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Abstract: 

This paper aims at exploring and 
analyzing the texts regulating the states of 
blockade and emergency and their impacts 
on "rights and public liberties" in Algeria. 
Of course, the exceptional conditions seem 
to be a common phenomenon for states; 
whether developed or/and underdeveloped. 
Thus, the seens of states defending their 
security and public order are similar. 
However, the Algerian case looks different 
from other cases, like France for example, in 
the sense that the Algerian constitution 
bestows more authorities to the "executive" 
in dealing with extraordinary circumstances 
compared to the French constitution. 

So; the study uses a comparative-
analytical approach to examine the theory of 
"crisis" in depth and its application to 
Algeria with respect to authorities given to 
the executive and administrative branches. 
These authorities are characterized by 
speediness and rigorism in procedures at the 
expense of impeding public liberties greatly 
and making judiciary and legislative 
guaranties hampered. 

The conditions of emergency arise 
(e.g. existency of an imminent threat against 
the state or failure of traditional and 
primitive mechanisms in facing the 
challenges), the state can resort to extra-
ordinary arrangements to contain or stop the 
threat. 

 :ملخص
 

دف هذه املقالة إىل عرض وحتليل النصوص 
املنظمة حلاليت احلصار والطوارئ وتأثريها على احلقوق واحلريات 

  .العامة يف اجلزائر
طبعا، تبدو الظروف االستثنائية ظاهرة مشرتكة بني 

لذا، فمظاهر دفاع الدول عن أمنها . الدول، متطورة أو نامية
ة مع هذا، فان احلالة اجلزائرية تبدو خمتلفة عن . العام تكون متشا

احلاالت األخرى مثل فرنسا يف كون الدستور اجلزائري مينح 
تعامل مع الظروف سلطات أوسع للسلطة التنفيذية يف ال

  االستثنائية باملقارنة مع الدستور الفرنسي
وعليه، تستعمل الدراسة املقرتب التحليلي املقارن 

ا على اجلزائر خبصوص " األزمة"لفحص نظرية  يف العمق وتطبيقا
تلك السلطات . السلطات املمنوحة للفروع اإلدارية والتنفيذية
لك على حساب تتسم بالسرعة والصرامة يف اإلجراءات وذ

اعرتاض احلريات العامة إىل مدى بعيد وجعل الضمانات القضائية 
  والتشريعية معطلة

ديد حال ضد الدولة  عندما تربز حاالت الطوارئ لوجود 
واآلليات التقليدية لدى سلطات الدولة يف مواجهة التهديد، فان 

ف الدولة ميكن أن تلجا إىل الرتتيبات االستثنائية الحتواء أو وق
.التهديد
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  : مـقدمــــة

وأخرى متقدمة دولة ن ب تلك تفرق ال بحيث العاملية، بالطبيعة نائية ست الظروف تتم

ذه ل ا ملواج ا العام النظام وسالمة ا أم عن الدول دفاع ر مظا أن كما ا، حلت ما إذا نامية

الكيف دولة ل اختلفت وإن ا، بي فيما شابھ ت االظروف ملواج املعدة النظم فرض ا يتم ال ية

املن ذا دارة ا بع ت ال ذا. )1(والوسيلة يتضمنفقدل أن ع الدول من الكث حرصت

وقات ا تملك ال نائية است سلطات زمات أوقات ومة ل يخول أك أو نصا ا دستور

زمام،العادية ع السيطرة من ا اتمك ترا وسالمة ا كيا ع املحافظة ا ساعد و البالد . من

وتنفيذ جراءات اتخاذ والشدة السرعة بطا سم ت نائية است تداب ذلك يل س تتخذ حيث

املقررة والقضائية عية شر ال والضمانات العامة ات ر ا عيد مدى إ عطل ا بأ تتم كما ام، ح

ا العاديةدستور لألوقات وصالحياتو . )2(واملوضوعة سلطات توسيع وجوب ع الفقھ يجمع ذا ل

حساب ع ا وسالم الدولة أمن وترجيح العادية النصوص دائرة عن روج وا التنفيذية السلطة

م ا وحر فراد نائية)3( حقوق ست الظروف حاالت من حالة تحققت م ذا و البعض. ، أن لدرجة

وإنمامن التنفيذية للسلطة تمنح رخصة مجرد س ل الطوارئ حالة استخدام أن اعت الفقھ

شروطھ توفرت م ام ل مستوى إ ير حال: املتمثلةو  ،)4(واجب جسيم بخطر ديد وجود

الدولة، ضد طرو موجھ ا ذا واحتواء ة مواج عن الدولة سلطات لدى التقليدية ليات ز

إا دعت ال نائية ست الظروف زوال أو اء ان بمجرد الضرورة ة نظر تطبيق اء ان ن تع و سيم،

ا   .تطبيق

الفرأ داري القضاء قرر ما املشروعية،فقد قواعد عن روج با ير الت يمكن ال بأنھ

ثال بتوافر إال ماعية، وا الفردية ات ر وا قوق با املساس ان بإم للقولللتذرع مجتمعة شروط ثة

و ي، نا است ظرف أمام استخدام: بأننا ا مع يصعب مألوفة غ حالة أمام ا نفس دارة تجد أن

والنظام من ض عر املألوفة غ الة ا تلك ع تب ي وأن الة، ا ذه ة ملواج العادية ن القوان

من املستخدمة جراءات تناسب ا وأخ طر، ل الظرف العام مع ةدارة للمص تحقيقا ي نا ست

  .)5(العامة

حاالت ا ف عا نصوصا املتعاقبة ا دسات احتوت ال الدول من واحدة زائر ا عد و

لكن ا، ع عالن وكيفية شروط بيان مع نائية ست الضوابطالظروف بتلك فعال مت ال ل

ا وقرر الفقھ ا عل أجمع ال تلكوالشروط الدولة ا رسم ال دود ا وما القضاء؟

استطاعت ل آخر، بتعب أو م؟ ا وحر فراد حقوق ماية نائية ست الظروف

الالنصوص نائية ست الظروف تلك قوق ا ذه ل ا حماي تكفل أن والقانونية ة الدستور
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زائر ا ا أعرف سعينات ال ة قلو ف ات؟ ع ر وا قوق ا تلك من ى د د ا تضمن أن

طر ل ا ومؤسسا ا أم عرض عند قيدت ال ات ر ا م أ التقييد؟ماو ،وما ذا   .درجة

الواردة نائية ست الظروف حاالت تحليل إ تطرقنا خالل من عنھ جابة سنحاول ما و و

أول، مبحث ة الدستور صاروسنخصصالنصوص وا الطوارئ حال لوجود–بالدراسة نظرا

ما ل منظمة قانونية والتحليل-نصوص بالنقد ما تقييم ن مامعمحاول وآثار ما إعال شروط ن ي ت

ي ثا مبحث ات ر وا قوق ا   . ع

ول  ة: املبحث زائر ا الدسات نائية ست الظروف   حاالت

امل ة زائر ا الدسات عنظمت النص خالل من نائية، ست الظروف حاالت تعاقبة

ا، إعال وإجراءات ا املادةحيثشروط دستور59نصت س1963من لرئ نائية ست السلطات ع

من املواد وكرست ة، ور م دستور123إ119ا واملتمثلة1976من نائية ست الظروف : حاالت

صار، ا حالة الطوارئ، ربحالة ا حالة نائية، ست الة خاصة،و  ،ا إجراءات ا ل ستلزم ال

ة امل الضرورة حالة لوجود دستور. نظرا من1989أما املواد االت ا ذه إ تطرق إ86فقد

لسنة89 الدستوري التعديل ا وعا من1996منھ، ة،)6(منھ95إ91املواد الشروطمو

إلعاملوض حاالتوعية مثلالن وحالة، جسيمة مخاطر وجود واملتمثلة نائية، ست الظروف

ا، ترا وسالمة ا واستقالل ة الدستور الدولة مؤسسات ديد و ة خط بصورة الوط من اضطراب

املصا ب تخر ومحاولة صار وا العدوان خارجية، أو داخلية سيمة ا املخاطر ذه انت سواء

ل ة يو   .)7(لدولةا

املختصة الوحيدة ة الدستور ة ا ة ور م ا س رئ جعلت ا أ الدسات ذه ك ش و

نائية، ست الظروف حاالت او بإعالن إعال لية الش جراءات يرا أن عليھ ك. الذي ش كما

الظروف االت ا تحديد الدسات حالةذه ل ام أح يان و نائية االت من ست ا املتمثلةذه

رب:  ا وحالة نائية ست الة وا صار ا وحالة الطوارئ   . حالة

إو  زائريأن ش ا الدستوري انطلقاملؤسس الثالثة-قد ه حالة-دسات من

ب ت ال ذا و رب، ا حالة ا وأخ نائية ست الة ا ثم صار ا ثم الفقھ–الطوارئ ع-حسب و

خطورتھس ودرجة حالة ل عن تب امل ثر اختالف بحسب وذلك لزام، يل س ع ال التدرج . يل

ع ما ال الةل إذ ا أو الطوارئ حالة قبل صار ا حالة علن و ب ت ال ذا يخالف أن من الدولة س رئ

نا ست الظرف ألزمھ م والطوارئ، صار ا حالة قبل رب ا حالة أو نائية ذلكست ذاألن ،ي

ملزم غ   .التدرج
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ذا خالل من تطرق س فراد، ات وحر حقوق ع ا وأثر حالة ل ام وأح وم مف وملعرفة

تحليل املطلب عا حيث االت، ا ذه ل املنظمة ة الدستور النصوص تحليل إ املبحث

الطوارئ، وحالة صار ا الة املنظمة ة الدستور إلنتطرقالنصوص ي الثا املطلب ا عد

الة ا ما و صار، وا الطوارئ حال من خطورة ك االت ل املنظمة ة الدستور لنصوص تحليل

رب ا وحالة نائية   . ست

ول  الطوارئ : املطلب وحالة صار ا الة املنظمة ة الدستور النصوص   تحليل

وا الطوارئ حال ة زائر ا الدسات ت نظعا تطبيقات من ما باعتبار ةصار، ر

كما نائية، ست منالظروف عليھ سنعرف ما و و ما، إعال وإجراءات ما إل وء ال شروط حددت

ي   : خالل

ول  املادة: الفرع نص دستور119تحليل   1976من

املادة دستور119نصت أنھ1976من س: "ع رئ يقرر ة، امل الضرورة حالة

جراءاتا ل تخذ و صار ا أو الطوارئ حالة ومة وا العليا زب ا يئات ل اجتماع ة ور م

الوضع باب الست   ".الالزمة

الطوارئ حال عن لم ت الدستوري املؤسس أن املادة ذه ل قراءتنا خالل من نالحظ

موحدة إلجراءات ما وأخضع واحدة مادة صار إحدى. وا عن عالن مرتبطوأن ن الت ا ن ات

ة امل الضرورة ة)8(بحالة ور م ا س لرئ ا وجود إقرار مة م ترك الذي طبيعة،، يحدد الذي و ف

صار ا أو الطوارئ حالة عن علن وم الة الوضع،ا خطورة بحسب   .وذلك

املادة ألزمت أخرى، ة ج حالة119ومن عن عالن قرار ة ور م ا س رئ يتخذ بأن

انفرادياالط قراره ون ي ال ح ومة، وا العليا زب ا يئات ل اجتماع صار ا أو وف. وارئ

الوضع باب الست الالزمة جراءات ل اتخاذ يئات ال وتلك س للرئ مدى،الدستور عن النظر غض

بمع ال، أم م ا وحر فراد حقوق در انت إن وما املتخذة جراءات تلك ذهمشروعية أن

رقابة أية عن بمنأى ون ست كيفية. جراءات وال جراءات ذه تطبيق زمن املادة تحدد لم كما

لسنة الفر للدستور خالفا ذا و ا، ب1958 رفع املدة حدد الذي املادة–يوما12، منھ36حسب

ذا- و محددة، مدة أجل من بقانون ملان ال قبل من إال ا تمديد يمكن الناجمةوال ثار دراسة عد

