
 

  العمػمي ػحػثبكالػ العالي   الػتعػمػيػـ  كزارة          

 كزك  تيػزم-   مػعػمػرم    مكلكد  جامعػة            
         قػسـ الحقكؽ- كمػية الحقكؽ كالعػمـك السياسية           

   

  قانكف: لنيؿ شيادة دكتكراه في العمـك ػ تخصص: أطركحة
:        تحت إشػراؼ                                           : إعداد الطالب     

جبالي كاعمر/ الدكتكر:        األستاذ                       لػطرش حػمػك      

                   : لجػنة الػمناقػشة   
  رئــيــسـا :  وزو تيـزي جامعـة  ــ العالي التعليم أستاذ  ـ شريف كايس /  د  ـ1

  ومقررا مشرفا : وزو تيزي جامعة  ــ العالي التعليم أستاذ ــ وعمر جبالي / د  ـ2

   ممتحنا  :  بجاية جامعة  ــ  العالي التعليم أستاذ  ــ  كمال منصور آيت /  د  ـ3

 ممتحنا :  وزو تيزي جامعة  ـــ  ـ أ ـ  محاضر أستاذ  ــ  سعيد بويزي  /  د  ـ4

    ممتحنا  :  البليدة جامعة  ــ  العالي التعليم أستاذ ــ  أكلي  محـند قزو  /  د   ـ5

 ممتحنا :  بجاية جامعة ــ   ـ أ ـ  محاضر أستاذ  ــ المالك عبد صايش  /  د  ــ6

 



 

                

 

 

 
يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَُّو }

 [11: المجادلة]        {        ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر 

 

َهْوَن َعِن } َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُكْنُتْم َخي ْ
ُهُم  ًرا َلُهْم ِمن ْ اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوَلْو آَمَن َأْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ

 [110: آل عمران]    {اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْك َ ُرُىُم اْلَ اِاُ ونَ 

                         ص دق الل و ال ع ظ ي م
                                                  



 شكر وع رف ان
الحمد والشكر هلل العلي ال دير ، الذي زودني بالصبر الجميل ، 

إلتمام ىذه األطروحة ، وأت دم بالشكر، إلى شهداء الجزائر، الذين 

ضحوا  بالن س والن يس ، من أجل أن نحيا ، ونصل إلى ىذه الدرجة 

العلمية،   متمنيا لهم الرحمة والج ن ة ، كما أت  دم بالشكر ، إلى 

جبالي / الزميل ال اضل د: زوج تي الكريمة وأبنائ ي ، وإلى األاتاذ

وعمر ، ل بولو اإلشراف على ىذه األطروحة ، ولما قدمو لي، ولما 

تحلى بو من ص ات علمية ، وتواضعية ، وإنسانية ، في تعاملو م عي ، 

. وإلى كل من ق دم لي ي د الع ون ، إلت مام  ىذا البحث المت واض ع 

 ل طرش /                                                           ح 



 : ق ائمة المختصرات

  :باللغة العربية

 .                                               الص حة :  ص 

 .من الص حة إلى الص حة : ص . ص

 .                      الجريدة الرامية الجزائرية: ج . ر  . ج . 

. الطبعة  : ط 
.  دون طبعة  : ط . د 

. مجلد .:       م .  الجزء: ج  
. ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائرية : ج . ج . م . د 
.  دون تاريخ النشر : ن .ت . د 
.   دون دار نشر : ن . د . د 
.  دون مكان نشر : ن . م . د 
.    قانون اإلجراءات المدنية : م . إ . ق 
. قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية : إ . م . إ . ق 

En rançais 
Th : thèse           
C.E : Conseil d'Etat Français 

  G.A.J.A : Les Grands Arretés de la Jurisprudence Administrative. 

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

P.U.F : Presses Universitaires de France, Paris. 

Op. cit : Ouvrage Précedemment Cité. 

D.E.S : Diplôme d'études Supérieures. 

R.I.D.C : Revue Internationale de Droit Compare. 

.R.D.P: Revue de Droit Public 

   A.J.D.A : Actualité Juridique de Droit Administratif. 

R.A.S.J.E.P : Revue Algérienne des Sciences Juridiques économiques 

etpolitiques 



1 
 

 :مقدمة
     يعتبر الضبط اإلداري مف األنشطة الميمة الذي نشأ منذ نشأة الدولة ، حيث عرؼ تطورات كثيرة عبر 

بالحكـ إلى درجة عدـ وجود أي  فاصؿ أوحد بينيما ، وكانت وظيفة الدولة في   التاريخ ، ففي البداية اندمج
قامة  العيود السالفة، تنحصر في المحافظة عمى أمنيا الداخمي والدفاع عف كيانيا أماـ األخطار الخارجية، وا 

العدؿ بيف الناس في ىذه الفترة في إطار الدولة الحارسة، ولكي يطبؽ ىذا المبدأ ،اقتصر نشاط اإلدارة عمى 
دور الحارس لمحريات الفردية، حتى يستطيع األفراد ممارسة نشاطاتيـ االقتصادية بحرية كاممة ، وبناء عمى 
ىذا المفيـو الضيؽ لوظيفة الدولة  الحارسة ، ترؾ المجاؿ واسعا لمنشاط الفردي، لمعمؿ في كافة المجاالت 

. األخرى، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية 
 وفي الدولة الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية، تخمت عف فكرة حيادىا في ولوج ىذه المياديف، وأخذت    

تتدخؿ في جميع مجاالت األنشطة العامة عمى اختبلؼ أنواعيا، مستيدفة تحقيؽ الصالح العاـ، وخاصة بعد 
أف أصبح مفيـو الوظيفة اإلدارية في الدولة الديموقراطية المتقدمة، يقـو عمى أساس أف اإلدارة تيدؼ إلى جعؿ 

 تمارس األكؿ: ، ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تمجأ الدولة إلى أحد األسموبيف (دولة الرفاه  )حياة األفراد أكثر يسرا
اإلدارة نشاطيا في صورة المرافؽ العامة، حيث تتولى اإلدارة بنفسيا إشباع الحاجات العامة عف طريؽ المرافؽ 

العامة ،أما الثاني تترؾ اإلدارة لؤلفراد أمرالوفاء ببعض الحاجات العامة، وتقتصر وظيفتيا عمى وضع 
التنظيمات والضوابط والقيود الخاصة بممارسة ىذا النشاط، حتى ال يجنح لممساس بالمصمحة العامة ،أوالنظاـ 

             .العاـ

وتمارس اإلدارة أيضا نشاطيا عف طريؽ سمطات الضبط اإلداري، التي تستيدؼ حماية النظاـ العاـ،       
واإلدارة ال يمكنيا أف تتدخؿ في نشاط األفراد، إال بالقدر البلـز لكي يستطيع كؿ فرد أف يتمتع بحريات كاممة، 
أي أنو ال يمكف ليا حؽ التدخؿ في نشاط األفراد، إال في حالة وضع الضوابط المنظمة لو، ويطمؽ عمى ىذه 

، وىو عبارة عف قيود وضوابط ، ترد عمى (الضبط اإلداري)الصورة أو النشاط الذي تقوـ بو اإلدارة اسـ 
قد يستعمؿ اإلنساف حريتو الشخصية التي تخولو التنقؿ و ، نشاطات األفراد في ناحية أو عدة نواحي مف حياتيـ

مف مكاف إلى آخر، مستعمبل سيارتو الخاصة، فمو تركنا األفراد أحرارا في السيرعمى اليميف واليسار كما يحمو 
لى التضارب والتصادـ، ولذلؾ يجب أف تحدد قاعدة واحدة  يمتـز  ليـ، فإف ذلؾ سوؼ يؤدي إلى الفوضى وا 
الجميع باحتراميا، فتسير كؿ العربات الذاىبة في اتجاه معيف عمى اليميف أو كميا عمى اليسار، وىذا التحديد 

، وىذا  (بالضبط اإلداري)في حقيقتو قيد وضعناه عمى النشاط الفردي، ومثؿ ىذا القيد يكوف ما يمكف تسميتو 
األخير مرادؼ لمعنى التنظيـ، وىو بيذا الشكؿ ال يتصور في مجاؿ واحد فحسب بؿ يمكف تصوره في عديد 
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دارة المصانع أو المبلىي أو المطاعـ أو المقاىي،  لو  مف نواحي الحياة البشرية ، وحرية اإلنساف في إنشاء وا 
تركت عمى إطبلقيا بغير تنظيـ، قد ينجـ عنيا تضارب في المصالح وخروج عمى القانوف، ولكنيا عند تقييدىا 

. وتوضع ليا ضوابط ، فإنيا تكوف أيسراستعماال وأقؿ تسببا لؤلضرار والجرائـ في ىذا المجاؿ
    إف الحرية ىي األصؿ والقيود الواردة عمييا ىي االستثناء ، وليذا نجد أنو إذا نظرنا إلى الضبط اإلداري 
نرى النشاط الفردي ما زاؿ قائما، كؿ ما في األمرأف بعض القيود قد دخمت عميو ، والحريات العامة ىي مف 

األشياء التي تعني جميع أفراد المجتمع وبالتالي فمف أجميا صدرت مواثيؽ دولية وعقدت عدة مؤتمرات وأنشأت 
ذا كاف الفرد في عصرنا أصبح مف حقو أف ينعـ بالحريات كاممة وغير  عدة دساتير وىيئات دولية ، وا 

منقوصة، إال أف نعمتو بيذه الحريات ليس بصفة مطمقة دوف ضوابط، ألف كؿ حرية أو حؽ ما ، إذا أطمؽ 
استعمالو لصاحبو انقمب إلى فوضى تمس بحقوؽ اآلخريف، مما يقتضي ويستمـز ضبط ىذه الحرية مف طرؼ 
السمطات المختصة وفقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، وبالضمانات المقررة منيما، وىو موضوع يحثنا أي 
الضبط اإلداري وىذا األخير الذي يعتبر مف األساليب اإلدارية التي تستعمميا إدارة الدولة بغرض المحافظة 
رجاعو إلى حالتو الطبيعية، تحقيقا لممصمحة العامة ، والحفاظ أيضا عمى كياف الدولة  عمى النظاـ العاـ أوا 

 .وىيبتيا وديمومتيا
إف أسمى شيء في الوجود ىو تمتع اإلنساف بالحرية التي فطر اهلل الناس عمييا، وأخطر ما ييدد ىذه       

الحرية ىو فرض القيود عمى ممارستيا، وليذا يجب صيانة ىذه الحرية وحمايتيا مف أي عبث أو تدخؿ سافر 
يعطؿ مف استعماليا، إال أننا يجب أف ال ننسى أو نغفؿ في المقابؿ صيانة المجتمع والمحافظة عمى نظامو 
العاـ، حتى تتحقؽ المصمحة العامة باعتبار أف ذلؾ يمثؿ أىـ ضمانة لمحرية، حيث أنو ال يمكف أف نتصور 
وجود حريات في ظؿ مجتمع يفتقر إلى النظاـ العاـ، ألف وجود حريات مطمقة معناه حموؿ الفوضى وتعرض 

السبلـ االجتماعي لمخطر، فالطابع النسبي لمحريات حقيقة واقعية وقانونية مقررة ، باعتبار أف الحريات تمارس 
في وسط اجتماعي ، والوظيفة األساسية لئلدارة العامة الممثمة لمسمطة التنفيذية في أي دولة ىي ممارسة 

نشاطيا عف طريؽ الضبط اإلداري، ألنو ال يمكف تصور مجتمع إنساني دوف نظاـ يضبط سموؾ األفراد داخؿ 
المجتمع في ممارستو لحقوقو الطبيعية، إذ نجد أف وظيفة الضبط اإلداري في جميع العصور ليا 

أىميتياالخاصة وىي وظيفة ميمة وخطيرة وليذا يطمؽ عمييا بموضوع التنازع الطبيعي بيف الحرية والنظاـ 
وتتجمى ىذه الوظيفة كمظير مف المظاىر الرئيسية لوجود الدولة، وبواسطتيا تمارس نشاطيا اإلداري بيدؼ 

تنظيـ حرية األفراد، ووضع القيود الضرورية حتى ال تسيء ألمف المجتمع واستقراره، بيدؼ حماية النظاـ العاـ 
مف الفوضى، ألف ىذه األخيرة تؤدي إلى الجرائـ والمخالفات مما يؤدي إلى إىدار الحقوؽ والحريات وقد يؤدي 

. إلى سقوط الدولة في حد ذاتيا
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     و سمطات الضبط اإلداري تتغير بتغير الظروؼ، ففي حالة الظروؼ العادية تمارس السمطات الضبطية 
مياميا في أضيؽ نطاؽ، وفي الحدود التي تكفي المحافظة عمى النظاـ العاـ بناء عمى ما ينص عميو التشريع 
والتنظيـ المعموؿ بيما العادييف دوف توسع ، وأما في حالة الظروؼ االستثنائية فإف صيانة النظاـ العاـ تتطمب 

عطائيا سمطات استثنائية واسعة مؤقتة لكي تسيطر عمى الظروؼ  الزيادة في سمطات الضبط اإلداري وا 
الطارئة ، عمى أف تنتيي تمؾ السمطات االستثنائية بمجرد انتياء األزمة أوأسبابيا في الدوؿ الديموقراطية 

:              المتقدمة طبعا، والتي تحتـر نفسيا وتحتـر قوانينيا التي وضعتيا، ترتػيػبا عػمى ذلػؾ 
ما ىي العالقة التي يمكف تصكرىا بيف سمطات الضبط اإلدارم التي  :فاإلشكالية تتمثؿ في    

تتمتع بامتيازات السمطة العامة في إلزامية فرض النظاـ العاـ تحقيقا لممصمحة العامة، كبيف 
األفراد في ممارسة حقكقيـ كحرياتيـ الطبيعية المضمكنة تشريعيا بالمفيـك الكاسع في 

كالتكامؿ بينيما ؟   كما مدل تحقيؽ التكازف كالتكافؽ  المنظكريف القانكني كالشرعي ؟
في موضوع التنازع الطبيعي بيف الحرية والسمطة ، بمعنى البحث في صورتي التعايش اليومي      أي البحث

المستمر بيف إدارة الضبط اإلداري التي تحافظ عمى النظاـ العاـ، قد تتعسؼ في استعماؿ صبلحياتيا ، وبيف 
أفراد يمارسوف حقوقيـ الطبيعية المشروعة في مواجية اإلدارة عند تعسفيا ،أي في كيفية التوفيؽ بيف فرض 

النظاـ العاـ وممارسة الحرية ؟ 
    ولبلجابة عمى ىذه اإلشكالية نفترض أف موضوع التنازع الطبيعي بيف الحرية والسمطة ليس في تفوؽ جية 
عمى أخرى باعتبارأف تفوؽ السمطة عمى الحرية يؤدي إلى التعدي عمى حقوؽ األفراد كما أف العكس يؤدي إلى 

الحريات في حد ذاتيا ، واختبلؿ التوازف والتوافؽ في المجتمع وما يترتب عف  الفوضى واإلضطراب وانييار
نما في وجوب اإللتزاـ بتطبيؽ التشريع بالمفيوـ الواسع أي تطبيؽ مبدأ المشروعية القانونية - ذلؾ مف ويبلت، وا 

تحقيقا لممصمحة العامة ، مما يستوجب البحث عف الضوابط التي يتعيف االلتزاـ بيا عند ممارسة سمطات 
الضبط اإلداري لوظيفتيا ولمياميا، والحفاظ عمى حقوؽ وحريات األفراد المشروعة ، ألف الحرية ىي األصؿ 

وضبطيا ىو اإلستثناء ، فيي ميمة وجديرة بالحماية وال يجوز مساسيا أو النيؿ منيا إال عند الضرورة القصوى 
في النظاميف، التي تقتضي المحافظة عمى النظاـ العاـ تحقيقا لممصمحة العامة ، وممارسة األفراد لحقوقيـ 
. المشروعة ، وىنا يتجمى دور الرقابة التي تخضعاف ليا كضماف لتحقيؽ التوافؽ والتوازف والتكامؿ بينيما 

    باإلضافة إلى ذلؾ فإف أىمية الضبط اإلداري في عصرنا قد ازدادت بصورة مضطردة بسبب ازدياد تدخؿ 
الدولة المعاصرة في كافة مناحي الحياة وارتيادىا كثير مف المجاالت، كإدارة بعض المرافؽ العامة الميمة 

وتنفيذ القوانيف وتسميط رقابتيا عمى بعض النواحي مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ المتغير مع ظروؼ 
الزماف والمكاف والمتطور بتطورالدولة ، ووظيفة الضبط اإلداري في القانوف الوضعي يقابميا في الفقو اإلسبلمي 
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نظاـ الحسبة ، وىي أمر بالمعروؼ ونيي عف المنكر بالمفيـو الشامؿ، تكميؼ ومسؤولية جماعية وفرض عيف 
بقدر الوسع ، ورقابة عمى حسف تنزيؿ القيـ اإلسبلمية وبسطيا عمى الواقع، وىي نوع مف منيج التقويـ الدائـ 

والمراجعة المستمرة، وىي كذلؾ الوسيمة التي يوقظ بيا روح األمة ويضمف استمرارىا ويحوؿ دوف خرابيا 
. وانقراضيا بتسترىا عمى الخطأ وىو ما يؤدي إلى اإلنحراؼ وشيوع الظمـ والطغياف وآثار ذلؾ

حيث مارس  (ص)     والجدير بالذكر أف أوؿ مف تولى وظيفة الضبط اإلداري في اإلسبلـ ىو رسوؿ اهلل 
يمر باألسواؽ مف وقت آلخر ، لئلطبلع  (ص)ىذه الوظيفة بنفسو بأغراضيا المختمفة ، حيث كاف الرسوؿ 

عمى أحواؿ الناس ليوقؼ المخطىء عند حده ، ويبلحظ ما يقع مف غش أو تدليس في مبيع أو ثمف وفي 
. في القياـ بأعمالو  (ص)األخذ والعطاء، وقد سار الخمفاء الراشدوف عمى نيج رسوؿ اهلل 

    إف موضوع الحسبة في النظاـ اإلسبلمي مرتبط بأىـ القضايا الجوىرية المتعمقة بإصبلح العمؽ االجتماعي 
في عقيدتو وأخبلقو وسموكو وفي عمـو نظـ حياتو ، وىو موضوع خطير لعبلقتو بالحقوؽ والحريات الجماعية 
والفردية ، وعمة وسر تشريعيا في اإلسبلـ ترجع إلى أف الناس ال تتـ مصالحيـ اال باالجتماع والتعاوف عمى 
جمب المنافع و دفع المضار، فيـ محتاجوف دائما إلى نظاـ يسيروف عمى ىديو    و سمطة تحرص عمى 
تحقيؽ ىذا النظاـ في حياة المجتمع، فالتعاوف عمى جمب منافعيـ والتناصرلدفع مضارىـ، وما جاءت بو 

الشريعة الغراء إال لمحفاظ عمى مصالح اإلنسانية كميا وذلؾ بالحفاظ عمى األصوؿ المجمع عمى حمايتيا في 
جميع الشرائع ، وما يتجمى لنا في ىذا النظاـ ىو حماية قيـ المجتمع اإلسبلمي الروحية والمادية، ووالية 
الحسبة ىي نظاـ إسبلمي خالص أوجبتو نصوص شرعية وفصمتو صياغة فقيية، وطبقتو نماذج إسبلمية 
مؤمنة كانت تعرؼ دورىا ومسؤولياتيا العظيمة ، ولقد استمد ىذا النظاـ مشروعيتو مف المصادر األصمية 

، التشريع الذي يحرص عمى مصالح العباد في دينيـ ودنياىـ، وينظـ (القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة)
حياتيـ ويقي المجتمع مف أخطار األىواء الفردية ،ووظيفة الضبط اإلداري في الفقو اإلسبلمي المتمثؿ في والية 

الحسبة، الذي تحكمو قاعدة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وىو مفيـو سائد في الشريعة اإلسبلمية، 
ف كاف النظاـ العاـ اإلسبلمي يتفؽ مع النظاـ العاـ  أوسع وأشمؿ مف المفيوـ السائد في التشريع الوضعي، وا 

الوضعي مف حيث السبب والحكـ، إال أنيما يختمفاف في بعض المظاىر والوجوه ، حيث أف النظاـ العاـ 
الديف، النفس، والنسؿ، والعقؿ، : اإلسبلمي متسع ،إذ يرمي إلى تحقيؽ المقاصد الخمس الضرورية المتمثمة في

.   والماؿ، بينما أغراض النظاـ العاـ الوضعي، كانت تقتصر عمى العناصر التقميدية  فقط لمدة  قبؿ تطوره 
أوال تحديد العبلقة بيف العبد وربو، وىي :     إف طبيعة التشريع اإلسبلمي تقوـ عمى ىدفيف أو مفيوميف ىما 

ـْ ُأمٌَّة }: ما يطمؽ عمييا الفقياء بحدود اهلل ، والثاني بيف العباد أنفسيـ، وىذا مصداقا لقولو تعالى،  َوْلَتُكْف ِمْنُك
ـُ اْلُمْفِمُحوَف   ، ولما كاف الضبط اإلداري 1{َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَؾ ُى

يمتقي مع الحسبة في جانب كبير مف الوظائؼ، فضمنا أف نبحث فيو لموقوؼ عمى مدى تحقيؽ التوازف في 
فرض النظاـ العاـ والحفاظ عمى الحقوؽ والحريات العامة لؤلفراد لبلستفادة واإلفادة، ودفعنا إلى دراسة موضوع 
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سمطات الضبط اإلداري في النظاميف الوضعي والشرعي باعتبارىما الوسيمة الميمة والخطيرة لفرض النظاـ 
العاـ بضبط حقوؽ وحريات األفراد والمبلزمة لمدولة حيث تمارس بيا اإلدارة نشاطيا تجاه حرية األفراد يوميا، 
والمقارنة بينيما لكي نوضح و نبرىف أف الديف اإلسبلمي جاء منظما لحياة الناس في دينيـ ودنياىـ، فيو ديف 

ودولة صالح لكؿ زماف ومكاف ، والنظاـ العاـ اإلسبلمي يتسـ بالشمولية حيث يتعمؽ باألمور الدنيوية 
واألخروية، بينما النظاـ الوضعي يتعمؽ بالحياة الدنيا فقط ، وجميور العمماء اتفقوا عمى أف الغاية األساسية مف 

النظاـ العاـ اإلسبلمي ىي تحقيؽ مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأف اهلل سبحانو وتعالى ال يعود عميو 
نما يريد الخير والصبلح لعباده ، واختيارنا ليذا الموضوع ليس مف باب 1شيء منيا، فيو غني عف العالميف وا 

الصدفة بؿ عف روية نظرا ألىميتو الكبرى مف حيث عبلقتو الوثيقة بالحياة اليومية لممجتمع وأىميتو مف حيث 
اعتباره كوسيمة مف الوسائؿ التي تباشربيا اإلدارة نشاطيا ومياميا، و مف المواضيع الميمة المقررة عمى الطمبة 

ذا كاف أسمى شيء في الوجود ىو تمتع اإلنساف بالحرية التي فطر اهلل الناس  في دراساتيـ الجامعية ، وا 
عمييا، إال أف أخطر شيء ييدد ىذه الحرية ىو أف تفرض قيودا عمى ممارسة ىذه الحرية، إال أنو يجب أف ال 
ننسى أو نتناسى بأف صيانة المجتمع والمحافظة عمى نظامو العاـ ىو تحقيؽ المصمحة العامة عمى أساس أف 
ذلؾ يمثؿ أىـ ضمانة لمحرية، ألنو ال يمكف أف نتصور مجتمعا ينعـ بالحرية وىو في نفس الوقت عديـ النظاـ 

. العاـ 
   ألف وجود الحريات المطمقة معناه وجود الفوضى وتعرض الحرية و السبلـ االجتماعي لؤلخطار، فعمى 

سبيؿ المثاؿ حرية التنقؿ حرية عامة، إال أنو ال يجوزلمشخص أف يتجوؿ في الطريؽ العاـ متجردا مف مبلبسو 
في الشكؿ الذي يؤدي بالمساس بالنظاـ العاـ وباآلداب العامة وبالتالي نفور اآلخريف منو، ونفس الشيء 
بالنسبة لحرية الرأي فيي حرية عامة ، حيث تبيح لئلنساف التعبيرعف آرائو بحرية، ولكف بشرط وىو عدـ 

لقاء التيـ عمييـ جزافا وبيتانا ،  وىو ما تأكد في المادة : الخوض في أعراض الناس ونعتيـ بألفاظ جارحة وا 
إف حرية )ـ عمى مبدأ نسبية الحريات  ، حيث جاء فييا 1789 مف حقوؽ اإلنساف والمواطف الصادرة سنة 04

 ، أي أنو يجب أف يفيـ أف حرية 2(الفرد تمقي حدىا الطبيعي عند ممارسة سائر أفراد الجماعة لحرياتيـ بالمثؿ
. الفرد يجب أف تنتيي حيث تبدأ حرية اآلخريف 

     إف القيود التي تفرضيا اإلدارة  عند مزاولة نشاطيا الضبطي عمى حرية األفراد ىي أخطر شيء ييدد 
الحرية ، مما دفع إلى القوؿ بأف الحريات التي كفميا الدستور أو نظمتيا القوانيف ىي بمثابة سد منيع ، يجب 

أف تمغي أو – كقاعدة عامة – أف تقؼ عنده سمطة الضبط اإلداري ، حيث أف قوانيف الضبط ولوائحو ال تممؾ 
 ، ومف ىنا صدقت التسمية التي أطمقت عميو ، وىي  التنازع 3تكبت الحريات العامة التي كفميا الدستور

الطبيعي بيف الحرية والنظاـ، حيث أف ىذا األخير ىو ضرورة اجتماعية ال غنى عنو ، وال يمكف قياـ دولة 
                                                           

 .10، ص2011حساـ مرسي، نظاـ احلسبة يف الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية، سنة / د - 1

 .15،  ، ص 92نعيم عطية، احلرية كاإلدارة، رللة األمن العاـ،مصر،  العدد / د: راجع- 2

 ، 11:زلمود سعد الدين شريف، النظرية العامة للضبط اإلدارم،رللة رللس الدكلة ،تصدر عن ادلكتب الفٍت جمللس الدكلة ادلصرم، السنة / أنظر مقاؿ د - 3
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بدوف ضبط إداري لحماية ىذه الحرية في نفس الوقت، فاإلشكالية كما قمنا ىي فيما مدى التوفيؽ بينيما، أي 
الحفاظ عمى الحرية وتحقيؽ النظاـ العاـ في نفس الوقت ، وأف اإلنساف في حاجة ماسة إلييما معا في القوانيف 

ف كانت األخيرة أوسع مف األولى وىو ما سنحاوؿ تشخيصو وتحميمو  ، الوضعية والشريعة السمحاء ، وا 
وتوضيحو في ىذا الموضوع ، وكذلؾ نظرا لمحاجة الماسة لمثؿ ىذه المواضيع المتخصصة في مكتباتنا 

وعبلقتو بالواقع المعاش، واىميتو العممية التي تكمف في الوقوؼ عمى اإلجتيادات القضائية في ىذا المجاؿ في 
حؿ النزاعات الخاصة بأعماؿ الضبط اإلداري و قراراتو ،  وأما بالنسبة لممنيج المستخدـ في صياغة ومعالجة 
ىذه األطروحة إنو مف الصعب في ىذا الموضوع اإللتزاـ بمنيج بحث معيف ألف ىذا الموضوع لو أحكامو في 

القوانيف الوضعية وفي الشريعة اإلسبلمية، وليذا فإف ضرورة البحث اقتضت الجمع بيف المنيج الوصفي 
التحميمي والمقارف أي تحميؿ المضموف مف خبلؿ تحميؿ الظاىرة المدروسة المتمثمة في الضبط اإلداري، وذلؾ 
عف طريؽ الكشؼ عف العناصر المكونة لتدابير الضبط اإلداري،  ومعرفة خصائص ىذه العناصر ثـ المنيج 
القانوني الذي يرتكز عمى شرعية العمؿ مف عدـ شرعيتو أي تدابير الضبط ، حيث أف الولوج في مثؿ ىذه 

المواضيع والبحوث اإلدارية يستمـز اإلعتماد عمى المنبع األوؿ ليذه المواضيع ، الحسبة في الشريعة اإلسبلمية 
وىو القرآف الكريـ  والسنة النبوية الشريفة، وعيد الخمفاء الراشديف ، وفي القانوف اإلداري وىو القضاء والفقو  

الفرنسي  في النظاميف الذي نشأ عمى غرار القضاء الجزائري، وليس معنى ذلؾ ىو محاولة استخبلص فقط ما 
بينيما مف أوجو التشابو واإلختبلؼ، بؿ إف الدراسة المقارنة تتمتع بقيمة عممية حينما نتعرض لوصؼ ولتحميؿ 
النظاـ واألحكاـ ، واتبعنا المنيج التحميمي المقارف باالعتماد عمى بعض القوانيف المعموؿ بيا ، مع اإلشارة إلى 

، والشريعة (مجمس الدولة الجزائري)بعض أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي، والغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا 
اإلسبلمية وكذلؾ اآلراء الفقيية في النظاميف  ،واإلشارة إلى بعض األسانيد القانونية أي النصوص التشريعية 

. والتنظيمية كأمثمة 
وقسمت البحث إلى بابيف ػ وفػقا لمػتقسيـ الثنائي ػ و ختمتو بنتائج البحث واقتراحات في مضموف الخاتمة بصفة 

  .   عامة
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 مفػيـك

المبحث األكؿ مفيـك الضبط اإلدارم في : بدكف إطالة إف ىذا الفصؿ نقكـ بتشخيصو كتقسيمو إلى مبحثيف 
. النظـ الكضعية ، أما المبحث الثاني فيك خاص بمفيـك الضبط اإلدارم في الشريعة اإلسالمية 

الػمػبػحػث األكؿ 
 الػضبػط اإلدارم فػي الػنػظػـ الػكضعػيػة    

استعماؿ مصطمحات الضبط اإلداري :     مف خبلؿ ىذا المبحث نقـو بتسميط الضوء عمى العناصرالمتمثمة في
عبر الزماف والمكاف ودور الشرطة في النظاـ اإلسبلمي وتعريؼ الضيط اإلداري كمطمب أوؿ، ثـ أنواعو 

 .ومميزاتػو كمطمب ثاف ثـ البحث في طبيعػتو كمطمب ثالث، وأخيرا عبلقػتو باألنظمة المشابية لو كمطمب رابع 

الػمػطػمػب األكؿ 
   مصطمحاتو عبر الزماف كالمكاف كدكر الشرطة فيػو كتعػريفػو 

في ىذا المطمب نتعرض إلى توضيح  توظيؼ مصطمحات الضبط اإلداري عبر الزماف والكاف وتاريخو ودور 
.  ثاففرع أوؿ  ثـ تعريؼ الضبط اإلداري ؾفرعالشرطة في النظاـ اإلسبلمي ؾ

:   مصطمحاتو عبر الزماف كالمكاف كدكر الشرطة في النظاـ االسالمي:الفػرع األكؿ

بادئ ذي بدء لكي نزيؿ ما أحاط بفكرة الضبط اإلداري مف لبس : ػ مػصطمحاتػو عبر الزماف كالمكاف1
، و شرطة واستعماليا (Police)وغموض في المصطمحات مف حيث الخمط بيف معنى لفظ ضبط وبوليس 

التاريخي ،  بالرجوع  إلى أصؿ وجذور ىذه المصطمحات، نجد نجد أف الشرطة آنيا في الدولة الحديثة في 
القانوف الوضعي ميمتيا تنفيذ القرارات الضبطية المتخذة مف ذوي اإلختصاص، أما في الشريعة اإلسبلمية 
فميمتيا تختمؼ وىو ماسنوضحو الحقا  ، وأما مصطمح الضبط اإلداري فإف  نشأتو  ترجع  إلى  اإلغريؽ  

، أما بالنسبة لمروماف فيستخدموف (Art de gouverner la citéفف حكـ المدينة، )حيث  تطمؽ عندىـ  
 ، أما في فرنسا فقد 1لمداللة عمى معنى كممة بوليس أو ضبط( سياسة الدولة) بمعنى (Polits)اصطبلح 

 بمعنى مجموعة القواعد واألوامرالتي يقتضييا  تحقيؽ  أىداؼ  18في القرف  (Police)استخدـ مصطمح 
، أي الدولة المنضبطة أو الدولة المنظمة لكي ينصرؼ   (L’état police)الجماعة  السياسية، ووجدت عبارة 

                                                           
 .84، ص 1979سليماف زلمد الطماكم، مبادئ القانوف اإلدارم، الكتاب الثالث، أمواؿ اإلدارة العامة كامتيازاهتا، دار الفكر العريب، / د -1
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، بينما نجد بعض الفقياء 1معناىا إلى الدولة القانونية أي الدولة التي تحؿ قواعد القانوف محؿ استبداد الحكاـ
أف مضمونيا قديما تعني مجموعة الحدود التشريعية والبلئحة التي تيدؼ إلى  (Police)يروف أف كممة ضبط 

 ، 2ويصوف الصحة العامة لسكانيا مف األوبئة واألمراض (Cité)المحافظة عمى صوف النظاـ في المدينة 
وىناؾ البعض مف الفقياء، يرجعوف فكرة الضبط اإلداري إلى المحميات أي مطبوعة بطابع محمي، ومف بيف 

 ،إذ أنو اعتبر الضبط اإلداري ىو عبارة عف مجموعة مف األوامر التي تيدؼ إلى حماية Teitgenىؤالء 
 حيث تساءؿ عف الموضوعات التي يستحسف ردىا Bertemli، وكذلؾ الفقيو 3النظاـ العاـ في المدينة ال الدولة

إلى فكرة المصالح المحمية وتنظيميا ووصؿ في استنتاجو إلى تمؾ الموضوعات التي تيـ مصالح المدينة أو 
القرية ، وليس مصالح الدولة  ، ثـ يتساءؿ عف المصمحة التي تبرر اىتماـ الدولة بأف تكوف شوارع مدينة ما 

مكفولة التعيد واإلضاءة وبأ ال يقمؽ ىدوء سكانيا ليبل أي ضجيج مزعج بأية صورة مف صور اإلزعاج ، وليذا 
يرى بأنو كاف صوابا أف يترؾ لمييئات المحمية زماـ ىذا التنظيـ في تفصيبلتو المتنوعة عمى النحو الذي تمميو 

، وغيرىما مف الفقياء،و الغريب في األمر 4المصالح المحمية ، وفي حالة قولنا بعكس ذلؾ أغفمنا وظيفة الضبط
أف مجمس الدولة الفرنسي ساير ىؤالء الفقياء، مف حيث تأكيده عمى الوظيفة المحمية لمضبط اإلداري، وأنكر 
الجانب الموضوعي لو، وذلؾ عندما لـ يعط لرئيس الجميورية والية الضبط اإلداري، حيث قضى في القضية 

ـ 08/01/1790ـ و22/12/1789إذا كانت القوانيف وخاصة تمؾ الصادرة في : أنو (Labonne)المشيورة 
 ، كمفت السمطات اإلقميمية والبمدية بالسير عمى الطرؽ العامة وعمى أمف المرور، فرئيس 5ـ05/04/1884و

الدولة دوف أي تفويض تشريعي بمقتضى سمطاتو الذاتية، أف يحدد مف بيف تدابير الضبط، تمؾ الواجب  
تطبيقيا في جميع األحواؿ في مجموع اإلقميـ عمى أف يفيـ أف السمطات اآلنفة الذكر، تحتفظ كؿ فيما يعنييا 

بكامؿ االختصاص لتضيؼ إلى البلئحة العامة التي صدرت عف رئيس الدولة كؿ األحكاـ التكميمية التي 
يقتضييا الصالح العاـ في النطاؽ المحمي وسبب اعتبار وظيفة الضبط اإلداري وظيفة محمية، قد يرجع إلى 

إغفاليـ لمجانب الموضوعي ليذه الوظيفة ونظرتيـ إلييا نظرة شكمية، بسبب أف المشرع أعطى الييئات المحمية 
بعض السمطات الضبطية، في تنظيـ بعض الشؤوف عمى أساس أف ىذه الييئات المحمية أجدر عمى تقدير 

                                                           
زلمودعاطف البنا، /د:، أنظر.26  ص 1981منيب زلمد ربيع، ضمانات احلرية يف مواجهة سلطات الضبط اإلدارم، كلية احلقوؽ، جامعةعُت مشس،/ د -1

     03:ـ،العدد1978حدكد سلطات الضبط اإلدارم ، رللة القانوف ، سنة 
 ،101زلمود سعد الدين شريف، النظرية العامة  للضبط اإلدارم مرجع سابق ، ص /د -  2

3 - Pierre Henri Teitgen, La police municipal générale Paris, 1934, p 01 et 02. 
 .،102 ك101زلمود سعدالدين شريف، النظرية العامة للضبط اإلدارم  مرجع سابق ،  ص : أنظر مقاؿ - 4

5- C.E., 08 août 1919, Labonne, Rec, p 737  :  ( si les autorites departementales et municipales 

sont chargees par les lois, Notamment par celle des 22 decembre 1790 et celle du 5 avril 1884, 
De veiller , à la conservation des voies publiques et à la securité de la circulation, il appartient au 
chef de l etat, en dehors de toute délégation législativee et en vertu de ses pouvoirs propres, de 
déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause etre appliquees dans l 
ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités  susmentionnées coservent chacune 
en ce qui la concerne, compétance pleine et entiére pour ajouter à la réglementation générale 
édictée par le chef de l etat toutes les pescriptions réglementaires que l intérêt public peut 
commander dans la localité;) . 
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الحاجات والظروؼ المحمية التي تستوجب التدخؿ والتنظيـ مف السمطة المركزية، ونسي ىؤالء الفقياء أف 
المسألة تتعمؽ بتوزيع الصبلحيات بيف السمطةالمركزية والسمطة المحمية، ألنو ىناؾ أمور تستوجب السرعة 

 المركزية 1لمواجيتياال تقبؿ التأخير والتأجيؿ، وبالتالي السمطات المحمية ىي األجدرواألقدر مف السمطة
لمواجية األمور المستجدة ، مثؿ مواجية األوبئة حفاظا عمى صحة السكاف،وال مانع مف وجود ضابط السمطات 
غفاؿ واجباتيا . المركزية، لمراقبة مشروعية أعماؿ السمطات المحمية أو النيابة عنيا وفقا لمقانوف عند تقاعسيا وا 
     نستنبط أف فكرة الضبط المحمية ىي فكرة غير مؤسسة ومنتقدة وال أساس ليا في الواقع، كما أكد الفقيو 

Guiroud أف النشاط الضبطي ذو طابع قومي أي قومية الضبط اإلداري، بعد أف وجو سياـ االنتقاد إلى مف 
  2اعتبروه ميمة محمية، حيث يراه بأنو مجموعة مف التنظيمات القومية المفروضة لوقاية النظاـ العاـ في الدولة

 موضوعية وظيفة الضبط Eisman وRolland، وكما أكد الفكرة القومية لمضبط اإلداري كؿ مف الفقيييف 
اإلداري، حيث يرياف بأف الضبط اإلداري ىو عبارة عف مجموعة التنظيمات القانونية المفروضة لحماية النظاـ 

.   ، تمؾ ىي بض آراء الفقياء في الضبط اإلداري باختصار 3العاـ
بتصفح  قواميس المغة العربية نجد أف معنى الشرطة المأخوذة : ػ دكر الػشػرطػة في النػظػاـ اإلسػالمػي 2

عبلماتيا ، : ، وأشراط الساعة(العبلمة)، ومف الشرط بفتحتيف "شرط " وجمعو " الشرط " ومف" شرط " مف فعؿ 
بسكوف  (شرطي)و (شرطة)ومنو سمي الُشرط ألنيـ جعموا ألنفسيـ عبلمة يعرفوف بيا الواحد : قاؿ األصمعي

 ،  ومف ىنا جاء 4أي أعد الشيء (أشرط)سموا شرطا ألنيـ أعدوا مف قوليـ : الراء فييما،  وقاؿ أبو عبيد
التعريؼ االصطبلحي لدى الفقياء الذي يعني الطائفة مف خيار أعواف الوالة ، وىي المجموعة التي تميزت عف 

غيرىا بعبلمات معينة وخصاؿ محدودة وأعماؿ مقيدة ، نظرا ألىمية دور نظاـ الشرطة كمؤسسة تمعب دورا 
ميما مف خبلؿ المياـ العديدة التي تولتيا وأدتيا بميارة ، وحنكة كبيرة إلى درجة يمكف اعتبارىا مؤسسة نظامية 
معد ودة األدوار والمياـ ، ونظرا  لعدـ اكتراث كثير مف المألفيف  لفكرة  ومفيـو الضبط في العصر اإلسبلمي 
بيذه المؤسسة وعدـ إعطائيا ما يميؽ بيا مف البحث ، ارتأينا الحديث عف مؤسسة الشرطة أو نظاـ الشرطة  
لدى المسمميف كونيا حمقة ميمة مف حمقات ظيوروتطور الضبط وبخاصة في الجزائرالتي عرفت مظاىرالحكـ 

.      اإلسبلمي منذ القديـ
، فيناؾ مف يرجعو إلى عمر بف الخطاب، الذي 5      ولقداختمؼ المؤرخوف في أوؿ مف أسس نظاـ الشرطة

أمر بالعسة ليبل والتجواؿ في الشوارع  لمقضاء عمى المخالفات، في حيف يذىب آخروف إلى اعتبار الخميفة 
عثماف بف عفاف ىو المؤسس األوؿ، ويرى آخروف أف بني أمية ىـ المؤسسوف األوائؿ لنظاـ الشرطة ، ويرى 

                                                           
/  ، ك د02ـ، ص 1979زلمد شريف عبد اجمليد، سلطات الضبط اإلدارم يف الظركؼ االستثنائية، دراسة مقارنة، كلية احلقوؽ، جامعة عُت مشس، /د - 1

 .26مذيب زلمد ربيع، ضمانات احلرية يف مواجهة سلطات الضبط اإلدارم، مرجع سابق، ص 
2- Christian Guiroud, La police et l’ordre public, thèse 1938, p 39. 

 .02زلمد شريف عبد اجمليد، سلطات الضبط اإلدارم يف الظركؼ االستثنائية، مرجع سابق، ص  - 3
، ص 1937 ، 3، ط.ع. ـ. زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم، سلتار الصحاح، ترتيب زلمد خاطر بك،  ، ادلطبعة األمَتية بوالؽ، القاىرة، ج -  4

 .176 ك175،ص 83، 2معجم االفعاؿ، دار العلم للماليُت،بَتكت، لبناف، ط (الضبط)، كأنظرموسى األمحدم ادلخصصاحمليط التهذيب مادة 337
  23 ك22ـ،ص88 ػأنظر عمور سيالمي سلطات الضبط االدارم البلدم يف اجلزائر ما جستَت يف االدارة كادلالية معهد احلقوؽ سابقا جامعة اجلزائر عاـ 5
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، حيث يذكر أف القائد اإلسبلمي  (ص)بعض المؤرخيف أف البدايات األولى لنظاـ الشرطة  يعود لزمف الرسوؿ 
.              1رضي اهلل عنو ، كاف أوؿ مف تولى الشرطة (سعد بف أبي وقاص  )

، نورد نصا لوثيقة المدينة مف (ص)وانتصارا لمرأي القائؿ أف الشرطة قد عرفيا المسمموف في زمف الرسوؿ 
وأف المؤمنيف المتقيف   ): الذي يعد دستور المدينة حسب المراجع الحديثة، والنص ىو (ص)حمؼ الرسوؿ 

ف أيدييـ عميو جميعا  (كبيرة)عمى مف بغي أو ابتغى دسيسة  ظمـ أو إثـ أو عدواف أو فساد بيف المؤمنيف، وا 
، فالمتمعف في ىذا النص يستخمص بوضوح أف مسؤولية الحفاظ عمى اآلداب  (.... ولو كاف ولد أحدىـ 

العامة ومحاربة الجريمة ومنع البغي والفساد ىو مسؤولية مشتركة جماعية ال يقع عاتقيا عمى مجموعة دوف 
أخرى، وىذا ال يعني أف الشرطة كانت نظاما موزعا بيف أفراد كؿ المجتمع، بؿ بالعكس، إذ أف الشرطة قد 

، وصوال إلى إقامة جياز أو أجيزة أمنية (ص)عرفت جيازا قائما بذاتو بداية بزمف العسس في زمف الرسوؿ 
تضطمع بدور حفظ األمف ومراقبة المفسديف وتتبع آثار المذنبيف، حتى صار جيازا إداريا مستقبل عمى ضوء 

، ولئف كانت الشرطة في 2إلخ...احتراـ نصوص التشريع اإلسبلمي في مياديف الحياة االجتماعية واالقتصادية، 
الفتوحات )، وفي عيد الخمفاء جزءا مف النظاـ العسكري الذي تميزت بو ىذه الفترة (ص)عيد الرسوؿ 

، فإف المبلحظ أف نظاـ الشرطة قد تطور شيئا فشينا عند المسمميف بحسب الظروؼ االجتماعية (والغزوات
مف فترة التداخؿ بيف الشرطة والحكـ  ،حيث كاف قائد الشرطة ىو والي . والسياسية المميزة لمدولة اإلسبلمية 

الحرب ومياميا في مياـ عسكرية في ذاتيا ولكنيا زادت مياميا وتعقدت وتطورت ، فكثرت مراكز الشرطة في 
لى البحث عف  المدف الكبرى، وتعقدت مياميا مف واجب السير عمى األمف، إلى حراسة قصر الخميفة، وا 

المخالفيف، فوجدت الشرطة العميا والشرطة السفمى في مصر، حيث تتولى األولى مراقبة أحواؿ الجية العميا مف 
، و كما نجد في العراؽ ما يسمى  (الفسطاط)، في حيف تتولى الثانية أحواؿ الجية السفمى (القاىرة)المدينة 

.  3(الحاشية واألعياف)بالشرطة العامة مف الناس والشرطة الخاصة منيـ 
    ولعؿ التطور الحقيقي الذي عرفتو الشرطة ىو ذلؾ الحاصؿ في عيد بني أمية حيث صار نظاـ الشرطة 
جيازا في الضبط اإلداري، مستقبل شيئا فشيئا عف باقي األجيزة اإلدارية، وقد حصؿ ىذا التطور         في 
مختمؼ أوجو ىذا الجياز، سواء فيما يتعمؽ باختيار مسؤوليو أو ميامو أو أجيزتو التي تعددت بتعدد المياـ، 
وفي خضـ ىذا التطور اإليجابي ليذا الجياز الحساس، نجد ابف خمدوف يقوؿ عف الشرطة في عيد العباسييف 

ثـ عظمت نباىتيا في دولة بني أمية في األندلس، وتنوعت إلى شرطة كبرى وشرطة : " في المغرب العربي
صغرى، وجعؿ دعـ الكبرى عمى الخاصة والدىاء، وجعؿ لصاحبيا الحكـ عمى أىؿ المراتب السمطانية الضرب 

عمى أيدييـ في الظممات وعمى أيدي أقاربيـ ومف إلييـ مف أىؿ الجاه، وكانت واليتيا لؤلكابر مف رجاالت 
، ويوجد عمى رأس "الدولة حتى كاف الترشيح لموزارة والحجابة وجعؿ صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة 

                                                           
الشرطة يف ادلاضي كدكرىا يف اجملتمع ، ٔتناسبة تنظيم أسبوع األمن الوطٍت : زلاضرة مطبوعة ألقاىا خالدم بشَت، بعنواف .أنظر سيالمي عمور، اجلزائر ، - 1

  .151ػ150: ، ص2السَتة النبوية البن ىشاـ ج:  ، راجع05 ـ،  مشار إليها يف ىامش عمور سيالمي،  ص 83،مارس، سنة 
 .127 إذل 124ـ، ص 1994:أنظر بشار قويدر، دراسات يف النظم االسالمية ، منشورات دحلب، جامعة اجلزائر ، عاـ - 2
 .5 ك4ـ ، اجلزائر ، ص 1982 ،  مؤرخة يف ديسمرب 19: رللة الشرطة ،   عدد - 3
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وفي زمف ابف خمدوف، كاف يسمى .المنظمة قائد يعرؼ بصاحب الشرطة ووالي الشرطة ومتولي وعامؿ الشرطة
وكاف ال يتقمد ىذا المنصب الخطير إال مف استوفى . صاحب الشرطة بػ صاحب الميؿ أو صاحب المدينة

 ، ففي نفس ىذه الفترة 1"وظيفة مرؤوسة لصاحب السيؼ في الدولة " شروط عديدة وعبر عنو ابف خمدوف بػ 
استقمت الشرطة عف القضاء، فمارست مياميا حسب التنظيـ اإلداري لمواليات اإلسبلمية، وتعددت سبؿ التطور 

. الحاصؿ في نظاـ الشرطة لدى المسمميف بتعدد األجيزة وتعدد المياـ وتعدد األلقاب لمذيف تولوا مياـ الشرطة
 أف الشرطة قد اكتسبت صفة المؤسسة النظامية كفرع مف فروع اإلدارة في الدولة اإلسبلمية،      كالخالصة

وتحدد مياميا في وظائؼ معينة منو الوقاية بمبلحقة المجرميف ومعاقبتيـ، فكاف يستعيف بيا الحاكـ في حفظ 
خطار المستدعيف والشيود لفض المظالـ، ويستعيف بيا في جباية الضرائب  األمف والقاضي في تنفيذ األحكاـ وا 

بإلزاـ المعنييف بأداء مستحقاتيـ نحو الدولة ، و كما كمفت بحفظ سجؿ المسجونيف والسجوف وحراسة أبواب 
المدف وحفظ األمف  والسير عمى اآلداب العامة بحراسة المدف والتجواؿ ليبل باألمكنة المشبوىة كالمقاىي 

، ومياـ الشرطة عند المسمميف كانت مياـ الشرطة 2والمجالس التي يرتادىا المصوص والمخالفوف لآلداب العامة
ولذلؾ فإف نظاميا كما . إلخ...العسكرية اليوـ، والحماية المدنية، والدرؾ وشرطة البمديات ورجاؿ اإلسعاؼ، 

رأينا، يختمؼ تماما عما ىو عميو اآلف، إذ كانت ميمتيا ميمة تحقيؽ وتنفيذ في نفس الوقت عكس ماىو عميو 
األمر اآلف، فسمطتيا لـ تكف محددة، ولذلؾ يصدؽ قوؿ ابف خمدوف في وصفيا أنيا ىي التي تنظر في الجرائـ 

،و المشرع المصري نجد أنو قد استعمؿ كممة الشرطة عمى الييئات القائمة عمى وظيفة الضبط 3وتقيـ الحدود
اإلداري ، ميمتيا ميمة تحقيؽ وتنفيذ في نفس الوقت، عكس ما ىو عميو وأطمؽ عمييـ ىذا المصطمح، وىؤالء 

 . 4الموظفوف ىـ األشخاص المنوط بيـ ممارسة سمطات البوليس
    وفي الجزائر يقصد بالشرطة آنيا في القانوف الوضعي رجاؿ األمف الذيف يقوموف بتنفيذ القرارات والموائح 

التنظيمية بغرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ، وخاصة في المجاؿ األمني، مثؿ شرطة المرور الذيف ينتموف إلى 
، والضبط في الجزائر  نمخصو في 5وزارة الداخمية الممثمة في المديرية العامة لؤلمف الوطني بمختمؼ ىيئاتيا

: مراحؿ ىي

 ، بعد ىذا الفرز والتشخيص لممصطمحات السالفة ومدلوليا واستعماليا الضبط اإلدارم في الجزائرػ 3
 في النظاـ اإلسبلمي  ، فالضبط اإلداري في الدولة الجزائرية يضرب 6ودورالشرطة والجذور التاريخية ليا 

                                                           
 .128 إذل 126كأنظر بشار قويدر، مرجع سابق، ص - ، ، 5 ك4ص .، مرجع سابق19رللة الشرطة، عدد  - 1
 .24كأنظر سيالمي عمور، مرجع سابق، ص - ، 132 إذل 126بشار قويدر، مرجع سابق، ص  - 2
 .05، مرجع سابق، ص 19رللة الشرطة، عدد  - 3
، كأنظر زلمود عاطف البنا، حدكد سلطات الضبط اإلدارم، رللة 101زلمود سعد الدين شريف، النظرية العامة للضبط اإلدارم،  ـ مرجع سابق، ص  - 4

 .03ـ، ص 1978القانوف لعاـ 
  كمثاؿ91 لعاـ 04عدد .ر.ـ ادلتضمن تنظيم اإلدارة ادلركزية يف كزارة الداخلية، ج19/01/1991 ادلؤرخ يف 02-91ػأنظر ادلرسـو التنفيذم رقم 5
 .كما بعدىا5: ص.للتفصيل أنظر زلمد عبيد احلساكم القحطاين، الضبط اإلدارم كسلطاتو عرب العصور التارخيية ،مرجع سابق  - 6
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بجذوره في العصورالغابرة، وىما شيآف متبلزماف ، والبحث عف تاريخ الضبط اإلداري في الجزائر قبؿ 
:  االستقبلؿ، يستحسف أف نميز بيف فترتيف

.     أوليما فترة العيد العثماني، ثانييما فترة االستد مار الفرنسي ثـ بعد االستقبلؿ 
إف فترة الحكـ العثماني في الجزائر قد تميزت بضبط إداري مزج بيف مبلمح  : في العيػد العثماني: أكال  

الضبط اإلداري الذي عرفتو الدولة اإلسبلمية وبيف مبلمح تخص اإلدارة العثمانية عمى ضوء الحفاظ عمى 
مصالحيا ومصالح حكاميا، وسنتعرض لمموضوع مف خبلؿ نظاـ الشرطة في ىذا العيد، فالشرطة في عيد 

الخبلفة العثمانية لـ يكف سيبل عمى الخبلفة العثمانية بسط نفوذىا الكامؿ والموضوعي ولـ يكف بوسعيا إتباع 
نظاـ تستمد أسسيا مف ركائز التشريع اإلسبلمي الذي تمثمو، ويعود سبب ىذا العجز والضعؼ في إدارة شؤوف 

لى تركات الضعؼ العاـ والفوضى الفاضحة في كثير مف الدوؿ  الببلد إلى بعد وتوسع أقاليـ ىذه الدولة، وا 
مركز إدارة شؤوف الخبلفة  (األستانة)التي يديرىا األتراؾ، كما يعود إلى تمركز القرارات واألوامر في مدينة 

. العثمانية 
فإف األتراؾ الذيف ورثوا وضعا مترديا قاسيا وصعبا مف أسبلفيـ الغازيف لمجزائر أي اإلسباف : كفػي الجػزائػر  
، فقد عـ التشرد قبائؿ وأعراش المجتمع، وانقسمت المداشر واألقاليـ (ثبلث مئة سنة حرب بيف الجزائر واسبانيا)

بحسب األىواء ولعب سمطاف السيؼ في رقاب الناس، فكاف قانوف الغمبة لؤلقوى، ترمي إلى الحفاظ عمى 
، وفي ظؿ ىذا الوضع نشأ نظاـ الشرطة باالعتماد عمى سياسة سبؽ األحداث 1وجودىـ ومراكزىـ وامتيازاتيـ

وضرب عائمة بعائمة، وفرد بفرد  (العنؼ)والتفرقة وتفضيؿ قبائؿ عمى أخرى والتحريض عمى الشقاؽ وتشجيع 
لى عبيد وأتباع  لى أشراؼ وأجواد ورؤساء، وا  مف عائمة، وجية بجية، وقسموا الشعب إلى قبائؿ مخزف ورعية، وا 

  ، وقد كاف الضبط قائما عمى نظاـ الشرطة ممتزجا بالحكـ العسكري والقبضة 2مطيعيف طاعة عمياء
السمطوية تحقيقا لؤلغراض السالفة الذكر، فكانت لمعظـ موظفي السمطة صبلحيات قضائية واسعة،والمتأمؿ 

في نظاـ الشرطةفي ىذه الفترة يممس مبلمح األسس اإلسبلمية فييا ولكف أىدافيا وغاياتيا تختمؼ عف سابقاتيا 
. كما سمؼ ذكره 

مسؤوؿ  (الكمج باشا)    ولقد أنشأ األتراؾ شرطة خاصة بالحكاـ وأخرى خاصة باألىالي، كما أنشأ منصب 
العسة ليبل، وكاف يختاره الداي، وميمتو التجواؿ ليبل في أنحاء المدينة لردع مف يخرج في الميؿ، ولمراقبة 
تجمعات الييود واألىالي في حالة انعقادىا في أي منزؿ خارج األفراح أو األحزاف، فيعاقب المخالفيف مف 

 (الباش جراح)لمعاقبتيـ ، كما أنشأ منصب  (األغا)األىالي بالضرب وبإرساؿ المخالفيف مف األتراؾ إلى 
سالة الدماء، فكاف الباشا  لميمة فؾ المظالـ والنظر في الخبلفات الناشئة بيف األتراؾ في حاؿ وجود جراح وا 

 (تركي)جراح يقدرالضرر ويحكـ عمى ضوئو بالتعويض أوالعقاب، والمتولي ليذا المنصب كاف مف أصؿ 

                                                           
، كأنظر مقدمة ابن .131 ك130ص . ف . د. ـ، د 19 75،  عاـ  (دراسة تطبيقية)مخيس السيد إمساعيل، اإلدارة العامة كالتنظيم اإلدارم يف اجلزائر  - 1

 ،                                                    . كما بعدىا159ـ ص 1993/ىػ1413خلدكف دارالكتب العلمية بَتكت ،عاـ 
 .. كما بعدىا159ص .ـ ، مرجع سابق، كأنظر ابن خلدكف، ادلقدمة ، مرجع سابق5 ، ص 19: رللة الشرطة ،  عدد - 2
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 ، وكما نجد عند األتراؾ تنظيما يتعمؽ 1، دوف غيرىـ حفاظا عمى أمف وطمأنينة الطبقة الحاكمة(كرغمي)أو
 رجبل مف ذوي البنية القوية والعضبلت المفتولة والقامات الفارىة، وكميـ مف أصؿ تركي 12بفرؽ تتكوف مف 

يحضوف بثقة الباشا، ميمتيـ زرع الرعب والفزع باالنتشار بيف األىالي حتى يفقدوف الثقة والتفكير في تغيير 
األوضاع أو رد المنكرات الممارسة مف طرؼ الحكاـ، كما كانت ليـ ميمة القبض عمى الموظفيف الساميف مف 
األتراؾ المخالفيف لمياميـ في خدمة وأداء أوامر الباشا، وكاف يرأس ىذه الفرؽ رجاؿ مقربوف مف الباشا ويسمى 

، ويعيف لمدة عشر سنوات، ميمتو القبض عمى المجرميف ومعاقبة مف يسيطر عمييـ، (شاوش)الرئيس منيـ 
، كما كاف يساعد الداي في  ويستعيف في ذلؾ باألىالي لممناداة في األسواؽ والشوارع لمقبض عمى أي مجـر

، أو (بالمزوار)جمساتو ويحرصو في تنقبلتو ، ولقد كاف لؤلتراؾ نظاما لمشرطة المحمية فيما يتعمؽ بما يسمى 
قائد الميؿ المكمؼ بالحراسة الميمية، ومراقبة سجوف النساء، وجمع الضرائب عمى العاىرات، إال أف ىذا المنصب 

، ويقوـ بالسير عمى األمف والمحافظة عمى النظاـ في (الفحص)قد زاؿ بعد فترة، كما كاف ليـ ما يسمى بقائد 
العاصمة وضواحييا، وكاف ليـ أعواف آخروف، منيـ المحتسب، وميمتو تشبو ميمة المحتسب لدى المسمميف ، 
والذي يقـو بمياـ مراقبة الغش والتدليس والمكاييؿ والموازيف ومراقبة االخبلؽ العامة، واألبنية والطرقات ومنع 

 . 2إلخ... المضايقات والنيي عف المنكر، 
    نستخمص أف نظاـ الضبط لدى العثمانييف في الجزائر مزيج بيف نظاـ الضبط لدى المسمميف وبيف بعض 

، (خبلفة)أوجو األنظمة الضبطية العسكرية، ومرجع ذلؾ يعود إلى أف األتراؾ حكموا الجزائر بواجية إسبلمية 
ومضموف تسمطي عسكري، ىدفو االستمرار في السيطرة والحفاظ عمى المصالح الخاصة بنظاـ الحكـ المتسمط 

. المستبد، والمتسـ باألنانية والبعيد عف مباديء الشريعة اإلسبلمية 
 إف مجمؿ القوؿ عف الضبط اإلداري خبلؿ :(ـ1962ـ إلى 1830)فترة االستعمار الفرنسي : ثانيا

فترة االحتبلؿ يبلحظ أف سمطات الضبط بكامميا كانت ممحقة بسمطات الحاكـ العسكري الذي تعينو اإلدارة 
الفرنسية المركزية، فكاف الحاكـ العسكري ىو المكمؼ بأعماؿ الضبط المتعمقة بالنظاـ العاـ وأمف مصالح 

المحتميف والمستعمريف، لذلؾ كانت كؿ ميمات اإلدارة التابعة لمحاكـ العاـ، فيما يتعمؽ بالضبط االداري مف 
.  حراس لممدف والقرى، والتجواؿ في األسواؽ لمراقبة المخالفات والتعديات الحاصمة وفؾ النزاعات

    كاف كؿ ذلؾ مف أجؿ حماية مصالح الفرنسييف، مف مستوطنيف ومف والىـ مف البشغات والحركة الذيف 
يخدموف مصالح الفرنسييف، فالضبط اإلداري بصفة عامة كاف ضبطا عسكريا في روحو ولو أف الذيف قاموا 

كانوا يعيشوف عمى أساس المسؤولية المدنية " الحاكـ العاـ " باالضطبلع بالمسؤولية الضبطية خبلؿ ىذه الفترة 
في بعض الفترات، إال أف المتمعف في أسماء الذيف تولوا مسؤولية الحاكـ العاـ ومياميـ يجد أف ىؤالء كانوا 
بشكؿ أو بآخر عسكرييف تابعيف لئلدارة العسكرية يأتمروف بأوامرىـ وينفذوف قراراتيـ ،  ضؼ إلى ذلؾ أف 

الجزائر في ىذه الفترة قد عرفت حالة الحرب ثـ حالة الطوارئ ثـ حالة الحصار، وقد دامت ىذه الحاالت زىاء 
ذا كاف األمر جميا في أف ىذه الحاالت قد أباحت لمحاكـ العاـ التصرؼ الحر 87  سنة مف عمر االحتبلؿ، وا 

                                                           
 .مرجعاف سابقاف . 162 ،  كمقدمة ابن خلدكف، ، ص 6 ك5رللة الشرطة،ص  - 1
 .169 إذل 162كابن خلدكف، ادلقدمة، مرجع سابق، ص . 6 ك5ـ، مرجع سابق، ص 1982 لسنة 19رللة الشرطة، عدد  - 2
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بالتوسع في استعماؿ سمطاتو العسكرية في كافة مجاالت الحياة المدنية، مما قمص بؿ أعدـ كؿ أوجو الحريات 
الفردية والجماعية في أبسط مظاىرىا لدى الجزائرييف مف غير المواليف لفرنسا ، وأما السنوات القميمة التي 

فصمت بيف الحاالت المذكورة آنفا فمـ تكف إال أسوء مف سابقاتيا، إذ أف سنوات ىذا الفراغ أعطت الحاكـ العاـ 
سمطات أوسع في التصرؼ والتدخؿ في شؤوف حياة األفراد أو في شؤوف حياة الجماعات مف الجزائرييف 

. الرافضيف لبلحتبلؿ الناقميف عميو 
أف فترة االحتبلؿ العسكري لمجزائر، كاف الضبط فييا عسكريا عمى الجزائرييف مف أجؿ       كخالصة القكؿ

حماية مصالح ومراكز السمطات الفرنسية والمعمريف وعمبلئيـ مف الحركة الجزائرييف المواليف لفرنسا، وعميو 
فإف مظاىر الضبط مف حراسة وتجواؿ في المدف وفؾ المظالـ، كؿ ذلؾ، كاف في يد الحاكـ العاـ والييئات 

التنفيذية التابعة لو مف شرطة ودرؾ وعسكرييف وقياد وغيرىا، حيث تمخصت ميمتو في إقامة النظاـ والمحافظة 
عمى األمف وفؾ النزاعات وغيرىا مف األعماؿ التي كانتا غايتيا األولى واألخيرة ىي حماية مصالح المحتؿ 

 . 1واستمرارية تواجده في الجزائر
ـ  بعد االستقبلؿ مباشرة فإف الجزائر عاشت 1965ـ إلى 1962بالنسبة لفترة  :ما بعد االستػقالؿ   أ  ػػ 

في ىذه الفترة فوضى في تسيير دواليب الحكـ، نظرا لمتخريب الذي لحؽ ببنياتيا التحتية وىروب أو تيريب 
اإلطارات اإلدارية التي كانت تسير اإلدارة خبلؿ فترة االحتبلؿ، مما استدعى المجوء إلى سد ىذا الفراغ باستناد 

ميمات عديدة إلى المحافظيف الوالة، ومف تمؾ الميمات الوظيفة الضبطية، حيث أسندت لممحافظ سمطات 
قامة السكينة واستتباب األمف ، لكف السمطات المركزية أنذاؾ قد حاولت توزيع  الحفاظ عمى النظاـ العاـ وا 

صبلحيات الضبط عمى ىيئات ومجالس قاعدية، و إعطاء صبغة جزائرية ليذه السمطات، إال أف ذلؾ لـ يتـ 
بالوجو  السميـ الذي يعطي لكؿ ىيئة صبلحيات محددة نظرا لمفراغات القانونية واستمرار اإلدارة الجزائرية في 
األخذ بالقوانيف التي كانت تسير بيا اإلدارة الفرنسية،ولقد حاولت سمطات اإلدارة الجزائرية قدر اإلمكاف أف 
تجعؿ السمطات اإلدارية ال تتعارض في قوانينيا مع السيادة الوطنية، وقد ظير أف صبلحيات الضبط في 

الذي كاف يعمؿ بالتنسيؽ مع اإلدارة المركزية والسمطات العسكرية، حيث تتمحور  (الوالي)شخص المحافظ 
ميمتو أنذاؾ في الحفاظ عمى األمف والنظاـ العاـ وخمؽ جو اليدوء إلثبات قدرات السمطات الجزائرية عمى 
استمرارية وجود الدولة وسير دواليبيا بطريقة ال يظير معيا أي فشؿ لمسير الحسف لمرافؽ الدولة ،وكذلؾ 

كؿ السمطات لمقياـ بميمة الضبط اإلداري بالتنسيؽ مع السمطات المركزية، فكاف  (الوالي)خولت لممحافظ 
المحافظ ىو الضابط اإلداري لكؿ أوجو النشاط لؤلفراد والجماعات في كؿ الحاالت التي تتطمبيا الغاية التي 

. 2عيف مف أجميا
 
 

                                                           
كلالستزادة كالتفصيل حوؿ . 47 ك46أنظر أيضا عمور سيالمي، مرجع سابق، ص . 144 إذل 141أنظر مخيس السيد إمساعيل، مرجع سابق، ص  - 1

 .حاالت احلرب كاحلصار كالطوارئ كفًتاتو، أنظر ادلرجع أعاله
 .283 ك282  كأنظر أمحدزليو،زلاضرات يف ادلؤسسات اإلدارية، مرجع سابق،ص 89عمور سيالمي، مرجع سابق، ص  - 2
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                        . :تػعػريػؼ الػضبػط األدارم: الػفػرع الػثانػي
كممة الضبط كما وردت في قواميس المغة العربية، محتػواة ضػمف مجموعة مف  :ػ تػعػريػفػو لػغػة 1

، حيث يقاؿ لمف قاـ بذلؾ أنو ضبط األمر، أي دقػة التحديدبمعنى :المفاىيـ ذات معاني عديدة نوجزىا كالتالي
، وبمعنى تصويب األمور أي إعادتيا إلى نػصابيا ووضػعيا القانوني الصحيح 1أنو حدده عمى وجو الدقة

، وبمعنى القبض أي 2وطبيعتيا المعتادة بعدما أصيب بخمؿ أو اضطراب منحرفا بيا عف حكـ ىذا القانوف
اإلمساؾ بالشخص أي التمكف مف وضع اليد عميو بعد مشاىدتو، فيقاؿ ضبط ذلؾ الشخص أو ضبط 

ويقصد منو الضبط بحـز بالغ أيضبطو ضبطا بمعنى حفظو بالحـز : ىذاالشيء ويعني أيضاالضبط لغة الحفظ 
  5 و يقاؿ أيضا رجؿ ضبط أي يعمؿ بيديو جميعا  ، 4  ، ورجؿ ضابط أي أنو  حاـز أو شديد3حفظا بميغا

ويقاؿ في المجاز ىو القابض لؤلمور، والشخص ال يضبط عممو أي ال يقـو بما فوض إليو، وال يضبط قراءتو 
يعني أيضا التحرير الكتابي لواقعة معينة لمحيمولة دوف زواؿ  معالميا واندثار آثارىا، حيث ، 6أي ال يحسنيا

، فضبط الشيء أي لزومو وحبسو، بحيث ال يقاـو في كؿ 7يقاؿ ضبط الواقعة أي تحرير محضر بيا أو المزوـ
، وكما تعني أيضا إعادة األمور إلى 8شيء، كذلؾ اإلتقاف أو اإلحكاـ، أي القياـ بعمؿ ما دوف نقص أو قصور

، ويشتؽ مف كممة الضبط ما يعرؼ بالضابطية، 9وضعيا الطبيعي الصحيح عقب إصابتيا بخمؿ أو اضطراب
ومفردىا ضابط، ويقصد بيا جند الوالي المكمفيف بجمع األمواؿ والمحافظة عمى األمف، والقبض عمى المتيميف 
حضارىـ أماـ السمطات المختصة، ومدلوؿ كممة ضبط في المغة العربية ىي مشتقة مف فعؿ ضبط وضبطو  وا 

ضبطا أي حفظو حفظا بميغا، وضبطو أحكمو وأتقنو، وضبط الكتاب أي أصمح خممو أو صححو وشكمو، 
وضبط المتيـ أي قبض عميو، وكممة ضبط ثبلثية الجذور، ضبط يضبط ضبطا وضباطو، وضبط عميو 

بمعنى حفظ بالحـز وبمعنى أخذه أخذا شديدا فيو ضابط وضبط عميو بمعنى لزمو فمـ يفارقو وبمعنى حبسو 
، ودوف أف نتوسع في سرد معاني المغة الكثيرة المقابمة لكممة الضبط، فقد اكتفينا بذكر ما 10وىو ضابط لؤلمور

 .(الضبط بمعنى اإللزاـ والحـز)ىو ميـ لمجانب الذي ندرسو في بحثنا ىذا وىو 

                                                           
 .377 ك376، ص 1980أنظر ادلعجم الوجيز، رلمع اللغة العربية،  - 1
 .445أنظر ادلنجد يف اللغة كاألدب، بَتكت، الطبعة األكذل، بدكف سنة، ص  - 2
 .212 ك211سابق ص : ص1970سنة 3راجع زلمد بن بكر عبد القادلر الرازم سلتار الصحاح، اذليئة ادلصرية للكتاب ط- 3
 .40زلمد  بن بكر عبد القادر الرازم، سلتار الصحاح مرجع سابق ، ص  - 4

 .384س،فصل الضاد،ص .، د 2،ط3رلد الدين زلمد بن يعقوب الفَتكز أباكم، القاموس احمليط مكتبة كمطبعة مصطفى البام احلليب كأكالده ٔتصر،ج 5 
 ،555: ـ ص1960أبو القاسم زلمدبن عمر الزسلشرم، اساس البالغة، دار كمطابع الشعب، القاىرة سنة  - 6
 .15ـ، ص 1979رمسيس هبماف، علم النفس القضائي، منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية، سنة  - 7
 .509ـ، ص 1956، دار بَتكت للطباعة كالنشر، لبناف، عاـ 2ابن منظور، لساف العرب، اجمللد األكؿ، ج- 8
 .376، ص 1ـ، ط 1980: معجم الوجيز رلمع اللغة العربية القاىرة،عاـ - 9

معجم . (الضبط)كأنظر ادلخصص احمليط التهذيب مادة . 341 ك340، مرجع سابق، ص (ضبط)، مادة 7راجع، ابن منظور، لساف العرب، ج  - 10
 .376كسلتار الصحاح للرازم ترتيب زلمود خاطر بك، مرجع سابق ، ص . 204األفعاؿ دلوسى األمحدم  ، مرجع سابق، ص 
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 إف الضبط اإلداري لفظ عربي ويقصد بو اصطبلحا معنى واحد ىو المعنى :ػ تعػريػفػو اصػطػالحػا 2
. المادي أي النشاط اإلداري الذي تمارس بو اإلدارة مياميا، وىو ما ييمنا ىنا  

بينما البوليس . يعبر عنو باصطبلح ىيئة الشرطة اإلدارية أو ىيئة الضبط اإلداري: كأما المعنى العضكم  
، وىي مأخوذة عف اليونانية القديمة ومعناىا تسيير أو فف (بوليسيا )(Politia)اإلداري فيي ذات أصؿ التيني 

حكـ المدينة، والبوليس اإلداري لو معنييف أحدىما مادي ويعني نشاط البوليس اإلداري، واآلخر عضوي يعني 
 فاصطبلحا يرى فيو معنييف مزدوجيف حسب 1 (محيو  )البوليس اإلداري، ونفس المعنى يعطيو األستاذ 

المعياريف المادي والعضوي، فمف الناحية المادية ىو مجموع النشاطات والتدابير والتدخبلت اإلدارية ذات طابع 
تنظيمي مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ، تصؿ إلى درجة تقييد الحريات والحقوؽ، ومف الناحية العضوية ىو 

مجموع األشخاص العامميف والممزميف بتنفيذ القرارات والموائح بغرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ، وىـ ىيئة 
 بمختمؼ ىيئاتيا، واألمثمة عمى المعيار المادي كثيرة، نذكر منيا 2الشرطةأو المديرية العامة لؤلمف الوطني

إلخ ، عمما أنو ليس كؿ سمطة ...عمى سبيؿ المثاؿ، ال الحصر، ضبط التمقيح ضد األوبئة، وضبط الصيد، 
ضبط وفقا لممعيار العضوي تتمتع بسمطة ضبط إداري وفقا لممعيار المادي، فالمتمتع أو صاحب السمطة ىو 
رئيس الجميورية رئيس السمطة التنفيذية المسؤوؿ األوؿ عف أمف الببلد والعباد، ويساعده الوزير األوؿ، ثـ 

الوالي، ورئيس المجمس الشعبي البمدي ىما المتمتعاف بيذه السمطة قانونا عمى المستوى المحمي، أما الشرطة 
. عمييا القياـ بميمة التنفيذ المادي لقرارالغمؽ لمقيى أومطعـ مثبل في حالة تكميفيا بذلؾ مف ذوي االختصاص

لقد خمت جميع النصوص التشريعية الصادرة في كؿ الدوؿ، منيا فرنسا ومصر ودولة :  ػ تػعريفػو تػشريعػا3
اإلمارات العربية المتحدة والجزائر، مف أي تعريؼ ومايجدر ذكره ىو انتقاؿ االىتماـ األكبر لدى المشرع في 

تحديد أغراض الضبط اإلداري، حيث سادىا الغموض وعدـ التحديد والوضوح وفكرة النظاـ العاـ تمتاز 
بنسبيتيا ذات االختبلؼ المكاني، وفي المكاف الواحد تختمؼ باختبلؼ الزماف، وليذا نجد المشرع ترؾ الحرية 

، وبالرجوع إلى النصوص التشريعية في الجزائر، نجد أنيا لـ تعط 3لمفقو والقضاء لتحديد ماىية الضبط اإلداري
تعريفا لمضبط اإلداري، بؿ تناولت في أغمبيا أغراض وأىداؼ الضبط اإلداري في التشريع أوالتنظيـ، عمى 

، المتعمؽ باستغبلؿ محبلت بيع 17/06/75 المؤرخ في41-75سبيؿ المثاؿ، ال الحصر، األمر رقـ 
يمكف األمر بإغبلؽ محبلت بيع المشروبات والمطاعـ، بموجب القرار "  منو 10المشروبات ال سيما المادة 

ما 6الصادرعف الوالي، لمدة ال تتجاوز ما مف جراء مخالفة القوانيف واألنظمة المتعمقة بيذه المجاالت، وا   أشيرا 
   .                               4بقصدالمحافظة عمى النظاـ العاـ أوالصحة أو اآلداب العامة

                                                           
 .398ـ اجلزائر، ص 1990، ديواف ادلطبوعات اجلامعية،5، أمحد زليوادلؤسسات اإلدارية، ترمجة زلمد عرب ما صيال، ط -1
ج، عدد .ر. منو، ج2 ك 1:ـ،يتضمن تنظيم اإلدارة ادلركزية يف كزارة الداخلية، ال سيما ـ19/01/91 ادلؤرخ يف 02-91راجع ادلرسـو التنفيذم رقم  - 2

 .ـ23/01/1991 ادلؤرخة يف 04
عادؿ السعيد /أنظرد. 161ـ ص 1981:جعفر زلمد بن قاسم، الوسيط يف القانوف اإلدارم، الطبعة األكذل، مؤسسة ادلطبوعات التجارية القاىرة،عاـ/ د -3

 .78ـ، ص 1995:، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب القاىرةعاـ 1زلمد أبواخلَت، الضبط اإلدارم كحدكده،، ط 
 .782  ص 1975: ، لسنة55ج عدد .ر. أنظر ج - 4



18 
 

 معنى الضبط اإلداري قديما وجد مع وجود الدولة، يشمؿ المجاؿ السياسي إف:  ػ تػعػريػفػو فػقػيػا 4 
واألخبلقي واالقتصادي والقانوني نظرا لنشأتو مع الدولة منذ ظيورىا، ما يجعمو يتسـ بالشمولية واالتساع ، إال 

تقػمصو وضموره ومحدوديتو في الدولة الحديثة في إطار :  تاريخية ميمة تتمثؿ في1أنو طرأت عميو تطورات
قانوني منظـ بحت، وىو المفيـو المادي لمضبط اإلداري أي النظاـ العاـ، وىو ما نستنتجو ونبلحظو في جؿ 
التعاريؼ الفقيية القديمة ذات المفيـو الواسع، أو الحديثة ذات المفيـو الضيؽ والمحدود، وليذا سوؼ نساير 
التطورات التاريخية في تعريؼ الضبط اإلداري منذ نشأتو إلى يومنا، أي سنتعرض لتعاريؼ الضبط اإلداري 

 مف :أكالبمفيوميا الواسع لو أوال، ثـ لتعاريفو بمفيومو الضيؽ أي المحدد المنفصؿ في الدولة الحديثة ثانيا  ،  
"  التعاريؼ القديمة الواسعة الشاممة والغير محددة لمضبط اإلداري تعريؼ 

وجاء  (الحياة، البلئحة والقانوف في أحسف صورىـ، التي تحافظ عمى المدينة):  لمضبط اإلداري ىو2"أفبلطوف 
أف الضبط اإلداري ىو حسف النظاـ، )الذي يرى " أرسطو " ،  وأما تعريؼ " القوانيف" ىذا التعريؼ في كتابو 

،  و ما يمكف استخبلصو  (وحكـ المدينة ومساندة حياة الشعب، ولذا فإف البوليس اإلداري يعتبر أوؿ وأىـ خير
مف ىاذيف التعريفيف، ىو أف مفيـو الضبط اإلداري مفيـو واسع، حيث يعتبر بمثابة القانوف كمو، خاصة في 

، حيث يتميز الضبط اإلداري بالتوسع والشمولية، إذ قامت الدولة الضبطية وأصبحت (18)القرف الثامف عشر 
 .كممة الضبط مرادفة لكممة القانوف، بعدما حؿ القانوف محؿ سمطة األمير 

تنظيـ المدينة أي الدولة، وأنو سيادة النظاـ والسبلـ وذلؾ باالستخداـ الوقائي ): بأنو" ىوريو" وعرفو العميد 
، وىو في تعريفو ىذا اعتبر المرافؽ العامة تدخؿ في نطاؽ ىذه الوظيفة، وبالتالي فيي وسائؿ لكفالة 3(لمقانوف

ف كاف قد ميز فيما بعد بيف المرفؽ  الضبط، ويعني أيضا أف الضبط يستوجب في نظره كؿ وظيفة الحكـ، وا 
، و لقد انتقد ىذا التعريؼ  (القضاء الجنائي)العاـ والضبط اإلداري، وكذلؾ استثنى مف كؿ وظيفة الحكـ 

نجده قد " بابانيكواليديف " بينما الفقيو . حيث يرى بأنو تعريؼ واسع يفقد الضبط كؿ ميزة" مورو " األستاذ 
مجموعة األنشطة المنشأة والقمعية والمادية التي تقوـ بيا السمطات اإلدارية إما مف ): عرؼ الضبط اإلداري ىو

ما مف أجؿ المحافظة عمى سبلمة الدوميف  أجؿ ضماف حسف النظاـ في المجموعة أو داخؿ المرافؽ العامة، وا 
 ، وما يبلحظ عمى ىذا التعريؼ ىو، مزج بيف وسائؿ الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ ولـ يميز بينيما، 4(العاـ

باإلضافة إلى االنتقاد الموجو إلى التعاريؼ الواسعة، والمتمثؿ في إفقاد الضبط كؿ خصائصو ، ومف الفقياء 
مجموع االختصاصات المخولة لئلدارة لمتدخؿ ) الذي يعرؼ الضبط اإلداري بأنو Benoiz" 5" المعاصريف 

                                                           
 .19 ك18، ص 1972البوليس كالدكلة ، مطبعة االستقالؿ الكربل ، القاىرة  ، سنة :  زلمود عصفور/ د -1
كرد ىاذاف التعريفاف يف مرجع سعاد الشرقاكم، رقابة القضاء على مشركعية أعماؿ الضبط اإلدارم، القاىرة، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، مطبوعة دبلـو  - 2

زلمد عصفور، تطور نظرية البوليس اإلدارم، البوليس كالدكلة، القاىرة، /كد. 04، ص 1974-1973الدراسات العليا يف العلـو اإلدارية، السنة اجلامعية 
 كما بعدىا  ك أيضا، سكينة عزكز، عملية ادلوازنة بُت أعماؿ الضبط اإلدارم كاحلريات العامة، رسالة ماجستَت، 90، ص 1972مطبعة االستقالؿ الكربل، 

 . كما بعدىا10، جامعة اجلزائر، ص (سابقا)ـ، معهد احلقوؽ 1990اإلدارة كادلالية، مارس 
 .338ـ ص 1992 ، ،دار الفكر العريب ، القاىرة  2زلمود عااطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، ط/د - 3
 .11أنظر سكينة عزكز،  مرجع سابق، ص  - 4
 .339زلمود عاطف البنا ،  الوسيط يف القانوف اإلدارم ،  مرجع سابق، ص /د - 5
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بطريقة مباشرة  في األنشطة والعبلقات الخاصة، بغض النظر عف اليدؼ مف ىذا التدخؿ، أي تحقيقا 
، ما يستنتج مف ىذا التعريؼ أنو ال يشمؿ في تعريفو الواسع المرافؽ (ألغراض المصمحة العامة المتنوعة

العامة، ألف الفرد ال يخضع لموائح المرافؽ إال بوصفو منتفعا بيا، وبالتالي فمف عيوب ىذه التعاريؼ الواسعة 
. أنيا مبيمة شاممة غير واضحة ، وتناقضيا أحيانا، وكذلؾ أنيا تفقد الضبط اإلداري كؿ مميزاتو األساسية 

بعد تعرضنا إلى التعاريؼ الواسعة الشاممة المختمفة لمضبط اإلداري منذ بداية نشأتو مع السمطة السياسية : ثانيا
واالنتقادات الموجية إلى ىذه التعاريؼ الواسعة، ونظرا لمتطورات التاريخية التي حدثت لمفيـو الضبط اإلداري، 
مف حيث تقمصو وضموره ومحدوديتو، ظيرت عدة محاوالت لتعريؼ وتحديد مفيـو وما ىية الضبط اإلداري 

في الدولة الحديثة، سنتعرض ليا مع التحميؿ والتعميؿ عمى كؿ تعريؼ مع إعطاء وجية نظرنا كمما أمكف ذلؾ، 
إلى أف نصؿ إلى التعريؼ الجامع المانع لماىية الضبط اإلداري الحديث،عمما أف ىذه التعاريؼ اختمؼ 

أصحابيا تبعا لمرؤى التي ينظروف بيا لمدلوؿ الضبط اإلداري ، فيناؾ مف اعتبره غاية وىدؼ في حد ذاتو 
تسعى إليو السمطات ،وبينما يرى البعض أنو قيد عمى نشاط وحريات األفراد، ومنيـ مف يأخذ في الحسباف 
محؿ الضبط اإلداري وأساليب نشاطو ،بينما البعض يعتبره وظيفة سياسية نظرا لتعددىا وكثرتيا، إال أننا 

سنكتفي فقط  بعرض البعض منيا فقط كأمثمة التي نرى أنيا ميمة رغـ ما يؤخذ عنيا حسب وجية نظرنا أو 
وظيفة إدارية محايدة مف وظائؼ السمطة العامة تيدؼ إلى  ): غيرنا حيث عرفو محمود سعد الديف شريؼ بأنو

ىو شكؿ مف ): سعاد الشرقاوي بأنو/ ،وعرفتو1(وقاية النظاـ العاـ في المجتمع بوسائؿ القسر في ظؿ القانوف
، و يأخذ عمى ىذا التعريؼ أنو معيب، ألنو 2(أشكاؿ النشاط اإلداري الذي يستيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ

غير جامع مانع إذ ال أثر وال وجود لمعناصر الشكمية والقانونية والعضوية لفكرة الضبط اإلداري، حيث أغفمت 
: حماد محمد شطا/ ىذه العناصر الميمة فيو وبالتالي فيو تعريؼ مادي موضوعي بحت ،وكما عرفو د

الضبط اإلداري ىو مجموعة القواعد العامة واإلجراءات الفردية الرامية إلى ضبط نشاط األفراد وحرياتيـ في )
،إف الشيء المبلحظ عمى ىذا التعريؼ 3(حدود النظاـ العاـ واآلداب طبقا لمفمسفة السائدة في المجتمع وتراثو

ىو تركيزه عمى الجانب الموضوعي لمضبط اإلداري وىي أعماؿ وأساليب ووسائؿ ومحؿ الضبط اإلداري مغفبل 
الجانب العضوي لو وىو الييئات المسؤولة عنو لمقياـ بو، باإلضافة عمى أنو ذكر النظاـ العاـ واآلداب العامة 

: ثروت بدوي فيعرفو/ ىما أىداؼ الضبط اإلداري بدؿ أف يفسر ويضع اإلطار القانوني الواسع لو، وأما د
الضبط اإلداري ىو مجموعة اإلجراءات والقواعد التي تفرضيا السمطة اإلدارية المختصة عمى األفراد لتنظـ )

بيا نشاطاتيـ وتحدد مجاالتيا، وتقيد بيا حرياتيـ في حدود القانوف، بقصد حماية النظاـ العاـ وحماية المجتمع 
تصدرىا اإلدارة مف جانبيا . ضد كؿ ما ييدده، وتتخذ ىذه القواعد واإلجراءات شكؿ قرارات تنظيمية عامة

جراءات فردية مادية أو قانونية تقوـ بيا اإلدارة أيضا بإرادتيا المنفردة، وتشترؾ  وحدىا، أو تتخذ صورة أوامر، وا 

                                                           
 . 112النظرية العامة للضبط اإلدارم  ،  مرجع سابق ص : زلمود سعد الدين شريف مقاؿ/ د:أنظر - 1
 . 03سعاد الشرقاكم رقابة القضاء على مشركعية أعماؿ الضبط االدارم، مرجع سابق، ص / د -2
 .122، ص 1984، عاـ 1ج ، بن عكنوف، طبعة .ط . ـ .، نظرية ادلرفق العاـ،  1محاد زلمد شطا، تطور كظيفة الدكلة، الكتاب/ ػد3
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،ويعتبر تعريؼ جامع مانع نوعا ما ،إال أف ما يمكف 1(ىذه القواعد واإلجراءات جميعا في كونيا تقيد الحريات
ظيار عناصر السمطة في أعماليا المختمفة مف جية،  مبلحظتو عمى ىذا التعريؼ لمضبط اإلداري، ىو إبراز وا 

ومف جية أخرى فيما يتعمؽ بتحديد نشاطات األفراد وتقييد حرياتيـ، فيذا ليس مف اختصاصيا حيث نجد 
األفراد في ىذا المجاؿ أحرارا في ممارسة حرياتيـ ونشاطاتيـ، وما تقـو بو ىيئة الضبط اإلداري إال توقيؼ 
ألعماؿ غير المشروعة حسب ما نصت عميو القوانيف واألنظمة واألعراؼ،وفي تعريؼ آخر لمضبط اإلداري 

،  وما يبلحظ عمى ىذا 2(الييئات والسمطات اإلدارية المنوط بيا القياـ بالمحافظة عمى النظاـ العاـ): ىو
التعريؼ أنو يركز عمى الجانب الشكمي والعضوي مغفبل تمؾ الجوانب الميمة المادية والموضوعية والقانونية 
لماىية الضبط اإلداري، وبالتالي فيو تعريؼ ناقص غير جامع مانع لمفيـو الضبط اإلداري ،ويعرفو الدكتور 

أف الضبط اإلداري ىو وظيفة مف أىـ وظائؼ اإلدارة تتمثؿ أصبل في المحافظة عمى ): ماجد راغب الحمو
األمف العاـ والصحة العامة والسكينة العامة، عف طريؽ إصدار القرارات البلئحية : النظاـ العاـ بعناصره الثبلثة

والفردية واستخداـ القوة المادية مع ما يستطيع مف فرض قيود عمى الحريات الفردية تستمزميا الحياة 
محمود عاطؼ البنا، فيعرفو بأنو النشاط الذي تتواله الييئات اإلدارية، ويتمثؿ في / ،  و أما د3(االجتماعية

تقييد النشاط الخاص بيدؼ صيانة النظاـ العاـ، وعمى ذلؾ يتميز الضبط اإلداري بما يترتب عميو مف تقييد 
محمود سعد الديف / ،ويعرفو د4لمحريات الفردية وما يستيدفو مف المحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع

وظيفة إدارية محايدة مف وظائؼ السمطة العامة تيدؼ إلى وقاية النظاـ العاـ ): الضبط اإلداري ىو : الشريؼ 
غاية سيادة النظاـ ): يعرفو عمى أساس أنو (ىوريو)،بينما األستاذ 5(في المجتمع بوسائؿ القسر في ظؿ القانوف

عرؼ الضبط عمى :  ، وما نستنبطو مف ىذا التعريؼ أنو6(والسبلـ وذلؾ عف طريؽ التطبيؽ الوقائي لمقانوف
إال أنو عدؿ عف ىذا الرأي بعد االنتقادات . أساس اعتباره ىو اليدؼ والغاية الذي تعمؿ السمطات لموصوؿ إليو

ىو كؿ ما يستيدؼ بو المحافظة عمى النظاـ العاـ في ):الموجية إليو، واعتبر أف الضبط اإلداري 
تدخؿ السمطات ): ، عمى أساس أنو قيد عمى نشاط األفراد وحرياتيـ ىو(ديموبادير): ،ويعرفو األستاذ 7(الدولة

ذا كاف 8(اإلدارية المختصة بيدؼ ضماف حماية النظاـ العاـ بواسطة فرض قيود وحدود عمى حريات األفراد ،وا 
ىذا التعريؼ مف التعاريؼ الجامعة المانعة لتعريؼ ماىية ومفيـو الضبط اإلداري، إال أنو لـ يسمـ مف االنتقاد 
ويأخذ عميو أيضا لما ذىب إليو الرأي القائؿ باف سمطات الضبط اإلداري منفذة لمتشريعات وليست مصدرا ليا 

فالسمطة التشريعية ىي وحدىا الضامف لمحريات والحقوؽ لما ينص عميو القانوف . حتى تقيد حريات األفراد

                                                           
 .382، ص 1966-1965ثركت بدكم، مبادئ القانوف اإلدارم، مصر، طبعة /د - 1
 مرجع سابق. 377ـ ص 90عوابدم عمار،القانوف اإلدارم ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر عاـ / عن د. 03سعاد الشرقاكم،  ، ص / د -2
 .436ـ، ص 1982أنظر مؤلفو القانوف اإلدارم، اجلزء الثاين، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية  - 3
 . 376أنظر مقالو ادلنشور يف رللة القانوف كاالقتصاد، بعنواف حدكد سلطة الضبط اإلدارم، مرجع سابق، ص  - 4
 .112:أنظر مقالو النظرية العامة للضبط االدارم ، مرجع سابق ص - 5
 ،   109زلمود سعد الدين شريف، النظرية العامة للضبط اإلدارم، مرجع سابق  ، ص  - 6
 .16:ـ ،ص04: دار النهضة العربية القاىرةعاـ2ػعبدالرؤكؼ ىاشم بسيوين،نظريةالضبط االدارم يف النظم الوضعية ادلعاصرة كالشريعة االسالمية ،ط7
 .                 377عوابدم عمار،القانوف اإلدارم، مرجع سابق ،ص / د:أندرم دم لوبادير، القانوف اإلدارم اخلاص، عن - 8
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والتنظيـ واألعراؼ،وىي أيضا ممثمة لمجماعة، وما تقييدىا لبعض الحريات حسب خطورتيا عمى النظاـ العاـ 
مجموع صنوؼ النشاط ) يعرفو (فيدؿ)إال وفقا لما ينص عميو التشريع والتنظيـ واألعراؼ المعموؿ بيا،أما

اإلداري الذي موضوعو إصدار قواعد عامة أوتدابير فردية الزمة لحماية النظاـ أوعمى وجو التحديد إلقراراألمف 
 ، وما يفيـ مف مدلوؿ ىذا التعريؼ أنو اعتمد في تعريفو ىذا لمضبط 1(وتحقيؽ السكينة وصيانة الصحة العامة

اإلداري عمى محمو وأساليب نشاطو وأىدافو ،ومف التعاريؼ القريبة مف تحديد معنى الضبط اإلداري رغـ ما 
حؽ اإلدارة في أف تفرض عمى ):سميماف محمد الطماوي ومحمد يعقوب السعيدي ىو/ يؤخذ عمييا، تعريؼ د

ويرد عبد المنعـ محفوظ أف استخداـ كممة ضبط . 2(األفراد قيودا تحد مف حرياتيـ بقصد حماية النظاـ العاـ
اإلدارة واإلدارة ال تزاوؿ حقوقا بؿ اختصاصات تزاوليا بمقتضى أحكاـ الدستور والقانوف وىناؾ فرؽ جوىري 

يقصد بوظيفة البوليس اإلداري التي تتوالىا السمطة ):  ،وأما األستاذ فؤاد مينا فيعرفو3بيف الحؽ واالختصاص
اإلدارية، صيانة النظاـ العاـ في الدولة بعناصره الثبلث المعروفة، األمف العاـ والسكينة العامة والصحة 

كفالة النظاـ العاـ مف االضطرابات المحتممة، ): ، الضبط اإلداري عمى أنو(الفيير)، وعرؼ األستاذ4(العامة
سعاد الشرقاوي /  ، بينماد5(وذلؾ عف طريؽ تنظيـ مبلئـ وتقمع بالقوة تمؾ االضطرابات التي يمكف أف تحدث

مجموعة األنشطة واإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة العامة بإرادتيا المنفردة ): فترى بأف الضبط اإلداري ىو
،أما األستاذ عوابدي عمار فعرؼ 6(لضماف المحافظة عمى النظاـ العاـ أو إعادة حفظو في حالة اضطرابو

كؿ األعماؿ واإلجراءات واألساليب القانونية والمادية والفنية التي تقوـ بيا السمطات )ىو: الضبط اإلداري
اإلدارية المختصة وذلؾ بيدؼ ضماف المحافظة عمى النظاـ العاـ بطريقة وقائية في نطاؽ النظاـ القانوني 

ىونشاط وقائي ):،وفي ضوء ىذه التعاريؼ لماىيةالضبط اإلداري، نعرفو7(لمحقوؽ والحريات السائدة في الدولة
تقوـ بو السمطات اإلدارية المختصة لمحفاظ عمى النظاـ العاـ واستتبابو بوسائميا المشروعة لتنظيـ حقوؽ 

 . (وحريات األفراد طبقا لما ينص عميو التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما 
ال وسيمة فنية قوية لمتدخؿ بيد اإلدارة، يقابميا نظاـ قانوف   ) : ػ تػعريػفػو قػضػاء 5 الضبط اإلداري ما ىوا 

 ، نستنتج أف لمضبط اإلداري عدة معاني مختمفة وأىميا ىو فرض القيود عمى حريات األفراد بفرض 8(خاص
حماية النظاـ العاـ مف االضطرابات والفوضى مع األخذ بعيف االعتبار محاولة تحقيؽ التوازف الطبيعي بيف 

يتمثؿ في كؿ تنظيـ : األوؿ:مصالح األفراد والصالح العاـ لممجتمع، وبالتالي فالضبط اإلداري لو ثبلث معاف
قانوني دوف تمييز مع غيره مف األنظمة المماثمة لو، وىو المعنى الواسع، والثاني ىو المعنى الضيؽ المتمثؿ 

                                                           
، ص 1959 باريس، طبعة 2   ك الفقيو فيدؿ، القانوف اإلدارم، اجلزء 111: أنظر زلمود سعد الدين شريف، ادلقاؿ السابق، ادلرجع السابق، ص/ د -1

 .08عمور سيالمي، ادلرجع السابق، ص :،  عن 547
 .08، ،أنظر عمور سيالمي، ادلرجع السابق، ص 836 ـ، ص 1956:  عاـ/6سليماف زلمد الطماكم، مبادئ القانوف اإلدارم، الطبعة / د -2
 .9، مكتبةعينشمسص 1 يف لنشاط اإلدارم، ط2ػعبد ادلنعم زلفوظ القانوف اإلدارم، دراسات تأصيلية مقارنة يف تنظيم نشاط اإلدارة العامة، الكتاب3
 .12، سكينة عزكز، مرجع سابق، ص .631ـ، ص 73أنظر زلمد فؤاد مهنا، مبادئ كأحكاـ القانوف اإلدارم مؤسسة اجلامعة ، اإلسكندرية سنة /د -4
  378، كالدكتور عوابدم عمار القانوف اإلدارم،مرجع سابق ص19زلمد عصفور السالف الذكر، ص / مشار إليو يف مرجع د - 5
 .378عوابدم عمار،القانوف اإلدارم مرجع سابق، ص / ، مشار إليها من د 4سعاد الشرقاكم، مرجع سابق، ص / د -6
 .378عوابدم عمار، ادلرجع نفسو، ص /د - 7

8- J. Castagné, Op, Cit, p 22. Et J. Moreau, Op, Cit, p 02. 12  ،أنظر سكينة عزكز، مرجع سابق، ص                         . 
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في الوسيمة األساسية التي تستعمميا اإلدارة مف أجؿ فرض النظاـ العاـ،وأما الثالث فيو مرفؽ الشرطة المتكوف 
. 1مف مجموع األشخاص العامميف المكمفيف بتنفيذ حفظ النظاـ، حسب المعيار العضوي

 الػمػطػمػب الػثػانػي

أنػكاع ك خػصػائػص الػضػبػط اإلدارم     
  .              نعالج ىذاالمطمب في فرعيف ىما أنواع الضبط اإلداري كفرع أوؿ ثـ خصائصو كفرع ثاف 

 ،  عػاـ  ك خػاص:ينقسـ ويتنوع الضبط اإلداري بدوره إلى: نػكاع الػضبػط اإلدارمأ:الػفػرع األكؿ
فاألوؿ ىو الذي ييدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ ، أما الضبط اإلداري الخاص فيقاـ بقوانيف خاصة مف 

،وقد يقصد 2أجؿ تنظيـ بعض أنواع النشاط، ويعيد بو إلى سمطة خاصة بغرض تحقيؽ أىداؼ محددة قانونا
وىذا 3مف الضبط اإلداري الخاص تحقيؽ أىداؼ الضبط العاـ أو أحدىا ولكف في ظؿ نظاـ قانوني خاص

الضبط الخاص يحتاج إلى نصوص خاصة تحدد الجيات المختصة لمما  رستو والمجاالت التي توضع لو 
وىذا النوع مف الضبط اإلداري الخاص يأخذ صورا عديدة قد تكوف الخصوصية مف حيث الييئات التي تمارس، 
أو األشخاص المخاطبيف بو،أو مف حيث موضوعاتو أو أىدافو ، فمف حيث الجية التي تمارسو فيذه الصورة 
تتمثؿ في قياـ سمطة إدارية معينة بممارسة الضبط اإلداري العاـ، مثؿ منح وزير السياحة ممارسة الضبط 

، وأما مف حيث 4اإلداري المتعمؽ بالسياحة،  فالخصوصية ىنا تأتي مف الجية التي تمارس الضبط اإلداري
الموضوع ففي ىذه الحالة فصورة الضبط اإلداري الخاص تتمثؿ في وجود تشريع خاص بتنظيـ الميف الخطيرة 

فالتخصيص ىنا ينصب عمى موضوع . أو الضارة بالصحة العامة أو باستعماؿ الطرؽ العامة أو بحماية البيئة
الضبط اإلداري ، إذ يقتصر القانوف عمى تنظيـ الضبط اإلداري الخاص بيذا  الموضوع بصفة خاصة  دوف 

 ، أما مف حيث اليدؼ  فيذه الحالة تتمثؿ عندما         5سواه
يكوف ىدؼ الضبط اإلداري ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ، ويكوف غرضو ضبط ىدؼ آخر ليس لو عبلقة بالنظاـ 
العاـ وال بعناصره الحديثة، ومثالو الضبط اإلداري الخاص بحماية البيئة أو الصيد، أو بأماكف الترفيو فيذا 

،أما مف حيث األشخاص 6الضبط خاص ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ، وغالبا ما يمارس مف جية إدارية خاصة
المخاطبيف بالضبط اإلداري، ففي ىذه الحالة يتمثؿ الضبط اإلداري بفئة أو مجموعة محددة مف األشخاص، 
مثؿ الضبط الخاص باألجانب أو الضبط الخاص بأصحاب الميف المختمفة، أو ذوي االحتياجات الخاصة، 
فالضبط اإلداري ىنا خاص بيذه الفئات دوف غيرىا، ومجمؿ القوؿ أف الضبط اإلداري الخاص يختمؼ عف 

                                                           
 .398أمحد زليو، زلاضرات ادلؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص  - 1
 .439ـ  ، ص 1996:ماجد راغب احللو، القانوف اإلدارم،دار ادلطبوعات اجلامعية ، االسكندرية ، عاـ/راجع  د - 2
 .93ـ، ص 1993: ، الدار اجلامعية، سنة  (ذاتية القانوف االرم )راجع مصطفى أبو زيد فهمي، القانوف اإلدارم / د -3

4  - Laubadere (A. de), et autores, Op, Cit, N° 1258. 
5 - Vedel (G), et Delvolve (P), Op, Cit, p 1062. 
6 - Rivero (J), Droit administratif, Daloz, 1980, 9ème édition, N° 436. 
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الضبط اإلداري العاـ مف حيث الييئة التي تمارسو فيي ىيئة خاصة، ومف حيث اليدؼ، فيدفو خارج نطاؽ 
النظاـ العاـ، ومف حيث النطاؽ فيو أضيؽ مف نطاؽ الضبط اإلداري العاـ، وأيضا سمطاتو، أي الضبط 

اإلداري الخاص تكوف أقوى مف السمطة التي تمارسيا ىيئات الضبط اإلداري العاـ ألف األولى تمارس المياـ 
 ، و بالنسبة لممنظومة التشريعية والتنظيمية عمى سبيؿ المثاؿ نذكر فيما يخص 1بصفة خاصة ومحدودة

 المتعمؽ 1982 أوت 22 المؤرخ في 10-82القانوف رقـ )الضبط اإلداري المتعمؽ بممارسة بعض النشاطات، 
 المعدؿ والمتمـ 3قانوف المياه:  المتضمف16/07/1983 المؤرخ في 17-08،وكذلؾ القانوف رقـ 2بالصيد

ـ ، ففيما يتعمؽ بالضبط الخاص والمتعمؽ بمكاف 15/06/1996 في 4 المؤرخ13-96بموجب القانوف رقـ 
، المرسـو 5المتعمؽ بحضر اإلقامة15/09/1975 المؤرخ في156-75معيف فعمى سبيؿ المثاؿ، المرسـو رقـ 

 . 6 ـ الذي يحدد شروط استعماؿ الشواطئ85/ 01 /26 المؤرخ في 13-85: رقـ
       أما فيما يخص الضبط اإلداري المتعمؽ ببعض الوضعيات الخاصة بحماية التراث الثقافي وكذلؾ 

 المؤرخ في 339-98المظير الرونقي وراحة المواطنيف، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ، المرسـو التنفيذي رقـ 
-89، القانوف رقـ 7 المتعمؽ بضبط التنظيـ الذي يطبؽ عمى المنشآت المنصفة ويحدد قائمتيا03/11/1998
. 8ـ المتعمؽ بحماية التراث الثقافي15/06/1998 المؤرخ في 04

:        خػصػائػص الػضبػط اإلدارم :  الػفػرع الػثانػي
:      بناء عمى التعاريؼ السالفة  نستنتج أف لمضبط اإلداري مميزات عديدة نمخصيا فيمايمي            

، ويقصد بيا 9وىي خاصية أساسية فيو:  كظيفة إدارية بحتة مف الناحية العضكية كالمكضكعية (1
حماية النظاـ العاـ، وىذه الوظيفة تتطمب السرعة  واإلتقاف في الميداف والتي تقـو بيا السمطة التنفيذية التي ليا 
المقدرة العممية عمى تحمؿ المشاكؿ والحوادث التي تتطمب التدخؿ السريع لحماية النظاـ العاـ، وىو أيضا إلزاـ 
قانوني تقـو بو ىذه السمطة  لحمايتو مف كؿ ما ييدده بناء عمى ما ينص عميو التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، 

. تحت الرقابة القضائية كحماية حقوؽ وحريات األفراد مف التعسؼ في استعماؿ السمطة
 بمعنى أف اإلدارة تتمتع بالسمطة التقديرية في ممارسة اإلجراءات الضبطية، :يتميػز بالصفػة التقػديريػة  (2

ألنيا تتمتع بحرية كاممة في اختيار الوسائؿ التي مف شأنيا تحقيؽ أىداؼ وأغراض الضبط اإلداري، كما أنيا 
غير ممزمة بتسبيب قراراتيا الضبطية، ففي حالة تقديرىا لعمؿ ما بأنو سينتج عنو خطر ما يتعيف عمييا التدخؿ 

                                                           
 .04سعاد الشرقاكم، رقابة القضاء اإلدارم على مشركعية أعماؿ الضبط اإلدارم، مرجع سابق، ص /د - 1
 .1685 ـ، ص 1982:،سنة34ج،  عدد .ر. ج: أنظر - 2
 .1895ـ ص 1983،: ، عاـ30ج،  عدد . ر. ج: أنظر - 3
 .03ـ ، ص 1996: : ، عاـ37ج ، عدد . ر. ج: أنظر - 4
 .1398ـ ، ص 1975: ،عاـ102ج،  عدد . ر. ج: أنظر - 5
 .88ـ، ص 1985،عاـ05ج،  عدد . ر. ج: أنظر - 6
 .03ـ ، ص 1998، عاـ 82ج،  عدد . ر. ج: أنظر - 7
 .03ـ ، ص 1998، عاـ44ج،  عدد . ر. ج: أنظر - 8
 .، مراجع سابقة 384كأنظر، ثركت بدكم، ، ص . 14، كأنظر سيالمي عمور، ، ص 379عوابدم عمارالقانوف اإلدارم، ، ص / د - 9
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قبؿ فوات األواف حفاظا عمى النظاـ العاـ، فحينما تمتنع عف تسميـ رخصة لتنظيـ مظاىرة ما ألنيا رأت ما 
، وبتعبير آخر، حينما تقدر بأف عمبل ما 1سيترتب عف تمؾ المظاىرة والتي قد تؤدي إلى المساس بالنظاـ العاـ

سيترتب عنو خطر معيف، فينا يجب عمييا  أف تتدخؿ قبؿ وقوع ذلؾ الخطر الوشيؾ بغرض الحفاظ عمى 
  .2النظاـ العاـ ووقايتو

إف الضبط اإلداري تجسيد لفكرة السمطة العامةوالسيادة في مجاؿ : 3 صفة التعبػيرعف السيادةػ3
الوظيفة اإلدارية، فيي فكرة قوية مف حيث إظيار فكرة السيادة والسمطة العامة فيالدولة، ويتمثؿ ذلؾ في 

االمتيازات والسمطات والصبلحيات غيرالمألوفةالتي تقوـ بيا السمطاتاإلدارية المخولة قانونا لممارسة النشاط 
 .الضبطي اإلداري،غايتو الحفاظ عمى النظاـ العاـ في الدولة، فيي تقيد وتحد منالحريات والحقوؽ الفردية

ويبرز : ػ كما يمتاز باألسمكب الكقائي قبؿ كقكع األحداث أكاألخطار التي تيدد النظاـ العاـ 4
ذلؾ في أسموب النشاط المتبع في ممارسة ىذه الوظيفة اإلدارية في إطار تنفيذ التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما 

 أو حتى 4مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ واتخاذ كؿ اإلجراءات الوقائية المانعة قبؿ أف يقع االختبلؿ بو،
ولو بعد وقوع اإلخبلؿ بو في حالة عدـ الوصوؿ إلى الجريمة الجنائية، ألنو في ىذه الحالة تبدأ فييا مياـ 

الضبط القضائي في مكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبييا بعد القياـ باإلجراءات البلزمة، منيا جمع األدلة، ألف 
ميمتو عبلجية، غير أنو يرى أف ميمة الضبط اإلداري ال تتوقؼ ىنا بعد وقوع الخطر واالضطراب، أضؼ 
إلى ذلؾ أف وسائؿ الضبط اإلداري ال تكوف مانعة تماما، بؿ يمكف أف يوظؼ فييا أسموبالجزاءات اإلدارية 

 .البلحقة لوقوع الخطر، مثؿ حالة االعتقاؿ وسحب الرخص

 بمعنى أنو ال يستطيع المجتمع أف ينتظـ بدونيا، لعمة :ػ كظػيفػة الضبط االدارم ضركرة اجتماعية  4
ما ييدؼ إليو الضبط مف حفظ النظاـ العاـ وكذلكرسـ حدود الحريات العامة،والضرورة في ىذه الحالة 

يجب أف تقدر بقدرىا ألف أي تدبير ضبطي  يؤدي إلى تقييد الحريات العامة، وال يمكف تبريره إال إذا كاف 
 ، والضبط اإلداري يعتبر مف النشاط الذي تقوـ بو اإلدارة 5ضروريا مف أجؿ وقاية النظاـ العاـ وحفظو

وىو نشاط ضروري في المجتمع، وىو عبارة عف مجموعة مف القواعد التي تفرضيا سمطة عامة عمى 
، أي لتنظيـ المجتمع 6األفراد في عمـو حياتيـ العادية أو لممارسة نشاط معيف بقصد صيانة النظاـ العاـ

وىذا ما يبرر . تنظيما وقائيا، والبدء بالوقاية قبؿ وقوع الجريمة خير مف عبلجيا بتوقيع العقاب بعد حدوثيا
الضبط اإلداري وحتميتو، وتتخذ ىذه القواعد شكؿ قرارات تنظيمية عامة تصدرىا اإلدارة مف جانبيا وحدىا 

                                                           
، : مولود ديداف: سلسلة مباحث يف القانوف  اإلدارم، التنظيم النشاط اإلدارم، من اعداد نسرين شريفي، مرًن عمارة، سعيد بوعلي، ٖتت اشراؼ / د - 1

 . كما بعدىا196دار بلقيس، دار البيضاء، اجلزائر، ص 
 .192ـ، ص 1999عمار بوضياؼ، الوجيز يف القانوف اإلدارم، دار الصحاافة، اجلزائر عاـ /د - 2
 .296عمر عصفور، مرجع سابق، ص / د -3
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، أو أوامر فردية صادرة منيا، ويترتب عنيا تقييد لمحريات الفردية، بؿ إف الطابع المميز لمضبط اإلداري 
ىو تقييد الحريات الفردية في حدود القواعد التشريعية، وكؿ إجراء ضبطي باعتباره مقيدا لمحريات الفردية 
يتضمف تحديد نسبة مبلئمة إليجاد توازف بيف ممارسة الحريات الفردية وصيانة مقتضيات النظاـ العاـ 

الذي باعتباره مف الضروريات في أي مجتمع ودولة، وىذه المبلئمة يحددىا المشرع مبدئيا وتطبقيا اإلدارة، 
ثـ يراقب القضاء مختمؼ صور تطبيؽ اإلدارة ليا ، ونخمص إلى أف الضبط اإلداري مف المسممات التي 
ال يمكف االستغناء عنو في المجتمعات والدوؿ، بؿ نجد أف كؿ مجموعة محدودة مف األفراد تضع لنفسيا 
فواعد ضابطة تسير عمييا وتنظـ بيا نشاطيا،وأما ىذه الضرورة االجتماعية لمضبط اإلداري، فتتجمى في 

المحافظة عمى النظاـ العاـ بمدلولو الحديث،وال يكوف ذلؾ إال بواسطة حمايتو مف كؿ ما ييدد 
استقراره،ألف نقيض النظاـ العاـ ىوالفوضى والبل أمف وانتشار األوبئة وما يترتب عف ذلؾ داخؿ المجتمع 

 .والدولة مف عواقب وخيمة و خطيرة
بمعنى أنو تحمميا المبادئ القانونية والقواعد التي تخضع ليا : ػ الضبط عممية قانكنية شرعية 5

السمطة التنفيذية في القياـ بنشاطياوأىـ ىذه المبادئ احتراـ مبدأ الشرعية، وليذا يجب عمى اإلدارة أال 
تتجاوز الحدود المرسومة ليا مف طرؼ المشرع لممارسة ىذه الوظيفة الميمة في المجتمع، ويأتي في مقدمة 

الغاية مف عممية الضبط ىو حماية النظاـ العاـ، والسبب ىوأي اضطراب فاتمؾ الحدود، السبب واليدؼ، 
خبلؿ بالنظاـ العاـ، تشكؿ خطرا حقيقيا عميو ،وسند السمطات الضبطية ىومبدأ الشرعية أي القانوف مف 1أوا 

 .حيث ممارستيا ليذه الميمة والوظيفة، وتخضع إلى سيادة التشريع بالمفيـو الواسع ال غير
   إما أف يكوف سندىا القانوني ىذا ىو الدستور أو قانوناعضوياأوعادياأوتنظيميا أو أحكاما قضائية أي 

سوابؽ قضائية قضت بيا المحاكـ القضائية، ونظرا لمنقائص التي تعتري التشريع في بعض األحياف، حيث 
أنو ال يمكف أف يعالج كؿ كبيرة وصغيرة في الميداف العممي التقني، ليذا نجد أنو حكـ في قضية 

Labonne2 بحؽ السمطة التنفيذية في تنظيـ البلئحة في النشاط الضبطي الذي لـ ينظمو المشرع، كما أف 
القانوف ىو دائما الذي يضع حدودا ونطاؽ اإلدارة في ممارسة ىذا النشاط الضبطي ،  و وظيفة اإلدارة في 

الضبط اإلداري كما رأينا ليس سوى قيود وضوابط ترد عمى النشاط الفردي لتنظيمو ومراقبتو، والسند 
والوسيمة األولى ىي القانوف وىو السند األوؿ في ممارسة اإلدارة ليذا النشاط، فالمشرع قد يتدخؿ بنفسو 

فيصدر قانونا يضع فيو ما يشاء مف قيود عمى نشاط األفراد في موضوع معيف، وىوأف المشرع قد ال يتدخؿ 
في كؿ مرة فتتدخؿ اإلدارة العامة بنفسيا لوضع الئحة تتولى تنظيـ النشاط الفردي في ناحية أخرىوالبلئحة 
كما نعمـ تشبو القانوف، حيث تحتوي عمى قواعد عامة مجردة، غير أنيا مف حيث القوة أدنى مرتبة، و 

                                                           
كأنظر أيضا، زلمد زلمد عبده، ادلبادئ العامة يف .  كما بعدىا570، ص 1978داكد الباز، الضوضاء، مبادئ كأحكاـ، دراسة مقارنة، دار ادلعارؼ،  - 1

 .19الضبط اإلدارم، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
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نخمص إلى أف ممارسة اإلدارة لوظيفة نشاط الضبط اإلداري تخضع أوال وأخيرا لمبدأ الشرعية أي لسيادة 
. القانوف، في الدوؿ المتطورة والمتحضرة التي تحتـر قانونيا ونفسيا 

مف طرؼ السمطات المخولة ليا القياـ بيذه الوظيفة الميمة في تنفيذ  : 1ػ  يتميز باستعماؿ القػكة6
قراراتيا اإلدارية طوعا أو كرىا عمى المحكوميف عند االقتضاء، بغرض منع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ بعناصره 

المعروفة أو إرجاع النظاـ إلى ما كاف عميو، ألنو في حالة عدـ طاعتيا واحتراميا أو   مماطمتيا يؤدي 
إلى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ ،ويعتبر ىذا التنفيذ الجبري مف أىـ الخصائص التي تتمتع بيا اإلدارة، حيث 
تستطيع تنفيذ قراراتيا جبرا دوف المجوء مسبقا إلى القضاء وانتظار إجراءاتو البطيئة ، وكذلؾ تزداد أىمية 
ىذه اإلجراءات السريعة في الضبط اإلداري، عند حتمية وضرورة المحافظة عمى النظاـ العاـ الذي ال 
يحتمؿ التأخير أو التأجيؿ ، و ما يجدر ذكره في التنفيذ الجبري أنو إجراء استثنائي ال يجوز لئلدارة أف 

حالة الترخيص مف جانب المشرع، وحالة عدـ وجود وسيمة :تمجأ إليو إال في أحواؿ معينة وىي بإيجاز
قانونية أخرى لتنفيذ القرار مثؿ وجود نص الئحي خاؿ مف الجزاءوحالة الضرورة، وىي الميمة بالنسبة لحؽ 

استعماؿ القوة المادية مف أجؿ تنفيذ تدابير الضبط اإلداري، ومعناىا ىو وجود خطر داىـ ييدد النظاـ 
العاـ ويتعذر دفعو بالوسائؿ القانونية العادية، مما يعطي الحؽ لئلدارة اتخاذ كؿ إجراء ضروري لدفع 

الخطر حتى ولو كاف القانوف ال يسمح بو في األوقات العادية، ألف الضرورات تبيح المحظورات ، والميـ 
ال بقيود وفي حدود ينظميا  في كؿ ما سبؽ ىو أنو ال يجب ممارسة ىذا اإلجراء إال استثناء حيث ال يباشرا 
التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، بسبب ما ينطوي عميو مف مساس بالحريات والحقوؽ الفردية، ومثالو،إزاحة 

 .سيارةألنيا تسدالطريؽ العاـ وتعطؿ المرور
، فالضبط والعقد بطابع األكامراألحادية الجانباخيرا إضافة إلى ذلؾ   فإف عمؿ الضبط اإلداري يتسـ     ػ 

يستبعد كؿ واحد منيما اآلخر مف حيث مفيوميا، وبالتالي فسمطة الضبط ال يمكف التنازؿ عنيا ألحد 
الخواص وال تتخمى اإلدارة عف مسؤولياتيا في ىذا المجاؿ، كما ال يمكف لئلدارة استعماؿ سمطة الضبط 

كجزاء عند تنفيذ عقد،  وكذلؾ واجب اإلدارة حماية سمطة الضبط الذي قد يجبرىا في حالة الخطر الجسيـ، 
الحقوؽ وبالتالي يمكف في أي وقت سحبو،  ال ينشأ كما يتضمف تدبير الضبط خصوصية معينة ، حيث

وال يمكف لممحاكـ اإلدارية إصدار أوامر وفؽ تنفيذ تدابير الضبط " حقوؽ الدفع " كما ال يخضع لمبدأ 
. 2اإلداري، أخيرا ال تتحمؿ اإلدارة مسؤولية األضرار الناتجة عف تدابير الضبط إال في حالة الخطأ الجسيـ
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الػمػطػمػب الػثػالػث 
     طػػبػيػعػة الػضػبػط اإلدارم 

 لقد اختمؼ الفقياء في تحديد طبيعة الضبط اإلداري، ىؿ ىوسمطة سياسية تسخرلخدمة نظاـ الحكـ؟ أـ 
ىي سمطة إدارية محايدة ىدفيا حماية األمف العمومي والنظاـ العاـ في الدولة وتمارس إجراءاتو ووسائمو 

 وفقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما كأساس قانوني لمباشرة وظيفتيا أو نشاطيا؟
 : الضػبػط اإلدارم كظػيػفػة سيػاسػيػة : الػفػرع األكؿ 

   يرى ىذا اإلتجاه  أف الضبط إلداري ما ىو إال وظيفة سياسية تمثؿ مظيرا مف مظاىر سيادة الدولة 
، ومف الفقو (باسكو " و" برنادو  ):تستعمؿ لمدفاع عف وجودىا وفرض إرادتيا ، ومف أنصاره ، الفقيياف

ومضموف ىذا الرأي بأف السمطات الضبطية ال تتجرد مف الطابع السياسي لبسبب، ". العربي محمد عصفور
نما  يعود إلى كثرة القيود التي تقيد الحريات، تتميز ىذه القيود بأنيا ال تتجو إلى حماية واقعية ألمف مختؿ، وا 

تتجو إلى توقيأي إخبلؿ محتمؿ ينتقص مف ميابة  نظاـ الحكـ في حد ذاتو، والقوؿ بأف سمطة الضبط 
تحمي النظاـ العاـ في المجتمع ىوقوؿ يخفي وراءه اليدؼ الحقيقي الذي تخفيو السمطات وتقـو بو، وىو 
حماية السمطة والحكاـ، مما يباعد بيف سمطة الضبط وبيف وصفيا بالحياد، وما يترتب عمى ىذا القوؿ أف 
الدولة قد تستعيف بسمطات الضبط لمحد مف أي نشاط سياسي معاد، ويعتبر خطرا عمى النظاـ السياسي 

 ، إالأنو ىناؾ قيما وأوضاعا مشتركة بيف 1واالجتماعي لتمؾ الدولة ، وبالتالي عمى سمطات الحكـ في الدولة
ناختمفت األسس واألوضاع المشتركة  المجتمعات،تكوف المحافظة عمييا ضمف نطاؽ النظاـ العاـ، وا 

: والمبادئ السياسية السائدة فيتمؾ المجتمعات،ولمنظاـ العاـ حديف
.    يتمثؿ في توقي أوجو العنؼ والقوة والعدواف المادي  :األكؿ
 يتمثؿ في حماية السمطة في المجتمع التي تتفاوت فيو المجتمعات مف حيث درجة الحماية عمى :الثانيو   

، ويرى ىذا االتجاه بأف الضبط أوجدتو الدولة لغرض 2اعتبار أف السمطة تعبير عف فمسفة النظاـ كمو
حمايتيا والمحافظة عمى وجودىا، والقوؿ بأف الضبط يحمي النظاـ العاـ في المجتمع ىو قوؿ يخفي وراءه 
اليدؼ الحقيقي الذي تقـو بو سمطة الضبط لحماية السمطة والحكاـ، مما يباعد بيف سمطة الضبط ووضعيا 

 ، والنظاـ العاـ إذا كاف في مظيره أو ظاىره األمف في الشوارع إال أنو في حقيقتو األمف الذي 3بالحياد
تشعر بو سمطة الحكـ، وحتى األمف في الشوارع نفسو ليس سوى وجو مف وجوه األمف السياسي الذي ينشده 

الحكاـ، وسمطة الضبط ال يمكف أف تتجرد مف الطابع السياسي، ألف النظاـ العاـ في حد ذاتو وحقيقتو 
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 .86: زلمد شريف سعد الدين عبد اجمليد، سلطات الضبط اإلدارم يف الظركؼ االستثنائية،مرجع سابق    ص/انظر  د - 2
 .مرجع سابق.30: عبدالرؤكؼ ىاشم بسبوين نظرية الضبط اإلدارم يف النظم الوضعية ادلعاصرة كالشريعة االسالمية ، ص -3
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وجوىره فكرة سياسية واجتماعية، حيث يزداد تركيزه في الحماية عمى كؿ ما يتصؿ بالسمطة السياسية 
 في البداية يبدي تشككو في شأف قياـ نظاـ عاـ سياسي يبرر قياـ سمطة ( برنارد )و أما الفقيو. 1وأىدافيا

إال أنيذا الفقيو . ضبط ذات طبيعة سياسية، ألنو إف وجدت فسوؼ يكوف مبررا لقياـ سمطة ضبط سياسية
ىناؾ أمورا معينة تستدعي بحكـ طابعيا : اعترؼ بحماية النظاـ العاـ لمقومات الجماعة السياسية، فيقوؿ

. 2"السياسي كقواعد لمدولة، حماية دقيقة باسـ النظاـ العاـ 

 يؤكد عمى الطابع السياسي لمنظاـ العاـ، باعتبار أف الصفة السياسية أمر (برنارد ):    وممخص القوؿ أف
 .محوري في طبيعة سمطة الضبط وفكرة النظاـ العاـ في حد ذاتيا

   :الضبط العػاـ سمطة قانكنية محايدة كسمطة مف سمطات الدكلػة: الػفرع الثاني
 ، يعتبر سمطة إدارية محايدة تمارس في نطاؽ العمؿ كفقا لمضمكف االتجاه األكؿ إف الضبط اإلدارم أ ػ 

اإلداري، كأحد أنشطة الوظيفة اإلدارية في حدود القانوف، وال يمكف أف تتحوؿ إلى وظيفة سياسية إال في حالة 
ما إذا  انحرفت في استعماؿ صبلحياتيا وارتبطت بنظاـ الحكـ،وحسب ىذا االتجاه أف سمطات الضبط تيدؼ 
إلى حماية النظاـ العاـ في الدولة، فيي ال تكوف سمطة سياسية إال إذا انحرفت عف أىدافيا المتعارؼ عمييا، 
وسخرت لحماية السمطة السياسية بدال مف حماية النظاـ العاـ، وىذا يعني أف وظيفة الضبط اإلداري ىي أحد 
األنشطة اإلدارية التي تقـو بيا السمطة التنفيذية، وتيدؼ إلى حماية النظاـ العاـ بعناصره  في الدولة، وبالتالي 

فإف ميمتيا إدارية محايدة تمارسيا في حدود الشرعية القانونية وتخضع لمرقابة القضائية لمتأكد مف شرعية 
عمميا،وليذا يجب عمى وظيفة الضبط اإلداري أف تكوف بناء عمى الفمسفة العقائدية لمدولة أو أىداؼ سياسية 
معينة، كما يجب أف يكوف وقاية النظاـ العاـ ال يعني حماية نظاـ سياسي معيف أو مصالح طائفية أو  حزبية 

نما لتحقيؽ أغراض الضبط المعروفة  متميزة عف مصمحة الجماعة، وىي ليست لحماية السمطة الحاكمة، وا 
. 3والمتمثمة في المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره المتطورة

أف أصؿ الضبط اإلداري ىو وظيفة إدارية يمارس سمطاتو في حدود القانوف، وال  ( بكلماف)ويرى الفقيو     
يمكف أف تتحوؿ إلى وظيفة سياسية إال في حالة إذا ارتبطت بنظاـ الحكـ، وال يمكف أف تصبح وظيفة سياسية 
إال في حالة انحراؼ السمطة العامة في استعمالو، وىو ما يجعميا تتغير مف وظيفة محايدة إلى وظيفة سياسية 

عمى غير الواقع، وىذا يكوف عندما تستعمؿ صبلحيات الضبط اإلداري لحماية السمطة أو نظاـ سياسي 
، وليذا ال يجوز في نظاـ ديمقراطي أف تسخر سمطة الضبط اإلداري لحماية السمطة في ذاتيا أو مف 4معيف

                                                           
 . 106، ص 2002عاشور شوابل سليماف، مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ الضبط اإلدارم يف القانوف اللييب كادلقارف دار النهضة العربية، القاىرة، عاـ / د -1

2 - Bernard (P), Ibid ? p 73. 
 .29عبد اهلل ىاشم بسيوين، نظرية الضبط االدارم يف النظم الوضعية ادلعاصرة كالشريعة االسالمية، مرجع سابق، ص /د - 3
 .19ـ، ص 1979زلمد شريف إمساعيل، سلطات الضبط اإلدارم يف الظركؼ االستثنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عُت مشس، عاـ /د - 4
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،  ومعنى المحايدة أف تتصرؼ سمطات 1أجؿ خدمة اعتبارات سياسية عمى حساب مقتضياتأمف الجماعة
الضبط اإلداري بالقياـ بحماية األوضاع السائدة لحياة المجتمع مف أي خمؿ ضمف إطار عاـ يباشر فيو األفراد 

وتتأكد حتمية حياد الضبط باعتباره الوظيفة المحايدة 2حرياتيـ حتى ال يسوء استخداميا وتسود الفوضى
والضرورية لممجتمع و تتمثؿ غايتيا في الحفاظ عمى النظاـ العاـ بكؿ عناصره في المجتمع،ويرى ىذا الرأي 

أنو ال يجوز في نظاـ ديمقراطي لسمطة الضبط العاـ حماية السمطة في ذاتيا أو خدمة اعتبارات سياسية بعيدة 
 ، وكذلؾ أف اليفيـ وقاية النظاـ العاـ بمعنى حماية لنظاـ 3عف مقتضيات أمف الجماعة ونظاميا المادي

سياسي معيف، ومستقؿ عمى نظاـ المجتمع أو مصالح طائفية أو حزبية تميزه عف مصمحة الجماعة،لذلؾ ال 
 .4ترتبط غايات وظيفة الضبط اإلداري بقيـ سياسية معينة تنسمخ عف النظاـ العاـ لممجتمع

يروف بأنو نظرا لحساسية وظيفة : ب ػ االتجاه الثاني الذم يعتبر الضبط سمطة مف سمطات الدكلة 
الضبط اإلداري بتنظيميا لحريات األفراد مف خبلؿ فرض بعض القيود عمييا،فإنوظيفة الضبط اإلداري ىي 
عبارة عف سمطة رابعة، أي تعتبر إحدى سمطات الدولة، إضافة إلى السمطات التقميدية المعروفة في الدولة 

إلى أف خصائص السمطة متوفرة في الضبط  (Pasceبسؾ )تشريعية وتنفيذية وقضائية  ،وذىب الفقيو 
اإلداري، وكذلؾ أف السمطة حؽ الدولة ووسيمتيا لفرض إرادتيا، وليا مف خبلؿ سمطة الضبط وضع قرارات 

. 5جميع الييئات المتماثمة ليا موضع التنفيذ
   والضبط اإلداري ىو فرع مف السمطة التنفيذية حيث ينتمي إلى إحدى الوظائؼ المسمـ بيا باعتباره جزءا مف 

االختصاص الطبيعي لمسمطة التنفيذية واتجاه معيف لمنشاط اإلداري يمارس في إطارالسمطة التنفيذية،بغرض 
فرض القيودالبلزمة والضرورية لمحفاظ عمى النظاـ العاـ في المجتمع،واليمكف وصؼ سمطة الضبط اإلداري 

.  6عمى أنيا سمطة أساسية مف سمطات الدولة
    وأما فيما يخص القوؿ بأف الضبط اإلداري ذو طبيعة سياسية، ىو قوؿ يجب أف يأخذ بالتحفظ الشديد، إذ 
أنو يؤدي إلى التوسع في سمطاتو بؿ يؤدي إلى تعدد السمطات األساسية في الدولة، مما يؤدي إلى التعدي 

. 7عمى الحقوؽ والحريات العامة لؤلفراد وتحوؿ الدولة مف ديمقراطية إلى دولة بوليسية
     إف الرأي الراجح أف الضبط اإلداري ىو أحد وظائؼ  السمطة التنفيذية التي تستخدميا لصيانة النظاـ 

العاـ، وىي وظيفة ضرورية ومحايدة، وىي الجية الوحيدة التي تستطيع القياـ بيا نظرا لطبيعتيا وشرعيتيا في 
القياـ بيا، لضماف االستقرار في المجتمع المتحضر والدولة الديموقراطية ، وبوسيمتيا القانونية تقـو بنشاطيا 

                                                           
 .18ص 1972زلمد عصفور، تطور نظرية البوليس االدارم،البوليس كالدكلة ،مطبعة االستقالؿ الكربل ، القاىرةعاـ / د -1
 .112زلمد سعد الدين شريف، مرجع سابق، ص / د -2
 .367ـ، ص 1984 ، سنة 1زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، القاىرة، دار الفكر العريب، ط/د  -3
 .112زلمود سعد الدين شريف، النظرية العامة للضبط اإلدارم،مرجع سابق  ص/ د -4
 .23ـ  ص 2002:رلدم أمحد فتح اهلل، فاعلية األداء الضبطي لرجاؿ الشرطة، دراسة مقارنة ، القاىرالة سنة/د - 5
 .34زلمد أمحد فتح الباب، مرجع سابق، ص / د -6
 .32عبد الرؤكؼ بسيوين، مرجع سابق، ص /د - 7
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بغرض القضاء عمى الفوضى التي تيدد المجتمع، ألف النظاـ يساوي القضاء عمى الفوضى ، ولضماف عدـ 
انحراؼ ىذه السمطات الضبطية المنوطة بيا ىذه الميمة والوظيفة البد مف خضوعيا لرقابة قضائية فعالة في 

إطار تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات بكؿ معاني الكممة ػ مبدأ الشرعية ، القانوف فوؽ الجميع ػ لحماية النظاـ 
مثؿ ما ىوحاصؿ في أغمب الدوؿ المتخمفة . 1العاـ بكؿ عناصره وليس حماية مصالح فئة معينة في الحكـ

.   والتي ال تحتـر حتى القوانيف التي تسنيا، فالنظري شيء والواقع شيء آخر فحدث والحرج 

 الػمػطػمػب الػرابػع
عػالقػة الضبػط اإلدارم بػغػيره مف األنػظمػة المشابيػة لػو 

تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولكؿ منيا مباشرة سمطة الضبط في :   مف المعروؼ أف لمدولة ثبلث سمطات وىي
المجاؿ المحدد ليا قانونا، ولصيانة وحماية النظاـ العاـ تقـو بو عدة أنظمة وأجيزة مف أجيزة ىذه السمطات 
الثبلث التابعة لمدولة، ولكؿ جياز مف ىذه األجيزة وسائمو الخاصة، ونظرا لمخمط والتداخؿ الموجوديف بيف 
الضبط اإلداري وما يشابيو مف ىذه األنظمة واألجيزة مف جية واالختبلؼ الموجود بيف األنظمة القانونية 

المختمفة المنظمة لكؿ منيا مف جية أخرى، يفرض السؤاؿ التالي نفسو ، كيؼ يمكف التمييزبيف وظائؼ كؿ 
ىذه األنظمة ؟ ولذلؾ فإف إجراء المقارنة ولو بإيجاز مف الضروريات، والتعرض فييا إلى الفوارؽ الجوىرية 
وأوجو التداخؿ بيف كؿ مف الضبط اإلداري والضبط التشريعي وبينو وبيف الضبط القضائي، ثـ بيف الضبط 

:  اإلداري والمرفؽ العاـ والدوميف العاـ في الفروع الممخصة  التالػيػة 
:   تمييزالضػبط اإلدارم عػف الضبط الػتشريعػي كالقػضائػي: الػفػرع األكؿ

 إف الضبط اإلداري العاـ كما سمؼ تحديد  :تمييز الضبط اإلدارم عف الضبط التشريعػي: أكال 

ذلؾ النشاط الذي تقوـ بو اإلدارة بيدؼ : ماىيتو ومضمونو في مختمؼ التعاريؼ الفقيية بصفة عامة ىو
المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره األساسية التقميدية  والحديثة، سواء كاف ذلؾ عمى مستوى الدولة كميا أو 

،ويمارس الضبط اإلداري رئيس الجميورية وأعضاء السمطة المركزية المخوؿ ليـ 2عمى مستوى إحدى والياتيا
قانونا ممارسة ىذه الميمة عمى المستوى الوطني مف جية وعمى المستوى المحمي يمارسو الوالي في واليتو 

 . مف جية ثانية، في حدودالقوانيف واألنظمة المعموؿ بيما3ورئيس المجمس الشعبي البمدي في بمديتة
    إف الطابع المميز لمضبط اإلداري ىو تقييده لمحريات الفردية لمحفاظ عمى  النظاـ العاـ في حدود مبدأ 
الشرعية القانونية، ومختمؼ الحريات تنظميا أساسا قواعد تشريعية عامة، فحرية االجتماع وحرية الصحافة 

وحرية الرأي تنظـ عادة بتشريعات يتألؼ منيا النظاـ العاـ، فيي قوانيف ضبط كما سمؼ ذكره، وفي إطار ىذا 
                                                           

 .250زلمد عصفور، البوليس كالدكلة، مرجع سابق ، ص /د - 1
 .66 ـ ، ص 1997:  خالد خليل الطاىر، القانوف اإلدارم، دراسة مقارنة، الطبعة األكذل ، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف عاـ/ د -2
 .403أنظر أمحد زليو، ادلؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص  - 3
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الضبط التشريعي يوجد ضبط إداري تمارسو السمطات اإلدارية المكمفة بتطبيؽ األحكاـ العامة التي يصدر بيا 
الضبط التشريعي ، وىذه السمطات باإلضافة إلى الميمة المذكورة التي تضطمع بيا فيي أي اإلدارة، تقـو كذلؾ 

بإضافة أحكاـ الئحية جديدة إلى األحكاـ التشريعية العامة، تقيد بيا الحريات الفردية وىذا في إطارالحدود 
اإلقميمية الخاصة بيا، وىذه المجموعة مف االختصاصات التي يتكوف منيا الضبط اإلداري ، وتنظيـ الحريات 
نما قد يتـ عف طريؽ الضبط التشريعي الذي يتكوف  وتقييدىا ال يقتصر عمى إجراءات الضبط اإلداري فقط وا 

مف القوانيف التي يصدرىا المشرع لتنظيـ الحقوؽ والحريات العامة لؤلفراد، وبالرجوع إلى الدساتير نجد أف تنظيـ 
الحريات العامة اختصاص أصيؿ بالنسبة لممشرع بسبب ما يترتب عمى ىذا التنظيـ مف تحديد لمضموف 

غير أف تدابير الضبط اإلداري ال يمكف أف يستغني عنيا في ىذا المجاؿ، فيي أكثر إحساسا بحدود . الحريات
الحريات ومدى الحدود التي يمـز أف ترد عمييا تحقيقا ألىداؼ الضبط اإلداري، وليذا فميما بمغت القوانيف 

الضبطية مف الدقة والتفصيؿ تظؿ دائما في حاجة ماسة إلى تدابير الضبط اإلداري، بما فييا مف لوائح الضبط 
 ، وليذا فإف التنظيـ الضبطي الذي تمارسو الييئة التشريعية، يدمج ضمف اختصاصات 1المستقمة عف القوانيف

ىذه الييئة، أما الوسائؿ اإلدارية التي تستخدميا الييئات اإلدارية فإنيا تعد تنفيذا إلرادة المشرع، وتطبيقا 
ممموسا لمتشريع المعموؿ بو، غير أف األمر ال يقؼ عند ىذا الحد بيف ما يقع ضمف اختصاص التشريع وبيف 

نما تظير المشكمة في مجاؿ تحديد وتوزيع ىذه االختصاصات في مجاؿ  ما يقع بيف األنظمة والموائح، وا 
. صيانة النظاـ العاـ 

    ففي الجزائر فإف البرلماف الجزائري يختص بوضع القواعد العامة المجردة لصيانة النظاـ العاـ ، في كافة 
، غير أف ىذا 2 ـ 2016 مف  دستور  140جوانبو السياسية االجتماعية واالقتصادية وذلؾ بناء عمى المادة 

االختصاص التشريعي يتقيد بالمسائؿ المحددة دستوريا، وعمى ىذا األساس فإف كؿ ما ال يدخؿ في ىذا 
 مف الدستورالمعدؿ 99: االختصاص يدخؿ في اختصاص السمطة التنظيمية لموزير األوؿ طبقا ألحكاـ المادة

. ـ1996 مف دستور 85، وسابقا طبقا ألحكاـ الفقرة الثالثة مف المادة 2، الفقرة 2016
     بناء عمى ذلؾ فإف استخداـ وسائؿ التشريع في صيانة النظاـ العاـ يقتصر عمى ذلؾ المجاؿ الذي حدده  

 ، أما غير ىذا المجاؿ فيخضع إلى االختصاص التنظيمي لرئيس الجميورية 140:  في المادة2016دستور
. والوزير األوؿ والسمطات اإلدارية المحمية المختصة قانونا 

                                                           
 .153ـ، ص 1993سامي مجاؿ الدين، أصوؿ القانوف اإلدارم، نظرية العمل اإلدارم، االسكندرية سنة /د - 1
، استفتاء 1996 نص مشركع تعديل  دستور 122ـ، كادلادة 2016/ 02 /03، لػ 06ج عدد .ر. ، ج30/01/2016ٔتوجب ادلرسـو ادلؤرخ يف  - 2

 .ـ1996/ 10 /16 ادلوافق لػ 33، السنة (ملحق) 61ج  ، عدد .ر.ـ، ج 1996 / 11 /28
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نظرا لؤلىمية الكبرى التي تترتب عمى الفرؽ : الفػرؽ بيف الضبط اإلدارم كالضبط القػضائي: ثانيا
 :بينيما نظريا وعمميا فضمنا تمخيصيما في النقاط التالية

حيث نجد أف رجاؿ الضبط اإلداري :  أ ػ  بالنسبة لمسمطة الرئاسية الكاجب اتباعيا كالخضكع ألكامرىا 
رئيس الجميورية، وزير الداخمية، المدير : يخضعوف لمسمطات اإلدارية المختصة المنصوص عمييا قانونا وىي

العاـ لؤلمف الوطني، الوالي، رئيس المجمس الشعبي البمدي ، أما بالنسبة لمضبط اإلداري القضائي فإف رجالو 
 .1النائب العاـ ووكيؿ الجميورية: يخضعوف في أعماليـ لمسمطة الرئيسية وىي

طبيعة النظاـ القانكني الكاجب  ومف حيث تحديد التكييؼ القانكني مف حيث ب ػ تظير أىمية التمييز بينيما
فالنظاـ القانوني المطبؽ . الرقابة الممارسة عمييما مف حيثنتائج، وما يترتب عف ذلؾ مف التطبيؽ عمييما

عمى الضبط اإلداري يختمؼ عف النظاـ القانوني المطبؽ عمى الضبط القضائي، مف حيث الخضوع أو عدـ 
. 2الخضوع لمبدأ الشرعية القانونية أو الرقابة القضائية تعويضا وتفسيرا أو فحصا لمشرعية أو إلغاء

 تظير في توزيع االختصاص بيف جيتي القضاء في :أىمية التفرقة بيف الضبطيف اإلدارم كالقضائي (ج
المنازعات التي تتعمؽ بالضبط اإلداري والقضائي، كما تبرز أيضا أىمية ىذه التفرقة في اختبلؼ القواعد 

، أي تتجمى أىمية ىذه التفرقة مف حيث 3الموضوعية لممسؤولية التي يطبقيا كؿ مف القضائيف العادي واإلداري
فالمنازعات . تحديد الجية المختصة قضائيا بالمنازعات والدعاوي القضائية المتعمقة بأعماؿ وأنشطة كؿ منيما

المتعمقة بقرارات الضبط اإلداري تعتبر منازعات إدارية وتكوف مف اختصاص القضاء اإلداري، بينما المنازعات 
 ، ونظرا ليذه األىمية 4التي تتعمؽ بقرارات سمطات الضبط القضائي تكوف مف اختصاص القضاء العادي

وفي : المترتبة عف التمييز بيف الضبط اإلداري والقضائي، نجد الفقو اإلداري يطرح عدة معايير لمتمييز بينيما
ىذا الصدد يرى أف التمييز يجب أف ينصب عمى االختبلؼ القائـ بيف الوسائؿ اإلدارية المستعممة في صيانة 

عمما أف بعض .النظاـ العاـ وبيف الوسائؿ القضائية التي تستخدـ في صيانة النظاـ العاـ وحدود كؿ منيما 
الييئات اإلدارية وىي تمارس نشاطيا في صيانة النظاـ العاـ تستخدـ في بعض الحاالت وسائؿ قضائية إلى 
جانب وسائميا اإلدارية، أي أنيا مف المحتمؿ أف تجمع  بينيما وتزدوج وظيفتيا في ىذا المجاؿ، وكما تستخدـ 

الييئات القضائية وسائؿ إدارية في مباشرة اختصاصاتيا في مجاؿ صيانة النظاـ العاـ إلى جانب وسائميا 
القضائية  المقررة قانونا، لذلؾ يقتضي األمر ومف الضروري تحديد المعيار الذي يميز بيف ىذه الوسائؿ وحدود 

 :استخداميا مف قبؿ جميع ىذه الييئات، ومف ىذه المعايير

                                                           
 . 385عوابدم عمار، القانوف اإلدارم، ادلرجع السابق، ص /د - 1
 .386عوابدم عمار،لقانوف اإلدارم،دلرجع السابق، ص / أنظرد.394ـ، ص 74ثركت بدكم، القانوف اإلدارم، دار النهضة العربية القاىرة،سنة / ػد2
 . كما بعدىا354زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص /د - 3
: زلمود شريف إمساعيل عبد اجمليد، سلطات الضبط اإلدارم يف الظركؼ االستثنائية، دراسة مقارنة، جامعة عُت مشس، كلية احلقوؽ، القاىرة عاـ/د - 4

. 15ـ، ص 1997: أنظر أيضا علي قصَت، الشرطة القضائية كمجع االستدالالت، رسالة ماجستَت يف القانوف اجلنائي، جامعة باتنة عاـ. 41، ص 1979
 .386عوابدم عمار،القانوف االدارم ادلرجع السابق، ص /، عن د19مرجع سابق، ص .. أنظر أيضا سعاد الشرقاكم، رقابة القضاء 
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ومضمونو ىو أف التمييز بيف الضبط اإلداري والضبط :  أك المكضكعي1 ػ المعيار المادم الغائي1
القضائي يتمثؿ في أف األوؿ مانع ووقائي سابؽ عمى وقوع األخطار التي تيدد النظاـ العاـ، بينما يعتبر نشاط 

غير أف ىذا . الضبط القضائي جزائي والحؽ عمى وقوع الجريمة بيدؼ الكشؼ عف مرتكبييا ومعاقبتيـ
المعيار، رغـ ترجيحو مف طرؼ البعض ويوصفونو بأنو معيار موضوعي ومنطقي وسميـ في التمييز بينيما 

ال أنو يأخذ عميو أف ىذا المعيار ليس جامعا إ ، 2عمى شريطة أف يدعـ بالمعيار العضوي ليصبح معيارا مركبا
مانعا وال يأخذ عمى اطبلقو، ألف الضبط اإلداري قد تستمر ميمتو بعد وقوع الخطر واالضطراب، كما أف 
نما يمكف أف يستخدـ فيو أسموب الجزاءات اإلدارية البلحقة  وسائؿ ىذا الضبط ليست وسائؿ مانعة دائما وا 

بعاد األجنبي، وفي أحواؿ الجنسية وسحب الرخص ووقفيا  إلخ ، ...لوقوع الخطر، مثؿ االعتقاؿ اإلداري وا 
وكذلؾ الضبط القضائي ليست ميمتو دائما الزجر بصورة مباشرة، إذ يمكف أف تقتصر ميمة بعض ىيئات ىذا 

جراءات التحقيؽ الموصمة لمعقاب الذي ال تتواله ىذه الييئات بنفسيا  ومعيار آخر .الضبط عمى جمع األدلة وا 
يميز بينيما عمى أساس أف ىيئات الضبط القضائي يقتصرعمى التثبت منو أف النظاـ قد تـ انتياكو مف خبلؿ 

مخالفة قاعدة قانونية دوف أف يكوف ليذه الييئات سمطة إنشاء قواعد قانونية في ىذا الميداف، بينما يكوف 
إلى ما لسمطة المحافظ : لسمطة وىيئات الضبط اإلداري خمؽ وانشاء قواعد قانونية، ويمثؿ أنصار ىذا المعيار

ورئيس البمدية في فرنسامنإصدار أنظمة ضبط مستقمة لممحافظة عمى النظاـ العاـ في غياب النص التشريعي، 
غير أف ىذا المعيار انتقد مف جانب الفقو، حيث يرى أنو ليس مف المؤكد أف يتضمف كؿ نشاط ضبط إداري 
إنشاء لمقواعد القانونية كما يمكف نقده مف حيث القاضي اإلداري الفرنسي، يتمثؿ دوره األساسي في إنشاء 
القواعد القانونية سواء في مجاؿ الضبط اإلداري أو مجاالت النظاـ العاـ كافة، حيث قررت بعض المبادئ 
التي تؤدي إلى توسيع االختصاص التنظيمي لييئات الضبط في فرنسا عمى حساب االختصاص التشريعي، 
لذلؾ يعترؼ ىذا القضاء لئلدارة بسمطة إصدار أنظمة الضبط بصورة مستقمة، وحقيا في التدخؿ في األحواؿ 

التي لـ يصدر فييا قانوف ينظـ حرية مف الحريات، إذا قررت ىذه اإلدارة أنو يوجد ما ييدد النظاـ العاـ 
. 3واعترؼ ليا بسمطة الضبط في مجاؿ الرخص التي ال ترقي إلى مرتبة الحرية فقط

 يركز عمى طبيعة وموضوع الوسيمة المستخدمة مف ىيئات الضبط، فإذا كانت : ػ المعيارالعضكم الشكمي2
مف الوسائؿ التي ينصب موضوعيا عمى التمييد إلى افتتاح الدعوى القضائية، فإف ىذه الوسيمة تعتبر مف 
، وما 4الوسائؿ القضائية، أما إذا كانت ال تستيدؼ التمييد إلقامة ىذه الدعوى فإنيا تعتبر مف الوسائؿ اإلدارية

يؤخذ عميو أنو معيار سطحي وشكمي، فيو غير سميـ في عممية التفرقة بينيما كذلؾ، وىو معيار يعتمد عمى 
المظاىر الخارجية وال يغوص في طبيعة وجوىر النشاط الضبطي إذا كاف إداريا أو قضائيا، وما يترتب عمى 

                                                           
زلمودعاطف البنا، مرجع / أنظر د. 389، ص 394ثركت بدكم،  مرجع  سابق، ص / د.19، مرجع سابق، ص ..سعاد الشرقاكم رقابة القضاء/ د -1

 . كما بعدىا151  ، أنظر موالم ملياين بغدادم، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائرم، ادلؤسسة الوطنية للكتاب،ص 350سابق اإلدارم، ص 
 .86، ص1979مسَت اجلنزكرم، نظاـ القضاء اجلنائي يف الدكؿ العربية، رللة القضاء كالتشريع التونسية، طبعة  - 2
 . كما بعدىا350زلمود عاطف البنا،الوسيط يف القانوف االدارم ادلرجع السابق، ص /د - 3
 .388عوابدم عمار،القانوف االدارم ادلرجع السابق، ص /د - 4
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كؿ منيما مف نتائج قانونية ومادية، كما يعجز ىذا المعيار عف التمييز بيف الضبط اإلداري والقضائي وخاصة 
:             بالنسبة لمسمطات الوالئية التي تحوز لصفتيف في نفس الوقت وىما

 .1الوالي ورئيس المجمس الشعبي البمدي في النظاـ الجزائري
المشرع ينظـ صبلحيات :  الذي يميز بيف الضبط اإلداري والقضائي فمضمونو أف:ػ المعيار التشريعي 3

 أنو غير 2كؿ مف الضبط اإلداري والقضائي عمى سبيؿ الحصر كما حاوؿ المشرع أف يحدد ىدفو التشريعي
جامع مانع لمتمييز بينيما، وذلؾ أف الييئات والسمطات المذكورة مف طرؼ المشرع الجنائي أواإلداري عمى أنيا 

مف سمطات ورجاؿ الضبط اإلداري أو مف سمطات ورجاؿ الضبط القضائي، فيي في حقيقة األمر تممؾ 
صفة الضبط اإلداري وصفة الضبط القضائي في ذات الوقت، مثمما ىوالحاؿ بالنسبة لموالة ورؤساء : الصفتيف

 المذكور سابقا والمتعمؽ 10-11:   المجالس الشعبية البمدية، حسب ما ينص عميو القانوف الجزائري رقـ
 التي تنص عمى أف لرئيس المجمس الشعبي البمدي صفة ضابط الشرطة القضائية ، 92بالبمدية وخاصة المادة 

 و 14: ـ يتعمؽ بالوالية، وما جاء في ، في أحكاـ المادتيف 21/02/2012 مؤرخ في 07-12والقانوف رقـ 
لييما في اليامش اآلنؼ الذكر  ومما سبؽ نسػتػنػتج أف .إ .ؽ:  مف28 أف المعيار :  أكال :ج الجزائرية المشارا 

 عمى شريطة تدعيمو بالمعيار الموضوعي المعيار المادم الغائي: الراجح رغـ ما يؤخذ عميو مف عيوب ىو
، ونظيؼ صوتنا إلى مؤيدي ىذا االتجاه في التمييز بينيما، ألنو منطقي وعممي 3ليصبح معيارا مركبا ومختمطا
 .وواضح وشامؿ لمتمييز بينيما 

   أ : إف أىـ مظاىر االختبلؼ والتداخؿ واآلثار المترتبة عمييما نمخصيا في العناصر األساسية اآلتية:ثانيا ،
فالضبط اإلداري يمارس نشاطا وقائيا مانعا مف اإلخبلؿ بالنظاـ : ػ االختالؼ في طبيعتيما القانكنية

العاـ، بينما يمارس الضبط القضائي نشاطا يتمثؿ في اإلجراء القمعي بعد وقوع الجريمة وتجمع أدلتيا وتسميـ 
. الجاني لمعدالة ليناؿ جزاءه 

                                                           
يعترب الوارل من رجاؿ الضبط اإلدارم كالقضائي، فهو حيوز الصفتُت يف نفس الوقت، كما ينص عليو القانوف الوالئي، كما يعترب الوارل من رجاؿ الضبط  - 1

 من قانوف اإلجراءات اجلزائية اجلزائرم ادلعدؿ كادلتمم، عن موالم ملياين بغدادم، اإلجراءات اجلزائية 28القضائي، كديارس ىذه ادلهمة يف إطار أحكاـ ادلادة 
كحسب ما تنص عليو ىذه ادلادة ادلذكورة سابقا نستنتج أنو جيب أف تتوفر ثالث شركط لكي ديارس مهمة . 164يف التشريع اجلزائرم، مرجع سابق، ص 

أف يتطلب األمر (2. ترتكب ضد أمن الدكلة( جناية أك جنحة)أف تكوف اجلردية (1: كىي (الوارل)– ادلسؤكؿ األكؿ على ادلستول الوالئي– الضبط القضائي 
أف يقـو فورا (4. أف ال يعلم الوارل أف السلطات ادلختصة قد أخطرت باحلادث(3. (سرعة االستعجاؿ)سرعة القياـ باإلجراءات الضركرية إلثبات كقوع اجلردية 

 ساعة التالية كيرسل 48أف يتخلى عن ىذه اإلجراءات للسلطة القضائية يف خالؿ (5.  ساعة ادلوالية لبدأ ىذه اإلجراءات48بتبليغ ككيل اجلمهورية خالؿ 
احًتامها عند مباشرة سلطة  (كاؿ)بتلك األكراؽ كلها إذل ككيل اجلمهورية، كأف يقدـ جلميع األشخاص ادلضبوطُت، ىذه ىي الشركط اليت جيب كيتعُت على كل 

 10-11 من القانوف رقم 92كنفس الشيء بالنسبة لرئيس اجمللس الشعيب البلدم حسب ادلادة .  ادلذكورة آنفا28الضبط القضائي حسب ما جاء يف ادلادة 
ـ ، كعلي قصَت، الشرطة القضائية كمجع . إ .  من ؽ 15 ادلتعلق بالبلدية ادللغي، كادلادة 08-90 من القانوف رقم 68ادلتعلق بالبلدية، كادلادة رقم 

 .23 إذل  21ـ، ص 97االستدالالت، رسالة ماجستَتيف القانوف اجلنائي،جامعة باتنة،عاـ
 .389، راجع عوابدم عمار،القانوف االدارم ادلرجع السابق، ص 565ـ، ص 73دم لوبادير، القانوف اإلدارم، عاـ   - 2
 .389عوابدم عمار، ادلرجع السابق، ص /د - 3
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فنشاط الضبط اإلداري تخضع أعمالو لرقابة اإلدارة، أما أعماؿ : ب ػ االختالؼ مف حيث التبعية لسمطاتيما
. الضبط القضائي فتخضع إلشراؼ ورقابة النيابة العامة

فالضبط اإلداري ىدفو وقائي لمنع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، بينما   :  ج ػ االختالؼ أيضا مف حيث اليدؼ 
 .ىدؼ الضبط القضائي قمعي فبل يتحرؾ إال عند وقوع الجريمة

–  نجد أف الدولة مسؤولة      : د ػ االختالؼ مف حيث المسؤكلية المترتبة عف ممارسة نشاطيما
عف االضرار الناجمة عف النشاط الضبطي اإلداري بواسطة قرارات وأوامر إدارية تساؿ – باتفاؽ الفقو والقضاء 

الدولة عف التعويض عنيا في حالة الخطأ الجسيـ أو الفادح، أما فيما يخص اإلجراءات الممارسة مف طرؼ 
 عف األضرار الناشئة عنيا، مثؿ الحبس االحتياطي والمصادرة 1الضبط القضائي، أصبل عدـ مسؤولياتيا

إلخ ، أما بالنسبة ألعماؿ النيابة العامة اإلدارية تخضع لمبدأ المسؤولية أماـ القضاء اإلداري، ... والتفتيش، 
كالتصرفات التي تصدر خارج والياتيا القضائية، في حيف نجد أف القضاء اإلداري يختص بالمسؤولية عف 

. النتائج المترتبة عف أعماؿ الضبط اإلداري 
 ،  إضافة إلى 2    أما القضاء العادي فيختص بالمسؤولية عف النتائج المترتبة عف نتائج الضبط القضائي

ذلؾ نجد أف العبلقة بينيما ال تقتصر عمى موظفييما بؿ تتجاوزىا إلى أعماليا، فكثيرا ما تكوف عممية كؿ 
، الذي مف (وىذا يدخؿ في إطار الضبط اإلداري)زيادة عدد دوريات رجاؿ األمف : منيما وثيقة االتصاؿ مثؿ

. شأنو التقميؿ مف عدد الجرائـ وكما تسيؿ البحث عف المجرميف وتوقيع العقاب عمييـ 
 والعكس يكوف النظاـ العاـ أكثر استتبابا في حالة نشاط الضبط القضائي، مف حيث السرعة في التعرؼ عمى 
مرتكبي الجرائـ وتوقيع العقاب عمييـ ، وأيضا، فالشرطي الذي ينظـ المرور في طريؽ عاـ يعتبر مف رجاؿ 

الضبط اإلداري بصفتو ىذه، ولكف في حالة إذا وقع حادث وقاـ بما يستدعيو ىذا الحادث مف معاينة فإنو في 
. ىذه الحالة باعتباره مف مأموري الضبط القضائي 

     أخيرا نخمص إلى أف العبلقة بيف كؿ مف الضبطيف اإلداري والقضائي في األمثمة المذكورة آنفا، تعتبر 
ناشئة عف الحياة الواقعية ليس غير ، أما مف الناحية القانونية، فكؿ مف الضبطيف مختمؼ عف اآلخر، فمكؿ 

، ورغـ ىذا االختبلؼ إال أف التقارب بيف الضبطيف يتـ 3واحد منيما إطاره القانوني الخاص بو فيما مختمفاف
سمطة لمضبطية : في حاالت محددة وىذا بالنظر إلى وجود جيات معينة تمارس الوظيفتيف في الوقت ذاتو، أي

القضائية وأخرى لمضبطية اإلدارية، كالوالي في واليتو ورئيس المجمس الشعبي البمدي في بمديتو، فبصفتيما 
ىيئتاف تنفيذيتاف يفرض عمييما اتخاذ كؿ اجراء وقائي مف شأنو المحافظة عمى النظاـ العاـ، وبصفتيما 

الضبطية القضائية يفرض عمييما أف يتحركا وأف يتخذا كؿ اإلجراءات القانونية عند حدوث الجريمة، حسب 
موقع كؿ واحد منيما، والضبط اإلداري وحده ىو الذي يدخؿ في نطاؽ القانوف اإلداري وىو الذي تقتصر عميو 
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دراستنا ، وتأسيسا عمى ما تقدـ مف مبررات التمييز بينيما، فالسؤاؿ المطروح في ىذا التمييز ىو ىؿ يغني 
الضبط القضائي بما يوقعو مف عقاب وتحقيؽ وزجر عف الضبط اإلداري ؟ 

     إذا كاف الضبط القضائي ميمة عقابية بالدرجة األولى وذلؾ عف طريؽ المحاكـ الجزائية بإنزاؿ العقاب 
 ،  في الحقيقة والواقع أف ذلؾ ال يغني عف تحقيؽ 1الزاجر عمى المخالفيف وىو بذلؾ يحقؽ الوقاية الشاممة

وظيفة الضبط اإلداري الذي ييدؼ إلى منع وقوع المخالفة أو الجريمة أصبل فيو سابؽ عمى وقوعيا، وليذا 
فإف الحكمة التي يتوخاىا الضبط اإلداري ىو وقاية وقوع الجريمة فيوذو طبيعة وقائية، وفي حالة وقوع الجريمة 
فإف الضبط القضائي يقـو بوظيفتو وميمتو بالبحث عف مرتكبييا ومحاكمتيـ وتنفيذ العقوبة عمييـ، وبالتالي ال 
يغني أي مف الضبطيف عف اآلخر في أداء العمؿ المنوط بكؿ واحد منيما، فمكؿ منيما دوره وأىميتو الذي ال 

.  يمكف االستغناء عنيما، وبإيجاز يمكف القوؿ بأف كؿ مف الضبطيف يكمؿ اآلخر

: تميػيز الضبط اإلدارم عف المرفؽ العػاـ كالػدكميف العػاـ : الػفرع الثانػي
إف تمييز ومعرفة أوجو التشابو والتداخؿ والفرؽ بينيما  :الفرؽ بيف الضبط اإلدارم كالمرفؽ العػاـ : أكال

ضروري وفي غاية مف األىمية، نظرا الختبلؼ انظمتيما القانونية وطبيعتيما، سيما أنيما الصورتاف 
االساسيتاف المتاف تتدخؿ بيما اإلدارة مف أجؿ القياـ بكافة نشاطاتيا بغرض حماية الصالح العاـ، ولقد جرت 
العادةتقميدياأف التمييز بيف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ قائـ عمى أف األوؿ يقيد حرية األفراد، والثاني يقدـ 

التنظيمات والنواىي، أما الثاني فيو نشاط إيجابي يتميز : خدمات لممجتمع، فاألوؿ ذو نشاط سمبي وسيمتو ىي
. 2باألداء أو العطاء

    إف أسموب الضبط اإلداري فالدولة قد ترى أنو ال ضرورة في التولي بنفسيا ببعض الحاجات االجتماعية، 
فتتركو لمنشاط الفردي شريطة أف تتدخؿ بتنظيـ ىذا النشاط ومراقبتو لكي تكفؿ عدـ المساس بالنظاـ العاـ وما 

تقتضيو الحياة في الجماعة، بينما األسموب اآلخر ىو أف الدولة كثيرا ما ترى أف تتولى بنفسيا االستجابة 
لبعض الحاجات الجماعية وىذا نظرا لعجز االفراد ماليا أو فنيا عف القياـ بو، أو لعزوفيـ عنو ألنو ال يدر 

ربحا كافيا أو نظرا لخطورتو في حالة تركو لؤلفراد، وقد تحتكر الدولة نوعا مف النشاط المرفقي أو تعيد اإلدارة 
بالمرفؽ إلى األفراد يتولوف إدارتو واستغبللو تحت رقابتيا واشرافيا، عمما أنو ليس كؿ مشروع تجاري أو 

إلخ ،  ...صناعي تديره الدولة يعتبر مرفقا عاما، بؿ ىناؾ صور أخرى مثؿ معاونة المشروعات الخاصة، 
فالدافع عمى إنشاء المرافؽ العامة ىو تقديـ خدمة أو سمعة مف أجؿ الصالح العاـ ميما كانت طبيعة ىذه 

.   الخدمة، خاصة في الدوؿ الحديثة المتطورة والمتدخمة في جميع المياديف
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    وما نبلحظو عمى أسموب الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ ىو تداخميما وتشابيما مع الفرؽ بينيما فيما يخص 
أساليب وأىداؼ تحقيؽ المصمحة العامة في الدولة، إال أف ىناؾ أوجو االختبلؼ بينيما مف حيث النظاـ 

، وبصفتيما يمثبلف صورتي النشاط اإلداري فإنو ال 1القانوني الخاص بكؿ واحد منيما وطبيعتيما المختمفة
يمكف تحقيؽ غرض المصمحة العامة في الدولة والمجتمع بواسطة المحافظة عمى النظاـ العاـ بصفة وقائية، 

إال بواسطة النشاط الضبطي اإلداري الذي اتسع مجالو نتيجة تطور الدولة الحديثة المتدخمة وكذلؾ نجد أنو ال 
يمكف تحقيؽ المصمحة العامة إال بواسطة المرفؽ العاـ، وىذا بتقديـ الخدمات والسمع البلزمة إلشباع الحاجات 

. العامة المادية والمعنوية في المجتمع والدولة بانتظاـ 
      إف وظيفة الضبط اإلداري المسندة إلى كؿ مف الوالي ورئيس المجمس الشعبي البمدي قانوناعمى المستوى 

المحمي، الممارسيف لوظيفتيما بواسطة إصدار قرارات أو اتخاذ إجراءات لمحفاظ عمى النظاـ العاـ بمدلولو 
الواسع، تبقى مجرد حبر عمى ورؽ ىذه اإلجراءات أو القرارات في حالة إذا لـ يستعينا بمرفؽ أو جياز األمف 
الذي يتبع المديرية العامة لؤلمف الوطني التابعة لوزارة الداخمية، أو بمرفؽ الصحة في حالة األوبئة،ومف خبلؿ 
ما سبؽ سنحاوؿ أف نتعرض ولو بإيجاز إلى أوجو التداخؿ والتشابو والتكامؿ والفروؽ ثـ التطرؽ إلى بعض 

. معايير التمييز بينيما
نجد أف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ بصفتيما أسموباف لمعمؿ : مف حيث التشابو كالتكامؿ كالتداخؿ  (أ

والنشاط اإلداري الذي غرضو ىو تحقيؽ المصمحة العامة، أما انشاء الدولة لممرفؽ العاـ فيدفو ىو ابتغاء 
الصالح العاـ، فيذا األخير في مفيومو الواسع يشمؿ حماية المجتمع في أمنو وسكينتو وصحتو وقيمو، فالفرؽ 

بالنسبة . بيف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ ىو في طبيعة ىذا الصالح العاـ الذي يرمي إليو كؿ واحد منيما
لممرفؽ العاـ  فيي المصمحة العامة بكؿ مظاىرىا، أما الضبط اإلداري فيو يرمي إلى حماية النظاـ العاـ فيما 

، مثؿ ىدؼ المحافظة عمى الصحة العامة التي تعتبر عنصرا مف عناصر النظاـ العاـ 2يخص مضمونو
جراءات ضبطية إدارية،وما يجب اإلشارة إليو ىو أف  كيدؼ وحيد لمضبط اإلداري، يتطمب القياـ بأعماؿ وا 

الدولة التي يحفزىا الصالح العاـ في إنشاء المرافؽ العامة ليا صبلحيات وسمطات تقديرية في إنشائيا أو عدـ 
، حتى في حالة االمتناع عف انشاء المرافؽ التي 3إنشائيا، حيث أنيا ال تخضع في ذلؾ لرقابة القضاء اإلداري

 ، وأما حينما تمارس الدولة نشاط الضبط اإلداري فاألمر ىنا مفروض عمييا، بحيث يجب 4تعد بطبيعتيا عامة
القياـ بو فالنظاـ العاـ مف الواجبات األساسية المحتمة عمييا، فدفع الضرر أولى مف جمب المنفعة، كما تنص 
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عميو القاعدة األصولية، وىدؼ المصمحة العامة ىو الذي يجعؿ كبل مف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ 
يتكامبلف ويتعاوناف، فالضبط اإلداري يساىـ في حسف سير المرفؽ العاـ بانتظاـ واطراد وذلؾ بفضؿ أعماؿ 
جراءات  جراءات وأساليب الضبط اإلداري، والمثاؿ عمى ذلؾ، مرفؽ المواصبلت العامة وأعماؿ وا  ونشاط وا 

، فميمتيا تؤدي إلى تسييؿ الضبط اإلداري مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ في الدولة بطرؽ 1بوليس المرور
وقائية، وىذا ىو الغرض نفسو مف إنشاء وتنظيـ وتسيير المرافؽ العامة رغـ استقبلليما، فكبلىما متمماف 

لبعضيما البعض، فتنظيـ المرفؽ العاـ مف شأنو التسييؿ لمضبط اإلداري لمقياـ بوظيفتو أحسف قياـ ، وكذلؾ 
بالنسبة لئلجراءات واألساليب المتخذة مف طرؼ سمطات الضبط اإلداري وسمطات المرفؽ العاـ فيي متشابية 
ومتداخمة، حيث نجد أف ىيئات الضبط اإلداري المخولة قانونا تتخذ إجراءات وقرارات وأعماؿ تعبر عف مظير 
جراءات التنفيذ الجبري والتنفيذ المباشر ، ونفس الشيء بالنسبة  السيادة والسمطة العامة، مثؿ، اتخاذىا قرارات  وا 
لسمطات المرفؽ العاـ، حيث يمارس  نفس األساليب واألعماؿ في مواجية عماؿ المرافؽ العامة وفي مواجية 

المتعاقديف معيا دوف أف ننسى مظاىر السمطة الرئاسية الممارسة عمى أشخاص وأعماؿ المرفؽ العاـ 
ذا كاف أسموب القانوف العاـ ىو الذي يحكـ نشاط النظاميف، فإننا نستنتج أف الضبط اإلداري 2المرؤوسيف ، وا 

والمرفؽ العاـ مختمطاف مف ناحية الوسيمة، فالسمطة موجودة ومتغمغمة في كبل النظاميف، إال أف ىذا الوجود 
، وىذا نظرا لطبيعة ووظيفة 3يختمؼ بينيما مف حيث الدرجة، ففي الضبط اإلداري نجد عنصر السمطة متكامبل

الضبط اإلداري المتمثمة في الحفاظ عمى النظاـ العاـ وصيانتو في أي وقت، ولكي تتحقؽ ىذه الميمة زودت 
بامتيازات السمطة العامة القائمة عمى األمر وفرض المشيئة قصرا ، ونجد عنصر السمطة نسبيا في المرافؽ 
العامة يتفاوت مف حيث مداه ودرجتو وىذا حسب نوع ىذه المرافؽ، وقد تنحدر السمطة إلى أسموب القانوف 

الخاص، حيث تستوي فيو مع األفراد وتضعؼ فكرة السمطة، مثؿ إبراـ اإلدارة عقدا مدنيا تستوي فيو مع األفراد 
أف الضبط اإلداري فيما يخص امتيازات :، وأما بالنسبة لتكامؿ السمطة في نطاؽ الضبط اإلداري فينتج عنو

اإلدارة فيي غير قابمة لمتنازؿ عنيا، فالسمطة مقصورة عمى مف خولو القانوف القياـ بيا، وال يجوز لو التنازؿ 
عنيا وىي مف واجباتو الوظيفية، وىذا يختمؼ مع وضع بعض المرافؽ العامة، خاصة االقتصادية منيا حينما 

نشاء آثاره، بينما الضبط اإلداري الممارس مف  تتنازؿ اإلدارة في بعض األحياف بإرادتيا في تسيير ىذا المرفؽ وا 
، وكذلؾ بالنظر إلى طبيعة 4طرؼ اإلدارة ال يشترؾ معيا أحد في حالة القياـ بيذا النشاط، عكس المرفؽ العاـ

الخدمة المؤداة لؤلفراد، فيما مخمفتاف ومتميزتاف، فالسمطة الضابطة مف مميزاتيا أنيا يغمب عمييا طابع األمر 
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تجاه أفراد المجتمع، بينما المرفؽ العاـ ىو تقديـ خدمة إلى المجموع أي اشباع حاجة أفراد معينيف بذواتيـ، 
بينما في الضبط اإلداري فسببو غير واضح بيف الضبط والمحكـو كما ىو موجود بيف المرفؽ العاـ والمنتفع 
بو، فالضبط اإلداري يتجو إلى حماية أفراد غير معينيف أومخصصيف بذواتيـ مف المجموع فقراراتو واجراءاتو 

 .مف أجؿ النظاـ العاـ عامة ومجردة

إف عممية اجراء التفرقة :  أىمية كأكجو كمظاىر االختالؼ بيف الضبط اإلدارم كالمرفؽ العػاـ  (ب
بيف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ ذات أىمية نظرية وموضوعية فبواسطتيا يتـ تحديد طبيعة قواعد النظاـ 

القانوني الذي يجب تطبيقو عمى أعماليما، حيث يختمؼ النظاـ القانوني لمسؤولية الدولة واإلدارة العامة عف 
أعماؿ الضبط اإلداري الضارة عف النظاـ القانوني لمسؤولية الدولة واإلدارة العامة عف أعماؿ المرفؽ العاـ 

الضارة، وتظير أيضا أىمية التفرقة مف الناحية العممية واإلجرائية، تتمثؿ في الجية المختصة  إداريا بسمطات 
، لذا 1الضبط اإلداري، حيث تختمؼ السمطات اإلدارية الضبطية  عف السمطات اإلدارية الخاصة بالمرفؽ العاـ

وجب التمييز بينيما،ونظرا ألىمية ىذا التمييز والتفرقة نجد ىناؾ عدة محاوالت غرضيا البحث عف معيار 
 :كمف ىذه المعايػيرلمتمييز بيف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ،

 الذي يرى بأنو جرت التفرقة بيف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ عمى أساس أف أسموب األوؿ يتمثؿ     المعيار
في إشباع الحاجات االجتماعية لمنشاط الفردي مع فرض قيود عمى ىذا النشاط تكفؿ منع مساسو بالنظاـ 

العاـ، بينما األسموب الثاني المتمثؿ في المرفؽ العاـ المستخدـ مف طرؼ الدولة مستيدفة منو إشباع الحاجات 
 ، وما نبلحظو ىو أف نشاط الضبط اإلداري سمبي وسيمتو الوحيدة واألساسية ىي 2العامة لؤلفراد أو لمجماعة

بينما المرفؽ العاـ ىو نشاط إيجابي يتميز باألداء، – إجراءات وقرارات الترخيص والمنع – التنظيمات والنواىي 
شباع الحاجات العامة في المجتمع، وما يؤخذ عمى ىذا المعيار في تفرقتو أف التمييز بيف : أي تقديـ خدمات وا 

. الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ عمى أساس ىيئات الضبط اإلداري ىي مرافؽ عامة
 أنو ال يخؿ بالتفرقة بيف فكرتي المرفؽ العاـ والضبط اإلداري ألنو ينظر إلى المرفؽ :كرد عػمى ىذا الػنػقػد

العاـ مف الناحية العضوية، بينما المقصود مف التفرقة بينيما ىو أف تبيف ما لكؿ منيما مف طابع خاص ونظاـ 
أما المعيار   و3قانوني متميز، فالتفرقة يجب أف تعتمد عمى أساس المعيار المادي أو الموضوعي أو الوظيفي

                                                           
  . 393 إذل 388ثركت بدكم، ادلرجع السابق، ص / د -1
 .342زلمود عاطف البنا،الوسيط يف القانوف االدارم  مرجع  سابق، ص / د -2
 .342زلمود عاطف البنا،الوسيط يف القانوف االدارم ادلرجع السابق، ص / د -3
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، ألف الضبط اإلداري غرضو 1لمتمييز بينيما فيرى بأف وظيفة الضبط اإلداري ىي في حقيقتيا مرفؽ عاـالثاني
ىو إشباع الحاجات العامة، وكما يقـو بتقديـ خدمات تتعمؽ بالمحافظة عمى األمف والنظاـ العاـ في الدولة، 

. وبالتالي، فالضبط اإلداري ما ىو إال صورة مف صور المرفؽ العاـ  
، و المرافؽ 2انتقد ىذا المعيار أو الرأي عمى أساس أنو يقـو عمى تبلعب األلفاظ، فيو ليس لو أي أساس سميـ

العامة يمكف إنشاؤىا عف طريؽ تدابير ضبط، كمنح التزاـ بمرفؽ نظافة استنادا إلى الئحة ضبط، وكذلؾ فإف 
تقديـ ماؿ أو عطاء معيف ليس وقفا عمى المرافؽ العامة، حيث أنو يمكف أف يظير ىذا األداء بالنسبة لمضبط 

اإلداري، كالتطعيـ اإلجباري في حالة انتشار األوبئة وتقديـ النجدة في حالة الحوادث والظروؼ الطارئة 
. كالفيضانات مثبل 

أف الضبط اإلداري مف الناحية :  ، فمضمونو التمييز بينيما ىوكالمعيار الثالث كالقريب جدا مف الثاني
العضوية ىو جياز الشرطة األوؿ أو مرفؽ الصحة، أما مف الناحية الموضوعية فيتمثؿ في تمؾ الوسائؿ التي 

، فالضبط اإلداري جد وثيؽ الصمة 3بغرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ (قرارات، إجراءات): يمارس بيا نشاطو
. بالمرفؽ العاـ بؿ مختمط بو أو مندمج بو  

عند التمييز بينيما، الذي يصؼ أعماؿ وأنشطة الضبط  (موريس ىوريو)المتمثؿ في فكرة : المعيار الرابع
اإلداري أنيا أعماؿ وأنشطة مستقرة وثابتة،وما يؤخذ عميو أنو غير صائب، ألنو غامض ومبيـ وبالتالي تنعدـ 

. 4فيو الدقة مف حيث التمييز بينيما
، ضرورة الجمع بيف عدة 5(جورج فيدؿ) وىو تمؾ الفكرة التي يرى فييا األستاذ :   أما المعيار الخامس
أسموب العمؿ ومجاؿ ونطاؽ النشاط وىدفو لكي نستطيع التمييز بينيما، وبالتالي يكوف : عناصر وحقائؽ وىي 

عمؿ المرفؽ العاـ وىو عرض وتقديـ سمعة أو خدمات الزمة إلشباع الحاجات العامة في المجتمع، وكاف 
محصورا في مجاؿ ونشاط المرافؽ العامة في الحاجات المادية والمعنوية اآلنية والمستقبمية، ويكوف عمؿ 
، واستيداؼ ىذا النشاط المحافظة عمى النظاـ  الضبط اإلداري في حالة اتخاذ أسموب األمر والنيي الممـز

العاـ، وكاف نطاؽ ومجاؿ النشاط ىو مجاؿ ممارسة الحقوؽ والحريات الفردية، وذلؾ عف طريؽ فرض القيود 
. عمى حقوقو وحريات األفراد

                                                           
لقد كاف دكجي، يعترب أف فكرة ادلرفق العاـ ىي أساس القانوف اإلدارم كادلعيار الذم حيدد رلاالت انطباقو، كلذا تفاديا لقصور ىذا ادلعيار : يف ىذا ادلعٌت- 1

  ,Duguit. عن مشوؿ نشاط اإلدارة الذم خيضع للقانوف اإلدارم فقد ذىب دكجي إذل القوؿ بأف النشاط الضبطي ىو يف حقيقتو مرفق عاـ
 ،.traité de dr. Constir. 1923, t II, p 2 .                                     343دزلمودعاطف البنا،ص :مشار إليو يف ىامش   -  

2 - Vedel, 1980, p 987. 
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ميز بينيما عمى أساس نشاط كؿ واحد منيما مف حيث أسموب ممارستو ومف  (فيدؿ)      إف العميد والفقيو 
قرارات ىدـ المنازؿ اآليمة لمسقوط : حيث أىدافو، فاإلدارة نشاطيا يحتوي عمى اصدار لوائح وأوامر ونواىي مثؿ

إلخ، وىي ممزمة عمى أفراد بغرض إقامة النظاـ العاـ، بينما إدارة المرفؽ العاـ فنشاطيا ... ولوائح المرور، 
إلخ، وفي كمتا الحالتيف ىو تحقيؽ ... يحتوي عمى تقديـ الخدمات لمجميور مثؿ إنشاء المستشفيات والجامعات

لمصالح العاـ في المجتمع مع اختبلؼ طبيعة نشاط وأسموب كؿ منيما، أما مف حيث ىدؼ النشاط رغـ أنيما 
ييدفاف معا إلى تحقيؽ الصالح العاـ، إال أف مضموف ذلؾ يختمؼ في األوؿ لكونو ثابتا يخص فقط بصيانة 

، واإلدارة حرة في اختيار األسموب الذي تتبعو 1النظاـ العاـ، بينما المرفؽ العاـ يكوف صغيرا شامبل لكؿ مظاىره
وتتدخؿ بو مف أجؿ تحقيؽ النفع العاـ في المجتمع ، وىذا المعيار يعتبر مف المعايير الراجحة والصائبة في 

. التمييز بيف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ لدى أغمب الفقياء 
ونحف ننظـ إلى رأييـ نظرا لما تتسـ بو ىذه الفكرة والمعيار مف الصواب في تمييزه بينيما، والجدير بالمبلحظة 

، إال أنو يجب 2بناء عمى ما تقدـ، مع تسميمنا واعتبارنا بأف الضبط اإلداري يعتبر مرفقا عاما بالمفيـو الواسع
التمييز بينيما بالمعنى الضيؽ وىذه التفرقة تتمثؿ في التمييز داخؿ أغراض المصمحة العامة كما سبؽ اإلشارة 
إلى ذلؾ، أي بيف مصمحة المرفؽ العاـ والنظاـ العاـ، ويجب أيضا التمييز بيف الوسائؿ التي تتبع عادة لتحقيؽ 

كؿ واحد منيما، فأسموب المرفؽ العاـ بالمعنى الضيؽ والضبط اإلداري يقابؿ نظاما قانونيا أكثر تحديدا أو 
. تخصيصا

    أضؼ إلى ذلؾ أف الضبط اإلداري يتـ تحديده بيدفو وغرضو ومعناه المتمثؿ في النظاـ العاـ، وأيضا 
بوسائمو المقيدة لحرية النشاط الخاص مثؿ التنظيـ والقرارات الفردية المانعة، وأيضا ال مانع في استخداـ 

الوسائؿ اإليجابية مثؿ تقديـ خدمات عمى شريطة أف تنطوي ىذه الوسائؿ اإليجابية عمى القير وتقييد الحريات، 
ال خرجت عف المضموف القانوني الخاص بالضبط اإلداري، وقد يحدث أحيانا أف يتـ إنشاء المرفؽ العاـ عف  وا 

طريؽ إجراء ضبطي مثؿ إنشاء مرفؽ أمف وحراسة ليمية عف طريؽ تكميؼ األفراد بيذا العمؿ، أو تكميؼ 
. إلخ ...المواطنيف بنشاط مرفؽ مثؿ تنظيؼ الشوارع والطرؽ

بناء عمى التعاريؼ الفقيية المختمفة لمضبط  : التمييز بيف الضبط اإلدارم كالدكميف العاـ: ثانيا
اإلداري المتمثؿ في النشاط اإلداري الذي تقوـ بو اإلدارة بتنظيـ النشاط الفردي بيدؼ الحفاظ عمى النظاـ العاـ 

، بينما يقصد بالدوميف العاـ تمؾ األمواؿ التي تممكيا الدولة، نستنتج أنو ىناؾ خبلؼ بيف الضبط اإلداري 

                                                           
يعًتؼ رللس الدكلة الفرنسي بوصف ادلرفق العاـ موضوعيا بنشا الضبط اإلدارم، كأحكامو يف ىذا العدد كثَتة كخاصة ما يتعلق ٔتسؤكلية الدكلة يف أعماؿ  - 1
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والدوميف العاـ، إال أنو قد يحدث الخمط بيف المفيوميف، حيث أف األفراد يمارسوف أنشطتيـ في كثير مف 
األحياف عمى الدوميف العاـ، وقد يحدث بسبب ىذا االستغبلؿ لمماؿ العاـ ما يضر باألمف العاـ أو السكينة 

، ومف أجؿ 1العامة، في ىذه الحالة طبعا ال بد أف يتدخؿ الضبط اإلداري بغرض المحافظة عمى النظاـ العاـ
أمواؿ : المحافظة عمى األمف والسكينة العامة في المجتمع، عمما أف الفقياء قسموا أمبلؾ الدولة إلى قسميف

تممكيا الدولة، ممكية عادية وال تخصص لممنفعة العامة ويطمؽ عمييا الدوميف الخاص، وأمواؿ تممكيا الدولة 
وتخصص لممنفعة العامة وتسمى بالدوميف العاـ ، والسؤاؿ الذي يمكف طرحو ىو ىؿ يختمؼ مفيـو الماؿ العاـ 

عمى مفيـو الضبط اإلداري ؟ وىؿ يتدخؿ الضبط في استغبلؿ الضبط ؟  
    و كمبدأ عاـ يمكف القوؿ أف الضبط اإلداري يختمؼ بطبيعتو عف الماؿ العاـ كما سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ، 
نما ىو شيء  ألف الضبط عبارة عف نشاط لئلدارة غايتيا تنظيـ النشاط الفردي، بينما الماؿ العاـ ليس بنشاط وا 

كائف ال يتحرؾ وىو عبارة عف شيء ممموؾ لمدولة يخصص لممنفعة العامة، إال أنو ال يمنع مف أف يكوف 
محبل ألنشطة األفراد وغالبا ما يكوف ميدانا لمنشاط الفردي، وىنا تبرز العبلقة بينيما، حيث أف  (الدوميف العاـ)

الضبط يقـو بتنظيـ نشاط األفراد، واألفراد يمارسوف نشاطيـ في أغمب األحياف عف الدوميف العاـ، فيؿ يتدخؿ 
الضبط في استغبلؿ األفراد لمدوميف العاـ؟ 

     إف الضبط اإلداري ىدفو األساسي ىو وقاية النظاـ العاـ، وفي حالة ما إذا ظير أثناء استغبلؿ األفراد 
األمف العاـ والصحة العامة والسكينة العاـ، : ليذا الماؿ العاـ ،ألف ىذا االستغبلؿ يظير بعناصر النظاـ العاـ

، 2أو األخبلؽ واآلداب العامة وفي ىذه الحالة فإنو يتدخؿ ال محالة مف أجؿ منع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ
والضبط ينظـ نشاط وسموؾ األفراد أثناء قياميـ باستخداـ الدوميف العاـ، كتحديد سرعة سير المركبات أثناء 
السير في الطرؽ وشوارع معينة كالطرؽ السريعة مثبل مف أجؿ الحفاظ عمى أرواح األفراد وسبلمتيـ وكذلؾ 
تجنب المصادمات، والسؤاؿ الذي يفرض نفسو أيضا، ما ىي صور استخداـ األفراد لمدوميف العاـ؟ وما ىو 

دور النشاط الضبطي في ىذا االستخداـ ؟ 

 حيث ينتفع األفراد بالماؿ العاـ :استخداـ األفراد لمماؿ العاـ المخصص لخدمة المرافؽ العامة : أكال
بواسطة المرفؽ العاـ واالنتفاع يكوف بطريؽ غير مباشر، وذلؾ عف طريؽ المرفؽ العاـ وىذا بعد استيفاء 

األفراد جميع الشروط التي وضعيا المرفؽ مف أجؿ ىذا االنتفاع، كاستخداـ األفراد لوسائؿ المواصبلت العامة 
مثبل، وكذلؾ استخداـ خطوط السكؾ الحديدية الخاصة بمرفؽ النقؿ، حيث ىناؾ بعض المرافؽ العامة ال 
. 3يرتادىا األفرادإال بتصريح خاص نظرا لطبيعتيا الخاصة،أوألسباب تتعمؽ باألمف القومي كالمرافؽ العسكرية

                                                           
حلمي الدقدكقي، رقابة القضاء على ادلشركعية الداخلية ألعماؿ الضبط اإلدارم، دراسة مقارنة، فرنسا كمصر  /  ػ د1
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وفي ىذه الحالة ينتفع األفراد : استخداـ األفراد لمماؿ العاـ المخصص لالستخداـ العاـ مباشرة : ثانيا
  :بالماؿ العاـ مباشرة، وىذا االستخداـ لو صورتيف

وذلؾ كالسير في الطرؽ والمياديف العامة، واستخداـ : انتفاع األفراد بالماؿ العاـ انتفاعا عاما( أ 
 .شواطئ البحر وىو ما يطمؽ عميو باصطبلح االستعماؿ العاـ

وىو كأف يختص فرد أو بعض األفراد باستخداـ الماؿ العاـ، وفي : االنتفاع الخاص بالماؿ العػاـ  (ب
ىذه الحالة االستخداـ يقتصر عمييـ فقط دوف بقية األفراد، مثؿ إقامة كشؾ عمى ناصية الطريؽ، فيو ما يسمى 

 .1باصطبلح االستعماؿ الخاص
 وىي استعماؿ الماؿ العاـ في الغرض الذي خصص مف أجمو، وىذا االستعماؿ :بالنسبة لمحالة األكلى

لؤلفراد لمماؿ العاـ يجب أف يتميز بالمساواة بينيـ وكذلؾ حرية االستعماؿ، ويكوف ىذا االستعماؿ لمماؿ العاـ 
 :أما بالنسبة لمقكاعد العامة لالستعماؿ لمماؿ العاـ ىيو.ىوممارسة لحرية التنقؿ وكذلؾ حرية نقؿ البضائع 

 يجب أف يتفؽ مع اليدؼ كما أشرنا أي اليدؼ الذي خصص مف أجمو :ػ حؽ االنتفاع بالماؿ العػاـ1
الماؿ العاـ، حيث أف األفراد يتمتعوف بحرية استعماؿ الماؿ العاـ، وال يتقيدوف بأي قيد إال ما ينص عميو 
التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، فميـ أي األفراد حرية استخداـ الطرؽ والشوارع إال أنيـ في نفس الوقت 

يخضعوف لقواعد قانوف المرور ومراسمو التنفيذية ولوائح المرور، وكذلؾ يجب عمييـ احتراـ حرية اآلخريف في 
استعماؿ تمؾ الطرؽ والشوارع،وىنا نجد أف سمطات الضبط اإلداري التي تيدؼ إلى الحفاظ عمى النظاـ العاـ 
وصيانتو ، تصدر الموائح العامة التي تتضمف تحقيؽ أىداؼ النظاـ العاـ بعناصره ، والجدير بالذكر ىو أنو 
عمى السمطات الضبطية التي تنظـ استعماؿ األفراد لمماؿ العاـ ، أال تجعؿ ىذا االستعماؿ يصؿ إلى درجة 

ال انتفت ىنا قاعدة تخصيص الماؿ العاـ لمنفع العاـ، ويكوف  يصبح عند ىذا االستعماؿ متعذرا أو مستحيبل، وا 
مف حؽ مجمس الدولة أف يمغي اإلجراءات الضبطية التي اتخذت، وىذا طبعا بناء عمى طمب مف ذوي مصمحة 

 .2مف األفراد
  بمعنى يجب أف يكوف استعماؿ األفراد لمماؿ العاـ وذلؾ : ػ المساكاة في االنتفاع بالماؿ العػاـ 2

بالمساواة بينيـ ووفقا لمبدأالمشروعية والقواعد العامة ، وىذا تطبيؽ لقاعدة مساواة األفراد أماـ التشريع والتنظيـ 
المعموؿ بيما، وال يعتبر تعسفا أو مساسا بالمبدأ في حالة استيداؼ سمطات الضبط اإلداري تنظيـ االنتفاع 

بالماؿ العاـ ، كاشتراط رخصة قيادة لمف يقود سيارة بالطريؽ العاـ أو تخصيص بعض الحدائؽ العامة 

                                                           
 .607سليماف زلمد الطماكم،الوجيز يف القانوف االدارم ، مرجع سابق، ص / د - 1
ـ، ص 1983زلمد عبد احلميد، ادلركز القانوين للماؿ العاـ يف مصر يف ظل التطبيق االشًتاكي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ، جامعة عُت مشس، عاـ / د - 2
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لؤلطفاؿ، وتمنع سمطات الضبط مثبل استخداـ منبو السيارات أثناء مرور ىذه األخيرة أماـ المستشفى وذلؾ 
 .1حفاظا عمى السكينة العامة

 وىنا يكوف االستعماؿ الخاص لمماؿ العاـ مقتصرا عمى فرد أو :االستعماؿ الخاص لمماؿ العػاـ : ثانيا
عدة أفراد معينيف وبالتالي حرماف بقية األفراد مف استعماؿ ىذا الجزء مف الماؿ العاـ ، مثؿ إقامة األكشاؾ 

: 2وكذلؾ المقاىي في األرصفة ووضع الكراسي عميو، واستعماؿ الماؿ الخاص لو صورتاف

 :وىو ذو طبيعة مؤقتة ويتخذ صورتيف ىما : االستعماؿ الخاص الذم يتـ بمكجب ترخيص (1
 مثؿ شغؿ كال يتطمب استقرارا عمى ىذا الماؿ،لترخيص الذم ال يتطمب اتصاال دائما بالماؿ العاـ اتتمثؿ في -أ 

السيارات ألماكف معينة مف الطريؽ العاـ، وكذلؾ الترخيص بإقامة أكشاؾ، وىذا الترخيص يسمـ مف طرؼ 
سمطات الضبط اإلداري، وىذا بعد استيفاء متطمبات حفظ النظاـ العاـ بمدلولو الواسع أو المتطور، وليا كؿ 
الصبلحيات أي سمطات الضبط في منح أو سحب أو إلغاء ىذا الترخيص، وذلؾ تحقيقا لميدؼ المذكور آنفا 

 .وتمتعيا بامتيازات السمطة العامة والسمطة التقديرية في منح ىذه الرخصة
وىو يتطمب نوعا مف االستقرار عمى الماؿ : الترخيص الذم يتطمب اتصاال أكثر دكما بالماؿ العػاـ  -ب 

العاـ عكس السابؽ، وقد يؤدي إلى إحداث نوع مف التغيير مثؿ الحفر أو البناء، كإنشاء محطة بنزيف مثبل أو 
إلخ، وىذا الترخيص يتـ إصداره مف الجية التي يتبعيا الدوميف العاـ، ...وضع أنابيب إليصاؿ الغاز الطبيعي 

ألف حفظ الدوميف العاـ يقع عمى عاتقيا، فيي التي تستطيع أف تقدر درجة الخطورة التي تقع عمى الدوميف 
العاـ، ومف ىذا االستعماؿ الخاص لو وكذلؾ لئلدارة سحب الترخيص حسب مقتضيات الصالح العاـ، كما ليا 

 .3أف تقيد منح ىذا الترخيص بدفع مقابؿ ليذا االستعماؿ
 وىذا االستعماؿ لمماؿ العاـ يتـ بناء عمى عقد بيف اإلدارة :ػ  االستعماؿ الذم يتـ بالطابع التعػاقػدم 3

واألفراد وىذه العقود تستمد أحكاميا مف قواعد القانوف العاـ، والجدير ىنا أف لئلدارة بإرادتيا المنفردة بعد إبراـ 
العقود، الحؽ في فسخ العقد أو االستمرار في سريانو حسب مقتضيات الصالح العاـ، إال انو في حالة فسخ 

 ،  وما 4العقد فإف اإلدارة تعوض الطرؼ الثاني تعويضا كامبل، كشغؿ جزء مف شاطئ البحر لبناء مميى مثبل
يجدر ذكره فيما يخص المنظومة التشريعية الوطنية الجزائرية في ىذا الموضوع مف حيث إصباغ صفة 

: العمومية عمى الماؿ العاـ يجب توفر شرطيف أساسيف ىما
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 . ػ التخصيص لممنفعة العامة 2.               ػ  ممكية الدولة أو األشخاص المعنوية لمماؿ 1
األمبلؾ الوطنية يحددىا القانوف وتتكوف مف )، 12016 مف دستور20:وىو ما نستنبطو مف أحكاـ المادة 

، إضافة إلى ما جاء في أحكاـ  (األمبلؾ العمومية والخاصة التي تممكيا كؿ مف الدولة ، والوالية، والبمدية 
، مف األمبلؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة 2 المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية30-90: القانوف رقـ

األمبلؾ العمومية والخاصة التابعة لمواليةاألمبلؾ العمومية والخاصة التابعة لمبمدية،حيث أف ىذه       المادة 
تشمؿ األمبلؾ الوطنية عمى ):  كما يمي20/07/2008 المؤرخ في 14-08عدلت بموجب القانوف رقـ 

 3(وباقي المادة بدوف تغيير....مجموعة األمبلؾ والحقوؽ المنقولة والعقارية

الػمػبػحػث الػثانػي 
ػة ػػػيػػالـػػػة اإلسػػػعػػػرمػػػشػم اؿػػػط اإلدارم فػػػػبػػػضػػػـك اؿػػقػػمفػ

     إف الضبط اإلداري في الشريعة اإلسبلمية كما يرى الفقياء ىو الحسبة وىي وظيفة دينية مف باب األمر 
بالمعروؼ والنيي عف المنكر، الذي ىو فرض عمى القائـ بأمور المسمميف، ويعيف مف يراه أىبل لو فيتعيف 

ومنع ما  (ص) ، الحسبة وىي التضامف في تنفيذ ما أمر اهلل ورسولو 4فرضو عميو ويتخذ األعواف عمى ذلؾ
عنيا مف أجؿ تحقيؽ حماية الحياة الدينية والدنياوية المتعمقة بالمقاصد الشرعية، مف  (ص)نيى اهلل ورسولو 
الديف، العقؿ، النفس، النسؿ، الماؿ، وليس عمى فئة معينة مف الناس بؿ بالتضامف مف : المحافظة عمى

الجميع في تنفيذ ذلؾ، وىذه األحكاـ التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية السمحاء تحفظ مصالح اإلنسانية 
كميا،والحسبة إذا نظرنا إلى أىدافيا وغايتيا نجد أنيا أحد الصور المشابية لمتنظيـ الضبطي الحديث وىذا 

حينما نقارف بيف كؿ مف االختصاص المنوط لكؿ منيما، والذي يتضح ويتبيف منو أف وظائؼ المحتسب تعد 
إحدى الصور المثالية الشبيية لوظائؼ الضبط اإلداري الحديث، الذي ييدؼ إلى تحقيؽ النظاـ العاـ في 

 ،   فالضبط اإلداري في النظاـ اإلسبلمي ىو نوع مف الوالية الضابطة ، تخوؿ القائـ بيا عمى وجو 5المجتمع
نزاؿ العقاب عمى  األصالة اإلنابة تنفيذ ما أمر اهلل بو ومنع ما نيى عنو، مف أجؿ تحقيؽ المقاصد الشرعية وا 

  . 6المخالفيف ضمف حدود االختصاص الشرعي
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    ومايجدرذكره ىو أف ميمة الضبط اإلداري اإلسبلمي ال تقتصر عمى الموظفيف المعينيف رسميا مف قبؿ 
الدولة بؿ يشمؿ أيضا األفراد العادييف، وما تتميز بو الشريعة اإلسبلمية ىو أنيا تجعؿ لمفرد المسمـ حقوقا مف 

السمطة العامة دوف تمييز بيف غني وفقير، أو أصحاب المراتب العالية أو الدنيا، فالجميع في المجتمع 
اإلسبلمي مسؤولوف مسؤولية تامة عف كؿ ما يقوموف بو مف تطبيؽ عممي وفعمي فيما أنيطت بيـ مف مسؤولية 

وليسوا بمنأى عنيا، وىذا ليس أماـ مف فوضيـ في مسؤولياتيـ مف البشر فحسب، بؿ أماـ الخالؽ الدياف 
كلتكف منكـ :" سبحانو وتعالى ألنيا أمانة، والتي يجب أف يحرص عمييا المؤمف عمى تأديتيا تنفيذا لقولو تعالى

 1"أمة يدعكف إلى الخير كيأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكركأكلئؾ ىـ المفمحكف
   والنظاـ اإلسبلمي لو عبلقة متينة بأىـ القضايا الجوىرية والمتعمقة بإصبلح العمؽ االجتماعي في عقيدتو 

، وىو موضوع خطير في حد ذاتو ألف اإلنساف مدني وأناني بطبعو، 2وأخبلقو وسموكو، وفي عمـو نظـ حياتو
والحسبة في اإلسبلـ مبنية عمى أصؿ مف أصوؿ اإلسبلـ العظيمة، وىو األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 
الذي وصؼ بو المسمموف كما جاء في قولو عز وجؿ، فالحديث يكوف حسب ما نرى وفقا لمقتضيات البحث 

ألف المقاـ ىنا ال يتسع لمتعرض ودراسة كؿ ما يتعمؽ بوالية الحسبة، حيث أف ىذا قد يفوؽ أضعاؼ أوراؽ ىذه 
األطروحة، سنعالج مبحثنا ىذا بتعريؼ وخصائص الحسبة كمطمب أوؿ، ثـ مشروعيتيا وطبيعتيا وأركانيا 

والخمفاء الراشديف كمطمب ثالث، أخيرا أنواع الحسبة وعبلقػتيا  (ص)كمطمب ثاف، ثـ الحسبة في عيد الرسوؿ 
باألنظمة المشابية ليا كمطمب رابػع 

 الػمػطػمػب األكؿ
تػعػريػؼ الػحػسػبػة كمػمػيػزاتػيػا 

    :تػعػريػؼ الػحػسػبػة :   الػفػرع األكؿ 

إف مصطمح الحسبة في المغة بكسر الحاء وتسكيف السيف، ىو اسـ مف احتساب  :تػعػريػفػيا لػغػة  (أ 

يقاؿ حسبة الػعدد كالحساب :العدة مف اعتداد واالحتساب مأخوذ مف الحسب وىو عمى معاف عدة نذكر منيا
ِإفَّ المََّو َفاِلُؽ اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَف }، ومنو قولو تعالى3الشيء أي حسبتو حسابا وحسبانا أي عددتو

ـُ المَُّو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَف   ،ويندرج تحت ىذا المعنى أيضا العد احتساب 4{اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَف اْلَحيِّ َذِلُك
                                                           

. 104سورة آؿ عمراف، اآلية رقم  - 1
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رضي اهلل )اإلنساف األجر عند اهلل تعالى إذا اعتد فيما يدخره عند اهلل تعالى، وعميو حديث أبا بكر الصديؽ 
مف صاـ ( "ص)، وفي الحديث قاؿ رسوؿ اهلل "إني أحتسب خطاي ىذه، أي أعدىا في سبيؿ اهلل تعالى " (عنو

، فدؿ ىذا الحديث وغيره عمى معنى األجر عند اهلل وىو 1"رمضاف إيمانا واحتسابا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو
العد ،وأما فيما يخص االعتداد في األعماؿ المكروىة التي تنزؿ باإلنساف، فيكوف بالصبر والتسميـ ألمر اهلل 

إف هلل ما أخذ ولو ما أعطى وكؿ ألجؿ مسمى : "في تعزية ابنتو أنو قاؿ (ص)تعالى كما روى عف النبي 
، فالحسبة تعني أصبل طمب األجر، فيقاؿ احتسب فبلف األجر عمى اهلل في الفعؿ أو فعؿ 2"فمتصبر ولتحتسب

الفعؿ لوجو اهلل راجيا منو األجر دوف غيره، كما يقاؿ فعمت الفعؿ حسبة، واحتسب فيو احتسابا، ويقاؿ احتسب 
ىذا  (رضي اهلل عنو)بكذا أجره عند اهلل بمعنى أعتده ينوي بو وجو اهلل  ،  ويجري حديث عمر بف الخطاب 

  .3أييا الناس احتسبوا أعمالكـ، فإنما مف احتسب أعمالو كتب لو أجر عممو وأجر حسبتو"المجرى حيف قاؿ 
       قد تعني الحسبة أيضا اإلنكار، فيقاؿ احتسب عميو أي أنكر عميو قبيح أعمالو، والحسبة مف الواضح أف 

 ، وتعني كذلؾ التدبير، 4مفيوميا مستمد مف ىذا المعنى ألف المحتسب ينكر عمى مرتكب المنكر ارتكابو لو
فيقاؿ حسف الحسبة في األمر أي حسف التدبير لو، وكذلؾ خرجا يحتسباف األخبار يعرفانيا، كما يوضع الظف 

والمحتسب ينظر في تصرفات الناس الظاىرة ويحكـ 5أخبرتو وسيرتو: موضع العمـ واحتسبت ما عند فبلف
. عمييا، ويقدـ عمى تغيير المنكر منيا بعد التدقيؽ والنظر في المآالت 

      مما سبؽ يمكف إيجاز حوصمة معاني الحسبة العد والحساب وطمب األجروالثواب مف اهلل واالكتفاء بو، 
:         حسف التدبير في األموروالنظرفي مآالتيا ، اإلنكار، االختباروالسبؿ، وما يعنينا مف ىذه المعاني ىو

. طمب األجرعف العمؿ مف اهلل عزوجؿ،بينما يعني المعني الثاني كمفيـو لمحسبة ومكمؿ لممعنى األوؿ:األوؿ
إف وجية نظر العمماء في الحسبة متعددة فمنيـ مف عوؿ عمى جوىرىا : تعػريػؼ الحسػبػة اصػطالحػا   (أ

إبراز تكييؼ : ومنيـ مف استند إلى االختصاصات الداخمة في نطاقيا، ومنيـ مف ارتكز عمى دعامتيف ىما
يضاح ما يدخؿ في نطاقيا مف أفعاؿ، وتعددت تعاريؼ الحسبة تبعا لمدلوالتيا المغوية، منيا تعريؼ  الحسبة وا 

، 6(أمر بالمعروؼ إذا ظير تركو ونيي عف المنكر إذا ظير فعمو)العبلمة الماوردي وجميور مف الفقياء أنيا 
وىذا التعريؼ يعتمد عمى جوىر الحسبة إذ يشمؿ كؿ ما أمر الشارع الحكيـ بو عمى سبيؿ الوجوب أو الندب ، 

كما يشمؿ كؿ ما نيى عنو، ويدخؿ في كؿ ذلؾ العقائد والعبادات والمعامبلت، وىذا التعريؼ شامؿ لنطاقو 
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 .630أنظر لساف العرب، مرجع سابق، ص  - 4
 .44، ص 1992،دارادلصادر، لبناف، 1أنظرالزسلشرم أساس البالغة ، ط . 18عبد الفتاح الصيفي، مرجع سابق، ص / د - 5
ىػ 1421:  ، سنة 1أبو احلسن علي بن زلمد ، األحكاـ السلطانية ك الواليات الدينية ٖتقيق مسَت مصطفى رباب ، ادلكتبة العصرية ، بَتكت ، طالعالمة _6
 .240، ص  ـ2000/ 



48 
 

ألنو يعرؼ بالحسبة تعريفا ينسحب عمى المحتسب والمتطوع معا، فكبلىما يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر، 
، كما سجؿ لو سبلمة أساسو ألنو يرتكز عمى جوىرالحسبة وىواألمر بالمعروؼ 1وكبل ىما يسمى فعمو حسبة

الحسبة ):، وعرفيا اإلماـ الغزالي (ص)والنيي عف المنكر، حسبما حددىا خالؽ البرية وبينيا رسوؿ اهلل 
. 2(بأنياالمنع عف المنكر لحؽ اهلل، صيانة لمممنوع مف مقارفة المنكر

    وعمؽ عميو بأنو غير جامع لسببيف ىما أنو إف كاف قد بصر بالمنع عف المنكر فقد فاتتو اإلشارة إلى الشؽ 
الثاني مف جوىر الحسبة وىو األمر بالمعروؼ، ثـ إنو إف كاف قد أشار إلى حؽ اهلل فقد أغفؿ اإلشارة إلى حؽ 

بأنيا وظيفة دينية مف باب األمر بالمعروؼ والنيي عف ):   ، وقاؿ ابف خمدوف في تعريفو لمحسبة3العباد
،  والمبلحظ ىو أف ىذا التعريؼ يتقارب مع سابقو مع وضوح األوؿ لجميور الفقياء والحسبة عبارة 4(المنكر

 في قولو الحسبة في  السمانيشاممة لؤلمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وقريب مف ىذا التعريؼ ما ذكره
الشريعة أمر عاـ تتناوؿ كؿ مشروع بفعؿ هلل تعالى، كاآلذاف واإلقامة وأداء الشيادة مع كثرة تعدادىا وليذا قيؿ 

. 5القضاء باب مف أبواب الحسبة، وقيؿ القضاء جزء مف أجزاء االحتساب
     ويقرر البعض أف جميع الواليات اإلسبلمية ومنيا الحسبة إنما مقصدىا األمر بالمعروؼ والنيي عف 

رقابة إدارية تقـو بيا الدولة عف طريؽ موظفيف خاصيف، عمى نشاط : ، وعرفيا بعض المعاصريف بأنيا6المنكر
لمعدؿ والفضيمة وفقا – أي في المجاؿ االجتماعي بوجو عاـ – األفراد في مجاؿ األخبلؽ والديف واالقتصاد 

 ،وكما جاء أيضا في تعريؼ آخر 7لممبادئ المقررة في الشرع اإلسبلمي ولؤلعراؼ في كؿ بيئة وزماف
فاعمية المجتمع في األمر بالمعروؼ إذا ظير تركو والنيي عف المنكر إذا ظير فعمو تطبيقا لمتشريع ):بأنيا

: 8، وحسب صاحب ىذا التعريؼ يتكوف مف ثبلثة عناصر (اإلسبلمي
يتمثؿ في فاعمية المجتمع حتى يستوعب أمر االحتساب الذي ىو والية الحسبة، والذي يقـو : أ ػ العنصر األوؿ

. بو األفراد امتثاال لمواجب الشرعي

                                                           
 .كمابعدىا19عبد الفتاح مصطفى الصبفي، احلسبة يف االسالـ  نظاما فقها، تطبيقا، دراسة   مقارنة ، مرجع سابق، ص/د -1
  .223:اإلماـ احياء علـو الدين ، مرجع سابق ص  -2
 . كما بعدىا19عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،مرحع سابق ، ص / د - 3
 .249عبد الرمحاف ابن خلدكف، ادلقدمة، ادلرجع السابق، ص  - 4
 .84س، ص . عمر بن زلمد بن  عمر السماين أنصاب االحتساب ، دار مكتبة الطالب اجلامعي،  مكة ادلكرمة، د  - 5
 10ـ ، ص 1968/ ىػ1388ابن بساـ  ، هناية الرتبة  يف طلب احلسبة ، حقق كعلق عليو حساـ الدين السمراين ، النشر جامعة بغداد  ، سنة : أنظر - 6

زلمد عبدك إماـ،ادلبادئ العامة يف الضبط    اإلدارم،دراسة / ـ كد1983 1أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلسبة يف االسالـ دار الكتب العلمية  ط: ،أنظر
  .77:ص2014، ،مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية،عاـ 1مقارنة، ط 

 .73زلمد بن ادلبارؾ، رئيس قيم العقائد كاألدياف يف جامعة دمشق، الدكلة كنظاـ احلسبة عند بن تيمية، دار الفكر بدمشق، ص/ راجع د - 7
 . كما بعدىا73زلمد كماؿ إماـ، أصوؿ احلسبة يف اإلسالـ، دراسة تفصيلية مقارنة، منشأة ادلعارؼ اإلسكندرية، ص / د - 8
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ب ػ العنصر الثاني األمر بالمعروؼ إذا ظير تركو والنيي عف المنكر إذا ظير فعمو الستبعاد ما ال يتعمؽ 
 .بالمنكرات الظاىرة مثؿ ما استتر فإنو يحتاج عمى بينات وشيود ويدخؿ في والية القاضي ال المحتسب

تطبيقا لمشرع اإلسبلمي ألف الحسبة أساسيا الشرع اإلسبلمي وغايتيا حمايتو وصنع : ج ػ العنصر الثالث 
مصطمح مف مصطمحات القانوف ): الحياة في المجتمع عمى مقتضاه ، وجاء في دائرة المعارؼ اإلسبلميةأنيا

اإلداري، معناه الحساب أو وظيفة المحتسب ثـ اكتسبتالكممة معنى خاصا ىوالشرطة، وأصبحت أخيرا تدؿ عمى 
 ، و التعاريؼ األخيرة تركز عمى الواقع أي الحسبة في حالة حركة 1(الشرطة الموكمة باألسواؽ واآلداب العامة

أكثر منيا عمى النظري أو إداري لو أصولو الثابتة في الفقو السياسي اإلسبلمي، وىو أمر مسمـ بو إذ أف 
.  جوىرىا يتحقؽ في اعتبارىا وظيفة دينية ووالية شرعية 

    ىذه ىي حقيقة الحسبة التي يجب أف تتجمى، فميست الحسبة مجرد عمـ ونظاـ، ولكنيا أيضا أحد الواجبات 
والخمفاء الراشديف رضي اهلل  (ص) ، وأوؿ منيج حركي لمحسبة في وجودىا، كاف في عيد الرسوؿ 2الشرعية

عنيـ، حيث لـ تكف الحسبة في زمانيـ مجرد وظيفة إدارية منظمة أو نظرية فقيية ليا أصوليا وجذورىا بقدر 
ما كانت أعماؿ ومظاىر عممية ، وبناء عمى مختمؼ التعاريؼ اآلنفة الذكر، يمكف أف نعرؼ الحسبة بأنيا 

، (والية مف واليات النظاـ اإلسبلمي غايتيا األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكربناء عمى أساسو الشرعي)
مرفؽ مف مرافؽ الدولة اإلسبلمية وظيفتو الرقابة تطبيقا لمبدأ األمر بالمعروؼ والنيي عف ):أوىي

 .(المنكربناءعمىمبادىءالشريعة اإلسبلمية

إف خصائصيااستنبطت مف النظاـ االسبلمي وفي أحكامو وىي  : مػمػيػزات الحػسػبػة: الػفػرع الثانػي 

الخصائص الشرعية المستنتجة مف األدلة الكمية والتفصيمية الشرعية ، وليذا نجد عمماء نصوص الكتاب والسنة 
النبوية الشريفة قد أجمعوا في نظرتيـ لمقاصد الشريعة في النظاـ اإلسبلمي عمى عدة خصائص وىي الشموؿ 
لكؿ جوانب الحياة والتكامؿ والصفة الدينية واألصالة واإلستقبلؿ والمرونة وانيا مثالية وواقعية وفي نفس الوقت 
التوافؽ مع الفطرة وحتمية تحقيقيا لممصالح اإلنسانية وابتناؤىا عمى ثنائية المسؤولية وثنائية الجزاء مع صفة 

العمـو في الزماف والمكانوسنتعرض لمبعض منيا في إطاروالية الحسبة بإيجاز وبنوع مف التفصيؿ المركزالمفيد 
 :3في خصائص النظاـ العاـ اإلسبلمي

                                                           
زلمد زلمود شعباف كآخر،اذليئة ادلصرية /د:أ نظر دائرة ادلعارؼ اإلسالمية ، مشار إليها يف معادل القربة يف أحكاـ احلسبة إلبن اإلخوة القرشي ،ٖتقيق - 1

 .23: ـ، ص1976: العامة للكتاب بالقاىرة،عاـ 
 .17أنظر الدكتور زلمد كماؿ إماـ، أصوؿ احلسبة، ادلرجع السابق، ص  - 2
ـ ، انظر النظم اإلسالمية لعبد احلميد البياٌب ، دار البشَت عماف 1999 مكتبة كىبة، القاىرة ،5يوسف القرضاكم، اخلصائص العامة لإلسالـ ، ط  - 3

احلسبة يف النظاـ اإلسالمي أصوذلا الشرعية،كتطبيقاهتا العملية ، رسالة ماجستَت، يف كلية : ، انظر إدريس زلمد عثماف 5ـ ص 1994/ىػ1415األردف،
 ..65: ىػ ص1428:الشريعة كالدراسات االسالمية جامعة أـ القرل ،سنة



50 
 

وىي مف أىـ الخصائص في واليات النظاـ اإلسبلمي ككؿ حيث أنو : الػتشريػعػي  مػيػزة المصػدر (أ
مؤسس عمى الوحي كتابا وسنة ومنيما يستمد أحكامو في المرجعية التشريعية والتنفيذية ، وكذلؾ عمى ىذه 

اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت }: الخاصية جاء كماؿ التشريع في األصوؿ الكمية والقواعد األساسية ، حيث يقوؿ في محكـ تنزيمو
ْثـٍ َفِإفَّ  ـَ ِديًنا َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍؼ إِلِ ْسبَل ـُ اإْلِ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك َلُك

ـْ ُيْحَشُروفَ  } :،وقاؿ عزوجؿ أيضا1{المََّو َغُفوٌر َرِحيـٌ  َـّ ِإَلى َربِِّي واف كماؿ 2{َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْيٍء ُث
المعامبلت اصمو مف كماؿ أصوؿ الشريعة والعبادات وىو ما يؤكد خمو ىذه الشريعة مف النقائص والنقائض 
والمحاباة واليوى والظمـ والطغياف والباطؿ وغيرىا مف الصفات المحرمة في اإلسبلـ والتي اليستطيع بني آدـ 
في أنظمتيـ الوضعية أف يتخمصوا منيا في سف وتنفيذ تشريعاتيـ الوضعية ، فالنظاـ اإلسبلمي لو مميزات 

جوىرية خاصة تميزه عف النظـ والقوانيف الوضعية كالسمو والثبات والكماؿ والدواـ مع قابمية التطور مف أجؿ 
. ضبط المتجدد في إطار المفاىيـ الكمية لمشريعة اإلسبلمية السمحاء

بمعنى أف نظاـ الحسبة شامؿ اليقبؿ التجزئة وىذه األخيرة مبنية عمى المصدر : خاصػيػة الشمكلػيػة (ب
وىو الكتاب والسنة ، واالسبلـ امتد حتى شمؿ طوال اباد الزمف وعرضا انتظمت في آفاقو األمـ عمقا حتى 

 ، وخاصية الشمولية في النظاـ اإلسبلمي تيدؼ إلى إقامة مجتمع فاضؿ 3استوعبت كؿ شؤوف الدنيا واآلخرة
وىذه الميزة  ، مشترؾ في السراء والضراء، يتعاوف عمى البر والتقوى ويأمر بالمعروؼ وناه عف كؿ المنكرات

تقوـ عمى الشموؿ الزماني والمكاني وكذلؾ الموضوعي، والشريعة اإلسبلمية نسقت في نظاميا بيف العقيدة 
والتشريع وبيف الروحيات والزمانيات وكذلؾ بيف المعامبلت والعبادات فيي شاممة لمبعد الزماني والبعد المكاني 

. حيث التنحصرأحكامو في المكاف أو الزماف 
    وتأسيسا عمى ذلؾ تتكوف الصورة المتماسكة في قاعدة البناء الروحي والمادي التي تشكؿ حياة الفرد 

 .4واألسرة والمجتمع والدولة ويقـو عمى أركانيا النظاـ الشامؿ في األمة اإلسبلمية
 وتبرز ىذه الخاصية في نظاـ الحسبة في أصوؿ العقائد والعبادات والقيـ :خاصػية الػثبات كالمػركنػة  (ج

: األحكاـ نوعاف:األخبلقية والمرونة في فروع األحكاماإلجتيادية المبنية عمى أصوليا الشرعية ، قاؿ ابف القيـ
نوع اليتغير عف حالة واحدة ىو عمييا البحسب األزمنة وال األمكنة وال اجتياد األئمة ، كوجوب الواجبات 

وتحريـ المحرمات، وكذلؾ الحدود المقدرة بالشرع عمى الجرائـ وغيرىا إذ اليتطرؽ إليو اجتياد يخالؼ ماوضع 
عميو ، أما النوع الثاني وىو ما يتغيربحسب اقتضاء المصمحة لو زمانا ومكانا وحاال ، مثؿ مقادير التعزيرات 

و جميور الفقياء يروف إمكانية تغير  ،5وأجناسيا وصفاتيا، فإف الشارع يجتيد وينوع فييا بحسب المصمحة
                                                           

