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ره ض وهو يسعى حنو األحسن وفق تصوره، وقد اضطان على هذه األر منذ وجد اإلنس     
اة اجلماعية يلتقي من حياة الكهوف إىل نوع من احلي ذلك السعي إىل أن خيرج منذ القـدم

م شيئا ويقدم هلم شيئا آخر ويتعاونفيها مع قرنائه يأخذ منهم  ون مجيعا على جعـل حيا
ندرك أو حناول أن ندرك ولو إىل ون عندما واحلياة تكون أحسن ما تك. قبوال وأكثر أمناأكثر 

ا ووسائلها وما قد يكون هناك من قواعد وأسس حتكم سريهاح   .د ما غايا

تمعات ا ،ومنه     ، فحيث توجد إلنسانية نشأت معها فكرة السلطةفمنذ نشأة ا
، ويقوم عهدوا إىل احدهم أن يتوىل أمورهميتعايشون وإن قل عددهم، فالبد أن ي جمموعات

مبإدارة  وقـد تركزت هذه . وهلـذا كان البد من تزويده بسلطة ختوله ممارسة مهامه ،شؤو
ة قـدميا يف يد احلاكم وحده، فسـاد احلكم االستبدادي املطلق الذي كان سببا يف قيام السلط

ـياره أدتت العديد من الثورا ، تقوم على بعد ذلك ظهرت أنظمة سياسية متميزة. إىل ا
حيث رجحت الكفة يف بداية األمر على أساس مبدأ الفصل بني السلطات، احلرية الفردية و 

لصاحل الربملان املنتخب واملعرب عن اإلرادة الشعبية، بواسطة ما يسنه من قوانني وما ميارسه من 
  . لة وخاصة التنفيذية منهالدو رقابة على خمتلف مؤسسات ا

على تقسيم  18ساد الفكر السياسي ابتداء من أواخر القـرن  ،بنـاء على ما تقدم سابقا    
، وأن يعهـد بكل وظيفة من التشريع ووظيفة التنفيذ والقضاء وظائف الدولة إىل وظيفة

ا إىل فساده الوظائف إىل هيئة خمتلفة ال أن تتمركز يف يد هيئة واحدة حىت ال يؤدي  انفراده 
إال  ،1- القرن الرابع قبل امليالد –سطو وهو تقسيم يستند يف أصوله إىل كتابات أر . وسيطرته

 أن هذا األخري مل يشر يف مؤلفاته السياسية إىل فكرة الفصل بني السلطات إال بشكـل

                                                             
وما  56، ص 1975انظر، فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 1

  .376، ص 1975السياسية، اجلزء األول، النظرية العامة للدولة، دار النهضة العربية، مصر، بعدها؛ ثروة بدوي، النظم 



بعد ذلك  إىل أن جاء مونتسكيو .2عارض وموجـز دون أن يصيغها يف نظرية دقيقة ومتكاملة
الفصـل بني السلطات من أقوال أرسطـو واستمد فكرة ) بعد امليالد 17القرن (بقرون طويلة 

وصاغ منها نظرية جديـدة ومتكاملة، وذلك يف كتابه روح القوانـني وقد عاشت هذه النظرية 
  .3حىت يومنا هذا

عليه دستوريا أن قيام الدولة القانونية يستلزم توافر ضمانات معينة يتمثل  على أن املتفق    
أمهها يف وجود الدستور، الذي يتضمن إقامة النظام السياسي والقانوين للدولة، وينشئ 
ا ويبني كيفية ممارسة هذه اإلختصاصات وما هلا من  السلطات املختلفة وحيدد اختصاصا

هلذا فهو يقيد السلطة التشريعية يف سنها للقوانني حبيث ال حقوق وما عليها من واجبات، و 
ختالف أي نص دستوري، ويقيد السلطة التنفيذية فيما تتخذه من لوائح وقرارات ويقيد  

  .كذلك السلطة القضائية فيما تصدره من أحكام

ذا فان مبدأ الفصل بني السلطات الذي يستوجب على كل سلطة من السلطات العامة     
ا اليت جيب أن ال خترج يف  الدولة أن حترتم القواعد اليت وضعها الدستور ملمارسة اختصاصا

عن احلدود السابقة، أي أن تنحصر مهمة السلطة التشريعية يف التشريع، والسلطة التنفيذية 
املنازعات املعروضة عليها، مع استقالل   ىيف التنفيذ، والسلطة القضائية يف تطبيق القانون عل

ا، حىت ال يسمح بتداخل األجهزة وان ال جتتمع هذه السلطات كل س لطة جبهازها اخلاص 
  .يف يد شخص واحد مما يؤدي إىل عدم اإللتزام بقواعد الدستور

حتديد اإلختصاص بالشكل السابق ليس مطلقا، ذلك أن درجة التداخل يف  أنإال      
  اإلختصاصات السيما بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يعود إىل مدى تبين مبدأ الفصل بني

                                                             
  .56ص  ،1975، مصر، العربية انظر، حمسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة - 2

3 - Cf. GAUDEMENT P-M. Le pouvoir exécutif dans les pays occidentaux, éd 
Montchrestien, Paris, 1966, p.08.   



 السلطات، ذلك أن الفقه قد أدرج تقسيم النظام السياسي تطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطات
ئاسي ونظام حكومة اجلمعية، أنظمة تستند إىل إيديولوجية إىل نظام برملاين ونظام ر 

ال السياسي وما ينجر عنه من  االت وخاصة ا الدميقراطية والتعددية واملنافسة يف خمتلف ا
  .آليات ممارسة السلطة

أن التطبيقات احلديثة ملبدأ الفصل بني السلطات السيما يف فرنسا عرب دستور  غري    
قد افرز نوعا مغايرا للتصنيفات السابقة، مسي بالنظام املختلط أو الشبه  4ةاجلمهورية اخلامس

وأساس هذه التسمية هو تواجد آليات العمل القانونية والسياسية من كال النظامني  .رئاسي
  .الرئاسي والربملاين حمتواة يف النظام املختلط مع ترجيح الكفة للنظام الرئاسي

سيتضح لنا انه مت اإلقرار  19635إذا انطلقنا من دستورها لسنة ف ،أما بالنسبة للجزائر      
لكن الواقع يؤكد أن األمر ال  .وذلك جلي من خالل نصوصه ،مببدأ الفصل بني السلطات

يتعدى سوى اإلقـرار، ومن السذاجة االعتقاد بان اإلقرار بشيء يف الدستور يعين جتسيده يف 
  . الواقع، وهذا املوقف املتخذ راجع إىل انه كان يرى يف هذا املبدأ علة جتزئة السيادة الوطنية

رية يف متكني الطبقة الربجوازية من استغالل الطبقة العاملة كما انه ساهم حتت ستار احل     
، إذ انه ال ميكننا احلديث 19766مما يستدعي عدم األخذ به وهذا ما وقع فعال يف دستور 

يف هذا الدستور عن مبدأ الفصل بني السلطات والسبب يف ذلك انه عرف سلطة واحدة 
لنظام االشرتاكي القائم على نظام احلزب وما زاد الطني بلة أن ا. فقط متارس عدة وظائف

الواحد املستند دستوريا وفكريا على نظام اجلمع بني السلطات أو ما يعرف برتكيز السلطة 
                                                             

، مأخوذ عن موقع اجلمعية 2008جويلية  23حىت آخر تعديل له يف  1958أكتوبر  04الدستور الفرنسي الصادر يف  -4
  :الوطنية الفرنسية التايل

http://www.assemblee-nationale.fr 
.1963لسنة  64ر عدد .، ج1963سبتمرب  20الصادر يف  - 5  
.1976نوفمرب  24الصادرة يف  94ر رقم .انظر، ج - 6  



 دافـــــــــ، اتضح فيما بعد انه مل حيقق أي هـدف من األه1976الذي تبنته اجلزائر يف دستور 
لقضاء على الطبقية، باإلضافة إىل حتقيق اليت كانت منشـودة، من حتقيق للعدالة واملساواة وا
األمر الذي أدى بقيام أحداث أكتوبـر . مشاركة الشعب يف احلكم إىل غريها من األهداف

 ، وما نتج عنها من مطالبة الشعب بالدميقراطية وتعدد األحـزاب ومبدأ الفصل بني19887
.19969ليكرره دستور  19898السلطات، وهذا ما جاء به دستور 

                                                             
، على حركة رافضة لألوضاع، سرعان ما عرفت تصعيدا عنيفا 1988استفاق الشارع اجلزائري صباح اخلامس من أكتوبر  -7

 مل هلا، والواقع أن هذه اإلنتفاضة مل تكن وليدة يومها، بل جاءت كنتيجة لسلسلة من الرتاكمات السلبية لألوضاع، اليت
انظر حممد مهابة، مأزق اجلزائر بني العنف واحلوار، جملة السياسة الدولية، مطبعة . تستطع الدولة احتواءها وتربيد تأججها

  . 31- 22، ص 115، العدد 1994األهرام، القاهرة، مصر، جانفي 
ي وراء كماليات العيش، يف فعلى الصعيدين اإلجتماعي واإلقتصادي، قد وجد غالبية الشعب نفسه، وبعدما كان جير      

حبث مضين عن فرص احلصول على أساسيات احلياة، ويف إطار برنامج يركز على التقشف، واإلعتماد على النفس من دون أن 
مليار  26ومديونية ضاهت  %2مينع من تراجع خطري يف اإلقتصاد الوطين، الذي مل يقدر على بلوغ نسبة منو تقدر ب 

لول، اجلزائر بني األزمة اإلقتصادية واألزمة السياسية، جملة املستقبل العريب، الكويت، فيفري انظر، حممد بلقا. دوالر سم 
  .وما تليها 89، ص 277، العدد 2002

ا عن طريق صندوق النقد الدويل، وختفيض قيمة العملة الوطنية إىل      ، والدخول %50مما دفع الدولة إىل إعادة جدولة ديو
هيكلة مؤسسات الدولة واخلوصصة السريعة للقطاع العام، والتحرير شبه التام ألسعار الكثري من املواد واسعة يف سلسلة إعادة 

انظر، عبد العزيز شرايب، أزمة املديونية . اإلستهالك، وفتح األسواق الوطنية على التجارة اخلارجية، واإلنتقال إىل إقتصاد السوق
، ص 03، العدد 1995التاريخ، جملة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة قسنطينة، اخلارجية يف املغرب العريب، دروس من 

96-98.  
أما على الصعيد السياسي، فقد أدى مبدأ وحدة القيادة بني احلزب والدولة أو باألحرى أسبقية احلزب على الدولة إىل     

إغالق منافذ جتديد احلزب وهياكله، وجتلى أنه من الصعب تنظيم عالقة حمكمة بني القمة والقاعدة، خاصة يف ظل إستخدام 
مما . له رأي خمالف، والنزوع عن تقديس املسؤولني ورفض تداوهلم على السلطة سياسة التوفيق اليت أدت إىل رفض كل من

وسع دائرة اإلنشقاق يف حزب جبهة التحرير الوطنية، وأدى إىل ظهور أحزاب معارضة، منها ما كان يعمل باخلارج، ومنها ما  
ا جبالء أحداث كان بالداخل، لكن يف سرية وبذلك تأكد امليول حنو الذهاب لنظام التعددية والدمي  5قراطية، اليت أظهر

انظر، بوعالم بن محودة، املمارسة . ، فاجته حنوها اجلميع حىت من كان ينتمي إىل حزب جبهة التحرير الوطين1988أكتوبر 
  .130-128، ص 1992، دار األمة، اجلزائر، )بني النظرية والواقع(الدميقراطية للسلطة 

.1989مارس  10الصادرة يف  09ر رقم .انظر، ج - 8  
الصادرة يف  14ر عدد .، ج2016، آخر تعديل للدستور كان يف 1996ديسمرب  8الصادرة يف  76ر رقم .انظر، ج -9
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فما ميكن قوله أن غالبية دساتري اجلزائر قد أخذت أو أقرت مببدأ الفصل بني  وعليه،     
والتكامل بني السلطتني  اونلتعقائم على أساس ا أن هذا املبدأ يف اجلزائر إال ،طاتالسل

يف ه مصطلح الفصل املرن أو التعاوين الذي ترتب عنه ة والتنفيذية وهو ما يطلق عليالتشريعي
وأفضل مثال جيسد هـذا التعاون هو السماح . اعتناق النظام املختلط أو الشبه الرئاسياجلزائر 

األوامر، هذه  لرئيس اجلمهورية ممثل السلطة التنفيذية يف ممارسة العملية التشريعية عن طريق
األوامر اليت كانت بديال عن عجز الربملانات يف مواجهة الظروف اإلستثنائية اليت طبعت 

يومنا  إىلني، وما عاشته اجلزائر منذ اإلستقالل تن العشرين السيما احلربني العامليخاصة القر 
سنة لاجلزائرية هورية جلمايف أول دستور  والذي مت تبنيه .هذا كان كفيال باعتناق هذا األسلوب

من دستـور  153املادة  –تكرر بعد ذلك يف باقي الدساتري ي، لمنه 58يف املادة  1963
 142و 138املادتني  اأصبحت تنيلال 199610مـن دستور  124و 120 تنيواملاد 1976

  .1989ما عدا دستور  – 2016بعد تعديله يف  1996من دستور 

                                                             
إىل أسلوب التشريع  1996اإلعتبارات اليت أدت باملؤسس الدستوري اجلزائري إىل العودة مرة أخرى يف دستور  إن -10

ذكـرها املذكرة الرئاسية ملشروع تعديـل الدستور املعروضـة على ندوة الوفاق الوطين واملتعلقة بالقيـام بإصالح جـاءت على بأوامر، 
بأوامـر كوسيلـة  ية، ومن خـالل إقرار أسلوب التشريعدستوري إلزالة  الثغرات القانونية والدستورية اليت تسببت يف أزمة دستور 

ضمان السيـر العادي للدولة واملؤسسـات الدستوريـة يف حالة وقوع الدولة حتت وطأة الضرورة وأداة دستوريـة احتياطيـة تستعمل ل
  :وقد جاء النص األصلي كمايلي. والظـروف االستثنائية

« Le mémorandum propose de profondes réformes tant au plan institutionnel que juridique 
pour corriger les incohérences au niveau de l’équilibre des pouvoirs etc…consolider les 
fondements et le cadre institutionnel du pluralisme démocratique. Huit (8) séries 
d’amendements à la constitution sont envisagé :   
C- La réélection du président de la république ne serait possible qu’une seule fois ,…, par 
ailleurs , le Président  de la République pourrait légiférer par voie d’ordonnances dans 
certaines situations particulières afin d’assurer, en tout circonstance, la continuité de 
l’Etat » . Cf. BOUSSOUMAH M. La situation de la constitution de 1989 entre le 11 
janvier et le 16 novembre 1995, revue Idara, 2001 ,volume 10, n°2, pp.. 99 -  100. 



7 
 

 11أو األوامر أو ما تعرف أيضا باملراسيم بقواننيواملقصود بأسلوب التشريع بأوامر      
ال ة عامة وجمرددار رئيس اجلمهورية قواعد قانونيإص ان احملجوز أصال للربملالتشريعي ة يف ا

  .ملواجهة الظروف اإلستثنائية اليت عجزت القوانني السارية عن مواجهتها

ل هذا األسلوب بصورة ملحوظة بعد احلرب العاملية األوىل الـيت ترتبت عليها لقد استعم     
، العموم بالبطءربملاين يتسم علـى ومبا أن العمل ال ،حلوال فاعلة ومستعجلة إستدعتاكل مش

رؤساء الدول ة إىل تفويض دفـع األمر بالربملانات األوربيفبالتايل  ،وطأة الضرورةبناء على و 
ال القانوين، ومنذ ذلك احلني  إمكانية التشريع يف بعض املسائل اليت ترتد باألساس إىل ا

  . 12اعتمد التفويض التشريعي كمبدأ دستوري

ا طويال يف حماولة منهم إلخضاع استعمال أسلوب التشريع األمر الذي شغل الفقهاء زمن    
ذا برر الفقهاء أساس مشروعية هذا اإلختصاص بنظرية الظروف  بأوامر ملبدأ املشروعية، و

الذي كان أول من قرر مشروعية " هيجل"األملاين حيث ذهب رأي بزعامة الفقيه . اإلستثنائية
ة، وذلك بإقرار حق الدولة يف السيادة باعتبارها خروج الدولة على القانون يف أحوال الضرور 

تمع، وأنه من حقها أن تصدر القانون على أنه تعبري على  أمسى األشخاص القانونية يف ا
ا امللزمة، وأن متارس سلطتها وفقا لألوضاع وبالكيفية اليت قررها التنظيم القانوين القائم  .إراد

ن كفيال بتحقيق مصاحل الدولة، كان هلا احلق يف أن أنه إذا عجز هذا القانون بأن يكو  إال
ا  تتخطاه وأن تضحي به واخلروج عن أحكامه واختاذ ما تراه مناسبا من تدابري حلماية كيا

ه األملاين إىل أن نظرية الضرورة تعترب كحق الدفاع يوخيلص الفق. والدفاع عن نفسها وسالمتها
                                                             

قوانني لكن اجلنرال ديغول يف دستور اجلمهورية الفرنسي غري -باسم املراسيم 1970لقد عرف مصطلح األوامر منذ سنة  -11
:ذلكهذا املصطلح  ليصبح األوامر، راجع يف   

PRELOT M. Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, Paris, 1972, pp.692-
693.  

.179، ص 2009، دار هومة، اجلزائر، سلطة يف النظام السياسي اجلزائريعبد اهللا بوقفة، أساليب ممارسة ال ،انظر -12  



8 
 

اليت رمسها القانون املكتوب طاملا أنه مل ينظم هذا  الشرعي، وتبيح للدولة اخلروج على احلدود
  .13القانون وسائل مقاومة هذه الظروف اإلستثنائية

، بأنه وأمام الضرورات العملية "دوجي"يف حني يرى الفقه الفرنسي وعلى رأسه الفقيه     
اليت كانت تدفع احلكومة إىل التصرف على غري مقتضى الدستور والقانون، أباح للسلطة 
التنفيذية إصدار لوائح تشريعية رغم أن النظام الدستوري الفرنسي ال يسمح بذلك، وهذا 
ا البالد، لكن بتوافر شروط معينة، وهي أن  ملواجهة الظروف اإلستثنائية والطارئة اليت متر 
حتدث حرب أو ثورة أو إضراب عام، أو أن يتعذر انعقاد الربملان وأال يسمح الظرف الطارئ 

إلستصدار تشريع للحكومة يتيح هلا مواجهة هذا الظرف، أو أن تكون احلكومة ه بانعقاد
وهي تصدر هذه اللوائح معتزمة عرضها على الربملان مبجرد إمكان إنعقاده للتصديق عليها 

ا   .14واملوافقة على تصرفا

من  ، بل األكثرأن أسلوب التشريع بأوامر عرف تطورا كبريابن مالحظته إال أن ما ميك     
ميارس  ملإذ ر وباألخص يف اجلزائ، 15يف غالبية دول العامل ذلك إنتشر انتشارا سريعا وواسعا

وليس بالتدخل  بل حىت من قبل هيئات أخرى غري منتخبةة فقط من قبل رئيس اجلمهوري
ال التشريعي احملجوز للربملان . ذا األخريبل يف كل اإلختصاصات العائدة هل ،فقط يف ا

                                                             
، ص 1963خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة احلديثة، مصر، مقتبس عن طعيمة اجلرف، مبدأ املشروعية وضوابط  -13

137-140.  
.144 – 142طعيمة اجلرف، نفس املرجع، ص مقتبس عن  - 14  

  لــقد عرف أسلوب التشريع بأوامر إقبـاال لدى خمتلــف األنظمة األوروبيـة خاصة الدميقراطـية منها، كفرنسـا التـي أدى فيهـا  -15
فيما بني السلطات العامة لصاحل السلطة التنفيذية على  1958اإلختصاص اليت رمسها دستورها لعام إىل تعديل قواعد 

وقد شهدت الواليات املتحدة األمريكية نفس التجربة، وأصبح لرئيسها دور يتدخل من خالله يف . حساب السلطة التشريعية
االت التشريعية مبقتضى التفويض التشريعي من الكوجنرس، وقد مشل هذا التفويض كل جماالت احلياة اإلقتصادية  ا

  :انظر يف ذلك. واإلجتماعية والعسكرية
-FRIEDRICH C. La démocratie constitutionnelle, Imprimerie des presses universitaires de 
France, Paris, 1958, p.393. 
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حيث كانت األوامر السبيل الوحيد للتشريع يف ظل الظروف اإلستثنائية واألزمات الداخلية 
ذا فقد . واليت ترتب عنها غياب اهليئة التشريعية املكلفة بالتشريع بالدعرفتها الاليت  و

ظهرت أيضا ، كما 196216احلكومة اجلزائرية املؤقتة يف سنة  من قبلاستعملت هاته التقنية 
إنطالقا من اإلنقالب الذي قاده على الرئيس الراحل " هواري بومدين"لرئيس الراحل ا يف ظل

لتمارس يف الفرتة اليت استقال فيها رئيس اجلمهورية  .196517جوان  19يف " أمحد بن بلة"
لس األعلى للدولة" الشاذيل بن جديد"الراحل  لس الوطين اإلنتقايل 18من قبل ا ، 19مث ا

لس الشعيب الوطين من قبل نفس الرئيس قبل تقدمي إستقالته، ليستمر  وذلك بعد حل ا
   .199720الوضع إىل غاية إجراء اإلنتخابات التشريعية يف ربيع 

                                                             
، 1962مــارس  19الصــادر يف  36-62كانــــت األوامـــر يف هذه الفـــرتة تصـدر عن احلكـومة املؤقتــة إستنــــادا للمرسوم   - 16  

لس الوطين التأسيسي يف  سبتمرب  20املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلطات العمومية يف اجلزائر، وذلك إىل غاية إنتخاب ا
ا، تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ اإلستقالل من خالل الوثائق والنصوص الرمسية، اجلزء انظر، إدريس بوكر . 1962

  .255، ص 2009األول، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 182 – 65رقم  أمر يف هذه الفرتة كانت األوامر تصدر يف البداية عن جملس الثورة، مث فوضها إىل احلكومة مبوجب  - 17

الصادرة  58ر عدد .ج، املتضمن تشكيل احلكومة الضرورية لسري أجهزة الدولة وحلماية األمة، 1965يوليو  10الصادر يف 
  .1965يوليو  13يف 
لس األعلى لألمن يف  - 18 لس األعلى للدولة مبوجب إعالن ا الصادرة يف  03ر عدد .، ج1992يناير  14مت إنشاء ا
، املتعلقة باملراسيم ذات الطابع 1992أفريل  14د مؤرخة يف .أ.م/02-92وطبقا للمداولة رقم . 1992يناير  15

لس األعلى للدولة مهمة التشريع وذلك مبوجب مراسيم ، منح ا1992أفريل  15الصادرة يف  28ر عدد .التشريعي، ج
  . تشريعية

، املتعلق بنشر األرضية املتضمنة الوفاق 1994يناير  29املؤرخ يف  40-94من املرسوم الرئاسي رقم  4نصت املادة  - 19
رئاسة الدولة، : ثالثة ، على أن هيئات الدولة1994جانفي  31الصادرة يف  06ر عدد .الوطين حول املرحلة اإلنتقالية، ج
لس الوطين اإلنتقايل من املرسوم الرئاسي سالف الذكر، ممارسة الوظيفة  25هذا األخري خولت إليه املادة . احلكومة، ا
  .التشريعية وذلك عن طريق األوامر

راجع يف ذلك، أمحد بلودنني، الدستور اجلزائري إشكالية ممارسة السلطة يف ظل املرحلة اإلنتقالية، دار هومة للطباعة  - 20
  .46-42، ص 2013والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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من مث، فقد تبىن املؤسس الدستوري اجلزائري هذا األسلوب التشريعي الذي أخذت به      
الذي الذي يعترب النموذج  21لدستوري الفرنسيأنظمة دستورية أخرى، خاصة منها النظام ا

اقتبس عليه، وخول بالتايل لرئيس اجلمهورية اللجوء إىل التشريع عن طريق األوامر يف ظل 
  . 22التطورات الدستورية والسياسية اليت عاشتها البالد

حية هامة يف يد رئيس ليضاف إىل ذلك عوامل أخرى جعلت من األسلوب السابق صال     
بدء من التطبيق  .خصص هلا جزء معني يف معظم الدساتري اليت عرفتها اجلزائراجلمهورية 

العملي ملبدأ الفصل بني السلطات واإلحتكاك الكبري للسلطة التنفيذية بالواقع املعاش كعوامل 
ونية وأمهها ليضاف إىل ذلك مربرات وعوامل علمية كرستها النصوص القان .عملية وواقعية

الدستور تتجلى يف كثرة وتعقيد اإلجراءات املتبعة من قبل الربملان لسن التشريع احملدد جماالته 
اعتماد اجلزائر هذا التأثري ببعض العوامل السياسية وهي زيد لي. ليت ال جيوز للربملان جتاوزهاوا

لية السياسية لرئيس على النظام املختلط أو الشبه رئاسي وما ترتب عنه من إنعدام للمسؤو 
أن إنتخاب رئيس اجلمهورية وتقوية  اكم  .اجلمهورية رغم أنه املمارس الفعلي للوظيفة التنفيذية

يا على حساب الربملان من خالل كثرة الصالحيات املخولة له، عوامل دستورية ر مركزه دستو 
الدستوري  من قبل املؤسسوترسيخه سامهت هي األخرى يف اعتماد أسلوب التشريع بأوامر 

  .23اجلزائري

                                                             
من ذات الدستور فتنص  16تنص على األوامر التفويضية، أما املادة  1985من الدستور الفرنسي لسنة  38املادة  -  21

  .لى األوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائيةع
، مذكرة ماجستري يف القانون فرع اإلدارة واملالية، كلية 1963سعيدي فرحات، التشريع املفوض واملنافس يف اجلزائر منذ  - 22

  .20 -15، ص 2002احلقوق، جامعة اجلزائر، ماي 
، مذكرة ماجستري يف 1996السلطة التشريعية يف ظل دستور نور الدين ردادة، التشريع عن طريق األوامر وأثره على  - 23

  .24 -09، ص 2006-2005القانون العام، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة، 
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س ــــــــــووعيا منه خبطورة هذا اإلختصاص اإلستثنائي، الذي خول لرئي هذا األخريغري أن      
وألن هذا اإلختصاص يف األصل يعود للسلطة التشريعية، وضع له حدودا  .اجلمهورية

  .عن الربملانوضوابط أو شروطا قيد من خالهلا ممارسة رئيس اجلمهورية وظيفة التشريع عوضا 
كما أنه أخضع إحرتام الرئيس من عدم إحرتامه هلذه الضوابط لرقابة هيئات دستورية أمهها 

  .صاحب اإلختصاص األصلي

العديد  طرفمن  جعلت من التشريع بأوامر موضوعا مهما للدراسةكل هذه اإلعتبارات       
هي مواجهة الرخصة و  نظرا للنتيجة األساسية املرتتبة عن استعمال هذه، 24من الباحثني

ا الدولة وجتعل من النصوص القانونية السارية املفعول آنذاك  الظروف اإلستثنائية اليت قد متر 
، وإن كانت 25أي مللء الفراغ التشريعي عاجزة عن مواجهة هذه الظروف أو األزمات

ريقة لسن خمتلف التجربة الدستورية يف اجلزائر أن السلطة التنفيذية غالبا ما تلجأ إىل هذه الط
الكم اهلائل  بالنظر إىل ة هذا املوضوعلتزيد أمهي .26التشريعات اليت قد ال حتظى مبوافقة الربملان

، وذلك إنطالقا من "عبد العزيز بوتفليقة"خاصة السيد  لألوامر الصادرة من رئيس اجلمهورية
العادية  لظروفحىت يف اصدرت  .27أمرا 66إىل يومنا هذا واليت بلغت  1999سنة 

                                                             
من  124مراد بدران، اإلختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية مبقتضى املادة : يف هذا الصدد نذكر على سبيل املثال - 24

؛ عقيلة خرباشي، التشريع عن طريق 45-09، ص 02، عدد 2000، 10لإلدارة، جملد الدستور، جملة املدرسة الوطنية 
؛ سعيد 21 - 07، ص 3، عدد 2009األوامر، دورية الدراسات القانونية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، أفريل 
لس الشعيب الوطين، م ، ص 01، عدد 1988س، .إ.ق.ع.ج.بوشعري، التشريع عن طريق األوامر وأثره على إستقاللية ا

330- 353.  
  .222، ص 2002انظر، أوحيىي العيفا، النظام الدستوري اجلزائري، الطبعة األوىل، بدون دار نشر، اجلزائر،  -25
، جملة الفقه والقانون، 1996انظر، محودي حممد بن هامشي، النظام القانوين للتشريع بأوامر يف الدستور اجلزائري لسنة  -26

  .10، ص 2012يوليوز  26ملقاالت القانونية، خانة ا
:انظر، األمانة العامة للحكومة، خانة اجلرائد الرمسية، على املوقع التايل - 27 

www.joradp.dz  
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خاصة  ،يف اجلزائر وذلك بالنظر إىل التجربة التشريعية املنظومة القانونية اجلزائرية بالرجوع إىل
  . إذا علمنا مبا قد يرتتب عليها من مساس حلقوق وحريات األفراد

خاصة يف اجلزائر والذي بواسطة أوامر بغرض إبراز الدور التشريعي لرئيس اجلمهورية و      
فإن  ،الظروف السياسية والتطورات بل والتقلبات الدستورية اليت عرفتها البالددفعت إليه 

  .مجلة من التساؤالتاألمر يتطلب إثارة 

قضاء على يف الكيف متكنت السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية ،  بناء على ذلك    
يف  أثرتالعوامل واملربرات اليت  أهمما هي و  ؟من قبل الربملانالوظيفة التشريعية احتكار 

. درجة تكريس هذا األسلوب يف معظم الدساتري اجلزائرية؟ إىلاملؤسس الدستوري اجلزائري 
القضائية يف اجلزائر كفيلة كضمانة الرقابة مث الربملانية والدستورية السياسية بنوعيها هل الرقابة و 

  تشريعية؟حلماية احلقوق واحلريات اليت قد تطاهلا األوامر ال

هل النظام القانوين لألوامر التشريعية أو الرئاسية يف اجلزائر كان كفيال مبنع فتبعا لذلك،      
رئيس اجلمهورية على اإلختصاص التشريعي للربملان، وبالتايل قد يقع من قبل إعتداء أي 

      ضمانا كافيا حلماية احلقوق واحلريات اليت قد تطاهلا هذه األوامر؟

ى املنهج التـارخيي الذي يعد مفتاح اد علاهلدف سيتم االعتم وأالغاية  لبلوغ هذهو      
على حتليل بل وتفسري النصوص القانونية خاصة  القائم، واملنهـج التحليلي القانون الدستـوري

ويف ظل للتشريع بأوامر يف النظام اجلزائري  الدراسةوستكون . الدستور إذا كانت مبهمة
الدساتري اجلزائرية من حني آلخـر إىل  الرجوعلكن هذا ال مينع من الدستور اجلزائري احلايل 

، وإىل الواقع الذي أثبت اعتماد اجلزائر على نوع آخر من األوامر إذا دعت احلاجة السابقة
   .صدرت خارج األطر والنظم الدستورية
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وذلك ، على املنهج املقارن نقاط حمدودةسيتم اإلعتماد نسبيا ويف إضافة إىل ذلك،      
مبقارنة الدساتري اجلزائرية اليت اعتنقت التشريع بأوامر على إختالف أنواعه مع الدستور 

، ليكون أهم عامل الفرنسي، لنثبت مدى تأثري هذا األخري على املؤسس الدستوري اجلزائري
 تتجلى يفذا املنهج  اإلستعانة أنكما  .من عوامل اعتماد أسلوب التشريع بأوامر يف اجلزائر

من األوامر يف ظل انعدام اإلجتهادات القضائية يف اجلزائر يف الفرنسي موقف القضاء  تبيان
ال،  الذي عرف تطورا كبريا يف جمال الرقابة على مشروعية األوامر املصري  القضاءوكذا هذا ا

   .الصادرة عن رئيس اجلمهورية

  :بابنيسنقسم الدراسة إىل على هذا األساس و      

  األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية،  :باب األولال 

  .الرقابة على األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية: لباب الثاينا 
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  الباب األول

  األوامر الصادرة  

  عن رئيس الجمهورية
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م تعلو  فيها أحد،لقد كانت السلطة فيما مضى مركزة يف يد امللوك ال ينازعهم        إراد
معلى إرادة الشعب يأ م بل ونزوا فساد احلكم  .مرون فيطاعون ال قيد حيكم تصرفا

ياره، اليت اإلستبدادي املطلق الذي كان سببا يف قيام العديد من الثورات يف العامل  أدت إىل إ
رجحت الكفة لصاحل الربملان املنتخب واملعرب حيث . 18وبزوغ فجر احلرية إبتداء من القرن 

عن اإلرادة الشعبية بواسطة ما يسنه من قوانني وما ميارسه من رقابة على خمتلف املؤسسات 
غري أن إعتماد سياسة التعاون والتكامل بني تلك املؤسسات . يف الدولة خاصة التنفيذية منها

ؤسسة التنفيذية منتخب يف أغلب األنظمة، السيما التشريعية والتنفيذية، ونظرا ألن رئيس امل
بواسطة  سامهت يف متكني هذا األخري من مشاركة املؤسسة التشريعية يف عملية سن القوانني

    فما هي حقيقة الدور التشريعي لرئيس الدولة يف القانون الدستوري؟ومن مث،  .األوامر

سيتطلب البحث يف حتديد تصور سليم ملفهوم األوامر التشريعية،  إنبناء على ذلك، ف     
سيتضمن األول دراسة نشوء األوامر  .فصلني أساسيني إىلتقسيم الدراسة يف هذا الباب  منا

  لبيان النظام سيخصصالتشريعية بصفة عامة مث بصفة خاصة يف اجلزائر، أما الفصل الثاين 
  .التشريعأو اإلطار القانوين هلذا النوع من 

  الفصل األول

  في الجزائروعوامل اعتمادها األوامر  نشأة 

يتطلب سعرفة السبيل إىل ظهور هذه األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية، حماولة مإن       
هذه املراحل اليت عرفت صراعا طويال خاضه  ،الرجوع إىل مراحل التاريخ الدستوري املتعاقبة

وبذلك  .التشريعية األصلية واألصيلة يف الدولة جبعلها السلطةالربملان ضد امللكية انتهى 
ال التشريعي  ظهور نظرية  أن غري .احلدود أدىن إىلتقلصت سلطة رئيس الدولة يف ا
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ا  أعادالظروف اإلستثنائية  بعث تدخل رئيس الدولة من جديد يف الوظيفة التشريعية، أل
  .)املبحث األول( بأوامرغدت التربير القانوين للتشريع 

ذه الصالحية اليت منحها لرئيس اجلمهورية دون       وقد اخذ املؤسس الدستوري اجلزائري 
مر النموذج الفرنسي لألوا تأثري وأمهها أوهلاغريه، نتيجة تظافر مجلة من العوامل واملربرات لعل 

لية وهي على املؤسس الدستوري اجلزائري، باإلضافة إىل عوامل أخرى رسخت هذه اآل
  ).املبحث الثاين(التشريع بأوامر حلقبة طويلة من الزمن 

  المبحث األول

  التشريعية نشأة األوامر 

بعد القضاء على السلطة التشريعية نشأة فإن  ،من خالل مراحل التاريخ الدستوري     
بيد الربملان إستقرارها و واإلبقاء له على حق اإلصدار فقط، سلطة امللك يف امليدان التشريعي 

مبدأ جوهري من مبادئ القانون الدستوري، والذي يعد حجر الزاوية يف فهم  قيامبجتسد 
 العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف شقها الوظيفي، أال وهو مبدأ سيطرة الربملان

فة قواعد اليت ختول لإلدارة اخلروج وخمالظرية الظروف اإلستثنائية ن إال أن. )املطلب األول(
 كانت السبباملشروعية العادية إذا وقعت ظروف غري عادية أثرت على املصلحة العامة،  

 يف الوظيفة التشريعيةممثلة يف رئيس الدولة األساس القانوين الوحيد لتدخل السلطة التنفيذية و 
  . )املطلب الثاين(
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  المطلب األول

  للبرلمان أصيلالتشريع اختصاص 

الربملان على السلطة التشريعية مل يكن وليد الصدفة، وإمنا كان نتاج صراع إن استحواذ       
فقد كانت السلطة التشريعية يف بداية األمر ممثلة يف رئيس الدولة  ،ن وامللكطويل بني الربملا

اية هذا الصراعلكن الربمل). األول فرعال( ذه السلطة ان استطاع يف  وهنا استقر  ،الظفر 
التطور الدستوري على مبدأ هام هو مبدأ سيطرة الربملان، هذا املبدأ الذي عرف استثناء 

كن ول .نتيجة ظروف معينة هو التشريع بأوامر من قبل سلطة أخرى هي رئيس اجلمهورية
 فرعال(إلستثناء فيبقى الربملان صاحب اإلختصاص األصيل للوظيفة التشريعية بالرغم من هذا ا

  ).ثاينال

  األول علفر ا

  تجسيد السلطة التشريعية في شخص الملك

لقد مرت سيطرة امللك على الوظيفة التشريعية مبرحلتني أساسيتني، األوىل كان امللك      
لكن هذه اهليمنة  ).أوال(فيها هو املهيمن الوحيد هلذه الوظيفة ومسيت مبرحلة امللكية املطلقة 

امللك والربملان يف ممارسة الوظيفة التشريعية، يف مرحلة عرفت تضاءلت نوعا ما حيث تشارك 
  ).ثانيا(مبرحلة امللكية املقيدة 

  مرحلة الملكية المطلقة: أوال

ااملتتبع لتطور السلطة السياسية عرب التاريخ يالحظ  إن       كانت جمسدة يف شخص   أ
فالسلطة كانت دائما  .املونوقراطيةيسميها الفقه باحلكومة األحادية أو  مجاعة واحدة أوواحد 
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مركزة يف شخص الرئيس الرجل الوحيد الذي حيتل الصدارة األوىل يف الدولة وميارس السلطة 
القوة كما كان يف العصور القدمية والوسطى  أساسعلى  أوتيوقراطي  أوديين  أساسعلى  إما

املطلقة هي النمط امللكية  أصبحت ،ومن بداية القرن السادس عشر .أوروباوخاصة يف 
  .28فرنسا كانت املثال الواضح أنغري  أوروبا، كاسبانيا واجنلرتا،السائد للحكم يف 

  )  magna carta(امليثاق األعظم  إعالنولقد عرفت اجنلرتا نظام امللكية املطلقة مع      

فرنسا فقد  أما .1688، أي إىل غاية سنة 500، واستمر حوايل 1215جوان  21يف
، أي إىل غاية سنة سنة 275واستمر حوايل  1515عرفت هذا النظام مع بداية سنة 

178929.  

شخصيته، من خصائص ن السيادة إال ظله وخاصية ان امللك هو األساس ومل تكحيث ك    
امللك  إعطاءنظام امللكية املطلقة يتضمن  إىل 30اإلقطاعيةفقد كان التحول من نظام امللكية 

وقد وصفت سلطة امللك هذه  ،أخرىسلطة  أيةحق التصرف يف سلطة مل تكن تنبع من 
ا كانت سلطة عليا مملوكة له   .بالسيادة أل

 إنسانية إرادةاليت هي صاحبة السيادة هي  إرادتهملا كان امللك شخصا طبيعيا فان إذ      
ا سائر العيوب اإلنسانية،ميكن  فانه يصبح من الواجب تنبيهها وما دامت كذلك  أن تشو

                                                             
انظر، إمساعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الرابعة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -28

ترمجة حممد ( جوي تابت، حق رئيس الدولة يف نقض القوانني يف القانون الدستوري املقارن ؛97، ص1989لبنان، بريوت، 
  .99، ص 2008، الطبعة األوىل، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، )عرب صاصيال

   .43، ص 1990توزيع، اجلزائر، امحد طلحت، الوجه اآلخر للدميقراطية، الطريق للنشر وال -29
يار اإلمرباطورية الرومانية الغربية على يد القبائل اجلرمانية سنة  -30 م قامت على أنقاضها عدة مماليك وإمارات 476بعد ا

متصارعة، وكانت كل مملكة جمزئة إىل إمارات إقطاعية اصطلح الفقه عليها نظام امللكية اإلقطاعية، واليت استمرت حوايل 
سنة، وبعد الصراع املزدوج الذي خاضه امللوك ضد أمراء اإلقطاع بقصد حتقيق نفوذهم الداخلي من جهة، ويف مواجهة  800

راجع  .ملطلقة داخليا واملستقلة خارجيااإلمرباطور والبابا بقصد حتقيق استقالهلا اخلارجي، انتهى الصراع إىل قيام نظام امللكية ا
  .144، ص 1999لقانون الدستوري واألنظمة السياسية، منشاة املعارف، مصر، يف ذلك عبد احلميد متويل، ا
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 .دائما من انتهاك القانون الطبيعيوحتذيرها ف الذي تبتغيه وهو الصاحل العام، خدمة اهلد إىل
من  وأصبح االعتداء على املصاحل املشروعة،هلذا السبب كان من الواجب منعها من 

وكانت يف شكل جمالس، الضروري مجع طبقات الشعب باعتباره ممثال للمصاحل وليس لآلراء 
الس مبثابة جمالس شورى   .31الربملانات لنشأةواليت تعد النواة األوىل  للملك، هذه ا

فامللك يف العصور الوسطى كان يشعر ويشعر الناس معه انه ملتزم بقاعدة قانونية معينة،      
جود احلاكم يشمل جمموعة املبادئ العرفية السابقة على و  إذفالقانون كان له مفهوم خاص 
ا          إلثبات العرف  إالالسلطة فلم تكن تتدخل  أوامر أما .واليت ال يستطيع املساس 

  .32تقنينه أو

ثر يف املكانة الضخمة اليت كانت للعرف، وقد جاء لكن تطورا خطريا حدث بعد ذلك أ     
ضد فكرة هذا التطور نتيجة للضغط الفكري لعصر النهضة وما صاحبه من ضغط اجتماعي 

 االعرتاف إىلالفكر السياسي لعصر النهضة يدعو  بدأ أنترتب عن ذلك  ،احلقوق املكتسبة
وهكذا توىل امللوك السلطة  .للملوك بسلطة اختاذ قرارات تشريعية واسعة املدى واملضمون

  .33القانون مسموحا بعدما كان مفروضا وأصبحالتشريعية 

فان املميز لنظام امللكية املطلقة هو تركيز مجيع السلطات التشريعية والتنفيذية بني  ،ومن مث    
ال التشريعي كاملة، فقد كان  يدي امللك،  جمالس أما ،هو املشرع الوحيدفسلطته يف ا

  .مل تكن سوى هيئات استشارية وليست تشريعية إليهاالشورى اليت سبق واشرنا 

                                                             
  .159عبد احلميد متويل، املرجع السابق، ص  -31
   .199إمساعيل الغزال، املرجع السابق، ص  -32
، )ترمجة حممد عرب صاصيال( انظر، جان جاك شوفالييك، تاريخ الفكر السياسي من املدينة الدولة إىل الدولة القومية -33

.283، ص 1985الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،   
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قامت خالل نفس الفرتة اليت استقرت  أنبداية القضاء على هذا النظام مل تلبث  إن     
السياسي لرواد املذهب  فيها امللكية املطلقة بسبب اشتداد التيار الدميقراطي ممثال يف الفكر

  .لتكون بذلك بداية املرحلة التالية 34الفردي أواحلر 

  مرحلة الملكية المقيدة: ثانيا

 إبعاد إىلفان الفكر السياسي لرواد املذهب احلر هو الذي كان يدعو  ،وذكرناكما سبق      
تقضي على امللكية املطلقة  أنمللك، وترتب عن ذلك فكرة قدر هلا عن ا التشريعيةالسلطة 

كانت اإلرادة هي اليت تضع   إذا:"هذه الفكرة مفادها انه .وتسيطر على العصور التالية
يعرتضها ما يعرتض سائر  أنميكن  إنسانية إرادةفرد واحد، وهي  دةإراالقوانني، فلماذا تكون 

  .    35"اإلرادات اإلنسانية

حد رواد املذهب الفردي الفضل الكبري يف تقييد لفقيه اإلجنليزي جون لوك أد كان لوق     
الربملان الربيطاين، والذي  أعلنهالذي  املبدأسلطة امللك يف الوظيفة التشريعية، وذلك مبوجب 

القواعد التشريعية  إلغاء أوتعديل  أوقواعد جديدة  إنشاءليس للملك حق يف  أن:" جاء فيه
خيلق جرائم مل ينص عليها  أنكما انه ال ميلك   .اإلمتيازات امللكية أسلوب بإتباعالسارية 
 ســــن وليـــــــــــــذ القوانيـــــــــاج هو تنفيــــــــــدور الت إنل فيها، ــــــــم جديدة تفصـــينشئ حماك أوالقانون 

                                                             
يتجلى الفكر السياسي للمذهب احلر من خالل مؤلفا احلكومة املدنية وحبث حول الفهم اإلنساين، وكذا مقالتان يف  -34

وكذا  . التأمالت والرسائل الفارسية وروح القوانني للفيلسوف الفرنسي مونتسكيووكتاب . احلكم للفقيه اإلجنليزي جون لوك
جان جاك شوفالييه، املرجع  :راجع يف ذلكألكثر تفصيل  ...للفقيه الفرنسي جان جاك روسو كتاب العقد اإلجتماعي

    .وما بعدها 368السابق، ص 
ء األول، الطبعة الثالثة، دار العامل للماليني، بريوت، لبنان، انظر، ادمون رباط، الوسيط يف القانون الدستوري، اجلز  -35

   .586، ص 1983
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  .36"سنها 

  :37الفقيه اإلجنليزي جون لوك مايلي رأىفقد  ،ومنه     

عمل السلطة التشريعية خيتلف عن عمل السلطة التنفيذية، فاألوىل تقوم بوضع القواعد  إن - 
 .الثانية فتقوم على اإلشراف اليومي على تنفيذ القوانني والفصل يف اخلصومات أماالعامة، 

اولذلك فان األوىل ليست يف حاجة ألن تكون يف انعقاد مستمر،  تنعقد يف  أنميكن  إ
  .تتصف باإلستمرار أنفرتات متقطعة على عكس الثانية اليت جيب 

 أاللطغيان واإلستبداد، ومن هنا جيب ا إىلاجلمع بني هاتني السلطتني بالذات يقود  إن - 
  .جتتمع السلطتان يف يد واحدة

تكون  أنالسلطة األوىل هي السلطة التشريعية ومن مث فان السلطة التنفيذية جيب  إن - 
تتعدى السلطة الثانية على  أنحيدث يف النظام السياسي  أنما ميكن  أسوءوان  ،خاضعة هلا

اهلذه اهليئة اليت وجدوا  إالزل عن سلطتهم يف عمل القوانني فاألفراد مل يقبلوا التنا ،األوىل  أ
ذه املهمة   .جديرة بالقيام 

امللك مشاركا يف السلطة التشريعية، مبعىن يتقاسم هذه  أصبح ،على ذلك تأسيسا     
التصديق  يأتله حق التصويت واملوافقة على القوانني، مث  أصبحالسلطة مع الربملان الذي 

كما كان امللك يتمتع حبق اإلعرتاض املطلق على   ،امللكي الذي يضفي عليها القوة القانونية
  .القوانني

                                                             
عمر فهمي حلمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف النظامني الرئاسي والربملاين، دار الفكر العريب، مصر،  مقتبس عن -36

  .286 ، ص1985
مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز يف القانون الدستوري والنظم السياسية، دار املطبوعات اجلامعية، مصر،  مقتبس عن -37

   .74، ص 1999
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ذا،       يف ظل  أصبحواحدة يف ظل امللكية املطلقة،  إرادةفبعدما كان القانون من وضع و
 ،الربملان من جهة إرادةا مه إرادتنيها الفقه اسم امللكية املقيدة نتاج علي أطلقهذه املرحلة اليت 

  .من جهة ثانية رئيس اجلمهورية أورئيس الدولة ملكا كان  وإرادة

يف الربع األخري من القرن السابع عشر، إنطالقا من قد ظهرت امللكية املقيدة يف اجنلرتا ل     
واستمرت حوايل قرن من  1689فيفري  13احلقوق يف  إعالن إصداربعد ، 1689عام 
 إىلفان اإلنتقال من نظام امللكية املطلقة  ،فرنسا أما .1782غاية سنة  إىلوذلك  ،الزمن

ولتوضيح أكثر، فإن . 1830غاية سنة  إىل 1789مع الثورة الفرنسية سنة  املقيدة بدأ
، ودام أقل 1791سبتمرب  03فرنسا قد أقامت نظام امللكية املقيدة للمرة األوىل يف دستور 

 04، بتشريع 1830إىل  1814مث أعيد هذا النظام من . 1792أوت  10من عام، حىت 
  .181438جوان 

كان امللك يف مرحلة امللكية املطلقة هو املمسك الوحيد بزمام السلطة   فإذا ،ومنه     
يزامحه يف هذه  أصبحالتشريعية، فقد تقلص هذا اإلمتياز يف مرحلة امللكية املقيدة حيث 

املالك الوحيد للوظيفة التشريعية بعد  أصبح أنهذا األخري الذي مل يلبث  ،السلطة الربملان
جتسدت  أخرىاخلروج من مرحلة امللكية املقيدة والدخول يف مراحل  إىل أدىنضال طويل 

  . السلطة التشريعية فيها بيد الربملان

  الثاني فرعال

  البرلمان شخصتجسيد السلطة التشريعية في 

 كان نتيجة صراع قادته الربملانات يف القرنني انتزاع الربملان للوظيفة التشريعية من امللوك   إن     
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اية األمر املمسك الوحيد بزمام  أصبحاخلامس والسادس عشر ضد امللوك، حيث  الربملان يف 
الظروف لكن نظرية . )أوال( العملية التشريعية يف مرحلة عرفت باسم مرحلة امللكية الربملانية

ال التشريعي للربملاإلا ن، وقد عرفت ستثنائية كانت السبب يف عودة تدخل رئيس الدولة يف ا
  .)ثانيا( هذه املرحلة مبرحلة الدميقراطية الربملانية

  مرحلة الملكية البرلمانية: أوال

بني  الفصل مبدأيف هذه املرحلة برز الدور الكبري للفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي صاغ       
غالبية  االسلطات صياغة قانونية ومنطقية على حنو جعله يتجسد يف نظرية حديثة تقوم عليه

  .معظم دساتري العامل ااألنظمة السياسية وتتبناه

تعسفه  إىلتركيز كل السلطات يف يد شخص واحد سيؤدي  أنقد اعترب هذا الفقيه ل     
 أنمونتسكيو على  أكدهلذا  .ريات األفراداستعماله هلذه السلطة، وبالتايل املساس حب وإساءة

ن عدم الكفاح ضد احلكومات املطلقة، وأ أسلحةهو سالح من  الفصل بني السلطات مبدأ
. السلطة توقف السلطة أنالقائل  املبدأجتسيد  إىلمن سلطة يف يد واحدة يؤدي  أكثرمجع 
ذا ، فان مونتسكيو أكد على أن السلطة التشريعية اختصاص أصيل للربملان، وان جوهر و

 يبقى هلاعمل السلطة التنفيذية هو تنفيذ القوانني وان ليس هلا التدخل يف سلطة الربملان وإمنا 
     .39حق اإلعرتاض على القوانني

املالك الوحيد واحملرك الوحيد  أصبحالربملان  أنفان ما ميز مرحلة امللكية الربملانية  بالتايل،     
تقلص الدور التشريعي لرئيس الدولة،  أنواملمسك بزمام السلطة التشريعية، وترتب عن ذلك 

صويت، ومل وحدد القانون على انه ذلك العمل الصادر عن الربملان وفقا إلجرائي املناقشة والت

                                                             
  .425جان جاك شوفالييه، املرجع السابق، ص  - 39
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اية سوى قيمة قانون أياقرتاح القوانني  أو يعد للمبادرة بالتشريع ، بداية العملية التشريعية أ
هام  مبدأكما عرفت هذه املرحلة ظهور   .40وحتددت طبيعة اإلصدار والنشر يف تنفيذ القانون

فالربملان هو املمثل  املبدأطبقا هلذا  .سيطرة الربملان مبدأمن مبادئ القانون الدستوري، هو 
ال التشريعي   .الوحيد إلرادة األمة يف ا

فرنسا فقد مت تبين هذا  أما، 1782عرفت اجنلرتا نظام امللكية الربملانية منذ سنة وقد      
  .41والذي اعتمد الثنائية الربملانية 1830النظام من خالل ميثاق 

قول يدعو  أيالربملان، ومن مث فان  إرادةواحدة هي  إرادةالقانون نتاج  أصبحفقد  إذن     
ناىف ويتعارض تعارضا صارخا مع احلقائق التارخيية سالفة مبنح رئيس الدولة وظيفة تشريعية سيت

الظروف اإلستثنائية أو ظهور نظرية الضرورة  إىل أدتلكن الظروف اإلستثنائية قد . الذكر
اليت سرعت واستدعت بعث تدخل رئيس الدولة يف الوظيفة التشريعية من جديد، وبالتايل 

  .  بأوامربرز فيها نظام التشريع  أخرىمهدت ملرحلة 

  مرحلة الديمقراطية البرلمانية: ثانيا

مفهوم تاريخ سيطرة الربملان على السلطة التشريعية قد صاحبه تغري جذري يف  إن     
الدميقراطية اإلجتماعية  إىللتحقيقها من الدميقراطية السياسية  الدميقراطية اليت طاملا سعي

التدخل،  إىلتغري دور الدولة من اإلمتناع عن التدخل  إىل أدى، األمر الذي واإلقتصادية
 ةــــــــــــــة من الثورات اإلجتماعية وقيام احلرب العامليــــــــــقيام حال إىل إضافةفحداثة سيطرة الربملان 

  
                                                             

ما بني اإلصدار والشهر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  انظر، عبد العزيز السيد اجلوهري، القانون والقرار اإلداري يف الفرتة -40
.24، ص1995اجلزائر،   
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  .42احلرب العظمى الثانية وأقواهااألوىل وثانيهما األزمة اإلقتصادية يف الثالثينيات وثالثها 

 .بروز ظاهرة عودة تدخل السلطة التنفيذية يف الوظيفة التشريعية للربملان إىل أدى ذا ماه     
ولكن بالرغم من ذلك يبقى الربملان صاحب اإلختصاص األصلي يف ممارسة الوظيفة 

استثناء ويف  إال بأوامريشرع  أنألن رئيس الدولة كما سنرى الحقا ال ميكنه  ،التشريعية
ووفقا لضوابط حمددة وحتت رقابة جهات معينة، وذلك ألن السماح لرئيس حاالت معينة 

الفصل بني السلطات وكذا  مبدأسيؤثر من خالله على  إطالقهالدولة مبمارسة هذا احلق على 
كما سنعمل على تبيانه يف من اجل هذا عىن كل من الفقه والقضاء  . سيطرة الربملان مبدأ

ار القانوين والشرعي لتربير تدخل رئيس الدولة يف اختصاص اإلط إجيادعلى املطلب املوايل، 
للسماح لرئيس  كأساسنظرية الظروف اإلستثنائية   فتأسست ،أصالليس من اختصاصاته 

  .اغتصاب للسلطة أوحىت ال نكون بصدد اعتداء ملان الدولة بالتشريع نيابة عن الرب 

اليت  ، هذه النظريةدراسة نظرية الظروف اإلستثنائية فقها وقضاء أمهيةومن هنا تبدو       
  .بحثالثاين من هذا املللتشريع بأوامر لذا سنخصص هلا املطلب غدت التربير القانوين 

  الثاني طلبالم

  األساس القانوني للتشريع بأوامر كاستثناءنظرية الظروف اإلستثنائية 

لقد نشأت نظرية الظروف اإلستثنائية يف غضون احلرب العاملية األوىل، ومسيت آنذاك       
وقد ابتدع هذه النظرية  ،بنظرية سلطات احلرب، مث طبقت مرة أخرى يف احلرب العاملية الثانية

 ة ــــــ مواجهوص القانونية يفــــــص الذي تتكشف عنه النصــــــــاء الفرنسي لتدارك النقـــــوبناها القض

 
                                                             

.122و121مصطفى أبو زيد فهمي، املرجع السابق، ص  - 42  
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  .43األحوال غري العادية

مبادئ تصلح أساسا  44وقد وجد جملس الدولة الفرنسي يف بنية نظرية سلطات احلرب      
تمع واليت تستلزم منح اإلدارة حرية أوسع  .للظروف اإلستثنائية األخرى اليت يتعرض هلا ا

غري احلرب فطبقها يف بداية األمر على فرتات  أحوالفقام بتطوير النظرية وسحبها على 
الشدة اليت تعقب احلرب باعتبارها من النتائج املرتتبة على احلرب، مث تدرج بعد ذلك يف 

العام اليت تتهدد تطبيقها على األوقات احلرجة والعصيبة يف زمن السلم، مث حاالت اإلضراب 
 س الدولة يتوسع يف ـــــــوالزال جمل .ئةـــــــــفشي األوبة تــــــالدولة وكذا يف حالة توترات سياسية وحال

                                                             
43 - Cf. VEDEL  G. Droit administratif, P.U.F,  6eme éd, Paris, 1976, p.303. 

قرارا صدر عن جملس الدولة الفرنسي طبق من خالله نظرية سلطات احلرب لتربير إجراء تنظيمي يف يف هذا الصدد جند   -44
يف قضية السيدتان دول ولوران، اللتان قدمتا  1919فرباير  28وهو القرار الصادر يف . جمال الضبط صدر يف فرتة احلرب

يونيو من سنة  24ماي و 13أبريل و 9ون احلصني يف طعنا إللغاء التدابري املتخذة من املدير البحري  حاكم معسكر طول
ومن بني القرارت الصادرة عن املدير حظره على مالك املقاهي وحمال بيع اخلمور تقدمي مشروبات إىل فتيات كن . 1916

م يثيات وقد رفض جملس الدولة الفرنسي طعن الفتاتني السابقتني، ومن ح. مبفردهن أو يف صحبة وكذلك إستقباهلن يف حمال
من حيث أن حدود سلطات الضبط اليت متلكها السلطة العامة حلفظ النظام واألمن سواء مبقتضى التشريع : "هذا القرار

ليست واحدة يف وقت السلم وأثناء فرتة احلرب؛ حيث تؤدي مصاحل الدفاع الوطين إىل  1849أغسطس  9البلدي أو قانون 
لألمن العام تدابري أكثر تشددا؛ وأن للقاضي الذي متارس سلطات الضبط حتت  توسعة مبدأ النظام العام بقدر كبري وتتطلب

رقابته أن يراعي يف تقدير الضرورات الناشئة عن حالة احلرب حسب ظروف الزمان واملكان نوعيات األفراد الذين متسهم 
عمال العاهرات يف طولون خالل عام التدابري وطبيعة األخطار اليت يتعني توقيها؛ ومن حيث أن الظروف اليت تضاعفت فيها أ

كانت سواء بسبب املوقع العسكري هلذا املوقع احلصني  أو بسبب مرور القوات متجهة إىل الشرق أو قادمة منه، متثل   1916
ا من وجهة نظر احملافظة على النظام والصحة والسالمة مجيعها يف  تم  نوعا خاصا من اخلطورة، كان على السلطة العامة أن 

ومن حيث أنه إذا وجب هلذا الغرض إيراد قيود معينة على احلرية الفردية فيما يتعلق بالفتيات، وعلى حرية ... الوقت نفسه، 
ن، فهذه القيود اليت مت تقريرها على هذا الوجه يكون املدير البحري قد  التجارة فيما يتعلق بأصحاب احملالت الذين يستقبلو

  :انظر...". لقانون إياها إستعماال مشروعا؛استعمل السلطات اليت خوله ا
 C.E. 28 févr. 1919 Dames Dol et Laurent Rec. 208. S. 1918-1919.3.33 note Hauriou. 
R.D.P. 1919.338 note Jèze. 

الطبعة األوىل،  مارسو لونغ، بروسيريفيل، غي بريبان، بيار دلقولقيه، برونو جينقوا، القرارات الكربى يف القضاء اإلداري،أورده، 
  .228- 225، ص 2009جمد املؤسسة اجلامعية لدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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  .45تطبيقها حىت غطت كل حاالت الظروف اإلستثنائية املعروفة

ا اإلدارة، واليت  أنتتلخص نظرية الظروف اإلستثنائية يف      بعض التصرفات اليت تقوم 
تعترب غري مشروعة يف الظروف العادية، تبدو مشروعة يف نظر القضاء عند قيام ظرف 

  .استثنائي يقتضي محاية النظام العام وتامني سري املرافق العامة

قدمت  نظرية الظروف اإلستثنائية مبناسبة الطعون اليتالفرنسي جملس الدولة  أنشا لقد    
فقد اضطرت احلكومة الفرنسية إىل مباشرة  .أمامه ضد املراسيم بقوانني اليت وضعتها احلكومة

إىل  1914أغسطس  4السلطة التشريعية بكاملها أثناء احلرب العاملية األوىل يف الفرتة من 
وهي الفرتة اليت حالت فيها ظروف احلرب دون اجتماع الربملان بصفة  ،1915يناير  12

قواعد قانونية جديدة، كما عدلت يف القواعد القانونية  بإنشاءوقامت احلكومة  ةمنتظم
ا إيقاف إىليف بعض األحوال  وجلأتالسارية،    .46العمل 

بعد من ذلك، فمارست السلطة التشريعية يف حضور مدى أ إىل ذهبت إال أن احلكومة     
ا إالالربملان  قوانني بسارعت بعرض هذه القرارات على التصديق الربملاين الذي وافق عليها  أ

هذه املراسيم  إصدار إىلوقد كان جلوء احلكومة الفرنسية يف ذلك الوقت ، 1915 صادرة يف
مع  أحستنظرا ألن الربملان الفرنسي مل مينحها سلطات كاملة مع بداية احلرب، ولكنها 

طلب  دفعها إىلمما حد ما لتدخلها على النحو الذي سبق  إىلذلك بالطبيعة غري املشروعة 
  .47تصديق الربملان عليها

                                                             
45 - Cf.  DE LAUBADERE A. Traite de droit administratif, tome 1, 9eme éd., L.G.D.J, 
Paris, p. 222. 

.225عمر فهمي حلمي، املرجع السابق، ص  - 46  
.227املرجع، ص نفس عمر فهمي حلمي،  - 47  
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س اجلمهورية بتعديل نص اليت قام فيها رئي Verrierقضية كمثال عن ذلك جند        
إتباع ، هذا املرسوم الذي تضمن إحالة على التقاعد دون بقانون تشريعي مبوجب مرسوم

وقد عرضت القضية على جملس الدولة الفرنسي الذي . 1912الشكليات اليت أقرها قانون 
حيث أنه من جهة " :اقر أن املرسوم سالف الذكر يعد قرارا مشروعا، ومن حيثيات هذا القرار

حيق لرئيس اجلمهورية اختاذ اإلجراءات اليت تفرضها الظروف من أجل ضمان تنفيذ القوانني 
روط ممارسة احلق، ويكون للحكومة أن تفصل يف مسألة اإلحالة على التقاعد، يف وحتديد ش

كان يستحيل احرتامها بسبب احلرب، ومن   1912حني أن الشكليات اليت حددها قانون 
مارس  30جهة أخرى، فإن املرسوم عرض على الربملان بعد إجتماعه، وصادق عليه بقانون 

  .48"انون من يوم نشر املرسوم، وأن نصوصه تكون هلا قوة الق1915

فبالنسبة  ،صدى واسعا لدى الفقه والقضاءوجدت نظرية الظروف اإلستثنائية  ومن مث،     
 فرعيف البحثه وهذا ما سن ،بأوامرالتربير القانوين الوحيد للتشريع  هذه  النظرية  للفقه اعترب

  .طلباألول من هذا امل

ممثال يف جملس الدولة الفرنسي فقد اعتد هو اآلخر بنظرية عن القضاء الفرنسي  أما    
بأوامر وهذا على خالف حمكمة النقض الفرنسية قانوين للتشريع  كأساسالظروف اإلستثنائية  

   عنصرا رعــــــــــــــــــف، كما سنخصص يف هذا الالثاين فرعسيتم دراسته يف ال ،آخراليت كان هلا رأي 
                                                             

  :جاء النص األصلي للقرار كمايلي -48
 « Considérant, d'une part, qu'il appartenait au Président de la République de prendre les 
mesures commandées par les circonstances en vue d'assurer, dans l'intérêt de la défense 
nationale, l'exécution de la loi et de déterminer les conditions d'exercice du droit qui 
appartient au gouvernement de prononcer la mise en retraite d'office des officiers 
généraux, alors que les formalités prévues par la loi de 1912 étaient rendues impossibles 
par les événements de la guerre et d'autre part que le décret a été soumis au Parlement dès 
sa réunion, a été ratifié par la loi du 30 Mars 1915, pour ses dispositions avoir force de la 
loi, à dater de la publication de ce décret ». CE., 30 Juillet 1915, R.D.P., 1915, p. 479. 
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  .القضاء املصرينبني من خالله موقف س

  األول الفرع

  المقارنموقف الفقه 

الفقه على أن فكرة التشريع بأوامر جتد أساسا هلا يف نظرية الظروف  قلقد اتف     
احتدم حول طريقة تبنيهم  خاصة فقهاء الغربوقع بني الفقهاء  خالفا أن إالاإلستثنائية، 

  .الظروف اإلستثنائية أولنظرية الضرورة 

للدولة  أن أساساعتبار فكرة الضرورة نظرية قانونية متكاملة على  إىلفبينما ذهب األملان     
ذهب  ).أوال(املشروعية  مبدأ أسستتحلل من  أنحقا قانونيا خالل األزمات يبيح هلا 

وان مت العدول عن  ،األخذ بفكرة الضرورة كمجرد تربير سياسي عملي للدولة إىلالفرنسيون 
فقد كان  صريالفقه املعن  أما ).ثانيا(تم تفضيل النظرية القانونية عن السياسية الرأي ليهذا 

، وقد عرف )ثالثا( بأوامرللتشريع  كأساسحول نظرية الظروف اإلستثنائية   رأيه له هو اآلخر
   .)رابعا(الفقه اجلزائري مواقف متعددة اجتاه األوامر وأساسها القانوين 

   يالفقه األلمان موقف: أوال

اين حىت أصبح له ملبلغ األثر يف تطور الفقه األل ألقد كانت لفلسفة الدولة عند هيج    
  .49القرن التاسع عشر أواخرالفضل يف ابتداع الكثري من النظريات القانونية وخاصة يف 

 أنجند  ،املشروعية ملبدأويف جمال حتديد األساس القانوين والتربير الفقهي لتجاوز الدولة     
عليها نظريتهم املعروفة باسم  وأقامواهذا الفيلسوف  آراءقد تلقوا  50انملبعض الفقهاء األ

                                                             
49  - Cf. TOUCHARD J. Histoire des idées politiques , tome2 , 7eme éd., P.U.F, Paris , 
1973, p. 600. 
50 - Cf. Geber,  Ihreing,  Kohler,  Jellink. 
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 تتخذ أنا املخاطر، جاز هلا  أحاطت إذاالدولة  أنومقتضى هذه النظرية  .نظرية الضرورة
العام ودرء املخاطر وسالمتها وصيانة نظامها  أمنهامن اإلجراءات ما تراه ضروريا للدفاع عن 

  .ها حىت ولو كانت هذه اإلجراءات خمالفة للقوانني القائمةعن

تمع الشخصيات القانونية يف أمسىالفقهاء األملان هي  رأيلقد كانت الدولة يف        ا
ا، وصاحبة السيادة العليا احبكم حقها السيادي هذا تضع القانون للتعبري عن  وأ  إراد

ا كانت الدولة هي األخرى تلتزم   وإذا .امللزمة لألفراد املنضوين حتت لوائها واخلاضعني لسلطا
انه حبكم متتعها حبق سيادي يف مواجهة األفراد، فان التزامها  إال أحكامهبالقانون وحترتم 
ابناء على  إالبالقانون ال يتم  بنظرية  املطلقة وهو ما يعرب عنه يف الفلسفة األملانية إراد

  .51التحديد الذايت للدولة

وسيلة للدولة متكنها من حتقيق  وإمنافلم يكن غاية حبد ذاته  ،القانون يف الفقه األملاين أما    
ا املتمثلة     مل ينسجم تطبيق القانون مع هذه الغايات  فإذا .يف محاية اجلماعة أساساغايا

تتخطى  أنالقانون عاجز عن حتقيق املرغوب جاز هلا  أنالدولة  ورأتقام تناقض بينهما  أو
 وإيثارهذا القانون يف سبيل اجلماعة، فخضوع الدولة للقانون هو من قبيل ضبط النفس 

  .52ة اليت تستهدفها عن طريق القانونياملصاحل املستقبل

الالحمدود العرضي وان على قدم تالدائم ي أنفالقاعدة اليت حتكم احلياة اإلنسانية  إذن،     
األساسية هي اهلدف الذي تسعى القوانني  وأنظمتهاوملا كانت الدولة  ،مقدم على احملدود

                                                                                                                                                                                         
  .236، ص 1978أوردهم، أمحد مدحت علي، نظرية الظروف اإلستثنائية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، =

51 - Cf. CARRE DE MALBERG R.  Contribution a la théorie générale de l’Etat, tome 1, 
Sirey, Paris, 1920, p.23. 

طعيمة اجلرف، مبدأ املشروعية ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة، جملة القانون واإلقتصاد،  :يل راجع يف ذلكملزيد من التفاص -52
    .236، صاملرجع السابق امحد مدحت علي، ؛6صالعدد األول، ، 1969 جامعة القاهرة، مصر، سبتمرب
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محايته، يصبح محاية الدولة والتضحية بكل القوانني اليت تعوق هذا اهلدف واجبا  إىلالوضعية 
  .مقدسا وحقا مطلقا

ن، وهي ختضع له ابتغاء القانو  أوجدتالدولة هي اليت  إن: " ليف هذا الصدد يقول هيغ     
 ،كان حتقيق مصلحتها هو يف عدم اخلضوع  إذاملصلحتها، وعلى ذلك فال خضوع هلا 

تمع  أنواحلقيقة  مل تؤد  فإذاالقانون وسيلة لغاية تستهدفها الدولة واملتمثلة يف محاية ا
ل تضحي يف سبي أنالقاعدة القانونية هذه الغاية فال جيب اخلضوع هلا، وعلى الدولة 

تمع   .53"ا

بناء على ذلك، صاغ الفقهاء األملان من فكرة الضرورة نظرية قانونية متكاملة تضفي     
العام  أمنهاصفة املشروعية على األعمال واإلجراءات اليت تتخذها الدولة حني يتعرض 

ختلف القانون عن مسايرة الواقع املستجد،  إىلاحلرب مما يؤدي  أولإلضطراب بسبب الفتنة 
من الدولة وصيانة عطل الدستور والقانون للدفاع عن أي أنحبق الضرورة  أخذاولرئيس الدولة 

  .نظامها العام

خرجت لرتى النور يف ثنايا  وإمنانظرية الضرورة مل تظل حبيسة جدران الفقه األماين،  إن     
جند دساتري الواليات األملانية الصادرة يف القرن التاسع عشر ومطلع القرن  إذ ،الدساتري

  .54الضرورة وطأةالعشرين مسحت لألمراء مبباشرة السلطة التشريعية حتت 

جند الفقه األملاين يسلم حبق اإلمرباطور يف  ،وحىت عندما قامت اإلمرباطورية األملانية     
  أنم من ـــــــــــــمن الدولة، على الرغذلك ضروريا للدفاع عن أ رأىتعطيل الدستور والقانون كلما 

                                                             
53  - Cf. ESMEIN A. Element de droit constitutionnel, tome2, 8eme éd., Recueil Sirey, 
Paris, 1923, p.88.  
54 - Cf. ESMEIN A, op. cit., p.89. 
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  .55هذا احلق جاء خاليا من 1871الصادر سنة  دستور اإلمرباطورية

منه  48نص صراحة يف املادة  1919وبقيام اجلمهورية األملانية وصدور دستورها سنة      
من نزعته الدميقراطية قياسا على التشريع بأوامر من قبل رئيس اجلمهورية، على الرغم 

  .56بالدساتري السابقة

من  هحتملامتدت بكل ما  وإمنالكن نظرية الضرورة األملانية مل تقف عند هذا احلد،       
 مبدأجمال العالقات الدولية، حيث فسرها األملان تفسريا واسعا ليقيموا منها  إىلخطورة 

قانونيا فريدا من نوعه يبيح هلم اختاذ األعمال العدوانية ال ضد الدولة املعتدية عليهم 
من الدولة ديد، وهذا كله باسم أ أيدولة بريئة مل يصدر منها  أيبل كذلك ضد  ،فحسب

  .وسالمتها

 إبانفما ميكن قوله، فان األملان قد جعلوا من هذه النظرية سرتا ألطماعهم التوسعية      
احلربني العامليتني، ومل تكن يف حقيقة األمر نظرية قانونية بقدر ما كانت نظرية استبدادية 

دف  ج استبدادي واضح إضفاء إىلدكتاتورية   إىل أدىوهذا ما  ،الطابع القانوين على 
  .املوايل عنصرسنرى يف العدم قبول هذه النظرية لدى الفقه الفرنسي كما 

  الفقه الفرنسي موقف: ثانيا

إن نظرية الظروف اإلستثنائية عرفت تطورا مهما يف املدرسة الفرنسية، حيث اجته جانب       
لكن هذه الفكرة انتقدت ليتم  ،لضرورة عذرا سياسياكبري من الفقه أول ما اجته إىل اعتبار ا
  .ير للفقه األملاينعلى وجه مغالكن العدول عنها وتفضيل النظرية القانونية 

                                                             
55 - Cf. DUGUIT  L. Traité de droit constitutionnel, tome3, 3eme éd, Recueil Sirey, Paris, 
1930, p.750. 
56 - Cf. ESMEIN  A, op. cit., p.89. 
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  :واقعية أونظرية الظروف اإلستثنائية نظرية سياسية  -1

هي  ن نظرية الضرورة ماه الفرنسي يف بداية األمر يسلم بألقد كان جانب كبري من الفق     
فقهاء املدرسة الفرنسية  أنومقتضى ذلك  .يف القانون أساس أينظرية سياسية وليس هلا  إال

األزمات وقيام  أوقاتاضعة حلكم القانون، حىت يف اخل أيال يعرتفون بغري احلكومة الشرعية 
  .57حالة الطوارئ

 أمامفان الضرورة عندهم هي عذر سياسي ميكن احلكومة من تربير تصرفها  ،ومنه      
من املسؤولية عن اإلجراءات اليت  أعفاهااقتنع هذا األخري بسالمة موقفها  فإذاالربملان، 

ا حتت    .الضرورة إحلاحاختذ

ا متشبعة  ،كانت املدرسة الفرنسية قد استقرت على هذا التفسري لنظرية الضرورة  إذا      فأل
 أمورتسيس  أنعن املذهب الفردي، فهي ال تقبل  أسسها أخذتمبفاهيم الدميقراطية اليت 

كانت الدوافع ومهما كانت الظروف   أياالشعب على خالف ما يقتضيه الدستور والقانون 
على  التأكيديستهدفها القانون هو كان حمور النظام السياسي والغاية اليت   إذاواألحوال وانه 

حد،  أقصى إىلهذه احلقوق واحلريات مطلقة  أناحلقوق واحلريات الطبيعية، فذلك ال يعين 
  .58البد من تقييدها بالشكل الذي يسمح معه بتحقيق اإلنسجام بني املصاحل املتعارضة وإمنا

هذا التقييد الذي يسلم به دعاة املذهب الفردي والذي تستوجبه الضرورات  أنغري      
احلد الذي يهدم فيه األصل العام املتمثل يف اإلباحة ما مل يرد  إىليصل  أنامللحة ال ينبغي 

                                                             
57 - Cf. ESMEIN A, op. cit., p.90. 
58- Cf. ESMEIN A, op. cit., p.90. 
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اس ـــــــاء ال جيوز التوسع فيه والقيـــــــاستثن إالهذه القيود ليست  أنز القول ــــــــــوموج .نص صريح
  .59عليه، وان تكون مستندة يف مصدرها للقانون

ثورة  أعقابجاءت الدساتري الفرنسية الصادرة يف  ،وعلى ضوء هذه اآلراء السائدة     
 .نص يقرر للحاكم سلطات خاصة ميارسها يف الظروف اإلستثنائية أيخالية من  1789

دم الثقة بامللوك وبالتايل الشعور الغالب كان يتمثل يف ع أن إىلالسبب يف ذلك يرجع ولعل 
ا األزمات، والتمسك  إىلحماولة ترمي  أيمعارضة  منح احلاكم سلطات استثنائية يواجه 

الشديد بفكرة الفصل بني السلطات، وذلك حبكم ما عاناه الشعب الفرنسي من اضطهاد 
م   .60امللوك وتعسفهم يف استخدام سلطا

للنص على  مهيأاجلو  أصبح 1799نابليون على احلكم سنة  استيالءانه عند  إال     
خروج السلطة التنفيذية على القانون، والقيام مبهام التشريع حمل الربملان عند قيام  إمكانية

 أصبحالقيصر قد  أنالظرف اإلستثنائي امللح ألن قاعدة األساس يف النظام القيصري هي 
نه قد استحوذ عن طريق اإلستفتاء الشعيب على مبثابة رجل الشعب املختار وموضع ثقة، وا

حق السيادة العليا يف البالد، وهو ما يقرتب بالنظام القيصري من النظام امللكي مع ختلف 
يلتزم حدود الدستور والقانون، فال يزال  أنكان األصل هو   إذاحبيث  قاعدة توارث العرش،

رورة العاجلة كامل سلطاته حسب يسرتد عند تغري الظروف وحبجة الض أنمن حقه الطبيعي 
 .61ما جيري به العمل يف النظام امللكي

                                                             
.12املرجع السابق، ص مبدأ املشروعية ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة،طعيمة اجلرف،  - 59  

  .46السابق، ص أمحد مدحت علي، املرجع  -60
.13، صالسابق املرجع مبدأ املشروعية ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة،طعيمة اجلرف،  - 61  
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وهكذا جاء دستور السنة الثامنة للثورة متضمنا نصا خيول للحكومة سلطات استثنائية       
تعطيل الدستور نفسه، مما  إىلبل تؤدي  ،خطرية ال تقتصر على وقف تطبيق القانون فحسب

  .62تشريعية وفقا ملشيئتها املطلقة أوامر أو لوائح الضرورة إصدارحلكومة من ميكن ا

استثناء يف التاريخ الدستوري الفرنسي، فاألصل العام يف  إاللكن مثل هذا النص ليس      
لوائح الضرورة  إصدارالقانون ال يعرتف بغري احلكومة الشرعية اليت ال حيق هلا  أنفرنسا هو 

  . ولو يف األوقات احلرجة

العمل  إىلوجدت احلكومة نفسها مضطرة  أوزارهاعندما وضعت احلرب العاملية األوىل      
  على خالف الدستور والقانون، واختاذ كثري من اإلجراءات السريعة سواء يف غياب الربملان

  .63احلرب من دمار على اإلقتصاد الوطينما خلفته  إصالحانعقاده، وذلك يف سبيل  أثناء أو

كان مسايرا   وإمناهذه احلاجات العملية  إحلاح أماملفقه الفرنسي جامدا ومل يقف ا     
 أنختالف القانون دون  أنقر بان الضرورة ليست حقا يبيح للحكومة لألوضاع املتطورة فأ

هي عذر سياسي عملي تعلل به احلكومة  وإمناتسال عنه كما هو احلال يف املدرسة األملانية، 
  .64الربملان أمامسلوكها مستقبال 

                                                             
          إذا حدثت ثورة مسلحة: "مايلي 1799ديسمرب  15صادر يف من دستور السنة الثامنة ال 92جاء يف نص املادة  -62

دد سالمة الدولة، وكان الربملان يف  عطلة، جاز للحكومة أن تصدر قرار يوقف تطبيق الدستور والقانون يف أو اضطرابات 
   ".ة الربملان لإلنعقاد يف اقرب وقتاألماكن وخالل املدة اليت تتطلب فيها الظروف ذلك، على أن يتضمن هذا القرار دعو 

"Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'Etat, la loi peut suspendre, 
dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la Constitution. - Cette suspension peut être 
provisoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le Corps législatif étant en 
vacance, pourvu que ce Corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté". DUGUIT  
L, op.cit., p.752.   
63 - Cf. HAURIOU  M. Précis de droit constitutionnel, 2ème éd, Recueil Sirey, Paris, 1922, 
p.452. 

؛ أمحد مدحت علي، 3القضاء ألعمال اإلدارة، املرجع السابق، ص طعيمة اجلرف، مبدأ املشروعية ورقابة مقتبس عن  -64
  .238املرجع السابق، ص 
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ال متلك يف تصورهم السلطة التنفيذية  أنفالظاهر عند هذا اجلانب من الفقه الفرنسي      
ختالف هذه  أنوليس هلا متارس اختصاصات مقيدة تستمدها من الدستور  وإمناحقوقا، 

 وطأةتتخذ حتت  أن جاز للحكومة فإذا .احلدود، وان تعطي للمخالفة وجها مشروعا
ا  اتإجراءالضرورة  ختالف الدستور، فيجب التسليم بعدم مشروعية هذه اإلجراءات أل
حالة الضرورة تربر اختاذ  أن أدقومبعىن  ،واقعية إجراءاتهي  وإمناقانونية  إجراءاتليست 

ا إالبعض اإلجراءات اإلستثنائية،  ا إلعطائها قيمة قا أ   .نونيةال تكفي بذا

  :65أمههاولقد وجهت هلذه النظرية انتقادات عديدة     

جتريد هذه القرارات من  إىلقرارات احلكومة فور صدورها يؤدي القول بعدم مشروعية  إن - 
ا   أحوجبالشلل ألن هذا اإلعالن يتم يف وقت بالغ اخلطورة تكون فيه احلكومة  وإصابتهاقو

  .املعنوي التأييد إىلما تكون 

 أنفال جيوز للحكومة  ،امتناع القضاء عن تنفيذ قرارات احلكومة إىلهذا املنطق يؤدي  إن - 
تعرض موظفي احلكومة للمساءلة  إىليؤدي  تطالب بتنفيذ قرارات غري مشروعة، وهو ما

  .امتنعوا عن تنفيذها إذاقاموا بتنفيذها واملساءلة اإلدارية  إذاالقضائية 

هة للنظرية السياسية أو الواقعية فضل الفقه الفرنسي العدول على اثر اإلنتقادات املوج     
  .لكن مبنطق مغاير للمنطق األملاين لظروف اإلستثنائيةلعنها وتفضيل النظرية القانونية 

  :نظرية قانونية ،نظرية الظروف اإلستثنائية -2

 أي لوائح الضرورة، إصدارللسلطة التنفيذية  أجازمن  أول Duguitلقد كان الفقيه       
وحاول  ،نص يبيح ذلك أيرغم خلو الدستور من  بأوامربفكرة التشريع  متأثر أولانه كان 

                                                             
.231عمر فهمي حلمي، املرجع السابق، ص - 65  
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انه من الصعب التسليم بان احلكومة ال تستطيع مهما كانت  أساسيصوغ فكرته على  أن
األوامر املنظمة للمسائل اليت تندرج ضمن اختصاص  أوتصدر اللوائح  أنالظروف واألحوال 
يرخص هلا مبثل هذه السلطة يف ظل الظروف اإلستثنائية حىت يتسىن هلا  أناملشرع، بل جيب 

  .القوانني القائمة إلغاء أوتعديل 

التشريع  أسلوبحىت يتم استعمال  أساسيةقد استلزم هذا الفقيه ثالثة شروط ل     
  :66بأوامر

  ؛عام من املوظفني إضراب أوثورة مسلحة  أوحتدث حرب خارجية  أن -ا

  ؛ال يسمح الظرف الطارئ بانعقاده أنعلى األقل  أويتعذر اجتماع الربملان  أن - ب

تعرضها على  أنتكون احلكومة وهي تصدر لوائح الضرورة قد عقدت النية على  أن - ج
على الشرط  Duguit ويؤكد  .قته عليهااجتماع هلا ألخذ مواف أولالربملان مبجرد انعقاده يف 

  .67احلكومة ال تنوي اإلعتداء على السلطة التشريعية أناألخري لكونه الدليل الوحيد على 

الفقه الفرنسي املعاصر وجهة نظر هذا الفقيه لذا قرر الفقيه   غالبيةوشارك       
BARTHELEMY  انه مع التسليم بعدم دستورية لوائح الضرورة فان احلوادث املفاجئة

دائرة الواقع العملي،  إىلوعندئذ خيرج األمر من دائرة القانون  إصدارها إىلقد تضطر احلكومة 
  :68بشروط إالاحلكومة ال متلك ذلك  أنعلى 

                                                             
66 - Cf. DUGUIT  L, op.cit., p.74. 

، ص 2003انظر، سامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر،  - 67
20-21.  

68 - Cf  . BARTHELEMY J et DUEZ P, Traité de droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1933, 
p.244. 
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  .خطر داهم يهدد كيان الدولة -ا

  .ضرورة العمل السريع - ب

  .العمل بالطرق القانونية العاديةاستحالة  - ج

هذه الفكرة حيث انه يربر جتاوز  أنصارمن  أيضاهو كان  Hauriou كما أن الفقيه      
 .األوامر التشريعية اليت يوقف مبقتضاها تطبيق القانون إصداراحلكومة إلختصاصها يف 

حبكم القانون وتنزل على مقتضاه يف  أصالكانت الدولة تلتزم   إذاوتتلخص فكرته يف انه 
حني تتغري  أما  .عالقتها مع األفراد، فان ذلك اإللتزام رهني بالظروف العادية واهلادئة

قيام  أواحلوادث املفاجئة وتداهم كيان الدولة األخطار كاندالع حرب  وتطرأالظروف 
فسها كافة اإلجراءات اخلطر وتتخذ دفاعا عن ن تدرأ أنهلا اضطرابات داخلية، فان للدولة 

 إىلخمالفة القوانني القائمة استنادا  إىلا األمر  أدىاإلستثنائية ملعاجلة الظروف املستجدة ولو 
  .69فكرة حق الدولة يف الدفاع عن نفسها

 أحوالويف يث اقر للدولة وباسم الضرورة ، حالرأيهذا  Esmein وقد ساند الفقيه     
ننتظر لتهلك الدولة يف  أنيرى انه ال يصح  إذاإلضطرابات الدامهة اخلروج عن القوانني، 

تكون هلما الغلبة  أنامن الدولة وسالمتها جيب  أناملشروعية، ذلك  مبدأسبيل احلفاظ على 
م فان الدولة  ،املشروعية مبدأألنه مهما قيل بوجوب احرتام  ،على حقوق األفراد وحريا

ا حكم استثنائي،  وإقامةتعطل الدستور والضمانات الدستورية  أنبل من واجبها  بإمكا

                                                                                                                                                                                         
؛ سامي مجال الدين، املرجع 14أورده، طعيمة اجلرف، مبدأ املشروعية ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة، املرجع السابق، ص =

  .24السابق، ص 
69 - Cf. HAURIOU  M, op.cit., p.452. 
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ممارسة لرخصة قدمية تالزم يف قدمها النظام الدستوري  إالفعلت ذلك فهو ليس  إنوهي 
  .70نفسه

مبقتضى النظرة القانونية الفرنسية لنظرية الظروف اإلستثنائية، فانه ميكن للحكومة إذن،      
تلغي  أوتعدل  أن، حيث تستطيع هذه األخرية بأوامرتشرع  أنيف ظروف استثنائية معينة 

تكون هناك استحالة مادية إلجتماع الربملان وان تكون  أنوذلك بشرط  ،القوانني القائمة
العصيان املسلح  أوميكن معها انتظار دعوة الربملان لإلجتماع، كاحلرب  هناك حالة ضرورة ال

  .اإلضطراب العام أو

والذان إتفقا على أن  جانب الفقه الغريب بريادة املدرسة الفرنسية واألملانية فإىل، عليهو      
األساس القانوين الوحيد للتشريع بأوامر هو نظرية الظروف اإلستثنائية وإن إختلفوا يف أساس 

حول الفقه املصري مث اجلزائري  هوو الفقه العريب موقف جانب من ، فسنستعرض هذه النظرية
  .كأساس للتشريع بأوامر  نظرية الظروف اإلستثنائية

  مصريموقف الفقه ال: ثالثا

لقد اعترب الدكتور سليمان الطماوي أن جوهـر نظرية  الظروف االستثنائية يكمن يف أن      
بعض القرارات اإلدارية غري املشروعة يف الظروف العادية يعتربها القضاء مشروعة، إذا ما ثبت 

ا ضرورية حلماية النظام العام  تثنائية بسبب حدوث ظـروف اسأو لتامني سري املرافق العامة، أ
وهكذا تتحلل اإلدارة مؤقتا من قيـود املشروعية العادية  لتتمتع باختصاص واسع مل يرد به 

  . 71نص تشريعي

                                                             
70 - Cf. ESMEIN  A, op.cit., p.104. 

.592، ص 1976، مصر، لطبعة الثالثة، دار الفكر العريبانظر، سليمان حممد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، ا -71   
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تـؤدي إىل  ةنظرية الظروف االستثنائي" :أما الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي فريى أن     
ان جيب أن عية على أعمال كو شر ه، حبيث يضفي صفة املتوسيع مبدأ املشروعية ال إىل هدم

ا متت يف الظروف العاديةتعترب خمالفة للقانو  ومبتغاهـا هو الرغبة يف تثبيت مبدأ  ،ن لو أ
ة ر حتت ضغـط الضرورة إىل نظام الدولـفال يعود األم، نون حىت يف أحلك الظـروفسيادة القا
، على أن القيـام بأعبائها يف ظروف قاسية وحىت متكن اإلدارة متكينا مشروعا من ،البوليسية

روف ــــيف الظ ونـــــادة القانه فيبقى مبدأ سيــــــــــــء اإلداري وإشرافـة القضاـــــيتم ذلك كلـه حتت رقاب
  .72"العاديـة واالستثنائية علـى السـواء 

اإلدارة متلك اخلـروج على أحكام القوانني اليت تلتـزم باخلضوع : "ويرى حممود حافـظ أن      
، اا أو تلغيهتعدهل فتستطيع أن توقف تطبيقهـا أو أن ة،قواعدهـا يف الظـروف العاديـ هلا واحتـرام

  .73"وما تتخذه من إجراءات وما تصدره من قرارات يف هذا السبيل يكـون مشروعا

         رورة ال تؤدي إىل هـدم املشروعيةالضـ: "يقول بانفدكتـور حممد كامل ليلـة أما ال     
غاية األمر أن املبدأ يتغري  ،ذلك أن مبدأ املشروعية يظل قائما بصفة دائمة أو جتاوزها كليا

اع الطارئة اليت وضعـه يف ظل الضرورة إذ يتسم باملرونة ويتسع نطاقه حبيث يتالءم مع األوض
ادي للتغلب عليها  والتخلص من خطرها لوك سبيل غري عوتضطرها إىل سـتواجه اإلدارة 

ديدها وإنقاذ املصاحل العامة   .74"من 

من مث، فالظاهر بالنسبة للفقه املصري أنه هو اآلخر قد اعترب اللجوء إىل التشريع بأوامر      
اليت جتعل  من قبل رئيس الدولة لن يكون مرده سوى حالة الضرورة أو الظروف اإلستثنائية

                                                             
، 1999اجلامعية، مصر، مصـطفى أبو زيد فهمي، القضـاء اإلداري وجملس الدولة، الطبعة الرابعة، دار املطبوعات انظر،  -72

  .388ص 
.41، ص 1976، انظر، حممود حافظ، القضاء اإلداري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، مصر - 73  
.85، ص 1970، مصر، باإلسكندرية انظر، حممد كامل ليلة، الرقابة على أعمال اإلدارة، منشاة املعارف - 74  
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الفقه موقف أما عن . من النصوص القانونية سارية املفعول عاجزة عن مواجهة تلك الظروف
  .فقد انقسم إىل ثالثة اجتاهاتمن التشريع بأوامر اجلزائري 

  موقف الفقه الجزائري: رابعا

ثالثة اجتاهات، اإلجتاه األول  إىللقد انقسم موقف الفقه اجلزائري من األوامر الرئاسية      
اإلجتاه  أمامن حقوق رئيس اجلمهورية يستعمله مىت يشاء،  احق بأوامرالذي يعترب التشريع 

اإلجتاه األخري رافضا متاما  ليأيتن األوامر هي رخصة مرتبطة بوجود ضرورة، الثاين فيقر بأ
  .عوض الربملانبالتشريع  اجلمهوريةالسماح لرئيس 

حق من  بأوامراعتبار التشريع  إىللقد ذهب هذا اجلانب من الفقه : اإلجتاه األول -1
ومن خالل  بأنهحيث يرى الدكتور غوثي مكامشة  .حقوق رئيس اجلمهورية مبوجب الدستور

 1989، البعض يعتربه جمرد تعديل لدستور 1996دستور (للتعديل الدستوري  متأنيةقراءة 
شك وبشكل صريح حلول السلطة التنفيذية حمل  أيندرك دون ) له إلغاء أووليس مراجعة 

حاليا ويف إطار ( 124منها نص املادة  ،وذلك يف عدة حاالت حمددة ،السلطة التشريعية
األوىل : واليت تضمنت ثالث حاالت) 142أضحت املادة  2016التعديل الدستوري لسنة 
لس  ، والثانية بني دوريت الربملان العادية، والثالثة يف احلالة الشعيب الوطينمبناسبة شغور ا

  .75اإلستثنائية

عند حديثه عن مصادر املشروعية، حيث القادر  عبديف ذلك الدكتور قاسم العيد  وأيده     
بان اغلب الدساتري احلديثة تقوم على قاعدة جديدة مفادها توزيع الوظيفة التشريعية "قال 

ملكا للشعب، مما  أصبحتبني عدة جهات، وهذا ما يتماشى واملفهوم اجلديد للسيادة اليت 

                                                             
75 - Cf. MEKAMCHA Gh. Le pouvoir législatif a la lumière de la révision constitutionnelle 
du 28 novembre 1996, revue Idara, 1996, n°1, pp. 70-71. 
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الشعب  أييسمح بتجزئتها، وبالتايل تعدد ممارسيها، فقد متارس من قبل صاحبها 
أو بواسطة الربملان عن طريق التشريع، أو بواسطة األوامر وذلك بني فرتات انعقاد  ،باإلستفتاء

  .76"الربملان

راء ـــــــــــــومن خالل استق" بأنه، الذي قال أمنييف ذات اإلجتاه سار األستاذ األسود حممد      
أضحت املادة  2016حاليا ويف إطار التعديل الدستوري لسنة (من الدستور  124املادة 
املؤسس الدستوري مل جيعل رئيس اجلمهورية شريكا للسلطة التشريعية  أنيتضح لنا ) 142

ذه  أنله وظيفة التشريع بدون  أعطىفحسب بل  تكون من صميم وظيفته التنفيذية، و
كون رئيس اجلمهورية حل حمل األصيل يف ممارسة اختصاصه دون وجوب تفويض احلالة ي
ومن  .، وال حىت بدون وجود حالة ضرورة1963دستور اجلزائر لسنة  إليهكما ذهب بذلك،  

الدستور الذي  إىلهنا جند رئيس اجلمهورية يتمتع بسلطة تشريعية حقيقية واسعة استنادا 
من هنا يضيف  .أوامرمبوجب قانون ولكن مبوجب  اعرتف له بسلطة التشريع ولكن ليس

السلطة التشريعية تتصف بازدواجية األداء الربملان من جهة ورئيس  أناألستاذ ميكن القول 
حيل وحده حمل اجلهاز التشريعي ألداء  أناجلمهورية من جهة ثانية، هذا األخري يستطيع 

توحي لنا ) 2016الدستور يف سنة قبل تعديل ( 124صياغة املادة  أنكما   .وظيفة التشريع
 ،إجباريممارسة هذا اإلختصاص من قبل رئيس اجلمهورية هو عمل اختياري وليس  أن

مل يرغب يف ذلك، فاألمر مرتوك لسلطته  إذاال يشرع  أنوله  أراد إذايشرع  أنفالرئيس له 
  .77"اخذ اإلذن منها أوجهة ثانية  أيالتقديرية الكاملة دون استشارة 

                                                             
ن القانــــــــــــو  ة يفـــــــــــــــــــانظر، قاسم العيد عبد القادر، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية يف اجلزائر، دكتوراه دول - 76 

.24، ص 2002العام، كلية احلقوق، جامعة سيدي بلعباس،    
 ديسمرب انظر، األسود حممد أمني، دور رئيس اجلمهورية يف عملية التشريع، جملة احلجة، نقابة احملامني لناحية تلمسان، -77

   .28 -25، ص 0، العدد 2005
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ذهب هذا اجلانب من الفقه إىل القول بان األوامر  ،إلجتاه األولل اخالف: اإلجتاه الثاين -2
      التشريعية هي لوائح ضرورة، أي أن رئيس اجلمهورية ال ميكنه اللجوء إىل هذا األسلوب 
أو الرخصة إال بتوافر حالة الضرورة أو ظروف استثنائية عجزت النصوص القانونية السارية 

  .جهتهاعن موا

راء استثنائي ـــــــــــبأنه ميكن تعريف األمر على انه إج"ويف هذا الصدد يقول حممد إبراهيمي      
مادام يتعلق بإجراء يتدخل يف امليدان التشريعي لكنه صادر عن سلطة تنظيمية، فال يوجد 

ذا ـــهلذا ويف هر الذي ليس هو اجلهاز املمثل لألمة، ادفق بني موضوع اإلجراء وجهاز اإلصتوا
  .78"اإلطار يعترب األمر استثنائيا

كانت املادة   إذاانه  إىل"الدكتور بن طيفور نصر الدين، حيث خلص  إليهذهب  وهذا ما     
ال تتطلب وجود ظروف استثنائية لإللتجاء  )2016قبل تعديله يف سنة ( من الدستور 124
واألحكام القانونية األخرى فضال عن  79وأحكامه، فان املادة يف ظل روح الدستور إليها

اإلعتقاد  إىلاليت برز فيها هذا النوع من التشريعات عوامل كلها تدفع  80الظروف التارخيية
ولذلك فانه من  .خطرية أزمة أوبان تطبيق املادة يستوجب حدوث صعوبات غري متوقعة 

تربره أمر غري دستوري، دون وجود ظروف استثنائية  124إىل املادة الصعب اعتبار اإللتجاء 

                                                             
78 - Cf. BRAHIMI  M. Le contrôle exerce par l’assemblée populaire nationale, R.A.S.J.E.P,  
juin 1984, n°2, p. 382. 

لس ومها : غرفتنيأن السلطة التشريعية ميارسها برملان يتكون من "على ، )سابقا 98املادة ( 112املادة تنص  -79  الشعيبا
    ".الوطين وجملس األمة وله السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه

إن جلوء املؤسس الدستوري يف اجلزائر ويف الكثري من دول العامل إىل منح رئيس الدولة حق التشريع يف غياب الربملان مل  -80
أما عودة املؤسس الدستوري اجلزائري هلذا النوع من التشريعات يف دستور  . تقنينا حلالة واقعيةابتداعا بقدر ما كان يكن 

ا يف مجيع الظروف واألحوال، وهذا ما نص عليهكان لضمان إستمرارية الدول 1996 من  24البند  ة والسري املنتظم ملؤسسا
عن رئاسة اجلمهورية، ص  1996، الصادرة يف ماي 1996نوفمرب  28ي ل تعديل الدستور ال املرفقة مبشروعاملذكرة الرئاسية 

8. 
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لكنه على األقل يعترب أمرا غري مالئم وهذا ما جعلنا نعتقد أن التشريع بأوامر يعد سلطة 
  .81"استثنائية تضاف إىل سلطات رئيس اجلمهورية اإلستثنائية األخرى

كما ذهب األستاذ الدكتور مراد بدران هو اآلخر إىل اعتبار األوامر لوائح ضرورة بالنظر       
أن رئيس اجلمهورية لكي يتمكن من ممارسة اإلختصاص التشريعي "إىل شروطها، فهو يرى 

فانه البد من توفر شروط معينة، هذه الشروط جاء النص على بعضها  ،بواسطة األوامر
بعض اآلخر من الشروط فيستفاد ضمنا، ويتمثل هذا الشرط يف بطريقة صرحية، أما ال

  .82"الضرورة

ال كحق  بأوامرهذا اإلجتاه ال يعرتفون لرئيس اجلمهورية بالتشريع  أصحاب: اإلجتاه الثالث-3
  .الضرورة بل يعتربونه اعتداء على السلطة التشريعية إليهاستثنائي دعت  كإجراءمن حقوقه وال  

 بأوامرسلطة التشريع "القول بان  إىلويف هذا الصدد يذهب الدكتور فوزي اوصديق      
. خطري حتوزه السلطة التنفيذية، وانتهاك صارخ إلحدى اإلختصاصات األصلية للربملان إجراء
لس الشعيب الوطين يف ظل دستور هذا اإلجراء  أنكما  أما  ،1976سرقة وحتايل على ا

  .83"من هذه األفكار النبيذة عن مبدأ الفصل بني السلطات فجاء خاليا 1989دستور 

ا ذهب إليه غالبية الفقه اجلزائري مبمن الضروري األخذ بعني اإلعتبار  يف هذا اإلطار،     
سلطة استثنائية يف يد رئيس  بأوامرذكر يف اإلجتاه الثاين، الذي يعترب التشريع  وهو ما

ألن األخذ وهذا اإلجتاه منطقي أكثر  .يف حالة الضرورة إال إليهااجلمهورية ال ميكن اللجوء 
                                                             

ة والضمانات الدستورية للحقوق واحلريات العامة، انظر، نصر الدين بن طيفور، السلطات اإلستثنائية لرئيس اجلمهوري -81
  .54، ص 2003-2002كلية احلقوق، جامعة سيدي بلعباس، القانون العام،   يفدكتوراه دولة 

   .22-19ص  املرجع السابق،انظر، مراد بدران،  -82
، ص 1995انظر، فوزي اوصديق، الوايف يف شرح القانون الدستوري، اجلزء الثالث، ديوان املطبوعات  اجلامعية، اجلزائر،  -83

130    .  