الة ا إعالن   .عن

ي الثا املادة: الفرع نص دستور86تحليل   1989من
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املادة دستور86نصت ة،: "ع1989من امل الضرورة دعت إذا ة، ور م ا س رئ يقرر

املجلس س رئ شارة واس لألمن، ع املجلس اجتماع عد معينة ملدة صار، ا أو الطوارئ حالة

باب الست الالزمة التداب ل تخذ و الدستوري، املجلس س ورئ ومة، ا س ورئ الوط الشع

أو. الوضع الطوارئ حالة تمديد يمكن صار،وال الوطا الشع املجلس موافقة عد   ".إال

ن ب املادةخاللمنلناي صار86نص ا أو الطوارئ ال ة ور م ا س رئ إقرار أن

محددةيتوق شروط ع اجتماع: و ف وجوب معينة، ملدة ون ت أن ة، امل الضرورة حالة توفر

من باب الست الالزمة التداب ل واتخاذ ة شار س و ة الدستور يئات       .ال

املادةكما نص املادة86اتفقت دستور119مع جمعت1976من ما الطوارئاأ حال

واحد مادة صار تحققتوا م ة، ور م ا س رئ قبل من إال تقرر ال ال موحدة إجراءات و ة

الوضع باب الست الالزمة جراءات و التداب ل يتخذ أن فلھ ة، امل الضرورة ديد. حالة ا أن غ

دستور  أضافھ لألمن1989الذي ع املجلس اجتماع عد إال يتم ال االت ا ذه ر تقر أن و

شار  مواس و الدولة العليا ة الدستور يئات ال رؤساء من جملة الوط: ة الشع املجلس س رئ

الدستوري املجلس س ورئ ومة ا س عبارة. ورئ املادة أضافت معينة(كما ع) ملدة ن يتع بمع

القوا ذه العمل بقاء مدة ن ع أن صار ا أو الطوارئ حالة عن إعالنھ عند ة ور م ا س نرئ ن

الوط الشع املجلس موافقة ع متوقف املدة تمديد لكن نائية، ست جراءات ع.و أن مما

صار ا أو الطوارئ ن بقوان العمل مدة بتحديد يقم لم الفر–الدستور الدستور فعل ا- كما تار

ذلك ة تقدير سلطة من لديھ بما ة ور م ا س لرئ مة   .امل

الثالث املادةت: الفرع نص لسنة92و91حليل الدستوري التعديل   1996من

املادة لسنة91نصت الدستوري التعديل ا1996من بقول صار وا الطوارئ حال : ع

س يقّرر " ة، رئ ور م ة، الضرورة دعت إذا ا ّ صار، أو  الطوارئ  حالة امل ة ا نة ملدّ  اجتماع عد معيّ

شارة لألمن، ع املجلس س واس ، الشع املجلس رئ س الوط س مة، مجلس ورئ ومة، ورئ  ا

س ستوري، املجلس ورئ تخذ الدّ داب ل و زمة التّ باب الالّ  أو الطوارئ  حالة تمديد يمكن وال  .الوضع الست

صار، ملان، موافقة عد إالّ  ا ن غرفتيھ املنعقد ال    ". معا املجتمعت

 1989 دستور  من 86 املادة بھ جاءت ما ع جديد أي يضف لم الدستوري التعديل أن نالحظ

يئات حيث من إال ا؛ يجب ال ال شار شارة إ فباإلضافة اس يئات اس شارة يجب فإنھ ،السابقة ال  اس

س ملان يةالثان الغرفة رئ و لل س و يئة ذه أن باعتبار ،)9(مة مجلس رئ  كما .قبل من موجودة تكن لم ال

ن لم أنھ ن ختالف يكمن أين يب ن؟، ب الت ذا ا ن م الذي الفر الدستور   جاء ملا خالفا و  ب

ن الت يئة حيث من ا ما، املختصة ال ا وتتو بقانون  الطوارئ  حالة علن بحيث بإعال  السلطات خالل
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سعة، الضبط سلطات ممارسة املدنية صار حالة أما امل ا ا ومة فتعل ملان ،ايوم 12 من أقل ملدة ا  وال

د ملدة تقل ذلك، عن تز ة السلطات إ الضبط سلطات وت    .)10( العسكر

صار أو الطوارئ  حالة قيتطب مدة عن أما  ع املدة ذه -خر و- يحدد لم التعديل فإن ا

س عطي مما التدقيق، وجھ ة لرئ ور م ا ال املدة تقدير سلطة ا  والس النظام دةالستعا مناسبة يرا

   .للمؤسسات العادي

 أو الطوارئ  حالة مدة تمديد يمكن ال أنھ إ أشارت منھ 91 املادة من الثانية الفقرة أن غ

صار ملان موافقة عد إال ا ن غرفتيھ املنعقد ال  حيث من يختلف التمديد فإجراء .معا املجتمعت

ن إقرار إجراء عن جراءات الت شارة لألمن، ع املجلس اجتماع عد إال تمي ال الذي ا س واس  رئ

، الشع املجلس س الوط س مة، مجلس ورئ ومة، ورئ س ا ستوري، املجلس ورئ  السؤال لكن  الدّ

س يجوز  ل :و الصدد ذا  يثار الذي ة لرئ ور م ملان غيبة حالة  ا ن العمل تمديد ال  بقوان

صار أو الطوارئ  ل الدستور؟ من 124 للمادة تطبيقا ،أوامر بموجب أخرى  زمنية رحلةمل ا  من نتصور  و

ملان يرفض أن العملية الناحية ن النواب غالبية وأن خاصة التمديد ال س؟ حزب من م فيھ املمثل  .الرئ

ل ك أن يجب و ة للسلطة التمديد ي س املطلقة التقدير ة إ سند أن يجب أم الدولة لرئ  رى أخ ج

   .مستقلة؟

ة منو  ا 91 املادة من و الفقرة خالل من لنا يت أخرى  ج س املجال فتحت أ  لرئ

ة ور م باب الزما يراه تدب أو إجراء أي باتخاذ ا  مساس فيھ جراء ذا ان ولو ح الوضع، الست

ات بحقوق  ا، املصانة فراد وحر باب من حماية  ذلك من الغاية مادامت دستور أنالوضع، واست و

اعتبار ل فوق الدولة   .)11(سالمة

املادة أن92أما ألزمت فقد التعديل صار: "من ا وحالة الطوارئ حالة تنظيم د يحدّ

عضوي  قانون أ". بموجب عإال ا ح تزال ال املادة ذه القوانن ذه ألن ن،ورق د تصدر لم ن

منع اأنالرغم ذا املادةوجود نص الوارد والغموض س الل عنا فع س من91لقانون

الدستوري املؤسس وأن خاصة السابقة–الدستور، ه حال-دسات ذكر ب ت ال ع حافظ قد

صا ا حالة أن اعتبار ع صار، وا الطوارئ الطوارئ حالة من خطورة أشد لكنھر ة-، ج من

ن-ثانية الت ا كال سميةاخضع ال حيث من إال ما بي التمي ذلك مع يصعب مما جراءات لنفس

القانونية. فقط ثار تحديد ألجل ن الت ل املنظم العضوي القانون إصدار الضروري فمن ذا ل

بإحدى العمل إبان املواطنون ا يتمنع ال الضمانات من ى د د ا تحديد وكذا ما، ع تبة امل

ن، الت سلا بيان القاوكذا ا يحتفظ ال الرقابة   .)12(طات
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الفوارق م أ ع الوقوف يمكننا ال فإنھ ما، ل املنظم شر ال النص غياب و وعليھ

التطبيقية للنصوص تحليلنا خالل من إال ما ودوافع ن الت ا ن ب الرئاسية(ساسية ) املراسيم

ل ناتاملنظمة الت ا تأث،ن يومدى الثا املبحث ھ سنعا ما و و فراد، ات حر ع   .ما

ي الثا رب: املطلب ا وحالة نائية ست الة ل املنظمة ة الدستور النصوص   تحليل

ة زائر ا الدسات تحرصت أن ع اتاملتعاقبة نصوص إحدى نائيةضمن ست الة ا

فإ ا، إعال وإجراءات شروط نة مب رب، ا نوحالة الت ا عن ا وشروط ا إجراءا تختلف حد أي

ن؟   . السابقت

ول  نائية: الفرع ست الة ل املنظمة ة الدستور النصوص   تحليل

املادة دستور120نصت ا1976من بقول نائية ست الة ا ددة: "ع م البالد انت إذا

سال  أو ا، استقالل ع أو ا، مؤسسا ع الوقوع وشيك الةبخطر ا ة ور م ا س رئ يقرر ا، ترا مة

نائية ومة. ست وا زب ل العليا يئات ال اجتماع أثناء جراء ذا مثل الة. يتخذ ا تخول

مة استقالل ع املحافظة ا تتطل ال اصة ا جراءات يتخذ أن ة ور م ا س لرئ نائية ست

ة ور م ا ال. ومؤسسات املجلس سھيجتمع رئ من باستدعاء ا، وجو ، الوط الة. شع ا ت ت

ا ر تقر إ أدت ال أعاله ورة املذ جراءات نفس ع ناء و ال، ش نفس حسب نائية   ".ست

دستور املادة1989أما خالل من نائية ست الة ا إ تطرق نصت 87فقد يقرر: "ال

نائ ست الة ا ة، ور م ا س ارئ مؤسسا ب يص أن يوشك م دا بخطر ددة م البالد انت إذا ية،

ا ترا سالمة أو ا، استقالل أو ة، املجلس.الدستور شارة اس عد إال جراء ذا مثل يتخذ وال

الوزراء ومجلس لألمن، ع املجلس إ ستماع و س. الدستوري، رئ نائية ست الة ا تخول

يتخذ  أن ة ور م واملؤسساتا مة استقالل ع املحافظة ا ستوج ال نائية ست جراءات

ة ور م ا ة ا. الدستور وجو الوط الشع املجلس حسب. يجتمع نائية، ست الة ا ت ت

ا إعال أوجبت ال الذكر السالفة جراءات و ال   ". ش

لسنة الدستوري التعديل عل1996أما نصت املادةفقد ع)13(منھ93ا محافظة ،

املادة ا جاءت ال ا ذا ام ال،87ح إذ مة، مجلس س رئ شارة اس إلجراء ا إضاف ناء باست

احتمال إ يؤدي م دا بخطر البالد ديد حالة إال ا ع عالن إ أ ي أن ة ور م ا س لرئ يجوز

و  ة الدستور ا مؤسسا عمل الوطشل اب ال وسالمة البالد استقالل املادة. ديد ذه مقارنة و

الفر16باملادة الدستور النقص)14(من ستدرك لم زائري ا الدستوري املؤسس أن لنا ن ب ي

الدولية دات التع نفيذ ب فعل)15(املتعلق املؤسس. الفريالدستور املؤسسكما من ل أن غ

زائر  ا املحتملالدستوري الوشيك طر ا معيار ع الة ا ذه عن عالن اعتمدا والفر ي
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ر تقر عند زائري ا الدستور اعتمده الذي ة امل الضرورة معيار خالف ع ال، ا طر ا أي الوقوع

صار ا أو الطوارئ   .حالة

أ قد الفر والدستور زائري ا الدستور من كال أن نجد أخرى ة ج سومن رئ لزما

قبل شارة س بإجراء ة ور م إا املادةوئھ فحسب نائية، ست الة ا عن من93عالن

من ل شارة اس يجب زائري ا ملان:الدستور ال غرف ومجلس(رئ الوط الشع املجلس

الدستوري،)مة املجلس س ومجلس،ورئ لألمن ع املجلس إ ستماع ماو يرأس الذين الوزراء

ة ور م ا س املادة. رئ لسنة16أما الفر الدستور ة1958من ور م ا س رئ ألزمت فقد

من ل شارة الوزراء :باس س الدستوري،رئ واملجلس الشيوخ ومجلس الوطنية، معية ا س .ورئ

خال ع تب ي يا وجو إجراء م شار واس ات ا ذه رأي أخذ عت جراءاتو با بطالن بھ ل

ات ا ذه رأي فإن امللزم و ذاتھ حد جراء ان إذا أنھ غ ة، ور م ا س رئ ا تخذ س ال

بعاده اس أو م برأ خذ فلھ ة، ور م ا س لرئ ملزم ساؤل. غ لل يدفعنا ما و جدوىحولو ما

ملزم؟ غ والرأي ملزم جراء ان إذا شارة   .س

جراءات ع قيد أي يمثل ال شاري س جراء ذا فإن ن، املحلل عض رأي حسب

التقدير ة حر لديھ تظل إذ ة، ور م ا س رئ ا يقوم ال نائية ذا. ست يمثل املقابل و أنھ غ

