
 

    



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شــــكـــــر و عـــرفـــــــــان 
 الحمد هلل و الصالة و السالم عمى رسول اهلل الكريم أما بعد فنحمد اهلل عمى توفيقه لنا في 

ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ” إتمام هذا العمل و تطبيقا لقوله صمى اهلل عميه و سمم 
المشرفة عمى هذا العمل “ شتاتحة وفاء أحالم  ” فعميه نتقدم بالشكر لمدكتورة الفاضمة “

بالتوجيه و اإلرشادو كل من أعاننا عمى إتمام هذا العمل من دكاترة و أصدقاء من قريب أو 
.بعيد و شجعنا و لو بكممة طيبة سهمت عممنا و الحمد هلل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلهـــــــــــــداء 
إن هذا العمل هو ثمرة عمل و سنوات طويمة من الدراسة و التعب و العناء ألجل الوصول 

إلى هذا الوقت و الحمد هلل فعميه أهدي هذا العمل إلى كل من وقف إلى جانبي في كل 
فترات حياتي و دراستي بداية من قدوتي في الحياة بعد رسول اهلل صمى اهلل عميه و سمم و 
هو أبي و تاج عمى رأسي و إلى قرة عيني و مبتغى مرضاتي والدتي و أمي الحبيبة و إلى 

إخوتي وفقهم اهلل و سدد خطاهم و إلى رفاقي حاضرهم و غائبهمو أساتذتي و معمميَّ رضي 
اهلل عنهم و وفقهم و إلى كل من غاب عن البال و المِّسان و لكل من كان جزء من مشواري 

. ، نسأل اهلل التوفيق و النجاح لمجميع و اهلل ولي ذلك و القادر عميه   

 
 
 

 



 
 

 المــــقـــدمـــــــة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: مقدمة   
   يعتبر رئيس الجمهورية أسمى جهة في هرم السمطة التنفيذية و يتم انتخابه من طرف 
األغمبية المطمقة لمناخبين و يمارس مهام و صالحيات واسعة عمى المستويين الداخمي و 

الخارجي لذلك منحته مختمف الدساتير التي عرفتها الجزائر العناية الكبيرة من خالل المهام 
التي يباشرها في الظروف العادية و غير العادية ، و بالنظر إلى النظام السياسي في الجزائر 
القائم عمى مؤسسات منظمة بواسطة الدستور و الذي يبين تنظيماتها و العالقة بينها و منها 

رئاسة الجمهورية فجميع الدساتير منحت رئيس الجمهورية المكانة السامية في هرم الدولة 
 جعل رئيس الجمهورية رئيس الدولة و مجسد وحدة األمة و معبر عن إرادة 1996فدستور 

 في مادته 1976الشعب و كذا يمثل الدولة داخل و خارج البالد و كذلك في دستور 
الني نصت عمى أن رئيس الجمهورية يضطمع بقيادة السمطة التنفيذية و هو رئيس 104

 جعمت و 1963 من دستور 39 و المادة 1989 من دستور 67الدولة، و أيضا المادة 
أسندت إلى رئيس الجمهورية مهام قيادة و رئاسة الدولة، و هذا ما يثير عدة تساؤالت حول 

 بناء عمى ما تضمنه دستور 2020ماهي مهام رئيس الجمهورية و سمطاته في ظل دستور 
2016. 

: الهدف من دراسة الموضوع   
 بناء عمى أهمية الموضوع محل الدراسة من الناحية النظرية و العممية تتوضح أهداف 

2016 و أيضا التعديل الدستوري 2020دراسة هذا الموضوع في ضل الدستورين  . 
االطالع عمى  التطورات التي طرأت و أثرت عمى مهام رئيس الجمهورية من خالل  -

 .الدستوريالتطورات و التغيرات التي عرفها النظام 
 و دستور 2020معرفة حدود سمطات رئيس الجمهورية التي خولها له الدستور لعام  -

2016  
: أسباب اختيار الموضوع  

إن ميولي الشخصية لمجال القانون الدستوري و خصوصا موضوع : أسباب ذاتية  -
مهام و اختصاصات رئيس الجمهورية دفعني الختيار الموضوع و البحث فبه 

باإلضافة إلى العمل و لو بقدر بسيط عمى تسميط الضوء عمى التغيرات و التطورات 



 فيما يخص مهام رئيس الجمهورية 2020التي أجراها المؤسس الدستوري في دستور 
 .بصفته أعمى سمطة في النظام السياسي في الجزائر

يعتبر هذا الموضوع ذو أهمية بالغة حيث يتناول و يدرس مهام : أسباب موضوعية  -
رئيس الجمهورية أعمى سمطة في البالد التي يمارسها في جميع الظروف و كذا 

يوضح العالقة بين رئيس الجمهورية و مختمف السمطات و كذا بين رئيس الجمهورية 
 .و الشعب بصفته ممثال له في اتخاذ القرارات و ممارسة المهام 

: أهمية الموضوع  
الشك أن موضوع مهام رئيس الجمهورية من أهم المواضيع و أخطرها نظرا لمكانة رئيس 

الجمهورية الذي يمثل رمز الدولة و كذا قمة الهرم التنفيذي وهو ممثل عن الدولة و 
الشعب في ممارسة سمطاته الواسعة لهذا فالموضوع قيد الدراسة هو موضوع ذو أهمية 

.كبيرة   
: اإلشكالية   

  ؟2016 مهام رئيس الجمهورية مقارنة بسابقه دستور 2020كيف عالج دستور 

تكون الدراسة في هذا الموضوع تحميمية مقارنة حيث تكون بدراسة مهام : منهج البحث
في .            ابتداء من المهام المدرجة2020رئيس الجمهورية في ضل دستور 

.الجمهورية أي أن المهام قد تم التوسيع فيها أو تضييقها بالنسبة لرئيس 2016دستور   
و قد واجهنا العديد من الصعوبات في معالجة هذا الموضوع منها قمة المراجع المتضمنة 

.2016 نظرا لحداثة هذا الدستور مقارنة بدستور 2020دراسة دستور   
مع هذا فقد حاولنا من خالل هذا الموضوع الواسع تقسيمه إلى فصمين رئيسيين يتمثالن 

:في   
.مهام رئيس الجمهورية في الظروف العادية : الفصل األول   
. مهام رئيس الجمهورية في الظروف االستثنائية : الفصل الثاني   

 
 



 
 
 
 
 

 
 
:األولالفصل   

 مهام رئيس الجمهورية في الظروف العادية
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  ميام رئيس الجميورية في الظروف العادية:الفصل األول 
إن النظام الدستوري في الجزائر قائم عمى المزج بين النظام الرئاسي و البرلماني و الذي 

يسمى بالشبو رئاسي ألن الجانب الرئاسي غمب عمى الجانب البرلماني فقد أوكل المؤسس 
الدستوري إلى السمطة التنفيذية و عمى رأسيا رئيس الجميورية ميام و سمطات حسن سير 

مؤسسات الدولة و استمراريتيا في إطار احترام المبادئ و األسس التي يقوم عمييا المجتمع 
و النظام و احترام اختصاصات المؤسسات األخرى و حماية حقوق و حريات األفراد و 

ضمان ممارستيا ، حيث يتمتع رئيس الجميورية في األنظمة الشبو رئاسية بسمطات واسعة 
كونيا تعمي من شأن رئيس السمطة التنفيذية األعمى ، و مع توالي الدساتير و تعديالتيا فقد 
أعطي لرئيس الجميورية ميام و اختصاصات كثيرة و متنوعة يمارسيا رئيس الجميورية في 

 .الوضع العادي لألمور و تختمف مباشرتيا بظرف طارئ و استثنائي 
 : فبناء عمى ما تم التقدم بو سنتناول بالتحميل في ىذا الفصل وفق ثالث مباحث

 الميام التنفيذية لرئيس الجميورية: المبحث األول 
 الميام التشريعية لرئيس الجميورية: المبحث الثاني 
 الميام القضائية لرئيس الجميورية: المبحث الثالث 
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 الميام التنفيذية لرئيس الجميورية: المبحث األول 

 باعتبار رئيس الجميورية رئيسا لمدولة فيو الى جانب الوزير األول أو رئيس الحكومة مكمف 
مستوياتيا و عميو فمرئيس الجميورية ميام و سمطات و في أعمىبإدارة السمطة التنفيذية

اختصاصات ادارية واسعة تبعا لمسمطة التي خولتيا لو الدساتير باإلضافة إلى سمطات في 
 ، فالدساتير الجزائرية بصفتو رئيسا لمسمطة التنفيذية و انطالقا من نص 1مجاالت أخرى

 وضحت الميام الكبرى لرئيس الجميورية 2020 ، 2016 من الدستور الجزائري 84المادة 
يجسد رئيس الجميورية رئيس الدولة وحدة األمة و يسير في كل الظروف عمى وحدة ” 

التراب الوطني و السيادة الوطنية ، يحمي الدستور و يسير عمى احترامو ، يجسد الدولة 
و التي من أجل أداء و تجسيد ىذه “ داخل البالد و خارجيا ، لو أن يخاطب األمة مباشرة 

ل لو العديد من اإلختصاصات و السمطات في عالقتو مع  الميام الكبرى يحب أن تخوَّ
الجياز التنفيذي بوصفو رئيسا لمسمطة التنفيذية و عمى ىذا النحو سنتناول بالدراسة و 

  : 2التحميل ىذا المبحث وفق المطالب التالية
  .سمطة رئيس الجميورية في التعيين و العزل: المطمب األول

    تعتبر سمطة التعيين و العزل المخولة لمسمطة التنفيذية ضرورة و نتيجة منطقية لسمطة 
التنظيم بمفيوميا العام و ذلك أنو ال يمكن لرئيس الجميورية أن يتولى ميمة تنفيذ القوانين و 
سمطة التنظيم إال إذا منحت لو وسائل تمكنو من القيام بيا و التي من بينيا سمطة التعيين و 

والتي سنتناول من خالليا إلى تعيين الوزير األول و أعضاء الحكومة و إنياء مياميم 3العزل
  (الفرع الثاني )، و تعيبن موظفين الدولة  (الفرع األول )
 

                                                           
 2009عز الدين البغدادي، االختصاص الدستوري لكل من رئيس الجميورية و رئيس الحكومة، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية،1

 12ص 
حياة زرقط و كيينة حربي ، صالحيات رئيس الجميورية في النظامين الدستوريين الجزائري و المصري مذكرة ضمن متطمبات نيل 2

 .06شيادة الماستر حقوق تخصص دولة و مؤسسات ،كمية الحقوق جامعة زيان عاشور بالجمفة، ص 
 ، 1993بوشعير سعيد ، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية ، دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع عين مميمة ، الجزائر، 3

 .239ص 
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 تعيين الوزير األول وأعضاء الحكومة و إنياء مياميم: الفرع األول
 تعيين الوزير األول و إنياء ميامو: أوال 

إن السمطة التنفيذية مجسدة أوال في رئيس الجميورية المكرس لرئاسة الدولة و ىذه األمة و 
ثانيا في الوزير األول المنسق األول ليذه السمطة و المسؤول عن أعماليا سواء أمام رئيس 

 1الجميورية الذي يعينو و ينيي ميامو أمام البرلمان
في إطار إعادة تعيين تنظيم العالقات بين مكونات السمطة التنفيذية و تحديدىا و ضبطيا 

 المتضمن 19-08موجب قانون رقم 2جاء تحويل منصب رئيس الحكومة إلى الوزير األول
 حيث يعين رئيس الجميورية الوزير األول بموجب مرسوم رئاسي طبقا 3التعديل الدستوري

 التي تنص عمى أن يضطمع 2016 الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري في سنة 91لممادة 
يعين الوزير األول بعد / 5:... اآلتية ...بالسمطات و الصالحيات ... رئيس الجميورية

و اإلستشارة مجرد إجراء شكمي فقط ممزما ... إستشارة األغمبية البرلمانية و ينيي ميامو 
 91 في نفس المادة 2020لرئيس الجميورية و ىو نفس المضمون الذي جاء بو دستور 

يعين الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة و ينيي ” الفقرة الخامسة التي تنص 
يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت ” : 103و تم تفسير الحالة في المادة “ ...ميامو 

االنتخابات التشريعية عن أغمبية رئاسية يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت 
االنتخابات التشريعية عن أغمبية برلمانية، تتكون الحكومة من الوزير األول أو رئيس 

 “...الحكومة حسب الحالة و من الوزراء الذين يشكمونيا 
و من خالل الدراسة لمختمف الدساتير السابقة لم يوجد أي قيد عمى سمطة رئيس الجميورية 
في تعيين الوزير األول و عزلو و طالما لم يقيده الدستور فيو حر في اختيار من يشاء ليذا 

المنصب و بما أن رئيس الجميورية يجسد وحدة ىذه األمة و يضمن إستقرارىا عميو أن يعين 
الشخصية المناسبة أن يكون الوزير  (رئيس الحكومة أو الوزير األول حسب الحالة )لمنصب 

                                                           
 7كيينة حربي ، حياة زرقط ، المرجع السابق ، ص 1
 403 ، دار بمقيس لمنشر ،الدار البيضاء ، الجزائر ، ص 2009مولود ديدان ، مباحث القانون الدستوري و النظم السياسية ، طبعة 2
، المؤرخة في 63 ، الجريدة الرسمية، عدد 2008 المتضمن التعديل الدستوري 2008 نوفمبر 05 في 19–08 القانون العضوي 3

 .2008 نوفمبر 16
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 ، إضافة لسمطة رئيس 1األول مؤىل عمميا و سياسيا لتولي ميمة التسيير السياسي
 :2الجميورية في عزلو تنتيي ميام الوزير في حالتين رئيسيتين إضافة لحالة الوفاة

 و 2016إن الدساتير الجزائرية في مجمميا مرورا بالتعديل الدستوري : اإلقالة - 1
ل لرئيس الجميورية إقالة الوزير األول دون قيد أو شرط بمرسوم 2020دستور   تخوِّ

من التعديل الدستوري  (91/5 ) حيث تنص المادة 3رئاسيمراعاًة لقاعدة توازي األشكال
و حسب نفس المادة “ إن رئيس الجميورية يعين الوزير األول و ينيي ميامو ” 2016

يعين الوزير األول أو رئيس .... أن يعين رئيس الجميورية ”2020من دستور  (91/5)
 . “ ...الحكومة حسب الحالة و ينيي ميامو

 : تأخذ اإلستقالة شكمين : اإلستقالة  (2
 من التعديل الدستوري  100تتم بإرادة األول و ىذا ما نصت عميو المادة : االرادية -

يمكن لموزير األول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجميورية، و في نص المادة  ”2016
يمكن لموزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أن يقدم  ”2020 من دستور 113

 . “استقالة الحكومة لرئيس الجميورية 
 : و تكون في الحاالت التالية : االستقالة الوجوبية -
عدم موافقة البرلمان عمى مخطط الحكومة مما يترتب عميو لجوء رئيس : الحالة األولى  (1

 و 2016 من دستور 95و ىو ما جاء في المادة 4الجميورية من جديد إلى تعيين وزير أول
يقدم الوزير األول استقالة الحكومة ”  تنص عمى 2020 من دستور 107كذلك المادة 

لرئيس الجميورية في حالة عدم موافقة المجمس الشعبي الوطني عمى مخطط عمل الحكومة 
 . “ يعين رئيس الجميورية من جديد وزيًرا أول حسب الكيفيات نفسيا

في حالة ترشح الوزير األول لرئاسة الجميورية حيث يقدم الوزير األول : الحالة الثانية  (2
 و يمارس وظيفة الوزير األول 2016 من دستور 104استقالتو وجوبا ضمن نص المادة 

                                                           
 .291– 290بوشعير سعيد ، المرجع السابق، ص 1
 .07كيينة حربي ، حياة زرقط ، المرجع السابق ، ص 2
  .83محمد الصغير بعمي، دروس في المؤسسات اإلدارية، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، ص 3
 .105محمد الصغير بعمي، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص 4
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 من دستور 96أحد أعضاء الحكومة الذي يعينو رئيس الدولة حسب ما جاء أيضا في المادة 
2020.  