 .03: سورة ادلائدة االية رقم - 1
 .38:سورة األنعاـ اآلية رقم - 2
   .  99يوسف القرضاكم،  مرجع سابق ، ص  - 3
  .183: ص. ـ1964اسحاؽ موسى احلسيٍت، نظاـ احلسبة يف اإلسالـ، مقاؿ يف رللة األزىر ،عاـ   - 4
 .ـ1975/ىػ1395 دار ادلعرفة، بَتكت1ط/1/331زلمدحامدالفقي،:غاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف، ،ٖتقيق ا ابن القيم -5
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األحكاـ حسب تغيراألزماف شامبل لكؿ ما لـ يرد بو نص في الكتاب أو السنة وكذلؾ وال في إجماع صحيح، 
وذلؾ لمرونة مصادر التشريع التبعية كاإلجماع والقياس والمصالح المرسمة وغيرىا مف المصادرالتي تقدـ حموال 

 .1لكؿ الوقائع والقضايا والنوازؿ والتصرفات واإلنحرافات الدينية والدنيوية التي يرتكبيا المسمـ في حياتو
أف المجتمع اإلسبلمي سواء كانوا أفرادا أوسمطة ، يحسوف ويقصد بيا: ميػزة ثنائػيػة الػمسؤكلػيػة  (د

بمسؤوليتيف مسؤولوف عف تنفيذ الشرع اإلسبلمي بما يتضمف مف أحكاـ حقوؽ اهلل وحقوؽ العباد عمى أنفسيـ 
أوالوكذلؾ عمى حمؿ غيرىـ عمى تنفيذ الشرع ثانيا ، ترتيبا عمى ىذه الثنائية تقررت الحسبة في النظاـ 

إلسبلمي، وتقررت األصوؿ الشرعية ليذا النظاـ منذبداية تكويف المجتمع اإلسبلمي مف أجؿ حماية القيـ 
الدينية واألخبلقية ، وتوجيو المجتمع توجييا سميما عقائديا وفكريا وسموكيا ويكوف في ذلؾ كمو والؤه هلل وطاعتو 

:         ألوامره تعالى في تنفيذ فريضة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ، كما قاؿ جؿ شأنو
بَلَة َوُيْؤُتوَف  } ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَف الصَّ َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي

ـُ المَُّو ِإفَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيـٌ  َكاَة َوُيِطيُعوَف المََّو َوَرُسوَلُو ُأوَلِئَؾ َسَيْرَحُمُي  األمر بالمعروؼ والنيي ، ونستنبط أف2{الزَّ
عف المنكر مسؤولية ثنائية بيف المؤمنيف وبيذه الميزة رسـ النظاـ اإلسبلمي منيجو مف حيث ضبط القيـ 

وحماية الحقوؽ كميا ، حيث جعؿ كؿ فرد في المجتمع قواما عمى مراقبة تنفيذ الشرع حارسا لمبدأ المشروعية 
أال كمكـ راع، وكمكـ : (ص)وفي نفس الوقت مسيما في ارساء مبادىء القواعد الشرعية ، كما قاؿ رسوؿ اهلل 

مسئوؿ عف رعيتو، فاألمير الذي عمى الناس راع، وىو مسئوؿ عف رعيتو، والرجؿ راع عمى أىؿ بيتو، وىو 
مسئوؿ عنيـ، والمرأة راعية عمى بيت بعميا وولده، وىي مسئولة عنيـ، والعبد راع عمى ماؿ سيده وىو مسئوؿ 

وترتيبا عؿ ىذه المسؤولية الثنائية اعتمد النظاـ اإلسبلمي في ،3(عنو، أال فكمكـ راع، وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو 
. نقؿ أحكامو مف النظري إلى التطبيؽ ألف مسؤولية التكميؼ الفردي والجماعي ىي مسؤولية إلزامية متبادلة

الجزاء األخروي والدنيوي واألصؿ ىنا ىو الجزاء األخروي ليس ويقصد بيا ىنا: خاصيػة ثنائػيػة الجزاء  (ىػ
مثؿ  القانوف الوضعي المتميز بالجزاء الذي توقعو الدولة عند اإلقتدار عمى مف يخرج عف أحكاميا وىو جزاء 
أخروي فقط ، إال انو في الشريعة اإلسبلمية نظرا لمتطمبات المجتمع مف استقرار ومقتضيات الحياة مف تنظيـ 
عبلقات األفراد وضماف الحقوؽ والحريات فكؿ ذلؾ يستمـز أف يكوف الجزاء الدنيوي مع الجزاء األخروي،  قاؿ 

إنما جزاء الذيف يحاربوف اهلل ورسولو ويسعوف في األرض فسادا أف يقتمواأو يصمبوا أو تقطع أيدييـ  ):تعالى
والنظاـ .4(وأرجميـ مف خبلؼ أو ينفوا مف األرض ذلؾ ليـ خزي في الدنيا وليـ في اآلخرة عذاب عظيـ 

اإلسبلمي جعؿ لكؿ قاعدة مف قواعده جزاءيف في الدنيا يتمثؿ في العقوبات الشرعية المقدرة ، أو التعزيرية 
وىي العقوبات التي ليس ليا في الشرع حد معروؼ أو كفارة ، وىذا مف أجؿ ضماف عدـ الخروج عف مبدأ 

. المشروعية في النظاـ اإلسبلمي
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الػمػطػمػب الػثػانػي 
 مػشػركعػيػة الحػسبػة طػبػيػعػتػيا  أركػانػيػا

          :مػشػركعػيػتػيػا ك طػبػيػعػتػيػا : الػفػرع األكؿ 

 إف الحسبة حكميا ىو فرض كفاية وقد تكوف فرض عيف، وىذا في حالة ما :مػشركعػيػة الحػسػبػة :  أكال 
، ومشروعيتيا أو أساسيا الشرعي مف 1كما وضحو اإلماـ الغزالي رحمو اهلل. إذا لـ يقدر عمييا إال شخص بعينو

ويأمروف بالمعروؼ وينيوف  ولتكف منكـ أمة يدعوف إلى الخير: "، قاؿ تعالىالكتاب كالسنة النبكية الشريفة
كنتـ خير أمة أخرجت لمناس تأمروف بالمعروؼ وتنيوف عف )، وقولو تعالى2"وأولئؾ ىـ المفمحوف عف المنكر

  .3"(المنكر
قد قاـ بيذا األمر وتواله بنفسو استجابة ألمر اهلل  (ص)لقد ثبت أف النبي  : كمف الػسنة النبػكية الشريػفػة  ػ  

تعالى، حيث كاف يحتسب عمى الناس بنفسو، كما والىا غيره في حياتو عندما اتسعت رقعة الدولة اإلسبلمية، 
وطبقيا مف بعده الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ، وصارت والية مف واليات اإلسبلـ ونظاما كامبل مف أنظمة 
اإلسبلـ التي جرى عمييا الوالة والحكاـ بجوار والية القضاء ووالية المظالـ وغيرىما مف الواليات الموجودة في 

مف غشػنا  ): أنو قاؿ (ص)الدولة اإلسبلمية ،أياـ ازدىارىا والتي كانت قدوة لؤلمـ األخرى أنداؾ، ما رواه عنو 
يخرج لؤلسواؽ ليرى أحواؿ الناس وىـ يتبايعوف، وقد نادى ذات مرة في التجار فقاؿ  (ص)وكاف . 4(فمػيس منا

إف التجار يحشروف يـو القيامة فجارا إال مف اتقى، وبر، : " حتى إذا اشرأبوا، قاؿ" يا معشر التجار ): (ص)
  .  6(التاجر الصدوؽ، األميف مع النبييف والصدقيف والشيداء): أيضا (ص)، وقاؿ 5(وصدؽ

،وتعاريؼ الفقياء تتطابؽ مع قاعدة األمر بالمعروؼ 7(الحمؼ منفقة لمسمعة وممحقة لمربح): (ص)وقاؿ أيضا 
والنيي عف المنكر، غير أف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ىو أمر إالىي عاـ ورد في كؿ الشرائع 

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر الذي أنزؿ اهلل بو كتبو )السماوية، وبو جاء المرسموف كما يقوؿ ابف تيمية 
إف الذيف يكفروف بآيات اهلل ويقتموف النبييف بغير حؽ ): ،كما جاء في قولو عز وجؿ8(وأرسؿ بو رسمو مف الديف
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وىذه اآلية تدؿ عمى أف األمر بالمعروؼ . 1(ويقتموف الذيف يأمروف بالقسط مف الناس فبشرىـ بعذاب أليـ
والنيي عف المنكر كاف واجبا عمى األمـ المتقدمة، وقد نزلت اآلية في بني إسرائيؿ ألنيـ كانوا يقتموف مف يأمر 

ُلِعَف الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َبِني ِإْسَراِئيَؿ َعَمى ِلَساِف }: ، ولقد لعنيـ اهلل بقولو تعالى2بالمعروؼ وينيى عف المنكر
ـَ َذِلَؾ ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَف، َكاُنوا اَل َيَتَناَىْوَف َعْف ُمْنَكٍر َفَعُموُه َلِبْئَس َما َكاُنوا  َداُووَد َوِعيَسى اْبِف َمْرَي

، فاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مصطمح قرآني يعبر عف ميمة الرسؿ ووظيفة األنبياء، 3{َيْفَعُموفَ 
 ، أحؽ ما يبدأ بو في البياف 4(السرخسي)وعمىأثر األنبياء يقتدى فييما لبياف نيج اإلسبلـ وشريعتو كما يقوؿ

. 5األمر والنيي، ألف معظـ االبتبلء بيما، وعبر معرفتيما يتـ معرفة األحكاـ، وكذلؾ يتميز الحراـ والحبلؿ
    إف العبلقة بيف ىذا المبدأ والحسبة عبلقة عمـو وخصوص، فالحسبة قد تكوف قائمة وال وجود لممنكر، أما 

النيي عف المنكر، فبل يكوف إال عمى أثر منكر واقع أو متوقع، فالحسبة إذا تشمؿ مبدأ األمر بالمعروؼ 
ولتكف منكـ أمة : " والنيي عف المنكر، وتعتبر وتعد أدلة وجوبو ىي أدلة لمحسبة كما جاء في قولو تعالى

َواْلُمْؤِمُنوَف }: وقولو جؿ وعبل  "6يدعوف إلى الخير ويأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر وأولئؾ ىـ المفمحوف
َكاَة  بَلَة َوُيْؤُتوَف الزَّ ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَف الصَّ َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي

ـُ المَُّو ِإفَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيـٌ   .7{َوُيِطيُعوَف المََّو َوَرُسوَلُو ُأوَلِئَؾ َسَيْرَحُمُي
     فبناء عمى ىذه اآليات الكريمة وغيرىا تعتبر فريضة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر أصبل وأساسا 
غفالو ليس مجرد مخالفة دينية فحسب، بؿ ينيي حيوية المجتمع اإلسبلمي  شرعيا لو تطبيقاتو المختمفة، وا 
وفاعمية الفرد المسمـ، فيو نظاـ يتأكد بو دور األمة كمرشد وموجو ودور الجماعة اإلسبلمية كحارس ودور 
الفرد المسمـ باعتباره مسؤوال مسؤولية فردية أماـ اهلل عف القياـ بواجبو الديني والخمقي واالجتماعي ليصبح 
جياز رقابة، ذات فاعمية خاصة، فالحسبة تبرز أىمية المسؤولية الفردية ومكانتيا وتطبيؽ قواعد الشريعة 

 ، و الحسبة ال تقتصر عمى تغيير المنكر الظاىر المبلحظ في 8اإلسبلمية، فالفرد ىنا مسؤوؿ مسؤولية مزدوجة
بعض التعريفات السابقة فحسب، بؿ تشمؿ كؿ ما يفعؿ وما يراد بو وجو اهلل تعالى، وىو ما نجده في التوجيو 

إذا أصابت أحدكـ ): (ص)قالت قاؿ رسوؿ اهلل – رضي اهلل عنيا – النبوي الشريؼ، لقد روى عف أـ سممة 
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نا إليو راجعوف، الميـ عندؾ أحتسب مصيبتي فأجرني بيا وبدلني بيا خيرا منيا ، وما 1(مصيبة فاليقؿ إنا هلل وا 
ىذه األحاديث النبوية الشريفة إال إشارات نستنبط منيا أف مفيـو الحسبة في شموليتو يحيط بجميع أعماؿ البر 

. وكذلؾ يدخؿ في مدلوالت المغة لمحسبة
     أما فيما يتعمؽ بالخصوصية التنظيمية لمحسبة فيي تمثؿ أحد التطبيقات االسبلمية الخاصة لمبدأ األمر 

إذ كاف جماع الديف وجميع )بالمعروؼ والنيي عف المنكر، والذي يشمؿ جميع الواليات كما يرى ابف تيمية 
الواليات ىو أمر ونيي، فاألمر الذي بعث اهلل بو رسولو ىو األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وىذا نعت 

والمؤمنوف والمؤمنات بعضيـ أولياء بعض يأمروف بالمعروؼ وينيوف : " والمؤمنيف كما قاؿ تعالى (ص)النبي 
، ويعتبر ىذا واجب عمى كؿ مسمـ ومسممة قادر، وىو فرض كفاية، ويصير فرض عيف عمى 2"عف المنكر 

القادريف إذا لـ يقـ بو غيره، القدرة ىو السمطاف والوالية، فذووالسمطانأقدر مف غيرىـ، وعمييـ مف الوجوب ما 
َفاتَُّقوا }: ليس عمى غيرىـ، ومناط الوجوب ىو القدرة، وبالتالي يجب عمى كؿ إنساف بحسب قدرتو، قاؿ تعالى

، وجميع الواليات اإلسبلمية إنما مقصدىا األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ومف ىنا 3{المََّو َما اْسَتَطْعُتـْ 
تأتي العبلقة بيف الحسبة والنظـ اإلسبلمية األخرى، التي ليا كؿ المسؤولية في تطبيؽ الشريعة الغراء كؿ فيما 

ف كانا يعداف مف المصادر األولى في 4يخصو في موقع عممو ومسؤوليتو ، ومما الشؾ فيو أف القرآف والسنة وا 
والية الحسبة إال أنو يجب أف نفرؽ بيف أعماؿ الحسبة ومظاىرىا، كإتباع لنص قرآني واقتداء بسنة الرسوؿ 

، وذلؾ في عمـو األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وبيف الحسبة كوظيفة إدارية ليا وضعيا المحدد (ص)
في الجياز اإلداري لمدولة، حيث لـ تعرؼ ىذه الوظيفة اإلدارية في لقبيا االصطبلحي ولقب القائـ عمييا 

ـ، 724 ىػ، 125/ 105المحتسب إال منذ أواخر العصر األموي في عيد الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ عاـ 
وأصبحت ذات شأف كبير في الواليات اإلسبلمية بعد ذلؾ في مطمع القرف اليجري، ولقد حاوؿ بعض 

المستشرقيف ومف تبعيـ مف المؤرخيف المسمميف ربط ىذه الوظيفة بوظيفة المماليؾ واإلمبراطورية القديمة التي 
سبقت دولة اإلسبلـ، وحجتيـ في ذلؾ أف فكرة مراقبة األسواؽ والحفاظ عمى اآلداب العامة فكرة قديمة مارسيا 
اليونانيوف والرـو ومنيـ اقتبسيا المسمموف ، غير أف ىذه النظرية ال تستند إلى قواعد صحيحة، فنظاـ مراقبة 
األسواؽ عف المماليؾ القديمة يختمؼ شكبل ومضمونا عف نظاـ الحسبة الذي ابتكره المسمموف وطوروه مع 

،إال أف مستشرقا آخرىو 5الشريفة (ص)مرور الزمف، والدليؿ عمى ذلؾ ما جاء في القرآف الكريـ وسنة الرسوؿ 
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يقوؿ إف قضاء الحسبة محاولة لوضع نظاـ تنفيذي في تمؾ النصيحة التي أمر  (Froniameقرونياوـ)األستاذ 
ولتكف منكـ أمة يدعوف إلى الخير ويأمروف بالمعروؼ وينيوف " ، تطبيقا لقولو تعالى 1بيا القرآف لممؤمنيف كافة

 .2"عف المنكر 
إف موجز القوؿ في طبيعة الضبط اإلداري اإلسبلمي أوالحسبة ىوأف الفقياء المسمموف  :طػبػيػعػتػيػا : ثانيا

اتفقوا عمى أف الضبط اإلداري اإلسبلمي المتمثؿ في األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر واجب شرعي إال 
أنيـ اختمفوا فيما إذا كاف ىذا الواجب عيني أو واجب كفائي، أو يأخذ حكـ المأمورية أو المنيي عنو، وبتعبير 
آخر إف أساس الضبط اإلداري اإلسبلمي يعتمد عمى قاعدة األمر بالمعروؼ والنيي غف المنكر وىو أمر ال 
خبلؼ فيو بيف الفقياء أي متفؽ عميو بينيـ أي لدى جميور الفقياء، إال أنيـ اختمفوا في طبيعة ىذا الواجب، 

يعتبر األمر 3: بالنسبة لمرأم األكؿىؿ يأخذ حكـ عيني أـ حكـ كفائي؟ أو يأخذ حكـ المأمور أو المنيىعنو؟
بالمعروؼ والنيي عف المنكر فرض كفائي بمعنى أنو إذا قاـ بو أحد المسمميف يسقط عمى البقية ويصير فرض 

ولتكف منكـ أمة يدعوف إلى الخير ويأمروف :" عيف عمى القادر إذا لـ يقـ بو غيره، ودليميـ في ذلؾ قولو تعالى 
تفيدالتبعيض  (منكـ)، ويفسر اإلماـ القرطبي في معنى "بالمعروؼ وينيوف عف المنكر وأولئؾ ىـ المفمحوف

ولتكمف )وبالتاليفاآلية تخص بعضالمسمميف فيي موجية إلييـ وليسإلى كؿ المسمميف وىذا ما توضحو اآلية 
، فإذا قاـ بو واحد أو جماعة تسقط الحرج عمىاآلخريف،واختص الفبلح بالقائميف بو المباشريف، وفي (منكـ أمة

حالة التقاعس عنو مف المسمميف عـ الحرج كافة القادريف عميو دوف شؾ، واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 
ف األمر  مف باب الجياد في سبيؿ اهلل، والجياد فرض عمى الكفاية، إذا قاـ بو البعض سقط عف الباقيف ، وا 

بالمعروؼ والنيي عف المنكر ىو أىـ ىدؼ لبعثة األنبياء والمرسميف ويعتبر كذلؾ أوؿ واجب يقع عمى كاىؿ 
عمى مف اىتدوا بيدييـ، وخمفوىـ في أمرىـ وقاموا عمى تنفيذ تعالمييـ، ولو أىمؿ أمره لشاعالفساد وساد 

االضطراب وعمت الفوضى، فأمر بو اهلل تعالى وأقره عمى الدواـ بأركاف الديف، وأشار إلى أنو ثمرة مف ثمرات 
اإليماف، كما أف ىذا المبدأ القرآني يبيف طريؽ الحياة مف أوليا إلى آخرىا عمى وجو يقيـ بنيانيا عمى الحسنات 

وينشر فييا المكاـر والفضائؿ ويحوؿ دوف أف يشترؾ في تشييدىا أو تدخؿ في نظاميا المنكرات والوسائؿ، 
ويوضح األسباب والوسائؿ في استعماؿ القوة طارتا، ومنابر الدعوة والتبميغ طارتا أخرى بحسب ما تقتضيو 
األحواؿ والظروؼ ويستخدـ لذلؾ وسائؿ التربية والتعميـ طورا،ىذاوقد اشترط الفقياء شروطا في القائـ بيا، 

ويجب أف تتوفر فيو، وفي حالة عدـ توفر شرط مف شروطيا ال يكوف آثما إذا لـ يقـ بالمعروؼ والنيي عف 
أما الرأم .4المنكر المأمور بيما، وىذا دليؿ عمى أف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ىو واجب كفائي

إف أصحاب ىذا الفريؽ يرى أف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر واجب عيني وحجتيـ في ذلؾ : الثاني
المذكورة آنفا وقولو " ولتكف منكـ أمة يدعونإلىالخير ويأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر: " ػ قولو تعالىأ:أف

                                                           
، حضارة اإلسالـ، ترمجة عبد العزيز جويد، القاىرة،عاـ - 1  .، عن موسوعة ادلفاىيم1945: جركنيـو
 .104سورة آؿ عمراف، اآلية رقم  - 2
    35 ك34 ك33:ماألسكندرية ،ص2014: ياسُت بن بريح ،الضبط اإلدارم يف فكرالقانوف الوضعي كالشريعة اإلسالمية ،مكتبة الوفاء القانونية،  عاـ -3
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لبياف الجنس، والمعنى لتكونوا كمكـ كذلؾ ، بمعنى أف اهلل تعالى طمب حصوؿ األمر بالمعروؼ والنيي  (منكـ)
عف المنكر مف كؿ فرد مف أفراد المسمميف، فالخطاب في اآلية الكريمة موجو إلى كؿ مكمؼ بعينو بتنفيذ ما 

. أمراهلل بو والنيي ومنع ما نيى اهلل عنو
إف عمـو األدلة مف كتاب اهلل وسنة رسولو تفيد الوجوب عمى المخاطبيف وجوبا مطمقا وظاىرة مع اإلطبلؽ  (ب

لعف الذيف كفروا مف بني اسرائيؿ عمى لساف داوود وعيسى ابف مريـ : " التعييف عمييـ، مصداقا لقولو تعالى
. 1"ذلؾ بما عصوا وكانوا يعتدوف 

 فػتمخيصو أف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ىو عمؿ تابع لممأموريف بمعنى :  أما بالنسبة لمرام الثالث
ف كاف فرض ففرض، أما  ف كاف سنة فسنة، وا  ف كاف ندبا فيو مندوب، وا  إذا كاف األمر واجب فيو واجب، وا 
فيما يخص النيي عف المنكر فيو واجب كمو ألف جميع المنكر تركو واجب وقاؿ بعضيـ إف المنكر إف كاف 

ف كاف مكرىا كاف النيي عنو مندوبا . 2حراما وجب النيي عنو وا 

  :أركػاف الػحػسػبػة : الػفػرع الػثانػي 
إف الحديث عف والية الحسبة كنظرية إدارية عامة، طبقت في العصور الذىبية لمدولة اإلسبلمية ال يتسع 

المجاؿ لدراستيا كاممة ميما بذلنا مف جيد في ىذا البحث، حيث أف المقاـ ىنا ال يتسع لسرد كؿ ما يتعمؽ بيا، 
إذ أنو قد يفوؽ مجموع أضعاؼ أوراؽ ىذا البحث، كما سمؼ اإلشارة إلى ذلؾ، وبالتالي فإف الحديث في ىذا 

المقاـ سيقتصر وفقا لمقتضيات ىذا البحث حسب ما نرى والكماؿ هلل سبحانو وتعالى والعصمة لؤلنبياء، 
وسوؼ نتعرض بإيجاز ألركاف الحسبة دوف اسياب إال عند الضرورة ألنيا ميمة ، والحسبة كوالية مف الواليات 

 .3ليا أربعة أركاف تتمثؿ في المحتسب والمحستبعميو وما فيو الحسبة وىوالمنكر، واالحتساب التغيير
ويقصد بو الذي يقـو بعممية االحتساب أي الذي يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر، فيو  :الػمػحػتػسػب  (1

إماـ المجتمع اإلسبلمي والذي يجب أف تتوافر فيو شروطا اشترطيا أىؿ العمـ في مف يتولى أمرا مف أمور 
المسمميف، والمحتسب الذي يعينو الخميفة لمقياـ بالحسبة يطمؽ عميو واؿ الحسبة، ومف يقـو بالحسبة دوف 

بالنسبة لممحتسب لو :، وىناؾ فروؽ كثيرة بينيما، نذكر منيا4تعييف وال تكميؼ مف ولي األمرويعرؼ بالمتطوع
أف يستعيف بغيره مف األعواف لمقياـ بواجب االحتساب، وكذلؾ مف أجؿ تسييؿ أداء ميامو حسب مقتضيات 

األحواؿ والظروؼ، أما المتطوع فميس لو ذلؾ، إف واؿ الحسبة مطالب شرعا باالحتساب عمى الغير 
 .بإنكارالمنكر واألمر بالمعروؼ باعتبار أنو معيف مف قبؿ ولي األمرلمزاولة الحسبة

                                                           
 .78سورة ادلائدة، اآلية رقم  - 1
 .72عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، نظرية الضبط اإلدارم يف النظم الوضعية كالشريعة اإلسالمية، مرجع سابق،ػ ص / ػ د2
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      أما بالنسبة لممتطوع فميس مطالبا بو عينا ، حيث أنو فرض كفاية عميو في حالة قياـ غيره بو سقط 
عنو، أضؼ إلى ذلؾ أف لممحتسب أخذ األجر عمى احتسابو وعممو مف بيت ماؿ المسمميف، أما المتطوع 

فميس مف حقو أخذ ىذا األجر ، و لممحتسب البحث في المنكرات الظاىرة حتى يتمكف مف إزالتيا، وانكارىما 
قامتيا، أما المتطوع ليس لو ذاؾ  وكذلؾ البحث عما ترؾ مف أعماؿ البر والمعروؼ ويؤمر باالستبياف بيا وا 

 ،  ولممحتسب شروط يجب أف تتوفر فيو 1شرعا، وقد ذكر غيرىا الفقيياف الماوردي وأبو يعمى في مؤلفاتيما
نكعيف لكي يقوـ بعممو، نذكر منيا دوف الدخوؿ في التفاصيؿ واالختبلفات الفقيية، وىذه الشروط تتمثؿ في 

النكع الثاني كىي الشركط  أي تخص ذات المحتسب أما مف الشركط ، األكلى كىي شركط فطرية طبػيعية
 لكي يتولى أمر الحسبة ، فاألولى فيي التكميؼ بمعنى أف يكوف مكمفا أي بالغ عاقؿ وبالتالي يخرج المكتسبة

بيذا الشرط المجنوف والصبي الغير مميز ،  والثاني اإلسبلـ ، والثالث القدرة بمعنى أف يكوف المحتسب قادرا 
قرار المعروؼ واألمر بو غيرعاجز عف فعؿ ذلؾ، حيث أف العاجز ال سمطة لو عمى االحتساب  عمى إنكار وا 
عمى غيره إال الحسبة القمبية وىي أضعؼ اإليماف وآخر مراتب الحسبة التي سنوضحيا الحقا في موضعيا، 

 وىذا األخير بمعنى أف يكوف عالما بما يأمر بو وعما ينيي عنو، إذ شرط العدالة كالعمـأضؼ إلى ذلؾ 
يجب معرفة أحكاـ الكتاب والسنة مف معامبلت وعبادات أي يجب أف يمـ باألحكاـ الشرعية اإلسبلمية فيما 

 ، كما اشترط بعض الفقياء لممحتسب أف يكوف مأذونا لو 2يأمر بو وينيى عنو الديف اإلسبلمي الحنيؼ
باالحتساب مف اإلماـ أو نائبو وىو محؿ جدؿ، وىناؾ شروط لممحتسب يجب أف يتحمى بيا وتتمثؿ في الورع 

 .3إلخ...والعمـ وحسف الخمؽ والصرامة 
ويقصد بو ذلؾ الشخص الذي يترؾ المعروؼ أو يقـو بفعؿ المنكر ويشترط فيو أف : الػمحػتػسػب عػمػيػو  (2

يكوف عمى وجو يصير الفعؿ الممنوع منو في حقو منكرا، وال يشترط فيو التكميؼ ولو صورتيف، فعبللمنكر، 
وترؾ فعؿ المعروؼ، سواء صدر ذلؾ مف المكمفيف أو غيرىـ مثؿ الصبياف أو المجانيف ممف ال عقؿ ليـ وال 
تمييز وقضية ترؾ الصبلت والصـو في حؽ المجنوف حيث أف تركو ال يعد صاحبو فعؿ لممعصية أو قيامو 

 ، والمأمور بالمعروؼ والمنيي عف المنكر وىو في مجاؿ حماية 4بفعؿ منكر يحاسب عميو مف الناحية الدينية
الصحة العامة مثبل يتمثؿ في التاجر والمنتج والموزع في المواد الغذائية، ويشترط أف يكوف إنسانا سواء كاف 
إماما أو مأموما مسمما أو كافرا، صبيا أوكبيرا، عاقبل أومجنونا، وقد اىتـ الفقياء بأمر المحتسب عميو وتعدد 
أفراده منيا إنكار االبف عمى والديو ومف في حكميما، كالزوجة عمى زوجيا والتابع عمىالمتبوع، وأحسف وأروع 
صور اإلنكارعمىالوالديف، ما أنكره خميؿ الرحماف عميو الصبلة والسبلـ عمى والديو وقومو مف الكفرحيث جاء 

                                                           
كأنظر      زلمد مسطوركالية احلسبة . 285 ك284ككذلك أبو يعلى، مرجع سابق، ص . 241 ك240للتفصيل، راجع ادلاكردم، مرجع سابق، ص  - 1
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ياأبت قد جاءني مف العمـ ما لـ يأت فاتبعني أىديؾ صراطا سويا، يا أبت ):في قولو عزوجؿ حاكيا عنو قوؿ
، ومف صور المحتسب عميو في المجتمع اإلسبلمي 1:"(ال تعبد الشيطاف إف الشيطاف كاف لمرحمف   عصيا 

أىؿ الذمة والمستأمنيف الذيف يعيشوف في ببلد المسمميف بذمة وعيود، فالواجب عمى المسمميف الوفاء ليـ 
بعيودىـ، ولكف لممحتسب أف ينكر عمييـ منكراتيـ إذا ما خالفوا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أو تعدوا حدود 

ذمتيـ، كأف يظير منيـ الغش واإلفساد في األرض، عمى اعتبار أف ىذه األمور تعد مف أسباب نقض العيود 
إلخ، وكذلؾ اإلنكار عمى الموظفيف العمومييف العامميف في ىذا المجاؿ وتعريفيـ بحكـ ما ...مف جانبيـ

يقوموف يو مف منكرات بسبب تعاطييـ العطايا والمنح واليدايا  والرشاوي ، بسبب مناصبيـ ووظائفيـ 
 ،  وينكر كذلؾ عمييـ تقصيرىـ في القياـ بواجبات وظائفيـ أو تعميميـ بحجة 2وتسميتيا بغير اسميا الحقيقي

قمة الرواتب التي يتقاضونيا مف الجيات المعنية أي الدولة، وأنيا ال تساوي ما يقوموف بو مف واجبات، 
وأصبحت شيء عادي في مجتمعاتنا اإلسبلمية، والسؤاؿ المطروح ىو ما ذنب المواطف البسيط الذي يعاني 

مف ىذه الوضعية ونفس الشيء بالنسبة لممتعمـ، وىذا يخص منعدمي الضمير واإليماف باهلل سبحانو وتعالى،  
ومف صور اإلنكار كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، اإلنكار عمى التجار والمنتجيف القائميف عمى توزيع 
السمع الغذائية والحالبيف ليا، المستورديف الذي يغشوف الناس ويدلسوف عمييـ، وتبييف سوء حاليـ ومآليـ وما 

األقارب والقضاة وأعوانيـ : ينتظرىـ مف عقاب مف اهلل عز وجؿ ،  وأصناؼ المحتسب عمييـ ىـ بإيجاز
 .3واألمراء ورجاؿ السمطة التنفيذية وأصحاب الميف المختمفة كالحرفييف وغيرىـ

 أو ما تجري فيو الحسبة حسب ما يسميو بعض الفقياء أو مجاؿ عمؿ المحتسب، وقد  :المحػتػسػب فػيػو (3

ىو كؿ منكر موجود في الحاؿ ظاىر لممحتسب مف غير تجسس، : بقولو (رحمو اهلل)عرفو اإلماـ الغزالي 
، وىذا التعريؼ كما يرى البعض يستوجب توفر أربعة شروط في المنكر حتى 4معمـو كونو منكرا بغير اجتياد

 :5يعد ويعتبر منكرا وىي

 :                              أف يكػكف المػنكر المأمػكر بإزالتػو أعػـ مف المعػصػيػة: الشرط األكؿ 
لى الصبي والمجنوف إذا أتيا فعبل يعد منكرا، فبل يشترط في األمر بالمعروؼ والنيي عف  لذا يتوجو اإلنكارا 
المنكرأف يكوف المأمور أو المنيي عاصييف، بؿ يشترط فييما أف يكوف أحدىما مبلبسا لمفسدة واجبة الدفع، 

. 6واآلخر تاركا لمصمحة واجبة التحصيؿ
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أي أف يكوف موجودا في الحاؿ أو  : يتمػثؿ في أف يكػكف منػكرا كاقػعػا أك متكقػعػا: الشرط الثاني
. يترتب عميو منكرا أكبر بعد وقت قصير

   ألف التجسس ىو :أف يكػكف المنػكػر ظاىػرا بػيػنا لمػمحػتسػب بغػير تجػسػس : الشرط الثالث 
البحث عف بواطف األمور، وأكثر ما يقاؿ في الشرط، وانما أمرنا أف نجري أحكاـ الناس عمى الظاىر، مف غير 
استكشاؼ عف األمور الباطنية، وال يقتحـ المحتسب عمى الناس دورىـ يظف أف فييا منكرا يدار، ألف ذلؾ مف 

وال : " ، والتجسس منيي عنو كما جاء في قولو عز وجؿ1التجسس المنيي عنو وىذا مذىب جميور الفقياء
، بمعنى يجب أف 3(...إياكـ والظف فإف الظف أكذب الحديث، وال تجسسوا) (ص)وقوؿ الرسوؿ . 2"تجسسوا 

نكار  يكوف المنكر في عبلنية وجيرا ال سرا وخفية، والتجسس ال يجوز شرعا في إطار الشريعة اإلسبلمية، وا 
ىذا األصؿ الذي تبنى عميو األحكاـ إال أنو ىناؾ استثناءات كثيرة حسب كؿ دولة، وخاصة إذا أمف التعدي 
مف قبؿ المحتسب، والتعسؼ في استعماؿ الحؽ أو السمطة بسبب أف ىذا األمر غير وارد في نطاؽ والية 
الحسبة، وذلؾ الرتباطيا بأىؿ اإليماف والعمـ واإلصبلح، وىذا كمو ضمانة كبيرة تجعؿ الناس أمنيف عمى 

أنفسيـ وأمواليـ دوف خوؼ يذكر، وذىب البعض إلى القوؿ أف التجسس لؤلمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 
ذ كاف أصبل ال يجوز التجسس إال أنو في الوقت الحالي ىناؾ  جائز شرعا وال يدخؿ في ىموـ النيي، وا 

: استثناءات كثيرة لعدة أسباب نذكر منيا
إف الناس في الماضي غير الناس الحالييف، وفي الماضي كانوا يتحموف باإليماف ويتمسكوف بالديف أشد : أكال 

التمسؾ، أضؼ إلى ذلؾ أف أفراد المجتمع في ذلؾ الوقت، كاف أغمب أفراده يأمروف بالمعروؼ وينيوف عف 
ف وجدت فيي قميمة جدا عكس الوقت الحاضر . المنكر، وبالتالي قمت المنكرات وا 

 بساطة الحياة في ذلؾ الوقت وقمة التعقيدات الموجودة، األمر الذي أدى إلى وضوح المنكرات إف :ثانيا 
وجدت، اضؼ إلى ذلؾ ظيور المدنية الحديثة وتعقيداتيا وما صاحبيا مف انتشار المصانع وكثرة اإلنتاج 
واتساع التجارة والتوزيع، مما يتطمب وجود محتسبيف في كؿ ىذه المواقع، زيادة عمى ذلؾ قياميـ بحمبلت 
تفتيشية مفاجئة ليذه المصانع والتأكد مف سبلمة منتجاتيا ونظافة مصانعيا، وقد تكوف بضائعيـ فاسدة أو 

مموثة، فكؿ ىذه األمور تحتاج إلى فطنة وميارة وسرعة وذكاء وتجسس، ومفاجئة المخالفيف الذيف ال يممكوف 
أدنى ذرة مف اإلنسانية أو اإليماف باهلل تعالى أماـ جشاعتيموأنانيتيـ دوف انتظار في ظيور ىذه السمع في 

ال ىمكت الببلد ومات العباد، ولذافإف تجسس المحتسب في الوقت الراىف إف وجد، مف الضروريات  األسواؽ، وا 
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عمى أصحاب المصانع ومنتجي المواد الغذائية وموزعييا وذلؾ إلنكار منكراتيـ ووضع حد لجشاعتيـ وكفرىـ 
بأفعاليـ قبؿ أف تصؿ تمؾ السموـ إلى المستيمؾ دوف عمميـ، وىذا مف باب الصحة العامة التي ليا عبلقة 

. باألمف عمى سبلمة الببلد اإلسبلمية ومواطنييا

 بمعنى أف يعممو الجميع بأنو منكرا شرعا :أف يكػكف المنػكػر معػمكما دكف اجػتػيػاد : الشرط الرابع 
إلخ، أما في حالة ما إذا احتاج إلى االجتياد ...سواء في القرآف أو السنة النبوية الشريفة أو اإلجماع أو القياس

 .1فميس بمنكر وال حسبة فيو، وىذا ما اتفؽ عميو مف طرؼ أىؿ العمـ

ويقصد بو العمؿ الذي يقوـ بو المحتسب مف أوامر ونواىي ومراتبيا، وتتمثؿ كما عدىا أىؿ العمـ  : االحػتػػسػاب
ثمانية، التعرؼ والتعريؼ ثـ النيي ثـ الوعظ ثـ النصح، ثـ التعنيؼ ثـ التغيير باليد ثـ التيديد بالضرب ثـ : وىي

، بينما البعض ذكر أنيا الثبلثة 2إيقاع الضرب وتحقيقو، ثـ شير السبلح، ثـ االستظيار باألعواف وجمع الجنود
: السالؼ الذكر، فالمرتبة التي ىي (...مف رأى منكـ منكرا فاليغيره بيده )، (ص)التي وردت في حديث الرسوؿ 

التغيير باليد أي تغييره فعبل ولو باستعماؿ القوة، واستعماؿ السبلح واالستعانة بالجنود، ويدخؿ في ذلؾ ظرب 
المحتسب عميو أو حبسو أو دفعو لمنعو مف مباشرة المنكر، والمرتبة الثانية تتمثؿ في االحتساب بالقوؿ،وىو عدة 

أنواع كالتعريؼ والوعظ والنصح واإلرشاد والتخويؼ باهلل والتقريع والتعنيؼ، بالقوؿ الغميظ والتيديد بإنزاؿ األذى مف 
بالقمب وىذا عندما يعجز عف تحقيؽ المرتبتيف " اإلنكار " أما المرتبة الثالثة، وىي االحتساب . قبؿ المحتسب

، وغاية االحتساب ىو إزالة 3السابقتيف، وىذه المرتبة يجب أال يخمو منيا قمب مسمـ يسمع بمنكر أو يراه بعينيو
يجاد المعروؼ فعبل، وفي ىذه الحالة ينبغي عمى المحتسب أف يصؿ إليو بأقرب الطرؽ  المنكر مف األرض وا 

إلى ما يؤوؿ إليو أمراحتسابو مف جية وما يترتبعميو  (المحتسب)وأيسرىا عمى شريطة أف يكوف مشروعا وأف ينظر 
مف زواؿ مفسدة المنكر وحموؿ إصبلح المعروؼ مكانو ، ترتيبا عمى ذلؾ يقدـ المحتسب أو يحجـ عف االحتساب 

الذي 4وليذا يحتاج االحتساب إلى فقو مف المحتسب ومف ىنا كاف ارتباط الحسبة بأىؿ اإليماف مف العمماء
. سنوضحو في موضعو 

الػمػطػمػب الػثػالػث 
 كالخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ (ص) الحػسبة في عيد الرسكؿ 

األوؿ ىو العامؿ المادي والثاني ىو العامؿ :       مف المعمـو أف الحضارة اإلسبلمية اىتمت بعامميف ميميف
الروحي، ومف ثـ كانت وظيفة الحسبة بمنزلة التطبيؽ الرائع ألخبلقيات اإلسبلـ وأوامره السموكية، وىذه الوظيفة 
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سامية لـ تعرفيا األمـ والحضارات السابقة وكذا البلحقة في مجتمعاتيا وأعرافيا، والحؽ أف ىذه الوظيفة في 
غاية األىمية ألنيا تمثؿ المراقبة األخبلقية عمى الشعوب، وبتطورىا تعدت والية الحسبة المعنى الديني في 
األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، إلى واجبات عممية مادية تتفؽ مع المصالح العامة لممسمميف، حيث 
تناولت أمورا اجتماعية متعددة مثؿ المحافظة عمى النظافة في الطرؽ والرأفة بالحيواف بأف ال يحمؿ ما ال 

يطيؽ، ورعاية الصحة ومنع معممي الصبياف مف ضرب األطفاؿ ضربا مبرحا، ومراقبة الحانات وشاربي الخمر 
وتبرج النساء ، وبعبارة موجزة وعامة كؿ ما يتعمؽ بالمجتمع اإلسبلمي وأخبلقو النبيمة، إف نظاـ الحسبة يعتبر 

مف أىـ النظـ اإلدارية التي استحدثيا المسمموف وذلؾ لحفظ األمف واستقرار النظاـ بيف الناس في الميف 
، ونظرا ألىمية الموضوع وطولو سنحاوؿ التركيز عمى بعض 1المختمفة، حتى ال يحدث غش البيوع وغيرىا

. األمثمة الحية فيو

 :  (ص)الحػسػبػة فػي عػيػد الػرسػكؿ : الػفػرع األكؿ 
ُخِذ اْلَعْفَو }استجابة لقولو تعالى2أوؿ محتسب في اإلسبلـ، وكاف يتولى الحسبة بنفسو (ص)     كاف الرسوؿ

يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر في كؿ  (ص) ،والرسوؿ الكريـ 3{َوْأُمْر ِباْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِف اْلَجاِىِميفَ 
مناسبة تحتاج إلى أمر أو تتطمب نييو، ومف ذلؾ أنو مر عميو الصبلة والسبلـ عمى صبرة طعاـ فأدخؿ يده 

أصابتو السماء ػأيأصابو المطرػ يا رسوؿ اهلل : فقاؿ" ما ىذا يا صاحب الطعاـ ): فييا فنالت أصابعو بمبل فقاؿ
أوؿ  (ص)، وبيذا كاف الرسوؿ 4(أفبل جعمتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس؟ مف غش فميس مني): ، فقاؿ(ص)

مف بعده يتولوف الحسبة بأنفسيـ  (ص)مف باشر الحسبة في اإلسبلـ، ومف تبعو ممف سمؾ فجو، وكاف خمفاؤه 
ذا كانت الحسبة ال تجب إال عمى القادريف وتكوف في حقو فرض عيف إذا لـ يقـ بو غيره 5وبمف يساعدىـ ، وا 

. الراشديف ألنيـ أقدر مف غيرىـ (ص)وليذا كانت فرضا عمى خمفاء النبي 

 :  الحػسبة في عيد الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ: الػفػرع الثانػي
: الحسبة في عػيػد أبػي بكر الصديػؽ رضي اهلل عػنو أ ػ 
وأوؿ عمؿ قاـ بو ىو مواجية المرتديف عف أداء الزكاة  (ص )لقد تولى الخبلفة  مباشرة  بعد وفاة الرسوؿ     

واهلل ألقاتمف مف فارؽ بيف الصبلة ): ومف ال يعرؼ قولتو المشيورة (ص)التي كانوا يؤدونيا في عيد الرسوؿ 
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لقاتمتيـ عمى منعو،  (ص)والزكاة، فإف الزكاة مف حؽ اهلل واهلل لو منعوني عقاال كانوا يؤدونيا إلى رسوؿ اهلل 
والحديث عف . قاؿ عمر رضي اهلل عنو  فمما رأيت أف اهلل شرح صدر أبا بكر لمقتاؿ، عرفت أف الحؽ معو

. شيؽ وطويؿ نكتفي بيذا القدر باالنتقاؿ إلى الفاروؽ عمر ابف الخطاب رضي اهلل عنو (ص)رفيؽ رسوؿ اهلل 

بعد وفاة أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو في السنة  :  عػمر بف الخطاب رضي اهلل عػنػو ب ػ

الثالثة مف اليجرة تولى عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو الخبلفة، ولعب دورا ميما في تقوية الدولة اإلسبلمية، 
حيث أقاـ العدؿ في جميع أنحاء الدولة اإلسبلمية وزادت رقعة ىذه األخيرة بفضؿ الفتوحات اإلسبلمية وكثرتيا 
في عيده، وكذلؾ قضاؤه عمى امبراطوريتي الفرس والروـ، أما بالنسبة لمحسبة لـ يترؾ مجاال مف مجاالتيا في 
عصره إال قدـ فيو أروع النماذج لممحتسب حيث أخذت الحسبة جانبا كبيرا مف اىتمامو رضي اهلل عنو، فقد 

 ) ، و لقد استعمؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو،1كاف دائـ المرور عمى األسواؽ مراقبا لمكيؿ والميزاف
استعمؿ عمربف الخطاب رضي اهلل عنو عمى سوؽ ( ص)عمى سوؽ المدينة وكاف الرسوؿ  (السائب بف يزيد 

المدينة، وبعد توليو الخبلفة لـ يشغؿ ذلؾ، فقد كاف يشارؼ األسواؽ لمنع الغش وكؿ ما جاء فيالديف اإلسبلمي 
، كما 2مف أمر بالمعروؼ ونيي عف المنكر،حيث وجد رجبل قدغش سمعتو، فخمط المبف بالماء لبيعو فأراقو عميو

حكـ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بإخراج مف ينقص المكياؿ والميزاف مف سوؽ المسمميف ومنعيـ مف 
. 3االتجار فيو، فقد كاف يطوؼ باألسواؽ يقرئ القرآف الكريـ ويقضي بيف الناس

 اىتـ رضي اهلل عنو بشعائر :الحسبة في عيد عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو ج ػ 

، كما اىتـ رضي 4اإلسبلـ والقائميف بيا، فيو أوؿ مف طيب المسجد بنوع مف الطيب وأوؿ مف رزؽ المؤذنيف
اهلل عنو بأسعار المسمميف وأسواقيـ فكاف يسأؿ الناس عف األسعار، وروي أف الرخاء قد عـ في عصره أثناء 
خبلفتو وكاف مف حصره رضي اهلل عنو دواـ تمسؾ األمة اإلسبلمية باألخبلؽ السامية ومحاربةالمنكر، جعمو 
يؤثر مصمحة األمة عمى نفسو، وقد آثر أف يقتؿ عمى أف يدافع عف نفسو بمف كاف معو مف الرجاؿ، وقاؿ 

، لقد 5(في أمتو بسفؾ الدماء (ص)لف أكوف أوؿ مف خمؼ رسوؿ اهلل )لممغيرة بف شعبة الذي أشار عميو بذلؾ 
حرص عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو عمى منع المعامبلت التي تسبب األزمات، فكاف ينيي عف االحتكار 

، وروي أف عاممو في الكوفة وكاف يدعى بالوليد بف عقبة، وىو أخوه ألمو، شيد (ص ) 6كما أمر رسوؿ اهلل
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ال يقيئ الخمر إال شاربيا، فأحضره فحمؼ أنو ال يشرب الخمر : عميو شاىداف أنو يقيئ الخمر، فقاؿ عثماف
. 1، ثـ أمر سعيد بف العاص فجمده وعزلو(نقيـ الحد ويبوء شاىد الزور بالنار)وأف الشيود كذبوا فقاؿ عثماف، 

 لقد تولى الخبلفة رضي اهلل عنو :د ػ الحسبة في عيد عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو 
بعد مقتؿ عثماف رضي اهلل عنو، وبايعو المسمميف لمـ شمميـ، وكاف رضي اهلل عنو يحث الناس عمى المعروؼ 
قوالوفعبل، وينياىـ عف المنكر مف األقواؿ واألفعاؿ، وكاف يكتب إلى عمالو في األقاليـ بذلؾ، وعف أبي إسحاؽ 

السبلـ عميكـ أىؿ السوؽ، اتقوا اهلل في الحمؼ، : كاف عميا يجئ إلى السوؽ فيقوـ مقاما لو فيقوؿ):السبيعي قاؿ
، ومف البلفت لمنظر، أف 2(فإف الحمؼ يزجي السمع ويمحؽ البركة والتاجر فاجر، إال مف أخذ الحؽ وأعطاه

بعض النساء مف الصحابيات قد استعممف في ىذه الوظيفة منذ عيد الرسوؿ صؿ اهلل عميو وسمـ، حيث ذكر 
وعمرت وكانت تمر  (ص)سمراء بنت نييؾ االسدية رضي اهلل عنيا، أدركت رسوؿ اهلل ):ابف عبد البرأف

، واألعجب أف 3(باألسواؽ وتأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر، وتضرب الناس عمى ذلؾ بصوت كاف معيا
وكاف عمر رضي اهلل عنو، : عمر رضي اهلل عنو أبقاىا محتسبة عمى السوؽ وىذا ما يؤكده ابف الجوزي بقولو

، وظؿ نظاـ المراقبة 5، أي يدخؿ عمييا مكاف عمميا ال بيتيا كما قد يتػوىـ4إذا دخؿ السوؽ دخؿ عمييا
ف لـ يحمؿ صاحبو لقب المحتسب حيث عرؼ ىذا المسمى  والحسبة موجودا طواؿ العيد الراشدي واألموي وا 

، و 6في العصر العباسي، وقد عيف زياد بف أبيو عامبل عمى سوؽ البصرى في خبلفة معاوية بف أبي سفياف
منذ العصر العباسي بدأت وظيفة المحتسب تأخذ شكبل مغايرا إذ أصبحت معروفة بيف الناس منذ الخميفة 

العباسي أبي جعفر المنصور، وتيسيرا عمى المحتسبيف وتنظيما لممجتمع، نقؿ منصور أسواؽ بغداد والمدينة 
الشرقية إلى مناطؽ أخرى متخصصة، وبعيدة عف مركز المدينة ودواوينيا، فنقؿ األسواؽ إلى باب البرح وباب 

، ولقد تطورت وظيفتو في ظؿ 7الشعير وعيف ليا محتسبيف يراقبوف شؤونيا، ويضبطوف مخالفاتيا المرتكبة
الخبلفة العباسية، مف مراقبة المكاييؿ والموازيف ومنع االحتكار،واالمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر،إلى 

اإلشراؼ عمى نظافة األسواؽ، والمساجد ومراقبة الموظفيف لمتقيد باألعماؿ حتى مراقبة المؤذف لمتقيد بأوقات 
الصبلة، وامتدت سمطة المحتسب كذلؾ إلى مراقبة القضاة، إذا تأخروا عف أعماليـ أو انقطعوا عف الجموس 

عف الحكـ، والغريب أف المحتسب كاف لو الحؽ في امتحاف واختيار ذوي الميف والحرؼ، لمعرفة مدى إتقانيـ 
لممينة والحرفة، حتى ال يستغموا اآلخريف، فقد طمب الخميفة العباسي المعتضد مف سيناف بف ثابت رئيس 
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 طبيبا، وأمر المحتسب بعدـ السماح لطبيب أف 860األطباء امتحاف جميع االطباء ببغداد، وكانوا حوالي 
. 1يمارس مينتو إال بعد اجتياز االمتحاف

الػمػطػمػب الػرابػع 
أنػكاع الحػسبػة كعػالقػتػيا باألنػظػمػة المشابػيػة ليػا 

 بناء عمى مفيـو الحسبة وشموليتيا لتطبيقات المبدأ العاـ لؤلمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر،       
 :           سنتعرض إلى أنواع الحسبة وعبلقتيا بغيرىا مف األنظمة المشابية ليا في الفروع التالية 

 :                 كما سمؼ اإلشارة تنقػسـ إلى نوعػيف ىما: أنػكاع الػحػسػبػة: الػفػرع األكؿ 
، بالنسبة لؤلولى فيي تخضع لسيادة الدولة اإلسبلمية، كحػسبػة تػطكعػيػة، كاجبة عمى القادر حسبة رسمية

ىي وظيفة دينية مف باب األمر )وتقـو بتعييف موظؼ ليا يقوـ بميمتيا كما جاء في قوؿ ابف خمدوف 
فيو فرض عيف كما قمنا عمى القائـ بأمور المسمميف، ويقـو بتعييف مف يراه أىبل  (بالمعروؼ والنيي عف المنكر

لذلؾ، ويعيف أيضا مف يساعده مف أعواف، ويقـو بوظيفتو بالبحث عف المنكرات، ويعزر ويؤدب عمى قدرىا 
، ويطمؽ عمى صاحب ىذه الوظيفة بوالية خاصة، أما الحسبة التطوعية 2ويحمؿ الناس عمى المصالح العامة

فيي التي يقـو بيا المسمـ امتثاال ألمر اهلل تعالى الوارد في األوامر والنواىي، ويطمؽ عمييا الفقياء أي عمى 
ألنو يقـو بيا دوف تعييف مف ولي األمر، وسنده في القياـ بيا عمى الواجب الديني  (بالمتطوع)مف يقـو بيا 

الممقي عمى عاتقو وىو واجب عاـ يؤديو كؿ مسمـ  حسب قدرتو وطاقتو، فالمحتسب المتطوع ىو مف ندب 
نفسو لمدعوة إلى الخير والفضيمة فيو يمارس دورا تربويا ودعويا عاما، ولقد فرؽ الفقياء بيف صبلحياتو ومياـ 
المحتسب المكمؼ في كوف المعيف، يقـو مقاـ والي األمر في ىذا العمؿ، حيث يجوز لو أف يعزر ويعاقب في 

المنكر الظاىر عكس المتطوع الذي لو مف الحسبة الوسائؿ السممية كالنصح والوعظ والحوار والمجادلة وغيرىا، 
ػإف القياـ باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر : والفرؽ بيف الحسبة الخاصة والحسبة العامة كثيرة نذكر منيا

ىو فرض عيف عف المحتسب الذي يعينو الحاكـ وفرض عف المتطوع كفرض كفاية يجب  عمى المحتسب 
المعيف إجابة مف استدعاه، وليس عمى المتطوع إجابتو عمى المحتسب المعيف أف يبحث عف المنكرات الظاىرة، 
ليصؿ إلى إنكارىا كما يقـو بفحص ما ترؾ مف المعروؼ الظاىر ليأمر بإقامتة، وليس عمى المتطوع بحث وال 

، 3فحص لممحتسب المعيف اجتياد رأيو فيما يتعمؽ بالعرؼ دوف الشرع، أما المحتسب المتطوع فميس لو ذلؾ
ف ىذه الفروؽ التي اجتيد اإلماـ الماوردي في تحديدىا حسب ظروؼ المكاف والزماف  وغيرىا مف الفروقوا 

. ومتغيرات النظاـ في الدولة اإلسبلمية، وتقمبات األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكؿ بمد
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  :نػظػاـ الحػسػبػة كاألنػظػمػة المشابيػة لػو : الػفرع الثانػي
مف حيث التأصيؿ الشرعي والتطبيقي في إطارالحياة االجتماعية  (ص)    ظيرنظاـ الحسبة في عيدالنبي 

واالقتصادية بيدؼ حماية المجتمع اإلسبلمي مف المخالفات الشرعية سواء المتعمقة بحقوؽ اهلل أوالعباد  
وبحموؿ النظـ العممانية والغزوالفكري والثقافي وغياب النظاـ اإلسبلمي بصورة عامة والحسبة بصورة خاصة 
ظيرت في المجتمعات اإلسبلمية عدة نظـ وضعية تتشابو في بعض تطبيقاتيا نظاـ الحسبة، حيث اعتبر 

بعض الباحثيف أف الحسبة عبارة عف نظاـ إداري في الدولة اإلسبلمية، بينما نجد الرأي اآلخر يرى أف الحسبة 
ىو نظاـ يشبو النيابة العامة في بعضالدوؿ وىذا التشابو يكوف في بعض الجوانب كاالتياـ لمجناة بجنايتيـ 

وفض النزاعات اليسيرة التي تتطمب حسما سريعا أو إيقاؼ آثار النزاع مأقتا حتى يقضي القاضي بيف 
،بينما نجد أف بعض الباحثيف ذىب أبعد مف ذلؾ إذ يروف أف ىذه النظـ تصمح كبديؿ عف نظاـ 1المتنازعيف

 ، وتأسيساعما سبؽ يقتضي ويتطمب مف الموازنة بيف الحسبة والنظـ 2الحسبة وخاصة في العصر الحالي
:  المعاصرة والمشابية لتطبيقات الحسبة 

جياز مختص ):  مف التعاريؼ القانونية التي عرفت النيابة العامة ىي:نظػاـ الحسبػة كالنيابػة العامػة (1
بإقامة الدعوى بالحؽ العاـ وتعقيبيا واإلشراؼ عمى أعماؿ المحققيف وأعضاء الضبط القضائي ومراقبة التحري 
عف الجرائـ التي ال تتوقؼ إقامة الدعوى فييا عمى شكوى وجمع األدلة التي تمـز لمتحقيؽ فييا واتخاذ ما مف 

المؤسسة التي ترعى )، بينما تعريفيا عند دارسي النظـ اإلسبلمية ىي 3(شأنو التوصؿ إلى كشؼ معالـ الجريمة
شؤوف الحؽ العاـ ويسمى في الشريعة اإلسبلمية حقوؽ اهلل تعالى، فيي نائبة عف المجتمع في الدفاع عنو 
ورعاية مصالحو، وىي التي تمثمو أماـ القضاء والنيابة العامة، في العرؼ الحديث تتألؼ مف مجموعة مف 

 ، وبناء عمى المفيوميف اآلنفيف نجد أف آراء الفقياء قد تباينت فيما يتعمؽ 4(القضاة يوزعوف فيما بينيـ األعماؿ
بالعبلقة بيف نظاـ الحسبة والنيابة العامة، فمنيـ مف يرى بأف النيابة العامة بكؿ ما فييا مف حكـ متمثمة في 

 ،  بينما البعض اآلخر مف الفقياء يرى بأف النيابة العامة تمارس جزء مف 5مؤسسة الحسبة أصدؽ تمثيؿ
وليس اختصاص النيابة العامة في النظـ المعاصرة إال جزء )اختصاص نظاـ الحسبة اإلسبلمي، حيث قاؿ 

، 6(بسيطا مف وظيفة الحسبة ىي التي يطمؽ عمييا في االصطبلح اآلف وفي التشريعات الحديثة النائب العاـ
وما )أما البعض اآلخر، يرى أف النيابة العامة تمارس جزء مف اختصاص نظاـ الحسبة اإلسبلمي حيث قاؿ 
 ، 7(اختصاص النيابة العامة في النظـ المعاصرة إال جزءا بسيطا مف وظيفة المحتسب في النظاـ اإلسبلمي
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وفي حالة ما إذا ما قورف نظاـ الحسبة بنظاـ النيابة العامة مف حيث االختصاص بالدعاوي التي يقـو بيا كؿ 
مف المحتسب والنائب العاـ أماـ القضاء كما سبؽ في تعريفيا الذي يستنتج منو أف النيابة العامة خادمة 
لمقضاء في تتبع الجرائـ، وكذلؾ الكشؼ عنيا إال أنيا في دفع المنكرات قد ال تصؿ إلى ميمة وظيفة 

 النيابة العامة ال يقـو بيا إال أشخاص محددوف ومخولوف مف أ ػ:  المحتسب في األداء وذلؾ لسببيف ىما 
. الجياز القضائي

أف النائب العاـ ليس لو االدعاء إال في الحاالت المنصوص عمييا في القانوف وىي قميمة جدا، في حالة ب ػ
مقارنة بمثميا في الشريعة اإلسبلمية، حيث أف كؿ ما فيو حؽ اهلل تعالى تجوز فيو دعوى الحسبة، وىناؾ رأي 
مضاد مبني عمى دعوى البدائؿ لمنظـ اإلسبلمية وال يرى مبررا لوجود نظاـ الحسبة أماـ وجود مؤسسة النيابة 
العامة، حيث يرى إف تنظيـ النيابة العامة تنظيما واسعا ال داعي لوجود مبررات وجود دعوى الحسبة، ألف 

، ولقد سبؽ الحديث عف شرعية الحسبة ما يرد عف 1النيابة العامة أولى مف غيرىا لمدفاع عف المصمحة العامة
مثؿ ىذه الشبيات، الحسبة فرض كفاية فتسقط عف الباقي إذا قاـ بيا أحد، ولتوضيح الموضوع  أكثر نتعرض 

: ولو بإيجاز إلى أوجو التشابو واالختبلفات التالية
     إف النيابة العامة ال يمكف أف يقوـ بيا إال األعضاء المخصصوف ليا، بينما الحسبة خبلؼ ذلؾ حيث 
تعتبر واجبا عاما عمى كؿ مسمـ وال يتقيد فييا حؽ الفرد بأي قيد مانع مف ممارسة االحتساب، إال في حالة 

ف مجاؿ اختصاص النيابة العامة ىو الجرائـ عامة، أما فيما يخص  العجز عف القياـ بيذا الواجب ، وا 
المحتسب فإف مجاؿ اختصاصو المنكرات الظاىرة حتى ولو لـ تكف جرائـ مثؿ ما يرتكبو الصغير والمجنوف 

، أضؼ إلى ذلؾ أف نظاـ النيابة العامة ىي نظاـ  2مف أفعاؿ فييا خروجا عف قواعد الشريعة وآدابيا العامة
اتياـ بينما الحسبة فيي نظاـ رقابة، ولمنيابة العامة حؽ التحقيؽ والتفتيش عكس نظاـ الحسبة، وكما تعتبر 
النيابة العامة سمطة إتياـ، بينما الحسبة فيي نظاـ رقابة، ولمنيابة العامة حؽ التحقيؽ والتفتيش عكس نظاـ 

الحسبة، وكما تعتبر النيابة العامة سمطة اتياـ، فيي الخصـ الثاني أماـ السمطة القضائية، أما بالنسبة 
لممحتسب فبل عبلقة لو بالخصومة، حيث أنو بإمكانو االحتساب حتى عمى السمطة القضائية كما سمؼ اإلشارة 

. 3إلى ذلؾ
وباختصارفإف النيابة العامة تتشابو مع الحسبة في .4 ويجوز لوالي المظالـ أف يحكـ وال يجوز ذلؾ لممحتسب

وجوه وتختمؼ عنيا في وجوه أخرى وما يجدر ذكره ىو أف كمتييما يعمؿ لحماية المجتمع مف المنكرات بصفة 
عامة مع اختبلفيما مف حيث طبيعة عمميما وأف نظاـ النيابة العامة ال يمكف أف يكوف بديبل لمياـ الحسبة 

بفارؽ جوىري أال وىو أف الحسبة تعتبر مف القواعد الشرعية التي يجب عمى كؿ مسمـ بما يستطيع القياـ بو، 
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أما النيابة العامة فيي والية تكميؼ مف سمطة زمنية يؤدييا المكمؼ بيا بقدر ما يكسب منيا وال يجوز القياـ بيا 
،  أضؼ إلى ذلؾ أف لقاضي المظالـ أف يتأنى في الحكـ أو أف يأجمو إف 1إال مف قبؿ المتعينيف ليا قانونا

احتاج إلى التحقيؽ في موضوع النزاع، أما بالنسبة لممحتسب فميس مف حقو التأني حيث أف فصمو في 
المنكرات ال بد أنيكوف آنيا دوف تأجيؿ، وكذلؾ ىناؾ اختبلؼ مف حيث تشكيؿ مجمس المظالـ عف المحتسب، 

والي المظالـ، الشيود، القضاة، )إذ أف ديواف المظالـ ال تنعقد جمساتو حتى يحضر جميع أعضائو الستة وىـ 
 .2، بينما المحتسب يفصؿ ويبث في المخالفة التي يراىا لوحده وبمفرده(والكتاب واالعواف والحماة، الفقياء

 بناء عمى تعريفنا لمحسبة وتوضيح معانييا ودالالتيا نتعرض إلى المعنى المغوي :الػقػضػاء كالحػسػبػة  (2
إتماـ ): واالصطبلحي لمقضاء أيضا، فالتعريؼ المغوي لمقضاء لو عدة معاف نذكر منيا ىذا التعريؼ وىو

. 3(الشيء قوال وفعبل

، كما تـ تعريفو أيضا 4(اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ) عرفو ابف راشد ىو :تػعريػفػو اصطػالحػا
 ،  وتأسيسا عمىيذه 5(ىو فصؿ الخصومة بيف خصميف فأكثر بحكـ اهلل تعالى): مف طرؼ فقياء الشافعية بأنو

ظيار الحؽ المدعى بو بيف الخصوـ  التعاريؼ نستنبط أف القضاء ىو اإلخبار واإلفصاح عف حكـ اهلل تعالى وا 
مف الوظائؼ الداخمة تحت الخبلفة، ألنو منصب لمفصؿ بيف )مع إلزاميـ لو، فالقضاء حسب رأي ابف خمدوف 

، و 6(الناس في الخصومات حسما لمتداعي وقطعا لمتنازع، إال انو باألحكاـ الشرعية المتمقات مف الكتاب والسنة
 فقد وردت في العديد مف اآليات التي تمـز وتوجب الكتاب كالسنة النبكية الشريفة: ألساسو الشرعي مفبالنسبة

إنا أنزلنا إليؾ الكتاب بالحؽ لتحكـ بيف الناس بما أراؾ اهلل وال تكف )الحكـ والقضاء منيا قولو عز وجؿ 
ذا حكمتـ بيف الناس أف )وقولو عز وجؿ . 7(لمخائنيف خصيما إف اهلل يأمركـ أف تؤدوا األمانات إلى أىميا وا 

لقد أرسمنا رسمنا بالبينات )، وقولو جؿ وعبل 8(تحكموا بالعدؿ إف اهلل نعما يعظكـ بو إف اهلل كاف سميعا بصيرا
وما نستنتجو مف ىذه اآليات الكريمة وغيرىا والتي تبيف . 9(وأنزلنا معيـ الكتاب والميزاف ليقـو الناس بالقسط

بأف األصؿ في القضاء ىو الحكـ بيف الناس إنما يكوف بما أنزؿ اهلل سبحانو وتعاؿ في كتابو العزيز وسنة نبيو 
، و أما بالنسبة لمسنة النبوية الشريفة التي أكدت مشروعية القضاء قوال وفعبل، حيث تولى سيد (ص)الكريـ 
القضاء بنفسو في كثير مف الخصومات، وكما قاـ بتعييف القضاة في االمصار البعيدة، عف دار  (ص)الخمؽ 
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كيؼ تقضي ): لما بعثو إلى اليمف قاؿ (ص)اليجرة منيا، ما رواه معاد بف جبؿ رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 
، (ص)فبسنة رسوؿ اهلل : أقضي بكتاب اهلل، قاؿ، فإف لـ تجد في كتاب اهلل، قاؿ: إذا عرض لؾ قضاء؟ قاؿ

 (ص)وال في كتاب اهلل، قاؿ أجتيد رأيي وال آلوا، فضرب رسوؿ اهلل  (ص)فإف لـ تاجد في سنة رسوؿ اهلل : قاؿ
 ، و القضاء يعتبر باب مف 1(ص)الحمد هلل الذي وفؽ رسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضي رسوؿ اهلل : صدره وقاؿ

أبواب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، فعمى الرغـ مما بينيما مف عبلقات في تحقيؽ ىذا المبدأ، غير 
أنيما يختمفاف مف عدة وجوه مف حيث االختصاص، حيث أنيما يختمفاف في وجوه في االختصاص، فالحسبة 

 . 2والقضاء يتفقاف في وجييف ويختمفاف في وجييف، بينما تنفرد الحسبة بوجييف وال يتعرض ليما القضاء
:     (أكجو االتفاؽ بيف الحسبة كالقضاء ): ػ ما تػتػفػؽ بو الحسػبػة مع القػضػاء1
  إف الحسبة توافؽ القضاء في كوف المحتسب يجوز لو سماع دعوى المستدعى يكوف ذلؾ في ثبلثة أنواع   

مف الدعوى التي تتعمؽ إما بمنكرظاىر وىو منصوب إلزالتو أو اختصاصو، أو اختصاص بمعروؼ بينو وبيف 
مندوب إلى إقامتو، وذلؾ ألف موضوع الحسبة إلزاـ الحقوؽ والمعرفة عمى استيفائيا، وليس لمناظر فييا الحؽ 

 :في أف يتجاوز ذلؾ إلى الحكـ الناجز، والفصؿ البات والدعاوي التي ىي لممحتسب النظر فييا
 . أػ أف يكوف الموضوع المتنازع فيو يتعمؽ ببخص أو تطفيؼ في كيؿ أو وزف

 .ب ػ أف يكوف الموضوع المتنازع فيو معطؿ أو تاخير لديف مستحؽ مع امكانية وفائو
 .ج ػأف يكوف الموضوع المتنازع فيو يتعمؽ بغش أو تدليس ببيع أو ثمف

  وتوافؽ كذلؾ الحسبة القضاء في كوف المحتسب يجوز لو إلزاـ المدعي عميو بالخروج مف الحؽ الذي عميو 
وىو أمر خاص في الحقوؽ التي جازلو سماع الدعوى فييا، وفي حالة ما إذا وجبت باعتراؼ أو إقرار مع 
يساره فيمـز لمقر الموسر الخروج عنيا ودفعيا إلى مستحقيا ألنو في تأخيره ليا منكرا وىو مكمؼ  تمكنو وا 

،فالحسبة  تشترؾ مف ىاذيف الوجييف مع أحكاـ القضاء، وبالتالي يكوف التكامؿ بيف الواليتيف في 3بإزالتو
وكأنيا أحكاـ يتنزه القاضي عنيا بعمومتييا وسيولة :الدعاوي السابقة، وىو ما نستنبطو مف قوؿ ابف خمدوف

. 4(أغراضيا فتدفع إلى المحتسب لكي يقـو بيا، وجعمت عمى ذلؾ لكي تكوف خادمة لمقضاء
ذا كانت الحسبة عند ابف خمدوف وظيفة ينزه عنيا القاضي نظرا لعمومتييا وسيولتيا غير مسمـ بو، ألنو ال     وا 

قواـ لمحسبة بدوف فقو بما يؤمر بو وينيى عنو مف شؤوف الديف والدنيا وىذا ال يدخؿ في الشأف العمومي 
الييف، أضؼ إلى ذلؾ أف كؿ مف الحسبة والقضاء يعتبر وظيفة شرعية جميمة معتبرة، وقد تكوف الحسبة عينية 

عمى القاضيإذالـ يقـ بيا غيره وحسب ما يرى اإلماـ ابف تيمية أف اختصاص المحتسب كاف يتسع ويضيؽ 
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باختبلؼ العرؼ واألحواؿ والببلد، فقد يدخؿ في والية القضاء في بعض األمكنة واألزمنة ما يدخؿ في والية 
. 1الحسبة

الحسبة ال توجو لسماع عمـو الدعاوي الخارجة عف ظواىر : ػ الػحسبػة كالقضاء ككجػيا اختالفػيػما 
المنكرات كدعاوي العقود والمعامبلت وسائر الحقوؽ والمطالبات، حيث أنو ال يجوز لممحتسب سماع الدعاوي 
وال أف يتعرض لمحكـ فييا إال في حالة تكميفو بذلؾ وبنص صريح، ففي ىذه الحالة يمكف أف يجمع المكمؼ 

، وقاموا بالتفرقة بيف 2بيف الحسبة والقضاء مع مراعاة عند تعيينو أف يكوف منأىؿ االجتياد الشرعي والعرفي
خذ العفو وأمر بالمعروؼ )االجتياد العرفي والشرعي حيث أف األوؿ ىو ما ثبت حكمو بالعرؼ بقولو جؿ شأنو 

، ضؼ إلى ذلؾ حيث أف 4، بينما االثاني ىو ما رعي فيو أصؿ ثبت حكمو بالشرع3(واعرض عف الجاىميف
الحسبة خاصة بالحقوؽ المعترؼ بيا، أما ما يتداخميالتجاحد والتناكر فإف المحتسب ال يجوز أف ينظر فيو 

  .5شرعا
يجوز لمناظر في الحسبة أف يتصفح ويتعرض لما يأمر :  أكال:ػ انفراد الحسبة عف القضاء بػكجييف ىما

ف لـ يحضره خصـ، بينما القاضي ليس لو أف يتعرض ألمر مف  بو مف المعروؼ وينيى عنو مف المنكر، وا 
 .اختصاصاتو إال بحضور خصـ يجوز لو سماع الدعوى منو

 إذا كاف أمر الحسبة يتعمؽ بمحاربة المنكرات الظاىرة لمعياف، فبل يمكف  خروج المحتسب إلييا بالغمظة، :ثانيا
و في بعض المنكرات تجوز فييا كما يقوؿ ابف اإلخوة الحسبة موضوعة عمى الرىبة، فبل يكوف خروج 

المحتسب إلييا بالغمظة في بعض المنكرات تجوز فييا كما يقوؿ ابف اإلخوةالحسبة موضوعة عمى الرىبة،فبل 
سكوف خروج المحتسب إلييا بالسبلطة والغمظة تجوز فييا  وال خرقا في منصبو، ولو أف يبحث عف المنكرات 

، 6الظاىرة ليصؿ إلى إنكارىا ويفحص عما ترؾ مف المعروؼ الظاىر لكي يأمر بإقامتو وليس ذلؾ إال غيره
وىذا يختمؼ مع القضاء فيو باألناة والوقار أي في حالة الفصؿ في األمور التي يكوف فييا المنكر غير ظاىر 

أي خفي، ومجمؿ القوؿ ىو أف ىدؼ الحسبة والقضاء ىو حفظ النظاـ العاـ ودفع الضرر ونصرة المظمـو 
صبلح بيف الناس وتخميص لبعضيـ مف بعض، وىذا  عطاء الحؽ لمستحقيو وأىمو ورد المظالـ عف ظممو وا  وا 

 ،7مف أبواب القرب
قود المتظالميف إلى ): عرؼ بعض الفقياء قضاءالمظالمبأنو :كالية الحسبػة كقػضاء الػمظالػـ  (3

النظر في المظالـ وظيفة ): وجاء في قوؿ  ابف خمدوف. 8(التناصؼ بالرىبة وزجرالمتنازعيف عف التجاحد بالييبة
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ممتزجة مف سطوة السمطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى عمو يد وعظيـ رىبة تقمع الظالـ مف الخصميف، 
وتأسيسا عما سمؼ نجد أف قاضي 1(وتزجر المعتدي وكأنو يمضي ماعجز القضاة أوغيرىـ عف امضائو

المظالـ أعمالو ليس قضائيا فحسب بؿ ىوقضائي وتنفيذي، إذ قد يعالج األمور الواضحة بالتنفيذ فيرد الحؽ 
لصاحبو بشتى الطرؽ والوسائؿ وطرؽ اإلثبات في أحكاـ المظالـ غير أحكاـ القضاء، وبينما القاضي ال يحكـ 

إال بالبينات يصح لناظر المظالـ أف يحكـ باإلمارات، وليذا نجد الفقياء قد بينوا أوجو االختبلؼ بيف ناظر 
المظالـ والقاضي، حيث قالوا يجوز لوالي المظالـ أف يفسح في مبلزمة الخصـو وضحت أمارات التجاحد ويمـز 
بالزاـ الكفالة في ما يسوغ فيو التكفؿ لينقاد الخصوـ إلى التناصؼ ويعدلوا عف التجاحد والتكاذب، وكذلؾ يسمع 
شيادات مف لـ يثبت عدالتيـ، ولـ يثبت فسقيـ وذلؾ يخرج عف عرؼ القضاة العادييف مف أنيـ ال يقبموف إال 
شيادة المعدليف وألف نظرىـ أحيانا يكوف في مسائؿ الحسبة ، ويجوز أف يبدأ باستدعاء الشيود ويسأليـ عما 

 ،  ومف ىنا نستنتج أف قضاء 2عندىـ في تنازع الخصوـ، بينما نجد القضاة ال بد أف يسبؽ االثبات الدعوى
المظالـ يدخؿ في اطار االمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وىو القاعدة األصؿ التي تجمع الحسبة والقضاء 

ف كاف ىناؾ تشابو في بعض الوجوه وىو ما  وقضاء المظالـ، غير أنيما يختمفاف في الخصوصيات التطبيقية وا 
: سنوضحو بإيجاز في النقاط التالية

 ػ إف نظاـ الحسبة وكذلؾ قضاء المظالـ موضوعيما مستقر عمى الرىبة المختصة بالسمطة، وقوة الصرامة، 1
. وخاصة فيما يتعمؽ بالمنكرات الظاىرة

 .3 ػيجوز التعرض فييماألسباب المصالح وكذلؾ التطمع إلى انكارالعدواف الظاىر ولو لـ يكف ثمة مستعد2
إف قضاء المظالـ مف صبلحيتو أف ينظر فيما عجز :  الحسبة كقضاء المظالـ كأكجو االختالؼ بينيما

عنو كؿ مف القضاة والحسبة وليذا كانت رتبة المظالـ أعمى منيما، وبالتمي جاز لوالي المظالـ أف يوقع لمقضاة 
والمحتسبيف والمحتسب ال يوقع ألحد منيا فكانت لمناظر في المظالـ ميابة يقؼ بيا أماـ طغياف الوالة، ومظالـ 

األقوياء وقد ذكر الفقياء في وصفو أف لناظر المظالـ مف فضؿ الييبة وقوة اليد ما ليس لمقضاة في كؼ 
 ، أضؼ إلى ذلؾ مف شروط النظر في المظالـ أف 4الخصـو عف التجاحد ومنع الظمـ مف التغالب والتجاذب

يكوف جميؿ القدر نافذ األمر عظيـ الييبة وظاىر العفة قميؿ الطمع، كثير الورع ألنو يحتاج في نظره إلى 
 ،  كما يجوز لقاضي المظالـ أف يحكـ 5سطوة الحماة، وتثبت القضاة فاحتاج إلى الجمع بيف صفتي الفريقيف

وليس لممحتسب ذلؾ، وكذلؾ يجب عمى قاضي المظالـ التأني في الحكـ، وكذلؾ لو حؽ تأجيؿ الحكـ في حالة 
ما إذا احتاج إلى تحقيؽ في موضوع النزاع ،أما بالنسبة لممحتسب فإف فصمو في النزاع يجب أف يكوف حاال 

نما يوجد حموال عممية لممشكبلت التي تحدث بيف 6أي آنيا   ، وبإيجازفإف المحتسب ال يصدر أحكاما وا 
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المتنازعيف، بشرط أف يكوف فييا تناكر أو تجاحد أو اثبات حؽ، أما في حالة ما إف وجد ذلؾ فيي مف 
اختصاص القضاء، أو قضاء المظالـ حسب اختصاص كؿ واحد منيما، وىذه النظـ الثبلثة تتكامؿ في تحقيؽ 
مقاصد الشارع الحكيـ، وىي تسير في خطوط متوازية ثـ تمتقي في النياية عمى غاية واحدة أال وىي تطبيؽ 
                   (الشريعة اإلسبلمية السمحاء، ونشر العدؿ والقضاء عمى الظمـ والتعسفات المجحفة في المجتمعات اإلسبلمية

 إف القضاء المستعجؿ مف النظـ الوضعية المعاصرة ويعرؼ :القضاء المستعجؿ ككالية الحسبػة  ػ 4 
في الفقو بأنو الخطر الحقيقي المحدؽ بالحؽ الذي تحافظ عميو، الذي يجب درؤه بسرعة وال تكوف عادة في 

، أما بالنسبة لوالية الحسبة فيو ذو طبيعة مزدوجة، إدارية وقضائية 1التقاضي العادي حتى ولو قصرت مواعيده
في بعض الدعاوي البسيطة التي ترجع لؤلفراد والتي قد ترفع إلى المحتسب، أو تصؿ إلى عمميـ، ومف ىذه 

الدعاوي ما يتعمؽ بالغش أو الخداع في البيع أو الشراء أو تطفيؼ في المكاييؿ والموازيف وكذلؾ المماطمة في 
دفع الديف مع استطاعة السداد، وكؿ ما يتعمؽ بالحقوؽ المعترؼ بيا التي ال يحتاج البث فييا إلى سماع بينة 

أو تحقيؽ شيادة، وليذا اعتبرت الحسبة نوعا مف أنواع المحاكـ، ووجدت في الكثير مف الدوؿ العربية 
 .                                          2اإلسبلمية كالعبيدييف في مصر واالموييف باألندلس مما يدخؿ في والية القاضي

:  كالقضاء المستعجؿ يشترط فيو شرطاف ىما 
 عدـ تأثير حكـ القضاء المستعجؿ في الموضوع أو أصؿ الحؽ، أي أنو يجب أف يكوف الحكـ وقتيا، :ػ األكؿ

وليس لو بأي حاؿ مف األحواؿ أف يقضي في أصؿ الحقوؽ وااللتزامات واالتفاقيات ميما أحاط بيا مف 
استعجاؿ أو ترتب عف امتناعو مف القضاء فييا مف ضرر وأصوؿ، بؿ يجب عميو تركيا لقاضي الموضوع 

. وحده المختص بالحكـ فييا
 ىو ضرورة توافر االستعجاؿ في تمؾ المنازعة المطروحة أماميـ، وبتوفر االستعجاؿ في كؿ حالة :الثاني ػ

يقصد اإلجراء فييا منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضو أو إصبلحو في حالة حدوثو مثؿ إثبات حالة مادية قد 
تتضرر أو تزوؿ مع الزمف أو مف أجؿ المحافظة عمى أمواؿ متنازع عمييا، يمكف أف تتأثر حقوؽ أصحابيا أو 

  ،واعتماد عمى ما سمؼ مف الشرطيف يمكف 3مف لو مصمحة فييا مف استمرار تركيا في يد الحائز الفعمي ليا
أف نشبو القضاء المستعجؿ بنظاـ الحسبة الذي يقـو بو القضاء بصفة إستعجالية في بعض الدعاوي مف أجؿ 
درء الفساد، ومف الشروط الموجبة لمحسبة الحمولوىو ما يوجد في القضاء المستعجؿ، حيث أف المحتسب إذا لـ 
يطمع عمى المنكر حتى إف قضى فعمو وفات محمو، فسبيؿ النظر فيو لمقضاة والحكاـ ألنو مف باب األحكاـ ال 

  ،وّبإيجازفأف القضاء المستعجؿ ونظاـ الحسبة قد يجتمعاف مف حيث وحدة الفكرة 4التغيير لفوات دفع المنكر
أال وىي سرعة الفصؿ في الخصومات في الدعاوي التي ال تحتاج إلى مناقشة أدلة الخصوـ، كما تشبو وظيفة 
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المحتسب وظيفة القاضي المستعجؿ الذي ينظر في ظاىر األمر، ففي حالة إذا رآه مستحقا لئلثبات والدليؿ 
. والمنازعات الفقيية أحالو إلى محكمة الموضوع المختصة بالقضاء

إف والية الشرطة تعتبر مف أىـ الوظائؼ التي تشبو والية الحسبة في النظاـ  :الشرطة ككاليػة الحسبػة (5
، مما جعؿ بعض المؤلفيف فيالنظـ 1اإلسبلمي، وليذا فكثيرا ما كانت تعتبر الشرطة والحسبة برجؿ واحد

، وىذا كاف مف المياـ 2الشرطة الموكمة لؤلسواؽ واآلداب العامة: اإلسبلمية يطمقوف تسمية والية الحسبة باسـ
المشتركة بيف الشرطة والحسبة في النظاـ اإلسبلمي في بعض األحياف ، كما اشتركت الحسبة مع وظيفة 

القضاء حيث كاف يتوالىا القضاة، فقد ذكرأف الشرطة أضيفت إلى صاحب الحسبة ليقوـ بياإضافة إلى أعماليـ 
 سمطاف دمشؽ طمب لو محتسبا، فذكر لو رجؿ مف أىؿ العمـ، فأمر 3أتابكطفطكيف: ومثاؿ ذلؾ ما ذكره القرشي
إف : إني وليتؾ أمرالحسبة عمى الناس واألمر بالمعروؼ والنيي عنالمنكر، قاؿ: بإحظاره فمما أبصر بو قاؿ

كاف األمر كذلؾ فقـ عف ىذه الطراحة وارفع ىذا المسند، فإنيما حريرواخمع ىذا الخاتـ، فإنو ذىب، فقد قاؿ 
فنيض السمطاف عف الطراحة : قاؿ. (إف ىاذيف حراـ عمى ذكور أمتي، حؿ إلناثيا)في الذىب والحرير  (ص)

قد ضممت إليؾ النظر في أمور الشرطة، فما رأى الناس : وأمر برفع مسنده وخمع الخاتـ مف أصبعو، وقاؿ
، وكما نعمـ أف الميمة األساسية لوالي الشرطة منع الفساد وقمع أىؿ الشر والعدواف وذلؾ 4محتسبا أىيب منو

ال يتحقؽ إال بعقوبة المتيميف المعروفيف باإلجراـ كما جاء في قوؿ ابف القيـ، فيذه الميمة تتفؽ مع وظيفة 
المحتسب إال أنو ىناؾ أوجو االختبلؼ بينيما أي بيف والية الشرطة ووالية الحسبة في النظاـ اإلسبلمي بصفة 

: خاصة، نجمميا في النقاط التالية

: الحسبة كالشرطة كأكجو التشابو بينيما في النظاـ اإلسالمي (1
 .أػ يقـو الوالي عمييما بالعزر كما يتخذ أعوانا مف أجؿ أداء وظيفتو وميمتو

 .ب ػإف النظاميف أي الحسبة والشرطة يشاركاف في تنظيـ االجتماعات واالحتفاالت
واآلداب العامة، كما تقوماف . ج ػإف النظاميف يقوماف عمى نشر الفضيمة، وكذلؾ المحافظة عمى األخبلؽ

. بمحاربة البدع ومواقؼ الريب
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 1.د ػإف الحسبة والشرطة قائمتاف عمى الرىبة والزجرلكؿ المخالفيف لقواعد ونظاـ الشريعة اإلسبلمية
ىػ ػ إف الواليتيف يوجد بينيما تعاوف مف حيث تعاقب المخالفيف ومعاقبتيـ حتى ظيرت ىذه التدخبلت بيف 

الواليتيف إلسنادىما لشخص واحد في أغمب األحياف، مما جعؿ بعض الباحثيف يمزجوف بيف الشرطة والحسبة 
 .ولـ يقوموا بالتفرقة بينيما مف حيث االختصاص

رغـ العبلقة القوية بيف نظاـ الحسبة ونظاـ الشرطة في النظاـ  : ػ مظاىراالخػتالؼ بيف الكاليػتيػف2
اإلسبلمي مف حيث دفع الضرر ومحاربة المنكرات والمحافظة عمى امف المجتمع وسبلمتو، إال أنيما يختمفاف 

 :في عدة وجوه يمكف تمخيصيا في النقاط التالية
 (ص)تعتبر والية الحسبة ىي األكثر إجبلال وتعظيما مف وظيفة الشرطة ألنيا أي الحسبة قاـ بيا الرسوؿ -أ

وجعؿ أجؿ المناصب الدينية ىما منصبي ): وأصحابو الكراـ عمييـ رضواف اهلل، مما دفع ابف اإلخوة يقوؿ
. 2(الحسبة والقضاء

تكوينيما يختمؼ عف بعضيما البعض إذ أف التأىيؿ والتعميـ الخاص لرجاؿ الحسبة يختمؼ عف التأىيؿ -ب
. والتعميـ الخاص برجاؿ الشرطة،وكماتختمؼ التجييزات واألدوات التي تخص كؿ والية مف الواليتيف 

إف مفيـو الحسبة مفيـو واسع عند أغمب الفقياء حيث يشمؿ المحتسب المولى والمحتسب المتطوع وال نجد -جػ
ىذا المفيـو في والية ونظاـ الشرطة في النظاـ اإلسبلمي، تمؾ ىي أوجو ونقاط االتفاؽ واالختبلؼ بيف 

النظاميف الحسبة والشرطة بإيجاز، وفي الحقيقة والواقع آنيا نجد أف نظاـ الشرطة قد غيب نظاـ الحسبة، حيث 
أف األوؿ أي الشرطة يقـو بأغمب مياـ الحسبة والسؤاؿ المطروح ىو أال يمكف أف يكوف نظاـ الشرطة في 

الببلد اإلسبلمية بديبل عف والية الحسبة في النظاـ اإلسبلمي ، وتقـو بكؿ اختصاصات ومياـ المحتسب في 
النظاـ اإلسبلمي ؟  وليذا انطبلقا مف األزمنة واالمكنة السابقة واآلتية بالنسبة لمنظاميف الحسبة والشرطة 

نستنبط أف ىذه األخيرة في عصرنا في ببلد المسمميف في أخذىا وانتقائيا مف أعماؿ وظيفة الحسبة ، كانت 
ممتزمة ومتفقة مع السياسة العممانية، وكذلؾ مع مبدأ الفصؿ بيف الديف والسياسة، فنجد أنيا أخذت مف الحسبة 
ما يتعمؽ بالمعامبلت، أما العبادات فقد أىممتيا وقامت بالتركيز عمى حقوؽ العباد وأىممت حؽ اهلل تعالى، مما 

ما يقـو بو آنيا رجؿ الشرطة مف أعماؿ الحسبة في الدولة اإلسبلمية ذات النظاـ : دفع بالباحثيف إلى القوؿ بأف
إال أف إبعاد وظيفة الحسبة كما يجب أف تكوف كواحد مف  (المحتسب العمماني)العمماني، يدفعنا إلى تسميتو بػ 

المياـ الواجبة عمى جياز الشرطة في عصرنا في الدولة اإلسبلمية الحديثة حينما تحتكـ إلى شرع اهلل وسنتو 
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 ، وبالرجوع إلى النظاـ اإلسبلمي بعمومتو في ظؿ الظروؼ العصرية اآلنية وقضاياه ومشاكمو 1ونظامو
المتشابكة والمعقدة، مع األخذ بتطور أجيزة الشرطة العصرية واختصاصاتيا فبإمكاف الدولة الحديثة أف تسير 
النظاميف في خطيف متوازييف ولكؿ جياز اختصاصاتو، إال أنو نجد أف بعض الباحثيف نظرا لطبيعة العصر 

وظروفو يجب ظـ الشرطة والحسبة في جياز واحد، إذ أنو ال يمكف القياـ بالحسبة مف باب الفروض في 
:  عصرنا الحديث إال رجؿ الشرطة لعمؿ وىي

إف تواجد والي الشرطة بسبب طبيعة عممو في كؿ أنحاء الدولة في األسواؽ الطرقات واألماكف العمومية (أ
. إلخ...الميمة والشوارع الكبيرة، 

إف والى الشرطة لو ىيبتو الرسمية وسبلحو المصرح بو وأجيزتو المتطورة وأفراده الموزعوف في كؿ أنحاء  (ب
. الببلد لؤلمف واألماف في كؿ مكاف وزماف

إف رجؿ الشرطة يقـو فعبل بحكـ عممو الياـ ببعض أعماؿ المحتسب التي كاف يقوـ بيا المحتسب في أوؿ  (ج
مثؿ ما ذكره الفقيو الماوردي وغيره مف المؤلفيف ومما ىو  عمدة نظر . 2عيدىا في المجتمع اإلسبلمي

المحتسب نجد المنع مف التطفيؼ والبخس في المكاييؿ والموازيف، وىذا يدخؿ في اختصاص الشرطة العصرية 
آنيا في البمدية والوالية، أضؼ إلى ذلؾ فيما يخص المعامبلت المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة المنتيية آجاؿ 
استيبلكيا، وما منع الشرع منو مع تراضي المتعاقديف بو في حالة االتفاؽ عمى خطره، فعمى والي الحسبة 

وفي عصرنا فإف ىذه الوظائؼ يدخؿ بعضيا إف لـ نقؿ جميا في اختصاص . 3إنكاره والمنع منو والزجر عميو
،ورغـ ىذا التداخؿ والتشابو بيف اختصاصاتيما إال . شرطة اآلداب والعمراف ومراقبي النظافة والصحة العامة

أف نظاـ الحسبة سواء في القديـ أو حديثا يبقى لو خصوصياتو الذي ييدؼ في حقيقتو إلى مراقبة األخطاء 
ومحاولة إصبلحيا مف أجؿ رفع الضرر عف الناس، وكذلؾ منع الفسؽ والجور والغش والتدليس والظمـ دوف 

 ،   وتأسيسا عمى مجمؿ القوؿ السالؼ الذكر ال يمكف أف يكوف نظاـ الشرطة 4خوؼ مف لومة الئـ أو مجاممة
بديبل عمى والية الحسبة في النظاـ اإلسبلمي، ومف الممكنوال يوجد مانع في الجمع بينيما مثمما حدث سابقا في 

التاريخ اإلسبلمي عندما كانت تسند والية الشرطة إلى المحتسب لمقياـ بيا إضافة إلى ميامو واختصاصاتو 
العديدة والمتعددة والمختمفة، فيي أي الحسبة ذات طبيعة دينية ودنيوية بأساسيا الشرعي مف القرآف الكريـ ومف 

السنة النبوية الشريفة، إضافة إلى ذلؾ في ختاـ ىذه المقارنات المختصرة بيف والية الشرطة ونظاـ الحسبة 

                                                           
 .49ص 1987، دار اذلجرة للطباعة كالنشرمصرعاـ 01ػ أنظر فركؽ عبد السالـ، الشرطة كمهامها يف الدكلة اإلسالمية، ط 1
 .46فركؽ عبد السالـ، الشرطة كمهامها يف الدكلة اإلسالمية، مرجع سابق، ص / د - 2
 .248الفقيو  ادلا كردم ، األحكاـ السلطانية، مرجع سابق، ص  - 3
 .139، ص 1996عبد السالـ الشريف، نظرية السياسة الشرعية، منشورات جامعة قاريونس بن غازم ايبيا عاـ / د - 4
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وبعض النظـ الوضعية المعاصرة نستنتج أىـ المميزات التي تمتاز بيا واليةالحسبة عف غيرىا مف النظـ 
: الوضعية في النقاط التالية

إف الحسبة في النظاـ اإلسبلمي ىي واجبة وجوبا يتعمؽ بذمة المسمميف ممف شاىد منيـ ترؾ المعروؼ أو  (1
إتياف المنكر وال يمكف أف تبرأ ذمة الجميع إال عندما يقـو بو بعضيـ إذا كاف بقياميـ يتحقؽ الغرض مف كماؿ 

إف المحتسب نظرا أف اإلسبلـ ال يخضع إلى أي ضغوط خارجية وال سمطاف ألحد عميو إال إيمانو باهلل .الواجب
 .ومراقبتو وابتغاء الثواب في اآلخرة سواء كاف متطوعا بالحسبة أو محتسبا كما سمؼ توضيحو

إف رؤية ترؾ المعروؼ أو إتياف المنكر وعجزعف اإلنكار يجوز لو بحكـ الشريعة اإلسبلمية أف يبمغ الجية  (2
المختصة وال يكوف اإلببلغ عمى مقتصر عمى مف يمسو الضرر ألف األمر عاـ ويتعمؽ بحفظ الديف وحماية 

 .المصالح الدنيوية
إف والية الحسبة ىي نظاـ رقابي وقضائي في بعض األمور وىو بذلؾ يحقؽ أغمب المياـ التي تتعمؽ بفريضة  (3

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ىذه ىي بعض خصائص الحسبة عف غيرىا مف النظـ المعاصرة، وقد 
تشابو بيا بعض النظـ المعاصرة في كثير مف اختصاصاتو في دفع الضرر وحماية المجتمع مف مختمؼ 

المخاطر واألضرار، إال أنو ال يمكف أف تكوف ىذه النظـ بديبل عف نظاـ الحسبة ، والفارؽ الجوىري بيف مفيـو 
الحسبة ووظائفيا والنظـ المشابية لو، الحسبة وظيفة دينية قبؿ أف تكوف دنيوية، إرضاء وتنفيذا ألمر اهلل 

، وليذا نجدأغمب الفقياء يشترطوف في المحتسب أف يكوف مف لو دراية في (ص)سبحانو وتعالى ورسولو الكريـ 
 حتى يتحقؽ ىدؼ الحسبة 1الفقو عالما بالنوازؿ وأحكاميا في الشريعة والعرؼ الصحيح في كؿ زماف ومكاف
 .بكؿ معاني الكممة وىو تحقيؽ العدؿ ورفع الغبف والظمـ حماية لمعباد والببلد 

 
 
 
 
 

                                                           
 .202نظرية احلسبة يف النظاـ اإلسالمي، أصوذلا الشرعية كتطبيقاهتا العملية، مرجع سابق، ص  - 1
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 الػفػصػؿ الػثػانػي
سنعالج ىذا أىػداؼ الضبط اإلدارم في الػنظػـ الكضعيػة كالشريعػة اإلسالميػة   

الفصؿ في مبحثيف األكؿ خاص بأىداؼ الضبط اإلدارم في القانكف الكضعي كالثاني بأىداؼ الضبط اإلدارم 
. في الشريعة اإلسالمية

الػمػبػحػث األكؿ 
 (النظػاـ العػاـ ىدفػو كغايتػو)فػو في الػنػظػـ الػكضػعػيػة اأىػد

نتناوؿ فيو ماىية النظاـ العاـ كمطمب أوؿ ثـ عناصر النظاـ العاـ التقميدية كمطمب ثاف، ثـ خصائص النظاـ  
. العاـ وتطوره  ونتائجو ومدى حمايػة الحواس الخمس  كمطمب ثالث

الػمػطػمػب األكؿ 
   مػفػيػـك الػنػظػاـ الػعػاـ 

نعالج فيو  النظاـ العاـ  مفيـو متطور كفرع أوؿ  ثـ  موقؼ المشرع والفقو مف النظاـ العاـ  كفرع ثاف  ثـ 
. موقؼ القضاء اإلداري  منو  كفرع ثالث

:  الػنػظػاـ الػعػاـ مػفػيػـك مػتػطػكر: الػفػرع األكؿ 
  إذاكاف النظاـ العاـ يقصد بو فقيا وقضاءا تمؾ األسس اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية والخمقية التي 

يرتكز عمييا كياف المجتمع بناءا عمى مايحدده التشريع بالمفيـو الواسع، حيث يتسع أو يضيؽ حسب ظروؼ 
الزماف أو المكاف والنظاـ السياسي  السائد في الدولة فإف أغراض الضبط اإلداري  تنحصر في المحافظة عمى 
ىذا النظاـ العاـ في المجتمع أو القياـ بإعادتو إلى حالتو الطبيعية عند اضطرابو أو اختبللو، وتتولى سمطات 
الضبط اإلداري حماية المجتمع ووقايتو مف جميع األخطار التي تيدده في أمنو وصحتو وسكينتو، بما تفرضو 
مف قرارات وأوامر، تقـو اإلدارة بتنفيذىا قصرا عمى ذوي الشأف وليذا تقـو سمطات الضبط اإلداري المخولة ليا 
ىذه الميمة بالتدخؿ مف أجؿ دفع وتوقي كؿ ما ييدد الجماعة مف أخطار سواء في أمنيا أو في حياة أفرادىا 
أو في صحتيـ، وذلؾ بتحقيؽ السكينة العامة التي تساعد األفراد عمى ممارسة حرياتيـ التي كفميا التشريع 

بالمفيـو الواسع في ىدوء، ما دامت ىذه الممارسة لف تكوف بدورىا سببا في الفوضى واالضطراب أي ال تمس 
بالنظاـ العاـ والمحافظة عمى ىذا األخير المتضمف الحفاظ أساسا عمى الجماعة مف كؿ ما ييدد أمنيا 

وصحتيا وسكينتيا وأخبلقيا وتحسيف ظروؼ معيشتيا بالقضاء عمى األوبئة والمضاربة في األسعار، وحماية 
موطنييا مف كؿ ما ييددىـ في الظروؼ العادية أو االستثنائية مف كوارث طبيعية كالزالزؿ والفيضانات أو 
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فكرة النظاـ العاـ في مجاؿ الضبط اإلداري التي تمثؿ الغاية واليدؼ الذي تسعى سمطات كإلخ ، ...الحرائؽ، 
الضبط اإلداري لتحقيقيا، ال يجوز ليذه األخيرة أف تبتغي بإجراءاتيا الضبطية تحقيؽ أىداؼ أخرى غير 
ال اعتبرت ىذه  المحافظة عمى النظاـ العاـ، حتى ولو كانت ىذه األىداؼ تتعمؽ بالمصمحة العامة، وا 

اإلجراءات مشوبة يعيب االنحراؼ بالسمطة، وليذا مف األىمية بمكاف تحديد إطار فكرة النظاـ العاـ التي تعتبر 
أساس تدخؿ سمطات الضبط اإلداري في مجاؿ الحريات العامة لؤلفراد ، و إذا كاف ىدؼ الضبط اإلداري ىو 
الحفاظ عمى النظاـ العاـ دوف سواه وذلؾ بالقضاء عمى الفوضى واالضطرابات التي يمكف أف تحدث، ليس 
ذلؾ بمعنى تقييد الحريات الفردية والجماعية فقط بؿ تعمؿ عمى التوفيؽ بيف الحرية والنظاـ العاـ والمصمحة 
العامة، ألف الضبط اإلداري في حقيقتو ىو موضوع التنازع الطبيعي بيف الحرية والنظاـ، ىو تنظيـ إيجابي 
لمحقوؽ والحريات،والقضاءعمى الفوضى والبلتنظيـ، وليس لسمطة الضبط حؽ التدخؿ في عبلقة التعاقد أو 

 .  1العبلقات القانونية األخرى الخاصة بيف األفراد
   ونظرا لطبيعة وأىمية موضوع النظاـ العاـ فإننا سنتعرض لو بالتمخيص المركز المفيد، ألف فكرتو ىي فكرة 
مرنة ومتطورة يختمؼ مفيوميا والعناصرالمكونة ليا باختبلؼ المكاف والزماف، ويرجع ذلؾ إلى انعداـ وجود 
معيار جامع مانع وثابت لفكرة النظاـ العاـ، وىذا نظرا أيضا لتأثرىا بالمفاىيـ السياسية واالقتصادية والدينية 

واألخبلقية وكذا النظـ االجتماعية المختمفة السائدة في الدوؿ مع حركات تطور ظروؼ النظاـ بالمكاف والزماف 
، ومضمونو المادي أو الواقعي يختمؼ حسب العبلقات والروابط االجتماعية وطبيعة النظاـ السياسي، وتبعا 
لؤلىمية التي تتمتع بيا الحريات الفردية والتي تشكؿ الوجو المعاكس لمضبط ، وليذا ثارالخبلؼ حوؿ مدلوؿ 

األمف العاـ،السكينة : ىذا النظاـ، حيث استقرت القاعدة سابقا أف النظاـ العاـ لو  ثبلث مدلوالت تقميدية  
العامة، الصحة العامة، ومع تطور مفيومو شرح بعض الفقياء أف مدلوؿ النظاـ العاـ يتسع ليشمؿ الحفاظ 

عمى اآلداب واألخبلؽ العامة باعتبارىا مف أىـ العناصرالتي ثار حولياالخبلؼ فيما يتعمؽ بشموؿ مفيـو النظاـ 
ارتأينا ، ليذا اإلختالؼ كالتطكرالعاـ ليا مف عدمو، وىو ما سنوضحو تباعا حسب تطوره الزمني لذلؾ نظرا 
المادية التقميدية كخصائصو كفقا  معالجتو حسب تطكره التاريخي ، كذلؾ بتكضيح مفيكمو المادم كعناصره

، ثـ إلى مفيكمو المعنكم المتطكر كعناصره الحديثػة  .    ليذا المفيـك

                                                           
: تدخل السلطات اإلدارية هبدؼ ضماف محاية النظاـ العاـ، مشار إليو من )،(دم لوبادير)ػ أنظر سلتلف التعاريف،على سبيل ادلثاؿ ال احلصر،تعريف األستاذ 1
بشَت بلعيد، القضاء ادلستعجل يف األمور اإلدارية، مطابع -  مرجع سابق ، 377عوابدم عمار، القانوف اإلدارم، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،ص /د

داراحياء الًتاث العريب، . ـ. ـ. عبد الرزاؽ السنهورم،ادلوجز يف النظرية العامة لاللتزامات يف ؽ/ كما بعدىاك د76ـ،ص 1991:عمار قريف،باتنة  اجلزائرعاـ
خليل خالد الظاىر، القانوف / د. 47، ص 1988أنظر عمور سيالمي، الضبط اإلدارم البلدم يف اجلزائر، ماجستَت، عاـ -  ، 148 إذل 143بَتكت ص 

 .73، ص 1997اإلدارم، دراسة مقارنة، ادليسرة للنشر كالتوزيع، عماف عاـ 
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    إف النظاـ العاـ  يعتبر مف األفكار والمصطمحات الكثيرة االستعماؿ بيف كؿ مف رجاؿ السياسة واإلدارة 
والقضاء عمى حد سواء، فرجؿ الضبط اإلداري ميمتو ىي حماية النظاـ العاـ بعناصره، والسياسي يوجو نشاطو 

إلى ما يحافظ عمى النظاـ العاـ، وكذلؾ رجاؿ القضاء فالقاضي يصادؼ كثيرا في أعمالو مصطمح النظاـ 
العاـ، حيث تقدـ لو في كؿ مرة دفوع شكمية أو موضوعية تعتبر مف النظاـ العاـ وفي بعض األحياف يقضي 

، ولقد نصت المادة الثانية مف المرسـو 1في بعض أحكامو بعدـ االختصاص النوعي لكونو مف النظاـ العاـ
فالمقصود  (تيدؼ حالة الطوارئ إلى استتباب النظاـ العاـ) 2 المتضمف حالة الطوارئ 92-44:الرئاسي رقـ

سواء بطريقة –كؿ ما يطمئف اإلنساف عمى نفسو ومالو : بمفيوـ ىدؼ الضبط اإلداري ىو (بالنظاـ العاـ)
مباشرة أو غير مباشرة مف خطر االعتداءعمييما، وذلؾ بحماية المجتمع مف الفوضى واالضطراب والقضاء 

مجموعة األحكاـ الجوىرية ذات المضموف األساسي : عمى أسبابيما، ففي إطار القانوف الخاص مثبل يقصد بو
في المحافظة عمى الجماعة والنيوض بيا، وىي تمؾ األحكاـ التي يفرضيا القانوف فرضا عمى أطراؼ 

،   و الفقو 3العبلقات القانونية فبل يجوز االتفاؽ عمى مخالفتيا، ويبطؿ العقد إذا كاف محؿ االلتزاـ مخالفا ليا
اإلداري يركزعمى أف نشاط اإلدارة يستيدؼ صيانة النظاـ العاـ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تستخدـ اإلدارة جممة مف 
التدابير التي تمكنيا مف ذلؾ، إال أف ىذا الفقو وباالستناد إلى بعض تطبيقات القضاء اإلداري سابقا، نجده 

وقد . األمف العاـ ، الصحة العامة، والسكينة العامة:  في عناصر ثبلث تتمثؿ في4حصر مفيـو النظاـ العاـ
ساير الفقو اإلداري العربي ىذا االتجاه الذي رسمو الفقو اإلداري الفرنسي وبمورتو تطبيقات القضاء اإلداري 

الفرنسي عمى وجو الخصوص، إال أف تطور وظيفة الدولة في المجاؿ االقتصادي وانعكاسات ىذا التطورعمى 
البناء القانوني الرأسمالي قد أدى إلى توسيع وتطور مفيـو النظاـ العاـ ، وليذا فإف بياف ىذا المفيـو  يتطمب 
منا التوقؼ عندالمدلوؿ التقميدي لمنظاـ العاـ ثـ توضيح التطور الذي لحؽ ىذا المفيـو وىذا بالتحميؿ والتعميؿ 

. حسب وجية نظرنا في الموضوع وما استنبطناه مف مختمؼ مصادره 
نجد أف الفقو اإلداري اتفؽ عمى أف النظاـ العاـ يعني المحافظة  إف المدلوؿ الػتقميدي لمنظاـ الػعاـ وتطوره     

عمى العناصر اآلنفة الذكر، وىذه العناصر الثبلثة تؤلؼ في مجموعيا فكرة ومفيـو النظاـ العاـ، فالمدلوؿ 
التقميدي الذي تأسس عمى أسس قانونية ينطمؽ مف جوىر ومضموف المذىب الفردي ، ودعمو القضاء الفرنسي 

                                                           
 .ـ2008 سنة 21ج ، عدد .ر. ـ، ج25/02/2008 يف 09-08إ ، رقم . ـ . إ .  من قانوف 807 ك45، 34، 32ػأنظرادلواد 1
 .ـ1992: عاـ.10ج ، عدد .ر.  ادلتضمن حالة الطوارئ، ج1992/  02 /09 ادلؤرخ يف 92-44أنظر ادلرسـو الرئاسي رقم  - 2
 كما بعدىا ،أنظر القانوف ادلدين اجلزائرم ادلعدؿ 337، ص 1973عبد احلي حجازم، ادلدخل لدراسة العلـو القانونية، اجلزء األكؿ، طبعة عاـ / د - 3

 .إذا كاف زلل االلتزاـ سلالفا للنظاـ العاـ أك اآلداب كاف العقد باطال: 96: : كادلتمم ، ادلادة
، كىي أقدـ النصوص التشريعية احملددة 1884 فرباير 15 ككذلك القانوف الصادر يف 1791 أكت 28كقد تعرض القانوف البلدم الفرنسي الصادر يف  - 4

سعاد الشرقاكم، / إف البوليس اإلدارم ىو ضماف حسن النظاـ كاالمن العاـ كالصحة العامة، د:  منو اليت تقرر أف97للعناصر كمقومات النظاـ العاـ، ادلادة 
   .5-3مرجع سابق، ص 
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ذا كاف المدلوؿ التقميدي قد اقتصر عمى  في تطبيقاتو العديدة، فما ىو ىذا التطور الذي لحؽ ىذا المدلوؿ ؟   وا 
تمؾ العناصر التي يتألؼ منيا النظاـ العاـ وعمى تمؾ الخصائص التي حددىا الفقو اإلداري التقميدي، فتطور 

 ،وتوسع نطاؽ 1وظيفة الدولة وتنوع نشاطيا قد انعكس عمى ىذا المدلوؿ فتوسع مفيـو النظاـ العاـ تبعا لذلؾ
النظاـ العاـ ومف ثـ توسع مفيومو و برز مع اتساع مجاالت تدخؿ الدولة في المجاؿ االقتصادي، حيث 

أصبحت ىذه األخيرة تتولى تنظيـ العديد مف الجوانب االقتصادية واالجتماعية، وعمى إثر ىذا التطور بدأت 
لى الوجود فكرة النظاـ العاـ االقتصادي والتي تتمثؿ في تقييد األنشطة االقتصادية الفردية، وتدابير : تظيرا 

إلخ، عمما  أف فكرة صيانة النظاـ العاـ، ظيرت مع ظيور فكرة الدولة في ...اقتصاد األزمات وتدابير التمويف، 
المجتمع القديـ كما أشار إلييا فبلسفة اليوناف، ولذلؾ فإف تحديد مفيـو النظاـ العاـ وتدابير حمايتو يتوقؼ 

أساسا عمى تحديد طبيعة الدولة ومذىبيا االجتماعي مف جية، وعمى مدى اعترافيا بحقوؽ وحريات األفراد مف 
جية أخرى، لذلؾ يمكف التأكيد أف ىذه الفكرة تستند عمى التحميؿ العممي لفكرة السمطة والحرية ومضمونيا 
االجتماعي، وعمى تمؾ التساؤالت التي يمكف أف تطرح بشأنيا مف حيث أبعادىما وحدودىما في المجتمعات 

المختمفة، وبتعبير آخر أف فكرة النظاـ العاـ ومفيوميا تتحدد بما يتمتع بو اإلنساف مف حقوؽ وحريات وسمطة 
ذا كانت جميع الدوؿ تعترؼ بالحرية والحقوؽ المقيدة لئلنساف، فإف ىذه  الدولة في تقييدىما واالعتراؼ بيما، وا 
القيود ليست إال نتيجة موضوعية نابعة مف طبيعة السمطة الحاكمة، وىي مشروطة اجتماعيا كذلؾ، وما دامت 

بحسب المعطيات التاريخية – الدولة قد ظيرت وتطورت ضمف شروط موضوعية محددة، فإف غايتيا األساسية 
تتجسد في حماية مصمحة الطبقة الحاكمة ونظاميا االجتماعي، لذلؾ تسعى سمطة الدولة دائما إلى تييئة – 

الظروؼ المادية والمعنوية المناسبة لتحقيؽ وصيانة تمؾ المصمحة ، والدور األساسي ليذه الدولة يتمثؿ في 
تحقيؽ ىذه الميمة ومف ىنا جاء اعتراؼ الحقوقييف وفبلسفة الدولة بوظيفة الدولة الضبطية وىيئاتيا اإلدارية 

، فالنظاـ العاـ وفقا 2في مجاؿ ضماف أمف الجماعة السياسية الحاكمة ومصالحيا المختمفة ونظاميا العاـ
لشروط تطوره التاريخي ال يمكف تفسيره أو تحديد مفيومو بمعزؿ عف الطبقة الحاكمة، كما ال يمكف تجريده عف 
طبيعة ىذه المصالح االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إذ يجب االعتراؼ مقدما أف النظاـ العاـ مفيوـ يشمؿ 
جميع جوانب ىذه المصالح الثبلث ،  لذلؾ ال يمكف  قبوؿ فكرة  تجريد ىذا المفيـو أو إقامة  تمييز مصطنع  

بيف                      
                                                           

رياض عيسى، زلاضرات يف القانوف اإلدارم، غَت منشورة ،معهد /  ،  د364زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / د - 1
، راجع حكم رللس الدكلة الفرنسي الصادر 179 ك178ماجد راغب احللو، القانوف اإلدارم ، ص/ ـ ، أنظر د85احلقوؽ، ادلركز اجلامعي لتيزم كزك، عاـ 

سليماف زلمد الطماكم، مبادئ القانوف اإلدارم، دراسة /  ، د08 القسم الثالث، ص 1938 يف قضية شركة االشهار، دالوز، سنة 1937 يناير سنة 29يف 
. 80خالد خليل الظاىر، القانوف اإلدارم، دراسة مقارنة، ص /كغَتىا من االحكاـ يف ىذا اإلطار، أنظرد. 87، ص 79:  مقارنة، دار الفكر العريب،عاـ

 . كما بعدىا238، ص 98ىاين علي الطهراكم، القانوف اإلدارم، الكتاب األكؿ، مكتبة الثقافة كالتوزيع، عماف األردف عاـ / ،كأنظر د
 .35، مرجع سابق، ص 1975عامر أمحد ادلختار، تنظيم سلطة الضبط اإلدارم يف العراؽ، رسالة جامعية  - 2



80 
 

، كما ال يمكف تجريد فكرة النظاـ العاـ عف العقيدة السائدة أو 1النظاـ العاـ القانوني والنظاـ العاـ  السياسي
المذىب السائد في الدولة، واإليحاء بحياد ىذه الفكرة ليس سوى تظميؿ عممي، إذ كيؼ يمكف قبوؿ حياد مفيـو 
النظاـ العاـ والضبط اإلداري عف غاية الدولة ونظاميا السياسي، وكيؼ ال يحصؿ تفاوت في جوىر ومضموف 

ىذا المفيـو في المجتمعات التي تختمؼ مذاىبيا االجتماعية و السياسية واالقتصادية ؟ وكيؼ ومتى تكوف 
سمطة الضبط اإلداري مستقمة عف أيديولوجية الدولة التي توجد فييا ؟ وىؿ مف المنطؽ أال تسخر ىذه السمطة 

لحماية سمطة الدولة ونظاميا االجتماعي؟ كما يصور لنا ذلؾ أنصار القانوف اإلداري الفرنسي ، و دراسة 
النظاـ العاـ في كؿ دولة وتحديد مفيومو فييا يجيض تمؾ اآلراء التي تزعـ بحيادية واستقبللية النظاـ العاـ 
القانوني وتجريده مف مضمونو االجتماعي والسياسي، وعمى ىذا األساس فإف االستغبلؿ الذي يمحؽ الطبقة 

العاممة ال يعتبر اخبلال في الدولة الرأسمالية، بينما يعتبر انتياكا لمنظاـ العاـ في الدولة االشتراكية، كما يعتبر 
الربا إخبلال بالنظاـ العاـ في الدولة اإلسبلمية، بينما يعتبر عمبل مشروعا في الدوؿ الغربية، بينما يعتبر 

انتياكا لمنظاـ العاـ في الدوؿ اإلسبلمية، وال تعتبر الدعاية إلى الحرب في الدوؿ الرأسمالية إخبلال بالنظاـ 
. العاـ، بينما تعتبر إخبلؿ بيذا النظاـ في الدولة االشتراكية

    ومما سمؼ يتضح أف مفيـو النظاـ العاـ ال يمكف تجريده أو عزلو عف طبيعة الدولة ومصمحة الطبقة 
الحاكمة فييا، وبما أف طبيعة الدولة ومصالح ىذه الطبقة تتحدد بالعبلقات السائدة، فإف فكرة النظاـ العاـ 
ستتضمف مجموعة المصالح الناشئة عف سيادة ىذه العبلقات وتدابير تعزيزىا، وىذا ىو الجانب اإليجابي 
لمنظاـ العاـ ، ومف جانب آخر تتضمف ىذه الفكرة تحصيف ووقاية ىذه العبلقات مف األخطار التي تيددىا 

سواء بفعؿ إنساني أو طبيعي أو بفعؿ الجماعات السياسية المناوئة لسيادة ىذه العبلقات وبنائيا الفوقي، وىذا 
ىو الجانب السمبي لمنظاـ العاـ ، ألف ميمة سمطة حماية النظاـ العاـ ستتركز في ىذا المجاؿ عمى تقييد 
حريات اإلنساف وحقوقو إلى الحد الذي يؤدي إلى تحقيؽ ذلؾ التحصيف، وتمؾ الوقاية التي تيدد بالخطر 
العبلقات اإلنتاجية السائدة، وعمى ىذا األساس فإف مفيـو  النظاـ العاـ يمكف تحديده وفقا لما تقدـ ىو 

مجموعة مف القواعد واإلجراءات التي تسف وتتخذ لحماية مصالح ذلؾ النظاـ السياسي واالجتماعي )
، والجديرىنا أنو يمكف أف يعترض عمى ىذا التحديد مف  (وواالقتصادي السائد في الدولة في جوانبيا المختمفة

حيث أف النظاـ القانوني الرأسمالي ال يكرس تدابير الضبط اإلداري لحماية مصمحة الطبقة البورجوازية الحاكمة 
نما يستيدؼ في الكثير مف األحواؿ حماية أمف وصحة وسكينة جميع المواطنيف،  ونظاميا االجتماعي، وا 
بغض النظر عف انتماءاتيـ كما ىو الحاؿ في تدابير الضبط التي تتخذىا اإلدارة بشأف مكافحة األوبئة أو 

                                                           
أف الضبط اإلدارم كوظيفة اجتماعية زلايدة ىو ضرب من األماف كتشبث بوىم من أكىاـ : زلمد عصفور، البوليس كالدكلة، حيث يرل/ أنظر د - 1

.. 232 مرجع سابق ، ص 1972الدديقراطية كىو ابعاد محاية النظاـ العاـ من االعتبارات كادلؤثرات السياسية اليت ترتبط بكياف الفكرة ذاهتا، القاىرة 
 .159سامي مجاؿ الدين، أصوؿ القانوف اإلدارم، نظرية العمل اإلدارم،  مرجع سابق ، ص / د   - 



81 
 

األمراض الخطيرة وتدابير الشروط الصحية في المصانع والمنشآت التجارية لحماية العماؿ مف مخاطر التموث 
واألخطار المينية، وكذلؾ تدابير الضبط المتعمقة بتحقيؽ اليدوء في المناطؽ الساكنة وغيرىا، أليس جميع ىذه 

التدابير تستيدؼ تحقيؽ النظاـ العاـ عمى الرغـ مف أنيا غير مخصصة فقط لحماية النظاـ االجتماعي 
والسياسي السائد؟  

    نعـ إف مثؿ ىذا االعتراؼ يكوف صحيحا إذا لـ نأخذ بعيف االعتبار أف مثؿ ىذه المسائؿ أو بعضيا التي 
تدخؿ ضمف تدابير الضبط اإلداري في الدولة الرأسمالية، ال تجد فييا الطبقة البورجوازية السائدة تعارضا 
نما ىي جزء مف متطمباتيا الحياتية التي ال يمكف ليا  أساسيا مع مصالحيا وطبيعة نظاميا االجتماعي، وا 
االستغناء عنيا، عمى ىذا األساس فيي جزء مف نظاميا العاـ الذي تؤمف حمايتو بواسطة تدابير الضبط 
اإلداري، لذلؾ إذا وجد تعارض بيف متطمبات الحياة االجتماعية لمطبقات المحكومة ومصالح الطبقة الثرية 

الحاكمة، فإف ىذه المتطمبات ال تدخؿ ضمف مفيـو النظاـ العاـ وال تكرس ليا تدابير ضبطية لحمايتو، حتى 
لو كانت ىذه المتطمبات تتعمؽ بأمف وصحة وسكينة قطاع واسع مف ىذه الطبقات المحكومة، وتبرز أمثمة 

كثيرة وواضحة تعزز ىذه النتيجة مف أىميا قياـ العديد مف الدوؿ  الغربية المتقدمة بدفف النفايات النووية في 
مناطؽ قريبة مف مساكف الطبقات الفقيرة، والقياـ بإجراء التجارب الكيميائية والجرثومية عمى اإلنساف وانتشار 
األمراض الخطيرة بسبب ذلؾ ، تشجيع تجارة المخدرات الخطيرة عمى صحة المواطنيف، تشجيع إنتاج األفبلـ 
الجنسية والدعارة وأفبلـ العنؼ التي تشكؿ خطرا عمى شخصية اإلنساف وخاصة األطفاؿ، ولكؿ ذلؾ يبقى 

مفيومنا لمنظاـ العاـ السابؽ تحديده صحيحا سواء في شقو اإليجابي أو جانبو السمبي، فيو مف جانب يكرس 
مصالح النظاـ االجتماعي السائد سواء كاف ذلؾ في النظاـ الرأسمالي أو غيره،وىو مف جانب آخر يحمي ويقي 

ىذه المصالح مف األخطار التي تيدد كيانيا، لذلؾ يصبح ىذا المفيـو أشمؿ مف أف يتحدد بالعناصرالثبلث 
التي حددىا الفقو اإلداري، والمتمثمة في األمف العاـ والصحة العامة والسكينة العامة، ألنو يتسع إلى مجاالت 

.  تتجاوزالمياـ البسيطة التي تضمنتيا تمؾ العناصر 1اجتماعية واقتصادية وسياسية
      و صيانة النظاـ العاـ يمكف أف يتحقؽ بواسطة ىيئات عسكرية وىيئات قضائية كما قد يتحقؽ عبر قياـ 
الييئات اإلدارية التي تتولى جوانب ىذه الصيانة ، فجياز القضاء يمكنو أف يتدخؿ لحماية النظاـ العاـ مف 
خبلؿ استخداـ وسائؿ الضبط القضائي في المجاالت المقررة قانونا، إال أف ىذه الوسائؿ ال تفي بحاجات 
. 2النظاـ العاـ خصوصا في تمؾ األحواؿ التي يتعرض فييا النظاـ العاـ إلى خطر داىـ ييدد كياف الدولة

                                                           
 .96رياض عيسى، القانوف اإلدارم، مرجع سابق ، ص /  ،أنظر د85بشَت بلعيد، القضاء ادلستعجل يف األمور اإلدارية،  مرجع سابق، ص  - 1
ـ ادلتعلق بوضع ٖتت محاية الدكلة العقارات كادلنقوالت اليت قدتنتج عن طريق احلصوؿ عليها 09/05/1963 ادلؤرخ يف 168-63راجع ادلرسـو رقم  -2

 .(النسخة بالفرنسية)ـ،   15/05/63 مؤرخة يف 30ج،عدد .ر. كتسيَتىا كاستغالذلا ما من شأنو االخالؿ بالنظاـ العاـ كالسالمة الوطنية، ج
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     كما أف المجوء إلى الييئات العسكرية والقوات المسمحة ال يكوف إال في الظروؼ االستثنائية التي تبرر 
تدخؿ كؿ ىذه الييئات، وعمى ىذا األساس أصبحت ميمة حماية وصيانة النظاـ العاـ مف المجاالت المحجوزة 

لئلدارة لمقياـ بيا حسب الوسائؿ والتدابير المقررة ليا في ىذا الشأف، ومف ىنا برزت أىمية دراسة التنظيـ 
، ومثؿ ىذه التدابير التي  (الضبط اإلداري)القانوني ليذه الوسائؿ والتدابير التي أطمؽ عمييا الفقو اإلداري اسـ 

نما تتولى أمرىا عدة جيات تابعة لمدولة، تمارسيا  تستيدؼ صيانة النظاـ العاـ ،ال تقوـ بيا جية واحدة، وا 
حسب اختصاصاتيا المقررة قانونيا، فالجياز التشريعي يتكمؼ ببعض التدابير التي تدخؿ ضمف نطاؽ وظيفتو 
التشريعية، والجياز القضائي يتكفؿ بجانب محدد مف النظاـ العاـ، ويستخدـ وسائمو القضائية التي تمكنو مف 
حمايتو ، ويمارس الجيازاإلداري جزء كبيرمف ىذا النشاط، ويتخذ التدابيراإلدارية البلزمة لتحقيؽ ميمتو في 

 1 .صيانة النظاـ العاـ، لذلؾ سنقتصرفي دراستنا عمى ىذا الجانب الذي يتواله الجيازاإلداري 
    نخمص مما سبؽ تحميمو وتعميمو لمفيـو وتطور ماىية النظاـ العاـ بصفة عامة إلى اتساـ فكرتو بالمرونة 
والتشعب، فيي فكرة عامة وواسعة ومطاطة، نظرا لشمولو  لكافة فروع النظاـ القانوني في الدولة،ولقد ترتب 
عمى فكرة مرونة النظاـ العاـ وعدـ تحديدىا إلى تبايف نظرة الفقياء الصطبلح النظاـ العاـ، مما يؤدي إلى 

. إثارة الشؾ حوؿ وجود فكرتو كحقيقة قانونية قائمة بذاتيا

 :مف الػنظػاـ العػاـ  مػكقػؼ الػمشػرع كالػفػقػو: الػفػرع الػثانػي 
نما اكتفى فقط إف :أ ػ مػكقػؼ الػمشرع مف الػنػظػاـ الػعػاـ   المشرع الفرنسي لـ يضع لو مفيوما محددا وا 

 1884/ 4 /05باإلشارة إلى العناصرالتي يتكوف منيا النظاـ العاـ وىو ما نستنبطو مف القانوف المؤرخ في 
 مف القانوف الفرنسي المذكور آنفا تنص عمى أف 97:فيما بتعمؽ بتحديد اختصاص السمطات المحمية، فالمادة

. 2(كفالة حسف النظاـ واألمف والصحة العامة)الغرض مف البوليس المحمي ىو
     نستنتج أف ىذا المشرع لـ يضع مفيوما محددا لمنظاـ العاـ ، وكذلؾ لـ يحدد أغراض الضبط اإلداري 
بشكؿ واضح ، ويبيف ىذا النص بأف عناصر النظاـ العاـ التقميدية وىي حسف النظاـ بمعنى السكينة العامة 
واألمف العاـ، ويطمؽ عميو الفقياء السبلمة العامة، وينصرؼ إلى منع وقوع الحوادث، وكذلؾ االحتياط مف 

 05 مف قانوف 97 ،و نبلحظ في ىذا الصدد باف المادة 3وقوعيا ثـ الصحة العامة وىي العنصر التالي
ـ وىذه بدورىا 77 يناير 27:  مف قانوف البمديات الصادرفي131ـ وتقابميا الفقرة الثانية مف المادة 04/84/

ـ والذي 96 02 /21 الصادر في 142 مف القانوف الجديد رقـ 2212أصبحت حاليا الفقرة الثانية مف المادة 

                                                           
 ،.  كما بعدىا369عمار عوابدم، القانوف اإلدارم، مرجع سابق ص / د - 1
 .. كما بعدىا56زلمد شريف مساعيل عبد اجمليد، سلطات الضبط اإلدارم يف الظركؼ االستثنائية، مرجع سابق ، ص / د - 2
 .مرجع سابق24حلمي عبد اجلواد الدقركقي، رقابة القضاء على ادلشركعية الداخلية ألعماؿ الضبط اإلدارم،  رسالة دكتوراه  ،ص / د_3
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 لـ تضعا مفيوما محددا لمنظاـ العاـ، 2212 و131يتعمؽ بالجماعات اإلقميمية أو المحمية وىما المادتاف
نماأشرتا فقط إلى العناصراألساسية التي يتكوف منيا ىذا النظاـ العاـ وىي األمف العاـ والصحة العامة :وا 

. والسكينة العامة  

نجد أنو يمسؾ أيضا عف تعريؼ النظاـ العاـ بؿ اكتفى فقط بالنص عمى  :ػ أما مكقػؼ المشرع الجزائرم 
غرضو المشروع ىوحفظ النظاـ العاـ دوف أف يوضح مضموف ىدفو، وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي 

الفرنسي )تنص عمى النظاـ العاـ فيي كثيرة، والجديربالذكر ىو أف المشرع الجزائري كغيره مف المشرعيف 
، ويتجمى ذلؾ عمى .لـ يعرفا النظاـ العاـ بؿ التزما فقط بتبياف غرضو وىو النظاـ العاـ ومكوناتو (والمصري

الوالئي والبمدي الجزائرييف المذاف ينصاف عمى صبلحية الوالي ورئيس 1سبيؿ المثاؿ في نصوص مواد القانونيف
المجمس الشعبي البمدي عمى المستوى المحمي في ىذا المجاؿ وغيرىما مف التشريعات الوطنية  التي نصت 

عمى أف ىدؼ الضبط اإلداري ىوالنظاـ العاـ دوف أف تعرؼ وتوضح ىذا األخير بؿ اكتفت فقط باإلشارة إليو 
لى العناصر المكونة لو فقط دوف شرحو أو تعريفو ، وما    يستنبط ىو أف المشرع لـ يحدد النظاـ العاـ  وا 
نما حدد عناصره تحديدا عاما ال تفصيميا لكي يستطيع الضبط  ويعرفو بدقة في إطار الضبط اإلداري ، وا 

اإلداري أف يساير المستجدات التي يمكف أف تؤثر عمى النظاـ العاـ، وليذا جاءت ىذه النصوص مرنة، ألف 
. فكرة النظاـ العاـ تتسـ بعدـ الثبات واالستقرار، فيي متغيرة ومتطورة حسب ظروؼ الزماف والمكاف 

لقد اختمؼ الفقو سواء الفرنسي أو العربي في تحديد : ب ػ تحػديػد ماىػيػة الػنػظػاـ الػعػاـ فػقػيا 

مفيـو النظاـ العاـ اختبلفا كبيرا مف حيث نطاؽ تطبيقو ونطاؽ زمانو ومكانو، فمنيـ مف يرى أف النظاـ العاـ 
ذلؾ النظاـ السمبي الذي يعتمد عمى التدخؿ المحدود لمدولة في مجاؿ األنشطة الفردية، فالنظاـ العاـ يعني )ىو 

/ 05/04 مف قانوف 97اختفاء االضطرابات، ويقـو عمى حماية قواعد اجتماعية معينة وردت في المادة 
 والمختمؼ في تفسيرىا مف حيث تحديد ىذه العناصر عمى سبيؿ الحصر أو عمى سبيؿ المثاؿ،  2 ـ1884

مجموعة الشروط البلزمة لؤلمف واآلداب العامة التي )بينما يرى جانب آخر مف الفقو بأنو يقصد بالنظاـ العاـ 
يتسع – حسب ىذا الرأي – ال غنى عنيا لقياـ عبلقات سميمة بيف المواطنيف، وعمى ذلؾ فإف النظاـ العاـ 

  .3(ليشمؿ الجانب األدبي أو المعنوي باإلضافة إلى الجانب المادي

                                                           
   ،                          29/02/2012: ، ادلؤرخة يف12ج، عدد .ر.  ادلتعلق بالوالية، ج21/02/2012 ادلؤرخ يف 07-12أنظر القانوف رقم  - 1

 .، مرجع سابق94  ك89 ككذلك ادلادتُت 88ادلادة .  ادلتعلق بالبلدية11-10:  راجع القانوف رقم
2 - Livet Pierre, Op Cit, p 35. 
3 - M. Waline, Op, Cit, p 641. 
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بأف فكرة النظاـ العاـ الذي تقـو بحماية السمطة : يرى (ىكريك):    وأما الفقو التقميدي وعمى رأسو الفقيو
 لمنظاـ العاـ ، ويجب أف 1الضبطية اإلدارية يجب أف يكوف ماديا وأف يقتصر عمى العناصر التقميدية الثبلث

تستيدؼ وسائؿ الضبط صيانة النظاـ العاـ في مظيره المادي فقط، فمنع االضطراب الممموس الذي ييدد أمف 
 ، فتبعا لذلؾ ال يدخؿ في والية الضبط صيانة النظاـ العاـ المعنوي حيث ذىب 2الناس أو سكينتيـ أو صحتيـ

البعض إلى أف النظاـ العاـ الذي ييدؼ الضبط اإلداري إلى المحافظة عميو يتحدد بطابعو المادي أساسا، فيو 
. يتعمؽ بتجنب االضطرابات الظاىرة والخارجية

    وترتيباعمى ما سمؼ يمكف القوؿ بأف الجانب المادي أو الخارجي لفكرة النظاـ العاـ كاف محؿ اتفاؽ 
جماع بيف الفقياء،إال أف األمر يختمؼ بالنسبة لمجانب المعنوي لفكرة النظاـ العاـ، وعمة ىذا االختبلؼ يرجع  وا 

ـ ألف 1884/ 04 /05 مف قانوف9: إلى أف بعض الفقياء الفرنسييف متمسكوف بالطابع الشامؿ لنص المادة
المادة المذكورة ال تعتبر الجانب المعنوي ضمف جوانب فكرة النظاـ العاـ، بينما يرى البعض أف تمؾ المادة 
بيانية وداللية فقط، حيث أدرجت لمحفاظ عمى اآلداب العامة ضمف المياـ المختمفة لمضبط البمدي، وبالتالي 

. 3إدراج الجانب المعنوي ضمف مضموف النظاـ العاـ
، 4(النظاـ العاـ حالة فعمية معارضة لمفوضى): (ىوريو):تعريؼ األستاذ:     ومف التعاريؼ المؤكدة لما سمؼ 

وما يمكف مبلحظتو عمى ىذا التعريؼ أنو أغفؿ الجانب المعنوي لمنظاـ العاـ باإلضافة إلى عمومية مصطمح 
الفوضى في التعريؼ، فيو لـ يوضح ماىيتيا ومتى نكوف في فوضى؟ حتى يستطيع الضبط اإلداري التصدي 

بأف :) (باليفك )ليا، عمى الرغـ مف اتساـ ىذا التعريؼ بالواقعية وبالجانب الفعمي والعممي،       و يعرفو
 ويؤخذ عميو ما أخذ عمى التعريؼ السالؼ 5(ىدؼ البوليس اإلداري ىدؼ سمبي شعاره عدـ وجود الفوضى

النظاـ العاـ يعني المحافظة عمى األمف العاـ والراحة العامة ):  بقولو6زيف العابديف بركات/ الذكر، ويعرفو د
والسبلمة العامة وعمى ذلؾ يدخؿ ضمف أغراض الضابطة اإلدارية كمما دعت الضرورة لممحافظة عمى النظاـ 

، فما يستنتج مف مضموف ىذا التعريؼ أنو يحصر النظاـ العاـ عمى األمف والراحة العامة والسبلمة (العاـ

                                                           
1- René Chapus, Ibid. 

 .368ـ، ص 1992زلمودعاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، دار الفكر العريب، القاىرة عاـ / د - 2
 .  كما بعدىا167فيصل نسيغة كرياض دنش، النظاـ العاـ مرجع سابق  ، ص  - 3

4- Jean Castagne, le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de la police administrative, librairie 
Gle de droit et de jurisprudence, année 1967, p 31. 

 .مرجع سابق .32سكينة عزكز ، ص  - 5
بلحاج العريب يف النظرية العامة لاللتزاـ يف / أما د- 491، ص 1979زين العابدين بركات، مبادئ القانوف اإلدارم، دمشق مطبعة رياض، طبعة / د - 6

ـ، حيث يعرؼ النظاـ العاـ بأنو رلموع ادلصاحل األساسية اليت يقـو عليها كياف اجملتمع، سواء كانت سياسية أك 1985: ، سنة1القانوف ادلدين اجلزائرم ج
 .149اجتماعية أك اقتصادية، ص 
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ىو السبلـ واألمف )العامة وبالتالي فيو يضيؽ مف نطاؽ النظاـ العاـ ، ويعرفو آخر بأف النظاـ العاـ 
. 1(لممجموعة الوطنية وأف النظاـ العاـ مف المياـ األولى لمضبطية اإلدارية

عمارعوابدي بأف المقصود بالنظاـ العاـ في مفيـو القانوف اإلداري والوظيفة اإلدارية في الدولة /   بينما يعرفو د
المحافظة عمى األمف العاـ والصحة العامة والسكينة العامة واآلداب ): وكيدؼ وحيد لمبوليس اإلداري ىو

العامة بطريقة وقائية، وذلؾ عف طريؽ القضاء عمى كؿ المخاطر واألخطار، ميما كاف مصدرىا التي قد تيدد 
 ، ومف التعاريؼ التي نرى بأنيا شاممة وجامعة ألنو يعبر ويساير واقع 2(عناصر ومقومات ىذا النظاـ

ومضموف النظاـ العاـ حسب طبيعة ظروؼ الزماف والمكاف، وليذا نظيؼ صوتنا إلى صوت مؤيدييا، ىو 
يعتبر مف المفاىيـ الثابتة ذات المضموف ):  في وصفو لمنظاـ العاـ بأنو(بركسبير )التعريؼ الذي جاء بو الفقيو

عبارة عف غبلؼ فارغ وأف الحديث عف النظاـ العاـ ىو مجرد ) ، وىناؾ مف وصؼ النظاـ العاـ بأنو 3(المتغير
،  إال أنو إذا كاف النظاـ العاـ ثابت الوجود وضروري في كؿ زماف ومكاف ومف الحقائؽ المسمـ 4(كبلـ مطاط

بيا، غير أف مفيومو متصؿ بظروؼ متباينة ومتعددة زمانيا ومكانيا، ففكرتو مرنة ومتطورة ومركبة ومتشعبة 
ومطاطة تختمؼ مف نظاـ سياسي آلخر حسب ظروؼ الزماف والمكاف، بحيث ماقد يكوف اآلف مف النظاـ العاـ 
قد ال يكوف كذلؾ بعد فترة وفقا لفمسفة النظاـ السائد ، وما قد يكوف مف النظاـ العاـ في دولة ما، قد ال يكوف 

كذلؾ في دولة أخرى ، وقد يختمؼ مفيومو داخؿ الدولة الواحدة ، وليذا فقد ترتب عمى مرونة فكرتو عدـ 
تحديدىا مما أدى إلى تبايف نظرة الفقياء لمصطمح النظاـ العاـ ، مما أدى إلى إثارة الشؾ حوؿ وجود فكرتو 
كحقيقة قانونية قائمة بذاتيا ، وبالتالي نستنتج أف الفقو اإلداري لـ يحسـ النزاع في ىذا المجاؿ بؿ ترؾ ذلؾ 

. لمقضاء اإلداري لمفصؿ واالجتياد بصفتو كمصدر مف مصادر القانوف اإلداري 

   :مػكقػؼ القػضػاء اإلدارم مف الػنظػاـ الػعػاـ : الػفػرع الثالث
 المذكورة آنفا عمى سبيؿ الحصر وتمسكيـ بالطابع التحديدي ليا 97     إذا كاف تفسير الفقياء ألحكاـ المادة 

ف كاف في  قد أصبح باطبل وخاصة بعد الحموؿ القضائية وصدور األحكاـ القضائية المتعمقة باآلداب العامة، وا 
البداية كانت األحكاـ القضائية ال تأخذ بعيف االعتبار انتياؾ اآلداب العامة إال في حالة إذا كانت مف شأنيا 

إحداث اضطرابات مادية وأف النظاـ العاـ المعنوي لـ يكف لو أي اعتبار فيما يتعمؽ بالضبط اإلداري، 
:     ىماوتوضيحا لذلؾ ولوبإيجاز أف ما يمكف استنباطو مف ىذا المجاؿ، يجب أف نميز بيف مرحمتيف اثنتيف 

ـ، فقبؿ ىذه السنة كاف القضاء اإلداري الفرنسي ال 1959وىي مرحمة ما قبؿ عاـ : المرحمػة األكلػى  (أ 
                                                           

1- (…l’ordre public c’est la paix et la sécurité de la collectivité nationale maintien de l’ordre et la 
première mission de la police administrative, vocabulaire de l’administration, Hachette, agence de 
coopération culturelle et technique, Paris, p 176 et 182. 

  .                                                              79أنظر بشَت بلعيد ، مرجع سابق  ، ص    - 
 .ـ1988، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، عاـ 04/12/1987عمار عوابدم، اجمللة اجلزائرية للعلـو االقتصادية كالسياسية،  - 2

3- Kadi, les attributions du Wali en matière de régalement de D.E.S., faculté de droit d’Alger, année 
1976, p 20. 
4- Paul Bernard, la notion d’ordre public en matière de droit administratif, p 03. 
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يعطي أية أىمية لعنصر اآلداب واألخبلؽ العامة وال يعتبر مف النظاـ العاـ، وبالتالي كاف يمغي كؿ اإلجراءات 
والتصرفات المتعمقة بالضبط اإلداري التي تمس بحقوؽ وحريات األفراد بحجة المحافظة عمى النظاـ العاـ ، 

ويرتب المسؤولية بالتعويض عف األضرارالناجمة عف ىذه اإلجراءات، أال أنو لـ يستمر األمر عمى ىذا الوضع 
 (لوتيسيا)ـ في قضية 08/12/1959ـ وبالضبط منذ صدور حكمة المؤرخ في 1959، حيث أنو بعد سنة 

والشركة الفرنسية إلنتاج واستثمار األفبلـ، أصبح قضاء مجمس الدولة الفرنسي يعتبراآلداب واألخبلؽ العامة 
 ، وقد صدرت أحكاـ عديدة بعد ىذه 1مف النظاـ العاـ وكيدؼ مف أىداؼ الضبط اإلداري (الجانب المعنوي)

القضية والتي تقرر السمطة الضبطية التدخؿ لحماية النظاـ العاـ الخمقي، وأصبح االىتماـ بالسموؾ واألخبلؽ 
أمر يمكف أف يكوف ىدفا مشروعا لمضبط اإلداري عند ممارسة اإلدارة لنشاطيا، وبذلؾ فإف مجمس الدولة 

الفرنسي انتيى إلى األخذ بالرأي الغالب في الفقو ، وىو أف النظاـ العاـ يشمؿ النظاـ المادي واألدبي ، بؿ فإف 
ىذا المجمس قد توسع في عناصر النظاـ العاـ أيضا حيث جعؿ النظاـ العاـ يشمؿ عناصر أخرى غير 

 . العناصر التقميدية ، فأضاؼ عنصر جماؿ الرونؽ والرواء وعنصر حماية البيئة  
    كما قضى مجمس الدولة الفرنسي بأف البمديةالتممؾ حؽ نقؿ األسواؽ مف مكانيا لغير أغراض النظاـ العاـ 

والذي قضى بإلغاء  (بونت فارس فالوف )ـ في قضية بمدية 1975 / 22/01وذلؾ في حكمو الصادر بتاريخ 
القرار البمدي الصادر بمنع المارة الجائميف في غير اليـو المخصص لمسوؽ األسبوعي مع نقؿ ذلؾ السوؽ إلى 

لزاـ المدعي عميو بدفع التعويض لممدعى  ،أما بالنسبة لمقضاء المصري نجد أف مجمس الدولة 2ميداف آخر وا 
المصري قد أكد الحؽ في حماية وصيانة اآلداب العامة باعتبارىا عنصرا مف عناصر النظاـ العاـ، حيث 

ـ برفض الدعوى المرفوعة أماميا 14/01/1986قضت محكمة القضاء اإلداري في حكميا الصادر بتاريخ 
بطمب إلغاء القرار اإلداري الصادر مف المدير العاـ لئلدارة العامة لمرقابة عمى المصنفات الفنية، بسحب 

الترخيص السابؽ منحو إلحدى األفبلـ حماية لآلداب العامة ومصالح الدولة العميا، حيث رفضت المحكمة أف 
تعطي لمقرار الصادر مف لجنة التظممات بإلغاء القرار الصادر بسحب الترخيص أية حجة، وقالت المحكمة أف 
قرار لجنة التظممات غير ممـز لئلدارة العامة لمرقابة  وال يعدو أف يكوف رأيا استشاريا لئلدارة أف تتبناه أو أف 

تطرحو جانبا، إلى أف انتيت المحكمة إلى أف القرار المطعوف فيو قائـ عمى سبب صحيح مف القانوف، ويكوف 
، وىذا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نظرا لوجود أحكاـ كثيرة في ىذا المجاؿ وبذلؾ 3الطعف عميو خميقا بالرفض

يكوف مجمس الدولة المصري يقر بوجود نظاـ عاـ خمقي مستقؿ عف النظاـ العاـ المادي التقميدي، ولـ يحدد 
مفيوما معينا أو مضمونا ثابتا ليذا النظاـ، ألف فكرة النظاـ العاـ الخمقي كما سمؼ القوؿ مرنة ومتطورة تتغير 

. بتغير ظروؼ الزماف والمكاف التي تقع وتحدث في المجتمع

                                                           
 . كما بعدىا168للتفصيل راجع، فيصل نسيخة كرياض دنش، النظاـ العادل، ، مرجع سابق ص  - 1
حساـ مرسي ،سلطة /د: ، مشار إليو يف ىامش 46:  أمحد حافظ صلم ، ص1983 العدد الثاين ديسمرب 25احلكم منشور ٔتجلة العلـو اإلدارية السنة  - 2

 .142: ـ، ص2011اإلدارة يف رلاؿ الضبط اإلدارم دراسة مقارنة يف القانوف الوضعي كالفقو اإلسالمي ، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية عاـ 
صليم أمحد فتح اهلل / أنظر د-  قضائية غَت منشور ، 37 لسنة 5569 يف القضية رقم 14/01/1986حكم زلكمة القضاء اإلدارم الصادر يف  - 3

 .  ،مرجع سابق 97حسُت، فاعلية األداء الضبطي لرجاؿ الشرطة، ص 
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 فقد ورد تعريؼ في حيثيات قرارالغرفة اإلدارية بمجمس قضاء :أما الػقػضػاء اإلدارم الػجػزائػرم 
إننا نقصد مف خبلؿ عبارة النظاـ العاـ مجموعة القواعد  ) : 1فيو جاء ـ حيث27/01/84الجزائرمؤرخ في

البلزمة لحماية السمـ اإلجتماعي الواجب الحفاظ عميو ، لكي يتمكف كؿ ساكف عبر التراب الوطني، مف 
واعتبارا أنو ميما تعمؽ األمر بمفيـو  (استعماؿ قدراتو الشرعية في حدود حقوقو المشروعة في مكاف إقامتو 

كما أكد حؽ اإلدارة في حماية النظاـ العاـ الجمالي ...غير مستقر يتطور بتطور األزمنة واألوساط االجتماعية
 ـ جاء فيو 15/04/2003في عدة قرارات الصادرة منو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حيث صدر قراره بتاريخ 

حيث اتضح لمجمس الدولة بعد االطبلع عمى كؿ ما احتوى عميو ممؼ الدعوى مف وثائؽ ومستندات أنو حقيقة 
تحصؿ المستأنؼ ترخيص مف المستأنؼ عمييا بوضع كشؾ جاىز بشرط أف يكوف ىذا األخير في حالة 

مبلئمة ال تشوه المنظر العاـ واحتراـ قواعد النظافة، حيث أف اإلدارة ليا سمطة الضبط اإلداري والمحافظة عمى 
 27/01/1982حماية عمراف البمدية ، وجاء في حيثيات قرار الغرفة اإلدارية بمجمسي قضاء الجزائر بتاريخ 

لفظ النظاـ العاـ يعني مجموعة القواعد البلزمة لجدية السمـ االجتماعي، والواجب توفرىا لكي )حيث أف 
. 2(يستطيع كؿ إنساف ممارسة جميع حقوقو األساسية عبر التراب الوطني في إطار حقوقو المشروعة

      وما يستنبط مف ىذا التعريؼ ىو أف النظاـ العاـ معناه األمف والطمأنينة ألف المعنى العكسي أي 
اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ نتيجتو حدوث االضطرابات االجتماعية كالمظاىرات التي تتبعيا عمميات الكسر والنيب 
واالعتداء عمى أمف األشخاص وممتمكاتيـ، وقد تعتبر تصرفات ما في مجتمع معيف وفي زمف معيف مساسا 
بالنظاـ العاـ بينما تعد في مجتمع آخر مف الحقوؽ األساسية لؤلفراد حسب التقاليد والعادات والقواعد الدينية 

 عف 32واألخبلقية المتبعة في أي مجتمع مف المجتمعات ، ومفيـو النظاـ العاـ مثبل يختمؼ في نص المادة 
 ، ومفيـو النظاـ العاـ 3 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رغـ أنيما يتعمقاف بالنظاـ العاـ45أحكاـ المادة 

مفيوـ مرف ومتطور، ىو االمف واالستقرار داخؿ المجتمع، وىذا األخير المتغير حسب ظروؼ و طبيعة 
المكاف والزماف وفقا لممصمحة العامة، ونفس الشيء بالنسبة لمفيـو النظاـ العاـ في القانوف الخاص مثمما سمؼ 

،  وتحديد مضموف النظاـ يتكفؿ بو القضاء عند النظر في المنازعات فيو يستنتجو مف وقائع . شرحو آنفا
الخصومة المعروضة عميو وال يضع معايير جامدة تبمور إحساسو بماىية النظاـ العاـ كي ال يتقيد بيا 

                                                           
1 - Cour  d alger ( ch ad) 27 /01/1982 ,ministre de la gustice c/msneoamhamed. 

ناصر لباد ، القانوف اإلدارم ، كما أشار أيضا إذل مفهـو النظاـ العاـ يف موضوع لقرارصادرعن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا : كجاء ىذا التعريف يف مرجع - 
حيثاعترب أف .ضد كزير الداخلية كقد أكد القضاء يف ىذا القرارعلى الطبيعة النسبية كبالتارل الظرفية دلفهـو النظاـ العاـ /ـ ، س1993 14/02:مؤرخ يف

 .18: ـ مرجع سابق ، ص1963ـ استنادا إذل معايَت كانت تطبق يف سنة 1992ادلساس بالنظاـ العمومي الديكن تقييمو يف سنة 
2- (Considérant que par l’expression « ordre public » on entend l’ensemble des règles nécessaire au 
maintien de la paix sociale qu’il faut préserver pour que chaque habitant, sur l’étendue du territoire 
national, puisse exercer toutes ses facultés légitimes dans les limites de ses droits légaux au lieu de sa 
résidence …). 

 مرجع سابق. 80أنظر السيد بشَت بلعيد، ، ص  - 
 . 81كأنظر بشَت بلعيد،  مرجع سابق ، ص . ، ادلعدؿ كادلتمم، مرجع سابق09-08أنظر قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية، رقم  - 3
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مجموعة القواعد التي تكرس وتحمي ): ، وعمى ضوء ما سمؼ توضيحو يمكف تعريؼ النظاـ العاـ ىو1مستقببل
مصالح النظاـ السائد في الدولة في جوانبيا المختمفة، فيي ذات مضموف مرف متغير تتأثر بالقواعد الدينية 
واألخبلقية والعرفية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تسود المجتمع وتطوراتو حسب األمكنة واالزمنة 

. (ومف نظاـ حكـ آلخر

الػمػطػمػب الػثػانػي 
عػناصػر الػنػظػاـ الػعػاـ الػمػاديػة أك الػتػقػمػيػديػة 

     تأسيسا عمى التعريؼ الضيؽ لمنظاـ العاـ نجد أف مفيوـ ىذا األخير قد ارتبط بمفيـو وظيفة الدولة، حيث 
أف دورىا كاف مقتصرا عمى الدفاع مف أجؿ ضماف حماية أفراد الجماعة مف كؿ االضطرابات دوف التدخؿ في 
نشاطاتيـ الخاصة، حيث أف الفقو التقميدي قد حصر مفيـو النظاـ العاـ في مفيوـ ضيؽ وسمبي مف جية، 

ومف جية أخرى إف التضييؽ في مفيـو النظاـ العاـ يؤدي حتما إلى التضييؽ في عناصره ومقوماتو 
وخصائصو ، والفقو التقميدي في مفيـو النظاـ العاـ  يقصد بو عدـ وجود الفوضى واالضطرابات، وبالتالي ىو 

المشار إليو  (ىوريو)ذلؾ النظاـ المادي الذي يستيدؼ تحقيؽ حاالت معينة واقعية ممموسة وىو ما أكده الفقيو 
سابقا الذي اعتمد في تحديد تعريؼ معنى النظاـ العاـ عمى طبيعتو ، حيث أضفى عمى النظاـ العاـ الطابع 

زيف العابديف بركات، كاف واضحا جدا مف حيث تحديد العناصر / المادي دوف الجانب الخمقي، بينما نجد د
النظاـ العاـ يعني المحافظة عمى األمف العاـ والراحة العامة )المادية المكونة لمنظاـ العاـ الذي يرى أف 

المذكور سابقا، وعناصر النظاـ العاـ حسب المفيـو التقميدي ينصرؼ إلى عناصر ومقومات  (والسبلمة العامة
أف  (Marcel Félineمارسيؿ فاليف)األمف العاـ، الصحة العامة والسكينة العمومية، وىو ما أكده : ثابتة وىي

األمف والسكينة والصحة العامة ىي العناصر الوحيدة التي يمكف لسمطة الضبط البمدي اتخاذىا عند تحديد )
، وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نستنتج أنو قد ساير نظيره الفرنسي كما قمنا، حيث أنو 2(وتقييد حرية المواطنيف

لـ يتعرض إلى تحديد مفيـو النظاـ العاـ بؿ اقتصر عمى تحديد عناصره المادية الثبلثة المكونة لو بموجب 
الوالي مسؤوؿ ):114: البمدي حيث نص في أحكاـ المادة10-11: الوالئي ورقـ07ػ12:أحكاـ القانونيف رقـ

يقـو رئيس المجمس الشعبي ) 88:،والمادة (عمى المحافظة عمى النظاـ واألمف والسبلمة والسكينة العمومية 
. 3(...السيرعمى النظاـ والسكينة والنظافة العمومية ... البمدي تحت إشراؼ الوالي بما يمي 

 المتعمؽ باألحزاب السياسية نستنبط مما جاء في أحكاـ 04ػ 12:      أماأحكاـ القانوف العضوي رقـ 
أنو يقصد بيا النظاـ العاـ المادي وليس النظاـ العاـ  (...االضطرابات الوشيكة الوقوع ... ) منو 04:المادة

                                                           
 ، . 154سامي مجاؿ الدين، أصوؿ القانوف اإلدارم نظرية العمل االدارم مرجع سابق ،  ص / د - 1
 ،. 33راجع سكينة عزكز، عملية ادلوازنة بُت أعماؿ الضبط اإلدارم كاحلريات العامة،  مرجع سابق ص  - 2
 ـ.2011:،عاـ37، عدد .ج.ر.  ادلتعلق بالبلدية، ج2011 جواف 22 ادلؤرخ يف 11ػ10أنظر القانوف رقم  - 3
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، ولمفيـو النظاـ العاـ الضيؽ والمقتصرعمى العناصرالمادية التقميدية أىمية بالغة وذلؾ حتى ال ينتج 1المعنوي
كمجاؿ أماـ سمطات الضبط اإلداري لمتوسع في دائرة التدخؿ في تقيد حريات األفراد الذي يشكؿ خطرا عمى 

القاعدة المتضمنة أف الحرية ىي األصؿ والتقيد ىواالستثناء ، حيث أنو كمما تـ التوسع في نطاؽ النظاـ العاـ 
إال وضيقنا مف مجاؿ حريات األفراد، وىذا طبعا لو أىمية كبرى وذلؾ حتى ال يفتح المجاؿ لسمطات الضبط 
اإلداري لمتوسع أكثر مف البلـز والذي يؤدي إلى تقييد حريات األفراد وىو ما يؤدي إلى تطبيؽ عكس ونقيض 
القاعدة المذكورة آنفا  ويشكؿ خطرا عمييا، وفقا ليذا المفيـو التقميدي لمنظاـ العاـ وتأسيسا عمى ىذا المفيـو 

الضيؽ لو، ليس مف حؽ السمطات الضبطية اإلدارية أف تقـو بتقييد حريات األفراد بغرض صيانة النظاـ العاـ 
المثالي أو حماية اآلداب العامة لسبب بسيط ألنيا ال تدخؿ في نطاؽ غايات وأىداؼ السمطات الضبطية 

األمف العاـ، الصحة : اإلدارية وفقا لممفيـو الضيؽ لمنظاـ العاـ المقتصر عمى العناصر التقميدية المتمثمة في
  .العامة والسكينة العامة

 والسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىو ما مضموف وجوىر ىذه العناصر التي يتكوف منيا النظاـ العاـ؟ وما ىي   
أسسيا القانونية؟تتمثؿ عناصر النظاـ العاـ وفقا لمفقو التقميدي، في ثبلثة عناصر أساسية وىي التي يطمؽ 

:  وىػػي 2بالثبلثية التقميدية التي تبرز وتتجمى في النظاـ المادي الخارجػػي (ىوريو)عمييا الفقيو 

يقصد بو تأميف األفراد مف الحوادث والمخاطر التي تيددىـ   :األمػف الػعػاـ : الػفػرع األكؿ

. 3في أنفسيـ وأمواليـ وأوالدىـ سواء كانت تمؾ الحوادث أوالمخاطرمف قبؿ اإلنساف أو مف كوارث طبيعية

                                                           
 .ـ2012: ،سنة02: ج، العدد.ر.ـ ادلتعلق باألحزاب السياسية ،ج.12/01/2012ادلؤرخ يف 04-12 من القانوف العضوم رقم 64أنظرادلادة  -1
 . مرجع سابق19: ،ص2:ناصر لباد،القانوف اإلدارم،ج:،أنظر73 ك72زلمد زلمد بدراف، مرجع سابق ص /  د630: مرجع سابق، ص:ػدم لوبادير2
ـ الذم حيدد شركط تنظيم التدخالت كاالسعافات كتنفيذىا عند كقوع الكوارث ، كما حيدد 1985/ 08/ 05 ادلؤرخ يف 231-85أنظر ادلرسـو رقم  - 3

السيما أحكاـ .36:ج، العدد.ـ يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث ،ج ر25/08/1985 ادلؤرخ يف 232ػ85:كيفيات ذلك ، انظر كذلك ادلرسـو رقم
ـ يتعلق بوقاية األمالؾ الغابية الوطنية كما جاكرىا من احلرائق، كانظر أيظا 10/02/1987: ادلؤرخ يف 44ػػ87:   ، راجع ادلرسـو رقم 3 ،2 ،1:ادلواد

 07:العدد: ج.ـ ، ينظم كينسق األعماؿ يف رلاؿ مكافحة حرائق الغابات داخل األمالؾ الوطنية ،   ج ر10/02/1987: ادلؤرخ يف75ػػ87: ادلرسـو رقم :
ـ يتعلق بالقواعد ادلطبقة يف ميداف األمن من أخطار احلريق كالفزع كإنشاء جلاف للوقاية كاحلماية 76/ػ20/02 مؤرخ يف 34ػ76:ـ، نظر األمر رقم87،اعاـ 

:  مؤرخ يف36ػ76: ، كانظر أيظا ادلرسـو 291: ، يتعلق بنظاـ األمن من أخطار احلريق كالفزع يف العمارات ادلرتفعة ،ص35ػ76: ادلدنية ، ككذلك ادلرسـو رقم
 37ػ76رقم : ،انظر ادلرسـو294:ـ يتعلق باحلماية من أخطار احلريق كالفزع يف ادلؤسسات اخلاصة باستقباؿ اجلمهور،ص20/02/76

 مؤرخ يف 03ػ 11: ـ، انظراألمررقم12/03/1976 ،21:ج ، العدد:ر.ميتعلق باألمن من أخطار احلريق يف البنايات اخلاصة بالسكن،ج20/02/76:مؤرخ
ـ كادلتعلق ٔتسامهة اجليش الوطٍت الشعيب يف مهاـ محاية األمن العمومي خارج 60/12/91:ادلؤرخ يف23ػ91: ادلعدؿ كادلتمم للقانوف رؽ23/02/2011

يتعلق باستخداـ كٕتنيد 2011/ 23/02:ادلؤرخ يف90ػ11: ، ادلرسـو الرئاسي رقم23/02/2011: ، ادلؤرخة يف12:ج ، العدد.ر.احلاالت اإلستثنائية ، ج
ـ ، كغَتىا من األسانيد القانونيةكىي 23/02/2011:، الصادرة   يف 12:ج،  العدد.ر.اجليش الوطٍت الشعيب يف إطار مكافحة اإلرىاب كاللتخريب ،ج

 .كثَتة، كما اذكر آنفا إال على سبيل ادلثاؿ ال احلصر 
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ومف الحوادث التي تقع بفعؿ اإلنساف كحوادث المرور والقتؿ والسرقة، أما ما يعتبر مف صنع الطبيعة يتمثؿ 
في الزالزؿ والفيضانات والحرائؽ، انجراؼ التربة وفيضاف األودية وانييار األبنية، ولذلؾ فإف حماية األمف العاـ 

يجب اتخاذ اإلجراءات البلزمة والكفيمة يمنع الجرائـ ويكوف ذلؾ بإنارة الشوارع ليبل، وتنظيـ حركة المرور، 
 ،  ومف مظاىر حماية األمف العاـ 1وتنظيـ دوريات أمنية مف أجؿ التقميؿ مف الجرائـ التي تيدد األمف العاـ

نذكر تأميف حركة المرور عمى الطريؽ العاـ وتأميف سبلمة األفراد وليذا نجد الشرطة تتخذ كؿ اإلجراءات 
الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ كتحديد السرعات المناسبة لمسير في الطرؽ العامة، ومراقبة السيارات والمركبات مف حيث 

خضوعيا لمرقابة التقنية ليا وفرض غرامات عمى المخالفيف،وكذلؾ عدـ عرض أشياء في النوافذ خوفا مف 
سقوطيا عمى المارة ، ويعتبر السير والنقؿ عمى الطرقات مف المجاالت األساسية الواسعة لعمؿ سمطات األمف 
بيدؼ منع حوادث المرور وخاصة مع نمو حركة السير والتزايد الكبير لعدد السيارات والشاحنات والحافبلت 
المستخدمة وتطورىا مف حيث السرعة في الدولة الحديثة، ويبدو ذلؾ واضحا مف تعدد القوانيف واألنظمة التي 

جبارية  تسيرىا مف رخص قيادة السيارات والمركبات وتحديد السرعة عمى الطرقات وتنظيـ حؽ األولوية  وا 
 ما جاء في أحكاـ المادة الثانية منو :رأينا ىك في كما يؤخذ عمى قرار كضع حزاـ األمفوضع حزاـ األمف ،  

، كأنيـ ليسوا ببشر اليعنييـ غرض اجبارية وضع حزاـ األمف، رغـ مف كضع ىذا الحزاـ السمطات  أعفتحيث
أف طبيعة عمميـ في أغمب األحياف يتطمب السرعة، وحتى  

إلخ  و  ...2يكونوا قدوة لآلخريف، عمما أنو مف المفروض كؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف فيو مبدأ دستوري
مفيـو األمف العاـ الذي يعتبر كعنصر مف العناصر التقميدية في الدولة الحارسة لمنظاـ العاـ الذي يستيدفو 

الضبط اإلداري كوظيفة إدارية ونشاط إداري ىو المحافظة عمى السبلمة العامة بالعمؿ عمى درء ومنع 
المخاطر التي تيدد األفراد بطريقة وقائية وقبؿ وقوعيا، فالسمطات الضبطية اإلدارية مف أجؿ الحفاظ عمى 

بمنع االجتماعات والمظاىرات إذا كاف الغرض منيا اإلخبلؿ باألمف العاـ، فمسمطة : األمف يجب عمييا القياـ

                                                           
إذل 105:ـ:أنظر. 282 ك280ـ، ص 2006نوااؼ كنعاف، القانوف اإلدارم، الكتاب األكؿ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، اجلامعة األردنية، عاـ / د - 1

 ..ـ ادلعدؿ كادلتمم،ادلتعلق بالسلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية، مرجع سابق96 من دستور 96 إذل 91: ـ كتقابلهاادلواد من2016 من دستور110
ـ كادلتعلق بتنظيم حركةادلركرعربالطرؽ 2001غشت سنة19ادلؤرخ يف14ػػ01:ـ يعدؿ كيتمم القانوف رقم16/02/2017 مؤرخ يف05ػ17:ػ القانوف رقم2

ـ الذم حيدد قواعد محل احلزاـ األمٍت اجملهزة بو السيارات 19/10/97:أنظرالقرارادلؤرخ يف.ـ ،22/02/2017:،ادلؤرخةيف12:ج،عدد.ر.كسالمتهاكأمنها،ج
ـ ادلتعلق بسلطات الوارل يف ميداف األمن كاحملافظة على النظاـ 28/05/1983 ادلؤرخ يف 373-83،أنظر ادلرسـو رقم 36: ر ج العدد.اخلصوصية ، ج

 ادلؤرخ يف 28-89ـ، يعدؿ كيتمم القانوف رقم 02/12/1991 ادلؤرخ يف 19-91، راجع القانوف رقم . ـ1983 ، عاـ 22: رج ،عدد.العاـ،ج
.  ـ1991 لعاـ 62، عدد .ج.ر. ـ ادلتعلق باالجتماعات كادلظاىرات العمومية، ج31/12/1989
ـ ادلتعلق بصالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدم فيما خيص الطرؽ كالنقاكة كالطمأنينة العمومية، 10/10/1981 ادلؤرخ يف 267-81أنظر ادلرسـو رقم  - 
ـ يتعلق ٔتكافحة التخريب كاإلرىاب ،        ج 30/09/92 ادلؤرخ03ػػ92:،أنظر ادلرسـو التشريعي رقم. ـ1981 لعاـ 21، عدد .ج.ر. ج
ـ،ادلتعلق 30/09/92 ادلؤرخ 03ػ92:ـ،يعدؿ كيتمم ادلرسـو التشريعي رقم09/04/93: ادلؤرخ يف05ػػ93:،، ككذلك ادلرسـو التشريعي رقم70:العدد:ج،ر.

  ،04:ـ ،ص25/04/1993: مؤرخة يف25:ج،العدد.ر.ٔتكافحة التخريب كاإلرىاب ،ج
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الضبط أف تمنع االجتماعات قبؿ عقدىا كإجراء وقائي كإجراء أمني، كما تممؾ أيضا حؿ االجتماع وفضو ولو 
. بالقوة كإجراء عبلجي

    ولسمطة الضبط أف تمنع المظاىرات إذا رأت أف مف شأنيا تعريض األمف العاـ لمخطر، كما تقوـ بكافة 
التدابير مف أجؿ منع وقوع الجرائـ وذلؾ بالقياـ باإلجراءات األمنية إزاء بعض األفراد نظرا لخطورتيـ عمى 
األمف العمومي حتى ولو كاف في اتخاذىا مساسا بحقوؽ األفراد وحرياتيـ، كذلؾ يجب عمى ىذه السمطات 

الضبطية أف تقـو بالقضاء عمى الحيوانات المفترسة والمسعورة حفاظا عمى األمف العاـ ، وبتعبير آخر، يقصد 
باألمف العاـ ىنا المحافظة عمى سبلمة المواطف والوطف معا، وذلؾ بالعمؿ عمى درء ومنع كؿ المخاطر التي 
تيدد األفراد بطريقة وقائية قبؿ حدوثيا، فمياـ سمطات الضبط األمنية كثيرة منيا القياـ بكافة التدابير مف أجؿ 
منع وقوع الجرائـ وذلؾ باتخاذ كؿ اإلجراءات األمنية إزاء العصابات اإلجرامية أو ضد كؿ مف تسوؿ لو نفسو 

المساس بأمف الوطف والمواطف تراه خطرا عمييا، وكذلؾ تقع عمى مسؤوليتيا محاربة جرائـ ىتؾ العرض 
واالغتصاب مف المجرميف والمخموريف والمجانيف، ومعنى األمف أيضا ىنا ىو اتخاذ كؿ اإلجراءات األمنية 
واالحتياطية ضد البنايات اآليمة لمسقوط، وكذلؾ المزمع إنشاؤىا كمراقبة الشروط واإلجراءات المتطمبة في 

.  إنجازالبنايات المضادة لمزالزؿ مثبل، وفقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما مف قبؿ الييئة التقنية لمبناء 
 وخاصة االضطرابات الداخمية، ودرء الفتف التي يمكف 1     وكذلؾ اتخاذ كؿ اإلجراءات البلزمة لمدفف والمقابر

 2ـ2016 مف الدستور الجزائري 26أف تؤدي إلى نتائج وخيمة عمى المواطف والوطف، وجاء في أحكاـ المادة 
، فالمشرع الدستوري أعطى أىمية ليذا العنصر الذي (الدولة مسؤولة عمى أمف األشخاص والممتمكات): أف

يعتبر مف العوامؿ األساسية في استقرار الشعوب واألمـ والدوؿ والذي يعتبر مف العوامؿ األساسية في تقدميا 
ورفاىيتيا واألمثمة كثيرة عما سمؼ توضيحو في المجاؿ التطبيقي حيث قضى مجمس الدولة الفرنسي بحؽ 

 . 3سمطات الضبط اإلداري بفرض قيود خاصة عمى أعماؿ السيارات والشاحنات حماية ليذه الطرؽ
     وكما قضى أيضا المجمس في حكـ آخر بمشروعية القرار الذي أصدره المحافظ، وحظر بموجبو بيع 

المشروبات الكحولية مف الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في كؿ أنحاء المحافظة، وذلؾ 
                                                           

أنظر فيصل نسيخة كرياض دشش، النظاـ العاـ،  مرجع سابق - ،  .336س  ، ص . ، دار الشعب، القاىرة د 1فؤاد العطار، القانوف اإلدارم، ج / د - 1
ـ يتضمن ٖتديد قواعد حفظ الصحة فيما خيص الدفن كنقل اجلثث كإخراج ادلوتى من 15/12/75:، مؤرخ152ػ75:، أنظر ادلرسـو رقم 173، ص 

 ، 46: العدد:ر،ج.ـ ادلتعلق بدفن ادلوتى ، ج 15/12/75: مؤرخ79ػ75:كانظر أيضااألمر رقم.ـ،1975:  لسنة103: ج ،عدد.ر.القبوركإعادة دفنها ،ج
 .كغَتىا من النصوص العديدة ، كماذكر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر

 . ـ1996: ، عاـ61ج، العدد .ر. ج. ـ،  28/09/1996   مشركع تعديل الدستور، استفتاء 24أنظر أيضا نص ادلادة  - 2
، عدد .ج.ر. ـ، ج26/12/1981 احملدد لصالحيات البلدية كالوالية كاختصاصاهتما يف قطاع الصحة ادلؤرخ يف 374ػ 81أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم  - 3

. ـ،ج16/12/1984 احملدد لشركط التنظيف كمجع النفايات الصلبة اخلطَتة ادلؤرخ يف 378-84: أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم- ، .ـ1981 لسنة 52
:  ادلؤرخ42ػ92 من ادلرسـو التنفيذم،رقم 02: يعدؿ ادلادة28/02/1995ادلؤرخ يف 89ػ 95: ، راجع ادلرسـو التنفيذم رقم1984 لسنة 66ج، عدد .ر

 .ـ1995 ،06:ج،عدد.ر.كادلتعلق بالرخص ادلسبقة إلنتاج ادلواد السامة ، أك اليت تشكل خطرا خااصا،ج 04/02/92
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 ، أما بالنسبة لمياـ القوى 1مف أجؿ تقميؿ حوادث المرور ووقاية األمف العاـ في المحافظة وغيرىا مف األحكاـ 
العمومية في مجاؿ األمف العاـ فيمكف اإلشارة أف نذكر البعض منيا كالتجمير المسمح كذلؾ منع وقوع اإلجراـ 

، كجرائـ الخيانة والتجسس التي ينص 3والجرائـ ضد الدولة ونظاميا.2والجرائـ عمى األمواؿ الخاصة والعامة
عمييما قانوف العقوبات الذي يقرر عقوبة اإلعداـ ، واألمثمة كثيرة عمى ما سمؼ توضيحو في المجاؿ التطبيقي 
حيث قضى مجمس الدولة الفرنسي في حكـ لو بمشروعية القرار الذي أصدره العمدة، ومنع بمقتضاه ممارسة 
رياضة التزحمؽ في بعض األماكف وبعض األوقات لحيف تحسف الظروؼ المناخية وذلؾ مف أجؿ الوقاية مف 

كما قضى أيضا بحؽ سمطات الضبط اإلداري بفرض قيود خاصة عمى أحماؿ السيارات  ،4خطر الحوادث
قضى المجمس في حكـ آخربمشروعية القرارالذي أصدره المحافظ وحظر كما ،5والشاحنات حماية ليذه الطرؽ

بموجبو بيع المشروبات الكحولية مف الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في كؿ أنحاء 
 .  ،وغيرىا مف األحكاـ6المحافظة وذلؾ مف أجؿ تقميؿ حوادث المروروقاية لؤلمف العاـ في المحافظة

 إف ىدؼ الضبط اإلداري المتعمؽ بالمحافظة عمى الصحة  :7 الػصػحػة الػعػامػة: الػفػرع الػثانػي 

العامة حيث تطبؽ مبدأ الوقاية خير مف العبلج فسمطات الضبط اإلداري تتخذ مف الوسائؿ واإلجراءات ما 
يكفؿ الحفاظ عمى صحة المواطنيف وصيانتيا لمنع تعرضيـ لؤلمراض واألوبئة، إذ انيا تقوـ بمراقابة األغذية 
سواء عند تصنيعيا أو توزيعيا وتداوليا لمتأكد مف مطابقتيا لممواصفات الصحية السميمة وخموىا مف األمراض 

والجراثيـ، فتراقب المصانع والمحبلت و المنشأة التي تعمؿ في األغذية بصفة عامة، وتتأكد مف سبلمتيا 
وسبلمة العامميف بيا مف الناحية الصحية، وكما تحرص ىذه السمطات عمى تقديـ التعميمات المختمفة ضد 

                                                           
1- CE 2 décembre 1977, société cornière des maraichères, Rec pp 912-930. CE 3 mars 1993, S.A. 
carnag, Res R.P. 51-52. 

 من قانوف 98أنظر ادلادة -  ، مرجع سابق  ، 38ك37: ، راجع ناصر لباد ىامش ،ص31، مرجع سابق، ص 04، ط 02عوابدم عمار، ج / د - 2
 ادلؤرخ يف 184-93أنظر ادلرسـو رقم . 59، ص 84ج، العدد .ر.ج. 20/12/2006 ادلعدؿ كادلتمم ادلؤرخ يف 23-06العقوبات اجلزائرم من االمر رقم 

 .ـ1993: عاـ.50ر ج عدد .، ادلنضمن إثارة الضجيج،ج 27/07/1993
 . مرجع سابق43، 42، 41، ك64:، إذل 61أنظر قانوف العقوبات اجلزائرم ادلعدؿ كادلتمم، ادلواد.    مرجع سابق31عوابدم عمار، ، ص / د - 3

4 - C.E Jan 1982, association « foyer de ski de bond de crevaux » Rec. P . 30. 
5 - C.E.2 Décembre 1977. Société carnière des Maraichères. Rec. P.P 912-930.          
6 - C.E.3 : Mars 1993.S.A carnag. Res – R.P 51-52 

ـ يتعلق ْتماية الصحة 16/02/1985: الصادر يف 05ػ85: ـ يعدؿ كيتمم القانوف رقم20/07/2008:  مؤرخ يف 13 ػ 08:القانوف رقم : أنظر - 7
. ـ ج 08/08/1998: مؤرخ يف09ػ 98ـ ادلعدؿ كادلتمم بالقانوف رقم03/08/2008:،مؤرخة يف44:ج، عدد.كترقيتها، ج،ر

ـ  05/08/1990: مؤرخة يف35:عدد.ج.ر.ـ،ج90/ 07 /13:،ادلؤرخ يف17ػ90:،ادلعدؿ  بالقانوف رقم23/08/1998:،مؤرخةيف61:ر،عدد
. ـ2001 77:رعدد.ـ،ج12/12/2001:ادلتعلق بتسيَتالنفايات كمراقبتها كإزالتها، مؤرخ يف19ػ01:القانوف رقم: أنظر

، 52:ج ،عدد.ر.ـ،ج26/12/81: احملدد لصالحيات البلدية كالوالية كاختصاصاهتما يف قطاع الصحة، ادلؤرخ يف374ػ18:أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم
 ـ84، عاـ66:ج عدد.ر.،ج15/12/84: احملدد شركط التنظيف كمجع النفايات الصلبة اخلطَتة،ادلؤرخ يف374ػ84:ـ،أنظرادلرسـو التنفيذم1981
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األمراض المعدية أو األوبئة، وتحرص عمى رقابة مجاري المياه ومصادر الشرب ومراقبة ذبح الحيوانات في 
األماكف المعدة لذلؾ بعد الكشؼ الطبي عمييا،وبعبارة أخرى يقصد بالصحة العامة في مجاؿ الضبط اإلداري 
ىو حماية المواطف مف خطر األمراض وخاصة الفتاكة ومقاومة أسبابيا ومكافحة األوبئة واألمراض وجمع 

القمامة، وتتمثؿ مظاىرىا في القيود المفروضة عمى األفراد في مراعاة الشروط الصحية، والنظافة في األماكف 
العامة وفي تدابير الوقاية مف أخطار التموث البيئي، وفي المحيط الذي يعيش فيو كإجراءات الرقابة والتفتيش 

إلخ، ألف اإلخبلؿ بنظاـ الصحة العامة يؤدي إلى اضطراب النظاـ ...في المطاعـ والمخابز والمقاىي والمذابح 
 ، والمحافظة 1العاـ، والمحافظة عمى الصحة العامة يساعد عمى المحافظة عمى األمف العاـ وعدـ اإلخبلؿ بو

عمى الصحة العامة لؤلفراد يكوف التطعيـ إجباريا لمصغار والكبار والمسنيف أحيانا تفاديا لبعض األمراض 
: ، حيث نصت عمى أف2ـ2016 مف دستور 66:وخاصة ذوي األمراض المزمنة وىو ما جاء في أحكاـ المادة

تتكفؿ الدولة بالوقاية مف األمراض الوبائية والمعدية ومكافحتيا ، تسيرالدولة . الرعاية الصحية حؽ لممواطنيف
، نستنبط بإيجاز مف أحكاـ ىذه المادة أف الحؽ في الصحة أو (عمى توفير شروط العبلج لؤلشخاص المعوزيف

الرعاية الصحية إحدى الحقوؽ الدستورية األساسية لممواطف، ويعتبر التزاـ عمى عاتؽ الدولة تسير عمى 
، والمثاؿ عمى ذلؾ في المجاؿ 3ضمانو لكؿ األفراد دوف تمييز، ويطمؽ عميو أحيانا تسمية النظاـ العاـ الصحي

العممي ىو ما أكده مجمس الدولة الجزائري عندما أمر بغمؽ إداري لمحؿ وىو مخمرة لمدة ال تتعدى ستة أشير 
 ، ومف العناصر األساسية أيضا في حماية الصحة العامة 4بغرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ وصحة السكاف

وىومضوع اطروحات ، ىو حماية البيئة مف التموث حيث أف البيئة السميمة تعتبر مف الدعائـ األساسية 
لممجتمع السميـ المتحضر ألف األضرار بيا يضر بالمجتمع ككؿ ليذا اتجيت معظـ الدوؿ المتقدمة لتأكد ىذه  

 
 

                                                           
، القاىرة، عاـ 02حسن دركيش عبد احلميد، الضبط اإلدارم يف النظم الوضعية ادلعاصرة، كيف الشريعة االسالمية مرجع سابق، رللة احملاماة العدد  - 1

 .مرجع سابق. 173، مشار إليو يف ىامش، فيصل نسيخة كرياض دنش، ص 142ـ، ص 1985
  05ػػ85:ـ يعدؿ القانوف رقم 19/08/98: ادلؤرخ يف09ػ98: ادلعدؿ كادلتمم ، مرجع سابق،انظر القانوف رقم1996 من دستور 54: كتقابلها ادلادة - 2

 ادلتعلقة بالصحة 31إذل25،انظر ادلواد 63: ص61:، ر ج عدد61:ا، كادلتعلق ْتماية الصحة كترقيتها   ج ر ج العدد16/02/1985: ادلؤرخ يف
 .اخل .....05ػ85العموميةككاحملافظة علىالبيئة من قانوف

 ، 13راجع مقاؿ سليماف السعيد مرجع سابق،  ص -    3
، ادلنشور يف رللة رللس .ـ. ؼ. ـ، كارل كالية اجلزائر ضد ب23/09/2002، جلسة 006195أنظر قرار رللس الدكلة، الغرفة األكذل، رقم ادللف  - 4

 ،                           راجع 10:  ادلتعلق بدراسة التأثَت علىالبيئة،ج رج العدد78ػ90، انظر ادلرسـو التنفيذم.96، ص 2003 لعاـ 03الدكلة العدد 
كغَتىا من النصوص التشريعية كالتنظيمية ، كما ذكر على  .66: احملدد شركط التنظيف كمجع النفايات الصلبة اخلطَتة كمعاجلتها ، ج رج العدد378ػ84ادلرسـو

 . سبيل ادلثاؿ الاحلصر
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. 1القيمة في اإلعبلنات الدولية بشكؿ جعمتيا ترقى إلى درجة أصبحت فيو  مف حقوؽ اإلنساف آنيا

إنيا كممة مرادفة لمصطمح الراحة أوالطمأنينة العامة ويقصد بيا  :الػسػكػيػنػة الػعػامػػة : الػفػرع الثالػث

المحافظة عمى اليدوء والسكوف ومنع مظاىراإلزعاج والمضايقات في الطرؽ واألماكف العامة، والسكينة  العامة 
كعنصر مادي مف عناصر النظاـ العاـ، ولتحقيقو يجب اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الوقائية لمقضاء أساسا 

عمى مصادراالزعاج والقمؽ، غايتيا ضماف راحة المواطنيف كوقاية األفراد مف الضوضاء وعدـ التعرض 
لمضايقات الغير المقابمة لمراحة الناشئة عف مكبرات الصوت وأجيزة الراديو وأبواؽ السيارات واصوات الباعة 

المتجوليف واصوات األدوات المزعجة في الورش والمحاؿ والمصانع، وذلؾ إلخراجيا مف نطاؽ االحياء 
والمناطؽ السكنية، وترجع أسباب ازدياد مظاىر الضوضاء في المجتمع إلى انخفاض مستوى الوعي والحس 

الراقي والشعور بضعؼ السمطة وفقد ىيبتيا، إضافة إلى ذلؾ ترجع إلى المدنية الحديثة وما يتصؿ بيا مف تقدـ 
تكنولوجي، وكثافة السكاف في المدف الكبرى وكميا يؤدي إلى تعكير راحة المواطنيف وتسبب في أحياف كثيرة في 

، وقد ثبت في 2االضطراب النفسي والتوتر العصبي، وقد تصؿ إلى االضرار البدنية، كفقد السمع أو ضعفو
دراسة لمنظمة الصحة العالمية حيث تأكد أف الضوضاء تصيب اإلنساف باإلرىاؽ النفسي والجسدي وتجعمو 
عرضة لمضغط والتوتر، والقمؽ العصبي، بؿ أف لمضوضاء آثارىا البالغة عمى األطفاؿ واتجاىيـ إلى نيج 
السموؾ العدواني اتجاه بعضيـ البعض، وخاصة بعد تقمص دور المدارس وانعدامو بصدد تربية وتكويف 

، وخاصة في الدوؿ المتخمفة التي تزداد فييا ىذه الظاىرة 3التبلميذ مف الناحية النفسية واألخبلقية في المجتمع
خطورة عمى الببلد والعباد وبالتالي يجب عمى السمطات الضبطية المعنية مف اتخاذ كؿ التدابير واالجراءات 

التي تقمؽ راحةالمواطنيف وتجنبيـ اإلزعاج والمضايقات التي يتعرض ليا أمف وىدوء  القانونية لمنع المظاىر
المواطف، ومف مظاىرىا منع الضوضاء وسوء استعماؿ مكبرات الصوت واألجيزة الغنائية اف زادت عف الحد 
المألوؼ أو المسموح بو قانونا، وبعبارة أخرى يراد بيا اليدوء والسكوف أو الراحة والطمأنينة العامة التي ىي 

مرادفة لمصطمح السكينة العامة التي تدؿ عمى المحافظة عمى سكوف األماكف العامة ووقاية الناس مف 
الضوضاء والضجة واالزعاج والمضايقات وخاصة في أوقات راحتيـ كمنبو السيارات واألصوات المرتفعة 

ذا كاف ليذه األعماؿ أنيا ال ترقى إلى  المنبعثة مف المنازؿ، والباعة المتجولوف والمتسولوف في الطرؽ العامة، وا 

                                                           
 ٔتدينة سًتاسبورغ يف فرنسا إذل أف احلق يف كجود بيئة 1979قرار ادلؤ٘تر ادلشًتؾ بُت ادلعهد الدكرل حلقوؽ االنساف كمعهد السياسية األكركبية للبيئة  ، عاـ  - 1
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درجة االخبلؿ بالنظاـ العاـ بطرؽ مباشرة إال أنيا تتسبب في مضايقات األفراد، وأصبح مف الضروريات تدخؿ 
، ومف منا ال يعرؼ ما يترتب عف الصخب والضوضاء مف 1السمطات الضبطية لمحفاظ عمى السكينة العامة

مخاطر االضطراب النفسي والتوتر العصبي واألضرار البدنية، كفقد السمع مما دفع إلى القوؿ بأف المشكمة 
تأخذ أبعادا جديدة تتجاوز بيا محاربة الضوضاء وفكرة السكينة العامة، لتتبلقى مع أوجو العناية بالصحة 

، ولقد أكدت التشريعات الحديثة في مجاؿ الضبط اإلداري عمى تنظيـ التراخيص الخاصة 2العامة واألمف العاـ
بالمجاؿ الصناعية والتجارية المقمقة لمراحة في الدوؿ المتحضرة المتقدمة ووضع الضوابط الكفيمة بالمحافظة 

، قد نص عمى ىذا الموضوع في عدة قوانيف 3عمى اليدوء والسكوف، وفي ىذا الصدد نجد المشرع الجزائري
إلخ، بضرورة حماية السكينة العامة إذ يجب عمى كؿ مف الوالي ورئيس ...منيا القانونيف البمدي والوالئي

المجمس الشعبي البمدي تحمؿ مسؤولياتيما في مجاؿ السكينة العامة وذلؾ باتخاذ كافة التدابير البلزمة الوقائية 
. مف أجؿ راحة المواطنيف

 مف القانوف المتعمؽ 114، وأحكاـ المادة 4 مف القانوف المتعمؽ بالبمدية94بناء عمى ما تنص عميو المادة    
 فإف الجديربالذكر ىو أف معنى السكينة العامة ال يقتصر عمى مجرد الوقاية مف الضوضاء وتجنب 5بالوالية

نما يشمؿ أيضا ىدوء النفس وراحة الباؿ  .المضيفات السمعية وا 

الػمػطػمػب الػثػالػث 
 خصائص النظاـ العاـ كتطكره كنتائجو كمدل حماية الحكاس الخمس

    ترتيبا عمى ما تقدـ مف حيث عدـ وجود إجماع حوؿ مفيـو جامع ودقيؽ لمنظاـ العاـ لسبب أنو فيـ فيما 
متباينا مف حيث التطبيؽ و اختبلؼ الزماف والمكاف، فالنظاـ العاـ كما سمؼ اإلشارة إليو، فكرة نسبية مرنة 

قابمة لمتطور لكي توا كب حركة المجتمع في تطوره ، ففكرة النظاـ العاـ تتسـ وتتميز بمجموع مف الخصائص 
التي تميزىا عف غيرىا مف األفكار األخرى المشابية ليا كالمصمحة العامة  والخير المشترؾ، فالنظاـ العاـ 
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يتسـ بالعمومية  والحياد وىو يختمؼ مف زماف آلخر ومف دولة ألخرى حسب المذىب السائد في كؿ منيما، 
وفكرة النظاـ العاـ اتسعت إذ أف ىذا األخير قديما كاف يعرؼ بصفة مطمقة وبطريقة سمبية، وذلؾ بالنظر إلى 
غايتو المباشرة والمتمثمة في المحافظة عمى النظاـ العاـ، أو إعادتو أي بمعنى اختفاء االضطرابات المادية، 
حتى كاف غايتو الوحيدة اإلبقاء عمى الوضع القائـ، إال أف ىذا الوضع قد طرأت عميو تغييرات كثيرة تبعا 

التساع دور الدولة، وتحوليا مف دولة حارسة إلى دولة متدخمة، وتدخميا ىذا في مجاالت عديدة في المجتمع، 
ونتيجة لذلؾ ظيرت عدة عناصر وأفكار لمنظاـ العاـ، مثؿ فكرة النظاـ العاـ االقتصادي، واتسع النظاـ العاـ 
ليشمؿ بعض االعتبارات الجمالية والمتعمقة بجماؿ الرونؽ والرواء متجاوزا بذلؾ أغراضو التقميدية، كما تترتب 
عدة نتائج عمى ىذا النظاـ وأخيرا ىؿ لو عبلقة بالحواس الخمس في إطار ىذا التطوروىذا المفيـو الحديث ؟ 

: وليذا سوؼ نعالج ىذا المطمب عمى النحو التالي

:                  خػصائػص الػنػظػاـ الػعػاـ : الػفػرع األكؿ
إف النظاـ العاـ يتصؼ بطابع العمومية، وغاية الضبط االداري : عػمػكمػيػة الػنػظػاـ الػعػاـ : أكال    

، ويترتب عف 1العاـ ىو المحافظة عمى النظاـ العاـ تجاه الجماعة، أو مجموعة غير محددة بذاتيا مف األفراد
ذلؾ بأف اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ المراد حمايتو ىو ما ييدد أمف الجميور بصفة عامة، وليس فردا معينا بذاتو، 
وبالتالي فإف األفعاؿ والتصرفات التي تتعمؽ بالممؾ الخاص تخرج عف والية الضبط اإلداري، ما داـ أنيا لـ 

تتخذ مظيرا خارجيا ييدد أمف وكياف األفراد، وتدخؿ سمطات الضبط اإلداري يكوف في حالة التيديد الذي يمحؽ 
بالجماعة سواء كاف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وغاية الضبط اإلداري حمايتيا، النظاـ الميدد ىو نظاـ 
الجماعة أو سكينتيا، أو صحتيا وىذه األخيرة قد تكوف في صورة أفراد ولكنيـ غير معينيف ومحدديف، وقد 

نما ينبعث الخطر مف مصدره  يكوف فردا واحدا ولكنو غير معيف بذاتو ال تربطو صمة خاصة بأسباب التيديد، وا 
ليمـ بمف يصادفو، والمصادفات وحدىا ىي التي تعيف الشخص، الذي يضار بمظاىر اإلخبلؿ، ولذلؾ فإف 
اإلخبلؿ بنظاـ ىيئة مف الييئات أو شركة أو جمعية غير عامة ال يعتبر مساسا بالنظاـ العاـ، وبتعبيرآخر 

الفعؿ الذي يخؿ بيذا النظاـ في مكاف خاص إال إذا كاف ليذا الفعؿ  يقصد بعمومية النظاـ العاـ أف ال يدور
  .2مظير خارجي ييدد كياف أحد العناصرالتي يتألؼ منيا النظاـ العاـ

     وبناء عمى ذلؾ فإف التدبير الضبطي الذي تتخذه اإلدارة يجب أف ال يستيدؼ حماية أمف أو صحة أو 
نما يجب أف يستيدؼ نظاما عاما، وبالتالي ال يمكف تدخؿ الوالي أو رئيس  سكينة الشخص المخاطب بو، وا 
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المجمس الشعبي البمدي حسب ما تخولو ليما مواد القانونيف الوالئي والبمدي وغيرىما مف القوانيف بصفتيما 
السمطة المختصة بالضبط اإلداري عمى المستوى المحمي، إال لحماية الجماعة المحمية في أمنيا وسكينتيا 

وصحتيا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أما إذا كانت العبلقات خاصة بيف االفراد أو فيما يتعمؽ بالحفاظ 
عمى مصالح مؤسسة أو شركة مثبل فإنو ال يجوز ألنيا ليست عامة بؿ خاصة ،إذف يخرج في مجاؿ الضبط 
اإلداري فيما يتعمؽ بالمسكف الخاصما داـ الخطر ال يتعدى األشخاص الساكنيف فيو إال في حالة ما إذا أخذ 
ىذا المسكف مظيرا خارجيا، حيث يصبح خطرا ييدد كياف الجماعة في الطرؽ واألماكف العامة في أمنيا وفي 
صحتيا وراحتيا ففي ىذه الحالة يجب اتخاذ التدابير البلزمة لحماية الجماعة مف طرؼ مف خوؿ ليا القانوف 
ذلؾ، كما في حالة ما إذا كاف ىذا المسكف عشا لؤلمراض المعدية يخشى أف تمتد ىذه األمراض إلى إصابة 

الصحة العامة، ففي ىذه الحالة يتطمب التدخؿ السريع إلجباره عمى تنظيؼ منزلو، وخاصة أف النظافة الخاصة 
 ، و إف إجراءات الضبط اإلداري التي تحمي النظاـ العاـ قد تستمـز 1امتدادا لمنظافة العامة وجزء ال يتجزأ منيا

أصبل بمجموعة مف أفراد الجميور، فالعمومية التي تعني المجموع ال تعني كؿ المجتمع،ومف أشكاؿ المصمحة 
العامة النظاـ العاـ وبالتالي يجب أف يرمي النشاط الضبطي إلى تحقيؽ مصمحة عامة ال المصمحة الخاصة 

ما ىي التطكرات التي طرأت عمى صفة العمكمية في النظاـ العاـ ثانيا ؟ : فالسؤاؿ ا
      بالرجوع إلى القضاء اإلداري نجده قد توسع في إضفاء صفة العمومية لتشمؿ الطرؽ الخاصة التي كانت 

ممموكة لؤلفراد وتابعة لممممكة الخاصة المشتركة، ثـ أصبحت مفتوحة لمجميور برضاء مالكييا، ومف ثـ 
أضفت صفة العمومية عمى حاالت العرض، ومجاؿ البيع ووسائؿ النقؿ الجماعي، ولسمطات الضبط اإلداري 

 . 2التدخؿ لحماية النظاـ العاـ في تمؾ األماكف في حالة حدوث ما يؤدي باإلخبلؿ بالنظاـ العاـ
 وكما توسع القضاء اإلداري في إضفاء صفة العمومية ليشمؿ أيضا المنشآت االقتصادية والصناعية، رغـ أنيا 
ممموكة ممكية خاصة، وخاصة بعد امتداد وتوسيع ىذه المنشآت وأصبحت تحوي بيف جوانبيا أعدادا كبيرة مف 
األفراد، وبالتالي فإف سمطات الضبط ال يمكف أف تبقى مكتوفة األيدي أماـ  ما يمكف  أف يحدث مف تيديد 

لمنظاـ العاـ  ، إضافة إلى ذلؾ فإف ليذه السمطات أف تتدخؿ لمتأكد مف توافر شروط األمف الصناعي 
 ، وما يجدر ذكره ىو أف القضاء 3والصحي، وظروؼ العمؿ وتطبيؽ التشريعات العمالية والتأمينات االجتماعية

اإلداري الفرنسي قد تطور فيما يتعمؽ بمدى تدخؿ سمطات الضبط اإلداري في الممؾ   الخاص، حيث أف 
مجمس الدولة الفرنسي قد قضى بأف لسمطات الضبط اإلداري أف تتدخؿ عندما تكوف السبلمة الداخمية لممبنى 
ميددة باالنييار، بعدما كاف القضاء السابؽ لمجمس الدولة ال يتدخؿ إال في حالة ما إذا كاف ىذا التيديد يشكؿ 
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خطرا بالنسبة لممارة بالطريؽ العاـ أو إعاقة حركة المرور، ولكف مع ىذا التطور فإف مفيـو اعتبارات األمف لـ 
نما تطور ليشمؿ أيضا أمف كؿ مف  يعد متعمقا بأمف المارة بالطريؽ العاـ وما مف شأنو إعاقة حركة المرور وا 

يوجد داخؿ المبنى أو خارجو ، ويعتبر ىذا تطورا كبيرا في مفيـو النظاـ العاـ، إذ أصبح النظاـ العاـ يشمؿ ما 
ييدد أمف الجماعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإف ما ييدد أفرادا معينيف يمكف أف يشكؿ تيديد ألمف 

. 1الجماعة بطريقة غير مباشرة

: يجكز مخالفػتيا  اآلمرة في النظاـ القانكني التي ال عف القكاعد النظاـ العػاـ يعبر: ثانيا 
      إف النظاـ العاـ ييدؼ إلى المحافظة عمى المبادئ والقيـ السائدة في المجتمع، وىو يتميز بوجود القواعد 
القانونية اآلمرة وىي تحيط بالتصرفات الخاصة كما تحيط بالتصرفات العامة حيث أنيا تحد مف نطاؽ الحرية 
الخاصة بالفرد ويجب أف يمتـز في حياتو الخاصة بالقواعد اآلمرة لمنظاـ العاـ، وعدـ االلتزاـ والخروج عمى تمؾ 
القواعد يؤدي إلى بطبلف تمؾ التصرفات، ونفس الشيء بالنسبة لئلدارة العامة، إذ توجد قيود يجب أف تراعييا 
، 2عند ممارساتيا لصبلحياتيا في مجاؿ الضبط اإلداري، وتعتبر تصرفاتيا باطمة إذا ما خرجت عف تمؾ القيود
والنظاـ العاـ ىو ىدؼ ضبط بسموؾ وتصرفات األفراد مف خبلؿ وضع مجموعة مف القواعد السموكية التي 

. يجب عمى األفراد احتراميا،  وعدـ الخروج عنيا أو عدـ انتياكيا
    إضافة إلى ذلؾ فإف النظاـ العاـ ييدؼ إلى المبلئمة بيف مصمحة الفرد ومصمحة الجماعة، وبيف ممارسة 
الحريات وضروريات الحياة االجتماعية، إال أنو في حالة ما إذا حصؿ نزاع بينيما فإف األولوية تكوف لحفظ 

، وبتعبير آخر، إف اتساـ 3النظاـ العاـ االجتماعي مف خبلؿ القواعد اآلمرة  التي ال يحؽ وال يجوز مخالفتيا
النظاـ العاـ بالقواعد اآلمرة وذلؾ ألنيا دائما تقـو بوضع الحموؿ البلزمة والمبلئمة لممنازعات مع الحفاظ عمى 
رادة األفراد، وليذا نجد أف البعض يرى أف النظاـ العاـ  المجتمع وىيبة الدولة، بالتوفيؽ بيف المصمحة العامة وا 

غرضو التوفيؽ بيف ممارسة الحريات وضروريات الحياة االجتماعية، إال أف حماية الحريات تتبع النظاـ العاـ و 
، وليذا يطمؽ عمى الضبط اإلداري بالتنازع الطبيعي بيف الحرية 4يدفع بالنظاـ العاـ لتحقيؽ المصمحة العامة

. والنظاـ العاـ
      إف قواعد النظاـ العاـ آمرة ال يجوز مخالفتيا وعمة أساس ىذه الخصيصة يرجع إلى كونو يستيدؼ 

المحافظة عمى القيـ والمثؿ العميا في المجتمع، وال يجوز مخالفة القواعد المتعمقة بالنظاـ العاـ، أضؼ إلى ذلؾ 
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فإف فكرة النظاـ العاـ في القانوف اإلداري تبرزكقيد عمى حرية االفراد ونشاطاتيـ عمما أف معظـ قواعد القانوف 
العاـ تتعمؽ بالنظاـ العاـ، وكذلؾ فإف ىذه القواعد تتكوف في غالب األحياف مف التقاليد واألعراؼ والمبادئ 

العامة وىي خصيصة تابعة مف كوف قواعده ترجع في مصدرىا إلى األعراؼ والتقاليد السائدة في المجتمع مف 
جية أو القواعد القانونية العامة التي ينشؤىا القضاء مف خبلؿ األحكاـ التي يصدرىا فضبل عف أف التشريع 
كما نعمـ لـ يحدد بدقة ماىية النظاـ العاـ، مما يجعؿ مف ىذه القواعد العرفية والعامة مكممة لمقواعد القانونية 
إف وجدت والتي تحكـ النظاـ العاـ كيدؼ وغاية لسمطات الضبط اإلداري ،غير أنو يترتب عمى كوف النظاـ 

العاـ محكوما بقواعد ترجع في مصدرىا لمعرؼ والقواعد العامة وليس لمتشريع،إعطاء القاضي حرية التقدير في 
مجاؿ قيد استثنائي عمى حرية االفراد يفترض أف يستند إلى نص قانوني، وىذا تطبيقا لممبدأ القانوني الذي 

. 1يقضي بأنو ال استثناء عمى األصؿ إإل بنص قانوني وفي حدود ىذا النص طبعا
إف النظاـ العاـ يتصؼ بالمرونة وىي تختمؼ مف حيث الزماف :الػنػظػاـ الػعػاـ  مػرف كمتػطػػكر : ثالثا

والمكاف، وذلؾ وفقا لممعتقدات السائدة في كؿ مجتمع، وكذلؾ فإف النظاـ العاـ يختمؼ مف دولة ألخرى، كما 
أنو يختمؼ في الدولة الواحدة مف وقت آلخر، حيث أنو ما يعتبر مف النظاـ العاـ في وقت ما قد ال يعتبر فيما 
بعد مف النظاـ العاـ، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فتعدد الزوجات يعتبر مف األمور التي تخالؼ النظاـ العاـ 
ويشكؿ جريمة يعاقب عمييا القانوف في بعض الدوؿ، بينما نجد في دولة أخرى ال يشكؿ مخالفة لمنظاـ العاـ ،  
وما يترتب عف تطور النظاـ العاـ في الدولة ىو ارتباطو ارتباطا وثيقا بالفمسفة السائدة في الدولة في فترة زمنية 

معينة، فإنو يجب متابعة ىذا التطور بصفة دائمة ومستمرة، ففي الدوؿ االشتراكية مثبل نجد أنو تزداد فييا 
القيود عمى حريات االفراد مما يؤدي إلى اتساع مجاؿ النظاـ العاـ، إضافة إلى ذلؾ نجد ظيور عدة قوانيف 

ىدفيا حماية البيئة مف مظاىر التموث بسبب التقدـ الصناعي الكبير وما يترتب عنو مف أضرار عمى الطبيعة 
، والنظاـ 2والبيئة مف تموث، كمو يؤدي إلى اتساع حدود النظاـ العـ والتوسع في سمطات الضبط االداري

القانوني لمنظاـ العاـ يجب أف يسايره النظاـ القانوني في الدولة مف أجؿ مسايرة التطورات واألفكار والمبادئ 
المتغيرة مع الزماف والمكاف، ونتيجة لذلؾ فإف النظاـ العاـ شيء متغير حيث أنو يضيؽ ويتسع حسب 

األوضاع واألفكار والمعتقدات السائدة في المجتمع، وحسب ما يعتقد االفراد أنو يعد مصمحة عامة، أضؼ إلى 
ذلؾ أف النظاـ العاـ شيء مرف ونسبي ال يمكف تحديده تحديدا مطمقا ألنو يجب أف يتكيؼ مع ظروؼ الزماف 

والمكاف، وكما يعتبر معيارالمصمحة العامة معيارا مرنا ويؤثر تأثيرا كبيرا في النظاـ العاـ، إذ أنو قد يؤدي 
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تطبيؽ ىذا المعيار في مجتمع معيف إلى نتائج مختمفة غير التي يمكف اف يعتد إلييا عند تطبيؽ نفس المعيار 
  .1في مجتمع آخر

     وسبب المرونة يرجع إلى أف فكرة النظاـ العاـ تصور حالة سمبية وأنيا تقوـ عمى اعتبارات نسبية، بمعنى 
أف طبيعة المرونة تأتي مف سمتو الحيوية التي ال تستجيب الستقرار النصوص، رغـ أف المشرع يساىـ إلى 

، غير أنو ال يمكف التوصؿ لرسـ صورة أو الوقوؼ عمى مضموف ثابت ال 2مدى بعيد في إقامة النظاـ العاـ
يتغير بالنسبة لو، وقد يكوف سبب ىذه المرونة وىي التي كانت أيضا السبب في دفع المشرع إلى االبتعاد عف 
تعريؼ النظاـ العاـ بنص ثابت، أضؼ إلى ذلؾ فإف فكرة النظاـ العاـ ترتبط باألسس التي يقوـ عمييا المجتمع 
وبالتالي تختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف كما قمنا، وىذا يرجع إلى أف فكرة النظاـ العاـ لـ يتـ تحديدىا بشكؿ 

قاطع، مما جعؿ قرارات المحاكـ فيما يتعمؽ بالنظاـ العاـ تخضع لرقابة قضائية دوف االنحراؼ أو االستبداد في 
أف تفسير القاضي لمقانوف يجب أف يكوف مبلئما لروح ...)، وىو ما عبر عنو الدكتور السنيوري بقولو 3اآلراء

 4(عصره،  فالقاضي في ىذه الدائرة يكاد أف يكوف مشرعا ولكنو مشرع يتقيد بآداب عصره ونظـ أمنو األساسية
، والجدير بالذكر أف دور القاضي في ترجمة مرونة وتطور النظاـ العاـ في المسائؿ المعروضة عميو وتفسيره 
لما يعتبر مف النظاـ العاـ في المجتمع يجب أف يخضع لرقابة قضائية، حماية لحقوؽ وحريات األفراد، وحتى 

. تحوؿ دوف انحرافو واستبداده بآرائو الخاصة، وىو ما عبر عنو الدكتور السنيوري بقولو المذكور آنفا 
     وتأسيسا عما سمؼ نجد أف البعض يصؼ الكبلـ عف النظاـ العاـ بأنو عبارة عف غبلؼ فارغ والحديث 

، ويقصد بو التغير والتطور المستمر في مفيـو النظاـ العاـ الذي يتغير حسب 5عنو ىو مجرد كبلـ مطاط
 .ظروؼ الزماف والمكاف

إف وظيفة وميمة الضبط اإلداري أصبل وطبقا لمرأي :  الػنظػاـ الػعػاـ فػكػرة قانػكنػيػة محايػدة : رابعا
، ومف ىنا 6الفقيي الراجح ىي وظيفة إدارية محايدة تنصرؼ أساسا إلى حماية األوضاع السائدة في المجتمع

يتصؼ النظاـ العاـ الذي تستيدفو إجراءات الضبط اإلداري المقيدة لمحرية إلى حمايتو وصيانتو بأنو فكرة 
قانونية محايدة وال عبلقة ليا بغايات وأىداؼ الجماعة ألنيا تقـو عمى عناصر ثابتة ومشتركة، تتمثؿ في 

حماية األوضاع في المجتمع مف أي خمؿ مادي وال ترتبط غايات ىذه الوظيفة بفمسفات عقائدية خاصة، ال 
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تتعمؽ بحماية النظاـ العاـ، ولذلؾ يجب أف ال تسخر سمطات الضبط اإلداري لخدمة أغراض سياسية أو 
عقائدية بعيدة عف حماية النظاـ العاـ، ألف ذلؾ يعتبر مف باب االنحراؼ مف طرؼ سمطات الضبط اإلداري 

 .1عف اليدؼ أو الغاية األصمية لمضبط اإلداري
    إف سمطة الضبط اإلداري أصبل ىي سمطة قانونية محايدة، غير أنيا قد تتحوؿ إلى سمطة سياسية، وىذا 

وخاصة في الدوؿ الغير – عندما تحرؼ مف حيث استخداـ صبلحياتيا لحماية السمطة أو نظاـ سياسي معيف 
ذا كاف حماية رجاؿ السمطة مف العدواف المادي يعتبر مف ضمف المعنى المحدد – ديموقراطية المتخمفة  وا 

لمنظاـ العاـ، إال أف السمطة قد تفرض بعض القيود عمى الحريات غرضو وقاية النظاـ السياسي مف أي 
اتجاىات فكرية أو مف أي نشاط سياسي ينتقد نظاـ الحكـ أو يعارضو، حتى ولو لـ يدع إلى استخداـ القوة أو 
العنؼ، أضؼ إلى ذلؾ قد تفرض بعض التدابير التشريعية واإلدارية قيودا عمى األفراد تمس بحرياتيـ تكوف 

بعيدة كؿ البعد عف فكرة حماية وصيانة النظاـ العاـ، وليذا ال يجوز أصبل لمنظاـ الديمقراطي الذي يحتـر نفسو 
، وبتعبير 2تسخير سمطات الضبط اإلداري لتحقيؽ أىداؼ سياسية ال عبلقة ليا بحماية عناصر النظاـ العاـ

آخر، إف خاصية الحياد في النظاـ العاـ نجد أف الفقو اإلداري يحاوؿ أف يميزبيف النظاـ العاـ القانوني والنظاـ 
العاـ السياسي واالجتماعي، حيث يرى أف مفيـو النظاـ العاـ في القانوف اإلداري ينصرؼ إلى اعتباره فكرة 

قانونية محايدة ال شأف ليا بغاية الدولة والجماعات السياسية، ويؤكد عمى أف العناصر الثبلث التي يتألؼ منيا 
النظاـ العاـ، ال يمكف أف تتفاوت فييا المجتمعات التي تختمؼ مف حيث المذىب السياسي واالجتماعي وال 
ترتبط بفمسفة عقائدية أو بقيـ سياسية معينة ،  وبناء عمى تجريد فكرة النظاـ العاـ مف قبؿ الفقو القانوني 

اإلداري، فإف سمطة اإلدارة في حماية النظاـ العاـ يجب أال تسخر لحماية سمطة الدولة في ذاتيا أف لخدمة 
اعتبارات سياسية بعيدة عف مقتضيات أمف الجماعة ونظاميا المادي، وما يستحؽ ذكره وجوب تمييز بيف ما 
ذكر آنفا وبيف حماية رجاؿ السمطة مف العدواف المادي الذي يعتبر داخبل في المدلوؿ المحدد لمنظاـ العاـ 

كمعنى قانوني ، و سمطة الضبط اإلداري تكوف سمطة قانونية محايدة، إال أنيا تتحوؿ إلى سمطة سياسية وذلؾ 
  ، ومجمؿ القوؿ ال 3عندما تنحرؼ في استعمؿ صبلحياتيا لحماية السمطة أو نظاـ سياسي أو اجتماعي معيف

يجوز في نظاـ ديمقراطي أف تسخر سمطة الضبط اإلداري لحماية السمطة في ذاتيا أو لخدمة اعتبارات سياسية 
بعيدة عف مقتضيات أمف الجماعة ونظاميا المادي، وليذا ففي حالة منع االجتماع قبؿ عقده أو حبسو في 

                                                           
 .، ،125 ك124زلمد عصفور، رقابة النظاـ العاـ باعتبارىا قيدا على احلريات العامة ،   مرجع سابق ص / د - 1
 . كما بعدىا،362زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، ، مرجع سابق ص / د - 2
 .،363زلمود عاطف البنا، مرجع سابق ص / د - 3



102 
 

مكاف مغمؽ بحجة دفع خطر موىوـ يجر إليو ىذا االجتماع ومجانبة رد فعؿ ييدد األمف باإلخبلؿ، يعتبر ىذا 
. 1انحرافا عف السمطة مف طرؼ ىيئات الضبط اإلداري

:  النػظػاـ الػعػاـ يعػكد إلى التفسير القضائي : خامسا
حيث ال يرجع في نشأتو لممشرع لوحده فالقاضي يعتبر بمثابة الضمير الكامف لمقانوف في وسطو       

االجتماعي في بمده، إذ أف القضية اجتماعية يستمـز ويجب عمى  القاضي أف يأخذىا بعيف االعتبار ويحمييا، 
فالقاضي اإلداري في ىذا المجاؿ منشأ لمقانوف اإلداري كما سمؼ الذكر، يكاد يكوف مشرعا في زمانو، وخاصة 
في ىذا المجاؿ المرف أي النظاـ العاـ الذي يتعمؽ بالحفاظ عمى المبادئ والقيـ االجتماعية في المجتمع حسب 
الزماف والمكاف، ولمقاضي كؿ السمطة التقديرية في حؿ المنازعات المعروضة أمامو، مف حيث تحديد مدلوؿ 

، ألف فكرة النظاـ العاـ مرنة ومتطورة حسب ظروؼ 2النظاـ العاـ دوف تجديده بآليات أو معايير معينة مستقببل
المكاف والزماف ووفقا لممصمحة العامة لمدولة والمجتمع ومبدأ الشرعية القانونية ، والنظاـ العاـ طبيعيا  يعبر 
عف روح وغرض النظـ القانونية لجماعة معينة في سموكيا وتطورىا االجتماعي والسياسي، ما داـ أف النظاـ 

العاـ ال يتسـ بالجمود بؿ العكس، إذ يتميز بالمرونة مع تطورالزماف والمكاف، دوف إنكار الدور الياـ جدا الذي 
يمعبو المشرع في تحقيؽ النظاـ العاـ وتطوره في الدولة القانونية، إال أف الجدير بالذكر ليس ىو لوحده بواسطة 
المنظومة التشريعية يتحقؽ النظاـ العاـ فقط بؿ ىو نتاج عدة عناصر كالتقاليد المحمية ومجموعة مف األعراؼ 

 .3التي تمعب دورا ميما في تكويف النظاـ العاـ
مف مميزات النظاـ العاـ المظير المادي حيث أف وظيفة الضبط اإلداري : خػاصػيػة الػمػاديػة : سادسا

تقتصر أساسا عمى حماية النظاـ العاـ بمظيره المادي ال المعنوي، ويتمثؿ ىذا المظير المادي في العناصر 
، وبناء عمى ىذا التحديد ال يدخؿ الجانب المعنوي في النظاـ العاـ بالمفيـو التقميدي 4الثبلثة المذكورة سابقا

ضمف تدابير الضبط اإلداري كالمحافظة عمى األخبلؽ واآلداب العامة ما دامت ليست ليا مظيرا ماديا 
ممموسا، وبالتالي فسمطات الضبط اإلداري يقتصر دورىا عمى حماية مواطنييا حسب ما تنص عميو القوانيف، 
مثؿ حماية الجميور في تجمعاتيـ وفي المحافؿ واألسواؽ والمسارح والمبلعب ودور السينما مف كؿ ما ييدد 
أنيـ وراحتيـ وسكينتيـ كالعنؼ والمشاجرة والشغب وغيرىا مف األفعاؿ التي تقمؽ راحة المواطنيف، كما تقـو 
بتنظيـ المرور والتجمعات التمقائية، وذلؾ باالحتياط مف كؿ ما مف شأنو المساس واإلخبلؿ باألمف والسبلمة 

                                                           
 .  كما بعدىا135، ص 1961زلمد عصفور، احلرية يف الفكرتُت الدديقراطي كاالشًتاكي، عاـ / د - 1
 .214عادؿ السعيد زلمد أبو اخلَت، الضبط االدارم كحدكده،  مرجع سابق، ص  - 2
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العامةلمواطنييا بالقضاء عمى أسباب ىذه السموكيات واالضطرابات ،  ونستخمص أنو يحؽ لييئة الضبط 
اإلداري أف تمنع إغواء الشباب بالقوؿ أو اإلشارة ضمانا لحرية التنقؿ، ويمكف أف يحوؿ بيف المارة والمتسوليف 

إذا أريد لمحرية أف تمارس في ...)حتى يبمغوا مرضاىـ دوف إزعاج، وفي ىذا اإلطار نجد الفقيو ديجي يقوؿ 
الطريؽ العاـ وىو مخصص بطبيعتو لمزاولة بعض مظاىرىا أو في المحافؿ التي يرتادىا الجميور فيو مف 
الضروري أف تخضع ىذه الحرية لنظاـ ضابط محكـ، ال يقصد منو أف المشرع يبغي كبت ىذه الحرية، ومف 

 .1(يعتبر كؿ تدبير تشريعي ضابط متجيا إلى كفالة النظاـ والسكينة واألمف في الطريؽ العاـ سائغا مشروعا
     قد يثار سؤاؿ يتمثؿ فيما إذا كاف الطابع المادي لمنظاـ العاـ يمنع سمطة الضبط اإلداري مف التدخؿ 

بغرض اتقاء ما يخؿ باألخبلؽ واآلداب العامة ؟  
 .ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ يجب أف نستعرض آراء كؿ مف موقؼ الفقو والقضاء في ىذا اإلطار

 حيث أنو إذا كاف حماية النظاـ العاـ بمظيره المادي مف األشياء المسمـ بيا في الفقو : مػكقػػؼ الػفػقػػو 
أف فكرة  ): التقميدي، فإف حماية النظاـ الخمقي أثار جدال كبيرتا في الفقو اإلداري،حيث أف الفقيو ىوريو يرى

النظاـ العاـ يجب أف تحمؿ عمى مدلوؿ النظاـ العاـ المادي المحسوس الذي يعتبر بمثابة حالة مناقضة 
لمفوضى، أما الحفاظ عمى النظاـ االدبي واإلبقاء عمى ىذا الوضع الذي يسود األفكار والمعتقدات واألحاسيس 
فبل يقع تحت سمطة الضبط اإلداري، مع ذلؾ فإف اتخذ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ األدبي مظيرا خطيرا مف شأنو 

أف يعكر ىذا النظاـ المادي وأف ييدده تيديدا مباشرا، فإف لمضبط اإلداري أف يتدخؿ لوقؼ ىذا التيديد بوسائمو 
 .2المعروفة وال جناح عميو في ذلؾ

    إف النظاـ العاـ ال يتأثر بالنظاـ االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي فقط بؿ يتأثر أيضا بالنظاـ الخمقي 
ف االعتبارات الخمقية ليست غريبة  السائد في المجتمع، إضافة إلى حماية الحياة المادية والمعنوية لممجتمع ، وا 

عنو بؿ مندرجة فيو، حسب تغير األزمنة واألمكنة وغاية النظاـ العاـ طبعا ىي حماية اإلنساف مف كؿ ما 
مف أف تنظيمنا االجتماعي وبالتالي النظاـ العاـ الذي يحميو ال ) ذىب إلى القوؿ (بيرنار)ييدده، وليذا نجد 

نما لـ تدرج بطريقة  يرتكز عمى قواعد قانونية وسياسية واقتصادية فحسب وانما ىو يرتكز عمى قواعد خمقية وا 
رسمية في القوانيف وانما تطبع حضارتنا وتكوف جزء مف النظاـ العاـ الذي توحي بو، فالنظاـ العاـ يعتمد عمى 

 ، بينما 3قواعد األخبلؽ إلى المدى الذي تكوف فيو ىذه القواعد مندمجة في القانوف ومتقبمة مف غالبية الضمائر
فكرة اآلداب العامة ال تثور في مجاؿ الضبط، بالنسبة ألنواع )مف باب التأكيد يرى أف  (مورو ): األستاذ
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البوليس الخاصة التي تستيدؼ غاية معينة ليا مثؿ االحتشاـ واآلداب الكريمة، وىذا ىو الشأف بالنسبة لمبوليس 
الخاص لمصحؼ والدوريات الموجية إلى الشباب، ففي أمثاؿ ىذه الحاالت ليس مف حؽ سمطات الضبط 

نما عمييا واجب مفروض في أف تستخدـ اختصاصاتيا في حماية اآلداب  اإلداري أف تمارس سمطتيا فحسب، وا 
.  1(العامة

     وما نستنتجو أف خاصيتو المادية التي يتمتع بيا النظاـ العاـ في مدلولو التقميدي ىو المحافظة عمى األمف 
والسكينة العامة والصحة العامة وكما سبؽ اإلشارة إلى حماية النظاـ العاـ بمظيره المادي قد طرأ عميو تطور 
مف حيث توسيع الفقو لمفيـو النظاـ العاـ وضرورة تدخؿ الضبط اإلداري التقاء كؿ مساس باآلداب العامة 

 .الذي يمكنو أف يكوف سببا في اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ المادي لممجتمع

إف مجمؿ القوؿ أنو قد ساير الفقو في ىذا االتجاه إذ توسع إلى النظاـ الخمقي،  : ب ػ مػكقػؼ الػقػضػاء
واعتبر األخبلؽ العامة مف عناصر النظاـ العاـ التي يجب حمايتيا كغيرىا مف العناصر المكونة لمنظاـ العاـ، 

فالقضاء الفرنسي اتجو إلى تفسير النظاـ العاـ عمى أنو النظاـ الخمقي، حيث قضى بصحة الئحة النظاـ، 
ينبغي أف يكوف ) يعمؽ عمى ىذا القرارمارسيؿ ، وأما 2فحـر عمى النساء الظيور في المجتمعات في زي الرجاؿ

مفيوما أف الضبط اإلداري مف واجبو أف يتوافر ويأمف عمى مقتضيات اآلداب العامة التي اضطمع أواسط 
الناس عمى تقبميا في وقت مف األوقات وجية مف الجيات، ومعيار اآلداب يقاس بما يحرس الناس عمى 

أنو بالرغـ مف إجازة )خبلصتيا  (Lutetia) ،  وجاء في حكـ آخر في قضية لوتيسيا 3(احترامو واإلبقاء عميو
 ـ فإف ىذه االجازة ال تحوؿ بيف العمدة 1954 06-03وزير االستعبلمات لفيمـ مف األفبلـ طبقا لمرسـو 

وممارسة سمطاتو الضبطية في منع الفيمـ المجاز في حالة التيديد الضطرابات جسيمة في النظاـ المادي 
، أي بسبب الصفة الغير خمقية لمفيمـ والظروؼ المحمية، حظر الفيمـ 4(...بسبب الصفة الغير الخمقية لمفيمـ 

 .بسبب احتماؿ أف يترتب عمى عرضو أضرار بالنظاـ العاـ 
      وما تجدر مبلحظتو ىنا فيما يخص حماية القضاء لآلداب العامة، يجب أف يكوف دوف مبالغة تقدير ىذا 

النظاـ الخمقي، حتى ال يشكؿ خطرا عمى الحريات العامة، ألف التوسع في اعتبار ىذا الخمؽ مصدرا لمنظاـ 
العاـ نتيجة تؤدي إلى االستبداد، وبالتالي فالنظاـ الخمقي الذي يجب حمايتو ىوذلؾ النظاـ الذي يكوف سببا في 

اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ في مظيره المادي، إضافة إلى ذلؾ كممة أخبلؽ فيي كممة مطاطة يختمؼ مضمونيا 
. مف مجتمع آلخر ومف زمف لزمف آخر
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 : 1عف السيادة كما يمتاز النظاـ العاـ بالصفة التقديرية كالكقائية كالتعبير: سابعا
بإيجاز بمعنى أف لئلدارة السمطة التقديرية في اتخاذ اإلجراءات الضبطية التي  :ة ػرمػقػدمػتػفة اؿػ ػ  لمصأ

ترى أنيا ضرورية لدرء خطرىا، ألنيا حرة في اختيار وسائميا وغيرممزمة بتسبيب قراراتيا الضبطية، فعندما 
تقدر أف عمبل سينتج عنو خطر سيمس بالنظاـ العاـ وجب عمييا التدخؿ قبؿ وقوعو، وبيدؼ المحافظة عمى 

. النظاـ العاـ 
يقصد بيا أنو يمتاز باألسموب الوقائي ألف قراراتو تيدؼ إلى منع االضطرابات  :ػ الػصػفػة الػكقػائػيػة ب 

 (والوقاية خير مف العبلج)قبؿ حدوثيا، والتي تتسبب في اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، فإجراءاتيا الضبطية وقائية، 
. إلخ...مثؿ منع المظاىرات، سحب رخصة السياقة، 

ففي إجراءات الضبط اإلداري تتجسد فكرة السيادة والسمطة العامة، التي تتمتع  :ج ػ التعبير عف السيادة 
. بامتيازات استثنائية بغرض المحافظة عمى النظاـ العاـ ، تحقيقا لممصمحة العامة 

  :تػطػكر مػفػيػـك الػنػظػاـ الػعػاـ : الػفػرع الثػاني 
إذا كاف حماية النظاـ العاـ في مفيومو الضيؽ ىو حماية األفراد مف االضطراب الحسي الممموس، وكؿ ما مف 

شأنو أف يمس طمأنينة الجماعة وصحتيا وسكينتيا المادية ، وذلؾ بالقضاء عمى كؿ مظاىر اإلزعاج 
والخوؼ، أما بالنسبة لمحالة المعنوية أو الفكرية أو الجمالية فإنيا ال تدخؿ ضمف أغراض الضبط اإلداري 

سابقا، ولكف مع التطور االجتماعي وازدياد دور الدولة فقد اتسعت فكرة النظاـ العاـ لتساير اتساع دور الدولة 
وازدياد مظاىر تدخميا في المجتمع، مما أدى إلى توسع مفيـو النظاـ العاـ، بحيث لـ يعد يقتصر عمى مجرد 
حماية ووقاية المجتمع مف االضطرابات المادية الخارجية إلقامة األمف والسكينة العامة، بؿ تعدى ىذه الحدود 

التقميدية إلى مجاالت أخرى استجابة لتطور المجتمع وازدياد تدخؿ الدولة في مجاؿ النشاطات الفردية، عمما أف 
تطور مفيـو النظاـ العاـ في القانوف اإلداري يرجع إلى تطور الوظيفة اإلدارية لمدولة، حيث أف الدولة الحديثة 

طرفا ىاما في المعادلة االقتصادية – إضافة إلى وظائفيا السابقة – لـ تصبح متدخمة فقط بؿ أصبحت 
واالجتماعية والثقافية، مما أدى إلى توسع ىاـ في وظائؼ اإلدارة العامة بما فييا فكرة النظاـ العاـ الذي توسع 

أف النظاـ العاـ التقميدي قاصرا ) في ىذا المعنى حيث يرى بكؿ برناردفي مفيومو الحديث، وىو ما أكده الفقيو 
نظرا لسمبياتو التي تجعمو يتوقؼ عند حد النتيجة المباشرة المتمثمة في عدـ وجود االضطراب المادي في 
المجتمع، بؿ ىو نظاـ حي ديناميكي ألنو نتيجة وثمرة لعمؿ بناء ومجيودات كبيرة مدعمة بوسائؿ كثيرة 
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وموجية ألىداؼ متعددة مف أجؿ ىدؼ اجتماعي عاـ وشامؿ، فيو تنظيـ منسجـ لكؿ العبلقات اإلنسانية، 
  .1(االجتماعية، االقتصادية، السياسية،الفكرية واألخبلقية الكائنة في حياة مجموعة معينة

     إذا كاف الفقو التقميدي في الدولة الحارسة حصر النظاـ العاـ بالعناصر التقميدية اآلنفة الذكر، إال أف ىذا 
المفيوـ عرؼ تطورا وتوسعا، نظرا لمتطورات التي حدثت عمى وظيفة الدولة كما قمنا مف حيث تنوع نشاطاتيا 

وازدياد تدخبلتيا، فإلى جانب مظيره المادي توسع ليشمؿ النظاـ العاـ األدبي والخمقي، حيث أنو ال يتأثر 
بالنظاـ االقتصادي واالجتماعي فقط بؿ يتعداه إلى المثؿ العميا السائدة في كؿ مجتمع، وليذا يجب السير عمى 

، في فرنسا بداية اعتبارأف 3، وتعتبر قضية لوتيسيا2حماية واحتراـ حياتيـ المادية واألدبية والجمالية والفكرية
 .األخبلؽ واآلداب العامة مف العناصر المعنوية لمنظاـ العاـ 

      وترتيبا عما سمؼ في مجمؿ القوؿ، نظرا لتطور مفيـو النظاـ العاـ وارتباطو بالتطور العاـ في المجتمع 
والدولة نجد أنو قد اتسعت مجاالتو لتشمؿ أغراضا أخرى غير مادية أي عكس المفيـو التقميدي لمنظاـ العاـ 

السابؽ، منيا الحفاظ عمى اآلداب العامة باعتبارىا تمثؿ الجانب المعنوي أو األدبي لمنظاـ العاـ، واتسع النظاـ 
العاـ نظرا لتدخؿ الدولة في الحاالت االقتصادية وأدى إلى ظيور فكرة النظاـ العاـ االقتصادي ، كما شمؿ 

النظاـ العاـ مجاالت أخرى والمتعمقة بجماؿ الرونؽ والرواء وكذلؾ بالكرامة اإلنسانية، وبناء عمى ما سبؽ فإننا 
سنتناوؿ تطور مفيـو النظاـ العاـ مف المفيـو الضيؽ التقميدي إلى المفيـو المتطور الموسع الحديث في 

 :العناصر التالية 

 :ػ الػنػظػاـ الػعػاـ الػخػمػقػي كاألدبػي 1
     يقصد بو المحافظة عمى القيـ األدبية واألخبلقية في المجتمع ومنع كؿ ما يؤدي إلى اإلخبلؿ بالنظاـ 

العاـ، وىو فكرة متطورة مرنة متغيرة تبعا لتطور األزمنة واألمكنة ، قد تضيؽ أو تتسع حسب انتماءات األمـ 
ألي حضارة وحسب الظروؼ المحيطة بكؿ مجتمع وحسب كؿ منطقة، ويختمؼ مفيـو اآلداب العامة في 

القانوف المدني عف مفيومو كعنصر مف عناصر النظاـ العاـ الذي يستيدفو الضبط اإلداري، عمى أنو نظرا 
أحمد السنيوري في اآلداب العامة / لمتعريؼ المحكـ الذي وضعو رائد الفقو القانوف المدني المصري، د
إف معيار اآلداب العامة ىو الناموس ):ومعيارىا في القانوف المدني، الذي يمكف االستفادة منو حيث يقوؿ

األدبي الذي يسود العبلقات االجتماعية في دولة معينة وزمف معيف، وىو مجموعة مف القواعد وجد الناس 

                                                           
1 - Bernard Paul, notion d’ordre public en droit administratif, L.G.D.J., ¨Paris 1962, p12. 