بت قيامھ عند ة ور م ا س رئ ا ر يظ ال الوضعية لتخفيف الضمانة من نوعا السلطاتجراء لك

نائية بالتقيد. ست ملزما س ول الرأي بطلب ملزم ة ور م ا س رئ أن القول يمكن نا ومن

أقل وال أك ال يئات ال ذه إلعالم شارة اس مجرد شارة س ذه أن البعض قال ذا ول . )16(بمضمونھ،

ينوي ال التداب شأن و ف الدستوري املجلس شارة اس من دف ال الظروفأما ة ملواج ا اتخاذ

ن يتع أوليا إجراء تمثل شارة س ألن ملزمة، غ يجة الن انت وإن وملزم ضروري كإجراء نائية، ست

نائية ست الظروف تلك بھ يتصدى تدب ألي مباشرتھ قبل بھ القيام ة ور م ا س رئ رأي. ع و

سلطا ع ة صور رقابة ل ش القيد ذا أن نائيةالبعض ست ة ور م ا س رئ فإن. )17(ت ثم ومن

ا يج بن خذ حيث من ة اختيار ا ولك ا، طل مبدأ حيث من إلزامية نا شارة   .)18(س

املادة محتوى خالل من يالحظ ع93وما مما الوشيك، طر ا مصدر لنا تحدد لم ا أ

خارجيا أو داخليا طر ا مصدر ون ي قد ة. أنھ ج املادةومن من الثالثة الفقرة أن نالحظ 93ثانية

نائية ست جراءات اتخاذ ة ور م ا س لرئ مةالالزمةمنحت استقالل ع للمحافظة

الدس ة،واملؤسسات ور م ا ة أعطتتور ا أ يفسر ما و و جراءات، ذه نوع يحدد أن غ من

ات ة التقدير السلطة ة ور م ا س إلرئ أ ي فقد الة، ا ذه ل للتصدي مناسبا يراه ما خاذ

نائية ست جراءات من ما باعتبار صار وا الطوارئ حالة عة .)19(تداب الرا الفقرة ألزمت ن ح
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املادة املوافقة93من أجل من ذا و عطلة، حالة ان ولو ح ي، الوجو عقاد باال ملان ال غرف

جراءات اع اتخاذ املناسب نائية ي. ست نا است كظرف نائية ست الة ا أن ذا من م يف مما

الدستوري املؤسس أن نجد كما وأمن، سالم عمل و موجودة الدولة مؤسسات ون ت عندما تحدث

جاء ال والطوارئ، صار ا حال الحظناه ما عكس مستقلة، بمادة ا ع ديث ا أفرد زائري ا

من أخطر نائية ست الة ا أن إ يرجع ذا و موحدة، إجراءات و واحدة مادة ما عل النص

ن السابقت ن الت أك. ا تتوسع الة ا ذه ة ور م ا س رئ سلطات أن نجد لھ،كما يجوز ألنھ

إ أ ي أن لھ فيجوز املناسبة، نائية ست والتداب جراءات ل يتخذ صارأن ا حال عن عالن

السيا ا ونظام الدولة سالمة دد الذي الوشيك طر ا معيار من انطالقا معا، والطوارئ

الفردية العامة فراد ات ر تقييدا أك التداب تلك ون ت أن جواز ذلك بما ا، ومؤسسا

ماعية بح،وا ن، السابقت ن الت ا إليھ تطرقنا ما نحو رقابةع عن بمنأى القيود ذه ون ت يث

د السيادةالقضاء أعمال من عد ا أل حمايةاري، ع ا وأم الدولة سالمة ر الدستور أن ذلك ،

الظروف تلك ات ر وا قوق زمام. ا باتخاذ تتكفل ال ة العسكر السلطة ز ت الة ا ذه و

السل عن بدال من و السلم حفظ مة املدنيةامل صار(طة ا حالة تطبيق عند الحظناه كما

  ).والطوارئ 

الوشيك طر ا فكرة ع قائم ي نا است دستوري نظام نائية ست الة ا فإن وعليھ

املختصة للسلطة يخول بحيث ا، ترا وسالمة الدولة لكيان دد س(امل رئ ا رأس ع التنفيذية السلطة

ة ور م التدا)ا ل اتخاذ القانون، ا عل املنصوص نائية ست صار( ب ا ن قوان ا ف بما

وجدت إن الناجمة)والطوارئ خطار ضد جزء أو كال ا وأجوا ا حار و الدولة أرا حماية دف ،

السلطات إ املدنية السلطات صالحيات نقل انية إم مع ، خار أو داخ مس عدوان عن

  .العسكري 

ش سبقمن–و ما خالل-خالل من والطوارئ صار ا حال عن تختلف نائية ست الة ا أن إ

ي ما ا م نذكر جوانب   :عدة

الطوارئ؛ -1 أو صار ا حالة ر تقر أسباب عن نائية ست الة ا إعالن إ الداعية سباب اختالف

ف ع تقوم ة اضطرار حالة صار وا الطوارئ حالة أن الةذلك ا أما ة، امل الضرورة كرة

خطر ان سواء ا ترا وسالمة ا واستقالل البالد دد م دا خطر وجود عند تقوم ا فإ نائية ست

خار أو   .داخ

لتلك -2 خالفا الوضع، الحتواء املناسبة التداب اتخاذ واسعة سلطات ة ور م ا س رئ منح

صا وا الطوارئ حال واملتخذة و ن، السابقت ن الت ا أخطرمن نائية ست الة ا ون ل ذا و ر،

الدستوري املؤسس جعل رأينا- ما ا-كما إعال وشروط ا إجراءا فيھ ن يب خاصا نصا ا ل  . يفرد
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املادة -3 لنص الدستور 124طبقا نائية(من ست الة ا بأوامر شرع أن ة ور م ا س رئ يمكن

ا ورة الدستور 93ملادةاملذ ملان)من ال وجود ح ولو ،. 

لم -4 نما ب ا، ل حلول وإيجاد الة ا دراسة أجل من نائية ست الة ا ملان لل ي الوجو جتماع

والطوارئ  صار ا حالة ر لتقر سبة بال جراء ذا ع  .ينص

ك -5 إ وال نائية ست الة ا مدة إ الدستور شر الم تمديد صار،يفية ا حال فعل كما

ديد ال طبيعة بحسب املدة فتحدد الة، ا خطورة إ يرجع ذلك ولعل  .والطوارئ،

املادة -6 أن كما ة، عضو ن قوان بموجب نائية ست الة ا تنظم أن وجوب ع الدستور ينص لم

جراءات 93 اتخاذ ة ور م ا س رئ صالحية ع تاركةركزت ا طبيع تحديد دون من نائية ست

الشأن ذا واسعة ة تقدير سلطة موجبة. لھ جراءات ذه ون ت أن املقابل أكدت ا لك

ون ت أن إ ش أن غ من ة ور م ا ة الدستور واملؤسسات مة استقالل ع للمحافظة

الدولة تراب ماية  .مناسبة

أن أحمدغ جراءاتالدكتور يحدد تطبيقي نص غياب ظل أنھ إ أشار محيو

ن ات أن طاملا الطوارئ، وحالة صار ا وحالة نائية ست الة ا ن ب فرق إذن يوجد فال نائية ست

التا و ساسية، قوق وا العمومية ات ر ا تقييد و و واحد دف إ تؤدي ن ت خ ن الت ا

الضر  من س ل ظرفافإنھ ل ش ف رب ا حالة أما ا، سابقا من أخطر ثالثة حالة إدخال وري

عتبار ن ع أخذه الدستور ع يجب   .)20(خاصا

املادة من ة خ الفقرة فحسب نائية ست الة ا اء إ إجراءات عن ت93أما ت ا فإ ،

ا، إعال إجراءات تكمابنفس ا ت جراءمع و التداب صاحبتل ال خرى نائية ست ات

بحيث نائية، ست الة ا عن عتعالن ان قد انت ال ا صالحيا ملمارسة املدنية السلطات عود

ة العسكر السلطة لصا نائية ست ن والقوان الدستور بموجب ا   . م

ي الثا رب: الفرع ا الة املنظمة ة الدستور النصوص   تحليل

مع تصنفقبل أخرى، حالة إ التطرق بنا يجدر رب ا حالة عن عالن ام أح ة ا

حالة تتمثل نائية، ست الظروف حاالت العامةضمن العامةالتعبئة املرافق جعل ا يقصد وال

ومصادرة تأميم التا و ومة، ا طلب تحت وأموال وعتاد أفراد من ي ر ا ود واملج اصة وا

م يالعديد ر ا ود املج املشاركة شعار تحت والعقارات املنقوالت علوقد .)21(ن النص اجاء

ا94املادة بقول الدستور س يقّرر : "من ة رئ ور م   إ ستماع عد الوزراء مجلس  العامة التعبئة ا

شارة لألمن ع املجلس س واس س الوط الشع املجلس رئ  لنا تحدد أن غ من ."مة مجلس ورئ
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ا املادة ذه يقرر الة ا ذه أن إ فقط ة مش ا، إعال أسباب وال العامة التعبئة بمصط املقصود

املجلس س رئ شارة واس لألمن ع املجلس إ ستماع عد الوزراء مجلس ة ور م ا س رئ

مة مجلس س ورئ الوط أش. الشع املادة أن السابقةبمع االت ا إعالن إجراءات نفس إ . ارت

دستور الة،1989أما ا ذه تقرر ال ة ا بتحديد مكتفيا جراءات، ذه عن لم يت لم فإنھ

املادة نصت س العامة التعبئة :"بأن 88حيث رئ ا ة يقرر ور م   .)22( "ا

مكن إعالنو ب الس العامةإرجاع للتعبئة ة ور م ا س ملرئ شديدو خطر ة واج

ع متوقع أو ، حا داخ أو خار أخرى الدولة دولة قبل من الدولة أرا من جزء  احتالل

أو تمرد ووجود الدولة الوضع ع يؤثر دو توتر وجود أو ا، بوادر ور ظ أو حرب شوب عصيان و

زئية. داخ ا التعبئة عن علن أن ة ور م ا س لرئ يمكن ع)23(كما متوقع أو حا خطر ة ملواج

أو خار ع الدولة العدوان أمثلتھ ومن العامة، التعبئة شأن إليھ املشار ذلك من شدة أقل داخ

أو أحد النفطية شآت امل عرض و للدولة، دودية ا املناطق العامة مالك أو املوارد املرافق أحد

اق وإ طر ل الصناعية أو قبلالطبيعية من ئة بالب جسيم أو عمدي معادية ضرر ة ج أو دولة

طبيعية وارث عن .)24(وحدوث روج ل واسعة صالحيات التنفيذية للسلطة الة ا ذه ون في

املشروعية، الطوارئ مبدأ حال عرفناه ما من أشد بصورة فراد ات حر تقييد ا ل سمح مما

صار   .وا

اعت يمكن أنھ إ ش عمعنعالن بارو كإجراء العامة يديو أوالتعبئة سبقتم

رب، ا حالة عن عماوعالن نص الدستور العامةأن نائيةالتعبئة ست الة ا ع النص عد

رب ا حالة عن ديث ا ذا،وقبل اف أ ربع ا وحالة نائية ست الة ا ن ب يتوسط . )25(إجراء

كي عن فإأما العامة التعبئة اء إ لنافية ن يب لم الدستوري املؤسس يجعلذلكن أن أراد وكأنھ