45 
 

حقا من حقوق رئيس اجلمهورية سيؤدي  بأوامرالتشريع  اعتبارباإلجتاه األول  إليهمبا ذهب 
وهذا  ،منح هذا األخري سلطة تقديرية واسعة جتعل منه مشرعا على قدم وساق مع الربملان إىل

من الدستور اجلزائري اليت جعلت الربملان  2016بعد تعديل  11284املادة خمالف لنص 
كما أن األخذ باإلجتاه الثالث القائل بان التشريع بأوامر   .املالك األصلي للوظيفة التشريعية

اعتداء من قبل رئيس اجلمهورية على الربملان، جيعل من هذه الرخصة غري دستورية، إال أن 
  . 85من نفس الدستور 138و 142املادتني الواقع غري ذلك متاما استنادا لنص 

ون كلهم إىل اعتبار أن األصل العام هو بان هؤالء الفقهاء يتجه ،ما ميكن قوله مما تقدم     
وهذا . ه نظرية الظـروف االستثنائيةأن التشريع يتواله الربملان، وأي خـروج عن هذا األصل سبب

ال تدخـل رئيس اجلمهورية يفانه إذا كان " :ه عنه األستاذ الدكتور مراد بدران بقولما عرب  ا
ىن ذلك أن فمعـامر يعد استثناء وليس قاعـدة عامة، ة بواسطة أو املخصص للسلطة التشريعي

ي سرعـة التدخل بأوامر الختـاذ التدابري الضرورية هذا التـدخل سببه فكرة الضرورة اليت تستدع
  .86... "خطرية أو فتنة طائفية  ملواجهة األوضاع غري الطبيعية وغري املتوقعة كانتشار أمراض

لنظرية الظروف اإلستثنائية   لفقه انه وقف موقف القبولفاملالحظ بالنسبة ل ،وبالتايل     
أما عن . قانوين هلذه النظريةيف األساس ال كأساس للتشريع بأوامر وان اختلف فقهاء الغرب

 رعـــــــــفتبيانه يف ال عمل علىمن أسلوب التشريع بأوامر فسنواملصري الفرنسي  ءينموقف القضا
  .87رأيهإلبداء القضاء اجلزائري فلم تكن له الفرصة  أما، طلبالثاين من هذا امل

                                                             
  .سابقا 98هي املادة  -84
  .سابقا 120و 124مها املادتان  -85
.20مراد بدران، املرجع السابق، ص  -86  
 1، اجلزء )قرارات احملكمة العليا وجملس الدولة(اجلزائري يف القضاء اإلداري انظر، رشيد خلويف وسايس مجال، اإلجتهاد  -87
.2013، الطبعة األوىل، منشورات كليك، اجلزائر، 3و 2و  
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  الثاني الفرع

  موقف القضاء

م ـــــة، فلم يكن الفقه هو املهتـــــــــــــــر التشريعيــــــــنظرا لألمهية الكبرية اليت يليها موضوع األوام      
ذا النوع من التشريع بل كان للقضاء هو اآلخر كلمته حول األوامر   . الوحيد 

وملا كان القضاء الفرنسي هو من صاغ لنا نظرية الظروف اإلستثنائية صياغة قانونية،      
اعترب القضاء الفرنسي هو  إذامعرفة ما  عمل علىلذا سن ،لتطبيقهاوضوابط  إطاراووضع هلا 

إىل ذلك يف وذلك من خالل التطرق  ،بأوامرورة األساس القانوين للتشريع اآلخر نظرية الضر 
  .القضاء املصريالثاين فسنخصصه لدراسة موقف  عنصرال أما ،األول عنصرال

  القضاء الفرنسيموقف : أوال

نظرية الظروف موقفه حول لقد كان لكل من حمكمة النقض وجملس الدولة الفرنسيني      
  .للتشريع بأوامراإلستثنائية كأساس 

  :موقف محكمة النقض الفرنسية -1

 أماموآخر مرة التشريعية ألول  األوامرأو مسالة مشروعية املراسيم بقوانني  أثريتلقد      
احلكومة  أصدرتهالذي  1917ماي  17حمكمة النقض الفرنسية، وذلك مبناسبة مرسوم 

ملعاجلة مشكلة التموين القومي، ومنع التالعب يف قوت الشعب فحدد نسبة النخالة يف 
، كما نصت احلكومة يف قرارها 1916ابريل  25الدقيق مبا خيالف النسبة اليت حددها قانون 

  .السابق على عقوبات جنائية يف حالة خمالفة النسب السابقة



47 
 

ال جيوز " :ملرسوم فقضت صراحة بان احلكومةية هذا اوجاء قرار احملكمة برفض مشروع     
يرخص هلا بتفويض  تفرض عقوبات مل أنتعدل القوانني السارية مبرسوم وال تستطيع  أن

  .88"صريح وخاص

 إعالن أوحالة احلرب  أنفان القاعدة اليت تبنتها حمكمة النقض الفرنسية  ،من مث     
ا املساس بالتنظيم السياسي يف الدولة،   مبدأاخلروج عن  أواألحكام العرفية ليس من شا

السلطات  إحدىالفصل بني السلطات فتظل احلكومة فيما يتعلق مبباشرة السلطة التشريعية 
يوسع سلطاته الالئحية  أنويرتتب على ذلك انه ال جيوز لرئيس اجلمهورية . التابعة للربملان

االت التشريعية،  وطأةحتت  وخيرج عن حدوده يف تنفيذ القوانني الضرورة وان يتدخل يف ا
  .تفويض صريح إىليستند  أندون 

كان هذا موقف حمكمة النقض الفرنسية فهل كان موقف جملس الدولة مؤيدا هلذا   إذاف     
  .املواليةالفقرة يف  سنعرفهاختذ موقفا خمالفا؟ هذا ما  أم الرأي

  :مجلس الدولة الفرنسيموقف  -2

، عندما 89للمرة الثانية حول األوامر التشريعيةموقفه جملس الدولة الفرنسي  أبدىلقد       
سبتمرب  10عرض عليه حتديد مدى مشروعية املرسوم بقانون الصادر عن رئيس اجلمهورية يف 

 22من قانون  65املادة  بإيقاف، هذا املرسوم الذي قضى وذلك يف قضية إيرييه 1914
اخلاص ببعض ضمانات املوظفني خالل فرتة احلرب واليت تقضي بضرورة  1905ابريل 

                                                             
88  - Cf. Cass.crim.  , 3 nov. 1917, S,1,145 note Roux,  

.232عمر فهمي حلمي، املرجع السابق، ص ورده أ  
جويلية 30يف   Verrier أبدى جملس الدولة الفرنسي موقفه فيها حول األوامر التشريعية يف قضية  كانت أول مرة -89

.من الرسالة 28ملزيد من التفاصيل حول هذه القضية، راجع ص . 1915  
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حقوق  الحرتامعليه ضمانا  تأدييباطالع كل موظف على ملف خدمته قبل توقيع جزاء 
  .ن الفصل التعسفيمالدفاع ومحاية املوظفني 

، اقر فيه 1918 جوان 28روضة عليه يف وصدر عن جملس الدولة قرار حول املسالة املع     
رئيس اجلمهورية يعترب  أنحيث : "ر عن رئيس اجلمهورية وجاء فيهمبشروعية املرسوم الصاد

رئيس اجلهاز اإلداري يف الدولة، وخيتص بكفالة تنفيذ  1875من دستور  3بنص املادة 
ا القوانني واللوائح أستمرار سري املرافق العامة اليت القوانني ولذلك فانه يكلف بضمان ا نشا

عرقلة هذا السري، وعلى ذلك فان رئيس اجلمهورية مل  إىلتؤدي صعوبات احلرب  أندون 
احلكم الذي  أن 1914سبتمرب  10جياوز اختصاصه احملدد يف الدستور عندما قدر يف 

 أنكان من شانه بسبب ظروف احلرب   التأديبيةقبل توقيع العقوبة  65نصت عليه املادة 
يف كثري من األحوال ويعوق بالتايل سري املرافق العامة  التأديبيةول دون تطبيق اجلزاءات حي

حتدد بنفسها اإلجراءات  أنولذلك فان السلطات العامة متلك  الالزمة لوجود األمة،
  .90"الضرورية لسري املرافق اليت تدخل يف اختصاصها

                                                             
90 - Cf . CE.28 juin1918 Heyriès Rec.651.(S.1922.3.49. note HAURIOU). 

امحد يسري، أحكام املبادئ يف قضاء جملس الدولة الفرنسي، الطبعة العاشرة، دار الفكر اجلامعي، مصر،  مقتبس عن
  .217-208؛ مارسو لونغ وآخرون، املرجع السابق، ص 245، ص 1995

  :وقد جاء النص األصلي للقرار كمايلي
« Par un décret du 10 septembre 1914, le Gouvernement avait suspendu l'application aux 
fonctionnaires civils de l'État de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui exige la 
communication à l'agent de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son 
encontre, afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations qui 
s'imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été 
préalablement communiqué, attaqua cette mesure en excipant de l'illégalité du décret du 10 
septembre 1914. En temps normal, le Conseil d'État aurait donné raison au requérant dès 
lors qu'il est constant qu'un décret, acte du pouvoir réglementaire, ne peut suspendre 
l'application de dispositions législatives. Mais le Conseil d'État, en l'espèce, lui donna tort. 
Il jugea en effet que, en vertu de la Constitution, en l'espèce l'article 3 de la loi 
constitutionnelle du 25 février 1875, il incombe aux pouvoirs publics "de veiller à ce que, à 
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املادة الثالثة من الدستور تفسريا خاصا،  جملس الدولة قد فسر أنوقد امجع الفقه على       
يزيل  أنفاهلدف من تنفيذ القانون هو كفالة السري املنتظم للمرافق العامة ولرئيس اجلمهورية 

لس  ا، لذا توصل ا  أن إىلالعوائق اليت تعرتض هذا السري مبا يف ذلك النصوص التشريعية ذا
  .91األزمات أوقاتها عن محاية األمة يف ثبت عجز  إذاتوقف القوانني  أناحلكومة تستطيع 

لس  رأىفقد  ،أدقمبعىن       القوانني اليت تكفل سري املرافق العامة بانتظام واطراد  أنا
فهناك قوانني  .خاصة، وتتقدم على غريها من القوانني وخاصة يف وقت احلرب أمهية تأخذ
ا  أنجيب  ا تعوق هذا السري  وأخرىتؤكد سري املرافق العامة، تطبق أل ا أل يوقف العمل 

م، ألن الظروف اإلستثنائية حتو حىت ولو تعلقت حبقوق األفراد وحري قوانني من  إىلهلا ا
  .الدرجة الثانية

رئيس احلق يف تنظيم لل أصبح ،هذا التفسري الذي قدمه جملس الدولة الفرنسي إىلاستنادا      
االت التشريعية حتت  يكون هناك تفويض من الربملان ألن استمرار  أنالضرورة دون  وطأةا

حيول دون حتقيقه  أنهدفا يف حد ذاته ال جيب  أصبحسري املرافق العامة بانتظام واطراد 
 االستثنائيةمسو القانون، فالقانون الذي يعجز عن مواجهة الظروف  كمبدأاعتبارات نظرية  

  .اعتهيتجرد من دستوريته وتتحرر احلكومة من ط

 إىلالظروف اإلستثنائية على هذا األساس فما ميكن قوله بان هناك مشروعية خاصة ب     
 ومبدأومن مث فليس هناك تعارض بني الضرورة  جانب املشروعية املطبقة يف الفرتات العادية،

                                                                                                                                                                                         
= toute époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de 
fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la 
marche"». CE. 28 juin 1918 - Heyriès - Rec. Lebon p. 651. 

.235عمر فهمي حلمي، املرجع السابق، ص  - 91  
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جيريه لنطاق املشروعية العادية وتعديل حلدودها فقط ال خترج املسالة عن توسيع  إذاملشروعية، 
  .القاضي حبكم قوامته على تفسري القانون مبا يالئم ظروف تطبيقه

 ةــــــأساسيوب توافر ثالثة شروط ـــــــــــة الفرنسي على وجـــــــولقد استقرت قرارات جملس الدول     
  :92وهي للعمل بنظرية الظروف اإلستثنائية

فيها غري مستقر مع قصد املشرع قيام حالة شاذة وطارئة يكون تطبيق القانون العادي  -ا
ديد خطري لألمن وتعطيل سري املرافق العامة اجلوهرية   .حبكم ما ينطوي عليه ذلك من 

قيام الظرف  أثناءتتصرف  أنتتوافر لدى السلطات العامة مصلحة جدية وحمققة يف  أن - ب
  .الشاذ

ي ـعلى الصورة الت اـــــــأعماهلرف بان متارس ـــة حني تتصــــتكون السلطة العامة ملزم أن - ج
ل به يف ـــــكان من شان العم  إذا إالختالف القانون العادي  أنمارستها فيها حبيث ال يكون هلا 

ديد لألمن وتعطيل سري املرافق العامة   .الظروف الشاذة 

ا التخفيف من خطورة نظرية الظروف        على احلريات  االستثنائيةوهذه الشروط من شا
  .األزمات أوقاتاملشروعية وبقاء دولة القانون حىت يف  مبدأالعامة وتضمن سريان 

أما عن موقف القضاء املصري من نظرية الضرورة أو الظروف اإلستثنائية كتربير لألوامر      
  .ةاملوالي قرةيف الف فسنبينهالرئاسية،  أوالتشريعية 

  

                                                             
األول، الطبعة الثانية، دار أبو انظر، محدي ياسني عكاشة، موسوعة القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة املصري، اجلزء  -92

د للطباعة، مصر،  .225، ص 2001ا   
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  موقف القضاء المصري: ثانيا

للتشريع  كأساس ستثنائيةإرساء نظرية الظروف اإلثر بارز يف للقضاء املصري ألقد كان      
النصوص  إن: "الذي جاء فيهرية العليا احملكمة اإلدا قرارعلى سبيل املثال  ونأخذ، بأوامر

نتائج غري  إىلوضعت لتحكم الظروف العادية، فان ذلك يؤدي حتما  إمناالتشريعية 
ومادام انه ال يوجد فيها نص . مستساغة تتعارض حىت ونية واضعي تلك النصوص العادية

متكني السلطة اإلدارية من اختاذ  عندئذيف حالة اخلطر العاجل تعني  إجراءهعلى ما جيب 
اإلجراءات العاجلة اليت مل تعمل لغاية سوى املصلحة العامة دون غريها، وغىن عن البيان يف 

ال هذ هناك قاعدة تنظم القوانني مجيعها وتفوقها، حمصلها وجوب اإلبقاء على  أنا ا
الدولة األمر  إبقاءوقبل كل شيء العمل على  أوالاملشروعية يتطلب  مبدأالدولة، فحماية 

يسمح هلا باختاذ  الذي يستتبع ختويل احلكومة استثناء ويف حالة الضرورة، من السلطات ما
ما دامت .  مدلوله اللفظييفيتطلبها املرفق ولو خالفت يف ذلك القانون اإلجراءات اليت 

سلطة احلاكم ليست طليقة من كل قيد بل ختضع ألصول  أنتبغي الصاحل العام، غري 
التدخل، وان يكون تصرف  إىلقانونية تدعو  أوتقوم حالة واقعية  أنوضوابط، فيجب 

لوحيدة ملواجهة املوقف وان يكون رائد احلكومة احلكومة ملواجهة هذه احلالة بوصفه الوسيلة ا
  .93"يف هذا التصرف ابتغاء املصلحة العامة

 أن التشريع ةالعام ، تبقى القاعدةاستعراضنا ملوقف الفقه والقضاءفاملالحظ من خالل      
ليس إال استثناء مرده نظرية الظروف اإلستثنائية  يتواله الربملان، واخلروج عن هذه القاعدة

ال يعترب اعتداء على  بأوامرتشريع الف هلذا .كل من الفقه والقضاء  إليهذهب  استنادا ملا

                                                             
أورده  ،601 ق، جمموعة السنة السابعة، ص5للسنة  965، القضية رقم 14/04/1966احملكمة اإلدارية العليا،  -93

  .31املرجع السابق، ص سامي مجال الدين، 
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نتيجة  إليه، يتم اللجوء استثناء على األصلإال يكون  أناختصاص الربملان ألنه ال يعدو 
ا الدولة    .عجز النصوص القانونية السارية عن مواجهة الظروف اإلستثنائية اليت قد متر 

يه، فالظاهر أن بقاء التشريع من اختصاص الربملان أو السلطة التشريعية مرده وعل     
  :94اعتباران أساسيان مها

  : تعلق التشريع مبفهوم السيادة -ا

ويعين أن صناعة القانون هي حكر على من ميلك السيادة ومبا أن الربملان هو من ميلك      
وان هذا العمل السيادي بامتياز ال جيوز  .فان عمل التشريع حمصور فيه ،95هذه السيادة

  .التنازل عنه مثله يف ذلك مثل السيادة

  : األمة إرادةتعلق التشريع مبطلقية  - ب

ممثلة من قبل  – األمة يف استحداث ما تشاء من قوانني إرادةوهذا يعين انه ال قيد على      
ما تضعه من هذه القوانني يسمو فوق كل القواعد كيفما كانت  أنكما  .- جملس النواب

  .تلك اليت تصدر عن املؤسس الدستوري إالطبيعتها 

وكخالصة ملا قيل سابقا، فاألكيد أن الربملان أو السلطة التشريعية كان وال يزال صاحب     
التشريعية، اإلختصاص األصيل بسن التشريع، إال أن هذا ال يعين بقاء احتكاره للوظيفة 

يف حاالت معينة وفقا  أياستثناء  بدليل السماح لرئيس اجلمهورية بالتشريع مبوجب األوامر

                                                             
ص ، 2009انظر، حاشي يوسف، يف النظرية الدستورية، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  -94

360.   
   ".يف إعداد القانون والتصويت عليه -أي الربملان –وله السيادة :"...من الدستور اجلزائري احلايل 112/2انظر، املادة  -95
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تبيانه فيما تبقى من هذه  عمل علىكما سن  متعددةلشروط حمددة وحتت رقابة جهات 
  .الدراسة

تعديله يف سنة  وحىت على إثر 1996وكان املؤسس الدستوري اجلزائري يف دستور     
الذي سبق وتبناه يف جل  بأوامرالتشريع  أسلوبعلى وما زال يؤكد  أكدقد  2016

  .96الدساتري اجلزائرية السابقة

اعتناق املؤسس الدستوري اجلزائري لألوامر التشريعية كان نتيجة تفاعل جمموعة من  إن    
 .فصلالثاين من هذا ال بحثمن خالل املدراستها  تتمالعوامل س

  الثاني لمبحثا

  في الجزائراألوامر أسلوب اعتماد  إلىالعوامل المؤدية 

لقد شهدت اجلزائر خالل القرن التاسع عشر تطورات سياسية هامة وسريعة، فمن عهد      
النضال السياسي مث الكفاح املسلح الذي استعادت على  إىلالثورات على املستعمر الفرنسي 

  .اجلزائر استقالهلا إثره

األخذ مببادئ شىت، ممثلة يف احلكومة املؤقتة حاولت القيادة السياسية  ومنذ ذلك احلني     
احدمها ليربايل بزعامة  ،نياجتاه 1963سنة  إىل 1962حيث ميز املرحلة املمتدة من سنة 

                                                             
أول دستور مسح لرئيس اجلمهورية باستعمال أسلوب التشريع بأوامر لكن بناء على  1963كان دستور اجلزائر لسنة   -96

الذي منح هو اآلخر هذا  1976تفويض صادر من الربملان وكانت تسمى هذه األوامر باألوامر التفويضية، مث جاء دستور 
خاليا من أي نص يسمح  1989دستور ليأتى بعد ذلك  .احلق لرئيس اجلمهورية ليمارسه دون احلاجة إىل تفويض من الربملان

ألن الواقع اظهر أن هذا األسلوب  مت  ،لكن يف املقابل فان هذا الدستور مل مينع ذلك ،لرئيس اجلمهورية بالتشريع بأوامر
هذا األخري الذي أكد مرة أخرى على  .1996ودستور  1989استعماله على إطالقه يف الفرتة املمتدة مابني صدور دستور 

   .وع من التشريع الصادر عن رئيس اجلمهوريةهذا الن
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باألفكار اإلشرتاكية ويتزعمه بن بلة  متأثرااآلخر فكان  أمافرحات عباس وايت امحد، 
النظام املزيج من النظامني وحني تبنت اجلمهورية الفرنسية اخلامسة  ،واملكتب السياسي

  .98ه هذه القيادة املالذ املنشودوجدت في 97الربملاين والرئاسي

ومن مث، كان واقع النظام السياسي ونظام احلكم مبا يف ذلك السلطة التشريعية انعكاسا       
لوجية والسياسية بني املتصارعني على لصراعات حملية، يف وقت اختلطت فيه األوراق اإليديو 

  .السلطة

ا من ــــــانطالقدى املؤسس الدستوري اجلزائري ـــــــــل بأوامرة التشريع ـــقد حظي تنظيم سلطل     
 مكانة الصدارة يف ميزان العالقة بني السلطات العامة يف الدولة، هذا نتيجة 1963دستور 

تفاعل جمموعة من العوامل، يكمن أبرزها يف النموذج الفرنسي للتشريع بأوامر والذي 
األول دراسة مدى تأثريه على املؤسس الدستوري اجلزائري،  طلبسنحاول من خالل امل

 وأساسيةفعالة  كأداةشاركت كلها وساعدت على وجود األوامر   أخرىعوامل  إىلباإلضافة 
 .الثاين طلبامل التشريع من خالل إنتاجيف 

  األول طلبالم

 عامل تأثير النموذج الفرنسي لألوامر

  س ـــــــــاد املؤســـــل األساسي يف اعتمـــــــــر التشريعية العامــــــــــقد كان النموذج الفرنسي لألوامل     

                                                             
، األهلية للنشر 2، اجلزء )ترمجة علي مقلد وآخرون( انظر، اندريه هوريو، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية -97

الكل يعلم أن نظامنا السياسي احلاضر هو نصف رئاسي ونصف :"حيث قال، 316، ص 1977، والتوزيع، بريوت، لبنان
  ".    برملاين

، 2013، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1انظر، سعيد بوشعري، النظام السياسي اجلزائري، اجلزء  -98
  .46ص 
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الدستوري اجلزائري هلذا النوع من التشريع خالل املسرية الدستورية اليت عرفتها البالد، هذا ال 
اجلزائر اجلزائر كانت حمتلة من قبل فرنسا فحىت بعد استقالهلا بقيت تبعية  أنلشيء سوى 

  .من األمثلة اليت جسدت هذه التبعية لفرنسا، وكان أسلوب التشريع بأوامر مثاال

 أسلوبعلى صراحة دستور فرنسي نص  أولكان   1958دستور الفرنسي لسنة ال إن     
دراسة األوامر  يتماألول س فرعومن خالل البناء على تفويض من الربملان،  بأوامرالتشريع 

  .التشريعية يف ظل هذا الدستور

املؤسس ثر يف  وأ قد لعب الدور األساسيالنموذج الفرنسي لألوامر التشريعية  ومبا أن     
الثاين أن نعرف إىل أي مدى وصل هذا التأثري  فرعالدستوري اجلزائري فسنحاول من خالل ال

بعبارة أخرى نطاق أو جمال اقتباس املؤسس الدستوري اجلزائري من النموذج الفرنسي أو 
  .لألوامر

  األول فرعال

  1958في الدستور الفرنسي لسنة  األوامر التشريعية

دستور نص على  أولكما سبق واشرنا كان   1958الدستور الفرنسي الصادر سنة  إن     
 أدت إىل ستور جاء نتيجة جمموعة من األحداثهذا األسلوب من التشريع، لكن هذا الد

األول سنعطي نبذة موجزة عن  عنصرألوامر التشريعية، فمن خالل الصدوره وكذا تبنيه ل
مركز من خالله إىل نتطرق سالثاين ف عنصرال أماستور صدور هذا الد إىل أدتاألحداث اليت 

  . األوامر التشريعية يف ظله
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  1958 الفرنسي لسنة دستورالاألحداث التي أدت إلى صدور : أوال

 التحريرحرب  إىل أساساعود ي 1958اخلامسة وصدور دستور  قيام اجلمهورية إن     
نية وحادثة قصف الطائرات الفرنسية لقرية سيدي يوسف التونسية اليت عجلت برحيل الوط

جانب األزمة السياسية اخلانقة اليت عصفت باحلكومة الفرنسية نتيجة  إىلاجلمهورية الرابعة، 
استحالة التعايش  إىل أدىلإلنقسام الذي حصل يف التمثيل السياسي داخل احلكومة، مما 

  .99السياسي واإلئتالف بني األحزاب

، 1958افريل  15يف   F.GAILLARDبسقوط حكومة  تأزمااد الوضع دز امث      
  P.PLIMLINحجبت اجلمعية الوطنية الثقة عن حكومته، وولت رئيسا للحكومة  اليت

للتفتيش جبدية عن حل الوقت  حانيتبع سياسة حتريرية يف اجلزائر، باعتبار انه  أن أرادالذي 
   .100سياسي للصراع اجلزائري

لكن هذا اإلجتاه اجلديد الذي اتبعته احلكومة اجلديدة ساهم يف تسريع هذا الصراع،      
الذي قام به العسكريون ضد احلكومة يف باريس،  1958ماي  13حيث أدى إىل مترد 

العسكريون الفرنسيون وقضوا لكن سرعان ما احتوى الديغوليون عصيان اجلزائر الذي نظمه 
  .على التمرد العسكري بسرعة

خيرج عن صمته الطويل،  أن 1958ماي  15وحىت يعجل ديغول باألحداث قرر يف      
  وانه  ةـــــــــــالصحف انه مستعد لتحمل مسؤولية احلكم يف اجلمهوري إىلليعلن مبوجب بيان سلم 

                                                             
99 -Cf. CHAGNOLLAUD D .  Droit constitutionnel Contemporain, Edition Sirey, Paris, 
1999, p.243. 
100 - Cf. BURDEAU G. Droit constitutionnel et institutions politiques, 15eme édition, 
L.G.D.J, Paris, 1972, p.420.  
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  .101منها عند توليه رئاسة احلكومةسوف يطالب بصالحيات واسعة خاصة التشريعية 

جوان من نفس السنة  03، ويف 1958جوان  01مث مت تنصيبه رئيسا للحكومة يف      
ضمن  التأسيسيةاجلمعية الوطنية على قانون دستوري مينح احلكومة ممارسة السلطة صادقت 

سبتمرب  28 الدستور الذي وافق عليه الشعب باستفتاء إعدادشروط ومبادئ معينة، وعليه مت 
  .102مادة 92، متضمنا 1958 أكتوبر 04يف  إصداره، ومت مطلقة بأغلبية 1958

، حيث توتعددت التفسريا والسياسينيوقد عرف هذا الدستور جدال كبريا بني الفقهاء      
بينما ذهب  ،على الطبيعة الربملانية للنظام املتبىن يف هذا الدستور 103جانب من الفقه أكد

أي انه نظام  النظام جاء يف مكانة وسطى بني الرئاسي والربملاين أنالقول  إىل 104آخرفريق 
نصف برملاين يتعايش مع نظام رئاسي احدمها معزول عن اآلخر، وقيام احدمها حمل اآلخر 

بوصف النظام بالرئاسي من  105وأخريا اجته فريق آخر من الفقه. ميكن حدوثه باستمرار
مت التأكيد على الطبيعة الرئاسية املتطرفة للنظام الذي مت  التخفيف من هذا النظام، وبالتايل

  .ظل هذا الدستور تبنيه يف

، 1958الدستور الفرنسي لسنة  إصدار إىل أدتل األحداث اليت مجمكانت هذه   إذا    
املفاهيم اجلديدة لنظام األوامر يف ظل هذا الدستور وكذا  واليةامل قرةمن خالل الف عرضسنف

  .الفرنسيالدستوري تبنيها من طرف املؤسس  إىل أدتاب اليت بتطورها واألس

                                                             
101 - Cf. ARDANT Ph. Institutions politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 1998, 
p.431. 
102 - Cf. CHAGNOLLAUD D.  op.cit, p.245. 
103 - Cf. DUVERGER M et JANUS, Les deux faces de l’accident, Paris, 1972, p.208, 

  .238مقتبس عن، إمساعيل الغزال، املرجع السابق، ص 
104 - Cf. MATHIOT  P, Etudes juridiques, p.12 

  .239مقتبس عن، إمساعيل الغزال، املرجع السابق، ص 
105 - Cf. PRELOT  M, op.cit., pp. 621-621. 
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  الفرنسي 1958مركز األوامر التشريعية في ظل دستور : ثانيا

، 1789بعد ثورة  إصدارهافرنسا قد عرفت مجلة من الدساتري مت  أنعلى الرغم من     
 أننص خيول للسلطة التنفيذية وحبجة الظروف اإلستثنائية  أيلكنها جاءت خالية كلها من 

  .تشرع بدل الربملان أو أنخترج على القانون 

، ورفض 1919- 1914القانون غري متنازع فيها حىت حرب  أولويةبقيت  ،من مث     
لكن نظرا لتسارع  .بسياسة التفويض التشريعي تأخذ أنالربملان يف السنوات األوىل للحرب 

فرنسا خالل  أصابتاألحداث خالل احلرب العاملية األوىل واملصاعب املالية واإلقتصادية اليت 
فرتة مابني احلربني، اضطر جملس الشيوخ وجملس النواب السماح للحكومة باعتبارها اجلهاز 

قانون على الفين الذي يستطيع مواجهة املشاكل بسرعة وحزم، بان تتخذ مراسيم هلا قوة ال
ا تع اعدة دفعات من شا هذا األسلوب يتطور واكتسب  وبدأ .ديل قوانني سارية العمل 

ال تزال من قبيل اإلستثناء يف التاريخ كانت هذه املراسيم   أنمراسيم تشريعية، غري اسم 
  .106الدستوري الفرنسي حبيث استقرت القاعدة على سيادة الربملان

اية اجلمهورية  ،1946وابتداء من سنة       ونظرا لإلستعمال املفرط هلذا األسلوب يف 
دستور هذه السنة موقفا سلبيا من املراسيم التشريعية، وهذا بنص املادة  واضعواختذ الثالثة 

تسن اجلمعية الوطنية وحدها القانون وال تستطيع تفويض :" منه اليت جاء فيها مايلي 13
ية الوطنية هي صاحبة السلطة الوحيدة لوضع اجلمع أنوذلك على اعتبار  ،"هذا احلق

  .القانون

  ادة ــــــــــــمن قبل املؤسسني الدستوريني لع إغفالاعتبار هذا اإلجراء  إىلهذا ما دفع البعض     

                                                             
.142اندريه هوريو، املرجع السابق، ص - 106  
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  .107سنة يف النظام الدستوري الفرنسي 20عمرها 

هؤالء املؤسسني  إرادةمن  أقوىكان   آنذاكضغط األحداث اليت عرفتها فرنسا  أن إال     
املراسيم التشريعية  إىلمتت العودة من جديد وبقوة  1954و 1953 يتوابتداء من سن
تطورا  أكثر أضحتقوانني حتويل سلطة التفويض  أنسالفة الذكر، ذلك  13خالفا للمادة 

  .108ودقة يف ظل اجلمهورية الرابعة

العودة صراحة  إىل 1958بواضعي دستور  أدىونتيجة لكثرة املراسيم اليت مت اختاذها،     
 أنتربيرهم يف ذلك منه، وقد كان  38وذلك يف نص املادة  ،التفويض التشريعي أسلوب إىل

ال  الربملان يستحيل عليه القيام بكامل العمل التشريعي، وبصورة اخص منذ اتساع ا
 وأخريا، اتقنية وتعقيد أكثر أصبحتاإلقتصادي مع وجوب مواكبة القواعد القانونية له واليت 

ال اإلقتصادي واملايل واليت قد  رغبة الربملان يف جتنب مسؤولية التدابري الواجب اختاذها يف ا
  .109تكون غري شعبية

تقلص دور الربملان يف عملية التشريع  1958وبصدور دستور  ،وبناء على ما ذكر سالفا     
القوانني اليت كانت له يف ظل اجلمهوريات السابقة، وهذا  إنتاجحد كبري، وفقد هيمنته يف  إىل
  .38اللجوء للتفويض التشريعي وبوترية متزايدة بفعل املادة  إىل أدىما 

تعديال  أضفى، انه قد 1958دستور الفرنسي لسنة ن الأميكن قوله بش فما عليه،و      
واليت كانت تقوم على  عميقا على املفاهيم اليت كانت تعرفها فرنسا قبل هذا الدستور،

السيادة الربملانية وتفوق القانون بشكل عام، حيث وزع هذا الدستور اإلختصاصات بني 
                                                             

107 - Cf. COTTERET J-M. Le pouvoir législatif en France, bibliothèque de droit publique, 
Paris, 1962, p.14. 
108- Cf. HAURIOU  A, GICQUEL  J,  GELARD  P. Droit constitutionnel et institutions 
politiques, 6 eme éd, édition Montchrestien, Paris, 1975, p.759. 
109 - Cf . COTTERET  J-M, op.cit., p.146. 
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 إطارهو خارج  ، وكل ما34صالحياته حمصورة بنص املادة  أصبحتاحلكومة والربملان الذي 
استحال على  إذا أما، 37القانون يعود للحكومة ويدخل يف جمال التنظيم طبقا للمادة 

من  38جاز له التفويض للحكومة للتشريع نيابة عنه استنادا للمادة  ،وظيفته أداءالربملان 
  .نفس الدستور

بالدستور الفرنسي كثريا  تأثراملؤسس الدستوري اجلزائري قد  أننا واشرنا وكما سبق ل     
من عمل تنا، ومنه سنعلى اعتبار انه موضوع دراس بأوامرالتشريع  بأسلوبوخاصة فيما تعلق 

على إجراء مقارنة بني أحكام الدستور الفرنسي والدساتري اجلزائرية املوايل  فرعخالل ال
  .املختلفة املنظمة لألوامر ملعرفة درجة تأثر املؤسس الدستوري اجلزائري بنظريه الفرنسي

  الثاني فرعال

  مدى تأثير النموذج الفرنسي للتشريع بأوامر على المؤسس الدستوري الجزائري 

 إىل 1963 دستور للبالد سنة أوللقد عرف النظام الدستوري اجلزائري منذ صدور      
ات ــدة تقلبــ، ع1989و 1976وري ــرورا بدستــم 1996عن دستور  غاية اإلعالن

  .التشريعيةورات يف جمال تنظيم الوظيفة ـــوتط

املؤسس الدستوري اجلزائري عند وضعه ألول مرة للقانون األساسي للبالد، قد اعتمد  إن    
ا  أن إال .1958كبري على دستور فرنسا لسنة حد   إىل ما مييز التجربة اجلزائرية عن نظري

د،  نظام احلزب الواح أساسقيام الدستور اجلزائري كان على   أنيف  أساساالفرنسية يتجلى 
واجهة حيكم من ورائها  إالهذا الدستور ويف الواقع العملي يف النظام اجلزائري ليس  أنكما 

 إىل وأحيانااحلزب واإلدارة واىل الشرطة  إىلحيركه رئيس الدولة مستندا  إدارينظام سياسي 
  .اجليش
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 نياجلزائري ينانه حىت وان اختفى نظام احلزب الواحد يف ظل الدستور إىل  ،در اإلشارةجتو      
نظرا لتبين التعددية احلزبية، بقيت نفس املمارسات واملضايقات اجتاه  1996و 1989لسنة 

 1989دستور  أنمع العلم  .احلزبية السلطة التشريعية، كما كانت عليه يف نظام األحادية
سبقته والدستور الذي جاء بعده مل ينص صراحة على التشريع  يتعلى خالف الدساتري ال

ذه هل املالحظ بالنسبة أنعلى  .إطالقههذا األسلوب متت ممارسته على  إال أن .ربأوام
، قوة القانونمتتعها باألوامر وان كانت تشرتك مع األوامر الصادرة طبقا للدستور من حيث 

ما ختتلفان من حيث جمال ومصدر كل منهما فاألوامر املتخذة طبقا للدستور يقتصر  .إال أ
ال التشريعي العائد للربملان أما النوع األخر من األوامر فتطال مجيع  تدخلها فقط يف ا

باإلضافة إىل ذلك فان مصدر األوامر الصادرة طبقا للدستور هي  .هذا األخرياختصاصات 
ا كانت السلطة املنتخبة واملمثلة يف رئيس اجلمهورية أما األوامر ا ألخرى فالواقع اثبت أ

الذي عرفته هذه من التشريع اجلديد كما أن هذا النوع . تصدر من قبل سلطة غري منتخبة
  . ال خيضع لرقابة أي جهازاملرحلة اإلنتقالية 

لس األعلى لألمن الصادر يف       ، قد تضمن 1992110يناير  14من مث، فإعالن ا
هذه اهليئة اليت منحت صالحية  ،عبارة عن هيئة معينةإنشاء جملس أعلى للدولة، وهو 

وقد بلغت عدد املراسيم . 02111- 92وذلك مبوجب املداولة رقم  تشريعيةالتشريع مبراسيم 
لس  أفريل  14مرسوما تشريعيا من الفرتة املمتدة من  29التشريعية الصادرة عن هذا ا

زروال رئيسا للدولة على إثر إعالن ومبجرد تعيني اليمني . 1994يناير  31إىل غاية  1992
لس األعلى لألمن بتاريخ  ، إنتقلت إليه مهمة التشريع بأوامر مبوجب 1994112يناير  31ا

                                                             
  .من الرسالة 9سالف الذكر، ص  -110
  .من الرسالة 9سالفة الذكر، ص  -111
  .1994يناير  31الصادرة يف  06ر عدد .ج -112
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وذلك إىل  113املتضمن نشر أرضية الوفاق الوطين 40-94من املرسوم الرئاسي  42املادة 
لس الوطين اإلنتقايل الذي أنش كما خوله احلق يف   4 ه ذات املرسوم يف مادتهأحني إقامة ا

ذا أصدر رئيس الدولة اليمني زروال حوايل . منه 25التشريع بأوامر طبقا للمادة  أمرا  13و
لس الوطين . 1994سبتمرب  28إىل  1994يناير  31من الفرتة املمتدة من  أما ا

 28ة من أمرا تشريعيا خالل الفرتة املمتد 62فقد بلغت عدد األوامر الصادرة عنه  ،اإلنتقايل
   .1997114ماي  18إىل  1994سبتمرب 

ظهور معيار جديد للتشريع تبعا لذلك، فاملالحظ أن هذه املرحلة اإلنتقالية قد عرفت       
لس  يف النظام القانوين اجلزائري يتمثل يف املراسيم التشريعية اليت كانت من اختصاص ا

لس األعلى للدولة، مع استبدال هذا املعيار بالتشريع  بأوامر وذلك من قبل رئيس الدولة مث ا
هذا املعيار الذي حل حمل املعيار القانوين للتشريع بأوامر لرئيس اجلمهورية، . الوطين اإلنتقايل
كان الغرض . املعيار القانوين األصيل للسلطة التشريعية صاحبة اإلختصاصوبالتايل حمل 

لس الشعيب األساسي منه مواجهة الفراغ الدستوري الذي جنم  عن إستقالة الرئيس وحل ا
لس األعلى لألمن بتوقيف اإلنتخابات التشريعية يف دورها الثاين   .الوطين، وقيام ا

                                                             
  .من الرسالة 9سالف الذكر، ص  -113
  :ألكثر تفصيل، انظر اجلدول اآليت   -114

المراسيم واألوامر التشريعيةعدد   الفترة الزمنية 
مرسوم تشريعي 29 1994 ينايرإىل  1992 أفريلمن    

أمرا 13 1994سبتمرب  إىل 1994يناير من    
أمرا 62 1997إىل ماي  1992من سبتمرب    

موع  104  ا
  www.joradp.dz  : ايلتخانة اجلرائد الرمسية، املوقع الاألمانة العامة للحكومة  :المصدر

ميمونة سعاد، أساليب تنظيم األوامر التشريعية يف اجلزائر، جملة اإلجتهاد للدراسات : ملزيد من املعلومات، راجع يف ذلك
وما  58ص العدد السادس، ، 2014، جوان سياسية، املركز اجلامعي متنراستواإلقتصادية، معهد احلقوق والعلوم الالقانونية 

  .يليها
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النظام الدستوري اجلزائري بالنموذج الفرنسي لألوامر  تأثرمدى  إىلسنتطرق لذا      
التشريعية، وذلك من خالل حتديد خمتلف األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف 

يف احلالة اإلستثنائية  أوسواء يف الوضع العادي  ة اجلزائرياتريالدسخمتلف ا احلاالت اليت حدد
تور ــــــــــاحلاصل بني الدس رــــــــــالتأثور الفرنسي ملعرفة مدى ــــــــــمقارنة مع احلاالت احملددة يف الدست
  .الفرنسي واجلزائري يف جمال األوامر

  أوامر تنصيب المؤسسات الدستورية: أوال

لقد متيز النظام الدستوري الفرنسي يف ظل اجلمهورية الرابعة باستمرار األزمات الوزارية،      
ا مل تنل األكثرية عند التصويت على القوانني دون انتظار  رد كو فكانت احلكومة تستقيل 
حجب الثقة عنها باألكثرية املطلقة، إىل جانب املشاكل اليت طرحت على النظام الدستوري 

تها خصوصا الثورة ومل ي ستطع إجياد حل هلا وفشل احلكومات الواحدة تلو األخرى يف جما
  .115واليت كانت السبب اجلوهري يف تفويض أركان اجلمهورية الرابعةاملبجلة اجلزائرية 

، األمر الذي 1958ماي  28استقالتها بتاريخ  Pierre Pfliminفقدمت حكومة      
لقيادة احلكومة اجلديدة، واليت " اجلنرال ديغول"دعوة  Réné Coteدفع رئيس اجلمهورية 

وبعد موافقة الربملان الفرنسي على تشكيلة . تعترب آخر حكومة يف ظل اجلمهورية الرابعة
تقدم ديغول مبشروع قانون دستوري خيص تعديل  1958جوان  01احلكومة اجلديدة بتاريخ 

جوان  03تعديل الدستور بتاريخ  واملتعلق بإجراءات 1946من دستور  60أحكام املادة 
والذي عمل على نقل اختصاص مراجعة الدستور من الربملان إىل احلكومة، ومن مث . 1958

  .116أصبحت احلكومة صاحبة اإلختصاص التأسيسي يف ظل هذه املراجعة

                                                             
.217امساعيل الغزال، املرجع السابق، ص  - 115  

116 - Cf. ARDANT  Ph, op.cit., p.414. 
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ا يف مشروع الدستور اجلديد،       فحددت املبادئ األساسية اليت جيب على احلكومة مراعا
واليت تتمثل يف اإلحتفاظ باإلقرتاع العام واملباشر كمصدر للسلطة، الفصل بني السلطات، 

تنظيم العالقة بني الدولة  وأخرياالربملان، استقالل السلطة القضائية،  أماممسؤولية احلكومة 
احلكومة اختاذ مجيع اإلجراءات التشريعية الضرورية حلياة األمة بواسطة  وإمكانية والشعب،

   .117ددة لوضع الدستوراحمل أشهراألوامر خالل مدة ستة 

مادة، من بينها ثالثة مواد  92صدر الدستور اجلديد متضمنا  1958 أكتوبر 04ويف      
لتنصيب املؤسسات  92هذه املواد وهي املادة  إحدىبعنوان األحكام اإلنتقالية، خصصت 

تتخذ يف جملس الوزراء : "، حيث كانت هذه املادة تنصأوامرالدستورية اجلديدة بواسطة 
هلا قوة القانون، اإلجراءات التشريعية الالزمة لتنصيب املؤسسات، ولضمان سري  بأوامر

املنصوص عليها يف الفقرة السلطات العامة حىت يتم قيام هذه املؤسسات يف خالل املدة 
للحكومة أن حتدد النظام اإلنتخايب للمجالس ويؤذن ). أشهر 4وهي ( 91األوىل من املادة 

  .118..."املنصوص عليها يف الدستور، بأوامر هلا قوة القانون 

قد كان اختاذ احلكومة هلذه األوامر مرتبط جبملة من الشروط الشكلية واملوضوعية اليت ل    
وجب اختاذ  ،فمن اجلانب الشكلي .شروع القانون الدستوري الذي قدمه ديغولنص عليها م

يف حاالت اإلستعجال حيث  إالهذه األوامر يف جملس الوزراء بعد استشارة جملس الدولة، 
                                                             

117 - Cf. ARDANT  Ph, op.cit., p.415. 
  :كمايلي 92جاء النص األصلي للمادة  - 118

« Les mesures législatives nécessaires a la mise en place des institutions et, jusqu’à cette 
mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en conseil des 
ministres, après avis du conseil d’état par ordonnances ayant la force de la loi. Pendant le 
délai prévu a l’alinéa 1 de l’article 91, le gouvernement est autorise a fixer par ordonnances 
ayant force de la loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues 
par la constitution. Pendant le même délai et dans les mêmes conditions,  le gouvernement 
pourra également prendre en toutes matières  Les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie 
de la nations, a la protection des citoyens ou a la sauvegarde des libertés ». Cf. 
DUVERGER M. Constitutions et document politiques, 4 ème éd, P.U.F, Paris, 1966, p.419.   
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لس الوزراء، وتغدو نافذة يف النظام القانوين مبجرد  إىلاختاذها دون احلاجة  أجيز العودة 
املقررة  أشهركما جيب على احلكومة بعد انتهاء مدة الستة . نشرها يف اجلريدة الرمسية

فقد  ،أما موضوعيا. عرض األوامر على مكتب الربملان للمصادقة عليهاإلصدار الدستور 
ال احملتجز للقانون احملدد بالتقاليد الدستورية استثىن القانون من دائرة تدخل األوامر ا

 .1789119وإعالن احلقوق الصادر يف  1946وديباجة دستور 

تضمنت تنظيم  120أمرا 321صدر ما يقارب سالفة الذكر  92وبناء على املادة      
تعلق باألحكام الفصل امل إلغاء إىلوانتهى التطور الدستوري  ،املؤسسات الدستورية اجلديدة

  .1995 أوت 04خالل التعديل الدستوري يف  92املادة  إلغاءاإلنتقالية، ومن مث 

فقد عرفت هي األخرى هذا النوع من األوامر وهي أوامر تنصيب  ،أما بالنسبة للجزائر     
املؤسسات الدستورية، حيث كانت أول إشارة هلذا النوع من األوامر يف دستور اجلزائر الصادر 

تتخذ اإلجراءات التشريعية : "منه مايلي 197جاء يف املادة  إذ، 1976نوفمرب  22يف 
ا يف الدستور بأوامر صادرة عن رئيس جملس الثـورة الضرورية لتنصيب اهليئات املنصوص عليهـ

لس الثورة وجملس الوزراء   ".ورئيس جملـس الوزراء، أثناء اجتماع 

ومن خالل هاته املادة، يتضح أن املؤسس الدستوري اجلزائري خول لرئيس جملس الثورة      
 متوقـد . يهـا يف الدستورسلطة اختاذ األوامر التشريعية الضـرورية لتنصيب اهليئات املنصوص عل

  ر ـــــــنوفمب 22خ ــــــــــــدار الدستور بتاريـــــــــرة املمتدة من إصـــــــــخالل الفت 197121استعمال املادة 

                                                             
119 - Cf. BURDEAU  G, Op.cit., p.422. 
120 - Cf. COMBAY  J-P. La loi organique dans la constitution 1958, R.D.P, Paris, 1989, 
n°5, p.1412. 

:1976من دستور  197انظر اجلدول اآليت الذي يبني عدد األوامر اليت ترتبت عن استعمال املادة  - 121  
 الفترة الزمنية عدد األوامر

1977مارس  05إىل  1976نوفمرب  22من  35  
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لس الشعيب الوطين يف دورة الربيـع يف  1976   . 1977122مارس  5إىل غاية انعقاد ا

العـودة ثانية هلذا النوع من األوامر، إذ نصت  1996نوفمرب  16قد نتج  عن دستور ل     
تتوىل اهليئة التشريعية القائمة عند إصدار : "بقوهلااألحكام االنتقالية  ه علىمن 179املادة 

هذا الدستور وإىل غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس اجلمهورية بعد انتهاء هذه املهمة وإىل غاية 
لس الشعيب الوطين، مهمة ال تشريع بأوامـر مبا يف  ذلك املسائل اليت أصبحت انتخاب ا

  ".تدخل ضمن القوانني العضوية

ا أوكلت سلطة التشريع للمجلس الوطين االنتقايل بواسطة       يتضح من هذه املادة أ
، لتنتقل إلـى رئيس 1997األوامر إىل غاية انتهاء عهدته املقررة يف منتصف شهر ماي 

لس الشعيب الوطين، هذا األخري الذي أوكلت له اجلمهورية الذي يتـوالها إىل  حني انتخاب ا
  . 123ممارسة السلطة التشريعية وحده كاملة إىل غاية تنصيب جملس األمة 

لس الوطين االنتقايل سلطة التشريع بأوامر       بناء على هذه األحكام االنتقالية توىل ا
  ها ـــــــــتل اليت يتـم تنظيمـــــــل باألخص يف املسائــــــلسن األحكام اخلاصة بتنظيـم السلطات، وتدخ

  

                                                                                                                                                                                         
األمانة العامة للحكومة: لمصدرا=  

www.joradp.dz 
لس الشعيب بتاريخ  -122 .يف دورة الربيع 1977مارس  5وأول انعقاد له كان بتاريخ ، 1977فرباير  25مت انتخاب ا   

123- « Ces dispositions appellent les remarques suivantes: d’une par l’autorité investie du 
pouvoir législatif demeure l’instance législative en place qui est le c.n.t  jusqu'à la fin de 
son mandat qui en principe se situe vers la mi-mai . D’autre part , jusqu'à l’élection de 
l’assemblée populaire nationale ,  le Président de la République est investi du pouvoir de 
légiférer par ordonnance a l’instar du conseil national de transition. 
Et enfin après l’élection des membres de l’APN, cette dernière assurera la plénitude du 
pouvoir législatif jusqu’à l’installation du conseil de la nation ». Cf. MEKAMCHA G, 
op.cit., p.68.   
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ذه األحكام إىل غايـة ربيع    .1997124مبوجب قانون عضوي، وقد استمـر العمل 

ذا يكون املؤسس الدستوري اجلزائري قد اعتمد نفس األسلوب الذي كان موجودا يف     
مع فارق بسيط يف املدة اليت مت منه،  92وبالضبط املادة  1958لسنة  الدستور الفرنسي

ففي ظل دستور اجلزائر  .وكذا فارق يف اجلهة املصدرة لألوامر العمل فيها باألحكام اإلنتقالية
 5فاستمرت املدة حوايل  1996بعد صدور دستور  أما، أشهر 3دامت املدة  1976لسنة 
أما عن اجلهة  .أشهرحدد املدة دستوريا بأربع ، على عكس الدستور الفرنسي الذي أشهر

دستور اجلزائر  يف حني أن .فقد جتسدت يف الدستور الفرنسي يف احلكومة ،املصدرة لألوامر
لس  1996لس الثورة وحبلول دستور  فقد خصصها 1976لسنة  متثلت أوال يف ا

    .الوطين اإلنتقايل مث انتقل األمر إىل رئيس اجلمهورية

عن النوع الثاين من األوامر اليت اعتنقها املؤسس الدستوري اجلزائري يف دستور  أما     
من  38منه، واليت تأثر من خالهلا باملادة  58يف نص املادة  وهي األوامر التفويضية 1963

                 .يف العنصر املوايل فسندرسها، 1958الدستور الفرنسي لسنة 

  األوامر التفويضية: ثانيا

تفويض  إىلاستنادا  إالهذا النوع من األوامر املتخذ من قبل رئيس اجلمهورية ال يتم  إن     
من الربملان صاحب اإلختصاص األصلي للوظيفة التشريعية، حيث خيول له هذا التفويض 

                                                             
   :1996من دستور  179انظر، اجلدول اآليت الذي نبني من خالله عدد األوامر املتخذة تطبيقا للمادة  -124

 الفترة الزمنية عدد األوامر
1997ماي  18إىل  1996نوفمرب  16من  23  

األمانة العامة للحكومة: المصدر  
www.joradp.dz 
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دستوريا ملدة معينة ولغاية حمددة ويف مواضيع معينة التشريع نيابة عن الربملان الذي له حق 
  .رفض هذه األوامرقبول أو 

، حيث 1958فان هذا الصنف من األوامر قد نص عليه الدستور الفرنسي لسنة  ،ومنه     
جيوز للحكومة يف سبيل : "أنه منه واليت تنص على 38التفويض التشريعي بنص املادة  أباح

ة تنفيذ برناجمها أن تطلب من الربملان اإلذن هلا يف أن تتخذ بأوامر تصدرها يف خالل مد
حمدودة تدابري مما يدخل عادة يف نطاق القوانني، وتصدر هذه األوامر من  جملس الوزراء بعد 
ا تصبح الغية إذا مل يعرض  اخذ رأي جملس الدولة وتصبح نافذة من تاريخ نشرها، على أ
اية املدة احملددة يف قانون التفويض،  مشروع القانون اخلاص بإقرارها على الربملان قبل 

هاء الفرتة املذكورة يف الفقرة األوىل ال جيوز تعديل األوامر اليت تنظم جماالت تدخل يف وبانت
تطبيق هلذه املادة مبوجب قانون التفويض  أولوقد كان  .125"النطاق التشريعي إال بقانون

مجلة  بأوامرتتخذ  أنطبقا له الربملان للحكومة  أجاز 1960فرباير  04التشريعي الصادر يف 
السالم واألمن  وإقرارمن اإلجراءات الالزمة لضمان استقرار النظام ومحاية الدولة والدستور 

ا  إبانيف اجلزائر    .ضد اإلستعمار الفرنسيثور

                                                             

مأخوذ عن موقع اجلمعية الوطنية (كما يلي   1958من الدستور الفرنسي لسنة  38جاء النص األصلي للمادة  -125
  ):http://www.assemblee-nationale.fr: الفرنسية التايل

    « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement 
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres 
après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent 
caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la 
date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. 
À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne 
peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine 
législatif ».  
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اذ ــــــــــة حق اختـــــــــمينح لرئيس اجلمهوري 1963ة ـــدستور هلا لسن أولفكان  ،عن اجلزائر أما     
جيوز ": أنه ، واليت كانت تنص علىمنه 58وذلك استنادا لنص املادة  ،األوامر التفويضية

لس الوطين التفويض له ملدة حمددة قصد اختاذ تدابري ذات  لرئيس اجلمهورية  أن يطلب من ا
صبغة تشريعيـة عن طريق أوامر تشريعية تتخـذ يف نطاق جملس الـوزراء وتعرض على مصادقـة 

لس يف اجـل ثالثة أشهـ   ".را

ر مت بناء على اتفاقيات ال للتشريع بأواماستعم أول أنلكن املالحظ بالنسبة للجزائر      
ايفيان وليس وفقا للدستور ألن اجلزائر أصال مل تكن مستقلة يف تلك الفرتة، حيث صدر 

تسيري الشؤون العامة مة املؤقتة مهالـذي أوكل السلطة التنفيذية  1962مارس  19مرسوم 
فاستعملت هذه السلطة لتجسيد ذلك قـرارات عرفت  .افظة على النظام العاماحملو زائر باجل

وذلك بتقرير  ،وقد قام هذا املرسوم بتحديد مهمة انتهـاء هذه السلطة" األوامر"بتسمية 
 20ولكنها استمرت يف العمل إىل  1962جويلية 1املصري الذي يتم االستفتاء حوله بتاريخ 

لس الوطين التاسيسي إنتخابتاريخ  1962 سبتمرب   .126ا

منه مت تـنظيم األوامر اليت  58ومن خالل املادة  1963 سبتمرب 10 مث جاء دستور      
والذي مسح للسلطة التنفيذية املؤقتـة بإصدار  1962مارس  19اختذت بناء على مرسوم 

فلم يقع ولو ملرة واحدة، وذلك راجع  58أما تطبيق املادة . أوامر لتسيري شؤون تلك الفرتة
ويال بسبب جتميده من قبل رئيس مل يعمر ط 1963إىل أن الدستور اجلزائري لسنة 

بعـد مرور ثالثة وعشرون  59طبقا للمـادة ة االستثنائية وذلك مبناسبة إعالنه احلال ،اجلمهورية
                                                             

:انظر، اجلدول اآليت الذي يبني عدد األوامر املتخذة من قبل السلطة التنفيذية املؤقتة - 126  
 الفترة الزمنية عدد األوامر

1962إىل سبتمرب  1962من مارس  02  
  .16ص املرجع السابق، ، بوكرا ادريس: المصدر
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ة كل السلطات يا تويل رئيس اجلمهور لية ترتب عنها عموهذه احلال. وريوما من إصدار الدست
ا إىل غاية اإلطاحةريعيةالتنفيـذية والتش برئيس اجلمهورية املنتخب يف  ، واستمر العمل 

  .  1965 جـوان 19ري بتاريخ االنقالب العسك

اجلزائرية يظهر مدى التطابق الكبري  58الفرنسية و 38وبتفقدنا لنص املادتني  ،لكن      
  :127يليفيمابينها ناملوجود بينهما خاصة فيما تعلق بضوابط التفويض التشريعي، واليت س

   :الظرف الداعي لطلب التفويض -1

ا  1963من الدستور اجلزائـري امللغى لسنة   58يتضح لنا من خالل استقراء املـادة       أ
منحت سلطة تقديرية لرئيس اجلمهورية لطلب التفويض ومل حيدد هذا الطلب حبالة معينة 

يع القول بان املؤسس غيـر أن الدارس لتلك املرحلة اليت وضع فيـها الدستور، يستط. بالذات
ليمكن رئيس اجلمهوريـة بان يلجا عند الضرورة للتشريع  58الدستوري جـاء بأحكام املادة 

ومن مث، ميكـن للرئيس أن يرجع طلب التفويـض إىل اإلجـراءات العادية  . اإلستعجايل
حلوال ء أن األمور تتطلب اوذلك حتت غط ،ء للمؤسسة التشريعيةللمجلس أي السري البطـي

إضافة إىل حداثة الدولة اجلزائرية واحلاجة إىل بناء قانـون وطين مما يفرتض معه قيـام  ،مستعجلة
فمن خالل استقراء أحكـام  ،ذلكل زيادة. حالة من االستعجال والضرورة لطلب التفويض

ليمهد من  ،58أدرج ضمن تلك القواعـد الدستوريـة املـادة  ؤسسالدستـور، نلمس بان امل
  .منه 59ادة كم امل، وذلك حبيق إىل تقرير احلالة االستثنائيةهلا الطر خال

                                                             
، ص 2005، الطبعة الثالثة ، دار اهلدى ، اجلزائر، ) نشأة وفقها وتشريعا(ر اجلزائري ، الدستو انظر، عبد اهللا بوقفة -127

؛ 244- 234عبد اهللا بوقفة، أساليب ممارسة السلطة يف النظام السياسي اجلزائري، املرجع السابق، ص  ؛وما تليها 137
ي، اإلسكندرية، مصر، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للقرارات اإلدارية، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامع

رات اإلدارية، الطبعة السادسة، دار الفكر العريب، القاهرة، سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرا ؛203، 2008
  .505مصر، ص
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فهي األخرى مل تنص صراحة على الظرف  ،من الدستور الفرنسي 38أما بالنسبة للمادة     
الداعي لطلب احلكومة التفويض من الربملان ملمارسة الوظيفة التشريعية عن طريق األوامر، إال 

جويلية  04انه وبالرجوع إىل األوامر التفويضية املمنوحة من قبل الربملان الفرنسي ابتداء من 
 23، مث ارتفع عددها إىل 128يضياقانونا تفو  22اليت بلغ عددها  1988إىل سنة  1960

قانونا  25، 1994، ووصل عددها إىل غاية أول يناير 1990129قانونا تفويضيا سنة 
وبناء على هذه القوانني التفويضية  .2001130قانونا تفويضيا إىل غاية  30مث  ،تفويضيا

 ومن بني .131أمرا منها فقط 35أمرا، صادق الربملان الفرنسي على  187أصدرت احلكومة 
املواضيع اليت نظمتها هذه األوامر، احملافظة على النظام يف اجلزائر، تسوية مركز بعض األقاليم 

ة األزمــــــــفيما وراء البح ادي ـــات اإلجتماعية، إجراءات تتعلق بإصالح النظام اإلقتصــــــــــر، جما
 38عملي لنص املادة وعليه، فان التطبيق ال. 132واإلجتماعي، حتديد املقاطعات اإلنتخابية

ة أزمة سياسية ا   من الدستور الفرنسي يثبت أن اللجوء إىل هذا النوع من األوامر كانت 
  .أو قضايا مستعجلة لربح الوقت

   :طلب التفويض -2

يشرتط على اهليئة التنفيذيـة بان يتوىل شخصيـا  1963كان املؤسس الدستوري لسنة       
لـس الوطين، لكي يشرع عن طريق األوامر التفويضية . رئيس اجلمهوريـة طلب تفويض من ا

                                                             
128 - Cf. BURDEAU  G, op.cit., p.595. 
129 - Cf. AUBY  J- M et  DUCOS  R. Droit constitutionnel, tome 1, 5eme éd, Sirey, Paris, 
p.115. 
130 - Cf. GELARDE  P et MEUNIER  J. Droit constitutionnel et institutions politiques, 3eme 

éd, Montchrestien, Paris, 2001, p.234. 
131- Cf. CHANTEBOUT  B. Droit constitutionnel, 18eme éd, Armand Colin, Paris, 2001, 
p.540. 
132 - Cf. GICQUEL J et HAURIOU A. Droit constitutionnel et institutions politiques, 
Montchrestien, Paris, 1985, p.817. 
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كان أن يتنـازل املشرع تلقائيـا عـن جزء من سلطتـه التشريعية لصاحل ا  الن من الصعوبـة مب
ويفهم من ذلك أن الربملان بوسعه  .لب ذلك جمـسد السلـطة التنفيذيةيطـ املنفذ، دون أن

دستوريا أن خيول السلطة التنفيذية إمكانية التشريع يف بعض املسائل اليت ترجع باألساس إىل 
ال القانوين إىل حني، لكنه يتوجب على املنفـذ إقناع املشرع بان يرفع يده مؤقتا عن  ا

  .احلكومة أن تشرع فيها بواسطـة األوامر التفويضيةاملواضيـع اليت ترغب 

من دستورها بان اللجوء إىل األوامر  38نص املادة  منفالظاهر  ،أما بالنسبة لفرنسا     
لكن بناء على طلب  ،إال إذا رخص الربملان ذلك مبوجب قانون التفويضال يتم التفويضية 

  .من احلكومة قصد تنفيذ براجمها

   :133قانون التفويض -3

من الدستور  38وكذا املادة  1963بالرغم من أن املؤسس الدستـوري اجلزائري لسنة      
ومنه، . إال أن املبدأ يفرتض صدور قانـون من الربملان ،شكـل هذا التفويض االفرنسي مل حيدد

فإن الرخصة الربملانيـة ملمارسة الوظيفـة التشريعية تنتج عن التصويت على مشروع قانـون 
التفويض املقدم من ممثل السلطة التنفيذيـة، وللربملان كامل السيادة يف املوافقة أو رفض 

  .التفويض

بط منح احلكومة صكـا على بياض، وإمنا البد من توافر ضوا إن قانون التفويض ال يعين    
  :معينة فيه وهي تتمثل فيما يلي

  
                                                             

يعترب قانون التفويض الوسيلة القانونية أو الرتخيص القانوين الصادر من الربملان لتمكني رئيس اجلمهورية من إختاذ تدابري  -133
  .ذات صبغة تشريعية يف نطاق جملس الوزراء وذلك خالل مدة حمددة يف الزمان

Cf. ERRARD J-P. L’article 38 de la constitution de 4 octobre 1958 et la vie république, 
R.D.P, Paris, 1958, p.259 . 
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  : تحديد الهدف من قانون التفويض -ا

ض، ــــــــــد اهلدف من طلب التفويـــــسكت عن حتدي 1963بيد أن الدستـور اجلزائـري لسنة     
الهذا ما يفيد ترك سلطة تقديرية لرئيس اجلمهوريـة  خيتلف  إال أن األمر. 134يف هـذا ا

للمؤسس الدستوري الفرنسي، حيث حدد اهلدف من طلب احلكومة التفويض من  بالنسبة
انه جيوز للحكومة أن تطلب من الربملان الرتخيص هلا باختاذ  38الربملان، إذ ذكرت املادة 
  .أوامر مبناسبة تنفيذ برناجمها

  : تحديد محل التفويض -ب

مبا أن مبدأ التفويض يتطلب صدور قانـون، إذن فيفتـرض على النواب حتديد موضوعه،      
حيث أن إذ ال ميكن لرئيـس اجلمهورية أو احلكومة يف فرنسا أن يشرع بطالقة يف جمال القانون 

الفرنسية ال يقع إال على القوانني العادية دون العضوية وهو ما قرره  38تطبيق نص املادة 
لس الد وترتيبـا على صدور . 1982135جانفي  05ستوري الفرنسي يف قراره الصادر يف ا

يئة املذكورة جمال قانون التفويض حتدد املوضوعات اليت يفـوض فيها الربملـان لكي ال حتتكر اهل
كما يستوجب أن يكون التحديد دقيقـا وواضحا، أي تفادي تلك الصياغة   .القانون برمته

  .البا ما تؤدي إىل منح الرئيـس سلطـات كثيـرة وواسعةالعامة غري املركزة، وغ

مل حيدد جماال  1963لكن ما جتـدر اإلشارة إليه أن املؤسس الدستـوري اجلزائـري لسنـة       
الذي حدد جمال الربملان على سبيل  1958للقانون على خالف الدستور الفرنسي لسنة 

تجز جمموعـة من املواضيع صراحة الختصـاص اح ،ولكن يف املقابل .منه 34احلصر يف املادة 

                                                             
  .139، املرجع السابق، )نشأة، فقها، تشريعا(عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائري  - 134

135 - Cf. LECLERCQ  C. Droit constitutionnel et institutions politiques, 10eme éd, Litec, 
Paris, 1999, p.534.  
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لس الوطين وذلك بالنظـر ألمهيتها البالغـة وعليه، فالتفويض فيها غري جائـز وإال فقد . ا
املادة (قانـون االنتخابات : وتنحصر هذه املواضيع فيما يلي. التخصيص واالحتجاز أمهيته

موعـات اإلداريـة ، حت)35املادة (، النظام الداخلي للمجلـس الوطين )29 ، ) 9املادة (ديد ا
، )20املادة (، احلق النقـايب وحق اإلضراب )15املادة (قانـون العقوبـات واإلجراءات اجلزائيـة 

لس األعـلى للقضاء  ، ومنـه فما يتعدى هذه املواضيـع واليت تكون )66املادة (اختصاص ا
لس الوطين ميكن التفويض فيها   . 136من اختصاص ا

عندما قام حبجز  1963ما ميكن قوله يف هذا الصـدد هو أن املؤسس الدستـوري لسنة     
وإمنا ، ل قانون فقط مل يكن وليد الصدفةهذه االختصاصات للربملان اليت ينظمها من خال

فإذا بدأنا . هذا احلجز عائد إىل األمهية اليت حيوزها كل موضـوع من املواضيع سالفة الـذكر
وهو قانون االنتخابات هذا القانـون املنظـم للعملية االنتخابيـة واليت تعترب أهم  بأول موضوع

وسيلة يف إدارة شؤون احلكـم والتأثري يف رسم السياسة العامة وتعزيز الدميقراطيـة وحكم 
وهو  ،أما عن النظـام الداخلي للمجلس الوطين. القانون وكذا كفالة احرتام حقوق اإلنسان

أمهيته عن قانون االنتخابات ذلك ألنه جيسد خمتلف التدابري والقرارات ذات  موضوع ال تقل
لس من خالل حتديد احلقوق والواجبات ويف املقابل الطبيعة الداخلية املتعلقة بسيـر  عمل ا

فهذا النظـام هو  ،وبعبارة أدق .خالفات املرتكبة من قبل النواباجلزاءات والعقوبات ضد امل
لسالتوازنات الالضابط ملختلف  موعـات . سياسيـة اليت وضعت يف هذا ا وفيما يتعلق با

يوجب حتديدها هي األخرى من قبل الربملان  1963اإلدارية فقد كان دستور اجلزائر لسنة 
موعات يف الوالية مبوجب قانون، وقد متثلت ا  .والبلدية  هذه ا لكن ما ميز هذه املرحلة أ

                                                             
انظر، سعاد ميمونة، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، مذكرة ماجستري يف قانون اإلدارة احمللية، كلية احلقوق والعلوم  - 136

  .48، ص 2011- 2010السياسية، جامعة تلمسان، 
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ا جديدا عما كانت تعرفه اجلزائر إبان االستعمار الفرنسي نظـرا مل تشمل تنظيما إداري
  . 137للظروف االقتصادية والسياسية الصعبة

ا قانون العقوبات من ردع للمجرمني وحماولة منع و       نظرا لألمهية الكربى اليت يتمتع 
الواجب إتباعها من اجلرائـم قبل وقوعها وكذا قانون اإلجراءات اجلزائيـة الذي حيدد اإلجراءات 

اجل جعـل قانـون العقوبات موضع التنفيـذ، باإلضافـة إىل احلـق النقايب واحلـق يف اإلضراب 
لس األعلى للقضاء املنـاط به إدارة وتسيري واإلشـراف على  باعتبارمها من أهم احلقوق، وا

يم هذه املواضيع املسار املهين للقضاة، كل هذا كان من أهم األسباب اليت كانت تلزم تنظ
  .مبوجب قانون صادر عن الربملان ال غري

وعليه، فإن املؤسس الدستوري اجلزائري عندما كان ال يسمح للسلطة التنفيذية جمسدة      
يف رئيس اجلمهورية مبمارسة الوظيفـة التشريعيـة إال بعد احلصول على تفويض من قبل الربملان  

ىل أن التفويض املمنـوح من قبل هذا األخري ال كان قد فعل عني الصواب، وذلك راجع إ
ا التشريعيـة لرئيس اجلمهورية بل  ،يرتتب عليه تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصا

تتنازل عن جزء من هذه االختصاصات واليت تقوم بتحديدها يف قانون التفويض، على 
مارسة كل االختصاصات عكس الدستـور اجلزائري احلايل الذي مسح لرئيس اجلمهورية مب

ة من ــــــــــت حالــر إذا وقعــــــــــــــر مبوجب أوامـــددة على سبيل احلصــالتشريعية املمنوحة للربملان واحمل
  .138احلاالت املنصوص عليها يف هذا الدستور

  

                                                             
  .49، املرجع السابق، ص سعاد ميمونة، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر -137
لس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان -138 ، أما بعد هذا التعديل 2016قبل التعديل الدستوري لسنة  حالة شغور ا

  .يف احلالة االستثنائيةوأخريا  ،أصبح الوضع بني العطل الربملانية
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  : تحديد مدة التفويض – ج

جيب أن يكون قانون  مبا أن هذا التفويض التشريعي استثناء يرد على األصل العام     
التفويض الصادر عن الربملان حمدد مبدة زمنية منصوص عليها صراحة يف قانون التفويض كما 

واهلدف  .من الدستور الفرنسي 38واملادة  1963من دستور اجلزائر لسنة  58ألزمت املادة 
وقد أصاب  ،من هذا القيد هو أن حيـول دون إطـالق يد السلطة التنفيذية يف جمال القانـون

املؤسس الدستـوري حني نص على هذا القيد بقوله لفرتة زمنية حمدودة، حيث ال يفرتض 
  .139التفويض الدائم يف أية مسالة حىت خبصوص النيابة عن األمة أي متثيل األمة مدى احلياة

لفرتة مينع على الربملان أن يستخدم سلطاته التشريعيـة خالل هذه ا ،ومن ناحية أخرى      
وهذا  .ول من قبل رئيس اجلمهوريةوح وإال مت االعرتاض بعـدم القبيتعارض والتفويض املمن مبا

فإذا رخص الربملان للحكومة اختاذ األوامر يف جماالت أو ميادين  ،ما هو مأخوذ به يف فرنسا
معينة، فانه ال يستطيع أن يشرع يف امليدان الذي فوض فيه خالل مدة التفويض، وان فعل 

ارض مع ـــــــــــللحكومة احلق يف اإلعرتاض بعدم القبول على أي اقرتاح أو تعديل يتع ذلك، فان
لس الدستوري مبقتضى املادة إىلالتفويض السابق، بطلب    .41140 ا

  :الموافقة على قانون التفويض -د

الثابت أن التفويض بالتشريع يصدر يف شكل قانون عن الربملان، مبعىن جيري التصويت       
كان يأخذ مببدأ األغلبية   1963عليه من قبل هذا األخري، ومبا أن الدستور اجلزائري لسنة 

العادية اليت يوافق مبقتضاها على أي قانـون، فيخضع قانون التفويـض هو اآلخر للتصويت 

                                                             
  .236اجلزائري، املرجع السابق، ص عبد اهللا بوقفة، أساليب ممارسة السلطة يف النظام السياسي  - 139

140  - Cf. DUVERGER  M.  Institutions politiques et  droit constitutionnel, P.U.F, Paris, 
1972, p.719. 
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لس الوطينـــــــة ألعضـــــــــــة أو البسيطــــــديباألغلبية العا ا يف ــــــــوهي نفس األغلبية املأخوذ . اء ا
ال بالنسبة للقوانني العادية اليت تعترب احملل  1958الدستور الفرنسي لسنة  الوحيد أو ا

  .ألوامر التفويضيةإلختاذ ا

  :المدة الزمنية الالزمة إليداع األوامر التفويضية لدى البرلمان -4

ور ـــــــــمن دست 58لقد كانت تتحدد املـدة الزمنية الالزمة إليداع هذه األوامر طبقا للمادة      
بثالثة أشهر، وعليه، إن األوامر اليت مل يقم رئيس اجلمهوريـة بإيداعها لدى الربملـان  1963

جزاء ذلك يف الدستور، ومـادام أن الربملان مل يبني موقفه منها أي مل يوافـق ويف ظل غياب 
، ألن ريـضاء اإلداعليها أو يلغيها لعدم عرضها عليه، فتبقى أعمـاال إداريـة ختضـع لرقابـة الق

القول بغري ذلك وبالنظر ملا قد ترتبه هذه األوامر من حقوق ومراكز قانونية لألفراد من يوم 
  .141فسيؤثر هذا تأثريا مباشـرا على الغري حسن النيةصدورها 

من الدستور الفرنسي، فقد نصت صراحة على أن األوامر  38أما بالنسبة للمادة      
أن تعرض مشروع القانون  على هذه األخرية جيبالتفويضية املتخذة من قبل احلكومة، 

اية املدة احملددة يف    .قانون التفويض، وإال تصبح الغيةاخلاص بإقرارها على الربملان قبل 

   :المصادقة على األوامر التفويضية -5

لس على يشرتط ضرورة مص      يتـم  ، ومنه)املناقشة فالتصويت(ر التفويضية األوامادقة ا
لس  التصويت عليها مثلها مثل قانون التفويض أو أي قانون آخر باألغلبية العادية ألعضاء ا

ا األغلبية الوحيدة اليت كان يشرتطها املؤسـس الدستوري اجلزائري يف دستور الوطين باعتبـار أ
  .ونفس الوضع بالنسبة للدستور الفرنسي. للموافقة على أي قانون 1963

                                                             
  .51سعاد ميمونة، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، املرجع السابق، ص  - 141
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بالنسبة لفرنسا انه ليس من الضروري أن يصوت الربملان ويصادق أكثر املالحظ إال أن     
ا ولو اختذ الربملان موقف الصمت منها، منذ  مباشرة على األوامر، ومن مث يستمر العمل 
تاريخ إيداع مشروع املصادقة من قبل احلكومة، وهذه القاعدة املتبعة تسمح للربملان جتنب 

  .        ددة إلختاذ األوامر، فال ميكن تعديلها إال عن طريق قواننيوعند انتهاء املدة احمل. املسؤولية

  :اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء -6

دور ــــص 1963من دستـور  58ادة ـــــــلقد كان املؤسس الدستـوري اجلزائري يشتـرط يف املـ     
هذه األوامر يف جملس الـوزراء، بدون مشاركـة أو استشارة أي هيئة أخرى، وبذلك توىل رئيـس 
الدولة بوصفه جمسد وحدوية السلطة التنفيذية التوقيع شخصيا عليها، وإصدارهـا ونشرها يف 

  . اجلريدة الرمسية وذلك حسب الوجه املبني يف الدستور

ور الفرنسي أن تصدر األوامر من جملس الوزراء لكن من الدست 38وقد اشرتطت املادة     
كما أن احلكمة من توقيع رئيس اجلمهورية شخصيا . بعد األخذ برأي جملس الدولة الفرنسي

على األمر التفويضي ال يكفل فقط تقدير مدى مالءمته، وإمنا ميتد ليخول له احلق يف عرض 
  : تبيان ذلك نذكر املثال اآليتول. األوامـر على الربملان من اجل املوافقة عليها

التوقيع على عدد من األوامر  François Mitterrandلقد رفض الرئيس الراحل      
والثانية بتقسيم املقاطعات ) 1986جويلية  13(خبوصصة املؤسسات  تتعلق األوىل

 17(والثالثة بتعديل ساعـات العمل ) 1986أكتوبـر  2(االنتخابية للجمعيـة الوطنيـة يف 
، حينها جلا رئيـس احلكومة آنذاك جاك شـرياك إىل اإلجراءات العادية لسن )1986ديسمرب 

  .142القوانني من اجل تنظيم أحكام األوامر اليت رفض الرئيس توقيعها

                                                             
142-Cf. GICQUEL  J. Le droit constitutionnel et institution politique, Delta, 16eme éd, Paris, 
2000, p.594. 
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ة ــــــوري اجلزائري لسنــــــــــس الدستــــــــــاط املعروضة يتضح لنا بان املؤســــــــــــوبناء على هذه النق     
التشابه الكبري  بدليل ،1958لسنة من الدستور الفرنسي  38كان وفيا لنص املادة  1963

  .بني املادتني

وهي األوامر الصادرة ومل تعرفه فرنسا من األوامر الذي عرفته اجلزائر  لثعن النوع الثا أما     
يف غياب الربملان، وحىت وان تغريت طريقة التشريع باألوامر يف الدساتري اجلزائرية بعد دستور 

فالبد علينا ألوامر، بافيما يتعلق حد كبري  إىلالذي كان مطابقا للدستور الفرنسي  1963
مبا هو معمول به يف  املؤسس الدستوري اجلزائري متأثرابعض النقاط اليت سار عليها  إبرازمن 

  .الدستور الفرنسي

  في غياب البرلمان بأوامرحالة التشريع : ثالثا

، توىل جملس 1965جوان  19بعد اإلطاحة برئيس اجلمهوريـة امحد بـن بلة  يف انقالب      
 – 65أمر رقم  : نذكر الثـورة مهمة التشريع عن طريق األوامر، حيث صدرت جمموعة منها

، املتضمن تشكيل احلكومة الضرورية لسري أجهزة 1965143يوليو  10الصادر يف  182
ومبوجب هذا األمر قام جملس الثورة بتفويض هذه احلكومة باعتباره  .الدولة وحلماية األمة

مجلة من  الختاذهاصاحب السيادة  للفتـرة احلالية وريثمـا يتم املصادقة على دستور البالد 
من األمر سابق الذكر إما يف  6و 5اإلجراءات، وتكـون هذه اإلجراءات وحسب املادتني 

  . شكل أوامر أو مراسيم

أصبحت األوامر تتخذ من قبل رئيس اجلمهورية بني دورات  1976وبصدور دستور       
اهلواري بومدين الراحل لكن املالحظ بان الرئيس . منه 153انعقاد الربملان طبقا لنص املادة 

                                                             
  .سالف الذكر -143
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ا استخدم أسلوب التشريع بأوامر كإجراء عادي وليس استثنائي لتسيري شؤون الدولة، وهذا م
  .997144اليت بلغ عددها و يف هذه الفرتة يتجلى من عدد األوامر املتخذة 

نص دستوري مينح رئيس  أول 1976دستور اجلزائر لسنة من  153لقد كانت املادة     
فيما بني دورات انعقاد الربملان الذي كان مكونا يف ذلك  بأوامراجلمهورية حق التشريع 

لس الشعيب الوطين، وقد : جاء يف نص هذه املادة ما يلي الوقت من جملس واحد هو ا
 مرأواللمجلس الشعيب الوطين عن طريق  وأخرىيشرع فيما بني دورة  أنلرئيس اجلمهورية "

لس الشعيب الوطين يف  لكن هذه املادة مت تعديلها ". ورة مقبلةد أولتعرض على موافقة ا
لرئيس : "كما يلي  وأصبحت 1988نوفمرب  03على اثر التعديل الدستوري الذي وقع يف 

لس الشعيب الوطين،  ، بناء على اقرتاح من رئيس بأمريشرع  أناجلمهورية، فيما بني دوريت ا
لس الشعيب الوطين يف وتعرض احلكومة النصوص الصادرة . احلكومة  أولذه الكيفية على ا

  ".دورة الحقة ليوافق عليها

 1996من دستور  124املادة  إىل 1976من دستور  153مث انتقلت صياغة املادة      
 أنلرئيس اجلمهورية : "أنه هذه األخرية على كانت تنصحيث  ، 2016 ه يف سنةقبل تعديل

لس الشعيب الوطين  بأوامريشرع  ويعرض رئيس . بني دوريت الربملان أويف حالة شغور ا

                                                             
  :لتفصيل أكثر، انظر اجلدول اآليت -144

  
  عدد األوامر  الفترة الزمنية

  940  1976إىل نوفمرب  1965من جوان 
  57  1989إىل جانفي  1976من ديسمرب 

موع   997  ا
األمانة العامة للحكومة خانة اجلرائد الرمسية،                                                                  :المصدر

  www.joradp.dz: على املوقع التايل
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تعد . دورة له لتوافق عليها أولكل غرفة من الربملان يف   اختذها علىاجلمهورية النصوص اليت 
، 2016 سنة وعلى إثر تعديل الدستور يف ".... الغية األوامر اليت ال يوافق عليها الربملان

صياغة الفقرة األوىل من املادة أيضا لتتغري ، 142إىل املادة  124إنتقلت صياغة املادة 
بإضافة شروط  ،2016 سنة يفالواقع التعديل الدستوري نفس إثر على سالفة الذكر  124

أخرى للتشريع بأوامر يف غياب الربملان وهي ضرورة وجود مسائل عاجلة، وكذا ضرورة األخذ 
لرئيس اجلمهورية أن : "بنصهاوذلك س الدولة قبل اختاذ هذا النوع من األوامر، برأي جمل

لس الشعيب الوطين أو خالل العطل  يشرع بأوامر يف مسائل عاجلة يف حالة شغور ا
  ...."الربملانية، بعد األخذ برأي جملس الدولة 

من النظام  95وكذا نص املادة  1976من دستور  146برجوعنا لنص املادة و       
يتضح بان املؤسس الدستوري اجلزائري كان  1977الداخلي للمجلس الشعيب الوطين لسنة 

لس الشعيب الوطين يف دورتني حيدد  يف السنة تدوم كل واحدة منها عاديتني فرتات انعقاد ا
من دستور فرنسا لسنة  28ا مع ما كانت تنص عليه املادة على األكثر، وهذا متاشي أشهر 3

واليت حددت هي األخرى فرتات انعقاد الربملان يف دورتني عاديتني مدة الدورة األوىل  1958
لكن هذه املقاربة بني النصني تغريت يف الصيغة الثانية للمادة . يوما 90يوما والثانية  80
 إالاجتماع الربملان ال يتم  أنتنص على  تأصبححيث  1995بعد تعديلها يف سنة  28

ا    .145حىت شهر جوان أكتوبرمن شهر  تبدأ أشهر 9يف دورة واحدة مد

يف املادة  2016وإىل غاية تعديل  1996لسنة هذا وقد نص الدستور اجلزائري      
، مع حتديد مدة  وأخرىفيما بني دورة  بأوامرعلى حق رئيس اجلمهورية يف التشريع  ،124

                                                             
مذكرة ماجستري يف امحد بومدين، التشريع بأوامر يف النظام الدستوري اجلزائري مقارنة بالنظامني الفرنسي واملصري،  - 145

  .75، ص 2006-2005القانون العام، معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركز اجلامعي سعيدة، 
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هذا التحديد اقرتب من  أنويبدو  .همن 118على األقل طبقا للمادة  أشهر بأربعةكل دورة 
وذلك من  ،1995 سنةمن الدستور الفرنسي املعدلة  28التحديد املنصوص عليه يف املادة 

  .يف الدستور الفرنسي يف السنة أشهرحيث املدة اإلمجالية لفرتة انعقاد الربملان واحملددة بتسعة 

من دستور  118ليأيت التعديل الدستوري اجلزائري األخري وباألخص لنص املادة      
مواكبا  ،همن 135نتقلت بدورها يف ظل هذا التعديل إىل املادة ا، هذه املادة اليت 1996

حيث أصبح الربملان اجلزائري جيتمع يف دورة ، 28للتعديل الدستوري الفرنسي لنص املادة 
قليال عن مدة انعقاد ولو اختلفت قد  ة هذه الدورةإن كانت مدو  ،عادية واحدة يف السنة

أشهر على  10 حددت املدة ب ،وعليه .وكذا عن بداية سريان هذه املدة الربملان الفرنسي
سالفة الذكر  135وقد أضافت املادة . األقل تبتدئ يف يوم العمل الثاين من شهر سبتمرب

أشهر بطلب من الوزير األول أليام  10ان وهي إمكانية متديد مدة الدورة العادية للربمل
  .معدودة فقط وذلك بغرض اإلنتهاء من دراسة نقطة يف جدول األعمال

هذا األخري  حكرا علىوهذا ما يبني بان حتديد احلد األقصى ملدة انعقاد الربملان مل يعد      
يتجاوز احلد األقصى ل، ويف كلىت احلالتني لن من صالحيات الوزير األو أصبح أيضا وإمنا 

 12-16القانون  أكد عليهما  ذلك. بضعة أيام أو أياما معدودة عن مدة الدورة العادية
لس الشعيب الوطين وجملس األمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما  احملدد لتنظيم ا

 2016متاشيا مع التعديل الدستوري لسنة  منه 2فقرة  4وبالضبط املادة  ،146وبني احلكومة
شهر على شاكلة إضافة وخاصة ب للربملان احلد األقصى ملدة الدورة العادية تضمن حتديدت مل

كما هو   فقط أيام معدودةحتديد احلد األقصى بارتبط ، بل 02- 99 للقانون النص القدمي

                                                             
، 2016غشت  28الصادرة يف  50ر عدد .، ج2016غشت  25املؤرخ يف  12- 16القانون العضوي انظر،  -146

   .1999مارس  9الصادرة يف  15ر عدد .ج، 02-99امللغي للقانون العضوي 
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باإلنتهاء من  2016املعدل يف  1996من دستور  2فقرة  135ظاهر من نص املادة 
   .دراسة جدول أعمال الدورة

من الدستور اجلزائري احلايل  142من نص املادة أيضا يتضح لنا  ،زيادة على ذلك      
منه عندما  38مؤسسنا الدستوري بنظريه الفرنسي يف املادة  تأثرمدى ، 124وقبلها املادة 

صراحة بان األوامر اليت يرفضها الربملان بعد عرضها عليه تعد الغية، عكس دستور  أضاف
التقارب بني املادتني جتلى  أنكما   ،الشأنحرية رئيس اجلمهورية يف هذا  أطلقالذي  1976

  .من خالل النص يف كليهما على وجوب اختاذ األوامر يف جملس الوزراء

 بأن ،بعد تعديلها أييف صيغتها الثانية  1976من دستور  153 لتؤكد املادة     
الفرنسية  38اقتباس من املادة  إالإلختصاص الذي منح للحكومة استنادا هلذه املادة ما هو ا

  .بأوامريف جمال التشريع  أساسياللحكومة دورا  أعطتاليت كانت قد 

املؤسس الدستوري اجلزائري يف الدساتري  أنبناء على ما تقدم، فانه على الرغم من      
 1976من دستور  153احدث تعديالت عميقة يف املادة  قد 1963الالحقة لدستور 

وبعد هذا التعديل أضحت  2016 ه يف سنةقبل تعديل 1996من دستور  124واملادة 
 على نوع جديد من األوامر مل جنده يف الدستور الفرنسي وهي اخاصة بنصه، 142املادة 
من الدستور الفرنسي لسنة  أخرىومواد  38املادة  أن إالالصادرة يف غياب الربملان،  األوامر

   .بقيت تؤثر واىل حد كبري يف املؤسس الدستوري اجلزائري 1958

من  138واليت يقابلها نص املادة  1996من دستور  120وبعودتنا لنص املادة       
ا  2016الدستور بعد تعديله يف سنة  وهي اليت نصت على النوع  ،ةاألخري ما قبل يف فقر

الواقع على املؤسس الدستوري اجلزائري  التأثريسنالحظ بان  ،لألوامر وهي األوامر املالية الرابع
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 1963قد عاد مرة أخرى وبدرجة كبرية كما كان احلال عليه يف دستور  من نظريه الفرنسي
  .سي يف جمال العمل باألوامر التفويضيةالذي ميكن اعتباره وفيا للدستور الفرن

  األوامر المالية: رابعا

 أنمنه على حق الربملان بصفته ممثال للشعب  47لقد نص الدستور الفرنسي يف املادة       
ا إال، 147يناقش ويصوت على قانون املالية قيدته مبدة معينة يتوجب خالهلا التصويت على  أ

لس النواب يوما 70هذا القانون حددت ب   15يوما وجملس الشيوخ  40، حيث يكون 
لسني، وعند انقضاء هذه املهلة من دون  15 أمايوما  يوما املتبقية فهي لإلحاالت بني ا

  .تشريعي أمرعن طريق  إصداره إىلتصويت الربملان على القانون، تلجا احلكومة 

يوما  40 أصبحتقد مبوجب قانون عضوي، و  1971وقد عدلت هذه املادة يف       
لس الشيوخ و 20و) جملس النواب(للجمعية العامة  لسني،  أيام 10يوما  لإلحالة بني ا

  .مع اإلبقاء على املهلة اإلمجالية كما كانت

                                                             
 بينهم   وقع الذي للصراع نتيجة أنه غري امللوك، اختصاص من مضى فيما املايل  التشريع وبالتايل املالية السلطة كانت  لقد - 147
 املايل، التشريع يف االختصاص صاحبة وأصبحت الربملانات إىل السلطة هذه انتقلت بريطانيا يف خاصة الشعب ممثلي وبني

 مباشرة وسيلة بركات، أمحد ذلك، يف راجع .عليها واملصادقة الدولة مبيزانية املتعلقة القوانني مشاريع دراسة طريق عن وذلك
 جوان ورقلة، جامعة والقانون، السياسة دفاتر جملة القانون، صنع جمال يف التشريعية السلطة إلختصاص اجلمهورية رئيس

 .166  ص ،01 العدد ،2009

ا  تبعا لذلك أصبحت     الصالحية املالية من أقدم صالحيات الربملان، وكانت بداية أكثر أمهية من الصالحية التشريعية بل إ
، غري أن اإلجتاه املعاصر يف النظم "ال ضريبة بدون موافقة ممثلي الشعب"يف ظهور النظام التمثيلي تطبيقا ملبدأ  األساس

وهذا اإلجتاه بدا يتبلور . للربملان مبنع النواب من زيادة النفقات إرضاء لناخبيهمالدميقراطية اجته حنو احلد من الصالحيات املالية 
  :حيث حد من السلطة املالية للربملان يف ثالث جماالت هي 1958يف اجلمهورية الفرنسية الرابعة وأكده دستور 

الحية احلكومة يف نشر امليزانية مبرسوم حال ص -إلغاء املبادرة الربملانية يف النفقات العامة -احلد من مبدأ ختصيص امليزانية -
  :وملزيد من املعلومات انظر. أيام 7التأخر يف إقرارها خالل مدة 

Cf. PRELOT  M et BOULOUIS  J. Institutions politiques et droit constitutionnel, 7eme éd,  
Dalloz, Paris, 1978,  p.533. 
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سالف الذكر وذلك فقد سلك نفس النهج  ،ري اجلزائريعن املؤسس الدستو  أما      
 لدى إيداعهيوما من تاريخ  75للمصادقة على قانون املالية ب  إمجاليةبتحديده مهلة 

لس الشعيب الوطين يف مدة   20يف اجل يوما مث جملس األمة  47 أقصاهاالربملان، بداية با
للبت يف  أيام 8يوما، ويف حالة خالف بني الغرفتني يتاح للجنة املتساوية األعضاء اجل 

دة دون مصادقة من الربملان يقع على رئيس اجلمهورية ويف حالة انقضاء املدة احملد .شانه
  .أمرقانون املالية مبوجب مشروع  إصدارعاتق 

ومن مث، يظهر لنا جليا مدى التوافق بني النصني الفرنسي واجلزائري من حيث حتديد      
 إذا بأمرهذا القانون  إصدارمدة زمنية للربملان للمصادقة على قانون املالية، وكذا من وجوب 

  .جدوى أيانقضت املدة دون 

 1996اجلزائري لسنة طبقا للدستور  بأوامريشرع  أنكان من حق رئيس اجلمهورية   وإذا    
هذا  .حالة الضرورة انيشرتطوالقضاء الفقه  رغم أن ،يف الظروف العاديةقبل تعديله مؤخرا 

باشرتاطه توافر  2016الوضع الذي استدركه املؤسس الدستوري اجلزائري على إثر تعديل 
فان هذا . مسائل عاجلة يف حالة غياب الربملان ختول رئيس اجلمهورية حق التشريع بأوامر

ا قد اليت املنظمة بنصوص الدستور و الظروف اإلستثنائية بعض احلق قد الزمه حىت يف  متر 
عند اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية وذلك بغرض بإمكانه اختاذ تدابري تشريعية  الدولة، إذ
  . مواجهتها

  األوامر الصادرة في الحالة اإلستثنائية: خامسا

ا الدولنائية احد أهم الظروف غري العاديتشكل احلالة االستث     ة، ة اليت ميكن أن متر 
  ة على حقوق ــــــــدة خاصـــــع، وذلك على خمتلف األصعليهاتب ة اليت ترت ار اخلطري ــــــوكذلك اآلث
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  .األفراد

اليت تقـرر  1958ا لعام من دستور فرنس 16ئية إىل املادة ويعود أصل احلالة االستثنا    
، ورجع مضمون هذه املادة إىل خطاب 1961ابريـل   23استخدامها يف قضية اجلزائر يف 

حيث أكد على ضرورة متتع رئيس اجلمهورية  1946جوان 16اجلنرال ديغول بتاريخ 
  . 148بالسلطات االستثنائية خاصة يف الظروف اليت تعد خطرية

يف جمال احلقوق واحلريات، كان السبب يف إثارة ضجة  16إن خطورة استعمال املادة      
      فقهية كبرية يف فرنسا مل تعرفها أي مادة أخرى من مواد الدستور الفرنسي، سواء احلايل

ا تعد مبثابة تنظيم شامل يواجه فرتات األزمات مواجهة ختتلف  أو الدساتري السابقة، ذلك أ
جذريا عن املواجهات العادية، هلذا فان الفقه الفرنسي يف مجلته ذهب إىل القول بان تطبيق 

يؤدي إىل تركيز سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية يف يد رئيس  16املادة 
  .149الدولة

سبتمرب  29ابريل و 23وقد استخدمت هذه املادة ملرة واحدة يف الفرتة املمتدة بني     
اجلزائر واعتقال وزير األشغال العمومية من قبل الضباط الفرنسيني يف  أحداثعقب  1961
ال التشريعي املخصص  وقرارا مس 18صدر الرئيس أ أنحيث ترتب عن ذلك  ،اجلزائر ا

   .150من الدستور الفرنسي 34للربملان يف املادة 

                                                             
.87، ص 2007اجلزائر،  الوظيفية بني احلكومة والربملان، ديوان املطبوعات اجلامعية،انظر، عقيلة خرباشي، العالقة  -148  

.130عمر فهمي حلمي، املرجع السابق، ص  - 149  
.18، ص ، املرجع السابقنصر الدين بن طيفور -150  
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 ،احلالة االستثنائية كلها رئيس اجلمهورية سلطة تقرير 151لقد منحت الدساتري اجلزائريةو      
بعد هذا  142، وهي املادة 2016قبل تعديل  1996من دستور  124لكن املادة 

لرئيس اجلمهورية بالتشريـع بأوامر خالل اإلعالن عن أضافت شيئا آخر إذ مسحت التعديل، 
  .هذه احلالة

من  16من الدستور اجلزائري احلايل قد اتفقت مع املادة  142ان املادة ب املالحظ    
عند اإلعالن عن احلالة  بأوامرالدستور الفرنسي يف السماح لرئيس اجلمهورية بالتشريع 

  .اإلستثنائية

اليت أضحت املادة من الدستور اجلزائري  93 ةبني املاداإلتفاق قد حصل  أنكما        
يف وجوب استشارة رئيس الفرنسي  من نظريه 16واملادة ، 2016إثر تعديل سنة  107

لس األعلى لألمن والشخصيات كالوزير األول   .اجلمهورية لبعض اهليئات كا

احلالة  إىلاللجوء  أسبابتعلق بتحديد  واىل جانب هذا، يوجد توافق بني النصني فيما      
ا أو الهلااستق أواإلستثنائية، وهي اشرتاط خطر يهدد مؤسسات الدولة  ومن .  سالمة ترا

حيث اآلثار املرتتبة على النصني، فكالمها مينحان سلطات تشريعية وتنفيذية واسعة لرئيس 
  .اجلمهورية ملواجهة هذه الظروف

منه يتضح لنا بان املؤسس  11152املادة  إىلوبالرجوع للدستور الفرنسي وبالضبط      
انه مسح  أيالدستوري قد اعتنق نوعا آخر من األوامر تتخذ بناء على تفويض استفتائي، 

                                                             
من  107وكذا املادة  1989من دستور  87واملادة  1976من دستور  120واملادة  1963من دستور  59املادة  -151

.2016بعد تعديله يف  1996دستور    

جيوز لرئيس اجلمهورية، بناء على إقرتاح من احلكومة : "على مايلي 1958من الدستور الفرنسي لسنة  11 تنص املادة -152
ملان، أو بناء على طلب من جملسي الربملان مت نشره يف اجلريدة الرمسية، أن يعرض لإلستفتاء الشعيب أي خالل انعقاد جلسة الرب 



88 
 

تفويضية لكن استنادا للقوانني اإلستفتائية اليت يقرها الشعب  أوامر إصدارلرئيس اجلمهورية 
لتدخل من الدستور الفرنسي سلطة رئيس اجلمهورية يف ا 11قيدت املادة وقد . يف اإلستفتاء

                                                                                                                                                                                         
قانون حكومي يتضمن تنظيم السلطات العامة أو اإلصالحات املتعلقة بالسياسة اإلقتصادية أو اإلجتماعية لألمة، = 

بالتصديق على معاهدة، واليت بالرغم من عدم تعارضها مع وباخلدمات العامة اليت تساهم يف ذلك، أو يهدف إىل التفويض 
حني يتم تنظيم اإلستفتاء الشعيب بناء على اقرتاح من احلكومة، تعرض هذه . الدستور قد تؤثر على سري عمل املؤسسات

الفقرة األوىل مببادرة  ميكن إجراء إستفتاء شعيب حول املوضوع املذكور يف. األخرية بيانا أمام كل من جملسي الربملان يتبعه نقاش
تتخذ هذه املبادرة شكل إقرتاح . من مخس عدد أعضاء الربملان وبدعم من عشر عدد الناخبني املسجلني يف السجل اإلنتخايب

إن الشروط اليت يتم من . قانون مقدم من عضو، وجيب أال تطبق على إلغاء حكم قانوين صدر قبل أقل من سنة واحدة
لس الدستوري أحكام الفقرة السابقة، منصوص عليها يف  خالهلا تقدمي املبادرة بالقانون، وكذلك تلك اليت يراقب مبوجبها ا

يف حال مل تتم مناقشة إقرتاح قانون مقدم من عضو من قبل جملسي الربملان يف املدة احملددة يف القانون . قانون أساسي
يف حال مل يكن قرار الشعب الفرنسي يف اإلستفتاء . اء الشعيباألساسي، يتعني على رئيس اجلمهورية أن يعرضه على اإلستفت

الشعيب مؤيدا ملشروع قانون خاص مقدم من عضو فإنه ال ميكن تقدمي أي اقرتاح إلجراء استفتاء شعيب جديد حول املوضوع 
ح قانون مقدم من عضو، إذا أسفر اإلستفتاء عن إقرار مشروع أو إقرتا . نفسه إال بعد إنقضاء مدة عامني من تاريخ اإلقرتاع

وقد جاء النص األصلي  ". يقوم رئيس اجلمهورية بإصدار القانون خالل اخلمسة عشر يوما اليت تلي إعالن نتائج اإلستفتاء
  ):/http://www.assemblee-nationale.fr: مأخوذ عن موقع اجلمعية الوطنية الفرنسية التايل(للمادة كما يلي 

Article 11 de la constitution Française 1958 : « Le Président de la République, sur 
proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe 
des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout 
projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la 
politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics 
qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à 
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le 
référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque 
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Un référendum portant sur un objet 
mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres 
du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. 
Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet 
l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Les 
conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle 
le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si 
la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la 
loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. Lorsque la 
proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de 
référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai 
de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du 
projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les 
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation ». 
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يقدم مشروع القانون   أن وعة من الشروط، تتجلى يف ضرورة يف ميدان التشريع مبجم
بناء على اقرتاح مشرتك  أودورات انعقاد الربملان  أثناءلإلستفتاء بناء على اقرتاح احلكومة 
على أن هذه املبادرة مت نشره يف اجلريدة الرمسية،  الشيوخصادر عن اجلمعية الوطنية وجملس 

قد اشرتط أن تصدر من  2008 جويلية 23يف ووفقا للتعديل الدستوري الفرنسي األخري 
  .مخس عدد أعضاء الربملان وتدعم من عشر عدد الناخبني املسجلني يف السجل اإلنتخايب

يعرض  أنانه باستطاعة رئيس اجلمهورية  11عن موضوع اإلستفتاء فقد قررت املادة  أما     
يتضمن املوافقة على اتفاقية  أوعلى اإلستفتاء كل مشروع قانون يقضي بتنظيم السلطات 

تؤثر على سري  أوتناقض الدستور  أنحالة اإلذن بالتصديق على املعاهدة، دون  أومجاعية 
كل مشروع   1995 أوت 04التعديل الدستوري الفرنسي يف  أضافو . املؤسسات الدستورية

   .تتصل بالسياسية اإلقتصادية واإلجتماعية واملرافق العامة لألمة بإصالحاتقانون يقضي 

توافرت الشروط السابقة ووافق الشعب على مشروع القانون حمل اإلستفتاء،  فإذاإذن،      
يوما من تاريخ املوافقة، ودون عرضه على  15يف خالل الفرنسي يصدره رئيس اجلمهورية 

لس الدستوري للتحقق من دستوريته باعتباره صادرا  أوإلقراره،  املوافقة على الربملان على ا
السلطة والسيادة، كما يتوىل رئيس اجلمهورية تطبيقه عن طريق  من الشعب صاحب

  .153األوامر

الدولة تفويضا بشأن تعديل يف هذا اإلطار رفض الشعب الفرنسي منح رئيس      
لس الشيوخ واحلكم احمللي مبوجب أوام   اء الذيــــــــــر، على إثر اإلستفتـــاإلختصاص التشريعي 

                                                             
  النهضة العربية، انظر، عبد العظيم عبد السالم، الدور التشريعي لرئيس اجلمهورية يف النظام املختلط، الطبعة األوىل، دار  -153

  .170، ص 1996اإلسكندرية، مصر، 
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  .154، وكان هذا السبب وراء إعتزال دجيول ملنصب الرئاسة1969ماي  27وقع يف  

وال دستور اعتنق هذا النوع من  هفاملالحظ بأن ،خمتلف الدساتري اجلزائرية إنطالقا من      
إال انه  .أي أن يلجا رئيس اجلمهورية إىل الشعب للسماح له بالتشريع بواسطة األوامر األوامر

ا ال 1996من دستور  77وطبقا لنص املادة  اليت و  2016 تعديلها يفعاشرة قبل يف فقر
ا الثامنة 91إىل املادة انتقلت  فبإمكان رئيس  ،2016سنة بعد تعديل الدستور  يف فقر

اجلمهورية أن يستشري الشعب يف كل قضية ذات أمهية وطنية عن طريق اإلستفتاء، وعليه فقد 
أمر يريد أن يتدخل رئيس احلصول على موافقة الشعب حول يكون موضوع اإلستفتاء 

هذا اإلحتمال غري وارد بتاتا ولكن  .اجلمهورية من خالله يف اإلختصاص التشريعي للربملان
يف  بأوامراملؤسس الدستوري اجلزائري قد منح رئيس اجلمهورية احلق يف التشريع  إذا كان

  .إذا ما حدثت مسائل عاجلة يف أثناء غيابهغياب الربملان 

دف هذه فمن خالل       املقارنة بني الدستور الفرنسي وخمتلف الدساتري اجلزائرية وذلك 
معرفة درجة تأثر املؤسس الدستوري اجلزائري بنظريه الفرنسي يف جمال األوامر التشريعية، 
اتضح لنا بان املؤسس الدستوري اجلزائري قد جعل من النموذج الفرنسي لألوامر منطلقا له، 

، خاصة 1996احلايل لسنة  غاية الدستور إىل 1963بالد عام وهذا منذ الدستور األول لل
لكن . من حيث الضوابط واألحكام الدستورية مع بعض اإلختالف يف التفاصيل واإلجراءات

سامهت هي  أخرىعامل النموذج الفرنسي لألوامر مل يكن املؤثر الوحيد بل هناك عوامل 
  .ساتري اليت عرفتها اجلزائرظم الداألخرى يف تبين هذا األسلوب وترسيخه يف مع

  

                                                             
 انظر، أمحد عبد اللطيف إبراهيم السيد، الصالحيات التشريعية للسلطة التنفيذية، الطبعة األوىل، مكتبة القانون -154

  .33، ص 2014الرياض، اململكة العربية السعودية، واإلقتصاد، 
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  الثاني طلبالم

  أخرىعوامل 

يف جمال األوامر إن التطور الوظيفي للسلطة التنفيذية ممثلة يف اجلزائر برئيس اجلمهورية     
النموذج الفرنسي لألوامر تأثري له أسباب أخرى ومربرات وعوامل خمتلفة إضافة إىل التشريعية، 

 كأداةالذي كان مبثابة املنطلق للمؤسس الدستوري اجلزائري إلدراج هذا األسلوب من التشريع  
 فرعال(يف جمموعة عملية وعلمية  إمجاهلاالنصوص القانونية، هذه العوامل ميكن  إنتاجفعالة يف 

  ).الثاين فرعال(سياسية ودستورية  أخرىوجمموعة ) األول

  األول فرعال

  عوامل عملية وعلمية

تمع األثر الكبري يف عدم تطابق التقسيم        لقد كان للتطور العلمي الكبري الذي شهده ا
، وبالتايل مل ومنها اجلزائر العضوي مع التقسيم الوظيفي للسلطات العامة يف الدولة احلديثة

كبريا إذا   بطءاليت تعرف  ختتص الربملانات وحدها بالوظيفة التشريعية أنيكن من املمكن 
، وان يقتصر عمل السلطة التنفيذية على جمرد التنفيذ، وبذلك مورست من قبل الربملان

وذلك يف شكل  أخرىمن اختصاص سلطة  أصالهي  بأعمالهذه األخرية تقوم  أصبحت
   .أوامر ألسباب عملية وعلمية سنحاول شرحها على التوايل

  عوامل عملية : أوال

الفصل بني  مبدأاملبادئ اليت تقوم عليها األنظمة السياسية املعاصرة هو  أهممن      
السياسي القانوين الذي يقضي بان توجد يف الدولة ثالث سلطات  املبدأالسلطات، هذا 
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ختتص كل واحدة باختصاصات معينة، سلطة تشريعية مهمتها التشريع، سلطة تنفيذية 
 املبدألكن هذا . فصل يف املنازعات املعروضة عليهاقضائية مهمتها ال وأخرىمهمتها التنفيذ 

مدى  إىلتطبيقه عمليا وذلك بالنظر  أساليبفتنوعت تبعا لذلك  ،اختلفت الدول يف تفسريه
تمع من دولة  أنكما . وأخرىالعالقة بني كل سلطة  كانت حارسة  تغري وظائف الدولة يف ا