ك أنظر سليماف السعيد، النظاـ العاـ كهدؼ كقيد على نشاط الضبط اإلدارم، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة زلمد الصديق بن حيِت، جيجل،    - 
 .07مقاؿ بدكف سنة، بدكف دار النشر، ص 

 ..،36سكينة عزكز ، مرجع سابق ، ص  - 2
 . 491:،ص1974، عاـ 06 يف قضية لوتيسيا كالشركة الفرنسية إلنتاج كاستثمار األفالـ،سيبَتم،ط 1959 /18/12ػ أنظرحكم رللس الدكلة يف 3
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أنفسيـ ممزميف بإتباعيا ولو لـ يأمرىـ القانوف بذلؾ، وىذا الناموس األدبي ىو وليد المعتقدات الموروثة 
والعادات المتأصمة وما جرى بو العرؼ وتواضع عميو الناس، العوامؿ التي تكيؼ النموس األدبي كثيرة مختمفة، 

العادات، العرؼ، الديف، التقاليد، ومعيار اآلداب العامة ليس معيارا ذاتيا يرجع فيو كؿ شخص لنفسو : وىي
ولتقديره الذاتي، بؿ ىو معيار اجتماعي يرجع فيو الشخص كما تواضع عميو الناس، وىو في نفس الوقت 

،  غير أف األخبلؽ واآلداب العامة التي 1(معيار غير ثابت يتطور تبعا لتطور الفكرة األدبية في حضارة معينة
تحمميا سمطات الضبط اإلداري يجب أف تتسـ بالعمومية شأنيا في ذلؾ شأف عناصر النظاـ العاـ، أما إذا 

كانت األفعاؿ التي تشكؿ إخبلال باألخبلؽ واآلداب العامة تمس بمصالح أخبلقيات أفراد معينيف بذواتيـ مثؿ 
الصبلت غير المشروعة بيف الجنسيف فإف وضع ىذه األعماؿ ال يدخؿ في اختصاصات سمطات الضبط 

نما تعتبر جريمة عادية يخضع لممحاكـ النظامية ، ومثاؿ األوؿ كعرض فيمـ جنسي منافي لؤلخبلؽ 2اإلداري، وا 
واآلداب العامة في دار سنيمائية يممكيا أحد الخواص، يشكؿ جرما عاديا، أما المثاؿ الثاني ىو اقتناء صور 

 .ماجنة بقصد البيع والتوزيع مف شأنو أف يشكؿ خطرا عمى األخبلؽ واآلداب العامة لو صفة العمومية
    و فكرة اآلداب العامة نسبية تتفاوت بتفاوت الجماعات، ألف العبرة في مضمونيا ىي ما تعتبره الجماعة في 

زمف معيف مف األصوؿ األخبلقية األساسية فييا، وىي تخضع في ذلؾ لما يحيط بيا مف ظروؼ خاصة 
متعمقة بالعادات والتقاليد والديف فييا ، ولما كانت ىذه الظروؼ تتغير مع الزمف فإف فكرة اآلداب العامة يختمؼ 

مضمونيا حتى في الجماعة الواحدة، تبعا الختبلؼ الزماف واألجياؿ فييا، وبالتالي فإف فكرة اآلداب العامة 
واألخبلؽ العامة ىي فكرة نسبية متغيرة حيث تتغير مف مكاف آلخر ومف زماف آلخر ،  وبناء عمى ذلؾ تكوف 
ىذه الفكرة مطاطة وصعبة التحديد، لذا فإف سمطات الضبط اإلداري ليس ليا الحرية والسمطة المطمقة مف اجؿ 
تحديد معالـ ىذه الفكرة، ونفس الشيء بالنسبة لمقاضي اإلداري، حيث ال يممؾ سوى سمطة المبلئمة في تكييؼ 
العمؿ أو التصرؼ الذي يأتيو الفرد مف حيث مدى مساسو باآلداب واألخبلؽ العامة لكي يبرر اإلجراء اإلداري 

، ومع ذلؾ يرى بأف حماية الضبط اإلداري العاـ لآلداب العامة تبقى حماية محدودة مقارنة بحماية 3الضبطي
العناصر األخرى لمنظاـ العاـ، وعمة ذلؾ ترجع إلى أف تدخؿ سمطات الضبط اإلداري في مجاؿ حماية النظاـ 

العاـ يتمثؿ في مظاىر خارجية محسوسة دوف المسائؿ النفسية أو األدبية أو المعنوية، ما لـ تترجـ ىذه 
المظاىر إلى أعماؿ مادية تبرر تدخؿ سمطات الضبط اإلداري لمنع األسباب التي تتنافى مع اآلداب العامة 

 ،  أما بالنسبة لمفقو اإلداري فقد أكد عمى ضرورة تدخؿ سمطات 4والحيمولة دوف تعريفيا لمخدش واالنتياؾ

                                                           
 .401 ك400عبد الرزاؽ أمحد السنهورم، الوسيط يف شرح القانوف ادلدين، اجلزء األكؿ، ص / أنظر د - 1
 ،،287 ك286نواؼ كنعاف، القانوف اإلدارم مرجع سابق ، ص / أنظر د - 2
 .153 اجلزائر، ص 2014، عاـ 1جبار مجيلة، دركس يف القانوف اإلدارم، منشورات كليك، ط / د - 3
   .286، ص 2012، منشورات اجللي احلقوقية، بَتكت، لبناف، عاـ 1إمساعيل صلم الدين زنك، القانوف اإلدارم البيئي، دراسة ٖتليلية مقارنة، ط  - 4
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الضبط اإلداري لحماية كؿ ما يمس باآلداب واألخبلؽ العامة، بعدما كاف العكس كما شرحنا، الذي مف شأنو 
أف يعكر النظاـ العاـ المادي لممجتمع، وذلؾ بيدؼ كفالة الحياة المادية والمعنوية عمى حدسواء،وىوما أكده 

عبلوة عمى النظاـ المادي الذي يعني عدـ وجود )في قولو  (Maurice Houriou)الفقيو موريس ىوريو 
الفوضى، يوجد النظاـ الخمقي الذي يرمي إلى المحافظة عمى ما يسود مف معتقدات وأحاسيس وأفكار، فإذا 
كاف االضطراب في النظاـ الخمقي قد بمغ درجة مف الخطورة تيدد كياف النظاـ العاـ المادي، يستوجب تدخؿ 

فقد  (LowiLock)، بينما األستاذ لوي لوؾ 1(...السمطات اإلدارية الضبطية بوضع حد لذلؾ االضطراب 
أف كؿ فكرة عف النظاـ العاـ متغيرة وعائمة فيي أقرب صمة لمشعور منيا )ذىب إلى أبعد مف ذلؾ بقولو 

، وما يجدر ذكره ىو تراجع القضاء الفرنسي عف موقفو الذي كاف لـ يعتبر اآلداب واألخبلؽ 2(بالواقع القانوني
العامة عنصرا مف عناصر النظاـ العاـ، حيث كاف يمغي كؿ اإلجراءات والتصرفات التي كانت تقـو بيا 

سمطات الضبط اإلداري التي تمس بحقوؽ وحريات األفراد بحجة حماية اآلداب و األخبلؽ العامة، كما كاف 
يحمميا مسؤولية التعويض عف األضرار الناجمة عف كؿ اإلجراءات والتصرفات المتخذة مف طرؼ سمطات 
الضبط اإلداري، وبتراجعو ىذا عف موقفو اآلنؼ الذكر يكوف قد ساير موقؼ الفقو الذي ظؿ ينادي بضرورة 

تكفؿ الدولة عف طريؽ سمطات الضبط اإلداري بحماية اآلداب واألخبلؽ العامة في المجتمع، وباعتباره عنصرا 
مف عناصر النظاـ العاـ، ومف أشير وأىـ القرارات التي أصدرىا القاضي اإلداري الفرنسي والتي أكد فييا عمى 

اختصاص سمطات الضبط اإلداري إلزاميا بحماية األخبلؽ واآلداب العامة، قرار مجمس الدولة الفرنسي في 
المذكورة آنفا وجاء في حيثيات ىذا القرار باختصار عمى " لوتيسيا" ـ في قضية شركة أفبلـ 18/12/1959

تبرر  (نيس)وجو الخصوص حيث أنو يتضح مف خبلؿ التحقيؽ أف الظروؼ المحمية التي أثارىا رئيس بمدية 
 (لوتيسيا)قرار منع ىذه األفبلـ عمى مستوى ىذه البمدية، وحيث اتضح مف خبلؿ كؿ ما سبؽ أف شركة أفبلـ 

والنقابة الفرنسية لممنتجيف ومستثمريف لؤلفبلـ غير محقيف في التمسؾ بأف المحكمة اإلدارية غير محقة بقرارىا 
، وغيرىا مف األحكاـ 3وعميو يرفض الطعف(نيس )المتضمف رفض الدعوىالرامية إلى إلغاء قراررئيس بمدية 
. والقرارات في ىذا الموضوع ال يتسع المجاؿ لعرضيا 

. ب) قد أصدر قرارا في قضية والية الجزائر ضد في الجزائر فمجمس الدكلة الجزائرم ، الغرفة األكلى     أما 
مصطفى بغمؽ المحؿ والمسبح بالمركب السياحي بزرالدة بسبب عدـ احتراـ النظاـ العاـ وانتياؾ اآلداب  (.ؼ

                                                           
 .153جبار مجيلة، دركس يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1
 .53عامر أمحد ادلختار، تنظيم سلطة الضبط اإلدارم يف العراؽ، ، مرجع سابق ، ص  - 2

3 - CE arrêté société « les films lutecia » et syndicats français des producteurs et exportateur de films, 
du 18/12/1959, In Weil (p), Long (M), Braibant (G), De Love (P), Genevois (B), les grands arrêts de 
la jurisprudence administrative, 13ème édition Dalloz , Paris 2001, p 550. 

 ..،08أنظر سليماين سعيد، النظاـ العاـ كهدؼ كقيد على نشاط الضبط اإلدارم، ،  مرجع سابق ص    - 
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فإنو لـ يخص المشرع الجزائرم ، أما فيما 23/09/20021، جمسة 006195واألخبلؽ العامة، ممؼ رقـ 
 ـ 2011 كذلؾ قانوف البمدية لسنة1990ينص صراحة عمى ىذا العنصر في قانوني البمدية والوالية لسنة 

لى األخبلؽ والآلداب العامة مما يؤدي إلى فتح الباب عمى مصراعيو لمتأويبلت 88:المادة  عامة لـ تشرا 
 المؤرخ في 67/24والدخوؿ في كوارث أخبلقية والعياذ باهلل،عكس القانوف الذي سبقو حسب األمر 

 (...عمى المحافظة عمى اآلداب العامة ...) منو عبارة 237/04 حيث جاء في أحكاـ المادة 18/01/1967
 منو أنو 10:  حيث جاء في أحكاـ المادة17/06/1975 المؤرخ في 41ػ75و بالرجوع إلى نص األمر رقـ 

 ( 6)يمكف األمر بإغبلؽ محبلت بيع المشروبات والمطاعـ بموجب قرار صادر عف الوالي لمدة ال تتجاوز )
، الجدير بالذكروالغريب في األمر ىنا ىو ما 2(أو اآلداب العامة... ستة أشير، إما مف جراء مخالفة القوانيف 

: ال يجوز لممؤسسات أف تقـو بما يأتي) منو 10/3 حيث نص في المادة 2016  3جاء في الدستور الجزائري
، والمستنبط ىنا ىو أف المؤسس الدستوري يكرس حماية (السموؾ المخالؼ لمخمؽ اإلسبلمي وقيـ ثورة نوفمبر

األخبلؽ واآلداب العامة دستوريا، وىذا جميؿ جدا إال أف الواقع العممي في ىذا العنصر بالذات يثبت عكس 
، المتعمؽ بالتنظيـ اإلداري لمحبلت بيع 29/04/1975 المؤرخ في 59-75ذلؾ مف خبلؿ األمر رقـ 

المشروبات، وخاصة المادة األولى منو المنضمة لبيع المشروبات الكحولية، حيث أف بيع الخمور يتعارض مع 
إلخ ، ومجمؿ  ...الخمؽ اإلسبلمي باعتبار أف الخمرأـ الخبائث، عمما أف ىذا المرسوـ ىو مرسـو فرنسي

القوؿ ىنا ىو رغـ التناقض المبلحظ إال أف المشرع الجزائري أعطى صبلحيات وأسس قانونية لقياـ سمطات 
الضبط اإلداري في ىذا المجاؿ بمياميا لممحافظة عمى اآلداب واألخبلؽ العامة في المجتمع سواء في 

الطرقات أو دور السينما أو األسواؽ أو األماكف العمومية، حفاظا عمى تقاليد الشعب المسمـ مف 
الرضيمةواإلنزالقات الخطيرة بناء عمى ما تنص عميو القوانيف والتنظيمات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، و ما 

الجنايات والجنح ضد األسرة واآلداب )جاء في قانوف العقوبات في الباب الثاني، الفصؿ الثاني تحت عنواف 
:   وخاصة المادة134 و132: ، وأيضا في القسـ السادس عمى انتياؾ اآلداب العامة في المادتيف(العامة
يعاقب بالعقوبات النصوص عمييا في المادة السابقة كؿ مف احتفظ أو وضع أو سمح بأف  ) 1/ مكرر303

أو الوثائؽ الصكر توضع في متناوؿ الجميور أو الغير ، أو إستخدـ بأية وسيمة كانت،التسجيبلت أو 
، 4 (..... مكرر مف ىذا القانوف 303:المتحصؿ عمييا بواسطة أحد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة

وموضوع ىذه المادة وخاصة فيما يتعمؽ بمينة المصورفي األعراس والحفبلت وما يحدث مف أعماؿ ال أخبلقية 
                                                           

 .98 إذل 96، مطبعة حيدرة، الديواف، ص 2003، جواف 03أنظر رللة رللس الدكلة العدد  - 1
 .ـ1975:، عاـ 55ج، العدد .ر.  ج17/06/1975 يتعلق باستغالؿ زلالت بُت ادلشركبات ادلؤرخ يف 41ػػ75أنظر االمر رقم  - 2
 .،  ادلعدؿ كادلتمم ،مرجع سابق1996أنظر أيضا دستور  - 3
 .ـ يتضمن قانوف العقوبات ادلعدؿ كادلتمم مرجع سابق1966: يونيو سنة0 8: ادلؤرخ يف 156ػػ 66: األمر: أنظر - 4
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مف حيث نشر صور لعائبلت قد تؤدي إلى نتائج وخيمةعمى كؿ األطراؼ المشاركة في ىذه الجريمة المتعمقة 
باألخبلؽ واآلداب العامة، عمى كؿ إف موضوع المصوروخاصة في األعراس والحفبلت يحتاج إلى رسالة أخرى 

.  نظرا لعبلقتو بالنظاـ العاـ وبصفة خاصة باألخبلؽ واآلداب العامة 

:  ػ  الػمػحافػظػة عػمػى جػمػاؿ الػركاء 2
يقصد بو االىتماـ بجماليات الشوارع والمرافؽ وبيائيا بحيث تبعث اليدوء والراحة النفسية سواء بتجميؿ      

الشوارع أو وضع مواصفات معينة في المباني، بحيث يكوف منظر المدينة وشوارعيا متسقا وجميبل، ويعتبر ىذا 
العنصر مف العناصر الحديثة المضافة إلى العناصر التقميدية بعد أف كاف القضاء اإلداري الفرنسي وعمى 
رئسو مجمس الدولة ال يسمح بالخروج عف حدود العناصر التقميدية لحماية الحريات، ألنو تعتبر المجاؿ 
، إال في 1األصيؿ لتدخؿ السمطات الضبط اإلداري، ولـ يسمح ليذه األخيرة التدخؿ لممحافظة عمى جماؿ الرواء

حاالت وردت نصوص خاصة كتمؾ التي تتعمؽ بحماية المناظر األثرية، رغـ أف بعض الكتاب يروف بأف 
المحافظة عمى الجماؿ الرونقي والرواء في المدينة وشوارعيا تندرج في مضموف النظاـ العاـ، ألف اإلدارة 

مسؤولة عف حماية مشاعراألفراد والجماؿ لدى المارة، ويعتبروف أيضا أف الرواء ىونفسو نظاـ ألنو يخمؽ النظاـ 
، و لقد تطمعت األنفس باالىتماـ (وىو رأي مناقض لمفقو التقميدي الذي لـ يعترؼ بجماؿ الرواء)واالنسجاـ، 

بحماية جماليات الشوارع ورونقيا، وىذا مف اجؿ أال يصاب عابر السبيؿ بتقزز في العيف لسوء المنظر، مما 
 . 2دفع إلى بروز فكرة المطالبة بحماية قانونية لجماؿ الرواء

      لقد نشأ رأي مف الفقو يرى أف إشاعة جماؿ الرواء في الشوارع يؤدي إلى تحقيؽ السكينة النفسية لؤلفراد 
نظرا لحاجة اإلنساف إلى حماية إحساسو بالجماؿ بقدر حاجاتو إلى األمف وحماية لوازمو المادية وشيوع 

الفوضى في جماليات المكاف، مآلو الضيؽ واالضطراب، وتوتر األعصاب، وبدال مف أف تكوف األماكف العامة 
مصدرا لمبيجة والحبور والتمتع بالمناظر الجميمة الخبلبة وبياء المعمار، تتحوؿ إلى سياط عذاب ألحاسيس 
األفراد مما دفع ببعض الفقياء إلى وضع جماليات األماكف العامةفينطاؽ مفيـو النظاـ العاـ الذي يجب عمى 

يعتبر االضطراب  )(Duez) ، ويرى الفقيو دويز 3سمطات الضبط اإلداري حمايتو بكؿ الوسائؿ القانونية
بالجماؿ بمثابة قمؽ عاـ ولذلؾ فإف حماية جماؿ األماكف العامة تدخؿ في مياـ البوليس كما يرى الفقيو أف 
حماية الجماؿ تدخؿ بطبيعتيا بفكرة النظاـ العاـ باعتبار أف اإلدارة مسؤولة عف حماية اإلحساس لدى المارة 

                                                           
 . منو ،مرجع سابق124:  كخاصة ماجاء يف أحكاـ ادلادة10ػ11:القانوف البلدم ، رقم: ، مرجع سابق، أنظر79عمور سيالمي، ، ص  - 1
رمضاف زلمد بطيخ، الوسيط يف القانوف اإلدارم، دار النهضة العربية القاىرة / أنظر د.   كما بعدىا366زلمود عاطف البنا، مرجع سابق ، ص / د - 2

يف قضيية اٖتاد نقابات ادلطابع كالنشر بباريس حيث أكد فيو على حق 15/10/36:قرار رللس الدكلة الفرنسي،ادلؤرخ يف: ، أنظر339: ـ ، ص1997
 . مرجع سابق 153: جبار مجيلة، ص/د:ىيئات الضبط االدارم يف إصدار لوائح ٖتمي مجاؿ كمظهر الطرقات كٖتافظ على حسن األحياء ،عن

 . كما بعدىا107زلمد زلمد بدراف، مضموف فكرة النظاـ العاـ كدكرىا يف رلاؿ الضبط اإلدارم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 3
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 ، أما فيما يتعمؽ بالتطبيقات القضائية، نجد أف مجمس الدولة الفرنسي 1كمسؤوليتيا عف ضماف سبلمتيـ وأمنيـ
، والتي 2، حيث أصدر حكـ في قضية اتحاد نقابات مطابع باريس23/10/1936قد عدؿ عف موقفو عاـ 

يمكف تمخيص وقائعيا حيث أف الجية اإلدارية سبؽ ليا أف أصدرت الئحة تحضر بموجبيا توزيع اإلعبلنات 
عمى المارة في الطرؽ العامة، خشية مف إلقائيا بعد قراءتيا بما يشوه جماؿ الطرقات واألحياء أي بسبب 

تشويييا لممنظر العاـ الجمالي الذي يجب الحفاظ عميو، قاـ اتحاد نقابات المطابع في ىذه البلئحة مطالبا 
بإلغائيا لخروج أىدافيا عف األىداؼ المرسومة لسمطات الضبط اإلداري، وىي المحافظة عمى النظاـ العاـ، إال 
أف مجمس الدولة رفض ذلؾ مؤكدا أف حماية جماؿ الرونؽ والرواء تعتبر مف أغراض الضبط اإلداري بوصؼ 
كونيا عناصر النظاـ العاـ الجديرة بالحماية ،وبذلؾ اعترؼ مجمس الدولة الفرنسي واستقر قراره عمى مشروعية 

 اآلنفة 3تدخؿ سمطات الضبط اإلداري، لتحقيؽ أغراض جمالية ال عبلقة ليا بالعناصر التقميدية لمنظاـ العاـ
الذكر ، 

 وما يجدر ذكره ىو أف جانبا مف الفقو يرى أف تطور موقؼ القضاء في ىذا الموضوع ليس معناه وضع قاعدة 
عامة مطمقةتجعؿ مف حماية جماؿ الرونؽ والرواء غرضا يسوغ كؿ التدابير البلزمة غيره مف أغراض الضبط 
اإلداري التقميدي، ألف المحافظة عمى جماؿ الرونؽ والرواء ليست في ذاتيا ىدفا كافيا ولكنو لكي يكوف تدخؿ 
اإلدارة مبررا يجب أف يبمغ المساس لجماؿ الرونؽ والرواء درجة خاصة مف الخطورة مف شأنو إثارة اضطرابات 

خارجية، وذلؾ ألف القوؿ بغير ذلؾ يعني ترؾ األمر لؤلمزجة والميوؿ وىو ما يؤدي إلى فتح الباب واسعا 
لسمطات الضبط اإلداري لمتحكـ واالستبداد والتعسؼ وبذلؾ يكوف الخروج عف اإلطار المحدد لمضبط اإلداري 

،ولقد صدرت في فرنسا عدة تشريعات عف الضبط اإلداري 4واليدؼ المرسـو لو وىوالحفاظ عمى النظاـ العاـ
 أبريؿ 22، وقانوف 1930 مايو 02الخاص بحماية جماؿ الرونؽ والرواء نذكر عمى سبيؿ المثاؿ قانوف 

 مايو 28 بالرقابة عمى لصؽ اإلعبلنات وكذلؾ مرسـو 1979 ديسمبر 29، الذي تـ تعديمو في 1943
 ، وما يمكف مبلحظتو في ىذا المجاؿ ىو أف مجمس الدولة الفرنسي ىو تراجع 5 المنظـ لتصاريح البناء1970

زاء حماية جماؿ الرونؽ والرواء، حيث أنو لـ يعترؼ لئلدارة باستخداـ سمطاتو الضبطية  عف موقفو اآلنؼ الذكرا 
لتحقيؽ أغراض حماية بحتة ال عبلقة ليا بالعناصر التقميدية لمنظاـ العاـ، وبتعبير آخرال يجوز لئلدارة أف 
تستخدـ سمطات الضبط اإلداري لحماية جماؿ الرونؽ والرواء إال في حالة حماية أحد عناصر النظاـ العاـ 

                                                           
يف : ، مؤرخة 44: ج،عدد.ر. حيدد قواعد مطابقة البنايات كإ٘تاـ إصلازىا ، ج 2008/ 30/07 امؤرخ يف 15ػ08:القانوف رقم: ، أنظر -  1

 .108زلمد زلمد بدراف، مرجع سابق، ص / د:   ـ ، أننظر 03/08/2008
2- C.E. 23 octobre 1936, Union parisienne des syndicats de l’imprimerie, Rec, p 966. 

 .،مرجع سابق.207عادؿ السعيد زلمد أبو اخلَت، ، ص / د:مشار إليو   من  - 3
 .، مرجع سابق367زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، ، ص / د - 4
 .147رلدل أمحد فتح اهلل حسُت، فاعلية األداء الضبطي لرجاؿ الشرطة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص / د - 5
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التقميدي، أو في إطار تشريعات الضبط اإلداري الخاص بحماية جماؿ الرونؽ والرواء، والدليؿ عمى ذلؾ ىو 
حيث قضى مجمس الدولة الفرنسي في حكـ  لو بإلغاء قرار صادر مف عمدة، والذي حدد بموجبو بعض 
العناصر الجمالية التي يجب أف تتوفر عند القياـ ببناء قبر أو ضريح، واألمثمة عمى ذلؾ، ارتفاع الببلط 

واإلطارات واألثر التذكاري وكذلؾ عناصر الديكور وغيرىا، وقاـ العمدة بإخضاع كؿ ىذه األمور لمترخيص 
السابؽ حتى يتـ التأكد مف المفيـو الجمالي ليذه العناصر، إال أف مجمس الدولة الفرنسي عندما عرض عميو 

. 1األمر، قرر إلغاء القرار الصادر عف العمدة ألنو ينطوي عمى تجاوز لمسمطات
      و أما بالنسبة لمقضاء الجزائري فقد أكد عمى حؽ سمطات الضبط اإلداري حماية النظاـ العاـ الجمالي 

حيث ):  حيث جاء فيو15/04/2003في العديد مف المناسبات، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصربتاريخ 
اتضح لمجمس الدولة بعد االطبلع عمى كؿ ما احتوى عميو ممؼ الدعوى مف وثائؽ ومستندات أنو حقيقة 

تحصؿ المستأنؼ عمى ترخيص مف المستأنؼ عمييا بوضع كشؾ جاىز بشرط أف يكوف ىذا األخير في حالة 
مبلئمة ال تشوه المنظر العاـ واحتراـ قواعد النظافة، حيث أف اإلدارة ليا سمطة الضبط اإلداري والمحافظة عمى 

. 2(...جمالية عمراف البمدية 
 فإنو لـ يخرج عمى ىذا االتجاه بؿ ساير ىذا التطور والتوسع لمنظاـ العاـ واعتبر الجماؿ أما المشرع الجزائرم

الرونقي لممدينة عنصرا مف عناصر النظاـ العاـ تتكفؿ سمطات الضبط اإلداري بحمايتو وصيانتو وىو ما 
يتجمى مف خبلؿ استعراض المنظومة التشريعية والتنظيمية في الجزائر، ومف بيف ىذه القوانيف نذكر القانوف رقـ 

: المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،حسب نص المادة2003 / 19/07 المؤرخ في 03-10
كما يضاؼ إلى ىذا النص المادة  (...تشويو البنايات والمساس بطابع المواقع ...) منو التي تنص 44/09
، وكذلؾ ماجاء في أحكاـ 3((...يمكف منع كؿ إشيار عمى عقارات ذات طابع جمالي ...) التي تنص 66/06

 ، وغيرىا مف القوانيف األخرىكما أكد المشرع الجزائري في 11 / 94:  ، المادة 10ػ11: القانوف البمدي رقـ
 والمتضمف 2006/ 20/02 المؤرخ في 06-06 مف القانوف رقـ 24/02نفس اإلطار حسب أحكاـ المادة 

 عمى استحداث جائزة سنوية تدعى جائزة الجميورية لممدينة تمنح ألحسف وأجمؿ مدينة 4قانوف التوجيو لممدينة
في الجزائر، وما يجدر ذكره ىو أنو رغـ التدابير المتخذة فإف ىناؾ أخطار عديدة تيدد ىذا الجماؿ الرونقي 

لممدينة مف تموث البيئة وبنايات فوضوية وبنايات ال تخضع لقواعد التييئة العمرانية، تشكؿ تيديدا حقيقيا لمبيئة 
                                                           

1 - CE, 18 février 1972, chambre   
ضد بلدية حامي سعود، موسوعة االجتهاد القضائي اجلزائرم، قرارات  (.ـ. د)، قضية 15/04/2003 الصادر بتاريخ 10048قرار رللس الدكلة، رقم  - 2

 (.ب. ع)ـ، قضية 25/02/2003 الصادر بتاريخ 9618،  أنظر قرار رللس الدكلة رقم . ـ2006احملكمة العليا كقرارات رللس الدكلة، اإلصدار الرابع 
 .ـ2006ضد بلدية حاسي مسعود، موسوعة االجتهاد القضائي اجلزائرم، قرارات احملكمة العليا كقرارات رللس الدكلة، اإلصدار الرابع 

 .ـ20/07/2003 ادلؤرخة يف 43ج العدد .ر. ج:أنظر  -  3
 مرجع سابق. 148 ادلتعلق بالبلدية، ص 10-11  من القانوف رقم 94أنظر ادلادة  -  4
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فما الفائدة مف التدابير واإلجراءات القانونية واإلدارية في حالة عدـ وجود جزاءات ردعية . في المدف واألرياؼ
الئقة، لقد سجمت شرطة العمراف وحماية البيئة عدة مخالفات في مجاؿ االعتداء عمى البيئة العمرانية، وتـ 

االعتداء حتى عمى المساحات الخضراء وخاصة في وقت العشرية السوداء والمجالس البمدية االنتقالية، فعمى 
 مخالفة فيما 1950سبيؿ المثاؿ فيما يخص المخالفات الخاصة بالعمراف فقد سجمت المصالح المختصة 

يخص البناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البناءات دوف تراخيص إضافة إلى المخالفات الخاصة باالعتداء 
، رغـ وجود شرطة عمراف ومنظومة 1عمى الممكيات المشتركة بالعمارات مف أسطح وأقبية ومساحات خضراء

تشريعية وتنظيمية كبيرة إال أف المشكمة في التطبيؽ وفي سياسة البلعقاب المتبعة ، والجزاء الذي يعتبرمف أىـ 
يجابية في تطبيقو وسمبية خطيرة في الحالة  الخصائص األساسية لمقاعدة القانونية ، وما يترتب عميو مف آثارا 

 .إلخ ، والبحث في ىذا الموضوع الذي يعرفو الصغيروالكبير، وخير الكبلـ ما قؿ ودؿ...العكسية، 

يقصد بو تدخؿ اإلدارة في القطاعات االقتصادية المختمفة، وذلؾ : الػنػظػاـ الػعػاـ االقػتػصػادم - 3

ألف مف شأف إقامة الحرية المعمنة لؤلفراد في المجاؿ االقتصادي أف يعرض الدولة واقتصادىا لمشاكؿ 
اقتصادية واجتماعية مف شأنيا أف تعطؿ حركة تطور المجتمع، ونظرا لمتأثير الحيوي لممسألة االقتصادية في 

العصر الحالي خاصة مف خبلؿ اتساع نطاؽ مفيـو النظاـ العاـ ليشمؿ ضمف ىذا االمتداد مفيـو النظاـ العاـ 
االقتصادي، وىذا يعتبر إضافة عنصر جديد داخؿ نطاؽ اتساع ىذا المضموف، خاصة بعد انحصار أفكار 

المذىب الفردي مما أدى إلى تدخؿ الدولة في المجاؿ االقتصادي، وبالمعنى العضوي قانوف اإلدارة االقتصادية 
وىو ييتـ بتنظيـ المنظمات االقتصادية التي تقـو باإلدارة في المجاؿ االقتصادي وسائر أعماؿ التدخؿ 

 ، فالتطورات التي حدثت لمنظاـ العاـ أدت إلى تدخؿ بشكؿ ممحوظ مع النظاـ االقتصادي 2االقتصادية
واالجتماعي، ففي المجاؿ االقتصادي نجد أف التراخيص التي تمنحيا اإلدارة لممارسة نشاط معيف والشروط 

نما ىدفيا مف أجؿ توجيو  التي تفرضيا لممارسة أنشطة معينة ومحددة، ليس مف أجؿ مراقبة النشاط وا 
االستثمارات نحو مجاالت معينة تساىـ في تحقيؽ رفاىية األفراد، مثؿ تقديـ التسييبلت لممعامؿ الكبرى التي 

تتطمب عددا كبيرا مف العماؿ، مف أجؿ امتصاص البطالة مما يؤدي في نفس الوقت إلى القضاء عمى البطالة 
التي تؤدي ال محالة إلى االضطرابات في حالة ارتفاعيا، ألنو كمما توفرت ىذه الشروط كمما نقصت أسباب 

 واستتباب األمف بجميع أبعاده وتحقيؽ التطور والرفاىية ،  أما فيما 3االضطرابات وكمما ساد النظاـ العاـ
يخص المجاؿ االجتماعي الذي أصبح تدخؿ اإلدارة في مجاؿ اإلسكاف مثبل يعتبر مف النظاـ العاـ سواء 

                                                           
 أنظر قانوف البيئة،ادلذكورسابقا .87، جامعة اجلزائر، كلية احلقوؽ، ص 2013سليماين ىندكس،سلطات الضبط يف اإلدارة اجلزائرية،رسالة دكتوراه،  -1
 . 68زلمد عصفور، مرجع سابق، ص / د - 2
  32ـ، ص 2003، دار القبة للنشر، اجلزائر، جانفي 06زلمد صاحل خراز، ادلفهـو القانوين العاـ لفكرة النظاـ العاـ، رللة دراسات قانونية، العدد  - 3
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بالعمؿ عمى توفير المساكف بشتى الصور أو منع البناء والسكف في أماكف معينة ألسباب ودواعي أمنية مختمفة 
إضافة إلى ذلؾ . إلخ...مثؿ كونيا آيمة لمسقوط أو لخطورتيا مف الناحية األمنية كالبناء عمى حافة الواد مثبل، 

التدخؿ لمحد مف البطالة وحماية األسعاروالتمويف الدائـ بمختمؼ السمع االستيبلكية تعتبر وتعد مف المسائؿ 
 ، 1الضرورية التي إذا استفحمت وكبرت ستنعكس سمبا عمى النظاـ العاـ مما يؤدي دوف شؾ إلى اإلخبلؿ بو

وصدؽ مف قاؿ الوقاية خير مف العبلج ،والنظاـ العاـ االقتصادي يستيدؼ إشباع حاجات ضرورية أو ممحة 
ينتج مف عدـ إشباعيا حدوث اضطرابات معينة، ويتصؿ ىذا التوسع في مدلوؿ النظاـ العاـ بمجموعة مف 

سكاف مف ال مؤوى  األىداؼ الضرورية التي تتعمؽ بتنظيـ عممية التصدير واالستيراد والتعامؿ بالعمبلت الحرة وا 
ليـ وخاصة في أوقات األزمات والكوارث الطبيعية، وأكد جورج روبير، وجود النظاـ العاـ االقتصادي حيث 

بأف النظاـ العاـ يتجاوز نطاؽ اليدوء واألماف كما أنو يتأثر بالعبلقات االقتصادية، ومف ثـ تخوؿ ): يقوؿ
سمطات الضبط اليـو الحؽ في أف تضع في االعتبار بعض غايات اقتصادية معينة، كاألجور واألسعار 

ف السياسة االقتصادية عامؿ قوي في المحافظة عمى 2(...والتمويف وىذه مواد أو متطمبات جديدة لمنظاـ  ، وا 
النظاـ العمومي لمدولة الحديثة وبالتالي فإف وسائؿ تدخؿ اإلدارة قد تغيرت بعدما كانت الدولة تستعمؿ الوسيمة 

التقميدية المتمثمة في إجراءات المنع، أصبحت تطبؽ جممة مف األساليب القانونية الحديثة مثؿ التنظيمات 
والمراقبة وكذلؾ الحد مف حرية التعاقد مف أجؿ الحد مف نشاط الخواص، ولكف مع مراعاة بعض االعتبارات 

 ،  ونظرا لمتطورات التي حدثت بالنسبة لمدولة الحارسة 3والحدود لكيبل تمس بالحريات العمومية لؤلفراد
والمجتمع كما سمؼ اإلشارة إليو، مما أدى إلى تطور النظاـ العاـ وبتطوره ىذا نجـ عنو توسع نطاقو، ومف ثـ 
توسع مفيومو، برز مع اتساع مجاالت تدخؿ الدولة الرأسمالية في المجاؿ االقتصادي، تحت ضغط الظروؼ 

االقتصادية واالجتماعية فتولت تنظيـ الموضوعات والعبلقات االقتصادية، وظير بذلؾ ما يعرؼ بالقانوف 
االقتصادي، حيث أصبحت ىذه الدولة تتولى تنظيـ العديد مف الجوانب االقتصادية واالجتماعية، وعمى اثر 
ىذا التطور، بدأت تظير إلى الوجود فكرة النظاـ العاـ االقتصادي التي تتمثؿ في ىذه الدولة بتقييد األنشطة 

، وتدابير االقتصاد الخاص باألزمات، وتدابير التمويف، وتدابير 4االقتصادية الفردية، وتدابير التسعير الجبري
حماية بعض المرافؽ االقتصادية وحماية األمواؿ العامة، إشباع حاجات ضرورية أو ممحة، توفير المواد 

الغذائية الضرورية ألنو في حالة عدـ إشباع حاجات األفراد قد يعتبر مصدرا مف مصادر االضطراب الذي 
                                                           

 .85أنظر البشَت بلعيد، مرجع سابق، ص  - 1
 .108عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص / د-  كما بعدىا ،978زلمد عصفور، مرجع سابق، ص / أنظر د - 2
، .77، أنظر سكينة عزكز، مرجع سابق،ص .400، ص 1992ج اجلزائر سنة . ـ . ػأمحدزليو،ادلنازعات االدارية ، ترمجة فائز أصلق كبيوض خالد ، د 3

 .22ناصر لباد، القانوف اإلدارم،مرجع سابق، ص 
. ـ، يتضمن ٖتديد كيفيات ٖتديد أسعار بعض السلع كاخلدمات االسًتاتيجية،     ج15/01/1996 ادلؤرخ يف 31-96راجع ادلرسـو التنفيذم رقم  - 4
 . ـ 1996 /04: ج ، عدد. ر
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يؤدي إلى المساس بالنظاـ العاـ واألمف العاـ، ال تقؿ خطورتو عف خطر اضطراب خارجي، وليذا فإف وسائؿ 
التدخؿ االقتصادي في المجموعات المحمية عديدة منيا حؽ ىذه األخيرة في إنشاء المرافؽ والمقاوالت المحمية 

باعتبارىا مف وسائؿ التدخؿ االقتصادي وبواسطتيا يتـ تنفيذ مختمؼ المشاريع االقتصادية واالجتماعية 
المبرمجة في مخططات التنمية، والمساىمة في إنشاء موارد محمية ومناصب لمشغؿ لتحقيؽ رفاىية وسعادة 

األفراد وامتصاص البطالة التي تكوف سببا الضطرابات تمس بالنظاـ العاـ واألمف العاـ ،  و توسع فكرة النظاـ 
العاـ أدى إلى إنشاء عنصر جديد أال وىو النظاـ العاـ االقتصادي المتمثؿ في إشباع الحاجات العامة المذكورة 

آنفا وغيرىا، إال أف اتساع فكرة النظاـ العاـ تكوف في حدود وضوابط معينة تجعمو وثيؽ الصمة بالعناصر 
التقميدية لمنظاـ العاـ، وبعبارة أخرى أصبل أف النظاـ العاـ االقتصادي ال يقـو إال عمى أساس النصوص 
التشريعية، أما غير المستند إلى نصوص تشريعية يجب أف يحصر ونفس الشيء بالنسبة لسمطة الضبط 
اإلداري المؤسسة عميو في أضيؽ الحدود، بحيث ال يعتبر في الواقع عنصرا مستقبل تماما عف العناصر 

 ، وكذاؾ أف سمطة الضبط اإلداري ال تممؾ سمطة التدخؿ في حرية 1التقميدية المعروفة بالنسبة لمنظاـ العاـ
التجارة والصناعة بدوف سند قانوني أي نص تشريعي إال لتحقيؽ بعض المصالح االقتصادية األساسية التي 
تيـ النظاـ العاـ، كما في مجاؿ التمويف ومنع االرتفاع الوىمي لؤلسعار وخاصة في أوقات األزمات وبالتالي 
ففكرة النظاـ العاـ تتسع ولكف في حدود وضوابط معينةوفقا لمبدأ المشروعية القانونية ، و السياسة االقتصادية 

عامؿ قوي في المحافظة عمى األمف والنظاـ العاـ في الدولة العصرية، وبالتالي فإف األخذ بعيف االعتبار 
العوامؿ االقتصادية في النظاـ العاـ ليس توسيعا لمفيومو فقط بؿ غير مف طبيعتو وجوىره إلى درجة أننا دخمنا 

 يرتكز عمى مبدأ تدخؿ اإلدارة مف أجؿ تنفيذ مخططاتيا وقوانينيا في اإلنتاج وفي التوزيع 2في نظاـ عاـ جديد
وفي األسعار خبلفا لما كاف عميو سابقا وقديما، حيث كانت الدولة حارسة وحيادية ال يقتصر نظاميا العاـ إال 

عمى حماية المصمحة العامة وبصفة خاصة دوف المصالح االقتصادية التي كانت تخضع لقواعد القانوف 
الطبيعي، ولكف حاليا تغير كؿ شيء كما سمؼ توضيحو آنفا ، ونخمص إلى اتساع دائرة النظاـ العاـ 

االقتصادي إلى درجة ممموسة حيث أصبحت الدولة تسيطر عمى النظاـ االقتصادي بمقتضى قواعد قانونية 
يجار المساكف وتوجيو  آمرة إذ ىي تييمف عمى توزيع الثروات وتنظيـ اإلنتاج وتحدد أسعار السمع واألجور وا 

 .إلخ...، 3تداوؿ المنتجات

                                                           
 .85منيب زلمد ربيع، ضمانات احلرية يف مواجهة سلطات الضبط اإلدارم، مرجع سابق، ص/ د - 1

2 - P. Bernard C., Op, Cit, p 36 et 39. 
 .                                37أنظر سكينة عزكز، مرجع سابق، ص    - 
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      أما الفرؽ الموجود بيف العنصر القانوني  لمنظاـ العاـ والعنصر االقتصادي لمنظاـ العاـ في مفيـو 
توفير األساليب : النظاـ العاـ الموسع الذي ييدؼ إليو الضبط اإلداري، فالمقصود بعنصر النظاـ القانوني ىو

والضمانات والضوابط البلزمة لكي تحقؽ عممية التوازف أو التوافؽ بيف فكرة النظاـ العاـ التي تبرر وتأسس حؽ 
تمتع سمطات الضبط اإلداري بامتيازات السيادة والسمطة العامة في مواجية حقوؽ وحريات األفراد، وبيف 

مقتضيات وحتمية المحافظة عمى حقوؽ وحريات األفراد مف أي تعسؼ أو انحراؼ مف أعماؿ وىيئات الضبط 
اإلداري، وبعبارة أخرى تحقيؽ عممية التوازف الطبيعي بيف ما تطمبو القوانيف والتنظيمات وبيف ما تطمبو حقوؽ 

 .1وحريات األفراد أي التوازف بيف النظاـ العاـ وحقوؽ وحريات األفراد

  وىي مف الػعناصرالميمة الحػديثة لمػنظاـ الػعاـ ويقصد بيا :حػمػايػة الػكػرامػة اإلنػػسػانػيػة  - 4

احتراـ كرامة الشخص البشري بعدـ إىانتو واستغبللو لصفة مف الصفات الناقصة فيو، وقد اعترؼ مجمس 
،  في 2ـ بكرامة الشخص البشري وأدرجيا ضمف عناصر النظاـ العاـ27/10/1995الدولة الفرنسي بتاريخ 

قرار حديث لمجمس الدولة الفرنسي والذي اعتبر بأف احتراـ كرامة اإلنساف مف النظاـ العاـ، حيث قضى أف 
القرار الذي يمنع مسرحية تسيء إلى االحتراـ تمس بكرامة اإلنساف حيث يحؽ لئلدارة أف تمنعيا بغرض الحفاظ 

عمى النظاـ العاـ، ومف جانب آخر، أكد المجمس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 
معنى حماية كرامة اإلنساف ضد كؿ أشكاؿ االستغبلؿ الذي يعد مف ضمف المبادئ ذات قيمة 27/07/1994

، والممخص المركز المفيد لقرار مجمس الدولة في ىذا الموضوع أصدره مجمس الدولة الفرنسي حوؿ 3دستورية
، ىي لعبة قواميا القذؼ البعيد لقـز يمبس ثوبا يسمح باإلمساؾ بو باأليدي وبحمايتو عند (قذؼ القـز)قضية 

ـ في المسارح، وتـ استثمارىا 1990سقوطو عمى سجادة تمقى، وتطورت ىذه المعبة في فرنسا منذ التسعينات 
تحمؿ المسؤولية واتخذ  (موروسانغسور)تجاريا برضى الشخص الذي ىو موضوع القذؼ ، إال أف رئيس بمدية 

قرارا مضمونو منع ىذا المشيد المييف لمكرامة اإلنسانية في مسرح تابع لبمديتو، وعندما رفعت القضية لمجمس 
الدولة الفرنسي اعترؼ ىذا المجمس باحتزاـ كرامة الشخص البشري عمى أنو أحد مكونات النظاـ العاـ، وأنو 

، وبالنسبة لممشرع الجزائري، نجد أف المؤسس 4مف صبلحياتو تأميف ذلؾ ويدخؿ في صبلحياتو كرئيس بمدية
: 40، نص عمى ضرورة حماية كرامة اإلنساف، حيث جاء في أحكاـ المادة 5ـ2016الدستوري في دستور 

                                                           
 .403عمار عوابدم، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / د - 1

2 - CE, Ass, 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge et ville d’Aix en Provence (2 
espèces), Lebon 372, conclus Friedman, M. Long, P. Weil, G. Brabant, P. Delvové, B 100. 
3 - Guillaume Hof nung Michèle, Op, Cit, p 33. 

، القرارات الكربل يف القضاء اإلدارم، مشار إليو يف ىامش ادلرجع 88أنظر سليماف ىندكس، سلطات الضبط  يف اإلدارة اجلزائرية، مرجع سابق، ص  - 4
 .10سليماين السعيد، النظاـ العاـ كهدؼ كقيد على نشاط الضبط اإلدارم، مرجع سابق، ص :راجع -  ،   .75اآلنف الذكر، ص 
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وغيرىا  (تضمف الدولة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف ويحظر أي عنؼ بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة)
 ،  في 1 المتعمؽ باإلعبلـ 05-12مف النصوص التشريعية ، نذكر منيا ما جاء في القانوف العضوي رقـ 

يمارس نشاط االعبلـ بحرية في اطار احتراـ أحكاـ ىذا القانوف العضوي والتشريع والتنظيـ ) 02المادة 
وىذا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  (المعموؿ بيما، وفي ظؿ احتراـ كرامة االنساف والحريات الفردية والجماعية
. بالنسبة لممنظومة التشريعية الجزائرية ، وغيرىا مف النصوص التشريعية 

:                                                                                                حمايةالحكاس الخمس المترتبةعف النظاـ العاـ كمدل النتائج:الفرع الثالث
  :الػنػتػائػج الػمتػرتػبػة عػف الػنػظػاـ الػعػاـ : أكال
رجاعو إلى حالتو الطبيعية في     مف تعاريؼ الضبط اإلداري الذي عرؼ بغايتو وىي حماية النظاـ العاـ  أوا 

المجتمع والدولة ، حيث أف ليس لسمطات الضبط اإلداري مف خيار في استخداـ سمطاتيا مف أجؿ تحقيؽ 
أىداؼ أخرى وىذا عمبل وتطبيقا لقاعدة تخصيص األىداؼ، وتأسيسا عمى ذلؾ يترتب عف النظاـ العاـ عػدة 

: نتائج وىي 
ػ إف سمطات الضبط اإلداري ال يجوز ليا تحقيؽ أىداؼ سياسية أو خاصة أو مالية بؿ ىي مجبرة قانونا أف 1

تمتـز باليدؼ الذي خوليا القانوف القياـ بو أي ال يجوز ليا أف تنجز غير اليدؼ الذي كمفت بو في إطار مبدأ 
. المشروعية القانونية وىو تحقيؽ النظاـ العاـ أو إرجاعو إلى حالتو الطبيعية 

قراره في 2  ػ  يجب حفظ النظاـ العاـ في أي ظرؼ مف الظروؼ وتحقيقو بأية وسيمة مشروعة، وفي كؿ وقت وا 
حالة انتياكو، كما يفترض أف سمطة الضبط اإلداري ليا حرية تقييـ ظروؼ الواقعة التي تبرر بيا قراراتيا 
المتخذة لحفظ النظاـ العاـ، والقضاء يبحث دائما في عمؿ وأسباب القرارات الضبطية المتخذة وفي مدى 

. مشروعيتيا حتى يعترؼ بمشروعية قرارات ىذه السمطات الضبطية 
 ػ إف سمطة الضبط اإلداري، ال يحؽ وال يجوز ليا أف تتدخؿ لتحقيؽ ىدؼ سياسي، أو لغرض التطابؽ 3

السياسي، حيث أنو ال يصطبغ النظاـ العاـ بالسياسة، وال يجوز أف يرتبط بفمسفات عقائدية خاصة، ألف جوىر 
الضبط اإلداري، ىو حماية النظاـ العاـ في المجتمع والدولة، التي ال غنى عنيا لحياة األفراد معيما ، حتى 

، التي يجب أف يخضع ليا الجميع وفقا 2ولو تعددت اتجاىاتيـ السياسية والعقائدية والفكرية في الدولة الواحدة
. لمبدأ المشروعية، وما ينص عميو قانونيااألساسي األسمى في كؿ الظروؼ واألحواؿ، وال يجوزليا غير ذلؾ

                                                           
 .ـ2012 ينلَت عاـ 15: ، ادلؤرخة يف02ج، عدد .ر. ـ يتعلق باإلعالـ، ج12/01/2012 ادلؤرخ يف 05-12القانوف العضوم رقم  - 1
 .155 ك154جبار مجيلة، دركس يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / د - 2
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:  في الػنظػاـ الػعػاـ 1مػدل حمايػة الػحػكاس الػخمػس ما: ثانيا
قد يثور التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف توسع نشاط الدولة يؤدي إلى تطور و توسع في ىدؼ الضبط اإلداري بحيث 

يدخؿ في وظيفة سمطة الضبط اإلداري تحقيؽ أغراض ليا عبلقة بالحواس الخمس؟  
    في الحقيقة والواقع وخاصة بعد توسع نشاط الدولة الحديثة وتنوع أنشطتيا وتطورمفيـو النظاـ العاـ  نجد 

 بحواس اإلنساف الخمس – سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو كبيرة أو يسيرة –أف ليذا األخير صمة أكيدة 
، أما فيما يخص الحاسة السادسة وىي ما يطمؽ عمييا البصيرة أو الحدس أو إدراؾ القمب، فإنيا كما نعمـ 
:  تدخؿ في الغيبيات التي ال صمة ليا بالنظاـ العاـ وال باإلرادة ،  أما بالنسبة لمحواس الخمس والمتمثمة في

 بالنظاـ العاـ، وليذا –وخاصة في الدولة الحديثة – الممس، الذوؽ، الشـ، البصر والسمع، فميا عبلقة أكيدة 
: سنوضحيا ولو بإختصار شديد في النػقاط التالػيػة 

وىي عبارة عف التحسس بالبشرة أو باأليدي، أما فيما يخص عبلقتيا بالنظاـ العاـ :  حػاسػة الػمػمػس  (أ

فيمكف القوؿ أنيا عبلقة ضعيفة ألف األذى عف طريؽ الممس قد ال يكاد أف يثير مشكمة تستحؽ الحماية 
أال يمكف أف يممس اإلنساف : وبالتالي يمكف لئلنساف أف يتجنب لمس كؿ ما يؤذيو، لكف السؤاؿ المطروح ىو 

في بشرتو رغـ إرادتو بمواد قذرة أو ضارة ؟ ومثاليا كالنفايات الغازية أو العالقة في اليواء، وقد ثبت أف دخاف 
 والمصانع تحتوي عمى نسبة مف الغازات تتفاعؿ مع بخار الماء الموجود في اليواء فتنتج عنيا 2السيارات

أضرار تأذي اإلنساف عند مبلمسة بشرتو، التجارب النووية وويبلتيا وآثارىا الخطيرة إلى اليـو ويدخؿ ىذا 
 .العنصر في إطار األخطار عمى الصحة العامة 

إف ىذه الحاسة أيضاالمقصود بيا ىو إدراؾ طعـ المواد بواسطة المساف وبالتالي : حػاسػة الػذكؽ  (ب

 العامة 3يمكف أف يتحاشى تناوؿ أو تعاطي ما قد يؤلمو مذاقو أو ال يروؽ لو طعمو، إال أف حماية الصحة
تتطمب فرض نوع مف الرقابة عمى األطعمة والمشروبات الضارة والغير مستساغة المذاؽ أو الطعـ والتي يتأذى 

ذا كاف الغرض األساسي مف حماية الصحة العامة ىو  اإلنساف مف مذاقيا حينما تكوف فاسدة أو تالفة، وا 
المحافظة عمى صحة األفراد مف األضرار الصحية كما سمؼ توضيحو سابقا، وليس المحافظة عمى جودة 
األطعمة أو المأكوالت أو المشروبات، ولكف الغرض الحفاظ عمى الحد األدنى مف الطعـ المقبوؿ لؤلغذية، 

                                                           
ماجد راغب احللو، قانوف محاية البيئة يف ضوء الشريعة، دار اجلامعة اجلديدة، / ،أنظر د780ماجد راغب احللو، القانوف اإلدارم،مرجع سابق، ص / ػد1

 .بإمكاف الباحث أف جيد نصوصا كثَتة تشريعية كتنظيمية عديدة عنها يف ادلنظومة التشريعية .  كما بعدىا96ـ، ص 2013اإلسكندرية عاـ 
 .ـ83عاـ 39ج،عدد .ر.ـ، يتعلق بشركط تصاعد االدخنة الصادرة عن السيارات،ج83 يونيو سنة 20 من القرارادلؤرخ يف 2ك1ػأنظر أحكاـ ادلادتُت 2
.  منو، مرجع سابق21 ك20، 19 ادلتعلق بالشركط الصحية ادلطلوبة عن عملية عرض األغذية لالستهالؾ، ال سيما ادلواد 53-91أنظر ادلرسـو رقم  - 3

 30 حيدد تدابَت حفظ الصحة كالنظافة ادلطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحرم لالستهالؾ، ال سيما ادلادة 158-99راجع ادلرسـو التنفيذم رقم 
 .ـ1999 لعاـ 49ج،  عدد .ر. ، ج23منو، ص 
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وخاصة بالنسبة لؤلغذية المحفوظة وما يضاؼ إلييا مف مواد كيميائية وبغرض حفظيا مف التمؼ أو اكتسابو 
 وغيرىا مف المشروبات 1لونا أو شكبل معينا، وكما يتطمب ذلؾ الحد األدنى بالنسبة لممياه المستعممة لمشرب

 .الموجية لبلستيبلؾ البشري 

وىي عبارة عف إدراؾ روائح األشياء بواسطة األنؼ، وىذه الحاسة كانت في الماضي : حػاسػة الػشػـ  (ج

قميمة االىتماـ بيا وبمضايقتيا إال أنو حاليا أصبحت الوقاية مف الروائح الكريية والغازات الضارة تدخؿ، كما 
قمنا سابقا في إطار الصحة العامة، وبدأ االىتماـ بمضايقة ىذه الحاسة خاصة في الدوؿ  الديموقرطية 

المتحضرة المتقدمة، وحذت حذوىا بعض الدوؿ السائرة في طريؽ النمو، وذلؾ عف طريؽ مكافحة تموث اليواء 
بعدما أصبحت ىذه الظاىرة بارزة لمعياف وخطرىا واضح، أىميا تصاعد الغازات السامة مف السيارات 

والمصانع، وتبرز مظاىر االىتماـ بيذه الحاسة في حظر تربية الدواجف والمواشي في المنازؿ مف أجؿ أف 
يمنع تصاعد ىذه الروائح الكريية وكذلؾ تنظيـ المجاري الصحية وذلؾ بطريقة تضمف منع تسرب الروائح 

 .  منيا2الكريية
إف األوضاع التي يؤذى منيا النظر . ويقصد بيا إدراؾ المرئيات عف طريؽ العينيف: حػاسػة الػبػصػر (د

ليا وجودىا كذلؾ في النظاـ العاـ، ومف ىذه المضايقات، سواء كانت مادية أومعنوية والبصرية المعنوية ىي 
تمؾ المناظر المخمة باآلداب أو التي تمس شعور اإلنساف وتؤذيو برؤيتيا وىي تدخؿ في إطار أىداؼ الضبط 
اإلداري وخاصة إذا كاف شأنيا اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، أما المضايقات البصرية المادية نذكر منيا ما يتعمؽ 
بأنوار السيارات المبيرة ليبل وىي ممنوعة مف لوائح المرور إال عند الضرورة نظرا لما يمكف أف تؤديو مف 

  حوادث المرور في حالة استعماليا عند تبلقي السيارتيف ليبل في االتجاىيف المعاكسيف 
معناىا ىو إدراؾ األصوات عف طريؽ األذف وقد اىتـ بيا القانوف أكثر مف : حػاسػة الػسمػع  (ىػ

الحواس األخرى نظرا العتبار أف السكينة العامة التي تعتبر مف أحد العناصر األساسية المكونة لمنظاـ العاـ، 
ونظرا لممخاطر التي يسببيا الضوضاء أو الضجيج عندما يتعرض ليا اإلنساف وخاصة عند استمرارىا لمدة 

 لعماؿ المصانع طويمة ومف ىذه المخاطر اإلرىاؽ واألرؽ وكذلؾ اإلصابات العصبية والصحية ، وقد ثبت مف التجارب بالنسبة

                                                           
 .  256-96 ادلرسـو رقم 10، 0 8: ـ:أنظر.96 لعاـ 37عدد .ج.ر. ادلتضمن قانوف ادلياه،ج17-83: ، يعدؿ كيتمم القانوف13-96ػ األمررقم 1
، حيدد القواعد ادلتعلقة بادللكية 666-83 من ادلرسـو رقم 2 ك1أنظر ادلادة - ، مرجع سابق  ، 165-83 من ادلرسـو رقم 3 ك2 ك 11راجع ادلادة  - 2

 .ـ1983 لعاـ 47ج، عدد .ر. ادلشًتكة كتسيَت العمارات اجلماعية، ج
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الصاخبة وسائقي التاكسي الذيف يتعرضوف أكثر مف غيرىـ لؤلمراض العصبية وأمراض القمب وغيرىا مف 
 .1األمراض الخطيرة التي تصيب المتعرض لمصخب والضجيج

الػمػبػحػث الػثػانػي 
أىػداؼ الػضػبػط اإلدارم فػي الػشػريػعػة اإلسالمػيػة 

     لقد اىتمت الشريعة الغراء بكؿ صغيرة وكبيرة عمى أساس العدؿ والمساواة والرحمة بما يضمف التكافؿ 
االجتماعي ومف اجؿ استقرار العبلقات االجتماعية وسف قواعد السمـ االجتماعي حتى ال تطغى حقوؽ الفرد 

، وتعتبرالشريعة اإلسبلمية 3(ما فرطنا في الكتاب مف شيء)، مصداقا لقولو تعالى 2عمى الجماعة أو العكس
مصدرا مف مصادر التشريع، باعتبار أف الديف اإلسبلمي ىو ديف الدولة، والضبط االداري في النظاـ 

، وبالنسبة 4اإلسبلمي يتميز عف نظيره في النظـ الوضعية مف حيث المجاؿ والطبيعة والقائـ عمى الضبط
لمجاؿ الضبط اإلداري في اإلسبلـ، فإنو أوسع وأشمؿ مف الضبط اإلداري في النظـ الوضعية ألف الضبط 
اإلداري في اإلسبلـ معناه التضامف في تنفيذ ما أمر اهلل بو ومنع ما نيى اهلل عنو، قصد تحقيؽ المقاصد 

الشرعية، أماالضبط اإلداري في النظـ الوضعية يستيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ فقط ، وحفظ الضروريات 
في الشريعة االسبلمية التي ترجع إلى  تحقيؽ ىذه المقاصد الشرعية الخمسة المتمثمة في الديف، النفس، العقؿ، 

النسؿ، الماؿ ، وعمييا يقـو أمر الديف والدنيا ، ولممحافظة عمييا شرع اهلل سبحانو وتعالى أحكاما تحققيا 
وأحكاما تحفظ صيانتيا ، وتكفؿ بقاؤىا ويدفع عنيا ما يفسدىا، وبالتالي فإف كؿ ما يضمف حفظيا يعتبر 

مصمحة معتبرة، وكؿ ما يفوتيا يعتبر مفسدة، وحفظ الضروريات الخمسة المكونة لعناصر النظاـ الشرعي في 
: االحكاـ التالية 

ىو مجموعة مف قواعد العبادات واالحكاـ التي شرعيا اهلل تعالى لتنظيـ عبلقة الناس بربيـ، : حفػظ الديػف ( أ
وعبلقات بعضيـ ببعض، حيث أوجب اهلل االتياف بأركاف اإلسبلـ الخمسة، العقيدة، العبادة، ولممحافظة عمييا 

. شرع اهلل ما يصاف بو مبدأ التديف، وحفظ ديف المسمـ مف الفساد

                                                           
 من القانوف رقم 120، 119: أنظر ـ-  ، 13، ص 1993 لسنة 50عدد . ر. ، يتضمن إثارة الضجيج، ج184-93أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم  - 1

 .، مرجع سابق666-83 بعنواف الضوضاء من ادلرسـو رقم 11، أنظر ادلادة . 378ـ، ص 83 لعاـ 06ج، عدد .ر. ادلتعلق ْتماية البيئة،ج83-03
، 8 ك7حسٍت دركيش عبد احلميد، الضبط اإلدارم يف النظم الوضعية ادلعاصرة كيف الشريعة اإلسالمية، مقاؿ كتب يف رللة احملاماة، العدداف / أنظر د - 2

 .145ـ،  مرجع سابق ص 1986السنة اخلامسة كالستوف، سبتمرب كأكتوبر عاـ 
 .38سورة االنعاـ، اآلية رقم  - 3
 . كما بعدىا524منيب زلمد الربيع، مرجع سابق، ص / د - 4
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 إف اهلل شرع مف أجؿ الحفاظ عمييا تناوؿ ما يقيـ الحياة مف مأكؿ ومشرب ومسكف وممبس، :حفظ النفس (ب
إذ اباح الطيبات مف الرزؽ، كما أحؿ البيع والشراء واالجارة، وغيرىا مف المعامبلت الشرعية، كما شرع ما يمنع 

. االعتداء عمييا، أوجب القصاص وفرض الديات والكفارات كما حـر أف يمقي االنساف بنفسو إلى التيمكة
 إف اهلل سبحانو وتعالى أباح كؿ ما يكفؿ سبلمتو وتنميتو بالعمـ والمعرفة،وحـر كؿ ما يفسده، :حفظ العػقؿ  (جػ

أويؤدي بو إلى التيمكة أو يفسده،أو يضعؼ قوتو مثؿ شرب الخمر أو المسكرات أو المخدرات، حيث أوجب 
. العقوبة الزاجرة لذلؾ، وعمى كؿ مف يتناوليا وىذا حفاظا عمى العقؿ البشري الذي ىو مناط التكميؼ

وذلؾ ببقائو عمى النظاـ الصالح الذي أريد لمنوع اإلنساني،حيث شرع الزواج وأباح ما يحفظ :حفظ النسؿ (د
. ذلؾ، وحـر الزنا وفرض الحد عمى الزاني والزانية الذي يؤدي إلى الردع عمىاالثـ والفحش والفجور

 بمعنى العناية بأمر تدبيره، حيث شرع نظاـ المعامبلت والمبادالت وحـر الغش والربا وأكؿ :حفظ الماؿ (ىػ
أمواؿ الناس بالباطؿ، كما حـر اتبلؼ ماؿ الغير، كما فرض ضماف المتمفات حيث شرع الحد في السرقات 

 . 1ميما كانت الطرؽ الغير شرعية المستعممة لمحصوؿ عمى األمواؿ
 ىو فريضة عمى المسمميف جميعا حسب الرأي الراجح   إف طبيعػة الضبط اإلدارم في النظاـ اإلسالمي   

يقـو بو الكافة منيـ عمى وجو الكفاية، فيو فرض كفائي، والضبط اإلداري الذي عرفو الفقياء المسمميف بمعنى 
الحسبة عند الكبلـ عف الواليات اإلسبلمية، وعمى ذلؾ يمكف اعتبار الحسبة صورة مشابية لمتنظيـ الضبطي 
الحديث، حيث أف ىناؾ جامع بينيما وىو أف وظيفتيـ وظيفة وقائية في عدـ االخبلؿ بالنظاـ العاـ ،  ويعرفو 
الماوردي  بأف األمر المعروؼ إذا ظير تركو والنيي عف المنكر إذا ظير فعمو، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

بالنسبة لمتعريؼ ، وما يجدر ذكره ىو أف القياـ بوظيفة الضبط اإلداري اإلسبلمي حسب الرأي الراجح ال 
تقتصر عمى الموظؼ المعيف رسميا في الدولة، بؿ يشمؿ االفراد العادييف، ووظيفة الضبط اإلداري اإلسبلمي 
أعـ وأشمؿ منيا في القانوف الوضعي، فالشريعة اإلسبلمية أوسع مدى مف النظاـ العاـ الوضعي حيث ترمي 

إلى تحقيؽ المقاصد الخمس الضرورية المذكورة آنفا  
      وتأسيسا عما سمؼ فإف الشريعة اإلسبلمية تجعؿ لمفرد المسمـ حقوقا مف السمطة واختصاصات الوالية 
العامة، فيو يتصرؼ في واليتو المباشرة وليس باعتباره عضوا في ىيئة وال يتقيد بأوامر القائميف عمييا، مما 

. يؤدي إلى كفالة الحرية في الجماعة والوقاية مف االستبداد
       أما النظـ الوضعية فالوضع يختمؼ تماما حيث أف ىذه األخيرة ال تجعؿ لمفرد صفة إال كعضو في ىيئة 

. نظامية يتقيد بنظميا ويتصرؼ مف خبلليا، ويؤتمر بأوامرالقائميف عمييا كما سمؼ اإلشارة إلى ذلؾ 

                                                           
داًن بلقاسم، النظاـ العاـ الوضعي كالشرعي كمحاية البيئة، رسالة دكتوراه دكلة يف القانوف العاـ ، جامعة أيب بكر بلقايد تلمساف ، كلية احلقوؽ ، عاـ / د - 1

بدراف أبو العينُت، أصوؿ الفقو اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة كالنشر كالتوزيع، / كللمزيد من التفصيل أنظر د. 36، ص 2003-2004
 .102، دار الفكر، سنة غَت مذكورة، ص 2كىيب الزحيلي، أصوؿ الفقو اإلسالمي، ج / كأنظر د-  ،228اإلسكندرية السنة غَت مذكورة، ص 
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       والضبط االداري في النظـ الوضعية اختمؼ الفقياء في طبيعتو، وبإيجاز فمنيـ مف يرى أنو ذو طبيعة 
إلخ ،كما أشرنا إليو ...إدارية ومنيـ مف يرى أنو ذو طبيعة محايدة، ومنيـ مف يرى بأنو ذو طبيعة سياسية 

. سابقا 
     وأما مف حيث االختصاص نجد أف المختص بالضبط االداري في اإلسبلـ ىو الفرد المسمـ المكمؼ 

العادؿ، حيث أنو غير مقصور عمى ممثمي السمطة التنفيذية فقط كما سمؼ توضيحو، بينما المختص بالضبط 
االداري في النظـ الوضعية ىـ أعضاء السمطة العامة  ، وما يستنبط مما سمؼ مف ىذه الفروؽ بيف الضبط 
االداري في النظاـ االسبلمي والنظـ الوضعية ىو اتساع اىداؼ الضبط االداري في اإلسبلـ، وعمى الرغـ مف 
التمايز بيف الضبط اإلداري في الشريعة اإلسبلمية والضبط اإلداري في النظـ الوضعية، إالأف غايات الضبط 
اإلداري في النظاميف تتشابو إلى حد كبير، والدليؿ عمى ذلؾ أف نظاـ الحسبة يقـو عمى النظر فيما يتعمؽ 
بالنظاـ العاـ واآلداب العامة، مما ال ينبغي ألحد مخالفتو أو الخروج عميو، ومف ثـ فيي أقرب الوظائؼ 

ذاكاف الضبط االداري في القانوف 1اإلسبلمية إلى وظيفة الضبط اإلداري في النظـ الوضعية المعاصرة  ،وا 
ىؿ النظاـ العاـ الوضعي ىو نفس  : الوضعي ىو المحافظة عمى النظاـ العاـ، فالسؤاؿ المطروح ىنا ىو 

النظاـ العاـ الشرعي؟ وىو ما نحاوؿ توضيحو باختصار في ىذا البحث، حيث سنتعرض إلى مفيـو النظاـ 
العاـ الشرعي وخصائصو كمطمب أوؿ ثـ أغراض الضبط اإلداري كمطمب ثاف ثـ التعرض إلى مدى وجود 
التطابؽ بيف النظاميف الوضعي والشرعي كمطمب ثالث حتى تتضح فكرة النظاـ العاـ الوضعي والشرعي 

                          .كيدؼ مف أىداؼ الضبط االداري الوضعي والشرعي 

 الػمػطػمػب األكؿ

مػفػيػـك الػنػظػاـ الػعػاـ الػشرعػي كخػصائػصػو 
شخصنا ىذا المطمب في تحديده لغة واصطبلحا كفرع أوؿ ثـ مفيـو النظاـ العاـ الشرعي كفرع ثاف ثـ     

 .خصائص النظاـ العاـ الشرعي كفرع ثالث
: تحديػد الػنظػاـ الػعػاـ الشرعي لػغػة كاصطالحا: الػفػرع األكؿ

التأليؼ، نظمو ينظمو نظما، ونظمو فانتظـ : ، النظـ2جاء في قوؿ ابف منظور: تػحػديػده لػغػػة :  أكال 

وتنظـ ونظمت المؤلؤ،أي جمعتو في السمؾ، والتنظيـ مثمو، ومنو نظمت الشعر نظمتو، ونظـ األمر عمى المثؿ  
 : ،والنظاـ نجده في المغة عمى معاف عديدة منيا3وكؿ شيء قارنتو بآخرأو ضممت بعضو إلى بعض فقد نظمتو

                                                           
 .153زلمد سالـ مذكور، القضاء يف اإلسالـ،  ، ص / أنظر د - 1
 .5/443ـ، ج1979ابن فارس معجم مقاييس اللغة ٖتقيق عبد السالـ زلمد ىاركف ،دار الفكر ، بَتكت : راجع  - 2
 108:ـ  ، ص 2002، بَتكت . 7الزركلي ، خَت الدين زلمود ، االعالـ ،دار العلم للماليُت ،ج: راجع  - 3
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  3.،وقاؿ ابف فارس،نظاـ الخيط يجمع الخرز2الناظـ الخيط الذي ينظـ بو المؤلؤ1قاؿ الجوىري: الخيط-1
اليدي سيرة والطريقة، قاؿ ابف منظوروليس ألمرىـ نظاـ، أي ليس لو ىدي وال متعمؽ وال استقامة، وما زاؿ -2

. النظاـ مبلؾ األمرتقوؿ ليس ليذا االمرمف نظاـ إذا لـ تستقـ طريقتو:5، وقاؿ الزبيدي4عمى نظاـ واحد أي عاد
. 6 قاؿ الجوىري، جاءنا نظـ مف جراد، أي بمعنى الكثير:الكػثرة-3
. 7 حيث يقاؿ لثبلثة كوا كب مف الجوزاء ، نظـ ، واالنتقاـ ، أي االتساؽ:اال تػسػاؽ -4

    حوصمة لما سمؼ يتضح لنا بأف األصؿ المغوي لمنظاـ ىو الخيط وىذا البعد في حقيقتو احتوى المعاف 
المغوية السابقة، ذلؾ أف الخيط فيو معنى الطريقة الواحدة والسيرة الثابتة وفيو معنى االتساؽ، وفيو معنى الكثرة، 
إذا أخذنا المعنى مف حيث أنو الخيط الذي ينظـ بو المؤلؤ ويتكوف منو العقؿ، عمما أف المفيـو المغوي ال يقؼ 
عند ىذا مف حيث الداللة المعنوية، فيو يطمؽ كذلؾ عمى نظـ الشعر ونظـ األمر، وىي أمور معنوية ليست 

محسوسة كالخيط، كما تعطى لنا ىذه المعاني السابقة انطباعا باف النظاـ ال بد لو مف الثبات واالستقرار 
ال كاف الفساد واالضطراب مقابؿ ذلؾ، إذا يطمؽ النظاـ في المغة عمى ما  ليتحقؽ فيو معنى النظاـ ومفيومو وا 
نظمت فيو الشيء مف خيط وغيره، وكؿ شعبة وأصؿ منو نظاـ ونظاـ كؿ أمر مبلكو، والجمع أنظمة ونظـ، 

. 8يقاؿ ليس ألمره نظاـ أي بمعنى ليس ألمرىـ ىدا ىدى وال متعمؽ يتعمؽ بو
األوؿ مف الناحية الموضوعية : إف النظاـ في االصطبلح يطمؽ عمى أمريف اثنيف ىما: اصػطػالحػا : ثانيا 

يقصد بو مجموعة مف االحكاـ التي تتعمؽ بموضوع محدد، وتعرض في شكؿ أو صورة مواد متتالية، أما الثاني 
فمف الناحية الشكمية بمعنى وثيقة مكتوبة تصدر عمف تممؾ حؽ إصدارىا، تيدؼ إلى تنظيـ سموؾ االفراد في 

دراؾ مصالح االفراد  . 9مجتمعيـ، وا 
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مجموعة أوامر والنواىي واالرشادات التي تحدد الطريقة التي يجب :    ولقد عرؼ الفقياء النظاـ العاـ بأنو
مجموعة : اتباعيا بتصرؼ معيف ومنو النظاـ االقتصادي والنظاـ اإلداري، وكما عرؼ النظاـ العاـ بأنو

،  1االحكاـ التي اصطمح شعب ما عمى أنيا واجبة االحتراـ وواجبة التنفيذ بتنظيـ الحياة المشتركة ليذا الشعب
تحديد االطار الذي يجب التزامو في دائرة مجتمع ما بما يصدر عنو :       وما يستنتج مف ىذا التعريؼ ىو

مف قرارات ىي بمثابة قوانيف قابمة لمتغيير بحسب التطور في الزمف مف جية، وبحسب رغبات وميوؿ المجتمع 
مف جية أخرى، ويطمؽ مصطمح النظاـ العاـ عمى األساس السياسي واالجتماعي واالقتصادي والخمقي الذي 
يقوـ عميو كياف المجتمع في الدولة، كما ترسمو القوانيف المطبقة فييا، واتفاؽ يخالؼ النظاـ العاـ يكوف باطؿ 

. 2بطبلنا مطمقا
     وقد يكوف ىذا المصطمح قريبا مف الشمولية إال أف القاعدة التي يقوـ عمييا النظاـ اإلسبلمي تختمؼ 

اختبلفا جوىريا عف القواعد التي تقوـ عمييا كؿ األنظمة البشرية، حيث أف النظاـ اإلسبلمي يقـو عمى أساس 
أف اهلل ىو الذي يشرع لمبشرية، بينما نجد أف سائر األنظمة الوضعية تقـو عمى أساس اف الشعب ىو الذي 

يقـو بالتشريع عف طريؽ ممثميو لنفسو، وىما قاعدتاف ال تمتقياف، ومف ىنا فإف النظاـ اإلسبلمي ال يمتقي مع 
 ، وبالتالي يمكف أف نطرح 3أي نظاـ،  مف حيث المصدر التشريعي وال يجوز وصفو بغير صفة اإلسبلـ

ما ىو مفيـو النظاـ العاـ اإلسبلمي ؟ وما ىي ممػيزاتػو ؟ : السؤاؿ التالي

 :مػفػيػـك الػنػظػاـ ااػعػاـ اإلسػالمػي : الػفػرع الثانػي
      ىو مجموع المصالح األساسية لممجتمع ولذلؾ كانت القواعد القانونية المتعمقة بالمصالح االجتماعية 

ومف البدييي . لممجتمع أي المتعمقة بالنظاـ العاـ قواعد آمرة ال تممؾ اإلرادة الفردية مخالفتيا أو الخروج عنيا
أال نجد اصطبلح النظاـ العاـ اإلسبلمي معنويا في المصادر االصمية لمشريعة اإلسبلمية غير أف االستقرار 

: الكمي ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية يدؿ عمى أف النظاـ العاـ اإلسبلمي يرتكز عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما
األولى وىي المتعمقة بالنصوص القطعية، والثانية المصالح المعتبرة بأقساميا ،وأف التشريع اإلسبلمي في جممة 
أدلتو ييدؼ إلى تحقيؽ مصالح الناس مف أجؿ خمؽ مجتمع آمف مستقر، ولذلؾ شرع اهلل سبحانو وتعمى بعض 

االحكاـ ثـ أبطميا ونسخيا حينما اقتضت المصمحة تعديميا، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، فقد فرض عدة 
 ، والخمفاء الراشديف سمكوا ىذا السبيؿ 4المتوفي عنيا زوجيا حوال ثـ نسخيا وفرضيا أربعة أشير وعشرة أياـ

                                                           
 .36ـ، ص1991أنظر فؤاد عيد ادلنعم، نظاـ احلكومة يف اإلسالـ، مؤسسة الشباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، عاـ  - 1
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في واليتيـ أمور المسمميف، وتشريع الحكـ قد يجمب نفعا لزمف وضرر لـز آخر، وفي الزمف الواحد قد يحقؽ 
نفعا في بيئة يجمب ضررا في بيئة أخرى، وما يتجمى لنا مف ىذا كمو،ىو مرونة فكرة النظاـ العاـ اإلسبلمي 
أكثر مف النظاـ العاـ الوضعي، وعمة ذلؾ ترجع إلى أف مضموف النظاـ العاـ اإلسبلمي، متغير طبقا لكؿ 

. حالة حسب ظروؼ الحاؿ واالحواؿ، ما يصمح اليـو قد ال يصمح غدا
      لقد جاءت أحكاـ القانوف السماوي في القرآف الكريـ ، وىو القانوف األساسي األسمى مجممة ، ولـ 

يتعرض لتفصيبلت كثير مف المسائؿ التي تتغير بتغير األزمنة واالمكنة ، وذلؾ ألنو يقيـ شريعة خالدة تتحدد 
. 1مع مصالح الناس ، وتتطور مع العصور وتصمح لمتطبيؽ في كؿ زماف ومكاف

إف أحكاـ الشريعة تدور مع مصالح الناس، وحيث  :      وفي ىذا المعنى يقوؿ الشيخ عبد الوىاب خبلؼ 
ف االستقراء الكمي في احكاـ الشريعة اإلسبلمية الغراء يدؿ 2ما وجدت المصمة فثـ شرع اهلل جؿ جبل لو  ، وا 

عمى أف تحقيؽ المصالح الكمية يعتبر اليدؼ األساسي األسمى الذي يجب أف تستيدفو كافة األنشطة والقواعد 
في النظاـ القانوني اإلسبلمي، وفي ىذا اإلطار يقوؿ ابف القيد، أف الشريعة مبناىا وأساسيا عمى الحكـ 

ومصالح العباد في المعاش أي الحاضر، والمعاد، أي في المستقبؿ، وىي عدؿ كميا ورحمة، ومصالح كميا 
وحكمة كميا، فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجور وعف الرحمة إلى ضدىا، وعف المصمحة إلى مفسدة، 

. 3فميست مف الشريعة واف أدخمت فييا بالتأويؿ
      أما االماـ الغزالي فعرؼ المصمحة بأنيا ىي المحافظة عمى مقصود الشرع، ومقصود الشرع مف الخمؽ 
ىو أف يحفظ عمييـ دينيـ ونفسيـ وعقميـ ونسميـ وماليـ، وكؿ ما يتضمف ىذه األصوؿ الخمسة فيو مصمحة 
وكؿ ما يفوت ىذه األصوؿ فيو مفسدة ودفعيا مصمحة، ونجد مف كبار الفقياء المعاصريف مف يطمؽ عمى 

 .4في الشريعة اإلسبلمية ال يجوز لقواعد أف تخالفو (النظاـ العاـ)المقاصد الخمسة السالفة الذكر 

                      :تبرةػة أكالمعػركرمػلحة الضػبالنسبة لممرتبة األكلى تحتميا المص: أكال

 ، ويعتبر العمؿ عمى تحقيؽ ىذه المصالح أي الحصوؿ كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ غايتيا حفظ الديف كالنفس
عمييا وبقائيا أي المحافظة عمييا مف المصالح الضرورية ، وليذا نجد اإلسبلـ قد عني بالمحافظة عمى ىذه 

ف فكرة المصمحة  قامتو وأحكاما تكفؿ بقائو وصيانتو، وا  الضروريات وشرع لكؿ واحد منيا أحكاما تكفؿ وجوده وا 
المعتبرة فكرة ضابطة، تستغرؽ كؿ عناصر النظاـ العاـ االساسية في الجماعات، ميما اختمؼ نظاميا 
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السياسي أو االجتماعي، وعندما يؤمف الفرد عمى دينو ونفسو وسمـ لو عقمو وعرضو وحفظ لو مالو، وقد جمعت 
أطراؼ االمف كميا الحدود التي شرعيا اهلل ،إذ تحافظ عمى المصمحة المعتبرة وفقا لممبادئ العامة أو األبدية ، 

فإف عنصر التجربة يكشؼ عف المصالح الجوىرية التي يحمييا العقاب الجنائي، والتي تعد مف أولويات 
المصالح األساسية التي يتكوف مف عمومتيا النظاـ العاـ، وىو ما تحميو السمطة بطريقة وقائية، فالدور الوقائي 

– بتحقيؽ وبقاء المصمحة المعتبرة التي ال يجوز لؤلفراد التراخي فييا أو إسقاطيا ألنيا فوؽ ارادتيـ، يقتضي 
أف تسير عميو السمطة المستمرة طوؿ الوقت بغير انقطاع المكمفة بحماية األوضاع - كضرورة قانونية ومنطقية

الرتيبة في المجتمع وىي السمطة اإلدارية، وىذا ىو الدور الذي  وضحو بجبلء فقياء المسمميف منذ القدـ تحت 
، في مختمؼ النظـ (العسس، الشرطة، الحسبة، الحاكمية، الوالية، الخبلفة أو اإلمامة)تسميات مختمفة 

. 1المتعاقبة التي طبقت مبادئ الشريعة اإلسبلمية
حتى تصير أحوالو منظمة وأمورىا  (المجتمع)ما تنصمح بو الدنيا  : 2      ويعبرعنيا الماوردي وظيفيا بقولو

، تتألؼ برىبتو االىواء المختمفة وتجتمع بييبتو القموب المتفرقة، وتنكؼ (سمطة عامة)ممتئمة فيي سمطاف قاىر 
تكؼ إراديا بسطوتو االيدي المتغمبة ألف مف طبائع الناس حب المغالبة عمى ما أثروه والقير لما عاندوه ما ال )

وىنا السمطاف القاىر الذي يحقؽ االنتظاـ وااللتئاـ الذي يسود الجماعة وقائيا مف  (.ينكفوف عنو إال بمانع قوي
. قبؿ وقوع المغالبة والتناحر ىي لتحديد وظيفة الضبط اإلداري 

ويقصد بيا تمؾ المصمحة المعبر عنيا بمبدأ :  ة ػيػة الحاجػلحػأما بالنسبة لممرتبة الثانية كىي المص
نفي الحرج وىي التي ال يكوف الحكـ الشرعي بصددىا مف أجؿ العمؿ عمى حصوؿ الناس عمى مصمحة مف 
نما مف أجؿ دفع المشقة أو الحرج عنيـ، فيي بيذا المعنى  تمؾ المصالح الضرورية أو المحافظة عمييا، وا 
تشمؿ كؿ ما يرجع إلى ما يرفع الحرج ويخفؼ مشاؽ التكميؼ وييسر طرؽ التعامؿ، وبتعبير آخر ىي تمؾ 
المصالح التي يحتاجيا الناس مف أجؿ التيسير عمييـ ورفع الحرج عنيـ، وفي حالة فقدانيا ال يختؿ نظاـ 
نما يمحقيـ الحرج والمشة وىي المعبر عنيا بمبدأ رفع الحرج، فيي تشمؿ كؿ ما  حياتيـ مثؿ الضروريات وا 

العبادات، حيث : يرجع إلى رفع الحرج ويخفؼ مشقة التكميؼ كما ييسر طرؽ المعامبلت بيف الناس ومثاليا
يرخص لممسافر بقصر الصبلة والتيمـ لمف لـ يجد الماء أو يضره استعمالو، وكذلؾ اباحة الفطر في رمضاف 
لممريض والمسافر، وكذلؾ في المعامبلت نجد أنو يشرح كثيرا مف العقود والتصرفات التي تفتظييا حاجة الناس 

. إلخ...كالسمـ واإليجارات وكذلؾ شرع الطبلقعند تأـز الحياة الزوجية، والضرورات تبيح المحظورات
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        أما بالنسبة لمعقوبات نجد أنو يراع رفع الحرج عف الناس ويدفع المشقة عنيـ ويجعؿ الدية عف العاقمة 
تخفيفا عف القاتؿ خطأ، ويجعؿ لولي المقتوؿ حؽ العفو، وىذا يقصد بو المحافظة عمى الحرية الشخصية 

، واألدلة الشرعية عف المعنى اآلنؼ 1والحرية الدينية الف عدـ المحافظة عمييا يوقع الناس في الحرج والضيؽ
، وكذلؾ قولو 2(يريد بكـ اليسر كال يريد بكـ العسر)أي دليؿ التخفيؼ ورفع الحرج عف الناس قولو تعالى 

    ،3(كما جعؿ عميكـ في الديف مف حرج)تعالى 
وىي تمؾ المصمحة  : ةػة أك التحسينيػنيا بالمصمحة الكماليػبرعػأما المرتبة الثالثة كىي المع    ك

التي تشمؿ األمور التي تفتضييا المروءة ومكاـر االخبلؽ ومحاسف العبادات، وفي حالة فقدانيا ال يختؿ نظاـ 
الحياة كما في النوع األوؿ، وال يناليـ الحرج أو المشقة كما في النوع الثاني، إال أف حياتيـ تكوف مستنكرة في 

ف ىذه المصمحة الكمالية أو التحسينية ىي تمؾ المصمحة التي 4تقدير العقوؿ الصحيحة في الفترة السميمة  ،  وا 
ال يفوت بفواتيا مصمحة أصمية وكذلؾ ال يترتب عف تركيا مشقة أو حرج إال أنيا فيي كما ال ترجع  إلى 

العمؿ بمكاـر االخبلؽ ومحاسف العادات، وكؿ ما يجعؿ حاؿ الناس في جماؿ، حيث يقصد بو سير الناس في 
نما  حياتيـ عمى أفضؿ الطرؽ وخير السبؿ، ففي حالة فقداف الشيء مف ىذه المصمحة ال يختؿ نظاـ حياتيـ وا 

. قد تكوف حياتيـ مستنكرة في نظر العقوؿ السميمة
   وكما يرجع فييا االخذ بالطيب ومحاسف المعامبلت والبعد عف الشبيات وما ال تقبمو األلباب النيرة، وتأباه 
لما فيو مف تعارض مع مكاـر االخبلؽ وحسف العبادات، حيث أنيا تحوي عمى األمور التي تقـو عمى حماية 

نما جرت  حماس زائد عمى أصؿ المصالح الفردية والحاجية، وبالتالي ففي فقدىا ليس ضرورة وال جمب حاجة، وا 
ف اختمفت درجاتيا مف حيث دواـ الطيارة والتزيف، وأمثمتيا عديدة نذكر منيا  العبادات، : مجرى التحسيف وا 

فمف االحكاـ ما شرع اهلل تعالى مف طيارة وستر العورة واالحتراز مف النجاسات واالضراء مف البوؿ وأخذ الزينة 
عند كؿ مسجد، أما المعامبلت حيث أرشد إلى آداب االكؿ والشرب والعمؿ عمى اجتناب كؿ النجاسات 

 . 5إلخ...
     تمؾ ىي مراتب المصالح المكونة لمنظاـ العاـ الشرعي، وترجع أىمية ىذا التقسيـ حسب عمماء األصوؿ 
مف ناحية الترجيح بيف المصالح المتعارضة، فحينما تتعارض مصمحة ضرورية مع مصمحة حاجية فإنو يجب 

ترجيح المصمحة الضرورية، عندما تتعرض مصمحة حاجية مع مصمحة تحسينية يجب ترجيح المصمحة 
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الحاجية، وكذلؾ ىناؾ ترتيب متسمسؿ فيما بيف المصالح الخمس الضرورية، فنجد أف مصمحة الديف تقدـ عمى 
 ،  والشارع اإلسبلمي قد قصد مف المصالح المعتبرة 1مصمحة النفس، ويمييا العقؿ ثـ النسؿ ثـ الماؿ

أف تكوف الحدود النيائية التي ال يجوز لؤلنشطة العامة والخاصة أف تخالفيا دوف أف يتوقؼ احتراـ  (الضرورية)
تمؾ المصالح عمى رغبات الحكاـ والمحكوميف وأىوائيـ، حيث أنو كاف العرب في الجاىمية قبؿ اإلسبلـ مثبل، 

يروف المصمحة في وئد البنات وحرماف االناث مف اإلرث، بينما الخمر الذي يشربونو ولعب الميسر لـ 
ف  يعتبرونو مفسدة، ثـ جاء الشرع اإلسبلمي ومقاصد الخمؽ وفي ىذه الحاالت تكوف المحافظة عمى األولى وا 

إذا فقدت لـ ) ، ويقوؿ االماـ الشاطبي في أىمية المصالح المعتبرة 2خالفت الثانية ىي المصمحة المشروعة
 . 3(تجر مصالح الدنيا عمى استقامة بؿ عمى فساد وتيارج وفوت حياة

، 4     وتأسيسا عمى ما تقدـ يتضح لنا باف المصمحة المعتبرة تدؿ عمى النظاـ العاـ بمعناه االداري الحديث
وىو ما نراه فعبل حيث أف النظاـ العاـ ظاىرة قانونية الغرض منيا حماية األسس التي يقوـ عمييا المجتمع، 

تعتبر القاعدة القانونية مف النظاـ العاـ إذا قصد بيا تحقيؽ مصمحة عامة سياسية أو )فقد قاؿ السنيوري 
 . 5(اجتماعية أو اقتصادية تتعمؽ بنظاـ المجتمع االعمى وتعمو عمى مصمحة االفراد

        وفكرة النظاـ العاـ فكرة أصيمة سبؽ وأف تناوليا الفقياء في مواضيع عدة أثناء حديثيـ عف المصالح 
الميمة التي يناط بولي االمر المحافظة عمييا ورعايتيا، فقد قاؿ الماوردي رحمو اهلل، فيما يخص أداب الدنيا 

اعمـ أف ما بو تصمح الدنيا حتى تصير أحوالو منتظمة وأمورىا ممتئمة ستة أشياء )والديف عف بعض المصالح 
ف تفرعت وىي ، 6(ديف متبع، وسمطاف قاىر، وعدؿ شامؿ، وأمف عاـ، وخصب دائـ وأمؿ فسيح: في قواعدىا وا 

إذا استقرينا موارد الشريعة االسبلمية الدالة عمى مقاصدىا مف تشريع استباف لنا مف )وقاؿ الطاىر بف عشور 
كميات دالئميا ومف جزئياتيا المستقرة أف المقصد العاـ مف التشريع فييا ىو حفظ نظاـ األمة واستدامة صبلحو 
بصبلح المييمف عميو وىو نوع االنساف، ويشمؿ صبلحو صبلح عقمو، وصبلح ما بيف يديو مف موجودات 

  . 7(...العالـ الذي يعيش فيو 
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    وترتيبا عمى ما سمؼ نستنيط أف ال الفقو حدد مفيـو النظاـ العاـ وال القانوف توصؿ إلى صيغة متفؽ عمييا 
مجموعة االحكاـ )لمنظاـ العاـ،إالأنو ىناؾ مف حاوؿ االجتياد إلعطاء تعريؼ لمنظاـ العاـ لمدولة المسممة وىو 

واإلجراءات الموضوعة لحماية المجتمع وتحقيؽ النفع العاـ لو في الدنيا واآلخرة والتي ال يجوز ألحد مخالفتيا 
،وىذا التعريؼ يتطابؽ مع مصدر النظاـ العاـ والواقع العممي، 1(أو أسقاطيا أو تعديميا أو االتفاؽ عمى خبلفيا

فمف حيث المصدرية نجد أف أحكاـ النظاـ العاـ الشرعي مستقاة مف الشارع الحكيـ، الذي وضعيا ىو اهلل 
سبحانو وتعالى،فيي موضوعة مف طرؼ الشرع المطير وليست مف البشر أما فيما يتعمؽ باألنظمة والتعميمات 

. التي تضعيا الدولة وتكوف مسندة فييا إلى أحكاـ الشرع وقواعده فيي ممحقة بتمؾ 
     فالنظاـ العاـ ىو مجموعة األسس السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخبلقية التي يقوـ عمييا كياف 
المجتمع، ففي ىذه الحالة يتضح لنا باف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة مف النظاـ العاـ، نظرا لقولو جؿ 

،  وما المصطمح 2(كتاب عزيز ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد): شأنو
عرؼ في الشريعة اإلسبلمية بحماية المصالح العامة وتولت تمؾ الميمة والية  (بالنظاـ العاـ)المعروؼ اليـو 

يطمؽ عمييا أنذاؾ بوالية أو مؤسسة الحسبة ميمتيا القياـ برقابة إدارية عف طريؽ موظفيف عمى نشاط االفراد 
والجماعات في مجاالت عديدة كاألخبلؽ والديف واالقتصاد أي مف أجؿ تحقيؽ شرع اهلل تعالى، مف عدؿ 

 (ص )وفضيمة وفقا لمبادئ الشرع اإلسبلمي واألعراؼ والتقاليد الغير متناقضة مع شرع اهلل وسنة رسولو  
حسب ظروؼ الزماف والمكاف، وبعبارة ممخصة ومركزة ومفيدة ىي وظيفة تنفيذية لتطبيؽ واجب االمر 

. بالمعروؼ والنيي عف المنكر بكؿ معاف الكممة

: خػصػائػص الػنػظػاـ الػعػاـ اإلسػالمػي : الػفػرع الثالث 
إف مميزات النظاـ اإلسبلمي ىي في أحكامو وىي نفس المميزات الشرعية التي استنبطت مف األدلة الكمية 

والتفصيمية لمشريعة اإلسبلمية، وبناء عمى ما استقر عميو العمماء عمى نصوص الكتاب والسنة النبوية الشريفة 
ونظرىـ في مقاصد الشريعة، نجد أنيـ قد حصروا خصائصيا المتمثمة في المصمحة والشمولية أي شموليا لكؿ 
جوانب الحياة، والتكامؿ والصفة الدينية واالصالة واالستقبلؿ والمرونة، وأنيا كمثالية وواقعية في نفس الوقت، 

والتوافؽ مع الفطرة، وحتمية تحقيقيا لممصالح اإلنسانية، وابتناؤىا عمى ثنائية المسؤولية، وثنائية الجزاء، وصفة 
،وسنحاوؿ التعرض ولو بإيجاز لبعض ىذه الخصوصيات وخاصةتمؾ التي ليا 3العمـو في الزماف والمكاف

 .عبلقة بوالية الحسبة في صدر اإلسبلـ والتي تعتبر بمثابة الضبط اإلداري في عصرنا
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إف موضوع المصمحة والنظاـ العاـ صنواف ال ينفؾ أحدىما  : الػنػظػاـ الػعػاـ نػظػاـ مػصػمػحػي : أكال

عف اآلخر، فالمصمحة مؤثرة كثيرا في النظاـ العاـ، وليذا نجد دالالت النظاـ العاـ لدى الفقياء الذيف 
استخدموه كثيرا في كتاباتيـ ، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ، عمى أىمية رعايتو نظرا لدور المصمحة في 

ف الحؽ العاـ والنظاـ العاـ ىو النفع العاـ أو الخير العاـ أو المصمحة العامة، ويتجمى  النظاـ العاـ الشرعي، وا 
لنا الرابط الحقيقي بيف المصمحة والنظاـ العاـ مف خبلؿ داللة المقاصد العامة لمتشريع عمى ذلؾ، حيث راعت 
في أىدافيا المقاصد ىذا الجانب، وأولتو العناية واالىتماـ وامتزجت قواعد وأحكاـ النظاـ العاـ لممصمحة تمازجا 

قويا، أما فيما يخص أف المصمحة تكمف في رعاية النظاـ العاـ ، بمعنى أنو مف المصمحة وجود نظاـ عاـ 
يقؼ حدا ومانعا ضد الشيوات واالىواء والرغبات، والنزاعات العدوانية الباطمة، ألنو عف طريؽ النظاـ العاـ وبو 
: تنتج روابط وقيود ترسـ لمناس حقوقيـ وتبيف ليـ واجباتيـ، وأحسف تعبير عف ىذا ما قالو الشاطبي عندما قاؿ

المقصد الشرعي مف وضع الشريعة اخراج المكمؼ عف داعية ىواه حتى يكوف عبدا هلل اختيارا كما ىو عبد اهلل )
إف أحكاـ الشريعة تشتمؿ عمى مصمحة كاممة في الجممة وعمى  ):، ويضيؼ الشاطبي ويقوؿ1(اضطرارا 

فما يعرؼ عنيا كؿ دليؿ لحكـ في خاصة، وأما : مصمحة جزئية لكؿ مسألة عمى الخصوص، أما الجزئية
الكمية فيي أف يكوف كؿ مكمؼ تحت قانوف معيف مف تكاليؼ الشرع في جميع حركاتو وأقوالو واعتقاداتو، فبل 

، فيو كبلـ فصيح وواضح فاتباع اليوى 2(يكوف كالبييمة المسيبة تعمؿ بيواىا حتى يرتاض بمجاـ الشرع 
مصادـ لمنظاـ العاـ، ألنو باتباعو ييدر النظاـ العاـ ويمس ويخؿ بو، كما عبر عف ذلؾ الشاطبي، فالمصمحة 

: تكمف في وجود النظاـ العاـ، وىو أيضا داع وواع لممصمحة  في كؿ حكـ مف احكامو ،ويقوؿ أحد الكتاب
الحريات العامة في الشريعة اإلسبلمية ال تعني المفيـو الفردي المطمؽ الف كؿ حرية عامة في الشريعة مقيدة 

، ويقوؿ 3بالمصمحة العامة، لكونيما يمثبلف الصالح المشترؾ، الذي يعتبر قواـ النظاـ العاـ الشرعي كمو
إف الشريعة قد اتسعت فييا دائرة النظاـ العاـ عمى ضوء مفيـو الصالح المشترؾ الذي يمثؿ مقاصد ):أيضا

،وما يستنبط مف ىذا ىو أف حفظ النظاـ العاـ الشرعي 4(الشريعة التي استيدفتيا احكاميا جميعا، ونسقت بينيا
ىدفو صبلح عقؿ وعمؿ االنساف المستخمؼ في ىذه األرض،أضؼ إلى ذلؾ نظاـ االمة وىوما يعني النظـ 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وبالتالي فإف حفظ ديف االمة وحماية عقوؿ أبنائيا وفكرىا مف االنحراؼ 

والحفاظ عمى حياة االنساف ماديا ومعنويا، وصيانة األغراض والحريات مف االنتياؾ المؤدي إلىاختبلط النسؿ، 
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وصيانة األمواؿ مف االتبلؼ والضباع واغراض غيرمشروعة، والعمؿ عمى تنميتيا واستثمارىا، فيذه كميا نعـ 
 في كنؼ النظاـ العاـ الشرعي مصدره القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة  1ومصالح وبواسطتيا يتـ بناء الحياة

  إف أىـ ميزة يمتاز بيا النظاـ اإلسبلمي، ىي خاصية أنو :تشريػعػي ػخاصػيػة المصػدر اؿ: ثانيا

مؤسس عمى الوحي كتابا وسنة المذاف يستمد منو أحكامو ، وبناء عمى ىذه الخاصية المتمثمة في المرجعية 
التشريعية والتنفيذية الربانية، جاء كماؿ التشريع في األصوؿ الكمية والقواعد األساسية ودليؿ ذلؾ ما جاء في 

اليـك )، ويقوؿ جؿ شأنو 2(كنزلنا عميؾ الكتاب تبيانا لكؿ شيء كىدل كرحمة كبشرل لممسمميف)قولو تعالى 
، وكماؿ الديف يقصد بو كماؿ أصوؿ 3(أكممت لكـ دينكـ كأتممت عميكـ نعمتي كرضيت لكـ اإلسالـ دينا

العقيدة والشريعة والعبادات فأصوؿ المعامبلت، وكماؿ كؿ ىذه األصوؿ ىو تأكيد لعدـ وجود أي نقصاف كما 
، ومعنى كماؿ الشريعة عدـ وجود النقائص، والضف، 4(ما فرطنا في الكتاب مف شيء)جاء في قولو عز وجؿ 

واليوى، والمحاباة، والنسياف، والباطؿ، وغيرىا مف الرذائؿ والصفات التي ال يستطيع البشر بأنظمتيـ الوضعية 
ف خاصية المصدر التشريعي التي يتسـ بيا النظاـ  أف يتخمصوا منيا في تشريعاتيـ وانظمتيـ الوضعية، وا 
اإلسبلمي والتي تميزه بميزة جوىرية عف النظـ والقوانيف الوضعية كالكماؿ والدواف وثبات األصوؿ وقابمية 

 .التطور لربط المتجدد مف الجزئيات تحت المفاىيـ الكمية
      أضؼ إلى ذلؾ أف الشريعة اإلسبلمية بحكـ مصدرىا الرباني استكممت كؿ ما تحتاجو مف قواعد ومبادئ 
وعذه األخيرة التي تكفؿ سد حاجة الجماعة في الحاضر القريب والمستقبؿ البعيد، وكذلؾ سموىا عف القواعد 
الوضعية تمتاز بقواعد ومبادئ ىي أعمى واسمى ما تنظـ بيا الجماعة، وفييا نجد مف المبادئ ما يحفظ ليا 
ىذا المستوى العالي والسامي ميما ارتفعمستوى الجماعة ألنيا ثابتة ومستقرة؟ وغير قابمة لمتعديؿ والتبديؿ في 

 .، عمما أف الكماؿ هلل والعصمة لؤلنبياء والرسؿ5أصوليا وقواعدىا الشرعية الربانية الكاممة
إف النظاـ اإلسبلمي يقرر مبدأ ثنائية المسؤولية، حيث أف : خاصيػة ثنػائيػة المسؤكلػية : ثالثا

المجتمع اإلسبلمي أفراد وسمطة يجدوف أنفسيـ في ىذا النظاـ اإلسبلمي أماـ مسؤوليتيف وكؿ مسالـ سواء كاف 
في السمطة الحاكمة أـ ال فيو مسؤوؿ عف تنفيذ ما جاء في الشريعة اإلسبلمية المتضمنة حقوؽ اهلل وحقوؽ 

العباد عمى نفسو أوال ثـ حمؿ غيره عمى تنفيذ الشرع ثانيا،وتأسيسا عمى مبدأ ثناية المسؤولية تقررت الحسبة في 
النظاـ اإلسبلمي وتقررت االحكاـ الشرعية في ىذه الوالية منذ بدأ تكويف المجتمع اإلسبلمي األوؿ، مف أجؿ 
حممة القيـ الدينية واألخبلقية وتوجيو المجتمع توجييا عقديا وسموكيا وفكريا، مف أجؿ الوالء هلل وطاعة أوامره 
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والمؤمنوف والمؤمنات بعضيـ )في تنفيذ فريضة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر كما جاء في قولو عزوجؿ 
أولياء بعض يؤمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر ويقيموف الصبلة ويؤتوف الزكاة ويطيعوف اهلل ورسولو أولئؾ 

، فالمسؤولية الثنائية في االمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وبيذه 1(سيرحميـ اهلل إف اهلل عزيزحكيـ
الخصوصية المتضمنة ضبط القيـ وحماية الحقوؽ كميا، حيث جعؿ كؿ فرد في الجماعة قواما عمى مراقبة 

تنفيذ الشرع، فيو حارس لمبدأ المشروعية، وكذلؾ فيو يساىـ في إرساء المبادئ الشرعية في الشريعة 
كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو، فاألمير الذي عمى الناس ) : (ص)اإلسبلمية، كما جاء في قوؿ الرسوؿ 

راع وىومسؤوؿ عف رعيتو، والرجؿ راع عمى أىؿ بيتو وىو مسؤوؿ عنيـ، والمرأة راعية عمى بيت بعميا وولده 
 ،ومجمؿ القوؿ ىنا ىوأف النظاـ اإلسبلمي يعتمد عمى المسؤولية الثنائية نظريا وعمميا 2(وىي مسؤولة عنيـ

الف مسؤولية التكميؼ الفردي والجماعي في النظاـ اإلسبلمي مسؤولية الزامية متبادلة حيث تجعؿ رقابة 
 .المجتمع في اقصى درجاتيا مف تنفيذ الشرع والتزاـ األوامرواجتناب النواىي

ترجع ىذه الخاصية إلى  :امتياز النظاـ اإلسالمي بخاصية األصالة كاالستقالؿ : رابعا
خاصية المصدر التشريعي كتابا وسنة، حيث أنو مف المصدريف نشأت أنظمة اإلسبلـ ثـ تطورت وتنامت 

وتوسعت فروعيا عف طريؽ االجتياد الفقيي حتى تنازلت كؿ قضايا الحياة في اطار قواعد الشريعة واصوؿ 
االجتياد التي ليا اصوال في الشريعة نفسيا الستنباط ألحكاـ لموقائع المتجددة في الحياة، كاإلجماع والقياس 
والمصمحة وغيرىا مف المصادر التبعية، وىذه ال مدخؿ فييا لؤلىواء، بؿ ىي مناىج معمومة وقواعد مرسومة 
توصؿ إلى معرفة حكـ اهلل، أو مظنة حكـ اهلل تعالى في المسائؿ بطريؽ االجتياد، وقد تضافرت النصوص 

اتبعكا ما انزؿ اليكـ مف )القرآنية والنبوية التي تبيف استقبللية أصوؿ النظاـ اإلسبلمي وقواعده كقولو تعالى 
فميحذر الذيف يخالفكف عف أمره أف  )، وقولو جؿ شأنو 3(ربكـ كال تتبعكا مف دكنو أكلياء قميال ما تذكركف

إف المتصفح ليذه النصوص وغيرىا يجد أنيا تبيف وجوب اتباع منيج .4(تصيبيـ فتنة أك يصيبيـ عذاب أليـ
الشريعة دوف غيره وىو منيج كامؿ في اصولو وشامؿ في فروعو وقابؿ الستيعاب كؿ المستجدات مف األمور 
الحياتية الطارئة عمى نمو المجتمع وتطوره، وىو مستقؿ بذاتو في اصولو الشرعية، وقواعده التطبيقية، ومجمؿ 
القوؿ ىو أف مبادئ النظـ اإلسبلمية بحكـ مصدرىا التشريعي ليا غاياتيا مف التطبيؽ وىي التعبد واحتساب 

االجر عند اهلل تعالى وىذه الغاية ال وجود ليا في القوانيف الوضعية، ضؼ إلى ذلؾ أف أصوؿ النظاـ 
َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى المَُّو َوَرُسوُلُو َأْمًرا َأْف َيُكوَف }اإلسبلمي وقواعده واجبة والزامية لقولو تعالى 

ـْ َوَمْف َيْعِص المََّو َوَرُسوَلُو َفَقْد َضؿَّ َضبَلاًل ُمِبيًنا ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرِى  ، و أما بالنسبة لمقوانيف الوضعية نجد 5".َلُي
. أف ىذا الوجوب مفقود لما يترتب عنو مف ثواب وعقاب
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إف نقيض الثبات ىو ضد الزواؿ، يقاؿ ثبت يثبت ثباتا، قاؿ  :ات كالمػركنػة ػامتػيازه بالثػب: خامسا
فبلف : ، ويقصد بيا أي بمعنى دواـ الشيء، حيث يقاؿ1(يا أييا الذيف آمنوا إذا لقيتـ فئة فاثبتوا): عز وجؿ

ثابت في المكاف إذا اقاـ بو، ورجؿ ثبت المقاـ ال يبرح، كما يقاؿ أثبتو السقـ إذا لـ يفارقو، ومنو قولو تعالى 
أما بالنسبة لممرونة ويقصد بيا الميف والسيولة، حيث قاؿ ابف ك، أي يجرحوؾ جراحة التقـو معيا،2(ليثبتكؾ)

الف، والمرف ما الف مف االنؼ وفصؿ عف القصبة، وخصصو بعضيـ بأنو : مرف الشيء يمرف مرونا: فارس
، 3مرنتو أ لنتره وصمبتو، ومرف الشيء يمرف مرونا إذا استمر وىو ليف في صبلبتو : الميف في الصبلبة، فيقاؿ

إف المقصود ىنا ىو أف احكاـ النظاـ العاـ في جممتيا ىي احكاـ ثابتة غير قابمة لمتغيير وال لمتبديؿ عمى مر 
الزماف والعصور واخبلؼ األماكف والبيئات، ولكف في بعضيا مرونة مف حيث التشريع والتطبيؽ، وأساس ىذا 

 :الوصؼ ىو أف االحكاـ الشرعية التي يقوـ عمييا النظاـ عمى جزئييف وقسميف وىما
 وىو االحكاـ الشرعية المبنية عمى نصوص ثابتة وعمى مصالح مستقرة ال تختمؼ باختبلؼ :   القسـ األكؿ

الزماف وال المكاف، فيذه احكاـ باقية إلى قياـ الساعة، فمو جاز تغير ىذه االحكاـ لكف ذلؾ نسخا لؤلحكاـ 
المستقرةالمستمرة وىذا باطؿ، وىي التي تتعمؽ بالعقائد والعبادات وكذلؾ باألخبلؽ والكفارات والحدود والمقادير 

. وكذلؾ القواعد الكمية
 أو الجزء الثاني وىو المتعمؽ باألحكاـ الشرعية المبنية عمى فوائد ومصالح متغيرة وال :     أما القسـ الثاني

تتسـ بالثبات أي غير ثابتة، ففي ىذه الحالة يدور الحكـ مع المصمحة، حيث ما دارت، ألنيا مناطو وقوامو، 
فينا تكوف المصمحة في وقت معيف وال تكوف كذلؾ في وقت آخر، وتكوف أيضا في مكاف معيف وليست عمى 
ىذه الحاؿ في مكاف آخر، وىذه االحكاـ يمكف استنتاجيا وأخذىا مف أدلة التشريع التي تعتمد عمى االجتياد 
والقياس والمصالح المرسمة، واالستحساف واالعراؼ، وغير ذلؾ مما لـ يرد بحكمو نص قرآني أو حديث نبوي 
شريؼ ، و خاصية الثبات تبرز لنا في أصوؿ العقائد والعبادات والقيـ األخبلقية والمرونة في فروع احكامو 
االجتيادية المبنية عمى أصوليا الشرعية، وليذا قرر عمماء الشريعة باستقراء ادلة االحكاـ والقرائف واألمرات 

االحكاـ نوعاف، النوع األوؿ ال : الشرعية إلى تقرير صفة الثبات والقطع والمرونة والتغيير، حيث قاؿ ابف القيـ
يتغير عف حالة واحدة ىو عمييا ال بحسب األزمنة وال األمكنة وال اجتياد االئمة، كوجوب الواجبات، وتحريـ 

المحرمات والحدود المقدرة بالشرع عمى الجرائـ، ونحو ذلؾ فيذا النوع ال يتطرؽ إليو اجتياد كما يخالؼ اجتياد 
ما وضع عميو، والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصمحة لو زمانا ومكانا، وحاال، مثؿ مقادير التعزيرات 

ف الثبات والقطع في أصوؿ العقائد والعبادات 4وأجناسيا وصفاتيا، فإف الشارع ينوع فييا بحسب المصمحة  ، وا 
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واصوؿ المعامبلت والمرونة في المجاالت االجتيادية التي تتغير بتغير األحواؿ والزماف مف اجؿ تحقيؽ 
المصمحة االنسانية، وىو يعتبر مف أعظـ مقاصد الشريعة، حيث أف الفروع الفقيية التي تدخؿ في بناء أنظمة 

: االسبلـ تتجدد بتجدد المصالح البشرية، ومنشأ ذلؾ يرجع ألمور نتذكر منيا
مرونة مصادر التشريع التبعية كاإلجماع والقياس والمصالح المرسمة وغيرىا مف المصادر التي تقدـ حموال -1 

. 1لكؿ الوقائع والقضايا، والمواـز والتصرفات، واالنحرافات الدينية والدنياوية
الكتاب والسنة النبوية الشريفة في المياديف التي تخضع لمتطور بطبيعتيا عمى المبادئ العامة، وترؾ -2

. الجزئيات والتفصيبلت والتفريعات لبلجتياد الفقيي المبلئـ لمواقع الزماني والمكاني
المرونة في جواز تغير االحكاـ االجتيادية في تغير االزماف واالحواؿ والمصالح وجميورالعمماء يجعموف -3

.  إمكانية ىذا التغير في االحكاـ بتغير االزماف بكؿ ما لـ يرد بو نص في الكتاب أوالسنة وال في اجماع صحيح
إف خاصيتو الشمولية تعتبر مف الخصائص الميمة في نظـ اإلسبلـ  :مػكلػيػة ػامتػيػازه بالػش: سادسا

وتشريعاتو ألف الحياة في المنظور اإلسبلمي عبارة عف وحدة مؤلفة مف عناصر متداخمة مف حيث جوانبيا 
المادية والروحية إذ أف الجانب الروحي ال يقؿ خطره عف الجانب الماديي، وأدب النفس ال يقؿ عمى ادب 
الجماعة، والمعامبلت تعتمد عمى أسس أخبلقية، واعتماد العبادات عمى أسس روحية، حيث أف لمفرد ما 

لمجماعة مف حقوؽ والفضائؿ جميعيا متساوية في االتباع وال تغني واحدة عف األخرى، والنظاـ اإلسبلمي في 
ىذه الخاصية يدعوا إلى إقامة مجتمع مشترؾ فاضؿ واالشتراؾ في السراء والضراء عمى حد سواء، فيو 

. 2متعاوف عمى البر والتقوى يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكرات جميعيا
    وقاعدة البناء المادي بيذه الصورة تشكؿ حياة الفرد واالسرة والمجتمع والدولة ويقـو عمى أسسيا النظاـ 

الشامؿ في االمة اإلسبلمية، عمما أف خاصية الشمولية التي يقوـ عمييا النظاـ اإلسبلمي والتي ال تقبؿ التجزئة 
ىي مبنية عمى المصدر المستقي منو، الكتاب والسنة النبوية الشريفة الذيف استوعبت احكاميما الحياة كميا 
والزمف كمو، حيث أف رسالة اإلسبلـ امتدت طوال حتى شممت أباد الزمف وامتدت عرضا حتى انتظمت في 

،وخاصية الشمولية التي يمتاز بيا النظاـ 3آفاقيا األمـ وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤوف الدنيا واآلخرة
اإلسبلمي والتي تقـو عمى نيج الشموؿ الموضوعي والزماني والمكاني، وقد نسؽ اإلسبلـ نظامو بيف الروحيات 

 ، واحكامو ال تنحصر في زماف أو مكاف فيي 4والزمانيات وبيف العقيدة والتشريع وبيف العبادات والمعامبلت
يا أييا الناس إني رسوؿ اهلل إليكـ جميعا الذي لو ممؾ )شاممة لمبعد الزماني والمكاني، حيث قاؿ تعالى 
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السماوات واألرضبلإاله إال ىو يحيي ويميت فآمنوا باهلل ورسولو النبي األمي الذي يؤمف باهلل وكمماتو واتبعوه 
. 2(تبارؾ الذي نزؿ الفرقاف عمى عبده ليكوف لمعالميف نذيرا)وقولو جؿ وعبل . 1(لعمكـ تيتدوف

إف خاصية الجزاء تعتبر مف اىـ الخصائص سواء في القانوف  :امتيازه بػثػنائػيػة الجػزاء : سابعػا

الوضعي أو في الشريعة اإلسبلمية ألف عدـ وجود الجزاء معناه عدـ القيمة، فالردع لو أىمية كبرى في أي 
ذا كاف القانوف الوضعي مف خصائصو أف يكوف مقترنا بالجزاء توقعو الدولة عمى مف يخرج  تنظيـ أو عمؿ وا 
مف احكاميا ومبدأ مشروعيتيا، فإف في الشريعة اإلسبلمية نجد أنيا تتفؽ مع القوانيف الوضعية مف حيث أف 
قواعدىا واحكاميا تقترف بجزاء يوقع عمى المخالؼ، إال أف ىذه الشريعة تختمؼ مف حيث أف الجزاء دنيوي 

وآخروي، واألصؿ في أجزيتيا ىو الجزاء اآلخروي، إال أف مقتضيات الحياة وضرورة استقرار المجتمع وتنظيـ 
عبلقات االفراد وضماف الحقوؽ كؿ ذلؾ يستدعى أف يكوف مع الجزاء اآلخروي جزاء دنيوي، حيث قاؿ اهلل 

إنما جزاء الذيف يحاربوف اهلل ورسولو ويسعوف في األرض فساد أف يقتموا أو يصمبوا أو أف تقطع أيدييـ )تعالى 
، ولكي يضمف 3(وارجميـ مف خبلؼ أو ينفوا مناألرض ذلؾ ليـ خزي في الدنيا وليـ في اآلخرة عذاب عظيـ

النظاـ اإلسبلمي عدـ الخروج عميو يقرر لكؿ قاعدة جزائييف، جزاء دنيويا يمثؿ في العقوبات الشرعية المقدرة، 
أو التعزيرية وىي عقوبة باجتياد الحاكـ إذ ليس ليا في الشرع حد معروؼ أو كفارة، بالرغـ مف أف الفقياء 

اجتيدوا وحددوا لممحتسب عقوبات، معدودة وفسحوا لو في مجاؿ االجتياد والتدبير في االخذ بما يراه مناسبا، 
حسب درجة المخالفة، ومبمغ خطرىا، ابتداء مف التأديب والزجر إلى الجمد والحبس والنفي أو العقوبة المالية، 

، أما بالنسبة لمجزاء اآلخروي فإنو يترتب عمى كؿ مخالفة أحكاـ الشريعة سواء 4التي يدفعيا المعتدي أو الجاني
أكانت المخالفة مف اعماؿ القموب أـ مف اعماؿ الجوارح وسواء أف كانت مف مسائؿ المعامبلت المالية أو مف 
مسائؿ الجنايات، سواء عوقب عمييا في الدنيا أـ لـ يعاقب، ما لـ تقترف مخالفتو بتوبة نصوح وتحمؿ منو حؽ 
الغير، وىنا طبعا يبرز ويتجمى الفرؽ الجوىري بيف التشريعات الوضعية والتشريعات اإلسبلمية مف حيث ترتيب 

إيقاع العقوبات، وتسود كؿ قوانيف الشريعة ونظميا خاصية ثنائية الجزاء في الوقت الذي ال يتيسر فييا في 
القوانيف البشرية إال جزاء واحد، ويتعذر عمييا بسبب وضعيا التشريعي أف تواعد الناس بجزاء في اآلخرة سواء 

. أكاف ثوابا أو عقابا

                                                           
 .158سورة األعراؼ، اآلية رقم  - 1
. 1سورة الفرقاف، اآلية رقم  - 2

 .40أنظر ادريس زلمد عثماف مرجع سابق، ص    - 
 .133سورة ادلائدة، اآلية رقم  - 3
،أنظرعبد الرمحن الفاسي خطة احلسبة، مرجع 107س،ص .أنظرأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلسبة يف اإلسالـ،دار لكتب العلمية ،يركت د -4
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الػمػطػمػب الػثػانػي 
أىػداؼ الػضػبػط اإلدارم فػي الػنػظػاـ اإلسػالمػي 

إف الديف اإلسبلمي ىو ديف الدولة صالح لكؿ زماف ومكاف ، نزلو اهلل سبحانو وتعالى لكي يقيـ العبلقات بيف 
الناس عمى أساس مف الرحمة والمساواة والعدؿ بما يضمف التكافؿ االجتماعي وعمى استقرار العبلقات 

االجتماعية ويضع قواعد لمسبلـ االجتماعي بحيث ال تطغى حقوؽ الجماعة عمى الفرد وال حقوؽ الفرد عمى 
الجماعة، وىذا لعمة أساسية أال وىي أف الشريعة اإلسبلمية تعتبر مصدرا مف مصادر التشريع في المجتمع 

اإلسبلمي، حيث أف بعض الدوؿ اإلسبلمية تجعميا المصدر األساسي لمتشريع عمى أساس أف الديف اإلسبلمي 
ىو ديف الدولة ، والضبط اإلداري في النظاـ اإلسبلمي يتميز عف غيره في النظـ الوضعية ، مف حيث المجاؿ 

والطبيعة والقائـ عمى الضبط كما سمؼ توضيحو آنفا، إذ أف الضبط في اإلسبلـ أوسع واشمؿ مف غيره في 
القانوف الوضعي، حيث أنو في اإلسبلـ يعني التضامف في تنفيذ ما أمر اهلل بو ومنع ما نيى اهلل عنو بغرض 

تحقيؽ المقاصد الشرعية ، أما مف حيث طبيعة الضبط في اإلسبلـ، فيو فريضة عمى المسمميف كميـ أي 
 .جميعا حسب الرأي الراجح حيث يقـو بو الكافة منيـ عمى وجو الكفاية فيو فرض كفائي 

     و مف حيث االختصاص ، نجد أف المختص بالضبط في اإلسبلـ، ىو الفرد المسمـ المكمؼ العادؿ، فيو 
غير مقصور عمى ممثمي السمطة التنفيذية، ورغـ وجود ىذا التمايز في الضبطيف في الشريعة الغراء والنظـ 
الوضعية ،إال أف غاياتيما تتشابو إلى حد بعيد في كؿ منيما، ألف وظيفة الحسبة تقـو عمى النظرفيما يتعمؽ 

بالنظاـ العاـ واآلداب، مما ال ينبغي ألحد مخالفتو أو الخروج عميو، ففي ىذه الحالة فيي أقرب الوظائؼ 
 ، وتتمثؿ أىداؼ الضبط اإلداري في 1اإلسبلمية إلى وظيفة الضبط اإلداري في النظـ الوضعية الحديثة

، ترتيبا عمى ذلؾ عالجنا ىذا 2التشريع اإلسبلمي عمى المقاصد الخمسة التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية
المطمب في المحافظة عمى األمف والسبلمة العامة كفرع أوؿ، ثـ المحافظة عمى السكينة العامة والصحة العامة 

. كفرع ثاف، ثـ المحافظة عمى سبلمة المعامبلت كفرع ثالث

:    الػمحافػظػة عمى األمػف كالسػالمػة الػعػامػة : الػفػرع األكؿ
ورد لفظ األمف في القرآف الكريـ في في عدة مواضيع نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر قولو تعالى     

ذا جاءىـ أمر مف األمف والخوؼ أذاعوا بو):  ْذ َجَعْمَنا اْلَبْيَت َمثَاَبًة ِلمنَّاِس َوَأْمًنا }: ، وقولو جؿ وعبل3(وا  ، 4{َواِ 
                                                           

 .153ـ، ص 1964زلمد سالـ مذكور، القضاء يف اإلسالـ، دار النهضة العربية، عاـ / د - 1
 . 55أنظر ياسُت بن بريح، الضبط اإلدارم يف فكر القانوف الوضعي كالشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق، ص  - 2
 55:سورة النساء، اآلية - 3
 .125سورة البقرة، اآلية  - 4
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وضرب اهلل ):،وقولو جؿ وعبل1(الذيف آمنوا ولـ يمبسوا إيمانيـ بظمـ أولئؾ ليـ األمف وىـ ميتدوف):وقولو تعالى
مثبل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا رغدا مف كؿ مكاف فكفرت بأنعـ اهلل فأذاقيا اهلل لباس الجوع والخوؼ 

 .  2(بما كانوا يصنعوف
 وغيرىا مف اآليات الكريمة ،  و لئلسبلـ فضؿ كبير في إرساء 3(وليبد لنيـ مف بعد خوفيـ أمنا):وقولو تعالى

شاعة الطمأنينة واالستقرار في المجتمع مف اجؿ إقامة مجتمع يسوده االمف واالستقرار والنظاـ  قواعد الفضيمة وا 
والذيف يؤذوف ): العاـ، ومف أجؿ تجنب الرذيمة وكؿ ما مف شأنو أف يمس حقوؽ وحريات االفراد، قاؿ تعالى

ثما مبينا ما المؤمنيف والمؤمنات بغير ، وتحقيقا ليذه الغاية النبيمة، أال وىي 4(اكتسبوا فقد احتمموا بيتانا وا 
تحقيؽ األمف والسبلمة العامة لجميع أفراد المجتمع، أنيط بالمحتسب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 
رشادىـ حسب ما تنص عميو الشريعة اإلسبلمية ووفؽ آدابيا وأحكاميا فمممحتسب  ومراقبة أفعاؿ الناس وا 

لحاؽ الضرر بو ولو لـ تكف معصية كحبس وحجز مف  مواجية كؿ حالة يكوف فييا المساس بأمف المجتمع وا 
اشتير عنيـ االعتداء عمى الماؿ، كما يقع عمى عاتؽ المحتسب منع التعرض ألىؿ الذمة في شعائرىـ 

ولو شاء ربؾ )وحياتيـ سواء بالسب أو القذؼ أو امتياف، وذلؾ حفاظا عمى وحدة االمة وتطبيقا لقولو تعالى 
 ،  ولممحتسب 6(مف آذى ذميا فأنا خصمو يـو القيامة)، (ص)، وقوؿ الرسوؿ، 5(آلمف مف في األرض جميعا

كذلؾ أف يمنع االجتماعات المشبوىة وكذلؾ منع أية مخالفة شرعية باعتبارىا مف المنكرات التي يجب تجنبيا، 
كاالجتماعات المشبوىة كالزنا أو شرب الخمرأو لعب الميسر، وغيرىا مف المعاصي المخالفة لشرع اهلل ورسولو 

،كما يقع عمى عاتؽ المحتسب مف اجؿ تحقيؽ السبلمة العامة أف يحث الناس عمى احتراـ آداب  (ص)
نزع رجؿ لـ يعمؿ خيرا قط غصف ) : (ص)الطريؽ حرصا عمى راحة اآلخريف وسبلمتيـ تطبيقا لقوؿ الرسوؿ، 

ما كاف موضوعا فأماطو فشكر اهلل لو بيا فأدخمو  شوؾ عف الطريؽ، اما كاف في الشجرة فقطعو وألقاه وا 
ما  (ص)، قالوا يا رسوؿ اهلل (إياكـ والجموس بالطرقات): قاؿ (ص )، عف أبي سعيد الخدري عف النبي7(الجنة

، قالوا وما (إذا أبيتـ إال المجمس فأعطوا الطريؽ حقو): (ص )لنا يد مف مجالسنا نتحدث فييا، قاؿ رسوؿ اهلل 
غض البصر وكؼ األذى ورد السبلـ واألمر بالمعروؼ والنيي )حقو، قاؿ رسوؿ اهلل، صمى اهلل عميو وسمـ، 

                                                           
 .12سورة األنعاـ  اآلية - 1
 .112:سورة النحل، اآلية - 2
 .55:رقم :   سورة النور ، اآلية  - 3
 .58سورة األحزاب اآلية رقم  - 4
  .99: سورة يونس  اآلية رقم - 7
عبد الرؤكؼ ىاشم / د:، أنظر07ـ ، ص 1970عبد الواحد محاية االسالـ لالنفس كاألعراض عاـ / ، د527منيب ربيع، مرجع سابق ، ص / أنظر د - 8

 .22بسيوين نظرية الضبط اإلدارم يف النظم الوضعية كالشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق، ص 
   574 ص4س ج. ، ٖتقيق أمحد شاكر، زلمد فؤاد عبد الباقي ابرىيم عطورة مطبعة مصطفى البايب احلليب كأكالده ،د2الًتمذم، السنن،اجمللد األكؿ ط-7

 .56أنظر ياسُت بن بريح، مرجع سابق، ص    - 
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 ، و مراعاة النظاـ العاـ اإلسبلمي في تحقيؽ األمف العاـ، سواء األمف الشامؿ أو السبلمة 1(عف المنكر
العامة، فيي تتمثؿ في النصوص الشرعية التي نزلت مف أجؿ مراعاة الضرورات الخمس المذكورة سابقا، والتي 
تعد وتعتبر مف النظاـ العاـ، فعمى سبيؿ المثاؿ حفظ الديف وىو مف أوؿ الضرورات الخمس، حيث حـر النظاـ 

العاـ الشرعي الردة وىي الكفر بعد اإلسبلـ وجعؿ عقوبة ذلؾ القتؿ، حيث قاؿ رسوؿ اهلل، صمى اهلل عميو 
،  و مف أجؿ حفظ النفس حـر اهلل تعالى قتؿ النفس وسفؾ الدماء، وتوعد أشد 2(مف بدؿ دينو فاقتموه)وسمـ، 

 ومف يقتؿ مؤمنا متعمدا فجزاؤه جينـ خالدا فيياوغضب اهلل عميو ولعنو ):  الوعيد مف يفعؿ ذلؾ، قاؿ تعالى
 ، 4(ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكـ رقاب بعض): ، وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ3(وأعد لو عذابا عظيما

وأما فيما يتعمؽ باألمف الفكري والعقمي والسبلمة الذىنية والعقمية الذي يعتبر مف األمور األساسية والميمة في 
حياة االنساف وفي تطوره، نجد أف الشريعة اإلسبلمية حرمت كؿ ما يؤذي ىذا العنصر وكؿ ما يؤدي إلى 

يا أبيا الذيف آمنوا إنما الخمر والميسر  )تعطيؿ ىذه النعمة مف مخدرات ومسكرات وأنواعيا، جاء قولو عز وجؿ 
 .5(والنصاب واألزالـ رجس مف عمؿ الشيطانفاجتنبوه لعمكـ تفمحوف

      أما بالنسبة لؤلمف المالي واالقتصادي وسبلمة الممتمكات ومقدرات الناس وأمواليـ حيث حـر اإلسبلـ 
إف . 6(والسارؽ والسارقة فاقطعوا ايدييما جزاء بما كسبانكاال مف اهلل واهلل عزيز حكيـ)السرقة، قاؿ تعالى 

فريضة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر تعتبر شاىدا حيا، إذ يقوؿ االماـ الغزالي، رحمو اهلل، حوؿ شعيرة 
القطب األعظـ في الديف والمنيج الذي ابتعث ):األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وعبلقتيا باألمف العاـ أنيا

اهلل لو النبييف أجمعيف، ولو طوي بساطو وأىمؿ عممو وعممو لتعطمت النبوة، واضمحمت الديانة وعمت الفتنة، 
،   وبالنسبة (7وفشت الضبللة وشاعة الجيالة، واستشرى الفساد واتسع التمزؽ، وخربت الببلد وىمؾ العباد

لمجاؿ األمف االسري والسبلمة العائمية نجد أف الشريعة اإلسبلمية حرمت الزنا مف أجؿ حفظ االنساب والنسؿ، 
 ،  وكما يرى 8(وال تقربوا الزنا إنو كاف فاحشة وساء سبيبل)واعتبر ذلؾ مف النظاـ العاـ الشرعي، قاؿ تعالى 

وترتب عمى ايجاب االمر بالمعروؼ والنيي عف  )البعض فيما يتعمؽ باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،
                                                           

باب من حق اجللوس على  )ـ 2002/ىػ1423 1أبو احلسُت مسلم بن احلجاج النسابورم، صحيح مسلم ، دار ابن حـز ،لبناف ،بَتكت ،ط: مسلم-1
  .((رد السالـ)الطريق 

كتاب اجلهاد، باب ال يعذب بعذاب اهلل )ـ، 1987البخارم زلمد بن امساعيل  صحيح البخارم ، ٖتقيق مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثَت ، بَتكت ،  - 2
 .(3017: ،احلديث رقم

 .93سورة النساء، اآلية رقم  - 3
  .7076: صحيح البخارم يف كتاب الفنت، باب ال ترجعوا بعدم  كفارا، حديث رقم - 4
 .90سورة ادلائدة، اآلية رقم  - 5
 .38سورة ادلائدة، اآلية رقم  - 6
 ..306:  مرجع سابق ،ص2الغزارل، احياء علـو الدين،ج  - 7
 .32سورة االسراء، اآلية رقم  - 8
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المنكر أف أصبح االفراد ممزميف بالتعاوف عمى إقرارالنظاـ وحفظ األمف ومحاربة اإلجراـ، وأف يقيموا مف انفسيـ 
حماة لمنع الجرائـ والمعاصي، وحماية االخبلؽ، وكاف في ىذا كمو الضماف الكافي لحماية الجماعة مف 

االجراـ، وحماية اخبلقيا مف االنحبلؿ وحماية وحدتيا مف التفكؾ وحماية نظاميا مف اآلراء الطائشة والمذاىب 
 . 1اليدامة، بؿ كاف فيو الضماف الكافي لمقضاء عمى المفاسد في مكانيا وقبؿ ظيورىا وانتشارىا

      وحوصمة القوؿ أف الشريعة اإلسبلمية حرصت كؿ الحرص عمى االىتماـ بغرائز النفوس مف اجؿ كبح 
أي شذوذ ييدد المجتمع ، لمواجية الخطورة االجرامية الكامنة في شخصية المجـر لمقضاء عمييا، وذلؾ لتحقيؽ 

مف بات آمنا في ):(ص  )عنصر األمف في المجتمع اإلسبلمي حتى يكوف مجتمعا آمنا عمبل بقوؿ الرسوؿ 
، فالشريعة اإلسبلمية حرصت عمى 2(سربو معافى في بدنو عنده قوت يومو فكأنما حيزت لو الدنيا، بحذا فيرىا

تحقيؽ األمف في المجتمع كما حرصت عمى حماية الضرورات الخمس التي تيدؼ إلييا مقاصد الشريعة 
. اإلسبلمية 

 : اآلداب العامة كالسكينة العامة كالصحة العامػة المحافظة عمى: الػفػرع الثاني
لقد اىتمت الشريعة اإلسبلمية الغراء بالمحافظة عمى اآلداب العامة حيث حـر اإلسبلـ  :أ ػ اآلداب الػعػامػة 

خروج النساء في الزينة ، ألف ذلؾ يدفع إلى الرذيمة والمعاكسات وارتكاب المحرمات، فقد روى الترمذي بسنده 
كؿ عيف زانية، والمرأة إذا استعرت ومرت بمجمس فيي كذا وكذا فيي )، قاؿ (ص )عف أبي موسى عف النبي، 

، وكذلؾ وردت أحاديث كثيرة في مجاؿ المحافظة عمى اآلداب العامة، فقد روى أبو داود بسننو عف أبي (زانية
، كما (أنو لعف المتشبيات مف النساء بالرجاؿ والمتشبييف مف الرجاؿ بالنساء)، قاؿ (ص )عباس عف النبي،

مثؿ ) (ص)قاؿ رسوؿ اهلل : ، قالت (ص )روى الترمذي لسنده عف ميمونة بنت سعد وكانت خادمة النبي،
قاؿ رسوؿ : كما روي عف أبي ىريرة قاؿ. 3(الرافمة في الزينة في غير أىميا كمثؿ ظممة يـو القيامة ال نور ليا

نساء كاسيات عاريات حائبلت مميبلت عمى رؤوسيف مثؿ : صنفيف في النار ال أراىما بعد ) : (ص )اهلل،
، وكذلؾ  (اسمنة البخت ال يروف الجنة وال يجدف ريحيا ورجاؿ معيـ أسواط كأذناب البقر يضربوف بيا الناس

نجد أف اإلسبلـ حث عمى عدـ استعماؿ الشارع في غرض منافي لآلداب واألخبلؽ العامة، لقد روى عف أبي 
اتقوا المعانيف، قالوا وما المعنيف يا رسوؿ اهلل، قاؿ الذي يتخمى في طريؽ الناس أو ):قاؿ (ص)ىريرة أف النبي 

                                                           
، ككذلك دكر احلسبة 26، العقوبة، ص 15زلمد أبو زىرة، اجلردية، ص / انظر د.  513 ك512عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، ص / د - 1

عبد اهلل بن ماضي العتيب، النظاـ العاـ للدكلة ادلسلمة، مرجع سابق، ص / مشار إليهم يف ىامش د. 37-34سوكت عليماف، ص / يف محاية ادلصاحل، د
 . كما بعدىا528

 )574: ص4،ج2346:ـ،حديث رقم1975،مطبعة مصطفى البايب احلليب مصر 2الًتمذم زلمد بن عسى ، لسنن الًتمذم،ٖتقيق زلمد شاكر ،ط - 2
 .163،راجع حساـ مرسي،مرجع سابق،ص (، باب التوكل على اهلل (ص)كتاب الزىد عن رسوؿ اهلل 

 . 47: الًتمذم، ، اجلزء الثالث، مرجع سابق ص - 3
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( ص)قاؿ رسوؿ اهلل، : ، وقد روى معاذ قاؿ (في ظميـ بمعنى يتبرز أو يتبوؿ في الطريؽ أو في ظبلؿ المنازؿ
. 1(اتقوا المبلعف الثبلث، البرازفي الموارد وقارعة الطريؽ والظؿ ):

       وما يجدر ذكره ىنا ىو ىذا االتجاه ، وجود التشابو بيف دور الشرطة في حماية االخبلؽ واآلداب العامة 
مف الجموس في الطرقات، وأمره بغض  (ص)ودور المحتسب في الفقو اإلسبلمي، ومثاؿ ذلؾ تحذير الرسوؿ، 

البصر كؼ األذى واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ، وكذلؾ نجد أف أحكاـ الشرع تقتضي الخضوع لرقابة 
السمطة، حيث تقـو عمى حماية االخبلؽ واآلداب العامة، وغايتيا في ذلؾ مف أجؿ خمؽ مجتمع مثالي سميـ 

، وذلؾ لقولو ، ثـ فإذا 2(إف مف خياركـ احسنكـ أخبلقا)، (ص  )بعيد عف الميوعة والتخنث والميو المحـر
حسنت االخبلؽ ازداد التعاوف وتجردت نفوس االفراد مف كؿ جوانب الشر والضغينة وأصبح المجتمع صالحا 

 .3اليخشى مف ضرر
سكف سكونا بمعنى قر واستقر واستكف، معناىا خضع : ويقصد بيا في المغة فيقاؿ  :ب ػ الػسػكػيػنػة الػعػامػة

وذؿ وىي مأخوذة مف المسكنة وىي بمعنى الوداعة والوقار وما يسكف بو االنساف، وتقوؿ لموقورعميو السكوف 
. 4والسكينة

       أما معناىا مف خبلؿ بياف ما جاء في الكتاب الكريـ والسنة النبوية الشريفة المطيرة، حيث ذكر اهلل 
وىو الذي أنزؿ السكينة في قموب المؤمنيف )سبحانو وتعالى السكينة عمى سبيؿ المثاؿ حيث قاؿ عز وجؿ 

 ، 6(فأنزؿ اهلل سكينة عمى رسولو وعمى المؤمنيف)، وفي آية أخرى قاؿ تعالى 5(ليزدادوا إيمانا مع إيمانيـ
. ومعنى السكينة في اآلية األولى الطمأنينة والثبات، بمعنى حط السكينة في قموبيـ منزال ليا ومأوى 

:  ، عف أبي سممة عف عبد الرحماف أف أبي ىريرة قاؿأما بالنسبة لمسكينة في السنة النبكية الشريفة   
إذا أقيمت الصبلة فبل تأتوا تسعوف وآتوىا تمشوف وعميكـ السكينة، فما )، يقوؿ  (ص )سمعت رسوؿ اهلل 

الحكمة في اتيانيا بسكينة والنيي عف  (وعميكـ السكينة) ، وقاؿ العمماء 7(أدركتـ فصموا وما فاتكـ فأتموا
السعي، إف الذاىب إلى الصبلة عامة في تحصيميا، ومتوصؿ إلييا فينبغي أف يكوف متأدبا بأدبيا ، وعمى 

                                                           
 .125عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص / د - 1
حساـ مرسي، مرجع سابق، / أنظر د. - 213أيب زكريا حييا بن شرؼ النوكم، رياض الصاحلُت من كالـ سيد ادلرسلُت، القاىرة دار األنوار احملمدية، ص  - 2

 .166ص 
 .292ـ، ص 1978زلمد سالـ مذكور، الوجيز ادلدخل للفكر اإلسالمي، طبعة  - 3
، إف موضوع السكينة  كردت يف  .329:   مرجع سابق ص7، االعالـ ج 26:   مرجع سابق ص6أنظر ابن منضورػ ترمجة يف سندات الذىب،ج  - 4

 ،كاجلدير بالذكر أف معٌت السكينة 26:،سورة اتوبة اآلية (ٍب أنزؿ سكينة على رسولو كعلى ادلؤمنُت ):كتاب اهلل تعاذل يف عدة مواضيع منها قولو جل شأنو
 .ىناليسمق قصراعلى رلرد الوقاية من الضوضاء كٕتنب ادلضايقات السمعية كإمنا يشمل ىدكء النفس ك راحة الباؿ 

 04: الفتح  ، اآلية رقم : سورة - 5
 96: التوبة ، اآلية رقم: سورة  - 6
 . 3/23ركاه البخارم يف كتاب اآلذاف، مرجع سابق   - 7



141 
 

أكمؿ األحواؿ ،  وما اجتمع قـو في بيت مف بيوت اهلل يتموف كتاب اهلل ويتدارسوف فيما ينييـ ، إال نزلت 
ف السكينة العامة كيدؼ 1قيؿ السكينة ىنا الرحمة، وقيؿ الطمأنينة والوقار ىو أحسف... عمييـ السكينة  ،  وا 

لمضبط اإلداري في الفقو نجد أف مؤلفات الفقو اإلسبلمي لـ تتعرض لمضبط اإلداري بذات المصطمح الوارد في 
مؤلفات القانوف الوضعي، إال أف الفقياء المسمميف عرفوا مفيـو الضبط اإلداري لكف بمسمى آخر ىو الحسبة، 
لذلؾ نجدىـ قد تناولوا مسألة تتعمؽ بشكؿ مباشر بحماية السكينة العامة وأدرجوىا تحت أبواب أعماؿ المحتسب 

أو أعماؿ والي الحسبة، ولذلؾ فإنو في كتب الفقو جاء األمر بمنع الجار الذي يضع في داره مصطببل أي 
حظيرة الخيؿ، وما يترتب عنيا مف ازعاج حيث تحدث أصواتا اثناء حركتيا في الميؿ مما يترتب عميو اقبلؽ 

راحة المجاوريف، وكذلؾ منع الجارمف أف يضع طاحونة في داره لما تسببو الطاحونة أثناء استدارتيا مف 
أصوات تحـر المجاوريف مف الراحة، بؿ أف مف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر عمى عمـو المسمميف 

مكافحة الضوضاء وتحقيؽ السكينة العامة في حالة ظيور األصوات المزعجة كاستعماؿ آالت الميو أو رفع 
 ، في الحقيقة والواقع أف سكينة النفس والقمب 2األصوات والصخب األمر الذي يحـر الناس نعمة الراحة واليدوء

نعمة كبرى مف نعـ اهلل، وىي ليست كممة تقاؿ بؿ إحساس عميؽ يقي االنساف مف كؿ المتاعب النفسية، حيث 
يحس باألمف واليدوء والراحة واالطمئناف، وبذلؾ تكوف بيئتو بيئة ىادئة تصبح مأوى وسكنا لممؤمنيف، وخير 
مدرسة ىو كتاب اهلل وسنة رسولو ،  ففي سورة لقماف يقص عمينا القرآف الكريـ قوؿ لقماف البنو، حيث يقوؿ 

: (القرطبي)، وتفسير ذلؾ يقوؿ 3(واغضض مف صوتؾ إف أنكر األصوات لصوت الحمير)جؿ شأنو 
أي أنقص منو، ال تتكمؼ برفع الصوت وخذ منو ما تحتاج إليو فإف الجير بأكثر مف : (أغضض مف صوتؾ)

إلى ذلؾ قولو والغض مف الصوت فيو أدب وثقة بالنفس واطمئناف  (السيد قطب)ويضيؼ . الحاجة تكمؼ يؤذي
إلى صدؽ الحديث وقوتو، وما يزعؽ أو يغمظ في الخطاب إال سيء األدب، أو شاؾ في قيمة قولو، أو في 

. 4قيمة شخصو، يحاوؿ إخفاء ىذا الشؾ بالحدة والغمظة والزعاؽ
        وأما بالنسبة لما جاء في منيج السنة النبوية الشريفة، مؤكدا لما قرره القرآف الكريـ في حماية السكينة 
العامة ومكافحة الضوضاء في مصادرىا، حرصا عمى راحة االنساف وىدوئو وعدـ تعكيرصفو سكينتو، حيث 

، قد نيى عف الجمية والضجيج ويأمر المسمميف بمزـو السكينة ورتابة السموؾ وقاية، مما قد (ص )أف الرسوؿ،
. يترتب عف الضوضاء، أداء ركف مف اركاف اإلسبلـ وىي الصبلة 

                                                           
اإلماـ أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم، ٖتقيق كترقيم زلمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة احياء دار الكتب العربية، عيسى البايب احلليب،  - 1

 .، كتاب الساجد422 ك420، ص 602القاىرة رقم احلديث 
ضيف اهلل بن رمضاف بن صنيح العنزم، محاية السكينة العامة، دراسة مقارنة، ْتث ماجستَت، جامعة االماـ زلمد بن سعود ادلعهد العارل للقضاء ،  - 2

 .26ىػ ،  ص 1424/ ىػ،1423: شعبة األنظمة،عاـ/ السياسة الشرعية
 .19سورة لقماف، اآلية رقم  - 3
 .2790ـ، ص 1994، جار الشركؽ، عاـ 23سيط قطب، يف ظالؿ القرآف، اجمللد اخلامس، ط  - 4
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إذا ثوب لمصبلة فبل يسعى إلييا أحدكـ ): (ص  )قاؿ رسوؿ الرسوؿ :     عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
 وغيرىا مف األحاديث النبوية الشريفة في 1(ولكف ليمشوعميو السكينة والوقار صؿ ما أدركت وأقضي ما سبقؾ

. ىذا المجاؿ 

لقد حرص اإلسبلـ عمى اسناد األوامر والتعاليـ التي تؤدي إلى المحافظة عمى  : ج ػ الػصػحػة الػعػامػػة 
الصحة العامة لممسمميف وتحرص الشريعة الغراء عمى بناء مجتمع قوي يكوف المؤمف القوي فيو خيرا وأحب 

إلى ربو مف المؤمف الضعيؼ، وليذا نجد أنو قد حاربت كؿ ما يضر بالصحة أو يؤذي الجسد أو العامة رغبة 
منيا في المحافظة عمى الفرد والمجتمع في احسف حاالتو الصحية، فيي بذلؾ تبني المجتمع عمى أساس مف 

الواقع ، فبداية بمجاؿ الصحة الخاصة بالبيئة اإلسبلمية ونظافتيا ، والتي تبدأ بنظافة البدف واألسناف واألظافر 
والشعر نظافة الممبس والطعاـ والشراب والبيوت والمدف واالنيار واآلبار، وتعف المحافظة عمى الصحة العامة، 

 وجاء 2(الطيور شطر اإليماف): ، بقولو (ص)ذات منزلة رفيعة في اإلسبلـ ، بمغت درجة عبر عنيا الرسوؿ، 
، وفي مجاؿ نظافة المسجد كمثاؿ لؤلماكف العامة المغمقة، يقوؿ اهلل تعالى 3(كثيابؾ فطير)في قولو عز وجؿ 

إف اهلل نظيؼ يحب ) : (ص )وقاؿ الرسوؿ اهلل . 4(فيو رجاؿ يحبكف أف يطيركا كاهلل يحب المطيريف)
، أمرنا النبي ركل جابر، يأمر أصحابو بتغطية أواني الشرب واألكؿ، فقد (ص )، ولقد كاف الرسوؿ،5النظافة

طيور إناء ): قاؿ  (ص ) ، وعف أبي ىريرة، رضي اهلل عنو، أف النبي6أف نولي اسقيتنا ونغطي آنيتنا (ص)
 ، ويبيف اإلسبلـ أساس الحجر الصحي الذي 7(أحدكـ إذا ولع فيو الكمب أنو يغسؿ سبع مرات أوالىف بالتراب

 ، ومبدأ عطرىا 8وضعتو القوانيف الحديثة، فيطمب مف االصحاء عدـ مخالطة المرضى باألمراض المعدية
 ، وحفاظا عمى الصحة العامة فإف 9(فر مف الجزاـ كما تفر مف األسد ):(ص )الجزاـ حيث يقوؿ الرسوؿ

أف يمنع أصحاب العاىات مف بيع األغذية كالمجذـو وصاحب القروح  (سمطة الضبط اإلداري)المحتسب 
. 10(ال ضرر وال ضرار)،  (ص)ويمنعيـ كذلؾ مف استعماؿ األماكف العامة، تطبيقا لحديث الرسوؿ

                                                           
 .42، ص602صحيح مسلم، اجلزء األكؿ، مكتب دارإ حياء الكتب العربية، القاىرة، رقم احلديث  - 1
 .كما بعدىا77:  ضيف اهلل بن رمضاف بن صنيدح العنزم محاية السكينة العامة دراسة مقارنة،مرجع سابق، ص533صحيح مسلم مرجع سابق رقم  -2
 .04سورة ادلدثر، اآلية رقم  - 3
 .108سورة التوبة، اآلية رقم  - 4
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      ومف أوضح وادؽ اختصاصات مباحث التمويف كسمطة ضبط اداري ما ذكر في كتاب نياية الرتبة مف 
أف لممحتسب أف يأمر الخبازيف بنظافة أوعية الماء وتغطيتيا وغسؿ المعاجف وتنظيفيا، وكذلؾ ما يغطي بو 

الخبز وما يحمؿ عميو، وعميو أف يؤمر العجاف أف ال يعجنوا بقدميـ، وكذلؾ عميو أف يمبس ثوبا مقطوع االكماـ 
وىو يقـو بعممية العجيف ويربط عمى جبينو عصابة بيضاء لئبل يعرؽ فيقطر منو شيء في العجيف، ويحمؽ 

ذا عجف في النيار فميكف عنده انساف في يده مراوح التيوية  شعر ذراعو حتى ال يسقط منو شيء في العجيف، وا 
 . 1يطرد عنو بيا الذباب حتى ال يقع في الطعاـ

         أما فيما يخص الشروط البلزمة لترخيص األفراف، فإف المحتسب يأمر الفرانيف بأف ترفع سقائفيـ 
واسعة يخرج منيا الدخاف لئبل يضر الناس بذلؾ  (مداخف)وتفتح أبوابيا، كما يجعؿ في سقوؼ االفراف منافس 

عمى المحتسب أف يؤمرىـ بتغطية أوانييـ وذلؾ لحفظيا مف الذباب  (الطباخيف)، وبالنسبة ألصحاب المطاعـ 
. وىواـ األرض وأف تغسؿ االواني بالماء الحار

      وكما تمتد سمطة المحتسب إلى باعة الخضروات واألسواؽ والمحبلت، فيأمرىمبيعيا مغسولة كما يجب 
إلخ، وبالنسبة لتجار الحبوب فإف المحتسب ينياىـ عف بيع ...أف ينياىـ عف بيع ما دود مف البطيخ والتيف، 

ما سوس مف البقبلء والحمض وعف خمط القديـ بالجديد، ويؤمرىـ أف ينثروا عميو الممح المسحوؽ ليدفع 
، وتتجمى اختصاصات المحتسب في المحافظة عمى الصحة العامة فيما يتعمؽ في بسمطتو عمى 2مضاره

نما في األماكف المخصصة لذلؾ المقصب، وال يذبحوا  الجزاريف في منعيـ مف الذبح عمى أبواب دكاكينيـ،  وا 
مف حد مصاطب  (االفخاذ)، كما يمنع المحتسب القصابيف مف اخراج توالي المحـ 3بييمة جرية أو ميتة

 ، كما يأمر المحتسب بائعي المحـ بتغطيتو ألف 4حوانيتيـ حتى ال تمتصؽ بثياب الناس فيتضرروا مف ذلؾ
، ويمارس كذلؾ المحتسب سمطتو أيضا عمى المبانيف، فيأمرىـ بتنظيؼ أوانييـ وغسميا 5الحشرات تدب عميو

. 6وتغطيتيا، ويتعيف غسؿ األواني التي يبيعوف فييا المبف كؿ إناء عمى حدة
       و لممحتسب اختصاصات عديدة ومتعددة ال يمكف حصرىا آنيا فيما يتعمؽ بالصحة العامة وغيرىا مف 
ذا كاف مف سمطة المحتسب أف يأمر بتغطية الطعاـ وأوانيو، فنفس  أجؿ أف يأكؿ الناس طعاميـ ىنيئا مريئا، وا 

الشيء بالنسبة لمشراب، ضؼ إلى ذلؾ فيما يتعمؽ بصناديؽ القمامة التي تحتوي عمى فضبلت الطعاـ 
والشراب، فمف واجب سمطة الضبط اإلداري أف تشرؼ بدقة عمى تغطية ىذه الصناديؽ أو ما يماثميا مف 
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أكياس القمامة وصفائحيا، بغطاء محكـ  ويحوؿ بينيا وبيف انبعاث الروائح الكريية منيا، فميما بذؿ المواطف 
عمى المستوى الفردي الخاص مف جيد مف أجؿ تحقيؽ نظافة مسكنو فمف يتحقؽ لو ذلؾ إذا لـ تقـ سمطات 

بشأف اختصاصات المحتسب التي ال تعد الشيرازم ، وىو ما أشار إليو 1الضبط بمراعاة شروط النظافة العامة
وال تحصى وال يمكف ذكرىا كميا في ىذا المجاؿ ، واإلسبلـ حث عمى عدـ إلقاء القاذورات في الشوارع 

والطرقات وحث عمى المحافظة عمى المنظر العاـ، وأساس ذلؾ القوؿ القاعدة االصمية التي تقوؿ النظافة مف 
 طيارة القمب كىي :طيارة نفسية: بالطيارة عمى نكعيف ىمااإليماف، والنظافة في الشريعة الغراء يعبر عنيا 

 فاندر قـ المدثر ياأييا)وجاء في كتابو العزيز .2طيارة حسية كىي طيارة الثكب كالبدف كالمكاف ، كالنفس
 .3(والرجزفاىجر فطير وثيابؾ فكبر وربؾ

: الػمحػافػظػة عػمى سػالمػة الػمػعػامػالت : الػفػرع الثالث 
     إف النظاـ اإلسبلمي ىو نظاـ كامؿ وشامؿ فقد جاء لكي ينظـ كؿ أمور الدنيا والديف فيو يمزج بيف الدنيا 

والديف وبيف المسجد والدولة فيو ديف ودولة وعبادة وقيادة، فعمى ىذا األساس ارسى اإلسبلـ قواعد وأسس 
التعامؿ االقتصادي وشدد عمى ضرورة مراعاة الصدؽ واألمانة والوفاء في التعامؿ وحسف المعاممة باعتبار 

يا أييا الذيف ): ، يقوؿ اهلل سبحانو وتعالى4ذلؾ كمو مف األصوؿ التي يقوـ عمييا التعامؿ في سائر األحواؿ
 ، وكما وضحت السنة النبوية الشريفة أىمية األمانة في مجاؿ التعامؿ، 5(آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقيف
،وعف (التاجر الصدوؽ األميف مع النبييف والصديقيف والشيداء):، قاؿ (ص )فقد روى الترمذي بسنده أف النبي

ذا ): ، قاؿ(ص)جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل ذا اشترى وا  رحـ اهلل رجبل سمحا إذا باع وا 
، والديف اإلسبلمي مف األدياف السماوية الذي حث عمى اإلخاء نظرا ألىميتو البالغة في سير  (اقتضى

المعامبلت بيف الناس كما أمر بو اهلل سبحانو وتعالى، وذلؾ ألف االنساف عندما يعتقد أثناء بيعو وشرائو أنو 
يتعامؿ مع أخيو فإنو حينذاؾ ال يظممو وال يحقره وال يخنو وبيذا تسود الثقة ويستقر التعامؿ في جو مف المودة 

وجاء في الصحيحيف عف أبي ىريرة، رضي اهلل عنو، . 6(إنما المؤمنوف إخوة)والمحبة األخوية، قاؿ جؿ شأنو 
َأَفبَل }قاؿ تعالى. 7(ال تحاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهلل إخوانا): (ص)قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ

ـْ َأْمٌر ِمَف اأْلَْمِف َأِو اْلَخْوِؼ  َذا َجاَءُى َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو َكاَف ِمْف ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتبَلًفا َكِثيًرا، َواِ 
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ـْ  ـْ َوَلْواَل َفْضُؿ المَِّو َعَمْيُك ـْ َلَعِمَمُو الَِّذيَف َيْسَتْنِبُطوَنُو ِمْنُي َلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُي َأَذاُعوا ِبِو َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِؿ َواِ 
ـُ الشَّْيَطاَف ِإالَّ َقِميبًل  . 1{َوَرْحَمُتُو اَلتََّبْعُت

     أما فيما يخص التجارة نجد أف اإلسبلـ يمنع االحتكار حيث حرمو في كافة صوره ألنو ييدد المصمحة 
العامة الجماعية، فيو مظير ضرر لمعباد ألنو يتحكـ في ارزاقيـ وأقواتيـ، وىو أي االحتكار دليؿ عمى قسوة 
قمب المحتكر وجشعو، فمف مقتضيات اإلسبلـ وااليماف، وما توجبو االخوة اإلسبلمية ىو االبتعاد عف كؿ ما 
يضر الناس،  وما يجدر ذكره ىو أف لممحتسب أف يتدخؿ لمنع االحتكار والقضاء عميو وانيائو حيث عبر 

زالة الظمـ  فقياء المذىب الحنفي تولي االمر أو مف ينوب عنو مف القضاة والحكاـ أف يأمر المحتكر بالبيع وا 
 ، وجاء في قولو تعالى، في شأف تحريـ االحتكار بأحكاـ كمية، منيا تحريـ الظمـ وكؿ ما 2عف المظموميف

ومف يرد فيو بالحاد بظمـ نذقو مف ):  باآلية الكريمة في قولو عز وجؿ3يضر بالعباد،  واستدؿ بعض المفسريف
 . 4(عذاب اليـ

التي جاءت بنصوص صريحة قاطعة تؤكد تحريـ االحتكار، رواه مسمـ  أما السنة النبكية الشريفة  ػ  
مف احتكر فيو ):(ص )قاؿ رسوؿ اهلل: وأبو داود عف سعيد ابف المسيب عف معمر بف عبد اهلل العدوي قاؿ

سمعت رسوؿ اهلل، :  ،  وكذلؾ ما رواه بف ماجة بسنده عف عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، قاؿ5(خاطئ
، وكذلؾ نجد أف 6(مف احتكر عمى المسمميف طعاميـ ضربو اهلل بالجذاـ واالفبلس)صمى اهلل عميو وسمـ، يقوؿ 

النظاـ اإلسبلمي سمؾ مسمؾ التسعير لمسمع التي يرى فييا مصمحة الجماعة وفؽ الحالة عمى رعاية حقوؽ 
التجار والمتعامميف معيـ وكذا حقوؽ أبناء المجتمع في وصوؿ السمع إليو وفؽ احتياجاتيـ ليا وبدوف احتكار 

ليا أو زيادة وغمواء في سعرىا عف المثؿ، وذلؾ مف أجؿ استقامة أمور الحياة ويعـ الرخاء وكذلؾ تحقيؽ 
 ، وكذلؾ إف النظاـ اإلسبلمي حـر الغش والخداع في التعامؿ وليذا نجد الكشؼ عف الغش 7السعادة لممجتمع

بواسطة نظاـ الحسبة اإلسبلمي ولولي األمر ومف ينيبو كالمحتسب، رد الغشاشيف وتحذيرىـ كما ليما تقديميـ 
عف أبي ىريرة، رضي اهلل  (ص )، وجاء في حديث الرسوؿ8بمثؿ الكسب الخبيث الذي حصموا عميو أو بأفعالو

 رواه مسمـ، وقاؿ 9(مف حمؿ عمينا السبلح فميس منا ومف غشنا فميس منا):قاؿ (ص)عنو،أف رسوؿ اهلل 
ثما مبيناوالذيف يؤذوف المؤمنيف والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد )عزوجؿ    10(احتمموا بيتاناوا 
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ويؿ ):      إضافة إلى ذلؾ نجد أف الشريعة الغراء نيت عف بخس الكيؿ والميزاف، جاء في قولو تعالى
ذا كالوىـ أووزنوىـ يخسروف أال يظف أولئؾ أنيـ مبعوثوف  لممطففيف الذيف إذا اكتالوا عمى الناس يستوفوف وا 

، ودوف أف ننسى أف النظاـ اإلسبلمي نيى عف المنافسة غير 1(العالميف لرب ليـو عظيـ يـو يقـو الناس
ال تحاسدوا وال تناجسوا وال تباغضوا وال ): ، قاؿ(ص)المشروعة، عف أبي ىريرة، رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل 

تدابروا وال يبع بعضكـ عمى بيع بعض وكونوا عباد اهلل اخوانا، المسمـ أخو المسمـ ال يظممو وال يخذلو وال 
يحقره، التقوى ىا ىنا ويشير إلى صدره ثبلث مرات بحسب امرئ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ، كؿ المسمـ 

والممخص المركز المفيد أو صفوة القوؿ أف المحافظة .  أخرجو مسمـ2(عمى المسمـ حراـ دمو ومالو وعرضو
، تقـو بو (الحسبة)عمى سبلمة المعامبلت ىي المجاؿ الخصب لسمطة الضبط االداري في النظاـ اإلسبلمي 

مف خبلؿ مراقبتيا لمتجارة والتجار واألسواؽ والدكاكيف ولمبضائع والمصانع والمتعامميف معيـ والتفتيش لموصوؿ 
إلى الغشاشيف المنافقيف المحتكريف ومنع الغش والخداع بكافة صوره وخاصة غػش المكاييؿ والموازيف ومدى 

. إلخ ...صحة المقاييس 

الػمػطػمػب الػثػالػث 
 مػقػارنػة الػنػظػاـ الػعػاـ  اإلسػالمػػي كالػكضػعػي

       إف أوؿ سؤاؿ يتبادر إلى ذىننا ىنا ىو ىؿ يوجد تطابؽ بيف النظاميف في مضمونيما  ومدلوليما ؟ أـ   
: يوجد اختبلؼ بينيما ؟ لئلجابة عمى السؤاليف نتعرض إلى الفروع التاليػة

:  مػضػمػكف الػنػظػامػيػف : الفػرع األكؿ 
إف االستقراء الكمي بالنسبة لؤلحكاـ الشرعية اإلسبلمية، يدؿ  :أ ػ  مضػمكف النظػاـ الػعػاـ اإلسػالمػي 

عمى أف تحقيؽ المصالح الكمية يعتبر مف األىداؼ األساسية التي يجب أف تستيدفيا كؿ األنشطة والقواعد في 
أف الشريعة مبناىا وأساسيا عمى الحكـ ومصالح  (ابف القيـ)النظاـ القانوني اإلسبلمي، حيث جاء في قوؿ

العباد في المعاش أي في الحاضر والمعاد أي في المستقبؿ، وىي عدؿ كميا ورحمة، ومصالح كميا وحكمة 
كميا،فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجور، وعف الرحمة إلى ضدىا، وعف المصمحة إلى المفسدة، فميست 

 . 3مف الشريعة ولوأدخمت فييا بالتأويؿ
المحافظة عمى مقصود الشرع، ومقصود الشرع مف الخمؽ :      وجاء في تعريؼ الغزالي لممصمحة بأنيا ىي

خمسة، ىو أف يحفظ عمييـ دينيـ ونفسيـ وعقميـ ونسميـ وماليـ، فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصوؿ الخمسة 
، وتقسـ المصالح كما سمؼ توضيحو 4فيو مصمحة، وكؿ ما يفوت ىذه األصوؿ فيو مفسدة، ودفعيا مصمحة
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ضرورية وحاجية وتحسينية، وما يجدر ذكره ىو أنو : في المطمب األوؿ مف ىذا البحث إلى ثبلث مراتب 
 .يتجمى لنا باف المصمحة المعتبرة ىي التي تدؿ عمى النظاـ العاـ بالمعنى اإلداري آنيا أي حديثا 

ىو حالة واقعية تعارض حالة واقعيةأخرى، ىي الفوضى :  مػضمػكف الػنظػاـ الػعػاـ الػكضعػيب ػ
واإلضطرابات ، أو ىو مفيـو متغيريمخص روح الحضارة وحقبة مف الزمف وينطوي عمى مجموع المتطمبات 

التي تعتبر أساسية لحماية الحياة اإلجتماية ، تمؾ ىي نظرة بعض الفقياءإلى النظاـ العاـ المتغير مع ظروؼ 
. الزماف والمكاف 

كما سبؽ توضيح اتجاه المفيـو التقميدي في تقصيره عمى العناصرالثبلثة التتميدية المعروفة وبالتالي يجب أف 
تستيدؼ أجراءات الضبط اإلداري عمى حماية النظاـ العاـ في مظيره المالدي فقط،وذلؾ بمنع االضطراب 
الممموس الذي ييدد الناس في أمنيـ وصحتيـ العامة وسكينتيـ ،ومف ثـ اليدخؿ ضمف واليتو حماية النظاـ 
العاـ بالمفيـو المعنوي أو األدبي ،إالأف الذي حصؿ أدىإلى التوسع في مدلوؿ النظاـ العاـ الخمقي واألدبي 
  .  وازداد إتساعاأكثر إلى مايعرؼ حاليا بالنظاـ اإلقتصادي وكدلؾ المحافظة عمى جماؿ الرواء وبياء المدف

       إف لمنظاميف العاميف اإلسبلمي :أكجػو االتػفػاؽ بػيػف الػنػظػامػيػف: الػفػرع الػثػانػي
والوضعي، عند المقابمة يتضح لنا أف ىناؾ أوجو ومظاىر االتفاؽ بينيما، تتجمى في السبب أو العمة والحكـ، 

 ونجد أنيما 1بالنسبة لمسبب حيث أنيما يستيدفاف نفس الغايات، أماالحكـ نجدأنيما يقوماف بنفس الوظائؼ
يمبياف نفس الحاجات،فالمصمحة الضرورية المعبرعنيا بالمعتبرة، فيي تعبرعف الغايات واالىداؼ التي ليا مف 
األىمية االجتماعية وفقا لنظر الشرع، مما يؤدي إلى غير الجائز تجنب تحقيقيا، وليذا نستنبط مف مضموف 
تمؾ الحدود المحافظة عمى تمؾ المصمحة، إذ أف عنصر التجريـ يكشؼ عف المصالح الجوىرية التي يقـو 

، فحد الردة لحفظ الديف وحد القتؿ والقصاص لحفظ النفس، وحد الخمر لحفظ العقؿ، وحد 2بحمايتيا العقاب
القذؼ والزنا لحفظ النسؿ، وحد السرقة لحفظ الماؿ، كما سمؼ اإلشارة إلى ذلؾ حسب ما يقوؿ العبلمة 

 ، وليذا كانت الحدود 3(زواجر وضعيا اهلل تعالى لمردع عف ارتكاب ما حضر وترؾ ما أمر بو): الماوردي
محؿ اعتبار الشارع اإلسبلمي، باعتبارىا حد األساس الذي ال غنا عنو لحياة أفراد الجماعة معا، وليذه 

األسباب يعتبر حقا هلل تعالى ، ولذلؾ ال يجوز لؤلفراد التراضي فييا أو اسقاطيا ألنيا فوؽ ارادتيـ، ومف ىنا 
كانت العقوبات في الحدود لمردع العاـ، وتقديـ العبرة لمرأي العاـ، وليس مجرد تعذيب الجاني والقسوة 

نما التناسب بيف وقع الفعؿ في نفوس  عميو،وليذا ال نجد في الحدود التناسب بيف ذات الفعؿ وذات العقاب ، وا 
  .4الناس والعقوبة في حد ذاتيا

                                                           
حيث أف فكرة النظاـ العاـ تكفل يف احًتاـ القواعد األساسية اليت ٖتقق االنسجاـ : احملافظة على الناظم العاـ القانوين- أ: كتتمثل ىذه الوظائف يف - 1

النظاـ العاـ أداة للمواءمة بُت النظاـ . - أداء حلل النزاعات كالصعوبات اليت تضعها ادلواجهة بُت قاعدتُت قانونيتُت- ب. كالنظاـ يف الشوارع كالدكلة كالقانوف
 .، مرجع سابق191عادؿ السيد زلمد أبو اخلَت، ص / مشار إليو يف ىامش د. القانوين كبُت العوامل ادلتغَتة كاليت تنفعل هبا حياة اجلماعة

 .،89زلمد عصفور، البوليس كالدكلة،، مرجع سابق ،  ص / أنظر د - 2
 .، مرجع سابق219ادلاكردم، ص  - 3
 .69، ص 91،أبريل عاـ 133زلمد عبد اهلل الشناكم، تعليقات على قانوف العقوبات بدكلة اإلمارات العربية، مقالة منشورة ٔتجلة األمن العاـ، العدد /د4
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ىي فكرة ضابطة حيث  (النظاـ العاـ اإلسبلمي) فكرة المصمحة العامة:        ترتيبا عمى ما تقدـ نجد أف 
أنيا تستغرؽ كؿ عناصر النظاـ العاـ األساسية في الجماعات ميما اختمفت نظميا السياسية واالجتماعية، 

أحاطت بيا بما يمـز لحفظ المقاصد الخمسة |أف أصوؿ الشريعة قد ): وليذا نجد أف أحد الفقياء الحديثيف يقوؿ
التي لـ تشرع الشرائع السماوية أو الوضعية إال لخدمتيا وحفظيا، وىذه المقاصد المذكورة سالفا ىي الديف 

والنفس والعقؿ والنسؿ و الماؿ، فميما تنوعت الشرائع والقوانيف فإنيا ترمي بأحكاميا إلى المحافظة عمى ىذه 
إف مصالح الدنيا والديف مبنية عمى المحافظة عمى ):  ، وأضؼ إلى ذلؾ يقوؿ االماـ الشاطبي1(المقاصد

األمور الخمسة المذكورة، فمو عدـ الديف عدـ ترتب الجزاء المرتجى ولو عدـ المكمؼ لعدـ مف يتديف ولو عدـ 
،ومف ىنا نجد أف 2(العقؿ الرتفع التديف، ولو عدـ النسؿ لـ يكف في العادة بقاء ، ولو عدـ الماؿ لـ يبؽ عيش

في المجتمع باعتبارىا تضع حدا  (المعتبرة)الفقياء المسمميف قد أدركوا منذ القدـ أىمية المصمحة الضرورية 
 مع النظاـ العاـ الوضعي مف أف النظاـ اإلسالمي يتفؽألساس مضموف النظاـ العاـ اإلسبلمي، و نجد أيضا 

حيث أف كبلىما، ال ييدؼ إلى تحقيؽ  وفرض االحكاـ االعتقادية  والتيذيبية ،  
ويقصد باألولى االحكاـ المتعمقة بذات اهلل تعالى وصفاتو ورسمو وكتبو ومبلئكتو واليـو اآلخر والثواب والعقاب، 
والبحث إلى غير ذلؾ مف االحكاـ التي يجب عمى المكمؼ اعتقادىا واإليماف بيا، وموضوع دراستيا ىو عمـ 
الكبلـ، أما المقصود بالثانية أي االحكاـ التيذيبية، وىي االحكاـ المتعمقة ببياف الفضائؿ التي يجب التحمي 

بيا، كالحمـ والصفح وتطير النفوس مف الغؿ والحقد والحسد وىي صفات مبنية في ثنايا القرآف الكريـ والسنة 
النبوية الشريفة، وذلؾ ألف استغراؽ النظاـ العاـ اإلسبلمي لمعقائد واألخبلؽ أمر ترفضو أحكاـ الشريعة 
، 3اإلسبلمية صراحة، إذ ييدد أف تقيـ لمسمطة أخبلقياتيا الخاصة التي تكوف سندا لبلستبداد بضمائر الناس

ولو شاء ربؾ آلمف مف في األرض كميـ جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا ): وفي ذلؾ يقوؿ عز وجؿ 
ليس عميؾ ىداىـ ولكف اهلل ييدي مف                                                                                                                   ): ، وكذلؾ قولو تعالى4(مؤمنيف
، ولذلؾ فميس الحد قبؿ اهلل عز 6(ال إكراه في الديف قد تبيف الرشد مف الغي): ، وأيضا قولو تعالى5(يشاء

وجؿ سمطانا وجدانو، وال لسمطة أف تحؿ محؿ سمطة الديف العقائدية والتيذيبية أو كؿ ما تستطيع السمطة أف 
: ، مصداقا لقولو تعالى7تقـو بو في ىذا المجاؿ ىو االرشاد والقدوة الحسنة تييئة الفرصة لمفضيمة والقدوة

، وبناء عمى ما تقدـ نستنتج 8(أدعكا إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة كالمكعظة الحسنة كجادليـ بالتي ىي أحسف)
                                                           

 .110س ،    ص . أنظر األستاذ عيسوس أمحد عيسوم، الفقو اإلسالمي، ادلدخل كنظرية العقل، طبعة دار التأليف، د  - 1
 .08ىػ، ص 1341، عاـ 2، ادلوافقات يف أصوؿ االحكاـ، القاىرة، دار الفكر، ج (الشاطيب)راجع إبراىيم بن موسى اخلمي كالغرناطي  - 2
 . كما بعدىا308حلمي عبد اجلواد الدقدكقي، مرجع سابق، ص / أنظر د - 3
 .99سورة يونس، اآلية رقم  - 4
 .272سورة البقرة، اآلية رقم  - 5
 .256سورة البقرة، اآلية رقم  - 6
 .308حلمي عبد اجلواد الدقدكقي، مرجع سابق، ص / أنظر د - 7
 .125سورة النحل، اآلية رقم  - 8
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ال يجوز لمسمطة أف تتجاوز حدودىا مف أجؿ فرض األحكاـ االعتقادية والتيذيبية ما لـ يترتب عمى ذلؾ : أف
حدوث أفعاؿ ظاىرة وناىضة تخؿ بالمقاصد الخمس الضرورية، وذلؾ ألف أحكاـ الناس عمى الظاىر وسرائرىـ 

. 2(فإف تابكا كأقامكا الصالت كأتكا الزكاة فإخكانكـ في الديف): ، مصداقا لقولو تعالى1إلى اهلل سبحانو وتعالى
مف قاؿ ال إاله إال اهلل محمدا رسوؿ اهلل وكفر بما ): (ص) حديث الرسوؿ كمف السنة النبكية الشريفة    

، إال أنو ما يمكف مبلحظتو أف النظاـ 3رواه مسمـ (يعيد مف دوف اهلل، حـر مالو ودمو، وحسابو عمى اهلل تعالى
العاـ اإلسبلمي ال يقؼ في الواقع عند حالة مادية تناقض الفوضى وىبلؾ الجماعة بالحفاظ عمى المقاصد 
نما ينصرؼ أيضا إلى حماية الحد األساس مف حياة المجتمع المعنوية وذلؾ في  الخمس الضرورية فقط، وا 

، ففي مجاؿ العقيدة يقـو عمى المحافظة عمى الديانة اإلسبلمية مف اإلساءة إلييا 4مجاؿ العقيدة واالخبلؽ
ومف يعظـ حرمات اهلل فيو خير لو عند ): باالستيانة بأحكاميا والتشكيؾ فييا أو مناىضتيا، لقولو عز وجؿ

 . 6(إف تنصروا اهلل ينصركـ ويثبت أقدامكـ): ، وكذلؾ قولو تعالى5(ربو
    أما فيما يخص مجاؿ االخبلؽ فيو يقـو عمى حماية االخبلؽ الجماعية وليس االخبلؽ الفردية والتي 

تتنافى بطبيعتيا وبموجب أحكاـ الشرع عف الخضوع لرقابة السمطة كما بينا مف قبؿ، حيث يقـو عمى حماية 
، مصداقا لقوؿ 7االخبلؽ واآلداب العامة لغاية إيجاد مجتمع مثالي بعيدا عف الميوعة والتخنث والميو المحـر

، وليذا فإف القرآف الكريـ، أوؿ شيء بدأ بو ىو تصحيح 8(أف مف خياركـ أحسنكـ أخبلقا): (ص)الرسوؿ 
العقيدة وتقويـ الخمؽ ثـ بدأ بالتكاليؼ، ألنو إذ حسنت أخبلؽ الفرد ازدادت ناحية التعاوف فيو وتجردت نفسو 

 . 9مف كؿ جانب مف جوانب الشر، وبالتالي كاف فردا صالحا في مجتمعو ال يخشى منو أي ضرر
    ونستنتج مما سبؽ أف المقاربة بيف النظاميف العاميف الشرعي والوضعي يتضح أنيما يتفقاف في السبب مف 
حيث كونيما يستيدفاف نفس األىداؼ والغايات، أما بالنسبة لمحكـ أنيما يقوماف بنفس المياـ والوظائؼ حسب 

وفي الحكـ الذي تدؿ عميو وظائفو الثبلثية الشعب وىي أف النظاـ العاـ ): ما يوضح ذلؾ الدقدوقي في قولو
يحافظ عمى النظاـ القانوني والثنائية يستعمؿ كأداة لحؿ التنازع، ففي حالة إذا تعارضت مقتضيات مختمفة 

أداة لمموائمة بيف النظاـ القانوني وبيف تمؾ العوامؿ |كانت األولوية لمقتضيات النظاـ العاـ، أما الثالثة فيي 
                                                           

 .140س ، ص .أنظر اإلماـ أيب زكريا حيِت بن شرؼ النوكم الدمشقي، رياض الصاحلُت من كالـ سيد ادلؤمنُت، القاىرة، مطبعة االنوار احملمدية، د  - 1
 .11سورة التوبة، اآلية رقم  - 2
 .140أنظر االماـ أيب زكريا ، ادلرجع السابق، ص  - 3
 .330حلمي عبد اجلواد الدقدكقي، مرجع سابق، ص / أنظر د- 4
 .30سورة احلج، اآلية رقم  - 5
 .07سورة زلمد، اآلية رقم  - 6
 .250السيد عبد احلليم أبو زيد، مرجع سابق، ص / د - 7
 .213أنظر النوكم، مرجع سابق، ص  - 8
 .292راجع األستاذ زلمد سالـ مذكور، مرجع سابق، ص  - 9
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ىي فكرة  (النظاـ العاـ الشرعي)المتغيرة التي تنفعؿ بيا حياة المجتمع، وعميو فإف فكرة المصمحة العامة 
. 1ضابطة تستغرؽ كؿ عناصر النظاـ العاـ األساسية في الجماعات ميمااختمفت نظميا السياسية واالجتماعية

: أكجػو االخػتػالؼ بػيػف الػنػظػامػيػف : الػفػرع الثالث
: إف أوجو الخبلؼ بيف النظاميف العاميف الوضعي واإلسبلمي يمكف إجماليا في النقاط الػتالػية 

يعتبر مضموف النظاـ العاـ اإلسبلمي ىو االوسع مدى مف حيث مضموف النظاـ العاـ الوضعي، حيث أنو -1
األمف )إذا كاف مضموف النظاـ العاـ الوضعي يقـو عمى أساس تحقيؽ غاية المحافظة عمى  العناصر التقميدية 

ثـ تطورت وتوسعت بسبب تطور الظروؼ االجتماعية واالقتصادية  (العاـ والصحة العامة والسكينة العامة
واتساع ميداف نشاط اإلدارة وتدخؿ الدولة في المجاالت الكثيرة، إال أف مضموف النظاـ العاـ اإلسبلمي أوسع 
منو مدى حيث يرمي إلى تحقيؽ المقاصد الخمس الضرورية، وبالتالي نجد أنو ليست فقط أغراض المحافظة 

عمى العناصر التقميدية المذكورة أعبله ىي التي تستأثر بالشارع اإلسبلمي، بؿ ىناؾ أغراض أخرى وىي 
، وبالتالي ال تجد صورة يتسع ليا النظاـ العاـ الوضعي وال |المحافظة عمى الديف والنفس والنسؿ والعقؿ والماؿ

. يتسع ليا النظاـ العاـ اإلسبلمي
إذا كاف مضموف النظاـ العاـ الوضعي يغطي بعض أغراض المحافظة عمى الديف والنفس والنسؿ والعقؿ -2

والماؿ بقيود تتبلءـ مع ما يطمبو العصر الحديث، إال أف مضمونو ال يتسع لجمب المصالح ودرء المفاسد في 
. 2األمور السابقة، كما أنو ال يتسع لممحافظة عمى الديف ورعايتو في كثير مف األمور

إف النظاـ العاـ الشرعي اإلسبلمي يتسـ بالمرونة والتوسع، إذ أف المبادئ الشرعية تجري عمى تحديد ثابت -3
بمبدأ ومستقر أما التفصيبلت والجزئيات فتترؾ لتبلئـ المصالح المحمية والزمنية والمكانية التي تستحدث أخذا 

 (الدقدوقي) وىو ما يعطي القواعد العرفية مكانتيا الممزمة بيف مصادر الشريعة اإلسبلمية، ويوضح رفع الحرج
وعمى ذؾ تضع األحكاـ العامة إطارا مرنا لمنظاـ العاـ قاببل الحتواء الجزئيات، والتفصيبلت التي تفي : قائبل

فإف االصح أف يراعى فيو بمد  (ص)ما جيؿ حالو في عيد رسوؿ اهلل )، (السيوطي)باحتياجاتو، وبعبارة 
مف ظروؼ الزماف والمكاف اضطرت عميو الجماعة مف ( ص)، في ما تغير عف عصر الرسوؿ (التصرؼ

وبذلؾ تستند الحموؿ التي تفتضييا ظروؼ  (ما رآه المسمموف حسنا فيو حسف عند اهلل)الحديث الشريؼ، 
، وبتعبير 3(إنو اختبلؼ عصر وزماف االختبلؼ حجة وبرىاف)العصور والبمداف المتغيرة إلى ذات حكـ الشرع 

آخر إف السبب الذي يرجع النظاـ العاـ اإلسبلمي أكثر مرونة وتوسعا ىو المضموف المتغير لمنظاـ العاـ 

                                                           
 .40 ك39داًن بلقاسم، مرجع سابق، ص / د - 1
 .194، مشار إليو عادؿ السعيد زلمد أبو اخلَتمرجع سابق، ص 544مصطفى كماؿ كصفي، النظم اإلسالمية، ص / أنظرد - 2
 .40داًن بلقاسم،مرجع سابق، ص :،أنظر687حلمي الدقدكقي،مرجع سابق،ص / د - 3
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تفضيؿ ما ال يتغير، واجماؿ ما ): اإلسبلمي وفقا ليذه الشريعة اإلسبلمية وىو ما عبر عنو الشيخ شمتوت بقولو
كما يقوؿ " ليكوف والة األمر )، وذلؾ 1(يتغير، أحد الضرورات التي تقضى بيا ويتطمبيا خمود الشريعة ودواميا

في كؿ عصر في سعة مف أف يفصموا قوانينيـ فييا حسب مصالحيـ في حدود أسس القرآف : " الشيخ خبلؼ 
، والتطبيؽ الزمني يدؿ عمى أف األحكاـ الصادرة في الجزئيات والتفصيبلت 2(مف غير اصطداـ بحكـ جزئي

، وليذا نجد الصحابي 3تتغير وتتبدؿ بمقدار ما تطمبو حاجة ومصمحة الجماعة وفقا لظروؼ الزماف والمكاف
ما أعرؼ شيء مما كاف عمى عيد الرسوؿ ): يقوؿ (ص)الذي شيد عصرالرسوؿ  " 4 أنس بف مالؾ"الجميؿ 

، فاالحكاـ العامة في الشريعة اإلسبلمية تضع االطار المرف لمنظاـ العاـ اإلسبلمي وىو قابؿ لكي  ((ص)
يحتوي الجزئيات والتفصيبلت التي تتبلءـ مع الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والسياسية وحسب ظروؼ 

. الزماف والمكاف لكؿ مجتمع
     ونستنبط مما سبؽ توضيحو ولو باختصار فيما يتعمؽ بالنظاـ العاـ الوضعي والنظاـ العاـ الشرعي أف 
النظاـ العاـ الوضعي عرؼ تطورا كبيرا بتطور الدولة مف دولة حارسة ميمتيا حفظ النظاـ العاـ بعناصره 

التقميدية المتمثمة في االمف العاـ والصحة العامة والسكينة العامة إلى دولة متطورة ومتدخمة ميمتيا في ىدؼ 
الضبط اإلداري حفظ النظاـ العاـ بعناصره التقميدية والمتطورة أو الحديثة المتمثمة في النظاـ العاـ االدبي 

. واالقتصادي والمحافظة عمى جماؿ الرونؽ والرواء وحماية الكرامة اإلنسانية
     رغـ ىذا التطور اآلنؼ الذكر بالنسبة لمنظاـ العاـ الوضعي إال أف النظاـ العاـ اإلسبلمي ىو االوسع 

مدى، نظرا لمحافظتو عمى الديف والنفس والنسؿ والعقؿ والماؿ، وكذلؾ فإف النظاـ العاـ في القانوف الوضعي 
مضمونو ال يتسع لجمب المصالح ودرئ المفاسد كما أنو ال يتسع لممحافظة عمى الديف وحمايتو، عمما أف  لمد 

. يف دورىاـ في تربية النشأ أخبلقيا وأدبيا

             
 
 

                                                           
 .417ـ، ص 1959زلمود شلتوت، االسالـ عقيدة كشريعة، دار الشركؽ، القاىرة، سنة / أنظر د - 1
 .33ـ، ص 1952راجع األستاذ عبد الوىاب خالؼ، علم أصوؿ الفقو كخالصة تاريخ التشريع اإلسالمي، القاىرة عاـ  - 2
أف اإلسالـ دين الفًتة كأنو صاحل لكل زماف كمكاف، كأنو شريعة مرنة صثاجلحة الف تلبس لباس )أمحد السنهورم ' عبد الرزاؽ/ كيف ىذا ادلعٌت يقوؿ د - 3

، ص 1988، عاـ 1نادية السنهورم، من خالؿ أكراقو الشخصية، القاىرة، الزىراء لإلعالـ العريب، ط / توفيق الشاكم، كد/ أنظر د. (الزمن الذم تعيش فيو
 .195عادؿ السيد أبو اخلَت، مرجع سابق، ص / ، مشار إليو يف مرجع كىامش، د79

 .98حلمي عبد اجلواد الدقدكقي، مرجع سابق، ص / د - 4
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الػفػصػؿ الػثػالػث 
سمطات ككسائؿ الضبط اإلدارم في النظػـ الكضعية كالشريعة اإلسالمية 
نبحث أكال في سمطات ككسائؿ الضبط اإلدارم في النظـ الكضعية كمبحث أكؿ ، ثـ البحث في سمطات 

:  ككسائؿ الضبط اإلدارم في الشريعة اإلسالمية كمبث ثاف 

الػمػبػحػث األكؿ 
سػمػطػات ككسػائػؿ الضػبط اإلدارم فػي الػنػظػـ الػكضػعػيػة 

نتعرض في ىذا المبحث إلى ىيئات الضبط اإلداري في النظـ الوضعية كمطمب أوؿ، ثـ وسائؿ الضبط 
 .اإلداري في القانوف الوضعػي كمطمب ثاف

الػمػطػمػب األكؿ 
سػمػطػات الػضػبػط اإلدارم فػي الػنػظػـ الػكضػعػيػة 

إف المقصود بييئات الضبط اإلداري العاـ أي السمطات المنوط بيا ممارسة وظيفة وميمة الضبط اإلداري 
بيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ ، أما بالنسبة لمضبط اإلداري الخاص فتمارسو ىيئات خاصة تحدد عف 
طريؽ القانوف الذي يقـو بإنشائيا، وقد يسألنا سائؿ ىؿ يحؽ لكؿ السمطات اإلدارية القياـ بوظيفة وميمة 
الضبط اإلداري في الدولة أـ أف ىذه الميمة محصورة قانونيا في ىيئات خاصة نضرا ألىميتيا ومف أجؿ 

تحديد مسؤولياتيا ؟ وىؿ تحديد ىيئات الضبط اإلداري يترتب عنو القضاء عمى ظاىرة تنازع االختصاص؟ 
ىيئات تختص  (الموظفوف العموميوف)     لئلجابة عمى ىذيف السؤاليف نجد مف بيف أعضاء السمطة اإلدارية 

بالقياـ بميمة ووظيفة الضبط اإلداري وفقا لمبدأ المشروعية القانونية، سواء عمى المستوى الوطني أو المحمي 
والتي يطمؽ عمييا سمطات أو ىيئات الضبط اإلداري العاـ، ويعتبر مف ىيئات وسمطات الضبط اإلداري العاـ، 
كؿ مف خوؿ لو الدستور أو القانوف أوالتنظيـ عمى سبيؿ الحصر القياـ بوظيفة النظاـ العاـ، وقد ال يكوف ليا 
جياز تنفيذي مقصور عمييا، بؿ ىي ىيئات خوؿ ليا القياـ بالمحافظة عمى النظاـ العاـ مع تنفيذ القوانيف 

. واألنظمة والقرارات التي تيدؼ إلى تحقيؽ أغراض الضبط اإلداري 
 وىذه السمطات تنقسـ إلى عدة أنواع حسب المعايير المستعممة في تقسيـ ىيئات الضبط اإلداري، مف حيث 

شموؿ أو عدـ شمولية اختصاصاتيا إقميـ الدولة ، قسمت إلى ىيئات الضبط اإلداري المركزية ،وىيئات الضبط 
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اإلداري البلمركزية ، ومف حيث شموؿ أو عدـ شموؿ اختصاصاتيا لكافة عناصر النظاـ العاـ ، إلى ىيئات 
.                  1وسمطات الضبط العاـ وىيئات وسمطات الضبط اإلداري الخاص

    ترتيبا عمى التقسيـ السالؼ الذكر اختمؼ الفقياء حوؿ ما إذا كانت ىذه الوظيفة، تعد مف صبلحيات 
وميمة السمطات المركزية، أومف مياـ السمطات المحمية أو البلمركزية، وما ىي الحموؿ المقترحة في حالة 

حدوث التنازع في الصبلحيات بيف ىذه السمطات الضبطية ؟   
    ولتوضيح ىذا المطمب سنتعرض إلى سمطات الضبط اإلداري في فرنسا ػ بصفتيا البمد الذي نشأ فييا 
القانوف اإلداري الحديث ػ كفرع أوؿ ثـ سمطات الضبط اإلداري في الجزائركفرع ثاف ثـ إشكالية حالتػا تنػازع 

. االختصاص بػينيػما كػفػرع ثالث

: سمػطػات الػضػبػط اإلدارم فػي فػرنػسا : الػفػرع األكؿ 
ضبط إداري قومي أو وطني وضبط : أف وظيفة الضبط اإلداري العاـ في فرنسا تتنوع إلى نوعيف ىما    

ف كانت الغمبة لمنوع الثاني، حيث أف األصؿ في فرنسا بأف وظيفة الضبط اإلداري ىي بوجو  إداري محمي، وا 
وفقا لما ىو منصوص  (le Maire)عاـ وظيفة محمية تقوـ بممارستيا السمطات المحمية وبصفة خاصة العمدة 

ـ المعدؿ والمتمـ والمتعمؽ بحقوؽ وحريات البمديات 1984 أبريؿ 15عميو في قانوف البمديات الصادر في 
والمحافظات األقاليـ  ،عمما أنو يجب عدـ الخمط بيف السمطة أو الييئة التي تقـو عمى إجراء سمطات الضبط 
اإلداري وبيف نشاط الضبط اإلداري، حيث أف سمطات الضبط اإلداري المخولة اتخاذ قرارات الضبط اإلداري، 
قرارات الئحية فردية مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ، أما الييئة القائمة عمى الضبط فيي مسألة أخرى 
ترتبط بتنظيـ المرفؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ ففي البمديات التي يوجد فييا بوليس خاص بالدولة ال يممؾ العمدة 

استخداـ أو رئاسة ىذه القوات، بينما يممؾ استخداـ سمطات الضبط اإلداري التي تخوؿ لو سمطة إصدار لوائح 
الضبط أو قرارات فردية ضبطية لممحافظة عمى النظاـ العاـ، وكما سمؼ اإلشارة أف ىيئات الضبط اإلداري 

   .2العاـ في فرنسا تنقسـ إلى بوليس عاـ وبوليس محمي  
     كما قمنا تنقسـ إلى ىيئات تعمؿ باسـ الدولة ولحسابيا، وىيئات تعمؿ باسـ البمدية أي عمى المستوى 

المحمي، عمما أف لمتمييز بيف النوعيف أىمية خاصة، نظرا النعكاس ذلؾ عمى تحديد المسؤولية المترتبة، حيث 
أنو إذا ترتبت أضرار عمى القياـ بيذه الوظيفة ، فإف ىذه المسؤولية عف األضرار تقع عمى عاتؽ الدولة، نتيجة 
لممارسة سمطات الضبط اإلداري العاـ التي تعمؿ باسـ الدولة، أما بالنسبة لؤلضرار التي تترتب عف ممارسة 

                                                           
جيب التمييز بُت اذليئة اليت يوكل ذلا نتفيذ تدابَت الضبط اإلدارم  كما يًتتب عن ذلك من آثار كبُت ىيئات الضبط اإلدارم حسب ادلعيار العضوم ، اليت  -1

تقـو بوظيفة احلفاظ على النظاـ العاـ بناء على ما ينص عليو التشريع كالتنظيم ادلعموؿ هبما ، كقد تتمثل مهمة ىذه اذليئات يف إصدار القرارات كاٗتاذ التدابَت 
 .تطبيقا للنصوص التشريعية كالتنظيمية اخلاصة بالضبط اإلدارم كبدكف أف ٘تلك ىذه اذليئات أجهزة تنفيذية تابعة ذلا  

 .60عبد الرؤكؼ ىاشم البسيوين، مرجع سابق، ص / د - 2
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سمطات الضبط اإلداري التي تعمؿ باسـ البمدية، فإف ىذه األخيرة ىي التي تتحمؿ المسؤولية عف األضرار في 
: ، وليذا سوؼ نتعرض إلى النوعيف مف السمطات ولو بإيجاز1ذمتيا المالية

أ ػ  سمطات الضبط اإلداري العاـ المركزية التي تعمؿ باسـ الدولة في فرنسا أوال ثـ الضبط اإلداري المحمي 
. وىي ىيئات تعمؿ باسـ البمدية ثانيا 

 :سمػطات الضبط اإلدارم الػعػاـ المركزيػة في فرنسا : أكال 
ـ لـ تكف ىناؾ 1958 قبؿ صدور دستور  :(الكزير األكؿ )ػ رئيس الجميكرية كرئيس الكزراء  1

 08: نصوص قانونية تنص صراحة عمى اختصاصات رئيس الدولة بممارسة سمطات الضبط اإلداري، وفي
أف : والذي يمكف تمخيص وقائعو حيث (Labounالبوف)ـ أصدر مجمس الدولة الفرنسي في حكـ 1919أوت 

 المتعمؽ بمنح رخصة السياقة وسحبيا، 1990 مارس 10رئيس الدولة الفرنسي وبموجب المرسـو المؤرخ في 
بحيث سحبت منو رخصة السياقة، فرفع أماـ مجمس الدولة الفرنسي  (Laboun)قد تضرر منو السيد البوف 

 Le)دعوى عدـ شرعية المرسوـ، الذي اتخذه رئيس الدولة مدعيا أف تنظيـ المرور مف اختصاص المحافظ 
Préfet)  ورئيس البمدية، وليس مف اختصاص رئيس الدولة، مضيفا أف المرسـو المتخذ مف طرؼ ىذا األخير

ال يستند إلى أي نص تشريعي، وبالتالي  يجب إلغاؤه، إال أف رد مجمس الدولة كاف بالرفض مقررا أف رئيس 
ذف تشريعي،  الدولة لو سمطة خاصة باتخاذ التنظيمات عمى كامؿ إقميـ الدولة ، وذلؾ بدوف أي تفويض أوا 

يعود لرئيس الدولة بمقتضى سمطاتو الخاصة وبدوف أي تفويض ):حيث جاء في حكـ مجمس الدولة ما يمي
تشريعي، أف يحدد مف بيف اإلدارات الضبطية تمؾ التي يجب في كؿ األحواؿ ، أف تطبؽ عمى كامؿ أنحاء 

ـ الذي منح رئيس الدولة سمطات تنظيمية واسعة، 1958، وبقي ىذا األساس قائما حتى جاء دستور (الببلد
 ،  ولقد ذىب جانب مف الفقو الفرنسي إلى أف 37 2:كما أقرلو سمطات الضبط اإلداري، بناء عمى أحكاـ المادة

رئيس الجميورية يستطيع أف يشارؾ مشاركة فعمية في ممارسة سمطة الضبط اإلداري العاـ في حالتيف 
 ىي عندما يكوف اإلجراء الضبطي الذي يصدره الوزير األوؿ متخذا شكؿ المرسـو الصادر :الحالة األكلى:ىما

 مف الدستور 13: مف مجمس الوزراء، وفي ىذه الحالة يتدخؿ رئيس الجميورية لتوقيع ىذا المرسـو طبقا لممادة
. الفرنسي

 مف الدستور، وفي ىذه الحالة يممؾ رئيس الجميورية ممارسة 16 وىي عندما تطبؽ المادة :أما الحالة الثانية 
  و الوضع السائد في فرنسا أنذاؾ حيث توجد ازدواجية السمطة التنفيذية أي 3سمطات الضبط اإلداري العاـ

                                                           
1- G. Vedel, P. D. El Velve, Op, Cit, p 1064. 

 24ـ، ص2004، عاـ 1، النشاط اإلدارم، ط 2 كما بعدىا  ،  أنظر ناصر لباد، القانوف اإلدارم، ج 27أنظر سكينة عزكز، مرجع سابق، ص  - 2
3 - Bon pierre, la police municipale, th Bordeaux, 1975, p 65. 

      129رلدم أمحد فتح اهلل حسن فاعلية األداء الضبطي لرجاؿ الشرطة ،دراسة مقارنة،مرجع سابق ،  ص /د:ػ أنظر
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وبقي المشكؿ مطروحا عمى حالو أي حوؿ مف يحوز  (رئيس الجميورية)رئيس الحكومة غير رئيس الدولة 
سمطة الضبط اإلداري العاـ، ىؿ ىي مف صبلحيات رئيس الجميورية أـ ىي مف صبلحيات رئيس الحكومة 

الذي حسـ الموقؼ وأسندىا إلى رئيس الحكومة أي الوزير . ـ1958إلى غاية صدور دستور  (الوزير األوؿ)
األوؿ، إال في بعض الحاالت االستثنائية التي تكوف فييا سمطات الضبط اإلداري العاـ مف اختصاص رئيس 

 . 16 و13ـ في المادتيف 1958الدولة، حسب ما ينص عميو الدستور الفرنسي لسنة 
    وأما سمطات الوزير األوؿ الفرنسي في مجاؿ الضبط اإلداري تكوف عمى أساس السمطة التنظيمية التي 

يمارسيا ىذا األخير، حيث أنو يقـو بتنفيذ القوانيف ويمارس السمطة التنظيمية، بناء عمى ما تنص عميو المادة 
 الفرنسي وىذه السمطة تمكنو مف اتخاذ إجراءات عامة وعمى مستوى التراب الوطني في 1958 مف دستور 21

 .1مجاؿ الضبط اإلداري
إنو ال يممؾ سمطات الضبط اإلداري العاـ رغـ أنو يممؾ سمطة إشرافيو ورئاسية  : ػ كزيػػر الػداخػمػيػػة 2

عمى مجموع ىيئات الضبط اإلداري في الدولة، وما يترتب عمى ذلؾ أنو ال يجوز لو أف يصدر لوائح ضبط 
تطبؽ عمى إقميـ الدولة ككؿ إال بنص خاص، والقانوف لـ ينص صراحة سوى عمى اختصاصات محدودة 
بالنسبة لوزير الداخمية في ىذا المجاؿ، وما يجدر ذكره ىو أف لوزير الداخمية بمقتضى سمطتو الرئاسية أف 

يصدر أوامر لمفوضي الجميورية باتخاذ اإلجراءات الكفيمة بالمحافظة عمى النظاـ العاـ داخؿ نطاؽ المحافظة 
 .2(القسـ)

 إف العمدة ىو الذي يتولى في فرنسا أعماؿ الضبط :بػ ػ سمػطات الضبط اإلدارم المحمية في فرنسا 
ويمارس ىذه السمطة بعيدا عف المجمس البمدي وبالتالي  (البمديات)اإلداري المحمي عمى مستوى المدف والقرى 

ال يخضع لرقابتو، وكذلؾ لو أف يتدخؿ لممحافظة عمى النظاـ العاـ في البمديات بمقتضى قانوف البمديات 
الفرنسي التي حددت الموضوعات التي تمس النظاـ العاـ، عمما أف قرارات الضبط اإلداري التي يصدرىا 

إال أنو بصدور قانوف البمديات  (Le préfetالوالي)العمدة في فرنسا، تخضع لوصاية صارمة مف قبؿ المحافظ 
ـ أصبح لمفوض الجميورية في المحافظة سمطة الطعف أماـ المحكمة 1982 مارس عاـ 02المؤرخ في 

 الفقرة 2212اإلدارية، ويتولى العمدة أعماؿ البوليس اإلداري المحمي في المدف والقرى وذلؾ بمقتضى المادة 
 الصادر بتاريخ 1996 لسنة 142األولى مف قانوف الجماعات المحمية أو اإلقميمية الجديد رقـ 

ـ، ويمارس العمدة سمطات الضبط اإلداري العاـ باسـ اإلدارة المركزية وبصفتو مف موظفييا، 21/02/1996
                                                           

1 - A. D. E. Laubadere, traité…, Op, Cit, p 633. L. Trotabas en collaboration avec P. 
Isorat, Op, Cit, p 270 et 271. F. P. Benoit, Op, Cit, p 759. G. Dupuis, M. I. Guedon, P. Chrétien, 
Ibid, p 469. 