ا اء ربب مرتبطإ ا حالة اء   . إ

فقدعنأما رب ا املادةعاحالة ا95ا بقول الدستور  ع فع عدوان وقع إذا" :من

بات عليھ نصت حسبما يقع أن يوشك أو البالد ت س علن املتحدة، مم ثاقملي املالئمة ال ة رئ ور م  ا

رب، ستماع الوزراء مجلس اجتماع   عد ا شارة لألمن ع املجلس إ و س واس  الشع املجلس رئ

س الوط جتمع .مة مجلس ورئ ملان و ا ال وجھ .وجو س و ة رئ ور م ا لألمة خطابا ا    .)26("بذلك علم

ع ال حالة ف التا باتو ت ال حسب الوقوع، وشيك أو فع عدوان وقع إذا إال ا ع لن

إ شبھ ال جراءات من جملة باتخاذ إال ا ع عالن يتم وال املتحدة، مم ميثاق وردت ال

واملتمثلة نائية، ست الة ا عن عالن إجراءات كب س: حد رئ قبل من ا ع عالن يتم أن

م املجلسا س رئ شارة واس لألمن ع املجلس إ ستماع و الوزراء مجلس اجتماع عد ة ور

الة ا لدراسة ا وجو ملان ال يجتمع أن إلزامية مع مة، مجلس س ورئ الوط ناء. الشع باست
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املادة أضافتھ الذي ديد ا أن95جراء وجوب واملتمثل الدستور، سيبادر من ةرئ ور م ا

الوشيك أو الفع العدوان بوقوع ا علم لألمة خطابا وقت ،بتوجيھ تقدير أن و مالحظتھ يجب وما

ذا يوجھ أن يمكنھ التا و ة، ور م ا س لرئ الدستوري املؤسس تركھ طاب ا ذا توجيھ

خ عت ي نائية، ست جراءات اتخاذ عد ح أو أثناء أو قبل إما طاب يراا ت لألمة املوجھ طابھ

وسالمة أمن ع املحافظة دف ا وأصدر ا اتخذ ال نائية ست والتداب لإلجراءات ا قو سياسيا

  .)27(الدولة

عالم من دف ال ام)28(ولعل اح وجوب و الوضع بخطورة فراد س تحس إ يرجع

ح ا، والتقيد ا ع املعلن نائية ست صيةجراءات ال السيما م ا بحر مساس ا ف ان ولو

ا   .م

السابقة، االت ا بخالف فإنھ طالق، ع االت ا أخطر من رب ا حالة أن ما و

العمل إيقاف ع نص كما السلطات، ميع بتوليھ ة ور م ا س رئ صالحيات من الدستور وسع

رب ا حالة قيام طيلة امھ أح و وتوقيفابالدستور و ا، قيام بمدة مرتبط لمؤقتا أن ع ما

مع عارض ولو ح الدستور ام أح عن يخرج الة ا تلك ة ور م ا س رئ يتخذه إجراء أو تدب

بھ العمل بعاد اس اقت الظرف أن طاملا فيھ، الواردة ساسية إ. مبادئھ الدستور أشار كما

منص ة ور م ا س رئ يبقى أن الرئاسية،وجوب دتھ ع ت ان ولو ح رب، ا ة ف طيلة البھ

رب ا اء ان غاية إ القانون بقوة غ. تمتد جعلھ آخر ع ما أي لھ حدث أو تو أو استقال إذا أما

س لرئ الشغور ذا ض عو مة م خول الدستور فإن ة، الف تلك أثناء الرئاسة منصب تو ع قادر

رئ إ ة ور م الا الصالحيات ل لھ وتمنح الدولة س رئ منصب يتو من و ف مة، مجلس س

ة ور م ا س رئ ع سري ال ا ذا الشروط و رب ا حالة ا مية. ستوج وأ مركز م يف نا ومن

ت وضرورة الظروف تلك ة ور م ا س رئ الة،منصب ا قيام طيلة منصبھ أنواجده كما

ذه من دف وجودال رغم ا ومؤسسا الدولة القيام ع بقاء و الدستور ا جاء ال لول ا

رب   . ا

ي الثا حقوق: املبحث ع ما وأثر والطوارئ صار ا ال املنظمة القانونية النصوص تحليل

فراد ات   وحر

كيا زعزع عدما البالد ا عرف ال السياسية زمة احتواء زائر ا السياحاولت ا

ع ة ور م ا س رئ منصب شغور سبمناسبة للرئ املفاجئة ستقالة جديد"إثر بن ،"الشاذ

نائية ست الظروف حالة الدخول ع ا أج ا خط منعرجا زائر ا دخول ا ع نجم والذي

صار ا حالة إعالن ان ف لذلك، منظمة قانونية بنصوص الواقع أرض ع ا بموجبوتجسيد
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رقم الرئا صار04/06/1991املؤرخ91/196املرسوم ا حالة ر تقر اتبعتھ)29(املتضمن والذي ،

رقم التنفيذية كيفية)30(91/201،91/202،91/203،91/204باملراسيم وتحديد لضبط جاءت ال ،

املواد الرئا08-07-04تطبيق املرسوم الرئا. 91/196من املرسوم جاء املؤرخ91/336ثم

صار22/09/1991 ا حالة رفع رقم)31(يتضمن القانون صدر ا عد 06/12/1991املؤرخ91/23،

نائية ست االت ا خارج العمومي من حماية ام م الوط الشع ش ا مة بمسا ،)32(املتعلق

رقم الرئا املرسوم القانونا21/12/1991املؤرخ91/488واتبعھ تطبيق   .)33(91/23ملتضمن

الرئا املرسوم بموجب الحقا ا ع عالن تم فقد الطوارئ حالة املؤرخ92/44أما

الطوارئ 09/02/1992 حالة إعالن رقم. )34(املتضمن الرئا املرسوم جاء املؤرخ92/320ثم

الرئا11/08/1992 املرسوم تمديد)35(92/44يتمم تم وقد املرسوم، بموجب الطوارئ حالة

رقم شر الطوارئ 06/01/1993املؤرخ93/02ال حالة مدة تمديد   .)36(املتضمن

إعالن من أسبق ان صار ا حالة عن عالن أن املراسيم ذه خالل من تج ست وعليھ

ة ور م ا س رئ يلزم ال الدستور الوارد ب ت ال أن ع ذا و الطوارئ، يارحالة ا لديھ إذ ،

ة امل الضرورة لدرجة تقديره بحسب ن الت ا إحدى حقوق. إعالن النصوص ذه نظمت كيف لكن

ا؟ التمتع حماية ضمنت وكيف الظروف؟، تلك م ا وحر   .فراد

ول  رقم: املطلب الرئا املرسوم ع91/196تحليل وأثره صار ا حالة إعالن املتضمن

و  قوق اتا ر   ا

صار ا املادة- )37(حالة نص رقم02حسب املرسوم س: "- 91/169من لرئ سمح حالة

الدولة مؤسسات استقرار ع فاظ ا دف والتنظيمية القانونية جراءات افة اتخاذ ة ور م ا

العمو  للمرافق العادي الس وكذلك العام، النظام واستعادة ة ور م وا لالديمقراطية ب مية

املرسوم ا عل ينص ال تلك السيما والتنظيمية، القانونية   " .الوسائل

داخلية، نائية است أوضاع عن ناتج م دا خطر وجود حالة علن صار ا حالة فإن لذلك

ما أثران ا إعال ع تب بدل: في ة العسكر السلطات إ العام النظام حفظ مسؤولية إسناد

املدنية القضاءالسلطات من بدال العسكري القضاء إ العام بالنظام املساس محاكمات سند كما ،

ي املصا. املد ع العامة ة املص غليب و ساسية ات ر ا تقييد فيتمثل ي الثا ثر أما

ة العسكر لإلدارة واسعة سلطات تخول حيث ا، دستور املحمية اصة ات)38(ا ر ا حساب ع ولو

  . رديةالف

ن املادت والشرطة املدنية السلطة محل ش ا إحالل ع املرسوم نص 04و03ولقد

منح كما لألفراد، اصة وا العامة املؤسسة ماية الصالحيات ل ة العسكر للسلطات فخول منھ،



قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ ، ومدى تأثيرهما على الحقوق و الحريات في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئراالجز 

 
24 

بأمن تمس مة جر ل ضد وذلك العام القانون محاكم من بدال الردع سلطة ة العسكر للمحاكم

  . دولةال

جراءات من جملة ع صار ا حالة عن املعلن املرسوم نص اكما ات،ف ر با مساس

الفردية اسواء ماعيةم ا والأو ا، م أ   :تتمثل

ول  الفردية: الفرع ات ر ا ع صار ا حالة   أثر

أ لبعض مخالفة وجاءت الفردية ات ر ا قيدت ال جراءات م أ حصر اميمكن ح

ي   :الدستور

القضائية -1 للسلطات املقرر الطبي ختصاص ع املادة ،واعتداء لمت املرسوم04ت ع )39(من

داري  يعتقال قضا حكم صدور سبقھ أن غ من يتم و الذي باإلعتقال، مركزقصد الوضع

ا النظام ع خط شاطھ أن ن ب ي راشد ص ل ضد العاديمن والس العمومي من و لعام

من اح باق ذلك ون و ياب، و اب الذ من ومنعھ لھ والتصدي بحرمانھ وذلك العمومية، للمرافق

لف لت والية ل مستوى ع ت ش ال العام النظام رعاية نة برأي ة و م الشرطة مصا

استعا ا شأ من ال التداب واتخاذ النصائح اصبتقديم وأمن العمومية املرافق وس النظام دة

ات املادة. )40(واملمتل لنص مخالف أيضا جراء ذا دستور44و نصت1989من أحد: "ال ع يتا ال

بالقانون  املحددة االت ا إال ز ي أو يوقف اوال عل نص ال ال لألش يطلق.)41("وطبقا ما و و

ر ل الشر بالركن منعليھ نوع أي اب بارت فيھ بھ مش ص أي مساءلة يجوز ال بحيث مة،

مبدأ أي مة، ر ا قيام قبل موجودا ون ي أن يجب الذي القانون بھ سمح ما حدود إال رائم ا

ات العقو قانون من و املادة عليھ نصت ما و و زائية، ا تداب: "الشرعية أو ة عقو وال مة جر ال

قا غ خاللكما". نون أمن من مركز الوضع قرار الطعن انية إم املرسوم أمام10أعطى أيام

ع مما فعليا، الوضع تم إذا إال يرفع ال التظلم أو الطعن ذا أن غ النظام، فظ وي ا املجلس

التظلم حق سقط جل بانقضاء    .)42(أنھ

املرسوم-2 ذا سمح املادة–كما خالل قامة )43( –منھ04 من تحت الوضع إجراءات باتخاذ

خط  شاطھ ون ي ص أي ضد ية أاا العمومي من وع العام النظام العاديع الس و

العمومية، جر للمرافق ذا عد املادةاءو لنص دستور41مخالف لألفراد1989من سمح الذي

إ موطن تقلوناختيار و ة بحر م اقام بنص ، الوط اب ال بحقوقھ: "ع يتمتع مواطن ل ل يحق

الوط اب ال ع نقل ي وأن إقامتھ، موطن ة بحر يختار أن والسياسية، إ. املدنية الدخول حق

لھ مضمون منھ روج وا الوط اب   ".ال
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املادة-3 املرسوم4ف/08خولت التن( 91/196من املرسوم ا تطبيق كيفية حدد فيذيالذي

بالنظام)91/203 مضرة شاطاتھ أن ن ب ي راشد ص ألي سبة بال قامة من املنع تداب اتخاذ ،

العمومية للمرافق العادي الس و   . العام

املادة-4 خولت نما مرسوم07ب العمومية91/196من املحالت ارا و ليال ش التفت إجراء صالحية

