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    ةستاذاال

  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"   ةساعدم ةأستاذ
    وهران -مد بن أمحد حمجامعة  

  
  
  

  

  :الملخص

لها، بعرض تعاریفها سواءا من الناحیة من خالل التطرق إلى مدلو  ثنائیةالمقال نظریة الظروف االست اعالج هذی
خاصة وأن الكثیر من الباحثین یوعز مصدرها  ،والكشف عن األصول التاریخیة لها .القانونیة أو من الناحیة الشرعیة

والتي تشكل أهم ضمانة  ومن ثم نتعرض إلى الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة. التاریخي إلى مجلس الدولة الفرنسي
للحقوق والحریات عند تطبیق هذه النظریة من قبل الدول التي تعیش ظروفا غیر عادیة من شأنها شل عمل المؤسسات 

  .وتهدید النظام وزعزعة األمن
  

Abstract:  
 This article treats the theory of exceptional circumstances by addressing its 
significance and presenting their definitions in law and sharia. In addition, we 
explain its historical source; knowing that many researchers relate its historical 
origin to the French council of state. Then, address to judicial control of 
administration works, because it is the most important guarantee of rights and 
freedoms. Especially, when applying this theory by the state which live in 
exceptional cases and disruption the functioning of institutions and threat system 
with insecurity.  
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  :مقدمة

ام   ح من الدولة من ل خضوع ع الذي املشروعية، مبدأ ع القانون دولة ترتكز

القانون  إ ن وم عت. ومح والذي ا، تصرفا ل القانون بقواعد م تل أن دارة ع يفرض ما

العادية الظروف ات ر وا قوق ل أساسية   .ضمانة

الظروف ذه تتلكن أن يمكن منال و بالسالم البلدان ا خالل من تنعم والدوام، بالثبات م

مضطردة واحدة ة وت ع ستقرار نائية .و است ظروف من ناتج ديد إ البالد أمن يتعرض فقد

كحالة الدستور ا عل املنصوص نائية ست االت ا من حالة تطبيق إ الدولة ا مع تضطر

ح أو صار ا أو ربالطوارئ ا إ... الة الدولة تضطر عة، وسر حاسمة قة بطر الوضع ة وملعا

نائية است ن قوان إ العادي القانون قواعد عض من ا تحلل ق طر عن املشروعية مبدأ عن روج ا

ا وأم ا كيا ع فاظ وا مور زمام ع للسيطرة الالزمة التداب اتخاذ ا بموج من. ستطيع لكن

ذ تطبيقشأن عن تج ي حيث سان، حقوق ضمانات ببعض العمل عطيل نائية ست التداب ه

حساب ع الظروف ذه ة مواج التنفيذية السلطة صالحيات ساع ا نائية ست الظروف ة نظر

ا م يق التض يتم ال ات ر وا قوق املنتظم. ا الس وضمان العام النظام ع املحافظة دف

الدولةمل   .رافق

التا ساؤل ال نطرح نا إعتبار: و ة وما نائية؟ ست الظروف ة نظر مدلول و ما

توجد أم قيود دون طالق ع ة النظر ذه تطبق ل ا؟ ل التار املصدر الفر القضاء

للفرد؟ ساسية ات ر وا قوق ا حماية ا شأ من ا ل تمضوابط س ساؤالت ال ذه جابةل

البحث ذا خالل من ا   .ع

ول  نائية:املبحث ست الظروف ة نظر   مدلول

املرافق س كفالة أو العام النظام ع املحافظة بفكرة نائية ست الظروف مدلول يرتبط

مثل1.العامة الدولة ع عادية غ ظروف طرأت أو: فإذا الفياضات أو الدولية، أو لية روب ا

اءال و أو مرض شار ان أو م نقالب أو نفالت حاالت أو الطبيعية، وارث ال من ا غ أو زالزل

ن، للمواطن العامة ة ال تداب2دد تتخذ العام النظام ع املحافظة يل س و ا نفس الدولة تجد

الظ املقررة القانون قواعد ا سمح ال نائية است إجراءات أو إعاجلة تضطر ف العادية، روف

أخرى قواعد أمام املجال تف ي ل ة ر ل املنظمة ن القوان املقررة القواعد عض من التحلل

ة ر ل يقا وتض تقييدا   3.أك

ول  نائية:املطلب ست الظروف ة لنظر خية التار   صول
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العديد نائية ست الظروف ة لنظر خية التار صول نأثارت ب ة الفكر النقاشات من

اء والفق حيث. الكتاب سالمية، عة الشر ا نائية ست الظروف أصل اء الفق عض أوعز فقد

ن صوليت ن القاعدت أساس ع ة النظر ذه املحضورات"تقوم يح ت تقدر" و" الضرورات الضرورة

