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 إلىداءا
 :الحمد  الذم كفقني إلتماـ ىذا العمؿ الذم أىديو

إلى إلى مف حممتني كىنا عمى كىف كسقتني بنبع حنانيا كعطفيا الفياض 

 .حفظيا ا" خيرة"نجاحي أمي الغالية مف كاف دعاؤىا كرضاىا عني سر

كأختي " محمد دكناف"إلى مف تقاسمت معيـ حمك الحياة كمرىا أخي 

 .أطاؿ ا في عمرىما" المية"

 .إلى كؿ أفراد العائمة صغيرا ككبيرا

 .إلى جدتي أطاؿ ا في عمرىا

ككؿ عائمتو كخاصة الكتككتة " أيكب طريفي"إلى مف اعتز بمعرفاتو 

 ".إسراء"

 .لو عبدا أساتذتي عبر مختمؼ األطكارإلى مف عممني حرفا فصرت 

 .إلى كؿ مف سقط سيكا مف قممي كلـ يسعني المجاؿ لذكره 

 .إلى كؿ ىؤالء أىدم ثمرة جيدم

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التشكر
﴾ كلئف شكرتـ ألزيدنكـ﴿ قاؿ ا تعالى

أشكر ا تعالى أف كفقني في عممي ىذا ، كما أقدـ شكرم 

اذا مشرفا بصفتو أست" جمطي منصكر"إلى األستاذ الفاضؿ 

لى كؿ المساعدة كالدعـ الذم حظيت بو منو  عمى عممي كا 

 .مف نصائح كتكجييات جزاؾ ا خيرا

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كافة أساتذتنا الكراـ أعضاء 

لجنة المناقشة عمى كجو الخصكص كلجميع أساتذة كعماؿ 

 .كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية

يب أك بعيد في ىذه كما نشكر كؿ مف ساعدنا مف قر 

 .المذكرة
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 :مقدمة
ىا فيما مضى دكرد كاف معمـك أف سمطات الدكلة في العصر الحديث قد اتسعت فؽ 

 في مقصكرا عمى الدفاع عف أراضييا مف االعتداء عمييا خارجيا كحفظ األمف الداخمي كالفصؿ
دكلة الحارسة، أما اآلف كفي ظؿ المنازعات عف طريؽ كالية القضاء، كفي ىذا الزمف سميت باؿ

مات مف صحة ق الدكلة الحديثة كالتي أخذت عمى عاتقيا أف تييئ ألفرادىا مختمؼ الخدذق
سكاف كتجارة كصناعة، كحتى تقـك الدكلة بدكرىا عمى أحسف كجو كاف الزما عمييا أف  كتعميـ كا 

 الييئات  تنشئ الييئات اإلدارية التي تؤدم ىذه الخدمات، ككاف عمييا أيضا أف تمنح ىذه
يف العامة قدرا مف السمطات كالكسائؿ التي تعيف عمى أداء ىذه الخدمات كذلؾ بمكجب قكاف

. حسب مقتضى الحاؿ
ق الدكلة كبكاسطة سمطاتيا مف أف تتمتع بامتيازات كأف تمارس مف ذحيث كاف البد لو  

ىذه السمطات ما يمكنيا مف القياـ بمسؤكلياتيا المناطة بيا لتحقيؽ مصالح المجتمع كتنظيـ 
تعسؼ نو مف جية أخرل البد مف حماية األفراد مف إمرافؽ العامة كىك مبرر كجكدىا، ؼاؿ

رؤكس أصحابيا فيفقدكف القدرة عمى في السمطة كانحرافيا ألف السمطة كثرا ما تفعؿ فعميا 
االتزاف كتغشى أبصارىـ عف تممس الحؽ كتحقيؽ العدؿ بيف الناس، فكاف البد مف كجكد 

". اإلدارة"ضمانة تحمي األفراد مف تعسؼ السمطة كىي ما اصطمح عمى تسميتيا 
أعماؿ كتتخذه مف خضكع ىذه األخيرة لمقانكف فيما تقـك بو مف  كىذه الضمانة تتمثؿ في 

جراءات فيما تتمتع مف سمطات كامتيازات مف المعركؼ أف خضكع اإلدارة العامة ، تصرفات كا 
خضع فييا الحكاـ كالمحككميف لسمطات ممف عناصر الدكلة القانكنية التي لمقانكف يعتبر عنصرا 

د الرغبة تجس اكالديمقراطية، إذ أنو كالتقدـ دـ مف التحضرالقانكف، كما أنو يعكس مستكل متؽ
العامة كحماية األفراد مف تعسؼ كاستبداد اإلدارة العامة فيما لك تركت تتصرؼ كتعمؿ دكف 

عتبر كذلؾ خضكع اإلدارة العامة لمقانكف محركا ملقكاعد قانكنية مكضكعة مسبقا، ك إخضاعيا
دارم إذ أنو يكزع االختصاصات ؾ لمنشاط اإللمنشاط اإلدارم، كقيدا عميو، فيك محر

صالحيات القانكنية بيف مختمؼ المكظفيف العمكمييف كيمنحيـ التأىيؿ القانكني لمقياـ كاؿ
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باألعماؿ اإلدارية كيحدد ليـ األىداؼ كالغايات التي يتعيف عمييـ استيدافيا، كيقيد ىذا النشاط 
. بأف يتـ كفؽ قكاعد قانكنية مكضكعة مسبقا

كت تحت لكاءه طكالذم اف" مبدأ المشركعية"اـ ىك جمى ىذه الضمانة بااللتزاـ بمبدأ قكتت 
الكثير مف الدكؿ حتى أصبح طابعا تتميز بو الدكؿ القانكنية كالتي يخضع فييا الحكاـ 

الذيف يمتزمكف بأحكامو  كالمحككميف لمقانكف بحيث لـ يعد الخضكع لمقانكف مقصكرا عمى األفراد
 لتحقيؽ أىداؼ تأتي ىذه األخيرة تصرفا إال الؼ" اإلدارة"السمطات الحاكمة إلى لؾ ذبؿ تعدل 

نما كفؽ عقانكنية كالنزكؿ  لى مقتضياتو كال تقـك بأم نشاط إال كفؽ أحكامو، ليس ذلؾ فحسب كا 
قكاعد سبؽ كضعيا كفقا لألكضاع كالشركط المقررة لذلؾ،  كمنو فإف دكلة القانكف كالحؽ تقـك 

فرد ىك الحاكـ، كبعكس ذلؾ نككف أماـ حككمة استبدادية اؿلقانكف ال اىي أف  اسيةعمى فكرة أس
تقـك عمى أساس جكىرم يتمثؿ في أف القانكف ىك مجرد تعبير عف إدارة الحاكـ الذم يعمؿ 

بو، كليذا تصبح إدارة الحاكـ مطمقة كطميقة  كشعبو عمى احترامو دكف أف يمتـز قعمى حمؿ 
. ؽ القانكفمف كؿ قيد إف شاء طب