عند التصويت عمى ممتمس الرقابة أغمبية ثمثي النواب و صادق عمييا : الحالة الثالثة  (3
ىذا ما 1المجمس الشعبي الوطني فعمى الوزير األول تقديم استقالتو الى رئيس الجميورية

 من دستور 162 و قد أكدتيا المادة 2016من دستور 1552–154نصت عميو المادة 
 .حيث ال يتم التصويت إال بعد ثالثة أيام من تاريخ إيداع ممتمس الرقابة20203

 قد منح لرئيس 2020 و أيضا 2016 و من خالل ما سبق فإن الدستور الجزائري في 
الجميورية سمطة تقديرية واسعة في تعيين الوزير األول أو رئيس الحكومة و عزلو دون قيود 

بإنياء الميام مما يجعمو مطالبا بالحفاظ عمى منصبو و تابعا لرئيس الجميورية في إدارة 
 .4السمطة التنفيذية

إن رئيس الجميورية ينفرد بسمطة : تعيين أعضاء الحكومة و إنياء مياميم : ثانيا 
 من التعديل لسنة 93تعيين أعضاء الحكومة و إنياء مياميم و ىو ما ورد في نص المادة 

يعين رئيس ” حيث تنص عمى 2020 من دستور 104  أو ما يعادليا في المادة 2016
الجميورية أعضاء الحكومة بناء عمى اقتراح من الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب 

 “الحالة 
يعين رئيس الجميورية أعضاء الحكومة بعد   ” 2016 من دستور 93و نص المادة 

، من خالل نص المواد فإن اختصاص تعيين أعضاء الحكومة جعمو " إستشارة الوزير األول 
الدستور مشتركا بين رئيس الجميورية و الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، حيث 

منح لمرئيس اختصاص التعيين و الوزير األول اختصاص اإلستشارة ثم االقتراح و تنتيي 
 .ميام الحكومة بانتياء ميام الوزير األول مثمما تم التطرق لو سابقا

 : ميام تعيين الموظفين : الفرع الثاني 

                                                           
 .09كيينة حربي و حياة زرقط، المرجع السابق، ص 1

 
 .2016 من دستور 155المادة 2
 .2020 من دستور 162المادة 3
 .11كيينة حربي و حياة زرقط ، المرجع السابق، ص4
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إن سمطة رئيس الجميورية ال تقتصر عمى ما ذكر سابقا إذ أن الدستور أسند لو بصفتو 
مسؤوال عن الدفاع و مقرر السياسة الخارجية و موجييا، التعيين في الوظائف المدنية و 

التي أسندت لو سمطة 2016 و 2020العسكرية و يظير ذلك من خالل نصوص لدساتير 
 2020 من دستور 92و ىذا ما نصت عميو المادة 1التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية

 :   يعين رئيس الجميورية في الميام و الوظائف التالية 2016و التعديل الدستوري 
 الوظائف و الميام المنصوص عمييا في الدستور -
 الوظائف المدنية و العسكرية في الدستور -
دستور  )التعيينات التي تتم في مجمس الوزراء باقتراح أو رئيس الحكومة حسب الحالة-

2020 ) 
 الرئيس األول لممحكمة العميا -
 رئيس مجمس الدولة -
 األمين العام لمحكومة -
 محافظ بنك الجزائر-
 القضاة-
 مسؤولي أجيزة الدولة-
 الوالة-
 ( 2020دستور  )األعضاء المسيرين لسمطات الضبط -

و يعين رئيس الجميورية سفراء الجميورية و المبعوثين  فوق العادة إلى الخارج و ينيي 
 .مياميم 

 أعاله يحدد قانون عضوي 5 و 4 المنصوص عمييما في الحالتين فباإلضافة إلى الوظائ
 .الوظائف القضائية األخرى التي يعين فييا رئيس الجميورية 

 رئاسة مجمس الوزراء: المطمب الثاني
يشكل مجمس الوزراء حجر الزاوية باعتباره إطار اتخاذ القرارات الميمة لذا األنظمة السياسية 

أدمجتو ضمن السمطة التنفيذية ولكن في الكثير من األحيان دون تحديد االختصاصات و 
                                                           

 . 241بو شعير سعيد، المرجع السابق ص 1
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قواعد سير و تنظيم ىذا المجمس و المقصود بو حسب المعيار الشكمي ىو ذلكالمجمس الذي 
يضم الوزراء برئاسة رئيس الجميورية أما من ناحية المعيار العضوي فيو اجتماع بين رئيس 

و يشكل اإلطار األمثل لمناقشة المواضيع األساسية 1الجميورية و الوزراء لدراسة أمر سياسي
 و قد أقرت الدساتير ميمة قيادة و ترأس مجمس الوزراء حسب 2و اليامة التي تتعمق باألمة

 و أيضا من نفس 2020من دستور  (91/4) الفقرة الرابعة 91ما جاء في نص المادة 
يضطمع رئيس  ”:  التي تنص عمى 2016من التعديل الدستوري  (91/4)المادة 

 “..يرأس مجمس الوزراء/ 4..الجميورية
فرئاسة مجمس الوزراء من قبل رئيس الجميورية ليست شكمية بل يتدخل في وضع  و تحديد 

جدول األعمال و كذا  أعمال المجمس ككل مما تظير درجة تأثيره عمى المجمس و كذا 
الغموض الذي يكتنف طريقة اتجاه القرارات في المجمس الذي يضم الطاقم الحكومي مما 

 .تجعمو صاحب السمطة األول في إتخاذ القرارات داخل المجمس
 ممارسة رئيس الجميورية لمسمطة التنظيمية : المطمب الثالث

  إن تحميل ميام و صالحيات رئيس الجميورية تدفعنا الستنتاج أن المؤسس الدستوري قد 
تجاوز نظرية المجاالت المخصصة و فتح الباب أمام رئيس الجميورية أو السمطة التنفيذية 

بصفة عامة بتسخير آليات دستورية لو و يتجمى بالخصوص من خالل تولي السمطة 
 و تتم ىذه السمطة لرئيس الجميورية دون غيره و سنتطرق إلى كيفية ممارسة 3التنظيمية

ممارسة –  (الفرع األول)مدلول السمطة التنظيمية : الرئيس لمسمطة التنظيمية من خالل 
 .(الفرع الثاني )السمطة التنظيمية في الدستور 

 : مدلول السمطة التنظيمية: الفرع األول
  لقد تعددت االصطالحات التي أطمقيا الفقو الدستوري عمى السمطة التنظيمية فالبعض 

 4يسمييا الموائح و البعض يطمق عمييا القرارات اإلدارية التنظيمية أو األوامر التنظيمية 

                                                           
فقير محمد، عالقة رئيس الجميورية بالوزير األول في النظامين المصري و الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة أحمد 1

 . 64رة، بومرداس، صڨبو
 .13كيينة حربي و حياة زرقط، المرجع السابق ،ص2
 . 79فقير محمد، المرجع السابق، ص3
 .466، ص1976سميمان طماوي محمد، النظرية العامة لمقرارات االدارية، دار الفكر العربي، القاىرة 4
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le réglément ىي قرار يصدر عن السمطة التنفيذية و يتضمن قاعدة عامة و مجردة و 
عن طريقيا تتشارك الحكومة في الوظيفة التشريعية إذ أن الموائح ليست إال قوانين من 

الناحية الموضوعية و إذ كانت تعد من القرارات اإلدارية فذلك راجع إلى مصدرىا و الشكل 
الذي تصدر فيو أي أخذ بالعيار العضوي في التفرقة بين القانون و القرار الالئحي و ليس 

فاالختالف بين السمطة التنظيمية 1ليا أن تتدخل بالتشريع في المجاالت المخصصة لمقانون
 ، فالسمطة التنظيمية 2و السمطة التشريعية إنما يكون عمى أساس المعيار الشكمي العضوي

موكمة لبعض الييئات و أجيزة اإلدارة العامة بينما السمطة التشريعية تسند أصال لمسمطة 
 و إذ كان التعريف الوارد يتعمق بالموائح بمدلوليا الواسع فإن ما يفيدنا ىو الموائح 3التشريعية
و نقصد بيا القرارات التي تصدرىا السمطة التنفيذية و تشمل المجال الذي يخرج 4المستقمة

عن اختصاص المشرع و يعود لرئيس الجميورية و مجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس 
  .5الحكومة

 : ممارسة السمطة التنظيمية المستقمة: الفرع الثاني
 و 2020نتطرق في ىذا الفرع إلى كيفية ممارسة السمطة في الجزائر من خالل دستور 

  :2016 أو التعديل الدستوري في رابتداء من دستو
 أحقية رئيس الجميورية في ممارسة السمطة التنظيمية 2016   لقد أقر التعديل الدستوري 

يمارس ” حيث نص عمى 2020 من دستور 141 و من خالل المادة 143من خالل المادة 
رئيس الجميورية السمطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة لمقانون، يندرج تطبيق 
، “ ...القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لموزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

و االختصاص التنظيمي لرئيس الجميورية يتجمى في أن يستمد ىذا األخير االختصاص 
المخول لو بموجب الدستور فيسوي كل المسائل التي ال يتضمنيا التحديد بمراسيم رئاسية و 

                                                           
 .659، ص  ، منشأة المعارف ، االسكندرية 2005ماجد راغب الحمو، النظم السياسية و القانون الدستوري ، طبعة 1
 16حربي و حياة زرقط، المرجع السابق ، صكيينة 2
  .100محمد الصغير بعمي، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص3
 .16كيينة حربي و حياة زرقط ، المرجع السابق، ص4
 . 231بو شعير سعيد، المرجع السابق، ص5
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مجال تنظيمي مستقل :  و المجال التنظيمي ينقسم الى قسمين 1ىكذا تنطوي النظرية الحديثة
و مجال تنظيمي مشتق و ىذا األخير يعود لموزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، 

 في 2016 من التعديل الدستوري 143 أو المادة 2020 من دستور 141من منطمق المادة 
الفقرة الثانية ، فالسمطة التنظيمية لرئيس الجميورية واسعة و غير محدودة و مستقمة تشمل 

 2كافة الميادين والشؤون التي يمارسيا بموجب التوقيع عمى المراسيم الرئاسية
 أو 2020من دستور  (140( )139) بموجب المادتين 3باستثناء مجال القانون المحدد

 كما أنيا تبقى مستقمة عن السمطة 2016من التعديل الدستوري  (141( )140)المادتين 
التشريعية و تصدر دون االستناد الى قانون قائم فيي قائمة بذاتيا ال تستند إلى قانون آخر 

تعمل عمى تنفيذه، و ال تختمف المراسيم الرئاسية عن القانون العادي إال من حيث الجية 
، و تتميز التنظيمات المستقمة بالتفوق ...التي أصدرتيا و الموضوعات التي صدرت فييا 

الرئاسي ألنيا سمطة متفردة لرئيس الحكومة و تنحصر ميمة الوزير األول أو رئيس الحكومة 
حسب الحالة في التنفيذ بواسطة مراسيم تنفيذية التي تختمف عن المراسيم الرئاسية في كونيا 

ترتبط بنص تشريعي قائم و كذلك المرسوم الذي يتخذه الوزير في ىذا الخصوص يصدر 
تنفيذ األمور القانونية التي يتضمنيا النص و يضع القواعد التفصيمية الالزمة لتسيير تنفيذ 

 تنازل رئيس الجميورية عن اختصاصو المتعمق 2020، و في الدستور الجديد ... القانون 
 من 139 مما تضمنتو المادة 10بإدارة الصفقات  العمومية لصالح البرلمان و ىذا في الفقرة 

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصيا لو الدستور وكذلك ” نصت عمى 2020دستور 
و بالنظر “  ...القواعد العامة المتعمقة بالصفقات العمومية- 10: ... في المجاالت اآلتية 

 لمبرلمان و اختصاصو في التشريع 2020إلى السمطات الواسعة التي منحيا الدستور الجديد 
  ...2016 اختصاص قد قمَّص نوعا ما من السمطة التنظيمية مقارنة بدستور 30ألكثر من 

 قيادة رئيس الجميورية الدفاع و الشؤون الخارجية: المطمب الرابع
   لقد أعطى الدستور الجزائري صالحيات واسعة لرئيس الجميورية في المجال العسكري و 

أيضا في مجال السياسة الخارجية و العالقات الدولية كونو رئيس الدولة و ممثميا و يمارسيا 
                                                           