 .63عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص / د - 2
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ويختص البوليس المحمي بحفظ األمف والنظاـ العاـ في المدف والقرى،وأما البوليس الريفي فيو يختص بحماية 
 . 1المحصوالت ووقاية الصحة العامة، ويتولى أيضا اإلشراؼ عمى حماية الحيوانات المستأنسة والمفيدة

     وأما بالنسبة لييئات الضبط اإلداري الخاص فيي تخوؿ لسمطات الضبط اإلداري الخاص لييئات متعددة، 
فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أنو يمارس مفوض الجميورية اختصاصات الضبط الخاصة بالمشآة الخطيرة والمقمقة 

لمراحة وغير الصحية، كما يمارس وزير الثقافة أيضا بعض صبلحيات الضبط المتعمقة بالمحافظة عمى 
الجماؿ الطبيعي أو الريفي ،وكذلؾ يمارس وزير الزراعة سمطات الضبط الخاصة في تنظيـ الصيد في وقتو، 

. 2إلخ... 
:  كحالتا تنازع اإلختصاص بينيما سمطات الضبط اإلدارم في الجزائر:الفرع الثاني

 إف سمطات الضبط اإلداري العاـ في الجزائرىي تمؾ :سمطات الضبط اإلدارم في الجزائر : أكال 
السمطات المخولة قانونا صبلحيات اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحفظ النظاـ العاـ بمفيومو الواسع في الدولة 
الحديثة عف طريؽ سمطة التنظيـ، وال يقصد بيا تمؾ األجيزة المكمفة بميمة حفظ النظاـ العمومي مف الناحية 
المادية كجياز الشرطة أو الدرؾ، وليذا يجب عدـ الخمط واالعتقاد بأف كؿ سمطة الضبط بالمعنى العضوي 
تتمتع بسمطة الضبط بالمعنى المادي، وليذا فإف محافظ الشرطة ال يستطيع إصدار قرار تنظيمي بغرض غمؽ 
مقيى مثبل، بينما الوالي ورئيس المجمس الشعبي البمدي حسب الموقع والحالة ىما المذاف يتمتعاف بيذه السمطة 
 والميمة، بينما محافظ الشرطة ىو المكمؼ،ومف ميامو التنفيذ المادي لقرارالضبط اإلداري،الذي يتخذه الوالي أو

.   رئيس المجمس الشعبي البمدي، بغرض المحافظة عمى النظاـ العاـ العمومي
   نستنتج أف سمطات الضبط اإلداري حددىا القانوف عمى سبيؿ الحصر لكبل النوعيف العاـ والخاص، فيما 
يتعمؽ بالسمطات اإلدارية المختصة بممارسة الضبط اإلداري، أما بالنسبة لسمطات الضبط اإلداري العاـ ىي 

. سمطات محددة قانونا وتنظيما 
   وتنقسـ إلى سمطات تمارس ىذه الوظيفة عمى المستوى المركزي أوالوطني، وسمطات تمارس الضبط اإلداري 

: عمى مستوى البلمركزي أو المحمي  وىما 
  :سمطات الضبط اإلدارم عمى المستكل الكطني أكالمركزم ( أ

 (رئيس الحكومة)رئيس الجميورية والوزيراألوؿ: إف سمطات الضبط اإلداري العاـ في الجزائرىي
: ووزيرالداخمية والسمطات اإلدارية المستقمة 

                                                           
 .87رلدم أمحد فتح اهلل حسن، مرجع سابق، ص /   ، أنظر د115شريفي مساعيل عبد اجمليد، مرجع سابق، ص / د - 1
 .66أنظر عبد الرؤكؼ ىاشم  بسيوين، مرجع سابق، ص - 2
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لمدولة الجزائرية نجد أف السمطة التي تمارس الضبط  ( 2016دستور  )بناء عمى :رئيػس الػجميػكريػة  (1
، حيث أف ىذا األخير يعتبر الييئة المركزية 1اإلداري العاـ باسـ الدولة في الجزائر تتمثؿ في رئيس الجميورية

اإلدارية العميا المختصة والمسؤولة عف حفظ النظاـ العاـ عمى المستوى الوطني، وىي السمطة الوحيدة التي ليا 
الحؽ في استخداـ الوسائؿ اإلدارية الشاممة لضبط النظاـ العاـ عمى ربوع الجميورية، والسؤاؿ الذي يفرض 

نفسو في ىذا المجاؿ ىو ما ىو األساس الدستوري لممارسة ىذه السمطة بالنسبة لرئيس الجميورية؟  
     فإذا كاف رئيس الجميورية يمارس ىذه السمطة في األحواؿ االستثنائية وما يترتب عنيا مف آثار مف حيث 

زيادة سمطاتو الضبطية بصورة كبيرة تسمح لو باتخاذ كؿ اإلجراءات المفيدة لمحفاظ عمى النظاـ العاـ بحكـ 
فإف المشكمة تبحث عف حؿ في استخداـ ىذه السمطة في . 2ـ2016مف دستور 110 إلى 105المواد مف 

رئيس (األحواؿ العادية وىؿ الدساتير الجزائرية ورد فييا نص يقرر صبلحيات رئيس الجميورية والوزير األوؿ 
باختصاصات الضابطة اإلدارية؟ وبالتالي ىؿ تبرز مشكمة عممية في ىذا الخصوص فيما لو صدر  (الحكومة

عف رئيس الجميورية قرار تنظيمي يعالج أحد جوانب حفظ النظاـ العاـ؟ ىؿ يمكف الدفع بعدـ االختصاص 
 وطمب الغائو مف قبؿ القضاء المخػتص ؟

رغـ عدـ وجود نص دستوري صريح أو نص قانوني يمنح رئيس :   نستنتج أف3   بتفحصنا لمدساتير الجزائرية
ـ التي 2016 مف دستور 143الجميورية اختصاصات ضابطة، إال أنو يمكف تكييؼ األمر وفقا ألحكاـ المادة 

يمارس رئيس الجميورية السمطة التنظيمية في المسائؿ غير المخصصة لمقانوف، يندرج تطبيؽ القوانيف )تنص 
وبالتالي نستنبط أف المسائؿ التي ال تندرج في اختصاص  (لموزير األوؿ )في المجاؿ التنظيمي الذي يعود  

القانوف تعتبر مف المجاؿ التنظيمي ، وتمارس ىذه الوظيفة مف طرفو عف طريؽ إصداره لممراسيـ التنفيذية 
لمقوانيف واألنظمة المتعمقة بالضبط اإلداري، والمراسيـ التنظيمية الخاصة بمرافؽ حفظ النظاـ العاـ واألمف العاـ 

. عمى مستوى الجميورية، باإلضافة إلى طبيعة وظيفتو والضرورات العممية الخاصة بيذه الميمة 
 لـ تنص 4     ومايجدر ذكره حوؿ صبلحية رئيس الجميورية في القياـ بيذه الميمة ،أف الدساتير الجزائرية

عمى أف تنظيـ وسائؿ وتدابير صيانة النظاـ العاـ مف اختصاص القانوف، عمى الرغـ مف أنو قد بيف بأف 
 مف 140القواعد والمبادئ العامة لبعض جوانب ىذا النظاـ قد تكوف مف اختصاص القانوف، حسب المادة 

                                                           
 .مرجع سابق . ـ، ادلعدؿ كادلتمم1996 من دستور 125:  ،    انظر ادلادة 27سكينة عزكز، مرجع سابق، ص  - 1
 مراجع سابقة .ـ1989 من دستور 87 ك86ـ، كادلادتاف 1976 من دستور 120 ك119شلرجع سابق، كادلادتاف 1963 من دستور 59أنظر ادلادة  - 2
 مراجع سابقة.ـ1989 من دستور 116: ـ،ادلادة1976 من دستور 152ـ، ادلادة 1963 من دستور 53أنظر احكاـ ادلواد رقم  - 3
 .ـ1989 من دستور 69ـ، 1976 من دستور 106ـ، 1963 من دستور 39راجع ادلواد  - 4
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 المعدؿ والمتمـ ، ولذلؾ فإف تدابير صيانة النظاـ العاـ 1ـ1996 مف دستور 122:  ـ والمادة 2016دستور 
 مف دستور 143: تكوف مف اختصاص السمطة التنفيذية التي عيدت لرئيس الجميورية بمقتضى أحكاـ الماد 

 ـ 2016 مف دستور 99: ـ، اآلنفة الذكر أعبله، والمادة 1996 مف دستور 02 فقرة 125:  ـ والمادة2016
. ـ 1996 مف دستور 03 فقرة 85: والمادة

 نخمص إلى أف رئيس الجميورية سنده الدستوري في مباشرة صبلحيات الضبط اإلداري سواء في الحاالت   
االستثنائية أو في الحالة العادية كإصدار المراسيـ والموائح التنفيذية الخاصة بوظيفة استخداـ الوسائؿ اإلدارية 

 :الشاممة أي الضبط اإلداري العاـ يجب التمييز بيف عيديف مختمفيف أو مرحمتيف مختمفتيف ىما
 المؤرخ في 182-65: حسب ما جاء في أحكاـ األمر: 1989 وىي ما قبؿ سنة المرحمة األكلى

،  (محمد بجاوي ). ، والذي يطمؽ عميو بالدستور الصغير2ـ والمتضمف تأسيس الحكومة10/08/1965
والمتصفح ألحكاـ ىذا األمر يجد أف رئيس الدولة ىو نفسو رئيس الحكومة، فيو بيذه الصفة يستطيع أف 
 3يمارس عدة وظائؼ إدارية ىامة، حيث يتولى السمطة التنفيذية ويشكؿ السمطة العميا في المجاؿ اإلداري

فإف القياـ بتأويؿ ىذه المادة ىو الذي يسمح باستخبلص رئيس الجميورية ورئيس  (أحمد محيو)وحسب األستاذ 
. 4الحكومة باتخاذ إجراءات تنظيمية خاصة بسير المرافؽ العمومية بحفظ النظاـ العاـ

، نستنتج مف أحكاـ ىذا الدستور بأف رئيس الجميورية ىو 5ـ22/11/1976      أما بالنسبة لفترة دستور 
رئيس الحكومة فيو يحوز عمى صفة مزدوجة، وبيذه األخيرة يمارس اختصاصات إدارية ىامة باعتباره الرئيس 
الوحيد لمسمطة التنفيذية، فيو الرئيس اإلداري األعمى في الدولة الجزائرية، إذ أنو يممؾ سمطة إصدار القرارات 

إف سمطات الضبط اإلداري ) 6اإلدارية التنظيمية المتعمقة بالنظاـ العاـ، حيث جاء في قوؿ األستاذ أحمد محيو
أما المرحمة ،   (لرئيس الجميورية تجد أساسيا في الدستور والمسؤوؿ عف السياسة العامة التي يقودىا وينفذىا

ـ، وخاصة بعد التعديؿ 1996ـ ودستور 1989ـ، فحسب أحكاـ دستور 1989 فتتمثؿ فيما بعد سنة الثانية
والذي  (الوزير االوؿ )الذي أنشأ منصبا جديدا عمى مستوى السمطة التنفيذية وىو منصب رئيس الحكومة ثـ 

                                                           
ـ ادلعدؿ 1996 دستور 96: اذل9: ـ : ادلعدؿ كادلتمم ، انظر.ـ1989 من دستور 115، ادلعدؿ كادلتمم ،كادلادة 76 من دستور 151أنظرادلادتُت رقم  - 1

 .كادلتمم،مراجع سابقة
 .831، ص 1965، لعاـ 58ج رقم .ر. راجع ج - 2
 .مرجع سابق . (السلطات الضركرية لسَت أجهزة الدكلة ككياف األمة... ٖتوز احلكومة ) 182-56 من األمر رقم 05تنص ادلادة  - 3
 .412أنظر أمحد زليو،  ادلنازعات االدارية ، مرجع سابق، ص  - 4
 .1294، ص 1976، لسنة 94أنظر اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم  - 5
 .25أنظر ناصر لباد، مرجع سابق، ص . 531أمحد زليو،ادلنازعات االدارية ، مرجع سابق، ص  - 6
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، 1ـ03/09/1988 ـ كذلؾ منذ ذلؾ التعديؿ في استفتاء 2016ـ ودستور 96 ثـ دستور 89كرسو الدستور 
لـ يعد رئيس الجميورية السمطة العميا الوحيدة لئلدارة الجزائرية،  وما نستنبطو ىو أنو ال يوجد نص صريح 

 إالأنو يمكف إقرارىا عمى أساس يمنح لرئيس الجميورية الجزائرية سمطة الضبط اإلداري حسب ما وضح سمفا
. 2الوظيفة التنظيمية التي يمارسيا رئيس الجميورية دستوريا

إف الدساتير الجزائرية لـ تنص في أحكاميا صراحة عمى سمطات   :(رئيس الحككمة)األكؿ  الػكزيػر (2
في مجاؿ الضبط اإلداري خاصة في الظروؼ االستثنائية التي خص بيا  (رئيس الحكومة)الوزير األوؿ 

ـ المذكورة 2016 مف دستور110إلى 105: رئيس الجميورية أصبل دوف غيره حسب أحكاـ المواد مف
ألف  (رئيس الحكومة)آنفا  ، إال أنو يمكف إقرارىا عمى أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسيا الوزير األوؿ 

ـ ال تعود لرئيس الجميورية فقط، حيث يممؾ الوزير 2016الوظيفة والسمطة التنظيمية في ظؿ دستور 
 2016 مف دستور 04 و02  فقرة 99 والمادة 02 فقرة 143بمقتضى المادة  (رئيس الحكومة)األوؿ 

صبلحيات في المجاؿ التنظيمي، وبصفتو المشرؼ عمى اإلدارة العامة، وىذه العبلقة تخوؿ لو ممارسة 
مياـ الضبط بموجب مراسيـ تنفيذية أو تعميمات يصدرىا ويمـز األجيزة المختصة وخاصة الوالة ، وبالتالي 

فيو مصدر مباشر لئلجراءات الضبطية،ىذا باإلضافة إلى استشارتو مف قبؿ رئيس الجميورية في كؿ 
. إجراء يمكف اتخاذه ويترتب عميو تقييد مجاؿ الحريات العامة  

ـ المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني 06/12/1991 المؤرخ في 23-91:  وبناء عمى القانوف رقـ    
، وما نستنتجو ىنا ىو ممارسة الوزير 3الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية

التطبيقي لو، -سمطات الضبط اإلداري العاـ استنادا إلى ىذا القانوف والمرسـو  (رئيس الحكومة)األوؿ 
 23-91:  حيث نصت المادة األولى مف القانوف رقـ448،4-91حيث صدر المرسـو الرئاسي رقـ 

ييدؼ ىذا القانوف إلى تحديد شروط مساىمة قوات الجيش الوطني الشعبي في القياـ بالمياـ الخاصة )
، كما جاء في أحكاـ  (بحماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية المنصوص عمييا في الدستور

                                                           
. ـ،    ج03/11/1988ـ ادلتعلق بنشر تعديل الدستورم ادلوافق عليو يف استفتاء 05/11/1988 ادلؤرخ يف 223-88أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم  - 1
 .1522، ص 1988، عاـ 45ج ، عدد .ر
 01 فقرة 125ـ ادلعدؿ كادلتمم،، أنظر ادلادة 1989 من دستور 01 فقرة 116:  ادلعدؿ كادلتمم، كادلادة2016 من دستور 143أحكاـ ادلادة : أنظر - 2

 .ـ، ادلعدؿ كادلتمم ،يف اجملاؿ التنظيمي1996 الفقرة الثالثة من دستور 85كادلادة . ـ ادلعدؿ كادلتمم1996من دستور 
  .  2396، ص 63:  ـ ، عدد1991:ج ، سنة.ر . راجع ج  - 3
 كادلتعلق ٔتسامهة اجليش الوطٍت الشعيب يف مهاـ 23-91ـ ادلتضمن تطبيق القانوف رقم 21/12/1991 ادلؤرخ يف 488-91أنظر ادلرسـو الرئاسي رقم  - 4

 .2548، ص 66 ـ عدد 91ج ..ر. محاية األمن العمومي خارج احلاالت االستثنائية، ادلعدؿ كادلتمم، ج
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 ، 1 مف الدستور108 و105: يمكف مف دوف المساس بأحكاـ المادتيف) مف نفس القانوف أيضا 02المادة 
المجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيبلتو، بناء عمى قرار الوزيراألوؿ بعد االستشارة المسبقة 

 :لمسمطات المدنية والعسكرية المختصة لبلستجابة إلى المتطمبات التالية 

 . ػ حفظ األمف 3 ػ األمف اإلقميمي                  2  .              ػ حماية السكاف ونجدتيـ 1

مراعاة ألحكاـ ) عمى ما يمي 488-91      وجاء أيضا في أحكاـ المادة الثانية مف المرسـو الرئاسي رقـ 
 أدناه المتعمقتاف بحاالت الطوارئ القصوى، يكوف قرار استخداـ وحدات الجيش الوطني 12 و11المادتيف 

الوزير األوؿ  (رئيس الحكومة)الشعبي وتشكيبلتو لممساىمة في مياـ حماية األمف العمومي مف اختصاصي 
ثـ تنص المادة الثالثة  (ويتخذ ىذا القرار في أعقاب استشارة مسبقة لمسمطات المدنية والعسكرية المعنية

وزير الداخمية والجماعات المحمية و وزير الدفاع الوطني ، و قائد :السمطات المدنية والعسكرية المعنية ىي)
إذا ما استخدمت )أما المادة الرابعة مف نفس المرسـو الرئاسي التي تنص .(أركاف الجيش الشعبي الوطني

وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيبلتو، فإف عمميا يكوف عمى الدواـ تحت مسؤولية السمطة المدنية 
الوالي في المقاـ األوؿ عمى مستوى دائرة اختصاصو،  و وزير الداخمية والجماعات : المختصة ومراقبتيا

، والمجوء إلى مساىمة الجيش الوطني الشعبي عف طريؽ   (المحمية في المقاـ األخير عمى المستوى الوطني
 ، واألمثمة كثيرة عمى القرارات الضبطية 2(الوزير األوؿ)إصدارمرسـو تنفيذي وبإمضاء وتوقيع رئيس الحكومة 

ػالمرسـو :   الوزيراألوؿ، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر (رئيس الحكومة)اإلدارية العامة التي اتخذىا 
ـ والمتعمؽ بالشروط الصحية المطموبة عند عممية عرض 23/02/1991 المؤرخ في 53-91التنفيذي رقـ 

ـ المتضمف توقيؼ صيد 15/02/2001 المؤرخ في 56-01 ، المرسـو التنفيذي رقـ 3األغذية لبلستيبلؾ
 .5ـ،يتضمف إثارة الضجيج27/08/1993المؤرخ في 184-93، المرسـو التنفيذي رقـ4المرجاف

                                                           
يقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت الضركرة ادللحة حالة الطوارئ أك احلصار دلدة معينة بعد اجتماع ): من الدستور على ما يلي108 ك105كنصت ادلادتاف  - 1

اجمللس األعلى لألمن كاستشارة رئيس رللس األمة كرئيس اجمللس الشعيب الوطٍت كالوزير األكؿ كرئيس اجمللس الدستورم كيتخذ كل التدابَت الالزمة الستتباب 
يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد . )(كال ديكن ٘تديد حالة الطوارئ أك احلصار إال بعد موافقة الربدلاف ادلنعقد بغرفتيو اجملتمعتُت معا. الوضع

 (مهددة ٓتطر داىم يوشك أف يصيب مؤسساهتا الدستورية أك استقالذلا أك سالمة تراهبا 
 .ـ ادلعدؿ كادلتمم ، مرجعاف سابقاف 1996 من دستور 85  ك 125:  ـ ادلعدؿ كادلتمم، كادلادتاف 2016 من دستور99 ك143:ادلادتاف: ػػ انظر

 .، مرجع سابق488-91 من ادلرسـو رقم 02-14راجع ادلادة  - 2
 ـ،91:  عاـ336، ص 09اجلريدة الرمسية، اجلزائرية عدد  - 3
 ـ،2001عاـ .04، ص 50اجلريدة الرمسية اجلزائرية،عدد  - 4
 .ـ93: عاـ.03، ص 50اجلريدة الرمسية اجلزائرية،عدد  - 5
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أصبل وبصفة عامة ليس لموزراء حؽ ممارسة وظيفة الضبط اإلداري العاـ ألف ىذه  :كزيػر الػداخػمػيػة  (3
الميمة ترجع إلى رئيس الحكومة، إال أنو يمكف أف تجيز بعض القوانيف لبعض الوزراء ممارسة بعض 
أنواع الضبط اإلداري بحكـ مركزىـ وطبيعة الدائرة الوزارية التي يشرفوف عمييا، وىو ما يطمؽ عميو 

بالضبط الخاص والمنظـ بنصوص خاصة، أي ال يستطيع أي وزيراتخاذ قرارات تنظيمية إال عندما يسمح 
 ، فالوزراء ال يممكوف سمطة الضبط اإلداري العاـ وممارستو، ولذلؾ ليس باستطاعتيـ اتخاذ 1القانوف بذلؾ

أي قرار ضبطي قابؿ لمتطبيؽ عمى المستوى الوطني، إال في حالة ما إذا سمح ليـ القانوف بذلؾ، وتطبيقيا 
نجد أف القانوف يتضمف في بعض أحكاـ مواده تنص عمى أنو باستطاعة الوزراء اتخاذ القرارات التنظيمية 

الضرورية مف أجؿ تطبيقو أي القانوف ،  إال أف وزير الداخمية ىو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة 
إلجراءات الضبط اإلداري سواء في الحاالت العادية أو االستثنائية ، بناء عمى أسانيد قانونية كثيرة 

 وما جاء في أحكاـ المادة 01-91والمتعمقة بصبلحيات وزير الداخمية، نذكر منيا المرسـو التنفيذي رقـ 
ػ المحافظة عمى النظاـ العاـ واألمف 1:يمارس وزير الداخمية الصبلحيات التالية):  منو حيث تنص08

 ػحركة 4ػ حالة األشخاص واألمبلؾ وحريات تنقميـ، 3 ػ  المحافظة عمى الحريات العامة،  2العمومييف، 
، عمما أف شرطة الدولة   ( ػ المظاىرات واالجتماعات العامة6 ػاالنتخابات، 5الجمعيات باختبلؼ أنواعيا، 

تمارس وظائفيا تحت سمطتو عف طريؽ المديرية العامة لؤلمف الوطني، ونصت المادة األولى مف المرسـو 
يعد  ):  الذي ينص2 الذي يحدد صبلحيات وزير الداخمية والجماعات المحمية247-94: التنفيذي رقـ

، ويقترح في إطار السياسة العامة لمحكومة برنامج عمميا عناصر ...وزير الداخمية والجماعات المحمية 
السياسة الوطنية في ميداف صبلحياتو ويتولى تطبيقيا وفقا لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا ويعرض نتائج 

عممو عمى رئيس الحكومة ومجمس الحكومة ومجمس الوزراء حسب األشكاؿ والكيفيات واآلجاؿ المقررة، 
ىذا مف جية ومف جية أخرى وىي األىـ و ىو أف وزير الداخمية يستطيع اتخاذ إجراء لو صفة الضبط 

النظاـ العاـ واألمف :  في المياديف اآلتية02 و02/1:اإلداري العاـ ، وخاصة ماجاء في أحكاـ المادتيف
يتولى حماية األشخاص واألمبلؾ ، يضمف السكينة :  منو 04: والمادة....العمومي، الحريات العامة 

والطمأنينة النظاـ العاـ ، والنظافة العمومية ، يتولى حماية المؤسسات الوطنية ، يتولى المرور عبر الحدود 
 . ، يضمف سيولة المروروالطريؽ العمومي 

                                                           
 .148 ، ص 1990:اجلزائر ،عاـ .ج . ـ . أنظر أمحد زليو، ادلؤسسات االدارية ،ترمجة عرب صا صال ،د  - 1
 .15، ص 53ـ، عدد 1994:ج ،لعاـ . ر .ادلرسـو التنفيذم  ادلذكور أعاله ،ج : أنظر - 2
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     إال أنو و بصفة غير مباشرة باعتباره الرئيس اإلداري المباشر لموالة، حيث بإمكانو أف يأمرىـ عف 
 مف القانوف الوالئي 110 ، عمما أف المادة 1طريؽ إصدار تعميمات التخاذ إجراء معيف كؿ واحد في واليتو

،أضؼ إلى ذلؾ أف وزير الداخمية 2(الوالي ممثؿ الدولة عمى مستوى الوالية وىو مفوض الحكومة)تنص 
وال ينفرد . 3يساعده في أداء ميامو المتعمقة بالنظاـ العمومي واألمف بصفة وقائية مندوب وطني لؤلمف

وزيرالداخمية بمباشرة إجراءات الضبط اإلداري لوحده فقط بحكـ منصبو وموقفو بؿ ويباشر وزراء آخروف 
القياـ واتخاذ إجراءات الضبط، مثؿ وزير الثقافة حينما يصدر قرارات لحماية اآلثار والمتاحؼ، ويترتب 

. عمى تطبيقيا تنظيـ حريات األفراد في مجاؿ معيف
      وكذلؾ وزير النقؿ يتخذ إجراءات الضبط عندما يصدر قرارات تنظيـ حركة المرور ليبل، وكذلؾ وزير 

التجارة عندما يتخذ إجراءات الضبط حينما يحضر بموجب قرار منو ممارسة التجارة عمى األرصفة 
الخ ، وتوسع مفيـو النظاـ العاـ الحديث وشموليتو ينتج عف التوسع في ىيئات ......والساحات العامة

جراءات الضبط حسب قطاعو مما يحقؽ اليدؼ العاـ وىو المحافظة  الضبط اإلداري حيث يتولى كؿ وزيرا 
.  4عمى النظاـ العاـ بمفيومو الحديث لتحقيؽ المصمحة العامة وذلؾ لممحافظة عمى النظاـ العاـ

 :الػسمػطػات اإلدارية الػمػسػتػقػمػة  (4

بسبب نوعيتيا وطبيعتيا الخاصة وكذلؾ نوع الوظائؼ الممقاة عمى عاتقيا واليدؼ  وتسمى بيذه التسمية  
مف نشأتيا ، وىو الشىء الذي جعميا تتمتع بذاتية خاصة ،حيث أنيا التخضع ألية رقابة إدارية أو 

 .وصائية،والتخضع لمبدأ التدرج الرئمسي اليرمي اإلداري 

ويرجع نشأة ىذه السمطات في الجزائر إلى بداية التسعينات ، بعد انسحاب الدولة مف العديد مف المجاالت  
 07ػ90:اإلقتصادية ، وكانت أوؿ سمطة إدارية مستقمة ىي المجمس األعمى لئلعبلـ بموجب القانوف رقـ

  المنشور05ػ 12ـ الذي ألغي بموجب القانوف العضوي رقـ 03/04/1990:المتعمؽ باإلعبلـ المؤرخ في
، وتوالى إنشاء السمطات اإلدارية المستقمة، منيا سمطة 02/01/2012:الصادرة في02:ج،عدد.ر.ج:في

                                                           
 .414أمحد زليو،ادلنازعات االدارية مرجع سابق، ص  - 1
 . يتعلق بالوالية، مرجع سابق07-12القانوف رقم  - 2
ـ، يتضمن احداث مناصب مندكيب كمكلفُت ٔتهمة كمساعدين لألمن 19/12/1993 ادلؤرخ يف 314-93 من ادلرسـو التنفيذم رقم 01أنظر ادلادة  - 3

 .07، ص 84ج ،عدد . ر. كحيد مهامهم كقانوهنم األساسي، ج
.  كما بعدىا29أنظر ناصر لباد، مرجع سابق، ص . 381عمار بو ضياؼ، الوجيز يف القانوف االدارم، مرجع سابق، ص / د - 4
لوائح الضبط اإلدارم بُت احلفاظ على النظاـ العاـ كضماف احلريات العامة ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ، جامعة : ػ يامة ابراىيم 2

عبد اهلل حنفي السلطات :  ، أنظر70إذل 68: ـ ، ص2015/ـ2014:أيب بكر بن قايد ، تلمساف ،كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية ، السنة اجلامعية 
 . 20:ـ، ص2000:اإلدارية ادلستقلة ػ دراسة مقارنة ػ دار النهضة العربية ، القاىرة، سنة

سلطات الضبط اإلدارم يف اجملاؿ اإلقتصادم،جلنة تنظيم عمليات الربصة كسلطة الضبط للربيد كادلواصالت كنموذجُت ، مذكرة :ػ قورارم رلدكب 3
 .مرجع سابق71يامة ابراىيم ،ص :  عن26:ـ،ص2009/2010ماجستَت،كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية جامعة أيب بكر بلقايد،تلمساف السنة اجلامعبية
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ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية ،ولجنة الغاز والكيرباء ، وسمطة ضبط النقؿ، وسمطة ضبط 
إلخ ،ولقد أعطى المشرع الجزائري ليا صبلحيات واسعة في مجاؿ ....المياه، ومجمس النقد والقرض 

 السمطة التنظيمية وسمطة اتخاذ القرارات الفردية وسمطة توقيع العقاب وسمطة األمر والجبر: الضبط وىي 
 .وسمطة التحكيـ وكذلؾ تسوية الخبلفات

ىو أنيا تتمتع بوضع قانوني خاص وسمطة تقديرية واسعة ، فيي غير مندمجة في   والجدير بالذكر   
والتدرج الرئاسي في نظاـ المركزية اإلدارية الشديدة المعروفة ، حيث تمارس سمطاتيا  ىياكؿ إدارية مركزية

وكما أكد مجمس  ،2عادة عمى المستوى الوطني وتتمتع بطبيعة السمطة اإلدارية المركزية ومقرىا العاصمة 
الصادر 19081: الدولة الجزائري الطابع اإلداري لسمطات الضبط في المجاؿ االقتصادي في قراره رقـ

ـ،عند فصمو في القضية التي تجمع بيف مساىمي البنؾ التجاري والصناعي الجزائري ، 30/12/2003:في
ـ، الصادر عف المجنة 21/08/2003: المؤرخ في09:والمجنة المصرفية ، حيث أوقؼ تنفيذ القرار رقـ

مصفيا لمشركة ، حيث تصدى مجمس الدولة ليذا الطعف وقضى  (ب.أ )المصرفية المتضمف تعييف السيد 
بوقؼ تنفيذ القرار، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف مجمس الدولة ، قد أضفى الطابع اإلداري 

        .3عمى السمطات اإلدارية المستقمة 

 إف الييئات التي تتحمؿ مسؤولية الحفاظ عمى النظاـ العاـ :سمطات الضبط اإلدارم المحػمي : ثانيا
.  محميا تتمثؿ في الوالي عمى مستوى الوالية ورئيس المجمس الشعبي البمدي عمى مستوى البمدية

: إف لموالي سمطات الضبط اإلداري العاـ و والضبط الخاص وىي :  ػ الػكالػي1
إف صيانة النظاـ العاـ عمى المستوى الوالئي يقع  :سمطات الػكالي في مجاؿ الضػبط اإلدارم الػعػاـ  (أ

عمى عاتؽ الوالي، إذ يحتؿ مركزا مزدوجا وميما في الوالية وذلؾ مف خبلؿ وضعيتو القانونية والنظامية 
المزدوجة وىو الممثؿ الوحيد لمحكومة ولموالية في نفس الوقت، وكذلؾ الممثؿ الوحيد والمباشر لكؿ وزير مف 

 .الوزراء، والممثؿ التنفيذي األعمى عمى المستوى الوالئي، والقائد األعمى اإلداري ليا
      وىو ما جعؿ منو أعمى سمطة عمى مستوى الوالية، ويظير سمو وتفوؽ سمطتو مف خبلؿ النصوص 

القانونية والتطبيؽ العممي، والجدير بالذكر ىو أف التعرض إلى الصبلحيات المخولة قانونا في مجاؿ الضبط  
اإلداري باعتباره ممثبل لمدولة مكمؼ بالسيرعمى تطبيؽ واحتراـ القوانيف واألنظمة والقرارات الحكومية عمى 

 ، وبمقتضى ىذه السمطات تجعؿ الوالي مسؤوال عف النظاـ العاـ ويحوز صبلحية إصدار 1مستوى الوالية
القرارات الفردية والتنظيمية في مجاؿ الضبط اإلداري وحماية حفظ النظاـ العاـ واألمف العاـ، وىو الذي ينسؽ 

 .أعماؿ مصالح األمف العاممة بالوالية، ومف واجبيا إعبلمو بكؿ صغيرة وكبيرة 
                                                           

.  2012:/،عاـ12ج،عدد .ر.ـ، ج21/02/2012، يتعلق بالوالية ادلؤرخ يف 07-12 من القانوف الوالئي رقم 119إذل 112ػراجع ادلواد من 1
 .، يتعلق بقانوف الوالية السابق ادللغى09-90 من القانوف رقم 101 إذل 95أنظر ادلواد من    - 
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     كما توضع تحت تصرفو مف أجؿ القياـ بمسؤولية المحافظة عمى النظاـ العاـ في الوالية كافة قوات 
األمف، وقوات الدرؾ الوطني المتواجدة في حدود الوالية، ويجب عمى ىذه القوات والمصالح األمنية أف تطمع 

، كما يمكف أف يقـو بالضبط اإلداري 1الوالي باستمرار وبانتظاـ عف حالة وأخبار األمف والنظاـ العاـ بالوالية
. الخاص عند تنظيميا مف طرؼ المشرع بنصوص خاصة مثؿ بوليس الصيد

    والوالي يعتبر مف رجاؿ الضبط اإلداري العاـ ومسؤوؿ عف حفظ النظاـ العاـ وعمى سبلمة المجتمع 
،واآلداب العامة واألخبلؽ 2وصيانتو بما يتضمف ذلؾ مف صيانة الصحة العامة والسكينة العامة واألمف العاـ

العامة، ولو بيذه الصفة اتخاذ كافة اإلجراءات التي تطمئف الفرد عمى نفسو ومالو، وبالتالي لو حؽ اتخاذ جميع 
 .  4، ودرء الكوارث الطبيعية3اإلجراءات والتدابير التي تكفؿ قمع الحركات الثورية ومنع المظاىرات

   وعمى ضوء ما سمؼ نجدأف سمطات الضبط اإلداري المحمية أو البلمركزية تتمثؿ في كؿ مف الوالة  ورؤساء 
 المجالس الشعبية البمدية، فمكؿ منيـ مسؤوليتو في واجب الحفاظ عمى النظاـ العاـ بمفيومو الواسع أوالحديث  

   وأساس شرعية ممارسة مياميما في مجاؿ الضبط اإلداري ىو القانوف الوالئي بالنسبة لموالي، والقانوف 
البمدي بالنسبة لرئيس المجمس الشعبي البمدي وغيرىا مف النصوص القانونية األخرى، والتشريع الفرعي 
والمراسيـ التنظيمية الخاصة بكؿ قانوف ، وبناء عمى االختصاصات المخولة لموالي قانونا ، إذ يمكف أف 

 مف 114يتخذالتدابير الخاصة التنظيمية والفردية التي يراىا ضرورية لممارسة المياـ التي نصت عمييا المادة 
الوالي مسؤوؿ عف المحافظة  ):  المتعمؽ بالوالية، حيث جاء في أحكاـ ىذه المادة عمى أف07-12القانوف رقـ 

، وكما يمكف أف يمارس وسائؿ الضبط اإلداري عمى نطاؽ  (عف النظاـ واألمف والسبلمة والسكينة العمومية
البمديات وذلؾ في األحواؿ التي يكوف فييا إجراء الضبط اإلداري ضروريا عمى مستوى بمديتيف فأكثر، أو في 
الحاالت التي يجوز فييا حموؿ الوالي محؿ رئيس المجمس الشعبي البمدي، عندما يحؿ ىذا األخير أو ييمؿ 
واجباتو تجاه صيانة النظاـ العاـ بعد إعذاره ولـ يتخذ التدابير واإلجراءات الضرورية قانونا، ففي ىذه الحالة 

بصفتو المسؤوؿ األوؿ عف الوالية أماـ الرئاسة والحكومة أي أماـ اإلدارة المركزية . 5يحؽ لموالي أف يحؿ محمو
وعمى رأسيا رئيس السمطة التنفيذية والوزير األوؿ ، وبمقتضى مركزه السياسي والقانوني وبمقتضى ىذه 
السمطات تجعؿ منو المسؤوؿ األوؿ عف حفظ النظاـ العاـ، ويحوزعمى صبلحية إصدار القرارات الفردية 

والتنظيمية  في مجاؿ الضبط اإلداري والحفاظ عمى النظاـ العاـ، فيو الذي ينسؽ أعماؿ مصالح األمف العاممة 
                                                           

، كما ذكر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر بالنسبة للنصوص التشريعية  كالتنظيمية .، مرجع سابق373-83 من ادلرسـو رقم 10 إذل 05أنظر ادلواد من  - 1
 .  ، مرجع سابق 07_12:  من القانوف الوالئي رقم115:ادلادة:اخلاصة بالوارل يف ىذا اجملاؿ ، أنظر

 . الذم حيدد سلطات الوارل يف ميداف األمن كاحملافظة على النظاـ العاـ، مرجع سابق373-83أنظر ادلرسـو رقم  - 2
 . ادلتعلق باالجتماعات كادلظاىرات العمومية، ادلعدؿ كادلتمم، مرجع سابق28-89راجع القانوف رقم  - 3
 . ادلذكور أعاله، مرجع سابق773-83 من ادلرسـو رقم 19أنظر ادلادة  - 4
 . ، مرجع سابق07-12 من القانوف رقم 101 ك100أنظر ادلادتاف  - 5
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بالوالية ، ويزود بالوسائؿ القانونية والبشرية لمحفاظ عمى النظاـ العاـ، فالوالي يعتبر في إطار واليتو الجية 
األولى التي يتولى أمر الضابطة اإلدارية العامة ، ويتولى ميمة الضبط اإلداري بصفة انفرادية في الغالب دوف 

.  أف يشاركو المجمس الشعبي الوطني أو رئيسو في شيء
    كما يمكف لو أف يتخذ أي قرار إداري ضبطي انفرادي أوأيإجراء إداري ضروري عمى مستوى واليتو، وىو ما 

يمكف لموالي أف يتخذ كؿ اإلجراءات الخاصة بالحفاظ عمى ) 1001: نص عميو قانوف البمدية في أحكاـ المادة
، (األمف والسبلمة العمومييف بالنسبة لجميع بمديات الوالية أو جزء منيا عندما ال تقـو السمطات البمدية بذلؾ

أنو يمكف لموالي أف يحؿ محؿ رؤساء المجالس الشعبية البمدية المعينيف بموجب قرار معمؿ ) 82وتنص المادة 
مف القانوف  (لممارسة السمطات المقررة بيذا الصدد عندماييددالنظاـ العاـ في بمديتيف أوعدة بمديات مجاورة

  . (الممغى) السابؽ 08-90البمدي رقـ 
    وتزداد وتتسع صبلحيتو في الحالة االستعجالية ، وما يستنتج في حالة الحموؿ الواردة أف المشرع خرج عف 
مبدأ االختصاص في أداء العمؿ اإلداري مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ، ألنو عند تطبيؽ القواعد العامة 
كاف عمى رئيس المجمس الشعبي البمدي لوحده القياـ بما يجب عميو مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ في 

حدود بمديتو ، والوالي عمى مستوى واليتو وبصفتو مف رجاؿ الضبط اإلداري فمف واجبو المحافظة عمى سبلمة 
المجتمع بتحقيؽ  وتجسيد السمـ واالطمئناف والنظافة العمومية، واتقاء أي شكؿ مف أشكاؿ االضطراب في 
النظاـ العاـ، كما يجب عميو أف يضمف احتراـ قواعد الطيارة والنظافة واألمف وحراسة المباني العمومية 

. والتجييزات االستراتيجية 
       كما توضع تحت تصرفو مصالح الحماية المدنية ومصالح المواصبلت السمكية والبلسمكية، كما لو أف 

 19-91يأخذ كؿ التدابير التي تكفؿ قمع الحركات الثورية والمظاىرات حسب ما نص عميو القانوف رقـ 
،حيث أنو يمكف لموالي أف يمنع 2ـ والمتعمؽ باالجتماعات والمظاىرات العمومية02/12/1991المؤرخ في 

اجتماعا إذا تبيف لو أنو يشكؿ خطرا حقيقيا عمى األمف العمومي إذا تبيف جميا بأف القصد الحقيقي مف 
االجتماع يشكؿ خطرا عمى النظاـ العاـ مع إشعار المنظميف بذلؾ ، ومف واجبات الوالي أيضا في إطار ميامو 
كرجؿ ضبط إداري محمي، أف يتخذ اإلجراءات الضبطية البلزمة لدرء الكوارث الطبيعية، وبالتالي يجب عميو 

أف يسير عمى تنفيذ التدابير والمعايير المحددة في مجاؿ الوقاية مف األخطار الكبيرة والتكفؿ بآثارىا، ومف بيف 
كمبدأ الحيطة والحذر ويكوف ذلؾ عف طريؽ اتخاذ التدابير )قواعد الوقاية مف األخطار الكبرى وتسيير الكوارث 

البلزمة التي تيدؼ إلى حماية الممتمكات واألشخاص والبيئة، وتتمثؿ ىذه االخطار الكبرى في الفيضانات 
                                                           

 .، مرجع سابق10-11 من قانوف البلدية رقم 100ادلادة  - 1
 ادلؤرخ يف 28-89ـ ادلتعلق باالجتماعات كادلظاىرات العمومية، ادلعدؿ كادلتمم للقانوف 02/12/1991 ادلؤرخ يف 19-91القانوف رقم  - 2

 .ـ 04/12/1991: ،ادلؤرخة يف62:ج ، العدد.ر . ،ج . ـ ادلتعلق باالجتماعات كادلظاىرات العمومية31/12/1989
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إلخ، فينا يجب عميو قانونا أف يضبط مخطط ...وحرائؽ الغابات وعواصؼ ثمجية واألمراض الخطيرة المعدية، 
 المتعمؽ بحماية 05-85 ، ضؼ إلى ذلؾ ما ينص عميو القانوف رقـ 1تنظيـ التدخبلت واإلسعافات في واليتو
  الذي يستيدؼ الوقاية العامة باتقاء األمراض والجروح 13-08الصحة وترقيتيا والمعدؿ بالقانوف رقـ 

والحوادث والكشؼ عف األعراض المرضية لمنع وقوع المرض ، وتحدد عف طريؽ التنظيـ القواعد والمقاييس 
التي تطبؽ عمى جميع قطاعات الببلد في ميدا ف النقاوة والنظافة والوقاية والتربية الصحية أو تتولى الجماعات 
المحمية تطبيؽ اإلجراءات الرامية إلى ضماف مراعاة القواعد والمقاييس الصحية في كؿ أماكف الحياة ، ويتعيف 
عمى الوالية ومسؤوؿ الييئات العمومية والمصالح الصحية ورؤساء المجالس الشعبية البمدية، أف يطبقوا في 

الوقت المناسب التدابير البلزمة لموقاية مف ظيور الوباء والقضاء عمى أسباب األمراض في أصميا ، كما تحدد 
عف طريؽ التنظيـ التدابير المبلئمة لموقاية مف العجز، كما يتخذ الوالي قرارا باالستشفاء اإلجباري بناء عمى 

التماس مسبب يقدمو طبيب المؤسسة عندما يرى في خروج المريض خطرا عمى حياتو أو عمى النظاـ العاـ أو 
عمى أمف األشخاص، كما ال يمكف أف يخرج المريض الخاضع لبلستشفاء اإلجباري إذا رفض الوالي خروجو 

. 2وأرسؿ رفضا إلى طبيب األمراض العقمية في المؤسسة
     ويساعد والي الوالية في أداء ميامو وفي القياـ بميمة الضبط اإلداري رئيس الدائرة في حدود دائرتو 

يسير رئيس الدائرة تحت ) عمى أنو 373-83 مف المرسـو رقـ 25المسؤوؿ عنيا، حيث جاء في أحكاـ المادة 
سمطة الوالي عمى تطبيؽ القوانيف والتنظيمات وعمى حسف سير المصالح اإلدارية والتقنية في دائرتو كما يسير 
بمساعدة مصالح األمف عمى حفظ النظاـ العاـ وامف األمبلؾ واألشخاص في الدائرة، وتكوف لو عبلقة بالنظاـ 

، وكذلؾ يساعد الوالي في ميامو الضبطية الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف 3العاـ واألمف
العمومي خارج الحاالت االستثنائية في حالة الخطر الداىـ عمى حياة السكاف قصد اتخاذ التدابير واإلسعافات 

االستعجالية األولى، وعندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيبلتو تبقى تابعة لسمطاتيا السممية فيما 
يخص كيفيات تنفيذ المياـ التي أسندت ليا وتظؿ خاضعة لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا التي تسير الخدمة 

 4:داخؿ الجيش، حيث يمكف تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيبلتو في الحاالت التالية

 . ػ  حفظ األمف3 ػ  األمف اإلقميمي،   2ػ  حماية السكاف ونجدتيـ،      1

                                                           
ـ احملدد لشركط تنظيم التدخالت كاالسعافات كتنفيذىا عند كقوع الكوارث 25/07/1985 ادلؤرخ يف 231-85 كما بعدىا من ادلرسـو رقم 13ادلادة  - 1

 .29/12/2004 ادلؤرخة يف 84ج ، عدد .ر. كما حيدد كيفيات ذلك، ج
.  ، ادلعدؿ كادلتمم ، مرجع سابق09-08 ادلتعلق ْتماية الصحة كترقيتها ادلعدؿ كادلتمم بالقانوف رقم 05-85لقانوف رقم  - 2

 .ـ03/08/2008 ادلؤرخة يف 44ج ، عدد .ر. ـ ادلتعلق ْتماية الصحة كترقيتها، ج20/07/2008 ادلؤرخ يف 13-08القانوف رقم    - 
 .  احملدد لسلطات الوارل يف ميداف احملافظة على النظاـ العاـ، مرجع سابق373-83 من ادلرسـو رقم 25ادلادة  - 3
 . ادلتعلق ٔتسامهة اجليش الوطٍت الشعيب يف مهاـ محاية األمن العمومي خارج احلاالت االستثنائية، مرجع سابق23-91أنظر القانوف رقم  - 4
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    كؿ ىذه الصبلحيات ىي عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر، حسب التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما ،اليتسع 
المجاؿ لمتعرض إلييا كميا ، والسمطات الوالئية الممثمة في الوالي ىو الييئة اإلدارية العميا  المختصة بمباشرة 
سمطات الضبط اإلداري المركزي العاـ عمى مستوى واليتو والمسؤوؿ األوؿ عمى المحافظة عمى النظاـ واألمف 
العاـ فييا ، ومجمؿ القوؿ في وسائؿ الضبط اإلداري التي يمكف لموالي استخداميا لصيانة النظاـ العاـ في 

. 1:الوالية تتمثؿ فيما يمي

 ػ إصدار القرارات التنظيمية العامة والفردية1
 ػ االستعانة بقوات الشرطة والدرؾ الوطني العاممة في الوالية2

 .2ػاالستعانة بدوائر األمف لبلطبلع عمى كافة القضايا المتعمقة بالنظاـ العاـ في الوالية3
ػكما يقـو الوالي بإعداد مخطط خاص مف أجؿ تنظيـ اإلسعافات الضرورية حسب ظروؼ كؿ كارثة وقعت 4

 .عمى تراب واليتو، اتخاذ اإلجراءات الضرورية البلزمة حسب وضعية ىذه الكارثة
ػ ػ  رخصة الطريؽ في حالة ما إذا كانت األشغاؿ المراد القياـ بيا تمس جزءا مف الطريؽ الوطني الموجود 5

داخؿ الوالية أو في الحالة التي تمس جزءا مف طرؽ البمدية الموجودة في تراب بمديتيف أو أكثر مف تراب 
الوالية نفسيا، أما في حالة ما إذا كانت األشغاؿ تمس عدة واليات ففي ىذه الحالة تسمـ الرخصة مف وزير 

 .3األشغاؿ العمومية
      أما فيما يخص وضع المريض عقبل رىف المبلحظة في مصمحة األمراض العقمية، يجب أف يتـ ذلؾ 
إما أف يحضر المريض شخصيا أو تكوف المبادرة مف أسرتو  أو ممثمو الشرعي أو نكوف المبادرة مف أسرتو 
تسميـ أو ممثمو الشرعي أو تكوف المبادرة مف الشخص العمومي الذيف عددىـ القانوف عمى سبيؿ الحصر 

الوالي ورئيس المجمس الشعبي البمدي أو محافظ الشرطة أو مسؤوؿ الدرؾ أو أحد ممثمييـ المفوضيف :وىـ
قانونا، أما في حالة ما إذا رآ الطبيب المعالج لو بأف حالتو الصحية تستوجب بقاءه لبلستشفاء ففي ىذه الحالة 

يجب رفع التماس مف ىذا الطبيب إلى الوالي يطمب فيو وضع المريض في حالة االستشفاء اإلجباري 
موضحا فيو مدى ضرورة ىذا اإلجراء بالنسبة لممريض، واألخطار التي يمكف أف يتسبب فييا في حالة 

خروجو، وفي ىذه الحالة رخص لموالي باتخاذ قرار االستشفاء اإلجباري في حالة ما إذا كاف خروجو خطر 
 .4عمى حياتو أو النظاـ العاـ أو األمف العاـ، وىذا بعد تطبيؽ اإلجراءات القانونية

                                                           
 .، احملددلسلطات الوارل يف اجملاؿ األمٍت  ،مرجع سابق 373-83 من ادلرسـو رقم 01 فقرة 24 ك16، 2أنظر ادلواد  - 1
 .، السالف الذكر، مرجع سابق 373-83 من ادلرسـو رقم 01 فقرة 24 ك16، 2أنظر ادلواد  - 2
 .3062ـ، ص 1983/ ، لسنة49ج عدد .ر. ـ ادلتعلق برخصة الطرؽ كالشبكات، ج20/11/1983 ادلؤرخ يف 699-83أنظرادلرسـو رقم -3
 . ادلتعلق ْتماية الصحة العامة كترقيتها ادلعدؿ كادلتمم، مرجع سابق05-85 من القانوف رقم 126 إذل 23، 108 إذل 106أنظر ادلواد  - 4
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 وىي السمطات التي أعطيت لو مف طرؼ :سمطات الكالي في مجاؿ الضبط اإلدارم الخاص  (ب
المشرع  بغرض تقييد نشاط وحريات األفراد في مجاؿ محدد ومعيف، وبانتشار مبدأ تدخؿ الدولة في 

اتساع اختصاصاتيا أدى إلى تعدد مظاىر الضبط اإلداري، ىذا مف جية ومف جية ثانية إذا كاف ىذا 
األخير أوسع حدودا مف الضبط اإلداري الخاص الذي تضيؽ حدوده إال أف الضبط اإلداري الخاص 

، وبالتمييز بيف 1يخوؿ ىيئاتو سمطات أقوى وأعمؽ مف تمؾ التي يخوليا الضبط اإلداري العاـ لييئاتو
الضبطيف العاـ والخاص نجد ىذا األخير لو عدة معاف مختمفة، قد يقصد بو الضبط اإلداري الذي 

تنظمو نصوص قانونية خاصة تشريعية أو الئحية تعيد بجانب مف أعماؿ الضبط اإلداري إلى ىيئة 
معينة أو تنظيـ نوع مف النشاط الضبطي تجاه طائفة معينة مف األشخاص، أو تنظمو عمى وجو معيف، 

وفي بعض األحياف يستيدؼ تحقيؽ أغراض جديدة مغايرة ألغراض النظاـ العاـ بعناصره التقميدية 
، وبتعبير آخر إف الضبط اإلداري الخاص يخصص إما مف حيث ىيئاتو أو مف حيث 2المعروفة

 .3األشخاص الذيف يخاطبيـ، أو مف حيث موضوعو أو ىدفو
الضبط الخاص بالسكؾ الحديدية الذي الضبط الخاص مف حيث الييئة كالمكاف فمثالو  أما       (ت

تنظمو نصوص قانونية خاصة بو، رغـ أنو ضبط إداري خاص يستيدؼ ذات األغراض التي تدخؿ في 
مدلوؿ النظاـ العاـ بعناصره التقميدية، إال أنو يعيد بو إلى ىيئة خاصة وفي مكاف خاص، ويباشره وزير 

النقؿ الذي ال يعد مف بيف ىيئات الضبط اإلداري العاـ، أما الوسائؿ المخصصة ما ىي إال تدابير 
جراءات تستخدميا اإلدارة لضبط النظاـ العاـ في مجاؿ محدد ومخصص كأف تتناوؿ فرعا مف فروع  وا 

النشاط، كالتدابير المتعمقة بأخطار الحريؽ، كما يمكف أف تخصص وسائؿ ضبطية محددة لتشمؿ 
سكاف البدو الرحؿ،  طائفة معينة مف األفراد كالتدابير المتعمقة باألجانب، والتدابير المتعمقة بتنظيـ وا 

ويمكف أف تكوف الوسائؿ اإلدارية لمضبط مخصصة ليدؼ محدد بالذات كالتدابير واإلجراءات الضبطية 
التي تستيدؼ حماية األماكف األثرية، والضبط اإلداري الخاصة بالتسعير الجبري بغرض بقاء أسعار 

. بعض السمع األساسية في مستوى معيف حماية لممستيمكيف ومف خبلؿ ما سمؼ توضيحو 

   ونظرا لتعدد السمطات اإلدارية المختصة بمباشرة ىذا الضبط اإلداري الخاص نتيجة لتعدد تدخؿ الدولة كما 
سمؼ ذكره، حيث تشترؾ فيو عدة ىيئات مركزية والمركزية حسب تحديد المشرع ليا ولصبلحياتيا، وليذا 

                                                           
 .162، مكتبة عُت مشس، مرجع سابق، ص (دراسة خاصة)صليب بدير، القانوف اإلدارم / توفيق شحاتة، مبادئ القانوف اإلدارم، عن د/ أنظر د - 1
إف ىذا االٕتاه يشكل خطورة على حريات كحقوؽ االفراد، كبالتارل ال ديكن قبولو إال عند الضركرة ادللحة أك مصلحة ظاىرة ال ديكن ٖتقيقها إال بواسطة  - 2

 .ىذا الضبط اإلدارم
كطعيمة اجلرؼ، القانوف اإلدارم، ص . 333كفؤاد العطار، القانوف اإلدارم، ص -  ، 336توفيق شحاتة، مبادئ القانوف اإلدارم، ص / راجع د - 3

 .418زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / مشار إليهما من د. 492
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نتعرض لدراسة سمطات الوزراء في الضبط الخاص كمثاؿ أوؿ، حتى يتضح مفيـو الضبط اإلداري الخاص، 
: ثـ سمطات الوالي في مجاؿ الضبط اإلداري الخاص حتى ال تختمط المفاىيـ والمياـ وكمثاؿ 

يعتبر الوزراء مف السمطات الممارسة لمضبط اإلداري الخاص مثؿ : سمػطات الكزراء كػنمػكذج أكؿ  ػ1
الضبط الخاص بالسكؾ الحديدية مستيدفا الحفاظ عمى أمف األشخاص واألمواؿ في مجاؿ النقؿ بالسكؾ 

 المتعمؽ بصبلحيات وزير النقؿ، حيث 1651-89:  مف المرسـو رقـ06الحديدية، حيث جاء في أحكاـ المادة 
يتولى وزير النقؿ ... )تنص في مضموف أحكاميا المشتممة عمى خمسة محاور، نذكر منيا المحوريف األولييف 

في ميداف : أ وال :في مجاؿ التقنيف ترقية ما يأتي ومتابعتو ورقابتو بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية
:   النقؿ البري

.  ػ ممارسة أعماؿ النقؿ الوطني والدولي لممسافريف والبضائع1 
. ػ  تطويرو بناء شبكة استغبلؿ السكؾ الحديدية وتحديثيا وتوزيعيا2 
. ػ إطار تدخؿ المتعامميف في النقؿ وخطط تطوير النقؿ وأنظمة النقؿ الجماعي في الوسط الحضري3
 . ػ ممارسة نشاط النقؿ بسيارات األجرة 4

 :في ميداف حركة المركر كالكقاية كاألمف في الطرؽ : ثانيا 

.   ػ اإلطار العاـ لتنظيـ حركة المرور والوقاية واألمف الطرقيف1   
 ػ تأىيؿ المستخدميف الدائميف بامتحانات رخصة السياقة ومستخدمي تعميـ السياقة والقائميف بالرقابة التقنية 2   

. لمسيارات وتخويؿ ىؤالء جميعا حؽ القياـ بذلؾ
 ػ إعداد القواعد اإلدارية والتقنية التي تطبؽ عمى مختمؼ مستعممي الطرؽ وضبط المقاييس التقنية 3   

،  (...الخاصة بالسيارات وقواعد تعميـ سياقة السيارات وشروطيا، ويتـ ذلؾ باالتصاؿ مع السمطات المعنية، 
 1أما بالنسبة لوزير الفبلحة فيما يخص ممارسة نشاط الضبط اإلداري الخاص، فإنو جاء في منطوؽ المادة 

يبادر وزير الفبلحة )الذي يحدد صبلحيات وزير الفبلحة ،حيث تنص 2 12-90مف المرسـو التنفيذي رقـ 
بإقامة نظاـ لمرقابة يتعمؽ باألعماؿ التي تدخؿ في مجاؿ اختصاصو ويعد أىدافو واستراتيجياتو وتحدد وسائمو 

.  (بالتنسيؽ مع المنظومة الوطنية لمرقابة في كؿ المستويات

                                                           
 غشت 30 ادلؤرخة يف 26 السنة 36عدد . ر. ـ، حيدد صالحيات كزير النقل، ج1989 غشت 29 ادلؤرخ يف 165-89أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم  - 1

ـ، يتعلق باألمن كالسالمة كاالستعماؿ كاحلفاظ يف استغالؿ النقل 25/12/1990 ادلؤرخ يف 35-90راجع القانوف رقم -   ، 1036ـ، ص 1989سنة 
 .27ـ، ص 1990/ 26/12ـ ادلؤرخة يف 1990 لسنة 56ج ، عدد .ر. ، ج13بالسكك احلديدية، ال سيما ادلادة 

 . ـ10/10/90 ادلؤرخة يف 27 السنة 02ج عدد .ر.ـ، حيددصالحيات كزيرالفالحة،ج01/01/90ادلؤرخ يف 12-90ػأنظر ادلرسـو التنفيذم رقم 2
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      وىذا عمى سبيؿ المثاؿ وغيرىا مف الصبلحيات المخولة لوزير الفبلحة في الميداف بصفتو الرئيس األوؿ 
،  ونخمص إلى أف الوزيريف غير مختصيف في ميداف ممارسة الضبط اإلداري العاـ ولكنيما . عمى ىذه الوزارة

مكمفيف مف طرؼ المشرع بممارسة الضبط اإلداري الخاص كؿ في مجاؿ اختصاصو المكاني والموضوعي ، 
أما فيما يخص الضبط اإلداري الخاص بحماية الثروة السمكية نجد عدة نصوص قانونية وتنظيمية في ىذا 

، الذي يحدد القواعد العامة 131-94 مف المرسوـ التشريعي رقـ 09المجاؿ منيا ما جاء في أحكاـ المادة 
تتوقؼ ممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع )والمتعمقة بالصيد البحري، حيث جاء في أحكاميا أنو 

. (لمقضاء الوطني عمى رخصة يسمميا الوزير المكمؼ بالصيد البحري
     أما األشخاص المرخص ليـ ممارسة الصيد البحري، فإنو ال يجوز إال لؤلشخاص المسجميف في سجؿ 

رجاؿ البحر بأف يبحروا عمى متف سفف الصيد البحري التجاري التي يمتمؾ دفتر الطاقـ الذي يبيف أنيا مجيزة 
لممارسة ىذا الصيد ،  كما أوجب المرسوـ التشريعي عمى كؿ سفينة تمارس الصيد البحري في المياه التي 
: ـ)تخضع لمقضاء الوطني أف تحمؿ إشارة باسميا وميناء قيدىا ورقـ تسجيميا طبقا لمتشريع الجاري بو العمؿ 

-95 المذكور آنفا، صدر المرسـو التنفيذي رقـ 13-94منّو ، وتطبيقا ألحكاـ المرسوـ التشريعي رقـ  (44
يحدد المرسوـ شروط الصيد البحري التجاري لؤلسماؾ )، الذي نص في منطوؽ مادتو األولى عمى أنو 382

الكثيرة االرتحاؿ الذي تمارسو السفف األجنبية في المياه التي تخضع لمفضاء الوطني وكيفياتو ، بعدما بيف 
المرسـو المذكور أعبله في مادتو الثانية المقصود باألسماؾ الكثيرة االرتحاؿ والتي حددىا عمى سبيؿ الحصر، 

يخضع الصيد البحري لؤلسماؾ الكثيرة االرتحاؿ لمحصوؿ عمى رخصة الصيد )نصت المادة الثالثة عمى أنو 
البحري التي يسمميا الوزير المكمؼ بالصيد البحري بناء عمى رأي وزير الدفاع الوطني المعمؿ، تعد رخصة 
الصيد البحري حسب النموذج والوصفات المحددة في ممحؽ ىذا المرسوـ، غير أف الحصوؿ عمى رخصة 

وكما حدد ىذا . الصيد البحري ال يصبح فعميا إال بعد دفع رسـو الصيد البحري كما حددىا التشريع المعموؿ بو
ػالشبكة الدوارة المنزلقة، السنافر،ثـ نص عمى أف رخصة الصيد :المرسـو آليات الصيد البحري دوف سواىا وىي

 وىي شخصية وال تقبؿ التنازؿ وال االنتقاؿ،  ثـ بيف 3البحري ال تصمح إال لموسـ واحد في الصيد البحري
الحصة السنوية القصوى المرخص بيا قانونا مف حيث صيد األسماؾ الكثيرة االرتحاؿ فيي يجب أال تتجاوز 

. لكؿ رخصة ( طف500)

                                                           
 .كزارة الفالحة، ادلديرية العامة للصيد البحرم، تشريع كتنظيم الصيد البحرم يف اجلزائر - 1
 .ـ28/01/1995 ادلؤرخة يف 32 السنة 6ج عدد .ر. ـ ادلذكور أعاله، ج28/01/1995 ادلؤرخ يف 38-95أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم  - 2
 . ادلذكور آنفا أعاله38-95 فيما يتعلق برخصة الصيد البحرم من ادلرسـو التنفيذم رقم 10 إذل 06أنظر ادلواد من  - 3
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، الذي يعرؼ مختمؼ أنواع مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط 4931-97   أما المرسـو التنفيذي رقـ 
 مف المرسـو 19 و18، 17إنشائيا وقواعد استغبلليا، حيث نص في مادتو األولى، عمبل بأحكاـ المواد 

 المذكور سابقا، يعرؼ ىذا المرسوـ مختمؼ أنواع مؤسسات الصيد البحري ويحدد 13-94التشريعي رقـ 
شروط انشائيا وقواعد استغبلليا، ففي فصمو األوؿ نص عمى مختمؼ أنواع مؤسسات الصيد البحري وفي 

الفصؿ الثاني نص عمى شروط انشاء مؤسسات الصيد البحري، أما الفصؿ الثالث فيتضمف القواعد الخاصة 
وىذا بصفة موجزة فيما يتعمؽ ما يمكف اإلشارة إليو ىنا في ىذا المرسـو التنفيذي المشار إليو آنفا . باالستغبلؿ

،أما المرسـو التنفيذي الثاني الذي ينظـ الضبط اإلداري الخاص فيما يتعمؽ بحفظ الصحة في مجاؿ عرض 
، الذي يحدد تدابير حفظ الصحة 1582-99منتوجات الصيد البحري لبلستيبلؾ ىو المرسـو التنفيذي رقـ 

حيث نص في مادتو األولى، عمبل . والنظافة المطبقة عند عممية عرض منتوجات الصيد البحري لبلستيبلؾ
 المذكور سابقا، يحدد ىذا المرسـو تدابير حفظ الصحة 13-94 مف المرسوـ التشريعي رقـ 25بأحكاـ المادة 

والنظافة المطبقة عند عممية عرض منتوجات الصيد البحري لبلستيبلؾ، بعدما وضح المقصود مف 
مصطمحات منتوج الصيد البحري في فصمو األوؿ نص عمى قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة عمى بناء 
المحبلت وتييئتيا والتجييز بالعتاد عمى متف سفف الصيد والسفف المصانع ومؤسسات تداوؿ منتوجات الصيد 
البحري عمى اليابسة، في الفصؿ الثاني ثـ تعرض إلى النص عمى القواعد الخاصة بحفظ الصحة والنظافة 

. المطبقة عمى منتوجات الصيد البحري في الفصؿ الثالث
      أما الفصؿ الرابع فقد نص عمى قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة عمى مسافة منتوجات الصيد 
البحري وتفريغيا، بينما الفصؿ الخامس فقد نص عمى قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة عمى تنظيؼ 
يداعيا ونقميا، أما الفصؿ السادس فقد نص عمى قواعد حفظ الصحة والنظافة  منتوجات الصيد البحري وا 

المطبقة عمى بيع منتوجات الصيد البحري، أما الفصؿ السابع فنص عمى الجزاءات المترتبة عمى مخالفة أحكاـ 
ىذا المرسـو وفقا لمتشريع والتنظيـ الجاري بيما العمؿ ، و فيما يخص الضبط اإلداري الخاص بحماية التراث 

                                                           
.  7ـ، ص 1997 عاـ 34 السنة 85ج،  عدد .ر.  ادلذكور أعاله، ج493-97 من ادلرسـو التنفيذم رقم 22 إذل 01راجع ادلواد من  - 1

ـ، حيدد االحجاـ الدنيا التجارية ألنواع األمساؾ ادلصطاد، حيث نص يف مادتو األكذل، عمال بأحكاـ ادلادة 1997 يوليو سنة 03راجع القرار ادلؤرخ يف    - 
 34 السنة 71ج، عدد .ر.  ادلذكور أعاله، حيدد ىذا القرار االحجاـ الدنيا التجارية ألنواع األمساؾ ادلصطاد، ج121-96 من ادلرسـو التنفيذم رقم 41

 .35ـ، ص 29/10/1997ادلؤرخة يف 
ـ، ص 1999 يوليو سنة 25 ادلؤرخة يف 36 السنة 49ج عدد .ر. ، ج48 إذل 01 ادلذكور أعاله يف مواده من 158-99راجع ادلرسـو التنفيذم رقم  - 2

ٖتدد كيفيات تطبيق ىذا ادلرسـو عند احلاجة، بقرارات من الوزير ادلكلف بالصيد البحرم ) من ادلرسـو اليت تنص 48حيث جاء يف منطوؽ أحكاـ ادلادة . 23
كىو يؤكد شلارسة الوزراء كل يف رلاؿ اختصاصو لوظيفة الضبط اإلدارم اخلاص حسب ما ينص عليو التشريع كالتنظيم .(أك بقرارات مشًتكة بُت الوزراء ادلعنيُت

 .ادلعموؿ هبما
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، المتعمؽ بحماية التراث الثقافي التي 041-98الثقافي حيث جاء في أحكاـ المادة األولى مف القانوف رقـ 
ييدؼ ىذا القانوف إلى التعريؼ بالتراث الثقافي لؤلمة وسف القواعد العامة لحمايتو والمحافظة عميو )تنص 

منو نجد أنيا تبيف ما يعد تراثا ثقافيا لؤلمة في  (02)، بينما المادة الثانية  (وتثمينو ويضبط شروط تطبيؽ ذلؾ
 منو تصنؼ 19مفيوـ ىذا القانوف ، كما نجد أيضا أف ىذا القانوف حسب ما جاء في منطوؽ المادة 

يعمف الوزير المكمؼ بالثقافة تصنيؼ المعالـ التاريخية بقرار عقب )الممتمكات الثقافية العقارية حيث تنص 
استشارة المجنة الوطنية لمممتمكات الثقافية، ويجب أف يحدد القرار شروط التصنيؼ ويبيف االتفاقات وااللتزامات 

 منو بأف القطاعات المحفوظة تنشأ وتعيف حدودىا 42،  كما جاء أيضا في أحكاـ المادة  (المترتبة عميو
بمرسـو بناء عمى تقرير مشترؾ بيف الوزراء المكمفيف بالثقافة والداخمية والجماعات المحمية والبيئة والتعمير 

 ػ مرسـو 1:  واليندسة المعمارية ، و كما تتـ الموافقة عمى المخطط الدائـ لمحماية واالستصبلح وىذا بناء عمى
 .تنفيذي يتخذ بناء عمى تقرير مشترؾ بيف الوزراء المذكوريف أعبله

ػ بناء عمى قرار وزاري مشترؾ بيف نفس الوزراء المذكوريف أعبله أيضا، أما بالنسبة لحماية الممتمؾ الثقافي، 2
فجاء في أحكاـ مواده بأنو يجب عمى الحائز الحسف النية لممتمؾ ثقافي منقوؿ مصنؼ أو مالكو أو المستفيد 

منو أو المؤتمف عميو، والذي يحتفظ باالنتفاع بو أف يتولى حمايتو وحفظو وكذلؾ توجب عميو صيانتو وحراستو 
وكؿ إخبلؿ بالواجبات المرتبطة باالنتفاع بممتمؾ ثقافي مصنؼ يترتب وينجر عنو بقوة القانوف إلغاء االنتفاع ، 

وما تجدر مبلحظتو ىنا ىو أف القانوف في ىذه المادة أعطى لموزير المكمؼ بالثقافة حؽ إرغامو عمى ذلؾ 
بجميع الوسائؿ في حالة اعتراض المالؾ ، أما فيما يخص حماية الممتمكات الثقافية فإنو يمكف لموزير المكمؼ 
بالثقافة أف يبحث في جميع الظروؼ واألحواؿ عف الممتمكات الثقافية المنقولة، المحددة ىويتيا والتي ما تزاؿ 

تحفظ بإجراء الحماية، وأف يمارس أي إجراء تحفظي يراه الزما بشأف حمايتيا، أما فيما يتعمؽ باألبحاث األثرية 
فإف الوزير المكمؼ بالثقافة ىو وحده المؤىؿ لؤلمر باستكشافات الحفر والتنقيب وغير ذلؾ مف أنواع وأنماط 
... األبحاث األثرية المزمع إجراؤىا في أراضي خاصة أو عمومية أو في المياه الداخمية أو اإلقميمية الوطنية 

،  وأما الجية التي يرسؿ إلييا طمب إجراء األبحاث حيث يتضح بأف الطمب يرسؿ إلى الوزير المكمؼ ..  إلخ
بالثقافة ويجب عميو أف يبيف فيو المكاف أو المنطقة الذيف سيجري فييما األبحاث وكذلؾ الطبيعة القانونية 

لممكاف ومدة األشغاؿ المزمع القياـ بيا وكذلؾ اليدؼ العممي المنشود، أما تبميغ ىذا القرار فإنو سيبمغ المعني 
ذا كانت األبحاث ستجرى في أرض يممكيا أحد الخواص فإف  خبلؿ الشيريف الذيف يعقباف استبلـ الطمب، وا 
القانوف يمزمو طمب التماس الموافقة المسبقة مف مالكيا مع تكمفو بجميع الحاالت التي يمكف أف تنشأ مستقببل 

                                                           
 ادلؤرخ يف 281-97ػ األمر رقم (الذم ألغى )ـ، يتعلق ْتماية الًتاث الثقايف ػ1998 يونيو سنة 15 ادلؤرخ يف 04-98راجع القانوف رقم  - 1

 44ج عدد .ر. ، ج04-98 من القانوف ادلذكور آنفا رقم 107، ادلادة (ـ ادلتعلق باحلفريات كمحاية األماكن كاآلثار التارخيية كالطبيعية20/12/1967
 .19 إذل 3ـ، ص 1998 يونيو سنة 17، ادلؤرخة يف 35السنة 
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 مف ىذا 104 إلى 92بسبب تنفيذ لؤلبحاث،أمافيما يخص البحث عف المخالفات المذكورة في المواد مف 
القانوف فإف معاينتيا يتـ بموجب محاضر يقـو بتحريرىا أعواف مؤىموف بناء عمى طمب مف الوزير المكمؼ 

 منو، وبناء عمى ما سمؼ إيجازه ال سيما المواد التي سمؼ التعرض إلييا مف باب المثاؿ، 105بالثقافة المادة 
 المتعمؽ 281-67نستنتج أف ىذا القانوف قد استطاعة أف يشخص عدة نقاط يطوؿ شرحيا عكس األمر  رقـ 

بالحفريات وحماية األماكف األثرية التاريخية الطبيعية الذي تجاوزتو األحداث بسبب التغيرات الكبيرة التي حدثت 
في المجتمع والدولة معا، مما جعؿ المشرع الجزائري يعالج عدة نقاط ومواضيع ذات أىمية مقارنة باألمر 

.  ىنا1السابؽ ذكره والذي ألغي بيذا القانوف ألسباب سمفت اإلشارة إلييا وغيرىا مف األسباب يطوؿ شرحيا
 منو  وكذلؾ القانوف لممغي  3 و 2: وخاصة المادة2 المتعمؽ بحماية البيئة10 ػ03:       إف القانوف رقـ

ـ والمتعمؽ بحماية البيئة، فيي تبيف المخطط الوطني 05/02/1983 المؤرخ في 03-83: السابؽ رقـ
 ، وما تبله مف اصدار العديد مف التشريعات في ىذا 2001لؤلعماؿ مف أجؿ البيئة والتنمية المستدامة عاـ 

زالتيا ، والقانوف المتعمؽ بالتييئة العمرانية، وكذالؾ  االطار مثؿ القانوف المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 
الخ وىي أحسف مثاؿ عمى مزاولة الضبط اإلداري الخاص مف طرؼ الوزراء وىو عمى سبيؿ ....قانوف المياه 

المثاؿ ال الحصر، نظرا لكثرتيا وأىميتيا في الحياة العممية اإلدارية بصفتيا السند القانوني في مباشرة الضبط 
اإلداري الخاص بكؿ قطاع وكؿ وزير حسب قطاعو ،أما فيماؿ يخص الضبط اإلداري الخاص بالتسعير 

الجبري الذي تيدؼ اإلدارة مف ورائو إلى بقاء األسعار لبعض المواد في مستوى معيف بغرض حماية 
ـ والمتعمؽ باألسعار، صدر القرار 1989 يوليو 05 المؤرخ في 12-89المستيمكيف، تطبيقا لمقانوف رقـ 

، 3ـ يتعمؽ باألسعار القصوى في مختمؼ مراحؿ توزيع السميد والدقيؽ والخبز1992 يونيو سنة 17المؤرخ في 
ـ المتعمؽ باألسعار القصوى لمحميب المسحوؽ في مختمؼ 1992 يونيو سنة 17وكذلؾ القرار المؤرخ في 

. 4مراحؿ التوزيع
إف الوالي ىو عضو وسمطة مف :  ػ سمطات الكالي في مجاؿ الضبط االدارم الخاص كنمكذج ثاف 2

السمطات اإلدارية المركزية، وممثؿ السمطة اإلدارية المركزية في الوالية، حيث أنو ىو ممثؿ الدولة ومندوب 
الحكومة والممثؿ المباشر والوحيد لكؿ مف الوزراء في نطاؽ الحدود اإلدارية لموالية التي يتوالىا ،  فالوالي 

بصفتو الممثؿ لمسمطة المركزية وىو المسؤوؿ األوؿ عمى مستوى الوالية يتمتع بممارسة السمطة اإلدارية العامة 

                                                           
 .ـ كادلذكور آنفا98 سنة 44ج  عدد .ر.  ادلتعلق ْتماية الًتاث الثقايف، كادلتكوف من تسعة أبواب، ج04-98كلالستفادة أكثر راجع القانوف رقم  - 1
  .43: ج ، العدد .ر. ادلتعلق ْتماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، ج10 ػ03: القانوف رقم: أنظر - 2
 السنة 86ج عدد .ر.  من القرار ادلذكور أعاله ادلتعلق باألسعار القصول يف سلتلف مراحل توزيع السميد كالدقيق كاخلبز، ج06 إذل 01أنظر ادلواد من  - 3

 .2186ـ، ص 1992 ديسمرب سنة 06 ادلؤرخة يف 29
 كادلؤرخة يف 29 سنة 86ج، عدد .ر.  من القرار ادلتعلق باألسعار القصول للحليب ادلسحوؽ يف سلتلف مراحل التوزيع، ج06 إذل 01راجع ادلواد من  - 4

ـ، يتضمن ٖتديد حد الربح عند انتاج بعض ادلنتوجات 15/01/1996 ادلؤرخ يف 31-96أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم -  ،2188ـ، ص 06/12/1992
 .13 ك12ـ، ص 17/01/1996 ادلؤرخة يف 33 ستة 4ج، عدد .ر. االسًتإتية كيف سلتلف مراحل توزيعها، ج



174 
 

العمؿ عمى تنفيذ القانوف واحترامو، وكذلؾ تنفيذ تعميمات الحكومة وتوجيياتيا، وغيرىا : في الوالية، نذكر أىميا
مف المياـ المحددة في قانوف الوالية المذكور سابقا وغيره مف القوانيف ،  فالوالي ىو المسؤوؿ والمختص 
بالضبط اإلداري الخاص وعممية حفظ النظاـ العاـ عمى مستوى الوالية حيث يممؾ سمطة إصدار القرارات 

اإلدارية التنظيمية والفردية المتعمقة بالتنظيـ وعممية حفظ النظاـ العاـ في واليتو وفقا لما ينص عميو التشريع 
والتنظيـ المعموؿ بيما ، وىذا وباعتباره رئيس السمطة اإلدارية في الوالية والممثؿ الوحيد لمحكومة ورئيس 

المجمس التنفيذي الوالئي، فيو غالبا ما يكمؼ بميمة الضبط اإلداري الخاص، واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة نذكر 
 المؤرخ في 1حسب ما جاء في أحكاـ القرار: منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر القرارات والمراسيـ التالية

ـ، الذي يدخؿ في 1997ـ و1996 المتضمف توقيؼ ممارسة الصيد البري خبلؿ الموسـ 21/10/1996
ـ 21/08/1982 المؤرخ فيث 10-82إطار حماية الثروة الحيوانية، حيث صدر القرار تطبيقا لمقانوف رقـ 

. والمتعمؽ بالصيد السيما المادة السادسة منو
ـ والمتضمف انشاء المجمس األعمى لمصيد ، حيث 1983/ 01 /08 المؤرخ في 10-83وكذلؾ المرسـو رقـ 

ـ في كامؿ التراب الوطني 1997-ـ1996 ىذا القرار بتوقيؼ الصيد في موسـ 2جاء في مضموف احكاـ
 10-82 مف القانوف رقـ 38، إال أنو استثناء يمكف لموالة بناء عمى ما جاء في أحكاـ المادة (01: المادة)

المذكور أعبله أف ينظـ مطاردات صيد إدارية يصطادوف فييا الخنازير وابف أوى في إطار مكافحة الحيوانات 
 يونيو 17منو ، أما القرارالثاني في نفس الموضوع الذي أصدره وزير الفبلحة، المؤرخ في  (02المادة )الضارة 
ـ، حيث جاء في مضموف 1993-ـ1992ـ يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتيائو في موسـ 1992سنة 
 منو عمى تواريخ بدأ الصيد البري وانتيائو 04 والمادة 01 مواده إذ نصت المادة األولى والثانية، الفقرة 3أحكاـ

بالنسبة لمختمؼ أنواع الطرائد والعدد المسموح اصطياده في اليـو الواحد، وكذلؾ الوسائؿ المستعممة والمسافة 
 يوما 15 لموالي أف يؤخر بقرار ينشر قبؿ 02 / 02:الواجب احتراميا في ذلؾ، كما أجازت وسمحت المادة 

عمى األقؿ مف تاريخ فتح موسـ الصيد أوتقديـ تاريخ انتيائو وذلؾ بعد إعبلـ الوزير المكمؼ بالصيد البري ، 
وبناء عمى اقتراح مف نائب المدير المكمؼ بالبيئة والغابات بالوالية ، أما المادة الثالثة منو أجازت أحكاميا 

لموالي خبلؿ موسـ الصيد وبعد اطبلع الوزير المكمؼ بالصيد مف إيقاؼ عممية الصيد فورا في حالة وجود آفة 
 منو فأجازت اصطياد الحيوانات الضارة مف غير السبلالت 08بإمكانيا القضاء عمى الطرائد ،  أما المادة 

                                                           
 .18ـ، ص 1997 فرباير سنة 02 ادلؤرخة يف 34 السنة 09ج عدد ،.ر. أنظر القرار ادلذكور أعاله، ج - 1
 .18ـ، ص 1997 فرباير سنة 02 ادلؤرخة فلي 34 السنة 09ج عدد ..ر. أنظر القرار ادلذكور أعاله، ج - 2
، السنة 67عدد . ج.ر. ـ،  ج1993-1992 الذم حيدد تواريخ افتتاح الصيد البحرم كانتهائو يف موسم 1992 يونيو سنة 17أنظر القرار ادلؤرخ يف  - 3

، 95 ـ ، يتضمن توقيف شلارسة الصيد البحرم يف ادلواد 95:   يوليو سنة26أنظر القرار ادلؤرخ يف . - 1764ـ، ص 20/09/1992، ادلؤرخة يف 29
 .ـ1995 لسنة 59ج ، عدد .ر . ـ، ج96
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الحيوانية الداجنة في شكؿ عمميات إثارة وال يكوف ذلؾ إال بناء عمى رخصة تسميـ مف طرؼ المصالح 
ـ ،  وأما المراسيـ 1993 فبراير 12 يناير إلى 01المختصة المكمفة بالصيد ثـ حددت تاريخ عممية اإلثارة مف 

الثبلثة الخاصة بالضبط اإلداري الخاص، والتي فضمنا التعرض إلييا وىي عمى التوالي عمى سبيؿ المثاؿ ال 
ـ والمتعمؽ بالضبط الخاص 20/02/1978، المؤرخ في 341-76: الحصر، فيما يخص المرسـو رقـ

بالعمارات الخطيرة والغير صحية والمزعجة، إذ نص في مجمؿ أحكامو بإلزامية خضوع المعامؿ اليدوية 
والمصانع والمخازف والورش وجميع المؤسسات الصناعية أو اإلدارية التي يمكف أف تتعرض ألسباب األخطار 
واألضرار، سواء بالنسبة لؤلمف وسبلمة الجوار أو الصحة العمومية أو البيئة لمراقبة السمطة اإلدارية وفقا لما 
نص وجاء في أحكاـ ىذا المرسوـ، ثـ صنؼ ىذا األخير المؤسسات إلى ثبلثة أصناؼ وفقا لدرجة األضرار 
التي يمكف أف تنتج عند استغبلليا، والصنؼ األوؿ يشمؿ المؤسسات التي يجب إبعادىا عف المساكف ، أما 

فيما يخص الصنؼ الثاني يكوف إبعادىا عف المساكف غير ضروري إلزاميا، وال يمكف باستثمارىا إال بعد اتخاذ 
اإلجراءات والتدابير البلزمة لموقاية مف األخطار أو األضرار الميددة لؤلمف العاـ والصحة أو السكينة العامة، 
أما الصنؼ الثالث فيتمثؿ في المؤسسات التي تسبب أضرارا خطيرة لمجوار والصحة العمومية، والتي تخضع 
لمتعميمات العامة التي تنص عمييا منفعة الجوار أو الصحة العمومية، والتي تطبؽ عمى جميع المؤسسات 

المماثمة، حيث خولت أحكاـ سمطة منح رخصة فتح مثؿ ىذه المؤسسات بجميع أصنافيا إلى الوالي وذلؾ بناء 
عمى طمب المعنييف ، ولذلؾ أسندت ميمة الحفاظ عمى األمف والصحة العمومية في ىذه المؤسسات إلى 

الوالي، فمو الحؽ بأف يقوـ بمراقبة نشاط ىذه المؤسسات وتساعده في ذلؾ لجنة الوقاية والحماية المدنية التابعة 
-76: لموالية بناء عمى ما نص عميو ىذا المرسـو السابؽ الذكرفي أحكامو ، أما فيما يخص المرسـو رقـ

ـ، الذي نص في أحكامو عمى الضبط الخاص والمتعمؽ بنظاـ األمف مف 20/02/1976المؤرخ في 352
أخطار الحريؽ والفزع في العمارات المرتفعة، عمى أف ىذا المرسـو مف شأنو تحديد الشروط المخصصة 
لضماف أمف األشخاص مف أخطار الحريؽ والفزع في العمارات المرتفعة المبنية أو التي ستبنى، وكذا 

لمتحويبلت والتييئات التي ستنجز في العمارات القائمة، وعمى تغيير تخصيص ىذه األماكف في ىذه العمارات  
، حيث نص في مجمؿ أحكامو عمى أال يرخص ببناء مثؿ ىذه العمارات المرتفعة إال في المناطؽ التي تبعد 

كمـ عمى األكثرعف وحدة الحماية المدنية كما أجازت لموالي أف يمنح رخصة بناء عمارة مرتفعة عمى  (03)
مسافة أبعد مف ذلؾ بعد أخذ رأي لجنة األمف لموالية بموجب قرار مسبب مع مراعات صنؼ العمارات وتنوع 

                                                           
 ، دلؤرخة يف 21ج، عدد .ر.  ادلتعلق بالعمارات اخلطرة كغَت الصحية كادلزعجة، ج34-76 من ادلرسـو رقم 22 ك07، 05، 04، 02ادلواد رقم  -  1

 . منو، مرجع سابق03ـ، يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، ال سيما ادلادة 08/85 /25 ادلؤرخ يف 232-85ـ،  أنظر ادلرسـو رقم 76/ 12/03
 كادلتعلق بنظاـ األمن من أخطار احلريق كالفزع يف العمارات ادلرتفعة، ادلذكور 35-76 من ادلرسـو رقم 20 ك12، 09، 05، 04، 01راجع ادلواد رقم  - 2

 .291ـ، ص 12/03/1976، ادلؤرخة يف 13 السنة 21ج ، عدد ..ر. أعاله، ج
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االستعماؿ وسيولة الدخوؿ والمرور ونوع مركز النجدة ومصمحة األمف المبلئـ لمعمارات وموارد الماء لمقطاع ، 
وحذرت أحكاـ ىذا المرسـو مف أف ىذه العمارات المرتفعة عمى أي مؤسسة مصنفة كخطرة وغير صحية أو 

مزعجة، كما منعت تخزيف أو معالجة المواد القابمة لبلشتعاؿ في ىذه العمارات، وخصصت الوالي بمنح رخصة 
بناء عمارة مرتفعة أو القياـ بأي عمؿ في العمارات القائمة والخاضعة لمحصوؿ مسبقا عمى ىذه الرخصة وذلؾ 
بعد أخذ رأي المجنة المختصة بأمف الوالية ،  أما بالنسبة لميمة التحقؽ مف مدى احتراـ وتوفير الشروط التي 
مف شأنيا حماية أمف وسبلمة األفراد في ىذه العمارات فيي موكمة لموالي، الذي بإمكانو وبعد أخذ رأي لجنة 

أمف الوالية مطالبة البنائيف القياـ بعممية التحقيؽ مف درجة قابمية استعماؿ المواد، أو إذا لـز األمر التحقؽ مف 
درجة مقاومة النار لعناصر البناء المستعممة، ويقـو بذلؾ مخبر معتمد مف طرؼ وزارة الداخمية مع تسميـ 

. محضر عف ىذه المراقبات
ـ ال سيما الباب الخامس منو، ىذا 20/02/1976، المؤرخ في 361-76     أما فيما يخص المرسـو رقـ 

المرسـو المتعمؽ بالضبط الخاص بالحماية مف أخطار الحريؽ والفزع في المؤسسات الخاصة باستقباؿ 
الجميور، والموجودة في ىذه العمارات، ومف أجؿ التحقؽ مف مدى مراعاتيا وتطبيقيا لمشروط المحددة في 
الباب الخامس المذكور آنفا، لو أف يؤىؿ أعضاء مف لجنة أمف الوالية لمقياـ بزيارات دورية أو مفاجئة ليذه 
المؤسسات خبلؿ ساعات العمؿ، كما أجبرت مدير المؤسسة حضور الزيارات الدورية الخاصة بيذه الرقابة، 

تنفيذ التعميمات المحددة خبلؿ الزيارات :حيث يحرر محضرا يبيف فيو نتيجة ىذه الزيارات خاصة مف حيث
السابقة، وعند االقتضاء التدابير المقترحة أو األوامر الموجودة ،ويبمغ الوالي ىذا المحضر إلى مديرالمؤسسة 

 يوما إلبداء مبلحظاتو بانتياء ىذا األجؿ يخطره الوالي بالقرارات المتخذة، وىذا بناء عمى 15الذي يمنحو ميمة 
ذخيرة )ما جاء في محضر المراقبة بعد القياـ بيا طبعا ، أما الضبط الخاص المتعمؽ بحماية أخبلؽ الشباب 

ـ المتضمف حماية أخبلؽ 26/09/1975، المؤرخ في 652-75حيث نصت أحكاـ األمر رقـ  (المستقبؿ
 سنة بمنعيـ دخوؿ أي مؤسسة تقدـ عروضا لمتسمية وخاصة إذا كاف ليا 18الشباب وخاصة مف لـ يبمغوا سف 

تأثيرعمى أخبلؽ الشباب ، وكما تحدد ىذه األحكاـ فيما بعد الشروط التي يجب أف يتـ ضمنيا اإلشيار 
 منو فأجازت 02المخصص بقرار مف الوالي، وكذلؾ بقية كيفيات تطبيؽ ىذه المادة األولى منو ، أما المدة 

 أشير في حالة عدـ االمتثاؿ لما نص عميو وتـ خرؽ المنع المنصوص عميو 06لموالي غمؽ المؤسسات لمدة 
-94 مف الفصؿ الثالث مف الباب الثاني مف المرسوـ التشريعي رقـ 22أما المادة . في المادة األولى منو  

                                                           
 . منو19ـ، ادلادة 76 السنة 21عدد .ج.ر.  ادلتعلق باحلماية من أخطار احلريق يف ادلؤسسات اخلاصة باستقباؿ اجلمهور، ج36-76ادلرسـو رقم  - 1
ـ،  حيث جاء يف 10/10/1975، ادلؤرخة يف 12 السنة 81ج، عدد .ر.  ادلتعلق ْتماية أخالؽ الشباب ادلذكور أعاله، ج65-75راجع األمر رقم  - 2

 سنمة إذل أم مؤسسة مهما كانت شركط الدخوؿ إليها، تقدـ تسليات كعركضا يف 18يستطيع الوارل دخوؿ األحداث البالغ سنهم )أحكاـ ادلادة األكذل منو 
 .(حالة ما إذا كاف ذلذه التسليات كالعركض أك الًتدد على ىذه ادلؤسسة تأثَت ضار بأخالؽ الشباب
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تتوقؼ ممارسة الصيد البحري )القواعد العامة المتعمقة بالصيد البحري، فقد نصت عمى أف :، الذي يحدد13
وبالتالي فالوالي لو دور ىاـ  (الترفييي عمى الحصوؿ عف رخصة الصيد البحري يسمميا الوالي المختص إقميميا

في الضبط الخاص والعاـ عمى مستوى واليتو بصفتو المسؤوؿ األوؿ فييا عف النظاـ العاـ ، مف أمف وراحة 
 1 .وطمأنينة وصحة سكانيا ورفاىيتيـ

: يمارس الضبط العاـ كالضبط الخاص:  ػرئػيػس الػمػجمػس الػشػعػبػي الػبػمػدم2
:  صالحػياتػو فػي مجػاؿ الػضػبط اإلدارم الػعػاـ  ( أ

إف رئيس المجمس الشعبي البمدي يعتبر السمطة الضابطة العامة والمسؤوؿ األوؿ عمى مستوى البمدية     
والمسؤوؿ الثاني عمى المستوى المحمي عف ضبط النظاـ العاـ وىو يتمتع باالزدواجية في االختصاص، حيث 

    .  يمثؿ البمدية تارة ويعمؿ لحساب الدولة تارة أخرى
    وبصفتو ممثبل لمدولة فيو مكمؼ عمى وجو الخصوص بتحسيف حسف النظاـ واألمف والسبلمة والصحة 

العمومية والمحافظة عمى اآلداب العامة وقمع التعديات عمى الراحة العامة، السير عمى نظافة األبنية وضماف 
سيولة السير واتخاذ التدابير البلزمة والضرورية لمكافحة األمراض الناجمة عف األوبئة أو األمراض المعدية، 

وتأميف نظاـ المآتـ والمقابر كما يسير عمى تنفيذ التدابير الوقائية فرئيس المجمس الشعبي البمدي يتمتع  
باختصاصات ضبطية واسعة في ىذا المجاؿ، حيث أف التعداد الذي قاـ بو القانوف ال يستنفذ كؿ المجاالت 

التي تمكف التدخؿ فييا، إف ضابطة اليدوء العاـ ىي الضابطة الميمة التي تتضمف مكافحة الضجيج وخاصة 
ف كاف بعضيا مسموح بو في النياركالحفروالموسيقى والبعض مسموح بو في األعياد والزواج   .أثناء الميؿ وا 

     إف رئيس المجمس الشعبي البمدي يعتبر الييئة الثانية التي يقع عمى عاتقيا مسؤولية المحافظة عمى النظاـ 
العاـ بمفيومو الواسع أو الحديث عمى المستوى المحمي، وذلؾ بصورة وقائية، باتخاذ كؿ التدابير البلزمة 
لضماف سبلمة األشخاص واألمواؿ في األماكف العمومية التي يمكف أف يحصؿ فييا أي حادث أو كارثة 

متوقعة أو نكبة  أو حريؽ أو انزالؽ التربة، ومف أجؿ القياـ بيذه الميمة أعطى لو المشرع سمطات 
واختصاصات السمطة العامة الضرورية لممحافظة عمى االمف العاـ والسكينة العامة والصحة العامة واآلداب 

نظرا لمفوارؽ البارزة بيف القانونيف السابقيف .واألخبلؽ العامة عمى مستوى حدود بمديتو تحت سمطة الوالي 
لمبمدية والوالية، تمؾ الفوارؽ الناتجة عف المتطمبات الجديدة لمتحوؿ الدستوري والتنظيـ السياسي، حيث يمتاز 

القانونيف األخيريف بنوع مف الدقة والوضوح وخاصة فيما يتعمؽ بالعنصر الذي ىو موضوع دراستنا ىذه وىو ما 

                                                           
أنظر القرار الوزارم . ـ كالذم حيدد القواعد العامة ادلتعلقة بالصد البحرم، مرجع سابق28/05/1994 ادلؤرخ يف 13-94أنظر ادلرسـو التشريعي رقم  - 1

.   منو، مرجع سابق16ـ، حيدد الوقاية من مرض السل عند البقرة كمكافحتو ال سيما ادلادة 25/12/1995ادلشًتؾ ادلؤرخ يف 
ـ ادلتضمن افراز الدخاف كالغاز كالغبار كالركائح كاجلسيمات الصلبة يف اجلو ال سيما 1993 يوليو 10 ادلؤرخ يف 165-93أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم    - 

 . منو مرجع سابق 07 ك06ادلادتاف 
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 مف القانوف البمدي المعدؿ والمتمـ 235سنوضحو في البداية ولو بإيجاز ،  حيث جاء في أحكاـ المادة 
بأف رئيس المجمس الشعبي البمدي يمارس وسائؿ الضبط اإلداري واختصاصات صيانة النظاـ العاـ ) 1السابؽ

شراؼ السمطة العميا  مف القانوف السالؼ 237، وقد أوردت المادة  (تحت رقابة المجمس الشعبي البمدي وا 
: تفصيبل اختصاصاتو وىي تتمثؿ فيما يأتي

 .ػ المحافظة عمى اآلداب العامة وسبلمة األشخاص واألمواؿ

 .ػ المحافظة عمى حسف النظاـ في جميع األماكف العامة التي يكوف فييا تجمع األشخاص

. ػ قمع التعديات عمى الراحة العمومية وكؿ األعماؿ المخمة بيا

. ػ السير عمى نظافة األبنية وتأميف سيولة السير في الشوارع والساحات والطرؽ العمومية

 .ػاتخاذ التدابير االحترازية لمكافحة األمراض الناجمة عف األوبئة أو األمراض المعدية

. ػ منع إطبلؽ الحيوانات المؤذية والمضرة، والسير عمى نظافة المأكوالت المعروضة لمبيع

. ػ تأميف نظاـ المأتـ والمقابر وفقا لمعادات المرعية

، كما وردت عدة اختصاصات ضبطية في المواد (238المادة )ػ ضبط نظاـ الطرؽ الواقعة في تراب البمدية 
، وتوجد كذلؾ اختصاصات أخرى نظمتيا تشريعات خاصة،  2 والمواد التالية مف القانوف البمدي242 إلى 240

وعميو نستنتج أف أىـ األشكاؿ التي يثيرىا اختصاص رئيس المجمس الشعبي البمدي في صيانة النظاـ العاـ 
: تتمثؿ فيما يأتي

 مف القانوف البمدي أعبله لـ يحدد طبيعة وشكؿ الرقابة التي يمارسيا المجمس الشعبي 235ػ إف نص المادة 1
البمدي عمى اختصاصات الرئيس في مجاؿ صيانة النظاـ العاـ، كما أف ىذا النص لـ يحدد صفة السمطة 

العميا التي تشرؼ عمى مثؿ ىذه االختصاصات، وىو لـ يحدد طبيعة ىذا اإلشراؼ، أي أف الصياغة مبيمة، 
 .3إلى أف صدر القانوف البمدي الجديد الذي أزاؿ ىذا الغموض

                                                           
ـ كادلتضمن القانوف البلدم، 1967 يناير سنة 18 ادلؤرخ يف 24-67، يعدؿ كيتمم األمر رقم 07/04/1990 ادلؤرخ يف 08-90أنظر القانوف رقم  - 1
أنظر األستاذ عمور سيالمي، فيما خيص تنظيم كظيفة الضبط اإلدارم يف الفًتة السابقة عن صدكر - ،  (ادللغي)ـ،1981 ، سنة 27ج ، عدد .ر. ج

   .89القانوف البلدم كىي الفًتة االنتقالية، مرجع سابق، ص 
  .(ادللغي).90ـ، ص 67 سنة 18/01 ، ادلؤرخة يف 06ج ،عدد .ر. ـ،يتضمن القانوف البلدم، ج01/67/ 18 ادلؤرخ يف 24-67األمر رقم -2
 10-11 ادللغي  ٔتوجب أحكاـ القانوف رقم 08-90من القانوف رقم  (...يتوذل رئيس اجمللس الشعيب البلدم ٖتت سلطة الوارل ): 69تنص ادلادة - 3

 لعاـ 37ج عدد .ر. ، ج(...يقـو رئيس اجمللس الشعيب البلدم ٖتت اشراؼ الوارل ) ادلعدلة للمادة السالفة 88ـ ال سيما ادلادة 22/06/2011: ادلؤرخ
 .ـ2011
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 مف 237 ػ عدـ دقة الصياغة القانونية في تحديد اختصاصات الرئيس التي تـ تحديدىا في نفس المادة 2
القانوف البمدي السابؽ، إذ أف الفقرة األولى مف ىذه المادة ذكرت اختصاصاتو في مجاؿ المحافظة عمى اآلداب 

والمظير  (اآلداب العامة)العامة وسبلمة األشخاص واألمواؿ، فجمعت بيف المظير المعنوي لمنظاـ العاـ 
قمع )جمعا تحكميا ، كما أف الفقرة الثالثة التي نصت عمى  (سبلمة األشخاص واألمواؿ)المادي ليذا النظاـ 

لـ تكف صياغتيا دقيقة، ألف ممارسة إجراءات الضبط تنصب عمى الوسائؿ  (التعديات عمى الراحة العامة
الوقائية التي تعكر أو تقمؽ السكينة والراحة العامة، ال قمع المخالفات بعد وقوعيا، ألف قمع مثؿ ىذه 

جراءات الضبط القضائي  .المخالفات يدخؿ ضمف قواعد القانوف وا 
 ػ إف فحص جميع االختصاصات التي أنيطت برئيس المجمس الشعبي البمدي والتي ذكرتيا المواد السابقة 3

الذي تتمثؿ عناصره في النظاـ العاـ والصحة العامة  (النظاـ العاـ التقميدي): تتدرج جميعا تحت مفيوـ
والسكينة العامة، لذلؾ كاف أجدى بالمشرع  أف يقتصر عمى نص واحد في ىذا المجاؿ يذكر فيو اختصاص 

 وما يمييا وبناء عمى ذلؾ ينتقد القانوف 237المجمس ضمف ىذا المفيوـ بدال مف التعداد الوارد في المادة 
البمدي مف حيث أنو لـ يواكب تطور مفيـو النظاـ العاـ في الجزائر الذي سبؽ تحديده وخصوصا في مجالو 

 .االقتصادي
ػ إف إدخاؿ المظير المعنوي ضمف مفيـو النظاـ العاـ في الجزائر قد يثير عددا مف اإلشكاالت، نظرا لعدـ 4 

وجود مقاييس ثابتة لآلداب العامةالتي تستيدؼ سمطة رئيس المجمس المحافظة عمييا، كما أف غموض ىذا 
، لذلؾ (محيو)التعبير يؤدي إلى مشكمة تحديد المدى الذي تصؿ إليو سمطات الضبط بحسب تعبير األستاذ 

 أعبله، ألف السموؾ الذي يسمكو 237الواردة في الفقرة األولى مف المادة  (اآلداب العامة)نرى تحديد مصطمح 
الفرد في عبلقاتو االجتماعية مع الغير والذي ليس مف شأنو ممارسة أو القياـ بو ارتكاب مخالفة لقاعدة جنائية، 
وعمى ىذا األساس تكوف سمطة رئيس المجمس في محافظتو عمى ىذه اآلداب، وتقتصر عمى تمؾ التصرفات 
والسموؾ الذي مف شأنو القياـ بيما أو ممارستيما ارتكاب مخالفة لقاعدة جنائية، أما خارج نطاؽ ىذا التحديد 

. فبل يدخؿ ضمف االختصاصات المخولة ليذا الرئيس
 المتعمؽ بالبمدية ما قبؿ ىذا األخير، والذي ألغى القانوف البمدي 08-90:       أما فيما يخص القانوف رقـ

السابؽ، فقد جاء دقيقا ومصححا لوضعيات كانتا غامضة في القانوف السابؽ، وكاف مسايرا لمتطورات والتغيرات 
التي حدثت عمى النظاـ التشريعي أنذاؾ عند صدوره، عكس القانوف السابؽ الذي سمفت اإلشارة إلى بعض 

السمبيات مف غموض وعدـ الدقة فيما يخص صبلحية ىيئة الضبط عمى المستوى البمدي الذي يستحؽ التنويو 
.  ومقارنة بعض مواده بالقانوف الذي قبمو
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حيث جاء في أحكاـ ىذا القانوف البمدي وغيره مف النصوص القانونية المنظمة لمسمطة الضبطية عمى المستوى 
البمدي بأف رئيس المجمس الشعبي البمدي يتولى تحت سمطة الوالي نشر وتنفيذ القوانيف والتنظيمات عبر تراب 
بمديتو، وكما يقـو بالسير عمى حسف النظاـ واألمف العمومييف وعمى النظافة العامة، كما يجب عميو السير 
عمى تنفيذ إجراءات االحتياط والوقاية والتدخؿ فيما يخص اإلسعاؼ في الكوارث الحادثة أو المتوقعة حدوثيا 
،وكما يقـو بيدـ الجدراف أو البنايات أو المباني المتداعية، ويقـو كذلؾ فيما يخص ضابطة المرور ضبط 

 مع األخذ بعيف االعتبار األحكاـ الخاصة بطرؽ المرور الرئيسية ، وكما أعطى 1الطرؽ الواقعة في تراب بمديتو
لو المشرع الوسيمة التي يعتمد عمييا في ممارسة صبلحيتو الخاصة باألمف وىي ىيئة الشرطة البمدية، كما 
: يستطيع أف يطمب تدخؿ قوات الشرطة أو الدرؾ الوطني المختصة إقميميا عند الحاجة ، والجدير بالذكر أف

القانوف فصؿ بيف شرطة البمدية وشرطة الدولة، ففي األوؿ رئيس المجمس الشعبي البمدي ىو المسؤوؿ 
، أما في الثانية فميس بإمكانو سوى طمب التدخؿ، وأىـ مظير لضابطة البمدية أيضا ىو مكافحة 2المباشر
 وخاصة أثناء الميؿ، عمما أف البعض منيا مسموح بو أثناء النيار كأشغاؿ الحفر، والموسيقى، 3الضجيج

إلخ، دوف أف ننسى الحاالت التي يخمفو أو ...والبعض منيا مسموح في بعض المنا سبات كالزواج واألعياد، 
، كما سمؼ شرحو في المطمب الثاني مف 4يحوؿ الوالي محمو في ممارسة سمطتو الضبطية عمى مستوى بمديتو

. ىذا المبحث السابؽ معالجتو
     كما يكمؼ أيضا بنظافة الشوارع واألبنية ومكافحة األمراض السارية أو المعدية، ونظافة المواد الغذائية 

والمأكوالت المعروضة لمبيع، والقضاء عمى الحيوانات المؤذية والمضرة ، وكمفو المشرع أيضا بالقياـ بضابطة 
الجنائز وفقا لمعادات واألعراؼ، وبناء عمى ما تقتضيو مختمؼ الديانات الموجودة في الببلد، ويجب عميو أف 

،باإلضافة إلى النصوص 5يضمف لكؿ شخص متوفى أف يدفف بكؿ وقار، دوف تمييز بسبب الديف أو المعتقد
المنظمة ليذه الضابطة والمذكورة آنفا، عمما أنو ىناؾ الكثير مف النصوص القانونية التنظيمية المخولة لو 

 المتعمؽ بصبلحيات 267-81سمطة الضبط اإلداري البمدي منيا ما تـ  ذكره وما ما لـ تذكر كالمرسـو رقـ 
رئيس المجمس الشعبي البمدي فيما يخص الطرؽ والنقاوة والطمأنينة العامة السابؽ الذكر، ومنيا أيضا المرسـو 

 المتعمؽ برخصة الطرؽ والشبكات، حيث يستوجب الحصوؿ مسبقا عمى رخصة الطريؽ، وتسمـ 699-93رقـ 
ىذه األخيرة مف رئيس المجمس الشعبي البمدي إذا كانت األشغاؿ المعتـز القياـ بيا في طريؽ بمدي أو في جزء 

                                                           
.  ـ2011  ،   عاـ 37ج، عدد . ر. ـ ادلتعلق بالبلدية، ج2011 يونيو عاـ 22 ادلؤرخ يف 10-11 من القانوف رقم 95 إذل 88أنظر ادلواد من  - 1

 . ادلتعلق بالبلدية، مرجع سابق08-90 من القانوف رقم 76 إذل 69أنظر أحكاـ ادلواد    - 
 .، مرجع سابق265-96 من ادلرسـو التنفيذم رقم 02أنظر ادلادة  - 2
 .، مرجع سابق183-93أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم - ، .  منو، مرجع سابق11 ال سيما ادلادة 666-83أنظر ادلرسـو رقم  - 3
 .  ، مرجع سابق10 ػ11:  من القانوف البلدم رقم 101 ك100أنظر ادلادتُت  - 4
 .، مرجع سابق08-90 من القانوف رقم 75، أنظر ادلادة . ، مرجع سابق10ػ 11:  ادلتعلق بالبلدية رقم10-11 من القانوف رقم 94ػراجع ادلادة 5
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 ، باإلضافة إلى سيررئيس المجمس الشعبي البمدي عمى 1مف الطريؽ الموجود في شبكة الطريؽ الحضرية
 ، والتعداد الذي قاـ بو القانوف ال يستنفذ 2نظافة الطريؽ العاـ ومكافحة األمراض المعدية وكافة أنواع األوبئة

. كؿ المياديف التي يمكف أف يتدخؿ فييا
     وبالتالي ما ذكر منو ما ىو إال عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حيث يتمتع باختصاص عاـ في ىذا 

 ، أما بالنسبة لموسائؿ التي يستخدميا رئيس المجمس الشعبي البمدي في مباشرة اختصاصو في مجاؿ 3المجاؿ
صيانة النظاـ العاـ، فيي قد تكوف وسائؿ قانونية تتمثؿ في القرارات التنظيمية والفردية، ووسائؿ مادية تتمثؿ 
في االستعانة بأعواف الحماية المدنية وغيرىا مف المياـ المذكورة في القانوف البمدي أو المنظمة والمنصوص 

عمييا في قوانيف خاصة أخرى مف أجؿ استتباب األمف والطمأنينة العامة عمى المستوى المحمي، تسييبل 
لتنقبلت األشخاص واألمواؿ في شوارعيا وعمى حفظ سبلمة زائرييا ومواطنييا مف كؿ األخطار المحتمؿ 

 .إصابتيـ بيا

إضافة إلى ميمة الضبط اإلداري العاـ الموكمة : صالحياتو في مجاؿ الضبط اإلدارم الخاص  (ب 
لرئيس المجمس الشعبي البمدي في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما بصفتو السمطة المختصة أساسا بمباشرة 

سمطة الضبط اإلداري البمدي العاـ تحت سمطة الوالي، فإنو كذلؾ يوكؿ لو المشرع أحيانا مباشرة إحدى أنواع 
 4 مف القانوف البمدي89: الضبط اإلداري الخاص يمارسو عمى مستوى بمديتو، وىو ما جاء في منطوؽ المادة

يتخذ رئيس المجمس الشعبي البمدي في إطار القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا، كؿ االحتياطات ): الذي ينص
الضرورية وكؿ التدابيرالوقائية لضماف سبلمة وحماية األشخاص والممتمكات في األماكف العمومية التي يمكف 
أف تحدث فييا أية كارثة أو حادثة، وفي حالة الخطر الجسيـ والوشيؾ، يأمر رئيس المجمس الشعبي البمدي 

كما يؤمر ضمف نفس األشكاؿ بيدـ الجدراف .بتنفيذ تدابيراألمف التي تقتضييا الظروؼ ويعمـ الوالي بيا فورا
والعمارات والبنايات اآليمة لمسقوط مع احتراـ التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما ال سيما المتعمؽ بحماية التراث 

، وما يستنبط ىنا أف المشرع أعطى أىمية كبرى لمييئات المحمية في الحفاظ عمى أىداؼ الضبط (الثقافي
اإلداري بالمفيـو الواسع والخاص، والدليؿ عمى ذلؾ كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنص عمى القياـ 

 المتعمؽ بالحماية مف 365-76بيذه الميمة النبيمة خدمة لموطف والمواطف،منيا ما جاء في أحكاـ المرسـو رقـ 
أخطار الحريؽ والفزع في المؤسسات الخاصة باستقباؿ الجميور، حيث جاء في أحكاـ الباب الخامس تحت 

 منو يقـو رئيس المجمس الشعبي البمدي تحت مسؤوليتو وفيما يخص 18عنواف إجراءات التنفيذ، ال سيما المادة 
                                                           

 49: ج ، عدد.ر. ـ، كادلتعلق برخصة الطرؽ كالشبكات، ج20/11/1983 ادلؤرخ يف 699-83 من ادلرسـو رقم 22 إذل 17، 08، 07أنظر ادلواد  - 1
ـ، كادلتضمن ٖتديد 10/11/1984 من القرار الوزارم ادلشًتؾ ادلؤرخ يف 30، كادلادة 20 إذل 01أنظر ادلواد -  ،3062ـ، ص 29/11/1983ادلؤرخة يف 

 .2139ـ، ص 12/12/1984 ،ادلؤرخة يف 65ج ،عدد . ر. شركط منح رخصة الطريق ككيفياهتا، ج
 . اآلنف الذكر08-90 من القانوف رقم 75أنظر ادلادة - ، .   ادلتعلق بالبلدية، مرجع سابق10-11 من القانوف رقم 94أنظر ادلادة  - 2
 . ادلتعلق بالبلدية، مرجع سابق10-11ـ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،أنظر القانوف رقم 86، سنة 04 أ األستاذ زليو، ادلؤسسات اإلدارية، ط 3
 .، مرجع سابق (ادللغي) ادلتعلق بالبلدية،08-90 من القانوف رقم 71: راجع ادلادة- ،. ادلتعلق بالبلدية، مرجع سابق10-11راجع القانوف رقم  - 4
 . اآلنف الذكر أعاله، مرجع سابق36-76أنظر ادلرسـو رقم  - 5
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تنفيذ أحكاـ ىذا التنظيـ، أما فيما يتعمؽ بتنظيـ ومراقبة المؤسسات الخاصة فيما يتعمؽ برخصة الفتح، فإف 
رئيس المجمس الشعبي البمدي يسمـ رخصة الفتح بعد الحصوؿ عمى موافقة لجنة الوقاية والحماية المدنية لموالية 

 منو ، ولرئيس المجمس الشعبي البمدي وىو السمطة المختصة دوف المساس بتطبيؽ التشريع الجاري 22المادة 
بو العمؿ أف يأمر بغمؽ المؤسسات المستثمرة التي لـ تحصؿ عمى رخصة بناء أو شيادة مطابقة أو تمؾ التي 

، المتعمؽ برقابة 441-87لـ يقـ مالكيا أو مديرىا بإنجاز أشغاؿ التييئة التي فرضت عميو، أما المرسـو رقـ 
 المتعمؽ بالنظاـ العاـ لمغابات، 12-84األمبلؾ الوطنية وما جاورىا مف الحرائؽ، وىو تطبيؽ لمقانوف رقـ 

حيث جاء في مضموف أحكاـ المرسـو السالؼ الذكر فيما يخص مسؤولية رئيس المجمس الشعبي البمدي في 
 منو حيث نصتا عمى وجوب اتخاذ جميع التدابير 15 و14: ىذا الموضوع كما جاء في منطوؽ المادتيف

البلزمة لوقاية األمبلؾ الغابية مف أخطار الحريؽ التي تنطوي عمييا المزابؿ، ىذا وكما ألزمتو بتييئة محيط 
خاص أمف خاص بالمزابؿ المرخصة بيا بناء عمى التشريعوالتنظيـ المعموؿ بيما، دوف أف ننسى الترخيص 

 المتعمقة بحماية البيئة، الذي 03-83 مف القانوف رقـ 76 و74الذي نص عميو المشرع في أحكاـ المادتاف 
 ويتمثؿ ىذا الترخيص أو التصريح حسب جسامة األخطارأوالمساوئ التي 102-03ألغي بموجب القانوف رقـ 

قد تنجـ عف عمميات االستغبلؿ في المعمؿ والمشاغؿ والورشات والمحاجر وبصفة عامة المنشآت التي 
يستغميا أو يممكيا كؿ شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أوخاص والتي يمكف أف تتسبب في أخطار أو 
ما  ما لمفبلحة أو حماية الطبيعة والبيئة وا  مساوئ أو لياقة الجوار إما لمصحة أو األمف أو النظافة العمومية، وا 

. لممحافظة عمى األماكف الخاصة بالسياحة أواآلثارالتي يجب المحافظة عمييا
تضطمع اإلدارة العامة عف طريؽ  :حالػتػا تػنػازع اإلخػتصاص بػيف سػمطػات الضػبط اإلدارم: ثانيا 

السمطات اإلدارية المختصة بمياميا وأعماليا وأنشطتيا لتحقيؽ أىداؼ الوظيفة اإلدارية في الدولة الحديثة 
:  المتزايدة تدخميا في الحياة االجتماعية واالقتصادية ولمقياـ بذلؾ تمارس نشاطيا بأسموبيف أو مظيريف ىما

    صورة المرفؽ العاـ اآلنؼ توضيحو وصورة الضبط اإلداري موضوع دراستنا ىذه وىو األسموب الذي تحقؽ 
 .اإلدارة بواسطتو ىدفيا المتمثؿ في المحافظة عمى النظاـ العاـ بمفيومو الواسع بشكؿ وقائي 

     ونستنتج مما سبؽ أف لكؿ مف الضبطيف الخاص والعاـ ىدؼ واحد وموضوع واحد ىو المحافظة عمى 
النظاـ العاـ بكافة عناصره ، وما يترتب عنو مف خطورة المساس بحريات وحقوؽ األفراد سواء بضبطيا أو 
تنظيميا، ىدفيا الوحيد ىو المحافظة عمى النظاـ العاـ، ولممحافظة عمى ىذا األخير كمؼ المشرع بعض 

الييئات المركزية والمحمية بممارسة وظيفة وميمة وصبلحية الضبط اإلداري مما أدى إلى تعدد الييئات المكمفة 
والمختصة بمباشرة ىذه الصبلحيات أو الوظائؼ مما ال يستبعد قياـ تنازع في المياـ بيف سمطات الضبط 
اإلداري المركزية والبلمركزية العامة وبيف سمطات الضبط اإلداري البلمركزية العامة والخاصة، مما جعؿ 

                                                           
 ـ، 11/02/1987 ادلؤرخة يف 07ج ، عدد .ر.ـ ادلتعلق بوقاية األمالؾ الغابية الوطنية، ج10/02/1987 ادلؤرخ يف 44-87أنظر ادلرسـو رقم  - 1
 ادلؤرخة يف 43ج، عدد .ر.ـ كادلتعلق ْتماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، ج19/07/2003 ادلؤرخ يف 10-03راجع القانوف رقم  - 2

 . ادلتعلق ْتماية البيئة، السابق ، مرجع سابق03-83ككذالك القانوف رقم - ـ ،   30/07/2003
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القضاء اإلداري والفقو يتدخبلف بوضع قاعدة عامة لحسـ التنازع في االختصاصات المحتمؿ وقوعو في 
ممارسة ىذه الوظيفة ولذلؾ سوؼ نتطرؽ في ىذا المبحث إلى حالة تنازع االختصاص بيف السمطات المركزية 

 .والبلمركزية العامة، ثـ بيف السمطات الوالئية العامة والخاصة
إذا كاف االختصاص الموضوعي واحد :  حالػة تداخؿ االختصاص بيف سمطات الضبط اإلدارم الػعػاـ 

ىو الحفاظ عمى النظاـ  (محمية)أو ال مركزية  (وطنية)بالنسبة لسمطات الضبط اإلداري سواء كانت مركزية 
العاـ  كما تنص عميو القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيما، كيؼ يمكف حؿ التداخؿ في االختصاصات بينيما؟ 
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ نجد أف ما يميزىما ىو المجاؿ اإلقميمي التابع لبلختصاص المكاني لكؿ مف الييئتيف 
لممارسة سمطاتيما الضبطية المخولة ليما شرعا وليذا فإف حالة التنازع التي يمكف أف تحدث، ىي حالة تنازع 
االختصاص المتمثؿ في مدى شرعية تدخؿ رئيس المجمس الشعبي البمدي بصفتو الييئة المكمفة أصبل بالضبط 

اإلداري العاـ فيما يخص حفظ النظاـ العاـ في بمديتو  ، وقد سبؽ وأف نظـ مف طرؼ رئيس الجميورية أو 
الوالي، بسبب خطورتو عمى المستوى الوطني أو عمى المستوى المحمي أو في حدود تراب الوالية ، واإلجابة 

عف ىذا السؤاؿ نجدىا فيما استقر عميو القضاء اإلداري وبصفة خاصة مجمس الدولة الفرنسي عمى مبدأ مسمـ 
أف تدخؿ سمطة ضبط إدارية عميا في مجاؿ الضبط اإلداري العاـ، في حالة إذا ما كانت : بو فقيا أال وىو

الظروؼ تستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير ضبطية أشد صرامة وقمعا مف تمؾ التي تحكـ الوطف كمو ، وليذا 
نظرا لتمؾ الظروؼ والمخاطر المحمية والخاصة والمستجدة والتي ال يمكف معيا الحفاظ عمى النظاـ العاـ 

بؿ يجب الخروج عمى تمؾ  (الوطنية)المحمي في حالة احتراـ إجراءات وسمطات الضبط اإلداري المركزية 
األوامر واإلجراءات المتخذة مف طرؼ سمطات الضبط اإلداري المركزية العميا، ىذا مف جية ، ومف جية 

أخرى يجب عمى السمطة الدنيا لمضبط اإلداري العاـ أال تضيؼ إلى اإلجراءات والموائح والقرارات التي اتخذتيا 
السمطات العميا إال ما يتضمف تشديدىا وال تممؾ وال يحؽ ليا التخفيؼ مف حدتيا ، أي يجب أف تكوف أعماؿ 
ىيئات الضبط اإلداري البلمركزية المحمية الدنيا المخالفة إلجراءات وأوامر ىيئات الضبط اإلداري المركزية 

أي دوف . 1الوطنية العميا تتضمف تشديدا إلجراءات وأوامر سمطات الضبط اإلداري المركزية ليست مخفضة ليا
اإلنقاص أو التخفيؼ مف اإلجراءات واألوامر التي اتخذتيا السمطات العميا المركزية ، وىو ما أقره المشرع 

 مف الباب الرابع في القسـ األوؿ تحت  317الجزائري حيث ساير التوجو الفقيي حينما نص في أحكاـ المادة 
 

                                                           
ـ يف قضية لوتيسيا كالشركة الفرنسية 18/12/1959أنظر حكم رللس الدكلة الفرنسي الصادر يف . 10سعاد الشرقاكم، مرجع سابق ص / أنظر د - 1

 ، 497 ك491ـ، ص 1974، 06إلنتاج األفالـ كاستغالذلا، يف رلموعة أشهر األحكاـ القضائية اإلدارية، سَتل، الطبعة 
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.  المعدؿ والمتمـ061-88في المرسـو رقـ  (سمطات الوالة ورؤساء المجالس الشعبية البمدية)عنواف 

:                 حػالػتػا تنازع االختصاص بيف سمطات الضبط اإلدارم المحمية العامػة كالخاصػة  (ب
إف المسألة التي يثيرىا تفرع الوسائؿ اإلدارية التي تستخدـ في صيانة النظاـ العاـ مف حيث شموليتيا 

إلى وسائؿ إدارية شاممة ووسائؿ إدارية مخصصة تبرز في مجاؿ تنازع االختصاص بيف ىيئات 
الضبط التي تستخدـ الوسائؿ الضبطية الشاممة والييئات الضبطية التي خصصتيا وسائؿ مخصصة، 

مف قضاء 2في ىذا اإلطار صدر حكـ: وفي ىذا المجاؿ يميز الفقو والقضاء اإلداري بيف حالتيف ىما 
ـ الذي قضى فيو بأف سمطات الضبط اإلداري الخاص 09/03/1982مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 

ـ المتعمقة بالحماية 31/10/1973 مف مرسـو 55التي أسندت إلى رئيس البمدية بمقتضى المادة 
ضدأخطار الطريؽ والفزع في المؤسسات الخاصة باستقباؿ الجميور ال تمنعو مف استعماؿ سمطاتو 

 صادر بتاريخ 3الخاصة بالضبط اإلداري العاـ في ىذا المجاؿ، وجاء أيضا في حكـ
ـ، الذي فصؿ فيو بأف وجود سمطات ناتجة عف ضبط إداري خاص بالمناجـ ال تشكؿ 20/07/1971

عائقا في ممارسة رئيس البمدية لسمطات الضبط اإلداري العاـ مف أجؿ ضماف حماية األراضي مف 
التي  (بمنيفر)ـ في قضية 25/02/1925 الصادر في 4الفيضانات ذات الطبيعة البحرية ، أما الحكـ

مف أجؿ الحفاظ – تتمثؿ في أف العمدة مف حقو في واليتو فيما يخص الضبط اإلداري العاـ أف يأمر 
 باتخاذ كافة التدابير الصحية المناسبة وخاصة بالنسبة لبلماكف العامة والخاصة –عمى الصحة العامة 

، رغـ تنظيـ الضبط الخاص لموقاية مف ىذا (الدرف)التي يتردد عمييا أو يقيـ فييا المصابوف بمرض 
المرض، وخولت واليتو لمدير المقاطعة ، بناء عمى ما نص عميو القانوف، وما نستنتجو أف القضاء 

اإلداري في القانوف اإلداري قد وضع قاعدة عامة لحسـ التنازع بيف ىذه السمطات في ممارسة 
صبلحياتيا اإلدارية وىي أصبل يجب أف تمتنع سمطات الضبط االداري العاـ عف التدخؿ في 

اختصاصات سمطات الضبط اإلداري الخاص، إال في حالة الظروؼ االستثنائية والضرورة واالستعجاؿ 
، واحتراما لقواعد االختصاص وأحكاـ مبدأ (الخاص يقيد العاـ)وذلؾ طبقا لممبدأ القانوني القائؿ بأف 

. 5الشرعية الشكمية في ممارسة الضبط اإلداري

 
                                                           

ال ٗتوؿ أحكاـ ىذا ادلرسـو دكر التمتع باحلقوؽ اليت ٗتوذلا القوانُت كالتنظيمات ادلعموؿ هبا للوالة كرؤساء اجملالس الشعبية :317ػ جاء يف أحكاـ ادلادة 1
، كذلكم يف حدكد سلطاهتم كعندما تتطلب مصلحة األمن أك النظاـ العمومي ذلك حيدد رئيس . البلدية يف اٗتاذ إجراءات أشد من اليت كردت يف ىذا ادلرسـو

اجمللس الشعيب البلدم زليط ادلساحات ادلخصصة للراجلُت كديكن أف حيدد داخل ىذا احمليط، قصد تسهيل مركر الراجلُت، قواعد للسَتٗتالف أحكاـ ىذا 
 .58ـ، ص 88 السنة 03ج ،عدد .ر. ـ، الذم حيدد القواعد اخلاصة حلركة ادلركر، ج19/01/88 ادلؤرخ يف 06-88، من ادلرسـو رقم (ادلرسـو

 .122راجع ا سيالمي عمور، مرجع سابق، ص  - 2
 .122أنظر   سيالمي عمور، مرجع سابق، ص  - 3
 .137زلمود سعد الدين الشريف، مرجع سابق، ص / أنظر د - 4
 .395عوابدم عمار، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 5
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الػمػطػمػب الػثػانػي 
كسائػؿ الػضػبػط اإلدارم في صػيػانػة الػنػظػاـ الػعػاـ 

إف ىيئات الضبط اإلداري تستعيف بالعديد مف الوسائؿ لتحقيؽ غرضيا وىو المحافظة عمى النظاـ 
العاـ بكؿ عناصره، وىذه األساليب يمكف إرجاعيا إلى أسموبيف مختمفيف أو متميزيف، وىما إما تصرفات قانونية 

أي أف تدخؿ ىيئات وسمطات . يكوف أساسيا القانوف، القرارات التنظيمية، القرارات الفردية، الجزاءات اإلدارية
الضبط اإلداري قد يأخذ أسموب التنظيـ أو الضبط أو التقييد، وقد ال يقتصر عمى الحريات بؿ يصؿ إلى 

الحقوؽ والرخص التي يتحصموف عمييا األفراد بناء عمى االنتفاع بالمرافؽ العامة والماؿ العاـ، وال تتدخؿ في 
حالة استنادىما إلى ىيئة أخرى، وأف احتراـ مبدأ المشروعية شكبل وموضوعا شيء إلزامي و ضروري في 
ال يعتبر العمؿ غير مشروع ومف أعماؿ النصب واألعماؿ المنعدمة ، وتقرير مبدأ  ممارسة ىذه الوظيفة، وا 
المشروعية مف الناحية الشكمية والموضعية ىو حماية لمحقوؽ العامة مف التعسؼ، وىذا المبدأ يفرض لزاما 

. عمى السمطة التنفيذية احتراـ القاعدة التشريعية ألنيا أعمى مرتبة مف البلئحة
    بناءا عمى ذلؾ فإنو ال خوؼ عمى حريات األفراد مف السمطات اإلدارية ووسائميا اإلدارية التي تستخدميا 

لمقياـ بوظيفة الضبط اإلداري متى كاف الدستور والتشريع في صياغتيما يحافظاف عمى حقوؽ وحريات األفراد، 
وذلؾ بفضؿ مبدأ المشروعية شكبل وموضوعا، خاصة إذا ما أضحى ذلؾ مكتمبل بالضمانات القضائية وتحت 

رقابة الرأي العاـ، الذي لو أىمية كبرى في احتراـ التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما في الدوؿ الديموقراطية 
المتحضرة والمتقدمة التي تحتـر نفسيا وتحتـر تشريعيا بالمفيـو الواسع ،    و التصرؼ اإلداري القانوني الذي 
تقوـ بو السمطات اإلدارية الضبطية يرتكز عمى إرادة ىذه األخيرة ،وال يمكف تحركيا إال بناء عمى عمة وبباعث 

المحافظة عمى النظاـ العاـ، مما دفع الييئات المكمفة بالمحافظة عمى ىذا األخيرأف تتدخؿ وقاية لو ، و 
بالنسبة لؤلثر القانوني المترتب عمى ىذا التصرؼ ما ىو إال محمو، أما مظير التعبير عف ىذه اإلرادة فيتمثؿ 

. في الوسيمة أو األداة التي يفرغ فييا التصرؼ القانوني
      وتحقيقا لذلؾ في صيانة النظاـ العاـ بمفيوميو ، تستعمؿ اإلدارة عدة وسائؿ مادية وبشرية وقانونية، 

ففيما يخص الوسائؿ المادية فيقصد بيا اإلمكانات المادية المتاحة لئلدارة بغرض ممارسة مياـ الضبط 
اإلداري، كالسيارات والشاحنات أي كؿ آلة أو عتاد تمكف اإلدارة الضبطية مف ممارسة مياميا الضبطية، أما 
الوسيمة البشرية فتتمثؿ في أعواف الضبط اإلداري المكمفيف بتنفيذ القوانيف والتنظيمات كرجاؿ الدرؾ والشرطة 

. إلخ ...العامة والحرس البمدي، 



186 
 

ووسائؿ مخصصة، كما يمكف تقسيـ  (عامة)        أمابالنسبة لموسائؿ اإلدارية فيناؾ وسائؿ إدارية شاممة 
ىذه الوسائؿ مف حيث موضوعيا ػ وىي التي تيمنا معالجتيا آنيا ػ إلى التصرفات القانونية كفرع أوؿ ثـ 

. الوسائؿ المادية أوالتنفيذ الجبري أو المباشر كأسموب لمضبط اإلداري كػفػرع ثػاف

 :الػتصرفات الػقانػكنيػة كأسػمكب لمضػبط اإلدارم: الػفػرع األكؿ
    إف إجراءات الضبط اإلداري ال يمكف ممارستيا مف جانب اإلدارة إال بناء عمى ما ينص عميو التشريع 

والتنظيـ المعموؿ بيما وبالكيفية التي رسميا وبالضمانات التي كفميا، فرئيس الجميورية يمارس ميامو 
الضبطية بناء عمى ما ينص عميو الدستور، والوالي ال يباشر إجراء الضبط إال مف منطمؽ ما ينص عميو 

التشريع والتنظيـ ال سيما قانوف الوالية، ونفس الشيء بالنسبة لرئيس المجمس الشعبي البمدي بناء ووفقا لقانوف 
البمدية ، وتتمثؿ الوسائؿ القانونية التي تستخدـ مف قبؿ اإلدارة لصيانة النظاـ العاـ، في القرارات التنظيمية أو 

، وىي عبارة عف قواعد عامة آمرة التي تصدرىا (لوائح الضبط اإلداري)القرارات اإلدارية الضبطية العامة 
السمطات اإلدارية المختصة بالضبط اإلداري بإرادتيا المنفردة الممزمة، سواء كانت ىذه القرارات فردية أو 

قرارات إدارية عامة، مستيدفة مف وراء ذلؾ توليد آثار قانونية مقصودة، وليذا سنعالج ىذا الفرع في نقطتيف 
 .القرارات التنظيمية الضبطية وأمثمتيا أوال، ثـ القرارات اإلدارية الضبطية الفردية وشروطيا ثانيا: ىما
وىي مجموعة قواعد تنظيمية عامة مجردة، : الضبطػية كصػكرىا  (المكائح)القرارات التنظػيميػة : أكال

تضعيا الييئات المختصة بغرض المحافظة عمى النظاـ العاـ في عنصر أو أكثر مف عناصره، الخاصة 
، وعرؼ القرار اإلداري التنظيمي (الوزير األوؿ)برئيس الجميورية، والتنظيمات التنفيذية التي تصدر عف اإلدارة 

أو البلئحي، العمؿ اإلداري القانوني الذي يتضمف قاعدة عامة مجردة، فبل يتعمؽ بشخص أو شيء أو حالة 
نما بمسائؿ تحدد بأوصافيا وشروطيا ، وعرفت أيضا بأنيا القرارات التي تصدر 1عمى سبيؿ التعييف بالذات ، وا 

عف السمطة التنفيذية ، مف الجيات اإلدارية المختمفة، وتضع قواعد عامة موضوعية ومجردة ، تسري عمى 
.      2جميع األفراد الذيف تنطبؽ عمييـ الشروط التي وردت في القاعدة

     وتعتبر ىذه القرارات مف أبرز مظاىر ممارسة سمطات الضبط اإلداري، مف أجؿ إقامة النظاـ العاـ في 
المجتمع والمحافظة عميو، وتعد أيضا ىذه القرارات مف أىـ وسائؿ الضبط اإلداري، تقيد بموجبيا بعض أوجو 

النشاط الفردي وحرياتيـ، كونيا تحمؿ في طياتيا أوامر ونواىي، ويتعرض مف يخالفيا لمعقوبة الجزائية، ويعتبر 
التنظيـ البلئحي في مجاؿ الضبط اإلداري ضرورة، حيث أف القانوف قد يعجز عمى أف يضبط الحريات العامة 

ضبطا مفصبل، مثمما يفعؿ التنظيـ البلئحي الضابط والمتميز بالمرونة والمبلئمة والقابمية لمتغيير، حسب 
                                                           

 .522ماجد راغب احللو، القانوف اإلدارم، مرجع سابق ، ص / د - 1
 .ـ1986 لعاـ 02، العدد 28يف دكلة اإلمارات العربية، رللة العلـو اإلدارية، القاىرة سنة  (اللوائح)مشس مزغٍت علي، القرارات اإلدارية التنظيمية  - 2
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ظروؼ الزماف والمكاف ومقتضياتيما، وبالتالي كاف التنظيـ البلئحي الضابط يعتبر مف الضروريات المكممة 
لمتشريع، عف االقتضاء والمزـو لحفظ النظاـ العاـ، ومف أمثمتيا وضع قواعد تستيدؼ تنظيـ المرور أو وضع 
القواعد التي تمنع استخداـ مكبرات الصوت في األماكف العامة، أو وضع القواعد التي تحدد تنظيـ المناطؽ 
الصناعية الخاصة، والتعميمات الصحية الخاصة بمراقبة األغذية والمحبلت العامة، وىذه القرارات أوالموائح 

  : اإلدارية نوعاف ىما
وتصدرالسمطات المحمية األولى، بناء عمى ظروؼ  ، لكائح إدارية دائمة ، كلكائح إدارية مؤقػتة ػ 

ومقتضيات تتطمب الدواـ، لمحفاظ عمى النظاـ العاـ، كالموائح الخاصة بمراقبة األغذية، والتي ليا عبلقة 
بالصحة العامة، أو الموائح الخاصة بتنظيـ مرور السيارات، أما بالنسبة لمثانية، فتتمثؿ في الموائح المؤقتة، 

لوائح مرور العربات أو السيارات، : وسميت بيذه التسمية نظرا ألنيا تنتيي بمجرد انتياء عمة وجودىا، مثؿ
. أثناء قياـ مظاىرة أو لسبب قاىر يتطمب الحفاظ عمى النظاـ العاـ

     أما بالنسبة لسيرانيا ودخوليا حيز التنفيذ فيي تختمؼ مف حيث طبيعتيا ووجودىا بالنسبة لمقرارات المتعمقة 
باألمف، حسب ما ينص القانوف البمدي عمى تذكير المواطنيف بيا، وىناؾ قرارات في حاالت أخرى يتطمب 
القانوف اإلشعار الفردي وىناؾ قرارات ال تنفذ إال بعد مضي شير بعد إرساليا وىي المتعمقة بالتنظيمات 

.  وىناؾ حالة االستعجاؿ1العامة
 في حالة وجوب قرارات ال يمكف تنفيذىا مف 2  كما يمكف لموالي حموؿ محؿ رئيس المجمس الشعبي البمدي

طرؼ المجمس الشعبي البمدي إال بعد إذف الوالي، وىي في حالة اتخاذ إجراءات خاصة باألمف والسبلمة 
العمومية بالنسبة لجميع بمديات الوالية أو جزء منيا ، و ىذه القرارات اإلدارية الضبطية العامة تأخذ أشكاال 

 :وصورا ومظاىر مختمفة في مجاؿ صيانة النظاـ العاـ وتتمثؿ صورىا ومظاىرىا فيما يمي 

وىو إجراء ضبطي يستيدؼ حضر ومنع نشاط معيف، قصد حماية النظاـ : الػحضػر أك المػنػع  (أ

العاـ، غير أف األصؿ ليس الحظر المطمؽ لمنشاط ،إال في األحواؿ التي يقررىا القانوف، ألف الحظر 
المطمؽ يفيد اإللغاء التاـ لمنشاط اإلنساني والحرية، وبما أف اإلدارة ال يجوز ليا الحظر الذي يعادؿ ىذا 
اإللغاء نظرا الختصاص المشرع بذلؾ، لذا يجب أف تتقيد اإلدارة بما يقرره المشرع في ىذا المجاؿ، لذلؾ 

فإف سمطة الحظر أو المنع التي تمارسيا ىيئات الضبط اإلداري، ىي التي تفيد التقييد النسبي لمنشاط محؿ 

                                                           
.   ادلتعلق بالبلدية، مرجع سابق10-11 كما بعدىا من القانوف رقم 96أنظر ادلادة -   ،211عادؿ السعيد زلمد أبو اخلَت، مرجع سابق، ص / د - 1

 .، مرجع سابق(ادللغى) ادلتعلق بالبلدية 08-90 من القانوف رقم 102 ك79أنظر ادلادتُت    - 
.  ، ادللغي، مرجع سابق08-90 من القانوف رقم 83 إذل 81، راجع ادلواد . ، مرجع سابق10-11 من القانوف رقم 102 إذل 100أنظرادلواد من _2

 (.ادللغي)، مرجع سابق ا103 ال سيما ادلادة 09-90أنظر القانوف رقم    - 
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اإلجراء الضبطي، كأف يمنع ممارسة ىذا النشاط في مكاف معيف أو في فترة زمنية محددة، إذا كاف لمثؿ 
، كما لو أصدرت اإلدارة قرارا تنظيميا يمنع 1ىذا المنع ما يبرره في مجاؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ

المرور لممركبات في شارع معيف بسبب ضيقو ولمنع وقوع الحوادث فيو، أو منع المرور في ساعات معينة 
إلخ ، والجدير بالذكر أف تقدير مبلئمة اإلجراء الضبطي لممنع يخضع إلى رقابة القضاء ، ...مف الميؿ 

 .حيث يمكف ليذا األخير أف ينظر في ظروؼ كؿ قضية عمى حدى

وىو إجراء تنظيمي يستيدؼ تقييد ممارسة النشاط مف قبؿ األفراد بالحصوؿ : الػترخػيػص المسػبؽ  (ب

عمى إذف أو ترخيص سابؽ مف الجية اإلدارية الخاصة، كاإلجراءات الضبطية المتعمقة بالحصوؿ عمى 
إذف مسبؽ لعقد االجتماعات العامة أو القياـ بالمظاىرات أو تمؾ اإلجراءات التي تفرض الحصوؿ عمى 

، إال أنو ما يجب مبلحظتو أف اإلدارة مقيدة في ىذا المجاؿ، كما 2رخصة مسبقة لمزاولة بعض الميف 
سمؼ اإلشارة إلى ذلؾ بأحكاـ الدستور والقانوف، فبل يجوز ليا أف تفرض مثؿ ىذا الترخيص ما لـ يقرره 
الدستور أوالقانوف، إذ قد تنص أحكاـ الدستور عمى مثؿ ىذا الترخيص ،وعند ئذ يكوف الترخيص الذي 

تفرضو اإلدارة تنفيذا ليذه األحكاـ، وقد يحيؿ الدستور ذلؾ عمى القانوف الذي ينظـ النشاط المعيف، فيضع 
 .وكما قد يترؾ األمر إلى السمطة التقديرية لئلدارة في ىذا المجاؿ. المشرع نصا بموجب الترخيص

عمما أنو ذىب رأي مف الفقو الفرنسي، إلى اعتبار أف ىذا الترخيص التقديري اإلداري الذي يكوف مف     
سمطة اإلدارة أف تمنح أوال الترخيص، حيث يكوف أشد خطورة عمى الحرية مف الترخيص المقيد الذي يقترب 

 وقد ترى اإلدارة ال ضرورة لمترخيص لصيانة النظاـ العاـ، غيرأف ىذه السمطة 3.نوعا ما مف الحظرأوالمنع
 .المقررة لئلدارة تخضع ىي األخرى لرقابة القاضي 

ويقصد بو لوائح اإلخطار لمحصوؿ عمى إذف أو ترخيص مسبؽ، يصدر عف : اإلخػطار السابػؽ  (ج

السمطات الضبطية المختصة قبؿ ممارسة النشاط، ويعتبر بمثابة الرقابة القبمية لممحافظة عمى النظاـ العاـ، 
أي لئلدارة أف تشترط لممارسة نشاط معيف إعبلميا مسبقا أو إخطارىا بذلؾ، حتى يمكف تجنب المخاطر 
نما ىو مجرد  المحتممة الوقوع بسبب ذلؾ، وال يعني اإلخطارىنا التماسا بالموافقة يقدمو صاحب الشأف، وا 

                                                           
 .39عمار عوابدم، النشاط اإلدارم، مرجع سابق، ص / د - 1
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أف االجتماعات يف األماكن ادلغلقة كادلمكن )منع مسَتات التضامن مع الفلسطينيُت من طرؼ كزارة الداخلية اجلزائرية، حيث جاء يف بياهنا : مثل. 22
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عبد احلليم عبد اجمليد مشرؼ، دكر سلطات الضبط االدارم يف ٖتقيق النظاـ العاـ كأثره على احلريات العامة، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاىرة / د- 3
  .138ـ ص1998عاـ
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مجموعة مف البيانات، التي تقدـ إلى الجية اإلدارية المختصة، لكي تكوف عمى اطبلع وعمـ بالنشاط الذي يراد 
ممارستو ،وليس لجية اإلدارة سوى التحقؽ مف تمؾ البيانات وصحتيا، دوف أف تمتد سمطتيا إلى رفض ممارسة 
ف كاف ليا حؽ االعتراؼ فقط، خبلؿ مدة محددة يعينيا القانوف، وىذا اإلجراء أقؿ شدتا مف اإلجراء  النشاط ، وا 

 المتعمؽ 01/ 16السابؽ، مثؿ إلخطار المتعمؽ بعقد مؤتمر تأسيسي لحزب سياسي، كما نصت عميو المادة 
بالجمعيات ، حرية االجتماعات العامة ، وكذلؾ حرية تكويف الجمعيات والنقابات وحرية الصحافة 

. إلخ.....1 .والمطبوعات

مثؿ المواكب والمسيرات التي تتحرؾ عمى الطريؽ العاـ ، و ىذا : تػكجػيػو كتػنظػيػـ الػنػشػاط   (د

الشكؿ مف أشكاؿ القرارات التنظيمية فإف جية اإلدارة ال تمنع النشاط أو تعمؽ عمى الحصوؿ عمى ترخيص 
نما تقوـ بتنظيـ وتوجيو النشاط بواسطة إجراءات تنظيمية عامة تحدد بموجبيا كيفية  معيف أو إخطار، وا 

ممارسة ىذا النشاط، كما لو قامت بتنظيـ مرور وسائؿ النقؿ الثقيؿ، أوتحديد شروط وأوضاع العناية الصحية 
في المطاعـ والمقاىي،أي تكتفي الئحة الضبط اإلداري ىنا في ىذا المجاؿ بتنظيـ النشاط الفردي أو الجماعي 

 .مف حيث كيفية ممارسة ىذا النشاط وحدوده
      لذلؾ يعتبر ىذا األسموب أرفؽ األساليب بالحرية وأوسعيا صدرا ليا، فالفرد يمارس حريتو بدوف أف يتقيد 
بأي قيد، فإذا أساء استعماليا وتجاوز حدودىا سألو القانوف الجنائي الحساب، العتباره ىذه المجاوزة جريمة في 
حؽ المجتمع، وكما أنو قد يبدو ىذا النظاـ قائما عمى الردع القاطع ، غيرأف جانب التنظيـ الوقائي في البلئحة 
واضح، ألف الغرض مف العقوبة يتمثؿ في إجبار الميدديف بيا، عمى أف يأخذوا احتياطاتيـ الوقائية مف أجؿ 
تفادي الخطروبذلؾ، يتوصؿ التنظيـ الضابط عف طريؽ التيديد بالعقوبة، إلى تفادي اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، 
وذلؾ بإلزاـ المخاطبيف بأحكاـ إتباع ما رسمتو مف تنظيـ وقائي، أما في حالة المخالفة فمعناه حؽ عمييـ 

 .2العقاب، ألنيـ تعمدوا في إنشاء وضع ييدد النظاـ العاـ
ويقصد بيا إصدار اإلدارة لقرارات فردية  :الػقرارات اإلدارية الضبطػية الفردية كشػركطػيا : ثانيا 

بغرض تطبيقيا عمى فرد معيف أو عدد مف األفراد المعنييف بذواتيـ، أي أف ممارسة سمطة الضبط اإلداري 
يكوف عف طريؽ إصدارأوامر فردية، أي لمييئات اإلدارية المختصة بصيانة النظاـ العاـ أف تصدر قرارات 
إدارية ضبطية فردية، أو قرارات ذات الطابع الخاص، تطبؽ عمى شخص أو أشخاص معينيف بذواتيـ، أو 

. عمى حاالت محددة بذاتيا

                                                           
 .، مرجع سابق354: سامي مجاؿ الدين اللوائح االدارية ص/ أنظرد - 1
/ كأنظر د-  كما بعدىا، 162ـ، مرجع سابق، ص 1993سامي مجاؿ الدين، أصوؿ القانوف اإلدارم، نظرية العمل اإلدارم، اإلسكندرية سنة / د - 2

  .392زلمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص/ ، كأنظر أيضا د279إبراىيم عبد العزيز شيخا، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص 
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     وبتعبيرآخر لئلدارة إصدار أوامر فردية، وفحوى األمر الفردي أف قرارا إداريا ضبطيا خاصا، يصدر بقصد 
، أو منع اجتماع أو 1تطبيقو عمى فرد معيف أو عدد مف األفراد المعينيف بذواتيـ، كاألمر بيدـ دار آيمة لمسقوط

 ، أو سحب رخصة معينة، أو األمر بحجز أعداد مف جريدة أو بفتح 3،  أوعرض فيمـ2مظاىرة أو مسيرة
. إلخ  ...، 4محؿ

   أما بالنسبة ألشكاؿ ىذه القرارات فإنيا يمكف أف تأخذ صيغة أوامر ونواىي فردية معينة بالذات، تمـز مف 
وجيت إليو بالقياـ بعمؿ أو االمتناع عف القياـ بعمؿ، كما يمكف أف تكوف عمى شكؿ ترخيص بموجبو يسمح 
لشخص معيف أو مجموعة معينة مف األشخاص  بمزاولة نشاط محدد ومعيف، وىذه األوامر قد تكوف كتابية 
وقد تكوف شفوية وكذلؾ باإلشارة، كاإلشارة التي يوجييا شرطي المرور لمسيارة أو المارة، أو اإلشارة اآللية 

، إال أنو يجب أف تستند تمؾ الييئات في إصدارىا لمثؿ 5المتمثمة في الضوء األحمر عند مفترؽ الطرؽ مثبل
ىذه القرارات عمى قواعد تنظيمية عامة  قانوف أو نظاـ ، لذلؾ ال يجوز ليا أف تتخذ مثؿ ىذه القرارات ، دوف 
ال اعتبرت غير مشروعة، وىذه القرارات تستنفذ مضمونيا بمجرد تطبيقيا ، 6إستنادىا إلى قاعدة تنظيمية عامة وا 
ويجب عمى ىيئات الضبط اإلداري عندما تتخذ مثؿ ىذه القرارات العامة أو الفردية أف توضح لممخاطبيف فييا 

. الشيء الممنوع القياـ بو، أو ما ىو واجب القياـ بو ؟ 

                                                           
 ـ،  27/03/2000 ادلؤرخة يف 2821، عدد (اخلرب)، جريدة (عناية)، يتضمن هتدًن ادلباين ادلهددة باالهنيار ادلتواجدة ببلدية 106: راجع القرار رقم - 1
 09-91، ادلعدؿ كادلتمم ٔتوجب القانوف رقم 163، ص 04ج ، عدد .ر. ـ، ج31/12/1989 ادلؤرخ يف 28-89أنظر يف ىذا اإلطار القانوف رقم - 2

، كاالستعراضات أك ٕتمعات األشخاص كبصورة عامة مجيع 62ج عدد .ر. ـ ادلتعلق باالجتماعات كادلظاىرات العمومية، ج02/12/1991ادلؤرخ يف 
 مكرر 06 كادلادة 02 كفقرة 01 فقرة 15، كال سيما ـ2377التظاىرات اليت ٕترم على الطريق العمومي، ٗتضع ادلظاىرات العمومية إذل ترخيص مسبق، ص 

 ادلظاىرات العمومية ىي ادلواكب كاالستعراضات أك ٕتمعات األشخاص كبصورة عامة مجيع التظاىرات اليت ٕترم على الطريق العمومي،)تنص 
 يتخذ كينفذ رئيس اجللس 16 ك14يس اجمللس ، كماجاء يف أحكاـ ادلادتُت رئمادلتعلق بصالحيات 10/10/1981 ادلؤرخ يف 267ػ81 ػ ادلرسـو رقم 3

كل االجراءات اليت من شأهنا أف تضمن حسن النظاـ كاالمن العمومي ككذلك احلفاظ على الطمأنينة كاآلداب العامة ، كما جيب عليو أف ...الشعيب البلدم
يقمع كل عمل من شأنو أف خيل بذلك ،  يضبط رئيس اجمللس الشعيب البلدم تنظيم العركض الفنية العمومية كيسلم الرخص القبلية لتنظيم العركض الفنيةاليت 

اليت ٘تس النظاـ العاـ  (أفالـ)تقاـ ٔتناسبة احلفالت اخلاصة مع إعطائها صبغة تضمن الطمأنينة العمومية ، كبادلخالفة  ديكن لرئيس البلدية منع العركض الفنية 
ـ الذم يضبط التنظيم ادلطبق على ادلنشآت ادلصنفة كحيدد قائمتها 03/11/1993 ادلؤرخ يف339ػػ 89:من ادلرسـو التشريعي رقم02:،كتنص ادلادة

ٗتضع كل منشأة موجودة ضمن قائمة ادلنشئات ادلصنفة قبل بداية عملها كحسب تصنيفها إما إلىًتخيص كإما إذل تصريح كيأٌب  ): ، تنص82:رقم:رج.،ج
 إخل   ....،  .. إجراء الًتخيص أك التصريح ادلذكورين يف ىذا ادلرسـو مسبقا كيف إطاراحًتاـ شركط كإجراءات القيد يف السجل التجارم

ـ الصادرة عن كزر الداخليةادلتضمنة 01/10/1992ـ ك 28/09/1992ـ  ك 31/08/1992 ك19 ك15:راجع يف ىذااالطار القرارات ادلؤرخة يف - 4
ـ الصادر عن كزير الداخلية كاجلماعات احمللية يتضمن رفع 06/10/1992: ، أنظر كذلك القرار ادلؤرخ يف 76:رج عدد.تعليق صدكر يوميات كطنية،ج 

الذم يضبط التنظيم الذم يطبق 03/11/1993ادلؤرخ يف339ػػ98من ادلرسـو التنفيذم رقم02:،   راجع ادلادة 77: تعلق صدكر يوميات كطنية ج ر، رقم
 . مرجع سابق 38 ك37 راجع   ناصر لباد، ، ص  .82:ج عدد.ر. ،ج02:على ادلنشآتادلصنفةكحيددقائمتها، كخاصة ادلادة 

5-  jrvero   op  cit   p,428                                                                                                    
 .  منو مرجع سابق 22:  ادلتعلق االجتماعات كادلظاىرات العمومية،السيما ـ19-91 ادلعدؿ كادلتمم ٔتوجب القانوف رقم 28-89ػراجع القانوف رقم 6



191 
 

    أما فيما يخص مدة سريانيا وبداية إلزاميتيا أي دخوليا حيز التنفيذ، تكوف ممزمة بعد عرضيا عمى 
المعنييف أو بعد نشرىا إف كانت عامة أو بعد اإلشعار الفردي ، وىذا بعد تدوينيا بتاريخ إصدارىا في السجؿ 

. البمدي،ثـ ترسؿ فورا إلى الوالي وىناؾ قرارات تنظيمية عامةال تنفذ إال بعد شير مف تاريخ إرسالو
أما فيما يخص القرارات المخالفة لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، فالقانوف ىنا واضح حيث أعطى الحؽ     

لموالي أف يبطؿ كؿ قرار صادر مخالؼ لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، كما يمكف لو أف يوقؼ القرارات البمدية 
، حيث أنو في بعض الحاالت ينتج عف التطبيؽ الشامؿ لبلئحة ضبطية 1مؤقتا ألسباب تخؿ بالنظاـ العاـ

نتائج وخيمة، إذ تجد اإلدارة نفسيا مضطرة أف ترخص باستثناءات فردية مخالفة لمقاعدة العامة تفاديا لتمؾ 
النتائج التي ستترتب، لكف القضاء اإلداري اشترط الكتساب ىذه االستثناءات الصفة الشرعية عدة  شروط 

 : 2وىي
 .نفسيا قد أجازت ىذا االستثناء (البلئحة)ػ يجب أف يكوف القرار التنظيمي  1
 .ػ يجب أال تكوف االستثناءات المرخص بيا تعػسػفيػة 2

 ػ أف تكوف ضرورية، ومبلئمة لمحفاظ عمى النظاـ العاـ، ويجب أف تعمؿ اإلدارة عمى المساواة بيف األفراد في 3
 .حالة التمتع بيذه االستثناءات

ـ مبينا ىذه الضروريات التي 13/02/1932     وفي ىذا اإلطار صدر حكـ مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 
 Société de)يتطمبيا النظاـ في صيانتو ، مؤكدا  خضوعيا  لمراقبة  القاضي  اإلداري،  وىذا  في  قضية 

la grande taverne) المتعمقة بضبطي المراقص وأماكف الميو العمومية، حيث رخص المجمس لرئيس ،
. 3البمدية بمنح استثناءات عف التنظيميف السابقيف

     أما الحالة الجديرة باالىتماـ ىنا وىي حالة إسناد القرارات الفردية إلى قواعد عامة تنظيمية، فإف الرأي 
. الراجح في الفقو يرى ضرورة ذلؾ، حيث أنو ال يجوز إصدار ىذه القرارات إال تطبيقا لقانوف أوالئحة

   غيرأف القضاء الفرنسي أجاز عدـ اإلسناد القانوني، وبالتالي أعطى اإلدارة حؽ إصدار ىذه القرارات في 
الظروؼ االستثنائية، التي تستمـز اتخاذ اإلجراء الضروري، بشرط أال يكوف المشرع قد اشترط صدور الئحة 

                                                           
 ال سيما 08-90أنظر القانوف البلدم رقم -  كما بعدىا، الفرع الثالث منو، مرجع سابق، 96 ال سيما ادلادة 10-11أنظر القانوف البلدم رقم  - 1

   .(ادللغي) منو، ادلرجع السابق، 80 ك79ادلادتاف 
، مرجع 131:عمورسيالمي ، ص: ، أنظر386:ـ ،ص1991عبد اهلل بسيوين عبد اهلل، القانوف اإلدارم، منشأة ادلعارؼ باألسكندرية سنة /راجع د - 2

 .سابق
3 - « … des dérogations spéciales à la réglementation par lui édictée profit de tous les exploitants de 
bals publics se trouvent dans des situations analogues, en les traitants également sans préférence, ni 
faveur, et dans la mesure où ses dérogations seraient compatibles avec le maintien du bon ordre, de la 
tranquillité publique ». 
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قبؿ أف تتخذ األوامر الفردية، ويجب أف يكوف ىذا األمر الفردي مما يدخؿ في مجاؿ الضبط اإلداري العاـ، 
، بسبب الفراغ القانوني، حتى ال تبقى اإلدارة 1ويجب أف يوجد ظرؼ استثنائي يستوجب اتخاذ ىذا األمر الفردي

درأ الخطر أسبؽ مف جمب )مكبمة األيدي أماـ أي طارئ ييدد النظاـ العاـ، وىذا الرأي طبقا لممبدأ القائؿ 
وفقا لما سمؼ وحسب الظروؼ الطارئة دوف تعسؼ أو مبالغة . وىو أمر يترؾ لئلدارة حرية التصرؼ (المنفعة

. حفاظا عمى النظاـ العاـ
    لقد أجاز القضاء أحيانا اإلعفاء مف أحكاـ التنظيـ الضبطي بقرارات فردية، عمى أف يكوف ىذا اإلعفاء في 
حدود القواعد والضوابط التي أرساىا القضاء اإلداري، حتى ال يفتح الباب لمتمييزوالمحاباة فيخؿ بقاعدة المساواة 

: ، وفيما يخص شروط ىذه القرارات التنظيمية الفردية، يمكف تمخيصيا فيما يمي2أماـ القانوف
     لقد توصؿ الفقو والقضاء إلى وضع شروط وضوابط يجب أف تتوفر عند اتخاذ ىذه القرارات الضبطية 

: الفردية وتتمثؿ باختصار في
 ػ يجب أف يصدر قرار الضبط اإلداري في إطار مبدأ الشرعية القانونية أي أنو يجب أف يصدر ولو أساسو 1

، 3القانوني والتنظيمي، المنظـ لمنشاط المراد إجراؤه
 .ػ  ويجب أف يكوف ىذا القرار الفردي مطابؽ مع ما ينص عميو التشريع والتنظيـ نصا وروحا2
 ػ يجب أف يصدر قرار الضبط اإلداري مف ذوي االختصاص بسبب ارتباط شخص أو أشخاص معنييف 3

بمكاف معيف، حيث أف سمطة الضبط المحمية أعمـ وأقدر مف غيرىا عمى اتخاذ اإلجراءات  
 .4الضرورية ألنيا األدرى بظروؼ المكاف والبيئة وطبيعة المنطقة وسكانيا واحتياجاتيـ

ال يعتبرالقرارمعيبا4  .ػيجب تحديد موضوع القرار اإلداري وذلؾ بتوافر أوضاع واقعية توجب إصداره،وا 

ف التقدير  5 ػ يجب أف تكوف غاية القرار اإلداري واضحة ومحددة لمحفاظ عمى النظاـ العاـ بعناصره ، وا 
الضبطي محدد، حيث أنو مقيد بما ييدؼ إليو المشرع، وكذلؾ فيو مقيد بما يراه القاضي اإلداري في 

 تكييفو 

 

                                                           
زلمود / ، عن د245 ك244، ص 03توفيق العطار، القانوف اإلدارم، ط / ،  أنظر د. 286عبد اهلل بسيوين عبد اهلل، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1

 .76زلمود سعد الدين شريف، مرجع سابق، ص / أنظر د. - 394عاطف البنا، مرجع سابق، ص 
، 24ـ  ، ص 10/03/1913 يف « Pavault » ، حكم رللس الدكلة الفرنسي يف قضية 77زلمد سعد الدين الشريف، مرجع سابق، ص / أنظر د - 2

زلمد فؤاد عبد الباسط، القانوف اإلدارم، جامعة اإلسكندرية، دار الفكر العريب / ، راجع د394زلمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص / مشارإليو د
 . كما بعدىا264ـ، ص 1999اإلسكندرية لعاـ 

 .102منيب  زلمد ربيع، ضمانات احلرية يف مواجهة سلطات الضبط اإلدارم،مرجع سابق  ، ص  - 3
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. 1لمقرار، ىؿ ىو مطابؽ إلرادة المشرع وما يقصده المشرع 6

:       األعماؿ المادية أك التنفيذ الجبرم كأ سمكب لمتنظيـ اإلدارم :الػفػرع الثانػي 
فما ىو الدافع .     إف اإلدارة لتحقيؽ غايتيا تمجأ إلى األعماؿ القانونية، وكما تمجأ أيضا إلى األعماؿ المادية

 اللتجاء اإلدارة إلى ىذا األسموب األخير؟
      مف دوافع أو مبررات ىذه األعماؿ المادية التي تقوـ بيا اإلدارة مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ ،ىي 
مقتضيات الحياة العممية، إذ أف ضرورة الحفاظ عمى النظاـ العاـ، تستمـز في بعض األحياف اتخاذ إجراءات 

مادية سريعة، قد ال تتفؽ مع بطء اإلجراءات القضائية، ىذا مف جية، ومف جية أخرى، نجد أف التشريع نفسو، 
يضع تحت تصرؼ ىيئات الضبط اإلداري ما تحتاجو مف موظفيف وعماؿ، لكفالة تنفيذ ىذه االعماؿ المادية 

. إلجراءات الضبط ، ويسمح ليذه الييئات باالتجاه إلى القوة العامة في ىذا السبيؿ
نستنتج أف اإلدارة أصبل يحؽ ليا التدخؿ قبؿ القضاء، فالقاعدة العامة تقتضي تدخؿ القضاء مقدما ال مكاف 
استعماؿ القوة المادية العامة، وتدخميا في ىذه الحالة يكوف مف أجؿ تنفيذ حكـ القضاء، أما استعماؿ القوة 

المادية لتنفيذ إجراءات الضبط اإلداري، فمعناه االستغناء عف التدخؿ السابؽ لمقضاء، إذ أف ىيئة الضبط تمجأ 
.                                                                                                                    إلى القوة المادية مباشرة، وليس تنفيذا لحكـ قضائي 

ال بقيود وحدود 2: وليذا نضيؼ رأينا إلى رأي مف يرى   أنو يجب أف يبقى ىذا االجراء استثنائيا، وال يباشرا 
. وشروط واضحة وتحت الرقابة الشديدة، وىذا نظرا لخطورة ىذه االعماؿ المادية عمى حقوؽ وحريات االفراد

التنفيذ :       وتتمثؿ ىذه االعماؿ المادية في نوعيف أو أسموبيف ندرسيما بإيجاز في النقطتيف التاليتيف ىما
. الجبري أو المباشر  ثـ الجزاء اإلداري 

حؽ اإلدارة في أف تنفذ أوامرىا عمى األفراد  )ولقد عرؼ بأنو :  الجػبػرم كشػركطػو الػتػنػفػيػذ: أكال 

 .3 (بالقوة الجبرية دوف حاجة إلى إذف سابؽ مف القضاء 

                                                           
زلمد عبد / أنظر أيضا د- 84خالد خليل الطاىر،القانوف اإلدارم،مرجع سابق ص :،أنظر166صليب بكَتة، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / ػ أنظر د1

  .264ـ،ص1999الفؤاد عبد الباسط، القانوف اإلدارم، جامعة اإلسكندرية،دار الفكر العريب عاـ 
زلمد /د:، مرجع سابق ، انظر84:خالد خليل الظاىر، القانوف اإلدارم ، ص/ د: ، مرجع سابق، كانظر166:صليب بكَت ، القانوف االدارم،ص/د:أنظر -2

اجتهادات :  كما بعدىا ، كيف اجملاؿ التطبيقي أنظر246ـ،ص1999:فؤاد عبد الباسط ، القانوف اإلدارم ، جامعة االسكندرية ، دار الفكر العريب ، عاـ 
ـ ،ضد بلدية البليدة ، سلالفة . ح :ـ قضية 15/07/2002:  بتاريخ 003927: رللس الدكلة اجلزائرم الغرفة الرابعة عل سبيل ادلثاؿ الاحلصر قضية رقم 

ؼ ، قرار إدارم كالئي . ب : ـ قضية كارل كالية اجلزائر ضد 23/09/2002:  جلسة بتاريخ 6195: إخل  ، ككذلك قضية رقم....الطرؽ من النظاـ العاـ 
 (نعم )غلق حانة دلدة غَت زلدكدة بغرض احملافظة على النظاـ العاـ كاآلداب العامة ،ال ، السلطة القضائية ىي ادلختصة للبت يف الغلق النهائي للمحل، : 

 .  كغَتىا من اإلجتهادات للحفاظ على احلقوؽ كاحلريات، 78ػ 4: من األمررقم07: ادلادة 
 .ـ1991:سليماف زلمد الطماكم، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، دراسة مقارنة ، مطبعة عُت مشس ، القاىرة عاـ/ د - 3
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     فالمقصود بالتنفيذ الجبري ىو أف لمييئة أو لسمطات الضبط اإلداري، أف تمجأ إلى استعماؿ القوة العامة 
إلعادة النظاـ الذي لحؽ بو نوع مف االضطراب أو المعرض لبلضطراب دوف أف تنتظر الحصوؿ عمى اذف 

 ،أو التنفيذ 1سابقمف القضاء، وىذا اإلجراء في الواقع يدخؿ في نطاؽ تطبيؽ النظرية العامة لمتنفيذ المباشر
الفوري لمقرارات اإلدارية ، كاستعماؿ السمطات العمومية لمقوة المادية لتفريؽ أفراد أرادوا إقامة مسيرة ولـ يقدموا 

. طمبا لئلدارة أو قدموه ورفض مف الجيات المعنية بإعطاءالرخصة 
    ففي ىذه الحالة فإف سمطات الضبط اإلداري التي تتمتع بامتيازات السمطة العامة ،  يمكنيا أف تستعمؿ 
القوة المادية لتفادي المساس بالنظاـ العمومي أو إرجاعو إلى حالتو الطبيعية، إال أف ىذا اإلجراء يجب أف 
يكوف إجراء استثنائيا ال يطبؽ إال عند الضرورة القصوى، ووفقا لمتشريع والنتظيـ المعموؿ بيما، في الدوؿ 
الديموقراطية المتحضرة ، نظرا لخطورتو عمى حرية وحقوؽ األفراد كما سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ، ألف القاعدة 

العامة تقتضي تدخؿ القضاء مقدما إلمكاف استعماؿ القوة العامة ، وبتعبير آخر أف التنفيذ الجبري أو المباشر 
يعني أف اإلدارة تصدر قرارات إدارية ضبطية تقـو بتنفيذىا دوف الحاجة إلى تدخؿ القضاء، حيث أنو كمما 

امتنع األفراد عف تنفيذ قراراتيا تقـو اإلدارة بتنفيذىا عمييـ جبرا، وذلؾ مف اجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ، وىذا 
التنفيذ يعتبر مف أىـ مظاىروامتيازات  اإلدارة العامة ، ومف أخطرىا عمى حقوؽ وحريات االفراد،وىناؾ نوعاف 

: مف التنفيذ مختمفاف ىما 

، مثؿ فصؿ موظؼ أو رفض (التنفيذ المباشر)ػ  تنفيذ الضبط مباشرة دوف الحاجة إلى قصرأو قوة لتنفيذه وىو  1
 .إلخ...ترخيص أو رفض إصدار جواز سفر، 

ولو أمثمة عديدة منيا، إبعاد أجنبي، ىدـ منزؿ آيؿ  (التنفيذ الجبري)ػ  تنفيذ الضبط بصفة قصرية معناه  2
لمسقوط، تفريؽ مظاىرة أو موكب ممنوع بقرار لعدـ الحصوؿ عمى رخصة التجمع أو المظاىرة، غمؽ محؿ 

إلخ، ويعتبر التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري المجاؿ الخصب ليما ىو ...ألحد التجارأو ألفراد ووضع ختـ عميو، 
الضبط اإلداري والمجاؿ األساسي لتطبيقيما، أما فيما يخص اإلجراءات الضبطية الشديدة الخطورة وىي 

حاالت استعماؿ السبلح، وحاالت مشاركة الجيش في المحافظة عمى النظاـ العاـ، فيي موضوع تنظيمات 
 ألنيا تتعمؽ بحياة األفراد وليس بحرياتيـ فقط، واستعماؿ السبلح يكوف مقتصرا عمى حاالت 2يحتاج إلىالدقة

                                                           
  j .rivero  op  cit .p. 428 -:، ػأنظر. 386عبد اهلل بسيوين عبد اهلل، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1
ـ ادلعدؿ كادلتمم ادلتضمن 08/06/1966ادلؤرخ يف156ػػ66:من القانوف رقم97: ، مرجع سابق، راجع ادلادة488 -91:أنظريف ىذا اإلطارادلرسـو رقم- 2

أك يعترب التجمهر مسلحا إذا كاف . ػ التجمهر غَت السلح الذم من شأنو اإلخالؿ باذلدكء العمومي2. ػ التجمهر ادلسلح 1: قانوف العقوبات جاء فيو ما يلي
أحد االفراد الذين يكونونو حيمل سالحا ظاىرا أك إذا كاف عدد منهم حيمل أسلحة سلبأة أك أم أشياء ظاىرة أك سلبأة استعملت كاستحضرت الستعماذلا 

كجيوز دلمثلي للقوة العمومية الذين يطلبوف لتفريق التجمهر أك للعمل على تنفيذ القانوف اك حكم أك أمر قضائي استعماؿ القوة إذا كقعت عليهم . كأسلحة 
 .488ػ 91: إخل   راجع تفصيل ذلك ادلرسـو رقم....، كيف بعض احلاالت يكوف تفريق التجمهر بالقوة ...أعماؿ عنف أكاعتداء مادم 
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معينة، مثالو كمحاولة فرار المساجيف أو قياميـ بتيديد حراس وأعواف إدارة السجوف، وما يجدر ذكره ىو يجب 
أف يراعى عندإطبلؽ النارعدـ وجود وسيمة أخرى لمقياـ بالتنفيذ المباشر، وأف يكوف مسموحا لمجية القائمة بذلؾ 

فمنيـ مف يرى : قبؿ إطبلؽ النار، وأف الفقو قد اختمؼ فيما يخص مبررات التنفيذ الجبري، ونوجزآرائيـ فيمايمي
بأف االعتبارات العممية التي تبرر التنفيذ الجبري تكمف في المحافظة عمى النظاـ العاـ أو إرجاعو إلى حالو 
 ، 1العادي، في حالة اإلخبلؿ بو تتطمب في الكثير مف األحياف القياـ باتخاذ إجراءات مادية مستعجمة وسريعة

 ػإذا كاف القراراإلداري 1: الذي  يرى بأف امتياز التنفيذ الجبري يبرر العتبارات ثبلث 2أما بالنسبة لمفقو الفرنسي
يتعمؽ بالمرافؽ العامة ففي ىذه الحالة فإف التنفيذ الجبري تبرره وتمميو ضرورة احتراـ مبدأ سير المرافؽ العامة 

. بانتظاـ واضطراد المعروؼ في القانوف اإلداري 

 ػ  إف القرار الذي يكوف تعبيرا عف السمطة العامة، فإف ىذه األخيرة تقـو عادة بتنفيذ إرادتيا عمى األفراد 2
 .وبوسائميا دوف المجوء إلى وسائؿ خارجية

.  ػ   افتراض المشروعية في القرارات التي تقـو اإلدارة بتنفيذىا3 
 فيرى أف اعتبارات مبررات التنفيذ الجبري ترجع إلى عمة طابع الضرورة الذي يمتاز بو غالبية أما الرأم الثالث 

. 3تدابير الضبط اإلداري، وأيضا بسبب مقتضيات النظاـ العاـ العاجمة
: 4    والتنفيذ الجبري يكوف عف طريؽ القوة وال يكوف مشروعا إال إذا توفرت فيو الشروط التالية

أػوجود نص قانوني أوالئحي يخوؿ السمطة اإلداريةاستعماؿ القوة المادية،أي يجب أف يكوف ىذا االستعماؿ  
.  ليا سند قانوني، مع امتناع األفرادعف تنفيذىا طوعا رغـ الميمة المعطاة ليـ5لتنفيذ قرارات مشروعة

ب ػ عند حالة الضرورة واالستعجاؿ، أي أف تواجو سمطة الضبط اإلداري حالة خطر جسيـ ييدد النظاـ العاـ، 
ويتعذر دفعو بالطرؽ القانونية العادية، وكما يتعذر الحصوؿ عمى إذف مف القضاء بالسرعة المطموبة لمواجية 

 .ما يعرض في مثؿ ىذه الحاالت

                                                           
1- j. Castagne. Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police administrative, thèse, 
Bordeaux, 1961, p 45. 
2 - M. Hauriou. Précis élémentaires de droit administratif, p 362 et 365. 
3 - G. Vedel. Droit administratif, Op, Cit, p 720.  

 . كما بعدىا،مرجع سابق 163أنظر عبد العليم عبد اجمليد مشرؼ، ، ص - 2

زلمود سعد الدين شريف، مرجع / ،د817فؤاد مهنا، القانوف اإلدارم ادلصرم كادلقارف،مرجع سابق ص/  عن د52راجع أمحدعامرادلختار مرجع سابق،ص -4
 . 239زلمد كامل ليلى، نظرية التنفيذ ادلباشر يف القانوف اإلدارم، دراسة مقارنة للتشريع كالفقو كالقضاء،دار الفكر العريب، ص / ،د50سابق،ص

/ أنظر د- ، مرجع سابق، . 387عبد اهلل بسيوين عبد اهلل ص / أنظر د- 163سامي مجاؿ الدين، أصوؿ القانوف اإلدارم، نظرية العمل اؿ/ أنظرد - 5
 مرجع سابق.  85،  أنظر خالد خليل الطاىر، القانوف اإلدارم، دراسة مقارنة،ص.مرجع سابق.486ماجد راغب احللو، القانوف اإلدارم،ص 
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الضرورات تبيح )ج ػ أف تكوف اإلجراءات المتخذة ىي الوسيمة الوحيدة لدفع الخطروعمى أساس قاعدة 
، وأف يتـ استخداـ ىذه الوسائؿ بالقدر الذي تقتضيو الضرورات مع خضوعيا لرقابة القضاء (المحضورات
 ، أما بالنسبة لمبررات ىذا األسموب القصري في القانوف اإلداري ػ رغـ االختبلؼ الفقيي الموجز 1المختص

آنفاػ فإف طبيعة ميمة الضبط اإلداري وغايتو التي تتطمب اتخاذ إجراءات سريعة، ولضماف تحقيؽ النظاـ العاـ 
يجب اتخاذ قرارات ضبطية عاجمة، ألف السمطات المحمية وغيرىا المكمفة بوظيفة الضبط اإلداري، لو تريثت 
وانتظرت تدخؿ القضاء مسبقا لتنفيذ قراراتيا العاجمة فيما يخص ىدؼ الضبط اإلداري، ألدى ذلؾ إلى نتائج 
سمبية وقد تكوف وخيمة، وعدـ المحافظة عمى النظاـ العاـ في وقتو قد يؤدي إلى إفبلت زماـ األمور مف يدىا 
أي السمطات، وبالتالي فعممية التنفيذ الجبري المباشر يكوف في بعض الحاالت مف واجباتيا وأكثر مف ضروري 

. لمحفاظ عمى النظاـ العاـ بمفيوميو 
 الدولة الفرنسي قد أصدر حكما في 2       وفيما يخص تطبيقات ىذا األسموب قضائيا نجد أف مجمس

، حيث سمح لمعمدة عند الضرورة مف أجؿ الحفاظ عمى (Société MAGG)ـ في قضية 18/01/1924
تبلؼ مواد غذائية فاسدة معروضة لمبيع وكذلؾ الحكـ الذي أصدره .الصحة العامة أف يصدر أمرا بمصادرة وا 

حيث أجاز لئلدارة بأف تمنع االجتماعات العامة في  (René Benjamin)ـ في قضية 19/03/19232في 
حالة ما إذا كاف المنع ىو الوسيمة الوحيدة لتدارؾ ما قد يترتب عمى االجتماع مف خطر عمى النظاـ العاـ 

. واألمف العاـ

:   مػاىػيػة الػجػزاء اإلدارم الػضػبػطػي : ثانيا 
    :اإلدارم الضػبػطػي تػعريػؼ كخػصػائص كطػبػيػعػة الجػزاء ( أ

ىو ذلؾ التدبير الوقائي المراد بو اتقاء االخبلؿ بالنظاـ العاـ، وبوادره وخفيت عواقبو، : ػ تػعػريػفػو 1

، وىذا الجزاء اإلداري قد يكوف ماليا كالمصادرة، وقد يكوف مقيدا 3وىو ال ينطوي بذلؾ عمى معنى العقاب
لمحرية كاالعتقاؿ وابعاد األجانب، وقد يكوف مينيا كسحب الترخيص واالغبلؽ المؤقت لممنشأة  ، وتنفذه 
اإلدارة بصفتيا صاحبة السمطة القائمة عمى ميمة الحفاظ عمى النظاـ العاـ، وال تقـو بو بوصفيا قائمة 

مقاـ القضاء، بمعنى أف الجزاء اإلداري ال يخرج في طبيعتو عف األساليب السابقة، فقد يكوف تنفيذا لبلئحة 

                                                           
 مرجع سابق. 405عوابدم عمار، القانوف اإلدارم، ، ص / أنظر د - 1
 .641 ك640ـ، ص76، سنة 4سليماف زلمد الطماكم، النظرية العامة للقرارات اإلدارية،دار الفكر العريب، مصر،ط / د -   2
 .359زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / راجع د - 3
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التدبير الشديد الواقع عمى )، وفي تعريؼ آخرأف المقصود بو 1أو لقرار فردي تقـو اإلدارة بتنفيذه جبريا
 .2(الصالح المادي أواالدبي لمفرد وتتخذه اإلدارة بغية حماية ناحية مف نواحي النظاـ العاـ

التدبير الوقائي ):      أما تعريفنا لمجزاء اإلداري الضبطي الذي توقعو السمطات أو ىيئات الضبط اإلداري ىو
، لذلؾ ال يتضمف ىذا  (الذي تتخذه اإلدارة التقاء حالة الخطر الذي ييدد كياف النظاـ العاـ في أحد عناصره

الجزاء معنى العقوبة إنما ينطوي عمى معنى التيديد ىدفو الوقاية والحيمولة دوف وقوع الخطر الذي ييدد النظاـ 
العاـ ،  ويشترط في ىذا الجزاء أف يتقرر بموجب نصوص صريحة، غير أف اإلدارة ىي التي تستقؿ بتوقيعو 

. بموجب قرارات فردية 
  :  لمجزاء اإلداري عدة خصائص يمتاز بيا نجمميا فيما يمي:ػ مػمػيػزاتػو 2
 . ػ ىو جزاء اداري توقعو اإلدارة مف تمقاء نفسيا2.                         ػ ىو تدبير إداري مؤقت 1
نما غايتو  3 ػ  ىو تدبير ضبطي وقائي ىدفو المحافظة عمى النظاـ العاـ وال ينطوي عمى معنى العقاب وا 

 .       إجبار المخؿ بالنظاـ العاـ االمتثاؿ لحكـ القانوف
. 3ػ  إنو يجمع بيف خصائص التدبير في نفس الوقت4  
  فيو أسموب يختمط فيو التدبير بالتنفيذ، ويطمؽ عميو بالجزاء ألنو فيو مساس  : بالنػسبػة لطبػيعػتػو ػ3 

خطير بحرية الفرد أو بمالو أو بنشاطو، وىذا المعنى اف اشترؾ فيو مع الجزاء القامع، إال أف الجزاء اإلداري 
، 4الوقائي ينطوي عمى أمر آخر، ىو منع مصدر التيديد، بحيث ال يمكف اإلضرار بالغير

        إف  :تمييز الجزاء الضبطي اإلدارم عف الجزاء الجنائي ثـ الجزاء التأديبي  (ب

الجزاء اإلداري فاإلدارة ىي التي تستقؿ بتوقيعو دوف تدخؿ مف القضاء، كما أف غايتو وقائية عمى عكس 
الجزاء الجنائي حيث تستقؿ بتوقيعو المحاكـ وغايتو عقابية الحقة عمى ارتكاب الجريمة لذلؾ يكوف ىذا الجزاء 
نيائيا، بينما يكوف الجزاء اإلداري مؤقتا وتيديديا يراد بو تيديد اإلرادة الشخصية لؤلفراد لبلنصياع إلى حكـ 

التنظيـ بقصد صيانة النظاـ العاـ، كما أف الجزاء اإلداري ال يخضع إلى قوة الشيء المقضي بو، لذلؾ يجوز 
. لئلدارة الرجوع في قرارىا عمى عكس الجزاء الجنائي 

 سواء كاف الذي يقـو بتوقيعو :أما بالنسبة لتمييز الجزاء اإلدارم الضبطي عف الجزاء التأديبي ػ 
 :ىو الرئيس اإلداري أو محكمة تأديبية أو المرافؽ المينية عمى أعضائيا فيو كالتالي

                                                           
 .97عامر أمحد ادلختار، مرجع سابق، ص  - 1
 .96عن عامر أمحد ادلختار، مرجع سابق، ص . 57زلمود سعد الدين شريف، ، مرجع سابق، ص / د - 2
 .97أنظر داًن بلقاسم، النظاـ العاـ الوضعي كالشرعي، مرجع سابق، ص  - 3
 .97داًن بلقاسم، مرجع سابق، ص  - 4
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    إف الجزاء التأديبي يعاقب عمى اإلخبلؿ بنظاـ المرفؽ وىو ذو طابع عقابي، وليس بالطابع الوقائي وبالتالي 
فإف الجزاءات التأديبية ال تعتبر مف أساليب الضبط اإلداري خاصة أنيا ال ترمي إلى حماية النظاـ العاـ بينما 

الذي يوسع مف مدلوؿ الضبطاإلداري، ويدرج العقوبة التأديبية  (Papin Colaidis)يبلحظ البعض مثؿ 
ضمكف الجزاءات اإلدارية المعتبرة أسموبا مف أساليب الضبط، وذلؾ بسبب توسيعو لمدلوؿ النظاـ العاـ إذ 

،  وكما يبلحظ أنو متى كاف لمجزاء اإلداري 1يجعمو يشمؿ المحافظة عمى النظاـ الداخمي لممرفؽ العاـ الداخمي
طابع عقابي، فإننا نجد القضاء يتجو إلى إحاطتو بضمانات إجرائية تقترب مف ضمانات المحاكمات الجنائية، 
وأوجب مواجية الشخص بما ىو منسوب إليو، وتمكينو مف الدفاع عمى نفسو قبؿ أف توقع العقوبة غير أف ىذه 
الضمانات ليست الزمة عندما يكوف الجزاء المراد توقيعو وقتيا ىدفو صيانة النظاـ العاـ، ألف األسموب الوقائي 
ىو مف التدابير العاجمة التي يمجأ إلييا اتقاء إنذار ميدد لمنظاـ العاـ، فمف االسراؼ أف نفرض عمى ىيئات 

الضبط مراعاة ىذه الضمانات، في حالة عدـ وجود نص تشريعي أو الئحي يوجب عمييما سماع دفاع صاحب 
. 2الشأف

     وكما يبلحظ أف الجزاءات اإلدارية الوقائية ليست كميا مف أساليب الضبط إال إذا كاف الغرض منيا 
صيانة النظاـ العاـ، والواقع أف تزايد تدخؿ الدولة في المجاؿ االقتصادي قد ترتب عميو، إلى جانب الجزاءات 

ذات الطابع العقابي اتخاذ كثير مف الجزاءات الوقائية التي تستيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ االقتصادي 
واالجتماعي، مثؿ فرض ضريبة عمى أراضي الفضاء لحث أصحابيا عمى البناء، وىنا تظير صعوبة تحديد 

طبيعة بعض الجزاءات في المجاؿ االقتصادي إذا كانت وقائية أو عقابية ، وأما أشكاؿ الجزاء اإلداري 
الضبطي نجد أنو توجد صور عديدة و الجزاءات التي تفرضيا السمطات لممحافظة عمى النظاـ العاـ ، وقد 

تطورت ىذه الجزاءات بتطور مفيـو النظاـ العاـ إذ أف دخوؿ المجاؿ االجتماعي واالقتصادي في ىذا المفيـو 
قد أدى إلى تنوع الجزاءات اإلدارية التي تستيدؼ صيانة النظاـ العاـ في جوانبو االقتصادية واالجتماعية كما 
ىوالحاؿ في فرض الضرائب عمى أصحاب األراضي الفضاء بقصد حثيـ عمى بناءىا، وسمطة اإلدارة في الزاـ 

المالكيف في استكماؿ المباني المعدة لمسكف،وفي حالة امتناعيـ تفرض عمييـ غرامات مالية ذات طابع 
تيديدي،وكذلؾ سمطتو في الغاء ترخيص إلقامة مشروع اقتصادي يدخؿ في نطاؽ الخطة االقتصاديةإذا لـ يتـ 

.  إلخ..تنفيذه خبلؿ المدة المقررة لو،وكذلؾ مصادرة السمع المستوردة دوف إذف باالستيراد

                                                           
 .397زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1
، ككذلك احلكم ادلشار إليو كالصادر عن رللس الدكلة  الفرنسي يف . 295زلمود سعد الدين شريف، مرجع سابق   ، ص / أنظر د - 23

 .Dame Hubert Crépue .398زلمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص / عن د. 200ـ يف قضية اجملموعة، ص 11/12/1946
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ػ 1 : إف أشكاؿ ىذه اإلجراءات اإلدارية التقميدية تتمثؿ فيما يمي:صػكرالجزاء اإلدارم الضبػطػي  ( ج
وىو إجراء اداري خطير تمجأ إليو اإلدارة ضد شخص لـ يرتكب جريمة محددة، ولكف  :االعػتػقاؿ اإلدارم 

تعتقد اإلدارة أنو ييدد النظاـ العاـ في الدولة بخطر ما، وبما أف ىذا االجراء يتخذ صفة وطبيعة القرار اإلداري 
فإنو يكوف خاضعا إلى رقابة اإللغاء ،  ونظرا لخطورة ىذا األسموب االستثنائي، فإف التشريع الفرنسي لـ يأخذ 

ـ خبلؿ الحرب العالمية 1944عاـ : بو إال في فترات حرجة وعصيبة مف تاريخ فرنسا، حيث طبؽ مرتيف
، وفي المرتيف تناوؿ المشرع الفرنسي أسموب 1ـ أثناء الحرب التحريرية في الجزائر1958الثانية، ثـ سنة 

االعتقاؿ اإلداري بالتنظيـ وأخضعو لوجوب إخطار لجنة برئاسة قاض خبلؿ ثمانية أياـ لتفحص البواعث 
والمبررات الجدية الداعية إلى اتخاذ ىذا االجراء، وتقدـ رأييا ومبلحظاتيا إلى  

 .2وزير الداخمية
ىي نزع الماؿ وقد ترد عمى أشياء محرمة بذاتيا كمصادرة األسمحة المضبوطة  : ػ المصادرة اإلداريػة 2

بعد انقضاء الدعوى الجنائية، وقد تنصب عمى المواد المخدرة التي عثرت عمييا السمطات اإلدارية، وىي اجراء 
مف إجراءات ضبط النظاـ العاـ بصفة استثنائية ينصب عمى شيء أو ماؿ معيف جبرا وبدوف مقابؿ، ويمكف أف 

يطبؽ جزء المصادرة عمى أشياء يحـر تداوليا أو ممنوعة قانونا كمصادرة صحيفة معينة أو مصادرة المواد 
، ومصادرة المطبوعات، والمنشورات التي تتضمف تيديدا لمنظاـ العاـ السياسي أو األخبلقي، 3الغذائية الفاسدة

غير أنو يجب مبلحظة أف خطورة المصادرة تقتضي عدـ اطبلؽ حرية اإلدارة فييا، لذلؾ ال بد مف نص 
ال يعتبر قرار المصادرة باطبل  .4تشريعي يقررىا ويجيزىا، وا 

إف الترخيص الذي يتـ بقرار اداري ىو تصرؼ مؤقت بطبيعتو قابؿ لمسحب أو  :ػ  سػحػب الػترخػيػص 3 
، ويتمثؿ في 5التعديؿ في أي وقت ومتى اقتضت ذلؾ المصمحة العامة التي تتمثؿ في مصمحة النظاـ العاـ

سحب ترخيص كاف مقررا لمزاولة نشاط معيف بقصد صيانة النظاـ العاـ ألف الترخيص فقد أحد شروطو 
التنظيمية أو التعاقدية كما ىو الحاؿ في سحب رخصة أحد المصانع إذا كاف استمرار نشاطو يعرض الصحة 

                                                           
 .399عن زلمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص . 116منيب ربيع، ضمانات احلرية، مرجع سابق، ص / راجع د - 1
 الذم حدد مدة 201ػ91: ، كيف اجلزائر صدرادلرسـو التنفيذم  رقم.399زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 2

  الذم دل حيد مدة اإلعتقاؿ 75 ػػ 92:اإلعتقاؿ اإلدارم ادلتخذ يف حالة احلصار بأربعُت يوما قابلة للتجديد مرة كاحدة فهو عكس ادلرسـو التنفيدم رقم 
مراد بدراف، الرقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة العامة يف : اإلدارم ، كنتج عن ذلك عمليا اإلبقاء على األشخاص معتقلُت لسنوات ، مرجعاف سابقاف ، انظر

 73:ـ، ص1988: الظركؼ اإلستثنائية دراسة مقارنة ، دار ادلطبوعات اجلامعية االسكندرية عاـ
 . كلغ من اللحـو بسببافتقارىا لشركط النظافة، كمواداستهالكية أخرل445ـ، حيث ًب حجزأكثر من 13/12/2000،يف 3043جريدة اخلربالعدد _3
 .401زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف االدارم مرجع سابق، ص / راجع د - 4
 ، ادلعدؿ كادلتمم ادلتعلق بتنظيم 05ػ17:  كما بعدىا، راجع القانوف رقم404زلمود عاطف البنا،الوسيط يف القانوف االدارم مرجع سابق، ص / راجع د - 5

 .حركة ادلركر عرب الطرؽ كسالمتها كأمنها ،فيما يتعلق بسحب رخصة السياقة ، مرجع سابق
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العامة لمخطر، و إجراءات سحب الترخيص تعتبر مف األعماؿ اإلدارية التي تخضع إلى رقابة القضاء، حيث 
يمكف ليذا القضاء مراقبة مشروعية قرار سحب الترخيص مف خبلؿ فحص صحة الوقائع التي أسند إلييا القرار 

. وكذلؾ فحص مشروعية الغاية التي استيدفيا 

المعطاة لمسمطات الضبطية لممارسة مياميا في ىذا المجاؿ، وبصفة موجزة     ػ  أ ما الكسائؿ القانكنية
أف ىناؾ نصوص تشريعية عديدة أعطت ليذه السمطات كؿ الصبلحيات لممارسة وظيفة الضبط اإلداري 

  والبمدي، 1وخاصة في ىذا العنصر بالذات، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ما جاء في احكاـ القانوف الوالئي
وىما عمى التوالي بالنسبة لؤلوؿ ال سيما ما جاء في احكاـ مواده المتعمقة بيدؼ الضبط اإلداري بأف الوالي ىو 

المسؤوؿ عف المحافظة عمى النظاـ واألمف والسبلمة والسكينة العامة، بعدما نص ىذا القانوف عمى تكميؼ 
الوالي بالسير عمى تنفيذ القوانيف والتنظيمات، وتحقيقا ليذه المياـ وضعت تحت تصرؼ الوالي مصالح األمف 
لتطبيؽ القرارات المتخذة في إطار ميامو المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما ، وكما يمكف 
لموالي أف يطمب تدخؿ تشكيبلت الشرطة والدرؾ الوطني المتمركزة في إقميـ الوالية عف طريؽ التسخير في 

. حالة الظروؼ االستثنائية إف اقتضت الطروؼ ذلؾ
 الذي يحدد سمطات الوالي في ميداف االمف والمحافظة عمى النظاـ العاـ، 3732-83      أما المرسـو رقـ 

وىو تطبيؽ لمقانوف الوالئي المذكورأعبله، حيث أعطى ىذا المرسوـ صبلحيات واسعة لموالي لممارسة ميامو 
في مجاؿ الضبط اإلداري الوالئي ال سيما ما جاء في احكاـ المادة األولى منو، التي تنص عمى وجوب قياـ 
الوالي في إطار القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيما باتخاذ جميع اإلجراءات التي مف شأنيا أف تضمف في كؿ 
األحواؿ السمـ واالطمئناف والنظافة والسكينة العامة ، أما المادة الثانية منو نصت عمى ما يضمنو الوالي وىو 

ما يدخؿ في إطار ىدؼ الضبط اإلداري بمفيومو الواسع، ولتحقيؽ ذلؾ نص في الباب الثاني مف ىذا المرسـو 
 منو حيث تنص عمى 05حيث جاء عمى سبيؿ المثاؿ في احكاـ المادة  (طرؽ التدخؿ ووسائمو)تحت عنواف 

أنو توضع لدى الوالي في إطار القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيما مف أجؿ ممارسة ميامو وسمطاتو فيما 
: يخص حفظ النظاـ العاـ واألمف العاـ في الوالية المصالح التالية

 .ب  ػ   مصالح الدرؾ الوطني.                                   أ  ػمصالح األمف الوطني
 منو مف أجؿ ممارسة 25وغيرىا مف المواد يطوؿ شرحيا في ىذا المقاـ، ال سيما ما جاء في منطوؽ المادة 

ميامو عمى أحسف وجو والمتمثمة في المساعدة الكبرى التي يقدميا رؤساء الدوائر لممسؤوؿ األوؿ عمى مستوى 
 مف 13الوالية فيما يخص ىذه النقطة بالذات أي النظاـ العاـ بمفيوميو ، وكذلؾ ما جاء في أحكاـ المادة 

                                                           
. ، مرجع سابق(ادللغى) ادلتعلق بالوالية 09-90أنظر القانوف رقم -  ادلتعلق بالوالية، مرجع سابق، 07-12أنظر القانوف رقم  - 1

 .، مرجع سابق(ادللغى) ادلتعلق بالبلدية 08-90أنظر القانوف رقم -  ادلتعلق بالبلدية، مرجع سابق،10-11أنظر القانوف رقم    - 
 .، مرجع سابق373-83 من ادلرسـو رقم 25 إذل 01راجع احكاـ ادلواد  - 2
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 المتضمف انشاء سمؾ الحرس البمدي ويحدد ميامو وتنظيمو حيث تنص 265-96المرسـو التنفيذي رقـ 
يعتبر الوالي السمطة اإلدارية المسؤولة عف إقامة وحدات الحرس البمدي التابعة لدائرة اختصاصو وعف دعميا )

يقـو ) التي تنص 88  فنجد ال سيما ما جاء في احكاـ المادة 10ػ 11، أماالقانوف البمدي رقـ (اإلداري والمادي
رئيس المجمس الشعبي البمدي تحت اشراؼ الوالي عكس القانوف البمدي ما قبؿ األخير الممغى إذ كانت ىذه 

تحت السمطات العميا؟ فمف ىي ىذه السمطات؟ كما سمفت اإلشارة إلى ذلؾ،  : المادة غامضة حيث كانت تنص
انطبلقا مف ميامو المتمثمة في نشر وتنفيذ القوانيف والتنظيمات عبر تراب البمدية، السير عمى حسف النظاـ 
واألمف العمومييف وعمى النظافة العمومية، والجدير بالذكر ىنا ىوما ىي الوسائؿ التي أعطاىا المشرع لمقياـ 

بتمؾ المياـ؟ ولمقياـ بميامو فيما يخص حفظ النظاـ العاـ بمفيومو الواسع حسب ما تنص عميو القوانيف 
 93والتنظيمات المعموؿ بيما أعطى لو المشرع الوسائؿ التي يعتمد عمييا ال سيما ما جاء في احكاـ المادة 

يعتمد رئيس المجمس الشعبي البمدي قصد ممارسة صبلحياتو في مجاؿ )مف القانوف البمدي، حيث تنص 
الشرطة اإلدارية عمى سمؾ الشرطة البمدية التي يحدد قانونيا األساسي عف طريؽ التنظيـ، يمكف لرئيس 
المجمس الشعبي البمدي عند االقتضاء ، تسخير قوات الشرطة أو الدرؾ الوطني المختصة إقميميا حسب 

 المتعمؽ بالبمدية حددت 10-11:  مف القانوف رقـ94،  بينما المادة  (الكيفيات المحددة عف طريؽ التنظيـ
مياـ رئيس المجمس الشعبي البمدي فيما يخص اىداؼ الضبط اإلداري بمفيومو الواسع، والتي سبؽ شرحيا في 
موضوعنا ىذا، ولتحقيؽ ىذه المياـ المذكورة في ىذه المادة وغيرىا مف المواد أعطى المشرع لو وسائؿ بشرية 

 المتضمف 265-96ومادية لممارسة ميامو الضبطية في أحسف الظروؼ، فقد صدر المرسـو التنفيذي رقـ 
، ال سيما ما جاء في 08-90 مف القانوف البمدي 74انشاء سمؾ الحرس البمدي ويحدد ميامو وتنظيمو بالمادة 

 منو التي تنص بأف الحرس البمدي ينظـ في وحدات توضع تحت 02احكاـ ىذا المرسـو التنفيذي في المادة 
.  إلخ ...سمطة رئيس الييئة التنفيذية البمدية، 

      ومايجدر ذكره أف مضموف ىذا المرسـو التنفيذي يتمثؿ في ىدؼ الضبط اإلداري بمفيومو الواسع إذ أف 
 ،  ومجمؿ القوؿ فيما يتعمؽ بالمياـ المنوطة بالسمطات المحمية 1ميمة الحرس البمدي في ىذا المجاؿ واسعة

مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ والوسائؿ الممنوحة ليا سواء كانت قانونية أو بشرية أعطى لو المشرع كؿ 
الوسائؿ القانونية والمادية والبشرية، إال أنو رغـ ىذه الوسائؿ الموضوعة تحت تصرؼ الييئات المحمية، بقيت 

وخاصة فيما يتعمؽ باألمف أو – في الحقيقة والواقع العممي – في أغمب األحواؿ  (دار لقماف عمى حاليا)
السكينة أو النظافة أو الحفاظ عمى الجماؿ الرونقي لممدينة أو الحفاظ عمى البيئة، فشتاف بيف النصوص والواقع 
العممي وفي رأينا  نرى أف القضية ىي قضية تربية وتحضر و ضمير ومتابعة ومراقبة مستمرة ومسؤولية وجزاء 

كؿ حسب عممو، عمما أف الجزاء مف أىـ خصائص القاعدة القانونية وعدـ اإليماف بالوطف وبالمياـ الواجب 
                                                           

 . االسابق265-96 فيما خيص قياـ احلرس البلدم بوظيفة كتنفيذ مهاـ الضبط اإلدارم احمللي، من ادلرسـو التنفيذم رقم 14 إذل 01ػ ادلواد من 1
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ف طغت  ىذه األخيرة ندخؿ في باب األنانية  القياـ بيا قبؿ الجري وراء المصالح الشخصية وحتى الحقوؽ وا 
ال ما معنى قياـ مدف في إطار  وحب الذات والمادة ثـ نسياف الواجب والوطف الغالي المفدى بالنفس والنفيس، وا 

 رغـ المراسـ الرئاسية والتشريعية 1ألؼ ىكتار مف األراضي الفبلحية (150)البناء الفوضوي والتياميا أكثر مف 
والتنظيمية المعموؿ بيما، والسمطات المحمية ال تحرؾ ساكنا، وما معنى الكوارث التي تقع ىنا وىناؾ مف 

. إلخ...الذي ذىب ضحيتو عدة أشخاص،  (الكاشير)اختطافات لؤلطفاؿ وبيع مواد استيبلكية فاسدة كمادة 
وغيرىا مف الكوارث أماـ أعيف المسؤوليف، يطوؿ شرحيا في ىذا المقاـ، وأيف وجو الجزائر البيضاء أماـ 

القوارير و القمامات في كؿ مكاف؟ 
أخيرا فيما يتعمؽ باألمثمة التي يمكف سردىا لمشيادة عمى ىذا األسموب نظرا لؤلبواب المؤصدة أماـ الباحث 

ـ مف 21/04/1959الحكـ الصادر بتاريخ :لدى أرشيؼ إدارتنا المريضة بكؿ األمراض البيروقراطية ىو
إف )محكمة القضاء اإلداري المصري، حيث أبرزت فيو طبيعة الجزاء اإلداري الوقائي بشكؿ دقيؽ إذ ترى 

ـ 1956 لسنة 359ـ المعدؿ بالقانوف رقـ 1954 لسنة 354الجية اإلدارية القائمة عمى تطبيؽ القانوف رقـ 
الخاص بالمجاالت الصناعية والتجارية أف تسحب الترخيص بالطريؽ اإلداري إذا تبيف ليا أف في استمرار إدارة 

نظرا لعمـو النص – محؿ ما خطرا داىما عمى الصحة، أو عمى األمف العاـ يتعذر تداركو، ويستوي في ذلؾ 
أف يكوف الخطر ناشئا عف إدارة المصنع في ذاتو أو عند السمعة التي ينتجيا المصنع، إذا بمغ سوء – واطبلقو 

صنعيا ييدد الصحة العامة، واألمف العاـ بالخطر إذ ال محؿ لمتفرقة بيف األمريف ما داـ أف نص المادة مطمؽ 
. 2(والخطر عمى األمف العاـ والصحة العامة ييدد الجميور في الحالتيف

الػمػبػحػث الػثانػي 
سمػطػات ككسػائؿ الضػبط اإلدارم فػي الشريػعػة اإلسالميػة 

   إف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر المذاف يعنياف الحسبة في الشريعة اإلسبلمية وىي نظاـ إسبلمي فريد 
مف نوعو ويسمى بوالية الحسبة، حيث لـ تأت بو حضارة مف الحضارات السابقة قبؿ نور اليدى الذي جاء بو 

، والحسبة والية مف واليات النظاـ اإلسبلمي وىي وظيفة تعطى لييئة أو لشخص (ص )خير البشرية محمد
لكي يقـو بتقويـ االعوجاج وتغيير المنكر والسعي مف أجؿ إصبلح المجتمع وفقا لما تنص عميو الشريعة الغراء 
ووفؽ ضوابط الشرع الحكيـ ،واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ال يختصاف بمورد مف موارد وال بمجاؿ مف 
نما ىو شامؿ بجميع ما جاء بو اإلسبلـ مف معاف جميمة وقيـ نبيمة، حيث أنو شامؿ لمتصورات  المجاالت، وا 

والمبادئ السامية التي تقـو عمييا الشريعة اإلسبلمية السمحاء، وىو كذلؾ شامؿ لمموازيف والقيـ اإلسبلمية التي 
يحكـ العبلقات اإلنسانية، وشامؿ أيضا لمشرائع والقوانيف واألوضاع والتقاليد اإليجابية، وبالممخص المركز 

المفيد ما ىو  إال دعوة إلى اإلسبلـ عقيدة ومنيجا وسموكا  بتحويؿ الشعور الباطني بالعقيدة إلى حركة سموكية 
                                                           

 . السنة التاسعة 2989ـ، عدد 11/10/2000أنظر جريدة اخلرب ادلؤرخة يف  - 1
 .  59راجع زلمود سعد الدين شريف، رللة رللس الدكلة ، مرجع سابق، ص  - 2
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واقعية، وتحويؿ ىذه الحركة إلى عادة ثابتة متفاعمة ومتصمة مع األوامر والنواىي اإلسبلمية في شريعتنا 
 1الغراء

ف لـ يطمؽ بعد عمى صاحبو لقب      إف نظاـ الحسبة ظؿ موجودا طواؿ العيد الراشدي واألموي، وا 
عامبل عمى سوؽ البصرة في خبلفة  (زياد)المحتسب، حيث عرؼ ىذا المسمى في العيد العباسي، حيث عيف 

 ، ومنذ العصر العباسي بدأت وظيفة المحتسب تأخذ شكبل مغايرا، حيث أصبحت 2معاوية بف أبي سفياف
معروفة بيف الناس منذ الخميفة العباسي أبي جعفر المنصور، ولكي ييسر عمى المحتسبيف عمميـ وتنظيما 

لممجتمع، نقؿ المنصور أسواؽ بغداد والمدينة الشرقية إلى مناطؽ أخرى متخصصة، وبعيدة عف مركز المدينة 
ودواوينيا، فنقؿ األسواؽ إلى باب الكرخ وباب الشعير، وعيف ليا محتسبيف يراقبوف شؤونيا ويضبطوف 

 ، ولقد تطورت وظيفة المحتسب في العصر العباسي مف حيث مراقبة المكاييؿ والموازيف، ومنع 3مخالفاتيا
إلخ ،  ونظرا ...االحتكار، واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر إلى اإلشراؼ عمى نظافة األسواؽ والمساجد، 

، حيث  ألىمية والية الحسبة قاـ والة األمور بالبحث عف المحتسبيف أصحاب الميارة والذكاء والعمـ والحـز
، سمطاف دمشؽ، زمف السبلجقة، طمب لو محتسبا فقيؿ لو يوجد رجؿ مف أىؿ العمـ (أطابؾ تغنكيف )يحكى أف

إني وليتؾ أمر الحسبة عمى الناس، باألمر بالمعروؼ والنيي عف ): فأمر بإحضاره، فمما بصر بو قاؿ
إف كاف األمر كذلؾ، فقـ عف ىذه الطراحة وارفع ىذا المستند، فإنيما حرير، واخمع ىذا الخاتـ : )، قاؿ(المنكر

، قاؿ 4(إف ىاذيف حراـ عمى ذكر أمتي، حؿ إلناثيا)في الذىب والحرير  (ص)فإنو ذىب، فقد قاؿ النبي 
قد ضممت إليؾ النظر في : فنيض السمطاف عف طراحتو، وأمر برفع مسنده، وخمع الخاتـ مف اصبعو، وقاؿ

 . 5أمور الشرطة، فما رأي الناس محتسبا أىيب منو
    أضؼ إلى ذلؾ أف ببلد األندلس والمغرب عرفت وظيفة المحتسب منذ فترة مبكرة، وما يجدر ذكره ىو أف 

المحتسب كاف يستعيف بالصبياف والفتيات مف أجؿ أف يعينوه عمى معرفة التاجر الذي يغش، حيث كاف 
المحتسب يدس عمى التاجر صبيا أو جارية يبتاع أحدىما منو، ثـ يختبر الوزف المحتسب، فإف وجد نقصا، 

ف أعاد الكرة أي إف كثر ذلؾ منو ولـ يتب بعد الضرب  قاس ذلؾ عمى حالو مع الناس، فبل تسأؿ عمف يمقي وا 

                                                           
زلمد شعباف أيوب، باحث مصرم يف الدراسات التارخيية، مقاؿ منشور يف رللة الوعي اإلسالمي، رحلة احلسبة يف حضارة اإلسالـ، رللة كويتية، رقم  - 1

 .ـ2012، سبتمرب كأكتوبر عاـ 567
 .315 ص 1الصاليب، الدكلة األموية، ج - 2
 .480:   مرجع سابق ،ص4أنظر الطربم، تالريخ الرسل ك ادللوؾ ، ط - 3
 . 4209،رقم . س.الطحاكم أمحد بن زلمد بن سالمة ، شرح ، ٖتقيق شعيب األرنقؤكط ، مؤسسة الرسالة بَتكت ،د -  4
 .78ابن االخوة هناية الرتبة يف طلب احلسبة،مرجع سابق، ص  -5
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إف لممحتسبيف فيما يخص أوضاع االحتساب قوانيف يتداولونيا . والتجريس في األسواؽ، نفي مف البمد
. 1ويتدارسونيا كما تتدارس أحكاـ الفقو ألنيا عندىـ تدخؿ في جميع المبتغات وتتفرع وال يتسع المجاؿ لذكرىا

وترتيبا عمى التمييد الممخص المركز اآلنؼ الذكر وبدوف إطالة سنعالج ىذا البحث ولو بإيجازػؤلننا ميما بحثنا 
ىيئات الضبط اإلداري في : لف نعطي لمموضوع حقو نظرا التساعو وشموليتو لمشريعة الغراء ػ في مطمبيف ىما

 .النظاـ اإلسبلمي كمطمب أوؿ، ثـ وسائؿ الضبط االداري في الشريعة اإلسبلمية كمطمب ثاف 

الػمػطػمػب األكؿ                                 
 ىػيػئػات الضػبػط اإلدارم فػي الػنػظػاـ اإلسػالمػي

تعريؼ المحتسب والمتطوع ووالى الحسبة والتمييز بينيـ كفرع أوؿ، ثـ :  نشخص ىذا المطمب في فرعيف ىما
. المحتسب وشروطو واختصاصاتو وآداب الحسبة والمحتسب فيو وشروطو كػفػرع ثاف

:  تعريؼ المحتسب كالمتطكع ككالي الحسبة كالتمييز بينيـ : الفرع األكؿ
  : تعػريػفػيػـ  أ ػ 

في المغة ىو طمب األجر، ويقاؿ احتسب فبلف أجره عند اهلل تعالى، واشتير بو مف ينكر عمى  : المحتسب
ذلؾ : والمحتسب يعرؼ عمى أنو.المفسديف، ويقاؿ أيضا احتسب الوالي عمى البائعيف غشيـ أي أنكره عمييـ

ف الفقياء  الشخص الذي يقوـ بعممية االحتساب ،أي أنو ىو الذي يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر ، وا 
، وبيف بػكالي الحسبةيفرقوف بيف المحتسب الذي يقـو بتعيينو الخميفة مف أجؿ القياـ بعممية الحسبة، ويعرؼ 

  ،  وذلؾ نظرا لعدـ قياـ 2بالمتطكعالذي يقوـ بعممية الحسبة دوف تعييف مف ولي األمر، وىو الذي يطمؽ عميو 
باألمر بالمعروؼ  (ص)المحتسب فقط بيذه الميمة، بؿ ىو واجب عمى كؿ فرد، إذ يأمرنا اهلل تعالى ورسولو 

والنيي عف المنكر، إال أنو ىناؾ أمرال يحؽ لمعامة االحتساب عمييا نظرا ألىميتيا وخطورتيا، وأصبحت مف 
اختصاص المحتسب المعيف فقط ومساعديو ويعمموف تحت رئاستو ، وكما سمؼ اإلشارة إلى تعريؼ المحتسب، 

نجد أف والي الحسبة ىو مف نصبو اإلماـ أو نائبو لمنظرفي أحواؿ الرعية والكشؼ عف أمورىـ ومصالحيـ، 
، عمما 3ومأكوالتيـ ومبيعاتيـ وكيوسيـ ومشروبيـ ومساكنيـ وطرقاتيـ، وأمرىـ بالمعروؼ ونيييـ عف المنكر

أف لفظ المحتسب أطمؽ عمى والي الحسبة اشتير بو وصارا إذا اطمؽ عمى شخص ال يفيـ منو إال والي 
موظؼ عاـ تربطو بالدولة اإلسبلمية عبلقة )4الحسبة ، وعرؼ والي الحسبة مف طرؼ إسماعيؿ البدوي 

تنظيمية الئحية يختص باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ومراقبة األفراد في أفعاليـ وتصرفاتيـ لصبغيا 
صدارىا موافقة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية  .(بالصبغة اإلسبلمية وا 

                                                           
 .02، مشار إليو يف مقاؿ زلمد شعباف أيوب، مرجع سابق، ص 219/1ادلغرم نفع الطيب،  - 1
 . 269ـ، ص 1997، عاـ 1عبد الكرًن زيداف، نظاـ القضاء يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط  - 2

 .51القرشي، معادل القربة يف أحكاـ   احلسبة،  مرجع سابق، ص بن االخوة اػ3
 .336إمساعيل إبراىيم ، ادلرجع السابق، ص  - 4
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 شرعا فيو مطالب باالحتساب عمى الغير باألمر بالمعروؼ والنيي كالي الحسبةإف : التمييز بينيـ (ب

 ليس مطالبا بو عينا فيو المتطكع بينـعف المنكر، عمى أساس أنو معيف مف قبؿ والي األمر لمقياـ بالحسبة، 
 .فرض كفاية عميو كما جاء في أصوؿ الفقو، ففي حالة ما إذا قاـ بو غيره سقط عنو 

المتطكع  أخذ األجر عمى احتسابو ومجيوده أي عممو مف بيت ماؿ المسمميف، بينما لممحتسب  وكذلؾ    
 لو أف المحتسب المعيفليس مف حقو أخذ األجر الدنيوي مف بيت ماؿ المسمميف ، أضؼ إلى ذلؾ نجد أف 

يستعيف بغيره مف األعواف مف أجؿ القياـ بواجب االحتساب ومف أجؿ تسييؿ أداء ميامو حسب ما تفتضيو 
الظروؼ واألحواؿ والزماف والمكاف، بينما المتطوع ليس مف حقو ذلؾ، وكذلؾ لممحتسب البحث في المنكرات 

نكارىا، ولو البحث عما يترؾ مف أعماؿ البر والمعروؼ فيما أمرباإلتياف بيا  الظاىرة، حتى يتمكف مف إزالتيا وا 
قامتيا، أما المتطوع فميس لو ذلؾ  . 1إلخ...وا 

:       المحتسب كشركطو كاختصاصاتو كآداب الحسبة كالمحتسب فيو كشركطو :الػفرع الثاني

إف البناء العضوي لجياز الحسبة : المحتسب كشركطػو كاختصاصاتػو كآداب الحسبػة : أكال 

ىو أف الخميفة أو الوالي يستعيف بمف معو مف جند مف أجؿ إتماـ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ، فأبو 
بكر الصديؽ، رضي اهلل عنو، كاف يأمر خالدابف الوليد، رضي اهلل عنو، بتحريؽ الموطية، وكذلؾ نجد عمر بف 
الخطاب، رضي اهلل عنو، وكؿ أمراء األجناد بالعمؿ عمى استقرار األسواؽ وطرد كؿ مف ال يوثؽ فيو منيا ، 

ونظرا لزيادة مياـ الحسبة كاف مف الضروري وجود أعواف لممحتسب إلتماـ ميامو التي تعددت وتشعبت 
 .2وأصبح مف الصعب أف يقوـ بيا لوحده فاتخذ لذلؾ مساعدوف لو في ذلؾ

أف يكوف المحتسب عاقبل، يميز بيف الخير والشروالحبلؿ والحراـ، أي أف يكوف  (1: أ ػ شػركط المحػتػسػب 
نكارالمنكرويثاب عمى ذلؾ إال أنو ال يجب عميو . مكمفا بمعنى أف يكوف عاقبل، بالغا، إذ يجوزلمصبي المميزا 

أف يكوف مسمما، ألف الحسبة تيدؼ إلى إصبلح الناس وحماية الديف، وال يمكف أف يقـو بيذا األمر إال  (2
. مؤمف بالديف أي ألف وظيفة الحسبة دينية المقصود منيا الديف 

أتأمروف )العدالة بأف يعمؿ بما يأمر الناس بو ويدعوىـ إليو، عمما أف ىذا الشرط الزما، لقولو تعالى   (3
. 4(أكبر مقتا عند اهلل أف تقولوا ما ال تفعموف)، وقولو عز وجؿ 3(الناس بالبر وتنسوف أنفسكـ

                                                           
 285 ك284، ك أبو يعلى،مرجع سابق، ص 270 ككذلك عبد الكرًن زيداف، مرجع سابق،ص 241 ك240راجع كل من ادلاكردم، مرجع سابق،ص -1
 .328، مرجع سابق ، ص 4زلمد بن جرير الطربم، تاريخ الطربم، ج - 2
   44: سورة البقرة، اآلية  - 3
 .03سورة الصف، اآلية  - 4
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كما يجب أف يكوف عالما بما يأمر بو وعما ينيى عنو، وىذا مف أجؿ معرفة أحكاـ الكتاب والسنة النبوية   (4
الشريفة مف عبادات ومعامبلت، وكذا المواطف التي تكوف فييا الحسبة عمى الغير لما وضحو الشارع الحكيـ 

. 1كي ال يتعدى حدود الشرع اإلسبلمي وتعاليـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ
 . 2أف يكوف مأذونا لو باالحتساب مف اإلماـ أو نائبو، وىو محؿ نظر بيف الفقياء (5

 أف يكوف حرا عادال ذا رأي وصراحة وخشونة في الديف وعالـ بالمنكرات :أما الماكردم فيشترط في المحتسب
الظاىرة، واختمؼ الشافعية فيما إذا كاف يشترط فيو أف يكوف مجتيدا، وفريؽ ال يرى أف يكوف مف أىؿ االجتياد 

 ، وكما يرى التبريزي أف يكوف المحتسب فقييا عارفا باألحكاـ الشرعية 3إذا كاف عارفا بالمنكرات المتفؽ عمييا
ليعمـ ما يأمر بو وما ينيي عنو، فإف الحسف ما حسنو الشرع والقبيح ما قبحو الشرع، وال مدخؿ لمعقوؿ في 

، ورب جاىؿ استحسف ما قبحو الشرع فيرتكب (ص)معرفة المعروؼ والمنكر إال بكتاب اهلل وسنة رسولو 
المحظور وىو غير عالـ بو، وأوؿ ما يجب عمى المحتسب أف يعمؿ بما يعمـ وأال يكوف قولو مخالفا لفعمو، وأف 

يكوف مواظبا عمى السنيف وأف يكوف متأنيا غير مبادر بالعقوبة وال يآخذ أحدا بأوؿ ذنب ألف العصمة في 
 .4الخمؽ مفقودة فيما سوى األنبياء

لقد اختمؼ الفقياء في جواز تولية المرأة الحسبة وىو خبلؼ ناشئ عف خبلفيـ في والية : ػ شػرط الػذكػكرة 6
 ولكؿ منيما أدلتو ال يتسع المجاؿ لمتعرض لممذىبيف، وليذا سنكتفي 5المرأة عمى عمـو الواليات، وىـ  مذىباف

بالتعرض إلى الرأي الراجح المتمثؿ فيما ذىب إليو الحنفية وابف الحـز وبعض المعاصريف في قياـ المرأة بأمر 
 بالرجوع إلى قوؿ اهلل عز وجؿ الصريح جدا في مسؤولية المرأة :أكال :  الحسبة والية وتطوعا لؤلسباب التالية

فيما يخص الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، واإلرشاد إلى الفضائؿ والنيي عف الرذائؿ، 
نجد أف اهلل سبحانو وتعالى قد جمع في ىذه المسؤولية بيف الذكر واالنثى ولـ يفرؽ بينيما، حيث قاؿ جؿ 

والمؤمنوف والمؤمنات أولياء بعض يأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر ويقيموف الصبلة ويؤدوف ): شأنو
، فبيذه المسؤولية الشمولية تتكامؿ صورة 6(الزكاة ويطيعوف اهلل ورسولو أولئؾ سيرحميـ اهلل إف اهلل عزيز حكيـ

المجتمع المؤمف النقي مف أدراف المنكرات ،  وبيذا أيضا تقـو دواعي الحؽ وتسقط دواعي الباطؿ، وتكوف 
ىما المعيار الذي  (ص)كممة اهلل ىي العميا، ودينو ىو الرجوع إليو، والمعموؿ عميو، وكتابو الكريـ وسنة رسولو 

توزف بو أعماؿ العباد، لصالح الببلد، وكما ترجع إلييما األمة في دقيؽ األمور وجميميا، وبذلؾ تتخمى ظممات 

                                                           
،طريقة 136 ك135ـ، ص 1995ػأبن تيمية، رلموع الفتاكم، ٖتقيق زلمد بن عبد الرمحاف بن قاسم ، رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف ، ادلدينة ادلنورة 1

 .32ىػ، ص 1415، 01الفصوؿ إذل العلم ادلأموؿ، سلتارات من كتب أبن تيمية، لعبد الرمحاف بن ناصر السعدم، دار الوطن الرياض، ط 
 .26 إذل 19الغزارل، احياء علـو الدين مرحع سابق ص من  - 2
 .241أنظر ادلاكردم، االحكاـ السلطانية،مرجع سابق ص  - 3
، سلطوط زلفوظ 10 إذل 09اإلماـ بالؿ الدين عبد الرمحاف التربيزم الشافعي، هناية الرتبة يف طلب احلسبة ادلعركؼ بنهاية الرغبة يف طلب احلسبة، من  - 4

ـ، مشار إليو يف ىامش زكريا عبد ادلنعم إبراىيم اخلطيب، نظاـ الشورم يف اإلسالـ كنظم الدديقراطية ادلعاصرة، 1976، لعاـ 685بادلكتبة االزىرية ٖتت رقم 
 .231ـ، ص 1985رسالة دكتوراه، جامعة عُت الشمس، كلية احلقوؽ، مطبعة السعادة، مصر لعاـ 

 . كما بعدىا149إدريس زلمد عثماف، مرجع سابق، ص / د: للتفصيل أنظر - 5
 .71سورة التوبة، اآلية  - 6
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 ، وىذا يتطمب مشاركة 1البديع وتنفصـ ظيور الظمـ وتنكسر نفوس أىؿ معاصي اهلل وتحقؽ رايات الشرع
المجتمع المؤمف في دفع المنكرات، وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ، أف تكؼ المرأة المؤمنة عف األمر 

بالمعروؼ والنيي عف المنكر، اعتمادا عمى ظف أو وىـ، وبأنو شأف خاص بالرجؿ دوف النساء، وكذلؾ ليس 
مف اإلسبلـ ،أف تمقي المرأة حضيا مف تمؾ المسؤولية عمى الرجؿ وحده بحجة أنو أقدر منيا عميو ، أو ذات 
طابع ال يسمح ليا أف تقـو بيذا الواجب، فالرجؿ لو دائرتو والمرأة ليا دائرتيا، والحياة ال تستقيـ إال بتكافؤ 

. 2النوعيف فيما ينيض بأمتيما، فإف تخاذال أو تخاذؿ أحدىما انحرفت الحياة الجادة عف سبيميا المستقيـ
بالرجوع إلى اآلثار التي رتبت عف تولي المرأة أمر السوؽ في عصر عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، : ثانيا

وعمرت  (ص)إف سمراء بنت نييؿ االسدية صحابية أدركت النبي )حيث قاؿ ابف عبد البر في االستيعاب 
، إف ىذا األثر بالرغـ مما قيؿ فيو 3(وكانت تمر في األسواؽ تأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر بسوط معيا

. أسندت عميو أغمب مصادر التراث في تولي المرأة الحسبة
وفي رأينا أف اآلية الكريمة السالفة الذكر صريحة وال اجتياد في األمرالواضح جدا حيث يجوز لممؤمنة باهلل 

 .واليـو اآلخر، تولي والية الحسبة بناءعمى ما جاء في القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة (ص)ورسولو 
 :ب ػ الصفات التي يجب تكافرىا في الذيف يعػممكف في مجاؿ الحػسػبػة 

 ػ يجب أف يكوف عارفا باألمر بالمعروؼ الذي يدعوا إليو والنيي عف المنكر الذي ينيي عنو، ألنو في حالة ما 
إذا لـ يكف عارفا بيما فإنو ال يأمف أف يأمر بالمنكر أو ينيي عف معروؼ وكما ىو معمـو فإف الحكـ عمى 

وال تقولوا ما تصؼ ألسنتكـ الكذب ىذا حبلؿ وىذا )الشيء فيو فرع مف تصوره، قاؿ عز وجؿ في محكـ تنزيمو 
. 4(حراـ لتفتروا عمى اهلل الكذب إف الذيف يفتروف عمى اهلل الكذب ال يفػمحوف

 ػ أف يكوف بصيرا باألمور وعواقبيا فيعرؼ ما قد يترتب عمى أمره ونييو، بحيث يعرؼ موقع ما يقـو بو فيؿ 2
يؤدي أمره ونييو إلى منكر أكبر فيحجـ فيدرأ السيئة الكبرى بالسكوت عف الصغرى، فبل ينيي عف شرب خمر 

وال ): وىو يعمـ أف نييو ىذا سيؤدي إلى قتؿ نفس معصومة مثبل، وىو ما يؤكده اهلل عز وجؿ في قولو
 .5(تسبواالذيف يدعوف مف دوف اهلل فيسبوا اهلل عدوا بغير عمـ

ػ أف يبدأ باألىـ قبؿ الميـ ويأمر باألركاف قبؿ الواجبات وبالواجبات قبؿ المندوبات، والنيي عف الموبقات  3
مف منيجو، حيث  (ص)مف الكبائر قبؿ المحرمات الدنيا، وىو الدرس الذي نستنبطو مف الرسوؿ الكريـ 

وىو يدعوا إلى التوحيد ومكة تمارس فييا أبشع جميع أنواع  (13)مكث في مكة زىاء ثبلث عشر سنة 
 .المعاصي

                                                           
 ،53. ـ ص1970: أنظر   رلموعة الرسائل ادلنربية، بَتكت، لبناف، سنة  - 1
 .  246ـ، ص 1968 دار الشركؽ، القاىرة 4زلمود شلتوت، اإلسالـ عقيدة كشريعة ، ،ط - 2
 .112إدريس زلمد عثماف، ادلرجع السابق، ص / ، مشار إليو يف ىامش د4/1863االستيعاب يف مصرفة االسحاب،  - 3
 .116:  سورة النحل، اآلية رقم - 4
 .108: سورة األنعاـ ، اآلية - 5
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األسوة الحسنة  (ص)ػ أف يكوف طويؿ الباؿ وواسع الصدرال يتسرع اإلجابة، ولو ولنا جميعا، رسوؿ اهلل  4
حيث أنو لما خرج مف الطائؼ بعدما آذتو ثقيؼ ولـ يستجيبوا لدعوتو، بؿ رموه بالحجارة حتى أدموا عقبيو، 

إف اهلل أرسمني إليؾ وأمرني أف أعمؿ بأمرؾ، أتريد أف أطبؽ عمييماألخشبيف : فأتاه ممؾ الجباؿ وقاؿ لو
ال، لعؿ اهلل يخرج مف أصبلبيـ مف يعبد  اهلل ال يشرؾ ): ، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ(الجبميف العظيميف)

 .1(بو شيئا
ػ يجب أف يكوف الدافع إلى األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ىواإلخبلص لديو واإلصبلح لممجتمع،  5

بعيدا عف المطامع الدنيوية، وسيوفؽ بإذف اهلل في عممو وسيعدؿ في الناس، فبل يعامؿ الناس بشراسة 
وقير وقوة، بؿ سيتعامؿ مع اآلخريف بالميف والسيولة والتسامح، ويجب أف يكوف العدؿ ىو رائده، وىو الذي 

أف ىذا المنكر معروؼ ويبرر لمعاصي : يسيره أينما سار،أما الذي عنده طمع مادي، فسيجره إلى أف يقوؿ
. معصيتو

     عمما أف جياز الحسبة يتكوف مف عدة طوائؼ نكتفي بذكرىا وتتمثؿ في طائفة العرفاء، والمساعدوف 
والغمماف، وطائفة النواب حيث يقـو المحتسب بإنابة غيره لمقياـ بمياـ الحسبة، في األماكف التي تحتاج إلى 

نابة المحتسب مف  وجود دائـ لنظاـ المراقبة، وتكوف بعيدة عف مقر المحتسب، كالموانئ والحدود واألسواؽ ،  وا 
طرؼ ىؤالء النواب، حسب الحاجة حتى يكوف عمى عمـ بكؿ ما يجري  بعيدا عنو، ويصدر األوامر إلييـ إذا 

 .2احتاج األمر لذلؾ
إف ىدؼ الضبط اإلداري في النظاـ اإلسبلمي، يتشابو إلى حد بعيد، : ج ػ اختصاصات المحػتػسػب 

مع غايات الضبط اإلداري في النظـ الوضعية، وليذا نجد أف عمؿ المحتسب، يماثؿ عمؿ ىيئات الضبط 
ذا كانت  اإلداري المعاصر أو الحديث، حيث أف موضوع الحسبة إلزاـ الحقوؽ والمعونة عمى استيفائيا، وا 

وظيفة القاضي، الحكـ بيف الناس بطريقة اإللزاـ ، فإف وظيفة المحتسب ىي النظر فيما يتعمؽ بالنظاـ العاـ 
واآلداب العامة ،حيث ال يجوز وال ينبغي ألحد مخالفتو أو الخروج عميو، أما بالنسبة لوظيفة والي المظالـ، 

فيي مف ورائيما حيث ينظر والييا ما استعصى مف األحكاـ عمى القاضي والمحتسب ، عمما أف والية المظالـ 
، ووظيفة المحتسب في اإلسبلـ كما سمؼ اإلشارة إليو، تتشابو 3أعبلىا ثـ رتبة القضاء ثـ رتبة والية الحسبة

في الكثير مف الوجوه مع وظيفة ىيئات الضبط اإلداري في النظـ الوضعية الجديدة والمعاصرة، وليذا نجد أف 
، وذلؾ ألف مفيـو األمر بالمعروؼ والنيي عف 4لممحتسب سمطات تنفيذية واسعة، تطورت مع تطور العصور

المنكر، قد يصبح عديـ الجدوى إذا لـ يسانده بعض القوة والزجر، وليذا نجد أنو أعطى لممحتسب توقيع 
العقوبات، عمى مف يرتكب المنكرات، وتختمؼ ىذه العقوبات، وتدرج في الشدة والضعؼ حسب أحواؿ الناس، 

                                                           
 .136حساـ مرسي، نظاـ احلسبة يف الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي، مرجع سابق ، ص / أنظر د - 1
، طبعة مصورة من الطبعة االمَتية، ادلؤسسة ادلصرية العامة للتأليف 04أبو العباس أمحد بن علي القلقشندم، صدل األعشى يف صناعة االنشاء، ج - 2

 . كما بعدىا137حساـ مرسي، نظاـ احلسبة يف الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي، مرجع سابق، ص/، أنظر د380ـ، ص 1963كالًتمجة كالنشر، لعاـ 
 .153زلمد سالـ مدكور، القضاء يف اإلسالـ ، مرجع سابق ، ص / أنظر د - 3
 . كما بعدىا130سهاـ مصطفى أبو زيد، مرجع سابق، ص / د - 4
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وحسب الجناية ،ومف اختصاصاتو وسمطاتو أيضاما يتعمؽ بالمجاؿ الديني، وكميا كانت تتعمؽ باألحكاـ 
اإلسبلمية وتنفيذ تعاليمو، وكذلؾ كاف المحتسب يقصد مجالس الوالة واألمراء يأمرىـ بالمعروؼ وينياىـ عف 

، وكذلؾ لـ تمنع عمو مرتبة القاضي مف إنكار المحتسب 1المنكر، ويأمرىـ بالشفقة عمى الرعية واإلحساف إلييـ
عميو ما يقصر فيو، مثؿ امتناع القضاة عف مقابمة الخصـو في حالة قصدىـ، أو إذا انشط القاضي عمى رجؿ 

 ، واختصاصات 2بالغيط، وشتمو أو اعتدى عميو بالكبلـ ، وكاف سبيؿ المحتسب في ذلؾ تعزيرالقاضي وردعو
والي الحسبة حسب ما جاء في مؤلؼ إبراىيـ دسوقي أنو لـ تكف محددة ثابتة في كؿ األزماف وفي كؿ 