كال يكفي لحماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ أف تتحقؽ سيادة القانكف عف طريؽ تنظيـ  
نما يتكجب أف تكفر ـسمطات الدكلة كتحديد العالقات فيما بينو ضمانات ما يكفي الحتراـ ا كا 

ىذه السمطات كاالختصاصات المناطة بيا، كحتى يمكف تكقيع الجزاء الالـز في مخالفة اإلدارة 
زاكؿ اختصاصاتيا في النطاؽ لمقانكف، كتأسيسا عمى ذلؾ يتعيف عمى السمطة التشريعية أف ت

بالسير عمى تنفيذ رسمو الدستكر كحدده ليا كبالمقابؿ عمى السمطة التنفيذية المكمفة الذم 
شباع الحاجيات األساسية الجماعية أف تزاكؿ صالحياتيا كتتخذ أعماليا اإلدارية في  القكانيف كا 

حدكد التي قررتيا القكانيف، كينطبؽ القكؿ نفسو عمى السمطة القضائية التي تتمثؿ كظيفتيا في اؿ
تطبيؽ القانكف عمى المنازعات التي تعرض عمييا في صكره أحكاـ قضائية تحكز حجية األمر 

.  المقتضى بو
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: التطور التاريخي

ال مف ابتكاره فيك ضرب ال يعتبر مبدأ المشركعية مف خمؽ القانكف الفكرم الحديث ك 
ية أساند ك مقكمات، بجذكره في التاريخ القديـ، فقدمت فمسفات التاريخ القديـ لمبدأ المشركع

ريقية تنتيي إلى طرح مبدأ خضكع سمطات المدينة لقانكف العقؿ  ك لما يأمر بو غفالفمسفة اإل
ر السياسي الركماني عمى فؾفي شأف قضية الحرية ك المساكاة بيف المكاطنيف األحرار ك كذلؾ اؿ

شركف الذم يفصؿ بيف حؽ السمطة أم حؽ السيادة ك ما ينطكم عميو مف حؽ األمر سيرأسو 
بيف كظائؼ الحكـ التي يفكض بيا الحكاـ مف لدف  نيي فيجعمو ممكا لمشعب الركماني ك اؿ

لسبؽ الشعب بمكجب عقد تفكيض سياسي إما بالنسبة لمشريعة اإلسالمية فقد كاف ليا قصب ا
في ىذا المجاؿ حيث نصت عمى رد كؿ شيء ينشأ بشأنو نزاع إلى القكاعد الشرعية في كتاب 

﴿ يا أييا الذيف أمنكا أطيعكا ا ك أطيعكا الرسكؿ ك أكلى األمر :ا ك سنة رسكلو قاؿ تعالى 
خر ذلؾ منكـ فإف تنازعتـ في شيء فردكه إلى ا ك الرسكؿ إف كنتـ تؤمنكف با ك اليـك األ

. 59خير ك أحسف تأكيال﴾سكرة النساء األية
كقد مر القضاء اإلدارم ك مبدأ المشركعية بتاريخ طكيؿ قبؿ أف يصؿ إلى ما ىك عميو  

في العصكر الحديثة فقد كانت اإلدارة في فرنسا تتمتع بكظيفة مزدكجة فيي سمطة تنفيذية 
لقضائية عف حماية األفراد كحقكقيـ كسمطة قضائية في ذات الكقت كبعد أف ظير عجز اإلدارة ا

منح المجمس الدكلة  1872كتحقيؽ المصالح العامة دعت الضركرة إلى إصالح الخمؿ كفي عاـ
الفرنسي اختصاصا قضائيا باتا كأخذت قسمات القضاء اإلدارم تتضح إال أف اإلدارة بقيت 

م صاحب عندما أصبح مجمس الدكلة الفرنس 1889تمارس بعض االختصاصات حتى عاـ 
. االختصاص في نظر المنازعات اإلدارية
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:  أسباب اختيار الموضوع

:  السبب الشخصي
  ضيؽ الكقت الذم ال يساعد في دراسة مكاضيع معقدة. 

 :أما السبب العممي
   تكفر مراجع مختمفة، ك كذلؾ إيضاح العالقة الكطيدة بيف مبدأ المشركعية ك حقكؽ ك

. حريات األفراد
: أىمية الدراسة

تكمف أىمية دراسة ىذا المكضكع في تحديد المقصكد بمبدأ المشركعية ك تبياف نطاقو  
 فؿكتحديد االستثناءات الكاردة عميو، ك كذلؾ تحديد ك تكضيح الضمانات األساسية التي تؾ

. ك تعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ المشركعية
: إشكالية الدراسة

ة في القانكف اإلدارم ك ضمانات إشكالية ىذا المكضكع تتمحكر حكؿ مبدأ المشركع  
: تحقيقو ك عميو

فما مفيـك مبدأ المشركعية؟ ك ما ىي الضمانات التي تكفؿ تحقيؽ ىذا المبدأ؟ ك ىؿ   
 ؟....تمارس الرقابة بكصفيا أىـ الضمانات 

 :ة الدراسةيجمنو
مات لقد اتبعنا في ىذه الدراسة  المنيج الكصفي ك التحميمي الذم يقـك عمى جمع المعمك 

. التي ليا عالقة بالمكضكع ك التحميؿ
 
 
 
 



 

5 

 

: تقسيم الدراسة
لقد قمنا بتقسيـ ىذه الدراسة إلى فصميف، يتناكؿ الفصؿ األكؿ مفيـك مبدأ المشركعية   

كذلؾ مف خالؿ مبحثيف حيث المبحث األكؿ يتناكؿ مفيـك مبدأ المشركعية كالمبحث الثاني 
 .يتناكؿ مصادر مبدأ المشركعية

في الفصؿ الثاني ضمانات تحقيؽ مبدأ المشركعية ك ذلؾ في مبحثيف حيث  كنتناكؿ 
  .يتناكؿ المبحث األكؿ الضمانات القضائية ك المبحث الثاني الضمانات الغير القضائية
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 :تمييد
فضال عمى مف  ،أىمية احتراـ القانكف مف قبؿ جميع أفراد المجتمع أف مما ال شؾ فيو 

يقطف في إقميـ الدكلة، فاحتراـ القانكف فيو مصمحة مشتركة ألفراد المجتمع كلمسمطة التنفيذية 
 .عمى حد سكاء

بمعنى كجكب تقيد الجميع بما جاء في أحكاـ القانكف نصا كركحا ككف القانكف ىك الذم  
زمت السمطة التنفيذية بالقياـ يحدد الحقكؽ كالكاجبات التي ينبغي عمى الجميع احتراميا ، فإذا الت

كاف ليا الحؽ في معاقبة أم فرد يخالؼ أحكاـ القكانيف،  بما عمييا مف كاجبات اتجاه المكاطنيف
كبالتالي إذا قاـ أفراد المجتمع بتنفيذ ما عمييـ مف كاجبات كاف ليـ الحؽ في التمتع بجميع 