املساكن، داخل وكذا اصة ا املادةأو لنص مخالف جراء ذا عد دستور38و ال1989من

امھ،: "نصت اح إطار و القانون بمقت إال ش تفت فال املسكن، حرمة اك ان عدم الدولة تضمن

املختصة القضائية السلطة عن صادر مكتوب بأمر إال ش تفت   ".وال

ا أ إ املادةباإلضافة نص جر 47تخالف قانون شمن التفت تمنع ال زائية ا اءات

صباحا الثامنة الساعة وقبل مساءً امسة ا الساعة عد   .ليال

وذلك-5 صباحا، امسة ا الساعة ح العاشرة الساعة من ا بدءً ليال التجول حضر فرض تم كما

الصادر ة العسكر السلطة بيان يل06/06/1991بموجب س ع الفئات عض ث اس الذي ،

ما و الوطنية: صر افة ال وأعوان املدنية ماية ا نية،أعوان امل البطاقات ع ن ائز وعمالا

العمومية ة ال واملياه، النظافة وعمال والغاز، اء ر الك سيارات( مؤسسة ممرضو طباء،

الطرقات مصا ن. سعاف، ة مص األخص و ساسة ا املصا عض ن ست لم البيان قللكن

ن إ،املسافر املتأخر م وصول ب س ن املسافر من الكث ع القبض إلقاء ذلك ع ترتب مما

انت. املحطات سواء العمومية، ماكن اص وجود منع و التجول بحضر املقصود ألن

املختصة السلطة ا حدد ال الالزمة لة امل ان سر أثناء وذلك عمومية، ساحات أو وقد .)44(طرقات

إ الضرورة م تدفع الذين ع اط اش إ صار ا حالة بتطبيق لفة امل ة العسكر السلطة أت

ة ر خنقا ل ش إجراء و و التنقل، رخصة ع يحوز أن التجول حضر لة م خالل التنقل

  .)45(التنقل

املادة-6 املرسوم11أشارت بوقو 91/196من ة العسكر املحاكم تخطر رائمبأن وا نايات ا ع

م مع ن املتواطئ أو ا مرتكب صفة انت ما م الدولة أمن ضد ترتكب ال ة ط املادة. ا من05وتنص

رقم التنفيذي املادة25/07/1991املؤرخ91/204املرسوم تطبيق لشروط املرسوم07املحدد من

أنھ91/196 املادة: "ع املوقوفون اص العسكري 03يقدم ة ور م ا وكيل إ أعاله

ذلك غ السلطة ذه انت إذا إال   ".املختص،

العام النظام رعاية نة شارة اس بضرورة ة العسكر السلطة قيد املشرع أن إ ش تتخذ)46(و عندما

بتط وتن تدرس أن نة ال ع ن تع و ية، ا لإلقامة خضاع أو داري عتقال بيقتداب
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ستعيد أن ا شأ من وال صار، ا حالة عن املعلن املرسوم ا عل املنصوص نائية ست التداب

التداب ذه تنفيذ حسن ع ر س أن ا عل ن يتع كما العمومية، املرافق وس العام،   . )47(النظام

ي الثا ماعية: الفرع ا ات ر ا ع صار ا حالة   أثر

املرسوم ا91/196رقمتطرق م أ ماعية ا ات ر با مساس ا ف ان أخرى إجراءات إ

ي   :ما

املادة-1 رقم07نصت املرسوم شورات91/196من امل إصدار منع ة العسكر السلطة صالحية ع

واستمراره من عرقل و الفو بإثارة كفيلة ا أ عتقد ال العمومية، والنداءات جتماعات . ومنع

التنفيذي املرسوم جاء املادة25/07/1991املؤرخ91/204وقد ذه تطبيق شروط   . يحدد

الثانية ا فقر املادة ذه سمحت أخرى ة ج زائية-ومن ا جراءات قانون عليھ نص ملا -خالفا

العمومي املحال ارا أو ليال ش التفت يجري من لف ت أو ة العسكر السلطات تجري أوبأن ة

املساكن داخل وكذلك اصة،   .ا

املادة-2 نصت اجتماعات3ف/07كما أو إصدار بمنع ة العسكر السلطات تقوم أن ع املرسوم من

ا استمرار أو من، عدام وا الفو بإثارة كفيل ا أ عتقد ال العمومية النداءات ع. أو بناءً وذلك

ال العام النظام رعاية نة اح املرسوماق بموجب نصت)منھ05املادة( 91/196أحدثت وقد ،

رقم06املادة التنفيذي املرسوم املادة25/06/1991املؤرخ91/204من تطبيق شروط يحدد الذي

ع07 صار ا الة املعلن املرسوم ا: "من عل سلط ال الوثائق ز شورات امل منع ع تب و

م أي جراء، الليلذا أو ار ال من ساعة وأي الطباعة. ان وسائل العدالة يد تحت وتوضع تصادر

الفو ع ض للتحر ستعمل أخرى وسيلة وأي ساخ ست خالفت". و قد املادة ذه ون ت التا و

املاد دستور2ف/36ةنص ا1989من أخرى: "بقول وسيلة أية أو يل أو مطبوع أي ز يجوز ال

وسائل يمن قضا أمر بمقت إال عالم و ن،"التبليغ ب الفصل بمبدأ أيضا مساس فيھ ذا و

القضائية، السلطة صالحيات ع ا العتدا التعبالسلطات ة بحر مساس فيھ جراء ذا أن كما

دولية بحماية تتمتع ال الرأي ة دستور)48(وحر نص بحيث أن35املادة1989وقانونية ع : ھمنھ

الرأي" ة حر وحرمة املعتقد ة حر بحرمة مساس رقم". ال عالم قانون املبدأ ذا 90/07وجسد

ا02مادتھ23/04/1991املؤرخ بكيفية: "بقول طالع املواطن حق يجسده عالم ق ا

مش وحق والدو الوط املجتمع م ال راء و ع الوقا ع وموضوعية عالماملة اركتھ

للمواد طبقا والتعب والرأي والتفك ساسية ات ر ا الدستور 35،36،39،40بممارسة مما". من
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سبق ما خالل من تج صارست ا حالة فقطأن تقيد تقيدال بل قوق وا ات ر السلطةا أيضا

ا دستور ا ل املخول ا ام م أداء   .القضائية

ن -3 أخرى ة ج أنمن عدى 91/196املرسومجد عيةقد شر ال السلطة ام م أعطىع عندما

ملان ال والية صل بحسب تدخل عية شر أعماال ممارسة التنفيذية ن ،للسلطة القوان عدل كأن

املادة نص تفسره ما و و ا، نفاذ عطل أو ا تلغ أو املرسوم09القائمة أنھمن للتوقيف: "ع تتعرض

يقومل ال ا، ج أو سا ا قانو ان ما م معيات، ا تنفيذي، مرسوم بواسطة شاطات ال

القانون خاصة ن، للقوان مخالفة بأعمال ا أعضاؤ أو ا واملتعلق1989يوليو05املؤرخ89/11قاد

ام أح أو السيا ع الطا ذات معيات املرسومبا ع". ذا املادة ذه قانون34دةاملاوأحالت من

أنھ89/11 ع نصت ال تصدر: "، ال معية ل ي القضا ل ا طلب بالداخلية لف امل ر للوز يجوز

املادة ا إل املشار جراءات ا القانون 33ضد املر  .)49("من أن يفسر التنفيذياسيمما حالةةم

صار  القانونا قوة ا فل ذا و العادي، القانون ع نسمو القوان تدرج ملبدأ خرقا   . يھ

املادة لنص مخالفا جراء ذا عد دستور32و بأن1989من ف ع الفردي لدفاعا: "ال

عن ق أو عن طر معية قوق  ا وعن ساسية ا سان ات لإل ر مضمون  ا ماعية، وا   ."الفردية

للمادة أيضا الدستور 39وتخالف ا" :من شاء وإ ، التعب ات مضمونةحر جتماع، و معيات،

املادة ". للمواطن بھ" :منھ40وكذا ف مع السيا ع الطا ذات معيات ا شاء إ   ".حق

املادة-4 تضمنت ن10كما املحلي ملمثليھ الشعب باختيار مساس صار ا عن عالن مرسوم من

أنھ ع ا املرافق: "بنص س أو العام النظام مجال حصل السلطاتإذا عمل إفشال العمومية

أو محلية مجالس من حة صر معارضة أو ية، مب أو تجميدية بمواقف عرقلتھ أو ي، القانو العمومية

ا حل أو ا لتوقيف تداب ا شأ ومة ا تتخذ منتخبة، بلدية بھ". تنفيذية جاء ما تخالف املادة ذه ف

املادة1989دستور س: "منھ07، التأس ملكالسلطة بواسطة. الشعبية سيادتھ الشعب يمارس

ال ة الدستور ااملؤسسات ممثليھ. يختار واسطة و ستفتاء ق طر عن السيادة ذه الشعب يمارس

ن   ".املنتخب

بيانا-5 ة العسكر السلطة ر05/06/1991أصدرت والتجم للتجمعات املطلق املنع فيھ جاء

الطرق رات واملظا ات املنعواملس يبدأ الوط اب ال امل وذلك للمدن، العمومية والساحات

يوم القانون06/06/1991من أن من بالرغم بالتجمعات02/12/1991املؤرخ91/91، املتعلق

ال والذي داري، خيص ال بوسيلة املقيدة ة ر ا ذه بممارسة سمح قد العمومية رات واملظا

إال عليھ صول ا املادةيمكن ا عل واملنصوص ة املطلو الشروط توفرت القانون17إذا من

91/91.  



قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ ، ومدى تأثيرهما على الحقوق و الحريات في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئراالجز 

 
28 

او  حالة مدة اء ان عد أنھ إ عةش بأر حددت ال رصار رقم)50(أش القانون صدر ،

العمومي06/12/1991املؤرخ91/23 من حماية ام م الشع الوط ش ا مة سا يتعلق

االت ا دستورخارج عليھ ينص لم قانون و و نائية، املادة. 1989ست نصت املرسوم01وقد من

ام بامل القيام الشع الوط ش ا قوات مة مسا شروط تحديد إ دف القانون ذا أن

الدستور  ا عل املنصوص نائية ست االت ا خارج العمومي من ماية اصة وء. ا ال مكن و

السلطاتلو  شارة اس عد ومة ا س رئ من قرار ع بناء شكيالتھ و الشع الوط ش ا حدات

الوط باألمن مر علق أو م ونجد ان الس حماية بمتطلبات مر علق إذا ة والعسكر املدنية

املادة وحددت وأشا03وحفظھ، ، الشع ش ا وحدات تجنيد ا ف يمكن ال االت ا رتمنھ

وإعادتھ وصيانتھ العمومي من حفظ ون ي ملا تتدخل ش ا وحدات أن ع املادة من الفقرة

ماعية ا ات ر با املستمر املساس حالة و عادة، املختصة واملصا السلطات نطاق عن خارجا

  . والفردية

و  ا مساس صار ا الة املنظمة للنصوص تحليلنا خالل من تج أست عن ا امخروج ح

السلطات،الدستور ومبادئ ن ب الفصل كمبدأ املشروعية،، تومبدأ القانونية،دومبدأ القواعد رج

كما فراد، ات وحر حقوق حماية العملومبدأ إيقاف إ صار ا حالة الصادرة املراسيم تؤدي

ا فتصبح الدستور، علو التنفيذبمبدأ الدستور،ملراسيم من أس أن ية اذلك امھان أح عدك

بمواده للعمل وقف حالة،بمثابة ا العمل استمرار يؤدي ال املواد تلك ال خاصة ظرفوجود

جسيمة ملخاطر الدولة عرض إ ي نا   .ست

ي الثا رقم: املطلب الرئا املرسوم ع92/44تحليل وأثره الطوارئ حالة إعالن املتضمن

و  قوق اتا ر   ا

الطوارئ ام،حالة ح من الكث ا مع ك ش ا ولك صار، ا حالة من أخف حالة

أن من زائريبالرغم ا بيانھ–الدستور سبق ن -كما الت ا ن ب يم حيثلم وشروطمن رات م

الوضع باب واست ة امل الضرورة حالة إ عامة بإشارة مكتفيا ما م أي أ. إعالن اعتمده ما و يضاو