األماكف، بؿ قد تزيد عف أصميا وقد تنقص، حسب ما يعد في عقد التولية ومرسـو الوظيفة، ويرجع ذلؾ إلى 
نظر الحاكـ ، فيمف يريد أف يوليو أمرا مف األمور، فقد يضـ إلى بعضيـ أمرا، ليس مف اختصاصاتو أصبل 

، إال أف الجدير بالذكر ىو أف ىذه االختصاصات، ميما زادت أو 3نظرا لما يتميز بو مف ذكاء وفطنة وعمـ
نقصت، فإنيا تندرج تحت اختصاصيف ىاميف ال يخرجاف عف معنى الحسبة وىما ،األمر بالمعروؼ والنيي 

 ، ومف مياـ المحتسب أيضا، 4عف المنكر، وىما ليسا مف اختصاص الوالة والقضاء وأىؿ الديواف وغيرىـ
تطبيؽ قوانيف الشريعة اإلسبلمية عمى األشخاص الذيف يفطروف في شير رمضاف، وعمى النساء المطمقات 

، كما يأمر بطمب ذوي األمواؿ واستخراج زكاتيا منيـ، كما 5البلئي ال يرعيف العدة قبؿ زواجيف لممرة الثانية
كاف يشرؼ عمى األطباء، والحمامات والصباغيف والخياطيف والجزاريف وغيرىـ مف أصحاب الميف والحرؼ،  
وأما فيما يخص ميامو في المجاؿ االقتصادي فنجد أنو كاف يتمتع بسمطات واسعة وكثيرة تتمثؿ في مراقبة 
 ، 6األسواؽ والبيع والشراء والتأكد مف صحة المكاييؿ والموازيف، ومنع أساليب الغش والتكسيب بالميف الخسيسة

كما كاف لممحتسب دور بارز فيما يتعمؽ بالمجاؿ االجتماعي حيث كاف يشرؼ عمى ما يقرب مف أربعيف ميمة 
مف مياـ الحياة اليومية في المجتمع اإلسبلمي، فإشرافو عمى أخبلؽ األفراد، فيحرس عمى توافر األمانة واألدب 

إلخ ، ولنظاـ والية الحسبة آليات ...في المجتمع والسموؾ العادي المستقيـ، ومنع شرب الخمر والمقامرة، 
ووسائؿ لمحاربة والوقاية مف الفساد، وىذا مف خبلؿ الصبلحيات المخولة لممحتسب، حيث عممت أحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية ونصوصيا، عمى ترسيخ مبدأ المراقبة الذاتية لممسمـ الذي بمقتضى عقيدتو والعبادات 

تياف المفاسد بمختمؼ صورىا، باعتباره فردا في األسرة ثـ  المفروضة عميو، يمتنع عف الوقوع في المحرمات وا 
ولتكف منكـ أمة ): في المجتمع، وبمقتضى مبدأ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، تطبيقا لقولو تعالى

، وتدور اختصاصات 7(يدعوف إلى الخير ويأمروف بالمعروؼ والنيي عف المنكر وأولئؾ ىـ المفمحوف

                                                           
 . كما بعدىا343، مرجع سابق، ص 02الغزارل، إحياء علـو الدين، ج  - 1
عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، نظرية الضبط االدارم يف النظم / ، أنظر د.  كما بعدىا30ادلاكردم، االحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، مرجع سابق، ص  - 2

 .75الوضعية ادلعاصرة كالشريعة االسالمية مرجع سابق، ص 
 .330إمساعيل إبراىيم البدكم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 3
 .79داًن بلقاسم، مرجعاف سابقاف، ص / ، د.08ا بن تيمية، احلسبة يف اإلسالـ، ص  -4
 .309 ك308أنظر ادلاكردم، مرجع سابق، ص - 5
 . كما بعدىا260ـ، مكتبة النصر للزقازيق، ص 1992-ـ1991العريب حسن، تطور النظم القانونية يف مصريف العصرين الوسيط كاحلديث، عاـ / د - 6
  .104:سورة آؿ عمراف ، اآلية  -7



210 
 

المحتسب عموما عمى كؿ ما يحقؽ المصمحة العامة، سواء فيما يتعمؽ بالصحة، البيئة والمعامبلت اليومية 
التي تجري في األسواؽ، ويفض المنازعات الجارية بيف المتعامميف فييا، والمتعمقة بالغش والتدليس في المكاييؿ 

 . 1والموازيف، عمما أنو يمكف لو النظر فييا مف تمقاء نفسو ،أو بناء عمى ادعاء أحد الخصوـ
      وبناء عمى ذلؾ فإف وجود منصب كعمؿ المحتسب، يجعؿ العبلقات االجتماعية في منأى عف مظاىر 
الفساد، مف تعودوا أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ، والوقوؼ المستمر لممحتسب عمى مجريات العمؿ في األسواؽ 

وفي مختمؼ المعامبلت، التي تجري بيف الناس حيث يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر ،  وبناء عمى 
صبلحيات المحتسب وميامو الرقابية المستمرة، تحوؿ دوف تفشي مظاىر الفساد بما فييا الفساد اإلداري، 

والرقابة كوسيمة لموقاية مف ىذه الظاىرة، التي أصبحت وسيمة كبرى الشركات االقتصادية آنيا، فالرقابة الدورية 
المتواصمة تضمنت استقرار أجيزتيا وسير أعماليا، فيي تحوؿ دوف وقوع الضرر الذي يخمفو استغبلؿ 

إلخ، والجدير بالذكر ىو أف الصبلحيات المخولة لممحتسب ...المنصب، مثؿ تمقي الرشاوي واالختبلسات، 
تمعب دورا ميما في الحد مف الفساد، فمف أوسع اختصاصاتو العقوبة، حيث أف الحسبة تمتاز عف القضاء 

. بالعقوبة الفورية وال بد أف تؤدييا 
األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ال )       وىو ما جاء في قوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، رحمو اهلل، قاؿ 

قامة الحدود واجبة عمى والة األمور . (يتـ إال بالعقوبة الشرعية، فإف اهلل يزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف، وا 
وىناؾ العقوبات المقدرة، وىي الحدود التي قدر اهلل تعالى عقوباتيا، وىي يتوالىا القضاء، أما بالنسبة لممحتسب 
فكؿ أعمالو داخمة في باب العقوبات الغير مقدرة، أي التعزيرات وترتيبيا شرعا مف توضيح وتسفيو  وتوبيخ  ، 

. إلخ التي سنوضحيا في موضعيا...
      فالمحتسب بما يتصؼ بو مف رىبة وشدة، وما لو مف صبلحية توقيع العقوبة عمى المخالفيف والمفسديف 

فالمحتسب ال : بصورة فورية، مف غير انتظار حكـ القضاء، عمما أف القضاء أعمى مف الحسبة لسببيف ىما 
يسمع الدعوى بيف الخصـو فميس مف اختصاصاتو، أما القاضي يقيـ الحدود والعقوبات، وليس لممحتسب أف 

يقيـ الحدود، إال أف لو أف يعزر حسب الحاجة،  والقاضي ينظر في كؿ القضايا التي عنده، أما بالنسبة 
. لممحتسب، فإف اختصاصو يتعمؽ فقط بالحقوؽ الثابتة والمعترؼ بيا والتي يدخميا التناكر والتجاحد

    وبناء عمى ذلؾ فإف المحتسب بصبلحياتو الواسعة ، والتي تعتبر بمثابة خط دفاع لممجتمع وقيمو مف 
إيجابي وسمبي، حيث أنيا : مختمؼ صور الجرائـ والمفاسد، ونظرية الدفاع االجتماعي ضد الجريمة ليا جانباف

تقمع الجريمة وتطارد المجرميف مف المجتمع دوف حاجة الدعاء شخصي، وتقـو بدور الوقاية مف الجرائـ قبؿ 
وقوعيا، بالترغيب في فعؿ المعروؼ والترىيب مف ارتكاب الفواحش والمنكرات، التي تؤدي إلى اإلخبلؿ بأمف 
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، و بإيجاز ،  ولقد قسـ عبد الكريـ زيداف ىذه 1الجماعة واستقرارىا والحفاظ عمى األعراض والحرمات
. ػ ما تعمؽ بالعبادات كترؾ الجماعة واآلذاف1:  االختصاصات إلى ستة مواضيع وىي

 . ػ ما تعمؽ بالعقيدة، مثؿ إظيار العقائد الباطمة والمنحرفة2
 . مايتعمؽ بالمعامبلت كالعقود المحرمة مف قماروغش في البيع وتدليس األثماف والبيوع الفاسدة المحرمة-3
ػ  ما تعمؽ بمنكرات الطرؽ، مثؿ بناء دكاف في طريؽ عاـ، أو وضع االخشاب فييا أو وضع السمع في 4

.  إلخ...قارعة الطريؽ فتمنع الماريف ، أوما يتعمؽ بالبيئة كحرؽ األشجار ورمي القذورات ومحاربة األوبئة 
 .ػ  ما يتعمؽ باآلداب واألخبلؽ كالخموة باألجنبية وغيرىا5
يذائيـ6  .ػ  ما تعمؽ بالميف والحرفييف كسبلمة موقع الدكاف في عدـ ازعاجيـ وا 

 ، وأما شيخ اإلسبلـ ابف 2     إف ما سمؼ ذكره مف اختصاصات المحتسب عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
تيمية فإنو أرجع اختصاصات المحتسب، إلى اختبلؼ العرؼ واألحواؿ والببلد، حيث أف لممحتسب األمر 

، والذي فصؿ 3بالمعروؼ والنيي عف المنكر، إال أنو يتقيد فيما ليس مف اختصاص الوالة والقضاة وأىؿ الديواف
األمر بالمعروؼ والنيي : أكثر في اختصاصات المحتسب، ىو أبو الحسف الماوردي حيث قسميا إلى جزئيف

:          عف المنكر، والجزء الخاص باألمر بالمعروؼ ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ ىي
 ما يتعمؽ بحقوؽ اهلل تعالى الخالصة مف غير اختصاص أحد، مثؿ إلزاـ الجماعة بإقامة صبلة :ػ القسـ األكؿ 

قامة اآلذاف بيا  الجمعة متى استوفت شروطيا الشرعية، واالشراؼ عمى إقامة صبلة الجماعة في المساجد، وا 
. وعدـ تأخيرىا
 ما يتعمؽ بحقوؽ اآلدمييف وىو عاـ وخاص، والعاـ مثؿ تعطؿ مرافؽ البمد كيدـ المسجد ػ القسـ الثاني

والتخمي عف معونة ابف السبيؿ مف ذوي الحاجات فالمحتسب تحميؿ بيت الماؿ بكؿ ما مف شأنو إعادة ىذه 
إلخ،  أما الخاص كالحقوؽ إذا سمبت والديوف إذا أخرت، والحقوؽ الخاصة ... المرافعة إلى ما كانت عميو 

. أيضا كالحؽ الممكية وحرمة ماؿ الغير  
فيو ما كاف مشتركا بيف حقوؽ اهلل تعالى وحقوؽ األدمييف كإلزاـ النساء احكاـ العدة إذا أما القسـ الثالث   

وىي حقوؽ مشتركة وىو ما اجتمع فيو حؽ اهلل . إلخ...فورقف، فمو تأديب مف خالؼ في العدة مف النساء، 
: وحؽ العبد،  والجزء الخاص بالنيي عف المنكر ينقسـ إلى ثبلث أقساـ أيضا

:  ىو ما كاف مف حؽ اهلل تعالى خالصة وىو عمى ثبلثة أنواع:األكؿ    
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مثؿ القاصد مخالفة ىيئاتيا المشروعة ،والمتعمد بتغيير أوصافيا المنسوبة، فمممحتسب : ما تعمؽ بالعبادات ػ 1
 .إلخ  ..إنكارىا، والمحتسب أخص مف عامؿ الصدقة بالنسبة لمممتنع عف إخراج الزكاة،

فمو أف يمنع الناس مف مواقؼ الريب ومضاف التيـ، فيقدـ االنكار وال يعجؿ التأديب : ما تعمؽ بالمحظكرات ػ 2
وليكف زجربحسب اإلمارات، مثؿ أف يرى راجبل يقؼ مع امرأة في طريؽ خاؿ، فخمو المكاف ريبة فينكر ذلؾ 

 .عمييما وال يعجؿ بالتأديب خوفا مف أف تكوف ذات محـر
فميس لممحتسب أف يتجسس عنيا وال أف ييتؾ األستار حذرا مف االستتار بيا : أما ما لـ يظير مف محظكرات

مف أتى مف ىذه القاذورات شيئا فميستر بستر اهلل فإنو مف يبد لنا صفحتو نقـ ): (صمى اهلل عميو وسمـ)لقولو 
، . (حد اهلل عميو ولو أف يتجسس ويقوـ عمى الكشؼ والبحث حذرا مف فوات ما ال يستدرؾ مف انتياؾ المحاـر

وارتكاب المحظورات، مثؿ أف يخبره مف يثؽ بصدقو أف رجبل خبل بامرأة ليزني بيا أو برجؿ ليقتمو فيجوز لو 
 .في ىذه الحالة أف يتجسس

 مثؿ الزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منو مع تراضي المتعاقديف بو، فإذا كاف :المعامالت المنكػرة ػ 3
متفقا عمى حضره فعمى والي الحسبة إنكاره والمنع منيوالزجرعميو وأمره في التأديب وشدة الحظرتختمؼ فيو 

باحتو فبل مف خمؿ في إنكاره إالأف يكوف بما  بحسب األحواؿ وشدة الخطر،وأما ما اختمؼ الفقياء في حظره وا 
ضعؼ الخبلؼ فيو وكاف ذريعةإلى محضورمتفؽ عميو،كرباالنقد،فالخبلؼ فيو ضعيؼ ، ما يتعمؽ بالمعامبلت 

 .1كالمبيعات والتدليس في األثماف فينكره ويمنع منو ويؤدى عميو بحسب الحاؿ فيو 
 وىو ما يتعمؽ بما ينكر مف حقوؽ اآلدمييف المختصة، مثؿ أف يعتدي رجؿ في حد لجاره، أو في حريـ :الثاني

لداره ،أو في وضع أجداع عمى جداره فبل اعتراض لممحتسب فيو، ما لـ يستعده ، ألنو حؽ يخصو، حيث 
يصبح مف العفو عنو والمطالبة بو، فإف خاصمو فيو ففي ىذه الحالة كاف لممحتسب النظر فيو، إف لـ يكف 

بينيما تنازع وتناكؿ ،وأخذ المعتدى بإزالة تعديو، فكاف لو تأديبو عميو بحسب شواىد الحاؿ، ومف ذلؾ سمطتة 
. في االشراؼ عمى األطباء والمعمميف لما يصدر عنيـ مف تقصير أو وفور

 ما ينكر مف الحقوؽ المشتركة، بيف حقوؽ اهلل تعالى وحقوؽ اآلدمييف، كاف يمنع مف تعرض مف :الثالث
المسمميف ألىؿ الذمة بسب أو آذى، ويؤدب عميو مف خالؼ فيو، وينكر االطمة في الصبلت في المساجد حتى 

إف المحتسب : ال يعجز عنياالضعفاء،  وينقطع بيا ذوو الحاجات ، وكما يقوؿ شيخ اإلسبلـ في مجمؿ القوؿ
 ، ومف 2لو مف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ما ليس مف خصائص الوالة والقضاة وأىؿ الديواف ونحوىـ

المسائؿ التي تدخؿ في اختصاصات المحتسب، الرقابة عمى السوؽ التي ليا أىمية بالغة، ألنيا تمكف السمطة 
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مف اإلشراؼ عمى أوضاع السوؽ والوقوؼ عمى ما يحدث فيو، وأف النظاـ االقتصادي في اإلسبلـ بالرقابة 
الذاتية، التي غرسيا في نفوس المسمميف، ألف مراقبة اهلل تعالى وخشيتو قد تضعؼ في بعض النفوس، وقد 

تنعدـ التقوى عند بعض الناس، فيمجؤوف إلى أساليب الغش والتدليس، والخداع والتبلعب في األسعار، 
وتطفيؼ الكيؿ والميزاف إلى غير ذلؾ مف الطرؽ، ومف ثـ يعود الجميع إلى حضيرة الديف، يتعامموف في ظمو 
وتحت لوائو إف لـ يكف يوازع منو واستجابة ألحكامو، ولذا فإف النظاـ االقتصادي في االسبلـ يوجد نوعا ثانيا 
مف الرقابة، يتمثؿ في الرقابة الخارجية عمى األسواؽ، يقوـ بيا المحتسب أو والي الحسبة، الذي لو دور بالغ 

األىمية في الرقابة عمى األسواؽ، فيي وظيفة يقوـ بيا أفراد مف االمة تطوعا وبدافع مف االيماف، ولما ضعؼ 
االيماف في نفوس الناس أقيـ عمييا عماؿ رسميوف، والمسمـ الذي يقـو باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 
امتثاال لؤلمر بيما، وابتغاء مرضاة اهلل، يسمى محتسبا متطوعا ، أما إذا عينو الحاكـ لمقياـ بيما فإنو يسمى 

 . 1والي الحسبة، وتسمى وظيفتو والية الحسبة
      ومف الصبلحيات التي اشتير بيا والي الحسبة مشارفة األسواؽ ومراقبة المكاييؿ والموازيف، ومنع الناس 
مف االزدحاـ في الطرقات، ومراقبة أىؿ السوؽ في مبيعاتيـ ومشترياتيـ ومنعيـ مف الغش والغبف والتدليس فييا 

وفي أثمانيا، ومف حيث تنظيـ السوؽ في أف المحتسب كاف مسؤوال عف تنظيـ جموس الباعة في أسواقيـ 
ومحبلتيـ، بحيث كاف يفرد لكؿ صناعة مكانا خاصا بيا ويبعد أصحاب الحرؼ التي تتطمب الوقود والنار 

، ولو أيضا العناية بالرقابة عمى إنتاج السمع  كالخبازيف، أي الذيف 2كالخبازيف والحداديف والطباخيف وما شاكميـ
، ويقـو كذلؾ بمنع 3يضعوف المطعمات كالخبازيف والطباخيف وكذلؾ الخياطيف والذيف يضعوف العطور وغيرىـ

. المعامبلت المحرمة كعقود الربا، صريحا واحتياال وعقودالميسرة كبيوع الغرر
، وىو دليؿ قاطع 4وىذا إف دؿ عمى شيء، فإنما يدؿ عمى مدى صبلحية النظاـ اإلسبلمي لكؿ زماف ومكاف

عمى تفرد النظاـ االقتصادي اإلسبلمي وتميزه عمى سائر النظـ وبموغو قمة ساحقة ، في تحقيؽ مصالح 
قامة مجتمعيـ عمى الحؽ والعدؿ، وال شؾ أف دينا يرتضيو اهلل لعباده فبدوف شؾ ال بد أف يكوف في  الناس، وا 

. خيرىـ وصبلحيـ واستقامة أحواليـ في الدنيا واآلخرة

: الػمػحػتػسػب فػيػو كالػمحػتسػب عػميػو كشػركطػيػما : ثانيا 
 :كشػركطػو ( الػمػنػكػر)الػمحػتػسػب فػيػو  (أ

إف بعض الفقياء يسميو ما تجرى فيو الحسبة أي نطاؽ عمؿ المحتسب، وىو إنكار المنكر في حالة وقوعو في 
:   الحاؿ، ويشترط فيو الفقياء أربعة شروط وىي

                                                           
 .54ـ، ص 1971، عاـ 03مصطفى كماؿ كصفي،الوظيفة االجتماعية للحقوؽ يف اإلسالـ، من ْتوث ادلؤ٘ترالسادس جملمع البحوث اإلسالمية، ج /  د1
حساـ مرسي، / أنظر د- ،. 315ـ، ص 1979محداف عبد اجمليد الكبيسي، أسواؽ بغداد، دار احلرية للطباعة، نشر كزارة الثقافة كالفنوف بالعراؽ، عاـ  - 2

 . كما بعدىا287مرجع سابق، ص 
 .318أسواؽ بغداد، مرجع سابق، ص  - 3
 .342س، ص . زلمد عبد احلكيم عمر، الرقابة على األمواؿ يف الفقو اإلسالمي، كلية التجارة، جامعة األزىر، د  - 4
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 ػ أف يكوف موجودا في الحاؿ أي يجب أف يكوف االحتساب وقت وقوع المنكر وليس بعده، فالعبرة بحاؿ 1 
. التمبس مثؿ كمف يعمؿ بقرينة حالو أنو عاـز عمى فعؿ منكر كشرب الخمر فاليعضو وينصحو

وال  ):  ػ يجب أف يكوف المنكر بينا ظاىرا لممحتسب دوف تجسس، حيث أف التجسس محـر شرعا، قاؿ تعالى2
إياكـ والظف فإف الظف أكذب ): (ص)، وبالتالي فالتجسس ال يجوز فيو منيي عنو، ولقوؿ النبي 1(...تجسسوا 

،أي أف يكوف المنكر عبلنية وجيرا ال سرا وخفية، حيث يجوزفي التجسس 2(...الحديث وال تجسسوا وال تحسسوا
 .عميو، فمف سمع فمو دخوؿ الداروكسرالمبلىي لمحاربة المحرمات، كسماع المزامير مثبل

 ػ أف يكوف منكرا، بمعنى أف كؿ محضور يكوف مخالفا لمشرع وتدخؿ فيو المعاصي كشرب الخمور والزنا 3 
 .والخموة باألجنبية

 ػ يجب أف يكوف المنكر معموما دوف اجتياد، أي أنو يجب أف يكوف المنكر فيو دليؿ قاطع مف الشرع ال 4
 .3مجاؿ لبلجتياد، ألنو كؿ ما ىو محؿ لبلجتياد ال حسبة فيو

 ، 4أوال  ال حسبة عمى فعؿ البيائـ، كوف المحتسب عميو إنساف: ب ػ المػحػتػسػب عػميػو كشركطػو 
فالمحتسب عميو ىو كؿ فرد يترؾ المعروؼ أو يفعؿ المنكر، والحسبة واجبة كذلؾ في حالة ما إذاصدر المنكر 
عف شخص معنوي أو اعتباري كشركة أو جمعية، ففي حالة ما إذا أعمنت مثبل شركة عف بيع الخمورأوجمعية 
عف حفؿ يرتكب فيو المنكر، ففي ىذه الحالة وجب االحتساب عمى الشركة وعمى الجمعية ، وكذلؾ يستوي 
وجوب الحسبة، أف يكوف مرتكب المنكر قد انصرؼ إلى حؽ اهلل أو إلى حؽ العباد أو إلى الحقيف معا، 
كإتبلؼ إنساف زرع غيره فالحسبة عميو واجبة لحقيف، األوؿ ىو حؽ اهلل تعالى، فإف فعمو معصية، والحؽ 

.  الثاني ىو حؽ لممتمؼ عميو، والحقاف عمتاف تفصؿ إحداىما عف األخرى
      وكذلؾ في مثاؿ آخر في حالة قطع إنساف طرؼ غيره بإذنو، ففي ىذه الحالة وجدت معصية، وىي 

تتمثؿ في عدواف عمى حؽ اهلل تعالى وىي قطع الطرؽ، وسقط حؽ العبد المجني عميو بإذنو بالقطع ورضائو 
خير ): (ص) ،  وسند االحتساب عمى ذوي الجاه والسمطاف، قولو 5بو سمفا، أما الحسبة فتثبت بإحدى العمتيف

، وقولو (الشيداء حمزة بف عبد المطمب، ثـ رجؿ قاـ إلى إماـ وأمره ونياه في ذات اهلل تعالى، فقتمو عمى ذلؾ
قرف )عمر بف الخطاب بأنو (ص )، ولقد وصؼ رسوؿ اهلل (أفضؿ الجياد كممة حؽ عند سمطاف جائر): (ص)

، وأفضؿ وأحسف األمثمة عف الحسبة عف الوالة، ما روي اإلماـ الغزالي أف (مف حديد ال تأخذه في اهلل لومة الئـ
يا معاوية إنو ألي العطاء ليس مف كد ؾ وال مف كد ): معاوية حبس العطاء فقاـ إليو أبو مسمـ الخوالف فقاؿ لو

أبيؾ وال مف كد أمؾ، فما كاف مف معاوية إال أف خرج مف مجمسو واغتسؿ ليزيؿ عنو الغضب ثـ عاد فقاؿ 
                                                           

  .12: اآلية رقم. سورة احلجرات - 1
، عن أيب ىريرة كمسلم يف صحيحو، مشار إليو يف ىامش (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثَتا من الظن)أخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب األدب، باب  - 2

 .27يف مرجع زلمد مستورم، مرجع سابق، ص 
 .28أنظر زلمد مستورم، مرجع سابق، ص - ، .40 إذل 35الغزارل، إحياء علـو الدين ص من  - 3
 .126 إذل 123عبد الفتاح مصطفى الصيفي،احلسبة يف اإلسالـ نظاما فقها تطبيقا، دراسة عصرية مقارنة،مرجع سابق، ص / للتفصيل أكثر راجع، د - 4
 .293اإلماـ الغزارل، إحياء علـو الدين، مرجع سابق، ص  - 5
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، وغيرىا مف األمثمة ال 1ألبي مسمـ، صدؽ أبو مسمـ، إنو ليس مف كدي وال مف كد أبي، فيمـ إلى عطائكـ
. يتسع المقاـ لذكرىا

     إف المحتسب عميو ىو الشخص الذي يترؾ المعروؼ أو يفعؿ المنكر، كما قمنا سمفا يشترط فيو أف يكوف 
عمى وجو بصير الفعؿ الممنوع منو في حقو منكرا وال يشترط فيو التكميؼ، ولو وجياف، فعؿ المنكر، وترؾ فعؿ 

المعروؼ، سواء صدر ذلؾ الفعؿ مف المكمفيف أو غيرىـ كالصبياف والمجانيف ممف ال عقؿ ليـ وال تمييز 
لدييـ، وقضية ترؾ الصبلة والصـو في حؽ المجنوف، حيث أف تركو ال يعد صاحبو  فاعبل لمعصية أو لمنكر 

، والمنكر يشمؿ الصغائر والكبائر، فبل تختص الحسبة بالكبائر دوف 2يحاسب عميو مف الناحية الدينية
فيتمثموف بإيجاز في األقارب والقضاة وأعوانيـ ورجاؿ  بأصناؼ المحتسب عمييـ  ، أما فيما يتعمؽ3الصغائر

السمطة التنفيذية وأصحاب الميف المختمفة كالحرفييف وغيرىـ، وكذلؾ االحتساب عمى غير المسمميف المقيميف 
. 4في دار اإلسبلـ مف الذمييف والمستأمنيف

الػمػطػمػب الػثػانػي 
كسػائػؿ الػحسػبػة كتػدرجػيا كخػصػكصػياتػيا 

: سنعالج ىذا المطمب  بالتعرض إلى الفروع التالية عمى التوالي              
: كسائػؿ الحسبػة كتدرجيا في حفػظ النظػاـ العػاـ اإلسالمي : الػفرع األكؿ

     إذا كانت أساليب الضبط اإلداري في النظـ الوضعية الحديثة، تقيد الحريات وتحد منيا لصالح السمطة 
مف أجؿ ضماف سبلمة وأمف المجتمع ، والمحافظة عمى كياف الدولة مف الزواؿ، فإف األمر بالمعروؼ والنيي 
عف المنكر، الذي ىومعنى الحسبة، فإف اهلل قد شرع لنا ىذا الخير إلصبلح الدنيا والفوز باآلخرة، والذي ال 

يمكف ألي مجتمع ميما بمغ مف تقدـ وتحضر أبنائو أف يستغني عف ىذا األساس في المجتمع،عمما أف اإلنساف 
جبؿ عمىالخطأ،وكانت معو غريزة توسوس لو، ضؼ إلى ذلؾ أنو قد يسيووينسى، فبل بد مف التذكير 

والتنبيو،ومف ىنا يأتي نظاـ الحسبة،بوسائميا السامية في معاممة المخطئ والمسيء في التدرج في الصبلحيات 
التعزيريةالمشروعة،مع مراعاة الجانب اإلنساني،واحتراـ كرامتو،ذلؾ المخموؽ المكـر عند ربو 

، وىو العقوبة المشروعة عمى معصية أو 5     والتعزير ىو تأديب دوف الحد، وأصمو مف العزر وىو المنع
ال حد فييا وال كفارة، مثؿ األكؿ في شير رمضاف عمدا أو اإلخبلؿ بأمف الدولة، والضرب  (جريمة)جناية 

إف المعاصي ثبلثة أنواع، نوع فيو الحد : إلخ ،  قاؿ ابف القيـ...واإليذاء، كالقوؿ يا فاسؽ يا خبيث، يا سارؽ 

                                                           
 .128عبد الفتاح مصطفى الصيفي، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1
 .41اإلماـ الغزارل، إحياء علـو الدين، مرجع سابق، ص  - 2
 . كما بعدىا135عبد الفتاح مصطفى الصيفي، مرجع سابق، ص / د - 3
 . كما بعدىا279عبد الكرًن زيداف، نظاـ القضاء، مرجع سابق ، ص  - 4
 .240/8 ىػ ، ٖتقيق الناشر دار ادلعرفة، بَتكت، ص 970:البحر الرائق، شرح كنز الدقائق زين الدين ابن صليم احلنفي عاـ  - 5
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والكفارة كالسرقة والشرب والزنا والقذؼ، فالحد فيو مغف عف التعزير، ونوع فيو الكفارة وال حد فيو كالوطء في 
ونوع ثالث ال حد فيو وال . نيار رمضاف عند الشافعية والحنابمة عكس الحنفية والمالكية والوطء في اإلحراـ

كفارة كتقبيؿ األجنبية والخمو بيا، ودخوؿ الحماـ بدوف مأزر، وأكؿ الميتة والدـ ولحـ الخنزير ونحو ذلؾ، وىذا 
 . 1النوع ىو الذي فيو التعزير وال يجوز لئلماـ تركو حسب قوؿ الجميور

    وتأسيسا عما سمؼ بإيجازفإف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ال يتـ إال بالعقوبات الشرعية، حيث أف 
قامة الحدود واجبة، وذلؾ يكوف بالعقوبة عمى ترؾ الواجبات وفعؿ  اهلل يزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف ، وا 

وعقوبات . المحرمات، وتنقسـ العقوبات إلى عقوبات مقدرة مثؿ جمد المفتري ثمانيف جمدة، وقطع يد السارؽ
غير مقدرة وتسمى بالتعزير وتختمؼ مقاديرىا وصفاتيا بحسب كبر الذنوب وصغرىا وبحسب حاؿ المذنب 

، والتعزير أنواع، قد يكوف بالتوبيخ والزجر بالكبلـ، ومنو ما يكوف 2وبحسب حاؿ الذنب في قمتو وكثرتو
في الحديث الشريؼ الذي رواه مسمـ  (ص )والجدير بالذكر أف لمحسبة مراتب حسب ما بينيا الرسوؿ. بالضرب

مف رأى منكـ منكرا فاليغيره بيده، فإف لـ يستطع فبمسانو، فإف لـ يستطع فبقمبو، وذلؾ )عف أبي سعد الخوري، 
  :فما يستنبط مف الحديث ىو أف مراتب الحسبة عمى درجات وىي (أضعؼ اإليماف

فالتغيير باليد ما يسمى اليـو بالتنفيذ المباشر، والذي اعتبره اإلماـ الغزالي في الدرجة  : االحػتسػاب بالػيػد:  أكال
الخامسة مف درجات االحتساب، كإراقة الخمور، وكسر المبلىي أو ضرب الفاعؿ المعتدي إف اقتضت األحواؿ 

:  والظروؼ منو ذلؾ، عمما أف في ىذه الحالة يشترط فيو شرطاف أدبياف ىما
أف ال يباشر بيده التغيير إال إذا فرضت عميو األحواؿ ذلؾ، ففي ىذه الحالة يجوز لو ذلؾ، بمعنى أنو يجب  (أ

. أف يراعي استعماؿ وسائؿ تغيير المنكر حسب الظروؼ كالشدة والميف والتغيير
يجب أف يغير المنكر أو يكفو بحسب القدر المحتاج إليو دوف تجاوزه، حيث أنو أف ال يأخذ مف لحيتو في  (ب

. 3اإلخراج، وأال يرجمو إذا قدر عمى جره بيده
،  وتعتبر وسيمة التغيير باليد مف أشد 4     وقاؿ النووي مف فوائد ىذا الحديث إزالة المنكر باليد لمف أمكنو

زالة خطره ، كما ال يقدرعمييا إال األشداء وأولوا العـز    وسائؿ الضبط حيث تكوف حاسمة في دفع المنكر وا 
      أضؼ إلى ذلؾ يشترط في ىذه الوسيمة أف يصاحبيا أقصى درجات الحكمة والوعي والتجرد عف اليوى، 

:  وىي 5وليذه الوسيمة مراحؿ معينة حسب األحواؿ واألعماؿ

                                                           
طو عبد اهلل زلمد السبعاكم، نظاـ احلسبة كالعزيرات ادلشركعة يف الفكر اإلسالمي رللة كلية /  مشار إليهما يف ىامش د99/2ابن القيم : اعالـ ادلوقعُت - 1

  .07ـ، جامعة ادلوصل،العراؽ ص 2013ىػ، 1434،اجمللد السابع،عاـ 13العلـو اإلسالمية العدد 
عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين،نظرية / د: ، أنظر55راجع، ابن تيمية، احلسبة كمسؤكلية احلكومة اإلسالمية، ٖتقيق صالح عزاـ، مطبوعات الشعب، ص  - 2

 .183الضبط االدارم يف النظم الوضعية ادلعاصرة كالشريعة االسالمية مرجع سابق، ص 
أنظر الغزارل، إحياء علـو الدين، حيث عاجل مراتب احلسبة أحسن عالج، بدأ بالتعرؼ على ادلنكر كانتهاء -  ، 29زلمد منتورم، مرجع سابق، ص  - 3

 .  .باألعواف لرد منكر احملتسب عليو 
 .(9/105)ىػ ، 1392 دار إحياء الًتاث العريب بَتكت،2 ػ زلي الدين بن شرؼ النوكم،ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ط4
 .332 ك331، مرجع سابق، ص 02أنظر اإلماـ الغزارل، إحياء علـو الدين، ج  - 5
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 ػ  أف يسبقو تيديد إف كاف تجدي وأمر صاحب المنكر أف ينتيي عما ىو عميو مف إثـ أو ما ىو واقع مف 1
 .منكر كأمره بأف يريؽ الخمر الذي عنده

 ػ في حالة عدـ ارتداعو يجبر عمى ترؾ المنكر، بأف يقـو المحتسب بإراقة الخمر أو استرداد الحقوؽ منو 2
 .حتى ترد إلى صاحبيا

 ػ  أف يقتصر ذلؾ عمى المنكر فقط وال يتعدى ذلؾ إلى غيره ، زجرا أو نكاال أو فسادا عمى صاحب المنكر 3
 .فبل يغير المنكر بمنكر مثمو والتعدي بتعدي آخر. أو عقوبة لو

 .أال يصاحب ذلؾ إيذاء جسدي ال داعي لو أوامتياف نفسي ما داـ ليس فيو أمرمف الحاكـ بتعزيرأو غيره- 4
 ػ  مباشرة الضرب باليد وىذا بقدر الضرورة كتأديب األب لولده ومنعو مف المنكر، أو لمف لو والية عميو 5

وكدفع األمر الذي ال يندفع إال بو، كرجؿ فاسؽ فأجر أمسؾ بامرأة يريد بيا سوءا وال يرجعو عنيا إال ذلؾ، أو 
كمتعصب يقير الناس، وال يرجعو إال الزجر واالىانة، وليذا فإف التأديب باليد ىو جزاء لمفاسؽ المناضؿ عف 

فسقو، المدافع عف جرمو، المتجرئ عف حرمات المسمميف الذي ال يبالي بما حـر اهلل ورسولو والذي ال يقدرقيمة 
 . وضرره فيو بمثابة جرثومة في المجتمع يجب نزعيا1اإلنساف
. ىومرتبط بالنصح واإلرشاد والموعظةالحسنة الذي سنشرحو في موضعو الحقاك: التغييربالمساف: ثانيا

ما ىو إال أسموب قمبي داخمي وبموجبو يستنكر مف رأي المنكر سواء كاف فعبل : الػتػغيػيػر بالػقػمػب : ثالثا 
أو قوال قبيحا، أي أف االستنكار بمعنى عدـ الرضا عف فعؿ منكر، ومظيرعدـ الرضا، إنما ىو ابتذاؿ المنكر 
إذا لـ يرتدع القائـ عميو ويأخذ بالنصيحة وىو ليس إنكارا سمبيا في الواقع بؿ ىو في الحقيقة مف األمرعبلج 

حاسـ لممجاىريف بالمنكر،ألف صاحب المنكر حينما يستشعر نفسو ميانا في المجتمع متجنبا مف أفراده وعممائو 
مف االتقياء لممحترميف، و عندما يشعرأف الناس يتحاشونو،فإف أثر كؿ ذلؾ أنو قديضطرب إحساسو النفسي 

. 2الخاص بالرجوع إلى الحؽ، والخضوع طائعا ألمراهلل واالنقياد ألوامر الشريعة السمحاء
       وىذه األساليب التعزيرية مطموبة مف كؿ مسمـ محتسب، أما بالنسبة لؤلساليب التي يعتمدىا والي 

الحسبة، فيي الوسائؿ العممية ، ووظيفة المحتسب في الضبط اإلداري في التشريع اإلسبلمي، ىي النظر فيما 
يتعمؽ بالنظاـ العاـ واآلداب، إذ ال يجوز ألحد مخالفتو أو الخروج عميو، وتحقيقا ليدؼ الضبط اإلداري في 

. النظاـ اإلسبلمي، يسمؾ المحتسب العديد مف السبؿ والوسائؿ التي تحكـ تصرفو وتحدد نطاؽ عممو
    وما يجدر ذكره أنو يجب عمى السمطات المختصة بالضبط اإلداري ، احتراـ مبدأ المشروعية، و نفس 

الشيء بانسبة لممحتسب ألف سمطتو مقيدة بحدود الشريعة وأحكاميا، امتثاال لمبدأ عاـ وىو األمر بالمعروؼ 
قامة الحدود الواجبة عمى والة األمور . والنيي عف المنكر، والذي ال يتـ إال بالعقوبات الشرعية وا 

                                                           
 .82ياسُت بن بريح ، الضبط اإلدارم يف فكر القانوف الوضعي كالشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  - 1
 . كما بعدىا533منيب  زلمد ربيع، مرجع سابق، ص  - 2
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:         وذلؾ لف يكوف إال بالعقوبة عمى ترؾ الواجبات وفعؿ المحرمات، والعقوبة تنقسـ إلى نوعيف ىما
 كالثانية عقكبات غير مقدرةقطع يد السارؽ وحد القذؼ، وحد الزنا، :  مثؿعقكبات مقدرة كتسمى بالحدكد

، و تقديرىا يرجع إلى ولي األمر ووالي يطمؽ عميو بالتعزير  وتختمؼ مقدار عقوبتيا بحسب درجة الفعؿ المحـر
، ومف أىـ وسائؿ أو أساليب الضبط اإلداري في التشريع اإلسبلمي ، وىي الوسائؿ العممية كالتعرؼ 1الحسبة

عمى المنكر أوال ثـ النيي عنو باليد ، أو بالمساف أو كبلىما، وىناؾ وسائؿ أخرى معتمدة كمنح الترخيص 
. 2والقياـ بالتػفػتيػش

ويقصد بو أف يعرؼ المحتسب أو مف يقوـ مقامو ما ىو المنكر وأحوالو : الػتػعػرؼ عػمى الػمػنػكػر -1
 وذلؾ بإعبلـ مرتكب المنكر بأنو 3ومبلبساتو، إما بنفسو أو بإخبار تقات عدوؿ، التعريؼ بالحكـ الشرعي

ارتكب ما أنكره اهلل تعالى، ألنو قد يكوف المحتسب عميو جاىبل لحكـ ما أنكر عميو المحتسب، مثؿ بياف 
كيفية الصبلة لمف يجيميا مثبل، ضؼ إلى ذلؾ يجب أف يتحرى في المعرفة وال يستمع إلى اإلشاعات أو 

يا أييا ): يأخذ األخبار مف المصادر غير الموثوقة أو مف عدو أو صاحب مصمحة مصداقا لقولو عزوجؿ
 ، وقولو 4(الذيف آمنوا إذا جاءكـ فاسؽ بنبأ فتبينوا أف تصيبوا قوما بجيالة فتصبحوا عمى ما فعمتـ نادميف

يا أييا الذيف آمنوا ال تتخذوا بطانة مف دونكـ اليألونكـ خباال ودوا ماعنيتـ قد بدت البغضاء مف ): تعالى
يذاء المسمـ حراـ محذور، كما أف 5(أفواىيـ  وما تخفي صدورىـ أكبر قد بينا لكـ اآليات إف كنتـ تعقموف  ، وا 

تقريره عمى المنكر محذور، والتعريؼ بالمطؼ والرفؽ، ىو أوؿ ما يجب أف يبدأ بو المحتسب، ألنو مف 
الحكمة التي ينبغي أف يتوخاىا المحتسب، في دعوتو إلى الحؽ، فقد قاؿ اهلل تعالى لموسى عميو السبلـ لما 

، فالتعريؼ بالقوؿ الميف أوقع في القمب وأقرب إلى 6(فقوال لو قوال لينا لعمو يتذكرأو يخشى): أرسمو إلى فرعوف
في دعوتو وتبميغ رسالة ربو بالحكمة والموعظة الحسنة ، وىو المنيج  (ص )السمع، وىومنيج رسوؿ اهلل

الواجب نيجو ، حيث أف التعريؼ ببياف حكـ الشريعة، أولى مف إقامة الحدود عمى مرتكب المنكر، الذي ال 
وأقوالو، فعف أبي ىريرة رضي  (ص )يعرؼ حكـ الشرع فيما ارتكب، والشواىد عمى ىذا كثيرة في سيرة النبي

ليو الناس ليقعوا بو، فقاؿ ليـ رسوؿ اهلل )اهلل عنو  ، دعوه واىرفوا عمى (ص)أف أعرابيا باؿ في المسجد فثارا 
،  وىذا دليؿ عمى رفؽ النبي (بولو ذنوبا مف ماء أو سجبل مف ماء فإنما بعثتـ ميسريف ولـ تبعثوا معسريف

                                                           
 . كما بعدىا78،أنظر يامسُت بن بريح، مرجع سابق، ص 55ابن تيمية،احلسبة كمسؤكلية احلكومة اإلسالمية،حقيق صالح عزاـ، مطبوعات الشعب، ص - 1
 . كما بعدىا100داًن بلقاسم، مرجع سابق، ص  - 2
  .45، ص 7الغزارل، إحياء علـو الدين، مرجع سابق   - 3
 .06سورة احلجرات اآلية  - 4
 .118سورة آؿ عمراف، اآلية  - 5
 .44سورة طو، اآلية  - 6
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بالجاىؿ وتعميمو قبؿ اإلنكارعميو، فالعمـ سابؽ وتبنى عميو األحكاـ الشرعية، وال يعاقب جاىؿ بأحكاـ  (ص)
، ودالئؿ لزوـ التعريؼ  (ص) رسوؿ اهلل 1الشرع قبؿ معرفتو، والصحابة رضواف اهلل عمييـ سمكوا نيج 

وسيرة السمؼ الصالح والعمماء، وىذا ما تفتقده األمة في مناىجيا  (ص)والتسميـ كثيرة ، في أحاديث النبي 
التربوية والتعميمية القائمة عمى أسس خالية، مف معرفة قواعد اإليماف ومنيج اإلسبلـ، فكيؼ بنظاـ الحسبة 

وسط ىذا الركاـ مف المعارؼ المتناقضة، مع أحكاـ الشريعة وأخبلقيا؟ 
 مف أجؿ الحفاظ 2       فالتعريؼ بمحظورات الشريعة أوؿ وسيمة لقياـ نظاميا، وعميو تقـو الوسائؿ الرادعة

 .عمى النظاـ اإلسبلمي
  وذلؾ يقـو فيمف يقوـ عمى األمروىو عالـ بكونو منكرا، أو  :الػنيػي بالكعػظ كالػنصػح كالػتػخػكيػؼ باهلل  -2

فيمف أصر عميو بعد معرفتو أنو معصية، مثؿ الذي يشرب الخمر ويدمنيا أوال يرتدع مف الظمـ أوعف البغي، 
فيذا ينبغي أف يوعظ ويخوؼ باهلل تعالى، ويذكربعاقبة ذلؾ عمى صحتو ومالو وعممو وسمعتو وأسرتو، كما يحذر 
مف غضب اهلل عميو وعقابو لو، وتغيير المنكر بالقوؿ وىذه الدرجة يستطيع أغمب الناس خاصة إذا قوي بعضيـ 

بعضا، بأف يستحسف المجتمع فعؿ مف يغير المنكر ويستيجف سموؾ مف أقرالباطؿ، ويدخؿ في القوؿ الكتابة 
بأنواعيا، والخطابة والشريط المسجؿ والحوار المباشر ونحوه، والقوؿ الحسف في اإلرشاد والتوجيو، يعد مف أىـ 

النصح أساس الديف، (ص)الوسائؿ المقاومة لممنكر، ونشرالمعروؼ في صفوؼ المجتمع، وقد جعؿ النبي الكريـ 
هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة المسمميف : الديف النصيحة، قمنا لمف؟ قاؿ): قاؿ (ص)فعف تميـ الداري أف النبي 

، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أنو توجيو شامؿ لمقيـ كميا، فالنصيحة هلل وصفة بما ىو أىؿ (وعاميتيـ
لو، والخضوع لو ظاىرا وباطنا، والرغبة في محابو بفعؿ طاعتو، والرىبة مف مساخطو بترؾ معصيتو والجياد في 

   .3رد العاصيف إليو
مف وعظ أخاه سرا فقد )      وينبغي أف تكوف الموعظة في السر والعبلنية، والسر أولى فقد قاؿ اإلماـ الشافعي 

، وفي الشريعة اإلسبلمية، النصح فرض الـز لكؿ مسمـ، 4(نصحو وزانو ومف وعظو عبلنية فقد فضحو وشانو
يتاء الزكاة والنصح لكؿ مسمـ (ص )وقد جعمو رسوؿ اهلل  .5شرطا عمى إقامة الصبلة وا 

       وبالنصح يتحقؽ توجيو الفرد واألسرة والدولة، وعميو يقـو نظاـ الشورى والعدؿ والمساواة، وقد كاف الصحابة 
رضواف اهلل عمييـ، منيجيـ في الحياة التناصح، حيث يقوؿ أبو بكر الصديؽ، رضي اهلل عنو، وىو يحث 

                                                           
 .5663، يسركا كال تعسركا ،  (ص )صحيح البخارم كتاب األدب، باب أقواؿ النيب - 1
 .110ادريس زلمد عثماف، مرجع سابق، ص  - 2
 .1/166ىػ 1379ابن حجر العسقالين فتح البارم  شرح صحيح البخارم، ٖتقيقفؤاد عبد الباقي ، ذر ادلعرفة ،بَتكت  -  3
 .2/42أنظر شح صحيح مسلم للنوكم، مرجع سابق  - 4
 .55صحيح البخارم، كتاب اإلدياف، باب الدين النصيحة،مرجع سابق  ص  - 5
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ف أسأت )المسمميف عمى نصحو  يا أييا الناس إني قد وليت عميكـ ولست بخيركـ، فإف أحسنت فأعينوني، وا 
فقوموني، الحؽ أمانة، والكذب خيانة، والضعيؼ فيكـ قوي عندي حتى اريح عميو حقو اف شاء اهلل، والقوي فيكـ 

ضعيؼ حتى أخذ الحؽ منو إف شاء اهلل، ال يدع قوـ الجياد في سبيؿ اهلل إال ضربيـ اهلل بالذؿ، وال تشيع الفاحشة 
فبل طاعة  (ص)فإذا عصيت اهلل ورسولو  (ص)في قـو قط إال عميـ اهلل بالببلء، أطيعوني ما أطعت اهلل ورسولو 

 ، ىذا الخطاب يحمؿ في طياتو ومضمونو مجموعة قيـ أخبلقية تمس األفراد والمجتمع والدولة في 1(لي عميكـ
تحقيؽ العدؿ والحرية والمساواة وىي القيـ النبيمة التي يقوـ عمييا نظاـ األمة بكامميا وبيا ترقى ىذه األخيرة إلى 
مصؼ الدوؿ المتحضرة والمتقدمة ،  والطريقة والوسيمة المثمى تتمثؿ في الميف والمطؼ واإلرشاد والنصح، قاؿ 

. 2(إذىبا إلى فرعوف إنو طغى فقوال لو قوال لينا لعمو يتذكر أو يخشى): تعالى
    وما يستنبط مف اآلية الكريمة أنيا تتضمف منيجا متكامبل في الرشاد والنصح، حيث أنو رغـ طغياف فرعوف 
المفرط، إال أف اهلل عز وجؿ طمب مف موسى عميو السبلـ أف يكوف ليف القوؿ معو، متراجيا أف يخشى اهلل ويعود 
عف غيو، والداعي يجب أف يكوف متأنيا مف غير مبادرة إلى عقوبة، ويجب أف يكوف الناىي عف المنكر ذا عناية 
بنفسو تجعمو قدوة لغيره ، إال أنو في حالة اإلصرار واإلدماف، يقتضي ويتطمب مف المحتسب إتباع أسموب فيو 
، 3شيء مف الغمظة والتيديد، والشدة في الزجر بغميظ القوؿ وشديده ، وىي وسيمة ال يقوـ عمييا إال عند الضرورة

وما يجدر ذكره في ىذه الحالة ىو أنو إذا تبيف عدـ جدوى وسيمة النيي بالوعظ والنصح وليف القوؿ، تكوف بالقوؿ 
 الغميظ ولكف في حدود الشريعة وأخبلقيا، وىذا األسموب ورد في القرآف الكريـ في 

.  ب ػأال ينطؽ إال بالصدؽ وأال يسترسؿ في الحديث بما ال يحتاج إليو بؿ يقتصر عمى قدر الحاجة

ففي ىذه الحالة يجوز لممحتسب، أف ييدد أو أف يخوؼ المخالؼ لمرجوع : الػتيػديػد كالػتخػكيػؼ باإليػذاء  -3
إلى الحؽ وجادة الصواب، ويكوف ىذا عند االستيزاء بالوعظ والنصح ،واإلصرار عمى اإلثـ والفسؽ والعجب 

، و 4(أفمكـ ولما تعبدوف مف دوف اهلل أفبل تعقموف  )إبراىيـ عميو السبلـ، .قوؿ: بالفجور والميو، قاؿ تعالى
ىذا المفظ الشديد والوصؼ األليـ ال يقاؿ إال فيمف يتحقؽ فييـ، وال يمقى ىذا المفظ أو ذلؾ الوصؼ عواىنو، 

نما يمجأ إليو عند الضرورة القصوى، وليذا يجب أف تتوفر فيو شروط وىي  :وا 
 .    أػ يجب أف تكوف كؿ اإلمكانات الوعضية قد استنفذت 

                                                           
كأنظر تاريخ اخللفاء - ، . 2/661ـ ، 1955عبد ادللك ابن ىشاـ ، سَتة ابن ىشاـ ، ٖتقيق مصطفى السقا ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ، مصر ، - 1

 . كما بعدىا110  ، كأنظر ادريس زلمد عثماف، مرجع سابق، ص 89للسيوطي،مرجع سابق، ص 
 .44 ك43سورة طو، اآليتاف  - 2
 .533منيب زلمد ربيع، مرجع سابق، ص / أنظر د - 3
 .67سورة األنبياء، اآلية  - 4
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 .ب ػ يجب أف يجاىر صاحب المنكر ويتبجح بو و يعمؿ عمى اشاعتو
ج ػ يجب أف يكوف كبلـ الداعية في وصؼ صاحب اإلثـ بما فيو عاما ال يحدد أشخاصا، ويستحسف ويستحب 

ف لـ يكف فميكف كبلما عاما ، ألف 1أف يكوف بيف الداعية وصاحب المنكر، وال يسمع ذلؾ أحد إف أمكف وا 
نما التوجيو العاـ غير   (ص )قدوتنا ىو الرسوؿ حيث كاف أسموبو ومنيجو في ىذه الحاالت عدـ المباشرة وا 

 .المباشر مبتغيا التوجيو دوف اإلحراج

 :   كسػيمػتا الػترخػيػص كالػتػفػتػيػش  -4
  إف الشريعة اإلسبلمية لـ تفضؿ ىذا األسموب حيث أف المحتسب ومساعدوه ليـ الحؽ أف :لػتػرخػيػص اأػ 

يعطوا ترخيصا لمف يرغب في ممارسة مينة أوعمؿ يتطمب ميارات خاصة،وتوافرىذه الميارة يعتبرعامبل مف 
 .   عوامؿ تحقيؽ مصمحة المتعامميف معو وحماية ليـ ورعاية ألمنيـ

      ويعتبر ىذا الترخيص بمثابة إذف مف  قبيؿ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، عمما أف الترخيص 
يجوز األمر عمى أال يصؿ األمر إلى أف يؤدي إلى التعطيؿ أو المنع أو التحريـ، ويجب عمى الذي يمارس 

ىذه المينة أف يراعي الشروط البلزمة ليذه المينة قبؿ التصريح لو بيا كصانع الحموة والفضة والذىب 
عمى الطبيب الجاىؿ  (جواز الحجز)وقد أفادت الوقائع بجواز سحب الترخيص بمعني .2إلخ...والمشروبات، 

والمغني الماجف ونحوه، فمف يمارس المينة عميو مراعاة الشروط البلزمة ليا قبؿ الترخيص لو، ونفس الشيء 
رشاد الناس، يجب أف يكوف ممف عرؼ بيف الناس بالتديف والورع،والمتصدي  بالنسبة لمف يتصدى لئلفتاء وا 
رشاد الناس يجب أف ينظرالمحتسب في أمره، وقد اختبراإلماـ عمي رضي اهلل عنو، الحسف البصري  لئلفتاء وا 

  ، 3فما آفتو؟ قاؿ الطمع، قاؿ تكمـ إف شأت: الورع: ما عماد الديف؟ قاؿ: وىو يتكمـ عمى الناس فقاؿ لو
وحوصمة لما سمؼ فإف مف توافرت فيو شروط ممارسة المينة فإنو يرخص لو مف قبؿ المحتسب ومف لـ تتوافر 

 .فيو شروط المينة يمنع مف ممارسة النشاط وذلؾ حماية لؤلفراد وحفظا لمنظاـ العاـ أي لمببلد والعباد
فإف لممحتسب التفتيش في األسواؽ ونظافتيا وىدوئيا كما يقـو بالتأكيد مف سبلمة : أما بالنسبة لمتفتيش ػ 

وحسف المعامبلت فييا وذلؾ باالستخداـ السميـ لممكاييؿ والموازيف ومعايرىا ومقارنتيا والتأكد مف سبلمتيا، كما 
يقـو بالتفتيش عمى أنواع المحـ لضماف سبلمتيا، ومراقبة الحوانيت والطرقات والحمامات العامة في كؿ وقت 
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ومراقبة مدى نظافتيا وغسميا وكنسيا، وكذلؾ مراقبة نظافة الغذاء والمحافظة عميو، وكذلؾ العناية بنظافة 
 .1إلخ...األوعية واألدوات المتعمقة بالغذاء، 

إف استخداـ ىذه الوسيمة يكوف في حالة ما إذا كاف تغيير المنكر ال يأتي : كسػيمػة اسػتػخػداـ الػسػالح -5
وال يندفع إال بشير سبلح وتجميع أعواف، وقد اختمؼ الفقياء في استعماؿ ىذه الوسيمة، أي في احتياج 

،  إف األمر يرجع 2استعماؿ السبلح إلى إذف الوالي أو اإلماـ، وليذا يقوؿ اإلماـ النووي في شرح صحيح مسمـ
لمسمطاف وال يشتغؿ أحد الرعية بذلؾ، ألنو ال يستطيع أف يقـو بو بنفسو، ويحتاج فيو إلى أعواف يشيروف 

السبلح، ألنو قد يستعيف الفاسؽ أيضا بأعواف ،ويؤدي ذلؾ إلى أف يتقاتؿ الصفاف ويتقاتبل، وليذا فيذا العمؿ 
كأما بالنسبة يحتاج إلى إذف اإلماـ، ألنو يؤدي إلى تحريؾ الفتف وىياج الفساد وخراب الببلد وتقاتؿ العباد، 

ال نحتاج منو إلى إذف وحجتيـ في ذلؾ أف المناضميف عند فسقيـ ال بأس بالتعاوف : لمرأم الثاني فيرل أنو
إف قمع أىؿ )عمييـ، وكؿ مف قدرعمى دفع المنكرال بأس عميو أف يدفعو ، وبالرجوع إلى اإلماـ الغزالي، فيرى

الفساد جائز بو، أف الكافر ال بأس بقتمو والمسمـ إف قتؿ فيو شييد، فكذلؾ الفاسؽ المناضؿ عف فسقو ال بأس 
زالتو ففي حالة إذا نفذت كؿ الوسائؿ 3(بقتمو، ولممحتسب الحؽ إف قتؿ مظموما فيو شييد ف تغيير المنكر وا   ، وا 

السابقة، مف تعريؼ ووعظ ونصح، والنصح بالقوؿ والضرب والتيديد والتخويؼ، ولـ تجدي نفعا ىذه الوسائؿ 
في إزالتو أي المنكر، ففي ىذه الحالة يجوز عند الضرورة، فيمف ال يرجع عف فساده في األرض إال بالقتؿ، 

مف أجؿ ذلؾ كتبنا عمى بني ):  ،  قاؿ عز وجؿ4مثؿ المفرؽ لجماعة المسمميف، والداعي إلى البدع في الديف
إسرائيؿ أنو مف قتؿ نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتؿ الناس جميعا، ومف أحياىا فكأنما أحيا 

 والعقوبة في الحقيقة 5(الناس جميعا ولقد جاءتيـ رسمنا بالبينات ثـ إف كثيرا منيـ بعد ذلؾ في األرض لمسرفوف
والواقع إنما شرعت لمردع والزجر والمحافظة عمى مصالح الفرد والمجتمع، والعقوبة إف لـ تؤد المقصود منيا 
يكوف شرعيا عبثا، ومف الناس مف عبثت نفسو وضعفت خشيتو مف اهلل تعالى، فانعدـ في نفسو الشعور بأي 
معنى مف معاني الخير، حيث أف إعداـ مثؿ ىذا فيو خبلص المجتمع، مف شر عظيـ وببلء مستطير، وال 

يندفع فساده إال بإعدامو، وتطيير المجتمع مف شروره، وقد قرر الفقياء أف المفسد في األرض كالسائؿ إذا لـ 
 . 6يندفع إال بالقتؿ قتؿ
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       إال أف المحتسب ليس لو القتؿ والقطع ألف إقامة الحدود في العقوبات الشرعية فيي واجبة عمى والة 
األمور، خشية إثارة الفتنة، مع مف ليس معو أمر مف سمطاف المسمميف، كما سمؼ اإلشارة آنفا إلى ذلؾ، لقد 
ف لـ  ذكر السماني في الفروؽ بيف المحتسب والمتطوع بالحسبة، أف لممحتسب اتخاذ األعواف إلزالة المنكر، وا 
يكؼ أعوانو طمب أعواف السمطات، فميس لو العذر في ترؾ اإلنكار، ألف ما ولي إال إلزالتو المنكرات بشتى 

الطرؽ، أما المتطوع بالحسبة فيستعيف بأىؿ الصبلح، فإف لـ يعنو أحد يعذر في ىذا وال يكوف إثما بتركو، وأما 
 .1ثواب االحتساب فبل ينالو إال بفعمو، ألف الثواب جزاء العمؿ، وىو لـ يعمؿ ما يستحؽ الثواب

وىما مف الوسائؿ المتعددة التأديبية والخاصة بمف يمارس المنكرات، وتعتبر ىذه : الػعػزلػة كالػمػقػاطػعػة -6
الوسيمة مف الوسائؿ المتعددة والمتطورة مع تطور المجتمع، آخذة في أحكاميا وحكمتيا مف أصوليا الشرعية 

وقد نزؿ عميكـ في الكتاب أف ): ، وجاء في شرع اهلل تعالى ذلؾ فقاؿالقرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفةفي 
إذا سمعتـ آيات اهلل يكفر بيا ويستيزأ بيا فبل تقعدوا معيـ حتى يخوضوا في حديث غيرىإنكـ إذامثميـ إف اهلل 

والبلئي يخافوف نشوزىف فعضوىف واىجروىف في ):وقولو عزوجؿ2(جامع المنافقيف والكافريف في جينـ جميعا
 ، ووسيمة اليجر تأديبية وتوجييية وبيا يمكف أف يطوؼ بيا كؿ مف يمارس المنكرات ويستييف 3(المضاجع 

إلخ، فحينيا تفرض عميو العزلة ...بالقيـ والمبادئ الخيرة، فشارب الخمر والمرتشي والمرابي والنماـ والكذاب، 
والمقاطعة ففي ىذه الحالة ربما يشعر بالعزلة ويتراجع عف منكره، ألف كؿ مف تخمؼ عف منيج األمة واستياف 

 ىو أحسف دليؿ مف السنة النبكية الشريفة في العزلة كالمقاطعةأما . بقيميا وجب عمى األمة مقاطعتو وىجره
يقوؿ كعب بف  (تبوؾ)في غزوة  (ص)، وأصحابو ىجروا الثبلثة الذيف تخمفوا عنو (ص ) ما روي أف النبي

 (ص)في غزوة تبوؾ فذكر حديثو ونيى رسوؿ اهلل  (ص)مالؾ رضي اهلل عنو، كما تخمؼ عف رسوؿ اهلل 
: ، ونزؿ قولو عز وجؿ4بتوبة اهلل عمينا (ص)المسمميف عف كبلمنا فمبثنا عف ذلؾ خمسيف ليمة، وأذف رسوؿ اهلل 

وعمى الثبلثة الذيف خمفوا حتى إذا ضاقت عمييـ األرض بما رحبت وضاقت عمييـ أنفسيـ وظنوا أف ال ممجأ )
  ، فاليجر والمقاطعةلمف ارتكب المعاصي 5(مف اهلل واال إليو ثـ تاب عمييـ ليتوبوا إف اهلل ىو التواب الرحيـ

وفي ىذه اآلية دليؿ عمى ىجراف أىؿ )نوع مف أنواع العقوبات التعزيرية المشروعة، كما يقوؿ اإلماـ الشوكاني 
، فيذه ىي الوسائؿ التي يستعمميا المحتسب لممارسة 6(المعاصي تأديبا ليـ لينزجروا عف المعاصي
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ف كاف ىناؾ وسائؿ أخرى ذكرىا بعض الكتاب كالغرامة المالية، وتسويد الوجو الذي اختمؼ  اختصاصاتو ، وا 
، واكتفينا بما ذكر شرحو تفاديا لئلطالة قدراإلمكاف 1فيو الفقياء، والنفي والحبس والصمب ورفع األمر إلى الحاكـ
إلخ، رحميـ اهلل تعالى، ونظاـ الحسبة ىو تطبيؽ ...وذكرىا لدى مختمؼ الفقياء الماوردي والغزالي وابف تيمية، 

عممي واقعي ألعظـ مبادئ الشريعة السمحاء وىو األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وحتى ال يسند األمر 
إلى غير أىمو ستكوف الساعة ، ضؼ إلى ذلؾ أف انتشار المنكر مع عدـ إنكاره ييدد األمة بكامميا، وبالتالي 

واتقوا فتنة لتصيبف الذيف ظمموا منكـ خاصة واعمموا ): فإف العذاب والعقاب سيعـ الصالح والطالح، قاؿ تعالى
. 2(أف اهلل شديد العقاب

   :أحكػاـ كحكػـ تػدرج كسائػؿ الحسبػة كخصػكصياتػيا :الػفػرع الثانػي

إف قضية أو عممية الترتيب في آليات ووسائؿ الحسبة، قد يكوف : أحكاـ كحكـ تدرج كسائؿ الحسبة (   أ
مستحبا وقد تكوف العممية واجبة، حيث أف الترتيب بيف التعريؼ والوعظ ليس واجبا، بؿ ىو مندوب فقط، عمى 
أساس أف الطريؽ األمثؿ في دعوة اإلصبلح وتغيير المنكرات، أما فيما يخص الترتيب بيف الوعظ والتعنيؼ، 
فحكمو الوجوب حيث أف الحكمة تقتضي الوعظ بالنصح قبؿ التقريع والتعنيؼ في دفع المنكر، ويجب أيضا 

الترتيب بيف بقية الوسائؿ، حيث أنو ال يباح لممحتسب دفع المنكر بالوسيمة األشد، كالضرب ما دامت الوسائؿ 
األيسر واألسيؿ مجدية في الوصوؿ إلى الغاية المطموبة، وىو دفع المنكرات عف المجتمع اإلسبلمي، وىذا 

أدع إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة ): الترتيب يساير الشرع والعقؿ، إذ يقوؿ عزوجؿ في منيج الدعوة واإلصبلح
 ، وبما 3(والموعظة الحسنة وجادليـ بالتي ىي أحسف إف ربؾ ىو أعمـ بمف ظؿ عف سبيمو وىو أعمـ بالميتديف

ذكر مف الوسائؿ أو غيرىا، يمكف أف يحقؽ نظاـ الحسبة األمف والعدؿ  لمفرد واألسرة والمجتمع والدولة ، وكؿ 
حكـ يدرج في سياؽ الحسبة ، مقصده تحقيؽ حكمة مف حكـ شرع اهلل تعالى،إال أف لمسألة الترتيب بيف درجات 

الحسبة أحكاما وحكما تتضمف الثوابت، التي مرجعيا قواعد شرعية كمية،فيي تتضمف إلى جانب ىذه 
، 4الثوابت،متغيرات ألف نظاـ الحسبة ليس نظاما جامدا بؿ إف أساليب تطبيقو متطورة بتطورالحياة االجتماعية

 .(ص)واإلسبلـ صالح لكؿ زماف ومكاف، وفقا لما ينص عميو شرع اهلل وسنة نبيو 
يقصد بخصوصيات استعماؿ وسائؿ الحسبة، ىو توقؼ : خصكصيات استعماؿ آليات الحػسػبػة  (ب

الحسبة أو اقتصارىا عمى وسائؿ معينة تجاه الوالديف والزوج والحاكـ، بمعنى استثناء ىؤالء مف بعض وسائؿ 
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الحسبة ، حيث أف الحسبة تتوقؼ تجاه ىؤالء عند وسائؿ  معينة وبسيطة في حدود الشرعية، إذ أف لبلحتساب 
عمى الوالديف مف االبف ال يكوف إال بياف الحكـ الشرعي والموعظة الحسنة ، حيث ال يجوز أف يتعدى ذلؾ إلى 

وقضى ربؾ أف ال تعبدوا إال ): ، وامتثاال لقولو عز وجؿ1الوسائؿ األخرى، لعمو ىي رعاية لحؽ األبوة واألمومة
إياه وبالوالديف إحسانا إما يبمغف عندؾ الكبر أحدىما أو كبلىما  فبل تقؿ ليما أؼ وال تنيرىما وقؿ ليما قوال 

 ، و برالوالديف واالحتساب 2(كريما واحفظ ليما جناح الذؿ مف الرحمة وقؿ رب ارحميما كما ربياني صغيرا
إلييما ضبط االحتساب عند وسيمة التعريؼ والموعظة الحسنة بالقوؿ الميف الذي ال يشعراف معو إال بالرحمة 

، حيث قاؿ عندما جاءه  (ص )تجاىيما ، وقدوتنا في الشريعة اإلسبلمية ىو القرآف الكريـ وسنة نبيو الرحيـ
قاؿ ثـ . أمؾ: ثـ مف؟ قاؿ: قاؿ. أمؾ: مف أحؽ الناس بحسف صحابتي؟ قاؿ (ص)يا رسوؿ اهلل ): رجؿ فقاؿ
 ، ولما سأؿ الحسف رضي اهلل عنو عف الولد كيؼ يحتسب عمى 3(ثـ أبوؾ: ثـ مف؟ قاؿ: قاؿ. أمؾ: مف؟ قاؿ
. 4يعظو ما لـ يغضب فإذا غضب سكت عنو: والده، قاؿ

يذائيما، كما جاء في معنى اآلية       وعمة ىذه الخصوصية لموالديف أف اهلل تعاال نيي عف التأفؼ منيما، وا 
الكريمة السابقة،وقد ورد في حؽ األبويف ما يوجب االستثناء مف العموـ، حيث ال خبلؼ في أف األب ال يقاد 
بولده، وأف الجبلد ليس لو أف يقتؿ أباه في الزنا حدا، وليس لو أف يباشر إقامة الحدعميو، فإذا لـ يجز لبلبف 

. 5إذاء األب بعقوبة، ىي حؽ عمى جناية سابقة، فبل يجوز إيذائو بما ىو منع عف جناية مستقبمة متوقعة
لو كنت آمرا أحدا ليسجد لغير ) (ص ) لقوؿ الرسوؿ6    أما بالنسبة لمزوجة فنجد أف حكميا مع الولد مع أبويو

اهلل ألمرت المرأة أف تسجد لزوجيا، والذي نفس محمد بيده، ال تؤدي المرأة حؽ ربيا حتى تؤدي حؽ زوجيا، 
 ، ومف حؽ الزوج أف يؤدب زوجتو إذا لـ تطعو فيما أوجبو اهلل عمييا 7(ولوسأليا نفسيا وىي عمى قنب لـ تمنعو

والبلئي تخافوف نشوزىف فعظوىف واىجروىف في المضاجع ): مف طاعتو، ويستدؿ عمى ذلؾ بقولو تعالى
، والزوج الذي لو ىذه المكانة عند 8(واضربوىف فإف اطعنكـ فبل تبغوا عمييف سبيبل إف اهلل كاف عميا كبيرا

، عمما أف ىذه 9زوجتو، ىو الزوج الممتـز بشرع اهلل تعالى ورسولو الكريـ أمرا و نييا المتخمؽ بآداب اإلسبلـ
الوسائؿ متدرجة  مع المنكر، ويكوف الترتيب فييا واجب حيث ال يجوز الضرب قبؿ الوعظ والتوجيو واإلرشاد، 

                                                           
 .186ـ، ص 81، دار ادلنارة اإلسالمية،بغدادعاـ  02عبدالكرًن زيداف،أصوؿ الدعوة،ط 460ص .2اإلماـ الغزارل،إحياء علـو الدين،مرجع سابق،ج-1
 .24 ك23سورة االسراء، اآليتاف  - 2
 .5514: صحيح البخارم، كتاب األدب، باب من أحق الناس ْتسن الصحبة،رقم - 3
 .2/461اإلماـ الغزارل، إحياء علـو الدين،  - 4
 .118إدريس زلمد عثماف، مرجع سابق، ص / مشار إليهما د509:    ص1، كالتشريع اجلنائي اإلسالمي، ج2/461الغزارل، إحياء علـو الدين،  - 5
 .2/461أنظر الغزارل، إحياء علـو الدين،  - 6
 .1842سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب حق الزكج على ادلرأة، ج  - 7
 .34سورة النساء، اآلية  - 8
 .119إدريس زلمد عثماف، مرجع سابق، ص / د - 9
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والغاية منيا التربية والتوجيو وفقا لما شرع اهلل تعالى مف أجؿ المحافظة عمى القيـ والمبادئ السامية اإلسبلمية، 
ويجب أف ال يفيمف بأف الغاية مف الضرب واليجر ىو تحقير المرأة والتقميؿ مف شأنيا، ألف الحقوؽ متبادلة 
: بيف الزوجيف، والقدوة والموعظة ىو ما جاء في وصية قوؿ النبي المصطفى بالنساء في حجة الوداع فقاؿ

استوصوا بالنساء خيرا فإنيف عندكـ عواف، ليس تممكوف منيف شيئا غير ذلؾ، إال أف يأتيف بفاحشة مبينة، )
فإف فعمف فاىجروىف في المضاجع، واضربوىف ضربا غير مبرح، فإف أطعنكـ فبل تبغوا عمييف سبيبل، إف لكـ 
مف نسائكـ حقا ولنسائكـ عميكـ حقا فأما حقكـ عمى نسائكـ فميوطئف فرشكـ مف تكرىوف، وال يؤذف في بيت 

 ،  أما بالنسبة لمسمطاف أو 1(تكف لمف تكرىوف أال وحقيف عميكـ أف تحسنوا إلييف في كسوتيف وطعاميف
الحاكـ مع الرعية، حيث أنو مف حؽ األمة المسممة تجاه مف ولتيـ أمورىا أف تعرفيـ بمواضع المنكر، وتقـو 

 ، 2(الديف النصيحة هلل ولرسولو وألئمة المسمميف وعامتيـ)، (ص )بتقديـ الوعظ والنصح لقوؿ الرسوؿ،    
والنصيحة ألمة المسمميف بمعنى إعانتيـ عمى ما ىـ يريدوف القياـ بو، وذلؾ بنصحيـ وتنبيييـ عند الغفمة وسد 
خمتيـ عند الغفمة، وجمع الكممة عمييـ ورد القموب النافرة إلييـ، ومف أحسف وأعظـ نصيحة تقدـ ليـ دفعيـ عف 

 ، وأما الوسائؿ األخرى الخاصة بالحسبة المذكورة آنفا فقد تباينت فييا آراءالفقياء 3الظمـ بالتي ىي أحسف
والعمماء واجتياداتيـ التي تحتاج إلى التوضيح والتفصيؿ في ىذا األمر، حيث ال يتسع المجاؿ لذكرىا آنيا ، 
ف اآلليات التي ينتيجيا اإلسبلـ في تنظيـ وسائؿ تدخؿ سمطات الضبط اإلداري لتحقيؽ غايتيا وأىدافيا  وا 

تحقيقا لمقاصد الشريعة، إنما اشترط ليا شروطا مف العمـ والصبلحية والقدرة في القائـ عمييا، وىذا األمر جعؿ 
مف اإلسبلـ قوة مجاىدة، تقوـ عمى أسس مف احتراـ اإلنسانية وحرياتيا، لمعيش في كنؼ العزة والكرامة 

 . 4اإلنسانية
  نستنبط أف األمر يختمؼ فيما يتعمؽ بييئات ووسائؿ الضبط اإلداري، حيث أف المقاربة بيف النظاـ الوضعي 
والنظاـ الشرعي بكؿ موضوعية ومف باب العدؿ في إطار المقارنة بينيما يجب التواجد في زمف واحد وكذلؾ 

اإلمكانيات المادية والبشرية يجب أف تكوف متساوية وليذا فإف الضبط اإلداري العاـ في إطار القانوف الوضعي 
دارتيا يحظى بتنظيـ قانوني محكـ، ضؼ إلى ذلؾ  ىو نتاج تطورالدولة الحديثة وتطور نظاميا المعاصر وا 

وأما بالنسبة . استعماؿ وسائؿ قانونية مف لوائح ضبطية وقرارات فردية وجماعية و جزاءات إدارية ردعية فعالة
لمنظاـ اإلسبلمي فيو يتميز بخاصية تتمثؿ في كوف الحسبة كما سمؼ القوؿ، واجب كفائي مف حيث التكييؼ 
الشرعي، أي أنو تسقط عمى كافة الناس إذا قاـ بيا أحدىـ والعكس صحيح، أي انو واجبة في حالة عدـ القياـ 

                                                           
  2239 /1سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب حق ادلرأة على الزكج، ج - 1
 .سلف ٗترجيو - 2
 .1/167أنظر فتح البارم يشرح صحيح البخارم،  - 3
 .98:  عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص/ د - 4
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بيا، وىي الخاصية والنتيجة اإليجابية عمى أساس أف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر يبقى ويستمر في 
حالة إذا لـ يقـ بو واالحسبة شخصيا أو مف ينوبو، وىو أسموب ناجع وفعاؿ غايتو وقاية المجتمع وحفظ نظامو 

.  العاـ مف أي منكر أو فساد في األرض 
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الػبػاب الػثػانػي 
حػدكد سمػطات الضػبط اإلدارم في الظركؼ العاديػة كاالستثنائيػة                      

كالرقابػة عميػيما في الػنظػـ الػكضعيػػة كالشريعػة اإلسالميػة 
   إف الضبط اإلداري الذي لو عبلقة متينة بالحريات العامة، تفرضيا مقتضيات الضبط اإلداري، باعتباره 
.  وظيفة إدارية ضرورية، مف وظائؼ اإلدارة في الدولة،ووسيمة مف الوسائؿ التي تباشر بيا نشاطيا اإلداري
  ونظرا لتمتع سمطات الضبط اإلداري بامتيازات السمطة العامة ، حيث باستطاعتيا إلزاـ االفراد بإرادتيا 

المنفردة ، ألف قراراتيا نافذة مف تمقاء نفسيا دوف الرجوع إلى القضاء ، ودوف أف يتوقؼ ذلؾ عمى قبوؿ االفراد 
أو رضائيـ ، وليا أيضا سمطة المجوء إلى التنفيذ الجبري بالقوة عند الضرورة ، إال أف ذلؾ ال يمكف أف يمنح 
لسمطات الضبط االداري الصبلحيات المطمقة مف غير قيود أو ضوابط ، خوفا مف أف تتجاوز سمطات الضبط 

اإلداري حدودىا ، فتشتط في استخداـ امتيازاتيا وسمطاتيا لغير صالح األفراد، فتتحوؿ وظيفتيا إلى وظيفة 
. استبدادية تيدرحقوؽ األفراد

ذا كاف الضبط اإلداري ىو عبارة عف قيود عمى الحريات العامة ، تقوـ بوضعيا السمطات المختصة       وا 
لمضبط اإلداري لمحفاظ عمى النظاـ العاـ  ، ال يعني أف تكوف الحريات العامة تحت رحمة سمطات الضبط 
اإلداري، وتقيدىا وتحددىا كيؼ ما تشاء دوف ضابط، بؿ العكس ألف األصؿ ىو ممارسة الحريات العامة ، 
وىي التي تقيد صبلحيات الضبط إلى أقصى حد ممكف ، عمما أنو مف المبادئ المسممة أف الحريات التي 

. كفميا الدستور أو المنظمة بالقوانيف ىي سد منيع ، يجب أف تقؼ عنده سمطات الضبط اإلداري
     وليذا فإف قرارات ولوائح الضبط اإلداري،ال تستطيع أصبل أف تكبت الحريات العامة التي كفميا الدستور، 
إال في الحد المعقوؿ وفي حالة الظروؼ االستثنائية أف تعطؿ استعماليا،ألف إجراءات الضبط اإلداري تتفاوت 

. بتفاوت سعة الحريات، إذ تختمؼ في الظروؼ العادية عنيا في الظروؼ االستثنائية
     وتحديد نطاؽ االختصاص في صيانة النظاـ العاـ ، يستمـز التمييز بيف ممارسة ىذا االختصاص في 
الظروؼ العادية وبيف ممارستو في الظروؼ االستثنائية ، نظرا الختبلؼ عمميما وصبلحيتيما ووسائميما في 

. الحفاظ عمى النظاـ العاـ 
    وليذا سوؼ نتعرض لدراسة القيود التي تخضع ليا سمطة الضبط اإلداري في الظروؼ العادية في النظـ 
الوضعية والشريعة اإلسبلمية كفصؿ أوؿ، ثـ حدودىا في الظروؼ االستثنائية في النظـ الوضعية والشريعة 
. اإلسبلمية كفصؿ ثاف، ثـ الرقابة القضائية عمى اعماؿ سمطات الضبط اإلداري في النظاميف كفصؿ ثالث



229 
 

 الػفػصػؿ األكؿ

حػدكدىا في الظركؼ العاديػة في النظـ الكضعػية كالشريعة اإلسالمية 
      تأسيسا عمى النظاـ الشرعي والقانوف الوضعي لمضبط اإلداري ، والصبلحيات التي خوليا المشرع 

:  لسمطات الضبط اإلداري ، لمقياـ بأعماليا في المحافظة عمى النظاـ العاـ نستنتج أف 
   أصبل عمى سمطات الضبط اإلداري أف تمتـز بالحدود المرسومة ليا وفقا لمبدأ المشروعية ، وذلؾ بالنسبة 

 عمى ضماف حريات وحقوؽ 1لمتشريع والتنظيـ االمعموؿ بيما ،  خاصة ما نص عميو المؤسس الدستوري
االفراد وعدـ المساس بيما ، وأما استثناء فيو فرض القيود التنظيمية عمى ىذه الحريات ،  بموجب إجراءات 

. الضبط اإلداري بغرض المحافظة عمى النظاـ العاـ 
   ونظرا الزدياد تدخؿ الدولة وتوسع صبلحياتيا وتوسع مدلوؿ النظاـ العاـ ، فإف لئلدارة أف تستعمؿ سمطاتيا 
الضبطية التنظيمية في مياديف جديدة ، وليذا فإف موضوع كيفية ممارسة سمطات الضبط اإلداري ألعماليا مف 
أىـ الموضوعات ، التي يظير فييا التنافر بيف الرغبة في أعماؿ السمطة العامة والتمكيف لمحريات الفردية ، 

ومثؿ ىذا التنافر ال يحسمو القضاء عمى أساس تضحية إحدى ىاتيف المصمحتيف ، ولكف عمى أساس التوفيؽ 
بالنسبة لمشريعة اإلليية  (ص)بينيما عمى قدر اإلمكاف ، وىذا بفضؿ مف شرع اهلل وسنة رسولو الكريـ 

. السمحاء والسنة النبوية الشريفة 
     أما القضاء فقد وصؿ إلى حموؿ مستنيرة، حيث يمنح لئلدارة حرية واسعة في ممارسة سمطاتيا الضبطية 
، 2اإلدارية وتحقيؽ أىدافيا، غير أنو تخضع ىذه االدارة في مزاولتيا ليذه الوظيفة ألكبر قدر ممكف مف رقابتو

: وعميو نطرح السؤاليف التالييف
 أ ػ  ما ىي الحدود التي يجب أف تتقؼ عندىا ىذه السمطات عند القياـ بوظيفة الضبط اإلداري ؟ 

ب ػ  ما ىي الضمانات التي يكفميا المشرع في حالة تجاوزىا ليذه الحدود المرسومة ليا؟ أي ما ىي 
      ضمانات حماية حقوؽ وحريات االفراد في حالة تعسفيا أو انحرافيا وتجاوزىا في استعماؿ سمطاتيا؟ 
     لئلجابة عمى ىاذيف السؤاليف ، وبالرجوع إلى امتيازات ىيئات وسمطات الضبط اإلداري ،  نجد أنيا 

ليست مطمقة أو منشأة لمحقوؽ والحريات، حتى تقـو بإلغائيا، بؿ ميمتيا تنفيذ القوانيف وتنظيـ ىذه الحقوؽ 
والحريات، وبالتالي فالمشرع قد رسـ ليا حدودا وقيودا تتمثؿ في مبدأ المشروعية شكبل وموضوعا وكما 

تخضع لرقابة القضاء ، وىذا مف أجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ عممية التوفيؽ والتكامؿ بيف حريات وحقوؽ االفراد 

                                                           
 .احلقوؽ كاحلريات : ـ، السالفة  ، ٖتت عنواف1976ـ، ك1989ـ، 1996 ـ ، 2016:أنظر الفصل الرابع من الباب األكؿ من الدساتَت اجلزائرية  - 1
 .543ـ، القاىرة، ص 95:  سليماف زلمد الطماكم، الوجيز يف القانوف اإلدارم، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، سنة/ د: كللتوضيح أكثر راجع - 2
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وبيف المحافظة عمى النظاـ العاـ ، وكذلؾ في الشريعة اإلسبلمية التي حدد الشرع األسس والمبادئ لكؿ 
نما وضع ليا قيودا حفاظا عمى حقوؽ  صغيرة وكبيرة ولـ يترؾ سمطة الضبط تتصرؼ وفؽ ىواىا ،  وا 

وحريات األفراد، وليذا تناولنا حدود سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ العادية في النظـ الوضعية كمبحث 
. أوؿ ،  ثـ حدود سمطات الضبط اإلداري في الشريعة اإلسبلمية كمبحث ثاف

الػمػبػحػث األكؿ 
 قيػكد سمػطات الضبط اإلدارم في الظركؼ العادية في النظـ الكضعػية

     لقد بيف التشريع بالمفيـو الواسع الذي ينظـ نشاط اإلدارة ، في صيانة النظاـ العاـ نطاؽ وحدود ممارسة ىذا 

النشاط ،  سواء مف حيث الشكؿ أو مف حيث الموضوع ، ففي ىذه األحواؿ يجب عمى اإلدارة أف تمتـز بيذا النطاؽ 

،  وتمارس اختصاصاتيا وفقا ليذه الحدود ، لذلؾ إذا خرجت اإلدارة الضبطية ، عف ذلؾ النطاؽ أو عف تمؾ 

الحدود التي وضعيا المشرع ، فإف أعماليا بيذا الشأف تعتبر غير مشروعة ، ويجوز الطعف فييا باإللغاء 

أوالتعويض أو معا أماـ القضاء المختص ، كما يمكف إقامة مسؤولية االدارة عف االضرارالمترتبة عف اعماليا 

الضبطية غير المشروعة  ، وكما يمكف أف يشكؿ التجاوز لتمؾ الحدود جريمة جنائية ،  إذا ما توفرت عناصرىا 

 سنوات 10 إلى 05يعاقب الموظؼ بالسجف المؤقت مف   ): مف قانوف العقوبات الجزائري 107المحددة في المادة 

، ففي أغمب (إذا أمر بأمر تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية لمفرد أو بالحقوؽ الوطنية لممواطف أو أكثر

الحاالت ال ينص التشريع المتعمؽ بصيانة النظاـ العاـ عمى نطاؽ وحدود وسمطة اإلدارة في ىذا المجاؿ، واتفؽ 

  أف ىناؾ مبادئ قانونية عامة يجب االلتزاـ أو التقيد بيا ، عند تقريرأية وسيمة مف وسائؿ صيانة 1الفقو اإلداري

النظاـ العاـ ، الستخداميا مف قبؿ سمطة الضبط اإلداري المختصة بيذا النشاط ، وتتمثؿ ىذه القيود التي نشخصيا 

تقيد سمطة الضبط بمبدأ المشروعية وقاعدة تخصيص األىداؼ كمطمب أوؿ، ثـ الحماية الدستورية والقانونية : في 

لمحريات العامة كقيد عمييا كمطمب ثاف ، ثـ نتعرض لشروط تدابير سمطات الضبط االداري باعتبارىا قيودا عمييا 

. كمطمب ثالث 
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لػمػطػمػب األكؿ ا
المشركعية كقاعدة تخصيص األىداؼ قيداف عمى سمطات الضبط اإلدارم  مبدأ

    ويطمؽ عميو أيضا بمبدأ سيادة القانوف، والمقصود منو خضوع الدولة وسمطاتيا ألحكاـ ونصوص  التشريع 
بالمفيـو الواسع ، في كؿ ما يصدر عنيا مف تصرفات وما تقـو بو مف أعماؿ وما تتخذه مف قرارات ، وفي 
جميع مظاىر النشاط الذي تقوـ بو ، بمعنى أف كؿ تصرؼ تقوـ بو السمطات العامة ،  وتخالؼ بو قواعد 
القانوف الممزمة ،  يقع باطبل وغير نافذ شرعا وقابؿ لئللغاء ، فضبل عما يترتب عنو مف مسائمة اإلدارة ،  

. بتعويض األضرار التي لحقت األفراد مف جراء ىذا التصرؼ 
    عمما أف النظاـ القانوني في الدولة القانونية المتحضرة التي تحتـر نفسيا، يتدرج في شكؿ ىرمي، بحيث 

التدرج الموضوعي وميناه أف تكوف : تكوف القاعدة األعمى ممزمة لؤلدنى ، وىذا التدرج لو صورتيف وىما 
. القاعدة العامة التنظيمية واجبة النفاذ في مواجية القرارات الفردية 

 أما التدرج الشكمي فيو يعتمد عمى صفة الييئة العامة التي تصدر ىذه القاعدة القانونية ، ومكانتيا مف تدرج 
الييئات العامة في الدولة، وكذلؾ يعتمد عمى االشكاؿ  واإلجراءات المقررة قانونا ، إلصدارىذه القاعدة بغض 
النظر عف فحواىا وطبيعتيا الذاتية ، وبالتالي فإف الييئة التأسيسية تكوف في القمة ، ثـ تمييا الييئة التشريعية 

ثـ الييئة التنفيذية التي ىي أيضا تندرج بدورىا في شكؿ ىرمي يتمثؿ في الرئيس ىو رئيس الدولة  ، أما 
قاعدتو تكوف عند أصغر موظؼ في الحكومة ومصالحيا وفروعيا في األقاليـ ، وبالتالي يجب أف تخضع 
إجراءات الضبط اإلداري ، شأف سائر االعماؿ االدارية لقواعد المشروعية في تدابير الضبط اإلداري، وأف 

تصدر مف مختص وفقا لئلجراءات واالشكاؿ المقررة ، وأف ترد عمى محؿ جائز قانونا ولسبب يبرره ، ولذلؾ 
استقر الرأي في الفقو والقضاء عمى أف الدستور يعموعف القانوف العادي ، وىذا األخير يعموعف الموائح وأف 

الموائح الصادرة مف السمطات العميا  ، تحكـ كؿ ما تصدره الييئات الدنيا مف أعماؿ وقرارات، وتطبيؽ 
: المشروعية والمحافظة عميو يستمـز احتراـ ثبلث قواعد

يجب أف تكوف إجراءات الضبط اإلداري معممة بعمؿ تتعمؽ بالنظاـ العاـ، ويجب أف تكوف ضرورية  : أكال
وكذلؾ أف ال تتجاوز ما تتطمبو الظروؼ وأف  تطبؽ عمى المواطنيف بالتساوي، ويجب أف تتوافر في قرارات 
الضبط اإلداري كؿ الشروط التي تقتضييا مشروعية القرارات اإلدارية، أي أف تستيدؼ اإلدارة تحقيؽ اليدؼ 

الذي مف أجمو منحت االختصاص، ويجب أف ينصب اجراء الضبط الذي استخدمتو اإلدارة عمى صيانة النظاـ 
ذا خصصت بعض اإلجراءات لصيانة أحد ىذه الجوانب فبل يجوز لئلدارة استخداميا  العاـ في أحد جوانبو، وا 
لجوانب أخرى مف النظاـ العاـ، كما يجب االلتزاـ باألشكاؿ التي تتخذىا ىذه اإلجراءات إذا ما نص عمى ذلؾ 
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التشريع، ويجب أف يستند كؿ اجراء ضبطي عمى قاعدة قانونية وتنظيمية وااللتزاـ بالقواعد اإلجرائية 
والموضوعية العامة لؤلعماؿ اإلدارية ، إذا كاف االجراء المستخدـ مف قبيؿ ىذه االعماؿ، وتقييد سمطات 

الضبط اإلداري بمبدأ المشروعية في حد ذاتو ، يحمييا مف نفسيا مف التسرع ويحمي في نفس الوقت حقوؽ 
. وحريات المواطنيف ، مف انحراؼ واستبداد وتعسؼ سمطات الضبط اإلداري

     وبناء عمى ىذا المبدأ الذي تخضع لو ىذه السمطات ، فإف كؿ االعماؿ والتصرفات المخالفة لمبدأ 
، 1المشروعية وسيادة القانوف ، تكوف باطمة وقابمة لمطعف بكافة الوسائؿ مف تظممات إدارية ودعاوي  قضائية
وبالتالي يجب احتراـ الضمانات القانونية األساسية المقررة لؤلفراد ، مف قبؿ الييئات المكمفة بصيانة النظاـ 
العاـ ، عند استخداميا لموسائؿ الضبطية، كحؽ الدفاع إذا كاف االجراء الضبطي يتضمف جزاء، والحؽ في 
التظمـ اإلداري وحقوقو في الطعوف القضائية، كما يجب احتراـ المبادئ القانونية العامة التي تضمف حقوؽ 

وحريات المواطنيف، كحرية المساواة بيف المواطنيف أماـ إجراءات الضبط ، وعدـ التعسؼ في استعماؿ السمطة 
أو االنحراؼ بيا عمى الحدود المقررة قانونا ، فإف جميع إجراءات صيانة النظاـ العاـ ، تخضع إلى رقابة 

القضاء اإلداري ، التي سنعالجيا بنوع مف التفصيؿ في الفصؿ األخير مف ىذا الباب، ولتوضيح ذلؾ نشخص 
: ىذا المطمب إلى الفروع التالية 

: مبدأ المشركعيػة كػقيػد عمى سمطات الضبط اإلدارم :الػفػرع األكؿ
     إف ىذا المبدأ لو دور ىاـ حيث أصبح مف المبادئ العامة الواجبة التطبيؽ ، في جؿ دوؿ العالـ بغض 
النظرعف اتجاىاتيا السياسية واالجتماعية ، عمما أنو استقر الفكر القانوني عمى أف السمطة والقانوف ، ىما 

ظاىرتاف متكاممتاف ومتبلزمتاف ، حيث أف السمطة ضرورة يفرضيا اإلحساس بالقانوف ، فيي ال تستطيع أف 
. تتعامؿ مع الخاضعيف ليا إال بالقانوف وبمقتضاه 

بإجماع أغمب الفقياء، وال تتحقؽ - كما قمنا–ضؼ إلى ذلؾ أف مبدأ المشروعية الذي يعني سيادة حكـ القانوف 
ىذه السيادة إال عندما تخضع اإلدارة والدولة بصفة عامة لمقانوف بمفيومو الواسع، إذ تكوف تصرفاتيا  

اإليجابية والسمبية في دائرة وحدود النظاـ القانوني المقرر في الدولة، وىو يشمؿ أي النظاـ  كؿ قواعد القانوف 
. الوضعية،  أيا كاف مصدرىا وشكميا  وسواء كانت مدونة أو غير ذلؾ 

      وتقرير مبدأ المشروعية بيذا المعنى يعتبر في الدولة الحديثة المتحضرة مف أىـ الضمانات الجديدة 
الحاسمة لؤلفراد في مواجية السمطة العامة، حيث يكونوف بمقتضاه في مأمف مف تعسؼ وتعدي اإلدارة أو 

. 2الدولة عمييـ عمى خبلؼ ما يجيزه التشريع ، أو بأكثر مما يسمح أو يرخص بو القانوف

                                                           
   .361: ص1976، 03طعيمة اجلرؼ،مبدأ ادلشركعية كضوابط خضوع الدكلة للقانوف،القاىرة،دارالنهضة العربية،ط /د- 1
 . كما بعدىا13طعيمة اجلرؼ، ادلرجع السابق، ص / راجع د - 2
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     وبناء عمى ما سمؼ يعتبر مبدأ المشروعية مف الضروريات العممية والفمسفية ، حيث تكمف ضرورتو 
الفمسفية في اخضاع الدولة لمقانوف ، مف خبلؿ وجود مبادئ عميا تسمو عمى الدستور وتشريعات الدولة نفسيا 
، وتسبؽ في وجودىا وجود الدولة في حد ذاتيا، أما بالنسبة لمقيمة العممية فتتجمى في مجاؿ حماية الحريات 

وتحقيؽ ضماناتيا ، إذ أف اإلىتماـ بيذا المبدأ وتأكيده وتحقيؽ الضماف  لتطبيقو ، يعتبر مف الضمانات 
البلزمة الحتراـ الحريات وكفالتيا ، وال يتحقؽ ذلؾ إال بالتصدي ألي تعد يقـو عمى إىدار ليذا المبدأ أي مبدأ 

المشروعية ، وذلؾ بعدـ اإلنصياع ألحكاـ القانوف، بالخروج عمى الضمانات المقررة فيو لممارسة الحريات 
، و مبدأ المشروعية يحقؽ نوعا مف التأصيؿ والتنسيؽ بيف المتطمبات المتعارضة، مف فاعمية اإلدارة في 1العامة

تحقيؽ غاياتيا والقياـ بمياميا مف جية وحرية المواطنيف مف ناحية أخرى، ألنو يضع بقواعده عمى عاتؽ 
االدارة التزاما أو قاعدة ، مؤداىا ضرورة توخى المصمحة العامة، في عمؿ تقـو بو و توخي الحذر والحرص 

. في تنظيـ الحريات  ، مف خبلؿ التطبيؽ السميـ والصحيح ألحكاـ التشريع وقواعده 
      إف الشيء المبلحظ في مبدأ المشروعية ال يعني مصادرة النشاط اإلداري في جميع األحواؿ ، بؿ ىو 

يتوافؽ ويتبلءـ مع حاجات اإلدارة في تحقيؽ أىدافيا وغاياتيا ، وخاصة في حالة ما إذا تعرضت ليا ظروؼ 
تستوجب ىذا الخروج عمى القواعد العامة ، مف أجؿ تأكيد أىمية تفضيؿ بقاء الدولة عمى تقييد حريتيا في أحد 
مجاالتيا، وليذا فإف بعض قرارات الضبط الغير المشروعة في الظروؼ العادية يعتبرىا القضاء مشروعة في 

ّ ، وفي ىذا المعنى يقوؿ الفقيو 2حالة ما إذا ثبت أنيا ضرورية لحماية النظاـ العاـ نظرا لمظروؼ االستثنائية
أف المفيـو التقميدي المتحرر يخضع سمطة الضبط لمبدأ المشروعية، وعمى  (Maurice Bourjol)الفرنسي 

ىذا األساس أقاـ مجمس الدولة الفرنسي نظرية قضائية تقـو عمى أساس التوازف بيف الحرية والسمطة، غير أنو 
  . 3في بعض األحياف ينقمب ذلؾ التوازف لصالح مبدأ السمطة ، وذلؾ في ظؿ الظروؼ االستثنائية

   وتأسيسا عمى ما تقدـ بصفة عامة  ونظرا ألىمية قيد مبدأ المشروعية ، سوؼ نتناولو بصفتو قيدا عمى 
تعريؼ مبدأ المشروعية ، ثـ مدلوؿ ىذا المبدأ ثـ مدى : سمطة الضبط اإلداري ولو بإيجاز في النقاط التالية 

. خضوع اإلدارة لو، ثـ مبدأ المشروعية وعبلقتو بالسمطة التنفيذية  وانعكاساتو عمى أعماؿ الضبط اإلداري

                                                           
 .28ـ، ص 1979حسن أمحد علي، ضمانات احلرية يف النظم السياسية ادلعاصرة، رسالة دكتوراه مقدمة إذل كلية احلقوؽ ّتامعة القاىرة، عاـ / د - 1
 .284زلمد منيب ربيع، ادلرجع السابق، ص / أنظر د - 2

3 - La conception classique libérale soumet donc étroitement le pouvoir de police au principe de 
légalité, sur cette base, le Conseil d’Etat a construit une théorie jurisprudentielle reposant sur 
l’équilibre liberté-autorité, cet équilibre est parfois bouleversé au profit du principe d’autorité en cas 
de circonstances exceptionnelles. 
- Bourjol M., Op, Cit, p 275. 
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بأف مبدأ المشروعية يقـو عمى  قبؿ تعريفو يجب التوضيح والتذكير :الػتػعػريػؼ بػمػبػدأ الػمػشػركعػيػة  (أ

أساس مبدأ التبلـز والتكامؿ بيف السمطة والقانوف، والسمطة حقيقة اجتماعية ال بديؿ عنيا الستقامة الحياة، فيي 
ضرورة ال يمكف تصور وجود النظاـ الجماعي واستقراره وتطوره بغيرىا، ولذلؾ يعترؼ الفقو بأف السمطة عمة 
وجودىا نظرا لضرورتيا مف أجؿ خدمة الصالح العاـ أو المشترؾ ، مف تحقيؽ لؤلمف والعدالة وتحقيؽ التوازف 

 ، وكما نجد أف الخضوع لمسمطة ال يصدر عف الخوؼ منيا بؿ يصدر عف 1المقبوؿ بيف الفرد والجماعة
االقتناع بيا، حيث يقـو رضاء االفراد بالسمطة عمى ثقتيـ في ضرورتيا، وثقتيـ أيضا في صبلحيا لوضع 

 .النظاـ االجتماعي الذي يكفؿ ممارسة الحرية 
    ومف ىنا فإف كفالة الحرية تمثؿ بالنسبة لمسمطة اإلطار الذي يدور في فمكو، أف تضعو مف نظاـ متوازف 

 ، وعميو يجب عمى السمطة العامة أف تمتـز بالقانوف في كؿ ما تأمر بو 2لصورالممارسة الفردية لمحريات العامة
أو تنيي عنو، فبذلؾ وحده ىو شرط شرعيتيا وىو الكفيؿ بضماف احتراـ أوامرىا ونواىييا وتنفيذ االفراد ليا 

. طواعية، وعف اقتناع بنشاطيا في إطار المحافظة عمى النظاـ العاـ بمفيومو الواسع 
مبدأ المشروعية باعتباره حدا أعمى عمى سمطات الضبط في الدولة :       وترتيبا عمى ما سبؽ نستنتج أف 

 :المعاصرة القانونية، وأعماؿ ونشاط ىيئات الضبط اإلداري والييئات األخرى يستقر عمى العناصرآلتية 
وما يحتويو حسب ظروؼ الزماف والمكاف، مف مجموعة مف المبادئ القانونية االلتزاـ بالقانكف الطبيعي ػ 

 .العامة ، تحوييا ضمير الجماعة ويستقر عمييا ركائز أساسية لمعنى العدؿ والصالح العاـ 

التي تستقر عمى مبدأ سيادة الدستورأوالتشريع بالمفيـو الواسع،  وما إللتزاـ بالمشركعية الكضعية  اػ
يفرضو ذلؾ مف ضرورة االلتزاـ بقاعدة القانوف األعمى في مجاؿ تدرج النظاـ القانوني الوضعي، المنظمة 

 ، ومبدأ المشروعية عرفو 3لبلختصاص والضابطة لصحة التصرفات والقرارات ميما كاف مصدر ىذه القاعدة
فقياء القانوف اإلداري بتعريفات متعددة مف ضيقة وواسعة، وما ييمنا ىنا ىو التعريؼ الذي يتعمؽ بموضوع 

أف مبدأ المشروعية يطمؽ بصفة خاصة عمى العبلقة بيف التشريع واالعماؿ اإلدارية ،و نجد أف : بحثنا حيث 
 يعطوف لمبدأ المشروعية مفيوما واسعا، إذ أف الشريعة عبارة عف 4بعض فقياء القانوف العاـ في فرنسا ومصر

                                                           
 ، 14 ك13طعيمة اجلرؼ، مبدأ ادلشركعية كضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانوف، مرجع سابق،، ص / أنظر د - 1
 .، مرجع سابق .  229حسن أمحد علي، ، ص / أنظر د - 2
 .16طعيمة اجلرؼ، ادلرجع السابق، ص / أنظر د - 3
                                              .Laubadere CA de et autres, Op, Cit, p 481: أنظر على سبيل ادلثاؿ يف الفقو الفرنسي - 4

سليماف زلمد الطماكم، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، ادلرجع السابق، ص / د- ، . 49طعيمة اجلرؼ، ادلرجع السابق، ص / أنظر د: / كيف الفقو العريب- 
السعيد زلمد أبو / أنظر د- ، . 391: عمار بوضياؼ،الوجيز يف القانوف االجارم مرجع سابق  ،ص/ كأنظر د . 418:عوابدم عمار، ص/ كأنظر د. 11

 . كما بعدىا282اخلَت، ادلرجع السابق، ص 
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مجموعة القواعد المستمدة مف مصادرىا المختمفة في شكميا ودرجتيا وقوتيا، و ما ذىب إليو ىذا الرأي وما 
يؤدي إليو مف توسيع لمبدأ المشروعية وما يترتب عميو تضييؽ نطاؽ حرية اإلدارة في التصرؼ، مما يؤدي 

بالتبعية إلى حماية حقوؽ االفراد وحرياتيـ ، وبما يتفؽ مع أحكاـ القانوف الوضعي والقضاء في فرنسا ،  وفي 
إف السمطات اإلدارية : )ىذا المبدأ بقولو (Laubadere)ىذا اإلطار الموسع لمبدأ المشروعية عرؼ الفقيو 

يتعيف عمييا في قراراتيا أف تكوف متطابقة مع أحكاـ القانوف، أو بعبارة أكثر دقة بالشريعة، والتي تعني 
. 1(مجموعة القواعد القانونية، عمى أف يأخذ القانوف، ليس فقط بالمعنى الشكمي، بؿ أيضا بمعناه الموضوعي

 في مدلولو العاـ أكثر مف سيادة حكـ يعنيإف ىذا المبدأ ال  :مػدلػكؿ مبػدأ الػمشػركعػيػة ب ػ  

ـ، حيث 1996 ـ،  2016: القانوف وىو رأي أغمب الفقياء، وىو ما اعتنقو المشرع الدستوري في دستور
. أصبح مبدأ سيادة حكـ القانوف مرادفا تماما لمبدأ الشرعية

     ولكي تتحقؽ سيادة القانوف يجب أف تخضع الدولة بجميع سمطاتيا لمقانوف بمفيومو الواسع، وخاصة 
السمطة التشريعية، بمعنى أنو بيذا المفيـو فيو يشمؿ جميع القواعد الممزمة في الدولة سواء كانت ىذه القواعد 
مدونة وأيا كاف مصدرىا مع األخذ بعيف االعتبار التدرج في قوتيا، والمقصود بسيادتو في الدولة خضوع كؿ 

. مف فييا مف ىيئات وسمطات ومحكوميف لسيادة القانوف بمفيومو الواسع 
       وتأسيسا عمى خضوع اإلدارة لمقانوف وفقا لمبدأ المشروعية  ، نجد أف اإلدارة ال يجوز ليا أف تتخذ أي 
اجراء سواء كاف قرارا إداريا أو عمبل ماديا ، إال بناء عمى ما ينص عميو التشريع وتنفيذا لمقانوف المعموؿ بو ، 

 لكي يتحقؽ مبدأ خضوع الدولة لسيادة القانوف يجب أف تكوف :األكؿ:  وعمة ذلؾ ترجع إلى سببيف ىما 
اإلجراءات الفردية التي تتخذىا السمطات العامة فييا تنفيذا لقواعد عامة مجردة موضوعة سمفا حتى تسود 

. العدالة والمساواة

 أف القانوف في الدولة الديمقراطية يصدر عف ىيئة منتخبة، تمثؿ الشعب وتمارس السيادة باسمو، :      ثانيا
 . 2وخضوع اإلدارة لمقانوف ، يحقؽ لتمؾ الييئة المنتخبة الييمنة عمى تصرفات اإلدارة

أف خضوع اإلدارة لمقانوف ال يعني خضوعيا عضويا لمسمطة :        إال أف ما يجدر اإلشارة إليو ىو
التشريعية، حيث أف ىذا الخضوع يقتصر عمى الجانب الوظيفي فقط ، أي بمعنى خضوع وظيفة التنفيذ لوظيفة 

                                                           
1- « Les autorités administratives sont tenues, dans les décisions qu’elles prennent, de se conformer à 
la loi ou plus exactement à la légalité, c’est-à-dire à un ensemble de règles de droit dont beaucoup, 
mais non point toutes, sont contenues dans les lois formelles ». 
   - Laubadère (A. de), traité de droit administratif, Paris, L.G.D.J., septième éditions, p 245. 

. 61 ك60ـ، ص 1959سبتمرب –  يوليو 03ثركت بدكم، الدكلة القانونية، مقاؿ منشور ٔتجلة إدارة قضايا احلكومة، السنة الثالثة، العدد / أنظر د - 2
 .284عادؿ السعيد أبو اخلَت، ادلرجع السابق، ص / مشار إليو يف ىامش د
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التشريع ، دوف أف يؤدي ذلؾ إلى خضوع عماؿ وموظفي اإلدارة خضوعا رئاسيا ألعضاء البرلماف ، حيث 
يقتضي مبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى ضرورة االستقبلؿ العضوي لكؿ سمطة ، أي ىناؾ فصؿ عضوي 

ووظيفي بيف السمطات في الدولة الحديثة الديمقراطية ،  ضؼ إلى ذلؾ أف خضوع اإلدارة لمقانوف ال يقتصر 
عمى نشاط اإلدارة بصدد تنفيذ القوانيف ، حيث يمتد ىذا الخضوع إلى نشاط اإلدارة المتعمؽ بالضبط اإلداري 
وكذلؾ بالمرافؽ العامة ، عمى أف خضوع اإلدارة لمقوانيف ليس خضوعا مطمقا لكافة القواعد القانونية ،  بغض 
النظر عف طبيعة العبلقة التي تعالجيا ىذه القواعد ، ولئلدارة أف تستبعد كمية أحكاـ القانوف الخاص كالقانوف 

المدني أو التجاري، عمى أساس أف ىذه القوانيف ال تتبلءـ وطبيعة نشاطيا اإلداري، ومع ذلؾ فبإمكانيا 
االلتجاء باختيارىا إلى بعض قواعد القانوف الخاص، في حالة ما إذا قررت أنيا تتبلءـ مع ىدفيا المراد 

. 1تحقيقو

يقصد بمدى خضوع الدولة أي اإلدارة لمبدأ المشروعية  : ػ ما مدل خضكع اإلدارة لمبدأ المشركعيةج 

بصفتيا إحدى السمطات العامة في الدولة، وخاصة أف احتماالت خروج ىذه االدارة عف مبدأ المشروعية كثيرة 
، ألف تعدد أوجو نشاطيا واحتكاكيا اليومي الدائـ باألفراد عند ممارستيا لنشاطيا اإلداري، معتمدة في ميمتيا 

ىذه عمى ما قرره ليا التشريع مف أساليب وامتيازات ، لغاية وبيدؼ تمكينيا مف تحقيؽ المصالح العامة، 
والجدير بالذكرأف إلتزاـ اإلدارة بالخضوع لمقانوف يشمؿ كؿ تصرفاتيا اإليجابية والسمبية التي يجب عمييا القياـ 

: بيا سواء كانت ىذه التصرفات قانونية أو مادية فيما سواء وتكوف كالتالي

إف ىذا المبدأ يقيد أوال اإلدارة في اعماليا اإليجابية ،  : مبدأ الشرعية كالتصرفات اإلدارية اإليجابية -1

حيث أف التصرفات اإليجابية لئلدارة يجب عمييا أف تمتـز باحتراـ القواعد التي تشكؿ الشرعية، ومف المسمـ بو 
أف ىذا التنفيذ محدود إلى حد ما ، وذلؾ بقدر ما تترؾ القاعدة لئلدارة ىامشا لبلختيار في مبادراتيا، وىنا 

 .2يكمف التمييز األساسي بيف السمطة المقيدة والسمطة التقديرية

                                                           
 .34 ك33سامي مجاؿ الدين، ادلرجع السابق، ص / راجع د - 1

2- « Le principe de la légalité limite d’abord l’administration dans ses actions positive du fait que les 
actes positifs de l’administration doivent respecter les règles qui forment la légalité, il va de soi que 
cette limitation est plus ou moins étroite selon que la règle laisse elle-même à l’administration une 
marge plus ou moins grande de choix dans ses initiatives. Là se situe la distinction essentielle entre 
pouvoir lier et pouvoir discrétionnaire » 
   - Laubadère (A. de), septième éditions, Op, Cit, p 255. 

 .285السعيد زلمد أبو اخلَت، ادلرجع السابق، ص / مشار إليو يف ىامش د   - 
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أي االمتناعات وىنا يجب أف نوضح أف ىذا المبدأ ، ليس  : التصرفات السمبية لإلدارة كمػبػدأ الشرعػيػة -2

فقط مف آثاره إلزاـ اإلدارة باحتراـ الشرعية في التصرفات اإليجابية التي تتخذىا اإلدارة،  بؿ يمزميا أيضا أف 
تتصرؼ وال يجوزليا أف تمتنع عف القياـ بتصرفاتيا ومياميا الضبطية وغيرىا، والسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىنا 

ىو ما ىي الحاالت التي يجب أف تقـو بذلؾ؟ 
ػ في حالة عندما يفرض القانوف عمى اإلدارة بطريقة دقيقة ومحددة أف تتخذ إحدى اإلجراءات، ففي ىذه الحالة 

تكوف اإلدارة تمتـز بالتدخؿ دوف خيار، ويكوف رفضيا لمتدخؿ في ىذه الحالة شرعية، تكوف قابمة لمطعف 
. باإللغاء مع إقامة مسؤولية اإلدارة الممتنعة

ػ في حالة عندما ينعدـ وجود نص قانوني محدد يمـز اإلدارة بالتدخؿ، فينا تكوف اإلدارة ليا سمطة تقدير مبلئمة 
 . 1التصرؼ، إال أنو ليس معنى ذلؾ أنيا تكوف ذات سمطة مطمقة

        ضؼ إلى ذلؾ أنو يجب عمى اإلدارة أف تتخذ كؿ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ القوانيف، وكما يجب عمييا 
أف تتدخؿ في ىذا الشأف خبلؿ ميمة معقولة، وفي حالة امتناعيا يعتبر ذلؾ وجو مف أوجو عدـ المشروعية مما 

 . 2يعرضيا لممسؤولية
 ، 3     وفي ىذا الشأف صدرت أحكاـ مف مجمس الدولة الفرنسي عمى ضرورة تدخؿ اإلدارة في ىذا الشأف

، وىذا ما  4وكذلؾ فإف اإلدارة ممزمة باستخداـ القوة الجبرية عند االقتضاء ، وذلؾ لتنفيذ األحكاـ القضائية
 
 

                                                           
1- « Le principe de légalité n’a pas seulement pour effet d’obliger l’administration à respecter la 
légalité dans les actes positifs qu’elle accomplit spontanément, il peut aussi entrainer pour elle des 
obligations d’agir, lui interdire de s’abstenir. Dans quels cas et quelle mesure en est-il ainsi : 

 * Lorsqu’un texte prescrit de manière précise à l’administration de prendre une mesure, il n’y 
a point de doute que celle-ci est obligé d’agir et que son refus de le faire constitue une illégalité 
susceptible de recours en annulation ainsi que d’action en responsabilité. 

 * En l’absence de prescriptions légales précises, en doit au contraire considérer qu’en principe 
l’administration apprécie librement (l’opportunité d’agir). 
2 - « L’administration est tenue de prendre des mesures règlementaires nécessaires pour l’exécution 
des lois et doit intervenir à cet égard dans un délai raisonnable, son abstention constitue une illégalité 
et une faute susceptible d’engager sa responsabilité ». 
3- CE, 13 juillet 1951, Union des anciens militaires, Rec 403. 
  - CE, 13 juillet 1962, KeversPascalis, D., 1963, 606. 
  - CE, 10 mars 1967, Sté les ardoisières d’Angers, A.J.D.A., 1967, 399. 
4 - « L’administration a le pouvoir de prêter le concours de la force publique à l’(exécution des 
décisions de justice ». 
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. 1قرره مجمس الدولة الفرنسي في العديد مف أحكامو
  :      المشركعية كعالقتو بالسمطة التنفيذية كانعكاساتو عمى أعماؿ الضبط اإلدارم د ػ مبدأ

أوال إف المقصود بالسمطة التنفيذية ىي السمطة التي يناط بيا أساس ميمة وضع كافة القواعد القانونية موضع 
، وليذا قد يثور سؤاؿ عف المدى الذي تمتـز بو السمطة التنفيذية بقاعدة الشرعية ، عند ممارستيا 2التنفيذ

لميمتيا المتمثمة في الضبط اإلداري ، فيؿ يمكف أف تتحمؿ تمؾ السمطة مف قاعدة المشروعية ، وما يترتب 
عنو مف ضمانات أي تمارس وظيفتيا بكؿ حرية دوف قيد المشروعية  وما يترتب عنيا، أـ أنيا ال بد أف تتقيد 

بيذه المشروعية واليجوز ليا ممارسة سمطاتيا المتعمقة بالضبط اإلداري، إال في االطار الذي يسمح بتمؾ 
المشروعية ؟ 

     إف ىذا التساؤؿ يذكرنا بتسمية البعض لمضبط اإلداري ، الذي يطمؽ عميو بالتنازع الطبيعي بيف الحرية 
والنظاـ، ونفس الشيء بالنسبة ليذا السؤاؿ الذي يتجمى فيو نوع مف التعارض الظاىري،  بيف آثار ممارسة 

وظيفة الضبط اإلداري وبيف غايتيا األساسية، ذلؾ اليدؼ الذي يتبمور في جواز اتخاذ كؿ ما مف شأنو الحفاظ 
عمى النظاـ العاـ بمفيومو الواسع، وما يترتب عف ذلؾ مف آثار تتمثؿ في إمكانية المساس بالحريات الفردية 
ذا كاف الفقو والقضاء يحاوالف إيجاد صيغة المبلئمة ، والتوازف بيف ممارسة الحريات العامة  ،  وتقييدىا ، وا 

.  وتدابير الضبط اإلداري وكفالة تمؾ الحريات 
   غير أنو مف الصعب وليس باألمر السيؿ إحداث ذلؾ التوازف والتبلؤـ، وقد يحدث في بعض األحياف أنو 
مف المتعذر عدـ التضحية بإحدى الجيتيف مف أجؿ األخرى ، وطبعا التضحية مف البدييي يكوف دائما ىي 

حريات االفراد، وما يترتب عف ذلؾ مف اىدار لممشروعية بدعوى أف النظاـ العاـ ليس مما يمكف التضحية بو 
، أو التسامح والتساىؿ في أي مف عناصره نظرا لما يترتب مف نتائج خطيرة تيدد المجتمع والدولة في حد 
ذاتيا ، حسب رأي ىذه األخيرة ممثمة في ىيئاتيا ،  واألخطر مف ذلؾ ىو أنو في الكثير مف الحاالت ، 

بإمكاف سمطات الضبط اإلداري ، أف تسد بعض الثغرات التشريعية بما تضعو مف قواعد عامة ومجردة ، ضؼ 
إلى ذلؾ أنيا تستطيع في بعض الحاالت أف تصدر تدابير ضبط إدارية فردية دوف استنادىا إلى نص قانوني ، 

. 3بؿ في بعض األحياف بالمخالفة لنص قانوني قائـ

                                                           
1 - CE, novembre 1967, Dame fait, A.J.D.A., 1968, 257. 
  - CE, novembre 1964, Dame vve Renard, R.D.P., 1965, 716. 

 .ف.س.د.190ـ، ص 1974سليماف زلمد الطماكم، السلطات الثالث، طبعة / أنظر د - 2
 . كما بعدىا398زلمد عصفور، البوليس كالدكلة، مرجع سابق، ص / أنظر د - 3
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        ترتيبا عمى ما سمؼ، إف اإلدارة ال يمكف أف تتحمؿ مف ضوابط المشروعية مف أجؿ الحفاظ عمى 
النظاـ العاـ، ألنو ىناؾ الكثير مف الضمانات القانونية في ىذا المجاؿ ، التي تيدؼ إلى وضع سمطة الضبط 

. في حدود اليدؼ الذي قامت مف أجمو ، وىذه الضمانات ىي موضوع بعض مباحثنا اآلتية
فالحديث عف ىذا العنصر يطوؿ شرحو إال :       وأما انعكاسات مبدأ الشرعية عمى أعماؿ الضبط اإلداري

.  أننا سنحاوؿ أف نوجز توضيحو قدر اإلمكاف و سنحاوؿ اإل لتزاـ بالممخص المركز المفيد 
      كما نعمـ أف ىذا المبدأ يترتب عميو خضوع سمطة الضبط اإلداري لمقانوف، وبالتالي فإف كؿ تصرؼ تقـو 
بو وتخالؼ بو قواعد القانوف،  يقع باطبل مما يجعمو مف األعماؿ الممغية ، وما يترتب عميو أيضا مف مسائمة 

.  اإلدارة بتعويض الضرر عمى تمؾ األعماؿ أو العمؿ
: وبناء عمى ذلؾ فإنو تترتب عدة نتائج في إطار خضوع سمطة الضبط اإلداري لمبدأ المشروعية 

وبناء عمى ىذا المبدأ نجد أف القواعد القانونية تتدرج تدرجا   :مػبػدأ تػدرج القػكاعػد القػانكنيػة   -1

شكميا بمعنى حسب السمطة التي أصدرتيا، وكذلؾ تتدرج تدرجا موضوعيا أي بالنظر إلى مضموف القاعدة 
وفحواىا، وبالتالي تأتي االعماؿ المشرعة المجردة في مرتبة أعمى مف  األعماؿ الذاتية أو الخاصة ولو اتحد 

، وعف طريؽ ذلؾ المبدأ تنفذ أحكاـ القانوف مف القمة إلى القاعدة ،  فالتدرج يشكؿ المجرى 1مصدر القاعدتيف
 ، وبو تجري ضمانات القانوف في العدالة والمساواة ، وبواسطة التدرج يمكف 2الذي تسري فيو أحكاـ القانوف

. أف نظمف بالنسبة لمقرارات اإلدارية الفردية والمساواة بيف األفراد في األعباء والحقوؽ 
    وأىمية التدرج تتجمى في ىيمنة الدستور في الدوؿ الديمقراطية المتحضرة ، عمى قواعد المشروعية بمعنى 
ابتداء بطبلف قواعد التشريع المخالفة ألحكامو، وىذا يعني بالدرجة األولى ، ىو تقييد أعماؿ اإلدارة الضبطية 
باألعماؿ المشروعة شكبل وموضوعا، وبيذا يحدد التدرج مضموف المشروعية وحدودىا بالنسبة لكؿ سمطة 

ال يعتبر عمميا غير مشروع  ضبطية في مزاولة ميمتيا، ويبيف لكؿ منيا القواعد التي يجب أف تمتـز بيا ، وا 
 .3وقابؿ لئللغاء والتعويض عف االضرار المترتبة عنو

إف ىذا المبدأ يأتي في قمة تدرج : مبػدأ سيػادة الدساتػير كالرقػابة عمى دستػكريػة القكانػيػف  -2

القواعد القانونية أو النظاـ القانوني في الدولة، حيث أف الدستور ىو الذي ينشأ السمطات في الدولة، منيا 
السمطة التشريعية وىو الذي يحدد صبلحيات كؿ سمطة أو اختصاصاتيا، وىو الذي يضع القيود، وكما ينظـ 

                                                           
 .22سامي مجاؿ الدين، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1
ـ، ص 1963/1964نعيم عطية، مسامهة يف دراسة النظرية العامة للحريات الفردية، رسالة دكتوراه مقدمة إذل كلية احلقوؽ ّتامعة القاىرة، عاـ / أنظر د - 2

 . كما بعدىا104
 .291 ك290عادؿ السعيد زلمد أبو اخلَت، مرجع سابق، ص / أنظر د - 3
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اإلجراءات التي تمارس بيا تمؾ االختصاصات، ففي حالة مخالفة السمطة التشريعية لمدستورأو خرجت عف 
حدود االختصاصات التي نص عمييا الدستور أو رسميا ليا، أو تخمت عف القيود التي وضعيا، ففي ىذه 
الحالة تكوف جاوزت صبلحياتيا، ومف ثـ يبطؿ كؿ عمؿ تقوـ بو أو أي إجراء تتخذه في ىذا الشأف، ومف 

ف كاف أغمب النظـ السياسية الديمقراطية تسمـ بضرورة الرقابة  ىنا يجب خضوع السمطة التشريعية لمرقابة ، وا 
. 1، إال أنيا تفرقت في فيميا لطبيعة ىذه الرقابة، سياسية، قضائية، وىذه األخيرة نجدىا تحظى بتأييد الفقو

    إف ما يمكف أف يقاؿ ىنا باختصار أف الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف بآلياتيا الفعالة ، تعتبر مف 
الضمانات القوية بالنسبة لؤلفراد في مواجية سمطات الضبط اإلداري ، إذ أف التحديد الدستوري لمحريات ، 

يفرض عمى سمطات الضبط اإلداري قيودا لصالح الحريات ال تستطيع أف تتحمؿ منيا إال في حالة الظروؼ 
. االستثنائية، وذلؾ مف باب وزاوية إمكانية تحريؾ االفراد لمرقابة عمى دستورية القوانيف  

     وتعد الرقابة عمى دستورية القوانيف مف أىـ الوسائؿ التي تكفؿ حقوؽ وحريات االفراد بشكؿ فعاؿ، حيث 
تكفؿ ضماف التطبيؽ الدقيؽ والسميـ لسبلمة التشريع المنظـ لمحريات، بما تضمنو تمؾ الرقابة مف وجوب الزاـ 

جميع سمطات الدولة الديمقراطية وعمى رأسيا السمطة التشريعية بأحكاـ الدستور، ويترتب عف ذلؾ عدـ 
ال اعتبر ذلؾ القانوف غير دستوري، وىو ما يمكف  صدور أي قانوف يناقض المبادئ التي قررىا الدستور، وا 
مف رقابة التشريعات الصادرة بشأف الحريات والتحقؽ مف تأييدىا بالقاعدة الدستورية العميا، و مف ثـ يتعيف 

عمى سمطات الضبط اإلداري أف تمارس وظيفتيا وصبلحياتيا في الضبط اإلداري في حدود ما يخولو  النص 
 . 2الدستوري والتشريعي  وال تتعداه أو تخرج عنو

      وأخيرا  يجب عمى سمطات الضبط االداري اإللتزاـ بالمبادئ العامة لمقانوف، عند ممارستيا لوظيفتيا 
الضبطية المتمثمة في الحفاظ عمى النظاـ العاـ، حيث أنو عف طريقيا يتـ وضع الحدود التي يجب أف تتوقؼ 

عندىا  سمطات الضبط اإلداري في حقوؽ االفراد وحرياتيـ، وخاصة أف كثيرا مف ىذه المبادئ يتعمؽ 
. 3بالحريات العامة التي ىي محؿ قرارات الضبط اإلداري

 
 

                                                           
 .81سامي مجاؿ الدين،مرجع سابق، ص /د. 80ـ ص 1971:ثركت بدكم، القانوف الدستورم كتطور األنظمة الدستورية يف مصر، القاىرة عاـ/ د -1
 .288 مرجع سابق، ص ضمانات احلرية يف موجهة سلطات الضبط اإلدارممنيب زلمد ربيع،/  ، د04حسن أمحد علي، مرجع سابق، ص /أنظر د - 2
كغَتىا من ادلراجع الكثَتة يف مصادر القانوف .  كما بعدىا316عادؿ السعيد زلمد أبو اخلَت، مرجع سابق، ص / للتوضيح أكثر عن ىذه ادلبادئ، راجع د - 3

زلمود عاطف / أنظر د- ،.217 ك216ـ، ص 1983 لعاـ 03رمزم الشاعر، النظرية العامة للقانوف الدستورم، ط / كيف ىذا ادلعٌت أيضا، د- اإلدارم ،
 . كما بعدىا، مرجع سابق425ـ، دار الفكر العريب، ص 1992، عاـ 02البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، ط 
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 : االلػتػزاـ بػقػاعػدة تخػصػيػص األىػداؼ : الػفػرع الثانػي
ويقصد بيا التزاـ سمطات الضبط االداري بحدود أغراضو في قراراتيا ، أي تحقيؽ األغراض التي قصدىا    

الشارع مف منحيا تمؾ السمطة ، ذلؾ أف تحقيؽ أغراض معينة ىو الغاية النيائية مف كؿ تنظيـ قانوني، ففي 
إطار تحقيؽ المصمحة العامة بالمعنى الواسع ، يتخصص كؿ فرع مف فروع الجياز اإلداري بوظيفة أو 

ىي - سواء كاف عاما أو خاصا– وظائؼ معينة ، طبقا لقاعدة تخصيص األىداؼ، وأىداؼ الضبط االداري 
أىداؼ مخصصة، ليس لئلدارة أف تخرج عمييا ، أو تتخذ منيا ستارا لتحقيؽ أغراض أخرى،   سواء كانت 

ال يعتبر تصرفيا مشوبا بعيب االنحراؼ بالسمطة  .1مشروعة أو غير مشروعة ، وا 
    تعتبر الغاية واليدؼ في الضبط اإلداري عنصرا أساسيا باعتباره قواـ تعريفو  ، ومفيـو التعسؼ في 

استعماؿ السمطة ىو الذي يسمح لمقاضي بإلغاء أي اجراء لمضبط يستيدؼ غاية أخرى غير ىدؼ الضبط 
اإلداري واليدؼ الوحيد لسمطات الضبط اإلداري، ىو المحافظة عمى النظاـ العاـ طبقا لقاعدة تخصيص 
األىداؼ، حيث أف كؿ إجراء تقـو بو ىذه السمطات و ال يستيدؼ تحقيؽ النظاـ العاـ يعتبر غير مشروع 
حتى لو حقؽ ىذا االجراء مصمحة عامة لمدولة ، و تقوـ ىذه الييئات بعدة إجراءات تتمكف بواسطتيا مف 
المحافظة عمى النظاـ العاـ ، و يجب عمى ىذه الييئات أف تختار أقؿ ىذه اإلجراءات مساسا بالحرية ، 

. 2ويستمـز أف تكوف الوسائؿ المستخدمة ضرورية وفعالة ومعقولة
   بمعنى ال يمجأ الى استخداـ وسائؿ الضبط اال اذا كانت ىناؾ ضرورة لدفع المخاطر التي تيدد كياف 

النظاـ العاـ، لذلؾ فاف عدـ وجود مثؿ ىذه الضرورة وغياب النص القانوني يكوف االجراء الضبطي باطبل، 
اما اف تكوف الوسيمة المستخدمة في صيانة النظاـ العاـ فعالة  ، فيذا يعني اف ىذه الوسيمة اف لـ تكف مف 

. شأنيا تحقيؽ اليدؼ فإنيا تكوف غير الزمة وغير مشروعة 
    ثـ يجب اف تكوف ىذه الوسيمة معقولة بمعنى اف يكوف ىنالؾ تناسبا بيف ىذه الوسيمة الضبطية المحافظة 
مع طبيعة المخاطر التي تيدد النظاـ العاـ ، أي يجب اف ال يكوف ىدؼ السمطة الضبطية المحافظة عمى 

النظاـ العاـ لذاتو ، وانما يجب اف يكوف ىدفيا مف المحافظة عمى النظاـ العاـ ىو المحافظة عمى أكبر قدر 
ممكف مف ممارسة الحرية التي يقرىا التشريع ، لذلؾ اذا كاف استخداـ وسائؿ الضبط ىو لضرورة التنظيـ 

استثنائية ، فيجب اف تقدر ىذه الضرورة بقدرىا واف ال تتجاوز الى حد الغاء الحريات التي يعترؼ بيا المشرع 
. لممواطنيف ، الف الحرية ىي األصؿ وتقييدىا ىو االستثناء

                                                           
 .536زلمود عاطف البنا،الوسيط يف القانوف االدارم مرجع سابق، ص / د - 1
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      وبناء عمى ذلؾ يجب اف تتناسب ىذه الوسائؿ مع طبيعة الخطر، الذي ييدد النظاـ العاـ تناسبا معقوال ، 
بؿ يمكف اف تترؾ ىيئات الضبط اف لـ يكف نص يحدد وسيمة الضبط لؤلفراد، حؽ االختيار في استخداـ 

الوسائؿ لصيانة النظاـ العاـ ، و ذلؾ في حاالت معينة كما في مجاؿ المحافظة عمى النظافة أو التخمص مف 
القاذورات، و يحـر األفراد مف االختيار اذا لـ توجد سوى وسيمة وحيدة فعالة، أو في حالة نص القانوف عمى 

وسيمة معينة و محددة مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ ، وكؿ اجراء مف اإلجراءات الضبطية الذي تتخذه 
. اإلدارة  ، يجب اف يتخذ مف النظاـ العاـ بجميع عناصره و أبعاده ىدفا وغاية

      فحينما تقـو اإلدارة بفرض عدـ الخروج في مسيرة بدوف رخصة فاف الغرض مف ذلؾ ىو توفير االمف 
العاـ ، حتى ال يخرج األفراد في مسيرة فوضوية ميددة لحياتيـ و ممتمكاتيـ ، و كذلؾ عندما تأمر بعدـ 
استعماؿ مكبرات الصوت ليبل فاف الغاية مف ذلؾ ىو توفير السكينة العامة ، و حينما تقوـ بمراقبة المواد 
االستيبلكية و منع عرضيا في بعض األماكف الغير البلئقة ، غرضيا في ذلؾ حماية األفراد مف مخاطر 

األمراض حفاظا عمى صحتيـ ،  وبالتالي فالقيد العاـ الذي يحكـ اإلدارة الضبطية ، ىو يجب عمييا أف تبرر 
كؿ إجراء ضبطي يترتب عميو المساس بحرية األفراد، واال كانت اإلدارة في وضعية تجاوز السمطة، و يجب 

. 1أف تكوف ىذه اإلجراءات الضبطية عامة و مجردة
     نخمص مما سبؽ اف فكرة النظاـ العاـ كغرض و ىدؼ وحيد لسمطات الضبط اإلداري ىو قيد فعاؿ في 

. ضبط سمطات الضبط اإلداري 

الػمػطػمػب الػثػانػي                            
                  الحماية الدستكرية كالقػانػكنية لمحرية كػقيػد عمى سمطات الضبط اإلدارم

نظرا ألىمية ىذا المطمب الذي يعني الحدود الناجمة عف فكرة الحرية الذي يتجمى فيو التنازع الطبيعي بيف 
الحرية والسمطة ارتأينا التوسع فيو وذلؾ بالتعرض الى عدة حقوؽ وحريات مكرسة دستوريا وكيفية تعامؿ 

  :السمطات الضبطية معيا ، ولتوضيح ذلؾ تـ تقسيمو إلى فرعيف ىما 
  :الػحػمايػة الدستكرية كػقيػد عمى سمطات الضبط اإلدارم: الػفػرع األكؿ

إلى أي مدى تستطيع سمطات : إف السؤاؿ الذي يمكف طرحو في ىذا القيد عمى السمطات الضبطية ىو    
الضبط اإلداري اف تضع قيودا عمى الحريات العامة ؟  و لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ نجد أنفسنا أننا بصدد 

الموازنة بيف متطمبات النظاـ العاـ وعمؿ اإلدارة مع احتراـ الحريات العامة األساسية ، وبالرجوع الى مختمؼ 
 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الجزائر في 20المواثيؽ الدولية مثؿ المادة 
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 16/05/1989 وكذلؾ عمى العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية التي انضمت اليو في 25/04/1985
 . 1وكذلؾ الدساتير الجزائرية

    نستنبط القاعدة العامة بأف األفراد يتمتعوف بالحريات العامة التي كفميا ليـ الدستور، وخاصة في 
الظروؼ العادية غير االستثنائية ، اال انو في مواضيع معينة ترد عمى ىذه الحريات ، قيودا تفرضيا مصمحة 

. المجتمع وذلؾ لمحفاظ عمى النظاـ العػاـ 
    ولما كاف األصؿ ىو التمتع بالحرية واالستثناء ىو القيد وجب أف تخضع ىذه القيود الى ضوابط تمنع او 
تحد مف التعسؼ في ممارستيا ، أو حتى ال يصؿ استعماؿ سمطات الضبط اإلداري لسمطاتيا الى حد اىدار 
ىذه الحريات، أي أف ال تصؿ ىذه القيود الى درجة الحد المطمؽ ليا او الوصوؿ الى درجة ازالتيا نيائيا ، 

حيث أنو ال يسمح بذلؾ اال في حالة االخبلؿ الجسيـ بالنظاـ العاـ فعبل، و حتى في ىذه الحالة يجب اف ترد 
عميو استثناءات مشروعة لصالح الحريات األخرى ، فالسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىو ماىي الحدود التي يمكف 

 : 2اف تنجـ عف فكرة الحرية ؟  وبإيجاز فيي تتمثؿ في

ويقصد بو ىو منع القياـ بنشاط معيف بصورة مطمقة ، : عػدـ مشركعػيػة الػمنػع المطمػؽ لمػحريػة  -1

ويعني بالضرورة إلغاء الحرية ذاتيا عمما أف حفظ النظاـ في حد ذاتو ال يستمـز في أغمب األحياف مف سمطات 
. الضبط اإلداري القياـ بتقييد الحرية الى درجة المنع المطمؽ 

حيث اف النشاط الفردي يجد   :  كالمكافاختالؼ أساليب الضبط اإلدارم باختالؼ ظركؼ الزماف  -2

مف القيود ليبل أكثر مما يجده نيارا ، فسمطات الضبط اإلداري تمنع الباعة المتجوليف ليبل مف المناداة بصوت 
. عاؿ لبيع بضائعيـ ليبل، وال تستطيع إصدار نفس قرار المنع نيارا 

إذ أف الحريات العامة تتفاوت : تػفػاكت صالحيات الضبط اإلدارم بتفػاكت مراتب الحػرية ػ 3

درجاتيا حسب أىميتيا وعمى أساس نصوص الدستور، صريحة مطمقة ال تدع مجاال لمباشرة سمطات الضبط 
اإلداري في تقييدىا مباشرة ، فبل يجوز التدخؿ في شأنيا اال في حالة تنفيذ القوانيف، فحرية القياـ بالشعائر 

الدينية وحرية االنتفاع بالممؾ الخاص ، ىي حريات ال تستقؿ سمطة الضبط بتنظيميا، بينما حرية المرور في 
   واألمثمة عمى ذلؾ 3الطرقات العامة، يمكف لسمطات الضبط تنظيميا وتقييدىا بموائح الضبط اإلداري المستقمة

 في 16/04/1958 مجمس الدولة الفرنسي الصادر في 4في القضاء كثيرة ، مف تطبيقات ما جاء في حكـ

                                                           
 .مرجع سابق . ـ1976ك دستور . ـ1989كدستور . ـ،1996ـ  ، ك 2016أنظر الفصل الرابع من دستور  - 1
 . كما بعدىا108داًن بلقاسم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 2
 .176سامي مجاؿ الدين، مرجع سابق، ص / د - 3

4 - Jean Singer, Op. Cit., p 406 et suite.،    - 153مشار إليو يف ىامش عمور سيالمي، مرجع سابق، ص. 
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الذي قضى فيو ، بأف الحظر المطمؽ لموقوؼ بالسيارة أو حتى  (Commune de Roquefort): قضية
إلخ ، ...المرور في طريؽ معيف ، يجب اف يراعي حقوؽ أصحاب منافذ الطرؽ واحتياجات سيارات اإلسعاؼ

كما أخذ أيضا بالتناسب العكسي بيف إجراءات الضبط اإلداري والحريات التي يوجييا ، أي وجوب تناسب 
التدابير الضابطة مع مرتبة الحرية التي يتناوليا ، فيشتد التدبير الضبطي في حالة ما اذا كانت الحرية غير 
أساسية مثؿ وقوعيا في طريؽ عاـ  ، و العكس اذا كانت الحرية أساسية ، حيث قاـ المشرع بحمايتيا و 

 :ك نستنتج مف المثاؿ السابؽ كغيره تنظيميا بنصوص قانونية ،  
أف ىذه الحدود التي أرسى القضاء اإلداري معالميا فيما يتعمؽ بتفسيره لمموازنة، بيف الحرية والنظاـ العاـ ، 

يجب احتراميا مف طرؼ ىيئات الضبط اإلداري، حتى تضمف لقراراتيا صفة الشرعية القانونية ، وىذه 
الضمانات األساسية المضمونة دستوريا وقانونيا وتنظيميا ، يجب احتراميا حتى تضمف حقوؽ وحريات األفراد 
، كمبدأ المساواة بيف المواطنيف أماـ قرارات الضبط اإلداري ، وعدـ التعسؼ في استعماؿ السمطة او االنحراؼ 

. بيا 

 :الحػمايػة الػقانػكنيػة لمحريػة كػقػيػد عمػيػيا : الػفػرع الثانػي 
     اف كؿ نظاـ حريات عامة يرتبط إما بنظاـ وقائي أو بنظاـ قمعي، فالنظاـ الوقائي ىو الذي يخضع 

ممارسة كؿ نشاط إلذف مسبؽ ، وىو يؤدي بطبيعة الحاؿ الى نتيجة تقييد ىاـ لحريات المواطنيف، وفي ىذه 
الحالة يكوف الوضع معاكسا لممبدأ السالؼ الذكر ، بحيث يصبح التقيد ىو القاعدة والحرية ىي االستثناء ، 

وفي نظاـ كيذا ال يمكف عقد اجتماع عاـ أو مسيرة في الطريؽ العاـ عمى سبيؿ المثاؿ إال بعد الحصوؿ عمى 
. اإلذف المنصوص عميو في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما  

     أما النظاـ القمعي بالمقابؿ فيو الذي يترؾ نشاط المواطنيف يتـ و بحرية وال تتدخؿ اال لقمع التجاوزات، و 
 .1ىذا ما يؤدي إلى وضع مشجع أكثر لممارسة الحريات العامة

فقد تجمت معالميا بصدد  (Faculté) كأما بالنسبة لمتفرقة بيف الحرية الحقيقية ك مجرد الرخصة  ػ
المواكب الدينية التي يمكف أف تتـ في الطريؽ العاـ ، حيث انو اذا كاف ىذا الموكب الديني تقميديا ، استقر منذ 
زمف طويؿ ، فإف المجمس يرى فيو شيئا ارتبط بحكـ قدمو بحرية مزاولة الشعائر الدينية  ، فأصبح بذلؾ مظيرا 

. مف مظاىر التمتع بإحدى الحريات العامة 
    أما إذا كاف الموكب الديني غير تقميدي ، فاف مجمس الدولة الفرنسي يرى فيو مجرد رخصة يتمتع بيا 

أف ينظـ ىاذيف األمريف بإجراءات الضبط اإلداري ، فاف سمطتو - رئيس البمدية– األفراد، فاف أراد  العمدة 
تختمؼ إزاء كؿ منيما، حيث نجد ففي الحالة األولى يرى مجمس الدولة الفرنسي أف العمدة ال يستطيع اف يمنع 

                                                           
 .417زليو أمحد، ادلؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص  - 1
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الموكب إال في حالة ما اذا وجد ثمة تيديد محدد بوقوع ىذه االضطرابات مف جراء ىذا الموكب، ويجب أف 
يكوف ىذا التيديد بوقوع ىذه االضطرابات جديا و محدد المعالـ، أما في الحالة الثانية نجد العمدة بإمكانو أف 

. يصدر أمرا بمنع الموكب ببساطة و يسر، بانيا قراره ىذا عمى ظروؼ السير وحدىا 
 الدولة الفرنسي عمى أساس التنظيـ 1    وفيما يخص التفرقة داخؿ ىذه الحريات العامة ، فقد فرؽ مجمس

التشريعي الذي أصدره المشرع نفسو ، فنجد الحريات االقتصادية مثبل تقبؿ التقييد بكؿ سيولة، حيث اف 
المشرع قد وضع المبدأ فقط، دوف أف يحدد أف ىذا القيد أو ذاؾ ال يمكف وضعو بواسطة اإلدارة العامة ، فيو 

. أقاميا بشكؿ أقؿ قوة مف حرية الصحافة وحرية االجتماع 
 بالنسبة لحرية الصحافة حدد صراحة أنو ال تجوز مصادرة الصحؼ في الظروؼ العادية إال بواسطة القضاء، 
وكذلؾ بالنسبة لحرية االجتماع ، فاف المشرع قد كفميا بقوة، و بالتالي فالسمطات الضبطية ال تمنعو، اال في 
حالة ما اذا ما اثبتت انو ليس بإمكانيا المحافظة عمى النظاـ العاـ أي في حالة العجز عف توفيراالمف ليـ، 

. 2حسب ما قرره مجمس الدولة الفرنسي
     واما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد اىتـ بحرية وحقوؽ األفراد وأحاطيا بضمانات قانونية قوية، حيث اعتبر 
أف الحرية ىي األصؿ والتقييد ىو االستثناء بغرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ، وليذا يستوجب عمى الييئات 

الضبطية أف تتوقؼ عند حدىا الذي يقرره التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما عند مزاولتيما لوظيفة الضبط 
. اإلداري 

     و بناء عمى ما سبؽ نستنتج اف النظاـ القانوني لمحريات العامة يعتبر قيدا عمى سمطات الضبط اإلداري، 
ولتوضيح ذلؾ نتعرض الى بعض الحريات والحقوؽ العامة، المكرسة دستوريا وقانونيا وتنظيـ السمطات 
الضبطية ليا، أو ماىي الحدود التي يجب عمى ىيئات الضبط اإلداري أف تتوقؼ عندىا لممارسة وظيفة 

. الضبط اإلداري المشروع ؟ 

: حريػة الػتػنػقػؿ كالػتػكقػؼ بالػسيػارة : أكال
 ينص 2016بالرجوع الى القانوف األساسي لمدولة الجزائرية نجد انو في دستور:  بالػنسػبػة لمػتػنػقػؿ أ ػ 

. اف يختار بحرية موطف اقامتو ، اف ينتقؿ عبر التراب الوطني ... يحؽ لكؿ مواطف  ) : 55: في المادة 
 ،وما 44: في المادة1996، وكذلؾ دستور 3(حؽ الدخوؿ الى التراب الوطني والخروج منو حؽ مضموف لو

إف الناس سواسية أماـ القانوف دوف تمييز اواستثناء فئة معينة ، فذىاب : يستنتج مف ىذا النص األساسي 
                                                           

 .180 ػ أنظر مصطفى أبو زيد فهمي، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص 1
 .181أنظر مصطفى أبو زيد فهمي، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص  - 2
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األفراد وايابيـ راكبيف او عمى ارجميـ ليبل او نيارا ، ليـ الحرية التامة في التنقؿ عبر التراب الوطني ألمر 
 . ييميـ عمبل او سياحيا 

    إال اف الجدير بالذكر ىنا اف طبيعة ىذه الحرية في حد ذاتيا  ال تمارس إال في الطريؽ العاـ ، باإلضافة 
الى احتكاكيا بحرية االخريف، وبالتالي ال مفر مف تدخؿ ىيئات الضبط اإلداري ، بغرض الحفاظ عمى النظاـ 
العاـ، حيث تقـو بتنظيـ ىذه الحريات وفي نفس الوقت تسييبل لممارسة المواطنيف لحقوقيـ دوف مشاكؿ، وبناء 

، حيث نجد أحكاـ القانونيف في موادىما الخاصة 1عمى أسس قانونية منيا القانوف الوالئي والقانوف البمدي
بالموضوع، تصب كميا في وعاء واحد اال وىو الحفاظ عمى النظاـ العاـ واالمف و السبلمة و السكينة العامة، 

  16ػ04: باإلضافة الى المراسيـ التنظيمية التنفيذية الخاصة بموضوع النظاـ العاـ، وكذلؾ ما نص عميو القانوف
، وغيره مف النصوص التنظيمية ، التي ال يتسع 2المتعمؽ بتنظيـ حركة المرور عبر الطرؽ وسبلمتيا وأمنيا

 الذي يحدد 300ػ88: 3المجاؿ ىنا لذكرىا فيما يخص حرية التنقؿ والتوقؼ بالسيارات، منيا المرسـو رقـ
القواعد الخاصة بحركة المرور، الذي اعطى السمطات لموالة ورؤساء المجالس الشعبية البمدية، حسب ما جاء 

لموالة ورؤساء المجالس الشعبية البمدية، في اتخاذ إجراءات أشد مف ... ):  التي تنص317: في أحكاـ المادة
،  (التي وردت في ىذا المرسـو وذلؾ في حدود سمطاتيـ وعندما تتطمب مصمحة األمف او النظاـ العمومي ذلؾ
و يحدد رئيس المجمس الشعبي البمدي المسافات المخصصة لمراجميف، ويمكنو اف يحدد داخؿ ىذا المحيط، 
قصد تسييؿ الراجميف قواعد لمسير تخالؼ أحكاـ ىذا المرسوـ، وفي ىذا اإلطار نخمص الى أف لمسمطات 

. المحمية دور ىاـ في تنظيـ ىذه الحقوؽ والحريات ولكف في حدود مبدأ المشروعية القانونية 

فيي نتيجة منطقية لحرية التنقؿ ، قد يضطر االنساف الى التوقؼ  :حريػة الػتػنػقػؿ بالػسيػارة ب ػ  

بعربتو او بسيارتو في الطريؽ، لعطب او لسبب اخر ولو لمدة وجيزة ، غير أف ىذا التوقؼ في الطريؽ العاـ 
قد يؤدي الى فوضى وازدحاـ يعرقؿ حركة المرور في الطريؽ العاـ، وقد يؤدي الى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ 
واالمف العاـ مف جراء ىذا التوقؼ، مما يستوجب تدخؿ السمطات الضبطية لتنظيـ ىذه الحاالت عف طريؽ 

                                                           
 من القانوف 75-74-73-71-96 ال سيما ادلواد 08-90 منو، كالقانوف رقم 94 ادلتعلق بالبلدية، ال سيما ادلادة 10-11أنظر القانوف رقم  - 1

 . ادلتعلق بالوالية، مراجع سابقة07-12كالقانوف رقم . (ادللغي)البلدم 
 ادلتعلق بتنظيم حركة ادلركر عرب 19/08/2001 ادلؤرخ يف 14-01ـ ادلعدؿ كادلتمم للقانوف رقم 10/11/2004 ادلؤرخ يف 16-04أنظر القانوف رقم  - 2

 .2004 لعاـ 72، عدد .ر. الطرؽ كسالمتها كأمنها، ج
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 توقؼ ومكوث ىذه السيارات، وفقا لما نص عميو التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما في ىذا  المجاؿ 1تنظيـ
حفاظا عمى االمف والنظاـ العاـ ، وبصفة موجزة نجد أف حرية التوقؼ بالسيارة أصبل مف الحقوؽ العادية 
المضمونة دستوريا ، حيث انو ال يحتاج إلى ترخيص مسبؽ مف أجؿ ممارسة ىذا الحؽ،إال أنو استثناء 

يوجزلمسمطات الضبطية الوالئية أو البمدية ،أف تنظـ التوقؼ في شوارعيا حماية لمنظاـ العاـ، حتى ال يتسبب 
 .في تضييؽ حريات اآلخريف 

المقصود بيا ىو تمتع األفراد بحؽ االجتماع مع مف يريدوف مف األفراد  :حػريػة االجػتػمػاع : ثػانػيػا

اآلخريف، في مكاف معيف وفي الوقت الذي يرونو بغرض التعبير عف اآلراء ووجيات نظر، سواء بالخطب 
صدار المنشورات  والندوات والمحاضرات ، او المناظرات والمناقشات وغيرىا مف الوسائؿ، واستخبلص النتائج وا 

 مف دستور 48 2:والبيانات التي تضمف المقررات أو التوصيات ، وفي ىذا المعنى جاء في أحكاـ   المادة 
نشاء الجمعيات واالجتماع مضمونة لممواطف):  التي تنص2016 ونفس الشيء بالنسبة  (حريات التعبير، وا 
االجتماعات الخاصة مضمونة دستوريا كقاعدة : ، يستفاد مف احكاـ ىذه المادة اف41: في المادة1996لدستور

ف فعمت فإجراءىا  عامة، وال يجوز لمسمطات اإلدارية لمضبط اإلداري، أف تطمب إذنا ليذا االجتماع ، وا 
الضبطي غير مشروع يعاقب عميو ، أما فيما يتعمؽ باالجتماعات العمومية التي ليا عبلقة بالنظاـ العاـ و 
االمف العاـ المذاف يتطمباف الحيطة والحذر، و حتى عمى حرية االجتماع نفسيا مف اندساس بعض المناوئيف 
بيدؼ اإلخبلؿ باألمف و السبلمة العامة أثناءىا، و لذلؾ فاف المشرع يتدخؿ لتنظيـ ىذه االجتماعات، وصدر 

 المتعمؽ باالجتماعات والمظاىرات العمومية، حيث نص عمى تكريس الحؽ الدستوري 19-91 : 3القانوف رقـ
 مف دستور 39:  مف الدستوريف  المذكوريف آنفا وتقابميما المادة41 و 48:المنصوص عميو في المادة 

 .ـ 1989
      إف المشرع أصبل ضمف ىذه الحرية أي االجتماعات الخاصة ، و لكف في حالة عموميتيا، استثناء 

وحفاظا عمى النظاـ العاـ واألمف والسبلمة العمومية ، نظميا وخاصة ما جاء في أحكاـ ىذا القانوف المذكور 
أعبله ، اشترط وجوب التصريح المسبؽ عند نية عقد كؿ اجتماع عمومي ، مع وجوب تبياف اليدؼ منو 

ومكاف واليـو و الساعة الذي يعقد فييما و مدتو ، و كذلؾ عدد األشخاص المقرر حضورىـ، و الييئة المعنية 
                                                           

 (سابقا)ادلتضمن تنظيم أكقات التوقف كحركة ادلركر على مستول شوارع زلافظة اجلزائر الكربل . ـ. ؽ. ش. ـ. /ـ. ع. ش. ت/ـ1959أنظر القرار رقم  - 1
ـ، 28/12/1979ـ ادلؤرخ يف 1921ـ، كىذا القرار يعدؿ توقيت منع التوقف ادلذكور يف ادلادة األكذل من القرار رقم 1999أثناء شهر رمضاف ادلعظم لسنة 
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بو إف اقتضى األمر، و يجب اف يودع ىذا التصريح ثبلثة أشخاص موطنيـ مف الوالية و يتمتعوف بحقوقيـ 
الوطنية و المدنية، كما يجب أف يصرح بيذا االجتماع قبؿ ثبلثة أياـ كاممة مف تاريخ انعقاده الى الوالية 

والمجمس الشعبي البمدي ، ثـ يسمـ عمى الفور وصؿ يبيف أسماء المنظميف وألقابيـ وعناوينيـ  واليدؼ مف ىذا 
االجتماع و عدد األشخاص الذيف ينتظر حضورىـ، و مكانو وتاريخو ويمكف لموالي       ورئيس المجمس 
الشعبي البمدي في مدة األربعة و العشريف ساعة مف إيداع التصريح ، تغيير مكاف االجتماع مع االقتراح 

عمييـ مكاف تتوفر فيو الضمانات البلزمة  ، مف حيث األمف والنظافة والسكينة العامة، وكما منع ىذا القانوف 
انعقاد االجتماعات العمومية في أماكف العبادة أو في مكاف عمومي غير مخصص لذلؾ، أو عقد اجتماعات 
في طريؽ عمومي، و منع أيضا االجتماعات والمظاىرات التي تمس برموز الثورة أو المساس بالنظاـ العاـ 

.    واآلداب العامة، والتطبيؽ الحر الصاـر ليذا النظاـ سيؤدي عدـ انعقاد أي اجتماع 
    وحوصمة لما سمؼ أف ما نص عميو الدستور ىي مف الحقوؽ األساسية األصمية ، أما استثناء ىو      ما 

. ينظمو التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما 

ويقصد بيا تمؾ الحقوؽ والحريات المتصمة بنشاط الفرد  :حػؽ االنػتػفػاع بالػمػمؾ الػخػاص : ثالثا

وعممو وسعيو  لمحصوؿ عمى ما يحقؽ الحياة الكريمة ، وكذلؾ ما يترتب عف ىذا الحؽ او النشاط  مف أمواؿ 
الحؽ في العمؿ و ما يتفرع عنو مف : ، تتحوؿ الى عقارات يممكيا الفرد ،  وتشمؿ ىذه الحقوؽ والحريات 

حقوؽ وحريات، حرية النشاط التجاري والصناعي وغيره مف أوجو النشاط، وحؽ الممكية و ىي ثمرة النشاط 
والعمؿ الفردي ، ويعبر عف حؽ التممؾ وعف حرية اقتناء األمواؿ، مف عقارات ومنقوالت، وحرية التصرؼ فييا 

 18وفي إنتاجيا دوف قيود، لقد كاف حؽ الممكية مف الحقوؽ المقدسة، في ظؿ المذىب الفردي في القرنيف 
 ، إال انو في الدوؿ المعاصرة حديثا ، ازداد تدخميا وفرضت العديد مف القيود عمى حؽ الممكية ابتداء مف 19و

تحديده ، وفرض الضرائب عمى التركات ونزع الممكية لممنفعة العامة إلى إلغاء حؽ الممكية في الدولة، ذات 
 .النظاـ االشتراكي أو الشيوعي 

لكؿ شخص حؽ تممؾ بمفرده أو  ):  مف اإلعبلف العالمي عمى حؽ الممكية تنص 17:       إف المادة

، أما بالنسبة لؤلسانيد القانونية فيأتي بالدرجة 1(باالشتراؾ مع غيره ، وال يجوز تجريد احد مف ممكو تعسفا

الممكية الخاصة مضمونة، حؽ اإلرث  ): عمى أف: 64 2:  ، حيث نص في مادتو2016األولى دستور

 فالنتيجة المستنتجة مف ىذه المادة ىو اف الدستور الجزائري 1996: مف دستور52: وتقابميا  المادة  (مضموف
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اعترؼ بحؽ الممكية الخاصة وبحؽ اإلرث وعندما ينص عمى حؽ مف الحقوؽ ىو سمو ىذا النص عمى جميع 

النصوص التي تدنوه ، ويترتب عف ذلؾ امتناع المشرع عف إصدار أي تشريع يؤدي إلى انتياكو، فسمطة 

المشرع مقيدة بو حيث ال يجوز لو أف يضع شروطا أو النص عمى إجراءات قد تؤدي إلى انتفاء ىذا الحؽ 

مف اجؿ الحفاظ عمى األمف - أصبل أو التضييؽ مف ممارستو ،  فدور المشرع يجب أف يكوف تنظيميا فقط

وليس إنشائيا  خاصة في ىذا الدستور الذي اتبع ىذا النيج الميبرالي الذي يقدس - والسبلمة و النظاـ العاـ

:  التي تنص1 مف القانوف المدني674: الممكية الخاصة الغير المستغمة ، وجاء أيضا في أحكاـ المادة  

الممكية ىي حؽ التمتع والتصرؼ في األشياء بشرط أف ال يستعمؿ استعماال تحرمو القوانيف واألنظمة ،وأما )

التي  (القيود التي تمحؽ حؽ الممكية) مف القانوف المدني الجزائري في القسـ الثالث تحت عنواف 690المادة 

يجب عمى المالؾ أف يراعي في استعماؿ حقو ما تقضي بو التشريعات الجاري بيا العمؿ المتعمقة )تنص 

أي التي تمي ىذه المادة في  (بالمصمحة العامة، او المصمحة الخاصة بو وعميو أيضا مراعاة االحكاـ االتية

. القانوف المدني الجزائري 

     والخبلصة اف حؽ الممكية الخاصة مقيد بأىداؼ المنفعة العامة، مع تقييده بأغراض الضبط اإلداري مف 

حيث الحفاظ عمى النظاـ العاـ ، فتدخؿ سمطات لمضبط اإلداري، منظـ قانونا عف طريؽ التنظيـ الوقائي مف 

، مف حيث فرض ىذه 2اجؿ االنتفاع بالممؾ الخاص، حسب ما تنص عميو القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيما

القيود عمى ىذا الحؽ ، حفاظا عمى النظاـ العاـ ال غير، أي يجب اف يكوف االنتفاع بالممكية الخاصة ، يشكؿ 

خطرا محدقا عمى امف وصحة وراحة واخبلؽ العامة، او ممتمكاتيا حتى تتدخؿ سمطات لمضبط اإلداري ، 

 الفقرة الثالثة مف القانوف البمدي رقـ 89: بغرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ، ومثاؿ ذلؾ ما جاء في احكاـ المادة

 (...بيدـ الجدراف والبنايات اآليمة لمسقوط مع احتراـ التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما.... كما يأمر: 11-10

بيدـ الجدراف او البنايات ... كما يأمر... ): ، السابؽ، حيث تنص08-90:  مف القانوف البمدي رقـ71:والمادة

أي اف لسمطات الضبط اإلداري أف تتدخؿ في حالة الخطر الداىـ وفي حالة ما إذا  (او المباني المتداعية
                                                           

 .ـ ادلتضمن القانوف ادلدين ادلعدؿ كادلتمم26/09/1975 ادلؤرخ يف 58-75أنظر األمر رقم  - 1
 . الذم حيدد القواعد ادلتعلقة بادللكية ادلشًتكة كتسيَت العمارات اجلماعية، مرجع سابق666-83 من ادلرسـو رقم 11 ك10راجع ادلادتاف  - 2
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كانت ىذه الممكية الخاصة تشكؿ خطرا عمى العامة، كسقوط الجدارأو البنايات الخطيرة وىو ما قامت بو 

. الخ ...سمطات الضبط اإلداري بعد زلزاؿ بومرداس وفي العاصمة   

الػمػطػمػب الػثػالػث 
  شػركط تدابػيػر سمطات الضػبط اإلدارم باعتبارىا قػيكدا عمييػا 

 لمتوضيح أكثر لبعض النقاط الميمة إلى بعضيا، والتي تعتبر مف القيود الميمة  في موضوعنا الميـ     

والخطير في نفس الوقت، والذي يطمؽ عميو البعض كما قمنا، بموضوع التنازع الطبيعي بيف الحرية والنظاـ 

العاـ، ونظرا ألىمية ىذا األخير في الدولة الحديثة والقانونية المتطورة ، سوؼ نتعرض لمشروط التي يجب 

توافرىا في التدبير الضبطي ، حتى يكوف ىذا األداء الضبطي قانونيا أي مشروعا ، ووفقا لما ينص عميو 

ذا كانت إجراءات الضبط اإلداري غايتيا المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره  التشريع بالمعنى الواسع، وا 

. الحديثة ، وتحقيقا ليذا اليدؼ فإف اإلدارة تقيد حريات االفراد 

      وليذا السبب فإف القضاء اإلداري يحاوؿ التوفيؽ بيف تمتع االفراد بحرياتيـ وما تتطمبو مقتضيات النظاـ 
العاـ، ووضع بعض الشروط التي يتعيف توافرىا في تدابير الضبط اإلداري ، التي تتخذىا ىذه السمطات، وحتى 

تتسـ بالمشروعية التي يجب أف تخضع ليا السمطات الضبطية اإلدارية، ولتوضيح ىذه الشروط عالجنا ىذ 
: المطمب في الفروع التالية  

 1:لممساكاةحقػقا اتصافو بالمكضكعية كالحيدة كبالعمكمية كالتجريد كـ :رع األكؿػالػؼ

 :أف يكػكف التدبػيػر الضبطػي مػتصػفػا بالمكضكعيػة كالحػيػدة ػ 1

    أي يجب عمييا عدـ اتخاذ إجراءات فييا جورعمى فرد عمى حساب فرد آخر، وتخرج مف غاية ألخرى غير 

التي يتبعيا التصرؼ قانونا وىو يدخؿ في إطار التعسؼ بالسمطة أو االنحراؼ بالسمطة، بؿ يجب أف يصدر 

القرار الضبطي غير متميز وقائـ عمى اجراء تنفيذي محايد، وتحقيؽ ذلؾ لف يكوف إال إذا كانت ىيئات الضبط 

 .االداري مستقمة عف أي جياز اداري أو سياسي وذلؾ برعاية عدـ تأثيرىا بالنفوذ السياسي
                                                           

ىاشم عبد الرؤكؼ بسيوين، / ، كأنظر د. 114داًن بلقاسم، النظاـ الوضعي كالشرعي، ص /   ، مرجع د418منيب زلمد ربيع، مرجع ستبق، ص / د - 1
 .220مرجع سابق، ص 
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 :  أف يككف التدبػير الضبطي متصفا بالعمكمية كالتجريػد كمحقػقػا لممساكاةػ2

ولكي يتحقؽ ذلؾ يجب أف يكوف مشروعا ومتصفا بالتجريد في مواجية األفراد، وىذه الصفة ىي التي يمكف أف 
تمنع التمييز بيف حالة مشابية وأخرى  مما يدخؿ في مجاؿ تطبيقو، إذف فالتعدبير الضبطي يجب أف يكوف 
تدبيرا عاما مجردا يشمؿ كؿ مف تتوافر فيو صفة بعينييا ال إلى شخص بعينو ويواجو كؿ واقعة تتوافر فييا 

شروط معينة، وليس واقعة معينة بذاتيا، ويجب أف ال يتصؿ العمـو بالفرد فقط المكمؼ باإلجراء، بؿ يجب أف 
يمتد ليشمؿ المكاف الذي يجري العمؿ في نطاقو والمدة التي يتـ خبلليا أو فييا فيي عمومية تشمؿ االشخاص 

 ،  ولمجمس الدولة الفرنسي دور في ىذا المجاؿ حيث كاف صارما في تطبيؽ مبدأ المساواة 1والمكاف والزماف
وخاصة فيما يتعمؽ بنشاط سمطات الضبط اإلداري، ولقد صدرت عدة أحكاـ ، لقد قضى بأف االفراد الذيف 

 ،  وكما قاـ بإدانة 2يتواجدوف في ذات الظروؼ يجب أف يعامموا عمى قدـ المساواة دوف تفرقة أو محابات
االمتيازات التي ال مبرر ليا والتي ال تستند إلى اختبلؼ في المواقؼ أو اعتبارات المصمحة العامة، حيث 

قضى بعدـ مشروعية االمر الصادر عف محافظ الشرطة، بمنح   
، ويترتب عمى كوف التدبير 3تراخيص بوقوؼ سيارات ألشخاص معينيف دوف غيرىـ عمى الطريؽ العمومي

الضبطي عاما ومجردا التزاـ االفراد طواعية بالخضوع إليو لشعورىـ بأنو ال يستيدفيـ شخصيا، إنما ىو 
 .المحافظة عمى أمف المجتمع الذي يعنى في النياية أمنيـ وتنظيـ حريتيـ في إطار مبدأ سيادة القانوف

                         اـ ػنظػة اإلخالؿ باؿػع جساـػق ـػق كمناسبتػركريتػض :مػثافػرع اؿػؼػاؿ
 :  ةػا لمحرمػلؽػا مطػنعػع ـػافػر ـػمػدم كغػاـ كجػعػاؿ                 

: أف يككف التدبير الضبطي ضركريا كمناسبا مع جسامة االخالؿ بالنظاـ العاـ ػ 1
    بمعنى التأكد مف أف ىناؾ تناسب بيف جسامة القيد الوارد بيف الحرية مف جية، وجسامة التيديد الذي 

يصيب النظاـ العاـ باالضطراب مف جية ثانية ، أي يجب أف يكوف ىذا التدبير الزما وضروريا مف أجؿ درء 
. اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ الميدد في أحد جوانبو 

                                                           
   420 ك419منيب ربيع، ادلرجع السابق، ص / . د - 1

2 - Les administrés qui se trouvent dans la même situation doivent être traités également sans 
préférences ni faveur. C.E. 27 juillet 1928, Usine Renault, L. 1928, p 989. 2 - د / 

   3- C.E. 18 D.E.C. 1985, Legendre, Rec. 478, A.J.D.A. 1986, 12. 
 .377عادؿ السعيد زلمد أبو اخلَت، ادلرجع السابق، ص / د: مشار إليها يف مرجع :  كىي  - 
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       ومف ىنا فإف وجود تيديد جسيـ وخطير لمنظاـ العاـ يبرر تقييد الحريات العامة، إال أنو في حالة 
التيديد بوجود تيديدات يسيرة وغير خطيرة عمى النظاـ العاـ ، ال يبرر عمى اإلطبلؽ التقييد الشديد لمحريات 

 ،  وبيذا الشرط يتحقؽ عمميا 1(أف الضرورة تقدر بقدرىا )العامة، ومف األفضؿ ىنا تطبيؽ القاعدة األصولية 
التوفيؽ بيف رعاية الحرية وحماية النظاـ العاـ، وليذا ال يجوز أف تكوف شدة التدابير الضابط أكثر مف شدة 
التي يراد انتفاؤىا بيذا التدبير، وبالتالي يجب عمى سمطات الضبط اإلداري أف تضع التدبير المبلئـ لمواجية 

 .االخبلؿ بالنظاـ دوف أف تناؿ مف الحرية بالتضييؽ والتعطيؿ

أي يجب أف يكوف       :ػ أف يكػكف التدبػير مجػديا كغػير مانع مػنعػا مطػمقػا لمحريػة  2 

التدبير ضروريا ومناسبا ومجديا في اتقاء الخطر عمى النظاـ العاـ بمفيومو الواسع، أو في أحد عناصره 
المعروفة وعمى غرض أف التدبير الضبطي غير مجدي، فإنو سيؤدي ذلؾ إلى تقييد الحرية ببل مقتضى ، وفي 
ىذه الحالة يجب إبطالو عمما أف حدود التدبير الضبطي ال خبلؼ فيو ، ألف ىيئات الضبط اإلداري تتخذ عادة 

التدابير الكفيمة بدرء اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، مما دفع بالقضاء أف يشترط في التدبير الضبطي أف يكوف 
 .ضروريا، وىو ما سمؼ توضيحو ولو بإيجاز سمفا

الذي يقصد منو أف المنع مف مزاولة نشاط معيف  : أما بالنسبة لعدـ مشركعية المنع المطمؽ لمحريةػ  
بصورة مطمقة ىو بالضرورة إلغاء الحرية ذاتيا، ألف الحفاظ عمى النظاـ العاـ بذاتو ال يستمـز في أغمب 

 . األحياف مف ىيئات الضبط اإلداري القياـ بتقييد الحرية في حد ذاتيا إلى درجة المنع المطمؽ
    ومف تطبيقات ىذا الشرط ما قضى بو مجمس الدولة الفرنسي ببطبلف قرار تنظيمي ضابط لـ يسمح 

لممصوريف المتجوليف بمزاولة حرفتيـ في الطريؽ العاـ قاصرا ىذه الممارسة عمى مكاف معيف فقط، واعتبر 

القضاء الفرنسي ىذا القرار في حكـ تعطيؿ إحدى الحريات تعطيبل عاما ومطمقا ، وذلؾ ألف الخشية مف 

االخبلؿ بالنظاـ العاـ والحرص عمى توقيو ال يبرراف ىذا القيد الشديد، ألف ىذا االخبلؿ ليس بالجسامة التي 

تبرر الحجر عمى حرية التجارة والصناعة حيث ال يبرر ىذا القيد عمى الحرية ، إال ثبوت كوف نشاط 

المصوريف ماسا بالنظاـ العاـ بالمعنى الذي يقصده القانوف، أما في حالة أف يكوف المساس بحرية العابر في 

 يمكف اتقاؤه بالمعارضة في التصوير، أو Gazierالطريؽ بسيطا تافيا، حسب ما يقوؿ مفوض الدولة 
                                                           

،مرجع سابق،دايم بلقاسم،النظام الوضعي والشرعي 420:ـمنيب محمد ربيع ،ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اإلداري،ص2

وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي ، بيروت ، شارع سوريا، /د: ، مرجع سابق،  أنظر116:،ص

.م 1985ـ.هـ1405 عام،245:ص  
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صبلحو بسحب الصورة واتبلفيا قبؿ ظيورىا، فيذا ما ال يبرر خطر مزاولة المينة، ألنو ليس ثمة  بمعالجتو وا 

 .                                                                                                                                    1تناسب بيف ىذا القيد الخطير وبيف مظير االخبلؿ البسيط

وفي الحقيقة والواقع  قد يكوف مف السيؿ إقامة خطر مطمؽ يقضي عمى الحرية، حيث أف المنع وسيمة سيمة 

قد تتذرع بيا ىيئات الضبط بحجة المحافظة عمى النظاـ العاـ بمفيومو الواسع، والحديث  وخاصة في الدوؿ 

المتخمفة قضائيا وديمقراطيا، غير أف النظاـ الذي يسود فيو مثؿ ىذه الحاالت لف يكوف نظاما ديمقراطيا ألنو 

يسمب الحريات، والنظاـ الديمقراطي تكوف فيو الحرية ىي األصؿ وتقييدىا ىو االستثناء وليس المنع ألف المنع 

  .إلخ...معناه القضاء عمى مبدأ المشروعية وما يترتب عميو مف ظمـ واستبداد ثـ انفجار وثورات 

إلزاميػة اخػتالؼ أساليبػو باختػالؼ ظركؼ المكاف كالزمػاف  : الػفػرع الثػالث 

: كمػالئػمػةألسػباب الػتدخؿ كتػقديػر األنػشطػة كالػحريات                    

 : كجكب اختالؼ أساليب الضبط اإلدارم باختالؼ ظركؼ المكاف كالزماف  ػ 1

 إف القضاء اإلداري يراعي في رقابتو لظروؼ المكاف وظروؼ الزماف، حيث تتأثر رقابة مجمس الدولة الفرنسي 

أو القضاء اإلداري بدرجة قرارات الضبط اإلداري بظروؼ الزماف والمكاف، التي تتخذ فيو ىذه اإلجراءات أو 

 .2القرارات الضبطية

 حيث تتأثر سمطات الضبط اإلداري بقراراتيا الضبطية بظروؼ : فػيػما يػخػص ظػركؼ الػمػكػاف أػ 

إذ نجد أف سمطة االدارة الضبطية تكوف في درجة قوتيا العميا وأكثر اتساعا : المكاف ، حسب درجات ثبلث

عندما يتعمؽ األمر بنشاط فردي، يجري في المياديف العامة والشوارع، والساحات العامة ألف حماية الضبط 

والمرور فييا أكثر لزوما مما يؤدي إلى تبرير اتساع سمطة اإلدارة الضبطية ، بينما نجد العكس في حالة ما إذا 

تعمؽ األمر بنشاط فردي يتـ في مسكف خاص لو حرمتو الدستورية، حيث تكاد تنعدـ صبلحية سمطة الضبط 

                                                           
1-C.E. 22 juin 1951, fédération nationale des photographes filmeurs (Gazette du palais, 1951, 2, 39). 

 . كما بعدىا85سعد الدين شريف، مرجع سابق، ص / مشار إليو يف مقاؿ د  - 
 .185 ك 184مصطفى أبو زيد فهمي، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 2
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اإلداري إال في حالة إذا تعدى نشاط الفرد مسكنو الخاص إلى الجيراف والطريؽ العاـ،  مثؿ الضوضاء الشديدة 

مف حفؿ خاص  أو المذياع وأضرت باليدوء والسكينة العامة خارج مسكنو ، أما الدرجة الثالثة فيي وسطى 

حيث تكوف فييا سمطات اإلدارة الضبطية في مستوى متوسط تتراوح بيف الحد األعمى وبيف الحد األدنى لحالة 

رقابتيا، مثبل عمى األماكف الخاصة المفتوحة لبلستعماؿ العاـ الخاصة بالجميوركالمقاىي والمبلىي والفنادؽ، 

. إلخ...

فإف الضبط اإلداري يمكف أف تتسع سمطاتو أثناء الميؿ أكثر مف : بالػنػسبػة لظػركؼ الػزماف  (ب

النيار، فالباعة الجائموف يمكف منعيـ مف المناداة بصوت عاؿ عمى بضائعيـ في الميؿ، وال يمكف منعيـ عمى 

ذلؾ نيارا، والمثاؿ عمى ذلؾ ما طبقو مجمس الدولة الفرنسي ليذه القاعدة حيث يمكف منع اإلدارة لقرع أجراس 

الكنائس ليؿ ولكنيا ليس مف حقيا منع قرعيا أثناء النيار نظرا التصاؿ ذلؾ بحرية العقيدة والعبادة المحمية 

 .1دستوريا

 إف مجمس الدولة الفرنسي في مراقبتو لنشاط سمطات :  مالئػمػة األسػمكب ألسػباب الػتػدخػؿػ 2

الضبط اإلداري ال يمكف أف يكوف سبب تدخميا حقيقيا وجديا وصحيحا وأف تكوف الوسيمة المستعممة مشروعة 

فقط، بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ وذلؾ مف أجؿ التوفيؽ بيف الحريات الفردية ومقتضيات النظاـ العاـ، فيو 

جراءات سمطات الضبط اإلداري ، تحقيقا لمرقابة الشديدة والفعالة، يفرض عمى  يقوـ برقابة شديدة عمى قرارات وا 

ىيئات الضبط اإلداري أف تختار الوسيمة المبلئمة ، والتي تكفي لمواجية اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، وبتعبير أدؽ 

حيث يتدخؿ المجمس لمراقبة مبلئمة القرار لمظروؼ التي صدر فييا، ومدى لزومو لصيانة النظاـ العاـ في 

  ، قبؿ إصدار حكمو في القضية المطروحة عميو حوؿ موضوع قرارالضبط 2الظروؼ التي ال بست إصداره

أف تمجأ إلى أشد قساوة وصرامة لمواجية ظروؼ : اإلداري وتأسيسا عمى ذلؾ ال يجوز لييئات الضبط اإلداري 

                                                           
1 - ABBETISSEIRE, CE, 26 déc. 1930, Bec 1114.  

زلمد رفعت عبد الوىاب، مبادئ كأحكاـ القانوف اإلدارم، / د- ،انظر.  185مصطفى أبو زيد فهمي، ادلرجع السابق، ص / مشار إليو يف ىامش د- 
  255س، ص .منشورات احلليب احلقوقية، بَتكت لبناف د

 .99زلمود حلمي، مرجع سابق، ص / أنظر د- ،.99سليماف الطماكم، مبادئ القانوف اإلدارم، ادلرجع السابق، ص / راجع د - 2
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غير خطيرة، وىذا حسب الظروؼ والوقائع التي دعت اتخاذ القرار الضبطي ، وأخيرا يجب احتراـ حقوؽ الدفاع 

ف كاف مف المفروض أصبل كمبدأ عاـ أف قرارات سمطة الضبط اإلداري ال  إذا كاف اإلجراء الضبطي عقوبة، وا 

يتعيف اعبلـ أصحابيا قبؿ صدورىا، أما في حالة ما إذا كاف اإلجراء الضبطي عقوبة ففي ىذه الحالة يتعيف 

اعبلـ صاحب الشأف، حتى يستطيع اعداد دفاعو، وتقررىذا المبدأ مف طرؼ مجمس الدولة الفرنسي في قراره 

 .ـ05/05/1944في1 (ترمبيو)الشيير في قضية أرممة 

ففي ىذه الحالة نجد أف سمطات  :سمػطػات الضػبط اإلدارم كتقػدير األنشػطػة كالحػريات ػ 3

الضبط اإلداري ، يتوقؼ مدى تقديرىا لمنشاط الفردي الذي تواجيو عمى النشاط غير المشروع والنشاط 

المتسامح فيو، إذ أنيا بالنسبة لمنشاط األوؿ ىو أنو تكوف تصرفات األفراد محرمة قانونا،وقد يصؿ ىذا التحريـ 

إلى درجة اعتبار ىذا التصرؼ جريمة جنائية، ويكوف لسمطة الضبط أف تمنع ىذه األعماؿ، بؿ أنيا في ىذا 

ما إلخ ،  أ..المنع ال تتجاوز التذكير بما يجرمو القانوف، مثؿ إلقاء القاذورات في الطريؽ العاـ، وتمويث البيئة

وىو مثؿ التصرفات التي تكوف ممارسة لرخصة مسموح بيا دوف أف بالنسبة لمثاني أم النشاط المتسامح فيو 

ذا كانت الحريات ينص عمييا عادة في الدستور أو القانوف، ومف الحريات التي  يرقى إلى حرية مف الحريات، وا 

قامة المخيمات  كاف القضاء الفرنسي يعتبرىا فيما مضى مجرد رخصة، حرية المواكبة في الطريؽ العاـ، وا 

وسير عربات اإلعبلف ،  وتكوف سمطة الضبط إزاء النشاط المتسامح فيو سمطة واسعة يمكف أف تصؿ إلى حد 

منع ممارستو  إذا اقتضى الحاؿ، أو تعميؽ ممارستو عمى إذف سابؽ أوسحب الترخيص بو، بسمطة تقديرية 

ومعنى ذلؾ أف شرعية إجراءات الضبط في ىذا المجاؿ مستقمة عف موضوع ومبلءمتيا، ىذه المبلئمة التي ال 

 . 2تخضع لرقابة القاضي

 

                                                           
 .234ػ راجع سليماين ىندكس، سلطات الضبط يف اإلدارة اجلزائرية رسالة دكتوراه  ،مرجع سابق، ص 1

2 - vedel :dr : adm . 1973. O p .cit. p : 795. 
 .444:عاطف البناء، مرجع سابق، ص/د: عن   - 
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الػمػبػحػث الػثػانػي 
حػدكد ىػيػئات الػضبػط اإلدارم فػي الشريػعػة اإلسالمػيػة 

رغـ أف سمطة الضبط اإلداري كما سمؼ القوؿ تتدخؿ مف أجؿ أف تامر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر، إال أنو 

ليس مف حقيا أو تجور عمى الحريات أو أف تفعؿ ما تشاء وفؽ ىواىا، بؿ يجب عمييا شرعا أف تتصرؼ وفؽ 

ما تقتضي بو أحكاـ الديف والشريعة الغراء ، وىي التي تضع المساواة بيف أفراد المجتمع والمحافظة عمى 

  . 1حرياتيـ في مرتبة عميا سامية

    وأىـ ما يجب أف تضعو في الحسباف وتراعيو وتيتـ بو سمطة الضبط اإلداري اإلسبلمي ىو االلتزاـ بأحكاـ 

القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة أي بمغة القانوف الوضعي في عصرنا ىو االىتماـ وااللتزاـ بمبدأ الشرعية 

أو المشروعية  واالىتماـ أيضا بالشروط الخاصة بموضوع الضبط، وليذا سأتناوؿ ىذا البحث في ثبلث 

مطالب ، اإللتزاـ بمبدأ المشروعية في الشريعة اإلسبلمية كمطمب أوؿ، ثـ مصمدر المشروعية في اإلسبلـ 

. وتدرجيا كمطمب ثاف ثـ الشروط الخاصة بالضبط باعتبارىا قيودا عمييا في الشريعة اإلسبلمية كمطمب ثالث 

الػمػطػمػب األكؿ 
االلػتػزاـ بػمبػدأ الػمشػركعػيػة فػي الشريػعػة اإلسالمػيػة 

بمعنى يجب عمى سمطات الضبط اإلداري اإلسبلمي، وىي تقـو بوظيفتيا ، أو التدخؿ لؤلمر بالمعروؼ والنيي 

عف المنكر، أف تمتـز بأحكاـ الشرع أي القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة، أما في حالة خروجيا عمى أحكاـ 

الشرع فبل طاعة ليا، ألنو في الشريعة اإلسبلمية الغراء فالحكاـ والمحكوميف متساويف أماـ أحكاـ الشرع ، فبل 

ذكر كأنثى  كجعمناكـ  يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف): يحؽ ألحد أف يمتاز عمى أحد إال بالتقوى، لقولو تعالى

سواسية كأسناف المشط، ليس الناس ): (ص) ،وقاؿ الرسوؿ 2(شعكبا كقبائؿ لتعارفكا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ

                                                           
 .46، ص 1974عبد احلكيم حسُت العيلي،حلريات العامة يف لفكر كالنظاـ السياسي يف اإلسالـ، دراسة مقارنة، طبعة دارالفكر العريب، عاـ / ػأنظر د1
 .13سورة احلجرات، اآلية رقم  - 2
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 ، 2(كمف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل فأكلئؾ ىـ الظالمكف):  ، وقولو تعالى1(ألحد  عمى أحد فضؿ إال بالتقوى

 :توضيحا لذلؾ نعالج ىذا المطمب في الفرعيف التالييف 
:  مفػيػـك مػبػدأ الػمشػركعػيػة كتػطػبػيػقػو : الػفػرع األكؿ 

إف المقصود بمبدأ المشروعية في النظاـ اإلسبلمي االلتزاـ بالمصدريف األساسييف في الشريعة اإلسبلمية،      

وىما القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة، ضؼ إلى ذلؾ القوانيف التي تصدر بناء عمى إرادة األمة فيما لـ يرد 

 ، وانطبلقا مف مبدأ ال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ، يتبيف 3فيو نص والمقيدة بروح اإلسبلـ ومبادئو العميا

في  (ص)أف الحكاـ والمحكوميف متساويف أماـ أحكاـ الشرع ويمتزموف بو سواء بسواء، حيث يقوؿ الرسوؿ 

ف أباكـ واحد أال ال فضؿ لعربي)خطبة الوداع  عمى أعجمي وال لعجمي عمى  يا أييا الناس أال إف ربكـ واحد وا 

  ، ولقد أمرنا اهلل سبحانو وتعالى وأرشدنا إلى 4(عربي وال ألحمر عمى أسود وال ألسود عمى أحمر إال بالتقوى

أف االحكاـ الواجبة التطبيؽ عمى الناس كافة ىو ما جاءت بو الشريعة، وقد ورد ىذا المبدأ في القرآف الكريـ 

إليؾ الكتاب بالحؽ لتحكـ بيف الناس بما أراؾ اهلل كال تكف لمخائنيف  إنا أنزلنا): في قولو سبحانو وتعالى

 ،  وكما حرصت السنة النبوية الشريفة عمى تطبيؽ مبدأ المشروعية وضرورة االلتزاـ بو، ويتجمى 5(خصيما

عمى المرء المسمـ السمع والطاعة فيما أحب وكره إال ) (ص)، منيا أيضا قولو (ص)ذلؾ مف أحاديث الرسوؿ 

،  6(أف يأمر بمعصية، فإف أمر بمعصية فبل سمع وال طاعة

. 7(ال طاعة في معصية اهلل، إنما الطاعة في المعروؼ)وقولو عميو الصبلة والسبلـ 

:       وبناء عمى ما سمؼ ولو بإيجاز نستنتج أنو

                                                           
 .326، ص 2ىػ،ج 1351ػإمساعيل بن زلمد العجلوين اجلراحي كشف اخلفا كمزيل االلباس ، مكتبة القدس بالقاىرة 1
 .45سورة ادلائدة، اآلية رقم  - 2
عبد اجلليل زلمد علي، مبدأ ادلشركعية يف النظاـ اإلسالمي كاألنظمة القانونية ادلعاصرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، مقدمة بكلية احلقوؽ، جامعة / د - 3

 .115داًن بلقاسم، مرجع سابق، ص / د:  انظر. 237ـ، ص 1983عُت مشس،عاـ 
 .413ـ، ص 1955  لعاـ 2أنظر عبد ادللك بن ىشاـ ادلعافرم السَتة النبوية البن ىشاـ، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ج - 4
 .105سورة النساء، اآلية رقم  - 5
 ، جالؿ الدين السيوطي الفتح الكبَت يف ضم الزيادة إذل اجلامع الصغَت ،ٖتقيق يوسف النبهاين، دار الفكر، 15، ص 6صحيح مسلم، مرجع سابق، ج - 6

 .646، ص 02 ، ج 2003بَتكت، 
 63ص . ادلاكردم، االحكاـ السلطانية،  ، مرجع سابق -   7
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    بالنسبة لآليات المباركة يتبيف مدى حرص الشريعة اإلسبلمية الغراء عمى تطبيؽ الشرع بصفة دائمة 

مستمرة، ومف لـ يمتـز بذلؾ يعتبر في نظر الشريعة اإلسبلمية فاسقا وكافرا وظالما، وىذا بمعنى ضرورة 

، وكما حرصت أيضا السنة النبوية الشريفة عمى 1خضوع الحكاـ والمحكوميف لمشرع وضرورة اتباع أحكامو

تطبيؽ مبدأ المشروعية وضرورة االلتزاـ بو، وىو المعنى المستنبط مف األحاديث السالفة عمى سبيؿ المثاؿ ال 

، ويستفاد (لو أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا ) (ص)الحصر  ،  كما أكد مرشد الخمؽ الرسوؿ 

وأفعالو أنو حريص عمى وجوب خضوع الحكاـ ألحكاـ الشرع ، وأف طاعة  (ص)أيضا مف أقواؿ الرسوؿ 

الحكاـ واجبة ما داموا يحكموف بالشرع ، أما إذا خرجوا عف حدود الشرع وحكموا بأىوائيـ فبل طاعة ليـ ويكوف 

 ، والدولة 2(كؿ عمؿ ليس عميو أمرنا فيو رد) (ص)عمميـ باطبل وعديـ األثر، وذلؾ تطبيقا لقوؿ رسوؿ اهلل 

اإلسبلمية ممثمة بسمطاتيا بما فييا ىيئة أو والية الحسبة أي سمطة الضبط اإلداري اإلسبلمي، بطبيعة الحاؿ 

 .ممتزمة دائما بما جاء بو الشرع مف أحكاـ 

     لقد كانوا أوؿ مف طبؽ مبدأ المشروعية باعتباره أصبل مف أصوؿ الحكـ اإلسبلمي، واألمثمة الواقعية كثيرة 

، يصعد إلى المنبر بعد اختياره كخميفة (أبو بكر الصديؽ رضي اهلل عنو): أوال الخميفة األوؿ: نذكر منيا

ف اسأت ): لممسمميف، فيستيؿ خبلفتو بقولو أييا الناس إني وليت عميكـ ولست بخيركـ فإف احسنت فأعينوني وا 

فقوموني، الصدؽ أمانة والكذب خيانة، والضعيؼ فيكـ قوي عندي حتى أخذ الحؽ لو إف شاء اهلل، والقوي فيكـ 

ضعيؼ عندي حتى آخذ الحؽ منو إف شاء اهلل ، ال يدع قوـ الجياد في سبيؿ اهلل إال ضربيـ اهلل بالذؿ، وال 

:  ثـ يضع معيارا لصحة العمؿ ومعيارا لمطاعة فيقوؿ (تشيع الفاحشة في قـو قط إال عميـ اهلل بالببلء

 ، وفي إطار تطبيؽ مبدأ المشروعية أي 3(أطيعوني ما أطعت اهلل فيكـ، فإف عصيتو فبل طاعة لي عميكـ)
، ولقد سار أيضا الفاروؽ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، حيث  (ص)شرع اهلل وسنة نبيو 

أال إف رأيتـ في اعوجاجا فقوموني، فرد عميو أحد المسمميف ): خطب بعد أف بايعو المسمموف فقاؿ في الناس
بقولو، واهلل لو وجدنا فيؾ اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، فرد عمر بقولو، الحمد هلل الذي أوجد في المسمميف مف يقـو 

                                                           
 .233عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1
 .234نفس ادلرجع السابق بسيوين، ص  - 2
 .250حسن إبراىيم حسن، تاريخ اإلسالـ السياسي، الطبعة األكذل، اجلزء األكؿ، ص / أنظر د - 3
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، ونفس الشيء الذي نجده في سيرة عثماف بف عفاف، رضي اهلل عنو، ما يؤكد تطبيؽ مبدأ  (عمر بحد السيؼ
المشروعية، ويتجمى ذلؾ عندما أخذت طائفة مف المسمميف عميو بعض األخطاء في سياسة حكمو واسناد 

والياتو، وتظاىر عميو جموع منيـ لمحاسبتو عمى أعمالو،أذعف لرغبتيـ، ولـ ينكر عمييـ ىذا الحمد، وأبدى 
إنني أتوب وأنزع، وال أعود إلى شيء ): استعداده إلصبلح ما عسى أف يكوف قد أخطأ في تنفيذه، ومف أقوالو

.  1(مما عابو عمي المسمميف
يحؽ ):       وعمى نفس المنيج سار عمي بف أبي طالب، رضي اهلل عنو، وطبؽ مبدأ الشرعية، حيث قاؿ

عمى االماـ أف يحكـ بما أنزؿ اهلل وأف يؤدي األمانة، فإذا فعؿ ذلؾ فحؽ عمى الناس أف يسمعوا لو ويطيعوا 

أال وأف ): ، وذكر عمي كـر اهلل وجيو، في كتاب لػ لقيس بف سعد عند توليو مصر، حيث قاؿ2(ويجيبوه إذا دعا

والقياـ عميكـ بحقو والتنفيذ لسنتو، والنصح لكـ بالغيب واهلل  (ص)لكـ عمينا العمؿ بكتاب اهلل وسنة رسولو 

. 3(المستعاف، وحسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ

 (ص)       بعد ىذه الممحة الوجيزة عف مبدأ المشروعية بصفة عامة ، وتطبيقو عمميا مف الرسوؿ األعظـ 

ومف تبعوه مف أصحابو عمييـ رضواف اهلل كأمثمة حية مف الواقع ، فالسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىو ما ىو مبدأ 

المشروعية في اإلسبلـ ؟ وما ىو تػدرجػو ؟   

: مػبػدأ الػمػشػركعػػيػة ك تػػػدرجػو : الػفػرع الثػانػي 
       فالمقصود بمبدأ المشروعية في النظاـ اإلسبلمي كما سمؼ اإلشارة ، ىو االلتزاـ بالمصدريف األساسييف 

في الشريعة اإلسبلمية، وىما القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة، وكذلؾ القوانيف التي تصدر عف إرادة األمة 

فيما لـ يرد فيو نص في إطار المبادئ العميا لمشريعة اإلسبلمية ، ،وتبياف ذلؾ يكوف عف طريؽ التعرض لكؿ 

مصدر مف ىذه المصادر، حسب تدرجيا شرعا وفقا لمبدأ المشروعية، ويتجمى لنا ىذا التدرج، حينما كاف 

 (ص)يأمر عمالو بتطبيؽ أحكاـ الشريعة واالمتثاؿ ألوامرىا ونواىييا، ويبرز ذلؾ مف سؤالو  (ص)رسوؿ اهلل 

كيؼ تقضي إذا ): لمعاذبف جبؿ عندما أرسمو إلى اليمف ليعمـ الناس القرآف وشرائع اإلسبلـ ويقضي بينيـ فسألو

                                                           
 .70  67،ص3ج1990ػ زلمد بن سعد بن منيع اذلامشي الطبقات الكربل ٖتقيق زلمد عبد القادرعطا،دار الكتب العلمية بَتكت1
 .259، ص 5 ـ، ج1964مشس الدين القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ٖتقيق أمحد الربدكين،، طبعة دارالكتب ادلصرية،القاىرة عاـ - 2
 .236ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص / أنظر د - 3
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، (ص)فبسنة رسوؿ اهلل : ، قاؿ(فإف لـ تجد في كتاب اهلل: )أقضي بكتاب اهلل، قاؿ: قاؿ (عرض لؾ قضاء

أجتيد رأيي وال آلوا، فضرب رسوؿ اهلل : ، قاؿ(وال في كتاب اهلل (ص)فإف لـ تجد في سنة رسوؿ اهلل ): قاؿ

، ويتبيف مف ىذا الحديث 1(الحمد هلل الذي وفؽ رسوؿ رسوؿ اهلل كما يرضي اهلل ورسولو): صدره وقاؿ (ص)

حرص عمى وجوب خضوع الحكاـ ألحكاـ الشرع، وأف طاعة الحكاـ واجبة ما داموا  (ص)أف رسوؿ اهلل 

يحكموف بالشرع ، فإذا خرجوا عف حدود الشرع وحكموا بأىوائيـ فبل طاعة ليـ ويكوف عمميـ باطبل عديـ 

األثر، وكما نستنبط مف الحديث الشريؼ أيضا، مبدأ التدرج في المصادر، ويكوف بموجبو في اعبلىا وقمتيا 

. القرآف الكريـ ثـ تميو السنة النبوية الشريفة ثـ يأتي االجتياد لعمؿ سنشرحيا الحقا

      ومصادر االحكاـ الشرعية ىي عبارة عف األدلة الشرعية يؤخذ منيا االحكاـ الشرعية، أما بالنسبة لمدليؿ 

فيو إما وحي أو غير وحي، والوحي إما متمو أو غير متمو، ففي حالة إذا ما كاف وحيا متموا فيو القرآف الكريـ، 

أما إذا كاف وحيا غير متموا فيو السنة، أما إذا كاف غير وحي، في حالة ما إذا كاف رأي المجتيديف مف األئمة 

فيو االجماع، أما الحاؽ أمر لـ يرد فيو نص يأمر آخر ورد فيو نص الشتراكيما في السبب أو العمة الذي مف 

أجمو شرع الحكـ فيو القياس ، أما إذا لـ يكف شيئا مف ذلؾ فيو االستدالؿ، وىو متنوع إلى أنواع وأشيرىا 

االستحساف ، المصالح المرسمة، فاألدلة األربعة اتفؽ جميور المسمميف عمى االستدالؿ بيا، : سبعة منيا 

:  واجبة االتباع واتفقوا في ترتيبيا مف حيث االستدالؿ بيا كاآلتي

، بمعنى أنو في حالة ما إذا عرضت 2      القرآف الكريـ ، السنة النبكية الشريفة ، فاإلجماع، فالقياس

ف لـ يوجد فيو حكميا نظر في السنة،  واقعة، نظر فييا أوال في القرآف الكريـ، فإف وجد فيو حكميا أمضى، وا 

ف لـ يوجد فييا حكميا نظر ىؿ أجمع المجتيدوف في عصر مف العصور عمى  فإف وجد فييا حكميا أمضى، وا 

ف لـ يوجد اجتيد في الوصوؿ إلى حكميا بقياس ما ورد النص بحكمو ،أما حجية  حكـ فييا فإف وجد أمضى، وا 

عف معاذبف جبؿ السالؼ (ص)ودليؿ ترتيبيا فيما يخص االستدالؿ بيا حسب ىذا الترتيب، فيو حديث الرسوؿ 

                                                           
 .236  ، اجمللد اخلامس، ص 1995زلمد شاكر، دار احلديث القاىرة : أمحد بن حنبل، مسند أمحد ،ٖتقيق -   1
  . 417س،  مرجع سابق ، ص .كىيبة الزحلي، أصوؿ الفقو اإلسالمي، اجلزء األكؿ، دار الفكر،د -  2
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إلخ ،وتوضيح كؿ مصدر مف المصادر السابقة حسب التدرج المشار إليو آنفا ويكوف في المطمب ... شرحو 

. التالي

الػمػطػمػب الػثػانػي 

مػصػادر الػمػشػركعػيػة فػي اإلسػالـ كتػدرجػيػا 

:  الػمػصػادر األصػمػيػة لمػمػشػركعػيػة : الػفػرع األكؿ
 .وىي ما أوصى بو اهلل تعالى مف قرآف وسنة، األوؿ بمفظو ومعناه، والثاني بمعناه دوف لفظو  

ػ :  عرفو األصوليوف بتعاريؼ عدة منيا: القػرآف الكريػـ (أ

بالمغة العربية، والمعنى والمنقوؿ إلينا بالتواتر  (ص)كبلـ اهلل تعالى المنزؿ عمى رسولو ) :عػػرؼ بأنػو 
المفظ العربي ):  ، ويعرؼ أيضا بأنو1(والمكتوب في المصاحؼ، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوـ بسورة الناس

المنقوؿ إلينا بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوـ بسورة الناس، والمجموع بيف  (ص)المنزؿ عمى محمد 
 . 2(بالمفظ والمعنى ليحفظو ويبمغو كما أنزؿ إليو (ص)دفتي المصحؼ، أوحى بو لمرسوؿ 

والتواتر في نقمو، فمـ يبؽ في مجاؿ لبلحتماؿ، وىو أصؿ  (المعجزة القاطعة في متنو)      والقرآف الكريـ دليمو 
االحكاـ الشرعية والمصدر األوؿ لمقواعد التي تحكـ نشاط اإلدارة ، شأف باقي قواعد القانوف بمختمؼ فروعو ، 
بما تضمنو مف مبادئ عامة وأصوؿ كمية لتكوف بحسب األصؿ تشريعا عاما، أي أبديا، يمـز عصرنا والعصور 

. 3التالية ، مما جعؿ عمماء اإلسبلـ ييتموف بالدراسة المستفيضة ألحكامو
       والقرآف الكريـ ىو األصؿ في التشريع اإلسبلمي، حيث تناوؿ بعض االحكاـ بالتفصيؿ، كالمواريث، 

والنساء والمحاـر في النكاح وآيات الحدود، وكما تناوؿ أحكاـ أخرى مجممة وليذه األخيرة في نصوص القرآف 
ميزة ىامة ، بالنسبة لمنظـ السياسية واالجتماعية، حيث أنو يمكف تطبيؽ النص بصورة مختمفة، إذ أنو يكوف 
باتساعو قاببل لمجاراة المصالح الزمنية والمكانية المختمفة، وتطبيؽ االحكاـ المناسبة بما ال يخرج عف أسس 
الشريعة ومقاصدىا، ومثاؿ ذلؾ ما ورد في القرآف الكريـ ، النص عف الشورى، دوف تعييف شكؿ خاص ليا، 

ففي ىذه الحالة تكوف شاممة لكؿ نظاـ حكومي يراد فيو االبتعاد عف التسمط واالستبداد السمطوي ، وأدلة الحجية 
                                                           

. 82، ص 1سيد الدين علي بن أيب علي األمدم ، األحكاـ يف أصوؿ األناـ، ٖتقيق عبد الرزاؽ عفيفي ، ادلكتب االسالمي بَتكت طبعة صبيح، ج  - 1
كالشيخ عيساكم أمحد عيساكم ، الفقو اإلسالمي، . 33ـ، ص 1968-1967الشيخ زكي الدين شعباف، أصوؿ الفقو اإلسالمي، مطبعة دار التأليف، عاـ 

 .565حلمي الدقدكقي، مرجع سابق، ص / د: ،عن26مطبعة دار التأليف، ص 
 . 565حلمي الدقدكقي ، مرجع سابق ، - 2
 .565حلمي الدقدكقي، رقابة القضاء على ادلشركعية الداخلية ألعماؿ الضبط اإلدارم،  مرجع سابق،  ص / د - 3
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، 1(وما اختمفتـ فيو مف شيء فحكمو إلى اهلل): في أولوية القرآف الكريـ عمى بافي المصادر األخرى، قولو تعالى
ـْ }: وقولو كذلؾ. 2(إنا أنزلنا إليؾ الكتاب بالحؽ لتحكـ بيف الناس بما أراؾ اهلل): وقولو تعالى أيضا ـْ َبْيَنُي َفاْحُك

ـْ َعمَّا َجاَءَؾ ِمَف اْلَحؽِّ  اَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ }: وقولو. 3{ِبَما َأْنَزَؿ المَُّو َواَل َتتَِّبْع َأْىَواَءُى
ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َذِلَؾ َخْيٌر  ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُت ـْ َفِإْف َتَناَزْعُت َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُك

  . 4{َوَأْحَسُف َتْأِويبًل 

ما صدر عف : فػتعني  أما في االصطالح،  الػطريقػة:لػغػة   :السنػة النبػكيػة الػشريفػة (ب

مف قوؿ أو فعؿ أو تقدير بقصد التشريع، ومثؿ السنة القوليف، عف أبي خمر كاف  (ص)الرسوؿ 
أف يبيع بعضكـ عمى بيع البعض وال يخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو حتى  (ص)نيى النبي )يقوؿ

فيي ما صدر عف : السنة الفعػمية :  ، وأما فيما يخص 5(يترؾ الخاطب قبمو أو يأذف لو الخاطب
 .مف أفعاؿ يقضي بيا التشريع مثؿ وضوئو وصبلتو وحجو (ص)الرسوؿ 

فيسكت عنو أو يستحسنو  (ص)فيي أف يفعؿ أو يقوؿ بعض الصحابة بمحضر الرسوؿ: أما السنة التقريرية 
 . 6ذلؾ عف صحابي في عائب فيقره عميو (ص)فيعتبر ىذا أو ذلؾ موافقة لو عميو، وقد يبمغ الرسوؿ 

، غير القرآف مف قوؿ وتقرير، أي ما أقره  (ص)ما روى عف الرسوؿ )     وأما تعريفيا مف طرؼ األصولييف 
 (ص)مف أقواؿ أو أفعاؿ غيره ، سواء بالسموؾ أو مف األفكار أو بإظيار الرضا، ألف الرسوؿ  (ص)الرسوؿ 

يا ): ّ ، وأدلة الحجية في القرآف الكريـ، قولو عز وجؿ7(كما يقرراألصوليوف، ال يسكت عف منكر يقع أمامو
 أييا الذيف آمنكا أطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ كأكلى االمر منكـ، فإف تنازعتـ في شيء فردكه إلى اهلل كالرسكؿ

. 9(كأطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ):  ، وقولو تعالى8(إف كنتـ تؤمنكف باهلل كاليـك اآلخر ذلؾ خير كأحسف تأكيال

                                                           
 .01سورة الشورل، اآلية رقم  - 1
 .105سورة النساء، اآلية رقم  - 2
 .48سورة ادلائدة، اآلية رقم  - 3
 .65سورة النساء، اآلية رقم  - 4
 .241، ص 09ركاه البخارم، باب ال خيطب الرجل على خطبو أخيو ، حىت ينكح أك يدع، اجمللد - 5
 .119داًن بلقاسم، مرجع سابق، ص  - 6
.    87، ص 01ػ علي بن أمحد ابن حـز الظاىرم  االحكاـ يف أصوؿ االحكاـ، ٖتقيق زلمد شاكر ، داراآلفاؽ اجلديدة ،بَتكت ، ج 7

 .33 ، ص 1999: أمحد عزك عناية، دار الكتاب العريب ،دمشق عاـ:   محد بن علي الشوكاين ،إرشاد الفحوؿ إذل ٖتقيق احلق يف علم األصوؿ ،  ٖتقيق
 .59سورة النساء، اآلية رقم  - 8
 .92سورة ادلائدة، اآلية رقم  - 9
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تركت فيكـ أمريف لف تضموا ): في خطبة الوداع بقولو  (ص)حديث الرسوؿ : ىو     أما الحجية في الحديث 
ال تعد حجية  (ص) ،والجدير بالذكر أف أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات الرسوؿ 1(بعدىما أبدا ، كتاب اهلل وسنة رسولو

ممزمة لنا في مجموعيا تمقائيا ، إذ أنو منيا ما لـ يصدر عمى وجو التشريع أصبل، ومنيا ما صدر تشريعا 
وقتيا ، ولتفسير أو بياف السنة ألحكاـ ، نجد أنو يجب أف نميز بيف التشريع العاـ أو األبدي وبيف التشريع 
الوقتي أو المؤقت، فنجد أف األوؿ ممـز شرعا لجميع المخاطبيف بأحكامو في كؿ زماف وكؿ مكاف، إلى يـو 
القيامة برأي الفقياء، والثاني يتبع المصالح ويتقيد بيا زمانا ومكانا وينتيي العمؿ بو بانتياء السبب الذي دعا 

 .  2إلى ما أمربو أونيى عنو (ص)الرسوؿ 
والتفرقة بيف القاعدة العامة والوقتية ال تقؼ عند النظر إلى مضموف القاعدة ، وتتعداىا إلى ظروؼ إصدارىا 

، فاألقواؿ واألفعاؿ والتقريرات التي (ص)مف أجؿ التوصؿ إلى معرفة الصفة التي صدرت بيا عف الرسوؿ 
 (ص)بشرا، والثانية بصفتو  (ص)كانت واحدة مف صفات ثبلث، األولى بصفتو  (ص)صدرت عف الرسوؿ 

. رسوال مف اهلل تعالى  (ص)، أما الثالثة بصفتو (إماما وقاضيا)رئيسا لمسمطة التنفيذية 
، وال يعد تشريعا باعتباره إنسانا، ويمشي ويمارس حياتو  (ص)       أما مف حيث ما صدر عف الرسوؿ 

اليومية الخاصة ولو اجتياداتو الشخصية واألمور الدنيوية المبنية عمى الخبرة والتجربة ، مثؿ التجارة والزراعة، 
لقد كاف )قدوة  (ص)فيي ال تعتبر بذاتيا تشريعا حتى تكوف ليا حجية ممزمة ، وال يغير مف ذلؾ أف الرسوؿ 

، مستحسنة وليست (لكـ في رسكؿ اهلل أسكة حسنة ، ومعنى األسوة أي القدوة، وحسب قوؿ االماـ ابف حـز
حيث أف الوجوب يكوف عمى  ("عميكـ"لقد كاف )واجبة، ألنو لو كانت واجبة لكاف النص عمييا في الكتاب 

حسب ما ورد في اآلية الكريمة ، عمما أنو ال يعد تشريعا ما صدر عف " ليـ"المؤمنيف وال يعبر عنو بأف 
ما كاف )ودؿ الدليؿ الشرعي عمى اختصاصو بركف الصـو والوصاؿ وكذلؾ الزواج ، قولو تعالى  (ص)الرسوؿ 

 ، أما ما صدر عف الرسوؿ ويعتبر تشريعا وقتيا كاألقواؿ واألفعاؿ 3(عمى النبي مف حرج فيما فرض اهلل لو
: رئيس السمطة التنفيذية بوظيفة مزدوجة (ص )والتقريرات باعتباره 

حيث يسير أمور الدولة اليومية ويعيف العامميف فييا ويعزليـ، فيو  (العامة) الوظيفة األولى كرئيس الدولة :أكال
تقديره الشخصي وخيرتو وفقا لظروؼ كؿ حالة باعتباره راعيا  (صمى اهلل عميو وسمـ)بيذه الصفة يعمؿ 

ففي ىذه الحالة، وبيذه الصفة ال . (كمكـ راع وكؿ راع مسؤوؿ عف رعيتو) (ص)لمجماعة تنفيذا لقوؿ الرسوؿ 
،وىذه االحكاـ وردت في التفصيبلت 4تعدو التشريعات وقتية صدرت لمعالجة مصمحة قائمة يمتد صدورىا

                                                           
 .متفق عليو - 1
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والجزئيات أو التنظيمات والتطبيقات بناء عمى مبدأ عاـ أو قاعدة كمية وردت في القرآف الكريـ أو السنة النبوية 
. الشريفة التي تعد تشريعا أبديا

، (ص) الوظيفة الثانية ىي قاضيا حيث يصدر أحكاما في خصوصيات المنازعات المعروضة عميو :ثانيا
إنما أباشر مثمكـ وأنتـ ) (ص)وتعتبر ممزمة ألطراؼ الدعوى بحسب ما نتج مف األسباب والحجج، منيا قولو 

تختصموف إلى ولعؿ بعضكـ يكوف الحؽ بحجتو مف بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمف قضيت لو مف حؽ 
في مجمس  (ص)وما يستنبط ىنا ىو أف صفة الرسوؿ . 1(أخيو شيئا فبل يأخذه فإنما أقطع لو قطعة مف النار

وبالتالي يجب أف نميز بيف منطوؽ الحكـ وىو نتيجة ثبوت  (أنا بشر مثمكـ) (ص)القضاء عبر عنيا الرسوؿ 
وقائع، نتيجة أدلة وبراىيف، وبيف قاعدة القانوف التي ينزليا عمى المنازعة وصوال إلى الحكـ، قد تكوف أبدية أو 
وقتية، خصص الحكـ القضائي عموميا عمى ذات األطراؼ وحسب الوقائع، ومف ىنا يكوف البحث عف صفة 

 (ص)القاعدة التي طبقيا الحكـ أبدية أـ وقتية ال الحكـ في حد ذاتو ، وفيما يخص ما صدر عف الرسوؿ 
، وىي تمؾ القواعد التي تخصنا ىنا، والموصي بيا مف اهلل تعالى بمعناىا دوف لفظيا (ص)بصفتو رسوؿ اهلل 

 السنة المبينة لمقرآف :الكجو األكؿ: حتى تكوف تشريعا عاما ومتكاممة مع القرآف الكريـ عمى أحد وجييف 
، سواء بتأكد حكـ في القرآف الكريـ أو تفسيره أو تخصيص حكـ عاـ وتقييد حكـ 2وتعتبر الصورة الغالبة: الكريـ

 .3(كأنزلنا إليؾ الذكر لتبيف لمناس ما نزؿ إلييـ)مطمؽ أو بسط حكـ مختصر، قاؿ تعالى 
والمتمثؿ في السنة الزائدة، وىي التي تأتي بما يزيد عما في القرآف، كما جاء في :     أما الكجو الثاني 

 ، والقرآف 4(كاتقكا اهلل إف اهلل شديد العقاب كما أتاكـ الرسكؿ فخذكه كما نياكـ عنو فانتيكا): قولو عز وجؿ
يأمر صراحة بالعمؿ بالسنة، وبالتالي فإف ما تورده السنة مف أحكاـ تبدو زائدة لف تكوف مستقمة حقيقة بمعنى 

نما تكوف صادرة ومعموؿ بيا بناء عمى نص القرآف الكريـ، وبيذا المعنى وفي ىذا اإلطار تكوف السنة  الكممة وا 
. الزائدة إحدى صورالسنة المبينة في حقيقتيا ألحكاـ القرآف الكريـ وبناء عميو

 وتأسيسا عما سمؼ، يمكف أف نستنتج اإلرشادات التالية مف أجؿ التعرؼ عمىالقواعد العامة األبدية في السنة 
بصفتو كبشر، أو بصفتو إماـ، أو بصفتو ( ص)يجب استبعاد كؿ ما صدر عف الرسوؿ  (1:  النبوية الشريػفة 

 .كقاضي مف دائرة التشريع العاـ األبدي

                                                           
ْتث .130ـ، ص 1960كالشيخ شليب، الفقو اإلسالمي بُت ادلثالية كالواقعية،عاـ . 420الشيخ شلتوت، اإلسالـ عقيدة كشريعة،مرجع سابق  ص  - 1

 .573حلمي الدقدكقي، مرجع سابق، ص / أنظر د- ،  09، ص 02 ك01ٔتجلة احلقوؽ، مصر، عدد 
، كزلمد سعادجالؿ، السنة كعملها يف اثبات االدلة 34ـ، ص 1970، عاـ 2الشيخ إبراىيم الدسوقي الشهاكم، تاريخ التشريع اإلسالمي، طبعة  - 2

 . كما بعدىا575حلمي الدقدكقي، مرجع سابق، ص / د:  عن.   كما بعدىا62ـ، ص 1967الشرعية، عاـ 
 .44سورة النحل، اآلية رقم  - 3
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 (ص)بالنسبة لؤلصوؿ التي دلت فييا القرينة القاطعة عمى أف القاعدة القانونية الصادرة عف الرسوؿ  (1
 بصفتو رسوال، مراعي فييا حالة البيئة الخاصة بزمف التشريع فتعد مف االحكاـ الوقتية،

أما السنف األخبلقية التي تتعمؽ بتنظيـ السموؾ االجتماعي، التي يطمؽ عمييا فقو القانوف العاـ  (2
، فيي عبارة عف (إلخ..الحقوؽ االجتماعية، كإعانة الشيخوخة والمرض ورعاية الطفولة واألمومة، )

أما االخبلؽ الفردية كالصدؽ والمروءة 1قواعد عامة مراع فييا الصفة اإلنسانية بذاتيا ألفرادالمجتمع
نما في مجاؿ عمـ االخبلؽ   .والشيامة والتضحية ال تدخؿ في مجاؿ القانوف وا 

: الػمػصػادر كاألدلػػة الػتػبػعػيػة : الػفػرع الػثانػي 
إف تدرج المصادر التبعية وطرؽ استنباط األحكاـ في مراجع الفقياء فيي مرتبة تدريجا حسب ما يقدرونو مف 
أىمياتيا وال يسمح الوقت ىنا لعرض تمؾ المصادر واألدلة بتفصيبلتيا التي ييتـ بيا عمـ األصوؿ، وبإيجاز 

: سنميز بيف طائفتيف ىما

: وىي تشمؿ قسميف : أ ػ أدلػة األحػكػاـ

 ػ أدلة توصؿ إلى الحكـ الشرعي مف القرآف والسنة، أي ىي وسائؿ بحث واستنتاج مثؿ القياس ، والمصمحة 1
واالستحساف واإلجماع، فإف أي منيما ليس بذاتو حكـ الشرع في المسألة لكف الحكـ يجد أصمو في المصادر 

. األصمية أي في القرآف والسنة
ػ وىناؾ أدلة تتضمف بذاتيا الحكـ الشرعي الذي أقره الكتاب والسنة، مثؿ شرع مف قبمنا واالستصحاب 2 

. ومذىب الصالحيف واإلجماع أيضا عندما يستند إلى أحد ىذه األدلة

:          وىي قواعد أولى األمر والعرؼ : ب ػ المػصػادر الػتػبػعػيػػة 

ويقصد بيـ فريقاف األوؿ أولى األمر الديني وىـ المجتيدوف وأىؿ الفقو : ػ قكاعد أكلى األمػر1
، 2والفتيا، وأولى األمر الثاني ىـ أولى األمر الدنيوي موضوع دراستنا وىـ القائموف عمى السمطة العامة

أصحاب األمريف بيف المسمميف مف أفراد المجتمع ) بمف اجتمع فييـ شرطاف 3الذيف عرفيـ المودودي
وقواعد أولى األمر وبالتالي .(اإلسبلمي، وتختمؼ استقامة الحياة في المجتمع بمنازعتيـ ومخالفتيـ

. يجب أف ترتبط بأحكاـ المصادر االصمية عمى األقؿ برابطة عدـ مخالفة ليذه المصادر
                                                           

 .575حلمي الدقدكقي، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1
كرد يف كتاب اإلماـ زلمد بن علي الشوكاين، القوؿ ادلفيد يف أدلة . 144 ك143ـ، ص 1938الرازم، التفسَت الكبَت، الطبعة البهية ادلصرية، عاـ  - 2

يقصد )إف ادلعنيُت يف تفسَت كاذل االمر قولُت أحدمها أهنم األمراء . 12ىػ ، ص 1396االجتهاد كالتقليد، ٖتقيقعبد الرمحاف عبد اخلالق ، دار العلم الكويت
 .كالثاين أهنم العلماء (الوالة

 .117العادل الباكستاين، أبو األعلى ادلودكدم، احلكومة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  - 3
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وىو ما اعتاد بو جميور الناس والفوه مف قوؿ أو فعؿ تكرر مرارا حتى تمكف أثره في  :الػعػرؼ  ػ 2
نفوسيـ وصارت تتقبمو عقوليـ بالقبوؿ نظرا العتيادىـ عميو، ويشترط الفقياء شروط يجب أف تتوفر فيو وىي 

. أف يكوف مطرد التطبيؽ أي ثابتا ومستقرا وليس في حالة دـو األخرىأ ػ:بإيجاز
. أف يكوف العرؼ قائما وقت نشوء المنازعة التي يحكمياب ػ  
. 1وأال يكوف معطبل لنص شرعي أو مناقضا ألصؿ قطعي الثبوت مف االحكاـ العامةج ػ

     كما اشترط عدـ تعطيؿ العرؼ لنص شرعي يفصح عف أف ىذه العادة ليا مف القوة وااللزاـ في النفوس 
درجة اشترط معيا عدـ تعطيمو لنص شرعي عاـ، أما في حالة إذا لـ يترتب عمى العرؼ ىذا التعطيؿ بؿ كاف 

 2العرؼ يمكف تنزيؿ النص الشرعي عميو أو التوفيؽ بينيما ففي ىذه الحالة فالعرؼ معتبر ولو سمطاف محتـر
،ويكوف العرؼ بيذا المعنى يتفؽ مع القانوف المقارف، العادة والعنصر النفسي الذي يكوف االلتزاـ في اعتقادىـ، 

 :   أدلػة إلػى األحػكػاـ:  ثالثا .وال يوجد ىناؾ مانع يمنع قياـ عرؼ إداري وفقا ليذا المدلوؿ والمضموف
اتفاؽ جميع المجتيديف مف المسمميف في عصر مف )حسب تعريفو لدى األصولييف ىو  :اإلجػمػاع  ( أ

 ، ومف شروطو يجب أف يستند إلى حكـ شرعي عاـ مف 3(عمى حكـ شرعي (ص)العصور بعد وفاة الرسوؿ 
 . ودليؿ حجيتو مف القرآف والسنة. السنة النبوية الشريفة القرآف أو

يا أييا الذيف  ) وقولو عز وجؿ  4(والتقؼ ماليس لؾ بو عمـ  ):  قاؿ جؿ شأنو: ػ مف الػقػرآف 1
عمما أنو ليس ىناؾ اجماع مستقؿ حتى يمكف أف يعد . 5(...آمنوا أطيعوا اهلل والرسوؿ وأولى األمر منكـ

. إضافة إلى القواعد العامة األبدية في الشريعة اإلسبلمية
 :ػ مف الػسػنػة الػنػبػكيػة الػشريػفػة 2

ما رآه )، و(لـ يكف اهلل ليجمع أمتي عمى ضبللة)، و(ال تجتمع أمتي عمى ضبللة): تمؾ األحاديث المشيورة
، وأف االجماع يعتبر مف أدلة االحكاـ المتفؽ عمييا بيف جميور الفقياء،  (المسمموف حسف فيو عند اهلل حسف
.  حظي بعنايتيـ باعتباره أقوى األدلة

      إال أف ىذا االتفاؽ حوؿ حجيتو لـ يحؿ دوف خبلؼ بيف الفقياء، لـ يعرؼ مثمو دليؿ آخر عف امكاف 
انعقاده في ىذا العصر، وحجية االجماع السابؽ في مواجية األجياؿ البلحقة عمى زمف االجماع، وليذا اتخذ 

ال أكاد أعرؼ شيئا اشتير بيف الناس أنو أصؿ مف أصوؿ التشريع في اإلسبلـ ثـ تناولتو ): الشيخ شمتوت يقوؿ

                                                           
 .18الكردم، ص :ىػ ط 1423: ابن القيم، اجلوزية  أعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت دار ابن اجلوزم ، ادلملكةالعربية السعودية عاـ - 1
 .222الشيخ عيساكم، ادلرجع السابق، ص  - 2
، مرجع سابق، ص  - 3 ، أنظرأبو العباس 170ىػ ، ص 1341أنظر احملالكم، تسهيل الوصوؿ إذل علم األصوؿ، مطبعة البايب احللبيعاـ . 495أنظر ابن حـز

   .108ص 1994شهاب الدين  القرايف الذخَتة، ٖتقيق زلمدحجي ،دار الغرب االسالمي، بَتكت 
 36 اآلية االسراء، سورة 4
 .59سورة النساء، اآلية  - 5
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،و السؤاؿ المطروح  (اآلراء واختمفت فيو المذاىب مف جميع جياتو كيذا األصؿ الذي يطمؽ عميو االجماع
حوؿ الموضوع، ىؿ يمكف انعقاد االجماع في ىذا العصر؟ 

      فمف الجانب العممي  ال يمكف، حيث يتعذر ذلؾ تماما، ألف تحقؽ االجماع يتوقؼ أوال عمى معرفة جميع 
المجتيديف في كؿ مكاف، ومعرفة رأي كؿ منيـ في المسألة ثانيا، ثـ اتفاقيـ جميعا في الرأي، ثالثا وكبل 
األمريف األوؿ والثاني غير ممكف، أما بالنسبة لؤلوؿ فؤلنو ال يوجد ضابط يمكف الرجوع إليو في معرفة 

المجتيد مف غيره، أما الثاني، فؤلف المجتيديف متفرقيف في الببلد، وليس مف السيؿ الوقوؼ عمى أراءىـ جميعا 
بطريقة يوثؽ بيا، أما الثالث، أف االجماع يحتاج إلى حكـ شرعي واضح، وقاطع في القرآف أو السنة حتى 

يمكف أف تجتمع عميو اآلراء مما يتعذر أف يخفي ىذا الدليؿ بداءة، ألف المكمفيف ال يخفي عمييـ حكـ شرعي 
قطعي األدلة في المصادر االصمية، فإف كاف حكـ المصدر ضنيا فمف المتعذر بؿ مف المستحيؿ أف يصدر 

. 1عنيـ رأي مجمع عميو
    إف االجماع عمى حكـ شرعي ال بد أف يكوف قد بني عمى مستند شرعي، أما إذا لـ يكف في الواقعة نصا، 
فاجتياده ال يمكف أف يتعدى استنباط حكمو بواسطة قياسو عمى ما فيو نص أو تطبيؽ قواعد الشريعة ومبادئيا 
العامة، أو باالستدالؿ بما أقامتو الشريعة اإلسبلمية مف دالئؿ مثؿ االستصحاب واالستحساف، أو االخذ بعيف 

. االعتبار لمعرؼ أو المصالح المرسمة
 .2إف اتفاؽ المجتيديف عمى حكـ واحد في واقعة ما يعتبر دليؿ عمى وجود مستند شرعي معتمد عميو

إلحاؽ أمر لـ يرد فيو نص بأمر آخر ورد فيو نص، تطبيؽ حكمو )يعرفو األصوليوف بأنو : الػقػيػاس  (أ

عميو الشتراكيما في العمة التي مف أجميا شرع الحكـ، أي اثبات حكـ المنطوؽ لممسكوت عنو الشتراكيما في 
 ، وبيذا المعنى يعتبر القياس توسعا في تطبيؽ قاعدة قانونية عمى حالة منصوص 3(عمة واحدة ال تدرؾ بالمغة

عمييا إلى أخرى غير منصوص عمييا عمى أساس اتحاد العمة أي السبب القانوني في الحالتيف، وبالتالي فإف 
القياس يختمؼ بذلؾ عف التفسير الحر في أي المغوي الذي يعتمد عمى المعاني المغوية أو الفنية لمكممات التي 
يتكوف منيا النص الوارد في المصادر االصمية نفسو، مما جعؿ التفسير الحرفي مف المراحؿ األولى لمبحث، 

ويجب أف يسعى غيره الف الشارع قد يعبر عف حكـ الحالة ذاتيا التي تبحث عف حكميا بأسموب واضح 
 وكما يدخؿ في ىذا النوع مف التفسير المغوي، التفسير الواسع بأف تعطي لمكممات معنى أوسع مف ،ومباشر 

أبعادىا الطبيعية، مف أجؿ أف مدلوؿ النص مع حكـ الشارع، ومثاؿ التفسير الواسع أف ما يعد شرعا في األكثر 

                                                           
 .581حلمي الدقدكقي، مرجع سابق، ص / د - 1
 .52ـ، ص 1990: راجع عبد الوىاب خالؼ، علم أصوؿ الفقو، الطبعة األكذل، الزىراء للنشر كالتوزيع، اجلزائر سنة - 2
 ، مرجع سابق206كالشيخ عيسوم، ، ص . 113ـ   ، ص 1967ػ  الشيخ زكي الدين شعباف، أصوؿ الفقو اإلسالمي، مطبعة دار التأليف ، عاـ 3
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مع العمـ أف التفسير . 1يجب أف يعد كذلؾ في األقؿ، وكذلؾ ما ىو محـر في األقؿ محـر أيضا في األكثر
الحرفي ليس كافيا ،إليضاح حكـ الشارع في كؿ حالة، وليذا يستمـز إيجاد أسموب آخر الستكماؿ البحث وىو 
األسموب المنطقي الذي الزمتو عدالة التشريع مف حيث خضوع الحاالت المتماثمة لحكـ متماثؿ، وىو الدور 

 :أما بالنسبة لعناصره فتتمثؿ بإيجاز.الذي يعني بالقاضي اإلداري في مجاؿ تطبيؽ القواعد القانونية الممزمة

. ، أي الحالة التي ورد النص ببياف حكميا(مقيس عميو) أو األصؿ: أكال
. ، وىي الحالة التي لـ يرد بيا نص ويراد معرفة حكميا(مقيس  ) أو الفرع:ثانيا.