 .سميا القانكف لذلؾحقكقيـ كالمحافظة عمييا بؿ كالحصكؿ عمييا بالطرؽ التي ر
كلبياف مبدأ المشركعية كاف البد مف التعرؼ عمى مصادر ىذا المبدأ سكاء المكتكبة  

كمنيا الدستكر، التشريعات العادية ، القكانيف المؤقتة كأيضا المصادر الغير مكتكبة مثؿ العرؼ 
 .كالمبادئ العامة لمقانكف

كىي السمطة التقديرية لإلدارة كالتي  كينبغي تكافر عدة عناصر لمكازنة مبدأ المشركعية 
تعني إعطاء اإلدارة حرية مف التصرؼ في بعض األكقات داخؿ منظكمة العمؿ اإلدارم ، 

كالتي تعطي لمدكلة الحرية في اعتبار بعض األعماؿ التي تقـك بيا  السيادةكنظرية أعماؿ 
الطارئة كالتي تككف كسمطة حكـ أعماؿ محصنة كال تخضع لرقابة القضاء ، كنظرية الظركؼ 

 .لمكاجية ظركؼ طارئة حمت بالبالد
كعمى ضكء ىذا ينقسـ الفصؿ إلى مبحثيف ، سنتناكؿ في المبحث األكؿ مفيـك مبدأ  

 .المشركعية كتخصص المبحث الثاني لمصادر كنطاؽ مبدأ المشركعية
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: مفهوم مبدأ المشروعية :المبحث األول
اء مف أىـ دعائـ دكلة القانكف ىذا المبدأ يمـز الجميع لمقانكف كالقضيعتبر خضكع الدكلة  

حكاما كمحككميف لاللتزاـ بمبدأ عاـ كىك مبدأ سيادة القانكف ، كيتعمؽ ىذا المبدأ بحدكد سمطة 
عد مبدأ المشركعية الضمانة األساسية سمطاتيا العامة لقكاعد ممزمة، في الدكلة كخضكع جميع

الدكلة كمف أجؿ ذلؾ يستكجب دراسة تعريؼ مبدأ  تعسؼ لحماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ مف
المطمب )كشركط تحقيقو في ( المطمب األكؿ) المشركعية كاالستثناءات الكاردة عميو في

 ( .الثاني
. تعريف مبدأ المشروعية واالستثناءات الواردة عليه: المطلب األول

أف مبدأ المشركعية يمثؿ المشركعية أحد أىـ مبادئ القانكف عمى اإلطالؽ ذلؾ يعد مبدأ  
الضابط العاـ لمدكلة في عالقاتيا المختمفة مع األفراد، فال يجكز ليا طبقا ليذا المبدأ أف تأتي 

 . سمككا مخالفا لمقانكف بإصدار قرار غير مشركع
إف تحمؿ السمطة اإلدارية مف قكاعد المشركعية العادية ، تمميو الظركؼ ، حيث تمجأ  

ثنائية تتماشى مع طبيعة تمؾ الظركؼ ، فطبيعة المشركعية ىي التي إلى تطبيؽ قكاعد است
تتغير مف المشركعية العادية إلى المشركعية االستثنائية التي تتجمى في عدة عكامؿ تتمثؿ في 

 . السمطة التقديرية في الظركؼ االستثنائية ككذا أعماؿ السيادة
( 1فرع ) مبدأ المشركعية كمف أجؿ ذلؾ يستكجب دراسة بعض التعاريؼ المتعمقة ب 

 (.2فرع )كاالستثناءات الكاردة عميو 
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. تعريف مبدأ المشروعية: الفرع األول

مبدأ المشركعية مف أىـ المبادئ التي تقـك عمييا الدكلة القانكنية كالذم نظرا لككف  
يؼ نحاكؿ التطرؽ إلى التعرأصبح ميزة الدكلة الحديثة فمذلؾ حظي بمختمؼ التعريفات كس

 .الكاسع، ثـ الضيؽ، كتميز الشرعية عف المشركعية
I.  : التعريف الواسع. 
ص، بما بمبدأ المشركعية بمعناه الكاسع سيادة القانكف، أم خضكع جميع األشخا يقصد 

 1.لمقكاعد القانكنية السارية المفعكؿ بالدكلة فييا السمطة العامة بكؿ ىيئاتيا كأجيزتيا
 2.تحت سمطاف القانكف بجميع تشريعاتو األساسية كالفرعية كىذا يعني الحاكـ كالمحككميف

كيقصد بيا الخضكع التاـ لمقانكف سكاء مف جانب األفراد أك مف جانب الدكلة كىك ما  
يعبر عف خضكع الحاكميف كالمحككميف لمقانكف كسيادة ىذا األخير كعمك أحكامو كقكاعده فكؽ 

  3.كؿ إرادة سكاء إرادة الحاكـ أك المحكـك

يمثؿ مبدأ المشركعية في الكقت الراىف "  :حيث عرفو الدكتكر عمياف بكزياف بأنو 
الضمانة األساسية الجدية كالحاسمة لحقكؽ األفراد كحرياتيـ إذ يتبمكر ىذا المبدأ كمما استطاعت 
الشعكب أف تحرزه مف مكاسب في طرحيا مع السمطات الحاكمة إلجبارىا عمى التنازؿ عف كؿ 

المطمؽ التي عرفتيا النظـ السياسية القديمة عبر أجياؿ متعاقبة حتى عصرنا  مظاىر الحكـ
الحالي حيث برز ىذا المبدأ كطابع مميز لمدكلة المعاصرة ككنو يمثؿ المالذ الطبيعي 

 .لممكاطنيف

                                                 
، 2009ـك لمنشر كالتكزيع ، الجزائر، محمد الصغير بعمي، الكجيز في المنازعات اإلدارية، طبعة مزيدة كمنقحة ، دار العؿ  -1

  .8ص
 
في مكاجية اإلدارة ، مذكرة مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة في حماية حقكؽ األفراد  اإلدارمزركقة، دكر القاضي  فريد  -2

، 2014-، 2013الماستر في الحقكؽ ، تخصص قانكف إدارم ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .47ص

 .12،ص1993، دكف ذكر الطبعة، دار النيضة العربية ، القاىرة، اإلدارممحمكد محمد حافظ، القضاء   -3
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يزه عتدم عمييـ السمطة عمى خالؼ ما يجبحيث يككنكف بمقتضاه في مأمف مف أف ت 
القانكف مما يستكجب معو تحديد  بو، كمف ثـ يظير ترابط مصدر يرخصالقانكف كبأكثر  مما 

مفيـك القانكف كغايتو كعالقتو بالسمطة الحاكمة كصكال إلى تحديد مدلكؿ مبدأ المشركعية في 
 1."القانكف الدستكرم كاإلدارم