عبد اهلل بوقفة، أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري، دار اليومة لمطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 1
  .250،ص2005

 .19كيينة حربي و حياة زرقط، المرجع السابق ،ص 2
 .  77محمد الصغير بعمي، دروس في المؤسسات االدارية، المرجع السابق، ص3
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دون غيره ضمن السمطات الشاممة لكل اإلختصاصات المرتبطة بيا، و سنتطرق في ىذا 
و كذا قيادتو لمشؤون  (الفرع األول  )قيادة رئيس الجميورية لمدفاع : الطمب إلى فرعين
 .(الفرع الثاني )الخارجية لمبالد 

 قيادة رئيس الجميورية لمدفاع : الفرع األول
    إن أغمبية ألنظمة تسند إلى رئيس الجميورية ميمة قيادة القوات المسمحة كونو رئيس 
السمطة التنفيذية و كذا لخطورة األمر و الميمة البد أن يتواله أعمى ىرم في الدولة ، فقد 

 في الفقرة األولى و ىي نفس المادة من التعديل 2020 في دستور 91نصت المادة 
- 1....يضطمع رئيس الجميورية”  ينص عمى 2 و 1 و لكن في فقرتين 2016الدستوري 

، و لو “ ...ىو القائد األعمى لمقوات المسمحة لمجميورية و يتولى مسؤولية الدفاع الوطني 
رئاسة المجمس األعمى لألمن و ىذه الصالحيات منحيا المؤسس الدستوري لرئيس 

الجميورية لتقوية مركزه في المؤسسة العسكرية باعتباره حامي الدستور و مجسد وحظة ىذه 
األمة و لتطبيقيا البد من بقاء رئيس الجميورية عمى رأس القوات المسمحة و الوحدة 

 و يبقى رئيس الجميورية محتفظا بصفتو وزيرا لمدفاع و رئيس 1اإلقميمية و السالمة الترابية
 من دستور 208حسب المادة 2المجمس األعمى لألمن و يحدد عممو و كيفيات تنظيمو 

يرأس رئيس الجميورية المجمس األعمى لألمن ، يقدم المجمس األعمى لألمن ”  :2020
لرئيس الجميورية آراء في المسائل المتعمقة باألمن الوطني ، يحدد رئيس الجميورية كيفيات 

، و ىو نفس المضمون الذي جاء في نص المادة “ تنظيم المجمس األعمى لألمن و يسيره 
يقرر ”  في فقرتيا الثانية عمى91 ، كما نصت المادة 2016 من التعديل الدستوري 197

رئيس الجميورية إرسال وحدات من الحيش الوطني إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان 
، و الغرفة األولى ىي المجمس “ ..بأغمبيتو ثمثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان

الذي  (مجمس الشيوخ  )و الغرفة الثانية ىي مجمس األمة  (مجمس النواب  )الشعبي الوطني 
” يعين الرئيس ثمثي أعضائو لكن حدد الدستور مجاالت تدخل الحيش الجزائري خارج حدوده 

 في إطار احترام مبادئ و أىداف األمم المتحدة و

                                                           
 . 49صعز الدين بغدادي، المرجع السابق، 1
 .22كيينة  حربي و حياة زرقط ، المرجع السابق ، ص 2
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، و نصت المادة عمى “ االتحاد االفريقي و جامعة الدول العربية أن يشارك في حفظ السمم 
وتبذل جيدىا لتسوية ”ضد الشعوب األخرى “ تمتنع عن المجوء إلى الحرب ”أن الجزائر 

 2020، و نظرا الستحداث ىذه المادة في دستور “ الخالفات الدولية بالوسائل السممية 
 فقد أثارت نقاشا واسعا حول تغير العقيدة العسكرية لمحيش لكنيا لقيت 2016مقارنة بدستور 

ترحيبا في بعض الدول التي تنتظر دورا أكبر لمجيش الجزائري في مناطق النزاع خصوصا 
 .في دول الجوار 

 قيادة الشؤون الخارجية: الفرع الثاني
إن السياسة الخارجية ىي مجموع أىداف و ارتباطات تحاول الدولة بواسطتيا من خالل 

السمطات المحددة دستوريا أن تتعامل مع الدول األجنبية و بناء عميو يقوم رئيس الجميورية 
برسم و تنفيذ السياسة الخارجية نجد عممية إبرام المعاىدات و تعيين و اعتماد الممثمين 

  .1الدبموماسيين و انياء  مياميم
 : إبرام المعاىدات : أوال 

تعد عمل قانوني يخضع إلجراءات شكمية حددتيا قواعد القانون الدولي المنظمة لممعاىدات 
 : لذلك تمر بثالث مراحل 

تنحصر عادة ميمتيا في السمطة التنفيذية و قد يباشرىا رئيس الجميورية : المفاوضة  (1
بنفسو او من يفوضو و قد تجرى شفييا او كتابيا و تنظم محاضر ضبط تشمل المناقشات 

 2التي حدثت خالليا 
ىو تحديد مضمون ارادة الدولة و ال تكتسب صفة االلزام و القوة التنفيذية اال : التوقيع (2

بعد المصادقة عمييا و ينجم عن مرحمتي التفاوض و التوقيع االفصاح الصريح من قبل 
 من دستوري 91بنص المادة 3الدولة المعنية بالتعاقد الدولي عمى ان االتفاقية الدولية نيائيا

 يبرم المعاىدات الدولية و 12.../منو أن رئيس الجميورية  12 الفقرة 2020 و 2016
 ..يصادق عمييا 

                                                           
 89فقير محمد، المرجع السابق، ص1
  23كيينة حربي ، حياة زرقط ، المرجع السابق ، ص 2
  .502، ص2012القانون الدستوري، دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، عبد اهلل بوفقة، القانون الدولي المعاصر و3
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 ان رئيس الجميورية 2020 من دستور 102تنص المادة : الموافقة و التصديق  (3
يوقع االتفاقيات و معاىدات السمم و يمتمس رأي المحكمة الدستورية كما يعرضيا فورا عمى 

 2016 من دستور 111، و قد تضمنت كذلك المادة "كل غرفة من البرلمان لتوافق عمييا 
و قد الزمت ىنا الموافقة الصريحة لكال .. نفس المضمون بالتماس رأي المجمس الدستوري 

الغرفتين من البرلمان و رأي المحكمة الدستورية فيما يخص اتفاقيات اليدنة و معاىدات 
السمم و بيذا فالمؤسس الدستوري باشتراطو الموافقة يكون حقق مبدأ التعاون و الرقابة بين 
السمطتين التشريعية و التنفيذية اما بخصوص التصديق فيعرف بأنو قبول المعاىدة بصفة 
رسمية من السمطة التي تممك حق ابرام المعاىدة و االعالن عن ارادة الدولة في االلتزام 

بأحكام المعاىدة و التصديق حسب الدستور الجزائري ىو سمطة محضة لرئيس الجميورية 
..."  نصت عمى 2020 من دستور 153 من الدستور ، و ايضا  المادة 91بنص المادة 

بعد أن توافق عمييا كل غرفة من .....يصادق رئيس الجميورية عمى اتفاقيات اليدنة 
  .2016 من دستور 149و ىو نفس المحتوى لممادة .." البرلمان صراحة 

 تعيين و اعتماد الممثمين الدبموماسيين و إنياء مياميم : ثانيا 
تقوم الدولة من اجل النيوض و التعاون فيما بينيا إلى االتصال و استخدام التمثيل 

الدبموماسي  و يعد المبعوث الدبموماسي ىو الممثل الرئيسي الذي يترجم و يعكس توجيات و 
آراء و مواقف دولتو لدى الدولة الموفد و المبعوث ليا ، فحسب مواد الدستور فقد أوكل 

لرئيس الجميورية ميمة تعيين المبعوثين الدبموماسيين المعتمدين لدى الدولة حسب ما جاءت 
المبعوثين فوق أن رئيس الجميورية يعين سفراء الجميورية  ”2020 من دستور 92بو المادة 

،و من خالل نص المادة نالحظ أن الدستور قد منح “ العادة إلى الخارج و ينيي مياميم 
 20161 و 2020ايضا ميام العزل و انياء الميام لرئيس الجميورية في الدستورين 
 و كختام 2016 و 2020من خالل دراسة ميام و سمطات رئيس الجميورية في الدستورين 

 : لما جاء في ىذا المبحث نستشف ما يمي 
 تركز و استحواذ رئيس الجميورية عمى دواليب السمطة التنفيذية-

                                                           
 .2016 و دستور 2020 من دستور 92المادة 1
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تبعية الوزير األول أو رئيس الحكومة لرئيس الجميورية رغم اعتماد المؤسس الدستوري - 
  .2016 و كذلك دستور 2020لمثنائية التنفيذية في كال الدستورين 
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 السمطات و الميام التشريعية لرئيس الجميورية: المبحث الثاني

إن رئيس الجميورية و كنا ىو معروف ىو رأس السمطة التنفيذية ىذه األخيرة تنفذ ما ىو 
صادر من قوانين عن السمطة التشريعية و عممية تشريع القوانين تتم بمجموعة مراحل حتى 

في ىذا المبحث يصبح قابال لمتنفيذ بداية من اقتراحو و انتياء بالمصادقة عميو ، و سنبحث 
عمى دور رئيس الجميورية و مدى مشاركتو في عممية تشريع القوانين في الدستور المتناول 

، سمطات  (المطمب األول)من خالل دراسة سمطات رئيس الجميورية في مجال التشريع 
سمطة الرئيس في تعديل الدستور (المطمب الثاني)رئيس الجميورية تجاه السمطة التشريعية 

  .(المطمب الرابع)، حق رئيس الجميورية في المجوء لالستفتاء  (المطمب الثالث)

 سمطات رئيس الجميورية في مجال التشريع: المطمب األول

إن االختصاص األول لمبرلمان ىو التشريع لكن ىذا ال يعني أن البرلمان يمارس ىذه السمطة 
 يبعيدا عن رئاسة الجميورية بل ىناك دور لو يتم عن طريق مجموعة من التدخالت ف

 و إغطاء األغمبية البرلمانية 2016 رغم تقمصيا مقارنة بالتعديل الدستوري 1عمميات التشريع
 : دورا و مركزا قانونيا ممتازا، و سنتناول السمطات التشريعية لرئيس الجميورية من خالل 

 سمطة المبادرة بالتشريع : الفرع األول
أو ما يعرف باقتراح القانون عمى أنو حق إيداع نص يتعمق بقانون أو ميزانية أو الئحة من 

أحل المناقشة أو التصويت عمييا من طرف البرلمان ، و اقتراح القانون ىو أول مراحل 
إعداد التشريع التي تتطمب جيدا و كفاءة من أجل تقديم مشروع أو تقديم اقتراح واضح و 

و 220 من دستور 193 فالدستور منح لمرئيس حق اقتراح القوانين فحسب المادة 2تقني
لكل من الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب   ” 2016من التعديل الدستوري  136المادة 
، فمن خالل عرض التشريع “ مكتب مجمس األمة .... حق المبادرة بالقوانين .... الحالة 

 الفقرة الرابعة فإن 91عمى مجمس الوزراء الذي يترأسو رئيس الجميورية حسب نص المادة 

                                                           
، 2012بمحاج صالح، السمطة التشريعية و مكانتيا في النظام السياسي، الطبعة الثانية، مؤسسة الطباعة الشعبية لمجيش، الجزائر، 1

 ،202ص
 .27كيينة حربي و حياة زرقط، المرجع السابق، ص2
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الوزير األول يتمتع بصالحية المبادرة بالتشريع نضريا فقط و صاحبيا الحقيقي ىو رئيس 
 .الجميورية يمارس سمطة االقتراح من خالل قيادتو لمجمس الوزراء و سيطرتو عميو 

 انفراد رئيس الجميورية بالتشريع عن طريق األوامر: الفرع الثاني
 عمى سمطة رئيس الجميورية في 2020 و 2016 من دستور 142لقد نصت المادة 

 :بضوابط و شروط لممارستيا و تتمثل في التشريع بأوامر و لكن قيدت ىذه السمطة 
شغور المجمس الشعبي الوطني أو وجود البرلمان في عطمة فيما بين دورتي البرلمان بعد - 

رأي مجمس الدولة ، و حتى يتمكن رئيس الجميورية من التدخل في االختصاص التشريعي 
ال بد من شعور المجمس الشعبي الوطني بسبب انحاللو أو الحل اإلداري من طرف رئيس 

وجوب إخطار رئيس الجميورية ... ةالجميورية أو عند إجراء إنتخابات تشريعية مسبق
لممحكمة الدستورية بشأن دستورية ىذه األوامر عمى أن تفصل فييا في أحل أقصاه عشر 

  ( .2020دستور  )أيام 
 من الدستور سواء دستور 142إلزامية عرض األوامر عمى البرلمان طبقا لنص المادة - 

 ، تعرض ىذه األوامر لمموافقة عمييا من طرف البرلمان و لو أنو مستبعد 2016 أو 2020
 .من الناحية العممية أن يقف البرلمان أمام إرادة رئيس الجميورية

إتخاذ األوامر في مجمس الوزراء مثل بقية مشاريع القوانين مع استبعاد األخذ برأي مجمس - 
األمة و باعتبار مجمس الوزراء يمثل جياز تحت سمطة رئيس الجميورية و لن يجد ىذا 

 .1األخير صعوبة في تحقيق الشرط
 سمطة رئيس الجميورية في إصدار القوانين : الفرع الثالث

 و 2يعرف اإلصدار بأنو اعتراف رئيس الجميورية بالوجود القانوني لمتشريع و األمر بتنفيذه
بالتالي فيو يعني شيادة رئيس الجميورية بأن البرلمان أقر القانون في حدود الدستور ، و 

تكميف أعضاء السمطة التنفيذية بتنفيذ القانون كل في ما يخصو و منا الشك فيو أن 
 2020 من دستور 148 و المادة 3اإلصدار عمل مستقل عن وضع القانون و ال حق عميو 

                                                           
 من الدستور، النظام القانوني لألوامر، مجمة المدرسة 124مراد بدران ، الختصاص التشريعي لرئيس الجميورية بمقتضى المادة 1

