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  :قدمةامل
رئيس اجلمهورية من مجيع  نكِّلعادية نظام قانوين استثنائي، ميتعترب الصالحيات غري ا

وحىت  السلطات، و يسمح له بالتحلل من مبدأ املشروعية و خمالفة بعض القواعد القانونية العادية،
ام تقييد احلقوق و احلريات العامة، و ذلك لغرض مواجهة أخطار قد تصيب الدولة أو النظ

  .السياسي أو املؤسسات الدستورية للبالد أو استقالهلا و سالمتها الترابية
يف حتقيق  ،غري العاديةو يتمثل اهلدف من استخدام رئيس اجلمهورية للصالحيات 

 ،وضمان استمرار السري احلسن و املنتظم ملؤسسات الدولة ،و حفظ النظام العاماإلستقرار 
  .وسالمة تراا ووحدا الوطنية

ض صالحيات غري عادية وواسعة، و ذلك فرل يو تعترب حالة الضرورة األساس الرئيس
ختول لرئيس اجلمهورية إصدار تدابري هي يف الظروف العادية  –أي حالة الضرورة  –لكوا 

  .مشروعة خالل األوضاع االستثنائيةتعترب غري مشروعة، و لكنها تصبح 
قد يطرح مسألة  ،التحلل من مبدأ املشروعيةغري أن هذا التوسع يف الصالحيات مع 

          اف عن الغرض الذي تستخدم ألجله، حبيث قد تغفل حقوقحنرالتخوف من إمكانية اال
و حريات األفراد، كما قد تطول فترة استخدامها، من هنا تبدأ الصعوبة يف البحث عن أفضل 

جهة، ومن جهة أخرى ميكن من عقلنة  جيابه به الظروف غري العادية من. نظام قانوين استثنائي
هذه الصالحيات بالقدر الذي حيافظ فيه على حد أدىن من احلقوق و احلريات، و حيول دون 

  .اختالل قي استعماهلاحدوث 
لفيات تأسيسها و الواقع أن البحث يف األصل التارخيي لنشأة هذه الصالحيات يبصرنا خب

  . ة ملمارستها قد يوصلنا إىل معرفة أفضل استخدام هلاكما أن حتليل الشروط الشكلية و املوضوعي
للتطور التارخيي هلذه الصالحيات جند أن الفقه تبىن يف  أعالهبالرجوع كما أشرت إليه و 

البداية، نظرية الضرورة، كأساس قانوين يسمح بتركيز مجيع السلطات يف أيدي رئيس 
و جلأ  لة الفرنسي مل يعترف ا صراحة،اجلمهورية، لكن القضاء فيما بعد، و خاصة جملس الدو

د نظرية سلطات األزمة و حاول اختاذها كأساس إىل ما يسمى بالظروف االستثنائية، حبيث شي
قانوين، يسمح لإلدارة بإصدار قرارات تعطل القوانني أثناء األزمات و بالتايل تعطيل مبدأ 

ضرورة ظهرت مدرستان أخذت ما املشروعية، هذا األخري و يف شأن حتديد عالقته حبالة ال
  :  أغلب دساتري الدول يف العامل و مها
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  .املدرسة األجنلوسكسونية املنكرة لقانونية الضرورة و تعتربها خروجا عن مبدأ املشروعية:أوال
أي  –املدرسة الفرنسية اليت تعترب الضرورة قانونية داخل مبدأ املشروعية و تستخدم :ثانيا

  ).السلطة التنفيذية(نوين للصالحيات غري العادية لإلدارة كأساس قا –الضرورة 
ففي شأن املدرسة األوىل، ميثلها التيار األجنلو سكسوين وهو تيار واقعي و سياسي، يرى 

قانونيا للصالحيات غري العادية،  ابأن الضرورة عبارة عن نظرية سياسية ال ميكن أن تكون أساس
، ما يعرف حبالة الطوارئ، فهذه احلالة ال تعطي لرئيس حبيث يوجد يف النظام األجنلوسكسوين

الدولة مباشرة حق خمالفة القانون، بل ال بد له من تفويض من الربملان لصاحل السلطة التنفيذية، 
دة للحقوق و احلريات العامة، فالكونغرس هو الذي خيول لرئيس إلختاد بعض اإلجراءات املقي

زمة و نفس الشيء يف أجنلترا اليت ترفض  وضع  الضرورة الدولة سلطات واسعة ملواجهة األ
  . كسالح قانونية دائم ملواجهة األزمات، بل ال بد من ترخيص الربملان

أما يف شأن املدرسة الثانية و هي فرنسية، فتعترب حالة الضرورة مصدرا قانونيا و لكنه 
  .   عن مبدأ املشروعيةو هذا حىت ال خيرج ائيا  دمشروط حبيث ال ميكن تركه بدون حدو

 ،)السلطة التنفيذية ( عموما فإن كل من االجتهاد القضائي و التشريع خيوالن اإلدارة و 
نوعا من احلرية و التحلل من مبدأ املشروعية، مبصادره املعروفة يف الظروف العادية، و ذلك اة 

ساس باحلريات األساسية األوضاع غري العادية، و لكن التخوف من تعسف اإلدارة يف شأن امل
أدى إىل ختويل القضاء حق الرقابة لضمان حد أدىن من  ،حتت غطاء الظروف االستثنائية

  . احلريات، و بالقدر الذي ال يهدد النظام العام ويسمح بإعادة اهلدوء و النظام للمجتمع
جنلو ن الصالحيات غري العادية ينحصر تنظيمها القانوين يف مفهوم أأب يتصحمما سبق 

نية حالة الضرورة وسكسوين ينكر قانونية حالة الضرورة و مفهوم فرنسي معاكس، يعترف بقان
  .الذي يتشدد يف استخدام هذه الصالحيات ،1958و جيسدها يف مضمون دستور 

أما بشأن باقي دول العامل الثالث فالعديد منها تشدد أيضا يف األخذ ذه الصالحيات، 
من الدستور  16غري العادية وهو املادة  وين املؤسس للصالحياتاقتباسا من األصل القان

و أكثر من هذا مت تطبيقها لفترة طويلة مما جعل بعض القانونيني ينتقدون االستعمال  .الفرنسي
جعلته يتناقض أحيانا مع خاصيته  استخدامهو الذي من كثرة  ،للنظام القانوين االستثنائي تزايدامل

  من األحيان، حل حمل النظام القانوينريىل نظام دائم التطبيق، و يف كثاملؤقتة، حبيث حتول إ
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العادي، و بالتايل أصبح كأنه هو األصل، مما دعى بالكثريين إىل التساؤل عن مدى جدوى  
و أيضا التساؤل عن الغرض من تطبيقها و إن كان يهدف  ،تسمية تلك الصالحيات بغري العادية

أن  القولمن هنا ميكن  .ؤسسات الدولة و حتقيق استتباب الوضعفعال إىل ضمان استمرارية م
لصيقة بالتنظيم  ،الصالحيات غري العادية أو ما يصطلح على تسميته بالسلطات االستثنائية

منه املتشددة و املوضوعة خصيصا بسبب دافع التخوف  16سيما املادة  الدستوري الفرنسي و ال
رة احلرب العاملية الثانية، غري أن العديد من دول العامل أخذت من ايار الدولة الفرنسية خالل فت

ذه املادة و لكن يف اجلزء املتعلق فقط يمنة و تغليب السلطة التنفيذية دون اجلزء املتعلق 
  .   بالضوابط املرفقة ا، مما جعل التساؤل يثار مرة أخرى حول الطريقة الكفيلة بتفعيلها

طرف املؤسس الدستوري اجلزائري، فيما خيص األساس القانوين  أما املفهوم املعتمد من
للصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية، فإنه يقترب من ذلك املفهوم املعمول به من طرف 

  .عدد هام من الدول و السيما من طرف فرنسا
سس و بالرجوع لتطور التنظيم الدستوري اجلزائري، فإننا جند تغيريات هامة، يف شأن األ

ن ، حبيث أ1996الدستورية للصالحيات غري العادية و خاصة تلك اليت جاءت يف ظل دستور 
و ضوابط  ية التسعينات، عجلت بإعادة النظر يف شروطاداألحداث السياسية الواقعة يف ب

استخدام الصالحيات غري العادية لغرض عقلنتها و تفعليها أكثر، غري أن عملية التفعيل هذه 
و هذا كلما طرح موضوع حاليت احلصار و الطوارئ، هاته  ،ر باستمرارااشات تثبقيت حمل نق

  ، غري أا ما زالت 1989األخرية اليت استمرت ألكثر من عشر سنوات و جاءت تطبيقا لدستور 
و جعل مسألة مربرات  ،حوهلا اجلدل مما أطال ،1996 رغم صدور دستور املفعول سارية

  دية و ضوابطها حمل نقاش ساخن  استخدام الصالحيات غري العا
الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية يف : " من هذا املنطلق جاء اختياري ملوضوع 

و الذي أتطرق فيه إىل األسس الدستورية اليت تبىن عليها  ." 1996ظل الدستور اجلزائري لسنة 
لمواد الواردة يف الدستور الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية، و ذلك من خالل الرجوع ل

 ،املتعلقة بالشروط الشكلية و املوضوعية الواجب توافرها الستخدام هذه الصالحيات و تطبيقاا
  .ضف إىل ذلك أتطرق إىل احلدود و الضوابط املقيدة هلا
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وتكمن أمهية هذا البحث يف كونه يسمح بتوضيح خمتلف أنواع الصالحيات غري العادية      
املخولة لرئيس اجلمهورية مبوجب أحكام الدستور اجلزائري لسنة ... ) احلصارالطوارئ، ( 

  .  ، و ذلك لغرض مواجهة األخطار و األزمات1996
كذلك يهدف إىل حتديد مدى تفعيل الشروط الشكلية و مدى تدقيق الشروط املوضوعية اليت 

ة، و أيضا تبيان من جهة يستند إليها رئيس اجلمهورية ملمارسة الصالحيات غري العادية من جه
      يف جمال عقلنة ...) الربملانية، الشعبية، الدستورية( أخرى مدى كفاية طرق الرقابة املختلفة 

  .و كبح هذه الصالحيات لغرض احلفاظ على حد أدىن من احلقوق والواجبات
ات كما يكتسي البحث أيضا أمهية عملية جيسدها احلرص على اخلروج يف النهاية باقتراح

واقعية من شأا ضبط شروط استخدام الصالحيات غري العادية و تفعيل طرق الرقابة عليها حبيث 
أن اإلقترحات الواردة يف هذا البحث قد متكن من تدعيم و تفعيل النظام القانوين االستثنائي 

 نفس و تتوخى توفري محاية قانونية ملؤسسات الدولة مع توفري يف ،املسري لألوضاع غري العادية
  .الوقت ضمانات دستورية ألفراد اتمع

بني : البحث عن الطريقة املثلى اليت حتقق التوافق:  حول إشكالية املوضوعمما سبق تربز    
و من جهة أخرى  ،متكني رئيس اجلمهورية من استعمال صالحيات غري عادية واسعة من جهة

كيف يتمكن : وبعبارة أخرى ،توفري ضمانات كفيلة باحلفاظ على حقوق وحريات األفراد
عند وضعه لألساس القانوين للصالحيات غري العادية، من املوازنة  ياملؤسس الدستوري اجلزائر

بني مسأليت استتاب النظام العام ، و احلفاظ على احلقوق و احلريات و هذا عند استخدام رئيس 
   .اجلمهورية هلذه الصالحيات

يفية اليت متكن من إزالة التناقض، بني عملية و عليه فاألمر يستوجب البحث عن الك
دها بضمانات دستورية تضبط يتوسيع الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية و تقي

  .مهاااستخد
من هنا فإن إشكالية البحث دف إذن إىل إجياد أحسن طريقة حتافظ على التوسع اهلام 

، مع 1996الدستور اجلزائري لسنة  يف مضمون الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية يف
توسيع يف نفس الوقت للضوابط املتعلقة بطرق الرقابة على ممارسة هذه الصالحيات، حبيث أن 

 و إمنا لترسيخ ،الغاية من إدراج اآلليات الرقابية ليس للحد من استخدام الصالحيات غري العادية
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و أيضا عدم اخلروج عن الغرض  العمل ا، مع ضمان عدم حدوث اختالالت عند استعماهلا 
ن تركيز السلطة يف يد شخص واحد أالذي وضعت ألجله، و هذا توافقا مع الرأي القائل ب

تتأزم، فالتركيز أقل ضررا من اإلحتفاظ مببدأ الفصل بني  أفضل بكثري من ترك األوضاع
   .السلطات خالل تدهور األوضاع

سأعمد يف دراسيت على   ،التحليلي املقارن إجابة على التساؤالت السابقة و أخذا باملنهج
حتليل دوافع و مربرات استخدام الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية يف التنظيم الدستوري 
اجلزائري، و هذا للوصول إىل معرفة اخللفيات الكامنة وراء توسيعها مث حتديد الضوابط املقيدة 

فك التناقض املالحظ حول مسألة توسيع مها، مع العمل على تقدمي اقتراحات لاالستخد
  . الصالحيات غري العادية مع ضبطها بطرق الرقابة يف آن واحد

و هذه احللول ميكن استخالصها من خالل االقتباس من إجيابيات األسس القانونية 
فرنسا، مصر، لبنان و حىت : للصالحيات غري العادية املعمول ا يف العديد من الدول مثل

إضافة إىل حماولة االستفادة من الدراسات السابقة و املراجع و املتخصصة يف حتليل  السنيغال،
و السيما تلك اليت تناولت معاجلة و تقييم األطر النظرية و التطبيقية  ،التنظيم الدستوري اجلزائري

  .ملسألة استخدام رئيس اجلمهورية لصالحياته غري العادية خالل مرحلة التسعينات
ارة إىل الصعوبة اليت واجهتها يف إعداد البحث فرغم وجود دراسات قيمة و جتدر اإلش

حول التنظيم الدستوري اجلزائري، فإن املراجع املتخصصة يف جمال النظام القانوين االستثنائي 
املتمثل يف الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية و السيما بعد صدور الدستور اجلزائري 

درة ضف إىل ذلك قلة املراجع املتخصصة يف تقييم املرحلة اليت طبقت فيها تعترب نا ،1996لسنة 
الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية،  و هذا لغرض حتديد مدى توفيق التشريع اجلزائري 
يف التحكم يف الظروف غري العادية، من خالل التنظيم القانوين املخول لرئيس اجلمهورية ملواجهة 

  .  استثنائية أوضاع ذات خطورة
كذلك هناك ندرة مالحظة يف جمال الدراسات املنصبة على البحث يف مدى التطابق بني 

للصالحيات غري  يداينو ما وصل إليه التطبيق امل ،ما جاءت به النصوص الدستورية اجلزائرية
س العادية مما جعل الوصول إىل استنتاج تقييم موضوعي لقضية استخدام هذه الصالحيات أمر لي

نباهلي    .  
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غري أن اهتمامي ذا املوضوع و معايشيت للمرحلة اليت مورست فيها الصالحيات غري 
على  ر، جعلتين أص1996و  1989و هذا وفقا لدستوري  ،العادية لرئيس اجلمهورية يف اجلزائر

  . إمتام هذه الدراسة مع حماولة تقدمي وجهة نظري حول أسس وضوابط استخدامها
قا من اإلشكالية السابقة و يف سبيل حتقيق األهداف املتوخاة من هذه الدراسة، و انطال

 : قمت بتقسيم البحث إىل فصلني
تناولت فيه بالدراسة و التحليل التأسيس الدستوري للصالحيات غري العادية :  الفصل األول -

يح و حتليل حبيث عمدت إىل توض ،لرئيس اجلمهورية يف ظل الدستور اجلزائري و تطبيقاا
و املتمثلة يف حاليت  ،ليت تشملها الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهوريةاخمتلف احلاالت 

و ركزت على حتديد مفهوم هذه  الطوارئ و احلصار و كذلك احلالة االستثنائية و حالة احلرب،
عية و ذلك من خالل تبيان الشروط الشكلية و املوضو ،احلاالت مع فحص دوافع اللجوء هلا

و هذا وفقا لإلجراءات اليت أتى ا التعديل  ،الواجب توافرها ملمارسة هذه الصالحيات
مث حاولت توضيح مدى كفاية هذه احلاالت لتحقيق األغراض اليت  .1996 لسنة الدستوري

و أيضا توضيح عملية التفعيل اليت أراد املؤسس الدستوري الوصول هلا يف  ،صيغت ألجلها
ذا من خالل حماولته تدارك نقائص الشروط الشكلية و املوضوعية الواردة يف و ه ،1996دستور 
 .     1989دستور 

و ذلك  ،بعد ذلك حللت تطبيقات الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية يف اجلزائر
 احلصار و الطوارئ املطبقتني خالل يتعرب استعراض النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة حبال

التسعينات، و هذا بغية الوصول إىل معرفة مدى التطابق بني اإلطار النظري و اإلطار العملي  أزمة
 . للصالحيات غري العادية

و ذلك  ،درست حدود وضوابط الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية:  يف الفصل الثاين -
و أيضا تناولت  ،حياتمن خالل إبراز املدى و احلد الذي تتوقف عنده عملية توسيع هذه الصال

و هذا بواسطة اآلليات الرقابية  ،القيود اليت بإمكاا ضبط و عقلنة الصالحيات غري العادية
دف إىل توفري محاية قانونية ... ) برملانية ، دستورية، شعبية(املمارسة من طرف هيئات متعددة 

  .ألجلهحلقوق و حريات األفراد مع ضمان عدم اخلروج عن الغرض الذي وضعت 
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ام ببعض اجلوانب املتعلقة باستخدام الصالحيات   ملأملي هو أن تعمل هذه الدراسة على اإل 
وفقا لنظرة و توجهات املؤسس الدستوري اجلزائري يف معاجلة األوضاع ذات  ،غري العادية

 .    اخلطورة االستثنائية
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للصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية يف ظل الظروف إن التطرق للجانب التطبيقي 
    ،يف اجلزائر يستدعي يف البداية حتليل النظام القانوين هلاته الصالحيات يف الدستور ،االستثنائية

التأسيس  حبيث نتناول ،و كذلك يف مضمون النصوص التشريعية يف النظام الدستوري اجلزائري 
دية لرئيس اجلمهورية يف املبحث األول، بينما نتناول تطبيقات الدستوري للصالحيات غري العا

  .الصالحيات غري العادية يف املبحث الثاين
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 واسعةمنح لرئيس اجلمهورية صالحيات فإن الدستور  ،حدوث خماطر استثنائية عند
    مالئم هلا ، غريو ذلك لكون التشريع العادي يصبح  ،مبواجهة األوضاع غري العاديةتسمح له 
خطورة  األحداث و حبسب نوعية  حبسب درجة ،الرئيس أثناء األزمةصالحيات و ختتلف 

حبيث قد يلجأ رئيس اجلمهورية إىل . الظروف العصيبة اليت متس املصاحل االستراتيجية للدولة
كما ميكنه إعالن حالة الطوارئ و قد يصل األمر إىل إعالن احلالة  ،إعالن حالة احلصار

ال إجه حبيث ال توا ، االستثنائية و أكثر من  هذا قد تبلغ األحداث أقصى حد من اخلطورة
للحفاظ على  ،و هذا كآخر إجراء استثنائي عند حدوث عدوان خارجي بإعالن حالة احلرب

و لتحديد مفهوم هذه احلاالت حناول استعراضها وفقا ألحكام   ،وجود الدولة و استقالل األمة
إىل غاية  ،صوص الدستورية اليت عرفها النظام الدستوري للجزائر منذ االستقاللحمتويات الن

  .1996نوفمرب  28التعديل الدستوري األخري الذي مت يف 
نالحظ أن   ،19631 ومن خالل أول فحص شكلي ألول دستور يف اجلزائر الصادر يف 

بينما مت جتزئة هذه  ،طاتقام بدمج كل السلطات االستثنائية يف نوع واحد من السل  ،املشرع
  فما هي أسباب و مربرات ذلك ؟ ) 1996-1989-1976( احلاالت يف الدساتري الالحقة 

مبواد دساتري  ، تتطلب استعراض كل حالة على  حدى مع ربطها ،إن اإلجابة على ذلك -
إىل  1963 الصادر يف  ،بداية من أول دستور للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ،اجلزائر

و ذلك باعتباره أوال  ،و الذي سنركز عليه ،1996نوفمرب  28غاية الدستور احلايل الصادر يف 
و بالتايل نتناول  ،و ثانيا لكونه موضوع أساسي هلذه الرسالة ،1989دل و مكمل لدستور ـمع

       إلستثنائيةالة ااحلأما يف املطلب الثاين فنتناول  حاليت احلصار و الطواريء،يف املطلب األول 
  .و نتعرض حلالة احلصار يف املطلب الثالث

                                                
  .1963دستور  -  1



 

 10 
 

  و احلصار الطواريء يتحال: األولاملطلب 
، و ليس من و احلصار طوارىءـاليت الـديد التنظيم القانوين حلليس من السهل حت

باب الوضع دون تحتقيق استأيضا ليس من السهل  و اقرارمهإو  امديد شروط اعالالسهل حت
غري حمددة بدقة، حيث  تني احلالإحدى هاتني ، و هذا باعتبار ان اسباب اعالن اختاللوث حد

اا تستنذ لعبارة واسعة فضفاضة و غامضة و قابلة لكل التاويالت، و هي وضعية الضرورة 
كذلك غري حمدد،  إعالن إحدى هاتني احلالتنيخرى فان هدف أهذا من جهة و من جهة  ،امللحة

باب الوضع الذي اخذه املشرع الدستوري كهدف تا ؟ و ما معىن استماعال فما هو الغرض من
 .؟احلصار حالة وأ الطوارىء ةاساسي ووحيد تعلن من اجله حال

  
  حالة الطواريء: الفرع األول

بالرجوع اىل التنظيم القانوين التارخيي هلاته احلالة يف خمتلف دساتري اجلزائر، جندها وردت 
قانون ب املعدل 1955افريل  03قانون رنسي و قبل استقالل اجلزائر، مبوجب يف ظل االحتالل الف

، وهذا القانون، جاء يضاف حلالة اخرى كانت 1960جانفي  15و بامر  1955اوت  07
و يالحظ ان هذه احلالة، اليت تعترب هي االخرى غري  1يف تلك الفترة و هي حالة احلصار سائدة
، اليت اكتفت 1963ديسمرب  08من دستور  59املادة  مل توضح يف نصو رغم ذلك عادية،

اما املادة  .باعطاء الرئيس صالحية اختاذ اجراءات استثنائية للحفاظ على االستقالل و املؤسسات
 1976رب منوف 22املؤرخ يف  76/97:من الدستور اجلزائري الصادر مبوجب االمر رقم" 119"

لحة، يقرر رئيس اجلمهورية يف اجتماع هليئات يف حالة الضرورة امل : :فقد نصت على ما يلي
اب باحلزب العليا و احلكومة، حالة الطوارىء او احلصار، و يتخذ كل االجراءات الالزمة الست

  ."الوضع
يقرر رئيس اجلمهورية اذا دعت : "، فقد نصت على انه1989من دستور  86ويف املادة 

  ، نـــمعينة بعد اجتماع الس االعلى لالمالضرورة امللحة، حالة الطوارىء او احلصار ملدة 
و استشارة رئيس الس الشعيب الوطين، و رئيس احلكومة ورئيس الس الدستوري، و يتخذ 
كل التدابري الالزمة الستتباب الوضع، و ال ميكن جتديد حالة الطوارىء او احلصار اال بعد موافقة 

  ."الس الشعيب الوطين
                                                

  .34، ص 1998عالم العربي، جامعة قسنطينة ، مجلة حوليات، وحدة البحث، إفريقيا، المسعود شيهوب -  1
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فقد اعاد نفس الصياغة الواردة  1996من التعديل الدستوري لسنة " 91"ما نص املادة أ
  .طوارىءال حالةلكن اضاف ضمانة هامة تتعلق بتنظيم  1989 من دستور" 86"يف املادة 

 
  التنظيم القانوين :  الفقرة األوىل

وال يف ء يف اجلزائر، ورد ايسابقا، فان التنظيم القانوين حلالة الطوار اليه كما متت االشارة   
حالة الضرورة امللحة كمربر اساسي العالن حالة الطوارىء و يكون الغرض من اختاذها هو 

  .حتقيق استتباب الوضع
صياغة نفس النص السابق، و اعتمدت  تعادأ قد، ف1989، من دستور 86ملادة اما ا

ب كما توخت نفس اهلدف ، و هو حتقيق استتبا" نظرية الضرورة امللحة"نفس االسباب هي 
حددت و قيدت حالة " 86"هو ان املادة  بعد فصله فيمانالوضع، ولكن االختالف الذي س

رة استشارا، خرى ألزم املؤسس الدستوري بضروأُكما اضافت هيئات  ،ء مبدة معينةيالطوار
  .من، الس الشعيب الوطين و الس الدستوريعلى لألكالس األ

و لكن االختالف " 1996"ل الدستوري لسنة و قد وردت نفس الصياغة يف التعدي   
يف  و نتوىل". 92"و "91"اىل رقمي " 86"شكلي فقط، و هو يف رقم املادة اليت حتولت من 

ليها، و الغرض الذي إسباب و شروط اللجوء أ تالية، حتديد مفهوم هذه احلالة وجزاء الاأل
  .وضعت من اجله

  
  حالة الطوارىء هيةما : والأ
من الصالحيات  واحدةعرف حبالة االحكام العرفية، و هي ت حالة الطوارىء تيف السابق كان 

 فراد، ألت واسعة، حتد من حقوق و حريات الغري العادية، اليت متنح للسلطة التنفيذية اختصاصا
قانون خاص ميكنه تقييد حريات  و هذا لكون القانون الذي ينظم حالة الطوارىء، هو

ما يسمح باعتقال ك... ناطق معينةاو يف التظاهر، او يف املرور مبشخاص، سواء يف التجمع، األ
كقانون "  نصوص عليها يف القوانني العاديةفراد، و حىت تفتيشهم، دون االلتزام باالجراءات املاأل

 . "…االجراءات اجلزائية
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نه ان يوسع من سلطات الرئيس اىل درجة شأتعمال هذه الصالحية اخلطرية، من لكن اس
ن كان هذا القيد غري كاف إدها مبدة معينة، و فراد، لذلك قيقوق و حريات األقد متس حبكبرية 

  .مهية تعديل املادة املتعلقة حبالة الطوارىءأو سنبني ذلك فيما بعد عند تقييم 
، 1عثمانحممد و خبصوص مفهوم هذه احلالة، نورد التعريف التايل الذي اعتمده حممد فتوح 

ىء باا نظام قانوين، يتقرر مبقتضى قوانني دستورية، محاية للمصاحل حيث عرف حالة الطوار
ال بصفة استثنائية و مؤقتة، ملواجهة حاالت طارئة، ال تتالءم و القوانني إليه إ ألجالوطنية، و ال ي

  :و من هذا التعريف ميكننا استخراج العناصر التالية .العادية
  .تاا عبارة عن نظام قانوين استثنائي مؤق −
 .ان هذا النظام القانوين يتقرر مبقتضى الدستور −
ان سبب اللجوء اىل هذا النظام القانوين هو وجود حاالت طارئة أي خماطر غري  −

 .عادية
و تتم جماتها بوضع . ان هذه املخاطر ال ميكن مواجهتها بالقواعد القانونية العادية −

 .2لسلطاتتنظيم ا بإعادةخيتلف عن التشريع العادي و ذلك تشريع 
نتيجة  ،انهاو ام و مؤسساا او استقالهلاأان حمل اخلطر و موضوعه قد يكون الدولة،  −

و جود حرب او عدوان خارجي او اضطرابات داخلية او حىت كوارث طبيعية قد 
و ذلك باعتبار ان .). …ما حدث يف تايوان مثل(تتحول اىل اضطرابات سياسية 

  .وضاع السياسيةاأل ضاع االقتصادية هلا تاثري علىواأل
لة، و محاية املصاحل ان الغرض من اعالن هذه احلالة، هو احلفاظ على كيان الدو −

  . ...احليوية هلا
  

  طرق تنظيم صالحيات رئيس اجلمهورية يف اقرار حالة الطوارىء: ثانيا
 من دستور 86 و 1976 من دستور" 119"بالرجوع الحكام املادتني على التوايل 

ضاف أ اميعود لرئيس اجلمهورية وحده، بين ، قرار حالة الطوارىءإاختصاص جند ان  1989

                                                
   .192ص  1977،  الهيئة المصرية للكتاب "رئيس الدولة في النظام الفدرالي"محمد فتوح محمد عثمان  -  1

2   PAUL LEROY . L’ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE ET LES CRISES, L.G.D.J.  PARIS.  
    1966  - P 28. 
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للحقوق و احلريات  وهي تنظيم مة ضمانة ها 92يف مادته رقم  1996التعديل الدستوري لسنة 
و بالطبع فهذا االختصاص يسند للسلطة التشريعية . حالة الطوارىء، مبوجب قانون عضوي

  .املتمثلة يف الربملان
قرار حالة الطوارىء لرئيس إحظ ان املؤسس الدستوري اجلزائري خول سلطة اذن يال

عالن هذه احلالة غري العادية باالعتماد على السلطة التقديرية املخولة له، إاجلمهورية، حيث ميكنه 
مين، أي بعبارةاخرى فان حة اليت تتطلبها معاجلة الوضع األيف تقييم و تقدير وضعية الضرورة املل

و تكييفها  ،حداثأتقدير ما شاء من وقائع و ل منح لرئيس اجلمهورية سلطات واسعة الدستور
  .1996ر من دستو 91 على اا ضرورة ملحة، تستدعي اللجوء اىل احكام املادة 

كما  ،زماتأسلوبا هاما لتنظيم حالة الطوارىء عند نشوب أاذن فهذه الطريقة، تعترب 
ضاع االستثنائية و تتمثل يف اصدار تشريعات سابقة على توجد طريقة ثانية ملعاجلة هذه االو

ثر بالظروف االستثنائية، و بالتايل ال تؤدي اىل التعسف او املساس أنشوء االزمات، و ال تت
ا موضوعة سلفا، دون ان تكون موجهة مباشرة ضذ أوق و احلريات، و هذا باعتبار ـقـباحل

 يرىزمات العدادها، بل ال تنتظر حدوث األي مقررة سلفا و و ضذ حادث ما، فهأشخص ما 
و مثال  ،زماتتقرير هذه االختصاصات يف وقت األ املشرع الدستوري، انه ليس من احلكمة

: وىل يف دستور الواليات املتحدة االمريكية اليت نصت على ما يليذلك الفقرة الثامنة من املادة األ
ضرورية و مناسبة للقيام بتنفيذ سلطات وللكونغرس سلطة وضع مجيع القوانني اليت تكون  "

د هذه املادة، جنحيث  ."خرى املخولة بواسطة هذا الدستورالكونغرس، و مجيع السلطات األ
صدار تشريعات عادية لتنظيم صالحيات الرئيس إعداد و إمريكي بللكونغرس األ تسمح

      ن معدة سلفا يث ان هذه القوانني تكوحباالمريكي بصفة الية عند حدوث حالة طواريء، 
 عالن حالة الطواريء ئية إلالظروف االستثنا  ينتظر و بصفة دائمة و جاهزة، و ال يبقى

صدره أو الذي  1862الصادر يف  5298القانون رقم  ،ن اهم االمثلة على هذه التشريعاتو م
م كفاية فيه لرئيس اجلمهورية سلطة استعمال القوة العسكرية عند عد نحالكونغرس مسبقا، و م

رد و املؤامرات و التجمهرات ضذ ـمـيان و التـالقوانني العادية يف مواجهة حركة العص
  .1احلكومة 

                                                
  .198محمد فتوح محمد عثمان نفس المرجع السابق ص  -  1
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، حق استعمال األمريكي و الذي يعطي للرئيس 1778الصادر يف  125 القانون رقمكذلك 
يصدر القانون من الكونغرس، و لقد طبق هذين القانونني  أنشرط ب القوة العسكرية، و لكن

وضعهما موضع التنفيذ  و ،1806يف "  THOMAS JEFFERSON" األمريكيلرئيس ا
األمريكي  ملواجهة املؤامرات اليت حدثت يف ذلك الوقت، كما استعملهما الرئيس

ABRAHAM  LINCOLN"  ضطرابات اليت حدثت يف بعض االملواجهة  1861ماي  30يف
  .1)2( األمريكية الواليات

 02مث صدرت عدة تشريعات سابقة حلالة الطوارىء يف ميادين خمتلفة مثل القانون رقم 
هي قوانني  ، و املتعلق بالغاز الطبيعي و قوانني ملواجهة التضخم و1977فرباير  02الصادر يف 

ملواجهة هذه االوضاع االقتصادية اخلطرية، اليت  1977استثنائية غري عادية، صدرت مسبقا يف 
  .اك طريقتني لتنظيم حالة الطوارىءاذن فهن ،قد تؤثر على االوضاع االمنية يف البالد

  
  :عالن حالة الطوارىءإلتشريعات املوالية للظروف االستثنائية و اليت تتطلب ا -1

: عدة دول مثل.ت ا  وضع و سن قوانني مباشرة عند نشوب االزمات، و اخذ و تعين
فيايت، الصني، االردن، جنوب افريقيا و حىت الواليات املتحدة االمريكية، والربتغال، االحتاد الس

بالغ إ خرمن وقت آل ،على الرئيس:"اليت نصت فيها الفقرة الثالثة من املادة الثانية على ما يلي
س باملعلومات عن حالة االحتاد و يقدم له من اجل الدراسة توصيات بتلك االجراءات الكونغر

هلذه املادة، فان الرئيس ال يستطيع اعالن حالة  او تطبيق ،"تها و مالءمتهايضرورباليت يعتقد 
صدار قوانني مسبقة قبل إمن الكونغرس كما ان هذا االخري ال يستطيع  الطواريء دون ترخيص

انه خالل احلرب العاملية الثانية، مل تعلن حالة : و ظروف استثنائية و مثال ذلك حدوث ازمات
موافقة الكونغرس، هذا االخري الذي قام باصدار قانون سلطات احلرب االوىل  الطوارىء اال بعد

عالن حالة الطوارىء، إبعد نداء الرئيس روزفلت بضرورة الترخيص ب 1941 ديسمرب 18  :يف
  .ها العامل خالل احلرب العاملية الثانيةفوضاع اخلطرية اليت عرينظم تلك األصدار قانون إو 
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  : التشريعات املسبقة على حالة الطوارىء -2
سلفت القول، عبارة عن قوانني، يتم اعدادها مسبقا قبل حدوث الظروف أو هي كما 

   طابقة و املناسبة هلا أي عند حدوث الوقائع و االحداث امل ،تطبق عند الضرورة االستثنائية، مث
  اخل.……امريكا، الصني، فرنسا، لبنان: مثل و اخذت ا عدة دول

و هذا لكوا  ،خذ ا يف الدستور اجلزائريقة الثانية مهمة، و من احلكمة األو يبدو ان الطري
 عدت من اجلها و ال تتاثر بالظروف و الوقائع اليتأُغراض اليت ألا خلفيات حول تعد مسبقا دون

حتدث، و اليت قد جتعلها وقتية، و مرتبطة بتلك احلوادث بينما يف حالة اعدادها مسبقا فاا ال 
 اىل محاية مؤسسات الدولة و امنهاتتاثر باحلوادث الوقتية بل يكون غرضها عاما، يهدف 

        و باالشخاص مما جيعلها اكثر محاية حلقوق أثر باالوضاع أالتوضمان استمرارها، و دون 
  .و حريات االفراد، و ملؤسسات الدولة ذاا

كما يبدو انه من احلكمة اكثر و انفع هو املزج بني االسلوبني يف الدستور اجلزائري، حيث 
         يتم االخذ يف جوانب بالتشريع احلايل الذي يسمح باعداد قانون، شرط حدوث اوضاع

ارىء، أي ان حالة الطوارىء ال تعلن و ظروف تتطلب اعداد هذا القانون و اقرار حالة الطو
  .مسبقا، كما ال يتم اعداد قانون الطوارىء مسبقا اال اذا توفرت مربرات ذلك

بينما تضاف هلا الطريقة الثانية املذكورة اعاله، و هي اعداد قوانني جاهزة مسبقا يف مواضيع 
العصيان املدين، التمرد،  ،باالضراكالتضخم، (همة و استراتيجية تتعلق باملصاحل احليوية للدولة م

و يتم تطبيقها بسهولة مبجرد توفر الشروط و املربرات الالزمة ..) …االحتالل و العدوان
  .لتجسيدها يف امليدان من قبل السلطة التنفيذية

  
  

  ربرات امل :ةالثاني قرةالف
  1989دستور  من 86 و املادة ،1 1976من دستور  119 ادةمن خالل حتليل نص امل

، جند اا تعتمد على مربر اساسي اال  19962من التعديل الدستوري لسنة  91املادة كذلك  و

                                                
  .198/199ص  نفس المرجع السابق  محمد فتوح عثمان  -  1
  1996من دستور سنة  91، و حلت محلها المادة 1989من دستور سنة  86: المادة -  2
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و لكن قبل التطرق هلذه احلالة حناول االجابة على التساؤل املتعلق ، ) الضرورة امللحة(و هو 
   .باالسباب اليت جعلت اقرار حالة الطوارىء من صالحيات السلطة التنفيذية

  
  س اجلمهورية صالحية اقرار حالة الطوارىءاسباب منح رئي  -أ

                   ن تتعرض يف حياا االقتصادية و االمنية أان كل دولة من دول العامل، ال بد و 
كثر قدرة على ضمان ن اهليئة األإو بالطبع، ف ل يف توازاخلدث حتلظروف …لسياسيةاو 

 ول على البالد، خري الذي يعترب املسؤول األت الدولة هو رئيس الدولة، هذا األاستمرار مؤسسا
على للقوات املسلحة، األ مين باعتباره القائدسلطات الثالث، و يتوىل اجلانب األو املشرف على ال

     ستثنائية، و احلفاظ على النظام اإل و بالتايل فمن الطبيعي ان تسند له مهمة مواجهة الظروف
 هذه باقتدار و كفاءة، فال بد من منحـداء مهامه هأمن  من العموميني، و لكن لكي يتمكنو األ

الزمة سلطات واسعة، تفوق تلك اليت ميارسها يف الظروف العادية، و هذا لغرض اختاذ التدابري ال
باعتبار ان السيطرة على اوضاع  لكمور اىل جماريها الطبيعية، و ذالستتباب الوضع، و عودة األ

  .و قوانني مل تشرع ملواجهتها     ليب عادية ساأغري عادية ال ميكن ان يتم ب
، يصبح ينظر )حالة الطوارىء(غري العادية صالحيات ن رئيس اجلمهورية يف ممارسته للإ

دون اعتبارات حزبية اليت عادة ما تتحكم يف مناقشات  ،مبنظار محاية الدولة و ضمان استمرارها
كتفاء باستشارة على الربملان حبيث يتم اإل احلالة الربملان، و بالتايل ال يلزم بالضرورة عرض

فتعود لرئيس اجلمهورية و هذا بالطبع مع  اقرارهإو  اعالإما صالحية أ ان،ملي غرقيت الربرئيس
  .1السلطة القضائية : مههاأفرض رقابة متارسها عدة هيئات 

 
 

  دوافع اللجوء حلالة الطوارىء  - ب
جندها تستند اىل مربر  1996توري لسنة من التعديل الدس 91بالرجوع لنص املادة 

الضرورة امللحة اليت تعترب الدافع االساسي العالن حالة الطوارىء، لكن التساؤل مطروح حول 
ماهية هذا الدافع و هو حالة الضرورة اليت على اساسها ميكن لرئيس اجلمهورية ممارسة اختصاص 

  .ر حول الغرض و الغاية من اعالا؟عالن حالة الطوارىء ؟ كما يطرح تساؤل اخإثاين و هو 

                                                
  202محمد فتوح محمد عثمان نفس المرجع السابق ص د  - 1
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تصنف اليت ىل عرض الشروط املوضوعية و الشكلية إالسؤالني يدفعنا  ان االجابة على كال
  :اىل صنفني

   :و تشمل  موضوعيةشروط 
فع و مربر الضرورة امللحة الذي يربر و جيعل اللجوء حلالة الطوارىء امرا مقبوال و مشروعا دا -

  .نية تقييد حقوق و حريات املواطننيكابنص الدستور، رغم ام
و ال تستعمل  اعالن حالة الطوارىء هو حتقيق استتباب الوضع، من  يكون الغرض و اهلدف  -

الغراض اخرى و اال اعترب احنرافا يف استعمال السلطة و بالتايل، فهذا الغرض، يعترب ضمانة هامة، 
  .ضعت الجله حالة الطوارىءحتمي املواطنني و متنع من اخلروج عن الغرض الذي و

  .وضاعالعادي االخرى عن مواجهة تلك األ عجز وسائل القانون -
  :ما خبصوص القيود الشكلية فتتمثل يفأ

و الس الدستوري  مة و احلكومةاألجملس استشارة كال من رؤساء الس الشعيب الوطين و  -
هذه الشخصيات يف مواجهة اك حتقق اشتر و اليت،  1منعلى لأللس األو كذلك اجتماع ا

   .ستثنائيالوضع اإل
من شانه حتقيق رقابة ممثلي و هذا تعيني مدة معينة حلالة الطوارىء، و تنظيمها بنص تشريعي  -

  .اليت يستخدمها الرئيس العادة الوضع اىل جمراه الطبيعي ساسيةالشعب على احدى الوسائل األ
  :و ميكن تفصيل ذلك وفقا للعناصر التالية

  
  حمدودة: الشكلية  وطالشر: أوال

ي ملزاإشرط  1996 من دستور 91 ن استشارة الشخصيات الرمسية املذكورة يف املادةا
و باطلة و اصبحت       اعتربت االجراءات فاسدة الّإقرار حالة الطوارىء و إجيب احترامه قبل 

  :فيما يلي 91ارد يف املادة و تتمثل هذه اهليئات و فقا للترتيب الو ،حالة الطوارىء غري شرعية
  

                                                
، المتعلق باستشارة رئيس الجمهورية فإن المؤسس الدستوري الجزائري أضاف الشرط الشكلي 1996في دستور   -1

، نظرا ألخذه بنظام الثنائية البلمانية  96و هذا بمقتضى نص المادة . لرئيس مجلس األمة، عند إعالن حالة الطواريء
 .، اكتفت باشتراط استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني فقط86فإن المادة  1989، أما في دستور 
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  :اجتماع الس االعلى لالمن -1
خوهلا  ،الوطين منىل رئيس اجلمهورية يف كل القضايا املتعلقة باألإراء ان مهمة تقدمي األ
من، فقرار على لألىل رئيس الس األإ ،منه 173مبوجب املادة  1996التعديل الدستوري لسنة 

اليت يقدمها له الس االعلى ىل حد بعيد على التقارير إىء، يتوقف الرئيس املتعلق حبالة الطوار
بضرورة  ،لذلك فان املشرع الدستوري وفق يف تقييد سلطة الرئيس يف اعالن هذه احلالة ،منلأل

حبيث ان معرفة درجة خطورة االوضاع، و حتديد الوسيلة  ،انتظار اجتماع الس االعلى لالمن
و ان  ،د اىل اهليئة املكلفة بتسيري الوضع االمين، و هي الس االعلى لالمناملناسبة ملواجهتها تعو

فقط يتحتم على الرئيس  ،كان الرئيس يكتفي باستشارة هذه اهليئة دون ان يكون ملزما بتطبيقها
 منية، قبل اعالن حالةورة مراعاة اجتماع هذه اهليئة األمراعاة االجراء الشكلي املتمثل يف ضر

عضاء أراء أكما ان  ،و الدفاع من مين خمتص عمليا يف قضايا األباعتبار ان اجلهاز األ الطوارىء،
و رئيس احلكومة ووزراء ، الس الشعيب الوطينكرئيس ،كوا تصدر عن خمتصنيل ،مفيدة

راء أأي تشمل  ،الوطين الشعيب رئيس اركان اجليش اخلارجية و الداخلية و العدل و االقتصاد و
 .1ىل هيئة اجليش الوطين الشعيبإيادة و ممثلي الشعب باالضافة وزارات الس

  
  :استشارة رئيس الس الشعيب الوطين  -2
يف غرفيت  ة،ي اهليئة املمثلة للشعب املتمثلأراء استثنائي غري عادي يف غياب رإجال ميكن اختاذ  

عطاء املشرع إشريع و ي رئيس هذه اهليئة اليت تتوىل سلطة التأالربملان او على االقل اخذ ر
حىت حق خوهلا الدستوري حق التشريع العادي الذي هو اختصاصها االصلي املعروف، كما 

ول عن الس ي املسؤول األأمث ان االخذ بر ،عاديةالغري يف الظروف ، تنظيم حالة الطوارىء
اليت حتتلها  من املشرع الدستوري للمكانة إقراريه يعين أو على االقل، طلب رأ الشعيب الوطين

ي يف كيفية أهذه اهليئة يف مراقبة عمل السلطة التنفيذية، بل و مشاركتها عن طريق ابداء الر
خصصت  ، 2)… 122(ستثنائية خاصة و ان العديد من مواد الدستور الاف التصدي للظرو

ا بل له و ميكنه التشريع فيها لغرض محايته ،للربملان ميادين هامة ترتبط حبقوق و حريات االفراد

                                                
   .271/272ص  1990السياسي الجزائري، دار الهدى، عين امليلة ، النظام سعيد بو الشعير - 1
  .1996من دستور سنة  122المادة  - 2
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و له حق الرقابة على اعمال احلكومة   ، 1)123املادة (حق للتشريع حىت يف جمال االمن الوطين 
صحيح ان مهمة اقرار حالة الطوارىء من اختصاص  ،2) 100، 99املواد (  و متثيل الشعب

  املسؤول االول عن ضمان السري العادي ملؤسسات البالد و املسؤول عن فرض استتباب االمن 
و استقرار االوضاع لكن تقرير مدى خطورة هذه االوضاع و مدى خطورة االجراء الذي 

  و كذلك خطورة النتائج املترتبة عنه خاصة يف جمال محاية حقوق  ) حالة الطوارىء( سيتخذه 
و حريات االفراد جيعل استشارة ممثلي الشعب عن طريق رئيسهم اكثر من ضرورية، فليس من 

    يئة املكلفة باعداد القانون و املكلفة بتمثيل الشعب و محاية حقوقه و حرياتهاهل ييباملنطقي تغ
السلطة  فاا متارس دور ال يستهان به يف مراقبة قرارات و اعمال تصدر من او اكثر من هذ

التنفيذية، فكيف يعقل ان يغفل راي رئيس الس الشعيب الوطين و هو املؤلف من احزاب 
 مما قد يؤثر على السري احلسن لعملية اعالن الطوارىء  .لة لكافة فئات الشعبسياسية عديدة ممث

  ..و مواجهة خماطر دد اجلميع
  
    :استشارة رئيس جملس االمة -3

، 1996وجب التعديل الدستوري لسنة مب استحداثهاان جملس االمة يعترب هيئة جديدة مت 
 لظروف  .ية الربملانية اىل نظام الثنائية الربملانيةري من االحادئحبيث انتقل النظام الدستوري اجلزا

لزامية استشارة رئيس جملس إعلى  913و قد نصت املادة  1991و احداث مرت ا اجلزائر منذ 
و بالطبع فان اراء رئيس جملس االمة  ،االمة من قبل رئيس اجلمهورية قبل اعالن حالة الطوارىء

ى له احلرية الكاملة يف االخذ او عدم االخذ ا، املهم يلزم الذي تبق ،غري ملزمة لرئيس اجلمهورية
    جراءات غري عادية اقتضتها الضرورة إعلى االقل باعالم رئيس الغرفة الثانية، مبا سيتخذه من 

ن نتائج القرار قد تكون و خيمة أل ،و اليت قد تؤدي اىل املساس حىت حبقوق و حريات االفراد
ن املسؤولية تكون مجاعية، اما يف حالة انفراد الرئيس إفيها اجلميع ف ذا اشتركإعلى اجلميع، و 

 عبئها اجلهة تحملتبالطبع ا، دون اشتراك الشخصيات الرمسية املمثلة للشعب، فان النتائج 

                                                
  .من نفس الدستور 123المادة  - 1
  .1996من دستور سنة  100، 99المادتين  - 2

 ...يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة، حالة الطواريء أو الحصار: 1996من دستور سنة  91المادة  -   3
  ...بعد استشارة رئيس مجلس األمة
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حد املكانة اليت يتمتع ا رئيس جملس االمة يف النظام السياسي أعلى  ىو ال خيف املعلنة هلا،
مانع حدوث ولة حبيث ميكنه استخالفه يف حالة ده الرجل الثاين بعد رئيس الباعتبار ،اجلزائري

شراف على مجيع ن مهمة اإلإو يف حالة استقالته ووفاته فأ) مرض خطري و مزمن(لرئيس الدولة 
الذي يصبح هو  ،1)88/89املواد (مة  اسند لرئيس جملس األ ،وضاعخطر األأالسلطات يف 

ي رئيس الغرفة الثانية الذي يعترب رئيس الدولة، املنتظر أغفال رإميكن  رئيس الدولة، و بالتايل ال
و بالتايل فرئيس اجلمهورية ....يف اية حلظة يتعرض فيها رئيس اجلمهورية ملوانع صحية او قانونية

د باستشارة الشخصية الثانية يف البالد املمثلة يف رئيس جملس االمةمقي.  
  

  :استشارة رئيس احلكومة-4
القيد املتعلق  لة الطوارىء، جندالقيود الواردة على حق رئيس اجلمهورية يف اعالن حامن 

وضاع البالد يف خمتلف أكثر دراية بالذي يعترب الشخصية الرمسية، األ ي رئيس احلكومةأطلب رب
مدى جناح رئيس اجلمهورية  ان ماكرة،ـبدرجة كبي و األمنية،ااالت السياسية و االقتصادية 

رئيس احلكومة على جتسيد هذه  و قدرة قيق استتباب الوضع يتوقف على مدى كفاءةيف حت
املهم جدا اجياد تنسيق كبري بني رئيس اجلمهورية  لوفة يف امليدان، و بالتايل فمنأاملجراءات غري اإل

ادية، و بتطبيق و تنفيذ عجناح برنامج الرئيس يف الظروف الرض و افو رئيس احلكومة املكلف ب
   .زمةوقات األأستثنائية يف راءات اإلجاإل

 هباعتبار ،و بعدهاأعالن حالة الطوارىء إي رئيس احلكومة ال يستهان به سواء قبل أن رإ
وضاعها يف خمتلف ااالت، و هذا أو  جيسد العني البصرية اليت يرى ا رئيس الدولة واقع البالد

 حد مدى جناح املؤسسأخيفى على  عالا و الإ و بعدأسواء قبل اعالن حالة الطوارىء 
حبيث ان النظام  ،91ي رئيس احلكومة مبوجب احكام املادة أالدستوري يف اشتراط طلب ر

دية ا دخلت البالد حالة التعمالسياسي اجلزائري اصبح يعطي مكانة كبرية لرئيس احلكومة، بعد
له فوائد  مراألن هذا ربملانية ألال االغلبيةتعيني الرئيس من  ،فيها ىراعالسياسية و اليت جيب ان ي

  .لوفةأو عند حدوث ظروف غري مأثناء الظروف العادية أمجة يف استقرار البالد سواء 
  

                                                
 45يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها ... إذا استحال على رئيس الجمهورية  أن يمارس :  88المادة   -   1

  .، التي تتكلم على شغور منصب الرئيس أثناء الدور الثاني من اإلنتخابات89و كذلك المادة . يوما رئيس مجلس األمة
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  :استشارة رئيس الس الدستوري -5
ي رئيس أبضرورة طلب ر هلزمتو  اجلمهوريةرئيس  ديقت ،1996دستورمن  91ان املادة 

   ،ذا مل يستشار رئيس الس الدستوريإ تطبقرىء ال حبيث ان حالة الطوا ،الس الدستوري
جراء املتعلق ذا مل حيترم فيه اإلإجراء يتخذ من قبل رئيس اجلمهورية، يكون غري شرعي، إو كل 

عالن حالة إراءات غري عادية، تتمثل يف إجعالم رئيس الس الدستوري حول ما سيتخذ من إب
   لزامية، ستشارية اإلجراءات اإلدستوري يعترب من اإلئيس الس الي رأالطوارىء، حبيث ان ر

خذ بنتائجها، حبيث ألدون ان يلزم با ،رئيس اجلمهورية و اليت توجب اتباعها و القيام ا من
خذ ا حىت و لو كانت ستشارة او عدم األخذ مبضمون اإللدولة كامل احلرية يف األيبقى لرئيس ا

عالن حالة الطوارىء، و هذا لكون الس الدستوري إلن معارضة رئيس هذه االستشارة تتضم
حد املختصني أي و غري ملزم، بالتقييد مبضمونه، و هلذا توصل أرئيس اجلمهورية ملزم بطلب الر

عالم ن هذه االستشارة جمرد استشارة إلأىل القول بإاملشهورين يف القانون الدستوري باجلزائر 
  .1قل أكثر و ال أهذه اهليئة ال 

 ،ستثنائيةعالن احلالة اإلالدستوري مؤيدا إلي رئيس الس أانه من املفيد ان يكون ر غري
لزامي، و هذا يرجع إي رئيس الس غري أو مطبقا لقرار رئيس اجلمهورية حىت و لو كان ر

ييده لرئيس أللدور الذي يلعبه الس يف جمال الرقابة على دستورية القوانني حبيث ان ت
لضمين هو شرعية و دستورية هذه جراءات غري عادية معناه اإن اختاذ أ شاجلمهورية، يف

ن وضع البالد أعلى هيئة خمتصة يف الرقابة على دستورية القوانني، بأيضا اعتراف أجراءات، و اإل
وصل اىل درجة خطرية ال ميكن مواجهتها بوسائل القانون العادي اليت اصبحت عاجزة، و ال 

  .لسلطات االستثنائية، لغرض استتباب الوضعا إىل مناص من اللجوء
    هيئة دستورية تتوىل مهام الرقابة  ألعلىول ي املسؤول األأن طلب رئيس اجلمهورية لرإ

يعين احلصول على تدعيم معنوي و قانوين يف  ،تحقيق يف تطابق العمل التشريعي و التنفيذي الو 
ي أالر يس اجلمهورية، كما انيتخذها رئ ستثنائية اليتنفس الوقت حول شرعية التصرفات اال

على مؤسسة دستورية يف أي مقدم من رئيس أ، يعترب ريالذي يقدمه رئيس الس الدستور
    حدوث عجز يف سلطات البالد  عندول للبالد ي مقدم من الرئيس األأو ايضا يعترب ر ،البالد

                                                
  ين، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعةشريط األم -  1

  .1991.قسنطينة     
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ن تسيري البالد عند حصول شغور مة، حبيث اسة اجلمهورية و يف رئاسة جملس األو شغور يف رئا
  مة يتوالها رئيس الس الدستوري لرئيس جملس األ ائي لرئاسة اجلمهورية، و عند حصول مانع

  .1الذي يصبح يضطلع مبهام رئيس الدولة يف احلك الظروف
ستثنائية و اللجوء للمادة جراءات اإليس اجلمهورية يسهل عليه اختاذ اإلن رئو الواقع ا

 :رؤساء ،منعلى لألالس األ ةه من مؤسسدة لراء مؤيأما حتصل على استشارات و  ذاإ ،91
توري، كما ميكنه بناء على هذه و الس الدس احلكومةة، جملس االم ، الس الشعيب الوطين

من مة للتحكم يف الوضع و استرجاع األمن حتديد املدة الزمنية الالز ،راء التقييمية لواقع البالداأل
راء جاءت غري مؤيدة لغرض حالة الد، غري انه يف حالة كون هذه األستقرار ملؤسسات البو اإل

حبيث ان نتائج هذا  ،نه يعسر على الرئيس اختاذ قرار معاكس لكل هاته املؤسساتإالطوارىء، ف
منية، و السياسية و القانونية و حىت األالقرار قد تكون و خيمة من مجيع اجلوانب الدستورية، 

صريح جدا، حبيث خول ، 1996 من التعديل الدستوري لسنة ،91ن نص املادة أبالرغم من 
ما االستمرار يف مواجهة إحدى احلالتني إالسلطة التقديرية الكاملة لرئيس اجلمهورية لكي يقرر 

 ستثنائياإل القانوين النظام رضفو اللجوء لأوضاع اخلطرية، باستعمال قواعد القانون العادي األ
جراء الشكلي املطلوب و تركيزها يف يده، شرط احترام اإلذي مينحه فرصة جتميع السلطات ال

درى فهو األ ضموا،لتزام مب، دون اإلآنفاراء الشخصيات الرمسية املذكورة أخذ أمسبقا، و هو 
 فضل موقعأعادة استتاب الوضع، كما انه يوجد يف ، و بالطريقة املثلى إليف النهاية بواقع البالد

ذا مل يتحقق هذا إ أماوضاع، ميكنه من حتديد املدة الزمنية الالزمة لتحقيق غرض دئة األ
فان هذا االخري يصبح ملزما باحلصول على  ،جراء الرئيسإالغرض، خالل املدة احملددة يف 

ا و هذا،  الربملان بغرفتيه اتمعني مع ة من السلطة التشريعية املتمثلة يفترخيص و موافقة صرحي
ديد حالة الطوارىء اليت تلتزمه يف حالة حمدودة مت ،91خرية من املادة حكام الفقرة األطبقا أل

راء أخذ نتائج أمنا يلزم بإو  ،91 راء الشكلية فقط للشخصيات املذكورة يف املادةليس بسماع األ
و  ،هااءإو أما متديد حالة الطوارىء إو مناقشات غرفيت الربملان، الذين يتوقف على مداولتهما، 

عالن حالة الطوارىء، دون إ ةب انفراد رئيس اجلمهورية بصالحيلكن التساؤل يطرح حول سب
يضا بتحديد مدا الزمنية يف املرحلة االوىل، لكن يقيد مبوافقة الربملان يف حالة أو انفراد  ،غريه

   .رغبته يف متديدها
                                                

  .1996من دستور  04، فقرة 88المادة  -  1
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     ستثنائي، اإل م القانوينر النظاطاإجراء غري عادي يدخل يف إان حالة الطوارىء تعترب 
داري املتمثل يف جملس اليت ال ختضع لرقابة القضاء اإل ،1عمال السيادةأجراء يعترب من و هذا اإل

عالن حالة الطوارىء هو قرار إالدولة، و ال كذلك لرقابة الس الدستوري، باعتبار ان قرار 
أي عند   ،جرائيط يف اجلانب الشكلي اإلات تكون فقتنظيمي و لكن الرقابة على هذه القرار

اما مضمون االجراء فال خيضع للرقابة و هذا حلالة الضرورة  .راء الشخصيات الرمسيةأعدم طلب 
صبح ضروريا للحفاظ على استقرار الوضع و املؤسسات، ألكونه  ،اليت رخصت اللجوء له

، و بني اختصاص الرئيس عالن حالة الطوارىء، الذي هو منإفينبغي اذن التمييز بني حق 
ن تقييد شأما بأداري، الذي خيضع فيه لرقابة القضاء اإل جراءات الشكلية املطلوبة يف القرار، واإل

مر أالطوارىء و حماولته متديدها بضرورة موافقة الربملان، فهذا  سلطة الرئيس بعد انتهاء مدة حالة
، فقرة 1996 دستورمن  91املادة ىل إ ضافأطبيعي جدا، وقد وفق املشرع اجلزائري عندما 

ذا وافقت السلطة التشريعية على إال إتتضمن شرط واقف يتعلق بعدم جواز متديد حالة الطوارىء 
راك ممثلي الشعب يف تسيري هذه شتإىل رغبة املؤسس الدستوري يف إذلك، و هذا رمبا يرجع 

جراءات غري عادية، قد إرض فلة، بستثنائية، حىت ال تتفرد السلطة التنفيذية ملدة طويوضاع اإلاأل
   .فرادو حريات األ متس حبقوق

اء حالة إو ألزامي حول متديد ي اإلأبداء الرإو بالتايل فمسامهة الربملان بغرفتيه يف 
      الطوارىء له مدلول قانوين، يتمثل يف ضمان توفري احلماية القانونية الالزمة حلريات االفراد 

خرى فان ترك السلطة التنفيذية متدد حالة الطوارىء، بدون قيود و و من جهة ا. و حقوقهم
رار يف تطبيق ستمق، حبيث يتخذه الرئيس كذريعة لإلبدون حدود قد جيعلها تتعسف يف هذا احل

قيت و عدم الدوام أبصفة الت تميزخري انه يو املعروف عن هذا األ   ،ستثنائيالنظام القانوين اإل
ات و ـوق ترك استعمال هذا احلق يف كل األذا متإ، و غري عادية و ةجراءاته مؤقتإحبيث ان 

و بدون فترة زمنية حمددة، و بدون مشاركة ممثلي الشعب، فهذا يعين انه يتحول أبدون حدود 
قواعده هي  و تصبح ،ستثنائيةإلصل و حيل حمل النظام القانوين العادي و بالتايل يفقد صفة اأ اىل

                                                
الظروف اإلستثنائية،  ، على أنها بمثابة نص تأسيسي لنظرية1958من دستور  16ينظر الفقه الفرنسي إلى المادة  -  1

سلطات اإلستثنائية بأنه من أعمال السيادة التي ال تخضع لرقابة قضاء اإللغاء،أي أن القضاء ال رار اللجوء للو يعتبر ق
، و ال في مدى مشروعية اإلجراءات، بل يمكنه فقط النظر في 16يبحث مدى توافر الشروط الدستورية لتطبيق المادة 

مسعود ...). كومة، رئيس المجلس الدستوريرئيس الح(مدى احترام اإلجراءات المتعلقة باستشارة الهيئات الرسمية 
  .35شيهوب، المرجع السابق ص 
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و عدم الشرعية ا ىل استثناء، و هنا تدخل مرحلةإانون العادي تتحول ساس بينما قواعد القاأل
 ىل تقليص دور إ ، يف استخدام هذا احلق يؤدي بالضرورةةن استمرار السلطة التنفيذيالشرعية أل

عطاء و ربط إالفصل بني السلطات، لذلك فان  أو مهام السلطة التشريعية، و بالتايل املساس مببد
ل دميقراطي ملحوظ يف النظام و يعرب عن حتو ،اارىء مبوافقة الربملان مهم جدحق متديد حالة الطو

  .السياسي اجلزائري
 ، فقد مت ربطهاالغاية من استخدام حالة الطوارىء و اختاذ التدابري الالزمة أما بشأن

الغرض من اقرار   صريح يف شأن ،1، ذلك أن مضمون املواد الدستوريةتحقيق استتباب الوضعب
من و الطمانينة عادة األإاستتباب الوضع و  يف عالاإحبيث يتمثل اهلدف من  ،لة الطوارىءحا

و احلفاظ على استمرار مؤسسات  خرى توفري االمن و السالم و اهلدوءأو بعبارة  ،للجميع
و مضمون االجراءات و التدابري الالزمة اليت  نه يتعلق مباهيةفإطرح، و السؤال الذي ي ،الدولة

  عالن حالة الطوارىء، فما هي هذه التدابري ؟إدها رئيس اجلمهورية عند يتخ
 ،جراءاتو اإل ورد عبارة  عامة و واسعة تتمثل يف التدابريأالواقع ان املؤسس الدستوري 

ننا سنحاول تفصيلها يف اجلانب التطبيقي إعرفة ذلك فملو  ،دون ان حيدد طبيعتها و مضموا
جراءات تتضمن إالذي حدد صالحيات و ،  19922ارىء الصادر يف املتعلق مبرسوم حالة الطو