 إىل أدى،  شىت أنواع احلياة اإلجتماعيةيف دولة متدخلة إىلمتارس فقط الوظائف التقليدية 
ا خربة كبرية يف مواجهة متطلبات  حتمل السلطة التنفيذية تبعات هذا التغيري بسبب اكتسا

  .العصر

  :عملي لمبدأ الفصل بين السلطاتالتطبيق ال -1

يف مؤلفه  وضوح بأكثرالفصل بني السلطات  مبدألقد كان الفقيه مونتسكيو قد تناول      
تركيز مجيع  أنهذا الفقيه  رأىوقد  ،1748سنة  بإصدارهالذي قام " روح القوانني"الشهري 

اإلستبداد وبالتايل  إىلذلك بيؤدي  أنهيئة واحدة من شانه  أوالسلطات يف يد فرد واحد 
باستقرائه من التاريخ  الرأيهذا  إىلوتوصل مونتسكيو  .وإهدارهااملساس حبريات األفراد 

ا، انه يف كل مرة يتم فيها جتميع السلطات يف قبضة فرد   الذي ابرز حقيقة عملية مسلما 
الديكتاتورية واإلستبداد، وبالتبعية ختتفي حريات هيئة واحدة تكون النتيجة هي سيادة  أو

  . 155األفراد

حقيقية حلقوق األفراد  الفصل بني السلطات كضمانة مبدأهلذا قام الفقيه باقرتاح     
م،  التشريعية، ( بتقسيم وتوزيع سلطات الدولة الثالث إالمن ذلك  ملجأال  بأنه فرأىوحريا

سلطة  أولكل هيئة  املبدأفيكون وفقا هلذا  .على هيئات مستقلة ومتوازنة) التنفيذية، القضائية

                                                             
زائري، مذكرة ماجستري يف القانون الدستوري، كلية ميلود ذبيح، مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري اجل - 155

  .6، ص 2006احلقوق، جامعة باتنة، أفريل 
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ا يف حدود ما هو مرسوم هلا من  من السلطات الثالث السلطة التقريرية اخلاصة 
ل ـــــــــــــــــــــــيكون لكل سلطة وسائ أناختصاصات ووظائف دستورا قانونا وتنظيما، كما انه جيب 

  .156االحنرافلتقييد السلطة األخرى ومنعها من 

الفصل بني السلطات الذي نادى  ملبدأري لكن الدساتري املختلفة وقفت من هذا التفس     
، فالبعض منها تبنت التفسري اخلاطئ للمبدأ وطبقت نظام به مونتسكيو مواقف متباينة

، وتعرف 157الواليات املتحدة األمريكية دستورالفصل بني السلطات، وأقدم مثال على ذلك 
والبعض اآلخر من الدساتري تنكرت للمبدأ كلية وطبقت نظام  .هذه النظم بالنظم الرئاسية

والبعض اآلخر من  .اإلندماج بني السلطات وهي النظم املعروفة باسم حكومة اجلمعية
الدساتري وهو األغلب أخذت بفكرة الفصل بني السلطات مع التعاون فيما بينهما، وهي 

  .158النظم اليت تعرف بالنظم الربملانية

مع مطلع القرن العشرين، وما طرا على وظيفة الدولة من تطور واتساع نشاطها يف انه  إال    
االت وتدخلها يف العديد من  الذي جنم األفراد املختلفة، والتطور الدستوري  أنشطةخمتلف ا

ختويل السلطة التنفيذية قدرا كبريا من  إىلعنه وجود األحزاب السياسية، دفع بعض الدول 
ازات عن السلطة التشريعية، سامهت يف بروز دور السلطة التنفيذية وتقوية السلطات واإلمتي

نظرية  أسساهتزاز  إىل أدتكل هذه العوامل . مركزها وهيمنتها على مقاليد األمور يف الدولة
الفصل بني السلطات، واختالل توازن العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية لصاحل هاته 

                                                             
  .7ميلود ذبيح، املرجع السابق، صانظر،  -156
مرة، وآخر تعديالته كان يف سنة  27، املعدل 1787سبتمرب  17دستور الواليات املتحدة األمريكية الصادر يف  -157

  :الشيوخ األمريكي، نقال عن موقع جملس 1992
www.congress.gov/civics/constitution_item/constitution.htm  

انظر، سيد خليل هيكل، الفقه الدستوري التقليدي والفقه اإلسالمي من بناء وتنظيم الدولة، دار النهضة العربية،  -158
  .199، ص 1989القاهرة، مصر، 
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ات ـــــــــــــبنظام الفصل بني السلطات يف اشد صوره كالوالي أخذتلدول اليت األخرية، حىت يف ا
  .159املتحدة األمريكية

الفصل بني السلطات  مببدأمع انه اقر  1996ويف ظل دستور  160يف اجلزائر أما      
يف سلطة الربملان  إقرارهباعتماده عالقات تكامل ورقابة متبادلة بينهما، وذلك من خالل 

احلكومة وحتديده آلليات ممارسة هذه الرقابة، ورقابة السلطة التنفيذية على  أعمالالرقابة على 
انه جعل لرئيس اجلمهورية الكلمة  إالثنائية السلطة التنفيذية،  إىلالربملان باإلضافة  أعمال

ص حد تقلي إىلالعليا يف ميزان السلطات خاصة يف الظروف اإلستثنائية، بل وصل األمر 
  .وظيفة املشرع وحتديد جماالت معينة للتشريع فيها

الركائز األساسية اليت تعتمد  إحدىالفصل بني السلطات هو  مبدأفان  ،فتبعا لذلك     
عليها فكرة الدولة القانونية، لكن يبقى تفسري مفهومه احلقيقي نسبيا عمليا، يسمح بعالقات 

األمر  .تداخل بني السلطات املختلفة تتفاوت قوة وضعفا حسب النظام السياسي املتبع
الرئيسية، إذ حتول إىل  صورة مغايرة متاما لقواعده للمبدأجعل التطبيق العملي  إىل أدىالذي 

مبدأ يعزز دور السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس الدولة على حساب باقي السلطات خاصة 
   .التشريعية

كما أن ما عزز من تفوق السلطة التنفيذية هو احتكاكها الكبري وتفاعلها مع الواقع      
ا على مواجهة الظروف اوذلك من خالل  ،مقارنة بباقي السلطات   إلستثنائية اليت قد متر قدر

                                                             
لرئيس الدولة يف النظام الرئاسي، دار عطوة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، انظر، محيد الساعدي، الوظيفة التنفيذية  - 159

  .وما يليها 24، ص 1981
، 1996و 1989  مل يظهر مبدأ الفصل بني السلطات بوضوح يف النظام السياسي اجلزائري إال من خالل دستوري - 160

ة هلذين الدستورين، وذلك بالنظر إىل طبيعة النظام الفرتات السابق حيث أن فكرة الفصل بني السلطات مل جتد مكانة هلا يف
   .السياسي القائم آنذاك على اإليديولوجية االشرتاكية واألحادية احلزبية
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  .اليت متكنها يف التحكم باملشاكلسريعة القرارات لل ا الدولة نظرا

  :الواقع المعاشب احتكاكاسلطات الدولة  أكثرالسلطة التنفيذية  -2

حياة األفراد  أنشطةاتساع نشاط الدولة، وتعدد ميادينه، وتدخلها يف العديد من  إن     
ا طابعا فنيا متزايدا نتيجة للتطور العلمي  املختلفة، وتعقد املشاكل اليت تواجهها، واكتسا

، فضال عن تضخم املشاكل 19والتكنولوجي الكبري الذي يشهده العامل ابتداء من القرن 
لربملان عن عجز ا إىل أدى، العامليتنيواألزمات اإلقتصادية والعسكرية اليت ترتبت عن احلربني 

مواجهة املشاكل السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية اخلطرية اليت عرفتها الشعوب األوروبية، 
ا على مسايرة التطور السريع، وكثرة املطالب، وتراجعه لصاحل السلطة التنفيذية،  وعدم قدر

عرتاف هلا والتسليم يف األخري باحتالهلا الصدارة عمليا يف النظام السياسي، مما يتطلب اإل
الشيء الذي  ،للتدخل من اجل مواجهة متطلبات العصربضرورة مجع ومتلك الوسائل اخلاصة 

منح السلطة التنفيذية صالحيات يف الظروف العادية ويف  إىلالدساتري احلديثة  بأغلب أدى
منها هلا قوة القانون ملواجهة املشاكل اليت تعاين  بأوامرالظروف اإلستثنائية، وذلك بان تشرع 

ا، فتجمعت بذلك يف يدها هاته التقنية  اليت فرضت نفسها كنظام حلل  - األوامر-شعو
  .161املشاكل والسلطة اليت متكنها من اختاذ القرار السريع ملواجهة الوضع

فان ما عاشته منذ اإلستقالل من هزات متعددة يف امليدان اإلقتصادي  ،عن اجلزائر أما      
وجود األوامر   إىلاحلاجة  أكدما عرفته خالل العشرية السوداء، والسياسي واإلجتماعي، و 

احللول  وإجيادكضرورة حتمية، ومنح استعماهلا لرئيس اجلمهورية ملواجهة الظروف الطارئة 
الواقع  إىلقبة النظام ومركزه وحبكم انه ممثل الشعب واقرب مؤسسات الدولة  السريعة، باعتباره

  .املواطننيواحتكاكا وتفاعال مع املعاش 
                                                             

  .13نور الدين ردادة، املرجع السابق، ص  - 161
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االدساتري اجلزائرية جند  إىله وبالرجوع لكن املميز بالنسبة لبالدنا ان       اختلفت فيما  أ
كان   1963، فدستور أوامربينها يف ممارسة رئيس اجلمهورية لإلختصاص التشريعي مبقتضى 

النوع هذا  إىل أشارفقد  1976دستور  أمامنه،  58ينص على األوامر التفويضية يف املادة 
أن منه يف  153من اإلختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية وان كان قد حصره طبقا للمادة 

لس الشعيب الوطينيتم ذلك  من  فقد جاء خاليا  1989أما دستور  ،مابني دوريت انعقاد ا
قد عاد ف 1996ختام دساتري اجلزائر الصادر يف سنة أما عن  ،النص على هذا اإلختصاص

فالظروف الصعبة اليت مرت  ،لكن األمر مل يتوقف عند هذا احلد. هذا النوع من التشريع إىل
خر من األوامر مل تصدر طبقا للنصوص الدستورية  آا اجلزائر كانت كفيلة بظهور نوع 

  . كاألوامر سالفة الذكر

قد اختذ هذا ، و ر يف جممل مراحل تطورهام اجلزائري التشريع بأوامعـرف النظ فقد من مث،      
ة املنظمة له، ع بأوامر بناء على النصوص الدستوريالصورة األوىل التشري، األسلوب صورتني

  . ر خارج هذه النصوصوالصورة الثانية التشريع بأوام

ام ت متثلت يف جمال ومصدر كل منهما، ذلك أن نظومنطلق التمييز مرده عدة اعتبارا      
ال النصوص التشريع بأوامر خارج  الدستورية أو تركيز السلطة ال يقتصر على التدخل يف ا

ان األخرى من ذلك ليطال مجيع اختصاصات الربمل  احملتجز للربملان وإمنا يتعدىالقانوين
  .162ال املايلالدولية والتدخـل يف ااملصادقة على االتفاقيات واملعاهدات 

م       تثبت أن األوىل   النظام القانوين اجلزائري رة يفل األوامر الصادفالدراسة اإلحصائية 
قتصر تدخلها يف جمال ة اامال الختصاصات السلطة التشريعية، بينما الثانيكانت متثل نقال ك

                                                             
  .70أمحد بومدين، املرجع السابق، ص  -162
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، طبقا للدستور تصدر عن سلطة منتخبةواألكثر من ذلك فاألوامر اليت تصدر  القانون فقط،
  .163منتخبة وامر فقد صدر عن هيئة غرييف حني النوع اآلخر من األ

 أكثرالفصل بني السلطات وكون السلطة التنفيذية هي  ملبدأالتطبيق العملي  على أن      
االسلطات  املربرات العملية يف اعتماد  احتكاكا بالواقع املعاش سامهت باعتبارها من وأقر

ذلك فهناك مجلة من  إىلفعالة ملواجهة األزمات، وباإلضافة  كأداة بأوامرالتشريع  أسلوب
األسباب واملربرات العلمية كانت كفيلة هي األخرى برتجيح الكفة للسلطة التنفيذية على 

  .حساب السلطة التشريعية ملمارسة اختصاص يعود يف األصل هلذه األخرية

 أسباب علمية: ثانيا

نظام  إىلحتولت اجلزائر من نظام الغرفة الواحدة  1996بصدور دستور اجلزائر لسنة      
ا، باإلضافة   أخذتتقليد الدول اليت  إىلالغرفتني إلعتبارات سياسية وموضوعية خاصة 

  . وأمهيتهابنظام الغرفتني وكذا دور الغرفة الثانية 

فان  ،2016بعد تعديله يف سنة  احلايلدستور المن  112164فطبقا لنص املادة      
لس الشعيب الوطين وجملس األمة، السلطة التشريعية ميارسها برملان يتكون من غرف تني ومها ا

مبا  أسوةهذه السيادة ليست مطلقة  أنغري  .القانون والتصويت عليه إعدادوله السيادة يف 
احلكومة ممثلة يف رئيس اجلمهورية  هو موجود يف معظم األنظمة املقارنة، بل تشاركه يف ذلك

م الدولة بسبب عجز الربملان عن التدخل لتنظيم كافة املوضو  معاجلة كافة  أوعات اليت 

                                                             
   ة اليت ـــــــــــاملراسيم التشريعي، و 1965جويلية  10املنبثق عن أمر األوامر الصادرة عن جملس الثورة  :ة هذه األوامرومن أمثل -163

لس األعلى للدولة ابتداء من سنة  ا من جهة ا قبل  1994ومن جهة أخرى رئيس الدولة ابتداء من سنة ، 1992اختص 
لس اإلنتقايل الوطين   .تنصيب ا

  .سابقا 98هي املادة  -164
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يف  إتباعهااملشاكل اليت تواجهها بتشريعات سريعة نتيجة طول وكثرة اإلجراءات اليت ينبغي 
  .القوانني إصدار

حتديد املؤسس الدستوري للمجال التشريعي املقتبس من الدستور الفرنسي لسنة  أنكما       
  .مكن من التقليص من دور السلطة التشريعية لصاحل رئيس اجلمهورية 1958

  :القانون إصداراإلجراءات البرلمانية المتبعة في  تعقيد -1

ا السلطة التشريعية تعد عملية سن التشريع من املهام والوظائف األساسية اليت       تضطلع 
االت السياسية، اإلجتماعية، اإلقتصادية كما  ،...لتنظيم احلياة العامة للمجتمع يف كافة ا

ال احليوي لتحريك وتفعيل العالقات الدستورية  أن هذه العملية تعترب احملور األساسي وا
 أنعلى  ،ومتكاملة يف األداء الوظيفية بني مؤسسات الدولة املختلفة بصورة متناسقة ومتفاعلة

اليت تكون يف  زماتيهذه العملية تتطلب العديد من املراحل واإلجراءات والشروط وامليكان
  .165جمموعها النظام القانوين هلذه العملية

                                                             
 :لربملان بعدة مراحل تتمثل فيما يليمير التشريع الصادر من ا - 165

فان املبادرة بالقوانني تكون إما  2016قبل تعديل من الدستور اجلزائري  119طبقا لنص املادة   :مرحلة املبادرة بالتشريع -1 
الدولة، مث من الوزير األول ويف هاته احلالة تسمى مشاريع قوانني، واليت جيب عرضها على جملس الوزراء بعد األخذ برأي جملس 

لس الشعيب الوطين لس الشعيب . يودعها الوزير األول مكتب ا وإما أن ترد املبادرة من طرف عشرين عضوا  من أعضاء ا
            وبعد إيداع مشاريع القوانني الصادرة عن الوزير األول. الوطين على األقل ويف هاته احلالة تسمى اقرتاحات القوانني

لس الشعيب الوطين يتم دراسة النص من طرف اللجنة الدائمة أو اقرتاحات القو  انني الصادرة عن النواب لدى مكتب ا
أما املرحلة األوىل ختصص لدراسة مفصلة ملشروع أو اقرتاح القانون من قبل اللجنة  املختصة يف املوضوع يف مرحلتني اثنتني،

  .     عديالتاملرحلة الثانية فتتوىل اللجنة فيها تقدمي مجلة من الت
، حيث خولت 136منه، اليت أضحت املادة  119وباألخص لنص املادة  2016وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة     

من  137عضوا على األقل من أعضاء جملس األمة حق اقرتاح القوانني يف املسائل املنصوص عليها يف املادة  20هذه املادة 
يئة اإلقليم والتقسيم اإلقليميالدستور، هذه املسائل اليت ال تتعدى سوى التنظيم  على أنه إذا كان مضمون مشروع . احمللي و

فيتم إيداعه مكتب جملس األمة بعد األخذ برأي جملس الدولة وعرضه على جملس  القانون إحدى املواضيع سالفة الذكر 
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لس األمة باقرتاح القانون ولو يف  .الوزراء= مواضيع حمددة، مينحه أيضا احلق يف وما جيب اإلشارة إليه أيضا، أن السماح 

     .تعديل مشاريع القوانني املرتبطة باملواضيع اليت يسمح له باقرتاحها
لس األمة باقرتاح القانون، إال أن ما يؤاخذ عليه هذا املؤسس أنه      املالحظ بأن املؤسس الدستوري اجلزائري قد مسح أخريا 

وقد كنا نأمل تفعيال أكثر . ، وهذه املواضيع ال يتم تنظيمها إال مبوجب قانون عاديحصر هذا اإلقرتاح يف ثالثة مواضيع فقط
االت التشريعية املنصوص عليها يف الدستور، لإلستفادة على  لدور جملس األمة من خالل السماح له باقرتاح القانون يف كل ا

نوعا ما من مساوئ اإلنتخاب الذي قد جيلب  األقل من كفاءة ثلث أعضائه الذي يعني من قبل رئيس اجلمهورية، للحد
   .أشخاصا منعدمي الكفاءة

 46ر عدد .ج(من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين  58تنص املادة  :مرحلة مناقشة النص والتصويت عليه -2
لس الشعيب الوطين مهما يكن عدد النواب احلا) 2000يوليو  30الصادرة يف  ضرين إال أن على انه تصح مناقشات ا

لس الشعيب الوطين إال حبضور أغلبية النواب ويف حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد   6التصويت ال يصح با
أما عن . ساعة على األكثر ويكون التصويت يف هذه احلالة صحيحا مهما يكن عدد احلاضرين 12ساعات على األقل و

وع أو االقرتاح فهي األغلبية املطلقة للحاضرين إذا تعلق األمر بقانون عضوي طبقا لنص األغلبية املشرتطة للموافقة على املشر 
، أما إذا تعلقت املوافقة بقانون بعد هذا التعديل 141، اليت أصبحت املادة 2016قبل تعديل  من الدستور 123املادة 

لس الشعيب الوطين يقوم و . عادي فيكتفى باألغلبية البسيطة بإرسال النص الذي صوت عليه إىل رئيس جملس بعد تصويت ا
وطبقا لنص  ).سالف الذكر 12-16من القانون العضوي  42املادة (أيام وتشعر احلكومة بذلك  10األمة يف اجل أقصاه 

لس األمة  60و 59املادتني  املعدل بإضافة مادتني  1999نوفمرب  28الصادرة يف  84ر عدد .ج(من النظام الداخلي 
، ح مهما كان عدد األعضاء احلاضرينتصكانت ، فان مناقشة جملس األمة  )2000ديسمرب  17الصادرة يف  77ر عدد .ج

من  120/3عليها املادة  كانت تنصأعضائه على األقل وهي األغلبية اليت   3/4ال تصح إال حبضور فكانت املصادقة أما 
ويف حالة عدم توافر هذا النصاب حيدد مكتب جملس األمة بالتشاور مع احلكومة جلسة . 2016قبل تعديله يف سنة  الدستور

  .ثانية
لس الشعيب 138منه واليت أضحت املادة  120خاصة لنص املادة  2016إال أن تعديل الدستور يف      ، قد ماثل بني ا

الوطين وجملس األمة يف جمال النصاب القانوين الواجب توافره للموافقة على النص القانوين وهو األغلبية البسيطة بالنسبة 
ضيع على أنه إذا تعلق األمر مبشروع قانون يتضمن إحدى املوا. للقوانني العادية واألغلبية املطلقة يف حال القوانني العضوية

ا، فإن 2016من الدستور اجلزائري املعدل يف  137املنصوص عليها يف املادة  لس األمة باقرتاح القانون بشأ ، واليت مسح 
لس الشعيب الوطين   .بداية هذه املرحلة يتم على مستوى جملس األمة وليس ا

باشرتاط النصاب  2016يف سنة  120ادة املالحظ بالنظر للتعديل الذي أقره املؤسس الدستوري اجلزائري لنص امل    
القانوين سالف الذكر، كان الغرض األساسي منه هو جتنب اخلالف بني غرفيت الربملان خاصة حول مشروع القانون الصادر من 

أعضاء جملس األمة كانت تتطلب ¾ احلكومة، واملوافقة على هذا النص من قبل جملس األمة بشروط أخف، ألن أغلبية 
ا 144عضو من أصل  108لى األقل موافقة ع يف حني أن . عضو من جملس األمة، وهي أغلبية ال ميكن اإلستهانة 

األغلبية املشرتطة حاليا والواجب توافرها من قبل جملس األمة وخاصة بالنسبة للقانون العضوي، وهي األغلبية املطلقة أي 
عضو على األقل من  73السابقة، إذ يكفي تصويت ¾ لبية هي أغلبية سهل الوصول إليها مقارنة بأغ 1+   1/2أغلبية 
  .أعضاء جملس األمة، ليمر النص القانوين 144أصل 
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ا ،لكن املالحظ بالنسبة لعملية التشريع       تقتضي وقتا طويال قد ميتد سنني طويلة قبل  أ
واحلياة اإلجتماعية احلديثة مليئة  طوال السنةالربملان بغرفتيه ال ينعقد  أن، كما إصدارهيتم  أن

سريعة وحازمة، قد ال ميكن توفرها يف  إجراءاتباألزمات، والبد ملواجهتها من اختاذ 
 أنفضال عن ذلك . التشريعات الربملانية اليت متتاز بالبطئ والتعقيد واإلصطدامات احلزبية

نفس األعمال واإلجراءات، األمر الذي  إتباعيتطلب منطقيا وقانونيا القانون  وإلغاءتعديل 
ا إىلقد يؤدي  وذلك ألنه يستحيل مواجهة األزمات  ،ديد وجود كيان الدولة ومؤسسا

باإلجراءات املقررة يف الظروف العادية، هلذا منح لرئيس اجلمهورية مهمة مواجهة تلك 
  .166هلا قوة القانون أوامرالظروف مبقتضى 

                                                                                                                                                                                         
من اجل اقرتاح نص يتعلق ) عضوا 20(ويف حالة اخلالف بني الغرفتني جتتمع بطلب من الوزير األول جلنة متساوية األعضاء =

عدم إمكانية إدخال أي تعديل عليه إال مبوافقة مع للمصادقة عليه باألحكام حمل اخلالف، وتعرض هذا النص على الغرفتني 
املدة اليت جيب فيها على الوزير األول طلب اللجنة املتساوية األعضاء،  2016وقد حدد التعديل الدستوري لسنة احلكومة، 

ا فيها وهي  ذهب إليه املؤسس الدستوري هو  وما. يوما على أكثر تقدير 15وكذا املدة اليت جيب على اللجنة تقدمي اقرتاحا
اون أو متاطل قد يرد من الوزير األول أو من اللجنة املتساوية األعضاء   .عني الصواب ملنع أي 

وعليه، فقد أجاز . طبقا للدستور اجلزائري قبل التعديل األخريسحب النص كانت احلكومة تحالة استمرار اخلالف  أما يف    
ائيا إما باألخذ مبا أعدته اللجنة  2016التعديل الدستوري لسنة  لس الشعيب الوطين الفصل  للحكومة أن تطلب من ا

لس الشعيب . املتساوية األعضاء أو إذا تعذر األمر فيتم األخذ بالنص األخري الذي صوت عليه وإذا مل ختطر احلكومة ا
دستوري من إجراءات  للفصل يف استمرار واملالحظ بأن ما نص عليه املؤسس ال. الوطين كما ذكر سالفا يسحب النص

لس األمة إذا كان هو من رفض املصادقة على النص القانوين، وفيه  ميش  اخلالف الذي نشأ بني الغرفتني، فيه من جهة 
لس الشعيب الوطين الفصل  من جهة أخرى إجبار للمجلس الشعيب الوطين إذا كان الرفض صادرا منه، عندما طلب من ا

ومن جهة ثالثة ففي هذه اإلجراءات منفعة للحكومة لتمرير النص القانوين إذا كان مشروع قانون . ي وبكيفيات حمددةالنهائ
لس الشعيب  75اإلستثناء الوحيد هو قانون املالية، فإذا مل يوافق عليه الربملان يف غضون ( يوما من تاريخ إيداعه مكتب ا

 ).ب على رئيس اجلمهورية إصداره مبوجب أمرالوطين، فلن تقوم احلكومة بسحبه، بل جي
يرسل رئيس جملس األمة النص النهائي الذي صادق عليه جملس األمة إىل رئيس اجلمهورية يف غضون : مرحلة اإلصدار -3 

لس الشعيب الوطين والوزير األول  10 سالف  12-16من القانون العضوي  43دة املا(ذا اإلرسال أيام ويشعر رئيس ا
يوم ما عدا يف حالة طلبه قراءة  30ويصدر رئيس اجلمهورية القوانني املصادق عليها من قبل الربملان يف اجل أقصاه  ).الذكر

لس الدستوري ملراقبة مطابقة النص مع الدستور خاصة إذا تعلق األمر بقانون عضوي   .ثانية أو عند إخطار ا
.145املرجع السابق، ص ضوابط خضوع الدولة للقانون، مبدأ املشروعية و مقتبس عن طعيمة اجلرف،  -166  
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ا ،ومنه       واتساع  فان طبيعة السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية من حيث قو
ا، والقدرة على مواجهة مطالب احلياة املعاصرة  نفوذها ومسو مركزها واخلربة اليت تتميز 

مقارنة بالقانون الصادر عن الربملان، كل هذا جيعل  بأوامراملتشبعة واملعقدة وسرعة التشريع 
  .من األوامر ضرورة حتمية ال غىن عنها

بان اإلجراءات الكثرية والطويلة املتبعة إلصدار  انكان املنطق والقانون يبين  فإذاوعليه،      
 إضافة أيضا كنيف اجلزائر، فيم بأوامرالتشريع  العلمية الصرحية إلعتماد القانون من األسباب

ساهم يف ذلك لكن هذا السبب كان اهلدف منه قبل كل شيء تقوية السلطة  آخرسبب 
سلطة الربملان وذلك من خالل حتديد ميدان  إضعافالتنفيذية والعمل يف نفس الوقت على 

  .اختصاص هذا األخري

  :تحديد المجال التشريعي للبرلمان -2

ال ا إن      وقد كان اجلزائرية،  الدساتري استقرت عليهالتشريعي ظاهرة قد مسالة حتديد ا
والذي بناء عليه وزعت اإلختصاصات  1958هذا اقتباسا من الدستور الفرنسي لسنة 

، 34صالحية هذا األخري حمصورة بنص املادة  وأصبحتالتشريعية بني احلكومة والربملان، 
ه للحكومة ويدخل يف التشريع في أمر، يعود 34املادة  أيوكل ما هو خارج دائرة القانون 

  .دائرة التنظيم

مل  1963املؤسس الدستوري لسنة  أنالدساتري اجلزائرية، جند  أقرتهما  إىلوبالعودة      
مل يربز استقاللية كل من القانون  آخر حمددا لكل من القانون والالئحة، ومبعىن يضع جماال

ال مف   ض ــــــــيف بع لكليهما، حىت وان مت النصا ــتوحوالالئحة مبواضيع معينة ومتميزة بل ترك ا
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  .167على بعض املواضيع اليت تدخل يف جمال اختصاص القانونمواده 

ادة ــــــــــــــ، فقد قام بتحديد نطاق القانون على سبيل احلصر بفعل امل1976بينما دستور       
جمال وميدان السلطة التشريعية  أصبحقد " بأنهخالفة معمري ألستاذ منه، وعليه يرى ا 151

فان ما ذهب من مث، و . 168"حمدودا وحمصورا وهذا لعدم امتالكها للمؤهالت العامة لذلك
وهذا ما ال  بالبطء أعماهلاطبيعة السلطة التشريعية اليت تتصف  إىلراجع  هذا الرأي إليه

وحضورا دائما ومواجهة تستوجب متابعة دقيقة يؤهلها ملعاجلة بعض املواضيع واملتطلبات اليت 
  .سريعة على خالف السلطة التنفيذية

منه، على نفس  115يف املادة  وباألخص 1989هذا وقد جرى العمل يف دستور       
  .خبصوص حتديد جمال القانون 1976النهج الذي سار عليه دستور 

على املبادئ السابقة، وذلك بتحديده  أكدفقد  ،عن الدستور اجلزائري احلايل أما      
 أخرىومواد  123و 122للمواضيع اليت تدخل يف جمال اختصاص الربملان بنص املادتني 

 140ن اتعديل أضحت املادتهذا ال، وبعد 2016قبل تعديل الدستور يف سنة  متفرقة منه
صطلحات املمن وهذا جلي من صياغة املواد واألكثر من ذلك  ومواد متفرقة منه، 141و

له  خيصصهايشرع الربملان يف امليادين اليت "العبارة اآلتية يف املستعملة يف هذه املواد خاصة 
وان كان بصياغة  141ونفس الشيء تكرر يف املادة  140يف املادة املذكورة ..." الدستور

  .أخرى

عما هو معلوم لغة يقصد به التعيني، وهذا التعيني له  "خيصص"وعليه، فان مصطلح       
املؤسس الدستوري اجلزائري قد حدد اختصاصات الربملان على  أن أي. نفس داللة التحديد

                                                             
.1963من دستور  9،15،20،29،66،75انظر املواد  - 167  

168 - Cf. MAMERI  Kh. Réflexion sur la constitution Algérienne du 02 novembre  1976, 
O.P.U, Alger, 1979, p.143. 
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مقارنة باختصاصات رئيس اجلمهورية  سبيل احلصر يف الدستور، ومل يذكرها على سبيل املثال
وهي  2016قبل تعديله يف  من الدستور 125/1اليت ذكرت على سبيل املثال بدليل املادة 

ميارس رئيس اجلمهورية السلطة " :اليت تنص على أنهبعد هذا التعديل،  همن 143املادة 
حصرا  ، أي أن ما ال يعود للسلطة التشريعية"للقانون غري املخصصةالتنظيمية يف املسائل 

  . 169يعود للسلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية

الربملان حبيس إلختصاصاته  احملددة يف  أنعلى ما قلناه سابقا على أكثر  وللتأكيد      
لس الدستوري فان ،الدستور حبيث ال جيوز له جتاوزها املشرع  على أكدتاجلزائري  رقابة ا

لس الدستوري رقم ومن هذا القبيل نذكر  .حبدود اختصاصهوجوب التقيد   - ق - 2قرار ا
 أين، 170تعلق بالقانون األساسي للنائبامل 1989ت غش 30املؤرخ يف  89 - م د - ق

لس الدستوري صرامة واضحة فيما يتعلق باملسؤولية  أبدى على عاتق  الدستورية الواقعةا
                                                             

إن آراء الشراح يف فقه القانون الدستوري اجلزائري تكاد تنعقد على أن اختصاصات الربملان قد وردت يف الدستور على  -169
سبيل احلصر وليس على سبيل املثال، ومن هؤالء نذكر السعيد بوشعري حيث أكد على ذلك وإن كان قد قصر احلصر على 

لفه القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، اجلزء الثاين، الطبعة العاشرة، جماالت القوانني العضوية دون العادية، انظر مؤ 
السلطة التشريعية (النظام السياسي اجلزائري، اجلزء الرابع : وكذا مؤلفه. 23، ص 2009ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

كما نذكر من بني القائلني . 115إىل  107، ص من 2013، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )واملراقبة
مولود ديدان، مباحث يف القانون الدستوري والنظم السياسية، دار : بان اختصاص الربملان حدد على سبيل احلصر، انظر

كما يشاطرهم يف . 80إىل  78، املرجع السابق، ص اوصديقفوزي . وما تليها 405، ص 2014بلقيس للنشر، اجلزائر، 
ذا الرأي حممد هاملي، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يف النظام الدستوري اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة، ه

  .197، ص 2014اإلسكندرية، مصر، 
سبيل إال انه ويف املقابل فبعض رجال القانون الدستوري اجلزائري وهم أقلية أكدوا على أن جمال القانون يف الدستور ذكر على 

م م يف ذلك كما للقائلني بان اختصاص الربملان حدد على سبيل احلصر تربيرا ومن هؤالء . املثال وليس احلصر وهلم تربيرا
يف النظام (ضوابط توزيع اإلختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية : جند األستاذ الدكتور عبد الرمحان عزاوي يف مؤلفه

وهذا هو نفس الرأي الذي أكدت . 341، ص 2011ء الثاين، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، اجلز )الدستوري اجلزائري
  .وما يليها 16املرجع السابق، ص العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان، عليه عقيلة خرباشي، 

:قع التايلاملنشورة على املو  1996إىل  1989انظر، أحكام الفقه الدستوري اجلزائري الصادرة من  - 170 
www.conseil-constitutionnel.dz 
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لس الشعيب الوطين  جتاوز حدود  إذا) 1989الربملان بغرفة واحدة يف ظل دستور (ا
  .صالحياته

بأسفار النواب حتت غطاء جواز سفر دبلوماسي  ما يهمنا يف هذا القرار النقطة املتعلقة     
لس الدستوري غري ) من القانون األساسي للنائب املذكور أعاله 43املادة ( واليت اعتربها ا

لس الشعيب الوطين احملددة يف املادة  ا ليست من صالحيات ا من دستور  115دستورية أل
من نفس الدستور، وبالتايل  116ة طبقا للماد ظيميةبل من صالحيات السلطة التن 1989

لس الدستوري يكون القانون الذي ورد نصه على ذلك النحو  قد جتاوز حسب قرار ا
  . 171هدفه

لس الدستوري اجلزائري املذكور  أنعلى الرغم من و      دستور  إطاركان يف   أعالهقرار ا
ن صالحيات الربملان حمددة على سبيل أيتغري فيما يتعلق ب أن هذا الرأي مل إال، 1989

من اختصاصات  أكثرمل يتغري كثريا عدى انه وسع  1996احلصر، ألن الوضع يف دستور 
ددة على سبيل احلصر، وما واحمل )جماالت القوانني العضوية بإضافةخاصة (السلطة التشريعية 

لس الدستوري رقم  هذا القوليعزز  غشت  22 املؤرخ يف 01/ع.ق.ر/ 02هو رأي ا
                                                             

لس الدستوري حول املسالة املتعلقة بتجاوز الربملان حلدوده - 171 ، 43و فيما خيص أحكام املادة : " ... مما جاء يف قرار ا
نظرا لكون اجلواز الدبلوماسي، يسلم حسب األعراف الدولية،  دبلوماسي،وما تتناوله من أسفار النواب حتت غطاء جواز 

ذه الصفة فهو يسلم    لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة مبهمة دائمة أو وقتية متثيلية أو يف إطار نشاط دويل يهم الدولة، و
كونه ال يعود حينئذ للقانون، من الدستور، و نظرا ل 116و  74و  67حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 

       من الدستور، أن ينص على كيفيات تسليم وثائق السفر،  أو وضعها حيز التداول  115احملدد جماله خاصة يف املادة 
من الدستور، وبناء على ما   116أو استعماهلا، ألن ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي حمددة يف املادة 

لس الدستوري أن القانون إذ ورد نصه على ذلك النحو، جتاوز هدفه يف املادة  تقدم، يقول :                                                                                                                     منه، يقرر مايلي 43ا

غشت سنة  8املوافق  1410حمرم عام  6املؤرخ يف  14 - 89رقم  من القانون 43... تعد غري دستورية املواد   -1
  ...".و املتضمن القانون األساسي للنائب 1989
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املتضمن القانون األساسي للقضاء للدستور، العضوي ، املتعلق مبراقبة مطابقة القانون 2004
لس أن املؤسس الدستوري تكريسا ملبدأ الفصل بني السلطات : "... والذي اعترب فيه ا

االت املخصصة له حصرا يف الدستور،  دون أن يتعداها خول املشرع صالحية التشريع يف ا
االت التنظيمية املخصصة للسلطة التنفيذية إىل   .172"...ا

 141173املادة جمال القانون قد توسع نوعا ما بفعل املادة  أنوعلى الرغم من  ،من مث     
التوازن  إىل لقوانني العضوية، غري انه مل يؤداملتعلقة با 2016من التعديل الدستوري لسنة 

من السلطة التشريعية  أقوىاملطلوب بني السلطتني التشريعية والتنفيذية اليت ال زالت يف مركز 
اليت نصت على ، 2016من الدستور احلايل املعدل يف سنة  143174وذلك بالنظر للمادة 

ال اخلارج عن اختصاص الربملان احملدد على سبيل  السلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية يف ا
 الفرق الشاسع بني السلطتني بالسماح لرئيس اجلمهوريةهذا احلصر، ليزيد الدستور من 

  .من الدستور 142175ة ، وباألخص استنادا لنص املادبأوامربالتشريع 

على تضييق ميدان  نشأتهالنظام الدستوري اجلزائري قد عمل منذ  أنوبذلك يتضح لنا      
تها، وكان اهلدف األساسي وبطبيعة احلال هو اختصاص السلطة التشريعية، وتطويق حرك

صاحبة اإلختصاص األصلي  إضعافتقوية السلطة التنفيذية مع العمل يف نفس الوقت على 
  .وهي السلطة التشريعية أاليف التشريع 

ال التشريعي للربمل ،من مث         ل ــــالعم يف جعل رـــان ساهم هو اآلخـــــــــــفان حتديد وتضييق ا

                                                             
لس الدستوري رقم  -172 القانون ، املتعلق مبراقبة مطابقة 2004غشت  22املؤرخ يف  04/ع.ق.ر/02انظر، رأي ا

   .2004سبتمرب  08الصادرة بتاريخ  57ر عدد .املتضمن القانون األساسي للقضاء للدستور، جالعضوي 
  .سابقا 123هي املادة  -173
  .سابقا 125هي املادة  -174
  .سابقا 124هي املادة  -175
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لكن األسباب املؤدية  .التشريعي موزعا بني الربملان ورئيس اجلمهورية عن طريق األوامر
باعتباره  احلايلدستور الالعتماد أسلوب التشريع بأوامر يف معظم دساتري اجلزائر وباألخص 

  .املوايل فرعدراسة جزء آخر منها يف ال عمل علىمازالت كثرية وسن ،حمور الدراسة

  الثاني فرعال

  عوامل سياسية ودستورية

رة يف التوسع، ــــــــة يف الدول املعاصــــــــــــــع املبادئ الدميقراطية النيابيـــــــــظاهرة تراج أخذتلقد      
الشعبية، حبيث  اإلرادةهذه الدول من عيوب كثرية، وعجزها عن جتسيد  أدركتهوذلك ملا 
الس ال أصبحت رسم السياسة  أوهشة وهامشية، سواء يف جمال التشريع نيابية التمثيلية ا

العامة للدولة، يغلب عليها الطابع التمثيلي الشكلي املظهري الدميقراطي باملقارنة مع الفاعلية 
ا السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية   أنظمةاحلكومة يف  أوالكبرية اليت حظيت 

زان السلطات العامة، تشارك السلطة التشريعية العصر احلديث، واعتلت الصدارة يف مي
وذلك يف اغلب جماالت  أوامرعن طريق ما تصدره من  أوفراختصاصها التشريعي بقدر 

  .احلياة

ايل اعتماد ـــــــــــــة وتدهور دور الربملانات وبالتــــــــــللسلطة التنفيذيوقد كان هلذا الدور املتنامي     
ساعدت على تربير هذه ) ثانيا(ودستورية ) أوال(عدة عوامل سياسية  بأوامرالتشريع  أسلوب
  .املسالة

  العوامل السياسية :أوال

 وطأةحديثة اإلستقالل خاصة الدول اإلفريقية اليت كانت حتت معظم الدول  إن      
 ،ومنها اجلزائر 1960اإلستعمار الفرنسي وكذلك الدول اليت نالت استقالهلا بعد سنة 
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 وأكثركنظام سياسي انسب   19اعتنقت النظام الشبه رئاسي الذي برز مع مطلع القرن 
ظهور سلطة تنفيذية قوية  إىلهذا  أدىوقد  .176مة مع التحوالت اجلديدة للعصرءمال

ميلك صالحيات كثرية جتعله يتحكم بدون مقابل ومستقرة وفعالة ممثلة يف رئيس اجلمهورية 
  .يكون مسؤوال عن ذلك أنمعا دون يف وجود احلكومة والربملان 

   :ظام الشبه رئاسيالن اعتماد -1

النظام املختلط هو نظام جيمع بني النظامني  أوفالنظام الشبه رئاسي  ،وكما هو معروف      
الرئاسي والربملاين وترجح فيه كفة السلطة التنفيذية بقيادة رئيس اجلمهورية على كفة السلطة 

  .الفصل املرن بينهماالتعاون املتبادل و  أساسالتشريعية، وتقوم العالقة بينهما على 

، الذي جاء متدحرجا بني 1958ظهر هذا النظام يف فرنسا مبوجب دستورها لسنة       
 ،املؤثرة" ديغول"، وهيمنة النظام الرئاسي بزعامة شخصية اجلنرال آنذاكالنظام الربملاين القائم 

لكثري من مبادئ بادئ األساسية للنظام الربملاين، مع األخذ بااملمجع بني البعض من وقد 
يف  بأوامروختويله التشريع دعمه لسلطات رئيس اجلمهورية  أمههاي، ومن النظام الرئاس

  .177احلاالت اليت حيددها الدستور، وحتديد جمال التشريع بقوانني بغية احتواء الربملان

دستور  إىلاملؤسس الدستوري اجلزائري بالدستور الفرنسي كعادته، ونقل  تأثروقد       
الكثري من مظاهر اجلمع بني النظامني الربملاين والرئاسي اليت تشوب الدستور  1996

 إعداد أنصار النظام الربملاين السائد وقت، نتيجة صراع األفكار بني 1958الفرنسي لسنة 

                                                             
  .17نور الدين ردادة، املرجع السابق، ص  - 176

.09مقتبس عن عبد العظيم عبد السالم، املرجع السابق، ص  - 177 
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                                                                                       . 178آنذاكالنظام الرئاسي املهيمن  أنصارالدستور وبني 
جعل لرئيس اجلمهورية الكلمة العليا يف ميزان واستنادا هلذا النوع من األنظمة السياسية، 

د على مركزه مكانة سامية وقلصت وظيفة السلطة التشريعية وحد وأضفيالسلطات العامة، 
ومواد متفرقة من الدستور بعد تعديله يف سنة  141و 140املادتني (هلا جماال معينا 

ال احملجوز للربملان عن  وأطلقت، )2016179 وظيفة السلطة التنفيذية يف التدخل يف ا
   ).2016180من الدستور بعد تعديله يف سنة  142املادة (طريق األوامر 

الشبه رئاسي املعتنق من قبل الكثري من الدول، كان له  أوفان النظام املختلط  ،بالتايل     
ما لكن . بأوامر يف اجلزائر ويف معظم دساتريهاالتشريع  أسلوبهو اآلخر الفضل يف اعتناق 

اليت يقوم عليها هذا النظام سامهت هي  هناك خاصية من اخلصائص أن أيضا إضافتهميكن 
وقد متثلت هذه  .ذا األسلوب يف اجلزائريف ترسيخ هوأكثر من غريها من اخلصائص األخرى 

انعدام املسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية، وان كانت القاعدة العامة تقضي انه  اخلاصية يف
  .حيث تكون السلطة تكون املسؤولية

  :واإلكتفاء بالمسؤولية القانونية انعدام المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية -2

حيث تكون السلطة تكون املسؤولية،  بأنهكما سبق وذكرنا، فالقاعدة العامة تقضي       
تكون سياسية ألن الدولة اليت ال تقيم نظامها السياسي على  أنوهي قاعدة منطقية قبل 

  .الديكتاتورية أوالتوازن  االثننيتوازن السلطات تتبىن حتما الديكتاتورية، حيث ال بديل عن 

                                                             
نشريات ، جملة الفكر الربملاين، 1996انظر، نور الدين فكاير، مالمح طبيعة النظام السياسي اجلزائري يف ظل دستور  -178

         .53ص العدد العاشر، ، 2005األمة، أكتوبر جملس 
  .2016قبل تعديله يف سنة  1996ومواد متفرقة من دستور  123و 122ن ااملادتمها  -179
  .1996من دستور  124سابقا هي املادة  -180
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اوقد عرف الدكتور األمني شريط املسؤولية السياسية        التخلي عن  أو التنحي: "بأ
مؤسسة من مؤسسات الدولة  أيةكل سلطة متارسها   أنعن السلطة، ذلك  االبتعاد أوالسلطة 

 امــــــــــــــخارج هذا اإلطار فان النظف ، بالتايلالعليا تفرتض وباملقابل وجود مسؤولية سياسية عنها
  .181"دستوري يكون غري دميقراطيال

ا يف النظام الربملاين نظرا  أنومن املعلوم         النتقالعدم املسؤولية هي قاعدة يعمل 
ال توجد "سلطات فعلية، ويعرف هذا النظام بقاعدة  احلكومة اليت متارس إىلسلطات الرئيس 

ولقد ظهرت هذه القاعدة يف بريطانيا عندما مت جتريد امللك من  ."سلطة ال توجد مسؤولية
امللك غري مسؤول سياسيا، كما انه غري مسؤول  أصبحسلطاته لصاحل احلكومة ومن هنا 

  .182"امللك ال خيطئ" أنتطبيقا للقاعدة اليت تقول  أيضاجنائيا 

مل يتضمن نصا ينظم املسؤولية السياسية لرئيس دستور اجلزائري احلايل الفان  تبعا لذلك،     
انعدام مسؤولية رئيس اجلمهورية وبالتايل عدم جواز مساءلته  إىلاجلمهورية، مما يؤدي منطقيا 

برملانية  أغلبيةرئيس اجلمهورية يف اجلزائر مل يعني نتيجة  أن إىلوذلك راجع  ،الربملان أمام
برنامج سياسي غري الربنامج  بأيالربملان  أماميلتزم  ، كما انه ملأمامهايكون مبوجبها مسؤوال 

  .أساسهاألمة مباشرة واليت انتخبته على  أمامالذي التزم به 

حتمل احلكومة عنه  إىلبالتايل، فان عدم تقرير مسؤولية رئيس اجلمهورية يؤدي منطقيا       
ا تستمد وجودها من رئيس اجلمهورية الذي يعينها، ال  إىلشيء الذي يؤدي املسؤولية، أل

                                                             
مني شريط، عن حقيقة وواقع املسؤولية السياسية يف أنظمة احلكم املقارنة، جملة الفكر الربملاين، نشريات جملس أانظر،  -181

.77ص العدد الثالث، ، 2002األمة،   
.130ص  ،1978، مصر، لقاهرةانظر، إبراهيم درويش، النظام السياسي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، ا - 182  
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حتمية متتع رئيس اجلمهورية بسلطات واسعة جدا جتعله يتحكم بدون مقابل يف وجود 
  .احلكومة والربملان معا

الربملانية واليت تقرر عدم مسؤولية رئيس  ةبالقاعد وعليه، فقد احتفظ الدستور      
على الرغم من رجحان ية، وذلك الوزارة وحدها هذه املسؤول أواجلمهورية، وحتمل احلكومة 

من النظام الرئاسي والربملاين،  بأدواتالذي اخذ  1996رئيس اجلمهورية يف دستور  سلطات
  .التنفيذية السلطة ن اإلختصاص التقليدي بني طريفوبذلك قلب هذا الدستور ميزا

الوزير األول الطرف الرئيسي ويعطي له الكفة الراجحة كان امليزان التقليدي حيمل   فإذا      
 اجلزائر احلايلالسلطة التنفيذية، فما وقع ومت النص عليه يف دستور  أعمالومن مث يسأل عن 

   املادة ( 183يته سياسيا وان كان اقرها جنائياالكفة لرئيس اجلمهورية واقر عدم مسؤول أعطىانه 
ام رئيس اجلمهورية باخليانة  )2016184املعدل يف سنة  1996من دستور  177 أي ا

                                                             
ام وال حماكمة إال عند ارتكابه   - 183 كانت املسؤولية اجلنائية البداية يف نظام مسؤولية رئيس الدولة يف اجنلرتا، حيث ال ا

ام عن طريق جملس النواب واحملاكمة عن طريق جملس  جرمية من اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات، على أن يكون اإل
وعندما انتقل هذا النظام إىل أمريكا، وضعت نظرية جديدة يف العقوبة حيث ال . مسي بنظام اإلمبشمنتاللوردات وهو ما 

. يستطيع جملس الشيوخ وهو حياكم الرئيس سوى أن يوقع عقوبة العزل، وبعد ذلك ميكن إحالته إىل احملاكم العادية واجلنائية
س الدولة يف النظم الوضعية والفكر السياسي اإلسالمي، رسالة دكتوراه يف انظر، أمحد إبراهيم السبيلي، املسؤولية السياسية لرئي

  .328-327، ص 1990احلقوق، جامعة عني الشمس، مصر، 
وبانتقال املسؤولية اجلنائية لرئيس الدولة إىل فرنسا خصص هلا تفسري مغاير ملا كان عليه يف اجنلرتا وأمريكا، إذ أصبحت     

، 2007فيفري  23تنحصر يف جرمية اخليانة العظمى مث فقط يف حالة إخالله بواجباته الوظيفية ابتداء من التعديل الدستوري 
املؤرخ  238-2007ألغيت مبوجب القانون الدستوري رقم (الة األوىل احملكمة القضائية العليا وختتص مبحاكمة الرئيس يف احل

فيفري  24، الصادرة يف 47ر الفرنسية عدد .، املتضمن تعديل العنوان التاسع من الدستور ، ج2007فيفري  23يف 
ات املرتكبة خارج وظيفته فإن املتابعة تؤجل إىل ما أما فيما يتعلق بالتصرف. ، ويف احلالة الثانية احملكمة العليا)3354، 2007

كما ميكن مساءلة الرئيس جنائيا أمام احملكمة اجلنائية الدولية طبقا للشروط اخلاصة باإلتفاقية . بعد إنتهاء العهدة الرئاسية
النهضة العربية،  انظر، عزة مصطفى حسين عبد احلميد، مسؤولية رئيس الدولة، دار. 1998جويلية  18املوقع عليها يف 
  .وما تليها 285، ص 2000القاهرة، مصر، 

  .سابقا 158هي املادة  -184
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العظمى أو ما تعرف باملسؤولية القانونية واليت يعترب النص عليها يف الدستور اجلزائري جمرد 
إذ كان الواجب تفسري معىن اخليانة العظمى دستوريا وكذا حتديد اجلهة  احبث انظري امنشئ

  .185ام رئيس اجلمهورية باخليانة العظمىاملفرتضة إل

 177واألكثر من ذلك كان من واجب الربملان على األقل تنفيذ الفقرة الثانية من املادة      
من الدستور اليت أكدت على وجوب تنظيم احملكمة العليا للدولة املختصة مبحاكمة رئيس 
اجلمهورية مبوجب قانون عضوي، ويف انتظار صدور هذا القانون فتبقى املسؤولية اجلنائية 

، يف غياب املسؤولية السياسية هلذا األخري لرئيس اجلمهورية ذات طابع صوري وجمازي ال غري
الربملان من جهة، ورئيس اجلمهورية  أماماملسؤولية املزدوجة للحكومة الدستور اقر  ويف املقابل
  .أخرىمن جهة 

منه جعل  أريدالربملان،  أمامعدم تقرير املسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية  أنوالنتيجة،      
ارس ــــــــــيستطيع بذلك أن ميان، ــــــــــــــرئيس اجلمهورية كيانا هاما يقف على قدم املساواة مع الربمل

  .اإلختصاص التشريعي هلذا األخري عن طريق األوامر

تبقى لنا من العوامل املؤدية إىل اعتماد التشريع بأوامر كأداة فعالة يف النظام ما  أما     
  .مايليتبيانه في عمل علىالقانوين اجلزائري، سن

  العوامل الدستورية: ثانيا

النظام اجلمهوري، وان   أسسيعترب اختيار رئيس اجلمهورية عن طريق اإلنتخاب من      
انتخاب الرئيس ختتلف من دستور آلخر، لكنها عموما ميكن مجعها يف ثالثة  أساليبكانت 

                                                             
، ص 2010انظر، عبد اهللا بوقفة، السلطة التنفيذية بني التعسف والقيد، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -185

405.   
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انتخاب الرئيس للشعب  أمرفقد جيعل الدستور  .بينها هذه الدساتري تتأرجح أساليب
للربملان، كما انه قد يقف موقفا وسطا فيجعل انتخابه بواسطة الربملان  أمرهمباشرة، وقد يوكل 

  .186والشعب معا

جيعل انتخاب رئيس  أن إالاملؤسس الدستوري  أىبانه ومنذ استقالل الدولة اجلزائرية  إال     
 ملبدأتكريسا  إالاجلمهورية يتم من طرف الشعب دون وسيط وال وكيل عنه، وهذا ما هو 

اعتماد  أنوالواقع . عبية اليت تقضي بان الشعب هو الذي خيتار حكامه بنفسهالسيادة الش
طريقة اإلنتخاب املباشر مينح رئيس اجلمهورية شرعية شعبية ودميقراطية تعطيه وزنا كبريا يف 

  .النظام السياسي ومكانة تظهر جليا من كثرة الصالحيات املمنوحة له دستوريا

   :انتخاب رئيس الجمهورية -1

فان اإلنتخاب السياسي خيول للشعب واألمة حسب التعبري الدستوري  ،كما هو معلوم      
  : أسلوبنييف احلياة السياسية الوطنية وفق  املسامهة" للمجموعة الوطنية"اجلزائري 

    اإلستفتاء الشعيب على املسائل ذات الصاحل العام املشرتك واإلستفتاء الدستوري، –األول
تويل السلطة مبوافقة ": وفق احلكمني امللزمني يتأتىالتفويض الشعيب الذي  - الثاين أما

 إرادتهالذي يفصح من خالله الشعب عن ) نتخاب املباشر واإلقرتاع غري املباشراإل" (الشعب
احلكم وتسيري شؤون الدولة واألمة، وهذا هو مدلول تعبري  بإسنادالسياسية فيما يتعلق 

  .187اإلقرتاع، وحق التصويت: ةالشعب عن السياد

                                                             
  .ومايليها 48، ص 2013انظر، عبداهللا بوقفة، األنظمة اإلنتخابية، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -186
.28، ص نفس املرجعانظر، عبداهللا بوقفة،  -187   
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للسلطة يف النظم  إسنادوسيلة  إالما هو أو اإلقرتاع  االنتخاب إنف وعليه،     
النظام الدميقراطي بقدر ما يتحقق  االنتخاببقدر ما نتوسع يف تقرير حق و ، 188الدميقراطية

عليها، وقد  إالمن األسس اليت ال تقوم الدميقراطية  االنتخاب أنالصحيح، على اعتبار 
وذلك رئيسه  اختيارهذا فجعل من الشعب سيدا يف اجلزائري استوعب املؤسس الدستوري 

  .االستقاللدستور عرفته البالد بعد  أولمنذ 

فان انتخاب رئيس اجلمهورية مباشرة من طرف الشعب، وحصوله على األغلبية  إذن،     
يعترب الرتمجة احلقيقية " إبراهيمياألستاذ حممد  رأياملطلقة من األصوات املعرب عنها، وحسب 

 أطيافهمالسيادة الشعبية حيث يصبح املرشح املنتخب رئيسا لكل املواطنني بكل  ملبدأ
م السياسية، وذلك بغض النظر عن احلزب الذي ينتمي اوانتم ، ألنه خالل فرتته إليهءا

مو على األحزاب وعلى كل ؤه احلزيب بني قوسني، وبذلك فهو يسالرئاسية يكون انتما
تمع لكونه مدعو لتجسيد وحدة األمة ومتاسكها، فهو يظهر  الصراعات السياسية يف ا

ا احلزبية االجتماعيةمبظهر الشخص الذي تلتقي حوله كل الفئات   بدون النظر يف انتماءا
   .189"وتتجسد يف يده الوحدة الوطنية واالجتماعية

                                                             
املعروفة  تتمثل الفئة األوىل يف تلك األنظمة: تنقسم األنظمة السياسية باإلستناد إىل معيار التمثيل الشعيب إىل فئتني -188

باألحادية التمثيلية اليت ال ينتخب فيها باإلقرتاع العام املباشر إال أعضاء الربملان السيما الغرفة السفلى منه، يف حني ينتخب 
  .بالطريقة نفسها يف الفئة األخرى، الثنائية التمثيل، كل من أعضاء الربملان ورئيس الدولة

-Cf. COHENDET  M-A. Le président de la république, Dalloz, Paris, 2002, p.3.   
بناء على ذلك، يدرج النظام السياسي اجلزائري من هذه الزاوية ضمن الفئة الثانية باعتبار أن كال من رئيس اجلمهورية وأعضاء 

لس الشعيب الوطين ينتخبون باإلقرتاع العام املباشر، وهو ما أكده دستور   85يف املادتني  2016عدل يف سنة امل 1996ا
   .منه 118و

189 - Cf. BRAHIMI  M. Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, 
O.P.U, Alger, 1995, p.74. 
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املزيد من الرفعة والسمو ملركزه  أضفىرئيس اجلمهورية  190انتخابن فايف ذات السياق،      
قمة السلطة،  إىل أوصلتهاليت  االنتخابيةومهامه، حبيث صار يستمد قوته وشرعيته من اهليئة 

ا ويصبح يف مركز  إرادةوالذي ميثل  ا وقو  أمسىاألمة بكاملها، ففيه تتجسد وتتجسم وحد
حترره من كل  أعلىيكون سلطة  أن، لذلك فمن الطبيعي باملقارنة مع غريه من املؤسسات

 أخرى ن له يف انتخابه من جهة، ومن جهة هذا األخري ال شأ أنتبعية اجتاه الربملان، مادام 
على عكس رئيس اجلمهورية الذي  االنتخابيةالربملان ينتخبون من قبل دوائرهم  أعضاءفان 

  .يعترب رجل الشعب

 إالهو  رئيس اجلمهورية املنتخب بطريقة عامة مباشرة وسرية، مافان وبناء على ذلك،      
هو ناتج عن التفويض املمنوح  بأوامرالتشريع  أسلوبمفوض عن سيادة الشعب، واستعمال 

فتحت كثرة الصالحيات املمنوحة له دستوريا   أنكما   .له وعن متثيله للمجموعة الوطنية
ليزداد الفرق شساعة بني رئيس اجلمهورية  بأوامرهي التشريع  أخرىضافة صالحية إل الباب

  .والربملان

    :على حساب البرلمانرئيس الجمهورية دستوريا تقوية مركز  -2

جند انه أعطى رئيس اجلمهورية صالحيات عديدة مع  اجلزائري احلايلدستور لبرجوعنا ل     
االعلم  جاء ذكرها على سبيل املثال، وباألخص واليت  وإمناعلى سبيل احلصر دد مل حت أ

  .منا تلك الصالحيات اليت ميلكها الرئيس يف مواجهة الربملان

احلق يف املبادرة واملشاركة يف ان لرئيس اجلمهورية باعتباره رمز الوحدة الوطنية ف من مث،      
اجلانب العضوي وكذا  إىلفقد امتدت صالحياته اجتاه هذه األخرية شريعية، طري السلطة التتأ
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يد يف تشكيل  1996مل يكن لرئيس اجلمهورية قبل دستور  ،فمن الناحية العضوية .الوظيفي
ولكن  .191يةاألحاد أساسهذه السلطة كانت تقوم على  أنالسلطة التشريعية على اعتبار 

ة ـــــــــــرئيس اجلمهورية حيظى بسلط ىأضحالغرفة الثانية للربملان  وبتأسيسه بعد صدور الدستور
  .هذه الغرفة أعضاءتعيني ثلث 

 إالالقوانني املصوت عليها يف الربملان ال تنضج  أنفمن املعلوم  ،من الناحية الوظيفية أما      
امل يطلب قراءة ثانية  إذا، إصدارهاالرئيس يف  إرادةبتدخل  أو ما يعرف حبق  بشأ
  .اإلعرتاض

ا رئيساليت التقديرية سلطة ال إنمث        اجلمهورية يف تعيني الوزير األول دون األخذ  يتمتع 
لس الشعيب الوطين االعتباربعني  من  91192/5، وإن كانت املادة لألغلبية املوجودة يف ا

قد اشرتطت تعيني الوزير األول بعد استشارة  2016الدستور اجلزائري بعد تعديله يف 
إال أن هذه السلطة التقديرية يف التعيني ال تزال قائمة ألن الوضع ال يتعدى  ،األغلبية الربملانية
حل  إىلرفض خمطط عمله مرتني متتاليتني يؤدي تلقائيا  باإلضافة إىل أن .جمرد اإلستشارة

لس   .هذا ينصب يف جمال الضغط على هذه املؤسسة لقبول هذا املخططكل  .هذا ا

الشعب مباشرة ويف مسائل مل  إىلئيس اجلمهورية يف اللجوء ذلك حق ر  إىل أضفنا وإذا      
ميشا  إنحتدد حصرا، ميكن قراءته على انه جتاوز واضح هلذه املؤسسة  مل يكن استصغارا و

  . هلا من الناحية السياسية طبعا

تعترب صالحية الرئيس يف توجيه خطاب للربملان، مع علمنا بعدم وجود  آخرمن جانب      
مسؤولية سياسية للرئيس على الرغم من اتساع جمال السلطة التنظيمية اليت ميارسها شخصيا، 
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، كل هذا يعد ضغطا من إشرافهعن طريق الوزير األول الذي يعينه هو، ويعمل حتت  أو
ها سياسيا هلا قصد تبين خمطط عمل احلكومة الذي هو رئيس على السلطة التشريعية وتوجيال

  .برنامج رئيس اجلمهورية

لس الشعيب الوطين وكذا الدعوة  تأيتبعد كل هذا        النتخاباتسلطة الرئيس يف حل ا
نظرا لعدم حتديد أو ذكر أي سبب للحل يف يقدره رئيس اجلمهورية سبب لتشريعية مسبقة، 

بل اكتفى املؤسس الدستوري بتحديد شروط اللجوء إىل ، احلايلمن الدستور  147193املادة 
احلل أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة مما جيعل األمر خيضع للسلطة التقديرية لرئيس 

ؤكد على السمو التام ملؤسسة رئيس اجلمهورية يف مواجهة الربملان وذلك هذا ما يو اجلمهورية، 
  .من الناحيتني الوظيفية والعضوية

هذا الكم اهلائل من  إىل بأوامرهي التشريع  أخرىصالحية  إضافةفان  ،بالتايل     
يف مواجهة الربملان بغض النظر عن باقي الصالحيات لن يثري الرئيس الصالحيات اليت ميلكها 

يقدره الرئيس سبب للس الشعيب الوطين وكما ذكرنا حل ا بإمكانهاستغرابنا، فمادام انه 
، فكيف ال -ألنه يف العادة فهذا السبب هو انعدام الوالء السياسي– خطر شيءوهذا أ

يسمح له التدخل يف اختصاص الربملان حبجة الظروف اإلستثنائية، وان كان هذا الشرط ويف 
مواصلتنا هلذه  أثناءن احلاالت كما سنالحظ ويف الكثري مائر قد ضرب عرض احلائط اجلز 

مل  إذامنه صالحية ميكن اإلستغناء عنها  أكثرمة مه بأوامر، ليصبح التشريع 194الدراسة
  .تتوفر الشروط
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     بطريقة  أدتواضحة، سبة لنا جبزء من العوامل اليت كانت بالن حطناأذا نكون قد      
 1963دستور هلا لسنة  أولوذلك يف  ،يف اجلزائر بأوامرالتشريع  أسلوبلظهور  بأخرى أو

مت الكلمة لرئيس اجلمهورية على أيف ظله اختصاصا تشريعيا ب بأوامروان مل يكن التشريع 
على هذا األسلوب يف دستور  التأكيداعتبار انه كان يتطلب تفويضا من الربملان، ليتم 

ين دراستها بالتفصيل يف الفصل الثا يتموذلك يف حاالت حمددة وبشروط معينة س 1996
  .من الباب األول

نيالفصل الثا  

النظام القانوني لألوامر التشريعية   

مبا ال يدع جماال  بأوامرالتشريع  أسلوباعتبار  إىلسابقا  رأينالقد انتهى الفقه كما       
. األزمات، ومن مث فهو رخصة تشريعية استثنائية أساليبمن  وأسلوبا ااستثنائي اللشك، نظام

ميارس  أنحدد حاالت معينة ميكن لرئيس اجلمهورية الذي ي احلايل دستور اجلزائر لوطبقا ل
يف حماولة منه قيودا  أيضوابط وشروطا  وضع ذلك فقد إىلخالهلا هذه الرخصة، باإلضافة 

لوضع حد هلذا اإلختصاص حىت ال يعتدي من خالله رئيس اجلمهورية على اإلختصاص 
  ).املبحث األول(الطبيعي للربملان 

املخول لرئيس اجلمهورية، هذا اإلختصاص اإلستثنائي  وأمهيةرة كما انه ونتيجة خلطو       
تحديد نوع الرقابة لالبد علينا من الوقوف على الطبيعة القانونية هلذه األوامر، وهذا مهم جدا 

  ).املبحث الثاين( يهاتمارس علساليت 
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  المبحث األول

  حاالت التشريع عن طريق األوامر والقيود المفروضة عليها

 138195انطالقا من املادتني  لقد حدد الدستور اجلزائري احلايل حاالت التشريع بأوامر     
، وهي التشريع بأوامر يف غياب الربملان 2016املعدل يف سنة من الدستور اجلزائري  142و

أو وجوده يف عطلة، وكذا إصدار قانون املالية مبوجب أمر، وأخريا إختاذ األوامر  نتيجة شغوره
 موضوعية ، كما انه قيد رئيس اجلمهورية بشروط معينة )املطلب األول( احلالة اإلستثنائيةيف 

، ختتلف باختالف يع هذا األخري ممارسة هذه الرخصةالبد من توافرها حىت يستطأو شكلية 
احلاالت اليت جيوز لرئيس اجلمهورية أن يشرع فيها بأوامر، أي باختالف األوامر الصادرة عن 

  ).املطلب الثاين(الرئيس 

  المطلب األول

  بأوامرحاالت التشريع 

كان األصل أن التشريع من اختصاص الربملان، فانه حيق لرئيس اجلمهورية استثناء   إذا     
التدخل يف اختصاص السلطة التشريعية يف ثالثة حاالت، وهي حالة  1996وطبقا لدستور 

، )الفرع الثاين(، حالة إصدار قانون املالية بأمر )الفرع األول(التشريع بأوامر يف غياب الربملان 
  ).الفرع الثالث(ريع بأوامر يف ظل احلالة اإلستثنائية وأخريا التش
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  الفرع األول

  حالة التشريع بأوامر في غياب البرلمان 

تقوم بوظيفتها املخولة هلا يف  أنكل سلطة يف الدولة عليها   أنمن األمور املتعارف عليها      
الفصل بني السلطات، حيث ختتص السلطة التشريعية كما هو معروف  ملبدأ إعماالالدستور 

قد حتدث يف هذه احلالة ، و هذه السلطة ال تكون قائمة طوال الوقت أن إالبسن القوانني، 
  .ظروف طارئة تشكل خطرا على كيان الدولة تتطلب سرعة التدخل للتصدي هلا

 همن 124املادة يضمن  2016قبل تعديل املؤسس الدستوري اجلزائري  كانلذلك       
لس الشعيب الوطين : "...عبارة ، ليتغري جزء من العبارة ..."بني دوريت الربملان أوشغور ا

خالل العطل "باستبدال بني دوريت الربملان ب 2016خالل التعديل الدستوري لسنة 
ان متاشيا مع ك،  142واليت أضحت املادة  124، هذا التغيري الذي وقع يف املادة "الربملانية

بعد  135واليت يقابلها نص املادة  1996من دستور  118التعديل الذي وقع لنص املادة 
ا  ،2016تعديل سنة   أشهر 10اليت اختزلت دورات الربملان العادية يف دورة واحدة مد
أشهر  4بعد أن كان جيتمع الربملان يف دورتني عاديتني يف السنة مدة كل دورة ، على األقل
  . على األقل

حيق  بأنه، 2016بعد تعديل  142املادة فان ما مت النص عليه يف تبعا ملا ذكر أعاله،      
لس الشعيب الوطين  بأوامريشرع  أنلرئيس اجلمهورية   96تطبيقا للمادتني يف حالة شغور ا

يتم عقدمها استنادا للمادة كان اليت   بني دوريت الربملان ، أو196من ذات الدستور 147و
اليت أصبحت واحدة ، أو خالل العطل الربملانية 2016قبل تعديله يف  من الدستور 118
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من الدستور  135طبقا للمادة على اعتبار أن الدورة العادية أصبحت واحدة هي األخرى 
كان الغرض منه سد الفراغ الذي قد ينتج عن غياب الربملان، وعن عدم   ،هذا التعديلبعد 

     .املراسيم الرئاسية تغطيتهكذا و السارية املفعول يف أثناء الغياب استطاعة القوانني 

  الفرع الثاني

  أمرحالة إصدار قانون المالية بموجب 

العالقة الوظيفية بني السلطتني التشريعية والتنفيذية على الدستور اجلزائري  أضفىلقد      
رئاسي، ولإلشارة فان هذا الوضع القانوين حديث  أمرمبوجب  قانون املالية إصدار إمكانية

التطور الدستوري  أدىالدساتري السابقة، ومن مث  أحكامالعهد حيث مل يكن مقررا يف 
مخسة  أقصاهاقانون املالية يف مدة  يصادق الربملان على" :على مايليالنص  إىلاألخري 

ويف حالة عدم املصادقة عليه ، طبقا للفقرات السابقة إيداعهمن تاريخ ) 75(وسبعون يوما 
  .197"بأمررئيس اجلمهورية مشروع احلكومة  احملدد دستوريا يصدر يف األجل

الذي حيدد تنظيم  02- 99من القانون العضوي  44وهي نفس القاعدة اليت كرستها املادة 
لس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما وكذا العالقة الوظيفية    .198بينهما وبني احلكومةا

مل يوافق الربملان على قانون املالية يف ظرف شهرين ونصف ابتداء  إذاف ولتوضيح أكثر،      
من يوم إيداعه لدى مكتب الغرفة األوىل، يصدر قانون املالية بأمر رئاسي، ولعل ذلك راجع 

إذ البد من توافرها قبل حلول السنة اجلديدة وقبل أن تصبح الدولة  ،إىل ما للميزانية من أمهية
  وإذا .و باألحرى قبل أن يؤدي األمر إىل الشلل الكلي للدولةأريبة، من الناحية املالية يف 
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مل يصدر قانون املالية مبوجب عبد العزيز بوتفليقة احلايل السيد كان رئيس اجلمهورية اجلزائري 
فانه قد اصدر جل قوانني  قوانني املالية، الالزمة إلختاذيوما  75نظرا إلحرتام الربملان اجل  أمر

  .199أمرمبوجب  2015إىل سنة  2002كميلية منذ سنة املالية الت

                                                             
   أصدرها رئيس اجلمهورية مبوجب أوامر رئاسية منذ سنة انظر، اجلدول اآليت الذي يبني قوانني املالية التكميلية اليت -199

  :2015إىل غاية سنة  2002
 الرقم نص األمر

األمر  رقم 02-01 املؤرخ يف 13 ذي احلجة عام 1422 املوافق 25 فرباير 2002 واملتضمن قانون املالية 
 التكميلي لسنة 2002، ج.ر عدد 15 الصادرة يف 28 فرباير 2002*.

01 

األمر رقم  05-05 املؤرخ يف 18 مجادى الثانية عام 1426 املوافق 18 يوليو سنة 2005 واملتضمن قانون 
 املالية التكميلي لسنة 2005، ج.ر عدد 52 الصادرة يف 26 يوليو 2005.

02 

األمر رقم 06-04 املؤرخ يف 19 مجادى الثانية عام 1427 املوافق 15 يوليو سنة 2006 واملتضمن قانون 
 املالية التكميلي لسنة 2006، ج.ر عدد 47 الصادرة يف 19 يوليو 2006.

03 

األمر رقم 07-03 مؤرخ يف 09 رجب عام 1428 املوافق 24 يوليو2007، املتضمن قانون املالية التكميلي 
  لسنة 2007، ج.ر عدد 47 الصادرة يف 25 يوليو 2007.

04 

، املتضمن قانون املالية التكميلي 2008يوليو  24املوافق  1429رجب  21مؤرخ يف  02-08األمر رقم 
.2008يوليو  27الصادرة يف  42ر عدد .، ج2008لسنة   

05 

األمر رقم 09- 01 املؤرخ يف 29 رجب عام 1430 املوافق 22 يوليو سنة 2009، و املتضمن قانون  
  املالية التكميلي لسنة 2009، ج.ر عدد 44 الصادرة يف 26 يوليو 2009.

06 

 األمر رقم 10-01 املؤرخ يف 16 رمضان عام 1431 املوافق 26 غشت سنة 2010 و املتضمن قانون 
 املالية التكميلي لسنة 2010، ج.ر عدد 47 الصادرة يف 29 غشت 2010.

07 

، املتضمن قانون 2012فرباير سنة  13املوافق  1433ربيع األول عام  20املؤرخ يف  03-12األمر رقم 
*.2012ر فرباي 15الصادرة يف  80ر عدد .، ج2012املالية التكميلي لسنة   

08 

أمر رقم 15-01 مؤرخ يف 7 شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون املالية 
 التكميلي لسنة 2015، ج.ر عدد 40 الصادرة يف 23 يوليو 2015.

09 

  موقع األمانة العامة للحكومة: المصدر
www.joradp.dz  

ال حيث مت إصدار األمر املتضمن قانون املالية التكميلي يف شهر  2012 و 2002سنيت * عرفتا سلوكا جديدا يف هذا ا
  .فرباير، وهو ما يعد ختطيا للقاعدة املعروفة أن قانون املالية التكميلي يتخذ يف منتصف السنة أو على إثر كوارث أو أزمات
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  الفرع الثالث

  حالة التشريع بأوامر في الحالة اإلستثنائية 

التشريع يف ظل  مارسة صالحيةمبتعرتف جل األنظمة املقارنة لرئيس اجلمهورية        
لكن بالرغم من ذلك جند بعض  .الظروف اإلستثنائية وهو ما يسمى بتشريعات الضرورة

ذه الصالحية منها النظام اإلجنليزي، حيث ال ميلك التاج  ) امللكة(األنظمة ال تعرتف 
مثل  إصدارقرارات هلا قوة القانون يف الظروف اإلستثنائية، ولكن تستطيع احلكومة  إصدار

ور األمريكي ال كذلك جند الدست ).عن طريق التفويض(هذه القرارات بعد موافقة الربملان 
ينص صراحة على مثل هذه الصالحيات، وان مارسها الرئيس األمريكي فعليا يف كثري من 

  .200، والقت قبوال من الفقه والقضاء األمريكينياملناسبات

جنده قد مسح  ،2016بعد تعديله يف  وحىت 1996لسنة  وبالرجوع للدستور اجلزائري      
يف احلالة اإلستثنائية، لكونه اجلهة  بأوامريشرع  أنمنه  142لرئيس اجلمهورية طبقا للمادة 

تدخال سريعا ذلك انه كثريا ما يتطلب األمر  .األقدر على ملء الفراغ يف مثل هذه احلاالت
ا األمور الطارئة اليت ال يستطيع الربملان حبكم طبيعة إلصدار تشريعات ت  وإجراءاتواجه 

ا بنفس الطريقة السر  أنعمله  ا السلطة التنفيذيةييقوم    .عة واحلازمة اليت تعمل 

إجبار استنادا لتحديدنا حلاالت التشريع بأوامر يف الدستور اجلزائري احلايل، لوحظ بأن      
على إصدار قانون املالية مبوجب أمر إذا مل يصادق عليه الربملان يف األجل رئيس اجلمهورية 

يوما، كان مرده الطابع اإلستعجايل  75من الدستور وهو  138املنصوص عليه يف املادة 
  . ، وما للتأخري يف إصداره من نتائج وخيمة على البالدالذي يتسم به هذا القانون

                                                             
.305و 291وص  272-267عمر حلمي فهمي، املرجع السابق، ص - 200  
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كما أن السماح للرئيس بالتشريع بأوامر يف احلالة اإلستثنائية، كان له هو اآلخر تربير      
ب الدولة يف ظل هذا الظرف اإلستثنائي، مقنع وهو اخلطر الداهم واجلسيم الذي قد يصي

  .األمر الذي مل يثر استغرابنا

من الدستور  124لفقرة األوىل من املادة ل طبقاسابقا اجلمهورية  إمكانية رئيسإال أن      
 النص على وجوب توافرجرد غياب الربملان ودون إصدار األوامر مب 2016قبل تعديلها يف 

هذه احلالة تعترب فقها وقضاء السند والتربير الوحيد للتشريع  بالرغم من أن ،حالة الضرورة
وهذا جلي من خالل يف الظروف العادية حىت جعل من رئيس اجلمهورية يشرع ، بأوامر

األمر الذي يؤدي إىل اعتبار التشريع بأوامر يف هذه احلالة ، 201العديد من األمثلة الواقعية
هذا ما دفع  .لوظيفة التشريعية الطبيعية للربملانميارسه رئيس اجلمهورية على اكان عتداء  ا

إىل إضافة شرط الضرورة لنص املادة  2016ديل باملؤسس الدستوري اجلزائري على إثر تع
. أو ما متت تسميته باملسائل العاجلة لشروط األوامر الصادرة يف غياب الربملانمنه  142

بباقي أنواع األوامر سنقوم دراستها خاصة أخرى شروط أو قيود  إىلهذه الشروط باإلضافة 
  .وبأكثر تفصيل يف املطلب املوايل

  المطلب الثاني

 القيود المفروضة على التشريع بأوامر 

فانه قد  ،التشريع بأوامر إن املؤسس الدستوري اجلزائري حني أعطى رئيس اجلمهورية حق    
قيده يف ممارسته بضرورة استيفاء شروط معينة، هذه الشروط منها ما هو مـوضوعي ومنها ما 

                                                             
.202 -200انظر، األمثلة اليت سيتم ذكرها يف الباب الثاين من الرسالة، ص  - 201  
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هو شكلي وكذا إجرائي واألكثـر من ذلك منها ما مت النص عليها صراحة وأخرى ضمـنية 
   .2016خاصة قبل تعديل الدستور يف سنة  يتم استنباطهاس

بها الدستور لرئيس اجلمهورية بالتشريع بأوامر، تعددت نظرا لتعدد احلاالت اليت مسح مبوج    
لذا  ال كل نوع من أنواع هذه األوامر،بالضرورة كما سبقت اإلشارة القيود الواردة على استعم

لكن قبل ذلك . فرعا معيناالشكلية وكذا املوضوعية سواء سنخصص لدراسة شروط كل نوع 
اعتبارها نصا قانونيا فهي األخرى تتطلب سنقوم بتعداد شروط حترير أو صياغة األوامر ب

ر ــــود حترير األوامـــــــــأو قي شروطهذه ال تتجلىمن مث، و . ةـــــــــــة للتحرير أو الصياغــــد معينــــــــــــــقواع
  :202فيمايلي

  .لتمييزه عن القانون" أمر"وهذا بذكر عبارة : التسمية -1

األول تدرج فيه السنة خمتصرة والشق الثاين يذكر فيه وحيتوي على شقني : ذكر الرقم -2
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الرقم التسلسلي خيص ). مطة(الرقم التسلسلي يفصل بينهما خط 

  .األوامر لوحدها دون غريها من النصوص القانونية

بع ما حيث يذكر التاريخ كامال اليوم والشهر والسنة وبالتقومي اهلجري ويت: ذكر التاريخ -3
  .يوافقه بالتقومي امليالدي

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة "كأن تذكر عبارة : موضوع األمر باختصار -4
  ".العامة

                                                             
والتوزيع،  الطبعة األوىل، جسور للنشر انظر، عمار بوضياف، املرجع يف حترير النصوص القانونية والوثائق اإلدارية، -202

، 2014مربوك حسني، حترير النصوص القانونية، الطبعة اخلامسة، دار هومة، اجلزائر،  ؛وما يليها 59ص، 2009اجلزائر، 
   .وما يليها 251ص 
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وهي جهة ال ختتلف عن باقي النصوص القانونية، حيث يتعلق : ذكر اجلهة املصدرة -5
بعد تعديله يف من الدستور  101ذلك انه طبقا للمادة  ،األمر برئيس اجلمهورية دون سواه

فان سلطة اإلصدار غري قابلة ) من الدستور قبل هذا التعديل 87وهي املادة ( 2016سنة 
  ".إن رئيس اجلمهورية: "ويشار إىل اجلهة املصدرة بالعبارة التالية. للتفويض

بة وهي تلك املراجع التأسيسية والقانونية لنص األمر، وتذكر مرت: ذكر مقتضيات األمر -6
وتذكر مواد الدستور ذات العالقة " بناء على الدستور"بدءا بالدستور حيث تكتب عبارة 

ر ـــــوبعد اإلشارة إىل الدستور يشار إىل القوانني العضوية والقوانني واألوام. باألمر املراد إصداره
  :السابقة ذات العالقة باألمر املراد إصداره مرتبة ترتيبا زمنيا كمايلي

  .وترتب ترتيبا زمنيا:  العضويةالقوانني - 

ة وتعترب كلها يف نفس ــــــــــــــة بعد القوانني العضويــــــــــــترتب القوانني واألوامر واملراسيم التشريعي - 
  .الدرجة وأدىن مرتبة من القانون العضوي

فاملالحظ من هذه املقتضيات بأن القوانني العادية إستنادا ملا ذكر يف الفقرة السابقة،      
 .مرتبة من القانون العضوي أدىنيف نفس الدرجة، واألكثر من ذلك فهي ترتبان واألوامر 

لكن وكما سنرى الحقا يف الشروط املوضوعية لألوامر وبالضبط يف جمال أو نطاق هذه 
ا أن تعدل أو تلغي القوانني العادية فقط بل ميتد ذلك  ،األخرية، بان األوامر ليس بإمكا

ا ، 203من الدستور 142نص املادة  يتضح من ىت إىل القوانني العضوية وهذا ماح أل
ال التشريعي املخصص للربملان والذي ميارسه مسحت لرئيس اجلمهورية  بالتشريع بأوامر يف ا

األجدر بالنسبة هلذه املقتضيات، أن من ف لذلك،. هذا األخري إما بقوانني عادية أو عضوية

                                                             
  .2016قبل تعديله يف من الدستور  124يتضح جليا من نص املادة  وهو ذات األمر الذي كان - 203
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األوامر اليت يعدل أو يلغي مبوجبها رئيس اجلمهورية القوانني العضوية يتم ترتيبها مع القوانني 
ألن هلا نفس القوة القانونية هلذه القوانني مادامت متكنت من يب زمنيا ويكون الرتتالعضوية 

أما األوامر اليت تعدل أو تلغي القوانني  .فكيف تكون أدىن مرتبة منها تعديلها وحىت إلغائها
  .مع فارق يف تواريخ الصدور العادية فيتم ترتيبها مع القوانني ،العادية

من الدستور اجلزائري قبل تعديله يف  124طبقا لنص املادة : ذكر اإلستشارات -7
      بالنسبة ملشاريع  شأنال حيال األمر قبل إصداره على جملس الدولة كما هو ال، 2016

لس الدستوري رقم  كان يؤكد أيضا على ذلك  أو اقرتاحات القوانني، وما هو رأي ا
مراقبة مطابقة القانون العضوي  املتضمن 1998ماي  19املؤرخ يف  98/د.م/ع.ق.ر/06

تذكر  كانت الوبالتايل   .204للدستور املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله
بعد اإلستماع إىل جملس "، ويكتفى عادة بعبارة "بعد اإلطالع على رأي جملس الدولة"عبارة 
ا  124وباألخص لنص املادة  2016إال أن التعديل الدستوري لسنة  ".الوزراء يف فقر
، قد ألزم رئيس اجلمهورية برأي جملس الدولة قبل اختاذ 142واليت أضحت املادة  األوىل

   .205األوامر الصادرة فقط يف غياب الربملان

  :".يصدر األمر اآليت نصه"اإلشارة لعبارة  -8

  ة من ـــــــحيث تقسم مواد األمر إىل جمموع: رــــــــات والعناوين اخلاصة باألمـــــــــــوضع التقسيم -9
                                                             

. 1998يونيو  01الصادرة يف  37ج العدد رقم .ج.ر.ج - 204  
منه  124جتدر اإلشارة بأن مشروع تعديل الدستور كان يتضمن ضرورة األخذ برأي جملس الدولة كإضافة يف املادة  -205

لس  142واليت أصبحت حاليا أي بعد التعديل الدستوري األخري هي املادة  منه، وهو ما مت املوافقة عليه من خالل رأي ا
 06ر عدد .، يتعلق مبشــــــــــروع القانون املتضمن التعديل الدستوري، ج2016يناير  28املؤرخ يف  01-16رقم الدستوري 

، غري أن النسخة األخرية لتعديل الدستور قد تضمنت احلصول فقط على رأي جملس الدولة أي 2016فرباير  3الصادرة يف 
ذا يكون التعديل الدستور  لس، و  .ي بالنسبة هلذه النقطة غري دستوري بتاتاأنه مت اإلكتفاء بالرأي البسيط ال املطابق هلذا ا

      .من الدستور 136وهي ذات املسألة اليت وجدت وطبقت فيما يتعلق بنص املادة 
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  .األبواب أو الفصول وكذا األقسام والفروع عند اإلقتضاء

ينشر هذا األمر "ويتم ذلك بتخصيص مادة يذكر فيها عبارة : اإلشارة إىل إجراء النشر -10
  . ج مع ذكر التاريخ كامال.ج.ر.يف اجل

  .اسم ولقب رئيس اجلمهورية باعتباره الطرف املوقع واملصدر للنص ذكر -11

سنتطرق إىل  ،لشروط حترير أو صياغة األوامر الرئاسية أو التشريعية بيانناوعليه، وبعد ت      
، كل نوع أو حالة من حاالت التشريع بأوامرلوضوعية امل وكذاشكلية القيود الشروط أو ال

غياب الربملان، واألوامر املالية، واألوامر الصادرة يف احلالة وهي األوامر الصادرة يف 
  .اإلستثنائية

  الفرع األول

  القيود المفروضة على التشريع بأوامر في غياب البرلمان

شروط مجلة من الإن قيام رئيس اجلمهورية بالتشريع بأوامر يف غيبة الربملان يتطلب توافر      
ومن مث، فإن اإلشكالية اليت تفرض نفسها يف هذا الفرع خاصة  .وضوعية وأخرى شكليةامل

ما هي الشروط اجلديدة اليت أضافها هذا . 2016بعد التعديل الدستوري األخري لسنة 
؟ وهل كانت كفيلة بتنظيم هذه فيما يتعلق باألوامر املتخذة يف غياب الربملان التعديل

  ها رئيس اجلمهورية عند الضرورة فقط؟ الرخصة، جلعلها جمرد رخصة إستثنائية يلجأ إلي

I- الشروط الموضوعية:  

، شرط الضرورة: يف غيبة الربملان فيما يلي تتمثل الشروط املوضوعية لألوامر الصادرة    
  ر ــــــمدة الالزمة لعرض األوامـــــفغياب الربملان، مث حمل األوامر الصادرة يف غياب الربملان، وكذا ال
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  . على الربملان، وأخريا األغلبية املشرتطة للموافقة على األوامر من قبل الربملان

ط الضرورة أو الظروف االستثنائيةشر  :أوال  

ة ـــــــعلى هذا الشرط بطريقيعرب  2016قبل تعديل املؤسس الدستوري اجلزائري  كانلقد       
كان تدخل رئيس اجلمهورية يف   إذا: "بأنه وذلك على حد قول األستاذ مراد بدران ،ضمنية

ال املخصص للسلطة التشريعية بواسطـة أوامر يعد استثنـاء وليس قاعدة عامـة فمعـىن ذلك  .ا
أن هذا التـدخل سببه فكرة الضرورة اليت تستدعي سرعة التدخل بأوامر الختاذ التدابـري 

، أو فتنة رةــــــة كانتشـار أمراض خطيـــــــــــاملتوقعـري اع غيـر الطبيعية وغـــــــــــة ملواجهـة األوضـــــــالضروري
  .206"...طائفية

اع غري ة األوضات القائمة مل تتمكن من مواجهوفكرة الضرورة تقتضي أن التشريع     
عي لتدخـل رئيـس اجلمهورية أما إذا كان العكـس من ذلك، فانه ال دا .ظهرتالطبيعية اليت 

  .، طاملا أن التشريعات الزالت تـؤدي الغرض املطلوب منها التشريعية بأوامريف جمال السلطة 

يتمتع يف هذا الشأن بسلطة تقديرية فهو وحده الذي كان ة  فان رئيس اجلمهوري ،من مث    
، ألن الفقهاء هذه السلطة التقديرية ليست مطلقةغري أن  .ة من عدمهايقدر وجود الضرور 

م اختلفوا يف حتديد جهة ابةدير حاالت الضرورة للرقامجعوا على ضرورة خضوع تق ، إال أ
أما البعض اآلخر يرى أن  .207فمنهم من قال بان الرقابة للربملان ميارسها لوحده ،هذه الرقابة

أن الرأي الثاين " وكما يقول األستاذ مراد بدران  ،208الرقابة يتشاركها كل من الربملان والقضاء
أوىل باإلتباع ألنه يؤدي إىل إبعاد االعتبارات السياسية واحلزبية يف التأثيـر على الذين يقومـون 

                                                             
.20مراد بدران، املرجع السابق، ص  - 206  

   .514، ص 1985انظر، سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القضاء اإلداري، دار الفكر العريب، مصر،  -207
   .269، ص 1985 مصر، حممود حافظ، القرار اإلداري، دار النهضة العربية، انظر، -208
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وما ذهب إليه األستاذ هو عني الصواب الن التجربة يف اجلزائـر أثبتت . 209"بالرقابة الربملانية 
وافقـة على تلك األوامر مبجرد عرضها عليه دون أن يكلف نفسه أن الربملان ال يرتدد يف امل

  . عناء البحث عن توافـر الضرورة عند إصدار تلك األوامر

راعي أي يبل إن التطبيق الفعلي هلذه السلطة يف اجلزائر أثبت أن رئيس اجلمهورية ال      
 2001و 2000سنيت بدليل أن األوامر اخلمسة اليت أصـدرها  اهتمام لوجود هذا الشرط،

ضعة  أيام من افتتاح دورة أو ب بل إن بعضها صـدر قبل يوم  ،هال تتضمن أية إشـارة إلي
 أي ،2000مارس  01ويف هذا اإلطار نأخذ على سبيل املثـال أول أمر صدر  يف . انالربمل

  .210مارسة املقررة يف يوم العمل الثاين من شهر ان الربيعيقبل يوم من افتتـاح دورة الربمل

ويف هذا اإلطار، فإن شرط الضرورة أو الظروف اإلستثنائية يعترب من القواعد العامة      
ومن مث، فإن رئيس . سواء ذكره النص القانوين أم ال إلستعمال أسلوب التشريع بأوامر

من  124كان يستغل عدم ذكر املادة اجلمهورية ومن خالل األمثلة السابقة يتضح بأنه  
ال التشريعي العائد  2016تعديلها يف  الدستور قبل حلالة الضرورة بغرض التدخل يف ا

فإن أسفنا كان مضاعفا  ،فإذا كان هذا الوضع يؤسفنا ولو قليال. للربملان وذلك مبجرد غيابه
عبد العزيز "عندما متت املوافقة على كل األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية السيد 

ه عناء البحث عن ــــــ، دون أن يكلف نفسرـان من طرف هذا األخيـــــب الربمليف غيا "ةــــبوتفليق
  .211توافر حالة الضرورة من عدم توافرها

                                                             
   .21مراد بدران، املرجع السابق، ص  -209
مارس  02الصادرة يف  09ر عدد .املتعلق بإدارة والية اجلزائر والبلديات التابعة هلا، ج 01-2000انظر، األمر رقم  -210

   .الرسالةمن  335، ص 03امللحق رقم وكذا . 2000
.من الرسالة 321، ص 01انظر، امللحق رقم  - 211  
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رة األوىل من ـــــــــا وأخريا يف الفقـــــــــــ، متضمن2016ليأيت التعديل الدستوري اجلزائري لسنة      
مسائل عاجلة، أي توافر حالة الضرورة ضرورة حدوث  124اليت عوضت املادة  142املادة 

اليت تتطلب سرعة التدخل، ليتمكن رئيس اجلمهورية من اللجوء إىل التشريع بأوامر يف غياب 
وكلنا أمل بأن تكون األوامر الصادرة مستقبال من رئيس اجلمهورية بغرض مواجهة . الربملان

تها، أثناء غياب صاحب أوضاع استثنائية جعلت من النصوص القانونية عاجزة عن مواجه
       .السيادة يف إصدار القانون وهو الربملان

شغور المجلس الشعبي الوطني أو وجود البرلمان في عطلة :ثانيا  

، وهو ما أكدت عليه منه 124يف املادة  1996دستور اجلزائر لسنة  نصكان يلقد        
: على حالتني لغياب الربملان مها، 2016من نفس الدستور لكن بعد تعديله يف  142املادة 

لس الشعيب الوطين    .باإلضافة إىل وجود الربملان يف عطلةحالة شغـور ا

: حالة شغور المجلـس الشعبـي الوطـني – 1  

حتدد لنا احلاالت اليت تكن مل  من الدستور اجلزائري 124ما ميكن مالحظته بان املادة       
لس شاغراصبح ي من الدستور بعد تعديل سنة  142، ونفس الوضع بالنسبة للمادة فيها ا

يتضح أن حاالت  احلايل لكن من خالل اإلطالع على أحكام الدستور اجلزائري، 2016
  :الشغور قد تتحقق فيما يلي

:  حالة االنحالل اإلجباري للمجلس الشعبي الوطني -أ  

لس الشعيب        ة على الوطين عن املوافقة للمرة الثانييتحقق هذا الفرض يف حالة امتناع ا
الكيفية  2016قبل تعديله يف بني الدستور اجلزائري كان يفقد   .212خمطط عمل احلكومة

                                                             
من الدستـور يقــدم  80و 79، كــان رئيـس احلـكومـة آنـذاك وطبقـا لنـص املادتيـن 2008قبـل التعديــل الدستوري لسنـة  - 212  
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ل ا احلكومة ودور ا ة يف املـواد س الشعيب الوطين يف هذه العملياليت تعني 
 2016الدستوري الذي وقع يف سنة ، وعلى إثر هذا التعديل همن 79،80،81،82

ومبقتضاها يتعني على  .96 ،95 ،94 ،93أصبحت املواد السابقة وفق الرتتيب التايل 
لس  خمطط عملهبعد تعيينه وحكومته من قبل رئيس اجلمهورية أن يقدم  الوزير األول إىل ا

، جيب عليه تقدمي وله على تلك املوافقةالشعيب الوطين للموافقة عليه، ويف حالة عدم حص
  . وزارة أخرىوعندئذ يعني هذا األخري من جديـد  ،ةتقالـة حكومته إىل رئيس اجلمهورياس

ة إذا ما ــــــــــــويف هذه احلالور، ـــــــوتعاد نفس اإلجراءات السابقة واملنصوص عليها يف الدست     
لس الشعيب الوطين املوافقة على  ومن  ينحل وجوبا، فانه ،خمطط العمل للمرة الثانيةرفض ا

لس يف حالة شغـور إىل غاية جتديد ، يكون ه يف مدة ال تتجاوز الثالثة أشهرمث يدخل ا
  .213هورية احلق فيها بالتشريع بأوامرلرئيس اجلم

:  حالة حل المجلس الشعبي الوطني بقرار من رئيس الجمهورية -ب  

  رز ــــاب ولعل ة والتنفيذية،ـــــــالسلطتني التشريعيمن مسات النظام الربملاين الرقابة املتبادلة بني       

                                                                                                                                                                                         
الكثري من املشاكل، ألن هذا الربنامج مبجرد تعيينه من قبل رئيس اجلمهورية برناجمه السياسي، وقد كانت هاتني املادتني تثري =

وإن كان الواقع العملي أثبت اإلرتباط الوظيفي (السياسي لرئيس احلكومة قد يكون خمالفا للربنامج السياسي لرئيس اجلمهورية 
الذي استدركه ، فأي الربناجمني يطبق، برناجمه أم برنامج رئيس اجلمهورية؟ األمر )بني برنامج رئيس اجلمهورية وبرنامج احلكومة

، بنصه على تقدمي الوزير األول ملخطط عمل ينفذ من خالله الربنامج السياسي 2008املؤسس الدستوري اجلزائري إثر تعديل 
  .لرئيس اجلمهورية الذي قبله الشعب اجلزائري مبجرد انتخابه للرئيس

مــن نفــــس الدستور قبـــــل  82زائـــري، وبالتــايل تطبيــق املـادة مـن الدســتـــور اجل 81الواقـــــع العمــلي أثبـت أن تطبـيق املـادة  - 213  
األمر . مل حيدث إطالقا، وذلك بسبب هيمنة التوجيهات الرئاسية على الربامج السياسية لرؤساء احلكومات 2008تعديله يف 

ر، ألن خمطط عمل احلكومة هو جمرد خاصة لنص املادتني سالفة الذك 2008الذي جتسد أكثر بعد تعديل الدستور يف سنة 
وبالتايل، فال يوجد أي تطبيق حلالة اإلحنالل اإلجباري للمجلس الشعيب . آلية تنفيذية للربنامج الرئاسي لرئيس اجلمهورية

سعاد بن سرية، مركز : مقتبس عن. الوطين نتيجة عدم املوافقة على الربنامج السياسي للحكومة سابقا، وخمطط عملها حاليا
  .وما يليها 130، ص 2010، دار بلقيس، اجلزائر، 2008ئيس اجلمهورية يف تعديل ر 
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ه الربملان من حق مساءلة احلكومة ويف إسقاطها عن طريق وسائل تلك الرقابة ما ميلك
، ربملانالويف مقابل ذلك متلك السلطة التنفيذية احلق يف حل  .الرقابة ت على ملتمسالتصوي

لس الشعيب الوطين فقطو  حال وقـوع تصادم وانسداد  يف ،214يف اجلزائر من ينحل هو ا
اء للفرتة النيابية للمجلس النيايب قبل امليعاد احملدد دستوريا .بينهما   .215واحلل هو إ

وإن مل يعتمد النظام الربملاين احملـض، إال انه اخذ الدستور اجلزائري على أن      
قبل تعديله منه  129يف املادة  كانوما يهمنا يف هذا املقام، ما  . باخلصوصيات سالفة الذكر

 احلق لرئيس اجلمهورية يفاليت تعطي بعد هذا التعديل،  147واليت تقابلها املادة  2016يف 
لس الشعيب الوطين اأو  ،تقرير حل ا ارة رئيس بـعد استش، إجراء انتخابات تشريعية قبـل أوا

لس  ، ليضيف التعديل الدستوري لسنة ورئيـس جملس األمة والوزير األول، الوطين الشعيبا
لس الدستوريمنه  147يف املادة  2016   .ضرورة استشارة رئيس ا

                                                             
فاحلل مقرر للمجلس الشعيب الوطين دون جملس  ،2016من الدستور اجلزائري املعدل يف  147بالرجوع لنص املادة  -214

  :األمة، العتبارين
لس غري مؤهل دستوريا إلثارة املسؤولية السياسية للحكومة، فمن غري املنطقي أن حتظى  :اإلعتبار األول - هو أن هذا ا

فطاملا أن احلل واملسؤولية السياسية وجهان لعملة واحدة، فتقرير احلل من . السلطة التنفيذية يف املقابل بسلطة حل جملس األمة
ديدا خطريا وعشوائيا دون املسؤولية السياسية يعد إعداما للسلطة الت شريعية، واملسؤولية السياسية من غري احلل تشكل 

إذن فالعالقة اليت تربط بني احلل واملسؤولية السياسية هي عالقة إطراد، مبعىن أن تقرير احلل مرهون . إلستقرار السلطة التنفيذية
، 1996ملانية على أعمال احلكومة يف ظل دستور انظر، دنيا بوسامل، الرقابة الرب . بطرح املسؤولية السياسية والعكس صحيح

، 2007-2006مذكرة ماجستري يف القانون العام، ختصص قانون إداري ومؤسسات دستورية، كلية احلقوق، جامعة عنابة، 
 .87ص 

: يط بقولهفهو ضمان جملس األمة إلستمرارية ودميومة مؤسسات الدولة، وهذا ما عرب عنه األستاذ امني شر  :االعتبار الثاني -
إن املتفق عليه سواء عند الفقهاء أو علماء القانون الدستوري أو عند علماء السياسة، وقد أثبتت التجربة هذه احلقيقة أن "

الغرفة الثانية هي الوسيلة الفعالة واملثلى لسد كافة الفراغات وكافة حاالت الشغور اليت قد حتدث يف السلطة، فكل فراغ 
انظر، أمني شريط، بعض ". الغرفة الثانية ولة، أحسن وسيلة لسده ومللئه يتمثل يف إجياد وإنشاء مؤسسايت يف رئاسة الد

لس األمة، دراسات ووثائق، نشريات جملس األمة، ديسمرب    .13، ص 1998اجلوانب التأسيسية والتشريعية 
215- Cf. BRAHIMI M. Le droit de dissolution dans la constitution de 1989, R.A.S.J.E.P, 
université d’Alger, mars 1990, N°1, p.47. 