ا إ4".بقدر ند س ة النظر أن عمرو عدنان الدكتور رآى كمحيث ا بأن قول و ، الضرورة ة نظر

ورخصة، مة عز إ ينقسم ليفي العباد5الت أعذار ع بناء هللا ا شرع ال ام ح بالرخصة قصد و

اجة وا الضرورة عند املحرم الفعل كإباحة م حاجا تجري. ورعاية ات العقو قانون قواعد أن كما

لضر  امھ أح خالف ص ع جناح ال أنھ وشكع ع جسيم خطر من مالھ او نفسھ وقاية ورة

للدكتوراه 6.الوقوع رسالتھ سعد مر هللا عبد م م ن الباحث من مجموعة ذا رأيھ أيده وقد

قول  و الفر الدولة مجلس خلق من ة النظر بأن ترى ال ات التوج ل خالف بأن:"...عندما

وطب ة النظر ذه عرف سالمي ع شر قبلال قرنا عشر ثالثة القائمة النصوص عنھ ز تطبيقا ا ق

سا فر اء فق ألسنة ع ر تظ    7".أن

الدكتور اعت إذ ، الفر الدولة مجلس إ نائية ست الظروف أصل خر البعض وأحال

حكم و العاملية رب ا أحضان مولودة نائية ست الظروف ة نظر شطناوي خطار نع

رب ا سلطات ة نظر سمية ا عل وأطلق ، الفر الدولة مجلس عن ن الدولة. صادر مجلس رآى إذ

دارة صالحيات توسيع ر ت وال نائية ست الظروف الة شئة وم محدثة رب ا أن الفر

من8.العامة آخرون فر ي قضا شأ م ذات ة النظر بأن أقر الذي الرأي ذا نوأيده الدارس

املجال ذا ن     9.والباحث

خية التار ذور ا عن قيل ملا مخالفا رأيا فيظ ا عبد ن أوسوك الدكتور لألستاذ أن غ

نائية ست الظروف فكرة أن قال حيث صل، رومانية ة نظر ا م جعل وال نائية ست للظروف

عن الرومانية ة اطور لإلم الذ العصر سرونوجدت س الحظ الcicéron10دما مة إنقاذ أن

القانون  ع بالدوس ولو يمر أن اتب. salus populi suprema lex estoبد ال أشار كما

والنج دي يل القديمة" كتابھFustel De Coulangesفوس   La Cité Antiqueاملدينة
تحقيق"  يل س ات ر وا القيم ل ل السلطات اك ان بقولھعن العامة ة لم:"املص القدماء إن

اصة ا م حيا ة ر ا بالسلطة....عرفوا قورنت إذا يلة ض قيمة ذات الفرد صية انت و

مقدسة ون ت أن اد ت ال والعدالة. الصارمة خالق من ل ع يق الواجب أن و املعتقد ان و

الوطن لصا ق الطر ا ل تف وأن قوق،    11".وا

سا فر إ ي والقانو التق ة النظر بناء ن أوسوك الدكتور ستاذ أحال ذلك عن فضال

ل رب"ش ا حاالت" صالحيات ا توسعت ثم سية، الفر دارة ا تذرعت رب"ال ا عد ،"ما
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بأح التقيد ان لما تطبق وأصبحت ا وم مف عم ا عد و زمات، خالل ئا فش ئا ش اموتطورت

العام النظام اضطراب إ يؤدي العادية   12.الشرعية

العل العصر الرومانية ة اطور م عرفت حيث الصواب، الرأي ذا نلمس و( ونحن

اطوري م د الع داية و وري م ا د الع اية ن ب املمتد نائية) العصر ست ن من. القوان انت ف

يتور ال ا(صالحيات ا و القضائيةو والدعاوى املنازعات يفصل الذي ي القضا يصدر) كم أن

عرف انت ال ن يتوري"القوان ال شور إ" بامل ينقسم الطارئ : الذي شور امل و الدائم شور . امل

وال والطارئة املستجدة الظروف عض ب س الدائم شور امل ام أح بتعديل الطارئ شور امل ختص و

ام أح عد الم عل للتطبيق ة صا الدائم شور رائم13.امل ا بإباحة ي نا ست القانون ذا حمل و

شرون ش يقول حيث العامة، ة للمص مراعاة الضرورة حالة العقاب من عفاء أنcicéronو

علق إذا مثاال عطي و غلب، أن يلزم ع ة املص وأن باحة أسباب من با س عد اثنانالضرورة

للدولة سبة بال أك مية أ يمثل الذي ص ال إ ك ت أن يجب ا فإ النجاة ون14.بخشبة ن ذا و