  .…و منع التجمعات و املظاهرات  مكانية وضع االشخاص حتت االقامة اجلربيةإ
ن إن الغرض من اعالن حالة الطوارىء و املتمثل يف حتقيق استتباب الوضع، فأشبما أ

ىل إال بد من الرجوع  فة ذلكعرمفهوم هذا املصطلح، و مل حاملؤسس الدستوري كذلك مل يوض
و بصراحة على ان اهلدف  ،3منه 02و الذي نص يف املادة  ،1992مرسوم حالة الطوارىء لسنة 

     شخاص و املمتلكات من لألالنظام، و ضمان األ هواستتباب عالن هذه احلالةإوالغرض من 
       مني السري احلسن للمصاحل العمومية، أو ت

  
  

                                                
  .1996من دستور  91و المادة  1989من دستور  80،  المادة 1976من دستور سنة  119المادة  - 1
  .، المتضمن إعالن حالة الطواريء1992فبراير  09المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم  - 2
تهدف حالة الطواريء إلى استتباب النظام و ضمان األمن : رسوم الرئاسي المذكور أعاله من الم 2تنص المادة  - 3

 .لألشخاص و الممتلكات و تأمين السير الحسن للمصالح العمومية
  



 

 25 
 

و ينتهي  خرى و جيب ان يرتبط هدفهاأغراض ن استخدام حالة الطوارىء ألال ميكو بالتايل ف
  .مبجرد استتباب الوضع و عودة النظام العام، و استقرار عمل املؤسسات

  
  تدعيم معترب: الشروط املوضوعية  :ثانيا

من التعديل  ،91 عالن حالة الطوارىء هو ما ذكرته املادةهم شرط يدفع إلأن إ
عالن إو ، 91حكام املادة  حالة الضرورة امللحة فاللجوء ألو يتمثل يف ،1996 الدستوري لسنة

قيق هدف حالة الطوارىء ليس رغبة شخصية للرئيس بل وضعية اقتضتها الضرورة امللحة لتح
عالن حالة رة تصبح غري جمدية و غري مفيدة إليث ان الضرو، حبوحيد و هو استتباب الوضع

و نتناول هذا  ،ىل جمراها الطبيعيإيف الوضع، و عادت املياه  ذا ما مت التحكمإو  ،الطوارىء
 :الشرط وفقا ملا يلي

  ة ــحـلـالضرورة امل -1
         ان الضرورة امللحة تظهر يف حالة عجز التشريع العادي السائد عن مواجهة احلوادث

يف الظروف  وضاع نقائص على القانون الساري املفعوليث تظهر يف ظل هذه األحب ،الطوارىء و
عن طريق ، وضاع اليت تتطلب معاجلة خاصةقدرته على مواجهة املستجدات و األالعادية و عدم 

خيوهلا له الدستور خالل  توسيع صالحيات الرئيس و ذلك باللجوء الختصاصاته غري العادية اليت
  .زماتفترة األ

ئيس اجلمهورية مل اذن فالضرورة هي اليت اقتضت اللجوء حلالة الطوارىء باعتبار ان ر
و هو مضطر الستخدام الوسيلة القانونية غري   ،1رديةوضاع املتمه أي خيار ملواجهة األماأيعد 

عالن حالة الطوارىء لكن هذه احلالة إو هي  1996من دستور  ،91العادية اليت خولتها له املادة 
ذا الشرط ضمانة عالا، و يعترب هضرورة ملحة إل وجود  ساسي و هوأة بشرط هام و دمقي

ذا إ إال ال يتم  ، 91 فراد، و ذلك لكون اللجوء لنص املادةو حريات األ نسبية حلماية حقوق
البد  خرىأو من جهة  ،وضاع، هذا من جهةالقانون العادي عن التحكم يف األ وسائل عجزت

رع خرى مل يتوخاها املشأغراض أان ال يستخدم لتحقيق و  ،من توفر شرط الضرورة احلقيقي
املشرع اجلزائري  تطبيقا لنظرية الضرورة اليت قام ربو هذه االخرية، تعت، 91الدستوري يف املادة 

اليت نصت على  1976يف دستور  119صصت هلا املادة بتقنينها يف املادة السالفة الذكر، كما خ
                                                

  270سعيد بو الشعير، نفس المرجع السابق، ص  -  1
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      حة عالن حالة الطوارىء من قبل رئيس اجلمهورية، و ذلك يف حالة الضرورة امللإصالحية 
 ،91املادة  1996 ، و كذلك دستور86 ةادامل 1989و نفس القواعد املعتمدة يف دستور 

وض و عدم الدقة و القابلية و يالحظ ان عنصر الضرورة امللحة يتميز بالغم، املذكورة اعاله
الختاذ مجيع  ،91 خضاعه لتفسريات خمتلفة، حيث يستطيع الرئيس اللجوء للمادةإويله و لتأ

  .ابري دون حتديد لغرض حتقيق استتباب الوضعالتد
ة الطوارىء غري واضحة، فهل ان عالن حالضوعات اليت يستند اليها الرئيس إلكما ان املو   

ا حدثت ذَإوضاع أهي  ،عمال املسلحة و الزلزالاملتعلقة بالتمرد و العصيان و األوضاع األ
  .1996من دستور   ،91ة حكام املادرة ملحة توجب مواجهتها باللجوء ألتشكل ضرو

عالن إملتعلق بتحليل النصوص املتعلقة بفضل يف املبحث اأان تفسري ذلك سنتناوله بشكل 
جدت و مهما و على كل حال، يامنا هذهأحالة الطوارىء اليت مازالت سارية املفعول اىل 

ىل املادة إجوء انتقادات ملفهوم حالة الضرورة فان هذه االخرية تعترب شرطا يقيد الرئيس يف الل
، عالاإسباب حقيقية تربر أعالن حالة الطوارىء دون وجود دواعي و إحيث ال ميكنه  ،91

 .ساس القانوين هلااىل نظرية الضرورة اليت تعترب األتستند  غري العادية،ختصاصات كما ان كل اإل
ملبادىء نقالب على ااستخدام نظرية الضرورة لإل عدم جوازص له، هو لو ما ميكن ان خن

زمة و الكفيلة فالضرورة امللحة تسمح فقط باختاذ التدابري الال ،ساسية للدستور، و على قواعدهاأل
  وضاع ؟التدابري اليت تتخذ الستتباب األ و لكن ما هي هذه ،ىل جمراها الطبيعيإوضاع عادة األإب

  
  مة الستتباب الوضعالالزالتدابري  -2

  :ها الستتباب الوضع يفتتمثل عادة التدابري الواجب اختاذ
     توسيع سلطات الضبط االداري املخولة للوالة، و كذلك صالحيات احملاكم العسكرية، 

 املؤرخ 44-92 رقم ىل النصوص التنظيمية الصادرة يف هذا اال، جند املرسومإبالرجوع و 
 خمتلفة عالن حالة الطوارىء، الذي نص على اختاذ تدابريإاملتضمن  1992فرباير  09: يف
و كل هذا لغرض ..) .اهراتظمن، منع املتيشات، وضع اشخاص يف مراكز األفالتسخري، ت(

، و هي نفس مربرات حالة ام العام و استقرار عمل املؤسساتاستتباب الوضع املتمثل يف النظ
  .احلصار
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  عن التحكم يف الوضع عجز وسائل القانون العادي -3
وضاع غري مكانية مواجهة األإكد من أباشرة دون التعالن حالة الطوارىء ال يتم مإن إ

ذا كانت قادرة على مواجهة تلك إخرية من قواعد القانون العادي، هذه األالعادية مبا هو متوفر 
من التعسف ضربا ن شرط الضرورة امللحة ينعدم و يصبح استخدام حالة الطوارىء إالظروف، ف

هو السلطة الوحيدة اليت ختتار الوسيلة فالرئيس مر أو مهما  يكن من  ،و سوء تقدير الوقائع
حبيث ان صالحية اختاذ ما هو  ،لتلك الظروف..) .ستثنائية، الطوارىء، احلصاراحلالة اال( املالئمة

  .اجلمهورية لرئيسلك االوضاع تعود مناسب و ما هو ضروري من اجراءات ملواجهة ت
  

ني معا تاتمع بغرفتيه مبوافقة الربملان إال ا حتديد مدة معينة حلالة الطوارىء و عدم متديده -4
  و تنظيمها بقانون عضوي

على مدة سريان ، 911من الضمانات اهلامة للحريات و احلقوق، القيد الوارد يف املادة 
دت رئيس اجلمهورية بضرورة حتديد مدة معينة حلالة حبيث ان هذه املادة قي ،حالة الطوارىء

و تاريخ انتهاءها، كما فرضت قيدا  اريخ بدء سريان حالة الطوارىءالطوارىء، فيلزم بتبيان ت
بعد موافقة  الّإرئيس اجلمهورية متديد حالة الطوارىء  عدم ختويلمهية اال و هو أكثر أخر آ

و مل تعرض أعلى متديدها، حتض باملوافقة ذا مل إالسلطة التشريعة املتمثلة يف غرفيت الربملان، ف
  .ة من تلقاء نفسهاينتها تعترب مإف ا،عليه

   
   ارـصـالة احلـح: ينالثا  فرعال

ء، ي، و يقارب حلالة الطوارةستثنائيإلايسبق احلالة  ،حالة احلصار نظام استثنائي تعترب
من التعديل الدستوري  91ا يف مادة واحدة و هي املادة محبيث ان املشرع الدستوري مجع بينه

عالا و هي حالة الضرورة امللحة و ربطها رات إلعتمد على نفس املرب، كما ا1996لسنة 
ن إف ،و لكن يف الترتيب ،جله، اال و هو حتقيق استتباب الوضعأبنفس الغرض الذي وجدت من 

حد أء وردت يف فقرة سابقة عليها ويبقى لرئيس اجلمهورية، خيار اللجوء اىل ىحالة الطوار

                                                
ريء أو الحصار، إال بعد موافقة ال يمكن تمديد حالة الطوا: ، الفقرة الثانية1996من دستور  91المادة   -  1 

  .البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
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القانوين ؟ و ما هي  ساسهاأذه احلالة ؟ و ما هو وضاع، فما املقصود ني املالئم لتلك األئجرااإل
 عالا ؟جراءات الواجبة االتباع إلالشروط و اإل

  
   التنظيم القانوين  :الفقرة األوىل

ىل حالة الضرورة إندت تاليت اس 119نصت على هذه احلالة املادة  ،1976يف دستور 
استتباب الوضع، و نفس  عالن حالة احلصار، وربطت استخدامها بضرورة حتقيقامللحة إل

 1996لصادر يف اما التعديل الدستوري ا ،1989من دستور  86عادا يف املادة إالوضعية، مت 
يت جبديد يذكر ماعدا الشرط الواقف املتمثل يف منع متديد حالة أمل ت 92 ، 91املادتني ن إف

كذلك فرض تنظيم حالة احلصار  املنعقد بغرفتيه اتمعتني معا، و ،ال بعد موافقة الربملانإاحلصار 
  .ن ضمانة هامة حلماية حقوق و حريات االفرادن يشكالامرن األاو هذ ،مبوجب قانون عضوي

  
   رمفهوم حالة احلصا :اوال

ل السلطة ون من وضع تشريع خيتعرف حالة احلصار بكوا نظام استثنائي و مؤقت ميكِّ
حالة احلصار مرتبطة تارخييا مبا عرفته فرنسا يف و عبارة  ،العسكرية مسؤولية حفظ النظام العام

  :وضعيتني خمتلفتني
قرارها من قبل اجليش يف حالة و جود خطر من إحالة احلصار العسكرية اليت ميكن  :وىلاأل

و كذلك املراسيم  1791جويلية  10املؤرخ يف  الوضع ساد فرنسا مبوجب القانون هذاالعدو،و
  .1891اكتوبر  04ذلك يف و ك 1811ديسمرب  24املؤرخة يف 

 29متت مبوجب القانون املؤرخ يف و  ،ات طابع سياسي و ليس عسكريفهي وضعية ذ :الثانية
و هو نظام خاص بالشرعية،  1916افريل  27و  1878افريل  03املعدل بقوانني  1849اوت 

  .يتضمن توسيع صالحيات الشرطة
يف جملس تعلن ملدة حمددة صار عالن حالة احلإن إف 1958دستور فرنسا لسنة يف اما 

  .ون ترخيص الربملانديوم ب 12كثر من ألال ميكن متديدها  ، والوزراء
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   جمال فرضها: ثانيا
الوطين، و ميكن أن تقتصر على جزء أو  التراب املكو متتد إىل تشمل حالة الطوارىء 

 .منطقة منه حبسب جسامة األحداث و درجة خطورا
  

  ارها ــاث: ثالثا 
تقليص احلريات العمومية بدون الوصول اىل حذف الضمانات الدستورية تؤدي هذه اجلالة إىل 

  :و تتحقق بثالثة وسائل) السلطة التنفيذية(و الشرعية، مع توسيع سلطات احلكومة 
  .ىل السلطات العسكريةإ) الشرطة(داري نقل صالحيات الضبط اإل -
ميكن   ات بالليل، كمافالتفتيشات و التوقيتوسيع صالحيات الضبط االداري حبيث ترخص  -

  .من العموميحداث اضطراب يف األإا أمن منع التجمعات اليت من شلقوات األ
 احلريات العموميةما أتوسيع اختصاص احملاكم العسكرية للنظر يف خمالفات يرتكبها املدنيون،  -

  .فتستمر رغم تقييدها و تقليصها
داري خرى سلطات الضبط اإلل هي األصرامة حبيث ختو كثرأ تعترب، ءيان حالة الطوار

على التراب  1960ء يف فرنسا عام يدنية، و قد طبقت حالة الطوارستثنائي، اىل السلطات املاإل
، حبيث ان الرئيس ديغول 1962جويلية  15اىل غاية  1961افريل  23اجلزائري و كذلك يف 

  . 1958من دستور  106ا له املادة كل السلطات اليت خولته ، 1اشهر 15مارس خالل 
ن حالة احلصار تتميز بكوا نظام أجند ب ،ريف الوارد يف بداية هذا اجلزءعو بالرجوع  للت

    استثنائي و مؤقت يسمح بوضع تشريع حيول السلطة العسكرية مسؤولية حفظ النظام العام، 
  .صارو من هذا التعريف نستطيع استخراج العناصر التالية حلالة احل

  .ان حالة احلصار هي نظام قانوين غري عادي -
  .ان حالة احلصار مؤقتة و غري دائمة -
  .ان غرض و غاية حالة احلصار هو حفظ النظام العام -

  .و لتفصيل هذه العناصر نتطرق مباشرة اىل الشروط الشكلية و املوضوعية
 
 

                                                
1  Paul LEROY, OPCIT. P 188. 
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   حالة احلصارإعالن مربرات  :الفقرة الثانية
 ،ذا حدثتإعالن حالة احلصار يف املربرات اليت وء رئيس اجلمهورية إلتتمثل دوافع جل

  :نوعنيو تنقسم هذه املربرات إىل  1996من دستور  91للمادة اللجوء رئيس الدولة لول فإا خت
و الشكلية      و تتمثل هذه الشروط املوضوعية ، خرى بالشكلعلق باملوضوع و األـا تتحدامهإ

  :فيما يلي
  سطحية: شكلية  شروط: أوال

رية اليت ستشاراء اإلقيد رئيس اجلمهورية، باأل 91ادة ن مضمون املإحالة احلصار ف إلقرار
حالة احلصار، ولكنه غري ملزم عالن إجراءات الواجبة االتباع قبل يلزم بطلبها، من حيث اإل

ية حالة أختيار خذ ا سواء كانت مؤيدة هلذه احلالة او معارضة هلا، باعتبار ان تقدير و اباأل
ن إفعمال السيادة اليت خيتص ا رئيس اجلمهورية لوحده، و مبفهوم املخالفة أتبقى من  ،استثنائية

عالن حالة إقبل  91جراءات الشكلية املنصوص عليها يف املادة عدم اتباع رئيس اجلمهورية لإل
جراءات ه مل يراعي اإلجراء غري مشروع لكونإلغاء هذه احلالة، و اعتبارها إىل إاحلصار يؤدي 

  :راء اهليئات التاليةأالشكلية املتمثلة يف 
  ...رئيس جملس االمة، رئيس احلكومة، رئيس الس الدستوري -
   ،منعلى لألمين و هي الس األىل اهليئة املختصة يف اجلانب األإستماع بد من اإلو قبل هذا ال  

راء لرئيس اجلمهورية يف كل قدمي األت،  19961من دستور  173ادة الذي يتوىل حسب امل
وانب اجلتضم اختصاصيني يف  منيةن هذه اهليئة األأمن الوطين خاصة وباألالقضايا املتعلقة 

  : على التوايل مو ه.. .منيةألسياسية و االقانونية، ال
  ي الوطينــرئيس الس الشعب -
  نـمس األـــلــرئيس جم -
  ةـومـكــس احلـيــرئ -
  ةــــاــلداخا رــوزي -
  امـتـخوزير العدل و حافظ األ -
  ادـصــتـــقر اإلــوزي -

                                                
لى رئيس إيؤسس مجلس أعلى لألمن يرأسه رئيس الجمعورية، مهمته تقديم األراء : 1996من دستور  173المادة  -1

  .ألمن الوطنياالجمهورية في كل القضيا المتعلقة ب
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  .ركان اجليش الوطين الشعيبأرئيس  -
 من و الشخصيات الرمسية املتمثلة يف رؤساءعلى لألن مؤسسة الس األأو يالحظ 

توري هي نفس املؤسسات و الشخصيات سمن و الس الدالس الشعيب الوطين و جملس األ
 نالكون ،باختصار هنا تناوهلانو ،ءيعالن حالة الطوارإليت يلزم رئيس اجلمهورية باستشارا قبل ا

ا، حبيث أال يوجد اختالف كبري بش و .ءين شرحناها يف املبحث املتعلق حبالة الطوارأسبق و 
لزامي إ ،ي هاته اهليئاتأن رأهو  ،ء و احلصاريحالة الطوار: نيئجران املتفق عليه يف كال اإلأ

لة و السلطة التقديرية لزم بنتائجها، حبيث تبقى له احلرية الكامم غريو  ،جراءات الشكليةيف اإل
 .عالاإو عدم أعالن حالة احلصار إل

  
   منعلى لألاجتماع الس األ -1

ىل مؤسسة الس إستماع يلزم باحترام الشرط املتعلق باإل حيث ان رئيس اجلمهورية
منية للبالد وضاع األحول األ نصات ملا يقوله هذا السعىن ذلك انه مطالب باإلمن، معلى لألاأل

راء و تطبيقها يف لكن جتسيد هذه األ ،ض استتاب الوضعرغجراءات الواجبة االتباع لو حول اإل
س و خمالفتها باعتبار ان املؤسأخذ بنتائجها لزمة للرئيس الذي يبقى حرا يف األامليدان غري م

 املالئمة ملواجهتها، و ال يلزمو حرية اختيار الوسيلة    وضاع ترك له حرية تكييف األالدستوري 
 .1996من دستور  91 املادة  ألحكامعالا طبقا إال بإ

  
2- لس الشعيب الوطيناستشارة رئيس ا :  

ي اهليئة التشريعية املتمثلة يف أرئيس اجلمهورية بضرورة طلب ر 91لزمت املادة أكذلك 
ابيات تتمثل على جيإعالم هذه اهليئة له إلس الشعيب الوطين، باعتبار ان ة رئيس اشخصي

ا أزم الذي تعيشه مؤسسات البالد، كما أعالم هذه اهليئة، بالواقع اخلطري و املتإاخلصوص، يف 
ية عمال السلطة التنفيذأحتقق اشتراط هذه اهليئة املمثلة للشعب يف حتقيق رقابة غري مباشرة، على 

فراد و بالتايل فعملية استشارة شخصية رئيس اجلمهورية متثل األاليت قد متس حبقوق و حريات 
 .حلماية احلقوق و احلريات الفردية و اجلماعية للمواطنني ،قيد شكلي ينطوي على ضمانة هامة
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   مةاستشارة رئيس جملس األ -3
ما يعرف بنظام  أنشأالذي ، 1996جراء جديد ظهر يف دستور إيعترب هذا القيد الشكلي 

ىل إحادية الربملانية ستقالل بنظام األخرية اليت سارت منذ اإلة الربملانية يف اجلزائر، هذه األالثنائي
و صدور قبلها دستور  1991ت منذ أوضاع خطرية بدأين عرفت فيها اجلزائر أ، 1996غاية 

و قيود أ، و دون ضوابط بسرعةر حبيث انتقلت اجلزائ احلزبية ، املسمى بدستور التعددية 1989
حادي اىل نظام متعدد مل تستطيع فيه، مؤسسات الدولة التحكم يف هذا الوضع أمن نظام 

    ىل ايار الدولة إكادت ان تؤدي .…زمة سياسية و مؤسساتيةأىل حدوث إدى أاجلديد، مما 
ىل ضبط و كبح القوانني للربملان تتو ثانيةىل استحداث غرفة إو هذا ما دفع باملؤسس الدستوري 

  .األوىلاليت تصدرها الغرفة 
لزم رئيس اجلمهورية مبراعاة االجراء الشكلي املتمثل يف طلب و من الطبيعي جدا، ان ي

غور يف مؤسسة رئاسة ش، يف حالة حدوث يستخلفهي رئيس جملس االمة، الذي قد أر
الرمسية املذكورة سابقا، غري مة، كباقي الشخصيات ي رئيس جملس األأاجلمهورية، و ان كان ر

لشروط الشكلية الواجب توافرها، ساسي من حيث اأملزما من حيث النتائج و لكن ملزم و 
 حالة احلصار مل يستوفإعالن جراء إخالل ذا الشرط يعين ان عالن حالة احلصار اذ ان اإلإل

لغاء حالة إذلك اىل ، و قد يؤدي 91الشروط الشكلية املطلوب توافرها، مبوجب احكام املادة 
 .جراءات املطلوبة يف الدستوراإلاستيفاء احلصار و اعتبارها غري شرعية لعدم 

  
   استشارة رئيس احلكومة -4

احلكومة ليه و بالتفصيل يف الشرط الشكلي املتعلق باستشارة رئيس إاالشارة  تكما سبق
اقرار حالة  عنديضا أب مر مطلون هذا األإف ،عالن حالة احلصارمن قبل رئيس اجلمهورية إل

شرية أاحلصار، اليت ال ميكن اللجوء هلا، دون احلصول على ضمانة و ان كانت حمدودة، و هي ت
ي أفرض هذا الرن يأي يبديه حول حالة احلصار، دون أرئيس احلكومة، و تكون على شكل ر

ته، و فرض بل له حىت حق خمالف ،تركهاو  به على رئيس اجلمهورية، الذي خيتار بني االخذ
وضاع السائدة يف البالد، دون ان يترتب على ذلك، اعتبار حالة جراء الذي يراه مناسبا لألاإل

جراءات الشكلية باحترام اإل ،احلصار غري مشروعة، و هذا لكون رئيس اجلمهورية ملزم فقط
ها له رئيس قتراحات اليت يقدمو باإلأ ،بنتائجها األخذلزام عليه يف إعالن حالة احلصار، و ال إل
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جراء الذي سيتخذه رئيس اجلمهورية، مهما كان االخري باإل اعالم هذإحكومته حبيث انه يكفي 
 ……نوع هذا االجراء سواء حالة طوارىء او حالة حصار

  
  استشارة رئيس الس الدستوري  -5

القانون الدستوري بصفة  و فقهاء ال خيفى على املختصني يف القانون بصفة عامة، 
ييده أعالن حالة احلصار، باعتبار ان قبوله و تإن أي الس الدستوري بشأخذ رأمهية أ خاصة،

حكام شهادة حسن التدبري و االحترام أل شرية وألرئيس اجلمهورية يف اللجوء هلا يعين اعطاءه ت
وضاع امللحة اليت تعجز قواعد و األ  روف ظالدستور، وان االجراءات اليت سيتخذها فرضتها ال

و يتحتم االنتقال من النظام القانوين العادي اىل النظام القانوين  ،انون العادي عن مواجهتهاالق
الذي يبقى الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مؤسسات الدولة، و ضمان استمرار سري  ،ستثنائياإل

فيه  ان ال تصالذي خيتلط فيه احلابل بالنابل و  ،ال دخلت البالد يف حالة الشلل التامإمؤسساا و 
اجلميع، و ان مواجهة  ن االوان قد فاتس من اصالحها ألأاحلقوق و احلريات لدرجة الي

جراءات سريعة جدا، كحالة الطوارىء، تكون يف إعالن إزمات ال تكون بالتاجيل بل باأل
  .مستوى االحداث كما و كيفا

ييد لسلطة رئيس هو يف الواقع ليس تق القيداستشارة الس الدستوري فان هذا  نأبشما أ
جراءات اليت إلكد من توافق و تطابق اأمنا هو فرصة له للتإو  ،عالن حالة احلصارإاجلمهورية، يف 

سيتخذها مع النصوص التشريعية االساسية و الفرعية، حبيث جتعله يتجنب خطر سوء تقدير 
      يعطي ثقة  كما ان هذا القيد الشكلي ،الوقائع و االبتعاد عن اختاذ مواقف قد تكون خاطئة

 نفرادباإلوضاع باطمئنان و راحة بال، و ال يتهم لرئيس اجلمهورية، ملواجهة هذه األو دعم كبري 
بالسلطة او سوء استخدامها، باعتبار ان النظر يف مدى دستورية حالة الطوارىء، تعود اىل اهليئة 

اليت يقدمها رئيس الس  الدستورية املتمثلة يف الس الدستوري مع املالحظة ان االستشارة
عالم فقط، ان مل نقل من باب النصيحة، هذه ري لرئيس اجلمهورية هي من باب اإلالدستو

لس املذكور سابقا، و لكن تبقى السلطة االخرية يلزم رئيس اجلمهورية بطلبها من رئيس ا
من  91املادة  ول على البالد الذي خولتهمن اختصاص املسؤول األ األخريالفعلية و القرار 

  ..و احلصارإما حالة الطوارىءإعالن إ، حق 1996دستور 
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   عمومية:  الشروط املوضوعية:  ثانيا
  تعترب الشروط املوضوعية قيودا على استخدام رئيس اجلمهورية لصالحياته غري العادية، 

  ... و تتركز حول جماالت، الضرورة امللحة و استتباب الوضع
  

   الضرورة امللحة -1
 ء، يرد حالة احلصار يف نفس املادة اليت تناول فيها حالة الطواروأان املشرع الدستوري 

اللجوء  تسبق و بالتايل يصعب التفرقة بني احلالتني، و ان كانت حالة احلصار هي عادة مرحلة 
تثنائية، اما خبصوص شرط وواقع الضرورة امللحة الذي يعتمد عليه رئيس اجلمهورية، سللحالة اإل

عالن حالة لدافع الذي يعتمد عليه إلانه نفس السبب أاحلالة، فيمكن القول ب ه ذعالن هإل
لوفة جاءت تطبيقا لنظرية الظروف أيعترب تطبيقا حلالة استثنائية غري م فكالمها الطوارىء 

 فال بد من ،ستثنائية، و لغرض حتديد الفرق بني احلالتني فيما يتعلق مبربرات اللجوء لكل منهمااإل
فيما  ذلك حناول توضيحهوىل النصوص القانونية و التنظيمية اليت صدرت خبصوصهما إالتطرق 

  .بعد عند التطرق للجانب العملي و التطبيقي يف املبحث القادم
  

  الوضعالتدابري و االجراءات الالزمة لغرض استتباب  -2
توري لسنة ، من التعديل الدس91جله املادة أمثلما جاء يف الغرض الذي وضعت من 

و غرض اقرار  ن هدفإء، فيجله حالة الطوارأو هو نفس الغرض الذي تستخدم من  1996
و  ء يالغرض تشترك فيه كل من حاليت الطوار هذا و 1رض استتباب الوضعفهو  ءيحالة الطوار

و        ان تفرق بني غرض كل منهما، أ مل تش من الدستور 91ن املادة أاحلصار، وهذا باعتبار 
ىل دراسة النصوص إفيما بعد  أننا سنلجإعالما فإ  كل منهما و مربرات هدقعرفة الفرق بني مل

 .القانونية و التشريعية املتعلقة باجلانب التطبيقي للحالتني
 
  
  

                                                
المشرع الدستوري على حالتي الحصار و الطواريء في آن واحد، و ربطهما بحالة الضرورة الملحة، دون  نص  -  1

  .39مسعود شيهوب، المرجع السابق ص . أن يورد أي تمييز بينهما
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  ني معاتاتمع مبوافقة غرفيت الربملان الّإتقييد حالة احلصار مبدة معينة و عدم متديدها  -3
يس اجلمهورية، بضرورة حتديد مدة معينة، يستعمل خالهلا حالة قيدت رئ 91ان املادة 

حداث و األ احلصار، حبيث تبقى له السلطة التقديرية يف حتديد مدة هذه احلالة، بناء على الوقائع 
نه يف حالة عدم كفاية هذه أخرى يف حتديد هذه املدة، غري أالناشئة يف البالد، و ال تتدخل هيئة 

نه حيضر على رئيس إجله حالة احلصار، فأغرض الذي جاءت من للها املدة، و عدم حتقيق
خرية اليت تبقى جمتمعة اجلمهورية متديدها دون حصوله على موافقة السلطة التشريعية، هذه األ

ال ىل عنصر فعإوىل حلالة احلصار، و لكنها تتحول تراقب الوضع، عن كثب خالل املرحلة األ
جال املدة الزمنية حلالة احلصار، حبيث آهذه احلالة و ذلك عندما تنتهي اء إو أمتام إيتوقف عليها 

ن حماولة رئيس اجلمهورية فرض فترة زمنية ألزامي، يف شإي أجتتمع غرفيت الربملان و تبدي ر
صبحت مبوجب التعديل الدستوري ألتمديد حالة احلصار، كما ان اهليئة التشريعية،   ،ثانية

، هي املنظمة حلالة احلصار، و هذا لكون املادة املذكورة سابقا نصت 92ة اجلديد، الوارد يف املاد
تنظيم حالة احلصار، ال بد وان يتم مبوجب قانون عضوي يصوت و يصادق  أن  صراحة على

  .عليه الس الشعيب الوطين و جملس االمة
دة يقو امل الدستور الشروط الشكلية واملوضوعية املنصوص عليها يف عن ما ميكن قوله

عالن حاليت احلصار او الطوارىء، اا جاءت لتضع حدا للتخوف من إيف  لصالحيات الرئيس
امكانية تعسف بعض االفراد و اختاذهم هلذه االجراءات لتحقيق اهداف اخرى غري تلك املقصودة 

من ألامن الدستور املتمثلة يف احلفاظ على مؤسسات الدولة، و ضمان استمرارها بانتظام و حتقيق 
  .السالم للجميع هذا من جهة و

جراءات تؤدي بالضرورة اىل ن هذه اإلأحتجاج، و القول بى ال ميكن اإلخرأو من جهة 
و بالتايل حيضر على الرئيس استعماهلا، الن االخذ ذا الراي يعين تشجيع  ،نفراد بالسلطةاإل

   بالد و وحدا الترابية، الفوضى و االضطراب و االخالل بالنظام العام، و سالمة مؤسسات ال
من هنا  نصل إىل القول له اجلميع النه يؤدي يف النهاية اىل االضرار باجلميع، بو هذا الوضع ال يق

) …طوارىء(عالن النظام االستثنائي، مهما كان نوعه إاجلمهورية حق ن فائدة ختويل  رئيس أب
الوسائل الفعالة اليت متكنها من محاية يعين ختويل، و منح السلطة التنفيذية و الدولة بشكل عام 

يجب التوفيق و اختاذ موقف متزن حيقق التوافق بني ضرورة فزمات فقط، األ حدوثنفسها عند 
و احلفاظ على احلقوق و احلريات العامة و ايضا االلتزام  ،حتقيق استمرارية مؤسسات الدولة
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استعادة النظام و السري العادي جله، و هو حتقيق استتباب الوضع و أبالغرض الذي جاءت من 
ا مر ليس مستحيال حبيث يتم عن طريق االلتزام بالشروط املنصوص عليهألللمؤسسات، و هذا ا

       ، احلكومة االمةجملس ، لس الشعيب الوطينرؤساء، استماع لو املتمثلة يف اإل 91يف املادة 
واذا مل تكفي تلك املدة فال بد من  .الةو الس الدستوري مع حتديد مدة زمنية معينة هلذه احل

ذا عارضتها السلطة إال مت رفعها رغم طلب الرئيس إموافقة غرفيت الربملان على متديدها، و 
التشريعية، مع االشارة اىل ضرورة تنظيمها بقانون عضوي يععضاء أه و يصادق عليه كل من د

  .مةعضاء جملس األأالس الشعيب الوطين و 
بالنظام القانوين  تتصالن ء و احلصار يحاليت الطوار إىل أن كالً من إلشارةو جتدر ا

لوفة كما ان غرض كل منهما أالذي يتميز بكون قواعده الثانوية غري عادية و غري م ،االستثنائي
و استعادة النظام العام، وضمان السري العادي لكل املؤسسات .هو الوصول اىل استتباب الوضع

من التعديل الدستوري  91ا يف احكام املادة مذلك يعتربان اجراءان، مت تقنينه، و كةالدستوري
      و ميثالن التطبيق الفعلي و النموذجي حلالة الضرورة امللحة، باعتبار ان دوافع  1996لسنة 

  .ن الغرض املراد حتقيقهأ، و هي نفسها لكل منهما يف شمتطابقة و اسباب اللجوء هلما 
  : ا فيما يليهما فيمكن حصرهأما التفرقة بين

  .ء قبل حالة احلصاريذكرت حالة الطوار 91ن املادة أباعتبار : الترتيب -
ال بالرجوع للمراسيم التطبيقية اليت صدرت إال ميكن التفرقة بينهما : من حيث التعريف -

وسنفصل ذلك يف مبحث الحق بشان اجلزء التطبيقي للصالحيات غري ( ، بشاما
و الذي  1992من مرسوم حالة احلصار الصادر يف  02، و نورد فقط املادة )اديةـــالع
ا حالة تسمح لرئيس اجلمهورية باختاذ كافة االجراءات القانونية و التنظيمية، لغرض : " فهاعربا

  1احلفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، و استعادة النظام و السري العادي للمرافق العمومية
على ىل الس األإاالستماع  فهي نفسها لكال احلالتني و تتمثل يف: جراءاتمن حيث اإل -
 ،الدستوري و الس  من و استشارة رؤساء الس الشعيب الوطين و جملس االمة و احلكومة لأل

حالة بالنظر ملدة شهر و هي طويلة  12ء حددت بـ يو لكن يالحظ ان مدة حالة الطوار
  .شهراحملددة بأربعة أاحلصار 

                                                
  .40مسعود شيهوب، نفس المرجع السابق، ص  -  1
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ال بد من الرجوع اىل النصوص هنا أيضا : لة احلصارمن حيث السلطة املكلفة بتسيري حا -
التطبيقية لكال احلالتني حبيث جند ان السلطة العسكرية هي اليت تتوىل صالحيات الشرطة و يتم 
نقل سلطة الضبط االداري من السلطة املدنية اىل السلطة العسكرية، بينما ختتص احملاكم 

  .سكريية بتوقيع العقوباتالع
ء جيوز وضع االشخاص حتت ينه يف حالة الطوارفإ: ضمون و االختصاصاتن حيث املم -

… ماكن ليال و ارايف حالة اضراب، و جيوز تفتيش األ االقامة اجلربية، و ميكن تسخري العمال
 قيادة صالحيات  السلطة العسكرية تفويضكما ميكن للسلطة املدنية املتمثلة يف وزير الداخلية 

، بينما يف حالة احلصار فان )و قائد القطاع العسكري الوايل(عادة النظام على املستوى احمللي إ
        التحويل لالختصاصات من السلطة املدنية اىل السلطة العسكرية، يتم بصفة الية و تلقائية 

 .و قانونية و ال حيتاج التفويض املعمول به يف حالة الطوارىء
  
  احلالة االستثنائية :   الثاينطلب ملا

 ،1963بالرجوع ملضمون مواد أول دستور للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية الصادر يف 
غري رئيس اجلمهورية ملواجهة الظروف ية اليت يستخدمها صالحيات غري العادجندها تتناول ال

حالة  الطوارئ أو اختاذ أية إجراءات حبيث ميكنه إعالن حالة احلصار أو  ،العادية دون تفصيل
 ،و هذا دون التقيد بأية حالة يف الترتيب ،و ذلك وفقا لطبيعة و درجة خطورة األزمة ،استثنائية

دون االلتزام  ،أورد عبارة عامة تتمثل يف اختاذ إجراءات استثنائية  ،1963باعتبار أن دستور 
  .1أخرىإىل مبراعاة االنتقال من حالة 

حبيث ذكر  ،1202و  119عادية يف املادتني الفأورد الصالحيات غري  ،1976ر أما دستو
و بالتايل ، للحالة االستثنائية 120املادة  خصصبينما  119حاليت الطوارئ و احلصار يف املادة 

بعد حاليت الطوارئ و احلصار و يالحظ أن دستور التعددية  ،جاء ترتيب هذه احلالة األخرية
و ذلك لكونه أعاد صياغة مضمون  ،1976مل خيتلف كثريا عن دستور  1989السياسية لسنة 

و إذا  ،3 87 ، 86عادية و أوردمها يف املادتني الاملتعلقتني بالصالحيات غري  120و  119املادتني 
                                                

  1963من دستور  59المادة  -  1
  .1976من دستور  120، 119المادتين  -  2
  .1986من دستور  87،  86المادتين  -  3
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ن رئيس اجلمهورية و عند حدوث أزمات إف ،اتبعنا هذا الترتيب الذي أتى به  املشرع الدستوري
و ال يتم اللجوء للحالة  ،وال حلالة الطوارئ مث حلالة احلصار يف مرحلة ثانيةجيب عليه اللجوء أ

درجة   التهديد الشامل  و وصلت األوضاع إىل ،االستثنائية إال إذا حتققت احلاالت السابقة
تعترب من الصالحيات غري ، هذه األخرية الة  االستثنائيةاحلفهنا فقط ميكن اإلعالن عن للدولة، 
لغرض مواجهة أوضاع و ظروف   ،باختاذ إجراءات استثنائية  ،يت تسمح لرئيس  الدولةالعادية ال

  . دد مؤسسات الدولة و استقالهلا ووحدا الوطنية ،طارئة
حبيث مت ذكرها على شكل  ،و ما يالحظ على هذه احلالة أا وردت بصورة واسعة

يف  ،ملتعلقة باحلالة االستثنائيةميكن توضيحه من خالل عرض املواد ا  و هذا ،صالحيات عامة
     ،1976من دستور  120و املادة  1963من دستور  59دساتري اجلزائر حبيث تناولتها املادة 

، 1989املعدل لدستور  ،1996من دستور  93و أخريا املادة  1989من دستور  87و املادة 
 .وري يف اجلزائرحبيث نفصلها وفقا للمراحل التارخيية اليت مر ا التنظيم الدست

  
  ستثنائيةتنظيم القانوين للحالة الال: الفرع األول 

من أول دستور جزائري  59لقد وردت الصياغة القانونية للحالة االستثنائية يف املادة 
  :حبيث جاءت كما يلي  1963صادر يف سنة 

قصد محاية ، ةميكن لرئيس اجلمهورية اختاذ إجراءات استثنائي. يف حالة اخلطر الوشيك الوقوع" 
 120أما املادة  ،استقالل األمة و مؤسسات اجلمهورية و جيتمع الس الوطين بكامل أعضائه 

إذا كانت البالد مهددة خبطر وشيك الوقوع على "  :قد نصت على ما يلي ف 1976من دستور 
  ".ستثنائية يقرر رئيس اجلمهورية احلالة اإل ،أو على سالمة تراا ،مؤسساا أو على استقالهلا 
فان صياغة املادة املتعلقة باحلالة  1989من النص الدستوري لسنة  87و بالرجوع للمادة 

إذا  ،يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االلستثنائية: " فقد وردت كمايلي 87االستثنائية و هي املادة 
 ا أو سالمةيوشك أن يصيب مؤسساا الدستورية و استقالهل ، كانت البالد مهددة خبطر داهم

 يقرر رئيس:" 1996من التعديل الدستوري لسنة  93و هو نفس مضمون املادة  ."تراا 
اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساا 

  ".الدستورية و استقالهلا أو سالمة تراا 
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يف خمتلف دساتري  ،د يف املواد املذكورة سابقاإذن فالتنظيم القانوين للحالة االستثنائية ور
                                 ،و قبل االنتقال إىل أسباب إعالن احلالة االستثنائية ،1996اجلزائر منذ االستقالل إىل  سنة 

و كذلك قبل حتليل الصياغة  ،و كذلك اإلجراءات الواجبة االتباع إلعالن هذه احلالة و نتائجها
املتعلقة ذه احلالة   ،ونية لكل مادة من مواد النصوص األساسية للنظام الدستوري اجلزائريالقان

 :نقوم بعرض و حتديد مفهوم احلالة االستثنائية كما يلي  و مقارنتها ببعضها البعضٍ
  

  ستثنائية مفهوم احلالة اإل: أوال 
فإن هذه  ،ستثنائيةاإل  حية الرئيس يف إعالن احلالةحول صال ،مثلما سبقت اإلشارة إليه

يلجأ إىل تقريره رئيس الدولة عند حدوث   ،األخرية تعترب إجراء غري عادي و غري مألوف
و هذه احلالة  ،مؤسسات الدولة واستقالهلا و سالمتها أو وحدا الترابية دأوضاع خطرية د

ئيس عندما الر يقررها ،....)احلرب  ، احلصار ،الطوارئ( ت تعترب واحدة من عدة حاال
  .وضيح مفهومها و شروط اللجوء هلاو بالتايل يتعني علينا ت ،ستثنائيةيستعمل السلطات اإل
و لكنه أوردها يف صياغة عامة  ،ستثنائيةؤسس الدستوري أن ينظم احلالة  اإللقد حاول امل

دد ماهيتها وترك مسألة  تفسريها وتقديرها من حيحبيث مل   ،1الغموض تنطوي على نوع من
هلا  اختاذ تدابري استثنائية كإصدار قرارات هذا األخري خوله الدستور ،رئيس اجلمهورية اتالحيص

و القاضي األول يف البالد و هذا بالطبع مع  ،و حامي الدستور ،القانون بوصفه ممثل للشعب قوة
   .ه احلالةمراعاة اإلجراءات الشكلية املطلوبة باإلضافة إىل التقيد بضوابط موضوعية عند تقرير هذ

        إذن فمفهوم احلالة االستثنائية يدور حول وقائع أخطار وقعت  أو توشك أن تقع 
تدفع برئيس  ،...حيوية يف البالد كاملؤسسات و االستقالل و احلريات  و تصيب مصاحل

كإصدار قرارات هلا قوة (الختاذ إجراءات   ،اجلمهورية املخول دستورا بتقدير خطورة األوضاع
           هذا مع مراعاة الضوابط الشكلية، و ...)انون و حىت منع االجتماعات و املظاهراتالق

جيب أن  ،ستثنائيةمع املالحظة أن هذه التدابري اإل ،و املوضوعية إلعالا و اليت نفصلها فيما بعد
 .رتباط مع الغرض الذي اختذت من أجله تتخذ باإل
  

                                                
  .454ص    2002أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري دار هومة : عبد اهللا بوقفة  -1
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  ستثنائية الة اإلدوافع اللجوء للح: الفرع الثاين 
ميكن لرئيس اجلمهورية اختاذ إجراءات "  :على 1963من دستور  59نصت املادة 

و ذلك  يف حالة وجود اخلطر   ،استثنائية قصد محاية استقالل األمة و  مؤسسات اجلمهورية
هو وجود اخلطر  1963فالدافع األساسي إذن إلعالن احلالة االستثنائية يف دستور   ."الوشيك

إذا  : "منه على ما يلي 120حبيث نصت املادة  ،1976 يف دستور  ءشيك و نفس الشيالو
    ". يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية... كانت البالد مهددة خبطر وشيك 

ن السبب الرئيسي إلعالن احلالة االستثنائية هو وجود إف ،1989من دستور  87ما املادة أ
 و كذلك استقالهلا أو سالمة تراا  ،ؤسسات الدستورية للبالدخطر داهم يوشك أن يصيب امل

  . 1996من التعديل الدستوري لسنة  93الذي أتت به املادة  ،و هو النص نفسه
الدافع األساسي إلعالن احلالة جند أن  ،إذن من خالل حتليل مضمون هذه املواد

من دستور  59يف املادة  كما هو وارد ،اشتراط وجود خطر وشيك الوقوع هو ،ستثنائيةاإل
من التعديل الدستوري لسنة  93و املادة  ،1989من دستور  87املادة  و قد أضافت 1963
يتم يف حالة وجود خطر  حبيث نصت على أن إعالن احلالة االستثنائية، "داهم "كلمة  1996

ا داهم يوشك أن يصيب املؤسسات الدستورية للبالد و كذلك استقالهلا أو سالمة ترا.  
حول ما تضمنته هذه املواد أا تعطي لرئيس اجلمهورية صالحيات  ،و ما يلفت انتباهنا

 ،و هذا مبجرد وجود خطر وشي ،حبيث متكن الرئيس من سلطات شبه مطلقة وواسعة ،هامة
  .فما مفهوم هذا اخلطر الداهم ؟  ،حىت و لو مل يقع بالفعل

رب التطرق لشروط إقرار رئيس إن التمكن من شرح مفهوم اخلطر الداهم يتم ع
قبل إعالن  ،حبيث أن الدستور ألزم الرئيس باتباع إجراءات معينة ،للحالة االستثنائية ،اجلمهورية

، و إال اعتربت هذه احلالة ،اليت ال ميكن اللجوء هلا ما مل تتوفر شروط إعالا ،احلالة االستثنائية
إتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور  و ذلك يف حالة عدم استخدام غري عقالين للسلطة

  ،1الذي أورد شروط بعضها شكلي و اآلخر موضوعي
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   الشروط الشكليةإجبارية :  األوىلالفقرة 
ستثنائية  ال بد ان لغرض اقرار احلالة اإل 93إن جلوء رئيس اجلمهورية إىل استخدام املادة 

حيث أن الرئيس ملزم ، نفس احكام املادة املنصوص عليها يف ،يتم وفقا للشروط الشكلية
   كما  ان استعمال الرئيس هلذه السلطة الفردية ال بد  93باستشارة اهليئات احملددة بنص املادة 

املؤسسات و  مةال و هي احملافظة على استقالل األأ ،و أن يرتبط بالغاية اليت جاءت من أجلها
 :كذلك غاية اقرار احلالة االستثنائية  كما يلي و ميكن تفصيل الشروط الشكلية و الدستورية، 

  
  اهليئات امللزم استشارا :أوال

ال  . على أن رئيس اجلمهورية 1996من التعديل الدستوري لسنة  93لقد نصت املادة 
  : اهليئات و املؤسسات التالية رؤساء ستثنائية إال بعد استشارة ميكنه إقرار احلالة اإل

   على لألمن و اإلستماع إىل  الس األ. الس الدستوري ،جملس االمة ،الس لشعيب الوطين -
 .و جملس الوزراء 

ئية ستثناسلطة الرئيس يف اقرار احلالة اإل إذن فنص هذه املادة يضع ضوابط و قيود على
 ة جملس األمالس الشعيب الوطين و  رؤساءجراء املتعلق باستشارة كال من حيث يلزم باتباع اإل

كن  السؤال و ل. على لألمن و جملس الوزراءالس الدستوري و اإلستماع إىل الس األو 
  .كتابة أم مفامهة ؟  .جرائها ؟إو كيف   .الغرض منها ؟   .ستشارة ؟املطروح هو  ماهية اإل

و بالتايل ميكن  و اكتفت بذكر استشارة ،مل توضح هذا الغموض 93الواقع أن املادة 
       فهي ملزمة ،الستشارة قد تكون شفوية و قد تكون مكتوبة و يف كلتا احلالتنيالقول بأن ا

غري أن التساؤل يثور ايضا  حول مدى الزامية ، و جيب اتباعها مسبقا قبل إقرار احلالة االستثنائية
و ان كان شرطا الزاميا فان  ،هذه االستشارات و الفائدة من اللجوء إليها ؟ إن  هذا االجراء

حيث ميكنه اتباعه كما ميكنه التخلي عنه دون أن مينعه  ،ذ رئيس اجلمهورية به يبقى اختيارياأخ
 ،أما الفائدة من اللجوء إليه و بالرغم من أنه  غري الزامي .ذلك من استعمال احلالة االستثنائية

متبادل تنري الطريق لرئيس اجلمهورية يف هذه الظروف الصعبة، كما متكن من حصول إعالم فإا 
 .حول األوضاع
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  شرط اجتماع الربملان وجوبا  :ثانيا
يؤدي بالضرورة إىل اجتماع الس  ،إن إعالن احلالة االستثنائية من قبل رئيس اجلمهورية

على عطلة يف ظل أوضاع خطرية توشك أن تصيب  لوصميكنه احلالشعيب الوطين و ال 
و هذا لغرض متكني نواب الشعب  ،ها الترابيةمؤسسات الدولة الدستورية أو استقالهلا و سالمت

و يالحظ أن الربملان ينعقد من تلقاء نفسه دون حاجة للدعوة ، 1مراقبة األوضاع باستمرارمن 
  . 2، و ال ميكن لرئيس اجلمهورية حل الس الشعيب الوطينالنعقاده

 ،تماع الربملانجعترب إجراء أو دعوة الي ،فإقرار رئيس اجلمهورية للحالة االستثنائيةإذن 
أا مل تشترط عدم جواز  ،1996لسنة  من الدستور اجلزائري 93لكن ما يالحظ  على املادة 

حيث اكتفت بالنص على  أن الربملان يبقى جمتمعا طوال فترة احلالة  الس الشعيب الوطين،حل 
اجلمهورية غري  من طرف رئيس الس الشعيب الوطين و هذا يبني أن إمكانية حل، االستثنائية

لكن هذا التحليل مستنتج فقط من احملتوى الضمين . طاملا مل يتم رفع احلالة االستثنائية ممكنة
و هذا على  ،لاحلو ال يوجد نص صريح مينع الرئيس من اسنخدام سلطته يف  93ألحكام املادة 

  استعمال عدم امكانيةصراحة على  تنصاليت  ،من الدستور الفرنسي 16عكس حمتوى املادة 
خالل الظروف  هسلطته يف حل  مؤسسة الربملان و هذا على عكس صالحياتلرئيس اجلمهورية 

  .)اجلمعية الوطنية( ل احلالعادية اليت ختوله إمكانية 
و عدم منحه حق  ،ستثنائيةخالل الظروف اإل، وضع قيود على سلطة الرئيس و الواقع أن

و إضافة فقرة متنع الرئيس من  ،93ا ما مت تعديل املادة ائدة إذفله  الس الشعيب الوطين ،حل 
حبيث حتقق رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة  ،خالل هذه الظروف العصيبة لاحل

فهي من جهة متنح للرئيس حق  إقرار احلالة . التنفيذية و حتقيق مزايا الدميوقراطية إىل أبعد احلدود
غري العادية للحفاظ على مؤسسات الدولة و استقالهلا و سالمة  و اختاذ اإلجراءات االستثنائية

ريات حالرئيس و حتافظ على حقوق و  أخرى متكن الربملان من مراقبة قرارات ةو من جه. تراا
و متنع من خروج السلطة الرئاسية عن الغرض من ختويلها صالحيات غري عادية هدفها  ،ألفرادا

املؤسسات الدستورية للبالد و احملافظة على استقالل األمة و  األول و األخري إبعاد اخلطر عن
اسالمة ترا .  

                                                
  .275سبق ذكره ، ص سعيد بو الشعير مرجع  -  1
   .559األمين شريط، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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بغاية احملافظة على استقالل االمة و املؤسسات  ةستثنائياإلاحلالة استخدام  ارتباط :ثالثا
      الدستورية يف  اجلمهورية

هو خروج فغاية احلفاظ على استقالل االمة و مؤسسات اجلمهورية، ب عدم اإللتزام اما   
عن الشرعية و احنراف يف استخدام السلطة حبيث ان حق اعالن احلالة االستثنائية من قبل رئيس 

      مة د دف احملافظة على استقالل األمن الدستور، مقي 93 اجلمهورية و هذا مبقتضى املادة
ئية تنتهي بنفس حلالة االستثناو املؤسسات الدستورية يف اجلمهورية، و مبفهوم املخالفة فان ا

  :شكال و االجراءات، مبجرد حتقيق اهلدف الذي جاءت من اجله اال و هواأل
 .انتهاء احلالة الستثنائية - 
  .احملافظة على استقالل االمة  - 
 .احملافظة على املؤسسات الدستورية يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية - 
 

    الشروط املوضوعيةشساعة : الفقرة الثانية 
من التعديل الدستوري  93و املادة  1989من دستور  87املادة وردت هذه الشروط يف 

  : حبيث جاءت كما يلي  1996لسنة 
  .يوشك أن يصيب مؤسسات البالد الدستورية و استقالهلا أو سالمة تراا   خطر داهم -
  .و استقالهلا أن هذا اخلطر الداهم يوشك أن يصيب مؤسسات البالد الدستورية -
 .اخلطر الداهمستثنائية هو الوسيلة الوحيدة ملواجهة هذا أن يكون  اللجوء للحالة اإل -
  

كذلك استقالهلا وجود خطر داهم يوشك أن يصيب املؤسسات الدستورية للبالد و :  أوال
  .أو سالمة تراا

 ،ةأهم الشروط الواجب توافرها إلعالن احلالة االستثنائيالداهم يعترب شرط وجود اخلطر 
و لكن التساؤل الذي يطرح  ،حبيث أن األوضاع العادية تواجه بالضرورة بوسائل القانون العادي

حىت و لو كانت وسائل التشريع  ،هو هل أن كل األخطار جيب أن تواجه باإلجراءات االستثنائية
   .العادية قادرة على التحكم فيها و مواجهتها ؟
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دون أن . وردت كلمة اخلطر الداهم الوشيك الوقوع أ 1996من دستور  93الواقع أن املادة  -
و بالتايل يتعني علينا حتديد معىن هذا اخلطر الداهم من اجلانب  ،حتدد بدقة معىن هذا اخلطر

  .و كذلك بالرجوع ملفهوم اخلطر يف الفقه و القضاء  ،االصطالحي يف القانون
ة تنذر بضرر يصيب مصلحة يعرف اخلطر بأنه كل حالة واقعي" ففي اجلانب االصطالحي  -

  .1" حيوية فيتهددها إما باالنتقاص أو الزوال 
و حاال كشرط أساسي الختاذ  ،أما الفقه و القضاء فإنه يشترط أن يكون اخلطر جسيما

و يسمح ، يكون اخلطر حال ،1996من دستور  93و بتطبيق املادة  ،اإلجراءات االستثنائية
شك أن يصيب يو و ذلك إذا كان هذا اخلطر داهم و ،ستثنائيةلرئيس اجلمهورية بإعالن احلالة اال

بعبارة أخرى جيب التأكد بأن هذا ، مؤسسات البالد الدستورية و استقالهلا أو سالمة تراا
      بل ،أي أن اخلطر وشيك الوقوع بصفة مؤكدة و ال شك يف وقوعه ،اخلطر سيقع  ال حمالة

أما  إذا كان اخلطر   ،و لكنه يبقى مستمرا و مل ينته بعد ،و أكثر من هذا قد يقع اخلطر بالفعل
فإن هذا اخلطر ال يعتد به  ،أو أنه وقع و انتهى أثره ،توهم بأنه سيقعغري متأكد من وقوعه أو ي

أما ،إلقرار احلالة االستثنائية ،حبيث مل يعد خطر حال و تنتفي إمكانية جلوء رئيس اجلمهورية
يكون  حبيث جيب أن ،رها يف اخلطر فهي درجة اخلطورة و جسامتهاالصفة الثانية الواجب تواف

، يتجاوز حدود النطاق العادي للخطر و يتعذر مواجهته باألدوات القانونية اخلطر جسيما
  .2السارية املفعول
غري املتوقع و يستحيل دفعه بالوسائل  ،ف اخلطر اجلسيم بأنه اخلطر غري العاديو يعر

مل تشترط صراحة وجود خطر  ،1996من دستور  93و يالحظ أن املادة . القانونية العادية
و لكن بالرجوع لألصل  ،لقول بوجود خطر داهم وشيك الوقوعحبيث اكتفت با ،جسيم

 ،و هذه النظرية تشترط لتطبيقها ،التارخيي ألحكام هذه املادة جندها مأخوذة من  نظرية الضرورة
و إال ملا أمكن  ،طر باإلضافة إىل كون اخلطر حالضرورة توافر شرط أساسي و هو جسامة اخل

الذي ال ميكن تطبيقه يف الظروف العادية و يف األخطار  ،استخدام النظام القانوين االستثنائي
  .ملنصوص  عليها يف التشريع العادياملمكن مواجهتها باألحكام و اإلجراءات ا ،البسيطة

                                                
من الدستور المصري و الرقابة  74غابريال السلطات اإلستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا للمادة  وجدي ثابت - 1

  .101، ص 1988اإلسكندرية منشأة المعارف  االقضائية عليه
  .457عبد اهللا بوقفة، نقس المرجع السابق، ص  -  2
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و إال أصبحت  ،اخلطر البسيط العادي إذن مما سبق يتضح بأنه ال ميكن االعتماد على
خاصة  ،و يف غري الغرض الذي أتت من أجله ،احلالة االستثنائية حالة عادية تستعمل يف أي وقت

 ،احلروب ،األسلحة النووية( و أن العصر احلايل يشهد تضخم و ارتفاع مذهل لألخطار الكبرية 
  .اليت أصبحت يومية و معتادة، بسيطةفضال عن األخطار ال...) الكوارث  ،املظاهرات ،اإلرهاب

 ،الواجب توافرها يف اخلطر، و هذا ما يدفعنا كما سبق تفصيله إىل وجوب حتديد الصفات
و أهم هذه الصفات هي ما  ،1996من دستور   93كشرط أساسي و إلزامي الستعمال املادة 

  :   مت ذكره يف شروط اخلطر اليت نوجزها كما يلي 
  .   ستثنائيأن يكون اخلطر ا -أ

  .عدم التنبأ بوقوع و حدوث هذا  خطر - ب
باعتبار أن   ،صعوبة بل  استحالة مواجهته بالطرق العادية اليت تصبح عاجزة عن التحكم فيه - ج

و الذي  ،أثار هذا اخلطر أكرب بكثري من األحكام و الوسائل  املنصوص عليها يف القانون العادي
و ال ميكن التنبؤ بنتائجها اليت  دد وجود  ،ة غري متوقعةأخطار جسيم ةملواجهيصبح غري جمدي 

  .املؤسسات و الشعب معا  
فإننا نستمدها من الشروط  93يف نفس املادة  ،إذن فهذه الشروط رغم عدم وضوحها 

  1مأخوذة من نظرية الضرورة و جاءت تطبيقا هلا 93العامة حلالة الضرورة و ذلك لكون املادة 
و هذا بالطبع . و هي ضرورة وجود خطر جسيم و حال و استثنائي ،وطهامشروطة بنفس شر و

:                                 و هي بصراحة 93إىل الشروط اخلاصة اليت أوردا املادة  باإلضافة
 .وجود خطر داهم على وشك إصابة مؤسسات البالد الدستورية و استقالهلا و  سالمة تراا  -

  
    :لفة بتقدير اخلطر السلطة املك -1

مدى جسامة اخلطر تعود للسلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية و ذلك بالرجوع  إن تقدير
اليت أعطت صالحية تقدير اخلطر الداهم  ،1996 من التعديل الدستوري لسنة  93للمادة 

                                                
الة الضرورة بحيث له حق اللجوء لها، جمهورية صار السلطة القائمة على حفإن رئيس ال 93بناء على المادة  -  1

عبد اهللا بوقفة، نفس (أداء مهامها  دنعكلما ظهر خطر يهدد وحدة الوطن أو استقالله أو يعوق مؤسسات الدولة 
  . 455،457المرجع السابق، ص 
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تراا الوشيك الوقوع و الوشيك على إصابة مؤسسات البالد الدستورية أو استقالهلا أو سالمة 
  : إىل رئيس اجلمهورية حبيث نصت على ما يلي 

  ....يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم 
للتهديدات               ،انفراد رئيس اجلمهورية بالسلطة التقديرية، فمن خالل هذه املادة يتبني لنا

خول لرئيس اجلمهورية صالحيات  ،نص املذكور أعالهحبيث أن ال ،و األخطار الوشيكة الوقوع
كما خوله سلطة تقدير جسامة اخلطر و ال تشاركه أية هيئة يف هذين   ،إقرار احلالة االستثنائية

باعتبار أن أراء كل من رئيس الس الشعيب الوطين و رئيس جملس األمة              ،اإلجرائني
 .و هي جمرد أراء استشارية ،س الدستوري غري إلزاميةو رئيس احلكومة  و كذلك رئيس ال

إذ ميكنه خمالفتها حىت و لو كانت  ،حبيث لرئيس اجلمهورية احلرية املطلقة يف األخذ ا أو تركها
و غري مقتنعة بضرورة استخدام و إعالن قرار احلالة  ،هذه اهليئات غري مقتنعة باخلطر الواقع

يف تقدير احلق الدستوري بشخص الرئيس الذي له  ،تبقى مرتبطةفالقاعدة الوحيدة  ،االستثنائية
 ،و الستقالهلا و لسالمة تراا ،و مدى ديده للمؤسسات الدستورية للبالد ،مدى جسامة اخلطر

حبالة  ،و ال يوقفه يف ذلك عدم اقتناع إحدى الشخصيات الدستورية املذكورة يف النص السابق
 .إلقرار  احلالة االستثنائية ااخلطر و التهديد املشروط توفرمه

  
مربرات و أسباب منح رئيس اجلمهورية سلطة تقدير اخلطر و تكييفه و سلطة إعالن  -2

 احلالة االستثنائية 
لرئيس اجلمهورية سلطة تقدير اخلطر  1996من دستور اجلزائر لسنة  93خولت  املادة  

احملافظة على استقالل األمة و املؤسسات   و اختاذ اإلجراءات االستثنائية اليت تستوجبها، الداهم
حبيث  ،كما خولته حىت حق إائها و تقدير زوال أسباب اخلطر الداهم. الدستورية يف اجلمهورية

        على أن  تنتهي احلالة االستثنائية حسب األشكال  93نصت  الفقرة  األخرية  من املادة 
و ميكن تفصيل أسباب إعطاء هذه الصالحية  ،الاو اإلجراءات السالفة الذكر و اليت أوجبت إع

   :االستثنائية لرئيس اجلمهورية وفقا ملا يلي
تعترب احلالة االستثنائية إجراء غري عادي : 1أن احلالة  االستثنائية من اختصاصات السيادة -

 ،الستثنائيةحبيث أن إعالن احلالة ا ،يرتبط باختصاصات السيادة املخولة دستوريا للسلطة التنفيذية
                                                

  .            38،39ذكره، ص  مسعود شيهوب، مرجع سبق -  1 
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و يتم ممارستها وفقا لإلجراءات ، يعد من اختصاصات السيادة العائدة لرئيس اجلمهورية
   :و املعروف قانونا أن أعمال السيادة هلا خصائصها و مميزاا املتمثلة أساسا يف  ،الدستورية

  .ارتباطها باإلدارة اليت هلا حق التصرف كسلطة عامة دون باقي األفراد   - أ
 .حق استعمال السلطات االستثنائية) السلطة التنفيذية ( السيادة تعطي لإلدارة أن أعمال   - ب