133 
 

ابالنسبة هلذه املادة  يالحظما       انتخابات  إجراء أوقرار احلل  إصدارذكرت شروط  أ
واليت  1996دستور من  84املادة األسباب، وان كانت تشريعية مسبقة فقط ومل تبني 

قد ذكرت سببا من أسباب احلل أو إجراء ، 2016بعد تعديل  98تقابلها حاليا املادة 
لس الشعيب الوطين على الئح متثل يفانتخابات تشريعية مسبقة  ة الثقة حالة عدم موافقة ا

هذه استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية الذي حيق له قبل قبول أن يقدم الوزير األول فعلى 
 147وهي املادة  2016قبل تعديل  من الدستور 129املادة  أحكام إىليلجا  أناإلستقالة 

   .216تبقى السلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية بالتايل، و التعديلهذا بعد 

لس القائم ألنه يستمر تشريعية ات وإذا كان تقرير إجراء انتخاب       مسبقة ال يؤثر على ا
لس اجلديد لس ينتج أثره فورا  ،يف ممارسة وظائفه إىل غاية تنصيب ا إال أن قرار حل ا

لس الشعيب الوطين شاغرا من يوم صدوره وإىل غايـة انتخاب ا لس اجلديد يف حبيث يصري ا
  .، يقوم خالهلا رئيس اجلمهورية بالتشريع بأوامر217ة أشهرمدة أقصاها ثالث

جويلية  29لقد أثبت الواقع اجلزائري أن رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد أعلن يف      
ليعلن مرة  ،1991، عن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة يف الثالثي األول من عام 1990

                                                             
لس النيايب ورئيس الدولة، حيث يشكل احلل هنا  -216 الواقع أثبت أن اهلدف من احلل هو تسوية اخلالف بني األغلبية يف ا

قبل حكومة بلمرستون حيث من  1857الوسيلة املالئمة للخروج من تلك األزمة، وتطبيقا هلذا مت حل الربملان يف اجنلرتا عام 
وجه جملس العموم اللوم للحكومة بسبب السياسة اليت تنتهجها يف الصني، كما أدى النزاع املستمر بني  1857أنه يف مارس 

لس واحلكومة إىل دفع رئيس الوزراء لطلب حل الربملان، ولكن كانت هناك أسباب أخرى منها أن امللكة مل تكن مهيأة  بني ا
كما حدث هذا يف عهد الرئيس . الة احلكومة ومل يكن لديها متسع من الوقت إلعادة تشكيل حكومة جديدةلقبول إستق

، واستعمله "جورج بومبيدو"عندما قدم الربملان ملتمس رقابة أدى باإلطاحة حبكومة  1962سنة " ديغول"الفرنسي السابق 
بأوامر يف ظل النظام الدستوري اجلزائري حالة غيبة الربملان انظر، وليد شريط، التشريع . 1981سنة " فرانسوا مرتان"أيضا 

  .305، ص 16، العدد 2012، جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، )دراسة مقارنة(
ا الث 129املادة  -217 ا الثانية من دستور  147، واملادة 1996انية من دستور اجلزائر لسنة يف فقر املعدل  1996يف فقر
   .2016سنة  يف
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بإجراء اإلنتخابات التشريعية املسبقة خالل الستة أشهر  1991ثانية يف ديسمرب من سنة 
ويف ظل اإلعالن عن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة أي قبل . 218املقبلة من نفس السنة

لس الشعيب  ا، فلم يكن هناك أي إشكال ألن مهمة التشريع بقيت من اختصاص ا أوا
  . الوطين إىل حني تشكيل جملس جديد

لس الشعيب الوطيننفس الأعلن  1992في جان 4وبتاريخ       على  .219رئيس عن حل ا
ال ينص على أي مادة ختول كان  1989الدستور اجلزائري لسنة  إىل أن ،جتدر اإلشارةأنه 

                                                             
الس املنتخبة مت يف  -218 إجراء  1990جوان  12عقب إقرار التعددية السياسية يف اجلزائر، وحبلول آجال جتديد ا

، إال أنه مت 1989ديسمرب  12اإلنتخابات احمللية، لكن جتدر اإلشارة بأن هذه اإلنتخابات احمللية كان من املقرر إجراؤها يف 
، وكذلك لعدم 1988أكتوبر  5نظرا لألوضاع املتدهورة اليت عرفتها البالد إثر أحداث  1990تأجيلها حىت جوان 

املعدل واملتمم  1990مارس  27املؤرخ يف  06-90اإلستعداد املادي والسياسي، إذ خالل هذه الفرتة مت غصدار القانون 
مارس  28الصادرة بتاريخ  13ر عدد .املتضمن قانون اإلنتخابات، ج 1989أوت  07املؤرخ يف  13- 89للقانون 
من  %55وقد جاءت نتائج هذه اإلنتخابات احمللية مفاجئة إذ حسمت لصاحل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بنسبة . 1990

حلزب جبهة التحرير الوطين، وباقي املقاعد وزعت بني التجمع من أجل الثقافة  %28.13املقاعد املطلوب شغلها، مقابل 
عمر : ملزيد من التفاصيل راجع. ، احلزب الوطين للتضامن والتنمية، احلزب اإلجتماعي والدميقراطيوالدميقراطية، األحرار

  .113-110، ص 1995صدوق، آراء سياسية وقانونية يف بعض قضايا األمة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
، 1991ماي  26إلسالمية لإلنقاذ إبتداء من وإثر اإلضراب السياسي الشامل للرتاب الوطين، الذي دعت له اجلبهة ا    

واحتالهلا للساحات العمومية من خالل املسريات والتجمعات تعبريا عن رفضها لألوضاع، وخاصة القانون املتعلق باإلنتخابات 
شهر عرب أ 4ملدة  1991جوان  04والقانون اخلاص بتقسيم الدوائر اإلنتخابية، قرر رئيس اجلمهورية إعالن حالة احلصار يف 

 29ر عدد .، املتضمن إعالن حالة احلصار، ج1991جوان  4املؤرخ يف  196-91املرسوم الرئاسي (كامل الرتاب الوطين 
ومت رفع احلصار يف . 1991جوان  27،كما مت تأجيل اإلنتخابات التشريعية املقررة يف )1991جوان  12الصادرة يف 

، والذي أسفر عن فوز اجلبهة 1991ديسمرب  26لإلنتخابات التشريعية يف واإلعالن عن تنظيم الدور األول  1991سبتمرب 
 3مقعدا، األحرار  15مقعدا، جبهة التحرير الوطين ب  25مقدا، جبهة القوى اإلشرتاكية ب  188اإلسالمية لإلنقاذ ب 

إدريس بوكرا، :  ذلكراجع يف. 1992جانفي  16مقعدا للتنافس يف الدور الثاين الذي كان سينظم يف  199وبقي . مقاعد
  .336املرجع السابق، ص 

لس الشعيب الوطين، ج1992يناير  04الصادر يف  01 -92املرسوم الرئاسي  -219  02ر عدد .، املتضمن حل ا
لس الشعيب الوطين مسألة غري دستورية . 1992يناير  08الصادرة بتاريخ  يف هذا الصدد اعتربت عقيلة خرباشي أن حل ا

  : ارات أمههالعدة اعتب
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لس برئيس اجلمهورية التشريع  أوامر، إال أن تقدمي الشاذيل بن جديد استقالته إىل ا
 لنا إذا كان سيقوم بالتشريع بأوامر أثناء مل يكن ليبني ،1992220جانفي  11الدستوري يف 

مل مينع  مل يسمح كما 1989لسنة  يدستور اجلزائر نفس العلى إعتبار أن -فرتة احلل أم ال 
  ؟- ذلك

لس األعلى لألمن، وبإال أنه      لس األعلى للدولة من قبل ا ، وإن كان 221تشكيل ا
لس غري دستوري، هذا هذا القرار الصادر من  جمرد هيئة إستشارية يف يد رئيس  هألنا
لس يصدر قرارا يتضمن اجلمهورية طبقا للدستور  ذا ا يقدم إستشارة أو رأيا فقط، فكيف 

لس األعلى للدولة قد  .إنشاء هيئة منحت احلق يف التشريع مبراسيم تشريعية؟ ذا يكون ا و
لس الشعيب الوطين الذي شغر نتيجة حله، ليمارس حق هذا األخري يف التشريع  حل حمل ا

لس الوطين اإلنتقايل مبوجب و  .وذلك مبوجب مراسيم تشريعية هلا قوة القانون بإنشاء ا

                                                                                                                                                                                         
ائية يف  -= لس الشعيب الوطين قد انتهت فرتته التشريعية، إذ عقد جلسة ختامية  ، وبالتايل فال معىن 1992جانفي  4إن ا

  .للحل، فما اجلدوى من إعادة قتل امليت؟
لس الشعيب الوطين، وفقا ملا صرح به السيد عبد العزيز  - لس الشعيب إجراء احلل مت دون إستشارة رئيس ا بلخادم رئيس ا

انظر، عقيلة خرباشي، مركز . 1993جانفي  2و 1الوطين حينها للصحافة وبالضبط جريديت الشعب والوطن الصادرتني يف 
جملس األمة يف النظام الدستوري اجلزائري، أطروحة دكتوراه العلوم يف العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .71، ص 2010-2009باتنة، 
ذا اخلصوص، إدريس بوكرا، املرجع السابق، ص  -220 لس الدستوري  . 244 -241انظر، نص اإلستقالة وتصريح ا

من  5و 4وجتدر اإلشارة على أن األستاذ سعيد بوشعري قد اعترب هذه اإلستقالة غري دستورية، ألن ما كان يفهم من الفقرتني 
لس الشعيب الوطين، مما ميكن رئيسه من  أن 1989من دستور  84املادة  املؤسس الدستوري ربط حق اإلستقالة بوجود ا

يوما، تنظم خالهلا انتخابات رئاسية، أي أنه مل خيول رئيس اجلمهورية تقدمي إستقالته يف  45تويل مهام رئاسة الدولة مدة 
لس الشعيب الوطين، بل اكتفى فقط املؤسس الدستوري بذكر لس  حالة حل ا حالة اقرتان وفاة رئيس اجلمهورية مع شغور ا

لس الدستوري مبهمة رئيس الدولة انظر، سعيد بوشعري، وجهة نظر . الشعيب الوطين بسبب حله، حيث يضطلع فيها رئيس ا
لس الشعيب الوطين، جملة إدارة، نشرية ا 1992جانفي  11قانونية حول إستقالة رئيس اجلمهورية بتاريخ  ملدرسة وحل ا

لد1993الوطنية لإلدارة، اجلزائر،    .وما يليها 9، ص 1، العدد 3، ا
لس األعلى لألمن الصادر يف  -221   .، املتضمن إقامة جملس أعلى للدولة، سالف الذكر1992يناير  14إعالن ا
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الوطين حول املرحلة املتعلق بنشر األرضية املتضمنة الوفاق  40-94املرسوم الرئاسي 
  .من نفس املرسوم صالحية التشريع مبوجب أوامر 25، خولت له املادة 222اإلنتقالية

: حالة استحالة تجديد المجلس الشعبي الوطني عند انتهاء عهدته -ج  

لس الشعيب الوطين مخــــــــــــإذا كانت عه      ة  ـــــــــالستمراريه ضمانا ـــــوات، إال انـــــس سنـــــــــدة ا
 .دةديدية للمجلس قبل انتهاء تلك املاملؤسسات يتم النص على إجراء االنتخابات التج

ا الثالثة من القانون العضوي لالنتخابات على إجراء  84وهكذا نصت املادة   هذه يف فقر
كمة من إجراء واحل. 223يف ظرف األشهر الثالثة السابقة النقضاء املدة النيابية اجلارية األخرية

ارية هي جتنب انقطاع ابقة النقضاء املدة النيابية اجلاالنتخابات خالل الثالثة أشهر الس
  .الوظيفة التشريعية، وما قد يسببه هذا االنقطاع من اثر وخيم على سيـر شؤون الدولة

ات يف ـــــــــــاالنتخابة دون إجراء تلك ـــــــــــــــر إذا ما حالت ظروف معينــلكن املشكل قد يظه     
لس القائم لس القدمي يف مهام ،موعدها احملدد أي قبل انتهاء عهدة ا  ه إىلفهل يستمر ا

  ؟املالئمة إلجراء تلك االنتخابات غاية توفـر الظروف

الواقع انه ال ميكن لربملان انتهت مدته احملددة دستوريا من جتاوزها إال إذا وجـد حكم يف     
ومة ة ستجد نفسهـا حمر فان الدول ،، ويف حال انعدام مثل هذا النصيرخص بذلك الدستور

ا الذي يصري شاغرا  نص الدستور اجلزائري ،وتفاديا للوقوع يف مثل هذا الوضع .من برملا
هذا احلل بوجود ظروف خطرية جدا وربط اللجوء إىل مثل  ،انعلى إمكانية متديـد مهمة الربمل

                                                             
  .سالف الذكر -222
 50 عددج .ج.ر.، املتعلق بنظام االنتخابات، ج2016غشت  25املؤرخ يف  10 -16انظر، القانون العضوي رقم  -223

   .2016 غشت 28الصادرة يف 
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تمعتني معا بقـراريثبتها الربملان املنعقـد بغرفتية واليت انتخابات عاديال تسمح بإجراء  بناء  ه ا
لس الدستورية واستشعلى اقتـراح رئيس اجلمهوري   . 224ارة ا

لس الشعيب الوطتبقى  بتبين املؤسس الدستـوري هذا احللو       يف  ين قائمةإمكانية شغور ا
وعند حتقق  ،بقرار من رئيس اجلمهوريةاحلل اإلجباري أو  احلالتني األوليتني أي يف حالة احلل

  .احدمها فقط حيق لرئيس اجلمهورية التشريع بأوامر

: حالة وجود البرلمان في عطلة – 2  

ع لفرتة وإمنا جيتم ،ن ال يضل منعقدا طوال أيام السنةواملقصود بالعطلة الربملانية أن الربملا     
نـص على احلـد األدىن قد  كان  2016قبل تعديله يف اجلزائري احلايل دسـتور زمنية معينة، وال

طلة قبل انتهاء دل على أن الربملان ال ميكنه القيام بعا وهـذا م ،225لكل دورة وهو أربعـة أشهر
متديد الـدورة ألكثـر من تلك املدة إىل مخسة أشهر على  بإمكانهكان كما    .مدة األربعة أشهر

لس  02- 99من القانـون العضوي رقم  5عليه املادة  تنصوهذا ما  ،األكـثر احملدد لتنظيم ا
 .226ةة بينهما وبني احلكوماألمة وعملهما، وكذا العالقات الوظيفي الشعيب الوطين وجملس

 تقل عن فرتة التشريع بأوامر بني الدورة األوىل والثانية حمصورة يف فرتة زمنية ال كانتوبذلك  
، خالل ستة أشهر أي مبعدل شهرين إىل أربعة أشهر يف السنة نهريشهر وال تزيد عن الش

   .وهي مدة طويلة

                                                             
، 2016، واليت تقابلها حاليا بعد تعديل الدستور يف سنة يف فقرتيها الرابعة واخلامسة 1996من دستور  102املادة  -224

   .119املادة 
جيتمع الربملان يف دورتني عاديتني كل ": على أنه 2016قبل تعديله يف  1996من دستور  118املادة كانت تنص   -225

  "....كل دورة أربعة أشهر على األقلسنة، ومدة  
.سالف الذكر - 226  
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من  124 املادة اليت كانت تتضمنها" ان الربملبني دوريت"أن عبارة بما ميكن اإلشارة إليه      
السيما  ؟املقصود منهاما التساؤل حول  طرحت 2016قبل تعديله يف سنة  1996دستور 

ا الثانية  منه  118يف املادة  علمنا أن الدستور إذا كان وال زال حاليا إستنادا لنص يف فقر
دية مببـادرة ان باالجتمـاع يف دورة غري عايسمح للربمل، 2016بعد تعديل  همن 135املادة 

اء أعض، أو من ثلثي الوزير األولأو باستدعاء منه بنـاء على طلب  من رئيس اجلمهورية،
لس   ،؟ ومن مثني فقطالعاديتينصرف ذلك التعبري إىل الدورتني كان فهل   ،الشعيب الوطينا

يبقى رئيس اجلمهورية حمتفظا حبقه يف التشريع بأوامر يف الفرتة املمتدة بني تلكما الدورتني هل 
؟ أم أن حقه يزول مبجرد انعقاد الربملان سواء انحىت وإن ختللها اجتماع غري عادي للربمل

  ؟ 227عادية أو غيـر عادية لـدورة

ا عبارة كانت قد ىل الصيغة اليت  ع انه بالنظر إالواق     ، فإننا "بني دوريت الربملان"وردت 
ا تشري مبا ال يدع جماال للشـ ة دوريت ك إىل الدورتني العاديتيـن، فكلمنستخلص منها أ

ا مإليه كانت تشرياللتان   جاءت يف صيغة املثىن ومعرفة بإضافة كلمة الربملان ومها الدورتان
ا األوىل بقوهلا  118املادة     ...."جيتمع الربملان يف دورتني عاديتني كل سنة : "يف فقر

ة ال ا إليه من أن سلطة التشريع بأوامر هي سلطة استثنائيومتاشيا مع ما سبق أن توصلن    
ظروف ال ميكن   –الربملان وقت غياب  –يستعملها رئيس اجلمهورية إال إذا واجهت البالد 

ة إذا كان طة ال حيق له استعمال تلك السلفإن رئيس اجلمهوري ،دفعها إال بنصوص تشريعية
لربملان منعقد أما إذا وقعـت تلك الظـروف وا. لربملان إىل دور انعقاد غري عاديمبقدوره دعوة ا

سلطـة التشريع بأوامر ألنه ال الرئيس يف هذه احلالة إال استعم ، فال ميلكيف دورة غري عادية
ال ة مسبقا يف جدول األعمة مسالة غري مدرجيطلب من الدورة غري العادية دراسال ميكن أن 

                                                             
. 155نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، ص  - 227  



139 
 

من دستـور  118ا لنص املادة ذلك طبقكان و  ،228اسي الـذي دعا إليهاحملدد يف املرسـوم الرئ
ا األخرية بقوهلا  1996 ل ان جدو ا يستنفذ الربملالعادية مبجرد مختتتم الدورة غري : "يف فقر

سالف  12- 16من القانون العضوي  4ادة ، وكـذا امل"ال اليت استدعي مـن اجلهاألعم
ا األخرية أيضا وة الربملان لعقد دورة غري حيدد املرسـوم الرئاسي املتضمن دع: "الذكـر يف فقر

  ". مال الدورة، جدول أععادية

ع الدورة ـــــــــل قط، ه"انبني دوريت الربمل"ارة ـــــــــنفس العب تثريهكانت اإلشكال اآلخر الذي       
لس الشعيب الوطين   ،ة من حاالت بني دوريت انعقاد الربملاناملنعقدة يعترب حال كما فعل ا

عندما اعرتض جملس األمة على  1998عندما قـرر جتميد جلساته يف شهر ديسمبـر من سنة 
وقد . 229ب، والذي سبـق للمجلس الشعيب الوطين أن وافق عليهنظر القانـون األساسي للنائ

 2016، فبمجرد املصادقة على قانون املالية لسنة 2015نوفمرب  30حدث نفس األمر يف 
لس الشعيب الوطين ، مع العلم أن الدورة اخلريفية مل تنته جلساته هذا األخري، مجد من قبل ا

الغرض األساسي هلذا التجميد، هو التمهيد لعقد  الواقع، فإنو  .2016فرباير  02إال يف 
  ؟دورة استثنائية للربملان ينعقد فيها بغرفتيه معا، للموافقة على مشروع تعديل الدستور

يذهب إىل أن فرتة تأجيل انعقاد الربملان ال تعد واقعة  230الفقه يف مصرجانبا من إن      
ال املخصص للسلطة  بني ادوار االنعقاد، ومن مث ال جيوز لرئيس اجلمهورية أن يتدخل يف ا

وتفسيـر ذلك أن هذه الفتـرة تقطع دور انعقـاد الربملـان، وحينما يعود الربملان إىل  .التشريعية
  د، ــــل الدورة نفسها اليت قطعت وال يعترب يف حالة انعقـاد جدياالنعقـاد من جديد فانه يستكم

                                                             
.156، ص السابق نصر الدين بن طيفور، املرجع - 228  

  .15مراد بدران، املرجع السابق، ص  -229
.38 - 37، ص 1944التشريعية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، انظر، سيد بصري، اللوائح  - 230  
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  . 231 بل يطيل دورته مدة مساوية ملدة التأجيل

، منه 118وباألخص لنص املادة  2016على إثر التعديل الدستوري لسنة إال أنه، و     
، فاملالحظ أن املؤسس 135واليت أضحت كما سبقت اإلشارة بعد هذا التعديل املادة 

ا  الدستوري قد استغىن عن دورتني عاديتني يف السنة، واكتفى بدورة عادية واحدة فقط مد
لتضيف نفس . أشهر على األقل، وتبتدئ يف اليوم الثاين من أيام العمل يف شهر سبتمرب 10

املادة إمكانية الوزير األول طلب متديد الدورة العادية أليام معدودة، بغرض اإلنتهاء من 
  .ل األعمالدراسة جدو 

ا األوىل،  احلايل من الدستور 135زيادة على ذلك، فما يفهم من نص املادة       يف فقر
هذا  .أشهر، سيكون لعدة أيام فقط 10ب  أن متديد مدة الدورة العادية للربملان واملقدرة

التمديد كما هو من اختصاص الربملان أصال، فقد أصبح طلب هذا التمديد من اختصاص 
وبالتايل فإن ما ذهب إليه املؤسس الدستوري عني الصواب، ألنه قلص . األول أيضا الوزير

الفرتة الزمنية الطويلة اليت كانت تسمح لرئيس اجلمهورية بالتشريع خالهلا بأوامر يف غياب 
الربملان، فبعد أن كانت ترتاوح بني شهر إىل شهرين يف نصف سنة، أي ما بني شهرين إىل 

 الذي كان البد منهوهذا التقليص  .سنة، أصبحت املدة ال تتجاوز الشهرينأربعة أشهر يف ال
لس الدستوري رقم وأيده أكد عليه  ،يف املدة الزمنية للتشريع بأوامر  16- 01رأي ا

  .232املتعلق مبشروع القانون املتضمن التعديل الدستوري 2016

" انـــــــــــبني دوريت الربمل"ارة ـــــــتثريها عببأن اإلشكاالت اليت كانت  لكن املثري لإلنتباه،      
واليت قمنا بدراستها أعاله، بقيت رغم أن املؤسس الدستوري اجلزائري إستبدل دوريت الربملان 

                                                             
.15مراد بدران، املرجع السابق، ص  - 231  

  .سالف الذكر -232
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ألن مصدر اإلشكال مل يكن تلك العبارة فقط، بل  .بدورة واحدة عادية خالل السنة
الربملان  بإمكانيةسببا آخر، ليتفاقم الوضع ن إمكانية دعوة الربملان لعقد دورة غري عادية كا

هلذا فكل التساؤالت  .ذلك يف الدستورلدون معاجلة  ،جتميد جلساته كما أثبته الواقع
ما زالت سارية املفعول بعد التعديل الدستوري اليت ذكرت يف هذا العنصر واإلجابات السابقة 

  .2016األخري لسنة 

  غيبة البرلمانألوامر الصادرة في محل ا :ثالثا

غيبة الربملان إىل  لقد ذهب الدكتور مراد بدران بشان حمل أو نطاق األوامـر الصادرة يف      
ا أن تعدل: "القول ، بالرغم من أن تلغي القوانيـن العضويةأو  ويف املقابل فان األوامر، بإمكا

ة ذلك أن كال من التشريعات العادي والسبب يف. ةرة أمسى من التشريعات العاديهذه األخيـ
ـال التةوالقوانني العضوي جاءت بصيغة  124وأن املـادة  ،انشريعي العائد للربمل، تدخـل يف ا

  . 233"ذا احلكمومل تستثن القوانـني العضوية من اخلضوع هلـ" ريشرع بأوام"العمـوم عندما قالت 

سابقا  124املادة  أناألستاذ مراد بدران، عني الصواب على اعتبار  إليهوما ذهب      
بنوعني  يأخذالدستور اجلزائري  أن إىلمل حتدد جمال األوامر، وبالنظر حاليا  142املادة هي و 

      يعدل أنمن القوانني اليت تصدر عن الربملان وهي العادية والعضوية، جاز لرئيس اجلمهورية 
- 97األمر رقم وكمثال عن ذلك جند  .وبنوعيها الصادرة عن الربملانقوانني ال بأوامريلغي  أو

املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب ، 1997مارس  06املؤرخ يف  09
االت  ،234السياسية هذا األمر الذي تدخل من خالله رئيس اجلمهورية لتنظيم إحدى ا

                                                             
.21مراد بدران، املرجع السابق، ص  - 233 
  234 04-12، هذا القانون الذي ألغي مبوجب القانون العضوي رقم 1997مارس  06الصادرة يف  12ر عدد .انظر، ج -

.2012يناير  15الصادرة يف  02ر عدد .، ج2012يناير  12املؤرخ يف   
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ذا يكون رئيس . العائدة للقوانني العضوية اجلمهورية اجلزائري قد أكد على سلطته الواسعة و
ال التشريعي العائد للربملان والذي ميارسه إما بقوانني عادية           يف التشريع بأوامر يف ا

  .أو عضوية

  الزمة لعرض األوامر على البرلمانالمدة ال :رابعا

وامـر اليت تعرض فيها األدة اليت جيب أن سس الدستوري على حتديد امللقد حرص املؤ       
، بان يكـون ذلك مباشرة يف أول دورة 1996 ان يف دستوراختذها رئيس اجلمهورية على الربمل
وهـذا الشرط من شانه أن مينع أي إمهال أو تقصري متعمد  ،للربملان من يوم اختاذ تلك األوامر

ال حق متلك أص من أوامر على اجلهة اليتة يف عرض ما أصدره رئيس اجلمهوريمن جانب 
  . التشريع

ة مل حيدد بدقة نوع الـدورة اليت تعرض فيها األوامر التشريعيغري أن املؤسـس الدستوري      
سكت عن اجلـزاء املرتتب عن عدم إيـداع األوامر  كما أنه. هل هي دورة عادية أم غري عادية

  ؟ أو التأخر يف إيداعها يف أول دورة للربملان

، الرسالةعليه، وتفاديا للتكرار ستتم اإلجابة على كل هذه التساؤالت يف الباب الثاين من     
  .235وبالضبط عند التطرق إىل الرقابة الربملانية على األوامر التشريعية

البرلمان للموافقة على األوامر األغلبية المشترطة من قبل :خامسا  

ال التشريعي الذي تدخـل فيه رئيس اجلمهوريـة      ختتلف هذه األغلبية باختالف نوع ا
ال  أي من الدستور  140236عليه يف نص املادة  املنصوصبأوامر، فإذا تدخـل يف ا

                                                             
.من الرسالة 197- 195انظر، ص  - 235  

  .سابقا 122هي املادة  -236
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لس  التشريعات العادية، فان األغلبية املشرتطة هي األغلبيـة البسيطة بالنسبة ألعضاء ا
، هذه األغلبية اليت تغريت بعد التعديل ة ثالثة أرباع أعضاء جملس األمةالشعيب الوطين وأغلبي

إىل  138واليت أصبحت املادة منه  120وبالضبط لنص املادة  2016الدستوري لسنة 
لس الشعيب الوطين   . أغلبية بسيطة أو نسبية، أي نفس األغلبية املشرتطة من قبل ا

 141237املادة  نصوص عليه يفاملأما تدخـل رئيس اجلمهورية يف جمال السلطة التشريعية      
أي القوانيـن العضوية، فان األغلبيـة املشرتطة هي األغلبية املنصوص عليها من الدستور احلايل 

لس الشعيب الوطين و يف تلك املادة وهي األغلبية املطلقة ألعض عضاء أل األغلبية املطلقةاء ا
لس¾ ، بعد أن كانت تشرتط أغلبية لـس األمةجم   .أعضاء هذا ا

ال التشريعي احملدد مبقتضى املاد        141 تنيكما انه البد من إحالة األوامر الصادرة يف ا
ا الثانية 186و على " القوانني العضوية" 2016املعدل يف  1996دستور من  يف فقر

لس الدستـوري بعد موافقة الربملان عليها وقبل إصدارها من طرف رئيس اجلمهورية . ا
وبالرجوع إىل التجربة اجلزائرية يتبني أن كل األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف 

  .238ريقد أخضعها الرئيس للرقابة السابقة للمجلس الدستو  ةالعضوي واننيجماالت الق

:الشروط الشكلية  -II 

، منها ما ألوامر الصادرة يف غيبة الربملانإن الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة ا      
بعد األخذ برأي  يف وجوب اختاذها يف جملس الوزراءهو سابق الختاذ هذه األوامر ويتمـثل 

                                                             
  .سابقا 123هي املادة  -237
انظر، حممد اومايوف، عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف العلوم، ختصص قانون، كلية  -238

  .273، ص 2013-2012احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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أما الشـرط اآلخر وهو شرط الحق الختاذ هذا النوع من األوامر أال وهو ضرورة  ،جملس الدولة
  .أو إلغائها عرضها على الربملان من اجل املوافقـة عليها

مجلس الدولةرأي بعد  اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء :أوال  

 يتطلبمنه،  124يف املادة  2016لقد كان املؤسس الدستوري اجلزائري قبل تعديل      
 ، كماعرض كمشروع أمر على جملس الوزراءياملتخذ يف غياب الربملان، أن قبل صدور األمـر 

  . وضوعهو الشأن بالنسبة ملشاريـع القوانني مع استبعاد رأي جملس الدولـة حول امل

، فقد أصبح مشروع األمر شبيها مبشروع 2016إال أن الوضع قد تغري بعد تعديل     
األوامر املتخذة من قبل رئيس  ضحتأ حيث .239من حيث اإلجراءات األقلالقانون على 

، منه 142إستنادا لنص املادة  اجلمهورية ويف غياب صاحبها األصلي وذلك قبل إصدارها
  . تتطلب إخضاعها لرأي أو إلستشارة جملس الدولة مث عرضها على جملس الوزراء

هل رأي جملس الدولة ملزم لرئيس لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذه احلالة،     
    ت، اجلمهورية، وبالتايل قد حيول دون إصدار أمر قد يتضمن اعتداء على احلقوق واحلريا

يف  142وباألخص املادة  دستوريومن مث، فإذا كان النص ال؟ أو خمالفة ملبدأ املشروعية
ا األوىل قد ألزم      األوامر، إال أن تنفيذ  رئيس اجلمهورية بطلب رأي جملس الدولة بشأن تفقر

أو تطبيق ذلك الرأي غري ملزم لرئيس اجلمهورية، ألن الرأي ليس بقرار فإذا كان الثاين ملزما 
لن يفيد إطالقا كآلية رقابة سابقة  فإن إضافة هذا الشرطبذلك، و . فإن األول غري ملزم بتاتا

  . على أعمال رئيس اجلمهورية

                                                             
  .من الدستور احلايل 136/3املادة  - 239
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مل يستطع جملس الدولة القيام به،  فعل مايستطيع جملس الوزراء  هلباإلضافة إىل ذلك، ف    
استخدام حق الفيتو ضد أمر يرفضه ه ميكن ، أم أن هذا األخريرئيس اجلمهوريةلوهو التصدي 

عمليا جملس الوزراء ال ميثل إال جهازا حتت سلطة رئيس اجلمهورية، ومبا  ؟الوزير األولو الوزراء 
اور أو التوقأن النظام اجلزائري ال يأ ة يع املزدوج من طرف رئيس اجلمهوريخذ بنظام التوقيع ا

  . 240فرئيس اجلمهورية لن جيد أية صعوبة يف حتقيق هذا الشرطالوزير األول و 

من الدستور اجلزائري،  142على أنه جتدر اإلشارة، بأنه وبالرجوع لنص املادة       
إختاذ األوامر على مستوى جملس الوزراء فاملالحظ أن املؤسس الدستوري قد أدرج شرط 

مباشرة بعد التنصيص على إمكانية إختاذ هذه التدابري يف احلالة اإلستثنائية، لكن ذلك ال 
يؤدي إىل اإلعتقاد بأن إحرتام هذا الشرط مقرتن فقط باحلالة األخرية، بل هو شرط جوهري 

والدليل على ذلك، أن . ألوامريتعني إحرتامه يف كل مرة يلجا فيها الرئيس إىل سن هذه ا
اليت أدرجت هذا الشرط جاءت مستقلة عن الفقرة املرتبطة  142الفقرة األخرية من املادة 

باحلالة اإلستثنائية، مما يدعو إىل القول بأن شرط إختاذ األوامر يف جملس الوزراء هو شرط 
   .241مشرتك بالنسبة لكل أنواع األوامر

   مانالبرلعرض األوامر على : ثانيا

إن اإلقرار لرئيس اجلمهورية مبمارسة صالحية تدخل يف جمال اختصاص السلطة التشريعية     
الغرض منه مواجهة أوضاع غري طبيعية وغري متوقعة قد تتعرض هلا الدولة يف فرتة شغور 

لـس الشعيب الوطين أو ربملان يعد أمرا لذا فان عرض هذه األوامر على ال الربملان، يف عطلة ا
                                                             

.55املرجع السابق، ص العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان، عقيلة خرباشي،  - 240  
ضوء التعديل الدستوري اجلديد سنة انظر، إميان غريب، جماالت العالقات الوظيفية بني الربملان والسلطة التنفيذية على  -241

-  2010، 1، مذكرة ماجستري يف القانون العام، ختصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 2008
  .74، ص 2011



146 
 

املعدل يف سنة  1996من دستور  142املادة (، وإلزام رئيس اجلمهورية منطقيا البد منه
ان يف أول دورة تلي اختاذها من شانه منع األوامـر اليت اختذها على الربملبعرض ) 2016

  .يف عرض األوامر على ممثلي الشعب اون رئيـس اجلمهورية

لس الشعيب الوطين ميكنه حلرئيس اجلمهورية أن  مبا       ، والتشريع بأوامر أثناء فرتة احلل ا
لس الشعيب الوطين وجملس األمة، هل ف ومبا أن الربملان اجلزائري مكون من غرفتني مها ا

بإمكان عرض هذه األوامر على جملس األمة ملمارسة حقه يف الرقابة الربملانية على اعتبار أن 
ل   ألنه ال يقبل احلل من الرئيس؟ يف السلطة التشريعية س املتبقي الوحيد هذا ا

إن اإلجابة على هذا التساؤل يتطلب منا العودة إىل مواد الدستور اجلزائري ملعرفة إن        
إال أن املالحظ  .كانت تكفل للغرفة الثانية رقابة برملانية الحقة لألوامر اليت تصدر أثناء احلل

لس األمة ألنه اشرتط عرض هذه بان الدستور  اجلزائري احلايل مل مينح هذا اإلختصاص 
ذا  لس الشعيب الوطين وثانيها جملس األمة، و األوامر على برملان مكون من غرفتني أوهلا ا

لس الشعيب الوطين  أول  يففإن رئيس اجلمهورية ملزم بعرض األوامر املتخذة يف حالة حل ا
  .دورة للربملان املكون من جملس شعيب وطين جديد باإلضافة إىل جملس األمة

يف  بأوامرالذي مسح لرئيس اجلمهورية بالتشريع  1996منذ صدور دستور و  على أنه،     
لس الشعيب الوطين  إماغياب الربملان  إن كانت هذه و ، بني دوريت الربملان أويف حالة شغور ا
 ةفان التجربة الدستورية اجلزائري ،"خالل العطل الربملانية"قد استبدلت بعبارة  العبارة األخرية

اليمني "السيد تبني بان الرئيس السابق  الربملانبني دوريت وامر اليت كانت تتخذ بالنسبة لأل
إذ مل يتجاوز عدد األوامر املتخذة من قبله ما بني  مل يستخدم كثريا هذا األسلوب "زروال
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عبد العزيز "السيد انه ومبجيء الرئيس احلايل  إال .242أوامر 5، 1999و 1997سنيت 
يف فقد عرف هذا األسلوب انتعاشا كبريا خاصة  ،1999إثر انتخابات افريل  "بوتفليقة

إذ بلغ عدد األوامر الصادرة يف هذه الفرتة  2007بداية و  2002 اية الفرتة املمتدة بني
الوضع  .2016243و 1999بني  نفس الرئيسأمرا صدرت عن  66من أصل  ،أمرا 34

الذي يبني بأن رئيس اجلمهورية احلايل كان يعترب التشريع بأوامر صالحية عادية تؤول إليه 
، ويف هذا اعتداء على اختصاص سلطة أخرى ال يربره أي شيء، ألن مبجرد غياب الربملان

ا الدولة جتعل من  التشريع بأوامر جمرد رخصة استثنائية دعت إليها أوضاع غري عادية متر 
وكلنا أمل يف أن تؤدي  .النصوص القانونية سارية املفعول عاجزة عن مواجهة هذه األوضاع

 124اليت حلت حمل املادة  142لنص املادة  2016إضافة املؤسس الدستوري يف تعديل 
   .ذه املسائلإىل منع رئيس اجلمهورية من التدخل بأوامر إال يف مثل ه" املسائل العاجلة"عبارة 

                                                             
 إىل غاية إنتخاب رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز 1999و 1998، أما سنيت 5بلغ عدد األوامر  1997يف سنة  -242

  :أنظر، موقع األمانة العامة للحكومة التايل. ، فقد جاءت خالية من األوامر1999يف أفريل  بوتفليقة
www.joradp.dz 

 منذ ،الصادرة بني دوريت الربملان انظر، اجلدول اآليت الذي نبني من خالله عدد األوامر الرئاسية وملزيد من التفاصيل  -243
لس الشعيب الوطين بعد صدور دستور ( 1997ماي  18   :2015إىل غاية سنة ) 1996تاريخ انتخاب ا

 الفترة الزمنية عدد األوامر
2002ماي  14إىل  1997ماي  18من  14  
2007ماي  13إىل  2002ديسمرب  15من  34  
2012افريل  19إىل  2007يوليو  29من  18  
2015جويلية  23إىل  2012ديسمرب  30من  05  
موع 71  ا

األمانة العامة للحكومة: المصدر  
www.joradp.dz 
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أما عن النوع الثاين من األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية، وهي األوامر اليت جيرب هذا     
مىت  2016بعد تعديله يف سنة من الدستور  138األخري على إصدارها طبقا لنص املادة 

  .توافرت شروطها، واليت سنقوم بتحديدها من خالل الفرع املوايل

  ثانيالفرع ال

  القيود المفروضة على التشريع بأوامر في المجال المالي 

هي اليت وكما ذكرنا أعاله ، 2016املعدل يف دستور احلايل المن  138إن املادة      
ال املايل وبالضـرورة هي اليت حددت الشروط الواجب  نصت على األوامر الصادرة يف ا

  . ي ومنها ما هو شكليتوافرها إلصـدارها، هذه الشروط منها ما هو موضوع

:الشروط الموضوعية  -I  

 ىـــمان علـــــــــــشرط اإلستعجال، وشرط عدم مصادقة الربل :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي     
   .يوما 75قانون املالية يف أجل 

شرط االستعجال :أوال  

ـال املايل ما هي إالإن       مثلها مثل (استثناء  األوامر اليت يصدرها رئيس اجلمهورية يف ا
 ،وعليه. ة، أال وهي أن التشريع من اختصاص الربملان أصالعلى القاعدة العام) ي األوامرباق

 1996من دستور اجلزائر لسنة  138فهذا االستثناء مرتبط كما هو ظاهر من نص املادة 
املالية يف األجل بفكرة االستعجال مادام أن تأخر الربملان يف وضع قانون ، 2016املعدل يف 

وهذا ما يربر تدخل رئيس اجلمهورية يف هذا الصدد ، احملدد له قد يضر مبصاحل الدولة املالية
  .   وقيامه بوضع ذلك القانون بأمر
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  يوما 75عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في اجل  :ثانيا

جزاء اقره املؤسـس الدستوري  إصدار رئيس اجلمهوريـة لقانون املالية مبوجب أمـر يعترب      
يوما من تاريخ إيداعه لديه طبقا لنص املادة  75نتيجة عدم مصادقة الربملان له يف اجل 

مـارس  09املـؤرخ يف  02-99من القانـون العضوي  44كما نصت املادة  .138
لس الوطين وجملس األمـة و 1999244 ، احلكومةكذا العالقة بينهما وبني ، واحملدد لتنظيم ا

فاملـدة احملددة ملصادقة ، ةفة من الربملان على قانون املاليعلى املدة اليت تصادق فيها كل غر 
لس الشعيب الوطين عليه هي  يوما، حتسب ابتـداء من تاريخ إيـداع مشروع قانون املالية  47ا

لـس   .   245مكتب ا

 20مشروع قانون املالية فهي  لىأما بالنسبة للمهلة املخصصة ملصادقة جملس األمة ع      
ايـة مهلة يوم ونفس اإلجراءات اليت ، يوما املخصصـة للغرفة األوىل  47ا حتسب ابتداء من 

ا مشروع قانون املالية يف ا ا يف جملس األمةالشعيب لس مير    .الوطين مير 

اء نة متساوية األعض، تكون جلغرفتني حـول مشروع قانون املاليةوإذا ثار خالف بني ال      
، حتسب ابتداء أيام 8يف اخلـالف والفصل فيه هي واملهلة احملددة للبث ، للفصل يف اخلالف

اية مهلة  لس  20من    .األمة للتصويت على قانون املاليةيوما احملددة 

                                                             
.سالف الذكر -244   
لـس الشعيب الوطين وذلك يف كل دورة خريفيـة  -245 فبعد أن تعد احلكومة مشروع قانون املاليـة، تقوم بإيداعـه مكتب ا

لس باالستماع إىل العرض الذي يقدمه كـل وزير عن اإلعتمادات املالية املخصصة  للربملـان، مث تقوم اللجنـة املكلفة باملالية يف ا
لس للقطاع الذي يشرف عليه، مث لس لكي يعرضه على أعضاء ا  تعد هذه اللجنة تقرير عن مشروع امليزانية وتقدمه لرئيس ا

لس الشعيب  لس بعرض مشروع املالية على أعضاء ا لكي يطلعوا عليه، مث يقوم وزيـر املالـية بعد ذلك ويف جلسة علنية با
 47لى القانون، فكل هذه اإلجراءات جيب أن ال تتجـاوز مـدة وبعد ذلك تأيت مرحلة املناقشة فمرحلة التصويت ع. الوطين

لس الشعيب الوطين مل يصوت على مشروع قانون املالية    .يومـا، فان استغرقت اإلجـراءات أكثـر من هذه املهلـة، اعتبــر ا
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  :       246لية من خالل الفرضيتني التاليتنيوتتجسد عدم مصادقة الربملان على قانون املا      

لـس قد يتعثر مشروع قانون املالية -  الوطين أو جملس األمة  الشعيب، يف حالة عدم مصادقة ا
      .احملدد لكل منهما للمصادقةعلى مشروع القانون يف األجل 

يام دون أن تفصل اللجنة أ 8قد تتحقق عدم املصادقة يف حالـة ما إذا مضت مهلة و  - 
، وهنا ال تستطيـع اخلالف الذي ثار بني الغرفتني حول املشروع املايلة األعضاء يف املتساوي
، ألخرىالنسبة ملشاريع القوانني ا، كما هو احلال بةة أن تسحب مشروع قانـون املالياحلكوم

  .وإمنا يقوم رئيس اجلمهورية بإصداره مبوجب أمر

يتمكن رئيس اجلمهورية من إصدار قانون املالية مبوجب أمـر البد من  حىت تبعا لذلك،      
  .   توافر الشروط املوضوعية سالفة الذكر باإلضافة إىل شروط أخرى ذات الصبغة الشكلية

 II :الشروط الشكلية -

مر على الربملان للموافقـة وتتمثل يف شرط واحد أال وهو عرض هذا النوع من األوا      
من  138وكذا املادة  1996من دستور اجلزائر لسنة   120، بالرغم من أن املادة  عليها

رد يقضي . ذلك مل تنـص على 2016نفس الدستور بعد تعديله يف سنة  إال أن املنطق ا
بضرورة إحالتها على الربملان ليوافـق عليها، مادام أن كل األوامر جيب أن ختضع من املفروض 

اه االنتقاص من سيادة الربملان يف إعـداد إن القول بغري ذلك معنو  واحد،لنظام قانوين 
هو أن احتمال عرض هذه األوامر ا ميكن قوله كذلك ولكن م. والتصويت على قانون املالية

  ،راع مع الربملانــــــــة العملية وذلك نظـرا لتفـادي الدخول يف صــــان غري وارد من الناحيعلى الربمل

                                                             
، مذكرة ماجستري يف القانون انظر، امحد بركات، اإلختصاصات التشريعية لرئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري -246

  .12، ص 2008- 2007العام، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 
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   .اإلستعجايل الذي يتسم به قانون املاليةوكذا الطابع  

بعد االنتهاء من تعداد الشروط الواجب توافرها إلصدار قانون املالية مبوجب أمـر من      
، هذه احلالة اإلستثنائيةسنحاول حتديد شروط األوامر الصادرة يف  ،قبل رئيس اجلمهوريـة

تؤدي برتكيز السلطات يف يد رئيس احلالة اليت تعترب من اخطر الظروف اإلستثنائية اليت 
   .اجلمهورية وأمهها وهو ما يهمنا السلطة التشريعية

  الفرع الثالث

  القيود المفروضة على التشريع بأوامر في الحالة اإلستثنائية 

اآلن نصت على احلالـة اليت عرفتها اجلزائـر إىل حد  247ما ميكن قوله بان كل الدساتيـر     
ة حق اإلعالن عنها، لكن اجلديد الذي جاء به دستـور ئيس اجلمهورياالستثنائية وأعطت لر 

إثر التعديل الدستوري لسنة  142واليت حتولت إىل نص املادة  124يف مادته  1996
هو السماح ملمثل السلطة التنفيذية باستعمال أسلوب التشريـع بأوامر أثناء احلالة ، 2016

  . االستثنائية

 1996ة الذي نـص عليه دستـور الشرط الوحيد من الناحية املوضوعيالذكر أن واجلدير ب     
صراحة إلصدار هذه األوامر من طرف رئيس اجلمهورية هو أن تكون يف إطار سريان احلالة 

لكن بالرغـم من ذلك ميكـن استنتاج شرط آخر أال وهو حمـل  أو موضوع األوامر  .االستثنائية
ذه ــــــــاختاذ ه 1996فقد اوجب دستور ،ةــــــــــة الشكليــــــــلناحيأما من ا. الصادرة  يف هذه احلالة

  ؟ ضها على الربملان للموافقة عليهااألوامر يف جملس الوزراء، لكن هل يشتـرط عر 

                                                             
من  93، وكذا املادة 1989من دستور  87، املـادة 1976من دستـور  120، املادة 1963من دستـور  59املادة  -247

.2016املعدل يف  1996دستـور   
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  I :الشروط الموضوعية -

ة وكذا حمل األوامر الصادرة وضوعية يف شرط احلالة االستثنائيوتتمثل هذه الشروط امل     
    .أثناءها

شرط الحالة االستثنائية :أوال  

ور يف ــــل الدستــــــا حاليا بعد تعديـــــواليت تعوضه 1996من دستور  93املادة  كانتلقد       
افرها لتقرير احلالة تو ا يف حتديد الشروط الواجب أكثر اتساع، 107املادة  2016سنة 

هذه إىل شروط موضوعية وأخرى إجرائية لتقرير تنقسم هذه الشروط س بذلك،و  .االستثنائية
  .احلالة

:لحالة االستثنائيةالشروط الموضوعية لتقرير ا - 1  

: فيما يليلإلعالن عن احلالة اإلستثنائية تتمثل هذه الشروط املوضوعية        

  : وجود خطر داهم –أ

 ىنــــــر يف املععلى أن اخلط، مــــــــــود خطر داهـــــوجمن الدستور  107ادة لقد اشرتطت امل     
       ، فيهددهـا بالزوال ةالقانـوين ينصرف إىل حالة واقعية تنذر بضـرر يصيب مصـاحل حيوي

  .أو االنتقاص

أن يكون اخلطر : البد أن يتوفر فيه شيئان مها، وإلمكانية القول بتوفر شرط اخلطر    
 شدته املخاطر املعتادة واملألوفة،واخلطر اجلسيم هو اخلطر الذي يتجاوز يف  ،جسيما وحاال
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 .248، أو انه مستقبلينته بعدفعال ومل  أال فيقصد به اخلطر الذي يكون قد بدا اخلطر احلأم
ونفس احلكم  ،107 يعترب من قبل األخطار اليت تسمح بإعمال املادة فال أما اخلطر احملتمل

  . لذي وقع وانتهىينطبق على اخلطـر ا

املؤسس الدستوري الفرنسي قد اشرتط صراحة يف اخلطر أن  بأنرة، اعلى أنه جتدر اإلش      
مما يطرح ذلك، املؤسس الدستوري اجلزائري مل ينص صراحة على  يف حني أنيكون جسيما  

كان معه إشكال حول معرفة هل بإمكان رئيس اجلمهورية أن يقرر احلالة اإلستثنائية مهما  
  خلطر، أي سواء كان جسيما أم ال؟وصف ا

إذا متسكنا بظاهر النص، فإن ذلك سيؤدي بنا إىل القول بأن املؤسس الدستوري       
ولكن . اجلزائري يكتفي لتقرير احلالة اإلستثنائية باخلطر مهما كان وصفه أو درجة جسامته

من  107تثنائية، واليت تعد املادة إذا رجعنا إىل القواعد العامة املتعلقة بنظرية الظروف اإلس
ا، فإنه جيب القول بأن اخلطر الذي يشرتط لتقرير احلالة  الدستور اجلزائري إحدى تطبيقا
اإلستثنائية هو اخلطر اجلسيم الذي يتجاوز يف شدته احلدود العادية، حبيث ال ميكن مواجهته 

  .أو دفعه دون اللجوء إىل اإلجراءات اإلستثنائية

حتت رقابة  –من املفروض  –دير جسامة اخلطـر متـروك لرئيـس اجلمهورية ميارسه على أن تق
  .  الربملان والقضاء

           أن يكون للخطـر الداهـم انعكاسات على مؤسسـات الدولـة الدستورية  –ب
   :أو استقاللها أو سالمة ترابها

                                                             
املصرية والرقابة القضائية عليها،  74لرئيس اجلمهورية طبقا للمادة  وجدي ثابت غربيال، السلطات اإلستثنائيةانظر،  -  248

  .101، ص 1988رسالة دكتوراه منشورة، منشاة املعارف باإلسكندرية، مصر، 
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ا املادة  2016املعدل يف سنة  1996من دستور  107حـددت املادة       على غرار نظري
املوضوعات اليت يقع عليها اخلطر وهي املؤسسات  من الدستور قبل هذا التعديل، 93

االدستورية للبال هذا وجتدر اإلشارة إىل أن املواضيع اليت  .د، أو استقالهلا أو سالمة ترا
ل احلصر، حددها املؤسس الدستوري إلمكانية تقرير احلالة اإلستثنائية، جاءت على سبي

أي أنه إلمكانية تقرير احلالة اإلستثنائية، البد أن يقع اخلطر على . بالنتائج املرتتبة عل ذلك
  .تلك املواضيع احملددة فقط دون أن يتعداها إىل سواها

على املوضوعات سالفة ستثنائية أن يكون اخلطر الوارد لكن هل يشرتط إلعالن احلالة اال     
؟ لإلجابة على هذا ملنتظم أم تتوقف كلية عن أعماهلاتوقفها عن السري االذكر قد أدى إىل 

بأنه يكفي تعثر السلطـات عن سريها، أو السري  249السؤال يرى األستاذ مـراد بـدران
ا الشلل أو العجز الكلي ،بصعـوبة وهذا ما يفسـره تطلب  .وال يشرتط أن يكون قد أصا

عين أن الربملان ليس يف ، وهو ما ياملادةهذه لـجوء لتطبيق قانون عند الانعقاد الربملان بقوة ال
  .حالة عجز

يمارسها في الحالة السلطات االستثنائية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن  -ج
   :االستثنائية

ية أعطت رئيس اجلمهور ، 2016املعدل يف سنة  1996من دستور  107إن املادة      
بناء على ذلك، و  .االستثنائية دون أن تبني نطاقها احلالةة سلطات استثنائية واسعة ملواجه

من الدستور الفرنسي وهو الرأي  16حاول الفقه الفرنسي استنادا إىل شروط تطبيق املادة 
  :250الذي يصلح تطبيقه يف اجلزائر أن حيدد نطاق تلك السلطات فيمايلي

                                                             
.32مراد بدران، املرجع السابق، ص - 249  

  .36 -34مراد بدران، نفس املرجع، ص  -250
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   :المجال الدستوري -1

جيوز لرئيس اجلمهورية أن يقوم بإلغاء أو تعديل  إن الفقه الفرنسي متفق على انه ال     
ومع ذلك فان بعض . الدستور، ألن هذا احلق يعود للسلطة التأسيسية األصلية أو الفرعية

ن يوقف العمل ببعض أحكام قد ذهب إىل انه جيوز لرئيس اجلمهورية أ 251الفقه الفرنسي
من الدستور جاءت  107املادة وهذا ما ميكن تأييده يف اجلزائر على اعتبار أن  .الدستور

، إال انه جيب أال يفسر هذا احلق تفسريا واسعا "اإلجراءات اإلستثنائية"عامة بذكرها عبارة 
ألن اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية ال يؤدي إىل وقف العمل ببعض أحكام الدستور مباشرة 

ابل البد من صدور قرار صريح من رئيس اجلمهورية حمددا ما هي املوا   .د املوقوف العمل 

  :المجال التنظيمي -2

إن رئيس اجلمهورية هو املسؤول األول عن أعمال السلطة التنفيذية فمن الطبيعي أن      
ال كافة ما تتمتع به اإلدارة يف الظروف العادية على النحو الذي يراه مالئما  ميارس يف هذا ا

فله القيام بأية أعمال مادية تقتضيها هذه الظروف، كما له  .ملواجهة الظروف اإلستثنائية
بطبيعة احلال أن يصدر القرارات اإلدارية وباألخص يف جمال الضبط اإلداري الذي يعترب 

ال الطبيعي للعمل اإلداري يف الظروف اإلستثنائية   .ا

ال التنظيمي ملك لرئيس اجلمهورية يف الظروف العادية ط      بقا لنص املادة وعليه، فا
، وبالتايل فهو من ميلكه يف الظروف 2016املعدل يف سنة  من الدستور اجلزائري 143/1

  .اإلستثنائية حيث يتم ممارسته مبراسيم رئاسية فردية أو تنظيمية

  

                                                             
251 - Cf. VEDEL  G, op.cit., p.856. 
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  :المجال التشريعي -3

من الدستور اجلزائري صراحة على إمكانية رئيس اجلمهورية  142نصت املادة       
  .استعمال سلطته يف التشريع بأوامر يف احلالة اإلستثنائية

وال شك أن مباشرة رئيس اجلمهورية للوظيفة التشريعية يف ظل الضرورة يعد جوهر       
يتقيد بأال  السلطات اإلستثنائية، إال أن ذلك ال مينع من مالحظة أن مدى هذه السلطات

ذه اإلجراءات ما تقتضيه الظروف اليت تواجهها تطبيقا لقاعدة الضرورة  يتجاوز الرئيس 
  .تقدر بقدرها

تساءل عما إذا كان لرئيس اجلمهورية يف مثل هذه  252الفقهاء جانبا منإال أن       
اد، وهو األوقات أن ميارس الوظيفة القضائية، مبعىن أن يصدر ما يعد حكما على بعض األفر 

أمر خيتلف عن التنظيم القضائي، ألن قيام رئيس اجلمهورية بتعديل أو إلغاء احد التنظيمات 
فالسؤال املطروح يف هذا الصدد  .القضائية هو ممارسة لوظيفة التشريع وليس لوظيفة القضاء

هو مدى إمكانية الرئيس يف ممارسة الوظيفة القضائية باملعىن الفين الدقيق، أي بإصدار 
  األحكام القضائية مثل فرض العقوبات على البعض؟ 

ولندرة السوابق بشان هذه املمارسة، فان البعض خلص إىل انه من الناحية النظرية فليس      
 . هناك ما مينع الرئيس من ذلك، ولكن املشكلة احلقيقية هي يف مدى تقبل الرأي العام لذلك

متاما، إذ ال جيوز اإلعرتاف لرئيس اجلمهورية بتوقيع أية ويف الواقع فانه ينبغي رفض هذا األمر 
فليس من املعقول أن يكون  .عقوبات جنائية على أي شخص حبجة الظروف اإلستثنائية

للرئيس سلطة إصدار حكم اإلعدام ضد شخص وتنفيذه دون ضمان كافة حقوق الدفاع له، 

                                                             
  .181الدين، املرجع السابق، ص سامي مجال  - 252
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لك األمر بالنسبة لكافة إذ ليس هناك أي ظرف يربر ذلك مهما بلغت إستثنائيته، وكذ
  . العقوبات اجلنائية

اليت ميكن للرئيس أن ) اإلدارية والسياسية(ومع ذلك فان هناك بعض العقوبات     
   يستخدمها كفصل احد املوظفني بغري الطريق التأدييب أو اعتقال بعض األفراد فرتة األزمة 

هلم، أو منع البعض من أو فرض احلراسة على بعضهم مؤقتا سواء على شخصهم أو أموا
السفر للخارج أو إغالق بعض األمكنة واحملالت بالطريق اإلداري أو اإلستيالء على بعض 

  .253املنقوالت ملواجهة األزمة، وغري ذلك من العقوبات اليت تتسم بالطابع اجلنائي

  :إلجراءات الصادرة استنادا لهالو  المجال الزمني للحالة االستثنائية –د

ا وكذا مدة  107ما يالحظ بان املادة       املتعلقة باحلالة االستثنائية مل حتدد مـدة سريا
  .ن اإلجراءات الصادرة استنادا هلاسريا

 ادةـــــــــــجيب أن ينتهي العمل بامل أنه، ب254الفرنسي، يرى جانب من الفقه بناء على ذلك     
 ات إىلــــــــــة، وعـودة السلطــــــــــــالظروف االستثنائيرد زوال ــمباشرة مبجمن الدستور الفرنسي  16

 .ممارسة اختصاصها بصورة منتظمة

انه جيب التمييز بني نوعيـن من  الفرنسي، من الفقـهآخر يرى جانب  يف حني     
إجراءات ذات طبيعة تشريعية وأخرى تنظيمية ، ا رئيس اجلمهوريةاإلجـراءات اليت يتخذهـ

  دف السري احلسن ــــــــاإلجراءات اليت تسته أماتزول مبجرد انتهاء الظروف اإلستثنائية،  أنجيب 

  

                                                             
.181سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص  - 253  

254  - Cf. VEDEL  G, op.cit., p.37. 
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ا ال ترتبط مباشرة باألزمة   .255لإلدارة، فال مانع من استمرار تطبيقها بعد زوال األزمة، أل

أن منيز بني اإلجراءات  فما جيب العمل به يف اجلزائر، هولآلراء السابقة،  استنادا     
نصت واليت من قبل رئيس اجلمهورية واليت تصدر يف شكل مراسيم رئاسية  التنظيمية املتخذة

ا من ، ألاال مانع من بقائهواليت بعد تعديله األخري من الدستور  143/1املادة  عليها
          .ة أو الظـروف االستثنائيةسـواء يف الظروف العادياختصاص رئيس اجلمهورية 

اليت تدخل يف جمال خمصص التشريعية اليت تصدر يف شكل أوامر رئاسية و أما اإلجراءات     
ألن السلطات . ةلسلطة أخرى يف الظروف العادية، فيجب أن تزول بزوال الظروف االستثنائي

     من دستور  142و 107املادتني  املمنوحة لرئيس اجلمهورية يف هذه احلالة مبقتضى
ية يف اختصاص سلطة أخرى ، واليت تدخل يف الظـروف العاد2016املعدل يف سنة  1996

  .اء وليس قاعدة عامةهي استثن

:رائية لتقرير الحالة االستثنائيةالشروط اإلج - 2  

ة أن جلمهوريرئيس ا، جيب على روط املوضوعية هناك شروط إجرائيةباإلضافة إىل الش      
ورة استشارة بعض وتتمثل هذه الشروط يف ضر  ،ةئياإلستثناحيرتمها أثناء تقرير احلالة 

هذا و  ئات، باإلضافة إىل اجتماع الربملان بقوة القانون،، واالستماع إىل بعض اهليالشخصيات
  . 2016املعدل يف  1996من دستور  107إىل املادة  استنادا 

المجلس رئيس ئيس مجلس األمة و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ور  –أ
  :الدستوري

                                                             
255 - Cf. CAMUS  G. L’état de nécessité en démocratie, L.G.D.J, Paris, 1965, P.329. 
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رئيس ، تلزم 2016بعد تعديله يف سنة من الدستور اجلزائري  107املادة  أصبحت    
من  حمدد اجلمهورية قبل إختاذ قرار اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية، إستشارة عدد

لس الدستوري لس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة ورئيس ا   .الشخصيات، هم رئيس ا

قد استبدل إستشارة كل  2016تعديل الدستوري األخري لسنة املالحظ بأن الف إذن،    
، باستشارة قبل هذا التعديل 93يف املادة اليت كان يتطلبها الدستور  لس الدستوريأعضاء ا

التعديل األخري  أن يكون الغرض منميكن  وهل رئيسه فقط، فما اهلدف من وراء ذلك؟
املنتخبة لرأي األغلبية  هو إستبعاد، 107وأضيف للمادة  الدستورمن  93للمادة الذي وقع 

لس رئيس لس؟ خاصة وحنن نعلم بأن املوجودة يف هذا ا يعني من قبل رئيس هذا ا
  اجلمهورية، فهل ستكون إستشارته خمالفة ملا سرييد رئيس اجلمهورية إختاذه؟

ذا الطرح       لس الدستورياستبعاد رأي األ_لكن، حىت لو أخذنا  -غلبية املنتخبة يف ا
لس ال ميكنهم مواجهة  فسوف يصطدم مع واقع آخر، هو أن كل من هو موجود يف هذا ا

ألن هؤالء املنتخبني إما أن يكونوا  .رئيس اجلمهورية، ليس فقط املعينني بل حىت املنتخبني
لس ؤوا من األقضاة مت تعينهم من قبل رئيس اجلمهورية، أو أعضاء من الربملان جا غلبية يف ا

     أعضاء جملس األمة املنتخبني واملوالني لرئيس اجلمهورية،  2/3 أغلبيةالشعيب الوطين أو 
  . أو جاؤوا من الثلث الذي يعينه رئيس اجلمهورية

لس الدستوري باستشارة      ذا يكون الطرح السابق الذي يقضي بأن استبدال إستشارة ا
. رئيسه فقط، غرضه تفادي رأي األغلبية املنتخبة اليت قد تواجه رئيس اجلمهورية ال حمل له

هو املساواة يف مصدر اإلستشارة، فمن غري املعقول طلب من ذلك اهلدف األساسي  ألن
لس الدستورياستشارة رئيسي غرفيت وما .  الربملان، يف حني يتم إستشارة هيئة كاملة هي ا

أن الرأي غري ملزم بالنسبة لرئيس اجلمهورية حىت ولو كان يف غري صاحل هذا  على هذايؤكد 
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يقم لنزيد تأكيدا على ذلك بالسؤال التايل، ملاذا املؤسس الدستوري اجلزائري مل  .األخري
لس الدستوري، باستشارة رئيسه، استبدال ا بالعكس، أي عوض جيعل  ملاذا ملستشارة ا

لس الدستوري؟ إال أنه لن يقوم  لس الشعيب الوطين وجملس األمة وا اإلستشارة صادرة من ا
ا قد تثري  بذلك خوفا من املعارضة، فعلى الرغم من أن رأيها لن يكون ملزما للرئيس، إال أ

  .اجلمهورية بلبلة يف غىن عنها بالنسبة لرئيس

يتبني أن االستشارة تعد مسالة إجبارية، حىت ولو كان  107بالرجوع إىل املادة  وعليه،     
،  رئيس اجلمهوريـة بتلك االستشارة لذلك فإذا مل يقم .زم يف حد ذاته ملالرأي الناتج عنها غري

جتاوز بدعوى واملصلحة من صاحب الصفة كان عمله غري دستوري جيوز الطعن فيه قضائيا 
أن  ، علىف يستحيل معها القيام باالستشارة كقوة قاهرةإال إذا وجدت ظرو  ،السلطة

  .االستحالة جيب أن تكون مطلقة

  :س األعلى لألمن ومجلس الـوزراءاالستماع إلى المجل –ب

لسنيجلمهوريمبا أن رئيس ا      على أن ما ، ، فانه قد يؤثر على آرائهاة هو نفسه رئيس ا
لسني ال يلزم رئيس اجلمهورية من الناحية القانونيةيقال يف  فان رئيس  ومبعىن أدق .ا

لسني ألنه يبق   .ى ما يصدر عنهما جمرد رأي ال غرياجلمهورية غري ملزم باألخذ مبا يقوله ا

   :اجتماع البرلمان وجوبا –ج

ليت تؤدي  إىل ة اــــــــاحلقيقية ـــشرط اإلجرائي هو الضمانن هذا البا يرى األستاذ مراد بدران    
ولة له اليت كانت خمة ف يف استعمال السلطات االستثنائية من التعسمنع رئيس اجلمهوري

، واليت تقابلها حاليا أي بعد تعديل 1996 من دستـور 124و 93مبقتضى املادتني 
 ة لتلك االختصاصات يف، الن ممارسة رئيـس اجلمهوري142و 107نص املادتني  2016
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، تكون حتت رقابة الربملان الذي له إذا حاد عن الطريق إحالته إىل حلالة االستثنائيةظـل ا
 1996من دستور  158ك طبقا للمادة ، وذلليا للدولة بتهمة اخليانة العظمىاحملكمة الع

وإن كنا نستبعد هذه اجلرأة من  .2016من نفس الدستور بعد تعديله يف سنة  177واملادة 
 .256زائري على اعتبار ما ميلكه رئيس اجلمهورية من وسائل تأثري على هذا األخريالربملان اجل

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املسالة سنتطرق إليها بنوع من التفصيل يف الفصل األول من 
ا كانت حمل خالف بني الفقهاء وذلك عند دراست ا إلمكانية الرقابة الربملانية نالباب الثاين أل

  .257املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف احلالة اإلستثنائيةعلى األوامر 

محل األوامر الصادرة في الحالة االستثنائية  :ثانيا  

مما ال شك فيه أن املؤسـس الدستوري اجلزائري قد اقر صراحة بسلطة رئيس اجلمهورية       
األوامر لنطاق القانون تد وإذا كان من املسلم به أن مت ،يف احلالة االستثنائية بأوامر بالتشريع
تعرف  1996، فان املؤسس الدستوري استحدث فئة جديدة من القوانني يف دستور العادي

ال ا ، جاز لرئيس لذي تتدخل فيهبالقوانني العضوية، تتميز من حيث اإلجراءات وا
  . يف احلالة اإلستثنائيةبأوامر اجلمهورية أن يعدهلا أو يلغيها 

ة  ميارس من خالهلا رئيس اجلمهورية واليتلصادرة يف احلالة االستثنائيمر اإن صحة األوا     
، ال تتوقف تعود له وإمنا للسلطة التشريعية على غرار األنواع األخرى لألوامر اختصاصات ال

  .ضافة إىل ذلك من وجود شروط شكليةعلى توافر الشروط املوضوعية بل البد باإل

  

                                                             
.33مراد بدران، املرجع السابق، ص  - 256  
.من الرسالة  239- 234انظر، ص  - 257  
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:الشروط الشكلية - II  

إختاذ األوامر يف جملس : دراسة هذه الشروط من خالل نقطتني أساسيتني مها تتمس      
.الوزراء، وعرض األوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية على الربملان  

اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء :أوال  

، كما هو الشأن بالنسبة لى جملس الوزراءقبل أن يصدر األمر يعرض كمشروع أمـر ع      
فاملالحظ، بأن . ملشاريع القوانني مع استبعاد اخذ رأي جملس الدولة حول موضوع األمـر

، قد اشرتط عرض األوامر املتخذة يف غياب 2016املؤسس الدستوري اجلزائري إثر تعديل 
 الربملان على جملس الدولة، دون أن يشرتط ذلك بالنسبة لألوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية،

. سرعة يف اختـاذ التدابري الالزمةضي التطبيعة الظرف الذي يق راجع إىل ذلك والسبب يف
، فما الفائدة من هذه اإلستشارة إذا مل تكن ملزمة لرئيس على الرغم من ذلك ولكن

  .اجلمهورية

عرض األوامر على البرلمان  :ثانيا  

من األوامـر على ذا النوع إن املؤسس الدستوري اجلزائري مل ينص على وجوب عرض ه     
فهل أن اإلنعقاد الوجويب . ، إال أنه نص على إجتماع هذا األخري وجوباان ليوافق عليهاالربمل

للربملان معناه متكينه من ممارسة نشاطه التشريعي، وبالتايل متكينه من رقابة رئيس اجلمهورية 
  وخاصة لألوامر املتخذة من قبله؟

  ة، وذلك عند التطرق ـــــــــــتساؤل يف الباب الثاين من الرسالوعليه، ستتم اإلجابة على هذا ال    



163 
 

  .258إىل مدى إمكانية إخضاع األوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية للرقابة الربملانية

ن ال يتم إال يف شكـل يف الوظيفة التشريعية مع الربملافمشاركة رئيس اجلمهورية من مث،     
للقول بصحتها ولكي يتمكن ممثل سبق ذكرها ر، هذه األوامر تتطلب شروطا معينة أوام

الشيء الذي يرتتب عليه ضرورة معرفة  ،السلطة التنفيذية من ممارسـة االختصاص التشريعي
  .ة املرتتبة عليهااألوامـر للتوصل لآلثار القانونيهلذه أو الطبيعة القانونية التكييف القانوين 

الثانيالمبحث   

التشريعية الطبيعة القانونية لألوامر   

رخصة استثنائية منحها املؤسس  إالاألوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية ما هي  إن     
الدستوري ملمثل السلطة التنفيذية ليمارسها يف حاالت معينة ووفقا لضوابط معينة سبق 

مظهرا ونظرا ألمهية هذه األوامر واليت جتسد  .يف املبحث األول من هذا الفصل إليهاالتطرق 
البحث يف  فإنه يستوجب األمر ، السلطتني التشريعية والتنفيذيةمن مظاهر التعاون بني

الطبيعة القانونية هلذه التدابري اليت تصدر عن غري الربملان باعتباره صاحب اإلختصاص 
  .األصلي للوظيفة التشريعية

إىل املعايري منهما األول  سيخصصهذا املبحث إىل مطلبني، قسم الدراسة يف تومنه، س     
ديد على حتمن خالله عمل فسن ،الثاين الطبيعة القانونية لألوامر، أمااملعتمد عليها لتحديد 

  .هذه الطبيعة القانونية لألنواع الثالثة لألوامر الرئاسية أو التشريعية

  

                                                             
  .من الرسالة 239- 234انظر، ص  - 258
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 المطلب األول

التشريعية المعايير المعتمدة في تحديد الطبيعة القانونية لألوامر   

كانت هذه األوامر قرارات إدارية   إذالتحديد الطبيعة القانونية لألوامر، وبالتايل معرفة ما       
كانت قانونا باملفهوم الضيق ختضع للنظام   إذاختضع للنظام القانوين للقرارات اإلدارية، أو 

  .انني، يرتدد الفقه احلديث بني معيارين، معيار شكلي وآخر موضوعيالقانوين للقو 

  الفرع األول

  عضويالمعيار ال

اجلهة  أساسطبيعة العمل القانوين الصادر عن الدولة، على يقوم هذا املعيار يف حتديد       
  .بإصدارهالقائمة على هذا العمل والسلطة اليت قامت 

كان العمل القانوين املتخذ صادرا عن السلطة التشريعية فهو عمل تشريعي   إذاوعليه،       
كان العمل   إذا أما .يدخل يف نطاق القواعد القانونية العادية الصادرة من السلطة التشريعية

اهليئات اإلدارية املكونة للجهاز التنفيذي للدولة، فيعترب عمال  إحدىالقانوين صادرا من 
التنظيمية أو القرارات اإلدارية الفردية الصادرة من القرارات  أويدخل يف نطاق اللوائح  إداريا

  .259السلطة التنفيذية

املدرسة النمساوية، اليت  يرتأسالذي  Hans Kelsenهذا اإلجتاه جند  أنصارومن      
مظاهرا لسلطة واحدة وسيادة واحدة على  إالالسلطات العامة يف الدولة ال متارس  أنترى 

بعدها السلطتان التنفيذية والقضائية،  وتأيتصورة هرمية تقوم على قمتها السلطة التشريعية، 

                                                             
.177سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص  - 259  
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ا يف سلم تدرج وهلذا يقوم التدرج على مقتضى طبيعة السلطة اليت تصدر التصرف  ومكا
  .260السلطات العامة

يقوم يف حتديد الطبيعة القانونية لألعمال القانونية  وانطالقا مما سبق، فان هذا املعيار     
  . الصادرة يف الدولة، بالنظر إىل اهليئة أو السلطة اليت أصدرت العمل

  الفرع الثاني

  المعيار الموضوعي 

أو املادي يف حتديد طبيعة العمل يقوم على أساس أن التفرقة بني املعيار املوضوعي  إن      
تشريعية وتنفيذية وقضائية جيب أن يتم بالنظر إىل موضوع العمل ذاته، فإذا األعمال القانونية 

وإذا جتسد يف  .متثل العمل يف قاعدة عامة وجمردة فأنشأ مركزا قانونيا عاما اعترب عمال تشريعيا
م  أفرادا أو قرار فردي خيص فردا مركزا قانونيا  فأنشأحاالت بعينها  أويتعلق حبالة  أوبذوا

حكم القانون بصدد نزاع معني تعلق  إظهارتركز العمل على  إذا أما .إداريارب عمال خاصا اعت
اعترب عمال قضائيا، كل ذلك بصرف النظر عن اجلهة اليت صدر  أياألمر بعمل قضائي 

  .261القضائية أو التنفيذية أو هي السلطة التشريعية أكانتعنها العمل وسواء 

  ه ـــــــم الفقيـــــــاملادي ويف مقدمته أوار املوضوعي ــــــــــــــهذا املعي 262فريق من الفقهاء أيدوقد      

  

                                                             
، ص 1973امحد هبة، القرار اجلمهوري بقانون، الطبعة األوىل، دار اإلحتاد العريب للطباعة، مصر، مقتبس عن،  -260

118.   
.398، ص 1999القانون اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، انظر، ماجد راغب احللو،  - 261  

262 - VEDEL  G et DELVOLVE  P. Droit administratif,  P.U.F, Paris, 1980, pp. 73-77,  
HAMON  L, A propose de l’article 16 quelques questions juridiques, A.J.D.A, Paris, 1961, 
p. 663, RIVERO  J. Droit administratif, 2ème éd, Dalloz, Paris, 1961, pp. 79-80. 
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  .Duguit263الفرنسي 

وبالرغم من أن هذا املعيار ال يقف عند صفة اجلهة اليت أصدرت العمل، ومع انه يقوم      
 على حتليل وتدقيق العناصر واملكونات األساسية لألعمال القانونية من حيث الفحوى

والشمولية، ورغم بقائه يف فقه القانون العام احلديث، إال أن املعيار الشكلي الذي يرتكز على 
ذه األعمال هو املعمول به يف العديد من األحوال، وعليه فالقانون هو   صفة اجلهة القائمة 

لس التشريعي وفقا للضوابط واألحكام الدستورية، بينما األعمال اإلداري ة ـــــــــــكل ما يصدره ا
  .264هي كل ما تصدره السلطة اإلدارية املمثلة يف السلطة التنفيذية

  المطلب الثاني

  التشريعية تحديد الطبيعة القانونية لألوامر 

بعد ذكرنا للمعايري املعتمد عليها يف حتديد الطبيعة القانونية لألعمال القانونية الصادرة      
يف املطلب السابق، سنقوم يف املطلب املوايل بتحديد عن السلطات العامة يف الدولة وذلك 

ا املؤسس الدستوري  الطبيعة أو التكييف القانوين لكل نوع من أنواع األوامر اليت اخذ 
  .اجلزائري يف الدستور احلايل

  الفرع األول

  الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة في غياب البرلمان 

إىل استعراض  يدفعناسلألوامر الصادرة يف غياب الربملان،  إن البحث يف الطبيعة القانونية    
 1971أوال، وثانيا موقف القضاء املصري يف ظل دستور املصري و اجلزائري موقف الفقه 

                                                             
  .344أندريه هوريو، املرجع السابق، ص  -263

.180سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص  - 264  
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انه لن يتم التطرق إىل موقف الفقه والقضاء الفرنسيني ألن  إىلوجتدر اإلشارة . 265امللغى
 266فرنسا مل تعرف هذا النوع من األوامر، أما القضاء اجلزائري فال وجود إلجتهادات قضائية

  .يف هذا الصدد

  الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة في غياب البرلمانمن  موقف الفقه: أوال

الفقه املصري مث اجلزائري من األوامر الصادرة يف غياب سنتطرق إىل موقف كل من        
  .الربملان

الدستورية العليا يف لقد اختلف موقف الفقه املصري قبل وبعد إنشاء احملكمة ومن مث،      
 ا يف مصر،ــــــــــــإنشاء احملكمة الدستورية العليقبل  إذ. رــــــمصر حول الطبيعة القانونية هلذه األوام

األوامر –الفقه املصري إىل اجتاهني، فريق أول متثله األغلبية يرى أن هذه اللوائح انقسم 
ة السابقة على إقرار الربملان هلا تتصف بالطبيعة الالئحية وتتمتع رت وان كانت يف الف -الرئاسية

ا إالبقوة القانون،  ابواسطة الربملان،  إقرارهابعد  أ قوانني وتصبح يف حكمها  إىلتتحول  فإ
ا القوانني فال جيوز الطعن ضدها باإللغاء  وبالتايل تكتسب احلصانة القضائية اليت تتمتع 

كانت يف   إذمن الربملان،  إقرارهاكان ذلك الطعن جائزا قبل   أنالقضاء اإلداري، بعد  أمام
  .267خيضع لرقابة اإللغاء إدارياهذه الفرتة قرارا 

  ن أالقول بان القرارات بقوانني تبقى حمتفظة بطابعها اإلداري، و  إىلريق ثان بينما اجته ف      

                                                             
الذي حل حمل الدستور  2014يناير  18أما الدستور املصري احلايل، فهو دستور  .2011يناير  25امللغى اثر ثورة  -265

.2012املعطل لسنة    
.رشيد خلويف وسايس مجال، املرجع السابق - 266  

القرار اإلداري، حممود حافظ، ؛ 502سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص  -267
، ص 1977؛ سعد عصفور وحمسن خليل، القضاء اإلداري، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر، 260ص املرجع السابق، 

260.  
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 الرأيهذا  أنصارومن . ايف طبيعته تأثريالقوة القانونية دون  إضفاءليس ملوافقة الربملان سوى 
اإلجتاه املذكور  –ويستفاد من هذا اإلجتاه الغالب : "سامي مجال الدين حيث قالالدكتور 

 إىل إداريةجوهريا يتمثل يف حتويلها من قرارات  أثراإلقرار الربملان اللوائح التشريعية  أن -أعاله
 إذطبيعة القانون، وهو ما ال نراه صحيحا،  تأخذتلك اللوائح بعد هذا اإلقرار  أن أيقوانني، 

عدم تدخله،  أورئيس اجلمهورية ال تتغري نتيجة تدخل الربملان  طبيعة العمل الذي يصدره أن
لدينا انه جيب  فالرأييزيلها،  وأيؤكد قوة القانون  أنوان كان من شان هذا التدخل 

فانه وفقا للمعيار  ،ومن مث .اإلعرتاف للعمل القانوين بطبيعة قانونية واحدة ثابتة ومؤكدة
الشكلي وهو املعيار السائد يف صدد حتديد طبيعة األعمال القانونية الصادرة من السلطات 

رئيس اجلمهورية بصفته ممثال للسلطة التنفيذية، طبيعة األعمال  أعمالالعامة، تكتسب 
ملقررة اإلجراءات الدستورية األعمال الصادرة من الربملان وفق يف حني تكتسب ا. اإلدارية

تدخل الربملان خبصوص اللوائح التشريعية وذلك بالتصديق  فإذالسن القوانني، طبيعة القانون، 
على الطبيعة اإلدارية لتلك اللوائح، ألن هذا  التأثريعليها، فانه ليس من شان هذا التصديق 

 عمل رقايب يقوم به الربملان ممارسة لوظيفته هو إذالتصديق ال يكتسب صفة القانون، 
ال يكون له أي اثر قانوين على السلطة التنفيذية، وبالتايل  أعمالالسياسية بالرقابة على 

مبعىن انه ليس من اثر للتصديق سوى تأكيد قوة القانون هلذه اللوائح، دون . طبيعة الالئحة
أن يعدل من طبيعتها، فتظل جمرد لوائح تتمتع بقوة القانون نتيجة خصيصتها اإلستثنائية، 

 تظل هذه اللوائح خاضعة للرقابة القضائية على مشروعيتها ودستوريتها، دون أن يؤثر ومن مث
لس النيايب تصحيح الالئحة التشريعية  على هذا اخلضوع تصديق الربملان، حيث ال ميلك ا

من رقابة القضاء  إداريصدرت غري مشروعة، ملا يعنيه ذلك التصحيح من حتصني لقرار  إذا
  .268" الذي حيرم هذا التحصني صراحة من الدستور 68فا لنص املادة وهو ما يعد خمال

                                                             
.97سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص  - 268  
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األوىل خضوع  ،لألوامر سيرتتب عليه نتيجتانما يالحظ بان حتديد الطبيعة القانونية       
 ،أما النتيجة الثانية .قرارات إدارية العتبارهااألوامر للرقابة القضائية قبل عرضها على الربملان 

ا  هي حتصن هذه األوامر عن الرقابة القضائية بعد عرضها على الربملان وموافقته عليها أل
احملكمة الدستورية العليا  إنشاءقبل  أييف هذه الفرتة وبالنسبة ملصر و  إال أنه. ستصبح قوانني

فان حتديد طبيعة األوامر كان ال جدوى منه، ذلك ألن هذه األوامر سواء اعتربت قرارات 
، لعدم وجود احملكمة الدستورية ارية أو قوانني فقد كان القضاء اإلداري يبسط رقابته عليهاإد

  .العليا يف تلك الفرتة
 يـــــــوهامللغى،  1971مبوجب دستور مصر لسنة أما بعد إنشاء احملكمة الدستورية العليا      
ختضع لنوعني من  أصبحتفان األوامر يف هذه الفرتة  .1979يف سبتمرب  إالالنور  مل تر
رقابة القضاء اإلداري ممثل يف جملس الدولة املصري، ورقابة القضاء الدستوري ممثال يف  ،الرقابة

  .احملكمة الدستورية العليا
يف  إعمالههناك معيارا دقيقا جيب  أنعلى  زيد فهمي أبوالدكتور مصطفى  أكدوقد      
  :269الشأنهذا 

األمر داخال يف  أصبحملخالفتها القانون  -األوامر-يطعن يف هذه اللوائح  أن أريدما  إذا - "
  .جمال رقابة املشروعية اليت ميلكها القضاء اإلداري

خمالفتها للدستور، فان األمر يصبح داخال يف جمال رقابة  أساسكان الطعن مبنيا على   إذا - 
  .الدستورية وينعقد اإلختصاص فيها للمحكمة الدستورية العليا دون سواها

الضرورة غري متصور،  رقابة املشروعية يف لوائح أنزيد فهمي  أبوالدكتور  أضاف كما   
ا تبىن على خمالفة لقانون اسبق، ومثل هذا السبب ال يصلح لكي يكون سببا  ذلك أل

                                                             
.436مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة، املرجع السابق، ص  - 269  
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للطعن، ذلك ألن هذه اللوائح تساوي القانون متاما يف قيمتها امللزمة ومكانتها يف تدرج 
  .270"ختالف القانون األسبق عليها أنالنصوص، فمن حقها 

وائح الضرورة ومتييزه بني لمن حتديد الطبيعة القانونية لاملصري  يعد موقف الفقه بالتايل،مل     
رقابة املشروعية املبنية  أن إىلمرحلتني السابقة والالحقة ملوافقة الربملان أي قيمة، هذا راجع 

هلا ألن الدستور هو من  أساسالقضاء اإلداري ال  أمامعلى خمالفة القانون كسبب للطعن 
  خالفت هذه اللوائح كما كانت تسمى يف مصر   إذا أماختالف القانون،  أنه األوامر مسح هلذ

  .الدستور فتكون من اختصاص احملكمة الدستورية العليا

يعترب األوامر الصادرة يف غيبة الربملان  جانبا منهمإن ف ،موقف الفقه اجلزائري أما عن     
، التعديلمن الدستور بعد  142وحاليا املادة  1996من دستور  124طبقا لنص املادة 

قرارات إدارية قبـل عرضها على الربملان لتتحول بعد موافقـة الربملان عليها إىل أعمال تشريعية 
أما اجلانب اآلخر، فقد ذهب إىل خالف ذلك، وأصبغ الصفة التشريعية على  .أو تشريعات

  .األوامر مبجرد اختاذها من قبل رئيس اجلمهورية

ينتمي إىل اجلانب األول من الفقه اجلزائري، حيث األستاذ مراد بدران تبعا لذلك، جند      
ملان عليها تلك األوامر وإن كانت متمتعة يف الفرتة السابقة على موافقة الرب : "أكد على أن

ا تتحول بعد مو بالطبيعة اإلدارية، ومتمتعة بقوة التشري  ،عاتافقة الربملان عليها إىل تشريع، فإ
ا شان التشريعات الصادرة من الربمل ومبا أن . ا يرتتب عن ذلك من نتائج، بكل مانشا

، فمعىن ذلك انه ال جيوز الطعـن فيها ة القضائية على دستورية القواننياجلزائر ال تأخذ بالرقاب
ل تبقى خاضعةوبالتايل س ،ائيا بعـد موافقة الربملان عليهاقض    الدستوري عليها إذاس ــــــــلرقابة ا

  
                                                             

  .436اإلداري وجملس الدولة، املرجع السابق، ص مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء  -270
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   .271"اخطر طبعا

ر املتخذة يف غيبة الربملان واليت جيب أن تعرض األواموطبقا ملا قاله األستاذ مراد بدران ف     
رهـا، أما ، تعترب قـرارات إدارية عند صدو دورة له ليوافق عليها على كل غرفة من الربملان يف أول

  .منذ تلك اللحظـة إىل تشريعاتا تتحول إذا وافق عليها الربملان، فإ

ن بن طيفـور حيث جاء ار عليه الدكتور نصر الديـكما أن املوقف سالف الذكر قد س    
األوامر الصادرة يف غيبة الربملان ال تكتسب تلك الصفة التشريعيـة إال بعـد : "قوله كاآليت

ا ر القرارات اليت يتخذهـــــــلسائة ك تكون جمرد قرارات إدارية مماثلموافقة الربملان عليها، وقبل ذل
  .272"ة  القضاءة وختضع بالتايل لرقابالتنظيمية يف إطار اختصاصاته رئيس اجلمهوري

األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف غياب  273يف حني اعترب األسود حممد أمني    
صاحب الوظيفة األصلي وهو الربملان تشريعا منذ صدورها عن الرئيس، ال تقبل الرقابة 

ذا فهو ينتمي إىل اجلانب الثاين من الفقه اجلزائري. القضائية   .و

ارب هو قد تض 1976وجتدر اإلشارة، إىل أن موقف الفقه اجلزائري يف ظل دستور     
. اآلخر يف حتديد الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية يف غياب الربملان

ن على األوامر الصادرة عن رئيس ايصبغ 275وسعيد بوشعري 274حيث جند أمحد حميو
الصفة التشريعية مبجرد صدورها، مما جيعلها يف منأى عن  153اجلمهورية مبقتضى املادة 

                                                             
. 25، املرجع السابق، ص راد بدرانم -271  

.285نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، ص  - 272  
  .36حممد أمني أسود، املرجع السابق، ص  -273

274 - Cf. MAHIOU  A. Cours d’institution administratives, 3 eme éd, O.P.U, Alger, 1981, 
p.19. 

، أطروحة دكتوراه 2انظر، سعيد بوشعري، عالقة املؤسسة التشريعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري، اجلزء  - 275
  .307- 306، ص 1984دولة يف القانون، معهد العلوم القانونية واإلدارية، جامعة اجلزائر، ديسمرب 
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ويرجعون ذلك، إىل أن رئيس اجلمهورية كان يتقاسم الوظيفة التشريعية مع . الرقابة القضائية
لس الشعيب الوطين، كل منهما ميارس هذه الوظيفة ملدة  الربملان  انعقادأشهر، وهي مدة  3ا

لس الشعيب الوطين آنذاك   .املكون من غرفة واحدة هي ا

إىل غري ذلك، واعترب أن األوامر تكتسب قوة القانون فقط  276بينما ذهب خالفة معمري    
  .عند موافقة الربملان عليها، أما قبل ذلك فهي عبارة عن قرارات إدارية تقبل الرقابة القضائية

من  142طبقا لنص املادة يف غياب الربملان أن األوامر الصادرة  علىبعد هذا،  ؤكدنل      
كما . الدستور هي قرارات إدارية، ختضع لرقابة القضاء اإلداري سواء باإللغاء أو التعويض

لـس الدستوري طبقا لنص املـا املعدل يف  1996من دستور  186دة ختضع لرقابة ا
أما بعد موافقة . 277من نفـس الدستور 188و 187 تنياره عمال باملادإذا مت إخط، 2016
تتملص من رقابة القضاء اإلداري لتبقى خاضعة لرقابة للصفـة التشريعية فتتصف با ،الربملان

لس الدستوري وهذا كله لتوفري ضمانات أكثر حلماية احلقوق واحلريات يف مواجهة  ،ا
  .تعسف السلطة التنفيذية

وامر الصادرة يف غياب الربملان، ألعن موقف القضاء من الطبيعة القانونية ل أما      
 أماامللغى فقط،  1971موقف القضاء املصري يف ظل الدستور املصري لسنة  إىلفسنتطرق 

فرصة ليقول   أيمل تتح له يظهر أنه وبناء على ما حتصلنا عليه من قرارات، القضاء اجلزائري 
اكلمته    . بشأ

  
                                                             

276 - Cf. MAMERI  Kh, op.cit., p.110. 
لعلى سبيل املثال انظر -277 ق ـــــــــ، يتعل2000فرباير  27املؤرخ يف  2000/ د .م/ ا .ق/  02س الدستوري رقم ـــ، قرار ا

ر .جاخلاص حملافظة اجلزائر الكربى، احملدد للقانون األساسي  1997مايـو  31املـؤرخ يف  15-97مبدى دستورية األمـر رقم 
).من الرسالة 332، ص 02امللحق رقم ( 2000فرباير  28الصادرة يف  07العدد   
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  قارن من الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة في غياب البرلمانموقف القضاء الم: ثانيا
الفقه قبل إنشاء احملكمة الدستورية العليا، بنفس موقف لقد اخذ القضاء املصري       

حيث اعترب األوامر أو لوائح الضرورة كما كانت تسمى يف الدستور املصري يف تلك الفرتة، 
الربملان ختضع للرقابة القضائية، وبعد عرضها املصري امللغى قرارات إدارية قبل عرضها على 

ولكن وبالنظر لعدم . ان واملوافقة عليها تأخذ حكم القانون وميتنع اإللغاء بالنسبة هلاعلى الربمل
اإلداري املصري هو من ينظر الفرتة فقد كان القضاء تلك تأسيس احملكمة الدستورية العليا يف 

  .يف دستورية هذه اللوائح الصادرة عن رئيس اجلمهورية

 إن: "يلي اإلداري املصري يف شان لوائح الضرورة ماحيث جاء يف حكم حمكمة القضاء      
معيار التفرقة بني العمل التشريعي الذي خيرج عن  أنالقضاء املصري قد استقر على 

 بأعمالاختصاصه وبني العمل اإلداري الذي يدخل يف صميم هذا اإلختصاص عدا ما تعلق 
ذا الوصف عن السلطة السيادة هو معيار شكلي، فاألعمال التشريعية هي اليت تصدر 

القرارات الصادرة من  أمامن اجلهة القائمة مبقتضى الدستور بشؤون التشريع،  أوالتشريعية 
صفة تنظيمية ذات  أوالسلطة التنفيذية وان تناولت من حيث املوضوع مثة قواعد الئحية 

ا ال تعدو  ام القضاء أن تكون قرارات إدارية جيوز الطعن فيها باإللغاء أمإال عامة فإ
  .278"اإلداري

لم يعد موقف القضاء املصري املذكور أعاله ، فإنشاء احملكمة الدستورية العليا بعدأما      
من حتديد الطبيعة القانونية للوائح الضرورة ومتييزه بني مرحلتني السابقة والالحقة ملوافقة 

  .الربملان أي قيمة

                                                             
مقتبس . 524سنوات، ص  5، جمموعة 1965/ 26/01 بتاريخ ق957/16حمكمة القضاء اإلداري، دعوى رقم  -278
   .107محدي ياسني عكاشة، املرجع السابق، ص  عن،
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إن القرار املطعون : "قضى مبوجبههذا ما أكد عليه حكم حمكمة القضاء اإلداري حيث      
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1979لسنة  23فيه وهو القرار اجلمهوري بقانون رقم 

يف شان جملس الشعب، هذا القرار اجلمهوري وان كانت السوابق  1972لسنة  38
جلمهورية بقوانني هي قرارات إدارية جيوز الطعن فيها أمام القضائية تؤيد القول بان القرارات ا

جملس الدولة حلني عرضها على الربملان إال أن هذه القرارات بقوانني تأىب أن تبحث يف القرار 
بقانون من وجهة مطابقته أو عدم مطابقته للقوانني العادية الصادرة من السلطة التشريعية ألن 

بنص الدستور فيكون قادرا على تعديل تلك القوانني وخمالفتها، هذا املرسوم له قوة القانون 
ا الدستور لتنحصر الرقابة عليه يف  ومن مث متتنع حماسبته على أساس مكانته اليت زوده 
التأكد من التزامه بأحكام الدستور، مبعىن أن تلك الرقابة هي من قبيل الرقابة الدستورية 

  .279"املباشرة
حتديدنا للطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف غياب  على ما سبق فإن بناءو بالتايل،       

بني مرحلتني، األوىل قبل عرض هذه األوامر  يتطلب متييزناالربملان عمال باملعيار الشكلي، 
أما املرحلة الثانية تأت بعد  .تعترب قرارات إدارية تقبل الرقابة القضائيةحيث على الربملان 

تصبح قوانني حمصنة عن الرقابة ل ااألوامر على الربملان واملوافقة عليهعرض هذا النوع من 
 قومسنأما ومن خالل الفرع املوايل . فتبقى قرارات إدارية ،سكت عنها إذاأما  .القضائية

ال املايل واليت متتاز عن الطبيعة القانونية لتحديد ب لنوع الثاين من األوامر وهي الصادرة يف ا
ااألوامر  أنواعباقي  ، نظرا ملا تتصل به إصدارهاجيرب رئيس اجلمهورية على إذ ، إجبارية بأ

  .ألمهيته الكربى إصدارههذه األوامر وهو قانون املالية الذي ميتاز باإلستعجال يف 
  

                                                             
قضاء اإلداري وجملس ق، أورده مصطفى أبو زيد فهمي، ال33لسنة  29/05/1979حمكمة القضاء اإلداري يف  -279

  .438الدولة، املرجع السابق، ص 
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  ثانيالفرع ال

  الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة في المجال المالي 

لس  12–16من القانون العضوي  44لقد أكد املشرع يف املادة        املتعلق بتنظيم ا
الشعيب الوطين وجملس األمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة، على 
أن األمر املتضمن قانون املالية له قوة القانون أي قوة التشريع، إذ بإمكانه أن يعدل أو يلغي 

لكن اإلشكال يبقى مطروحا حول ما هي الطبيعة القانونية هلذا . لعائدة للربملاناملسائل ا
  األمر؟ 

، فان األمـر الصادر 280مبا أن املعيار العضوي أو الشكلي هو املعيار الراجح يف اجلزائر     
ا، وإن كان مشروطا يبقى عمال إداريعلى حد قول األستاذ مراد بدران عن رئيس اجلمهورية 

                                                             
املتضمن قانون اإلجراءات  2008فرباير  25املؤرخ يف ( 09-08من القانون  901و 801و  800  طبقا للمواد -280

 30املؤرخ يف  01-98القانون العضوي من  9، واملادة )2008أفريل  23الصادرة يف  21ر عدد .املدنية واإلدارية، ج
، إال أن )1998جوان  01الصادرة يف  37ر عدد  .ج(، املتضمن اختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله 1998 ماي

 09ق مبجلس الدولة، ألن املادة من القانون العضوي املتعل 09ا تتناقض وختالف املادة .م.ا.من ق 901املالحظ بان املادة 
ة للطعن باإللغاء أو التفسري  أو تقدير املشروعية، وهي القرارات الصادرة سالفة الذكر تضمنت ثالثة أنواع من القرارات القابل

املؤرخ ( 13-11القانون العضوي عن سلطة إدارية مركزية، أو هيئة عمومية وطنية، أو منظمة مهنية وطنية، وهذا ما أكد عليه 
املتعلق  01-98ضوي ، يعدل ويتمم القانون الع)2011أوت  03الصادرة يف  43ر عدد .، ج2011يوليو  26

سابقة الذكر حيث ا فقد قلصت من القرارات .م.ا.ق من 901أما املادة . باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله
وبالتايل فالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذه احلالة، أي املادتني أوىل . أصبحت تتجلى فقط يف قرارات السلطة اإلدارية املركزية

املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله املعدل واملتمم، أو املادة  01-98لقانون العضوي من ا 9بالتطبيق املادة 
   ا؟.م.ا.من ق 901

املتعلق باختصاصات جملس  01-98من القانون العضوي  9وعليه، فمن الضروري أن تعود األولوية يف التطبيق للمادة      
  :لإلعتبارات الثالثة التالية الدولة وتنظيمه وعمله املعدل واملتمم، وذلك
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ا التغيري من الطبيعـة القانونية االستعجبفكرة  ا ليس من شا ال، الن هذه الفكرة يف حد ذا
ا التعجيل حفاظا على املصاحل املالية للدولة بإصدار هذا القانون الذي  لألمر، بل من شا

ا ا أصال الربملانيبقى رغم هذا من ا مبا انه مت تكييف األمر و من مث، . الت اليت خيتص 
إداري، فمعىن ذلك انه يكون خاضعا لرقابة القاضي  ن قانون املالية على انه عملاملتضم

لس   . 281الدستوري إذا اخطر اإلداري، ورمبا ا

 ، فاألوامـر الصادرة يفران يف هذا الصـدد أوىل باإلتباعوما ذهب إليه األستاذ مراد بد     
ـال املايل هي قرارات إداري ا تصدر عن ا ـا أل ة وذلك بالنظـر إىل مصدرها وليس مضمو

ال احملجوز  ا تدخلت يف ا أصال رئيس اجلمهورية ممثل السلطة التنفيذية بالرغم من أ
  .للربملان
أما عن النوع األخري من األوامر، وهي الصادرة يف احلالة اإلستثنائية، فسنحاول حتديد      

  .ين من خالل الفرع املوايلطبيعتها أو تكييفها القانو 
  
  

                                                                                                                                                                                         
بعد من الدستور  153قاعدة اخلاص يقيد العام، ففيما يتعلق باختصاصات جملس الدولة وطبقا لنص املادة : اإلعتبار األول=

املتعلق باختصاصات  01-98فان حتديدها يكون مبوجب قانون عضوي، وبالتايل فالقانون العضوي ، 2016تعديله يف 
لس، أما قجملس الدولة وتنظ  901ا وبالضبط املادة .م.ا.يمه وعمله املعدل واملتمم، هو القانون اخلاص باختصاصات هذا ا

ا خالفت نص املادة  من الدستور فيما يتعلق هذه النقطة وهي اختصاصات جملس  153منه فتعترب عامة وغري دستورية أل
  .الدولة وقلصت منها

ى مرتبة من القانون العادي، وبالتايل فما دام القانون املتعلق باختصاصات جملس الدولة القانون العضوي أعل: اإلعتبار الثاين
  .ا هو قانون عادي فاألولوية للقانون العضوي.م.ا.هو قانون عضوي، أما ق

سابق الذكر، جاء الحقا  2011الذي وقع يف  01-98العضوي الالحق يلغي السابق، فتعديل القانون : اإلعتبار الثالث
منا يف هذا الصدد 901، والتايل فهو يلغيه وخاصة املادة 2008ا الذي صدر يف .ام.لق   .منه وهي اليت 

العدد ، 2010ق، جامعة اجلزائر، س، كلية احلقو .ا.ق.ع.ج.انظر، مراد بدران، قانون املالية وفكرة سيادة الربملان، م -281
 .14ص الثالث، 
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  الفرع الثالث

  الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة في الحالة اإلستثنائية 

يدفعنـا إىل سإن احلديث عن الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة خالل احلالة االستثنائية،      
  . استعراض موقف كل من الفقه والقضاء منها

القانونية لألوامر الصادرة في الحالة اإلستثنائيةالطبيعة من موقف الفقه : أوال  

ما ميكن قوله بان حتديد الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف احلالة االستثنائية كان حمل      
  .خالف بني الفقهاء، لذا سنتطرق إىل موقف الفقه الفرنسي مث املصري وأخريا اجلزائري

هرت يف هذا الصدد متثلت فيما اليت ظالفرنسية إن االجتاهات الفقهية ف بناء على ذلك،     
:يلي  

إىل اعتبار أن قرارات رئيس اجلمهوريـة الصادرة  282من الفقه الفرنسي جانبفقد ذهب     
ال بارها تنشئ فئة قانونية من األعميف هذا الشأن تعد مبثابة قرارات من نوع خاص، باعت

ألن األخـذ به معناه االعرتاف بوجود  ال ميكن تأييدههذا الرأي  إن. ن القانـون نفسهأعلى مـ
 ،، وهي تسمو على باقي سلطات الدولة اليت أنشاها الـدستـورورسلطة عليا مل ينشئها الدستـ

  .اما مع املبادئ العامة الدستورية واملشروعيةوهذا ما يتناقض مت

 هذا الشأن هي يرى أن اعتبار قرارات رئيس اجلمهورية الصادرة يف 283غري أن اجتاه آخـر   
ا شان قرامن أعمال احلكومة ، حبيث ال ميكن للقاضي ر اللجوء إىل احلالة االستثنائية، شا

ة، أن يراقبها وذلك على أساس انه يستحيل أن منيز بني قرار اللجوء إىل احلالة االستثنائي
                                                             

282 - Cf. PRELOT  M, op.cit., p.650 ;  Cf. VOISSET  M, L’article 16 de la constitution du 4 
octobre 1958, L.G.D.J, Paris, 1969, p.265. 
283 -Cf. RIVERO  J, op.cit., pp. 63-64. 
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، هذا تأخذ كل تلك القرارات نفس احلكم وعليه، جيب أن. اوالقرارات الصادرة استنادا هل
ة بني السلطة التنفيذية معظم هذه القرارات تتصل بالعالق ة أخرى، فانومن جه ،من جهة

ة إدارية ة ال يصدرها باعتباره سلطـضافة إىل ذلك، فان رئيس اجلمهوريباإل. والسلطة التشريعية
  .دة السري املنتظم للسلطات العامة الدستوريةعا، وذلك قصد إبل باعتباره سلطة حكومية

ا رئي 284يف حني ذهب اجتـاه ثالث      س إىل التمييز بني نوعني من القـرارات اليت يقوم 
ا   ،، تعد أعماال تشريعيةطة التشريعيةواليت تعود أصال للسلاجلمهورية، فتلك اليت يقوم 

ا يف احلالة االستثنائية، فانه حيل حمل  وذلك على أسـاس أن رئيس اجلمهورية عندما يقوم 
ه تكتسي طابع التشريع، فان قرارات وبناء على ذلك،. الربملان يف ممارسة الوظيفـة التشريعية

ا واليت تدخل يف ا .ان عليهاالربملوذلك دون حاجة إىل تصديـق  ال أما القـرارات اليت يقوم 
ا تصدر عن رئيس اجلمهورية باعتباره ج ا تعترب قـرارات إدارية أل ازا تنفيذيا هالتنظيمي، فإ

ا ختضع لرقابة القضاءوبناء عل ،وليس جهازا سياسيا   .ى ذلك، فإ

فقد ذهب إىل القول بان القرارات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية  ،285أما االجتـاه األخيـر      
ال الذي تدخـالستثنائية تبقى حمتفظة بطابعها يف ظـل احلالة ، ل فيها اإلداري مهما كان ا

فإذا  .وذلك على أساس أن رئيس اجلمهورية اختذها باعتباره هيئة إدارية وليس هيئة تشريعية
أما إذا . ال، وهنا ال يثور أي إشكةي، فان قراراته تعد قرارات إداريتدخل يف املـجال التنظيم

ال املخصص للسلطـة التشريعيتدخل يف  ا تكون هلا ق ةا وة فان األعمال اليت يقوم 
ا تبقى حمتفظة بطبيعتهأي ب، القانون ا أن تلغي أو تعدل القانون، ومع ذلك فإ ا إمكا

                                                             
284  -Cf. VEDEL  G, op.cit., pp. 36-37; HAMON  L, op.cit., p. 663. 
285 - Cf. COLLIARD  C-A. Libertés publiques, 5ème éd, Dalloz, Paris, 1975, p.129 ; 
ODENT  R, Cours de contentieux administratif, L.G.D.J., Paris, 1965 p.148 ; BURDEAU 
G, op.cit., p.634; AUBY  J-M et DRAGO  R, Traité de contentieux administratif, 2ème éd, 
L.G.D.J., Paris, 1975, p.46.  
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ا تلك األعمال ال حتول بينها وبني قيـام . اإلدارية وبناء على ذلك، فان القـوة اليت تتمتع 
 .286رقابتها القاضي اإلداري ب

ر ـــــــــه حنو ضرورة إعتبار األوامـــــــه الفرنسي تتجـــــــــة الفقـــــبناء على ماسبق، الواضح أن غالبي     
املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف ظل احلالة اإلستثنائية قرارات إدارية تقبل الرقابة القضائية 

احلقوق واحلريات اليت قد يطاهلا هذا النوع من  رغم أن هلا قوة القانون، وكل هذا بغرض محاية
  .النصوص القانونية

الطبيعة القانونية لألوامر  حول حتديد اآلخر وفقد اختلف ه الفقه املصريعن  أما     
امللغى وذلك يف فرتة  1971من الدستور املصري لسنة  74الصادرة طبقا لنص املادة 

القرارات اليت يصدرها رئيس اجلمهورية استنادا  أن 287منه يرى اجلانب األولإذ  .األزمات
ومن هنا يبدو  إداريةيصدرها بوصفه سلطة حكومية ال بوصفه سلطة  إمنا 74لمادة ل

وجوب حتليل  إىل 288آخربينما اجته جانب  .لرقابة قضاء اإللغاء حمل نظر إخضاعها
  :صنفني إىلوتصنيف القرارات اليت يصدرها رئيس اجلمهورية 

  أعمالمن الدستور يدخل يف صميم  74العمل باملادة  بإعالنقرار رئيس اجلمهورية 
السيادة ألنه قرار سياسي من ناحية، ولكونه قرار يغري من التنظيم الدستوري القائم 

 .، وبالتايل ال خيضع للرقابةأخرىومن العالقة بني السلطات من ناحية 
 ري على ــــــــــجيح فانه جيري عليها ما ـــــــــــــاللوائ ة اليت هي يف حكمـــقرارات رئيس اجلمهوري 

                                                             
بدران، الرقابـة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه دولة يف القانون انظر، مراد  -286

.192، ص 2005 -2004سيدي بلعباس،  العام، كلية احلقوق، جامعة اجلياليل اليابس،  
، 1973بية، دار شباب اجلامعة، مصر، انظر، حممد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري يف مجهورية مصر العر  -287
 .731ص 

.220ص انظر، حيىي اجلمل، األنظمة السياسية املعاصرة، دار النهضة العربية، لبنان، بدون سنة النشر،  - 288  
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 .القضاء اإلداري أمامقرارات السلطة التنفيذية من جواز الطعن فيها 
ذا يكون الفقه املصري سابق الذكر قد ساير جل اآلراء الفقهية الفرنسية املذكورة       و

مهورية يف حالة الضرورة عمال من أعمال أعاله بني معترب األوامر املتخذة من قبل رئيس اجل
 .السيادة ال تقبل الرقابة القضائية، وبني من يعتربها قرارات إدارية تقبل هذه الرقابة

نذكر  ،انه هو اآلخر قد عرف آراء خمتلفة ،املالحظ بالنسبة للفقه اجلزائريغري أن       
ال التشريعي مييل إىل اعتبار أن القرارات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية  ااجتاه فقهي ،منها يف ا

استنادا إىل قرار اللجوء إىل احلالة االستثنائية، تعـد من أعمال احلكومة اليت ال ختضع للرقابة 
ضرورة التمييز  وبالتايل. 289القضائية، ألن رئيس اجلمهورية ميارسها باعتباره صاحب السيادة

سائـل اليت تدخـل يف جمال التشريع، واليت تفلت من الرقابة القضائية، واملسائـل اليت بني امل
ال التنظيمي، واليت ختضع للرقابة القضائية   .290تدخل يف ا

ر ــــفقد تبناه األستاذ الدكتور مراد بدران والذي جاء يف مضمونه أن األوام ،اجتاه آخرأما      
ة ، وذلك نظرا لصدورها من هيئةقرارات إدارياملتخذة من طرف رئيس اجلمهورية تعد مبثابة 

ا على ن املؤسـس الدستـوري اجلزائري مل يتكلم عن ضرورة عرضهـويرى األستاذ بأ. إدارية
  . الربملان للموافقة عليها

ة ـــــــــــــــــة طبيعــــــالبداي تكتسب منذإن هذا احلكم قد يؤدي إىل االعتقاد بان هذه األوامر       
–تقد بان اختالف هذين احلكمـني ، ويعهب إىل عكس ذلكإال أن الباحـث يذ. تشريعية

                                                             
289- Cf. GHAOUTI S et ETIEN B. La légalité d'exception dans la constitution Algérienne 
du 22 Novembre 1976, R.A.S.J.E.P., Alger, 1978, n°4, pp. 714-715 ; DUBOIS J-M, 
ETIEN R. L'influence de la constitution française de 1958 sur la constitution algérienne de 
Novembre 1976, R.A.S.J.E.P., Alger, 1978, n°3, p. 503. 