رات09/02/1992املؤرخ92/44رقماملرسوم امل ع نص الذي الطوارئ، حالة إعالن املتضمن

ا املؤسساتنفس عمل واستقرار العام النظام رات م ا أ صار، ا حالة مرسوم ا أعل أن. ال إال

أخرى جوانب حيث من صار ا حالة عن تختلف الطوارئ صاحبةحالة املدنية السلطات كبقاء

الطوارئ   حالة سي أطول ،ختصاص عت ال الطوارئ حالة ام بأح العمل مدة را) 12(وكذا ش

مدة طبقت ال صار ا حالة بمدة تمديد4مقارنة دون ر   .)51(أش
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فإن ماعية، وا الفردية ات ر با مساسا ا تطبيق عند عرفت قد صار ا حالة انت وإذا

ل ان أيضا الطوارئ الحالة والصرامة طورة ا بنفس س ل ان وإن ات، ر ا ذه ومساس تأث ا

صار، ا حالة ا ھو رأينا سنو ما   :يو

ول  الفردية: الفرع ات ر ا ع الطوارئ حالة   أثر

ا ل ان وال الطوارئ، حالة عن املعلن املرسوم ا فرض ال القيود م أ يص ت يمكن

ا ر با يمساس فيما الفردية   :ت

املادة- املرسوم05نصت يأمر92/44من بأن املحلية ماعات وا الداخلية ر وز قيام انية إم ع

ع أو ن العمومي من و العام النظام ع خطورة ل ش شاطھ أن يت راشد ص أي بوضع

م بقرار شأ ت ال من، مراكز العمومية للمصا سن ا املحليةالس ماعات وا الداخلية ر وز ن

محدد ان ن. م املادت ام ألح مخالفا جراء ذا عد دستور44و41و   . )52(1989من

املادة- التنفيذي02وحسب املرسوم الوضع)53(20/02/1992املؤرخ92/75رقممن عرفت فقد

بأنھ من يتمث: "مركز ي وقا ع طا ذا ا إدار ا سلوكھلتدب عرض راشد ص ل حرمان

ياب و اب الذ ة حر من العمومية املصا س حسن وكذا ن العمومي من و النظام طر، ل

املحلية ماعات وا الداخلية ر وز بقرار املحدثة املراكز أحد   .بوضعھ

أنھ املادة–كما املرسوم03وحسب من-من مركز الوضع تدب منفإن إال يتخذ ال

مصا احات اق ع بناء ، خ ذا ا يفوض ال السلطة أو املحلية ماعات وا الداخلية ر وز قبل

من مركز الوضع أمر إصدار مة م تتو الذي صار ا حالة الحظناه ملا خالفا ذا و من،

الثالثة ة و ا املادة. )54(املجالس املرسوم04وأجازت مركزمن الوضع تدب ون ي أن التنفيذي

الطعن ذا قدم و من، مركز املوضوع ص ال إقامة ان م والية وا لدى يقدم طعن محل من

املفيدة املالحظات ل ب مرفقا دراستھ عد للطعن وي ا املجلس   .إ

مفتوحا مر كت ف داري الطعن لة م لنا تحدد لم املادة أن املقابلغ و باألمر، للمع

خالل الطعن فصلھ بضرورة وي ا املجلس املرسوم إخطاره15قيد من ع. يوم عاب كما

داري  الطعن رفض حالة القضائية الرقابة إ شر لم أنھ املرسوم. املرسوم إ رجعنا إذا لكن

قر  الطعن لة م حدد املرسوم أن نجد صار ا الة قامةاملعلن أو من مراكز الوضع ارات

ب قامة من املنع أو ية خ10ا تار من س ول ة، و ا املجالس قبل من مر ر تقر خ تار من أيام

داري  الطعن لة م اء ان عد القرار تبليغ تم إذا وخاصة للتعسف املجال يف مما القرار،   .تبليغ

املادة- املرسوم06خولت الوط92/44من اب ال امل املحلية ماعات وا الداخلية ر لوز

ي بما القيام سلطة ومية ا ات التوج إطار واليتھ تراب امتداد ع   :والوا
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مخالفة-1 عد جراء ذا و معينة، وأوقات أماكن والسيارات اص مرور منع أو تحديد

املادة ام دستور41ألح   .)55(1989من

ا،-2 ع وتوز ، و الضرورة ذات والسلع الغذائية املواد نقل   تنظيم

ن،-3 املقيم لغ املنظمة قامة مناطق شاء   إ

بالنظام-4 مضر شاطھ أن يت راشد ص ل ية ا قامة تحت وضع أو قامة من منع

العمومية، املصا س أو   العام

للقيام-5 شرالعمال غ أو بھ، مرخص غ إضراب حالة املعتاد امل م شاط شمل. ب و

العامة املنفعة ذات دمات ا تقديم ع صول ل اصة ا أو العمومية املؤسسات ال . ذا

املادة نص ملحتوى مخالفا جراء ذا أن الحظ دستور52و تنص1998من ن: "ال املواطن ل ل

العمل ق والنظافة. ا من، و ماية، ا ق ا العمل أثناء القانون الراحة.يضمن ق ا

ممارستھمضمون  كيفيات القانون حدد و للمادة". ، أيضا نصت54ومخالفا ق" :ال  ضراب ا

بھ، ف مارس مع القانون  و أن .إطار مكن ممارسة يمنع و ق، ذا القانون يجعل ا  حدودا أو

من، الوط الدفاع ميادين مارستھمل أو جميع أو و دمات ذات عمال ا  املنفعة العمومية

ة يو ة."للمجتمع ا حيو ذات بخدمات مر يتعلق عندما املنع استعمل املرسوم أن أيضا الحظ و

  .للمجتمع

ع- عاب املادةو بھ جاءت الذي خ واملتمث06التدب املرسوم نائيةمن است بصفة مر ل

وقت، أي و وليال ارا ش جراءأنبالتفت ذا تقيد ولم مطلقة بصفة ش التفت عن لمت ت املادة

م زم نوالحددبح مع ذابضابط اتخاذ الوصية ة ا عسف إ يؤدي قد مما ا، ملمارس

ي ذاتھ حد ش التفت إجراء أن إ إضافة ، انالتدب مع نا املادت نص الوارد الدستوري 37ق

دستور38و   .)56(1989من

ي الثا ماعية: الفرع ا ات ر ا ع الطوارئ حالة   أثر

الطوارئ الة املعلن املرسوم ا عل نص ال خرى نائية ست التداب يخص فيما أما

نو  أن يمكن فإنھ ماعية، ا ات ر با مساس ا ف يوال ا   :جز

املادة- نص التنظيمية03أعطت جراءات ل تتخذ أن ومة ل الطوارئ الة املعلن املرسوم من

الطوارئ، حالة أعلنت ورائھ من الذي دف ال وتحقيق الوضع باب است قصد ا صالحيا من ال

طبيعة تحدد لم ا أل العموم بصيغة جاءت املادة أن نالحظ التا املطبقةذهو   .جراءات



  2جامعة سطيف / غربي نجاح .أ –جامعة باتنة / غضبان مبروك .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
31 

املادةولقد ذه نص عديل الرئابموجب تم املؤرخ92/320املرسوم

ووذلك )57(11/08/1992 ا ل ن فقرت أو" :مابإضافة از ج أو شركة ل شاط لوقف تداب اتخاذ يمكن

ذ عرض عندما ا واختصاص ا طبيع انت ما م ا علق أو يئة أو شاطات،همؤسسة العامال النظام

طر ل للبالد العليا املصا أو للمؤسسات العادي الس أو العمومي من التداب). "1ف"(أو وتتخذ

ستة تتجاوز ال ملدة وزاري قرار ق طر عن أعاله ورة طعن) 06(املذ موضوع ون ت أن مكن و ر، أش

ال بھ اري ا ع شر ال ا عل املنصوص والكيفيات الشروط ذالكن. )2ف("عملوفق ع عاب ما

و  وعدمذلكالتعديل باملؤسسدقةالالغموض املقصود يئة،ةحول غلقم وال إ ذلك أدى ما

أيضا واملساجد ع ل ،املطا ش ما و فرادو وحقوق ات بحر   .مساس

املادة- إقليميا07مكنت املختص والوا الداخلية ر وز املرسوم توج–من ع ومةبناء ا -ات

املؤقت باإلغالق قرار إصدار الطوارئ -سلطة حالة قيام جتماعات-طيلة وأماكن ية ف ال القاعات

العمومية نة والطمأن العام بالنظام خالل ا ف يحتمل رة مظا أي تمنع كما ا، طبيع انت ما . م

القانونية النصوص من د ل وقائية إجراءات التداب ذه عت الغلقو يتصف وأن والتنظيمية،

م ل رزق مصدر عد وال واص ل اململوكة القاعات األخص و الذي. بالتأقيت، أي جراء ذا عد و

املادة عنھ رقم07تحدثت القانون بموجب وقانونيا، ا دستور املكفول جتماع ة بحر مساس ،

وامل31/12/1989: املؤرخ89/28 باالجتماعات راتاملتعلق   .)58(ظا

الفقرة- املادة05وحسب السلطة06من من ترخيص دون الواقع ضراب فإن املرسوم، من

ل و عادية، غ ظروف ش ع الدولة أن باعتبار ممنوع و ف لذلك ، شر غ عمل و التنفيذية

ماع ا ملساندة العام الرأي جلب و الفتنة شعل قد إضراب عن ناتج ر تظا أو بھتجمع القائمة   . ة

الظروف حاالت من حالة أية أو الطوارئ حالة قيام أثناء مست ة حر م أ أن نقول التا و

ماعية وا الفردية ات ر ا ببعض مرتبطة ا و إ راجع ذا و جتماع، ة حر نائية، ست

التعب ة كحر ر- خرى   .ضراب-التظا

امل08املادةأما - املرسوم الطوارئمن حالة ع املجالسفقدعلن حل أو عليق انية إم إ أشارت

قتضاء عند البلدية التنفيذية يئات ال أو املنتخبة العمل،املحلية عطل شاطات مارست إذا

السلطات تلك شاط بمعارضة قامت أو العمومية، للسلطات السلطة. الشر تقوم الة ا ذه و

ا ذا ض بتعو تنفيذيةالوصية يات مندو ن بتعي عنت. لفراغ ب س زائر ا فعال حدث ما و و

إلغاء عد خاصة وللسلطة، للنظام معارضة أحزاب إ املنتمون املنتخبة املجالس عض نتائجممث

ال عية شر ال تنتخابات خأجر لإلنقاذ،،21/12/1991بتار سالمية ة ا ا فازت مماوال

املادةأح نص تطبيق إ وء ال إ بالسلطات دفع م الوضع ورا تد القوات09دث بدال باس

ة) الشرطة(املدنية العسكر ش(بالقوات ات)ا ر ا ع البالغة آثاره بدال س ذا فأحدث ،
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و  لع ال يث مما عادي وغ مألوف غ وضع و الشوارع ش ا تواجد ألن لدىالعامة، وف ا

ن   .)59(املواطن

  :خـاتمـــة

من حماية ي الكالسي ا بدور املتعاقبة، ا دسات نصوص خالل من زائر ا تمسكت

ا أولو انت ف نائية، ست الظروف حاالت من حالة قيام أثناء العام ذلك-والنظام يل حماية-س

مما فراد، ات حر حماية ع الدولة وكيان امن تلك ت اأج عل قيود فرض ع الدولة ،لظروف

القيود ذه انت رأينا-وإن التنقل،-كما ة حر السيما فقط، ا م عضا تمس بل ات ر ا ل تمس ال

ضراب، ة حر ر، والتظا التجمع ة حر املسكن، حرمة قامة، ة حر افة، ال ة حر ، التعب ة حر