 .16، ص2000، 2، العدد 10الوطنية لإلدارة، الجزائر، المجمد 
 .665، ص2001رمزي طو الشاعر، القانون الدستوري الرسالة الدولية لمطباعة، القاىرة، 2
 .113 ، ص 2016شبري عزيزة  ، سمطات رئيس الجميورية في الظروف العادية طبقا لمتعديل الدستوري . خالف فاتح ، د. د3



24 
 

 حيث منحت لرئيس الجميورية مدة 2016 من دستور 144و ىو ما نستشفو في المادة 
ثالثين يوما إلصدار القانون تبدأ من تاريخ تسممو القانون مع امكانية وقف ىذا الميعاد 

من قبل سمطة  ( 2016المحمس الدستوري في دستور  )بسبب إخطار المحكمة الدستورية 
 2020 و 2016 من دستوري 193 و 187من السمطات المنصوص عمييا في المادة 

 نتواليا حتى يتم الفصل في دستورية القوانين فإنو من واجب رئيس الجميورية االمتناع ع
 .إصدار القانون ليذا قد قيَّد الدستور رئيس الجميورية بظرف زمني محدد 

 تعميق النص التشريعي بموجب طمب إجراء مداولة ثانية : الفرع الرابع
ىو حق رئيس الجميورية في اإلعتراض عمى القوانين، يعتبر نوعا من الرقابة من 

جانب السمطة التنفيذية عمى التشريعية و ىو يعني حق رئيس الجميورية في رفض 
التصديق عمى قانون أقره البرلمان العتقاده في عدم مالئمتو لممصمحة 

 من دستور 145 و المادة 2020 من دستور 149حسب نص المادة 1العامة
 قد منحت لرئيس الجميورية حق طمب إجراء قراءة ثانية في قانون تم 2016

التصويت عميو من طرف البرلمان في غضون ثالثين يوما الموالية لتاريخ إقراره 
 ...بأغمبية ثمثي البرلمان أعضاء المجمس الشعبي الوطني و مجمس األمة

 سمطات رئيس الجميورية تجاه السمطة التشريعية: المطمب الثاني
إن البرلمان لو سمطة تشريعية واسعة و سندرس اختصاصات البرلمان و سمطات رئيس 

 : الجميورية تجاه البرلمان من خالل
 الرئيس و تشكيمة البرلمان: الفرع األول

لقد كرس الدستور الجزائري عمى أحقية رئيس الجميورية في تعيين عدد من أعضاء البرلمان 
يعين ” حيث نص في الفقرة األخيرة 2020 من دستور 121من خالل ما تضمنتو المادة 

رئيس الجميورية الثمث اآلخر مم أعضاء مجمس األمة من بين الشخصيات و الكفاءات 
وىو أيضا المضمون “ الوطنية في المجاالت العممية و المينية و االقتصادية و االجتماعية 

 دون ذكر لممجاالت و قد استخدم رئيس 2016 من دستور 118الذي نصت عميو المادة 

                                                           
  .335، ص2011محمد رفعت عبد الوىاب، حسين عثمان محدد حسن، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، 1
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الجميورية ىذا الحق لتحقيق توازنات سياسية عامة و يصبح مجمس األمة وسيمة لضمان 
 فمن خالليا يكون لرئيس الجميورية وسيمة فعالة و 1بعض التوازنات داخل السمطة التشريعية

آلية رقابية لمتأثير عمى البرلمان من خالل التأثير عمى سير الغرفة الثانية و بالتالي العمل 
 من األعضاء التخاذ القرارات وىذا الثمث الرئيسي كابحا 4/3البرلماني ككل يشترط موافقة 

 ، كما منح المشرع الدستوري سمطة الدعوة إلجراء االنتخابات لرئيس 2لمثمثين المنتخبين
الجميورية و تتولى حكومتو التحضير لمعممية االنتخابية و ىذا يعتبر تدخل في تكوين 

 3البرلمان من طرف رئيس الجميورية
 دعوة البرلمان لالنعقاد و توجيو خطاب لو: الفرع الثاني

يجتمع البرلمان في دورة عادية كل : دعوة البرلمان لالنعقاد في دورة إستثنائية: أوال 
سنة مدتيا عشر أشير لكن قد يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجميورية و 

 135 خالل مادتو 2016 و أيضا دستور 2020 من دستور 138من خالل استقراء المادة 
 :التي تشير أن 

 البرلمان يجتمع في دورة واحدة كل سنة تدوم عشر أشير/ 1
 يمكن اجتماع البرلمان في دورة غير عادية باستدعاء طمن رئيس الجميورية/ 2
 الدورة العادية غير محددة المدة فيي تنتيي بانتياء جدول األعمال الذي عقدت من أجمو / 3
الوزير / رئيس الجميورية : انعقاد الدورة غير العادية لمبرلمان ىي حق الييئات التالية / 4

 أو بطمب من ثمثي أعضاء المجمس الشعبي الوطني/ األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة 
و االنعقاد ال يتم إال باستدعاء من رئيس الجميورية بمرسوم رئاسي يتضمن ىذه الدعوة كما 
ان ىناك حاالت اخرى ينعقد فييا البرلمان بحكم القانون لمواجية أوضاع خاصة و متابعة 

مجرياتيا و ىي وجوبية و لرئيس الجميورية دخل فييا و ىي الحالة اإلستثنائية و حالة 
 .4الحرب ، حالة شغور منصب الرئاسة 

                                                           
 . 32كيينة حربي و حياة زرقط، المرجع السابق ، ص 1
 111، ص2010–2005، (دون ذكر مكان النشر )محمد الشافعي بوراس، النظام الدستوري المصري في العيد الجميوري2
 .35كيينة حربي و حياة زرقط ، المرجع السابق ، ص 3
 .190، و أثره عمى النظام السياسي، ص1996منيرة بمورغي، المركز القانوني لرئيس الجميورية في الجزائر ، بعد التعديل الدستوري 4
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إن الخطاب الذي يوجيو رئيس الجميورية ىو وسيمة : توجيو خطاب لمبرلمان: ثانيا
 2020تواصل بين الرئيس و البرلمان و قد تضمنو الدستور الجزائري 

“ يمكن لرئيس الجميورية أن يوجو خطابا إلى البرلمان ” و تنص عمى 150من خالل المادة 
 فالمتعارف عميو عدم إمكانية تنقل رئيس 2016 من دستور 146وىو مضمون المادة 

 .الجميورية لمبرلمان و يمكنو توجيو خطابات رئاسية تقرأ من قبل رئيسي غرفتي البرلمان
 

 سمطة رئيس الجميورية في حل البرلمان : الفرع الثالث
يعتبر حل البرلمان ىو انياء عيدتو قبل نييتو المحدد دستوريا و ىو سمطة متفردة لرئيس 

 من 147 و نص المادة 2020 من دستور 151الجميورية منحيا لو الدستور في مادتو 
يمكن لرئيس الجميورية أن يقرر حل المجمس الشعبي ” حيث تنص عمى 2016دستور 

الوطني أو إجراء إنتخابات تشريعية قبل أوانيا بعد إستشارة رئيس مجمس األمة و رئيس 
المجمس الشعبي الوطني و رئيس المحكمة الدستورية و الوزير األول أو رئيس الحكومة 

 .“حسب الحالة
و نظرا لمقيود القانونية و السياسية فقد ألزم الدستور الجزائري قبل حل البرلمان أو إجراء 

تشريعيات قبل أوانيا بشروط تتمثل في إستشارة رئيس مجمس األمة و رئيس المجمس الشعبي 
و الوزير  (2016المجمس الدستوري سابقا دستور  )الوطني و رئيس المحكمة الدستورية 

األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ، و إذا كان رأييم استشاري فقط إال أنو يأخذ بعين 
االعتبار في قرار رئيس الجميورية نظرا ألىميتو و خطورتو باعتباره وسيمة رقابية فيو سالح 

ذو حدين يمكن أن يكون وسيمة لمحفاظ عمى استقرار العالقات بين السمطات العامة في 
الدولة، كما قد يصبح وسيمة لييمنة السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات في حال إساءة 

استخدامو ، و يمكن حل البرلمان بطريقتين وجوبية تمقائية و الثانية بإرادة من رئيس 
 :الجميورية

تفاديا لتعسف البرلمان في ممارسة صالحياتو من خالل رفضو : حل البرلمان وجوبيا/ 1
المصادقة عمى المخططات الحكومية و كذلك تجنبا لتداخل السمطات فقد أقر المؤسس آليات 

إذا لم ” التي تنص عمى 2020 من دستور 108لمواجية ىذه الحالة من خالل نص المادة 
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تحصل موافقة المجمس الشعبي الوطني من جديد يحل وجوبا ، تستمر الحكومة القائمة في 
تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجمس الشعبي الوطني و ذلك في أحل أقصاه 

 ، و ىنا يحل البرلمان 2016 من دستور 96في تأكيد عمى نص المادة “ ثالثة أشير 
 .1وجوبا
من قبل رئيس الجميورية الذي يممك السمطة التقديرية في اتخاذ : حل البرلمان إراديا/ 2

ىذا اإلجراء متى ما رأى ذلك الزما و ضروريا و ييدف من خالليا إلى تنظيم إنتخابات 
 2تشريعية من شأنيا جمب أغمبية نيابية مساندة لرئيس الجميورية

 حق رئيس الجميورية في التعديل الدستوري: المطمب الثالث

  يعرف التعديل الدستوري بأنو التغيير الجزئي لنصوص وأحكام الدستور سواء كان بإلغاء 
أو إضافة بعض النصوص و األحكام أو تغيير مضمون بعضيا أي أن اإللغاء الكمي 

ألحكام الدستور ال يشكل تعديال لو بل ىو إلغاء و عميو يقتضي اإلبقاء عمى نفس الدستور 
و ليس وضع دستور جديد، و يستحوذ رئيس الجميورية عمى السمطة التقديرية الواسعة في 

 و المادة 2020 من دستور 219الدستور الجزائري في المبادرة بالتعديل حسب نص المادة 
لرئيس الجميورية حق المبادرة بالتعديل ”  الذي نص عمى 2016 من دستور 208

 2016 و 2020 بين دستوري 211 و 2020 من دستور 222أما المادتين “ ..الدستوري
تواليا فقد اشترطت مبادرة ثالثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا باقتراح تعديل 

 الدستور إلى رئيس الجميورية الذي يمكن عرضو االستفتاء الشعبي 
و تأتي مرحمة مناقشة االقتراح عمى مستوى البرلمان و تصوت الغرفتين عمى المبادرة بنفس 

 أعاله ، ثم 219الصيغة حسب الشروط نفسيا التي تطبق عمى نص تشريعي طبقا لممادة 
 من البرلمان هيعرض المشروع عمى الشعب لالستفتاء فيو خالل الخمسين يوما الموالية إلقرار

، و قد أباحت المادة 3 الذي صادق عميو الشعبلثم يقوم رئيس الجميورية بإصدار التعدي
 إمكانية عدم االستفتاء الشعبي بعرضو عمى المحكمة الدستورية في 2020 من دستور 221

                                                           
 .194–193منيرة بمورغي، المرجع السابق، ص 1
 .39كيينة حربي و حياة زرقط ، المرجع السابق، ص 2
، دار الخمدونية، 1996 نوفمبر 28،  التعديل الدستوري 2007خرباشي عقيمة، العالقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان بعد 3

 71.الجزائر، ص
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حال عدم مساسو بالمبادئ العامة ويمكن الموافقة عميو بعد إحرازه ثالثة أرباع أعضاء غرفتي 
البرلمان ويعتبر الغيا االقتراح في حال عدم موافقة الشعب عميو من خالل االستفتاء و ال 

 من دستور 220يمكن عرضو مجددا عمى الشعب خالل  نفس الفترة التشريعية المادة 
  .2092 ، 210 نص المواد 2016، و لم تختمف اإلجراءات في الدستور السابق 20201

وعميو فسمطة رئيس الجميورية كبيرة في التعديل الدستوري إبتداء من المبادرة بالتعديل و 
تصويت البرلمان عميو و عرضو عمى االستفتاء الشعبي انتياء بإصداره بعد مصادقة الشعب 

 .عميو

 
 

 سمطة رئيس الجميورية في إعالن االستفتاء: المطمب الرابع
يقصد باالستفتاء الرجوع إلى الشعب ألخذ رأيو بالموافقة أو الرفض في موضوع عام سواء 

كان موضوعا قانونيا أو دستوريا أو سياسيا بصفتو صاحب السيادة و يعتبر االستفتاء وسيمة 
 ويكرس ةلممارسة الشعب لسيادتو و من مظاىر الديمقراطية و مشاركتو في القرارات اليام

وجود عالقة مباشرة بين رئيس الجميورية و الشعب و عميو فسمطة رئيس الجميورية بالمجوء 
 من 91إلى االستفتاء سمطة تقديرية يمارسيا لوحده دون غيره وىذا ما نصت عميو المادة 

يمكن لرئيس الجميورية أن يستشير ”  نصت عمى 2016 و أيضا دستور 2020دستور 
و من خاللو فإن لرئيس “ الشعب في كل قضية ذات أىمية وطنية عن طريق االستفتاء 

الجميورية السمطة الكاممة في المبادرة باالستفتاء و ال يمكن بأي سمطة ميما كانت، فيي 
سمطة متفردة لرئيس الجميورية بصفتو حامي الدستور و الساىر عمى خسن سير مؤسسات 

 .الدولة خاصة في حال قيام نزاع بين الحكومة و البرلمان
 
 

                                                           
 .2020 من دستور 216، 220 انظر لممواد 1
 .2016 من دستور 209، 210انظر لممواد 2
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 ميام رئيس الجميورية القضائية: المبحث الثالث

  إن التصور النضري لمبدأ الفصل بين السمطات و ما يترتب عميو من توزيع لمميام و كذا 
اإلختصاصات بين السمطات الثالث التشريعية و التنفيذية و القضائية ال يمكن تطبيقو كامال 

ألن العمل أوجد سبل تعاون بين مختمف السمطات لكن مسألة توزيع ىذه اإلختصاصات 
كانت دائما اشكالية تواجييا األنظمة السياسية ألنيا ترجح في الغالب كفة السمطة التنفيذية و 

عمى رأسيا رئيس الجميورية ، ىذا األخير إلى جانب اختصاصاتو التنفيذية يمارس 
اختصاصات تشريعية و كذلك اختصاصات قضائية ىذه األخيرة احتمت حيزا كبيرا من 