س، جامعة اجلزائر، .ا.ق.ع.ج.انظر، مسعود شيهوب، احلماية القضائية للحريات األساسية فـي الظروف االستثنائية، م - 290
.33ص العدد األول، ، 1998   
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يكمن أساسا يف الشروط اليت نص   –وجوب عرض األوامر على الربملان أي وجوب أو عـدم
ود خطر داهـم يوشك عليها املؤسس الدستوري لتقرير احلالة االستثنائية، واليت من بينها وج

 فهذا األخيـر قد يتعرض إىل. يت من بينها الربملانة، والن يصيب املؤسسات الدستورية للدولأ
وء إىل تقرير وهذا ما يربره إمكانية رئيس اجلمهورية يف اللج ،خطر يستحيل معه أن ينعقد

هذا  ، ألنعلى الربملانذة هنا ويف هذه احلالـة ال ميكـن عرض األوامر املتخ. احلالة االستثنائية
بل أكثر من ذلك فان الربملان قد يكون منحـال قبل تقرير  ،عاألخري يستحيل عليه أن جيتم

  .291، ال معىن لهى ضرورة عرض األوامر املتخذة هناوعليه، فان النص عل .احلالـة االستثنائية

فإذا كان سبب : نيبأنه جيب أن منيز هنا بني حالت"ليضيف األستاذ مراد بدران قائال       
تقرير احلالة االستثنائية هو اخلطر الذي أصاب الربملان حبيث منعه من االجتماع، فان األوامر 

فان تلك األوامر تبقى  ،وعليه .املتخذة هنا يستحيل عرضها على الربملان للموافقة عليها
ا صدرت عن هيئة إداريةحمتفظة بطبيعتها اإلدارية  رت احلالة االستثنائية أما إذا تقر . ما دام أ

يف هذه و . ععليـه أن جيتم ، فان هذا األخريانلسبب ال يتعلق باخلطر الذي يصيب الربمل
 ، فان رئيس اجلمهوريـةالدستوري الذي التزم جانب الصمت ، ونظرا ملوقف املؤسسةاحلال

حمتفظة  األوامر ، ويف هذه احلالة تبقى تلكر على الربملانإما أال يعـرض األوام: يكون خمريا بني
وهو احتمال غري وارد من  –وإما أن يعرض تلك األوامر على الربملان . بطبيعتها اإلدارية

ح ـــــــــويف هذه احلالة تصب –راع مع الربملـان ـــــــــالناحية العملية وذلك نظرا لتفادي الدخول يف ص
  .292"تلك األوامـر مبثابة تشريعات منذ موافقة الربملان عليها

                                                             
.191السابق، ص مراد بدران، الرقابـة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف االستثنائية، املرجع  -291   

.192، ص نفس املرجعمراد بدران،  - 292  
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ة ـــــــــاع، فاألوامر الصادرة يف احلالــــــأوىل باإلتبهذا اإلجتاه فمن الضروري أن يكون  ،عليهو       
ا اختذت من طرف رئيس اجلمهورية لكن املثري لالنتباه أن  االستثنائية هي قرارات إدارية أل

بإيداع األوامر مل تلزم هذا األخري ، 2016املعدل يف سنة  1996من دستور  142املادة 
لكن املنطـق . الصادرة يف احلالة اإلستثنائية لدى الربملان من اجل املوافقـة عليها أو رفضها

ان ع يصدر عن الربمليوجب على رئيس اجلمهورية القيام بإيداعها ألن األصل أن التشري
للربملان حق  ة ممارسة هذه الوظيفة عن طريق األوامر، ومنه يكونيس اجلمهوريواستثنـاء حيق لرئ

 1996من دستور  107ها يف حالة واحـدة إذا مل يكن اخلطر الذي اشرتطتـه املادة ترقاب
من  لإلعالن عن احلالة االستثنائية قد داهـم الربملان ومنعه بالتايل، 2016املعدل يف 

ن وحىت ن رئيس اجلمهورية لن يقوم بإيداعها حىت ال يلغيها الربملاإال أننا نعتقد بأ. االنعقـاد
إن عرضها على هذا األخيـر فنحن نشك إن كانت السلطة التشريعية يف اجلزائر قد تقوم 

  . بإلغائها

إذا كان الفقه قد اختلف يف حتديده للطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف احلالة ومنه،       
االستثنائية، فهل القضاء هو اآلخر قد تباينت مواقفه يف تكييفه هلذا النوع من األوامـر؟ لذا 

لألوامر الصادرة خالل احلالـة  ةالقانونيطبيعة اء من الة ملوقف القضاملوالي قرةالف سنخصص
  .نائيةاالستث

  من الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة في الحالة اإلستثنائية موقف القضاء: ثانيا

ما دام أن القضاء اجلزائري مل تكن له املناسبة لتحديد الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة      
خالل احلالة االستثنائية، لذا سنقوم بدراسة ذلك من خالل استعراض موقـف القضاء 

  .الفرنسي وكذا املصري
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م اــنبثقة عن قرار إعالن العمل بأحكإزاء القرارات املالفرنسية لقد اختذت حمكمة النقض       
ن قرار اإلعالن، أي أا مماثال لذلك الذي عربت عنه بشـمن الدستـور الفرنسي موقفـ 16املادة 

ها يف الطعن ومبناسبة نظر  1961293أوت  21ففي القرار املؤرخ يف . عدم االختصاص
واليت أدانت (املتضمن إنشاء حمكمة عسكريـة  1961مايو  3املوجه ضد القرار الصادر يف 

، الحظت الغرفة اجلزائية مبحكمة )الطاعنـني بأحكام متفاوتة ملشاركتهم يف حركة التمرد
ا موضع التطبيق كانت متوافـرة 16النقض أن الشروط املقررة يف املادة  اء وبن. لوضع املادة ذا

سالـف الذكر للدستـور، وتبعا لذلك، يف هذه احلالة، مطابقة القرار  انـه"على ذلك قررت 
مشروعية احملكمة املنشأة مبقتضى ذلك القرار ال ميكن أن يكون حمل اعرتاض أمام السلطة 

، 16فان القرارات املتولدة عن املادة  ،ومن مث وحسب حمكمة النقض الفرنسيـة. "القضائية
سواء تعلق األمر بالقرار األصلي املعلـن عن تطبيق املادة أو القـرارات املتخـذة أثناء تطبيقها، 

  . خترج عن رقابـة القضاء العـادي

الفرصة يف التعبري عن موقفـه من اإلجراءات له قد أتيحت ف  ،جملس الدولة الفرنسيأما      
ة ـــــــــــر يف قضيــراره الشهيــوذلك يف ق .ةــــــــــــالة االستثنائيــادا إىل قـرار اللجـوء إىل احلـتناملتخذة اس  

294. Rubin de Servens et autres  

أن قرار اللجوء إىل احلالة اإلستثنائية يعترب عمال من أعمال السيادة، لس احيث قرر     
ا رئيس و  ة التشريعية اجلمهورية واليت تدخل يف اختصاص السلطأن األعمال اليت يقوم 

من دستور فرنسا، يكون هلا طابع التشريع، وبالتايل فهي تفلت  34 حسب ما حصرته املادة
                                                             

293 - Cf. Cass. Crim. 21 août 1961 Bull.crim.1961, n 363 .,  p. 695, Fohran, 
.270أورده نصر الدين بن طيفور ، املرجع السابق ، ص   

 ،وآخرون مارسو لونغ، 143، روبان دو سرفان وآخرون، جمموعة 1962مارس  02قرار جملس الدولة الفرنسي،  -294
 .من الرسالة 342، ص 05امللحق رقم : ، وانظر كذلك578ص  املرجع السابق،



184 
 

ال التنظيمي أو التنفيـذي، واليت تدخل يف نطاق . من رقابته أما األعمال اليت تدخل يف ا
ا تبقى حم 37املادة  تفظة بطبيعتها اإلدارية وبالتايل ختضع لرقابته من الدستور الفرنسي، فإ

رئيس اجلمهورية قرر يف  أنمن حيث : "وقد جاء يف حيثيات هذا القرار. ةطبقا للقواعد العام
وجملس الشيوخ اجلمعية الوطنية  استشار رمسيا الوزير األول ورئيسي أنبعد  1961افريل  23

لس الدستوري تطبيق املادة  رأيوبعد اخذ  هذا  أن، 1958 أكتوبر 04من دستور  16ا
لس الدولة  يراقب مدة  أنيقدر مشروعيته وال  أنالقرار له صفة عمل السيادة الذي ليس 

تطبيقه، وان هذا القرار خيول رئيس اجلمهورية اختاذ كافة اإلجراءات اليت تتطلبها الظروف اليت 
ا املادة  أنسببته، وخاصة  من الدستور للسلطة التشريعية،  34ميارس يف األمور اليت عدد

  .من الدستور الساللة الالئحية 37ويف األمور املنصوص عليها يف املادة 

... حيدد القانون القواعد املتعلقة "من الدستور  34ومن حيث انه طبقا للمادة       
املطعون  1961ماي  3، وان قرار "من احملاكم جديدة أنواع وإنشاء... باإلجراءات اجلنائية 

لس الدستوري مستهدفا حمكمة عسكرية ذات  إنشاءمن ناحية : فيه صدر بعد استشارة ا
السابق  34نوع من القضاء يف مدلول املادة  إنشاءاختصاص خاص، وعلى هذا الوجه 

هذه احملكمة، وان  مامأحتديد قواعد اإلجراءات اجلنائية اليت تتبع  أخرىذكرها، ومن ناحية 
فرتة  أثناءتشريعية والذي اختذه رئيس اجلمهورية  أموريستخلص من هذا القرار الوارد على 

تطبيق السلطات اإلستثنائية، له صفة العمل التشريعي الذي ليس للقاضي اإلداري النظر فيه 
  .295")رفض... (

                                                             
  :جاء يف النص األصلي للقرار مايلي -295

« Cons que par décision en date du 23 Avril 1961…le Président de la République a mis en 
application l'article 16 de la constitution, que cette décision présente le caractère d'un acte 
de gouvernement dont il n'appartient au Conseil d'Etat ni d'apprécier la légalité ni de 
contrôler la durée d'application ». C.E., 2 Mars 1962, Rubin de Servens et autres, Rec. 
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الدولة الفرنسي الذي اعترب أن ويرى األستاذ مراد بدران بشان القرار الصادر عن جملس      
خترج من رقابته مىت كانت تدخل  16القرارات الصادرة عن رئيس اجلمهورية استنادا للمـادة 

يف جمال التشريع، هو موقف يدعو إىل الدهشة، إذ كان من املالئـم اإلبقاء على الطبيعة 
األجدر محاية حلقوق ، وهذا هو 296اإلدارية لتلك القرارات، وإن كانت تتمتع بقوة التشريع

  .األفراد من تعسف رئيس اجلمهورية

 على أننا سنعاجل هذا املوضوع بأكثر تفصيل يف الفصل الثاين من الباب الثاين، والذي     
  .سنخصصه للرقابة القضائية

عن موقف القضاء املصري من هذا النوع من األوامر، واليت كانت تصدر استنادا  أما    
ومن : "امللغى، فقد قضت حمكمة القضاء اإلداري مبايلي 1971دستور من  74لنص املادة 

 74 ةاملاد إىلاجلمهورية من قرارات استنادا  رئيس أصدرهحيث انه عن الطبيعة القانونية ملا 
املعيار السائد فقها وقضاء يف التمييز بني  إىلمن الدستور، فانه ينبغي اللجوء يف حتديدها 

فان  ،وحبسب هذا املعيار .اإلدارة وهو معيار طبيعة العمل املتخذ وأعمالالسيادة  أعمال
 تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم ال سلطة يتالسيادة هي األعمال ال أعمال
كانت صادرة   إذا أماسيادة،  أعمالكانت   ،كانت صادرة منها باعتبارها حكومة  فإذا .إدارة

بحث على حدة طبيعة  ن أنيف ضوء ذلك ينبغي و  .إدارية االأعمكانت ،  إدارةمنها باعتبارها 
كان   إذامن الدستور لتحديد ما  74كل قرار مطعون فيه اختذه رئيس اجلمهورية طبقا للمادة 

ا أوالسيادة فيخرج عن اختصاص احملكمة النظر يف الطعن فيه  أعمالهذا القرار عمال من   أ
 أضافتكما  .مما يدخل النظر يف الطعن فيه يف اختصاص هذه احملكمة إداريجمرد قرار 

                                                                                                                                                                                         
=C.E., pp.. 143 et s; R.D.P., Mars, Avril 1962, concl Henry, p. 294, A.J.D.A., 1962, p. 
214 ; G.A.J.A., 12 éd, 1999, D., p.586.   
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اإلستفتاء على  إىلففيما يتعلق بطبيعة قرار رئيس اجلمهورية بدعوة الناخبني : احملكمة قائلة
اعتربته احملكمة قرارا سياسيا يستهدف مشاركة  74املادة  إىلالقرارات الصادرة منه استنادا 

  .السيادة أعمالالقرار وبالتايل يعترب من  إصداريف تقدير مالءمة  الشعب لرئيس اجلمهورية

 بينما اعتربت قرارات رئيس اجلمهورية بنقل بعض الصحفيني ونقل بعض هيئات التدريس
وحبل بعض اجلمعيات وبالتحفظ على بعض األشخاص وقراراته بإلغاء تراخيص بعض 

واملنظمات واجلماعات، قرارات  الصحف واملطبوعات وبالتحفظ على أموال بعض اهليئات
من الدستور ال يغري من طبيعتها  74إدارية، واستناد رئيس اجلمهورية يف إصدارها إىل املادة 

وعلى اثر موافقة الشعب على  .ذلك أساسعلى  حىت ولو كان الباعث عليها سياسيا
ر سياسي ال قضت بان دور الشعب يف اإلستفتاء دو  ،74القرارات الصادرة استنادا للمادة 

ن اإلستفتاء ال يطهر وأ ،يغري من مشروعيتهاكما ال   ،يغري من الطبيعة القانونية هلذه القرارات
 وإمناالقرارات غري املشروعة من العيوب، فالشعب يف مصر ال ميارس حقه يف التشريع مباشرة 

  .297"التنفيذية يف بعض األحوال أوبواسطة السلطة التشريعية 

فما ميكن قوله من خالل استعراض موقف الفقه والقضاء بان التكييف  ،ويف األخري      
القانوين لألوامر التشريعية استنادا للمعيار الشكلي أو العضوي يتطلب التمييز بني نوعني من 
هذه األوامر، النوع األول يتمثل يف األوامر اليت يلزم املؤسس الدستوري ضرورة عرضها على 

، أما النـوع الثاين فهي األوامر اليت ال يشرتط الدستور عرضها على 298االربملان للموافقـة عليه
فبالنسبة للنوع األول، فهذه األوامر تعترب قرارات إدارية ختضع للرقابة الدستورية . 299الربملان

                                                             
أورده، سامي مجال الدين،  ،1982فرباير  11ق، الصادر يف 35م3123حمكمة القضاء اإلداري، الدعوى رقم  -297

   .158املرجع السابق، ص 
. وتتمثل يف األوامر الصادرة يف غيبة الربملان - 298  
ال املايل ويف احلالة االستثنائية - .وتتمثل يف األوامر الصادرة يف ا 299 
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وذلك من يوم صدورها إىل أن يتم عرضها على الربملان، فإذا وافـق عليها هذا  ،والقضائية
األخري تتحول هذه األوامر من قرارات إدارية إىل قوانني وبالتايل تبقى ختضع للرقابة الدستورية 

سكت عنها فتبقى تعترب قرارات إدارية ختضع  إذايف حني تتحصن عن الرقابة القضائية، أما 
  .ائية والدستوريةللرقابة القض

أما فيما يتعلق بالنوع الثاين، فمادام أن الربملان ليس له حق رقابتها نتيجة عدم إلزام      
املؤسس الدستوري لرئيس اجلمهورية عرضها عليه بالرغم من أن املنطق يلزم عرضها على 

هذه األوامر قرارات الربملان إلبداء رأيه فيها ألنه هو املالك األصلي للوظيفة التشريعية، فتبقى 
  .إدارية ختضع للرقابة القضائية وكذا الدستورية

أو التشريعية والنتائج املرتتبة عن  وامر الرئاسيةللطبيعة القانونية لأل وبتحديدنا من مث،     
للرقابة بأنواعها الثالثة الربملانية وكذا القضائية وأخريا نظريا ذلك من إمكانية إخضاعها 

واع الثالثة للرقابة على من خالل الباب الثاين من هذه الدراسة إىل األن طرقتالدستورية، فسن
 .األوامر
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  الباب الثاني

  رقابة األوامر  

  الصادرة عن رئيس الجمهورية
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حالة الضرورة يف  بأوامركما تبني لنا سابقا بان رئيس اجلمهورية يتمتع بسلطة التشريع        
ما إال أن ، القانونية السارية املفعول عاجزة عن مواجهة هذه احلالةاليت جعلت من النصوص 

واليت  بأوامروضعه الدستور من ضمانات وقائية متمثلة يف اإلجراءات السابقة على التشريع 
تشكل صمام األمان الذي حيول دون توغل رئيس  أنيف اإلستشارة، ال ميكنها  أساساتتجلى 

  .اجلمهورية وتعسفه

يسود يف كل  أناملشروعية ينبغي  مبدأ أناإلمجاع قائم لدى الفقه والقضاء على  نأومبا      
ن اخذ يف الظروف اإلستثنائية مفهوما يتماشى مع هذه الظروف إحىت و –األوقات واألزمنة 

فان رئيس اجلمهورية وباقي األجهزة احلاكمة يف  -وخمتلفا عن مفهومه يف الظروف العادية
  .حترتم ذلك املبدأأن الدولة ينبغي 

ملا كانت الضمانة األساسية لسيادة مبدأ املشروعية هي وجود رقابة فعالة قادرة من مث،      
على تسليط اجلزاءات على التصرفات غري املشروعة وعلى مصدريها، فان البحث ينبغي أن 

املخولة له ينكب على معرفة ما إذا كانت مباشرة رئيس اجلمهورية لسلطته يف التشريع بأوامر 
  .دستوريا ختضع للرقابة ومن أي جهة

عند حتديد سابقا للطبيعة القانونية لألوامر التشريعية وذلك استنادا للمعيار تبعا لذلك، ف     
إىل نتيجة مفادها ضرورة التمييز بني  التوصل متالسائد يف اجلزائر، الشكلي أو العضوي 

يف األوامر اليت يلزم املؤسس الدستوري ضرورة نوعني من هذه األوامر، النوع األول يتمثل 
  ور ــــــأما النوع الثاين فهي األوامر اليت ال يشرتط الدست .300عرضها على الربملان للموافقـة عليها

  

                                                             
. وتتمثل يف األوامر الصادرة يف غيبة الربملان - 300  
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فبالنسبة للنوع األول، فهذه األوامر تعترب قرارات إدارية ختضع للرقابة . 301عرضها على الربملان
، لتتحول إىل قوانني بعد عرضها على هذا ا على الربملانقبل عرضهالدستورية والقضائية 

أما فيما . تتحصن بالتايل عن الرقابة القضائية دون الرقابة الدستوريةلاألخري وموافقته عليها 
يتعلق بالنوع الثاين، فمادام أن الربملان ليس له حق رقابتها نتيجة عدم إلزام املؤسس 

فتبقى هذه األوامر قرارات إدارية ختضع للرقابة ، عليهتوري لرئيس اجلمهورية عرضها الدس
  .القضائية وكذا الدستورية

اجلهاز الوحيد  أنيظهر جليا ، من الدستور 2فقرة  142املادة  إىلوبالرجوع وعليه،      
، هو الربملان الذي خوله املؤسس الدستوري رقابة األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية

على األوامر التشريعية اليت يتخذها رئيس اجلمهورية يف غيبته  هذا األخريحيث اشرتط موافقة 
  . عندما تعرض عليه يف أول دورة له

فان اجلهازين  ،)161و 186املادتني (ذلك وطبقا للدستور اجلزائري  إىلباإلضافة      
إليها من خالل حتديد الطبيعة القانونية وامر كما توصلنا اآلخرين املكلفني مبراقبة مشروعية األ

لس الدستوري والقضاء هلذه األوامر   .اإلداري مها ا

لنظريا فمن خالل ما تقدم، يتضح لنا       س ـــــــــــبان رقابة األوامر يتوالها كل من الربملان وا
ة ــــــــضمانات عالجيارة عن ــــهي عب اتهذه الرقابمعظم ، على أن اإلداري الدستوري والقضاء

ا ترد على النص بعد صدروه، ما عدا الرقابة الدستورية اليت تعترب استثناء  وليست وقائية أل
تفعيلها قبل أو بعد صدور النص حيث ميكن  عالجيةفقد تكون وقائية كما قد تكون 

   .القانوين

                                                             
ال املايل ويف احلالة االستثنائية - .وتتمثل يف األوامر الصادرة يف ا 301 
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جتسيد كل أنواع  الدستورومن خالل النصوص القانونية وأمهها فهل ميكن عمليا ومنه،      
إىل أي حد ميكن أن تشكل هذه و الرقابة السابقة على األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية؟ 

الرقابة وبكل أنواعها ضمانة حقيقية جترب رئيس اجلمهورية على احرتام مبدأ املشروعية حىت يف 
  الظروف اإلستثنائية، وبالتايل ضمانا حقيقيا للحقوق واحلريات؟

لإلجابة على هذا التساؤل سنخصص الفصل األول من هذا الباب لدراسة كل من     
على هذه ، أما النوع الثالث من الرقابة على األوامر التشريعية الرقابة الربملانية والدستورية

  . يف الفصل الثاين افسنتطرق إليه ،وهي القضائيةاألوامر 

  الفصل األول

  تشريعيةألوامر العلى ا الرقابة البرلمانية والدستورية 

األوامر ختضع للرقابة  أنواعقيامنا بتحديد الطبيعة القانونية لألوامر بني لنا بان كل  إن     
ا إالالدستورية،  عرض الدستور لرئيس اجلمهورية  إلزامال ختضع كلها للرقابة الربملانية بدليل  أ

ذا يكون املؤسس  .أول دورة لهاألوامر املتخذة فقط يف غياب الربملان هلذا األخري يف  و
ولكن . قط من أنواع األوامرالدستوري اجلزائري قد قلص من هذه الرقابة بفرضها على نوع ف

اء إجبار الربملان لإلنعقاد الوجويب يف احلالة اإلستثنائيهل أن  هذه ة وكذا مشاركته يف تقرير وإ
  ؟اإلستثنائية يف احلالة اجلمهوريةرئيس رقابة الربملان على  بإحاللاحلالة كفيل 

لذا سنخصص املبحث األول للرقابة الربملانية، أما املبحث الثاين فسنتطرق من خالله     
  . رقابة الدستورية على هذه األوامرلل
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  المبحث األول

  تشريعيةألوامر العلى االرقابة البرلمانية  

يكون الربملان هو صاحب السلطة  أنالفصل بني السلطات يقتضي  مببدأاألخذ  إن      
 .يف حني تتوىل السلطة التنفيذية تنفيذها .ومبقتضى هذه السلطة يتوىل سن القوانني التشريعية،

ا الكثري من دول العامل   أنغري  تمعات والظروف الصعبة اليت مرت  التطور الذي عرفته ا
، دفع تفصيل وبأكثره الدراسة يف الفصل األول من الباب األول هلذإليه كما سبق وتطرقنا 

إىل التخفيف من حدة ذلك املبدأ عن طريق السماح للسلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس 
  اجلمهورية بالقيام بالوظيفة التشريعية استثناء ويف حاالت حمددة كما يف حال غياب الربملان

ليت حتتاجها احلكومة أو يف حال عدم قدرته على توفري األدوات القانونية بالسرعة الكافية ا
  .للتغلب على احلالة اإلستثنائية، أو يف حالة اإلستعجال كما هو احلال بالنسبة لألوامر املالية

منه يتضح  138302و 142وعليه، ورجوعا للدستور اجلزائري ومن خالل املادتني       
املتخذ يف  ؤسس الدستوري منح الربملان حق الرقابة على األوامر ولكن يف شقهاامل أنجليا 

يف اجلمهورية أما األوامر املالية وكذا املتخذة من قبل رئيس ). 142/2املادة (غياب الربملان 
فهل  .لربملان ليبني موقفه منهاعلى اعرضها  هذا األخريالدستور فلم جيرب  ،احلالة اإلستثنائية

األوامر املتخذة ، وخاصة على اعتبار انه صاحب السيادة يف إعداد القانونميكن عرضها عليه 
  ؟يف احلالة اإلستثنائية بدليل اإلنعقاد الوجويب للربملان

لذا سيكون املطلب األول خمصصا لدراسة الرقابة الربملانية على األوامر املتخذة يف غياب      
  رـــــــــمن خالله مدى إمكانية فرض الربملان رقابته على األوام بنيالربملان، أما املطلب الثاين فسن

                                                             
  .سابقا 120و 124مها املادتني  - 302
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  .املالية واألوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية

  المطلب األول

  الرقابة البرلمانية على األوامر المتخذة في غياب البرلمان

الشك أن للرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية دورها الفعال والضروري، إال أن      
هذه الرقابة تزداد أمهية وحتمية إذا تعلق هذا العمل باختصاصات الربملان ذاته، وهو ما 

  .يتحقق بشان األوامر

ختصاص من الدستور قد مسحت لرئيس اجلمهورية ممارسة ا 124فإذا كانت املادة      
يدخل يف جمال السلطة التشريعية، فان هذا اإلختصاص كما سبق الذكر ما هو إال استثناء 
وليس القاعدة العامة، إذ أن الغرض منه هو مواجهة أوضاع غري طبيعية وغري متوقعة قد 

لس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان هذه العبارة  .تتعرض هلا الدولة يف فرتة شغور ا
 142طبقا لنص املادة وأضحت  2016ة اليت تغريت بعد التعديل الدستوري لسنة األخري 

وعلى هذا . 303جعل الربملان يعقد دورة عادية واحدة يف السنةمع  متاشيا، بني العطل الربملانية
فانه من الواجب عرض األوامر املتخذة من الرئيس على صاحبها األصلي وهو  ،األساس

  .الربملان ليبني موقفه منها

وعليه، فان تفعيل الرقابة الربملانية على األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف      
يف من الرئيس واليت تدخل  ةذغيابه، ومتكني الربملان من فحص مشروعية األعمال املتخ

، كما أن هذه الرقابة )الفرع األول(الشروط من يتطلب جمموعة ، األصل ضمن اختصاصاته
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يتماشيان مع بعضهما البعض يف حماولة لتحقيق هذه  الربملانية تتجسد يف شكلني أساسني
  ).الفرع الثاين(الرقابة 

  الفرع األول

  على األوامر المتخذة في غياب البرلمان شروط الرقابة البرلمانية

ا األوىل من الدستور اجلزائري  142طبقا لنص املادة        الربملان ال حيق  نيتضح بأيف فقرا
اجلمهورية يف  بسط رقابته على األوامر املتخذة من قبل رئيس إىليبادر من تلقاء نفسه  أنله 

من ممارسة هذه الرقابة  أنكما  .)أوال( انتظار عرضها عليه من قبل مصدرها بل جيب غيبته،
فحص مجلة من األمور يقع على رئيس اجلمهورية  من هذا األخري أساسا طلبتتقبل الربملان 

عرف مبجال الرقابة الربملانية يوهي ما عند استعمال سلطته يف التشريع بأوامر احرتامها 
  ).ثانيا(

    عرض األوامر على البرلمان  : أوال

كما سبق وذكرنا، فان املؤسس الدستوري قيد صاحب اإلختصاص األصلي يف سن      
بل اجربه على انتظار عرض  سة حقه يف الرقابة من تلقاء نفسه،بعدم متكينه من ممار القانون 

هذه األوامر عليه من قبل الرئيس لتكون اإلنطالقة يف الرقابة الربملانية بيد رئيس اجلمهورية 
  . لربملانوذلك يف أول دورة ل

انه مل حيدد لنا طبيعة الدورة اليت يقع اجلزائري إال أن ما يعاب على املؤسس الدستوري      
ان أهي دورة عادية أم على الربملفيها مر املتخذة من قبله على رئيس اجلمهورية عرض األوا

رة األوىل، أو امتناع وكذا مصري األوامر يف حالة عدم عرضها على الربملان يف الدو  استثنائية؟
  وما هو اجلزاء املرتتب على رئيس اجلمهورية يف هذه احلالة؟ عرضها ككل؟
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ال الزمين لعرض األوامر على الربملان -1   :ا

من الدستور على رئيس اجلمهورية عرض األوامر املتخذة من  142املادة  أوجبتلقد       
وذلك يف أول  ،يف غياب صاحب السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه وهو الربملانقبله 

وعليه، فان عرض األوامر على أعضاء الربملان من شانه أن يتيح هلم فرصة . دورة هلذا األخري
  .لإلطالع عليها وبالتايل حتديد موقفه منها

، فان 2016قبل التعديل الدستوري لسنة  طبيعة عمل الربملان اجلزائري إىلوبالرجوع      
احلد األدىن  أنيف السنة دورة الربيع ودورة اخلريف على عاديتني يعقد دورتني كان هذا األخري  

إال أن الوضع تغري على إثر التعديل . أشهر 5احلد األقصى فهو  أما أشهر 4لكل دورة هو 
، حيث أصبح الربملان يعقد دورة 118وباألخص لنص املادة  2016الدستوري يف سنة 

ا  تبتدئ يف اليوم الثاين من أيام العمل أشهر على األقل،  10عادية واحدة يف السنة، مد
على أنه ميكن للوزير األول طلب متديد هذه الدورة أليام معدودة . 304يف شهر سبتمرب

ولرئيس اجلمهورية احلق يف دعوة الربملان . بغرض اإلنتهاء من دراسة نقطة يف جدول األعمال
 2/3طلب من الوزير األول أو  لعقد دورة غري عادية أو استثنائية إما مببادرة منه أو بناء على

لس الشعيب الوطين   . أعضاء ا

من مث، يبقى اإلشكال مطروحا بشان الدورة اليت تعرض فيها تلك األوامر، فهل املقصود      
  ا فقط الدورة العادية؟ أم حىت الدورة غري العادية إذا كانت أول دورة تلي غياب الربملان؟

 فإنناالنص الدستوري مل حيدد بدقة نوع الدورة اليت تعرض فيها األوامر،  أن، حيث إذن     
  ذاــــه إىلا ـــــــــة، والذي يدفعنــــــوى الدورة العاديـــــون ســـــــــــتك أندورة ال ميكن ــــــــتلك ال أننعتقد 
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  :305اإلعتقاد سببان 

اإلسراع بعرض األوامر على غرفيت إىل ال يوجد ما يدفع رئيس اجلمهورية  :السبب األول
  .الربملان، ألن الدستور مل يرتب أي جزاء يف حال التأخر عن عرضها أو حىت عدم عرضها

 ،من له حق استدعاء الربملان لعقد دورة غري عادية هو رئيس اجلمهورية ذاته :السبب الثاين
ذا اإلجراء ليستعجل وض ع ما اختذه من أوامر ومن مث ال يتصور أن يبادر من تلقاء نفسه 

وحىت إن كان الطلب . حتت رقابة الربملان مع ما تتضمنه تلك الرقابة من احتمال إلغاء األوامر
لس الشعيب الوطين، فليس مثة ما يلزم رئيس  2/3واردا إليه من الوزير األول أو من  أعضاء ا
   .اجلمهورية باإلستجابة إىل طلبهم

   :مهورية يف حالة التأخر عن العرض أو عدم العرضاجلزاء املرتتب على رئيس اجل -2

من الرقابة الربملانية  أيضاقلص  أوما يعاب على املؤسس الدستوري اجلزائري والذي قيد      
رئيس اجلمهورية يف عرض  تأخرجزاء على  أيعلى األوامر املتخذة يف غيابه، عدم ترتيب 

وهذا ما سيدفع برئيس اجلمهورية إلستغالل الوضع حيث . أصاليف عدم عرضها  أواألوامر 
هو عدم  أيضااإلمتناع حىت عن العرض، وما يشجعه على ذلك  أو التأخرلن يرتدد يف 

ما يضعف من ضمانة الرقابة الربملانية بل وجيعلها بغري وهذا . الربملان أماممسؤوليته السياسية 
  .فائدة إذا امتنع الرئيس عن العرض

اجلزاء املرتتب عن عدم عرض األوامر على الربملان أو التأخر يف  ملعرفة حماولة يفو      
أن الدستور الفرنسي  إذن فاملالحظ  .الفرنسيالقانوين عرضها، سنعود يف هذا الصدد للنظام 
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املتعلقة باألوامر التفويضية قد نص على جزاء عدم عرض هذه األوامر على  38يف مادته 
   .احملددة وهذا اجلزاء متثل يف إلغاء تلك األوامر الربملان يف املدة

انتقد املؤسس " Jeze" فإن جانبا من الفقه متثل يف الفقيهإال أن املالحظ أيضا       
أن إلتزام احلكومة بعرض األوامر هو إلتزام القول بالدستوري الفرنسي، حيث ذهب إىل 

وليس إلتزاما قانونيا ميس سالمة  سياسي يستهدف تنظيم العالقة بني احلكومة والربملان،
القرارات اليت مل تعرض خالل الفرتة احملددة، ولذلك فإن جزاء اإلخالل بالتزام العرض هو 
إثارة مسؤولية احلكومة السياسية وليس بطالن القرارات احلكومية، ويقع على الربملان يف هذه 

ااحلالة عبء إجبار احلكومة بالوسائل السياسية على تقدمي ال   .306قرارات اليت أصدر

تأييد املؤسس الدستوري إىل " Duguit"الفقيه ذهب رأي آخر ميثله  يف حني      
اعتبار اإللتزام بالعرض هو التزام قانوين يرتتب على اإلخالل به بطالن القرارات الفرنسي ب
  .307بأثر رجعيو احلكومية 

تأخر يف عرض األوامر على الربملان فإذا امتنع رئيس اجلمهورية أو  بناء على ما سبق،      
إلبداء رأيه حوهلا، فان طبيعتها القانونية لن تتغري، حيث ستبقى قرارات إدارية وفقا للمعيار 

ر ختضع للرقابة القضائية، وكذا الدستورية وهذا ما قد يكبح نوعا ــــــــــــــــالعضوي الراجح يف اجلزائ
  .التشريعية ما هيمنة رئيس اجلمهورية على الوظيفة

احرتم أهم شرط  "عبد العزيز بوتفليقة"املالحظ بأن رئيس اجلمهورية احلايل السيد إال أن      
شكلي تقوم عليه األوامر وكذا الرقابة الربملانية وهو وجوب عرض األوامر املتخذة من قبله يف 

ذا فقد قام رئيس اجلمهورية بعرض كل  .غياب الربملان على هذا األخري يف أول دورة له و
                                                             

306 - Cf. JEZE  G. Décrets soumis a la ratification parlementaire,  R.D.P, Paris, 1921, 
p.541. 
307 - Cf. DUGUIT  L. op.cit., p.785. 
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إال أن  – 2016إىل سنة  2000األوامر املتخذة من قبله بني دوريت الربملان ابتداء من سنة 
جعله يتخلى عن استعمال مجلة  2013املالحظ بان مرض رئيس اجلمهورية ابتداء من سنة 

 2012ءت السنوات املوالية لسنة من اإلمتيازات املمنوحة له وأمهها التشريع بأوامر، وهلذا جا
حيث عاد رئيس اجلمهورية وقام  2015خالية من األوامر وذلك إىل غاية أواخر سنة 

ويف املقابل فاملالحظ أيضا بان الربملان  .أمرا 66واليت بلغ عددها  -بإصدار بعض األوامر
  .308اجلزائري وافق على كل هذه األوامر

  ى األوامر المتخذة في غياب البرلمانعل مجال الرقابة البرلمانية: ثانيا

بعد دراستنا للشرط األول للرقابة الربملانية واملتمثل يف ضرورة عرض األوامر املتخذة من     
قبل رئيس اجلمهورية يف غياب الربملان على هذا األخري يف أول دورة له، وان كنا قد توصلنا 

للتملص من  يف جممل األحوال ريةيستغلها رئيس اجلمهو  قداليت مجلة من املعوقات  إىل
  .تقليص هلذه الرقابة سيؤدي إىل وهذا ماالربملان، لرقابة إخضاع هذه األوامر 

أو شرطا آخر  أساساتشكل  أخرىقاعدة  إبرازعلى هذه النقطة  من خالل عملسن     
 أثناءهلذه الرقابة واليت يتم مبوجبها حتديد األمور اليت ال جيوز لرئيس اجلمهورية اخلروج عنها 

ان ـــوم الربملــــور اليت يقــــوهي يف ذات الوقت األمان، ـــاب الربملـــر يف غيــــقيامه باختاذ األوام
  .أو فرض رقابته عليها بفحصها

احرتام رئيس : األمرين اآلتينيمن ربملانية يف تأكد الربملان ويتجلى جمال أو نطاق الرقابة ال    
ال التشريعي احملجوز للربملان   .اجلمهورية للنصوص القانونية، وكذا احرتام ا
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    :احرتام رئيس اجلمهورية للنصوص القانونية -1

املشروعية الذي يقع على   مببدأألنه يتجلى يف ما يعرف  ا جداويعترب هذا العنصر مهم    
اجلمهورية، وهذا املبدأ كما هو معروف لدى رئيس  اكل السلطات يف الدولة احرتامه مبا فيه

ميع القواعد جلالكل يقضي بان تكون كل أعمال اإلدارة مطابقة للقانون مبفهومه الواسع، أي 
  .309القانونية املوجودة واملطبقة يف الدولة

قيامه باختاذ األوامر يف غياب الربملان ملزم باحرتام مجيع  أثناء، فرئيس اجلمهورية إذن     
بالدستور، ومن بني األمور اليت يقع على الرئيس احرتامها واملنصوص  االنصوص القانونية بدء

ما متت تسميتها يف الفصل الثاين من الباب  أوعليها يف الدستور هي شروط اختاذ األوامر 
  . هلذه األوامر إصداره أثناءقيود املفروضة على رئيس اجلمهورية األول بال

تتجلى موضوعية  أو سواء كانت شروطا شكلية كوجوب اختاذ األوامر يف جملس الوزراءو       
لس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان  قبل أساسا يف غياب الربملان إما نتيجة شغور ا

. 2016 العطل الربملانية إثر التعديل الدستوري لسنة ، أو بني2016تعديل الدستور يف 
ذا إلزامية توافر حالة الضرورة اليت جعلت من النصوص القانونية عاجزة عن مواجهة هذه كو 

  .احلالة ودفعت بالتايل رئيس اجلمهورية للتشريع بأوامر

املنظومة القانونية اجلزائرية، ومن خالل اإلطالع على اجلرائد الرمسية  إىلبالرجوع إال أنه،       
على اعتبار انه مل يتغري  - " عبد العزيز بوتفليقة"السيد رئيس اجلمهورية وباألخص  أنيتضح 
داول على ــــــــالت ملبدأارخ ــــــــــوهذا مساس صة ــــــــاعتالئه لكرسي الرئاستاريخ  1999منذ 

  .وهو حالة الضرورة عرض احلائط بأوامرشرط للتشريع  أهم، ضرب -السلطة
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قبل يوم أو بضعة   2001و 2000أوامر سنيت  5كقيام رئيس اجلمهورية بإصدار       
ويف هذا اإلطار نأخذ على سبيل . أيام من افتتاح دورة الربملان دون أي وجود حلالة الضرورة

واملتعلق بإدارة والية اجلزائر  2000مارس  01صدر  يف  01- 2000رقم أول أمر  املثـال
يف يوم العمل الثاين أي قبل يوم من افتتـاح دورة الربملان الربيعيـة املقررة ، والبلديات التابعة هلا

 312وقانون األسرة 311قيام رئيس اجلمهورية بتعديل قانون اجلنسية وكذا .310من شهر مارس
دون أن ي قبل بضعة أيام فقط من افتتاح دورة الربملان الربيعية و ، أ2005 فرباير 27يف 

  .توجد أية ضرورة تذكر آنذاك

فقط  أسبوعخالل تشريعية  أوامر 7بالتوقيع على  قيام رئيس اجلمهورية ،مثال آخريف و       
كانت ردة فعل و . للربملان دون وجود ضرورة تستدعي ذلك 2003بعد اختتام الدورة الربيعية 

جبهة التحرير الوطين املتحصل على األغلبية الربملانية بالتصريح بان هذا التصرف حزب 
رئيس اللجنة القانونية " مسعود شيهوب"يشكل خطرا على املسار الدميقراطي، وكان األستاذ 

 عليها منعدم املوافقة  الغية يف حالة هذه األوامر تعد: "بان أيضابالربملان قد صرح وقتها 
صادق الربملان  ،2003 أكتوبر 8انه يف اجللسة الربملانية ليوم األربعاء  إال". طرف الربملان

ا من ــــــة الربيعية املاضية خوفــــــــالدورة الربملاني إغالق من أسبوعر الصادرة بعد ـــــعلى مجيع األوام
لس الشعيب الوطين إقدام  .313الرئيس على حل ا
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آخر يتجلى من خالله خمالفة رئيس اجلمهورية لنصوص  مثاال اإلطار، نذكر يف نفس     
 إعفاءواملتضمن  2007314 أوت 19املؤرخ يف  04 - 07األمر رقم  جندحيث ، الدستور

املربدة واملوجهة لإلستهالك من احلقوق اجلمركية  أومؤقتا لعمليات استرياد البطاطا الطازجة 
. يف اليوم املوايل إلنتهاء الدورة الربيعية للربملان صدرومن الرسم على القيمة املضافة الذي ا

وهي األزمة ه حالة الضرورة اليت استدعت إصدار واملالحظ بالنسبة هلذا األمر انه استند إىل 
 أن إالوهي البطاطا، يف األسواق اليت سببها فقدان املادة األساسية حلياة املواطنني البسطاء 

إصدار هذا األمر من قبل رئيس اجلمهورية يف اليوم املوايل إلختتام الدورة الربيعية للربملان مل 
من قبل  همناقشتبغرض جتنب كان مواجهة حالة الضرورة، بل  الغرض األساسي منه يكن 

إن عرض يف شكل مشروع قانون، ألن هذا األمر على الرغم من انه متكن حقا من الربملان 
تسبب يف خسائر مالية للدولة، واثر معنويا على السلطة  أخرىحل املشكلة لكنه من جهة 

   .اليت وصفت بالعاجزة عن حل مشكلة البطاطا

ة غري صاحلة لإلستعمال البشري يف هذا اإلجراء تسبب يف استرياد سلع أنفضال عن       
 إعفاءيلهم من خالل ومكن املستوردين من مضاعفة مداخ ،)بطاطا اخلنازير(بعض احلاالت 

من  ظهر جلياجتاوز الدستور  ذلك فان إىلباإلضافة ، ةغشوشاملسلع بعض الالرسم على 
بعد اإلستماع "على اختاذ األمر يف جملس الوزراء وذلك بكتابة  اجلريدة الرمسية تأكيدخالل 

جملس الوزراء مل ينعقد فعال  أن، وهذا ما يتجاىف مع الواقع الذي يثبت ..."جملس الوزراء  إىل
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وعلى الرغم من . 2007315منذ شهر جوان من نفس السنة اليت صدر فيها األمر وهي 
  . 316وافقة على هذا األمر من قبل الربملاناوزات فقد متت املـــــــــــــــهذه التج

، كان ال يذكر يف 2016 تعديل على الرغم من أن املؤسس الدستوري اجلزائري قبل    
من الدستور توافر حالة الضرورة أثناء غياب الربملان، اليت ختول رئيس اجلمهورية  124املادة 

إال أن هذا الشرط يعترب من القواعد العامة ملمارسة الرئيس هلذه الصالحية،  ،التشريع بأوامر
  . يف اختصاص سلطة أخرىه ألنه األساس والتربير القانوين الوحيد لتدخل

هذا الوضع الذي يؤكد لنا أن السلطات العامة يف الدولة اجلزائرية مبا فيها رئيس     
، وال تكلف نفسها عناء الرجوع إىل القواعد قانويناجلمهورية، ال تتقيد إال حبرفية النص ال

 124فعدم إشرتاط حالة الضرورة يف غياب الربملان يف املادة  .العامة اليت حتكم مسألة معينة
ا األوىل من الدستور كانت تفهم من قبل رئيس اجلمهورية على أن غياب الربملان  يف فقر

، دون أن يأخذ بعني اإلعتبار أن األوامر ما هي إال تشريع هذا األخريوحده كفيل حبلوله حمل 
هذه السلطة اليت  .على السلطة التشريعيةصارخ استثنائي دعت إليه الضرورة، ويف هذا اعتداء 

بدورها توافق على كل ما يصدر من أوامر عن رئيس اجلمهورية، وهي تعلم كافة التجاوزات 
ا الرئيس    .دون أن حترك ساكنا ه األوامرذهل أثناء اختاذهاليت قام 

ة ـــــــ، بإضافته شرط حال2016ل ـــــــيف تعدي هلذا الوضع وريــــــــتدارك املؤسس الدست لـــــــفه    
 ســـــتدخل رئي يجعلس، منه 142ادة ــــــــــلنص امل الضرورة أو ما متت تسميته باملسائل العاجلة

                                                             
املطبوعات  ، الطبعة الثانية، ديوان)السلطة التنفيذية(انظر، سعيد بوشعري، النظام السياسي اجلزائري، اجلزء الثالث  -315

  .207-206، ص 2013اجلزائر، اجلامعية، 
 املؤرخ يف  04-07يتضمن املوافقة على األمر رقم  19/12/2007املؤرخ يف  10-07انظر، القانون رقم  -316
املتضمن اإلعفاء املؤقت لعمليات إسترياد البطاطا الطازجة واملربدة واملوجهة لإلستهالك من احلقوق ، 19/08/2007

  .من الرسالة 321، ص 01اجلمركية ومن الرسم على القيمة املضافة، مدرج يف امللحق رقم 
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مىت توافرت وهو الربملان يف ظل غياب صاحب التشريع األصلي التشريع بأوامر باجلمهورية 
  ؟ فقطهذه احلالة 

هذا التساؤل الذي ستعمل األيام القادمة أو املستقبل على اإلجابة عليه، خاصة إذا        
ألسباب عديدة أمهها  كنا نعلم وما زلنا نعلم ضعف الربملان اجلزائري أمام رئيس اجلمهورية

لس وسائل التأثري الذ ي ميلكها الرئيس اجتاه السلطة التشريعية، ويف مقدمتها إمكانية حل ا
  .الشعيب الوطين

وان كان قد مت جتاوزه يف الكثري من املرات انطالقا مما ذكر  –وعليه، وبعد الدستور       
ن كنا نتأسف أحيانا إيكمن يف حتديد ما ينبغي أن يكون عليه الوضع و  ناأعاله إال أن دور 
اإلتفاقيات أيضا أثناء اختاذه لألوامر حيرتم  أنفيجب على رئيس اجلمهورية  -على ما هو واقع

، على اعتبار أن هذه األخرية طبقا لنص واملعاهدات الدولية املصادق عليها طبقا للدستور
الدستور  أدىن مرتبة من، 2016بعد تعديله يف سنة من الدستور اجلزائري  150317املادة 

والذي تقوم األوامر الصادرة عن رئيس  وأعلى مرتبة من القانون الصادر عن السلطة التشريعية
  .اجلمهورية إما بإلغائه أو تعديله

فيما يتعلق بوجوب احرتام رئيس اجلمهورية للقوانني الصادرة عن الربملان وبنوعيها  أما     
فهذا غري . العضوية والعادية وعدم جتاوزها، وبالتايل رقابة الربملان ملدى مطابقة األمر للقانون

ألن الغرض من اختاذ األوامر هو مواجهة ظرف استثنائي عجزت النصوص  إطالقاوارد 
. وبالتايل خمالفتها إلغائها أوبتعديلها  إمامواجهته وذلك  يفادرة عن الربملان القانونية الص

األمر للقانون من قبل الربملان كوجه من وعليه، ال يسعنا يف هذا اإلطار التكلم عن مطابقة 
  .أوجه الرقابة الربملانية

                                                             
  .سابقا 132هي املادة  - 317
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   :احرتام رئيس اجلمهورية للمجال التشريعي احملجوز للربملان -2

على التشريعية اختصاصات الربملان  أوالدستور اجلزائري قد حدد صالحيات  أنمبا      
ومواد متفرقة من الدستور، فعلى رئيس اجلمهورية  141و 140سبيل احلصر يف املادتني 

ال احملجوز للربملان،يتج أال أوامرباستعماله لسلطة التشريع  أثناء ما هو خارج ألن  اوز هذا ا
  .يف دائرة التنظيموذلك السلطة التنفيذية  إىلعود التدخل فيه يسالقانون  إطارعن 

وبذلك، فاحلق املخول لرئيس اجلمهورية يف ميدان التشريع بأوامر جيب أال يتعدى املدى     
املخول له، وان ال يتخذ هذا احلق وسيلة للتشريع العادي، ووسيلة لإلعتداء على السلطة 

ذا العملهلا دستوريا الق التشريعية املخول وبالتايل وجوب ترك الربملان يتوىل تنظيم  .يام 
ما مل تكن هناك ضرورة ملحة  ،املواضيع اليت تدخل يف نطاقه دون اللجوء إىل التشريع بأوامر

  .318لذلك

سحب اإلختصاص من الربملان  إىل"، سعيد بوشعرياألستاذ كما قال   ،ألن هذا يؤدي    
، فيرتتب عنه جتميع اإلختصاصات والسلطة وتثبيت )مشاريع القوانني(احلكومة  أعضاءومن 

الني التشريعي والتنظيميتداخلها بني يديه   .319"...، فيكون بذلك حرا غري مقيد يف ا

تحديد شروط قيام الرقابة الربملانية، حيث مت حصرها من قبلنا يف ب قمناذا نكون قد      
   ، وكذا جمالذا األخريدورة هل أولوجوب عرض األوامر على الربملان من قبل مصدرها ويف 

من مدى احرتام رئيس اجلمهورية للدستور وغريه من  التأكدنطاق رقابة الربملان من  أو
ال التشريعي للربملان من قبل  أكدالت إىلالنصوص القانونية، باإلضافة  من عدم جتاوز ا

  .يف غيابه بأوامرالتشريع  أثناءالرئيس 
                                                             

  .145سعيدي فرحات، املرجع السابق، ص  -318
.317املرجع السابق، ص اجلزء الثالث، سعيد بوشعري، النظام السياسي اجلزائري،  - 319  
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حتديدها ومعرفة حيث سنعمل على رقابة الربملانية لنعرج يف الفرع املوايل إىل أشكال ال    
ه اليت مورست ــــــــــإختصاصاتعلى ربملان دة  ميارسها الــــــفعالة وأكيمدى جناعتها يف حتقيق رقابة 

  .من قبل سلطة أخرى

  الفرع الثاني

  على األوامر المتخذة في غياب البرلمان أشكال الرقابة البرلمانية

من الدستور اجلزائري ملزم بتقدمي األوامر  142مبا أن رئيس اجلمهورية طبقا لنص املادة      
املتخذة من قبله يف غياب الربملان على هذا األخري لفرض رقابته عليها والتحقق من مدى 

فان هذه الرقابة الربملانية تتجسد يف شكلني أساسني مها الرقابة الربملانية يف . مشروعيتها
  ).ثانيا(لها املوضوعي ، والرقابة الربملانية يف شك)أوال(شكلها اإلجرائي 

  الرقابة البرلمانية في شكلها اإلجرائي: أوال

، فان املبادرة 2016 سنة يف املعدل من الدستور اجلزائري 136طبقا لنص املادة       
لس الشعيب الوطين  20إما أن ترد من  320بتقدمي القانون عضوا من  20أو نائبا من ا

من  137جملس األمة يف املواضيع احملددة هلذا األخري على سبيل احلصر يف املادة 
وإما أن ترد من الوزير األول وهو ما يطلق  .وهي ما تعرف باقرتاح القانون ، 321الدستور

                                                             
راجع يف . األوىل للتشريعإن املبادرة بالقانون هي طرح تصور بشأن تنظيم أمر يهم اجلماعة، لذا تعد املبادرة اخلطوة  -320
حممد اخلطيب سعدى، العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف األنظمة الدستورية العربية، منشورات احلليب : ذلك

  .359، ص 2008احلقوقية، لبنان، 
ربملان حصرها ، أن املبادرة يف وضع القانون على مستوى ال2016يبدو للوهلة األوىل قبل تعديل الدستور يف سنة  -321

املؤسس الدستوري يف النواب مستبعدا بذلك أعضاء جملس األمة سواء تعلق األمر باقرتاح القانون أو تعديل مشاريع القوانني 
معارضة النص     1+عضو 36املطروحة للمصادقة، لكن الواضح أنه من اليسر على هذا األخري معارضة النص إذ يكفي ل 

ذه الطريقة يسرتجع أعضاء جملس األمة حريتهم يف تعديل  أو حىت اإلمتناع عن التصويت إلثارة اللجنة املتساوية األعضاء، و



206 
 

فيتم إيداعه  ،صادرا من النوابفإذا كان اقرتاح قانون . 322عليها اصطالحا مبشاريع القوانني
لس الشعيب ال هذا اإلقرتاح صادرا من أعضاء جملس أما إذا كان  .وطينمباشرة لدى مكتب ا

شروع قانون على أنه، إذا تعلق األمر مب. فيتم إيداعها مباشرة مكتب هذا األخري ،األمة
من قبل الوزير األول  خذ برأي جملس الدولة ليتم إيداعهعرض على جملس الوزراء بعد األفي

ل ، إال إذا كان حمل هذا املشروع إحدى املوضوعات اليت مسح س الشعيب الوطينمكتب ا
لدى من الدستور، حيث يتم اإليداع يف هذه احلالة  137لس األمة باقرتاحها طبقا للمادة 

  .مكتب جملس األمة

لس الشعيب  أساسيتنيالنص القانوين مير مبرحلتني  إعداد أنعلى        على مستوى ا
ومها مرحلة . من الدستور 137، أو العكس تطبيقا للمادة مث جملس األمة على التوايلالوطين 

. دراسة القانون على مستوى اللجان الربملانية الدائمة مث مرحلة املناقشة اليت تنتهي بالتصويت
واإلجراءات وعليه، فالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذه احلالة، هل متر األوامر بنفس املراحل 

ا إعداد القانون؟اليت مي   ر 

                                                                                                                                                                                         
، ملتقى 1996من دستور  120شاوش يلس بشري، إشكاالت تطبيق املادة . القانون أو حىت املسامهة يف اقرتاح البديل=

  .86، ص 01، العدد 2006املؤسسات، نشرية وزارة العالقات مع الربملان، 
لونيس : راجع يف ذلك. من القوانني ذات مصدر حكومي أي أن أصلها هي مشاريع قوانني %100أو  %99إن  -322

، مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص فرع الدولة واملؤسسات 1997بومجعة، اإلنتاج التشريعي للربملان اجلزائري منذ 
لقوانني اليت يكون مصدرها وكمثال عن قلة وضعف ا. 13، ص 2006-2005العمومية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 

إقرتاح قانون، لكن مل مير  20جند أن النواب تقدموا ب  2002- 1997إقرتاح القوانني، فخالل الفرتة التشريعية املمتدة بني 
أنظر، أمني شريط، . فقط، ويف آخر املطاف مل يصدر منها أي نص للتطبيق الفعلي 4منها إىل اللجان املختصة سوى 

ويف . 114، ص 04، العدد 2003نية اجلزائرية يف ظل التعددية، جملة الفكر الربملاين، نشريات جملس األمة، التجربة الربملا
لس الشعيب الوطين  24قدم النواب  2007- 2002مثال آخر، فخالل الفرتة التشريعية  إقرتاح قانون، وقد قبل مكتب ا

ن هذه األخرية أحيلت على اللجان املختصة، وقد حضي إقرتاح واحد منها واليت بلغت فيما بعد إىل احلكومة وبعد قبوهلا م 4
لس الشعيب الوطين ، أطروحة دكتوراه 1996أنظر، لوناسي ججيقة، السلطة التشريعية يف الدستور اجلزائري لسنة . بتصويت ا

  .105، ص 2007دولة يف القانون، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، 
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  : دراسة األوامر على مستوى اللجنة الدائمة المختصة -1

بعد إيداع مشروع القانون أو بعد اخذ رأي احلكومة يف اقرتاح القانون، يتوىل رئيس      
لس عقب اجتماع املكتب إحالة النص على اللجنة الدائمة  لدراسته وإعداد  323املختصةا

  .التقرير بشأنه

 أكثرتدخل مهمة دراسة القانون يف صلب نشاط اللجان الدائمة للربملان باعتبارها و     
فهي مبثابة املخابر التشريعية، حيث  ،األجهزة الربملانية ختصصا، واطالعا بالعمل الربملاين

تتداول يف جمال اختصاصها حول مشاريع واقرتاحات القوانني احملالة عليها وحول كل املسائل 
  .أعماهلاسجيلها ضمن جدول اليت تقرر ت

تشرع اللجنة الدائمة املختصة يف دراسة النص  ،تعلق الوضع مبشروع قانون فإذاعليه،     
اللجنة وممثل احلكومة هذا  أعضاءعرض ممثل احلكومة، ليتبع مبناقشة تدور بني  إىلباإلستماع 

بذلك عن وجهة نظر مدافعا إليه األخري الذي حياول اإلجابة على التساؤالت املوجهة 
  .324احلكومة خبصوص املوضوع

تعلق األمر باقرتاح القانون فال يوجد ما مينع احلكومة من تواجدها يف جلسات  إنوحىت      
ا األخرية من القانون الع 27املادة  أن أساساللجان الدائمة على   02- 99ضوي يف فقر

لس الشعيب الوطين وجملس األمة، وعم لهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما احملدد لتنظيم ا

                                                             
ان يقوم بعمله التشريعي عن طريق جلانه الدائمة اليت تضع له التقارير الالزمة حول املشاريع من املعروف أن أي برمل - 323

ا، ولذا فإن كل تأثري على اللجان يشكل تأثريا كبريا على الربملان  واإلقرتاحات بعد دراسة معمقة، وهو يتبع عادة توصيا
ة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة، ، أطروحخصائص التطور الدستوري يف اجلزائرأمني شريط،  .نفسه

  .441، ص 1990
  .12-16من القانون العضوي  27املادة  - 324
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خولت ألعضاء احلكومة إمكانية حضور أشغال اللجان الدائمة وكذا ، 325وبني احلكومة
ة اليت جتري ناإلستماع إليهم بناء على طلب توجهه احلكومة إىل رئيس الغرفة التابعة هلا اللج

  .ا دراسة النص القانوين

النص القانوين واحلاصلة على أغلبية أعضاء اللجنة بعد هذا، تفرغ املناقشات حول      
املختصة يف تقرير متهيدي ويف اجل ال يتجاوز الشهرين يبدأ من تاريخ الشروع يف الدراسة، 
وإال مت تسجيل مشروع أو اقرتاح القانون يف جدول أعمال اجللسات بناء على طلب من 

  . 326احلكومة وموافقة مكتب الغرفة املعنية

يتجلى دور اللجنة الدائمة املختصة يف تفسري ما جاءت به املبادرة التشريعية على أنه،     
سواء تعلق األمر  327وكذا احلكومة، كما هلذه اللجان حق اقرتاح التعديالتألعضاء الربملان 

املضمون، ولذلك غالبا ما تكون املبادرة التشريعية املعروضة على اجللسة العامة أو بالشكل 
ا اللجنة املختصةقد متت    .يف صياغة جديدة أعد

التشريعية وباملقارنة مع ما قيل أعاله فيما يتعلق بدراسة أو أما بالنسبة لألوامر الرئاسية     
من القانون  37وطبقا لنص املادة  املبادرة التشريعية على مستوى اللجنة الدائمة املختصة،

ا الثانية  12-16العضوي  اللجنة مقرر  إىلبعد اإلستماع ... يعرض النص: "فإنهيف فقر
  ".املختصة

                                                             
.سالف الذكر - 325  
.سالف الذكر 12-16من القانون العضوي  25املادة  - 326  

كان ال يسمح  2016وجتدر اإلشارة على أنه، قبل تعديل الدستور يف . 12-16من القانون العضوي  28املادة  -327
لس تقدمي تعديالت . لس األمة باقرتاح القانون، كما مل يكن له احلق يف تقدمي أي تعديل، وال للجان الدائمة يف هذا ا

، 2016إال أنه وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة . حيث مل يكن يتجاوز الوضع جمرد تقدمي مجلة من املالحظات والتوصيات
يئة اإلقليم والتقسيم  137وطبقا لنص املادة  لس األمة احلق يف تقدمي اقرتاحات القوانني يف جمال التنظيم احمللي و أصبح 

  .اإلقليمي، وبالتايل سيصبح له وللجنة املختصة داخله تقدمي تعديالت إذا تعلق األمر باملواضيع سالفة الذكر
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ا شان املبادرة التشريعية سواء كانت اقرتاح أو مشروع قانون،        فاملالحظ أن األوامر شا
تقريرها يف املوضوع بعد  الدائمة من اجل دراسة نصها لتعطي تعرض على اللجنة املختصة

ا، لكن اإلختالف يكمن يف أن اللجنة فيما يتعلق باألوامر تعد تقريرا واحدا  إبداء مالحظا
ال يسمى ال متهيديا وال تكميليا، بل التقرير هو عبارة عن عرض لألمر وعرض الوزير املمثل 

باإلضافة إىل ذلك، يكمن اإلختالف اآلخر يف أن اللجنة ليس من حقها أن  .للحكومة
بل دورها فيما يتعلق  املضمون، والئاسي ال من حيث الشكل تتقدم بأي تعديل لألمر الر 
وعرض الوزير املمثل للحكومة كما  توى األمر الرئاسيحمل عرضباألوامر مقتصر فقط على 

  .328ذكر سالفا

، فالرقابة الربملانية يف شقها اإلجرائي واملتمثل يف دراسة النص القانوين على مستوى إذن      
للمشاركة املباشرة للحكومة يف عمل  املطلوب اللجنة الدائمة املختصة ال ترقى إىل املستوى

اقرتاح بسواء تعلق األمر مبشروع أو فهي تتدخل  ،ان الدائمة كما مت تفسريه سابقااللج
عدم أحقية اللجنة الدائمة يف تعديل هذه للتزيد تقليصا فيما يتعلق باألوامر الرئاسية  ،القانون
   . األوامر

ما ذلك راجع إىل  ،اإلرتباط غري املباشر بني احلكومة واللجان الدائمة ليضاف إىل ذلك      
حيصل غالبا من احتاد يف التشكيلة السياسية املكونة للحكومة وتلك املكونة للمجموعات 

، هذه األخرية اليت تؤلف اللجان الدائمة طبقا اخالص احزبي أساسهايعترب  يتال الربملانية
تستفيد كل جمموعة برملانية داخل كل جلنة من حصة مقاعد عن  إذلقواعد التمثيل النسيب، 

                                                             
اجلزائر، والتوزيع،  السياسي اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشرانظر، عبد اهللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة يف النظام  -328

وكمثال عن الرقابة اليت متارسها اللجنة الدائمة املختصة واليت ال تتعدى جمرد عرض لألمر، انظر امللحق . 212، ص 2002
  .من الرسالة 338، ص 04رقم 
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موعة الربملانية مقارنة بالعدد األقصى ألعضاء اللجنة الذي  أعضاءطريق تطبيق نسبة عدد  ا
 .329أخرى إىلخيتلف من جلنة ألخرى ومن غرفة 

الربملان يف وعليه، فاحلزب صاحب األغلبية الربملانية سيكون اكرب عدد ممكن من أعضاء     
جمموعته الربملانية، ومنه اكرب عدد من أعضاء اللجان الدائمة، ومن جهة أخرى سيكون له 
ذا فغري مستبعد أن تقوم احلكومة بعملية إقناع متواصلة  اكرب عدد من احلقائب الوزارية، و

موعات الربملانية اليت توجه  ألعضاء الربملان مبشاريعها عن طريق التحاور واإلحتكاك با
  330.أعضاءها يف عملية التصويت

واللجان الدائمة الوضع الذي  احلكومةفتعد األحزاب السياسية عامال مشرتكا بني  إذن     
وبالتايل إمكانية  .ترجيح اإلعتبارات التمثيلية على اإلعتبارات احلزبية على احملك إمكانيةجيعل 

إلجتاه الذي ترغب فيه احلكومة، أي الذي تأثري احلكومة على الرأي العام للجنة الدائمة وفق ا
  .331ترجو أن يكون عليه النص التشريعي

قد قيد نفسه وبالتايل قيد  12- 16شرع اجلزائري يف القانون العضويوعليه، فإذا كان امل    
وقلص من حقه يف الرقابة الربملانية على األوامر يف شقها اإلجرائي واملتمثل يف دراسة األمر 
على مستوى اللجنة الدائمة املختصة وبدون أي تعديل، فهل امتد هذا التقييد حىت إىل 

  اإلجرائي؟ شقها األمر كمرحلة ثانية يف الرقابة الربملانية يف ىاملناقشة والتصويت عل
                                                             

.45رجع السابق، ص املالعالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان، عقيلة خرباشي،  - 329  
موعات الربملانية؟، وقائع اليوم  -330 امني شريط، القانون العضوي املنظم للعالقة بني الربملان واحلكومة هل له عالقة با

لس الشعيب الوطين وجملس األمة  1999مارس  08املؤرخ يف  02-99الدراسي حول القانون العضوي  الذي حيدد تنظيم ا
، نشرية للوزارة املكلفة 2001أكتوبر  23قة الوظيفية بينهما وبني احلكومة بني النص واملمارسة، يوم وعملهما وكذا العال

  .30بالعالقات مع الربملان، اجلزائر، ص 
أكتوبر  24-23أمني شريط، عالقة احلكومة بالربملان، وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بني احلكومة والربملان يومي  -331

  .34للوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان، اجلزائر، ص  ، نشرية2000
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  :على األوامر المناقشة والتصويت -2

على مشاريع واقرتاحات القوانني يكون مع املناقشة،  332التصويت أنالقاعدة العامة       
فان التصويت يقع مع املناقشة  02- 99من القانون العضوي  36 إىل 32ووفقا للمواد من 

املرحلة األوىل وهي املناقشة العامة حيث يتم اإلستماع فيها ملمثل  .العامة وذلك يف مرحلتني
اقرتاح القانون يف حالة اقرتاح  أصحابمندوب  أو إىلاحلكومة يف حالة مشروع القانون، 

القانون، ويف احلالتني يتم اإلستماع ملقرر اللجنة املختصة مث املتدخلني الذين عليهم مراعاة 
ة باملتدخلني، وكذا ـــة املنشورة اخلاصـــــــــمنها تلك املتعلقة باحرتام القائم ،ودــــعدد من القي

  .333التأديبيةيف مطبات اإلجراءات الوقوع  وإالرام الوقت املخصص للتدخل، ـاحت

، إليهااإللتزام مبطالب التجمعات اليومية للمجموعات الربملانية اليت ينتمون باإلضافة إىل     
البقاء دائما بنفس الوضعيات دون العناية باملنتخبني، وبالتايل يفقد النواب الكثري من  أي

م عبارة عن مدح  خاصة من برملانيي األغلبية املشكلة للحكومة  وإثراءاحلرية، فتايت نقاشا
  .هذه اليت هلا حق التدخل كلما طلبت ذلك دون التقيد بالفاصل الزمين

أما املرحلة الثانية من التصويت مع املناقشة العامة هي املناقشة مادة مادة، وطبقا لنص      
ميكن فقط ملمثل احلكومة، أو مكتب اللجنة  12-16من القانون العضوي  34املادة 

املختصة، أو مندوب أصحاب اقرتاح القانون تقدمي تعديالت شفوية، وكذا التدخل للمناقشة 
  .ال ميكنهم ذلكيف حني النواب 

                                                             
من القانون العضوي  30املادة (تصويت إما برفع اليد أو باملناداة اإلمسية يف اإلقرتاع العام أو باإلقرتاع السري جيري ال -332
16-12 .(  
من  88إىل  84من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين سالف الذكر، واملواد من  79إىل  75انظر، املواد من  -332

لس األمة سالف الذكر   .   النظام الداخلي 
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لس الشعيب الوطين وبعد التصويت على النص        أو جملس األمة حسب احلالة يف ا
املناقشة على النص  12-16من القانون العضوي  39وفقا للمادة  الغرفة األخرىباشر ت

املصوت عليه باإلستماع ملمثل احلكومة، فإىل مقرر اللجنة املختصة مث املتدخلني حسب 
   .334ترتيبهم املسبق مع حق ممثل احلكومة واللجنة املختصة يف اخذ الكلمة عند طلبهما ذلك

ة احملدودة على انه ميكن اخلروج عن القاعدة املذكورة أعاله بتقرير التصويت مع املناقش     
  .335بناء على طلب من ممثل احلكومة أو اللجنة املختصة أو مندوب أصحاب اقرتاح القانون

    كان اللجوء هلذا الشكل من التصويت بطلب من اللجنة املختصة،   إذاتبعا لذلك،      
لكن  ،ألن هذه األطراف تعد جزء من الربملان إشكالاقرتاح القانون فال  أصحابمندوب  أو

لكن  .طلب احلكومة التصويت مع املناقشة احملدودة يشكل مساسا باستقاللية الربملان خاصة
الربملان هو الذي فرض على نفسه هذا املساس وقيد من حريته مبوجب  أناملثري للدهشة 

ما مل حيدد احلاالت دعن أكثرالتقييد هذا الصادر عنه، ليزيد من  12- 16القانون العضوي 
جلسة  أن أيضامع العلم . فيها للحكومة طلب التصويت مع املناقشة احملدودةاليت ميكن 

     ممثل احلكومة ورئيس اللجنة املختصة  إالالتصويت مع املناقشة احملدودة ال يتدخل فيها 
لس األمة، مع أو   أصحاباقرتاح القانون ومندوب  أصحابمندوب  إضافةمقررها بالنسبة 

  .التعديالت

بالرجوع إىل موضوعنا األصلي واألساسي وهو األوامر الرئاسية، فاملالحظ بان هذه      
مل يتم إخضاعها ال منه  37وبالضبط املادة  12-16األوامر وطبقا للقانون العضوي 

                                                             
الدراسة يف (من الدستور، حيث تنطلق كل اإلجراءات  137إذا تعلق األمر بإحدى املواضيع املذكورة يف املادة  وعليه، -334

لس الشعيب الوطين) اللجنة املختصة الدائمة، املناقشة والتصويت   .من جملس األمة بدال من ا
  .12-16من القانون العضوي  36/1املادة  -335
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للتصويت مع املناقشة العامة وال التصويت مع املناقشة احملدودة، وإمنا يطبق عليها إجراء 
أي أن الربملان ملزم يف هذه احلالة على التصويت على نص  .336التصويت بدون مناقشة

األمر بكامله دون تقدمي أي تعديل بشأنه مع اإلبقاء طبعا على حقه يف الرفض والذي سنبينه 
  .بأكثر تفصيل يف العنصر الثاين من هذا الفرع

قد أغلق ذا اإلجراء املتمثل يف التصويت على األوامر بدون مناقشة يكون الربملان      
الباب على إمكانية إثارة مسؤولية رئيس اجلمهورية، ولو من خالل األعمال اليت يعرضها على 
الربملان، وبالتايل أغلق الباب بنفسه على حقه يف الرقابة الفعالة على اختصاصاته اليت 

بل األكثر من ذلك هو مساس صريح بسيادة الربملان يف . مورست من قبل رئيس اجلمهورية
م على ـــــــــري القائـــــــون والتصويت عليه، ليكرس أكثر طبيعة النظام السياسي اجلزائــــــــد القانإعدا

  .أساس تقوية السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطة التشريعية

هذا ما دفع إىل اعتبار الربملان جمرد مصلحة تصويت مهمته هي تعليب النصوص القانونية     
ا مسبقا من طرف احلكومةاحملددة مواص   .337فا

ا قد مت تقي     دها يوعليه، فالظاهر من الرقابة الربملانية يف شكلها أو شقها اإلجرائي أ
، إما بعدم السماح للجنة الدائمة 12- 16وتقليصها مبوجب أحكام القانون العضوي 

ان ـــــــعلى الربملوال تعديل ة ـــــــــمناقشرض التصويت بدون ـــــــــ، وكذا بفاـــــم تعديالـاملختصة بتقدي
  الشكل الثاين للرقابة الربملانية وهو الشق املوضوعي؟  إىلفهل هذا التقليص امتد حىت . بغرفتيه

                                                             
سالحا فعاال يف يد احلكومة، من شأنه أن يسمح هلا يف أن تؤطر بكل قوة أكثريتها وذلك التصويت بدون مناقشة ميثل  -336

عن طريق إلزامها على إتباعها سواء رضيت بذلك أم مل ترض، ومن شأنه أن يضيق بشكل ملحوظ من حرية التقرير اليت 
ا الربملانيون حسني الطعان، تركيز السلطة السياسية لصاحل ملزيد من التفاصيل راجع يف ذلك، عبد الرضي . يفرتض أن يتمتع 

تمعات املتقدمة    .355-352، ص 2001، الطبعة األوىل، دار الكتب الوطنية، ليبيا، )منوذجا فرنسا(اهليئة التنفيذية يف ا
.48املرجع السابق، ص العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان، عقيلة خرباشي،  - 337  
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  الرقابة البرلمانية في شكلها الموضوعي: ثانيا

من الدستور اجلزائري على إلزام رئيس اجلمهورية عرض األوامر  142املادة  تنص      
املتخذة يف غياب الربملان على هذا األخري يف أول دورة له ليوافق عليها، وتعد الغية األوامر 

من القانون العضوي  37املادة  ؤكد على ذلك وبصريح العبارةلت. اليت ال يوافق عليها الربملان
على كل رئيس اجلمهورية  اليت يعرضهااملوافقة على األوامر  أو التصويت أنعلى  16-12

  .غرفة يطبق عليها إجراء التصويت بدون مناقشة وال تقدمي أي تعديل يف املوضوع

سبق، تتجلى الرقابة الربملانية لألوامر على املستوى املوضوعي إما يف املوافقة ما بناء على      
بالدستور مث  اإال أن النصوص القانونية بدء. األوامرو تعديل، أو يف رفض هذه دون مناقشة أ

مل تتطرق إىل حالة صمت أو سكوت الربملان وعدم إبداء رأيه  12- 16القانون العضوي 
  .حول األوامر املعروضة عليه ال باملوافقة وال بالرفض

   :الموافقة على األوامر -1

املهمة األساسية للربملان هي التشريع، وان تدخل رئيس اجلمهورية  أنمن املسلم به       
من الدستور  142املادة  أكدتلذا . الضرورة إليهما هو استثناء دعت  أوامرمبوجب 

الربملان سلطة مراقبة األوامر املتخذة من قبل الرئيس يف غيابه  إعطاءاجلزائري على ضرورة 
  :338حد األسلوبني التالينيتتخذ أربملان موافقة ال أنعلى  ،رأيهوذلك إلبداء 

ر كما ـــــيتوىل الربملان سن نص تشريعي يضمنه األحكام اليت تضمنها األم أن :األسلوب األول
ذا الشكل فان أو وردت فيه  معدلة بالشكل الذي يراه الربملان مالئما، فان متت املوافقة 

  وب ـــــــويعرب هذا األسل. دــــــالنص التشريعي اجلديدور ـــــاألمر التشريعي يعترب منتهيا من وقت ص

                                                             
.105املرجع السابق، ص سامي مجال الدين،  - 338  
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  .تعبريه عن وظيفته الرقابيةمن  أكثرعن اسرتداد الربملان لوظيفته التشريعية 

أن يقتصر دور الربملان على إقرار األوامر اليت اختذها رئيس اجلمهورية، ومن  :األسلوب الثاين
ذا الشكل تعبري عن سالمة األوامر وقت اختاذها، وإذن باستمرار نفاذها يف  مث فان املوافقة 

  .فالربملان هنا يباشر دورا رقابيا ال تشريعيا. املستقبل

من الدستور اجلزائري، جند أن املؤسس الدستوري مل يبني  142وبالرجوع للمادة  إذن،     
 أن إال. أي األسلوبني السابقني أوىل باإلتباع، بل اكتفى بالنص على حق الربملان يف الرقابة

بينت لنا وبشكل جلي تبين املشرع اجلزائري  12- 16من القانون العضوي  37املادة 
بكامله للتصويت واملصادقة  ض النصيعر : "... حيث نصت على مايلي لألسلوب الثاين

  ".اللجنة املختصة ممثل احلكومة ومقرردون مناقشة يف املوضوع، بعد اإلستماع إىل عليه 

يف ظل غياب النص سالفة الذكر قد وضعت حدودا للرقابة الربملانية  37كما أن املادة       
 ،تقدمي أي تعديل جتلت يف أن التصويت على األمر يتم بدون مناقشة وبدونالدستوري 

يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة : "أنه حيث نصت يف الفقرة األوىل والثانية منها على
 1الفقرتني على األوامر اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا ألحكام 

  ...".ويف هذه احلالة، ال ميكن تقدمي أي تعديلمن الدستور  142من املادة  2و

الكل  من ميلك"على الرغم من انه نظريا وباإلستناد للقاعدة األصولية اليت مفادها       
رى ــــزاء األمر، ويعرتض على أجزاء أخــــ، فانه جيوز للربملان أن يوافق على بعض أج"ميلك اجلزء

  .339من نفس األمر

                                                             
  .11ص املرجع السابق، انظر، عقيلة خرباشي، التشريع عن طريق األوامر،  -339
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سالفة الذكر قد قرر مبوجبها عدم األخذ مببدأ جتزئة التصويت على  37من مث، فاملادة      
، ومؤداها أن 340األوامر التشريعية وهذا ما مساه بعض الفقهاء يف فرنسا باآللية التشريعية

لس وجيب قبوله أو رفضه كلية دون إحداث أي تعديل عليه   .يعرض التشريع على ا

انه ويف ظل غياب نص دستوري حيظر على الربملان تعديل األوامر عند عرضها  غري     
ال القانون العضوي وال النظم الداخلية لغرفيت الربملان هلا أن حتول دون إمكانية  هعليه، فان

ا حقه يف الرقابة،  قيامه بتلك املهمة، ألن هذه القوانني من وضع الربملان نفسه وهو من قيد 
إال إذا قرر الدستور هذا احلكم واملتمثل يف عدم إمكانية . ا يعد مبثابة تعديل هلافمخالفته هل

الربملان تعديل األوامر، فال مناص من النزول على إرادته، باعتبار أن السلطات الثالث متارس 
   .اختصاصها وفقا ألحكامه

يف التشريع، واألوامر الربملان بالرغم من انه صاحب الوالية العامة  أن، فاملالحظ من مث     
استثناء فقد حرم نفسه مبوجب القوانني من رقابة حقيقية وفعالة ألوامر  إالالرئاسية ما هي 

مارست يف األصل اختصاصا يعود له، وبذلك يكون قد وضع نفسه يف مواقف حرجة ألنه 
ألغلبية وهذا ما سيحدث إذا كانت ا .أن يقتنع الربملان بكل ما ورد يف األمرليس بالضرورة 

، وبيد رئيس اجلمهورية - وهو الواقع يف الربملان اجلزائري  –يف هذا الربملان مساندة للرئيس 
لس الشعيب الوطين ذا فلن يكون . أداة فعالة جلعل الربملان يف خدمته وهي إمكانية حل ا و

  انتهاكات للحقوق واحلريات أم ال؟هناك مراعاة إن كان األمر يتضمن 

والذي قد خيفف نوعا ما من ضعف الرقابة  فما يسعنا القول يف هذا الصدد إذن،      
للمعيار العضوي فان األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية يف غياب الربملان  طبقاف، الربملانية

                                                             
340 - Cf. JACQUES  R. Droit constitutionnel Le régime parlementaire dans le monde 
moderne, Caire, 1964, p.95.  
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من يوم اختاذها من قبل الرئيس إىل ختضع للرقابة القضائية والدستورية تعترب قرارات إدارية 
تتحول إىل قوانني تقبل فقط الرقابة لأو قبوله هلا  لربملان وموافقته عليها حني عرضها على ا

  .341الدستورية

  :رفض األوامر -2

األوامر  أن من الدستور 142لقد قرر املؤسس الدستوري اجلزائري مبوجب نص املادة       
اليت ال يوافق عليها الربملان تعد الغية، إال انه ويف ظل غياب حاالت تطبيقية يف اجلزائر وكذا 

يف الرأي الفقهي السائد يف فرنسا فإن  ،أو جمال اإللغاء اجتهادات قضائية تكشف عن نطاق
ا يف ظل غياب األثر الذي يلحق األوامر التفويضية يف حال رفض الربملان املصادقة عليه

سواء يف حال عدم يذهب إىل أن اإللغاء منه،  38يف املادة  1958الدستور الفرنسي لسنة 
عرض األوامر على الربملان أو يف حالة رفض هذا األخري املصادقة عليها، ال يؤدي إىل إبطال 

ع ـــة ختضـــــــجمرد قرارات إداري الود إـــــمبعىن أن تلك األوامر تع ،األمر وإمنا إىل زوال قوته القانونية
  .342لرقابة القضاء

                                                             
ويف هذا الصدد جند حكما صادرا عن احملكمة الدستورية العليا يف مصر قضت من خالله بعدم دستورية إحدى  -341

: أو األوامر كما يطلق عليها اصطالحا يف اجلزائر بعد أن وافق عليها جملس الشعب، وجاء يف احلكم مايليالقرارات بقوانني 
ال يرتتب عليه ) على أساس أن حالة الضرورة مل تكن متوافرة وقت صدوره( إن إقرار جملس الشعب للقرار بقانون املطعون فيه"

سوى جمرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشا عليه كقرار بقانون دون تطهريه من العوار الدستوري الذي الزم صدوره، كما انه 
ي جديد يدخل يف زمرة القوانني اليت ليس من شان هذا اإلقرار يف ذاته أن ينقلب به القرار بقانون املذكور إىل عمل تشريع

يتعني أن يتبع يف كيفية اقرتاحها واملوافقة عليها وإصدارها القواعد واإلجراءات اليت حددها الدستور يف هذا الصدد وإال ترتب 
 د،.ق 2لسنة  28يف القضية رقم  4/5/1985حكم احملكمة الدستورية العليا يف  ".خمالفتها عدم دستورية القانون على

، مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة، املرجع أورده. 195جمموعة أحكام احملكمة، اجلزء الثالث، ص 
  .440السابق، ص 

342 - « Le refus de ratification entraine, comme l’absence de dépôt d’un projet de 
ratification, la caducité de l’ordonnance qui perd, à compter de cette date, toute force 
juridique ». RIVERO J et WALINE J. Précis de droit administratif, 16 éd, Dalloz, Paris, 
1996, p.61 ; VEDEL G, op.cit ,.  pp.225-226. 
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سابق الذكر، ميكن الراجح الفرنسي  الرأي إليهوقد قال األستاذ بن طيفور بان ما ذهب       
حاليا إثر التعديل الدستوري ( 124اعتماده يف اجلزائر لتفسري كلمة اإللغاء الواردة يف املادة 

من ذلك حىت ال  أوسعتفسريا  إعطاؤهاال ميكن  إذ .)142أصبح رقم املادة  2016لسنة 
، والذي يؤدي إىل زوال ما باإللغاء القضائي للقرار اإلداري املعيبيصري مفهومها شبيها 

ومرجع ذلك أن األوامر . أنتجه القرار من آثار من يوم صدوره وليس من يوم صدور احلكم
افقة من يوم مو  الصفة التشريعية إالهي بإمجاع الفقه قرارات إدارية تنظيمية ال تكتسب 

ن رفضه املوافقة على األوامر ما هو إال رفض إلصباغ الصفة وبالتايل فإ. الربملان عليها
  .343التشريعية عليها

األوامر اليت ال يوافق  أناألستاذ مراد بدران يرى عكس ذلك متاما، فهو يعترب  أن إال     
هذا احلكم له بعض السلبيات،  أن إال .رجعي بأثرعليها الربملان تعد الغية ويزول ما كان هلا 

من الصعب إزالتها يف بعض بعض األوامر اليت رتبت بعض اآلثار يكون  أنواملتمثلة يف 
للربملان،  احلاالت، لذلك كان من األجدر على املؤسس الدستوري أن يرتك سلطة تقديرية

يبحث فيها كل أمر على حدى ليبقي على اآلثار اليت ترتبت على تطبيق بعض األوامر من 
ر ــــــــا من آثار، ويلغي بأثــــــة ما يرتتب على تطبيقهـــــيوم صدورها لغاية إلغائها، نظرا لصعوبة إزال

  .344رجعي األوامر اليت ال يرتتب على إزالة آثارها صعوبة كبرية

 أجدرالسائد يف فرنسا  للرأي تأييدااألستاذ بن طيفور  إليهما ذهب فإن بالتايل،       
مل يبني لنا بصريح العبارة  142املؤسس الدستوري اجلزائري يف املادة  أنباإلتباع، على اعتبار 

                                                             
.210، ص السابق نصر الدين بن طيفور، املرجع - 343  
.18ص  من الدستور، املرجع السابق، 124مهورية مبقتضى املادة مراد بدران، اإلختصاص التشريعي لرئيس اجل - 344  
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، هل هي إعدام آثار هذه األوامر بالنسبة للماضي واملستقبل معا، النتائج املرتتبة عن اإللغاء
  أم بالنسبة للمستقبل فقط؟ 

فحماية للحقوق اليت قد تنشا أو ترتتب عن اختاذ هذه األوامر، فاألجدر اعتبار األوامر      
اليت مل يوافق عليها الربملان أو رفضها هذا األخري ملغاة من يوم رفضها وليس من يوم 

  .رها، أي إعدام آثارها بالنسبة للمستقبل فقط وليس بأثر رجعيصدو 

هلذا، فان األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف غياب الربملان واملعروضة على هذا      
يكون قد منع حتوهلا إىل قوانني، أي منع إصباغ الصفة التشريعية األخري، فإذا رفضها الربملان 

  .إدارية ختضع للرقابة الدستورية والقضائية يف آن واحدتبقى قرارات عليها، ل

األوامر املقدمة من  وكمثال عن نشوب خالف بني املؤسستني التشريعية والتنفيذية حول     
 1982مارس  27املؤرخ يف  02345- 82قبل هذه األخرية للموافقة عليها، جند األمر 

لس الشعيب الوطين املتعلق بتحديد القواعد اليت تضبط النظام التعويضي  على (ألعضاء ا
لس الشعيب الوطين  1976اعتبار يف ظل دستور  . )كان يسود نظام الغرفة الواحدة وهي ا

  :346وقد كان مضمون اخلالف مايلي

ر يف ــــإن األمر يف احلقيقة ال يهدف إىل حتديد التعويضات النيابية، ذلك أن مضمون األم - "
  .وإمنا بإلغاء اإلنتداب غالبه ليس له صلة بالتعويضات

إن األمر حتت ستار التعويضات يلغي نظام ختصيص النائب كل وقته وجهده للنيابة مع ما  - 
وظيفته  إىلمبوجبه يلتزم بالعودة  إذيرتتب على ذلك من تقييد لدور النائب حمليا ووطنيا، 

                                                             
.1982مارس  30الصادرة يف  13ر عدد .انظر، ج - 345  

لس الشعيب الوطين،  -346     .338ص  ،املرجع السابقسعيد بوشعري، التشريع عن طريق األوامر وأثره على استقاللية ا
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لس الدائمة  إحدىمل يكن عضوا يف  إذااألصلية  ايل السماح للنائب مكتبه، وبالت أوجلان ا
مهمته  أداءعرقلة  إىلجانب النيابة، مما يؤدي  إىلهي وظيفته األصلية  أخرىمبمارسة وظيفة 

هذه  أسندتاحملددة يف الدستور والنظام الداخلي والقانون األساسي للنائب، حيث 
األساسي فقد اسند له القانون  .جانب املهمة التشريعية واملراقبة إىلالنصوص مهاما عديدة له 

ا اهليئات العمومية يف دائرته اإلنتخابية باإلتصال مع خمتلف  للنائب مثال مهاما يقوم 
الس الشعبية وجمالس العمال احلزب والدولة لتدعيم مكاسب  أعمالكما يشارك يف   .وا

احلياة املختلفة  أوجهالدستور ومتابعة تطور  وأحكامالثورة اإلشرتاكية وتطبيق امليثاق الوطين 
لس الشعيب الوالئي وتقدمي اإلقرتاحات اليت يراها مناسبة للمجلس  وحضور اجتماعات ا

  .غري ذلك من املهام اليت خوهلا له القانون إىلالبلدي وفقا للقانون،  أوالشعيب الوالئي 

ىت داخل ونظرا لقصر املدة وكثرة األعمال وقلة املعلومات اليت حيصل عليها النائب ح     
وتدخل املؤسسة التنفيذية يف ممارسة الوظيفة التشريعية، فان دور  املؤسسة اليت يعمل فيها
دور يطغى فيه الطابع الشكلي يف  إىلنظام اإلنتداب الدائم  إلغاءالنواب سيتحول نتيجة 

موافق على عمل  إىلالكثري من احلاالت وبالتايل يتحول النواب من معد ومنتج للتشريع 
  .الغري

 إىلالنصوص تدعو  أنالتقليص من دور املؤسسة التشريعية مع  إىلهذا األمر يهدف  إن - 
  ."تدعيم دورها ومنحها مكانة هامة يف النظام

بعضهم  إنالنواب يف املوافقة على األمر، بل  أغلبيةسالفة الذكر تردد بالنظر لألسباب     
هذا األمر مل يعرض يف اجللسة األوىل  أنكما   .رفضه الكامل لفحواه أبدى

ومتت املوافقة عليه يف جلسة ) 29/5/1982(وال يف اجللسة الثانية ) 28/4/1982(
بعد شهر كامل من املشاورات واإلتصاالت، وبناء على تدخل احد  أي 31/5/1982
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وقد حصل  .فيه النواب على انه سيعدل األمر مما يتجاوب ومطالب النواب طمأنالنواب 
افضة وامتناع بعض مل تتعد الثمانني ضد عدد قليل من األصوات الر  أصواتهذا األمر على 

عدم املوافقة عليه يف املرة األوىل كاد  إنالنواب عن التصويت وكذا تغيب األكثرية منهم، بل 
لس إىليؤدي  أن   .347حل ا

صدور األمر  قبلبالتايل، فهذا األمر قد تسبب يف حتقيق ما حاول جتنبه، ذلك انه      
سابق الذكر كان النواب خيصصون كل وقتهم وجهدهم للعمل الربملاين وقد برهنوا  82-02

م على حتمل املسؤولية  1982-1977يف الفرتة ما بني  نظام اإلنتداب الدائم عن قدر
دم ـــــع وأحيانا ة مبوقعهاــــمتسك السلطة التنفيذي إىلة ـــــــــــمن قلة التجرب تبدأرغم الصعوبات اليت 

  .1976348هلا قبل دستور  معقودةقبول التنازل لغريها عن اختصاصات كانت 

على أنه وكما سبقت اإلشارة، بأن الربملان فيما يتعلق باألوامر له إما املوافقة عليها         
لس الشعيب  كلية أو رفضها كلية، لكن هذا الربملان وبالنظر إىل أنه مكون من غرفتني مها ا
الوطين وجملس األمة، فقد توافق إحدى الغرفتني على األمر املعروض عليها يف حني ترفض 

                                                             
لس الشعيب الوطين،  -347     .338ص  ،املرجع السابقسعيد بوشعري، التشريع عن طريق األوامر وأثره على استقاللية ا
 04الصادرة يف  09ر عدد .، املتعلق بعضو الربملان، ج2001يناير  31املؤرخ يف  01-01حاليا وطبقا للقانون  -348

، 2008سبتمرب  03الصادرة يف  49ر عدد .، ج2008سبتمرب  1املؤرخ يف  03-08املعدل باألمر  ،2001فرباير 
فقد أصبح عضو الربملان خيضع لنظام اإلنتداب القانوين الدائم، حيث يتفرغ العضو كليا للمهام منه  3وطبقا لنص املادة 
اب الدائم مل يغري من ضعف اقرتاحات القوانني املقدمة من إال أن املالحظ بان العودة إىل نظام اإلنتد. التشريعية والرقابية

لس الشعيب الوطين على األقل، وذلك لعدة أسباب أمهها درجة ثقافة وتكوين النواب وكذا واقع  20طرف  نائبا من ا
ة لدى األفراد، فهي التعددية احلزبية يف اجلزائر والذي يؤكد بان األحزاب السياسية بدال من أن تعمل على تكوين ثقافة سياسي

ا، ويف هذا طبعا تأثري خطري على حرية النائب  تتجه إىل ترويض أعضائها على اخلضوع ألوامر احلزب حىت وان مل يقتنعوا 
كما أن نظام اإلنتداب الدائم قد أكدت عليه املادة   .الذي يذهب إىل الربملان وهو يعلم سلفا إىل أي جانب سيكون صوته

  .2016زائري بعد تعديله يف من الدستور اجل 116
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فما هو احلل املرتتب عن اخلالف الذي قد يقع بني غرفيت الربملان حول . ات األمراألخرى ذ
  أمر تشريعي عرض على كليهما؟ وهل هذا احلل هو اللجنة املتساوية األعضاء؟

وباألخص نص  الدستور الذي أغفل النص على هذه املسألة صراحة موادباستقراء       
اللجنة املتساوية األعضاء للفصل يف اخلالف الذي ، فاحلل الوحيد هو طلب منه 138املادة 

ثار بني الغرفتني بشأن األمر املعروض عليهما، وذلك على أساس اعتبار مشروع القانون 
لكن مهمة هذه اللجنة يف هذه احلالة . املتضمن املوافقة على األمر كغريه من مشاريع القوانني
ما أن توافقا على األمر معا أو ترفضاه ختتلف، حيث تعمل هنا على جعل غرفيت الربملان إ

من القانون  38معا، كما ليس هلا احلق يف إدخال أي تعديالت، وهذا تقيضا بنص املادة 
  .02349-  99العضوي 

  :السكوت على األوامر -3

بيد أن الدستور اجلزائري ألزم رئيس اجلمهورية على عرض األوامر املتخذة من قبله على       
عليها أو لريفضها، إال انه مل يقيد الربملان مبدة معينة لإلفصاح عن رأيه اجتاه  الربملان ليوافق
  .هذه األوامر

يف هذا اإلطار، يذهب الفقه الفرنسي إىل اعتبار أن األوامر املعروضة على الربملان واليت       
ا تظل حمتفظة بطابع القرار التنظيمي حىت وان كانت تدخل ت يف مل يبني موقفه منها، فإ

  .350ميدان حمجوز للمشرع، ومن مث تظل قابلة للطعن فيها بدعوى اإللغاء لتجاوز السلطة

                                                             
– 99من القانون العضوي السابق  38الذي ألغت املادة  12-16من القانون العضوي احلايل  37وهي املادة ( -349
  .27- 26، أمحد بركات، اإلختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري، املرجع السابق، ص )02

350 - Cf.  STILLMUNKES  P.  La classification des actes ayant force de loi en droit public 
français, R.D.P, Paris, 1961, p.282; BURDEAU  G. Manuel de droit constitutionnel, 21ed,  
L.G.D.J, Paris  , p.594; VEDEL  G, op.cit., p.223. 
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يف مصر كان يستعمل (بشان األوامر  الرأيبينما جند يف الفقه املصري اختالفا يف      
املعروضة على جملس الشعب ) القرارات بقوانني أو املراسيم بقواننيبالنسبة لألوامر مصطلح 

ايتخذ موقفا واليت مل  حيث ذهب اجتاه من الفقه إىل أن املراسيم بقوانني إذا عرضت  .بشأ
ا تعترب مرفوضة،  على الربملان وطالت مدة عرضها على املعقول دون أن يبدي رأيه فيها، فإ

ان، ــــــــــــن املؤسس الدستوري ال يتطلب عدم املوافقة الصرحية من جانب الربملأوحجته يف ذلك 
  .351املوافقة الضمنية عدمبوإمنا يكتفي فيها 

ا القانونية ونفاذها حىت يبدي الربملان رأيه       ورأى اجتاه ثان أن األوامر تبقى حمتفظة بقو
فيها صراحة مهما طالت مدة صمته، وحجتهم انه طاملا أن املؤسس الدستوري مل حيدد حدا 

  .352األوامر سارية املفعولهذه تبقى  أقصى للمدة اليت يبدي الربملان رأيه خالهلا

ليذهب اجتاه آخر إىل أن عدم اختاذ الربملان ملوقف حول األوامر املعروضة عليه، يؤدي      
 ل بابــــــ، وحجتهم أن صمت الربملان من قفإىل زوال ما كان هلا من قوة القانون وبأثر رجعي

   .353على انه رفض هلذه األوامراملناقشة يف املوضوع دون إصدار قراره بشأنه يستدل 

ال ميكننا يف اجلزائر سوى اإلعتماد على الرأي الذي يقر ببقاء األوامر انطالقا مما سبق، ف     
ا القانونية وبطبيعتها اإلدارية اليت تبقيها خاضعة لرقابة القضاء اإلداري  قائمة وحمتفظة بقو

من الدستور اشرتطت  142طاملا أن املادة ، )الرأي السائد يف فرنسا والرأي املصري الثاين(
 أنكما   ."لتوافق عليها"أن تكون موافقة الربملان على األوامر صرحية، بدليل العبارة املستعملة 

                                                             
، جملة التشريع 1948فرباير  10عثمان خليل عثمان، تعليق على حكم جملس الدولة املصري الصادر يف  انظر، -351

  .293ص العدد األول، ، 1949يوليو دار الفكر العريب، مصر، والقضاء، 
ات للقرار وكذا سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة . 275حمفوظ حافظ، القرار اإلداري، املرجع السابق، ص  -352

  .468اإلدارية، املرجع السابق، ص 
   .109سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص  -353
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صدور قرار صريح من الربملان بالرفض أو بعدم املوافقة بدليل ما هو رفض األوامر يتطلب 
وبالتايل فال ". يت ال يوافق عليها الربملانتعد الغية األوامر ال: "142منصوص عليه يف املادة 

ميكن اعتبار صمت الربملان أو سكوته ال قبوال وال رفضا ألن كالمها يتطلب قرارا صرحيا من 
  .الربملان

روضة عليه، والذي ، فاألوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف غياب الربملان واملعإذن     
موقف الصمت منها ال املوافقة وال الرفض، واىل غاية تبيان الربملان ملوقفه  اختذ هذا األخري

محاية حلقوق وحريات  ختضع للرقابة القضائية والدستورية معا إداريةقرارات دوما منها تعترب 
  .األفراد

الرقابة الربملانية على األوامر املتخذة يف غياب الربملان  أنقيل سابقا، فاملالحظ  تبعا ملا     
 إىلوهذا ما يؤدي  ،الربملان ذاته حىت منويف الكثري من املرات أو تقييدها قد مت تقليصها 

بدليل ما هو منصوص  وهذا .اإلنتقاص من فعالية هذه الضمانة يف مواجهة رئيس اجلمهورية
السماح للجنة الدائمة املختصة بتعديلها، ليزيد بعدم  12-16عليه يف القانون العضوي 

  . 354التقييد بعدم السماح للربملان بغرفتيه مبناقشة األوامر وكذا عدم تعديلها

املؤسس الدستوري للتطرق لبعض األمور احلساسة يف جمال الرقابة  إغفال إىلباإلضافة      
يعرض فيها األوامر على  أنالربملانية، كعدم حتديده للدورة اليت جيب على رئيس اجلمهورية 

 إلغاءجمال  أو، كما انه اغفل حتديد نطاق ؟عاديةغري  أودورة عادية  أولالربملان هل هي 
ذلك  إىليضاف ل .؟ال أمرجعي  بأثرالربملان هل تلغى األوامر يف حالة رفضها من قبل 

دون أخذه بعني الرفض  أواملوافقة  بعد عرض األوامر عليه إماتعرضه ملوقفني فقط للربملان 
  .اإلعتبار إلحتمال صمته وعدم اإلفصاح عن موقفه

                                                             
  .12- 16من القانون العضوي  37املادة  - 354
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، لتقييد وتقليص الرقابة الربملانية على األوامر مقارنة بالرقابة الربملانية على مشاريع ونظرا     
القوانني، هذه األخرية اليت ختضع للمناقشة والتعديل من قبل اللجان الدائمة املختصة وكذا 

  املواضيعبدل تقدمي  بأوامرالتشريع  أسلوباستعمال  إىلالربملان، فيتم اللجوء  أعضاءمن قبل 
. أو القيام بسحب مشروع القانون ليصدر يف شكل أمر بعد مدة من الزمن ،قواننيمشاريع ك

انه قد كان يعتنق  إال 1976وكمثال عن ذلك، وان كان يف ظل الدستور اجلزائري لسنة 
لس، فهناك مشاريع قوانني قدمت للمجلس الشعيب يتبني دور  بأوامرالتشريع   انعقاد ا

لس يف صيغة الوطين لكنها سحبت م ،  أوامرن قبل احلكومة، مث صدرت فيما بني دورات ا
املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، قد  155-66املعدل واملتمم لألمر  01- 81كاألمر 

لس يوم  أودع كمشروع قانون، لكن احلكومة سحبته يوم   10/12/1980لدى ا
   .28/04/1981356مث ظهر يف صيغة أمر يوم  ،10/04/1981355

من الدستور نصت على إلزامية إخضاع األوامر املتخذة يف  142وعلى اعتبار أن املادة       
ا األخرية واملخصصة لألوامر  غياب الربملان لرقابة هذا األخري، يف حني مل تتكلم يف فقرا
املتخذة يف احلالة اإلستثنائية على خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة الربملان، ونفس الشيء 

إمكانية فما مدى . من الدستور اليت نصت على األوامر املالية 138ق على املادة ينطب
  األوامر املالية وكذا املتخذة يف احلالة اإلستثنائية للرقابة الربملانية؟إخضاع 

  

  

  
                                                             

لس الشعيب الوطين، عدد .انظر، ج - .1980لسنة  86ر ملداوالت ا 355  
.1981أفريل  28الصادرة يف  17ر عدد .انظر، ج - 356  
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  المطلب الثاني

  مدى إمكانية إخضاع األوامر الصادرة في المجال المالي 

  وفي الحالة اإلستثنائية للرقابة البرلمانية 

ا الثانية على إلزام رئيس اجلمهورية  142كما ذكرنا سابقا، فقد نصت املادة        يف فقر
عرض األوامر املتخذة من قبله يف غياب الربملان على هذا األخري وذلك ملمارسة حقه يف 
ا الرابعة على إمكانية رئيس اجلمهورية التشريع  الرقابة، إال أن نفس املادة نصت يف فقر

على إلزام أو إجبار رئيس  اجلمهورية على  138بأوامر يف احلالة اإلستثثنائية، لتأيت املادة 
من  138و 142 تنيوعليه، فسكوت املاد. إصدار قانون املالية مبوجب أمر يف شروط معينة

على الربملان الدستور على وجوب عرض األوامر املالية واألوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية 
الربملان هو  أنعلى اعتبار  انه العكس أم دليل على عدم إخضاع هذه األوامر للرقابة الربملانية

   ؟صاحب السيادة يف سن القانون

املالية  األوامر إخضاع إمكانيةمدى  إىللذا سنتطرق يف الفرع األول من هذا املطلب       
للرقابة الربملانية، ونفس الشيء سنقوم به فيما يتعلق باألوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية 

  .الثاين وذلك يف الفرع
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 الفرع األول

 مدى إمكانية إخضاع األوامر المالية للرقابة البرلمانية

هو عبارة عن وثيقة حتدد ما  357إن قانون املالية أو ما يعرف أيضا بقانون ميزانية الدولة     
ر احلصول دتعتزم الدولة إنفاقه، وبيان مفصل عن اإلرادات الالزمة لتغطية اإلنفاق، ومصا

ا، وهي تعد وسيلة لتحقيق  عليها، وامليزانية حتدد بوضوح السياسة املالية للدولة ومشروعا
  .358السياسة اإلقتصادية، وتنفيذ خمططات وتوجهات الدولة أهداف

  : قانون املالية يف العامل يتم وفق نظامني رئيسيني مهاأو إعداد على أن حتضري      

يضع التحضري بيد رئيس اجلمهورية من خالل مكتب التسيري النظام األمريكي الذي  - 
  .وامليزانية، وهو جهاز تابع للرئاسة

ا وزير املالية بتحضري  -  النظام األورويب الذي يأخذ فيه حتضري قانون املالية لعبة إدارية يقوم 
ة، وحتت ــــــــــــــــــــمشروع قانون املالية، وبتدخل ونقاش بني الوزراء ووزير املالية حتت رئاسة احلكوم

  .سلطة رئيس اجلمهورية الذي يلعب دورا مهما يف التحكيم املايل

                                                             
، ليتحول هذا املصطلح إىل 1956جوان  19عرف مصطلح قانون ميزانية الدولة يف فرنسا مبوجب األمر الصادر يف  -357

:  ، انظر يف ذلك1959جانفي  02قانون املالية مبوجب األمر الصادر يف   
- MARTINEZ  J-C et  DIMALTA  P. Droit budgétaire, 3 eme éd,  L.I.T.E.C, Paris, 1999, 
pp.3-158. 
358- « Le Budget annuel, Acte politique d'autorisation des recettes et dépenses, a un rôle 
essentiel comme instrument de la politique économique et social, il est d'abord le moyen 
d'attendre les objectifs à moyen terme de la politique économique, donc l'exécution du plan 
dans les pays pratique un planification étatique, il règle en outre les problèmes à court 
terme et ceux de la conjoncture ». Frédric Colard,« la transformation du rôle de l'Etat», 
27/3/2003, sur le site [http://perso.wabado.fr//fredric-colard/etat/transo.27-3-03.HTM]. 