فتبق خرى ات ر ا با ظرأما ا ضمن تدخل وال مصانة   .ى

لنا ن تب والطوارئ، صار ا ال املعلنة للمراسيم تحليلنا عند إليھ تطرقنا ما خالل ومن

تطبيق عند الضمانات عض م ل كفلت ا أ إال فراد، ات حر ع قيودا ا فرض من بالرغم أنھ

ع النص الوضع، باب است إ ادفة ال نائية ست املرافقجراءات وس العام النظام نة شاء إ

بضرورة إال قامة تحت الوضع يتم ال أن املرسوم ألزم كما اص، و مالك وأمن العمومية

تمنع أن ة العسكر للسلطات يجوز ال أنھ إ باإلضافة نة، ال ذه برأي الشرطة مصا ح مق إرفاق

ب إال عمومي نداء أو اجتماع أو شر نةأي ال ذه من اح اق ع ة .ناء زائر ا الدولة أن الحظنا كما

إعالن إ وء ال فضلت بل ذلك، انية إم من بالرغم صار ا حالة ان سر مدة تجديد إ أ ت لم

ا أثناء الدولة أمن حماية مة م تتو املدنية السلطة تبقى ح الطوارئ   . حالة

ع عاب ما أنھ املراسيمغ والطوارئ،تلك صار ا ال بصياغةاملنظمة جاءت ا أ

الغموض، ا ا،اكتنف نصوص بعض الس أل ذلكولعل ا إصدار سرعة إ باألساس جليرجع

نأمل لذلك وقت، أقرب زمة ةمناحتواء العضو ن تظر،القوان ن اال لتنظيمس املستقبل

والطوارئ  صار ا و أن ،حال ومحت وضوحا أك و ن ن للمواطن الضمانات من قدرا حمايةققة تكفل

الظروف تلك ماعية ا أو ا م الفردية سواء م، ا ر   .أوسع

السيد ة ور م ا س رئ ا أراد ال كمة ا أن نقول خ بوتفليقة"و ز العز نم" عبد

تطبيق ع الطوارئبقاء زمنيحالة ة ف استغرقت منال استمرت لة طو اير09 ة إ 1992ف

اير ف و 2011غاية اب، ر ع القضاء لھ س ي حزاب،ح عض نداءات من بالرغم وذلك

الطوارئ  حالة برفع يق قانون إصدار بضرورة قوقية وا السياسية   .والتنظيمات
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أنھ إثر و غ مع ل حدثت ال ية العر الشعبية ياالثورات لي مصر، س، تو ن

ا، السياسيةقامتفقدوسور حزاب و التنظيمات الشعبعض زائري بدعوة لقياملا

من املناطق عض شعبية اباحتجاجات شية،ملأجل املع وضاع ن بتحس الذيطالبة  دفع مر

الطوارئ ب حالة رفع عن عالن إ ة زائر ا ومة رقم،ا مر بموجب 23املؤرخ11/01وذلك

اير فعلية لكن. )60(2011ف ممارسة ن زائر ا ن للمواطن يح سي الطوارئ الة زائر ا برفع ل

حالة وقعت ال سان ات وحر حقوق ع للتجاوزات حدا وسيضع ر، والتظا التجمع ة ر

ال إلخراج لول ا أحد و الطوارئ حالة رفع أن ل بمع الالطوارئ، السياسية زمة من بالد

ية؟ العر البلدان عض حدث كما النظام لتغي شعبية ثورة حدوث تتفادى ا وتجعل ا م ي   .    عا
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وامش   :ال

دراسة تحلیلیة مقارنة بین (ستثنائیة، إیھاب طارق عبد العظیم، عالقة الفرد بالسلطة في ظل الظروف اال -1
  .47-46، ص 2005، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، القاھرة، )النظامین الفرنسي والمصري

محمد حسن دخیل، الحریات العامة في ظل الظروف االستثنائیة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي  -2
  . 45، ص 2009الحقوقیة، لبنان، 

نیسان  3حالة الطوارئ قانون "، ترجمة محمد عرب صاصیال، ) Pascal CAILLE(كاي باسكال  -3
، L.G.D.J، 2007، العدد الثاني، RDP، مجلة القانون العام وعلم السیاسة، "بین النضج والتشویھ 1955

  .332الدار الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ص 

الظروف االستثنائیة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في  أحمد سحنین، الحریات العامة في ظل -4
  .17، ص 2004/2005القانون العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

 -فرنسا -أحمد سالمة بدر، االختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة مصر –5
  .214- 213، ص 2003رة، إنجلترا، دار النھضة العربیة، القاھ

  :أنظر أیضا. 214-213، ص 2003

Jean-Marie Audy et Robert Ducos Ader, Droit Public, Edition Sirey, 5eme édition, 
Paris, 1974. 

   .1996من دستور  95إلى المادة  91من : أنظر المواد -6

الجزائري، بحث للحصول على شھادة تمیمي نجاة، حالة الظروف االستثنائیة وتطبیقاتھا في الدستور  -7
، 2003-2002، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، )اإلدارة والمالیة(فرع  الماجستیر في القانون،

  .57ص 

نشیر في ھذا الصدد إلى رأي الدكتور یحي الجمل في مفھومھ لحالة الضرورة في نطاق القانون الدستوري  -8
ت الدولة في وضع ال تستطیع فیھ أن تواجھ أخطارا معینة سواء كان مصدرھا داخلیا أو بأنھا توجد كلما وجد( 

خارجیا إال بالتضحیة باالعتبارات الدستوریة التي ال یمكن تجاوزھا في األوضاع العادیة، بمعنى أن القانون 
، بالرغم من أن )یةقد استأثر باصطالح حالة الضرورة دون نظریة الظروف االستثنائ - حسب رأیھ -الدستوري 

یحي الجمل، نظریة الضرورة في القانون  :أنظر. حالة الضرورة تمثل أساسا لنظریة الظروف االستثنائیة
  .16، ص 1999، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، )دراسة مقارنة(الدستوري وبعض تطبیقاتھا المعاصرة، 
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لى اإلجراء االستشاري، وكذلك الحال بالنسبة للدستور ع 1958من الدستور الفرنسي لسنة  16نصت المادة  -9
  .74في مادتھ  1971المصري لسنة 

أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات اإلداریة، ترجمة محمد عرب صاصیال، الطبعة الثانیة، دیوان  -10
  .534، ص 1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 Le salut du peuple".  مة الشعب ھو القانون األسمىسال: وھو ما عبر عنھا الفقیھ شیشرون بالقول -11
est la loi suprême    

  .535أحمد محیو، المرجع السابق، ص  -12

   .كما في حالتي الطوارئ والحصار" یقرر"ولیس بمصطلح " یعلن"نشیر إلى أن المادة جاءت بمصطلح  -13

إذا أصبحت مؤسسات الجمھوریة أو : "نھعلى أ1958من الدستور الفرنسي الصادر سنة  16تنص المادة  -14
أو سالمة أراضیھا أو تنفیذ تعھداتھا الدولیة، مھددة بخطر جسیم وحال ترتب استقالل األمة أو سالمة أراضیھا  

عنھ عرقلة السیر المنتظم للسلطات الدستوریة العامة، كان لرئیس الجمھوریة أن یتخذ من اإلجراءات ما تتطلبھ 
تشارة كل من رئیس الوزراء ورئیس الجمعیة الوطنیة، ومجلس الشیوخ والمجلس ھذه الظروف، بعد اس

ویجب أن یكون الغرض من اإلجراءات التي یتخذھا رئیس الجمھوریة أن یؤمن للسلطات . الدستوري
الدستوریة، في أقل مدة ممكنة، الوسائل الفعالة النجاز مھام وظائفھا، على أن یؤخذ رأي المجلس الدستوري 

وفي ھذه الظروف یجتمع البرلمان بقوة القانون، وال یجوز لرئیس الجمھوریة أن یحل . ھذه اإلجراءات حیال
  ".الجمعیة الوطنیة خالل ممارستھ لھذه السلطات االستثنائیة

في حاالت الطوارئ : نصت المادة الرابعة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ -15
التي تتھدد حیاة األمة، والمعلق قیامھا رسمیا، یجوز للدول األطراف في العھد أن تتخذ، في أضیق  االستثنائیة

الحدود التي یتطلبھا الوضع، تدابیر لاللتزامات األخرى المترتبة علیھا بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائھا 
  . و الدین، أو األصل االجتماعيعلى تمییز یكون مبرره الوحید العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أ

  .18و 16،15،11والمواد ) 1،2ف( 6،7،8وال یجیز ھذا النص أي مخالفة ألحكام المواد 

وعلى أیة دولة طرف في ھذا العھد استخدمت حق عدم التقید أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا، عن طریق 
وعلیھا، في التاریخ الذي . ا وباألسباب التي دفعتھا إلى ذلكاألمین العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقید بھ

ولقد اعترف العھد الدولي في نصوص متفرقة . تنتھي فیھ عدم التقید، أن تعلمھا بذلك مرة أخرى وبالطریق ذاتھ
قامة للدول بإمكانیة وضع قیودا على عدد من الحقوق إبان الظروف االستثنائیة، والتي من بینھا حریة التنقل واإل

، والحق في حریة التفكیر والضمیر والدین )17المادة (، الحق في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة )12المادة (
، والحق في التجمع السلمي وحریة التنظیم مع اآلخرین )19المادة (، الحق في حریة الرأي والتعبیر )18المادة (

 .  56حمد حسن دخیل، المرجع السابق، صم: أنظر). 22المادة (بما في ذلك الحریة الثقافیة 

األمین شریط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق، جامعة  -16
 .559، ص1991قسنطینة،

، "ظاھرة تقویة مركز رئیس الجمھوریة في كل من الدستورین المصري والفرنسي"السید خلیل ھیكل،  -17
 .45، ص 1985ونیة، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، العدد السابع، جوان مجلة الدراسات القان

، المجلة الجزائریة للعلوم "الحمایة القضائیة للحریات األساسیة في الظروف االستثنائیة"مسعود شیھوب،  –18
 .33، ص 1998، جامعة الجزائر،  01رقم  36القانونیة االقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

ھذه التدابیر واإلجراءات االستثنائیة قد تصدر أغلبھا في شكل مراسیم رئاسیة ومراسیم نشیر إلى أن  -19
تنفیذیة، ألن الدستور منح االختصاص لرئیس الجمھوریة في اتخاذھا، وعلیھ فإن القوانین المنظمة لتلك الحالة 

  .تكون قلیلة مقارنة بالمراسیم

  .535أحمد محیو، المرجع السابق، ص -20
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نظریة الضرورة في القانون الدستوري والتشریع الحكومي في فترات الحیاة النیابیة "لعصار، یسري ا -21
  .18، ص1996، مجلة المحامي، السنة العشرون، "دراسة مقارنة

  ".یقرر رئیس الجمھوریة التعبئة العامة: " 121فإنھ نص عنھا في المادة  1976أما دستور  -22

التعبئة الجزیة لكن عن التعبئة العامة، وعلیھ ال بأس أن نفسر المادة على وإن كان الدستور لم بشر إلى  -23
كما نشیر إلى أن الجزائر عرفت أول إعالن للتعبئة العامة بموجب األمر  .ضوء ما ھو مطبق عند بعض الدول

لعدوان النھا إلى االنتكاسة العربیة في ھزیمتھا أمام ا، ویعود سبب إع08/07/1967مؤرخ في ال 67/124رقم 
قدماء المجاھدین والعسكریین، وفرض التدریب  استدعاءعن الشروع في  اإلعالنالصھیوني، وقد تضمن 

األمر رقم : أنظر .معاھد التكوین، وذلك من أجل االستعداد للحربعلى الطلبة في الثانویات و اإلجباري
  .850، ص60الرسمیة، العدد  ، المتضمن إعالن التعبئة العامة، الجریدة08/07/1967المؤرخ في  67/124

  :ھل ھذه بوادر للحرب؟؟؟ بعد قرار التعبئة العامة في اإلمارات، مقال منشور على موقع االنترنیت -24 

http://4flying.com/showthread.php?t=36750  

  .104ص الحریات العامة في ظل الظروف االستثنائیة في الجزائر، المرجع السابق، أحمد سحنین،  -25