فيظ ا عبد ن أوسوك الدكتور ستاذ إليھ ب ذ ما برأينا وافقنا   .قد

ع ا وضع الذي ، الفر الدولة مجلس دور من ان ف ي والقانو التق ة النظر بناء عن أما

فكرة توسيعأساس ضرورة تھ مواج ع تب ي الذي ي، القانو النقص ة معا دف الضرورة

إذا مشروعة الغ دارة أعمال ع املشروعية صفة إلضفاء زمات، أوقات دارة صالحيات

العادية الظروف ير. بوشرت لت ة النظر ذه الفر الدولة مجلس أقام ساس ذا ع ناءا و

ذهتجا ة ملواج الالزم بالقدر نائية ست الظروف القانونية القواعد لبعض املخالفة دارة وزات

العامة املرافق لس وكفالة العام للنظام صونا حسن15.الظروف ع املحافظة دارة واجبات فمن

حوال و الظروف افة بانتظام العام املرفق   .س

القضائية التطبيقات قراراتومن ع القانونية الصفة إضفاء جليا لنا تو وال سية الفر

قضية الصادر كم ا املعيبة، بوقفHyresدارة ومة ا اتخذتھ الذي القرار بأن ق الذي

قانون بمقت ن للموظف املقررة ظروف22/04/1905الضمانات لصدوره مشروعا عمال عت م

السرعة منت العامتقت املرفق س تكفل ال جراءات الذي16.اتخاذ الطعن رفض حيث

، ن املوظف تأديب قانون املشرع قرره ملا خالفا بفصلھ الصادر القرار إلغاء طالبا موظف بھ تقدم

س لضمان الالزمة جراءات افة يقرر أن رب ا ظروف ة ور م ا س لرئ أن ع سا تأس

الع القوميةاملرافق ياة ل ة الضرور   17.امة

بإحياء قام قد ون ي نائية ست الظروف ة لنظر الفر الدولة مجلس شاء إ خالل فمن

القائل القديم القانون "املثل تصنع الضرورة توافر". أن مدى الدولة مجلس راقب فقد ذلك ومع

نائية ست ال( الظروف حالة لية، روب ا حالة رب، ا الطبيعيةحالة مباشرة) وارث وقت
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القرار ة بمدى يحكم ي ل نائية ست الظروف مع اع ال محل التدب تناسب ومدى الفعل،

الظروف ذه ع بناءا    18.الصادر

الفر ع شر ال نقص ور ظ عد إال يتدخل لم الفر الدولة مجلس أن بالذكر دير وا

قانونية نصوص من خاليا ان يقعالذي ال دارة صالحيات توسيع ا شأ من وال رب، با خاصة

الظرف ع التغلب ضرورة أخرى ة ج ومن ة، ج من العام املرفق س حسن ضمان ا عاتق ع

القانونية النصوص عض بمخالفة ي نا توسيع. ست ملان ال من سية الفر ومة ا طلبت وقد

الع رب ا ظرف ة لواج ا الفرصالحيا الدولة مجلس تدخل نا و رفض، ملان ال لكن و املية

ي نا ست رب ا ظرف ة ملواج رب ا سلطات ة نظر بوضع   .وقام

عة الشر و نائية ست للظروف التار املصدر من تجعل ال راء تواتر من الرغم و إذن

ال ذه عدنا أننا إال ، الفر القضاء أو يسالمية الروما القانون و و و ا أصول ا ة نظر

ع بجديد س ل مر ذا و سالمية، عة الشر فعلت كما دقيقا تطبيقا ا يطبق لم أنھ من بالرغم

ال الذي املتقن ل القانون و ف خلقھ، ء ل ب فعل كما وجل عز هللا ا أتق ال عة الشر  ذه

شائبة ھ دور. شو إغفال ومجالودون ا حدود ورسم نائية ست الظروف صقل الفر القضاء

ا أم دد و الدولة ع تطرأ قد ال وادث ا من مجموعة ع قائمة مستقلة ة كنظر ا تطبيق

فراد ات وحر حقوق تمس وال مشروعة الغ ة دار التصرفات عض اعتبار ا نتاج ون ،لي

املح إ دف ا أل العامشرعية من و العامة ة املص ع   .افظة

ي الثا نائية: املطلب ست الظروف وم   مف

ول  لغة: الفرع نائية ست   :الظروف

ما ن لمت من ون يت إضا مركب نائية ست نائية: الظروف ست والظروف. الظروف،

واتف: لغة املحدود، س و واملؤقت م امل و والظرف ظرف، ماجمع الزمان من م امل أن ع القوم ق