، أي الحكـ الشرعي الثابت لؤلصؿ بموجب نص في المصادر االصمية ويراد ثباتو لمفرع حكـ األصؿ: ثالثا 
. بطريقة القياس

، وىي السبب القانوني الذي ألجمو شرع الحكـ لؤلصؿ وتبيف وجوده في الفرع، ومف أجمو ثبت كىي العػمة: رابعا
: الحكـ لو ، وأف لحكـ األصؿ ثبلثة شروط حسب الفقياء، حتى يمكف اثباتو لمفرع وىي

 .2(ليس مف االحكاـ االعتقادية، إذ وردت مفصمة في المصادر االصمية) ػ أف يكوف حكما عمميا 1
 ػ   يجب أف يكوف ىذا الحكـ ممتزما لممخاطبيف أي بمعنى أف يكوف واردا في القرآف والسنة النبوية الشريفة 2

 .(األبدية)ومف االحكاـ العامة 

ػ  ويجب أال يكوف حكـ األصؿ مختصا بالحالة التي ورد فييا بالذات دوف سواىا، والتخصيص ال يثبت  3
. إال بدليؿ ممـز يدؿ عميو وفي ىده الحالة اليجوزالقياس لمخالفتو لمحكـ الشرعي المتضمف لمتخصيص

       وبناء عمى ماسمؼ تكوف قد توافرت العناصر األولية ، التي يمكف بموجبيا التوصؿ ألى حكـ المسألة، 
. 3التي اليوجد ليا بالذات حكـ في المصادر األصمية وذلؾ بواسطة القياس

ـْ }:   قولو تعالىأما أدلػة القػياس مف القػرآف الكػريـػ ُىَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َأْىِؿ اْلِكَتاِب ِمْف ِدَياِرِى
ـْ َيْحَتِسُبوا َوَقَذَؼ  ـُ المَُّو ِمْف َحْيُث َل ـْ ِمَف المَِّو َفَأَتاُى ـْ ُحُصوُنُي ـْ َماِنَعُتُي ـْ َأْف َيْخُرُجوا َوَظنُّوا َأنَُّي ِؿ اْلَحْشِر َما َظَنْنُت أِلَوَّ

ـْ َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَف َفاْعَتِبُروا َياُأوِلي اأْلَْبَصارِ  ـْ ِبَأْيِديِي ـُ الرُّْعَب ُيْخِرُبوَف ُبُيوَتُي أي فقيسوا  (...فاعتبروا). 4{ِفي ُقُموِبِي
 .أنفسكـ بيـ إف فعمتـ مثؿ ما فعموا حاؽ بكـ مثؿ ما حاؽ بيـ

أف يبعثو إلى اليمف،  (ص)بف جبؿ لما أراد الرسوؿ   فقد استدؿ بحديث معاذالنبكيػة الشريفػة أما السنػة ػ
أقر معاذا عمى أف يجتيد إذا  (ص)وىو حديث سمؼ شرحو آنفا، ووجو االستدالؿ بو يتمثؿ في أف رسوؿ اهلل 
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لـ يجد نصا يقضي بو في الكتاب والسنة، واالجتياد بذؿ الجيد لموصؿ إلى الحكـ، وىو يشمؿ القياس ألنو 
 ،  يتضح 1لـ يقره عمى نوع مف االستدالؿ دوف نوع آخر (ص)يعتبر نوع مف االجتياد واالستدالؿ، والرسوؿ 

نما ىو وسيمة تفسير  مما تقدـ ألف القياس ليس بذاتو مصدرا لمقواعد اإلدارية مثؿ باقي القواعد القانونية وا 
منطقي لمنصوص القائمة، مما دفع الفقياء أف يقرروا أف القياس مظير أي، كاشؼ لمحكـ وليس منشأ لو فيو 

. أي القاضي وكؿ مفسر . 2عمؿ المجتيد
    بناء عمى ما سبؽ مف التوضيح الممخص جدا نستنبط أف مبدأ المشروعية في النظاـ اإلسبلمي يرتكز 

أساسا عمى سمو القرآف الكريـ في المرتبة األولى، ثـ تميو السنة النبوية الشريفة، ثـ االجتياد، ثـ القياس، وما 
عمى المحتسب عف أداء ميامو أف يمتـز باحتراـ الترتيب اآلنؼ الذكر وبناء عمى ما جاء فيو مف احكاـ في 

. إطار الشريعة اإلسبلمية السمحاء 
      إف المنكرات مثؿ جرائـ المرض الخطير حيث تنتقؿ بصورة سريعة جدا ال تمبث إذا وجدت في مكاف ما 

أف تنتقؿ وتنتشر وتتغمغؿ في المجتمع كمو فتصيبو ليذا المرض مما يؤدي إلى انقبلب حياة المجتمع رأسا عمى 
عقب، وتنتشر الفاحشة وتتعرض فييا االعراض لبلنتياؾ وتسمب األمواؿ والحقوؽ لمضياع وينعدـ االمف، مما 

 . 3جعؿ الشارع الحكيـ إلى أف يحذر مف الوقوع فييا
    أي في ىذه المخالفات التي نيى عنيا الشارع، فالمنكر ىو كؿ تصرؼ نيى الشارع وحذر مف الوقوع فيو 
حيث أف المنكر ىو أعـ مف المعصية، فمف رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر عميو أف يريؽ خمره ويمنعو 
منو، وليس ذلؾ لتفاحش صورة الفعؿ وظيوره بيف الناس، بؿ فمو صودؼ ىذا المنكر في خموة لوجب المنع 
منو، وىذا ال يعتبر بمعصية في حؽ المجنوف ولكنو منكر يجب المنع منو، إذ أف لفظ المنكر ىو أدؿ عميو 

  . 4وأعـ مف لفظ المعصية
كذلؾ يشمؿ لفظ المنكر الصغيرة والكبيرة ، ومف ثـ فبل تختص سمطة الضبط اإلداري في اإلسبلـ بالنيي   

عف الكبائر فقط، بؿ تشمؿ أيضا الصغائر لكشؼ العورة في الحماـ والحموة باألجنبية، واتباع النظر لمنسوة 
األجنبيات كؿ ذلؾ مف الصغائر ويجب النيي عنيا ، إذف المنكر يشمؿ كؿ معصية يصرؼ النظر عف كوف 
مرتكبيا مكمفا أـ ال، وبالتالي يجب نصح األوالد الصغار عف تناوؿ المحرمات ومنعيـ منيا، ألف ذلؾ يؤثر 
عمى سموكيـ في المستقبؿ وكذلؾ عمى حياتيـ االجتماعية واالسرية، فمف شب عمى شيء شاب عميو، حتى 

ف كاف ذلؾ مف مياـ المحتسب، إال أنو فمف واجب أولياء   االلتزاـ بمياميـ في المراقبة والمتابعة، األموروا 
. وعمى المعمميف االلتزاـ أيضا لتكويف النشأ الصالح وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء 
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الػمػطػمػب الػثػالػث 
 الشركط الخاصة بالضبط باعتبارىا قيكدا عميو في الشريعػةاإلسالمية

سنتعرض إلى ىذه الشروط الخاصة بموضوع الضبط اإلداري بشيء مف التفصيؿ ، عمما أننا سمؼ وأف أشرنا 

: 1إلى بعضيا سابقا بإيجاز، وتتمثؿ ىذه الشروط فػي

: كػكنػو منػكرا كمػكجػكدا فػي الػحػاؿ : الػفػرع األكؿ 
أي بمعنى يحذره الشرع ويحذر مف الوقوع فيو، فاهلل سبحانو وتعالى بفضمو  : كػكنػو مػنكػرا:الشرط األكؿ

 .2ورذيمة خير وفضيمة وال ينياىـ إال عما ىو شر ورحمتو لعباده ال يأمرىـ إال بما ىو

    إف المنكرات مثؿ جراثيـ المرض الخطير تنتقؿ بصورة سريعة جدا التمبث إذا وجدت في مكاف ما أف تنتقؿ 
وتنتشر وتتغمغؿ في المجتمع كمو فتصيبو بيذا المرض ، مما يؤدي إلى انقبلب حياة المجتمع رأسا عمى عقب 
، وتنتشر الفاحشة وتتعرض فييا األعراض  لئلنتياؾ ، وتسمب األمواؿ والحقوؽ وتتعرض لمضياع ، وينعدـ 

 ، أي في ىذه المخالفات التي نيى عنيا   3األمف ، مما جعؿ الشارع الحكيـ إلى أف يحذر مف الوقوع فييا 
كؿ تصرؼ قبحو الشارع وحذر مف الوقوع فيو ، و حيث أف المنكر ىو أعـ مف : الشارع ، فالمنكر ىو

المعصية ، فمف رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر ، عميو أف يريؽ خمره ويمنعو منو ، وليس ذلؾ لتفاحش 
صورة الفعؿ وظيوره بيف الناس ، بؿ لو صودؼ ىذا المنكر في خموه لوجب المنع منو، إذ أف لفظ المنع ىو 

، وكذلؾ يشمؿ لفظ المنكر الصغيرة والكبيرة، ومف ثـ  فبل تختص سمطة 4أدؿ عميو أعـ مف لفظ المعصية
الضبط اإلداري في اإلسبلـ بالنيي عف الكبائرفقط ، بؿ تشمؿ أيضا الصغائر ، ككشؼ العورة في الحماـ 

. والخمو باألجنبية، واتباع النظر لمنسوة األجنبيات ، كؿ ذلؾ مف الصغائر يجب النيي عنيا 
    فالمنكر إذف يشمؿ كؿ معصية بصرؼ النظر عف كوف مرتكبيا ، مكمفا أـ ال ، وبالتالي يجب نصح 

األوالد الصغار عف تناوؿ المحرمات ومنعيـ منيا، ألف ذلؾ يؤثر عمى سموكيـ في المستقبؿ ، وكذلؾ عمى  
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ف كاف ذلؾ مف مياـ المحتسب ، إال  حياتيـ اإلجتماعية واألسرية ، فمف شب عمى شيء شاب عميو ، حتى وا 
أنو مف واجب أولياء األمور اإللتزاـ بمياميـ في المراقبة والمتابعة ، وعمى المعمميف اإللتزاـ أيضا ، لتكويف 

.   النشأ الصالح وفقا لمبادىء الشريعة السمحاء 

أي بمعنى يجب أف يراه المحتسب  ويكوف العاصي : كػكنػو مكجػكدا فػي الػحػاؿ: الشػرط الثانػي    

مقيما عميو، أما في حالة ما إذا كاف غير موجود في الحاؿ فبل حسبة في ىذه الحالة ، وشرط النيي عف 
، ضمف ما راي غيره عمى فاحشة موجبة لمتعزير فعزره بغير اذف 1المنكر والتعزير عميو االستغبلؿ بالمنكر

المحتسب، في حالة ما إذا كاف مشغوال بالفاحشة ومباشرا ليا فمذلؾ فيو حسف، ألف ذلؾ نيي عف المنكر وكؿ 
واحد مأمور بو، أما في حالة ما إذا أعزره بعد الفراغ منيا، فمممحتسب أف يعزر المعزر ألف ذلؾ ليس بنيي 
ألف النيي عما مضى ال يتصور، حيث يتمخض تعزيرا وذلؾ إلى الوالة ال إلى أفراد المجتمع ، ومجمؿ القوؿ 
ىو أف يشترط لمنيي عف المنكر أف يكوف ىذا المنكر موجودا في الحاؿ، أي بمعنى يجب أف يراه المحتسب 
ذا كاف  ويجب أف يكوف العاصي مقيما عميو، أما إذا كاف غير موجود في الحاؿ فبل حسبة في ىذه الحالة ، وا 
المنكر متوقعا، كالذي يستعد بكنس المجمس واعداده لشرب الخمر ولكنو لـ يحضر الخمر بعد، فيذا مشكوؾ 

فيو إذ ربما يحوؿ دوف شربو لمخمر حائؿ، ومف ثـ فبل يجوز ألفراد المجتمع تعزية العاـز عمى الشرب، وكؿ ما 
ىنالؾ ىو التوجو إليو بالوعظ والنصح، أما التعنيؼ والضرب فبل يجوز ألفراد المجتمع وال لمسمطاف إال إذا 

كانت تمؾ المعصية مف المعاصي التي يقـو بيا بصفة مستمرة، وقد أقدـ عمى السبب المؤدي إلييا ، ولـ يبؽ  
لحصوؿ المعصية إال ما ليس لو فيو االنتظار، ومثالو كوقوؼ الشباب عمى األبواب العامة لمعاكسة النساء 

، أما في حالة ما إذا تاب ورجع إلى اهلل، أو كاف 2والتقاط الساقطات والنظر إلييف في الدخوؿ وكذلؾ الخروج
لو ما مف قد عصى إليو فيو ثـ أقمع  فبل ينبغي تذكيره أو تعنيفو أو التقميؿ مف قيمتو ، حيث قد بدؿ اهلل 

إال مف تاب كآمف كعمؿ عمال صالحا فأكلئؾ يبدؿ اهلل سيآتيـ ): سيئاتيـ حسنات، قاؿ اهلل سبحانو وتعالى
  .        3(حسنات ككاف اهلل غفكرا رحيما

:      ، ألف الظف ال يكفي لقياـ الحسبة، لقولو تعالى4      والمنكر الذي يحتمؿ في المستقبؿ ال حسبة عميو
إياكـ كالظف ): ، وقولو صمى اهلل عميو وسمـ5( يا أييا الذيف آمنكا اجتنبكا كثيرا مف الظف إف بعض الظف إثـ)
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،فحموؿ المنكر 1(فإف الظف أكذب الحديث كال تحسسكا كال تجسسكا، كال تباغضكا كككنكا عباد اهلل اخكانا
الموجب لمحسبة الذي يقتضي أف يكوف الفاعؿ متمبسا بالفعؿ حيث يجب أف يكوف المنكر قائما في الحاؿ 

. وفاعمو مباشرا لو مستمرا في تنفيذه

 :أف يككف المنكرظاىرا بغػيرتجسس كمعمكما بغػيراجتيػاد : الػفػرع الثانػي
 أي بمعنى أف يراه المحتسب أو يظير لو فما لـ :إف المقصكد أف يككف المنكر ظاىرا بغير تجسسػ 1

يظير لو مف المحظورات، فميس لممحتسب أف يبحث عنيا وال أف ييتؾ االستار، حيث أنو فكؿ مف ستر 
معصية في داره وأغمؽ عميو بابو، ال يجوز أف يتجسس عميو، فقد نيى الحؽ سبحانو وتعالى في قولو عف ذلؾ 

إياكـ والظف، فإف الظف أكذب الحديث، وال ): (ص)، وقوؿ الرسوؿ 2(كال تجسسكا كال يغتب بعضكـ بعضا)
. 3(تحسسوا وال تجسسوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عبادا هلل إخوانا

ما لو تعيف طريقا إلى انقاذ نفس مف اليبلؾ - حسب رأي العمماء–       ويستثني مف النيي عف التجسس 
مثبل، كأف يخبر ثقة بأف فبلنا خبل بشخص ليقتمو ظمما أو بامرأة ليزني بيا، ففي ىذه الحالة يشرع في ىذه 

الصورة التجسس والبحث حذرا مف فوات استدراكو، وكذلؾ في كؿ أمرعظيـ وضرورة قاىرة، أما ما عدا ذلؾ فبل 
 . 4يجوز

، (رضي اهلل عنو)خرج يعس ومعو عبد اهلل ابف مسعود  (رضي اهلل عنو)     وقد روي أف عمر بف الخطاب 
فقصد ضوءا حتى دخؿ دارا فإذا بسراج في بيت، فدخؿ وذلؾ في جوؼ مف الميؿ فإذا شيخ جالس وبيف يديو 

ما رأيت كالميؿ، منظرا أقبح مف شيخ ينتظر : شراب وقينة تغنيو، فمـ يشعر حتى ىجـ عميو عمر، فقاؿ عمر
بمى يا أمير المؤمنيف ما صنعت أنت أقبح، أتجسست وقد نيى عف التجسس، : أجمو، فرفع رأسو إليو فقاؿ

ثكمتؾ أمؾ يا عمر، إف لـ يغفر : صدقت ثـ خرج عاضا عمى ثوبو يبكي وقاؿ: ودخمت بغير إذف؟ فقاؿ عمر
. لؾ ربؾ تجد ىذا كاف يستخفي بو مف أىمو، فيقوؿ اآلف رآني عمر فيتابع فيو

      وكاف الشيخ يحضر مجمس عمر فيجره بعد ذلؾ حينا، فبينما عمر بعد ذلؾ جالس إذ بو أي الشيخ قد 
أجب فقاـ : عمي بيذا الشيخ، فأتى فقيؿ لو: جاء شبو المستخفي حتى جمس في أخريات الناس فرآه عمر فقاؿ

أدف مني، فمازاؿ يدنيو حتى أجمسو بجنبو، فقاؿ أدف مني : وىو يرى أف عمر سيسألو بما رآى منو، فقاؿ عمر
أما والذي بعث محمدا بالحؽ رسوال ما أخبرت أحدا مف الناس بما رأيت منؾ وال ابف : أذنؾ، فالتقـ أذنو فقاؿ

وال والذي بعث محمدا بالحؽ : يا أمير المؤمنيف أدف مني أذنؾ، فالتقـ اذنو فقاؿ: مسعود فإنو كاف فقاؿ الرجؿ
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 ، وقاؿ 1ما عدت إليو حتى جمست مجمسي ىذا، فرفع عمر صوتو يكبر فيما يدري الناس مف أي شيء يكبر
ـْ }: عز وجؿ ـْ َلَعمَُّك ـْ َخْيٌر َلُك ـْ َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسمُِّموا َعَمى َأْىِمَيا َذِلُك َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َتْدُخُموا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُك
 . 2{َتَذكَُّروفَ 

     نستنتج أف مبدأ غمؽ بابو وتسطربحيطاف داره ، فبل يجوز الدخوؿ عميو بدوف إذف لضبط معصية، إال أف 
يظير في الدار ظيورا يعرفو مف ىو خارج الدار، مثؿ أصوات المزامير والطبوؿ واالوتار، إذا ارتفعت بحيث 
جاوزت حيطاف الدار، فمف سمع ذلؾ فمو االنكار ،  وكذلؾ إذا ارتفعت أصوات السكارى والمغنييف بالكممات 
المألوفة مف السكارى ، أو المذىبة لممرونة والمحرضة عمى الفتنة والمعصية مف المعنييف، ففي ىذه الحالة 

 .يوجب االنكار ألف ما ظيرت داللتو فيو غير مستور بؿ ىو مكشوؼ
     وقد أمرنا أف نستر بستر اهلل وننكر عمى مف يفضح نفسو ويبدي لنا صفحتو، واالبداء لو درجات فتارة 
يبدو بحاسة السمع وتارة بحاسة الشـ وتارة بحاسة البصر وتارة أخرى بحاسة الممس، وال يمكف أف يخصص 

  وما يستفاد 3ذلؾ بحاسة البصر بؿ المراد العمـ، وىذه الحواس تفيد العمـ إال أنو يشترط ويجب التحري والتأكد
مما سبؽ ىو يجب أف يكوف المنكر قد وقع فعبلأو ىدد بفعمو، وبالتالي فبل محؿ ألف ينيى عف فعؿ لـ يظير 

ولـ يوجد ما يدؿ عمى ارتكابو، أو أف يعمؿ ما يترتب عمى ازالتو جمب مفسدة أو ضرر يربو عمى تمؾ 
 . 4المصمحة المبتغاة

     إف ضابط ظيور المنكر الموجب لمحسبة، ىو أف يكشؼ المنكر بذاتو عف ذات دوف تجسس مف جانب 
المحتسب لمكشؼ عنو، بمعنى أف المنكر في حالة ما إذا كاف مستورا في ذاتو، فميس لممحتسب أف يتجسس 

عنو وال أف ييتؾ ستره، ويستوي في تحقيؽ وصؼ الظيور،  أف يكوف الكشؼ عف المنكر راجعا إلى مرتكبو أو 
أف يكوف الكشؼ عنو قد وقع عرضا، والمنكر الظاىر دوف تجسس كالحالة التي فييا يخرج شخص منديبل مف 

. جيبو ليحقؽ بو عرقو أماـ المحتسب فإذا بقطعو مف مخدر تسقط مف المنديؿ
أرني :    والتجسس متحقؽ إذا كاف المنكر مستورا، فسعي المحتسب إلى الكشؼ عنو، كقولو لعابر السبيؿ 

ألعمـ ما في اإلناء الذي تحممو أو ألعمـ ما في الثوب أو تحت الثوب ، ومثاؿ ذلؾ ما ساقو اإلماـ الغزالي 
وقد تشتري قارورة الخمر في الكـ أو تحت الذيؿ فإذا رأي فاسؽ وتحت ذيمو شيء لـ يجز أف )حيث يقوؿ 

ف فسقو ال يدؿ عمى أف الذي معو خمر، إذ الفاسؽ  يكشؼ المحتسب عنو، ما لـ يظير بعبلمة خاصة  ،  وا 
محتاج إلى الخؿ وغيره، فبل يجوز أف يستدؿ بإخفائو أنو لو كاف حبلال لما أخفاه ألف األغراض في االخفاء 
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ال ينبغي لمغير أف  (مستورا)،  وكؿ منكر لـ تظير أمارتو أو داللتو قرينتو أو بينتو يعتبر منكرا 1(مما تكثر
ال كاف ىذا الكشؼ تجسس محضورا إال في حالة ما إذا وردت المعرفة مف أدلة دوف أف يسعى  يكشؼ عنو، وا 

. مف جانبو أي المحتسب إلييا
     وىي حالة ما إذا قامت القرينة المبلبسة لو أو حصمت االمارات المعروفة أو تمت الداللة عنو أو دلت 

البيئة عميو، بشرط عدـ سعي المحتسب عف طريؽ التجسس غير المشروع، أي كاف المنكر ظاىرا، فينا يجوز 
شرعا االعتداد بالكشؼ عنو باعتباره دليبل ال شرعيا، ألف المحتسب في ىذه الحالة ورث المعرفة مف ىذه األدلة 

وبيذا يمكف أف يتحقؽ التوازف بيف مصمحتيف ميمتيف وجديرتيف بالرعاية . دوف أف يسعى مف جانبو إلييا
مصمحة االمة اإلسبلمية في أف تتمكف مف مجابية المنكر ومرتكبيو،  ومصمحة الفرد في أف يستتر بستر :ىما

اهلل ، كما ال يتحوؿ مكاف ارتكاب المنكر مف الناحية المقابمة، إلى قمعة محصنة تيدر فييا حقوؽ اهلل والعباد 
حيث أف الشريعة اإلسبلمية قواميا التوازف العادؿ بيف المصالح المختمفة، وفي صالح الببلد والعباد، واهلل . معا

. 2غني عف كؿ شيء
يقصد منو ىو اختبلؼ في وجيات النظر، مف حيث تقييميا : ػ معنى أف يككف المنكر معمكما بغير اجتياد2

لؤلمور وفي الحكـ عمييا، وىي ثمرة مف ثمار العقوؿ البشرية مف حيث تفاوتيا في االدراؾ واختبلفيا في 
كلك شاء ربؾ لجعؿ الناس أمة كاحدة، كال )االحكاـ وىذه سنة اهلل في خمقو، تجمت في قولو سبحانو وتعالى 

 ، ىذا ومف نعمة اهلل جؿ شأنو عمينا نحف المسمميف أف جنب 3(يزالكف مختمفيف إال مف رحـ ربؾ كلذلؾ خمقيـ
عممائنا وفقياءنا االختبلؼ حوؿ أصوؿ شريعتو الغراء وأمياتيا وقصره عمى فروعيا وتطبيقاتيا وسبلمة 

األصوؿ واالميات مف الخبلؼ ثبت أصؿ شجرتيا، وسمقت فبمغت السماء، وباقتصار الخبلؼ عمى الفروع 
فما أبدعيا مف اهلل نعمة، وما ... والتطبيقات توتي الشريعة اكميا في كؿ حيف، وتجود بطمحيا إلى يـو الديف، 

، وحض اإلسبلـ عمى االجتياد ولو اختمؼ الرأي، حيث قاؿ 4أوسعو مف رحمة، وما أبمغيا مف لدنو حكمة
ف اجتيد وأخطأ فمو أجر): (ص)رسوؿ اهلل  .  5(إذا حكـ الحاكـ فاجتيد وأصاب فمو أجراف، وا 

فموال االختبلؼ في وجيات النظر لما :     واالختبلؼ لدى الفقياء آراء مختمفة، فمنيـ مف يمتدحو ويجيزه قائبل
أفرز العقؿ أي جديد، وال نما العمـ وزكا، بؿ كاف ذلؾ دليبل عمى حبسو في بؤرة الجمود، إلى أف يصؿ إلى 
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إف االختبلؼ في وجيات النظر ينبغي أف  يكوف ظاىرة صحية، تغني العقؿ المسمـ بخصوبة الراي : القوؿ
ضافة عقوؿ إلى العقؿ .    1واالطبلع عمى عدد مف وجيات النظر، ورؤية األمور مف أبعادىا المختمفة، وا 

إلخ ،وما يجدر ذكره في ىذا الموضوع ىوموقؼ ...     ومنيـ مف يستنكره إذا كاف فيو شذوذ عف الجماعة 
:  المحتسب مف ىذا الخبلؼ الفقيي، حيث أف المسألة محؿ الخبلؼ، وفي ىذاالصدد ذكرالعبلمة الماوردي أف

الفقياء مف أصحاب الشافعي اختمفوا حوؿ ما إذا كاف جائز لممحتسب أف يحمؿ الناس فيما ينكر مف  - 1
األمور التي اختمؼ فييا الفقياء عمى رأيو واجتياده، نجد أنو منيـ مف يشترطوف في المحتسب أف يكوف عالما 

مف أىؿ االجتياد في أحكاـ الديف ليجتيد رأيو فيما اختمؼ فيو، ومف أصحاب الشافعي مف يرى أنو ليس 
، وليذا فيـ يجيزوف أف يكوف المحتسب مف غير 2لممحتسب ذلؾ وسينكروف أف يحمؿ الناس عمى رأيو واجتياده
، وميما كانت االختبلفات الفقيية حوؿ موقؼ 3أىؿ االجتياد ويكتفوف بأف يكوف عارفا بالمنكرات المتفؽ عمييا

 (أ:              المحتسب مف المسائؿ محؿ االختبلؼ فإنو يجب أف يراعي إزاء ىذا االختبلؼ بإيجاز ما يمي
أف يستعرض اآلراء التي تناولت محؿ الخبلؼ فيبذؿ قصار جيده لكي يعرؼ ما تطمئف إليو نفسو منيا، حتى 

. يصؿ  إلى الرأي المناسب لممسألة التي سيقدـ عمى االحتساب عمييا
ب ػ أف يحسف ظنو بالعمماء أصحاب اآلراء المختمفة ويدفع الشكوؾ عنيـ، وأال يوقع بيف المذاىب المختمفة، 
وفي حالة إذا ما جادلو المحتسب يجب عميو أف يجادلو بأدب ميما اختمفت وجيات نظرىما وتباينت حججيما 

 .في الموضوع الذي يقدـ عمى االحتساب عميو
أف يرتب األدلة شرعا حيث يبدأ بالقرآف الكريـ فالسنة النبوية - إزاء االختبلؼ-ج ػ يجب عمى المحتسب 

ثـ يقدـ عمى األمور الضرورية عمى   (ص)الشريفة فاالجتياد حسب ما رتبيا معاذ وأقره عميو رسوؿ اهلل 
ماعداىا ويقدـ الواجب عمى المندوب، والحراـ عمى المكروه ويجعؿ األولوية  لؤلخذ  بمنطوؽ النص عمى 

مفيومو ما لـ يعارضو المفيـو منطوؽ آخر، كما يجعؿ األولوية لظاىر النص عمى تأويمو، إال أف يكوف دليؿ 
،   (كؿ ما ىو محؿ اجتياد فبل حسبة عميو)، قاؿ اإلماـ الغزالي 4التأويؿ أرجح مف االصؿ المقضي لمظاىر

فبل أمر بمعروؼ وال نيي عف منكر في كؿ ما ىو محؿ اجتياد بيف العمماء ، ألف االجتياد بيف العمماء قد 
يكوف مرجعو إلى أحكاـ مصدرىا نصوص ضنية الداللة عمى أحكاميا، وبالتالي فإف فييا مجاؿ لبلجتياد، 

ويكوف ذلؾ في حدود تفيـ النص وال يخرج عف دائرتو، وفي نطاؽ المجتيديف الذيف تتوفر فييـ شروط االجتياد 
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 يحتمؿ في اآلية أف تكوف 1(كامسحكا برؤكسكـ): وأسباب المعروؼ، فعمى سبيؿ المثاؿ ما جاء في قولو تعالى
الباء لبللصاؽ فيفيـ المفروض مسح الرأس كمو ، وفي بعض األحياف  قد يكوف االجتياد ليس عند نص بؿ 

. ىو تطبيؽ قواعد الشرع الكمية
      وفي ىذه الحالة يكوف بذؿ الجيد لمتوصؿ إلى الحكـ فيما ال نص فيو بالقياس ، أو االستحساف أو 

االستصبلح أو غير ذلؾ مف الوسائؿ التي أرشد الشرع إلييا الستنباط االحكاـ فيما ال نص فيو كالقياس مثبل، 
يعتبر أوؿ طرؽ االستنباط وأساسو ىو تعميؿ حكـ النص، ومدار تعميؿ حكـ النص عمى ادراؾ المصمحة التي 
شرع ألجميا الحكـ ، والوصؼ الذي بني عميو باعتبار أنو  مظنة ىذه المصمحة ، وتختمؼ العقوؿ في تقدير 

 ، فمثبل أبو حنيفة يقدر المصمحة في ثبوت الوالية عمى 2المصالح ومظانيا، ومما يأثر فيو بالبيئة والمجتمعات
تزويج الصغيرة ، ىي دفع الضرر عف القاصر عقميا  ومظنة ىذا الصغير، وليذا يقيس عمى البكر الصغيرة 

. الثيب الصغيرة 
      بينما نجد الشافعي يقدر أف المصمحة وثبوت والية التزويج ىذه البكارة ، وليذا فيو يقيس عمى البكر 

الصغيرة البكرالكبيرة، مما جعؿ العمماء يقولوف ال انكار في المختمؼ فيو، ألنو عمى أحد المذىبيف فكؿ مجتيد 
  . 3مصيب، وعمى المذىب اآلخر المصيب واحد والمخطئ غير متعيف لنا واالثـ مرفوع عنو

     وال حسبة في كؿ ما ىو محؿ االجتياد، فالشافعي مثبل ليس لو أف ينكر عمى الحنفي شرب النبيذ الذي 
ليس بمنكر، وتناولو ميراث ذوي االرحاـ وجموسو في دار أخذىا بشفعة الجوار، فإف كؿ ذلؾ يدخؿ في مجاري 

إال أنو يمكف أف يرشد االنساف أخاه بالدليؿ في مودة وأخاه إلى الخروج مف الخبلؼ إلى االتفاؽ   . 4االجتياد
بيف العمماء، وىو مندوب إليو عمى جية النصيحة ، عمى شرط أال يؤدي ىذا إلى وقوع في خبلؼ آخر أو قدح 
أو تشيير أو شيء مما يؤدي إلى إذاء المسمميف في دينيـ ودنياىـ ، وىذا كمو في غير اآلراء الشاردة أو اآلراء 
الضعيفة المتيافتة ، التي تتخذ ذريعة إلى محضور متفؽ عميو، كبعض األنكحة التي تتخذ ذريعة إلى استباحة 

لى غير ذلؾ مف األمور التي تؤدي إلى إشاعة البدع والخرفات . .الزنا، وا 
      وفي عيد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أنو لقى رجبل فسألو مف أيف جئت؟ فقاؿ لو الرجؿ مف عند 

لو كنت أنا الذي يقضي فييا لقضيت فييا )عمي، وقضى بيننا بكذا وكذا في خصومة ىي كذا، فقاؿ عمر 
لو كنت أردؾ إلى كتاب اهلل أو )، فقاؿ الرجؿ ما يمنعؾ وأنت أمير المؤمنيف؟ فقاؿ عمر (بخبلؼ ىذا القضاء
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، وبإيجاز ال يجوز لممحتسب أف يتجاوز حدوده  (سنة رسولو لفعمت، ولكني أردؾ إلى رأيي والرأي مشترؾ
الشرعية في ىذا الشرط حيث يجب أف يكوف العمؿ معموما وواضح الداللة في غايتو دوف اجتياد ، إال عندما 
يتضح مبناه وأصمو، كما ال يجوز لو ػ أف يختص بنظر دعوى خارجية عف نطاؽ المنكرات المتجمية الواضحة 
دوف بحث أو اجتياد في حقيقتيا، وحتى تتحقؽ الغاية منو دوف وجود مجاؿ لمتعسؼ، حيث أف سمطة الحسبة 

، تفعؿ ما تشاء دوف أساس شرعي ، أي يجب أف يكوف كؿ تصرؼ أساسو مبدأ 1مقيدة وليست مطمقة
: المشروعية في اإلسبلـ ،  وحوصمة لما سبؽ نستنبط أف 

   عمى المحتسب أف يمتـز وجوبا بالحدود المرسومة لو شرعا ، أي وفقا لمبدأ المشروعية في االسبلـ ، وىو 
مف أىـ القيود عمى سمطات المحتسب ونوابو إف وجدوا، وكذا الشروط الخاصة باالحتساب باعتبارىا قيودا عمى 
سمطتو وتكوف ممارسة ميامو في االمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، مشروعا وسميما عند احترامو لما سمؼ 

.  ذكره
فيي حقيقة واقعة يمكف استثمارىا في التيسير - رضى أـ كاف سخطا–     وأيا كاف رأينا في االختبلؼ الفقيي 

عمى المكمفيف واإلفادة في تطويراالجتيادات بما يتفؽ ومصالح العباد المتطورة في حدود الشرع والمتجددة بتجدد 
 . 2األياـ، فنطاقيا وهلل الحمد الفروع والتطبيقات واألصوؿ واالميات
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 الػفػصػؿ الػثػانػي
حػدكدىا في الظركؼ االستثنائية في النظـ الكضعية كالشريعة اإلسالمية 
إف الدولة الحديثة التي تعتمد عمى الحكـ الراشد وتحتـر نفسيا ، يسود فييا مبدأ ىاـ جدا كسبب مف األسباب 

دولة )الرئيسية في تطورىا وازدىارىا وتقدميا، أال وىو مبدأ المشروعية القانونية ،الذي يقصد بو تطبيؽ القانوف 
أي أنو يجب عمى كؿ سمطة مف السمطات العامة في الدولة ، أف تتقيد في تصرفاتيا  (القانوف بمفيومو الواسع

بالقانوف، وال يمكف أف تكوف تصرفاتيا وأعماليا وقراراتيا صحيحة أو ممزمة لؤلفراد، إال بقدرالتزاميا حدود 
عمى - وليس أبديا–القانوف، إال أنو قد تطرأ ظروؼ شاذة غير مألوفة أوغيرمتوقعة تجيز لئلدارة أف تخرج مأقتا 

ىذا المبدأ ، لمواجية ىذه الظروؼ الغيرعادية، باتخاذ تدابير سريعة لحماية أمف الدولة ونظاميا العاـ ومرافقيا 
األساسية، مما ييددىا مف مخاطر نتجت عف ىذه الظروؼ االستثنائية، عمما أف القوانيف والموائح توضع لتحكـ 

الظروؼ العادية ، واإلدارة تممؾ الخروج عف ىذه القوانيف والموائح، في حالة ما إذا وجدت ظروؼ استثنائية 
طارئة مثؿ الحرب والكوارث واالزمات ، ألف البمد قد يتعرض لضرر جسيـ في حالة تقيدىا بالقوانيف والموائح 

العادية عند مواجية الظروؼ االستثنائية الطارئة الغير عادية  ،  ولذلؾ فقد أنشأ مجمس الدولة الفرنسي نظرية 
الظروؼ االستثنائية ، لكي تكوف أكثر شموال مف النصوص التشريعية في مواجية ىذه الظروؼ، خاصة وأف 
نصوص الطوارئ ال تطبؽ إال بعد إعبلنيا ، وبعض القرارات اإلدارية التي تعتبر غير مشروعة في الظروؼ 
العادية يعتبرىا القضاء اإلداري مشروعة في الظروؼ االستثنائية، في حالة ثبوت أنيا كانت ضرورية مف أجؿ 

. حماية النظاـ العاـ، أو مف  أجؿ حسف سير المرافؽ العامة أو لمدفاع عف األمف القومي
  والظروؼ االستثنائية يترتب عنيا أف تتحمؿ اإلدارة بصفة مؤقتة مف قيود المشروعية العادية ، لكي تتمتع 

، ظؼ إلى ذلؾ أف ىذه النظرية نجدىا 1بسمطات أوسع مما ورد في التشريعات العادية في الظروؼ العادية
تقـو عمى أساس أف اإلدارة ممزمة بحفظ النظاـ العاـ في مكافحة الظروؼ، عبلوة عمى ذلؾ أف الظرورات تبيح 

. المحظورات ، وىي قاعدة أخذت مف الشريعة اإلسبلمية والتي سنوضحيا الحقا في موضعيا
    عمما أف استخداـ اإلدارة لسمطات الظروؼ االستثنائية، ال يمكف أف يعفييا مف مراقبة المشروعية، خبلفا 

ألعماؿ السيادة التي ال تراقب مف طرؼ القضاء، كما تمتـز اإلدارة بتعويض المضرور حسب اإلجراءات 
. 2االستثنائية ، حتى ولو حكـ القضاء بمشروعيتيا ، وذلؾ عمى أساس المخاطر وتحمؿ التبعية
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 والقضاء المصري نظرية الظروؼ االستثنائية، فقضت المحكمة اإلدارية 1  وقد أيد المشرع الدستوري الجزائري
لمحكومة عند قياـ حالة استثنائية تمس االمف والطمأنينة سمطة تقديرية )العميا المصرية في أحد أحكاميا بأف 

واسعة لتتخذ مف التدابير السريعة الحاسمة ما تواجو بو الموقؼ الخطير، إذ يقدر الخطر الذي ييدد األمف 
والطمأنينة بقدر ما تطمؽ حريتيا في تقدير ما يجب اتخاذه مف إجراءات وتدابير لصوف األمف والنظاـ، وال 
يتطمب مف اإلدارة في مثؿ ىذه الظروؼ الخطيرة ما يتطمب منيا في الظروؼ العادية الدقة والحذر حتى ال 

. 2يفمت الزماـ مف يدىا
      والجدير بالذكر ىو ما جرى العمؿ بو عندما يتوقع المشرع ظرفا استثنائيا معينا أو جممة مف الظروؼ 

 ، إال أف 3االستثنائية، فإنو يبادر إلى وضع تنظيمات مبلئمة لمواجيتيا ، والتي تعتبر بمثابة حموؿ تشريعية ليا
الحموؿ التشريعية بالنسبة لمظروؼ االستثنائية ، ليست واحدة متماثمة في جميع الدوؿ، حيث أف كؿ دولة تتخير 

الظروؼ والحموؿ التي ترى أنيا أكثر مبلئمة لمواجية ىذه الظروؼ االستثنائية، وليذا يجب أف نميز في 
  :     بيف اتجاىيف في ىذا الشأفعجالة 

حيث ال ينظـ سمفا حالة الطوارئ بقانوف ولكنو يجيز : كىك اإل تجاه االنجمكسكسكني: اإلتجاه األكؿ ( أ
كمما دعت الظروؼ لمسمطة التنفيذية في أف تمجأ إلى البرلماف لتصدر مف قانوف الظروؼ، ويتكفؿ ىذا القانوف 
بأف يحدد حالة الطوارئ والمناطؽ التي يسري عمييا مفعوليا، كما يبيف حدود اختصاصات السمطة التنفيذية 

، و ىذا النظاـ الذي يطمؽ عميو بنظاـ التشريع المعاصر لمطوارئ ىو ال ينظـ أو يحدد مقدما أي 4بمناسبتيا
نما يمنح سمطة الطوارئ حؽ اتخاذ التدابير التي  اختصاصات استثنائية لمسمطة التنفيذية في حالة الطوارئ، وا 
تستمزميا مواجية الظروؼ االستثنائية، وعميو تتحدد ىذه االختصاصات بالقدر الذي تحتاجو ىذه الظروؼ، 

وكذلؾ أف ىذه التدابير المتخذة تتنوع بتنوع الظروؼ واالحداث ، وبتعبيرآخر إف االختصاصات االستثنائية التي 
تتمتع بيا سمطة الطوارئ ال تتخذ مقدما أو مسبقا بؿ تعتبر معاصرة بقياـ حالة الطوارئ وذلؾ عف طريؽ سف 

ومف . تشريعات استثنائية تقـو الحكومة بإصدارىا مف البرلماف، حسبما اقتضت الضرورة والحاجة إلى ذلؾ
إلخ ، وتمتاز ىذه الطريقة أو ...الدوؿ التي اتبعت ىذا النظاـ عمى سبيؿ المثاؿ الصيف والبرتغاؿ وروسيا، 

التنظيـ، أف الحكومة تضطر إلى أف تتقدـ إلى السمطة التشريعية و أف تشرح وتوضح ليا الظروؼ التي تمر 
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بيا الببلد، مف أجؿ منحيا السمطات البلزمة مف أجؿ مواجية تمؾ الظروؼ العصيبة والخطيرة االستثنائية ، 
  1وترتيبا عمى ذلؾ نستنبط أف التشريعات االستثنائيةال يمكف أف تعمف إال تحت اشراؼ ورقابة السمطة التشريعية
   ونستنتج أف مدلوؿ ىذا األسموب بإيجاز ىو أف بعض الدوؿ لـ تضع التنظيـ القانوني لحالة الطوارئ بؿ 

تطمب اإلدارة مف المشرع أثناء حالة الطوارئ بمنحيا السمطات البلزمة لمواجية الظروؼ الطارئة واالستثنائية، 
وىذه األخيرة ىي ظروؼ غير عادية، وتعتبر بمثابة القوة القاىرة، وكما يطمؽ أيضا عمى ىذا األسموب بأسموب 

.  بسبب أف الدولة ىي التي تطبقو 2التفويض التشريعي
    كما سمؼ توضيحو تمجأ إلى البرلماف عند حموؿ األزمات ، لكي تطمب منو تفويضا في اتخاذ اإلجراءات 
التي ترى لزوميا مف أجؿ مواجية األزمة الموجودة ، وأف ىذا األسموب يقطع الطريؽ أماـ السمطة التنفيذية  ، 
في حالة ارادتيا التذرع بظروؼ غير جدية لفرض أحكاـ الطوارئ ، ألف البرلماف ىو الذي لو الحؽ في اصدار 

، ىذا مف جية ، 3التشريع الخاص بذلؾ ، عندما يرى أنو ىناؾ ظروفا استثنائية جدية تتطمب ىذا اإلصدار
ومف جية أخرى يتجمى ويتضح مف ىذا األسموب  وىو الشيء األىـ ، حيث أنو يحقؽ حماية قوية لمحقوؽ 
والحريات الفردية والجماعية مف تطبيؽ األحكاـ  العرفية وقوانيف الطوارئ، التي بمقتضاىا تتقيد ىذه الحقوؽ 

والحريات، إال في حالة الظروؼ الطارئة والضرورية والغير عادية التي تستدعي فعبل تطبيؽ ىذه القوانيف الغير 
. عادية 

    وما يؤخذ ويعاب عمى ىذا األسموب ، أنو يقؼ حجر عثرة في طريؽ السمطة التنفيذية، مما يجعميا عاجزة 
عف مواجية الظروؼ االستثنائية ، التي غالبا ما تحدث بطريقة مفاجئة ال تحتمؿ التأخير أو االنتظار، إلى 
حيف االلتجاء إلى البرلماف ومناقشتيا ، ثـ إصدار قانوف لمواجيتيا ،  ومف تطبيقات ىذا النظاـ ما حدث في 

ـ أثناء الحرب العالمية األولى وبناء عمى طمب الحكومة قانونا 1914إنجمترا، عندما أصدر البرلماف سنة 
فوضيا في أف تصدر خبلؿ فترة الحرب الموائح البلزمة لوقاية األمف العاـ والدفاع عف المممكة، ونفس الشيء 

 ،  وفي الواليات المتحدة األمريكية أبدى رأساء 19394الذي حدث بسبب الحرب العالمية الثانية في سنة 
الجميورية في أكثر مف مناسبة عف ارتياحيـ في استخداـ أسموب التفويض التشريعي لمواجية األزمات، وفعبل 

ـ قانونا فوض رئيس الجميورية في أف يتخذ متى رأي ضرورة تمؾ 1917اصدر الكونجرس األمريكي سنة 
اإلجراءات البلزمة لمدفاع القومي، كما خولو سمطة االستيبلء عمى المؤسسات اإلنتاجية، وتوزيع المواد الغذائية 
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ـ بعد مياجمة الياباف لميناء 1941وفرض رقابة عمى أسعارىا، وحدث نفس الشيء الذي حدث في ديسمبر 
. 1أثناء الحرب العالمية الثانية (بير ىاربر)
 حيث يقضي بوجود قانوف سابؽ ينظـ حالة الطوارئ ، قبؿ  :االتجاه الالتيني فيو االتجاه الثاني (ب

وقوع الظرؼ االستثنائي ويطمؽ عميو قانوف الطوارئ، ثـ يرخص الدستور السمطة التنفيذية عند قياـ حالة 
. 2الطوارئ ، بأف تعمف االحكاـ العرفية مما يكوف مف شأنو الترخيص ليا بالعمؿ بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف

     أي أف ىذا النظاـ ىو اف تحدد االختصاصات مقدما ، مف طرؼ المشرع عمى وجو يحكمو القانوف ويحدد 
ضوابطو بشكؿ دائـ، وينفذ كمما دعت الظروؼ االستثنائية إليو ، أي إعداد نظاـ قانوني متكامؿ، يتميز باف 

االختصاصات االستثنائية التي تتوالىا السمطة معدة مقدما بنصوص صريحة، وكمؾ فإف االضطراب والظروؼ 
. االستثنائية تبرراعبلف حالة الطوارئ

   عمما اف الدساتير تختمؼ مف حيث إعبلنيا، قد تعمنو بقانوف مف طرؼ السمطة التشريعية او البرلماف، أو 
تعمنو بمرسـو رئاسي، أو بقانوف أو بقرار مف طرؼ السمطة التنفيذية ، وقد اتبعت عدة دوؿ ىذا األسموب منيا 

. إلخ ...الجزائر وفرنسا وبمجيكا ومصر، 
        ومف مزايا ىذا األسموب ىو أنو قد تقع حوادث استثنائية وتكوف السمطة التشريعية في عطمتيا، ففي 

 تنتظر الحكومة اجتماع البرلماف ومناقشة الموضوع، وقد يفوت الغرض مف اإلجراءات فىذه الحالة يجب أ
التي ينبغي اتخاذىا عميو، أما إذا كاف القانوف جاىزا ، فإنو عمى السمطات التنفيذية تنفيذه فورا، ثـ تعرض 

 . 3األمر عمى البرلماف في فترة وجيزة ومحددة
   ويعتبر ىذا النظاـ مف األنظمة التي تحدد مسبقا السمطات والتدابير البلزمة ، وبالتالي يكوف أجدى في رقابة 

القضاء لئلدارة ، عند ممارستيا لسمطاتيا أثناء حالة الطوارئ ، حفاضا عمى حقوؽ وحريات األفراد، مف 
تعسفات اإلدارة وخاصة في ىذه الظروؼ االستثنائية ،  فمزايا ىذا األسموب ىو اتجاه السمطة التنفيذية، مراجعة 

الظروؼ الطارئة وقت حدوثو، وذلؾ عف طريؽ إعبلنيا حالة الطوارئ أو األحكاـ العرفية ، والعمؿ مباشرة 
بمقتضى القانوف الصادر سمفا مف البرلماف في شأنيا، مما يؤدي إلى تطبيؽ أحكاـ القانوف بسرعة وفعالية، 
 . 4لمواجية الخطر الناجـ عف الظروؼ الغير متوقعة، بدوف الرجوع إلى البرلماف مف أجؿ إصدار تشريع بذلؾ

   ومف مآخذ ىذا النظاـ أنو يجعؿ مف سمطة اإلدارة سمطة تحكمية، إذ انو يفتح أماميا الباب عمى مصراعيو 
لمجوء إلى تطبيؽ األحكاـ العرفية، أو قانوف الطوارئ ألتفو األسباب ، مما يؤدي بدوف شؾ إلى تقييد لمحريات 
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العامة ، ومساس خطير باألنشطة الفردية دوف رقابة سابقة عمى ىذا التطبيؽ مف جانب السمطة التشريعية، 
. واألمثمة عمى ما ينص عميو دستور الجزائر وفرنسا المذاف نوضحيماالحقا ولو بإيجاز

 فيتمثؿ في التشريع المختمط والمعموؿ بو في الواليات المتحدة األمريكية، حيث يجمع : الػنػمػط الػثػالػث ( ج
بيف النظاميف أو األسموبيف السابقيف ، بمعنى أنو يجمع بيف االختصاصات التي يحددىا القانوف مقدما 

كالجزائر وفرنسا ، وبيف االختصاصات اإلضافية التي تتخذ كمما استمزمت الظروؼ واألحداث العارضة، مثؿ 
إنجمترا أي أنو قرر لحالة الطوارئ تشريعا مختمطا يزود سمطة الطوارئ اختصاصات محددة مقدما بالقوانيف 

والتشريعات العادية وقبؿ قياـ حالة الطوارئ ، وتمارس بمجرد إعبلنيا كما يضاؼ إلييا اختصاصات استثنائية 
تكميمية ، تقررىا تشريعات وتصدر أثناء قياـ حالة الطوارئ ، حسب الظروؼ واألحداث، وأخذ بيا النظاـ 

  ،  ىذا األسموب يجعؿ الخوؼ والرعب دافعا قويا دوف تفكير أو تدبير في منح السمطات الواسعة 1الباكستاني
لئلدارة ، مما يؤدي إلى زيادة السمطات الممنوحة ليا، ويشكؿ تيديدا حقيقيا لمحقوؽ والحريات، ومثالو ما حدث 

في أعقاب أحداث الحادي عشر سبتمبر في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تـ إصدار قانوف باتريوت 
وسجوف الخزي والعارالتي أنشأىا النظاـ األمريكي ، وتبقى بصمة سوداء  في ىذا النظاـ  (توحيد وتقوية أمريكا)

 . (التعدي والدوس عمى حقوؽ اإلنساف بشكؿ فضيع  )بعد الحادثة ،
ذا كانت األنظمة الوضعية قد عرفت الظروؼ االستثنائية، إال أنو قد سبقتيا في ذلؾ الشريعة اإلسبلمية      وا 

. بقروف، ألف مقاصد الشريعة اإلسبلمية الغراء ىو تحقيؽ المنافع لمناس ودرء المفاسد عنيـ 
      وبناء عمى ىذا األساس نستنتج مف شريعتنا الغراء، أنيا لـ تشرع لمظروؼ العادية فقط بؿ اىتمت أيضا 
بالجانب الخاص بالظروؼ االستثنائية، وتضمنت أحكاما تعالج مثؿ ىذه الظروؼ، مما يعتبر في حد ذاتو 
تشريع لمواجية ىذه الظروؼ االستثنائية الغير متوقعة، وذلؾ في االطار العاـ لمشريعة اإلسبلمية ، وىي 

نظرية الضرورة التشريعية، ومف قواعدىا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وكذلؾ تعطيؿ حد السرقة وقت 
. إلخ ...المجاعة لتخمؽ شرط مف شروط إقامة حد السرقة 

   وبناء عمى ما تقدـ مف توضيح ولو باختصار سنعالج في فصمنا ىذا ، حدود نظرية الظروؼ االستثنائية في 
نظرية الضرورة )النظـ الوضعية كمبحث أوؿ، ثـ حدود سمطات الضبط اإلداري في الشريعة اإلسبلمية وىي 

. في الشريعة اإلسبلمية كمبحث ثاف (الشرعية
 

                                                           
ـ، 1966زكريا زلمد عبد احلميد زلفوظ، حالة الطوارئ يف القوانُت ادلقارنة كيف تشريع اجلمهورية العربية ادلتحدة، رسالة دكتوراه، الطبعة األكذل، عاـ  - 1

فيصل كامل علي إمساعيل، سلطات الضبط اإلدارم اثناء / أنظر د-  ،231عامر أمحد ادلختار، ادلرجع السابق، ص / د:  ،  كأنظر122اإلسكندرية، ص 
 .مرجع سابق .14حالة الطوارئ يف مصر كيف فرنسا كالواليات ادلتحدة االمريكية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ص 
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الػمػبػحػث األكؿ      
حدكد سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية في النظـ الكضعية 
إف القواعد واألحكاـ الخاصة بسمطات الضبط اإلداري في حالة الظروؼ العادية، تسري وىي مقيدة بقواعد 

الشرعية القانونية وخضوعيا لرقابة القضاء، حيث ال تستطيع اإلدارة الضبطية أف تصدر لوائح وأوامر فردية ما 
تقيد بيا حريات االفراد بغرض منع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ في المجتمع إال وىي مقيدة بيذا المبدأ، إال أنو قد 

تطرأ حاالت وظروؼ استثنائية غير متوقعة، فما المقصود بيذه الظروؼ االستثنائية ومتى ظيرت؟ وىؿ يمكف 
أف تطبؽ عمييا ذات القواعد التي تطبقيا اإلدارة في الظروؼ العادية ؟ وما ىي صورىا مف جية ؟  وما ىو 

. إلخ...تطبيؽ نظرية الظروؼ االستثنائية في موطنيا األصمي وفي الجزائر؟ 
    إف الضبط اإلداري يختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف ، مف حيث ما سيمنحو لئلدارة مف صبلحيات 

وسمطات، حيث أنو في لحظات معينة مف الزمف تدفع بيذه القاعدة إلى أقصى المدى ، وتقتضي اتساعا كبيرا 
 (بالظروؼ االستثنائية  )في سمطات الضبط اإلداري، وىذه المحظات يطمؽ عمييا في فقو القانوف اإلداري 

. 1(نظرية الظروؼ االستثنائية)وتحكميا اآلف نظرية خاصة 
       وىناؾ كثير مف القرارات واألعماؿ اإلدارية ، تعد في الظروؼ العادية مخالفة لمقانوف وتعد في الظروؼ 
االستثنائية متفقة معو، حيث أف مبدأ سيادة القانوف يتخذ في ىذه الظروؼ وضعا خاصا ، إذ نجد قرارات يجب 
أف تعتبر وتعد باطمة لو اتخذت في الظروؼ العادية، ويحكـ المجمس بصحتيا ألنيا في الظروؼ االستثنائية ، 

أي تعتبر اإلجراءات اإلدارية الغير مشروعة في األوقات العادية مشروعة في مثؿ ىذه الظروؼ االستثنائية 
حماية لمنظاـ العاـ، واستمرارا لسير المرافؽ العامة، ونظرية الظروؼ االستثنائية يمكف أف تطبؽ في مجاالت 

 ، وأوؿ مجاالتيا ىو الضبط 2القانوف اإلداري بغير استثناء، وال يقتصر تطبيقيا عمى مجاؿ دوف مجاؿ آخر
اإلداري ، حيث أف أوؿ ما تحسو اإلدارة في ىذه الظروؼ العصيبة ىو حاجتيا إلى مزيد مف األمف والنظاـ 
العاـ واالستقرار، ولكف ال يقتصر عميو وحده بؿ تمتد لتشمؿ القانوف اإلداري مف أولو إلى آخره، الشيء الذي 
يتغير في ىذه الحالة وفي غير الظروؼ االستثنائية ، ىو المبدأ العاـ الذي يحكـ تصرفات اإلدارة في جميع 

 . (مبدأ سيادة القانوف أو مبدأ المشروعية القانونية)مجاالتيا أال وىو 

                                                           
مشار إليو يف ىامش الدكتور أبو زيد فهمي .ـ1954أبو زيد فهمي، نظرية الظركؼ االستثنائية يف قضاء رللس الدكلة الفرنسي كادلصرم، سنة / د - 1

كأنظر مسعود شيهوب، احلماية القضائية للحريات األساسية يف الظركؼ . ، مرجع سابق186مصطفى، القانوف االدارم، ذاتية القانوف اإلدارم، ص 
 .24ـ، ص 1998 لعاـ 01االستثنائية، اجمللة اجلزائرية للعلـو القانونية، رقم 

 .1998، مرجع سابق، عاـ 186أبو زيد فهمي مصطفى، ص / د  - 2
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     أما فيما يخص صور الظروؼ االستثنائية فمتعددة، قد ترجع إلى وجود الفتنة المسمحة أو كارثة طبيعية 
أو قياـ حالة استعجاؿ أو حالة طوارئ أو حالة قياـ ثورة أو ترجع إلى وجود وباء شديد الفتؾ بالعباد، أو إرىاب 

ييدد أمف العباد والببلد إلى غير ذلؾ مف االحداث األليمة غير المألوفة، التي تجتاح المجتمع فتيدد وجوده 
وكيانو، ففي ىذه الحالة يقـو نظاـ استثنائي توقؼ في ظمو الحريات الفردية والجماعية وتعطؿ فيو الضمانات 
الدستورية حفاظا عمى النظاـ العاـ واستتباب األمف، وبسبب ىذه الظروؼ نجد أف سمطات الضبط اإلداري 

تتسع تشريعيا وقضائيا، األوؿ يستمد مف قانوف حالة الطوارئ أو الحصار والثاني مف النظرية القضائية التي 
والظروؼ  ، 1(نظرية سمطات الحرب): Félineبناىا مجمسي الدولة الفرنسي وأطمؽ عمييا العبلمة فاليف 

االستثنائية تعتبر مبررا كافيا لتوسيع اختصاصات السمطة الضبطية المكمفة بحماية النظاـ العاـ، ويمكف أف 
. يدخؿ في مفيوـ ىذه الظروؼ كؿ أشكاؿ األزمات والطوارئ أو الحصار

األوضاع المادية التي تؤدي إلى وقؼ العمؿ  )    وتعرؼ ىذه الظروؼ وفقا آلراء الفقو اإلداري الفرنسي بأنيا
، وما يجب مبلحظتو أف ىذا (بالقواعد العادية التي تطبقيا اإلدارة لتطبيؽ قواعد المشروعية الخاصة باألزمات

نما يكفي أف يكوف تطبيؽ قواعد المشروعية  الظرؼ االستثنائي ال يشترط أف يكوف شامبل لكؿ إقميـ الدولة وا 
ذا كانت نظرية  العادية، مف شأنو تيديد النظاـ العاـ بخطر جسيـ في أحد أجزاء اإلقميـ أو إحدى الواليات، وا 
الظروؼ االستثنائية تسمح لئلدارة بالتحرر مف النصوص التشريعية وأعماؿ قراراتيا ولو خالفت القانوف بمعناه 
المفظي، إال أف اإلدارة في ىذا المجاؿ تخضع إلى بعض الضوابط التي يجب أف تمتـز بيا التخاذ إجراءاتيا في 

 2: مثؿ ىذه الظروؼ، وتتمثؿ ىذه الضوابط في

 .أف تكوف ىناؾ حالة واقعية تستوجب وقؼ العمؿ بالنصوص التشريعية (1
أف يكوف تصرؼ اإلدارة الزما لمواجية ىذه الحالة باعتباره الوسيمة الوحيدة لمواجية الموقؼ ودفع  (2

 .الضرر

(. المصمحة العامة)أف يكوف ىذا التصرؼ مستيدفا لتحقيؽ مصمحة الدولة (3 
.       أف يكوف ىناؾ حطر جسيـ ييدد النظاـ العاـ واالمف العاـ(4
 .أف يقـو بيذا العمؿ موظؼ مختص(5  

                                                           
سامي مجاؿ الدين، لوائح الضركرة كضماف الرقابة القضائية، منشأ / أنظرد- ، مرجع سابق، 187مصطفى أبو زيد فهمي، القانوف اإلدارم، ص / أنظر د - 1

 كما بعدىا، 24مسعود شيهوب، احلماية القضائية للحريات األساسية يف الظركؼ االستثنائية، ص / أنظر د- ، 13ـ،ص 1983ادلعارؼ باإلسكندرية،عاـ 
 .مرجع سابق

عبد اهلل طلب، القانوف اإلدارم، الرقابة القضائية على اعماؿ / كد. ،464زلمود عاطف البنا، الوسيط يف القانوف اإلدارم، مرجع سابق ، ص / أنظر د - 2
 . كما بعدىا37ـ، ص 1979اإلدارة العامة، الطبعة اجلديدة، دمشق، سنة 
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      ترتيبا عمى التوضيح اآلنؼ ارتأينا أف نتولى تباعا البحث في أساس نظرية الظروؼ االستثنائية وبداية 
نشأتيا كمطمب أوؿ، ثـ تعريؼ الظروؼ اإلستثنائية وظيورىا والسمطات الستثنائية المخولة لرئيس الجميورية 

في فرنسا كمطمب ثاف ثـ حالتا الحصار والطوارىء وأنواع ىذه األخيرة وحدود نظرية الظروؼ االستثنائية 
كمطمب ثالث ثـ نظرية الظروؼ االستثنائية في التشريع الجزائري والتدابير االستثنائية في صيانة النظاـ العاـ  

. في الجزائر كمطمب رابع

                              الػمػطػمػب األكؿ   
 أساس نػظػريػة الػظػركؼ االسػتثػنائػية كبػدايػة نػشػأتػيا

إف أساس نظرية الظروؼ االستثنائية   :أسػاس نػظػريػة الػظػركؼ االسػتثػنائيػة : الػفػرع األكؿ 

التي نرى أنو يحتاج إلى توضيح ولو بإيجاز، وبدوف الدخوؿ في متاىات الجدؿ الفقيي الكبير حوؿ التأسيس 
في ىذه النظرية ، سأحاوؿ دوف إطالة توضيح الفكرة بصفة موجزة معتمداعمى الرأي الراجح في الموضوع نظرا 

، وفكرة 1لحداثة الموضوع فياسا بالمواضيع األخرى، حيث ظيرت عدة أراء فقيية رئيسية وىي فكرة االستعجاؿ
، وتعتبر ىذه األخيرة ىو الرأي الراجح، حيث 4، وفكرة الضرورة3، وفكرة أعماؿ الحكومة2تسيير المرافؽ العامة

يعتمدوف عمى فكرة الضرورة، التي يقصد بيا تمؾ الحالة مف الخطرالجسيـ الحاؿ التي يتعذر تداركيا بالوسائؿ 
العادية، مما يدفع السمطات القائمة عمى حالة الضرورة أف تمجأ إلى الوسائؿ القانونية االستثنائية لدفع ىذا 

:       ىما  6، وتقـو فكرة الضرورة بصفة عامة عمى ركنيف أساسييف5الخطر ولمواجية االزمات
.   وىو وجود خطر ييدد مصمحة جوىرية معتبرة قانونا :أ ػ الركف المكضكعي  

 .  ويتمثؿ في التجاوز عمى أحكاـ القانوف : ب ػ الركف الشكمي 
     بينما نجد البعض يرى تحديد فكرة الضرورة في نطاؽ القانوف الدستوري ألنيا توجد كمما كانت الدولة في 

وضع ال تستطيع معو أف تواجو أخطارا معينة، سواء كاف مصدرىذه االخطار خارجيا أو داخميا ، إال بالتضحية 
. 7عف طريؽ االعتبارات الدستورية التي ال يمكف تجاوزىا في األوضاع العادية

                                                           
 .131 ص1966، 04 العدد 10، رللة إدارة قضايا احلكومة،دارالقاىرة للطباعة، القاىرة، السنة 1ػرإبراىيم دركيش،نظرية الظركفاالستثنائية، القسم1
 .131ـ، ص 1955عبد الفتاح سَت داير، نظرية أعماؿ السيادة، دراسة مقارنة بُت القانونُت الفرنسي كادلصرم، مطبوعة جامعة القاىرة لعاـ  - 2
 .240أنظر أمحد مدحت علي، نظرية الظركؼ االستثنائية، مرجع سابق، ص  - 3
 .133عبد الفتاح سَت داير، مرجع سابق، ص أنظرٍ   - 4
 .72ـ، ص 1988كجدم ثابت غرباؿ، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية، منشأة ادلعارؼ اإلسكندرية، عاـ  - 5
 .72ـ، ص 1974حيِت اجلمل، نظرية الضركرة يف القانوف الدستورم، دار النهضة العربية، القاىرة، عاـ  - 6
 .13حيِت اجلمل، ادلرجع السابق، ص  - 7
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   إف فكرة الضرورة التي تعتبراألساس القانوني الراجح فقيا وقضاءا مف أجؿ التأسيس لنظرية الظروؼ 
اإلستثنائية ، وىو المستنتج مف أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي الذي أسس أعماؿ اإلدارة في حالة الظروؼ 

اإلستثنائية، عمى فكرة ضرورة المحافظة عمى بقاء الدولة ، ونفس الشيء الذي نستنبطو مف المؤسس الدستوري 
، .... إذا دعت الضرورة الممحة حالة الطوارىء أو الحصار ) 105:  في المادة 2016الجزائري في دستور 

 . 91:  في المادة1996ونفس الشيء بالنسبة لدستور 
     نستنبط أف نظرية الضرورة يقصد بيا إضفاء المشروعية عمى عمؿ ىو في الظروؼ العادية ال يعتبر 

مشروعا ، وعند الضرورة يأخذ الصفة العكسية ، و أف الرأي الراجح كما قمنا ىو فكرة الضرورة ، سواء بالنسبة 
لمراسيـ اإليقاؼ أو سمطات الضبط العاـ ، الذي ييدؼ إلى حفظ النظاـ العاـ بعناصره ، يستدعي توسع 
سمطات الضبط اإلداري، وبالنسبة لتسيير المرافؽ العامة ، تعطيؿ بعض النصوص التي تؤدي إلى عرقمة 

وتعتبر حالة الضرورة أعـ وأوسع مف الظروؼ . 1سيرىا، والضرورة تقدر بقدرىا في كؿ حالة عمى حدى
االستثنائية والتي تعتبر إحدى تطبيقاتيا  ، وحالة الضرورة تأدي باإلدارة إلى اتخاذ التصرؼ الذي يتبلءـ مع 

الظروؼ، حيث ال تمتـز اإلدارة بالقوانيف العادية ما دامت ال تستجيب لدواعي الصالح العاـ في حالة 
الخطروحالة الطوارئ ،ىي احدى تطبيقات الظروؼ االستثنائية، وىذه األخيرة ىي ظروؼ غير عادية وتعتبر 

بمثابة القوة القاىرة، ويرجع الفقو الظروؼ االستثنائية إلى حالة الضرورة االستثنائية، ولقد أخذ القضاء مف 
. 2نظرية الضرورة لمظروؼ االستثنائية واعتبرىا نظرية قانونية تتسع بمقتضاىا دائرة مبدأ الشرعية

    وتعتبر ىذه النظرية مف النظريات العامة في القانوف، حيث أنيا ال يقتصر مجاليا عمى القانوف الدستوري 
نما يتعداه إلى مجاالت القانوف األخرى ، إذ أنيا تعتبر مف النظريات اليامة في مجاؿ القانوف العاـ، حيث  وا 

تمثؿ الجانب االستثنائي لمبدأ المشروعية ، و الفقو والقضاء وخاصة القضاء اإلداري الذي حددىا، حيث وضع 
الشروط والضوابط البلزمة لتطبيقيا، وما اختبلؼ الفقو في تحديد أساس واحد ليذه النظرية إال نظرا لحداثة ىذه 

 .النظرية وكذلؾ اختبلطيا مع غيرىا مف النظريات التي تحكـ عمؿ اإلدارة

إف البداية األولى لنشأة النظرية في القانوف العاـ ، ترجع إلى :   بػػدايػة نػشػأتػيا : الػفػرع الػثانػي 

الفقو األلماني الذي اتخذ منذ البداية النظرية القانونية ليذه النظرية، ويرجع أساسيا إلى كتابات بعض فقياء 
خروج الدولة عمى القانوف في ىذه الحالة ، إلى أف  (ىيكؿ)حيث برر " ىيكؿ وىيرنؾ وغالينؾ"األلماف ، ومنيـ 

الدولة ىي التي أوجدت القانوف وبالتالي فيي تخضع لو مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا، وبسبب ذلؾ فبل تخضع لو 
إذا كانت مصالحيا تتحقؽ في عدـ خضوعيا لمقانوف  الذي يعتبر وسيمة غايتيا ىي حماية الجماعة، ففي ىذه 

                                                           
 .133عبد الفتاح سَت داير، مرجع سابق، ص أنظرٍ   - 1
 .13فيصل كامل علي إمساعيل، مرجع سابق، ص / د - 2
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الحالة إذا لـ تؤدي ىذه القواعد إلى ىذه الغاية فبل يجب الخضوع إلى القانوف ، وما عمى الدولة إال أف تضحي 
قد برر النظرية التي تحؿ بيا الحكومة محؿ السمطة  (جمينيؾ) ، عمما أف الفقيو 1بو مف أجؿ الجماعة

 .التشريعية، تحت ضغط الحوادث لمواجية الضرورة وبكؿ الوسائؿ المتاحة
      وعمى ضوء ىذه اآلراء يتجو الفقو األلماني إلى اعتبار نظرية الظروؼ االستثنائية نظرية قانونية، 

واإلجراءات التي تتخذىا الدولة في أحواؿ الضرورة ىي إجراءات مشروعة وال ترتب المسؤولية عمى اإلدارة، 
وكذلؾ ال ترتب المسؤولية عمى اإلدارة ، وال يجوز لمغير مطالبة اإلدارة بالتعويض عما يمحقيـ مف ضرر مف 

 . 2جراء ذلؾ
المرحمة األولى القديمة، لقد اتخذ :       وأما بالنسبة لمفقو الفرنسي تجد أنو انقسـ إلى مرحمتيف تاريخيتيف ىما

ىذا الفقو النظرية السياسية ، باعتباره جزء مف المدرسة الديمقراطية، ثـ ما لبث أف انتقؿ إلى المرحمة الثانية، 
وفيو اتخذ النظرة القانونية لنظرية الضرورة ، وكاف مف مساعدىا في ىذا المجاؿ، ىو قضاء مجمس الدولة 

الفرنسي، وكاف يستند أصحاب نظرية الضرورة باعتبارىا نظرية سياسية، عمى مبدأ سيادة القانوف، وعمى ىذا 
األساس تكوف جميع اإلجراءات، التي تتخذىا اإلدارة مف أجؿ مواجية أي ضرؼ استثنائي مخالؼ فييا لمقواعد 
القانونية بدعوى الضرورة، ىي إجراءات باطمة وتعتبر غير مشروعة قانونا، وبالتالي تترتب عمييا المسؤولية 

. عمى الحكومة ما لـ يصححيا البرلماف بقوانيف التأمينات
        وىو ما كاف عميو الحاؿ في بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية، حيث استقرت أحكاـ القضاء عمى 

اعتبار نظرية الظروؼ االستثنائية، مجرد نظرية سياسية ال يمكف أف تكوف بذاتيا أساسا قانونيا لمسمطات 

التشريعية لرئيس الدولة لمظروؼ االستثنائية، ففي ىذه الدوؿ ىناؾ ما يعرؼ بحالة الطوارئ، وىي تقابؿ حالة 

، كما يطمؽ البعض عمى النظرية األلمانية ، التي تأخذ مف الطبيعة القانونية لنظرية الظروؼ 3الضرورة

االستثنائية ، بأنيا لـ تكف في حقيقتيا نظرية قانونية، بقدر ما كانت تشكؿ نظرية ديكتاتورية، ولذلؾ لـ تكف 

مقبولة لدى الفقو الفرنسي، ودفع ذلؾ بعضيـ إلى رفض االخذ بالنظرية السياسية، وفضموا عمييا النظرية 

، ولكف بشكؿ مخالؼ ومغاير لمفقو األلماني، ومف الفقياء الفرنسييف الذيف أخذوا بالصورة القانونية 4القانونية

                                                           
 .168ـ، ص 1990إحساف ادلفرحي، النظرية العامة يف القانوف الدستورم كالنظاـ الدستورم يف العراؽ، بغداد عاـ / د - 1
أمُت حسن جاسم، نظرية الظركؼ االستثنائية كبعض تطبيقاهتا ادلعاصرة، رللة جامعة تكريت للعلـو اإلنسانية، كلية القانوف، اجمللد الرابع عشر، العدد  - 2

 . كما بعدىا241ـ، العراؽ، ص 2007، عاـ 08
 .72ـ، ص 1996كاظم احلنايب،سلطة رئيس الدكلة التشريعية يف ظل الظركؼ االستثنائية،ماجستَت،كلية القانوف جامعة بغداد، 3
 .242،كأنظر أمُت حسن جاسم، مرجع سابق، ص 15خالد رشيد دليمي، مبدأ ادلشركعية كالرقابة على اعماؿ اإلدارة، جامعة بغداد كلية القانوف، ص 4
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الذي أباح لمسمطة التنفيذية اصدار قرارات تشريعية، عمى اعتبار الضرورة  (دوجي)لنظرية الضرورة العميد 

. 1تمثؿ استثناء عمى الجانب الشكمي لمبدأ المشروعية، إال أف ىذا االستثناء يبقى  محاط بالشروط والقيود

     ويرجع ظيور نظرية الظروؼ االستثنائية إلى مجمس الدولة الفرنسي ، عندما قاـ بوضع الضوابط الخاصة 

ضفاء مشروعية مف نوع خاص عمى أعماؿ اإلدارة الصادرة في ظميا ، عندما  بيا وذلؾ بتحديد شروطيا، وا 

عمؿ المجمس عمى منح اإلدارة سمطات استثنائية في ظروؼ استثنائية، في ظؿ غياب النصوص الدستورية 

المتضمنة ليذه النظرية، والعمؿ عمى تكممة ىذه النصوص، مما يشوبيا مف قصور وذلؾ بإعطاء اإلدارة 

سمطات كافية لمواجية تمؾ الظروؼ االستثنائية ، عمى أف يعمؿ القضاء عمى تفسير النصوص الدستورية مف 

. 2خبلؿ تحديد مفيوـ ىذه النصوص الغامضة ، وكذلؾ الشروط البلزمة لتحقيقيا

        والمصدر الحقيقي ليذه النظرية ىو القضاء أي قضاء مجمس الدولة الفرنسي، وذىب جانب مف الفقو 

إلى اعتبار أف ىذه النظرية ، ىي مف خمؽ مجمس الدولة الفرنسي خبلؿ الحرب العالمية األولى، حيث أخذ ىذا 

المجمس موقفا مغايرا لموقع محكمة النقض ، إذ اعتمد نظرية الضرورة واف تعددت تسميتيا فأحيانا يسمييا 

 ، وىناؾ مف الفقياء مف يرى بأف ىذه النظرية موجودة 3نظرية سمطات الحرب، وأحيانا يسمييا نظرية الضرورة

الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرىا، : في الفقو اإلسبلمي، ويستندوف في ذلؾ إلى قاعدتي

وىناؾ مف يرى بأنيا مقدرة في الشريعة الغراء ، وىي تمتقي في جوىرىا مع وجيات نظر الفقياء المحدثيف، 

 4 :وليذه النظرية شروط أساسية تتمثؿ في

. ػ قياـ الظرؼ االستثنائي 1       

 . ػاستحالة مواجية الظرؼ االستثنائي بالظروؼ القانونية العادية 2     

.   ػأف يكوف اليدؼ مف النظاـ القانوني االستثنائي تحقيؽ المصمحة العاـ3

                                                           
 .533كجدم ثابت غرباؿ، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية، مرجع سابق، ص  - 1
 .173ـ، ص 1978شاب تـو منصور، القانوف اإلدارم، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة بغداد، عاـ  - 2
 .47حيِت اجلمل، مرجع سابق، ص  - 3
 .47حيِت اجلمل، نفس ادلرجع، ص  - 4
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الػمػطػمب الػثػانػي 
 كالسمػطات كظػيكرىا الظػركؼ االستثػنائية تعريؼ نظػرية

  ػيس الجمػيكرية فػي فرنػساػرئػؿ ػةػػكؿػثنائية الػمخػتػػ    االس          
، نتعرض إلى تعريفيا 1أف ىذه النظرية مف النظريات القانونية الميمة التي أنشأىا قضاء مجمس الدولة الفرنسي

 . وظيورىا كفرع أوؿ ،ثـ السمطات االستثنائية المخولة لرئيس الجميورية في فرنسا كفػرع ثاف
: تػعريػؼ الػظػركؼ االسػتثػنائػيػة كظػيػكرىا : الػفػرع األكؿ 
األوضاع الفعمية التي تؤدي إلى نتيجتيف، وقؼ العمؿ )بأنيا  (J. Riveجوف ريؼ )عرفيا :أ ػ تػعػريػفػيػا 

بالقواعد العادية تجاه اإلدارة، وذلؾ لتطبيؽ اتجاه ىذه القواعد مشروعية خاصة، يقـو القاضي بتحديد مقتضيات 
ىي نظاـ استثنائي تتسع فيو سمطات الضبط ):  ،ويعرفيا أحمد جاد منصور2(ىذه المشروعية الخاصة

اإلداري، وييدؼ إلى مواجية االزمات واالخطار القومية التي تعجز الدولة عف مواجيتيا بما لدييا مف سمطات 
في الظروؼ العادية، وتتعمؽ ىذه الحالة إذا ما قامت ضرورة تحتـ قياـ السمطة التنفيذية بالخروج عف احكاـ 

الدستور والقانوف متى كانت القواعد المتبعة في الظروؼ العادية عاجزة عف تمكيف السمطة اإلدارية مف مواجية 
 ،  بينما نجد أف ىناؾ اتجاه آخر يميز بيف المفيـو الواقعي والقانوني إذ يستمـز عدـ 3(ىذه الظروؼ االستثنائية

ىي تمؾ الظروؼ التي تبرز نمف خبلؿ مفيوميف واقعي الذي )الخمط بينيما، حيث يعرؼ الظروؼ االستثنائية 
يعني حوادث غير عادية تحؿ بالببلد ويتعذر مواجيتيا بالقواعد القانونية التي تواجو الحوادث العادية، ومفيـو 
قانوني الذي يشتمؿ عمى القواعد القانونية التي تضعيا السمطة التشريعية لمواجية ما قد يطرأ مف حوادث ال 

يمكف مواجيتيا وفقا لقواعد القانوف الموضوعة لمواجية  
 
 

                                                           
1- A. DeLaubadère, traité, … Op. Cit., p 292. Voir également C. S. Ch Ad et Ch de droit privé 
réunis, 20 janvier 1967. CCRMA c/ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, H. 
BouChahida et Kheloufi, recueil, … Op. Cit., p 20. « … attendu que la théorie des actes de 
gouvernement et celles des circonstances exceptionnelles sont des créations empiriques de la 
jurisprudence … ». 
2- « Par circonstances exceptionnelles, on entend … certaines situations de fait qui ont le double 
effet de suspendre l’autorité des règles ordinaires à l’égard de l’administration et de déclencher 
l’application des actes d’une légalité particulière dont le juge définit les exigences … » 

 .188ـ، ص 1997أمحد جاد منصور، احلماية القضائية حلقوؽ االنساف، دار أبو اجملد للطباعة، القاىرة عاـ  - 3
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 .1(الحوادث العادية
    وما يستنتج مما سمؼ مف التعاريؼ أنو ىناؾ اختبلفات بارزة وال يوجد ىناؾ اجماع في تعريؼ الظروؼ 

ىي ): االستثنائية، ومف التعاريؼ القريبة مف مضموف الظروؼ االستثنائية ىو تعريؼ الدكتور إبراىيـ درويش
الظروؼ الفجائية أو حاالت واقعية تدفع بالضرورة اإلدارية بسببيا إلى التحرر مف قواعد المشروعية العادية 

 ، أما 2(فتصدر اعماال وتصرفات تعتبر غير شرعية، نظرا ليذه الظروؼ، بشروط معينة وتحت رقابة القضاء
، فيرى بأف ىناؾ بعض القرارات اإلدارية التي تعتبر في الظروؼ العادية قرارات غير مشروعة، قد دم لكبادير

تصبح قرارات مشروعة في بعض الظروؼ ألنيا تصبح ضرورية لتأميف النظاـ العاـ وسير المرافؽ العمومية 
 في ىذه الظروؼ الغير عادية والتي تستفيد مف 3فيحؿ محؿ المشروعية العادية مشروعية الحالة االستثنائية

 .4خبلليا السمطة اإلدارية اتساعا في الصبلحية لـ ينص عمييا القانوف
يرجع ظيور نظرية الظروؼ االستثنائية ألوؿ مرة إلى الحرب : ب ػ ظيكر نظرية الظركؼ االستثنائية 

إف الحرب قد اعتبرىا مجمس الدولة الفرنسي : حيث يقوؿ األستاذ ريفيرو (ـ1918 -1914)العالمية األولى 
ىي الحالة األولى التي أدت إلى انشاء ىذه النظرية، حيث طبقيا ىذا القاضي أوال تحت ما عرؼ باسـ 

فعندما يعرض 5السمطات في حالة الحرب، ثـ تبمورت وأصبحت فيما بعد تحت اسـ نظرية الظروؼ االستثنائية
الموضوع في ىذه الظروؼ االستثنائية عمى القاضي اإلداري فإنو يكتفي بمبلحظة اتساع ممارسة سمطات 

ـ المذاف يتعمقاف بحالة الحصار واضفاء 1878 ـ و1849الضبط اإلداري فقط  ، وىي لـ يتضمنيا قانوني 
صفة المشروعية عمى اإلجراءات المتخذة ، مستندا في ذلؾ إلى نظرية السمطات أثناء الحرب ونظرية الظروؼ 

أف حالة الحرب تخوؿ  (دلموتوسنمرتيف)08/1915/،أعمف مجمس الدولةالفرنسي قراره المؤرخ في 6االستثنائية

                                                           
 .62، ص2000عبد احلميد الشوارب،شائبةعدـ دستورية كمشركعيةقراراعالضلالة الطوارئ كاالكامر العسكرية،منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية،مصر،ط 1
 .138إبراىيم دركيش، نظرية الظركؼ االستثنائية، القسم األكؿ،رللة قضايا احلكومة، مرجع سابق ،ص -2
: أنظرLa légalité d’exceptionفيما خيص مشركعية احلالة االستثنائية  - 3

  - S. Ghaouti, M. B. Etien, La légalité d’exception dans la constitution algérienne du 22 novembre 
1976, RASJep, 4, 1978, p 687. 
4 - « … certaines décisions administratives qui seraient en temps normal illégales peuvent devenir 
légales en certaines circonstances parce qu’elles apparaissent alors nécessaires pour assurer l’ordre 
public et la marche des services publics. Au contenu de la légalité normal se trouve ainsi substituée 
dans de telles circonstances  une légalité d’exception dans laquelle l’autorité administrative bénéficie 
d’une extension de compétences qui n’étaient pas prévues dans la loi », A. De-Laubadère, traité, Op. 
Ci. P 292. 
5- F. P. Benoit, Op. Cit. p 55. 

6- A. Mahiou, cours d’institutions, Op. Cit. p281. A. De-Laubadère, traité …, Op. Cit. p 642. 
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ـ أصدر قراره 1918، وفي سنة 1لجية الضبط اإلداري إصدار قرارات ال تكوف مف صبلحياتيا في وقت السمـ
ـ في قضية ىرياس، وىو القرار الذي يعتبر مبدئيا فيما يتعمؽ بقضاء مجمس 1918 جواف 28المؤرخ في 

الدولة الفرنسي ، حيث اعتبر مجمس الدولة مرسوما يتضمف تعميقو مف طرؼ الحكومة لمضمانات التأديبية التي 
فيما يتعمؽ -نص عمييا القانوف لصالح الموظفيف مشروعا بسبب الظروؼ االستثنائية الحرب العالمية األولى

، لقد توسع القضاء الناشئ 2السيدتاف دوؿ ولوراف28/02/1918بالحريات العمومية، أنظر كذلؾ مجمس الدولة 
ـ إلى قضايا أخرى عديدة كالثورات السياسية المترتبة عف الحرب التحريرية في 1945-1939أثناء الحرب 

وكذلؾ  ( السيدة دي الميرت1952 مارس 27محكمة التنازع )الجزائر وغيرىا بعد الحرب العالمية الثانية 
، وكذلؾ حبلت االضطراب (ـ جريجيوف18/04/1947مجمس الدولة )حاالت التيديد باإلضراب العاـ 

  .االجتماعي

 وبناء عمى تمؾ الحاالت العديدة والمتعددة التي ىيئت الظروؼ وأدت إلى وضعية غيرعادية تستمـز عمى 
اإلدارة اتخاذ اإلجراءات البلزمة ،حتى ال يصبح الصالح العاـ في خطر، وال يمكف لئلدارة أف تطبؽ القوانيف 

. 3العادية بسبب تمؾ الظروؼ الغير عادية

: السمطات االستثنائية المخػكلة لرئيس الجميكرية في فرنسا : الػفػرع الثانػي
ـ يخوؿ رئيس الجميورية السمطات االستثنائية عندما تصبح 1958إف المشرع الدستوري الفرنسي في دستور 

مؤسسات الجميورية واستقبلؿ األمة وسبلمة الوحدة الترابية أو في حالة ما إذا كانت تنفيذ التزاماتيا الدولية 
،وما تجدر مبلحظتو ىو أف الفقو الفرنسي ينظر إلى ىذه المادة عمى أساس  (16ـ )ميددة بشكؿ خطير وحاؿ 

أنيا النص التأسيسي لنظرية الظروؼ االستثنائية التي كاف القضاء قد سنيا ، وىي تتعمؽ بالحالة القصوى 
نما تقوـ بإعبلف المبدأ الذي  لخطورة الظروؼ االستثنائية ، وىي ال تحصر كؿ مجاؿ الظروؼ االستثنائية وا 
يتضمف السمطة االستثنائية، أما مف حيث الرقابة فتتـ مف طرؼ القضاء حوؿ مدى احتراـ إجراءات إعبلف 

الحالة االستثنائية، ىؿ تـ اإلعبلف بعد االستشارة الرسمية لموزير األوؿ ولرؤساء المجمس التشريعييف وبعد أخذ 
فيما يخص البلئحة  (16)رأي المجمس االستشاري ، وكذلؾ يراقب االجراءات المتخذة مف حيث تطبيؽ المادة 

المستقمة أي مدى مشروعية تدخؿ اإلجراءات االستثنائية في مجاؿ المحفوظ لموائح  المستقمة كما تنص عميو 
 مف الدستور، فالقضاء ال يراقب مدى توافر الشروط الدستورية وال في مدى مشروعية اإلجراءات 37المادة 

                                                           
 .25مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص / د - 1

2- CE 28 février 1919, Dame Dol et Laurent, voir GAjA. 
3- J. Rivero, Ibid, pp 88-89. 

 .48ناصر لباد، مرجع سابق، ص / أنظر د   - 



292 
 

المتخذة، وبالتالي فقرار رئيس الجميورية بإعبلف الحالة االستثنائية يعتبر مف اعماؿ السيادة ال يخضع لرقابة 
 .1قضاء اإللغاء

الػمػطػمػب الػثػالػث 
   حالتػاالحصاركالطكارئ كأنكاع ىذه األخيرة كحدكد نظريةالظركؼ اإلستثنائية 

  : إلى حالتي الحصار والطوارء ثـ أنواع ىذه األخيرة وحدودىا في الفروع التالية  باختصارنتعرض
 فيما تعبير واضح عف قصور القواعد القانونية :حالػتػا الحػصػار كالػطػكارلء : الػفػرع األكؿ 

والنصوص الدستورية التي عجزت في ىذه الظروؼ االستثنائية عف حماية مرافؽ الدولة ومؤسساتيا ، الذي 
يؤدي إلى تعرض األمف والنظاـ العاـ فييما إلى خطر جسيـ ييدد كيانيا مما دفع بسمطاتيا الضبطية 

بالتضحية في ىذه الحالة بالشرعية الدستورية حفاظا عمى االمف والنظاـ العاـ والدولة في حد ذاتيا، لقد ميز 
الفقو اإلداري الفرنسي بيف الحالتيف حيث اعتبرحالة الطوارئ أخؼ تقييدا لمحريات العامة مف حالة الحصار 

 :، ونظرا الختبلفيما سوؼ نتعرض إلى تعريؼ وتقنيف كؿ حالة عمى حدى 2التي يعتبرىا أكثر تقييدا
حؽ )إف حالة الحصار ىي : لقد عرفيا بعض أساتذة القانوف ومف ىذه التعاريؼ نذكر: ػ حػالػة الػحػصػار1

عاـ معترؼ بو في أنظمة دستورية أخرى والتي تتميز عف طريؽ توسيع السمطات االستثنائية التي يمكف في 
، وفي تعريؼ آخر 3(بعض الحاالت أف تقمص مف الحريات العامة المضمونة في الدستور والتشريعات األخرى

التي تعتبر حالة تمكف مف مواجية أشد الظروؼ التي تعجز فييا السمطات المدنية عند مباشرة مياميا )وىي 
والتصدي ليذه الظروؼ ، ويكوف ذلؾ في أغمب األحياف بسبب الحرب أو االضطرابات الداخمية بحث تحؿ 

السمطات العسكرية محؿ السمطات المدنية، ويقـو كذلؾ القضاء العسكري محؿ القضاء العادي في الكثير مف 
تتبمور في مجموعة مف اإلجراءات القانونية )، وعرفت حسب النظاـ التشريعي الفرنسي وىي 4(المجاالت

الموجية لحماية التراب الوطني في حالة خطر الحؽ نتيجة لحرب خارجية أو تمرد عسكري، ويجب أف ال 
تكوف متضاربة مع حالة الطوارئ التي يمكف أف تعمف في 

  

                                                           
 .27راجع مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  - 1

2- D. Roland Drago, l’état d’urgence, Op. Cit. p 693. 
3- Roland Drago, L’état d’urgence, (loi du 33 avril et 07 août 1955) et les libertés publiques, RDP 

1955, p 693. -،ماجستَت يف القانوف العاـ ،جامعة اجلزائر ،معهد احلقوؽ كالعلـو اإلدارية    بن (دراسة مقارنة)آثارحالة الطوارلء: مشاخ عبد الفتاح،
 .17 ك16ـ ، ص 96/97:عكنوف، سنة

 .70ـ، ص 1990نفية عبد الرمحاف، الظركؼ االستثنائية يف القانوف اجلزائرم، رسالة ماجستَت، جامعة عنابة، سنة  - 4
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حالة ذات صمة )فوزي أوصديؽ فيعرفيا /  ، أما د1(ظرؼ استثنائي نتيجة لحالة خطيرة عمى النظاـ العاـ
باألعماؿ التخريبية أو األعماؿ المسمحة أو حدوثبعض الكوارث الطبيعية، وىذا ما قرر فعبل أثناء زلزاؿ 

 ، أما تعريفنا الذي نقترحو لحالة 2(الشمؼ، بينما حالة الطوارئ ىي مرحمة تحضيرية وأولية لمحاالت االستثنائية
نتاج صورة مف صور الظروؼ غير العادية كالكوارث الطبيعية أو الفتف المسمحة أو الحرب، )الحصار، فيي 

تطغي فييا المشروعية االستثنائية عف المشروعية العادية وتتقمص فييا الحريات العامة بدافع الحفاظ عمى 
ـ المعدؿ 09/08/1949، وقننت مف طرؼ المشرع الفرنسي بالقانوف المؤرخ في (النظاـ العاـ ومرافؽ الدولة

 .ـ03/04/1978بموج القانوف المؤرخ في <
ـ بأنو ال تعمف حالة الحصار إال في 1958 مف دستور 36 أما المشرع الدستوري فقد نص في منطوؽ المادة 

وبناء عمى ىذه المادة أيضا فإف حالة الحصار تتـ . حالة خطر داىـ ناتج عف حرب أجنبية أو ثورة مسمحة
 يوما وال يمكف تمديدىا إال نمف طرؼ 12بواسطة مرسـو يتخذ في اجتماع مجمس الوزراء وتكوف مدتيا 

، أما في حالة استحالة اجتماع كؿ مف مجمس النواب ومجمس الشيوخ، ففي ىذه الحالة بإمكاف رئيس 3البرلماف
الجميورية اعبلف حالة الحصار بناء عمى رأي مجمس الوزراء مع وجوب اجتماع مجمس النواب والشيوخ يوميف 

 ،  و في حالة حؿ غرفة النواب إلى غاية اعبلف االنتخابات، ففي ىذه الحالة بإمكاف إعبلنيا مف 4بعد ذلؾ
. 5طرؼ رئيس الجميورية

، ففي ىذه الحالة تسمح 6    أما بالنسبة لمصبلحيات األمنية فإنيا تتحوؿ إلزاميا لمسمطة العسكرية بقوة القانوف
ليا بتقميص أكبر لمحريات العامة والفردية حماية لؤلمف والنظاـ العاـ في الدولة، حيث تتسع اإلجراءات التي 

تتخذىا سمطات الضبط بحيث يسمح القانوف ليذه األخيرة باتخاذ إجراءات كانت تمنع مف اتخاذىا في الحاالت 
العادية مثؿ التفتيش ليبل ونيارا، إبعاد بعض األشخاص ووضعيـ تحت اإلقامة الجبرية، منع االجتماعات 

                                                           
. 16 مشاخي عبد الفتاح،  آثار حالة الطوارلءمرجع سابق، ص 1

  - VoirEncyclopédieDalloz, III DrIn S I, 1968, 01. 
 .133، ص 3ـ، ج 1994: ،سنة1فوزم أكصديق، الوايف يف شرح القانوف الدستورم، ط / د - 2

3- Voir Juris Classeur Pénal – Lois pénales, annexes n° 2, année 1986, p 02. 
  - Jaque Robert, les situations d’urgences en droit administratif, in revue internationale de droit 
comparé, n° 02, avril – juin 1990, p 756. 

 .ـ حلالة الطوارئ الفرنسي1960 أفريل 15 من قانوف 02راجع ادلادة  - 4
5- Voir l’article 30 de la loi du 03/03/1878 In Juris Classeur Pénal – Lois Pénales, annexes n° 02, 
année 1986, p 02. 

 .19، مشاخي عبد الفتاح، آثار حالة الطوارئ، مرجع سابق، ص . ـ26/12/1944 من ادلرسـو الصادر يف 07أنظر ادلادة رقم  - 6
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 عمى ىذه الحالة 1إلخ، وبإيجاز فإنو فيما يخص النتائج المترتبة...والمنشورات التي تؤدي إلى الفوضى، 
: نجمميا في النقاط التالية

 . ػ   يجب ارجاع األسمحة والذخيرة والمساعدة عف البحث عنيا ونزعيا1
 . ػ  التفتيش ليبل ونيارا في منازؿ المواطنيف2
 ػ القياـ بإبعاد األشخاص ذوي السوابؽ العدلية واألشخاص الذيف ليس ليـ عناويف محددة في أماكف معينة 3

 .في حالة الحصار
 . ػ   منع االجتماعات والمنشورات4
 ػ اتساع صبلحيات المحاكـ العسكرية بحيث يتنـ نقؿ محاكمات المساس باألمف العمومي مف القضاء 5

 .2الجزائي العادي إلى القضاء العسكري حتى تتمكف لمنظر في المخالفات التي يرتكبيا المذنبوف
تتمثؿ في حموؿ السمطة العسكرية محؿ : ألكلىا:في ضوء ما سمؼ ذكره نستخمص نتيجتيف أساسيتيف ىما

السمطة المدنية مف حيث تولي سمطات الضبط اإلداري، واتساعا ومحاكمة المساس باألمف العاـ مستندا إلى 
تقييد الحريات األساسية لضرورة حفظ النظاـ العاـ : الثانية.3القضاء العسكري بدال مف القضاء الجزائي العادي

الذي يقتضي إعطاء اإلدارة العسكرية سمطات ضبطية واسعة ولو عمى حساب الحريات العامة والفردية بسبب 
إيثار المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة التي يحمييا الدستور، ومع ذلؾ فإف القاضي اإلداري يحتفظ 

. لنفس بقدر مف الرقابة لمنع التسمط المفرط واالستبداد
 إف حالة الطوارئ ىدفيا توسيع سمطات الضبط اإلداري بغرض الحفاظ عمى النظاـ : ػ حػالػة الػطػكارئ 2 

العاـ ومرافؽ الدولة، وظيرت ىذه الحالة في فرنسا نتيجة لمحرب التحريرية الجزائرية وعجز مؤسسات الدولة 
عبلف ىذه الحالة . الفرنسية مواجية ىذه الثورة مما أدى إلى تدىور الحالة األمنية وا 

      ولقد عرؼ أساتذة القانوف ىذه الحالة كؿ عمى حسب منظوره وزاويتو التي يرى فييا الموضوع حيث 
. 4(نظاـ قضائي لحالة الطوارئ يعتبر أكثر خطورة مف حالة الحصار)ىي  (فيدؿ)عرفيا 

                                                           
، 07، 04 منو ادلعتمد من طرؼ ادلشرع اجلزائرم أصال يف مرسـو حالة احلصار، ال سيما يف مواده 09ـ ادلادة 09/08/1849أنظر ادلرسـو الصادر يف  - 1

 .، حيث صلد التشابو الكبَت بينهما رغم اختالفهما يف أسياب اعالهنما كظركفهما كمفهومهما جذريا09 ك08
. 420أنظر يف ىذا الصدد، أمحد زليو،ادلنازعات االدارية ، ادلرجع السابق، ص  - 2

. 28مسعود شيهوب، ادلرجع السابق، ص    - 
  - J. River, Op. Cit. p 434. 
3 - Vedel et Det vol, ve droit administratif, uf Paris, 1982, p 421. 

أما يف اجلزائر فقد صدر ادلرسـو التشريعي الذم نص على احداث رلالس قضائية خاصة حملاكمة مرتكيب اجلرائم اإلرىابية أك التخريبية كىذا بعد اعالف    - 
حالة احلصار قانونا، كبعد مدة ًب إلغاؤىا كأعيد النظر يف بعض مواد قانوف اإلجراءات اجلزائية اليت تتماشى كحالة احلصار كالطوارئ ألنو قضائيا دل يفرؽ بُت 

  .80دلزيد من التفصيل راجع مشاخي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص . احلالتُت، احلصار كالطوارئ،كجعل من القضاء الفرنسي مصدرا أساسيا لو
 .09عن مشاخي عبد الفتاح، آثار الطوارئ، مرجع سابق، ص  - 4
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حالة شغب مدنية عمى غرار حالة االنتفاضة أو فوضى عامة، أما حالة )ىي  (كوتاف)      أما األستاذ 
نظاـ ): فيعرفيا كالتالي،ىي (روالند دراجو)، أما األستاذ 1(الحصار فيي خاصة باليجـو الخارجي أو الحربي

استثنائية تسمح ليا بتقميص ممارسة الحريات العامة  (سمطات)استثنائي تمنح فيو السمطات المدنية امتيازات 
أو حالة  (االحكاـ العرفية)التي ال يسمح بتقميصيا في ظؿ القانوف العاـ في األحواؿ العادية، لذلؾ يقترب مف 

حالة الحصار فإف  (حالة االحكاـ العرفية)الحصار، غير أنيما يختمفاف في مسألة جوىرية، وىي أنو في 
السمطات العسكرية ىي المقيدة لمسمطات االستثنائية، بينما في حالة الطوارئ فإف السمطات المدنية ىي 

ىدؼ حالة الطوارئ )فيعرفيا بأف  (بف عرفة عبد العزيز)،أما األستاذ 2(الممارسة ليذه السمطات االستثنائية
 ، 3(والحصار ىو مواجية أحداث داخمية، بينما الحالة االستثنائية تتعمؽ أكثر بمواجية أحداث خارجية

مف التعاريؼ الشاممة والواضحة، وليذا نضيؼ رأينا إلى  (روالف دراجو)نستخمص مما سمؼ أف تعريؼ األستاذ 
رأي مؤيديو، ىذا مف جية ومف جية أخرى، إف ىذه الحالة تشبو الحالة األولى وتختمؼ مف ناحية بقاء 
السمطات المدنية، ىي التي تسير حالة الطوارئ وال تحوؿ سمطتيا إلى السمطات العسكرية كما في حالة 

أما بالنسبة لتقنيف ىذه الحالة، فنجد القانوف المؤرخ في . الحصار، فيذه األخيرة أكثر صرامة مف حالة الطوارئ
ـ وىذا التقنيف ليس 15/01/1960ـ بأمر 1955 أوت 07ـ الذي عدؿ بالقانوف المؤرخ في 03/04/1955

نما إضافة تطبيؽ آخر مف تطبيقات الحالة االستثنائية . 4اليدؼ منو ىو إلغاء حالة الحصار وا 
     والجدير بالذكر أف حالة الطوارئ تقرر بنفس طريقة حالة الحصار أي بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء، 

، وىذا بعد دراسة اآلثار الناجمة 5 يوما وال يمكف تمديدىا إال عف طريؽ البرلماف ولمدة محددة وبقانوف12لمدة 
عف إعبلنيا، وفي حالة الطوارئ استمرار لمبدأ سيادة القانوف ومبدأ المشروعية وكذلؾ الرقابة القضائية في 

. جميع الظروؼ عمى شريطة أال تكوف عمى حساب المؤسسات الدستورية 
 ،  والخطر الداىـ الناتج عف 6 وتجنبا لمجوء إلى حالة الحصار والتي تأتي كدرجة أخطر مف حالة الطوارئ

المساس الخطير بالنظاـ العاـ أو عف احداث تشكؿ بطبيعتيا وبخطورتيا نكبة عامة ىو سبب إعبلف حالة 
أما مف حيث آثارىا فيي تتمثؿ في توسيع سمطات الضبط . الطوارئ، وليس ألسباب اجنبية أو الثورة المسمحة

                                                           
1- P. Coutant, R. Administrative 1960, p 404. 
2- Encyclopédie Dalloz Pénal III, D.R.I.N.S.I./1968, p 01. 

نقال عن األستاذ عبد الفتاح مشاخي، . 14ـ، ص 1979ـ، رسالة ماجستَت لسنة 1976 نوفمرب 22عبد العزيز عرفة، الظركؼ االستثنائية يف دستور  - 3
 .10مرجع سابق، ص 

4- Vedel et Del Volve, droit administrative, Op. Cit. p 421 et 422. 
 .29عن األستاذ مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص . 421 ك420فيدؿ كديل فولفي، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص  - 5
 .15األستاذ مشاخي عبد الفتاح، آثار حالة الطوارئ، مرجع سابق، ص  - 6
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اإلداري المخولة لمسمطات الضبطية بغرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ ومرافؽ الدولة ، ونتائجيا قريبة جدا مف 
. نتائج حالة الحصار

أو وزير الداخمية ىي التي تمارس سمطات الضبط  (Le préfetالمحافظ )      إال أف السمطة المدنية سواء 
المتسعة، وبإمكاف ىذه السمطات اإلدارية أف تمنع السير واإلقامة في بعض األماكف، كما ىو الحاؿ اثناء حرب 

التحرير في الجزائر فيما يخص سياسة المناطؽ المحرمة، إلعاقة نشاط جيش التحرير الوطني، كما تمنع 
 االجتماعات والمنشورات الصحفية والبرامج االذاعية، والتفتيش ليبل ونيارا وتطمب تسميـ األسمحة

 : أنػكاع حػالػة الػطػكارئ كحػدكدىػا: الػفػرع الػثانػي 

ػ  :أ نػكاعػيا  ػ 1 
:    حالةالطوارئ الحقيقية وحالة الطوارئ السياسية: إف الفقياء قسموىا إلى حالتيف

 يطمؽ عمييا حالة االحكاـ العرفية العسكرية  مصطمح طارئ في المغة : حػالػة الػطكارئ الػحػقػيػقػيػةأػ 

، الذي يطمؽ أصبل لمتعريؼ بعممية الحصار الحربية التي تقوـ بيا القوات بيف دولتيف (Siège)الفرنسية 
 ، وعرفت بأنيا حالة الحصار الحقيقي والتي يمكف أف تعمف مف قائد المكاف المحاصر أو الحربية 1فأكثر

 ، وقد 2المسمحة في ميداف القتاؿ لبلستيبلء عمى موقع أو عمى حصف، أي بمعنى حالة قياـ الحرب الميدد
أطمؽ اصطبلح حالة الطوارئ في البداية عمى مجرد الحالة الفعمية الطارئة نتيجة العدواف الحربي الفعمي  بيف 

: دولتيف أو أكثر، فاألحكاـ العرفية العسكرية قد يعني بيا أحد المعاني الثبلث
 ىو عندما يستخدـ القانوف العرفي لمتصبير عف قواعد الضبط والضبط العسكري والتي تسري عمى افراد :األكؿ

. القوات المسمحة
 فيستخدـ القانوف العرفي ليقصد بو القانوف الصادر عف سمطات االحتبلؿ العسكري والخضوع : أما الثاني

. لقوات األعداء
 فالقانوف العرفي يقصد بو القانوف الصادر عف السمطات العسكرية الوطنية إباف تولييا االشراؼ عف :الثالث 

ويرى . األرض في فترات الطوارئ، سواء بسبب تيديدىا بغزو أو تييؤىا لو، أو بسبب اضطرابات مدنية
البعض أف االحكاـ العرفية العسكرية تتسع لتشمؿ القوانيف الصادرة عف السمطات العسكرية إباف تولييا 

. االشراؼ عمى األرض في فترات الطوارئ والقوانيف الصادرة عف سمطات االحتبلؿ 

                                                           
1- Larousse, droit administratif, 1946, p 955. Siège : opération d’une armée devant une place ou une 
ville fortifier pour s’en emparer. 
2- André De Laubadère, Op. Cit. p 598, L’état de siège réel, lequel peut être déclaré par le 
commandant d’une place assiégée ou menacée. 
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     ونستنتج أف حالة الطوارئ الحقيقية أواالحكاـ العرفية تكوف إباف تولييا االشراؼ عمى األرض في فترات 
الطوارئ،والقوانيف الصادرة عف سمطات االحتبلؿ وىذا في حاالت االحتبلؿ العسكري والخضوع لقوات 

. 1األعداء
     بينما يرى البعض بأف االحكاـ العرفية العسكرية تكوف عندما يحتؿ العدو بعض أراضي الوطف فيمتـز 

 ، ونستنبط 2السكاف بحكـ الضرورة بالدفاع عف وطنيـ، وىو يؤدي إلى فرض النظاـ العسكري عمى إدارة الببلد
مف المضموف السابؽ بأف االحكاـ العرفية العسكرية تقتضي قياـ حالة الحرب، وىذه الحالة تعمف مف أجؿ 

الدفاع عف الوطف ومواجية العدواف العسكري، فضرورة الدفاع عف الوطف ىي أساس االحكاـ العرفية 
العسكرية، وىو ما يؤديو البعض وال يكفي احتماؿ اندالع الحرب بيف لحظة وأخمى إلعبلف حالة الطوارئ 

 ػ   انتقاؿ صبلحيات 1 :     3الحقيقية ألف إعبلنيا سيؤدي إلى إجراءات استثنائية ونتائج خطيرة، وأىميا
السمطات المدنية إلى السمطة العسكرية، واالصؿ أف يتـ ىذا االنتقاؿ بمجرد إعبلف العمؿ بحالة الطوارئ دوف 
أف يتوقؼ ذلؾ عمى إرادة السمطة المدنية مع استمرار السمطة المدنية في ممارسة السمطات التي لـ تنقضيا 

. السمطة العسكرية
 .ػ تولي السمطة العسكرية اختصاصات واسعة تصؿ إلى حد مصادرة حريات االفراد، وحقوقيـ وممكيتيـ2
 . ػ  تشكؿ محاكـ أو مجالس عسكرية يدخؿ في اختصاصيا محاكمة المدنييف3

 Faits de)      نستنبط أف حالة الطوارئ الحقيقية أو االحكاـ العرفية تكوف أصبل نتيجة ألعماؿ الحرب 
guerre) 4وعمى أماكف الحرب التي يحاصرىا العدو . 

 ، وحالة الطوارئ 5     كما يفترض كذلؾ إعبلنيا عمى المناطؽ العسكرية التي تفرض عمييا حالة الدفاع
العسكرية حتى ولو تحددت بمناطؽ القتاؿ إال أنيا تمتد إلى أي موضع تباشر فيو االعماؿ العسكرية ميما 

 ،  حوصمة مما سبؽ، نجد أف حالة الطوارئ الحقيقية أو االحكاـ العرفية 6بعدت بينو وبيف ميداف القتاؿ نفسو
. العسكرية أنيا قد تقمؽ داخؿ الدولة 

  وقد تشمؿ إقميـ الدولة كمو أو جزء منو، ويجد أف يحدد في اعبلف المكاف الذي تشممو حالة الطوارئ، وكما 
يمكف أف تعمف خارج حدود الدولة، كإعبلف االحكاـ العرفية العسكرية في الببلد المحتمة، ويكوف إعبلنيا مف 

قبؿ سمطات االحتبلؿ العسكري، وىدفيا ىو تأميف القوات المتحاربة، وضماف سبلمتيا والمحافظة عمييا، وتعمف 

                                                           
 .67ـ، ص 1987مجيل قدكرة، نطاؽ الشرعية اإلجرائية يف الظركؼ االستثنائية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، عاـ / أنظر د - 1
 .285 ك284ـ، ص 1977أمحد فتحي سركر، الشرعية الدستورية كحقوؽ االنساف يف اإلجراءات اجلنائية، دار الطباعة احلديثة، عاـ / راجع د - 2
 .15 ك14ـ،ص 1992مكرريف قانوف الطوارئ،دارالنهضة العربية،مصرعاـ 03 ك02فتحي فكرل،االعتقاؿ،دراسة للمادتُت/ ػد3

4- Henri Coste, traité politique de droit, 1932, p 348. 
  - « L’état de siège proprement dit s’applique aux places de guerre assiégées par l’ennemi ». 

 .، مرجع سابق33فيصل كامل علي إمساعيل، ص / مشار إليو يف ىامش د   - 
 .286أمحد فتحي سركر، ادلرجع السابق، ص / د - 5
 .405القضاء األمريكي، قضية رلموعة الدستور األمريكي، ص  - 6
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في مستعمراتيا، ويختمؼ االمر بيف حالة الببلد المحتمة عف الببلد الذي يكوف تحت الوصاية، فاألوؿ يكوف 
. 1إعبلنيا مف طرؼ سمطات االحتبلؿ، أما في الثانية فيتـ إعبلنيا مف طرؼ حكاـ ىذا الببلد

 وتعمف حالة الطوارئ السياسية عند قياـ خطر داىـ  :حػالػة الػطػكارئ السيػاسيػة أك الصػكريػةب ػ 

ييدد أمف وسبلمة الدولة وذلؾ نتيجة التيديد بوقوع حرب، أو قياـ اضطرابات داخمية لحالة العصياف والتمرد أو 
وقوع كارثة عامة، وليذا يكفي إلعبلف حالة الطوارئ السياسية توافر خطر الحرب أووقوعيا فعبل، وىذا الخطر 

. 2ييدد أمنيا الداخمي أو الخارجي
 يطمؽ عمييا األحكاـ العرفية السياسية، والذي يمكف أف يشمؿ إعبلنيا حسب درجة 3      بينما نجد البعض

الخطر في جميع أراضي الببلد أو بعضيا ، واالحكاـ العرفية السياسية تختمؼ عف االحكاـ العرفية العسكرية ، 
حيث أف االحكاـ العرفية السياسية تعمف بمجرد خطر الحرب، بينما نجد أف االحكاـ العرفية العسكرية تعمف عند 

. قياـ الحرب فعبل
وما يجدر ذكره ىو أف أسباب االحكاـ العرفية السياسية تزيد بحدوث ما ييدد النظاـ العاـ أو األمف الداخمي، 
وكذلؾ يختمؼ النظاماف مف حيث أف االحكاـ العرفية العسكرية تعمف بسبب نشوب الحرب أي وقوعيا فعبل، 

بينما االحكاـ العرفية السياسية يقتصر إعبلنيا عمى الخطر الناجـ عف الحرب أو التيديد بيا وأماحالة الطوارئ 
.       فيواالجراء الذي يمكف االلتجاء إليو ألسباب سياسية 

أيضا مف حيث أنو نظاـ عسكري  (حالة الطوارئ الحقيقية وحالة الطوارئ السياسية)  ويختمؼ النظاماف 
يفترض أف يطبؽ في مناطؽ معينة بناء عمى رغبة القائد العسكري، وىو قد يكوف خارج حدود الدولة في حالة 
قياـ الحرب، أو داخؿ أراضي الدولة عند تعرضيا لمغزو أو لبلضطرابات الواسعة التي تصؿ إلى مرحمة التمرد 

 ، وفي حالة إعبلنو يتـ 4والتي تمثؿ حرب أىمية وليس مقصورا عمى زمف الحرب وعمى أراضي الدولة المحتمة
تعطيؿ العمؿ بالقوانيف العادية التي تطبقيا المحاكـ العادية ليسود بدليا القانوف العسكري، كذلؾ تعطؿ المحاكـ 
العادية عف ممارسة واجباتيا وتشكؿ بدال منيا محاكـ عسكرية وتطبؽ أحكاـ القانوف العسكري بدال مف احكاـ 

القانوف المدني وفي حالة إذا ما فرض في مناطؽ خارجية في زمف الحرب 
إف أصولو وضوابطو تدخؿ في مجاؿ العبلقات التي ينظميا القانوف الدولي، أما في حالة ما إذا فرض داخؿ 

إقميـ الدولة فتنظمنو قواعد القانوف العسكري، و نشير إلى حالة الطوارئ في نصوص االتفاقيات الدولية 
بإيجاز، نجد أنو ىناؾ عدة معاىدات دولية التي تناولت حالة الطوارئ، مثؿ االتفاقية الدولية لحقوؽ االنساف، 

                                                           
، 13ـ، جامعة اإلسكندرية، ص 66:زكريا زلفوظ، حالة الطوارئ يف القانوف ادلقارف كتشريع اجلمهورية العربية ادلتحدة، رسالة دكتوراه، عاـ / راجع د1

فيصل كامل علي إمساعيل، سلطات الضبط اإلدارم أثناء حالة الطوارئ يف مصر كفرنسا كالواليات ادلتحدة االمريكية، دراسة مقارنة، رسالة / أنظر د   - 
 . كما بعدىا34دكتوراه، القاىرة، ص 

 .15فتحي فكرم، ادلرجع السابق، ص / د-  كما بعدىا ،285أمحد فتحي سركر، ادلرجع السابق، ص / أنظر د - 2
 .69 ك68مجيل قدكرة، ادلرجع السابق، ص / راجع د - 3
 .35 ك34فيصل كامل علي إمساعيل، مرجع سابق، ص /   ، أنظر د25زكريا زلفوظ، مرجع سابق، ص / أنظر د - 4
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 عمى أنو في حالة الحرب أو الخطر العاـ الذي ييدد حياة األمة يجوز 15/1حيث نصت في أحكاـ المادة 
لكؿ دولة موقعة أف تتخذ تدابير تخالؼ االلتزامات المبينة باالتفاقية في حدود ال تتعدى ما تحتمو مقتضيات 
الحاؿ ، ويشترط أال تتعارض ىذه التدابير مع االلتزامات األخرى المقررة في القانوف الدولي ، كما جاء أيضا 

في زمف الحرب أو الخطر العاـ أو ) مف االتفاقية االمريكية لحقوؽ االنساف عمى أنو 27/1في احكاـ المادة 
أي طوارئ أخرى تشكؿ أزمة أو تيديدا لؤلمة أو استقبلؿ الدلة الطرؼ فإنو يمكف ليذه األخيرة أف تتخذ 

، وما يتجمى مف نصوص  (اإلجراءات التي مف شأنيا تعطيؿ االزمات التي تحممتيا بمقتضى االتفاقية
. االتفاقيتيف السابقتيف أف الحرب تعتبر ظرفا استثنائيا بموجب نص صريح فييا 

 قد وردت خموا مف ذكر الحرب، إذ نصت في 4/1   أما االتفاقية الدولية لمحقوؽ المدنية، نجد أف المادة 
يجوز لمدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية في حالة الطوارئ العامة التي تيدد حياة األمة أف تتخذ : احكاميا أنو

مف اإلجراءات ما يحميا مف التزاماتيا التي نصت عمييا ىذه االتفاقية بما تقتضيو لدقة متطمبات الوضع عمى 
 ، وتأسيسا عما سمؼ يتضح مف 1(أال تتنافى ىذه اإلجراءات مع التزاماتيا األخرى طبقا لمقانوف الدولي

النصوص الدولية بأف حالة الطوارئ تشمؿ الظروؼ االستثنائية في حالة الحرب، وغير حالة الحرب مف 
، واالرىابية وأعماؿ التخريب 2االزمات السياسية الخطيرة مثؿ أعماؿ العنؼ المسمح واالضطرابات الداخمية

الداخمي، أو أف يكوف الظرؼ ىو بسبب الكوارث الطبيعية ، مثؿ الزالزؿ والبراكيف أو الفيضانات أو الجفاؼ أو 
. التصحر أو انتشار الحرائؽ، وبذلؾ أخذت بالمفيـو الواسع لحالة الطوارئ

الظروؼ االستثنائية في النظـ الوضعية تعتبر مبررا مف : ػ حػدكد نػظػريػة الػظػركؼ االسػتػثػنػائػيػة 1
مبررات اتساع سمطات الضبط اإلداري، وىذا بطبيعة الحاؿ يكوف عمى حساب حرية االفراد، مما دفع بمجمس 

  :3الدولة الفرنسي أف يضع عدة قيود تتمثؿ في

 يجب أف تكوف سمطات الظروؼ االستثنائية مقصورة خاصة بيذه الظروؼ فقط دوف غيرىا، وىذا بالقدر :أكال
الضروري لمواجيتيا، ومثاؿ ذلؾ ىو حكـ مجمس الدولة الفرنسي بعدـ مشروعية قرار صادر عف مدير السكف 

 ، وكذلؾ ألغى قرارا صادرا مف أحد المحافظيف 4يفرض قيودا عمى تناوؿ المواد الغذائية لمدة غير محدودة
. 5برفض تنفيذ حكـ خبلؿ مدة حددىا المحافظ سمفا

                                                           
 .ـ16/12/1966االتفاقية اليت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف  - 1
. ـ2005ما حدث يف فرنسا، االضطرابات األخَتة من األجانب ادلهاجرين كأحداث العنف اليت تلت ىذه االضطرابات يف شهر ديسمرب عاـ  - 2

 .37فيصل علي كامل إمساعيل، مرجع سابق، ص / أنظر د   - 
 .118 ك117سليماف الطماكم، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، ص / راجع د - 3
 .12، القسم الثالث، ص 1945 رلموعة سَتم سنة DellelDeasesseـ يف قضية 1944 مايو 19حكم رللس الدكلة الصادر يف  - 4
 .457، رلموعة دالوز، ص consorts Perrinـ، يف قضية 10/02/1950حكم اجمللس الصادر يف  - 5
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 أف يكوف الغرض مف اإلجراءات االستثنائية ىو حماية النظاـ العاـ ، وضماف سير المرافؽ العامة، حيث :ثانيا
ال يكفي أف تثبت ىيئات الضبط اإلداري أماـ القاضي أف ىناؾ ظروؼ غير عادية، وأف اإلجراءات غير 

مشروعة اتخذت خبلؿ تمؾ الظروؼ، بؿ يجب أف تثبت بأف الغرض األساسي مف تمؾ اإلجراءات االستثنائية 
ىو حماية النظاـ العاـ وضماف سير المرافؽ العامة بانتظاـ، ومف أمثمة ذلؾ حكـ مجمس الدولة الفرنسي في 

ـ، حيث أف تصرفات اإلدارة غير المشروعة تمت خبلؿ الظروؼ العصيبة 1915قضية الجينيرالفولاير سنة 
. ووفقا لمقتضيات سير مرفؽ الدفاع 

 أف يكوف االجراء االستثنائي ىو الوسيمة الوحيدة لمنع الضرر، أي أف تثبت أف االجراء الذي يتخذ كاف :ثالثا
. الزما حتما لتحقيؽ ىذا الغرض واألمثمة كثيرة 

 يستمـز خضوع اإلدارة في ممارستيا لسمطات الظروؼ االستثنائية لمقضاء، وىنا يكمف الفرؽ بيف نظرية :رابعا
الظروؼ االستثنائية ونظرية أعماؿ السيادة ، حيث أنو في حالة الظروؼ االستثنائية أف قواعد المشروعية 

العادية، تتسع بالقدر الذي يمكف اإلدارة بأداء واجباتيا في الحفاظ عمى النظاـ العاـ وسير المرافؽ العمومية، 
.  ولكف المشروعية قائمة عكس عمؿ السيادة الذي ال يخضع لمرقابة القضائية 

وعمى ىذا األساس القانوني يممؾ االفراد طمب الغاء القرارات اإلدارية، بناء عمى السمطات االستثنائية، ويكوف 
لمجمس الدولة مجاؿ لمبحث في مدى مواجية اإلدارة لمظروؼ االستثنائية ،كما يمكف معيا أف تؤدي واجبيا في 
حالة التزاميا حدود المشروعية العادية، كما يتأكد أيضا مما إذا كانت اإلدارة قد اقتصرت عمى القدر الضروري  
مف السمطة لمواجية تمؾ الحالة االستثنائية ، ألف السمطات االستثنائية ىي سمطات مقيدة بطبيعة الحاؿ دائما، 
بؿ مقيدة إلى حد كبير ، مما يجعؿ ويعطي لمجمس الدولة تقدير مبلئمة القرار لجسامة الحالة االستثنائية التي 

  ، و كما أنو قد يؤدي التجاء اإلدارة إلى استخداـ سمطات 1تواجييا اإلدارة في مزولتيا لنشاطيا اإلداري
الظروؼ االستثنائية إلى التزاميا بتعويض مضرور مف إجراءاتيا التي تتخذىا عمى ىذا األساس، وذلؾ حتى 
 . 2لو حكـ القضاء بسبلمة تمؾ اإلجراءات، استنادا إلى قواعد المسؤولية المبنية عمى المخاطر وتحمؿ التبعية

إف سمطات الضبط اإلداري تستمد مشروعية ممارسة مياميا الضبطية، في اطار ممارستيا لنشاطيا اإلداري 
لمحفاظ عمى النظاـ العاـ مف النصوص الدستورية في تطبيؽ مختمؼ الحاالت االستثنائية، فيي أي النصوص 

القانونية عمى قمتيا الدستورية التي تعطييا التبرير والتأسيس الشرعي القانوني والواقعي، وتصبح فاقدة 
المشروعية في حالة إذا مارست ىذه السمطات الضبطية اإلدارية مياميا خارج ىذا اإلطار الشرعي ، إضافة 

                                                           
 38، القسم الثالث، ص 1947، رلموعة سَت سنة Dame veuve Boguetـ يف قضية 1946 مايو 03راجع حكم رللس الدكلة الصادر يف  - 1

، اجملموعة ىي Sec. Anonyme logements économiquesـ يف قضية 1946 أبريل سنة 16كحكمو الصادر يف  (.P. H)مع تعليق 
كادلنشور يف رلموعة القواعد اليت قررهتا احملكمة يف ....  لسنة 1017، يف الطعن رقم 12/04/1957كحكم زلكمة القضاء اإلدارية العليا الصادر يف . 117

 .33عشر سنوات، ص 
 .ـ12/04/1957أنظر حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  - 2
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 التي تنص عمى وضع الحقوؽ والحريات 1إلى ذلؾ، أي النصوص القانونية نجد أف المعاىدات الدولية
االساسية في حالة الظروؼ االستثنائية التي مف الضمانات الميمة التي تحمي ىذه الحقوؽ والحريات العامة، 

فيي تشكؿ ضوابط وقيود لييئات الضبط اإلداري العاـ في الدولة، عندما تمجأ إلى تطبيؽ نظاـ الظروؼ 
االستثنائية ، وأف القاعدة لدستورية تعتبر دائما مف النصوص األساسية السامية والضامنة لمحقوؽ والحريات 

. األساسية العامة لؤلفراد والجماعات في الظروؼ العادية واالستثنائية 
ذا كانت السمطات اإلدارية الضبطية في الدولة التي تحتـر نفسيا مجبرة عمى احتراـ سمو الدستور، وما        وا 

يتضمنو مف أحكاـ في الظروؼ العادية، إال أف األمر يختمؼ في الظروؼ االستثنائية حيث أنو قد يحدث 
العكس إذ قد تتزعزع قيمة ىذا الدستور في بعض مواده وقد يصؿ األمر عمى درجة انتياكيا أو تعطيميا كميا 

، و سمطة الضبط االداري تتوقؼ حدودىا عمى الفمسفة السياسية ، وعمى النظاـ الدستوري السائد 2أو جزئيا
والقائـ في ذلؾ البمد، ألف حدود الضبط اإلداري التي تعتبر بمثابة صماـ األماف ،وىي تمثؿ ضمانات الحرية، 
حيث أنيا تفيـ عمى وجييا الصحيح في ضوء المعنى الذي يعطى لمحرية، وىذا المدلوؿ أو المعنى يتفاوت 

بحسب تفاوت المذاىب السياسية، فيو يختمؼ في فكر الديمقراطية عنو في الفكر الغير ديمقراطي أو 
الديكتاتوري أو الشمولي، بؿ أف تصوير الحرية والسمطة يختمؼ اختبلفا كثيرا في داخؿ الفكر الديمقراطي 

ف كانت أسس الديمقراطية ذاتيا تتفؽ مع إعبلف شأف الحرية، وأيا كاف موقؼ الفكر الديمقراطي، فإف  نفسو، وا 
في التطبيؽ، ال يتفؽ مع ما أعمنو مذىبيا، حيث نجد أف كثيرا ممف  (الغربية)ما انتيت اليو النظـ الديمقراطية 

تتخذ إجراءات ضبطية متطرفة بحجة المحافظة عمى األمف والنظاـ العاـ، رغـ أف المقصود في الواقع ىو 
وقاية النظاـ االجتماعي وحماية السمطة السياسية مف نشاط ال ينطوي عمى اخبلؿ أو تيديد باإلخبلؿ بالنظاـ 

. العاـ بمعناه الموسع أو التقميدي 
    وأف ما يخوؿ لئلدارة مف سمطات واسعة ال يمـز فيو أف يستند دائما إلى سند تشريعي، رغـ أف ىذا الوضع 

لو ما يبرره مف ضرورات المحافظة عمى أمف الجماعة ونظاميا ، حيث أف األمف والسبلـ العاـ ال يحتمؿ 
االخبلؿ بو عند عدـ وجود نص تشريعي ، إال أف ذلؾ يضاعؼ مف ضرورة البحث عف الضوابط التي يتعيف 
االلتزاـ بيا عند ممارسة ىذه السمطة الضبطية البوليسية، ألف الحرية جديرة باالحتراـ، إذ يتعيف عدـ المساس 

بيا إال في حالة وجد لذلؾ مقتض مف ضرورات المحافظة عمى النظاـ العاـ، وما تحقيؽ التقييد القانوني لسمطة 
الضبط اإلداري إال مف أجؿ ضماف الحرية مف الجور واالقتئا ت، وذلؾ بما يستمزمو الفقو والقضاء والتشريع 

                                                           
تعترب ادلعاىدة جزء ال يتجزأ كفقا للنظاـ القانوين اجلزائرم، كيف مرتبة تسمو على التشريع العادم فتأٌب  مباشرة بعد النصوص الدستورية بناء على احكاـ  - 1

ادلعاىدة اليت يصادؽ عليها رئيس اجلمهورية حسب الشركط ادلنصوص عليها يف الدستور ): 1996 من دستور 132 ك ادلادة 2016من دستور 150:ادلادة
 .50 ك49مسعود شيهوب، ادلرجع السابق، ص / ، أنظر د(تسمو على القانوف

 .65عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السلطة التنفيذية يف الظركؼ االستثنائية، يف ضوء النظاـ القانوين اجلزائرم احلارل، رسالة ماجستَت، جامعةاجلزائر، ص - 2
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مف شروط لمشروعية العمؿ الضبطي، سواء في بواعثو أو وسائمو أو غاياتو، وكما يتحقؽ مف ناحية أخرى 
وذلؾ بتقرير مسؤولية اإلدارة عف االضرار الناتجة عف إجراءات الضبط، ويكوف كؿ ذلؾ تحت رقابة قضاء 
يضمف أعماؿ قواعده المشروعية وقواعد المسؤولية الخاصة بإجراءات الضبط اإلداري التي تتخذىا السمطات 

. 1الضبطية لمحفاظ عمى النظاـ العاـ بمفيومو الواسع

الػمػطػمػب االػرابػع 
             نػظريػة الػظػركؼ االستثنائيػة في الػتشريع الجػزائرم 

           كالػتدابيراالستثنائية في صيانة الػنظػاـ الػعػاـ فػي الجزائر 
 : نػظريػة الػظركؼ االسػتثنائية في الػتشػريع الجزائػرم: الػفػرع األكؿ

نجد أف قواعد القانوف الجنائي تأكد  (إف الضرورات تبيح المحظورات)     تأسيسا عمى القاعدة الفقيية القائمة 
عمى عدـ تجريـ الفعؿ الذي يرتكبو اإلنساف مخالفا فيو نصوص قانوف العقوبات بسبب الدفاع عف نفسو أو 

لقد عرفنا أف اإلدارة مقيدة بجميع تصرفاتيا باحتراـ . مالو أو عرضو مف خطر جسيـ يوشؾ أف يقع عميو
ومراعاة القواعد القانونية التي يتضمنيا مبدأ الشرعية، غير أف ىذه القواعد وضعت لتحكـ ظروفا عادية غير 

الظروؼ االستثنائية، ليذا فإف تأميف الببلد مف األخطار المحدقة بيا في حالة الظروؼ االستثنائية ىي القانوف 
األسمى واالعمى والذي يجب الرجوع إليو حتى ولو تعارض مع القوانيف العادية لسبب بسيط ىو أف سبلمة 

الشعب والعباد أو األمة ىي القانوف األسمى واالعمى حتى عمى الدستور، ألف القانوف ليس ىو الغاية في حد 
نما ىو وسيمة لممحافظة عمى سبلمة الببلد، ولتحقيؽ ذلؾ قد يتطمب في الظروؼ االستثنائية الخروج  ذاتو، وا 
عف مبدأ الشرعية السارية نوعا ما، وخاصة إذا كاف ىذا األخير عند احترامو يؤدي إلى احداث خطر عمى 
وجود الدولة في حد ذاتيا ، وبالتالي ال يجوز التضحية بالكؿ في سبيؿ الجزء، حيث يجب أف تتمتع السمطة 
التنفيذية في الظروؼ االستثنائية بصبلحيات واسعة في مجاؿ الضبط اإلداري، حتى ولو أدى ذلؾ إلى عدـ 
التقيد بالقواعد القانونية المكونة لمبدأ الشرعية لمواجية الوضع االستثنائي، انطبلقا مف ذلؾ نجد أف المشرع 
الدستوري الجزائري قد خوؿ صبلحيات اعبلف الظروؼ االستثنائية لرئيس الجميورية الذي يتمتع بسمطات 
واسعة تخوؿ لو اتخاذ اإلجراءات الضرورية البلزمة لمواجية الحاالت الغير عادية المنصوص عمييا في 

 مف أجؿ استمرارية النظاـ و الحفاظ 4 أو االستثنائية3 أو الحصار2الطوارئ: الدستور الجزائري وىي حاالت
، عمى مؤسسات الدولة 

                                                           
 .3 ك2زلمود عاطف البنا، حدكد سلطة الضبط اإلدارم، جامعة القاىرة، رللة القانوف كاالقتصاد، ص / أنظر د - 1
 .ـ1989 من دستور 86ـ ادلعدؿ كادلتمم، كتقابلها ادلادة 1996 من دستور 91 ، ك 2016من دستور 105: أنظر ادلادة  - 2
 .ـ1989 من دستور 87ـ كتقابلها ادلادة 1996 من دستور 93 ك 2016مندستور106:أنظر ادلادة - 3
 .ـ1989 من دستور 89ـ كتقابلها ادلادة 1996 من دستور 95 ك 2016 من دستور 107:أنظر ادلادة - 4
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 فقط عمى السمطات المتعمقة 59 اكتفى بالنص في المادة 1963     وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف دستور 
في حالة الخطر الوشيؾ الوقوع يمكف لرئيس الجميورية اتخاذ تدابير استثنائية )بالسمطات االستثنائية، حيث 

: لحماية استقبلؿ االمة ومؤسسات الجميورية، ويجتمع المجمس الوطني وجوبا، أما الدساتيرالمعدلة والمتممة
،  و نبلحظ كميا نصت عمى حالة الحصار والطوارئ قبؿ النص عمى الحالة 76 ، 89  و ،96 ، 2016

نما يكوف التقييد حسب  االستثنائية إال أنو ال يعني لزوـ تقييد السمطة بيذا الترتيب الذي جاء في الدساتير، وا 
الحالة الحاصمة، حيث أف الظروؼ الطارئة ىي التي تفرض المجوء إلى استعماؿ سمطات ىذه الحالة أو تمؾ، 
ففي حالة ما إذا كانت الوضعية تجاوزت منذ البداية مجرد تيديد النظاـ العاـ إلى درجة شؿ مؤسسات الدولة  

وتيديد الوحدة الوطنية واالستقبلؿ ، ففي ىذه الحالة ال يمنع أف تمجأ السمطات المعنية إلى سمطات الحالة 
االستثنائية مباشرة دوف التقييد بالترتيب الذي جاء في الدستور، والمثاؿ الواقعي عمى ذلؾ ما حدث في احداث 

، حينما أعمف عف حالة 2ـ1991 حيث اعمف عف حالة حصار، وكذا أحداث جواف 1ـ1988 أكتوبر 05
حصار ثـ عف حالة الطوارئ، وما ىذه الحاالت إال حاالت تطبيقية عممية عما سمؼ ذكره، وىناؾ حالة أخرى 
عممية وىي لجوء اإلدارة إلى خدمات الجيش الوطني الشعبي خارج الحبلت االستثنائية، التي سمؼ اإلشارة 

ـ، 91إلييا في عنصر االمف العاـ مف بحثنا ىذا، وتـ المجوء إلييا بعد انتياء حالة الحصار المعمنة في جواف
ىذا مف جية ومف جية أخرى ، أف الدساتير الجزائرية تفرؽ بيف تمؾ الحاالت التي تحؿ فييا المشروعية 

 عمى السمطات 59ـ ينص في مادتو 1963حيث أنو ذا كاف دستور . االستثنائية محؿ المشروعية العادية
ـ كاف ينص عمى ثبلثة حاالت استثنائية يتغير فييا 1976االستثنائية لرئيس الجميورية فقط، فإف دستور 

مفيـو المشروعية العادية إلى المشروعية االستثنائية وفييا تتسع السمطات الضبطية، ومف أسباب المجوء إلى 
المشروعية االستثنائية، إما أف تكوف لظروؼ داخمية وىي تشمؿ حالتي الحصار والطوارئ أو الحالة االستثنائية 

.  أو خارجية
    وتتمثؿ ىذه الحاالت االستثنائية المنصوص عمييا في الدستور في السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية 

حالة الحصار وحالة الطوارئ وىما تتعمقاف بوجود ضرورة ممحة تتطمب اتخاذ إجراءات مف أجؿ استتباب : وىي
والحالة االستثنائية وىي الحالة التي تكوف فييا  (ـ1996 دستور 91: ـ/ و2016: مف دستور105:ـ)الوضع 

 93: ـ  و المادة2016:مف دستور106:ـ)المؤسسات الدستورية واالستقبلؿ الوطني والوحدة الوطنية ميددة 
 . (ـ1996دستور 

                                                           
ـ كنتج عنها تغيَت النظاـ السياسي كاالنتقاؿ من نظاـ احلزب الواحد إذل 1988كىي تتمثل يف االحداث اخلاصة ْتركة االحتجاجات الشعبية يف أكتوبر  - 1

 .ـ أنداؾ23/02/1989نظاـ التعددية السياسية حسب ما نص عليو الدستور اجلديد الصادر يف 
من أحزاب ادلعارضة، كنتج عن تطور االحداث إذل مواجهة، ٍب  (اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ)ٗتص االحداث اخلاصة باإلضراب السياسي ادلنظم من طرؼ  - 2

 .نتج عنها سقوط احلكومة كإعالف حالة احلصار،  بعد انتهاء مدهتا أعلنت حالة الطوارئ
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ـ احتفظ عمى نفس  حبلت الحصار والطوارئ الذي جاءت بو 2016:      نخمص مما سمؼ أف دستور
  . 1ـ1996ـ1989ـ، 1976الدساتير لسنة 

    وترتيباعمى ما سمؼ توضيحو ، ارتأينا التعرض أوال إلى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية والوزير 
 .األوؿ والوزراء عمى المستوى المركزي ثـ عمى المستوى المحمي ثانيا، وحالة الحصار والطوارئ والحرب ثالثا

: عمى المستكل المركػزم كالكزيراألكؿ كالكزراء السمطات االستثنائية المخكلة لرئيس الجميكرية :أكال
ـ، نجد أف رئيس الجميورية 1996: مف دستو93: وتقابميا المادة2016مف دستور107:وفقا ألحكاـ المادة

كانت الببلد ميددة )يعمف الحالة االستثنائية، وبإمكانو اتخاذ كؿ اإلجراءات االستثنائية التي تطمبيا الحالة كمما 
أما بالنسبة لؤلسباب التي تخوؿ لرئيس الجميورية إعبلف  (إلخ...بخطر داىـ يوشؾ أف يصيب مؤسساتيا، 

- أ:     الحالة االستثنائية أو اإلجراءات أوالشروط التي يجب أف تتوفر لتقرير الحالة االستثنائية وىي نوعاف
وتتمثؿ في وجوب أف يكوف الخطر داىـ ووشيؾ الوقوع عمى مؤسساتيا  :الشركط المكضكعيةاإلجراءات أك 

. الدستورية أو ييدد استقبلليا الوطني أو سبلمة ووحدة ترابيا

وىي عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات التي يتقيد بيا رئيس الجميورية، :  اإلجراءات أوالشروط الشكمية-ب
وىي إجراءات استشارية تتمثؿ في أخذ رأي المجمس الدستور ورئيس غرفتي البرلماف، واالستماع إلى المجمس 

: األعمى لؤلمف ومجمس الوزراء، وما يمكف مبلحظتو ىنا ىو
رغـ تدخؿ كؿ ىذه األجيزة كأطراؼ في اتخاذ قرار تطبيؽ : عدـ وضوح ىذا الخطر الداىـ ،   ثانيا: أوال

المشروعية االستثنائية إال أف معظـ ىذه التدخبلت مف حيث مبدأ طمبيا ىي إلزامية، أما نمف حيث نتيجتيا 
. ـ1996فيي استشارية وىي غير ممزمة كما ينص عمى ذلؾ دستور 

عطاء       وما ىذه االستشارة ىو أف اإل جراء شكمي ، ىدفو ىو اشراؾ ىذه الييئات في تحمؿ المسؤولية وا 
الصيغة الشرعية لقرار رئيس الجميورية، المتعمؽ بالمجوء إلى الحالة االستثنائية،  كما يجب التذكير أيضا أف 
غالبية الييئات المستشارة ليا عبلقة التبعية لرئيس الجميورية بحكـ سمطة التعييف والعزؿ التي يحوزىا رئيس 

 أف االستشارة :كىناؾ مف يرلالجميورية ، أي ال يوجد استقبلؿ عضوي بيف ىذه الييئات ورئيس الجميورية ، 
. 2ما ىي إال إعبلف ىذه الييئات ال أكثروال أقؿ

وجوب عدـ التقميؿ مف دور وأىمية رأي ىذه المؤسسات، رغـ عدـ الزاميا  :     أما الرأم اآلخر فيرل
، 3آراؤىا لرئيس الجميورية، إال أنو معنويا ال يستطيع تجاىميا بسبب مركزه كرئيس جميورية وعبلقتو بالشعب

                                                           
 .ـ1998 من دستور 86 ادلادة 1976 من دستور 119ـ تقابلها ادلادتاف 1996من دستور :91 ، ك 2016من دستور 105:ادلادة  - 1
 .33مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص / كد. 554-551شريط األمُت، خصائص التطور الدستورم يف اجلزائر، أطركحة دكتوراه دكلة، ص / ػ  د2
 . بدكف سنة275سعيد بوشعَت، النظاـ السياسي اجلزائرم، دار اذلدل، ص / د - 3
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وعمميا وواقعيا لدرايتيا بواقع الجميورية، إضافة إلى وزف ىذه المؤسسات والشخصيات المكونة ليا سياسيا، 
أف ما يؤيد الرأي المذكور أعبله والقائؿ بأف االستشارة ما ىي إال إعبلـ ليذه الييئات أف : والجدير بالذكر ىنا

. رئيس الجميورية ممـز بطمب الرأي وليس بالتقييد بمضمونو أي النتيجة  
    وأما في حالة اعبلف الحالة االستثنائية دوف أف يطمب رأي ىذه الجيات ففي ىذه الحالة يعتبر قرار رئيس 
الجميورية غير مشروع دستوريا، ويستوجب اإللغاء وبالتالي يجب عمى رئيس الجميورية أف يمارس صبلحيتو 
وفؽ اإلجراءات الدستورية ووجوب احتراـ الدستور والتصرؼ في إطاره، وليس خارج الدستور المكمؼ بحمايتو 

، ثـ يعمف رئيس الجميورية عف الحالة االستثنائية، وبعد ىذا اإلعبلف  يجتمع البرلماف 1واحترامو بالدرجة األولى
وجوبا ، حيث أنو ال يتصور أف تكوف الببلد ميددة بخطر وشيؾ، ونواب البرلماف يدخموف في إجازة، بؿ يجب 

متابعة ومراقبة تطور األوضاع بصفة مستمرة، وحتى ال تخرج السمطة التنفيذية عف مبدأ المشروعية، فيما 
يتعمؽ بإنياء الحالة االستثنائية، تتـ بنفس اإلجراءات التي تـ إعبلنيا مف حيث طمب االستشارة الممزمة عند 

. االنياء وعدـ التقيد بمضمونيا كما سمؼ توضيحو في إجراءات اعبلف الحالة االستثنائية 
   و بالنسبة لنتائج الحالة االستثنائية فتتمثؿ في تحويؿ رئيس الجميورية  لصبلحية اتخاذ قرار إعبلف الحالة 

إلخ، فيو في ىذه الحالة يمارس عمبل ...االستثنائية، بغرض الحفاظ عمى االستقبلؿ الوطني والسبلمة الترابية 
مف اعماؿ السيادة ، وبالتالي ال يخضع لمرقابة ألف مبدأ االعبلف لمحالة االستثنائية يدخؿ في اختصاص 

السيادة العائدة لرئيس الجميورية، أما ممارسة ىذه االختصاصات فيجب أف تمارس وفؽ االجراءات المنصوص 
. عمييا دستوريا 

والوزراء، حيث أنو بالرجوع إلى أحكاـ المادة الثالثة مف المرسـو  (رئيس الحكومة)    و أما الوزير األوؿ 
، لرئيس الحكومة اتخاذ كؿ اإلجراءات التنظيمية البلزمة الستتباب 44-92المتضمف إعبلف حالة الطوارئ رقـ 

 03، التي تشير إلى أف المادة 2األمف وتحقيؽ أىداؼ حالة الطوارئ المبينة في المادة الثانية مف نفس المرسوـ
بصفة عامة، ولكف المقصود بيا ىو رئيس الحكومة، ألف الوزراء ليس ليـ سمطة  (الحكومة)أوردت كممة 

يتولى  (الوزير األوؿ) ، وبالتالي فإف رئيس الحكومة 3الضبط العاـ إال بنص خاص وفي القطاع الخاص بيـ
ميمة االشراؼ العاـ عمى كافة اإلجراءات المتخذة بموجب اعبلف حالة الطوارئ ، وذلؾ عف طريؽ اصدار 
التوجييات العامة عمى المستوى الوطني، ويتكفؿ بتنفيذىا وزير الداخمية ،  أما وزير الداخمية والجماعات 

 المتضمف حالة الطوارئ، 44-42المحمية، فإنو بناء عمى احكاـ المواد مف أربعة إلى تسعة مف المرسـو رقـ 

                                                           
 . اجلزائرياف1989 من دستور 97ـ ادلعدؿ كادلتمم ، تقابلها ادلادة 1996من دستور : ـ كادلادة2016دستور:  من 84: راجع ادلادة - 1
: ـ، على ما يلي1992 سنة 10رقم . ر. ـ، ج09/02/1992 ادلتضمن اعالف حالة الطوارئ ادلؤرخ يف 44-92 من ادلرسـو رقم 02تنص ادلادة  - 2

 .هتدؼ حالة الطوارئ إذل استتباب النظاـ العاـ كضماف أفضل ألمن األشخاص كادلمتلكات تأمُت السَت احلسن للمصاحل العمومية
 .148أمحد زليو، زلاضرات يف ادلؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص  - 3
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اتخاذ كافة اإلجراءات التي تسمح بيا ىذه الحالة، وفقا لما ينص عميو المرسـو المنظـ ليا، ويكوف ذلؾ تحت 
: التوجييات العامة لرئيس الحكومة، ويقـو بالتدابير التالية

 . ػ   انشاء مراكز األمف، ووضع األشخاص بيا الذيف يشكموف خطرا عمى النظاـ واألمف العمومييف1
 . ػ    إنشاء مناطؽ اإلقامة المنظمة لغير المقيميف2 
 . ػ    المنع مف االقامة أو الوضع تحت اإلقامة الجبرية كؿ شخص يشكؿ نشاطو تيديدا لمنظاـ العاـ3

. األمر استثنائيا بالتفتيش ليبل أو نيارا
 .ػ االغبلؽ المؤقت لقاعات العروض الترفييية وأماكف االجتماعاتومنع التظاىرات التي تخؿ بالنظامالعاـ4
 ػتفويض السمطة العسكرية قيادة عمميات استتباب االمف عمى المستوى المحمي أو عمى مستوى الدوائر 5

 .اإلقميمية المحددة
  ػتسخير العماؿ لمقياـ بنشاطيـ الميني المعتاد في حالة اضراب غير مرخص بو، أو غير مشروع، ويشمؿ 6

 .ىذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة لمحصوؿ عمى تقديـ الخدمات ذات المنفعة العامة
 .2، وكذلؾ طمب مف المواطنيف تسميـ األسمحة1 ػ  منع صدور بعض الصحؼ الوطنية7

 إف الوالي فيما يخص الصبلحيات المخولة لو في ىذا الجانب أي :عمى المستكل المحمي: ثانيا
، تحت توصيات الوزير األوؿ 3الظروؼ االستثنائية فإنو يتمتع بصبلحيات واسعة مف أجؿ صيانة النظاـ العاـ

ووزير الداخمية باعتباره الرئيس اإلداري األعمى مف جية، ومف جية أخرى ىو صاحب  (رئيس الحكومة)
-92 مف المرسـو رقـ 07 و05، 04االختصاص األصيؿ فيما يخص النظاـ العاـ، بناء عمى احكاـ المواد 

، وكما يقـو بتنسيؽ أعماؿ مصالح االمف عمى مستوى واليتو، أي أف يطمع عمى كؿ ما   (حالة الطوارئ) 44
يجري عمى المستوى األمني، ومف واجب السمطات األمنية أف تعممو بكؿ صغيرة وكبيرة، وبصفتو ممثؿ لمسمطة 
المركزية التنفيذية يطمعيما بكؿ ما يجري في واليتو، وبالرجوع إلى المادة الساد سة مف المرسـو الرئاسي رقـ 

تدرس المجنة رعاية النظاـ العاـ وتنصح بتطبيؽ التدابير االستثنائية المنصوص عمييا : التي تنص91-4196
في ىذا المرسوـ، التي مف شأنيا أف تستعيد النظاـ العاـ وسير المرافؽ العمومية، وأمف األمبلؾ واألشخاص، 
كما تسير عمى تنفيذ ىذه التدابير، عمما أف ىذه المجنة أنشأت عمى مستوى كؿ والية وتحت الرئاسة العسكرية 

  . ( منو5: ـ)المعينة قانونا، والوالي عمى رأس ىذه القائمة 

                                                           
 .2429، ص 93رقم . ر. ـ الصادر عن كزير الثقافة كاالتصاؿ يتضمن إيقاؼ يومية ج19/12/1992أنظرالقرارادلؤرخ يف  - 1
 .2428،ص 93رقم .ر.ـ،الصادرعن كزيرالداخلية يتعلق باإليداع ادلؤقت ألسلحة الصيد،ج30/12/1992ػأنظرالقرارادلؤرخ يف 2
 .... ادلتعلق 07-12 من القانوف الوالئي رقم 19 إذل 11أنظر ادلواد من  - 3
 . ادلتضمن تقرير حالة احلصار، مرجع سابق196-91ادلرسـو الرئاسي رقم  - 4
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 التي 144-92 مف المرسـو الرئاسي رقـ 04فنذكر ما جاء في احكاـ المادة    حػالػة الػطػكارئ      أما 
يؤىؿ وزير الداخمية والجماعات المحمية في كؿ التراب الوطني أو جزء منو والوالي في دائرتو اإلقميمية : تنص

التخاذ التدابير الكفيمة بحفظ النظاـ العاـ أو استتبابو عف طريؽ القرارات وفقا لؤلحكاـ اآلتية وفي اطار احتراـ 
توجييات الحكومة والجدير بالذكر أف الوالي بصفتو ممثؿ السمطة التنفيذية المركزية والمسؤوؿ األوؿ عمى 
ادارتو اإلقميمية قد أعطى لو المشرع كؿ الوسائؿ المادية والبشرية والقانونية مف أجؿ التكفؿ بالنظاـ العاـ 

 فقرة 89حيث جاء في احكاـ المادة  (رؤساء المجالس الشعبية البمدية)واستتبابو ونفس الشيء لمرؤوسيو وىـ 
في حالة الخطر الجسيـ أو الداىـ، يأمر رئيس المجمس الشعبي البمدي بتنفيذ تدابير األمف ... ) التي تنص 02

 المتعمقة بالبمدية 10-11وغيرىا مف المواد في القانوف رقـ  (. .التي تفتضييا الظروؼ، ويعمـ الوالي بيا فورا
.  مف القانوف البمدي الممغى  2 / 71وغيرىا مف المواد وتقابميا المادة 

     و يستخمص مما سبؽ أف لمسمطات الوالئية حؽ التدخؿ عمى مستوى إقميميا مف أجؿ استتباب األمف 
والنظاـ العاـ وفقا لما خوؿ ليا التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما دوف أف ننسى الدور الياـ لرؤساء المجالس 

بصفتيـ أدرى بأرضية الواقع ومستجداتو  (الوالي)الشعبية البمدية لمساعدة المسؤوؿ األوؿ عمى المستوى الوالء 
. في دوائرىـ اإلقميمية في مثؿ ىذه الحاالت

: حػالػة الػحػصػار كالػطػكارئ كالػحػرب : ثالثا
إذا كاف الفقو يفسر بأف حالة الحصار تتميز عف حالة الطوارئ بأف ليا عبلقة  : أ ػ حػالػة الػحػصػار

باألعماؿ المسمحة أو التخريبية مثؿ حالة التمرد والعصياف أو الحرب، إال أف المشرع الدستوري الجزائري في 
 لـ يضع أي تمييز أو فرؽ بيف حالة الحصار وحالة الطوارئ، فيما يختمفاف مف الناحية االسمية 76دستور 

، 119كما نجد المشرع ذكر الحالتيف في نفس المادة . فقط عند إعبلف إحدى الحالتيف مع تقدير مبرراتيا
ومعنى ذلؾ ىو قرب الحالتيف مف بعضيما وخيرالمشرع الدستوري صاحب القرار وىو رئيس الجميورية في 

 .المجوء إلييما حسب تكييؼ الظروؼ االستثنائية وما تقضيو في المجوء إلى تقدير الحالتيف
ـ حيث نص عمييما في أف واحد وربطيما بحالة الضرورة الممحة دوف أف يورد أي 1996      أما في دستور 

يقرر إذا دعت الضرورة الممحة حالة :  منو، حيث تنص91تمييز بينيما حسب ما جاء في احكاـ المادة 
ذا رجعنا إلى النصوص ... الطوارئ أو الحصار لمدة معينة  ويتخذ التدابير البلزمة الستتباب الوضع  ،وا 

لرئيس الجميورية أف )التطبيقية لكؿ حالة نستنتج الفروؽ، فمف حيث تعريفو لحالة الحصار فيي حالة تخوؿ 

                                                           
أنظر ادلرسـو الرئاسي -   ـ، 1992  عاـ10رعدد .ـ، يتضمن اعالف حالة الطوارئ،ج09/02/1992 ادلؤرخ يف 44-92راجع ادلرسـو الرئاسي رقم  - 1

ـ، 06/02/1993ادلؤرخ يف 02-93ـ، كادلرسـو التشريعي رقم 12/08/1992ـ، يتمم ادلرسـو ادلؤرخ يف 11/08/1992 ادلؤرخ يف 320-29رقم 
 .ـ07/02/1993، الصادرة يف 30 السنة 08عدد . ر. ، ج(ألجل غَت مسمى)يتضمن ٘تديد حالة الطوارئ 
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يتخذ كافة اإلجراءات القانونية والتنظيمية بيدؼ الحفاظ عمى استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظاـ والسير 
 أما مف حيث اإلجراءات التي وضعيا 196،1-91المرسـو الرئاسي رقـ  (02: ـ)، (العادي لممرافؽ العمومية

الحصار أو : شكمية وموضوعية، يجب احتراميا عند اعبلف إحدى الحالتيف: المشرع الدستوري، فيي نوعاف
ـ  1996 مف دستور 912:  ـ والمادة2016 مف دستور 105:أو تمديد احداىما حيث نصت المادة . الطوارئ

: السابؽ عمى اإلجراءات التالية

وتتمثؿ في الضرورة الممحة وتحديد المدة حيث أف شرط الضرورة : الشركط أك اإلجراءات المكضكعية/ 1
الممحة أنو ال يحؽ دستوريا لرئيس الجميورية أف يقرر إحدى الحالتيف إف لـ يتوفر ىذا الشرط، وأف ىذا الشرط 

. يدخؿ في إطار حماية حقوؽ وحريات االفراد، وال يتخذ القرار إال عند الضرورة الممحة
    وفيما يخص احتراـ تحديد المدة فيي ذات أىمية كبرى مف حيث تقييده لسمطات رئيس الجميورية حماية 
لحقوؽ وحريات األفراد، أيضا إذ يجب عند اعبلف حالة الحصار أف تحدد المدة وبموجب انتيائيا ترفع الحالة 
المقررة، وفي حالة استمرار الظرؼ االستثنائي الذي مف أجمو اتخذ القرار يطمب رئيس الجميورية مف البرلماف 

. الموافقة عمى تمديد الحالة المعمنة وفي حالة الرفض ترفع الحالة المعمنة بقوة القانوف
 2016مف دستور 105:  وىي كما نص عمييا الدستور في المادة:الشركط أك اإلجراءات الشكمية / 2

. ـ 1991 مف دستور 91: والمادة
اجتماع المجمس األعمى لؤلمف حيث يعتبر مف الشروط الشكمية، عدـ الزاـ األخذ بيا دستوريا إال أنيا :  أوال

ذات وزف، وكذلؾ استشارة رئيس مجمس األمة ورئيس المجمس الشعبي الوطني والوزير األوؿ، بصفتو مكمؼ 
بالسير عمى تنفيذ القوانيف والتنظيمات ومطمع عمى مختمؼ األوضاع والتطورات في الببلد وىو جزء مف 

السمطة التنفيذية وعضو بمجمس األمف، فاستشارتو ليا أىمية بالغة إف لـ نقؿ ضرورية عمميا، أما استشارة 
رئيس المجمس الدستوري بصفتو المكمؼ بحماية الدستور يعد قيدا شكميا عمى سمطة رئيس الجميورية ومدعما 
في نفس الوقت لشرعية قراره ،  ونستخمص مما سبؽ أف رئيس الجميورية بعد اجتماع المجمس األعمى لؤلمف 
واستشارة رئيس الغرفتيف ورئيس المجمس الدستوري وتحديد المدة التي تستغرقيا إحدى الحالتيف، وفي حالة ما 
إذا رأى رئيس الجميورية بأنو ال مناص مف المجوء إلى تقرير احدى الحالتيف الحصار أو الطوارئ مف أجؿ 
استتباب األمف، يقرر احداىما ، أما مف حيث السمطة المكمفة بتسيير حالة الحصار فنجد الحالتيف مختمفتيف 

أي  (الشرطة)مف حيث انتقاؿ السمطة، ففي حالة الحصار تنتقؿ إلى الجيش وتتولى السمطة العسكرية صبلحية 
. أف سمطة الضبط اإلداري الوالء تتحوؿ مف السمطة المدنية إلى السمطة العسكرية 

                                                           
 . ادلتضمن تقرير حالة احلصار، مرجع ستبق196-91ادلرسـو الرئاسي رقم  - 1
 .ـ، مرجع سابق1989 من دستور 86تقابلها ادلادة  - 2
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المحاكـ )     أما فيما يخص سمطة الردع الجزائي فتتوالىا المحاكـ العسكرية وليس محاكـ القانوف العاـ 
أف تكوف الجرائـ المرتكبة ماسة بأمف الدولة أوال، وثانيا أف تقرير : ، وىذا االختصاص مقيد بشرطيف(الجزائية

-91 مف المرسـو رقـ 11السمطة إحالة ىذه القضايا عمى المحاكـ العسكرية، فاالختصاص جوازي ألف المادة 
يمكف لممحاكـ العسكرية أف تخطر بوقوع جناية أو جرائـ ترتكب ضد :  السابؽ الذكر، تستعمؿ مصطمح 196

 . 1إلخ...أمف الدولة 
ذا كاف المرسوـ التشريعي قد حدد حالة الحصار بأربعة أشير مع نصو عمى إمكانية رفعيا قبؿ ىذا       وا 

والسمطة التقديرية بطبيعة الحاؿ ترجع لرئيس الجميورية في تقرير استتباب  (استتباب الوضع)التاريخ بمجرد 
. الوضع إلنياء حالة الحصار أو الطوارئ أـ ال

ىؿ إجراءات اعبلف حالة الحصار أو الطوارئ ىي نفس اإلجراءات التي :       والسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىو
ترفع بيا احدى الحالتيف المذكورتيف آنفا؟   بالنسبة لممشرع الدستوري ال نجد اإلجابة عمى السؤاؿ، ولكف إذا 

ـ المتضمف رفع حالة الحصار ابتداء مف 22/09/1991 المؤرخ في 336-91رجعنا إلى المرسـو الرئاسي 
ـ نجد أف رئيس الجميورية قاـ باستشارة المجمس األعمى لؤلمف فقط دوف بقية الييئات كما 29/09/1991

. يتجمى ذلؾ مف ىذا المرسـو الرئاسي المذكور أعبله 
      ونستنتج مما سبؽ أنو فيما يتعمؽ بحالة الحصار، أنيا حالة استثنائية تتسـ بالصرامة وال تفوقيا إال الحالة 

، وتتجمى ىذه 1996 مف دستور 93:  والمادة2016 مف دستور107:االستثنائية التي نصت عمييا المادة
الصرامة في الصبلحيات المخولة لمسمطة العسكرية وفي إجراءاتيا الضبطية الواسعة الماسة بالحريات العامة، 

. سواء حرية النقؿ، أو التعبير أو حرمة السكف وىي مبررة بالضرورة االستثنائية
     والجدير ىنا ىو أنو ليس معنى ىذا أف جميع إجراءات حالة الحصار ال تخضع لمرقابة القضائية، بؿ إف 
الحد األدنى مف الحريات األساسية يجب أف يبقى محترما، بؿ إف مفيـو المشروعية العادية ىو الذي يتغير إلى 

. مفيـو المشروعية االستثنائية، وبالتالي يتغير مضموف الرقابة حسب الظروؼ االستثنائية
رغـ أنيا تشترؾ مع حالة الحصار في الكثير مف االحكاـ إال أنيا أخؼ منيا : ب  ػ حػالة الػطػكارئ 

لقد سمؼ أف وضحنا أف المشرع الدستوري ال يميز بيف الحالتيف وال يحدد . وىي تتميز بمميزات خاصة بيا
شروط ومبررات إعبلف احداىما ، بؿ نجده قد اكتفى فقط باإلشارة العامة إلى حالة الضرورة الممحة واستتباب 

 المتضمف اعبلف حالة الطوارئ ، 2 44-92الوضع ، وىو نفس الشيء الذي نجده في المرسـو الرئاسي رقـ 
حيث اعتمد عمى نفس المبررات التي اعمنيا مرسوـ حالة الحصار، فيي تتمثؿ في مبررات النظاـ العاـ 

                                                           
 .، مرجع سابق36مسعود شيهوب، احلماية القضائية للحريات األساسية يف الظركؼ االستثنائية، ص / أنظر د - 1
 . ادلتضمن إعالف حالة الطوارئ، مرجع سابق44-92راجع ادلرسـو الرئاسي رقم  - 2
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واستقرار مرافؽ الدولة، أما مف حيث اإلجراءات ، فإنو بالنسبة لمحالتيف فبل تختمؼ إجراءاتيا حيث يتـ اإلعبلف 
. عمييا بموجب مرسـو رئاسي وبعد استشارة نفس الييئات 

 1: ـ) شيرا 12   أما فيما يخص المدة فتختمؼ حالة الطوارئ عف حالة الحصار، إذ أعمنت األولى لمدة 
، كما يمكف رفعيا قبؿ ىذا التاريخ، ومنو نستنتج أيضا أف السمطات المدنية ىي التي تتولى تسيير الحالة (منو

عمى )والوالي  (عمى المستوى الوطني)االستثنائية وليس السمطة العسكرية، حيث نجد أف وزير الداخمية 
ىما المذاف يتولياف تنفيذ تعميمات الحكومة، واتخاذ التدابير البلزمة لحفظ النظاـ العاـ  (المستوى المحمي

، ففي حالة الطوارئ ، يجوز وضع األشخاص تحت اإلقامة الجبرية أو في مراكز ( منو04: ـ)واستتبابو 
. إلخ ...األمف، 

وضع ىذه المراكز األمنية تحت مسؤولية القطاع العسكري، فما :      والشيء المبلحظ ىنا الجدير بالذكر ىو
ذا كاف كذلؾ، لماذا ال تعمف  معنى ىذا التصرؼ؟ ما داـ أننا في حالة الطوارئ؟  حتى لو كانت لدوافع أمنية، وا 
ال بوضع ىؤالء األشخاص في سجوف عادية أو مراكز أمف ويكوف  حالة الحصار بدال مف حالة الطوارئ ؟ وا 

  ، وما تجدر اإلشارة إليو  ىو أنو يجوز لوزير 1تحت اشراؼ وزير الداخمية مباشرة المخوؿ قانونا بإنشائيا
الداخمية أي السمطة المدنية أف يفوض إلى السمطة العسكرية صبلحيات قيادات عمميات إعادة النظاـ عمى 

. المستوى المحمي
    أما الفرؽ بيف ىذه الحالة وحالة الحصار، ففي الحالة األولى يتعمؽ األمر بتفويض، أما الثانية فيتعمؽ 

. األمر بتحويؿ اختصاص السمطة المدنية قانونا وتمقائيا إلى السمطات العسكرية
إلى المحاكـ العسكرية بدال  (الخطيرة الماسة بأمف الدولة)      وكذلؾ في حالة الحصار يجوز إحالة القضايا 

ويكمف الفرؽ كذلؾ بينيما في كوف المجوء إلى المحاكـ العسكرية يقع بشكؿ . (10: ـ)مف المحاكـ المدنية 
-92:      وبالرجوع إلى المرسـو التنفيذي رقـ2أخؼ ، حيث أنشأ المشرع ثبلث مجالس خاصة بيذه القضايا

القرار يتخذ :   منو، أف04 و03، ال سيما المادتيف 3 المتضمف شروط اتخاذ قرار الوضع في مراكز األمف75
وليس المجمس الجيوي كما ىو )، (3: ـ)مف وزير الداخمية أو مف يفوضيا بناء عمى اقتراح مف مصالح االمف 

، وأف ىذا القرار اإلداري قابؿ لمطعف لدى والي الوالية محؿ إقامة المعني، الذي يقدـ (الحاؿ في حالة الحصار

                                                           
الناحية العسكرية الثالثة : ـ بالنواحي العسكرية التالية10/02/1992عُت صاحل، كرقلة، ادلؤرخة يف 'أنظر القرارات ادلتضمنة انشاء مراكز أمن يف رقاف،  - 1

ـ ادلتضمن تفويض اإلمضاء إذل الوالة 11/02/1992راجع القرار ادلؤرخ يف . 11/02/1992 ادلؤرخ يف 29 السنة 11، العدد .ر. كالسادسة كالرابعة، ج
 . ادلذكورة أعاله11العدد . ر. فيما خيص الوضع يف مراكز األمن، ج

 ادلؤرخ يف 05-93ـ ادلتعلق ٔتكافحة التخريب كاإلرىاب، ادلعدؿ كادلتمم بادلرسـو رقم 30/09/1992 ادلؤرخ يف 03-92راجع ادلرسـو التشريعي رقم  - 2
ج .ر.ـ، كىي ىيئات قضائية تتكوف من قضاة مدنيُت، كاجراءاهتا شبيهة بإجراءات زلكمة اجلنايات العادية،ىي ادلختصة بقضايا اإلرىاب ج19/04/1993

 .ـ1993 سنة 25رج عدد .ـ، كج1992،سنة 70العدد 
 ادلتضمن اعالف حالة 44-92ـ، حيدد شركط تطبيق أحكاـ ادلرسـو الرئاسي رقم 20/02/1992 ادلؤرخ يف 75-92أنظر ادلرسـو التنفيذم رقم  - 3

 .23/02/1992، 14ج عدد .ر. الطوارئ، ج



311 
 

 منو، وىو يتكوف مف رئيس يعينو وزير الداخمية والجماعات المحمية ممثبل 1(4: ـ)الطعف إلى المجمس الجيوي 
لو، وممثبل لوزير الدفاع الوطني ، وثبلثة شخصيات مستقمة يعينيا رئيس المرصد الوطني لحقوؽ االنساف 

. معروفة بتمسكيا بالمصمحة الوطنية 
   والجدير بالمبلحظة في ىذه التشكيمة ىو أنيا ال تختمؼ مف حيث التمثيؿ عف مجالس حالة الحصار، فيي 
تشكيمة عسكرية أمنية ومدنية ، وأما الصبلحيات المخولة لموالي عمى مستوى واليتو في حالة الطوارئ وبصفتو 

ممثؿ السمطة التنفيذية عمى المستوى المحمي والمسؤوؿ األوؿ المكمؼ بتنفيذ القوانيف والتنظيمات كما سمؼ 
شرحو، ففي حالة الطوارئ وبدوف إطالة، فيو مكمؼ بتطبيؽ التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، وباتخاذ كافة 

. 2التدابير الكفيمة بحفظ النظاـ العاـ واستتبابو
يوما، فإف القانوف الجزائري، حسب  (12)      أما مدة حالة الطوارئ، إذا كاف القانوف الفرنسي قد حددىا بمدة 

، لمدة معينة ؟ فيي مبيمة، غير 91ـ المادة 1996:   ودستور105: في المادة2016: ما جاء في دستور
محددة المدة مما يعطي الحرية لصاحب القرار أف يستعمميا كما يريد، وىو ما يشكؿ خطرا عمى الحقوؽ 

 المتعمؽ بحالة الطوارئ في المادة واحد 44-92والحريات العامة، رغـ تحديدىا عمميا في المرسـو الرئاسي رقـ 
-23ما مدى مشروعية المرسوـ التشريعي رقـ :  شيرا، غير أف السؤاؿ الذي يفرض نفسو ىو12منو، بمدة 

 المتعمؽ بتمديد حالة الطوارئ إلى أجؿ غير مسمى في غياب المؤسسات الدستورية، حيث لـ يمر عمى 02
البرلماف كما ينص الدستور، وبقي ساري المفعوؿ بعد انشاء المؤسسات الدستورية، رغـ طمب بعض األحزاب 

 برفع حالة الطوارئ بسبب عدـ شرعيتيا ومساسيا بحقوؽ وحريات االفراد، وتناقضيا مع 3السياسية
ـ المعدؿ والمتمـ  1996 مف دستور92 و91:،والمادتاف2016 مف دستور106 و105:المادتيف

إننا ال نرى بالتحديد ما ىو الفرؽ الذي يمكف أف :     أما األستاذ محيو الذي يؤكد في قولو حوؿ ىذه الحاالت
 . 4نتحصؿ عميو بيف الحالة االستثنائية وحالة الحصار وحتى حالة الطوارئ يمكف أف توفر ىذه الميمة

      وبالنسبة لؤلمثمة عمى حالة الحصار نذكر منيا، أوؿ تطبيؽ ليا ىو أثناء الزلزاؿ الذي ضرب منطقة 
االصناـ سابقا، والية الشمؼ حاليا، إذ تـ اإلعبلف عف المناطؽ المنكوبة مف طرؼ رئيس الجميورية، بموجب 

، وتـ تعييف السمطات العسكرية التي كمفت بتسيير ىذه 5ـ1980 أكتوبر 13 المؤرخ في 251-80المرسـو رقـ 
 المتضمف تعييف القائد العاـ 1980 أكتوبر 13 المؤرخ في 253-80المنطقة المنكوبة بموجب المرسـو رقـ 

                                                           
 ادلذكورة أعاله، على انشاء ستة رلالس جهوية كليس ثالثة كما ىو احلاؿ يف حالة احلصار، كىي 75-92نصت ادلادة اخلامسة من ىذأ ادلرسـو رقم  - 1

 .رلالس اجلزائر، البليدة، كىراف، بشار، كرقلة، قسنطينة، كيضم كل رللس الواليات اجملاكرة ذلا احملددة يف ادلرسـو
 . ادلتضمن حالة الطوارئ، مرجع سابق، كنصوص تطبيقها ادلذكورة سابقا44-92 من ادلرسـو رقم 08 إذل 04للتوضيح أكثر أنظر ادلواد من  - 2
ػ لقد نادل نواب حزب األفافاس يف اجمللس الشعيب الوطٍت برفعها لعدـ شرعيتها، ككصلوا إذل درجة التهديد باستعماؿ ضغوطات خارجية، راجع جريدة اخلرب، 3

 صدر األمر رقم إلى أنـ ، 28/01/1999 ادلؤرخة يف 282العدد  (اخلرب) ، راجع نفس اجلريدة 03ـ، ص 05/01/1999 ادلؤرخة يف 264العدد 
  .23/02/2011: ،ادلؤرخةيف12: العددج، .ر.،ج، ادلتضمن رفع حالة الطوارمء23/02/2011: ادلؤرخ يف01ػ11:
 مشاخي عبد الفتاح، آثار حالة 19ـ، ص 1979ـ، رسالة ماجستَت لسنة 22/11/1976أنظر عبد العزيز بن عرؼ، الظركؼ االستثنائية يف دستور  - 4

 .23الطوارئ، مرجع سابق، ص 
 .1529ص 1980،  :سنة42رقم . ج .ر .أنظر ج  - 5
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، و ىذه النصوص المشار إلييا آنفا لـ تشر مباشرة إلى ىذه الحالة، بؿ اكتفت 1لممناطؽ المعمف عنيا منكوبة
ـ، وكما عرؼ نظاـ حالة الحصار تطبيؽ آخر في صيؼ 1976 مف دستور 119باإلشارة فقط إلى المادة 

ـ   1991 جواف 04 المؤرخ في 196-91ـ بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 1991سنة 
. 2المتضمف تقرير حالة الحصار

ـ في 2016: الجزائرية وبخاصة دستور3 إف ىذه الحالة حسب ما نصت عميو الدساتير:ج ػ حػالػة الػحػرب 
، حيث تعتبر بأنيا الحالة الحاسمة وىي أشد مف الحالة 95: السابؽ في أحكاـ المادة96 ودستور109:المادة 

االستثنائية، ويتجمى ذلؾ في عدـ االقتصار عمى أف تكوف ميددة بخطر داىـ، بؿ يستمـز أف يكوف العدواف 
. 4واقعا أو عمى وشؾ الوقوع كما جاء في الترتيبات المبلئمة لميثاؽ األمـ المتحدة

    ونستخمص مما سمؼ أف حالة الحرب تشترط فييا إجراءات أو شروط موضوعية وأخرى شكمية يستمـز 
 :االخذ بيا وىي

إلعبلف حالة الحرب يجب أف تتوفر شروط نص عمييا الدستور تتمثؿ في وقوع : الشركط المكضكعػية ػ  1
عدواف أو كونو يوشؾ أف يقع أو يجب أف يقع أو عمى وشؾ الوقوع حتميا كالحضر العسكري وحشد الجيش أو 

 .إلخ...ممارسة االعماؿ التخريبية 

  وىي اجتماع مجمس الوزراء واالستماع إلى المجمس األعمى لؤلمف واستشارة : ػ الشػركط الشكػميػة 2
رئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس األمة، ثـ اجتماع البرلماف وجوبا ثـ أخيرا يوجو رئيس 

الجميورية خطابا لؤلمة يعمميا بذلؾ ، و ما يمكف مبلحظتو بادئ ذي بدء ىو أنو رغـ إلزامية ىذه الشروط 
دستوريا إال أف نتيجة االستشارة غير ممزمة فالرئيس لو الحرية في اتخاذ القرار الذي يراه صائبا وغير ممـز 

بنتيجة استشارة الييئات المذكورة، ىذا مف جية، ومف جية أخرى، رغـ الشروحات المعطاة ليا إال أننا 
نبلحظ أف مصطمحاتيا تبقى مبيمة غير واضحة، فما معنى ىذا العدواف الفعمي، ىؿ ىو خارجي أو داخمي؟ 

فالرئيس لو كؿ الحرية، فبإمكانو  (وشيؾ الوقوع)وما ىي شروط االلتجاء إلى الحرب ؟ انطبلقا مف مصطمح 
تكييؼ الوضع كما يريد وكذلؾ بالنسبة التخاذ القرار بعد اجتماع مجمس الوزراء، عمما أف الحرب ال تنتظر 
االجتماعات بؿ تحتاج إلى السرعة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وغيرىا مف األسئمة التي يمكف طرحيا، وما 

 العمؿ بالدستور، وتوقؼ كؿ المؤسسات التي 5تجدر اإلشارة إليو ىو أنو مف آثار حالة الحرب ، توقؼ
                                                           

 .1530ص 1980،سنة 22: عدد  .ج .ر . أنظر ج  - 1
 . كما بعدىا34مسعود شيهوب، ادلرجع السابق، ص / راجع د-  ، 1087ـ ص 1991: ، سنة 29:  ج عدد.ر . أنظر ج  - 2
إذا كقع عدكاف فعلي على البالد أك يوشك أف يقع، حسب ما نصت عليو الًتتيبات ادلالئمة دليثاؽ األمم : 96 من دستور 95جاء يف أحكاـ ادلادة  - 3

ادلتحدة، يعلن رئيس اجلمهورية احلرب، بعد اجتماع رللس الوزراء كاالستماع إذل اجمللس األعلى لألمن كاستشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطٍت كرئيس رللس 
 .76 من دستور 122، ك89 من دستور 89األمة، جيتمع الربدلاف كجوبا كيوجو رئيس اجلمهورية خطابا لألمة يعلمها بذلك ،كتقابلها ادلادتُت 

ليس يف ىذا ادليثاؽ ما يضعف أك ينقص احلق : راجع ادلادتُت الثانية فقرة الثالثة ككاحد كمخسوف من ميثاؽ األمم ادلتحدة، حيث جاء يف األخَت أنو - 4
عن األستاذ سعيد بوشعَت، النظاـ السياسي . الطبيعي للدكؿ أفراد أك مجاعات يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم ادلتحدة

 .276اجلزائرم، مرجع سابق، ص 
 .ـ1976 من دستور 123ـ، كتقابلها ادلادة 1989 يف دستور 90ـ، تقابلها ادلادة 1996 دستور 96 ك 2016 من لدساتَت  110:راجع ادلواد - 5
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ينظميا، ويترتب عند ذلؾ تركيز السمطة في أيدي رئيس الجميورية ، ويبقى فقط البرلماف الذي يجتمع 
وجوبا، إال أنو ال يمارس أي مياـ ما عدى الموافقة عمى معاىدة اليدنة والسمـ التي يبرميا رئيس الجميورية 

. بعد انتياء الحرب، فيو يتدخؿ في انياء حالة الحرب التي لـ يتدخؿ في إعبلنيا
.  بمجرد انتياء المدة المحددة ليما كالطكارئ  تػنتػيػياف1كحالتاالحصار ػ

 بعد استشارة كؿ مف رئيس مجمس األمة ، ورئيس المجمس الشعبي الوطني،  ػ أما الحالة االستثنائية فتنتيي
 .2و رئيس المجمس الدستوري ، واالستماع  إلى المجمس األعمى لؤلمف ، ومجمس الوزراء

  إف سمطات الضبط :التدابػيػر االستػثنائية في صػيانة النػظػاـ الػعػاـ في الجزائر: الػفػرع الثانػي
اإلداري في حالة الظروؼ االستثنائية ميما كانت طبيعتيا تتمتع بصبلحيات واسعة مف أجؿ الحفاظ عمى 
النظاـ العاـ واستتبابو بكؿ الوسائؿ المشروعة، فرئيس الجميورية لو صبلحيات اتخاذ كؿ اإلجراءات التي 
يراىا ضرورية لمحفاظ عمى االستقبلؿ الوطني والسبلمة الترابية والمؤسسات الدستورية، فيو في ىذه الحالة 
كما قمنا سابقا يمارس عمبل مف أعماؿ السيادة ال يخض لمرقابة، وكذلؾ الوالي لو كؿ الصبلحيات في اتخاذ 

ما ىي التدابير االستثنائية التي يمكف : القرارات الضرورية الستتباب الوضع، والسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىو
اتخاذىا ؟ 

 المتضمف حالة الحصار 196-91بناء عمى المرسـو الرئاسي رقـ :حػالػة الػحػصػار كتػطػبػيػقػاتػيػا : أكال 
المخولة ليا قانونا  (الشرطة)يجوز لمسمطات العسكرية في اطار ممارسة صبلحيات : ومراسيـ تنفيذه نستنتج أنو

ضد كؿ شخص راشد يتبيف أف  (اإلقامة الجبرية)و (االعتقاؿ اإلداري)أف تقـو بإجراءات ضبطية تتمثؿ في 
منو، ونص أيضا عمى إمكانية  (4: ـ)نشاطو خطير عمى النظاـ العاـ والسير العادي لممرافؽ العمومية 

تكمؼ أو تجري : ضمف الشروط المحددة أف تقـو بما يأتي (الشرطة)السمطات العسكرية المخولة صبلحيات 
تفتيشا ليمية أو نيارية عمى أعماؿ عامة أو خاصة وكذلؾ داخؿ المساكف، كما تمنع اصدار المنشورات 

أواالجتماعات والنداءات العمومية التي يعتقدأنيا كفيمة بإثارة الفوضى وانعداـ األمف واستمرارىا، كما يمكف ليا 
 . منو (07: ـ)أف تأمر بتسميـ األسمحة والذخائرقصد إيداعيا 

    أما في حالة المعارضة الصريحة مف طرؼ المجالس المحمية أو التنفيذية لبمدية منتخبة ،وحصؿ إفشاؿ 

عمؿ السمطات العمومية القانوني في مجاؿ النظاـ العاـ، أو في سير المرافؽ العمومية، ففي ىذه الحالة يمكف 

نما تقوـ أيضا السمطة الوصية بتعييف مندوبات تنفيذية  أف تتخذ الحكومة بشأنيا تدابير لتوقيفيا أو حميا، وا 

منو ،وتطبيقا لممادة الرابعة مف ىذا المرسـو الرئاسي رقـ  (10: ـ)إلخ ...عمى مستوى الجماعات اإلقميمية، 

                                                           
 . ـ91 عاـ44ج العدد .ر.، ج01:ـ يتضمن رفع حالة احلصار، ال سيما ادلادة 22/09/1991 ادلؤرخ يف 336-91راجع ادلرسـو الرئاسي رقم  - 1
 .ـ1989 من دستور 87ـ ، تقابلها ادلادة 1996 من دستور 93:    ك ادلادة 2016:من دستور107: أنظر ادلادة - 2
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 الذي 2011-91لمرسـو رقـ : المذكور آنفا، صدر مرسـو تنفيذي في نفس اليـو وىما عمى التوالي91-19

يجوز لكؿ شخص الطعف : يضبط حدود الوضع في مركز األمف وشروطو حيث جاء فيو فيما يخص الطعف

في ىذه القرارات أماـ السمطة اإلدارية المختصة وبصفة خاصة المنصوص عمييا في المادة الخامسة مف 

الوالي، محافظ الشرطة، رئيس : وتتكوف مف (لجنة رعاية النظاـ العاـ)المرسـو المتضمف حالة الحصار وىي 

السمطة )القطاع العسكري وشخصيتاف معروفتاف بتمسكيما بالمصمحة الوطنية ويترأس ىذه المجنة 

،وأما فيما يخص مصمحة الطعف في قرارات الوضع في مراكزاألمف أواإلقامة الجبرية أو حالة المنع (العسكرية

-91المرسـو رقـ / منو ، و (06ـ)أياـ مف تاريخ تقريره مف طرؼ المجمس الجيوي  (10): مف اإلقامة وىي

 الذي يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطيا، حيث نص في مادتو الثالثة عمى نفس 2022

المرسـو التنفيذي :مصمحة الطعف المذكور أعبله وصدر مرسوماف تنفيذياف آخراف في نفس اليـو أيضا وىما

-91 مف المرسـو رقـ 08 الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة ، طبقا لممادة 2033-91رقـ 

 المتضمف تقرير حالة الحصار، حيث جاء فيو أف تدابير منع اإلقامة يمكف أف يكوف موضوع طعف يرفع 196

خبلؿ عشرة أياـ لدى المجمس الجيوي لحفظ النظاـ العاـ الذي نشأ بناء عمى أحكاـ المادتيف سبعة وثمانية مف 

.  منو (03: ـ)مف ىذا المرسـو نفسو  (09: ـ) المذكور سابقا ووفقا 201-91المرسـو التنفيذي رقـ 

 الذي يحدد كيفيات تطبيؽ األحكاـ المتعمقة 2044-91     وصدر في نفس التاريخ المرسـو التنفيذي رقـ 
بالتفتيشات، ومنع المنشورات واالجتماعات والنداءات العمومية التي يعتقد أنيا كفيمة بإثارة الفوضى وانعداـ 

                                                           
ـ الذم يضبط حدكد الوضع يف مركز األمن كشركطو، تطبيقا للمادة 1991 يونيو 25 ادلؤرخ يف 201-91 من ادلرسـو رقم 13 إذل 01ػأنظر ادلواد من 1

. ـ1991 26/06:ادلؤرخةيف31عدد . ر. منو،ج08 ك07 ادلتضمن تقرير حالة احلصار،ال سيما ادلادتُت 196-91 من ادلرسـو الرئاسي رقم 04
. إخل... تنشأ ثالث رلالس جهوية حلفظ النظاـ يف اجلزائر، كىراف كقسنطينة اليت ديتد اختصاصها اإلقليمي إذل الواليات ادلبينة أدناه : 07كتنص ادلادة    - 

رئيس االقطاع العسكرم أك قائد -الوارل رئيسا:  أعاله شلا يأٌب07يتشكل اجمللس اجلهوم ْتفظ النظاـ ادلنصوص عليو يف ادلادة :  فتنص على08أما ادلادة 
ثالث شخصيات ٗتتار نظرا لتمسكها بادلصلحة العامة، كتتخذ ىذه اجملالس اجلهوية قرارات الوضع يف مراكز -زلافظ الشرطة للوالية-رلموعة الدرؾ الوطٍت

األمن أك ادلنع من االقامة اجلربية بناء على اقًتاح الشرطة كجلنة رعاية النظاـ العاـ، علما بأف تشكيلة اجملاس اجلهوم كجلنة رعاية النظاـ العاـ ال ٗتتلف كثَتا، 
 .كمع ذلك تعترب ىذه األخَتة جهاز طعن ضد قرار أخذ بناء علىاقًتاحها كمن جهاز بعضوية مشايهة

 .ـ1991 لسنة 31ج عدد . رج. ، ج202-91 من ادلرسـو رقم 13 إذل 01أنظر ادلواد من  - 2
 .ـ1991 لسنة 31ج عدد .ر. ، ج203-91 من ادلرسـو رقم 17 إذل 01راجع ادلواد من  - 3
 .ـ1991 عاـ 13رج عدد .ـ،ج04/06/1991 ادلؤرخ يف 204-91 من ادلرسـو التنفيذم رقم 07د إذل 01راجع ادلواد من  - 4
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 المتضمف إعبلف 196-91األمف أو استمرارىا المنصوص عمييا في المادة سبعة مف المرسـو الرئاسي رقـ 
المحددة بمقتضى المادة خمسة مف  (النظاـ العاـ)بناء عمى اقتراح لجنة : حالة الحصار، حيث جاء فيو

المرسـو المتضمف إعبلف حالة الحصار، يمكف لمسمطات العسكرية المخولة صبلحية الشرطة أف تقـو بمنع أي 
 منو، 06نشر أو اجتماع أو نداءات عمومية يعتقد أنيا كفيمة بإثارة الفوضى وانعداـ االمف واستمرارىا، المادة 

ونستنتج أف المشرع الجزائري قد أعطى كؿ الوسائؿ القانونية لمسمطات العسكرية في حالة الحصار التخاذ 
تدابير الحفاظ عمى النظاـ العاـ ومرافؽ الدولة، كما أعطى الضمانات القانونية لمطعف في قراراتيا بناء عمى 

 وعوضت بحالة لجوء 3361-91:المراسيـ التنفيذية المشار إلييا آنفا والخاصة بتطبيؽ المرسـو الرئاسي رقـ
 ، المعدؿ 232-21اإلدارة إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي لضماف األمف العمومي في إطار القانوف رقـ 

. والمتمـ 
   إنو مف الصعب تكييؼ ىذه الحالة مف حيث أنيا ال تشكؿ حالة حصار وال حالة طوارئ، إذ أف عنواف 

القانوف يتعمؽ بمياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية، رغـ أف أسانيد ىذا القانوف يشير إلى أف 
 105ـ المعدؿ والمتمـ، و1996 مف دستور 93 و91ـ وتقابميا المادتاف 1989 مف دستور 87 و86المادتيف 

 والجدير بالذكر أف اإلدارة ال يمكف أف تمجأ إلى الجيش لضماف األمف العمومي إال 2016 مف دستور107و
: ـ)إذا كاف األمر يتعمؽ بمساس خطير ومستمر بالحريات الجماعية والفردية، وباضطراب في األمف العمومي 

وبالتالي فإف اإلدارة ال يمكف ليا المجوء إلى الجيش في حالة الظروؼ العادية مف أجؿ ضماف . إلخ...منو  (3
 الذي يتضمف 3 488-91:    مف المرسـو الرئاسي رقـ 02األمف العمومي، وبالرجوع إلى احكاـ المادة 

 المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج 23-91تطبيؽ القانوف رقـ 
الحاالت االستثنائية نجده يستمؿ مصطمح حالة الطوارئ القصوى، وميما قيؿ فيي تندرج في إطار الحاالت 
االستثنائية أو بيف الحالتيف العادية والغير عادية  ،  وبدوف إطالة نشير إلى شروط وكيفيات لجوء اإلدارة 

 488-91المدنية إلى الجيش بغرض ضماف األمف العمومي، حسب ما جاء في المرسـو الرئاسي رقـ 
المذكور أعبله ،  و قرار استخداـ وحدات الجيش لضماف األمف العمومي يجب أف يتخذ مف قبؿ رئيس 

الحكومة بعد االستشارة المسبقة لكؿ مف وزير الداخمية والجماعات المحمية ثـ وزير الدفاع قائد أركاف الجيش 
الواؿ عمى المستوى الوالء ووزير : منو، وتعمؿ وحدات الجيش تحت مسؤولية السمطة المدنية وىي (3: ـ)

 . (4: ـ)الداخمية عمى المستوى الوطني 

                                                           
 . ـ1991: عاـ25/09: ، ادلؤرخة يف44رج،عدد .ـ يتضمن رفع حالة احلصار،ج22/09/1991 ادلؤرخ يف336-91أنظر ادلرسـو الرئاسي رقم  - 1
ج       عدد .ر.  ادلتعلق ٔتسامهة اجليش لوطٍت الشعيب يف مهاـ محاية األمن العمومي خارج احلاالت االستثنائية، ادلعدؿ كادلتمم ج23-91:ػ لقانوف رقم2

 . ـ ، مرجع سابق91:    ، سنة63
 .  ـ1991 عاـ66ج عدد .ر. ـ ادلذكور أعاله،ج21/12/1991 ادلؤرخ يف 488-91أنظر ادلرسـو الرئاسي رقم  - 3
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، وأما أخطاء (7: ـ)      أما بالنسبة الختيار وسائؿ تنفيذ التدخؿ فيي مف صبلحيات السمطة العسكرية 
استخداـ الوحدات العسكرية فإف القرار يرجع إلى السمطة المدنية نفسيا، وما يمكف استخبلصو مف ىذه الحالة 
بإيجاز ىو توزيع السمطات الضبطية الوالئية مف أجؿ ضماف السيطرة عمى حالة األمف إذا لـ تصؿ إلى درجة 

 04 و03 السالؼ الذكر كما وردت في احكاـ المادتيف 23-91الحالة االستثنائية، وقد حدد القانوف رقـ 
النكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو : الحاالت التي تخوؿ اإلدارة المجوء عمى السمطة العسكرية وىي

الكوارث ذات الخطورة االستثنائية ، وفي حالة المساس المستمر بالحريات الفردية والجماعية، وفي حالة 
المساس بالقوانيف والتنظيمات التي تنذر بالخطر وييدد حرية التنقؿ، والموارد الوطنية وشروط الخروج والدخوؿ 

. مف التراب الوطني 
     وما تجدر اإلشارة إليو ىنا ىو أنو في حالة الحصار أف صبلحية الحفاظ عمى األمف العمومي تتحوؿ مف 
السمطات المدنية إلى السمطات العسكرية، ولكف في ىذه الحالة أف السمطات المدنية ىي التي تقـو بتسيير جالة 
السيطرة عمى األمف العمومي، ويحؽ ليا فقط استعماؿ الوحدات العسكرية وبالتالي تتسع وسائؿ عمؿ اإلدارة 

. إلى الوسائؿ العسكرية المعروفة في حالة الحصار
بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة ليا نستخمص مف    :حػالػة الػطػكارئ كتػطػبػيػقػاتػيا : ثانيا 

 المذكور سابقا ونصوص تطبيقو أف 44-92أحكاميا أف حالة الطوارئ المعمنة بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ 
لكؿ مف وزير الداخمية والجماعات المحمية عمى المستوى الوطني أو جزء منو، والوالي عمى مستوى تراب واليتو 
التأىيؿ في التدابير الكفيمة بحفظ النظاـ العاـ أو استتبابو بواسطة اتخاذ قرارات وفقا ألحكاـ مواد حالة الطوارئ 

وكما يمكف لوزير الداخمية والجماعات المحمية إصدار أمر بوضع أي شخص راشد يتضح أف نشاطو  (4: ـ)
 في 1يشكؿ خطورة عمى النظاـ واألمف العمومي، أو عمى السير الحسف لممصالح العمومية في مراكز األمف

منو ،ومف  (5: ـ)مكاف محدد ، وترجع صبلحية انشاء مراكز األمف إلى وزير الداخمية والجماعات المحمية 
التدابير التي خولتيا حالة الطوارئ لوزير الداخمية عمى المستوى الوطني، لموالي عمى امتداد تراب واليتو، وفي 

: إطار توجييات الحكومة لو صبلحية وسمطة القياـ بما يمي
 .أ ػ تنظيـ ونقؿ المواد الغذائية والسمع ذات الضرورة األولى وتوزيعيا

 .ب ػ وضع مناطؽ مف أجؿ اإلقامة المنظمة لغير المقيميف
 .ج ػ تحديد ومنع مرور األشخاص والسيارات في أماكف وأوقات معينة

 د ػ وضع تحت اإلقامة الجبرية كؿ شخص راشد اتضح أف النشاط الذي يقـو بو مضر بالنظاـ العاـ أو بسير 
. مرافؽ ومصالح الدولة 

    كما يمكف ليما أيضا منع أي شخص راشد مف اإلقامة لنفس العمة المذكورة آنفا، وفي حالة اإلضراب الغير 
مرخص أو غير الشرعي بإمكانيا تسخير العماؿ المضربيف لمقياـ بنشاطيـ الميني المعتاد خدمة لممنفعة العامة 

                                                           
ـ، القرار ادلتضمن تفويض االمضاءإذل كارل 10/02/1992كرقلة، ادلؤرخة يف -عُت صاحل-أنظر القرارات ادلتضمنة انشاء مراكز األمن يف كل من رقاف - 1

، ٍب أغلقت ىذه 300 إذل 399: ـ، ص، من1992 السنة 11عدد . رج. ـ، ج11/02/1992الوالية فيما خيص الوضع يف مراكز األمن ادلؤرخ يف 
 .ـ1992 سنة 82عدد . رج. ج: أنظر على التوارل. (إليزم)عمر إدريس  (ترب غامُت، أدرار)ادلراكز بالتدابَت بالتدرج منها على سبيل ادلثاؿ غلق مركز 
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، ومما  (6: ـ)األمر بالتفتيش ليبل ونيارا  (استثنائيا)سواء كانت ىذه المؤسسات عامة أو خاصة، وبإمكانيا 
أنو إذا كاف المشرع قد أعطى وسائؿ قانونية لممسؤوؿ األوؿ عمى المستوى : سمؼ نسجؿ المبلحظتيف التاليتف

األساس  (أي لوزير الداخمية والواؿ)الوالء لمواجية الظروؼ الغير عادية وىي حالة الطوارئ  وضمف ليما 
الشرعي في ممارسة مياميـ مف حيث اتخاذ التدابير البلزمة لمحفاظ عمى النظاـ العاـ ومرافؽ الدولة إال أف في 
مقابؿ توسيع سمطات الضبط الوالء تضييؽ عمى الحريات العامة والفردية، ىذا مف جية، ومف جية أخرى أف 
صبلحية انشاء المراكز األمنية المعطيات لوزير الداخمية أنو إذا كاف انشاء ىذه المراكز لضرورة أمنية فيي 

التي تضمنيا السمطات االستعمارية مما جعؿ المشرع  (المعتقبلت والمحتشدات)بطبيعة الحاؿ تختمؼ عف 
ما معنى وضع ىذه : يعطي حؽ انشاء ىذه المراكز لوزير الداخميةولكف السؤاؿ الذي يفرض نفسو عمينا ىو

المراكز األمنية تحت السمطة العسكرية؟ 
 فيؿ نحف في حالة حصار أو طوارئ؟ أيف مبدأ الفصؿ بيف السمطات؟  

يوضعوف تحت حراسة السمطات العسكرية،  (الشرطة)      عمما أف األشخاص الذيف يقبض عمييـ مف طرؼ 
بدال مف وضعيـ في سجوف عادية أو في مراكز أمف تحت االشراؼ المباشر لوزير الداخمية والجماعات 

المحمية ، و أف قادة النواحي العسكرية وقائد القوات البرية في والية الجزائر سمطات عسكرية مفوضة مكمفة 
بإدارة عمميات استتباب األمف والنظاـ العاـ عمى مستوى اقميميـ، وىنا نتساءؿ عف عدـ اعبلف حالة الحصار 
بدال مف حالة الطوارئ؟ وىؿ نحف في حالة وسطى بيف الحالتيف؟ حتى تمزج السمطتيف المدنية والعسكرية لماذا 
ال يفسح المجاؿ لمسمطات العسكرية إذا كاف ليس باستطاعة السمطات المدنية القياـ بمياميا في الحفاظ عمى 

النظاـ العاـ واألمف العاـ؟ 
 44-92      أما النصوص المنظمة لتدابير الحفاظ عمى النظاـ العاـ تطبيقا ألحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ 

، المتضمف التنظيـ العاـ لتدابير الحفاظ عمى 1القرار الوزاري المشترؾ: المتمـ والممدد فيي عديدة نذكر منيا
النظاـ العاـ في إطار حالة الطوارئ، فبعدما نص في مادتو األولى بأف وزير الداخمية والجماعات المحمية ىو 
الذي يتولى تدابير الحفاظ عمى النظاـ العاـ بصفتو المسؤوؿ عمى ىذا األخير عمى المستوى الوطني تطبيقا 

 المذكور سابقا،  كما تساعد وزير الداخمية والجماعات المحمية أركاف 44-92 مف المرسـو رقـ 04لممادة 
وكما يفوض قادة . منو (2: ـ)مختمطة تتكوف مف ممثمي القوات المشاركة في الحفاظ عمى النظاـ العاـ 

منو ،  (3: ـ) مف مرسـو حالة الطوارئ 09النواحي العسكرية في الحفاظ عمى النظاـ العاـ وىذا تطبيقا لممادة 
 مف 04 منو، حسب ما تنص عميو المادة 06والوالي يمارس صبلحياتو في مجاؿ النظاـ العاـ حسب المادة 

أما حالة اعتراض مشاكؿ تحتاج إلى قوات خارجية عف واليتو ففي ىذه الحالة . 44-92المرسـو الرئاسي رقـ 
. إلخ...يرجع إلى قائد الناحية العسكرية 

       نستخمص مما سمؼ مزج السمطتيف المدنية والعسكرية، وتأتي ىذه األخيرة في المرتبة األولى عف 
ـ 30/11/1992 اآلنؼ الذكر صدر أيضا قرار مؤرخ في 44-92المدنية، وتطبيقا لممرسـو الرئاسي رقـ 

يتضمف اعبلف حضر التجوؿ في تراب بعض الواليات مف العاشرة والنصؼ ليبل إلى غاية الخامسة صباحا، 
                                                           

 .ـ92 ، 11ج عدد .ر.ـ يتضمن التنظيم العاـ لتدابَتاحلفاظ على النظاـ العاـ يف إطارحالة الطوارئ،ج10/02/1992 القرارالوزارم ادلشًتؾ ادلؤرخ يف1
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  ،  أما في حالة تعطيؿ العمؿ 1في كؿ مف واليات الجزائر، البميدة، بومرداس، تيبازة، البويرة وعيف الدفمة
، ففي ىذه ...، أو معارضة تعمنيا مجالس محمية أو ىيئات تنفيذية بمدية ...الشرعي لمسمطات العمومية، 

الحالة يمكف أف تتخذ الحكومة عند االقتضاء التدابير التي مف شأنيا تعميؽ نشاطيا وتقـو السمطة الوصية 
  2، وىو ما حدث حيف حمت عدة مجالس شعبية(6: ـ)بتعييف مندوبيات تنفيذية 

 صدور 4 ، ومف التدابير المتخذة أيضا والتي تمس حرية الرأي واالعبلـ، تعميؽ3والئية ومجالس شعبية بمدية
. عدة يوميات بحجة مساسيا بالنظاـ العاـ واألمف العمومييف والمصالح العميا لمببلد 

 - 92:      ، ال سيما الثالثة، صدر المرسـو التنفيذي رقـ 44-92      تطبيقا ألحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ 
، حيث نص في احكامو بأف تدابير الوضع في مركز االمف أف يكوف محؿ طعف يقدـ إلى واؿ الوالية، 755

مكاف إقامة الشخص الموضوع في مركز األمف وىذا الطعف يقدـ إلى المجمس الجيوي لمطعف الذي تنص عميو 
مف ىذا المرسوـ، ويبث ىذا المجمس الجيوي لمطعف في خبلؿ الخمس عشر يوما الموالية إلخطاره  (05: ـ)
منو وغيرىا مف النصوص التطبيقية التي يطوؿ عرضيا وشرحيا في ىذا المبحث ،نستخمص أف  (05: ـ)

لحالتي الحصار والطوارئ نتائج ىامة وقريبة جدا مف بعضيا البعض إال في حالة الحصار حيث تحؿ السمطة 
: العسكرية محؿ السمطة المدنية وتتمثؿ ىذا النتائج في

 .ػ فرض قيود عمى حرية األشخاص في االنتقاؿ والمرور والتجوؿ في أماكف معينة وأوقات محددة1
 .ػاالعتقاؿ اإلداري لبعض األشخاص وحجزىـ في أماكف مخصصة لذلؾ وفرض اإلقامة الجبرية عمييـ2
ػفرض قيود عمى نشاطات الجمعيات واألحزاب وتقييد حرية االجتماعات ومنعيا خبلؿ فترة الظرؼ 3

 .االستثنائي
. ػفرض المراقبة عمى الصحؼ أو مصادرتيا أو تعطيميا ومراقبة المراسبلت بكافة أشكاليا4
 .ػقيود عمى دخوؿ األجانب وعمى السفر إلى الخارج أي خارج الببلد5

. إلخ ...ػ  التفتيش ليبل ونيارا، 6
         وكما نسجؿ مبلحظتنا أف حالة الطوارئ ىي في الحقيقة والواقع تسمية مجازية بسبب تفويض السمطة 
فييا مف السمطة المدنية إلى السمطة العسكرية أو مزج السمطتيف في تسيير حالة الطوارئ، وبالتالي فيؿ نحف 

في حالة وسطى بيف الحالتيف؟ باإلضافة إلى التساؤؿ حوؿ مدى شرعية المرسوـ التشريعي المدد لحالة 

                                                           
 .ـ92 سنة 85ج عدد .ر. ـ يتضمن اعالف حظر التجولفي تراب بعض الواليات،ج30/11/1992 من القرار ادلؤرخ يف 03 إذل 01أنظر ادلواد من 1
 .2165ـ، ص 1992  85ج عدد .ر.ـ يتضمن حل رلالس شعبية كالئية، ج30/11/1992 ادلؤرخ يف 435-92ػأنظر ادلرسـو التنفيذم رقم 2
 .2165ـ، ص 1992 سنة 85ج عدد .ر. ـ، ادلتضمن حل رلالس شعبية بلدية، ج30/11/1992 ادلؤرخ يف 436-92ر ادلرسـو التنفيذم رقم  - 3
عدد . ر. ليبَتٌب،ج-بريد الشرؽ-الصح آفة-اجلزائراليـو-الناصيوف-لوماتاف"ـ ادلتضمنة تعليق صدكر يوميات 15/08/1992أنظر القرارات ادلؤرخة يف  - 4

ٍب رفع ىذا التعليق على بعض الصحف بواسطة القرارات ادلؤرخة يف - ، 1950 إذل 1948ـ، ص من 21/10/1992، الصادرة يف 29 سنة 76
 ـ، 1992 سنة77ج عدد .ر.، ج"ليبَتٌب-اجلزائر اليـو-الناصيوف-لوماتاف"ـ ادلتضمنة رفع تعليق صدكر اليوميات 06/10/1992

ـ، حيدد شركط تطبيق بعض احكاـ ادلرسـو الرئاسي رقم 20/02/1992 ادلؤرخ يف 75-92 من ادلرسـو التنفيذم رقم 11 إذل 01راجع ادلواد من  - 5
 .388ـ، ص 23/02/1992، الصادرة يف 14ج عدد .ر.  ادلتضمن اعالف حالة الطوارئ،ج92-44
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الطوارئ الذي صدر في غياب المؤسسات الدستورية، وبقي ساري المفعوؿ بعد قياميا رغـ تحسف الوضع 
األمني كثيرا قياسا بالماضي ورغـ األصوات المنادية برفع حالبة الطوارئ لعدـ مشروعيتيا ومساسيا الخطير 

         .بالحقوؽ والحريات العامة

       الػمػبحػث الػثانػي 
(نظرية الضركرة  ): حػدكدىا في الظركؼ االستثنائيػة في الشريعػة اإلسالمية  

    إف مف نعـ اهلل سبحانو وتعالى عمى أمتو اإلسبلمية في ىذه الشريعة الغراء التي كرميا بيا، ومف مقاصدىا 
الخير والمصمحة، ومف مميزاتيا عف بقية الشرائع السماوية السابقة السماحة واليسر، ويتجمى مف تمؾ المبادئ 
السامية ليذه الشريعة اإلسبلمية اليسر والتسامح والتسييؿ ورفع الحرج والمشقة عف الناس جميعا بصفة عامة، 

وعف المرضى والضعفاء ولمف تضطرىـ بعض الظروؼ القاسية بصفة خاصة، التي تظير مظاىرىا في 
مختمؼ أبواب الفقو اإلسبلمي، فيي في كؿ تشريعاتيا تكرس ىذه المبادئ لتبيف مدى حكمة الشارع جؿ شأنو 
ورحمتو ورعايتو ليذه األمة، معتبرا في ذلؾ ضعؼ االنساف وطاقتو ومشاغمو في جميع حاالتو، سواء كاف قويا 

أو ضعيفا، مسافرا أو مقيما، مسالما أو محاربا، حتى ال يسوغ ألحد اإلعراض عف األحكاـ اإلسبلمية تحت 
.  ذريعة الضيؽ والعسر

     وليذا نجد أف الضرورة الشرعية تعتبر أصبل  مف دعائـ العدؿ في الشريعة االسبلمية، فيما بيف اهلل 
خوانو مف بني االنساف، حيث توضحت مف خبللو مقاصد الشرع وكممت محاسنو،  واالنساف وفيما بيف العبد وا 

وقد دلؿ عمى ىذا الكماؿ والتماـ لشرعو اعتبار الضرورة في أحواؿ العباد، حيث شرع اهلل تعالى أحكاما 
استثنائية مخالفة لمقواعد العامة درء لممشقة والحرج ، الذي قد يصادؼ المسمـ حيف قيامو بالتكاليؼ الشرعية ، 

فيكوف مضطرا في ىذه الحالة إلى األخذ بتمؾ األحكاـ ، تحصيبل لبعض الضرورات التي قد يفتقدىا في 
اليـك أكممت لكـ دينكـ كأتممت عميكـ نعمتي كرضيت لكـ )ظروؼ طارئة ، وىو ما جاء في قولو عز وجؿ 

. 1(اإلسالـ دينا فمف اضطر في مخمصة غير متجانؼ الثـ فإف اهلل غفكر رحيـ
      وترتيبا عمى ما سمؼ سنعالج ىذا البحث بالتعرض إلى مفيوـ نظرية الضرورة في الشريعة االسبلمية 

كمطمب أوؿ ثـ شروط نظرية الضرورة في الشريعة االسبلمية وتشخيصيا كمطمب ثاف ، ثـ سند نظرية 
الضرورة الشرعي وأسسيا وقواعدىا كمطمب ثالث ثـ التطبيقات المعاصرة لنظرية الضرورة ومقارنتيا بالقانوف 

، الوضعي كمطمب رابع 

                                                           
 03اآلية رقم. سورة ادلائدة - 1
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 الػمػطػمػب األكؿ

نػظػريػة الػضػركرة فػي الشػريعػة االسػالميػة مػفػيػـك 
بالرجوع إلى النظـ الوضعية نستنتج أف الظروؼ  : نػظريػة الضركرة  ماىيػة:الػفػرع األكؿ 

االستثنائية تعتبر مبررا التساع سمطات الضبط اإلداري، وىذا يكوف طبعا عمى حساب الحرية، أما بالنسبة ألثر 
الظروؼ االستثنائية عمى سمطات الضبط اإلداري في الشريعة اإلسبلمية ، فنجد أف الوضع في الشريعة عمى 
خبلؼ عمى ما ىو موجود عميو في النظـ الوضعية، حيث أف الظروؼ االستثنائية في الشريعة اإلسبلمية تقيد 
سمطات الضبط اإلداري لصالح الحرية ، ويتجمى ذلؾ في تقسيـ األصولييف في فقو الشريعة اإلسبلمية الحكـ 
التكميفي مف حيث عمومية وعدـ عمومتو إلى عزيمة ورخصة، ويقصد بالعزيمة في الشريعة السبلمية ىي 

االحكاـ التي شرعيا اهلل تعالى في كتابو العزيز ابتداء لتكوف قانونا عاما لكؿ المكمفيف في جميع األحواؿ، مثؿ 
الصبلة والصياـ والزكاة والقصاص والبيع وغيرىا مف االحكاـ التي شرعيا اهلل تعالى مف أجؿ تحقيؽ مصالح 

العباد ، أما الرخصة فيقصد بيا األحكاـ التي شرعيا اهلل تعالى بناء عمى إعذار العباد ورعاية لحاجاتيـ، 
كإباحة الفعؿ المحـر عند الضرورة والحاجة، كإباحة التمفظ بالكفر مع امتناف القمب باإليماف عند اإلكراه عمى 
باحة الفطر في رمضاف أو إتبلؼ ماؿ الغير، أو أكؿ الميتة أو شرب  ذلؾ بالقتؿ أو قطع بعض األعضاء، وا 

 . 1الخمر عند اإلكراه عمى شيء مف ذلؾ
     فاإلسبلـ عرؼ نظرية الضرورة أو نظرية الظروؼ االستثنائية التي تؤدي إلى االمتناع عف تنفيذ 

النصوص الشرعية بسبب ىذه الظروؼ، وتعتبر قاعدة الرخصة مظيرا مف مظاىر مراعاة الشريعة اإلسبلمية 
الغراء لحالة الضرورة، حيث أف الظروؼ تعتبر مف األسباب التي تعطي الترخيص، فالرخصة ىي ما شرع  و 
ثانيا مبنيا عمى اعذار العباد، فيو استثناء مف األصؿ الكمي الذي يقتضي المنع مع االقتصار عمى مواضع 
الحاجة فيو، والضرورة مف قبيؿ تمؾ االعذار، عمما أف الفقياء اختمفوا في حكـ األخذ بالرخصة بيف الوجوب 
واالباحة والندب وخبلؼ األولى، ومف الضرورة ما ىو عاـ مطرد وعمييا سنت بعض التشريعات االستثنائية 
كالسمـ والمساقاة، ومنيا ما ىو خاص مؤقت مثؿ ترخيص الميتة لممضطر، وأيضا منيا ما ىو عاـ مؤقت، 

. حيث يجب مراعاتيا لتحصيؿ الصالح العاـ الذي يجب أف يكوف األوؿ بالعناية مف الضرورات الخاصة 
    وما يجدر ذكره ىو أف الفقياء في الشريعة اإلسبلمية، اتفؽ جميـ عمى االستدالؿ بالضرورة الشرعية وبناء 

األحكاـ عمييا في كافة المجاالت العممية، سواء تعمؽ األمر بالعبادات أو المعامبلت وجنايات، وما يتعمؽ 
كذلؾ بحفظ حياة اإلنساف الفردية واالجتماعية، وما الخبلؼ الذي يكوف بينيـ إال في األمثمة وتفاصيؿ بعض 
األحكاـ في مسألة ما، إف المشقة والضرورة ال يمكف أف تجرد مف اعتبار الزماف والمكاف واألشخاص ومختمؼ 

                                                           
 .49س ص .،مصر د7أنظر زلمد أبو زىرة، أصوؿ الفقو اإلسالمي، طبعة  - 1
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البيانات، بؿ ىي تتفاعؿ مع ما يحيط بيا مف مبلبسات جميع ىذه االمتيازات، والشريعة اإلسبلمية الغراء 
وتساىؿ وتسامح بمرونة وانضباط مف غير تسيب وانفعاالت، حيث أنيا رسمت لمضرورة ضوابط تبيف حدودىا، 

بما يكفؿ الفصؿ والتفريؽ والتمييز بيف الضرورة الحقيقة الشرعية النابعة مف نصوص الشرع، وبيف الوىمية 
النابعة مف اليوى ووىف العزيمة أو قمة اإليماف، فعمى سبيؿ المثاؿ اختمؼ الفقياء في مسألة التداوي 

بالمحرمات بمختمؼ أنواعيا بيف مف اختار الوقوؼ عمى نصوص التحريـ التي وردت بيا السنة النبوية الشريفة 
وبيف مف أخذ  بمبدأ الضرورة الشرعية التي نص عمييا القرآف الكريـ، حيث ذىب المالكية والحنابمة إلى عدـ 

جواز التداوي بعيف المحرمات والنجاسات مطمقا، في الوقت الذي ذىب فيو الظاىرية إلى جواز التداوي 
بالمحرمات مطمقا لمضرورة، أما الحنفية، والشافعية واالباضية فيـ اتجيوا إلى تجويز التداوي بالمحرمات ما 

عدا عيف الخمر بشروط تخضع إلييا لتسوغ تناوليا واستعماليا، وبإيجاز فإف الضوابط الشرعية لضرورة التداوي 
 :بالمخدرات ىي

.  ػ  وصؼ التداوي بتمؾ المحرمات مف طبيب عدؿ أو أميف صادؽ حاذؽ بالطب عارؼ بو1
.  ػ  تعذر وجود االدوية المباحة التي تقـو مقاـ ىذه المواد المحرمة2
 . ػ  كوف ذلؾ الدواء ضرورة ال يمكف االسغناء عنو3
 .ػ   عدـ ترتب عميو ضرورة أكبر منو والغالب مف السبلمة 4
.  ػ االقػتصػار عمى القدر الضروري الذي يدفع الضرر 5
 .ػ  االستعماؿ الشرعي لتمؾ المواد المحرمة بما يوافؽ المقصد الشرعي الذي ألجمو شرعت 6

   تمؾ ىي بعض الضوابط التي يجب أخذىا بمعف االعتبار قبؿ الشروع في تناوؿ المحرمات مف  
، وكذلؾ عرؼ الفقو اإلسبلمي نظرية الظروؼ 1باب الرخصة في إطار الشريعة الغراء بصفة عامة

االستثنائية في مجاؿ العقود حيث أجاز الفقياء األحناؼ فسخ العقد عند عجز المتعاقد عف المضي في 
تنفيذ موجب العقد أال يتحمؿ ضرر زائد لـ يتوقع وقت ابراـ العقد وطبقوا ذلؾ عمى عقد االجار فقرروا 
أنو إذا طرأ أثناء مدة اإليجار ما يخؿ بالمساواة بيف الحقوؽ وااللتزامات ألحد المتعاقديف فإف ذلؾ يعتبر 

 ، وأعطوا بعض األمثمة عف ذلؾ مثؿ وفاة المستأجر أو المؤجر، وانقطاع الماء 2عذرا يجيز فسخ العقد
عمى األرض الزراعية، والديف الذي ال يستطيع المؤجر قضائو ،إال ببيع العيف المؤجرة، وعمى ذلؾ فإف 
فقياء الشريعة الغراء لـ يقتصروا عمى طمب المساواة بيف المتعاقديف عند إبراـ العقد فقط بؿ تطمبوىا 

                                                           
كتب التفسَت اليت عاجلت مسألة الضركرة الشرعية كالتداكم باحملرمات تأسيسا على : إف ىذا ادلوضوع فقد تناكلو السلف عرب مصادر سلتلفة كمتنوعة منها - 1

ككذلك ادلقاصد الشرعية، ضف إذل ذلك الكتب الفقهية كخاصة ما . 173، سورة البقرة، اآلية رقم (...فمن إضطر )قولو جل جاللو يف تفسَت قولو تعاذل 
كحديثا تناكؿ ىذا ادلوضوع األستاذ مجيل زلمد بن مبارؾ بدراستو، نظرية . (إخل...كادلشقة ٕتلب التيسَت ....- الضرر يزاؿ )يتعلق بالقاعدتُت الفقهيتُت 

كىيبة الزحيلي، نظرية الضركرة الشرعية مقارنة مع القانوف الوضعي، كلية الشريعة كاحلقوؽ، جامعة دمشق، مؤسسة / الضركرة الشرعية حدكدىا كضوابطها، د
 .1985الرسالة، عاـ 