و بالتايل فإن املؤسس الدستوري  ،توسيع اختصاصات اإلدارة لتشمل جماالت خمتلفة - ج   
 ائية يرجع لكونه املسؤول إعالن احلالة االستثن و سلطة تقدير اخلطر ،بإعطائه لرئيس اجلمهورية

و هو األقدر  ،و اخلارجية ري شؤون البالد و احلفاظ عليها من  األخطار الداخليةاألول على تسي
و له االختصاص الكامل لتقدير ظروف  ،على معرفة درجة اخلطورة اليت وصلتها أوضاع الدولة

أن إعادة اهلدوء و االطمئنان  ثحبي، النظام العام و األمن  العمومي و جماة األوضاع غري العادية
خرق اإلجراءات املعمول ا  و ميكنه حىت  ،ام للمجتمع ال يتم إال بتوسيع سلطات الرئيسو النظ

يف الظروف العادية و ذلك بالطبع مع إخضاع إجراءات إعالن احلالة االستثنائية إىل رقابة 
  .القضاء

   د  لوحدة الشعب و األمة و الساهر على سالمة الوطن إن رئيس اجلمهورية هو اِس
نصت على أن رئيس  ،1996من دستور  70حبيث أن املادة  ،سات اجلمهوريةو مؤس

جيسد وحدة األمة و هو حامي الدستور كما يلتزم عند أدائه  ،اجلـمهورية و رئيس الدولة
       و السهر على استمرارية الدولة  ،بالدفاع عن الدستور 76املنصوص عليه يف املادة  يمنيلل

اب الوطين ووحدة الشعب و األمة و توفري الشروط الالزمة و احلفاظ على سالمة التر
  .للسريالعادي للمؤسسات و النظام الدستوري

فالشخص أو اهليئة ، ن رئيس اجلمهورية هو األقدر على التحسس املبكر حبدوث اخلطرإ
اجلديرة بتحسس وقوع االخطار و تدهور األوضاع و إمكانية انفالا هو رئيس اجلمهورية الذي 

جيعله قادر على استكشاف اخلطر  ،باعتباره  يوجد يف أعلى هرم السلطة ،كم موقعه احلساسحب
كانت حمتملة  ،سلفا و اختاذ احليطة و احلذر  املسبق من حدوث أضرار إذا ما وقعت فعال أخطار

دد مؤسسات و استقالل الدولة و سالمة التراب  أن حدثتإذا  الوقوع و اليت من شأا
من اختصاص رئيس  ،التايل فسلطة تقدير و تكييف األخطار و أضرارها  باتتوب ،الوطين

  .  احلالة االستثنائية لتقرير مناسب فهذا األخري يوجد يف موقع، اجلمهورية



 

 48 
 

أن األخطار الوشيكة الوقوع تتميز خبطورة عالية و من الواجب مواجهتها يف أسرع  -
مبوجب  الدستور و بالتايل  ،السلطة التنفيذية حيث أن رئيس اجلمهورية يعترب رئيس : األوقات

  .يعود لرئيس اجلمهورية ،اخلطر و اإلسراع يف اختاذ اإلجراءات حبزم رن اختصاص تقديإف
إن هدف إعالن احلالة االستثنائية ليس ألغراض شخصية بل للحفاظ على مؤسسات  -

من قبل  ،قرار احلالة االستثنائيةإن الغاية من إ :البالد و إنقاذ استقالهلا و ضمان سالمة تراا
بل أن تدخل رئيس الدولة   ،ليس حتقيق  أهداف مرتبطة مبصاحل ضيقة للرئيس ،رئيس اجلمهورية

   تؤثر على الشعب ذاته  ،من احملتمل أن يؤدي إىل تعقيدات ييفرضه الواقع غري العادي و الذ
هذا ما جعل املؤسس الدستوري  و ،د ووحدا الترابية و استقالهلاو على كل مؤسسات البال

تسمح لرئيس  ،يأخذ يف احلسبان ضرورة وضع أحكام و مواد يف مضمون النص الدستوري
الدولة باختاذ إجراءات استعجالية لتهدئة  األوضاع يف أسرع وقت بل قد يتوصل األمر إىل 

ددة مرتبطة لفترة معينة و يف مواضيع حم ،تفويض سلطة التشريع و سن القوانني لرئيس الدولة
  .بتلك الفترة و مرتبطة بذلك الظرف اخلطري

إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم  ،أن احلالة االستثنائية يقررها رئيس اجلمهورية -
   1يوشك  أن يصيب مؤسساا الدستورية و استقالهلا أو سالمة تراا

    :تثنائية ال يتم إال بالشروط التاليةوبالتايل يتبني من هذه املادة أن إعطاء صالحية إقرار احلالة االس
  .وجود  خطر داهم يوشك على إصابة مؤسسات البالد الدستورية  - أ

 .2وجود خطر داهم يوشك على إصابة استقالل البالد  - ب
  .وجود خطر داهم يوشك على إصابة السالمة الترابية للبالد - ج

اجلزائري أن املادة إن ما ميكن  استنتاجه حول شرط اخلطر املنصوص عليه يف الدستور 
اشترطت إلعالن احلالة االستثنائية أن تكون البالد مهددة خبطر   1976من الدستور  120

بينما أضافت  ،وشيك الوقوع على مؤسسات اجلمهورية أو على استقالهلا أو على سالمة تراا
توري الدستدقيق املشرع  كذلك يالحظ عدم .3 **داهم** كلمة  1989من دستور  87املادة 

من دستور  93، حيث اكتفى يف املادة اجلسامة و احلالية،يف اشتراط أوصاف اخلطر و خصائصه

                                                
  .1996من دستور  93المادة  -  1
  .273سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق ص  -  2
  .1989من دستور  87، و المادة 1976من دستور  120المادة  -  3
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 مل يشترط صراحة ضرورة توافرصفات اخلطرو ،خطر داهم وشيك اإلصابة: بذكر كلمة 1996
اخلطر جسيما و كذلك وجوب وقوع اخلطر حاال دون تأخري و دون كونه  كون املتمثلة يف

مل تعد له أثار يف املستقبل و هذا يؤكد بان السلطة الوحيدة املخولة بتقدير  و  .حدث و انتهى
لكن هذا ال مينعنا من القول بأنه  من غري املعقول أن . مؤسسة  رئيس اجلمهورية  هياخلطر 

حبيث أن  ،إىل إقرار احلالة  االستثنائية دون توفر أخطار  جسيمة و حالية ،يلجأ رئيس اجلمهورية
أما األخطار اليت   ،ه بالضرورة بوسائل القانون العاديةاليت حتدث يوميا تواج ،العاديةاألخطار  

تتطلب اختاذ اإلجراءات القصوى املتمثلة يف  التدابري االستثنائية فهي تلك األخطار اليت تتوفر 
  : على اخلصائص التالية 

تكون  ن، و أونية العاديةصعوبة توقعها  و استحالة مواجهتها بالوسائل القان ،االستثنائية
 .هذه األخطار حالية و جسيمة

  
  :صفة االستثنائية  -أ

اليت وقعت غري معتادة و فجائية و مل تعتاد حياة   و تعين أا تدل على أن األحداث
حبيث يصعب  .و احليوية للدولة و اتمع األفراد على معايشتها و تصيب املصاحل االستراتيجية

 نه أن يؤدي إىل ايار الدولة أو أن ترك استمرارها من ش ،القانون العادية التحكم فيها بوسائل
و اليت تبقى احلل ، غري العادية يف مواجهتها خاصة إذا مل تستعمل الوسائل ،و اتمع معا

  .االستثنائي الوحيد لدرء هذه األخطار االستثنائية
اخلطرية اليت دد  االوضاع إن"اليت تنص 1996من دستور   93 بالرجوع للمادة

تسمح لرئيس  ،مؤسسات الدولة و استقالهلا و سالمتها ووحدا الترابية و توشك على اصابتها
املؤسس الدستوري مل يتطرق  صراحة إىل صفات  جند أن".  قرار احلالة االستثنائيةإاجلمهورية ب

قابلة لعدة  ،عامة عبارة عبل اكتفى بوض ،اخلطر املذكورة سابقا و املتمثلة يف اجلسامة و احلالية
و هذا على عكس ما   ،)....عند حدوث خطر داهم يوشك (على أنه تويالت حبيث نصأت

واليت تعترب األصل احلقيقي  1958من الدستور الفرنسي الصادر يف  16جاء به مضمون املادة 
  :ألغلب دساتري املغرب العريب،  حبيث نصت على ما يلي 

 ورية أو استقالل األمة أو سالمة أراضيها أو تنفيذ تعهدااإذا تعرضت مؤسسات اجلمه" 
  اجلسامةو احلالية :نالحظ الوصف الصريح لصفات اخلطر".الدولية لتهديد خبطر جسيم و حال
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حىت تعطي  93عادة النظر يف صياغة املادة إ هنبإمكاهنا فاملشرع الدستوري يف اجلزائر  و
خطار حبيث مينع استخدامها يف األ ،93ستعمال املادة ضمانات أكثر و توضع قيود على كيفية ا

هداف عدم  تقييد استعمال هذه أزالة اللبس حول إنه أكما أن هذا التعديل من ش  .قل ضررااأل
  .املادة و عدم اشتراط صفات اجلسامة و احلالية يف اخلطر الداهم

ديد كل  أنواع عدم امكانية حت بالرغم من ،عوض حال ،لكن يالحظ أنه أضاف كلمة داهم
مثلة على هذه فإننا نأيت ببعض األ ،خطار اليت ختول  إقرار احلالة االستثنائية إذا حدثتاأل
  .1996من دستور   93طار اليت تسمح بتطبيق املادة خاأل
  .مة  و تراا إىل عدوان خارجي تعرض األ -
 .وقوع  جزء من تراب البالد حتت سيطرة دولة أجنبية -
  .ل البالد من قبل دولة أجنبية ديد استقال -
  .هلية أوقوع اضطرابات يف أوساط الشعب و حدوث فنت دد حبدوث حرب  -
  .وجود صراعات مسلحة  داخلية  -
حكام أمترد فئة أو جهاز من اجهزة الدولة على  أو حدوث عصيان مدين يف أوساط الشعب -

  .الدستور
ل أدت إىل إعالن حاالت استثنائية و قد حدثت  يف اجلزائر اضطرابات بعد االستقال

و أعلن  ،حبيث استخدم الرئيس صالحياته غري العادية 1963نذكر على سبيل املثال أحداث 
 املتعلقة بالسلطات 59و طبق املادة  1963اكتوبر  3احلالة  االستثنائية مبوجب بيان يف 

  .1اإلستثنائية
أن املشرع الدستوري  ،و صفاته إن ما خنلص له من هذه الفقرة املتعلقة بشرط اخلطر

كن و لكن ميمل يعرف  ماهية اخلطر و مل حيدده بدقة  ،1996من دستور  93اجلزائري يف املادة 
  :إقرار احلالة االستثنائية أن يتصف بصفات   ،الذي يربر لرئيس اجلمهورية القول بأن هذا اخلطر

  ..طار و األوضاع و اليت تعين عدم االعتياد على تلك األخ: االستثنائية  -
و اليت  ."داهم  " و هو ما أصطلح عليه املشرع الدستوري اجلزائري بكلمة: أن يكون حال  -

حبيث يصل إىل درجة التيقن حبدوثه و ليس . ن هذا اخلطر مؤكد الوقوع و ال شك فيهأتعين ب
                                                
1 - Message du président de la république,  lu à l’assemblée  nationale le 03/10/1963 (mise en œuvre de 
l’article 59 de la  constitution, relatif  aux pouvoirs  exceptionnels). JORA n° 73 du 03 octobre 1963, P 
104. 
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 ،رة غري قصريةمكن التنبوء بوقوعه لفتتوهم حدوثه  أو الذي يألن اخلطر الذي ي ،جمرد التوهم
 .ال يعترب حال و ال يعترب داهم  ،حبيث ميكن مواجهته و توفري كل الوسائل الالزمة  لدرئه

 .و هو اخلطر الذي يستحيل دفعه بالوسائل القانونية املعتادة:  اخلطر اجلسيم -
  
    اصابة مؤسسات البالد استقالهلا وسالمتهإوشك ديد اخلطر الداهم على :يانثا

و اليت توشك أن تصيب  ،رى أن التهديدات النامجة عن اخلطر الداهمهناك من ي
هي أثار  نامجة عن اخلطر و ليس شرط  ،و استقالهلا و سالمة تراا ،مؤسسات البالد الدستورية

بل جيب أن   ،رد قيام  خطر إلعالن هذه احلالةحبيث ال يكفي جم  ،إلعالن احلالة  االستثنائية
و يتحقق هذا التهديد الفعلي بوجود  ،ضرار باملصاحل احليوية للبالديصل اخلطر إىل درجة اال

يف ايار  ،شواهد و حوادث مادية تربر االعتقاد بوجود هذا التهديد سواء بصورته الكلية املتمثلة
  .1أو يف صورته اجلزئية املتمثلة  يف االنتقاص من املصلحة أو املساس ا ،املصلحة احملمية

ك ستثنائية هو ضرورة وجود خطر داهم وشيشرط إلعالن احلالة اإل اقع أن أولو الو
أما الشرط الثاين فهو ضرورة احتواء هذا اخلطر على درجة عالية من التهديد الكفيل ، صابةاإل

  .بإصابة مؤسسات البالد الدستورية و استقالهلا و سالمة تراا
                                                                                                   

                                           إصابة مؤسسات البالد الدستورية أو استقالهلا أو سالمتها الترابية :ثالثا
دون أن تصاحبه  ،املذكورة  سابقا غري ممكن يف ظل وجود خطر داهم  93إن تطبيق املادة 

حبيث أن اعالن  ،صابة مؤسسات البالد الدستورية أو استقالهلا أو سالمتهاوضعية تقارب من ا
من قبل رئيس اجلمهورية يتوقف على مدى قدرة هذا  اخلطر الداهم على  ،احلالة االستثنائية

مؤسسات البالد : املساس مبوضوعات معينة ذكرها املؤسس الدستوري على سبيل احلصر و هي 
  .  السالمة الترابية، و استقالل البالد، الدستورية

وضاع و حدوث خطر داهم مهدد و على وشك إصابة مؤسسات البالد أو ذا  بتوفر األإ
و ذلك طبقا  ،ينعقد لرئيس اجلمهورية ،فإن االختصاص االستثنائي، استقالهلا أو سالمتها الترابية

اعادة االمور إىل و هذا حىت يتمكن من  ، 1996من التعديل الدستوري لسنة  93ألحكام املادة 
                                                

نقال عن وجدي  1977ة المعارف االسكندرية أمنش، لتجريم في القانون الجنائيل العامة نظريةال: رمسيس بهناس  -  1
  .109يال، المرجع السابق، ص ثابت غابر
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و بالتايل فان الوصول هلذه الوضعية يتطلب أن يؤدي اخلطر إىل امكانية ، وضعها الطبيعي
جيب أن حيدث هذا  ،بعبارة أخرى ،استقالهلا أو بسالمتها  الترابيةاالضرار مبؤسسات البالد أو ب

يصبح غري  ،الستثنائيةاخلطر أوضاع غري عادية تعيشها  مؤسسات البالد و إال فإن  إقرار احلالة ا
و لكن التساؤل  .إذا كانت الظروف مألوفة 93مربر و ال حيق لرئيس اجلمهورية استعمال املادة 

 مبجرد حدوث خطر داهم   93الذي يطرح باحلاح هل ميكن لرئيس اجلمهورية اللجوء للمادة 
ف ميكن اثبات وجود مث كي .و مل حيدث أضرار مبؤسسات الدولة و استقالهلا و سالمتها الترابية؟

ل و هل ان رئيس اجلمهورية  خمو .خطر داهم دون حدوث  االصابة  الفعلية ملؤسسات الدولة؟
حىت  يف ظل استمرار السري العادي و املنتظم للسلطات و املؤسسات  93قانونا باستعمال املادة 

  .الدستورية العامة مع وجود خطر داهم يوشك أن يصيبها؟
صابة مؤسسات إا إىل حتليل املقصود مبصطلح وشك نسئلة  يدفعهاته  األإن اإلجابة على     

 .البالد و استقالهلا و سالمتها الترابية؟
  
  :ماهية مفهوم مصطلح اصابة مؤسسات البالد و استقالهلا و سالمتها الترابية  -1
مل تشترط أن تتوقف  املؤسسات  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  93إن املادة     

و ال أن تصاب فعال  ،كما مل تشترط فقدان االستقالل اجلزئي أو الكلي للبالد ،ستورية للبالدالد
بل أن املؤسس الدستوري اكتفى مبجرد وجود خطر  ،سالمتها الترابية إلعالن احلالة االستثنائية

حبيث أن  ،على اإلصابة و الوقوع و يوشك على احداث أضرار باملؤسسات "يوشك  "داهم 
 ،ينعقد له حىت يف ظل استمرار سري املؤسسات العامة ،اص االستثنائي لرئيس اجلمهوريةاالختص

و بالتايل فرئيس اجلمهورية غري مرتبط بشرط التوقف الفعلي للمؤسسات و استحالة أداء مهامها 
   :بل يكفي وجود صعوبة يف اعماهلا إلعالن احلالة االستثنائية و دليل  ذلك ما يلي ،الدستورية

و هي صرحية يف   ،"...يوشك أن يصيب املؤسسات  "اكتفت بذكر كلمة  93املادة أن 
بل مسحت لرئيس  ،حكمها حبيث مل تشترط التوقف الفعلي و االنقطاع املادي  لسري املؤسسات

يكاد أن يقع  ،اجلمهورية بإقرار احلالة االستثنائية مبجرد وقوع البالد حتت ديدات خطر داهم
  .ستقالهلا أو سالمتها الترابيةمبؤسساا أو با

نصت على أن رئيس  1996من التعديل الدستوري لسنة  93أن الفقرة الثانية من املادة  -
الس الشعيب : رؤساء كل من  اجلمهورية ال ميكنه   إقرار احلالة االستثنائية إال بعد استشارة
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لس األعلى لألمن  و جملس ستماع إىل ا، و اإللس الدستوري، اجملس األمة ، الوطين
و غري متوقفة  ،و بالتايل فهذه الفقرة تدل على أن كل هذه اهليئات تبقى تسري بانتظام .الوزراء

حبيث يكون ملزما بأخد أراء  ،قرار احلالة االستثنائيةإ ،ورغم ذلك ميكن لرئيس اجلمهورية
تعرض بعد لإلصابة الفعلية أو الشلل و اليت مازالت يف حالة إنعقاد و مل ت ،االس املذكورة سابقا

عند تطرقه ملضمون ، 1حدى التفسريات اليت أتى ا جوجلو هنا نعود إل .اجلزئي أو الكلي هلا
من الدستور الفرنسي فتوصل إىل أن إعالن رئيس اجلمهورية للحالة االستثنائية و  16املادة 

عالن رئيس اجلمهورية للحالة فتوصل إىل أن ا، من الدستور الفرنسي 16استخدامه للمادة 
ينعقد مبجرد وجود  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16االستثنائية و استخدامه للمادة 

و  ،صعوبة يف سري السلطات الدستورية العامة و ال يشترط انقطاع فعلي يف سري هذه  السلطات
و  ،ي بقوة القانوننفسها اشترطت على وجوب انعقاد الربملان الفرنس 16دليل ذلك أن املادة 

أو العجز املادي الذي  ،هو ما يفترض أن الربملان قادر على االنعقاد و مل  يصاب بالعجز الكلي
باعتبار أن هذه  ،من الدستور اجلزائري 93حيول دون انعقاده و هذا ينطبق بوضوح على املادة 

ود خطر داهم يوشك بل اكتفت مبجرد وج ،مل تتطرق بتاتا حلالة انقطاع املؤسسات 93املادة 
  ،و حىت لو مل حيدث أضرار مادية باملؤسسات العامة للبالد ،و لو مل يقع فعال ىتعلى الوقوع ح

يصبح يف وضعية  ،فبمجرد وجود خطر داهم يهدد بإصابة املؤسسات فان رئيس اجلمهورية
                 .قانونية تسمح له باللجوء للمادة املذكورة أعاله

و بالرغم من أا تنص على حق  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16ادة بينما جند امل
يف اختاذ اإلجراءات اليت تقتضيها الظروف بعد استشارة الوزير األول و رئيس  ،رئيس اجلمهورية

و هذا يعين أن السلطات العامة و املؤسسات الدستورية ... الربملان و كذلك الس الدستوري 
و تؤدي مهامها الدستورية بانتظام و حيق كما سبق القول اختاذ  ،تنقطع بعدو مل  مازالت قائمة

بالرغم من أن نص املادة يسمح . تهددهايثنائية مبجرد وجود خطر جسيم حال االجراءات االست
مبمارسة االختصاص االستثنائي يف ظل السري العادي للهيئات املذكورة سابقا اليت يطلب 

                                                
، نقال عن وجدي ثابت غابريال، المرجع السابق ص 1968جوجل، المؤسسات السياسية الفرنسية، باريس . ف -  1

183 .  
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ظم  للسلطات تستوري قيدها باشتراط حدوث انقطاع السري املناستشارا فإن املؤسس الد
   . 1الدستورية العامة

 ،من التعديل الدستوري اجلزائري 93و بالتايل يتضح اخلالف الواضح بني مضمون املادة 
و اضافتها ألحكام . اليت يفضل االخذ ا كاملةو  من الدستور الفرنسي 16و مضمون املادة 

ن احتمال وقوع تفسريات شخصية أور اجلزائري حىت ال حتدث تأويالت بشمن الدست 93املادة 
إذ قد يرى البعض أن استخدام  الرئيس هلذه املادة يف ظل   ،93من رئيس اجلمهورية  للمادة 

لكون االنقطاع الفعلي هلا مل يتحقق يف  ،السري العادي للمؤسسات يعترب عمال غري دستوري
   .يبدو أنه أكثر واقعية و أكثر عقالنية ،الحظو هذا االستنتاج امل. امليدان

يعود إىل رئيس اجلمهورية الذي يعترب   ،صاص تقدير جسامة اخلطر الداهم احلايلتإن اخ
     للتفسري و القول بأن هذا اخلطر أصبح وشيك الوقوع 93املؤهل الوحيد مبقتضى نص املادة 

و له حق اقرار  ،قالهلا و سالمة ترااو على وشك إصابة املؤسسات الدستورية للبالد و است
   .دولةاحلالة االستثنائية دون انتظار حدوث عجز يف مؤسسات ال

ها من جراء حتليل ماهية الشرط املتعلق بإصابة يال ميكن الوصول إل ،و الواقع أن النتيجة
      شروطسس و الدون التطرق إىل األو هذا  ،مؤسسات البالد و استقالهلا و سالمتها الترابية 

فهل توفرت . عالنه للحالة االستثنائية باجلزائرإعند  ،و املربرات اليت اعتمدها رئيس اجلمهورية
ام متت   .و هل فعال أصيبت مؤسسات البالد بأضرار؟ .شروط  تطبيق  االجراءات االستثنائية؟

  .؟البالد كانت تسري بانتظامممارسة االختصاص االستثنائي رغم أن مؤسسات 
  

و حىت املواد السابقة هلا يف دساتري  93مضمون املادة  ما ميكن استنتاجه مما سبق أن  إن
 ،السهل القول بوجود خطر داهم حيث  أنه من ،مطاطة وواسعة ،1989 و 1963-1976

 ،و هذا دون احلاجة التدليل على أن وسائل القانون العادية ،يوشك أن يصيب مؤسسات البالد
عاجزة عن التحكم يف االخطار اليت مل تقع بعد و لكنها توشك على و أصبحت  ، جتريبهامت

املساس بالسلطات العامة للبالد أو باستقالهلا و سالمة تراا و لكن إذا ما مت تقييد مضمون املادة 
بتعديلها وربط استخدامها بضرورة إثبات حدوث إصابات فعلية يف املؤسسات املذكورة  ،93

                                                
1 - Article 16, de la constitution française : Lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la 
nation, l’intégrité de son territoire où l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une 
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 
interrompu. Le président de la république prend les mesures exigées par ces circonstances.  
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ال يكون مبجرد الشك و   إذ أن تطبيقها. 93صعب استعمال املادة فإنه يصبح من ال ،سابقا
ن خطرا ما يهدد مؤسسات البالد و يوشك على اصابتها بل ال بد من وقوع و أالتحسس ب

من  16ن نلمسه بالقياس على أحكام املادة أو هذا ما ميكن ، حدوث هذه  االضرار و االصابات
ساس القانوين للعديد من دساتري الدول مبا فيها الدستور األاليت تعترب املصدر و  ،الدستور الفرنسي

إلنتقادات عديدة عند  تطبيقه هلذه املادة مبناسبة  ،تعرض الرئيس الفرنسيحيث  ،اجلزائري
على مربر االنقطاع يف سري "ل ديغو شارل"استند الرئيس  إذ ،1961أحداث اجلزائر يف 

اليت تعرض هلا وزير االشغال العمومية الفرنسي  السلطات العامة و ذلك بسبب عملية االحتجاز
و ذلك  لغرض  ،16حكام املادة و جلأ أل .أثناء االحتالل من قبل بعض املتمردين يف اجليش

و فعال جسد الرئيس  ،ضمان قيام السلطات العامة الدستورية بأداء مهامها  يف اقصر فترة ممكنة
نتقادات إلاالجراءات  االستثنائية مما جعله يتعرض و قام باختاذ  ديغول هذه املادة يف امليدان 

الذين رأوا أن شرط العجز يف  1نييو املؤلفني و كذلك القانون   شديدة من العديد من الفقهاء 
حبيث مل حيدث انقطاع  مادي و عجز يسمح  لرئيس  ،أداء السلطات الدستورية مل يكن متوفرا

 ،جلزائرا فمربر التمرد احلاصل  يف  ،مباشرة وظائفها اجلمهورية باحللول حمل السلطة العاجزة عن
 ، تعد عاجزة  و مشلولةكما مل ،مل يؤدي  إيل  ضعف كبري يف أداء املؤسسات الدستورية ملهامها

و كان من املمكن مواجهتها  بوسائل القانون العادية اليت جيب جتريبها يف امليدان قبل اللجوء  
يف ظل السري ىت تؤدي مهامها ح و ت اجلمهورية ميكنها أن تسريألن مؤسسا ،للحالة االستثنائية

و التطبق تلك املادة  ،بل ميكنها مباشرة وظائفها رغم وجود ظروف غري عادية ،نتظم هلااملغري 
و أا أصبحت مشلولة  ،مبوجب أحكام الدستور، إال يف حالة اتضاح االختصاصات املسندة هلا

  .امتأو  تكاد أن تصاب بالشلل ال
املمكن عدم  منو الواقع أن االنتقادات املوجهة للرئيس ديغول مل تكن  لتوجد و كان 

على شرط ربط إعالن احلالة  1958من دستور  16لو مل ينص صراحة يف املادة  ،هتمام ااإل
و هذا  ما يفتقده مضمون  ،حبدوث انقطاع السري املنتظم للسلطات الدستورية العامة ،االستثنائية

و اليت تتطلب إعادة النظر يف طريقة  ،1996من التعديل الدستوري يف اجلزائر لسنة  93ة املاد
ليست هي نفسها  ،باعتبار ان االوضاع و اخللفيات اليت رافقت اعداد النص الفرنسي ،صياغتها

ان  كل  فاملؤسس الدستوري الفرنسي بالرغم من ،اليت دعت املؤسس الدستوري  لوضعها

                                                
1 - J. Cadart, droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J 1980, p983 
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و اليت  ،لثانيةالعاملية ات ا فرنسا و تتمثل على اخلصوص يف احلرب رة اليت مالظروف التارخيي
مل يسمح  باستعمال السلطات االستثنائية مبجرد وجود خطر يكاد  فإنه ،هاعلي كادت أن تقضي

بل قيدها بضرورة حدوث عجز و انقطاع  يف أدائها ملهامها  ،يهدد مؤسسات اجلمهورية
على فرنسا  ما زال قائما و قد  ، هو عدم تقييدها ألن اخلطر االملاينوىلو كان األ ،الدستورية

مل يترك املادة  ،كما  سبقت االشارة ،ن  املؤسس الدستوريإو رغم ذلك ف  ،يظهر يف أية حلظة
دون حدوث عجز و انقطاع يف  ،و مل يرخص باللجوء لإلختصاص االستثنائي ،بدون تقييد 16

و هذا رمبا يعود  إىل ختوفه من امكانية  ،للسلطات الدستورية  العامةالسري  املنتظم و املتواصل 
له حق تطبيقها   -إذا مل يتقيد بالعجز املادي  -  يصبح ،تعسف الرئيس يف استعماهلا حبيث

كما تصبح  ،مل تعد كافية ملواجهة تلك االخطار ،دون حاجة إلثبات أن القوانني العادية ،مباشرة
حتدث و يتم تربيرها مبربرات احلفاظ على  ،أزمةتعماله حلل كل املادة سيف يتم استلك 

  .و ضمان  تنفيذ تعهداا الدولية ،مؤسسات اجلمهورية و استقالل االمة و سالمة أراضيها
     و العوملة ، و الدولية و انتشار قيم الدميوقراطية و حقوق االنسان إن األوضاع احمللية

كلها عوامل تدعو إىل إعادة النظر يف  ،الدولية  اجلزائر إىل املواثيقو التعددية  السياسية و انضمام 
و لكنها أخذت  ،فرنسي 16خود من املادة أباعتبار أن اصلها يبدو م 93طريقة صياغة املادة 

دون احلاجة  ،اللجوء إلقرار احلالة االستثنائية جزء منها فقط و هو اجلزء املتعلق  بسهولة
 ، ائل القانونية العادية أصبحت  عاجزة عن مواجهة الظرف االستثنائيلالستدالل على أن  الوس

ليل على أن مؤسسات الدولة أصبحت مشلولة و من الضروري أن حيل دو دون  احلاجة إىل الت
 .حملها رئيس اجلمهورية يف أداء مهامها

  
  : موضوع اخلطر و حمله   -2

على أن إقرار رئيس  ،931قم يف مضمون مادته ر 1996ينص التعديل الدستوري لسنة   
  : االوضاع و احلاالت التالية  ، ال يتم إالّ بتحققاجلمهورية للحالة االستثنائية

سالمة ، استقالل البالد، صابة املؤسسات الدستورية للبالدإأن يوشك اخلطر الداهم على  -
  .تراب البالد

                                                
  .1996من دستور  93، تحولت إلى المادة 1989من دستور  87المادة : مالحظة -  1
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ى املوضوعات املذكورة مرتبط باحد ،إذن فلجوء رئيس اجلمهورية للحالة االستثنائية  
 ،خارج هذه احلاالت و ال ميكن اقرار احلالة  االستثنائية ،و اليت وردت على سبيل احلصر ،سابقا

فالغرض من وضع هذه املادة هو  ،شكال فيهإصريح وواضح و ال  ،93باعتبار أن نص املادة 
     ستورية للبالد لغرض محاية املؤسسات الد ،متكني رئيس اجلمهورية من الصالحيات الالزمة

  .و كذلك استقالهلا و سالمتها الترابية
بات اصو ما يالحظ على هذه املادة أا مل تشترط على رئيس اجلمهورية انتظار وقوع أ

بل يكفي وجود خطر داهم و حال  ،و استقالهلا و سالمة تراا ،يف مؤسسات البالد الدستورية
ليصبح الرئيس مؤهال بقوة القانون   ،لسالفة الذكريوشك أو يكاد أن يقع على هذه اهليئات ا

       ،إلقرار احلالة االستثنائية دون انتظار تعطيل مؤسسات البالد 93املتمثل يف مضمون املادة 
يقظ إىل  وو يظهر أن املؤسس الدستوري كان متحفظا  ،و ذهاب استقالهلا أو احتالل تراا

كذلك مل يشأ انتظار وقوع هذه احلاالت   ،ضاعدرجة كبرية و متخوفا من حدوث هذه االو
و يبدو أن تعرض كل مؤسساا   ،إلعطاء رئيس اجلمهورية حق اللجوء للصالحيات غري العادية

و استقالهلا و تراا للسيطرة طوال فترة جتاوزت قرنا و ثالثني سنة من االحتالل مما جعله ال 
و هذا على  ،كلي يف تسري مؤسسات الدولةحدوث عجز فعلي و انقطاع ، 93يشترط يف املادة 

شرطا   1956من دستور  16الذي اشترط يف املادة  ،عكس املؤسسات الدستوري الفرنسي
    ،واقفا و هو حدوث اصابات و اعاقة و توقف و عجز يف السلطات و املؤسسات اجلمهورية

فيذ تعهدات فرنسا ضافت فقرة أخرى تتعلق بتنأو  .قليميةو سالمتها اإل مةو استقالل األ
ال يكفي إلعالن احلالة االستثنائية ما مل حتدث . حيث أن حدوث خطر حايل و تقرييب ،1الدولية

 ،      و استقالل االمة و سالمة اقليمها ،و عجز  يف سري مؤسسات اجلمهورية ،اصابات فعلية
هليئات اليت أحاطها و لكن ما املقصود ذه املؤسسات و ا ،و استحالة تنفيذ تعهداا الدولية

 .املؤسس الدستوري ذه العناية الكبرية دون غريها؟
 
 
   

                                                
استحالة تنفيذ التعهدات الدولية،  من الدستور الفرنسي، أدرجت مسألة 16في شأن موضوع الخطر، فإن المادة  -  1

كشرط يمكن اإلستناد إليه إلعالن الحالة اإلستثنائية، بينما لم يظهر ذلك في مضمون النصوص الدستورية الجزائرية 
  .1996، و 1989، 1976، 1963لسنوات 
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  املقصود مبؤسسات البالد   - أ
إن استمرار بقاء الدولة يتوقف على مدى اسنمرار مؤسساا و مدى صالبتها يف مواجهة   

ة عليها من ؤسسات و احملافظاملباعتبار ان وجود الدولة مرتبط بوجود هذه   ،االخطار  احملدقة ا
ذلك أن .االخطار و االضرار اليت ميكن أن تصيبها من جراء حدوث أوضاع غري عادية

الصعوبات اليت تصيب هذه املؤسسات تستدعي بالضرورة اختاذ اجراءات عاجلة ال تسمح 
ألن التأخر يف مواجهتها عن طريق اجراءات القانون العادي قد يؤدي إىل حدوث   ،باالنتظار

و يالحظ أن هذه الفقرة  من املادة  ،بالغة اخلطورة على املصاحل احليوية للشعب أضرار و آثار
و املعروف قانونا أن املؤسسات الدستورية للبالد .  تتكلم عن املؤسسات الدستورية للبالد 93

 .لسلطة القضائيةو ا لسلطة التنفيذية، االسلطة التشريعية :تنقسم إىل  ثالث هيئات  و هي
  ،هلا املشرع الدستوري  مبمارسة صالحيات دستورية هامةات هي اليت خوهذه املؤسس    

نه أن يؤدي إىل إقرار احلالة االستثنائية أو بأن ديدها بأحد االخطار و لو مل تصبها فعال من ش
يبدو أن و  .93يف مادته رقم  1996املخولة لرئيس اجلمهورية مبوجب التعديل الدستوري لسنة 

رفتني              حيوية هذه السلطات يف اجلهاز التشريعي الوطين املكون من غسبب ذلك يعود إىل
نصت على أن ، 1996من  دستور  98املادة ف .مة  و الس الشعيب الوطينو مها جملس األ

الس الشعيب الوطين و جملس  ،ممارسة السلطة التشريعية تتم من قبل برملان يتكون من غرفتني
لطة التنفيذية و اليت تعترب كذلك من أهم املؤسسات الدستورية يف النظام الدستوري أما الس ،مةاأل

  حيث نصت على أن رئيس الدولة هو حامي الدستور :  72و  70اجلزائري فتناولتها املادينت 
و هو رئيس اجلمهورية الذي ميارس السلطة السامية يف حدود الدستور و جيسد الدولة داخل 

اليت  ،ورية الثالثة فتتمثل يف السلطة القضائيةتخبصوص املؤسسة الدس اأم. البالد و خارجها
تسلطة إصدار االحكام و محاية حريات احملتمع حيث أعطت  ، 158إىل ..  138 اولتها املوادن 

  .و احلفاظ على حقوقه إىل اجلهاز القضائي 
يتم إال يف حالة وقوع البالد  ال ،إذن فإن جلوء  رئيس اجلمهورية إلقرار احلالة االستثنائية    

مها أو احدإ املتمثلة يف غرفيت الربملان أو شريعيةم يكاد أن يصيب السلطة التهحتت طائلة خطر دا
يوشك على اصابة السلطة التنفيذية املتمثلة يف احلكومة أو يهدد املهام الدستورية املخولة ملؤسسة 

 و متس مجيع امليادين السياسية .  احليوية للبالد باعتبار أن هاته اهليئات تشكل املصاحل. ،القضاء
  ،و االقتصادية و االجتماعية و أن محايتها و ضمان استمرارها ضروري سواء يف الظروف العادية
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باستخدام  إالّ ،و اليت ال ميكن مواجهتها و التحكم فيها ،بالغة اخلطورة أو يف حالة االوضاع
 .قد متس حىت حبقوق و حريات االفراد  الوسائل القانونية غري العادية اليت

 
  ماهية استقالل البالد  –ب 

فمىت تكون  .ول وهلة حول اخلطر الذي يهدد استقالل البالد؟أإن التساؤل يطرح يف 
تقالل أن يكون مهددا بالكامل إلعالن سو هل املقصود باإل ،سيادة البالد مهددة خبطر داهم

    .اجلزئي كفيل بتوفري شروط إعالن االجراءات االستثنائية ؟احلالة االستثنائية أم أن االستقالل 
جند أا تنص  ،19961بالرجوع للفقرة اخلامسة من ديباجة التعديل  الدستوري لسنة 

توجت عن طريق ما بذله خرية أبناء اجلزائر من تضحيات يف ، على أن جبهة التحرير الوطين
فنالحظ أن املشرع   كاملة السيادةدولة عصرية احلرب التحريرية الشعبية باالستقالل و شيدت 

من الدستور  08و  07يف املادتني  ، وبالسيادة  الكاملة للبالدالدستوري ربط االستقالل  
ميارس سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية و أن الغرض  ،اعترب املؤسس الدستوري  أن الشعب

وزاد املؤسس الدستوري ، تقالل الوطيناالسللمؤسسات هو احملافظة على   ،من اختيار الشعب
التنازل أو التخلي   ،حبيث منع منعا باتا 13التاكيد على استقالل البالد و االحلاح عليه يف املادة 

  . التراب الوطينعن أي جزء من 
حىت أنه   ،مدى اهتمام املشرع الدستوري باحلفاظ على استقالل البالد ،يتضح مما سبق

اجليش  ،االحزاب  ،الشعب  ،رئيس اجلمهورية ،ستقالل لعدة جهاتخول مسؤولية محاية اال
فكل هذه اهليئات محلها مسؤولية الدفاع على استقالل البالد سواء  ،املواطن ،الوطين الشعيب

و الوالء  ،بعدم تعريض االستقالل للخطر و ذلك باالمتناع عن القيام باعمال اخليانة و التجسس
أو باالبتعاد عن القيام بأي  ،ن إرتكاب اجلرائم املضرة بأمن الدولةو كذلك االمتناع ع  ،للعدو

فكل هذه االوضاع  إذا حدثت تربر  ،ن ميس باستقالل  و سيادة الشعبأنه  أعمل من ش
 . 93استخدام رئيس اجلمهورية للمادة 

 
 
 
 

                                                
  . 1996الفقرة الخامسة من ديباجة دستور -  1
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 ماهية سالمة تراب البالد  - ج
ل خدون تد ،لسيادا الكاملة إذا كان استقالل البالد مرتبط مبدى ممارسة الدولة

النطاق احلغرايف املرسوم حبدود و الذي متارس فيه الدولة بفإن سالمة تراب البالد  ،خارجي
احلفاظ على سالمة الدولة داخل حدودها اجلغرافية باختصاصاا حبيث أن سالمة االقليم تكون 

حبيث أن السالمة تكون مبواجهة   ،ةو هذه السالمة تشمل سالمة االقليم املادية و املعنوي ،الفعلية
ي انشقاق و نزاع االستيالء على االقليم و كذلك مواجهة أبالعدوان اخلارجي الذي يهدد 

منعا باتا التنازل عن أي جزء  1996من دستور  13ت املادة عو قد من. قليمداخلي يستهذف اإل
 املادة( لوطن إىل اجليش الوطين أوكلت مهمة الدفاع عن السالمة الترابية ل ، ومن التراب الوطين

كما حضرت على األحزاب السياسية إمكانية استغالل احلق املمنوح هلا قانونا لغرض  ،)25
ووضعت واجب احلفاظ على السالمة   ،استعماله من اجل املساس بأمن و سالمة التراب الوطين

اجلمهورية الذي التزم ناهيك عن رئيس ) 61(املادة ( الترابية للوطن إىل كل مواطن جزائري 
و باإلضافة إىل )  76املادة ( أثناء تأدية اليمني الدستوري باحملافظة على سالمة التراب الوطين 

على ضرورة محاية التراب الوطين  هذه النصوص اليت ذكرت يف الفقرة السابقة و اليت تشدد
 مارس 6يف  املؤرخ 97/07فهناك نصوص أخرى تطرقت هلا مثل قانون االنتخابات رقم 

 تعهد كتايب موقع يتضمن االلتزام ميقدبترئاسة اجلمهورية ألزم كل مترشح لو الذي  ،1 1997
مسألة احلفاظ على  يتناول ،2خركما جند نص تشريعي أ ،باحلفاظ على سالمة التراب الوطين

يعرض صاحبه سواء كان شخص أو تنظيم إىل العقوبات ، و كل مساس به سالمة التراب الوطين
فمابالك إذا ، هذا يف الظروف العادية ،املنصوص عليها يف النص القانوين املتعلق بقانون العقوبات

و اقرار احلالة  93حكام املادة اقليم الدولة حبيث ميكن اللجوء ألما أدت إىل املساس اخلطري ب
بشرط أن  املهدد لتراب البالد و هذا  ،ستثنائية و مواجهة ذلك التصرف الداخلى و اخلارجياإل

  ت،العادي املتمثل يف قانون العقوبايفوق هذا التهديد الوضع العادي الذي يعاقب عليه القانون 
حبيث جيب أن يبلغ هذا اخلطر درجة كبرية من اجلسامة و التهديد إىل درجة عجز وسائل 

   .عيةخرى على مواجهة هذه الوضو غريه من القوانني األ) لعقوبات قانون ا( القانون العادية 

                                                
  .1997مارس  06المؤرخ عي  97/07من قانون اإلنتخابات رقم  157المادة  -  1
، المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب 1997مارس  06المؤرخ في  09/ 97من األمر رقم  3المادة -   2

  .السياسية
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و املالحظ على املؤسس الدستوري اجلزائري أنه مل حيدد ماهي االخطار اليت ميكن أن 
و لكن املعروف يف القانون الدويل أن العدوان اخلارجي و كذلك  .دد سالمة التراب الوطين؟

عن عاقة مؤسسات الدولة إضافة إىل باإل  ،املطالبة باستقالل جزء من تراب البالد ،الفنت الداخلية
بدفع رئيس اجلمهورية إلعالن كفيلة علىكافة احناء االقليم اجلزائري اممارسة كامل  صالحيا 

داءات اخلارجية أو من احلالة االستثنائية لغرض محاية سالمة التراب و االقليم سواء من االعت
   .جزاء الترابيةنفراد ببعض األو اإل نفصالحماوالت اإل

مبا ورد يف حمتوى  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  93ة مضمون املاد و باملقارنة بني
خري أضاف حالة جديدة تكون حمل جند أن هذا األ ،1958من الدستور الفرنسي لسنة  16املادة 
و هذه الوضعية تتعلق بوقوع ديد ضد تنفيذ التعهدات  ،ستثنائيةسمح بإعالن احلالة اإلتخطر 

لتزامات الدولية و يهدد تنفيذ فرنسا السيم و حال حبيث أن نشوء خطر ج ،الدولية لفرنسا
من شأنه أن يسمح لرئيس  ،لسلطات الدستورية العامةليتسبب يف  انقطاع السري املنتظم 

و لكن   ،1من دستور فرنسا 16ستثنائية املنصوص عليها يف املادة ختاذ اإلجراءات اإلااجلمهورية 
و يبدو أنه من املهم االقتباس منها ي، ساسي اجلزائرهذه احلالة غري منصوص عليها يف التشريع األ

يعات الدولية التشر حبيث ان ،و ان الوضع الدويل احلايل زاد من تداخل املهام بني الدول خاصة
 .التشريعات الداخلية ختتلف عنأصبحت تتقارب يف مضموا بل أحيانا ال تكاد 

  
3-  رج يف استعمال الصالحيات غري د رئيس اجلمهورية بالتدأسباب عدم اشتراط تقي

  ...) احلصار ،الطوارئ( العادية
ني بوجود تيتبىن حاليت احلصار و الطوارئ املتعلق 1989ن الدستور اجلزائري لسنة إ

و لقد احتفظ التعديل  ،ضرورة ملحة تتطلب اختاذ إجراءات استثنائية من اجل  استتباب الوضع
ولكن متت صياغتها و ترتيبهما يف احلاالت،  بنفس 91يف مادة رقم  1996الدستوري لسنة 

من الدستور تناولتا حاليت  92و   91حيث أن املادتني  ،النص الدستوري قبل احلالة االستثنائية
و يرى شيهوب مسعود أن  ،و تناولت احلالة االستثنائية ،93الطوارئ و احلصار ؟ مث أتت املادة 
ال يعين لزوم تقيد السلطة  ،ستثنائيةاإلبق احلالة يف ترتيب يس ،ورود حاليت احلصار و الطوارئ

و هذا بإعتبار أن الظروف الطارئة هي اليت تفرض  ،و إمنا تتقيد باحلالة احلاصلة، ذا الترتيب
                                                
1 - R.Chevontion, L’élaboration de la constitution de la cinquième république. Aix Marseille 1978, 
P541,549. 
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 يوجد رأي آخر لفقهاء أخذوا أو تلك يف حني ،1سلطات هلذه احلالةالاللجوء إىل استعمال 
سبيل  إمنا وردت على ،احلصار و احلالة االستثنائيةو  الطوارئ يتحالالذي يرى بأن ه جتاياإل

على ضرورة إعالن حالة الطوارئ  91حيث أن املؤسس الدستوري نص أوال يف املادة  ،التدرج
و  ،و حدوث شلل يف تلك املؤسسات الدستورية للبالد ،أو حالة عدم كفاية تلك االجراءات

. ن لرئيس اجلمهورية إقرار احلالة االستثنائيةفهنا فقط ميك ،ستقالل و تراب البالد مهدديناأصبح 
دد ه، هو الذي أضاف توضيحا جديدا، بشأن اشتراط أن ي1989مع اإلشارة إىل أن دستور 

  2، و يف السابق مل حتدد أية مؤسساتاخلطر، املؤسسات الدستورية
هورية مييل إىل ترك السلطة التقديرية لرئيس اجلم  ،جتاه الغالبو خبصوص ما سبق فإن اإل

لتلك الظروف احلاصلة دون التقيد بالترتيب الوارد يف النص  املناسبجراء اإليف استعمال 
  :و هذا ألسباب عديدة من أمهها .1996الدستوري لسنة 

  .أن الظروف الطارئة هي اليت تفرض اللجوء إىل الوسيلة املناسبة هلا -
منذ الوهلة األوىل جمرد ديد النظام ن األوضاع الناشئة قد حتدث بسرعة غري متوقعة تتجاوز ا -

 .3العام إىل شل مؤسسات الدولة و ديد الوحدة الوطنية و االستقالل
فرض جتريب استعمال الصالحيات غري يزام صريح مبوجب أحكام الدستور إلعدم وجود  -

خري مل يفرض على الرئيس احترام فهذا األ ،1996العادية وفق التدرج الذي أتى به دستور 
 ،عاديةالظروف غري البل أعطاه سلطات واسعة ملواجهة  ،934، 92، 91الترتيب الوارد يف املواد 

لتحكم يف تلك األوضاع لجراءات إو ترك له السلطة التقديرية الواسعة الختاذ ما يراه مناسبا من 
 .ةو ضمان السري العادي للمؤسسات الدستورية و حلماية استقالل البالد و سالمتها الترابي

 
 
 
  

                                                
   .37، 36، ص د مرجع سبق ذكرهشيهوب مسعو -  1

  .558، ص المرجع السابقلمين شريط،  -  2

  .37، ص شيهوب مسعود نفس المرجع السابق -  3
، بينما تناول الحالة 91، نص أوال على حالتي الطواريء و الحصار في المادة 1996فالدستور الجزائري لسنة  -  4

، غير أنه لم يلزم رئيس الجمهورية بمراعاة هذا 95ي المادة ، و أورد حالة الحرب ف93اإلستثنائية في المادة 
  .الترتيب
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  ب رحالة احل:  الثالثاملطلب 
  اليت متس مساسا خطريا بالنظام العام،  ،ستثنائيةيضا من الظروف اإلأتعترب حالة احلرب 

  :و ز
    .مؤسسات الدولة - 
  .استقالل االمة - 
  .السالمة الترابية للبالد - 
  .معاهداا و التزاماا الدولية - 

  .زالتها من الوجودإدد بختل ا، و اكثر من هذا فاا قد  كما
احلاالت  تتجاوز كلشد و ضعية، تصلها البالد حبيث أخطر و أو تعترب هذه احلالة  

مر ان دفع املشرع الدستوري اىل و قد وصل األ .خرى اليت تطرقنا اليها سابقااالستثنائية األ
   بالدستور  يف العمل، و تسمح حىت بتوق1حبالة احلرب تنيو املرتبط 96 ،95تني ختصيص املاد

جراءات و استخدام مجيع الصالحيات اليت تستوجبها حالة احلرب، فهذه احلالة  و اختاذ كل اإل
شد وقعا على الشعب و الوطن معا و ذلك باملقارنة مع احلاالت االستثنائية الثالث السابقة أاذن 
حلرب مث يف فقرة ثانية حنلل ساس القانوين حلالة اوىل حتديد األر، و بالتايل حناول يف الفقرة األالذك

 .شروط اعالن حالة احلرب و مربراا
  

  التنظيم القانوين  :األول  الفرع
عالن احلرب إعطت صالحية أاليت  ،19632من دستور  44تناولت حالة احلرب املادة 

 ،593 لرئيس اجلمهورية مع مصادقة الس الشعيب الوطين، بينما نظمتها بشكل غري صريح املادة
 يراد عبارة شاملة إن نفس الدستور اليت مل تفرق بني انواع احلاالت االستثنائية حبيث اكتفت بم

يف حالة خطر داهم يتخذ رئيس اجلمهورية كل "  ).ستثنائيةاإلجراءات اإل(و هي  و عامة
  ".االجراءات االستثنائية الكفيلة بانقاذ استقالل االمة و مؤسساا اجلمهورية

                                                
إذا وقع عدوان فعلي على البالد، أو يوشك أن يوقع حسب ما نصت عليه : 1996من دستور  95المادة   -   1

ل بالدستور يوقف العم: فنصت 96أما المادة . الترتيبات المالئمة لميثاق األمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب
  .مدة حالة الحرب

  .يقوم رئيس الجمهورية بإعالن الحرب و إبرام السلم بموافقة المجلس الوطني: 1963من دستور  44المادة  -  2
  .1963من دستور  59المادة  -  3
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ستثنائية قد تكون حالة طوارىء و قد تكون حالة حصار و قد جراءات اإلهذا يعين ان اإل
من دستور   122،123،124رد يف احكام املواد وما  هذا علىغريو ... تكون حالة حرب

اليت وضحت و حددت نوع االجراء الذي يتخذه رئيس اجلمهورية يف حالة وقوع  1976
ترتيبات املالئمة مليثاق االمم املتحدة، ما نصت عليه ال حسبعدوان فعلي او وشيك احلصول 

و غري بعيد عن هذا  .عالن حالة احلرب من قبل رئيس اجلمهوريةإتخذ هو فان االجراء الذي ي
نية اللجوء خليار اعالن انصت على امك 1989من دستور  91و  90، 89املضمون فان املواد 

فان  1996تعديل الدستوري لسنة كاد ان يقع، و بعد ال و اذا ما وقع عدوان فعلي ا ،احلرب
و اضافت شروط اخرى  96و  95، 94هذه احلالة احلامسة يف حياة الوطن نصت عليها املواد 

 .يف شروط إعالا شرحها  وىلنت
  

  احلرباملشترطة إلعالن حالة  ربراتامل: الفرع الثاين
ستور من د 77سندت مبوجب املادة أُن مهمة قيادة القوات املسلحة للجمهورية إ
مسى، اليت دفاع الوطين و باعتباره اجلهة األ، اىل رئيس اجلمهورية الذي يتوىل مسؤولية ال1996

رئيس هو اجلهة املختصة تشرف على قيادة اجليش و بالتايل فمن الطبيعي جدا ان يكون ال
  .؟عالاإل زمةو ما هي الشروط الال .عالن حالة احلرب، فما املقصود حبالة احلرب؟إدستوريا ب

  .و هل هناك قيود على استخدام رئيس اجلمهورية هلذه السلطة االستثنائية ؟
، فال بد 1996من دستور  96و  95، 94قبل جلوء رئيس اجلمهورية الستخدام املواد  

حكام املذكورة حلرب و هذه الشروط جاءت مبوجب األعالن ازمة إلمن توفر الشروط الال
  :صنفني  ىلإفها و ميكن تصني 1996سابقا يف دستور 

  .شكليةشروط  -
   .شروط موضوعية -

  .تناول تعريف مدلول كلمة احلربنلكن قبل تفصيلها 
   :كما يليرب ـحـصف اليي ذمهها ذلك التعريف الألحرب لوردت تعريفات خمتلفة 

اء حالة السالمة بقصد فرض و جهة نظر سياسية او كثر إلأو أبني دولتني   صراع مسلح" 
  .1او اجتماعية و عموما للدفاع عن املصاحل الوطنية للدول املتحاربة اقتصادية

                                                
  507ص ذكره  سبق  ، مرجععلي ماهر -  1
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مثل  ضطرابات الداخليةفرقها عن اإلو هذا ما ي ال بني دول ذات سيادةإو احلرب ال تنشب 
، و متتد اإلختصاصات اإلستثنائية للرئيس إىل كل ما هلية و التمردالعصيان املسلح، و احلرب اإل

  .1ر يف جمرياا و تطورااميت للخرب بصلة أو يؤث
وىل تتطلب موافقة فاأل ،الدفاعية  نه جتب التفرقة بني احلرب اهلجومية و احلربأكما  

ن حالة الضرورة هي اليت تفرضها باعتبار ان وقوع عدوان خارجي إما الثانية فأالربملان بغرفتيه، 
فاعية دلاعالن احلرب إب ن الرئيس ملزمإف ،من قبل فرنسا 1830على البالد، مثلما حدث يف 

دون انتظار اجتماع و موافقة و استشارة اهليئة التشريعية باعتبار ان سرعة العدوان اخلارجي 
  .تتطلب السرعة يف مواجهته بواسطة اجراءات عاجلة يتخذها رئيس اجلمهورية

ن نوع احلرب املقصودة و اليت خوهلا أن املؤسس الدستوري مل يفصل صراحة يف شأغري  
  للحرب اهلجومية،  أن الرئيس ال يلجأئيس اجلمهورية و ان كان التفسري الضمين هلا يوضح بلر
من  51عمال بأحكام املادة  يـــمنا يعلن احلرب الدفاعية يف حالة وقوع عدوان خارجإو 

اول الشروط املوضوعية و الشكلية الالزمة نو نت و لكن نوضح ذلك اكثر، 2ميثاق األمم املتحدة
 .عالن احلرباملشرع الدستوري توافرها إليشترط  و اليت

  
 صائبة و منطقية: شروط شكلية :  األوىلالفقرة 

   96، 95:عالن حالة احلرب نصت عليها املوادوضع املشرع الدستوري قيود شكلية إل
 .1996من دستور  97و 

  
  شرط اجتماع جملس الوزراء: أوال 

لالنعقاد قبل  ،جلمهورية  لس الوزراءعلى ضرورة دعوة رئيس ا 96اشترطت املادة 
طرح حول يي جملس الوزراء يبقى غري اجباري و بالتايل فالتساؤل أعالن احلرب و لكن رإ

  .ا السذاحلكمة من استشارة ه

                                                
  محمد فتوح محمد عثمان مرجع سبق ذكره -  1
ينتقص الحف الطبيعي للدول فُرادى أو  وهذا الميثاق ما يضعف أ ليس في: م المتحدةمن ميثاق األم 51المادة  -  2

األمن  سجماعات، في الدفاع هن أنفسهم إذى اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة إلى أن يتخذ مجل
  .التدابير الالزمة لحفظ األمن و السلم الدولي



 

 66 
 

ي من اعضاء أنعقاد يعين طلب الران قيام رئيس اجلمهورية بدعوة جملس الوزراء لإل
 .مباشرة يف اختاد القرارات الكربى املتعلقة مبصري الوطنو اشراكهم و لو بطريقة غري  الس

  
  :منعلى لألستماع اىل الس األشرط اإل: ثانيا

   لالمن،  عضاء الس االعلى، يستمع الرئيس ألغري العاديةحدى احلاالت إعالن إقبل 
تطلب مين و العسكري، خاصة عند وقوع  عدوان يو ذلك لتقدمي تقرير مفصل حيلل الواقع األ

راء شخصيات ستماع آلإلاعالن حالة احلرب فالرئيس ملزم بإو  96مواجهته استخدام املادة 
 .راءمبضمون تلك اآل ذخو عدم األذ أخالس و لكن تبقى له احلرية الكاملة يف األ

  
  : ارة رئيس جملس االمةششرط است: ثالثا

رأي   ذربملانية و فرض أخنشأ الثنائية الأي لذا 1996ا الشرط حديثا يف دستور ذظهر ه
 . مة كإجراء شكلي قبل إعالن حالة احلرباأل جملس رئيس

  
  :جتماع  الوجويب لغرفيت الربملان شرط اإل: رابعا 

إن هذا  القيد الشكلي هو إجراء  إلزامي لغرفيت  الربملان  املعنيتني  مباشرة باألوضاع 
تغيب السلطة التشريعية، و خترج يف حبيث ال يعقل أن ، االستثنائية خاصة عند وقوع عدوان

  . عطلة بينما تعيش البالد أخطر ظرف يتهدد  مجيع  مؤسسات الدولة
ألزمت  95فخالل هذه املرحلة أي عند وقوع حالة احلرب فإن الفقرة الثانية من املادة 

غرفيت الربملان باالجتماع الوجويب و التلقائي لدراسة هذه الوضعية، و بالرجوع للتطور 
من  44فإننا جنده تناول هذه احلالة يف املادة ، 1963دستوري يف اجلزائر منذ أول دستور يف ال

  :  الدستور السابق الذكر، و اليت نصت على
و هذا يعين أن  ". إعالن احلرب من قبل رئيس اجلمهورية و يربم السلم مبوافقة الس الوطين" 

ره هذا مرتبط مبوافقة الربملان وهو نفس االجتاه لرئيس اجلمهورية سلطة إعالن احلرب، و لكن قرا
اليت جعلت  ،1958من دستور  35املتبع من قبل املؤسس الدستوري الفرنسي يف مضمون املادة 

إعالن حالة احلرب متوقفة على ترخيص الربملان، وهذا ما تضمنته أيضا العديد من دساتري الدول 
يت اشترطت إقرار رئيس اجلمهورية للحرب بعد من الدستور املصري ال 150مثل حمتوى املادة 
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موافقة جملس الشعب، وهذا يعين إشراك صريح للسلطتني التشريعية والتنفيذية يف اختصاص 
  .الة احلربإعالن حاللّجوء للحرب، وبالتايل تقييد سلطة رئيس اجلمهورية يف اإلنفراد ب

اجلمهورية التونسية حبيث إنّ هذا الوضع القانوين أخذ به أيضا املؤسس الدستوري يف 
  :على ما يلي 49نص الفصل 

  ." يعقد رئيس اجلمهورية املعاهدات ويشهر احلرب ويربم الصلح مبوافقة جملس األمة" 
و يالحظ أنّ هذه النصوص الدستورية، استمر من خالهلا املؤسس الدستوري يف التمسك 

حلالة احلرب، بينما ختلى عن هذا النص بإشراك هيئة الربملان مع رئيس اجلمهورية يف شأن اللّجوء 
وكذلك التعديل الدستوري  1986، 1976املؤسس الدستوري اجلزائري يف مضمون دساتري 

  .1996لسنة 
جند أنّ املؤسس الدستوري ختلى عن مبدأ  1976من دستور  122ففي مضمون املادة    

املادة السابقة الذكر على ما إشراك الس الشعيب الوطين يف مسألة إعالن احلرب، حبيث نصت 
  :يلي
يف حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك احلصول حسب ما نصت عليه الترتيبات املالئمة مليثاق " 

األمم املتحدة، يعلن رئيس اجلمهورية احلرب بعد استشارة هيئة احلزب القيادية واجتماع 
  . عيب الوطين حبكم القانونستماع إىل الس األعلى لألمن وجيتمع الس الشاحلكومة واإل

  ،89يف املادة  1989وقد متسك املؤسس الدستوري ذا املبدأ يف دستور التعددية احلزبية 
واليت خولت رئيس اجلمهورية سلطة  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  95و أيضا يف املادة 

طة التشريعية اليت تكتفي اإلنفراد مبباشرة إجراء اإلعالن عن احلرب دون مشاركة فعلية من السل
  .جتماع الوجويب، وال تتوفر إالّ على اختصاص املصادقة على الصلحباإل

وترتيبا ملا سبق، فإنّ املؤسس الدستوري مل خيول الربملان حق املصادقة على نص تشريعي 
تور أو ممارسة اختصاص رقايب، مبعىن ليس يف وسع الربملان مباشرة سلطاته اليت أسندها إليه الدس

 . 1إىل حني انتهاء حالة احلرب و العودة للعمل بالدستور
 
 
 
  

                                                
  .492، 491عبد اهللا بوقفة، المرجع السابق، ص  -  1



 

 68 
 

  :مة  و  إعالمها باحلرب شرط توجيه خطاب لأل:  خامسا 
شرط  توجيه  رئيس اجلمهورية خطابا   لألمة   96فرضت الفقرة االخرية من املادة 

و ال خيفى على  ،حلربينبهها  فيه بالوضعية اجلديدة املتمثلة  يف وقوع عدوان  و مواجهته  با
احد أمهية هذا اخلطاب ألنه يؤدي إىل توحيد الشعب و متاسكه يف الدفاع عن الوطن و ذلك 

  .ول عن الدفاع الوطين و حامي الدستور بااللتفاف  حول رئيس اجلمهورية  املسؤول األ
 :و من اهم النتائج  املترتبة على إعالن حالة احلرب 

  
  ن  قبل  الرئيس يقاف العمل بالدستور مإ -1

و هذا لغرض تركيز مجيع السلطات يف يده للتمكن من اختاذ إجراءات سريعة يف مواجهة 
و سبب ذلك أن حالة ، السلطاتني الفصل ب أالعدوان اخلارجي و بالتايل التخلي مؤقتا عن مبد

اف أن خطر إحنرحبيث . احلرب شديدة  اخلطورة  و تفرض منح ديكتاتورية  للرئيس ملواجهتها
حيث ال يوجد خيار بني االعتراف  )  احلرب ( زمة ذاا ال يقارن خبطر األ ،السلطة التنفيذية