ر والش اليوم ذلك فيھ اعت ما منھ واملحدود ن، ا اية وال حد لھ عتب من19.لم والظرف

حقيقة ه غ ء ال حلول أي ء،20.الظرفية ل وعاء و ظروفا21والظرف ا سم ليل وا

وا الصفات ا سم والفراء املحال ا سم ي واحدوالكسا نقي: وقالوا. ملع الطرف لغضيض إنك

وعاءه بالظرف ع   22.الظرف،

ي   نا ناء: واست است إ سوب م طارئ : اسم شاذ، معتاد، تؤخذ. غ ال نائية ست االت وا

غ ف ما، ء ل عليھ املتعارف العام طار عن تخرج نادرة حالة ا و ل العام كم ل كمقياس

يذا23.عادية نا واست ظرف لم ف عر من اللغة كتب ورد ما م الظروف. أ فإن وعليھ

العام كم ا أو العام صل عن تخرج ال الة ا ع نائية   .ست
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ي الثا القانون : الفرع اء فق لدى نائية ست   : الظروف

القانون    اء فق لدى نائية ست الواق:"والظروف االت ا من تنطويمجموعة ال عية

تمثل و العامة، دارة ة بمواج العادية القانونية القواعد سلطة بوقف ما أول يتمثل ن، أثر ع

داري القضاء يحدد نائية است أو خاصة مشروعية إ دارة قرارات خضوع بدء ما م ي الثا

ا ومضمو ا   24".فحوا

سرور  فت أحمد الدكتور ستاذ اعت اوقد بأ نائية ست الواقع:" الظروف من حالة

عادية-تتطلب الغ ا خصوصي إ الغ-بالنظر ع فالطا العادي، القانون قواعد تطبيق من فالت

العادية الظروف املطبقة القواعد ا مع تتالءم ال الواقع من الة ا ذه ل ي نا ست أو . عادي

ال إ ش القانونية مافالقواعد و و الواقع، ذا مع يتفق بما إتباعھ يمكن الذي ي سا سلوك

للتجاوب العادي القانون أدوات تص ال ال العادية غ الظروف تنظم قانونية قواعد وجود يتطلب

املجتمع وليد و القانون أن باعتبار ا،  25".مع

الثالث سالم: الفرع عة الشر اء فق عند نائية ست   :يةالظروف

سالمية عة الشر اء فق عند نائية ست الظروف طر:" عرف ا إ ا ف يتعرض ال الة با

الشر الدليل مخالفة إ نفسھ تخليص أجل من أ في ن مال أو عرضھ أو عقلھ أو نفسھ أو دينھ

ا".الثابت أ ع:" كما تنطبق بل فراد ب تص ال الضرورة حالة ع تقتصر الال الضرورة حالة

نطاق الضرورة حالة إعمال ن ب فرق وال ساسية، ا مصا أو كيانھ دد و الدولة ا ل تتعرض

تقت قد فراد نطاق انت إذا الضرورة أن سوى الدولة مجال ا إعمال ن و فراد

تفرض قد سالمية للدولة سبة بال ا أ إال ، س والت كتقييدالتخفيف نائية است إجراءات اتخاذ

كيان فظ الضرورة تفرضھ مما ذلك غ غ ات العقو شديد أو رادعة إجراءات اتخاذ أو ات ر ا

ساسية ا ومصا سالمية   26".الدولة

ع القائمة الضرورة ة فكر إ سالمية عة الشر نائية ست الظروف ة نظر ند س و

الفق ةالقاعدة الش املحظورات:" ية يح ت كإباحة". الضرورات املحرمة، فعال تباح الضرورة فعند

ذلك من ء أو كراه عند مر ا شرب أو امليتة ل أ أو رمضان للموت27.الفطر معرضا ان ومن

فسر وقد مر، ا شرب أن لھ عطشا الك ال نفسھ ع خ ومن امليتة، ل يأ أن فلھ وع ا من

وع ا حالة الضرورة قيام شروط وسلم عليھ هللا ص هللا وال" رسول والغبوق الصبوح ي يأ بأن

لھ يأ ما طعام" يجد بدون واملساء الصباح عليھ ء ي مقاصد28.أي حماية اجل من ى ا م فالتحر

مس ا عة والدين:الشر والعقل واملال سل وال النفس امل 29. حفظ فعال تباح فال إاللذا حرمة

عا لقولھ نادا اس رحيم:" للضرورة غفور هللا فإن عاد وال باغ غ أضطر النحل".(فمن وقد). سورة
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الفعل يح ت أيضا بل العقاب امتناع أسباب من فقط ست ل سالمي الشرع الضرورة أن ية ت بي

مشروعا لية30.فتجعلھ ال ة الضرور ة للمص   .تحقيقا

تطبي أمثلة سعدمن أجل حيث مر، ا شرب حد إقامة منع رب ا وقت الضرورة ة نظر قات

ي أ ع مر ا شرب حد إقامة فارس حرب ن املسلم ش ج قائد عنھ هللا ر وقاص ي أ بن

بالئھ حسن رآى وملا لك، ف عداء ش بج فيلتحق باإلثم العزة تأخذه أن خشية الثقفي ن م

إقامة عن امتنع حداملعركة ال رب ا دار السرقة حد إقامة ورد الن أن مع بتاتا عليھ د ا