 .165ـ، ص 62 مقاؿ زلمد عبد اجلواد زلمد، الغنب الالحق يف الظركؼ الطارئة يف القانونُت الفرنسي كادلصرم، منشور ٔتجلة القانوف كاالقتصاد، عاـ2
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أيضا طوؿ مدة عقد االيجار، كما أجاز فقياء المذىب المالكي أيضا تعديؿ عقد بيع الثمار بسبب 
الحوائح وىو ما يصيب الثمار مف التمؼ بسبب البرد أو القحط أو العفف أو بسبب االنساف، وحددوا 

مقدار الجائحة ىو ثمث الثمار، أما في حالة ما إذا قؿ عف الثمث تحممو المشتري، وكاف فقياء المالكية 
مف ابتاع ثمرا فأصابتو جائحة فبل يأخذ مف أخيو شيئا عمى ماذا ) (ص)قد اعتمدوا عمى حديث الرسوؿ 

مقاصد الشريعة الغراء ىو تحقيؽ المنافع لمناس :   ، ونستنتج مما سمؼ أف 1(بأخذ أحدكـ ماؿ أخيو
ودرء المفاسد عنيـ في جميع األحواؿ والظروؼ العادية والغير عادية، وقد بيف فقياء الشريعة 

اإلسبلمية ما تتمتع بو ىذه الشريعة مف اليسر والتسامح والمرونة ومواجية كافة االحتماالت مع مراعاة 
مصالح الناس، يقوؿ ابف القيـ الجوزي أف الشريعة مبناىا وأساسيا عمى الحكـ ومصالح العباد في 

المعاش والمعاد وىي عدؿ كميا ورحمة كميا ومصالح كميا وحكمة كميا، فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ 
إلى الجوز وعف الرحمة إلى ضدىا وعف المصمحة إلى المفسدة وعف الحكمة إلى العبث، فميست مف 
ف أدخمت فييا بالتأويؿ فالشريعة  عدؿ اهلل ورحمتو بيف خمقو وظمو في األرض وحكمتو  الشريعة، وا 

، ويقوؿ الشاطبي إف وضع الشرائع إنما 2أتـ داللة وأصدقيا (ص)الدالة عمييا، وعمى صدؽ رسوؿ اهلل 
. 3ىو لصالح العباد في العاجؿ واألجؿ معا

: تػعريػؼ الػضػركرة الشرعػيػة : الػفػرع الػثانػي 
ىو خبلؼ النفع  ، أف الضرورة  (ضر)ػ أف أصؿ مادة : يػقصد بالػضرورة لػغػة :  4أ ػ الػضػركرة لػغػة

 .بمعنى المشقة ػ وتأتي الضرورة بمعنى الحاجة

 .ػ  وتأتي بمعنى أيضا الحاجة والشدة ال مرفع ليا مع المشقة الشديدة، وىي اسـ لمصدر االضطرار
إف األخذ بمبدأ الضرورة ىو خروج عف القواعد العامة التي تخضع إلييا االحكاـ االبتدائية التي شرعيا اهلل 

سبحانو وتعالى فبل ريب أنو جؿ وعبل لـ يدعيا لميزاف ىوى اإلنساف لكي يقدرىا كيفما شاء، حيث أنو ليس كؿ 
مف ادعى الضرورة يسمـ لو ادعاؤه شرعا، ألنو ما أكثر االحتجاج بالضرورة في مكانيا الشرعي والطبيعي وفي 
باحة المحظور والممنوع شرعا وترؾ الواجب تحت ادعاء  غير مكانيا خاصة في عصرنا ىذا بغرض إجازة وا 

مبدأ التخفيؼ والتيسير عمى العباد الذي قامت عميو الشريعة السمحاء، دوف االخذ بعيف االعتبار بقيود 
وضوابط الضرورة الشرعية أو الجيؿ بأحكاميا وبالحاالت التي يجوز التمسؾ بيا عند وجود وتوفر شروطيا ، 

                                                           
 .160أنظر زلمد عبد اجلواد زلمد، مرجع سابق، ص  - 1
 .304عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص /  ، د27، ص 3 ابن القيم اجلوزم،مرجع سابق،أعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت، مرجع سابق، ج2
 .06  ، اجلزء الثاين، ص 1997أنظر مؤلف ابراىيم بن موسى الشاطيب، ادلوافقات، ٖتقيق مشهور بن مٌت آؿ سلماف ،دار ابن عفاف ، القاىرة، - 3
 ،  ، 379،  ، كسلتار الصحاح، مرجع سابق، ص 2/77أنظر القاموس احمليط،  - 4
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و ليذا كثيرا ما نجد ىناؾ أناس يحاولوف التخمص مف االحكاـ الشرعية كشرب المسمـ لمخمر ومثميا مف 
المسكرات في ضيافة أو في حفمة يقصد المجاممة أو االستحياء مف األشخاص، وقد يستبيح مسمـ الفواحش 
ألنو يدرس في بمد غربي، أو بسبب بعده عف زوجتو إف كاف متزوجا، وال يستطيع حسب زعمو اليروب أو 
تجنب الوقوع في الحراـ نظرا لمكثرة  شيوع الفاحشة أو عدـ استطاعة ضبط نفسو أماـ كثرة المفتف واإلغراء، 
وقد يقبؿ المرء عمى أماكف اليوى والضجور لمترفيو عف نفسو وغيرىا مف الذرائع التي يمكف ألي مسمـ أف 

.  إلخ...يتذرع بيا، 
 االحتياج إلى شيء يقاؿ اضطره إليو أحوجو وألجأه :كاالضطرار       ولكف مف المؤكد أنو ىناؾ شروط ، 

. 1فاضطر، فالضرورة في المغة، الحاجة الداعية إلى أف يرتكب فيو ما ال يرتكب في اليسر
ػ عند أىؿ الكبلـ حيث تطمؽ الضرورة عمى ما : ليا ثبلثة مدلوالت وىي :  ب ػ الػضػركرة اصػطػالحػا 

والضرورة بيذا المعنى تقابؿ العمـ . ال يفتقر إلى نظر واستدالؿ حيث تعممو العامة، ويقاؿ ىذا معمـو بالضرورة
 ،  3 ،  فالعمـ الضروري كالعمـ الحاصؿ بالحواس الخمس2ضروري ونظري: النظري حيث أف العمـ قسماف ىما

، وأما عند أىؿ العروضييف في الشعر حيث تطمؽ الضرورة 4والعمـ النظري يتوقؼ حصولو عمى نظر وكسب
 .5عمى الحالة الداعية إلى أف يرتكب فييا ما ال يرتكب في النظر

ػ  االصطبلح الثالث، عند عمماء الشريعة ىو ما ال يدمف في قاـ مصالح الدنيا والديف، ويقصد بذلؾ 
 .المصالح الضرورية، وىي الضروريات الخمس التي تدخؿ في إطار المعنى العاـ لمضرورة

. 6         أما بالنسبة لممعنى الخاص ليا فيو الحاجة الشديدة الممجأة إلى ارتكاب محضور شرعي
وىي الحالة الممجأة لتناوؿ الممنوع : حيث عرفت بعدة تعاريؼ نذكر منيا:  ج ػ كعرفت الضركرة شرعػا

. 8بموغ االنساف حدا إف لـ يتناوؿ الممنوع ىمؾ أو قارب اليبلؾ: ،وعرفيا السيوطي بقولو7شرعا
. 9الخوؼ عمى النفس مف اليبلؾ عمما أو ظنا: أما المذىب المالكي فعرفت بأنيا

. 10خوؼ االنساف التمؼ إذ لـ يأكؿ المحـر غير السـ :أما الحنابمة فقد عرفكىا بأنيا

                                                           
 .371، ككذلك سلتار القاموس للطاىر أمحد الزارم، الناشر دار الكتاب، بَتكت ، ص 483، مرجع سابق،ص 4لساف العرب إلبن منظور، ج  - 1
 .576،616أنظرأيوب بن موسى الكفوم ، الكليات ٖتقيق عدناف دركيش، مؤسسة الرسالة ،بَتكت ص   - 2
 .610أنظر الكليات للكفوم،مرجع سابق ، ص  - 3
 . مرجع سابق555ػ انظرالكفوم 4
 .576أنظر الكليات للكفوم، ادلرجع السابق ،  - 5
  25ص 1ىػ، الرياض السعودية،ط1428زلمد بن حسن اجليزاين،حقيقة الضركرة الشرعية كتطبيقاهتا ادلعاصرة، مكتبة دار ادلنهاج للنشر كالتوزيع، /ػد6
 .24، ص 1شرح رللة االحكاـ العدلية للفقيو علي حيدر، جػ  - 7
 .61ـ، ص 1990جالؿ الدين السيوطي األشباه كالنظائر ، دار الكتب العلمية ،بَتكت ، - 8
 .103، ص 1س، ج .زلمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على  الشرح الكبَت للمدير، دار الفكر ، بَتكت  د - 9

 159، ص 1ىػ ،  ج 1405أبوبكر بن علي  الرازم اجلصاص،أحكاـ القرآف دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت  - 10
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 .   1خوؼ الضررأو اليبلؾ عمى النفس أو بعض األعضاء بترؾ االكؿ :كعرفت في المذىب الحنفي بأنيا 
        نستنبط مف ىذه التعاريؼ أف المعيار المعتمد عميو في تقدير الوقوع في الضرورة ىو معيار شخصي 

حسب الفقياء مف قوليـ بالعمـ أو الظف ولذلؾ يعتبرىـ بالخوؼ، فخوؼ عمى نفسو في حالة الخطر المحدؽ بو 
إنما يكوف إثر عممو بانو إذا لـ يتناوؿ ىذا المحـر ىمكا كبل أو بعضا، وما يجدر ذكره ىنا ىو أنو عند مقارنة 

معيار شخصي -كما ػأشرنا إليو–الشريعة الغراء بالقانوف الوضعي نجد أف المعيار في تقدير ىذه الحالة ىو 
الذي يقصد منو دفع  (الحالة الممجأة لتناوؿ الممنوع شرعا)حسب تعاريؼ الفقياء، وأجود ىذه التعاريؼ ىو 

االعتداء عمى االنفس أو االعراض أو األمواؿ بالنسبة لئلنساف ، فالمبلحظ أف فقياء القانوف الوضعي قد 
سايروا نفس االتجاه الذي سايره فقياء الشريعة اإلسبلمية في تعاريفيـ المختمفة مع اختبلفات بسيطة، وانتيت 

.  2إلى ما بدأت بو الشريعة الغراء منذ قروف
ىي بموغو حدا إف لـ يتناوؿ الممنوع ىمؾ، أو قارباليبلؾ ، بحيث لو :      وعرفيا الزركشي والسيوطي فقاال

 . 3بقي جائعا أو عريانا لمات أو تمؼ منو عضو

الػمػطػمػب الػثػانػي 
شػركط نػظػريػة الضػركرة في الشريعػة اإلسالميػة كتػشخػيػصػيا 

تجنبا لموقوع فيما حرمو اهلل في شريعتو الغراء يجب معرفة  : شػركطػيا : الػفػرع األكؿ 
 :                         ضوابط ىذه القاعدة ولو بإيجازوأىميا 

 ػأف تكوف ىذه الضرورة قائمة ال منتظرة، حيث أنو ليس لمجائع أف يأكؿ مف الميتة قبؿ أف يجوع جوعا 1
 .يخشى مف التمؼ 

 ػ أف تكوف الضرورة ممجأة بحيث يجد الفاعؿ نفسو أو غيره في حالة يخشى منيا تمؼ النفس واألعضاء، أي 2
الواجب الحفاظ :أف يتحقؽ االضطرار حيث يخشى منيا تمؼ النفس أو األعضاء أو أحد الضروريات الخمس 

 الديف والنفس والعرض والبماؿ والعقؿ كـ سمؼ االشارة : عمييا ورعايتيا شرعا وىي 
 ػ أال يكوف لدفع الضرورة وسيمة إال ارتكاب الجريمة فإذا أمكف دفع الضرورة بفعؿ مباح امتنع دفعيا بفعؿ 3

 .محـر
. ػ   أف تدفع الضرورة بالقدر البلـز لدفعيا، فميس لمجائع أف يؤخذ مف طعاـ غيره إال ما يرد جوعو4
. 4ػأال يكوف إلرادة المضطرد دخؿ في ىذا الخطر5
 .ػ أف تكوف الضرورة حقيقية وواقعية 6

                                                           
 .356، ص 2جػ . س.الركض ادلربع،  شرح زاد ادلستنقع، مؤسسة الرسالة بَتكت ،د: منصور ابن ادريس البهوٌب - 1
 .25زلمد حسُت اجليزاين، مرجع سابق، ص / د - 2
   .8543قواعد الزركشي، ادلنشور يف ترتيب القواعد الفقهية، سلطوط بادلكتبة الظاىرية بدمشق ، برقم  - 3
 . كما بعدىا89زلمود زلمد عبد العزيز الزيٍت، مرجع سابق، ص / د - 4
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  :كبالتالي يجب تكفر شرطيفػيجب أف تكوف الضرورة بقدرىا 7
.  أف اليتناوؿ مف المحضور إال بقدر مايدفع الضرر فقط ، أـ في حالة استرسالو وتوسعو حـر قطعا أ ػ
 أف تقدرزمف إباحة المحضور بقدر بقاء الضرورة أي الضرورة سبب وعمة إباحة المحضور والحكـ يرتبط ب ػ 

. وجوده بالعمة  ففي حالة زواؿ الضرورة زالت االباحة

. ػ   يجب أف اليترتب عمى العمؿ بالضرورة زالت اإلباحة7
. ػ    تعذر دفع الضرورة بوسيمة أخرى غير فعؿ المحضور8
، ػ يجب أف اليترتب عمى العمؿ بالضرورة ضرر أكبر مف الضرر الحاصؿ بيا 9

    وتوضيحا لبعض ىذه الشروط التي نرى أنيا تحتاج إلى شرح كشرط أف تكوف الضرورة ممجأة ،الذي يقصد 
منو أف يجد الفاعؿ نفسو أو غيره في حالة يخشى منيا تمؼ النفس أو األعضاء، أي بمعنى أف يضطر لو 

ضررا كبيرا بحيث يؤدي بو إلى اليبلؾ أو التمؼ ألحد األعضاء، وىو مستنبط مف عبارة الضرورة فيي مأخوذة 
مف األخطار بمعنى الخاصة الشديدة، ونظرا ليذه العمة شرعت الرخص بناء عمى اعذار الناس وظروفيـ 

ما شرع لعذر شافو استثناء مف أصؿ كؿ يقتضي : الطارئة ،  وليذا يقوؿ الشاطبي في تعريؼ الرخصة وىي
. 1...المنع مع االقتصار عمى مواضع الحاجة فيو

، (الضرورات تبيح المخطرات):      وليذا السبب أيضا وضعت القاعدة المعروفة في الشريعة الغراء وىي
والمخطر كما نعمـ ىو الحراـ المنيي عف فعمو، بمعنى أف القاعدة يقصد بيا أف الممنوع شرعا يباح عند 

ما  الضرورة مف االحكاـ التي تتعمؽ بفعؿ المكمؼ حكـ يتعمؽ بو أوال وبالذات مقاصد آخريو وىي إما عزيمة وا 
رخصة، وىذه القاعدة تتعمؽ بالرخص الشرعية فيما إذا كانت ىناؾ ضرورة ممجأة عمى النفس بالقتؿ أو التمؼ 

ساغة المقمة  الشديد لؤلعضاء، وذلؾ كأكؿ الميتة لممضطر يقدر رفع اليبلؾ عف المجاىد، وأكؿ لحـ الخنزير وا 
بالخمر عف القصة أو العطش الشديد، أو عند االكراه التاـ بقتؿ أو قطع عضو مف األعضاء الجسدية، ألف 

عممة االضطرار كما تتحقؽ بالمجاعة تتحقؽ باإلكراه التاـ ال الناقص، فكؿ ىذه األشياء وغيرىا التي تدخؿ في 
، أي دعتكـ شدة المجاعة ألكميا 2(إليو... إال ما اضطر )قياسيا تباح عند االضطرار، لقولو عز وجؿ 

االستثناء مف التحريـ إباحة، ألف مف لـ يفعؿ ذلؾ سييمؾ ال محالة، واهلل تعالى نيى عف ذلؾ حيث قاؿ عز 
، وما يجدر ذكره أيضا أف الفقياء قد ذكروا مراتب في قاعدة أخرى 3( كال تمقكا بأيديكـ إلى التيمكة)وجؿ 
 ، فالمقصود بالحاجة ىو ما كانت دوف الضرورة، ألف 4الحاجة تنزؿ منزلة الضرورة عامة أو خاصة: وىي
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فالضرورةاألولى التي يبيح فييا تناوؿ الحراـ كما :مراتب ما يحرض الشرع عمى توفيره لئلنساف وىو ثبلثة
وضحنيا آنفا وذلؾ عند ما يبمغ االنساف حدا ال يطاؽ، ففي حالة إذا لـ يتناوؿ الممنوع عنده ىمؾ أو قارب 

.  اليبلؾ
 أما الثانية وىي الحاجة وذلؾ عند بموغ االنساف حدا لـ يجد ما يأكمو لـ ييمؾ، إال أنو يكوف في جية ومشقة 

. ففي ىذه الحالة ال يبيح الحراـ ولكنو يسوغ الخروج عمى بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في رمضاف 
   أما الثالثة وىي الكمالية أو التحسينية ويقصد مف فعمو نوع مف الترؼ وزيادة في ليف العيش دوف أف يخرج 
عف الحد المشروع، وما عدا ذلؾ فيو زينة وفضوؿ، ففي حالة ما إذا كانت ىناؾ حاجة عامة لمجموع الناس 

، فمف الحاجة العامة 1أو خاصة يشخص ما نزلت ىذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص ألجميا
مشروعية االجازة والسمـ ونحوىا جوزة عمى خبلؼ القياس لعمـو الحاجة إلييا، والحاجة إذا عمت كانت 

كالضرورة، ألف االجازة والسمـ بيع معدـو وبيع المغرـو باطؿ، إال أنو جوز ىنا لحاجة الناس إلى ذلؾ، وما 
يبلحظ ىنا ىو أنو في المرتبة الثانية والثالثة ال تبيح ارتكاب المحـر ألنو كما سمؼ توضيحو بأف الضرورة ىي 

، عمما أف ىذا االلتجاء يمكف أف يكوف بفعؿ الغير مثؿ، االكراه ونحوه، 2الحاجة الممجأة لتنازؿ الممنوع شرعا
وقد يكوف لعمة ظروؼ طارئة وقوة قاىرة كالمجاعة العامة، كما قد يكوف قتؿ نفس أو فعؿ فاحشة كالزنا أو 
إتبلؼ ماؿ، ألف الذي تختاره أساس لتحديد حاالت الضرورة ىو ما تندفع بو أي ما يضطر إلى تناولو مف 

. محظورات لعمة مف العمؿ التي ال تطاؽ شرعا ّ 

 : تػشػخػيػص حػاالت الػضػركرة: الػفػرع الثػانػي
:                 باختصار بناء عمى ما  سمؼ وعمى ىذا األساس شخصت حاالت االضطرار إلى  

 .ػ االضطرار إلى قوؿ الباطؿ كالنطؽ بكممة الكفر عند الضرورة 1        
.          ػ االضطرار إلى اتبلؼ نفس وفعؿ فاحشة 2        
 .  ػ االضطرار إلى أخذ الماؿ واتبلفو 3        

 . ػ االضطرار إلى تناوؿ المحظور مف معمـو ومشروب كالميتة والخمر4    
 .3 ػ االضطرار إلى مباشرة المحظور مف األدوية وغيرىا مف أمور العبلج5         

.      وما سمؼ تناولو ما ىو إال عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ألف الموضوع يطوؿ شرحو وال يتسع المقاؿ ىنا
ذا قارننا بيف الشريعة والقانوف الوضعي في مجمؿ ىذا الشروط، نجد أنو ال يوجد فرؽ شاسع بينيما إال مف  وا 
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حيث مصدرىما وأساسيما، حيث أف الفقياء المسمموف استنبطوىا مف كتاب اهلل عز وجؿ وسنة نبيو عميو 
جماع األمة وال مجاؿ لميوى، عكس القوانيف الوضعية التي كثيرا ما تخضع إلى اليوى والرأي  الصبلة والسبلـ وا 

مف المخموؽ، وىو غير معصوـ، وعمؿ ىذا المخموؽ دائما عرضة لمنقص والتناقض مف يوـ آلخر، ومف 
. شخص آلخر حسب صفات البشر

الػمػطػمػب الػثػالػث 
 سػنػد نػظػريػة الضػركرة الػشرعػي كأسػسػيا كقػكاعػدىا

      :سػنػدىا الػشػرعػي  : الػفػرع األكؿ
:  أكد القرآف الكريـ نظرية الظروؼ االستثنائية حيث يقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى  :في الػقػرآف الػكػريػـ   (أ
إنما حـر عميكـ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير كما أىؿ بو لغير اهلل فمف اضطر غير باغ كال عاد فال اثـ )

فمف اضطر في مخمصة : )إلى أف قاؿ (...حـر عميكـ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير):  ، وقاؿ جؿ وعبل1(عميو
مف كفر باهلل بعد إيمانو إال مف أكره كقمبو مطمئف ):  ، وقاؿ تعالى2(غير متجانؼ الثـ فإف اهلل غفكر رحيـ

ال يكمؼ اهلل ): و قاؿ تعالى3(باإليماف، كلكف مف شرح بالكفر صدرا فعمييـ غضب مف اهلل كليـ عذاب عظيـ
كال تكرىكا : )وقولو تعالى (كقد فصؿ لكـ ما حـر عميكـ إال ما اضطررتـ إليو): وقاؿ تعالى.4(نفسا إال كسعيا

فتياتكـ عمى البغاء إف أردف تحصنا لتبتغكا عرض الحياة الدنيا، كمف يكرىيف فإف اهلل مف بعد إكراىيف 
 .5(غفكر رحيـ

، الظروؼ االستثنائية أو نظرية  (ص )لقد طبؽ النبي الكريـ،  :فػي السػنة النبػكيػة الشػريػفػة (ب
في حادثة عندما أخذ : الضرورة في حاالت كثيرة نذكر البعض منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وىي 

وذكر آليتيـ بالخير، فشكا ذلؾ إلى  (ص)المشركوف عمار بف ياسر، حيث عذبوه ولـ يتركوه حتى سب النبي 
كيؼ تجد  (ص)فقاؿ يا رسوؿ اهلل ما تركت حتى سببتؾ وذكرت آليتيـ خيرا، فقاؿ الرسوؿ  (ص)الرسوؿ 

يسروا وال : (ص) ،وقاؿ 6إف عاد واقعد: قمبؾ؟ فقاؿ عمار مطمئنا باإليماف، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ
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ال ضرر وال ضرار مف ضار ضاره اهلل ومف شاؼ،  (ص)وقاؿ الرسوؿ الكريـ . 1تعسروا، وبشروا وال تنفروا
 ، وكذلؾ ما روي عمى 3رفع عف أمتي الخطأ والنسياف واستكرىوا عميو : (ص ) ، وقاؿ2شاؼ اهلل عميو

مف أنو نيى عف قطع األيدي في الغزو مع أف ىذا حد مف حدود اهلل تعالى، وذلؾ ألنو قد  (ص)الرسوؿ 
يترتب عميو غالبا ما ىو أشد مف السرقة وعدـ إقامة حدىا عمى السارؽ، إذ ربما أخذتو الحمية وركبو الشيطاف 

فالتحؽ بدار الحرب لقربو منيا، وربما اطمع العداء عمى بعض اسرار جيش المسمميف، وكذلؾ في 
،وطبؽ الصحابة نظرية الظروؼ االستثنائية أو نظرية الضرورة منيـ عمر بف الخطاب ، رضي اهلل 4السفر

عنو، الذي نيى عف فطع يد السارؽ معطبل لحد السرقة في عاـ المجاعة مع أف النص صريح وواضح وعاـ 
أدرؾ أف  (رضي اهلل عنو)وشامؿ ال يفرؽ بيف زمف الرخاء أو القحط والمجاعة، إال أف عمر بف الخطاب 

ىناؾ ظرفا استثنائيا وىو المجاعة  والقحط الذي حؿ بالجزيرة العربية في وقت خبلفتو، يتطمب تعطيؿ إقامة 
الحد  ألف الجزاء المنصوص عنو لمسارؽ ال يبرره إال أف يكوف السارؽ قد سرؽ لغير الحاجة، أما إذا أحؿ بو 

العوز والجوع فإف العدالة تقضي بعدـ توقيع ىذا الجزاء عميو، وعمر رضي اهلل عنو تصرؼ ىذا التصرؼ 
انطبلقا مف ىدي القرآف الكريـ الذي وضع ألحكاـ الكمية وترؾ التفصيبلت لتبينيا السنة النبوية الشريفة 

واجتياد فقياء المسمميف، وسمؼ أف تعرضنا وذكرنا بعض اآليات الكريمات التي رعت الظروؼ االستثنائية 
 ،  كذلؾ قد تتحقؽ جريمة الزنا 5ووضعت األسس والمبادئ العامة التي تأخذ بعيف االعتبار الظروؼ الطارئة

في حالة الضرورة بالنسبة لممرأة والرجؿ، ففي حالة تحقيؽ ذلؾ، أي ارتكاب جريمة الزنا لضرورة وقع فييا 
فقد روي سعيد بإسناده عف طارؽ بف : الرجؿ أو المرأة، فبل حد عمى أي منيما، واألدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا

أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بأف امرأة قد زنت فحينما سأليا عمر بف الخطاب عف ذلؾ : شياب قاؿ
إني كنت نائمة، فمـ استيقظت إال برجؿ قد جثـ عمي، فخمى سبيميا ولـ يضربيا، ألف ىذه شبية : قالت

 ، وكذلؾ سئؿ أحمد بف حنبؿ فر راع جاءتو امرأة قد عطشت فسألتو أف يسقييا، فقاؿ 6والحدود تدرأ بالشبيات
 ، وىذا مف قضاء عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، في الحدود ما 7ليا مكنيني مف نفسؾ، قاؿ ىذه مضطرة

رواه البعض وعبد الرزاؽ عف ابف المسيب أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، أتى بامرأة لفيقيا داع بغبلة 
مف األرض وىي عطشى، فاستسقتو فأبى أف يسقييا إلى أف تتركو فيقع بيا، فناشدتو باهلل فأبى فمما بمغت 
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، وفي رواية أنو قاؿ لعمي ما ترى فييا؟ قاؿ إنيا 1جيدىا أمكنتو مف نفسيا، فبرأ عنيا عمر الحد بالضرورة
مضطرة فأعطاىا عمر شيئا وتركيا ، وكؿ ما نستنبطو مبدأ قضية عمر بف الخطاب أمير المؤمنيف رضي اهلل 

. 2عنو أف الحدود إال عمى مف توفرت فيو شروط مثؿ البموغ، العقؿ، االختيار وعدـ الضرورة

 :أسػس كقكاعػد نظػريةالضػركرة في الشريعػةاإلسالميػة: الػفرع الػثاني
إف الحديث عف أسس وقواعد نظرية الظروؼ االستثنائية أو نظرية الضرورة في الشريعة اإلسبلمية      

بشكؿ مفصؿ ال يتسع وال يسمح المجاؿ لذلؾ حيث تحتاج ألطروحات لتشخيصيا وتوضيحيا جيدا، وليذا 
سأكتقي بالتركيز عمى بعض قواعدىا في شكؿ ممخص ومركز ومفيد قدر اإلمكاف عمى سبيؿ المثاؿ ال 

الحصر ،  وتأسيسا عمى المبادئ األساسية في التشريع اإلسبلمي نجد أنو ىناؾ عدة مبادئ أسست أسس 
. وقواعد نظرية الظروؼ االستثنائية أو نظرية الضرورة في الشريعة الغراء مثبل

ظرؼ )ففي حالة ما إذا حدثت لمدولة االسبلمية مشقة    :3قاعػدة المػشػقػة تجمب التػيسيػػر: أكال
كالفيضانات أو وباء شديد الفتؾ بالعباد والببلد فإف ىذه المصيبة تجمب التيسير، وأصميا  (خاص أو شاذ

إنما )ومف أحاديثأبو ىريرة وغيره  (يريد اهلل بكـ اليسر كال يريد بكـ العسر): أي ىذه القاعدة قولو تعالى
بعثت بالحنفية )، وقولو ثمي اهلل عميو وسمـ (يسروا وال تعسروا)وحديث  (بعثتـ ميسريف ولـ نبعثوا معسريف

مف حيث أبي أماـ والدلمي وفي مسند الفردوس مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا ،  ويرى  (السمحاء
العمماء أنو يستند إلى ىذه القاعدة في جميع رخص الشرع وتخفيفاتو الميسرة شرعا، ويذكروف أسباب 

- 5، النسياف- 4،   االكراه -3. المرض- 2. السفر – 1:  وىي  سبعػةالتخفيؼ في العبادات إلى 
وكذلؾ اسقاط االثـ عف المجتيديف في .  ،  وعمـو البموا كالصبلت مع النجاسة العمر  -6 ،  الجيػؿ

. 4الخطأ والتيسير عمييـ باالكتفاء بالضف ولوكمفوااآلخذ باليقيف لشؽ وعسر الوصوؿ إليو

ويشترط فييا عدـ نقصانيا عنيا وبالتالي جاز أكؿ الميتتة عند : 5ثانيا الضركرات تبيح المحظكرات
المخمصة وكذلؾ إصاغة المقمة بالخمر، وكذلؾ التمفظ بالكفر عند االكراه ورفع حدالزنا عف الزانية والزاني عند 
االكراه كما سمؼ توضيحو آنفا، حتى ولو عـ الحراـ قطرا، بحيث ال يوجد فيو حبلؿ إال نادرا، ففي ىذه الحالة 

الضرورات تبيح )يجوز استعماؿ ما يحناج إليو وال يمكف االقتصار فقط عمى  الضرورة ، ويقصد بقاعدة 
في معناىا العاـ أف الممنوع شرعا ال يباح عند الضرورة إال بشرط عدـ نقصاف الضرورة عف  (المحظورات

                                                           
كأخرجو البيهقي يف السنن الكربل، كتاب احلدكد، باب من زىن بامرأة . 406، ص 7ادلصنف لعبد الرازؽ، كتاب الطالؽ، باب احلد يف الضركرة، ج  - 1

 .236، ص 8مستكرىة، ج 
 ،686، مرجع سابق، ص 2ناصربن عقيل بن جامرالطريفي، القضاء يف عهد عمر بن اخلطاب،ج / ػد2
 .84اإلماـ جالؿ الدينعبد الرمحاف السيوطي، االشباه كالنظائر مرجع سابق، ص  - 3
 .309عرب الرؤكؼ ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص / د - 4
 .86أنظر االماـ السيوطي، اجلامع الصغَت، اجلزء الثاين،مرجع سابق ص .، -5
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المحظور أي بمعنى أال تقؿ الضرورة عف المحظور ما دامت الضرورة أقؿ مف المحظور ألف ىذه القاعدة 
أي يشترط فييا عدـ نقصاف الضرورة عف الشيء  (الضرورات تبيح المحظورات)وردت بصيغة مقيدة بمفظ 

المحظور،  وىذا القيد الميـ ليذه القاعدة ال يستعمؿ بدونو ، وكذلؾ يجب مراعاتو عند العمؿ بيذه القاعدة، 
وليذا نجد الفقياء قد نصوا عميو ونبيوا عميو ألىميتو ألنو يدؿ عمى أىمية المفاضمة بيف المفاسد واألضرار 

.  1(الضرورات تبيح المحظورات)عند تبلقييما، ضؼ إلى ذلؾ وودت ىذه القاعدة بصيغة مطمقة 
      ومعنى ذلؾ أنو في حالة ما إذا وجدت ضرورة ممحة يرفع الحكـ العاـ ما دامت الضرورة موجودة بمعنى 

أف المكمؼ إذا وصؿ إلى حالة الضرورة، فإنو في ىذه الحالة يباح لو المحظور مطمقا ببل قيد وبدوف شرط 
وىذا ليس مرادا عمى اطبلقو، ألف القاعدة مقيدة بقيود وضوابط يجب أف تراعي لكي يباح المحظور بالضرورة، 

فالضرورة ال تبيح المحظور إال عندما تكوف الضرورة حقيقية، أي ضرورة شرعية بكؿ ضوابطيا وشروطيا، 
عمى أساس القيود التي وردت عمييا حيث  (الضرورة تبيح المحظورات)وليذا فقد اقترح صياغة أخرى كقاعدة 

أنو ليس كؿ الضرورة تبيح المحظور وأف اإلباحة في الفاظ القاعدة ليس المقصود منيا المعنى االصولي، إذ 
الضرورات ترفع االثـ عف المكمؼ في فعؿ المحظورات التي ): مف االحسف أف تكوف صيغة القاعدة كما يمي

تقؿ عنو في المفسدة، أي أنو يقصد منو أف الضرورات ترفع االثـ والمؤاخذة األخروية عف المحظورات التي 
 :ولتوضيح ذلؾ نجد أف 2(تكوف دونيا في المفسدة

نما ىناؾ محظورات ال تباح مطمقا/ أ .  3الضرورات ال تبيح كؿ المحظورات وا 
. العمؿ بالضرورة قد يكوف واجبا وقد يكوف مباحا/ ب
ليس معنى االباحة بالضرورة أف المكمفة مجبر بيف الفعؿ والترؾ كما ىو الحاؿ في اإلباحة المرادفة  / ج

نما االباحة تعني رفع االثـ عف المكمؼ فقط فيو معني مقدر بقدرىا  . 4أيضا|لمحؿ، وا 
: أما بالنسبة لفائدة تمؾ الصياغة فتتمثؿ في 

. أف الضرورة حالة استثنائية وليست بحكـ أصمي فيي غير دائمة/ 1
إف المباح لمضرورة ليس مف الطيبات، بمعنى أف الذي يأكؿ الميتة بحكـ الضرورة يجب أف يشعر أنو يأكؿ / 2

نما يجب عميو أف يجتيد في إزالة الضرورة   : شيئا حراما اليجوز المداومة عميو وال التبسط فييوا 
ػإف اإلفتاء بالضرورة اليكوف إال عند عدـ وجود حموؿ أخرى ، فبل يجوز اإلفتاء بالضرورة إال بعد انسداد 3

. 3جميع األبواب 
                                                           

 ، زلمد بكر 88، ص 2أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن هبادرالزركشي، غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر، دار الكتب العلمية بَتكت لبناف ج  -1
 73ق ،ص 1417إمساعيل، القواعد الفقهية  بُت االصالة كالتوجيو، دار ادلنار بالقاىرة، عاـ 

 .    113-112ػ اجليزاين، حقيقة الضركرةالشرعية، مرجع سابق، ص 2
 .115ادلرجع نفسو، ص  - 3
، االباحة ادلنسوبة إذل الرخصة، ىل ىي من قبيل االباحة ٔتعٌت رفع احلرج أـ منقبيل االباحة ٔتعٌت التغيَت بُت الفعل 318، مرجع سابق ص 1ػادلوافقات ج 4

كالًتؾ فالذم يظهر من نصوص الرخص أهنا ٔتعٌت رفع احلرج، البادلعٌت اآلخر،     
 302كىبة الزحيلي نظرية الضركرة الشرعية ، مرجع سابق ،/ ػد3
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مف األركاف الميمة في التشريع اإلسبلمي مف خبلليا تبرز لنا  (الضرورات تبيح المحضورات )   إف قاعدة  
خصائص الشريعة السمحاء التي أكرمنا اهلل بيا ، فيي شريعة الرحمة والسيولة وفي نفس الوقت فيي شريعة 

الرفؽ بالمكمفيف ، ضؼ إلى ذلؾ تعتبر ىذه القاعدة مف األسباب الميمة التي أدت إلى توسع الشريعة السمحاء 
، وكذلؾ مرونتيا عمى المستوى النظري والتطبيقي في الواقع ، حيث أنيا أخذت بعيف اإلعتبار حاجات الناس 
وأحواليـ وأعذارىـ وقدرتيا بقدره وشرعت ليا أحكاما تتناسب معيا حسب التشريع العاـ ، وكذلؾ فإف الجيؿ 
بضوابط ىذه القاعدة يؤدي بدوف شؾ إلى فعؿ المحضور أو إلى ترؾ الواجب تحت ذريعة مبدأ التخفيؼ 

والتيسير بحجة الضرورة المنعدمة أصبل ، وليذا تجنبا لموقوع فيما حرمو اهلل في شريعتو الغراء ، يجب معرفة 
: ضوابط ىذه القاعدة ، المتمثمة ولو باختصار في

. أف تكوف الضرورة محققة أي أف تكوف الضرورة حقيقية وواقعية(أ
أف تكوف الضرورة ممجأة بمعنى أف يتحقؽ اإلضطرار ، حيث يخشى منيا تمؼ النفس أواألعضاء او أحد (ب

.   الديف والنفس والعرض والماؿ والعقؿ :ي÷الضروريات الخمس الواجب الحفاظ عمييا  ورعايتيا شرعا
:  يجب أف تقدر الضرورة بقدرىا وبالتالي يجب أف يتوفر شرطيف (ج
. ، أما في حالة استرساليأو توسعو حـر قطعا. ػ أف اليتناوؿ مف المحظور إال بقدر مايدفع الضرر فقط1
ػاف يتقدر زمف إباحة المحظور بقدر بقاء الضرورة أي أف الضرورة عمة وسبب إباحة المحظوروالحكـ يرتبط 2

.  وجوده بالعمة،ففي حالة زواؿ الضرورة  زالت اإلباحة 
. تعذر دفع الضرورة بوسيمة أخرى غير فعؿ المحظور (د
يجب أف اليترتب عمى العمؿ بالضرورة ضرر أكبرمف الضرر الحاصؿ بيا ، ىذه ىي أىـ ضوابط ىذه  (ىػ

.   الضرورة،والجدير ىو اإلشارة إلى التطبيقات الميدانية 

الػمػطػمػب الػرابػع 
 التطبيقات المعاصرة لنظريػة الضركرة كمقارنػتيا بالقػانكف الكضعي

 :  ةػالبشرم األعضاء ؿػؽػف :وىو عصرنا في ميما نراه الذي لتطبيؽ ا منيا كثيرة  تطبيقاتيا إف    
 : نػقػؿ األعػضػاء الػبشريػة مف األمػكات إلى األحػيػاء: الػفػرع األكؿ

ف كاف ىذا الموضوع يحتاج إلى أطروحة أخرى ولكف نظرا ألىميتو نشير إليو ولو بإيجاز عمى سبيؿ     وا 
المثاؿ، وىذا بناء عمى ما قررتو المجامع الفقيية ، حيث قررت إباحة النقؿ إستنادا إلى القواعد الفقيية الحاكمة 

الضرورات تبيح المحظورات  )بإزالة الضررومسألة إباحة نقؿ أعضاء الموتى لؤلحياء ، وىذا استنادا ألى قاعدة 
حيث أف الضرر يجب إزالتو ، فنقؿ األعضاء مف الموتى لؤلحياء فييا إزالة الضررعف األحياء بضرر أخؼ  (
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ف كانت ليـ حرمة إال أنو تقدـ مصالح األحياء عمى مصالح األموات  وأىـ ىذه 1منو ، إذ أف األموات وا 
:  الفتاوي
ـ وفتوى المؤتمر االسبلمي األعمى 1969 ػ  فتوى المؤتمراإلسبلمي الدولي المنعقد بماليزيا في أبيؿ 1   

، وقد وضعت ضوابط لجواز نقؿ 2ـ وغيرىا20/04/1972:بالجزائر بشأف نقؿ الدـ وزرع األعضاء في
: األعضاء مف الميت لضرورة شرعية حسب ماوضعتو بعض المجامع الفقيية كما يمي 

موافقة الميت أثناء حياتو بنزع عضو أو أعضاء مف جسمو والتبرع بيا لمف يحتاج ليا بشرط أف يكوف -1
نما يكوف ابتغاء المتوبة مف اهلل عز وجؿ وأف يكوف ذلؾ . ذلؾ بدوف اكراه ودوف مقابؿ ماؿ لو أو لوراثتو وا 

. االذف كتابيا وبشيود
موافقة أىؿ الميت أو إذنو ويشترط موافقة أىؿ الميت حتى بعد إذف الميت، وفي حالة إذف بعض الورثة -2

. دوف البعض فبل يجوز نقؿ العضو حتى ال يكوف ىناؾ تعسؼ
أف يكوف لنقؿ االعضاء ضرورة وحاجة ماسة تنزؿ منزلة الضرورة، لما ىو معمـو أتف الحاجة إذا عمت -3

. نزلت منزلة الضرورة 
وتأسيسا عما سمؼ نستنبط أف قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وضوابطيا ، تعتبر مف األسس       

االساسية والميمة في التشريع اإلسبلمي، وبيا تتجمى أىـ مميزات الشريعة الغراء السمحاء التي جعميا اهلل 
سبحانو وتعالى شريعة الرفؽ بالمكمفيف وشريعة الرحمة واليسر عمى المكمفيف، حيث أنو ىناؾ العديد مف الفتاوي 

التي اعتمدت عمى تمؾ القاعدة الميمة التي تعتبر مف دعائـ الفتوى والقضاء، فيي تعالج األحواؿ الطارئة 
لممكمفيف، إال أنو ىناؾ بعض الفتاوي لـ تأخذ بعيف االعتبار ضوابطيا الشرعية ولـ تستوفي شروطيا مما أدى 
إلى ظيور فتاوي صحيحة وىي التي استوفت شروط وضوابط شرعية كتمؾ القاعدة بينما نجد النوع الثاني لـ 
تستوؼ تمؾ الشروط والضوابط تحت تمؾ القاعدة لعدـ تحقؽ حد الضرورة وعدـ توافر الضوابط التي يجب 

توافرىا وىي ألف تكوف الضرورة متحققة بالفعؿ وتكوف ممجأة وأف تقدر بقدرىا بعد استنفاذ كؿ الوسائؿ 
. 3إلخ...المشروعة لدفعيا  وعدـ استطاعة دفعيا بوسيمة أخرى، 

                                                           

   ،                                              www .alahmad islamlight.netيوسف بن عبد هلل األمحد / ػ ملخص ْتث نقل أعضاء اإلنساف يف الفقو اإلسالمي دلوقع د1   
حسن السيد / مشار إليو يف مرجع د،  ىػ ، زلمد األمُت بن زلمد ادلخطار الشنقيطي 12/11/1393،حرر يف 49:  ص1أْتاث ىيئة كبار العلماء ج

  .194: حطاب ، مرجع سابق ، ص
 .195 ادلرجع السابق، ص2
نادية رازم، منهج الكشف عن الضركرة الشرعية كتطبيقاتو يف ضوء الواقع ادلعاصر،أطركحة لنيل درجة دكتوراه العلـو يف الفقو كاألصوؿ ،جامعة احلاج  - 3

  .43ـ ص2014/ىػ1435خلضر، باتنة، كلية العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية كالعلـو اإلسالمية ،عاـ
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كؿ أذى حسي أو معنوي يقع عمى المسمـ أو )إف الضرر حسب تعريفو االصطبلحي ىو : ثالثا الضرر يزاؿ
، والضرر مف أسباب الضيؽ والحرج ومف أدلة رفع 1(يتوقع مف داخؿ التكميؼ أو خارجو في غير معصية
. 2(ال ضرر وال ضرار) (ص)الحرج بدفع الضرر في السنة النبوية الشريفة قولو 

مف ضار أضر )أنو قاؿ  (ص)عف النبي  (ص)     وروي أبو داود في سننو عف أبي صـر صاحب النبي 
قاعدة قائمة بذاتيا  (الضرر يزاؿ) ، ولقد اعتبر االصوليوف دفع الضرر أو 3(اهلل بو، ومف شاؽ شاؽ اهلل عميو

وتتصؿ بيا بعض القواعد األخرى مثؿ الضرر ال يزاؿ بالضرر، ويرتكب أخؼ الضرريف، درء المفسدة مقدـ 
كما ): عمى جمب المصمحة، يتحمؿ الضرر الخاص لدفع الضرر العاـ، وكميا أسست عمى أساس قولو تعالى

 ،  ويبنى عمى ىذه القاعدة أيضا كثير مف أبواب الفقو منيا الرد بالعيف، 4(جعؿ عميكـ في الديف مف حرج
وجميع أنواع الخيار، مف اختبلؼ الوصؼ المشروط، والتعزير، وافبلس المشتري، والحجر بأنواعو بالشفعة 

. 5ألنيا شرعت لدفع ضرر القسمة والقصاص والحدود واالعسار إلى آخره
      والظروؼ االستثنائية تقيد سمطات الضبط اإلداري في صالح حريات الناس، وما يثبت ذلؾ ىو ما حدث 

مف أمور كثيرة في صدر اإلسبلـ وىي تمثؿ ظروفا استثنائية ورغـ ذلؾ لـ تقيد الحريات 
ريات النماس، وكذلؾ لـ تتخذ سمطات الضبط اإلداري في ذلؾ بسبب أو كذريعة مف أجؿ توسيع سمطاتيا (ح

وىو العكس ما يحدث حاليا في عصرنا ىذا حيث تتخذىا السمطات الضبطية كذريعة لتوسيع سمطاتيا 
الضبطية مف اعبلف حالة الحصار أو الطوارئ وما ينجـ عنيا مف آثار في تقييد حريات االفراد واالعتداء عمى 

ومف بيف تمؾ الحوادث التي حدثت في صدر اإلسبلـ نذكر عمى . حقوقينـ الشرعية باسـ الشرعية القانونية
 ،  وبعدما توعد العبد أبو لؤلؤة المجوسي 6سبيؿ المثاؿ حديثة مقتؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل تعالى عنو

فقاؿ المجوسي لو سممت أي  (لقد توعدني العبد آنفا)عمر بف الخطاب رضي عنو بالقتؿ قاؿ عمر لمف حولو 
أنو يعمـ أف الخميفة لف يسمـ سيقتؿ، ورغـ ىذا التيديد فقد تركو الخميفة العادؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 
حرا ولـ يقيد حريتو ،  وكذلؾ ما وقع لعبيد اهلل بف عمر رغـ أنو لبف الخميفة فأخذ بالخصاص بأبيو ومع ذلؾ 
يتـ القبض عميو وترؾ المشتبو فييـ بكامؿ حريتيـ فمـ يوضع أحد منيـ تحت التحفظ أو المراقبة،إضافة إلى 
القواعد واألسس المذكورة آنفا وتوضيحيا نوعا ما ولو بإيجاز نذكر أيضا بعض القواعـ مف باب االشرة دوف 

. شرحيا نضرا لعدـ اتساع المجاؿ في ىذه االطروحة
. يرتب أخؼ الضرريف لدفع أعظميا/ أ
. يتحمؿ العمؿ الخاص لدفع الضرر العاـ/ ب

                                                           
 . كما بعدىا365للتفصيل أنظر عاطف أمحد زلفوظ، رفع احلرج يف التشريع اإلسالمي، دراسة أصولية كفقهية،الرياض ص  - 1
 .745ص . 2 ، ج 2004أخرجو االماـ مالك بن أنس، ادلوطأ، ٖتقيق مصطفى األعظمي، مؤسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ اخلَتية، أبو ظيب  -2
 .315، ص 3سنن أيب داكد، مرجع سابق، االقضية، أبواب القضاء ، ج - 3
 .78سورة احلج، اآلية رقم  - 4
 .309ىاشم بسيوين، مرجع سابق، ص / أنظر د - 5
  .157ـ، الزىراء لالعالـ العريب، ص91، عاـ 1ػ للتفاصيل أنظر  سادل البهلنساكم، اخلالفة كاخللفاء الراشدكف بُت الشورل كالدديقراطية، ط6
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. إلخ...األمر إذا ضاؽ اتسع، / ج
     وما ىذه القواعد وغيرىا إال دليؿ قاطع عمى عظمة الشريعة السمحاء ورقييا وسموىا، اإلسبلـ في سموه 
ورقيو  ورفقو باىمو وغير أىمو في أصولو وتشريعاتو الميسرة وغير المعسرة، وكذلؾ تعتتبر ىذه القواعد إجابة 
صريحة وشافية وكافية بالنسبة لممتشسدديـ والمتعنتيف ودعاة العنؼ واليمجية باسـ الديف البريئمنيما، ىذه 

القواعد واالسس المتضمنة رفع الحرج وأحكاميا، خمؤيددةباالدلة النقمية والعقمية الواضحة والصريحة التي ال 
غموض فييا وال التواء ،  والصحابة بطبيعتيـ وايمانيـ كانوا يعرفوف أف المصدر األوؿ لمتشريع ىو كتاب اهلل 
تعالى، والثاني ىـ سنة النبي صمي اهلل عميو وسمـ ثـ يأتي بعد ذلؾ دور النظر العقمي واالجتياد ثـ جاء بعد 
الصحابة رضواف اهلل عمييـ يحذوف حذوىـ ،وأخيرا في ىذا البحث عندما نجر مقارنة ولو وجيزة بيف الشريعة 

اإلسبلمية والظروؼ االستثنائية في القانوف الوضعي نجد أف كؿ الشرائع تتفؽ عمى اعتبار الدفاع الشرعي مف 
موانع العقاب إال أنو نجدىا تختمؼ مف حيث األساس الذي يبنى عميو ىذا الحؽ، وكذلؾ في حدوده ومداه، 

نجد أف الرأي األوؿ يعتبر دفاع مف االسباب اإلباحية مف حيث ما يرتكب مف المخالفات بسببو،بينما نجد الرأي 
اآلخر يعتبره أي الدفاع فيو مجرد عذر مانع مف المسؤولية الجنائية ،وما يجدر ذكره ىو أف الفقو اإلسبلمي 

والمدرسة األلمانية أخذت بالراي األوؿ بينما المدرسية الفرنسية األنجمو سكسونية أخذت بالثاني، وكذلؾ نجد أف 
بعض حاالت الرخص في الفقو اإلسبلمي يساير ىذا الرأي، وبدوف إطالة في ىذه االختبلفات الفقيية وبالرجوع 

إلى الواقع العممي نجد أف جؿ الدوؿ في العالـ مف الدوؿ العربية أنيا مجبرة عمى  األخذ أحيانا بنظرية 
الضرورة في مختمؼ نواحي الدستورية االدارية بواسطة التشريعات االستثنائية، ألف الضرورات تبيح 

المحظورات، حيث ظروؼ المكاف والزماف، وكما سمؼ اإلشارة إليو لقد أخذ القضاء اإلداري الفرنسي والمصري 
والجزائري بنظرية الظروؼ االستثنائية كفكرة عامة تسمح باإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير العاجمة التي 

تممييا عمييا ظروؼ قيرية ال تميؿ بالتدبير وال تحتمؿ التردد مثؿ الحرب والفتنة والوفاء والكوارث، وعف 
السمطات الضبطية أف تقـو بكاؿ ما يمكف تدبره لمخروج ومقاومة الظروؼ الطارئة بكؿ الوسائؿ الشرعية وغير 
الشرعية حسب ظروؼ الزماف والمكاف، وفي ىذا االطار فإف نظرية الظروؼ االستثنائية في القانوف الوضعي 

ونظرية الضروري في الفقو اإلسبلمي فيي نظرية شاممة وعامة حيث تشمؿ جميع فروع القانوف الدولي 
والدستوري الذي يسمح لمسمطة التنفيذية في تمؾ الظروؼ أف تقـو بتصرفات بطبيعتيا غير دستورية ونفس 

الشيء بالنسبة لقانوف العقوبات الذي يعفي االفراد مف العقوبة في حالة الضرورة أو الدفاع عف حياتيـ وكذلؾ 
بالنسبة لمقانوف اإلداري في حالة ما إذا وجدت اإلدارة نفسياأماـ خطرداىـ يجبرىا أف تتدخؿ حاال مف أجؿ 
المحافظة عمى النظاـ العاـ بالمفيـو الواسع أي التقميدي والحديث،حيث أنيا ليا الحؽ لبللتجاء إلى التنفيذ 

المباشر بدوف أف تنتظرحكمكـ القضاء، أي لئلدارة حقؼ التنفيذ بنفسيا بأوامرىا عمى االفراد بالقوة الجبرية بدوف 
. 1أخذىا اذف مف القضاء

 

                                                           
كىبةالزحيلي، نظرية الضركرة الشرعية، / راجع للتفصيل د. 366-356-353سليماف زلمد الطماكم، مبادئ القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص /أنظرد - 1

 . كما بعدىا308مقارنة مع القانوف الوضعي،  مرجع سابق، ص 
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 :مػقػارنػتػيا بالػقػانػكف الػكضػعػي : الػفػرع الػثانػي 
    وبالرجوع إلى المبادئ العامة في اإلسبلـ ومقارنتيا بنظرية الضرورة في القانوف الوضعي أي الظروؼ 
االستثنائية، نجد أنو ىناؾ تشابو حيث أنو ال نجد في اإلسبلـ نظاـ مفصؿ كامؿ مثؿ النظاـ المعروؼ في 
: القانونيف الدستوري واإلداري، إذ نجد مبادئ عامة يمكف أف تكوف أساسا لتكوف بالمعنى الصحيح ومثؿ ذلؾ

مبدأ الشورى والعدالة والمحافظة عمى المصالح العامة وحفظ األمف والنظاـ العاـ وسبلمة االفراد واألمر 
وحماية االخبلؽ وعدـ الحرج، ورفع الضرر وأداء االمانات إلى أىميا، . (الحسبة)بالمعروؼ والنيي عف المنكر 

إلخ ، وما يمكف أف نستنبطو ىنا ىو أف اإلسبلـ ترؾ لمناس سمطة تقديرية في ىذه المسائؿ، يفعموف ...
بموجبيا ما يحقؽ ليـ المصمحة حسب مقتضيات الحياة وسنتيا في التطور في شؤوف الحضارة والمدنية 
والسياسية والحكـ، وىذه صفة مف الصفات اإلسبلمية العظيمة ، والشريعة اإلسبلمية تمـز عمى الحاكـ 

والمحكوـ عمى حد سواء باحتراـ القانوف اإلسبلمي، إال أنو يمكف ليما معا االعتماد عمى قاعدة الضرورة تبيح 
. المحظور، في حاالت الضرورة الشرعية 

      وتأسيسا عمى قاعد الضرورات تبيح المحظورات التي تصمح كنظرية شاممة في جميع نواحي النشاط 
اإلنساني، إال في الحاالت المستثنات مف أصؿ العقيدة أو حماية النفس اإلنسانية أو العرض أو االخبلؽ، فبل 
يباح الكفر والقتؿ، ولقد أجاز االماـ مالؾ القياس في الرخص الشرعية أخذا بمبدأ التيسير عف الناسف، وحذا 

إف األدلة عمى رفع الحرج عف ىذه االمة بمغت مبمغ التواتر والقطع : ، حيث قاؿ1حذوه في ذلؾ االماـ الشاطبي
وغيرىا مف اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة  ( كما جعؿ عميكـ في الديف مف حرج)في قولو تعالى 

 ،ولقد قاؿ الفقيو 2نظرا لما فييا مف التيسير والتسييؿ (الحنفية السمحاء)في ىذا المعنى، وقد سمي ىذا الديف 
تعتبر نظرية الضرورة في الفقو اإلسبلمي أكثر جزما وشموال مف فكرة وجد أساسيا  (Lamperالمبر)الفرنسي 

في القانوف الدولي العاـ، في  نظرية الظروؼ المتغيرة، وفي القضاء اإلداري الفرنسي في نظرية الظروؼ 
الطارئة ،وفي القضاء اإلنجميزي فيما أدخمو مف المرونة عمى نظرية اقاؼ التنفيذ االلتزاـ تحت ضغط الظروؼ 

 . 3االقتصادية التي نشأت بسبب الحرب، وفي القضاء الدستوري األمريكي في نظرية الحوادث المفاجأة
          نستنبط مما سمؼ ولو بإيجاز شديد يتضح لنا أف نظرية الضرورة الشرعية تشمؿ جميع جوانب 

وامتناع العقاب عمى جريمة وقعت )االحكاـ الشرعية مف عبادات وعقود ومعامبلت والتزامات وجرائـ العقوبات 

                                                           
 . 345 كما بعدىا 340،  مرجع سابق ص 1ادلوافقات،  - 1
 .313كىبةالزحيلي، نظرية الضركرة الشرعية، مرجع سابق، ص / د/   د - 2
 .315: كىبة الزحيلي ، مرجع سابق ، ص/د:  كما بعدىا ،مشار إليو يف مرجع195زاىر عزب الزغيب، اإلسالـ ضركرة عادلية، ص  - 3
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وبالتالي فيي صالحة لكؿ زماف ومكاف فبل يضيؽ بيا أحد وال يحس امرأ بأنيا  (خطأ أو نسيانا أو تحت االكراه
. غؿ عمى النفوس أو قيد يمنع مف التطور والحضارة أو مسايرة ركب الحضارة
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 الػفػصػؿ الػثػالػث
الػرقابػة الػقػضائػيػة عمى مػشػركعػيػة أعػماؿ الػضػبط اإلدارم   

  فػػي الػنػظػػـ الػػكضػعػيػة كالػشػريػعػػة اإلسػالمػيػػة
    إف األعماؿ الخاصة بالضبط اإلداري، ماىي إال اختصاصات ووظائؼ غرضيا الحفاظ عمى النظاـ العاـ، 

ومنع االخبلؿ بو ، أو إرجاعو إلى حالتو الطبيعية عف طريؽ الوسائؿ واألدوات القانونية، التي نص عمييا 
. المشرع لييئات محددة قانونا، لمقياـ بيا ومنحيا مجموعة مف اإلمتيازات المقيدة بمبدأ المشروعية 

    مف المسممات بو فقيا أف ىيئات الضبط اإلداري ، تمارس سمطاتيا اإلدارية مف أجؿ تحقيؽ واجباتيا مف 
خبلؿ إصدار لوائح الضبط االدارية، وكما منح ليا المشرع أف تمجأ إلى القوة المادية لتنفيذ مياميا وممارسة 

سمطاتيا دوف المجوء إلى القضاء في ممارسة مياميا المشروعة ، و المشرع الذي نص عمى مياـ ىذه 
السمطات ىو الذي يفرض عمييا النظاـ والقانوف المذاف يعتبراف قيودا عمييا، تحد مف حريتيا في تحديد أساليب 
ممارستيا لنشاطيا الضبطي ، حيث يحـر بعض األساليب عمييا أو يشترط بصدد موضوع ما، اتخاذ اجراءات 
معينة التستطيع أي ىيئة أف تحيد عنيا، وىي قيود يقصد منيا الحد مف حريتيا، وتحديد الطريؽ الذي يجب 
أف تسمكو بغية تحقيؽ التوازف بيف سمطاتيا وامتيازاتيا وبيف حقوؽ المجتمع وحرياتو وحمايتو مف تحكـ أفرادىا 
واستبدادىـ، أوتحيزىـ ومحاباتيـ ، فاليدؼ مف تمؾ االمتيازات وىذه القيود ، ىي مف أجؿ أف تتمكف سمطات 

الضبط االداري مف مباشرة نشاطيا وأداء رسالتيا والوفاء بواجباتيا، لكي تستطيع تحقيؽ الصالح العاـ لممجتمع 
، وذلؾ عف طريؽ مباشرة أعماليا في تنفيذ القوانيف، لممحافظة عمى النظاـ العاـ بمفيومو التقميدي والحديث 
حسب ظروؼ الزماف والمكاف،  في عصرنا الذي يتطور بسرعة والذي يزداد ويتنوع فيو نشاط الدولة واتساع 

. مجاالتو ، مما أدى ألى التوسع في أغراض الضبط اإلداري
     مما يستوجب استعماؿ كؿ الوسائؿ المشروعة لمحفاظ عمى حقوؽ وحريات االفراد ، وتحقيؽ النظاـ العاـ 
في نفس الوقت حفاظا  عمى المصمحة العامة ، أي تحقيؽ التوازف التوافؽ  بيف حقوؽ وحريات االفرد ومنع 

. الفوضى لتحقيؽ النظاـ العاـ
       إف النظـ السياسية المعاصرة آنيا ، تحرص أف تكوف الدساتير ىي المكاف األمثؿ والطبيعي لمحريات، 
وىو مايعبر عنيا بالحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات ، والمقصود مف ذلؾ ىو مف أف تكوف النصوص ذات 
موقع أعمى وأسمى في التدرج السممي والبناء القانوني لمدولة الديموقراطية الحديثة المتطورة ، حيث اليجوز وال 

يحؽ ألي سمطة أف تتجاوز ما تقتضيو ىذه القوانيف، وكذلؾ اليجوز أف تعدؿ ىذه القوانيف إال في إطار 
. النصوص الدستورية ، التي تخضع لمرقابة عمى دستورية القوانيف في الساتير الجامدة 
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      وبناء عمى ذلؾ فالفرد في ظؿ ىذه الحماية الدستورية ، أصبح مف حقو أف يتمتع بالحقوؽ والحريات، إال 
أنو اليتمتع بيا بدوف ضوابط وبصفة مطمقة، ألنو في حالة إطبلؽ الحريات والحقوؽ واستعماليما بدوف شؾ 

تحوؿ إلى فوضى تمس بحقوؽ وحريات اآلخريف ، ومف ىنا يجب ضبط الحريات مف طرؼ الجيات المختصة 
وبالضمانات المقررة قانونا،  ألف منع الفوضى ىوفي نفس الوقت حماية ليذه الحقوؽ والحريات، وىو مايطمؽ 

. عميو كما قمنا بموضوع التنازع الطبيعي بيف الحريات والنظاـ أي الضبط االداري 
     رغـ أىمية أعماؿ الضبط اإلداري، الذي يعد مف الضروريات ، إال أنو يتجمى لنا أف نشاط اإلدارة وما 
تحتويو مف تقييد لحريات األشخاص، سواء في حالة الظروؼ العادية أو اإلستثنائية ، يعتبر مف السمطات 
البالغة الخطورة في آثارىا عمى الحريات العامة ، حيث يعتبر مجاال النحراؼ ىيئات الضبط االداري عف 
ىؿ : ىدفيا المحدد شرعا، وىو الحفاظ عمى النظاـ العاـ بمفيومو المتطور،فالسؤاؿ الذي يفرض نفسو  ىنا ىو 
نكتفي بما ينص عميو الدستور لضماف الحقوؽ والحريات ؟    ولذلؾ نجد أف مجمس الدولة الفرنسي في 

سياستو القضائية المتبعة ، أنو يخضع قرارات الضبط االداري لرقابة واسعة ، تذىب أبعد بكثير مف حدود 
الرقابة العادية التي يمارسيا بالنسبة لسائرالقرارات االدارية، وعمة ىذا التبايف ترجع إلى نطاؽ الرقابة القضائية، 

 .وخطورة سمطة الضبط اإلداري وأثرذلؾ عمى حقوؽ وحريات األفراد 
    إف فرض رقابة واسعة وفعالة عمى قرارات الضبط اإلداري يعتبر حماية لحقوؽ وحريات االفراد مف جية، 
وضمانة لتحقيؽ أىداؼ الضبط اإلداري في المحافظة عمى النظاـ العاـ مف جية أخرى، والشيء الذي يجدر 

ذكره وىوما يميزالرقابة القضائية في مجاؿ الضبط اإلداري، يتمثؿ في أف دور القاضي اإلداري ال يقتصر عمى 
الرقابة السابقة فقط، بؿ يقـو كذلؾ بفحص مدى التناسب بيف الخطر الذي ييدد النظاـ العاـ بعناصره التقميدية 
أو الحديثة، وبيف إجراء الضبط الذي اتخذتو اإلدارة ، بمعنى أف القاضي اإلداري خبلفا لنطاؽ رقابتو العادية، 
فيو يقـو أيضا بفحص مبلئمة قرارات الضبط اإلداري، أي التحقؽ مف الوجود المادي لموقائع التي تعتبر مف 

أحد العناصر اليامة، في القدر األدنى مف الرقابة الذي يجب عمى المجمس القياـ بو في جميع الحاالت 
وبصدد سائر القرارات اإلدارية، ففي حالة عدـ استناد اإلدارة إلى وقائع غير صحيحة مف الناحية المادية، ففي 
ىذه الحالة ومف واجب المجمس القياـ بإلغائو، أي الغاء ذلؾ القرار الضبطي المنعدـ األسباب، ولوقائع مادية 
في اتخاذه مف طرؼ السمطات الضبطية لمحفاظ عمى النظاـ العاـ، فالرقابة عمى مشروعية أعماؿ الضبط 
اإلداري تضمف بواسطة االحكاـ النافذة ، احتراـ الضبط اإلداري لحدود سمطتو إذا أراد أف تكوف اعمالو 

صحيحة ونافذة شرعا في مواجية المخاطبيف بيا، وىي أيضا توفر لؤلفراد ضمانات جدية لممارسة الحريات 
التي كفميا التشريع  بالمفيـو الواسع ليـ ، ليس في مواجية بعضيـ البعض فقط ولكف في مواجية السمطة 
أيضا ، والرقابة عمى مشروعية أعماؿ الضبط اإلداري تضبط مسيرة ىيئات الضبط اإلداري ، وذلؾ بتحقيؽ 
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أىدافيا المحددة عف طريؽ الحيمولة دوف الوقوع في االنحراؼ ، أو سرعة اكتشافو والمبادرة إلى تصحيحو 
بالتوفيؽ بيف تحقيؽ النظاـ العاـ وممارسة حقوؽ وحريات االفراد ومنع الفوضى وتحقيؽ العدؿ والرفاىية 

.  لممجتمع 
     وترتيبا عمى ذلؾ ونظرا ليذا التنازع بيف قرارات الضبط اإلداري والحريات والحقوؽ الفردية والجماعية 
وتقييدىا ، نجد أف القضاء اإلداري حرص عمى اخضاع ىذه االعماؿ اإلدارية الفردية ، إلى رقابة واسعة 
النطاؽ متجاوزا بذلؾ نطاؽ الرقابة العادية التي يقـو بيا القضاء اإلداري عمى سائر القرارات االدارية منذ 

نشأتيا إلى تطبيقيا، أي خضوع ىذه القرارات لمراقبتيا مف حيث أركانيا وشكميا ومف حيث نطاؽ تطبيقيا، 
. حيث يخضع مبلئمة القرارات اإلدارية الضبطية لمبدأ المشروعية مف البداية إلى النياية 

      حيث يجب اف تتوفر فييا كؿ الشروط التي يجب أف تتوفر في القرار اإلداري، مف محؿ وسبب 
واختصاص وىدؼ، ضؼ إلى ذلؾ ال يعتبر القرار اإلداري مشروعا إال إذا كاف مبلئما أي اف شرعية االجراء 

الضبطي ، تتوقؼ عمى حسف تقدير سمطة الضبط اإلداري، وتقديرىا لمظروؼ التي تحيط بقرار الضبط 
اإلداري ، وليذا ال يمكف أف يكوف قرار الضبط مشروعا إال عندما يكوف مبلئما، أي يجب أف يكوف ىذا القرار 
جاء بالقدر الذي يكفؿ حماية النظاـ العاـ، دوف أف يتجاوز حدود االنتقاص مف حريات االفراد وتقييدىا دوف 

 ، عمما أف ىذه القرارات اإلدارية قد تتخذ في الظروؼ العادية أو االستثنائية، فالقضاء اإلداري ال 1مبرر مقبوؿ
يقتصر في بسط رقابتو عمى قرارات الضبط اإلداري في الظروؼ العادية فقط ، بؿ يباشر رقابتو أيضا عمى 

ىذه القرارات في الظروؼ االستثنائية ، ىذا بالنسبة لمقضاء في النظـ الوضعية حيث يشدد رقابتو عمى القرارات 
الضبطية اإلدارية، فيؿ يحدث نفس الشيء في الشريعة الغراء ؟ 

     إف الشريعة اإلسبلمية نجد أف دور القضاء فييا في مجاؿ حمايتو لحريات األفراد، قد فاؽ بكثير دور 
القضاء اإلداري في النظـ الوضعية، حيث لـ تترؾ الشريعة الغراء السمطات العامة تفعؿ وتتصرؼ وفؽ ىواىا 
بؿ فرضت عمييا قيودا كثيرة سمؼ ذكرىا ، وأقوى دليؿ عمى ما جاء في مضموف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، 
حيث اف الرقابة العامة عمى األنشطة الفردية الحرة والمؤاخذة في الشريعة، ال يجوز وال يجب أف تتدخؿ إال في 

. األفعاؿ الظاىرة أي الجير باألفعاؿ 
فالشريعة السمحاء العادلة،  (ال يتصور االكراه عمى شيء مف أفعاؿ القموب)      وحسب تعبير السيوطي 

أنو قاؿ  (ص)التي تنزؿ الظمـ منزلة الكفر بؿ تجعمو أشد مف أنواع الكفر وأسوئو، فقد روي عف رسوؿ اهلل 
يا أبي ىريرة عدؿ ساعة خير مف عبادة ستيف سنة، قياـ ليميا وصياـ نيارىا يا أبى ىريرة جور ): ألبي ىريرة

                                                           
1 سليماين السعيد ، الرقابة القضائية على أعماؿ الضبط اإلدارم، أطركحة  دكتوراه  يف القانوف العاـ ، جامعة مولود  معمرم ، تيزم كزك ، كلية احلقوؽ / د  - 
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، كما روي أف إقامة العدؿ أفضؿ مف الجيادألف (ساعة في حكـ أشد وأعظـ عند اهلل مف معاص ستيف سنة
 ، ولقد عرؼ النظاـ اإلسبلمي إلى جانب القضاء العاـ 1اقامتو لحفظ الوجود في حيف أف الجياد لطمب الزيادة

قضاء المظالـ، مف اجؿ حماية حقوؽ االفراد وحرياتيـ ضد تصرفات السمطات العامة ، وقضاء المظالـ 
أعطيت لو ميمة الفصؿ في المنازعات الخاصة باألفراد ضد السمطات العامة ، حسب ما نوضحو الحقا في 

موضعو ، 
     وبناء عمى التوضيح الممخص السالؼ سنعالج ىذا الفصؿ في مبحثيف ولو باختصار، األوؿ في الرقابة 
عمى مشروعية أعماؿ الضبط اإلداري في النظـ الوضعية، أما الثاني سنتناوؿ الرقابة القضائية عمى سمطات 

. الضبط اإلداري في الشريعة اإلسبلمية

الػمػبحػث األكؿ 
 الرقابة القضائية عمى مشركعية أعماؿ الضبط اإلدارم في النظـ الكضعية
 إف تطورظروؼ المجتمعات الحديثة وتنوع نشاط الدولة واتساع مجاالتو أدى إلى ازدياد و توسع ميمة اإلدارة 
و خاصة في مجاؿ الضبط اإلداري الذي تعتبر الحقوؽ و الحريات  العامة الميداف الخصب لو، مما يستوجب 
عمييا أف تحتـر في تصرفاتيا وأعماليا جميعا مبدأ المشروعية القانونية ، و ىذا ال يمكف ضمانو  عف  طريؽ 
النصوص القانونية المختمفة فقط و لكف ال بد مف إيجاد وسائؿ فعالة و كفيمة بإلزاـ اإلدارة العامة التقيد بمبدأ 

 ألف االمتيازات الخاصة الممنوحة لئلدارة الضبطية  ،سيادة القانوف و منعيا مف التعسؼ في استخداـ سمطاتيا
ليس المقصود منيا التكريـ أو التعالي عمى األفراد و عدـ احتراـ الشرعية القانونية ، بؿ بالعكس مف ذلؾ حيث 
أف االمتيازات التي تمتاز بيا اإلدارة في الحقوؽ العامة الغرض منيا تيسير مياميا و تمكينيا مف أداء وظائفيا 
الضبطية عمى أحسف وجو ، و بالتالي يجب عمى السمطات اإلدارية أف ال تؤدي بيا ىذه االمتيازات إلى عدـ 
االكتراث أو عدـ اإلحتراـ لمبدأ الشرعية مما يؤدي إلى التيديد و المساس بحقوؽ و حريات األفراد ، و مف ىنا 

تظير ضرورة و أىمية إيجاد ضمانات شرعية تكفؿ بيا حقوؽ و حريات األفراد تجاه تصرفات اإلدارة غير 
المشروعة عند ممارستيا لنشاطيا الضبطي، أو الوصوؿ إلى إيجاد حؿ سميـ و توازف عادؿ بيف ىذا الصراع 
الطبيعي المتمثؿ في تمكيف اإلدارة مف أداء وظائفيا و في نفس الوقت حماية حقوؽ و حريات األفراد، و إال 

 . 2سينقمب نشاط اإلدارة الذي ييدؼ إلىتحقيؽ النظاـ العاـ أو نفع مجموع المواطنيف وبااًل عمييـ

                                                           
عبد الرؤكؼ ىاشم بسيوين، / د: راجع .05ـ، ص 1979عبد العزيز خليل البدكم، القضاء يف اإلسالـ كمحاية احلقوؽ، دار الفكر العريب، عاـ / راجع د - 1

 .313مرجع سابق، ص 
 . ـ 1970زلمد كامل ليلة ، الرقابة على أعماؿ اإلدارة العامة ، بَتكت ، عاـ / د - 2
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     و يتجمى ىذا  الحؿ السميـ في حتمية و ضرورة رقابة أعماؿ اإلدارة بشكؿ حكيـ و متزف ، الف الرقابة 
الشديدة قد تؤدي إلى شؿ حركة اإلدارة ، و كما أف الرقابة الضعيفة و المتراخية قد تؤدي إلى تعسؼ اإلدارة و 
اعتدائيا عمى حقوؽ و حريات األفراد ، و ىذا ىو الموضوع الدقيؽ و الياـ الذي نصادفو عند دراستنا لمنشاط 
الضبطي اإلداري و مدى فعاليتو، و ضرورة الرقابة حتى يمكف التوفيؽ بيف امتيازات اإلدارة وحقوؽ األفراد و 
حرياتيـ، لكي يتـ التوازف بيف اإلدارة ووضعيا و ىدفيا والفرد وحقوقو وأغراضو  ويبدوا أف مبادئ الحقوؽ 

العامة و ال سيما الحقوؽ اإلدارية ، استطاعت أف تكفؿ تحقيؽ ىذا التوازف،عف طريؽ إخضاع تصرفات اإلدارة 
القانونية،ألنواع مختمفة مف الرقابة عمىأعماؿ اإلدارة العامة،و ذلؾ بإبطاؿ العمؿ المعيب منيا،والمقصود ىنا 
بالرقابة ليس إخضاع كؿ مايصدر عف اإلدارة مف أعماؿ وقرارات لمرقابة، مف المفروض أف اإلدارة تستيدؼ 

. 1غاية معينة وتقـو باختصاصاتيا وفقالمبدأ المشروعية
     وتختمؼ الرقابة باختبلؼ النظاـ الدستوري الذي تأخذ بو الدوؿ، ففي النظاـ البرلماني تكوف أقوى مف 

النظاـ الرئاسي ألف الوزراء في ىذا النظاـ فيـ مسؤولوف مسؤولية سياسية أماـ البرلماف، الذي لو مراقبة أعماؿ 
جراء التحقيؽ، عف طريؽ لجاف يعينيا  وسحب  الوزارات والمؤسسات التابعة ليا، بواسطة األسئمة واإلستجواب وا 

: 2 فالرقابة تختمؼ أنواعيا وأساليبيا تبعا الختبلؼ الجية التي تباشرىا في كؿ بمد و أىمياالثقة مف الوزارة ،
الرقابة السياسية والشعبية ، والرقابة اإلدارية ، والرقابة القضائية،  ضؼ إلى ذلؾ رقابة القضاء العادي ، والحؿ 

األمثؿ في حؿ اإلشكالية التنازعية المطروحة ، ليس في وضعيا كمبادىء في الدستور أوالقوانيف فقط،كما 
نما يقاس بمدى الحماية القضائية التي تضعيا الدولة في إطار الحكـ العادؿ الراشد ، عمما أنو كمما  أشرنا ، وا 
ازدادت و اتسعت ىذه الحماية لحقوؽ وحريات األشخاص ، كمما تحررت إمكانياتيـ، وكمما أىدرت ودست 
القوانيف وخولفت ولـ تحتـر وخاصة مف منشئييا  في أي مجتمع ، يأدي ذالؾ إلى إىدار مقومات الدولة 

والنظاـ العاـ في المجتمع  ، وليذا فإف الرقابة بصفة عامة، وخاصة القضائية بصفة خاصة تتجمى ضرورتيا 
وأىميتيا كضمانة لحؿ اإلشكالية المطروحة اآلنفة الذكر، ألف إجراءات الضبط اإلداري ماىي إال قرارات إدارية 

يجب قانونا أف تتوفر فييا العناصر المكونة لمقراراإلداري ، مف اختصاص وشكؿ وسبب ومحؿ وىدؼ، ثـ 
لمقاضي اإلداري أف يقـو بفحص اإلجراء الضبطي والتأكد مف حيث توفر األسباب والظروؼ الحقيقية، التي 
أدت إلى اإلخبلؿ الجدي والحقيقي بالنظاـ العاـ، ومف ثـ التحقؽ مف اإلجراء الضبطي محؿ النزاع ، قد تـ 
اتخاذه لغاية الحفاظ عمى النظاـ العاـ ، وكدالؾ يجب البحث عمى أف ىذا اإلجراء ، كاف ضروريا والزما مف 

                                                           
 .127:  أمحد ادلختار تنظيم سلطة الضبط االدارم يف العراؽ ،مرجع سابق ،صرعاـ - 1
، 08: ج، ج، ص.ط .ـ .ـ ، د 1994:  سنة 03: عوابدم عمار،عملية الرقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة العامة يف النظاـ اجلزائرم، الطبعة / د - 2
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أجؿ تحقيؽ الغاية المنشودة ، وبناء عمى تمؾ العناصر التي تشكؿ أوجو الطعف التي قسميا مجمس الدولة 
 :الفرنسي بإيجاز إلى 

      طعوف شرعية خارجية وتتمثؿ في عدـ االختصاص و عيب الشكؿ وطعوف شرعية داخمية وىي المحؿ 
والسبب واليدؼ، فالسؤاؿ المطروح ىو مامدى تحقيؽ الرقابة ألىدافيا ولمتوازف بيف متطمبات ممارسة الحقوؽ 

والحريات ومقتضيات الحفاظ عمى النظاـ العاـ أو إرجاعو إلى حالتو الطبيعية ، وغيرىا مف األسئمة التي يمكف 
. طرحيا في ىذا المجاؿ
تأينا التركيزعمى بعض عنمصرالرقابة القضائية التي ليا عبلقة مباشرة بموضوعنا ر، إسمؼ      ترتيبا عمى ما

مفيـو ووسائؿ تحريؾ الرقابة القضائية كمطمب أوؿ، ثـ نطاؽ الرقابة :  الموضوع وىي التساعولو بإيجاز نظرا
القضائية عمى قرارات الضبط اإلداري في الظروؼ العادية واالستثنائية كمطمب ثاف، ثـ التعرض إلى تقييـ 

.    كمطمب ثالث  الرقابة القضائية عمى أعماؿ الضبط اإلداري مدى نحاعة

الػمػطػمػب األكؿ 
مػفػيػـك ككسػائػؿ تحػريػؾ الرقػابػة الػقػضائػيػة 

نظرا لعيوب الرقابات األخرى و النتيجة المتوصؿ إلييا مف حيث عدـ نجاعتيا و ال تكفي وحدىا لحماية       
 – خاصة إذا اتسمت بالطابع البيروقراطي ػ حقوؽ و حريات األفراد فقد ال تقبؿ اإلدارة في الرقابة اإلدارية ػ مثبل

الرجوع عف قرارىا الذي مس بحقوؽ و حريات األفراد المتضرريف مف ىذا القرار العتقادىا بمشروعيتو رغـ 
مخالفتو الواضحة ألحكاـ القانوف، وقد تتعسؼ و تنحرؼ بالسمطة و ال تقبؿ سحب قرارىا لتعجرفيا رغـ 

نظاـ القضاء  )إلخ  وغيرىا مف العيوب ،  مما أدى إلى تفضيؿ الرقابة القضائية بشكمييا ...اعترافيا ببطبلنو 
وأخذت الجزائر بالثاني ػ بعدما كانت تطبؽ النظاـ األوؿ ػ في السنوات  (الموحد أو نظاـ القضاء المزدوج 

 والفقو يكاد يجمع عمى أف الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلداري ضمانة ىامة و أساسية األخيرة ،
نما ىي نشاط  لزاـ اإلدارة بالخضوع لحكـ القانوف ألف اإلدارة ليست ىوى أو تحكما وا  لحماية الحريات الفردية،وا 
يمارس بقصد تحقيؽ الصالح العاـ ،  و تطبيقا لذلؾ تباشر اإلدارة نشاطيا في مجاؿ الضبط اإلداري بقصد 

حماية النظاـ العاـ ، و تقـو في ىذا السبيؿ بتنظيـ ممارسة لحرياتيـ وأوجو نشاطيـ فتحدد مجاالت ىذا النشاط  
، و تورد عمييا مف القيود ما يكفؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ ،ومع التسميـ باألىمية البالغة لوظيفة الضبط 
اإلداري، فإنو يبقى واضحا أف نشاط اإلدارة في ىذا الخصوص و ما يتضمنو مف تنظيـ و تقييد  لحريات 

األفراد يجب أف يخضع لرقابة قضائية واسعة تضمف إلتزاـ اإلدارة ػ في ىذا المجاؿ البالغ األىمية نظرا لتعمقو 
بالحقوؽ والحريات االمة ػ بالضوابط التي يتعيف عمييا إحتراميا حماية لحقوؽ و حريات االفراد ، و نظرا 
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ألىمية ىذه الرقابة و عدـ اتساع المجاؿ لشرحيا بالتفصيؿ ، إال أنو  سوؼ نحاوؿ التعرض إلى الجوانب أو 
ماىية الرقابة :  و تتمثؿ ىذه العناصر في – بصفة مختصرة–العناصر التي نرى ليا عبلقة مباشرة بموضوعنا 

  .وسائؿ تحريكيا كفػرع ثافالقضائية و خصائصيا و غرضيا كفرع أوؿ ثـ نتعرض إلى 

 :ة كخػصائػص كغػرض الرقابػة الػقضػائيػة ػمػاىػي: الػفػرع األكؿ 
قياـ ىيئة قضائية مستقمة عف اإلدارة : يقصد بالرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة: مػاىػيػتػيا  ػ أ

تختص بالفصؿ في المنازعات اإلدارية و يقوـ بممارسة ىذه الرقابة اإلدارية  القضاء اإلداري ، و ىو ال 
نما عف طريؽ دعوى ترفع إليو يطمب فييا منو الحكـ بإلغاء العمؿ اإلداري المعيب  يمارسيا مف تمقاء نفسو وا 

أو التعويض عنو، فالمحاكـ القضائية عمى اختبلؼ أنواعيا التي ليا صبلحية الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة 
 إلغاء القرارات اإلدارية التي تعتبرىا غير – في نطاؽ دعوى اإللغاء أو تجاوز  السمطة –العامة ليا حؽ 

 كؿ السمطة لفحص – بواسطة دعوى فحص الشرعية –مشروعة ، كما تممؾ الجيات القضائية المختصة 
إما : القرارات اإلدارية لمتحقؽ مف مدى مشروعيتيا أوعدـ مشروعيتيا و تحكـ بالنتيجة المتوصؿ إلييا و ىي 

شرعية أو غير شرعية حسب النتيجة المتوصؿ إلييا في التحقيؽ ، و تحكـ بالتعويض في حالة ثبوت مسؤولية 
 .الدولة عمى أعماليا الغير مشروعة والضارة بواسطة دعوى القضاء الكامؿ 

نخمص إلى أف الجيات القضائية المختصة بالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العامة ىي التي ليا حؽ إلغاء القرارات 
. اإلدارية الضبطية غير المشروعة و ىذا في إطار دعوى اإللغاء أو تجاوز السمطة 

الرقابة التي تباشرىا  ): طعيمة الجرؼ/ تعريؼ د:     ومف التعاريؼ الفقيية ليذه الرقابة القضائية نذكر 
المحاكـ عمى اختبلؼ أنواعيا و درجاىا و ىي أقرب إلى توفير الضمانات الجدية لؤلفراد ضد تعسؼ الييئات 

. 1(العامة و خروجيا عمى القانوف مف الرقابة الذاتية و الرقابة السياسية عمى السواء 
الرقابة القضائية التي تمارسيا و تباشرىا المحاكـ القضائية  )): عوابدي عمار ، فيعرفيا بأنيا /      أما د

و عمى مختمؼ  ( المحاكـ العادية مف مدنية أو جنائية أو تجارية –المحاكـ اإلدارية  ):عمى اختبلؼ أنواعيا 
 نقضا ، وذلؾ عف طريؽ و بواسطة تحريؾ الدعوى و الطعوف – استئنافا –ابتدائيا  )درجاتيا و مستوياتيا 

القضائية المختمػفة ضد أعماؿ السمطات اإلدارية غير المشروعة مثؿ دعوى اإللغاء و دعوى فحص الشرعية 
 و ما يأخذ 2((و الدعاوى المتعمقة بالعقود اإلدارية  (دعوى التعويض أوالمسؤولية  )ودعوى القضاء الكامؿ 

.  عمى التعريفيف ىو خموىما مف ىدؼ و غرض ىذه الرقابة 
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رقابة قانونية تباشرىا الييئات القضائية عمى اختبلؼ )بأنيا :    أماعمور سيبلمي فيعرؼ الرقابة القضائية 
أنواعيا و درجاتيا بيدؼ ضماف احتراـ مبدأ المشروعية و خضوع اإلدارة لمقانوف ، عف طريؽ مختمؼ الدعاوى 
و الدفوع القضائية المرفوعة مف قبؿ األشخاص ذوي المصمحة و الصفة ، ضد أعماؿ السمطات اإلدارية غير 

 وىو التعريؼ الذي نراه جامعا لمرقابة القضائية 1(المشروعة مف أجؿ إلغائيا أو جبر ما ترتب عنيا مف أضرار 
. لتجنبو لما أخذ عمى التعريفيف السابقيف 

تمتاز الرقابة القضائية بعدة مميزات  تجعميا تختمؼ عف الرقابة اإلدارية التي يمكف ::ب ػ  خػصائػصػيا 

 : إيجازىا في النقاط التالية 
. ػ  أف القاضي يتمتع باستقبلؿ أكثر و لو معرفة أوسع بالقانوف عف غيره الممارسيف لمرقابة اإلدارية 1
ػ إف القضاء ىو صاحب االختصاص و بالتالي ىو ضمانة لحقوؽ و حريات اال فراد دوف أف ننسى أف 2

. 2القرارات التي تصدرىا المحاكـ ليا قوة الشيء المقضي بو و ما يترتب عف ذلؾ مف وجوب تنفيذىا

تكمف الغاية مف الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في تحقؽ أمريف : ج ػ ىػدؼ الػرقػابة القػضائػيػة 
 يتمثؿ في إجبار اإلدارة عمى احتراـ مبدأ المشروعية القانوني وذلؾ بواسطة إلغاء قراراتيا :أكليما :ىما 

ساءة استعماؿ السمطة  .  إلخ  ..اإلدارية التي يشوبيا عيب عدـ االختصاص أوعيب مخالفة القوانيف والموائح أوا 
 ىو حماية حقوؽ و حريات االفراد عف طريؽ إلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعة ، أو التعويض :ثانييما

 ، و بعبارة أخرى إف اليدؼ األساسي ليذه الرقابة 3عنيا أو االثنيف معا في حالة مساسيا بحقوقيـ و حرياتيـ
، حماية 4القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة ىو حماية المشروعية القانونية و ضماف سيادة القانوف فييا

. لحقوؽ و حريات األفراد 
 إف أبرز تقسيمات دعاوى اإلدارة تمؾ :الػرقػابػة الػقػضائػيػة تحػريػؾ كسػائػؿ :  الػفػرع الثػاني  

التي استند إحداىا إلى حدود سمطة القاضي في تسوية المنازعة ، و استند ثانييا إلى طبيعة المنازعة 
: ، فاستنادا إلى ما يتمتع بو القاضي مف سمطة الحكـ قسمت الدعاوى إلى ما يمي 5المعروضة أماـ القضاء

 :دعػكل اإللػغػاء : األكلػى 
    و بموجبيا ينصب النزاع عمى قرار إداري غير مشروع يطمب الطاعف فييا إلغاء و إبطاؿ ىذا القرار، و 
تعتبر دعوى اإللغاء مف بيف الدعاوي اإلدارية المتميزة بموضوعيا حيث أف ىذا األخير يتركز عمى مياجمة 

                                                           
 . ، مرجع سابق195: الضبط اإلدارم البلدم يف اجلزائر ص : عمور سيالمي : األستاذ  - 1
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قرار إداري غير مشروع، و ليذا اكتسبت ىذه الدعوى أىمية خاصة تنفرد بيا باعتبارىا وسيمة مف وسائؿ 
الرقابة القضائية عمى مشروعية قرارات اإلدارة التي تيدؼ إلى تجسيد فكرة القانوف ، حيث يمكف مف خبلليا 
ضماف احتراـ مبدأ التدرج القانوني سواء في شكمو آو في موضوعو ، عبلوة عمى ذلؾ فإف دعوى اإللغاء 
تستيدؼ ضماف حماية مبادئ ، حقوؽ و حريات األفراد التي أنتجيا الفكر اإلنساني الحديث و كرستيا 

الدساتير المعاصرة حيث أصبح مف المعروؼ أف ىذه المبادئ ستبقى في إطارىا النظري إف لـ تصاحبيا 
. وسيمة قضائية تتكفؿ باحتراـ ىذه المبادئ أو تصونيا مف تعسؼ اإلدارة 

      لذلؾ ال غرابة مف وجود التبلـز التاريخي بيف نشأة دعوى اإللغاء و اإلعبلف العالمي لحقوؽ         و 
حريات اإلنساف في نياية القرف الماضي ، و ازدياد أىمية ىذه الدعوى في ظؿ التطور الدستوري       و 

التشريعي المعاصر ليذه الحقوؽ و الحريات ، فدعوى إلغاء قرارات الضبط اإلداري الغير المشروعة ، وسيمة 
قضائية تكفؿ لمفرد حماية و صيانة حقوقو و حرياتو مف مثؿ ىذه القرارات ، إضافة إلى ذلؾ فإف أىمية ىذه 
الدعوى تبرز بالنسبة لئلدارة كذلؾ ، فاالعتراؼ لمفرد باستخداـ ىذه الدعوى ، إللغاء قرارات الضبط اإلداري 

الغير المشروعة ، يجعؿ ىذه اإلدارة متحوطة في اتخاذ ىذه القرارات ، لكي ال تصاب بعدـ المشروعية ، و ىو 
ما يدفعيا إلى إجراء الرقابة الذاتية عمى أعماليا و قراراتيا قبؿ إصدارىا ، لذلؾ يمكف القوؿ بأف دعوى اإللغاء 

. تحوز عمى مزايا لممجتمع و الفرد و اإلدارة عمى حد سواء  
       ودعوى اإللغاء أو تجاوز السمطة ىي الوحيدة و األصيمة إللغاء القرارات اإلدارية غير المشروعة  

  . 1بغرض إلغائيا ، و ترفع أماـ المحكمة اإلدارية
     ك لرفع ىذه الدعكل يجب أف تتكفر شركط شكمية كأخرل مكضكعية ، بالنسبة لألكلى سنتعرض ليا

المنازعات اإلدارية ،  و قانوف اإلجراءات - باختصار ألنيا ليست المستيدفة بالدراسة فيي تدخؿ في إطار 
و أما الثانية و ىي التي تخص موضوعنا و التي يجب أف تتوفر في صدور قرارات الضبط  واالدارية  المدنية

 .اإلداري  و إال تعتبر معيبة في حالة عدـ توفرىا و يجب إلغاؤىا لعدـ مشروعيتيا 
إذا تقدـ الطاعف بعريضة دعوى اإللغاء أماـ الجية القضائية المختصة ، و تـ بناء :الػشػركط الشكػمػيػة : أػ 

عمى ذلؾ تحريؾ الخصومة فإف الخطوة األولى التي يقـو بيا قاضي اإللغاء تتمثؿ في التأكد مف توفر الشروط 
البلزمة لقبوؿ ىذه الدعوى قبؿ الفصؿ في موضوعيا ، و قد حدد قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 

 : ىذه الشروط  كما يمي 
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و ىي تتمثؿ بإيجاز في الفقو  : 1 الشركط الشكمية  المتعػمقػة بالقػرار المطعكف فيو باإللػغاء–أ 
:  اإلداري في ثبلثة شروط يجب أف تتوفر فيو و ىي 

. أف يكوف ىذا القرار قرارا إداريا  ػ1
.  أف يصدر مف سمطة إدارية –2
.  أف يكوف ىذا القرار نيائيا –3
 (إ.ـ.إ. ؽ13: المادة ). شرط المصمحة و الصفة  تكفر–4
اجباري في بعض الدعاوي  0 9ػ08: شرط التظمـ اإلداري ، الذي أصبح بموجب القانوف–ػ5

 . (المنازعات الضريبية )          
 (إ.ـ.إ. ؽ829: ـ :  أشير مف تاريخ تبميغ القرار اإلداري 4 ): شرط ميعاد رفع الدعوى –6

.  عدـ وجود دعوى موازية –7      
ىذا بالنسبة لمشروط الشكمية التي يجب أف تتوفر في رفع دعوى اإللغاء ، و المنصوص عمييا في 

. قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 

إذا توفرت شروط قبوؿ الدعوى و استبعدت كافة الدفوع بعدـ القبوؿ، : ب ػ الشػركط المػكضكعػية 
فإف قاضي اإللغاء يدخؿ في مرحمة الفصؿ في الموضوع التي تعتبر مرحمة حاسمة، يتقرر عمى ضوءىا 

مصير قرار الضبط اإلداري المطعوف فيو ، فإذا تبيف ليذا القاضي أف األسباب الموضوعية لئللغاء متوفرة ، 
فإنو سيحكـ بصحة طمب المدعي، و إذا تحقؽ أف ىذه األسباب غير متوفرة فإنو سيرفض طمب المدعي 
باإللغاء، و القواعد العامة في ىذا الشأف تستند إلى قرينة افتراضية، تتمثؿ في أف كؿ قرار إداري يعتبر 

مشروعا ما لـ يثبت العكس ، و يقع إثبات العكس دائما عمى عاتؽ الطاعف ، إذ يجب عميو أف يقدـ الدليؿ 
عمى توفر أحد األسباب الموضوعية التي تثبت عدـ مشروعية القرار ، غير أنو يمكف أف يتعمؽ العيب الذي 
لحؽ القرار اإلداري بالنظاـ العاـ ، كعيب عدـ االختصاص ، ففي ىذه الحالة يجوز لمقاضي إثارة ىذا العيب 

. مف تمقاء نفسو و يحكـ بإلغاء القرار بناء عميو 
نخمص إلى القوؿ بأف األساس الذي ينبني عميو الطعف باإللغاء ، ىو مدى ثبوت أو وجود أحد األسباب ك     

 عف الطريؽ 2الموضوعية لئللغاء وقت صدور القرار المطعوف فيو ، و أسباب إلغاء القراراإلداري الضبطي
عيب عدـ االختصاص : القضائي ، تتمثؿ في العيوب التي تمحؽ األركاف الشكمية و المادية ليذا القرار و ىي 

، عيب الشكؿ و اإلجراءات ، عيب محؿ القرار ، عيب السبب ، عيب الغاية ، ويطاؽ الفقو االداري عمى ىذه 
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األسباب األخيرة ، الرقابة عمى المشروعية الداخمية ، أما الرقابة عمى المشروعية الخارجية فتتناوؿ ركف 
 :االختصاص والشكؿ  و سنتعرض ليذه األسباب بشيء مف التفصيؿ كالتالي 

إف جميع ىيئات الدولة تحكميا قواعد االختصاص منيا سمطات الضبط : عيب عػدـ االختصاص – 1 
اإلداري ، و يتولى الدستور أو القانوف أو النظاـ تحديد ىذا االختصاص ، و بناء عمى ىذه القواعد يجب عمى 

. الييئة أو السمطة االلتزاـ بنطاؽ االختصاص المحدد ليا قانونا 
  استنادا عمى ىذه القواعد فإف القرارات اإلدارية لكي تكوف صحيحة يجب أف تصدر عف الييئات الضبطية    

اإلدارية التي تختص بيا ، فإذا صدر قرار عف ىيئة أو عضو إداري اليممؾ سمطة الضبط اإلداري، فإف ذلؾ 
.   يؤدي إلى عدـ مشروعية ىذا القرار و يصبح مشوبا بعيب عدـ االختصاص

المكاني ، و الزماني و الموضوعي : عدـ االختصاص  ):      و أما صور و حاالت ىذا العيب تتمثؿ في  
عدـ قدرة سمطة إدارية ) ىو:، و ىي حاالت يطوؿ شرحيا في ىذا المقاـ، أما تعريؼ عدـ االختصاص فإنو (

    1.(معينة ممارسة عمؿ قانوني أو مادي محدد جعمو المشرع مف اختصاص سمطة أخرى 
       وعيب عدـ االختصاص قد يأخذ شكؿ عدـ االختصاص اإليجابي أو شكؿ عدـ االختصاص السمبي  و 

في إصدار سمطة الضبط اإلداري قرارا إداريا يدخؿ في اختصاص سمطة أخرى ،       أما : يتمثؿ األوؿ 
الثاني فيتمثؿ في حالة رفض ىيئة الضبط اإلداري اتخاذ قرار إداري معيف ، اعتقادا منيا أنو ال يدخؿ في 

اختصاصيا في حيف ىي مختصة  بو قانونا ، والواقع العممي يثبت أف عدـ االختصاص اإليجابي ىو أكثر 
وقوعا في الحياة العممية اإلدارية و أكثر شيوعا مف عدـ االختصاص  السمبي ، أما في مجاؿ موضوعنا فإنو 

يتمثؿ في كمييما حيث ينتجاف نفس األثر عمى عدـ االختصاص الذي يشكؿ عيبا يمكف االستناد إليو في 
الطعف باإللغاء ، و األحكاـ العامة ليذا العيب يعد بمثابة إخبلؿ بقواعد النظاـ العاـ ، األمر الذي يترتب عميو 
عدة نتائج قانونية في ىذا المجاؿ ، مف أىميا و بالقدر الذي يخص موضوعنا ىي أف قاضي اإللغاء يستطيع 
مف تمقاء نفسو أف يتدخؿ إلثارة  ىذا العيب في أية مرحمة تكوف عمييا الدعوى حتى لو لـ تأسس عميو دعوى 

 .2اإللغاء، و مف ثـ لو السمطة في الحكـ بإلغاء القرار الذي لحقو ىذا العيب
إف إصدار كؿ قرار إداري يستمـز مراعاة األشكاؿ و اإلجراءات التي :  عيب الشكؿ ك اإلجراءات –2

حددىا القانوف في ىذا المجاؿ ، إال أف بعض االتجاىات الفقيية و القضائية ترى أنو ليست جميع ىذه 

                                                           
 )ـ ، فصال يف القضية اليت مجعت ادلدعي20/11/1976: بتاريخ  (احملكمة العليا  )يف نفس ادلعٌت بإجياز صدر القرار عن الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى ػ1

عيب السبب كعدـ االختصاص :كمدعي عليهاحيث أسس ادلدعياف دعوامها علىعيوب شابت القرارادلطعوف ضده كىى( بودكاك ) ك بلدية  (كماش ك أكوش 
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 1األشكاؿ و اإلجراءات تؤدي إلى إلغاء القرار اإلداري  إذا لـ يتـ مراعاتيا و إنما يجب التمييز بيف حالتيف ىما
 عندما يمـز المشرع اإلدارة بمراعاة شكؿ معيف و إجراءات محددة عند إصدار القرارات :الحالة األكلى : 

اإلدارية ، يترتب البطبلف في حالة مخالفة ىذا اإللتزاـ ، ففي مثؿ ىذه الحالة يجب عمى القاضي المختص  اف 
 .يحكـ باإللغاء 
 عندما يسكت المشرع عف تقرير جزاء معيف عند مخالفة الشكؿ أو اإلجراءات ، ففي ىذه :الحالة الثانية 

الحالة يجب التمييز بيف الشكميات و اإلجراءات غير األساسية  ، و ذلؾ عمى أساس أىمية الشكؿ و اإلجراء 
المطموب و مدى أثره عمى مشروعية القرار، فإذا كاف الشكؿ أو اإلجراء مؤثرا عمى ىذه المشروعية فإنو يعتبر 
مف األشكاؿ و اإلجراءات األساسية أما إذا كانت لو أىمية ثانوية و ال يؤثر في حالة عدـ مراعاتو عمى ىذه 

المشروعية فإنو يعتبر مف األشكاؿ و اإلجراءات غير األساسية  ، و ىنا يبرز دور القاضي المختص باإللغاء 
في االجتياد ، بناء عمى معطيات التشريع الذي يحكـ القرار اإلداري  المعنى و حسب الحالة المعروضة 

 ،  و قد وردت عدة معايير لدى قضاء اإللغاء في فرنسا و مصر بشأف التمييز بيف األشكاؿ و 2أمامو
:  3اإلجراءات األساسية و اإلجراءات الغير أساسية مف بينيا ما يمي

 إذا كانت مخالفة الشكؿ و اإلجراءات تمس مصالح و حقوؽ األفراد فيي مف الشكميات و اإلجراءات –1
. األساسية  ، أما إذا كانت ال تمس ىذه المصالح و الحقوؽ فإنيا تعتبر ثانوية 

 إذا كانت المخالفة لمشكؿ و اإلجراءات تؤدي إلى تغيير مضموف القرار اإلداري النيائي، فإف مثؿ ىذه –2
اإلشكاؿ و اإلجراءات تعتبر أساسية ، أما إذا لـ يكف ليا أثرا عمى مضموف ىذا القرار فإنيا تعتبر ثانوية ، 

 ، فمف المعروؼ في نظرية 4يعتبر مثبل مف الشكميات األساسية تسبيب القرار متى نص القانوف عمى ذلؾ
القرار اإلداري أف ىذا القرار اإلداري ال بد مف بنائو عمى سبب مشروع إال أف ىذا ال يمـز اإلدارة مف تسبيب 
قراراتيا إال إذا اشترط القانوف ذلؾ ، عمى ىذا األساس يعتبر عدـ تسبيب القرار الذي يفرضو القانوف عيبا في 

. الشكؿ و ليس عيبا في سبب القرار 
 أما إذا كاف القانوف ال يفرض عمى اإلدارة تسبيب قراراتيا فإف ذلؾ ال يجعؿ القرار الذي لـ يسبب معيبا      

 في تحديد الصور و حاالت – بصفة موجزة –مف حيث الشكؿ  ، إذا كاف ذلؾ ىو مسمؾ القضاء اإلداري 
عيب الشكؿ واإلجراءات ، فإف المشرع الجزائري لـ يتبنى فكرة التمييز بيف اإلجراءات و األشكاؿ األساسية و 
األشكاؿ و اإلجراءات غير األساسية وفقا لمتصور الذي رسمو ليذا التمييز القضاء اإلداري ، و إنما يعتبر كؿ 
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شكؿ أو إجراء ينص عميو المشرع بشأف إصدار القرار اإلداري التزاما  يقع عمى جية اإلدارة واجب مراعاتو ما 
لـ يوجد نص صريح بخبلؼ ذلؾ سواء نص ىذا المشرع صراحة عمى جزاء  مخالفة ىذا االلتزاـ أو سكت عف 
ذلؾ ، بناء عمى ذلؾ فإف القرار اإلداري الذي يخالؼ األشكاؿ و اإلجراءات المقررة قانونا يعتبر معيبا يصيب 

الشكؿ و يجوز الطعف فيو باإللغاء ، عمى ىذا األساس يمكف القوؿ بأف كافة الشكميات التي ينص عمييا 
القانوف تعتبر مف قبيؿ اإلجراءات و الشكميات الجوىرية بصرؼ النظر عف النص عمى جزاء مخالفتيا لذلؾ ال 

مجاؿ الجتياد قاضي اإللغاء في ىذا المجاؿ ، بؿ يجب عميو الحكـ باإللغاء متى ثبت مخالفة القرار ليذه 
اإلجراءات و الشكميات ،ألف اجتياد ىذا القاضي يبرز فقط في األحواؿ التي لـ ينص فييا عمى اتباع شكؿ أو 
إجراء معيف أو حيف يترؾ المشرع األمر إلى السمطة التقديرية لئلدارة ألف ىذا الرأي يستقيـ مع األفكار التي 

شرعت مف أجميا اإلجراءات و الشكميات الخاصة بإصدار القرارات اإلدارية ، فجميع ىذه اإلجراءات و 
الشكميات تعتبر ضمانة لممصمحة  العامة  و ىذه المصمحة ليست ىي مصمحة اإلدارة فقط ، و إنما ىي 

تتضمف كذلؾ مصمحة األفراد ، لذلؾ ال يمكف األخذ بالقوؿ بأف بعض اإلجراءات و الشكميات مقررة لمصمحة 
اإلدارة فقط دوف مصمحة األفراد و مف ثـ ىي شكميات ثانوية ال تؤدي إلى البطبلف في حالة مخالفتيا عند 
إصدار القرار اإلدراي ، يضاؼ إلى ذلؾ فإف دعوى اإللغاء ىي دعوى موضوعية موجية لمخاصمة القرار 

اإلداري و ليس لمخاصمة اإلدارة التي أصدرتو لذلؾ يجب أف ال ينظر إلى صالح الخصـو في ىذه الدعوى و 
 . 1إنما يجب النظر إلى المصمحة العامة المتمثمة في حماية مبدأ المشروعية في الدولة

ذات المسمؾ الذي رسمو لو  (المحكمة العميا  ) وبناء عمى ذلؾ نيجت الغرفة اإلدارية لممجمس األعمى 
التشريع الجزائري حيث اعتبرت في العديد مف أحكاميا الشكميات و اإلجراءات التي يقررىا القانوف مف قبيؿ 

االلتزاـ الموضوعي عمى عاتؽ اإلدارة عند إصدار قراراتيا اإلدارية و مف ثـ فيي شكميات جوىرية يؤدي غيابيا 
إف فريؽ  ):ـ ، حيث جاء فيو 23/05/1975: إلى بطبلف القرارو مثاؿ ذلؾ ما جاء في حكميا الصادر في 

ـ موقع عمييا مف محاـ مقبوؿ 17/06/1994تمزالي أودع لدى كتابة الضبط بالمجمس األعمى عريضة بتاريخ 
: ـ بمغ فيو بتاريخ 04/04/1974: يطمب فييا إلغاء قرار إداري صادر عف والي والية الجزائر بتاريخ 

كائنة بحي األبيار بالعاصمة يممكيا الطاعف ،  (فيبل  )،  (سموي  )ـ و تضمف منح المسمي 09/04/1974
ـ 11/10/1945و حيث أف الوالي أودع مذكرة رد يدعي فييا بأف ىذا القرار اتخذ بناء عمى األمر المؤرخ في 

ـ بتظمـ إداري إلى وزير الداخمية و رفع طعنو إلى المجمس 03/05/1974، و حيث أف الطاعف تقدـ بتاريخ 
األعمى خبلؿ الميعاد القانوني فيقبؿ الطعف شكبل و حيث أف الوالي صرح بأف قراره صدر وفقا لؤلمر المؤرخ 

 مف 348:  إلى 342: ـ و لكف حيث أف النصوص التي تنظـ االستيبلء ىي المواد 11/05/1945في 
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 وحيث أنو يجب عمى الوالي … ـ 1955 يوليو 11: القانوف المعماري و كذلؾ المرسـو  المؤرخ في  
 مف القانوف أعبله أف يستشير رئيس البمدية قبؿ أف يأخذ قرارا يتضمف استيبلء عمى 342: بمقتضى المادة 

. مسكف 
 و … مف نفس القانوف أف يوجو إنذارا لمالؾ المسكف 343:  كما أنو يجب عميو و ذلؾ طبقا لممادة 

 بيذا تقرر إلغاء القرار …حيث أف عدـ مراعاة ىذه اإلجراءات الجوىرية تجعؿ قرار االستيبلء مشوبا بالبطبلف
 كما أف المدعي … ): ـ قالت الغرفة اإلدارية 26/06/1982:  ،  و في حكميا الصادر في 1(المطعوف فيو 

عمييما  ال يقدماف في ىذه األثناء الدليؿ عمى أنو تمت مراعاة اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة التاسعة 
ـ المتعمؽ بالحصوؿ عمى الموافقة المسبقة لوزير الفبلحة و 20/02/1974:  المؤرخ في 72 – 26مف األمر 

ممتناقض كما ىو واضح مع 07/02/1978 و حيث أف قرار الوالية المؤرخ في …لكاتب الدولة لمري 
  ، وعمى الرغـ مف 2( لذلؾ يتعيف النطؽ ببطبلنو لخرقو القانوف …المقتضيات التشريعية اآلنفة الذكر 

االختبلؼ بيف مسمؾ القضاء اإلداري و القضاء الجزائري في ىذا الخصوص فإنو مف المتفؽ عميو بأف عيب 
الشكؿ و اإلجراءات ال يؤدي إلى بطبلف القرار اإلداري في بعض الحاالت االستثنائية كما لو صدر القرار 

.  دوف أف تستكمؿ بشأنو األشكاؿ و اإلجراءات بسبب وجود استحالة مادية تحوؿ دوف ذلؾ  
ففي مثؿ ىذه الحالة يعتبر القرار صحيحا مف حيث الشكميات كما لو حصمت استحالة مادية لجمع 

أعضاء المجنة االستشارية الواجب أخذ رأييا قبؿ  إصدار القرار و صدر القرار دوف استكماؿ ىذه 
،و يعتبر وقوع الظرؼ االستثنائي سببا مف أسباب تغطية عيب الشكؿ و اإلجراءات ، إذا كاف وقوع 3االستشارة

ىذا الظرؼ يحوؿ بيف اإلدارة و بيف اتباعيا لئلجراءات و الشكميات المقررة إلصدار القرار اإلداري ، أما إذا 
كاف  ىذا الظرؼ ال يحوؿ دوف اتباع ىذه الشكميات و اإلجراءات و لـ يجعؿ تطبيقيا أمرا مستحيبل فإف القرار 

. اإلداري المخالؼ يعتبر باطبل في مثؿ ىذه الحالة 
يعتبر السبب عنصرا و ركنا أساسيا مف عناصر و أركاف قرار الضبط اإلداري :  عػيػب السػبػب –3

، فحدوث اضطراب في محؿ عاـ يعتبر سببا واقعيا و ماديا إلصدار قرار إداري يتعمؽ بالضبط اإلداري ، 
فبناء عمى ذلؾ يمكف التأكيد عمى أف كؿ قرار ضبط إداري ال بد أف يستند إلى سبب قانوني أو واقعي يبرر 

إصداره ، و قد يحدد المشرع أسباب القرارات اإلدارية الضبطية عمى سبيؿ الحصر أو يتركيا إلى االختصاص 
التقديري لسمطة اإلدارة ،وأما صور و حاالت عيب السبب فتتمثؿ في العيب الذي يمحؽ الوقائع التي تستند 
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إلييا اإلدارة في إصدار القرار اإلداري ، فمف المعروؼ أف القرار اإلداري الذي تصدره السمطة اإلدارية ال بد أف 
يبنى عمى أساس وجود واقعة مادية أو قانونية تستوجب إصداره ، لذلؾ يشترط أف تكوف ىذه الوقائع صحيحة 
و ثابتة وقت إصدار القرار ، و مف ثـ فإف الخطأ في ىذه الوقائع يجعؿ القرار اإلداري الذي صدر بناء عمى 
ىذا الخطأ معيبا في سببو ، كما أف وجود ىذه الوقائع أصبل يؤدي إلى فقداف القرار اإلداري لركف مف أركانو 

األساسية و لمقاضي المختص أف يراقب صحة الوقائع المستند إلييا في إصدار القرار اإلداري الضبطي ، فإذا 
تبيف لو عدـ صحة ىذه الوقائع أوعدـ وجودىا أصبل  

 .1فإنو يستطيع الحكـ بإلغاء القراراستنادا إلى عيب السبب
يقصد بو و الذي يطمؽ عميو بعض الفقو عيب مخالفة القانوف ، بأنو العيب الذي :  عػيب محؿ القرار –4

يمحؽ موضوع القرار أو األثر القانوني الذي ينشأ عف ىذا القرار، و يتحقؽ ىذا العيب عندما يخالؼ محؿ قرار 
الضبط اإلداري القواعد الدستورية أو القواعد التشريعية أو التنظيمية  فقرار الضبط اإلداري كأي تصرؼ قانوني 
ال بد أف يكوف لو محؿ ، و يتمثؿ ىذا  المحؿ في اآلثار القانونية التي ينشئيا القرار و ىي مجموعة الحقوؽ و 
االلتزامات المتولدة مف ىذا القرار، غير أف ىذا القرار لكي يكوف مشروعا يجب أف يكوف جائزا و ممكنا لذلؾ 

إذا لحؽ محؿ القرار اإلداري عيب مف العيوب فإنو يمكف لذوي المصمحة الطعف بو باإللغاء  ،و الخطأ 
القانوني الذي يشكؿ عيبا في محؿ القرار الضبطي يمكف أف يتمثؿ في الخطأ في تفسير القاعدة القانونية ، 
فالقرار اإلداري يعتبر مسببا في محمو إذا صدر بناءا عمى تفسير خاطئ لقاعدة قانونية نافذة سواء كاف ىذا 
التفسير عمديا أو غير عمدي ، حيث يكوف غير عمدي إذا كاف النص القانوني الذي قامت اإلدارة بتفسيره 

. ليس فيو لبس أو غموض 
    أما الخطأ العمدي في التفسير فيتمثؿ في أف اإلدارة تقـو بتأويؿ و تحريؼ إرادة المشرع عف المعنى الذي 

قصده مف إصدار القاعدة القانونية كأف تقـو مثبل بإصدار قرار إداري  يؤدي إلى شموؿ حاالت لـ ينص عمييا 
المشرع في القانوف الذي أسند إليو القرار أو التطبيؽ حكما أو شرطا لـ يرد بو نص في القانوف ، فكؿ تمؾ 

في مخالفة قوة الشيء : األخطاء القانونية تشكؿ عيبا في محؿ القرار اإلداري الضبطي ، كما  يتمثػؿ أيضا
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المقضي بو، مثؿ رفض سمطة الضبط اإلداري االنصياع لحكـ قضائي صادرضدىا فيو يعتبر بمثابة المخالفة 
 .1لمقانوف يمكف أف يستند عميو القاضي المختص في إلغاء قرارالضبط اإلداري مثؿ ىذ النوع

يقصد بعيب الغاية إساءة استعماؿ السمطة مف قبؿ اإلدارة  و االنحراؼ بيذه  : عػيب الغايػة –5
السمطة ، و ىو يتحقؽ دائما عندما تستخدـ اإلدارة سمطتيا في إصدار القرار اإلداري  لتحقيؽ غرض أو 

مصمحة غير مشروعيف سواء باستيداؼ غاية بعيدة عف مصمحة الدولة أو  بتحقيؽ غرض مغاير لمغرض 
 :المحدد قانونا و ىو ما يمكف معالجتو و توضيحو عمى النحو التالي 

ف القاعدة العامة التي تحكـ القرارات اإلدارية  :(المصمحة العامة  ): االبتعاد عف مصمحة الدكلة  –أ
تتمثؿ في أف تكوف غاية جميع ىذه القرارات ىي تحقيؽ مصمحة الدولة ، و تبعا لذلؾ يجب عمى اإلدارة أف ال 
تخرج عف ىذا اليدؼ العاـ في قراراتيا ، فإذا استيدفت تحقيؽ غرض يبتعد عف ىذا اليدؼ العاـ أو يتغاير 

إصدار : معو فإف القرار اإلداري يكوف معيبا بعيب إساءة استعماؿ السمطة و االنحراؼ بيا ، و مف أمثمة ذلؾ 
. قرار إداري بغرض تحقيؽ مصمحة شخصية أو مف أجؿ محاباتالغير  

 صدر بمناسبة قرار إداري 1934و يشير القفو اإلداري إلى حكـ صادر عف مجمس الدولة الفرنسي في عاـ 
أصدره أحد العمد بتحرير الساعات التي تفتح فييا دور الرقص في البمدية و ذلؾ بقصد  أف ينصرؼ الشباب 

إلى أداء أعماليـ ثـ تبيف لممجمس أف القرار صدر بغرض تحقيؽ نفع شخصي ألف العمدة تبيف أنو يممؾ مقيى 
 ،كما يمكف أف تبتعد 2انصرؼ عنيا الرواد بسبب فتح دور الرقص لذلؾ حكـ المجمس بإلغاء مثؿ ىذا القرار

اإلدارة عف تحقيؽ مصمحة الدولة إذا كاف غرض القرار الصادر عنيا كما في حالة ىذه السمطة لغرض سياسي 
 .3أو حزبي

في كثير مف الحاالت ال يكتػفي المشرع بتحديد اليدؼ العاـ : مخالفػة قاعدة تخصيص األىداؼ –ب
لئلدارة و إنما يقـو بتخصيص األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ىذه اإلدارة ، لذلؾ ستكوف ىذه القرارات التي 
تنحرؼ عف ىذا اليدؼ المخصص ليا مشوبة بعيب الغاية و مف أمثمة ىذه الحالة في مجاؿ الضبط اإلداري 
حيث أف المشرع يحدد الغاية التي يجب عمى سمطة الضبط اإلداري تحقيقيا و ىي صيانة و حماية النظاـ 

العاـ ،  فمتى ابتعدت اإلدارة عف تحقيؽ ىذا اليدؼ الخاص فإف قرارىا يكوف معيبا حتى لو كاف الغرض الذي 

                                                           
 حيث حكم رللس الدكلة الفرنسي بإلغائو …(اآلنسة نواليو  ) يف قضية 24/01/1902: احلكم الصادر عن طريق رللس الدكلة الفرنسي يف : أنظر  - 1

 .199: سيالمي عمور ، مرجع سابق ، ص : مشار إليو لدل     (سلالفتو لقوة الشيء ادلقضي بو )مصرحا بالعيب الذم شابو ك ادلتمثل يف 
حكم رللس الدكلة الفرنسي  - 2

- C.E 14 Mars 1934 – Ravit-Rel – P : 337 
حكم رللس الدكلة الفرنسي  - 3

- C.E . 23 Nov – 1962 CAMARA .Rec P : 627 
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ففي حكـ لمجمس الدولة الفرنسي صدر في  (اليدؼ العاـ  )قصدتو اإلدارة ال يتعارض مع مصمحة الدولة  
ـ حيث تقرر فيو إلغاء قرار رئيس البمدية القاضي بتحريـ خمع المستحميف عمى الشواطئ 04/07/1927

لمبلبسيـ إال في داخؿ وحدات خمع المبلبس التابعة لمبمدية مقابؿ رسـ أو مبمغ معيف مف الماؿ و ذلؾ ليس 
لممحافظة عمى اآلداب العامة و إنما بقصد تحقيؽ ىدؼ مالي ، فاستخداـ سمطة الضبط اإلداري لتحقيؽ 

 .1غرض مالي أو منفعة مادية يعتبر انحرافا لمسمطة
ومف األمثمة أيضا عف عيب االنحراؼ عف استعماؿ السمطة أو الغاية نذكر حكـ محكمة القضاء اإلداري 

أف عيب الغاية يتمثؿ في حالة استيداؼ ىيئة الضبط : ـ ، القاضي22/04/1956: المصرية الصادر في 
اإلداري البمدي مف خبلؿ اتخاذىا لقرارات ضبطية غايات مغايرة ليدؼ وقاية النظاـ العاـ و صونو ، واعتبر 

 ،و الجدير بالذكر ىو أف ىذا العيب يعتبر مف أحدث 2عمميا مشوبا بعيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة
العيوب مقارنة بالعيوب التي سبؽ ذكرىا التي كانت تقتصر الرقابة القضائية عميياعمى أوجو المشروعية 
الخارجية و الظاىرة لمقرار اإلداري الضبطي فقط ، أما في ىذا العيب فيجب عمى القاضي أف يبحث عف 

الدوافع الباطنة و الخفية التي دفعت سمطات الضبط اإلداري أف تتخذ ىذا القرار ، أي البحث و الكشؼ عف 
المقاصد الذاتية و النوايا و الرغبات النفسية األساسية ليذا القرار المراد الوصوؿ إلييا أوتحقيقيا ، مف خبلؿ 
ىذا القرار و نخمص مف ذلؾ إلى اتساع الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة بعدما كانت تقتصر عمى 

 .3األوجو الخارجية فقط السالفة الذكر
و تتحقؽ ىذه الحالة عندما تستخدـ اإلدارة إجراءات إدارية ال يجوز : مخالفة اإلجراءات القانكنية –ج

استخداميا لتحقيؽ الغاية التي تسعى إلى تحقيقيا كما لو أف اإلدارة لجأت إلى استخداـ إجراءاو طرؽ االستيبلء 
، أو استناد اإلدارة إلى إجراءات  4المؤقت عمى العقارات لتحقيؽ ىدؼ نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة
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. 1الضبط  اإلداري لتحقيؽ أغراض الضبط القضائي أو العكس
وأما فيما يخص حالة االعتداء المادي فمجمؿ القوؿ فييا ىو أنو في ىذه الحالة المتمثمة في اقتراف عمؿ إداري 

بتنفيذ جبري يكوف مشوبا بعيب عدـ المشروعية الظاىرة و الجسيمة حيث أجمع الفقو و القضاء عمى عدة 
عناصر التي يجب أف تتوفر في العمؿ المكوف لحالة االعتداء المادي ، و عمى أساس ىذه العناصر لمقاضي 

 :العادي الفصؿ فييا و تتمثؿ في 
.  يجب أف يقترف العمؿ اإلداري بالتنفيذ المادي – 1
فردية ) أف يترتب عف الشرط األوؿ إخبلؿ جسيـ بالممكية الفردية  أو بحرية أساسية مف الحريات – 2

 . (أو جماعية 
 يجب أف يشمؿ العمؿ المادي التنفيذي عمى عيب صارخ أي عدـ المشروعية الجسيمة الظاىرة ، الذي –3

يشوب قرار الضبط اإلداري المنفذ  ،  و ما يجدر ذكرىيوأنو البد لمعيب أف يبمغ درجة معينة مف الجسامة  
 2حتى يرقى إلى اإلعتداء المادي  ويمنح لمقضاء اختصاص النظر و الفصؿ فيو

 
 
 

                                                           
ادلنازعات اإلدارية ،  (زليو  ) ك لوموند ، حيث أشار إليو FRAMPARـ ، شركة 24/06/1960حكم رللس الدكلة الفرنسي الصادر يف : راجع  - 1

 . 194: مرجع سابق  ، ص 
 اجمللة …، إلغاء قرار مشوب بعيب ٕتاكز السلطة (ك ، ش  )ضد  (ـ ، م  ): ـ قضية 04/07/1990القرار الصادر من احملكمة العليا بتاريخ   - 

. ـ 1993:  ، عاـ 3:  ، العدد 185: القضائية ، عن قسم ادلستندات ك النشر يف احملكمة العليا ، ج ، ج ص 
 اجمللة القضائية العليا ، …إلغاء قرار مشوب بعيب ٕتاكز السلطة (كارل كالية  ): ضد  (ع  ): ـ قضية 11/12/1982قرار احملكمة العليا ، ادلؤرخ يف    - 
. ـ 1989:  ، عاـ 3:  ، ع 175: ص 

 أشهر لدراسة ادللف الكامل لطلب 4ـ ، حوؿ منح رخصة البناء ، عدـ مراعاة ادلهلة القانونية ادلتمثلة يف 28/07/1990: راجع قرار احملكمة العليا ادلؤرخ يف 
، ك مىت كاف ذلك استوجب  (ٕتاكز لسلطة  )رخصة البناء ، ك حيث أف رسالة الوارل ادلتضمنة الرفض ألسباب غَت ثابتة بعد مضي الفًتة احملددة قانونا يعد 

 ك ما 153" إبطاؿ مقرر الرفض ، للتفصيل ك االطالع على حيثيات القضية راجع اجمللة القضائية ، قسم ادلستندات ك النشر باحملكمة العليا ، ج ، ج ، ص 
 .ـ1992 ، عاـ 1: بعدىا ، العدد 

.  ك ما بعدىا218: ـ، ص 1967: مصطفى كَتة نظرية االعتداء ادلادم يف القانوف اإلدارم ، دار النهضة العربية، مصر عاـ/ د:للتفصيل راجع  -2
 ( ActionFrancaise )ـ يف قضية08/04/1935أنظر حكم زلكمة التنازع الفرنسية الصادر يف - 
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بابطاؿ القرار القضائي  (احملكمة العليا  )حيث قضت الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى : مدعى عليو ، ملخصها  (دىينة بشَت  ): كطرؼ مدعي  ، ك السيد 
 .  من قانوف اإلجراءات ادلدنية ، كصرحت بوجود اعتداء مادم274: الصادر عن الدرجة األكذل على أساس أنو اٗتذ خالفا ألحكاـ ادلادة 
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: دعػكل الػتػعػكيػض : الدعػكل الثانيػة 
:  مفػيػكمػيا كمػمػيػزاتػيا كأىػدافػيا   (1

إذا كاف حؽ رافع دعوى اإللغاء ينحصر في طمب إلغاء القرار اإلداري : أ ػ مفيػـك دعػكل التعػكيض 
عيب –عيب عدـ االختصاص )مشوب بعيب مف عيوب عدـ المشروعية  (فرديا أو تنظيميا)سواء كاف 

 . (....مخالفة القانوف و االنحراؼ في استعماؿ السمطة- الشكؿ
 ليست موجية في حقيقتيا إلى اإلدارة بقدر ما ىي موجية إلى القرار المشوب –كما سمؼ القوؿ - و الدعوى 

إف دعوى اإللغاء ليست ): بعيب مف العيوب المذكورة أعبله ، و ىو ما يفسر معنى قوؿ الفقياء في قوليـ 
و نستنتج مف ىذا المفيـو أف دور القاضي ينحصر في التحقؽ  (دعوى بيف خصوـ و لكنيا دعوى ضّد قرار

مف شرعية القرار المطعوف فيو ، ففي حالة تأكده مف عدـ شرعيتو فإف حكمو الوحيد الذي يستطيع أف يصدره 
ىو إلغاء القرار المطعوف فيو ، و ىذا الحكـ يعتبر بمثابة إعداـ لذلؾ القرار أما أثره فبل يقتصر عمى مقدـ 
القرار بؿ يسري عمى الجميع  ، و الجدير بالمبلحظة ىنا ىو أف قضاء اإللغاء رغـ أىميتو إال أنو ال يكفي 
لحماية حقوؽ األفراد حماية كاممة ، رغـ إعدامو لمقرارات اإلدارية المعيبة غير أنو ال يضمف ما يمحؽ األفراد 

وسيمة )مف أضرار خبلؿ فترة نفاذ ىذه التصرفات المعيبة قبؿ إلغائيا ، و ىذا ما يستمـز وجود قضاء آخر أو 
يؤمف الحماية الكاممة لؤلفراد ضّد تصرفات اإلدارة التي تمس مركزا قانونيا خاصا بو ، و قد أطمؽ  (أخرى 

ألف سمطة  (القضاء الكامؿ أو الشامؿ أو دعوى التعويض ): عمى ىذا القضاء في ىذه الصورة اصطبلح 
: القاضي تمتد إلى اإللغاء و التعويض ، فالدعوى ىنا موجية ضد اإلدارة ، و ىذا ما يعنيو الفقياء في قوليـ 

، و في ىذه الدعوى يتمتع القاضي بصبلحيات واسعة ، 1(إف دعوى القضاء الكامؿ ىي دعوى بيف خصـو  )
حيث يتأكد مف أف المدعي ىو صاحب الحؽ الذي يرفع الدعوى باسمو أوال ، ثـ أف الدعوى مبلزمة لمحؽ و ال 

. توجد إال بوجوده
     كما يجب عمى القاضي أف يثبت مف أف المدعي صاحب الحؽ لو مصمحة حالة رفع الدعوى ، و كذلؾ 
ال تقبؿ صاحب الحؽ إال إذا اثبت أف حقو قد اعتدى عميو أو ميددة باالعتداء عميو ، و نوفر وجود المصمحة 
المادية أوال أو األدبية في رفع الدعوى أماـ القضاء ، و بالتالي فإف دور القاضي ىنا ليس مجرد إلغاء قرار 

إداري ضبطي فقط و إنما ىو إدانة خصـ في دعوى و الحكـ عميو ، ففي دعوى القضاء الكامؿ ال يستطيع أف 
بقضاء - مف الناحية العممية - يحكـ عمى اإلدارة إال بتعويضات مالية ، و ينتج عف ذلؾ ربط ىذه الدعوى 

                                                           
 .303: عبد اهلل طلبة ، الرقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة ، مرجع سابق ، ص / د - 1
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التعويض ، فما المقصود بدعوى التعويض ؟ و ما ىو غرضيا ؟و ما ىو األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة 
 الضبطية خاصة عف نشاطيا الضار؟

الدعوى التي يحركيا  ): ىي  (عوابدي عمار):      إف دعوى التعويض أو القضاء الكامؿ كما عرفيا األستاذ 
و يرفعيا أصحاب الشأف و المصمحة وفقا لمشروط الشكمية المطموبة قانونا لقبوليا ، أماـ جية القضاء 

المختص لممطالبة بالتعويض عما أصابيـ مف ضرر بسبب النشاط اإلداري ، أو لممطالبة بحؽ عقدي في 
  .1(مواجية السمطات اإلدارية المتعاقدة 

دعوى شخصية ذاتية ، فسندىا القانوني ىو : عمى ضوء ما سمؼ يمكف تمخيػصيا فيما يمي :ب ػ مػمػيػزاتػيا 
ذاتي و شخصي حيث تستند في رفعيا عميو ، كما أنيا تمتاز بأنيا تياجـ و تخاصـ السمطات اإلدارية 

الضبطية التي أصدرت القرار اإلداري الضبطي و ليس القرار ذاتو كما تمتاز ىذه الدعاوي بأنيا دعاوي شاممة 
و كاممة حيث أف القاضي المختص يتمتع بصبلحيات واسعة في مواجية السمطات اإلدارية ، تتمثؿ في حؽ 

فحص مدى شرعية ىذا النشاط اإلداري و الحكـ بإلغائو في حالة عدـ شرعيتو ثـ الحكـ بالمسؤولية اإلدارية مف 
الحكـ و األمر بدفع التعريض المطموب بغرض إصبلح تمؾ األضرار التي حدثت عف األعماؿ اإلدارية غير 

 . 2المشروعة و الضارة
تتمثؿ في إلغاء األعماؿ غير المشروعة الصادرة عف اإلدارة و الحكـ عمييا بالتعويض مف  : ىػدافػياأج ػ 

جراء األضرار التي تسببتيا لؤلفراد ، أي جبر األضرار التي أصابت حقوؽ و حريات األفراد بسبب القرارات 
غير المشروعة الصادرة مف السمطات الضبطية و الحكـ عمييا بتعويض ىذه األضرار و لف يكوف ذلؾ إال 
بواسطة ىذه الوسيمة المتمثمة في رفع دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية مف قبؿ األفراد المعنييف أماـ 

أما أساس مسؤولية اإلدارة الضبطية عمى 3الجيات القضائية المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية
إذا كانت اإلتجاىات الحديثة في التشريعات المعاصرة قد استقرت :  في– بإيجاز –فتتمثؿ : أعماليا الضارة 

عمى وجوب مسؤولية اإلدارة عمى أعماليا الضارة و أصبح ىذا األمر قائما و معترفا بو في أغمب الدوؿ إال أف 
نقاشا كبيرا و جداال حادا قد ثار بيف الفقو اإلداري حوؿ األساس القانوني الذي ترتكز عميو مسؤولية اإلدارة ، 

فإذا كانت القواعد العامة في التشريعات المدنية تستند إلى مبدأ عاـ يقرر وجوب التعويض عند كؿ خطأ يسبب 
ضررا لمغير فإف المشكمة التي يمكف أف تثار بصدد مسؤولية اإلدارة تبرز مف خبلؿ تساؤؿ عند حدود ىذه 

المسؤولية و مدى تطبيؽ المبدأ المذكور عمييا خصوصا إذا الحظنا أف اإلدارة كشخص اعتباري ال يمكف نسبة 
                                                           

عوابدم ، عملية الرقابة القضائية  /د .592: ـ ، ص 1984عوابدم عمار ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،/د - 1
 .132: مرجع سابق ص 

 .593: مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، مرجع سابق  ، ص : عوابدل عمار/ د - 2
 . من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية اجلزائرم ادلعدؿ ك ادلتمم ، مرجع سابق1ؼ / 7: راجع ادلػادة  - 3
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أو إسناد الخطأ إليو و أف األخطاء التي تصدر عنيا تقع مف عماليا و موظفييا و ىـ أشخاص طبيعيوف 
يمكف نسبة تمؾ األخطاء إلييـ ، فيؿ يسأؿ ىؤالء الموظفوف عف تمؾ األخطاء ؟ أـ أف اإلدارة التي يتبعونيا 

ىي المسؤولة عف تعويض األضرار الواقعة بسبب تمؾ األخطاء ؟ 
      ثـ ىناؾ مف األنشطة الخطرة التي تقوـ بيا اإلدارة ال تعد أخطاء بالمعنى القانوني المقرر في المسؤولية 

و قواعدىا العامة و ينتج عف ممارستيا أضرار باألفراد كما قد تحدث تمؾ األضرار بفعؿ أعماؿ إدارية 
مشروعة ال تعد خطأ ، أو بفعؿ أعاؿ مادية ال تتصؿ بعمؿ اإلدارة ، فيؿ تسأؿ اإلدارة في مثؿ ىذه األحواؿ ؟ 
و ىؿ مف العدالة اإلجتماعية عدـ تعويض المتضرريف إف لـ يكف ىنالؾ خطأ يقع مف اإلدارة يؤدي إلى قياـ 

مسؤوليتيا ؟ 
    إف ىذه األسئمة قد أثارىا الفقو و توقؼ عندىا القضاء و عالجت بعض جوانبيا التشريعات ، و بدوف 

أف األساس القانوني الرئيسي الذي : الدخوؿ في تفاصيؿ التطور التاريخي ليذا األساس غير أنو يمكف القوؿ 
الخطأ و استكمؿ ىذا األساس بنظرية : قامت عميو مسؤولية اإلدارة الضبطية في الوقت الحاضر يتمثؿ في 

المخاطر ، و ىناؾ مسؤولية ال تبنى عمى أساس الخطأ أو المخاطر ، و إنما تبنى عمى القانوف مباشرة أو ما 
:    تسمى بالمسؤولية دوف خطأ، و بناء عمى ذلؾ سنوضح بإيجاز ىذه األسس كالتالي 

: أسػس مسػؤكلػيػة اإلدارة عػف الػتػعػكيػض  (2
إف الخطأ الموجب لممسؤولية يعرؼ بأنو :(الخطأ المرفقي ):المسؤكلية القائمة عمى الخطأ :     أكال

اإلخبلؿ بالتزاـ قانوني سابؽ سواء كاف ىذا اإلخبلؿ عمديا أو غير عمدي و سواء كاف ىذا اإللتزاـ إيجابيا ): 
 و بناء عمى ىذا التعريؼ العاـ يمكف أف تقـو مسؤولية األفراد كما يمكف أف تقـو مسؤولية اإلدارة 1(أو سمبيا

. المحمية إسنادا إلى الخطأ الواقع منيما متى نتج عنو ضررا لمغير
غير أف المسألة التي تثار في ىذا الشأف تتعمؽ بطبيعة الخطأ الذي يؤدي إلى انعقاد مسؤولية اإلدارة ، 
فبموجب أحكاـ القضاء اإلداري الفرنسي  و المصري ، أف الخطأ الذي تحدده القواعد المدنية لممسؤولية 

ينصرؼ إلى خطأ الشخص الطبيعي و ال يمكنو أف ينصرؼ إلى األشخاص المعنوية ، و تبعا لذلؾ نجد أف 
 (المصمحي)ىذا القضاء قد رفض تطبيؽ نظرية الخطأ المدني عمى مسؤولية اإلدارة قائمة عمى الخطأ المرفقي 

و ال مسؤولية عمييا إذا كاف الخطأ بطبيعتو خطأ شخصيا قاـ بو أحد تابعييا ، لذلؾ استوجب األمر تحديد 
مفيـو الخطأ المرفقي الذي تؤسس عميو ىذه المسؤولية عمى مستوى الفقو و القضاء اإلدارييف في فرنسا و 

. مصر باختصار و بياف موقؼ النظاـ القانوني الجزائري مف ىذه التفرقة بيف الخطأيف

                                                           
  .37ـ ص 1980إبراىيم أبو الليل ادلسؤكلية ادلدنية بُت التقييد كاإلطالؽ القاىرة عاـ / لتوضيح مفهـو اخلطأ أكثر راجع د - 1
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  تجمع التطبيقات القضائية لمقضاء : مفيـك الخطأ المرفػقي ك تمييزه عف الخطأ الشخصي – ( 1
ذلؾ الخطأ  الذي يمكف نسبتو إلى االدارة ذاتيا حتى )االداري الفرنسي و المصري عمى أف الخطأ المرفقي ىو 

، و رغـ ىذا التحديد إال أف مشكمة التمييز بيف الخطأ المرفقي و الخطأ  (لو قاـ بو ماديا أحد تابعييا 
الشخصي قد تكوف شائكة في كثير مف الحاالت الواقعية خاصة و أف الخطأ المرفقي في حقيقتو ىو خطأ 
ف بياف  يرتكبو موظفي و عماؿ االدارة فكيؼ يمكف تمييزه عف الخطأ الشخصي ؟ و ما ىو معيار تمييزه ؟وا 
ذلؾ يتوقؼ عمى المعايير الفقيية و القضائية في ىذا الخصوص و التي يطوؿ شرحيا في حالة التعرض ليا 

. بالتفصيؿ و لكف نحاوؿ تمخيصيا نظرا لعدـ اتساع المجاؿ لشرحيا بتوسع في ىذا المقاـ 
 :1يقدـ الفقو االداري في فرنسا عدة ضوابطممتمييز بيف ىذه المعايير: في المجاؿ الفقيي –أ 

المتمثؿ في أف الخطأ شخصيا إذا كاف الفعؿ الضار مسبوغا بطابع شخصي : الػمػعػيػار الػشخػصي – 1
يكشؼ عف عدـ تبصر اإلنساف و ضعفو و شيواتو،أما إذا كاف الفعؿ الضار لـ يتصؼ بيذا الطابع فالخطأ 
يكوف مرفقيا ، فيذا المعيار يستند إلى النية السيئة لدى الموظؼ أثناء ممارستو لواجبات وظيفتو فمتى كانت 

ىذه النية متجية عمدا إلى األضرار بالغيرأولمحصوؿ عمى منفعة شخصيتو يعتبر الخطأ شخصيا يتحمؿ 
. 2الموظؼ الموظؼ نتائجو و متى كانت غير ذلؾ فإف الخطأ يعد مرفقيا تتحمؿ االدارة نتائجو

و ىو معيار يبني المسألة عمة الغاية مف التصرؼ االداري الخاطئ ، فمتى :  الػمػعػيػار الػغػائػي –2
استيدؼ الموظؼ تحقيؽ أحد األىداؼ المكمفة بيا االدارة و يدخؿ في وظيفتيا االدارية فإف الخطأ الواقع يعتبر 

خطأ مرفقيا ، أما إذا تصرؼ الموظؼ بقصد تحقيؽ أغراض ال عبلقة ليا بأىداؼ االدارة و ال عبلقة ليا 
. بالوظيفة االدارية و بقصد إشباع رغبة خاصة ، فإف الخطأ الواقع يعد خطأ شخصيا 

بموجب ىذا المعيار يعتبر الخطأ شخصيا إذا كاف باإلمكاف فصمو عف أعماؿ :  الػمعػيػار الػكظػيػفػي – 3
الوظيفة ، فيذا المعيار يميز بيف الخطأ المنفصؿ إنفصاال ماديا عف واجبات الوظيفة و يعتبر خطأ شخصيا ، 

. و الخطأ الذي ال يمكف فصمو ماديا عف ىذه الواجبات و ىذا ىو الخطأ المرفقي 
بموجب ىذا المعيار فإف الموظؼ الذي يرتكب خطأ جسيما يصؿ إلى حد :   مػعػيػار جػسػامػة الػخػطػأ –4

ارتكاب جريمة تحت طائمة القانوف الجنائي كاف خطأه خطأ شخصيا يسأؿ عف ىذا الموظؼ أما إذا كاف الخطأ 
ليس بيذه الجسامة فإنو يعد خطأ مرفقيا تسأؿ االدارة التي يتبعيا ىذا الموظؼ ، ذلؾ ىو مجمؿ القوؿ في 

 . (الشخصي و المرفقي  )بعض المعايير الفقيية التي تميز بيف الخطأيف 
                                                           

.  ك ما بعدىا 120: سليماف الطماكم ، الوجيز يف القضاء االدارم ، مرجع سابق ، ص / د: للتوضيح أكثر ، راجع  - 1
 . ، ك ما بعدىا111: ـ، ص 1989عوابدم عمار ، األساس القانوين دلسؤكلية االدارة عن أعماؿ موظفيها ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،اجلزائر ،/ د- 

 .4، السنة928: ـ القضية رقم 06/06/1959: أخذت هبذا ادلعيار احملكمة االدارية العليا ٔتصر يف حكمها الصادر يف  - 2
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 أما في المجاؿ القضائي فإننا نجد القضاء االداري في فرنسا لـ يقؼ عمى : فػي المجػاؿ الػقػضائػي –ب 
ففي بعض تطبيقات ىذا الخطأ اعتبر الخطأ خطأ  (المرفقي و الشخصي  )معيار واحد لمتمييز بيف الخطأيف 

شخصيا إذا كاف ال عبلقة لو بعمؿ الموظؼ و واجباتو الوظيفية كأف يرتكبو في حياتو الخاصة ، أما إذا كاف 
، كما طبقت بعض أحكاـ ىذا القضاء 1الخطأ يندرج تحت واجباتو الوظيفية فإف ىذا القضاء اعتبر خطأه مرفقيا

. 3، و بعضيا استند إلى المعيار الشخصي2معيار جسامة الخطأ  لمتمييز بيف الخطأيف
غير أف ما يمكف مبلحظتو مف مجموع ىذه التطبيقات القضائية أف القاعدة التي يسير عمييا ىذا القضاء تتمثؿ 
في التوسع في نطاؽ الخطأ المرفقي لمعالجة كثير مف الحاالت التي تتسبب فييا أخطاء اإلدارة و موظفييا و 
عماليا أضرار بالغير و في كؿ ىذه التطبيقات فإف كؿ المعايير التي تـ استخبلصيا ىي معايير نسبية تتراوح 

، ولذلؾ أصبح مف المستحسف لدى القضاء اإلداري اإلشارة إلى صور و 4بيف المعايير الفقيية المشار إلييا آنفا
:  أمثمة األفعاؿ التي اعتبرىا القضاء االداري مف قبيؿ القضاء المرفقي و التي يمكف تصنيفيا كما يمي 

 تعتبر صور ىذه الحالة كثيرة ، إذ يمكف أف ينشأ ضرر عف عمؿ : األداء السيئ لمخدمة العامة –1
صادر مف أحد الموظفيف و ىو يؤدي واجبو عمى نحو سيء و تسأؿ االدارة عف األخطاء في اإلعماؿ المادية 

، كما قد يعود (1)5التي تقوـ بيا إذا تسببت باحداث أضرار نتيجة االىماؿ في حراستيا لؤلشياء التي تمتمكيا 
. 6الخطأ لسوء تنظيـ االدارة كما لو أصيبت السفف في الميناء بتمؼ بسبب استعماؿ االدارة لمواد ضارة

حيث قضت بعض أحكاـ القضاء االداري  بمسؤولية االدارة في : االمتناع عف أداء الخدمة العامة –2
األحواؿ التي تمتنع فييا االدارة عف أداء الخدمات العامة ، و يترتب عمى ىذا االمتناع ضرر بالغير ، كما لو 
امتنعت عف القياـ بأعماؿ الصيانات لمبناءات اآليمة لمسقوط أو القديمة أو إذا أىممت في القياـ باختصاصاتيا 

                                                           
 .97: أنظريف رلموعة األحكاـ الصادرة عن القضاء االدارم الفرنسي اليت تبنت التمييز بُت اخلطأين عن عوابدم عمار،األساس القانوين، مرجع سابق ص1
 .. مرجع سابق 126: سليماف الطمارم ، الوجيز يف القضاء االدارم ، ص /د:راجع  - 2
 . ادلشار إليو4:  ، السنة 928:  يف القضية رقم 06/06/1959: حكم احملكمة االدارية العليا ٔتصر ، الصادر يف  - 3
غَت أف احلقيقة اليت ال ديكن نكراهنا ك اليت يرددىا الفقهاء أف التمييز بُت اخلطأين من العسرجدان ٖتقيق يف الوقت  ):الطماكم يف ىذا الصدد/ د: يقوؿ - 4

احلاضر كأف القضاء ال يكاد يستقر على قاعدة بينة ادلعادل يف ىذا الشأف كإمنا يصدر رلرد حلوؿ حلاالت خاصة ك كثَت ما تضاربت آراء الفقهاء ك احملاكم ك 
سعاد الشرقاكم ، التفرقة بُت اخلطأ الشخصي ك اخلطأ ادلصلحي ، رللة العلـو / د:  ،أما 136: مرجع سابق ، ص  (مفوض احلكومة بالنسبة ألمر كاحد 

:  ك ما بعدىا راجع أحكاـ رللس الدكلة الفرنسي زلكمة يف 211: ـ ، ص 1968:  ، عاـ 2:  ، العدد 10: االدارية ادلصرية ، السنة 
  .114ـ ، ص 18/02/1941 كحكمو يف 140: ـ،اجملموعة10/02/1905

. ـ30/10/1934: حكم رللس الدكلة الفرنسي يف  - 5
بن مشيش مدعي ك  )ـ ،عن الفرقة االدارية باجمللس األعلى، فصال يف القضية اليت مجعت بُت السيد 06/04/1973: القرار الصادر بتاريخ : راجع  - 6

 ـ شب حريق ٔتحل التجارة يقع23/04/1969أنو بتاريخ : رئيس اجمللس الشعيب البلدم لبلدية اخلركب مدعي عليهما ، حيث تتلخص كقائع القضية يف 
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الضبطية و لـ تتخذ االجراءات البلزمة لصيانة و حماية األفراد مف استعماؿ األلعاب النارية الخطرة مف قبؿ 
. 2إو في حالة امتناع القانوف أو النظاـ المقرر و سبب ضرارًا لؤلفراد1بعض األشخاص

و ىي مف الصور الحديثة التي يقرر فييا القضاء : ػ التباطؤ في أداء األعماؿ أكثر مف الالـز 3
االداري  المسؤولية االدارية ، و ىنا تسأؿ السمطات الضبطية عمى أساس تباطئيا الغير معقوؿ في أداء عمميا 

المتعمؽ بالحفاظ عمى النظاـ العاـ مما أدى إلى إلحاؽ الضرر باألفراد و في -  بدوف مبرر مقبوؿ أو مقبوؿ–
ىذا المعنى قررت بعض أحكاـ القضاء االداري مسؤولية االدارة في حالة تباطئيا في القياـ  

، تمؾ ىي الحاالت النموذجية  التي 3بواجباتيا دوف مبرر مقبوؿ مما تسبب في إلحاؽ الضرر باألشخاص
قررىا القضاء االداري الفرنسي غير أف األمر يستوجب المساءلة  حوؿ كيفية تقدير القاضي االداري لمخطأ 
المرفقي كما أشرنا سابقا في ىذا الخصوص أف القضاء لـ يضع أمامنا معيارا مجردا واحدا يمكف الركوف إليو 
لقياس الخطأ المنسوب إلى االدارة عميو فيذا القضاء يمجأ إلى فحص كؿ حالة عمى حدى ليقرر فيما إذا كاف 

الخطأ يبرر قياس مسؤولية االدارة أـ ال غير أنو يمكف في ىذا الشأف مف التمييز بيف الخطأ في القرارات 
: االدارية و الخطأ في األعماؿ االدارية المادية و ذلؾ عمى النحو التالي 

إف الصورة الممموسة لمخطأ المرفقي في القرارات االدارية تتمثؿ في عدـ :  الخطأ في تطبيؽ القانكف – أ 
المشروعية الذي يشكؿ مصدرا لقضاء االلغاء فعدـ المشروعية في القرار االداري اعتبره ىذا األخير مصدرا 

لقضاء المسؤولية كذلؾ مع وجود بعض التبايف و االختبلؼ في أوجو عدـ المشروعية التي تتولد عنيا 
مسؤولية االدارة فحسب التطبيؽ القضائي فإف القرار الذي يصاب بعيب مخالفة القانوف واالنحراؼ يعتبر سببا 

                                                           

ملك للمدعي ك يرجع سبب احلرؤيق أساسا إذل رمي ادلفرقعات من طرؼ األطفاؿ ك ذلك يـو االحتفاؿ بذكرل  (كالية قسنطينة  )يف كسط مدينة اخلركب 
 قضى بإبطاؿ حكم الدرجة األكذل ، ك صرح ٔتسؤكلية الدكلة على … ك بعد دراسة كل حيثيات ىذه القضية ك نظرا ألسباب…ادلولد النبوم الشريف ،

كتعويضات ، لإلطالع أكثر  ( دج 50.000 ): ك حكم عليها بالدفع للسيد بن مشيش ٔتبلغ  (الربع  )األضرار النإتة عن خطأ بلدية اخلركب ، بنسبة 
 .214 إذل 212: من : عمورسيالمي ، مرجع سابق ، ص : تفصيال عن كقائع القضية راجع األستاذ 

 .1185: ـ اجملموعة 13/12/1911: جكم رللس الدكلة الفرنسي ، ادلؤرخ يف :أنظر  - 2
 (قسنطينة  )كالية  (كارل  )ـ ، فضال يف النزاع الذم مجع بُت السيد 24/12/1977: راجع القرار الصادر عن الغرفة االدارية باجمللس األعلى ادلؤرخ يف  - 3

ـ استءنافا 06/01/1976: حيث قدـ ادلدعي عريضة بتاريخ : مدعي عليها ، حيث تتلخص كقائع ىذا القرار يف أنو  (تناح فاطمة  )مدعي ، ك السيدة 
 (تناح  )ضد قرار صادر عن الغرفة االدارية باجمللس القضائي بقسنطينة الذم استبعد مسؤكلية البلدية ، ك حكم على الوالية بعدة مبالغ تدفعها إذل السيدة 

ك من حيثيات ىذا القرار يف ٖتديد ادلسؤكليات حيث جاء  (بولدراؾ احسن  )كتعويض عن الضرر الذم حلق هبا ، نتيجة للحادث القاتل الذم ذىب ضحيتو 
 )ـ ادلتضمن أف العمارة ادلتنازع عليها جيب أف هتجر ك تغلق أبواهبا 19/02/1965ادلؤرخ يف :  حيث أف كارل قسنطينة الذم أبلغ بالقرار البلدم …): فيو 

 حيث أف كارل قسنطينة الذم أبلغ بالقرار ادلشار إليو سابقا دل يتخذ أم تدبَت الـز دلنع اهنيار العمارة ادلختص …(كفقا للتشريع ك التنظيم ادلعموؿ هبما 
 بعد االطالع على حيثيات القضية ك أسباهبا صرح بادلسؤكلية ادلشًتكة ك التضامنية لكل من الوالية ك البلدية عن األضرار النإتة عن احلادث ك …بتسيَتىا 

ثيت مبدئيا القرار ادلستأنف فيما خيص التعويضات ادلمنوحة ألـ األكالد الثالثة للضحية ك صحح احلصة ادلمنوحة ألرملة الضحية إذ رفع مبلغ تعويضها ك محل 
مصاريف قضاء الدرجة األكذل ك االستئناؼ بالنصف على عاتق كل من ادلدعى ك بلدية قسنطينة ك للتفصبل أكثر عن حيثيات القضية راجع  األستاذ عمور 

 .703:  ، ص1920ـ دالوز ، 18/07/1919حكم رللس الدكلة الفرنسي ادلؤرخ يف  - 210 ك 209: ص / سيالمي ، مرجع سابق  
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لمحكـ بالتعويض ، فإذا كاف القرار معيبًا بعيب عدـ االختصاص الجسيـ الذي يتمثؿ في اغتصاب السمطة فإف 
القضاء يحكـ بالتعويض أما إذا كاف العيب ىو عيب عدـ االختصاص البسيط فإف القضاء ال يحكـ بالتعويض 
إذا كاف بإمكاف االدارة  إصدار ذات القرار ممف يممؾ إصداره ، و كذلؾ الحاؿ فيما يخص عيب الشكؿ حيث 
أف القضاء يفرؽ بيف األشكاؿ األساسية التي يمكف عمى أسسيا الحكـ بالتعويض أما إذا كاف الشكؿ ثانويا و 

. 1يمكف لئلدارة أف تعيد بصحيح وفقا لمشكؿ المطموب فبل يحكـ بالتعويض

يأخذ الخطأ المرفقي في ىذه الحالة صورًا متعددة كاإلىماؿ :  الخطأ في األعماؿ االدارية المادية –ب 
و التأخير ، أو عدـ التبصر ، عند القياـ بالنشاط الضبطي ا مف أجؿ حماية النظاـ العاـ كتفريؽ مظاىرة أو 

 إلخ ، و مع ذلؾ يضع القضاء االداري قاعدة عامة مطمقة في ىذا المجاؿ و …إطفاء حريؽ أو قطع أشجار
 ، و 2إنما يحاوؿ تقدير الخطأ في كؿ حالة عمى حدى و ال يحكـ بالتعويض إال وفقا  لمعيار جسامة الخطأ

: يتقيد ىذا النظاـ القضاء باالعتبارات التالية 
مراعاة ظروؼ الزماف و المكاف التي تؤدي  فييا االدارة أعماليا المادية ، إذ ال يمكف اعتبار األخطاء في - 1

ظؿ ظروؼ و أحواؿ عادية كما في ظؿ ظروؼ استثنائية ، و اعتبار بعض األفعاؿ أخطاء مرفقية في مناطؽ 
نائية ىي ذات األخطاء  في المناطؽ القريبة ، عمى ىذا األساس يشدد القضاء الفرنسي في تقدير األخطار 

المرفقية لمحكـ بسؤوليةاالدارة بحسب ظروؼ الزماف و المكاف غير أنو يمكف أف نشير في ىذا الصدد أف ىذا 
القضاء قد استند إلى مراعاة ىذه الظروؼ بقصد تقدير الظرؼ السياسي المحيط بو لتوفير الحماية القانونية و 
القضائية الفرنسية التي تعمؿ في المستعمرات الفرنسية لذلؾ نجد ىذا القضاء قد تشدد في توجيو المسؤولية في 
ىذه االدارة ، ففي كثير مف أحكامو قد أعفى االدارة المشرفة عمى السجوف في ىذه المستعمرات مف مسؤولياتيا 
المدنية و االدارية عف الجرائـ البشعة و األفعاؿ الشنيعة الضارة التي ارتكبتيا و أحدثت أضرارا فادحة بمواطني 

. و خاصة في الجزائر 3ىذه المستعمرات
فإذا كانت ىذه األعباء جسيمة و كانت وسائؿ و :   مراعاة األعباء المالية لئلدارة في مواجية إلتزاماتيا 2

موارد االدارة ضعيفة و قميمة فإف القضاء االداري الفرنسي يتشدد في  
. 4جسامة الخطأ المنسوب إلى االدارة بيدؼ نفي أو تخفيؼ مسؤولية ىذه االدارة

                                                           
فرؽ الفقو ك  ):  أنو 367:  ، ص 9:سنة : ـ اجملموعة 14/03/1955ك هبذا اخلصوص تقوؿ زلكمة القضاء االدارم ادلصرية يف حكمها الصادر يف  - 1

القضاء الفرنسي بُت أكجو عدـ ادلشركعية ادلختلفة من ناحية أطر كل منهما يف رلاؿ ادلسؤكلية فذىبوا إذل أف عيب الشكل ك االختصاص ال يكوناف دائما 
مصدرا دلسؤكلية االدارة ٓتالؼ أكجو عدـ ادلشركعية األخرل كعيب سلالفة القانوف ك عيب االضلراؼ فعيب الشكل يف القرار االدارم ال يكوف مصدرا دلسؤكلية 

 .(االدارة ك التعويض ما دل يكن مأثرا يف موضوع القرار ك جوىره ، ك لقد جرل الفقو ك القضاء يف مصر ىذا اجملرل 
 45ص.زلمد كامل ليلة ، الرقابة على أعماؿ االدارة ، مرجع سابق/ د - 2
 . ك ما بعدىا164: سليماف الطماكم ، مرجع سابق ، ص / د - 3
 . ، يف األحكاـ ادلشار إليها فيو165: نفس ادلراجع أعاله ، ص  - 4
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 مراعاة موقؼ المضرور إزاء االدارة ، فالقضاء االداري يتشدد في درجة الخطأ المنسوب إذا كاف – 3
المضرور مستفيدا مف خدمات ىذه االدارة ، كما يفرؽ ىذا القضاء في تقدير درجة الخطأ بينما كاف المضرور 

. 1ينتفع مف ىذه الخدمات مجانا أو بمقابؿ
فمتى وجد ىذا القضاء أف لممرفؽ و الخدمة العامة أىمية كبيرة :  مراعاة طبيعة المرفؽ و الخدمة العامة –4

فإنو يتشدد في درجة الخطأ المنسوب ليذا المرفؽ ، لذلؾ اعتبرت بعض األحكاـ القضائية أف مرفؽ الضبط 
االداري و األمف العاـ ىي مف المرافؽ اليامة إجتماعيا التي ينبغي أف تقـو مسؤولياتيا عمى الخطأ المرفقي 

 ، تمؾ ىي االعتبارات التي اعتمدىا القضاء االداري بصفة موجزة في تقدير وجود الخطأ المرفقي 2الجسيـ
لتقرير مسؤولية االدرة غيرأف ما يمكف استخبلصو مف مسمؾ ىذا القضاء عمى غرارما استنبطو بعض  الفقو 

:  يتمثؿ في 
ػ أف ىذا المسمؾ القضائي لـ يستند إلى مبدأ قانوني عاـ تؤسس عميو مسؤولية االدارة ، لذلؾ سيبقى األمر 1 

متوقفا عمى إدارة القاضي االداري و سمطتو الواسعة في مجاؿ تقدير وجود الخطأ المرفقي في كؿ حالة عمى 
. حدى
ػ إف ىذا المسمؾ يسمؾ فيو عدـ اليقيف و عدـ الوضوح ، فالفارؽ بيف الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي 2

مف حيث الدرجة لذلؾ قد يكوف ىذا الفارؽ محؿ خبلؼ في التقدير و مف ثـ يصبح مف غير المنطقي أف 
، ثـ أف ىذا 3تقرر قواعد مختمفة و متباينة لكؿ مف الخطأيف و أف تختمؼ جية االختصاص تبعا لذلؾ

المسمؾ يفترض مسبقا أف الضرر الواقع إما أف يرجع إلى خطأ شخصي أو إلى خطأ مرفقي بينما قد يكوف 
. مف المحتمؿ وقوع الضرر مف اجتماع الخطأيف معًا أو باإلشتراؾ مع خطأ الغير 

ػإف تقدير وجود الخطأ المرفقي بحسب االعتبارات المذكورة سابقا قد يغمب عميو الطابع السياسي و الظرفي ، 7
 4األمر الذي يعرض حقوؽ و حريات األفراد إلى الخطر و المناورة التي يسمكيا القاضي االداري

ػ إف ىذا المسمؾ القضائي يعتبر تحكميا ألنو يؤسس مسؤولية االدارة تارة عمىالخطأ الجسيـ بينما يشترط تارة 8
. أخرى درجة استثنائية مف الجسامة و يؤسسيا في حاالت أخرى عمى درجة عادية مف الخطأ

:        مكقؼ المشرع الجزائرم مف التفرقة بيف الخطأ الشخصي كالمرفقي لتحديد مسؤكليةاإلدارة(2
مف المعروؼ أف القواعد المطبقة عمى مسؤولية االدراة قبؿ االستقبلؿ ىي ذات القواعد التي قررىا القضاء االداري 

                                                           
 . ك ما بعدىا168: الطماكم ، مرجع سابق،  ص / د - 1
كجدت بعض األحكاـ اليت رفض فيها القضاء الفرنسي االعًتاؼ ٔتسؤكلية البوليس على الرغم من عدـ اٗتاذ إدارتو االجراءات اليت تكفل محاية ادلواطنُت  - 2

 .396: ص : اجملموعة  (رينز  )ـ يف قضية 17/10/1948: منو األشقياء يف احلدائق العامة ليال ، أنظر حكم رللس الدكلة يف 
 .185: سليماف الطماكم ، مرجع سابق ، ص /د: عن  (جيز  )رأم الفقيو  - 3
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الفرنسي ، كما بقيت ىذه القواعد معموؿ بيا بعد االستقبلؿ استنادا إلى القانوف الذي نص عمى سرياف القوانيف 
و بناء عمى ذلؾ طبقت المحاكـ االدارية  الممغية و 1الفرنسية السابقة ما لـ تكف متعارضة مع السيادة الوطنية

مفكرة التمييز بيف الخطأيف في مجاؿ تحديد مسؤولية االدارة في الجزائر و 1966الغرؼ االدارية المنشأة في عاـ 
ـ إال أف بعض كتاب 05/07/1973ـ ، بموجب األمر الصادر في 31/12/1962: عمى الرغـ مف إلغاء قانوف 

القانوف االداري أشارو إلى أف الغرفة االدارية لممجمس القضائي األعمى في بعض أحكاميا عمى التمييز بيف 
عوابدي عمار /  ، يقوؿ االستاذ د(4) ،و قد أخذت ىذه التفرقة بمعيار جسامة الخطأ في أغمب تطبيقاتيا2الخطأيف

رغـ صدور العديد مف القوانيف و النصوص التشريعية الوطنية التي حمت محؿ التشريعات واألحكاـ الفرنسية  )أنو 
فإنيف في نطاؽ المسؤولية االدارية ما زالت أغمب القواعد و المبادئ التي أقرىا مجمس الدولة الفرنسي تطبؽ في 

،  و بعد أف  (الجزائر حتى اآلف و منيا التفرقة الشييرة بيف الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أو المصمحي 
يستعرض االستاذ بعض األحكاـ القضائية الصادرة عف الغرفة االدارية بالمجمس األعمى في الفترة الواقعة بيف عامي 

 توالت أحكاـ القضاء االداري الجزائري في ىذا النطاؽ مطبقا ذات القواعد …): ـ ، يقرر بأنو 1972 –ـ 1968: 
 . (و المعايير التي يطبقيا القضاء االداري الفرنسي 

كما استند ىؤالء الكتاب إلى بعض النصوص الى بعض النصوص التشريعية لمتأكيد عمى وجود فكرة التمييز بيف 
ـ ، 1967: مف قانوف البمدية الجزائري لسنة  ( 179 )الخطأيف و مف بيف ىذه النصوص نذكر ماجاء في المادة 

البمدي مسؤولة مدنيا عف األخطاء التي يرتكبيا رئيس المجمس الشعبي البمدي و نوابو و  ): التي نصت عمى أنو 
موظفوا البمدية و رؤساء المجالس المؤقتة و النواب البمديوف المكمفوف بوكالة خاصة و أعضاء المجالس المؤقتة و 

، و غيرىا مف المواد المستشيد بيا في التشريع الجزائري   3(موظفوا البمدية حيف قياميـ بوظائفيـ أو بمناسبتيا 
       والجدير بالمبلحظة ىنا أف تمؾ اآلراء التي استندت إلى بعض أحكاـ الغرفة االدارية بالمجمس األعمى و 

بعض النصوص التشريعية األخرى لمتقرير بتطبيؽ فكرة التمييز بيف الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي في مجاؿ 
مسؤولية االدارة بالجزائر أـ أغمب تمؾ األحكاـ القضائية المستند إلييا قد صدرت قبؿ نفاذ األمر الصادر في 

ـ ، الذي ألغى العمؿ بالتشريعات و األحكاـ الفرنسية التي كانت سارية المفعوؿ بعد االستقبلؿ 05/07/1973
 المذكور آنفا ، و مف ثـ يكوف االستناد إلييا بعد نفاذ األمر أعبله إستناد 157-62: بموجب أحكاـ القانوف رقـ 

                                                           
ـ  ما عدا 1962/ذ31/12  ادلتضمن ٖتديد حىت اشعار آخرللتشريع السارم ادلفعوؿ يف ـ31/12/1962: ادلؤرخ يف 157-62: راجع القانوف رقم  - 1

 .(بالفرنسية )ـ، 11/01/1963، 02: ر  العدد. ما خيالف السيادة الوطنية أك لو طابع عنصرم ، ج
 .215 ص 2005ج ، عاـ ،. ـ .د : ، أمحد زليو ،ادلنازعات االدارية،  نشر103:عوابدم عمار األساس القانوين مرجع سابق، ص /د- 2
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غير مبرر قانونا ، أضؼ إلى ذلؾ أف ىذه األحكاـ القضائية قميمة و محدودة جدا ال ترقى إلى مستوى القوؿ بوجود 
. 1نظرية متكاممة عف الخطأ المرفقي في الجزائر

أضؼ إلى ذلؾ إف أغمب ىذه األحكاـ القضائية التي طبقت فكرة التمييز بيف الخطأيف و بناء مسؤولية االدارة تبعا 
لذلؾ قد صدرت في وقت كانت التشريعات الوطنية خالية مف القواعد العامة المنظمة لممسؤولية المدنية التي وضع 

ـ ، و بالتالي فعمى ىذا األساس ال يجوز االعتماد عمى ىذه 1975أسسيا فيما بعد القانوف المدني الجزائري في 
األحكاـ بعد صدور ىذا األخير  ،أما النصوص التشريعية التي تـ االستناد إلييا في الفصؿ في وجود فكرة التمييز 

مثبل مف قانوف البمدية ىو استناد ال يبرره مضموف ىذه المادة و ال  ( 179)بيف الخطأيف ، فإف ما ورد في المادة 
فحواىا حيث أف ىذه المادة ليست إال تطبيقا لمسؤولية المتبوع عف تابعيو التي أخذ بيا القانوف المدني الجزائري فيما 

أعبله تجعؿ البمدية مسؤولة عف أخطار تابعييا المتمثميف في رئيس المجمس  (179) ، فالمادة 136بعد في المادة 
الشعبي البمدي و نوابو و رؤساء المجالس المؤقتة و موظفو البمدية في حالة ارتكابيـ تمؾ االخطاء أثناء قياميـ 

بوظائفيـ أو بمناسبتيا ، فمسؤولية البمدية تقـو عمى أساس الخطأ المفترض غير القابؿ إلثبات العكس وفقا لقواعد 
مسؤولية المتبوع عف تابعيو و لـ تكف تطبيقا لفكرة التمييز بيف الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي ، ليذا أجار 

الرجوع عمى ىؤالء التابعيف ليا في الحدود التي يكوف فييا ىؤالء مسؤوليف عف تعويض  (المتبوع  )القانوف لمبمدي
مف القانوف المدني  (137)مف قانوف البمدية و التي أصبحت تطبيقا لممادة  ( 180 )الضرر و ذلؾ طبقا لممادة 

الجزائري التي تنظـ حؽ الرجوع في مجاؿ المسؤولية عف عمؿ الغير، في ضوء ما تقدـ نرى بأف تمؾ النصوص 
التشريعية التي تـ االستشياد بيا لمتقرير عمى وجود فكرة التفرقة بيف الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي في التشريع 
الجزائري ال يعتبر دليبل كافيا و مقنعا في ىذا  المجاؿ ، و مع ذلؾ يبقى السؤاؿ مطروحا حوؿ أىمية ىذه التفرقة 

في مجاؿ مسؤولية االدارة بالجزائر ، فيؿ يعتبر التمييز بيف الخطأيف ضروريا ؟ 
 و الخبلصة مما تقدـ أف التفرقة التي جاء بيا القانوف االداري الجزائري بيف الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي 
بيدؼ إقامة أو نفي مسؤولية االدارة عف أعماؿ موظفييا ال نرى ليا ضرورة أو أىمية عممية بعد صدور القانوف 

 المعدؿ و المتمـ ، إنما تعتبر قواعد الخطأ المدني التي نص عمييا ىذا القانوف كافية 1975المدني الجزائري 
القامة مسؤولية االدارة عف أعماليا الضارة ، ليذا يجب معالجة موضوع مسؤولية االدارة القائمة عمى الخطأ في 

الجزائر ليس مف زاوية تطبيؽ التفرقة بيف الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي ، و إنما يجب النظر إلى مدى 
صبلحية الخطأ كأساس قانوني وحيد و كمبدأ عاـ ليذه المسؤولية في وقت أصبحت فيو الدولة مسؤولة عف تحقيؽ 
العدالة االجتماعية و األمف االجتماعي لؤلفراد عف جميع المخاطر و األضرار التي قد تمحؽ بيـ ، أي تحقيؽ ىدؼ 

 .الضبط االداري الوالئي بالمفيـو الواسع 

                                                           
 . ك ما بعدىا30: عوابدم عمار ، مرجع سابق ، ص /د: أنظر االسباب اليت أدت إذل قلة ىذه األحكاـ يف مؤلف  - 1
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إذا كانت القاعدة العامة التي ال زالت سائدة ىي : المسؤكلية القائمة عمى أساس المخاطر :ثانيا 
وجوب قياـ مسؤولية االدارة عمى الخطأ فإف ىذه القاعدة قد تصدعت في ظروؼ المجتمعات المعاصرة بفعؿ 

و ما نشأ عنيما مف  ازدياد الحوادث و المخاطر  (19): التقدـ الصناعي و التطور التقني الذي بدأ في القرف 
حيث بدأت الحركة الفقيية و بضغط مف القوى االجتماعية المختمفة تطالب بإطبلؽ المسؤولية و عدـ تقييدىا 
بالخطأ ، فتحرؾ القضاء و تدخؿ المشرع لبناء مسؤولية غير خطئية في مجاالت محددة ، كما لـ يكف القضاء 

االداري في بعض دوؿ النظاـ القضائي المزدوج بعيدا عف ىذا التطور في مجاؿ المسؤولية حيث أقر ىذا 
. القضاء مسؤولية االدارة القائمة عمى المخاطر كاستثناء مف القاعدة العامة أعبله

أنو إذا كاف ىذا النمط مف المسؤولية في :  ػ أما المسؤكلية القائمة عمى أساس المخاطر في الجزائر 
ركف الضرر و العبلقة السببية بيف نشاط االدارة ذاتو : ظؿ أحكاـ القضاء الفرنسي أنيا تستند إلى ركنيف ىما 

و ىذا الضرر و نما أف يكوف ىذا النشاط خطأ سواء كاف ثابتا أو مفترضا ، و أف القضاء لـ يجعؿ مف فكرة 
المخاطر أساسا عاما لمسؤولية االدارة و إنما بقي تطبيؽ المسؤولية القائمة عمى المخاطر عمى سبيؿ االستثناء 

و ضمف شروط خاصة بالقرار تؤدي إلى تطبيؽ نطاؽ ىذا التطبيؽ و إذا كاف ىذا موقؼ القضاء االداري 
األجنبي فيؿ أخذ التشريع الجزائري بيذا النمط مف المسؤولية ؟ 

إف مجمؿ القوؿ في اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ىو أف المسؤولية القائمة عمى المخاطر في الجزائر وحسب 
القواعد العامة لممسؤولية التي نص عمييا القانوف المدني الجزائري فإنيا ليس ليا وجود فإنما جعؿ الخطأ 

األساس القانوني العاـ الوحيد لممسؤولية سواء كاف ىذا الخطأ ثابتا يقع عبء إثباتو عمى المضرور أو كاف 
مفترضا يقع عبء إثبات نفيو عمى المتسبب بإحداث الضرر أو خطأ مفترضا ال يقبؿ إثبات العكس كما في 

. ؽ ، ـ ، ج  ( 136: ـ  )مسؤولية المتبوع عف أعماؿ  تابعيو 
لذلؾ يمكف القوؿ أف القواعد العامة لممسؤولية استبعدت نظرية المخاطر و مف ثـ ال بد مف وجود نص تشريعي 
خاص يبني المسؤولية عمى المخاطر و ذلؾ نظرا لعدـ قدرة قاضي الغرفة االدارية بالجزائر عمى صنع القواعد 

. و النظريات القانونية عمى غرار ما يفعمو القضاء االداري الفرنسي و المصري 
ونخمص إلى أف المسؤولية القائمة عمى المخاطر في الجزائر لـ يرد بيا نص في القواعد العامة و إنما تبقى 

خاضعة إلى النصوص التشريعية الخاصة التي تنظـ تطبيقات ىذه المسؤولية عمى إنفراد و عمى سبيؿ 
االستثناء ، و أىـ النصوص التشريعية الخاصة التي نصت عمى المسؤولية القائمة عمى المخاطر في الجزائر 

 مف قانوف البمدية رقـ 145: ـ و تقابيا المادة 1967: مف قانوف البمدية لسنة  (177): تتمثؿ في المادة 
إف البمديةمسؤولة مدنيا عف األخطاء التي  ):   حيث تنص 10ػ11:  مف القانوف رقـ144:  ،والمادة90-08
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يرتكبيا رئيس المجمس الشعبي البمدي ومنتخبو البمدية ومستخدموىا أثناء ممارسة مياميـ أو بمناسبتيا ، 
. 1(المؤقتة القائميف بوظائفيـ أو بمناسبتيا (إلخ ......
إذا كانت القواعد المعموؿ  :(األساس القانكني  )مسؤكلية االدارة القائمة عمى القانكف أك: ثالثا 

بيا في مجاؿ المسؤولية قد اقتصرت إلى فترة قريبة عمى قياـ ىذه المسؤولية عمى أساس الخطأ المرفقي الذي 
يقع مف االدارة أو مف موظفييا و عماليا أو عمى أساس المخاطر التي تحيط بأعماؿ و ظانشطة االدارة و 
التي تسبب ضرارا ألحد االشخاص ، فإف التطور التشريعي المعاصر قد أفرز نوعا مف مسؤولية االدارة ال 
تستند إلى الخطأ أو إلى ىذه المخاطر و إنما تـ تأسيسيا عمى القانوف مباشرة فاالدارة إذا كانت قادرة وفقا 

لمقواعد المعموؿ أف تنفي عف نفسيا الخطأ أو تثبت عدـ وجود عبلقة السببية بيف نشاطيا و األضرار الواقعة 
فإنيا غير قادرة عمى استبعاد مسؤوليتيا إذا كاف مصدرىا المباشر ىو القانوف ، فعمى سبيؿ المثاؿ أف المشرع 
قد ينص عمى تعويض المتضرريف مف الكوارث الطبيعية التي تقع في البمد ، ففي مثؿ ىذه الحالة ال تستطيع 
االدارة أف تنفي قياـ مسؤوليتيا عف مثؿ ىذه األضرار عمى أساس عدـ وجود عبلقة سببية بيف أنشطتيا و 

،ولقد أخذ المشرع الجزائري بيذا النوع مف المسؤولية في 2أعماليا و بيف المخاطر التي نشأت بفعؿ ىذه الكوارث
                                                           

،  (171): ادلواد :  إذل أف ادلشرع اجلزائرم قد تبٌت نظرية ادلخاطر كأساس دلسؤكلية االدارة يف 175: عوابدم عمار يف ادلرجع السابق ص /لقد أشار ، د - 1
 24-67:  ادلعدؿ ك ادلتمم لألمر رقم 09-81: بالقانوف رقم  (174: )من قانوف البلدية السابق يف حُت أف ادلشرع قد ألغى ادلادة  (177)،  (174)

فهي ال تقرر ادلسؤكلية –من القانوف البلدم احلارل  (139: )ك تقابلها ادلادة - ،  (171: )منو ، أما بالنسبة للمادة  (3)ادلتضمن القانوف البلدم يف ادلادة 
على أساس ادلخاطر ك إمنا ىي مسؤكلية مبنية على أساس القانوف مباشرة ، فادلادة ادلذكورة تنص على مسؤكليات البلدية ادلدنية عن االتالؼ ك األضرار النامجة 
عن اجلنايات ك اجلنح ادلرتكبة بالقوة ادلسلحة ك بالعنف يف أراضيها على األشخاص ك على األمواؿ بواسطة التجمعات ك التجمهرات فهذه ادلادة حسب ما 

نعتقد ليست ذلا عالقة بادلخاطر اليت تأسس عليها مسؤكلية االدارة ألف نظرية ادلخاطر ال تنفي عالقة السببية بُت نشاط االدارة اخلطَت ك بُت الضرر الواقع 
أعاله ال يشًتط كجود مثل ىذه العالقة السببية ، إمنا يشًتط فقط أف تقع أعماؿ القوة ك العنف على  (171)بسبب ىذا النشاط ، فما كرد يف نص ادلادة 

أراضي البلدية ك ٖتدث أضرارا باألشخاص أك بأمواذلم ، لذلك ال يشًتط لتطبيق ىذه ادلادة أف تقع األضرار بفعل نشاط البلدية ك إمنا يشًتط أف تقع ىذه 
األضرار بفعل التجمعات ك التجمهرات اليت يستخدـ فيها أعماؿ العنف ك القوة ، على ىذا األساس فإف النص ال يقيم ادلسؤكلية على أساس ادلخاطر ك إمنا 

 ك ما أشار إليو حكم الغرفة االدارية باجمللس القضائي 206، 205: ص : يقيمها على أساس القانوف مباشرة ، فنظرية ادلخاطر تشًتط كجو عالقة يف 
ـ ، الذم ذكره ادلؤلف ك ٔتوجبو أعفيت إدارة األشغاؿ العامة من ادلسؤكلية النتفاء السببية بُت أعماؿ ىذه االدارة ك 1969 فيفرم 04: يف  (بقسنطينة )

 حوؿ ادلنازعات ادلتعلقة بالتعويض عن ضررالتجمهر ك التجمع ، حسب ما –مسعود شيهوب ، ادلبادئ العامة للمنازعات االدارية /الضرر الناجم ، أنظر د
 .384:  ادلتعلق بالبلدية ادلذكور سابقت ، مرجع سباؽ ، ص 08-90: من القانوف رقم  ( 139):نست عليو ادلادة 

لقد تأسست مسؤكلية االدارة عن أخطار الكوارث الطبيعية يف العديد من النصوص التشريعية يف اجلزائر ، ك ىي مسؤكلية ال ٘تت بصلة إذل فكرة اخلطأ أك  - 2
ـ الذم اعترب بعض الواليات مناطق منكوبة تسأؿ الدكلة عن تعويض ادلتضررين 14/07/1967: القرار ااإلدارم ادلشًتؾ ادلؤرخ يف : ادلخاطر ، ك من أمثلتها 

ـ الذم اعترب بلديات كالية سعيدة مناطق منكوبة يلـز تعويض ادلتضررين فيها ، ك 20/07/1970: فيها ، ك كذلك القرار الوارم ادلشًتؾ ادلؤرخ يف 
 ك غَتىا من 31/10/1968: ـ الذم تضمن تعويض ضحايا حريق مليانة الذم حدث يف 03/12/1968:  ادلؤرخ يف 634-68: األمر رقم ==كذلك

. 178-177: عوابدم عمار ، مرجع سابق حيث أشار إذل ىذه القرارات ، ص : القرارات ، راجع االستاذ 
ـ حيدد كيفيات تعويض ضحايا أعماؿ االرىاب ك شركطو ك سَت صندكؽ التعويض 10/04/1994:  مؤرخ يف 91-94: راجع ادلرسـو التنفيذم رقم    - 

 نفس التاريخ ، يتعلق ٔتعاش اخلدمة ك تعويض األضرار اجلسدية النامجة عن أعماؿ االرىاب ، الصادرات يف 96-94: ، ك كذلك ادلرسـو التنفيذم رقم 
. ـ 1994:  السنة 22: اجلريدة الرمسية ، عدد 

 .218-213: ، ص 1991: السنة / مسعود شيهوب ، ادلسؤكلية دكف خطأ يف القانوف االدارم دكتوراه دكلة ، جامعة قسنطينة ،/د: أنظر 
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العديد مف المجاالت ، و تعتبر مسؤولية البمديات القائمة عمى القانوف النموذج األمثؿ ليذا النمط مف المسؤولية 
 ): عمى مايمي -  المشار إلييا سابقا– (139)في التشريع الجزائري ، فقانوف البمدية الحالي نص في مادتو 

تكوف البمدية مسؤولة مدنيا عمى الخسائر و األضرار الناتجة عمى الجنايات المرتكبة بالقوة العمنية أو بالعنؼ 
في ترابيا فتصيب األشخاص أو األمواؿ خبلؿ التجميرات و التجمعات عمى أف البمدية ليست مسؤولة عف 

،فبموجب ىذا النص تقرر   (اإلتبلفو األضرار الناتجة عف الحرب أو عندما يساىـ المتضرروف في إحداثيا 
مسؤولية البمدية عف مثؿ ىذه األضرار رغـ عدـ وقوع خطأ منيا أو مف أحد أعوانيا و رغـ عدـ وجود عبلقة 
سببية بيف نشاط البمدية و المخاطر التي نشأت عف ىذه التجمعات و التجميرات التي حدثت بسببيا األضرار 

: و استنادا إلى ىذا النص تتحقؽ مسؤولية البمدية القائمة عمى القانوف إذا توفرت الشروط التالية 
 إف تقع تجمعات أو تجميرات ضمف حدود البمدية  ػ1
.   أف تستخدـ في ىذه التجمعات و اتجميرات مظاىر القوة المسمحة أو العنؼ – 2
. ػ ارتكاب جناية أو جنحة 3
.  أف ينتج عف ذلؾ إضرار باألشخاص أو إتبلؼ لؤلمواؿػ4
 أف ال يساىـ  المتضرروف  بإحداث تمؾ التجمعات و التجميرات ، وفي حالة ما إذا كانت تمؾ التجمعات و ػ5

التجميرات مكونة مف سكاف عدة بمديات فإف   ىذه األخيرة تصبح كؿ منيا مسؤولة عف اإلتبلؼ و األضرار 
ػ 11:القانوف البمدي رقـ  (144)الحديثة وفقا لمنسبة المئوية التي  تحددىا  الجية القضائية المختصة المادة 

 الممغي،و بالرجوع إلى القضاء نجده قد طبؽ ىذه 08-90 مف القانوف رقـ 141: ـ ، وتقابميا المادة10
عمى  (قسنطينة  )ـ حيث قضت الغرفة االدارية لدى مجمس قضاء 1986المسؤولية في أحداث قسنطينة سنة 

بتعويضيا قيمة سيارة أحد المواطنيف التي تـ حرقيا أثناء الييجاف الشعبي الذي عرفتو  (قسنطينة  )بمدية 
نظرا لتحوؿ النظاـ السياسي الجزائري مف نظاـ الحزب الواحد إلى نظاـ التعددية .1قسنطينة خبلؿ تمؾ السنة
، و نظرا لؤلحداث التي وقعت قبؿ ىذاالتعديؿ الدستوري ، صدر قانوف 23/02/89السياسية بموجب دستور 

، المتضمف نظاـ التعويض عف األضرار الجسمانية التي حدث عف أعماؿ العنؼ الجماعي 2 20-90: رقـ 

                                                           
مسعود شيهوب  /د: ـ ، غَت منشور ، عن 29/07/1977 مؤرخ يف 87-54، قرار رقم  (قسنطينة  )ضد رئيس بلدية  (ـ .ـ.ب )قضية : راجع  - 1

 .143:   ص92: عاـ2: احملكمة العليا اجمللة القضائية العدد 60996: ـ ملف رقم07/10/1989:  ، أنظر القرار ادلؤرخ يف385: مرجع سابق ، ص
 ، ك 1129:  ، ص35: ر ، عدد . ـ ادلتعلق بالتعويضات النامجة عن قانوف العفو، ج 15/08/1990:  ادلؤرخ يف 20 – 90: راجع القانوف رقم  - 2

 ، ك صدر قانوف العفو ك قانوف التعويض بسبب األحداث اليت ىزت اجلزائر العاصمة يف 19 - 90: ٖتت رقم  ((العفو الشامل))بنفس التاريخ صدر قانوف 
ـ ك اليت أخذت شكل حركة احتجاجية شعبية معارضة للسلطة سرعاف ما امتدت إذل أغلب كاليات اجلمهورية ، ك قد نتج عن ىذه 05/10/1988: يـو 

األحداث أضرار جسيمة يف األركاح ك ادلمتلكات العامة ك اخلاصة شلا دفع بالسلطة إذل إعادة النظر يف النظاـ السياسي ك مسايرة ادلرحلة اجلديدة ، حيث 
ـ ك لكن يف مجيع األحداث اليت كقعت عرب سلتلف كاليات الوطن 1988أصدرت السلطة قانونا للعفو الشامل ، ليس فقط عن ادلسامهُت يف أحداث أكتوبر 

 .ـ1988ـ إذل أحداث أكتوبر 1986ـ مركرا بأحداث قسنطينة ك الواليات اجملاكرة عاـ 1980، ابتداءا من أحداث تيزم كزك 
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ـ أما بالنسبة الختصاص تقدير التعويض 05/10/1988: خبلؿ حركة االحتجاجات و معارضة السمطة في 
  .1فقد منحو المشرع إلى لجاف خاصة و لجنة وطنية لمطعف

أما بالنسبة لممشروعية االستثنائية فإنيا ميما كانت مستندة إلى أسانيد قانونية و مبررات عممية قوية فإف االدارة 
الضبطية مسؤولة في حالة اعتداءىا عمى حقوؽ و حريات المواطنيف مف جراء قياميا باألعماؿ الضبطية 

، فمتى تسببت فب إضرار الغير حيث أف الفعؿ الضار ىة عمؿ غير مشروع أصبل ، قانونيا و 2المشروعة
خمص مف كؿ ما تقدـ أف أساس السمطات االدارية العامة و الضبطية بصفة خاصة لـ يبؽ ست ،  وف3أخبلقيا

محصورا في نطاؽ فكرة الخطأ المرفقي ، و إنما أصبح مف الممكف مساءلة االدارة االدارة عمى أساس المخاطر 
أو عمى أساس القانوف مباشرة ، غير أف الغالب في تطبيقات القضاء االداري الفرنسي و المصري خو أف 

األصؿ العاـ ليذه المسؤولية ال زاؿ يتمثؿ بإقامتيا عمى الخطأ و أف تطبييؽ المسؤولية عمى أساس المخاطر 
 .بقي في إطار االستثناء المحدود 

 و قد أخذ المشرع الجزائري بيذه االسس الثبلث لمسؤولية االدارة إال أنو بقي ممتزما مف حيث المبدأ بقواعد 
الخطأ و لـ يجعؿ المخاطر و القانوف كأساس مباشر لمسؤولية االدارة إال عمى سبيؿ االستثناء و في مناسبات 

مؤقتة أو غير دائمة كالحاالت التي تـ تعويض المتضرريف مف الكوارث الطبيعية أو في الحاالت التي وجد 
فييا نص تشريعي خاص يقيـ المسؤولية عمى أساس المخاطر ، أضؼ إلى ذلؾ أف جميع الحاالت التي قرر 

فييا المشرع مسؤولية االدارة لـ تبنى عمى فكرة اجتماعية ىواحدة تنسجـ مع السياسة العامة التي ترسميا مواثيؽ 
الدولة و إنما بنيت عمى مجموعة متناقضة مف األفكار االجتماعية ، لذلؾ فموضوع المسؤولية يييمف عميو 
ثبلث مصالح تتمثؿ في مصمحة المضرور و المصمحة المالية لبلدارة و مصمحة الموظؼ و ألجؿ تحديد 

أساس مسؤولية االدارة ينبغي التوفيؽ و الترجيح بيف ىذه المصالح الثبلثة بحسب ما  تقتضيو الفمسفة 
.  االجتماعية في الدولة و مراحؿ التطور و التقدـ االجتماعي فييا 
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: دعػكل الػدفػع : الدعػكل الثالثة 
إف التعرضميذه الدعوى يكوف بصفة موجزة محاوال التركيز عمى بعض النقاط األساسية حتى تكوف لنا فكرة    

عامة عنيا كوسيمة مف وسائؿ الرقابة القضائيةوليذا سنتطرؽ إلى مضمونيا و ىدفيا و موقؼ القضاء 
. الجزائري منيا أي في حالة الدفع بعدـ مشروعية القرارات اإلدارية الضبطية 

إف دعوى فحص شرعية القرارات اإلدارية الضبطية يتجمى لنا مضمونيا في التعريؼ الذي :  ػ مفيكميا 1
بأنيا تمؾ الدعوى التي يحركيا و يرفعيا ذوي الشأف و المصمحة بعد مسألة  ): عوابدي عمار /يعرفنا بو د 

الدفع بعدـ الشرعية في قضية مطروحة أماـ القضاء المدني أو القضاء الجنائي ، و تكوف مسألة فحص 
الشرعية التصرؼ المطعوف فيو بواسطة الدفع بعدـ الشرعية مف اختصاص جية القضاء اإلداري ، فيوقؼ 

القاضي المدني أو القاضي الجنائي حسب طبيعة القضية المتصؿ بيا ىذا الدفع بدوف أف يصدر حكما نيائيا 
الغرفة  )حائزا لقوة الشيء المقضي فيو ، لترفع دعوى فحص الشرعية أماـ جية القضاء اإلداري المختص 

 2 /274مكرر ، 7 ، 7) تطبيقا لممواد ( مجمس الدولة ) ، ( المحكمة العميا ) ، بالمجمس األعمى  (اإلدارية 
ليصدر القاضي اإلداري الحكـ بشرعية أو عدـ شرعية التصرؼ المطعوف فيو بعدـ  (ج . ـ .إ . ؽ : مف 

الشرعية  ، ثـ يستأنؼ القاضي المدني أو الجنائي في النظر في الفصؿ في القضية األصمية مف جديد و في 
ضوء قرار حكـ القاضي اإلداري حوؿ مدى شرعية أو عدـ شرعية القرار المطعوف فيو ، يصدر حكمو النيائي 

 ،  ونخمص إلى أف إستثناءات 1((و البات بعد ذلؾ و بناء عمى النتائج  التي توصؿ إلييا القاضي اإلداري 
اختصاص المحاكـ المقررة بحكـ االجتياد القضائي أو الدفع بعدـ مشروعية ىذه القرارات اإلدارية الضبطية  

:  الوالئية ليا صور ثبلث و ىي تتمثؿ في 
و ىي في حالة إذا ما وجد القاضي العادي نفسو : أ ػ بالنسبة لمطعكف بإحالة مف السمطة القضائية 

لو أف يأمر بوقؼ الفصؿ في المسألة األصمية و إحالة األطراؼ : أماـ قضية أو مسألة فرعية ففي ىذه الحالة 
. إلى القاضي اإلداري مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ في ىذا النزاع 

ففي ىذه الصورة نجد أنو نادرًا ما تحدث مثؿ ىذه الطعوف ، و : ب ػ بالنسبة لطعكف التفسير المباشر 
ذلؾ ألف القاعدة المعموؿ بيا ىي عدـ وجود مف يطمب  مف القاضي أف يفسر العمؿ اإلداري منفصبل عف 
نزاع قائـ و حاؿ ، ألف القاضي ليس بجية استشارية أما في حالة قبولو الطعف مف ىذه الطعوف فبل بد أف 
يكوف قبولو مشروطا بوجود نزاع حاؿ و قائـ و مبرر بمصمحة موجودة و قائمة و يجب أف تكوف الجية 

. القضائية مختصة في التفسير و أف يكوف ذلؾ العمؿ غامضا و فعبل يحتاج إلى التفسير 
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حيث تختص المحاكـ اإلدارية بتفسير : ج ػ أما ىذه الصكر فتتمثؿ في تفسير القرار القضائي 
مجمس  )القرارات القضائية التي تصدرىا ، كما يمكف استئناؼ ىذه القرارات و نقضيا أماـ المجمس األعمى 

و أف ىذا األخير ىو وحده الذي لو حؽ اختصاص تفسير القراراتالقضائية  (الدولة 
إذا كانت دعوى اإللغاء ىو إلغاء القرارات اإلدارية الضبطية غير :  ػ أىػداؼ دعػكل الدفػع 2

المشروعة و إعداـ آثارىا القانونية ، أما دعوى فحص الشرعية فميمتيا تتوقؼ عند مدى شرعية أو عدـ 
شرعيتيا فقط ، أي شؿ آثار القرار دوف إلغائو ، و بعبارة أخرى تقييد سمطات الضبط مف أجؿ تحقيؽ 
التوافؽ و التوازف و التكامؿ بيف ممارسة الحريات و الحقوؽ و بيف تحقيؽ ىدؼ الضبط اإلداري و ىو 

 . 1المحافظة عمى النظاـ العاـ بمفيوميو

رغـ أنيا غير مباشرة في تقييد مراقبة أعماؿ الضبطاإلداري إالأنيا تتدخؿ و :  ػ نتائج ىذه الرقابة 3  
تفحص مبلبسات وأركاف و مبلءمات عممية اتخاذ القرارات اإلدارية الضبطية الذي يدخؿ في إطار مدى 
شرعية أو عدـ شرعية القرارات الضبطية ااإلدارية وفي حالة الحكـ مف طرؼ جية القضاء المختص يعدـ 
شرعية قرارات الضبط اإلداري قد يؤدي إلى تحريؾ دعوى اإللغاء و دعوى التعويض أو المسؤولية ، و قد 

يؤدي إلى إعبلف انعداـ ىذه القرارات اإلدارية الضبطية و ما يترتب عف ذلؾ مف نتائج خطيرة ضد أعماؿ و 
 .2سمطات الضبط اإلداري

 والمتمثمة في الرقابة التي يمارسيا القضاء الجنائي عمى  أعماؿ سمطات   ػ أما بالنسبة لرقابة القضاء العادم
الضبط اإلداري في حالة االعتداء عمى حقوؽ و حريات األفراد ، و ترتب عف ذلؾ جرائـ يعاقب عمييا قانوف 
العقوبات ، و تعتبر ىذه الرقابة عمى سمطات الضبط اإلداري عند ممارسة وظيفتيا الضبطية  في المحافظة 

والجدير بالذكر في . 3عمى النظاـ العاـ مف أخطر أنواع الرقابة عمى أعماؿ ىذه السمطات الضبطية اإلدارية
ىذا النوع مف الرقابة ىو أنو اليمكف لمقضاء  مما رستو إال في حالة عندما يكوف ىناؾ نص قانوني وصريح 

.  4يقضي بأف ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمف بغير قانوفيجـر ىذا النوع مف األعماؿ  بناء عمى المبدء الذي
 عمييا القانوف فتكوف لى ذلؾ ففي حالة قياـ اإلدارة بأعماؿ أو إجراءات ضبط ترتب عنيا جرائـ يعاقب  وبناءع

في ىذه الحالة اإلدارة مسؤولة مسؤولية جنائية نتيجة الفعؿ المرتكب وتعد رقابة القاضي الجنائي عمى ىذا النوع 
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مف أخطر أنواع الرقابة عمى أعماؿ الضبط اإلداري ، وتتمثؿ تطبيقات ىذا النوع مف الرقابة ما جاء في أحكاـ 
كؿ موظؼ في السمؾ اإلداري أو القضائي وكؿ ضابط شرطة  ):  مف قانوف العقوبات الجزائري135: المادة 

وكؿ قائد أو أحد رجاؿ القوة العمومية دخؿ بصفتو المذكورة منزؿ أحد المواطنيف بغير رضاه وفي غير 
 إلى 500الحاالت المقررة قانونا وبغر االجراءات المقررة قانونا يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنة وبغرامة مف

 مف نفس القانوف 137، وفي نفس االطار أيضا نصت المادة (107:ج دوف االخبلؿ بتطبيؽ المادة ، د3000
المعدؿ والمتمـ ، عمى تجريـ أعماؿ التسخير التي تمجأ إلييا اإلدارة قي غير الحاالت المحددة قانونا ، حيث 

كؿ موظؼ أو ضابط عمومي سخر أمواال منقولة أو عقارية خارج نطاؽ الحاالت والشروط المحددة  ): تنص 
  .( دج 100000 إلى 10000قانونا يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مف 

كما يعد الفاعؿ مسؤوال مسؤولية مدنية شخصية ، وتتحمؿ الدولة كذلؾ مسؤوليتيا المدنية عؿ أف يكوف ليا حؽ 
في ىدى ما سبؽ بحثو نستنتج أنو رغـ أف جزاء ىذه الرقابة ضعيؼ نوعا ما قياسا  ، 1الرجوع عمى الفاعؿ

بالرقابات األخرى إال أنيا ليا نتائج غير مباشرة في تقييد سمطات الضبط اإلداري مف حيث الحكـ بعدـ شرعية 
قراراتيا و ما يترتب عف ذلؾ مف نتائج خطيرة كما سمؼ اإلشارة إلى ذلؾ أعبله  ، و أخيرا نشير إلى أف الدفع 
بعدـ شرعية القرارات اإلدارية الضبطية أماـ المحاكـ الجزائرية  أف ممخص ما يمكف اإلشارة إليو ىو أف موقؼ 

تقرر مرة  (الغرفة االجتماعية  )ىذه  المحاكـ يتسـ بنوع مف التناقض و بعدـ االستقرار و مثاؿ ذلؾ أف 
، و تقرر مرة أخرى عدـ اختصاص المحاكـ بذلؾ 2اختصاص المحاكـ بنظر بالدفوع الخاصة بعدـ المشروعية

،إال أننا نضيؼ صوتنا إلى ترجيح حؽ المحاكـ مف حيث تقدير 3بدوف أف تقدـ أي مبرر مقبوؿ  ليذا التراجع
مشروعية القرارات اإلدارية الضبطية ليس خدمة لممتقاضيف أي تسييؿ العمؿ عمييـ فقط و لكف مف أجؿ 

بتاريخ 4صالح المحاكـ ، و قد فصمت بذلؾ في القرار الصادر عف الغرفة مجتمعة ، وىو قرار ذو قيمة
. ـ 01/05/1981
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الػمػطػمػب الػثػانػي 
  نطاؽ الرقابة القضائيػة عمى قرارات الضبط في الظػركؼ العادية كاإلستثنائية    

    اف الضبط اإلداري كما سمؼ اإلشارة ييدؼ الى المحافظة حماية النظاـ العاـ بمفيومو التقميدي او 
الحديث، وتحقيقا لذلؾ فاف سمطاتو تتمتع بصبلحية اتخاذ اإلجراءات والتدابير البلزمة والتي ترى انيا ضرورية 

لمعالجة أي اخبلؿ بالنظاـ العاـ، وىو ما يؤدي في الكثير مف األحياف الى االعتداء عمى حقوؽ وحريات 
المواطنيف، كحرية التظاىر وحرية التعبير بالرأي وحرية اإلقامة والتنقؿ، ولذلؾ كاف مف الواجب عف اإلدارة 
ممارستيا لصبلحياتيا في مجاؿ الضبط االدارياف توجد نوعا مف الموائمة بيف متطمبات النظاـ العاـ وبيف 

. حقوؽ وحريات االفراد التي كفميا التشريع بالمفيـو الواسع 
     وتحقيقا لذلؾ البد مف اخضاع إجراءات الضبط اإلداري لمرقابة القضائية سواء في الظروؼ العادية او 

االستثنائية ، ولمعالجة ذلؾ سوؼ نقتصر في دراستنا عمى نطاؽ مراقبة القضاء اإلداري لمعمة، والوسيمة 
المبلئمة لقرارات الضبط اإلداري في الظروؼ العادية واالستثنائية كفرع اوؿ، نظرا لطوؿ الموضوع فيو في حد 
ذاتو ، أي الرقابة القضائية موضوع أطروحة دكتوراه ، ثـ نتعرض الى نجاعة الرقابة القضائية كفرع ثاف ولو 

: بإيجاز 

: نطاؽ الرقابةالقضائية عمى قرارات الضبط االدارم في الظركؼ العادية:الفرع األكؿ
     يقصد بالظروؼ العادية تمؾ األحواؿ التي تمارس فييا الدولة صبلحياتيا بطريقة اعتيادية دوف عائؽ 

إلخ ، و سمطات الضبط اإلداري كما نعمـ وسبؽ شرحو تستمد كؿ صبلحياتيا ...طبيعي كالكوارث أو بشرى ، 
في الظروؼ العادية مف التشريعات العادية كغيرىا مف الصبلحيات اإلدارية، وليذا فاف كؿ ما يصدر عنيا مف 

إجراءات وقرارات يخضع لنفس المبادئ التي تخضع ليا القرارات اإلدارية الصادرة مف مختمؼ السمطات 
اإلدارية، ومف أىـ ىذه المبادئ مبدأ المشروعية الذي يتمثؿ في انسجاـ ىذه القرارات مع القوانيف واألنظمة، وأف 

احتراـ مبدأ المشروعية اليتحقؽ إال إذا خضعت ىذه القرارات واإلجراءات لرقابة القضاء اإلداري ، حيث أف 
القضاء اإلداري يبسط رقابتو عمى كؿ أركاف القرار اإلداري السالفة توضيحيا ولو بإختصار، لمتأكد مف مدى 

تطابقيا لمقوانيف واألنظمة والمبادئ العامة التي تستمد سمطات الضبط اإلداري صبلحياتيا منيا، مثؿ 
. إلخ...الدستوروقانوف الصحة، وقانوف االجتماعات والمظاىرات العمومية ، 

      ففي ىذا الفرع سنركز دراستنا عمى المظاىر الخارجية لمقرار اإلداري المتمثمة أوال في السبب، والمقصود 
بأسباب تدخؿ ىيئات الضبط اإلداري ىي الظروؼ الخارجية التي أدت او دفعت سمطات الضبط اإلداري إلى 

اتخاذ التدبير الضبطي، حيث ال يعتبر القضاء اإلداري تدخؿ االدارة مشروعا إال في حالة ما إذا كاف ثمة 
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أسباب حديثة تيدد االخبلؿ بالنظاـ العاـ، ويتمثؿ ذلؾ في اف تنشأ حالة واقعية او قانونية تدعو اإلدارة الى 
التدخؿ ، ويجب اف يكوف السبب حقيقيا ال وىميا او صوريا، أي يجب اف تكوف ىذه العمؿ او الظروؼ 

صحيحة حقيقية أي حدثت فعبل وليس باالدعاء واف تكوف مف شأف ىذه األسباب الصحيحة ماديا اف تسند 
. القرار او تؤدي الى النتيجة التي انتيي الييا

       وما يمكف استنباطو ىنا ىو اتساـ ىذه الرقابة بقدر مف التشدد والتحفظ ، نظرا لتدخؿ قرارات الضبط في 
نشاط حريات االفراد بالقيود والضوابط ، فالقضاء اإلداري يستمـز دائما اف يكوف قرار الضبط الماس بالحرية او 
المقيد ليا ضروريا ، أي أف تكوف لو أسباب جدية وواقعية تستمـز اصدار قرار الضبط اإلداري، ليس ىذا فقط 
بؿ يستمـز القضاء اإلداري عموما في مجاؿ الضبط اإلداري ، حيث يجب اف تثبت االدارة بنفسيا مدى جدية 
ىذه األسباب والظروؼ التي أدت الى اصدار القرار الضبطي، ففي ىذا الوضع يكتفي القاضي اإلداري مف 

مقدـ المراجعة او الطعف باإلبطاؿ مجرد  التشكيؾ في جدية ىذه األسباب والظروؼ، بمجرد عدـ القرائف لينتقؿ 
 ، والمقصود بجدية األسباب او الظروؼ ىو اف تثبت اإلدارة انو ىناؾ خطرا حقيقيا 1عبأ األسباب عمى اإلدارة

لئلخبلؿ بالنظاـ العاـ في احد عناصره ، حيث انو لـ يكف بوسعيا اتخاذ وسائؿ أخرى عادية لمواجية ىذا 
الخطر بغير إجراء الضبط اإلداري المقيد لمحرية ، كقياـ اإلدارة بمنع عقد اجتماعي عاـ، فيكوف قرار الضبط 

المانع لبلجتماع غير مشروع وقاببل لئلبطاؿ او اإللغاء، في حالة إذا ادعت اإلدارة تخوفيا مف حدوث 
اضطرابات او مظاىرات معادية ، ألنو بإمكانيا اتخاذ وسائؿ أخرى لبلحتياط بدوف منع االجتماع ، فاألسباب 

. غير جدية 
   واف كاف بمقدور اإلدارة تعطيؿ حرية الرأي واالجتماع عمبل لمجرد ىذه االحتماالت المعادية، وبالتالي يجب 
لكي يكوف قرارىا صحيحا بمنع االجتماع ، أف تثبت أف الوسائؿ األخرى ال تسعفيا وأنيا كانت عاجزة فعبل عف 

مواجية المظاىرات المعادية بدوف منع ىذا االجتماع بالذات، وبشؤوف المسيرات والمواكب الدينية، نجد اف 
مجمس الدولة الفرنسي ال يقبؿ قرار العمدة بتعطيؿ أو منع موكب ديني تقميدي بحجة أو سبب تعطيؿ 

، والقاعدة 2المروروالسيرالتصاؿ الموكب بممارسة حرية الشعائرالدينية، حيث اعتبره سبب غير جدي في نظره
األساسية في تصرفات سمطات الضبط اإلداري، يفترض قياميا عمى عمة صحيحة مبررة، فمجمس الدولة 

. حفاظا عمى حماية الحرية الشخصية، نجده قد انشأ قرينة عكسية في بعض الحاالت

                                                           
. 250ىاف علي الطهراكم، القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص / د - 1

. 206رلدم امحد فتح اهلل حسن، مرجع سابق، ص / د   - 
 .232، ص2009زلمد رفعت عبد الوىاب، النظرية العامة للقانوف اإلدارم، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية عاـ / د  - 
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       حيث افترض اف تدخؿ اإلدارة بناء عمى سمطات الضبط اإلداري، ليس لو ما يبرره حتى تقيـ اإلدارة 
، فالرقابة القضائية عمى أسباب قرارات الضبط اإلداري في 1الدليؿ المادي عمى سبب تدخميا وعمى جديتو

الظروؼ العادية، ىو التأكد مف الوجود المادي لموقائع التي تدعي اإلدارة انيا تتضمف تيديدا لمنظاـ العاـ، في 
احدى عناصره التقميدية او الحديثة، فالقضاء اإلداري في ىذه الحالة يحاوؿ اف يتأكد مف الوجود المادي لموقائع 
أو األفعاؿ التي تدعي اإلدارة انيا تشكؿ تيديدا او اخبلال بالنظاـ العاـ، أي القضاء اإلداري ال يكتفي لتبرير 
اجراء الضبط اإلداري بادعاء اإلدارة باف الذي دفعيا التخاذ اجراء الضبط كاف وجود وقائع او أفعاؿ تيدد 

نما يجب عميو التأكد مف الوجود الفعمي والمادي ليذه الوقائع أي اصبح يشترط اف تكوف ىذه  النظاـ العاـ، وا 
الوقائع صحية وليس اقواؿ او شبيات او تخمينات، في حالة اتخاذ اإلدارة إلجراءات الضبط عمى أساس وقائع 
غير صحيحة فإنيا تكوف اتخذت قرارا  دوف سند او سبب يبرره ، مما يستدعي الغائو نظرا لعدـ شرعية وحقيقة 
عمتو، وكذلؾ ال تقتصر رقابة القضاء اإلداري عمى التحقؽ مف الوجود المادي لموقائع فقط ، بؿ ال بد اف تكوف 
الواقعة التي استندت عمييا ىيئات الضبط اإلداري ىي الوحيدة التي قصدىا المشرع ، ومنح اإلدارة صبلحية 

التصرؼ لتحقيقيا، ويمجأ القاضي الى التكيؼ القا نوني لموقائع عندما يعطي القانوف وصفا معينا لمواقعة التي 
تستند الييا اإلدارة عند إصدارىا لقرارىا الضبطي اإلداري، أي اف القضاء اإلداري يقـو بالتكييؼ القانوني 

 ، والرقابة عمى قرارات الضبط اإلداري تختمؼ في بعض مظاىرىا عف الرقابة التي يمارسيا القضاء 2لمواقعة
اإلداري عمى القرارات اإلدارية بوجو عاـ، حيث اف القاضي اإلداري خبلفا لمحدود التي يمتـز بيا في رقابتو 
عمى قرارات اإلدارة العامة، نجده يقـو بفحص مبلئمة قرارات الضبط االداري، آخذا بعيف االعتبار ظروؼ 

 ، فالرقابة القضائية عمى سبب 3الزماف والمكاف ، ومدى تناسب وسيمة التدخؿ مع درجة االخبلؿ بالنظاـ العاـ
: القرارالضبطي تتناوؿ االمور التالية 

خبلؿ بالنظاـ العاـ مف الناحية الواقعية 1 .   ػ  وجود تيديد  اوا 
.  ػ ضرورة االجراء الضبطي 3.               ػ الوجود المادي والتكييؼ القانوني لمواقعة 2  

      إف السمطة اإلدارية العامة ال تمتـز فقط باحتراـ المشروعية المكتوبة فقط، أي الواردة في التشريع بالمفيـو 
الواسع ، أي الدستورأو القانوف أوالتشريعي الفرعي أي التنظيـ مف مراسيـ الئحية، بؿ تمتـز أيضا باحتراـ 

المبادئ العامة والقواعد التي استقر عمييا القضاء اإلداري في نطاؽ رقابتو عمى  مشروعية قرارات واعماؿ 
اإلدارة العامة ، الف القضاء اإلداري ىو مصدر لنوعيف مف القواعد الممزمة لمسمطة اإلدارية مف ناحية أولى 

ومف ناحية ثانية قواعد قضائية عادية . المبادئ العامة لمقانوف، وىي واسعة االطار وليا قوة ومرتبة القانوف
                                                           

 .209عبد الرؤكؼ ىاشم البسيوين، مرجع سابق، ص / د - 1
 .307ـ، ص 2014مصلح شلدكح الصرايرة، القانوف اإلدارم، الكتاب األكؿ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف األردف، عاـ / د - 2
 .07ـ، ص 1991، دار النهضة العربية، عاـ 02زلمد حسانُت عبد العاؿ، الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلدارم، الطبعة / د - 3
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 ، ومبدأ 1تتميز بانيا جزئية ومحدودة االطارالتطبيقي وليا قوة قانونية ومرتبة ادنى مف الموائح اإلدارية
المشروعية ال يتحقؽ إال اذا خضعت ىذه القرارات واإلجراءات لرقابة القضاء اإلداري، إذ أف ىذا األخير يبسط 

. إلخ...رقابتو عمى كؿ أركاف القرار اإلداري السالفة إيجازىا ، 
عندما قرر مجمس :        ولقد كاف لمجمس الدولة عدة احكاـ في ىذا الموضوع، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ

الدولة الفرنسي إلغاء القرار الصادر بتحريـ ممارسة مينة التصوير في الطرقات تحريما مطمقا لما يتضمنو مف 
اعتداء عمى حرية التجارة والصناعة، والنو لـ يكف ضروريا لتحقيؽ األىداؼ المنشودة، وقد حرص المجمس 

عمى اف يبيف اف كاف باستطاعة العمدة الذي اتخذ القرار، اف يقصر التحريـ عمى أماكف معينة او في ساعات 
محدودة تيسيرا لممواصبلت في الشوارع، او منعا لبلزدحاـ أو تفاديا لممضايقات التي قد يسببيا المصوروف 

، وكما قضى أيضا مجمس الدولة بعدـ مشروعية قرار صادر مف احد العمد يمنع كؿ االحتفاالت 2لمسياح
الدينية خارج الكنيسة، حتى ولو لـ يخشى منيا تحديد االمف العاـ، كتشييع الجنازات او االحتفاالت التي تطمبيا 

التقاليد المحمية، وكاف تأكيد مجمس الدولة الفرنسي ، في رقابتو عمى صحة وجودالطابع المادي لموقائع التي 
ـ ، وكاف ذلؾ في الطعف في قرار 1959 ينايرعاـ 30: تستند الييا قرارات الضبط اإلداري منذ أف اأصدرحكـ

سنة / 03/ 16أصدرتو السمطات الفرنسية في الجزائر بتحديد إقامة أحد المحاميف بموجب المرسـو بقانوف 
ـ ، بإدعاء انتمائو الى تنظيـ سري لمثوار في الجزائر يستيدؼ اإلخبلؿ باألمف، ولقد أىاب المفوض 1956

شاروف، وفي تقريره عف ىذا الطعف بمجمس الدولة، أف يعمؿ رقابة عمى الوجود المادي لموقائع، وحثو عمى بث 
الوقائع المدعاة لمتشبث في صحتيا، ولقد استجاب المجمس لتقرير المفوض، وحكـ بعدـ مشروعية القرار 

.  بتحديد إقامة المحامي تأسيسا عمى عدـ صحة الوقائع المدعاة مف جانب اإلدارة 3الصادر
       أما فيما يخص رقابة القضاء اإلداري عمى ضرورة قرارات الضبط اإلداري، أصبل اف رقابة القاضي 

عمى القرار اإلداري بصفة عامة ، ليا حدود انيا تقؼ عند التحقؽ مف الوجود المادي لموقائع التي قامت اإلدارة 
باتخاذىا كسبب لقرارىا الضبطي ، مع االخذ بعيف االعتبار صحة التكييؼ القانوني ليذه الوقائع، دوف اف 

يتعدى ذلؾ الى البحث في أىمية او خطورة السبب وتقرير مدى التناسب بينو وبيف محؿ القرار المتخذ، ألف 

                                                           
 .251ـ، ص 1992زلمد رفعت عبد الوىاب، ادلبادئ العامة للقانوف كمصدر للمشركعية  يف القانوف االدارم، بَتكت، الدار اجلامعية، / راجع د - 1
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القاضي اإلداري بيذا التعدي يكوف قد خرج عف ميامو ونصب نفسو رئيسا أعمى لجية اإلدارة ، إال أنو انطبلقا 
مف منطمؽ إحساس القضاء اإلداري بخطورة اإلجراءات الضبطية عمى حريات االفراد، وكذلؾ خوفا مف اتخاذ 
االخبلؿ بالنظاـ العاـ ذريعة إلفتئات اإلدارة عمى تمؾ الحريات، نجد اف القضاء اإلداري قد حرص عمى مدى 
رقابتو عمى ضرورة القرارات الضبطية، لمتأكد مف اف سمطات الضبط اإلداري ال تفرض قيودا عمى الحريات 

،ومف األحكاـ التي أصدرىا مجمس الدولة الفرنسي ، 1العامة، إال إذا كانت األسباب خطيرة جدا وبصفة خاصة
والتي تعتبر كحجرالزاوية في إرساء المبادئ األساسية لمرقابة عمى مبلئمة القرارات الضبطية، ىو حكـ 

اما مجمس الدولة في قراري العمدة، األوؿ خاص  (بنجاميف)ـ، حيث طعف السيد 1933في عاـ  (بنجاميف)
بمنعو مف القاء محاضرة عامة، وذلؾ استنادا الى مخالفتيما لؤلحكاـ الخاصة بحرية االجتماع واالنحراؼ 

. بالسمطة
      ولقد قضى مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الحكـ بإلغاء القراريف المطعوف فييما لتجاوزىما السمطة، حيث 

انو كاف يجب لكي يكوف تصرؼ العمدة، يجب اال يكوف لدى السمطة البمدية أية وسيمة فعالة أخرى لكفالة 
النظاـ اال المنع الوقائي ، وكذلؾ أف ال يكوف تيديد النظاـ العاـ خطيرا بصفة استثنائية، وأال تكوف لدى العمدة 
قوات الشرطة البلزمة لمسماح بعقد االجتماع مع كفالة حفظ النظاـ، إال انو في واقعة الطعف ، نجد أف العمدة 

بإلقاء محاضرتو مما  (بنجاميف)كاف بإمكانو تفادي أي اضطراب باستدعاء الحرس المتحرؾ مع السماح لمسيد 
. دفع بالمجمس اف يصدر حكمو اآلنؼ الذكر

    فالرقابة التي يما رسيا القضاء اإلداري لمتناسب بيف شدة االجراء الضبطي وبيف الظروؼ الواقعية، ىي أف 
الرقابة في مجاؿ إجراءات وقرارات الضبط االداري، ال يكفي اف تستند اإلدارة في تقييدىا لنشاط االفراد ألسباب 
جدية، بؿ يجب أيضا اف تكوف درجة القيود التي تضمنيا قرار اإلدارة، تتناسب وتتبلءـ مع درجة خطورة وشدة 
االخبلؿ بالنظاـ العاـ، ففي ىذا المجاؿ نجد ،ف القضاء اإلداري اعتبر اف مبلئمة القرار او مضمونو وخطورتو 

يعتبر أحد العناصر في مشروعيتو، فيو اعتبر المبلئمة داخمة في حقؿ المشروعية ،  ففي حالة ما اذا كاف 
ىناؾ تناسب ومبلئمة جسامة القيد الوارد عمى الحرية ، وبيف جسامة التيديد باإلخبلؿ بالنظاـ العاـ وخطورتو 

كاف القرار صحيحا، أما في حالة ما إذا كاف االضطراب المحتمؿ حدوثو يسيرا ويكفى لمواجيتو بإجراء ضبطي 
اقؿ جسامة، فيكوف القرار الجسيـ في شدتو غير مشروع ويحكـ القضاء اإلداري بإلغاء التعويض  عف اضراره 

. ، بناء عمى مراجعة صاحب الشأف 

                                                           
1- C.E.19 mai 1933, Benjamin, Lebon, 541. 
  - C.E.23 janvier 1953, Naud, Rec, Lebon, p 32. 
  - C.E.19 février 1909, Abbe 01 ivier, p 181. 