انشغاالت الفقو الدستوري في الجزائر من حيث تنظيميا في الدستور الجزائري ليذا جاءت 
 :دراستنا ليذا الموضوع، وسنتناول ىذا  في 

 سمطة رئيس الجميورية في التعيين في الييئات القضائية : المطمب األول/ 1:ثالثة مطالب 

 .حق إصدار العفو: المطمب الثالث/ 3ترأس المجمس األعمى لمقضاء ، : المطمب الثاني/ 2

 سمطة رئيس الجميورية في التعيين في الييئات القضائية: المطمب األول

يعين رئيس الجميورية السيما في ” عمى 2016 و 2020من دستور 92تنص المادة 
رئيس مجمس / 5الرئيس األول لممحكمة العميا، / 4....الوظائف و الميام اآلتية 

 “ القضاة/ 8،...الدولة

وتتم عمميات التعيين بمراعاة الشروط و المؤىالت المطموبة في المرشحين لمنصب القضاء 
حيث تنص 111–04وىو ما نظمو القانون العضوي المتضمن القانون األساسي لمقضاء رقم 

ان تعيين القضاة يكون بموجب مرسوم رئاسي بناء عمى اقتراح من وزير ” عمى 03المادة 

                                                           
، يتضمن القانون األساسي لمقضاء الجريدة 2004 سبتمبر 6 الموافق ل 1425 رجب 21 المؤرخ في 11–04القانون العضوي، رقم 1

 .2004 سبتمبر 8 المرخ في 57الرسمية، عدد 
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 من نفس القانون 49وفي نفس السياق المادة “ العدل و بعد مداولة المجمس األعمى لمقضاء
عمى أن التعيين في الوظائف القضائية النوعية يتم بموجب المرسوم الرئاسي و حددت 

 :الوظائف النوعية كاآلتي
رئيس المجمس /- النائب العام لدى المحكمة العميا/ - الرئيس األول لممحكة العميا - 

 القضائي

محافظ الدولة لدى مجمس /- رئيس مجمس الدولة/- نائب عام لدى المجمس القضائي- 
 الدولة

 محافظ المحكمة اإلدارية/- رئيس الحكمة اإلدارية - 

 155–66 المعدل و المتمم لألمر 08–01وبخصوص قضاة التحقيق قد نصت المادة 
 عمى أن يعين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي و تنتيي ميامو 1المتضمن اإلجراءات الجزائية

 .بنفس الشكل

بناء عمى ىذه النصوص القانونية يتجسد ضموع رئيس الجميورية بالسيطرة عمى الجياز 
القضائي من ناحية العضوية فإذا كانت التعيينات السابقة تتم باقتراح من وزير العدل ىذا 

، ىذا وقد شرعت وزارة العدل في االستشارات 2األخير معين من طرف رئيس الجميورية
بيدف مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون األساسي لمقضاء و القانون 

العضوي المتعمق بتشكيل المجمس األعمى لمقضاء و عممو و صالحياتو و قد جاء ذلك في 
 إلى الجيات القضائية العادية و اإلدارية و الييئات 2021 مارس 9مراسمة موجية يوم 

التابعة لقطاع العدالة و إلى النقابة الوطنية لمقضاة من أحل تقديم اقتراحاتيا في إطار موائمة 
القانونين العضويين المذكورين مع احكام الدستور الجديد و تيدف ىذه المراسمة لتشكيل لجنة 

                                                           
 .، المتضمن اإلجراءات الجزائية155–66 المعدل و المتمم لألمر 08–01المادة 1
، 2004–2003مفتاح حنان، رئيس الجميورية بين الدستور الجزائري و األمريكي، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، 2

 .142ص
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عمى مستوى اإلدارة المركزية تتكفل ج بدراسة المقترحات المقدمة بيدف صياغة التعديالت 
المناسبة عمى ضوء ىذه المقترحات، كما أنو يعين رئيس مجمس الدولة و الرئيس األول 

  (.2016 –2020) من الدستور 92لممحكمة العميا طبقا لممادة 
  أما بخصوص المحكمة الدستورية فيتولى رئيس الجميورية تعيين أربعة أعضاء من بينيم 

 كما يعين رئيس الجميورية رئيس 2020 من دستور 185رئيس الحكومة حسب المادة 
 المخصصة لمجمس المحاسبة و 199مجمس المحاسبة لعيدة مدتيا خمس سنوات في المادة 

أيضا يضطمع رئيس الجميورية بتعيين رئيس السمطة الوطنية لالنتخابات و أعضائيا لعيدة 
واحدة مدتيا ست سنوات غير قابمة لمتجديد و يعين رئيس الجميورية أربعة أعضاء من 

 2016 من دستور 183المجمس الدستوري من بينيم الرئيس و نائبو في المادة 

 

 

 ترأس رئيس الجميورية المجمس األعمى لمقضاء: المطمب الثاني
المجمس األعمى لمقضاء ىو الييئة العميا التي تشرف و تدير أمور القضاء ولقد نص 

 عمى تشكيمة المجمس األعمى لمقضاء خالفا لدستور 2020المؤسس الدستوري في دستور 
 وسابقو التي كانت تحيل لمقانون مسألة تحديد تشكيمة المجمس األعمى لمقضاء و قد 2016

 من 180أبقى لرئيس الجميورية سمطة ترأس المجمس األعمى لمقضاء في نص المادة 
  في الفقرة الثانية2020دستور 

كما يمكنو تكميف الرئيس األول لممحكمة “ يرأس رئيس الجميورية المجمس األعمى لمقضاء ” 
 الفقرة الثالثة، كما أنو ينتقل 180العميا برئاسة المجمس األعمى لمقضاء طبقا لنفس المادة 

ىذا اإلختصاص لرئيس الدولة بالنيابة و رئيس الدولة في حال شغور منصب رئيس 
 .الجميورية

ويعتبر إسناد رئاسة المجمس األعمى لمقضاء لرئيس الجميورية إدراكا ألىمية ىذه الييئة 
الدستورية و خطورة الميام المنوطة بيا و اعتبار رئيس الجميورية رئيسا لمسمطات الثالث 
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 من دستور 173ومن مسؤولياتو الحفاظ عمى انتظام جياز العدالة، وقد نصت المادة 
 عمى أن رئيس الجميورية لو سمطة ترأس المجمس األعمى لمقضاء و كذلك المادة 2016

الذي يرأس ىذا المجمس ىو رئيس الجميورية و 121–04الثالثة من القانون العضوي رقم 
 :ىذه الرئاسة حقيقية تمنح لمرئيس سمطات قضائية يمارسيا تتمثل في

 لألعضاء لحضور اجتماعات المجمس العادي و اإلستثنائي حسب المادة ءتوجيو استدعا/1
 .12–4 من القانون العضوي120

 10ضبط أعمال المجمس و جمساتو باالشتراك مع المكتب القائم لممجمس حسب المادة / 2
 من القانون 

 12–04 مم القانون العضوي 15لو صوت مرجح عند تساوي عدد االصوات وفقا لممادة / 3
 تغييرات عديدة 2020 فقد أجرى المؤسس الدستوري في دستور 2016وبالمقارنة مع دستور 
 فقد عمل عمى اشراك كل من رئيس المجمس الشعبي الوطني و 180من خالل نص المادة 

رئيس مجمس األمة في اختيار الشخصيات الست من خارج سمك القضاء، كل رئيس غرفة 
يختار شخصيتين و رئيس الجميورية لو سمطة اختيار شخصيتين و بذلك يكون رئيس 

 وىذا 12–04الجميورية اختار الست شخصيات المنصوص عمييا في القانون العضوي 
التنوع قد يضمن الحياد لرئيس الجميورية باعتباره اختار عضوين فقط ، باإلضافة إلى 

استبعاد وزير العدل من أعضاء المجمس األعمى لمقضاء ورفع عدد القضاة المنتخبين إلى 
 وعميو فأصبح 12–04خمسة عشر قاضيا بدال من عشرة كما نص عميو القانون العضوي 

بإمكان المجمس األعمى لمقضاء ضمان استقاللية السمطة القضائية وعدم تأثرىا بالسمطة 
 .2020التنفيذية خالفا لما كان عميو قبل دستور 

 حق إصدار العفو: المطمب الثالث
 نظام يعرف في التشريعات و القوانين عمى أنو ييدف إلى معالجة و   العفو عن العقوبة ه

بعض الحاالت التي ال يمكن لمسمطة التشريعية أو القضائية معالجتيا بعد اكتساب الحكم 
الدرجة القطعية تستوجبا إجراء موازنة بين مقتضيات العدالة و اإلنسانية و ىو اختصاص 

 ينفرد بو رئيس الجميورية 
                                                           

 المتعمق بتشكيل المجمس األعمى لمقضاء و عممو 2004 سبتمبر 6 الموافق ل1425 رجب 21 مؤرخ في 12–04قانون عضوي رقم 1
 .2004 مؤرخ في سبتمبر 57و صالحياتو، الجريدة الرسمية، العدد 
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 و عميو سنتطرق إلى ممارسة رئيس الجميورية 1وحظو و ال يمكن التنازل عنو أو تفويضو
 :االختصاص
 : تعريف حق العفو: الفرع األول

 إبداليا بعقوبة مقررة في واعفاء المحكوم عميو من تنفيذ العقوبة كميا بعضيا أ: اصطالحا
القانون أخف من العقوبة المحكوم بيا أو بالتزامات معينة وذلك بقرار من السمطة المختصة 

 . 2في األحوال المقررة قانونا
أنو منحة من ”جاء تعريف العفو عن العقوبة في القوانين الوضعية عمى : التعريف القانوني
تتمثل في أن يقيل بقرار منو المحكوم عميو بعقوبة واجبة النفاذ  (الدولة )رئيس الجميورية 

 3“ من كل ىذه العقوبة أو بعضيا أو أن يستبدل بيا عقوبة أخرى أخف مقررة قانونا 
 أنواع العفو: الفرع الثاني

ىو سمطة رئيس الجميورية في العفو عن العقوبة كميا كما لو كانت : العفو البسيط/ أ
 .نفذت فعال أو جزئيا بتخفيضيا و يصدر بقرار رئاسي يستمزم بناء عمى عرض وزير العدل

وىو يعني اسقاط الجريمة ذاتيا وما صدر فييا من أحكام و بالتالي : العفو الشامل/ ب
اسقاط الدعاوي التي تم رفعيا فييا ويصدر بقانون من البرلمان نظرا لخطورتو وىو ما نصت 

 ، وقد 2020 من دستور 139/7 وأكدتو المادة 2016 من دستور 140/7عميو المادة 
 من 91/8ُجِعمت سمطة العفو في يد رئيس الجميورية منفردا كما جاء في نص المادة 

لو حق إصدار العفو وحق تخفيض ... ”91/7 في المادة 2016 و دستور 2020دستور 
 .“ ...العقوبات و استبداليا 
 شروط إصدار العفو

                                                           
بيوش صميحة، االختصاصات القضائية لرئيس الجميورية ، طبيعتيا القانونية و اثرىا عمى دولة القانون ، رسالة لنيل شيادة دكتوراه 1

 .70، ص 1حقوق ، القانون الدستوري ، جامعة الحاج لخضر باتنة 
، 2009رجب محمد عبد اهلل العزب، العالقة بين رئاسة الدولة و القضاء، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة عين شمس، القاىرة، 2،

 .143ص
، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة عين (العفو الشامل، العفو عن العقوبة  )محمد ناجي صالح المنتصر، النظرية العامة لمعفو 3

 . 160، ص2002شمس، القاىرة، 
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يمجأ رئيس الجميورية إلى إستشارة المجمس األعمى لمقضاء غير أن اإلستشارة : اإلستشارة-
غير ممزمة لرئيس الجميورية في األخذ بمحتواىا ولكن لكي يكون قرار سميما و ضمان سير 

 من دستور 182 و أكدتو المادة 2016 دستور 175اإلجراءات لصحة صدور القرار المادة 
يبدي المجمس األعمى لمقضاء رأيا استشاريا قبميا في ممارسة رئيس ”  تنص عمى 2020

 .“ الجميورية حق العفو
إضافة الى االستشارة ، صدور مرسوم رئاسي لقرار العفو : صدور مرسوم رئاسي-

يوقع ” (2016/2020) من الدستور91الصادر من قبل رئيس الجميورية حسب نص المادة 
 رئيس الجميورية

 .“المراسيم الرئاسية 
إن ممارسة إختصاص حق العفو ىو اختصاص و سمطة متفردة لرئيس الجميورية في إطار 
السمطة السامية ممكن لو أبعاد مختمفة تعود بالسمب عمى المجتمع في حال عدم اإلستشارة 

العميقة و الفعالة لممجمس األعمى لمقضاء فقد أدى في بعض األحيان إلى تفشي ظواىر 
االجرام وسط الشباب و األطفال و انتشار األمية و البطالة و اىتزاز مكانة العدالة في 

المجتمعات لذا من االجدر اشراك الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مع وزير 
العدل حافظ األختام في التشاور و دراسة قرارات العفو و إصدار القرارات و توزيع مراسيم 

 .العفو لضمان مالئمة ىاتو القرارات الصادرة 
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 : خالصة الفصل األول

  من خالل ما تم دراستو في الفصل األول من ميام لرئيس الجميورية في الظروف العادية 
 و ما يترتب عنو من سمطات و اختصاصات 2016 و مقارنتو بدستور 2020في دستور 

يضطمع بيا اتجاه السمطات الثالث حيث يحتفظ بصفتو رأس السمطة التنفيذية و القائد 
األعمى لمقوات المسمحة و ترأس المجمس األعمى لألمن و تفوقو في السياسة الخارجية و 

 كرس منصب رئيس الحكومة في حال أسفرت 2020ترأسو مجمس الوزراء نجد أن دستور 
االنتخابات التشريعية أغمبية برلمانية أو وزير أول إذا أفرزت أغمبية رئاسية و قد تنازل رئيس 
الجميورية عن بغض سمطاتو لمبرلمان مع تضييق التشريع بأوامر ،ىذا ما يتعمق في سمطاتو 

 كما قمص دستور 202 كما قمص دستور 2016باالختصاص التشريعي مقارنة مع دستور 
 من سمطات رئيس الجميورية في االختصاص التشريعي وذلك في اختصاصاتو 2020