وسلم عليھ هللا ص هللا رسول وفعل سبق كما مر ا ر31.شرب أش من عت التطبيقات ذه و

الشرعية ام باألح العمل ا ف توقف وال نائية، ست الظروف ة نظر ا ف برزت ال قضية

دفع الزمانلضرورة ذلك سالمية مة تھ واج الذي العادي الغ الظرف عن الناتج   .الضرر

ي الثا نائية: املبحث ست الظروف خالل ات ر ا حماية ضابط القضائية   الرقابة

توسيع تتطلب باضطراد، العام املرفق س وحسن العام النظام ع املحافظة ضرورة

ا ل والسماح دارة العاديةصالحيات الظروف ا ام اح ا عل يتحتم ان ال دود ا بتخطي

املشروعية ملبدأ املشروعية. تطبيقا بتطبيق ا ألزم ال عادية الغ الظروف لبعض ونظرا

بأقل نائية ست الة ا تخطي ا ل سمح بما ا شاط دائرة من توسع أن ا ل البد ان نائية، ست

يرتب. ضرار املبدأحيث ذا مفاعيل ومن الدولة، ة باستمرار العام املرفق ة استمرار مبدأ ط

محدود ولوقت نائية است بصورة ا وسلطا ا صالحيا توسيع لإلدارة سوغ أن نائية ست الظروف

العام للصا فيجب 32.رعاية العادية، للمشروعية ا تجاوز لإلدارة العنان إطالق ع ال ذا لكن

القضاء لرقابة املوسعة ا بصالحيا دارة خضوع ن ال   .أن

نائية،ف ست الة ا ا تج ت الذي تمية ا مور من ا صالحيا دارة توسيع بأن القول

السلطات عسف من فراد يقي قيد دون الصالحيات ذه تمارس ال ا الرقابة. لك يتمثل والذي

و  عت ال االقضائية أنواع مختلف ع املحاكم إ لتجاء ا بمقتضا فراد ستطيع سيلة

من م إلنصاف املقررة القانونية صول ووفق ا، عنودرجا م ض ولتعو ا، وأخطا دارة عسف

م ا وحر م قوق وضمانا املشروعية ملبدأ تأكيدا ا، ألعمال ا مباشر أثناء تنجم قد ال 33.ضرار

و بأنو القا قراره الفر الدولة مجلس أكده س:" ما البول وتداب عاما مبدأ ة ر ا

ناء إطار34".است عن ا خروج دون تحول نائية ست دارة أعمال ع القضائية الرقابة أن ع ذا و

صل ا أل صية ال ة ر ا مبدأ ام اح مراعاة مع نائية ست الحظناخاصة. املشروعية وأننا

كشرط دارة قرار تتوافر أن يجب ال القانونية الشروط عض مخالفة القضاء ل سا

ذه ل مخالفة جاءت ال ة دار القرارات ع املشروعية أضفى حيث ل، الش و واملحل ختصاص
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ان ضوابط. ر وضع وإنما القرارات ل ع املشروعية يضفي لم القضاء الكن م تل أن دارة ع

ض التعو و لإللغاء ا حكم عرض الضوابط. وإال ذه   :تتمثل

ول  ي:املطلب نا ست الظرف   تحقق

يمكن ما نطاق عن تخرج مألوفة وغ عادية غ واقعية حالة بقيام ي نا ست الظرف يتحقق

و  العام النظام دد الذي املفا سيم ا طر ا بوجود....منتوقعھ، تتذرع أن لإلدارة يجوز فال

حدوثھ مؤكد غ ي نا است ظرفا35.ظرف اعتباره يمكن ما اداتھ اج الفر القضاء أضاف وقد

العادية القانونية القواعد عن دارة خروج ر ي نائيا أزمة: است شوب الثورة، حالة رب، ا حالة

بإضراب ديد ال رب، ا إثر ع بة العامعص من دد اضطرابات وقوع   36.عام،

يلزم فإنھ واسعة، سلطات دارة إلعطاء الوحيد ر امل و ي نا ست الظرف أن جدال فال

ا عل أسست ال الواقعية الة ا ة لعدم باطلة ا أعمال عدت وإال الظروف، ذه وتحقق وجود

نائية ست ا أعمال الس. دارة لبطالن ذلك،أي دارة إليھ ندت اس الذي عاتق37ب ع يقع إذ

الظروف داري القرار التخاذ رة امل الواقعية الة ا قيام من التحقق واجب داري القا

نائية   38.ست

عن دارة روج ب كس ي نا ست الظرف توافر ضرورة الفر الدولة مجلس أكد لقد

املشروعية الصادرمقتضيات قراره وذلك ألنھ07/01/1955، السامي املفوض قرار أبطل والذي م