 بأنو مبدأ يتصؿ بفكرة الدكلة القانكنية كالتي:" كيعرفو الدكتكر إبراىيـ عبد العزيز شيحا 
تعني خضكع الدكلة لمقانكف في كؿ صكر نشاطيا كجميع األعماؿ كالتصرفات الصادرة عنيا ، 
كتبعا لذلؾ يككف عمى جميع السمطات العامة في الدكلة التشريعية كالتنفيذية كالقضائية الخضكع 
لمقانكف كأحكامو فال تككف أعماؿ كتصرفات ىذه السمطات صحيحة كمنتجة آلثار قانكنية في 

ة المخاطبيف بيا إال بمقدار مطابقتيا لقكاعد القانكف، فإف ىي صدرت مخالفة ليا مكاجو
مف خالؿ ما سبؽ يعتبر مبدأ المشركعية مف المبادئ القانكنية العامة  ،2"أصبحت غير مشركعة

القانكف حيث أصبح مبدأ المشركعية مبدأ أساسي  لسمك الكاجبة التطبيؽ في الدكلة الحديثة ذلؾ
كف الحديثة بغض النظر عف االتجاىات السياسية ، االقتصادية كاالجتماعية التي لدكلة القاف

 3.تتبناىا الدكلة
II. :التعريف الضيق. 
يختصر مبدأ المشركعية بتعريفو الضيؽ في مجاؿ القانكف اإلدارم، كىك خضكع الجميع  

ة لسيادة حكاما كمحككميف لسيادة القانكف كباألخص خضكع جميع األجيزة اإلدارية في الدكؿ
القانكف كالتصرفات كاألفعاؿ التي تصدر مف األشخاص الممثمة ليذه الييئات كباسميا يجب أف 

  4.تككف خاضعة لمقانكف

                                                 
 .110، جار الجامعة الجديدة، الجزائر، ص 1، طبعة 1عمياف بكزياف، دكلة المشركعية بيف النظرية كالتطبيؽ ج  -1
. 07، ص2003، اإلسكندريةطبعة، منشأة المعارؼ، ، دكف ذكر اؿاإلدارمعبد العزيز شيحا، القضاء  إبراىيـ  -2
. 3ص.2006نكاؼ كنعاف، القضاء اإلدارم ، دكف ذكر الطبعة، دار الثقافة لمنشر، الجامعة األردنية، األردف،   -3
عبد القادر زركقي، ضمانات تحقيؽ مبدأ المشركعية، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك   -4
. 7،ص2003، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة،إدارملسياسية، قانكف ا
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كما يجب أف تككف تصرفات اإلدارة في حدكد القانكف كالذم يشمؿ جميع القكاعد العامة  
1ارة كعممياالممزمة أم كاف شكميا كمصدرىا كفي حدكد تدرجيا كأم كاف تصرؼ اإلد

 

خضكع األعماؿ كالتصرفات الصادرة " حيث عرفيا البعض عمى أنو يقصد بالمشركعية اإلدارية 
 .2"لمنظاـ القانكني السائد بالدكلة في مختمؼ قكاعده ( اإلدارة العامة)عف السمطة التنفيذية 

كاعد أم أف اإلدارة تككف ممزمة عند مباشرتيا ألكجو نشاطاتيا المختمفة باحتراـ الؽ 
القانكنية  النافذة في الدكلة، سكاء كانت ىذه القكاعد مكتكبة أك غير مكتكبة، فكافة أعماؿ 

اإلدارة المادية كالقانكنية يجب أف تتـ في إطار القكاعد القانكنية المعمكؿ بيا، مع مراعاة تدرجيا 
ا لقكاعد القانكف بضركرة أف يككف تصرؼ اإلدارة مطابؽ "فيدل"في القكة كىك ما عبر عنو العميد 

عمى ىذا فإف المراد بالقانكف في مبدأ المشركعية مفيكمو الكاسع الذم يشمؿ كؿ قكاعد القانكف 
 3.الكضعي  القائـ في الدكلة المعنى أنو يشمؿ كؿ قاعدة قانكنية مجردة أيا كاف مصدرىا

III.  :تمييز الشرعية عن المشروعية. 

كىك الشرع أك الشرعية، كىي العادة أك  بالرغـ مف أنيما لفظاف مشتقاف مف أصؿ كاحد 
ا" ، فيقكؿ ا تبارؾ كتعالى4سنة المنياج ـْ ِشْرَعةن َكِمْنَياجن  48سكرة المائدة، اآلية"ِلُكٍؿ َجَعْمَنا ِمْنُك

غير أف لفظي الشرعية كالمشركعية يختمفاف في رأم البعض مف حيث المفيـك الدقيؽ لكؿ 
صيغة الفعمية كمعناىا مكافقة الشرع كالمشركعية مشتقة منيما، فالشرعية مشتقة مف الشرع ب

أيضا مف الشرع إنما بصيغة المفعكلية كتفيد محاكلة مكافقة الشرع كالمحاكلة قد تخيب كقد 
أك معناىا احتراـ  légalitéتخفؽ، كعمى ذلؾ فإننا نميز بيف المشركعية كترجمتيا بالفرنسية 

                                                 
 4نكاؼ كنعاف، مرجع سابؽ، ص  -1
، 2009، دكف ذكر الطبعة، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر،اإلداريةمحمد الصغير بعمي، الكسيط في المنازعات   -2

 .8ص
ركع مذكرة مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في طاكيف، دكر القضاء في حماية مبدأ المشركعية، مشمترميسة   -3

. 9،ص2015/2016، كمية ح ك ع س، جامعة بسكرة اإلدارمالحقكؽ ، تخصص القانكف 
 17،ص1955ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارم، دكف ذكر الطبعة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  -4
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كىي فكرة مثالية تحمؿ في  légitimité، كبيف الشرعية قكاعد القانكف القائمة فعال في المجتمع
 1.طياتيا معنى العدالة كما يجب أف يككف عميو القانكف

باإلضافة إلى أف مصطمح الشرعية مرتبط أكثر بميداف القانكف الدستكر كالعمـك السياسية  
احب كصكؿ السمطة إلى الحكـ بطرؽ شرعية كنزيية بمكافقة الشعب الذم يعتبر ص" كيعني

  2".السيادة، فيجب أف تحظى السمطة بثقة الشعب كتزكيتو ليا
. االستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية: الفرع الثاني

الخضكع لسائر القكاعد القانكنية الممزمة كالعمؿ في  اإلدارةعمى  مبدأ المشركعية يممي  
 .االستبدادإطارىا بقصد حماية حرية األفراد كحقكقيـ مف سمكؾ سبؿ التعسؼ ك

ال كاف  اإلداريةإذ يجب أف ال يؤدم مبدأ المشركعية إلى إتباع الطابع اآللي لألعماؿ   كا 
أف تقـك  المسمطة التنفيذية ، كنظرا ألف اإلدارة ال يمكنو اإلدارممؤدل ذلؾ إلى عرقمة النشاط 