ل تنظيم ديكتاتوري يف فترات  االزمة و يتقرر حيو لذلك ، ذه السلطة أو عدم االعتراف ا
ن مبدأ و يتم التخلي مؤقتا ع .ملصلحة السلطة التنفيذية مبقتضاه تركز سلطات الدولة يف أيديها

 .1الفصل بني السلطات، الذي يشكل أساس التنظيم الدستوري
 

  إمكانية متديد فترة رئاسة اجلمهورية إىل غاية انتهاء احلرب  -2
متدد وجوبا إىل غاية اية احلرب حبيث خالل هذه  ،نظرا حلالة احلرب فإن املدة الرئاسية

فضال عن التشريع األساسي  .انون االنتخاباتالفترة يوقف العمل جبميع القوانني العادية مبا فيها ق
على إلزامية توقيف العمل بالدستور خالل مدة  96املتمثل يف الدستور، الذي نصت مادته 

  : احلرب، و يتم تركيز مجيع السلطات
إمكانية  96يف يد رئيس اجلمهورية، الذي ختوله الفقرة الثانية من املادة ... التشريعية ، التنفيذية

  . لعهدة الرئاسية إىل غاية انتهاء احلربمتديد ا

                                                
1 - Paul LEROY OPCIT, P 158. 
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، 1إن املؤسس الدستوري اجلزائري أخذ باملفهوم العام للحرب، أي مل يفرق بني احلربني  
  :املتمثلتني يف

  .اعيةفاحلرب الد - 
 .احلرب اهلجومية - 
 
تويل رئاسة الدولة و ممارسة صالحيات احلرب من قبل رئيس جملس االمة يف حالة شغور   -3

  س اجلمهورية منصب رئي
ففي حالة إستقالة الرئيس أو حدوث مانع له يف ظل احلرب فإن  مجيع الصالحيات تنقل 

  .لرئيس جملس االمة
إن ما ميكن قوله على االجراءات و الشروط الشكلية  السابقة الذكر اا تشكل  

به و لكن يالحظ ش ،ضمانات دستورية عند استخدام الرئيس لسلطته يف إعالن حالة احلرب
تنص  96حبيث  أن الفقرة االخرية من املادة   ، 1996من دستور  96و  95تناقض بني املادتني 

  :على
  .توقيف  العمل بالدستور طوال مدة احلرب -
  .اجلمهوريةتركيز مجيع السلطات يف يد رئيس  -

   صراحة على اشترطت موافقة الربملان ،19632من دستور  44من جهة اخرى يالحظ أن املادة  
   .إعالن احلرب

جراء شكلي و هو اجتماع إاكتفت بالنص على  ،19963من دستور  95بينما املادة 
ن حالة احلرب ال تنتظر مناقشات خري يبدو  أنه صائبا ألو هذا النص األ ،وجويب لغرفيت  الربملان

الرئيس فرصة  و إال لوقع شلل يف كل املؤسسات مبا فيها الربملان و بالتايل تفوت على   ،الربملان
حتالل مما قد يوقع الرئيس فيما يسمى باملسؤولية التقصرييبة يف اإل حتتو تقع البالد  ،رد العدوان

   .استعمال الصالحيات غري العادية

                                                
 .128، 127عبد اهللا بوقفة ، المرجع السابق، ص  -  1
   1966من دستور  44المادة  -  2
  .1996من دستور  95المادة  -  3
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يف فقرا الثانية يف شأن إلزامية اجتماع غرفيت الربملان،  96و يف الواقع فإن صراحة املادة 
الرقابة على اإلجراءات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية، خالل فترة يعين إعطاء اهليئة التشريعية حق 

  .احلرب
غري مفعلة و ذلك  96من الدستور الفرنسي فإن املادة  35و لكن مقارنة مبضمون املادة  

بينما . لكوا ال تربط مسألة جلوء رئيس اجلمهورية حلالة احلرب، بترخيص و موافقة هيئة الربملان
 حمتوى النص الدستوري الفرنسي الذي تشدد يف شأن الرقابة الربملانية على العكس من ذلك يف

على استخدام الصالحيات غري العادية خالل وقوع عدوان خارجي، حبيث جعل قرار اللجوء 
حلالة احلرب مسألة مشتركة بني اجلمعية الوطنية و رئيس اجلمهورية، و هذا يعين أن صالحيات 

التشريعية، و بالتايل يعين توفري ضمانات دستورية و قيود صارمة الرئيس مقيدة برقابة السلطة 
 .متارسها اجلمعية الوطنية على استخدام رئيس اجلمهورية للصالحيات غري العادية

  
  تربط حالة احلرب بالدفاعشروط موضوعية : الثانيةالفقرة 

 امللحة و اليتساسا يف حالة الضرورة أعالن احلرب فال بد من توفر مربراا املتمثلة إل
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  95حكام املادة ختول لرئيس اجلمهورية اللجوء أل

  
  امللحة رةروضشرط ال: الوأ

صبحت عدوان، و اعتداء على أا إال يتم بدون توفر شروطها و اال فعالن احلرب إن إ 
د سلطة الرئيس يف ، بل انه قي1996املشرع الدستوري يف دستور  سيادة دول مل يرخص ا

الشرط يتمثل يف وقوع عدوان  قيد هذااقرارها بالزامية توفر شرط الضرورة امللحة العالا، و 
   .فعلي على البالد، او احتمال وقوعه وفقا ملا نصت عليه الترتيبات املالئمة مليثاق االمم املتحدة

   .وم هذا العدوان؟ـهـفما مف -
 .؟ي و العدوان الذي يوشك ان يقعو ما الفرق بني العدوان الفعل -
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 :دوانعفهوم الم -1
و جمموعة من الدول يف الشؤون أيف تدخل من جانب دولة  العدوان الفعلي يتمثل

و اخلارجية للبالد، و ذلك باستخدام القوة العسكرية و ميكن معرفة دالئل هذا العدوان أالداخلية 
  .عدة دول اجنبية مباشرة ضد البالدو أبالعمليات العسكرية اليت تقوم ا دولة 

لذي مل يتم فهو ذلك العدوان ا) على وشك الوقوع ( ما العدوان القريب من الوقوع أ
 عالن عنه بعد، ولكنه يتبني ضمنيا من خالل املالبسات املادية املتمثلة يف التحضري العسكري اإل

  عدوانيةعمال أو حماولة القيام ب و حشد اجليش
  :يز بني نوعني من العدوانو هناك موقف مي

  .حطابع معنوي و يسبق اهلجوم املسل دوان يأخذع -
    .1عدوان مادي أي هجوم مادي -

عالن احلرب، إلت رئيس اجلمهورية حق ا خوأجند  ،95 و بالرجوع ملضمون املادة رقم
  :و ذلك 

  عند وقوع اعتداء فعلي على البالد  -
  .ن يقعأيوشك أو   -

  51و  3،  2املواد  ت عليه، الترتيبات املالئمة مليثاق االمم املتحدة، و خاصةنصو هذا حسبما 
 يفحيث جاء عن نفسها،  عليها، حق الدفاع ىعطى للدول املعتدأممي الذي ألمن امليثاق ا

   :مضمونه
 "و مجاعات، يف الدفاع أاحلق الطبيعي للدول فرادى  صو ينتقأضعف ليس يف هذا امليثاق ما ي

  ..."حد اعضاء االمم املتحدة أذا اعتدت قوة مسلحة على إ انفسهعن 
يقيد سلطة  الوقوع، اذن فهذا الشرط املتعلق بضرورة و جود عدوان فعلي او قريب من

  من دستور 96عالن احلرب حبيث ال ميكن لرئيس اجلمهورية اللجوء الحكام املادة إالرئيس يف 
 اتعاهداملحترم أن املشرع الدستوري أو هذا يعين دون توفر الشرط املتعلق بالعدوان،   1996

و امليثاق االممي الذي حيرم على الدول استعمال القوة او التهديد باستعماهلا ضد دول  يةلدولا
ع هلا يف نفس الوقت حق إقرار احلرب لصد و لكن شر .مم املتحدةيف األو عضو ذات سيادة 

  .عدوان خارجي وقع عليها أو على وشك الوقوع
                                                

  . 559، 558األمين شريط، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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  عالن احلرب دف صد العدوان اخلارجيإاط الغرض من بارت شرط: ثانيا
  :التايلغرض الرب بحللقد ربط املؤسس الدستوري حالة ا

  صد العدوان اخلارجي الواقع -
   .يكاد أن يقع الذي صد العدوان اخلارجي -

د حبيث يهد ،وربةتسساا الدسمن دولة أو عدة دول ضد سيادة و استقالل البالد و مؤ
  ...و سالمتها  وحدا

لغرض 1996 من دستور 96حضرعلى الرئيس اللجوء ألحكام املادة و مبفهوم املخالفة ي 
حبيث ال ميكن اللجوء إىل العمليات  ،إلعتداء و التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرىا

ام شواطئ دولة و التلويح باستخدامها عن طريق حشد األساطيل أمأالعسكرية و ال جمرد التهديد 
   أخرى أو احتالل جزء من أراضيها أو حماصرة مؤسساا أو التحليق بالطائرات فوق أجواءها 

  ،عتداء على دولة آخرىيكون الغرض منها اإل ،قرار حربإو بعبارة شاملة حيضر على الرئيس 
حبيث  ،أجنبيةو ذلك عن طريق القيام بأعمال حربية يف األرض أو يف البحر أو يف اجلو ضد دولة 

أن  ،د العدوان اخلارجيصأن من شأن هذه األعمال إذ ما مت اللجوء هلا دون ارتباطها بغرض 
رئيس اجلمهورية السلطة الكاملة ساءة و احنراف يف استخدام هذا احلق املتمثل يف ختويل إتعترب 

  .عالن احلربإل
مسح  ،ستوريأن املؤسس الد 1996من دستور سنة  96إذن ما يستخلص من املادة 

عليه اللجوء للحرب  حيضرو  ،جوء هلا يف حالة احلرب الدفاعية فقطللرئيس اجلمهورية بال
  : و هذا تطابقا مع نص ميثاق األمم املتحدة الذي أقر مايلي    ،اهلجومية

األجيال املقبلة من ويالت احلرب  ذوقد آلينا على  انفسنا أن ننق ،حنن شعوب األمم املتحدة" 
  ".خالل جيل واحد جلبت على االنسانية مرتني أحزانا يعجز عنها الوصفاليت يف 

  :من نفس ميثاق األمم املتحدة 33و أضافت الفقرة األوىل من املادة  
 أي نزاع من شأن استمراره  أن يعرض حفظ السلم و األمن  الدويل للخطر أطرافجيب على "

     قيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق املفاوضة و التح
أو غريها من الوسائل  اإلقليميةإىل الوكاالت  و التنظيمات  واؤيلجو التسوية القضائية أو أن 

  ."السلمية اليت يقع عليها اختيارها
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عالن احلرب الدفاعية فقط دون احلرب إإن التحليل السابق املتمثل يف حق الرئيس 
   :اليت تنص على 1996من دستور  25ادة اهلجومية يتطابق مع امل

و تتمثل  ،الطاقة الدفاعية لألمة و دعمها و تطويرها تنتظم حول اجليش الوطين الشعيبأن " 
كما يضطلع  ،مهمته الدائمة يف احملافظة على االستقالل الوطين و الدفاع عن السيادة الوطنية

و اجلوي و خمتلف مناطق ، جماهلا الربي بالدفاع عن وحدة البالد و سالمتها الترابية و محاية
  ".أماكنها البحرية

خرى أفهذه املادة مل تذكر كلمة واحدة حول جواز استعمال احلرب اهلجومية ضد دولة 
هذا كله تأكيد على إكتفاء  يف و. يف مادة واحدة ،مرات) 04( بل كررت عبارة الدفاع أربعة

رئيس اجلمهورية تطبيقا لنظرية الدفاع املشروع املشرع الدستوري بإعطاء حق احلرب الدفاعية ل
  .اليت تعين االعتداء و االحتالل ألراضي دولة أجنبية اهلجوميةدون احلرب ، 

جوء إىل احلرب اهلجومية اليت متس السيادة رئيس اجلمهورية اللّ حتضر على ،261كما ان املادة 
 .املشروعة للشعوب األخرى و حريتها

  
  لة العدوانحاالقانون الدويل العادي على مواجهة  شرط عجز وسائل: ثالثا

جوء إىل النظام القانوين االستثنائي ال يكون مبجرد وجود ديد خارجي من دولة إن اللّ
بل  ،أو عدة دول حتضر لعدوان على سيادة الدولة اجلزائرية أو على استقالهلا ووحدا الترابية

عروفة يف قواعد القانون الدويل املنظم للعالقات بني البد من استخدام وسائل القانون العادي امل
من التعديل  26ففي هذه األخرية فإن  املادة  ،الدول سواء يف وقت السلم أو يف وقت احلرب

لزامية بذل الدولة للجهود الالزمة لتسوية اخلالفات الدولية إنصت على  1996الدستوري لسنة 
و غريها من الطرق  ،يدة و املفاوضات و الوساطاتبالطرق السلمية املختلفة كاملساعي احلم

روفة يف القانون الدويل و اليت ميكن للدولة عن طريق رئيس اجلمهورية أو وزير عالسلمية امل
إىل غاية ثبوت عجز هذه القواعد الدولية العادية عن احتواء  اها و استخدامهيبخارجيته من جتر

من  96جوء ألحكام املادة لّللرئيس اجلمهورية ا فهنا فقط ميكن ،حماوالت االعتداء اخلارجي
و إعالن حالة احلرب الدفاعية اليت تكون مشروعة نظرا لكون الدولة اجلزائرية  ،1996دستور 

                                                
  .1996من دستور  26المادة  -  1
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و من جهة أخرى عجز الطرق السلمية عن ايقاف  ،أصبحت يف وضعية دفاع شرعي من جهة
  .اظ على استقالل البالدال مفر منه للحف اهذا العدوان و بالتايل تصبح احلرب أمر

وء للحرب الدفاعية دون لّجز الاو من خالل ما سبق يتضح أن املؤسس الدستوري أج
 .1996من دستور  26و  25وذلك طبقا للمادتني  ،اهلجومية
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إىل مرحلة  1963منذ أزمة  االستثنائيللتنظيم القانوين  عمليةت تطبيقااجلزائر   عرفت
 يففترة   اطولاألخرية عرفت   هاته  ،التسعينات بدايةاية الثمانينات و  يف  السياسيةالتعددية  

حالة (  املفعولو مازالت سارية  ،يف تطبيق الصالحيات غري العادية ،تاريخ اجلزائراحلديث
قت الصالحيات طب قدو  ،مؤخرا انسبي ايشهد حتسن أنتيجة الوضع األمين الذي بد) الطوارئ 

   ، 1991غري العادية مبوجب نصوص قانونية و أخرى تنظيمية، مثل مرسوم حالة احلصار لسنة 
ث حبيث نفصل هذه النصوص يف املبح... 1992الصادر يف . و مرسوم حالة الطواريء احلايل

  .الثاين
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   الة احلصار علق حباملت 1991جوان  04املؤرخ يف  196-91املرسوم رقم :  األولاملطلب 
حبيث حدثت إضطرابات  ،1991نتيجة لألعمال التخريبية اليت بدات تشهدها اجلزائر 

  :و احيانا بطريقة مباشرة ،مست بطريقة غري مباشرة
  أمن و سالمة الدولة -
  مؤسساا العامة  -

 ،1989من دستور  86مت اللجوء للمادة  أضرت مبصاحل املواطنني و حقوقهم و حريام
و متثل درجة اوىل  ،هذه احلالة اليت تعترب غري عادية ،إعالن حالة احلصار ،اليت ختول لرئيس الدولة

و متكن السلطة التنفيذية من توسيع  حلالة الطوارئ ،من اخلطر حبيث متثل مرحلة حتضريية
ظل  و تقلص من ممارسة احلقوق و احلريات العامة اليت كانت سائدة يف ،صالحياا غري العادية

     ،تعترب أقرب حلالة الطوارئ السابقة الذكر –احلالة االستثنائية  –إذن فهذه  ،الظروف العادية
ثار كل آاو من حيث ، و لكن ختتلف معها يف العديد من النقاط سواء من حيث الصالحيات

من  86 املادة(يف مادة واحدة  ،مجع بني احلالتني ،فاملؤسس الدستوري، منهما و رغم ذلك
و هو ، ستندان على مربر واحدتنظرا لكوما )  1996من دستور  91و املادة  1989ستور د

    ضرورة امللحة اليت  متكن رئيس اجلمهورية من اختاذ التدابري الالزمة إلستتباب الوضع  الحالة 
الذي   1991جوان  04املؤرخ يف  196-91و لقد مت اعالن هذه احلالة  مبوجب مرسوم  رقم 

 :حالة احلصار و نفصله كما يلي تبىن 
  

  القانوين  اإلطار: الفرع االول 
مت  إصدار   91/196جوان و حتت رقم من شهر )  04 (و يف الرابع  1991يف صيف 

وفقا   ،نتوىل شرحها ،نتيجة ملربرات ودوافع ،حالة احلصار مرسوم رئاسي يتضمن إعالن
من دستور  86غرض تطبيق أحكام املادة ل ،للشروط املوضوعية و الشكلية املطلوب توافرها

حبيث  ،1996يف ظل التعديل  الدستوري لسنة  91و اليت حتولت فيما  بعد إىل املادة  ،1989
و  ليس بسبب إعتداء خارجي ،نتقالية  املتمثلة يف حالة احلصارأن اجلزائر دخلت إىل املرحلة  اإل

خرق سياسية نامجة عن حداث أب و لكن بسب ،و كوارث طبيعيةأ ،ليس بسبب  حرب خارجية
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على أن االهداف "  03" الذي نص يف مادته رقم  ،111-89حزاب السياسية  رقم قانون األ
   :هي الواجب على كل مجعية سياسية  السعي لتحقيقيها

    .محاية النظام اجلمهوري -
    .ساسية للمواطناحلريات األ -
   .احترام  النظام الدميوقراطي -

االهداف مت خرقها بداية باالضراب غري احملدود و ما يسمى بالعصيان  و لكن كل هذه
و أ ،و مل تسنطيع قواعد القانون العادي التحكم فيه ،1991جوان  1املدين الذي حدث يف 

املتعلق  1990فيفري  06املؤرخ يف   02- 90رقم  ،مواجهته حبيث عجز القانون العادي
و تطور االضراب إىل . حل هلذه املعضلة عن اجياد ،ملاعات اجلماعية يف العرتبالوقاية من ال

مل يكن مبقدوراجلزاءات املنصوص ،و مسريات و مظاهرات عمومية بالغة اخلطورة     جتمهرات
و مل  ،و ال حىت التقليل منها ،مواجهتها 02-90و ال القانون  ، 11-89عليها يف القانون رقم 

و أصبحت  تسري حنو  ،ر  يف القيام مبهامها  الدستوريةيعد  مبقدور  السلطات العمومية  االستمرا
و ، الثانون العادي فما كان على رئيس الدولة إال االقرار بعجز ،العجز إن مل نقل الشلل التام

عن طريق إستخدام الصالحيات   ،بالتايل  أصبح من الضروري اللجوء للنظام القانوين االستثنائي
صطلح على تسميتها بسلطات االزمة و مت البدء حبالة يو ما  أ غري العادية احملددة يف الدستور

املتعلق حبالة   196- 91املذكورة يف املرسوم رقم  ،احلصار  استنادا  إىل املربرات القانونية
 .اليت نفصلها يف الفرع الثاينو احلصار 

  
  حالة احلصار  تطبيقاسباب : الفرع الثاين

مادة و استند يف  13 ،1991) جوان(ونيو ي 04املؤرخ يف  196-91تضمن املرسوم 
  : حيثياته إىل املربرات التالية 

  .احلفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الدميقراطية و اجلمهورية  -
 .استعادة النظام العام و كذلك السري العادي للمرافق العمومية -
  

                                                
  .، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي1989وان ج 05المؤرخ في  11-89القانون رقم  -  1
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ال خترج عن  ،فإننا جند هذه املربرات ،1989من دستور  86و بالرجوع لنص املادة 
 ،و ذلك لغرض حتقيق استتباب الوضع ،اليت  تدفع إلعالن مثل هذه احلالة ،حالة الضرورة امللحة

 ،و حندد الغرض من اعالا باعتبار ،و بالتايل نتناول تفصيل دوافع و مربرات إعالن حالة احلصار
ال تعلن هذه حبيث  ،حلماية حقوق و حريات االفراد ،ان هذه الدوافع تشكل ضمانات  هامة

أتت  مع عدم خروجها عن الغرض الذي ،إلقرارها ،احلالة االستثنائية إال بوجود مربرات شرعية
 .جله و هو استتباب الوضعأمن 

  
  إلزامية اإلجراءات: اآلراء اإلستشارية :  األوىلالفقرة 

و اشترطت قبل  1996من دستور  91املعدلة باملادة  1989من دستور  86قيدت املادة 
  :.ضرورة احلصول على استشارة الشخصيات الرمسية التالية  ،عالن حالة احلصارإ

 .رئيس الس الشعيب الوطين -
 .رئيس  احلكومة -
 .رئيس  الس الدستوري -
 . 1996من دستور  91يف املادة اجلديدة  ،مةرئيس جملس األ -
 .باالضافة إىل اجتماع الس  االعلى  لالمن -

-91و قبل إصدار  املرسوم الرئاسي رقم  ،حكام  هذه املادةي  ألقالتطبيو يف اجلانب  
من  هذا يتضح و راء هذه الشخصيات أمت  احترام  أحكامها  و ذلك  باحلصول  على . 196
  :واد  التاليةاملحبيث استندت احليثية  الثانية  منه على  .املرسوم السالف الذكر 1حيثيات خالل

 مة و رئاسة الدولة من قبل  رئيسحبماية  الدستور و جتسيد وحدة اال و تتعلق : 67املادة  -
  .إلعالن حالة احلصار  ،مباشرة و له حق خماطبة  االمة ،اجلمهورية

  :و تتعلق على اخلصوص  بصالحيات رئيس اجلمهورية  يف:  74املادة  -
  قيادة القوات املسلحة  و الدفاع الوطين - 
  سيةالتوقيع  على املراسيم  الرئا - 

  :وهيفهي  تتناول  ضرورة استشارة اهليئات  املذكورة  أعاله :  86أما  املادة 
                                                

لى لألمن و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس الحكومة و رئیس عو بعد عقد اجتماع المجلس األ -  1
، المتضمن 1990جوان  04المؤره في  196 -91و ھذا في الحیثیة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم . المجلس الدستوري

  .یر حالة الحصارتقر
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  .رئيس الس الشعيب الوطين -
   .رئيس احلكومة -
  .رئيس الس الدستوري -
   .رئيس جملس األمة -
  .الس األعلى لألمن -

خصيات طريقة و يف الفقرة الثانية من نفس املرسوم تناولت  أراء تلك اهليئات و الش
  :حبيث جاءت كما يلياإلجراءات  و دستورية شرعية

  
   األولالقيد الشكلي  ،على لالمناجتماع الس األ: أوال 

اسي ـبني من خالل احليثية الثانية من املرسوم  الرئيإن التطبيق العملي حلالة احلصار 
وضاع اخلطرية  من حول األعلى  لألجلمهورية  إىل تقرير  الس  األجلوء  رئيس  ا ،196- 91

و مست  بشكل مباشر سالمة  ،1991 يف تلك الفترة ،اليت كانت متر ا كافة مؤسسات الدولة
حيات غري العادية حبيث صالالمما دفع برئيس اجلمهورية  إىل اللجوء إىل  ،من  الدولةأاملواطن و 

و ذلك  ، على لألمنمن الس األ املقدم يراملتمثل يف االستماع إىل التقر لزامياحترم  الشرط اإل
ال توصف بعيب خمالفة ىت و هذا ح ،إلعالن حالة احلصار ،مراعاة لإلجراءات  الشكلية الالزمة

  .861االجراءات املطلوب احترامها طبقا لألحكام  الدستورية املنصوص  عليها  يف املادة 
  

  :لس الشعيب الوطيناملتعلق  باستشارة رئيس ا الثاينالقيد الشكلي :  ثانيا 
باعتبار   ،إن رئيس السلطة التشريعية ميثل ضمانة هامة إلحترام  حقوق و حريات املواطن

ستثنائية هامة  جتعل من استعمال السلطة اإلو ضمانة  ،أن اعضاء الربملان  يعتربون  ممثلي الشعب
   :جله و هوأتتقيد باهلدف الذي  تعلن من 

   .احلفاظ على النظام العام -
 .مؤسسات الدولةاحلفاظ على  -
   
   .للجميع منحتقيق األ -

                                                
  .1996من دستور  91و حلت محلها المادة  1989من دستور  86المادة  -  1
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حول تلك  ،ي رئيسهأو مت طلب ر ،كانت هيئة  الربملان  تسري بانتظام ،و يف تلك الفترة
  .فيما بعدحلّت و غري العادية  اليت  تسبب فيها أنصار مجعية سياسية  ،وضاع اخلطريةاأل

ن هذه اهليئة   مل مة  فإمثلة يف رئيس  جملس األمسية  املتاما  خبصوص  رأي الشخصية  الر
ل النظام السياسي  اجلزائري يف جانبه الذي حو ،1996يف ظل دستور   إالّ أتظهر و مل تنش

  .حادية الربملانية إىل نظام الثنائية الربملانيةمن نظام األ الدستوري
 

  استشارة رئيس احلكومة  ،القيد الشكلي الثالث: ثالثا 
بطلب رأيها قبل إعالن  ،رئيس احلكومة الشخصية الرمسية امللزم رئيس اجلمهورية  يعترب 

و يتضح من احليثية  . و هذا دون االلتزام مبضمون و نتائج رأي  هذه الشخصية ،احلالة االستثنائية
مت  احترامه  من قبل  ،جراء الشكلين هذا  اإلا ،196- 91الثانية من املرسوم  الرئاسي  رقم 

و ان أراء  باقي   ،يرجع للمسؤول االول على البالد ،خريرغم أن القرار  األ  ،اجلمهورية رئيس 
 .اهليئات هو االعالم فقط

 
  استشارة الس الدستوري ، القيد الشكلي الرابع : رابعا 

كثر وضوحا من أكانت دقيقة جدا و  ،حالة احلصار الواقع أن الشروط الشكلية إلعالن
   :على  ضرورة استشارة ،86و قد نصت املادة  ،الشروط املوضوعية

  .سلطات االزمة ،ة  قبل استخدامرئيس الس الدستوري  من قبل  رئيس اجلمهوري
و الذي يعترب ضمانة هامة ، و اشارت احليثية الثانية إىل رأي  رئيس الس الدستوري

ألحكام  ،مطابقةراراته و جعل ق ،من التحكم  يف النصوص  التشريعية ،متكن رئيس اجلمهورية
   ،خذ بأراء اهليئات السالفة الذكرخذ أو عدم األأنه يتمتع باحلرية الكاملة يف األرغم  ،الدستور

لكفيلة باستعادة و ا املالئمة  لتلك  االوضاع ،يف اختيار احلالة االستثنائية ،و له السلطة التقديرية
 .استتباب  الوضع و حتقيق ،االمن

 
 
  

 ،أنه مت احترامها ،جراءات الشكلية  املطلوبة يف إعالن حالة احلصاراإل ما يالحظ على
 و كل الشخصيات، تلك الفترة حبيث أن كل  اهليئات يف ،كبري من قبل رئيس اجلمهورية بشكل
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و  ،منذ االستقالل ،كانت حاضرة و شاهدة  على  واقع أليم مل تعرفه اجلزائر من قبل ،الرمسية 
و غري  ،القانون العادي أصبح عاجزا أن بل و اثبتت  ،تثنائيسالواقع اال قدمت أراءها حول ذلك

نظرا للفوضى الكبرية اليت عرفها الشارع اجلزائري  و اليت كادت  ،قادر على فرض النظام العام
ال  معاجلة الوضعو أصبح خيار  ،و تعرفل سريها العادي املنتظم ،أن تعصف مبؤسسات الدولة

   .جمال للهروب منه
ند تلكوا تس ،باملقارنة مع الشروط املوضوعية فإن هذه األخرية تبدو غامضة و ذلك و

دون حتديد دقيق  ،و تسمح باستعمال للسطات ،و اليت تقبل كل التأويالت ،إىل حالة الضرورة
تستوجب  ،رها ضرورة ملحةاتباعو  ،للوقائع و األحداث  اليت ميكن للرئيس تقدير ما شاء منها

  .احلصار إعالن حالة
و هذا على عكس الشروط الشكلية اليت تتميز بالدقة و الترتيب رغم أا غري الزامية 

  : و لكنها وجوبية من حيث الشكل و مهمة لكوا تشمل جماالت خمتلفة  النتائج
   .السلطة التشريعية -
   .اجلانب األمين -
   .السلطة التنفيذية-
   .الس الدستوري -

و يف اجلانب األمين  ،حقوق و حريات األفراد ،فإا تضمن احترام ،يففي اال التشريع
أما يف  ،لتزام ما أو خرقهمااإل و مدى ،نتوىل عرض واقع  البالد يف شأن السلم و النظام العام

فهي على دراية كبرية مبا  يواجه مؤسساا من أتعاب و عراقيل حتد من  جمال عمل احلكومة
  .خذهاتترارات اليت قا تتوىل اهليئة الدستوربة ضمان دستورية و شرعيته الو أخري، سريها بانتظام

 ،أتى بضمانة هامة  ،1996 لسنة شارة إىل أن التعديل الدستوريو جتدر يف النهاية اإل
حقوق و حريات  ىو احلفاظ عل ،تساهم يف تكريس شرعية استخدام السلطات االستثنائية

      بربط أغراض حالة احلصار باألهداف اليت أعلنت من اجلها  ،ضافة إىل أا تلزماألفراد باإل
 :تتمثل يفو عدم اخلروج عنها و هذه الضمانة 
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املتمثلة يف  ،ضرورة تنظيم حالة احلصار بقانون عضوي مير حتما عرب املؤسسة التشريعية
  .غرفيت الربملان

  
   196 -91ااالت و األغراض من إصدار املرسوم : الفقرة الثانية 

إلقرار احلالة االستثنائية جتدر املالحظة إىل توضيح ما  ،قبل تفصيل هذه القيود املوضوعية
  :يلي

  :اعتمد على الشروط التالية  196- 91أن املرسوم الرئاسي رقم 
   .احلفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الدميقراطية و اجلمهورية -
 .للمرافق العمومية استعادة النظام العام و كذلك السري العادي - 
  .حتقيق استتباب الوضع - 

اليت تسمح باستخدام كل  ،02و هو املذكور يف املادة  ،رابع و ميكن  إضافة شرط
عاله مع قيام السلطة املدنية بتفويض أالوسائل القانونية و التنظيمية لتحقيق االهداف املذكورة 

  .النظام و الشرطة  كل الصالحيات املخولة هلا يف جمال ،السلطة العسكرية
     يونيو  05من يوم   أو تبد ،أشهر) 04( أربعةبأما مدة حالة احلصار فحددت 

مبجرد استتباب  ،مع امكانية رفعها ،و تطبق على  كامل أحناء التراب الوطين ،1991) جوان(
  .الوضع

هداف و أ ،بينما حددت املادة الثانية مربرات ،وىل حددت مدة  احلصارإذن فاملادة األ
من املرسوم  11إىل املادة  ... 3،4يف املواد  ،املخولة هلا ،مع حتديد الصالحيات ،حالة احلصار

  .املذكور سابقا
 اليت تتخذ ،نصت على رفع التدابري و التطبيقات  ،1)12(أخريا فإن املادة الثانية عشر 

 
 
 
ن شرح اآل و نتوىل..... فع حالة احلصار مبجرد  ر ،مبوجب أحكام هذا املرسوم 

 .الشروط املوضوعية إلعالا
                                                

ترفع التدابير و التطبيقات التي : 1991جوان  04المؤرخ في  196- 91م قمن مرسوم حالة الحصار ر 12المادة  -  1
  .يدخلها هذا المرسوم بمجرد انتهاء حالة الحصار
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  :شرط احلفاظ على استقرار  مؤسسات الدولة الدميقراطية و اجلمهورية : أوال

 ،قطع الطرق ، التجمهرات،االضطرابات(  1991حداث  املادية اليت وقعت يف إن األ
ذا كان و هل ،أحدثت اضطراب حقيقي  يف مؤ سسات الدولة  ،)العصيان املدين و االعتداءات 

         احلفاظ على استقرار مؤسسات الدولة ،مربر و دافع إعالن حالة احلصار يستند إىل مربر
  و لكن ماهو مفهوم هذه املؤسسات الدميقراطية و اجلمهورية ؟" اجلمهورية و الدميقراطية " 

تلك اهليئات املعروفة يف مجيع الدول باسم  هي إن املعروف عن مؤسسات الدولة
  :حيوية تتعلق باال تتوىل صالحيات اليت ،ت الثالثالسلطا

   .التنفيذي -
  .التشريعي -
  .القضائي -

ذات  أثر  ،شديدة احليوية ،باعتبارها متارس سلطات دستورية ،و هي صالحيات جوهرية
و بالتايل فإن  االحداث اليت وقعت  ،مةو االجتماعية لأل ،ة و االقتصاديةكبري على احلياة السياسي

فالسلطة  التنفيذية  ،حبيث تعذر سريها ،مست بالفعل املؤسسات املذكورة أعاله ،1991 يف
الوالية (   و هيئاا االدارية على املستوى احمللي ،)كوزارة الداخلية ( املتمثلة يف هيئاا املركزية 

كبري بالنظام   و حدث  إخالل ،ذات طابع سياسيأصبحت عرضة لتصرفات   ،)الدائرة  و
صبح  من املتعسر أحمتلة من قبل مجاهري غفرية و  ،فالطرقات  مقطوعة و االماكن  العمومية ،عامال

ضافة إىل  أداء مهامها يف أحسن الظروف باإل  ،سواء  التنفيذية أو القضائية ،على تلك  السلطات
 إىل أو كان  من الضروري على الدولة أن تلج ،متثل حكم الشعب ،عدم وجود سلطة تشريعية

   :إلقرار  إحدى احلاالت االستثنائية لغرض  86املادة 
  ظ على استقرا ر  مؤسسات الدولة احلفا -
 .ضمان  حسن سريها بانتظام -
 
  

 األمينالنظام العام و السري العادي للمرافق العمومية و استتباب  الوضع شرط استعادة :ثانيا 
  العام
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و كذلك  ،ن استعادة النظام العامأاعتبار هذا الشرط غري بعيد عن الشرط املذكور أعاله ب
  ، السري العادي للمرافق العمومية و استتباب الوضع هو يف ذاته حيقق استقرار مؤسسات الدولة

 و نظرا  لكون النظام العام يف تلك الفترة تعرض فعال ،و يضمن حسن سريها و استمراريتها
حىت   و، يف الساحات العمومية وأ ،سواء يف الشوارع ، للتهديد و انتشرت فوضىكبرية

مما أدى إىل أختالل  و املتجمهرين، رف املتظاهرينطأصبحت حمتلة من  ،دارات و البلدياتاإل
و الصحة و التعليم شبه  ،مين و جعل املرافق العمومية كالبلديات و الربيد و التربيةيف الوضع األ

، جراءات الكفيلةتدابري و اإلض الو فر  86استخدام املادة  ،مشلولة فكان من الضروري أيضا
مل يعد يتحكم فيها و جتاوزته  ،باعتبار أن النظام القانوين العادي مبواجهة هذه االوضاع،

 .االحداث 
  

استخدام كل الوسائل القانونية  و التنظيمية لتحقيق االهداف املذكورة سابقا   شرط : ثالثا
 دنية يف جمال النظام العام و الشرطة مع ختويل  السلطة العسكرية صالحيات السلطة  امل

 
و اليت هي نفسها يف مضمون  ،1989من دستور  86يف النص  النظري املتمثل يف املادة 

فإن املؤسس الدستوري مسح باختاذ كل التدابري  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  91املادة 
اليت تتخذ  ،اءات و التدابريجرو هذا دون  حتديد نوع و طبيعة اإلالالزمة إلستتباب الوضع 

قد  196-91فإن املرسوم الرئاسي رقم  ،ملواجهة الظروف االستثنائية لكن يف اجلانب التطبيقي
ل أوال السلطة العسكرية حبيث خو ،حدد االجراءات الواجب اختاذها يف مثل هذه احلاالت

 :ة حبيث نص على ما يلي ممارسة مهام السلطة املدنية املعروفة يف جمال النظام العام و الشرط
أما . احلاق مصاحل  الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية لكي نقوم بصالحيات الشرطة -

 .السلطة املدنية فتبقى هلا حق  ممارسة الصالحيات اليت مل تنتزع منها
 
 
 
  
 ضد  ،اجلربيةخضاع لإلقامة اذ السلطات العسكرية لتدابري اإلعتقال  اإلداري أو اإلمكانية اختإ -
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من العمومي أو السري خطري على النظام العام و على األيتبني أن نشاطه  ،كل شخص راشد
 .العادي للمرافق العمومية

  .جراءات ة النظام العام قبل اختاذ هذه اإلضرورة استشارة جلنة رعاي -
  .انشاء جلنة النظام العام على مستوى كل والية  تتراسها  السلطة العسكرية  -
التفتيش الليلي أو النهاري يف احملالت العمومية أو اخلاصة و يف بامكانية قيام السلطة العسكرية  -

  .داخل املساكن 
رية للفوضى و الشغب و املضرة جتماعات و النداءات العمومية املثأو اإل منع إصدار املنشورات -

 .من باأل
 .األمر بتسليم االسلحة  و الذخائر قصد ايداعها -

 : ميكن للسلطة العسكرية القيام مبا يلي كما 
 .ماكن العمومية ر أشخاص أو جتمعهم يف الطرق و األتضييق أو منع مرو -
 .إنشاء مناطق ذات إقامة مقننة لغري املقيمني  -
 .منع إقامة أي شخص راشد تضر نشاطاته  بالنظام  العام و بالسري العادي  للمرافق العمومية  -
 .مرور املواد الغدائية أو توزيعها  ،إدارية بإجراءات ،تنظيم -
 ..ضرابات املعرقلة للنظام العام العادي للمرافق  العمومية منع اإل -
 .صب عملهم امن ، للقيام بنشاطام  املعتادة يفمر بتسخري املستخدمنياأل -
ة و مؤسسأكل مرفق عام  ،ستعجال و الضرورةيف حالة اإل - تسخري عن طريق ال –مر األ -

 .عمومية أو خاصة بأداء خدماا
عمال خمالفة للقوانني ت اليت يقوم قادا أو أعضائها بأكما ميكن توقيف نشاطات اجلمعيا

املتعلق باجلمعيات ذات  1989)  جوان(يونيو  05املؤرخ يف  11- 89ما  القانون رقم و ال سي
 .الطابع السياسي

 لتوقيف  أو حل جمالس  ،حق اختاذ تدابري ،ةكذلك للسلطة التنفيذية  املتمثلة يف احلكوم 
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 إذا أفشلت عمل السلطات  العمومية يف جمال النظام ،بلدية منتخبة ،حملية أو تنفيذية
 .و سري املرافق العمومية أو عرقلته مبواقف جتميدية  مبينة  أو معارضة  صرحية ،العام

 
أو ، ت تنفيذبة من بني املوظفنيميكن للسلطة الوصية بتعيني مندوبيا ،ويف هذه احلاالت

 .نتخاب يف الوقت املناسبشغل مناصبها عن طريق اإل
        ،من املرسوم فقد تناولت طريقة رفع التدابري 12خرية و هي املادة أما املادة ما قبل األ

  .و ذلك مبجرد انتهاء حالة احلصار ،و التطبيقات النامجة عن تطبيق احكام  هذا النص
 ، ...جراءات تقوم ا السلطة العسكرية عوض السلطة املدنية دابري و اإلإن هذه  الت

و السلطة مع املالحظة  أنه  ميكن ترك بعض  ،حبيث تتوىل مهامها يف جمال النظام العام
جراءات اليت ميكن إلتلك هي ا -زع منها  ـاليت مل تن)  احلكومة ( الصالحيات للسلطة املدنية 

و ذلك لتحقيق  ،قى  هلا من صالحياتفيما تب ،القيام ا ىت املدنيةو ح، العسكرية للسلطات
 .جلها و هذا دون اخلروج عنهاأغراض اليت وضعت من األ
 

 شرط حتديد املدة : رابعا
حبيث حددت  ،من هذا املرسوم 1وىلنص املادة األ ،مت حتديد مدة حالة احلصار مبوجب

و تشمل كافة  أحناء التراب  ،1991) جوان(نيو يو 05تبدأ من يوم  ،أشهر) 04(مدا بأربعة 
تعترب ضمان  حلقوق و حريات   ،إذن  فهذه املدة  احملددة باملادة املذكورة سابقا، اجلزائري 

 ،و هذا  شئ اجيايب، أ شهر) 04(حبيث ال جيب أن تتجاوز حالة احلصار مدة أربعة  ،االفراد
قتة و غري دائمة  و ال اجلة اوضاع غري عادية و مؤباعتبار أن هذه  احلالة  استثنائية  جاءت ملع

و اائها فيتم طبقا للمادة  ،كما أن رفع  حالة احلصار ،غراض اليت وضعت من اجلهاتتجاوز األ
إذا فعدم  ،حبيث ترفع التدابري  و التضييقات مبجرد رفع حالة احلصار ،من املرسوم السابق 12

 ،أشهر) 04(بتنفيذ هذه  الفترة  االستثنائية مبدة أربعة  و القيام ،ترك حالة احلصار بدون حتديد
 
 
 
 

                                                
  .المتعلق بحالة الحصار 196-91رقم المادة األولى من المرسوم  -  1
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 بالغرض الذي جاءت من اجله  ،تسمح بتنفيذ حالة احلصار  ،بعترب  يف حد ذاته ضمانة  هامة  
  : و هو  
 

 .احلفاظ على استقرار مؤسسات الدولة
 .استعادة النظام العام 
  .حتقيق استتباب  الوضع 
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املتضمن إعالن  1992فيفري  09املؤرخ يف  44 -92املرسوم رقم : املطلب الثاين
  حالة الطوارئ املعدل و املتمم 

اليت مل حتل برفع حالة احلصار و اليت فرضت يف نفس السنة، مت  1991أزمة  عقب
 1992فرباير  09استخدام ما يسمى حبالة الطوارئ و هذا يف 

   
   املرسوم، و متديد حالة الطوارئفترة صدور : الفرع  االول 

  :مت تنظيمها مبوجب  ،خبصوص حالة الطوارئ اليت أعلنت يف اجلزائر
-92املتمم باملرسوم الرئاسي  1992فرباير  9املؤرخ يف   44- 92  رقم الرئاسي   املرسوم 

 02- 93و قد مت متديد هذه احلالة مبوجب املرسوم التشريعي  .1992أوت  11املؤرخ يف  320
    .1993يناير  6ملؤرخ يف ا

 1989من دستور  118و   86 -6 -  47و تعترب هذه النصوص  تطبيقا ألحكام  املواد 
  :الذي نص على ما يلي 

اجتماع الس   دة معينة بعدحالة الطوارئ مل ،يقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت الضرورة امللحة" 
و رئيس احلكومة و رئيس الس  الس لشعيب الوطين على لألمن و استشارة رئيساأل

بعد  و ال ميكن متديد حالة الطوارئ إالّزمة إلستتباب الوضع كل التدابري الالّ و يتخذ .الدستوري
   .86هذا يف املادة  ،"موافقة الس الشعيب الوطين

رفع حالة  احلصار  اليت  يف الفترة اليت تلت و قد جاءت حالة الطوارئ هذه  مباشرة
و مع ذلك  فرئيس    ،ارة  بأا  جاءت مرتبة بعد حالة الطوارئ يف النص  الدستوريجتدر االش

و كما  ،بل أعلن حالة احلصار رغم أن هذه  االخرية  ،اجلمهورية مل يلجأ مباشرة حلالة الطوارئ
اليت سبقتها يف الترتيب املنصوص عليه يف   جاءت مرتبة بعد حالة الطوارئ ،سبقت االشارة إليه

   .1989من دستور   86  دةاملا
إن قرار اللجوء إلحدى الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية املتمثلة يف حالة 
الطوارئ مت مبوجب نص تنظيمي صادر على شكل مرسوم رئاسي و هذا يف شهر فيفري من سنة 

 ، حتول هذا النص التنظيمي إىل قانون حبيث صدر مرسوم 1993و لكن خالل سنة  1992
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ريعي يتمم النص السابق و ميدد حالة الطوارئ نظرا الستمرار عملية املساس بالنظام تش
  .     ، خالل سنة كاملة من تطبيق حالة الطوارئاو األمن العمومي، وعدم استقرارمه    العام 

و قد تركز مضمون التنظيم القانوين حلالة الطوارئ على مربرات املساس اخلطري باألمن العمومي 
   :مستمرة، حبيث مشلت تلك األحداث، املواطنني و السلم املدين، مما جعل هيئاتبصفة 

    .الس األعلى للدولة
    .رئيس احلكومة

    .الس األعلى لألمن
   .ريالس الدستو

، و هذا على 1992فيفري  9تعتمد حالة الطوارئ، و ذلك ملدة سنة ابتداء من يوم 
يث خولت املادتني ثالثة و أربعة من املرسوم، حق احلكومة يف كامل إحناء التراب اجلزائري حب

اختاذ كل إجراء ذو طابع تنظيمي لغرض حتقيق اهلدف املرتبط بإقرار حالة الطوارئ، كذلك ميكن 
على مستوى  ،و أيضا الوايل ،على مستوى التراب الوطين ،لوزير الداخلية و اجلماعات احمللية

         دارية تتضمن إجراءات لغرض احلفاظ على األمن العمومي قرارات إ ذإختا تراب الوالية،
و استرجاعه، و تناولت  املادة اخلامسة من املرسوم مسألة وضع أشخاص خطريين يف مراكز 
أمنية ، أما مسألة حتديد أو منع مرور األشخاص و السيارات يف أماكن و أوقات معينة و أيضا 

      ، فنظمتها املادة السادسة من املرسوم ...سخري  املؤسساتو السلع و ت نقل املواد الغذائية 
ذان و خولت صالحياا لكل من وزير الداخلية و اجلماعات احمللية و كذلك لوايل الوالية، و اللّ

ميكنهما أيضا اختاذ قرارات غلق العروض الترفيهية و أماكن االجتماعات و حىت منع املظاهرات 
و الطمأنينة العمومية و أيضا إمكانية حل االس احمللية أو اهليئات التنفيذية  ماحمللية املخلة  بالنظا

  .                   من نفس املرسوم 8و  7مادتني للاليت تعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية، طبقا 
أما املادة التاسعة من نفس املرسوم ، فخولت إمكانية تفويض وزير الداخلية و اجلماعات 

حمللية، اجليش لقيادة عمليات استتباب األمن على املستوى احمللي أو على مستوى دوائر إقليمية ا
على رفع هذه التدابري و اإلجراءات مباشرة مبجرد رفع و إاء حالة  11و قد نصت املادة  ،حمددة

  .     الطوارئ
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   1992حالة الطوارئ لسنة  تطبيقدوافع  : الفرع الثاين 
خذت أاليت  1996من التعديل الدستوري لسنة  91وارئ تناولتها  املادة إن حالة الط

حبيث  استندت إىل  ،1989من دستور   86سباب و املربرات املنصوص عليها يف املادة بنفس األ
و إليضاح ذلك  اكثر    .طها  بشرط  غائي و هو استتباب  الوضعتو رب  ،مربر الضرورة  امللحة
  44-92و منها املرسوم الرئاسي  رقم  1992اليت صدرت يف  ةبيقيالتط نلجأ  إىل النصوص

فما هي الشروط الشكلية و املوضوعية  .املتضمن إعالن حالة الطوارئ 1992فرباير  9املؤرخ يف 
دة  إلعالن هذه مأو ماهي الضمانات املعت .؟ستثنائيةلة اإلساسها إعالن هذه احلاأاليت مت على 

  .احلالة ؟
  

  مدى توافر اإلجراءات الشكلية:  ىلاألوقرة الف
  :و حددا كما يلي  1989من دستور  86نصت على هذه الشروط الشكلية املادة 

  .على لألمناجتماع الس األ -
  : من رؤساءكل استشارة 
  .احلكومة -
  .الس الشعيب الوطين -
                    .الس الدستوري - 

  . رئيس جملس األمة 1996من دستور  91و أضافت املادة 
 :جند ما يلي  44- 92املرسوم  حليثيات و عند حتليلنا  

  ... بعد اجتماع للمجلس األعلى لألمن... 
  بعد استشارة رئيس احلكومة ... 
  ... الدستوري رئيس الس...

متت استشارا  1989من دستور  86أي ان الشخصيات الرمسية املذكورة يف املادة 
   .يف تلك الفترة  حلّتلس الشعيب الوطين  نظرا لكون اهليئة التشريعية ماعدا  رئيس ا
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  جتماع الس االعلى لالمن ا شرط: أوال
اليت تلزم   1989من دستور  86أخذت باملادة  44-92املرسوم الرئاسي  حيثياتإن 

  :حبيث ذكرت ما يلي  ،على لألمنبأخذ رأي الس األ
  ... على لألمن س األو بعد اجتماع ال

تمثل يف ضرورة اجتماع ول املجراء الشكلي األن مرسوم حالة الطوارئ  استوىف اإلو هذا يعين  أ
 .ستثنائية حول  إعالن احلالة اإل منية  اليت أبدت رأيهااهليئة  األ

  
  شرط استشارة رئيس الس الشعيب الوطين  :ثانيا

غري إلزامي  يف املضمون  و لكنه اجباري  كذلك يعترب رأي رئيس الس الشعيب الوطين 
و ذلك  ،فإنه مل يذكر رأي اهليئة التشريعية 44-92يف الشكل و بالرجوع ملضمون املرسوم 

خرية  مت حلها و هذا ما طرح جدال كبريا  حول مدى مطابقة حالة الطوارئ لكون  هاته األ
 . 86لإلجراءات الشكلية  املنصوص عليها يف املادة 

  
  شرط استشارة رئيس احلكومة  :ثالثا

 مضمون لقد مت األخذ برأي رئيس احلكومة عند  إعالن حالة الطوارئ و ذلك يتضح من
 .املتعلق  بإعالن حالة الطوارئ  44- 92املرسوم الرئاسي 

  
  .إستشارة رئيس الس الدستوري شرط: رابعا

يناير  12بتاريخ ف. إن دستورية حالة الطوارئ مرتبطة برأي رئيس الس الدستوري
حل الس و إستقالة الرئيس  (أقر الس الدستوري حبالة شغور املؤسسات الدستورية  ،1992

و نص على أن املؤسسات اليت تتوىل السلطات الدستورية املذكورة يف  .) الشعيب الوطنـي
، ال بد و أن تسهرعلى ضمان  1989من دستور  153و  130، 24 ،25 ،129: املواد
نه منح أأي  » ...رارية الدولة و توفري الشروط الضرورية للسري العادي للمؤسسات استم

 ي رئيس أو قد ورد ر .جراءات اليت تتوىل تسيري املرحلة اخلطريةو اإل ،الشرعية للمؤسسات
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ا يعين ذو ه ،1992لسنة  44-92املرسوم الرئاسي رقم   نوضميف مالس الدستوري 
عالن حالة الطوارىء بعد استشارة إ متمتوفرا يف تلك الفترة حبيث  لزامي كانجراء اإلان اإل

  .رئيس الس الدستوري
  

  :ةشرط استشارة رئيس جملس االمـ: خامسا
لزامي يف إجراء إيضا أ، و ان كان هوا 1989هذا الشرط مل يكن موجودا يف دستور 

  .جباري يف املضمون إالشكل و غري 
  :كورة سابقاذستثنائية املإلو الشروط املتعلقة باحلالة او ما ميكن مالحظته على القيود 

 .ن مدة حالة الطوارىء طويلة نسبياأان البعض يرى ب •
ال حيتوي  44-92ستقالة رئيس اجلمهورية و حل الس الشعيب الوطين جعل املرسوم إان  •

 .على ارائهما
ة الطوارئ فإا تعود لشهر و بالرجوع للوقائع اليت صدر يف ظلها املرسوم الرئاسي املنظم حلال

، و هذا خالل فترة الس األعلى للدولة، أين وقّع رئيس الس على 1992فيفري من سنة 
و املتكون من إثىن عشرة مادة، و هذا لغرض احتواء األوضاع اليت  ،املرسوم املذكور سابقا

تنفيذية و املتمثلة يف كانت متدهورة يف ذلك الوقت، حبيث خولت املادة الثالثة منه السلطة ال
اليت هي من صالحيات اإلدارة، و ذلك قصد  ةاحلكومة حق اختاذ كل اإلجراءات التنظيمي

   :اإلستحابة للهدف الذي أعلنت من أجله و املتمثل على اخلصوص يف
  حتقيق استتباب النظام العام  -
   .ألمن األشخاص و املمتلكات ،ضمان أفضل وضع -
   .لمصاحل  العموميةمني السري احلسن لأت -

حبيث ال ميكن حتقيق أهداف أخرى غري تلك املذكورة يف املادة الثانية من نفس املرسوم 
الرئاسي و قد مت تعزيز و تدعيم هذا املرسوم الرئاسي بنص آخر وهو املرسوم التشريعي الذي 

 –لقهاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو غاتناول مضمونه إختاذ تدابري لوقف نش
  : و ذلك عتها و اختصاصهايمهما كانت طب
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عندما تعالنظام العام أو األمن العمومي أو السري العادي للمؤسسات أو املصاحل " ضر
  .         "العليا للبالد للخطر

و يضيف النص بأنه ميكن إختاذ التدابري املذكورة أعاله عن طريق قرار وزاري ملدة ال 
ع إمكانية رفع طعن وفقا للشروط و الكيفيات املنصوص عليها يف التشريع م ،تتجاوز الستة أشهر

  .اجلاري به العمل
و من خالل ما سبق يبدو أن املربرات اليت دفعت إلعالن حالة الطوارئ تتركز حول 

عتماد على مربر حالة الضرورة امللحة املنصوص ، حبيث أن تأزم الوضع دفع إىل اإلالوضع األمين
 92و  91و هي نفسها تلك املذكورة يف املادتني  1989من دستور  86ون املادة عليها يف مضم

  .         1996من دستور 
غري أنه إذا كانت املربرات القانونية إلعالا متوافرة يف مضمون الدستور سواء يف ظل 

، فــإن النقاشات تركزت 1996أو يف ظل التعديل الدستوري لسنة  1989دستور سنة 
يتم  91ل مدة حالة الطوارئ اليت حددت بسنة، حبيث أن متديدها طبقا ملضمون املادة خاصة حو

فقط بعد موافقة الربملان بغرفتيه، كما أن تنظيم هذه احلالة يتم مبوجب قانون عضوي طبقا للمادة 
   .1996من دستور  92

عن  و بالتايل و مبا أن هذه احلالة مت متديدها بنص تشريعي على شكل مرسوم صادر
، فإن إاء هذه احلالة إذا ما توفرت شروطها تكون بالضرورة 1993الس االستشاري يف سنة 

بنفس األشكال و اإلجراءات اليت أوجبت إعالا أي عن طريق نص قانوين يعرض على الس 
ا و هذ،من قبل رئيس اجلمهورية أوامرنائب أو باللجوء للتشريع  ب 20الشعيب الوطين باقتراح من 

تسمح له حبق اليت ، 1996من النص الدستوري لسنة  119بني دوريت الربملان  طبقا للمادة 
  . املبادرة بالقوانني مبا فيها تلك املتعلقة بإمكانية رفع حالة الطوارئ

 
   1992يف  حالة الطوارئاملعتمدة لتطبيق املوضوعية  مضمون القيود:  الفقرة الثانية

 :ذكر يف حيثياته  مربرينالذي  44-92بقا للمرسوم رقم طنتناول الشروط املوضوعية 
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  .املساس  اخلطري و املستمر  للنظام  العام املسجل يف العديد من نقاط التراب الوطين  -
 : التهديدات اليت تستهدف -
  استقرار  املؤسسات 
   املساس اخلطري و املتـكرر بأمن املواطنني   
  السلم  املدين  

الثانية  من املرسوم املذكور أعاله فحددت شرط ثالث و هو شرط غائي يتمثل  اما املادة 
   :من إعالن حالة الطوارئ أال و هو اهلدف يف
  .النظام العام باستتبا -
    .ضمان أفضل ألمن االشخاص و املمتلكات -
   .أمني السري احلسن  للمصاحل العموميةت -

أن إعالن حالة الطوارئ تسمح للسلطة  و هو ،كما  ميكن إضافة  شرط  موضوعي ثالث
      باختاذ كل االجراءات التنظيمية ) ووزير الداخلية و اجلماعات احمللية  ،احلكومة( التنفيذية  

و التدابري  الكفيلة  حبفظ النظام العام  أو استتبابه  عن طريق  قرارات وفقا لألحكام احملددة  يف 
مع املالحظة أن هذا  املرسوم  تضمن إثىن  ،جيهات  احلكوميةاملرسوم  و يف  إطار  إحترام  التو

  :مادة جاءت كما يلي )  12(عشر 
      يوم  من شهرا  ابتداء )  12(يف املادة االوىل حددت مدة إعالن الطوارئ  إثىن  عشر  - 

 .و ميكن رفعها قبل هذا امليعاد ،1992 فرباير 9
من إعالا و كذلك  اهليئات املكلفة فحددت اهلدف  10إىل  ...3و  2أما  املواد  

 .مل توضح بالتفصيل كيفية  رفع  حالة الطوارئ  11ن املادة أمع املالحظة  ،بتسيريها
  

شرط املساس اخلطري و املستمر بالنظام العام املسجل يف العديد من نقاط  التراب  - أوال
  الوطين 

ارئ و ذلك بسبب وقوع مت إعالن حالة الطو 1989من دستور  86ستناد للمادة باإل
 أحدثت اختالالت ،أعمال خطرية متثلت يف إحتجاجات و مظاهرات و اضطرابات داخلية
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و مل تتمكن السلطات العمومية من  ،عميقة يف النظـام العام و السكينة و االمن العام  
          حبيث انتشرت احداث شغب و عدوان على االشخاص  ،التحكم يف االوضاع االمنية املتدهورة

     حىت أن املؤسسات كادت أن تصاب بالشلل التام و اإليار  ،و املمتلكات العامة و اخلاصة
و ذلك بإعالن حالة الطوارئ ملواجهة التجاوزات  ،86و كان من الضروري استخدام املادة 

 .اخلطرية اليت مست بصفة مستمرة و متواصلة النظام العام عرب كافة أحناء التراب الوطين
  

رار املؤسسات و املساس اخلطري و املتكرر بأمن قشرط التهديدات اليت استهدفت است ثانيا
  املواطنني و السلم املدين

          إلــى مربر التهديدات اليت وقعت فعال ، 44-92لقد استند النص التنظيمي 
   :و استهدفت

  مؤسسات الدولة و أمن املواطنني  -
 : م حرق مقراتيث تــحب ،دينأضرت بالسلم املـ -
 البلديات 
 الدوائر 
   ...شركاتالو  ؤسساتامل 

  ... غتيال للمواطنني و العمال و املوظفني انتشرت عمليات اإل 
 .متوفرة إلعالن حالة الطوارئ 86و بالتايل كانت كل مربرات املادة 

  
ان أفضل و ضم ،ربط الغرض من إعالن حالة الطوارئ بغرض استتباب النظام العام -ثالثا

  أمن لألشخاص و املمتلكات و تأمني السري احلسن للمصاحل العمومية
جيب أن يرتبط بأهداف حمددة ال جيوز اخلروج عنها و إقرارها، إن إعالن حالة الطوارئ 

  :و هي
  استتباب النظام العام -
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  .ضمان أمن األشخاص و املمتلكات  -
 .تأمني السري احلسن للمصاحل العمومية -

صراحة  ا،ذه العناصر املوضوعية املذكورة سابقا و املمثلة حلالة الضرورة نصت عليهإن ه
الوسيلة الوحيدة لضمان  ،حبيث بقي هذا اإلجراء غري العادي ،44-92من املرسوم  02املادة 

  .أفضل أمن لألشخاص و املمتلكات
كام املادة أما فيما خيص هدف تأمني السري احلسن للمصاحل العمومية فإن اللجوء ألح

  : كانت أيضا بسبب التهديدات احلقيقية اليت مست  ،86
  .املؤسسات و املصاحل العمومية و عطلتها عن تقدمي اخلدمات للمواطنني

  
جراءات التنظيمية و التدابري الكفيلة حبفظ النظام العام و استتباب األمن دون اختاذ اإل: رابعا

  .خرىأأغراض 
  : يفجراءات التنظيمية متثلت اإل

 ،اختاذ قرارات من الوايل على مستوى الوالية ووزير الداخلية على مستوى التراب الوطين
قامة تنقلهم و حتديدها و ايضا فرض اإل مكانية وضع اشخاص يف مراكز أمن أو منعإتتضمن 

و منع املظاهرات و أماكن   قرارات غلق مؤقت لقاعات  الترفيهصدار إاجلربية و 
 ....جتماعاتاإل
  .مكانية حل االس  البلدية و الوالئية إ 

ن  على املستوى احمللي أما املؤسسة العسكرية فيمكنها القيام بقيادة عمليات استتباب األم
   .مي و ذلك بعد تفويض  من وزير الداخليةقليو اإل

جراءات املمكن اختاذها و عدم جواز اخلروج عن اهلدف الذي تلك بعض التدابري و اإل
 .أجله هذه االجراءاتوضعت من 

  
  شهرا  12حتديد  مدة حالة الطوارئ ب  :خامسا

 بعام و هذه املدة الزمنية  تشكل ضمانة هامة   ،الطوارئمدة حالة حددت  1فاملادة االوىل
 

                                                
  .1992فبراير  09المؤرخ في  44-92المادة األولى من مرسوم حالة الطوارئ رقم  -  1



 

 97 
 

حبيث ال جيوز  متديد حالة  ،و شرط ضروري  يعترب مبثابة قيد حيمي احلقوق و احلريات
 الطوارئ 

فهذا القيد الزمين يتوافق مع خصائص الضرورة اليت تتميز  ،عبإال مبوافقة ممثلي الش
و ال تطبق يف االوضاع  ،أي أا غري دائمة و تعاجل وضع مؤقت و غري عادي ،ة التأقـيتيخباص

   .العادية
  

املتعلق مبسامهة اجليش  1991ديسمرب  06املؤرخ يف  23-91قانون : املطلب الثالث 
  يف مهام األمن العمومي

مر مفروغ منه و منصوص عليه أل اجليش الوطين الشعيب ملواجهة عدوان خارجي ان تدخ
    صراحة يف دساتري الدول و كذلك يف املواثيق و العهود الدولية، اليت تسمح للدول باستخدام

حكام خمتلف الدساتري أوحداا العسكرية يف حالة احلرب الدفاعية، و هو ما عكسته مضامني 
عالا إستثنائية القصوى و اليت يترتب على تربت حالة احلرب من احلاالت اإلاجلزائرية اليت اع

   .جتميع كل السلطات يف يد رئيس اجلمهورية
ن جلوء و استعانة السلطة التنفيذية خبدمات اجليش الوطين الشعيب لغرض ضمان أما يف شأ

من يف الظروف مهام األ لوفة نظرا لكونأمن العمومي فهي حالة بالضرورة غري عادية، و غري ماأل
ذا ظهرت بوادر الفوضى إال إخرية ال يتم اللجوء اليها فهذه األ ،اجليش لوحداتالعادية ال تعود 