ركن تخلف أي نائية ست الظروف نطاق خارج حكمھوقع جاء وقد ب، السامي:" الس املفوض ألن

القرار ام أح تطبيق ق ا لھ عد فلم نائية ست الظروف زوال عد فيھ املطعون القرار اتخذ

ران18الصادر     39".م1948حز

الطوارئ حالة اء إ او إعالن لقرار ا إصدار عند القضاء لرقابة ة املركز دارة تخضع ال لكن

الظرفأ وجود من التحقق رقابة للقا يمكن فال نائية، ست االت ا من ا وغ رب ا و

تطبيق عن ا وخروج ي نا ست القانون لتطبيق ة املركز دارة د والذي زوالھ أو ي نا ست

با تتم وال السيادة أعمال من القرارات ذه أن ب س العادية، القانونية ضدالقواعد صانة

القضائية  .الرقابة

الدفاع بقانون العمل إعالن قرار أخرج عندما التوجھ ذا ي رد القضاء إعتمد وقد ذا

وجود بتقدير التنفيذية السلطة ستقل و السيادة، أعمال من ه وأعت اختصاصھ، دائرة من ي رد

رقابة أي دون الدفاع لقانون ا تطبيق وأسباب نائية ست محكمةالظروف أكدتھ ما ذا و قضائية،

فيھ جاء الذي ا ام أح أحد العليا تقدير :" العدل يار ا مطلق الوزراء س والظروفلرئ حوال

عن الدفاع أو العامة السالمة ن لتأم الدفاع أنظمة ا عل املنصوص باألفعال القيام تتطلب ال
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تتعرض أن العدل محكمة حق من س ول التقديراململكة، ذا آخر.." ل حكم حق:" و امللك اللة و

ذا ل تتصدى أن العليا العدل محكمة ستطيع وال وجوده عدم أو الطارئ الظرف وجود تقدير

 40..".التقدير

بالنجا خوة قضية املوقف ذات الدولة مجلس اتخذ ذلك غرار  Plengat Fréresع
الدول13/05/1836 مجلس رفض عندما زم، عد القضية النظر خوة6ة ا يملك سفن

أنف"  بالنجا" دعوى1832عام" Anvers"ميناء برفع خوة قام حيث صار، ا حالة ب س م

الذي الدولة ملجلس وى ش يقدمان ثم رفضتھ ال الداخلية وزارة من ض بالتعو املطالبة أجل من

ب القا قراره صدر و خر و للرقابة:"يرفضھ يخضع أن يمكن ال ر الوز قرار أن عت املجلس إن

القا حق من س ل سياسية أعماال عد أعمال من ا ع تب ي وما صار ا حالة ألن القضائيةـ

الدولة السياسية يئات ال اختصاص من الرقابة تلك إن بل ا،    41".رقاب

من حالة تطبيق عن عالن خطورة من الرغم اتفع ر ا ع نائية ست االت ا

من الظرف وجود تقدير أمر إخراج ا خطور من زاد فقد املشروعية، بمبدأ العمل ا عليق و الفردية

ي نا ست الظرف وجود تقدير حر ة ور م ا س رئ ون ي حيث القضائية، الرقابة حدود من عدمھ

نائ ست الظروف بتطبيق القا السيادي ا(يةوقراره غ أو الطوارئ أو صار ا يتمتع) حالة

ده نؤ ال الذي مر و و القضاء، رقابة ضد صانة   . با

ي الثا العادية: املطلب بالوسائل ي نا ست الظرف ة مواج عن دارة   ز

العادية، القانونية بالطرق نائية ست الظروف ة مواج عن عاجزة دارة ون ت أن ب ي

تض عبحيث بالقضاء ا ل الكفيلة عادية الغ الوسائل واستعمال الطرق ذه عن روج ا إ طر

املحدقة ضرار وتفادي م املدا طر الوحيد42.ا الوسيلة و دارة من الصادر الضرورة عمل ون في

العام املرفق وس من دد ما العادية ن القوان تطبيق ون و الضرر   43.لدفع

أوفإذا ا ل ة، دار السلطات صالحيات من تمدد أن نائية ست الظروف شأن من ان

ع القضاء رقابة ب ا خطور درجة بلغت ما م الظروف، ذه عن تج ي أن يمكن ال فإنھ ا، عض

دارة أن من ليتأكد يراقب القا ينفك ال نا ف ا، ظل تجري ال ة دار عمال من عمل أي

العادية الشرعية ام بأح التقيد من ا منع الظروف ذه وأن حقا، نائية است ظروف    44.انت