  .361ص  اجلزائري، املرجع السابق، دستوريأوردته، عقيلة خرباشي، مركز جملس األمة يف النظام ال
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امليزانية يعترب من صميم  فإعدادتكريس النظام األورويب،  إىلاجلزائر متيل  أنوالظاهر       
متشعبة يف ، فاحلكومة هي اليت يقع عليها عبء اإلعداد مبا هلا من أجهزة عمل اإلدارة العامة

تمع   .359البالد بأكملها، وهي األقدر على حتديد حاجيات ا

جتدر اإلشارة إىل انه رغم األمهية الكبرية والبالغة لقانون املالية، إال أن دور غري أنه       
  :وذلك لألسباب التالية أحيانامل نقل منعدما  إنالربملان فيه يبقى ضعيفا 

على الربملان التشريع مبوجب قانون  141/6يف املادة  اوجب املؤسس الدستوري اجلزائري - 
ليضفي على هذا القانون مركزا متميزا وساميا  عضوي يف جمال القانون املتعلق بقوانني املالية،

على القوانني العادية املتضمنة قوانني املالية السنوية، حبيث ختضع هذه األخرية إلزاميا فيما 
ا إىل األحكام الواردة يف القانون العضوي املتعلق بقوانني املالية   .خيص حتديد مضمو

علق بقوانني املالية ال زال على الشكل الذي لكن على الرغم من ذلك، فان القانون املت     
هذا القانون وبصدور  أنأي ال يزال قانونا عاديا، مع العلم  1984360صدر عليه يف سنة 

غري دستوري، مادام ميكن  أصبحالدستوري ومن مث  أساسهيكون قد فقد  1996دستور 
  . لقانون املالية السنوي تعديله لتساويهما يف القوة القانونية

س ــــــيعك 1996ة من صدور دستور ـــــوعليه، فعدم تسوية هذه الوضعية بعد املدة الطويل     
  .361للدولة يف حدود دستورية وقانونية صارمةنقص اإلرادة الربملانية يف حصر النشاط املايل 

                                                             
.75، ص 1987انظر، حسني مصطفى حسني، املالية العامة، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -359   
 10الصادرة يف  28ج عدد .ج.ر.املتعلق بقوانني املالية، ج 1984يوليو  7املؤرخ يف  17-84رقم انظر، القانون  -360

يناير  03الصادرة يف  01ر عدد .، ج1989ديسمرب  31املؤرخ يف  24-89املعدل واملتمم بالقانون . 1984يوليو 
1990.   

ا على الصالحيات الربملانية، جملة الفكر انظر، شاوش بشري يلس، التطبيقات العملية لقوانني املالية وان -361 الربملاين، عكاسا
     .31، ص 2003جملس األمة، العدد الثالث، جوان نشريات 
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من الدستور اجلزائري تسمح للنواب باقرتاح قوانني تتعلق  139على الرغم من أن املادة  - 
باجلانب املايل، إال انه يف حقيقة األمر ال يوجد اقرتاح لقوانني املالية ألن النائب جمرب على 

آخر من النفقات فصل البحث عن تدابري ترفع مداخيل الدولة، أو توفر مبالغ مالية يف 
  . ملقرتح إنفاقهاالعمومية تساوي على األقل املبالغ ا

لتؤكد على أن إعداد قانون املالية من  12- 16من القانون العضوي  44لتأيت املادة       
اختصاص احلكومة دون سواها، وذلك جلي من خالل العبارة املستعملة يف نص املادة وهي 

  .362... "مشروع قانون املالية"... 

الل تتبع تقديرات النفقات واإلرادات من ومنه، تبدأ عملية إعداد قانون املالية من خ      
األسفل إىل األعلى، من الوحدات إىل الوزارات لرتفع أخريا إىل وزارة املالية، مث تقوم هذه 
األخرية بدراسة املوازنة املرفوعة إليها للتأكد من صحة التقديرات، وكذا سالمة األسس اليت 

  .363الوزراء بنيت عليها، ليتم عرضها يف جملس احلكومة مث جملس

اءات املتخذة على دراسة مشروع قانون املالية تتم برعاية احلكومة اليت تتواجد يف كل اإلجر  - 
لس الشعيب الوطين مستوى الربملان  بإيداع تبدأواليت ، ومن هذه اإلجراءات على مستوى ا

لس الشعيب الوطين الذي حييله على جلنة املالية وامليزاني   ة، واليت ـــمشروع قانون املالية مكتب ا

                                                             
أي أن هذا القانون ذو مصدر حكومي وليس برملاين، وبأكثر تفصيل يعد قانونا من حيث الشكل أي البد من إقراره  -362

حممد خالصي، حتضري امليزانية العامة يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف . عمل إداريمن قبل الربملان، أما من ناحية األساس فهو 
؛ لوناس مزياين، إنتفاء السيادة الشعبية للربملان يف ظل الدستور 156، ص 1998احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 

  .129، ص 2011ق، جامعة تيزي وزو، اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون العام، ختصص حتوالت الدولة، كلية احلقو 
  .159عقيلة خرباشي، العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان، املرجع السابق، ص  -363
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  .364وكذا منهجية الدراسة واإلستماع ،أعماهلااجتماع هلا جدول  أولحتدد يف 

جلنة املالية وامليزانية لغرض دراسة مشروع قانون املالية جلسات عادة ما تعقد على أنه،      
تكون حبضور ممثل احلكومة املتمثل يف وزير املالية لعرض مشروع القانون، كما ميكن للجنة 
اإلستماع ألي عضو من احلكومة، وكذا اإلستعانة بأشخاص خمتصني وذي خربة يف إطار 

  .365ممارسة أشغاهلا

لس الشعيب الوطين من طرف مقرر اللج     نة وتتوج أعمال هذه اللجنة بتقدمي تقرير إىل ا
لس الشعيب الوطين وتنطلق األشغال عادة بعرض ممثل  أو من ينوبه لتبدأ بعدها جلسات ا
احلكومة وزير املالية ملشروع قانون املالية مث تتدخل جلنة املالية وامليزانية لتقدمي تقريرها، لتبدأ 

 رد تدخالت النواب حول مشروع القانون، وحول التعديالت املقرتحة عليه إن وجدت، ليأيت
   .366ممثل احلكومة عنها

هذا كله، فالربملان مقيد بفاصل زمين للمصادقة على مشروع قانون املالية  إىلباإلضافة  - 
حيث يصوت  ،من الدستور 138/9يوما من تاريخ إيداعه وفقا لنص املادة  75 أقصاه

لس الشعيب الوطين على املشروع يف مدة أقصاها  يوما ابتداء من تاريخ إيداعه،  47ا
أيام للجنة  8يوما، لتبقى  20ويصادق جملس األمة على النص املصوت عليه خالل اجل 

  .367املتساوية األعضاء يف حالة اخلالف بني الغرفتني

                                                             
أمحد بركات، وسيلة مباشرة رئيس اجلمهورية إلختصاص السلطة التشريعية يف جمال صنع القانون، املرجع السابق، ص  - 364
169.  
  .161ة بني احلكومة والربملان، املرجع السابق، ص عقيلة خرباشي، العالقة الوظيفي - 365
  .144-141دنيا بوسامل، املرجع السابق، ص  - 366
جتدر اإلشارة إىل أن خلفية توزيع هذه املدة غري واضحة، فهل ألن عدد . 12-16من القانون العضوي  44املادة  - 367

أن جملس األمة ال ميكنه تقدمي أي تعديل على النص األعضاء يف كل غرفة هو السبب، أو هل ألن اإلنطالق كان من خلفية 
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الية من طرف الربملان يف األجل نون املعلى انه يف حالة عدم املصادقة على مشروع قا - 
وهذا يعترب  ،، فان رئيس اجلمهورية يصدر مشروع القانون بأمر له قوة قانون املاليةسابق الذكر

جزاء أقره املؤسس الدستوري ملواجهة العجز الذي يسجله الربملان على إثر عدم مصادقته 
ال على أن . 368يوما 75على القانون يف أجل  ال يدخل يف إطار املايل األمر املتخذ يف ا

من الدستور اليت تقر لرئيس اجلمهورية بإمكانيته  142املبدأ العام الوارد يف أحكام املادة 
التشريع بأوامر يف غياب الربملان أو يف احلالة اإلستثنائية، بل هي قاعدة خاصة جيرب فيها 

يوما دون  75مبوجب أمر إذا جتاوز الربملان مدة رئيس اجلمهورية على إصدار قانون املالية 
  .موافقة منه وال ميكن استبعادها استنادا لقاعدة اخلاص يقيد العام

كما أن التشريع بأوامر مل يتوقف عند قانون املالية فقط، فإن رئيس اجلمهورية يلجأ عادة   - 
إجراءات إصدار هذا رغبة منه يف اختزال  369إىل إصدار قانون املالية التكميلي مبوجب أمر

النص القانوين، ألن هذا القانون يتطلب نفس اإلجراءات اليت خيضع هلا قانون املالية خاصة 
سالف الذكر اليت  17-84من القانون  02/1يوما، حبكم املادة  75املصادقة يف أجل 
قانون املالية وقوانني املالية  - 1: يكتسي طابع قانون املالية: "تنص على مايلي

  .370..."ميليةالتك

                                                                                                                                                                                         
لس الشعيب الوطين وبالتايل فهو ال حيتاج إىل وقت طويل لدراسة نص قانون املالية= : راجع يف ذلك. املصوت عليه من قبل ا

لس األمة على ضوء املادة  زارة العالقات مع من الدستور، ملتقى املؤسسات، نشرية و  120بوزيد لزهاري، الدور التشريعي 
  .66، ص 01، العدد 2006الربملان، 

، مذكرة 1996نوفمرب  28بشري بن مالك، اإلختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية يف اجلزائر على ضوء دستور  -368
  .174، ص 1999-  1998، جامعة سيدي بلعباس، معهد العلوم القانونية واإلداريةماجستري يف القانون العام، 

  .من الرسالة 121انظر، ص  -369
  .146دنيا بوسامل، املرجع السابق، ص  -370



232 
 

ملزمة بتقدمي  2016من الدستور املعدل يف  179احلكومة واستنادا لنص املادة أن كما   - 
عرض عن استعماهلا لإلعتمادات املالية اليت أقرها الربملان لكل سنة مالية، وجيب أن ختتتم  
كل سنة مالية بتصويت الربملان على قانون تسوية امليزانية، لكن هذه السلطة األساسية 

ا مل متارس بطريقة صحيحة بسبب إمتناع احلكومة عن تطبيق هذه واجلوهرية أثبت الواق ع أ
سنة،  15أي قرابة  2010إىل غاية الدورة اخلريفية لسنة  1996املادة منذ صدور دستور 

معرفة الربملان عما إذا كان قانون املالية يطبق بالشكل الذي األمر الذي كان يؤدي إىل عدم 
هذا عدم إطالع الربملان على كيفية صرف امليزانية  ليضاف إىل كل. 371صوت عليه أم ال

  .372وهو ما يقلل من مركزه وجيعله مؤسسة هامشية

ة ـــــايل نتيجـــــــال املــــــ اان يفــــــــا التهميش الذي حييط الربملـــــــــبق، يظهر جليــــانطالقا مما س      
اإلطار القانوين ملمارسة  أساساخارجية ختص  أسبابسابقة الذكر، وطبعا هي األسباب 

معينة سبق ذكرها جردت رقابة الربملان على  آليات أوجدتالرقابة، فهذه النصوص القانونية 
تلك األسباب اخلارجية مل تكن لوحدها ما حدت من  أنعلى . قانون املالية من فعاليتها
ا  أخرى أسبابهذه الرقابة، بل هناك  اميز ادت من التقييد والتقليص من رقابة داخلية ز  أ

هذه األسباب يف األغلبية الربملانية اليت تعترب حاجزا أهم وتتجلى  ى قانون املالية،الربملان عل
  . مينع معارضة مشروع قانون املالية

، وهي مناقشة من اجل أمهيةبالتايل، فمناقشة مشروع قانون املالية تظهر خالية من كل      
ويلتزمون  اغلب النواب خيضعون لتوجيهات حزب األغلبية وتعليماته، أناملناقشة فقط حيث 

وبذلك تصبح حرية هؤالء النواب مقيدة فيما  .املسائل العامة املطروحة للمناقشة إزاءمبواقفه 

                                                             
  .133لوناس مزياين، املرجع السابق، ص  - 371
  .133أمني شريط، عالقة احلكومة بالربملان، املرجع السابق، ص  - 372
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عون اخلروج واقرتاحات، فال يستطييتقدمون به من طلبات  أو يبدونه من آراء ومالحظات،
عن املواقف والتعليمات احملددة سلفا، ويؤدي هذا إىل احلد من دور الربملان ذاته بتحويل 

م السياسية   .373أعضائه من ممثلني للشعب إىل ممثلني ألحزا

، 02-99السابق هذا ما يوضحه تدخل احد النواب مبناسبة مناقشة القانون العضوي      
بعدم  وإجبارهمعلى حقيقة الضغط الذي ميارسه حزب األغلبية على نوابه،  أكدحيث 

تبلغ  أصداؤه وبدأتنعيشه،  بدأناوآخر فصل من هذه العملية : "مناقشة قانون املالية بقوله
حرمان النواب من حقهم يف املشاركة يف النقاش، ومراقبة  إىلمسامعنا مؤخرا، وهو يهدف 
مفقط، وجلرمية واحدة ارتكبوها هي  اجلهاز التنفيذي لسبب واحد ميثلون األغلبية يف هذا  أ

لس ويف جملس األمة،  إرادة منطق هذا الذي جيعلنا نطلب من النواب الذين ميثلون  وأيا
أغلبية املواطنني عدم مناقشة قانون املالية، مث عدم تنبيه الوزراء إىل النقائص املوجودة يف 

  .374"كانت هذه هي الدميقراطية؟امليدان؟ ولست ادري ما إذا  

مالحظاته  إبداءيف هذا حقيقة تنسف الدميقراطية الربملانية، وحرية النائب وحقه يف      
اليت مت تقييدها وتقليصها على قانون املالية دون قيود، وبالتايل رقابة الربملان  رأيهوالتعبري عن 

 وإماكما قلنا سابقا للنصوص القانونية   أساساألسباب خارجية تعود  إما إعدامهانقل  مل إن
كان هذا وضع الرقابة الربملانية على قانون املالية،   فإذاوعليه، . داخلية تعود لرتكيبة الربملان

  ألمر املتضمن قانون املالية؟على افهل ميكننا احلديث عن رقابة برملانية 

                                                             
  .163عقيلة خرباشي، العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان، املرجع السابق، ص  -373
لس الشعيب الوطين، الفرتة التشريعية الرابعة، الدورة العادية الثالثة، .جانظر، فاتح قرد، تدخل نشر يف  -374 ر ملداوالت ا

لس الشعيب الوطين. 27، ص1998ديسمرب  12، املؤرخة يف 107السنة الثانية، رقم  : موقع ا  
www.apn.dz 
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ميارس رقابة حقيقية على قانون ، فإذا كان الربملان ال ذلك متاما وينبغي االستبعاد عن     
املالية، فلن يتمكن من ممارستها على األمر املتضمن قانون املالية والذي جيرب رئيس اجلمهورية 
على إصداره إذا توفرت الشروط، والسبب األساسي هو الطبيعة اإلستعجالية اليت حتيط 

 ة األصلي هو الربملانوان كان املنطق يقضي بان صاحب الوظيفة التشريعي بقانون املالية،
من الدستور اجلزائري  112املادة  –سلطة التشريع يف يد الربملان  جعل اآلخرهو والدستور 

 أن إال .-  إعداد القانون والتصويت عليه اليت نصت على أن الربملان هو صاحب السيادة يف
 أصبحتيراقب الربملان احلكومة  أناآلية انقلبت فبدل  أنالواقع بني وال زال يبني لنا 

فأي دور تلعبه هذه األحزاب السياسية يف بناء الدميقراطية، وتكريس  .احلكومة هي من تراقبه
دولة احلق والقانون، إذا كان هذا الربملان ال يستطيع حىت مراقبة أعمال هي يف األصل تعود 

  له؟

ان ـــــكان باإلمكان رقابة الربمل إنه ـــــــخاللبني من يف الفرع الثاين من هذا املطلب فسن أما     
  .لألوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف احلالة اإلستثنائية

  الفرع الثاني

  مدى إمكانية إخضاع األوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائية للرقابة البرلمانية 

التنفيذية حق اإلستئثار بتقرير  لقد اتفقت غالبية األنظمة املعاصرة على إعطاء السلطة       
ا، وان اختلفت يف  اية العمل  ا إىل  ا واإلشراف عليها، من إعال احلالة اإلستثنائية وإدار

  .تفاصيل وأحكام تنظيم هذه املسالة

يعلن احلالة  أن منه 107جلزائري وطبقا لنص املادة فلرئيس اجلمهورية يف الدستور ا      
ترب هذا القرار شخصيا ألن تقرير هذه احلالة مرتوك للسلطة التقديرية اإلستثنائية، حيث يع
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فهو الذي يقرر أن هناك خطرا جسيما يوشك أن  .الشروطلرئيس اجلمهورية مىت توافرت 
ا، وذلك كله يف إطار اإلجراءات  يصيب مؤسسات الدولة الدستورية واستقالهلا وسالمة ترا

ويضاف إىل ذلك انه ومبجرد اإلعالن عن . دستورمن ال 107املنصوص عليها يف املادة 
من الدستور جاز لرئيس اجلمهورية استعمال  142احلالة اإلستثنائية وطبقا لنص املادة 

  .سلطته يف التشريع بأوامر

 يستأثررئيس اجلمهورية  أنسالفة الذكر  107وعليه، فاملالحظ بالرجوع لنص املادة       
اءباإلعالن وكذا  ة من بينهم شارة شخصيات معينباست إالاحلالة اإلستثنائية، وال يلتزم  إ

اء احلالة ا رئيسي غرفيت الربملان،  .ستثنائيةإلوبالتايل إعدام سلطة الربملان يف رقابة تقرير وإ
اء أووعليه، فال ميكننا احلديث عن سلطة رقابية للربملان يف جمال اإلعالن  احلالة  إ

 بأوامرمن الدستور اليت خولت رئيس اجلمهورية مكنة التشريع  142املادة  أن اإلستثنائية، إال
رئيس اجلمهورية عرض األوامر املتخذة من قبله يف  إلزاميف احلالة اإلستثنائية مل تنص على 

ا إالهذه احلالة على الربملان،  اجتماع الربملان  أنالربملان باإلنعقاد الوجويب، فهل  ألزمت أ
 متكينه من رقابة رئيس اجلمهورية وبالتايلمعناه متكينه من ممارسة نشاطه التشريعي وجوبا 

  ؟وخاصة األوامر املتخذة من قبله

  :إىل اجتاهنيالفرنسي لإلجابة على هذا التساؤل، انقسم الفقه      

ذهب أصحاب هذا اإلجتاه من الفقه إىل القول بان اجتماع الربملان بقوة  :اإلجتاه األول
القانون معناه متكني الربملان من ممارسة نشاطه التشريعي، كما لو كان يف دور اإلنعقاد 
العادي، إذ ميكنه أن يناقش ويقرر إلغاء ما اختذه رئيس اجلمهورية، وإذا تطلب األمر فله أن 



236 
 

لى احملكمة العليا للدولة بتهمة اخليانة العظمى أو يلزمه حييل رئيس اجلمهورية ع
  .375باإلستقالة

أما أصحاب هذا اإلجتاه فقد قالوا بان الربملان ال جيوز له أن ميارس دوره املعتاد  :اإلجتاه الثاين
واملربر يف ذلك هو خطورة الوضع واستعجاليته، وهو ما جرى عليه العمل عند تطبيق احلالة 

يف قضية اجلزائر، حيث قرر الرئيس الفرنسي ديغول أن العالقات بني  1961اإلستثنائية عام 
ملان جيب أن تسري على النحو املقرر يف الظروف العادية ما مل تتعلق بإجراءات احلكومة والرب 

وعلى حد رأي األستاذين  .376من دستور اجلمهورية اخلامسة 16متخذة استنادا للمادة 
Tricot/ Lebel  انه ليس  إاليناقش قرارات رئيس اجلمهورية،  أنفحىت وان كان للربملان
اقرار  أييتخذ  أنمن حقه  يف احلالة اإلستثنائية حيل حمل الربملان ، ألن رئيس اجلمهورية بشأ

  .377يف ممارسة الوظيفة التشريعية على حنو مينع فيه الربملان من القيام بتلك الوظيفة مؤقتا

ممارسة هذه  1961سنة  16تطبيق املادة  أثناءالربملان الفرنسي قد حاول  أنالواقع       
عرتاض إلانه مل يوفق يف ذلك  إالمه حلقه يف توجيه اللوم للحكومة، الرقابة من خالل استخدا

من سبتمرب من نفس العام، وربطه بني حق اللوم  19رئيس اجلمعية الوطنية على ذلك يف 
طيلة فرتة تطبيقها، وعدم جواز  16املادة  أوقفتهوحق الرئيس يف حل اجلمعية الوطنية الذي 

  .378ة تطبيق هذه املادة أسوة حبق احللبالتايل طيلة فرت ممارسة حق اللوم 

 02- 99 السابق من القانون العضوي 38املادة  إىلعن اجلزائر، وبالرجوع  أما      
التصويت بدون مناقشة وال تعديل على األوامر اليت  إجراءاملشرع اقر تطبيق  أنفالظاهر 

                                                             
375 - Cf. MORANGE G. Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16, recueil 
Dalloz , Paris ,1982, p.113. 
376 - Cf. LAVROFF  D. G. Le droit constitutionnel de la 5eme  république, 3eme éd, Dalloz, 
Paris ,1999, p. 875. 
377 - Cf. TRICOT  B et LE BEL  R. Les institutions françaises, L.G.D.J, Paris, 1985, p.273. 

.270عبد العظيم عبد السالم، املرجع السابق، ص  - 378  
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واألوامر حيدد األوامر اليت تعرض  أنيعرضها رئيس اجلمهورية على كل غرفة من الربملان دون 
املستثناة من ذلك، مبعىن أن األوامر املتخذة يف غياب الربملان أو حىت يف احلالة اإلستثنائية، 
فهي ختضع لرقابة الربملان خاصة وان الربملان يف احلالة اإلستثنائية مدعو لإلجتماع بقوة 

  .القانون

لس الدستوري اجلزائري ومبوجب  أن إال       املؤرخ يف  99/ د.م/ع.ق.ر/08رقم  الرأيا
لس الشعيب الوطين  املتعلق مبطابقة 1999يفري ف 21 القانون العضوي الذي حيدد تنظيم ا

، حتفظ على 379وجملس األمة وعملهما وكذا العالقة الوظيفية بينهما وبني احلكومة للدستور
امر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية وبالتايل اخذ باإلجتاه الثاين للفقه رقابة الربملان على األو 

  .املذكور أعاله

لس الدستوري حول عدم  رأيجاء يف  وقد       األوامر املتخذة يف احلالة  إخضاع إمكانيةا
  : اإلستثنائية للرقابة الربملانية مايلي

  :العضوي موضوع اإلخطار احملررة كاآليتمن القانون ) الفقرة األوىل( 38فيما خيص املادة "

يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على األوامر اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على كل غرفة "
  ".من الدستور 124للموافقة، وفقا ألحكام املادة 

من  124من املادة ، 3، 2، 1املؤسس الدستوري حني خصص الفقرات  أنواعتبارا  - 
لس الشعيب الوطين الدستور لألوامر ال بني  أويت يتخذها رئيس اجلمهورية يف حالة شغور ا

يتخذها رئيس  أندوريت الربملان وخصص الفقرة الرابعة من نفس املادة لألوامر اليت ميكن 
                                                             

لس الدستوري رقم  -379 ، يتعلـق مبراقبة مطابقـة 1999فيفري  21املـؤرخ يف  99/ د .م/ ع .ق.ر/  08انظر، رأي ا
لس الشعـيب الوطين وجملس األمة وعملها وكـذا العالقة بينهما وبني احلكومة،  القانـون العضـوي الذي حيـدد تنظيم ا

    .     1999مارس  09الصادرة يف  15ج  رقم .ج.ر.ج
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التمييز بني األوامر اليت تعرض  إىلاجلمهورية يف احلالة اإلستثنائية فانه يهدف من وراء ذلك 
  .ان واألوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائيةعلى كل غرفة من الربمل

يعرض رئيس اجلمهورية األوامر املذكورة يف  أنكان قصد املشرع   إذاواعتبارا بالنتيجة انه  - 
، ففي هذه احلالة من الدستور مبا يف ذلك األوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية 124املادة 

  ".الدستورمن  124يكون قد خالف أحكام املادة 

وما ال شك فيه ثبوت حق الربملان يف ممارسة سلطاته التشريعية وحىت الرقابية أثناء       
أو حىت الفقرة الرابعة من املادة  93380تطبيق احلالة اإلستثنائية ألن عدم تعرض املادة 

لدور الربملان خالل هذه احلالة ميكن أن يفسر بعدم تغيري الدور  من الدستور  124381
   .382الطبيعي الذي يلعبه الربملان يف مجيع الظروف كسلطة قائمة باملهام التشريعية والرقابية

من الدستور فاخلطر اجلسيم الذي يصيب املؤسسات  107غري انه وطبقا لنص املادة       
الدستورية والذي يستدعي اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية، واليت قد يكون من بينها الربملان، 
فإذا أقررنا للربملان احلق يف ممارسة سلطاته التشريعية وكذا الرقابية فكيف سيمارسها إذا كان 

  ؟اخلطر الذي أصاب الربملانة سببه اإلعالن عن احلالة اإلستثنائي

اء احلالة اإلستثنائية، ميتد حىت إىل منح  كما        أن ضعف دور الربملان يف اإلعالن وإ
الربملان حق ممارسة كل سلطاته خاصة وان األوضاع يف هذه احلالة تستدعي اختاذ إجراءات 

س مرده إىل النصوص فتزويد رئيس اجلمهورية بسلطات استثنائية وتقوية دوره لي .سريعة جدا

                                                             
  .2016من الدستور بعد تعديل  107حاليا هي املادة  -380
  .2016من الدستور بعد تعديل  142حاليا هي املادة  -381
لرئيس  اإلختصاص التشريعي مراد بدران،  ؛12عقيلة خرباشي، التشريع عن طريق األوامر، املرجع السابق، ص -382

  .33من الدستور، املرجع السابق، ص  124اجلمهورية مبقتضى املادة 
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مة سياسية، إذ يتعني على رئيس اجلمهورية وبوصفه ءالقانونية فحسب، لكنها مسالة مال
. القائد األول للبالد مواجهة الظروف اإلستثنائية وضمان بقاء وحدة الدولة واستمراريتها

لبالد من الدستور تلزم اجتماع الربملان، إذ ال يعقل أن تكون ا 107وحىت إن كانت املادة 
منط سري العمل يف الربملان من مناقشات وجلسات أن يف خطر وممثلو الشعب يف عطلة، كما 

  .ال تؤهله للتصدي السريع لألوضاع اإلستثنائية، اليت تتطلب اختاذ إجراءات عاجلة

منه  37وطبقا لنص املادة  12- 16بناء على ما سبق، وبصدور القانون العضوي       
لس الدستوري سالف الذكر، حيث أصبح  يكون قد حسم هذه املسألة وأكد على رأي ا
عرض األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية وبصريح نص املادة مقتصرا فقط على األوامر 

  .فقطالصادرة عنه يف غياب الربملان 

الرقابة الربملانية على األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية سواء الصادرة يف ف إذن،       
من الدستور عرضها على الربملان، أو األوامر املالية  142غياب الربملان واليت ألزمت املادة 

 ادتنيه طبقا للموكذا املتخذة يف احلالة اإلستثنائية واليت مل يلزم املؤسس الدستوري عرضها علي
ليست كفيلة كضمانة قانونية ودستورية حلماية حقوق وحريات األفراد اليت قد  142و 138

إما ألن النصوص القانونية قيدت وقلصت من الرقابة الربملانية كما حدث  ،متسها األوامر
           بالنسبة لألوامر املتخذة يف غياب الربملان كعدم السماح هلذا األخري بعدم مناقشة

 إخضاعهاألن هذه األوامر ال يكمن  أو، أو بسبب تركيبة الربملان تعديل هذه األوامر أو
بسبب  أوبسبب اإلستعجال كما هو احلال بالنسبة لألوامر املالية  إماللرقابة الربملانية 

األوضاع اخلطرية اليت تواجهها الدولة واليت تستدعي السرعة يف التصرف كما هو احلال 
  .ة لألوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائيةبالنسب
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رقابة الدستورية للتأكد اللثاين من هذا الفصل التطرق إىل من خالل املبحث ايتم لذا س     
على األوامر املتخذة من قبل  فعالةجناعتها يف حتقيق رقابة مث من مدى  ،تطبيقها إمكانيةمن 

حلقوق وحريات األفراد اليت قد تطاهلا هذه أكيدة وبالتايل ضمان محاية  ،رئيس اجلمهورية
  .األوامر

  المبحث الثاني

  التشريعية  رقابة الدستورية على األوامرال 

 ما يعرف بالقانون األمسى يف الدولة، أونص قانوين  أعلىالدستور هو  أنعلى اعتبار       
وبالرجوع إىل  .فانه يتعني أن تكون كل النصوص القانونية األدىن مرتبة منه متطابقة معه

الدستور اجلزائري جنده قد وضع آلية لضمان مسو القواعد الدستورية، وتتمثل هذه اآللية يف 
لس الدستوري مهمة مراقبة وقمع أي خروج على تلك القواعد   .ختويل جهاز هو ا

جال ــــــالضرورة تسمح لرئيس اجلمهورية بالتدخل يف املأو وملا كانت الظروف اإلستثنائية       
ا ، من الدستور 186ن املالحظ بالنسبة للمادة فا ،أوامرالتشريعي العائد للربملان مبوجب  أ

مل تدرج ضمن النصوص القانونية اليت حيق للمجلس الدستوري رقابتها بناء على إخطار من 
مصطلح مكرر من الدستور  188و 187 تنيإحدى اجلهات املنصوص عليها يف املاد

فهل هذا  ،383قبل هذا التعديل 1996من دستور  165وذلك على شاكلة املادة  األوامر،
  يعين أن املؤسس الدستوري قرر عدم إخضاع األوامر للرقابة الدستورية؟

                                                             
، حيث مل يذكر هو اآلخر مصطلح األوامر ضمن النصوص 155يف املادة  1989وهو ما كان ينص عليه دستور  - 383

لس الدستوري واكتفى بذكر املعاهدات والقواننيالقانونية اليت ، وذلك راجع إىل والتنظيمات  تقبل الرقابة الدستورية من قبل ا
حيث مل  ،مبدأ الرقابة على دستورية القواننيفقد أغفل  1976أما دستور . أن هذا الدستور مل يعتمد أسلوب التشريع بأوامر

ا هذا الدستور تتضمن أحكامه أي نص على إنشاء هيئة تتكفل بالرقابة على دستورية القوانني ، مبا فيها األوامر اليت كان يقر 
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الرقابة الدستورية  إمكانيةمدى  تتجلى يف البحث عناإلجابة على هذا التساؤل  إن      
مث دراسة مدى إمكانية ممارسة هذه على األوامر املتخذة يف غياب الربملان يف املطلب األول، 

أما عن األوامر املالية وكما بينا يف املبحث . الرقابة على األوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية
ا ال ختضع للرقابة الربملانية، ألسب اب كنا قد قمنا بتحديدها تتمثل األول من هذا الفصل بأ

ا  أساسا يف أن هذه األوامر ذو طبيعة خاصة بالنظر إىل عنصر اإلستعجال الذي ميتاز 
فنفس الشيء بالنسبة  إصداره إىل عجز كلي يف الدولة يفقانون املالية والذي يؤدي التأخر 

  . للرقابة الدستورية

  المطلب األول

  على األوامر المتخذة في غياب البرلمانرقابة الدستورية المدى إمكانية  

ور ـــــــــيف حالة شغ أياألوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية واملتخذة يف غياب الربملان  إن     
لس الشعيب الوطين  بني العطل الربملانية بعد بعبارة  اليت استبدلت بني دوريت الربملان أوا

 أنبعند حتديد الطبيعة القانونية هلذه األوامر لتوصلنا  نظرا، و 2016التعديل الدستوري لسنة 
التمييز بني  إىلاإلجتاه الغالب لدى الفقه مييل يف تكييفه للطبيعة القانونية لتلك األعمال 

ومرحلة ما بعد  إداريةمرحلة ما قبل موافقة الربملان عليها حيث اعتربت قرارات : مرحلتني
  .تشريع إىلحيث تتحول  عرضها على الربملان وموافقته عليها

انه ومهما كانت طبيعة تلك األعمال، فان رئيس اجلمهورية جمرب وال ريب باحرتام  إال     
ملمارسة حقه يف املوضوعية  أو األحكام الدستورية ال من حيث اإللتزام بالشروط الشكلية

                                                                                                                                                                                         
نظرا ألن فكرة الرقابة على سلطات الدولة من طرف جهة خارجة عن هيئات احلزب، كانت تبدو مهمة مستحيلة يف ظل =

الدستور الوحيد الذي نص صراحة على إخضاع األوامر التشريعية  1963ليكون دستور  .نظام يهيمن عليه احلزب الواحد
لس الدستور    .منه 64ي وذلك مبقتضى املادة للرقابة على دستورية القوانني من قبل ا
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لس الدستوري رقابة تلك األوامر؟ واألكثر من ذلك هل. التشريع بإمكان  فهل ميلك ا
القضاء أيضا رقابة دستورية هذه األوامر على األقل يف املرحلة اليت تسبق عرضها على الربملان 

  حني تعترب قرارات إدارية؟

  الفرع األول

  الرقابة الدستورية مدى إمكانية  

  بواسطة المجلس الدستوريالمتخذة في غياب البرلمان على األوامر 

لس الدستوري          خمتص بالفصل من الدستور  186طبقا لنص املادة  384وعليه، فان ا

                                                             
لس الدستوري يف اجلزائر هو عبارة عن هيئة سياسية   -384  9تتكون من ، 2016كانت قبل تعديل الدستور يف سنة إن ا

لس،  أعضاء يعينهم رئيس  3أعضاء،  لس الشعيب الوطين، و 2اجلمهورية مبا فيهم رئيس ا آخران  2ينتخبان من ا
إال التعديل الدستوري الذي وقع يف . ينتخبهما جملس األمة، وعضو تنتخبه احملكمة العليا، وعضو آخر ينتخبه جملس الدولة

لس إىل  2016 رئيس اجلمهورية، وعضوين آخرين عضوا، حيث أضيف عضو آخر يعينه  12رفع من عدد أعضاء هذا ا
ما واحد من احملكمة العليا واآلخر من جملس الدولة، وذلك إستنادا لنص املادة    .من الدستور 183يتم إنتخا

لس الدستوري ترد على املعاهدات ، تقضي ب2016قبل تعديله يف سنة من الدستور  165ملادة ا وقد كانت     ان رقابة ا
إال إذا تعلق األمر بالقوانني  التنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار يف احلالة العكسية،الدولية والقوانني و 

لس الدستوري وجوبا قبل إصدارها من قبل رئيس  العضوية  أو بالنظام الداخلي لكل غرفة من الربملان حيث تكون رقابة ا
  .اجلمهورية

، ومت 186وأضحى رقمها  2016من الدستور قد عدلت هي األخرى يف سنة  165ادة غري أنه جتدر اإلشارة، بأن امل    
لس الدستوري أصبح يفصل  فهل هذا . يف دستورية املعاهدات والقوانني والتنظيمات برأيالنص من خالل هذه املادة بأن ا

لس الدستوري أصبحت رقابة سابقة فقط على كل النصوص القانونية، وذلك على اعتبار أن الرأي كان له  يعين أن رقابة ا
لس الدستوري قبل تعديل طبقا للمادة  2016مفهوم الرقابة السابقة والقرار له مفهوم الرقابة الالحقة اليت كان ميارسها ا

ذا الطرح، واعتربنا أن املؤسس الدستوري اجلزائري وعلى إثر تعديل 165 قد أصبح يأخذ فقط  2016؟ وعليه، فإذا أخذنا 
ا الثانية على أن القوانني العضوية والنظامني  186بالرقابة السابقة للمجلس الدستوري، فان تأكيده يف املادة  يف فقر

 188الداخليني لغرفيت الربملان جيب أن خيضعا للرقابة السابقة أي قبل صدورمها سيعترب تكرارا منه، كما سيتناقض مع املادة 
ا تعديل  لس بالدفع بعدم الدستورية، فما الفائدة من هذه املادة ومن هذه الرقابة   ، واليت2016اليت جاء  كرست إخطار ا
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مصطلح التنظيمات يثري اإلشكال  أنوال شك  .يف دستورية املعاهدات والقوانني والتنظيمات
، ومن بني هذه أنواعالتنظيمات  أنفاملعلوم  .من حيث حتديد نوع التنظيم املقصود بالرقابة

هورية ميصدره رئيس اجل نوع: من الدستور 143األنواع ما هو منصوص عليه يف املادة 
ملسائل غري من الدستور يف ا 143/1مبقتضى سلطته التنظيمية املنصوص عليها يف املادة 

ونوع خمصص لتنفيذ مصطلح التنظيمات املستقلة،  املخصصة للقانون والذي يطلق عليه
  .143/2لوزير األول مبقتضى املادة ا رهالقوانني يصد

                                                                                                                                                                                         
لس الدستوري أصبحت رقابة سابقة فقط، بالنظر إىل املصطلح املستعمل وهو = " الرأي"الالحقة إذا كانت الرقابة من قبل ا

  ؟2016عديل الدستور يف سنة قبل ت 165، كما كان عليه الوضع يف املادة "القرار"فقط دون ذكر 
لس الدستوري ال تزال بعد تعديل الدستور يف      رقابة سابقة والحقة، إال أن ما فعله  2016بالتايل، فاملالحظ بأن رقابة ا

ار فبعد أن كان إخط. املؤسس الدستوري هو تعديل يف إجراءات تفعيل الرقابة السابقة أي القبلية والرقابة الالحقة أي البعدية
لس الدستوري للرقابة على دستورية القوانني وبنوعيها السابقة والالحقة يصدر من إحدى الشخصيات اليت كانت تنص  ا

لس الدستوري بتفعيل نص املادتني 2016قبل تعديل الدستور يف سنة  166عليهم املادة   187و 186، أضحى إخطار ا
 ملمارسة الرقابة القبلية أو السابقة وبنوعيها اإلجبارية إذا تعلق األمر ال يقع إال 2016من الدستور بعد تعديله يف سنة 

بالقوانني العضوية أو النظامني الداخليني للمجلس الشعيب الوطين وجملس األمة، أو اإلختيارية إذا تعلق األمر بباقي النصوص 
ذا يكون املؤسس الدستوري قد حصر حق اجلهات احملددة بنص امل لس  187ادة القانونية، و من الدستور  يف إخطار ا

لس ال ميكن أن تتجسد إال يف إطار . الدستوري ملمارسة رقابته الدستورية السابقة فقط يف حني أن الرقابة الالحقة هلذا ا
مة أي بالدفع بعدم الدستورية، وذلك بناء على إحالة من احملك 2016من الدستور بعد تعديله يف سنة  188تطبيق املادة 

العليا أو جملس الدولة عندما يدعي أحد األفراد يف احملاكمة أن احلكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احلقوق 
 186من مث، فان ما قام به املؤسس الدستوري خاصة حبصر الرقابة القبلية يف إطار املادتني . واحلريات اليت يضمنها الدستور

دف 187و لس  من الدستور كان  احلد من صدور نصوص قانونية غري دستورية، أما ويف حالة صدورها إذا مل خيطر ا
من الدستور بعد تعديله يف سنة  188ملمارسة الرقابة القبلية اإلختيارية فستقابل بالدفع بعدم الدستورية يف إطار املادة 

لس الدستوري، من ا 9و8وهذا ما يؤكد عليه نص املادتني . ، وهذا هو عني الصواب2016 لنظام احملدد لقواعد عمل ا
لس الدستوري يف : "على أنه 8حيث نصت املادة . 2016مايو  11الصادرة يف  29ر عدد .ج  إطار الرقابة القبليةخيطر ا

لس الدستوري يف : "فقد جاء فيها 9، أما املادة ..."من الدستور 187و 186طبقا ألحكام املادتني   ابةإطار الرقخيطر ا
  ...".من الدستور 188/1للمادة طبقا ... بالدفع بعدم الدستورية البعدية
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سابقة الذكر ما التنظيمات  أنمن املعلوم " :يف هذا الصدد يقول األستاذ بن طيفور بأنه     
بني الدستور عدا النوع األول منها تصدر دائما تنفيذا لقانون موجود سلفا مبعىن انه بينها و 

ا رقابة مشروعية  أنأيضا املعلوم من و  درجة ميثلها القانون، اإلدارة  أعمالاجلهة املنوط 
املصلحة الطعن يف مشروعية  أصحابفيحق لألفراد  ،القانون هي القضاء اإلداري إىلبالنظر 

خضوع تلك  إمكانيةال نعتقد يف  فإنناومن مث . تلك التنظيمات بواسطة دعوى جتاوز السلطة
لس الدست وري مادام يوجد قاض خيتص برقابة التنظيمات لرقابة الدستورية بواسطة ا

أما التنظيمات اليت يصدرها رئيس اجلمهورية يف املسائل غري املخصصة للقانون  .مشروعيتها
لذا فهي من يوجد بينها وبني الدستور قانون،  أي النوع األول من التنظيمات، فانه ال

لس الدستوري للنظر يف مدى دستوريتها أسوة باملعاهدات  والقوانني وضمانة اختصاص ا
  . 385"هامة من الدستور اجلزائري حلماية احلقوق واحلريات

لس : "ليضيف قائال     ومبا أن األوامر اليت يصدرها رئيس اجلمهورية يف حالة شغور ا
الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان تعترب لدى غالبية الفقه تنظيمات قبل موافقة الربملان 
ها بالتنظيمات املستقلة من حيث اجلهة املصدرة وهي رئيس اجلمهورية  عليها، فانه نظرا لتشا

ات بصفة مستقلة عن أي قانون، فان مصطلح التنظيمات الذي ذكر ونظرا لتنظيمها موضوع
لس الدستوري 186يف املادة    .386"من الدستور يشملها وبالتايل خيضعها لرقابة ا

يف حني جند رأيا آخر حول مدى إمكانية إخضاع األوامر املتخذة يف غياب الربملان      
لس الدستوري، يقضي بأنه  على الرغم من عدم وجود نص "للرقابة الدستورية بواسطة ا

هي ( 124صريح يلزم عرضها على الرقابة الدستورية إال أن قراءة الفقرة الثانية من املادة 

                                                             
  .282نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، ص  -385،386
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 ،وحي بإمكانية خضوعها هلذه الرقابةتيف سياق كل النص الدستوري، ) حاليا 142املادة 
 .وذلك بعد أن يوافق عليها الربملان يف أول دورة له بعد إصدارها من طرف رئيس اجلمهورية

ويف هذه احلالة وبعد أن يوافق عليها الربملان تصبح قانونا وهنا ميكن جلهة اإلخطار حتريك 
لس الدستوري الرقابة والطعن يف دستوريتها فإن تلك  ،انـــــق عليها الربملـأما إذا مل يواف .أمام ا

لس ومراقبة دستوريتهاـــــر تعد الغية وال جمــــــــــاألوام   .387"ال للحديث عن إخطار ا

فقد أكد على الرقابة الدستورية لألوامر املتخذة يف غياب الربملان من  ،أما الرأي الثالث     
لس الدستوري، إال أنه أكد أيضا على ضرورة التمييز بني األوامر اليت نظمت واختذت  قبل ا

فإن النوع  ،وعليه .يف جمال القوانني العادية واألوامر اليت اختذت يف جمال القوانني العضوية
ال هي رقابة اختيارية قد تكون  األول ال يطرح أي إشكالية ألن الرقابة الدستورية يف هذا ا

أما إذا كنا . )2016قبل تعديل الدستور يف سنة ( سابقة أو الحقة عن دخوهلا حيز التنفيذ
بصدد أوامر اختذت يف جمال القوانني العضوية، واليت تفرض خضوعها للرقابة الوجوبية 

لس الدستوري : والسابقة عن صدور القانون، فيطرح التساؤل التايل هل جيب عرضها على ا
 141هي املادة (من الدستور اجلزائري  123ووجوبا بعد موافقة الربملان عليها، عمال باملادة 

لس الدستوري قبل )احلايلمن الدستور  ، واليت إشرتطت عرض هذه النصوص على ا
لس قبل إصدارها من طرفه؟    إصدارها؟ أو أن على رئيس اجلمهورية عرضها على هذا ا

وعليه، ميكن اعتبار هذه األوامر وفقا هلذا الرأي مىت عاجلت مسألة تدخل يف جمال      
لس الدستوري مسبقا من طرف القوانني العضوية، وجب ع رئيس اجلمهورية رضها على ا

لفحص مدى مطابقتها للدستور، وباإلمكان طلب اإلستعجال للفصل فيها نظرا لضرورة 

                                                             
ص  ،2003اجلزائر،  ، الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية، دار الكتاب احلديث،بوكرا انظر، إدريس -387

124.   
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إختاذ هذه األوامر يف أقرب وقت، وال ينتظر إىل أن تعرض على الربملان ويوافق عليها مث تكون 
  .388حمل الرقابة الدستورية

إخضاع األوامر املتخذة يف غياب الربملان للرقابة سابقا، فمن الضروري تبعا ملا قبل      
لس الدستوري، مع  األوامر املنظمة جماال من جماالت  ضرورة التمييز بنيالدستورية من قبل ا

رقابة اإلختيارية سواء قبل أو بعد صدور األمر من طرف التقبل كانت واليت  القوانني العادية 
، أما بعد 2016من الدستور قبل تعديله يف سنة  165طبقا لنص املادة  رئيس اجلمهورية

نظمت  واألوامر اليت .القبلية فقطاإلختيارية هذا التعديل فقد أصبحت ختضع فقط للرقابة 
لس الدستوري ليمارس حقه يف  إخطارجماال يعود يف األصل للقوانني العضوية فيجب  ا

رئيس اجلمهورية، ضمانا إلستقرار البناء القانوين للدولة، رقابتها وذلك قبل إصدارها من قبل 
وهامة، البد من التحقق من مطابقتها  إسرتاتيجيةخاصة وأن القوانني العضوية تشمل جماالت 

  .للدستور قبل أن تصبح سارية املفعول تفاديا إلهدار حقوق وحريات املواطن وكفالة الدستور

ة يف غياب ـــــــــــر املتخذة من قبل رئيس اجلمهوريـــــــــاألوامقد اثبت الواقع العملي خضوع ل      
ألوامر اليت عاجلت مواضيع لنسبة لالربملان فعليا للرقابة الدستورية، ومل يتعلق األمر فقط با

والواجبة الرقابة الدستورية قبل صدورها، بل حىت األوامر اليت تدخل يف جمال القانون العضوي 
  .جمال القانون العادي تعاجل مواضيع يف

لس ـــــــاخطو ون العضوي ــــــنظم مبوجبه جمال يعود للقان رـأم أوليف هذا اإلطار جند       ر به ا
من طرف رئيس اجلمهورية  1997فرباير  24الدستوري لرقابة مدى دستوريته كان يف 

                                                             
سليمة  ؛26ص  من الدستور، املرجع السابق، 124اإلختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية مبقتضى املادة مراد بدران،  -388

  .127، ص 2012مسرايت، نظام الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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لس الدستوري  .389األحزاب السياسيةتضمن املالقانون العضوي واملتعلق ب وقد صدر رأي ا
ض العبارات والشروط الواردة يف األمر غري مطابقة للدستور عمعتربا ب 1997مارس  06يف 

. قابلة للفصل عن باقي أحكام األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسيةو 
لس  ألمروبناء على ذلك أعيد تنقيح هذا ا ا رأي ا على ضوء املالحظات اليت جاء 

  .390الدستوري

عادي، نذكر قرار نظم مبوجبه جمال يعود للقانون الومن أمثلة الرقابة الدستورية على أمر       
لس الدستوري رقم  - 97املتعلق مبدى دستورية األمر  2000فرباير  27املؤرخ يف  02ا

لس الدستوري احملدد للقانون األساسي اخلاص حمل 15 افظة اجلزائر الكربى، وقد قضى ا
ذا صدر األمر رقم  .391بعدم دستورية ذلك األمر مارس  01املؤرخ يف  01- 2000و

لس الدستوري  ،392، املتعلق بإدارة والية اجلزائر والبلديات التابعة هلا2000 على اثر قرار ا
  .سابق الذكر

لس الدستوري قد أكد على أحقيته يف النظر يف مدى دستورية األوامر       ذا، يكون ا و
لس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان   .املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف حالة شغور ا

                                                             
، 1997مارس  06الصادرة يف  12ر عدد .، ج1997مارس  06د املؤرخ يف .م/ ق عض.ا.ر 01انظر، رأي رقم  -389

وانظر أيضا، أحكام الفقه الدستوري . يتعلق مبراقبة مطابقة األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية للدستور
لس الدستوري التايل. 1997اجلزائري لسنة  :على موقع ا  

www.conseil-constitutionnel.dz 
سالف  ، املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية1997مارس  06املؤرخ يف  09-97انظر، األمر رقم  -390

  .سالف الذكر أيضا 04-12مبوجب القانون العضوي  امللغى، الذكر
لس الدستوري  2000انظر، أحكام الفقه الدستوري اجلزائري لسنة  -391 ق رقم ـسالف الذكر، وكذا انظر امللحعلى موقع ا
.من الرسالة 332، ص 02  

.من الرسالة 335، ص 03انظر، امللحق رقم  - 392  
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بان ، 2016يف  قبل تعديلهمن الدستور  166املالحظ بالرجوع لنص املادة  أن إال     
للمجلس الدستوري  إخطارااألكثر و اجلهة وه رئيس اجلمهورية إماكانت اإلخطار   جهة

لـــرئي أو 393رـــــاألوام ةـــعلى دستوري ةـــــرقابلل    .ةـــس األمـــــس جملـــرئي أويب الوطين ـــــس الشعــس ا

                                                             
لس الدستوري يف جمال الرقابة الدستورية على األوامر -393 من سنة  انظر، اجلدول اآليت الذي يتضمن حصيلة اجتهادات ا

   : ، واليت كانت جهة اإلخطار الوحيدة هي رئيس اجلمهورية2016إىل سنة  1996
 رأي المجلس الدستوري صاحب اإلخطار تاريخ اإلخطار

 
 
 

1997فيفري  12  

 
 
 

 رئيس اجلمهورية

شوال  12م د مؤرخ يف  -ر ا -04رأي رقم 
واملتعلق  1997فيفري  19املوافق ل  1417

التقسيم من األمر املتضمن  02بدستورية املادة 
لس الوطين  القضائي املصادق عليه من طرف ا

 1997جانفي  06اإلنتقايل يف 
 
 

1997فيفري  24  

 
 

 رئيس اجلمهورية

شوال  27م د يف / ع.ق/ ر ا -01رأي رقم 
يتعلق  1997مارس  06املوافق ل  1417

مبراقبة مطابقة األمر املتضمن القانون العضوي 
 لدستوراملتعلق باألحزاب السياسية مع ا

 
 

1997فيفري  24  

 
 

 رئيس اجلمهورية

شوال  27م د يف / ق ع/ ر ا -02رأي رقم 
يتعلق  1997مارس  06املوافق ل  1417

مبراقبة مطابقة األمر املتضمن القانون العضوي 
 املتعلق بنظام اإلنتخابات

 
 
 

2000فيفري  23  

 
 
 

 رئيس اجلمهورية

مؤرخ يف  2000/ م د/ ق ا -02رأي رقم 
فيفري  27املوافق  1420ذي القعدة  22

يتعلق مبدى دستورية األمر رقم  2000
املوافق ل  1418حمرم  24املؤرخ يف  97/15
احملدد للقانون األساسي  1997ماي  31

 اخلاص مبحافظة اجلزائر الكربى
2012إىل سنة  1996أحكام الفقه الدستوري اجلزائري من سنة  :المصدر  

www.conseil-constitutionnel.dz لس الدستوري :على موقع ا  
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للقواعد  خمالفتهاحتمال تواطؤ رئيس غرفيت الربملان مع رئيس اجلمهورية يف ف بالتايل     
الدستورية يظل واردا من خالل امتناعهم عن ممارسة حقهم يف اإلخطار خوفا مثال من تطبيق 

    قرار احلل  فإما، 2016قبل تعديله يف من الدستور  129رئيس اجلمهورية لنص املادة 
التقليل من قيمة الرقابة  إىلوهذا ما سيؤدي انتخابات تشريعية مسبقة،  إجراءقرار  أو

ورية كضمانة وضعها الدستور حلماية احلقوق واحلريات، ألن هذا الدستور هو من وضع الدست
دون  بأوامرلصاحل رئيس اجلمهورية ختوله التشريع  آليات حتد من فعالية هذه الرقابةيف املقابل 

فان تفعيل  ،وعليه .دستورية أحكاما إذا خالفتاحلكم عليها بعدم دستوريتها خوف من 
لس الدستوري ستعود إىل رئيس اجلمهورية إذا أراد ذلكالرقابة الدستو     .رية بواسطة ا

واليت  منه 166وباألخص لنص املادة  2016إال أنه، وعلى إثر تعديل الدستور يف      
بإضافة إمكانية ، وذلك ، فاملالحظ أن جهات اإلخطار قد مت توسيعها187أضحت املادة 

واملالحظ أيضا بأن . األمةعضوا يف جملس  30أو  نائبا 50من الوزير األول أو من  اإلخطار
، قد خولت املعارضة صالحية إخطار 2016بعد تعديله يف  من الدستور 114املادة 

لس الدستوري خبصوص القوانني اليت صوت عليها الربملان   .ا

ا قد منعت املعارضة من إخطار  114من نص املادة  إال أن الظاهر،       سالفة الذكر، أ
لس خبصوص نصوص قانونية أخرى خاصة األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية مبجرد  ا

ا حصرت موضوع اإلخطار  ،إختاذها من قبل هذا األخري قوانني مت التصويت عليها يف أل
 العادية ألن العضوية تقبل ، على أن هذه القوانني لن تكون سوى القواننيمن قبل الربملان

لس  ،وبالتايل .بناء على إخطار من رئيس اجلمهورية الرقابة الدستورية السابقة فإن إخطار ا
من قبل املعارضة بشأن األوامر ال ميكن أن حيدث إال بعد املوافقة على هذه األخرية من قبل 

    .الربملان، أي بعد حتوهلا إىل قوانني
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بإمكانية  أنه حيثعكس ذلك،  يظهر األمرمواد أخرى من الدستور  لكن بالرجوع إىل    
العادية إخطار املعارضة للمجلس الدستوري لرقابة نصوص قانونية أخرى غري القوانني 

ا  187وذلك، بتطبيق املادة . املصوت عليها من قبل الربملان، وباألخص األوامر  2يف فقر
   نائبا  50 أن يقع اإلخطار من  هذه املادة وهوفر النصاب احملدد يفامن الدستور، إذا تو 

  .عضوا من جملس األمة 30أو 

كرست آلية أخرى اليت  ، 188ليضيف التعديل الدستوري مادة أخرى هي املادة     
مرتبط بإحالة من  اآلليةعلى أن تفعيل هذه  .لإلخطار وهي اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية

احملكمة العليا أو جملس الدولة، إذا ادعى أحد األطراف يف احملاكمة أمام جهة قضائية أن 
يات اليت يضمنها احلكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احلقوق واحلر 

؟ يةمن مث، فما هو النص القانوين املعين باإلخطار بناء على الدفع بعدم الدستور . الدستور
هل يتعلق هذا اإلخطار بكل النصوص القانونية إذا كانت خمالفة للدستور، مبا فيها األوامر؟ ف

أم أن حمل هذه اآللية من اإلخطار هو القانون الصادر عن السلطة التشريعية وباألخص 
  القانون العادي، ألن القانون العضوي خيضع إجباريا للرقابة الدستورية السابقة؟ 

ار أن التنظيم يف اجلزائر وطبقا للمعيار العضوي الراجح فيها، يقبل الرقابة على اعتب    
سواء كان تنظيما غري مستقل أو تنظيما مستقال ما عدا ما يكيف منه على أنه ، 394القضائية

القانون الصادر عن السلطة التشريعية فال املعاهدات الدولية و أما . عمل من أعمال السيادة
لس الدستوري ،الرقابة القضائية نيقبال   .بل الرقابة السياسية بواسطة ا

                                                             
املعدل واملتمم، املادة  01-98من القانون العضوي  9، املادة 2016من الدستور بعد تعديله يف سنة  161املادة  - 394
  .إ.م.إ.من ق 901
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ة ــدات الدوليــــــاملعاه إالهلذا، فإن حمل اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية ال ميكن أن يكون     
الذي متلص من الرقابة القانون الصادر عن السلطة التشريعية وبالضبط القانون العادي وكذا 

ومبا أن األوامر . ال العضويمن الدستور  187و 186رية طبقا لنص املادتني القبلية اإلختيا
على أي رقابة املشروعية هي تنظيم أو قرارات إدارية هلا قوة القانون تقبل الرقابة القضائية 

ا ليست األقل قبل عرضها على الربملان، فال ختضع لإلخطار بالدفع بعدم الدستورية  أل
أما بعد  .187بل لإلخطار املنصوص عليه يف املادة قانون مينع القضاء اإلداري من رقابته 

   .188تطبيق املادة  يقبل إىل قانون ول، فيتحموافقته عليهعرض هذا األمر على الربملان و 

 188و 187و 114فاملالحظ مما ذكر أعاله، أن توسيع جهات اإلخطار يف املواد      
لس الدستوري يف جمال الرقابة 2016بعد تعديله يف  لدستورمن ا ، فيه تفعيل أكثر لدور ا

يف قانونيا على األقل إىل املستوى املطلوب  قغري أن هذا التفعيل مل ير . على دستورية القوانني
يف جمال األوامر إنعدام اإلجتهادات القضائية  يف ظلألنه و  ،جمال الرقابة على دستورية األوامر

إال ال يتم على األوامر  188 املادة تطبيق من جهة، ومن جهة أخرىيف اجلزائر التشريعية 
لس الدستوري األوامر ال تقبل الرقابة الدستورية هذه جيعل  ،بعد حتوهلا إىل قوانني من قبل ا

   .من الدستور 187قبل عرضها على الربملان إال بتطبيق املادة و 

يف جمال توسيع  2016وبالتايل، فما جاء به املؤسس الدستوري اجلزائري إثر تعديل       
دائرة اإلخطار، وإن كان مكسبا يدعم أكثر الرقابة على دستورية القوانني، فإن هذا الدعم 

لس الدستوري يف جمال الرقابة على دستورية األوامرنوعا ما ضئيال  يعد    .من قبل ا

لس الدستوري ممارسة الرقابة الدستورية على األوامر إذا  ف، من مث       كان بإمكان ا
  الصادرة يف غياب الربملان، فهل جيوز للقاضي اإلداري ذلك؟
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  الفرع الثاني

  رقابة الدستورية المدى إمكانية  

  بواسطة القاضي اإلداريالمتخذة في غياب البرلمان على األوامر 

ه يف ــــــــنظرا للخطر الذي يتهدد احلقوق واحلريات عند استعمال رئيس اجلمهورية لسلطت     
ل ألن ممارسة، ونظرا رمبأواالتشريع   ،حلقه يف الرقابة مرتبط بوجوب إخطارهس الدستوري ـــــــا
   الربملان؟قبل الرئيس يف غياب ق للقضاء رقابة دستورية األوامر املتخذة من ــــــفهل حي

مشروعية، مبعىن انه يراقب رقابة وظيفة القاضي اإلداري يف األصل هي  أن همن املسلم ب    
وجد  إن، فيبطله القانون الذي صدر القرار تنفيذا له إىلمشروعية العمل اإلداري بالنظر 

ا دستور  أن إال. خمالفا ألحكامه واليت متثلت يف الفرنسي  1958التجديدات اليت جاء 
نطاقها شامال لكل املوضوعات اليت ال تدخل يف  أصبحالتنظيمات املستقلة اليت  أواللوائح 

بني الفقهاء حول  1958 اجلدل يف فرنسا عقب تبين دستور أثارتنطاق القانون احملدد، 
ر مشروعية هذه اللوائح ما دامت هذه األخرية ال تصدرقابة يف القضاء اإلداري  مدى أحقية

ا؟   تنفيذا لقانون بل هي مستقلة بذا

رقابة القاضي  تأييد إىللقد ذهب غالبية الفقه الفرنسي لإلجابة على هذا التساؤل،      
الدستور اقر رقابة دستورية  أناإلداري لتلك اللوائح، وكانت ابرز حجة اعتمدوا عليها هي 

لس الدستوري الذي يقمع  اعتداء للقانون على نطاق الالئحة، بينما  أيالقوانني بواسطة ا
ومن مث فان القول بعدم خضوع الالئحة املستقلة لرقابة . مل يرتب رقابة مماثلة على اللوائح

القضاء قد يؤدي إىل نتائج خطرية حيث تكون إرادة املشرع حمال للرقابة بينما إرادة السلطة 
رقابة جملس الدولة الفرنسي على إال أن الفقه خشي أن تقتصر . الالئحية ليست كذلك
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العناصر اخلارجية لتلك اللوائح واليت تتعلق بالشكل واإلختصاص دون عناصرها الداخلية اليت 
  .395أو اهلدف تتعلق بالسبب واحملل والغاية

ف بفرض ـــخشية الفقه بقضائه الرصني، حيث مل يكت أزالجملس الدولة الفرنسي  أن إال      
عناصرها الداخلية حيث  إىل أيضاجتاوزها  وإمنارقابته على العناصر اخلارجية للوائح املستقلة 

طريقة ممارستها  أوهذه اللوائح احرتام قواعد الدستور ليس فيما يتعلق بنطاقها على أن  أكد
ئ اليت املباد إىلمث فرض نفس اإللتزام . فيما يتعلق بقواعدها املوضوعية وأيضافحسب، بل 

، 1946، وتلك اليت تقررت يف مقدمة دستور 1789حقوق اإلنسان يف عام إعالن قررها 
ا"من  1958احرتاما ملا قررته مقدمة دستور  ومل يقف جملس ". متسك الشعب الفرنسي 

ح ــــــــــــفرض احرتام كافة املبادئ القانونية العامة دون متييز على اللوائ وإمناالدولة عند هذا احلد، 
  .396أو مقدمته صراحةحىت تلك اليت ال تستمد من الدستور  أياملستقلة، 

وقرار جملس الدولة الفرنسي سالف الذكر كان يف قضية النقابة العامة للمهندسني       
يف ممارسته هذه ) رئيس جملس الوزراء أي(انه : "املعماريني وجاء يف حيثياته مايلي

تزما من ناحية كان مع ذلك مل) ملستقلة يف أقاليم ما وراء البحاراللوائح ا(إلختصاصات ا
ا يف أقاليم ما وراء البحار، ومن ناحية أخرى باحرتام  باحرتام نصوص القوانني املعمول 

املبادئ العامة للقانون املستخلصة بصفة خاصة من مقدمة الدستور واملفروضة على كل 
  .397"وص تشريعيةسلطة الئحية حىت عند عدم وجود أية نص

                                                             
395 - Cf. DE SOTO J. La loi et le règlement dans la constitution du 4 octobre 1958, R.D.P,  
Paris, 1959, p.240; VEDEL G, op.cit., p.46. 

ص  ،1982مصر،  منشاة املعارف، اإلسكندرية،دارية وضمانة الرقابة اإلدارية، انظر، سامي مجال الدين، اللوائح اإل -396
198.   

 ، مارسو لونغ394، النقابة العامة للمهندسني املستشارين، جمموعة 1959يونيو  26قرار جملس الدولة الفرنسي،  -397
  :وقد جاء النص األصلي للقرار كمايلي .544، املرجع السابق، ص وآخرون
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األوامر  أنرقابة الدستورية بواسطة القاضي اإلداري، ومبا  عليه، فان اللوائح املستقلة تقبل     
أن مصدرها هو رئيس الراجح هي تنظيمات تشبه التنظيمات املستقلة من حيث  الرأيوفق 

ا اجلمهورية    إللغاء  إمااألوامر جاءت  أنال تصدر تنفيذا لقانون، مع فارق يتمثل يف  وإ
اللوائح املستقلة فيتم التدخل  أما .تعديل القوانني املتخذة من قبل السلطة التشريعية أو

ال اخلارج  رقابة ، فهذه األوامر هي األخرى تقبل الربملاناختصاص عن مبوجبها يف ا
  .الدستورية بواسطة القاضي اإلداري

نص مينع القاضي اإلداري من رقابة اللوائح املستقلة  أي، ومادام ال يوجد يف اجلزائر أما     
بل ( 2016398بعد تعديله يف سنة  من الدستور 143/1املنصوص عليها يف املادة 
احملدد إلختصاصات جملس  01-98من القانون العضوي  09بالعكس فطبقا لنص املادة 

وتقدير مشروعية  لغاءإجبواز املشرع اجلزائري ا قد اقر .م.من قانون ا 901واملادة الدولة 
ما عدا  - وتفسري القرارات املتخذة من قبل السلطة اإلدارية املركزية مبا فيها رئيس اجلمهورية

ا  التنظيمات املستقلة اليت ، وما دامت األوامر تعترب )-  أعمال السيادةيتم تكييفها على أ
تنظيمات قبل موافقة الربملان عليها، فال يوجد ما مينع القاضي اإلداري من  أو إداريةقرارات 

  .أمامهبذلك يف قضية كانت مطروحة  أمامهالتصدي لرقابة دستوريتها مىت دفع 

                                                                                                                                                                                         
=«Tenu de respecter d'une part les dispositions des lois applicables dans les territoires 
d'outre-mer, d'autre part les principes généraux du droit qui, résultant notamment du 
préambule de la Constitution, s'imposent à toute autorité réglementaire même en l'absence 
de dispositions législatives». syndicat général des ingénieurs- conseils, CE. 26 juin 1959, 
Rec.394, G.A.J.A, p.555. 

  .سابقا 125/1هي املادة  - 398
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تقبل رقابة غياب الربملان ومنه، فان األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف      
لس الدستوري  فهل ميكن إخضاع األوامر . وكذا القاضي اإلداريالدستورية بواسطة ا

  املتخذة يف احلالة اإلستثنائية للرقابة الدستورية؟

  المطلب الثاني

  مدى إمكانية الرقابة الدستورية على األوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائية

محاية  ال شك أن الرقابة على دستورية القوانني تعد اليوم من أهم الوسائل اليت تكفل     
ضمان احرتام السلطات  واحلقوق واحلريات العامة، ذلك أن مقتضى هذه الرقابة يف النهاية ه

وعلى هذا األساس ال جيوز للمشرع أن يتعرض إلحدى  .العامة يف الدولة ألحكام الدستور
احلريات باإللغاء أو التضييق املتجاوز فيه حبجة تنظيمها، ونفس األمر بالنسبة لإلدارة إذ ال 
جيوز إطالق يدها يف استعمال السلطات اإلستثنائية لتقييد احلقوق واحلريات على وجه 

ا وحمتواها الذي كفله الدستور   . يفقدها مضمو

وبالتايل، فان محاية هذه احلقوق واحلريات تصبح أوىل وأجدر يف الظروف اإلستثنائية،       
  .وذلك كنتيجة لتوسيع سلطات اإلدارة بشكل خيرج كثريا عن نطاق املألوف

من الدستور اجلزائري تسمح لرئيس اجلمهورية بتقرير اللجوء إىل  107وملا كانت املادة      
من الدستور لنفس الشخص بإمكانية  142ويف املقابل تسمح املادة  احلالة اإلستثنائية،

وملا كانت الرقابة الدستورية هي اليت تضمن مسو الدستور  ،التشريع بأوامر يف ظل هذه احلالة
فهل جيوز إخضاع األوامر  ،وحتول باألخص دون خروج القواعد التشريعية عن مقتضياته

املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف احلالة اإلستثنائية للرقابة الدستورية لضمان بقاء هذه 
  األوامر ضمن أحكام الدستور؟
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الدستورية على قرار الرقابة  إمكانية سندرس على التوايللإلجابة على هذا التساؤل، و      
إمكانية إخضاع اإلجراءات املتخذة  مث مدى، )األول الفرع( اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية

  .)الفرع الثاين( للرقابة الدستورية خالل هذه احلالة مبا فيها األوامر

  الفرع األول

  مدى إمكانية الرقابة الدستورية على قرار اإلعالن عن الحالة اإلستثنائية 

لس الدستا، فان دور ــــــــــع يف فرنســــــــــبالنسبة للوض       من  16399 ادةـــــــــــوري مبوجب املـــــــا
ا، ــــــالدستور الفرنسي قبل اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية وبعد اإلعالن عنها أي أثناء العم   ل 

                                                             

عندما تكون مؤسسات اجلمهورية، استقالل األمة، سالمة اقليمها : "من الدستور الفرنسي على مايلي 16املادة تنص  -399
ا الدولية مهددة بشكل جسيم وحال ينجر عنه انقطاع السري املنتظم للسلطات العامة الدستوري، يتخذ  أو تنفيذ إلتزاما

د اإلستشارة الرمسية للوزير األول، ولرئيسي جملسي الربملان وكذلك رئيس اجلمهورية اإلجراءات اليت تقتضيها الظروف، بع
لس الدستوري= يعلم األمة برسالة، وجيب أن تكون هذه اإلجراءات مستلهمة من الرغبة يف ضمان قيام السلطات العامة . ا

ا لس الدستوري بشأ وال ميكن حل . ربملان بقوة القانونجيتمع ال. الدستورية بأداء مهامها يف أقصر فرتة ممكنة، ويستشار ا
بعد مضي ثالثني يوما من العمل بالسلطات اإلستثنائية، جيوز لرئيس . اجلمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات اإلستثنائية

لس  اجلمعية الوطنية أو رئيس جملس الشيوخ أو ستني عضوا من اجلمعية الوطنية أو ستني عضوا من جملس الشيوخ إشعار ا
لس الدستوري يف . دستوري بغرض النظر فيما إذا كانت الظروف املنصوص عليها يف الفقرة األوىل ما زالت قائمةال ويفصل ا

وجيب أن يقوم بالنظر والفصل بذات الشروط يف ختام مدة الستني يوما من العمل بالسلطات اإلستثنائية . ذلك علنا وبسرعة
مأخوذ عن موقع اجلمعية الوطنية (د جاء النص األصلي للمادة متضمنا مايلي وق". ويف أي وقت بعد إنقضاء هذه املدة

  ):  http://www.assemblee-nationale.fr: الفرنسية التايل

  « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de 
son territoire ou 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, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des 
assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. 
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le 
Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. 
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute  pendant l’exercice des pouvoirs 
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  .ال يعدو أن يكون دورا استشاريا ال رقابيا

ذه املادة  16املادة  أوجبتفقد          أنعلى رئيس اجلمهورية قبل اختاذه قرار العمل 
لس الدستوري  رأيحيصل على  بشان توافر الظروف املوجبة إلختاذ ذلك القرار، واوجب ا

لس الدستوري يف اجلريدة الرمسية   .معلال نشر رأي ا

لس الدستوري من  1958دستور فرنسا لسنة  واضعووقد رفض        اقرتاحا بتمكني ا
، 16ممارسة رقابة حقيقية على القرارات اليت يصدرها رئيس اجلمهورية يف حالة جلوئه للمادة 

وذلك حبجة ضرورة الثقة يف شخص رئيس  ،لذا قصروا الرقابة الدستورية على اإلستشارة فقط
اقر  فإذاينشر يف اجلريدة الرمسية سيعلل و فان قراره  ،لرقابةمسح للمجلس با إذاكما انه   .الدولة

لس مثال موافقته على قرارات رئيس اجلمهورية، فانه سيكسبها  العام  الرأيلدى  تأييداا
التفاف  إىليف جمريات األمور، مما يؤدي  التأثريالفرنسي، الذي عرف بثقله وقدرته على 

لس الدستوري برفض قرارات  إذا أما. اجلمهور حول الرئيس يف هذه الظروف صدر قرار ا
ة، ـاجلماهري بصورة غري مرضي أمامالعام، وسيظهر الرئيس  الرأي تأييدالرئيس فسيفقدها بذلك 

  .400نفورهم منه وانفضاضهم من حوله إىلقد تؤدي 

                                                                                                                                                                                         
=exceptionnels. Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil 
constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du 
Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions 
énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs 
par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes 
conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout 
moment au-delà de cette durée ». 
400- Cf. DUVERGER  M. Le système politique Français, L.G.D.J, ,1985  Paris, p.100 ; 
LUCHAIRE  F.  La responsabilité de gouvernement Français, N.E.D.N, 2781, 22-5, Paris 
1961, p.338 ; LAMARQUE  J, La théorie de la nécessite et l’article 16 de la constitution de 
1958, R.D.P, Paris, 1961 ,  p216. 
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 ل رئيســـــــــكانت مثة حماولة من قب  16ومع هذا ويف املرة الوحيدة اليت طبقت فيها املادة       
لس الدستوري للقيام بالرقابة لكن تردده حال دون حتققها، حيث صرح بأنه يف الفرتة ما : "ا

لس الدستوري لإلجتماع  1961سبتمرب  24ماي و 3بني  فكرت عدة مرات يف دعوة ا
 ألقرتح عليه منحي تفويضا ألشري بامسه إىل رئيس اجلمهورية بان اإلستمرار يف العمل باملادة

 .وقد ارجع تردده إىل التهديدات اليت كانت ما زالت مستمرة على األمة" مل يعد مربرا 16
لس الدستوري أثناء العمل باملادة  ، ولتقييد سلطة رئيس 16وإزاء هذا القصور يف دور ا

أن  Vedelاجلمهورية يف اإلستمرار بالعمل مبقتضيات تلك املادة دون مربر، اقرتحت جلنة 
لس الدستوري يكون لرئيس ي جملسي الربملان بالتوازي مع رئيس اجلمهورية احلق يف إخطار ا

. ما زالت قائمة 16من اجل مالحظة ما إذا كانت الظروف اليت استوجبت اللجوء إىل املادة 
  .401وهو اإلقرتاح الذي القى ترحابا من الفقه ألنه يضمن تدخال اكرب للمجلس الدستوري

رئيس اجلمهورية استشارة  كانت تلزممن الدستور   93402أما بالنسبة للجزائر، فاملادة       
لس الدستوريشخصيات وهيئات معينة من بينها  أما بعد هذا  ،2016قبل تعديل  ا

لس الدستوريتتطلب إستشارة  107فقد أصبحت املادة  التعديل بدال من  رئيس ا

                                                             
401 - Cf. RICHIR  I.  Le chef de l’Etat et le juge constitutionnel, gardiens de la constitution, 
R.D.P, Paris, 1999, n°4, p. 1064. 

من الدستور،  93، وقبل هذا التعديل كانت املادة 2016املعدل يف  1996لسنة من الدستور اجلزائري  107املادة  -402
دورا هاما " شارل ديغول"الفرنسي الرئيس هذه املادة اليت لعب . 1958من الدستور الفرنسي لسنة  16مستوحاة من املادة 

لوطنية وقررت إسناد رئاسة احلكومة ، اجتمعت اللجنة ا1958ماي  13يف إصدارها، فعلى اثر األزمة اليت عرفتها فرنسا يف 
وقد . إىل ديغول الذي اشرتط لقبول هذه املهمة أن خيول كافة السلطات اإلدارية لتخليص فرنسا من أزمتها يف ذلك الوقت

، ومن مث مت إعطاء رئيس اجلمهورية مبقتضى املادة 1958استجابت اللجنة الدستورية اإلستشارية اليت شكلت إلعداد دستور 
مسة من الدستور سلطة اختاذ اإلجراءات اليت تكفل السري املنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة واحلفاظ على اخلا

من دستور فرنسا  16دة وعلى ضوء األفكار وضعت املا. سالمة الوطن وسالمة أراضيه واحرتام اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية
سعود حبيب، اإلختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف الظروف اإلستثنائية، دار انظر يف ذلك، حممود أبو ال .1958لسنة 

  .187، ص 1990الثقافة اجلامعية، القاهرة، مصر، 
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لس  ، أو إستشارته لرئيس استشارة الرئيس للمجلسكانت فهل  . بكل أعضائهاستشارة ا
لس بعد التعديل الدستوري لسنة  حتجب عن  ،قبل اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية 2016ا

لس الدستوري حقه يف رقابة مدى احرتام رئيس اجلمهورية للشروط املنصوص عليها يف  ا
   فرنسا؟يف لوضعكما هو احاليا،   107واملادة   سابقا 93املادة 

ذا الطرح، ذلك         أحقيةتسليم الفقه الفرنسي بعدم  أنالواقع انه ال ميكننا التسليم 
لس الدستوري يف الرقابة على قرار اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية راجع باألساس   أن إىلا

لس هي رقابة على القوانني دون اللوائح وقرار اإلعالن ليس تشريعا  أن اكم. رقابة ذلك ا
لس لرئيس اجلمهورية قبل اختاذه قرار العمل باملادة  الرأي يكون معلال  16الذي يبديه ا

 يجعل رئيس اجلمهوريةطالع الرأي العام عليه ممكنا فوينشر يف اجلريدة الرمسية، وهو ما جيعل ا
لس الدستوري الذي الحظ عدم توافر الضرورة املوجبة  يف حرج إذا اختذ القرار خبالف رأي ا

  .403إلستعمال تلك السلطة

لس الكان الذي   فالرأيفضمانة النشر غري واردة، لذا  ،يف اجلزائر أما       دستوري يبديه ا
، فليس مثة ما سلبيا رأياكان   إنال يبايل به  أنهذا األخري الذي ميكن  إال هللرئيس ال يعلم ب

واليت  93وباألخص لنص املادة  2016ومبا أنه، ووفقا للتعديل الدستوري لسنة . 404خيشاه
اليت اكتفت ضمن اإلستشارات باستشارة رئيس ، هذه املادة 107أضحت نص املادة 

لس الدستوري لس ا لس الدستوريوعلى اعتبار أن  .بدال من إستشارة ا يعني  رئيس ا
من قبل رئيس اجلمهورية، فإن رأيه لن خيالف رئيس اجلمهورية، وحىت إن خالفه فيبقى جمرد 

لس تكون سابقة والحقة على القوانني والتنظيمات أنومبا . للرئيسرأي غري ملزم   ،رقابة ا

                                                             
  .296نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، ص  -404، 403
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لس يف رقابة قرار اإلعالن مىت اخطر من قبل اجلهات  أحقية فمن الضروري التأكيد على ا
 107قدر عدم وجود الضرورة اليت تستوجبها املادة  إنملختصة بذلك وحيكم بعدم دستوريته ا

اإلخطار من رئيس اجلمهورية وحجته يف  بصدوروان كنا نشك . إلعالن احلالة اإلستثنائية
توسعة تكون نأمل أن  ، فإنناذلك طبعا الظروف اخلطرية اليت تستدعي السرعة يف التحرك

لس الدستوري اليت ميارسهابتحريك هذه الرقابة  ةكفيلجهات اإلخطار     .ا

أما عن إمكانية الرقابة الدستورية على اإلجراءات املتخذة يف ظل احلالة اإلستثنائية مبا       
  .، سيتم التطرق إليها يف الفرع املوايلالرئاسية أو التشريعية فيها األوامر

  الفرع الثاني

  مدى إمكانية الرقابة الدستورية على اإلجراءات المتخذة في الحالة اإلستثنائية 

من الدستور اجلزائري قد حددت جمال اختصاص رئيس  142405كانت املادة   إذا      
ال املخصص للسلطة التشريعية يف ظل احلالة  اجلمهورية، وذلك باختاذه ألوامر يف ا

نفس الدستور قد أعطته سلطات استثنائية كبرية ملواجهة  من 107406اإلستثنائية، فان املادة 
  .هذه احلالة دون أن تبني نطاقها

االت س وزجيأنه  اومب       واء ـــــــــلرئيس اجلمهورية أن يتدخل أثناء احلالة اإلستثنائية يف كل ا
فحماية للحقوق واحلريات يف ظل احلالة اإلستثنائية  ،الدستورية أو التشريعية أو التنظيمية

ومحاية للدستور هل جيوز إخضاع اإلجراءات املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية للرقابة 
  الدستورية؟ 

                                                             
  .سابقا 124هي املادة  - 405
  .سابقا 93هي املادة  - 406
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من الدستور رئيس اجلمهورية قبل اختاذه قرار العمل بتلك  16املادة  أوجبتيف فرنسا       
لس الدستوري، كم هذا األخري بشان  برأيبضرورة األخذ  ألزمتها املادة استشارة ا

دون إلزام الرئيس بنشر هذا الرأي يف  اإلجراءات املتخذة من قبل الرئيس خالل هذه احلالة
لس الدستوري حول قرار اإلعالن  اجلريدة الرمسية كما هو احلال بالنسبة للرأي الصادر من ا

ول إىل ــــــــاجلنرال ديغ أعندما جل 1961سنة فعال ل به ــــوهذا ما مت العم. عن احلالة اإلستثنائية
ل إىل ـــــــافري 24رة اليت اختذت يف الفرتة من ــ، حيث أن اإلجراءات الستة عش16تطبيق املادة 

ا فقط 1961سبتمرب  29 لس الدستوري رأيه بشأ   .407أبدى ا

املؤسس الدستوري  أنمن الدستور فاملالحظ  107وبالنسبة للجزائر وطبقا لنص املادة      
لس الدستوري بطلب مل يلزم رئيس اجلمهورية  لإلجراءات املتخذة يف بالنسبة استشارة ا

لس الدستوري  ا مل متنع من أن يتوىل ا احلالة اإلستثنائية من قبل رئيس اجلمهورية، كما أ
ا من السلطات تعلق  إذاخاصة  ،املخولة هلا بذلك رقابته هلذه اإلجراءات مىت اخطر بشأ

ال الدستوري   ، الدستور أحكاموقف العمل ببعض كاألمر باإلجراءات املتخذة يف ا
فللمجلس الدستوري احلق يف الرقابة ما مل يوجد ما مينعه ألنه ملزم حبماية أحكام الدستور 

رئيس اجلمهورية إذا  وبالتايل ميكنه قمع تصرفات .حىت يف الظروف اإلستثنائية إذا ما اخطر
ما وجد أن الظروف القائمة ال تربر وقف أحكام الدستور أي بإمكانه مراقبة مدى مالءمة 

  .408اإلجراءات املتخذة مع الظروف اإلستثنائية

ال التشريعينفس الشيء ينطبق يف حالة على أن         أن إال .اإلجراءات املتخذة يف ا
املشكل يرد بالنسبة لألوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف هذه احلالة واليت تنظم قوانني 

                                                             
407 - Cf. FAVOREU  L et PHILIP  L. Les grands décisions du conseil constitutionnel, 17 
éd, Dalloz, Paris, 2013, p.134 ; LAVROFF  D-G, op.cit., p.796. 

  .298نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، ص  -408
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 برأيمن الدستور اجلزائري تلزم رئيس اجلمهورية بضرورة األخذ  141409فاملادة . عضوية
لس الدستوري قبل  التعذر بالظروف اخلطرية اليت  بإمكانهرئيس اجلمهورية  أن إال، إصدارهاا

لس الدستوري قبل  برأيستدعي سرعة التحرك وبالتايل فاألخذ ت هذه األوامر  إصدارا
  .ستقيده

 165إستنادا لنص املادتني  ةـــــــــــــة والحقــــــــــــان سابقـــــة نوعـــــــــــالرقابة الدستوري كانت ملا و       
بان ة ــــــــتذرع رئيس اجلمهوري، فحىت لو 2016من الدستور قبل تعديله يف سنة  166و

ال كان إعفاء رئيس اجلمهورية من هذا الرأي السابق   األخذ بالرأي السابق سيقيده، فإن
من إخطاره ملمارسة حقه يف الرقابة الالحقة على اعتبار األمهية الكبرية  هيعفيه وال مينع

أنه إال  .للمواضيع اليت تنظمها القوانني العضوية وتأثريها البالغ على احلقوق واحلريات
، فالواضح 2016من الدستور بعد تعديله يف سنة  187و 186وبالرجوع لنص املادتني 

لس الدستوري  187دة بأن اجلهات املذكورة يف نص املا مل يعد هلا احلق يف إخطار ا
ذا يكون املؤسس الدستوري اجلزائري قد منح بل القبلية فقط ملمارسة رقابته البعدية ، و

لس الدستوري  لرئيس اجلمهورية األساس القانوين الذي يسمح له بالتنصل من إخطار ا
 ،ال القانون العضوي يف احلالة اإلستثنائيةللرقابة الالحقة على دستورية األوامر املتخذة يف جم

لس سيقيده نظرا خلطورة الوضع   .إذا تذرع بأن الرأي السابق هلذا ا

ال التنظيمي مبوجب مراسيم رئاسية، وعلى اعتبار  إذا أما       تدخل رئيس اجلمهورية يف ا
، من الدستور ختول للمجلس الدستوري الرقابة على دستورية التنظيمات 186املادة  أن

فللمجلس الدستوري احلق يف رقابة مدى دستورية اإلجراءات اإلدارية املتخذة من قبل رئيس 

                                                             
  .2016قبل تعديل الدستور يف سنة  123هي املادة  -409
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من  187، وقبل صدور هذا النص طبقا لنص املادة طبعا مىت اخطر بذلكاجلمهورية 
  .الدستور

احملافظة على مبدأ مسو الدستور  يفلذي تلعبه الرقابة الدستورية وبالرغم من الدور الكبري ا    
يف مواجهة النصوص القانونية املخالفة للدستور وباألخص موضوع دراستنا وهي األوامر، 

وكذا احلقوق اليت قد ترتبها  ،باإلضافة إىل محايتها للحقوق واحلريات املنصوص عليها دستوريا
لس أو تنشئها النصوص القانونية امل خالفة للدستور واليت حكم بعدم دستوريتها قرار ا

إذا كان إخطار على األقل  ألن ميزة هذا القرار أن له أثرا مستقبليا فقطوذلك الدستوري، 
لس  تفعيل هذه الرقابة الدستورية   أن إال. 410من الدستور 187و 186بتطبيق املادتني ا
من  166يف املادة  عليها املنصوصالثالثة الشخصيات  ىحدعلى إخطار إ اواقفكان 

ذا فان هذه الرقابة   .األخريقبل تعديله  الدستور اجلزائري بيسة لرغبة من ذكروا يف ح كانتو
يف ظل غياب اآلليات الفعالة اليت تسمح  ،سالفة الذكر وباألخص رئيس اجلمهوريةاملادة 

على  ومن هذه اآلليات ،للمجلس الدستوري أن يقوم بدوره الرقايب لضمان مسو الدستور
توسيع حق اإلخطار إىل جهات أخرى وملا ال أن يسمح للمجلس الدستوري بالرقابة األقل 

   .من تلقاء نفسه

ال قيمة كانت فان الرقابة الدستورية   ،ت فعاليةفإذا كانت الرقابة الربملانية غري ذا ،وعليه     
األمر الذي تداركه املؤسس الدستوري اجلزائري يف آخر تعديل  .حقيقية هلا من الناحية العملية

 187411و 114/6املواد  إنطالقا من، حيث قام بتوسعة جهات اإلخطار 2016له لسنة 

                                                             
لس الدستوري أن نصا تشريعيا :"2016املعدل يف  1996لسنة  من الدستور اجلزائري 191انظر، املادة  -410 إذا ارتأى ا

لس إذا اعترب نص تشريعي ما غري دستوري على أساس . أو تنظيميا غري دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار ا
  ". ...لس الدستوريأعاله، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي حيدده قرار ا 188املادة 

  .سابقا 166هي املادة  -411
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لس الدستوري  لدور حقيقي تكريسمن الدستور، ويف هذا  188و جمال الرقابة على يف ا
جناعة يف محاية احلقوق أكثر فهل ستكون الرقابة القضائية أكثر فعالية و  .دستورية القوانني
تدخل رئيس اجلمهورية يف اختصاص سلطة أخرى هي السلطة  ميسهاقد واحلريات اليت 

  التشريعية؟

  الفصل الثاني

  التشريعية على األوامر الرقابة القضائية 

: من الدستور اجلزائري تنقسم إىل قسمني 142ملا كانت األوامر طبقا لنص املادة       
لذا سنحاول من خالل  امر متخذة يف احلالة اإلستثنائية،أوامر متخذة يف غياب الربملان، وأو 

. سالفة الذكرة على كل نوع من أنواع األوامر هذا الفصل معرفة مدى إمكانية الرقابة القضائي
ال املايل واملنصوص عليها يف املادة  أما من الدستور  138بالنسبة لألوامر املتخذة يف ا

كما قلنا سابقا من نوع خاص، مرتبطة بعنصر اإلستعجال الذي حيول   أوامراجلزائري فهي 
ابة نوع من الرقابة سواء السياسية ممثلة يف الرق أي إىلهذه األوامر  إخضاع إمكانيةدون 

طبيعة هذا األمر هي عمل  أنيف الرقابة القضائية على الرغم من  أوالدستورية  أوالربملانية 
  .رياتمساس هذا األمر باحلقوق واحل حتمالإوعلى الرغم من  ،إداري

  المبحث األول

  مدى إمكانية الرقابة القضائية على األوامر المتخذة في غياب البرلمان 

من الدستور اجلزائري فان رئيس اجلمهورية  142كما هو معلوم بأنه طبقا لنص املادة         
لس الشعيب الوطين أو كون  بإمكانه التشريع بأوامر يف غياب الربملان إما نتيجة شغور ا

  .الربملان يف عطلة
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الرقابة القضائية على األوامر املتخذة يف غياب الربملان  إمكانية، فان معرفة من مث      
  .طلب منا التطرق إىل موقف الفقه مث القضاء من هذه الرقابةيت

  المطلب األول

  من إمكانية الرقابة القضائية على األوامر المتخذة في غياب البرلمان موقف الفقه

على األوامر املتخذة يف غياب إن حتديد موقف الفقه من إمكانية الرقابة القضائية       
أما  .يف هذا املطلب إىل موقف كل من الفقه املصري واجلزائري الربملان، سيتطلب منا التطرق

موقف الفقه الفرنسي بالنسبة هلذا النوع من األوامر فال وجود له ألن هذا النوع مل يعتمده 
إال انه وبالرغم من ذلك فموقف الفقه الفرنسي من األوامر  .املؤسس الدستوري الفرنسي

التفويضية كان هو منطلق كل من الفقه املصري واجلزائري حول إمكانية الرقابة القضائية على 
    .األوامر املتخذة يف غياب الربملان

ة على ــــــــالرقابة القضائيوم باستعراضه من ــــــــــالذي سنقالفقه املصري ف ـــــــوقم إنف من مث،      
ور ـــــــــمن الدست 147412طبقا للمادة  ذــــــــــ، هو موقفه املتخاب الربملانـــــر املتخذة يف غيــــاألوام

  .امللغى 1971املصري لسنة 

                                                             
 حتتمل ال تدابري اختاذ يف اإلسراع يوجب ما الشعب جملس غيبة يف حدث إذا: " مايلي 147كانت تتضمن املادة  -412

ا يف يصدر أن اجلمهورية لرئيس جاز التأخري  جملس على القرارات هذه عرض وجيب .القانون قوة هلا تكون قرارات شأ
لس كان إذا صدورها تاريخ من يوما عشر مخسة خالل الشعب  وقف أو احلل حالة يف له اجتماع أول يف وتعرض قائما، ا

 يقرها ومل عرضت وإذا بذلك، قرار إصدار إىل حاجة دون القانون قوة من له كان ما رجعى بأثر زال تعرض مل فإذا جلساته،
لس لس رأى إذا إال القانون، قوة من هلا كان ما رجعى بأثر زال ا  على ترتب ما تسوية أو السابقة الفرتة يف نفاذها اعتماد ا
   ."آخر بوجه آثارها

منه إمكانية رئيس  156قد عاد وتضمن يف املادة  2014على أنه جتدر اإلشارة إىل أن الدستور املصري احلايل لسنة 
وفقا لشروط معينة حددت يف نص املادة مل ختتلف كثريا عن الشروط اجلمهورية إصدار قرارات بقوانني يف غيبة جملس النواب، 

  .من الدستور املصري السابق 147اليت كانت تنص عليها املادة 



266 
 

القول بان  إىل 413ذهب فريق أول من الفقه املصري وهو ميثل األغلبية تبعا لذلك،      
القرارات بقوانني اليت يصدرها رئيس اجلمهورية يف فرتة غياب الربملان، تعترب يف الفرتة السابقة 

تعامل من حيث رقابة القضاء عليها معاملة سائر  إداريةعلى موافقة الربملان عليها قرارات 
االربملان هلا  إقراربعد  أما. القرارات اإلدارية ا تكتسب احلصانة القض فإ ائية اليت تتمتع 

وبالتايل فالرقابة القضائية  .القضاء اإلداري مأماالقوانني، فال جيوز الطعن ضدها باإللغاء 
  .بالنسبة هلؤالء هي رقابة جزئية تقتصر فقط على الفرتة السابقة على إقرار الربملان هلذه األوامر

 اقروا خبضوع األوامر املتخذة يف أيضا، فهم 414فقهية أقليةالفريق الثاين الذي متثله  أما     
م إال، غياب الربملان للرقابة القضائية باملعيار الشكلي يف التمييز بني األعمال  تأثروا أ

واخذوا بالرقابة القضائية الشاملة أي اليت  القانونية الصادرة عن السلطات العامة يف الدولة
اليت يصدرها رئيس اجلمهورية ال  -األوامر–القرارات بقوانني  أناعتربوا إذ ، ليس هلا أي حد

فهي تظل يف احلالتني . دم تدخلهع أونتيجة تدخل الربملان يتغري خضوعها للرقابة القضائية 
قرارات إدارية، وليس من شان تصديق الربملان عليها سوى تأكيد ما هلا من قوة القانون بوجه 

  .بة القضائية على مشروعيتها ودستوريتهاائي، ومن مث تظل خاضعة للرقا

كبريا من الفقه يرى أن جدية الرقابة   اجانب"يف هذا الصدد يقول سامي مجال الدين بان      
ا عن طريق السلطة القضائية، وان القاضي وحده هو  على سلطات الضرورة تستلزم مباشر

مع ذلك فبالرغم من أن  .الذي يعطي الضمانة اجلادة بشان الرقابة على تلك السلطات
أغلبية الفقه تؤيد الرقابة القضائية وحدها أو جبانب الرقابة السياسية بشان لوائح الضرورة، 

  .اال حد هلأن فان التضارب بينهم حول مدى هذه الرقابة القضائية أو 
                                                             

سليمان حممد الطماوي، النظرية  ؛75انظر على سبيل املثال، حممود حافظ، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  -413
  .203عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص  ؛516العامة للقرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص 

   .93انظر على سبيل املثال، سامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع السابق، ص  -414
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ة ـــوسبب هذا التضارب يرجع إىل حد كبري إىل اخللط الناتج عن عدم التفرقة بني القوة القانوني
للعمل وطبيعته القانونية، خاصة فيما يتعلق بأساس الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، إذ 
ينبغي على الفقه أن يضع احلدود الفاصلة بني القوة القانونية والطبيعة القانونية باعتبارمها 

ما أمران خمتلفان، ذلك انه إذا كانت قوة العمل ترتبط كقاعدة عامة بطبيعته القانونية ، إال أ
ليسا متالزمان حتما، إذ يستطيع املؤسس الدستوري أن يعدل من القوة العادية للعمل اليت 
تتحدد على ضوء طبيعته القانونية كاستثناء من هذه القاعدة العامة نتيجة ظروف واعتبارات 

  .415"معينة يقدرها لذلك

القانونية العامة تنقسم من  فاألصل انه يف ظل مبدأ املشروعية، فان القواعد: "ليضيف قائال
ا القانونية إىل قواعد هلا قوة الدستور ومتنح أساسا للقواعد اليت يضعها املؤسس  حيث قو
الدستوري، وقواعد هلا قوة القانون ومتنح كقاعدة عامة للقواعد اليت يقررها املشرع الربملاين، مث 

السلطة التنفيذية، وبني هذه املراتب  قوة الالئحة اليت تلحق بالتشريعات الالئحية اليت تصدرها
القانونية الرئيسية، خيتلف الفقه حول حتديد القوة القانونية لباقي مصادر املشروعية، مثل 
ا مصادر غري مكتوبة  املبادئ القانونية العامة والقواعد العرفية ولعل مرد هذا اخلالف أ

ا   .اإللزامية للمشروعية، ومن مث وقع اخلالف حول مصدرها وأساس قو

واستثناء من هذا األصل، يستطيع املؤسس الدستوري أن يعلو بقوة لوائح الضرورة إىل قوة 
ا، كما انه يستطيع يف حاالت أخرى  القانون تقديرا منه خلطورة الظروف اإلستثنائية ومقتضيا

ا بعض قواعد القانون القائمة إىل قوة  الالئحة، أن يهبط مثال بقوة القانون اليت تتمتع 
بصدد القواعد القانونية  1958إلعتبارات حمددة، مثلما حدث يف فرنسا يف ظل دستور 

  .يف نطاق الالئحة 37السارية بعد صدور الدستور واليت دخلت طبقا للمادة 

                                                             
  .53لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع السابق، ص سامي مجال الدين،   - 415
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غري انه إذا كان للمؤسس الدستوري أن يعدل يف القوة القانونية للعمل اإلداري، فيعطيه مثال 
امت حالة الضرورة، فانه ال ميلك تعديل أو تغيري طبيعة العمل القانونية يف قوة القانون إذا ق

واستنادا إىل ذلك، فيتعني على الفقه عندما يقرر قيام الرقابة القضائية . أي ظروف كانت
على احد األعمال اإلدارية، أن يؤسس تلك الرقابة على الطبيعة القانونية للعمل، بغض النظر 

عمل يتمتع بقوته القانونية العادية أم بقوة استثنائية خاصة، ألن هذه عما إذا كان هذا ال
  .416"ائية ليس هلا أدىن تأثري على خضوع العمل للرقابة القضائية أم عدم خضوعه هلاناإلستث

األوامر املتخذة يف غياب  إخضاعفقد تباينت اآلراء حول  ،بالنسبة للفقه اجلزائري أما     
 417أمنيحيث جند كال من األسود حممد . إخضاعهاالربملان على الرقابة القضائية من عدم 

يصبغان على األوامر الصفة التشريعية من وقت صدورها مما جيعلها يف  418والسعيد بوشعري
   .عن الرقابة القضائية منأى

من الدستور  124متعنا يف نص املادة  إذا أننا: "أمني ويف هذا الصدد يقول األسود حممد    
جند املؤسس ) 142، فرقم املادة هو 2016حاليا أي على إثر تعديل الدستور يف سنة (

 إداريةال يعترب رئيس اجلمهورية يف هذه احلالة هيئة  أي" يشرع"الدستوري يستعمل عبارة 
تشريع إىل جانب الربملان بواسطة هيئة تشريعية متارس عملية اليعتربه  وإمنا إداريةتصدر قرارات 

  ".األوامر وبالتايل تكتسب هذه األخرية الصفة التشريعية مبجرد إصدارها

ملا كانت املؤسسة التنفيذية تتمتع باإلختصاص :"أما عن السعيد بوشعري فقد قال      
لس بواسطة أوامر    ة ـــــــالتشريعي ر تكتسب الصفةـــــــــ، فان هذه األوام...التشريعي إىل جانب ا

                                                             
.54سامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع السابق، ص  - 416  
.36أسود حممد أمني، املرجع السابق، ص  - 417  
لس الشعيب  - .343السابق، ص  الوطين، املرجعسعيد بوشعري، التشريع عن طريق األوامر وأثره على استقاللية ا 418 
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األوامر هي : "حيث أقرت بان 420وهذا ما أخذت به عقيلة خرباشي .419"مبجرد إصدارها
أعمال تشريعية ليس منذ موافقة الربملان عليها، بل من تاريخ اختاذها من طرف رئيس 

  ".اجلمهورية

األوامر  إخضاع إمكانيةسالف الذكر حول عدم الفقه اجلزائري  إليهذهب ما  أن إال     
الذي  421خالفة معمريحيث جند من بينهم . للرقابة القضائية، خالفهم فيه مجلة من الفقهاء

اخذ مبوقف الفقه الفرنسي بشان األوامر التفويضية، إذ اعترب أن األوامر الصادرة يف غياب 
ئية، أما بعد الربملان تعترب قرارات إدارية قبل موافقة الربملان عليها وبالتايل ختضع للرقابة القضا

  .موافقة الربملان عليها فتتحول إىل قوانني وعليه تتحصن من الرقابة القضائية

األوامر املتخذة يف غياب الربملان تعترب  أن: "مراد بدران بقولهاألستاذ يف ذلك  أيدهوقد       
بعد موافقة الربملان عليها  أمامتمتعة بقوة التشريع خاضعة للرقابة القضائية،  إداريةقرارات 
ا شان التشريعات الصادرة عن الربملان بكل ما يرتتب على ذلك  إىلفتتحول  تشريعات، شا

ة ـــــــــــانه ال جيوز يف هذه املرحلة الطعن فيها قضائيا وبالتايل ستبقى خاضعة لرقاب أيمن نتائج، 
لس الدستوري    .422"ما اخطر طبعا إذاا

وأكد على أن األوامر املتخذة من  423لى هذا اإلجتاه نصر الدين بن طيفوروقد سار ع      
قبل رئيس اجلمهورية يف غياب الربملان ال تكتسب الصفة التشريعية إال بعد موافقة الربملان 

                                                             
لس الشعيب الوطين، املرجع -419   .343السابق، ص  سعيد بوشعري، التشريع عن طريق األوامر وأثره على استقاللية ا

.15عقيلة خرباشي، التشريع عن طريق األوامر، املرجع السابق، ص  - 420  
421 - Cf. MAMERI  Kh, op.cit., p.110. 