داخل المجمس األعمى لمقضاء مع احتفاظو بسمطاتو الكاممة في التعيين وحق اصدار العفو 
  .2016وىي نفس الميام التي وردت في دستور 

 



 
 
 
 

:الفصل  الثاني   
 مهام رئيس الجمهورية في الظروفاإلستثنائية
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 مهام رئيس الجمهورية في الظروف اإلستثنائية: الفصل الثاني
    قد تطرأ عمى الدولة ظروف إستثنائية و غير عادية تؤدي إلى تعطيل المؤسسات و 
تيديد السير العام لمدولة و تيديد  كيانيا و استمراريتيا مما يدفعيا إلى اتخاذ مواقف و 
اجراءات إستثنائية لمواجية ىذه الظروف و عمى ضوء ىذا فقد منح المؤسس الدستوري 
صالحيات و سمطات واسعة لرئيس الجميورية لمجابية ىذه الظروف الفجائية و القيام 

ثقيمة و المتمثمة في الحفاظ عمى الوحدة الوطنية و حفظ النظام العام و بميامو و ىي ميام 
حفظ السيادة الوطنية و ضمان السير العام لممؤسسات الدستورية و ىي ميام أصيمة في 

القسم الدستوري لرئيس الجميورية عند توليو السمطة في البالد، و قد نص المؤسس 
الدستوري الجزائري عمى الحاالت اإلستثنائية التي ينجم عنيا الخروج عن القواعد المشروعية 

العادية لمواجية الظروف التي أدت إلى اعالن الحاالت اإلستثنائية و المتمثمة في حالة 
الحصار و حالة الطوارئ و الحالة اإلستثنائية و حالة الحرب و حالة التعبئة العامة و كاىا 

حاالت يتم إفرازىا و اإلعالن عنيا من طرف رئيس الجميورية، ىذا األخير يتعين عميو 
التقيد بالضوابط الشكمية و الموضوعية المنصوص عمييا في الدستور لحماية الحريات و 

 ...الحقوق
 : و عميو من خالل ما تم التقدم بو سنتناول في ىذا الفصل مبحثين رئيسيين 

 دراسة المفيوم العام لنظرية الظروف اإلستثنائية: المبحث األول 
 اختصاصات رئيس الجميورية في الظروف اإلستثنائية: المبحث الثاني 
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 مفهوم نظرية الظروف اإلستثنائية: المبحث األول
 تعريف نظرية الظروف اإلستثنائية: المطلب األول 

تعتبر مشروعية القوانين قيدا عمى نشاط و تصرفات المؤسسات و اإلدارات حيث ال يمكن 
القيام بأي نشاط إال في الحدود الموضحة قانونيا و عمى النحو الذي يحقق المصمحة العامة 
و بذلك تعتبر الدولة دولة قانون ، و مخالفة القانون يبكل تصرفاتيا و عميو ىناك استثناءات 
يصعب خاللو تطبيق مبدأ المشروعية خصوصا في أوقات األزمات لذا يوجد في أغمب دول 

 أو ما يعرف 1 العاديةرالعالم و منيا الجزائر أقرت بتوسيع مبدأ المشروعية في الظروف غي
بنظرية الضرورة أو ما يسمى أيضا بمسمى السمطات الواسعة لإلدارة و في الدستور الجزائري 

 من دستور 102–97نجد أن المؤسس الدستوري نص عمى الحاالت اإلستثنائية في المواد 
 من خالل منح رئيس الجميورية العديد من اإلختصاصات لمواجية الظروف الغير 2020

عادية في البالد، عمما أنو لم يصدر بعد القانون العضوي الذي ينظم حالتي الحصار و 
 قبل التعديل و أكدت عميو جميع 1996 من دستور 92الطوارئ التي أشارت لو المادة 
 :و عميو 2التعديالت الدستورية الالحقة 

 المقصود بنظرية الظروف اإلستثنائية: الفرع األول
   يقصد بنظرية الظروف اإلستثنائية أن بعض اإلجراءات و األعمال االدارية التي تعتبر 

غير مشروعة في الظروف الطبيعية و العادية تأخذ الصبغة الشرعية و تصبح مشروعة في 
 ، و 3الظروف اإلستثنائية إذا كانت ضرورية لحفظ النظام العام أو دوام سير المرافق العامة

يترتب عمى قيام ىذه الحاالت اإلستثنائية الترخيص لمسمطات باتخاذ اإلجراءات اإلستثنائية 

                                                           
 من دستور الجميورية 16، المادة 2014 و المعدل 2012 نوفمبر 30 من دستور جميورية مصر العربية، الصادر في 154المادة 1

 .2008و تعديالتو إلى غاية 1958 اكتوبر 14الفرنسية الخامسة، الصادر في 
 38 بسكيكدة ، ص1955 اوت 20، كمية الحقوق جامعة 2020احسن غربي ، لمحاالت االستثنائية في ظل التعديل الدستوري . د2
احسن .، د51، ص1956ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، مصر، 3

 .39غربي ، المرجع السابق ، ص 



39 
 

لحماية الدولة و مؤسساتيا و النظام العام فييا و ذلك عمى حساب الحقوق و الحريات 
 .1الفردية و الجماعية 

 
 شروط تطبيق النظرية : الفرع الثاني

لقد مارس القضاء االداري المقارن  دورا ميما في تحديد معالم نظرية الظروف اإلستثنائية و 
وضع شروط االستفادة منيا كما راقب اإلدارة في استخدام صالحياتيا اإلستثنائية حماية 

 : و تتمثل ىذه الشروط في 2لحقوق األفراد و حرياتيم األساسية 
وجود ظرف استثنائي ييدد الظرف العام في الدولة و ضمان سير المرافق العامة فييا - 

سواء كان الظرف طبيعي مثل الزالزل أو البراكين أو من صنيع اإلنسان مثل عصيان أو 
 .حرب أو أعمال تخريب 

عدم قدرة السمطة من أداء وظيفتيا بصالحيتيا المشروعة في الظرف العادي فتمجأ - 
 .الستخدام سمطاتيا اإلستثنائية لمواجية الظرف اإلستثنائي 

اإلستثنائية في .  التقيد بالمدة المحددة قانونا في الظرف اإلستثنائي أي إستخدام سمطاتيا- 
 المشروعية اإلستثنائية نمدة الظرف اإلستثنائي فقط فال يجوز اإلستمرار في االستفادة م

 .لمدة تزيد عن مدة الظرف اإلستثنائي
أن يكون اإلجراء المتخذ متوازيا مع خطورة الظرف اإلستثنائي و في حدود ما يقتضي - 

 .3مواجية ىذا الظرف اإلستثنائي 

 تطبيقنظرية الظروف االستثنائية في الجزائر: المطلب الثاني
لقد عرفت الجزائر منذ اإلستقالل العديد من التطبيقات لمظروف اإلستثنائية نظرا لألزمات 

السياسية و الفراغات الدستورية التي تخممت النظام السياسي و في المقابل نجد أن فمرة 
الظروف اإلستثنائية قذ استخدميا المشرع الجزائري من خالل إعتماد نظرية الضرورة 

                                                           
تقيد الحقوق و الحريات العامة في ظل حالتي الطوارئ و الحصار في النظام القانوني الجزائري، مجمة االستاذ الباحث رضية برايكل، 1

 .715، ص2018لمدراسات القانونية و السياسية، المجمد الثاني، العدد العاشر 
 .39احسن غربي ، المرجع السابق، ص  . د2
 .58–57، ص 1985ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، مصر، 3
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 فقد 1القانونية و ىي عدم تحديد اختصاصات السمطة التنفيذية مسبقا في ىذه األوضاع 
 في 1963أقرت الدساتير الجزائرية السمطات اإلستثنائية لرئيس الجميورية إبتداء من دستور 

 الذي منح لرئيس الجميورية السمطات الكافية لمواجية كل ما يمكنو مس كيان 59المادة 
 الذي تناول فييا إختصاصات السمطة التنفيذية من خالل خمس 1976الدولة مرورا بدستور 

التي تنظم الحاالت اإلستثنائية  (91–89) في مواد من 1989مواد ىي نفسيا أكدىا دستور 
التي احتفظ فييا المؤسس  (97–91)مع إضافة بعض الشروط الشكمية و كذلك المواد من 

 07 المعدل في 1996من دستور  (110–105)و قد نظمت المواد من 2بنفس األحكام
 اإلختصاصات التي يمارسيا رئيس الجميورية في الظروف اإلستثنائية و 2016مارس 

 صالحيات ال محدودة لمواجية الظرف 2016 من التعديل الدستوري 105خولت المادة 
 حيث تم منح رئيس 102 الى 97 من خالل مواده من 2020اإلستثنائي وصوال إلى دستور 

الجميورية صالحيات واسعة و سمطات إستثنائية لمواجية الظروف غير العادية و األوضاع 
اإلستثنائية و ذلك باتخاذ اإلجراءات الضرورية لمحفاظ عمى اإلستقالل الوطني و السالمة 
الترابية و المؤسسات الدستورية ، و ممارسة سمطات مطمقة بصفتو القائد األعمى لمبالد ، 
حيث يجمع بين السمطات الثالث بين يديو فيصبح قاضيا و منفذا و مشرعا و قد شيدت 
الجزائر في التسعينات ىذا و حاالت إستثنائية حيث تم إعالن حالتي الحصار و الطوارئ 

و ذلك بسبب أعمال تخريب و حاالت اضطراب عطمت سير  (1992–1991)مرات عدة 
النظام العام داخل الدولة إلى جانب حالتي الطوارئ و الحصار فقد منح المؤسس الدستوري 

لرئيس الجميورية اختصاصات أىرى في الظروف اإلستثنائية تتمثل في إعالن الحالة 
 .اإلستثنائية و حالة الحرب و التعبئة العامة

 

  

                                                           
 .59كيينة حربي و حياة زرقط ، المرجع السابق ، ص 1
 .267بوشعير السعيد، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، المرجع السابق، ص2
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 الظروف اإلستثنائيةاختصاصات رئيس الجمهورية في : المبحث الثاني

حالتي الحصار و : تتمثل اختصاصات رئيس الجميورية في الظروف اإلستثنائية في إعالن 
 .الطوارئ ، الحالة اإلستثنائية ، خالة الحرب و التعبئة العامة

سوف نتطرق إلى دراسة ىذه الحاالت باالعتماد عمى نصوص المواد المدرجة في دستور 
 إلى 105 مواد 2016 و أيضا ما يقابميا في التعديل الدستوري 102 إلى 97 من 2020
 :  المتضمنة لتنظيم الحاالت اإلستثنائية في الجزائر و تتمثل في109

 حالتي الحصار و الطوارئ: المطلب األول
تعرض الدولة إلى تيديد و خطر يؤدي إلى ضرورة تطبيق نظرية  الظروف اإلستثنائية   إن 

 و التي يقصد بيا نظاما استثنائيا يتم إعالنو 1في صورة إعالن حالة الطوارئ أو الحصار
لدفع الخطر الذي ألم بالبالد حيث يتم في ىذه الحالة تقييد الحقوق و الحريات متى كان 

 ، و قد نص المؤسس الدستوري عمى الحالتين في 2ىناك مساس باألمن و النظام العام 
 و قد منح 2016 من التعديل الدستوري 105 و تقابميا المادة 2020 من دستور 97المادة 

المؤسس الدستوري ميمة إلعالن حالتي الحصار و الطوارئ لرئيس الجميورية دون غيره 
أنو يقرر رئيس الجميورية إذا دعت ” عمى 2020 من دستور 97حيث تنص المادة 

 3 2016 من دستور 105و ذكرتيا المادة “ ..الضرورة الممحة حالة الطوارئ أو الحصار
  .2020 التي قدرت بثالثين يوما في دستور ةدون تحديد المد

ال يمكن لرئيس الجميورية تفويض ىذه الصالحية لموزير األول أو رئيس الحكومة حسب 
 أو ما يقابميا في دستور 2020 الفقرة الثالثة من دستور 93الحالة بناء عمى نص المادة 

 الفقرة الثانية و ىذا باعتبار أن السمطات الواسعة لرئيس 101 من خالل المادة 2016
الجميورية في تقرير الحاالت اإلستثنائية و منيا حالتي الحصار و الطوارئ لكونو المسؤول 

األول في البالد و المكمف بحماية الدستور و الحقوق و الحريات كما أنو يتولى الجانب 
األمني باعتباره القائد األعمى لمقوات المسمحة و توليو لميمة الدفاع الوطني، و يتم اإلعالن 

                                                           
جورج قوديل، بيار دلقولقيو ، القانون االداري، الجزء الثاني، الطبعة األولى، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسات الجامعية 1

 .419، ص2008لمدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 
 .40أحسن غربي ، المرجع السابق ، ص. د2
  .105 المادة 2016الدستور الجزائري 3
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 خطر ل دون تحديد مقصدىا مثةعن حالتي الحصار و الطوارئ إذا دعت الضرورة الممح
المتضمن 1 44–92داىم أو اضطرابات تيدد النظام العام فإنو استنادا إلى المرسوم الرئاسي 

 : إعالن حالتي الحصار و الطوارئ نجده استند إلى األسباب التالية 
 .المساس الخطير و المستمر لمنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني-
التيديدات التي تستيدف استقرار المؤسسات و المساس الخطير و المتكرر بأمن - 

 .المواطنين و السمم المدني
نظرا لخطورة إعالن حالتي الحصار و الطوارئ عمى الحقوق و الحريات :   من حيث الشكل

 97الفردية و العامة يجب احترام الشروط الشكمية التي أقرىا الدستور و ما تتضمنو المادة 
 :  و تتمثل في2020من الدستور الجديد 

اجتماع المجمس األعمى لألمن الذي يرأسو رئيس الجميورية لدراسة القضايا األمنية و - 
 .إبداء اآلراء

 .إستشارة رئيس الجميورية لمجمس األمة -
 .إستشارة رئيس الجميورية لرئيس المجمس الشعبي الوطني- 
 .إستشارة رئيس الجميورية لموزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة- 
 .إستشارة رئيس الجميورية لرئيس المحكمة الدستورية- 
مدة إعالن حالة الطوارئ أو الحصار بثالثين يوما و ال يمكن أن تزيد باعتبار حالة - 