الصدد ذا خو تار حكمھ الفر الدولة مجلس قضية03/05/1946أصدر م

Veuve Goguet ،عمدة يالء إس قرار أل رملةNantesعندما شقة إيواءGoguetع دف

العائ الثانية،إحدى العاملية رب ا إبان ية ر ا للعمليات مسرحا انت ال املناطق من النازحة الت

القانون العمدة خالف رب11/07/1938وقد ا وقت مة نظيم ب املتعلق قرار.م جاء حيث
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اختصا:"املجلس دائرة عن تخرج تداب تتخذ أن نائية ست الظروف ستطيع دارة انت اإذا صا

مدينة دارة ا واج ال املصاعب فإن ظة، ال ضرورات السرعة وجھ ع لتواجھ  العادية،

Nantesاملدينة ذه عمدة إصدار ر ت ال رب، ا ب س والالجؤون ون و املن ا يقيم أماكن لتدبر

لألرملة اململوكة الشقة ع يالء باإلس اGoguetقرارا ام أح مع الصادرباملخالفة لقانون

  45".م11/07/1938

ي، نا ست للظرف دارة مراعاة مدى مراقب ع صا حر زائري ا القضاء ان وقد

العادية ن القوان ا ل ا تقدم أن يمكن ال لول إذا. ول إال ا صالحيا من بالتوسع لإلدارة سمح فال

جر  مالءمة مدى ومراقبة العادية، ن القوان ز ت يث نا ست والظرف أصدر. اء الشأن ذا و

الدولة رقممجلس قراره زائري الوا23/09/2002الصادر6460ا قرار بإبطال والقا م

قرار ملخالفة وذلك منھ، املستأجر وإخراج مسكن ع ستالء خيص ب خاللھ من قام الذي املنتدب

ن املادت ام ألح املنتدب السلطة3مكرر 681و679الوا لصالحيات وتجاوزه ي، املد القانون من

ن الع من املستأجر إخراج للبت املختصة عت ال القرار. القضائية يات حي جاء أن:"وقد حيث

ي نا است إجراء عت ي -ستالء ا ساب مادية-لالك أمالك بالتصرف لإلدارة أن. سمح وحيث

ع.ق679املادة تنص العمومية( أنھم املرافق س لضمان دمات وا موال ع صول ا يتم

نائية ست االت ا يمكن أنھ إال القانون، ا عل املنصوص والشروط االت ا وفق ي رضا باتفاق

ق طر عن دمات وا موال ع صول ا العمومي، املرفق ة الستمرار وضمانا الية ست و

و  للسكنستالء، فعال املخصصة االت ا ع حال بأي ستالء يجوز املادة) ال م.ق3مكرر 681وأن

املادة ا عل نصت ال والشروط االت ا خارج تم إستالء ل عسفيا ستالء وأنھ. م.ق679عت

بصف مشغول السك ستعمال ذات محل ع للشراقة املنتدب الوا إستو ال ا قانونيةقضية ة

سم عميوش السيد طرف جسيمة)املستأجر( من بمخالفة املشوب ستالء قرار بإتخاذ وأنھ ،

ستالء ذا إبطال إ يؤدي أن يجب للسلطة تجاوز إرتكب للشراقة املنتدب الوا فإن رة، وظا

شغلھ... ان الذي املسكن إ املستأنف   ". وإرجاع

الثالث املص:املطلب العامةتحقيق   ة

أن فيجب نائية، ست والتداب جراءات تلك من الغاية مراقبة داري القضاء ع ن يتع

املشروعية بمبدأ ية الت تمت ا أجل من ال العامة ة املص تحقيق ع ذه46.تنطوي وتتمثل

املرافق استمرار النظام، إعادة الوطن، عن الدفاع ة يو ا العامة ة املستوىاملص ع العامة

واملح رقم...القومي ا قرار ردنية العليا العدل محكمة قررتھ ما و انحرفت47. 12/82و إذا حيث

أغراض تحقيق ع وعملت العامة املنفعة و ا شاط ا ال يرمي ال الغاية وعن دف ال ذا عن
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ب نحراف و التعسف ع بطا ا عمل سم ا خاصة، ومآرب ب،صية الس ذا ل إبطالھ وجاز السلطة

عنھ الناجمة ضرار عن مسؤولة دارة   48.وعدت

لذلكو  ساقا خا بتار الصادر قراره الفر داري القضاء واملتعلق07/11/1948أقر م

وولف س ألكس جراءAlexis et Wollfبقضية ما ق الذي الضرر عن ما ض بتعو أقرت حيث

وج دون ما حقاعتقال استعمالك49.ھ الطوارئ سلطة انحراف ردنية العليا املحكمة راقبت ذلك