حداث شلل و عجز يف سري إو لكن مل تصل اىل درجة  ،من العمومياأل ديدستمرار يف و اإل
املدنية لطة فهنا ميكن وضع وحدات املؤسسة العسكرية حتت تصرف الس ،مؤسسات الدولة

 ،الوصول اىل فرض حالة طوارىءوضاع دون دارة لغرض التحكم يف مثل هذه األاملتمثلة يف اإل
  . و حالة احلصارأ

و لقد مت تنظيم الوظعية األمنية غري املستقرة، و لكن مل تصل إىل مرحلة احلالة اإلستثنائية 
 هذه الوضعية، 19911رب ديسم 06املؤرخ يف  23-91ذات اخلطورة القصوى، مبوجب القانون 

 
 

                                                
، المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية  1991ديسمبر  6المؤرخ في  23-91القانون رقم  -  1

  .63ة رقم األمن العمومي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري
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رغم ان الدستور ال املتعلقة بلجوء اإلدارة إىل اإلستعانة خبدمات اجليش الوطين الشعيب،  
منه، أي ال توجد ضمن الصالحيات غري العادية،  93و ال يف املادة  92-91ينص عليها يف املواد 

املؤرخ يف  23-91: نون رقمحكام القاألرئيس اجلمهورية، فانه ميكن اضافتها و استنتاجها من 
ة االمن العمومي خارج املتعلق مبسامهة اجليش الوطين الشعيب يف مهام محاي 1991ديسمرب  26

من دستور  86/87حكام املادتني أىل إ حيثياته و قد استند هذا القانون يف ،ستثنائيةاحلاالت اإل
، وان كان يصعب )1996 من دستور 93- 91( عالهأ، و اليت تقابلها املواد املذكورة 1989

ا ال تبعد عنه و ال ميكن ان إستثنائي فعادية، يف النظام القانوين اإلغري التصنيف هذه احلالة 
من قرارها هو محاية األإضمن الظروف العادية، و ذلك لكون غرضها و اهلدف من  نفتص

حلالة تطبيق ظهر ك 91/23:العمومي، يف الظروف غري العادية، بدليل ان هذا القانون رقم
جليش دارة اللجوء خلدمات استثنائية هي اليت حتمت على اإلاحلصار، وان هذه الظروف اإل

فها يف حالة ن هذه احلالة يستحسن تصنيإف ،و حسب شيهوب مسعود من العمومي،لضمان األ
لتدعيم ا جاءت أل وىلىل األإقرب أ أا لوو ،  1ستثنائية و احلالة العاديةوسطية بني احلالة اإل

من املرسوم  02حبيث نصت املادة  ،حالة الطوارىءو هو جله أالغرض الذي و ضعت من 
  .على مصطلح حالة الضرورة القصوى 23-91التطبيقي للقانون 

   ،و قد حدد هذا القانون احلاالت و الدوافع اليت تربر جلوء االدارة اىل السلطة العسكرية
  :من القانون و هي 03و  02وردته املادتني أو تتمثل فيما 

  .ذات اخلطورة االستثنائيةالنكبات العمومية و الكوارث الطبيعية او الكوارث  -
  .حالة املساس املستمر باحلريات الفردية و اجلماعية -
    و شروط اخلروج ، و دد حرية التنقل ،تنذر باخلطر ،حالة املساس بالقوانني و التنظيمات -

   .الوطين ىل الترابإو الدخول من و 
دارة املدنية ا تسمح بتوسيع سلطات اإلإفرت، فذن فهذه احلاالت و املربرات مىت توإ

جراء، و حالة لة احلصار، لكن الفرق بني هذا اإلستعانة بالوسائل العسكرية املعروفة، يف حالإل
 اأمين و كاألتبقى هي نفسها املسرية للوضع  دارة املمثلة للسلطة املدنيةن اإلأ يكمن يفاحلصار، 
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لعسكرية بينما يف حالة ستعانة بالوحدات ابينما هلا احلق يف اإليف ظروف عادية،  
تتحول  ،من العمومينياملتعلقة حبفظ النظام و األ ،)دنيةالسلطة امل( دارةن صالحيات اإلإاحلصار، ف

  .كريةىل السلطات العسإمن السلطات املدنية 
 الوطين الشعيب ستعانة خبدمات اجليشلإل ةداروء اإلجلحالة  ه يفنأىل إشارة جتدر اإلو

منية، لكنها مل تصل اىل درجة استخدام املواد وضاع األاخلطورة اليت بلغتها األ يرجع اىل درجة
  .من الدستور 93و  91

  
من يف مهام محاية األللمسامهة الوطين الشعيب  لجيشل اللجوءحالة ظهور  :االول  رعالف

    :العمومي
التصنيف القانوين هلذه الوضعية جيعلها تقترب من السلطات االستثنائية املتمثلة يبدو ان 

   :يف
   .ئالطوار ةحال -
   .احلصارحالة  -
   .احلالة اإلستثنائية -

سس القانونية اليت ، ذلك انه بالرجوع للحيثيات و األالة العاديةو هذا ألا أكثر من احل
، جندها ترتكز 1991ديسمرب  06: املؤرخ يف 23-91: اعتمد عليها املشرع يف القانون رقم

  : على املواد التالية
  .1996من التعديل الدستوري لسنة  24و تقابلها املادة  1989من دستور  23املادة  -
  .1996من التعديل الدستوري لسنة  91املادة  تقابلها و  1989من دستور  86املادة  -
  .1996من دستور  93املادة و تقابلها  1989من دستور  87املادة  -

  : جندها تنص على ما يلي 1989من دستور  23يتعلق مبضمون املادة  ففيما
   ."الدولة مسؤولة عن امن كل مواطن و تتكفل حبمايته "

 ،كثر دقةأكثر وضوحا و أمن التعديل الدستوري  24بينما جند مضمون صياغة املادة 
من عت األفهذه املادة وس ،شخاص و املمتلكاتألمن الى أن الدولة مسؤولة عأحبيث نصت على 

شخاص فهي ألحبيث نصت على ضرورة قيام الدولة حبماية ممتلكات ا ،شخاصىل ممتلكات األإ
من املواطن كشخص طبيعي، بل متتد املسؤولية حىت اىل ممتلكاته الثابتة او أمسؤولة ليس فقط عن 
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اليت قصر فيها املشرع  1989من دستور  23ة املنقولة، و هذا على عكس ماكان سائدا يف املاد
  .على املواطن دون املمتلكات ،مسؤولية الدولة ،الدستوري

، 1996من دستور  93و اليت تقابلها املادة  ،1989ور تمن دس 86مضمون املادة أما    
 أوعالن حاليت الطوارىء إاليت تستدعي  يتعلق حبالة الضروة  1989من دستور  86نص املادة ف

من التعديل الدستوري  91: صار، لغرض فرض استتباب الوضع و يقابل هذه املادة النص رقماحل
مع بعض  1989من دستور  86حبيث اعادت صياغة نفس مضمون املادة  ،1996لسنة 

مة و ضرورة تنظيم حاليت الطوارىء ي جملس األأضافات الشكلية املتعلقة بطلب رالتغريات و اإل
  .عضوي و احلصار مبوجب قانون

من التعديل الدستوري  93و تقابلها املادة  ،1989من دستور  87مضمون املادة و يف 
ستثنائية و ذلك قرار رئيس اجلمهورية للحالة اإلإيدور حول  87ان مضمون املادة  ،1996لعام 

   :ذا ما كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك ان يصيبإ
    .مؤسساا الدستورية -
    .استقالهلا -
   .سالمة تراا -

من مضمون التعديل الدستوري لسنة  93حكام املادة و كذلك نفس الشيء بالنسبة أل
  يف حالة وجود خطر داهم يوشك ان يصيب  ،ستثنائيةحبيث تناولت احلالة اإل 1996

  مؤسسات البالد الدستورية  -
  استقالهلا  -
   .سالمتها الترابية -
وهي جملس االمة عن طريق  ،اجلديدة املتمثلة يف الغرفة الثانية ي اهليئة التشريعيةأضافة رإمع  -

  .رئيسها
وىل من األ احليثية يف انه بالرغم من ورودمها 87و  86املادتني هاتني  و ما يالحظ على

املتعلق مبسامهة اجليش الوطين الشعيب يف مهام محاية االمن  23-91: النص التشريعي رقم
 86حكام هاتني املادتني أتنص على عدم املساس ب ،ة من هذا النصالعمومي، فان املادة الثاني
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ذه الوضعية ال تتعلق ثناء اللجوء لوحدات اجليش الوطين الشعيب، و هذا يعين ان هأ، 87و  
 ستثنائية، و بالتايل فالتساؤلو احلصار او احلالة اإلأستثنائية اخلاصة بالطوارىء باحلاالت اإل

  .كن تصنيف هذه احلالة؟ية وضعية ميأيف  ،املطروح
بتحليل الغرض من اللجوء هلذه احلالة و كذلك  تكون التساؤلجابة على هذا ان اإل

ن تفصيل الشروط الشكلية للجوء هلذه احلالة ميكننا من أباعتبار  ،عالاإو دوافع  مربرات
و حىت أىل اجياد تصنيف هلا ضمن الصالحيات غري العادية او الصالحيات العادية ؟ إالوصول 

  .وضعها يف حالة وسطى بني ذلك
 ،يتطرق هلا فإن املشرع نظمها مل ،دستورالو رغم  ان  ،هذه احلالة  اليت تعترب غري عادية

املتعلق مبسامهة  اجليش لبشعيب  ،1991ديسمرب  6املؤر خ يف  23- 91القانون  رقم   ،مبوجب
ذه احلالة ؟  و هل ميكن تصنيفها فعال  قراراإل مىت يتم ف ،اية االمن العموميمحيف مهام  ،الوطين

و اليت يستخدمها عند حدوث ظروف  ،لرئيس اجلمهورية صالحيات غري العاديةضمن ال
  لوفة ؟ أام أاحالة عادية ال ترقى إىل مرتبة االوضاع غري امل  .استثنائية؟

جنده يستند   ،بالرجوع للحيثيات اليت اعتمد عليها املشرع يف  إعداد  هذا النص القانونية
اللتان تتناوالن  الصالحيات غري العادية    ،19891دستورمن  87و  86إىل احكام املادتني 

لكن صياغة كل منهما  ال تذكر هذه احلالة اليت يبدو أا جاءت لتدعم  ،لرئيس اجلمهورية
 أي بعد صدور  6/12/1991صدر يف  23-91باعتبار أن القانون  رقم  ،تطبيق حالة احلصار

و لكن  بقيت   ،1991سبتمرب  22: هت يفنتو اليت ا ،1991يونيو  4مرسوم حالة احلصار يف 
اليت تتطلب إعالن إحدى  ،أوضاع البالد يف خطورة مل تصل إىل درجة  اخلطورة القصوى

ر شؤونه  السلطة سيالذي  ت، و ال  إىل درجة  الوضع العادي   ،احلاالت االستثنائية الشديدة
  .بوحدات اجليش  الوطين الشعيب، دون االستعانة .....) الوايل ، وزير الداخلية (  ،املدنية

هو ذلك النص الصادر  ،املسري  هلذه احلالة ،لص إىل أن النص القانوين  الوحيدخن من هنا
 البحث يف دوافع  ،حناول ،و بالتايل ،حالة احلصار، بعد صدور مرسوم ،1991ديسمرب  06يف 

 .ر هذا القانون صداإو مسببات  
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  :من العمومياجليش الوطين الشعيب  لضمان األ خبدماتاإلستعانة دوافع : الفرع الثاين 
الذي يسمح للسلطة  التنفيذية  هذا النص القانوين إصدار إن معرفة دوافع و اسباب

تتضح ، لغرض محاية و ضمان األمن العمومي ، باللجوء خلدمات اجليش الوطين  الشعيب 
و أيضا  32- 91القانون رقم  االيت استند عليه ،ث و التفصيل يف احليثيات الشكليةبالبح

-115- 87-86 املواد  و ) 4، 3، 1(لفقرات ا  81و  ،23و هذا من خالل املواد مضمونه، 
  .19891من  دستور  116-117

جندها جتعل الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن  و تتكفل حبمايته  23بالرجوع  للمادة  
يف توزيع   ،وىل فإا تتكلم عن اختصاص  رئيس احلكومةيف فقرا األ 81ما املادة أ ،يف اخلارج

    و يسهر على تنفيذ القوانني، الصالحيات بني اعضاء احلكومة مع احترام االحكام الدستورية
   .راسيم التنفيذيةفإن رئيس احلكومة يوقع امل، بينما يف الفقرة الرابعة ،و التنظيمات يف الفقرة الثالثة
سدان جوهر الصالحيات غري العادية لرئيس جت ،فإما 87 و 86و خبصوص املادتني 

  .سلطات الضرورة املتمثلة يف حاليت الطوارئ و احلصار 86اجلمهورية حبيث تتناول املادة 
الت  فتتعلقان باا ،117 و115املادتني  اام  ،احلالة االستثنائية 87بينما تتناول  املادة 

 جل  الذي يصدر فيه رئيس اجلمهوريةين إضافة  إىل األالس الشعيب الوط ،اليت يشرع فيها
يف  ،للسلطة  التنظيمية ،فتنص على ممارسة رئيس اجلمهورية 116ما املادة أ ،النص التشريعي

  .املسائل غري املخصصة للقانون
من دستور  87و  86و  23: اصة املوادخاملذكورة أعاله و  ،من خالل حتليل هذه املواد

ركز على اجلانب االمين و ضرورة استخدام رئيس اجلمهورية  تفإننا جندها  ، 1989
أو حالة الطوارئ  صارإحدى حاالت الضرورة كحالة احل ،للصالحيات غري العادية مثل إعالن 

و هي توفري  ، و هذا لتحقيق غاية  واضحة للجميع و ضرورية للكل ،و حىت  احلالة  االستثنائية
من  كل مواطن بل أباعتبار  أن الدولة  اجلزائرية مسؤولة عن   .من لكل  مواطن جزائرياأل

 .تتكفل حبمايته حىت يف اخلارج
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  :فيتمثل يف ،من الدستور 87و  86أما الغرض من اللجوء للمادتني 
    .و الوضع منحتقيق   إستتباب األ -
   .مةاحلفاظ على استقالل  األ -
   .يف  اجلمهورية املؤسسات  الدستوريةفاظ على احل -

    ،ستثنائيةتخدام رئيس اجلمهورية للسلطات اإلهداف باسو بالطبع يتم حتقيق  هذه األ
  .ستثنائية خريا احلالة اإلأو  ،و هي إما حالة الطوارئ أو حالة احلصار

ساسا على أ يركز  ،  1991ديسمرب  06ن النص القانوين الصادر يف أ ،من هنا يتبني
   :ضرورة  كوسائل  غري عادية  يستخدمها رئيس اجلمهورية لتحقيق غرض وحيدالسلطات 

مة  الوضع و احلفاظ على استقالل األ  من املواطن  و اتمع  و حتقيق استتبابأاحملافظة  على  -
   .و مؤسساا اجلمهورية

هذا   1991اليت اعلنت  يف  حبالة احلصار بدو  أن هذا النص التشريعي مرتبطو بالتايل  ي
و . باعتبار أن كال الوسيلتني تستهدفان حتقيق أمن املواطن و اتمع معا ، إن مل يكن مكمال هلا

، 23- 91من القانون رقم  04إىل ...02،  01هو ما يتجلى من خالل مضمون  املواد رقم 
و  ،ستثنائيةج احلاالت اإلخار ،من العموميمهام األيف اجليش الوطين الشعيب  املتعلق مبسامهة

  : كما يلي     نفصلها
جله أحددت بوضوح اهلدف  الذي جاء من  23- 91وىل  من القانون رقم إن املادة األ 

يف القيام   ،اجليش الوطين الشعيب ،أال و هو حتديد شروط مسامهة قوات ،هذا النص التشريعي
الغاية من  اصدار هذا  ،الثانية من القانونبينما  وضحت أكثر املادة  ،من العموميمبهام محاية األ

  : النص  أال و هي 
   .محاية  السكان و جندم -
   .توفري االمن االقليمي -
  .ن ــــحفظ االم -

     من نفس القانون فقد  وسعت مهام وحدات اجليش الوطين  الشعيب  ثة،ما املادة الثالأ
 :إىل ااالت  التالية  ،و تشكيالته
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  العمومية  النكبات - 
  .الكوارث  ذات  اخلطورة االستثنائية أوالكوارث  الطبيعية  - 
خارجا عن نطاق   منته  و إعادته و ذلك عندما  يكون  هذا األنصياو من العمومي حفظ  األ -

  .السلطات و املصاحل املختصة عادة 
تلكات يف حالة شخاص  و املمو اليت قد يتعرض هلا أمن األ ،وجود  خماطر جسيمة  أو متوقعة -

و حداث اجليش الوطين  الشعيب  ،املساس املستمر  باحلريات  اجلماعية أو الفردية بل ميتد عمل
   :إذا ما وجد أخطار  إىل

  محاية حرية تنقل االشخاص  و االموال و امنهم  -
  .أمن  التحهيزات االساسيةمحاية  -
   د  الوطنية ضد كل اشكال التهريب حفظ  املوار -

  .قامة به و اإل  فة إىل شروط الدخول إىل التراب الوطين و اخلروج منهضاباإل
يش الوطين  الشعيب و دوافع اللجوء خلدمات  اجل  ،و من خالل ما سبق  جند ان مربرات

  : سباب  و الغايات التالية تتمثل  يف األ
و ذلك  ،المن العموميالقيام باملهمة الطبيعية و اليت تدخل يف اختصاصاته املعتادة و هي محاية ا -

  .خارج احلاالت االستثنائية
 . و جندم  و محاية  االمن االقليمي للبالد و حفظ  االمن ،التدخل حلماية السكان -
و كوارث طبيعية ذات خطورة استثنائية تدعو إىل جتنيد وحدات  ،حدوث نكبات عمومية -

  .اجليش الوطين الشعيب
و ذلك عندما يكون هذا الوضع خارج عن نطاق   ،عادتهحفظ األمن العمومي  وصيانته و إ -

  .السلطات و املصاحل املختصة يف ذلك
  .حدوث خماطر جسيمة و متوقعة احلدوث اليت قد يتعرض هلا أمن االشخاص  و  املمتلكات -

تربر  ،سباب أخرىأحالة املساس املستمر و املتواصل  باحلريات اجلماعية او الفرضية و هناك 
 و ذلك يف حالة وجود خطر يهدد حرية تنقل االشخاص  ،ت اجليش الوطين الشعيبتدخل وحدا

  .و االموال و امنهم  و أمن التجهيزات االساسية 
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شروط الدخول إىل  إىلضافة شكال  التهريب باإلأو كذلك حفظ املوارد الوطنية ضد كل 
  ائرة حدودية واحدة أو اكثر خل دو كل هذا يتم دا ،قامة بهلتراب الوطين  و اخلروج منه و اإلا

ال يتم إال بتوفر املربرات و الدوافع املذكورة ،إذن فاللجوء خلدمات اجليش الوطين  الشعيب
و بالتايل  23-91أحكام  القانون    ، أعاله  و هذا  الدوافع  تعترب ضمانات ضرورية  لتطبيق

ال وفقا لقيود مذكورة يف نفصل ضمانات اللجوء للجبش باعتبار ان هذه الصالحيات ال تتم إ
مهام حفظ النظام العام يف الظروف العادية تعود  و هذا لكون،  23-91مواد النص التشريعي  

 .من العموميو األ مإىل مصاحل االمن املختصة يف التسيري العادي للنظام العا
  
   الشكلية وضوح القيود : وىلالفقرة األ

و ال  ،1989يف مضمون مواد دستور مباشرة ال تتضح ان الشروط الشكلية هلذه احلالة 
 ، و هذا على عكس الشروط الشكلية املتعلقة حباليت الطوارىء 1996يف التعديل الدستوري لسنة 

    من الدستور،  91،92،93و احلصار و اليت مت النص عليها، بوضوح كبري يف مضمون املواد 
، و كذلك املرسوم 23- 91ىل القانون إ أن معرفة هذه القيود الشكلية جيعلنا نلجإو بالتايل ف
  .1991ديسمرب  21الصادر يف 

د االستعانة خبدمات اجليش قيجنده  ،23-91حكام النص التشريعي رقم أل و بالرجوع 
يف مهام محاية االمن العمومي مبجموعة من القيود الشكلية متيزها عن  ، الوطين الشعيب للمسامهة

و ايضا فرضت توفرها و هذا حىت ال ختتلط  مبهام  ،ت االستثنائيةتلك القيود املطلوبة يف احلاال
اليت تتوىل  توفري  االمن العمومي  يف احلاالت العادية  اليت ال تصل فيها االوضاع  ،السلطة املدنية

فهذه  االوضاع هي تلك احلاالت املتميزة   ،إىل ازمات خطرية دد وجود الدولة و مؤسساا
   :مرة و متواصلة ددمست ،بوقوع حوادث

  .أمن املواطن -
   .تراب البالد -
  .موارده و ثرواته الطبيعية -

 :و تتمثل هذه القيود الشكلية فيما يلي
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 إختاد رئيس احلكومة لقرار اللجوء خلدمات  اجليش الوطين الشعيب و تشكيالته لتحقيق االمن -
  .العمومي 

 .كرية املختصة االستشارة املسبقة للسلطات املدنية و العس -
 

  : اختاذ قرار اللجوء خلدمات اجليش الوطين الشعيب من قبل رئيس احلكومة: أوال 
يلزم اختاذ قرار  23-91فهذا  القيد الشكلي الوارد يف املادة  الثانية من القانون رقم 

 سلطةرئيس احلكومة  باعتباره ميثل  ال من قبل يباللجوء ملسامهة وحدات اجليش الوطين  الشع
   و كذلك  توقيع  املراسيم  التنفيذية   ،املدنية و يتوىل السهر  على تنفيذ القوانني و التنظيمات

حبيث  ،ول عن السياسة  العامة للحكومةاملسؤول األ هو تطبيق برنامج حكومة يف امليدان باعتبار
عالن قرار اللجوء و بالتايل فمن الطبيعي جدا ان يتوىل صالحية إ ،يلزم بتقدمي بيان عنها كل سنة

البالد و ذلك  و احلفاظ على ثروات ،إىل خدمات اجليش الوطين الشعيب لضمان االمن للمواطنني
 ،ستثنائية درجة  اللجوء إلحدى احلاالت اإلو اليت مل تصل إىل ،ةبوضاع املضطريف مثل هذه األ

  خرى اهليئات األ مندون غريه  ،ختصاص فيها لرئيس اجلمهوريةخرية يعود اإلباعتبار أن هذه األ
فيكون بواسطة  مرسوم  تنفيذي يتم االستناد  ،أما شكل القرار املتخذ من رئيس احلكومة

اليت تنص على أن تطبيق أحكام  ،)7( السابعة و ال سيما املادة 23-91فيه إىل أحكام القانون 
 .تهاورقاب ،هذا النص التشريعي تتم حتت مسؤولية  السلطة املدنية النص

  
  ستشارة املسبقة للسلطات املدنية و العسكرية املختصة القيد الشكلي املتعلق باإل: انيا ث

وضاع اليت ادية و لكن مل تتصل إىل درجة  األمبا ان هذه  احلالة  تتميز بوضعية  غري ع
  فإنه من الضروري طلب رأي  السلطات املدنية  ،دد بإحداث  شلل  تام يف مؤسسات البالد

عن طريق املديرية العامة لألمن  ،مين  مثل  وزارة  الداخليةية املختصة يف اال األالعسكرو 
حول  تلك االوضاع حبيث  ان التقارير املقدمة يف  ،و كذلك  رأي اجلهاز العسكري ،الوطين

شكل  أراء من قبل أعلى املسؤولني يف السلطات املدنية و العسكرية هي اليت جتعل رئيس 
 أم يكتفي ،ملسامهة وحدات  اجليش يف حتقيق االمن  العمومي أيقرر ما إذا  كان يلج ، احلكومة
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من العادية اليت تتوىل عمل أجهزة األبو كذلك  يكتفي  .بتطبيق وسائل القانون العادي 
  .من  العمومي يف البالد احلفاظ  على  النظام العام  و األيوميا  

يف نفس الوقت حبيث تشكل  واضحة و دقيقة، و الواقع أن هذه الشروط الشكلية
احترامها و توفرها قبل اللجوء لتطبيق أحكام القانون رقم  ،ضمانات هامة جتعل من الضروري

   .1991ديسمرب  6املؤرخ يف  23- 81
فرئيس احلكومة ال ميكنه اللجوء مباشرة  هلذا  القانون إذا مل تكن هناك  وقائع  و 

كما أن أختاذ القرار يكون يف شكل نص  ،واطن و البالد معاأمن امل دد ،أحداث متواصلة
  ) . 231-91من القانون   8املادة ( تنظيمي  يشارك  فيه كل جملس الوزراء 

تطبيق هذه احلالة، بدون احلصول على اراء مسبقة  ،ذلك ال ميكن لرئيس احلكومةك
قائد  ،وزير الدفاع ،ماعات  احملليةيف وزير الداخلية و اجل ،للسلطات  املدنية و العسكرية املتمثلة

ديسمرب  21من املرسوم الرئاسي  الصادر يف  4و  3املادتني ( اركان اجليش الوطين الشعيب 
املتمثلة  ،ضف  إىل ذلك  أن عمل وحدات اجليش يتم حتت مسؤولية السلطة املدنية  .) 1991

  .وزير الداخلية و اجلماعات احمللية و على املستوى الوطين  يف   ،على املستوى احمللي يف الوايل
رئيس  منيف تطبيق  هذه احلالة فإن إعالا يتم  بقرار ،ت املتبعةاجراءن دائما اإلأو يف ش

مع املالحظة  )  07املادة ( اليت  أعلنتها  ،احلكومة و كذلك إائها يتم من قبل نفس الشخصية
  .ة العسكرية تبقي من اختصاص  السلط ،أن وسائل تنفيذ هذا التدخل

جراءات للرقابة اجلزء املتعلق مبدى خضوع هذه اإل و سنحاول  تقييم هذه احلالة يف
  .القضائية

شكل ضمانة قوية حلقوق و حريات و مع ذلك ميكن القول بأن هذا النص التشريعي ي
        و هذا لكون الشروط الشكلية و املوضوعية سواء املسبقة أو البعدية حمددة بدقة ، فراد األ

   :و موضوعية كبرية و ال تقبل التأويالت فالشروط املوضوعية تتمحور حول
 محاية أمن  السكان  -
 
 
   

                                                
، المتعلق بمساھمة الجیش الوطني الشعبي في حمایة 1991دیسمبر  06المؤرخ في  23-91من القانون  8المادة  -  1

  .األمن العمومي
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  .محاية أمن البالد -
  ستثنائية  لكوارث الطبيعية  ذات اخلطورة اإلمواجهة ا -
  .قتصاد من التهريبمحاية اإل -

و ذلك  ،السلطة التشريعية القانون مت إعداده من هذاأما الشروط الشكلية املسبقة فإن 
و مشاركة السلطة التنفيذية و رقابة الس الدستوري و عند تطبيقه  فال بد من استشارة   بقانون

لزامية  يف حاليت  على عكس  الشروط الشكلية غري اإل السلطتني  املدنية و العسكرية و هذا
 .الطوارئ  و احلصار

  
  عية املوضوواقعية القيود :  ثانيةالفقرة ال
ن أ ، علىعالهأليه إشارة كما سبقت اإل 1989من دستور  23تكلم نص املادة  
حىت يف اخلارج، اما مواطنيها من كل مواطن تقع على عاتق الدولة اليت تتكفل حبماية أمسؤولية 

، فوسعت من مفهوم االمن ليشمل املواطن 1996من التعديل الدستوري لسنة  91املادة 
   .ممتلكاتهضرورة قيام الدولة حبماية  كدلككشخص طبيعي، و 

ميه عن طريق حتفمضمون هذه املادة جيعل الدولة مسؤولة عن محايته، و لكن مىت  ناذ
  وسائل القانون العادي و باجهزة الدولة املدنية؟

  و مىت حتميه بوسائل القانون االستثنائي و ذلك باللجوء للمؤسسة العسكرية ؟
و أ 1989ون مواد النص التأسيسي سواء دستور ان توضيح ذلك ال يظهر يف مضم

، و هلذا كان من الضروري اللجوء اىل حتليل مضمون النص 1996التعديل الدستوري لسنة 
من الدستور، و ان  23الذي جاء تطبيقا لنص املادة  23- 91: التشريعي و هو القانون رقم

وء السلطة املدنية، خلدمات اجليش كانت املالحظة اجلديرة باالشارة يف هذا اجلزء، هو ان حالة جل
الوطين الشعيب لتحقيق االمن العمومي ال ميكن ان تصنف ضمن االوضاع العادية اليت تتوىل فيها 
اجهزة االمن املختصة يف توفري االمن و السكينة و اهلدوء لكافة املواطنني كما ال ميكن تصنيفها 

 ىء او احلصار و احلالة االستثنائية، ذلك ان هذهضمن احلاالت االستثنائية املتعلقة حباليت الطوار
 ان   بل  خطري بشكل  مهددين   ،يكون فيها النظام العام و االمن العمومي ،احلاالت االستثنائية 
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مؤسسات الدولة تكون مهددة بالشكل ان مل نقل مشلولة، حبيث تصبح هذه املؤسسات، او 
القانوين  لنظامل و تستدعي اللجوء، فوراستقالل تراب الوطن تعيش اوضاع غري طبيعية، إ

  .ستثنائياإل
من العمومي فان السلطة اجليش الوطين الشعيب يف توفري األما يف ظل مسامهة أ

، تبقى تسري هذه االوضاع و ذلك بوسائل القانون العادي، و هذا دون )...احلكومة(املدنية،
دمات اجليش الوطين الشعيب و هذا فقط استخدام النظام القانوين االستثنائي و مع ذلك تستعني خب

ثري أىل درجة التإعمال و تصرفات مل تصل أمن املواطن و املمتلكات بأيف حالة استمرار ديد 
  .على السري احلسن للمؤسسات الدستورية للبالد

مبهام  لغرض متكني اجليش الشعيب الوطين من القيام ،تتمثل الشروط املوضوعية الالزم توفرهاو 
 :ن العمومي يف القيود التالية االم
  

و جندم و محاية  شرط محاية االمن العمومي خارج احلاالت االستثنائية و محاية السكان: أوال
  االمن االقليمي و حفظ االمن

   :و مسامهته يف، إن تدخل اجليش الوطين الشعيب 
  .محاية االمن العمومي -
   .و جندم محاية السكان -
   .قليمي و حفظ االمنمحاية االمن اال -

دارة هي و هذا باعتبار أن السلطات املدنية املتمثلة  يف اإل ، يتم يف الظروف العاديةال
 ،و جندم ،و محاية السكان ،من العمومي  و احلفاظ على النظام العاماملختصة حبالة تسيري األ

ال  ،ع  املذكورة  أعالهاملتعلقة باملواضي ،كما  أن تدخل  اجليش و مسامهته  يف هذه العمليات
من دستور   87و  86حكام  املادتني حبيث  يتم باللجوء أل .يتم يف الظروف اخلطرية جدا

و بالتايل ، 1996من التعديل الدستوري لسنة  93و  91و اللتان تقابلهما  املادتني  ،1989
 للحفاظ على اليت تسمح  باللجوء خلدمات اجليش الوطين الشعيب ،يطرح التساؤل حول الوضعية

 االمن العمومي؟
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جندمها حتددان شروط  23- 91األوىل و الثانية من القانون ، بالرجوع ألحكام املادتني 
ستثنائية ن العمومي و لكن خارج احلاالت اإلمسامهة اجليش يف القيام باملهام اخلاصة حبماية االم

هوب مسعود يف مقال له مبجلة مفهوم هذه الوضعية شي تناولو قد  ،املنصوص عليها يف الدستور
   :1القانون جلامعة قسنطينة

كرية  اليت  نعرفها سدارة إىل الوسائل العهذه احلاالت  تتسع وسائل عمل اإل يف مثل 
ن السلطات أهو  ، غري أن الفرق كما  هو األمر عليه يف حالة احلصار،فقط يف حالة احلصار

و لكن فقط  حيق هلا استعمال   ،ن العموميمعلى األ هي اليت تسري حالة السيطرة املدنية
فإن صالحيات احلفاظ  على االمن العمومي   ،بينما يف حالة احلصار ،الوحدات العسكرية

  .تسحب  من السلطات املدنية و حتول إىل السلطات  العسكرية
 ،23- 91تطبيقا  للقانون  1991ديسمرب  21املرسوم  الرئاسي الصادر يف  ،و قد حدد

و سنوضح  لضمان االمن العمومي الوطين الشعيبفيات جلوء االدارة املدنية إىل اجليش شروط وكي
  .الشروط الشكلية الستخدام  هذه احلالة يف الفقرة الثانية من هذا املطلب  ،فيما بعد

  
خطورة  كوارث طبيعية أو كوارث ذات حدوث حالة وقوع نكبات عمومية و شرط :ثانيا

  استثنائية 
إمكانيات  ، نون  وسع  من عمل اجليش إىل الكوارث الطبيعية اليت تتجاوزإن هذا  القا 

ن اجلزائر أخاصة و  ،...وزارة الداخلية ماية املدنية وحلو قدرات  السلطات املدنية املختصة كا
و أيضا يف  عني   1980صنام يف ألمثل تلك اليت حدثت يف ا ،تقع يف حمور نشيط يشمل الزالزل

، جدراته يف  زلزال  الشلف رغم أن حجم  الزلزال ـ، و قد أثبت اجليشسبومرداو  شنتوتيم
  .و ذلك  بالطبع حتت إشراف السلطات املدنية ،فإن اجليش حتكم يف الوضعية، كبريا كان 

إذ متس بالواقع  ،هي أيضا  ذات خطورة استثنائية ،إن النكبات و الكوارث  الطبيعية
فتم استغالهلا   ،م من وضعية اجتماعية مل يتم التكفل اللمواطن و ك ،االجتماعي و االقتصادي

      أكثر من ضرورة    ،و بالتايل فمسامهة اجليش يف مثل  هذه االوضاع ،يف أغراض  سياسية
 .و ذات فائدة  كبرية  لتحقيق استقرار البالد و مؤسساا الدستورية

  
                                                

  .48یھوب، المرجع السابق، ص مسعود ش -  1
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عادته يصبح خارج عن نطاق إفظ االمن العمومي و صيانته و ح شرط حالة كون  :ثالثا
  السلطات و املصاحل   املختصة املعتادة 

       ،هذا الشرط له عالقة وطيدة بالشرط االول و املتعلق باحلفاظ  على االمن العمومي
املختصة ، و هذا الشرط يف العادة  هو عبارة عن حالة يعود  االختصاص  فيها  للسلطات املدنية 

مور  و تصل إىل  وضعية شبه األ و لكن قد تتطور ،و النظام العمومي باحلفاظ اليومي على االمن
و ال  يف   ،أي وضعية وسطى ال ميكن تصنيفها  يف  حالة  احلصار أو حالة الطوارئ  ،خطرية 

  .1991جوان  04و دليل ذلك  أن تطبيق هذه احلالة  جاء بعد حصار  ،احلالة العادية
اجليش  و ال تلجأ خلدمات تكتفي خبدمات  مصاحل االمن،ادية  و ألن االدارة يف احلالة الع

       لضمان االمن العمومي فاالمر إذا يتعلق حبالة وسطى  بني احلالة االستثنائية ،الوطين الشعيب
حالة غري عادية و  بأمت  معىن  الكلمة  اليت تسمح باللجوء  ،فال هي أصبحت  .و احلالة  العادية

ها مصاحل االمن و ال هي باحلالة العادية اليت تتوال .)احلصار ، الطوارئ( إىل السلطات االستثنائية
باحلريات  مستمر و متواصلو االدارة املدنية املختصة فهي باختصار حالة تنطوي على مساس 

 .1يف االمن العموميو حتدث اضطراب اجلماعية  و الفردية 
  

  ن االشخاص و املمتلكات شرط وجود خماطر جسيمة او متوقعة يتعرض هلا أم :رابعا
يف مهام االمن العمومي ال تتم إال إذا وقعت أخطار ، إن مسامهة  اجليش الوطين الشعيب 

و كان من شأن  هذه االخطار  ،و كانت هذه االخطار متوقعة احلدوث قبل وقوعهاأ جسيمة
 ،االخطاروذلك لكون عدم وقوع هذه  ،شخاص  و ممتلكامحياة األو استقرار  ،املساس دوء

و أا كانت أعمال عادية ال ختول االستعانة  بوحدات اجليش الشعيب الوطين باعتبار أن مواجهة ،
بوجود أخطار   ،و ان  االستعانة  باجليش مقيدة  ،تلك األوضاع من اختصاص السلطات املدنية

بتطبيق إحدى جسيمة و مستمرة رغم أا مل تصل إىل درجة األخطار اليت ال ميكن مواجهتها إال 
 .السلطات غري العادية لرئيس  اجلمهورية مثل حاليت الطوارئ و احلصار 

 
  

                                                
ود شيهوب في هذا المرجع، أرجع عو تجدر اإلشارة إلى أن مس. 47، ص مسعود شيهوب نفس المرجع السابق -  1
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   :و متس طابع االستمرارو ميكن تفسري هذه املخاطر اجلسيمة على أا أعمال تأخذ  
   شخاص بأمن األ -
  .مالكهم الثابتة و املنقولةبأ -

حبيث  ،و شلها عن العملن  تصل  إىل درجة تعطيل  مؤسسات الدولة أو هذا دون  
و لكن  امن و ممتلكات  ،تبقى مؤسسات البالد مستقرة كما أن املرافق  احليوية تسري بانتظام

االستعانة  خبدمات و حدات  ....)  احلكومة ( فهنا حيق للسلطات املدنية  ،املواطنني مهددة
 .ة املعتادة تعيحلفظ االمن العمومي و صيانته و إعادته إىل وض ،اجليش الوطين الشعيب

  
  :شر ط املساس  املستمر باحلريات  اجلماعية  و الفردية  :خامسا

 قد حبيث ،شكل  مستمر ب ،مهددة ،حريات املواطنني و حقوقهم  الفردية ، عندما تكون
بالتنقل و االجتماع  و التفكري و  يتم فيها املساس حبريات  االشخاص املتعلقة يتصل إىل حالة

فإن شروط  ،تراعخو حقوقهم املتعلقة بامللكية و التعليم و اال ،كذلك أمواهلمو ......الرأي  
يف  ،لغرض مساعدة السلطات املدنية ،بوحدات اجليش  الوطين الشعيب تصبح متوفرة ،االستعانة

احلفاظ على حريات املواطنني  و  حقوقهم و صيانتها من االعمال و التصرفات اخلطرية اليت 
 .مم و استقرارهمتسهم و تنغص أمنه

  
ظ و تنظيم  حفشرط حفظ املوارد الوطنية ضد كل  أشكال التـهريب و كذلك  :سادسا

  :شروط الدخول  إىل التراب الوطين و اخلروج منه و االقامة به 
   التونســية  للجزائر حدود شاسعة مع جرياا سواء  يف الشرق كاجلمهــورية  

لغرب اململكة املغربية باالضافة إىل الدول الواقعة يف اجلنوب و أيضا يف ا ،يةبيـو اجلماهريية الل
مما جيعل هذه احلدود معرضة لوقوع  أعمال من شاا أن دد املوارد الوطنية عن  ،الغريب الكبري

ود عدد كبري من مواطين جضافة إىل وباإل ،طريق ريب خمتلف السلع و خاصة الثروة احليوانية
قامتها بشكل غري شرعي بتراب إو خاصة يف جنوب حدود  اجلزائر  ةلدول ااورة الواقعا

مثل  تلك اليت عرفتها منطقة اجلنوب خالل سنة ، بل حدوث  اضطرابات سياسية   ،اجلزائر
 هذا دون التطرق إىل عملية تنقل اجلماعات االرهابية ، و احتجاز سياح  املان عمدا  2003
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، فضال على عمليات ريب السلع حىت إىل املغرب مايل و ، إىل دول جماورة  مثل تشاد  
            اتو بالتايل  فمواجهة مثل  هذه االوضاع  يتجاوز امكاني ،خالل أواسط التسعينات املختلفة،

ة و انه ضروري جدا  فتح اال إىل مساعدة وحدات اجليش و صالحيات السلطات  املدني
ضافة  إىل باإل ،يدة اجلديرة حبماية كل احناء التراب الوطيناليت تبقى اهليئة  الوح ،الوطين الشعيب

التجند داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أكثر  لغرض ضمان  احلد من عملية املساس املستمر 
  .بالقوانني و التنظيمات السارية املفعول

و على كل حال فإن ما يستخلص من مسألة التأسيس الدستوري للصالحيات غري 
أن املؤسس الدستوري قام بتغليب صالحيات السلطة التنفيذية على باقي املؤسسات  ،العادية

و هذا يظهر بوضوح يف حمتوى  ،خالل استخدام الصالحيات غري العادية ،الدستورية األخرى
حبيث أن  ، 1996التنظيم الدستوري الذي ساد منذ االستقالل إىل غاية التعديل الدستوري لسنة 

 ، ادية متت صياغتها بطريقة تسمح لرئيس اجلمهورية باالنفراد مبمارستهاالصالحيات غري الع
كما  ،حتديد طبيعة اخلطر و درجته ذلك أن الدستور خوله السلطة التقديرية الكاملة يف شأن

و ما زاد من توسيع الصالحيات  ،دون ضوابط تقيده ،خوله حق اختاذ اإلجراء املالئم ملواجهته
ن يف اجلانب التقين للصياغة يمهورية هو العمومية و عدم الدقة املالحظَغري العادية لرئيس اجل

حبيث ميكن لرئيس اجلمهورية إذا دعت الضرورة امللحة اختاذ كافة  ،القانونية هلذه الصالحيات
كما تسمح له احلالة االستثنائية اختاذ أية إجراءات استثنائية  ،التدابري الالزمة الستتاب الوضع

لتزام و هذا دون اإل ،افظة على استقالل األمة و املؤسسات الدستورية يف اجلمهوريةتستوجبها احمل
    و اليت يبقى رأيها غري ملزم و يأيت على سبيل اإلستئناس،  .برأي أية مؤسسة دستورية أخرى

 و هذا باعتبار أن القيود الشكلية الواردة يف الدساتري اجلزائرية ال حتول .1و تكوين قناعة أكرب
حىت و لو مل تؤيد ذلك  ،دون جلوء رئيس اجلمهورية الستخدام إحدى الصالحيات غري العادية

 .    جملس األمة والس الدستوري ،الس الشعيب الوطين: الشخصيات الرمسية و هي رؤساء 
  . و هذا لكون أراءها اختيارية و ال تلزم الرئيس يف شيء 

ق بتوجيه خطاب إلزامي لألمة أو عرض ضف إىل هذا غياب ضمانات شكلية تتعل
 و نفس الشيء ينطبق على القيود املوضوعية اليت مل . اإلجراءات غري العادية لالستفتاء الشعيب

                                                
  .551األمين شريط، المرجع السابق، ص  - 1
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تشترط حدوث عجز حقيقي يف املؤسسات الدستورية للبالد أو مساس فعلي باستقالل و 
ستثنائية دون اشتراط فيكفي وجود خطر داهم إلعالن إحدى احلاالت اال. سالمة تراب الوطن

 . إصابات مادية يف املصاحل احليوية للدولة 
و رغم أن املؤسس الدستوري اجلزائري أدخل تعديالت على طريقة استخدام 

و ذلك بإخضاعها لرقابة السلطة التشريعية حبيث  ،1996الصالحيات غري العادية يف دستور 
و هذا يعين  ،ي توافق عليه غرفيت الربملانجعل تنظيم حاليت الطوارئ و احلصار يتم بقانون عضو

فإن تقدير مدى فعالية تعديالت  ،إجياد نوع من التوازن بني السلطات حىت يف ظل األزمات
املؤسس الدستوري تتوقف على املسألة املرتبطة بتقييم ضوابط ممارسة هذه الصالحيات و طرق 

ن الغرض من ختويل رئيس اجلمهورية حق الرقابة عليها و اليت ستفحص يف الفصل الثاين باعتبار أ
      ، استخدام الصالحيات غري العادية هو ضمان استمرارية الدولة مع عقلنة هذه الصالحيات

و ذلك بضمان احترام حقوق و حريات األفراد عن طريق حتقيق توافق مبوجب املبدأ القائل 
     مع توفري محاية للمواطنني  ،بضرورة متكني الدولة من اختاذ إجراءات سريعة ملواجهة أزمات

  .نتقاداتام قانوين استثنائي أقل تعرضا لإلو بعبارة أصح التوصل لوضع نظ
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  ،و استخدام رئيس اجلمهورية لسلطات الضرورة. إن إقرار إحدى احلاالت اإلستثنائية
يؤدي إىل ترتيب أثار خطرية  ،ستثنائيةإليف ظل الظروف ا عاديةاملتمثلة يف الصالحيات غري ال
  : تشمل على اخلصوص ما يلي 

     ، جتماعمن قيود على حريات األشخاص يف اإلالسماح للسلطة  التنفيذية بوضع ما تراه  -
بعض املناطق أو عزهلا  قارات و إخالء،ستيالء أو تسخري املنقوالت و العو اإل ،و التنقل و اإلقامة
املواصالت، و غريها من اإلجراءات، اليت متس سائر احلريات العمومية،أي أا و تنظيم النقل و 

سرية املراسالت اهلاتفية و حرية  و ميكن أن متس باحلريات الشخصية لألفراد مثل حرمة املسكن،
  .الرأي و حرية الصحافة و حرية التنقل 

ملتعلقة باحلق يف تكوين األفراد ا قالسماح للسلطة التنفيذية بوضع قيود، كذلك على حقو -
 ...األحزاب السياسية حق االجتماع و التظاهر 

و بالتايل فالتساؤل يطرح حول احلدود و الضوابط اليت يتوقف عندها رئيس اجلمهورية 
يف استخدام السلطات االستثنائية ؟ و ما هي الترخيصات اليت تبيحها له  سلطة الضرورة،  و ما 

قوق و حريات األفراد، و ما أثر استعمال هذه السلطات غري املدى املسموح  له للمساس حب
على اختصاصات السلطة التشريعية اليت تتوىل متثيل الشعب و ممارسة التشريع و إعداد  العادية
 .؟القوانني
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املعدل  1989ستثنائية، املنصوص عليها يف دستور أن املواد املتعلقة بالسلطات اإل و هل
 74من الدستور الفرنسي و املادة  16ة، مثل احلالة اليت عليها املادة مضبوطة بدق 1996بدستور 

من الدستور  املصري، و هل أن القيود املفروضة على الرئيس، فعال تضمن عدم املساس حبقوق 
   و هل فعال من جهة أخرى أن الصالحيات املمنوحة له كبرية  ،و حريات األفراد هذا من جهة

  .؟ح له بالتحكم يف األوضاع العاديةو منحت له بقدر واسع يسم
إن اإلجابة على هذه التساؤالت تتم وفقا للجزء املتعلق بآثار استخدام الصالحيات غري 

و كذلك  ،)املبحث أول ( العادية على املؤسسة التشريعية و  على حقوق  و حريات  األفراد 
    ريات و احل لضمان احلقوق ديةبالتطرق للجزء املتعلق بالرقابة على تطبيق اإلجراءات غري العا

 ).املبحث الثاين ( 
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مبوجب  ،املخولة له ،إن جلوء رئيس اجلمهورية الستخدام  الصالحيات غري العادية
املتعلقة بسلطات األزمة يؤدي بالضرورة إىل التوسع على حساب صالحيات و  ،أحكام الدستور

كثر من هذا فان واقع الظروف اخلطرية يدفع أو  .يما مؤسسة الربملانخرى و ال سؤسسات األامل
و فرض قيود عليها بقدر يسمح   ،حريات  األفراد برئيس اجلمهورية إىل إعادة  تنظيم  حقوق و

و من الطبيعي أن  تترتب على هذه احلالة أثار و  نتائج  ،له مبواجهة تلك األوضاع حبزم كبري
 : آلتيني نتناوهلا يف املطلبني ا

  
لسلطة التشريعية أثناء ا اتتوسيع صالحيات السلطة التنفيذية و تقييد صالحي: املطلب األول
  .  ستثنائية و تفوقها عليهاالظروف اإل

على حنو إستثنائي و يف أحوال حمددة سلطة التـشريع  ،أسند الدستور لرئيس اجلمهورية
حبيث أن ممارستها تتم  ،ة التشريعيةهي يف االصل من اختصاص  السلط ،و ممارسة صالحيات
مال و قيمتها  عو رغم ذلك نشبت أراء خمتلفة حول مدى شرعية هذه األ .وفقا لشروط و قيود

ختصاص  التشريعي ل رئيس اجلمهورية و هذا لكون اإلبالقانونية و مدى أحقية ممارستها من ق
تساؤل حول جواز  احداث  و من هنا يطرح ،هو يف الواقع امتياز خاص بالربملان دون غريه

و جعل السلطة التنفيذية تتفوق على السلطة  التشريعية  ،اختالل يف املبدأ القائل بتوازن السلطات
ور الربملان خالل ار النامجة عن تقليص داآلثكما نتساءل عن  ،بسلطة التشريعيف ميداا املتعلق 
اد نوع من التوازن بني السلطتني و عن احلل االمثل إلجي ،ستثنائية من جهةفترة الظروف اإل

  .التشريعية و التنفيذية خالل نفس الفترة من جهة أخرى
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           ممارسة اهليئة التنفيذية لصالحيات التشريع يف ظل وجود الربملان و أثناء غيابه : الفرع األول
  و مربرات ذلك 

و تقابلها مواد دستور  1989ر بالقراءة املتأنية و اهلادئة للمواد املنصوص عليها يف دستو
ميكننا أن نصل إىل معرفة مربرات ممارسة اهليئة التنفيذية،  ،زمةاأل ، املتعلقة بسلطات1996

  : .ل هذه املواد كما يلي و تفص ،لصالحيات التشريع
   :1989من دستور  86تنص املادة 

ار و يتخذ كل التدابري صيقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت الضرورة امللحة حالة الطوارئ أو احل" 
  . 1996يف دستور  91و تقابلها  املادة ..."  ستتباب الوضع الالزمة ال

تثنائية رئيس اجلمهورية إختاذ ل احلالة االسختو"  ):03(الفقرة ثالثة  87و تنص املادة 
  .1996من دستور  93و تقابلها املادة "  ستثنائيةجراءات اإلاإل

وقف العمل بالدستور طيلة مدة حالة احلرب و يتوىل رئيس فتنص على  90ا املادة أم
  .1996من دستور  96اجلمهورية، مجيع السلطات  و تقابلها املادة 

يعرض رئيس اجلمهورية اتفاقيات اهلدنة و معاهدات السلم فورا على الس "  :91و يف املادة 
  . 1996دستور من  97و تقابلها املادة  ،الشعيب الوطين  ليوافق عليها صراحة

أتى مبادة جديدة جد هامة و هي  املادة  1996أن التعديل الدستوري  لسنة  مع املالحظة
   : 4فقرة    124

من  93ميكن لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف احلالة االستثنائية  املذكورة يف املادة  "
  .وامر يف جملس الوزراء تتخذ األ ،الدستور

ملواد املذكورة أعاله نتوىل تفصيل مربرات إعطاء رئيس إذن من خالل سرد هذه ا
رض لشروط استخدام الرئيس  عفنت ،ستثنائيةيف ظل الظروف اإل ،اجلمهورية سلطة التشريع

  .لسلطة التشريع كما نشرح القيود املفروضة على استخدامها 
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ت السلطة التنفيذية تشريع رئيس اجلمهورية بأوامر و مربرات توسيع صالحيا: الفقرة االوىل 

  يف اال التشريعي
عليها الفقرة الرابعة  تأحكام جديدة، نص 1996تضمن التعديل الدستوري اجلديد لسنة 

حق التشريع  ،ستثنائيةيف ظل احلالة اإلاليت أجازت و خولت لرئيس اجلمهورية  124من املادة 
  :  بأوامر حبيث نصت على مايلي 

  . " وامر يف جملس الوزراءن يشرع و يتخذ األمهورية أميكن  لرئيس اجل" 
أجاز فكرة التشريع بأوامر أي وسع  ،فمن خالل هذه املادة يتضح أن املشرع الدستوري

  .السلطة التنفيذية و مكنها من ممارسة صالحيات السلطات التشريعية  ،صالحيات
د، نفراي ميكنه اإلمهورية الذمكانية التشريع بأوامر لرئيس اجلإفهذه املادة منحت صراحة 
دها فقط، بقيد اختاذها يف و قي 93ستثنائية املذكورة يف املادة بالتشريع بسبب ظروف احلالة اإل

      وامر تعرض على الس الشعيب الوطين لكن مل يوضح إذا  ما كانت هذه األجملس الوزراء، 
اليت ألزمت رئيس  124و هذا على عكس الفقرة الثانية من نفس املادة  .و على جملس االمة

و لكن الرأي الراجح، الذي  .وامر  املتخذة على غرفيت الربملان لتوافق عليهابعرض األ ،اجلمهورية
فمن الطبيعي جدا أن  إذن. أميل إليه هو أن احلالة االستثنائية يتم اقرارها و يبقى الربملان منعقدا

  . دة من وجودمها ؟وامر على غرفيت الربملان و إال فما الفائتعرض هذه األ
اجلمهورية و تفويضه عطاء رئيس إقبل حتليل ذلك بنوع من التفصيل، نتطرق إىل مربرات 

وامر ؟ و ملاذا مت تقييد الربملان ؟ مث النتائج و االقتراحات حول هذا النص يف خامتة أجق التشريع ب
 البحث؟ 

ئرية السابقة ابتداء من هلذه الصالحيات نستعرض مواد الدساتري اجلزا ،كذلك قبل التطرق
  .1996إىل دستور  1963دستور 
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    :1963يف ظل دستور  - أوال

رئيس اجلمهورية إمكانية  طلب تفويض من الس الشعيب لعلى أن  58نصت املادة 
تتخذ يف جملس  ،جراءات ذات طابع تشريعي و يف شكل أوامر تشريعيةإالوطين  لسلطة إختاذ 
  . قة الس يف أجل ثالثة أشهرالوزراء و تعرض ملصاد

د تشريعية مقي ا يالحظ على نص هذه املادة، أن اختصاص رئيس اجلمهورية مبمارسة سلطاتمف
و بالتايل  و هي هيئة الس الشعيب الوطين ،طلب ترخيص و تفويض من السلطة التشريعيةب

ان إال إذا فوضه ذلك و ال يتم إال فرئيس اجلمهورية ال ميكنه التدخل يف اال احملتجز لسلطة الربمل
  :بشروط و هي

  .رورة حصول تفويض من الربملان ض -
 .أن متنح له الصالحيات يف ظل فترة حمددة من الزمن  -
 .جراءات يف جملس الوزراء اختاذ  هذه  اإل -
 ) .يف أجل ثالثة أشهر ( ضرورة املصادقة عليها  من قبل هيئة الربملان  -
 

  : 1976ستور يف ظل د: ثانيا 
، نصت على الصالحيات التشريعية لرئيس اجلمهورية 1976من دستور  1531ان املادة 

أخرى للمجلس  وذلك فيما بني دورة و ،سلطة التشريع عن طريق أوامر يصدرها  ،و خولته
وامر ألزم الدستور بضرورة عرضها على السلطة التشريعية لغرض غري أن هذه األ ،الشعيب الوطين

  .ول دورة مقبلة للربملان أو ذلك يف  ،قة عليهااملواف
ة يف ممارسة حق التشريع عن و من  النص نستنتج بأن لرئيس اجلمهورية السلطة املطلق

د الوحيد يدون احلاجة للحصول على ترخيص أو تفويض من الربملان و الق ،صدار أوامرإطريق 
منية املتمثلة فيما بني الزإيتعلق بالفترة و يلتزم رئيس اجلمهورية مبراعاته  ،شترط توفرهالذي ي
جازته و املوافقة عليه من طرف هيئة الربملان، و يالحظ على إو كذلك  شرط ،  الربملان دورات

   ،تلك الفترة هو سيادة مبدأ أو نظام احلزب الواحد يف النظام السياسي اجلزائري
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مون كلهم حلزب واحد و هو بالتايل و مبا أن رئيس اجلمهورية  و نواب الربملان ينت و
حزب جبهة التحرير الوطين فان عملية رفض املوافقة على  أوامر رئيس اجلمهورية مستبعدة و 

 .قليلة االحتمال 
  

   1989يف ظل دستور : ثالثا 
قد قيد سلطة رئيس اجلمهورية يف جمال  ،581يف مادته رقم  1963إذا كان دستور 

و هذا بتقدمي طلب التفويض من  ،ى تفويض من الربملانالتشريع و ربطها بضرورة احلصول عل
ن إف ،شهرأ 3دودة و بشرط املوافقة عليها من قبل الس الشعيب الوطين خالل الرئيس ملدة حم

يف جمال التشريع و حدد له  ،هذه احلالة بل قيد سلطة الربملان علىمل ينص  ،1989دستور 
  أما باقي ااالت، فهي تدخل يف جمال السلطة )  115 املادة(املواضيع اليت ميكنه أن يشرع فيها 

اليت هلا صالحيات واسعة يف ممارسة مهامها يف كل املسائل، غري  ،التنظيمية لرئيس اجلمهورية
   .)116املادة (املخصصة للقانون 

و هذا  ،و بالتايل يتضح أن السلطة التنفيذية أصبحت متفوقة على السلطة التشريعية
يس اجلمهورية لرئ ،تركت جماال واسعا)  116املادة ( ملادة السالفة الذكر رقم باعتبار أن ا

سم السلطة التنظيمية لرئيس إمنحته حرية احلركة يف اال التشريعي حتت ملمارسة التشريع و 
أما الربملان فقد قيد مهامه يف املادة  ،اجلمهورية اليت يستخدمها يف املسائل غري املخصصة للقانون

حبيث حدده يف االختصاص التقليدي املمنوح له و املتمثل يف املسائل اليت يشرع فيها  ،115
 .منه  115لقوانني و هي حمددة  يف املادة ا

  
  1996يف ظل دستور : رابعا

ن أ، بش1963ليقرر ما قرره دستور  124يف مضمون مادته رقم  1996لقد عاد دستور 
، 1963وامر رئاسية مع الفرق الواضح يف كون دستور عطاء رئيس اجلمهورية سلطة التشريع بأإ

ال يسمح لرئيس اجلمهورية بإصدار أوامر رئاسية إال إذا طلب تفويض من الس الشعيب الوطين 
التشريع بأوامر رئاسية  أيل مبدصتأ ىلع نه استقرإف 1996أما دستور  ،و ذلك ملدة زمنية حمددة

  : على ما يلي   129حبيث نصت املادة 
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  ."لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور الس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان "
يف أول  )...الس الشعيب الوطين(  الربملان  املتخذةيعرض رئيس اجلمهورية النصوص  و
  .األوامر اليت ال يوافق عليها ،وافق  عليها و تعد الغيةيدورة له ل

 ستثنائيةيف احلالة اإل ،أن يشرع رئيس اجلمهورية بأوامر إمكانية ىلعة خرينصت الفقرة األكما 
  .وامر يف جملس الوزراء من الدستور تتخذ األ 93املذكورة يف املادة 

 ،و يعترب هذا النص تدعيم واضح و صريح لسلطة اهليئة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية
 سباب ذلك ؟أفما هي مربرات و 

  
  :و دوافع توسيع صالحيات رئيس اجلمهورية يف اال التشريعي مربرات  -1 

الرأي الغالب يف الفقه أن ممارسة رئيس اجلمهورية لعملية التشريع بأوامر رئاسية ال يعترب   -
التوازن بني السلطة التنفيذية و السلطة  أو ال خيل مببد ،اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية

األوامر اليت يتخذها رئيس اجلمهورية أثناء شغور الس الشعيب الوطين أو  باعتبار أن ،التشريعية
وامر املقترحة  هذه األ عليه تعرض  لذيا ،الربملان خري بشرط موافقةد يف األبني دوريت الربملان مقي

  .عتراض و بالتايل تعترب ملغاةعليها أو اإل  املوافقة حق و له
ستثنائية املتعلقة حباالت يف احلالة اإلية التشريع  بأوامر حمهورية لصالممارسة رئيس اجلما أ -

  ...الطوارئ و احلصار 
رض على رئيس اجلمهورية استخدام السلطات فهذا الوضع فرضته حالة الضرورة اليت ت

        و الكفيلة بانقاذ البالد و اعادة استقرار مؤسسات الدولة و ضمان وحدة الوطن  ،الكاملة
  .ابية و سالمته التر

  هو ظريف و مؤقت  ،ستثنائيةأثناء الظروف اإلاال التشريعي ان تدخل السلطة التنفيذية يف  -
زمة و اليت تتطلب حلول سريعة يف نطاق املوضوعات املتعلقة باأل باعتباره يشرع خاصة ،و جزئي

ها قد تقضي و إال  فإن خطورة الوضع و سرعت ،باعتبار أن املشاكل املستجدة ال تتحمل التأخر
مبا فيها السلطة التشريعية ذاا و ذلك إذا مل يستخدم رئيس اجلمهورية كل  ،على مجيع السلطات

  .السلطات املمكنة يف الوقت املناسب و سرعة فائقة تتجاوز سرعة اخلطر ذاته
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ال يعين املساس  ،حساب صالحيات السلطة  التشريعية ىلعإن توسيع مهام السلطة التنفيذية  -
و ذلك لكون اهليئة التشريعية ال  ،ختصاص التشريعيلسلطة الربملان و املتمثل يف اإل اال احملتجزب

  .  نائيةستثو ذلك طوال  فترة  احلالة اإلئمة حبيث تبقى منعقدة بصفة دا ،تتوقف عن مهامها
على ما يتخذه رئيس  ،و عدم املوافقة ،عتراضن له سلطة اإلإأما يف الظروف العادية ف

وامر تشريعية و هذا ما ذهب إليه العديد من الفقهاء يف فرنسا أثناء مناقشتهم أاجلمهورية من 
على  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16أحكام  املادة لألثار املمكن أن تترتب على تطبيق 

حبيث  ةباحلالة االسثنائيممارسة الربملان لدوره التشريعي، أثناء فترة تطبيق هذه املادة املتعلقة 
 روبانتوصل الفقيه هنري مفوض احلكومة يف تقريره، املقدم إىل  جملس الدولة الفرنسي يف قضية 

و اليت  16إىل أن الربملان  له سلطة الغاء أو إبطال القرارات املتخذة استنادا للمادة  ،دوسر فانسي
مما يعين أن  ،يعيةمتس اال احملتجز للتشريع و ذلك مبوجب ما اقترح للربملان من سلطة تشر

 مفوض احلكومة  أقر باحتفاظ الربملان لسلطاته التشريعية الكاملة و ال جتوز للسلطة التنفيذية
 ،وامر الرئاسيةصدار تلك األإب الذي ميكنه عدم السماح .عتداء عليها دون موافقة من الربملانإلا

ختصاص و هو صاحب اإلة يف مسالة التشريع خرير أن الربملان هو صاحب الكلمة األباعتبا
  .صيل و دون منازع األ

من الدستور   16املادة أثناء تفسريه و حتليله دائما لنص  ،جوجلو نفس االجتاه أخذ به 
ن منح السلطة التنفيذية صالحية أحبيث توصل إىل استنتاج هام بش .1958لسنة  الفرنسي

عند توفر مربرات ذلك ال  16ة جوء ألحكام املادأن اللّ ،مفاده زمةأثناء ظروف األ ،التشريع
ألنه ال يترتب عليه الغاء أو وقف  ،يعين املساس و التدخل يف الصالحيات التشريعية للربملان