ة بيف الصالح بكاجباتيا إال إذا كاف ليا قدرا مف الحرية يتفاكت ضيقا كاتساعا بقصد المالئـ
نما يخضع لقيكد عديدة تحد مف  العاـ كصالح األفراد كمف ثـ فإف مبدأ المشركعية ليس مطمقا، كا 

 :كىذه القيكد تتمثؿ في 3نطاؽ تطبيقو
I.  :السمطة التقميدية لإلدارة. 
اختصاصات اإلدارة أحد السبيميف فيك إما يمنحيا اختصاصا أك  يحدد المشركع عند تقرير 

. يمنحيا اختصاصا أك سمطة تقديرية سمطة مقيدة أك
 
 
 

                                                 
 19ماجد راغب الحمك، مرجع نفسو، ص  -1
كريمة يكسفي، اإلدارة كدكلة القانكف في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ، فرع دكلة كالمؤسسات   -2

 .53، ص2007العمكمية، جامعة بف يكسؼ بف خدة، كمية الحقكؽ، الجزائر، 
دكنة الكتب كالمطبكعات الجامعية، ، الطبعة الثانية، ـاإلدارةعبد ا طمبة، القضاء اإلدارم الرقابة القضائية عمى أعماؿ   -3

 .30، ص1979منشكرات جامعة حمب، سكريا، 
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 :السمطة المقيدة -1

اتخاذ قرار معيف كتحديد مسمكيا مسبقا إذا ما  اإلدارةكتتجمى إذا ما فرض القانكف عمى  
 1.تكافرت شركطو، مما يقيد سمطتيا كيفرض عمييا اتخاذ القرار بصكرة آلية

 لإلدارةمقيدة ال يترؾ القانكف أنو في حالة السمطة اؿ" كفي ىذا الصدد يقكؿ الفقيو جيرك 
 2."أم حرية في التقدير بؿ أنو يفرض عمييا بطريقة أمر التصرؼ الذم يجب عمييا مراعاتو

فالقانكف ىك مف يبيف لإلدارة الخطة كالسمكؾ الذم يجب عمييا اتباعو بصدد ظركؼ معينة،  
لييا ىك التأكد مف فيي تتحرؾ في المجاؿ بصفة آلية كلعؿ االختصاص الكحيد الذم يستند إ

 3."مدل تكافر شركط إصدار القرار اإلدارم عمى الكجو المحدد في القانكف
كيتميز االختصاص المقيد بسيكلة التطبيؽ بالنسبة لممكظؼ المختص بذلؾ نظرا لتعدد  

العمـ بكيفية تطبيقيا كاألثر  لإلدارةكتزايد منازعاتيا كىك اختصاص يخكؿ  اإلداريةالركابط 
بتطبيقيا بأم  لمختصالذم يترتب عمى ىذا التطبيؽ إذ ىك تطبيؽ منطقي ال يقـك ا القانكني

 4.جيد عقمي إرادم
كمف أمثمة االختصاص المقيد في الجزائر قرارات منح تراخيص البناء كقرار االعتماد  

بالنسبة لمجمعيات السياسية كالتصريح بتأسيس الجمعيات المدنية فال تستطيع اإلدارة أف تمتنع 
 5."عف تقديـ الرخص طالما تكافرت الشركط القانكنية في ذكم الشأف

 
 

                                                 
 .17، مرجع سابؽ ، صاإلداريةمحمد الصغير بعمي، الكجيز في المنازعات   -1
، 1966، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاىرة،  اإلداريةسميماف محمد الطماكم، النظرية العامة لمقرارات   -2

 .29.30ص
، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانكف، فرع تحكالت  اإلداريةسمير داكدك، االنحراؼ في استعماؿ السمطة في القرارات   -3

 .111،ص2012الدكلة ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

4
دكف ( كمصر كفرنسا اإلماراتدراسة مقارنة بيف دكلة ) ةلإلداركالسمطة التقديرية  اإلدارممحمد ساجي جماؿ الديف، القرار  - 

 .327ذكر الطبعة، دار النشر، مصر،ص
 43، مرجع سابؽ، صفمكطامرميسة ت  -5
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 :السمطة التقديرية -2

يقصد بالسمطة التقديرية لإلدارة عدـ فرض سمكؾ معيف تمزمو اإلدارة في تصرفاتيا، كىي  
تمارس اختصاصاتيا القانكنية كال تستطيع الخركج عميو، بؿ إعطاء اإلدارة قدرا مف حرية 

القرار أك عدـ اتخاذه ، ككذلؾ تقدير مالئمة التصرؼ كتقدير الكقت المناسب  التصرؼ التخاذ
 1.لذلؾ كأبرز مجاالتيا ما ىك مخكؿ لإلدارة في باب الحفاظ عمى النظاـ العاـ

كعمى ذلؾ فقد تباينت التعريفات رغـ اختالؼ ألفاظيا فقد عرفيا الدكتكر سامي جماؿ  
رية التصرؼ عندما تمارس اختصاصاتيا القانكنية بحيث تمتع اإلدارة بقسط مف ح" الديف بأنيا

يككف لإلدارة تقدير اتخاذ التصرؼ أك االمتناع عف اتخاذه أك اتخاذه عمى نحك معيف أك اختيار 
 2."الكقت الذم تراه مناسبا لمتصرؼ أك السبب المالئـ لو أك في تحديد محؿ صدكره

لطة التقديرية فمـ تخرج عف نطاؽ التعريفات أما تعريؼ الفقو كالقضاء اإلدارم الجزائرم لمس 
ىي أف تككف اإلدارة حرة تماـ في : " الفقيية السابقة فقد عرفيا مجمس الدكلة الجزائرم بأنيا 

التصرؼ في ىذا االتجاه أك ذلؾ كدكف أف تككف خاضعة ألم شرط، فيي قادرة عمى تقدير 
رئيس الجميكرية في منح العفك  الشركط التي تتخذ في ضكئيا كقراراتيا كمثاؿ ذلؾ سمطة

 3..."أك تعديؿ سمؾ مف أسالؾ المكظفيف إنشاءكاألكسمة كاختيار تسيير المرافؽ العامة، 
القرارات الضبطية ، فالدستكر ككذا القانكف منح مف : كمف أبرز األمثمة في ىذا المجاؿ أيضا

كامؿ الحرية في ( س البمديةرئيس الجميكرية أك الكزير األكؿ أك الكالي أك رئي) جية اإلدارة 
إصدار القرار الضبطي حسب الظركؼ كما تقتضيو مف إجراءات فقد يقتضي الظرؼ األمني 
التشديد في إجراءات الضبط بيدؼ المحافظة عمى أمف األشخاص كممتمكاتيـ فيصدر القرار 

رئ كما كيعمف عف كضع استثنائي كقد يككف الظرؼ أقؿ خطكرة فيكفي لمكاجية إقرار حالة طكا