.25السابق، ص من الدستور، املرجع  124مراد بدران، اإلختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية مبقتضى املادة  - 422  
.248و 247نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، ص  - 423  
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عليها، وقبل ذلك تكون جمرد قرارات إدارية مماثلة لسائر القرارات اليت يتخذها رئيس 
  .اختصاصاته التنظيمية وختضع بالتايل لرقابة القضاءاجلمهورية يف إطار 

وهو ذات ا ذهب إليه الرأي الثاين من الفقه اجلزائري األخذ مبفمن الضروري  ،إذن      
نؤكد على ما توصلنا إليه بالتايل و ، كما سبقت اإلشارة  الرأي الراجح يف كل من فرنسا ومصر

 ،املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف غياب الربملانعند حتديدنا للطبيعة القانونية لألوامر 
فهي  ،)املعيار العضوي(على أن هذه األوامر بالنظر إىل مصدرها وهو رئيس اجلمهورية 

قرارات إدارية تقبل الرقابة القضائية إىل حني عرضها على الربملان، فإذا وافق عليها هذا األخري 
أما إذا رفضها فتلغى لكن بأثر مباشر  .القضائية حتولت إىل قوانني وعليه تتحصن من الرقابة

محاية غري أنه،  .مل يبني لنا نطاق اإللغاء 142على اعتبار أن املؤسس الدستوري يف املادة 
 إذا أماهذه األوامر فنرجح اإللغاء ذو األثر املباشر عن الرجعي،  تنشئهاللحقوق اليت قد 

. ختضع للرقابة القضائية إداريةفتبقى قرارات سكت الربملان عنها حيث مل يبني موقفه منها 
  .حلقوق وحريات األفراد أكثرمحاية  من الرأيهلذا ذلك ملا و 

وذات  ومبا أن القضاء اجلزائري مل تكن له الفرصة إلبداء موقفه من األوامر الرئاسية       
، سبق واشرنا كماالشيء بالنسبة للقضاء الفرنسي ألن فرنسا مل تعرف هذا النوع من األوامر  

سنتطرق يف املطلب الثاين من هذا املبحث إىل موقف القضاء املصري من األوامر املتخذة يف ف
  .غياب الربملان
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  المطلب الثاني

   المصري موقف القضاء

  من إمكانية الرقابة القضائية على األوامر المتخذة في غياب البرلمان

من خالل تصديه املبكر لرقابة لوائح الضرورة يف املصري يتجلى موقف القضاء اإلداري       
) امللغى 1971من الدستور املصري لسنة  147املادة (احلقبة الزمنية اليت سكت الدستور 

القضاء حيث أن هذا اللوائح، هذه والنظام القانوين فيها عن تنظيم الرقابة القضائية على 
بعد إنشاء احملكمة إال انه ، لرقابتهاأكد على أحقيته وبالضبط حمكمة القضاء اإلداري قد 

الدستورية العليا يف مصر أصبحت األوامر أو ما تعرف بالقرارات بقوانني خترج من اختصاص 
  .اختصاص احملكمة الدستورية العلياالقضاء اإلداري وتدخل يف 

امللغى  1971دستور ظل لقد انتهى القضاء اإلداري املصري يف فعلى ذلك،  استنادا     
إىل أحقيته يف النظر يف األوامر الصادرة يف غياب الربملان، معتمدا على املعيار الشكلي حيث 

قبل عرضها على الربملان ألن هذا  اعتربها قرارات إدارية ميكن الطعن فيها باإللغاء أمامه
ليقفل الباب ، العرض بعد مدة من صدور هذه األوامر لن مينع من إخضاعها للرقابة القضائية

حكم القوانني بذلك تأخذ لعلى الربملان واقرها هذه األوامر عرضت  هذه الرقابة مىت ماأم
  .424وميتنع اإللغاء بالنسبة هلا

                                                             
بأن الرقابة الربملانية ال الذي قررت احملكمة  1952يونيو  30حكم حمكمة القضاء اإلداري يف يف هذا الصدد جند  - 424

انه ال حجة فيما تقوله احلكومة : "فيهميكن أن حتول دون إخضاع األوامر املتخذة يف غياب الربملان للرقابة القضائية، وقد جاء 
متنع من الرقابة من أن الرقابة على املرسوم بقانون هي رقابة سياسية أو برملانية ال مكان معها لرقابة قضائية، فالرقابة الربملانية ال 

القضائية ولكل من هاتني الرقابتني طبيعتهما وجماهلا وأثرها، فالرقابة الربملانية تنبسط على مالءمة التشريع من حيث موضوعه 
أما الرقابة القضائية فتنبسط على مشروعية . هل هو صاحل فيبقى  أو غري صاحل فيسقط من الوقت الذي ال يقره فيه الربملان

نون من حيث استيفائه لشروطه الدستورية هل استوىف هذه الشروط فيحكم بصحته أو مل يستوفها فيقضى بإلغائه املرسوم بقا
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 غياب يفباإلضافة إىل ذلك فان القضاء املصري قد ألغى العديد من األوامر املتخذة      
إذ ، املوضوعية أو الشكلية اختاذهاالربملان بعد التأكد من عدم احرتام مصدرها سواء لشروط 

، الذي قضت فيه بأن 1951يونيو  26جند حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف 
ختضع يف كل األحوال لرقابة القضاء اإلداري، وقد حبث  يف غياب الربملاناألوامر املتخذة 

الة القضاء املصري من خالل هذا احلكم على توافر أهم شرط موضوعي للتشريع بأوامر يف ح
   .425حالة الضرورةوهو إلزامية توافر غياب الربملان 

                                                                                                                                                                                         
ويعترب عندئذ باطال منذ صدوره، فالرقابة الربملانية رقابة مالءمة مردها إىل السلطة التقديرية للمشرع وأثرها سقوط املرسوم =

قضائية فرقابة مشروعية وأثرها زوال املرسوم بقانون مسحبا هذا الزوال إىل يوم أما الرقابة ال. بقانون من وقت عدم إقراره
موعة السنة  3لسنة  568انظر، القضية رقم  ".صدوره عبد  ، أوردها عبد الغين بسيوين1266، ص 568ق رقم  6ق، ا

  . 142و 141، ص 1996القضاء اإلداري، منشاة املعارف باإلسكندرية، مصر،   اهللا،
أما ومن خالل احلكمني املواليني فقد برز من خالهلما املعيار املعتمد عليه من قبل القضاء املصري للتفرقة بني األعمال    

ا قرارات إدارية قبل عرضها على الربملان وهو املعيار الشكلي، فاحلكم  التشريعية واإلدارية وبالتايل تكييف هذه األوامر على أ
وملا كان ال نزاع يف جواز املطالبة بإلغاء : "الذي جاء فيه 1954ديسمرب  22قضاء اإلداري يف حكم حمكمة الاألول هو 

املراسيم بقوانني، الصادرة من السلطة التنفيذية فيما بني دوري اإلنعقاد أو يف فرتة احلل، باعتبارها قرارات إدارية أخذا باملعيار 
رية، ومن مث كانت هذه احملكمة خمتصة بنظر الدعوى وبالتايل يكون هذا الدفع الشكلي يف التفريق بني القانون والقرارات اإلدا

موعة السنة  6لسنة  1807انظر، القضية رقم  ...".يف غري حمله متعينا رفضه ، أوردها 191، ص 130رقم  09ق، ا
  .  72الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع السابق، ص  لوائحسامي مجال الدين، 

إن القضاء اإلداري : "، وقد قررت احملكمة ما يلي1965جانفي  26حكم حمكمة القضاء اإلداري يف  واحلكم الثاين هو    
قد استقر على أن معيار التفرقة بني العمل التشريعي الذي خيرج عن اختصاصه وبني العمل اإلداري الذي يدخل يف صميم 

ذا الوصف هو  -عدا ما تعلق بأحكام السيادة-هذا اإلختصاص  معيار شكلي، فاألعمال التشريعية هي تلك اليت تصدر 
من السلطة التشريعية أو من اجلهة القائمة مبقتضى الدستور بشؤون التشريع، أما القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وان 

ا ال تعدو أن تك قرارات إدارية جيوز الطعن إال ون تناولت من حيث املوضوع مثة قواعد الئحية أو تنظيمية ذات صفة عامة فإ
 ، أوردها محدي482سنوات، ص  5وعة ق، جمم 16لسنة  957انظر، القضية رقم  ".فيها باإللغاء أمام القضاء اإلداري

  .107السابق، ص ياسني عكاشة، املرجع 

بان أعمال الضرورة ختضع يف مجيع األحوال : "الذي قضت فيه 1951يونيو  26حكم حمكمة القضاء اإلداري يف  -  425
لرقابة القضاء لريى ما إذا كانت أركان الضرورة متوافرة حىت تقوم حالة الضرورة وتنتفي املسؤولية فإذا مل تتوافر هذه األركان 
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أكد من جهة على إذ ، 1962افريل  14احملكمة اإلدارية العليا يف  قراروهو ما كرسه     
إخضاع األوامر للرقابة القضائية، ومن جهة أخرى على أن اختاذ احلكومة هلذا النوع من 

وهي تلك احلالة الواقعية أو القانونية اليت التشريع ال ميكن أن يستند إال حلالة الضرورة 
  . 426استدعت احلكومة التدخل

، فقد 1952يونيو  21والذي صدر يف  حملكمة القضاء املصرييف حكم آخر أما و     
أبطلت من خالله األمر املطعون فيه لعدم احرتامه للشروط الشكلية اليت توجب النصوص 

  .427هذه األوامر أو ما تعرف يف مصر باملراسيم بقوانني الختاذالقانونية املصرية ضرورة توافرها 

                                                                                                                                                                                         
إلدارة يف هذه احلالة موجبا للمسؤولية إذا كان عمال ماديا وباطال إذا كان فليست هناك ضرورة ويكون العمل الصادر من ا=

موعة السنة  5لسنة  587انظر، القضية رقم  ".قرارا إداريا أوردها سامي مجال الدين،  ،1099، ص 757ق رقم  5ق،  ا
  .   73الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع السابق، ص لوائح 

ال "حيث قررت أن  -426 ليست وال شك طليقة من كل ) أي سلطة التشريع أثناء غياب الربملان(سلطة احلكومة يف هذا ا
قيد بل ختضع ألصول وضوابط، فيجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إىل التدخل، وان يكون تصرف احلكومة الزما 

ن يكون رائد احلكومة يف هذا التصرف ابتغاء مصلحة عامة، ملواجهة هذه احلالة بوصفه الوسيلة الوحيدة ملواجهة املوقف، وا
، ص 61ق رقم  7ق، جمموعة أحكام السنة  5لسنة  958، 956انظر، القضية رقم  ...".وبذلك ختضع لرقابة القضاء

  .143و  142عبد اهللا، املرجع السابق، ص بسيوين  ، أوردها عبد الغين601

تأكدت احملكمة من خالله إذا كان املرسوم بقانون قد خالف   1952يونيو  21حكم حمكمة القضاء اإلداري يف  -427
كيفية إصدار اللوائح، ومثال ذلك ما تشرتطه قوانني جملس الدولة من ضرورة مراجعة قسم التشريع، وإال غدت الالئحة باطلة، 

التشريع مبجلس الدولة وفقا مل يعرض على قسم ...  1952لسنة  64أن املرسوم بقانون رقم : "وجاء يف القرار مايلي
لس، فيكون باطال من ناحية الشكل 35ألحكام املادة  موعة  6لسنة  1090انظر، القضية رقم  ".من قانون هذا ا ق، ا

؛ عبد 102، أوردها سامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع السابق، ص 587ق رقم  6السنة 
؛ فاروق عبد الرب، دور جملس الدولة املصري يف محاية احلقوق واحلريات 142بد اهللا، املرجع السابق، ص الغين بسيوين ع

  .542، ص 1988العامة، اجلزء األول، بدون دار نشر، مصر، 
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القرارات القضائية الصادرة عن حمكمة القضاء األحكام و من خالل هذه من مث، و       
، يتضح بان القضاء املصري قد اخذ باملعيار كمة اإلدارية العلياأو احمل اإلداري املصري

أي بالنظر إىل مصدر  ،والعمل اإلداري الشكلي أو العضوي يف التمييز بني العمل التشريعي
ذا أكد على أحقيته يف رقابة القرارات بقوانني أو األوامر املتخذة  العمل وليس مضمونه، و

  .من قبل رئيس اجلمهورية يف غياب الربملان إىل حني إنشاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر

قررت حمكمة القضاء اإلداري  مصر، على أنه بعد إنشاء احملكمة الدستورية العليا يف     
 29بشان رقابة لوائح الضرورة يف غياب الربملان يف حكمها الصادر يف  هذه احملكمةأحقية 
لسنة  23القرار املطعون فيه وهو القرار اجلمهوري بقانون رقم  إن: "بقوهلا 1979ماي 

يف شان جملس الشعب، هذا  1972لسنة  38القانون رقم  أحكامبتعديل بعض  1979
القرار اجلمهوري وان كانت السوابق القضائية تؤيد القول بان القرارات اجلمهورية بقوانني هي 

وهذا هو القضاء (لدولة حلني عرضها على الربملان جملس ا أمامجيوز الطعن فيها  إداريةقرارات 
هذه القرارات الرقابة القضائية على  أن إال) الدستورية العلياالقدمي املستقر قبل إنشاء احملكمة 

عدم مطابقته للقوانني العادية  أوتبحث يف القرار بقانون من وجهة مطابقته  أن أىبتتبقوانني 
الصادرة من السلطة التشريعية، ألن هذا املرسوم له قوة القانون بنص الدستور فيكون قادرا 

ا  أساسالفتها، ومن مث متتنع حماسبته على على تعديل تلك القوانني وخم مكانته اليت زوده 
تلك الرقابة  أنالدستور، مبعىن  بأحكاممن التزامه  التأكدالدستور لتنحصر الرقابة عليه يف 

  .هي من قبيل الرقابة الدستورية املباشرة

القضاء املصري يف احلقبة موقعها من تاريخ املشار إليها ة ــــــــــــوقد كان للسوابق القضائي    
) امللغى 1971دستور مصر لسنة (الزمنية اليت صاحبت سكوت الدستور القائم آنذاك 

على دستورية القوانني، حبيث كانت رقابة القضاء  الساري يف تنظيم الرقابة والنظام القانوين
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يف  ةري الدستورياإلداري تتسع لرقابة دستورية القوانني عن طريق اإلمتناع عن تطبيق القانون غ
حمكمة مستقلة ختتص دون غريها بالفصل يف دستورية  إنشاءبعد  أماالقضية املعروضة، 

اص ـــا خترج من اختصــــــــرارات بقوانني من حيث دستوريتهـــــــــــن على هذه القــــالقوانني فان الطع
  .428"حمكمة القضاء اإلداري

لدستورية العليا يف مصر صاحبة الوالية العامة يف بناء على ما سبق، أصبحت احملكمة ا     
إذ جند يف هذا الصدد . الرقابة على األوامر أو املراسيم بقوانني الصادرة يف غياب الربملان

 44خبصوص القرار اجلمهوري رقم ، 4/5/1985ق الصادر يف  2لسنة  28رقم حكمها 
والذي قضى  الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قوانني األحوال الشخصية، 1979لسنة 

من  147بعدم دستورية هذا القرار لعدم توافر حالة الضرورة اليت يتطلبها نص املادة 
                                                             

 ق، أورده مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة، املرجع 33لسنة  1193انظر، القضية رقم  -428
وهو أحقية احملكمة الدستورية العليا يف رقابة األوامر املتخذة يف غياب نفس املبدأ إضافة إىل ذلك، ف. 438ص السابق، 
من  147القرارات بقوانني الصادرة استنادا إىل املادة : "يف حكم آخر هلا جاء فيه أن حمكمة القضاء اإلداريقررته الربملان، 

الدستور ال ختتص حمكمة القضاء اإلداري بنظر الطعن فيها، النظر يف الطعن يف هذه القرارات بقوانني يكون من اختصاص 
ما صدرا  1981لسنة  156و 154ومن حيث أن القرارين بالقانونني رقمي  .احملكمة الدستورية العليا تأسيسا على أ

حسبما قال ) حالة الضرورةمتعلقة بالقرارات بقوانني الصادرة يف ( 74من الدستور وليس املادة  147مستندين إىل املادة 
لس وأصبحا قانونني  147املدعون وقد مت عرضهما على جملس الشعب خالل املدة احملددة يف املادة  من الدستور واقرمها ا

من  25ووالية احملكمة ال تتسع للنظر يف الطعن فيهما حيث ينعقد هذا اإلختصاص للمحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 
ومن حيث أن القرارين بالقانونني املشار إليهما عرضا على جملس الشعب خالل املدة احملددة  .1979لسنة  48القانون رقم 

ما شان القوانني العادية اليت يوافق  من الدستور سالفة الذكر 147يف املادة  ذا اإلقرار يصبحان قانونني شا لس، و واقرمها ا
ومن مث يدخل يف النظر فيهما يف اختصاص احملكمة الدستورية العليا . عليها جملس الشعب طبقا لسلطته األصلية يف التشريع

بشان احملكمة املذكورة وملا كان  1979لسنة  48ون رقم من القان 25من الدستور واملادة  17دون غريها عمال حبكم املادة 
ما وليس مبناسبة نزاع ختتص به حمكمة القضاء اإلداري  الطعن املاثل قد انصب على القرارين بالقانونني املشار إليهما ذا

انظر، القضية  ".قبولهتستلزم تطبيقهما فان الطعن خيرج عن اختصاص هذه احملكمة ويكون الدفع بذلك يف حمله قانونا متعينا 
  .253ق، أورده محدي ياسني عكاشة، املرجع السابق، ص  35لسنة  1323رقم 
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يف  2/1/1999بتاريخ  إلقراروهو ذات األمر الذي دفع بنفس احملكمة إىل ا .429الدستور
لسنة  154رقم بعدم دستورية القرار اجلمهوري بقانون ق،  18لسنة  15حكمها رقم 

من قانون محاية القيم من العيب  34الصادر بشأن إضافة بند جديد إىل املادة  1981
، وذلك لعدم توافر حالة الضرورة اليت تستدعي 1980لسنة  95الصادر بالقانون رقم 

  .430تدخال من رئيس اجلمهورية

أحكام احملكمة الدستورية العليا مؤكدة من جهة على حقها يف الرقابة ذلك لتتواىل بعد      
  ة ـــــالالزمرام للشروط الدستورية ــــــر الصادرة دون احتـر ومن جهة أخرى ملغية لألوامــعلى األوام

                                                             
إن األسباب اليت استندت إليها احلكومة يف التعجيل يف إصدار القرار بقانون رقم : "احلكم مايليهذا جاء يف حيثيات  - 429
ورقم  1920لسنة  25إن القوانني رقم (يف غيبة جملس الشعب تتمثل فيما أوردته املذكرة اإليضاحية من  1979لسنة  44
تمع   50ورمها قرابة اخلاصني ببعض أحكام األحوال الشخصية قد مضى على صد 1929لسنة  25 عاما طرا فيها على ا

تمع املصري وذلك يف ... كثري من التغيري املادي واألديب  مما دعا إىل البحث عن أحكام األحوال اليت استجدت يف حياة ا
ال ملا كان ذلك وكانت األسباب سالفة البيان وحاصلها جمرد الرغبة يف تعديل قوانني األحو ...) نطاق نصوص الشريعة

ا  وإن جاز أن تندرج يف جمال البواعث واألهداف اليت تدعو سلطة التشريع ... الشخصية بعد أن طال األمر على العمل 
من الدستور ذلك  147األصلية إىل سن قواعد قانونية جديدة إال انه ال تتحقق هلا الضوابط املقررة يف الفقرة األوىل من املادة 

ا رخصة أن تلك األسباب تفيد انه مل  يطرأ خالل غيبة جملس الشعب ظرف معني ميكن أن تتوافر معه تلك احلالة اليت تصل 
انظر، سليمان  .يكون مشوبا مبخالفة الدستور... 1979لسنة  44ومن مث فان القرار بقانون رقم ... التشريع اإلستثنائية 

  .482 ، ص1988 دار الفكر العريب، مصر،حممد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة األوىل، 
 1981لسنة  154السبب الذي حدا برئيس اجلمهورية إلصدار القرار بقانون رقم  إن: "لقد تضمن هذا القرار مايلي - 430

ال يشكل بذاته  1980لسنة  95من قانون محاية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم  34بإضافة بند جديد إىل املادة 
من الدستور، فإن هذا القرار  147رة تدعو رئيس اجلمهورية إىل مباشرة سلطته التشريعية االستثنائية املقررة باملادة حالة ضرو 

انظر، سامي مجال . "ا، يكون مشوبًا مبخالفة الدستوروقد صدر استناداً إىل هذه املادة وعلى خالف األوضاع املقررة فيه
  .116 ، ص2008منشاة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  الدين، القضاء اإلداري، الطبعة األوىل،
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  .431الختاذها

للرقابة  غياب الربملانالفقه قد أكد على ضرورة إخضاع األوامر املتخذة يف ذا يكون      
هذا املعيار الذي  ،القضائية باعتبارها الضمانة األكثر فاعلية اعتمادا على املعيار الشكلي

من كرس و  القضاء املصري سواء حمكمة القضاء اإلداري أو احملكمة الدستورية العليااخذ به 
توافرها إلصدارها  احرتام هذه األوامر للشروط الواجببالتأكد من  حقه يف الرقابة،خالله 

ا القضاء اإلداري اجلزائري حىت ال تفلت هذه  وأمهها شرط الضرورة، واليت نأمل أن يعتد 
  .األوامر من الرقابة القضائية محاية للحقوق واحلريات اليت قد تطاهلا األوامر

أما عن إمكانية الرقابة القضائية على األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف احلالة      
  .اإلستثنائية فسنخصص هلا املبحث املتبقي من هذا الفصل

  

  
                                                             

والذي أكدت من خالله أحقيتها يف رقابة  6/1/2001حكم احملكمة الدستورية العليا بتاريخ انظر يف هذا الصدد،  -431
املصري لسنة  من الدستور 147شروط اختاذ القرارات بالقوانني أو األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية استنادا لنص املادة 

وحيث أن املستفاد من هذا النص أن الدستور وإن جعل لرئيس اجلمهورية : "، وقد نص هذا احلكم على مايليامللغى 1971
اختصاصا يف إصدار قرارات تكون هلا قوة القانون ويف غيبة جملس الشعب إال أنه رسم هلذا اإلختصاص اإلستثنائي حدودا 

ية منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل مبآل ما قد يصدر من قرارات استنادا إليه ضيقة تفرضها طبيعتها اإلستثنائ
أن يكون جملس الشعب غائبا وان تطرأ خالل هذه الغيبة ظروف تتوافر فيها حالة الضرورة اليت تسوغ لرئيس ... فاوجب 

لس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه اجلمهورية سرعة مواجهتها بتدابري ال حتتمل التأخري إىل حني انعقاد جم
السلطة وعلة تقديرها وإذا كان الدستور يتطلب هذين الشرطني ملمارسة ذلك اإلختصاص التشريعي اإلستثنائي فإن رقابة 

تد الرقابة أيضا كما مت... للتحقق من قيامهما باعتبارمها من الضوابط املقررة يف الدستور  إليهمااحملكمة الدستورية العليا متتد 
للتحقق من سالمة اإلجراءات واحرتام املواعيد اليت تطلبها الدستور يف عرض تلك القرارات على جملس الشعب للنظر يف 
إقرارها أو عالج آثارها وذلك حىت ال يتحول هذا اإلختصاص التشريعي اإلستثنائي إىل سلطة تشريعية كاملة مطلقة ال قيد 

الوفاء مران، ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة يف بعض النظم الدستورية، الطبعة األوىل، مكتبة انظر، علي سعد ع ".عليها
  .437، ص 2016اإلسكندرية، مصر، القانونية، 
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  المبحث الثاني

  مدى إمكانية الرقابة القضائية على األوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائية 

من الدستور الفرنسي  16املادة  إىليصدر قرار تعسفي باللجوء  أنملا كان من احملتمل       
هذا القرار للرقابة  إخضاع إمكانيةواملتعلقة باإلعالن عن احلالة اإلستثنائية، ثار التساؤل عن 

بان قرار الرئيس باللجوء  432ويف هذا الصدد سلم الفقه الفرنسي يف جمموعه. خاصة القضائية
السيادة باعتباره من القرارات اليت متس العالقة بني الربملان  أعمالمن  هو 16املادة  إىل

  . 433قضائية أمواحلكومة، وبالتايل فال خيضع ألية رقابة سواء كانت رقابة سياسية 

، ويقرر وحده يف هذا 16رئيس الدولة يقدر وحده استخدام املادة  أنهكذا قرر الفقه      
وحده من يقع عليه عبء  فانه ،املهمة املوكولة للرئيسألنه نظرا ألمهية ، املوضوع بكل حرية

لة وهو وحده الذي حيمل صفة حامي اإلستقالل الوطين وسالمة ضمان استمرار الدو 
  .األراضي واحرتام املعاهدات واإلتفاقيات الدولية

                                                             
432 - Cf. LAMARQUE J, op.cit., p.623; DUVERGER  M. La vie république, 4 éd, L.G.D.J, 
Paris, 1968, p.56; LEROY  P. L’organisation constitutionnelle et les crises, L.G.D.J, Paris, 
1966, p.194; BATAILLER F. Le conseil d’état juge constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 1966, 
p.77. 

   :ه هذا التكييف على احلجج التاليةولقد استند الفقه الفرنسي لتبني - 433

اجلمهورية مبمارسة أعمال مبفرده، حبيث ال حيتاج يف ذلك إىل قد خص رئيس  1958إن الدستور الفرنسي لسنة  -1
وما دام أن األمر كذلك، فإن تلك األعمال ال ميكن اعتبارها إدارية، لذلك فهي ال ختضع  .توقيع الوزير األول أو الوزير املختص

  .فيها أحداليت متكنه من إصدار قرارات ال يشاركه  16لرقابة القضاء ومن بني تلك األعمال املادة 
هو دور سياسي، وبالتايل فهو ال يعد سلطة إدارية  16إن الدور الذي يقوم به رئيس اجلمهورية عند جلوئه إىل املادة  -2

  .بل سلطة سياسية مستقلة متاما، وهو ما يضفي على قرار اللجوء إىل تلك املادة طابعا سياسيا
Cf. DUPORT J. Le rôle administratif du Président de la République en France depuis 1875, 
tome 1, L.G.D.J., Paris, 1976, pp.. 123-192. 
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 املادة إىلحول قرار اللجوء  رأيهيعلن  أن ،جيتمع أن أمكن إذاال جيوز للربملان  ،من مث     
السيادة اليت تعدل من اختصاصات  أعمالكما ال جيوز للقضاء ذلك باعتباره من   .16

الدستور ال يلزم جملس  أنالسلطات الدستورية يف عالقات كل منها باألخرى، فبالرغم من 
سكوت الدستور يفسر ضمنيا بواسطة  أن إاليعلن اختصاصه مبراقبة قرار اللجوء،  أنالدولة 

لس الدولة، وبالتايل فان عدم اختصاصه  املبادئ العامة اليت تنظم اإلختصاص القضائي 
   .نظرية عمل السيادة عمالإينتج عن 

الفقه يف اعتبار قرار الرئيس  رأيقد اعتنق القضاء اإلداري الفرنسي بسهولة مطلقة ل      
 1962مارس  2من أعمال السيادة، وكان ذلك يف قراره الصادر يف  16باللجوء إىل املادة 

، حيث قضى صراحة وألول مرة بان قرار  Rubin de Servens et autresيف قضية 
له خصيصة عمل السيادة ومن مث فليس له أن يفحص  16الرئيس باللجوء إىل املادة 

  .434يراقب مدة تطبيقه أو أنيته مشروع

                                                             
للرقابة القضائية على  خضععدم خضوع هذا القرار للرقابة على املشروعية، إال انه  وجتدر اإلشارة إىل أنه وبالرغم من -434

الوجود، وهي رقابة يفرضها القضاء على األعمال اليت هلا قيمة تشريعية للتأكد من الوجود املادي للعمل، وهو ما حتقق فعال 
فقد مارست حمكمة النقض الفرنسية هذه الرقابة يف حكمها الصادر يف  .1961عام  16بصدد قرار الرئيس اللجوء إىل املادة 

املنشور يف  1961افريل  23قرار الرئيس يف : "كان نتيجة  16، حيث قضت بان اللجوء إىل املادة 1961أغسطس  21
لس الدستوري الذي نشر رأيه  الس النيابية، وكذا ا اجلريدة الرمسية والذي صدر بعد اإلستشارة الرمسية للوزير األول ولرؤساء ا

كما مارس جملس ".حتققت جمتمعة قد 16وط اليت تطلبها الدستور لتطبيق املادة املسبب أيضا يف اجلريدة الرمسية، يفيد أن الشر 
لس أن1962مارس  02الدولة نفس الرقابة يف حكمه الصادر يف  رئيس اجلمهورية قد اصدر قراره يف : "، حيث أعلن ا

  ".بعد اإلستشارة الرمسية 1961افريل  23

ا القرار يف نطاق الرقابة على الوجود ولكنه مل يكتف يف هذا الصدد بالرقابة وهكذا فان القضاء الفرنسي مل يرتدد يف فحص هذ
على الوجود املادي، كما يفعل دائما بالنسبة للقوانني، وإمنا جتاوز ذلك إىل الرقابة على الوجود القانوين، بان فحص مدى توافر 

، وهو أمر يعتربه البعض انه مل يسبق وان حتقق، 16ة الشروط الشكلية اليت استلزمها الدستور إلصدار قرار اللجوء إىل املاد
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على نفس  435فقد سارت أغلبية فقهائهاامللغى،  1971أما يف مصر ويف ظل دستور       
من الدستور عمال من  74436قرار تطبيق املادة  واالنهج السابق للفقه الفرنسي، حيث اعترب 

رفض اجلانب اآلخر من إال انه وباملقابل فقد . عمال السيادة ال يقبل بالتايل الرقابة القضائيةأ
إصباغ صفة عمل السيادة على قرار رئيس اجلمهورية  437الفقه املصري وهم ميثلون األقلية

باللجوء إىل نفس املادة، واعتربوه جمرد قرار إداري صادر عن سلطة إدارية، خيضع للرقابة 
  .القضائية

ى توافر الظروف اعرتف حبقه يف الرقابة على مداملصري القضاء اإلداري ف وبدوره      
 إحدىاليت تعد هذه املادة الضرورة  أركانباعتبارها ركنا من  74املادة  إىلاإلستثنائية للجوء 

ا  1982فرباير  11، كما قضت حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف تطبيقا
هذا  أكدحيث  1981سبتمرب  26بصدد املتحفظ عليهم بقرار رئيس اجلمهورية بتاريخ 

منوط بتوافر خطر حال، ال خطر زال، فال تتوافر حالة  74املادة  إىلاإلستناد  أناحلكم 

                                                                                                                                                                                         
سامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة  .لكنه يشري إىل اإلبتداع الذي يتميز به القضاء يف السنوات األخرية=

   .145 -144القضائية، املرجع السابق، ص 
.220حيي اجلمل، املرجع السابق، ص ؛ 766حممد فؤاد مهنا، املرجع السابق، ص  :نذكر من بني هؤالء -435  
 لرئيس اجلمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة: "مايلي 1971من الدستور املصري لسنة  74كانت تتضمن املادة   -436

أو سالمة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ اإلجراءات السريعة ملواجهة هذا  الوطنية 
  ".اخلطر، ويوجه بيانا للشعب، وجيري اإلستفتاء على ما اختذه من إجراءات خالل ستني يوما من اختاذها

من إمكانية إختاذ رئيس اجلمهورية للوائح الضرورة، مل يتض 2014جتدر اإلشارة بأن الدستور املصري احلايل لسنة  هعلى أن
وحسنا فعل ملا قد ينجر عن تطبيق هذه املادة من تأثري على . منه 74واليت كان يعرفها الدستور املصري السابق يف نص املادة 

  .احلقوق واحلريات العامة
وقد سار على هذا اإلجتاه،                                          ؛147لسابق، سامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع ا -437

  .283عبد السالم، املرجع السابق، ص عبد العظيم 
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. القواعد القانونية املقررة للظروف العادية إىلكان ميكن لدفع اخلطر اإللتجاء   إذاالضرورة 
 . 438السابق باملبدأ عماالإسالف الذكر  ر الرئيسوقف تنفيذ قرا إىلوانتهت احملكمة 

ذا يكون القضاء املصري قد استبعد فكرة       السلطة التقديرية من  أوالسيادة  أعمالو
من الدستور، سعيا منه حلماية حقيقية وجدية  74املادة  إىلنطاق الرقابة على قرار اللجوء 

أقلية  أبداهالقضاء املصري اإلداري قد اتفق مع ما  فيكون بذلك .حلقوق وحريات األفراد
من الدستور  74املادة  إىلقرار رئيس اجلمهورية اللجوء  إخضاعن ضرورة الفقه املصري م
   .للرقابة القضائية

أما عن الفقه اجلزائري، فاملالحظ بان القلة اليت تعرضت للطبيعة القانونية لقرار رئيس      
 سالف الذكر والذي سار عليه كلة اإلستثنائية قد اعتنقت النهج اجلمهورية اإلعالن عن احلال

من الفقه والقضاء الفرنسي باعتبار قرار اإلعالن عمال من أعمال السيادة، ال خيضع للرقابة 
  .439القضائية

قد وحىت القضاء ممثال يف جملس الدولة الفرنسي، ولكن على الرغم من أن أغلبية الفقهاء     
ذهبوا إىل القول بعدم إمكانية الرقابة القضائية على قرار رئيس اجلمهورية باللجوء إىل احلالة 

فالبد من العدول عن هذا الرأي ألن رئيس اجلمهورية وأثناء إختاذه لقرار اإلعالن اإلستثنائية، 
عن  عن احلالة اإلستثنائية قد يطال حقوق وحريات األفراد، بل األكثر من ذلك قد حييد

بإلغائه وذلك يكون من قبل القاضي جيب أن مواجهة هذا اإلحنراف لذا فاملصلحة العامة، 
  .هلذا القرار املعيب

                                                             
.146 ص سامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع السابق، - 438  
:راجع يف ذلك - 439  

- Cf. DUBOIS  J.M et ETIEN R, op.cit., p. 503; Cf. GHAOUTI S et ETIEN B, op.cit., p. 
715; Cf. MAHIOU A, op.cit., p. 170; 

.33مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص  -  
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االت مبا فيها       وملا كان بإمكان رئيس اجلمهورية التدخل يف احلالة اإلستثنائية يف كل ا
ال التشريعي،  يف األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية  إخضاعمعرفتنا إلمكانية  إنفا

من هذه الرقابة  يتطلب منا تبيان موقف كل من الفقه والقضاءسللرقابة القضائية، هذه احلالة 
    .على هذا النوع من األوامر

  المطلب األول

  من إمكانية الرقابة القضائية على األوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائية موقف الفقه

إن حتديد موقف الفقه من إمكانية الرقابة القضائية على األوامر املتخذة يف احلالة       
الفرنسي املقارن ممثال يف الفقه يف هذا املطلب إىل رأي الفقه  يتطلب منا التطرقساإلستثنائية، 

   .اجلزائريرأي الفقه  مث ،املصرينظريه و 

  الفرع األول

  المقارنموقف الفقه 

لقد انقسم الفقه الفرنسي بصدد تبيانه إلمكانية الرقابة القضائية على اإلجراءات       
  :، وذلك على النحو اآليتمن الدستور الفرنسي 16املتخذة أثناء العمل باملادة 

قرارات من  16املادة  إىلاعترب هذا اإلجتاه قرارات الرئيس املتخذة بعد اللجوء  :اإلجتاه األول
هلذا  إستنادا .من القانون نفسه أعلىنوع خاص، تنشئ طبقة جديدة من األعمال القانونية 

  . 440فإذا كان القانون ال يقبل الرقابة القضائية فكيف بفئة أعلى من القانون تقبل هذه الرقابة

  ألن األخذ به معناه اإلعرتاف بوجود سلطة عليا  ،أحدولن يؤيده إن هذا الرأي مل يؤيده      

                                                             
440 - Cf. PRELOT  M, op.cit., p.650 ;  VOISSET M, op.cit., p.265. 
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مل ينشئها الدستور، وهي تسمو على باقي سلطات الدولة اليت أنشأها الدستور، وهذا ما 
  .يتناقض متاما مع املبادئ العامة الدستورية، واملشروعية

 16املادة اعتبار األوامر املتخذة يف ظل تطبيق  إىلهذا اإلجتاه  أصحابذهب  :اإلجتاه الثاين
رئيس اجلمهورية يف ظل هذا النظام اإلستثنائي ميارس  أن إىلتشريعية وذلك استنادا  أعماال

ا  فان هذه ذا  .441ميلكها باملعىن الفين الدقيق أوالوظيفة التشريعية، وان كان ال ينفرد 
  .األوامر ال ميكن طبقا هلذا الرأي إخضاعها للرقابة القضائية

 16يذهب هذا اإلجتاه إىل أن كافة إجراءات الرئيس الصادرة وفقا للمادة  :اإلجتاه الثالث
ا تصدر يف ظروف استثنائية  تعترب أعماال إدارية بطبيعتها لصدورها من سلطة إدارية ولكو
ذه األعمال يف جمال القانون ومن مث يكون هلا قوة  خاصة، فلهذه السلطة حق التدخل 

جملس الدولة حتت قيد واحد هو  لرقابة املشروعية من جانبوعليه، جيب إخضاعها . القانون
  .442يفحصها طبقا لقواعد املشروعية اإلستثنائية وليست قواعد املشروعية العادية أن

، 16جانب من الفقه إىل اإلعرتاف بالطبيعة اإلدارية إلجراءات املادة اجته  :اإلجتاه الرابع
اإلجراءات ليست أعماال إدارية عادية وإمنا هي من ولكنهم قرروا يف نفس الوقت أن هذه 

إلختصاص العادي لهي جمرد توسيع  16على الرغم من أن آثار املادة ، قبيل أعمال السيادة
لرئيس اجلمهورية دون تغيري يف طبيعة السلطات اليت ميارسها، إال أن األخذ بذلك يتعارض 

مما يتعني اعتبار هذه القرارات طائفة  16 مع روح الديكتاتورية املؤقتة اليت تنظمها املادة
 .443مستقلة من أعمال السيادة  غري قابلة للرقابة القضائية

                                                             
441 - Cf. VEDEL G, op.cit., pp. 36-37; HAMON  L, op.cit., p. 663.  
442 - Cf. ODENT R, op.cit., p.148; Cf. COLLIARD  C-A, op.cit., p.129; Cf. BURDEAU G, 
op.cit., p.634; Cf. AUBY  J-M et DRAGO R, op.cit., p.46.  
443 - Cf. RIVERO  J, op.cit., p. 64. 
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الرقابة القضائية من عدمها على  إمكانيةأما عن الفقه املصري فقد اختلفت آراؤه حول      
فقهاء مصر كان منطلقهم  أغلبيةاإلجراءات املتخذة يف احلالة اإلستثنائية، لكن املالحظ بان 

ما عدا آخر اجتاه امتاز به جانب من الفقه  ،سابقة الذكراإلجتاهات الفقهية الفرنسية بعض 
  .وخرج مبوجبه عن اإلجتاهات الفقهية الفرنسية املصري

 أناإلجتاه الثالث للفقه الفرنسي، واعتربوا  أيدوا 444الرأيهذا  أصحاب: اإلجتاه األول
مبا فيها لوائح الضرورة هي  74األعمال املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية طبقا لنص املادة 

الرأي من ضمانة حلماية احلريات ملا هلذا  ،إداريةبطبيعتها لصدورها من سلطة  إدارية أعمال
هذه املادة وذلك مبطابقتها للشروط  إجراءاتيكون للقضاء فحص مشروعية  العامة، حبيث

ا الدستور ملمارسة هذه السلطة وفحص الظروف اليت تربر خمالفة قواعد اليت فرضه
  .أيضااإلختصاص يف الظروف العادية، عالوة على مطابقتها للمبادئ القانونية العامة 

الرابع للفقه الفرنسي،  الرأي إليهما ذهب  إىل 445هذا اإلجتاه أصحابذهب : اإلجتاه الثاين
ميثل منوذجا ال شبهة  الشأنيف هذا  إجراءاتما يتخذه رئيس اجلمهورية من  أنحيث اعتربوا 

رئيس  أن أساسفيه ألعمال السيادة، ومن مث ال خيضع يف ممارسته لرقابة القضاء، وذلك على 
  .إداريةاجلمهورية حني يصدر هذه القرارات يصدرها بوصفه سلطة حكومية ال 

  ق ــــــــــة عند تطبيــــــــوا إىل انه ليس لرئيس اجلمهوريـــذهب 446اهـــأصحاب هذا اإلجت: اإلجتاه الثالث

                                                             
سامي مجال الدين،  ؛285عبد العظيم عبد السالم، املرجع السابق، ص  ؛64امحد مدحت علي، املرجع السابق، ص  -444

   .205لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، املرجع السابق، ص 
فؤاد مهنا، املرجع السابق،  ؛173املرجع السابق، ص  مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، طعيمة اجلرف، -445
   .220السابق، ص حيي اجلمل، املرجع  ؛731ص 
ص  ،1980مصر، منشاة املعارف، اإلسكندرية، ، )1971دستور (الدستوري املصري  انظر، سعد عصفور، النظام -446
87.   
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سوى أن يتخذ اإلجراءات السريعة واليت ال تعين سوى التدابري واخلطوات  74املادة 
واإلحتياطات واألعمال اإلدارية واملادية وغريها مما يدخل بطبيعته يف اختصاص السلطة 

مبوجب  ال اإلجراءات التشريعية اليت يتدخل مبوجبها يف اختصاص السلطة التشريعية التنفيذية
" اإلجراءات"، ألن املؤسس الدستوري كان حريصا على استعمال مصطلح قرارات بقوانني

من الدستور  147الذي استعمل يف املادة " القوانني"وهو اصطالح خمتلف عن اصطالح 
شاملة  74فلو أراد أن جيعل املادة  .)غيبة جملس الشعب املصري املتعلقة باألوامر املتخذة يف(

  .إصدار قرارات هلا قوة القانون لنص صراحة على ذلك أسوة بالنصوص األخرى

  انيالفرع الث

  موقف الفقه الجزائري

األوامر املتخذة  إخضاع إمكانيةحول مدى  ت آراؤهالفقه اجلزائري هو اآلخر اختلف إن     
  .، ويف هذا الصدد وجدنا ثالثة اجتاهاتيف احلالة اإلستثائية للرقابة القضائية

إىل اعتبار القرارات اليت يتخذها رئيس  447أصحاب هذا اإلجتاه دعوي: اإلجتاه األول
من أعمال احلكومة اليت ال ختضع  اللجوء إىل احلالة اإلستثنائية اجلمهورية استنادا إىل قرار

  .للرقابة القضائية، ألن رئيس اجلمهورية ميارسها باعتباره صاحب السيادة

إىل أن األوامر اليت يصدرها رئيس اجلمهورية أثناء احلالة  448ذهب هذا الرأي: اإلجتاه الثاين
يلزم رئيس مل  142ألن املؤسس الدستوري اجلزائري يف املادة  اإلستثنائية تعترب تشريعا

  .هات، وبالتايل لن يكون يف استطاعة القضاء مراقباجلمهورية بعرضها على الربملان

                                                             
.33مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص  -447   

.279نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، ص  - 448  
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فاعتربوا األوامر املتخذة من طرف رئيس  449أما أصحاب هذا اإلجتاه: اإلجتاه الثالث
إدارية تقبل بالتايل الرقابة نظرا لصدورها من هيئة  إداريةاجلمهورية يف احلالة اإلستثائية قرارات 

  .القضائية

أو اجلزائري ) فرنسي ومصري(سواء املقارن جانب من الفقه  إليهفان ما ذهب عليه، و       
تقبل  إداريةاعتبار األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية يف احلالة اإلستثنائية قرارات  إىل

هذه األوامر للرقابة  إخضاع، ألن عدم يف اجلزائر باإلتباع وأجدر أوىلالرقابة القضائية 
كان اخلطر قد حلق الربملان يف حد ذاته،   إذاالقضائية ويف ظل انعدام الرقابة الربملانية خاصة 

 إخطارقيد كانت  األ، األخري للدستورتعديل الخاصة قبل وعدم فعالية الرقابة الدستورية 
احلريات العامة أثناء احلقوق و سيجعل  همن 166الشخصيات احملددة يف املادة  إحدىمن 

   .هذه احلالة معرضة لكل أصناف اإلنتهاكات

اقد كيفنا األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية على  أنناذلك فمادام  إىلباإلضافة       أ
من القانون  9من الدستور واملادة  161هذه القرارات طبقا لنص املادة  أنومبا  إداريةقرارات 

جملس الدولة  أماما تقبل الرقابة القضائية خاصة .م.ا.من ق 901واملادة  01- 98العضوي 
مركزية وبالضبط هي رئيس اجلمهورية،  إداريةهذه األوامر صادرة عن سلطة  أنعلى اعتبار 

ملا فيها من ضمانة أكثر حلماية حقوق  بالتايل فال يوجد ما مينع هذه الرقابة على األوامر
  .وحريات األفراد

موقف القضاء من األوامر املتخذة من قبل  هو موقف الفقه، لكن فما هوإذا كان هذا       
  ؟اجلمهورية يف احلالة اإلستثنائيةرئيس 

                                                             
.40ص  من الدستور، املرجع السابق، 124لرئيس اجلمهورية مبقتضى املادة  مراد بدران، اإلختصاص التشريعي - 449  
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  المطلب الثاني

  من إمكانية الرقابة القضائية  موقف القضاء 

  على األوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائية

على أعمال اإلدارة تعد أفضل  فان الرقابة القضائية ،وكما هو معلومكما سبق واشرنا        
صور الرقابة وأكثرها جدوى وأمهية، وذلك نظرا إلمتامها بواسطة جهاز يتمتع باإلستقالل 

  .واحليدة

وعليه، فكيف كان موقف كل من القضاء اإلداري الفرنسي واملصري من األوامر املتخذة      
من  74فرنسي وكذا املادة من الدستور ال 16من قبل رئيس اجلمهورية تطبيقا لنص املادة 

  ؟1971لسنة امللغى الدستور املصري 

اجلزائر عرفت احلالة اإلستثنائية يف ظل الرئيس بن بلة وذلك عندما  أنعلى الرغم من       
، على اثر التمرد 1963 أكتوبر 03بتاريخ  1963من دستور  59عن تطبيق املادة  أعلن

انه ال ميكننا احلديث عن الطبيعة  إالالعسكري الذي قاده كل من آيت امحد وحمند بلحاج، 
أية بالرقابة  إمكانيةواليت تبني لنا وكذا اإلجراءات املتخذة أثناء تطبيقه القانونية هلذا القرار 

لذا سنخصص الفرع  .كان عسكريا استبدادياآنذاك  ، ألن احلكم القضائيةخاصة  وسيلة
من الدستور الفرنسي وكيف تعامل معها جملس  16األول لدراسة التطبيق الوحيد لنص املادة 

قد عرفت  1971صري لسنة من الدستور امل 74مصر فان املادة  أما .الدولة الفرنسي
من  وهذا ما سنتطرق إليه يف الفرع الثاين، برقابة القضاء حظي هاذين التطبيقنيتطبيقني، كما 

   .هذا املطلب
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  الفرع األول

   موقف مجلس الدولة الفرنسي 

من الدستور الفرنسي الصادر يف  16حكام املادة املالحظ بان قرار إعالن العمل بأ      
يف حقه قرارا  أصدرت يتحمكمة النقض الفرنسية، ال أمامكان حمل طعن   1961ماي  03
قضت فيه بعدم اإلختصاص،   Rubin de Servensيف قضية  1961 أوت 21يف 

 أثناءالقرارات املتخذة  أو 16سواء تعلق األمر بالقرار األصلي املعلن عن تطبيق املادة 
 .تطبيقها

ة باللجوء ــــــــــة على قرار رئيس اجلمهوريـــــــــــوقد مارس جملس الدولة الفرنسي رقابته القضائي     
، أو على القرارات اليت أصدرها استنادا إليها، وذلك بتحديد موقفه صراحة من 16للمادة 

  رــــــــــــسالفة الذكيف نفس القضية  1962مارس  02يف هذه القرارات يف قراره الشهري الصادر 

Rubin de Servens .  

الفرنسي،  1958يف دستور  أدخلتمن بني التجديدات اليت  16كانت املادة إذن،        
الفقه حول مدلوهلا وكذلك حول نطاقها احملتمل، وكانت حمل تفسريات وقسمت هذه املادة 

وكانت حماولة  .إىل اإلنتظار وبرتقب موقف جملس الدولة) الفقه(واضحة التباين، دفعت به 
ينتظرها  هي الفرصة اليت كان 1961اإلنقالب اليت وقعت يف مدينة اجلزائر يف ربيع سنة 

افريل من نفس السنة بعد  23يف ديغول الفقه، وملواجهة هذا اإلنقالب قرر رئيس اجلمهورية 
ار اإلنقالب . 16املادة  إىلللجوء ااإلستشارات املنصوص عليها  إجراء وعلى اثر ذلك ا
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، واستعيدت السلطات الشرعية يف اجلزائر، ومع ذلك ظلت 1961افريل  26-25يف ليلة 
ا حىت  16املادة  اءتاريخ القرار  1961سبتمرب  29معموال    .450تطبيقها بإ

اختذ رئيس اجلمهورية خالل هذه الفرتة عدة قرارات كان  بناء على األحداث السابقة،     
يتضمن إنشاء حمكمة عسكرية كلفت مبحاكمة مرتكيب  1962ماي  03احدها يف 

  . حداث اجلزائر اليت أدت إىل تطبيق هذه املادةأاجلنايات واجلنح ضد امن الدولة واملتصلة ب

األول من عشرة ضباط من الفرقة األجنبية األوىل  ،هذا القرار قدم طعنان إلغاءوقصد     
من بينهم السيد  Premier Régiment étranger de Parachutistesاملظليني 

Rubin de Servens الثاين من السادة الطعن ، وSabouret  و Garat de 

NeddeوDupont ، عقوباتوقد حوكموا مجيعا أمام احملكمة املذكورة وحكم عليهم ب 
م على ثالثة أسس   :خمتلفة، وقد أسسوا طعو

 إنشاءوقت صدور قرار  16عدم توافر الشروط املوضوعية اخلاصة باللجوء للمادة  -1
وذلك لعدم وجود . واحلال وخاصة شرط اخلطر اجلسيم أمامهااحملكمة العسكرية اليت حوكموا 

دد سالمة وامن الدولة يف  خطارأ هذه احملكمة،   إنشاءتاريخ  1961ماي  03جسيمة 
، مما 1961افريل  25إىل اللجوء هلذه املادة قد انتهى يف  أدىاإلنقالب الذي  أنكما 

  .16يؤكد عدم توافر الشروط املوضوعية لتطبيق املادة 

العسكرية للمبادئ العامة يف القانون اجلنائي، وخاصة مبدأ  خمالفة قرار إنشاء احملكمة -2
ضرورة إجراء التحقيق واحملاكمة يف املسائل اجلنائية عن طريق جهات مستقلة عن السلطة 

  .التنفيذية

                                                             
  .من الرسالة 342، ص 05انظر، امللحق رقم  - 450
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خمالفة قرار إنشاء احملكمة حمل الطعن ملبدأ عدم رجعية القوانني اجلنائية، وذلك لتطبيقه  -3
  .451يف تاريخ سابق على صدورهعلى أفعال وجرائم وقعت 

 1962مارس  02الصادر يف  جاء قرار جملس الدولة الفرنسيعلى إثر ما ذكر أعاله،       
 أنومن حيث "... : مايليينص على  Rubin de Servens et autresيف قضية 

استشار رمسيا الوزير األول،  أنبعد  1961افريل  23رئيس اجلمهورية وضع بقرار صادر يف 
لس الدستوري، املادة  رأيورؤساء اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ وبعد اخذ  من  16ا

وان هذا القرار له صفة عمل السيادة الذي ليس . موضع التطبيق 1958 أكتوبر 4دستور 
ول رئيس يقدر مشروعيته وان ال يراقب مدة تطبيقه، وان هذا القرار خي أنلس الدولة 

ميارس يف األمور  أناجلمهورية اختاذ كافة اإلجراءات اليت تتطلبها الظروف اليت سببته وخاصة 
ا املادة  من الدستور للسلطة التشريعية، ويف األمور املنصوص عليها يف املادة  34اليت عدد

  .من الدستور للسلطة الالئحية 37

القانون القواعد املتعلقة باإلجراءات  حيدد: "من الدستور 34ومن حيث انه طبقا للمادة 
املطعون فيه صدر  1961ماي  03، وان قرار "جديدة من احملاكم أنواع وإنشاء... اجلنائية 

لس الدستوري يستهدف من ناحيةبعد استشارة  حمكمة عسكرية ذات اختصاص  إنشاء: ا
السابق ذكرها، ومن  34نوع من القضاء يف مدلول املادة  إنشاءخاص، وعلى هذا الوجه 

وانه يستخلص من هذا . احملكمة أمامحتديد قواعد اإلجراءات اجلنائية اليت تتبع  أخرىناحية 
فرتة تطبيق السلطات  أثناءتشريعية، والذي اختذه رئيس اجلمهورية  أمورالقرار الوارد على 

  .452..."لذي ليس للقاضي اإلداري النظر فيهاإلستثنائية له صفة العمل التشريعي ا

                                                             
.580- 579راجع مارسو لونغ وآخرون، ص ألكثر تفصيل حول وقائع القضية،  - 451  
:وقد جاء يف النص األصلي مايلي -  452  
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جملس الدولة الفرنسي قراره يف هذه القضية وخاصة بالنسبة لتكييفه لقرار  أقاموقد       
، على التفرقة اليت إليها، وللقرارات الصادرة استنادا 16رئيس اجلمهورية باللجوء للمادة 

واعترب قرار . فيها بآراء الفقه تأثربني هذه القرارات، واليت  Henryمفوض احلكومة  أقامها
من رقابة  وأخرجهالسيادة إلتصاله بالعالقة بني السلطات،  أعمالمن  16اللجوء للمادة 

أو نطاقه الزمين، وأخضعه فقط لرقابة القضاء بالنسبة ملشروعيته، القضاء سواء بالنسبة 
  .للتحقق من وجوده اخلارجي أو املادي

فقد ميز مفوض  16القرارات املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية استنادا للمادة  أما     
  :بينها على النحو التايل Henryاحلكومة 

، قرارات تشريعية ال 34القرارات اليت تنظم موضوعات تشريعية تدخل يف نطاق املادة  - 
  .نيختضع لرقابة القضاء، استنادا لرفض القضاء الفرنسي رقابة دستورية القوان

ا تعد  34القرارات اليت تنظم موضوعات الئحية بطبيعتها، وخترج عن نطاق املادة  -  فإ
  .453قرارات إدارية، وختضع لرقابة القضاء مثل باقي القرارات اإلدارية األخرى

                                                                                                                                                                                         
=« Cons que par décision en date du 23 Avril 1961…le Président de la République a mis 
en application l'article 16 de la constitution, que cette décision présente le caractère d'un 
acte de gouvernement dont il n'appartient au Conseil d'Etat ni d'apprécier la légalité ni de 
contrôler la durée d'application ». C.E., 2 Mars 1962, Rubin de Servens et autres, Rec. 
C.E., pp.. 143 et s; R.D.P., Mars, Avril 1962, concl Henry, p. 294, A.J.D.A., 1962, p. 214 ; 
G.A.J.A., 12 éd, 1999, D., p.586.   

ال تعد تطبيقا لنظرية  16إذ اعترب أن املادة  قد ذهب يف تقريره إىل أبعد من ذلك Henryبل إن مفوض احلكومة  -453
الظروف اإلستثنائية، بل هي مادة فريدة ختول رئيس اجلمهورية مباشرة سلطات الدولة كلها، وذلك خالفا ملا هو معمول به يف 

والساهر على احرتام من الدستور تعترب أن رئيس اجلمهورية هو املعرب عن سيادة الدولة،  5النظام الربملاين، ما دام أن املادة 
 ةوالواقع أن هذا الرأي ال ميكن قبوله، ذلك أن املاد .والسري املنتظم للسلطات العامة الدستور، والضامن الستقالل الوطن

، وكما تدل على ذلك شروطها املوضوعية، تعد تطبيقا مباشرا لنظرية الظروف اإلستثنائية، وإن اختلفت عن النظرية 16
  : راجع يف ذلك .القضائية للظروف اإلستثنائية
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اءأما بالنسبة لقرار        فلم يتعرض له مفوض احلكومة، بل تعرض له  16العمل باملادة  إ
، واخلاص Livetيف قضية  1964نوفمرب  13جملس الدولة فيما بعد يف قراره الصادر يف 

، والذي منح وزير الداخلية 1961افريل  24بالطعن يف قرار رئيس اجلمهورية الصادر يف 
الفردية، ومد العمل به بعد انتهاء فرتة سريان املادة سلطة اختاذ اإلجراءات املقيدة للحريات 

، وقد حرص جملس الدولة 1961سبتمرب  29مبوجب قرار رئيس اجلمهورية الصادر يف  16
اءطبيعة قرار  إظهاريف هذا القرار على  ل التشريعية ، واعتباره من األعما16العمل باملادة  إ
  .454اليت خترج عن رقابته

 إىلمفوض احلكومة سالفة الذكر، انتهى جملس الدولة  أقامهافرقة اليت الت أساسوعلى       
الذي رفض من خالله الطعن يف القرار الصادر عن رئيس اجلمهورية يف  املذكور أعالهقراره 
اخلاص بتكوين احملكمة العسكرية، واستند إىل اعتبار هذا القرار من  1961ماي  03

  .بتهاألعمال التشريعية اليت خترج عن رقا

 للنقد هعرضقد  جملس الدولة الفرنسي يف قراره السابق إليهما ذهب  إنف من مث،      
حيث يرى وقد ساندهم يف هذا النقد أيضا الفقه املصري،  .455الشديدالفقهي الفرنسي 

اتفاق الرقابة القضائية مع املبادئ القانونية املستقرة، وتعارضها مع اعتبارات  456بعض الفقهاء
    .اإلدارة يف ظل الظروف اإلستثنائية أعمالاملنطق والعدالة اللذان يفرضان ضرورة رقابة 

                                                                                                                                                                                         

-= NIZARD L. La jurisprudence administrative des circonstances exceptionnelles et la 
légalité, droit, Paris, 1959, Publiée par L.G.D.J., 1962, p.22. 

.278عبد العظيم عبد السالم، املرجع السابق، ص  - 454  
455 - Cf. LAMARQUE  J, op.cit., p. 72 ; CHANTEBOUT  B, op.cit., p.200. 

.303عمر حلمي فهمي، املرجع السابق، ص  - 456  



293 
 

عدم توقع هذا املوقف من جملس الدولة الفرنسي بالذات،  457خركما يرى البعض اآل     
لس لرقابة هذه وعدم اتفاقه مع  مسلكه العام يف ميدان الرقابة، ويفسر بأنه هروب من ا

وأيضا كمحاولة منه ألخذ حل وسط يرضي مؤيدي فرض الرقابة الكاملة على هذه . القرارات
القرارات باعتبارها قرارات إدارية تستند إىل نظرية الضرورة، وبني رافضي تلك الرقابة باعتبار 

  .السيادة هذه القرارات من أعمال

لس كانت رقابة ضيقة للغاية، فذهب إىل القول ب 458البعض اآلخر أما      ان رقابة ا
  :منها عملية، وذلك لألسباب التالية أكثرونظرية 

السيادة، على  أعمالعلى انه من  16تكييف جملس الدولة عن عمد قرار اللجوء للمادة  - 
اية القرن  غالبية الفقهاء الفرنسيني، مما  وأيضا، 19الرغم من هجره لنظرية السيادة منذ 

لس يف قصر رقابته على قرار اللجوء للمادة    .على التحقق من وجوده فقط 16يؤكد رغبة ا

 تدخل يف يف التمييز بني املوضوعات اليتاستخدام جملس الدولة الفرنسي املعيار املوضوعي  - 
من الدستور عن عمد، لكي  37، واملوضوعات اليت تدخل يف نطاق املادة 34نطاق املادة 

ويستبعد هذه الرقابة عن القرارات التشريعية،  ،يقصر رقابته على القرارات الالئحية منها فقط
وذلك على الرغم من رفضه اللجوء للمعيار املوضوعي يف أحكام عديدة له، وخاصة يف جمال 

  .كييف األوامر التفويضيةت

جلوء جملس الدولة الفرنسي للمعيار املوضوعي للتمييز بني هذه القرارات، أدى إىل انعدام  - 
الرقابة عليها مجيعا، نظرا لصدورها مجيعا من اجل تنظيم موضوعات تشريعية تدخل يف نطاق 

  .34املادة 
                                                             

.200القضائية، املرجع السابق، ص سامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة  - 457  
.283عبد العظيم عبد السالم، املرجع السابق، ص  - 458  
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م العامة، عدم توفري احلماية الكافية حلقوق األ إىلهذا كله  وأدى -  فرتة  أثناءفراد وحريا
احرتاما لرغبة  16نظرا لتمسك جملس الدولة الفرنسي حبرفية نص املادة  ،16تطبيق املادة 

حتاشي الصدام مع الرئيس ديغول مؤسس واضعة الدستور، وكذا رغبة يف  التأسيسيةالسلطة 
شعيب  وتأييداجلمهورية اخلامسة الذي كان يتمتع يف السنوات األوىل لفرتة رئاسته بنفوذ كبري 

لس  إىل أدىال حدود له،  عرقلة  إىل أحكامه أدت إذا،  ئهإلغا إىلسيضطر  بأنهديد ا
 .سياسة اإلصالح اليت يتبناها منذ توليه احلكم

جند األستاذ مراد بدران هو اآلخر قد انتقد موقف جملس الدولة الفرنسي سالف  كما      
إن ما انتهى إليه جملس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بقرار اللجوء إىل احلالة : "الذكر بقوله

اإلستثنائية، يعد يف احلقيقة موقفا يدعو إىل الدهشة، ألنه يتناىف مع ما عرف عليه من حرص 
واحلقيقة اليت حنن واثقون منها، أنه لو أتيحت الفرصة . احلقوق واحلريات العامةعلى محاية 

من الدستور الفرنسي، لكان  16لس الدولة الفرنسي اليوم ليعرب عن موقفه من املادة 
، وذلك بالنظر إىل الدور "Rubin de Servens"موقفه مغايرا ملا اختذه يف قضية 

جمال محاية احلقوق واحلريات العامة ضد تعسف السلطات  املعترب الذي أصبح يقوم به يف
فإذا تأملنا جيدا يف قضاء جملس الدولة املتعلق بتلك القضية، لوجدنا أن الطابع . العامة

لس استقالليته جتاه رئيس اجلمهورية، وذلك نظرا ألن  السياسي قد طغى عليه، مما أفقد ا
الذي اختل يف عهده التوازن بني السلطة هذه القضية قد متت يف عهد الرئيس ديغول، 

، والذي 1958فهذا األخري لعب دورا معتربا يف وضع دستور . التشريعية والسلطة التنفيذية
على حساب  - اليت أصبح جماهلا هو األصل–ترتب عليه توسيع جماالت السلطة التنفيذية 

ضافة إىل الدور الذي لعبه باإل - اليت أصبح جماهلا حمددا على سبيل احلصر–السلطة التشريعية 
ومن جهة أخرى، لو علمنا أن هذه القضية هلا عالقة  . ، هذا من جهة16يف تضمني املادة 
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لفهمنا ملاذا فقد جملس الدولة  - وهي اجلزائر–كبرية بإحدى أهم مستعمرات فرنسا 
ئر، استقالليته جتاه رئيس اجلمهورية، ذلك أن فرنسا مل تكن تفكر أصال يف مغادرة اجلزا

ر تعد مباحة حىت ولو ـــــــرة على اجلزائــــــوبالتايل فإن كل الوسائل اليت تضمن اإلبقاء على السيط
  .459"اءـــة، والنيل من استقاللية القضــــــــــوق واحلريات العامـــــــــــــرق للحقــترتب على ذلك خ

ذا يكون جملس الدولة الفرنسي يف قراره السابق قد ا      قفل الباب يف وجه األفراد حلماية و
م اليت قد يطاهلا قرار اللجوء  دعم خطواته يف محاية  أن، بعد 16املادة  إىلحقوقهم وحريا

فهل انتهج القضاء املصري نفس . احلريات العامة وحقوق املواطنني يف الكثري من املرات
  ؟سالف الذكرالفرنسي النهج الذي سار عليه القضاء 

  الفرع الثاني

 موقف القضاء المصري

لسنة امللغى  دستورهامن  74قد عرفت مصر تطبيقني للمادة سبقت اإلشارة، ف كما     
التطبيق الثاين لنفس  أما، 1977فرباير  3يف  74لنص املادة ، جاء التطبيق األول 1971

  . 1981سبتمرب  02املادة فقد وقع بتاريخ 

إىل تطبيق نص املادة  1977فرباير  3عمد الرئيس الراحل أنور السادات يف  وعليه،     
وذلك بغرض محاية الوحدة الوطنية إثر أحداث معينة  1971من الدستور املصري لسنة  74

على إعالن الرئيس الراحل أنور السادات عن هذه األحداث اليت نتجت  .عرفتها دولة مصر
 1977يناير سنة  19، 18يومي على إثرها ندلعت فاة زيادة بعض أسعار املواد الغذائي

مظاهرات صاحبتها أعمال عنف وختريب للممتلكات العامة واخلاصة، فتصدت هلا الشرطة 

                                                             
  .187-186مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف ظل الظروف اإلستثنائية، املرجع السابق، ص  -459
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أصدر الرئيس السادات القرار  1977فرباير  3بتاريخ إال أنه و وسيطرت على املوقف متاما، 
األحداث ن احتمال تكرار م بشأن محاية الوحدة الوطنية 1977460لسنة  2بقانون رقم 

وحيث إن احتمال : "... 1977لسنة  2بديباجة القرار بقانون رقم السابقة، وهذا ما ورد 

                                                             
  :اإلجراءات التالية 1977لسنة  02تضمن القرار بقانون رقم  - 460

     .تكوين األحزاب مكفولة طبقا ملا ينص عليه القانون اخلاص بإنشاء األحزاب حال صدوره من السلطة التشريعيةحرية  -
تمع أو ذات الطابع العسكري حمظورة طبقا للدستور، ويعاقب باألشغال  - التنظيمات السرية أو التنظيمات املعادية لنظام ا

                                                              .ها أو دعى إىل إنشائهاالشاقة املؤقتة أو املؤبدة كل من شارك في
ويعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة  ...للدستور  امللكية العامة ملك للشعب، وامللكية التعاونية وامللكية اخلاصة مصونة طبقا  -

اونية أو اخلاصة، وتطبق نفس العقوبة على احملرضني كل من جتمهر بقصد ختريب أو إتالف األمالك العامة، أو التع
                                                                                                                   .واملشجعني

ذين ميلكون ثالثة أفدنة فاقل أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وترفع الضرائب كلية عن الفالحني ال -
                                                                       .وعلى الدخول اليت ال تتعدى مخسمائة جنيها يف السنة

على كل مواطن أن يتقدم ببيان ما لديه من ثروة مهما تنوعت، وأينما تكون هو وزوجته وأوالده القصر يف خالل ثالثة  -
  ويعاقب كل من يتقدم ببيانات غري صحيحة عن ثروته . شهور من صدور هذا القانون، وتدرج يف بطاقة ضريبة لكل مواطن

وتعد جرمية التهرب من أداء الضرائب أو تقدمي بيانات غري  .أو يتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة باألشغال املؤقتة
         .ألمانة حترم من تثبت عليه من توىل املناصب العامة وتفقده الثقة واإلعتبارصحيحة عن الثروة جرمية خملة بالشرف وا

م إىل تعطيل تنفيذ القوانني  - يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة كل من دبر أو شارك يف جتمهر يؤدي إىل إثارة اجلماهري بدعو
دف التأثري على ممارسة السلطات الدستورية ألعماهلا أو منع اهليئات احلكومية أو مؤسسات القطاع العام واخلاص  .واللوائح 

وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولو مل  .أو معاهد العلم من ممارسة عملها باستعمال القوة أو التهديد باستعماهلا
                                               .يكونوا مشرتكني فيه وعلى احملرضني املشجعني

يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقني يف ذلك أو مبتغني حتقيق غرض مشرتك  -
ديد اإلقتصاد القومي                                                                   .إذا كان من شان هذا اإلضراب 

عبد  .يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة كل من دبر أو شارك يف جتمهر أو اعتصام من شانه أن يعرض السلم العام للخطر -
                          .299العظيم عبد السالم، املرجع السابق، ص 
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تكرار مثل هذه احلوادث يعد تقويضا لكل مكاسب الشعب ومؤسساته الدستورية 
  .461"...الضمانات اليت يوفرها له الدستورو 

أحدث آثارا بالغة اخلطورة يف جمال التشريعات  74فان التطبيق األول للمادة  إذن،     
اجلنائية، لكونه قد قام بتجرمي أفعال كثرية دون وجود ضرورة اجتماعية تقتضي ذلك، فضال 
عن عدم التناسب الظاهر بني اجلرمية والعقاب املقرر هلا باإلفراط يف فرض عقوبات بالغة 

فعال مجعت يف القوانني اخلاصة ووضعت هلا عقوبات أخف بكثري القسوة، إذ إن تلك األ
 02لقانون رقم ا تطبيق إثرانه مل تقم أية دعوى جنائية مع مالحظة . حبيث تتناسب معها

وباشرت  1977/ 20/01، لكون األمن قد سيطر على املوقف بتاريخ 1977لسنة 
لذا فإن الفقه الدستوري املصري . 462النيابة العامة التحقيق، كما جاء بديباجة هذا القانون

وذلك لألسباب  1977فرباير  20مل تتوافر يف  74يكاد جيمع على أن شروط املادة 
  :463التالية

من  74استند رئيس اجلمهورية يف استخدامه للسلطة اإلستثنائية اليت ختوهلا له املادة  - 
كانت عبارة عن وهذه األحداث   ،1977يناير سنة  19و 18حداث يومي الدستور إىل أ

بعض مظاهرات قامت يف عدد قليل من املدن وهي ال ترقى إىل مستوى الظروف اإلستثنائية 
دد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو تعوق مؤسسات  اخلطرية واجلسيمة اليت ميكن أن 

                                                             
 عماد حممد حممد أبو حليمة، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، الطبعة األوىل، دار النهضة مقتبس عن، -461

   .445، ص 2015مصر، القاهرة،  العربية،
النهضة العربية،  انظر، عاصم رمضان مرسي يونس، احلريات العامة يف الظروف اإلستثنائية، رسالة دكتوراه منشورة، دار -462

.255، ص 2009 مصر،   
 عــــــمدحت علي، املرج امحد ؛157ية، املرجع السابق، ص ــــــــسامي مجال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائ -463

  .198محدي ياسني عكاشة، املرجع السابق، ص  ؛77السابق، ص 
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يف الدولة عن أداء دورها الدستوري، واليت تربر استخدام السلطة اإلستثنائية املنصوص عليها 
  .74املادة 

أي يف  1977فرباير سنة  3اختذ رئيس اجلمهورية اإلجراءات اإلستثنائية املشار إليها يف  - 
يناير بأكثر من عشرة أيام، مما يفيد بان  19و 18تاريخ الحق على انتهاء أحداث يومي 

 إىلهذه األحداث مل تكن على قدر كبري من اخلطورة، وإال كان رئيس اجلمهورية قد جلا 
  .وقوعها إبانمن الدستور  74استخدام السلطة اليت ختوهلا له املادة 

متثل ظروفا استثنائية خطرية  1977يناير سنة  19و 18على فرض أن أحداث يومي  - 
وجسيمة، فانه كان جيب على رئيس اجلمهورية أن يستخدم السلطات اليت تقررها له املادة 

وليس بعد انتهاء هذه  1977ناير سنة ي 19و 18من الدستور إبان أحداث يومي  74
ذلك أن هذه املادة ال تسمح لرئيس اجلمهورية باستخدام . األحداث بأكثر من عشرة أيام

أي خطر حال وليس ...". إذا قام خطر يهدد "إال  ،السلطة اإلستثنائية اليت تنص عليها
 18يومي  حداثأخطر نشا عن  أيفرباير كان قد زال  3ومما يؤكد انه يف . خطر قد زال

يناير، قد رفع يوم  19حظر التجول الذي كان قد فرض يوم  أن، 1977يناير سنة  19و
  .مما يفيد انتهاء اخلطر اعتبارا من هذا التاريخ 1977يناير سنة  22

 1337بالقرار اجلمهوري رقم  1967يونيو سنة  5ملا كانت حالة الطوارئ معلنة منذ  - 
لسنة  162يقررها للحكومة قانون حالة الطوارئ رقم  ، فان السلطات اليت1967لسنة 

يناير، ومل تكن هناك أية حاجة إىل  19و 18، كانت تكفي ملواجهة أحداث يومي 1958
يؤكد ذلك أن احلكومة قد جلأت فعال من اجل إقرار . من الدستور 74اللجوء لتطبيق املادة 

قانون حالة الطوارئ، ففرضت حظر األمن والنظام، إىل استخدام السلطات اليت خيوهلا هلا 
  .التجول ملدة ثالثة أيام
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قرارات هلا  إصدارحق يف  أيال متنح رئيس اجلمهورية  إليهااملشار  74املادة  أننعتقد  إننا - 
أن يكون يف حدود اختاذ قوة القانون فال يعدو اإلختصاص املمنوح له مبوجب هذا النص 

وال شك أن اإلجراءات ختتلف يف طبيعتها عن القوانني ملواجهة اخلطر، " اإلجراءات السريعة"
 .أو القرارات بقوانني

على إثر الطعن الذي وجه أمام حمكمة أمن الدولة العليا املصرية، الذي مضمونه من مث، ف    
الصادر إثر تطبيق رئيس اجلمهورية أنور  1977عام  02عدم دستورية القرار بقانون رقم 

جانفي  19و 18عقب األحداث احلاصلة يف  1971من دستور  74السادات لنص املادة 
هو خطر جسيم امتد أثره  19و 18اخلطر الذي وقع يومي : "، قضت احملكمة بأن1977

بعد انقضاء هذين اليومني، ومل يكن فرض حضر التجول ونزول القوات املسلحة إعالنا عن 
وإن ... وحماصرته والقضاء عليه إنتهاء اخلطر وزواله، بل إمنا كان ذلك ملواجهة هذا اخلطر

الظروف اليت كانت قائمة حينئذ تقطع باستمرار اخلطر الذي يهدد سالمة الوطن حىت تاريخ 
وإىل جانب ذلك فإن رئيس اجلمهورية وهو يف موقع ميكنه من  ،إلقاء رئيس اجلمهورية لبيانه

  .464"هتقدير األمور واحلكم عليها ميلك أن يقدر مدى إستمرار اخلطر وزوال

اوعليه، فاملالحظ بالنسبة هلذه احملكمة       لسنة  02أخضعت القرار بقانون رقم  أ
ا  إىللرقابتها واليت توصلت من خالهلا  1977 تبنت دستورية القرار بقانون سالف الذكر أل

القائل بأن تقدير بقاء أو زوال اإلجراءات املتخذة يف احلالة اإلستثنائية  465رأي الفقه املصري
على الرغم من أن هذا القرار بالقانون أحدث آثارا بالغة اخلطورة مرتوك لرئيس اجلمهورية، 

                                                             
 والتوزيع، اجلزائر، عقيلة خرباشي، مركز جملس األمة يف النظام الدستوري اجلزائري، دار اخللدونية للنشر مقتبس عن -464

   .228، ص 2013
للتوزيع والنشر، اجلامعية  انظر، عبد الغين بسيوين عبد اهللا، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة يف النظام الربملاين، املؤسسة -465

   .189، ص 1995بريوت، لبنان، 
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ولرمبا  . على احلريات العامة نتيجة شدة بل وحدة التشريعات اجلنائية اليت تضمنها هذا األمر
ا حمكمة أمن الدولة العلياكان هذا املوقف  ذه احملكمة فقط أل لو كان هناك  أما .خاصا 

آخر كما حدث إثر التطبيق الثاين  رأيالقضاء اإلداري املصري فقد يكون له  أمامطعن 
  .من الدستور 74لنص املادة 

اليت  74 ملادةلتطبيق االسادات للمرة الثانية  أنورجلا الرئيس قد كما سبقت اإلشارة،       
ثر على إ ،1981سبتمرب  02 ألربعاءيوم ا وذلك يفاختذ يف إطارها مجلة من القرارات 

بعض األفراد املسلمني الزاوية احلمراء، إذ نشب شجار بني  أحداثعرفت باسم  أحداث
، نتج عنه سقوط بعض القتلى 1981يونيو  17صدام بني الطرفني يف  إىلواملسيحيني تطور 

، واحنصرت األحداث يف منطقة "الكنائس"كما اعتدي على بعض دور العبادة   .من الطرفني
قوات  أن إالالزاوية احلمراء بالقاهرة، وشجع على ذلك بعض رجال الدين من الطرفني، 

 إىلالقبض على مثريي الشغب والفتنة، وعادت األمور  وألقتاألمن سيطرت على املوقف، 
ا واستتب األمن،  اصدر رئيس اجلمهورية عدة  2/9/1981ريخ انه وبتا إالنصا

  .467، تضمنت اعتداء صارخا على احلقوق واحلريات العامة466قرارات

                                                             
 74استنادا للمادة  1981سبتمرب  02قد متثلت اإلجراءات أو القرارات اليت أصدرها رئيس اجلمهورية يوم األربعاء ل - 466

  :فيما يلي

بشان محاية  1980لسنة  95من القانون رقم  34بإضافة بند جديد إىل املادة  1981لسنة  154القرار بقانون رقم  -
من الدستور إىل  74القيم من العيب تضمن إسناد اختصاص الفصل يف التظلمات من اإلجراءات اليت تتخذ وفقا للمادة 

  .حمكمة القيم

بشان تظلم األحزاب السياسية تضمن تغليظ  1977لسنة  40بتعديل بعض أحكام القانون رقم  156القرار بقانون رقم  -
  .أو مول تنظيما أو حزبا غري مشروع كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدارالعقوبات على  
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به  أوردالشعب  إىلوجه رئيس اجلمهورية بيانا  1981سبتمرب  05ويف يوم السبت       
منذ فرتة ليست بالقصرية حاولت بعض الفئات املخربة يف : "للقرارات جاء به إصدارهمربرات 

                                                                                                                                                                                         
اخلاص بنقل الصحفيني وغريهم من العاملني يف املؤسسات الصحفية القومية، ويف احتاد اإلذاعة  489القرار بقانون رقم  -=

وانني واللوائح اليت تنظم شؤون العاملني والتلفزيون إىل هيئة اإلستعالمات أو غريها من اجلهات احلكومية دون تقيد بأحكام الق
  .امسا 68وأرفق بالقرار كشفا تضمن 

، اخلاص بنقل بعض أعضاء هيئة التدريس باجلامعات واملعاهد العليا إىل الوظائف اليت حيددها وزير 490القرار بقانون رقم  -
ال دون التقيد بأحكام القوانني واللوائح اليت الدولة للتعليم والبحث العلمي، أو الوزير املختص بشؤون األزهر، حسب األحو 

  .امسا 64تنظم شؤون العاملني وأرفق بالقرار كشفا تضمن 

بشان تعيني األنبا شنودة الثالث بطريك األقباط  1981لعام  2782، اخلاص بإلغاء القرار رقم 491القرار بقانون رقم  -
  .هام البابويةاألرثوذكس، وأيضا تشكيل جلنة من األساقفة للقيام بامل

 1964لعام  32، اخلاص حبل بعض اجلمعيات اإلسالمية واملسيحية، واملشهرة وفقا للقانون رقم 492القرار بقانون رقم  -
  .مجعية منها أربع مجعيات مسيحية وعشر مجعيات إسالمية 14واملبينة أمساؤهم بالكشوف املرفق بالقرار، وكان عددها 

       اص بالتحفظ على كل من توافرت قبله دالئل جدية على انه ارتكب أو شارك أو حبذ، اخل493القرار بقانون رقم  -
أو استغل على أية صورة كانت األحداث اليت هددت الوحدة الوطنية أو السالم اإلجتماعي أو سالمة الوطن، وبينت 

لى من يقوم املدعي العام اإلشرتاكي كما نص القرار ع. 1536الكشوف املرفقة بالقرار أمساء املتحفظ عليهم وكان عددهم 
  .بإجراء حتقيق سياسي معهم، وأجاز للمتحفظ عليهم التظلم أمام املدعي اإلشرتاكي وحده دون غريه

، اخلاص بإلغاء الرتاخيص املمنوحة لبعض الصحف واملطبوعات والتحفظ على أمواهلا ومقارها، 494القرار بقانون رقم  -
  .يت مشل عددها سبعة صحفواملبينة بالكشف املرفق وال

     ، اخلاص بالتحفظ على أموال اهليئات واملنظمات واجلماعات واجلمعيات، أيا كانت التسمية 495القرار بقانون رقم  -
أو أعماال هددت الوحدة الوطنية أو السالم اإلجتماعي أو سالمة  أو الوصف الذي يطلق عليها، واليت مارست نشاطا

  .شف املرفقالوطن، واحملددة بالك

عبد العظيم مقتبس عن  .بتشكيل وحتديد اختصاصات اللجنة العليا للوحدة الوطنية 1981لسنة  496القرار بقانون رقم  -
  .201ص  محدي ياسني عكاشة، املرجع السابق، ؛301عبد السالم، املرجع السابق، ص 

.446عماد حممد حممد أبو حليمة، املرجع السابق، ص  - 467  
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ا الوطنية  أبناءفتنة طائفية بني  إحداثمراحل متعددة  األمة جاهدة للقضاء على وحد
بعض الشعارات املضللة والوسائل غري املشروعة نفسيا  أغراضهامستعملة يف سبيل حتقيق 

كله باإلجراءات العادية تارة وقد تصدت احلكومة هلذا  ... وماديا لتعويق مسرية الشعب 
ويف اآلونة األخرية بصفة خاصة وقعت ... وبالتوجيه والرتشيد مرات  أخرىوالنصيحة مرة 

جسيمة هددت الوحدة الوطنية والسالم اإلجتماعي وسالم اجلبهة الداخلية خبطر  أحداث
هذه الفتنة الباغية قد اسرتسلت يف غيها واستهانت بكل القيم والقوانني  أن إال... جسيم 

ديد اآلمنني  وتنكبت عن الطريق السوي وسلكت سبيل  العنف واإلرهاب وسفك الدماء و
بعض األفراد قد استغلوا هذه األحداث وعملوا على تصعيدها األمر الذي وجب  أنكما 

  ".سريعة وفورية إجراءاتمعه اختاذ 

وملواجهة هذا اخلطر الذي هدد الوحدة الوطنية وسالمة الوطن انطالقا من : "البيان وأضاف
للصالحيات  وإعالنامن الدستور  173املادة  أحكامستمدة من مسؤوليتنا الدستورية امل

قام  إذالرئيس اجلمهورية " أنمن الدستور واليت تنص على  74املخولة لنا مبقتضى املادة 
دورها  أداءيعوق مؤسسات الدولة عن  أوسالمة الوطن  أو خطر يهدد الوحدة الوطنية

الشعب وجيري  إىليتخذ اإلجراءات السريعة ملواجهة هذا اخلطر ويوجه بيانا  أنالدستوري 
بناء على ذلك دعى . "من اختاذهاخالل ستني يوما  إجراءاتاإلستفتاء على ما اختذه من 

لعام  498رئيس اجلمهورية الناخبني لإلستفتاء على هذه القرارات بالقرار اجلمهوري رقم 
سبتمرب من نفس السنة، باملوافقة بنسبة تزيد عن  10يف ، ومت اإلستفتاء عليها 1981

98%468.   

                                                             
.200عكاشة، املرجع السابق، ص  محدي ياسني - 468  
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آثار بالغة اخلطورة على احلقوق  - القرارات بقوانني–وقد ترتبت على هذه اإلجراءات     
اللذان ترتبا عليهما التحفظ  494و 493رقم  القرارين، خاصة واحلريات العامة للمواطنني

الت والصحف   .على أعداد كبرية من املواطنني، وإلغاء تراخيص العديد من ا

القرارات املذكورة عددا من الدعاوى  عدد من املدعني ممن مشلتهم أقام بناء على ذلك،    
لدعاوى الدعوى رقم حمكمة القضاء اإلداري طعنا على هذه القرارات ومن ابرز هذه ا أمام

كافة القرارات الصادرة من   وإلغاءق واليت تضمنت طلب وقف تنفيذ  35لسنة  1323
  .من الدستور 74حكم املادة  إىلرئيس اجلمهورية استنادا 

احلكومة مذكرة بدفاعها طلبت فيها احلكم  أويف هذا اإلطار قدمت هيئة قضايا الدولة      
على استناد القرار املطعون فيه حلكم املادة  تأسيسابعدم اختصاص احملكمة بنظر الدعوى 

املشرع من اختصاص القضاء  أخرجهالسيادة  أعمالمن الدستور واعتباره عمال من  74
من  11واملادة  1972لسنة  46السلطة القضائية رقم من قانون  17عموما مبوجب املادة 

وبناء على هذا، قررت حمكمة القضاء اإلداري  .1972لسنة  47قانون جملس الدولة رقم 
إحالة الدعوى إىل هيئة مفوضي الدولة  17/11/1981املصري جبلستها املنعقدة بتاريخ 

إلعداد تقرير بالرأي القانوين يف الدفع املبدى من احلكومة بعدم اختصاص احملكمة بنظر 
متضمنا أن قرارات رئيس اجلمهورية املتخذة استنادا القانوين  الرأيوعليه، جاء هذا . وىالدع

من الدستور خترج من دائرة أعمال السيادة، وتعترب عمال من أعمال الضرورة  74إىل املادة 
ومن مث يتعني عدم قبول الدفع بعدم اختصاص . خيضع لوالية جملس الدولة ورقابة قضائها

  .469الدعوى، واحلكم باختصاص هذه احملكمة بنظرها احملكمة بنظر

                                                             
.212مقتبس عن محدي ياسني عكاشة، املرجع السابق، ص  - 469  
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حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر جبلستها املنعقدة علنا يف يوم  أقرت، من مث     
 1323يف الدعوى رقم  وعة من املبادئ القانونية اهلامةجمم 22/12/1981الثالثاء املوافق 

  :470املبادئ التاليةق  35لسنة 

لسنة  156، 154الدولة بالطعن على القرارين بالقانونني رقمي مدى اختصاص جملس  - 
1981:  

األوامر املتخذة يف ( 147القرارات بالقوانني الصادرة استنادا إىل املادة ): "216(املبدأ 
النظر يف  –من الدستور ال ختتص حمكمة القضاء اإلداري بنظر الطعن فيها ) غياب الربملان

    ".نني يكون من اختصاص احملكمة الدستورية العلياالطعن يف هذه القرارات بقوا

والقرار  495إىل  489مدى اختصاص جملس الدولة بنظر القرارات اجلمهورية أرقام من  - 
  :)أوامر الضرورة( من الدستور 74الصادرة استنادا للمادة  1981لسنة  498رقم 

هو معيار طبيعة  اإلدارة وأعمالالسيادة  أعمالمعيار التمييز بني ): "217( املبدأ    
وحبسب هذا املعيار فان أعمال السيادة هي األعمال اليت تصدر من السلطة التنفيذية العمل، 

باعتبارها سلطة حكم ال سلطة إدارة فإذا كانت صادرة منها باعتبارها حكومة كانت أعمال 
  ."تبارها إدارة كانت أعماال إداريةسيادة أما إذا كانت صادرة منها باع

بتشكيل وحتديد  1981لسنة  496طبيعة قرار رئيس اجلمهورية رقم ): "218(املبدأ    
قرار إنشاء اللجنة يعترب بطبيعته عمال سياسيا  –اختصاصات اللجنة العليا للوحدة الوطنية 

عاما يستهدف احلفاظ على كيان الدولة ومصاحلها العليا األساسية وبالتايل يعد من أعمال 
  ".السيادة

                                                             
.256و 255، ص السابق محدي ياسني عكاشة، املرجعمقتبس عن  - 470  
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طبيعة قرار رئيس اجلمهورية بدعوة الناخبني إىل اإلستفتاء على القرارات " ):219(املبدأ     
من الدستور هو قرار سياسي يستهدف مشاركة الشعب  74الصادرة منه استنادا إىل املادة 

  ".لرئيس اجلمهورية يف تقدير مالءمة إصدار القرارات وبالتايل يعترب من أعمال السيادة

قرارات رئيس اجلمهورية بنقل بعض الصحفيني ونقل بعض أعضاء هيئات ): "220(املبدأ    
التدريس وبإلغاء قرار تعيني األنبا شنودة وحبل بعض اجلمعيات وبالتحفظ على بعض 
األشخاص وقراراته بإلغاء تراخيص بعض الصحف واملطبوعات وبالتحفظ على أموال بعض 

استناد رئيس اجلمهورية يف إصدارها إىل  –ارية اهليئات واملنظمات واجلماعات هي قرارات إد
أساس  –من الدستور ال يغري من طبيعتها حىت ولو كان الباعث عليها سياسيا  74املادة 
  ".ذلك

النص يف قانون محاية القيم من العيب على اختصاص حمكمة القيم ): "221(املبدأ     
ينفي عن القرارات املذكورة من الدستور  74بنظر التظلم من اإلجراءات املتخذة طبقا للمادة 

  ".صفة أعمال السيادة

دور  –يف اإلستفتاء  1981اثر موافقة الشعب على قرارات سبتمرب ): "222( املبدأ    
من الشعب يف اإلستفتاء دور سياسي ال يغري من الطبيعة القانونية هلذه القرارات كما ال يغري 

الشعب يف مصر ال  –اإلستفتاء ال يطهر القرارات غري املشروعة من العيوب  -مشروعيتها
ميارس حقه يف التشريع مباشرة وإمنا بواسطة السلطة التشريعية أو التنفيذية يف بعض 

  ."األحوال

من الدستور إىل  74إباحة التظلم من القرارات الصادرة استنادا للمادة ): "223(املبدأ    
حمكمة القيم ال يؤثر على اختصاص حمكمة القضاء اإلداري بنظر الطعن على هذه القرارات 
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التظلم إىل حمكمة القيم ال يعترب طريق طعن مقابل وال حيقق للمدعني مزايا قضاء اإللغاء  –
  ".وضماناته

م برفض الدفع بعدم اختصاصها ـــــــــانتهت حمكمة القضاء اإلداري املصري إىل احلكقد و       
من الدستور  74بنظر الطعن على قرارات رئيس اجلمهورية الصادرة استنادا إىل املادة 

  .وباختصاصها

ا حمكمة القضاء اإلداري املصري الظاهر من خالل املبادئ اهلامة اليت توصلت إليه     
 74سالفة الذكر، أن هذه احملكمة أكدت على أن األعمال املتخذة بناء على تطبيق املادة 
من من الدستور هي أعمال إدارية وال تعد من أعمال السيادة، ومن مث ختضع لرقابة القضاء 

قضاء يف محاية وهذا دليل على فعالية وجدارة هذا ال .مشروعيتها إلغاء وتعويضاحيث 
  .احلقوق واحلريات العامة اليت تضمنت قرارات رئيس اجلمهورية اعتداء صارخا عليها

األمر مل يقف عند هذا القرار فقط، بل توالت القرارات القضائية الصادرة عن  أن إال    
مؤكدة من خالهلا على كل املبادئ اليت توصلت إليها واليت سبق لنا حمكمة القضاء اإلداري 

ا، واألكثر من ذلك قضت بوقف تنفيذ جل القرارات بقوانني الصادرة عن رئيس  تبيا
 من الدستور، واليت اتضح للمحكمة عدم مشروعيتها 74اجلمهورية تطبيقا لنص املادة 

  . ألسباب معينة

ق عرضت على حمكمة القضاء اإلداري املصري  35لسنة  3123قضية رقم  من ذلك    
من الدستور  74املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية استنادا لنص املادة  بشان بعض القرارات

اخلاص  494اخلاص باملتحفظ عليهم والقرار رقم  493وهي القرار رقم  ،املصري امللغى
الت واجلرائد والقرار رقم  اخلاص بالتحفظ على أموال بعض  495بإلغاء تراخيص بعض ا
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بوقف  1982فرباير  11ة يف ــث أقرت فيها احملكمـــ، حي1981ة ــــــات لسنـــات واملنظمـــاهليئ
  .471القراراتهذه تنفيذ كل 

تنفيذ  بإيقافق،  36لسنة  186يف الدعوى رقم القضاء اإلداري قضت حمكمة كما     
اجلامعات واملعاهد  أساتذة، بشان نقل بعض 1981لسنة  490قرار رئيس اجلمهورية رقم 

                                                             
ومن حيث انه عن الطبيعة القانونية ملا أصدره رئيس اجلمهورية من قرارات استنادا إىل املادة : "مايليجاء يف احلكم  - 471
من الدستور، فانه ينبغي اللجوء يف حتديدها إىل املعيار السائد فقها وقضاء يف التمييز بني أعمال السيادة وأعمال اإلدارة  74

وهو معيار طبيعة العمل املتخذ، وحبسب هذا املعيار فان أعمال السيادة هي األعمال اليت تصدر من السلطة التنفيذية 
ة فإذا كانت صادرة منها باعتبارها حكومة كانت أعمال سيادة، أما إذا كانت صادرة منها باعتبارها سلطة حكم ال سلطة إدار 

باعتبارها إدارة كانت أعماال إدارية، يف ضوء ذلك ينبغي أن تبحث على حدى طبيعة كل قرار مطعون فيه اختذه رئيس 
ن أعمال السيادة فيخرج عن اختصاص احملكمة من الدستور لتحديد ما إذا كان هذا القرار عمال م 74اجلمهورية طبقا للمادة 

ا جمرد قرار إداري مما يدخل يف النظر يف الطعن فيه يف اختصاص هذه احملكمة انظر، جمدي املتويل  ".النظر يف الطعن فيه أو أ
 مصر، الشمس، احلقوق، جامعة عنيالسيد يوسف، اثر الظروف اإلستثنائية على مبدأ املشروعية، رسالة دكتوراه، كلية 

   .290و 289، ص 1990

يبني من بيان وخطاب رئيس اجلمهورية سالفي الذكر أن اخلطر اجلسيم املفاجئ الذي : "... كما نص احلكم على مايلي    
دفعه إىل إصدار القرارات املطعون فيها هو األحداث اليت وقعت يف الزاوية احلمراء وأن الشرطة سيطرت على املوقف وصانت 

يف  1981سبتمرب  2وان القرارات املطعون فيها قد صدرت يف ...  1981وكان ذلك يف شهر يونيو ... ه األمن يف حين
تاريخ الحق على وقوع األحداث والسيطرة عليها تكون قد صدرت يف وقت مل تكن فيه األمور تستلزم صدورها حىت لو كان 

لك ينتفي الركن األول لقيام حالة الضرورة وباإلضافة إىل رئيس اجلمهورية خيشى وقوع أحداث خطرية وجسيمة يف املستقبل وبذ
ذلك فان ما ورد باخلطاب املشار إليه وما نسب إىل إضراب األقلية واىل اجلماعات اإلسالمية واىل بعض الشخصيات الدينية 

حيدة لدفع هذا اخلطر وكان فانه ال يبلغ من اخلطورة درجة تربر القرارات املطعون فيها إذ أن هذه القرارات ليست الوسيلة الو 
يكفي لدفعها اإللتجاء إىل القواعد القانونية القائمة املقررة للظروف العادية، ومنها على سبيل املثال أحكام قانون العقوبات 

بشان  1978لسنة  33بشان محاية الوحدة الوطنية والقانون رقم  1973لسنة  34اخلاصة حبماية امن الدولة والقانون رقم 
بشان محاية القيم من العيب، هذا باإلضافة إىل  1980لسنة  95اجلبهة الداخلية والسالم اإلجتماعي والقانون رقم  محاية

من الدستور وبذلك ينتفي  147، 108سلطة رئيس اجلمهورية يف إصدار قرارات هلا قوة القانون بالشروط املقررة يف املادتني 
  .370 – 368علي سعد عمران، املرجع السابق، ص  ...".الركن الثاين لقيام حالة الضرورة 
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لعدم توافر حالة الضرورة وقت إصدار هذه  وزارة الدولة للتعليم العايل والبحث العلمي إىل
   .472القرارات

بناء على احلكمني السابقني، فالظاهر أن حمكمة القضاء اإلداري أكدت على حنو       
غري قائمة ومل تتوافر شروطها، حبسبان  74قاطع أن حالة الضرورة اليت تستوجب تطبيق املادة 

، ومت 1981يونيو  17أن األحداث اليت استند إليها رئيس اجلمهورية، قد وقعت يف 
 2السيطرة على املوقف وانتهى اخلطر وزال وجوده، يف حني صدرت تلك القرارات بتاريخ 

إمنا  74، أي بعد انتهاء حالة الضرورة بأكثر من شهرين، يف حني املادة 1981سبتمرب 
    .ر زالوضعت ملواجهة خطر حال ال خط

ذا تكون حمكمة القضاء اإلداري قد اعتربت قرار رئيس اجلمهورية باللجوء إىل املادة      
وكذا القرارات الصادرة بناء على هذه املادة، أعماال ذات طبيعة إدارية ال أعمال سيادة،  74

الطعون املقدمة  النظر يف بقبوهلااحملكمة الدستورية العليا  هأيدت وهو ما .ومن مث ختضع لرقابتها
  . 473من الدستور 74ضد قرارات رئيس اجلمهورية الصادرة بناء على نص املادة 

                                                             
حالة الضرورة اليت استند إليها رئيس اجلمهورية يف إصدار القرارات : "... حيث أقرت احملكمة ذلك صراحة بقوهلا - 472

سبب املطعون فيها غري قائمة وقت إصدار هذه القرارات، ومن مث تكون هذه القرارات حبسب ظاهر األوراق غري قائمة على ال
ق،  36لسنة  196انظر، حكم حمكمة القضاء اإلداري بالقاهرة، الدائرة األوىل، الدعوى رقم ...". الذي استندت إليه

     .449و 448عماد حممد حممد أبو حليمة، املرجع السابق، ص  أورده،. منشورغري  22/11/1981جبلسة 
وحيث إن قرار رئيس : "... بان 7/3/1992د جبلسة .ق 8لسنة  14يف الدعوى رقم  من ذلك ما قضت به - 473

ال الذي يعمل فيه، وبالنظر إىل مضمونه وطبيعته الذاتية، ال  اجلمهورية حبل اجلمعية موضوع النزاع املاثل حمددا على ضوء ا
زير الشؤون اإلجتماعية حبل اجلمعيات اخلاضعة قرارا إداريا شانه يف ذلك شان القرار الذي يصدر عن و إال يعدو أن يكون 

ا ملخالفة جسيمة للقانون أو خروجها  57، إعماال لنص املادة 1964لسنة  32ألحكام القانون رقم  ا  منه إذا ثبت ارتكا
اء الوجود القانوين للجمعية، خلروجها على حكم ال قانون مبعناه العام، على النظام العام أو اآلداب، فالقراران كالمها يتوخيان إ

وكالمها يتمخض إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية ويراد باإلفصاح عنها إحداث مركز قانوين معني يعد يف ذاته ممكنا 
  ...وجائزا قانونا، والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن يف القرارات اإلدارية مجيعا 
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    السيادة  أعمالاستبعاد فكرة  إىلالقضاء اإلداري املصري  إليهذهب  ، فان مامن مث     
وكذا  يف مصر 74املادة  إىلالسلطة التقديرية من نطاق الرقابة على قرار اللجوء  أو

حيقق لألفراد ضمانة حقيقية وجدية حلماية حقوقهم ، اإلجراءات املتخذة استنادا هلذا القرار
م له فرصة النظر يف  ما أتيحت إذا، وهذا ما نأمله من القضاء اإلداري اجلزائري وحريا

   .مشروعية األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية

األوامر التشريعية الصادرة يف احلالة اإلستثنائية ال على أنه جتدر اإلشارة بأنه إذا كانت     
تثري أي إشكال من ناحية خضوعها للرقابة القضائية على األقل من حيث النصوص 

فإن اإلشكال الكبري  .أشهر 4، حيث جيوز الطعن فيها أمام جملس الدولة يف أجل القانونية
مر من جهة جيب عرضها على الربملان تثريه األوامر الصادرة يف غياب الربملان ألن هذه األوا

ليبني موقفه منها ومن جهة ثانية حاليا فيه تقليص يف الفرتة الزمنية للعطلة الربملانية، فعلى 
فرض فيه شخص تضرر من أمر تشريعي صدر عن رئيس اجلمهورية يف غياب الربملان فطعن 

لس يأخذ فرتة زمنية بأن الفصل من قبل هذا اطبعا وحنن نعلم  ،فيه أمام جملس الدولة
طويلة قد تصل إىل سنوات عديدة، بالتايل حىت يفصل جملس الدولة يف مشروعية األمر 
سيكون هذا األمر قد عرض على الربملان وكالعادة متت املوافقة عليه من قبل الربملان اجلزائري 

أن الرقابة ن عن الرقابة القضائية، لتكون النتيجة صفتحول من قرار إداري إىل قانون حت
القضائية على األوامر التشريعية الصادرة يف غياب الربملان هي رقابة بدون فائدة وبدون 

  .جدوى من األساس

                                                                                                                                                                                         
اإلستفتاء الشعيب دون الطعن على هذا القرار أو تطهريه من العيوب اليت شابته، إذ ليس وال حيول : ... كما أضافت احملكمة=

من شان هذا اإلستفتاء أن يرد قرارا معدوما إىل احلياة، وال إسباغ الصحة على قرار ولد باطال، وال يغري من طبيعته فيلحقه 
  .451و 450، ص عماد حممد حممد أبو حليمة، املرجع السابق ...".بأعمال السيادة 
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ا رئي       س اجلمهورية يف الدستور إن الدراسة إلحدى السلطات اإلستثنائية اليت يتمتع 
وهي أسلوب التشريع بأوامر ونظرا للدور الكبري الذي لعبه يف النظام القانوين  اجلزائري

عدة العامة هو مبدأ سيطرة ن القاإ ، حبيثجمموعة من النتائج يستخلص منهااجلزائري، 
ة، واليت توصل إليها من ريعيان، والذي يعين السيطرة الكاملة للربملان على السلطة التشالربمل

قاعدة العامة وذلك الهذه ن االستثناء الوارد على وأ .يل ضد امللكيةخالل الصراع الطو 
ة أن انه إذا دامهت الدولة ظروف غري متوقعة، كان لرئيس اجلمهورياء وكذا القض بإمجاع الفقه

ة هـذه واجهر ملهذا األخـري وذلك عن طريق األوامحيل حمل املشرع ملمارسة اختصاصات 
ذا . الظـروف االستثنائية القول بان الربملان ال يزال صاحب اإلختصاص األصلي يف  ميكنو

صناعة القانون، إال أن هذه األخرية مل تعد حمتكرة من قبله بل ميكن جلهة أخرى ممثلة يف 
  .رئيس اجلمهورية ممارستها كاستثناء

سد يف اجلزائر انطالقا من دستور  بأوامرنظام التشريع  إن كما      غاية دستور  إىل 1963ا
ة مل يسمح كما مل مينع ممارس 1989وان كان دستور  1976مرورا بدستور  1996
الواقع اثبت استعمال هذا األسلوب ومن سلطة غري منتخبة  أن إال ،بأوامرالتشريع  أسلوب

ال التشريعي العائد هلذه السلطة   .ويف كل اختصاصات السلطة التشريعية وليس فقط ا

حيلة  أو مل يكن وضعا شاذاهلذا األسلوب اجلزائري ق املؤسس الدستوري عليه، فاعتنا    
 الظروفنظرية  أمههاوضع فرضته مجلة من الضرورات  وإمنا، أساس أوقانونية ليس هلا مربر 
الدستور الفرنسي وكذا مجلة من  تأثريجتسدت يف  أخرىعوامل  إىلاإلستثنائية، باإلضافة 

الفصل بني السلطات، تعقيد  مبدأ –اآلليات وجدت حيزا هلا يف الدستور اجلزائري 
سامهت يف اعتماد هذا األسلوب وجتسيده يف  - ...اإلجراءات الربملانية، النظام الشبه رئاسي

  .اجلزائرية الدولة اعرفته معظم الدساتري اليت
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الواقع العملي يبني لنا خطورة ما يكتنفه أسلوب التشريع بأوامر من  ضف إىل ذلك،     
على السلطة التشريعية، ذلك أن من أهم آثار إعماله هو التقليل من فعالية الربملان  تأثري

ألهم اختصاصاته وهي التشريع، بشكل يرتتب عنه جتميع اإلختصاصات  وتركيز السلطات 
ال احملجوز له أصاليف يد رئيس اجلمهورية وبالتايل تف   .وق هذا األخري على الربملان يف ا

مهورية ال يكون إال ن االعرتاف بدور تشريعي أو وظيفة تشريعية لرئيس اجلفإ هلذا      
ة البد من توافرها فقا لشروط وضوابط قانونية أي و بضوابط معينة، وحتت رقابة جهات معين

  .السلطة التنفيذيةلصادرة عن ممثل للقول بصحة األوامر ا

سلطة التشريع ميتلكها الربملان، ولتأكيد هذه احلقيقية، اوجب  زيادة على ذلك، إن     
املؤسس الدستوري عرض األوامر اليت يتخذها رئيس اجلمهوريـة يف غيبة الربملان على هذا 

ثناء مت ع يصدر عن الربملـان واستوبعبارة أخرى فاألصل أن التشري. أول دورة لهاألخري يف 
السماح لرئيس اجلمهورية مبمارسة هذه الوظيفة لكن يف املقابل يكون للربملان احلق يف رقابة 

ان مبراقبة اعتباره ضمانة هامة تسمح للربمل وهو ما ميكن. وامر الصادرة عن رئيس اجلمهوريةاأل
  .اختذ يف غيابه من تشريعاتما 

ي حجـز يتمثـل يف ذلك الـدور الذسببان، األول فعاليتها غري أن الذي افقد تلك الضمانة    
وكذا  الدستورمن  142، حيـث املطلوب منه حسب صياغة املادة ان يف هذا اخلصـوصللربمل

فقط على ما اختذه رئيس اجلمهورية دون املوافقة  12- 16من القانون العضوي  37املادة 
، يف حني أن األصيل ضاء الربملانمناقشة أو تعديل ال من اللجنة الدائمة املختصة وال من أع

باعتباره  انوهذا يعترب إجحافا يف حق الربمل . ينقص من دوره، بل يتعداه للتعديلينبغي أن ال
ا دستوريا توفري حقـوق وحريات األفراد بدأه الدستور  ، هذا اإلجحاف الذياجلهة املنوط 