، و هذا استنادا إىل املادة زمةسية اليت تبقى تعمل طوال فترة األصالحيات اجلمعية الوطنية الفرن
عقاد الربملان بقوة القانون، و اليت نصت على وجوب ان، 1958من دستور الفرنسي لسنة  16

  .1بالتايل فالربملان قادر على اإلنعقاد و مل يصاب بعجز كلي
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أما خبصوص أسباب و مربرات جلوء  املؤسس الدستوري اجلزائري إىل منح سلطة 
ففيه  ،1996لصاحل السلطة التنفيذية يف ظل التعديل  الدستوري  لسنة  ،التشريع بأوامر رئاسية

بل أنه يعترب أحد الضمانات اهلامة   ،يق التوازن بني السلطتني التشريعية و التنفيذيةنوع من حتق
اليت تتخذها السلطة  ،اليت تسمح للربملان مبمارسة حق الرقابة  على كل االعمال و التصرفات

نصت على ضرورة انعقاد  93أن املادة و دليل ذلك  ،وضاع و تداخلهاأثناء تأزم األ ،التنفيذية
ة تصبح منعقد ،ملان طوال تلك الفترة و هذا يعين أن السلطة التشريعية املتمثلة يف غرفيت الربملانالرب

حىت و لو كانت يف حالة عطلة . نتظار دعوما  لإلنعقادبقوة القانون و هذا دون حاجة ال
الوضع   يؤدي بصفة تلقائية إىل إنعقاد الربملان و هذا 93عادية ألن جمرد اللجوء ألحكام املادة 

على حبيث حتقق نوع من رقابة اهليئة التشريعية املمثلة للشعب  ،فيه فائدة ال يستهان ا
   :لغرض احلفاظ على ،اليت يستخدمها رئيس احلمهورية الصالحيات غري العادية

  مؤسسات اجلمهورية  -
  حتقيق استقرار البالد  -
  . ضمان وحدا و سالمتها الترابية -

و ذلك عند  ،زمةوب انعقاد الربملان خالل ظروف األوج ىلع 93ة و كذلك نصت املاد
ستثنائية يؤدي إىل تقدمي ضمانة هامة و بقوة حدى احلاالت اإلإجلوء رئيس اجلمهورية إلقرار 

  . من قبل رئيس اجلمهورية الس الشعيب الوطينعدم حل القانون و هي 
هو  1996من التعديل الدستوري لسنة  93و بالتايل فان مضمون الفقرة الثالثة من املادة 

مكانية إو ختوله  ،اليت تسمح لرئيس اجلمهورية ،1291يسري على املادة  صريح و هام قيدمبثابة 
 .دون قيد أو شرط  ،نتخابات تشريعية  قبل أوااإجراء  إقرار حل الس الشعيب الوطين أو إ
      بني السلطة التشريعية نوع من التوازن أعادت خرية يف فقرا ما قبل األ 93يث أن املادة حب

 و ذلك عندما نصت على وجوب انعقاد الربملان خالل االوضاع غري العادية  ،و السلطة التنفيذية
 لي الشعيب الوطين،   حق استعمال السلطة  يف حل ا يفرئيس اجلمهورية  قيدتو بالتايل فاا 

  .العادية  و ذلك على عكس ما هو معمول به يف الظروف
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زمة يف خالل سنوات األ ،دستوري يف اجلزائرالواقع أن التجربة املريرة اليت مر ا النظام ال
هي اليت دفعت املشرع الدستوري  2000واليت استمرت إىل بداية سنة  ،بداية التسعينات

            تنفيذيةحداث اليت طرأت و أثرت على كال من السلطتني المن األ اجلزائري إىل استخالص العرب
      ،ستقاللنة مرت ا دولة اجلزائر منذ اإلكبريا خالل أشد حمفراغا ن سجلتا االلت،  التشريعية و

روض أن ا اهليئة املكلفة بالتشريع و اليت كان من املفمحبيث أن رئيس اجلمهورية كان مستقيال بين
مؤسسات اجلمهورية عرضة  وبقيت ،زمة مت حلها هي األخرىتبقى منعقدة طوال فترة األ

  .ألخطار جسيمة كادت أن تؤدي اىل ايار دولة 
إذن هذا الوضع املتميز بعجز السلطة التنفيذية عن مواجهة تلك االزمة و القضاء عليها  

باعتبار أن  ،وقت هو الذي دفع باملؤسس الدستوري إىل تقوية السلطة  التنفيذية أكثر ،سرعأيف 
مدى قوة السلطة التنفيذية، خاصة أثناء الظروف غري العادية و هذا   قوة الدولة تتوقف  على

و ذلك ما نستشفه من  ،بالطبع مع مراعاة حتقيق التوازن بني السلطتني التشريعية و التنفيذية
اليت من جهة عملت على تقوية السلطة  ،19961من التعديل الدستوري لسنة  93مضمون املادة 

خالل الظروف غري  ،س اجلمهورية صالحية ممارسة  الوظيفة التشريعية التنفيذية و ذلك مبنح رئي
  .العادية اليت متكنه من اختاذ كافة التدابري الالزمة  إلستتباب الوضع 

  : و من جهة أخرى وضعت ضمانات للربملان  تتمثل يف طريقني 
صدارها على موافقة إوامر التشريعية يتوقف و يف خالل الظروف العادية فان األ : وىلالطريقة األ

  .الربملان 
و ال جيوز حله  ،ملان منعقدا بقوة القانونربزمة  فهنا يبقى الو تتعلق حباالت األ :الطريقة الثانية 

عمال اليت التشريعية تتمكن من مراقبة كل األمن قبل رئيس اجلمهورية و هذا ما جيعل السلطة 
  .تلجأ إليها ملواجهة ظروف االزمة 

جيابيات الكبرية النامجة  عن توحيد مجيع السلطات و جعلها يف يد من  اإلعلى الرغم و 
دة و قوية تؤدي إىل و ذلك باعتبار أن سلطة موح ،رئيس اجلمهورية ليتمكن من مواجهة األزمة

وضاع، دون خوف من انشطار مؤسسات الدولة، فان هناك أراء خمالفة هلذا التحكم يف األ
نفيذية على حساب باقي السلطات أن توسيع صالحيات السلطة التجتاه، حبيث ترى بأن من شاإل
  :خرى، فيه سلبيات عديدة تتمثل على اخلصوص يفاأل
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 .فقدان التوازن املنشود بني السلطات  -
حبيث ال  يشارك رئيس اجلمهورية يف ممارسة سلطات  ،جعل دور الربملان صوريا و شكليا -

ستثنائية اليت يتخذها رئيس جراءات اإلمراقبة اإل من هذا ال يستطيع حىت و أكثر ،الضرورة
  . اجلمهورية

على غرار .  1963 الدستورالعودة إىل أحكام هناك اقتراح بضرورة ف ،و من هذا املنطلق
الذي يعين أن  ،مبا يسمى بالتفويض التشريعي ،1081الدستور املصري الذي يأخذ يف مادته رقم 

     حيات السلطة التشريعية إال بتفويض منها و بشروط  رئيس اجلمهورية ال ميكنه ممارسة صال
  : املذكورة أعاله يف الدستور املصري  108و ذلك ما جاء يف مضمون املادة 

ستثنائية و بناء على تفويض من جملس رية عند الضرورة و يف األحوال اإللرئيس اجلمهو"  
و جيب أن يكون التفويض ملدة  ،لقانونعضائه، أن يصدر قرارات هلا قوة اأبأغلبية ثلثي  ، الشعب

حمددة و أن تبني فيه موضوعات، هذه  القرارات و األسس اليت تقوم عليها، و جيب عرض هذه 
 ،القررات، على  جملس الشعب يف أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا مل تعرض أو عرضت

 ".و مل يوافق عليها زال ما كان هلا من قوة القانون 
اجلزائرية الدميوقراطية  من دستوراجلمهورية ،582ملادة تتشابه مع  ما جاء يف نص املادة و هذه ا

 . 1963الشعبية لسنة 
  

اهليئة التنفيذية على حساب اهليئة التشريعية و على  اتأثر تقوية صالحي: الفقرة الثانية
  احلقوق و احلريات 

ة التنفيذية  على حساب توسيع صالحيات السلط شأنوىل أن من قد يبدو للوهلة األ
        يؤدي إىل تقييد سلطة الربملان من جهة و كذلك تضييق نطاق احلقوق  ،السلطة التشريعية

  .و احلريات العامة من جهة أخرى 
  
  

                                                
  .1971من الدستور المصري لستة  108لمادة ا -  1
لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني، أن يفوض له : 1963من الدستور الجزائري لسنة  58المادة  -  2

  .لفنرة زمنية محددة حق اتخاذ إجراءات ذات صيغة تشريعية
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  تقييد سلطة التشريع للربملان : أوال
ل من التعدي 93ليه فإن جلوء رئيس اجلمهورية لتطبيق أحكام املادة إشارة كما سبقت اإل

صدار أوامر تشريعية ملواجهة اخلطر احملدق إمن شأنه أن يسمح له ب ،1996الدستوري لسنة 
  .مبؤسسات الدولة 

را الثالثة تقوي من سلطة الرئيس و توسع قيف ف 124و الواقع و إن كانت املادة 
نع فإا من جهة أخرى ال مت ،صالحياته إىل حد التدخل يف اال احملتجز للسلطة التشريعية

زمة هي اليت حبيث  أن ظروف األ ،أعمال احلكومة الربملان من ممارسة دوره  الرقايب يف مواجهة
جراءات إغري العادية ال ميكن مواجهتها  بوضاع باعتبار أن األحتمت هذا التوسيع يف السلطات 

 ،جهتهاخرية غري مهيأة و مل توضع أصال ملواو هذه األ ،تتالءم معهاال فهي  ،و تدابري عادية
جراءات غري إوف غري العادية ال بد أن تواجه باملشرعني أن الظرو فاملعروف قانونا لدى الفقهاء 

و من جهة أخرى فإن الربملان ينعقد بقوة  ،عادية  متاثلها يف القوة و يف الزمان هذا من جهة
ثل يف كونه تتم ،هذا فيه ضمانة مزدوجة ،زمةتمر يف انعقاده طوال مدة حالة األالقانون و يس

بل رئيس اجلمهورية من ق على ضمانة عدم حلهو يتحصل  ،يراقب عمل السلطة  التنفيذية أوال
 .زمة ثانياطوال فترة  األ

  
  :احلقوق واحلريات العامة  قييدت: ثانيا 

يعطي لرئيس  ....... 93-91ستثنائي املقرر مبوجب املواد حقيقة أن النظام القانوين اإل
  : واسعة تشمل  اجلمهورية صالحيات

  : فراد و حقوقهم مثلحق تقييد حريات األ -
   .حق االجتماع-      
  .حق التظاهر-       
  .حرية  التنقل-       

   .حرية التعبري-       
   .حرية الصحافة-       

  .حبيث تصبح متارس بطريقة ختالف  تلك املعمول ا يف الظروف العادية 



 

 128 
 

و حتمت   ، فرضت توسيع سلطات رئيس اجلمهوريةهي اليت أن حالة الضرورةو الواقع 
ممارستها  و جعلها تتأقلم  مع مؤقتا و دعت إىل ضرورة  تنظيم  ،فرادتقييد  حقوق و حريات األ

تفرض تضييف  ،بأخطار كبريةو و هذا لكون املصاحل احليوية للدولة مهددة   ،وضاع السائدةاأل
صدار  أوامر تشريعية هلا إة التنفيذية و ذلك بن قبل السلطبعض احلقوق و احلريات  العامة م

إىل  ن تركها تسري بصورة عادية مثل حالة النظام القانوين العادي يؤديأالقوة القانونية ألن من ش
     من عدم  التمكن من ختفيف استتباب األوضاع و لتنفيذية عن التحكم يف األعجز السلطة ا

  .ير حالة الضرورة هذا بشأن ترب ،عادة املياه اريهاإو 
فإا مقررة مبوجب   ،على احلقوق و احلريات ،أما خبصوص  الضمانات القانونية للحفاظ

    ،اليت تنص على أن ممثلي الشعب 93أحكام الدستور و ال سيما   يف الفقرة  الثالثة من املادة 
  الشعيب الوطينلس حبيث  ينعقد ا ،يستمرون يف عملهم الس الشعيب الوطين،و هم نواب 
مر و هذا األ ،و ال ميكن للرئيس حله ،زمةو يستمر يف اجتماعه طوال فترة األ ،بقوة القانون

ذهب بعيدا يف أحكامه  ،بل أن الدستور ،لي الشعب مبراقبة  أعمال السلطة التنفيذيةثميسمح مل
تطبيق أعمال السلطة  فيما يتعلق بضمان سالمة ،املمنوحة للجميع  ،املتعلقة بالضمانات القانونية

حبيث وضع املؤسس الدستوري  ،و مطابقتها  ألحكام الدستور ،ةيحيث املشروع التنفيذية من
  : اليت نصت على ما يلي   ،158يف نفس الوقت و هي املادة  ،مادة جديدة  هامة

فعال اليت ميكن وصفها تص مبحاكمة رئيس اجلمهورية عن األخت ،تؤسس حمكمة عليا للدولة"  
ا مبناسبة تأديتهما او رئيس احلكومة عن اجلنايات و اجلنح اليت يرتكب ،اخليانة العظمىب

فهذه املادة إذن تعترب ثورة قانونية يف النظام الدستوري اجلزائري و ضمانة هامة جديرة ". ملهامهما
السلطة التنفيذية عند استخدام تضمن عدم احنراف السلطة  ،لكوا تشكل رقابة فعلية ،بالتقدير

 .ستثنائية الواسعة هلا و هذا ما سنتطرق له يف املطلب القادماإل
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  . الصالحيات غري العادية ستخدامالاملسؤولية السياسية كضابط : املطلب الثاين 
و أثار توسيع صالحيات  ،بعد ما  تطرقنا إىل العالقة بني السلطتني التشريعية و التنفيذية

 ،فرادحقوق و حريات األكذلك على بعض  مؤسسة الربملان و رئيس اجلمهورية على حساب
و اليت قد  تترتب على حالة  ،املسؤولية السياسية للرئيس تسليط الضوء و لو باختصار علىحناول 

     ،ستثنائيله عند تطبيق النظام القانوين اإلساءة استخدام الصالحيات غري العادية و املمنوحة إ
     عمل السلطة  التنفيذية  قيدي ،ية أن تكون ضابطا و كاحبا قانونياو كيف ميكن هلذه املسؤول

  .خرى دم تأثريها على باقي املؤسسات األو يضمن ع
  :على  1996من التعديل الدستوري لسنة  ،701فقد نصت املادة 

و جيسد الدولة  جيسد رئيس اجلمهورية، رئيس الدولة، وحدة األمة، و هو حامي الدستور،" 
   .".بالد و خارجهاداخل ال

         حبكم الدستور ( ستنتاج بأن الرئيس يعترب مسؤوالوبالتايل فال غرابة إذا ما مت اإل
   :لةأعن مس)  حيات الواسعة املمنوحة لهو الصال

   .محاية الدستور - 
  .ضمان عدم خرقه - 

 ،رجيةيف سياستها الداخلية و اخلا ،ما يعترب مسؤوال عن املآل الذي تؤول  إليه الدولةك
    سالمي لعلي العظيم على احترام الدين اإلو يقسم باهللا ا ،فالرئيس  يؤدي اليمني أمام الشعب

و السهر على استمرارية الدولة و العمل على توفري الشروط الالزمة   ،و الدفاع عن الدستور
احترام   و للسري العادي للمؤسـسات و النظام الدستوري و السعي لتدعيم  املسار الدميوقراطي

مة تراب الوطن و احلفاظ على سال و مؤسسات اجلمهورية و قوانينها  ،حرية اختيار الشعب
و يسعى  ،ساسية لإلنسان و املواطنمة و محاية احلريات و احلقوق األووحدة الشعب و األ

   .لتحقيق العدالة و احلرية و السلم يف العامل
التقاعس يف عدم أداء واجباته املتمثلة  أحكام الدستور وعدم اإللتزام بفإن  ،و من هنا

  :خاصة يف
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  .و مؤسساا اجلمهورية ضمان استمرارية الدولة -
  .احترام احلقوق و احلريات  -
  احلفاظ على سالمة التراب الوطين -

له  ،فرئيس اجلمهورية يف النظام السياسي اجلزائري .يؤدي بالضرورة إىل املساءلة
   :صالحيات واسعة مثل

   .دة القوات املسلحة و الدفاع الوطينقيا - 
  .تعيني رئيس احلكومة و الوزراء و عزهلم - 
      .استفتاء الشعب - 
  .إبرام املعاهدات - 
  .التعيني يف الوظائف املدنية و العسكرية - 
  .لشعيب الوطينحل الس ا - 
  .ستثنائيةإقرار احلاالت اإل - 
اختصاصات خرية املتمثلة يف ت األو يف احلاال ،) 971إىل  77املواد من ( إعالن احلرب  - 

حبيث  حيق  ،تصبح شبه مطلقة ،ختصاصاتفإن هذه اإل، ستثنائيةالرئيس يف ظل الظروف اإل
و قد تصل هذه  .الكفيلة باستتباب الوضع ،مجيع اإلجراءات اإلستثنائيةله و ميكنه اختاذ 

   .جراءات إىل خمالفة القوانني  العاديةاإل
 جلمهورية يف اجلزائر يتمتع مبكانة مرموقة يف النظام  املؤسسايتمما سبق يتضح بأن رئيس ا

و له دور بارز يف النظام الدستوري اجلزائري و ذلك  ة،واسع تاجلزائري حبيث يتمتع بسلطا
مما يسمح له بإمكانية ممارسة تأثري  ،1996يرجع للسلطات الفعلية املخولة له مبوجب دستور 

ميكن أن  تترتب على  املسؤولية السياسية للرئيسذلك فإن بالرغم من  و .قيقي على احلكمح
املواد ( ستثنائيةاملواد املتعلقة باحلاالت اإل كامأحساءة استخدام  السلطات املقررة له، مبوجب إ

 بل هناك من يرى بأن الدستور اجلزائري مل يأخذ مببدأ مساءلة  ،واضحةالغري )  97إىل 91من 
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و  1996من دستور  158الة واحدة نصت عليها املادة رئيس اجلمهورية إال يف ح
  : جاءت كما يلي 

تؤسس حمكمة عليا للدولة ختتص مبحاكمة رئيس اجلمهورية عن االفعال اليت ميكن وصفها " 
   "اليت يرتكباا مبناسبة تأديتها ملهامهما  ،و رئيس احلكومة عن اجلنايات و اجلنح ،باخليانة العظمى

اإلستخدام غري الصحيح من قبل هل ميكن اعتبار  ،الذي يطرح و بالتايل فالسؤال
مبثابة أعمال اخليانة  ،ستثنائيةت املمنوحة له يف حالة الظروف اإلرئيس  اجلمهورية للسلطا

رئيس اجلمهورية يف أداء مهامه وواجباته  تقصري ،و هل يعترب من جهة اخرى .العظمى؟
   :املتمثلة خاصة يف ،الدستورية

   .على مؤسسات البالد اظفاحل -
   .ة البالدوحداحلفاظ على  -
   .سالمتها الترابيةاحلفاظ على  -

مساءلة رئيس  ؟أال ميكن ،و بصيغة أخرى. نوع من اخليانة العظمى جيب مساءلته عليها؟
   :اجلمهورية

  الدستور واإلحنراف يف تطبيقه عدم اإللتزام بأحكام عن  -
و اليت يلتزم  ،ستثنائية املمنوحة له مبوجب الدستوراإلن التقصري يف استخدام السلطات ع -

  . ستخدامها  يف حالة الظروف غري العادية ؟اب
  مث هل ميكن اضفاء صفة اخليانة العظمى على الرئيس عند ارتكابه هلذه االخطاء ؟ -

ى رئيس الدولة من املسؤولية فصل أعيف األ ،الواقع أن النظام الدستوري اجلزائري
   .من السلطة الفعلية اليت يتمتع ا  -كما أشرت إليه سابقا - لى الرغمالسياسية ع

ية جلزائر جند غياب شبه كلي ملسؤولو بالرجوع للمراحل اليت مر ا النظام املؤسسايت يف ا
 : الرئيس  و يتضح ذلك كما  يلي 

رئيس اجلمهورية هو املسؤول الوحيد أمام "على أن  1963من دستور  47نصت املادة 
 ."الس الشعيب الوطين 
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و لكنه غري  ةو هذا النص غري واضح و صياغته عامة بالرغم من أنه مهم و جدير باملتابع
و اقتصر على اعطاء الس الشعيب الوطين حق  ، 1حيث مل حيدد طبيعة هذه املسؤولية. دقيق

 1/3ثلث الطعن يف مسؤولية رئيس اجلمهورية بإيداع  الئحة سحب الثقة توقع من طرف 
  . النواب املكونني للمجلس

أو خيانة  ،إذا ففي ظل هذه املادة مل حتدد نوع و طبيعة املسؤولية هل هي مدنية أو جنائية
و لكن تبدو مسؤولية سياسية باعتبار أن املساءلة و الطعن يأيت من أعضاء الس الشعيب  ،عظمى
  .حل الس الشعيب الوطين تلقائيا   و ميكن أن يؤدي إىل استقالة رئيس اجلمهورية و ،الوطين

مل حيدد كيفية حماسبة الرئيس و ال اجلهة القضائية اليت تتوىل  ،1963إذن فاملشرع الدستوري يف 
بأن نية املؤسس ) نفس وجهة نظر سعيد بوالشعري يو ه( و هذ ا ما يدفعنا إىل القول  ،حماكمته

دون املسؤوليات  ،ئيس اجلمهوريةة السياسية لرهو إقرار املسؤولي 55الدستوري من صياغة املادة 
  .....املدنية و اجلنائية  ،خرىاأل

اللتان تعتربان  ،552و  47و مادتيه رقم  1963و مع ذلك جيب التنويه بأمهية دستور 
 .خطوة حممودة يف اجتاه تكريس املسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية 

  
 1989و  1976يف ظل التنظبم الدستوري لسنيت   انعدام املسؤولية السياسية: الفرع األول

  .يف حالة الظروف اإلستثنائية
أقر بإمكانية مساءلة رئيس  ،1963ستقالل مباشرة يف اإلإذا كان  الدستور الصادر بعد 

فإن هذه املساءلة زالت بعد التغيري الدستوري الذي .  اجلمهورية من قبل  الس الشعيب الوطين
 :للفقرة التالية  يفو نفصل ذلك . ر يف بداية السبعيناتبدأت مالحمه تتبلو

  
    1976غياب املسؤولية السياسية يف ظل دستور : الفقرة األوىل

و مل يعترف  ،1963جند مضمونه جاء مناقضا لدستور  1976بالرجوع إىل دستور 
الشخص الذي  املبدأ الذي يقر باملسؤولية على أي أنه يشكل ،مبساءلة الرئيس من أية جهة كانت

                                                
  246 سعيد بو الشعير نفس المرجع السابق ص  - 1
  .1963من دستور  55و  47المادتين  -  2
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،  جند أن رئيس اجلمهورية يتمتع 1976 روبالرجوع لدستو ،يتمتع بسلطات فعلية وواسعة
   :حبيث يتوىل ،بسلطات شبه مطلقة

  الوظيفة التنفيذية ممارسة  -
   .ميثل البالد داخليا و خارجيا -
  .القوات املسلحة للجمهوريةقيادة  -
  عسكريةيف الوظائف السامية املدنية و الالتعيني  -
  .إمكانية ممارسة سلطات الضرورة -
   .إعالن احلرب -
بل و ميكنه حىت توقيف الدستور و تركيز مجيع   1لمجلس الشعيب الوطينلحل السلطة  -

املترتبة عن ممارسة   و رغم ذلك ال مسؤولية عليه يف النتائج ،السلطات يف خالل فترة احلرب
 .تهذه السلطا

  
   1989املسؤولية السياسية يف ظل دستور عدم نضج  : الفقرة الثانية

من  ،و هو أول دستور للجزائر ينقل النظام الدستوري اجلزائري ،1989رغم ان دستور 
فإن مبدأ عدم مساءلة الرئيس سياسيا مت حتديده يف ظل  ،حادي إىل التعددية السياسيةالنظام األ

رغم  ،هذا الدستور اجلديد أي أن ،1976هذا الدستور و ال يشكل إختالف كبري عن دستور 
إقراره مببدأ الفصل بني السلطات فإنه مل يتمكن من مسايرة املبدأ املعروف واملتمثل يف اقرار 

ملواد الدستور   و بالرجوع ،املسؤولية للشخص الذي يتوفر على سلطات واسعة تؤثر على احلكم
لعادية أو خالل فترة املتعلقة مبهام و صالحيات رئيس اجلمهورية سواء يف ظل الظروف ا

   فإننا جند نفس الصالحيات الواسعة تقريبا . أين يستعمل الرئيس سلطات الضرورة  ،األزمات
حبيث  ،على الرغم من اختالف الوضعية القانونية لكال الدستورين 1976و اليت أخذ ا دستور 

لعسكرية و ممارسة ة اخلارجية و التعيني يف الوظائف املدنية و اأن مهام الدفاع و السياس
مكانية إقرار و لو إدون أن يترتب على ذلك  ،الصالحيات غري العادية تبقى من اختصاصه

سألمسؤولية شكلية لرئيس اجلمهورية الذي يبقى حيكم دون أن ي. 

                                                
  .1976من دستور  163و  105، 104المواد  -  1
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فاملسؤولية  .اشارة  إلمكانية مساءلة الرئيس ةمن  أي جاء خال  1989باعتبار أن دستور  
، تعترب بصفة عامة مشكلة عويصة يف النظام الدستوري اجلزائري، رغم أا السياسية هلذا األخري

 .1، و لكن مل جتد طريقا للتطبيق)1963احلكومة اإلنتقالية دستور (تقررت قانونا 
  

  بذور التأسيس القانوين للمسؤولية السياسية :  الفرع الثاين 
نوين للمسؤولية جند أن األساس القا ،1996و  1963بالرجوع ملضمون دستوري 

اليت  1996من دستور  158و   47 تنيالسياسية لرئيس اجلمهورية بدأ يتشكل مبوجب املاد
 .1963جاءت مدعمة للمادة املذكورة سابقا يف دستور سنة 

  
  1963بوادر املسؤولية السياسية يف دستور :  الفقرة األوىل 

هو املسؤول الوحيد رئيس اجلمهورية "   على أن 1963من دستور  47نصت املادة 
  "أمام الس الشعيب الوطين 

. و لكنه غري دقيق ةبالرغم من أنه مهم و جدير باملتابع ،و هذا النص غري واضح و صياغته عامة
مساءلة عطاء الس الشعيب الوطين حق إو اقتصر على  2حيث مل حيدد طبيعة هذه املسؤولية

النواب املكونني  )1/3(ع من طرف ثلث بإيداع الئحة سحب الثقة توقرئيس اجلمهورية 
  . للمجلس

أو خيانة  ،هل هي مدنية أو جنائية ،مل حتدد نوع  و طبيعة املسؤولية ،ففي ظل هذه املادة
أيت من أعضاء الس الشعيب الوطين تباعتبار أن املساءلة  ،و لكن تبدو مسؤولية سياسية ؟،عظمى

    .جلمهورية و حل الس الشعيب الوطين تلقائياإىل استقالة رئيس اببساطة ؤدي تميكن أن  و
مل حيدد كيفية حماسبة الرئيس و ال اجلهة القضائية  ،1963إذن فاملشرع الدستوري يف 

بأن نية ) و هو نفس وجهة نظر سعيد بوالشعري( و هذ ا ما يدفعنا إىل القول  ،اليت تتوىل حماكمته
ار املسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية دون إقر هو 55 املؤسس الدستوري من صياغة املادة
  .....املسؤوليات األخرى  املدنية و اجلنائية

                                                
  .562األمين شريط، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .246سعيد بوالشعير نفس المرجع السابق ص  -  2
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اللتان تعتربان  55و  47و مادتيه رقم  1963و مع ذلك جيب التنويه بأمهية دستور 
 .خطوة حممودة يف اجتاه تكريس املسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية 

 
  1996السياسية يف دستور بروز املسؤولية : الفقرة الثانية

من أجود دساتري اجلزائر  يف شأن إقرار إمكانية  1996يعترب التعديل الدستوري لسنة 
تعترب  ،1996من دستور  158حبيث أن املادة  ،يف حالة  اخليانة  العظمى ،مساءلة الرئيس
زائر و هي كما تعترب جديدة على النظام الدستوري يف اجل ،1963من دستور  47تدعيما للمادة 

  خطوة هامة تتجه لتكريس املبدأ القانوين املتعلق بإقرار املسؤولية يف حالة التمتع بسلطات فعلية 
و يسمح للمعارضة بإيداء رأيها  ،خاصة  يف ظل  دستور أصبح يأخذ بالتعددية احلزبية ،و حقيقية

  .و الوصول للحكم عن طريق االقتراع
  :لي فجاء كما ي 158أما املضمون املادة 

تؤسس حمكمة عليا للدولة ختتص مبحاكمة رئيس  اجلمهورية عن االفعال اليت ميكن وصفها " 
   ،اليت يرتكباا مبناسبة تأديتهما ملهامها  ،ورئيس احلكومة عن اجلنايات و اجلنح ،باخليانة  العظمى

  .راءات املطبقةتشكيلة و تنظيم و سري احملكمة العايا للدولة و كذلك االج ،و حيدد قانون عضوي
إذا فمضمون هذه املادة ينص على انشاء حمكمة عليا للدولة ختتص مبحاكمة رئيس 

مكانية إ ،و لكن التساؤل يثور حول ،جراءات اخليانة العظمى ضدهإاجلمهورية يف حالة حتريك 
لعادية دون مراعاة  القواعد و اعتبار استخدام رئيس اجلمهورية للصالحيات غري ا

فعال  اليت ميكن وصفها فعال من األ ،لدستورية أو استخدامها ألغراض شخصيةجراءات ااإل
 باخليانة العظمى؟ 

عتبار استخدام  رئيس اجلمهورية للسلطات  إييد فكرة ألقد ذهب العديد من الفقهاء إىل ت
عمال من  ،بطريقة خمالفة لإلجراءات و الشروط املنصوص عليها يف احكام الدستور ،ستثنائيةاإل
  يف تأليف حول دراسة املسؤولية السياسية 1جنرمنهم الفقيه الفرنسي بوال .مال اخليانة العظمىأع

  
  

                                                
1 - M .BELONGER : Contribution à l’étude de la responsabilité politique du chef de l’état. RDP 
1979,P 1275. 
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و  دريفوس :خرين أمثالاأل العديد من الفقهاء أيضا،  1979 يفالصادر لرئيس الدولة 
 .  LA HAUTE COUR DE JUSTICE: يف كتابه روجوو كذلك     دارسي

من قبل رئيس  دستور فرنسي 16ري املشروع للمادة ستعمال غكيفوا اإلحبيث أن هؤالء 
 .جراءات اخليانة العظمى ضدهإخطأ جسيم ميكن أن يؤدي إىل حتريك اجلمهورية على أنه 

أما اهليئة   ، و تتم اجراءات التحريك من قبل لسلطة التشريعية  املتمثلة يف اجلمعية الوطنية
   .احملكمة العليا الفرنسيةفهي مؤسسة  ،املختصة بالفصل يف مثل هذه القضايا

ميكن أن يؤدي  ،من هنا أمكن القول بأن إعطاء و منح رئيس اجلمهورية سلطات واسعة 
ستخدام قد  ينشأ يف حالة اإل اجلسيم  الذي للخطأ  نظرا  ،جراءات اخليانة العظمىإإىل حتريك 

 ،واجبات الرئيس يف التقصري ىتأو حاملخالف و غري الشرعي و غري املطابق ألحكام الدستور 
        ،املتمثلة يف ضرورة ضمان السري العادي ملؤسسات الدولة و احلفاظ على سالمتها الترابية

   .وحدا الوطنية و
" يف املؤسسة الدستورية املسماة بالربملان  ،فتتمثل أأما اهليئة املكلفة بتقدير جسامة اخلط

راقبة و أجهزة ال ت الدستوريةضافة إىل املؤسساباإل"  مة جملس األ"   و "الس الشعيب الوطين 
جراء حتقيق إو خولتها صالحية  ،1621اليت نصت عليها املادة .) كالس الدستوري( خرى األ

و يف ظروف استخدام الوسائل املادية ، يف مدى مطابقة العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور 
  .و االموال العمومية و تسيريها 

 لص  إذن، إىل أن رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري يتمتعمما سبق خن
  .بل حىت يف الظروف العادية  ،ستثنائية فقطبسلطات واسعة ليس يف  الظروف اإل

ستخدام الكامل جلميع ية ميكنه الوصول إىل اإلوىل غري العادففي ظل الظروف األ
قابل مبسؤولية واضحة دون أن ت ،احلرب السلطات بل ميكنه حىت وقف العمل بالدستور خالل

رغم أن املبدأ املعروف و املعمول به هو ضرورة  ،فهو يتوفر على سلطات واسعة دون  مساءلة
و هوما يبدو أن املشرع اجلزائري أراد الوصول إليه من خالل  ،التالزم بني السلطة و املسؤولية

اليت نصت على امكانية مساءلة  ،1996يف ظل  التعديل الدستوري لسنة  158أحكام املادة 
   .أو ارتكاب جرائم و جنح ،الرئيس يف حالة اخليانة العظمى

                                                
  .1996من دستور  162المادة  -  1
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و حيتاج إىل إضافة ألنه مل يفصل  صراحة يف مسألة  إقرار  و لكن هذا النص يبقى ناقصا
      ،خرية اليت تبقى تارخييا مرتبطة برأي الشعبهاته األ ،لسياسية لرئيس اجلمهوريةاملسؤولية ا
     ستفتاءات الشعبية و كذلك عند انتخاب الرئيس موافقته على سياسية الرئيس يف اإلو مدى 

  .و موافقة الشعب على ذلك أو عدم موافقته
يف النظام الدستوري  اتشكل تطورا نوعيا و مهم، 1996من دستور  158إن املادة 

لذين أجازوا إثارة املسؤولية إذا ي بعض  الفقهاء اأحبيث ميكن استخدامها قياسا على ر ،اجلزائري
من الدستور الفرنسي املتعلقة باحلالة  16استخدام سلطات املادة أساء رئيس اجلمهورية 

الفرنسي تنص على عدم مساءلة الرئيس  من الدستور 68و هذا بالرغم من أن املادة  .االستثنائية
   .تطبيقا للقاعدة التقليدية القائلة حبماية شخص امللك

يف الدستور اجلزائري ال يوجد ما مينع من امكانية إقراراملسؤولية السياسية لرئيس  بينما
يف دستور  85و يبقى فقط االقتداء باملشرع الدستوري املصري الذي وضع املادة  ،اجلمهورية

العظمى أو بارتكاب جرمية  اام رئيس اجلمهورية باخليانة مكانيةإو نص فيها على  ،1971
قل و ال يصدر أعضاء جملس  الشعب على األ)  1/3(على اقتراح مقدم من ثلث بناءا ،جنائية

  .1أعضاء الس)  )2/3ام إال بأغلبية ثلثي قرار اإل
قَّفو يامورية عن عمله مبجرد صدور قرار اإلرئيس اجلمه و،  و يتوىل نائب رئيس

ة الرئيس أمام حمكمة خاصة ام و تكون حماكمحلني الفصل يف اإل ،مؤقتا اجلمهورية الرئاسة
  ...ينظمها القانون 

خاصة فيما يتعلق منها بأحكام  ،1996حداث إضافات لدستور إو بالتايل فمن احلكمة 
 ،اليت نصت على مساءلة رئيس اجلمهورية و على اهليئة القضائية املكلفة مبحاكمته 158املادة 

و عددها و كذلك مل تنص على  ،قتراحلكنها مل تنص و مل تفصل  يف اهليئة املكلفة بتقدمي اال
  .الشخصية اليت ختلفه طوال فترة حماكمته

  
  
  
   

                                                
  .1971من دستور المصري لسنة  85المادة   -  1



 

 138 
 

  :من هنا نصل إىل اقتراحات  تتعلق  مبا يلي  
  ..  ام باخليانة العظمىفة بتقدمي اقتراح اإللكضرورة حتديد اهليئة امل -
  .حتديد عدد أعضائها  -
يتوىل تسري شؤون البالد  1976دستور  إنشاء منصب نائب لرئيس اجلمهورية على غرار -

  .خالل فترة حماكمة رئيس اجلمهورية
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ن النظام القانوين  إفراد و حريام فاأل و لغرض ضمان عدم املساس حبقوق صل يف األ
رار و احلفاظ على استم ،هو الكفيل مبعاجلة مجيع األوضاع مبا فيها فرض النظام العام ،العادي

حبيث توجد العديد من النصوص التشريعية  ،مؤسسات الدولة و سالمة تراا و وحدا الوطنية
  ....قانون الصحافة  ،ضرابقانون اإل ،حزابقانون األ ،قانون الوالية ،العادية مثل قانون البلدية

         من العموميالعمومية بفرض النظام العام و األحتتوي على أحكام جزائية تسمح للسلطة 
وضاع قد تتأزم بشكل خطري غري أن األ ...و احملافظة على السري احلسن لكل مؤسسات الدولة

  . لدرجة يصبح معها النظام القانوين العادي عاجزا عن احتوائها 
ضطراري املتفاقم يلزم رئيس اجلمهورية باستخدام ما كان يسمى مام هذا الوضع اإلأو 
خري يسمح هذا األ ،ستثنائيتدخل يف نطاق النظام القانوين اإليت ال.. زمةبسلطات األيف السابق 

حداث على أا ضرورة ملحة ألتقدير ما يشاء من وقائع و  ،بتوسيع سلطات رئيس اجلمهورية
طار الصالحيات غري العادية لرئيس إستثنائية اليت تدخل يف حدى السلطات اإلإقرار إتستوجب 
يعرب عن قصور  ،وء السلطة التنفيذية  للحالة  االستثنائيةو بعبارة أخرى فإن جل ،اجلمهورية

و هذا ما  ،محاية نظام و مؤسسات الدولة عدم متكنها منو  ،واضح يف القواعد القانونية العادية
 تمع و استعادة النظام العام قصد محاية املصاحل العليا للمج ،يدفع للتضحية بالشرعية  الدستورية

ل السلطة التنفيذية للصالحيات نه و يف الواقع العملي فإن استعماغري أ ،من العموميو األ
حريات قد يؤدي إىل حدوث مساس حبقوق و  ،ستثنائية املخولة هلا مبوجب أحكام الدستوراإل
    نفيذية حق استعمال القـوة طة التلحبيث يرى البعض بأن هذه احلالة تعطــي للس ،فراداأل

ستثنائية لتحقيق أغراض ا قد يدفع إىل استعمال احلالة اإلا مو هذ ،نفراد مبصدر القرارو اإل
  غري تلك اليت جاءت من أجلها و هذا حتت غطاء الدفاع عن املصاحل احليوية للمجتمع  ،أخرى

  خاصة و أن سلطات الرئيس يف ،و ضمان السري العادي ملؤسسات الدولة و فرض النظام العام
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كما أن حالة الضرورة غامضة وواسعة و ميكن تأويلها   ظل هذه الظروف تصبح غري حمددة بدقة 
 و الشكلية الواجب توافرها إلقرار احلالة بسهولة كبرية و هذا باعتبار أن القيود املوضوعية

و هذا  ما يدفعنا إىل حتليل و حبث الضمانات املوضوعة  لغرض محاية  ،ستثنائية غري دقيقةاإل
  املفروضة عليها و بالتايل ،ساس ا نتيجة للقيود الكبريةمن احتماالت امل  ،احلقوق و احلريات

          فالتساؤل يطرح حول مدى فعالية أو هشاشة الضمانات املمنوحة حلماية هذه احلقوق 
ار الدولة كما نتساءل عن الطريقة املثلى اليت  متكن السلطة التنفيذية من حتقيق استمر.احلريات؟و 

  خضاع تصرفاا للرقابة القضائية و غري القضائية ؟ إمع  لضرورةستناد لسلطات او ذلك  باإل
ريات احملتملة لإلجراءات ثأجابة عن هاته التساؤالت تكون عن طريق عرض التإلإن ا

بتفعيل وسائل الرقابة املختلفة على أعمال  ،ستثنائية على احلقوق و احلريات و الطرق  الكفيلةاإل
و بالتايل نتناول يف مطلب أول الرقابة القضائية اليت  ،ثنائيةتساإل سلطة  التنفيذية أثناء الظروفال

و ذلك لغرض ضمان عدم  ،متارسها السلطة القضائية على استعمال الصالحيات  غري العادية
خرى اليت وضعت نتناول باقي أنواع الرقابة األ ،و يف مطلب ثاين .املساس باحلقوق و احلريات

  .ة سابقاهداف املذكوربغرض حتقيق األ
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  الرقابة القضائية   : ول املطلب األ

         جتعل من القضاء يؤسس على مبادئ الشرعية  ،1996من دستور  ،140إن املادة 
من هيئيت احملكمة  صالحية السهر على احترام القانون لكلٍ ،152ل املادة بينما ختو ،و املساواة

ؤسس أحكامه على مبادئ الشرعية و يسهر على ضمان احترام فالقاضي ي .العليا و جملس الدولة
    خمالفة أعمال سهر  بالتايل على التأكد من عدم و عدم خمالفته و يف هذا اال فهو ي ،القانون

 ،حوال العاديةهذا يف األ ،للقوانني اليت وضعتها السلطة التشريعية ،و صالحيات السلطة التنفيذية
جراءات د يقع يف عدم التوافق و تعطيل اإلفإنه ق ،يف ظل الظروف غري العادية ما إذا قام مبراقبتهاأ

وجب النص له مب خصو ر ،اليت أعطاها املشرع ذاته يف الدستور إىل رئيس اجلمهورية ،ستثنائيةاإل
جراءات و الشروط الالزمة و اليت تفرض حىت و لو مل تتوفر على اإل ،ارستهاسيسي ممأالت

فإن السلطة التنفيذية   ،ما يف ظل الظروف غري العاديةأ ،الظروف العادية فقطاحترامها يف ظل  
اختاذ (الدستور وقات العادية و هذا بنص صريح من غري ملزمة مبا هو معمول به يف األتصبح 

و من هنا ....)  96- 93-91ستعجالية و حىت وقف العمل  بالدستور املواد كافة التدابري اإل
يعين اذن الوقوع يف التناقض  ،طبقا ملا هو معمول به يف الظروف العادية راقبتهان قيام القضاء مبإف

         زمة و ضغط األ ،خري يف الواقع دفعته سلطة الضرورةرادة املشرع الدستوري هذا األإمع 
حداث تغيري جدري و بصفة مؤقتة للطرق اليت ميارس فيها القضاء إخطار غري املتوقعة إىل و األ

   و اليت يتعذر معاقبتها على خمالفتها للقانون ، عمال السلطة التنفيذيةأ على صالحيات ورقابته 
و ذلك  لكون املؤسس الدستوري ذاته هو الذي يسمح هلا مبوجب سلطات الضرورة و استنادا 

مور  إىل و عودة األ ،قامة ديكتاتورية مؤقتة إىل غاية استتباب الوضعإخبرق القانون و  ،للدستور
  .اريها الطبيعيةجم

 ،حقيقة يف هذه الفترة  تصبح مهام القاضي صعبة جدا و ذلك لكون القانون يضيق جماله
وضاع حيتم التخفيف زم األأولكن ت. كما  أن احلقوق و احلريات ينحصر جماهلا يف نطاق حمدد

الطبيعة  ول حولأو هذا ما نتناوله يف فرع  ،من الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية
جراءات اليت حبيث نبني تلك اإل، القانونية للصالحيات غري العادية يف ظل الظروف االستثنائية

و قضاء ) لغاءاإل(مع التطرق لقضاء املشروعية  ،خترج عن رقابة القضاء و تلك اليت ختضع له
  .رع الثاين ستثنائية و ذلك يف الفجراءات اإلفراد بسبب اإلالتعويض كضمانة أساسية لتعويض األ
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  التكييف القانوين لإلجراءات غري العادية : ولالفرع األ

  ،لغرض مواجهة أحداث غري مألوفة ،إن استخدام رئيس اجلمهورية لصالحياته غري العادية
جراءات قد ختالف إجيعلنا نتساءل حول الطبيعة القانونية هلذه الصالحيات؟ اليت تتجسد يف شكل 

س بالضمانات مما قد يؤدي إىل املسا، بالد أال و هو الدستورأحكام أعلى نص تأسيسي لل
  . ألفراد يف مواجهة تطبيق املواد املتعلقة بالسلطات االستثنائيةالقانونية املقررة ل

  :جابة على هذا التساؤل تكون وفقا للفقرات التاليةإن اإل
  
ضاء باعتبارها من لرقابة الق الصالحيات غري العاديةصل عدم إخضاع األ: وىلاأل الفقرة 
   عمال السيادةأ

ن التدابري املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية عند استخدامه أيرى غالبية الفقهاء ب
القضاء و ذلك لغرض مواجهة و أزمات طارئة ال ختضع لرقابة  ،للصالحيات غري العادية

  :سباب التالية لأل
   .إن اإلجراءات اإلستثنائية هي من أعمال السيادة  -
 .سثنائيةالغاية من استخدام  السلطات اإل  القضاء االداري يقتصر دوره فقط على مراقبة أن -
  

  ستثنائية عمل من اعمال السيادةاإلجراءات اإل: أوال 
أثناء استخدامه لصالحياته غري  ها رئيس اجلمهوريةذتعترب التدابري السريعة اليت يتخ

و كذلك القاضي  ،من و النظام العام يف البالداألول عن املسؤول األ رأىعمال أمبثابة   ،العادية
ول فيها بأا وصلت إىل خطورة كبرية و أصبحت دد بإحداث أضرار يف املؤسسات األ

و بالتايل فرئيس اجلمهورية ملزم بالقيام ، و دد  سالمتها ووحدا الترابية، اجلمهورية للدولة
عند حدوث مثل هذه  ،س الدستوريملؤسبواجباته الدستورية املخولة له وحده من قبل ا

عمال الصادرة عن السلطة اع يف  الفقه  حول اعتبار هذه األمجإو قد حدث شبه  ،وضاعاأل
أي ال يبحث القضاء يف مدى توافر  ،لغاءال سيادة ال ختضع لرقابة قضاء اإلالتنفيذية مبثابة أعم

           وال يف مدى .1958نسي لسنة مثال من الدستور الفر 16الشروط الدستورية لتطبيق املادة 
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 1962مارس  2جملس الدولة يف (يف جمال القانون  16جراءات املتخذة تطبيقا للمادة شروعية اإل
ستثنائية و توافر احترام إجراءات إعالن احلالة اإل و لكنه يبحث يف مدى RUBIN  1.قضية

  .شروطها املوضوعية و الشكلية
ل رئيس اجلمهورية صالحية اختاذ الذي  خو ،التعبري إن صح ،إن التفويض الدستوري

و املؤسسات   ،ستقالل الوطين و سالمة الوحدة الترابيةجراء يراه ضروريا للحفاظ على اإلإكل  
خيضع للرقابةعمال السيادة الأله  حق  ممارسة  عمال من الدستورية و هو  يف الواقع  خو ،      

هو  ،يف جمال الرقابة القضائية على سلطات الضرورة و يرى مسعود شيهوب بأن ما يهمنا
، فمبدأ إعالن جراءات تطبيقه و بني احلق و شكليات ممارستهإضرورة التمييز بني املبدأ و بني 

ختصاص بينما ممارسة هذا اإل ،اختصاصات السيادة العائد لرئيس اجلمهوريةمن ستثنائية احلالة اإل
تورية و بطبيعة احلال فإن رئيس اجلمهورية ملزم باحترام جراءات الدسغي أن تتم وفق  اإلبين
  .طارهإلدستور و بالتصرف يف ا

ستثنائية هو كذلك من أعمال إىل اعتبار قرار إاء احلالة اإلكما يذهب شيهوب مسعود 
السيادة و ال خيضع لرقابة القضاء وال يطعن فيه من حيث املبدأ و لكن خيضع لرقابة القضاء من 

  .حترامه لإلجراءات الالزمة إلاء احلالة غري العادية حيث مدى ا
 ، و النتيجة اليت نصل إليها من هذا التحليل تتمثل يف كون تصرفات رئيس اجلمهورية

و هذا باعتبارها  من اعمال . ها تطبيقا لسلطات الضرورة ال خيتص القضاء للنظر فيهاذاليت يتخ
ه املشرع الدستوري يف النص التأسيسي للبالد  أقر ،فهو ميارسها بتفويض دستوري ،السيادة

إليه رئيس اجلمهورية عند  أالذي يسمح بتطبيق خمطط استعجايل على شكل دستور مصغر يلج
  .الضرورة القصوى

و الواقع أن هناك من يرى خالفا هلذا الرأي بأن القضاء ميكنه مراقبة الشروط اليت مت عن 
خضاع إحبيث أن  ،ائية من قبل رئيس اجلمهوريةستثنإلحدى احلاالت اإل طريقها اللجوء

الصالحيات غري العادية لرقابة القضاء هو جمرد رقابة على تقدير الوقائع و أن تكييفها القانوين من 
    و ليس جمرد تنبأ بأخطار  ،قبل جهاز القضاء غرضه فقط التحقق من قيام حالة الضرورة فعال

  راقبة مب حبيث قام القضاء .عدة دول مثل مصرأخذت به  ،إذن فهذا الرأيومهية مستبعدة الوقوع
  

                                                
  .35ص . مسعود شيهوب مرجع سبق ذكره - 1
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املتخذة و ما نصل و حىت تقدير مشروعية االجراءات  ،سثنائيةأسباب و شروط اللّجوء للحالة اإل
، هو أن و ان كان حمدود و غري منتشر مثل الرأي السابق األخري،من خالل هذا الرأي  إليه

و هذا ألنه يف ظل هذه  ،رار للقانون يف ظل احلالة االستثنائيةداري ال يراقب خمالفة القالقضاء اإل
الفترة فهو خمالف للقانون أصال و لكن القاضي يراقب فقط مدى توفر شروط الضرورة فإذا 

   .كانت االسباب موجودة فالعمل و االجراء  و كل التدابري السريعة مشروعة
) السلطة التنفيذية ( أعمال احلكومة أغلبية الفقهاء اعتربوا بأن نستنتج أن على كل حال 

من الدستور  16لمادة لجوء اللُّ الصالحيات غري العادية مثل قرار يت توضع موضع التنفيذال
عمال احلكومة غري القابلة للطعن فيها أمام القضاء و ال ميكن أن أهي من  ،1958الفرنسي لسنة 

دم خري يعترض بعالقاضي فإن هذا األ طعن فيها أمامو عندما ي ،تكون حمل أية منازعة قضائية
  .تكون حمال للطعنتها أن عمال ليست من طبيعقبول الطعن حتت حجة أن هذه األ

بعض  ،ةيكذلك كأعمال حكوم فو تكي ،قضائيا ة حمصنةيعمال احلكومفهذه األ
حاليا (   من الدستور 122، 120،  119ها رئيس الدولة مبقتضى املواد ذالقرارات اليت يتخ

عالن على التوايل عن حاالت اليت جتيز اإل) 1996من دستور   97...93- 92- 91 وادامل
ضد هذه احلاالت يف ظل الظروف  و كل من يطعن ،ستثنائية أو احلرباإل الطوارئ، احلصار،

و مبا أن فكرة عمل احلكومة من صنع  ،سيصطدم بال شك بعدم قبوله من القاضي ،ستثنائيةاإل
 .قادر على اإلحاطة مبضموا فهو وحده ال ،القضاء

  
  دون غريها  الصالحيات غري العاديةبة الغاية من استخدام اقتصار دور القضاء على مراق :ثانيا

الضرورة أو ما يسمى  إن الغرض من ختويل رئيس اجلمهورية اختصاص ممارسة سلطات
 ا ووحدا الوطنيةوضمان سالمة ترا ،ستثنائية هو احملافظة على مؤسسات الدولةبالسلطات اإل

 ستثنائي و يرخصعالن النظام القانوين اإلإو لذلك يتم ) 1996 دستورمن  95، 93، 91 املواد(
مكانية مجعها يف سلطة إو حىت  ،ساسي للبالد بتركيز السلطاتيف هذه الفترة مبوجب التشريع األ
أال وهي حتقيق ، هامن اجل غاية واحدة ال جيوز اخلروج عن ،واحدة يتوالها رئيس اجلمهورية

   داري اإل، الغاية ميكن أن ينظر فيها القضاءاستتباب الوضع و ضمان استمرارية الدولة و هذه 
و خيتص  بالفصل فبها و ذلك لضمان عدم استخدامها لتحقيق غايات أخرى ال ترتبط باهلدف 

استخدام  نو بالتايل فتخويل القضاء صالحية الرقابة على الغاية م ،جلهأالذي جاءت من 
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تشكل ضمانة فعالة للحفاظ على احلقوق و احلريات من جهة كما يضمن  ،ستثنائيةالسلطات اإل
  ،ستقرارقيق أغراض أخرى غري غرض حتقيق اإلجراءات غري العادية لتحساءة استعمال اإلإعدم 

  .من العام و فرض احترام النظام و األ
 اهذ ،فهي شخصية رئيس اجلمهوريةستثنائية باجلهة املكلفة بإعالن احلالة اإلما تعلق  أما

و كذلك تتوفر  ،وضاع و الظروفيدة املخولة بتقدير مدى خطورة األبقى السلطة الوحيخري األ
حالة   عالنإسواء ( جراء املتخذ و املالئم هلذا الوضع لطة تقديرية يف شأن احلالة أو اإلعلى س

لقضائية على الظروف اليت مت فيها إعالن احلالة و ال رقابة للسلطة  ا  ،...)الطوارئ أو احلصار 
علنت من أجله و ذلك لضمان عدم ستثنائية فالقضاء له فقط حق  الرقابة على الغرض الذي أاإل
  .جراءات الشكلية و املوضوعية الواجب توافرهاضافة إىل مراقبة مدى احترام اإلحنراف عنه باإلاإل

 
   ية اخلاضعة لرقابة القضاءجراءت غري العاداإل: الفقرة الثانية 

سثنائية ، على قرار اإلعالن عن احلالة اإلإذا كان قاضي اإللغاء ال يتوفر على سلطة الرقابة
 ،إائهاسواء  من حيث  إعالا أو متديدها أو  ،لكون السلطة التقديرية تعود لرئيس اجلمهورية

أي له حق  ،ستثنائيةالة اإلعن احلجراءات الالحقة لإلعالن احلق يف مراقبة اإل ن القاضي لهفإ
ستثنائية و تاريخ اائها و تشمل هذه الرقابة ما بني تاريخ إعالن إحدى احلاالت اإلالرقابة ما 

  :يلي
مثل (  ستثنائية لإلجراءات الشكلية املطلوبة يف الدستورإعالن احلالة اإلمدى احترام قرار  -

حد الشروط الشكلية  يعرض القرار أعدم توفر  حبيث أن...)  استشارة رئيسي غرفيت الربملان 
              على عيوب يف الشكل قضاء إذا ما مت الطعن فيه نظرا الحتوائهلغاء من قبل الاإل إىل
   .جراءاتاإلو 

رئيس اجلمهورية اليت دفعت ) اخلطر و التهديد( سباب فالقضاء إذا ال يهتم مبراقبة األ
سباب منصوص عليها يف الدستور الذي أعطى عتبار أن هذه األبا ،ستثنائيةإلعالن احلالة اإل

و كذلك . للرئيس سلطة تقديرية كاملة يف هذا اال ال تشاركه باقي املؤسسات الدستورية فيها
اجلمهورية بشأن إعالن  راء اليت تقدمها خمتلف الشخصيات لرئيسال يراقب القضاء مضمون األ

لزامية و لكن يراقب القضاء مدى احترام طلب إراء غري ر أن األو هذا باعتبا ،ستثنائيةاحلالة اإل
ستثنائية اليت تتم دون طلب رأي الشخصيات املذكورة حبيث أن احلالة اإل ،هلذه اهليئات الرئيس
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كذلك ال يراقب القضاء قرار رئيس  .لغاءر جيعلها غري مشروعة و تستوجب اإليف الدستو
ى احلاالت االستثنائية حبيث أن السلطة التقديرية  تبقى  اجلمهورية املتمثل يف اختياره إلحد

عالن حالة احلصار أو حالة الطوارئ  أو احلالة االستثنائية و حىت حالة إللرئيس الذي يقرر إما 
فما يهم القضاء هو فقط احترام دون أن يلزم باحترام الترتيب الوارد يف الدستور  ،احلرب

 .و كذلك عند انتهائها  الا أو متديدهاجراءات الدستورية الالزمة إلعاإل
  

يف  غري العاديةجراءات و قضاء التعويض املتعلق باإل) املالك(لغاء قضاء  اإل: الفرع الثاين 
  النظام الدستوري  اجلزائري

املقدمة لألفراد يف ظل الظروف لغاء و التعويض من أهم الضمانات يعترب قضاء اإل 
عرفة مدى توفر هذه الضمانة نتطرق إىل ملصار احلقوق و احلريات و ستثنائية اليت تؤدي إىل احناإل

حتليل بعض النصوص  القانونية و التنظيمية الصادرة  لابة القضائية يف اجلزائر من خالوضعية الرق
و اليت شهدت استخدام رئيس اجلمهورية  2003 سنة إىل 1991خالل الفترة املمتدة من سنة 

ائية اليت  طرحت أمام  الغرفة حكام القض نتناول حتليل بعض األمث ،يةعادال غري لصالحياته
 .حاليا تسمى مبجلس الدولة ،دارية للمحكمة العليااإل

  
 حتليل بعض النصوص التطبيقية فيما يتعلق باجلزء اخلاص بالرقابة القضائية: الفقرة األوىل

 )إغفال لرقابة القضاء(
  
  :و الرقابة القضائية  1991ويلية ج 04مرسوم إعالن حالة احلصار يف  -أوال 

 جويلية 04املؤرخ يف  196-91عالن حالة احلصار مبوجب املرسوم الرئاسي رقم إمت 
ستثنائي تطبيقي للصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية إجراء إو الذي جاء كتدبري و  ،1991

املستقر الذي شهدته  و قد جاء هذا النص بسبب الوضع غري ،منه 86املنصوص عليها يف املادة 
    ،1991يف فترة  مجعية سياسيةمؤسسات الدولة و اخلرق الواضح للنظام العام من قبل أنصار 

و قد يسمح هذا النص للسلطة العسكرية مبمارسة صالحيات السلطة املدنية حبيث جيوز هلا اختاذ 
  ....قامة اجلربية داري و اإلعتقال اإلاستتباب األوضاع مثل اإلكافة التدابري الكفيلة ب
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 ،و يف  اال املتعلق بالرقابة القضائية فيالحظ أن هذه الضمانة مل  يتطرق  هلا املرسوم
      و لكن يف الواقع  ،داريعن القضائي يف حالة رفض الطعن اإلحبيث مل يشري إىل إمكانية الط

ما مينع من اخضاع هذه  و رغم عدم تطرق النص التنظيمي ملسالة الرقابة القضائية فإنه ال يوجد
  :جراءات لرقابة القضاء و ذلك  لألسباب التالية و اإل التدابري

  .داريةنص خاص لتحريكها ضد القرارات اإل ال حتتاج إىلضاء الكامل إن دعوى الق -
ا دارية املذكورة سابقا ال تتعلق بأعمال السيادة و بالتايل جيوز الطعن فيهن هذه القرارات اإلإ -

  .ءلغاباإل
إنه من الواجب فتح اال إلخضاع هذه القرارات للطعن القضائي فضال عن الطعن االداري  -

حىت ال يعطل عمل السلطة التنفيذية اليت متارس   1و لكن بالطبع مع تقليص الدور الرقايب للقاضي
و من . خيتلف عن عملها يف ظل النظام القانوين العادي ،صالحيتها يف ظل  نظام قانوين استثنائي

السلطة التنفيذية شارة إىل أن تكريس مبدأ الرقابة القضائية على أعمال جهة أخرى جتدر اإل
يتطلب  ،ستثنائية مثل حالة احلصار كضمانة هامة حلقوق و حريات األفرادخالل الظروف اإل

جيب النص صراحة حبيث  .عتبار ذه املسألة يف مضمون أحكام النص التنظيميخذ بعني اإلاأل
وهذا بالطبع بدرجة خمففة  لى الطعن القضائي للقرارات االدارية و إخضاعها لرقابة القاضيع

و ذلك لكي يتم حتقيق توازن بني عدم  من الرقابة القضائية املعمول ا يف ظل الظروف العادية
يفة حبيث جيب فرض رقابة خف، عرقلة عمل السلطة التنفيذية إذا ما مت  تشديد الرقابة على أعماهلا

 ،دىن املطلوب من احلفاظ على مبدأ املشروعية يف هذه الظروفهدار احلد األإعلى أعماهلا دون 
جراءات حالة احلصار  لرقابة القضاء كما هو واضح من إألنه من غري املعقول أن ال ختضع كل 

 فأفضل وضعية هي تقليص ةواحد يف مادةو لو  ،الذي مل يفصل الرقابة القضائية ،1991مرسوم 
و ذلك  ،حبيث جيب توفري حد أدىن منها يفرض احترامه ،احلريات و احلقوق دون إلغاءها  متاما

حكام خاصة ضمن مرسوم حالة أيكون بالنص صراحة على موضوع الرقابة القضائية يف 
  .احلصار
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   1992 فيفري 09مرسوم اعالن حالة الطوارئ الصادر بتاريخ الرقابة القضائية يف  -ثانيا
       ، لمساس اخلطري و املستمر للنظام العام املسجل يف العديد من مناطق الوطننظرا ل

عمال ضافة إىل األباإل ،و كذلك التهديدات اليت كانت تستهدف استقرار مؤسسات الدولة
و أعلن  86جلأ رئيس اجلمهورية إىل أحكام املادة  ،اخلطرية اليت مست أمن املواطنني و سالمتها

  1992فرباير  9من يوم  و هذا ابتداء ،التراب الوطين عرب كامل شهرا، 12دة حالة الطوارئ مل
     من لألشخاص و املمتلكات أو كان اهلدف هو حتقيق استتباب النظام العام و ضمان أفضل 

السلطة (مت ختويل احلكومة  ،ر احلسن للمصاحل العمومية و مبوجب هذا النصو تأمني السي
جراءات التنظيمية و التدابري الالزمة قصد حتقيق اهلدف الذي ختاذ كل اإلصالحية ا، )التنفيذية

أما نص املادة الرابعة فإا . هذا ما نصت عليه املادة الثالثة منه ،أعلنت من أجله حالة الطوارئ
الوايل يف دائرته لت وزير الداخلية و اجلماعات احمللية على مستوى كل التراب الوطين و أه
  : جراءات يف شكل قرارات تشمل ما يليإلختاذ التدابري و اإلقليمية اإل
  .إمكانية وضع شخص راشد يف مركز أمن حمدد إذا كان يشكل خطر على النظام العام  -
 لوزير الداخلية صالحية اختاذ قرارات إلنشاء مراكز أمن و كذلك حتديد أو منع مرور -
 تسخري العمال ،ىل تنظيم نقل املواد الغدائيةضافة إباإل ،شخاص و السيارات يف أوقات معينةاأل

نصت   7شخاص أما فيما يتعلق باحلريات فإن املادة ضراب هذا يف جمال حقوق األيف حالة اإل
  : على ما يلي 

    جتماعات و منع  املظاهرات بقرار من وزير الداخلية غلق قاعات العروض الترفيهية و اإل -
  .و اجلماعات احمللية 