                                                 
 .21عبد القادر زركقي، مرجع سابؽ، ص  -1
2

ندرية، منشأة سامي جماؿ الديف، القضاء اإلدارم كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، مبدأ المشركعية، الطبعة األكلى، اإلسؾ - 
 .146،ص1982المعارؼ، 

 .37، ص2002، الجزائر، 01مجمة مجمس الدكلة العدد" رقابة القاضي اإلدارم عمى السمطة التقديرية لإلدارة" فريدة أبركاف  -3
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تتمتع اإلدارة أيضا بقدر مف الحرية فيما يخص قرارات الترقية فمكقعيا يؤىميا مف معرفة 
عطائو الكظيفة ، كما ليا مف جية  المكظؼ المعنى بالترقية كقدراتو كمؤىالتو كمدل التزامو كا 

 1.أخرل تمتعيا بالسمطة التقديرية في تكقيع الجزاءات التأديبية كتأكيد األخطاء الكظيفية
كبيذا فإف أغمب التعريفات تنفؽ حكؿ عناصر كمقكمات السمطة التقديرية لإلدارة كىي  

أف تمتمؾ قدرا مف حرية التصرؼ في ممارسة اختصاصاتيا كنشاطيا المنكط بيا، دكف أف 
 2.يفرض عمييا القانكف كجكب التصرؼ عمى نحك معيف

دارة عدة حمكؿ كبدائؿ كتصرفات كما يميز السمطة التقديرية عف السمطة المقيدة، أف لإل 
تتساكل كميا في مشركعيتيا دكف أف يفرض عمييا القانكف أم قيكد أك حمكؿ مسبقة بحيث يككف 

 3.أماـ اإلدارة حرية اتخاذ التصرؼ أك عدـ اتخاذه
II.  :نظرية أعمال السيادة. 
مفادىا كالتي " أعماؿ السيادة"كاف لمجمس الدكلة الفرنسي الدكر الكبير في خمؽ نظرية  

فالتيا مف رقابة القضاء العادم اك اإلدارم نظرا الرتباط  خركج طائفة معينة مف أعماؿ اإلدارة كا 
سيادة الدكلة الخارجية، مما أدل بعض الفقياء اعتبارىا خطرا ييدد مبدأ المشركعية، كذىب 

 4.البعض اآلخر إليجاد مبررات يؤسسكف عمييا كجكد مثؿ ىذه النظرية
اىات منيا ما يعتمد عمى معيار الباعث السياسي كمنيا ما يعتمد عمى كظيرت عدة اتج 

المعيار المكضكعي بعد فشؿ المعيار األكؿ كجانب مف الفقو يعتمد عمى معيار العمؿ المشترؾ 
أك ما يسمى باألعماؿ المختمطة إضافة إلى معيار القائمة القضائية الذم اتجو إليو الفقو 

 .سنتعرض ليا بالتفصيؿالفرنسي ككؿ ىذه االتجاىات 
                                                 

ار دارية، دراسة تشريعية كقضائية كفقيية، الطبعة األكلى، دإللغاء في اإلجراءات المدنية كاإلعمار بكضياؼ، دعكل ا  -1
 .36، ص2009الجسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر،

عمر عدناف ، القضاء اإلدارم، مبدأ المشركعية، دراسة المقارنة ، الطبعة الثانية، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية،   -2
 .48،ص2004

دار الجامعة الجديدة دارم، مبدأ المشركعية دعكل اإللغاء، دكف ذكر الطبعة، بد الفتاح ، الكجيز في القضاء اإلعمي ع  -3
 .95،ص2009لمنشر، مصر، 

 98سامي جماؿ الديف، القضاء اإلدارم ، مرجع سابؽ، ص  -4
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 .معيار الباعث السياسي: االتجاه األول -1

ىذا المعيار عمى أساس النظر إلى الباعث الذم أدل إلى إصدار القرار فيذا كاف كيقـك  
 عدالباعث سياسيا أم متعمؽ بالسياسة العميا لمدكلة كيستيدؼ حماية الدكلة داخميا أك خارجيا 

ؼ التيا مف رقابة القضاء العادم أك اإلدارم كرغـ ما يتميز بو القرار متعمؽ بأعماؿ السيادة كا 
ىذا المعيار مف البساطة كالكضكح إال أف األخذ بو يمثؿ خطكرة عمى الحقكؽ كالحريات كيتنافى 

في ذات الكقت مع مبدأ المشركعية كيخالؼ الديمقراطية التي تقتضي أف ممارسة الحكاـ 
 1.الي يجب أف تخضع لرقابة القضاء لمتأكد مف شرعيتياالختصاصاتيـ تككف كفقا لمقانكف كبالت

 .المعيار الموضوعي: االتجاه الثاني -2

بعد أف اتضح فشؿ المعيار الباعث السياسي اتجاه الفقو كالقضاء الفرنسي نحك معيار  
جديد كىك المعيار المكضكعي، يقـك عمى تمييز دقيؽ في مجاؿ نشاط السمطة التنفيذية فيك 

 2.يفة الحككمية التي تقـك بيا الحككمة كبيف الكظيفة اإلدارية التي تتكالىا اإلدارةيفرؽ بيف الكظ
كمف ىنا ربط ىذا االتجاه بيف فكرة أداء العمؿ كبيف النص الذم يخكؿ لإلدارة القياـ بو،  

فإذا كاف أساس عمؿ الحككمة نص دستكرم كجب تحصينو ضد الرقابة، أما إذا خرج عف ىذا 
غير أف ىذه النظرية تعرضت النتقادات ألنيا تقـك عمى  3.ضع لمرقابة القضائيةاإلطار فإنو يخ

معيار غير كاضح كغير ثابت، حيث ال يكجد أم حكـ قضائي صرح بالتمييز بيف أعماؿ 
الحككمة كأعماؿ اإلدارة، ىذا يعني عدـ صالحية األخذ بو كاإلبقاء عميو في فرنسا كنظرية 

ىي تباشر كظيفتيا الحككمية كاإلدارية فيي تقـك بتنفيذ ذية ؼفقيية، كما أف السمطة التنفي
النصكص الدستكرية كالقانكنية، كعمميا الحككمي يتصؿ بعمميا اإلدارم مف حيث المصدر كال 

                                                 
فادم نعيـ عالكنة، مبدأ المشركعية في القانكف اإلدارم كضمانات تحقيقو، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف العاـ،   -1

 .86، ص2011نابمس، فمسطيف، جامعة النجاح الكطنية، كمية الدراسات العميا، 
 236،ص2003محمد رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارم، دكف ذكر الطبعة، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت،   -2

عمار بكضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، دراسة مدعمة باالجتيادات القضائية الحكمة العميا كمجمس الدكلة   -3
 .47،ص2013دارية، دكف ذكر الطبعة، جسكر لمنشر كالتكزيع، األكؿ، اإلطار النظرم لممنازعات اإلكمحكمة التنازع، القسـ 
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مجاؿ لمتمييز بيف الكظيفتيف إال بالرجكع إلى معيار الباعث السياسي الذم استنكره الفقو 
 1.كالقضاء