  .12-16ليكمله القانون العضوي 
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ر اليت مل ص على ترتيب جزاء على تلك األواميعود إىل إغفال النـف ،السبب الثاينأما       
من قبل هذا  تدم البان، وأيضا يف حال عة لدى الربملتم إيداعها من قبل رئيس اجلمهوريي
أي عدم اختاذه أي موقف ال موافقة وال رفض بل جمرد  ألخيـر يف مصريها بعد عرضها عليها

من الدستور نوع الدورة اليت يلزم  142املادة ، وقبل كل شيء مل حتدد سكوت أو صمت
كما انه مل   .رئيس اجلمهورية بعرض األوامر على الربملان فيها هل هي عادية أم غري عادية

     يبني حدود اإللغاء املرتتب على رفض األوامر من قبل الربملان هل هو إلغاء بأثر مباشر 
على وجوب توافر حالة الضرورة يف فرتة تنص  كانت ال 124كما أن املادة   ؟أو بأثر رجعي

غياب الربملان حىت يستطيع رئيس اجلمهورية التشريع بأوامر مما يوحي جبعلها سلطة عادية 
وهذا اإلشكال األخري . يس اجلمهورية مبجرد غياب صاحب اإلختصاص األصلييباشرها رئ

   .2016تعديل  الوحيد الذي تداركه املؤسس الدستوري اجلزائري على إثراإلشكال هو 

فان  فطبقا للمعيار العضوي ،ألوامرة لالطبيعة القانونيحتديد التكييـف القانوين أو عن و      
سلطة إدارية  ،قرارات إدارية وذلك بالنظر إىل مصدرها وهو رئيس اجلمهوريةهي األوامر  هذه

ال التشريعي ا تدخلت يف ا ا بالرغـم من أ   .العائد للربملان وليس مضمو

بالنظر إىل إلزام الدستور رئيس اجلمهورية عرضها  نوعان هذه األوامر أنعلى اعتبار إذن،     
تور النوع األول املتمثل يف األوامر املتخذة يف غياب الربملان والذي يشرتط الدس: على الربملان

تقبل الرقابة القضائية والدستورية  إدارية، فهي قرارات على رئيس اجلمهورية عرضها عليه
فتتحصن من الرقابة القضائية يف حني تبقى  قوانني إىلتتحول والربملانية، وبعد موافقة الربملان 

ال املايل ويف احلالة  أما. ضع للرقابة الدستوريةخت النوع الثاين من األوامر املتخذة يف ا
تقبل الرقابة  تبقى قرارات إداريةلى الربملان فاإلستثنائية وهي اليت ال يشرتط الدستور عرضها ع

  . القضائية والدستورية
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تبعا لتحديد طبيعتها القانونية الرقابة  أنواعلكل  إخضاعهااألوامر ميكن  أنبالرغم من      
أو اإلجتهادات القضائية املصرية مثال أو املنطق يف ظل  )142/2املادة (طبقا للدستور  وكذا

) برملانية ودستورية(سياسية كانت هذه الرقابة   ءاسو غياب النص القانوين الذي مينع ذلك، و 
  . حتد من فاعلية هذه الرقابة هناك مجلة من احلقائق أن إالقضائية،  أو

 وهي مر املتخذة يف غياب الربملان فقطفالرقابة الربملانية متارس طبقا للدستور على األوا    
لية احلل آذلك وجود  إىلالتعديل، باإلضافة ال ال جيوز للربملان ال املناقشة و  إذرقابة حمدودة 

من  147املوافقة خوفا من تطبيق املادة  إىليف يد رئيس اجلمهورية اليت تؤدي دوما بالربملان 
  .لرئيس اجلمهورية، وكذا األغلبية الربملانية املؤيدة الدستور

لس الدستوري فهي األخرى       غري كفيلة مبواجهة كانت أما الرقابة الدستورية بواسطة ا
على ثالثة شخصيات  امقتصر كان رئيس اجلمهورية إىل احلد املطلوب، ألن تفعيل هذه الرقابة  

نة يف سقبل تعديله  من الدستور 166 طبقا للمادةفقط يهيمن عليها رئيس اجلمهورية 
 187و 114قد وسع من جهات اإلخطار إستنادا للمواد  هذا التعديلغري أن  .2016

لس الدستوري يف جمال الرقابة من الدستور 188و ، ويف هذا حتقيق وجتسيد أكثر لدور ا
   .، وعلى األقل نظرياعلى دستورية القوانني مبا فيها األوامر

لس الدستوري خاصة بإضافة آلية اإلخطار بالدفع       بالتايل فإن توسيع جهات إخطار ا
قضى على إحتكار وهيمنة رئيس اجلمهورية على صالحية اإلخطار بالرغم بعدم الدستورية، 

كانت تنص على إمكانية إخطار   2016من الدستور قبل تعديلها يف  166من أن املادة 
لس من قبل رئيسي غرفيت اإلخطار مل يكن يصدر إال  االربملان، لكن الواقع أثبت أن هذ ا

  .من قبل رئيس اجلمهورية
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فإن جناعة الرقابة على دستورية القوانني كصالحية وبعد توسيع جهات اإلخطار من مث،     
لس الدستوري، متوقف على هذا األخري فهل ستستطيع تشكيلة هذا  .من صالحيات ا

لس مواجهة رئيس اجلمهورية وإعدام األوامر الصادرة عنه واليت تتضمن خمالفة للدستور،  ا
لس فئة سياسية وتعني من قبل رئيس اجلمهورية مبا فيها  1/3خاصة وحنن نعلم بأن  هذا ا
لس الدستوري لس يف واألكثر من ذلك هل ستستطيع الفئة املنتخبة  .رئيس ا اليت مت هذا ا

ال تربطها من املفروض عالقة تبعية  ، واليت2016رفع عددها إثر تعديل الدستور يف 
ا  القيام مبا ينبغي القيام به دون األخذ بأي وخضوع برئيس اجلمهورية وذلك حبكم انتخا

منه على أن  182حىت لو أكد الدستور يف املادة  .احلزبيةاإلعتبارات اعتبارات خاصة 
هذا الدستور هو الذي وضع آليات تؤثر على  ألنلس الدستوري هو هيئة مستقلة، ا

  .؟استقاللية هذه اهليئة خاصة يف مواجهة رئيس اجلمهورية

اعلى الرغم من و الرقابة القضائية يف حني، أن        األكثر ضمانا حلماية حقوق وحريات  أ
انعدام اإلجتهادات القضائية يف جمال الرقابة على  إىلانه يف اجلزائر وبالنظر  إالاألفراد، 

 زائرية قد تواجه رئيس اجلمهوريةالسلطة القضائية اجل أننشك يف  فإننامشروعية األوامر، 
القاضي ال أن ، إذ من الدستور اجلزائري تكرس استقاللية القضاء 156املادة  أنبالرغم من 

           يمن عليه السلطة التنفيذية إما بأوامر الذي خيضع إال للقانون، فأي قانون هذا 
أو مبشاريع قوانني متر على برملان يوافق على كل شيء، كما أن آليات عدم استقاللية السلطة 
القضائية يف اجلزائر كثرية وكثرية جدا بدء من تعيني القاضي مبرسوم رئاسي من قبل رئيس 

  .اجلمهورية

من نتائج من خالل حتليلنا ملوضوع الرسالة، جعلتنا نكتشف  إليهوعلى ضوء ما توصلنا      
سلطة التشريع بأوامر دون وجود ضمانات حقيقية حلماية احلقوق بان رئيس اجلمهورية ميارس 
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ا هذه األوامر لذلك،  .2016خاصة قبل تعديل الدستور يف سنة  واحلريات اليت قد متس 
للحقوق واحلريات يف حالة استعمال رئيس ينبغي توفري آليات وضمانات أفضل محاية 

  :اجلمهورية سلطته اإلستثنائية املتمثلة يف التشريع بأوامر، منها

نوع الدورة اليت  من الدستور 142ضرورة حتديد املؤسس الدستوري اجلزائري يف املادة  - 
  .جيب على رئيس اجلمهورية عرض األوامر فيها على الربملان عادية أم استثثنائية

حتديد وكذا . امتناعه عن عرضها أورئيس اجلمهورية عن عرض األوامر  تأخرجزاء  ضافةإ - 
  .موقف الصمت من األوامر املعروضة عليهمدة إلجابة الربملان وكذا جزاء على اختاذه 

األوامر املرتتب عن رفضها  إلغاءآثار  أوجمال  أوحتديد املؤسس الدستوري اجلزائري نطاق  - 
وحنن نؤكد على األثر املباشر محاية للحقوق  .مباشر بأثر أورجعي  بأثر إمامن قبل الربملان 

  .املرتتبة عن اختاذ هذه األوامر

ال التشريعي الذي جيوز لرئيس اجلمهورية التدخل فيه مبوجب أوامر، فإما التدخل  -  حتديد ا
  .يف جمال القوانني العادية فقط، أو حىت جمال القوانني العضوية

من مناقشة وتعديل األوامر املتخذة من قبل رئيس اجلمهورية، وملا ال قيام متكني الربملان  - 
مبا ميكنه من مناقشة وتعديل هذه  12- 16من القانون العضوي  37الربملان بتعديل املادة 

  .األوامر

اخطر  تعترباليت تفعيل وحتديد دور الربملان يف احلالة اإلستثنائية بشكل واضح، هذه احلالة  - 
ا الظروف اإلستثنائية   .تركيز كل السلطات يف يد رئيس اجلمهورية إىلتؤدي  أل

  ري واليت ــــــمن الدستور اجلزائ 147ة مبوجب املادة ـــــــــتقييد الوسيلة املمنوحة لرئيس اجلمهوري - 
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خاصة يف  مهامها أداءالسلطة التشريعية وعدم متكينها من  إضعاف إىلتؤدي بشكل مباشر 
لمجلس الشعيب لحل رئيس اجلمهورية  أسباب، من خالل حتديد جمال الرقابة على األوامر

  .الوطين

، هذه املادة اليت تعمل على اجلزائري من الدستور 186إضافة مصطلح األوامر للمادة  - 
لس الدستوري   .حتديد جمال الرقابة على دستورية القوانني من قبل ا

السلطة  أو سواء يف مواجهة املتقاضنياستقاللية السلطة القضائية العمل على جتسيد  - 
صالحياته مستهديا اإلستثنائية حيث يباشر القاضي  أوالتنفيذية وسواء يف الظروف العادية 
وحلماية حقوق  املشروعية مبدأحلماية الضمان احلقيقي  بنصوص القانون وروح ضمريه، ألنه

  .وحريات األفراد

يكمن يف مراجعة النصوص الناقصة إضافة إىل ما قيل سابقا فاحلل  أخرياما ميكن قوله      
والغامضة وتكملتها وتوضيحها مبا يقلل من السلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية وبالتايل يقلل 

ألن ما أتى به املؤسس الدستوري اجلزائري يف تعديل  .هيمنته على باقي السلطات يف الدولة
النظام القانوين هلذا التشريع  دقيقا يف ضبطة يف جمال التشريع بأوامر، مل يكن وخاص 2016

، وال ضبط رقابة حقيقية وفعالة على هذه األوامر تكبح هيمنة رئيس اجلمهورية اإلستثنائي
على السلطة التشريعية، وبالتايل تضمن عدم اعتداء هذه األوامر على حقوق وحريات 

  .األفراد

تغيري الذهنيات مبا خيدم املصلحة العامة واحرتام النصوص القانونية وعلى  كما جيب    
م ممثلي الشعب  ينبغي علىكما   .الدستور خاصة من قبل السلطة رأسها ممارسة اختصاصا
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 أيةآرائهم دون اخلوف من  وإبداءبكل نزاهة من خالل اقرتاح القوانني واملناقشة والتعديل 
م ميثلون شعبا ال حزباأجهة ودون اإلنسياق وراء    .مصلحة شخصية أو هوائهم أل
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القوانني املصوت من خالهلا على األوامر املتخذة من قبل رئيس  بيان :01امللحق رقم  - 
  .321 ، ص2016 – 2000: اجلمهورية بني دوريت الربملان

 1420ذي القعـدة عام  22مؤرخ يف  2000/د.م/أ.ق/02قرار رقم  :02امللحق رقم  - 
 24املؤرخ يف  15– 97، يتعلق مبدى دستورية األمر رقم 2000فرباير سنة  27املوافق 

م عام  ّ احملدد للقانون األساسي اخلاص حملافظة  1997مايو سنة  31املوافق  1418حمر
  .332 ، صاجلزائر الكربى

 1420ذي القعدة من عام  25املـؤرخ يف  01- 2000قم أمر ر  :03امللحق رقم  - 
ويتعلـق بإدارة والية اجلزائر والباديات التابعة هلا على إثر إقرار  2000األول مارس : املوافـق لـ

لس الدستـوري رقم   1420ذو القعدة عام  22املـؤرخ يف  2000/ د .م/ أ .ق/  02ا
املؤرخ يف   15 -79ق مبدى دستورية األمـر رقم واملتعلـ 2000فرباير سنـة  27املوافق لـ 

الذي حيدد القانون األساسي اخلاص  1997ماي لسنـة  31املوافـق لـ  1418حمرم  24
  .335ص ، حملافظة اجلزائر

- 2000تقرير جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات عن األمر رقم  :04امللحق رقم  - 
املتعلق بإدارة  2000املوافق أول مارس سنة  1420ذي القعدة عام  25املؤرخ يف  01

  .338، ص والية اجلزائر والبلديات التابعة هلا

يف قضية  1962مارس / آذار 2قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر يف  :05امللحق رقم 
  .342 ، صروبان دي سرفان وآخرون
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  :01الملحق رقم 

  

المتخذة من قبل رئيس الجمهورية بين بيان القوانين المصوت من خاللها على األوامر 
2016 – 2000: دورتي البرلمان  

 
 

رقم  تاريخ النشر
الجريدة 
 الرسمية

 الرقم عنوان النص

2000مارس  02  
09  1420ذي القعدة عام  25مؤرخ يف  01-2000أمر رقم  

، يتعلق بإدارة والية اجلزائر و البلديات التابعة هلا 2000املوافق أول مارس سنة 
لس الدستوري رقم  ذي  22املؤرخ يف  2000/د.م/أ.ق/02على إثر قرار ا

و املتعلق مبدى دستورية األمر  2000فرباير سنة  27املوافق  1420القعدة عام 
 1997مايو سنة  31فق املوا 1418حمرم عام  24يف املؤرخ  15- 97رقم 

 حملافظة اجلزائر الكربى  الذي حيدد القانون األساسي اخلاص

01 
 

2001فرباير  14  
 

 1421ذي احلجة عام  4مؤرخ يف  01-2001أمر رقم  14
  ، يعدل و يتمم القانون2001فرباير سنة  27املوافق 

   1990سنة  أبريل 14املوافق  1410رمضان عام  19املؤرخ يف  10-90رقم 
  واملتعلق بالنقد والقرض

02 

2001اكتوبر  24  
62  

  أكتوبر 21املوافق  1422شعبان عام  04املؤرخ يف  15-01قانون رقم 
  املؤرخ يف أول مجادى  02-01، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2001سنة 

تعريفة مجركية واملتضمن تأسيس  2001غشت  20املوافق  1422الثانية عام 
  جديدة

03 

2001اكتوبر  24    62  1422شعبان عام  4مؤرخ يف  16-01قانون رقم  
 03-01املوافقة على األمر رقم    ، يتضمن2001أكتوبر سنة 21املوافق  

  املؤرخ يف أول مجادى الثانية
 و املتعلق بتطوير االستثمار 2001غشت سنة  20املوافق  1422عام 

04 

2001اكتوبر  24  62  05 1422شعبان عام  4مؤرخ يف  17-01قانون رقم 
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املؤرخ  04-01، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2001أكتوبر سنة  21املوافق 
  الثانية يف أول مجادى

و املتعلق بتنظيم املؤسسات  2001غشت سنة  20املوافقة  1422عام 
 العمومية االقتصادية و تسيريها و خوصصتها

2002أبريل  21  28     يتضمن املوافقة على األمر 2002أبريل  16ممضي يف  04-02  قانون رقم 
 فرباير 25املوافق  1422ذي احلجة عام  13املؤرخ يف   01-02رقم 

   2002و املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة   2002

06 

28 2002 أبريل 21 رقم  يتضمن املوافقة على األمر 2002أبريل  16ممضي يف  05-02قانون رقم  
 2002فيفري  25املوافق  1422احلجة عام   ذي13املؤرخ يف  02-02

املؤرخ يف أول مجادى  02-01يعدل ويتمم التعريفة اجلمركية املؤسسة باألمر 
2002اوت 20املوافق ل  1422الثانية عام    

07 

28 2002أبريل  21 يتضمن املوافقة على األمر رقم  2002أبريل  16ممضي يف  06-02قانون رقم  
ِؤرخ يف  02-03 فرباير  25املوافق  1422ذي احلجة عام  13امل
نوفمرب  10و املتضمن األحكام املطبقة على مفقودي فيضانات      2002سنة
 2001سنة 

08 

28 2002أبريل  21 يتضمن املوافقة على األمر رقم  2002أبريل  16ممضي يف  07-02قانون رقم  
فرباير  25املوافق  1422ذي احلجة عام  13املؤرخ يف  02-04
ِؤرخ يف  08-97الذي يعدل األمر رقم     2002سنة  1417شوال عام  27امل

تخابية و عدد املقاعد الذي حيدد الدوائر االن 1997مارس سنة  6املوافق 
 املطلوب شغلها يف انتخابات الربملان

09 

يونيو سنة  14املوافق  1424ربيع الثاين عام  13مؤرخ يف  08-03قانون رقم  37 2003يونيو  15
ذي احلجة عام  18يف املؤرخ  01-03، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2003
 22-96الذي يعدل و يتمم األمر رقم  2003فرباير سنة  19املوافق  1423

و املتعلق بقمع  1996يوليو سنة  9املوافق  1417صفر عام  23املؤرخ يف 
  .ة رؤوس األموال من وإىل اخلارجحركشريع و التنظيم اخلاصني بالصرف و خمالفة الت

  

10 

أكتوبر سنة  25املوافق  1424شعبان عام   29مؤرخ يف   11-03قانون رقم  64 2003أكتوبر  26
مجادى األوىل  19املؤرخ يف  02-03، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2003

   .واملتعلق باملناطق احلرة 2003يوليو سنة  19املوافق  1424عام 
  

11 

أكتوبر سنة  25املوافق  1424شعبان عام   29مؤرخ يف   12-03قانون رقم  64 2003   أكتوبر26 
مجادى األوىل  19املؤرخ يف  03-03، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2003

12 



323 
 

   .املتعلق باملنافسةو  2003يوليو سنة  19املوافق  1424عام 
  

أكتوبر سنة  25املوافق  1424شعبان عام   29مؤرخ يف   13-03قانون رقم  64 2003أكتوبر 26
مجادى األوىل  19املؤرخ يف  04-03، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2003

و املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على  2003يوليو سنة  19املوافق  1424عام 
   .عمليات استرياد البضائع وتصديرها

  

13 

أكتوبر سنة  25املوافق  1424شعبان عام    29مؤرخ يف  14-03قانون رقم  64 2003أكتوبر 26
مجادى الثانية  14املؤرخ يف  09-03املوافقة على األمر رقم ، يتضمن 2003

-76الذي يعدل ويتمم األمر رقم  2003غشت سنة  13املوافق  1424عام 
 1976أبريل سنة  16املوافق  1396ربيع الثاين عام  16املؤرخ يف 35

   .واملتضمن تنظيم الرتبية والتكوين
  

14 

أكتوبر سنة  25املوافق  1424شعبان عام    29مؤرخ يف  15-03قانون رقم  64 2003أكتوبر 26
مجادى الثانية   27املؤرخ يف 11-03، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2003

  .واملتعلق بالنقد والقرض 2003غشت سنة  26املوافق    1424عام 
  

15 

أكتوبر سنة  25املوافق  1424شعبان عام   29مؤرخ يف   16-03قانون رقم  64 2003أكتوبر 26
مجادى الثانية   27املؤرخ يف 12-03، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2003

لى واملتعلق بإلزامية التأمني ع 2003غشت سنة  26املوافق  1424عام 
  .الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا

  

16 

، 2003نوفمرب سنة  4املوافق  1424رمضان  9مؤرخ يف  17-03قانون رقم  67 2003نوفمرب  5
مجادى األوىل عام  19املؤرخ يف  05-03يتضمن املوافقة على األمر رقم 

اورة 2003يوليو سنة  19املوافق  1424  .واملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا

17 

، 2003نوفمرب سنة  4املوافق  1424رمضان  9مؤرخ يف  18-03قانون رقم  67 2003نوفمرب  5
مجادى األوىل عام  19 املؤرخ يف 06-03يتضمن املوافقة على األمر رقم 

  .واملتعلق بالعالمات 2003يوليو سنة  19املوافق  1424
  

18 

، 2003نوفمرب سنة  4املوافق  1424رمضان  9مؤرخ يف  19-03قانون رقم  67 2003نوفمرب  5
مجادى األوىل عام  19املؤرخ يف  07-03يتضمن املوافقة على األمر رقم 

  .واملتعلق برباءات االخرتاع 2003يوليو سنة  19املوافق  1424

19 
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، 2003نوفمرب سنة  4املوافق  1424رمضان  9مؤرخ يف  20-03قانون رقم  67 2003نوفمرب  5

مجادى األوىل عام  19املؤرخ يف  08-03ألمر رقم يتضمن املوافقة على ا
واملتعلق حبماية التصاميم الشكلية للدوائر  2003يوليو سنة  19املوافق  1424
  .املتكاملة

  

20 

، 2003نوفمرب سنة  4 املوافق 1424رمضان  9مؤرخ يف  21-03قانون رقم  67 2003نوفمرب  5
مجادى الثانية عام  14املؤرخ يف  10-03يتضمن املوافقة على األمر رقم 

- 98الذي يعدل ويتمم القانون رقم  2003غشت سنة  13املوافق  1424
الذي  1998يونيو سنة  27املوافق  1419ربيع األول عام  3املؤرخ يف  06

   .حيدد القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين
  

21 

نوفمرب سنة  10املوافق  1425رمضان عام  27مؤرخ يف  13-04قانون رقم  71 2004نوفمرب  10
مجادي الثانية عام  3املؤرخ يف  01-04، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2004
 106-76الذي يعدل ويتمم األمر رقم  2004يوليو سنة  21املوافق  1425

واملتضمن  1976ديسمرب سنة  9املوافق  1396ذي احلجة عام  17املؤرخ يف 
 .قانون املعاشات العسكرية

22 

مايو سنة  4املوافق  1426ربيع األول عام  25مؤرخ يف  08-05قانون رقم  43 2005يونيو  22
حمرم عام  18املؤرخ يف  01-05، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2005
 86-70الذي يعدل ويتمم األمر رقم  2005فرباير سنة  27املوافق  1426

واملتضمن  1970ديسمرب سنة  15املوافق  1390شوال عام  17املؤرخ يف 
 .قانون اجلنسية اجلزائرية

23 

مايو سنة  4املوافق  1426ربيع األول عام  25مؤرخ يف  09-05قانون رقم  43 2005يونيو  22
حمرم عام  18املؤرخ يف  02-05، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2005
 11-84الذي يعدل ويتمم القانون رقم  2005فرباير سنة  27املوافق  1426

 .واملتضمن قانون األسرة 1984يونيو سنة  9املؤرخ يف 

24 

سنة   أكتوبر 18املوافق  1426رمضان عام  15مؤرخ يف  13-05  قانون رقم 70 2005  أكتوبر 19
مجادى الثانية  11املؤرخ يف  03-05   ، يتضمن املوافقة على األمر رقم2005

 08-90الذي يتمم القانون رقم  2005يوليو سنة  18املوافق  1426عام 
  .واملتعلق بالبلدية 1990ابريل سنة  7املوافق  1410رمضان عام  12املؤرخ يف 

25 

سنة   أكتوبر 18املوافق  1426رمضان عام  15مؤرخ يف  14-05  قانون رقم 70 2005  أكتوبر 19
مجادى الثانية  11املؤرخ يف  04-05   ، يتضمن املوافقة على األمر رقم2005

26 
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 09-90الذي يتمم القانون رقم  2005يوليو سنة  18املوافق  1426عام 
  .واملتعلق بالوالية 1990ابريل سنة  7املوافق  1410رمضان عام  12املؤرخ يف 

سنة   أكتوبر 18املوافق  1426رمضان عام  15مؤرخ يف  15-05  قانون رقم 70 2005  أكتوبر 19
مجادى الثانية  18املؤرخ يف  05-05   ، يتضمن املوافقة على األمر رقم2005

واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2005يوليو سنة  18املوافق  1426عام 
2005. 

27 

ديسمرب  31 املوافق 1426ذي القعدة عام  29مؤرخ يف   17-05قانون رقم  02 2006يناير  15
رجب عام  18املؤرخ يف  06-05   ، يتضمن املوافقة على األمر رقم2005
  .و املتعلق مبكافحة التهريب  2005غشت سنة  23املوافق  1426

  

28 

ديسمرب  31 املوافق 1426ذي القعدة عام  29مؤرخ يف   18-05قانون رقم  02 2006يناير  15
رجب عام  18املؤرخ يف  07-05   على األمر رقم، يتضمن املوافقة 2005
الذي حيدد القواعد العامة اليت حتكم  2005غشت سنة  23املوافق  1426

  التعليم يف مؤسسات الرتبية و التعليم اخلاصة
  

29 

ابريل سنة  17املوافق  1427ربيع األول عام  18 مؤرخ يف 07-06قانون رقم  27 2006أبريل  26
حمرم عام  28املؤرخ يف  01-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006
واملتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة  2006فرباير سنة  27املوافق  1427
  .الوطنية

  

30 

ابريل سنة  17املوافق  1427ربيع األول عام  18مؤرخ يف  08-06قانون رقم  27 2006أبريل  26
حمرم عام  29املؤرخ يف  02-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006
واملتضمن القانون األساسي العام  2006فرباير سنة  28املوافق  1427

 .للمستخدمني العسكريني

31 

ابريل سنة  17املوافق  1427ربيع األول عام  18مؤرخ يف  09-06رقم  قانون 27 2006أبريل  26
حمرم عام  29املؤرخ يف  03-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006
شعائر الذي حيدد شروط وقواعد ممارسة ال 2006فرباير سنة  28املوافق  1427

  .الدينية لغري املسلمني
  

32 

نوفمرب سنة  14املوافق  1427شوال عام  22مؤرخ يف  12-06قانون رقم  72 2006نوفمرب  15
ية مجادى الثان 19املؤرخ يف   03 - 06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006

واملتضمن القانون العام للوظيفة  2006يوليو سنة  15املوافق  1427عام 

33 
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   .العمومية
  

نوفمرب سنة  14املوافق  1427شوال عام  22مؤرخ يف  13-06قانون رقم  72 2006نوفمرب  15
مجادى الثانية  19املؤرخ يف  04-06املوافقة على األمر رقم ، يتضمن 2006

واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2006يوليو سنة  15املوافق  1427عام 
2006.  

  

34 

نوفمرب سنة  14املوافق  1427شوال عام  22مؤرخ يف  14-06قانون رقم  72 2006نوفمرب  15
مجادى الثانية  19املؤرخ يف  05-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006

واملتعلق حبماية بعض األنواع احليوانية  2006يوليو سنة  15املوافق  1427عام 
  .املهددة باالنقراض واحملافظة عليها

  

35 

نوفمرب سنة  14املوافق  1427شوال عام  22مؤرخ يف  15-06قانون رقم  72 2006نوفمرب  15
مجادى الثانية  19املؤرخ يف  06-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006

-84القانون رقم الذي يعدل ويتمم  2006يوليو سنة  15املوافق  1427عام 
  1984فرباير سنة  11املوافق  1404مجادى األوىل عام  9املؤرخ يف  10

  .واملتعلق باخلدمة املدنية
  

36 

وفمرب سنة ن 14املوافق  1427شوال عام  22مؤرخ يف  16-06قانون رقم  72 2006نوفمرب  15
مجادى الثانية  19املؤرخ يف  07-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006

-85الذي يعدل ويتمم القانون رقم  2006يوليو سنة  15املوافق  1427عام 
   1985فرباير سنة  16املوافق  1405مجادى األوىل عام  26املؤرخ يف  05

  .واملتعلق حبماية الصحة وترقيتها
 

37 

نوفمرب سنة  14املوافق  1427شوال عام  22مؤرخ يف  17-06قانون رقم  72 2006 نوفمرب 15
مجادى الثانية  19املؤرخ يف  08-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006

-01يعدل ويتمم األمر رقم الذي  2006يوليو سنة  15املوافق  1427عام 
 2001غشت سنة  20املوافق  1422املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  03

 .واملتعلق بتطوير االستثمار

38 

نوفمرب سنة  14فق املوا 1427شوال عام  22مؤرخ يف  18-06قانون رقم  72 2006نوفمرب  15
رجب عام  3املؤرخ يف  10-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006
 07-05الذي يعدل ويتمم القانون رقم  2006يوليو سنة  29املوافق  1427

39 
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واملتعلق  2005ابريل سنة  28املوافق  1426ربيع األول عام  19املؤرخ يف 
  .باحملروقات

  
 2006نوفمرب  15

   

  

نوفمرب سنة  14املوافق  1427شوال عام  22مؤرخ يف  19-06قانون رقم  72
شعبان عام  6املؤرخ يف  11-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006
االمتياز الذي حيدد شروط وكيفيات منح  2006غشت سنة  30املوافق  1427

والتنازل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع 
  .استثمارية

  

40 

 80 2006ديسمرب  11
  

ديسمرب  11املوافق  1427ذي القعدة عام  20مؤرخ يف  20-06قانون رقم 
مجادى  19املؤرخ يف  09-06، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2006سنة 

الذي يعدل ويتمم األمر رقم  2006يوليو سنة  15املوافق  1427الثانية عام 
 2005غشت سنة  23املوافق  1426رجب عام  18املؤرخ يف  05-06

  .واملتعلق مبكافحة التهريب
  

41 

ابريل سنة  17املوافق  1428ربيع األول عام  29مؤرخ يف  03-07قانون رقم  26 2007ابريل  22
صفر عام  11املؤرخ يف  01 -07، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2007
نايف و االلتزامات و املتعلق حباالت الت 2007املوافق أول مارس سنة  1428

  .اخلاصة ببعض املناصب و الوظائف
  

42 

ابريل سنة  17املوافق  1428ربيع األول عام  29مؤرخ يف  04-07قانون رقم  26 2007ابريل  22
صفر عام  11ملؤرخ يف ا 02 -07، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2007
-01الذي يعدل و يتمم القانون رقم  2007املوافق أول مارس سنة  1428

و  2001يوليو سنة  3املوافق  1422ربيع الثاين عام  11املؤرخ يف  10
  .املتضمن قانون املناجم

 

43 
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 19 املوافق 1428رمضان عام  07مؤرخ يف  09  -07 رقم قانون 44
 09مؤرخ يف  03-07األمر رقم  املوافقة علىيتضمن  2007 سبتمرب

، املتضمن قانون املالية  2007يوليو 24املوافق  1428رجب عام 
 .2007التكميلي لسنة 

 2007سبتمرب  23 59

 19 املوافق 1428رمضان عام  07مؤرخ يف  10 -07 رقم  قانون 45
 06مؤرخ  04-07األمر رقم  يتضمن املوافقة على 2007 سبتمرب
، يتعلق بإعفاء مؤقت  2007غشت  19املوافق  1428عام   شعبان

، الطازجة أو املربدة و املوجهة لالستهالك ، من  لعمليات استرياد البطاطا
 .احلقوق اجلمركية و من الرسم على القيمة املضافة

 2007سبتمرب  23 59

املوافق  1429مجادى األوىل عام  20مؤرخ يف  10-08  قانون رقم 46
مؤرخ  01-08 رقم يتضمن املوافقة على األمر، 2008مايو سنة  26
يتمم األمر  ،2008فرباير سنة  28املوافق  1429صفر عام  21يف 

 20املوافق  1422املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  04 -01رقم 
العمومية االقتصادية و  و املتعلق بتنظيم املؤسسات 2001غشت سنة 

 . خوصصتهاتسيريها و 

 2008مايو  28 27

أكتوبر  5املوافق  1429 عام شوال 5مؤرخ يف  17-08قانون رقم  47
رجب  21املؤرخ يف  02 -08رقم  األمر يتضمن املوافقة على 2008
املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة و    2008 يوليو 24املوافق  1429
2008. 

 2008أكتوبر  8 58

أكتوبر  5املوافق  1429شوال  5مؤرخ يف  18-08قانون رقم  48
املؤرخ يف أول سبتمرب  03-08األمر رقم  يتضمن املوافقة على 2008

ذي القعدة عام  6يف  01-01الذي يعدل القانون رقم  2008سنة 
 .و املتعلق بعضو الربملان 2001سنة يناير  31املوافق  1421

 2008أكتوبر  8 58

 23املوافق  1429ذي القعدة عام  25 مؤرخ يف 20-08قانون رقم  49
املؤرخ يف  04 -08، يتضمن املوافقة على األمر رقم 2008نوفمرب سنة 

الذي حيدد  2008املوافق أول سبتمرب سنة  1429رمضان عام أول 
شروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة 

 .للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية

 2008نوفمرب  26 66

أكتوبر  11املوافق  1430شوال عام  22مؤرخ يف  05-09قانون رقم  50
رجب  29املؤرخ يف  01 -09األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2009

، و املتضمن قانون املالية 2009يوليو سنة  22املوافق  1430عام 
 )44ج ر (.2009يلي لسنة التكم

 2009اكتوبر  14 59
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 11املوافق  1430شوال عام  22  مؤرخ يف 0 6-09قانون رقم  51
املؤرخ يف  02 -09األمر رقم  يتضمن املوافقة على   ،2009أكتوبر 

، الذي يعدل و 2009يوليو سنة  22املوافق  1430رجب عام  29
 1426مجادى الثانية عام  28املؤرخ يف  12-05يتمم القانون رقم 

 .و املتعلق باملياه 2005غشت سنة  4املوافق لـ 

 2009اكتوبر  14 59

 11املوافق  1430شوال عام  22  مؤرخ يف 07- 09قانون رقم  52
 29املؤرخ يف  03 -09األمر رقم  يتضمن املوافقة على 2009أكتوبر 

الذي يعدل و يتمم  2009يوليو سنة  22املوافق  1430رجب عام 
املوافق  1422مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  14-01القانون رقم 

و املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق و  2001غشت سنة  19
  .سالمتها و أمنها

 2009أكتوبر  14 59

 22املوافق  1430ذي القعدة عام  3 مؤرخ يف 08- 09قانون رقم  53
املؤرخ يف  04-09األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2009أكتوبر سنة 

و املتعلق باجلنة  2009غشت سنة  27املوافق  1430رمضان عام  6
 .الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان و محايتها

 2009أكتوبر   25 61

 27املوافق  1431ذي القعدة عام  19 مؤرخ يف 07-10قانون رقم  54
املؤرخ يف  01-10األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2010أكتوبر سنة 

و املتضمن  2010غشت سنة  26املوافق  1431رمضان عام  16
 .2010قانون املالية التكميلي لسنة 

 2010نوفمرب  3 66

 27املوافق  1431ذي القعدة عام   مؤرخ يف 08-10قانون رقم  55
املؤرخ يف  02-10األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2010أكتوبر سنة 

، الذي يعدل و 2010غشت سنة  26املوافق  1431رمضان عام  16
 17املوافق  1416صفر عام  19املؤرخ يف  20-95يتمم لألمر رقم 

 .و املتعلق باحملاسبة 1995يوليو سنة 

 2010مرب نوف 3 66

 27املوافق  1431ذي القعدة عام  مؤرخ يف 09-10قانون رقم  56
املؤرخ يف  03-10ألمر رقم ، يتضمن املوافقة على ا2010أكتوبر سنة 

الذي يعدل و  2010غشت سنة  26املوافق  1431رمضان عام  16
يوليو  9املوافق  1417صفر عام  23املؤرخ  22-96يتمم األمر رقم 

     و املتعلق بقمع خمالفات التشريع و التنظيم اخلاصني بالصرف 1996سنة 
 .حركة رؤوس األموال من و إىل اخلارجو 

 2010نوفمرب  3 66

 27املوافق  1431ذي القعدة عام   مؤرخ يف 10-10قانون رقم  57
املؤرخ يف  04-10رقم  االمر على ، يتضمن املوافقة2010أكتوبر سنة 

 2010نوفمرب  3 66
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         الذي يعدل  2010غشت سنة  26املوافق  1431رمضان عام  16
 1424مجادى الثانية عام  27املؤرخ يف  11-03رقم  األمر يتممو 

 .و القرض بالنقد و املتعلق 2003غشت سنة  26املوافق 
 27املوافق  1431ذي القعدة عام   مؤرخ يف 11-10قانون رقم  58

املؤرخ يف  05-10األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2010أكتوبر سنة 
الذي يتمم  2010غشت سنة  26املوافق  1431رمضان عام  16

فرباير  20املوافق  1427حمرم عام  21املؤرخ يف  01-06القانون رقم 
 .و املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2006سنة 

 2010نوفمرب  3 66

59  
  

 22املوافق  1432الثاين عام ربيع  17 مؤرخ يف 05-11قانون رقم 
املؤرخ يف  01-11األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2011مارس سنة 

و املتضمن  2011فرباير سنة  23املوافق  1432ربيع األول عام  20
 . رفع حالة الطوارئ

 2011مارس  27 19

60  
  

 22املوافق  1432ربيع الثاين عام  17 مؤرخ يف 06-11قانون رقم 
املؤرخ يف  02-11األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2011مارس سنة 

الذي يتمم  2011فرباير سنة  23املوافق  1432ربيع األول عام  20
يونيو  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66األمر رقم 

 .و املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 1966سنة 

 2011مارس  27 19

61  
  

 22املوافق  1432ربيع الثاين عام  17 مؤرخ يف 07-11قانون رقم 
املؤرخ  03- 11األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على على2011مارس سنة 

، الذي 2011سنة فرباير  23املوافق  1432ربيع األول عام  20يف 
مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  23-91يعدل و يتمم القانون رقم 

و املتعلق مبسامهة اجليش الوطين  1991ديسمرب سنة  6املوافق  1412
 .الشعيب يف مهام محاية األمن العمومي خارج احلاالت االستثنائية

 2011مارس  27 19

 26املوافق  1433مجادى األوىل عام  03يف  مؤرخ 09-12قانون رقم  62
املؤرخ يف  01 -12األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2012مارس سنة 

الذي حيدد  2012فرباير سنة  13افق املو  1433ربيع األول عام  20
   .الدوائر االنتخابية و عدد املقاعد املطلوب شغلها يف انتخاب الربملان

 2012ابريل  1  19

 1433مجادى األوىل عام  03يف  يف مؤرخ  مؤرخ 11-12قانون رقم  63
 -12األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2012مارس سنة  26املوافق 

فرباير سنة  13املوافق  1433ربيع األول عام  20املؤرخ يف  02
ذي  27املؤرخ يف  01- 05الذي يعدل و يتمم القانون رقم  2012

و املتعلق بالوقاية من  2005فرباير سنة  6املوافق  1425احلجة عام 

 2012ابريل  1  19
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لس الشعيب الوطين   -     :املصدر   www.apn.dzموقع ا

   www.majliselouma.dzموقع جملس األمة  -                                       

  www.mrp.gov.dzموقع وزارة العالقة مع الربملان   -                                       

  

   

  

  

  

 تبييض األموال و متويل اإلرهاب و مكافحتهما
 26املوافق  1433مجادى األوىل عام  03يف  مؤرخ 12-12قانون رقم  64

املؤرخ يف  03-12األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2012ة مارس سن
من و املتض 2012فرباير سنة  13املوافق  1433ربيع األول عام  20

 .2012قانون املالية التكميلي لسنة 

 2012ابريل  1  19

 13املوافق  1437عام  ربيع األول 01يف  مؤرخ 16-15قانون رقم  65      
املؤرخ  01-15األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2015سنة  ديسمرب

و املتضمن  2015سنة  يوليو 23املوافق  1436عام  شوال 07يف 
 .2015قانون املالية التكميلي لسنة 

 2015 ديسمرب 20  67

 13املوافق  1437ربيع األول عام  01يف   مؤرخ 17-15قانون رقم  66
املؤرخ  02-15األمر رقم  ، يتضمن املوافقة على2015سنة  ديسمرب

يعدل  الذي 2015يوليو سنة  23املوافق  1436شوال عام  07يف 
 08املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66ويتمم األمر رقم 

 .واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 1966يونيو سنة 

 2015 ديسمرب 20 67
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  :02الملحق رقم 

فرباير  27املوافق  1420ذي القعـدة عام  22مؤرخ يف  2000/د.م/أ.ق/02قرار رقم 
م عام  24املؤرخ يف  15– 97، يتعلق مبدى دستورية األمر رقم 2000سنة  ّ  1418حمر
  .اص حملافظة اجلزائر الكربىاحملدد للقانون األساسي اخل 1997مايو سنة  31ق املواف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لس الدستوري،   إنّ ا

من الدستور، بالرسالـة  166بناء على إخطار رئيس اجلمهورية، وطبقا ألحكام املادة  - 
واملسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس  2000فرباير سنة  23املؤرخة يف 

حتـت رقم  2000فرباير سنة  23املوافق  1420ذي القعدة عام  18الدستوري بتاريخ 
مايو سنة  31املؤرخ يف  15- 97ورية األمر رقم إ يتعلق مبدى دست.س 21/2000

  .  احملدد للقانون األساسي اخلاص حملافظة اجلزائر الكربى 1997

، )البند التاسع( 78، )قرة الثانيةالف( 18، 15وبناء على الدستور، لسيما املادة يف مواده  - 
، )الفقـرة األوىل(  163، )العاشـرالبند ( 122، )الفقرة الثانية( 101، )الفقرة األوىل( 79

  .179و 169، )الفقرة األوىل( 167 ،166، )الفقرة األوىل( 165

الذي  1989غشـت سنة  07املوافق  1410حمرم عام  05ومبقتضى النظام املؤرخ يف  - 
م ّ ل واملتم لس الدستوري، املعدّ   .  حيدد إجراءات عمل ا

  وبعد االستماع إىل املقرر،     

   سنة مايو 31 املوافق 1418 عام حمرم 24 يف املؤرخ 15-97 قمر  األمر أن اعتبارا - 
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     "الكربى اجلزائر حمافظة" تسمية حتت إقليميتني مجاعتني أنشأ قد إخطار، موضوع ،1997

  .أحكامه مبوجب وعملهما وسريمها لتنظيمهما خاصة قواعد وحددّ   " احلضرية الدائرة" و
 -  ّ من الدستور أن ) الفقرة األوىل( 15يف املادة  واعتبارا أن املؤسس الدستوري حني أقر

اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية، فإنه يقصد حصر التقسيم اإلقليمي للبالد يف 
  .هاتني اجلماعتني اإلقليميتني دون سوامها

ل املشرع، مبقتضى املادة  -  ّ ه إذا كان املؤسس الدستوري قد خو ) 10(البند  122واعتبارا أّن
ال التقسيم اإلقليمي للبالد فإنه يتعني عليه ، حني  من الدستور صالحية التشريع يف ا

  .من الدستور) الفقرة األوىل( 15ممارسـة هذه الصالحية، أن يتقيد بأحكام املادة 

ه إذا كان بإمكان املشـرع أن حيـدد قواعد تنظيم وسري وعمل خاصة مبدينة اجلزائر  -  واعتبارا أّن
د  04ة، انطالقا من مركزها الدستوري وفقا للمادة العاصم ّ من الدستور، فإن عليه أن يتقي

  .بأحكام الدستور يف املوضوع

   "الكبـرى اجلزائر حمافظة" تدعيان إقليميتني مجاعتني أنشأ حني املشرع أن بالنتيجة، واعتبارا - 

 أحكام خلف قد يكـون ماوعمليه وسرييهما لتنظيمها خاصة قواعد وحددّ  "احلضرية الدائرة" و

 الفقرة( 79 التاسع، البند 78 ،)الثانية الفقرة( 18 ، )األوىل الفقرة( 15 املواد السيما الدستور

  .منه )الثانية الفقرة( 101و )األوىل
ر    ّ   :يقر

م عام 24املؤرخ يف  15-97التصريح بأنّ األمر رقم  -  ّ مايو سنـة  31املوافق  1418حمر
د القان 1997 ، غري ي اخلاص حملافظـة اجلزائر الكربى، موضوع إخطارون األساساحملدّ

  .دستوري 

  .ينشر هذا القرار يف جريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   
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لس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ  ذي القعدة  18،19،20،21،22ذا تداول ا
  .2000فرباير سنة  27و 26، 25، 24، 23املوافق 1420عام 

  

  

  سعيد بوشعيـر                                               رئيس المجلس الدستوري
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  :03الملحق رقم 

األول مارس : املوافـق لـ 1420ذي القعدة من عام  25املـؤرخ يف  01- 2000أمر رقم 
لس الدستـوري رقم ويتعلـق بإدارة والية اجلزائر والباديات التابعة  2000 هلا على إثر إقرار ا

فرباير سنـة  27املوافق لـ  1420ذو القعدة عام  22املـؤرخ يف  2000/ د .م/ أ .ق/  02
املوافـق لـ  1418حمرم  24املؤرخ يف   15 -79واملتعلـق مبدى دستورية األمـر رقم  2000

  .فظة اجلزائرالذي حيدد القانون األساسي اخلاص حملا 1997ماي لسنـة  31

  

  إن رئيس اجلمهورية 

        10-122و 101، و 18، 16، 15، 4بناءا على الدستور ، ال سيما املـواد  -
  .منه 124و 
 04املوافق لـ  1404مجادى األول عام  02املـؤرخ يف  09- 84ومبقتضى القانون رقم  -

 .واملتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد 1984فرباير سنة 
أفريل سنة  07املوافـق لـ  1410ان رمض 12املـؤرخ يف  08-90نون رقم ومبقتضى القا -

 .واملتعلق بالبلدية 1990
أفريل سنة  07املوافـق لـ  1410ان رمض 12املـؤرخ يف  08-90نون رقم ومبقتضى القا -

 .واملتعلق بالوالية 1990
لألول  املوافق 1411ادى األول عام مج 14املـؤرخ يف  30-90انون رقم ومبقتضى الق -

 .واملتضمن قانون األمالك الوطنية 1990من ديسمرب سنة 
مارس  06املوافـق لـ  1417شوال عـام  27املؤرخ يف  07-97ومبقتضـى القانون رقم  -

 .واملتضمن القانون العضوي واملتعلق باالنتخابات 1997سنة 
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مايو سنة  31املوافق لـ  1418حمرم عـام  24املؤرخ يف  14- 97انون رقم ومبقتضى الق -
 .واملتعلق بالتنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر 1997

لـس الدستوري  رقم  - املـؤرخ يف  2000/ د .م/ أ .ق/  02وبعد اإلطالع على قـرار ا
واملتعلق مبـدى دستورية األمـر  2000فربايـر سنـة  27املوافـق لـ  1420ذو القعدة عـام  22
الذي حيدد   1997ماي لسنـة  31املوافق ل   1418حمرم   24املـؤرخ يف  15 -79رقم 

  .القانون األساسي اخلاص حملافظة اجلزائر الكربى
 .وبعد االستماع إىل جملس الوزراء -

  :يصدر األمر اآليت نصه

ختضع والية اجلزائر لألحكام املطبقة على مجيع الواليات، وال سيما منها : املادة األوىل
 1990أفريل سنة  07املؤرخ يف  09-90ون رقم األحكـام املنصوص عليها يف القانـ

  .واملذكور أعاله

ختضع البلديات اليت تشتمل عليها بلدية اجلزائـر إىل األحكـام املطبقة على مجيـع : املادة الثانية
أفريل  07املـؤرخ يف   08-90البلديات، وال سيما األحكام املنصوص عليها يف القانون رقم 

  .مع مراعاة األحكام اخلاصة املطبقـة على مدينة اجلزائر العاصمة واملذكور أعاله 1990سنة 

ستحدد أحكـام خاصة عن طريق تنظيم والية اجلزائر والبـلديات التابعة هلا : املادة الثالثة
ما، دون املساس باألحكـام املنصوص عليهـا يف املادة  وسريها مع التشريع والتنظيم املعمول 

  : لأعاله ال سيما من أج 02

 إعادة أجهزة املداولة التنفيذ إىل ممارسة املهام املسندة إليها. 
 ا وكيفية سريها  .إعادة حتديد تنظيم اهلياكل القائمة وصالحيا
 ضبط كيفيات إعادة ختصيص الذمم املالية. 
 توضيح آليات وإجراءات وكيفيات تسيري أنشطة املصاحل ومراقبتها. 
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أعاله، ويف إطـار  03باألحكام املنـصوص عليها يف املادة دون املسـاس : املادة الرابعة 
استمرارية اخلدمة العمومية تتخذ السلطات املختصة، كل فيما خيصها، التدابري املالئمة لكي 

  .تضمن يف مجيع الظروف السري العادي واملنتظم للمرافق واهليئات العمومية

  .ة للجمهورية الدميقراطية الشعبيةينشر هذا األمر يف اجلريدة الرمسي: املادة اخلامسة

  2000املوافق ألول مارس سنة  1420ذي القعدة عام  25حرر باجلزائر يف 

  

  عبد العزيز بوتفليقة
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  :04الملحق رقم 

  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -

  الفترة التشريعية الرابعة

  2000دورة الربيع 

  – 2000مارس  –واإلدارية والحريات لجنة الشؤون القانونية 

املوافق أول  1420ذي القعدة عام  25املؤرخ يف  01-2000تقرير عن األمر رقم  -     
  .املتعلق بإدارة والية اجلزائر والبلديات التابعة هلا 2000مارس سنة 

 تتشرف جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات بتقدمي تقريرها عن األمر رقم -     
املوافق أول  1420ذي القعدة عام  25املؤرخ يف  01- 2000األمر رقم  01- 2000

 38املتعلق بإدارة والية اجلزائر والبلديات التابعة هلا، وذلك طبقا للمادة  2000مارس سنة 
مارس  08املوافق  1419ذي القعدة عام  20املؤرخ يف  02-99من القانون العضوي رقم 

لس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما وكذا العالقات ، الذي حيدد تنظيم ا1999
املؤرخة  05- 2000الوظيفية بينهما وبني احلكومة، ويف هذا اإلطار وبناء على اإلحالة رقم 

لس الشعيب الوطين، ومبقتضى املادة  2000مارس  05يف  من النظام  20من رئيس ا
لدراسة األمر  2000مارس  06ني الداخلي للمجلس، عقدت اللجنة اجتماعا يوم اإلثن

املذكور أعاله، وقد حضر اإلجتماع ممثل احلكومة السيد يزيد زرهوين وزير الداخلية 
لس الدستوري من  واجلماعات احمللية، الذي قدم عرضا عن األسباب اليت أدت إىل إخطار ا

لقانون املتضمن ا 15- 97قبل رئيس اجلمهورية بغية الفصل يف دستورية أحكام األمر 
  .األساسي حملافظة اجلزائر الكربى
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ويف هذا السياق أكد ممثل احلكومة أن هذا األمر قد حول والية اجلزائر إىل مجاعة  -     
، خمالفا بذلك املرجعية الدستورية املكرسة يف املادة "حمافظة اجلزائر الكربى"إقليمية تسمى 

تنظيمها وسري عملها إىل قواعد  من الدستور، كما اخضع هذه اجلماعة اإلقليمية يف 15
قانونية خاصة زودت حمافظة اجلزائر الكربى بأجهزة إدارية وتسيريية متميزة، تتشكل من الوزير 
احملافظ للجزائر الكربى، يساعده يف مهامه والة منتدبون لتسيري اثنيت عشرة دائرة إدارية 

لس الش لس تشتمل عليها احملافظة إىل جانب هيئة مداولة يف ا عيب الوالئي، ورئيس ا
  .الشعيب حملافظة اجلزائر الكربى

ا   -     ا وصالحيا كما أدرج هذا األمر مفهوم الدوائر احلضرية وحدد هلا اختصاصا
وكيفيات انتخاب أعضائها، وترك يف ذات الوقت حمافظة اجلزائر الكربى ودوائرها احلضرية 

لبلدية، مبينا أن هذا التنظيم الذي بين تصوره خاضعة لإلطار التشريعي املتعلق بالوالية وا
دف إىل محاية مصاحل الدولة واحملافظة عليها وترقية  أصال لإلستجابة ملتطلبات استثنائية 
تسيري املرافق العمومية، اتصف يف نفس الوقت مبخالفته للقانون بسبب إضفائه صبغة قانونية 

ومهامها وسري أعماهلا، حيث فصلها من  خاصة على حمافظة اجلزائر الكربى وعلى تنظيمها
جمال القانون العام الذي يستوجب التقييد به واحرتامه بدل خمالفته وخرقه، وهكذا أصبحت 
ا بفضل استقالليتها املالية وانفصاهلا عن  حمافظة اجلزائر الكربى مجاعة إقليمية قائمة بذا

ا، يبطل كل منهما اآلخر، إذ هياكل الدولة، ونتيجة لذلك ظهر نظامان متناقضان جوهري
يتصف القانون األساسي حملافظة اجلزائر الكربى بتكريس مركزية مفرطة ومثقلة باملهام ومتركز 
للسلطات والصالحيات بكيفية مبالغ فيها، ويركز على الشكل باعتماده تسميات ال عالقة 

جتنيد واضح وشفاف، يف  هلا باملفاهيم املبتغاة، دون مراعاة ملا تتطلبه الوظائف واملهام من
  ة ـــــــــــــــحني يقوم قانون الوالية والبلدية على مبدأ الالمركزية وللتمركز بكيفية متوازنة أثبتت التجرب
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  .لعدة سنوات هذا النظام وفائدته يف التسيري والتنظيم وتأدية املهام

اية األم 15-97وهكذا أدى هذا التدبري الوارد يف األمر  -      ر إىل تغري التنظيم يف 
املنقول من القانون العام بتنظيم معقد أكد تطبيقه تناقضات صارخة، حيث أصبح احملافظ يف 
غياب سلطات مضادة حقيقية وفعلية، يتكفل بكل الوظائف املرتبطة بصفات الوزير والوايل 

لس الشعيب الوال لس الشعيب الوالئي، وباملقابل تقلصت مهام ودور ا ئي على ورئيس ا
حدود اإلستشارة، ويف الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه جملسا شعبيا والئيا ميارس صالحياته  

  .كاملة

ا العمل صعبة التطبيق  -     ومن هذا املنطلق أصبحت إجراءات الوصاية والرقابة اجلارية 
ا أثرت على العالقات الرابطة بني حمافظ اجلزائر الكربى والسلطات املركزية الكربى، وهكذ

التحوالت النامجة عن طبيعة وخصوصيات الوضع القانوين حملافظة اجلزائر الكربى يف انسجام 
العمل ووحدته داخل السلطات العمومية وسلطات الدولة، األمر الذي دفع السيد رئيس 
لس الدستوري للنظر يف مطابقة أحكام هذا النص التشريعي مع  اجلمهورية إىل إخطار ا

  .الدستور

لس الدستوري مبوجب القرار رقم  -      27املؤرخ يف  02-2000وبناء عليه صرح ا
للدستور، مما جعل مجيع أحكام  15-97بعدم مطابقة أحكام األمر رقم  2000فرباير 

  .األمر والنصوص املنبثقة عنه باطلة وال اثر هلا

لس الدستوري، استلزم -     األمر اختاذ ترتيبات ذات  وأمام هذه الوضعية املرتتبة على قرار ا
دف إىل   :طابع تشريعي مستعجلة 

  إخضاع والية اجلزائر إىل األحكام املطبقة على مجيع الواليات والسيما األحكام الواردة يف  - 
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  .املتعلق بالوالية 90/09القانون رقم 

مجيع إخضاع مجيع البلديات اليت تشتمل عليها والية اجلزائر إىل األحكام املطبقة على  - 
املتعلق بالبلدية، مع مراعاة  90/08البلديات، والسيما النصوص الواردة يف القانون رقم 

  .األحكام اخلاصة املطبقة على مدينة اجلزائر العاصمة

وضع أحكام خاصة عن طريق التنظيم ترمي إىل مطابقة تنظيم والية اجلزائر والبلديات  - 
ما خصوصا فيما يتعلق بـ التابعة هلا وسريها مع التشريع والتنظيم ا   :ملعمول 

ا.    .إعادة أجهزة املداولة والتنفيذ إىل ممارسة صالحيا

ا وكيفيات سريها.    .إعادة حتديد تنظيم اهلياكل القائمة وصالحيا

  .ضبط كيفيات إعادة ختصيص الذمم املالية. 

  .توضيح آليات وإجراءات وكيفيات تسيري أنشطة املصاحل ومراقبتها. 

تكليف السلطات املختصة، كل يف جمال صالحيته باختاذ التدابري إلستمرار اخلدمة . 
  .العمومية
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  :05الملحق رقم 

  

  أعمال السيادة

  السلطات الخاصة لرئيس الجمهورية

  سرفان وآخرون، مجموعةروبان دي  1962مارس / آذار 2ية، جمع

  474، تقرير هنري143

من حيث أن الطاعنني املبينني أعاله يقتضيان احلكم يف ذات املسائل، فثمة حمل      
  لضمهما ليفصل فيهما حبكم واحد،

بعد أن استشار  1961ابريل سنة /نيسان 23من حيث أن رئيس اجلمهورية قرر يف      
لس ال دستوري رمسيا الوزير األول ورؤساء اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ وبعد اخذ رأي ا

، وان هذا القرار له صفة 1958أكتوبر سنة / تشرين األول 4من دستور  16تطبيق املادة 
لس الدولة أن يقدر مشروعيته وال أن يراقب مدة تطبيقه، وان  عمل السيادة الذي ليس 
هذا القرار خيول رئيس اجلمهورية اختاذ كافة اإلجراءات اليت تتطلبها الظروف اليت سببته، 

ا املادة وخاصة  من الدستور للسلطة التشريعية، ويف  34أن ميارس يف األمور اليت عدد
  من الدستور الساللة الالئحية، 37األمور املنصوص عليها يف املادة 

  .... حيدد القانون القواعد املتعلقة "من الدستور 34ومن حيث انه طبقا للمادة       
                                                             

474 - CE Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, Rec.143, (JCP 1962.II.12613, concl. 
Henry: RD publ. 1962.294,concl.Henry: AJ 1962.214, chr. Galabert et Gentot, D. 
1962.109, chr.G.Morange, JCP 1962.1.1711, chr.Lamarque, RD publ. 1962.288, note 
Berlia, S.1962.147, note Bourdoncle). 
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مايو سنة /أيار 3، وان قرار "جديدة من احملاكموإنشاء أنواع ..... باإلجراءات اجلنائية 
لس الدستوري مستهدفا 1961 من ناحية إنشاء حمكمة : املطعون فيه صدر بعد استشارة ا

عسكرية ذات اختصاص خاص، وعلى هذا الوجه إنشاء نوع من القضاء يف مدلول املادة 
ئية اليت تتبع أمام هذه السابق ذكرها، ومن ناحية أخرى حتديد قواعد اإلجراءات اجلنا 34

احملكمة، وانه يستخلص من هذا القرار الوارد على أمور تشريعية والذي اختذه رئيس اجلمهورية 
أثناء فرتة تطبيق السلطات اإلستثنائية، له صفة العمل التشريعي الذي ليس للقاضي اإلداري 

  ).رفض........(النظر فيه،

  

  مالحظات

يف القانون العام الفرنسي املادة  1958اليت أدخلت سنة من بني التجديدات : أوال      
. ، وكانت حينذاك من أكثرها خالفا1958أكتوبر سنة /تشرين األول 4من دستور  16

عندما تكون أنظمة اجلمهورية واستقالل األمة وسالمة إقليمها أو تنفيذ "وتنص على انه 
ا الدولية مهددة بطريقة جسيمة وحالة، ويتعطل س ري العمل العادي للسلطات العامة تعهدا

الدستورية، يتخذ رئيس اجلمهورية اإلجراءات اليت تتطلبها هذه الظروف بعد أن يستشري رمسيا 
لس الدستوري وقد قسمت ". الوزير األول ورؤساء اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ وكذلك ا

مل، وكانت حمل تفسريات هذه املادة الفقه حول مدلوهلا الصحيح وكذلك حول نطاقها احملت
  .فلذلك انتظر برتقب معرفة موقف جملس الدولة. واضحة التباين

هي هذه  1961وكانت حماولة اإلنقالب اليت وقعت يف مدينة اجلزائر يف ربيع سنة       
ابريل بعد إجراء اإلستشارات /نيسان 23ففي احلقيقة قرر رئيس اجلمهورية يف : الفرصة
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ار اإلنقالب يف ليلة 16إىل املادة املنصوص عليها للجوء  ومنذ . ابريل/نيسان 25/26، وا
معموال  16ومع ذلك ظلت املادة . ابريل استعيدت السلطات الشرعية يف اجلزائر/نيسان 26

اء تطبيقها 1961سبتمرب سنة /أيلول 29ا حىت    .تاريخ القرار بإ

كان : 16مبقتضى املادة " راراتق"وقد اختذ رئيس اجلمهورية خالل هذه الفرتة عدة      
مرتكيب اجلنايات "مايو بإنشاء حمكمة عسكرية خاصة، كلفت مبحاكمة /أيار 3احدها يف 

، وحمددا قواعد "اجليوش وشركائه disciplineواجلنح ضد امن الدولة وضد نظام 
وكان هذا القرار أول ما مسح للقاضي ببيان تفسري . اإلجراءات اليت تتبع أمام هذه احملكمة

وقد قدم يف احلقيقة طعنان بقصد إلغاء هذا . والقرارات الصادرة على أساسها 16للمادة 
 Premier Régiment األول من عشرة ضباط من الفرقة األجنبية األوىل املظليني. القرار

étranger de parachutistes  احدهم السيد روبان دي سرفان، والثاين من السادة
، وقد Dupontوديبون  Garat de Neddeوغارا دي ند  Sabouretسابوريه 

وقد دارت هذه الطعون . حوكموا مجيعا أمام احملكمة املذكورة وحكم عليهم بعقوبات خمتلفة
 16يدعو القاضي إىل تقرير أن الشروط الالزمة لتطبيق املادة : األول الوجه: حول ثالثة أوجه

ديدات جسيمة /أيار 3مل تعد متوفرة يف  مايو تاريخ اختاذ القرار املطعون فيه فلم يعد مثة 
وكانت السلطات العامة . 16وحالة قائمة حينئذ مثل تلك املنصوص عليها يف املادة 

يقوم على خمالفة املبادئ : والوجه الثاين. عملها بصفة عادية الدستورية متارس يف هذا التاريخ
العامة للقانون اجلنائي، وخاصة قاعدة ضرورة أن يعهد بتحقيق القضايا اجلنائية إىل هيئة 

من تقنني اإلجراءت اجلنائية  68وهو مبدأ تقرره املادة . مستقلة عن السلطة التنفيذية
يناير سنة /كانون الثاين  2ة العسكرية، وحىت أمر من تقنني العدال 62، واملادة 475اجلديد

                                                             
475 - L.31 déc. 1957. 
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 8يف شان احملكمة العليا، ولكن جتاهله هذا القرار املطعون فيه، الذي عهدت مواده  1959
مستمد من مبدأ عدم رجعية القانون : والوجه الثالث. بالتحقيق إىل النيابة العامة 10و 9و

جنايات وجنح ارتكبت قبل سريانه،  مايو ينطبق بكل جالء على/أيار 3فقرار . اجلنائي
  .وكانت آنذاك تدخل يف اختصاص احملاكم العسكرية

 21وقد نظرت الدائرة اجلنائية مبحكمة النقض األمر عن طريق الدفع وحققت يف       
، فرفضت تقدير املشروعية الداخلية للقرار املطعون فيه واقتصرت 1961أغسطس سنة /آب

طبقت على وجه مطابق للقانون،  16ويربز احلكم أن املادة . جيةعلى تقدير املشروعية اخلار 
وال ميكن املنازعة يف مشروعية القرار املطعون فيه أمام القضاء العادي بسبب مطابقته 

وحىت . والحظت احملكمة يف احلقيقة أن القرار سبقته اإلستشارات املنصوص عليها. للدستور
لس الدستوري كان  ، "متوافرة 16ط اليت يتطلبها الدستور لتطبيق املادة أن الشرو "أن رأي ا

وجتاوزت بذلك عن الرقابة البسيطة لوجود القرار إىل رقابة سطحية للمشروعية اخلارجية، هي 
  .476فضال عن ذلك عدمية اجلدوى

وهكذا وجد جملس الدولة نفسه بدوره أمام وجوب احلكم يف الوقت نفسه يف شان      
وقد صدر . 16قرارات اليت اختذها رئيس اجلمهورية طبقا للمادة اختصاصه ويف طبيعة ال

حكم روبان دي سرفان من كامل اجلمعية العامة للقسم القضائي مطابقا تقرير املفوض هنري 
Henry . وجيري احلكم يف هذا الشأن تفرقة أساسية بني القرار األصلي باإللتجاء إىل املادة

  .خالل فرتة تطبيقها من ناحية أخرى 16قا للمادة من ناحية، والقرارات املتخذة طب 16

                                                             
476 - Crim. 21 aout 1961, Forhan, Bull. crim. 1961.695, V.également Crim. 10 mai 1962, 
Dovecar et Piegts, JCP 1962.II.12736, note Michaud. 
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طبيعة "من الدستور له كما يؤكد جملس الدولة  16فالقرار األصلي بتطبيق املادة : ثانيا     
  ".ال أن يقدر مشروعيته وال مراقبة مدة تطبيقه"، فليس له "أعمال السيادة

اليت " لسلطات الذاتيةا"رئيس اجلمهورية بعدد معني من  1958خيص دستور سنة  - أ   
، اليت أجرى مفوض 16ميارسها دون توقيع وزاري، ومنها تلك املنصوص عليها يف املادة 

وأوضح هنري أن مجيع األعمال الصادرة . احلكومة هنري حتقيقا دقيقا ألصوهلا ومدلوهلا
وهكذا خيتص جملس . مبقتضى هذه السلطات الذاتية ال تتصف حتما بوصف أعمال السيادة

دولة باحلكم مثال يف مشروعية كشف ترقيات القضاة الذي يصدر بتوقيع رئيس اجلمهورية ال
ومن ناحية أخرى يذكر مفوض احلكومة بأنه إذا كان جملس الدولة . ومن ناحية أخرى. وحده

أخرى لرئيس " سلطة ذاتية"يقرر اآلن عدم اختصاصه بنظر قرارات رفض العفو الفردي، وهو 
ن مثل هذا القرار يدخل يف النطاق القضائي لتنفيذ العقوبات، وليس اجلمهورية، فلذلك أل

فإذن ال تكون مجيع القرارات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية يف . 477ألنه يعترب عمل سيادة
ولكن بعض هذه السلطات ختص عالقات . ممارسة سلطاته الذاتية حتما أعمال سيادة
ن بوضوح أن تكون ممارستها قابلة لنقد القاضي الربملان واحلكومة، وعلى هذا األساس ال ميك

ا أعمال السيادة وهذا . الذي يرتدد يف وصف األعمال املتخذة مبقتضى هذه السلطات بأ
وقد قدم حكم روبان دي . 16هو حال السلطات اليت يستمدها رئيس اجلمهورية من املادة 

احلدود اليت حيقق فيها قرار ففي : سرفان حال يف هذا الشأن ال ميكن املنازعة فيه إطالقا
على الفور خلطا عضويا يف السلطات لصاحل رئيس اجلمهورية، يقلب  16اللجوء إىل املادة 

فيقع يف املقال . توزيع اإلختصاصات بني السلطات الدستورية ipso factoحبكم الواقع 
  .478التقليدي لتطبيق فكرة أعمال السيادة

                                                             
477 - CE 28 mars 1947, Gombert, Rec. 138, V.n°3.2. 
478 - V.CE 19 févr. 1875, Prince Napoléon* et nos obs. 
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أعمال سيادة "ومن املالحظ أن جملس الدولة استعمل يف هذه املناسبة ذات عبارة       
acte de gouvernement  " اليت كان يرفض استعماهلا، واليت مل تكن توجد حىت

ومن احملتمل أن يكون املقصود بذلك إرادة إعادة . 479ذلك احلني إال يف قضاء حمكمة التنازع
باعتبارها نظرية أصيلة يف إطار نظامي  تأكيد وجود فكرة يناهضها الفقه،

institutionnel 480مؤيد ملثل هذا التجديد.  

 23وبامتناع جملس الدولة على هذا الوجه عن حبث املشروعية الداخلية لقرار      
اختذ بعد اإلستشارات "وحبثه موضوعا، فقد الحظ مع ذلك انه  1961ابريل سنة /نيسان

لس الدستوريالرمسية للوزير األول ورئيس اجل ، مربرا "معية ورئيس جملس الشيوخ وبعد رأي ا
ومن املناسب كذلك . بذلك، كما فعلت حمكمة النقض، رغبة مراقبة مشروعيته اخلارجية

: وجيب بيان حدود هذه الرقابة. إيضاح أن األمر يتعلق على األكثر بالتثبت من وجود القرار
كانت ظروف الواقع تسمح باللجوء إىل املادة فمجلس الدولة يف احلقيقة ال يقدر ما إذا  

وأكثر من ذلك . ، وما إذا كانت الشروط اليت وضعها لتطبيقها كانت متوافرة فعال16
" فكل رقابة تتم الحقا: "فمجرد تقرير املشروعية الشكلية للقرار ليس ضمانة كافية الفاعلية

مطابقا  16ر تطبيق املادة إذا كان قرا –ستكون إما غري جمدية "من جانب جملس الدولة 
أمام انقالب مل يستطع الربملان "، فسنكون حينئذ "أو عدمية القيمة إذا مل يكن –للدستور 

  .481"توقيه ومن املتأخر جدا إدانته

وقد أدت نفس اإلعتبارات مبجلس الدولة، كما اقرتح مفوض احلكومة وكما  - ب      
ذا رفض جملس الدولة . 16ة تطبيق املادة يفرض املنطق، إىل انه ليس له كذلك مراقبة مد و

                                                             
479 - TC 12 févr. 1953, Secrétaire du comité d’entreprise de la SNCASE, Rec.585, – 24 juin 
1954, Barbaran, Rec. 712. 
480 - V.également CE Ass. 19 oct. 1962, Brocas, Rec. 553 V.n°3.4. 
481 - concl. Henry. 
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الذي اعتربه الطاعنون تعسفيا،  16حبث وجه الطعن املستخلص من إطالة مدة تطبيق املادة 
واستبعد بذلك مقدما اختصاصه بتقدير القرار الذي ينهى رئيس اجلمهورية تطبيق هذا 

لس الفرصة مع ذلك ليصف هذا القرار بأنه من. النص ولكن . أعمال السيادة ومل جيد ا
سبتمرب خيرج عن رقابته بسبب طبيعته /أيلول 29قضاءه الالحق حدد فقط أن قرار 

  .482التشريعية، وان القرارات اليت استبقاها نافذة هلا ذات الطبيعة التشريعية

يف سنة  16على خالف بعض تعليقات فقهية على املادة –ويسمح هذا التحديد  - ج     
جملس الدولة استبعد فكرة إمكان تطبيق قضائه اخلاص بالظروف  بتقرير أن – 1958

فلو كان هذا هو احلال لكان عليه يف احلقيقة أن يراقب ليس . اإلستثنائية يف هذا النطاق
وإذا ما كانت الشروط املنصوص عليها يف املادة ( 16فقط وجود موقف يربر تطبيق املادة 

مرار لقاء هذه الظروف حىت التاريخ الذي يكف ، ولكن كذلك حقيقة است)متوافرة فعال 16
ا 16فيه تطبيق املادة  ، وكذلك كان عليه أن يرفض أية قيمة للقرارات اليت استبقيت معموال 
  .483بعد هذا التاريخ

فقرارات رئيس اجلمهورية خالل فرتة  16وعلى خالف قرار اللجوء إىل املادة : ثالثا      
ومل يكن جملس الدولة يستطيع أن حيكم . ومبقتضاها ليست أعمال سيادة 16تطبيق املادة 

. بغري ذلك، إال بالرجوع إىل نظرية الباعث السياسي اليت هجرها منذ حكم األمري نابليون
احلكومة على وجه جمد أسباب وأوضاع الرقابة القضائية وكذلك ويوضح تقرير مفوض 

  .حدودها اليت حددها حكم روبان دي سرفان

                                                             
482 - CE 13 nov. 1964, Livet, Rec. 534, D. 1965.668, note A. Demichel, JCP 1965.II.14286, 
note Langavant, AJ 1965.365 note A.H. 
483 - v.CE Ass. 16 avr. 1948 Laugier, Rec. 161, S.1948.3.36, conc. Letournr, – Sect. 7 janv. 
1955, Andiamirera, Rec. 13, RD publ. 1955.709, note M.Waline, RJPUF 1955.859, concl. 
Mosset, –v.CE 28 juin 1918 Heyries* et nos obs. 
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فإذا كان يف احلقيقة رفض أن ميارس يف شان : فقد اخذ جملس الدولة حبل وسط - أ      
الرقابة اليت ميارسها بطريقة مسحة دون شك ولكن كاملة يف إطار نظريته يف  16املادة 
ف اإلستثنائية، فقد استبعد كذلك نظرية أن منطق األنظمة يتطلب خروج كل قرار الظرو 

لس يف هذا . عن أية رقابة بصفته من أعمال السيادة 16صادر طبقا للمادة  وبذلك اختذ ا
الشأن موقفه التقليدي إزاء القرارات اليت تتخذها سلطة يتحقق لصاحلها وقتيا دمج 

كما يف حاالت دمج   16القرارات الصادرة مبقتضى املادة ومبا انه يف حالة . السلطات
السلطات السابق مقابلتها يف املاضي، فان األمر يتعلق بقرارات هلا دائما نفس املظهر 

وهكذا اختذ رئيس . الشكلي وان كانت أو ميكن أن تكون ذات طبيعة شديدة اإلختالف
قرارات يف  1961تمرب سنة سب/أيلول 29ابريل و/نيسان 23اجلمهورية يف الفرتة بني 

إنشاء حماكم وتعديل اإلجراءات اجلنائية، ووقف عدم قابلية القضاة للعزل، : جماالت خمتلفة
وقرارات تسمح بوضع بعض املوظفني والعسكريني يف إجازة إجبارية   أو بعزهلم أو تعدل 

وكما . حلرية الفرديةقواعد الرتقية يف اجليش، وقرارات مبنع بعض الكتابات الدورية أو بتقييد ا
يفعل جملس الدولة دائما عندما جيد نفسه أمام دمج السلطات التشريعية والتنفيذية يف يد 
نفس اجلهة، فرق يف القرارات املتخذة بني تلك وذات الطبيعة التشريعية ذات الطبيعة 

، 484ة األوىلوقد اختذ هذا احلل فعال على سبيل املثال بالنسبة ملراسيم اإلمرباطوري. الالئحية
وبالنسبة  ،1851485ديسمرب سنة /كانون األول  2ولقرارات األمري الرئيس بعد انقالب 
ويف القضية املعروضة كانت مهمته اشد . 1870486لقرارات حكومة الدفاع الوطين يف سنة 

  .من الدستور بني املواد التشريعية والالئحية 37و 34تيسريا بالتفرقة اليت أقامتها املادتان 

                                                             
484 - 30 juill. 1880, Brousse concl Chantegrellet, Rec. 704. 
485- 28 nov. 1873, élection de Maisons-Alfort, Rec.882. 
486 - 28 mars 1885, Languellier, Rec.389 concl. Gomel. 
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قرر جملس الدولة عدم اختصاصه بتقدير مشروعية قرار رئاسي، ميس األمور  -1- ب       
فمثل هذا القرار له حتما قيمة تشريعية، وال ميكن نتيجة . من الدستور 34احملددة يف املادة 

وبقدر اكرب يربر هذا املوقف املتفق بقدر اكرب مع التقاليد . لذلك أن يكون حمال ألي طعن
ويستمر يف ممارسة السلطة التشريعية يف   16يسلب اختصاصه بتطبيق املادة  أن الربملان ال

  .كماهلا

ذا قرر جملس الدولة عدم اختصاصه ببحث صحة قرار        مايو، ومبجرد أن قرر /أيار 3و
ووضع قواعد خاصة لإلجراءات " 34مدلول املادة "انه إذ أنشا جهة قضاء جديدة يف 

من الدستور تنص يف احلقيقة على أن  34فاملادة .  جمال التشريعاجلنائية، تدخل دون نزاع يف
  . حيدد القانون القواعد املتعلقة باألمرين

فرفض جملس : وقد طبق حل حكم روبان دي سرفان بعد ذلك يف أكثر من مقام      
ابريل سنة /نيسان 24الدولة حبث مشروعية القرارات املعتربة ذات طبيعة تشريعية مثل قرار 

 27، وقرار 487بتخويل وزير الداخلية اختاذ إجراءات مقيدة للحرية الفردية 1961
بتخويل وزيري الداخلية واإلعالم أن مينعا بقرار الكتابات اليت  1961ابريل سنة /نيسان

 24بإبقاء قرار  1961سبتمرب سنة /أيلول 29، وحىت قرار 488تتضمن معلومات تعترب سرية
له نفس الطبيعة  1962يوليو سنة /متوز 15ذا حىت ابريل السابق ذكره ناف/نيسان

  .489التشريعية

                                                             
487 - CE 13 nov. 1964, Livet, précité n°82.4. 
488 - CE Sect.22 avr. 1966, Société Union africaine de presse, Rec. 276, JCP 1966.II.14805, 
concl. Galmot, note R.Drago. 
489 - CE 13 nov. 1964, Livet, précité. 
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والرقابة الوحيدة اليت يقبل القاضي اإلداري ممارستها على القرارات ذات الصفة التشريعية      
من الدستور هي تلك اخلاصة بوجود القرار ونفاذه طبقا  16املتخذة على أساس املادة 

  .490لقضائه التقليدي

  وهكذا يتقيد نطاق الرقابة اليت ميارسها جملس الدولة على القرارات ذات الصفة التشريعية      

فال ميكن أن يدين القاضي خمالفة بعض هذه . إىل درجة كبرية 16املتخذة تطبيقا للمادة 
كما ال يستطيع تقدير مشروعية هذه القرارات بالنسبة . القرارات للمبادئ العامة للقانون

، وطبقا هلا تكون القرارات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية 16يت تفرضها املادة للحدود ال
مستوحاة من إرادة أن يكفل للسلطات العامة الدستورية يف اقصر مدة الرسائل الالزمة ألداء "

، بل وأكثر من ذلك، فلو تضمنت القرارات ذات الصفة التشريعية املتخذة طبقا "مهمتها
ابريل سنة /نيسان 26مثال قرار (ذات نصوص الدستور الصرحية اعتداء على  16للمادة 
فتظل كذلك ) 1962مايو سنة /بوقف حصانة القضاة يف اجلزائر حىت أول أيار 1961

  .خارجة عن رقابة جملس الدولة

وعلى العكس ختضع لرقابة قاضي جتاوز السلطة القرارات اليت يتخذها رئيس  -2      
وبقدر . بوصفه سلطة الئحية 16اليت تنشئه املادة " الوظائف ازدواج"اجلمهورية يف إطار 

استبقى كما  1961سبتمرب سنة /أيلول 29اكرب يفرض هذا احلل منطقيا خاصة أن قرار 
نافذة، ولكن بتحفظ  16الحظ هنري بعض القرارات املتخذة خالل فرتة تطبيق املادة 

 37و 34ال يستطيع طبقا للمادتني  ومبا أن القانون". ما كان ميكن أن ينظمه قانون"صريح 
من الدستور أن يعدل إال النصوص ذات الصفة التشريعية، فان القرارات ذات الطبيعة 

                                                             
490 - CE 22 févr. 1946, Botton, Rec. 58 S. 1946.356, note P.H., – Ass. 1er juill. 1960, 
Fédération national des organismes de sécurité sociale et Fradine, Rec.441-V.n°19.5. 
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الالئحية ستخرج عن أية رقابة، إذا قرر قاضي جتاوز السلطة عدم اختصاصه بنظر 
  .مشروعيتها

ذه الفرتة من تطبيق املادة       مثال لقرار رئاسي  16 ومع ذلك فال يقدم القضاء املتعلق 
فمعامل القرارات اليت اختذت كانت ذات طبيعة . ذي طبيعة الئحية خضع لرقابة القاضي

ولكن ميكن تصور أن جملس الدولة كان سيمارس على مثل هذه القرارات رقابة . تشريعية
 كذلك فلتجنب اعتبار. يستوحيها من تلك اليت ميارسها يف إطار نظرية الظروف اإلستثنائية

قرار من رئيس اجلمهورية، يتضمن يف نفس الوقت نصوصا تشريعية ونصوصا الئحية، انه ذو 
ذا اإلعتبار تكون له يف جمموعه حصانة قضائية، فاحملتمل أن القاضي كان  صفة تشريعية، و
سيميز هذه النصوص من تلك، وميارس رقابته على مشروعية النصوص ذات الطبيعة 

  .الالئحية

فالواقع أن رقابة قاضي جتاوز السلطة للقرارات الفردية املنفذة للقرارات  كذلك  -3      
سواء كانت هذه النصوص ذات صفة تشريعية أو الئحية  – 16املتخذة على أساس املادة 

كذلك جيب التأكيد على . ستكون هلا اكرب فرصة ألن تتم ممارستها على وجه فعال –
ئاسي الذي يقوم أساسا هلا، مل يقدم جملس الدولة مشروعيتها، وتقدر على أساس القرار الر 

وهكذا حيكم القاضي حتما مبشروعية القرار . دائما تفسريا يسمح بتقرير جمال واسع لرقابته
الفردي الذي خيالف نصا ذا طبيعة تشريعية أو مبدأ عاما للقانون، استنادا إىل أن القرار 

. تعديل هذا النص أو املبدأ أو استبعاده الرئاسي الذي صدر القرار الفردي تطبيقا له قصد
واختاذ موقف خمالف يؤدي حتما إىل نقد غري مباشر لقرار رئاسي، مل يكن القرار الفردي 

. 491املنتقد إال تطبيقا له، بينما هذا القرار الرئاسي له حتما مثل هذه الظروف صفة تشريعية
                                                             

491 -CE 13 nov 1964, Livet, précité n°82.4, – Sect.22 avr. 1966, Société Union africaine de 
presse, précité n°82.4. 
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قرار الفردي الصادر تطبيقا له وعلى العكس فإذا تبني من عبارات القرار الرئاسي، أن ال
تضمن خمالفة لقاعدة تشريعية أو مبدأ عام للقانون مل يقصد القرار الرئاسي إىل استبعاده 

وقد حدث ذلك مبناسبة مرسوم . فسيحكم القاضي بإلغاء القرار الفردي باعتباره غري مشروع
 7بيقا لقرار حني وضع جندي يف إجازة خاصة تط 1961أكتوبر سنة /تشرين األول 10يف 

      بغض النظر عن أي نص تشريعي"الذي أجاز مثل هذا اإلجراء  1961يونيو /حزيران
وقد ألغى جملس الدولة هذا املرسوم . ، بالنسبة للعسكريني من مجيع الرتب"أو الئحي خمالف

باعتباره غري مشروع ألنه اختذ دون متكني صاحب الشأن مقدما من اإلطالع على ملفه، ومل 
 7الظروف يف تاريخ املرسوم تربر إغفال مثل هذه الشكلية، ومل يستبعد قرار  تكن

ا صراحة/حزيران لس يف ذلك الرقابة اليت ميارسها يف إطار . يونيو اإللتزام  وقد استوحى ا
 .492نظرية الظروف اإلستثنائية

وأخريا فقد كان على جملس الدولة يف مواضع عديدة أن يزيد تقييد النطاق احلقيقي       
لرقابته القضائية، بتقديره أن ظروف الفرتة كانت تربر تفسريا موسعا للقرارات املتخذة يف إطار 

ففي : d’orinoوهكذا حسم صعوبة مل يكن فصل فيها يف حكم دوريانو . 16املادة 
 493يونيو السابق ذكره/حزيران 7مماثل لقرار  1961يونيو /حزيران 8احلقيقة نص قرار يف 

الظروف اليت  إىلبالنظر "شطب اإلسم بالنسبة ملوظفي الشرطة  أو خاصة إجازاتعلى منح 
يلتزم  أنوقد اعتقد وزير الداخلية، بعيدا عن ". من الدستور 16املادة  إعمالبررت 

مل يثبتوا والءهم يف هذه الظروف، انه مفوض  املوظفني الذين إزاءباستعمال هذه السلطات 
كثريي الغياب " أو" دون املتوسط" أو" الضعف يف عملهم"يف تطبيقه على املوظفني ظاهري 

                                                             
492 - CE, Ass. 23 oct. 1964, d’Oriano, Rec. 486-v.n°32.8. 
493 - à ceci prés qu’elle ne concernait pas les militaires, mais les fonctionnaires des services 
de police. 
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وهكذا كان . 494"مدمين اخلمر"بإساءة استعمال اإلجازات املرضية املتكررة بل وحىت " جدا
وضع يف  1961سبتمرب /ولأيل 4ينظر يف قرار لوزير الداخلية يف  أنعلى جملس الدولة 

. نقاهة عقب استئصال كليته إجازةيف  1961ابريل /خاصة موظفا كان يف نيسان إجازة
 أن Kahn495وقرر جملس الدولة على عكس التفسري الذي قدمه مفوض احلكومة كان 

الذين ال يبدو من سلوكهم العام وكذلك من  "تفسري الوزير املوسع له ما يربره قبل املوظفني 
مكفايتهم املهنية والبدنية  يقدمون الضمانات الكافية ليواجهوا عند اللزوم بالفاعلية  أ

ابريل /الضرورية اضطرابات من ذات طبيعة تلك اليت مست النظام العام خالل شهر نيسان
كما قدر جملس الدولة بنفس الروح وهو يبحث قرارات من الوزراء واملديرين . 496"1961

قرارات ختول مادته األوىل اختاذ  1961ابريل /نيسان 27قرار رئاسي يف  أساساختذت على 
فقدر أن هذه النصوص جيب " اليت تروج معلومات سرية عسكرية أو إدارية"حبظر الكتابات 

، واعترب إجراءات احلظر واحلجز املتخذة "ة والظروف احملليةمع مراعاة حوادث الفرت "تفسريها 
تطبيقا هلذا القرار مشروعة، مستبعدا على هذا الوجه التفسري الذي مقتضاه أن احلل الوحيد 

نشر "هلذا القرار كان يتعلق بإذاعة أسرار حيميها قانون العقوبات، مقدرا انه يقصد يف الواقع 
رها علنا بسبب النتائج اليت قد ترتتب على هذا النشر على معلومات ترى احلكومة جتنب نش

ا على أعمال السياسة احلكومية   .497"النظام العام أو املضايقة اليت ميكن أن يؤثر 

على التوفيق بني ضرورة جملس الدولة يف النهاية حبرصه الدائم  أحكاموتشهد جمموع       
من الدستور من ناحية، ومبدأ رقابة املشروعية من ناحية  16حرية العمل اليت تفرتضها املادة 

وال ميكن إال التأكيد يف هذا املقام بان . أخرى، مع احملافظة عليهما معا بقدر اإلمكان

                                                             
494 - circulation aux préfets du 16 juin 1961. 
495 - et à celle de M.Michel Bernard dans ses conclusions sur l’affaire d’Oriano. 
496 - CE Ass. 13 juill. 1965, Gauthier, Rec. 436 AJ 1965.466 chr. Puybasset et Puissochet. 
497 - CE Sect.22 avr. 1966, Société Union africaine de presse, précité n°82.4. 
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لى موقف القضاء الذي افتتحه حكم روبان د يسرفان مسح مع تطبيق مبادئ تقليدية ع
  .جديد، بإنشاء نوع من التوازن بني متطلبات ظاهرة التعارض

* * *  
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  63ص .................... ...................أوامر تنصيب املؤسسات الدستورية: أوال

  67ص ...................... ................................األوامر التفويضية: ثانيا

  70ص ....................... ...................الظرف الداعي لطلب التفويض -1

  71ص ......................................................... طلب التفويض -2

  72ص ........................ .................................قانون التفويض -3

  73ص ....................  .....................حتديد اهلدف من قانون التفويض -ا

  73ص ....................... .............................حتديد حمل التفويض - ب

  76ص ......................... ..........................حتديد مدة التفويض –ج 

  67ص ......................... .....................املوافقة على قانون التفويض -د

  77ص ...... ..............التفويضية لدى الربملان املدة الزمنية الالزمة إليداع األوامر -4

  77ص ............. .............................املصادقة على األوامر التفويضية -5

  78ص ......... ....................................اختاذ األوامر يف جملس الوزراء -6

  79ص ........... .........................حالة التشريع بأوامر يف غياب الربملان: ثالثا
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  84ص .............. ............................................األوامر املالية: رابعا

  85ص ........... ........................األوامر الصادرة يف احلالة اإلستثنائية: خامسا

  91ص .............. ....................................عوامل أخرى: املطلب الثاين

  91ص ............... .............................عوامل عملية وعلمية: الفرع األول

  91ص .................... ......................................عوامل عملية: أوال

  92ص ............... .................التطبيق العملي ملبدأ الفصل بني السلطات -1

  95ص ... ............السلطة التنفيذية أكثر سلطات الدولة احتكاكا بالواقع املعاش -2

  97ص ......................................................... أسباب علمية: ثانيا

 98ص .... ......................تعقيد اإلجراءات الربملانية املتبعة يف إصدار القانون -1

ال التشريعي للربملان -2   101ص ..........  ................................حتديد ا

  106ص ........... .............................عوامل سياسية ودستورية: الفرع الثاين

  106ص ................. ...................................العوامل السياسية: أوال 

  107ص ................ .............................اعتماد النظام الشبه رئاسي -1

  108ص  .....انعدام املسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية واإلكتفاء باملسؤولية القانونية -2

  111ص ... .................................................العوامل الدستورية: ثانيا

  112ص ............. ..................................ةانتخاب رئيس اجلمهوري -1
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  114ص .. ................تقوية مركز رئيس اجلمهورية دستوريا على حساب الربملان -2

117ص .... ...........................مر التشريعيةالنظام القانوين لألوا: الفصل الثاين  

  118ص  ........عليها حاالت التشريع عن طريق األوامر والقيود املفروضة: املبحث األول

  118ص ..... ..................................مرحاالت التشريع بأوا: املطلب األول

  119ص .... ........................حالة التشريع بأوامر يف غياب الربملان: الفرع األول

  120ص ........ .....................حالة إصدار قانون املالية مبوجب أمر: لثاينالفرع ا

  122ص ....... ..................حالة التشريع بأوامر يف احلالة اإلستثنائية: الفرع الثالث

  123ص .... ........................القيود املفروضة على التشريع بأوامر: املطلب الثاين

  127ص  ..............القيود املفروضة على التشريع بأوامر يف غياب الربملان: األولالفرع 

I - 127ص ......... ...........................................الشروط املوضوعية  

128ص ....... ...........................شرط الضرورة أو الظروف االستثنائية -  أوال  

ل - ثانيا 130ص .... ...............س الشعيب الوطين أو وجود الربملان يف عطلةشغور ا  

لـس الشعبـي الوطـين – 1 130ص ........ .............................حالة شغور ا  

  130ص ........ ..................حالة االحنالل اإلجباري للمجلس الشعيب الوطين - أ

لس الشعيب  - ب   131ص . ...............الوطين بقرار من رئيس اجلمهوريةحالة حل ا

لس الشعيب الوطين عند انتهاء عهدته - ج   136ص. ..............حالة استحالة جتديد ا
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  137ص .... ......................................حالة وجود الربملان يف عطلة – 2

  141ص ..... ..............................حمل األوامر الصادرة يف غيبة الربملان - ثالثا

  142ص . .................األغلبية املشرتطة من قبل الربملان للموافقة على األوامر -رابعا

  142ص ....... ......................املدة الالزمة لعرض األوامر على الربملان - خامسا

143ص ........ ............................................الشكليةالشروط    -II 

144ص ....... .............بعد رأي جملس الدولة  اختاذ األوامر يف جملس الوزراء - أوال  

145ص .......... ..................................عرض األوامر على الربملان - ثانيا  

ال املايلالقيود : الفرع الثاين   148ص  .................املفروضة على التشريع بأوامر يف ا

148ص ................. ..................................الشروط املوضوعية -   I 

148ص .................. ..................................شرط االستعجال - أوال  

149ص .... .............يوما 75قانون املالية يف اجل عدم مصادقة الربملان على  - ثانيا  

 II  150ص ...... .............................................الشروط الشكلية - 

  151ص  ...........القيود املفروضة على التشريع بأوامر يف احلالة اإلستثنائية: الفرع الثالث

152ص ............... .....................................املوضوعيةالشروط  -   I 

152ص ............ ...................................شرط احلالة االستثنائية - أوال  

152ص ............. .................الشروط املوضوعية لتقرير احلالة االستثنائية -  1  
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152ص ................. .....................................وجود خطر داهم –أ  

    أن يكون للخطـر الداهـم انعكاسات على مؤسسـات الدولـة الدستورية أو استقالهلا –ب
ا    153ص ....................... ..................................أو سالمة ترا  

اجلمهورية أن ميارسها يف احلالة  السلطات االستثنائية اليت جيوز لرئيس - ج
154ص ........................ ........................................االستثنائية  

ال الزمين للحالة االستثنائية واإلجراءات الصادرة استنادا –د 157ص  ..............هلا ا  

158ص ........... .....................االستثنائيةالشروط اإلجرائية لتقرير احلالة  -2  

لس الدستوري –أ لس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة وا 158ص . .استشارة رئيس ا  

لس األعلى لألمن وجملس الـوزراء –ب 160ص ......... ...............االستماع إىل ا  

160ص ................. ................................اجتماع الربملان وجوبا –ج  

161ص ........... ....................حمل األوامر الصادرة يف احلالة االستثنائية - ثانيا  

 II  162ص.................... ................................الشروط الشكلية - 

162ص ................. .........................اختاذ األوامر يف جملس الوزراء - أوال  

162ص ............ ................................عرض األوامر على الربملان - ثانيا  

163ص .......... ...................الطبيعة القانونية لألوامر التشريعية: املبحث الثاين  

  164ص  .....التشريعية ة لألوامراملعايري املعتمدة يف حتديد الطبيعة القانوني: املطلب األول
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  164ص ............................ ....................عضوياملعيار ال: الفرع األول

  165ص ............................ ...................املعيار املوضوعي: الفرع الثاين

  166ص ........... .............حتديد الطبيعة القانونية لألوامر التشريعية: املطلب الثاين

  166ص ................. الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف غياب الربملان: الفرع األول

  167ص ... ......الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف غياب الربملانمن  موقف الفقه: أوال

  173ص .لألوامر الصادرة يف غياب الربملانقارن من الطبيعة القانونية موقف القضاء امل: ثانيا

ال املايل: الفرع الثاين   175ص  ...................الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف ا

  177ص ............. الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف احلالة اإلستثنائية: الفرع الثالث

177ص .......لألوامر الصادرة يف احلالة اإلستثنائيةالطبيعة القانونية من موقف الفقه : أوال  

  182ص .....من الطبيعة القانونية لألوامر الصادرة يف احلالة اإلستثنائية موقف القضاء: ثانيا

  188ص ..... ...................رقابة األوامر الصادرة عن رئيس اجلمهورية: الباب الثاين

  191ص ................ .والدستورية على األوامر التشريعيةالرقابة الربملانية : الفصل األول

  192ص ........ ..................الرقابة الربملانية على األوامر التشريعية: املبحث األول

  193ص ............ الرقابة الربملانية على األوامر املتخذة يف غياب الربملان: املطلب األول

  194ص ........ على األوامر املتخذة يف غياب الربملان الربملانية شروط الرقابة: الفرع األول

  194ص ..... ........................................عرض األوامر على الربملان: أوال
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ال الزمين لعرض األوامر على الربملان -1   195ص ...... ............................ا

أو عدم  رية يف حالة التأخر عن العرضجلمهو اجلزاء املرتتب على رئيس ا -2
  196ص  ...................................................................العرض

  198ص ................ جمال الرقابة الربملانية على األوامر املتخذة يف غياب الربملان: ثانيا

  199ص ............ ....................القانونيةاحرتام رئيس اجلمهورية للنصوص  -1

  204ص .. ................احرتام رئيس اجلمهورية للمجال التشريعي احملجوز للربملان -2

أشكال الرقابة الربملانية على األوامر املتخذة يف غياب      : الفرع الثاين
  205ص ................... ................................................الربملان

  205ص ......................... ............الرقابة الربملانية يف شكلها اإلجرائي: أوال

  207ص ............ ...........دراسة األوامر على مستوى اللجنة الدائمة املختصة -1

  211ص .......... ...............................املناقشة والتصويت على األوامر -2

  214ص ...................... ..............الرقابة الربملانية يف شكلها املوضوعي: ثانيا

  214ص ................................... ................املوافقة على األوامر -1

  217ص ................................ .........................رفض األوامر -2

  222ص ................................. ................السكوت على األوامر -3

ال املايل ويف احلالة اإلستثنائية : املطلب الثاين مدى إمكانية إخضاع األوامر الصادرة يف ا
  226ص ... .........................................................للرقابة الربملانية
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227ص ................ مدى إمكانية إخضاع األوامر املالية للرقابة الربملانية: الفرع األول  

مدى إمكانية إخضاع األوامر املتخذة يف احلالة اإلستثنائية للرقابة : الفرع الثاين
  234ص  ..................................................................الربملانية

  240ص ............ ..............رقابة الدستورية على األوامر التشريعية: املبحث الثاين

مدى إمكانية رقابة الدستورية على األوامر املتخذة يف غياب : املطلب األول
  241ص ...................................... .............................الربملان

مدى إمكانية الرقابة الدستورية على األوامر املتخذة يف غياب الربملان بواسطة : الفرع األول
لس الدستوري   242ص ............ ..............................................ا

ستورية على األوامر املتخذة يف غياب الربملان بواسطة مدى إمكانية رقابة الد: الفرع الثاين
  252ص ................ ...........................................القاضي اإلداري

مدى إمكانية الرقابة الدستورية على األوامر املتخذة يف احلالة : املطلب الثاين
  255ص ................................................................ اإلستثنائية

مدى إمكانية الرقابة الدستورية على قرار اإلعالن عن احلالة : الفرع األول
  256ص .............................................. ..................اإلستثنائية

مدى إمكانية الرقابة الدستورية على اإلجراءات املتخذة يف احلالة : الفرع الثاين
  260ص .............. ..................................................اإلستثنائية

  264ص ...... ....................تشريعيةالرقابة القضائية على األوامر ال: الفصل الثاين
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مدى إمكانية الرقابة القضائية على األوامر املتخذة يف غياب : املبحث األول
  264ص ............. ......................................................الربملان

األوامر املتخذة يف غياب موقف الفقه من إمكانية الرقابة القضائية على : املطلب األول
  265ص ....... ............................................................الربملان

موقف القضاء املصري من إمكانية الرقابة القضائية على األوامر املتخذة يف : املطلب الثاين
  271ص ......... ....................................................غياب الربملان

مدى إمكانية الرقابة القضائية على األوامر املتخذة يف احلالة : املبحث الثاين
  278ص ................................................................ اإلستثنائية

موقف الفقه من إمكانية الرقابة القضائية على األوامر املتخذة يف احلالة : املطلب األول
  282ص ..... ...........................................................إلستثنائيةا

  282ص ........ ....................................قارنموقف الفقه امل: الفرع األول

  285ص ........ ...................................موقف الفقه اجلزائري: ينالفرع الثا

موقف القضاء من إمكانية الرقابة القضائية على األوامر املتخذة يف احلالة : ايناملطلب الث
  287ص .... ............................................................اإلستثنائية

  288ص ........... ........................موقف جملس الدولة الفرنسي: الفرع األول

  295ص .......... ................................القضاء املصريموقف : الفرع الثاين

  310ص .................................................................... اخلامتة
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  319ص .................................................................. املالحق

  356ص ...................... .......................................قائمة املراجع

  382ص .................... ..............................................الفهرس
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 :الملخص

معینة، إذا كان مبدأ الفصل بین السلطات یقضي بأن توجد في الدولة ثالث سلطات تختص كل واحدة منھا بمھمة      
سلطة تشریعیة مھمتھا التشریع وسلطة تنفیذیة مھمتھا التنفیذ وسلطة قضائیة مھمتھا الفصل في المنازعات 

فإن التطبیق العملي لھذا المبدأ أدى إلى نشوء ما یعرف بالنظام . المعروضة علیھا إستنادا إلى النصوص القانونیة
یاسیة، ھذا األسلوب الذي جمع بین النظامین الرئاسي المختلط أو الشبھ رئاسي كنمط من أنماط األنظمة الس

والبرلماني لكن مع ترجیج الكفة للنظام األول، وھو ما ترجم من خالل كثرة اإلمتیازات الممنوحة للسلطة التنفیذیة 
ومن ذلك إمكانیة ھذا األخیر إصدار قواعد قانونیة بجمیع خصائصھا یطلق علیھا . وباألخص رئیس الجمھوریة

حا باألوامر التشریعیة أو األوامر الرئاسیة إلى غیر ذلك من المصطلحات المختلفة التي أطلقت على ھذا إصطال
اإلمتیاز الممنوح لرئیس الجمھوریة، إال أن المفھوم یبقى واحدا بالنسبة لكل ھذه المصطلحات والذي یتجلى أساسا 

نونیة صادرة عن رئیس الجمھوریة في المجال في أن األوامر التشریعیة وكما سبقت لنا اإلشارة ھي قواعد قا
 138التشریعي المحدد والعائد للسلطة التشریعیة في حاالت معینة في الدستور الجزائري إنطالقا من نص المادتین 

من ھذا األخیر، وذلك وفقا لشروط وضوابط قانونیة، وخاضعة لرقابة عدة جھات أولھا البرلمان وثانیھا  142و
، وثالثھا وأھمھا ھو القضاء ذلك بتطبیق المعیار العضوي السائد في الجزائر والذي ینظر إلى المجلس الدستوري

  .الجھة أو العضو القائم بالعمل ال موضوع ھذا العمل

  .األوامر، رئیس الجمھوریة، البرلمان، المجلس الدستوري، القضاء اإلداري: الكلمات الدالة

Résumé:  

       Si le principe de séparation des pouvoirs est le fait de distinguer dans un Etat trois pouvoirs 
investis chacun dans une mission bien spécifique, savoir ; le pouvoir législatif dont la mission est la 
législation, le pouvoir exécutif dont la mission constitue en l’exécution et le pouvoir judiciaire ayant 
pour mission de statuer sur les litiges intentés devant lui en reposant sur des textes légaux, 
l’application pratique dudit principe a déduit à la naissance de ce qu’on appelle le régime mixte ou 
semi-présidentiel faisant partie des systèmes politiques, ce mode qui a réuni le système politique et le 
régime parlementaire en penchant la balance au profit du premier, ce qui est traduit par les maints 
privilèges accordés au pouvoir exécutif, notamment le Président de la République, de tel manière que 
ce dernier, dispose de la possibilité de légiférer des règles de droit avec toutes ses caractéristiques, 
dénommés à titre terminologique des ordonnances législatives ou présidentielles, en sus d’autres 
termes attribués à ce privilège dont jouit le Président de la République, cependant la signification 
demeure la même pour tous ces termes, manifestée principalement à ce que les ordonnances 
législatives, ainsi ci-dessus mentionné, sont des règles de droit émanant du Président de la République 
dans le domaine législatif déterminé et revenant au pouvoir législatif dans certains cas désignés dans la 
constitution algérienne, notamment en ses articles 138, et 142, et cela suivant des conditions et des 
dispositions légales, soumises à l’examen de plusieurs institutions,  savoir : Premièrement : le 
Parlement, deuxièmement le Conseil Constitutionnel et troisièmement, la Justice qui prône une place 
essentielle, par l’application du critère organique  répandu en Algérie, lequel vise l’institution ou le 
membre chargé de ce travail et non le fond de celui-ci. 

Mots indicatifs : Président de la République – Parlement – Conseil Constitutionnel – Justice 
Administrative.  

Abstract:  
      If the principle of decision on the powers requires that there are in the state three authorities that 
each is concerned with a particular task, a legislative power for legislation and authority for executive 
tasks and judiciary mission to settle disputes based on the legal texts, the practical application of this 
principle has led to the emergence of what is known as mixed order or semi- presidential style of 
political regimes patterns. This method, which brought together the presidential and parliamentary 
systems but with privilidge to the first system, which was translated by the large number of privileges 
granted to the executive branch, particularly the President of the Republic, and the possibility of this 
latest version to issue legal rules to all their characteristics called idiomatically legislative orders or 
presidential orders to other of different terms, which was launched on the concession granted to the 
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president, but the concept remains the same for each of these terms, which is mainly reflected in the 
legislative orders and also preceded us the signal is legal rules issued by the President of the Republic 
in the legislative field schedule and return to the legislative authority in certain cases in Based on the 
Algerian Constitution Based on the text of articles 138, and 142 of the latter, and in accordance with 
the terms and conditions of legal, and subject to the supervision of several points of the first 
parliament and the second is the Constitutional Council , and the third and most important of which is 
to eliminate applying organic standard prevailing in Algeria, which focuses on the side or User -based 
work and not to the subject of this the job. 
 
Key words: orders, president of republic, parliament, constitutional council, administrative judging. 

  
 

  

  

  