إذا وقع عدوان فعلي على البالد ، أو یوشك أن یقع حسبـما نصت : "1989من دستور  89تقابلھا المادة  -26
علیھ الترتیبات الـمالئمة لـمیثاق األمـم المتحدة، یعلن رئیس الجمھوریة الحرب، بعد اجتـماع مجلس الوزراء ، 

ویوجھ رئیس الجمھوریة . الوطني وجوبایـجتـمع الـمجلس الشعبي  .واالستـماع إلى الـمجلس األعلى لألمن
یوقف العمل بالدستور مدة حالة الـحرب، ویتولى رئیس الـجمھوریة " :90المادة ."خطابا لألمة یعلمھا بذلك

في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشیك : "122المادة  فنص علیھا في 1976أما دستور ". جمیع السلطات
الئمة لمیثاق األمم المتحدة، یعلن رئیس الجمھوریة الحرب، بعد الحصول، حسبما نصت علیھ الترتیبات الم

یجتمع المجلس الشعبي . استشارة ھیأة الحزب القیادیة واجتماع الحكومة واالستماع إلى المجلس األعلى لألمن
ر یوقف العمل بالدستو: 123المادة ". یوجھ رئیس الجمھوریة خطابا لألمة یعلمھا بذلك. الوطني، بحكم القانون

  . مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الدولة جمیع السلطات

 .67تمیمي نجاة، حالة الظروف االستثنائیة وتطبیقاتھا في الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص   -27

إضافة إلى وجوب إعالم الشعب على المستوى الداخلي بقیام حالة الحرب، فقد اشترطت على الدولة في  -28
من االتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة على وجوب إجراء اإلخطار الدولي عن  4المادة  الفقرة الثالثة من

وجود حالة الطوارئ، وال یتم ذلك إال بعد استیفاء إجراءات اإلعالن عن وجود حالة الطوارئ في النطاق 
إلى رخصة التحلل من أحكام ویعد اإلخطار الدولي قیدا إجرائیا یمكن الدول األطراف في االلتجاء . الداخلي
  .االتفاقیة

، المتضمن تقریر حالة الحصار، الجریدة 04/06/1991: المؤرخ في 91/196المرسوم الرئاسي رقم  -29
  .29الرسمیة، العدد 

یضبط حدود الوضع في مركز األمن  25/06/1991: المؤرخ في 91/201المرسوم التنفیذي رقم  –30
المرسوم . 31، الجریدة الرسمیة، العدد 91/169المرسوم الرئاسي رقم من  04وشروطھ، تطبیقا للمادة 

یضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبریة وشروطھا،  25/06/1991: المؤرخ في 91/202التنفیذي رقم 
، الجریدة الرسمیة، العدد المتضمن تقریر حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04تطبیقا للمادة 

یضبط كیفیات تطبیق تدابیر المنع من اإلقامة  25/06/1991: المؤرخ في 91/203وم التنفیذي رقم المرس. 31
، الجریدة الرسمیة، المتضمن تقریر حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04المتخذة طبقا للمادة 

من  07طبیق المادة یضبط شروطھ ت 25/06/1991: المؤرخ في 91/204المرسوم التنفیذي رقم . 31العدد 
  .31الجریدة الرسمیة، العدد  المتضمن تقریر حالة الحصار، ،91/196المرسوم الرئاسي رقم 

  .44یتضمن رفع حالة الحصار، الجریدة الرسمیة، العدد  22/09/1991المؤرخ في  91/336القانون رقم  -31

اھمة الجیش الشعبي الوطني في المتعلق بمس 06/12/1991:المؤرخ في 91/23المرسوم التنفیذي رقم -32
  .63مھام حمایة األمن العمومي خارج الحاالت االستثنائیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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المتعلق  91/23المتضمن تطبیق القانون 21/12/1991المؤرخ في  91/488المرسوم الرئاسي رقم  -  33
حاالت االستثنائیة، الجریدة الرسمیة، بمساھمة الجیش الشعبي الوطني في مھام حمایة األمن العمومي خارج ال

  .66العدد 

المتضمن إعالن حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة،  09/02/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي  - 34
  .10العدد 

المؤرخ في  92/44یتمم المرسوم الرئاسي  11/08/1992المؤرخ في  92/320المرسوم الرئاسي رقم  -35
  61إعالن حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة، العدد  المتضمن 09/02/1992

المتضمن تمدید مدة حالة الطوارئ، الجریدة  06/01/1993المؤرخ في  93/02المرسوم التشریعي رقم  -  36
  .08الرسمیة، العدد 

، )الشلف حالیا(عرف نظام حالة الحصار أول تطبیق لھ أثناء الزلزال الذي ضرب منطقة األصنام سابقا  - 37
 80/251بحیث تم اإلعالن عن المناطق المنكوبة من طرف رئیس الجمھوریة وذلك بموجب المرسوم رقم 

، وكذلك تعیین السلطات العسكریة 1529ص  42، الجریدة الرسمیة رقم  1980أكتوبر  13المؤرخ في 
كوبة، الجریدة الرسمیة رقم المكلفة بتسییر المنطقة المنكوبة المتضمن تعیین القائد العام للمناطق المعلن عنھا من

  .1530ص 42

فإن ھذه التدابیر والتضییقات التي یدخلھا ھذا المرسوم ترفع  91/196من المرسوم  12حسب المادة  -38
  .بمجرد انتھاء حالة الحصار، ما عدا المتابعات التي یكون قد شرع فیھا أمام الجھات القضائیة

السلطات المخولة لصالحیات الشرطة ضمن الحدود والشروط تمكن : "من المرسوم على 04نصت المادة  -39
التي تحددھا الحكومة، أن تتخذ تدابیر االعتقال اإلداري أو اإلخضاع لإلقامة الجبریة ضد كل شخص راشد 

  ".یتبین نشاطھ خطیر على النظام العام وعلى األمن العمومي والسیر العادي للمرافق العمومیة

الصادر بالجریدة  1991یونیو  25المؤرخ في  91/202ن المرسوم التنفیذي رقم م 03و 02طبقا للمادة  -40
، المتعلق بضبط حدود الوضع في مركز لألمن وشروطھ تطبیقا للمادة 26/06/1991بتاریخ  31الرسمیة عدد 

  .المتضمن تقریر حالة الحصار 04/06/1991المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي  04

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة : "التي تنص 1996من دستور  45المادة  كما تخالف نص -41
ال إدانة إال بمقتضى : "من الدستور 46وكذلك المادة ". نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون

حد وال یوقف أو یحتجز ال یتابع أ: "من الدستور فنصت 47أما المادة ". قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم
  ".إال في الحاالت المحددة بالقانون وطبقا لألشكال التي نص علیھا

  .66أحمد سحنین، الحریات العامة في ظل الظروف االستثنائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص  -42

من اإلقامة  یضبط كیفیات تطبیق تدابیر المنع 25/06/1991: المؤرخ في 91/203المرسوم التنفیذي رقم  -43
، الجریدة الرسمیة، المتضمن تقریر حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04المتخذة طبقا للمادة 

  .31العدد 

  .34مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص  -44

  .58أحمد سحنین، الحریات العامة في ظل الظروف االستثنائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص  -45

تنشأ لجنة لرعایة النظام العام على مستوى كل والیة، وھذه : "من المرسوم على أنھ 05مادة نصت ال -46
قائد  -محافظ الشرطة الوالئیة،  -الوالي،  -: اللجنة ترأسھا السلطة العسكریة المعینة قانونا، وتتكون من

وفتان بتمسكھا شخصیتان معر -رئیس القطاع العسكري، إن اقتضى األمر،  -مجموعة الدرك الوطني، 
المدافعین عن حقوق اإلنسان أو لألكادیمیین : كان من المفروض تحدید صفة الشخصیتین مثل. بالمصلحة العامة

  . القانونیین المستقلین وغیر الموالین للنظام

  .29المتضمن تقریر حالة الحصار، الجریدة الرسمیة، العدد  91/196من المرسوم  06المادة  -47



  2جامعة سطيف / غربي نجاح .أ –جامعة باتنة / غضبان مبروك .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
37 

لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي : "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على 19ة نصت الماد – 48
والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریتھ في اعتناق اآلراء دون مضایقة، وفي التماس األنباء واألفكار وتلقیھا ونقلھا 

لخاص بالحقوق المدنیة من العھد الدولي ا 19كما نصت المادة ". إلى اآلخرین بأیة وسیلة ودون اعتبار للحدود
  ".لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضایقة: " والسیاسیة على

والمتعلق بالجمعیات ذات الطابع  1989یولیو 05المؤرخ في  89/11من القانون 33المادة نصت  –49
أو وجد استصدار حكم عن طریق القضاء بتوقیف نشاط الجمعیة أو غلق محلھا إذا تم خرق القوانین : (السیاسي

  ).خطر وشیك اإلخالل بالنظام العام

  .المتضمن رفع حالة الحصار 22/09/1991المؤرخ في  91/336المرسوم الرئاسي رقم  - 50

یؤھل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في كامل التراب : "بأنھ 92/44من المرسوم  04المادة  نصت -51
ة التخاذ التدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام أو استتبابھ عن طریق الوطني أو جزء منھ والوالي في دائرتھ اإلقلیمی

یمكن : "على أنھ 92/44من المرسوم  09نصت المادة و". في إطار احترام توجیھات الحكومة(...) قرارات 
وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة أن یعھد عن طریق التفویض، إلى السلطة العسكریة قیادة عملیات استتباب 

 فقد عن مدة تطبیق حالة الطوارئأما  ".ألمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقلیمیة محددةا
تعلن حالة الطوارئ : "أنھبالمتضمن إعالن حالة الطوارئ  92/44أشارت المادة األولى من المرسوم الرئاسي 

، ویمكن رفعھا قبل ھذا 1992فبرایر  9شھرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من ) 12(مدة اثنتا عشر 
  ".المیعاد

یحق لكل مواطن یتـمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة موطن إقامتھ، وأن " :41نصت المادة  -52
  ".ینتقل عبر التراب الوطني

لألشكال التي أحد، وال یوقف أو یحتجز إال في الحاالت المحددة بالقانون، وطبقا  یتابعال  :44وتنص المادة  
  . لھحق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منھ مضمون  .نص علیھا

  .23/02/1992: المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة العدد  -53

، المحدد لشروط تطبیق 20/02/1992المؤرخ في  92/75من المرسوم التنفیذي رقم  05أضافت المادة  -54
 6متضمن حالة الطوارئ ثالثة مجالس أخرى لتصبح بذلك ستة ال 92/44بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

الجزائر، البلیدة، وھران، بشار، ورقلة وقسنطینة، ویضم كل مجلس الوالیات المجاورة : مجالس جھویة وھي
أما التشكیلة الخاصة بھذه المجالس فإنھا ال تختلف عن تشكیلة المجالس الجھویة . لھ والمحددة في المرسوم

  .ي حالة الحصار، فھي تضم تشكیلة عسكریة وأمنیة ومدنیةالموجودة ف

   .1989من دستور  41أنظر المادة  - 55

سریة . ال یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ، ویحمیھما القانون: "37نصت المادة  -56
من الدولة عدم انتھاك تض: "فنصت 38أما المادة  .المراسالت واالتصاالت الـخاصة بكل أشكالھا مضمونة

وال تفتیش إال بأمر مكتوب صادر عن  .فال تفتیش إال بمقتضى القانون، وفي إطار احترامھ. حرمة المسكن
  ".السلطة القضائیة المختصة

  .61الجریدة الرسمیة  العدد  -57

  24/01/1990: الصادرة في 04الجریدة الرسمیة عدد  -58

  .100أحمد سحنین، المرجع السابق، ص  -59

، المتضمن رفع حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة 2011فبرایر  23المؤرخ في  11/01األمر رقم -60
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