رقم القرار فجاء ا، ا:"م1966لعام11صالحيا شغل غرفة ع يالء باالس دفاع أمر إصدار إن

مخالفا عت مدينة شارع بفتح تتعلق تنظيمية لغايات ا دم س لي جارة ق بطر املستد

عنلق الدفاع أو العامة السالمة ن تأم لغاية غال ية أب أية دم أمر إصدار يج ال الذي الدفاع انون

العادي ستمالك ق طر عن التنظيمية الغايات ن تأم يمكن إذ تنظيمية، لغايات س ول اململكة

ة الفور يازة كذلك". وا امل:" وقضت من ص بإخراج العسكري اكم ا قرار ان بقصدإذا أجور

اململكة عن الدفاع ألغراض عت فال املالك إ   50".سليمھ

ع الرا عادي: املطلب الغ الظرف مع ي نا ست جراء   تناسب

الذي ي نا ست الظرف مع دارة بھ تقوم الذي ي نا ست جراء ناسب ي أن ن يتع

يم الذي بالقدر إال دارة شاط سع ي وال ھ، الظرف،تواج ع51ليھ د يز فال حتما الزما العمل ون في

مع فقط ناسب ي ما جراءات و الوسائل من ستخدم بأن دارة ام ال بمع الضرورة، بھ تقت ما

ي نا ست الظرف ة ملواج الالزم     52.القدر

عن تخرج ال أن يجب ال لإلدارة التوسعية للسلطات زائري ا القضاء راقب إطارفقد

و منھ والغاية ي نا ست التدب ن ب التناسب مبدأ مراعاة مع بذلك مر سمح لما العادية ن القوان

العام النظام ع فاظ رقم. ا القضية الدولة مجلس ق خ6195حيث بتار صادر بقرار

محد23/09/2002 غ ملدة انة ا بإغالق زائر ا والية وا قرار بإبطال عم املحافظة دف ودة

املادة لنص مخالفا الوا قرار الدولة مجلس اعت وقد العامة، داب و العام مر10النظام من

تتجاوز41/75 ال ملدة لكن للوا الصالحية ذه عطي انة6الذي ا صاحب ملخالفة إما وذلك ر أش

غرض أو املؤسسات ذه املتعلقة القواعد أو ن العامةللقوان داب و العام النظام ع أما. املحافظة

القضائية السلطة صالحيات من ف انة ل ي ا ال ام. الغلق أح ملخالفتھ الوا قرار يبطل ولذلك

  .41/75مر

  خاتمة

ا م أ النتائج من بمجموعة البحث ذا   :نختم
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العصر -1 إ نائية ست الظروف ة لنظر خية التار صول ةعود اطور لإلم الذ

واملس ة اطور م ا تواج ال العادية الغ للظروف ي القانو التنظيم الرومان عرف إذ الرومانية،

الطارئ " يتوري ال زمات" القانون خالل يطبق الظروف. الذي ة لنظر ي والقانو التق البناء أن غ

ان وال الدولة مجلس إ عود نائية ذاكست آن ا عل رب" يطلق ا سلطات ة أن". نظر دون

الفقھ واملسماة نائية ست الظروف ة نظر تطبيق مجال ت بي ال سالمية عة الشر فضل ن

الضرورة" سالمي ة ل"نظر العباد مصا دمة الشرعية ام ح أساس ع تب وال ،

ا سواءا حوال، و نائيةالظروف است أم عادية   .نت

ات -2 ر ا حساب ع ا صالحيا بتوسيع لإلدارة نائية ست الظروف ة نظر سمح

للمرافق املضطرد والس الدولة مؤسسات ع املحافظة أجل من ا م التقييد يتم ال ساسية،

العام والنظام من وحماية  .العامة

ع -3 نائية ست الظروف ة نظر تطبق قيودال دون ا ممارسة. إطالق دارة تخضع بل

املتعلقة للشروط دارة ام اح مدى مراقبة مة بم يضطلع الذي القضاء، لرقابة نائية ست ا شاطا

ن بالقوان نائية ست الة ا خطر دفع ع دارة قدرة وعدم ي، نا ست الظرف توفر بضرورة

التناس مبدأ ام واح العامةالعادية، ة املص وتحقيق  .  ب،

قواعد -4 من تتحلل دارة ألن املشروعية، مبدأ عن خروجا نائية ست الظروف ة نظر عت

العادي الغ الظرف ة ملواج ا صا عد ال الذي العادي، العادية. القانون ن بالقوان ام ل شأن ومن

طر ا إ ا واستقرار الدولة أمن عرض ت. أن عنھليصبح غ ال أمرا نائية ست الشرعية   .طبيق

وامش   :ال
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