 .عمل المشترك أو األعمال المختمطةمعيار ال: االتجاه الثالث -3

المعيار المكضكعي ظير المعيار المختمط كما يسمى أيضا معيارا الفقيو سيميو بعد فشؿ  
celier  حيث يعكد لو الفضؿ في اكتشافو كالدفاع عنو أماـ مجمس الدكلة، كيتضمف ىذا

يذية كالييئات العامة المعيار بأف أعماؿ السيادة ىي التي تتعمؽ بالعالقات بيف السمطة التنؼ
األخرل أك السمطات األجنبية، كىي كذلؾ تخرج بطبيعتيا مف رقابة القضاء كمف أمثمة ذلؾ 

الدكلي، تبادؿ السفراء كالقناصؿ، إعالف  االعتراؼإبراـ المعاىدات كاألعماؿ الدبمكماسية ، 
  2.بالعمؿ المركب أك المختمط celierالحرب، كىك ما يسميو الفقيو 

أعماؿ تككف صالحة ، فيي ال تقدـ معيارا لتحديد  أفىذه النظرية ال يمكف  كلكف  
السيادة، فيذه األعماؿ تصدر عف السمطة التنفيذية كفي حدكد اختصاصاتيا كىناؾ أعماؿ 

مختمطة يمكف أف تخضع لرقابة القضاء كتككف إدارية بطبيعتيا ، كمف ذلؾ ما يتعمؽ بأعماؿ 
الجمركية، المنازعات المتعمقة بتعييف أعضاء الييئات الخارجية، بؿ  االستيراد كالتصدير، الرسـك

كما ىك الشأف في بعض الدكؿ المتقدمة ما يقـك بو السفير مف أعماؿ أك ما يصدر مف 
 3.تصريحات، كذلؾ ما يتعمؽ بالمكظفيف العمكمييف

 
 
 
 

                                                 
 .93-92عمرك عدناف، مرجع سابؽ، ص  -1
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص ( دراسة في التشريع كالقضاء الجزائرييف)إسماعيؿ قريمس، محؿ دعكل اإللغاء  -2

دارة عامة، جا  .106،ص2013معة الحاج لخضر، باتنة، قانكف إدارم كا 
 55عمي عبد الفتاح محمد، مبدأ المشركعية، دعكل اإللغاء، مرجع سابؽ، ص  -3
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 .معيار القائمة القضائية: االتجاه الرابع -4

قراء األحكاـ القضائية الصادرة عف مجمس الدكلة الفرنسي إلى استاتجو الفقو الفرنسي  
، كتشمؿ ىذه 1كمحكمة التنازع كجمعيما في قائمة تسمى القائمة القضائية ألعماؿ الحككمة

أساس أنيا تدخؿ في أعماؿ القائمة مجمكعة مف األعماؿ التي استخمصيا القضاء عمى 
 :السيادة
ية بالسمطة التشريعية كمثاليا التصرفات كاألعماؿ األعماؿ المتعمقة بعالقة السمطة التنفيذ -

التي تجرييا الحككمة في إعداد مشاريع القكانيف كعرضيا عمى البرلماف، قرار حؿ 
البرلماف، دعكل البرلماف لالنعقاد ككميا أعماؿ تحرؾ مسؤكلية الحككمة سياسيا كليس 

 .إداريا

مثاليا األعماؿ المتعمقة بتحضير األعماؿ المتعمقة بالعالقات الدكلية كالدبمكماسية ك -
2. كتفسير المعاىدات كاألعماؿ التي يقـك بيا ممثمك الدكلة في الخارج

 

أف القائمة القضائية ليست كليدة  duezلـ يسمـ ىذا المعيار مف النقد حيث يرل الفقيو 
م، معيار عاـ مف النظاـ القانكني، بؿ أنيا ثمرة السياسة القضائية لمجمس الدكلة الفرنس

حسب الظركؼ التي مر بيا في عالقتو مع الحككمة، كذلؾ تبدك أنيا قائمة ينقصيا التناسؽ 
نظرية عامة تضفي صفة العمؿ الحككمي عمى أعماؿ معينة كتخمعو  نتاجكال تسمح باست
 .عف أعماؿ أخرل

في حيف أخذ المشرع الجزائرم بمعيار الباعث السياسي ككذا بأعماؿ الحككمة في  
ع البرلماف كالتحديد التشريعي، كما سجؿ القضاء اإلدارم في العديد مف قراراتو عالقتيا ـ

دينار ككذا  500صفة القرار السيادم مثؿ قرار القاضي بسحب األكراؽ المالية مف فئة 
                                                 

مسعكد دبراسك، حدكد الرقابة القضائية عمى أعماؿ السيادة، مذكرة مكممة مف متطمبات لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ   -1
 .41كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، ص تخصص قانكف إدارم، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

الطبعة األكلى، دار الفكر ( دراسة مقارنة)محمد عبده إماـ، القضاء اإلدارم، مبدأ المشركعية كتنظيـ مجمس الدكلة   -2
 .48-47العربي، اإلسكندرية، دكف ذكر سنة النشر، 
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القرار الكزارم المحدد لقكاعد الترخيص كالتبديؿ، حيث يعداف قراراف سياسياف يكتسباف طابع 
 1.الي ال يخضعاف لرقابة القضاءأعماؿ الحككمة كبالت

III.  :نظرية الظروف االستثنائية. 
نعني بالظركؼ االستثنائية الظركؼ غير العادية التي تعطي لإلدارة صالحيات غير  

مشركعة في الظركؼ العادية إال أنيا تصبح مشركعة بحكـ الظرؼ االستثنائي، يطمؽ عمى ىذه 
كىذا يعني امتالؾ السمطة " كعية المشركعةالالمشر"الحالة في رأم محمد خمؼ جبكرم بػػ 

التنفيذية صالحيات كاسعة تمكنيا مف ممارسة سمطتيا حتى في حالة عدـ كجكد نصكص 
تشريعية تمنحيا مثؿ ىذه السمطات، كتؤسس نظرية الظركؼ االستثنائية عمى أساسيف ىاميف 

 :ىما
 .الحفاظ عمى النظاـ العاـ  -

 .ضماف استمرار المرافؽ العامة -

م ظؿ ىذه الظركؼ أقر مجمس الدكلة الفرنسي استعماؿ سمطة الضبط اإلدارم كقيكد كؼ 
جراءات عمى حريات األفراد كالحجز كاالستيالء كالمنع كغيرىا مما ال يسمح باستعمالو في  كا 

كتنحصر ىذه الظركؼ التي تضع األفراد تحت ىذه اإلجراءات كفؽ التحديد  2ةالظركؼ العادم
لحصار كحالة الطكارئ ، الحالة االستثنائية كحالة الحرب، سنتطرؽ لكؿ الدستكرم في حالة ا
: ىذه الحاالت كاآلتي