الطوارئ أو الحصار إجراء مؤقت استثنائي ينتيي بانقضاء المدة أو السبب المؤدي إلعالن 
 .الحالة 

صدور مرسوم رئاسي يتضمن إعالن حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معمومة ال تزيد عن - 
 .ثالثين يوما

 شروط يتوجب عمى رئيس الجميورية 2016 من التعديل الدستوري 105كما أوردت المادة 
تحديد المدة باإلضافة إلى ضرورة اجتماع مجمس : إلعالن حالة الطوارئ أو الحصار منيا 

رئيس المجمس الشعبي الوطني و رئيس  )األمن وجوب إستشارة رؤساء المؤسسات الدستورية 
، حيث كانت المدة قبل دستور  (مجمس األمة و الوزير األول و رئيس المجمس الدستوري

 غير محددة و إنما تقيد بمرسوم رئاسي معمن لكل حالة و ال يمكن تمديد حالة 2020
                                                           

  .1992 فبراير 09 المتضمن إعالن حالة الطوارئ، مؤرخ في 22–92المرسوم الرئاسي 1
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الطوارئ أو الحصار إال بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيو المجتمعتين معا و ىنا يصبح 
البرلمان شريكا إلى جانب رئيس الجميورية في إقرار الحالتين إن تحديد مدة إعالن حالة 

الطوارئ أو الحصار يعتبر ضمانة ىامة لحماية الحقوق و الحريات التي تتأثر بإعالن حالة 
 الطوارئ أو الحصار

 اإلستثنائيةالحالة : المطلب الثاني

والنظام العام مما يدفع رئيس الجميورية و بصفتو القائد   إن تزايد التيديد عمى أمن الدولة 
األول لمبالد و حامي الدستور و المؤسسات الدستورية في الدولة إلى إعالن الحالة 

اإلستثنائية، ىذه األخيرة اكثر خطورة من حالتي الحصار و الطوارئ باعتبار الضرورة 
الممحة أكبر و تؤدي إلى خطر ييدد المؤسسات الدستورية في البالد و إستقالليتيا ، وبذلك 

 :سنتناول في ىذا المطمب
 :إختصاص رئيس الجمهورية في إعالن الحالة اإلستثنائية: الفرع األول

 عمى الحالة اإلستثنائية باعتبارىا من الظروف اإلستثنائية 2020   لقد أكد الدستور الجديد 
 فقد نص المؤسس الدستوري عمى 2016في البالد و تأكيدا لما ورد في التعديل الدستوري 

 عمى تنظيم الحالة اإلستثنائية من حيث 2020 من دستور 98الحالة اإلستثنائية في المادة 
جية اإلختصاص و شروط اجراءىا حيث تعتبر رئيس الجميورية السمطة في إعالن الحالة 

 ، 107 في محتوى المادة 2016اإلستثنائية و أيضا نفس المضمون في التعديل الدستوري 
إذ يممك رئيس الجميورية سمطة تقريرية بإعالنيا إذا توافرت أسباب إعالميا أو استبعادىا إذا 

 من 107 و تقابميا المادة 2020 من دستور 98لم تتحقق أسبابيا حيث تنص المادتين 
، أن اإلعالن “ ...يقرر رئيس الجميورية الحالة اإلستثنائية إذا كانت” بعبارة 2016دستور 

عن الحالة اإلستثنائية من طرف رئيس الجميورية يأتي بوجود خطر ييدد سير المؤسسات 
الدستورية أو استقالل الدولة و سالمة ترابيا و يأتي اإلعالن بعد إستشارة المجمس األعمى 

 .لألمن و مجمس الوزراء الذين يرأسيما رئيس الجميورية
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 : شروط إعالن الحالة اإلستثنائية: الفرع الثاني
  يمكن لرئيس الجميورية اإلعالن أو تقرير الحالة اإلستثنائية بمرسوم رئاسي بناء عمى 

 من دستور 98و بتوفير الشروط التي حددتيا المادة 1السمطة التقديرية لرئيس الجميورية
 من دستور 98، فقد تضمنت المادة 2016 من التعديل الدستوري 107 و المادة 2020
 :  عمى الشروط التالية2020

 إستشارة رئيس مجمس األمة- 
 إستشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني- 
 إستشارة رئيس المحكمة الدستورية- 
 االستماع الى المجمس األعمى لألمن- 
 االستماع إلى مجمس الوزراء- 
 توحيو رئيس الجميورية خطابا إلى األمة- 
 اجتماع البرلمان وجوبا- 
تعمن الحالة اإلستثنائية لمدة ستين يوما و يمكن أن تقل المدة عن ستين يوما و ال يمكن - 

 زيادتيا 
 : فقد نصت عمى الشروط2016 من التعديل الدستوري 107و حسب المادة 

 إستشارة المجمس الدستوري- 
 االستماع لممجمس األعمى لألمن- 
 االستماع لمجمس الوزراء- 
 إستشارة رئيسي غرفتي البرلمان- 

 و إنما كانت مفتوحة اآلجال فيي 2020وقد كانت المدة غير مجددة قبل صدور دستور 
 فأصبحت المدة 2020مرتبطة بزوال الظرف المؤدي إلى اعالنيا أما في الدستور الحالي 

                                                           
  .22، ص2009محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات االدارية ، دار العموم لمنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، 1
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محددة و يتعين لتمديد مدة الحالة اإلستثنائية حصول رئيس الجميورية عمى موافقة أغمبية 
 .أعضاء البرلمان بغرفتيو المجتمعتين معا 

 حالة الحرب و التعبئة العامة: المطلب الثالث
  تعتبر حالة الحرب من الظروف اإلستثنائية التي تواجو الدول و يقصد بيا الحالة الحاسمة 

التي تكون أشد من الحالة اإلستثنائية و يتبدى في عدم االقتصار عمى أن تكون البالد ميددة 
 ،أما حالة التعبئة العامة فيي حالة متقدمة و سابقة 1لميثاق األمم المتحدة... بخطر دائم

 من التعديل الدستوري 110 و 109 و 108 وقد نصت المواد 2عمى حالة إعالن الحرب
 من 101و 100و 99 عمى حالة التعبئة العامة و حالة الحرب و أكدتيا المواد 2016
 2020دستور 

 :بناء عميو سندرس حالة التعبئة العامة وحالة الحرب وفقا لممواد المذكورة أعاله
 اإلعالن عن حالة التعبئة العامة أو حالة الحرب: الفرع األول

يقرر رئيس الجميورية التعبئة العامة و ىي سمطة أقرىا الدستور الجزائري حسب نص 
 كما أنو 2016 من التعديل الدستوري 108 وتقابميا المادة 2020 من دستور 99المادة

 إذا توفرت أسبا و شروط حالة 2020 من دستور 100يعمن حالة الحرب حسب نص المادة 
يعمن رئيس الجميورية ....إذا وقع عدوان فعمي ”الحرب حيث تنص عمى 

 في نص المادة 2016مؤكدة لما جاء في التعديل الدستوري “ المحكمة الدستورية ....الحرب
، ىذا وقد حددت ىذه المواد سبب إعالن الحرب و المتمثل في حالة وقوع عدوان فعمي 109

عمى البالد أو كان العدوان وشيك الوقوع و ذلك وفق الترتيبات المالئمة لميثاق األمم 
 .المتحدة

                                                           
ابراىيم يامة، لوائح الضبط االداري بين الحفاظ عمى النظام العام و ضمان الحريات العامة، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في 1

  .202، ص2015–2014القانون العام ، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة ابي بكر بمقايد ، تممسان، 
موساوي فاطمة ،  الصالحياتاالستثنائية لرئيس الجميورية الجزائرية ، مجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانونية و السياسية، العدد .  ا2

 . 108 ، جامعة محمد بوضياف المسيمة ، ص 2016األول مارس 
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 اجراءات إعالن حالة التعبئة العامة و حالة الحرب: الفرع الثاني
يتعين لتقرير خالة التعبئة العامة و إعالن حالة الحرب احترام اإلجراءات الدستورية من 

 :خالل ما نصت عميو المواد التي تنظم إقرار الحالتين وتتمثل في
 و 99 في مادتو 2020من خالل ما تضمنو الدستور الجديد : شروط خالة التعبئة العامة

 :  فيحب عمى رئيس الجميورية2016 من التعديل الدستوري 108تأكيد لمضمون المادة 
 االستماع إلى مجمس الوزراء/ 1
 االستماع إلى المجمس األعمى لألمن/ 2
 استشارة مجمس األمة/ 3
 إستشارة المجمس الشعبي الوطني/ 4

أما الشروط التي يتطمبيا إعالن رئيس الجميورية لحالة الخرب فيي تتمثل في اإلجراءات 
 :  تواليا من خالل2016 و 2020 من دستوري 109 و 100المنصوصة في المواد 

 اجتماع مجمس الوزراء و الذي يرأسو رئيس الجميورية- 
إستشارة رئيس مجمس األمة و رئيس المجمس الشعبي الوطني و رئيس المحكمة الدستورية - 
 ( 2020دستور  )

 اجتماع البرلمان وجوبا- 
 توجيو رئيس الجميورية خطابا لألمة يعمميا بالوضع- 

 اآلثار المترتبة عن إعالن حالة الحرب: الفرع الثالث
 2020   يترتب عن إعالن حالة الحرب العديد من اآلثار التي حددىا الدستور الجزائري 

 من التعديل الدستوري 110 و التي أكدت عمى ما جاء في المادة 101من خالل المادة 
 : و تتمثل ىذه االثار في ما يمي 2016
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الحرب و إن كان البعض يرى أن إيقاف العمل توقيف العمل بالدستور طيمة فترة - 
بالدستور يشمل بعض النصوص فقط من أجل درء الظرف اإلستثنائي المتمثل في حالة 

 .1الحرب
تجميع السمطات الثالث في يد رئيس الجميورية حيث يصنع ىو السمطة التنفيذية و - 

 التشريعية و القضائية 
 تمديد العيدة وجوبا إذا تصادفت مع انتياءىا الى غاية نياية الحرب- 
رئيس الدولة يتولى في حال شغور منصب رئيس الجميورية نفس الصالحيات الدستورية - 

 .لرئيس الجميورية خالل مدة الحرب  
ال تخضع القرارات المتخذة من السمطات المختصة لرقابة القضاء أثناء الحرب ألن وجود - 

الدولة معرض لمخطر ما يعني المحافظة عمى الدول سابقة عمى القانون و اذا لزم األمر ذلك 
خرق القانون غير أنو يرى جانب من الفقو أن القضاء يمكنو مراقبة مدى توافر العناصر 

  .2المؤدية إلى اعالن ىذه الحالة
 

 

 

 

                                                           
، 01، العدد 12نجاح غربي، تمكين الحقوق في إطار الحدود التي ترسميا الدولة في الظروف اإلستثنائية، مجمة المفكر، المجمد 1

 .469، ص2017جانفي 
عيد مسعود الجبيني ، القضاء االداري و تطبيقاتو في المممكة العربية السعودية، الطبعة األولى، مطابع المجد التجارية، الرياض، . د2

  .33، ص1984
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 : خالصة الفصل الثاني

أن الحاالت اإلستثنائية نتيجة الظروف الغير عادية التي تمر بيا البالد تستدعي اجراءات 
 خاصة

فقد منح المؤسس الدستوري العديد من الصالحيات و السمطات لرئيس الجميورية بيدف 
المحافظة عمى مؤسسات الدولة و استقالىا و النظام العام و األمن و التي تتمثل في إعالن 

الحاالت التي تقتضييا الظروف اإلستثنائية من حالة الحصار إلى حالة الطوارئ و الحالة 
اإلستثنائية و حالة التعبئة العامة و أخيرا حالة الحرب وىي حاالت تضمنيا التعديل 

 مع ادراج بعض القيود الموضوعية و الشكمية غير أنو تم تضييق ىذه 2016الدستوري 
 و تقييد السمطات بشكل أكبر من خالل ادراج شرط المدة 2020القيود أكثر في دستور 

المحددة بثالثين يوما في حالتي الحصار و الطوارئ و ستون يوما في الحالة اإلستثنائية و 
تقييد تمديد مدة إعالن الحالة اإلستثنائية و كذلك عرض قرارات رئيس الجميورية في 

الحاالت اإلستثنائية عمى المحكمة الدستورية و ذلك لحماية حقوق و حريات األفراد في 
 .الظروف اإلستثنائية التي طرأت عمى البالد 

 



 

                                الخــــــاتمـــــة
من خالل ما تم التطرق إليو في دراستنا البسيطة لميام رئيس الجميورية و سمطاتو التي أقرىا 

 نمخص في ختام 2016 و ما طرأ عميو من تغييرات عن سابقو دستور 2020الدستور الجديد 
 2016 و دستور 2020موضوعنا إلى أن النظام السياسي الذي يسود الجزائر وعمى ضوء دستور 

ىو نظام شبو رئاسي من خالل اتساع سمطات و ميام رئيس الجميورية التي أقرىا لو المؤسس 
الدستوري الجزائري و يضطمع بيا في الظروف العادية لمبالد و ما يطرأ عمى البالد من ظروف 
إستثنائية ، فيو يخمص بييمنة واسعة عمى النظام السياسي فباعتباره رأس السمطة التنفيذية و ما 

يصدر عنيا من سمطات و ميام كبرى تخول لو قيادة القوات المسمحة و توجيو السياسة الخارجية 
و رئاسة مجمس الوزراء ولو اختصاصات ىامة في التعيينات و انياء الميام و المصادقة عمى 

المراسيم كما و يختص ببعض السمطات التشريعية و القضائية بصفتو صاحب السمطة السيادية و 
من إصدار لمعفو و رئاسة المجمس األعمى لمقضاء و لو الحق في المجوء ةممارسا لمسمطة السامي

 ...لالستفتاء في المسائل اليامة 
باإلضافة لسمطاتو في الظروف اإلستثنائية انطالقا من حالة الحصار و الطوارئ و الحالة 

اإلستثنائية و حالة التعبئة العامة وصوال إلى حالة الحرب التي تعتبر اخطر الحاالت التي قد 
تواجو رئيس الجميورية و تستدعي إيقاف العمل بالدستور و تنفرد الرئيس بالسمطات الثالث مما 