- الس الشعبية البلدية أو الوالئية بقرارات من احلكومة عندما تعطل عملها كما تقوم حل ا
  . بتعيني مندوبيات تنفيذية تنفيذيةالسلطة ال

حبيث مل  ،ما يالحظ على هذا النص التنظيمي أنه مل يتطرق إىل مسألة الرقابة القضائية
حبيث ال  ،املذكورة سابقاضمن طعون ضد القرارات تمكانية رفع دعاوي قضائية تإينص على 

قامة اجلربية و املنع من ابري حالة الطوارئ  املتعلقة باإلتشري إىل نظام الطعن القضائي بالنسبة لتد
ضائية باعتبار أن و لكن هذا ال يعين أن املرسوم الرئاسي يستبعد الرقابة الق ،قامة و التفتيشاإل

       .لغاء هو حقام القضاء طاملا أن الطعن باإلأم دارية تقريبا ميكن الطعن فيهاكل القرارات اإل
ن هذه القرارات ال ترتبط بأعمال السيادة و أخريا طاملا مل ينص املرسوم على أن أوكذلك طاملا 
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و بالتايل يفضل أخذ الضمانة الدستورية  .هذه القرارات ائية ال جيوز الطعن فيها أمام القضاء
خذ ا هي الرقابة القضائية اليت جيب األعتبار و بعني اإلستور اهلامة املنصوص عليها يف الد

  .ساسيي تكون مطابقة ألحكام التشريع األصراحة يف مضمون النصوص التنظيمية لك
عالا إىل ايتها ختضع لرقابة القضاء إإذن فاإلجراءات الالحقة حلالة الطوارئ من تاريخ 

  ). 44- 92(للمرسوم  املعدل)  320-92من املرسوم الرئاسي  3املادة (
عالن حالة الطوارئ  أي دراسة أسباب و مربرات إعالا فهي إن الرقابة السابقة على أأما بش

رقابة الالحقة على خري له دور فعال يف الوال يراقبها القضاء هذا األ ،تعترب من أعمال السيادة
و يالحظ   ،أو التعويض) لغاءاإل( ن حيث القضاء الكامل ستثنائية سواء مجراءات اإلالتدابري و اإل

ساس املخاطر حبيث أأن التطور احلديث ألركان املسؤولية يتجه إىل تدعيم مسؤولية الدولة على  
خالل مببدأ  ساس اخلطر اخلاص بسبب اإلأفراد ميكنهم  احلصول على تعويض على أن األ

   .املساواة
بدون معىن ألن ) ءات استثنائيةجراإلغاء و تعويض عن إ(و بالتايل تصبح الرقابة الالحقة 

ضرار اليت تصيبهم فراد  عن األاس املخاطر سهلت عملية تعويض  األاملسؤولية اجلديدة على أس
على أن  09يف مادته  1991ديسمرب  21و نص املرسوم الصادر يف ، 1نتيجة  أخطار  خمتلفة

ميكن أن تنجم عن أعمال   مبوجب  املسؤولية املدنية و اليت ،تكون التعويضات املترتبة للغري
 .وحدات اجليش و تشكيالته على عاتق الدولة

  
  من العمومي    يف مهام محاية األالرقابة القضائية يف ظل القانون املتعلق مبسامهة اجليش  -ثالثا

        صدر أمر ينظم األمن العمومي  23-91و حتت رقم  1991ديسمرب  06بتاريخ 
     ،ستثنائيةاملتعلقتني باحلاالت اإل ،1989من دستور  87-86  واد و يستند يف حيثياته إىل امل

طة العسكرية لغرض جوء إىل خدمات السلو قد خول هذا النص  القانوين لإلدارة صالحية اللّ
  :و ذلك يف احلاالت التالية  ،من العموميمحاية األ

  .النكبات و الكوارث الطبيعية ذات اخلطورة االستثنائية - أ
        د الوطنية رة املساس بالقوانني و التنظيمات اليت تنذر باخلطر و دد  حرية  التنقل و املواحال - ب

 .و شروط اخلروج  و  الدخول من و إىل  التراب الوطين       
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قول بأنه فيمكن ال ،جراءات النامجة عنه لرقابة القضاءاإلو خضاع هذا النص إأما خبصوص  - ج
و الذي ميلك السلطة التقديرية يف  ،املخولة لرئيس اجلمهورية غري العادية  و قياسا على السلطات

عمال اخلاضعة لرقابة القضاء و ذلك لكون هذا صدار هذا النص ال يدخل ضمن األإفإن  ،عالاإ
 ،أن السلطة التنفيذية يعترب من أعمال السيادة باعتبار، احلق املتمثل يف اللجوء خلدمات اجليش

نتيجة لعجز   1روف النظام العامشخص رئيس احلكومة هي املختصة وحدها لتقدير ظ املتمثلة يف
وضاع املاسة باحلقوق و احلريات و القوانني و بالتايل ال و األ ،دارة عن مواجهة تلك الظروفاإل

 .توجد رقابة على هذا املبدأ كأصل
وضوعية الواجب توافرها جراءات التطبيقية هلذا النص مثل القيود الشكلية واملأما بشأن اإل

فمن الطبيعي جدا أن ختضع لرقابة  ،و كذلك باقي التدابري و القرارات...) طلب استشارات ( 
ستثنائية القصوى فهي حدى احلاالت اإلإمل تصل بعد إىل  ،القضاء خاصة و أا قرارات و تدابري

 خريةو املعروف يف هذه األ، يةستثنائية و احلالة العادقع  يف منطقة وسطى بني احلالة اإلقرارات ت
مع  ،لغاء أو قضاء التعويض و هذا لتحقيق مبدأ املشروعيةختضع لرقابة القضاء سواء كان اإل اأ

 ،و لكنه ال مينعها و ال حتتاج إىل النص عليها ،لغاء مل ينص عليها  املرسوماملالحظة أن دعوى اإل
من املرسوم  09 تعويض فقد نصت عليها املادةأما فيما يتعلق برقابة ال، حدى مواد الدستورإيف 

تكون التعويضات املترتبة للغري مبوجب املسؤولية املدنية و اليت ميكن أن تنجم عن أعمال " بقوهلا 
  ."و تشكيالته على عاتق الدولة  ،وحدات اجليش

على التدابري املتخدة من السلطة  ل حد أدىن من الرقابة القضائيةإن هذا النص خو
و هذا لغرض ضمان حد أدىن من احلريات   ،يف شأن اللجوء خلدمات السلطة العسكرية ،فيذيةالتن

عادة اهلدوء و النظام إعادة استتباب الوضع و إو يضمن  ،بالقدر الذي ال يهدد النظام العام
 .و اتمع معا  للدولة
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  حالة الطوارئ  حتليل بعض أحكام القضاء يف اجلزائر خالل تطبيق: الفقرة الثانية 
و ذلك منذ  ،خالل الفترة اليت استخدم فيها رئيس اجلمهورية صالحياته غري العادية

اليت  ،مث أعقبتها حالة الطوارئ ،علنت حالة احلصار يف كامل أحناء تراب اجلزائرين أُأ ،1991
ها على  فإن  السلطة التنفيذية سواء على املستوى الوطين أو ممثلي ،سادت أكثر من عشر سنوات

من احلفاظ على النظام العام واأل ،دارية كان الغرض منهاإصدرت عدة قرارات ، أاملستوى احمللي
فراد و قد عرضت على القضاء الذي ارات تعلقت يف غالبيتها حبقوق األو هذه القر، العمومي

ار أن باعتب، ةليل بعض مناذج القرارات القضائيراقب مدى مشروعيتها و بالتايل نتناول بالتح
 1الذي يتجه إىل قاضيه الطبيعي ،تشكل ضمانة فعالة للمواطن ،الرقابة املمارسة من جهاز القضاء

 .ستثنائيأثناء تطبيق النظام القانوين اإل جراءات و القرارات املتخذةلنظر يف مدى مشروعية اإلل
  

الظروف داري  أثناء إقرار قضائي استعجايل يتعلق بغلق حمل جتاري مبوجب قرار : أوال
  ) حالة الطوارىء(ستثنائية اإل
 11املؤرخ يف  320- 92من بني تطبيقات املادة الثالثة من املرسوم الرئاسي رقم  : الوقائع -
املتضمن  1992فرباير  09املؤرخ يف  44-92املعدل و املتمم للمرسوم الرئاسي  1992 /08/

غالق حمل إاملتضمن  ،1994جانفي  26داري الصادر يف القرار اإل ذإعالن حالة الطواريء، نأخ
  جتاري للمواد الغدائية  

 .من العمومي من قبل صاحب احملل املساس بالنظام العام و األ:  السبب -
و ذلك  )القسم االستعجايل (دارية فة اإلرفع صاحب احملل طعن قضائي أمام الغر: اإلجراءات -

  : اري و مدعيا بأنه تعسفي دمطالبا بوقف تنفيذ القرار اإل ،1994 /01/ 08بتاريخ 
م داري شرعي وذلك لكون املدعى قا، بأن هذا القرار اإلردت االدارة عن طريق حماميها -

ساس القانوين الذي اعتمد عليه هذا من العمومي كذلك أن األبأعمال متس بالنظام العام و األ
ال  و حالة الطوارئاملتضمن إعالن  1992 /02/ 9املؤرخ يف  44-92القرار هو املرسوم رقم 

داري غري اإلجراءات الغلق و بالتايل فالقضاء إمنه اليت تسمح لإلدارة باختاذ  7و  4سيما املادتني 
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ستثنائي املتمثل يف يف ظل تطبيق النظام القانوين اإل خمتص للنظر يف مثل هذه القضايا اليت جاءت
   .حالة الطوارئ

  : دارية قرار الغرفة اإل -
جاليا يتضمن وقف تنفيذ القرار ستعإستعجال أمرا أصدر قاضي اإل 1994 /03/ 20يف  

  :داري و ذلك لألسباب التالية اإل
و ذلك لعدم وجود يف ملف القضية ما يثبت أن  ،داري غري مؤسس قانوناأن القرار اإل -

   .من العموميخمالفات متس بالنظام العام و األ صاحب احملل ارتكب
مر القضائي الصادر عن قاضي دارة األاستأنفت اإل 1994ماي  10يف : ستئناف مرحلة اإل -
 :سس التالية مستندة على األ ،بالغرفة االدارية ،ستعجالاإل
املؤرخ يف  ،92- 44لكونه أختذ تطبيقا ألحكام املرسوم رقم  ،داري مؤسس قانوناأن القرار اإل -
  . 07و  04و ال سيما مادتيه  1992 فيفري 9
 : من العمومي رض احلفاظ على النظام العام و األختذ كذلك لغأن هذا القرار ا -
، ستعجايل و ذلك لكون املستأنف عليهمر اإلغاء األإلقضت ب): قرار احملكمة(:  احلكم -
  .ستعجالية  بدعوى يف املوضوعمل يرفق دعواه اإل) صاحب احملل التجاري(

ستعجايل امللغي للقرار مر األد أن األجن) ستعجايل القسم اإل( دارية اإل الغرفة بالنسبة  لقرار
النظام بة من طرف املدعي صاحب احملل متس اشترط وجود دالئل و خمالفات مرتكب ،دارياإل

 املرسوم ،دارة  تقدميها للقضاء و ال يكفي ذكر يف حيثيات القرارحبيث اشترط على اإل ، العام
  .اري غري مؤسس قانونادو بالتايل فالقرار اإل  ،ة الطوارئاملتعلق حبال 92-44

  بتدائياإل ستعجايلاإلر مفلم تناقش مضمون األ دارية باحملكمة العليا،بشأن الغرفة اإل اأم
و ذلك لكون املدعي مل  يرفع دعوى يف املوضوع  تكون مرافقة  ،لغاءهإكتفت بو ا ،)التمهيدي(

  .للدعوى االستعجالية 
سثنائي املتمثل إىل النظام القانوين اإل استندت ،قدارة يف اختادها  لقرار الغلالواقع أن اإل و

و هو .  1منه 07و  04و ال سيما املادتني  املتعلق حبالة الطوارئ  44- 92يف املرسوم رقم 
دالئل و خمالفات جدية  ،اشترط وجود ،ستعجايلو لكن القاضي اإل ،أساس صائب ووجيه

 .44- 92إىل مضمون املرسوم رقم  و ال يكفي االشارة  ،من  املدعي صاحب احملل ،مرتكبة
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راقب القارات االدارية  ،داري اجلزائريأن القضاء اإل ،و ما  يهمنا  يف هذه القضية
حبيث اعترب أن الدعوى املقامة من املدعي   ،يف ظل  نطبيق النظام  القانوين   االستثنائي  ،املتخذة

اري غري مؤسس قانونا لكونه استند داإل رو أن القرا  ،تتوفر  على أركان اجلدية و االستعجال
 ، ن  يقدم دالئل جدية عن وجود خمالفات دد النظام العامأدون   ،إىل مرسوم حالة  الطوارئ

بسبب عدم وجود  ،ستعجايلمر اإللغى األأالذي . و هذا بغض النظر عن قرار احملكمة العليا
 .دعوى يف املوضوع 

جلزائري متيز جبرأة رائعة يف مثل هذه الظروف و هذا ما يدفعنا إىل القول بان القضاء ا
اليت خترج عن اختصاصه و بالتايل  ،عمال السيادةأحبيث راقب قرارات استثنائية و مل يعتربها من 

 .فإن هذا العمل يشكل ضمانة مباشرة و هامة  للحفاظ على حقوق و حريات املواطنني
  

  :  قرار قضائي يتعلق بالوظيف العمومي
و عند  ،و يف ظل تطبيق النظام القانوين االستثنائي يف اجلزائر ،13/02/1995 يف:الوقائع  -

اليت سادت منذ التسعينات  استخدام رئيس اجلمهورية لصالحياته غري العادية أثناء  االضطرابات
لغاء   القرار  إيطالب فيها  ب ،دارية بالس القضائيدعوى أمام الغرفة اإل ،رفع أحد املوظفني

  .يتضمن عزله و تسرحيه من العمل  ،1994أكتوبر  02ي الصادر يف داراإل
  .داري كانت سلبية ان نتائج التحقيق اإل : السبب  -
  59-85رقم  حكام املرسومألدارة إلىعدم احترام اإل) املطرود(استند املدعي  : سس القانونيةاأل

عطي صالحية الطرد  إىل جملس تاليت  ،129ت املوظفني و ال سيما املادة املتعلق حبقوق وواجبا
  .ديب و ليس لإلدارة أالت
 54- 93ستناد إىل املرسوم رقم بأن قرار الطرد أختد باإل ،دارة عن طريق حماميهاأجابت اإل -

عوان اجبات املطبقة على املوظفني و األاملتضمن حتديد بعض الو ،16/02/1993املؤرخ يف 
املتعلق حبالة  44- 92و هو  املرسوم  ،وين االستثنائيو الذي جاء تطبيقا للنظام القان ،العمومني
  .الطوارئ 
ال  ،فهو نظام قانوين عادي ،لوفةأوضاع العادية املفهو يتعلق باأل 59- 85املرسوم  اأم

 .ستثنائية غري العادية وضاع اإليعمل به يف ظل األ
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قتراح على جملس اإل ادارة اليت ال تلزم بعرض هذاختصاص اإلالطرد من  و بالتايل فإن قرار
 .التأديب
رجاع إدارة و دارية بإلغاء قرار اإلقضت الغرفة اإل 1995مارس  10 يف ):القرار: (احلكم

  :املوظف للعمل لألسباب  التالية 
   59-85دارة ألحكام النظام القانوين العادي املتمثل يف املرسوم عدم احترام اإل  -  أ

  : ستئناف اإل
صادقت  ،خريةهذه األ ،)الغرفة االدارية ( امام احملكمة العليا  ،يبتدائدارة القرار اإلنفت اإلأاست

  . 1995ماي  03بتدائي بتاريخ ار اإلرعلى الق
داري اجلزائري لقرارات السلطة رقابة القضاء اإلمنودج آخر من  ،من هنا يتضح

ة املتعلقة حبيث اعتربت يف القضي ،ستثنائيالقانوين اإلالتنفيذية املتخدة أثناء استخدام النظام 
جلأت دارة غري مؤسس و ذلك لكوا أن قرار اإل ،حبقوق املوظفني يف جمال الوظيف العمومي

الناجم عن صدور مرسوم  54- 93املتمثل يف املرسوم رقم  ،ستثنائيمباشرة  للنظام القانوين اإل
الذي  59-85املتمثل  يف املرسوم  ،حالة الطوارئ دون أن جترب أو تطبق النظام القانوين العادي

  .ال يوجد مانع قانوين مينع تطبيقه خاصة يف جمال حقوق املوظفني و مسارهم املهين
إىل  1991رغم عدم وجود جملس دولة و حمكمة  تنازع يف الفترة املمتدة من إذن 

دارية  املتخدة يف ظل  رات اإلداري اجلزائري راقب مدى مشروعية القرافإن القضاء اإل 1996
فإن االجتاه   ،ئية يف اجلزائراضبنظام الثنائية الق ذخدولة و األو بعد إنشاء  جملس ال ،حالة الطوارئ

كثر  يف مضمون أاتضح   ،فراد احلفاظ على  حقوقهم  و حريامختول األ ،إىل جتسيد ضمانات
ذلك  يئات شبه  ،فقط ميكن تدعيم  1منه 152  و 139و ال سيما املادتني  1996الدستور 
 .و ديوان املظامل  املعمول ما يف العديد من الدول  ،رى مثل وسيط  اجلمهوريةخأقضائية 
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  دارية اثناء استخدام الصالحيات غري العادية املسؤولية اإل: الفرع الثالث 

  ،يسبب ضررا للغري يلزمو الفرد  هيرتكب ،املبدأ يف القانون املدين هو أن كل عمل أيا كان
و هذا النص  ،من القانون املدين اجلزائري 124لمادة ل طبقا وثه بالتعويضمن كان سببا يف حد

يضا أصبح يطبق عليها هذا املبدأ أدارة و لكن اإل  ،التشريعي يعترب أساسا  لنظرية املسؤولية املدنية
 احلصول على يفعتراف حبق املتضررين حبيث مت اإل ،و ذلك إذا قامت بأعمال ترتبت عنها أضرار

اليت تعترب   ،داريةء  ما يسمى  بنظرية املسؤولية اإلضرار اليت تصيبهم  من نشوعن األتعويضات 
ن عضرار النامجة عتراف مبسؤولية الدولة عن األحبيث أن احملاكم كانت ترفض اإل 1حديثة  العهد

راحل و مل يتم القبول مبسؤولية الدولة إال بعد م ،و هذا تطبيقا ملبدأ أن امللك ال خيطئ ،نشاطاا
و الذي  ،1789نسان و املواطن يف عالن عن حقوق اإلمرت ا ابتداء من صدور اإل ،عديدة

و ذلك بشرط   ،على أن امللكية حق مقدس ال ينتهك إال ملصلحة عامة 17مادته رقم  تنص
  .تعويض عادل و مسبق 

ة مث كرس مالكهم املرتوعأفراد عن لزام الدولة بتعويض األإفهناك مسح القانون بامكانية 
و خاصة حمكمة التنازع اليت  ،القضاء هذه املسؤولية عن طريق قرارات جملس الدولة الفرنسي

 ،1873يونيو  08دارية و املرفق العام يف حكم بالنكو  يف ت مبهارة فائقة بني املسؤولية اإلربط
و أقرت  ،ولةضرار اليت أصابت طفل بسبب عربة تابعة  للدما فصلت  يف القضية املتعلقة باألعند

خرين من فعل أشخاص ضرار اليت تصيب اآلكن أن تقع على عاتق الدولة عن األبأن املسؤولية مي
دارية النامجة عن سري املرفق العام ووضع و بالتايل قبلت باملسؤولية اإل ،تستخدمهم يف املرفق العام

     االنتقال إىل مناقشة حدا للتفكري السائد يف ذلك الوقت و القائل بعدم مسؤولية الدولة و مت 
  . و اليت نتساءل عن املقصود بأسسها؟دارية و البحث عن أسس املسؤولية اإل

أما املقصود  ،مبتدأ الشئ ،ساس لغة حسب إبراهيم الفياضيباأل املقصودو الواقع أن 
 اعتاد الفقه العريب و الفرنسي على و لقد، فهو أصل و سبب قيامها ،ساس املسؤولية قانوناأب

استعمال مصطلح أساس املسؤولية للتدليل على مربرات هذه املسؤولية و ال ميكن اخللط بني 
جتهاد القضائي خبصوص أساس املسؤولية يبقى حبيث يالحظ  ان اإل ،أسس املسؤولية و شروطها

و هذا ما جيعلنا نلجأ إىل عرض وجهة نظر الفقهاء الذين انتموا إىل عدة  ،واردا يف شكل عمومي
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نتشار ت يف اإلذكر مثال النظرية احلديثة اليت أخفنذ ،داريةخبصوص أساس املسؤولية اإل ،هاتاجتا
نظرية  الواسع و هي نظرية املخاطر باعتبار أن أغلب النظريات السابقة بدأ الفقه يهجرها مثل

ية و نظر ،سبب املسؤولية غري اخلطئية إىل الطابع غري  العادي للضررالضرر العادي اليت ترجع  
دارة من جراء  عامل الثراء الذي حتصل عليه اإلثراء بال سبب و اليت ترجع أساس املسؤولية إىلاإل

وكذلك نظرية العدالة اردة فهذه األخرية ، ترجع مربر املسؤولية  ،نشاطها يف مقابل إفقار الغري
يات  اليت صنعت حسان و غريها  من النظراإل وغري اخلطيئة لإلدارة العامة إىل مبادئ  العدل 

أما خبصوص املسؤولية غري اخلطئية فنتناوهلا يف الفقرة الثانية من هذا  ،ضمن النظريات املنعزلة
  .الفرع الثالث و لكن قبل ذلك نتطرق و لو باجياز إىل املسؤولية اخلطئية يف الفقرة االوىل

  
  املسؤولية اخلطئية اإلدارية: فقرة األوىل ال

مل يظهر منذ قدمي الزمان حبيث كانت الدولة يف  ،أخطاء موظفيها إن مساءلة اإلدارة على
أين كانت شخصية امللك  ،عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة و كان مبدأ ،بداية األمر ال تسأل

نذاك هي أن امللك ال خيطئ ألنه خليفة اهللا آو كانت الفكرة السائدة  ،لصيقة  بشخصية الدولة
يف عهد امللكية (رت بفكرة السيادة املطلقة الوسطى و اليت غي يف األرض حسب نظريات القرون

و باختصار كانت فكرة السيادة املطلقة تفرض عدم املسؤولية فال ميكن مساءلة الدولة  ،)املطلقة
 ،عماهلا حىت و لو كانت غري مشروعة و ظل مبدأ عدم مسؤولية الدولةأاملمثلة يف اإلدارة عن 

اعتبار  و ليس للملك و ،لالمة ،لسيادة يف ظل الثورة الفرنسيةمهيمنا حىت عندما أصبحت ا
و شيئا فشيئا بدأ أساس عدم مسؤولية  ،مة  يتصرفون فيها بامسهااحلكام مفوضني فقط عن األ

قرار وجد تناقض بني سيادة الدولة و اإلنه ال يأالدولة  يهوي و يضعف حىت قال بعض الفقهاء ب
ا قرر جملس الدولة ذو هك ،أ الدولة أو حكامها غري صحيحن تصور عدم خطأمبسوؤليتها كما 

ساس التمييز التقليدي املعروف بني أعمال السلطة أمر على رنسي مسؤولية الدولة يف بداية األالف
حكام يف بب نشاط مرفق الشرطة و  توالت األحبيث أقر مسؤوليتها بس ،و بني أعمال التسيري

م  جمال نشاط السلطة التنفيدية إىل درجة أن أصبحت اليواجتاه توسيع مسؤولية الدولة خاصة يف
  .ستثناء هو عدم مسؤوليتهامسؤولية الدولة مبدأ عاما و اإل
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  االساس احلديث للمسؤولية اخلطئية لإلدارة  : أوال 
فإىل  ،دارة العموميةالذي يرتكبه أعواا يف اإل  يباخلطأ املرفق تعد مسؤولية الدولة مقرونة

ى باملسؤولية عن خماطر النشاط ظهر ما يسم ،نوع من املسؤولية عن االخطاء املرفقيةا الذجانب ه
ول من بينما النوع األطأ، خرية هي مسؤولية موضوعية تقوم يف غياب اخلاإلداري فهذه األ

ا النوع من املسؤولية هو ذاملسؤولية اخلطائية فان أساسها يقوم على اخلطأ املرفقي و يبقي ه
حبيث  ،إذا كان اخلطأ  املرفقي واضحا و يسهل اثباته  أو حتديده دون عناء كبريخاصة  ،صلاأل

دارة على أساس اخلطأ إذا ثبت خطأها أثناء تسيريها للمرافق العمومية سواء  تعتمد مسؤولية اإل
 .باملفهوم التقليدي  أو  املفهوم احلديث هلذه املرافق

  
ف دام الصالحيات غري العادية يف ظل الظروئية أثناء استخأمهية املسؤولية اخلط: ثانيا
  ستثنائيةاإل

ويض ساس و االصل  املعتمد يف تع، هي األو ان كانت املسؤولية اخلطئية ،الواقع
سباب نذكر  أكافية و ذلك  لعدة  حداث العادية أو غري  العادية فإا غرياملتضررين سواء أثناء األ

  : أمهها 
  .ا اخلطأذثبات اخلطأ حبيث يتعذر حتديد مرتكب هإب أثناء حدوث اضطرابات فمن الصع -
دارة مسؤولية التعويض حىت يف ظل عدم  دئ العدل و املساواة أن تتحمل اإلأنه من مبا -

أن  الدولة احلديثة  ذلك  ،بل و حىت لو مل يثبت خطأ االدارة ،التمكن من حتديد مرتكب اخلطأ
عن وقاية اتمع من  لك حبكم طبيعتها احلديثةوكذ ،ة حبكم املواثيق و القواننيأصبحت مسؤول

      جتماعية و أن  حدوثها ناتج عن التقصري و تأمينه من كافة املخاطر اإل ،سثنائيةاملخاطر اإل
ن  هذا أغري   ،حتياطات لتأمني  اجلماعة من املخاطر غري العاديةو اإلمهال من جانبها يف اختاذ اإل

مهال أو السلطة اإلدارية أن تكشف عن اإل عتبارات حتيط بطبيعةلظروف و ااالتقصري مل تستطيع 
حسب رأي عوابدي (  جتماعية و هذاطر اإلااخلطأ  املصلحي فتقوم  مسؤوليتها على أساس املخ

من االدارة   دون خطأ ،من هنا كان من الضروري التوسع إىل ما يسمى باملسؤولية  .)1عمار
  .ر  غري متوقعة احلدوث زمات  و املخاطخاصة يف ظل ظروف األ
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   توسيع األساس القانوين: املسؤولية غري اخلطئية: الفقرة الثانية 
ر ذخاصة يف ظل ظروف غري معتادة يتع ،كتفاء بأعمال املسؤولية اخلطائية لإلدارةإن اإل

الذي قد    ،جيعل من الصعب اثبات املخطئ و بالتايل يصعب من تعويض الضحية ،التحكم فيها
خطاء املرفقية  ا قام  الفقه بتوسيع  مسؤولية اإلدارة  و عدم اإلكتفاء باألمن هن ،حقوقهتضيع 

   على القانون العام  حبيث اقتبس من القانون  اخلاص ما يسمى باملسؤولية عن املخاطر و طبقها
          صل، هي األو لو أا مازالت مسؤولية احتياطية حبيث تظل املسؤولية عن اخلطأ املرفقي

و اليت يلجأ إليها  القاضي   ،داريلية دون خطأ عن خماطر النشاط  اإلستثناء هو املسؤوو اإل
تعويض الضحية و عدم  ،إثبات اخلطأ أو يف ميادين تفرض فيها مبادئ العدل بسبب صعوبة

ة قامإمع استحالة اثبات خطأ الدولة و  ،ضرار الناجتة عن خماطر إداريةـئن حتت وطأة األت تركها
من هنا كان من الطبيعي جدا أن يتم التوسع يف نطاق تطبيق املسؤولية دون  ،املسؤولية اخلطائية

لنشاط اإىل خمتلف ميادين  خرية انتشرته األذو اليت تقوم على أساس املخاطر فه ،خطأ
نتشار املذهل خيدم بال شك الضحية اليت ظلت قبل ظهور و هذا اإل ،جتماعياإلقتصادي و اإل

طاملا نظر إىل املسؤولية من زاوية الفاعل دون  الضحية الذي يعترب  فال ،املخاطر مهملةنظرية 
 .دون خطأ االدارة  املسؤولية حجر الزاوية يف الغرض من استحداث

  
  : أساس  املسؤولية  دون خطأ  :أوال  

ن املسؤولية دون خطأ اعتمدت على عدة أسس نذكر إشارة إليه سابقا فكما متت اإل
   :منها

   .الطابع غري العادي للضرر  الذي جاء كأساس لنظرية الضرر العادي   -أ 
  هذا املربر جاء  فقار الغري وإاء نشاطها يف مقابل دارة من جرصل عليه اإلي حتذالثراء ال –ب

  .ثراء  بال سببكأساس لنظرية اإل       
  .نصاف فاعتمدته نظرية العدالة اردة أما مربر العدل و اإل - ج
أن  من  "داري كأساس نظرية املخاطر و اليت يقصد ا أخريا جاء مربر خماطر النشاط اإلو  -د

   ".الناجتة عنها  ضرارر ينتفع منها فعليه حتمل تبعة األأنشأ خماط
ية  املتمثلة يف  رئيس اجلمهورية  ذا املفهوم على استخدام السلطة التنفيذو بتطبيق ه

عة و الصاحل العام الذي إن الغاية و املنف ":ناء الظروف االستثنائية نقول أث ،لصالحياته غري العادية
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ليها حتمل تبعيات و خماطر هذه ع تفرض ،دارة من استخدام هذه الصالحيات الواسعةجتنيه اإل
   .ختصاصات غري احملدودةإلا

ن هذه إفهي  منافع تعود للمجموعة العامة لذلك  ،دارة أعبائهاإن املنافع اليت  تتحمل اإل
ن املبلغ املدفوع  للضحية يصرف من اخلزينة  العامة أعباء طاملا موعة العامة هي اليت تتحمل األا

 .و اليت ما هي يف حقيقتها سوى تلك الضرائب اليت يدفعها مواطنو  اموعة  العامة 
كأساس  ،ستعانة برأي عمار عوابدي الذي  يعد من أنصار نظرية املخاطرو علينا اإل

خلفيات  نظرية   ،دارة دون خطأ و قد عدد عوابدي  عمارإليه مسؤولية اإلقانوين  سليم تستند  
دارية  إىل خلفيات  قانونية  كأساس ملسؤولية السلطة اإلتستند نظرية املخاطر  " :املخاطر بقوله

العدالة جتماعي و مبدأ أ التضامن اإلو دستورية و اجتماعية و منها  مبدأ الغنم بالغرم و مبد
          عباء األ اردة اليت توجب رفع  الضرر مهما كان  مصدره جمهوال و مبدأ املساواة أمام

قامت  حديثا  ،ن هناك مربرات فلسفية و سياسية و اقتصادية و اجتماعيةأكما  ،و التكاليف
 . "تدعم  هذه النظرية

ضرار النامجة عن استخدام اطر ملسؤولية الدولة عن تعويض األإن احلديث عن نظرية املخ
     األفرادلغرض مواجهة أخطار قد تؤدي إىل حدوث أضرار تصيب  ،يات غري العادية الصالح

و بالضبط عن   ،جتماعيةحديث عن املسؤولية عن املخاطر اإلهو يف احلقيقة  ،و املمتلكات
 .خماطر العنف اجلماعي 

كأساس هلذا النوع من املسؤولية  ،جتماعيةعوابدي عمار فكرة املخاطر اإلو لقد أكد 
 :بقوله

عن  و حبكم طبيعتها احلديثة ،إن  الدولة احلديثة أصبحت مسؤولة حبكم املواثيق و القوانني "
ذ مهال من جانبها يف اختاإو أن حدوثها ناتج عن تقصري و  ،سثنائيةوقاية اتمع من املخاطر اإل

مهال مل تستطيع أن هذا  التقصري و اإلغري  ،لعاديةغري ا حتياطات لتأمني اجلماعة من املخاطراإل
قوم تف ،مهال أو اخلطأ املصلحيعة السلطة اإلدارية أن تكشف عن اإللظروف حتيط بطبيا

  .مسؤوليتها على أساس املخاطر االجتماعية
فهو مل  ،ن ذلك يعكس تطورات املخاطرأيف رأيه القائل ب 1و لقد وفق شيهوب مسعود

  .املرتبط بالفائدةيعد ذلك املفهوم 
                                                

  .242مسعود شيهوب المرجع السابق، ص  -  1
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إذن مسؤولية السلطة العامة عن املخاطرمل تعد مبثابة مقابل للفوائد اليت جتنيها من هذه 
اليت تأخذ  ،فراد من املخاطريتها تنبع من واجبها يف محاية األمنا أصبحت مسؤولإو  ،املخاطر

 يف هذا النوع من لقد مت، و طابعا عاما اجتماعيا و اليت تنتج عن العيش املشترك  يف اتمع
مهال الوظيفة القمعية للمسؤولية لصاحل وظيفة التعويض وأنه مت أيضا التخلي يف هذه إاملسؤولية 

لضرر ناجتا عن التجمهرات أو  اذ يكفي أن يكون إ ،املسؤولية عن السببية الدقيقة لألضرار
حقيقة حدوث هنا هو ، املهم قيام املسؤوليةمعات دون حاجة لتشخيص حمدث الضرر لالتج

أي انتقلنا  ،و من هنا يبدو و كأننا انتقلنا من املسؤولية البحتة إىل البحث عن التعويض   الضرر،
مر من األ املضرور و تعويضه حيث يظهر من البحث عن الفاعل و حمدث الضرر إىل معاجلة هذا

ائب اليت يدفعها رضليس فقط مبوجب أقساط ال ،تطبيق لنظرية الدولة املؤمنةنه أبعض جوانبه و ك
الدولة يف يضا بسبب واجب أو اليت تعترب  كأقساط تأمني حسب نظرية هوريو و إمنا  ،املواطنون

  .جتماعية غري القابلة  للتحمل من قبل الفرد لوحدهضماا بعض املخاطر اإل
ذهب بعيدا يف تقرير مسؤولية الدولة عن التعويض بغض  ،و نشري  هنا إىل أن القضاء الفرنسي

حبيث أنه اعترب أعمال املقاومة   ،اء التجمعات أو التجمهراتجر ،النظر عن وقوع الضرر
و أخذ بنظرية املخاطر  ،الشعبية يف مصطلح الفقه الغريب أعمال إرهاب مستوجبة للتعويض

املتعلق باملسؤولية غري  ،ا  يف هذا اجلزء نموضوع رسالت اإلجتماعية، و بإسقاط هذه النظرية على
 ،زماتحيات غري العادية أثناء سلطات األعند استخدام رئيس اجلمهورية للصال ةيئاخلط

ساس شكالية املطروحة و املتمثلة يف اعتماد نظرية املخاطر كأجندها مناسبة جدا لإلجابة على اإل
ا استبعدنا ذخاصة إ ،ستثنائيةالظروف اإلاليت تنجم أثناء  ،ضرارملسؤولية الدولة عن تعويض األ

    ساسني للمسؤولية باعتبارمها وظائف وأهداف للمسؤولية الضمان و الدولة املؤمنة كأ تانظري
  .سا  هلا او ليس أس

  حىت  ،لتعويضتفرض على الدولة حتمل مسؤولية ا ،سبق  شرحها أعالهإن املبادئ اليت 
  .دارة طأ اإلعمال جمهوال و حىت لومل يثبت خو لو كان مصدر تلك األ

عتماد على ضرورة حبيث مل يكتف  باإل ،ع اجلزائري سار يف هذا  اإلجتاهاملشر و يبدو أن
بل اجته إىل اعتبار أن  ،يف جمال املسؤولية اخلطئية ،توفر عالقة السببية املعروفة بني الضرر و اخلطأ

ستثنائية حىت و لو كان شرعي و غري   مقصود و لكنه إداري يف ظل الظروف اإلوقوع عمل 
توفر خطأ جسيم و هذا تطبيقا للنظريات  ،كن تعويض املتضرر منه و ال ينتظرأدى إىل ضرر فيم
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و بالتايل بدأ التوسع يف جمال املسؤولية  ،اخلطأاحلديثة اليت أصبحت تأخذ مببدأ  اخلطر و ليس  
مثل قانون تعويض ضحايا ( ،و ذلك يستشف من عدة نصوص قانونية و تنظيمية ،بدون خطأ

 ،وكذلك السلطة التنفيذية اجلزائريحبيث أصدر املشرع  ....)م املدينرهاب و قانون الوئااإل
حق احلصول على تعويض عن أعمال حدثت يف ظل ظروف غري تضرر خولت امل ،عدة نصوص

لغاء و هذا بالطبع  مع و أحدثت له أضرار و هذا حىت لو مل يرفع دعوى أمام قضاء اإل ،عادية
 .قضاء إذا رغب يف ذلك ترك اال له مفتوحا لإلجتاه إىل ال

 تطبيقجتاه له إجيابيات كبرية تعكس رغبة املؤسس الدستوري يف اجلزائر يف إن هذا اإل
و هذا  مسلك  ،الصالحيات غري العادية مع توفري ضمانات كبرية حلقوق و حريات املواطنني

  .لسلطاتجيب التنويه به ألنه خيدم دولة القانون و يساهم يف حتقيق مبدأ التوازن بني  ا
 

ضرار حدثت أتنظيمية املتعلقة بالتعويض عن النصوص القانونية و العشوائية : الفرع الرابع 
  أثناء استخدام الصالحيات غري العادية 

و اليت شهدت  ،خالل املرحلة شبه الطويلة اليت عرفتها اجلزائر منذ بداية التسعينات
تم  ف. حداث اخلطريةذلك ملواجهة األ و ،ات غري العاديةلصالحيلاستعمال  رئيس اجلمهورية 

ضاع إىل  ودت تلك األأو قد  ،ملدة  تتجاوز العشر سنوات ،فرض حاليت احلصار مث الطوارئ
مل تنجو من عمليات  ،شخاص أو املمتلكات و حىت مؤسسات الدولةأضرار جسيمة سواء يف األ

     صعب معاجلتها ت اضرارو أ اتركت أثار ،رهابيةعمال اإلحبيث أن األ ،رهابالتخريب و اإل
و يف إطار  حرص الدولة  ،مالك العامة و اخلاصة على السواءواح و األرمست األ و ذلك لكوا

يف إطار  حداث الواقعةرهاب و حقوق ضحايا  األزائرية على ضمان حقوق ضحايا  اإلاجل
امة ضحايا ة و تنظيمية تصون كرسارعت  إىل إصدار  عدة نصوص تشريعي ،رهابمكافحة  اإل

عرفت مناطق  القبائل  أحداث  و من جهة أخرى،  ،مستقبلهم هذا من جهة ىرهاب و ترعاإل
يضا الدولة اجلزائرية إىل أفسارعت  .املمتلكات و فراداضرت باأل ،أخرى يف اية التسعينات

 ،إصدار نص قانوين يعوض ضحايا األحداث اليت رافقت احلركة من أجل إستكمال اهلوية الوطنية
شهدت حدوث   ،بل حىت الطبيعة و بتقدير قادر ،حداث توقفت عند هذا احلدو ليت هذه األ

و بالتايل  ،بومرداس و أيضا فياضات العاصمة  عني متوشنت وكوارث طبيعية نذكر منها زلزايل
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 النص املتعلق  بتعويض ضحايا مث .)فقرة أوىل ( رهاب قانون تعويض ضحايا اإل ندرس 
 )الفقرة الثانية ( افقت احلركة من أجل استكمال اهلوية الوطنية حداث اليت راأل

  
  )1999فرباير  13مرسوم (سطحية نصوص تعويض ضحايا اإلرهاب : وىل الفقرة األ 

ضرار غرض التكفل بعملية التعويض عن األجاء النص التنظيمي  املذكور أعاله ل
ضمن  هذا النص  و قد ت ،1991نة حداث الواقعة منذ سو املادية النامجة عن األ اجلسمانية

  :العناصر التالية
و يطبق على ضحايا  1992ول يناير أيسري  هذا النص ابتداء  من : من حيث مدى سريانه -
  .1992رهاب بعد أول يناير يف إطار مكافحة اإل رهابية أو احلوادث الواقعةعمال اإلاأل
ضرا ر ذلك لكونه يشمل تعويض األ و ،يتميز هذا النص باجيابيات كبرية : من حيث الضرر -

فقط يالحظ  ،ختطاف فيعوضون مبنحهم إعانات ماليةمانية و املادية و حىت ضحايا  اإلاجلس
  ) .املعنوية ( النفسية  األضرارإمهال  تعويض 

رهابية عمال اإلإختصاص النظر يف تعويض ضحايا األ أسند هذا النص :ختصاصمن حيث اإل -
رهاب على مستوى الواليات تودع لديها ملفات كيل خاليا ضحايا اإلارة و ذلك بتشدإىل اإل

  .عن طريق تكوين  ملفات إدارية 1التعويض
ن أحداث رهايب أو ععمل اإلضرار النامجة عن اليتم إثبات األ : ثباتمن حيث وسائل اإل -

و تثبت أن  منمعاينة و إثبات تسلمها مصاحل األ بواسطة بطاقة ،رهابواقعة يف إطار مكافحة اإل
و بناء على  ،رهابن أحداث واقعة يف إطار مكافحة اإلالضرر ناجم عن أعمال إرهابية أو ع

رهاب و هذا املقرر يصدر اإلعتراف بصفة  ضحية ينة هذه يتم إختاذ مقرر يتضمن اإلبطاقة املعا
ر عن مقرر صادو  ،بالنسبة للمستخدمني العسكريني و الشبيهني م ،عن وزير الدفاع الوطين

خريا مقررا من  وايل الوالية أبالنسبة للضحايا التابعني لألمن الوطين و  ،من الوطينلألاملدير العام 
 ،عمال ،موظفني(خرين نسبة لكل الضحايا األبال ،رهايب أو حادثالعمل اإل  اليت وقع يف اقليمها

  ).بطالنيو 

                                                
جان المكلفة بالتعويض هي لجان إدارية و ليست لمختصين في القانون، و هو نفس الوضع في ليالحظ أن ال -  1

، المتعلق بالتعويض عن أحداث العنف الجماعي، و بالتالي فمبدأ الفصل بين السلطات 1990أوت  15مضمون قانون 
  .236بق، ص مسعود شيهوب، المرجع السا. يفرض إسناد هذا اإلختصاص إلى القضاء
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إتباعه يف حالة رفض ب  جراء الواجعلى هذا النص أنه مل يتكلم عن اإلما يالحظ و 
ا النص مل يتكلم عن كما أن هذ ،للشخص املضرور ،دارة بصفة ضحية إرهابإعتراف اإل

عتراف بصفة ضحية ارة ملقرر اإلدالطعون أو اإلجراءات الواجبة اإلتباع يف حالة سحب اإل
حل يف حالة ما إذا أثبتت مصا:" بالقول  47-99من املرسوم  39حبيث اكتفت املادة  ،رهاباإل
و ذلك بدفع أجرة  ،38حكام املادة أبعد الشروع يف تطبيق  ،من أو اجلهة القضائية املختصةاأل

ستفادة هايب أو وضعية  ختول احلق  يف اإلن سبب الوفاة ال يرجع إىل عمل إرأب ،لذوي احلقوق
بإعادة   ،تتوقف اهليئة عن  دفع الراتب و تقوم يف إطار التشريع املعمول به ،من أحكام املرسوم

من أو  املصاحل جيب على مصاحل األ ،غري حق و بالنسبة هلذه احلاالتبحتصيل املبالغ املقبوضة 
و كان من ، القضائية املختصة أن ختطر اهليئة  املستخدمة بنتائج التحريات و التحقيق  القضائي

قرارات  ع ضدلنظر يف الطعون اليت من املمكن أن ترفباالقضائية املختصة جدر حتديد اجلهة األ
  .رهابية حوادث وقعت يف إطار حماربة اإلأو ضح ،عتراف بصفة ضحية أعمال إرهابيةعدم اإل

ض ضرار النامجة عن أعمال إرهاب من صندوق تعويإذن فالتعويض مينح بعنوان  األ
 1993يناير  19الصادر بتاريخ  1993رهاب املنصوص  عليه يف قانون املالية لسنة ضحايا اإل
  .05منه الفقرة  193املادة   01-93حتت رقم 

من  139و بالتايل نالحظ  أن املسؤولية هنا تقع خارج نظام املسؤولية املقررة يف املادة 
و هذا يعين أن املسؤولية مل تعد تتحملها  ،1990أفريل  7املؤرخ يف  08-90قانون البلدية رقم 

ال مينع من اللجوء إىل القضاء  و لكن  هذا ،رهابدية و إمنا صندوق تعويض ضحايا اإلالبل
شخاص و ذوي احلقوق املراد حيث األ سواء من حيث املبلغ أو منللحصول على تعويضات 

  ،ضرار املاديةمل يقتصر عن األمل حيدد حد اقصى للتعويض و  ،عتبار أن قانون البلدية، باتعويضهم
ا أن نظام التعويض املذكور يف مع املالحظة أيض ...ضرار املعنويةبل ميكنه التعويض حىت عن األ

من قانون  139و تبقى املادة  ،رهابيةحداث اإليعترب نظام مؤقت خاص باأل 47-99املرسوم 
حداث العنف اجلماعي ألا  أطار و النظام العام الذي تؤسس عليه املسؤولية عن البلدية اإل

ن جهة أخرى أن و م، هذا من جهة، و كذلك دائمة و ليست مؤقتة ،ضرارتشمل مجيع األ
تطور حبكم أن الدولة أصبحت مسؤولة مبوجب املواثيق و القوانني عن وقاية  ،مفهوم املسؤولية

فاملسؤولية تطورت إىل مسؤولية غري خطئية  ،جتماعيةمن كافة املخاطر اإل مينهأاتمع و ت
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جانب  مهال  املفترض منبعدما كانت  مؤسسة  على اإل  ،جتماعيةاملخاطر اإل ىمؤسسة عل
 .سلطات البلدية عن محاية أمن املواطنني

و إمنا  ،اليت جتنيها  من هذه املخاطر ،مسؤولية السلطة العامةمل تعد مبثابة مقابل للفوائدإن 
و اليت ) جتماعياإ(فراد من املخاطر اليت تأخذ طابعا عاما بحت تنبع من واجبها  يف محاية األاص

  . 1تنتج عن العيش املشترك
 ،القول و حسب نظرية هوريو أن تطبيق نظرية الدولة املؤمنة ال يتم  فقطكما ميكن 

بعض املخاطر االجتماعية  ،بسبب واجب الدولة يف ضماا و إمنا أيضا ،مبوجب أقساط الضرائب
و لقد أحسن  ،و أن هذه القضية أخدت بعدا وطنيا ،غري القابلة للتحمل من قبل الفرد وحده

جتماعيةإلنظريه الفرنسي يف تصوره لنظرية املخاطر ا ذوح ذىا حعندم ،ع اجلزائرياملشر، 
اد بالتجمعات و التجمهرات بل امتد إىل  التعويض عن االعمال دعتحبيث مل يكتفي  باإل

 منعزلني بل يقومون بأعمال متتالية  ااالرهابية و ذلك لكون أفراد اجلماعات االرهابية ليسوا أفراد
   .و منظمة على أوسع نطاق

ولة يعين أن الد ،رهابيف جمال  تعويض ضحايا اإلاخلطئية غري خذ باملسؤولية كما أن األ
يكون ما فغالبا  ،شكاليات اليت كانت مطروحة على الساحة الوطنيةاجلزائرية عاجلت كثريا من اإل

     عليهم من طرف قوات االمن أو الدرك أو  اجليش  ىقضو أحيانا ي .اجلرائم جمهولني ومنفذ
     ،لكنهم معسرين فال يقدرون على تسديد مبالغ التعويض ،آخرون يقبض عليهم و حياكمون و

مكاا أن تتحمل إمن جهة  أخرى فإن البلديات ليس بو . هلم أموال منقولة أو عقارات و ليس
 .ريبا على كافة أحناء تراب الوطنرهابية متارس تقإمسؤولية التعويض عن أضرار ناجتة عن أعمال 

 ،ما خبصوص ما يتعلق من الغرض من أخذ هذا النص يف املطلب املتعلق بالرقابة القضائيةأ
اختصاص النظر يف تعويض ضحايا  جدر أن يتضمن أحكام تعطيفيجب القول أنه كان من األ

خاليا ضحايا  يفاملتمثلة دارة سناد هذا العمل إلىاإلإذلك عوض  رهابية للقضاء وعمال اإلاأل
حبيث أن رجال القانون  ،اليت تودع لديها ملفات التعويض ،ستوى الوالياترهاب على ماإل

مر يتعلق مبسؤولية صالحيات  القضاء باعتبار أن األ  ختصاص  هو من صميمن هذا اإلأيرون ب
         ) الضرر و العالقة السببية(السلطة العامة دون خطأ وذلك لكون إثبات أركان املسؤولية 

و املعروف أن  ،ختصاص رجال القانون املتخصصنيإء من هذه املسؤولية من عفااحتماالت اإل و
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و بالتايل ال يتحكمون  ،1داري أكثر من التكوين القانوينداريني يغلب عليهم التكوين اإلاإل
ضافة باإل ،داري و الطيبب  القانوين أكثر من اجلانبني اإلأحيانا يف جمال معقد يطغى  عليه اجلان

الفصل بني السلطات الذي يفرض عدم تدخل السلطة التنفيذية يف  أ مبدإىل ذلك فهناك 
خرية هي السلطة اليت منحها الدستور مهمة محاية اتمع فهذه  األ ،اختصاصات السلطة القضائية

 1996من دستور  139حبيث تنص املادة  ،فراد و اجلماعةو احملافظة على حقوق األ و احلريات
كل واحد احملافظة  سلطة القضائية اتمع و احلريات و تضمن للجميع و لحتمي ال"  :على ما يلي 

 "ساسية على حقوقهم األ
باملسؤولية  ذخحبيث مت األ ،ختصاص القضاءإا متارس أدارة و كمن هنا يبدو أن اإل

 ،رهابيونإجتماعية اليت تسبب يف حدوثها أ و القائمة على أساس املخاطر اإلدون خط ،داريةاإل
أو يف إطار مهمات قام ا  ،منحدى مهمات األإامجة عن أحداث وقعت مبناسبة القيام بأو ن

أو يف إطار املشاركة  ،قانونا أشخاص مرخص هلم حبمل سالح ناري للدفاع املشروع عن النفس
 .يف مكافحة االرهاب

  :قتراحات التالية قوله حول هذه الفترة هو تقدمي اإلو بالتايل ما ميكن 
املمكن أن لنظر يف الطعون اليت من باعلى حتديد اجلهة القضائية املختصة  ةصراح النصأن يتم  -

أو  ضحية حوادث وقعت يف  ،عتراف بصفة ضحية أعمال إرهابيةترفع ضد قرارات عدم اإل
  .إطار حماربة االرهاب 

و هذا  ،أن يتم  التكفل  ذه الوضعية مبوجب نص قانوين يناقش و يصادق  عليه الربملان  -
الذي تقوم به منظمة إيتا  ،رهابيف جمال حماربة اإل سبانية الكبريةستفادة من التجربة  اإللغرض اإل

تضمن قواعد تكفل  ،09حتت رقم  1994ديسمرب  26حبيث أصدرت قانونا يف  ،الباسكية
ضرار بتعويض األ التزام الدولة نص على و قد ،)24، 25 املادتني(رهاب تعويض ضحايا اإل

عتداءات إضرار عن واء ترتبت تلك األس ،رهابيةأو مبناسبة اجلرائم اإل سمانية الناجتة مباشرةاجل
وحيدد القانون كذلك  ،عتداءاتع و قمع تلك اإلدإرهابية أو نامجة عن عمليات الشرطة لر

ية التعويض و تقدير قيمته اليت  حتدد يف ضوء الظروف الشخصية و العائلية للعمالقواعد املنظمة 
  .و املهنية للضحية و درجة العجز اليت  حلقته 
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يف  حداث الواقعةاص باألاخلو  ،مبا أن هذا  التعويض املقرر يف هذا النص املؤقت و غري الدائم -
م الذي تؤسس عليه  املسؤولية عن طار العاتبقى اإل ،139ن املادة إف 1991فترة حمددة ابتداء من 

  . حداث العنف اجلماعي أ
  

أثناء   ،هامة ملراقبة أعمال السلطة التنفيذية قانونية مانةض: الرقابة غري القضائية: ثاين املطلب ال
  استخدام الصالحيات غري العادية

إال يف  السلطة  ؟أين هي الدميقراطية :نريتوبجون ماري يف كتاب  آالنيقول الفيلسوف    
  .انية اليت مل يعرفها علم السياسة و امسها الرقابة الربمل ،الثالثة

ستثنائية يضع الدولة يف مأزق حبيث حتتار يف الطريقة اليت تتبعها إإن وقوع أحداث 
بينما  تتحفظ  ،ستمرارية مؤسسات الدولة و احلفاظ على النظام العام و استتباب الوضعإلضمان 

تطبيق باعتبار أن  ،عن املشروعية جعلى احتمال الوقوع يف ما يسمى بتعسف السلطة و اخلرو
     ،و احلريات ستثنائي يف ظل الظروف غري العادية يؤدي إىل احنصار احلقوقام القانوين اإلالنظ

 ،جل ضمان عدم املساس ذه احلقوق و احلرياتأو من  ،شكاليةو لغرض اخلروج من هذه اإل
ضافة إىل الرقابة باإل ستثنائيةجراءات اإلخضاع اإلإاعتمد الفقه و القضاء و التشريع على 

  : متثلت فيما يلي   ية إىل أنواع أخرى من طرق الرقابةالقضائ
  ) .الربملان ( رقابة السلطة التشريعية  -
 ) ستفتاء اإل( الرقابة  الشعبية   -
  ...الرقابة الدستورية و هذا  يف الدستور اجلزائري  -

فراد حبيث تعترب وسائل  كل ضمانات هامة حلقوق و حريات األإذن فهذه اهليئات تش
 ،ستثنائيةإلللسلطات ا الصحيحستخدام غري تسمح  مبواجهة اإل ،ية على السلطة التنفيذيةرقاب

وضعية  هذه املؤسسات يف النظام الدستوري  اجلزائري و مدى قدرا على مراقبة  فنتناول
 .ثناء تطبيق سلطات  الضرورةأالسلطة التنفيذية 
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   الصالحيات غريالعادية الرقابة الربملانية على استخدام: الفرع االول 
عند جلوء رئيس اجلمهورية إلستخدام الصالحيات غري العادية ملواجهة الظروف  

فإنه خيضع ملراقبة السلطة  ،تكاد أن حتدث أضرار ا ، أوستثنائية  اليت دد مؤسسات البالدإلا
سلطة التنفيذية  حتت عمال الأخرية تضع تصرفات و  هذه األ ،غرفيت الربملان التشريعية املتمثلة يف

 .املتعددةاهر من خالل الوسائل الرقابية  
  

  نعقاد الوجويب لغرفيت الربملان اإل: الفقرة االوىل 
جندها تلزم غرفيت  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  91بالرجوع ألحكام املادة 

  : جتماع معا حبيث نصت على ما يلي الربملان باإل
  . "ملان املنعقد بغرفتيه اتمعتني معا إال بعد موافقة الرب..."