 .226عبد الرؤكؼ   ىاشم  بسيوين، مرجع سابق ص / كغَتىا من االحكاـ مشار اليها يف ىامش د   - 
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      ضؼ إلى ذلؾ اف القضاء اإلداري يراعي في رقابتو لظروؼ المكاف وظروؼ الزماف، التي تتخذ فييا 
. ىذه القرارات

 نجد اف الضبط اإلداري يمكف اف تتسع سمطاتو في الميؿ أكثر مف النيار، فورش بالنسبة لظركؼ الزماف     
عمى عكس الوضع في عمميا في النيار، . السيارات يمتنع اف تعمؿ في المساء حتى ال تقمؽ راحة الناس

والباعة الجائموف يمكف منعيـ مف المناداة بصوت عاؿ عمى بضائعيـ في الميؿ، ولكف ال يمكف منعيـ في 
النيار، وطبؽ مجمس الدولة الفرنسي ىذه القاعدة في امكاف منع اإلدارة لقرع أجراس الكنائس ليبل، ولكنيا ال 

. يمكف منعيا نيارا لعبلقة ذلؾ بحرية العقيدة والعبادة 
فمحؿ القوؿ ىو انو تتأثر سمطات وقرارات اإلدارة الضبطية بظروؼ المكاف بالنسبة لظركؼ المكاف       اما 

اف سمطة اإلدارة الضبطية تكوف في درجة قوتيا العميا واكثر اتساعا، في : في درجات ومستويات ثبلث ىي
حالة ما اذا تعمؽ االمر بنشاط فردي ، يجري في المياديف العامة كالساحات والشوارع العامة، الف حماية 

لزامي ، مما يجيز ويبرر اتساع سمطة اإلدارة الضبطية، ويكوف األمر  الضبط والمرور فييا أكثر مف ضروري وا 
عكس ذلؾ اذا تعمؽ بنشاط فردي يتـ في مسكف خاص لو حرمتو الدستورية ، حيث تكاد تنعدـ صبلحية سمطة 

الضبط ، إال في حالة ما إذا تعدى نشاط الفرد مف مسكنو الخاص إلى الجيراف والطريؽ في الخارج، مثؿ 
الضوضاء الشديدة مف حفؿ خاص مثبل او المذياع وأضرت باليدوء والسكينة خارج المسكف،أما الدرجة الثالثة 
وىي الوسطي وتكوف فييا سمطة اإلدارة الضبطية متوسطة بيف الحد األعمى وبيف الحد األدنى ، كما ىو الحاؿ 

في رقابتيا عمى األماكف الخاصة المفتوحة لبلستعماؿ العاـ مثؿ  
. 1المقاىي والمبلىي والفنادؽ

      أما فيما يتعمؽ برقابػتو بالنسبة لرقابة القضاء اإلداري لييئات الضبط اإلداري ، في التزاـ قراراتيا 
 ، وىي الحفاظ عمى النظاـ العاـ بمفيومو وعناصره التقميدية 2الضبطية أغراض وأىداؼ الضبط اإلداري

والحديثة، ألف قرارات الضبط اإلداري  وىي بطبيعتيا  تحمؿ تقييدا لمنشاط الفردي والحريات الفردية، فبل يجوز 
ال اعتبر قرارسمطات الضبط اإلداري معيبا بعيب االنحراؼ في  اف تحرؼ عف ىذه الغايات واألىداؼ، وا 

. استعماؿ السمطة جدير باإلبطاؿ 
      إف ىيئة الضبط اإلداري ال تستطيع الدفاع عف قرارىا بادعائيا بانيا كانت تستيدؼ مف وراء قرارىا 
تحقيؽ الصالح العاـ في مجموعو او أحد جوانبو، ألف الضبط اإلداري لو ىدؼ وىو تحقيؽ النظاـ العاـ 

بعناصره المعروفة والمحدودة فبل يجوز استيداؼ غيرىا ولو كانت األىداؼ األخرى ذات عبلقة بالمصمحة 
                                                           

. 185 ك184مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع ستبق، ص / راجع د - 1
 .256زلمد رفعت عبد الوىاب، مبادئ كاحكاـ القانوف اإلدارم، مرجع سابق، ص/ أنظر د     - 

 . كما بعدىا283زلمد زلمد بدراف، ادلرجع السابق، ص / كد.  كما بعدىا325حلمي الدقدكقي، ادلرجع السابق، ص /راجع د - 2
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العامة، وفكرة النظاـ العاـ تعتبر وتعد مف األساس القانوني لرقابة القضاء عمى غايات النشاط الضبطي، 
فحينما تتصرؼ سمطات الضبط االداري يجب عمييا اف يكوف تصرفيا وفقا ألغراض محددة، وىي الحفاظ عمى 

النظاـ العاـ، وليذا يجب عمى سمطات الضبط اإلداري أف تمتـز في قرارىا الضبطي بحدود غرض الضبط 
ال كاف تصرفيا مشوبا بعيب االنحراؼ بالسمطة ، ولقد قررالقضاء اإلداري اف القرارالضبطي الذي 1اإلداري، وا 

 :يشوبو االنحراؼ بالسمطة في ثبلث حاالت وىي 

. ػ عندما يصدر القرار مف اجؿ مصمحة خاصة1
 ػ أو يصدر مف اجؿ مصمحة عامة ليست حفظ النظاـ العاـ أو اعادتو2 
 .ػ عند االنحراؼ باإلجراءات3

واألمثمة عمى ذلؾ ما قضى بو مجمس الدولة الفرنسي بالنسبة لمحالة األولى، حيث قضى المجمس بعدـ شرعية 
صاحب الترخيص كاف عدوا لمعمدة )قرار ضبط بمدي أخضع الترخيص لقاعة رقص عامة لدافع شخصي 

 . 2(مصدر القرار
     والجدير بالذكر في غاية الضبط اإلداري ىو االستثناء الذي ورد عف دفاع ىيئة الضبط اإلداري، بانيا 

كانت تستيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ في مجموعة او أحد جوانبو ألف الضبط اإلداري لو غرضو المحدد 
.  بعناصره ، كما قمنا ال يجوزاستيداؼ غيرىا حتى ولو كانت األىداؼ األخرى ذات عبلقة بالمصمحة العامة
      واستنادا عمى المبدأ السابؽ يسمح مجمس الدولة الفرنسي لمعمدة رئيس المجمس الشعبي البمدي، في 

استخداـ سمطتو في الضبط اإلداري لتحقيؽ مصمحة مالية لمبمدية وزيادة مواردىا، كأف يفرض بعض الرسـو 
المالية في سبيؿ الحصوؿ عمى أحد التراخيص أو استخداـ بعض عناصر الماؿ العاـ ، كأف يفرض خمع 

المبلبس عمى شاطئ البحر في وحدة انشأتيا البمدية عمى الشاطئ، ويكوف عرضو تدعيـ خزانة  البمدية، ولكف 
. ىذا االستثناء محدود بمجمس البمدية نظرا لكثرة أعبائيا وقمة مواردىا 

     وفي جانب آخر ىناؾ مبدأ آخر يتصؿ بأغراض الضبط اإلداري، حيث اف اإلدارة ال تستطيع استعماؿ 
صبلحيات الضبط اإلداري العاـ ، لتحقيؽ أغراض الضبط اإلداري الخاص، فاإلدارة مثبل ال يجوز ليا كأصؿ 
عاـ استخداـ سمطات الضبط اإلداري العاـ لحماية اآلثار ، الثروة االثرية في ىذا المجاؿ الخاص او حماية 
التنظيـ العمراني وتنسيؽ المدف، الف ىذه األىداؼ ال تدخؿ في أغراض الضبط اإلداري العاـ، األمف العاـ 

. إلخ...والصحة العامة والسكينة العامة، 

                                                           
 . كما بعدىا248زلمد بدراف، مضموف فكرة النظاـ العاـ كدكرىا يف رلاؿ الضبط اإلدارم، مرجع سابق، ص / أنظر د - 1
كللمزيد من القرارات جمللس الدكلة الفرنسي حوؿ االضلراؼ بالسلطة، - ،CE, 14 juin 1910, GERDND, eec, Leboh, p 23أنظر  - 2

 . كما بعدىا317ىاشم بسيوين عبد الرؤكؼ، مشار إليها بكثرة يف ىامش  مرجعو، ادلرجع السابق، ص / أنظر د
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       إال انو مف ناحية أخرى أو جانب آخر وىو في حالة ما إذا كاف نشاط الضبط اإلداري الخاص في 
مجاؿ معيف يدخؿ في ذات الوقت في أغراض الضبط اإلداري العاـ، فانو يجوز في ىذه الحالة لئلدارة استخداـ 
سمطات وصبلحيات الضبط اإلداري العاـ ، نظرا لمصمة العضوية القوية الموجودة بيف اىداؼ الضبط الخاص 
في ىذا المجاؿ وبيف اىداؼ الضبط العاـ، فمثبل المحبلت الخطيرة أو المضرة بالصحة أو المقمقة لمراحة، ليا 
تنظيـ قانوني خاص بيا، يمثؿ نوعا مف الضبط اإلداري الخاص لمراقبة ىذه المحبلت بخطوتيا، ولكف أىداؼ 
ىذا الضبط الخاص بيذه المحبلت يدخؿ عضويا في حماية االمف العاـ والصحة العامة والسكينة العامة، و 
لذلؾ يجوز لسمطة الضبط اإلداري العاـ كالمحافظ مثبل باستخداـ الصبلحيات األقوى ليذا الضبط العاـ ، 

لمساعدة ىيئة الضبط المخاص بالمحبلت، حيث يستطيع المحافظ وقؼ إدارة المحؿ لحيف إزالة الخطورة القائمة 
بؿ غمقو، ويستثنى مف ىذه القاعدة حالة ما إذا كاف المشرع في القانوف المنظـ ألحد أنواع الضبط اإلداري 
الخاص ، قد أراد استبعاد سمطات الضبط اإلداري العاـ، والمثاؿ عمى ذلؾ الضبط اإلداري الخاص بالسكؾ 

الحديدية في فرنسا ، حيث استقر األمر ىناؾ عمى أف إرادة المشرع واضحة في اقتصار حماية األمف والصحة 
والسكينة العامة في تشغيؿ القطارات عمى وزير األشغاؿ وجية المشرؼ عمى الضبط الخاص بالسكؾ 

. 1الحديدة
 :نطاؽ الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط االدارم في الظركؼ اإلستثائية: الػفرع الثاني

       باختصار فالمقصود بالظروؼ االستثنائية ىي ظروؼ خطيرة غير عادية وغير متوقعة، حيث تيدد 
سبلمة الدولة كميا أو في احد اقاليميا أو والياتيا ، مثؿ حدوث فتنة مسمحة او كوارث طبيعية او انتشار وباء 
فتاؾ او تيديد جدي بوقوع حرب  أو وقوعيا، ففي ىذه الحاالت أو الظروؼ العامة الشديدة والصعبة، نجد أف 
تمؾ القوانيف العادية وضعيا المشرع لمواجية الحياة العادية، الطبيعية لممجتمع وكذلؾ تمؾ الوسائؿ التي تعطييا 
لمسمطة اإلدارية ال تكفي بالتأكيد لمواجية ىذه الظروؼ الصعبة ، وبالتالي الف مف إيجاد مخرج ووسائؿ أخرى 
تتبلءـ مع تمؾ الظروؼ االستثنائية ، وىذه الوسائؿ ىي اتساع مبدأ المشروعية، حيث تنشأ مشروعية استثنائية 

تنص عمى وسائؿ أوسع وأقوى لئلدارة، ومف الطبيعي اف يكوف مجاؿ الضبط اإلداري ىو أوؿ وأىـ مجاؿ 
لتطبيؽ نظرية الظروؼ االستثنائية، التي كما قمنا اقرىا مجمس الدولة الفرنسي، عمما اف نظرية الظروؼ 

.   2االستثنائية ال تعمؿ فقط في اطار الضبط اإلداري بؿ في كؿ مجاالت القانوف اإلداري

                                                           
  .252، زلمد رفعت عبد الوىاب، ادلرجع السابق ص170ـ، ص 88مصطفى أبو زيد فهمي، القانوف اإلدارم، الدار اجلامعية، بَتكت عاـ/ د-1

ـ ، مشار إليها يف ىامش 1954مصطفى فهمي، ، نظرية الظركؼ االستثنائية يف قضاء رللس الدكلة  الفرنسي رسالة دكتوراه، جامعة باريس، / أنظر د - 2
 .257زلمد رفعت عبد الوىاب، مرجع سابق، ص / د
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    وما يجدر ذكره في ىذه النظرية في الظروؼ االستثنائية ، ىي انيا ال تقتصر عمى منح اإلدارة الضبطية 
والسمطة التنفيذية الصبلحيات والسمطات غير العادية فقط، بؿ تتضمف النظرية القضائية جانبا جوىريا وىو 

تحقيؽ الرقابة القضائية الفعالة لمجمس الدولة عمى ممارسة اإلدارة ليذه الصبلحيات الواسعة، بناء عمى قواعد 
.  منضبطة محددة تتضمنيا ذات النظرية القضائية

    فالصبلحيات الواسعة المتمثمة في االتساع التشريعي لسمطات الضبط اإلداري بناء حالة الحصار او 
الطوارئ أو الحرب، يجب اف تبلزميا الرقابة الدقيقة الفعالة لحماية الحقوؽ والحريات المنصوص عمييا 

دستوريا، ىذا مف جية ومف جانب آخر ليذه النظرية أي نظرية الظروؼ االستثنائية القضائية ، ىو خضوع 
كؿ أعماؿ وقرارات السمطة اإلدارية لرقابة القضاء اإلداري، حيث انو ميما كانت صبلحيات اإلدارة متسعة في 

. ىذه الظروؼ، إال أنيا ليست صبلحيات وسمطة مطمقة ال تخضع لرقابة مجمس الدولة، القضاء إداري
ذا كانت السمطات اإلدارية الضبطية تتمتع بصبلحيات واسعة ويسمح ليا باتخاذ إجراءات استثنائية        وا 

وغير عادية ، إال انيا تتوازف وتتعادؿ وذلؾ بخضوعيا أي اإلجراءات لمرقابة القضائية ، حسب ما ينص عميو 
مبدأ المشروعية مف أعمى نص إلى أدنى نص ، أي حماية استعماؿ ىذه السمطات الضرورية في ىذه الظروؼ 

. الصعبة 
ذا كاف القضاء اإلداري استقر في الحالتيف العادية واالستثنائية ، إال اف قرار الضبط اإلداري ال يكوف      وا 

ـ ظيرت مشاكؿ فيما يتعمؽ 1958مشروعا إال إذا كاف مبلئما، إال انو بعد صدور الدستور الفرنسي عاـ 
بتحديد نطاؽ الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلداري، حيث استحدث الدستور الفرنسي حكما جديدا في 

 وتضمف ىذا الحكـ منح رئيس الجميورية في حاالت معينة سمطات واسعة قد يترتب عمييا آثار 16المادة 
بالغة الخطورة ، في شأف ممارسة السمطات العامة لوظائفيا الدستورية، ومف بينيا وظيفة الضبط اإلداري، 

. وبالتالي يتعيف تحديد دور الرقابة القضائية لمجمس الدولة في خصوص قرارات الضبط االداري
     والرقابة القضائية عمى سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ االستثنائية في فرنسا كما اشرنا سابقا، فإف 

ـ، نصت عمى لوائح الضرورة، واستعممت ىذه المادة مرة واحدة 1958 مف الدستور الفرنسي لسنة 16المادة 
وىي عندما تمردت وحدات الجيش الفرنسي بالجزائر، واستولت عمى مرافؽ عامة واحتجزت شخصيات عامة  

، أصدر رئيس الجميورية قراره بتطبيؽ 21/04/1961وىددت بغزو باريس بواسطة رجاؿ المظبلت مساء 
.  وقرر مدى العمؿ بقانوف الطوارئ إلى حيف صدور قرار آخر16المادة 

ـ ووسع مف نطاؽ تطبيقو، 02/10/1657 قرر العمؿ بمرسـو االعتقاؿ الصادر في 24/04/1961وبتاريخ 
. ـ 27/04/1961وكذلؾ فرض قيودا عمى قانوف الصحافة في 
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    وما يجدر ذكره ىنا ىو تحديد موقؼ مجمس الدولة الفرنسي في حكـ ذاع صيتو حيث أصدره في قضية 
  الذي رفع بعدـ مشروعية قرار رئيس الجميورية ، الصادر في Rubin De-Serversالضابط 

ـ بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة  المتيميف بالتمرد استنادا الى السمطة االستثنائية المخولة 03/05/1961
 بمخالفة القانوف الذي يجعؿ لممشرع وحدة ترتيب جيات القضاء ، وكذلؾ دفع بعدـ 16لو، بموجب المادة 

ـ ، ألف قضية 03/05/1961 حتى 16مشروعية االستمرار في تطبيؽ القرار الصادر بالمجوء إلى المادة 
 الفرنسي ، قد انتيت بعد قمعيا ابتداء مف تاريخ 1محاولة االنقبلب التي قامت بيا وحدات الجيش

ذا كانت النصوص الدستورية والتشريعية في كؿ مف فرنسا والجزائر قد نصت عمى 25/04/1961 ـ ، وا 
سمطات الضبط اإلداري وصبلحياتيا الواسعة في الظروؼ االستثنائية ، إال اف ىذا التوسع في الصبلحيات 
يجب أف يقدر بقدره بمعنى اف يكوف اليدؼ الوحيد مف ورائو ىو مواجية حالة األزمة أو الخطورة التي تيدد 

مؤسسات الدولة او أراضييا او سبلمتيا، مف الجزء او االنتقاص او مواجية وباء شديد الفتؾ، او حالة 
. إلخ ...الطوارئ، 

      وعمى ذلؾ فاف التدابير المتخذة وفقا لحالة الضرورة أو الطوارئ يجب اف تكوف ضرورية والزمة لمواجية 
فعند لجوء . الخطر الذي ييدد النظاـ العاـ، وأال يكوف في وسع اإلدارة المجوء الى غيرىا مف الوسائؿ العادية

اإلدارة الى ىذه الوسائؿ والتدابير االستثنائية ، يجب استخداميا في مواجية حفظ النظاـ العاـ فقط، أو مف أجؿ 
عمى اف تتـ العودة الى التدابير والوسائؿ العادية والطبيعية . إلخ...إزالة أسباب التيديد والمخاطر المحدقة، 

. بمجرد زواؿ أسباب المجوء الى التدابير االستثنائية 
       وما يجدر ذكره واالىـ مف كؿ ذلؾ ، ىو ضرورة خضوع اإلدارة عند ممارستيا لسمطاتيا الضبطية في 
الظروؼ االستثنائية لمرقابة القضائية، وىو ما استقر عميو القضاء اإلداري في فرنسا والجزائر، حيث تراقب 
القرارات الصادرة تطبيؽ حالة الطوارئ والمنفذة ليا تعتبر مف القرارات اإلدارية التي يحؽ لمقضاء مراقبتيا، 

وكذلؾ ال تتخذ اإلدارة تدابير استثنائية اال اذا قامت حالة واقعية تشكؿ تيديدا أو خطرااستثنائيا، وعمى القرار 
اإلداري التثبت مف وجود الحالة الواقعية التي تبرر اتخاذ تدابير استثنائية، وكذلؾ وجود ظروؼ استثنائية 
نما يجب اف يتخذ مف  كالطوارئ او أزمة او ضرورة ال يمكف اف يبرر الخطر المطمؽ العاـ لمحريات ، وا 

. التدابير وما يتبلءـ ، ويمـز لمواجية الخطر فقط وال يتعداه لتقييد الحريات بصفة مطمقة
     وكذلؾ يجب أف يتناسب اإلجراء المتخذ مف السمطات الضبطية مع الخطر الحادث، وال يزيد عميو وال     

يتجاوزه إلى تحقيؽ أغراض أخرى  تتجاوز عودة استتباب األمف والطمأنينة ، أي تحقيؽ النظاـ العاـ او 
. استتباب او إزالة حالة التيديد ليذا النظاـ العاـ

                                                           
حلمي الدقدكقي، ادلرجع السابق، ص / كللتوضيح اكثر انظر د- ،.CE, 02 mars 1962, Rubin de servers, Rec. Lebon:أنظر  - 1

 من الدستور الفرنسي، 16زلمد حساسُت عبد العاؿ، رقابة رللس الدكلة لقرارات الضبط اإلدارم الصادرة بالتطبيق للمادة / ككذلك د.  كما بعدىا481
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     إذف رغـ اتساع سمطات الضبط اإلداري في حالة الظروؼ االستثنائية إال انيا ليست مطمقة ، بؿ ىي 
. مقيدة بضوابط حيث يفرض عمييا قضاء اإللغاء رقابتو

       والجدير بالذكر ىو اف ميزاف الرقابة القضائية عمى إجراءات وأعماؿ سمطات الضبط اإلداري في حالة 
الظروؼ االستثنائية ، ليس ىو نفسو في حالة الظروؼ العادية، إذ أف مفيـو الشرعية القانونية في منظور 

رقابتيا، سيتسع في الظروؼ االستثنائية بالقدر الذي ستقيـ مع طبيعة او أىمية الظرؼ الغير العادي، وحسب 
 .ظروؼ المكاف والزماف مف اصؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ او القضاء عمى المخاطر التي تيدده 

الػمػطػمػب الػثالػث 
 ـ مػدل نجػاعة الرقابػة القضائيػة عمى أعماؿ الضبط اإلدارمػتقػيي

  إف الرقابة القضائية عمى أعماؿ الضبط اإلداري تعتبر ضمانة ىامة و أساسية لحماية الحقوؽ و الحريات   
الفردية والجماعية، حيث تمتـز إدارة الضبط اإلداري بالخضوع لمبدأ المشروعية شكبل و موضوعا ، و ما 
النشاط اإلداري الذي تمارسو اإلدارة إال تحقيؽ ليدؼ الصالح العاـ و مف أجؿ ذلؾ تقـو اإلدارة بمباشرة 

نشاطيا الضبطي بغرض حماية النظاـ العاـ بعناصره التقميدية والحديثة ، وىذه الرقابة القضائية رغـ أنيا تعتبر 
أىـ و أنجع و أنجح الضمانات لحماية حقوؽ وحريات األفراد تجاه أعماؿ اإلدارة غير المشروعة أو تعسفاتيا 

 :في مجاؿ ممارستيا لنشاطيا الضبطي، إالأف ليا مزايا وعيوب أو نقائص يمكف تمخيصيا كما يمي

  ليا عدة مزايا عديدة فيي تمتاز بصفات اإلستقبللية و :مػزايػا الػرقابػة الػقػضػائػيػة : الػفػرع األكؿ

الحياد و الموضوعية و الفاعمية ، كما أنيا تتسـ بالقدرة عمى مراقبة األعماؿ اإلدارية الضبطية لمزاولتيا مف 
طرؼ ذوي اإلختصاص القانوني ، عكس الرقابة الشعبية و السياسية مثبل ،و ىي أيضا رقابة قانونية الحقة ، 
حيث يعتمد في مباشرتيا عمى نص قانوني فقيي في أساسيا و إجراءاتيا و أىدافيا و وسائميا و نتائجيا أي 
أحكاميا و قراراتيا ، أما ميزة أنيا محايدة و موضوعية فيتجمى ذلؾ في استقبللية القاضي في مباشرة و مزاولة 

و ضميره الميني في تحقيؽ العدؿ ، وأما مباشرتيا (1)أعمالو ، فيو ال يخضع ألي سمطة ، إال لسمطة القانوف 
مف ذوي اإلختصاص فالمقصود مف ذلؾ أف القائميف  بمباشرتيا ىـ قضاة متخصصوف في القانوف ، خريجي 

 –، كميات الحقوؽ في الميداف القضائي مما يجعميـ مف ذوي الكفاءة القانونية بتكوينيـ القانوني  (معاىد  )
 مما يؤىميـ لمباشرة ىذه الرقابة و اكتشاؼ القرارات اإلدارية الضبطية غير المشروعة أو –رغـ بعض النواقص 

غير المبلئمة حفاظا عمى حقوؽ وحريات األفراد مف تعسفات اإلدارة بواسطة قراراتيا الضبطية الغير مشروعة  
                                                           

 منو                                                             147:  ،ال سيما ادلادة140 ، 139 ، 138:  ـ، ادلواد 1996: كنفس ادلضموف جاء يف   دستور 2016 من دستور 167إذل 165: ادلواد (1)
 ك ا
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انطبلقا مف التحوالت السياسية و :  يمكف تمخيصيا :ما يػؤخػذ عػمى ىػذه الػرقػابػة: الػفػرع الثانػي

االقتصادية واعتماد مبدأ الفصؿ بيف السمطات، و ما يترتب عف ذلؾ مف آثار قانونية واقتصادية وخاصة فيما 
يخص خصيصة مباشرة ىذه الرقابة مف ذوي االختصاص، كما سمؼ اإلشارة إلى ذلؾ بصفة عامة إال أنو ال 
يكفي ذلؾ في عصرنا حاليا إذ أصبح مف الضروري إعداد قضاة متخصصيف في شتى التخصصات القانونية 

، حسب تطورات المجتمع  الجزائري ، وعنصر التخصص ىو أف تتشكؿ  (المنازعات اإلدارية ):،و خاصة في
المحاكـ اإلدارية مف قضاة متخصصيف في التخصصات التي يباشروف فييا أعماليـ تسييبل الجتيادىـ و 
لمقياـ بمياميـ النبيمة عمى أحسف وجو و حفاظا عمى حقوؽ و حريات المواطنيف، و خاصة في عصرنا مف 
حيث تطور التكنولوجيا وتنوع مواضيع المنازعات اإلدارية  ومف حيث الفائض الموجود مف إطارات خريجي 

 ينقصيا التشجيع فقط لتغيير وجو العدالة الجزائرية إلى األحسف ، دوف أف – عكس  الماضي –كميات الحقوؽ 
ننسى اإلشارة إلى اكتضاض المحاكـ و المجالس بالمتقاضيف وكثرة القضايا ، أي الضغط الموجود الذي يعيشو 

القضاة مف حيث كثرة مياميـ و أشغاليـ و ما يترتب عف ذلؾ مف سمبيات عمى ىذه الرقابة القضائية عمى 
. أعماؿ اإلدارة الضبطية غير المشروعة 

إالأنيا تبقى محدودة إذ تحدىا عدة عراقيؿ كبيرة كنسبية ك مف مآخذ الرقابة القضائية رغـ أىميتيا 
تعيينيا مف ىذه األخيرة وما يترتب عف ذلؾ مف ومرؤوسة مف السمطة التنفيذية  )استقبللية السمطة القضائية 
وكذلؾ التضييؽ عمييا مف حيث نطا قيا  باسـ مف أعماؿ السيادة وكدلؾ  (إلخ ....خضوع المعيف لمذي عينو

التذرع بالظروؼ اإلستثنائية وخاصة الظروؼ األمنية ، وكذلؾ فيما يخص الفصؿ النيائي في المنازعات 
اإلدارية، إذ نجد في المرحمة األولى أي السابقة لمفصؿ النيائي في المنازعات اإلدارية طوؿ مدة الفصؿ و ما 

يترتب عف ىذا التأخر في الفصؿ في الدعاوي اإلدارية المرفوعة أماميا مف آثار سمبية إف لـ نقؿ وخيمة لمعمؿ 
. اإلداري غير المشروع عمى حقوؽ و حريات األفراد

      أما المرحمة الثانية أي البلحقة لمنطؽ بالحكـ في الدعاوي اإلدارية إذ تتجمى مشكمة في غاية األىمية و 
الخطورة حوؿ مدى فعالية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة غير المشروعة، و تتمثؿ في مماطمة أو عدـ 

 النيائية الصادرة ضدىا و ىي مخالفة لحجية الشيء المقضي بو، الذي يعتبر (1)تنفيذ اإلدارة لؤلحكاـ القضائية
بمثابة مخالفة القانوف ، فماذا يفعؿ المدعي أماـ ىذا الرفض مف طرؼ اإلدارة ؟ و ما موقؼ المشرع الجزائري 
مف تعنت اإلدارة  في رفض تنفيذىا لتمؾ األحكاـ ؟  ،  بالرجوع إلى التشريع األساسي لمدولة الجزائرية أال و 
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عمى كؿ أجيزة الدولة المختصة أف  :) (163):   ينص في مادتو 2016: ، نجد أف دستور (2)ىو دستورىا 
تقـو ، في كؿ وقت و في كؿ مكاف و في جميع الظروؼ ، بتنفيذ أحكاـ القضاء  ، يعاقب القانوف كؿ مف 

.  ـ 1996دستور :  مف 145: ، أضيفت الفقرة األخيرة في ىذا الدستور، والمادة (يعرقؿ تنفيذ حكـ قضائي  
    غير أف تطبيؽ ىذه القاعدة الدستورية قد يصطدـ بامتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ اإللغاء ، ػ الواقع ىو الذي 

نجد أنو يقوؿ  (محيو أحمد  ): يشيد عمى ذالؾ ػ فكيؼ يمكف تصور حؿ ىذه المشكمة  ؟  ،  فحسب األستاذ
ـ لـ ينص عمى إجراء خاص بالطاعف الذي يصطدـ بتخاذؿ اإلدارة احتراـ قرارات العدالة 1975حتى عاـ  ): 

، ثـ يضرب لنا مثبل عف ذلؾ بأف أحد المواطنيف قد صدر لصالحو حكـ ضد وزارة العدؿ بشأف استرداد مبمغ 
ـ غير أف ىذا  المواطف لـ يتوصؿ 19/04/1972مف الما ؿ مف المجمس القضائي بالجزائر العاصمة بتاريخ 

صحيفة المجاىد في  )إلى تنفيذ الحكـ، لذلؾ اضطر ىذا المواطف إلى المجوء إلى الصحافة التي رددت شكواه 
، ثـ يضيؼ األستاذ و حتى األمر الصادر (3)( و كاف ذلؾ سبيبل الستحصاؿ دينو  (ـ 7-8/04/1974

ـ المتعمؽ بتنفيذ األحكاـ القضائية لـ يكف معنيا بأحكاـ إلغاء القرارات اإلدارية غير 17/06/1975بتاريخ 
المشروعة و إنما اقتصرت أحكامو عمى إجراءات تحصيؿ المبالغ النقدية التي يحكـ بيا عمى اإلدارة ، حيث 
يمكف لممستفيد مف الحكـ أف يتوجو إلى الخزينة العامة الستحصاؿ  ىذه المبالغ وفقا لئلجراءات المحددة في 
األمر ، حيث تقوـ ىذه الخزينة مف اقتطاعيا مف حساب أو ميزانية تمؾ اإلدارة و بناء عمى ذلؾ ينتيي إلى 

بمعالجة التياوف اإلداري إال أنو فيما يتعمؽ بطعوف تجاوز السمطة و احتراـ  )القوؿ بأف ىذا الحؿ سيسمح 
مف  (168)،و قد يدعـ وجية نظر المذكورة ما ورد في المادة (المشروعية فإف المشكمة تبقى مطروحة بتماميا 

 ، التي استثنت اإلدارة مف (1)ـ18/09/1969: قانوف اإلجراءات المدنية المعدؿ بموجب األمر الصادر في 
مف نفس القانوف و التي تتعمؽ بأوامر األداء التي يصدرىا القضاء بناء عمى  (174)الخضوع إلى أحكاـ المادة 

. طمب مف صاحب الشأف يطالب بموجبيا أداء ديف النقود ثابت بالكتابة و حاؿ األداء و معيف المقدار 
     إضافة إلى ما سبؽ ذكره بالنسبة لمتعويض فإنو إذا كاف اليدؼ مف دعواه األولى ، ىو إعداـ القرار 

اإلداري و محو آثاره بإرجاعو إلى وضعيتو ، فإف دعواه الجديدة ىو الحصوؿ عمى تعويض مالي فقط فأيف 
وجو المقارنة في حالة فصمو ؟  

حيث في دعواه الجديدة يكوف التعويض بديبل عف إرجاعو إلى وظيفتو، و كذلؾ إف ترؾ اإلدارة تتنصؿ مف 
مسؤوليتيا في تنفيذ الحكـ ثـ إرغاـ المعني أي المحكـو لو عف المجوء إلى دعوى المسؤولية عف ىذا االمتناع ، 
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معناه ضياع ىيبة الدولة وضرب عرض الحائط عمؿ إحدى سمطاتيا و ىي السمطة القضائية ، ثـ إف 
التعويض المحكوـ عمى اإلدارة في امتناعيا عف تنفيذ الحكـ القضائي ، تتحممو خزينة الشخص المعنوي و 

. ليس ممثمو الذي رفض تنفيذ الحكـ 
       مما يسمح و يفسح المجاؿ أماـ ازدياد تعسؼ و تياوف السمطة الضبطية في االلتزاـ بمبدأ المشروعية، 
عندما يعمموف بنتيجة عمميـ غير المشروع المتمثمة في التعويض مف خزينة الدولة و ما يترتب عف ذلؾ مف 
نتائج خطيرة ، فمف األحسف و األجدر ربط مسؤولية عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية بالمسؤولية المدنية والجنائية 

. (2)لمسؤولي اإلدارة المسؤوليف عف التعسؼ و عف عدـ التنفيذ 
       وأخيرا رغـ ما تقدـ مف غياب النص التشريعي الصريح الذي يمنع قاضي اإللغاء الجزائري ، مف 

ممارسة سمطة إصدار األوامر و توجيييا لئلدارة و إلزاميا بالعمؿ وفقا لما يفرضو القانوف ، يجعمنا نؤكد عمى 
أف ىذا القاضي يمتمؾ القدرة عمى إلزاـ اإلدارة بتنفيذ األحكاـ الصادرة بإلغاء القرارات اإلدارية الغير مشروعة ، 
تطبيقا لمقاعدة الدستورية التي سبؽ اإلشارة إلييا و ليذا فإف قاعدة القياس عمى سمطة قاضي اإللغاء و حدودىا 
في فرنسا و مصر غير صحيحة بالنسبة لقاضي اإللغاء في الجزائر، و ذلؾ إلختبلؼ المبادئ الدستورية لكؿ 
منيما و اختبلؼ طبيعة دعواىما أيضا ،  و بدوف إطالة و الدخوؿ في تفاصيؿ البحث في الطرؽ األخرى في 
المنازعات اإلدارية ، كالتقدـ بدعوى إلغاء الحكـ القضائي أو التقدـ بدعوى إلغاء مرفقة بالحكـ كما يحقؽ بو 

.  إلخ …االمتناع عف تنفيذ القرارات الصادرة  بناء عمى القرارالممغي
     وبناء عمى ما تقدـ نخمص إلى أف الرقابة القضائية رغـ مزاياىا و عيوبيا، إال أنيا تمثؿ ضمانة ىامة 
وأساسية لحماية الحقوؽ والحريات العامة لممواطنيف، و تبقى الوسيمة الناجعة و الفعالة التي يمكف لؤلفراد 
استخداميا مف أجؿ الدفاع عف حقوقيـ و حرياتيـ في مواجية أعماؿ السمطات اإلدارية الضبطية غير 

المشروعة ، إضافة إلى وجوب توفر الوعي الوطني مف حيث اإل يماف بدولة القانوف، سواء مف  المكمفيف 
بالحفاظ عمى النظاـ العاـ حتى نضمف المصمحة العميا لموطف، التي تكمف في احتراـ قوانيف الجميورية و 
حقوؽ و حريات األفراد دوف تمييز أو تعسؼ في استعماؿ السمطة ، لتحقيؽ العدؿ واألنصاؼ والتوفيؽ 

  .العاـ بمفيوميو التقميدي والحديثوالتكامؿ بيف الحريات والحقوؽ العامة و النظاـ 

الػمػبػحػث الػثانػي 
 :مشركعية أعماؿ الضبط اإلدارم في الشريعة اإلسالمية الرقابة القضائية عمى

 اإلدارة اإلسبلمية؟    أعماؿ      إف أوؿ سؤاؿ يتبادر إلى الذىف ، ىؿ عرفت الرقابة اإلداريةعمى 
     يعتبر القضاء اإلداري إحدى السمطات األساسية في الدولة قديما وحديثا ، وكذلؾ يعتبر مف أقدـ الوظائؼ 
التي عرفتيا البشرية التي تعتبر مف الوظائؼ األساسية لمقضاء ، ولكؿ جماعة سياسية ىي ميمة إقامة العدؿ 

                                                           

  .2:  ، اجلزء 345مسعود شيهوب ، ادلبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، مرجع سابق ص / د(2)
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عاقبة الظمـ )بيف أفراد المجتمع وتشر األمف والسكينة والطمأنينة في نفوس الناس جميعا، حيث يقوؿ ابف تيمية 
ف كانت كافرة، و ال ينصر الدولة  وخيمة وعاقة العدؿ كريمة ، وليذا يروي أف اهلل ينصر الدولة العادلة وا 

ف لـ يكف لصاحبيا  الظالمة واف كانت مؤمنة، ويقوؿ العدؿ نظاـ كؿ شيء فإذا أقيـ أمر الدنيا بعدؿ قامت، وا 
 ،  1(في اآلخرة مف خبلؽ، ومف لـ تقـ بعدؿ لـ تقـ واف كاف لصاحبيا مف اإليماف ما يجزى بو في اآلخرة

وليذا فالقضاء مف أسس الحياة االجتماعية، فاإلسبلـ قد أواله عناية فائقة حيث كاف فريضة محكمة وسنة 
متبعة وصار القياـ بو فرضا مف فروض الكفايات، ومف أوجب الواجبات عمى كؿ مف الحاكـ والمحكـو معا، 

وكما أصبح مف األركاف األساسية لمدولة الشرعية القانونية وأحد عناصره، فيو مف المؤسسات المقدسة عند كؿ 
ذا كانت الخصومة مف لواـز البشرية فإف تنازع البقاء مف سنف الكوف، ولوال 2األمـ في القوانيف الوضعية  ،  وا 

نصفة المظمـو مف الظالـ الختؿ النظاـ  وسادت  الفوضى وانتشر الفساد بيف الناسي في األرض، ولقد قيؿ 
قديما أف العدؿ أساس الممؾ ، فإف اهلل تعالى سمى نفسو في القرآف الكريـ الحكـ العدؿ، وفي األحاديث فإف 
السموات واألرض قامت بالعدؿ ، وأحكاـ القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة كانت منذ فجر اإلسبلـ ، ىي 
الفاصؿ بيف الحؽ والباطؿ تيدي كؿ إنساف إلى الحؽ لكي يسمكو وتنياه عف الباطؿ فيتجنبو ، وكاف الرسوؿ 

أبمغوني حاجة مف ال يستطيع اببلغيا، فإف مف )ينظـ المظالـ حتى أنو كاف يحث أصحابو ويقوؿ ليـ  (ص)
وبذلؾ نشأت والية المظالـ  (ابمغ ذا سمطاف حاجة مف ال يستطيع، ثبت اهلل قدميو عمى الصراط يوـ نزؿ االقداـ

في اإلسبلـ بمثابة قضاء كامؿ، ال مجرد قضاء إلغاء، فبمغت القمة مف يـو والدتيا، ولـ تمر بتطور بطيء 
مف ) 3وشاؽ مثمما مر بو مجمس الدولة الفرنسي الذي طاؿ بو األمد حتى وصؿ إلى مرتبة القضاء الكامؿ

قضاء عادي وآخر عرؼ : ، والنظاـ اإلسبلمي عرؼ نوعيف مف القضاء ىما(مجمس استشاري إلى مجمس بات
باسـ المظالـ ، أو والية المظالـ، حيث أف قضاء المظالـ في النظاـ اإلسبلمي ، ىو بمثابة قضاء اداري تتواله 

نصاؼ المحكوميف ، مف اعتداء الحاكميف مستعينا في تحقيؽ ىذه األىداؼ  المحاكـ مستيدفا رد المظالـ وا 
بخبرة القضاة والفقياء المجتيديف ، والتشريع الذي يتوصؿ إليو الحاكـ يجب إتباعو ويحـر عمى كؿ فرد نقضو، 

 .لما لو مف وصؼ اإلمر والسمطاف

                                                           
 كما 156ـ، ص 1986ىػ، 1403، عاـ 01زلمد سالـ مذكور، معادل الدكلة اإلسالمية، ط / ك راجع أيضا د06ابن تيمية، احلسبة، مرجع سابق ص  - 1
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    أما الحكـ الذي يتوصؿ إليو غيره مف مجتيدي األمة، فإنو يكوف في وسع الناس االخذ برأي اجتياد آخر، 
ألنو يصؿ إلييـ عف طريؽ التبميغ باإلفتاء والتعميـ، فاستنباط االحكاـ في مجاؿ الشريعة اإلسبلمية ، يكوف 
موكوال لمحكاـ أو والة األمور الذيف تفوقوا باجتيادىـ في فيـ ما أنزؿ اهلل تعالى، وتفقيوا في كتاب اهلل وسنة 

، وتميزوا باستنباط التشريعات مف الواقع واالحداث الواقعة مما تمميو المصمحة العامة، لذلؾ  (ص)رسولو ، 
ويضعوف نصب أعينيـ المصمحة  (ص)كاف اجتيادىـ حجة وطاعتيـ واجبة، ألنيا مف طاعة اهلل ورسولو 

العامة التي ىي أساس كؿ تشريع ، عمما أنو يوجد بيف قضاء المظالـ والقضاء اإلداري أوجو التشابو يمكف 
رساء النظريات وابتداع الحموؿ  القوؿ بوجود قضاء اداري في النظاـ اإلسبلمي، يقوـ باستنتاج االحكاـ وا 

.    المناسبة لممنازعات اإلدارية، حيث يمكف اعتبارىا مشابية لمقانوف االداري بالمعنى الحديث
     والدولة اإلسبلمية قد عرفت القضاء اإلداري المتمثؿ فيما كاف معروفا بقضاء المظالـ أو والية المظالـ منذ 
أمد بعيد، حيث سبقت بذلؾ سائر األمـ منذ حوالي ألؼ عاـ ، في حيف لـ تيتدي الدوؿ الحديثة إلى تنظيـ مف 

 ، و 1ىذا النوع مف القضاء ، إال في اآلونة األخيرة أو في أواخر القرف الثامف عشر ميبلدي بعد الثورة الفرنسية
قضاء المظالـ غايتو ىو وقؼ التعدي لذوي الجاه والسمطاف وكبح جماحيـ واالخذ عمى أيدييـ ورد المظالـ 

وانصاؼ المظموميف ، والنظر في كؿ حكـ يعجز فيو القاضي، فيضر فيو مف ىو أقوى يدا منو، إذ غالبا ما 
يكوف النزاع بيف طرفيف قوييف أو أحدىما قوي واآلخر ضعيؼ فقضاء المظالـ يرفع الظمـ عف الضعفاء الذيف 

 . 2ال يستطيعوف رفع الظمـ عف أنفسيـ
    وبتعبير آخر يعتبر قضاء المظالـ قريب الشبو مف نظاـ القضاء اإلداري، حيث أف قاضي المظالـ ىو 
الذي ينظر فيما يعجز عنو القضاة ، فيو يقود المتظالميف إلى التناصؼ في الرىبة، ويقوـ بزجر المتنازعيف 

عف التجاحد باليبة، فضبل عما لو مف سمطات تفوؽ سمطة المحتسب، وسمطة القاضي، ألنو وجد في الشريعة 
نصاؼ المظموـ، والنظر  لوقؼ تعدي ذوي الجاه والسمطاف وكبح جماحيـ، واألخذ عمى أيدييـ ورد المظالـ وا 
في كؿ حكـ يعجز عف القاضي كأف يكـو النزاع بيف طرفيف أو طرؼ قوي وطرؼ ضعيؼ، وقاضي المظالـ 
يختص برفع الظمـ عف الضعفاء الذيف ال يستطيعوف دفع الظمـ عف أنفسيـ ، وال يستطيع القاضي دفعو عنيـ، 

. 3لذلؾ كانت رتبة قاضي المظالـ أعمى رتبة مف القاضي ومف المحتسب أيضا
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    وما يتضح لنا مف ىذا ىو أف قاضي المظالـ ىو الذي يراقب أعماؿ السمطات العامة ومنيا سمطة الضبط 
اإلداري عندما يشوب تصرفيا عيب مف عيوب عدـ المشروعية، حيث كاف لممتضرر االلتجاء إلى قاضي 
ف ديواف المظالـ اضطمع دوره في مسألة العدؿ في إرساء قواعد الرقابة القضائية  المظالـ لرفع الظمـ عنو، وا 

عمى اعماؿ اإلدارة، والوصوؿ إلى إلغاء القضاء اإلداري والتعويض عف آثره الضارة، وتأديب أشخاص اإلدارة 
المتعسفوف في استعماؿ سمطاتيـ ضد حقوؽ وحريات األفراد، فيذا القضاء إنما وجد أصبل إلنصاؼ مف يتظمـ 

مف أفعاؿ وتصرفات ذوي النفوذ والسمطة مف رجاؿ الدولة، وأصحاب مراكز القوة مف يستمدوف قوتيـ مف 
حبلؿ العدؿ وىنا يستيدؼ أف  االتصاؿ بالسمطة الحاكمة وأشخاصيا بصورة مباشرة، فيو أداة لرفع الظمـ وا 

. تكوف السيادة لمشريعة عمى الكافة، مف حكاـ ومحكوميف عمى السواء 
   ترتيبا عما سمؼ نقسـ ىذا البحث إلى قضاء المظالـ تعريفو ونشأتو وأساسو الشرعي ومراحؿ تطوره كمطمب 
أوؿ نظرا ألىميتو تشكيؿ مجمس قضاء المظالـ وانعقاد جمساتو واختصاصاتو  كمطمب ثاف، ثـ طبيعة قضاء 

. المظالـ وعبلقتو بنظاـ الحسبة والقضاء كمطمب ثالث

الػمػطػمػب األكؿ 
 قػػػضػػػاء الػػمػػظػػالػػـ

: نتعرض فيو الى تعريفو ونشأتو وأساسو ثـ مراحؿ تطوره بإيجاز في الفروع التالية 

: تػعريػؼ ك نشػأة قػضػاء الػمظالػـ كأساسو الشرعػي: الػفػرع األكؿ
:   تػعريػفػو لػغػة كاصػطػالحػا : أكال
 ، والمظالـ في المغة ، جمع مظممة، 1الظمـ لغة وضع الشيء في غير موضعو:   الػتػعريػؼ المػغػكم -  أ

وىي الظبلمة، والظميمة ، ما يطمب عند الظالـ أو اسـ ما أخذه الظالـ مف المظموـ، وتظمـ منو أي اشتكى 
ظممو، وتظممو تظمما، نسبو إلى الظمـ، وتظممو، ظممو مالو  ،  والظممة، المانعوف أىؿ الحقوؽ حقوقيـ ،   

وضع الشيء في غير : الضب ألنو يأكؿ أوالده  ،  وأصؿ الظمـ: كمفو فوؽ الطاقة  ،  وأظمـ : وظممو ظمما
 .2الظممة، وىي ضد النور (ظمـ)موضعو  ، ومف مادة 
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يقصد بو التعدي مف الحؽ إلى الباطؿ قصدا، أواالنتقاص بحقوؽ الغير : الػتػعريػؼ االصػطالحػي -ب

في الممؾ أواألمف أو الحرية أوالنشاط أيأ كاف الظمـ ىواالعتداء عمى الناس في أمواليـ وممتمكاتيـ بصفة 
. عامة

وظيفة ممتزجة مف سطوة ):  بأنو1 لقد عرفو العبلمة ابف خمدوف في مقدمتو:ػ ك في االصطالح اإلدارم 
السمطنة ونصفة القضاء، ويحتاج الوالي فييا إلى عمويد وعظيـ رىبة تقمع الظالـ مف الخصميف وتزجر 

نوع خاص مف القضاء منفصؿ عف القضاء : ) محمد وليد العبادي بأنو./ وعمى ىذا األساس عرفو د (المعتدي
العادي، ويقـو إلى جانبو بفصؿ بالتظممات والخصومات التي يكوف أحد طرفييا أو كبلىما لذوي القوة والجاه 

والنفوذ، سواء استمد ذلؾ مف عممو الوظيفي الذي يقـو بو وبسببو أو بأي سبب آخر، في حيف القضاء اإلداري 
المعاصر اليـو الذي ىو مف صنع قضاء المظالـ باألمس، يعرؼ بانو نوع مف القضاء مستقؿ عف القضاء 
العادي، ينظر بصورة عامة وعمى الرأي الراجح في الدعاوي والخصومات ذات الصمة بالسمطة اإلدارية، 

 ،  ويعرفو 2وعبلقاتيا باألفراد عند قياميا بإصدار قراراتيا اإلدارية، أو إدارة مرفؽ عاـ بوسائؿ القانوف العاـ
ىيئة قضائية عالية تشبو محكمة االستئناؼ في الوقت ): الدكتور مصطفى الرافعي، والية المظالـ بانيا

، ولذلؾ كانت سمطة صاحب المظالـ أكثر بكثير مف سمطة القاضي، فقد استند في (مجمس الدولة)الحاضر 
والية ممتزجة مف سطوة السمطة )ذلؾ إلى ما قالو العبلمة ابف خمدوف، الذي يصؼ والية المظالـ بأنيا، 

لييا النظر في  ونصفة القضاء، وتحتاج إلى عمويد وعظيـ رىبة، تقمع الظالـ مف الخصميف، وتزجر المعتدي  وا 
البيانات والتقرير، واعتماد اإلمارات والقرائف وتأخير الحكـ إلى استجبلء الحؽ وحمؿ الخصـ عمى الصمح 

: ) محمد فؤاد مينا يصؼ قضاء المظالـ ويقوؿ/ وىذا أوسع مف سمطة القاضي ، وأما د (واستخبلؼ الشيود
إف قضاء المظالـ في النظاـ اإلسبلمي ىو في حقيقتو قضاء إداري يتواله الخميفة أو الحاكـ ، مستيدفا رد 

المظالـ وانتصاؼ المحكوميف مف ظمـ واعتداء الحاكميف، مستعينا في تحقيؽ ىذه األىداؼ بخبرة وعمـ القضاة 
. 3(والفقياء الذيف يحظروف جمسات ديواف المظالـ

والية المظالـ كوالية القضاء وكوالية الحرب وكوالية الحسبة، جزء مما يتواله )    أما الشيخ أبو زىرة فيقوؿ فيو 
ولي األمر األعظـ ويقيـ فيو نائبا عنو مف يكوف فيو الكفاية واليمة ألدائو، ويسمى المتولي ألمر المظالـ ناظرا 
ف كاف لو مثؿ سمطاف القضاء ومثؿ سمطاف إجراءاتو، في الكثير مف األحواؿ ولكف عممو  وال يسمى قاضيا، وا 

                                                           
 . 78أنظر ادلاكردم، مرجع سابق، ص . 97أنظر ادلاكردم، مرجع سابق، ص  - 1
 .03ىػ، ص 1430 01،العدد5ج.زلمدكليد العبادم،قضاء ادلظادل كسيلة لقمع الظلم،دراسة ٖتليلية مقارنة،اجمللة األردنية للدراساتاالسالمية، ـ./ػد2
 .زلمد فؤاد ادلهٍت، دكر القاضي يف القوانُت اإلصلليزية كيف القوانُت اإلسالمية، دراسة مقارنة، مرجع سابق/ راجع  د - 3
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ليس قضائيا خالصا، بؿ ىو قضائي وتنفيذي فقد يعالج األمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصمح أو بالعمؿ 
 . 1(الخيري، برد لصاحب الحؽ حقو، فيو قضاء أحيانا وتنفيذا إداري أحيانا

قضاء إسبلمي يتواله ولي األمر ومف )ماجد راغب الحمو بأنو /    ومف التعاريؼ المعاصرة أيضا، تعريؼ د
 ، 2(ينيبو مف ذوي الييبة وعمو المكانة، يختص برفع الظمـ الواقع مف رجاؿ السمطة وأولي الجاه عمى األفراد

نوع خاص مف القضاء منفصؿ عف القضاء العادي ويقـو إلى جانبو بفصؿ في )كما عرفو الرفاعي بأنو 
التظممات والخصومات، التي يكوف أحد طرفييا أو كبلىما مف ذوي القوى والجاه والنفوذ، سواء استمد ذلؾ مف 

وظيفة قضائية إال أنيا )، وكما عرفو عبد الكريـ زيداف بأنو 3(عممو الوظيفي الذي يقوـ بو أو بأي سبب آخر
. 4(أوسع مف وظيفة القاضي العادي

   عمما أف قضاء المظالـ اإلسبلمي النشأة أطمؽ عميو آنيا مصطمح القضاء اإلداري المتعمؽ بالمنازعات 
اإلدارية  ، و قضاء المظالـ يعتبر وجوده كضرورة حتمية مف اجؿ إنصاؼ مف يتظمـ مف أفعاؿ وتصرفات 
ذوي النفوذ والسمطة ، مف أعواف الدولة وأصحاب المراكز والقوى ممف يستمدوف قوتيـ مف االتصاؿ بسمطة 
حبلؿ العدؿ، وىذا يستيدؼ أف  الحكـ أو أشخاصيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فيو أداة لرفع الظمـ وا 
تكوف السيادة لمشريعة عمى الكافة مف حكاـ ومحكوميف عمى السواء، أي يقصد بقضاء المظالـ إنصاؼ 

المتظمميف وزجر المتنازعيف بسرعة وحسـ، ال يستطيع القاضي العادي وانما يستطيع ولي االمر بحكـ سمطانو 
 و الظمـ ما يقصد بو 5النافذ وىيبتو المعتبرة وقدره الجميؿ، مثمما أشار إليو العبلمة ابف خمدوف في مقدمتو

التعدي مف الحكـ إلى الباطؿ قصدا ، أو االنتقاص بحقوؽ الغير أو األمف أو الحرية أو النشاط، أي أف الظمـ 
. ىو االعتداء عمى الناس في أمواليـ وممتمكاتيـ بصفة عامة 

النصرة وأما في االصطبلح ىي تنفيذ القوؿ عمى الغير جبرا، فيقوؿ ولي الشيء :  يقصد بالكالية لغة ػ 

والية أي ممؾ أمره وقاـ بو، و واله األمر أي جعمو وليا عميو، فوالية المظالـ ىي عبارة عف نصرة المظمـو 
زالة أسبابيا بإعادة الحقوؽ إلى أصحابيا  عادة الحؽ بو، و بتعبير آخر ىي النظر في مظالـ األفراد وا  وا 

 : الشرعييف، عمما أف المظالـ نوعيف
. ما يتعمؽ بظمـ القائميف عمى أمور األفراد أي شاغر الوظائؼ العامةأ ػ 

                                                           
  .343سليماف الطماكم، عمر بن اخلطاب كأصوؿ السياسة لإلدارة احلديثة،دراسة مقارنة، مرجع سابق ص / ػد1
    .7 ك6راجع داكد الباز، أصوؿ القضاء اإلدارم يف النظاـ اإلسالمي، مرجع سابق، ص  - 2
 .85ـ، ص 1987الرفاعي عبد احلميد، القضاء اإلدارم، دراسة مقارنة، دار الفكر ادلعاصر، دمشق،  - 3
 .77ـ، ص 1999راغب ماجد احللو، القضاء اإلدارم، دار ادلطبوعة اجلامعية اإلسكندرية، مصر عاـ / د - 4
 .10أنظر فضيلة الشيخ بن عبد اهلل العجالف، كالية ادلظادل، مرجع سابق، ص  - 5
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. 1 ب  ػ  ظمـ األفراد العادييف بعضيـ البعض
يرى البعض أف أصؿ نشأة قضاء المظالـ إلى مموؾ الفرس، الذيف كانوا يروف أف رد المظالـ : نػشػأتػو: ثانيا

. ، مف قواعد الممؾ وقوانيف العدؿ الذي ال يعـ الصمح إال بمراعاتو
، غير أف أصحاب ىذا الرأي ليس ليـ أي دليؿ يذكر أو أي مثاؿ عمى قياـ 2 وال يتـ التناصؼ إال بمباشرتو

مموؾ الفرس بذلؾ، وليذا يرجع  نشأة والية المظالـ إلى حمؼ الفضوؿ، الذي عقد في الجاىمية بيف زعماء 
الجزيرة العربية عندما انتشرت بينيـ حمى الرئاسة، وتعددت وشاعدوا مف التغالب والتجاذب ما لـ يكفيـ عنو 

، وىذا الحمؼ عقد في دار عبد اهلل بف 3سمطاف قاىر، حيث عقدوا بينيـ حمفا إلنصاؼ المظمـو ورد المظالـ
بنو ىاشـ بنوع عبد المطمب بنو أسد، بنو زىرة وبنو تيـ، : جدعاف بف تيـ بحضور زعماء أكبر القبائؿ وىـ 

واتفقوا كميـ عمى أف ال يجدوا في مكة مظموما مف أىميا وغيرىـ ممف يدخمونيا، وما يجدرذكره ىنا ىو أف 
لقد شيدت في  ) (ص): شيد ىذا الحمؼ  قبيؿ الرسالة المحمدية ، وأقره بعد الرسالة حيث قاؿ (ص)الرسوؿ 

. 4(دار عبد اهلل بف جدعاف حمؼ الفضوؿ ولو دعيت إليو في اإلسبلـ ألجبت وما أحب أف لي حمر النعـ 

.   وقد حـر اهلل تعالى الظمـ عمى نفسو وعمى العباد وتوعد الظالميف بالعذاب األليـ:أساسو الشرعي: ثالثا
. 5(ذلؾ بما قدمت أيديكـ كا ف اهلل ليس بظالـ لمعبيد ):  يقوؿ اهلل عز وجؿ :في القرآف الكريـ -أ

  7(كما اهلل يريد ظمما لمعالميف ):  ، وقولو عز وجؿ6( كما ظممناىـ كلكف كانكا ىـ الظالميف )وقولو تعالى 
:  ،  وقولو عز وجؿ8(  أال لعنة اهلل عمى الظالميف): وقولو عز وجؿ

:  ،  وقولو عز وجؿ10( فأكحى إلييـ ربيـ لنيمكف الظالميف):  ،  وقولو عز وجؿ9(إنو ال يفمح الظالمكف) 
. 12( كال تحسبف اهلل غافال عما يعمؿ الظالمكف):  ،  وقولو تعالى11(إف الظالميف ليـ عذاب أليـ)

                                                           
 .496ـ، ص 2003، عاـ 03احملاماة، رللة قانونية تصدرىا نقابة احملامُت ٔتصر، العدد  - 1
 .78أنظر أىب احلسن ادلاكردم، االحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، مرجع سابق، ص  - 2
 .78ادلاكردم، مرجع سابق، ص  - 3
 .79ادلاكردم، مرجع سابق، ص  - 4
 .                                            182سورة العمراف، اآلية رقم  - 5
 .76سورة الزخرؼ، اآلية رقم  - 6
 .108سورة العمراف، اآلية رقم  - 7
 .18سورة ىود، اآلية رقم  - 8
 .23سورة يوسف، اآلية رقم  - 9
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 .22سورة ابراىيم، اآلية رقم  - 11
 .42سورة ابراىيم، اآلية رقم  - 12
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 2(إف اعتدنا لمظالميف نارا أحاط بيـ سرادقيا):  ، وقولو عز وجؿ1( كال يزيد الظالميف إال خسارا):وقولو تعالى
. 4{َوَما المَُّو ُيِريُد ُظْمًما ِلْمِعَبادِ }:  ، وقولو عز وجؿ3(  ما لمظالميف مف حميـ كال شفيع يطاع):، وقولو عز وجؿ
. 5(يكـ ال ينفع الظالميف معذرتيـ كليـ المعنة كليـ سكء الدار):  وقولو جؿ شأنو

مف ظمـ قيد شبر مف )، (ص)حيث يقوؿ خير األناـ محمد، :ب ػ في الػسنة الػنبػكيػة الػشريفػة 

،ثـ 7(إف اهلل ال يممي لمظالـ، فإذا أخذه لـ يفمتو  )،  (ص) ،  ويقوؿ الرسوؿ، 6(األرض طوقو مف سبع أرضيف
 ، ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ 8(ككذلؾ أخذ ربؾ إذا أخذ القرل كىي ظالمة إف أخذه ألـ شديد)قرأ قولو تعالى 

 ، 9(واتؽ دعوة المظمـو فإنو ليس بينيا وبيف اهلل   حجاب )في حديث طويؿ، وجيو إلى مبعوث في اليمف 
مف كانت عنده مظممة ألخيو، مف عرضو أومف شيء في تحممو مف اليـو قبؿ أف ال )، (ص )ويقوؿ النبي، 

ف لـ يكف لو حسنات أخذ مف سيئات  يكوف دينارا وال درىـ إف كاف عمؿ صالح أخذ منو بقدر مظممة، وا 
 ،  11(اتقوا الظمـ فإف الظمـ ظممات يـو القيامة  )، (ص )ويقوؿ أيضا النبي الكريـ،.10(صاحبو محمؿ عميو

يا عبادي إني حرمت الظمـ عمى نفسي،  ):  في الحديث القدسي    (ص):  وقاؿ 
 . 12(وجعمتو بينكـ محرما 

: مػراحػؿ تػطػكر قػضػاء الػمػظػالػـ : الػفرع الػثانػي
وال تكفي ىذه االطروحة لمتفصيؿ –ألنيا عبر لمف يعتبر -الحديث عف ىذه المراحؿ يحتاج إلى مؤلفات إف 

فييا وليذا سنحاوؿ التمخيص قدر اإلمكاف ، ولقد مر القضاء االداري في صدر اإلسبلـ بمرحمتيف ىما، مرحمة 
 . القضاء الموحد ثـ مرحمة القضاء المزدوج
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إف تمؾ الفترة ليست في حاجة  إ ) : (ص)القضاء في عيد الرسكؿ )مرحمة القضاء المكحد : أكال 
إلى عيد ممؾ بف مرواف، الذي يعتبر أوؿ ما  (ص)لى قضاء متخصص لممظالـ، وىي تبدأ مف عيد الرسوؿ 

باشر عيد المظالـ عمى وجو التخصيص ، حيث يتفرغ إلى ما أسند إليو والذي يقمد والية القضاء عمى وجو 
تغمر بنورىا القموب فتحيي  (ص)التحديد، ويرجع السبب في ذلؾ إلى أف الدعوة كانت في زمف الرسوؿ 

الضمائر وتضاعؼ الشعور باإلثـ، ففي حالة ما إذا وقع المحظور لجأ إلى صاحب الدعوى يستوضحو فيما 
عندئذ محترما لذاتو حيث  (ص)يتعمؽ باألشياء الغامضة مف األمر ويستجميو ما خفي عميو، وكممة الرسوؿ 

ينفذه الخصـو طواعية دوف حاجة إلى جبر أو إكراه، وليذا نجد أنو ىناؾ حرص شديد مف جانب الرعاة 
والرعية عمى احتراـ مبدأ الشرعية باعتباره أحد المبادئ األساسية التي قررتيا الشريعة  

كاف يتولى بنفسو رفع المظالـ التي تصؿ  (ص) ، وىذه المرحمة أي مرحمة القضاء في عيد الرسوؿ 1االسبلمية
إليو مف عند الوالة، ففي ىذا اإلطار يروى في صحاح السنف أف خالد بف الوليد، رضي اهلل عنو، قتؿ مقتمو في 

ذلؾ وأرسؿ عمي بف أبي طالب، رضي اهلل عنو،  (ص)خذيمة بعد أف أعمف أىميا الخضوع، فاستنكر النبي 
إلى ىذه القبيمة ليرفع عنيا ىذه المظممة بأف يدفع دية فتبلىا عمى اعتبار أف القتؿ وقع خطأ رغـ أنو حدث في 

الميـ إني أبرأ إليؾ مما فعؿ ): الدية ودفع بدؿ األمواؿ، ثـ اتجو إلى ربو يقوؿ (ص)وأدى النبي - ميداف القتاؿ
قد مارس ىنا سمطتو القضائية التي تتضمف رد المظالـ، التي تجيز ( ص)، وبذلؾ يكوف الرسوؿ   (خالد

 . 2لصاحبيا تتبع مظالـ الوالة بدوف التوقؼ عمى رفع المظممة
يعتبر أوؿ مشرع باإلنصاؼ في اإلسبلـ، والنتصافو لمناس مف نفسو،  (ص)   وما يجدر ذكره ىنا أف الرسوؿ 

واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة حفمت بيا سيرتو المشرقة وذكرتيا في باب تواضعو وعدلو، وخبر مثاؿ ما ذكره 
دينا عميو، فذب  (ص)حيث جاء زيد بف سعنة قبؿ اسبلمو يتقاض النبي  (الشفا)القاضي عياض في كتابو 

إنكـ يا عبد المطمب مظؿ ػ أي أىؿ مطاؿ وتأخير الديوف : ثوبو عف منكبو وأخذ بمجامع ثيابو وأغمظ لو ثـ قاؿ
أنا وىو كنا إلى ): يبتسـ ويقوؿ (ص)ػ فأنتيره عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، وشدد لو في القوؿ، والنبي 

غير ىذا منؾ أحوج يا عمر، تأمرني بحسف القضاء وتأمره بحسف التقاضي، ثـ قاؿ، لقد بقي مف أجمو ثبلث، 
، وكما كاف 3وأمر عمر يقضيو مالو ويزيده عشريف صاعا لما روعو، فكاف ذلؾ سبب دخولو في االسبلـ

يتخير لوالية الواليات أصمح المسمميف، ويمنع عنيا مف يرى أنو غير أىؿ لحكميا، ويقوؿ النبي  (ص)الرسوؿ 
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مف ولى مف أمر المسمميف شيء، فولى رجبل وىو يجد مف ىو أصمح منو فقد خاف اهلل ورسولو )، (ص)
تعتبراف مف األسس الصالحة لمحكـ  المتاف كتقـك الكالية الصالحة عمى ركنيف ىما القكة كاألمانة، (والمؤمنيف

، عمما أف القوة يقصد بيا القوة في الحكـ بيف الناس بالعدؿ الراشد كالمتطكر كفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية
. 1والعمـ بأمور الديف والقدرة عمى تنفيذ األحكاـ الشرعية

ألبي ذرالغفاري عندما سألو اإلمر، أنت ضعيؼ وىي أمانة، وىي يـو القيامة خزي  (ص) ولقد قاؿ الرسوؿ 
،  والقوة ليس معناىا التي يجب أف يتصؼ بيا الحاكـ ، ىو 2وندامة، أما مف أخذىا بحقيا وأدى ما عميو فييا

نما يجب أف تكوف قوتو أف يرى الحؽ ويعمؿ  أنو يكوف القاضي أو الحاكـ سيفا مسمطا عمى رقاب الناس، وا 
عمى إظياره ويرى الباطؿ ويعمؿ كؿ ما بوسعو عمى اجتنابو، عمى اف يجعؿ لرعيتو الحؽ في اف يشيرواعميو، 

وأف يعارضوه معارضة أمينة ما ال يقنعيـ مف تصرفاتو، وبيذا تشب الحافز التي تميـ المحكوميف القوة 
 ،  وأف األمانة في الشريعة الغراء ترجع إلى مراقبة 3والشجاعة في ابداء الرأي والمشاركة في حمؿ المسؤولية

. 4اهلل وخشيتو ، وأف ال يشتري بآيات اهلل ثمنا قميبل
بقمع نخؿ  (ص)   وفي مثاؿ حي آخر مما يمكف اعتباره مف قبيؿ التصدي لمظالـ األفراد، ىو حكـ الرسوؿ 

رجؿ مف ألنصار، كاف يدخؿ  (بستاف)كاف لصمرة ابف جندب نخؿ في حائط  (ص)في الغير، حيث روي أنو 
ليذا  (ص)وما يمقاه مف سمرة ، فقاؿ الرسوؿ  (ص)عميو ىو وأىمو فيؤذيو فقاـ األنصار بالشكااية إلى الرسوؿ 

أنت  (ص)األخير، بعو، فرفض، قاؿ فأخمعو، فأبى، ثـ قاؿ ىبو ولؾ مثميا في الجنة، فأبى، وقاؿ الرسوؿ 
قد اصدر حكما في خصومة قضائية  (ص)مضار، ثـ قاؿ لؤلنصاري اذىب فاخمع نخمو، ىكذا يكوف الرسوؿ 

، وكاف مف الممكف أف يقضي ببيع النخؿ جبرا عف صاحبو عمى أف يدفع لو األنصاري ثمنو في مقابؿ 
وقد –االحتفاظ بو قائما، وما كاف لسمر أف يمتنع عف تنفيذ الحكـ ولكف رفضو ببيع نخمو أو ببيعو لؤلنصاري 

إلى اف ينزؿ عقوبة مالية عمى سمر وذلؾ بحكـ بخمع نخمو دوف  (ص)دعي الرسوؿ -ثبت أف وجوده ضار بو
في ىذه الحالة نجده لـ يصدر حكما ينيي الخصومة ويردع الظالـ إلساءتو استعماؿ  (ص)عوض، والرسوؿ 

حقو لتعنتو مع صاحب البستاف، بؿ قضى بقمع النخؿ وىو بذلؾ يجاوز حكـ القضاء ويخؿ في نطاؽ نظر 
 .   5المظالـ الذي تتجمى فيو السياسة الشرعية مف اجؿ تحقيؽ المصمحة العامة
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رجميف اختصما إليو : كاف قضاؤه اجتيادا ال وحيا، لقد روي أنو قاؿ (ص)    و الجدير بالذكرىو أف الرسوؿ 
نكـ تختصموف إلي ولعمى بعضكـ يكوف ألحؽ بحجتو مف بعض فأقضي لو بشيء مف ) إنما أنا بشر مثمكـ، وا 

باإلقرار ( ص)، أما بالنسبة لطرؽ االثبات حيث كانت عند الرسوؿ (حؽ أخيو، فإنما اقضي لو قطعة مف نار
البينة عمى مف ): أنو قاؿ (ص)والبينة واليميف شيادة الشيود والقسامة والفراسة وغيرىا، وليذا فقد روي عنو 

. 1(أمرت أف أحكـ بالظاىر واهلل يتولى الستائر)، (ص)، وقاؿ (ادعى واليميف عمى مف انكر
ف الرسوؿ  يرى أف الجميع أماـ الشريعة السمحاء سواء يسري عمى الحاكـ منيا ما يسري عمى  (ص)      وا 

المحكـو وتطبؽ أحكاميا عمى الصغير والكبير دوف تمييز، لمركز اجتماع أو اعتبار وظيفي وىو ما يتجمى 
أييا الناس مف كنت جندت لو ظيرا فيذا ظيري فميستقدمني ومف كنت شتمت لو ) (ص)بكؿ وضوح بما قالو 

 (عرض فيذا عرضي فميستقدمني ومف أخذت لو ماؿ فيذا مالي وال يخشى الشحناء فيذه ليست مف شأني
ذا سرؽ )أنو قاؿ  (ص)ويروى أيضا عنو  إنما اىمؾ الذيف مف قبمكـ أنيـ كانوا إذا سرؽ فييـ الشريؼ تركوه، وا 

  2.(فييـ الضعيؼ أقاموا عميو الحد والذي بنفسي بيده ولوأف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا
حرص والخمفاء الراشديف مف بعده عمى رفع الظمـ عمى األفراد ومباشرتيـ  (ص)    وىكذا نرى أف محمدا 

فالجدير بالذكر انيـ . النظر في المظالـ، وحرصيـ عمى تكميؼ عماليـ ووالتيـ بردع الظمـ ورد الحقوؽ ألىميا
لـ يفردوا لممظالـ قضاء متخصصا، فمـ ينتدب أحدىـ لمنظر في المظالـ، النيـ مف شدة حرصيـ عمى تطبيؽ 
نما اقتصر فض المنازعات بينيـ عمى القضاء، إال أف ىذا الوضع لـ يستمر  العدؿ لـ يحتاجوا إلى ذلؾ ، وا 
النتشار الفساد بيف األفراد بعد مقتؿ االماـ عمي ومجاىرتيـ بالظمـ فمـ تعد الزواجر والنواىي ولـ تعد تكفييـ 

. 3المواعظ والحكـ واحتاجوا إلى قاض  مختص لبحث المظالـ

لقد قاـ الخمفاء الراشدوف بالتصدي لمنظر في المظالـ بعد : أماالػقضاء في عػيد الخػمفاء الراشػديف 
وذلؾ بتتبع مظالـ الوالة بدوف التوقؼ عمى رفع مظممة، حيث كاف أبو بكر الصديؽ، رضي اهلل  (ص)الرسوؿ 

، 4عنو، يقوـ بكشؼ أحواؿ عمالو، كما يقـو باختيار أكثرىـ عمما وعمبل ويحاسبيـ بعد فراغيـ مف أعماليـ
النشغالو عف تنظيمو بحروب الرد ومانعي  (ص)وبقي القضاء في عيد أبو بكر كما كاف في عيد الرسوؿ 
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 ، و أبرز الصديؽ رضي اهلل عنو، خصائص الحاكـ المثالي، ويتجمى ذلؾ في خطبتو األولى عندما 1الزكاة
ف اسأت )تولى أمر المسمميف حيث قاؿ  أييا الناس إني وليت عميكـ ولست بخيركـ إف احسنت فأعينوني وا 

فقوموني، أال إف الضعيؼ عنكـ قوي عندي حتى آخذ الحؽ لو، أال إف القوي ضعيؼ عندي حتى آخذ الحؽ 
 . (منو، أطيعوني ما أطعت اهلل ورسولو، فإذا عصيتو فبل طاعة لي عميكـ 

    وما يستفاد مف ىذه الخطبة ىو أف أبو بكر الصديؽ، رضي اهلل عنو، وضع في إطار مف الذمة والصدؽ 
مسؤوليات الحاكـ األميف، وكما قاـ بكشؼ عف جوىر والة األمور الصالحيف المقسطيف، وبذلؾ قد يكوف قد 
أعطى عيدا لمناس باف يعدؿ فييـ، فبل يمكف أف تمنعو سطوة الظالـ مف أف ينصؼ منو المظموـ، وال يحوؿ 
ذا أعطى الحاكـ القدوة الحسنة  حمؼ لمظموـ أف ينصفو ممف ظممو، ألنو إذا صمح الرعاة صمحت الرعية ، وا 
مف نفسو لقد بمغ العظمة وأجاد التأثير في الرعية، وا نقاد المرؤوسيف إلى طاعة أوامره ، وتكوف طاعتو واجبة 

. 2طالما ناصر الحؽ، وقاد مف تحت واليتو إلى سبيؿ الرشاد
      وكاف الصديؽ رضي اهلل عنو، قد عيد إلى عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بوالية القضاء، فظؿ سنتيف 

حكمت فعدلت )، حتى قيؿ عنو في حقو 3ال يمجأ إليو متخاصماف نظرا لما عرؼ عنو مف الحـز والقوة والعدؿ
. (فأمنت فنمت يا عمر

كاف يجمس في مجمسو لسماع كؿ دعاوي  (ص)       إف الصديؽ رضي اهلل عنو، بعد وفا ة الرسوؿ 
وتظممات المتظمـ وشكاوييـ المختمفة وينتصر ألصحاب الحؽ ويزجر المعتديف عمى حقوؽ الغير، وكتب 

التاريخ اإلسبلمي وسير الخمفاء الراشديف، يشيد عمى مواقؼ إقامة أبي بكر الصديؽ، رضي اهلل عنو، لوالية 
وبعد . 4المظالـ الشيء الكثير مف أعمالو النيرة والقدوة الحسنة لؤلجياؿ البلحقة في التاريخ اإلسبلمي الذىبي

تولي عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، الخبلفة عمؿ عمى اصبلح القضاء بما يتماشى مع حاجة الدولة 
اإلسبلمية وما وصمت إليو مف اتساع سواء في الرقعة أو زيادة المسمميف وحاجاتيـ إلى مف يقضي فيما بينيـ، 

حيث عيف القضاة وأناب الوالة لتولية القضاة أو لمقياـ بوظيفة القضاء، وكما قاـ أيضا بتنظيـ القضاء بكؿ 
 . 5أبعاده حيث كاف أوؿ مف استحدث السجف في اإلسبلـ

      كما قاـ أيضا بتبييف مدلوؿ االختصاص المكاني والموضوعي لمقضاة، الذيف كانوا مستقميف عف الخميفة 
أوالوالي أنذاؾ، ففي حالة حدوث ألحد الوالة خصومة أو منازعة، فإنما ينزؿ إلى ساحة القضاء مع خصمو 
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في حالة وجود النص ، وأما  (ص )كبقية أفراد الرعية،عمما أف القضاة كانوا يحكموف بكتاب اهلل وسنة رسولو
يجاد الحموؿ  ال يعتمد عمى الرأي واالجتياد الستنباط األحكاـ وا  في حالة عدـ وجود نص، اإلجماع إف وجد، وا 

. 1المناسبة لممنازعة المعروضة عمييـ
    ويعتبر عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، مف أبرز الخمفاء الراشديف، الذي كاف يتابع المظالـ الواقعة مف 

إني لـ استعممؾ عمى دماء المسمميف وال عمى )الوالة، حيث كاف عندما يختار الوالي يأخذ  بيده ويقوؿ لو 
 ، وأوؿ عمؿ قاـ بو الفاروؽ 2(أعراضيـ ولكني استعممؾ لتقيـ فييـ الصبلة وتقسـ بينيـ وتحكـ فييـ بالعدؿ

عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، ىو بعد توليو الخبلفة مباشرة، عزؿ خالد بف الوليد، رضي اهلل عنو عف قيادة 
بعد أف نطؽ  (مالؾ بف نويرة )الجيش، رغـ مكانو في قيادة الحروب اإلسبلمية وانتصاراتو الرائعة بسبب قتمو 

بالشيادة، رغـ إعطاء أبو بكر قبؿ موتو ديتو مف بيت ماؿ المسمميف، إال أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 
. 3(إف في سيؼ خالد لرىقػا)لـ يعتبر ذلؾ رفعا لمظمـ الذي لحؽ بالقتيؿ وبأوليائو فعزلو وىو يقوؿ، 

     إف مسؤولية الفاروؽ عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو ، لـ تقؼ عند حسف اختيار والتو وتوجيييـ فقط 
بؿ إلى إقامة كؿ الضمانات التي تجعؿ واليتيـ عمى الناس رخاء وأمف، وطريقتو أف يجعؿ الحاكـ تحت رقابة 
المحكوـ ، فيو الذي يقـو بالتصدي وبنفسو فورا لمتحقيؽ في كؿ شكوى يرفعيا المظموـ عمى حاكـ مف الحكاـ 

أو واؿ مف الوالة، وىو الذي يتبع بكؿ يقظة أعماؿ والتو في كؿ مكاف وزماف، حيث يقـو بإرساؿ العيوف 
لمكشؼ عف أحواليـ وأعماليـ، وتممس أخبارىـ حتى قيؿ أنو كاف عممو بمف نأى مف عمالو ورعيتو كعممو بمف 

بات معو في مياد واحد، وكما يقـو الفاروؽ عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، في موسـ الحج شخصيا، 
أييا الناس إني واهلل ألبعث )وعمى مؤل األعداد الكثيرة مف حجاج المسمميف، جمع والتو ويخطب فييـ قائبل 

عمالي إليكـ ليضرب أبشاركـ وال ليأخذوا أموالكـ ، ولكف أبعثيـ إليكـ ليعمموكـ دينكـ وسنة نبيكـ، فمف فعؿ بو 
، ثـ يقؼ عمر بف العاص، رضي اهلل عنو، (سوى ذلؾ فميرفعو إلي، فو الذي نفسي بيده ألمكننو مف القصاص

أرأيت إف كاف رجبل مف المسمميف واليا عمى رعيتو فأدب بعضيـ أقتقتص منو، فيقوؿ عمر، رضي اهلل )ويقوؿ 
مف كنت جمدت : )، ويقوؿ(، يقتص مف نفسو(ص)عنو، إي والذي نفسي بيده ألفعمف، فقد رأيت رسوؿ اهلل،  

 ،كما كاف عمر، رضي اهلل عنو، يرى أف تقاـ العقوبة عمى الذي يخطأ مف 4(لو ظيرا فيذا ظيري فميستقدمنو 
االمة ال فرؽ بيف حاكـ ومحكوـ، وكما يجب عمى االمة أف تساعد المجني عميو حتى ينفذ الحكـ الشرعي، قاؿ 
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  ،  ضؼ إلى ذلؾ لقد كاف الفاروؽ، عمر 1( فمف اعتدل عميكـ فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدا عميكـ ): تعالى
لقد كاف عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو مف اكثر . بف الخطاب ال يصدر حكما وىو في معزؿ عف األمة

الناس استشارة لممسمميف في جميع شؤوف الحكـ، وبعد أف تتضح أوجو الرأي المختمفة تجيء ممكات عمر 
باختيار الحكـ السميـ وحؿ النزاع المعروض عميو، وعمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، بمغ مف الفراسة درجة لـ 

، حيث لو كاف الحد أف يستغني عف الفراسة برأيو، لكاف مف األوائؿ  (ص)يبمغيا غيره مف أصحاب الرسوؿ 
الذي يمكف أف يستغني برأيو، إال أنو كاف عكس ذلؾ ، وما أكثر الصور التي كاف رضي اهلل عنو، يستشير 

فييا الصحابة رضواف اهلل عمييـ، ال يتسع المجاؿ لذكرىا ىنا، وكذلؾ مف الصور العممية لعدؿ عمر الخطاب 
رضي اهلل عنو، ما روى مف قضائو لمضحاؾ بف خميفة األنصاري بإعداد الخميج في ارض محمد بف مسممة، 
حيث أراد الضحاؾ أف يشرع في عمؿ خميج لكي تروى منو ارض يمتمكيا، وال يمكف أف يصؿ ىذا الخميج إال 
بمروره باألرض التي يمتمكيا محمد بف مسمـ، وعندما عرض األمر عمى ىذا األخير رفض، فقاؿ لو الضحاؾ 

لما تمنعني وىو لؾ  منفعة تشرب منو أوال وآخرا وال يضرؾ؟ وعندما أصر محمد بف مسمـ عمى موقفو مرور  )
الخميج بارضو، رفع الضحاؾ االمر إلى امير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، الذي دعي بالفور 
مسمـ، وسألو لما تمنع أخاؾ ما ينفعو وال يضرؾ؟ فإذا بو يقوؿ ىذا ممكي وأنا صاحب الحؽ، فقاؿ عمر بف 

أمرعنو الحاكـ عمر بف |الخطاب رضي اهلل عنو، واهلل ليمرف الماء ولو عمى بطنؾ، ثـ أمر الضحاؾ ما 
. 2الخطاب بو

     لقد وصؿ اجتياد عمررضي اهلل عنو إلى درجة أف وصؿ أف أسقط عقوبة السرقة في عاـ المجاعة، 
عندما انتابت الناس في زمانو حالة جدب وفقر صار حياليا مضطريف إلى احياء نفوسيـ بأخذ ماؿ غيرىـ 
ال ماتوا جوعا، وتمؾ ىي حالة الضرورة ، ومف المقررشرعا أف الضرورات تبيح المحظورات،  دوف اذنيـ وا 

وأصبحت تمؾ األمواؿ مباحة لمناس شرعا، وكذاؾ تقديـ المصمحة العامة عف المصمحة الخاصة، وبالتالي فإنو 
ىناؾ اذف مف المصمحة العامة التي تعتبرىي أساس كؿ تشريع يقوؿ ابف حـز مف سرؽ مف جيد أصابو، فإف 

نما أخذ حقو فإف لـ يجد إال شيء   اخذ مقدار ما يغيث بو نفسو فبل شيء عميو، وا 
 ،  وكاف عمر 3واحدا فيو فضؿ كثوب واحد أو لؤلؤة أو بعير أف نحو ذلؾ فأخذه كذلؾ فبل شيء عميو أيضا

بف الخطاب رضي اهلل عنو كاف رحيما بالناس وميتما بمشاكميـ بصورة ابيرت االبصار، وبطيعة الحاؿ ىي 
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ممارسة خارقة لمسؤولية الحكـ التي حمميا أمير المؤمنيف بأمانة فائقة حيث ضرب أروع األمثمة في تحسس 
، ومف أروع األمثمة في تشدده في رفع المظالـ إلى درجة أنو يحمي الناس مف  1أحواؿ الراعية حكاما ومحكوميف

السنة الوالة لمف أصواتيـ فقط حيث شكى إليو عربي باف عمر بف العاص قاؿ لو في جمع مف الناس بالمسجد 
أف آمنت باهلل، ويأمر عمر بعد أف ثبت االتياـ بأف يضرب = يا منافؽ، ويقوؿ االعرابي، واهلل ما نفقت منذ

االعرابي عمرابف العاص أصواتا في الجمع الذي شيد تنفيؽ عمر، ولو اف يعفو الرجؿ، وقد نفذ الرجؿ العفو 
. 2بعد أف امتثؿ عمر ابف العاص لمقصاص

      ومف سمسمة عمر رضي اهلل عنو في دفع المظالـ وخاصة إذا وقعت مف كبار المسؤوليف، أنو كاف إذا 
شكا إليو شاؾ مف أي عامؿ، بادر بتحقيؽ الشكوى وأوقؼ لذلؾ أحد ثقاتو وىو محمد بف مسممة، وكما كاف 

ذا حضروا وتـ عقدىـ نادى بالناس  عمر رضي اهلل عنو، يأمر عمالو في الخارج أف يحضروا لو في الموسـ، وا 
أييا الناس، إني لـ أبعث عمالي عميكـ ليصوب مف ابشاركـ وال مف اموالكـ إني بعثتيـ )بحضور ىؤالء العماؿ 

،كما سمؼ اإلشارة إلى ذلؾ، ولقد كاف الفاروؽ 3(ليحجزوا بينكـ، ويقسموا فيئكـ بينكـ فمف فعؿ بو غير ذلؾ
. 4يوكؿ قضاء المظالـ في بعض األحياف إلى القاضي أبو إدريس الخوالني

      وبناء عمى ما سبؽ نستنبط أف فترة حكـ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو تعتبر مف األزمنة البلمعة في 
العصر اإلسبلمي حيث تعتبر المثؿ األعمى في الفكر اإلسبلمي، مف حيث نظاـ الحكـ سواء عمى الصعيد 
ذا كاف كؿ مف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة قد ارسي الكثير في نظاـ  النظري أو التطبيؽ العممي، وا 
الحكـ إال أف تفصيؿ ىذه األسس ومبلئماتيا بالظروؼ المتغيرة كاف عمبل شخصيا ألمير المؤمنيف، يكشؼ 

. عف عبقرية فذة و استعداد فطري لمقيادة 
ندر في الدولة اإلسبلمية مف نظاـ لـ تكف لو        )       وفي ىذا المعنى يقوؿ األستاذ عباس محمود العقاد 

أولوية فيو افتتح تاريخ واستيؿ حضارة، وانشأ حكومة ورتب ليا الدواويف ونظـ فييا أصوؿ القضاء واإلدارة 
اتخذ ليا بيت ماؿ، ووصؿ بيف اجزائيا بالبريد وحمي ثغورىا بالمرابطيف وصنع كؿ شيء في الوقت الذي يجب 
أف يصنع فيو، وعمى الوجو الذي يحسف بو االبتداء، فأوجز ما يقارؼ فيو، أنو وضع دستورا لكؿ شيء، وترؾ 

                                                                                                                                                                                              

زلمد سادل مذكور، . 105 ك104ـ، ص 1972عبد العظيم شرؼ الدين، تاريخ التشريع اإلسالمي، سنة / د. 22، ابن قيم اجلزية، ص 03ادلوقعُت، ج 
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وقياـ عمر بذلؾ كمو مع )،وعمؽ عمى ذلؾ الدكتور سميماف الطماوي  (قائما عمى أساس لمف شاء أف يبني عميو
تمسكو بحكـ اإلسبلـ نصا وروحا فيو ابمغ الرد عمى الدعوى المغرضة، الف اإلسبلـ يحوؿ دوف التحضر ودوف 

لى  االخذ باألساليب العممية، والعيب ال يكمف في تعاليـ اإلسبلـ السميح ولكف يرجعوا إلى الجمود الذىني وا 
العجر عف بموغ مراتب االجتياد، التي تكفؿ استندا ما يناسب ظروؼ المجتمع اإلسبلمي المتغير مف أصوؿ 

 . 1اإلسبلـ الثابتة
  حافظ عمى األوضاع الموروثة عف عمر بف الخطاب رضي اهلل كبعد تكلي الخميفة عثماف بف عفاف       

عنو، وكما اعتمد في مأشورتو عمى مف اعتمد عميو الشيخاف مف قبؿ، وكما احتفظ في بعض الواليات عمى 
بعض مف كانوا عماال لعمر بف الخطاب، ثـ عمى أناس مف اىمو وعشيرتو حيث أنو لـ يكف مبتدعا بؿ كاف 
متبعا فواصؿ السير الذي بدأه عمر بف الخطاب، واستمر في تطوير القضاء، ويشيد لو أنو أوؿ مف اتخذ 

لقد وضع لكـ عمر ما ) ،  ويعتبر أوؿ مف كتب إلى أمراء االجناد 2لمقضاء دارا بعد أف كاف يعقد في المسجد
لـ يغب عنا، بؿ عمى ما ال منا، وال يبمغني عمى أحد منكـ تغيير وال تبديؿ، فيغر اهلل ما بكـ ويستبدؿ بكـ 

 ، و لقد كاف عثماف رضي اهلل عنو يراقب عمالو ويتتبع المظالـ ويعزؿ مف يتحقؽ بظممو ، وكتب 3(غيركـ
ف أعدؿ السيرة أـ تنظروا في أمور المسمميف، وفيما عمييـ )إلييـ  فإف اهلل أمر األمة أف يكونوا رعاة ، أال وا 

 . 4وتعطوىـ ماليـ وتأخذوا ما عمييـ، ثـ تثبتوا بالذمة وتعطوىـ الذي ليـ وتأخذوىـ بالذي عمييـ
    وما يجدر ذكره ىو أنو لـ يندب رضي اهلل عنو أحدا في القضاء بؿ كاف يتصدى لمخصومات بنفسو، وكاف 

في منشوراتيـ في الحكـ الذي يتواصؿ إليو، فإف وافؽ رأييـ رأيو أمضاه  (ص)يستدعي كبار صحابة الرسوؿ 
ال نظر في االمر فيما بعد،والخميفة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو كاف مف الحريصيف عمى نصرة المظموـ  وا 
وزجر المعتديف عمى حقوؽ المسمميف ورفع الظمـ عنيـ، وكاف يأمر عمالو بإقامة العدؿ بيف الناس، حيث قاؿ 

. 5(إني مع الضعيؼ عمى القوي ما داـ مظموما إنشاء اهلل )قولتو المشيورة رضي اهلل عنو 

يعتبر قضاء المظالـ في ىذه الفترة والية مستقمة عف والية القضاء يختص : الػقػضػاء الػمػزدكج : ثانيا

. 6بنوع معيف مف المنازعات والمشاكؿ ويباشره الخمفاء أو نوابيـ
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 ،  بعد مقتؿ عثماف بف عفاف رضي اهلل عيد عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنوإف قضاء المظالـ  في 
عنو، كثرت الفتف وكذلؾ كثرت المظالـ عمى الضعفاء، وتعرض حقوؽ المسمميف لمضياع والظمـ مما دفع 

بالخميفة الرابع عمي بف ابي طالب أف يكوف حريصا عمى حماية العدؿ قوامو نصرة المظمـو ونشر العدؿ عمى 
، 1كافة المسمميف، وعمى ىذا السموؾ القوي درج الخميفة رضي اهلل عنو، حيث جمس بانتظاـ لمنظر في المظالـ
وكاف يقوـ بمراقبة عمالو و والىـ بالنصح واإلرشاد، حيث لـ يخالؼ منيج مف سبقوه في القضاء أي منيج 
أسبلفو الثبلثة في االعتماد عمى كتاب اهلل أوال واف لـ يجد نصا لجأ إلى السنة النبوية الشريفة، فإف لـ يجد 

فإف لـ يجد اجتيد ،   والجدير بالذكر أف اجتياده كاف  (ص)عوؿ عمى ما اتفؽ عميو رأي صحابة الرسوؿ 
نما يكوف مقيدا عمى اف يكوف ما ينتيي اليو 2مضرب المثؿ في القوة والتمكف مف استخراج الحكـ واستنباطو ، وا 

. 3متفقا مع نصوص الشريعة اإلسبلمية ومبادئيا العامة وروحيا التشريعية
. 4يـو عينو واليا عمى مصر وخير دليؿ عمى ذلؾ (األشتر النخعي)    وما كتابو الذي ارسؿ بو إلى 

ليست مطمقة بؿ ىي  ( فإذا عزمت فتككؿ عمى اهلل )  ونستنتج أف سمطة الحاكـ او القاضي في قولو تعالى 
مقيدة بالمصمحة التي تتوخاىا الشريعة اإلسبلمية الغراء ، حيث أنو ليس لمحاكـ بعد الرجوع ألىؿ الخبرة 

واالختصاص، اف يخرج عف الطريؽ بدوف رقيب، وانما تحكمو المقاصد الشرعية وااللتزاـ بتحقيقيا ، ولقد كاف 
عمي رضي اهلل عنو، قويا في الحكـ ألنو عمى دراية بأمور الديف ومقدرتو عمى تنفيذ االحكاـ الشرعية، ويقوؿ 

، وىو مدرؾ أف وظيفة الحكـ او القضاء امانة، وىي يـو القياـ (أنا مدينة العمـ وعمي بابيا)فيو  (ص)الرسوؿ 
. خزي وندامة إال مف اتخذىا بحقيا وادى الذي  فييا 

استعاف عندما اتسعت الدولة اإلسبلمية ببعض أصحابو في القضاء ومنيـ االماـ عمي  (ص)     إف الرسوؿ 
الذي بعثو وىو شاب إلى اليمف ليقضي بيف الناس، واحسف واقعة ىو مثاؿ ىو لجوء عمي رضي اهلل عنو 
بنفسو وىو امير المؤمنيف الى القاضي صاحب المظالـ مختصما ييوديا في درعو الذي فقده، وطمب منو 

القاضي اف يأتي بشاىديف وجاء بابنو الحسف ومواله قنبر وكاف االماـ عمي يرى قبوؿ شيادة الولد ألبيو، بينما 
يذىب القاضي بخبلؼ ذلؾ فمـ يأخذ القاضي بشيادة الحسف، وقبؿ بشيادة قنبر، وحكـ لصالح الييودي بممكية 
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، وىذا اف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى مدى سمطاف قاضي 1الدار، استنادا الى قاعدة الحيازة سند الممكية
. المظالـ الذي يمتد إلى الخميفة ذاتو 

     وبالتالي فإف قضاء المظالـ يعتبر سمطة مستقمة لمراقبة القضاة والموظفيف والحكاـ ومف في حكميـ 
كالشيوخ المتبوعيف وذوي النفوذ مف العمماء واالمراء وكؿ صاحب ىيبة أو سطوة ،  غير اف نظاـ والية المظالـ 

لـ يستوؼ في المجتمع اإلسبلمي شكؿ االصطبلح المحدد إال بعد عيد الخمفاء الراشديف، رضي اهلل عنيـ، 
نما كانت النازعات  ففي ىذا العيد كاف الناس بيف مف يقوده التناقص بالحؽ أو لزجر الوعظ عف الظمـ، وا 

تجري بينيـ في أمور مشتبية بوضحيا حكـ القضاء ، فإذا تجور مف جفاة أعرابيـ متجور، ثناه الوعظ أف يدبر 
. ، وقاده العنؼ أف يحسف

     إال أنو بعد انقضاء الخبلفة الراشدة ، وتغيرت الحاؿ ولـ تعد زواجر الوعظ لرد الظالـ وكبح جماحو، 
أحتيج الى نظر المظالـ ، الذي يمزج بو قوة السمطنة بنصؼ القضاء، فأفرد عبد المالؾ بف مرواف يوما 

اف يباشر النظر فييا، فكاف أبو ادريس  (ابي ادريس االودي )لمظبلمات يتصفحيا فيو، ولكنو كاف يدع لقاضيو
 . 2ىو المباشر وعبد المالؾ ىو اآلمر

إال انو ازداد جور القضاة في بعض األحياف، فبدا اف ال محيض عف  استعماؿ الشدة معيـ واإلغبلظ عمييـ، 
واف يتولى ىذا اكبر أعضاء المجتمع المسؤولية، واعزىـ سمطانا واشدىـ رىبة ، أي يجب اف يتولى ىذه الميمة 

. النبيمة الخميفة نفسو  
     وكاف اوؿ الخمفاء اخذ بيذا عمر بف عبد العزيز، رضي اهلل عنو، فقد رد مظالـ بني أمية الى أىميا، 

كؿ يـو اتقيو واخافو ): وشدد عمييـ في ىذا تشديدا ، فمما قيؿ لو إنا نخاؼ عميؾ مف ردىا العواقب، فأجاب
. 3(دوف يـو القيامة ال وقيتو

تدعوف حيراف ):      وقد روي انو خرج ذات يوـ الى الصبلة فصادفو رجؿ، ورد مف اليمف متظمما فقاؿ
عصبني الوليد بف عبد الممؾ ضيعتي، : مظموما ببابكـ، فقد أتاؾ بعيد الدار مظموـ، فقاؿ ما ظبلمتؾ؟ فقاؿ

أخرجيا مف : اصفى عبد اهلل الوليد بف عبد الممؾ ضيعة فبلف، فقاؿ: إيتي بدفتر الصوافي، فوجد فيو: فقاؿ
 . 4(الدفتر، وليكتب برد ضيعتو عميو، ويطمؽ لو ضعؼ نفعتو
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     والخميفة االموي العادؿ عمر بف عبد العزيز، عندما تولى الحكـ كاف يتولى النظر بنفسو في مظالـ 
المسمميف، حيث نصؼ وعدؿ في شكاوي الرعية، حيث كاف مثبل يقتدي بو في المساواة والعدؿ وااليصاؼ، 

ولقد كاف عمر بف عبد العزيز، رضي اهلل عنو، اكثر خمفاء بني امية اىتماما بأمر القضاء والقضاة ، فقد كاف 
 ،  وما يجدر ذكره ىو اف القضاء في العيد 1أنو تولى القضاء بنفسو، ولـ يخصص مكانا لمتقاضي بيف يديو

االموي ، ظؿ كما كاف في عيد الخمفاء الراشديف قاصرا عمى إصدار األحكاـ فيما يتعمؽ باختصاصيـ ، وأما 
ما يتعمؽ بتنفيذىا فيو مف اختصاص الخميفة أو نوابو مف الوالة، وكذلؾ تطبيؽ الحدود وكذلؾ تطبيؽ التعزيرات 

بشيأيف ىما أف القاضي كاف يحكـ بما يوحي اليو اجتياده، : إف ما يتميز بو القضاء في ىذا العصر ىو.  
 ، ولما وصمت األمور الى بني عباس، جمس جماعة مف خمفائيـ 2وانو لـ يكف متأثرا بالشؤوف السياسية

لممظالـ، وكاف أوليـ الميدي ثـ اليادي ثـ الرشيد ثـ المأموف والميتدي وىو آخر مف جمس ليا، حتى عادت 
األمبلؾ المغتصبة الى مبلكيا، وأصبح الجموس لممظالـ شيئا ينشره المحكوموف ويجزوف عميو الحاكـ حبا 

. 3وتقديرا، وليذا كاف فيما وعد بو الخميفة القاىر وىو يطمب أف يعقد النظر في المظالـ بنفسو
أدخموا عمي :    وقد عنى الميدي بالمظالـ عناية فائقة ، وكما عرؼ عنو أنو كاف إذا جمس لممظالـ قاؿ

 ، وقد أخذ نظاـ المظالـ شكبل ثابتا ومحددا في عيد 4القضاة ، ولو لـ يكف ردي لممظالـ إال لمحياء منيـ لكفى
الميدي ، حيث عمؿ عمى أف يسود أرجاء الدولة العباسية، وينتشر العدؿ بيف جميع رعاياه الذيف كسب محبتيـ 

. ورضاىـ
     وكاف عيده يتسـ بالتسامح والعفو، حيث أمر بإطبلؽ صراح كؿ مسجوف في جريمة سياسية عدى نفر 

اال مف كاف قبمو تباعا مف دـ او قتؿ،  لقد كاف الميدي محببا الى الخاص والعاـ، ألنو : قميؿ حيث كاف يقوؿ
. 5افتتح عيده بالنظر في المظالـ والكؼ عف التعسؼ وامف الخائؼ وانصؼ المظمـو وبسط يده في االعطاء

ما يستفاد منو أف  (تاريخ االندلس)     وكاف آخر مف جمس لمنظر في المظالـ وقد كاف يروي الناىي في 
الخميفة نفسو كاف يمكف التظمـ منو، وكاف عند اذ يخضع ككؿ أفراد المجتمع لئلجراءات القضائية المقررة دوف 

اف الخميفة المنصور العباسي، وىو مف ىو شموخا وسمطانا، وصؿ الى : تمييز، حيث قاؿ الناىي ما خبلصتو
المدينة حاجا فتتضمف منو الحمالوف فكتب الييـ محمد بف عمراف وىو قاضي المدينة وقت إذف يطمب لو فييا 
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أييا الناس إف أمير المؤمنيف يقرأ عميكـ السبلـ  )الحضور الى المتظمميف، فامر المنصور كاتبو أف  ينادي 
.  (قد دعيت الى مجمس الحكـ الشرعي، فبل يتبعني أحد منكـ وال يكممني وال يقـ إلي اذا خرجت : ويقوؿ لكـ

     وفي يـو النظر في القضية برز الخميفة في مئزر ورداء، وكاف يخشى اف تدخؿ إبف عمراف منو ىيبة، 
لئف فعؿ ال ولي لي والية أبدا ، وقضى القاضي لخصـو الخميفة بحقيـ، فمـ : فيتحوؿ عف مجمسو، وكاف يقوؿ

جزاؾ اهلل عف دينؾ وعف نفسؾ وعف خميفتؾ ، احسف جزائو، وأمر لو : يعارض او يغضب بؿ قاؿ لمقاضي
بعشرة آالؼ درىـ، وكاف الخميفة إذا اضطرتو بعض المبلبسات القانونية واإلدارية الى عدـ إمكانية مباشرة 

 . 1النظر في المظالـ بنفسو اناب عنو في ىذه الميمة مسؤوال كبيرا
       ويبقى النظر في والية المظالـ مستمرا وقائما بذاتو عند كؿ مف جاء بعد الدولة العباسية مثؿ الفاطمييف 
والدولة االموية التي شيدت دارا لوالية المظالـ اسمتيا دار العدؿ، وعمى ىذا األساس بقي ديواف المظالـ والية 

. مستقمة عف القضاء، ولكنو في نفس الوقت كاف خادما لو ومكمبل لو ايضا 
دعاوي - باإلضافة الى الدعاوي المدنية والجنائية–   وقد اتسعت سمطة القاضي في العصر العباسي فشممت 

 2 .األوقاؼ وتنصيب االوصياء والمظالـ والشرطة والحسبة وبيت الماؿ كذلؾ
       وما نستنبطو ولو بختصار أف قضاء المظالـ الذي يضرب بجذوره  منذ بداية النبوية الشريفة ، فيو 

، وخمفاؤه، وقاموا بو أحسف قياـ ، فيو ليس بقضاء حديث فقد  (ص )معروؼ في الفقو اإلسبلمي اقره الرسوؿ،
ف كاف مكمبل لو ،  ولما كاف الحاكـ ىو المسؤوؿ األوؿ عف الشؤوف العامة في  نشأ مستقبل كالقضاء العادي وا 
الدولة، وعف تنظيـ القضاء ىدفو تحقيؽ الصالح العاـ، فإف لو الحؽ في التدخؿ بحكـ واليتو العامة وبما لو مف 

نفوذ وتنفيذ، حيث يجمس لتولي القضاء إف كاف مجتيدا ، ومكنتو ظروؼ عممو مف التصدي لو، أو يقـو 
بإنشاء بمالو مف سمطة وما عميو مف مسؤولية قضاء خاصا لممظالـ، حسب ظروؼ الزماف والمكاف واألعراؼ 

السائدة والتقاليد الشرعية، حيث يكوف ىذا القضاء قادرا رد المظالـ عند اعتداء األقوياء مف ذوي النفوذ 
والسمطاف أو المصالح الحكومية عمى الضعفاء في حالة عجز، تبعا لذلؾ القضاء العادي عف التصدي لتمؾ 

. المنازعات التي يمكف اف تحدث في أي مجتمع 
كالجزائر ومصر أو .وىذا ما اقرتو التشريعات واألنظمة العربية اإلسبلمية بما يسمى بمجمس الدولة في بعضيا

ديواف المظالـ مثؿ المممكة العربية السعودية، حيث اخذت األولى والثانية اسـ مجمسيما مف فرنسا، واستمدت 
األخيرة االسـ مف تشريعيا اإلسبلمي عمما اف موضوعيما واحد تقريبا، حيث أنو ليس بينيما فروؽ جوىرية ، 
ف تفاوت النظاماف نوعا ما في االختصاصات واإلجراءات طبقا لظروؼ كؿ منيما حسب الزماف والمكاف ،  وا 
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   (ص )وىما عمى أية حاؿ تطبيقا عمميا لما قررتو مبادئ الشريعة الغراء ولما خططو وسار عميو الرسوؿ 
وخمفائو، رضي اهلل عنيـ، واستعماال شرعيا لحؽ ولي االمر في تخصيص قضاء مستقؿ لمنظر في منازعات 
اإلدارة ، واذا قارننا بيف القاضي اإلداري المعاصر والقاضي اإلداري في اإلسبلـ نجد اف كبل منيما يقـو بدور 

استثنائي في خمؽ القاعدة القانونية اإلدارية أو الشريعة عف اعواز النص وتطبيقيا عمى الواقعة المعروضة 
 ، وأف القاضي اإلداري المعاصر أو في اإلسبلـ عندما يخمؽ حبل أو 1عميو حسب ما تفتضيو المصمحة العامة

يبتكر قاعدة معينة ال يفعؿ ذلؾ عمى أساس أنو يعبرعف إرادة المشرع أو الذي قاـ بوضع  األنظمة التي لـ 
يجدىا في نصوص مكتوبة ، حيث أنو فيو ال يفعؿ ذلؾ دوف حدود، بؿ يكوف تصرفو في اطار األوضاع 

. السياسية واالجتماعية واالقتصادية السائدة 
     وىذا االطار محدود بمجموعة مف المبادئ التي تبيف حالة التطوروالمدنية التي وصمت الييا الدولة، لذلؾ 

فيو عندما يتصدى لحسـ نزاع قائـ ، انما يحؿ محؿ المشرع أو واضع األنظمة عف طريؽ إبتكار الحموؿ 
رساء النظريات مف القضية المطروحة عميو ، وكثيرا ما يشير في أحكامو الى نية المشرع بمناسبة الحموؿ  وا 

التي يصؿ الييا لحسـ النزاع الماثؿ أمامو، وكاف مف اثر ذلؾ بناء صرح شامخ يعرؼ بالقانوف اإلداري، سواء 
في اإلسبلـ أو الدولة الحديثة، وكاف القضاء اإلداري مصدر ىذا القانوف ومف أىـ مصادره ، لذلؾ انتسب ذلؾ 

القانوف إلى ىذا القضاء وحمؿ اسمو بخبلؼ القانوف المدني الذي ساىـ التشريع  
 . 2بأكبر نصيب في بنائو وغدا مف أىـ مصادره

      ومف شروط الشاطبي، لكي يتحقؽ االجتياد في الشريعة اإلسبلمية معرفة مقاصدىا وكمياتيا حيث يقوؿ 
انما تحصؿ درجة االجتياد لمبدأ تصؼ بوصفيف أحدىما فيـ مقاصد الشريعة عمى كماليا، والثاني التمكف )

 ، وىذا طبعا يتطمب اإلطبلع عمى النصوص والتعمؽ في معرفة أسباب 3(مف االستنباط عمى فيمو فييا
ورودىا ومبلبسات وقوعيا، واألطراؼ المتوخاة منيا والتمييز بيف ما ىو دائـ فييا وما يبنى عمى عرض قائـ او 

. 4ظرؼ زمني موقوت عمى مصمحة معينة
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      ونظرا لمخوؼ مف انحراؼ الحاكـ واعتقاده أف ما يفعمو ىو المصمحة، وما ىو مف أىواء الحكاـ، ويتمثؿ 
 ، وما يمكف قولو ولو بإيجاز بأف نظاـ 1ىذا الضبط في القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة وعمؿ الصحابة

القضاء اإلداري كما عرفتو الدولة اإلسبلمية، قد أدى وظيفتو النبيمة المرجوة وحقؽ سبب وجوده بسبب بيئتو 
وظروفو ، حيث أدى خدمات جميمة لمعدالة، لدليؿ واضح عمى تشبع الدولة اإلسبلمية ، ومنذ البداية يروح 
اإلنصاؼ بما في ذلؾ القضاء اإلداري الحديث الذي يعتبره الدولة الحديثة المعاصرة آخر مراحؿ التطور 

. 2والعبلمة المميزة لدولة القانوف لتحقيؽ النظاـ العاـ
الػمػطػمػب الػثػانػي 

تشػكػيػؿ مجمس قػضاء المظالـ كانعػقػاد جمساتػو كاختصاصاتػو 
  :تشػكػيػمػو  ( أ:تػشكػيؿ مجمس قػضػاء الػمظالػـ كانعقػاد جػمساتػو: الػفػرع األكؿ  

يتشكؿ قاضي المظالـ أو واليو حسب ما يذكر العبلمة الماوردي في أحكامو السمطانية باف مجمس نظر 
المظالـ، يتكوف مف تشكيمة بحضور خمسة أصناؼ ال يمكف االستغناء عنيـ، إلى جانب ناظر المظالـ وال 

كالي المظػالـ أك - 1                             :ينتظـ نظرىـ اال بيـ، وىذه األصناؼ تتمثؿ في
وىو صاحب السمطة في محكمة المظالػـ، فيو مدير لشؤوف الديواف، وكذلؾ ىو الذي يسمع :  ناظػر المظػالـ

الدفوع ويقصد بيا دفع الدعوى مف طرؼ المدعي عميو أو ممف ينتقد المدعي عميو خصما عنو، أي بمعنى 
 .4 ، وكذلؾ البيانات أي كؿ ما يظير الحؽ ويبرره ويبينو لمعياف3دفع الخصومة عنو أو ابطاؿ دعوى المدعي

     وأما بالنسبة لؤلحكاـ فيي تصدر بناء عمى ما سمعو ووفقا الجتياده ، واشترط الفقياء لو شروطا وىي 
التي ذكرىا الماوردي ، حيث يبسط العبلمة الماوردي ليفيد تعييف ناظر المظالـ ما مؤداه باف الحاكـ اف كاف 

ممف يممؾ أصبل األمور العامة ػ كالوزراء واالمراء ػ فاف لو وبحكـ ىذه الوالية العامة ومف غير حاجة الى تقميد 
وتولية أف ينظر في المظالـ ، وفي حالة ما اذا كاف ممف يفوض الييـ عمـو النظر ، ولكنو مستوفى لشروط 
والية المظالـ وكاف مف الجائز اختياره لوالية العيد، أو لوزارة التفويض أو إلمارة األقاليـ أمكف أف يقمد الوالية 

. العامة لممظالـ 
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في والية –    أما في حالة ما اذا كاف مف ىو دوف ىاتيف المنزلتيف قدرا او خطرا، حيث يقتصر عممو 
، وحسب ما ورد وينقؿ 1عمى تنفيذ ما عجز عنو القضاة تنفيذه وامضاء ما قصرت يدىـ عف امضائو-المظالـ

.  اف تعييف أصحاب المظالـ كاف معيودا بو الى الوزير 3 وياقوت2عف عريب بف سعد القرطبي
:      وما يجدر ذكره ىو اف شروط تعيينو، حسب ما ذكره الماوردي، ىي 

في – ػ  أف يكوف جميؿ القدر، نافذ االمر، عظيـ الييبة، ظاىر الثقة، قميؿ الطمع، كثير الورع، ألنو يحتاج 1
نافذ االمر في - بجبللة القدر–الى سطوة الحماة، فيحتاج الى الجمع بيف صفات الفريقيف، واف يكوف -نظره

، وناظر المظالـ يحتاج الى سطوة الحماة وثبت القضاة 5، واف يكوف سيؿ الحجاب نزيو االصحاب4الجيتيف
لكي يمارس صبلحياتو واختصاصاتو مع سعة في العمـ، ليتمكف مف الفصؿ في المنازعات الصعبة والمعقدة 

. 6الوعرة
الحماة والحكاـ وىـ يشبيوف في عصرنا رجاؿ الشرطة القضائية وميمتيـ الكفالة والمحافظة عمى ىيبة -2

قضاة المظالـ في مواجية الوالة وأصحاب النفوذ في الدولة، وىـ كذلؾ يضموف احتراـ تنفيذ احكامو، ومف 
. صبلحياتيـ كذلؾ حذب القوي وتقويـ الجريء ومنع المجترئ مف المتداعيف أثناء الجمسة 

وىـ القضاة والحكاـ وميمتيـ ىي دراسة القضايا المعروضة عمييـ، وكذلؾ استعبلـ ما يثبت عندىـ مف -3
. حقوؽ وكذلؾ البحث عف الحقوؽ المتصمة بالقضايا ، ضؼ الى ذلؾ يقوموف بتوجيو اإلجراءات القضائية 

وىـ الفقياء وميمتيـ تتمثؿ في تقديـ الفتاوي الشرعية، فيما يعرض عمييـ مف إشكاالت تحتاج الى بينة -4
ورأي، بعد الرجوع الييـ بطبيعة الحاؿ، وميمتيـ تشبو في عصرنا الحالي، فيي بمثابة المستشاريف او أعضاء 

. المحكمة في وقتنا 
وىـ الشيود حيث يقوموف بالشيادة عمى عدالة االحكاـ ، التي تصدر في قضايا المظالـ، وكذلؾ عمى ما -5

مضاء مف حكـ  . أوجبو قاضي المظالـ مف حؽ وا 
وىـ الكتاب وميمتيـ ىي إثبات ما جرى بيف الخصـو وما توجو ليـ او عمييـ مف الحقوؽ، وفي وقتنا ىي -6

  7.عبارة عف ضبط المداوالت وصيغة الحكـ الذي أصدره القاضي، ضؼ الى ذلؾ تدويف أقواؿ الخصوـ
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     وما يجدر ذكره ىو إضافة الى الشروط اآلنفة الذكر، يجب توفر الشروط المعتبرة في مف يولي أمر 
المسمميف الذكورة واإلسبلـ والحرية والعدالة، الف ناظر المظالـ يجمع بيف عمؿ الحاكـ وعمؿ القاضي في وقت 

. واحد، لذلؾ كانت سمطة ناظر المظالـ أعمى مف سمطة القاضي والمحتسب 
     وبناء عمى ما سمؼ، فيما يخص مجمس المظالـ نجد أنو يتألؼ مف الحماة واالعواف لجذب القوة وتقويـ 

الجرىء والقضاة والحكاـ الستعبلـ ما يثبت عندىـ مف الحقوؽ وما يجري في مجالسيـ بيف الخصـو والفقياء، 
ليرجع الييـ فيما أشكؿ عميو والكتاب ليثبتوا ما جرى  بيف الخصـو والشيود بشيودىـ عمى ما اوجبت مف حؽ 

 .1وأمضاه مف حكـ كما سمؼ اإلشارة اليو

 وتنعقد جمسات ىذا المجمس زمنيا ومكانيا أي بمعنى اف ىذا المجمس لو :انػعػقػاد جػمسػاتػو  (ب

اختصاصات زمنية وعممية مثمما ىو جار العمؿ في عصرنا ىذا، حيث أجاز الفقياء اف يتضمف عيد التولية 
زمنا محددا بذاتو لنظر النزاع ليـو بذاتو او يـو معيف مف أياـ األسبوع او أكثر مف ذلؾ، فإذا كاف التقميد  اليـو 

.  واحد تكوف الوالية قد انتيت بانتياء ذلؾ اليوـ
     اما في حالة ما اذا كاف ليـو معيف في األسبوع أو األياـ فإف الوالية ال تنتيي بانتياء ذلؾ اليـو المعيف او 

، والشيء المبلحظ أف التظمـ القضائي بمغ ذروتو 2األياـ، وانما تبقى ليـو أو لؤلياـ المماثمة في األسبوع الثاني
في العصور العباسية المتبلحقة، حيث أصبحت والية القضاء العادي تخضع إلدارة قاضي القضاة واشرافو 
ورقابتو، واصبح التخصيص الزمني واضح المعالـ، واخضع لمدراسات الفقيية، أما بالنسبة لوالية المظالـ فقد 
أصبحت في ىذه الفترة والية متميزة ومستقمة ، حيث اصبح قاضي المظالـ الخاص يباشر النظر في المظالـ 
وليمة أياـ األسبوع بمكاف متميز، وىو قبة المظالـ أو دار المظالـ أو دار العدؿ أو دار نيابة العدؿ وبحدود 

االختصاص النوعي الختصاصو، اما في حالة ما اذا كاف منتدبا لذلؾ فانو يحدد أياما معينة مف األسبوع حيث 
. 3يتفرغ لمنظر في المظالـ

      وأما فيما يخص االختصاص المكاني فيو يعتبر تقميد قاضي المظالـ النظر مما يدعي مف مظالـ ضمف 
إقميـ معيف او مكاف معيف، حيث انو ينظر كؿ المظالـ ضمف ىذا اإلقميـ وفي حدود اختصاصو النوعي،  

سواء اف كاف ينظر بالمظالـ باالستناد الى واليتو العامة او بتقميد خاص وال يجوز لو اف يتجاوز ذلؾ الى نظر 
المظالـ الواقعة في مكاف آخر غير المكاف المحدد، واما مقر ديواف المظالـ فيو عاصمة الخبلفة او السمطة، 
أما فيما يخص الواليات فإف كاف الوالة أو األمراء اذا كانت إمارتيـ عامة فانو يكوف مف صميـ اختصاصيـ 
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الجموس لممظالـ في مركز أو حاضرة الوالية، أما في حالة ما اذا كانت خاصة، فانو ال تشمؿ قضاء المظالـ 
 .1حيث كاف الخميفة يوكؿ أمر المظالـ الى الوالي نفسو، بتفويض خاص أو يعيف قاضيا لذلؾ

: اخػتػصػاصػاتػو : الػفػرع الػثانػي
    لقد كانت اختصاصات ديواف المظالـ ميمة جدا ، نظرا لما يتمتع بو ناظر المظالـ مف القوة ونفاذ الكممة، 

حيث كاف ينظر في القضايا التي يقيميا االفراد والجماعات عمى الوالة إذا ىادوا عف طريؽ الحؽ والعدؿ 
واالنصاؼ ، وينظر كذلؾ أيضا في القضايا التي يرفعيا األفراد عمى عماؿ اإلخراج في حالة استبدادىـ في 
جمع الضرائب وعمى كتاب الدواويف، اذا جادوا عف اثبات أمواؿ المسمميف بنص او زيادة، وكذلؾ النظر في 
تظمـ المرتزقة اذا نقصت ارزاقيـ او تأخر دفعيا، وكاف النظر في ظممات المظالـ يستعاف بشخصية صاحب 
المظالـ ونفوذه وىيبتو و التأثير في الخصـو حتى يعترؼ بالحؽ، وكما كاف كذلؾ يقـو باإلشراؼ عمى إقامة 
العبادات الظاىرة كالجمع واالعياد والحج والجياد، وكاف أيضا ينظر في تعييف ما وقؼ القضاء مف أحكاـ 
لضعفيـ عف انفاذىا وعجزىـ عف المحكوـ عميو، والنظر فيما عجز عف الناظر في الحسبة مف المصالح 

العامة ، وكذلؾ النظر بيف المتنازعيف أو الحكـ بيف المتشاجريف ورد الغصوب سواء إف كانت مغتصبة مف 
او التي كانت مغتصبة مف جانب األفراد ومف بعظيـ واالشراؼ عمى  (العصوب السمطانية)جانب الحكاـ 

. 2الوقوؼ العامة والخاصة ، وتصفح أحواؿ الكتاب والدواويف
    وترتيبا عمى ما سمؼ نجد أف االختصاصات الوظيفية والنوعية لقضاة المظالـ، التي حددت لمنظر في 

النزاعات التي تقـو بيف األشخاص والجماعات مف جية، او الدولة وأشخاصيا مف جية أخرى، ولقد كانت ىذه 
النزاعات مف العمؿ الموجبة لتخصيص ىذا القضاء لنظر المظالـ، والتي تترتب عف التصرفات والسموكيات 
. 3الجائزة الصادرة عف ىؤالء الوالة الجور، وممارستيـ الظالمة والمجاىرة بيا مع قدرتيـ عمى ىذه الممارسات

     وما ىذه التصرفات التي ىي محؿ الشكاوي اال التي كانت تشكؿ خروجا عمى الشرعية ،أي بمعنى تجاوز 
حدود الشريعة والقواعد المعتمدة لمعمؿ بيا والمستنبطة أصبل مف القواعد اإلسبلمية ، وأف ىذه التصرفات التي 
تصدر عمى ىذا النحو، ترتب آثارا ضارة سواء باألفراد اوالجماعات ، مما يدفع بيؤالء ومف حقيـ التظمـ بطرح 

النزاع اماـ قاضي المظالـ ، وبحكـ طبيعة الوالية القضائية نجد اف ىناؾ أنواعا مف المظالـ يتصدى ليا 
. قاضي المظالـ، بمجرد وقوفو عمييا دوف حاجة لمتقدـ بشكوى، حيث انو شرعا مكمؼ بدفع الظمـ 
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     كما نجد أنواعا أخرى ال يباشر النظر بيا اال بناء عمى شكوى المتظمـ، وجردت ىذه االختصاصات 
 وتتشكؿ مف اختصاصات بتصدي قاضي المظالـ : الػفػئة األكلى :1المستحمؼ مف الماوردي في فئات ثبلث

بموجبيا الى ما يصدر عف الدولة وأشخاصياّ ، فينظر المظالـ بناء عمى شكوى او تصديا دونما انتظار شكوى 
، كما انو وجية رقابية ومالية ورقابة عمى موافقة القواعد المعموؿ بيا في الشريعة، أو خروجا عنيا مف جية 

: أخرى ، ويمكف إدراج تحت ىذا االختصاص مجموعتاف

 :ما يباشره دوف شكوى بؿ يتصدى لنظره ويقع في دائرتو وىي - أ
 .ػ تعديات الوالة عمى الناس بالعسؼ والقير 1
 .ػ الجور في الضرائب والجباية 2
 .ػ  تصرفات كتاب الدواويف 3
 .(الجرية)ػ  مشارفة الوقوؼ العامة  4
 .ػ  المظالـ الناشئة عف الغصوب السمطانية واستغبلؿ النفوذ 5

 :ما ينظره بناء عمى شكوى ويقع في دائرتو وىي - ب

 . ػ غصب المنفذيف لؤلمبلؾ الخاصة2.               ػ    تظممات الموظفيف والمستخدميف1
 .بمواجية المشرفيف عمييا (الذرية)ػ   تظممات أصحاب الوقوؼ الخاصة 3        

. وتشمؿ االختصاص بنظر بعض ما يدخؿ في اختصاص القضاء العاـ ويقع في دائرتو: الفئة الثانية
 . ػ  تنفيذ األحكاـ القضائية ب.                             ػ   النظر بيف المتشاجريف أ   

وىي اختصاصات تخرج عف والية القضاء أصبل، وتدخؿ في اعماؿ أصحاب واليات أخرى ويقع : الفئة الثالثة
 . ػ  العمؿ عمى مراعات العباداتب.    ػ ما يعجز عنو المحتسبأ:  ضمف دائرتو 

      وتأسيسا عمى اآلنؼ الذكر، نستنتج انو وخاصة مف خبلؿ ما كتبو الماوردي، مف حيث المعايير التي 
تميز قضاء المظالـ وخاصة ما يتعمؽ باختصاصات والي المظالـ ، مف أف ىذا النوع مف القضاء يختص 

:  مف 2بالقضاء التي يكوف فييا أحد طرفييا أو كبلىما إما

ػ مف ذوي القوة والنفوذ والجاه بحيث يردعو عف ظممو وغيو اال اقوى االيدي وأنفذ األوامر،واالمر الذي يجعؿ أ

. ىذا النوع مف الخصومة يستمـز ىذا النوع مف القضاء الذي تمتزج فيو قوة السمطة بإنصاؼ القضاء
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 ػ واما مف الوالة المعتديف عمىالرعية واخذىـ ليـ بالتعسؼ في السيرة اوالعماؿ الجائريف في تصرفاتيـ ضد ب
الناس وامواليـ ومخالفتيـ لمقوانيف العادلة في دواويف االئمة فيمزموف الناس بتنفيذ ما يصدرونو ليـ مف أوامر 

. ويقصد بذلؾ ما يسمى في عصرنا آنيا التنفيذ المباشر لؤلوامر اإلدارية أو التنفيذ الجبري
      ومما تقدـ نستنبط انو وبتعبير ىذا العصر اف ىذا المعيار ىو المعيار العاـ لقضاء المظالـ ، ألنو 

يختص بالنظر في القضايا التي يكوف أحد طرفييا أو كبلىما إما مف ذوي القوة والنفوذ، أو ممف يعمموف في 
دواويف الدولة ومرافقيا العامة ذات المدلوؿ القانوني المعاصر ، و بتعبير موجزأنو ىنا ال يتوقؼ نظرىا عمى 

نما يكفي لفحصيا ونظرىا اف يصؿ ذلؾ الى عممو، وذلؾ بتعدي الوالة عمى األفراد او  إقامة دعوى ، وا 
الجماعات مف الرعية ، وكذلؾ جور الجباة فيما يجوبونو مف األمواؿ ، فاف كاف ما استزادوه ورفعوه إلى بيت 
ف أخذوه  ألنفسيـ إسترده ألربابو ونظر في امرىـ، وكذلؾ رد ما اغتصبو والة الجور وذوي  الماؿ، إما برده وا 

 . 1النفوذ والبطش مما يقؼ عميو مف غير تظمـ

الػمػطػمػب الػثػالػث 
 طػبيعػة قػضاء الػمظالػـ كعالقػتػو بنػظػاـ الحسبػة كالقػضاء

: طػبػيػعػة قػضػاء المػظػالػـ : الػفػرع األكؿ
ىؿ يعتبر قضاء المظالـ ىو : اف اوؿ سؤاؿ يتبادر الى الذىف قبؿ الكبلـ عف طبيعة  قضاء المظالـ ىو    

قضاء إلغاء أو تعويض أـ بجمع االثنيف معا ؟  ونظرا لعدـ معرفة ىذه االصطبلحات سابقا بيذه التسميات، 
إال أف اإلجابة عمى السؤاؿ المطروح بكؿ بساطة ىو بالرجوع الى الفقو والقضاء اإلدارييف اإلسبلمييف، وقد 

عرؼ مدلوؿ كؿ ىذه المصطمحات اآلنفة الذكر في مختمؼ العصور حيث طبقت الدولة اإلسبلمية المشروعية 
. مف بدايتيا 

 ألف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة واكبا ىذه الدولة منذ تواجدىما، حيث كانا يرسماف القواعد التشريعية 
والقانونية حسب الحاجة الييما، وىي تعتبر قواعد عامة ومجردة ،وليا صفة الديمومة واالستمرار ومقترنة 

بالجزاء عمى مف يخالفيا، وبالتالي فاف قضاء المظالـ يعتبر قضاء الغاء حيث اتجو ىذا القضاء في اإللغاء 
الغاء القواعد التشريعية الصادرة خبلفا لمشريعة اإلسبلمية، وكذلؾ إلغاء آثارىا : باتجاىيف رئيسييف ىما

. وتصرفات وقرارات وأعماؿ وممارسات األشخاص واإلدارة التي تقع خبلفا لمشريعة ومقتضياتيا
      ضؼ الى ذلؾ فاف عممية إلغاء القواعد التشريعية الصادرة خبلفا لمشريعة ، تعتبر بمثابة وجو مف أوجو 

الرقابة الدستورية لمقضاء الدستوري  الذي يمارسو قضاة المظالـ، وكما يدخؿ أيضا في اختصاصاتو وفقا 
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لؤلصوؿ العامة، فمايجدر ذكره أف رقابة القضاء ىنا تأتي عمى االحكاـ التي ىي مصدرىا االجتياد، وليس 
.  1عمى ما كاف مف المصادر االصمية وىي الكتاب والسنة، وال عمى االجماع

   وكذلؾ فاف إلغاء تصرفات وقرارات ألشخاص اإلدارة الواقعة خبلفا لمقتضيات الشريعة، يعتبر بمثابة معيار 
لصحة العمؿ اإلداري، أي االتفاؽ مع الشريعة وقواعدىا الصادرة وفؽ أصوليا الدستورية بالمفيـو الذي يكوف 
عميو الوضع التشريعي في الدولة، التي تقوـ عمى أف السيادة لمشريعة، واستنادا الى ذلؾ وحتى يمكف اعتبار 
ىذه االعماؿ يستمـز ويقتضي أف تكوف عمى ىذه الحالة، ففي حالة خروجيا عف ىذه القيود والضوابط فإنيا 
تتعرض أعماليا لئللغاء إما بتصدي قاضي المظالـ أو شكوى الفرد أو عف طريؽ شكوى يرفعيا الفرد أو 

. الجماعة 
   وقضاء المظالـ يعتبر أيضا ىو قضاء التعويض ، وذلؾ ما حدث في الدولة اإلسبلمية حيث أف ديواف 
المظالـ في ىذه الدولة قد طبؽ فكرة الخطأ المصمحي قبؿ اف يعرؼ مضمونو القضاء اإلداري المعاصر، 

وأقوى دليؿ عمى ذلؾ عندما تحمؿ بيت ماؿ المسمميف الخطأ نتيجة حادثة القائد خالد بف الوليد، عندما قتؿ 
، عما افتقدوه مف متاع مف (ص )افراد مف بني جذيمة ضنا انيـ يخادعونو ولـ يسمموا، فعوضيـ الرسوؿ،

 . 2أمواؿ بيت المسمميف
       ومما سمؼ نجد اف الدولة اإلسبلمية طبقت مبدأ المشروعية بكؿ أبعاده عمى جميع التصرفات التي 

تصدر عنيا، وعف مرافقيا العامة في حالة حياد أحد الخمفاء أوالوالة  ومف والىـ مف موظفيف والعامميف منيـ ، 
واعتدوا عمى حقوؽ الناس وحرياتيـ ، نجد اف القضاء يقؼ ليـ بالمرصاد لمراقبتيـ ومحاسبتيـ وتطبيؽ 

. الجزاءات البلزمة وفقا لمبدأ المشروعية عمييـ 
      وقضاء المظالـ يعتبر األوؿ الذي رسـ الخطوط العريضة لقضاء اإللغاء والتعويض وبشكؿ عممي، حيث 
كاف ينسجـ مع األوضاع السائدة في تمؾ العصور، وبالتالي فاف قضاء مجمس الدولة الفرنسي وفقيو لـ يأتياف 

بجديد في ىذا المجاؿ، مف حيث المضموف وجوىر الموضوع، بؿ كاف قضاء المظالـ وفقيو اإلداري كاف 
السباؽ في إقرار ىذا المبدأ، وخاصة فيما يتعمؽ بقضاء التعويض، خبلفا لما يدعيو بعض فقياء القانوف 

 ، ونظرا لكوف الفصؿ في المظالـ يعني 3اإلداري المعاصروف باف القضاء اإلداري ىو فرنسي المصدر والنشأة
الفصؿ في القضايا التي تكوف الجيات الحكومية طرفا فييا كما سمؼ توضيحو، أي القضايا اإلدارية او التي 
ترفع ضد احدى اإلدارات كاف لزاما عمى مف يولي ىذا النوع مف القضاء أف يكوف عمى دراية تامة بالنظاـ 

اإلداري، باإلضافة الى فقيو في ديف اهلل النو في الحقيقة انما ىو يقضي في دعوى المدعي ، واذا كاف مدلوؿ 
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والية القضاء في السابؽ ىو القضاء العاـ ، حاليا وىو الفصؿ في قضايا الناس فيما بينيـ، سواء كانت 
. القضايا مدنية او تجارية او جزائية او غير ذلؾ  

     ما عدا القضايا اإلدارية وىي القضايا التي ترفع مف األفراد في مواجية الجيات الحكومية، فاف الذي 
مف ىنا . يتولى الفصؿ فييا ىو القضاء اإلداري، وىو ما يسمى في الفقو اإلسبلمي بقضاء او والية المظالـ

 .نستنتج الفرؽ بيف القضائيف ولكؿ منيما أصبل في اإلسبلـ مف بزوغ فجر ىذا األخير
 (                   أ:عالقػةقػضاء الػمظالػـ بػنظػاـ القػضػاء كالحػسبػة:الػفػرع الثانػي

إف والية القضاء ووالية المظالـ كانتا تقوماف معا في جميع البمداف : عػالقػتػو بػنػظػاـ الػقػضػاء 

ف كانت مياـ كؿ واحدة منيما واضحة، كما سمؼ توضيحو، وبيف  اإلسبلمية ولـ تغف إحداىما عف األخرى، وا 
حيث يعتبر والي المظالـ اكثر حرية مف القاضي الذي :  ىاتيف الواليتيف فروؽ عديدة نذكر أىميا ولو بإيجاز

يجب اف يمتـز بأمور محددة ، واف ال يتحرؾ اال في نطاؽ مف التدقيقات الفقيية المرسومة، ولقد ذكر المقرزي 
بالرجوع الى الماوردي . 1(كؿ حكـ يعجز عف القاضي، ينظر فيو والي المظالـ الذي ىو اقوى مف القاضي )

األحكاـ )الذي عني بدراسة والية المظالـ ضمف ما درس مف النظـ والواليات اإلسبلمية عنده في كتابو 
 اف لوالي المظالـ مف فضؿ الييبة وقوة 2:الذي عدد عشرة فروؽ بيف ىذه الوالية ووالية القضاء وىي (السمطانية

اليد ما ليس لمقضاة في كؼ الخصـو عف التجاحد، ومنع الظممة مف التغمب والتجاذب، والية المظالـ تخرج 
عف ضيؽ الوجوب الى سعة الجواز، فيكوف الولي فييا افسح مجاال وأوسع مقاال، كما نجد اف والي المظالـ 
يستعمؿ اإلرىاب وىوما ليس لمقاضي، وكذلؾ يقتنع في كشؼ الحقائؽ باإلمارات والشواىد ، وكذلؾ فاف والي 
المظالـ يممؾ اف يباشر بنفسو تأديب الظالـ، ووالي المظالـ لو اف يطمب مرارا تردد الخصوـ عميو، ليحقؽ في 

الكشؼ عف أحواليـ، وىذا أيضا ما ليس لمقاضي ف وكذلؾ لوالي المظالـ رد الخصوـ إلى وساطة األمناء 
وليس لمقاضي ذلؾ اال عند رضى الخصميف بالرد، وكما لو اف يتخذ إجراءات إستثنائية لينقاد الخصوـ الى 
التناصؼ ويعدلوا عف التجاحد والتكاذب،  وكذلؾ لو اف يسمع أي شيادة ، ولو كاف يخرج عف عرؼ القضاة 
سماعيا ، يجوز لو بخبلؼ ما يجوز لمقاضي اخبلؼ الشيود عند  ارتيابو بيـ واالستكثار مف عددىـ ليزوؿ 

عنو الشؾ ، كما يجوز لو أف يستدا باستدعاء الشيود ويساليـ عما عندىـ، وعادة القضاة تكمؼ المدعي 
 .احضار البينة، وال يسمعونيا اال بعد مسائمتو 
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إف عممية الموازنة بيف والية المظالـ ونظاـ الحسبة ليا فائدة عممية كبيرة :عػالقػتػو بػكاليػة الحػسبػة (أ

 :حيث أف بيف النظاميف مظاىر تشابو وأوجو اختبلؼ نمخصيا فيما يمي 

وىما وجياف يتمثؿ احدىما في أف موضوعيما مستقر عمى الرىبة الناشئة : فػيػما يػتػعػمػؽ بالػتػشػابػو : أكال
عمى السمطة والصرامة، أما الثاني فيتمثؿ في اف ليما العمؿ عمى تحقيؽ كؿ ما يخدـ الصالح األعمى 

 ، ويقصد بموضوع المظالـ في الحسبة في استقراره 1لممجتمع، وليما أف يتطمعا باإلنكار لكؿ عدواف ظاىر
عمى الرىبة المختصة بالسمطنة والصرامة، بمعنى التنفيذ المباشرواإلكراه عميو خاصة فيما يتعمؽ بالمنكرات 
الظاىرة ، أما الثاني بمعنى إمكانية جواز التعرض فييما لعمؿ المصالح وكذلؾ التطمع الى انكار العدواف 

 .الظاىر

  يعتبر النظر في المظالـ ىو موضوع بما عجز عف القضاة،  ػ1:   أكجػو االخػتػالؼ كاالتػفػاؽ : ثانيا 
اما النظر في الحسبة فيو موضوع لما رفعو عف القضاة، وبالتالي كانت رتبة قضاء المظالـ اعمى وارفع، اما 

 .رتبة الحسبة فيي اخفض مف قضاء المظالـ
. 2 يجوز لوالي المظالـ اف يوقع لمقضاة والمحتسبة، وال يجوز لممحتسب اف يوقع ألي واحد منيماػ 2 
. 3ال يجوز لممحتسب اف يحكـ بينما يجوز ذلؾ لوالي المظالـ -3
يمكف لقاضي المظالـ ازف يتأنى في الحكـ او يقـو بتأجيمو اف احتاج الى تحقيقو في موضوع النزاع،      -4

. بينما المحتسب ليس لو التأني وبالتالي ففصمو في المذكرات يجب اف يكوف حبل
فيما يتعمؽ بتشكيؿ مجمس المظالـ والمحتسب فيما مختمفاف حيث اف ديواف المظالـ ال تنعقد جمساتو حتى -5

يستكمؿ ويستوفى حضور جميع أعضائو الستة المكونوف لممجمس أي والي المظالـ والشيود والقضاة والكتاب، 
واألعواف والحماة والفقياء، بينما نجد المحتسب يقـو بالفصؿ والبث في المخالفة التي تصادفو بمفرده ولوحده 

. 4في مجاؿ عممو
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  :الػخػاتػمػة

: ترتيبا وحوصمة لما سمؼ توصولنا إلى عدة نتائج واقتراحات في مضموف ىذه الخاتمة نمخصيا  في           
ػ أف الضبط اإلداري وظيفة قديمة قدـ الدولة ذاتيا فيو أبدي أي اليزوؿ إال بزواؿ الدولة ،  ومف أقدـ 1

الوظائؼ التي اضطمعت بيا منذ التاريخ القديـ حتى اآلف، وىو ضرورة اجتماعية ال غنى عنيا في كاؿ 
المجتمعات ، حيث تطور تطورا كبيرا، وترجع أىمية ىذا النشاط اإلداري لحماية المجتمع ووقاية النظاـ العاـ ، 
وبدونو تعـ الفوضى ويسود االضطراب ويختؿ التوازف في المجتمع، وصدقت تسميتو بموضوع التنازع الطبيعي 

. بيف الحرية والنظاـ
 ػ إف وظيفة الضبط اإلداري مف أىـ الوظائؼ اإلدارية ، التي تمارس بيا اإلدارة نشاطيا، وتمس األفراد في 2

:   حقوقيـ وحرياتيـ ،حيث تعتبر الميداف الخصب ليا، وبالتالي نرى أنو
يجب اف يفيـ بالمعنى الضيؽ، وليس بالمعنى الواسع الذي ذىب إليو بعض الفقياء، نظرا لخطورة النشاط 

الضبطي عمىالحقوؽ والحريات العامة لبلفراد، يترتب في كثير مف األحياف، فرض قيود عديدة عمى االمجتمع 
تمس حقوقيـ وحرياتيـ العامة، ومف ثـ فإف مفيومو يجب أف ينحصر في أضيؽ الحدود الممكنة، حماية 
لمحريات وصونا لمحقوؽ مف اعتداء اإلدارة دوف وجو حؽ، أو التعسؼ في استعماؿ السمطة لدواعي امنية 

. إلخ ، ألف الحرية ىي األصؿ والقػيػد ىو االستثناء وليس العكس ...
عطائو تعريفا محددا، و تناولت فقط 3  ػإف النصوص التشريعية امتنعت عف تعريؼ مصطمح الضبط اإلداري وا 

تحديد أغراضو ، وعمة ذلؾ ترجع إلى مرونة فكرة النظاـ العاـ وتطوره المستمر، حتى يساير حركة المجتمع في 
جميع مراحؿ تطوره، عمما أف الفقو وضع عدة تعريفات، ، وتتمثؿ فكرة النظاـ العاـ في مجاؿ الضبط اإلداري 

الغاية أو اليدؼ الذي تسعى سمطات الضبط اإلداري لتحقيقيا، ومف ثـ ال يجوز ليذه األخيرة اف تبتغي 
بإجراءاتيا الضبطية تحقيؽ أىداؼ أخرى غير المحافظة عمى النظاـ العاـ ، حتى ولوكانت ىذه األىداؼ 

ذا كاف حفظ النظاـ  ال كانت ىذه اإلجراءات مشوبة بعيب االنحراؼ بالسمطة، وا  تتصؿ بالمصمحة العامة، وا 
العاـ تقتضي وقايتو بما يخؿ بو، فإف ىذه الميزة ىي التي تميزه عف جميع أنواع الضبط  األخرى  أي ميزة 
الوقاية ، وباتساع دورالدولة العصرية المتدخمة في جميع المياديف اتسعت فكرة النظاـ العاـ، لتشمؿ أغراضا 
أخرى معنوية غير تقميدية مادية، ميمتة وقائية تنحصر في المحافظة عمى النظاـ العاـ لصالح األفراد وليس 

. لصالح  اإلدارة 
 ػ إذا كاف الضبط اإلداري الوضعي غرضو ماسمؼ توضيحو ، فالحسبة أو الضبط اإلداري في الشريعة 4

اإلسبلمية، ىو التظامف في تنفيذ ما أمر بو اهلل جؿ شأنو ومنع ما نيى اهلل عنو ، وبالتالي نستنبط أف الضبط 
اإلداري اإلسبلمي أوسع وأعـ مف الضبط اإلداري في النظـ الوضعية ، حيث أنو شامؿ لكؿ نظـ الحياة الدينية 
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والدنيوية، فبل يقتصر عمى العناصرالتقميدية المعروفة ، اذ يشمؿ كذلؾ المحافظة عمى المصمحة المعتبرة شرعا 
، ويتسع مضمونو أيضا لجمب المصالح ودرء المفاسد  ، وىما مبدآف الديف كالنفس كالنسؿ كالعقؿ كالماؿ، أي 

.  أساسياف يرتكز عمييما المنيج االسبلمي مف أجؿ تحقيؽ أغراضو النبيمة
 ػ  إف وظيفة الضبط اإلداري في النظـ الوضعية مف اختصاص مف حددىـ التشريع والتنظيـ في السمطة 5

التنفيذية ، بينما وظيفة الضبط اإلداري في الشريعة االسبلمية يقـو بيا الكافة مف المسمميف عمى وجو الكفاية، 
وفي حالة قياـ البعض مف المسمميف يسقط الحرج عمى الباقيف، عمما أنيا فرض عيف عمى كؿ مف اإلماـ 

. والوالة الرسمييف أي المعينوف رسميا لمقياـ بيا 
ػ  لقد اختمؼ الفقياء حوؿ األساس القانوني لمضبط اإلداري في النظـ الوضعية، بينما نجد اف وجوب االمر 6

بالمعروؼ والنيي عف المنكر الذي يعتبر ىو أساس الضبط اإلداري في الشريعة اإلسبلمية ، وقد تطابؽ عميو 
جماع األمة  . الكتاب والسنة النبوية الشريفة وا 

 ػ إف الشريعة اإلسبلمية ليا خاصية المرجعية الثابتة لؤلصوؿ والقواعد الشرعية في النظاـ اإلسبلمي، وىي 7
قائمة قواعد الكتاب والسنة وىذا يكسبيا عدة خصائص منيا االستمرارية والكماؿ والشمولية، عكس التشريعات 

. الوضعية التي ال تتصؼ بيذه الخصائص والمميزات 
 ػ إف اإلسبلـ قد جعؿ مسؤولية الفرد اتجاه األمة كمسؤولياتو تجاه نفسو، في تغيير المنكرات حيث اف ىذا 8

اإلحساس، يتمثؿ في إبقاء ضمير الفرد لمجماعة وضمير الجماعة لمفرد، وبالتأكيد عمى معاف كؿ مف 
المسؤوليتيف يحس الفرد إحساس البنوة والبر بالجماعة، وتحس الجماعة إحساس األمومة والرعاية لمفرد، وينتج 
مف إدراؾ المسؤوليتيف السابقتيف ، واالضطبلع بيما ما يسمى بالرأي المحافظ عمى أداء وظيفة االحتساب في 

. الشريعة اإلسبلمية 
ػ  تعتبر الييئات المخولة شرعا حفظ مقاصد الشريعة، أي النظاـ العاـ في الشريعة الغراء مف األنظمة 9

االصمية في الفقو اإلسبلمي، حيث أنيا تستمد ذلؾ مف المصادر االصمية في الشريعة اإلسبلمية ، وىما 
الكتاب والسنة النبوية الشريفة ، ضؼ إلى ذلؾ أنيا تتميز بالمرونة والقابمية لمتطورمف أجؿ أف تواكب التطورات 
نما يجب التقيد باليدؼ أو الغاية التي وجد  التي تحدث في المجتمع، حيث أنو ال مجاؿ لمتقيد بشكؿ معيف، وا 
مف أجميا، وكذلؾ يتميز بااليجابية إذ أنو لـ يترؾ لكؿ أفراد المجتمع الحرية المطمقة في النيي عف المنكر أو 
تركو، بؿ نجد في الشريعة اإلسبلمية أوجب ذلؾ عمى الكافة ، وذلؾ عندما ينعدـ مف يقوـ بيا أي لـ يقـ بيا 

. أحد أي يصيرالواجب الكفائي واجبا عينيا 
 ػ  إف الضبط اإلداري الذي غايتو في كؿ مف الجزائر وفرنسا، حقظ النظاـ العاـ بعناصره التقميدية 10

والمعنوية ، حيث أف فعالية الدور الذي تؤديو سمطات الضيبط اإلداري، مف أجؿ تحقفيؽ توازف بيف ممارسة 
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الحريات العامة والشخصية، وبيف حفظ النظاـ العاـ ، إذ أنو تختمؼ بشكؿ ممحوظ في البمد المقارف أعبله، 
حيث أف مسؤوؿ الضبط اإلداري في فرنسا يتسـ بالفعالية في تحقيؽ ىذا التوازف والتنظيـ واإلتقاف، إذ توزع 
سمطات الضبط اإلداري عمى مستويات اإلدارة كافة بصفة مرتبة ومنظمة، العمدة في فرنسا مثبل الذي يمثؿ 
أدنى مستوى لئلدارة المحمية، يمنح سمطة ضبط إداري عاـ في نطاؽ البمدة التي يمثميا في التنظيـ االداري، 

ىذه السمطات كفيمة بتحقيؽ حفظ النظاـ العاـ وصيانتو مف االضطراب، أما في الجزائر واغمب البمداف 
االمتخمفة نجد أف سمطات الضبط اإلداري تتسـ بالمركزية مع سوء التنظيـ والبيروقراطية، فالوالي أو رئيس 
المجمس الشعبي البمدي، رغـ انيما يعتبراف مف رجاؿ الضبط اإلداري محميا في البمد إال أنيما ال يمارساف 
سمطات ضبط اداري عاـ في نطاؽ واليتيما بصورة مستقمة فعالة دوف خضوعيما لمسمطة المركزية، فيما 

يمارساف تمؾ السمطات تحت اشرافيا، ممثمة في وزير الداخمية، كما أف الوالي او رئيس البمدية ال يتمتعاف بأية 
ف كانوا مكمفيف قانونا بحفظ النظاـ العاـ، في نطاؽ الوالية اوالبمدية  سمطة ضبط اداري في واليتو أو بمديتو، وا 
دوف الرجوع إلى اإلدارة المركزية، صاحبة القرار، نتمنى أف يطبؽ مبأ المشروعية بأمانة وفوؽ الجميع إف أردنا 

.  أف نخرج مف دائرة التخمؼ 
ػ كما يبلحظ اىتماـ الييئات الضبطية في الجزائر والعالـ العربي بالمفيـو األمني لمنظاـ العاـ ، مع تيميش 11

إف لـ نقؿ إىماؿ باقي عناصرالنظاـ العاـ سواء تقميدية أوالحديثة، وحتى في إطار ىذا المفيـو يبلحظ اىتماـ 
ىيئة الضبط اإلداري باالمف السياسي عمى حساب العناصراألخرى بمفيوميو التقميدي والحديث،عمما اف وسائؿ 
الضبط االداري األمني ضرورة الغنى عنيا في كؿ المجتمعات إال أنو لكي تؤدي دورىا الوقائي ووظيفتيا التي 
وجدت مف اجميا يجب اف تتميز بالوسطية ،مف حيث التطبيؽ،حيث ال تتياوف في حماية االمف العاـ وال تشدد 

ذا زاد الشيء عف حده انقمب إلى  في حفظو عمى حساب حقوؽ وحريات االفراد،ألف الضغط يولد االنفجاروا 
. ضده 

ػ  إف سمطات الضبط اإلداري لمقياـ بعمميا تقـو باالستعانة بعدد مف وسائؿ القانوف وذلؾ مف اجؿ تحقيؽ 12
: غاياتيا المتمثمة في المحافظة عمى النظاـ العاـ، وتمتاز ىذه الوسائؿ بميزتيف ىما 

   انيا وسائؿ وقائية وليست عقابية، والثانية أف ىذه الوسائؿ تعد منشأة لممركز القانوني حيث تعتبر قرارات 
إدارية تخضع لرقابة القضاء مف قبؿ القضاء اإلداري، وىذه الوسائؿ ىي القرارات الضبطية وتدابير الضبط 
الفردية اوالتنفيذ الجبري، وكذلؾ الجزاءات اإلدارية الوقائية، وتقـو سمطات الضبط اإلداري بتنظيـ شؤوف 

ما عف طريؽ  الضبط، حيث يتـ ذلؾ إما عف طريؽ قوانيف ضبطية تصدر مف الجية المختصة في الدولة، وا 
. إصدار أنظمة الضبط اإلداري المستقمة 

      وترتيبا عمى ما سمؼ نستنتج اف قياـ سمطة الضبط اإلداري بيذا العمؿ ، ليس معناه انيا تتمتع بسمطات 
مطمقة ال يحدىا قيد او ضابط، حيث وجدت دائما حدود ليذه السمطات، وتأكدت أىمية وضع ىذه الحدود 
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والضوابط التي يجب اف تمتـز بيا سمطة الضبط وممارستيا، وذلؾ حتى ال تنقمب وظيفتيا الى وظيفة استبدادية 
تيدر حقوؽ االفراد وحرياتيـ، وىذه الحدود والضوابط في الحقيقية والواقع ىي لمتوفيؽ بيف مطالب الحرية 

ومقتضيات حفظ النظاـ العاـ، وبالتالي فيي تتقيد بقيود دستورية وقانونية حيث تشكؿ تمؾ القيود حدودا، عمى 
سمطة الضبط االداري، وليذا نجد اف جميع إجراءات الضبط اإلداري، تخضع لمبدأ المشروعية شأنيا شأف 

سائر أعماؿ الضبط اإلدارية، التي يجب اف تصدر مف طرؼ مختص، وفقا لئلجراءات المقررة قانونا، وأف ترد 
عمى محؿ جائز قانونا، ولسبب يبرره ، وأف تستيدؼ االدارة بيا تحقيؽ اليدؼ الذي مف أجمو منحت 

أال وىو النظاـ العاـ الذي وجد مف أجمو .االختصاص ، وىو المحافظة عمى تحقيؽ ىدؼ الضبط اإلداري 
.  الضبط اإلداري حماية لحقوؽ وحريات األفراد وليس العكس 

 ػ إف نتائج أعماؿ المشروعية ترتب العديد مف القيود والحدود التي ترد عمى صبلحيات سمطات الضبط 13
اإلداري، وذلؾ تأسيسا ووفقا لقاعدة التدرج السممي اإلداري، حيث يجب عمى سمطة الضبط اإلداري، أف تراعي 

أحكاـ القواعد القانونية األعمى عند قياميا بمياميا، حيث أنيا ال يجوز لسمطة ضبط دنيا تعديؿ او إلغاء 
ال يعتبر عمميا مخالفا لمبدأ المشروعية . القاعدة األعمى مرتبة والصادرة عف سمطة ضبط عميا، وا 

    وكذلؾ تتيح رقابة دستورية القوانيف رقابة التشريعات الصادرة بشأف الحريات والتحقؽ مف تقيدىا بالقاعدة 
الدستورية العميا، وبالتالي يجب عمى سمطات الضبط اإلداري، أف تمارس صبلحياتيا في حدود    ما يخولو 
التشريع بالمفيـو الواسع وال تتعداه ، وكذلؾ يتعيف عمى سمطات الضبط اإلداري اإللتزاـ بالمبادىء العامة 

لمقانوف عند ممارسة وظيفتيا ، حيث أنو عف طريؽ تمؾ المبادئ يتـ وضع الحدود والقيود التي يجب اف يتوقؼ 
عند تدخؿ سمطة الضبط في حقوؽ وحريات االفراد ، عمما أف كثيرا مف ىذه المبادئ يتعمؽ بالحريات العامة 

التي ىي موضوع الضبط ، واالمثمة عمى ذلؾ المبدأ القائؿ باف الحرية ىي األصؿ وأما القيود الواردة عمييا مف 
إلخ، ألف الدساتير وما ...سمطة الضبط ىي االستثناء، ومبدأ حرية التجارة ومبدأ المساوات في صوره المختمفة 

تنص عمييا مف حقوؽ وحريات عامة ضمانا ىاما ليا، واألىـ مف كؿ ذلؾ ىو تطبيقو في أرض الواقع واحتراـ 
مبدأ المشروعية ألف القانوف بدوف تطبيؽ مثؿ الجسد بدوف روح ، ففي الجزائر البيضاء رغـ تضخـ المنضومة 

التشريعة وكثرة نصوصيا ، فرغـ ىذا الكـ اليائؿ مف االسانيد القانونية في التشريع والتنظيـ لقياـ الييئات 
التنظيمية بمياميا في الحفاظ عمى النظاـ العاـ،إال أف النظري شيء والتطبيقي أوالحقيقة والواقع شيء آخر ألف 
القوانيف ميما كانت متطورة وسامية وميما كاف تطور البمد المنقولة منو تبقى مجرد حبرعمى ورؽ، إذا لـ تجد 

. مف يحوليا مف النظري إلى التطبيؽ في الميداف
 ػ اف القضية ىي فضية تظافر الجيود والخوؼ مف اهلل وااليماف بالميمة النبيمة في تحمؿ المسؤوليات   14

وبيذا الوطف المفدى بالنفس والنفيس، الذي يحتاج الى أبناء مخمصيف النقاذه مف براثف ذوي المصالح الخاصة 
االنانييف ، وتحقيؽ المصمحة الوطنية، التي يجب اف تكوف فوؽ كؿ اعتبار، في تحقيؽ ىدؼ الضبط اإلداري 

وفقا لمبدأ المشروعية، وذلؾ لمحاربة الفساد والمفسديف، وكؿ ما ىو ضد النظاـ العاـ، الذي يسيدؼ إلى 
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تحقيؽ المصمحة العامة لموطف والمواطف، بتحقيؽ العدؿ مف أجؿ بناء دولة القانوف في أرض الواقع وليس عمى 
. أدراج المكاتب، في شكؿ حبر عمى ورؽ، بدوف مفعوؿ يتنظر المناسبات

   وليس أيضا بسياسة المعب عمى المنتناقضات ، أوالخطاب شبو السياسي المزدوج وما ينتج عنو مف إنعداـ 
الثقة واغتياؿ المصمحة العامة، التي ال يمكف اف تتحقؽ اال في اطار تحقيؽ ىدؼ الضبط الداري، وذلؾ 

بتطبيؽ مبدأ المشروعية بكؿ معاف الكممة، مثؿ الدوؿ المتقدمة والمتحضرة التي تحتـر نفسيا وقوانينيا والتي 
. ىي مف أسباب تػقدميا ورفاىيتيا 

ػ إف الضبط االدلري في القوانيف الوضعية في الحالة االستثنائية ، يكوف في حالة اتساع بسبب ىذه 15
الظروؼ عمى حساب الحرية، بينما نجد األمر عمى خبلؼ ذلؾ في الشريعة اإلسبلمية ، حيث أنو تكوف 

الظروؼ االستثنائية عمة وسببا لتقييد سمطات الضبط اإلداري لصالح الحرية، حيث اف القاعدة العامة في ىذا 
المجاؿ، تقتضي بأف الضرورة تقدر بقدرىا، وأف ما وجد مف اجؿ مواجية الضرورة أو الضرورة االستثنائية 
يزوؿ بزواليا، والجدير بالذكر ىو اتفاؽ مضموف مبدأ الشرعية واساسو في النظاميف إال أنيما يختمفاف مف 

. حيث المصادر الشرعية 
 ػ إف الفرد المسمـ في النظاـ اإلسبلمي، يجوز لو إذا رأى منكرا االلتجاء الى القضاء، ليستصدر حكما 16

لمنعو، وىذه الدعوى تسمى دعوى الحسبة، يمارسيا الفرد المسمـ باسمو الخاص لصالح الجماعة ، حتى ولو لـ 
يكف لو مصمحة في ذلؾ، ألف النظاـ العاـ اإلسبلمي، يمغي االعتبار الشخصي مف الدعوى، وتكفي صفة 

المسمـ لمدفاع عف أي مصمحة إسبلمية تيـ الجماعة اإلسبلمية ، بينما نجد عكس ذلؾ في دعوى الحسبة في 
النظـ الوضعية غير معروفة، ألنو يشترط في الدعوى أف تكوف قائمة عمى المصمحة الشخصة ، فحيث ال 

. مصمحة فبل دعوى ترفع في القانوف الوضعي 
 ػ إف النظاميف الوضعي واإلسبلمي، يتحداف في اليدؼ مف أجؿ حماية النظاـ العاـ بعناصره المادية 18

والمعنوية، ويمتقياف أيضا في الرقابة القضائية عمى أعماؿ الضبط اإلداري، حيث انو في النظـ الوضعية 
تخضع لمرقابة القضائية وفي الشريعة اإلسبلمية تخضع لنظاـ المظالـ، اذ يخضع اعماؿ سمطة الضبط لرقابتو 

. ، وسمطات والي المظالـ أوسع وأرحب مدى مف سمطة القاضي في النظـ الوضعية 
 ػ أما فيما يخص الحالة االستثنائية في الجزائر، فػنبلحظ باختصار ماجاء في حالة الحصار والطوارئ ، 19

حيث مزج المشرع بيف الحالتيف مف حيث الييئات أو السمطات المكمفة بالنظاـ العاـ ، أي بيف السمطات المدنية 
والعسكرية، كإعطاء صبلحية إنشاء مراكز األمف لوزير الداخمية والجماعات المحمية، وتوضع ىذه المراكز 

إلخ، كاف األجدر أف ينظـ كؿ حالة حسب شروطيا ومقتضياتيا دوف ...تحت إشراؼ السمطة العسكرية ، 
المزج بينيما ، ووضع كؿ واحدة تحت قيادتيا التابعة ليا، حتى تتضح المياـ والمسؤولية، حيث اف لكؿ حالة 
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آثارىا ونتائجيا، فأيف مبدأ الفصؿ بيف السمطات؟ وما معنى استشارتو كؿ تمؾ الييئات دوف اإللتزاـ برأييما 
وىذا معناه  ىوأف مفتاح النظاـ  (حالة الحصاروحالة الطوارئ)العبلنيما؟ 

 . (يحكـ واليحاسب  )السياسي في الجزائرككؿ في يد رئيس الجميورية ، 
ػ  إف الضبط اإلداري الذي تعتبر الحقوؽ والحريات العامة لؤلفراد، المجاؿ الخصب لو سواء في الدولة 20

الحديثة أوالقديمة ، التي تنوع نشاطيا وازداد تدخميا في شتى المجاالت، مما أدى إلى توسيع مدلوؿ المشروعية 
شكبل وموضوعا، وىذا ال يمكف ضمانو بالنصوص القانونية فقط، بؿ يجب إيجاد آليات و وسائؿ فعالة وناجعة 
لضماف حقوؽ وحريات االفراد، أي يجب إيجاد حؿ موفؽ يتمثؿ في وجوب مراقبة أعماؿ اإلدارة بشكؿ حكيـ 
ومتزف، ألف الرقابة الشديدة قد تؤدي الى شؿ حركة اإلدارة، كما أف الرقابة الضعيفة او المتراخية قد تؤدي الى 
تعسفيا، مما يستمـز إخضاع تصرفاتيا الى رقابة قضائية مستقمة حقيقية بمعنى الكممة ، التي تعتبر مف أنجع 
الرقابات ػ بالنظر إلى الرقابات األخرى ػ لمحفاظ عمى حقوؽ وحريات االفراد، رغـ بعض عيوبيا ، حيث تبقى 
في الدرجة األولى ولكف ما تجدر مبلحظتو ىو ما يؤخذ عمى ىذه الرقابة وخاصة في الجزائر مف حيث عدـ 
استقبلليا، و مبدأ تطبيؽ أحكاميا ومحاربة األعماؿ الضبطية الغير مشروعة ،ىو الذي يحتاج إلى تدخؿ 
المشرع لتنظيـ وضماف فعالية ىذه الرقابة ، وذلؾ بوضع آليات ضماف استقبلليا، وبتطبييؽ أحكاميا في 

الميداف، والحفاظ عمى ىيبة السمطة القضائية الممثمة لمدولة، أحكاميا التي تصدر باسـ الشعب، ألف السؤاؿ 
المطروح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ىو ما معنى عدـ تطبيؽ االحكاـ القضائية مف طرؼ اإلدارة الضبطية 

عمى أجيزة الدولة ):  التي تنص 163 المادة 2016؟ عمما اف القانوف الدستوري صريح وواضح في دستور 
المختصة اف تقـو في كؿ وقت وفي كؿ مكاف وفي جميع الظروؼ بتنفيذ أحكاـ القضاء يعاقب القانوف كؿ مف 

غير اف تطبيؽ ىذه القاعدة الدستورية قد يصطدـ بامتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ  (يعرقؿ تنفيذ حكـ قضائي
اإللغاء، فكيؼ يمكف تصور و حؿ ىذه المشكمة؟  

    واالجابة تحتاج الى رسالة أخرى، وبدوف إطالة وأممنا أف يتدخؿ المشرع الجزائري ويربط مسؤولية عدـ 
تنفيبذ االحكاـ القضائية بالمسؤولية الشخصية المدنية والجنائية بمسؤولية اإلدارة عف التماطؿ أو عدـ التنفيذ، 
ألنو ليس مف المعقوؿ أف يتحمؿ الشعب أخطاء المتقاعسيف، المتمثؿ في التعويض مف خزينة الدولة،  وما 

إفساح المجاؿ أماـ ازدياد تياوف السمطات الضبطية في اإللتزاـ بمبدأ : يترتب عف ذلؾ مف نتائج خطيرة منيا
المشروعية، ما داـ أنو ال يتحمموف نتائج أعماليـ غير المشروعة، دوف أف ننسى وجوب مسايرة مرافؽ القضاء 
لمعصر لتكويف قضاة متخصصيف خاصة في المنازعات اإلدارية المختمفة حيث يعتبر مف بيف أسباب فشميا 
ىو في الييئات واإلجراءات ألف التخصص يؤدي لبلجتياد في إيجاد الحموؿ اليادفة، إلى تحقيؽ التوازف بيف 
النظاـ العاـ  و حمايةحقوؽ وحريات االفراد، وكذلؾ يجب أف يعمـ المواطنوف باف امتناع السمطات الضبطية 
عف اتخاذ قرارات ضبطية يحؽ ليـ مقاضاتيا، ألف القانوف يمزميا بتحمؿ مسؤوليتيا في الحفاظ عف النظاـ 

. العاـ في نطاؽ بمدياتيا ووالياتيا 



421 
 

 ػ لقد استقر القضاء اإلداري في فرنسا، عمى خضوع أعماؿ الضبط اإلداري لرقابة قضائية واسعة، حيث 21
تتجاوزنطاؽ الرقابة العادية التي يباشرىا عمى سائر القرارات اإلدارية، وعمة ذلؾ ترجع الى خطورة أعماؿ 

االضبط اإلداري وانعكاساتيا المباشرة عمى حقوؽ وحريات االفراد، وليذا نستنتج اف مجمس الدولة في فرنسا 
يعتمد عمى مبدأ عاـ ، وىو ضرورة إستناد ىيئات الضبط اإلداري في قراراتيا الضبطية، الى دواعي تكوف 
موضوعية ومستمدة مف الحاالت الواقعية أو القانونية السابقة في قراراتيا، واألسباب والعمة في إصدار تمؾ 

القرارات الضبطية ،ألنو في حالة عدـ وجود ىذه الحاالت، يكوف مف حؽ القضاء إلغاؤىا، وىذه الرقابة تتمثؿ 
في التحقؽ مف وجود حالة التيديد أو اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ مف الناحية الواقعية، ويكوف ذلؾ بالتحقؽ مف 
صحة الوجود المادي لتمؾ الوقائع ، التي تعتمد عمييا اإلدارة في إصدار قرارىا الضبطي، بعد ذلؾ يجب 

فحص سبلمة التكييؼ القانوني ليا، وكذلؾ يجب أف يقـو القاضي اإلداري في رقابتو بفحص مدى التناسب 
بيف الخطر الذي يمكف أف  ييدد النظاـ العاـ، وبيف اإلجراء الضبطي أو القرار الضبطي المتخذ مف طرؼ 
ذوي االختصاص في القرار، وكذلؾ يجب أف يقـو القضاء في رقابتو بالبحث عف مقاصد وأىداؼ سمطة 

الضبط الحقيقي، الذي سخرت تمؾ السمطة مف اجؿ تحقيقو، حتى ولوكانت بغرض تحقيؽ المصمحة العامة 
عادتو ، يعتبر نشاطيا غير مشروع النحرافيا بالسمطة ومغايرة لقاعدة تخصيص  مغايرة لحفظ النظاـ العاـ أوا 

. األىداؼ 
 ػ إف الرقابة القضائية المستقمة بآلياتيا الفعالة عمى أعماؿ الضبط اإلداري ىي حتمية وضرورية اذا أردنا 22

تطبيؽ مبدأ المشروعية القانونية وضماف تأكيده واحترامو، ويكوف القانوف فوؽ الجميع دوف تمييز، بيدؼ حماية 
حقوؽ وحريات األفراد، والمجتمعات الحديثة بحاجة ماسة الى إقامة مختمؼ وضعيات الرقابة القضائية عمى 

أعماؿ الضبط اإلداري، ألنيا تعتبر مف أنجع الوسائؿ لمنع انحراؼ السمطة ، وتطبيؽ الرقابة القضائية 
المستقمة بفعالية ، يؤدي إلى استنتاج عدة مبادئ قانونية، وبواسطتيا يتحقؽ التوازف بيف المحافظة عمى النظاـ 

العاـ بمفيوميو وحماية حقوؽ وحريات األفراد، عمما أنو يجب عدـ التوسع في فكرة النظاـ العاـ ، نظرا لما 
يمثؿ ىذا التوسع مف خطر ييدد الحريات العامة ويصيبيا في الصميـ، بؿ التوسع قد يفتح الباب عمى 

.  مصراعيو لمتحكـ واالستبداد ، تحت ذريعة المحافظة عمى النظاـ العاـ وخاصة مف الجانب األمني 
 

 .  الػصالحات                       الحػمد لمػو الػذم بنعػمتػو تتػـ 
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 : قػائػمػة الػمػراجػع        

: بالمػغػة الػعربيػة: أكال
. الػقػرآف الػكػريػـ  ػ 

  :الػمػؤلػفػات الػعامػةػ 1                                       
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 .ـ 1994أبك العباس شياب الديف القرافي، الذخيرة،تحقيؽ محمد حجي ، دارالغرب االسالمي، بيركت  -
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عبد الحميد الشكارب ، شائبة عدـ دستكرية كمشركعية قرار اعالف حالة الطكارئ كاالكامر العسكرية،منشأة المعارؼ،  -

 .ـ 2000اإلسكندرية،مصر،ط 
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 .ػ ق1417محمد بكر إسماعيؿ، القكاعد الفقيية  بيف االصالة كالتكجيو، ، دار المنار بالقاىرة، عاـ  -
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 3ج1990محمد بف سعد بف منيع الياشمي الطبقات الكبرل تحقيؽ محمد عبد القادرعطا، دار الكتب العممية بيركت -
أحمد عزكعناية،دارالكتاب العربي،      :ػ  محمد بف عمي الشككاني،إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ في عمـ األصكؿ،تحقيؽ

 .ـ  99:         دمشؽ عاـ
 . ىػ 1396محمد بف عمي الشككاني،القكؿ المفيد في أدلة االجتياد كالتقميد،تحقيؽ عبدالرحماف عبد الخالؽ دارالككيت -
محمد بف محمد بف أحمد بف اإلخكة القرشي ، معالـ القربة في أحكاـ الحسبة ، تحقيؽ محمد محمكد شعباف ك صديؽ  -

 .ـ1976: أحمد عيسى المطبعي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، عاـ 
 . ـ91، دار النيضة العربية،عاـ 02محمد حسنيف عبد العاؿ، الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلدارم، الطبعة  -

 .ـ92محمد رفعت عبد الكىاب،المبادئ العامة لمقانكف كمصدر لممشركعية في القانكف االدارم،بيركت،الدارالجامعية، 
ـ 2009محمد رفعت عبد الكىاب،النظرية العامة لمقانكف اإلدارم،دارالجامعة الجديدة،اإلسكندرية، -
.  ف .محمد رفعت عبد الكىاب،مبادلء كأحكاـ القانكف اإلدارم،منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت د س -
 . ـ 1964:محمد سالـ مدككر، القضاء في اإلسالـ ، دار النيضة العربية، عاـ -
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. ـ1976 ،القاىرة 2محمد سميماف الطماكم، عمر بف الخطاب كأصكؿ السياسة كاإلدارة الحديثة، دراسة مقارنة ط -
 .ف.د. ،د ـ1988محمد عبد الحميد أبك زيد، طاعة الرؤساء كمبدأ المشركعية، دراسة مقارنة، مصر عاـ  -
محمد عبد الحميد أبك زيد، كضع القانكف اإلدارم في اإلسالـ كالدكلة الحديثة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  -

  .ـ1995ىػ، 1415القاىرة، عاـ 
محمد عبد اهلل العربي، محاضرات في النظـ السياسية،النظـ اإلقتصادية،ممكية الماؿ كحدكده في اإلسالـ، معيد الدراسات  -

 .ـ 1965: اإلسالمية،مطبعة يكسؼ، القاىرة،عاـ
 ، 01محمد عبد اهلل ، تعارض البيانات في الفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة بيف المذاىب األربعة، دار اليالؿ بالرياض، ط  -

 . ـ1992ىػ، 1412عاـ 
 .ـ2014: محمدعبدك إماـ،المبادئ العامة في الضبط اإلدارم،دراسة مقارنة، مكتبة الكفاء القانكنية االسكندرية،عاـ -

الضبط اإلدارم كسمطاتو عبرالعصكر،التاريخية، في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، :محمد عبيد الحسناكم القحطاني -
ـ  2003: النشأة كالتطكر ، دار النيضة العربية ، القاىرة عاـ

 .ـ1972:   محمد عصفكر تطكر نظرية البكليس االدارم،البكليس ك الدكلة ، مطبعة االستقالؿ الكبرل  القاىرة ،عاـ -
 .ـ 1964:  ، دار الثقافة ك النشر عاـ 3ج .القانكف االدارم العربي ، ـ: محمد فؤاد مينا  -
 .ـ1973: مبادئ ك أحكاـ القانكف االدارم ، مؤسسة الجامعة ، االسكندرية،عاـ: محمد فؤاد مينا  -

 .ف .س.د .1999ػ محمد فؤادعبد الباسط ، القانكف اإلدارم ، جامعة اإلسكندرية، سنة 
  ـ1970محمد كامؿ ليمة ، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العامة ، بيركت ، عاـ  -
 .س.محمد كماؿ إماـ،أصكؿ الحسبة في االسالـ،دراسة تفصيمية مقارنة،منشأة المعارؼ،االسكندرية، د -
 . ـ2014محمد محمد عبدك إماـ،المبادئ العامة في الضبط االدارم،دراسة مقارنة ،مكتبة الكفاء القانكني االسكندرية،  -
 .  ـ72محمد مختارعثماف،الجريمةالتأديبية بيف القانكف اإلدارم كعمـ اإلدارة العامة،دراسة مقارنة،عاـ -
 .س.الرقابة عمىاألمكاؿ في الفقو اإلسالمي، كمية التجارة، جامعة األزىر، د: محمدعبد الحكيـ عمر -
 .س.ـ  د1977: مصر ،عاـ (ف.د)محمكد حممي ، القضاء اإلدارم ،  -
 .ف.د.د.ـ1967: ،عاـ: السنة كعمميا في اثبات األدلة الشرعية: محمكد سعاد حالؿ -
 .ف .ـ .ـ،د 1959محمكد شمتكت، اإلسالـ عقيدة كشريعة، القاىرة،سنة -
 .ف. د د،ـ1960:،عاـ3محمكد شمتكت، مف تكجييات اإلسالـ ،ط -
 .ف.د.د.ـ1992محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في القانكف الدارم، دار الفكر العربي،القاىرة ،عاـ  -
، لبناف، بيركت ،سنة:مسمـ-  .ـ2002/ىػ1423:أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسا بكرم، صحيح مسمـ،دار ابف حـز

 .1971: ،سنة3ػمصطفى كماؿ كصفي،الكظيفة اإلجتماعية،لمحقكؽ في اإلسالـ، مجمع البحكث اإلسالمية، ج
 .ف.د.د.ـ1993:القانكف اإلدارم، دار الجامعية،عاـ:  مصطفى أبك زيد فيمي -
  .ـ1967: مصطفى كيرة نظرية االعتداء المادم في القانكف اإلدارم ، دارالنيضة العربية، مصرعاـ -
  .ـ2014مصمح ممدكح الصرايرة،القانكف اإلدارم،الكتاب األكؿ،دارالثقافة لمنشر كالتكزيع،األردف،عاـ  -
 . ـ1955عاـ،2الممؾ بف ىشاـ المعافرم السيرة النبكية البف ىشاـ مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،ج -
 .ف.س. د،2منصكرابف ادريس البيكتي،الركض المربع،شرح زادالمستنقع،مؤسسة الرسالة بيركت ج -
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 .ـ1979منير البياني، الدكلة القانكنية في النظاـ السياسي اإلسالمي، الطبعة األكلى، الدار العربية لمطباعة، بغداد عاـ  -
  .ـ1986/ ىػ1406 لسنة 1، دار المدني ط2ناصربف عقيؿ بف جامر الطريفي، القضاء في عيد عمر بف الخطاب،ج  -
 .ف .س.، مكتبة عيف شمس ، مصر ، د (دراسة خاصة)نجيب بكير ، القانكف اإلدارم  -
 .ـ2011:نظاـ الحسبة في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي، جامعة اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، عاـ -
 .ـ98ىاني الطيراكم،ا لقانكف اإلدارم،ماىية القانكف اإلدارم،النشاط اإلدارم، مكتبةالثقافة،األردف -
 . ف.س.كجدم ثابت غرباؿ، السمطات االستثنائية لرئيس الجميكرية، منشأة المعارؼ اإلسكندرية،  د -
 .ف .س. ، دار الفكر، القاىرة، د2أصكؿ الفقو اإلسالمي،ج:كىبة الزحيمي -
 .ـ 2004:،دمشؽ ،عاـ8ج:الفقو اإلسالمي كأدلتو، دار الفكر:كىيبة الزحيمي -
كىيبة الزحيمي، نظرية الضركرة الشرعية مقارنة مع القانكف الكضعي، كمية الشريعة كالحقكؽ، جامعة دمشؽ ، مؤسسة -

  .1985الرسالة ، عاـ  
 .ـ2014ياسيف بف بريح ، الضبط اإلدارم في فكر القانكف الكضعي كالشريعة اإلسالمية،مطبعةالكفاءالقانكنيةاالسكندرية،-

 ـ1974يحيى الجمؿ، نظرية الضركرة في القانكف الدستكرم، دار النيضة العربية، القاىرة، عاـ  -
 .ـ 1999:  ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، سنة5.يكسؼ القرضاكم ، الخصائص العامة لإلسالـ ، ط -
 .ـ1980:،عاـ1التعامؿ التجارم في ميزاف الشريعة،ط: يكسؼ قاسـ -

: أطركحات الدكتكراه كالماجستػيرػ  2      

  :أطركحات الدكتكراهأ ػ  -
 .  ـ2009: النظاـ العاـ لمدكلة المسممة، رسالة دكتكراه،  المممكة العربية السعكدية، عاـ : بف ماضي العتب  -
 . 1979حسف أحمد عمي ،ضمانات الحرية ك النظـ السياسيةالمعاصرة أطركحة دكتكراه،كمية الحقكؽ جامعة القاىرة،عاـ-

رقابة القضاء عمى المشركعية الداخمية ألعماؿ الضبط االدارم، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة :حممي عبد الجكاد الدقدكقي -
. 1987: كمية الحقكؽ ، عاـ 

 .ـ1987جميؿ قدكرة، نطاؽ الشرعية االجرائية في الظركؼ االستثنائية ،رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، -
دايـ بمقاسـ ، النظاـ العاـ الكضعي ك الشرعي ك حماية البيئة ، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في القانكف العاـ ،  -

. ـ 2004/ـ2003: جامعة أبي بكر بمقايد ، كمية الحقكؽ ، تممساف ، عاـ 
زكريا عبد المنعـ ابراىيـ الخطيب ،نظاـ الشكرل في اإلسالـ كنظاـ الديمكقراطية المعاصرة ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف  -

 .ـ 1985الشمس ، كمية الحقكؽ ، مطبعة السعادة ، مصر،سنة 
زكريا محمد عبد الحميد محفكظ ،حالة الطكارئ في القكانيف المقارنة كفي تشريع الجميكرية العربية المتحدة ، رسالة  -

 .ـ1966: دكتكراه ، االسكندرية ، عاـ
الرقابة القضائية عمى أعماؿ الضبط االدارم، أطركحة دكتكراه في القانكف العاـ،  جامعة مكلكدمعمرم، :سميماني السعيد- 

 .ـ 17/11/2016:تيزم كزك، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، في
فيصؿ كامؿ عمي اسماعيؿ، سمطات الضبط االدارم أثناء حالة الطكارئ في مصر ك فرنسا ك الكاليات المتحدة األمريكية ،  -

 .ف .س.د .دراسة مقارنة ، رسالة دكتكراه جامعة القاىرة 
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عبد اهلل محمد ، كالية الحسبة في االسالـ ، رسالة دكتكراه في السياسة الشرعية ،ػ مف كمية الشريعة ك القانكف جامعة  -
 .ـ1996:األزىر ، مكتبة الزىرة ، القاىرة ، عاـ

محمد شريؼ اسماعيؿ عبد المجيد، سمطات الضبط االدارم في الظركؼ االستثنائية ، دراسة مقارنة ،دكتكراه ، كمية  -
 .ـ1979: الحقكؽ ، جامعة عيف شمس ، عاـ

عاـز عبد المتعالي الصعيدم، نظرية الدكلة اإلسالمية مع المقارنة بنظرية الدكلة في الفقو الدستكرم الحديث، رسالة  -
 .ف.س.د.دكتكراه، جامعة القاىرة

عبد الجميؿ محمد عمي ، مبدأ المشركعية في النظاـ االسالمي ك األنظمة القانكنية المعاصرة ، دراسة مقارنة ، رسالة  -
 .1983: دكتكراه مقدمة إلى كمية الحقكؽ جامعة عيف شمس عاـ 

محمد عبد الحميد ، المركز القانكني لمماؿ العاـ في مصر في ظؿ التطبيؽ االشتراكي ، رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ،  -
 .ـ1983: جامعة عيف شمس، عاـ

 .ـ1930ػ محمد فؤادمينا،رسالة دكتكراه عف دكرالقاضي في القانكف اإلنجميزم مقارنا بالشريعة اإلسالمية، باريس،
. ـ81:ضمانات الحرية في مكاجية سمطات الضبط االدارم،دكتكراه،كمية الحقكؽ جامعةعيف شمس،عاـ:منيب محمد ربيع- 
نادية رازم، منيج الكشؼ عف الضركرة الشرعية كتطبيقاتو في ضكء الكاقع المعاصر،أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه العمكـ  -

في الفقو كاألصكؿ ،جامعة الحاج لخضر، باتنة، كمية العمكـ اإلنسانية كاإلجتماعية كالعمكـ اإلسالمية 
 . ـ2014/ىػ1435،عاـ

نعيـ عطية ، مساىمة في دراسة النظرية العامة لمحريات الفردية ، رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية الحقكؽ بجامعة  -
. 1963/1964: القاىرة عاـ 

 .ـ 2013: سميماني ىندكس،سمطات الضبط في االدارة الجزائرية ،رسالة دكتكراه، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ ،عاـ -

 :رسائؿ الماجستير ب ػ  -
 .ـ1990: الظركؼ االستثنائية في القانكف الجزائرم، ماجيستير،جامعة عنابة سنة: تقيةعبدالرحماف -
الحسبة في النظاـ االسالمي ك أصكليا الشرعية ك تطبيقاتيا العممية ، رسالة ماجستير في كمية : إدريس محمد عثماف  -

 .ىػ 1428: الشريعة ك الدراسات االسالمية ، جامعة أـ القرل ،السكداف ، عاـ
سكينة عزكز، عممية المكازنة بيف أعماؿ الضبط االدارم ك الحريات العامة ، رسالة ماجستير ، إدارة ك المالية العامة ،  -

 .ـ ، معيد الحقكؽ سابقا ، جامعة الجزائر1990مارس
ماجستير في القانكف العاـ ،جامعة الجزائرمعيد الحقكؽ كالعمكـ  (دراسة مقارنة)آثار حالة الطكارلء:شماخي عبد الفتاح -

 .ـ 1997/ـ1996:سنة (سابقا)اإلدارية بف عكنكف 
ضيؼ اهلل بف رمضاف بف صنيدح العنزم ، حماية السكينة العامة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، المعيد العالي  -

: لمقضاء ، السياسة الشرعية ، شعبة األنضمة ، جامعة بف سعكد االسالمية ، المممكة العربية السعكدية ، العاـ الدراسي
 . .ىػ1424/ىػ1423

 .ـ1975: ػعامرأحمد المختار، تنظيـ سمطة الضبط االدارم في العراؽ،رسالة جامعية،مطبعة دارالحياة، دمشؽ،عاـ
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عبد العزيز برقكؽ، ضكابط السمطة التنفيذية في الظركؼ االستثنائية، في ضكء النظاـ القانكني الجزائرم الحالي، رسالة  -
 . ـ 2002/  ـ 2001: ، سنة ماجستير، جامعة الجزائر

 .ـ1997:ػ عمي قصير،الشرطة القضائية كجمع االستدالالت ،رسالة ماجستير في القانكف الجنائي، جامعة باتنة ،عاـ
سمطات الضبط االدارم البمدم في الجزائر ،رسالة ماجستير في االدارة ك المالية العامة ، معيد الحقكؽ : عمكر سيالمي  -

 .ـ1988:سابقا ، جامعة الجزائر عاـ
سمطات الضبط اإلدارم الكالئي في الجزائر ،رسالة ماجستير، االدارة ك المالية العامة ، معيد الحقكؽ : لطرش حمك _  -

 .ـ2002: سابقا ، جامعة الجزائر سنة
. ـ1966سمطة رئيس الدكلة التشريعية في ظؿ الظركؼ االستثنائية، ماجستيركمية القانكف،جامعة بغداد :كاظـ الحنابي_ 

 : الػمػجػالت  ػ3             
. ـ1964:نظاـ الحسبة في اإلسالـ،مقاؿ في مجمة األزىر، سنة: اسحاؽ مكسى الحسيف  -
. ـ09/59 /03:،في03:الدكلة القانكنية،مقاؿ منشكر بمجمة إدارة قضايا الحككمة،السنة:ثركت بدكم -
. ـ77: عاـ16:حمدم عبد المنعـ،القضاء اإلدارم اإلسالمي،مقاؿ منشكربمجمةالعدالة،أبكضبي،العدد-   
النظرية العامة لمضبط اإلدارم،مجمة مجمس الدكلة،تصدرعف المجمس الفني لمجمس الدكلةالمصرم   : سعد الديف شريؼ- 

. ـ1962: عاـ11:        السنة
: مقاؿ منشكر في مجمة الكعي اإلسالمي، رحمة الحسبة في حضارة اإلسالـ ، مجمة ككيتية، رقـ: محمد شعباف أيكب -

. ـ2012: أكتكبر، عاـ/،سبتمبر 567
الغبف الالحؽ في الظركؼ الطارئة في القانكنيف الفرنسي كالمصرم، منشكر بمجمة القانكف :محمد عبد الجكاد محمد -

. ـ 1962: كاإلقتصاد،عاـ 
 .92: ، العدد01/01/1981مقاؿ بعنكاف الحرية كاإلدارة ، مجمة األمف العاـ، مصر،: نعيـ عطية -
دعمكش فاطمة الزىراء،دكرالجمعيات في حماية البيئة،مقاؿ منشكرفي المجمةالنقدية لمقانكف كالعمكـ  -

.  ـ2013، عاـ01:السياسية،كميةالحقكؽ كالعمـك السياسية،جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،ا لعدد
ابرىيـ دركيش، نظرية الظركؼ اإلستثنائية، القسـ األكؿ،مجمة إدارة قضايا الحككمة، دار القاىرة لمطباعة، القاىرة، السنة  -

. ـ1966: ،عاـ04:العاشرة العدد
  02:الضبط اإلدارم في النظـ الكضعيةالمعاصرة كفي الشريعة اإلسالمية،مجمة المحاماة،العدد:احسف دركيش عبد الحميد- 

. ـ1985        القاىرة، 
نظرية الظركؼ اإلستثنائية ،كبعض تطبيقاتيا المعاصرة،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية،كمية :أميف حسف جاسـ -

.  ـ2007:عاـ 08: العدد4القانكف ،مج
. 09: ، العدد39: بحث عف ديكاف المظالـ مجمة منبر اإلسالـ ، السنة: حمدم عبد المنعـ  -
. 9نظاـ القضاء الجنائي في الدكؿ العربية، مجمة القضاء كالتشريع التكنسية ، ط:سميـ الجنزكرم -
، 28:، دكلة اإلمارات العربية،مجمة العمكـ اإلدارية، القاىرة، السنة(الكائح) شمس مزغني عمي القرارات اإلدارية التنظيمية -

ـ ز 1986:،سنة02:العدد
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، جامعة محمد خيضر، بسكرة 05:دكرالحسبة في الكقاية مف الفساد كمنعو،مجمة اإلجتياد القضائي،العدد: شيرزاد بكسطمة-
. س .، د 
،  03:نظاـ الحسبة التعزيرات المشركعة كالفكراإلسالمي،مجمة كمية العمكـ اإلسالمية،العدد:طو عبد اهلل محمد السبعاكم-

. ـ جامعة المكصؿ، العراؽ 2013/ىػ 1434: ،عاـ07:المجمد
. ـ1960:،مصر،عاـ02 ك01:الفقو اإلسالمي بيف المثالية كالكاقعية،بمجمة الحقكؽ،عدد:لشيخ شمبي -
. ـ1981:،عاـ23السنة92:الحرية كاإلدارة ،العدد:نعيـ عطية، مجمة األمف العاـ -
.  ـ 88ج ، .ـ. ـ د04/12/1987:عمار عكابدم،المجمة الجزائريةاإلقتصادية كالسياسيةالمؤرخة في/د -
. ـ1993، 02: عدد: المجمة القضائية  -
. ـ 1990: ، عاـ04:المجمة القضائية ، العدد -
. ـ2003:،عاـ03: مجمة المحاماة ، مجمة قانكنية ، تصدرىا نقابة المحاميف ، بمصر، العدد -
، ـ،مطبعة حيدرة، الديكاف2003/ 03/06:مجمة مجمس الدكلة،الغرفة األكلى العدد -
. ـ1973: ، عاـ03: مجمة منبر اإلسالـ، العدد: الشريعة اإلسالمية كالتطكر : محمد المتكؿ -

. ـ2003،دارالقبة لمنشرالجزائر، 06:المفيكـ القانكني لفكرة النظاـ العاـ،مجمة دراسات قانكنيةالعدد:ػ محمد صالح خراز
، 33: محمد عبد اهلل الشناكم، تعميقات عمى قانكف العقكبات بدكلة األمارات  ، مقالة منشكرة بمجمة األمف العاـ،العدد -

 . ـ1991: أبريؿ ، عاـ
 . ـ1964نظاـ ا لحسبة في اإلسالـ، مقالة منشكرة بمجمة األزىر، : اسحاؽ مكسى الحسيني  -
. ـ83: 01:العدد25المصمحة العامة في القانكف كالتشريع اإلسالمي مجمةالعمكـ اإلدارية،السنة:محمد مصطفى احسف -
محمد كليد العيادم، كمية الدراسات الفقيية كالقانكنية، قضاء المظالـ كسيمة لقمع الظمـ كاحقاؽ العدؿ، دائرة اإلفتاء،  -

  ـ2009ىػ ، 1430، عاـ 01، العدد 5جامعة األردف ،المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية، المجمد
. ـ 1978 ، مصر03حدكد سمطات الظبط اإلدارم،  مجمة القانكف، العدد: محمكد عاطؼ البنا -
مسعكد شييكب ، الحماية القضائية لمحريات األساسية في الظركؼ األستثنائية، المجمة الجزائرية لمعمكـ االقتصادية - 

. ـ 1988: كالسياسية ، جامعة الجزائر سنة 
. 03 السنة02: مصطفى الرافعي،ديكاف المظالـ في اإلسالـ،المجمة العربية،مجمة شيرية تصدرعف المممكة السعكديةالعدد-

   .                              ىػ08،1397:ػ محمد بف عبداهلل العجالف،كاليةالمظالـ،مجمة جامعيةتصدرىاكميةالشريعة بالرياف،العدد

  :المعػاجػـ المغػكيػةػ   4        
 .ـ 1979ابف فارس معجـ مقاييس المغة تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكر ، بيركت  -
  .ـ1956ابف منظكر، لساف العرب، دار بيركت لمطباعة كالنشر، لبناف، عاـ  -
. ـ 1960أبك القاسـ محمد بف عمر الزمخشرم، أساس البالغة  ، دار كمطابع الشعب، القاىرة ، سنة -
. ،دارالكتاب المبناني،بيركت 1أحمد زكي، بدكم، معجـ مصطمحات العمكـ االدارية،ط -
. ـ1980: مجمع الممغة العربية، المعجـ الكجيز، ، سنة -

.    ف.س.،د2،ط3ػ محمدالديف بف يعقكب الفيركزأباكم،القامكس المحيط، مطبعة مصطفى البام الحمبي كأكالده بمصر،ج
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 .ف .س .  ،د 1    ػ المنجد في المغة كاألدب  ، بيركت ،  لبناف ،ط
.  ـ 2،83،دارالعمـ لممالييف،بيركت لبناف ط(الضبط):مكسى األحمدم المخصص المحيط التيذيب،مادة -

  :النصكص القانكنيػة ػ5       
      :الدساتػيػر ػ         أ

ـ ، صادؽ عميو 10/09/1963:، اإلعالف المتضمف نص نّ ػشػره الصادرفي ـ 1963:دستكرالجزائر (1
 . ـ10/09/1963: ،الصادرة في64: ج،عدد.ر.ـ،ج28/08/1963المجمس الكطني في

.   يتضمف إصدار دستكر الجميكرية الجزائرية ،ج97ػ76: ـ ، الصادر بمكجب األمر1976دستكر الجزائر  (2
 ج 1979/ 07 /07:  المؤرخ في06ػ79: ـ ، المعدؿ بالقانكف رقـ1976/ 24/11: ، صادر في94: ج، عدد.ر
/ 12/01 مؤرخ في 01ػ 80:  ـ ، كبمكجب القانكف  رقـ 1979/ 07 /10: ، الصادر في28: ر، عدد . 

 ـ،المكافؽ عميو، ك 1988 / 03/11 ك باستفتاء 1980/ 15/01: ، الصادرفي03:ج، عدد.ر. ، ج 1980
ج، .ـ المتعمؽ بنشر التعديؿ الدستكرم،   ج ، ر05/11/1988: المؤرخ في 223ػ88ػ :بمكجب المرسكـ رقـ

.  1988/ 11/ 05: ، الصادر في45: عدد
/ 28/02:  المؤرخ في 18 ػ89:ـ الصادر بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  1989 دستكر الجزائر  (3

ج ، عدد .ر. ـ،  ج 23/02/1989:ـ، يتعمؽ بنشر نص التعديؿ الدستكرم المكافؽ عميو بمكجب استفتاء1989
 . ـ 1989/ 01/03: ، الصادر في09: 

 07:        مؤرخ  في 438 ػ 96:  ـ الصادر بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  1996: دستكرالجزائر  (4
ج .ـ   ج،ر28/11/96:ـ ، يتعمؽ باصدار نص التعديؿ الدستكرم ، المصادؽ عميو فػي استفتاء 12/1996/

ـ 2002/ 10/04:  مؤرخ في03ػ02: ، معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف رقـ08/12/1996: الصادرة في76: ،عدد
 ـ،المعدؿ كالمتمـ  بمكجب 14/04/2002: ، الصادر في 25:ج ، عدد.ر.يتضمف التعديؿ الدستكرم ، ج 

  15:          ، الصادر في 63: ج، عدد. ر. ـ ج15/11/2008:  مؤرخ في19ػ08: القانكف رقـ 
 ، 14: ج  ، عدد.ر.،ج2016/ 06/03 مؤرخ في 01ػ16: ـ ،المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ11/2008/

 .      ـ 2016/ 07/03: الصادر في 
:  المكقع اإللكتركني ـ،المعدؿ كالمتمـ ، 10/1958 /04:  ، الصادرفيالدستكر الفرنسيػ   (5

www.constituteproject.org                                                                                                               
 :   القكانيف العضكيةب ػ 

ج،   .ر.ـ،يتعمؽ باألحزاب السياسية،ج12/01/2012:،المؤرخ في04ػ12:ػ قانكف عضكم رقـ
.  ـ 2012/ 01/ 15:   ،  الصادر في02:    العدد

 ،  02: ج، عدد .ر.  يتعمؽ باإلعالـ، ج2012/ 12/01: مؤرخ في05ػ12:  ػ قانكف عضكم رقـ 
. ـ 01/2012 /15:   الصادر في 
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 : القكانيف العاديػةج ػ 
/ 31/12:المتضمف تحديد حتى إشعار آخر التشريع السارم المفعكؿ في31/12/1962: المؤرخ في157ػ62:قانكف رقـ- 
. (النسخة بالفرنسية) ـ ،63 02:ج ،عدد.ر. ـ ماعدا مايخالؼ السيادة الكطنية اكلو طابع عنصرم،ج62

 ـ   1965/ 07/ 13: ، مؤرخة في58: ج رقـ.ر.  يتضمف تأسيس الحككمة ، ج182ػ65:ػ أمر رقـ
. ، يتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ كالمتـ 1966/يكنيك/08:  المؤرخ في56ػ66:ػ أمر رقـ

 المؤرخ 23ػ06:ـ المتضمف قانكف العقكبات معدؿ كمتمـ بالقانكف رقـ08/07/66: المؤرخ  في 156ػ 66: ػ األمر رقـ 
. ـ12/2006 /24: الصادر في84:ج،عدد.ر.ـ ،ج 2006/ 20/12:في

.  (ممغي )96/ 01/ 18،الصادرفي 06: ج،العدد. يتضمف القانكف البمدم،ج ر18/01/67: مؤرخ في24 ػ 67:ػ أمررقـ

،المتعمؽ بالحفريات كحماية األماكف التاريخية كالطبيعية ، ممغي بمكجب قانكف 20/12/67:المؤرخ في281ػ67:ػ أمر رقـ
. ـ 17/06/98: ،الصادرفي44: ج،العدد.ر.ـ،يتعمؽ بحماية التراث الثقافي،ج98يكنيك/15:المؤرخ في04ػ98:رقـ

:  ، الصادر في 55: ج ،عدد.ر.، يتعمؽ باستغالؿ محالت بيع المشرركبات ج17/06/1975: المؤرخ في41ػ 75: ػ أمررقـ
. ـ  ـ 1975 يكليك عاـ 11

: ، المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ بمكجب  قانكف رقـ26/09/1975:  المؤرخ في58 ػ75:ػ األمر رقـ
 30ػ90: ـ معدؿ كمتمـ بقانكف رقـ04/05/1988:، الصادرفي18: ج، عدد.ر.ـ، ج03/05/1988:مؤرخ في14ػ88

المعدؿ كالمتمـ . ـ1990/ 12 /02: ،الصادرفي52:ج،عدد.ر.ـ يتضمف قانكف األمالؾ الكطنية، ج01/12/90:المؤرخ في
 ، الصادر 44:ج ، عدد.ر.ـ،كالمتضمف قانكف األمالؾ الكطنية، ج20/07/2008:المؤرخ في14ػ08:بمكجب القانكف رقـ

.   ـ 03/08/2008:في

/ 10/09: ، االصادر في81:ج العدد.ر.  المتضمف حماية أخالؽ الشباب، ج26/09/1975: المؤرخ في65ػ 75: ػ أمر رقـ
. ـ 1975

 08/02: ، الصادر  في 06:ج،العدد.ر . المتعمؽ بحماية البيئة ،ج05/02/1983: المؤرخ في03ػ83:قانكف رقـ ػ
 . (ممغي  )ـ 1983/

 16:  ، الصادر في37: ج،عدد.ر.   ، ج13ػ96:  المتضمف قانكف المياه ، معدؿ  كمتمـ باألمررقـ17ػ83: ػ قانكف رقـ 
.  ـ1996/ 06/

 المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا ، معدؿ  16/02/1985:ـ المؤرخ في16/02/1985  المؤرخ في05 ػ85: ػ قانكف رقـ 
 ـ ، معدؿ 90 /08/ 05: ، الصادر في35:ج،عدد.ر. ـ،ج07/90 /13: مؤرخ في17 ػ 90:كمتمـ بمكجب القانكف رقـ
ـ ، معدؿ 23/08/98: ،الصادر في 61:ج،عدد.ر.ـ،ج08/08/1998:  المؤرخ في09ػ98:كمتمـ بمكجب القانكف رقـ
ػ  . ـ08/2008 /03: ،الصادرفي44:ج عدد.ر. ج20/07/2008: مؤرخ في13 ػ 08:كمتمـ، بمكجب القانكف رقـ

ـ كالمتعمؽ باإلجتماعات كالمظاىرات العمكمية المعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف 31/12/89:المؤرخ28ػ89:قانكف رقـػ 
.  ـ 04/12/1991:، الصادر في62:ج، رقـ.ر.ـ،ج02/12/91:المؤرخ19ػ91:رقـ

ػ  .(ممغى )ـ 90/ 04 /11:، الصادر في 15:ج،عدد.ر.المتعمؽ بالبمدية،ج07/04/90: مؤرخ  في08ػ90:ػ قانكف رقـ
. (ممغى)ـ 11/04/90:،الصادرفي15: ر،ج ،عدد. ـ،المتعمؽ بالكالية ،ج07/04/90:المؤرخ  في09ػ90:قانكف رقـ
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:  ، الصادر في35:ج عدد. ر.، المتعمؽ بالتعكيضات الناجمة عف قانكف العفك، ج90ـ/15/08المؤرخ 20ػ90:ػ قانكف رقـ
. ـ08/1990 /15

 المؤرخ 14ػ08:،يتضمف قانكف األمالؾ الكطنية ، معدؿ كمتمـ بالقانكف رقـ01/12/90:، المؤرخ في30ػ90:ػ قانكف رقـ
.     ـ 08/08/2008: ، الصادر في44: ج، عدد.ر. ـ ، ج20/07/2008:في

. يتعمؽ باألمف كالسالمة كالحفاظ في استغالؿ النقؿ  بالسكؾ الحديدية ،  ج25/12/1990:المؤرخ في35ػ90:ػ قانكف رقـ
 ـ ، المتعمؽ 06/91/1991:   المؤرخ 23ػ91:ػ قانكف رقـ.ـ 1990:عاـ/12 /26:   ، الصادر في56:ج، عدد.ر

بمساىمة الجيش الكطني الشعبي  في مياـ حماية األمف العمكمي خارج الحاالت اإلستثنائية، معدؿ كمتمـ بمكجب األمر 
. ـ 2011/ 23/02:   ، الصادر في12:ج ،  عدد.ر. ـ ، ج 23/02/2011:  مؤرخ في03ػ11:رقـ

 المتعمؽ بمكافحة التخريب كاإلرىاب،معدؿ كمتمـ بمكجب 30/09/92 المؤرخ في 03 ػ92: ػ المرسكـ  التشريعي رقـ
ػ .ـ 1993 / 04/ /25: ، الصادرفي25: ج ،عدد .ر.  ـ ،ج09/04/93:  المؤرخ في05 ػ93:المرسـك التشريعي رقـ 
ج، .ر. ـ المتضمف تػمديد حالة الطكارمء ػ ألجؿ غير محدد ػ  ج 93/ 06/02:  المؤرخ في02 ػ93:المرسـك التشريعي رقـ

.  ـ1993 / 07/02:  ، الصادرة في08: عدد 

كالمتعمؽ بتنظيـ حركة المركرعبر الطرؽ كسالمتيا  كأمنيا ،معدؿ ك متمـ 19/08/2001:  المؤرخ في14ػ01: ػ قانكف رقـ
ـ ، معدؿ كمتمـ 13/11/2004: ،الصادر في72:ج ،عدد .ر.ـ، ج10/11/2004: المؤرخ في16ػ04:بمكجب قانكف رقـ
ػقانكف  . 22/02/2017: ،الصادر في12: ج،عدد.ر.  ـ ، ج16/02/2017:  مؤرخ في05ػ17: بمكجب قانكف رقـ

زالتيا،المؤرخ في19ػ01:رقـ / 15/12:، الصادر  في77: ج عدد.ر. ـ،ج12/12/2001:المتعمؽ بتسييرالنفايات كمراقبتيا كا 
.   ـ 2001

 ، 43: ج ،عػدد.ر. يتعمؽ بحماية البيئة في  إطارالتنمية المستدامة، ج19/07/2003:المؤرخ في10ػ03ػ قانكف رقـ 
.  ـ 2003 /20/07: الصادرفي

.  ـ 28/02/2006:في :  ،الصادر11:ج، عدد. المتضمف قانكف السمـ كالمصالحة الكطنية ، ج ، ر01ػ06:األمررقـ.ػ

، الصادر  15: ج ، عػدد. ر.  المتضمف القانكف التكجييي  لممدينة، ج 02/2006 /20:  المؤرخ في06 ػ 06:ػ قانكف رقـ 
  .ـ12/03/2006في:  في 

:  ،الصادر في 21: ج،عدد.ر. ج 25/02/2008:  المتعمؽ باإلجراءات المدنية  كاإلدارية المؤرخ في09ػ08: ػ قانكف رقـ
. ـ2008/ 23/02

تماـ انجازىا، ج30/07/2008:  مؤرخ في15 ػ 08: ػ قانكف رقـ   44: ج،  عدد.ر. ـ يحدد  قكاعد مطابقة البنايات كا 
.  ـ 03/2008: الصادر في

ػ .    ـ 03/07/2011:،الصادرفي37:ج،عدد.ر.ـ،ج2011/ 22/06:،المتعمؽ بالبمديةالمؤرخ في10ػ11:رقـ: ػ قانكف رقـ
 .            . ـ 02/2012: الصادرفي12:ج،عدد.ر.ـ يتعمؽ بالكالية،ج12/04/2012 مؤرخ في07ػ12: قانكف رقـ
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   :د ػ المراسيػـ الرئاسيػة
المتعمؽ بكضع تحت حماية الدكلة العقارات  كالمنقكالت التي قد تنتج عف 09/05/1963:المؤرخ في168ػ63:ػ المرسكـ رقـ 

 ، 30: ج ،عدد.ر. طريؽ الحصكؿ عمييا كتسييرىا كاستغالليا ما مف شأنو اإلخالؿ بالنظاـ العاـ كالسالمة الكطنية،ج 
  .(بالفرنسية  ) 1963:عاـ

خراج المكتى 15/12/1975:المؤرخ في 152ػ75:ػ المرسكـ رقـ يتضمف قكاعد حفظ الصحة فيمايخص الدفف كنقؿ الجثث كا 
عادة دفنيا ،ج  . ـ 26/12/1975:، الصادر في103: ج  ،عدد.ر. مف القبكر كا 

: ، الصادرة في21: ج، عدد.ر. المتعمؽ بالعمارات الخطرة كغيرالصحية كالمزعجة ، ج34ػ 76: ػ المرسكـ رقـ
.  ـ12/03/1976

 ـ يتعمؽ بنظاـ األمف مف أخطارالحريؽ كالفزع  في العمارات المرتػفعة ، 20/02/1976 المؤرخ في 35ػ76:ػ المرسكـ رقـ 
. ـ 12/03/1976:،الصادر في21:ج ،عدد.ر.ج
، يتعمؽ بالحماية مف أخطار الحريؽ كالفزع في االمؤسسات الخاصة 20/02/1976 المؤرخ في 36ػ 76المرسكمرقـ _ 

.  ـ 21/03/1976: ، الصادر في21:ج ، العدد.ر. باستقباؿ الجميكر، ج 
ج ، .ر. يتعمؽ باألمف مف أخطارالحريؽ في البنايات المخصصة لمسكف، ج 2/02/1976المؤرخفي37ػ76:ػ المرسكـ رقـ

. ـ 1976/ 21/03: في:  ، الصادر21:العدد
، الصادر 21:ج ، عدد.ر.ـ يتعمؽ بمجاف الكقاية كالحماية المدنية،ج 1976/ 20/02:المؤرخ في 38ػ76ػ المرسكـ رقـ 

. ـ 1976/ 21/03:في
المتعمؽ بصالحيات رئيس المجمس الشعبي فيما يخص الطرؽ كالنقاكة 10/10/1981: المؤرخ في267ػ81: ػ المرسـك  رقـ

. ـ 1981:عاـ13/10: ، الصادر في41: ج ، عدد.ر.كالطمأنينة العمكمية، ،ج 
 ـ المتعمؽ بسمطات الكالي في ميداف األمف كالمحافظة  عمى النظاـ 1983/ 28/02:المؤرخ في373ػ83:رقـ :ػ  المرسـك

. ـ 1983/ 05 /31: ، الصادر في 22: ج ، العدد.ر.العاـ  ، ج 
:  ، الصادر في 47: رعدد. يحدد القكاعد المتعمقة بالممكية المشتركة كتسييرالعمارات الجماعية،ج 666ػ 83:ػ المرسكـ رقـ

. ـ1983نكفمبر / 15
يحدد شركط تنظيـ التدخالت كاإلسعافات كتنفيذىا عند كقكع الككارث، كما 25/07/1985:المؤرخ في231ػ85:ػ المرسكـ رقـ

. ـ28/08/1985: ، الصادر في36: ج ،عدد.ر.يحدد كيفيات ذلؾ،ج 
: ، الصادر في36: ج ،عدد.ر.يتعمؽ بالكقاية مف اخطارالككارث،ج05/08/85المؤرخ في 232ػ85: ػالمرسكـ رقـ

.  ـ28/08/1985
  يتعمؽ بكقاية األمالؾ الغابية الكطنية كما جاكرىا   مف الحرائؽ ، 1987/  10/02: المؤرخ في44 ػ 87:  ػ المرسكـ رقـ

. ـ1987  /11/02: ، الصادرفي07:  ج ، عدد.ر. ج 
 ، 03: ج ، العدد.ر.ـ الذم يحدد القكاعد الخاصة لحركة المركر، ج19/01/1988:  المؤرخ في06ػ 88: ػ المرسكـ رقـ 

. ـ 20/01/1988: الصادر في
، يتعمؽ بالشركط الصحية المطمكبة عند عممية عرض األغذية لإلستيالؾ ، 23/02/1991:المؤرخ في 53ػ91:لمرسكـ رقـ

.  ـ 02/1991/ 27:  ، الصادر في 09: ج ، العدد .ر.ج
.  ـ1991/ 12/06: ،الصادر في29: ج عدد.ر. ـ المتضمف تقرير حالة الحصار،ج196ػ91:ػ المرسكـ الرئاسي رقـ 
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 المتعمؽ بمساىمة الجيش 23ػ 91:المتضمف تطبيؽ القانكف رقـ21/12/91:،المؤرخ في488ػ91ػ المرسكـ الرئاسي 
.  ـ 91/ 22/12: الصادر في66:ج،عدد.ر. الكطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمكمي خارج الحاالت اإلستثنائية،ج

ج ، .ر .  ـ ، يتضمف إعالف حالة الطكارمء ، ج 09/12/1992:  المؤرخ في44ػ 92: ػ المرسكـ الرئاسي رقـ 
.  ـ 1992:عاـ09/02: ،الصادر في 10:عدد

ـ ػ 28/07/93: الصادر في50:ج،العدد.ر.المتضمف إثارة الضجيج،ج27/07/93:  المؤرخ في184ػ93: ػ المرسكـ رقـ
ـ يتعمؽ باستخداـ كتجنيد الجيش الكطني الشعبيفي في إطار 23/02/2011: مؤرخ في 90ػ 11:المرسكـ الرئاسي رقـ

.  ـ 23/02/2011:، الصادر في12: ج ، العدد.ر. مكافحة اإلرىاب كالتخريب ، ج 

 :  ىػ ػ 

: المحدد لصالحيات البمدية كالكالية كاختصاصاتيما في قطاع الصحة،  المؤرخ في374ػ81: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ
. ـ1981عاـ 29/12:، الصادر في52: ج ، عدد.ر. ـ،ج 26/12/1981

. ،   ج 16/12/84: المحدد لشركط التنظيؼ كجمع النفايات الصمبة الخطيرةالمؤرخ في378ػ84: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ
. ـ 1984:عاـ/16/12:، الصادر في66:ج ،عدد.ر

 30: ،الصادر في36: ج، عدد.ر.يحدد صالحيات كزيرالنقؿ ،ج29/08/1988:المؤرخ في165ػ 89:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ
.  ـ1989غشت 

:  الصادر في . 02:ج،عدد.ر. ـ يحد صالحية كزير الفالحة،ج1990/ 01/01: المؤرخ في12ػ90: المرسكـ التنفيذم رقـ_
.  ـ 1990/ 01 /10

. 07/03/90:الصادرفي10:ج،عدد.ر.يتعمؽ بدرساتةالتأثيرعمىالبيئة،ج78ػ90:ػالمرسكـ التنفيذم رقـ

 23/01: ، الصادر في04:ج،عدد.ر.المتضمف صالحيات كزيرالداخمية كالجماعات المحمية،ج01ػ91:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ
 ـ 1991/

ج  ، .ر،المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الداخمية ، ج 19/01/91المؤرخ في02ػ91: المرسكـ التنفيذم رقـ- 
. ـ01/1991 /22:  ، الصادر في04:عدد

كالمتعمؽ بالشركط الصحية المطمكبة عند عممية عرض .ـ23/02/1991: المؤرخ في53ػ91: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ
.  ـ1991 /27/02: ، الصادر في09:ج ،عدد.ر. األغذية لإلستيالؾ ، ج
.  ـ ، ج 25/06/1991:  المتعمؽ بشركط الكضع في مركز األمف كشركطو، المؤرخ في201 ػ91:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

.  ـ 1991/ 26/06:  ، الصادر في31: ج ، العدد. ر
ـ ، يضبط حدكد الكضع تحت اإلقامة الجبرية كشركطيا 25/06/1991: ، المؤرخ في202ػ91:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

ج ، .ر. ـ كالمتضمف حالة الحصار ج 06/1991 /04:المؤرخ في196ػ91: مف المرسكـ الرئاسي رقـ04:تطبيقا لممادة
. ـ1991/ 06 /26:  ، الصادر في31:عدد
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ـ ، يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة المتخذة 25/06/1991: ،المؤرخ في203ػ91: ػ المرسكـ االتنفيذم رقـ
: ج ، العدد.ر. ـ المتضمف حالة الحصار، ج 04/06/91المؤرخ في196ػ91: مف المرسكـ الرئاسي رقـ08طبقا لممادة 

. ـ 1991: يكنيك عاـ26: ، الصادر في31
  التضمف 44ػ92:يحدد شركط تطبيؽ أحكاـ المرسكـ الرئاسي رقـ20/02/92:المؤرخ في75ػ92:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

.  ـ1992/ 23/02: ،االصادر في 14: ج ، عدد.ر.إعالف حالة الطكارلء،ج 
 ،  85: ج ،عدد .ـ المتضمف حؿ مجالس شعبية بمدية، ج ر30/11/1992المؤرخ في435ػ92:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

.  ـ 1992/ 12/د02: الصادر في 
ـ، المنظـ إ براز الدخاف كالغبار كالركائح كالجسيمات الصمبة في 10/07/1993: المؤرخ في165ػ93:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

.   ـ14/07/1993: ،االصادر في46:ج ، العدد.ر. الجك ،ج 
 ، الصادر 50:ج ،عدد. ر. ـ ينظـ إثارة الضجيج ، ج 27/08/1993:المؤرخ في184ػ93:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

.  ـ28/07/1993:في
،يتضمف إحداث منصب مندكبيف كمكمفيف بميمة مساعديف لألمف 19/12/1993المؤرخ في314ػ93: ػالمرسكـ التنفيذم رقـ

. 20/12/1993:،الصادر في84:ج،عدد.ر.كتحدد مياميـ كقانكنيـ األساسي،ج
ـ ،المحدد لصالحيات كزير الداخمية  10/08/1994المؤرخ في 247 ػ 94: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

. ـ2/08/1994: ، الصادر في53:ج،العدد.ر.ج:  كالجماعات المحمية كالبيئة كاإلصالح اإلدارم،المعدؿ
، يحدد شركط الصيد البحرم 02/1995 /28: المؤرخ في 38 ػ95:ػ المرسكـ التنفيذم رقـ 

.   التجارم  لألسماؾ  الكثيرة اإلرتحاؿ الذم تمارسو السفف األجنبية في المياه التي تخضع لمقضاء الكطني ككيفياتو ، ج 
. ـ1995 / 02 / 08: ، الصادر في 06: ج ،عدد.ر

 المؤرخ 42ػ92: مف المرسكـ التنفيذم رقـ02: ـ، يعدؿ المادة28/02/1995:  المؤرخ في39ػ95: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ
 06: ج ، عدد.ر.ـ، كالمتعمؽ بالرخص المسبقة إلنتاج المكااد السا مة أك التي تشكؿ خطرا خاصا ، ج 04/02/1992:في

.  ـ 1995/ 02 / 28: ،الصادر في 
ـ ،المتضمف كيفيات تحديد أسعاربعض السمع كالخدمات 15/01/1996 المؤرخ في31ػ 96:المرسكـ التنفيذم رقـ

. ـ 1996 /17/01:، الصادر في04:ج  ،عدد.ر.اإلستراتتيجية ،ج 
ـ ، المحدد لشركط ممارسة الصيد البحرم كيضبط كيفياتيا 1996/ 04/ 06:  المؤرخ في121 ػ96: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

.  ـ1996/ 04/ 10: ، الصادر في 22: ج  ، العدد.ر. ، ج 
 يعرؼ مختمؼ أنكاع مؤسسسات الصيد البحرم كيحدد شركط 21/12/1997: المؤرخ في493ػ97:ػالمرسكـ التنفيذم رقـ

. ـ1997 / 24/12:، الصادر، في85:ج،عدد.ر.إنشائيا كقكاعد استغالليا،ج
الذم 88/ 19/01:المؤخ  في06ػ88:ـ،يعدؿ كيتمـ المرسكـ رقـ21/09/98:المؤرخ في300ػ98: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

.  ـ23/09/1998:الصادر في71:ج،العدد.ر.يحددالقكاعدالخاصةبحركةالمركر،ج
 يحدد تدابير حفظ الصحة كالنظافة المطبقة عند عممية عرض منتكجات الصيد البحرم 158ػ99: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ 

. ـ1999/ 07 /25:  ، الصادر في49:  ج ، عدد .ر. لإلستيالؾ ، ج
: ، الصادر في13:ج عدد.ر.ـ يتتضمف تكقيت صيد المرجاف،ج15/02/2001:المؤرخ في56ػ01: ػ المرسكـ التنفيذم رقـ

. ـ 2001سنة /  فبراير 08

 :         القراراتك ػ 
 ، الصادر 39: ج،عدد .ر.ـ يتعمؽ بشركط تصاعد األدخنة الصادرة عف السيارات،ج1983 يكنيكعاـ 20:ػ قرار مؤرخ في 

.    ـ 09/1983 /20:في 
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ـ، بالنكاحي العسكرية 10/02/1992القرارات المتضمنة انشاء مراكز أمف في رقاف،عيف صالح، كرقمة،المؤرخة في ػ   
 . ـ 11/02/1992: ،  الصادر في 11ج،العدد .ر.الناحية العسكرية الثالثة كالسادسة كالرابعة،ج: التالية

ـ يتضمف التنظيـ العاـ لتدابير الحفاظ عمى النظاـ العاـ في إطار حالة 10/02/1992القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في ػ 
.  ـ1992 / 02 /11: ، الصادرة في11ج، عدد .ر. الطكارئ، ج

ج ، العدد .ر. ـ المتضمف تفكيض اإلمضاء إلى الكالة فيما يخص الكضع في مراكزاألمف، ج11/02/92القرار المؤرخ في - 
 .ـ11/02/1992: ، الصادر في11
، الصح آفة، بريد :"ـ المتضمنة تعميؽ صدكر يكميات 15/08/1992القرارات المؤرخة في ػ  لكماتاف، الناصيكف، الجزائراليـك

 .ـ21/10/1992، الصادر في 76: ج ، عدد.ر.، ج"الشرؽ ، ليبيرتي
لكمتا ، الناصيكف، الجزائراليكـ ، الصح آفة ، بريد : المتضمنة تعميؽ صدكر يكميات 15/08/1992: ػ القرارات المؤرخة في
 . 1992/ 21/10:،الصادر في76: ج ،عدد.ر. الشرؽ، ليبرتي، ج

، ليبرتي،ج :  لكمتا: ـ المتضمنة رفع صدكريكميات06/10/92: ػ القرارات المؤرخة في  : ج ، عدد.ر. لنصيكف،الجزائراليـك
.  ـ 1992/ 10 / 26:   ، الصادر في77

: ج ، عدد.ر. ـ الذم يحدد قكاعد حمؿ الحزاـ األمني المجيزة بو السيارات الخصكصية ،ج 19/10/97:ػ القرار المؤرخ في 
،  ـ1997/ 06 /01:  ، الصادر في36

المتضمف تنظيـ أكقات التكقؼ كحركة المركرعمى مستكل شكارع محافظة الجزائر الكبرل : ش. ت . ،ـ 1959:ػ القراررقـ
ـ ،  كىذا القرار يعدؿ منع التكقؼ    1999:سابقا ، أثناء شير رمضاف لسنة

  11 صباحا إلى  07: ـ، كىذا التكقيت  مف الساعة28/12/79: المؤرخ في1921:      في المادة  االكلى  مف القرار رقـ 
. ـ19/12/1999:،  المؤرخة في(المساء  ):ليال ، منشكر في جريدة 

 . 93: ج ، عدد.ر.ـ الصادرعف كزير الداخمية  يتعمؽ باإليداع  المؤقت ألسمحة الصيد ج30/12/92: ػ القرارالمؤرخ في
. ـ 1992عاـ /12 /30:الصادر في

، 85:ج ،عدد.ر. ، يتضمف حضرالتجكؿ في تراب بعض الكاليات،ج30/11/1992ػ القرار المؤرخ في 
.  ـ 1992/ 12/ 02:       الصادر في

ـ كىك تذكير بإجراءات تنظيـ كتقنيف حركة المركركالتكقؼ مف الساعة 08/12/1998 المؤرخ في 1102: القرار رقـػ 
 (الخبر)السابعة إلى الحادية عشر، منع التكقؼ، كالتكقؼ لفترة طكيمة لكؿ السيارات في التكقيت المذككر أعاله، جريدة 

  .ـ22/12/1998مؤرخة في 

 : قرارت المحكمة العميا كمجمس الدكلة  كأحكاـ القضاءم ػ  
إلغاء قرار مشكب بعيب تجاكز  (كالي كالية  ): ضد  (ع  ): ـ قضية 11/12/1982قرار المحكمة العميا ، المؤرخ في _ 

   .175: ـ ، ص 1989:  ، عاـ 2:  المجمة القضائية ،  عدد…السمطة
. ،قرارغيرمنشكرـ19/03/1973:في(المحكمة العميا)القرارالصادرعف الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى_ 
.  ، قرارغير منشكرـ ،  عف الفرقة  االدارية بالمجمس األعمى06/04/1973:القرار الصادر بتاريخ _ 
. ، قرارغير منشكرـ24/12/1977: القرار الصادر عف الغرفة االدارية بالمجمس األعمى المؤرخ  في_ 
، إلغاء قرار مشكب بعيب  (ك ، ش  )ضد  (ـ ، م  ): ـ قضية 04/07/1990القرار الصادر مف المحكمة العميا بتاريخ _ 

 . 185:ـ ، ص1993، عاـ 03:المجمة القضائية ،المحكمة العميا،العدد، تجاكز السمطة
 153ـ ، ص 1992: ،عاـ 1: ـ ،المحكمة العميا، العدد28/07/90: قرارالمحكمة العميا المؤرخ في_ 
كزير الداخمية كالكالي، : ؽ، ضد .ـ : ـ قضية اآلنسة16/05/1981: بتاريخ (الغرفة االجتماعية  )قرار المحكمة العميا _ 

.  ـ عف قسـ المستندات كالنشر بالمحكمة العميا  ، لـ ينشرا 99/ 04/07:كالقرارالصادرعف المحكمة العميا بتاريخ
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 03:ـ، مجمة مجمس الدكلة العدد09/2002 /23: ،جمسة 006196:  ػ قرار مجمس الدكلة، الغرفة األكلى، رقـ الممؼ 
. 190:  ـ ، ص2003:عاـ

ـ ، االجتياد القضائي الجزائرم ،  15/04/2003:الصادر بتاريخ10048: ػ قرار مجمس الدكلة رقـ

 : أحكاـ القضاء األجنبيػ  6 
ـ،     1938: عاـ (دالكز)ـ في شركة االشيار،29/01/1937 ػ حكـ مجمس الدكلة الفرنسي الصادر في 

كالشركة الفرنسية إلنتاج كا  ستثمار  (لكتيسيا  )ـ في قضية 12/1959/ 18:ػ حكـ مجمس الدكلة الفرنسي الصادر في 
. ـ 1974:  ، سنة6األفالـ  ، سيبيرم ، ط

،غيرمنشكر        37: لسنة5569:ـ في القضية رقـ14/01/1986:ػ حكـ محكمة القضاء االدارم،الصادرفي

 : الجرائػد اليكمية الكطنيةػ  7
 / . 05/01/1999: في المؤرخة ، 264 : العدد ، الخبراليكمي جريدة ػ 
  ـ28/01/1999 :   في المؤرخة 282: العدد ، اليكمي الخبر جريدة ػ 
. ـ22/12/1989: فػي المػؤرخػة ، اليكمي الخبر جريدة ػ 
  .ـ2000/ 03/ 27: في المؤرخة ، 2821: العدد ،ػ جريدة الخبر اليكمي 
 . ـ15/05/2000: في المؤرخة ، 2928: العدد  اليكمي، الخبر جريدة ػ
. ـ13/12/2000: في المؤرخة ، 4043 : العدد ، اليكمي الخبر جريدة ػ 
                                                                    .ـ19/12/1999 :  في المػؤرخػػة: في المؤرخة المساء جريدة ػ 

      En français :                                                            ةبالػفػرنسيػ  ػ
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