يعني مسؤولية كبرى مع إمكانية تأثر الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، و رغم ذلك فإن 
السمطة التقديرية ليذه الحاالت في يد رئيس الجميورية و عمى الرغم من السمطات الواسعة التي 

 إال أن المؤسس قيد و ضيق بعض الميام 2016 من خالليا ما أورده دستور 2020اكد دستور 
من خالل ادراج مادة تعيين الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة حسب األغمبية التي 
تفرز عنيا االنتخابات التشريعية و تقييد العيدة إلى مرتين في مادة صماء و تنازل عن بعض 

التعيينات المدنية لموزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و تنازل عن بعض اختصاصاتو 
لمبرلمان مع تضييق التشريع بأوامر و كذا تقييد المجمس األعمى لمقضاء بعيدا عن ترأسو لممجمس 
و كذا تقييد إعالنو حالة الطوارئ و الحصار و الحالة اإلستثنائية و حالة الحرب من خالل شرط 



 

المدة المحددة بثالثين يوما في حالتي الحصار و الطوارئ و ستون يوما في الحالة اإلستثنائية و 
 .تقييده مدة إعالن الحالة اإلستثنائية و كذا عرض القرارات عمى المحكمة الدستورية 

إن المؤسس الدستوري حاول من خالل ىذه التغييرات الحد من تغول رئيس الجميورية و تجسيد 
وحماية الحقوق و ...  لمبرلمان و القضاء رمبدأ الفصل ببن السمطات ومنح استقاللية اكث

 ..الحريات
   و أخيرا فإن التوفيق و السداد من اهلل سبحانو و تعالى و ما عمينا إال السعي و البحث و ما 

 ...نحن إال بشر نخطئ أكثر مما نصيب و قد حاولنا عمى قدر المستطاع و اهلل ولي التوفيق 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

  المصادر و المراجع
 

 
 
 
 



 

   قائمة المصادر و المراجع
 النصوص القانونية:  أوال

 :الدساتير/1
 تتضمن نص الدستور 1963 سبتمبر 10 الصادرة بتاريخ 64الجريدة الرسمية عدد  -1

 1963الجزائري 
 تتضمن نص الدستور 1976 نوفمبر 22 الصادرة بتاريخ 94الجريدة الرسمية عدد  -2

 1976الجزائري 
 تتضمن نص الدستور 1989 مارس 01 الصادرة بتاريخ 09الجريدة الرسمية عدد  -3

  1989 فيفري 23الجزائري ل
 تتضمن نص التعديل الدستوري 1996 سبتمبر 08 المؤرخة في 76الجريدة الرسمية عدد  -4

  الجزائري1996 نوفمبر 28
 المتضمن التعديل الدستوري الجريدة 2016 مارس 06 المؤرخ في 01 / 16القانون رقم  -5

 2016مارس  07  المؤرخة في14الرسمية رقم 
 المتعمق باصدار التعديل 2020 ديسمبر 30 المؤرخ في 20 / 442المرسوم الرئاسي  -6

 2020 ديسمبر 30 الصادرة بتاريخ 82الدستوري الجريدة الرسمية عدد 
 :القوانين العضوية /2 

، 2004 سبتمبر 06 الموافق ل 1425 رجب 21 المؤرخ في 12–04القانون العضوي  -1
 08، المؤرخ في 57المتعمق بتشكيل المجمس األعمى لمقضاء، الجريدة الرسمية ، عدد 

 .2008سبتمبر 
 سبتمبر، يتضمن 6 الموافق ل1425 رجب 21 المؤرخ في 11–04القانون العضوي  -2

 .القانون األساسي لمقضاء
، المتضمن التعديل الدستوري، 2008 نوفمبر 05 المؤرخ في 19–08القانون العضوي  -3

 .2008 نوفمبر 16 المؤرخة في 63الجريدة الرسمية، عدد 



 

، 2001 يونيو سنة 26 الموافق ل1422 ربيع الثاني 04 المؤرخ في 08–01قانون رقم  -4
  1966 يونيو سنة 08 الموافق ل1386 صفر 18 المؤرخ في 155–66يعدل األمر رقم 

 34–2001و المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية رقم 
 المتضمن إعالن حالة الطوارئ 1992 فبراير 09المؤرخ في 44–92المرسوم الرئاسي  -5

 09/02/1992 الصادرة بتاريخ 10الجريدة الرسمية عدد 
 الكتب : ثانيا 

سميمان طماوي محمد ، النظرية العامة لمقرارات االدارية، دار الفكر العربي ، القاىرة  -
1976. 

عبد اهلل بوقفة ، أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري، دار اليومة لمطباعة  -
 2005و النشر، الجزائر، 

عبد اهلل بوقفة ، القانون الدولي المعاصر و القانون الدستوري ، دار اليدى لمطباعة و  -
 2012النشر و التوزيع ، الجزائر، 

بمحاج صالح ، السمطة التشريعية و مكانتيا في النظام السياسي ، الطبعة الثانية ، مؤسسة  -
 2012الطباعة الشعبية لمجيش ، الجزائر ، 

عز الدين البغدادي ، االختصاص الدستوري لكل من رئيس الجميورية و رئيس الحكومة ،  -
 2009الطبعة األولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، 

بوشعير سعيد ، النظام السياسي الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار اليدى لمطباعة و النشر و  -
 1993التوزيع ، عين مميمة ، الجزائر ، 

 ، دار بمقيس 2009مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، طبعة  -
 لمنشر، الدار البيضاء ، الجزائر

محمد الصغير بعمي ، دروس في المؤسسات االدارية، منشورات جامعة باجي مختار ،  -
 عنابة

 2001رمزي طو ، الشاعر ، القانون الدستوري، الرسالة الدولية لمطباعة ، القاىرة ،  -



 

محمد رفعت عبد الوىاب ، حسين عثمان ، النظم السياسية ، دار المطبوعات الجامعية ،  -
 2011االسكندرية ، 

دون نشر مكان  )محمد الشافعي بوراس ، النظام الدستوري المصري في العيد الجميوري  -
  2010–2005،  (النشر 

 28خرباشي عقيمة ، العالقة الوطنية بين الحكومة و البرلمان بعد التعديل الدستوري  -
  ، دار الخمدونية ، الجزائر1996نوفمبر 

ماجد راغب الحمو ، القضاء االداري ، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية ،  -
 1956االسكندرية ، مصر ، 

 1985. ماجد راغب الحمو ، القضاء االداري ، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية -
جورج قوديل ، بيار دلقولقيو ، القانون االداري ، الجزء الثاني ، الطبعة األولى ، ترجمة  -

منصور القاضي ، مجد المؤسسات الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان 
 ،2008  
محمد الصغير بعمي ، الوسيط في المنازعات االدارية ، دار العموم لمنشر و التوزيع ،  -

 2009عنابة، الجزائر ، 
عيد مسعود الجبيني ، القضاء االداري و تطبيقاتو في المممكة ج العربية السعودية ، . د -

 1984الطبعة األولى ، مطابع المجد التجارية ، الرياض ، 
 الرسائل الجامعية : ثالثا 
فقير محمد ، عالقة رئيس الجميورية بالوزير األول في النظامين المصري و الجزائري ،  -

 رة ، بومرداسڨدراسة مقارنة ، مذكرة ماجيستير ، جامعة أحمد بو
منيرة بمورغي ، المركز القانوني لرئيس الجميورية في الجزائر، بعد التعديل الدستوري لسنة  -

  و أثره عمى النظام السياسي1996
مفتاح حنان ، رئيس الجميورية بين الدستورين الجزائري و األمريكي ، دراسة مقارنة ،  -

 2004–2003مذكرة ماجيستير، جامعة باتنة ، 



 

ابراىيم يامة ، لوائح الضبط االداري بين الحفاظ عمى النظام العام و ضمان الحريات  -
العامة ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون العام ، كمية الحقوق و العموم 

 2015–2014السياسية ، جامعة بكر بمقايد ، تممسان ، 
بيوش صميحة ، االختصاصات القضائية لرئيس الجميورية ، طبيعتيا القانونية و أثرىا  -

عمى الدولة ، رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم القانونية ، تخصص قانون 
 2016 / 2015السنة الجامعية  دستوري ،

حياة زرقط و كيينة حربي ، مذكرة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر حقوق تخصص  -
دولة و مؤسسات، صالحيات رئيس الجميورية في النظامين الدستوريين الجزائري و 

 2017–2016المصري، السنة الجامعية 
العالقة بين رئاسة الدولة و القضاء ، رسالة دكتوراه ، كمية : رجب محمد عبد اهلل العزب  -

 2009الحقوق، جامعة عين شمس ، القاىرة ، 
، رسالة  (العفو الشامل ،العفو عن العقوبة  )محمد ناجي المنتصر ، النظرية العامة لمعفو  -

 2002دكتوراه ، كمية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاىرة ، 
 المقاالت : رابعا 
رضية برايكل ، تقيد الحقوق والحريات العامة في ظل حالتي الطوارئ و الحصار في  -

النظام ، القانون الجزائري ، مجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانونية و السياسية ، المجمد 
 2018الثاني ، العدد العاشر ، 

نجاح غربي ، تمكين الحقوق في إطار الحدود التي ترسميا الدولة في الظروف اإلستثنائية  -
  2017 ، جانفي ، 01 ، العدد 12، مجمة المفكر ، المجمد 

ظريف قدور ،التعديل الدستوري في الجزائر بين السمطة التنفيذية و محدودية دور . د -
 2السمطة التشريعية ،     جامعة لمين دباغين ، سطيف 

 ، سكيكدة ، الحاالت اإلستثنائية في ظل 1955 اوت 20أحسن غربي ، جامعة . د -
 2020التعديل الدستوري لسنة 



 

موساوي فاطمة ، جامعة محمد بوضياف ، المسيمة ، الصالحيات اإلستثنائية لرئيس . أ -
  2016الجميورية الجزائري ، العدد األول مارس 

 من الدستور ، 124مراد بدران ، االختصاص التشريعي لرئيس الجميورية بمقتضى المادة  -
 2 ، العدد 10النظام القانوني لألوامر ، مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة ، الجزائر ، المجمد 

 ،2000 
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 قائمــــة المحتويـــــات
  



 

 رقــم الصفحــــة            العــــــنـــــــــــــــــــــــوان
  شكر و عرفـــان

  اإلىــــداء

  المقدمــــة

 مهام رئيس الجمهورية في الظروف                                  :  الفصل األول
                      العادية

09 

 10 الميام التنفيذية لرئيس الجميورية: المبحث األول

 10 سمطة رئيس الجميورية في التعيين و العزل: المطمب األول

 تعيين الوزير األول و أعضاء الحكومة : الفرع األول
                   و إنياء مياميم

11 

 13 ميام تعيين الموظفين: الفرع الثاني

 14 رئاسة مجمس الوزراء : المطمب الثاني

 15 ممارسة رئيس الجميورية لمسمطة التنظيمية: المطمب الثالث

 15 مدلول السمطة التنظيمية: الفرع األول

 16 ممارسة السمطة التنظيمية المستقمة: الفرع الثاني

 قيادة رئيس الجميورية الدفاع: المطمب الرابع
                     و الشؤون الخارجية

17 

 18 قيادة رئيس الجميورية لمدفاع: الفرع األول

 19 قيادة رئيس الجميورية لمشؤون الخارجية: الفرع الثاني

 السمطات و الميام التشريعية لرئيس: المبحث الثاني
                        الجميورية

22 



 

 22 سمطات رئيس الجميورية في مجال التشريع: المطمب األول

 22 سمطة المبادرة بالتشريع: الفرع األول

 انفراد رئيس الجميورية بالتشريع عن طريق: الفرع الثاني
 األوامر

23 

 23 سمطة رئيس الجميورية في إصدار القوانين: الفرع الثالث

 تعميق النص التشريعي بموجب طمب إجراء :  الفرع الرابع
                        مداولة ثانية

24 

 سمطات رئيس الجميورية تجاه السمطة: المطمب الثاني
                         التشريعية

24 

 24 الرئيس و تشكيمة البرلمان:  الفرع األول

 25 دعوة البرلمان لالنعقاد و توجيو خطاب لو: الفرع الثاني

 26 سمطة رئيس الجميورية في حل البرلمان: الفرع الثالث

 27 حق رئيس الجميورية في التعديل الدستوري: المطمب الثالث

 28 سمطة رئيس الجميورية في إعالن االستفتاء: المطمب الرابع

 29 ميام رئيس الجميورية القضائية: المبحث الثالث

 سمطة رئيس الجميورية في التعيين في: المطمب األول
                   الييئات القضائية

29 

 ترأس رئيس الجميورية المجمس األعمى: المطمب الثاني
                           لمقضاء

31 

 32 حق إصدار العفو: المطمب الثالث

 33 تعريف حق العفو: الفرع األول



 

 33 أنواع العفو: الفرع الثاني

 35 خالصة الفصل األول

 مهام رئيس الجمهورية في الظروف: الفصل الثاني
 االستثنائية

37 

 38 مفيوم نظرية الظروف اإلستثنائية: المبحث األول

 38 تعريف نظرية الظروف اإلستثنائية: المطمب األول

 38 المقصود بنظرية الظروف اإلستثنائية: الفرع األول

 39 شروط تطبيق النظرية: الفرع الثاني

 39 تطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية: المطمب الثاني

 اختصاصات رئيس الجميورية في الظروف: المبحث الثاني
                      اإلستثنائية

41 

 41 حالتي الحصار و الطوارئ: المطمب األول

 43 الحالة اإلستثنائية: المطمب الثاني

 اختصاص رئيس الجميورية في اعالن الحالة : الفرع األول
                       اإلستثنائية

43 

 44 شروط إعالن الحالة اإلستثنائية: الفرع الثاني

 45 حالة الحرب و التعبئة العامة: المطمب الثالث

 اإلعالن عن حالة التعبئة العامة أو حالة : الفرع األول
                            الحرب 

45 

 اجراءات إعالن حالة التعبئة العامة أو حالة: الفرع الثاني
                          الحرب 

46 



 

 

 
 

 46 اآلثار المترتبة عن إعالن حالة الحرب: الفرع الثالث

 48 خالصة الفصل الثاني

  الخاتمة

  قائمة المصادر و المراجع

  قائمة المحتويات