كذلك نصت الفقرة  ".جيتمع الربملان وجوبا"يف فقرا الرابعة  93و نفس احلكم أتت به املادة 
  .خالل فترة التعبئة العامة  ،على وجوب اجتماع الربملان 95الثانية  من املادة 

ورية إلستخدام إحدى جلوء رئيس اجلمه من خالل املواد املذكورة سابقا يتضح بأن
يؤدي حتما إىل اجتماع غرفيت  .احلرب ،احلالة االستثنائية ،احلصار ،الطوارئ: حاالت الضرورة 

 فهل تكون الرقابة فقط خالل ممارسة الصالحيات .الربملان و استمرار انعقادها طوال هذه الفترة
مجيع  حده الذي يتخذالعادية؟  بينما تبقى  الصالحيات غري العادية من اختصاص الرئيس و

ن أستتباب الوضع دون أن تشاركه أية مؤسسة يف ذلك ؟ و بعبارة أخرى  هل جراءات الاإل
  ختصاص التشريعي أو الرقايب إال خالل فترة الدورة العادية ؟ الربملان  ال يستطيع ممارسة اإل

يكون  ،قبل االجابة على هذه التساؤالت جتدر املالحظة أن اجتماع  الربملان الوجويب
و ذلك مثل عملية  .و لكن قد يكون غري ممكن يف ظل حاالت أخرى ،ممكن يف بعض احلاالت

اقترح  ، و بالتايلالربملان  جتماع هيئيتإ يستحيلفهنا قد  .و عدوان خارجي على البالدأاحتالل 
وط إذا مل تتوفر شر إال"  ضافة عبارة إورة تعديل مواد الضرورة و ذلك  بيف هذا اال ضر

ألنه إذا تعذر   ".ينعقد الربملان بغرفتيه وجوبا إال إذا تعذر ذلك" :و تكون كما يلي  "انعقاده
أي كيف   ،فكيف تكون عليه الوضعية القانونية لسلطات الرئيس غري العادية ،انعقاد الربملان

عدم  ميكن تفسري استخدام الرئيس لسلطات الضرورة يف غياب شرط دستوري واضح و هو
متام هذه إلذلك فال بد من تعديل و  .جراءاته غري مشروعة؟إهل تعترب كل ف .؟الربملان اعاجتم
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خاصة مؤسسة  ،و ذلك إذا ما توقفت املؤسسات الدستورية عن العمل ،املواد املذكورة سابقا
 .دولة أجنبية من طرف تراب الحلدوث موانع مثل احتالل جزء من  ،الربملان

فيعترب عمل اجيايب و هام لكونه  ،لربملان خالل هذه  الفترةا يتأما خبصوص اجتماع هيئ
كما أن الربملان يستمر  ،يشكل قيدا و شرطا شكليا على السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية

              و هذا ال مينع رئيس اجلمهورية من مباشرة التدابري ، يف عمله العادي خالل الدورات العادية
         أما الربملان فله أن جيتمع بصفة متواصلة  .له مواد الضرورة؟ ايت ختوهلو االختصاصات ال

إال خالل  ،و لكن ليس له سلطة التشريع أو املراقبة ،و مستمرة أثناء تطبيق االحكام االستثنائية
ة أو خالل فترة تالقي بني االجتماع الوجويب للربملان و الدورة العادي ،ة العاديةرحلول فترة الدو

حبلول فترة الدورة العادية و إقتراا  ،حبيث ميكن للربملان مناقشة و التصويت على القوانني ،له
   .حىت الرقابة الربملانية و، ممارسة صالحياته العاديةحق فله  ،بالفترة االستثنائية

و على خالف هذا الرأي يوجد رأي ثاين ينكر دور الربملان يف ممارسة الرقابة على أعمال 
هو  ،حبيث يعترب هذا الرأي أن اجتماع الربملان ،نفيذية خالل الظروف االستثنائيةسلطة التال

دون أن تكون له القدرة الكاملة على مالحظة و مراقبة استعمال رئيس اجلمهورية ، شكلي فقط 
فكل االجراءات املتخدة خالل هذه الفترة خترج عن رقابة غرفيت   ،1يةصالحيات غري العادلل

يف  03/01/1963و يستدل أصحاب هذا الراي على االجراء العملي الذي مت يف  ،انالربمل
عندما جلا إىل إقرار احلالة االستثنائية أصدر ) أمحد بن بلة(    اجلزائر حبيث أن رئيس اجلمهورية 

 من دستور 59ل املادة ااستعم أعلن فيهبيان رئاسي تاله  رئيس الس الوطين على النواب و 
1963 2،   

و يبدو أن سبب جلوء  رئيس اجلمهورية إىل استخدام كل السلطات دون غريه هو 
ختول   ،استناده على االجتاه القائل بأن سلطات التشريع املمنوحة للربملان خالل الظروف العادية

بإعتباره ، رئيس اجلمهورية يف ظل الظروف االستثنائية و تدخل  يف نطاق اختصاصه االستثنائي ل

                                                
   473، ص 2002 دارهومة ،عبداهللا بوقفة أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي  الجزائري -  1
  
 أكتوبر 03ذا بتاريخ بخصوص التصريح الرئاسي الذي تمت قراءته من قبل رئيس المجلس على النواب، و ه  -  2

 : ، بحيث تم إقرار الحالة اإلستثنائية وفقا لنص البيان التالي1963
« En conséquence, conformément au vœu du peuple et du F.L.N, je mets en œuvre cet article 59 de la 
constitution à partir du moment présent 03/10/63. j’assume les pleins pouvoir » . (JORA n°73 du 
03/10/63.) 
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بنص صريح من الدستور دون غريها و دون حاجة ملوافقة أية  هيئة  ،لطة الوحيدة املختصةالس
الالزمة ملواجهة ذلك  جراءاتو بالتايل اختاذ اإل ،بتقدير مدى توافر شروط الضرورة ،أخرى

  .الوضع اخلطري  الذي يهدد استقرار  البالد  و اتمع معا
هيئة تشريعية تظل متارس اعماهلا يف ظل  فى على أحد أمهية وجودختعلى كل حال ال 

و هذا  للصالحيات غري العادية،حبيث تراقب استخدام السلطة التنفيذية  ،ظروف استثنائية صعبة
حبيث أن وجود ممثلي الشعب يف  ،فرادة و لو شكلية حلقوق  و حريات  األيف ذاته يشكل ضمان

 .تلك الفترة أحسن بكثري من غيبتهم 
  

           الربملان غرفيت  عدم متديد حاليت الطوارئ أو احلصار إال بعد موافقة: ة الفقرة الثاني 
    خطوة يف اجتاه تفعيل الرقابة الربملانية:  و تنظيمها مبوجب قانون عضوي
هم أتعتربان من  ،92و كذلك نص املادة  ،91من املادة  ال شك أن الفقرة الثانية

حبيث أعطت هاتني  املادتني مكانة  1996أتى ا دستور  التعديالت و من أهم الضمانات  اليت
أن متديد حاليت  إذ ،كبرية للرقابة الربملانية على استخدام رئيس اجلمهورية  لسلطات الضرورة

   الطوارئ أو احلصار أصبحت تتوقف على مدى قبول و موافقة اهليئة التشريعية املمثلة للشعب 
دار تشريع ينظم هاتني احلالتني و هذا يعين اضفاء الشرعية صإو اليت هلا السلطة الكاملة يف 

القانونية على سلطات الضرورة من جهة كما يعين أن الربملان يبقى ميارس صالحياته طوال فترة 
عدم البقاء يف  ، وستثنائيةك الربملان  يف تسيري املرحلة اإلالضرورة و هذا بالطبع يؤدي إىل اشرا

   .مر يف الدساتري السابقةكما كان عليه األتفرج و املالحظ موقع امل
 ،عمال السلطة التنفيذيةأحكام اجلديدة فإا أوردت قيود شديدة على ذه األأما يف ظل ه

ستثنائية الطوارئ و احلالة اإل ةتنظيم حالجيب  ،حبيث كما أشرنا سابقا ،زمةخالل فترة األ
منع  متديدها  إال بترخيص و موافقة  مبوجب قانون عضوي صادر عن غرفيت الربملان إضافة إىل 

هليئة الربملان ، 1996و هذا ما يؤكد الدور الرقايب الذي أعطاه املشرع الدستوري يف ، الربملان
فراد  أللمما حيقق  .سواء من حيث مدة إعالن احلالتني املذكورتني سابقا أو من حيث تنظيمهما

  : ح مما يلي ضمانات هامة حلماية  حقوقهم و حريام و ذلك يتض
خر لكي آمبعىن  ،تعداهاتال ينبغي أن و ،أن سلطة إعالن إحدى احلالتني مقيدة من حيث املدة -

حتديد  ،عالنفيجب أن يصحب اإل ،يكون تصرف رئيس اجلمهورية سليما من الناحية الدستورية
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إال إذا استمرت  ،نتهائها ترفع احلالة املقررةإو اليت مبجرد  ،مدة حالة الطوارئ أو حالة  احلصار
املوافقة ، ففي هذه احلالة يطلب رئيس اجلمهورية من الس الشعيب الوطين ،وضاع متدهورةاأل

حبيث ال ميكن لرئيس اجلمهورية متديد املدة إىل  ،دا هاماعد هذا قيي و ،على متديد تلك املدة
  ..1صار أو الطوارئ ترفعتمديد فإن حالة احلالخري عملية أما إذا رفض هذا األ ،مبوافقة الس

  
ده السلطة املكلفة بالتشريع أن تنظيم حاليت الطوارئ و احلصار يتم مبوجب نص تشريعي تع -

        ،و كذلك أسباب اللجوء إلحدى احلالتني السابقتني ،فرادحقوق و حريات األ فيها يتراع
حنراف عن استخدام  عدم اإلا يشكل يف ذاته ضمانة على و هذ ،عالماإو حىت الغاية املرجوة من 

  .غراض أخرى غري تلك اليت أعلنت من أجلهاأل ،الصالحيات غري العادية
 
ست عليه فكرة يعين التوافق مع املبدأ  الذي تأس ،أن حتديد مدة حاليت الطوارئ أو احلصار -

و ليس نه غري عادي أكما  ،و هي أن  النظام هو مؤقت و ليس دائم ،ستثنائيالنظام القانوين اإل
و لعل أن حتديد   ،جوء إليهأي مبجرد انتهاء مسببات اللّ ،قصر وقت ممكنأمألوف و يتم رفعه يف 

د  للسلطات الواسعة للرئيس يف ظل هو عامل مقي ،املدة و اشتراط موافقة الربملان  على التمديد
و ذلك  ،حبيث جيعله يف وضعية غري مرحية  إذا ما حاول متديد هذه احلاالت ،هذه الظروف

       كما أنه جيتهد كثريا يف تقرير الوقائع  ،لكونه ملزم بإقناع ممثلي الشعب على فترة التمديد
جال اليت التزم ا يف املدة يف اآل إىل إجياد حلول،و هذا ما يدفعه   ،اب النتائج املترتبة عليهاحس و

  . وىلاأل
د صالحيات رئيس اجلمهورية مبدة من هنا نصل إىل أمهية هذه الضمانة املتمثلة يف تقيي

بعد هذه املدة و دون  ،فيها رستمراوافقة ممثلي الشعب و يف حالة اإلال متدد إال مب ،زمنية معينة
جراءات الواقعة  الذي أقر بأن اإل ،الماركيعين  الوقوع فيما ذهب إليه   ،موافقة  سلطة التشريع

ستمرار الرئيس الفرنسي ديغول إىل اإل أعند ما جل ،1961سبتمرب  30و  1961ريل فأ 25بني 
ن مجيع أعماله أب ،وضاع يف اجلزائرن األأمن الدستور الفرنسي بش 16أحكام املادة بيف العمل 

 ذين قررالال لفيهو  فيدلجتاه  أخذ به و الدستورية و نفس اإل غري مؤسسة من الناحية القانونية
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ذلك أن  ،كان مناقضا للدستور ،1961 سبتمرب آخرستثنائية حىت بأن امتداد السلطات اإل
  . 1السلطات الدستورية العامة كانت  يف حالة تسمح هلا بأداء مهامها
لزامية عطاء  سلطة املوافقة اإلإإذن فتحديد مدة حالة الطوارئ أو احلصار من جهة و 

لسلطة عمال اأملؤسسة الربملان من جهة أخرى هو تدعيم  حقيقي لرقابة السلطة التشريعية على 
خارج  ستمرار يف تطبيق هذه احلاالتباعتبار أن حماولة اإل ،التنفيذية خالل الظروف  غري العادية

قد يؤدي إىل عدم  ،أو بدون طلب رأي هذه اهليئة ،و بدون موافقة  الربملان عليها ،تلك املدة
و ذلك ما  ،ائيستثناليت أتى ا النظام القانوين اإلغراض ور و مع األالتطابق مع مضمون الدست

رغم  ،16ال ديغول  يف تطبيق سلطات املادة رييف شأن  استخدام  اجلن ديفرجيهتوصل  إليه 
  . سلطة و ينطوي على انتهاك للدستورحنراف حقيقي بالإانتهاء التمرد العسكري هو مبثابة 

 
عطاء  فعالية إحبيث حاول  ،1989تفادى سلبيات دستور  1996دستور  و الواقع أن

إىل ) جملس األمة ( غرفة الثانية للربملان ضافة شرط موافقة الإو ذلك من خالل  ،للربملانأكثر 
نص جديد تضمنته املادة   أنه أنشأكما  ،وىل على متديد حالة الطوارئ أو احلصارجانب الغرفة األ

  .اليت ألزمت تنظيم احلالتني املذكورين  آنفا بقانون عضوي  ،92
ال ابة تطور اجيايب و كبري يف النظام الدستوري اجلزائري يف اجراء مبثو يعترب هذا اإل

قتراح إو لغرض تدعيم الرقابة الربملانية أكثر فيمكن تقدمي  ،ستثنائياملتعلق بالنظام القانوين اإل
و كذلك اقتداء باملؤسس الدستوري املصري   ،91دخال تعديالت على املادة إن أجديد بش

جراء جديد و هو عرض إ  ،1971لسنة  من الدستور املصري 148الذي أضاف إىل املادة 
ما إذا مل يوافق أو  ،يوما ليقرر املوافقة عليها 15إعالن حالة الطوارئ على جملس الشعب خالل 

عالن على نه  جيب عرض اإلأما إذا كان  الس منحال فإ .ذلك التاريخ ذعليها فتعترب منتهية من
  .له  جتماعإالس اجلديد يف  أول 

و اليت أجازت تنظيم  ،92مر أصبح ميسر خاصة بوجود أحكام املادة يف اجلزائر فإن األ و
  : ن حبيث يكون كما يلي أميكن إضافة اقتراح يف هذا الشو  ،مبوجب قانون عضوي ،هاته احلالة
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 "ل على غرفيت الربملان خالل أج ،عرض حالة الطوارئ أو احلصار اليت قررها رئيس اجلمهوريةت
اجيابا أو سلبا فإذا وافق ) حبيث ال يبقي جمرد رأي استشاري( بدي رأيه فيهافي ،الشهر التايل مثال

 . "وجب تنظيمها بقانون عضوي ،عليها
  

  إختياري و ليس إلزامي: مة توجيه خطاب لأل: الفقرة الثالثة
اىل وضع  ، باالنتقال من  وضع عاديهاجيه خطاب لالمة أداة هامة العالمتعتربمسألة تو

أي االنتقال من مرحلة النظام القانوين العادي اىل مرحلة النظام القانوين االستثنائي ،  ،غري مالوف
 عن االنتقال من وضع عادي اىل وضع خطري يتحتم فيه تطبيق نطاق حقوق يعرب يف ذاته  ذاو ه

ابط الذي ض، هلذا ال و حريات االفراد و لكن رغم االمهية القانونية و السياسية و حىت االعالمية
سلطات استثنائية و ينتقل من  عملبانه يست ،يعترب أداة رقابة تكون يف شكل اعالم الرئيس لالمة
لغرض حتسيس الشعب بان الضرورة تفرض  ،النظام القانوين العادي اىل النظام القانون االستثنائي

تمد على التربيرات  لغرض كما ان خطاب االمة  ال بد و ان يع ،حقوق و حريات االفراد ضييقت
ن يقيد نشاطاته الفردية و اجلماعية يف جمال احلقوق و احلريات، و كل هذا لغرض أاقناع اتمع ب

توفري االمن للجميع و ضمان  وحدة البالد و سالمتها الترابية و احلفاظ على استمرار السري 
  .العادي ملؤسسات الدولة 

لوسيلة فإن املشرع الدستوري مل يدرجها ضمن أحكام ة هلذه ايإذن  فرغم القيمة القانون
كتفى بالنص عليها يف إطار املادة او  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  92و  91املادتني 

حبيث نصت الفقرة األخرية منها على توجيه رئيس اجلمهورية خطاب  ،املتعلقة حبالة احلرب 95
  .لألمة يعلمها حبالة احلرب

 ،كتفى بذكر هذه الوسيلة يف املادة املتعلقة حبالة احلرباملشرع الدستوري و الواقع أن  ا
ه الوضعية هي أخطر إجراء إستتنائى يلجأ إليه رئيس اجلمهورية حبيث يؤدي ذرمبا إلقتناعه  بأن ه

أما يف باقي  ،و جتميع كل السلطات يف يد رئيس اجلمهورية .صراحة إىل وقف العمل بالدستور
نائية  األخرى فال يشترط توقيف الدستور حبيث أن باقي املؤسسات الدستورية احلاالت االستث

س يف مواجهة هذه  الظروف ميكنها أن تبقى تشتغل بل و قد تساهم يف تدعيم صالحيات الرئي
 701الدستور ال مينع رئيس اجلمهورية من توجيه خطاب لألمة حبيث أن املادة كما أن . العصيبة
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س حق خماطبة  األمة مباشرة سواء يف ظل األوقات العادية أو يف ظل و تعطي للرئي ،واضحة
وضاع األعلى إعالم األمة ب ال يوجد ما يلزمه ،و لكن من جهة أخرى ،االوقات  احلرجة

إختياري و تبقى السلطة التقديرية  ،اجلديدة بإعتبار أن توجيه اخلطاب يف النص املذكور سابقا
يص على هذه الوسيلة الرقابية إن صح التعبري يف مضمون و هلذا فإن واجب التنص ،للرئيس

و جنملها كإقتراح يف املادتني  ،نظرا لإلجيابيات اليت توفرها ،الدستور أصبح أكثر من الضروري
  :و ذلك وفقا ملا يلي  92 و91
     بوجود خطر حقيقي على اوضاعها  ،من قبل املسؤول االول  على البالد ،حاطة رمسيااإل -

 ).…حرب ،عصيان ،اضراب( د فيه نوع اخلطر الواقع و حيد
  ،أراء  رئيس الس لشعيب الوطين( جراءات الشكلية السابقة جراء  شكلي يكمل اإلإأنه أخر  -

إلعالن احلالة  ،زمةالجراءات الشكلية اللكي يعرب به عن اكتمال اإل...) مةرئيس احلكو
ورة باعتبار  ان النظام القانوين العادي يشكل حد نتقال الفعلي ملرحلة الضرو اإل ،ستثنائيةاإل

  .فاصل بينه و ببني النظام القانوين العادي
نه أن يتضمن أوال السبب و ثانيا الغرض من اللجوء إلستخدام أأن هذا اخلطاب من ش -

ريات اليت تتصل مباشرة حبياة سلطات الضرورة و النتائج املترتبة عليها من تضييق احلقوق و احل
 .مةاإل
  

  ستفتاء الرقابة الشعبية عن طريق اإل: ين الفرع الثا
-91و ال سيما املواد  1996باستعراض أحكام التعديل الدستوري  يف اجلزائر الصادر 

جندها تفتقد ملا يسمى بالرقابة الشعببية على صالحيات رئيس اجلمهورية خالل  ،95-96- 93
باللجوء لإلستفتاء الشعيب يف تقرير  إحدى ن الرئيس غري ملزم أحبيث  ،الظروف غري العادية

  .ستثنائيةاحلاالت اإل
  
    الشعبية الرقابة عدم إجبارية: وىل الفقرة األ
د من دساتري و يالحظ أن العدي ،ستفتاء بأنه أخذ رأي الشعب يف قضية ماعرف اإلي

و هذا  ،ء الشعيبستفتائية خالل مدة زمنية حمددة على اإلجراءات االستثناالدول  تلزم بعرض اإل
نتخابية و بالتايل و موافقة اهليئة اإل ،ستثنائية للرقابة الشعبيةإخضاع  ما يتخذ من تدابري إيعين 
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تشكل ضمانة دستورية للسلطة التنفيذية يف مواجهة  ،عطاء هذه العملية دالئل سياسية  هامةإ
خاصة فيما  ،على هذه احلالة ثار املترتبةآلحتمل ا و يتوىل الشعب بكافة فئاته ،الظروف الطارئة

مبعىن  ،و بالتايل فاللجوء لطلب موافقة الشعب ،فرادق نطاق حقوق و حريات األيتعلق بتضيي
حبيث  ،ستثنائي خالل تطبيق النظام القانوين اإلحتصني ما يتخذه رئيس اجلمهورية من تدابري

  .جراءات إالصبغة الشرعية على ما يصدره من ) ستفتاء اإل( ذا التصرف يضفي 
اجلزائري مل يتطرق إىل مسالة  فإن املؤسس الدستوري ،جيابياتو لكن رغم هذه  اإل

رئيس  ستثنائي إىلصالحيات اللجوء لتطبيق النظام اإلحبيث منح كل  ،ستفتاء الشعيباإل
رغم أنه ال يوجد  ،لزامي لطلب رأي الشعب يف هذه املسألةمكانية  اللجوء اإلإاجلمهورية دون 

 ،الفقرة الثانية  97وقد إقتصر نص املادة  ،انوين حيول دون جلوء رئيس اجلمهورية للشعبمانع ق
تقاقيات اهلدنة و املعاهدات اليت يعقدها الرئيس إىل املوافقة الصرحية من إلزامية عرض إعلى 

  ..الربملان 
نه أن أعلى التصديق الشعيب من ش ،...)احلصار (الصالحيات غري العادية إن عرض 

سليمان الطماوي  حىت أن هناك من اعتربها مثل ،ستثنائية قيمة قانونية كبريةجراءات اإلطي اإليع
عمال القانونية و ذلك لكون الرئيس  ميارسها أوالا أعمال تصنف يف درجة أعلى من األبأ، 

    بترخيص من الدستور و ثانيا لكوا تعرض على التصديق الشعيب الذي يعترب صاحب السيادة 
املصادقة و املوافقة على هذه  إذا رفض الشعب ،خرىأو من جهة ، و املمارس احلقيقي هلا

  .ستثنائية أو بعضها فتلغىجراءات اإلاإل
جراءات  و التدابري السريعة اليت خذ باقتراح عرض اإلمهية البالغة األو الواقع أنه من  األ

و هذا باعتبار أن  ،ي الشعبستثنائية على رأا رئيس اجلمهورية خالل الظروف اإلهذيتخ
حىت يقول الشعب كلمته  ،جراء السابق املتمثل يف توجيه خطاب لألمةمكمل لإل ستفتاء هواإل

صل التارخيي لنشوء  سلطات الضرورة  ن  األأباملوافقة أو الرفض خالل مدة زمنية معينة خاصة و 
الذي ينص على ان رئيس  خريهذا األ ،1958من الدستور الفرنسي لعام  16يعود إىل املادة 

  .اجلمهورية ال ميكنه إعالن احلرب إال بترخيص من الربملان 
خطار الواقعة تفرض على رئيس اجلمهورية القيام قيقة أن حالة الضرورة و طبيعة األح

و لكن من املنطقي جدا  ،خرىنتظار ترخيص من باقي املؤسسات األبواجباته بسرعة فائقة دون ا
ستثنائية حول عالن احلالة اإلإمن  ،خذ برأيها حىت بعد فترة زمنية معينةأبل و ي ،أن تستشار
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شراك كل املؤسسات الدستورية مبا فيها إاستخدام هذه الصالحيات اخلطرية و كل هذا من أجل 
و اتمع من خطر  ،نقاذ الدولةإالشعب صاحب السيادة يف تسيري هذه املرحلة و الوصول إىل 

جتماعي هدف نبيل يسعى اجلميع إىل حتقيقه بأقل باعتبار أن السلم اإل ،يار و الفوضىاإل
  . التكاليف

شارة و طلب رأي الشعب عن طريق و بالتايل فخالصة القول أن اللجوء إىل است
 أن هناك من يعارض هذا املبدأرغم  زمة بنفسهعين ببساطة إعطاء الشعب حق حل األستفتاء ياإل

  يع مواجهة مثل هذه الظروف اليت يكون فيها أمن الدولة مهدد ن الشعب ال يستطأمستندا إىل 
  .خريأستعمال  القوة يصبح مطلوب ملواجهة العنف الواقع و الذي ال حيتمل التأو 

ية بأقصى سرعة ممكنة إذن فيجب املوازنة بني حق الرئيس يف ممارسة صالحياته غري العاد
باعتبار و هذا  ،ملرحلة عن طريق أخذ رأيهحداث و بني إشراك  الشعب يف هذه اخالل تلك األ

الربملانية  ،ستشارة و التصديق الشعيب مها مبثابة رقابة سياسية من الشعب مكملة للرقابةاإل
بينما رقابة الشعب تشكل دعم سياسي للرئيس فيما يتخذه من  ،عمال الرئيسأاملمارسة على 

من  7و  6تني التوافق مع مضمون املادخريا فإا  تؤدي إىل حتقيق  التطابق و أو ، جراءاتإ
 ملك ن السلطة التأسيسيةأو  ،اليت تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة 1996دستور 
  . ستفتاءالذي ميارس سيادته عن طريق اإل ،للشعب

  
  .الرقابة الدستورية على استخدام الصالحيات غري العادية: الفرع الثالث 

الصالحيات غري ابة الدستورية يف النظر يف مدى مطابقة تتمثل الغاية  من ممارسة  الرق
أال و هو  ،ساسي يف البالدألحكام النص األ ،جراءات املتخذة من رئيس اجلمهوريةو اإل ،العادية

دىن ستوري الذي يفرض احترام  النص األالدستور باعتباره  أعلى نص تشريعي يف هرم النظام الد
و يف هذا اال فإن الغاية من الرقابة  ،حتقيق مبدأ  الشرعيةعلى و عدم خمالفته لغرض للنص األ

ساسية املنصوص  طنني  و حريام  األالسلطات حلقوق املوا إغفالالدستورية هو التحقق من عدم 
يف ممارسة   ،و يف هذا اجلزء نتساءل عن دور الس الدستوري  يف اجلزائر  1عليها  يف الدستور

حبيث نوضح ما إذا مت ة، ستثنائيية أثناء الظروف اإلالعادلصالحيات غري الرقابة على دستورية ا
جراءات و الضوابط اليت ميكن للمجلس مث نوضح اإل ،منح الس الدستوري رقابة حقيقية
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العادية املقررة خالل  يف مواجهة التدابري غري...) املوافقة  ،كإبداء الرأي( الدستوري استخدامها 
متارس مسبقا قبل و هل  ،خريا نبني  القيمة  القانونية ألراء هذا السأة؟ و ستثنائياحلالة اإل

 ستثنائية أم أا  تأيت  ال حقا بعدها ؟ إعالن احلالة اإل
 
  ساس القانوين للرقابة الدستورية و موضوعها األ :وىلالفقرة األ

توري لسنة من التعديل الدس ،163إن مهمة محاية الدستور تدعمت مبوجب  نص املادة 
  :و اليت نصت  على ما يلي  1996

لس الدستوري كما يسهر ا ،السهر على احترام الدستورب يؤسس جملس دستوري  يكلف " 
   ".ستفتاء و إعالن نتائجهاعلى صحة عمليات اإل

من نفس الدستور فتناولت صالحيات الس الدستوري حبيث جاءت   165أما املادة 
   :كما يلي

 "ضافة إىل اإلاإللس الدستوري بيفصل ايف  الدستور،هلا إياه صراحة ختصاصات اليت خو
ي قبل أن  تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار يف أإما بر ،دستورية املعاهدات و القوانني و التنظيمات

  . ".احلالة  العكسية
ة رأيه وجوبا يف دستوري ،بعد أن خيطر رئيس اجلمهورية ،كما يبدي الس  الدستوري

  .)مثل قانون تنظيم الطوارئ (بعد أن يصادق عليها الربملان  ،القوانني العضوية
عدم دستورية معاهدة أو رتأى ان الس  الدستوري إذا أحت بفقد وض، 168أما املادة 

  .تفاقية فال يتم التصديق عليهاإتفاق أو إ
ابتداء  أثره ي فيفقد هذا النصغري دستور ،ا أو تنظيميايأن نصا تشريعأيضا،  كما أنه إذا ارتأى 

  .يوم صدور قرار الس من
باعتباره هيئة دستورية مستقلة تتوىل السهر على  ،من خالل ما سبق يتضح أن الس الدستوري

كما يسهر على  ،و ذلك مبراقبة دستورية القوانني و التنظيمات و املعاهدات ،محاية الدستور
ة إىل مهام استشارية أخرى ال تدخل يف نطاق هذا ستفتاء الشعيب إضافصحة عمليات  اإل

  ... املوضوع 
ما نصت عليه  املادة   ،ختصاصات اهلامة اليت  يتوالها الس الدستوريمن بني اإلو 

   : فقرا الثانيةيف، 165
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يف دستورية القوانني  ،رأيا وجوبا ،خطار من رئيس اجلمهوريةإبعد  ،يبدي  الس الدستوري" 
  ." .بعد أن يصادق عليها الربملانالعضوية 

دستورية   غرض النظر يفب ،إذا عندما يقوم رئيس اجلمهورية بإخطار الس الدستوري
حكام  أل ،القانون فإن هذا الس يصدر رأيه وجوبا يف مدى مطابقة ذلك ،قانون عضوي

دستوري  فإن هذا القانوين غري ن النص أب، و بالطبع  إذا ارتأى  الس الدستوري ،الدستور
من التعديل   ،169حكام املادة من يوم صدور قرار الس طبقا أل ابتداء ،خري يفقد أثرهاأل

مادة صرحية يف الدستور تتعلق  ،و قد أورد املؤسس الدستوري ،19961الدستوري  لسنة 
مطابقة مع  حبيث جاءت ،لزامية مراقبة القانون العضوي املتعلق حبالة الطوارئ  و حالة احلصارإب
 ،مراقبة القوانني العضوية ،السابقة الذكر اليت خولت الس الدستوري  ،1652حكام املادة أ

يتم تنظيمها  ،و على حكم جديد و هو أن حاليت الطوارئ و احلصار ،92بينما نصت املادة 
سهر بالتايل ستثنائية و يارس رقابة  على قوانني احلالة اإلبقانون عضوي إذا فالس الدستوري مي

       و هذا  حيتوي ضمنيا  على محاية كبرية حلقوق   .حكام الدستورألعلى ضمان مطابقتها 
حبيث يفقد هذا  ،كما يتوىل أيضا  النظر يف مدى  دستورية نص تنظيمي ،فراداأل و حريات 
 ) . 169املادة ( حكام الدستور إذا كان خمالفا أل ،النص أثره
 

  تفاقيات املعاهدات  أو اإل علىة دستورية الرقابابية إجي: الفقرة الثانية 
ن اتفاقيات أكانت واضحة يف  ش ،19963 من التعديل الدستوري لسنة 97إن املادة 

عرضها على بضرورة  هحبيث ألزمت ،رئيس اجلمهورية و معاهدات  السلم اليت يوقعها اهلدنة
و قد  ،كون إجيابيا فيتم املصادقة  عليهاي قد يأو هذا الر ،الس الدستوري إلبداء  رأيه فيها

مع  ، يتم  املصادقة عليهافهنا تلغى و ال ،يكون سلبيا و ذلك إذا ما خالفت  أحكام  الدستور
جيب عرضها على الس الدستوري الذي  ،و معاهدات  السلم ،املالحظة ان اتقاقيات  اهلدنة

  .ينظر فيها قبل عرضها على  غرفيت  الربملان 
  
  

                                                
  .1996من دستور  169المادة  -  1
  .1996من دستور  165المادة  -  2
  .1996من دستور  97المادة  -  3
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  حمدودية الرقابة الدستورية املفتقرة لإلخطار الذايت :لفقرة الثالثة ا 
لغرض النظر يف مدى دستورية   ،إن اهليئة اليت تتوىل عملية إخطار الس الدستوري

 ،و معاهدات السلم ،تفاقياتو كذلك نصوص اإل ،القوانني العضوية حلاليت الطوارئ  أو احلصار
ن يتلقى أعلى  97حبيث نصت  املادة  ،1996من دستور  166و  165 ،97حددا املواد 

و كذلك معاهدات  ،تفاقيات املتعلقة باهلدنةيف اإل ،رئيس اجلمهورية رأي الس الدستوري
يه بعد ان ن الس الدستوري يبدي رأأفنصت على  ،يف فقرا  الثانية 165ما  املادة أ ،السلم

بعد مصادقة الربملان عليها  ،دستورية القوانني العضويةلغرض النظر يف  ،خيطره  رئيس اجلمهورية
الس  ،كل من رؤساء اجلمهورية خطار إىلاليت خولت صالحية اإل 166إضافة إىل املادة 

  .الشعيب الوطين و جملس األمة 
يتضح من خالل املواد اليت خصصها املشرع الدستوري اجلزائري لصالحيات  الس 

  أن دوره مهم يف ممارسة الرقابة على القوانني ،ستثنائيةلظروف  اإلخاصة يف ظل ا ،الدستوري
يف  و ينظر و يتحقق ،تفاقيات و املعاهدات املتعلقة بالسلمالعضوية و التنظيمات و كذلك اإل

  .حكام الدستور مدى مطابقتها  أل
الطوارئ أو مثل قانون  حالة (و بالتايل  فهو يتمتع  برقابة  فعالة على النصوص  التشريعية  

حكام اجلديدة  تكييف مرسوم حالة الطوارئ مع األ رغم أنه حلد اليوم مل يتم(  ،)احلصار
          فضال عن مراقبته للنصوص التنظيمية و التدابري  ،الصادرة عن غرفيت الربملان)  للدستور

   .ةستثنائينفيذية  اثناء ممارسة السلطات اإلها السلطة التتذو القرارات اليت تتخ
مبثابة إضافة جديدة  للنظام   ،ختصاص املمارس من هيئة الس الدستوريو يعترب هذا اإل

و تضمن احترام القواعد الدستورية و تعزز دولة  ،الدستوري اجلزائري  تعزز مكانة  الدستور
القات  و الع ،اليت تقتضي حتديد العالقات بني املواطنني فيما بينهم و بني الدولة من جهة ،القانون

  .بني املؤسسات الدستورية من جهة اخرى
هذا  ،دعامة حقيقية تتضمن السهر على احترام الدستور يعترب ،إن إنشاء هذا الس

كانت و  ،...)1976(ه يف الدساتري  السابقة مبفردخري كان يتوىل محايته رئيس اجلمهورية األ
تدعمت يئة دستورية  1999و  1989ر بينما يف دستو ،السلطة التنفيذية  هي املكلفة باحلماية

   زمة خاصة يف ظل األ ،يف إحداث التوازن بني مؤسسات الدولة ،ستساهم  بال شك ،جديدة
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تخدام رئيس اجلمهورية جراءات  النامجة  عن اسن الرقابة على اإلأيف ش ،حداث غري املتوقعةو األ
   .يةعادال غري هصالحياتل

رئيس اجلمهورية إلحدى سباب جلوء أى  شروط و ن الرقابة الدستورية علأما بشأ
رئيس على املؤسس الدستوري  حيضرمل  ،فإنه نظريا...) احلصار ،الطوارئ(ستثنائية احلاالت اإل

فقط إكتفى املؤسس يف حالة الرأي املخالف،   ،ستثنائيةمهورية إقرار إحدى احلاالت اإلاجل
مية  تتمثل  يف طلب رأي  بعض  غري إلزا ،الدستوري بفرض إجراءات شكلية و ضوابط

و  ،قبل   إقرار  سلطات الضرورة...) احلكومة  ،مثل رئيس الس الشعيب الوطين(الشخصيات 
، خاصة تعترب من الناحية القانونية  ال قيمة هلا ،اليت تشكل رقابة مسبقة ،ستشاريةراء اإلهذه األ

  .1شكليرأي رئيس الس الدستوري الذي يبقى، كإجراء له طابع 
راء تلك اهليئات املستشارة و خاصة رأي الس أ ،قل أن تنشر للجمهوراألعلى قتراح هو اإلو 

هذا من  ،من الدستور 93و  91حول شروط استخدام رئيس  اجلمهورية  للمواد  ،الدستوري
ليس جمرد  و ،طلب رأي مسبق هليئة الس الدستوري كلها ،خرىأكما ميكن من جهة  ،جهة

كهيئة مجاعية  هو  ،الذي يصدر عن الس ،ي اجلماعيأعتبار أن الرإة رئيس الس باستشار
و هذا على عكس الرأي الفردي لرئيس  ،الرقابة الدستورية شأنال ميكن إغفاله يف  ،مبثابة قرار

و هذا  ،حول سلطات  الضرورة ،بداء و جهة نظر شخصيةإنه جمرد أو ك ،الس  الذي يصدر
  .دون أثار تذكر  ،خذ بهكما ميكنه عدم األ ،خذ بهللرئيس األ ميكن  الرأي

ي أيالحظ فيها إغفال  لر ، 95استخدام رئيس اجلمهورية  للمادة  وو فيما خيص إعالن احلرب 
عند عقد  اتفاقيات  يبدي رأيه ،ا كان الس الدستوريذفإ ،الس الدستوري يف هذا اال

فكان من باب أوىل أن يبدي رأيه  ،ندما  تضع احلرب أوزارهاو معاهدات السلم أي ع  ،اهلدنة
و هو ال يعلم و ال يستشار   ،فمن  غري املعقول أن يبدي رأيه يف عملية إاء احلرب ،عند إعالا

قبل  ،للمجلس الدستوري ،ستشاريفضل إدماج الرأي اإلو يبدو  أنه من األ ،سباب  إعالاأيف 
  .95يس اجلمهورية ألحكام املادة إعالن احلرب و قبل جلوء رئ

 ،عالهأقتراحات املذكورة خذ باإلعلى ما يبدو يف األ  كونفي ،تفعيل الرقابة الدستوريةأما 
كهيئة مجاعية عند استخدام  املواد  و املتمثلة  على اخلصوص يف أخذ  رأي الس الدستوري

خذ رأيه قبل استخدام أرورة و كذلك ض ،و املتعلقتني  حباليت الطوارئ و احلصار ،93، 91
                                                

  .471، ص مرجع سبق ذكره ،عبد اهللا بوقفة - 1
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   نه أن يساهم  يف تدعيم أسس دولة القانون أفكل هذا من ش .املتعلقة حبالة احلرب ،95املادة 
 ،خرىالدستور على باقي النصوص األ تؤدي إىل حتقيق قاعدة  مسو ،و حيقق رقابة دستورية فعلية

يضا أو  ،فرادحريات األ و يف محاية حقوق ،و كذلك تشكل ضمانة دستورية ال يستهان ا
و كل هذا هدفه  ،مطابقة لقواعد القانون الدويل ،بضمان و جعل  إجراءات إعالن  احلرب

اء و التصرفات املتخذة أثن عمالو جعل كل األ ،خري هو حتقيق مبدأ  املشروعيةول و األاأل
يشكل يف حد  و هذا ،ساسي يف البالدمطابقة ألحكام النص الدستوري األدستورية و  ،زماتاأل

  زمة بقوة معنوية و مادية األحبيث ميكنه من مواجهة تلك  ،ذاته دعم  قانوين  و دستوري كبري
  .حنراف باستخدام السلطاتاإل أدون  التخوف  من الوقوع يف خط ،و قانونية

أنه من اجلانب   ،دعونا إىل القولي ،اجلزء املتعلق بالرقابة يف التوصل إليهما ميكن إن 
إلعالن احلالة   ،ي أية مؤسسة أو جهازأفإن رئيس اجلمهورية غري ملزم بر ت،ين البحالقانو

خضاع إتبحث يف الشروط الكفيلة ب ،مهية  هذا الفصل تكمن يف كواأو بالتايل ف ،االستثنائية
 و جزاءات  حىت يف ظل عدم  توفرها على عقوبات ،عمال السلطة التنفيذية للرقابةأتصرفات و 

و ذلك باعتبار أن ، مكانية حدوث تعسفإشكل جهاز لضبط وكبح و فرملة ملواجهة و لكنها ت
تشكل إعالن    ،أراء الس الدستوري و غريها و اليت تستشار قبل  تطبيق سلطات  الضرورة

     ن الرئيس غري ملزم بطلب موافقة  أخاصة و  ،ستثنائيةجراءات اإلالعام بدستورية اإل  للرأي
هليئات اراء تلك آف ،و جهاز يف الدولة إلعالن هذه احلاالت غري املألوفةأؤسسة و ترخيص أية م

  .كثرأقل و ال أاختيارية و استشارية ال 
و الواقع أن ما ميكن استخالصه يف شأن ضوابط و ظروف الرقابة على استخدام 

  : س اجلمهورية يتمثل كما يليۊالصالحيات غري العادية لرئ
يسمح بتوسيع معترب لصالحيات السلطة التنفيذية على  1989لسنة  أن التنظيم الدستوري -

  . حساب باقي السلطات انأخرى
تقابله رقابة حمدودة من  ،سيع املعترب للصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهوريةۈأن الت -

ن ذلك أن القيود الشكلية و املوضوعية اليت يراعيها رئيس اجلمهورية عند إعال ،السلطة التشريعية
هي واجبة إجرائيا خاصة يف جمال أخذ رأي ١ ،ال تلزمه يف شيء ،إحدى احلاالت غري العادية

و لكن مضمون الرأي يبقى اختياري يف شأن  ،س الشعيب الوطين كشخصية رمسيةۄرئيس املج
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موافقة رئيس الس الشعيب الوطين و كذلك رئيس جملس  حبيث أن عدم ،األخذ به أو تركه
 . ل دون ممارسة الصالحيات غري العادية ال حيو ،األمة

فقد متت بقرار من رئيس اجلمهورية و ذلك مبوجب نصوص  ،شأن طريقة إعالاو يف 
لق حبالة الطوارئ ٹو املرسوم احلايل املت 1991مرسوم إعالن حالة احلصار يف ( تنظيمية 

  . و سطحية الضمانات الشكلية و املوضوعية هشة ٤و هذا ما جيع ،) 1992الصادر يف 
فإا مل تتبلور يف مضمون النص التنظيمي املتعلق  ،أن رقابة القضاء و رغم نص الدستور عليها -

حبيث مل يتعمق هذا النص يف حتديد طرق الطعن يف القرارات املتخذة أثناء الفترة  ،حبالة الطوارئ
 . اليت طبقت فيها الصالحيات غري العادية 

فإن التصديق الشعيب على اإلجراءات اليت  ،عن طريق االستفتاء أما يف شأن الرقابة الشعبية
يتخذها رئيس اجلمهورية خالل فترة األزمة مل تفرض بصفة إلزامية يف مضمون التنظيم 

 . الدستوري اجلزائري 
و فيما يتعلق بالرقابة الدستورية على استخدام الصالحيات غري العادية لرئيس 

ال يصل إىل الدرجة   ،املتمثل يف طلب رأي الس الدستوري  فإن الشرط الشكل!،اجلمهورية
أراء 0إىل القول بأن أخذ ،1و هذا ما دفع بأحد األساتذة ،ن فيها أعمال السلطة التنفيذيةاليت حتص

هي جمرد ... الس الدستوري  ،احلكومة ، رؤساء الس الشعيب الوطين: الشخصيات الرمسية 
ضف  ،و تعترب من الناحية القانونية القيمة هلا. طابع شكلي فقط تڧو هي ذ. آراء استشارية

سواء يف مضمون النصوص القانونية  ،للمجلس الدستوري ة اإلخطار الذايت٤نعدام مسأإإىل ذلك 
 .العادية أو يف حمتوى النصوص االستثنائية

ا يف دستور غري أنه جتدر اإلشارة إىل عملية التفعيل اليت حاول املؤسس الدستوري إحداثه
و ذلك  ،حبيث قام بعقلنة مسألة استخدام الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية ،1996

و هذا من خالل فرض  ،دت من استخدامها سواء يف الشكل أو يف املضمونبإدخال ضوابط قي
) نواب الغرفتني ( تنظيم حاليت الطوارئ و احلصار مبوجب قانون عضوي يصدره ممثلي الشعب 

عدم الترخيص أن حبيث  ،حتديد هاتني  احلالتني و اللتني  ال متددين إال مبوافقة ممثلي الشعبمع 
   .بتمديدمها يعين رفعهما بصورة آلية

                                                
  .471ص. مرجع سبق ذكره ،عبد اهللا بوقفة - 1
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و بالتايل جيسد هذا اإلجراء إشراك لغرفيت الربملان يف تسيري املرحلة املؤقتة و إبداء الرأي 
و هذا يعين ضبط  ،جوع للوضع الطبيعيحول استمرار تطبيق الصالحيات غري العادية أو الر

 .استخدام هذه الصالحيات و تقييدها برقابة الربملان مما يؤدي إىل صيانة حقوق و حريات األفراد
و مع ذلك فإن عملية العقلنة و التفعيل املشار إليها سابقا تبقى يف حاجة للتدعيم أكثر و ذلك 

ركة يف مسألة اإلعالن عن إحدى احلاالت لكون الرقابة الربملانية مازالت بعيدة عن املشا
حبيث أن هذا اإلجراء يبقى من اختصاص رئيس اجلمهورية مبفرده و قد اقترح البعض   ،االستثنائية

ضرورة إعطاء الرئيس حق اإلعالن على أن يكون للربملان حق املوافقة و هذا اقتباسا من بعض 
بينما يعرض قرار احلالة االستثنائية على  ،ندساتري الدول اليت تعطي لرئيس اجلمهورية حق اإلعال
منه و كذلك دستور   148و  147املوادالربملان خالل مدة زمنية معينة مثل دستور مصر يف 

 .يوم  12اليت تلزم بعرضها على اجلمعية الوطنية خالل  52السنيغال يف مادته 
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  :  اخلــــاتــمة
  : غري العادية لرئيس اجلمهورية من خالل فصلنيلقد درسنا موضوع الصالحيات 

قمنا بتحليل األسس الدستورية للصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية،   : يف الفصل األول -
 ،و هذا باستعراض خمتلف أنواع الصالحيات غري العادية، و املتمثلة يف حاليت الطوارئ و احلصار

  .  بو كذلك احلالة االستثنائية و حالة احلر
و قد حبثنا يف الشروط الشكلية و املوضوعية لكل حالة و هذا ألجل حتديد مدلوهلا          

و شروط اللجوء هلا، و كل هذا يهدف إىل تقدير مدى فعاليتها يف حتقيق الغرض الذي تعلن من 
  .  أجله، وهو عادة احلفاظ على استمرار مؤسسات الدولة،  و استقالهلا و سالمتها الترابية

و قد تبني أن التنظيم الدستوري اجلزائري، اعتمد على مبدأ تغليب السلطة التنفيذية على 
باقي سلطات الدولة، و هذا خالل استخدام رئيس اجلمهورية للصالحيات غري العادية، حبيث 
ينفرد رئيس اجلمهورية بالسلطة التقديرية الكاملة يف شأن حتديده طبيعة اخلطر و درجاته، كما 

اإلجراء املالئم ملواجهة األزمات، دون قيود شكلية أو موضوعية واضحة، ذلك  ذابإختأيضا ينفرد 
أن التقنية القانونية اليت صيغت ا الشروط الشكلية و املوضوعية متيزت بالعمومية و عدم 
 التدقيق، حبيث أن الضرورة امللحة تسمح لرئيس اجلمهورية باختاذ مجيع التدابري الالزمة الستتباب
الوضع و احملافظة على استقالل البالد و ضمان سري مؤسسات الدولة بانتظام، و هذا دون 

نتقال من وضع عادي إىل اإلختيارية الواردة يف القيود الشكلية قبل اختاذ قرار اإللتزام باآلراء اإل
  . وضع آخر تستخدم فيه الصالحيات غري العادية

أا حمدودة فعال      ،لية للصالحيات غري العاديةو قد بين التنظيم القانوين للشروط الشك
     1996من دستور  93و  91راء الشخصيات الرمسية املذكورة يف املادتني آو ذلك لكون 
  : وهي على التوايل

رئيس احلكومة و رئيس الس الدستوري، رئيس جملسة األمة،  رئيس الس الشعيب الوطين،
م رئيس اجلمهورية يف شيء، حبيث ميكنه استخدام الصالحيات غري تعترب أراء اختيارية و ال تلز

العادية حىت يف ظل عدم وجود موافقة من الشخصيات الرمسية املذكورة سابقا و اليت أقل ما يقال 
  . عن آرائها أا عبارة عن استشارات شكلية غري ملزمة

حة ووجود لالة الضرورة املأما ما تعلق بالنظام القانوين للشروط املوضوعية املتمثلة يف ح
فإا مل  ،يوشك أن يصيب مؤسسات البالد الدستورية أو استقالهلا و سالمة تراا ،خطر داهم
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ستقالل و بسالمة التراب باإلتشترط حدوث عجز حقيقي يف املؤسسات أو مساس فعلي 
وع ستثنائية دون اشتراط وقاإلالوطين، فيكفي وجود خطر داهم إلعالن إحدى احلاالت 

إصابات مادية يف املصاحل احليوية ملؤسسات الدولة، حبيث ميكن لرئيس اجلمهورية استخدام 
، و هذا يؤدي بنا ولةحىت يف ظل استمرار السري املنتظم ملؤسسات الدالصالحيات غري العادية 

يالت أون هذه الشروط املوضوعية مل حتدد بدقة و بقيت شبه غامضة، حتتمل تإىل القول بأ
وواسعة، حبيث ان عمومية لفظها و فضفاضة صياغة معانيها تصعب تدقيق حمتواها، رغم  متعددة

أكثر وضوحا من ذلك املفهوم الوارد يف        1996أن املفهوم يف التعديل الدستوري لسنة 
  .قتراح هو تفعيل كل من الشروط الشكلية و الشروط املوضوعيةإذن فاإل .1989دستور 

قتباس باإللية يستحسن إدخال ضمانات إضافية عليها و ذلك ففي جمال الشروط الشك
من الدستور املصري و اليت  108على غرار املادة  1963من دستور اجلزائر لسنة  58من املادة 

تنص على ضرورة  توفر ترخيص و تفويض تشريعي من الربملان حىت يتمكن رئيس اجلمهورية 
تتمثل يف حتديد مدة هذا التفويض، كما جيب من ممارسة الصالحيات غري العادية و بشروط 

ختالل املمكن حدوثه حول مسألة اشتراط انعقاد اجتماع متواصل للربملان حبيث قد اإلالتنبيه إىل 
و بالتايل فاألجنع هو إضافة فقرة  .جتماعذلك يف حالة عجز الربملان عن اإل يطرأ فراغ قانوين و

  :تصاغ كما يلي
من  93و  91و هذا يف مضمون املادتني  ،"إذا تعذر ذلك  الّينعقد الربملان وجوبا إ" 

، و جتدر اإلشارة إىل الضمانة اهلامة املتعلقة باقتراح عدم حل الس الشعيب 1996دستور 
الوطين أثناء األزمة، كما ميكن عرض القوانني الصادرة أثناء استخدام الصالحيات غري العادية 

  .على أول دورة للربملان
لشيء يقال حول وضعية حالة احلرب اليت جيتمع يف شأا الربملان، إذ قد ال و نفس ا

من عقد اجتماعه إذا كانت البالد أو جزء منها كالعاصمة مثال، ) الربملان(يتمكن هذا األخري 
إال إذا تعذر " وقع حتت طائلة العدوان أو اإلحتالل، و بالتايل يستحسن أيضا إضافة عبارة 

  .1996من دستور  95و هذا يف الفقرة الثانية من املادة ، " اجتماع الربملان 
من  93و  91أما بالنسبة للشروط املوضوعية فإن تدقيقها يكون بإعادة صياغة املواد 

حبيث جيب حتديد صفات اخلطر املتمثلة يف اجلسامة و أيضا  ،1996التعديل الدستوري لسنة 
إصابات يف خمتلف املصاحل احليوية للدولة، و إحداث  ،ةياشتراط وقوع أخطار فعلية و حقيق
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حبيث قد تصل إىل درجة الشلل و التعطل عن أداء مهامها بانتظام،  و الغرض من كل هذا هو 
من أجلها حالة الضرورة،  تالتفرقة بني األحداث البسيطة و تلك األحداث اخلطرية اليت استحدث

العادية، ومن غري املنطقي أن يتجاوز الفرع األخرية تعترب األصل التارخيي للصالحيات غري ه فهذ
األخري املتمثل يف حالة الضرورة يشترط توفر عنصر اجلسامة يف اخلطر املخول القيد األصل، فهذا 

من الدستوري  16و هذا ما يتضح يف مضمون املادة  ،الستخدام الصالحيات غري العادية
عادية، و قد ال غلب الصالحيات غريو اليت تعترب  األصل الدستوري أل ،1958الفرنسي لسنة 

، حبيث أن عبارات اخلطر اجلسيم احملدث تصيغت بشكل مدقق ال يترك اال للتأويال
      ،ستثنائياإلكانت مبثابة حدا فاصال بني النظام القانوين العادي و النظام القانوين  ،لالنقطاع

ادية مبجرد وجود خطر مل يصل إىل و أغلقت الباب أمام إمكانية إقرار إحدى احلاالت غري الع
  .   مستوى اإلضرار باملؤسسات الدستورية العامة

تناولنا ضوابط استخدام الصالحيات غري العادية، و اليت تظهر يف  املادة : يف الفصل الثاين
املتعلقة باملسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية و اليت ميكن القول أيضا  ،1996من دستور  158

كل قيد قانوين، يضبط أعمال السلطة التنفيذية و يضمن عدم االحنراف عن الغرض الذي بأا تش
من الدستور الفرنسي اليت،  16أعلنت من أجله الصالحيات غري العادية، و هذا قياسا على املادة 

أجاز بشأا العديد من الفقهاء إمكانية إثارة املسؤولية السياسية، إذا أساء رئيس اجلمهورية 
ستعمال اإلاملتعلقة باحلالة االستثنائية، حبيث أن هؤالء الفقهاء كيفوا  16خدام سلطات املادة است

من قبل رئيس اجلمهورية على أنه خطأ جسيم ميكن أن يؤدي إىل  16غري املشروع للمادة 
  .       حتريك إجراءات اخليانة العظمى

ىل إمكانية إقرار املساءلة نه أراد الوصول إأأما املؤسس الدستوري اجلزائري فيبدو 
السياسة، نظرا للصالحيات الواسعة اليت يتمتع ا الرئيس أثناء الظروف غري العادية، و هذا توافقا 
مع املبدأ املعروف و املعمول به، أال وهو ضرورة التالزم بني السلطة و املسؤولية، لكن نص املادة 

لكونه مل يفصل صراحة يف مسألة  إقرار  يبقى حمتاجا للتدعيم و ذلك  ،1996من دستور  158
ام باخليانة اإليث مل يوضح اهليئة املكلفة بتقدمي اقتراح حباملسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية، 

العظمى و ال عددها و كذلك مل حيدد الشخصية اليت ختلفه طوال فترة حماكمته و بالتايل 
و عدد أعضاءها، و كذلك ضرورة  مي اقتراح اإلامتبيان اهليئة املكلفة بتقد قتراح هو ضرورةفاإل
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ليتوىل تسيري شؤون البالد  ،1976إنشاء منصب نائب لرئيس اجلمهورية على غرار دستور 
  .خالل فترة حماكمة رئيس اجلمهورية

أما يف جمال طرق الرقابة على ممارسة رئيس اجلمهورية للصالحيات غري العادية و اليت 
من احتماالت املساس ا  ، ضمانات قانونية حلماية احلقوق و احلرياتدف مباشرة إىل توفري

تنقسم إىل  ،نتيجة للقيود اليت تفرض عليها، فإا أي طرق الرقابة على الصالحيات غري العادية
  .غري قضائيةرقابة  رقابة قضائية و

ملانية على ملا يسمى بالرقابة الرب يففي ميدان الرقابة غري القضائية وجدنا تفعيل حقيق
استخدام الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية، حبيث أن الضوابط املستحدثة مبوجب 

عادية، إذ قيدت الإىل حد كبري الصالحيات غري  تعقلن 1996من دستور  92و   91املادتني 
  : استخدامها بقيود شكلية و أخرى موضوعية، حنصرها فيما يلي

بعد موافقة الربملان، و هذا معناه أن تصرف رئيس  احلصار إالّ عدم متديد حاليت الطوارئ أو -
اجلمهورية لكي يكون سليما من الناحية الدستورية ال بد و أن يصحبه حتديد مدة حالة الطوارئ 

إذا استمرت األوضاع يف التدهور،  و اليت مبجرد انتهائها ترفع احلالة املقررة إالّ ،أو حالة احلصار
 ) الفترة(لب رئيس اجلمهورية من غرفيت الربملان املوافقة على متديد تلك املدة ففي هذه احلالة يط

و يعد هذا الشرط قيا على الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية، ذلك أن متديد دا هام
هاتني احلالتني أصبح يتوقف على مدى قبول و موافقة اهليئة التشريعية املمثلة للشعب و بالتايل 

  . إشراك الربملان يف تسيري املرحلة االستثنائية يؤدي إىل
 ،ده السلطة املكلفة بالتشريععن تنظيم حاليت الطوارئ و احلصار يتم مبوجب نص تشريعي تإ -

حىت  تراعي فيه حقوق و حريات األفراد و كذلك أسباب اللجوء إلحدى احلالتني السابقتني، و
حد ذاته ضمانة هامة حلماية حقوق و حريات األفراد، الغاية املرجوة من إعالا و هذا يشكل يف 

و لعل ان حتديد املدة و اشتراط موافقة الربملان على التمديد و أيضا تنظيمها بقانون هو عامل 
مقيد للصالحيات الواسعة لرئيس اجلمهورية خالل الظروف غري العادية من جهة، كما أنه 

انية و دعم حقيقي لرقابة السلطة التشريعية يشكل ضمانة حلقوق و حريات األفراد من جهة ث
  .  على أعمال السلطة التنفيذية خالل استخدامها للصالحيات غري العادية من جهة ثالثة

أن  و لكن هذه العقلنة للصالحيات غري العادية رغم أن فعاليتها القانونية ال يستهان ا إالّ
لرقابة الفعلية للربملان ال تكون يف إشراكه يف ا أن فرملتها تبقى يف حاجة للتدعيم و هذا باعتبار
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و لكن  اليت هي من اختصاص رئيس اجلمهورية مبفرده، ،ستثنائيةاإلمسألة إعالن إحدى احلاالت 
، و ذلك 1996من دستور  91بإعطائه حق املوافقة عليه و هذا بإدخال تعديالت على املادة 

اليت  ،من الدستور املصري 148د يف املادة ميكن اقتباسه من دساتري دول أخرى مثل ما هو وار
أضاف إليها املؤسس الدستوري املصري إجراء جديد وهو عرض إعالن حالة الطوارئ على 

، أما إذا رفضها فتعترب منتهية من ذلك التاريخ، ايوم ليقرر املوافقة عليه 15جملس الشعب خالل 
جلديد يف أول اجتماع له و نفس الوضع أما إذا كان الس منحال فيعرض اإلعالن على الس ا

ستثنائية على اجلمعية الوطنية خالل اليت تلزم عرض احلالة اإل ،52يف الدستور السينغايل يف مادته 
12 ايوم.  

أما يف التنظيم الدستوري اجلزائري، فإن األمر أصبح ميسر خاصة بوجود أحكام املادة  
لة مبوجب قانون عضوي فيمكن إضافة اقتراح يف من الدستور اليت أجازت تنظيم هاته احلا 92

  :          هذا الشأن حبيث يكون كما يلي
تعرض حالة الطوارئ أو احلصار اليت قررها رئيس اجلمهورية على غرفيت الربملان خالل أجل "  -

فإذا وافق عليها وجب  ،حبيث ال يبقى جمرد رأي استشاري ،الشهر التايل مثال، فيبدي رأيه فيها
و هذا يؤدي إىل تفعيل الرقابة الربملانية و ذلك بتفعيل الشروط  ". ظيمها بقانون عضويتن

الشكلية املتمثلة يف ختويل الربملان حق االجتماع بقوة القانون و أكثر من هذا إعطاؤه حق 
املصادقة أو الرفض أو التعديل لإلجراءات االستثنائية خالل مدة معينة تقدر مثال خبمسة عشر 

و هذا يعين  ،حبيث خالل هذه الظروف ميكن النص على حضر حل الس الشعيب الوطين يوما،
بانعقاد اجتماع مستمر للربملان  ،فرض ضوابط وقيود توفر ضمانات دستورية ذات رقابة حاضرة

لس الشعيب الوطين و منع تعديل الدستور عدية تكون حبضرو أيضا رقابة بو عرض  ،حل ا
  .         نائية على الربملانستثاإلاإلجراءات 

أما يف جمال الرقابة الدستورية على استخدام الصالحيات غري العادية لرئيس اجلمهورية، 
  ،نصت على تنظيم حاليت الطوارئ و احلصار بقانون عضوي ،1996من دستور  92فإن املادة 

ستثنائية، و يسهر احلالة اإل سة الرقابة على قواننيو بالتايل يقوم بالضرورة الس الدستوري مبمار
على ضمان مطابقتها ألحكام الدستور، و هذا حيتوي ضمنيا على محاية كبرية حلقوق و حريات 

اب جلوء رئيس اجلمهورية للصالحيات غري باألفراد، غري أن األمر خيتلف يف شأن شروط و أس
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مبا يف ذلك  ،عالابفرض ضوابط غري إلزامية على إ يحبيث اكتفى املؤسس الدستور ،العادية
 .  و يعترب من الناحية القانونية ال قيمة له ،رأي رئيس الس الدستوري الذي يبقى استشاريا

أراء اهليئات املستشارة و خاصة رأي الس الدستوري  ،و االقتراح هو أن تنشر على األقل -
ذا من جهة، كما من الدستور ه 93إىل  ...91حول شروط استخدام رئيس اجلمهورية للمواد 

و ليس جمرد استشارة  طلب رأي مسبق هليئة الس الدستوري كلها ،ميكن من جهة أخرى
باعتبار أن الرأي اجلماعي الذي يصدر عن الس كهيئة مجاعية هو مبثابة قرار ال  ،رئيس الس

لس الذي و هذا على عكس الرأي الفردي لرئيس ا. ميكن إغفاله يف شأن الرقابة الدستورية
يصدر و كأنه جمرد إبداء و جهة نظر شخصية حول سلطات الضرورة، و هذا الرأي ميكن 

 . للرئيس األخذ به كما ميكنه تركه دون أن يرتب أثار تذكره
و فيما يتعلق بالرقابة الدستورية على استخدام الصالحيات غري العادية يف حالة إعالن 

 احلالة الثانية فقط و هي حالة اهلدنة و كان األوىل تعميمها مة يففإننا جندها ملزِ ،احلرب أو اهلدنة
على حالة احلرب، فإذا كانت قوانني حاليت الطوارئ و احلصار يعرض تنظيمها على رقابة الس 

فإنه ال يستساغ عدم إضافة هذه الرقابة على احلالة املتعلقة بإعالن احلرب، كما جتدر  ،الدستوري
 ،اليت تلزم الربملان باالجتماع و جوبا أثناء احلرب 95قض املوجود يف املادة اإلشارة إىل شبه التنا

 .تنص على وقف العمل بالدستور طوال مدة احلرب 96بينما املادة 
فإن القيود الشكلية ال  ،و فيما خيص الرقابة الشعبية على استخدام الصالحيات غري العادية

لدستوري اجلزائري مل يلزم رئيس اجلمهورية تفرض ضوابط على ممارستها حبيث أن املؤسس ا
ستثنائي، فالرئيس اإلنتقال من النظام العادي إىل النظام اإلو إعالمها مسبقا بعملية  ،خاطبة األمةمب

فإن  ،له احلرية الكاملة يف خماطبة الشعب أو االمتناع عن ذلك، رغم القيمة القانونية هلذه الوسيلة
و اكتفى  1996من دستور  92و  91ن أحكام املادتني املؤسس الدستوري مل يدرجها ضم

 قتراح هو تفعيل هذه الرقابة املسبقة و اإل. املتعلقة حبالة احلرب ،95بالنص عليها يف إطار املادة 
:                                             حبيث تصاغ كما يلي 92و  91و ذلك جبعلها إلزامية يف مضمون املادتني 

للشعب من قبل املسؤول األول على البالد بوجود خطر حقيقي على أوضاعها  حاطة رمسيةإ" -
 ...) ".إضراب ، عصيان ، حرب ( و حيدد فيه نوع اخلطر الواقع 

ستفتاء  يفتقر إليها الدستور اجلزائري، حبيث ان مسألة اإلو هناك أيضا رقابة شعبية عن طريق 
 97م الصالحيات غري العادية منصوص عليها يف املادة التصديق الشعيب اإللزامي على استخدا
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يف شأن عرض اتفاقيات اهلدنة و املعاهدات اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على  ،لفقرة الثانيةا
بينما كان من باب أوىل عرض هذه الصالحيات غري العادية على  ،املوافقة الصرحية من الربملان

كرب هلا، فدسترة التصديق الشعيب هو مبثابة أة  قانونية التصديق الشعيب و ذلك لغرض إعطاء قيم
رقابة سياسية مكملة للرقابة الربملانية املمارسة على أعمال الرئيس، حبيث تؤدي إىل التطايق مع 

اليت تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة،  ،1996من دستور  07مضمون املادة السابعة 
 ).  7و 6املادتني (ستفتاء اإلذي ميارس سيادته عن طريق و أن السلطة التأسيسية ملك  للشعب ال

و يتمثل النوع الثاين من طرق الرقابة على استخدام الصالحيات غري العادية يف الرقابة 
ف خفَلضمان حقوق و حريات األفراد، فهي يف الواقع ت ،القضائية اليت متارسها السلطة القضائية

ستثنائية ال تشترط مراقبة دوافع اإلعالن إحدى احلاالت ذلك أن إ ،ستثنائيةاإلأثناء الظروف 
فرده، حبيث أن الدستور يرخص لرئيس إعالا و اليت تبقى من اختصاص رئيس اجلمهورية مب

ها  لغرض حتقيق استتباب الوضع و ضمان استمرارية اجلمهورية بتركيزها يف سلطة واحدة يتوال
   .ستثنائية و تاريخ إائهاإحدى احلاالت اإل إعالن الدولة، و القضاء له فقط حق الرقابة ما بني

فيالحظ عدم  ،و بالرجوع للنصوص التطبيقية اليت نظمت حاليت الطوارئ و احلصار
رغم  ،تطرقها للرقابة القضائية حبيث مل تنص على إمكانية الطعن القضائي ضد القرارات اإلدارية

غري أنه من الواجب  فتح  ،هذه النصوصأن دعوى القضاء الكامل ال حتتاج للنص عليها يف 
اال إلخضاع هذه القرارات اليت تتخذ أثناء استخدام الصالحيات غري العادية للطعن القضائي، 

حىت ال يعطل عمل  ،فضال عن الطعن اإلداري، و لكن بالطبع مع تقليص الدور الرقايب للقاضي
نوين استثنائي خيتلف عن عملها يف ظل نظام السلطة التنفيذية يف ممارسة صالحياا يف ظل نظام قا

  . قانوين عادي
إذن جيب فرض رقابة خفيفة على أعمال السلطة التنفيذية دون إهدار احلد األدىن 
املطلوب من احلفاظ على مبدأ املشروعية يف هذه الظروف، ألنه من غري ادي أن ال ينص يف 

القضاء، فأفضل وضعية هي تقليص مضمون نصوص حاليت الطوارئ أو احلصار على رقابة 
حبيث جيب توفري حد منها و ذلك بالنص صراحة على  ،احلريات و احلقوق دون إلغائها متاما

ضمن النصوص القانونية و التنظيمية املتعلقة حباليت  ،موضوع الرقابة القضائية يف أحكام خاصة
الصادرة ملعاجلة أثار استخدام نه من الواجب تفعيل النصوص التنظيمية أكما  .و احلصار الطوارئ

و أيضا مرسوم ضحايا  استكمال اهلوية  ،الصالحيات غري العادية، كمرسوم ضحايا اإلرهاب
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حبيث يكون اإلصدار يف  ،)كالزالزل(و حىت النص املتعلق بضحايا الكوارث الكربى  ،الوطنية
من  139ادة طبقا للم ،التعويض للقضاءيسند فيها اختصاص تقدير  نصوص قانونيةشكل 

و ان ال تنظم هذه ... اليت تنص على أن حتمى السلطة القضائية اتمع و احلريات الدستور
 . ال ترقى إىل مرتبة النصوص القانونيةو  ،صادرة عن السلطة التنفيذية بنصوص تنظيميةاحلاالت 

تفرض  ،ؤثرةامل ،السريعة العامليةمات و التعهدات الدولية، فإن التطورات او يف شأن اإللتز
لكون  ،وتصنيف اإلخالل ذه االلتزامات يف مضمون استخدام الصالحيات غري  العادية إضافة

و بالتايل فتوضيح  ،لتزامات قد يؤدي إىل وقوع اعتداءات خارجية و إعالن حروباإلخمالفة هذه 
  .   حمل اخلطر و موضوعه مهم أيضا يف الشأن اخلارجي

ن املوقف املتزن احملقق للتوافق بني ضرورة أيع القول بو من خالل من كل ما سبق نستط
لتزام بالغرض اإلو  ،مؤسسات الدولة و ضمان احلقوق و احلريات العامة ةاحلفاظ على استمرراي

مع ضرورة  –يكون مبراعاة ما مت ذكره سالفا ،الذي جاءت من أجله الصالحيات غري العادية
و الذي حاول من خالله املؤسس  ،1996توري لسنة السري يف الطريق الذي رمسه التعديل الدس

 ،الدستوري اجلزائري إجياد الطريقة املثلى اليت حتقق التوافق يف استعمال الصالحيات غري العادية
و هذا جسده من خالل إبقاءه  ،مع الضمانات الكفيلة باحلفاظ على حقوق و حريات األفراد

ها نسبيا بضمانات دستورية تكبح و تضبط مع تقييد ،على شساعة الصالحيات غري العادية
 . استخدامها

مع تفعيل طرق  ،فما من شك إذن، أن إبقاء الصالحيات غري العادية واسعة و مدعمة
يؤدي بالتأكيد إىل القضاء على احتمال  ،...)القضائية ملانية، الشعبية، الدستورية والرب( الرقابة   
ة تسيري املرحلة االنتقالية، بوجود محاية قانونية و يضمن إجناح طريق ،ت قانونيةفراغاحدوث 

بني جتمع ملؤسسات الدولة مع توفري ضمانات دستورية ألفراد اتمع، وهذا يتأتى بفضل تقنية 
التدعيم الواسع للصالحيات غري العادية و تفعيل الضمانات، و هذا لتحقيق االستقرار الدستوري 

،  131،  129،  97،  95،  93،  91 :املتوازنة للموادو جمال حتقيقها هو املزاوجة  .الدائم
 . 1996من دستور اجلزائر لسنة  179و  165
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لصاحل االشخاص الطبيعني ضحايا االضرار اجلسدية أو املادية اليت  حلقت م 

و كذا  ،يف إطار  مكافحة االرهابنتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وضعت 
 ...لصاحل ذوي حقوقهم 
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