 
 
 
 

                                                 
لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص إدارة عامة، براىيـ قادة نكف، مقكمات مشركعية القرار اإلدارم، مذكرة تخرج إ  -1

 .2017.2018جامعة مستغانـ، 
 43، ص1998محمد خهف انجبوري، انقضاء اإلداري، دراسة مقارنة، مكتب انثقافة نهنشر وانتوزٌع، انطبعة األونى، سنة   -2
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 .حالة الحصار وحالة الطوارئ كقيود عمى المشروعية اإلدارية -1

 :حالة الحصار -
ىي تمؾ الحالة التي تشكؿ تيديدا عمى سالمة الدكلة مما يستكجب إعالف حالة الظركؼ  

، كمثاليا ما حصؿ 1996مف دستكر  91ة الحصار كفقا لما حددتو المادة االستثنائية أك حاؿ
إلى مف مظاىرات قامت بيا الجماىير في مختمؼ المدف الجزائرية أدت  1988أكتكبر  05في 

المساس برمكز الدكلة كتخريب عدة مؤسسات إدارية عمكمية كاقتصادية استمـز معيا ضركرة 
 06جميكرية في اليـك المكالي ليا مباشرة أم في إعالف حالة الحصار مف طرؼ رئيس اؿ

 .1988أكتكبر 
كبغض النظر عف األسباب التي أدت إلى ىذه األحداث، سببت مختمؼ عمميات  

خالال خطيرا  التخريب كالتكسير لميياكؿ العمكمية تيديدا لكجكد الدكلة كامف المكاطنيف ، كا 
الكطني ميمة الحفاظ عمى النظاـ العاـ بالنظاـ العاـ، استدعى ضركرة تكلي الجيش الشعبي 

 1.بدال مف قكات األمف كدكف أف تككف ىناؾ نصكص قانكنية تحدد ميامو بدقة
محاكلة تداركو مع إعالف حالة الحصار الثانية، الذم تسبب فييا كىك النقص الذم تمت  

 4خ في المؤر 91/196اإلضراب السياسي لحزب جبية اإلنقاذ كذلؾ بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 
المتضمف تقرير حالة الحصار الذم حدد فيو رئيس الجميكرية كؿ األعماؿ  1991جكاف 

القانكنية كالكسائؿ الكاجب استعماليا مف أجؿ الحفاظ عمى استقرار مؤسسات الدكلة كاستعادة 
النظاـ العاـ، ككذا السير العادم لممرافؽ العمكمية، بناءا عمى ما تـ التكصؿ إليو مف خالؿ 

ثاليف يمكف تعريؼ الحالة عمى أنيا كضع استثنائي محدد، يجعؿ مؤسسات الدكلة كالنظاـ الـ
 .العاـ مكضع خطر ييدد أمف البمداف

                                                 
 374عمياف بكزياف، المرجع السابؽ،ص  -1
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كيعكد أمر تقرير ىذه الحالة إلى السمطة التقديرية لرئيس الجميكرية، تفكض فيو السمطة  
نظاـ العاـ كالشرطة، العسكرية بجميع الصالحيات المسندة إلى السمطة المدنية في مجاؿ اؿ

 :كينجر عف ىذه اإلجراءات المستعجمة المتخذة في ظؿ ىذا الكضع ما يمي
يثارا لممصمحة العامة عمى  - تقييد الحريات األساسية كضركرة حتمية لحفظ النظاـ العاـ، كا 

 .المصمحة الخاصة التي يحمييا الدستكر
مكانية ممارسة ( المحاكـ العسكرية) حمكؿ المحاكـ العسكرية مكاف محاكـ القانكف العاـ  - كا 

ىذه المحاكـ لسمطة الردع الجزائي ضد مرتكبي الجرائـ ، بشرط أف تككف ىذه الجرائـ تمس 
 .بأمف الدكلة، كميما كاف مرتكبيا أكال، كأف تقدر السمطة إحالة القضية إلى محاكـ عسكرية ثانيا

مف  11زم ألف المادة كتجدر المالحظة أف اختصاص ىذه المحاكـ ىك اختصاص جكا 
، يجكز لمسمطة  1"يمكف لممحاكـ العسكرية" استعممت مصطمح  91/196رقـ المرسـك

العسكرية في إطار صالحيات الضبط أف تقـك بإجراءات االعتقاؿ اإلدارم أك اإلخضاع 
لإلقامة الجبرية ضد أم شخص يشكؿ نشاطو خطرا عمى األمف كالنظاـ العمكمييف أك عمى 

العمكمية  ، كال تتخذ ىذه التدابير إال  بعد استشارة لجنة رعاية النظاـ العاـ  سير المرافؽ
التي تترأسيا السمطة العسكرية المعينة قانكنا ، كىي التي تقـك بكضع التدابير االستثنائية 

 .91/196المنصكص عمييا في المرسـك الرئاسي رقـ 
 :حالة الطوارئ -

: الشكاربي كالشريؼ جاد ا كفؽ مفيكميفحالة الطكارئ حسب عبد الحميد كتعرؼ  
مفيـك كاقعي كمفيـك قانكني أما المفيـك الكاقعي فيتمثؿ في حادثة أك حكادث تحؿ بالبالد أك 
تحدؽ بيا، كيتعذر مكاجية ىذه الحادثة أك الحكادث بالقكاعد القانكنية الذم يعمؿ بيا لمكاجية 

كاجية الحكادث العادية، كأما المفيـك القانكني الحكادث بالقكاعد القانكنية الذم يعمؿ بيا لـ
فيتمثؿ في النظاـ القانكني تضعو الجية المختصة لمكاجية ما قد يطرأ مف حكادث ال يمكف 

                                                 
 .378عمياف بكزياف، المرجع السابؽ، ص  -1



فً انقانون اإلداري  مبدأ انمشروعٍة     انفصم األول                                                    

 

22 

 

مكاجيتيا كفقا لقكاعد القانكف المكضكعة لمكاجية الحكادث العادية كفقا ليذا التعريؼ فإننا نجد 
ستكجبو مف قكانيف تككف بمثابة القيكد عمى قكاعد الحالة المشابية تماما لحالة الحصار كما ت

 .المشركعية العادية 
كحتى في الدستكر الجزائرم  ال نجد أم تمييز بيف الحالتيف فكؿ مف حالة الحصار  

منو دكف أف تضع أم فركؽ بيف القكاعد التي تحكميا  91كحالة الطكارئ تنص عمييما المادة 
فبراير  09المؤرخ في  44-92مرسـك الرئاسي  رقـ كليس ىذا فقط، بؿ أيضا فيما يخص اؿ

المتضمف حالة الطكارئ جاء بنفس المبررات التي جاء بيا المرسـك الرئاسي المتعمؽ  1992
بحالة الحصار، إال مف حيث السمطة التي تتكلى حالة الطكارئ كىي السمطة المدنية في حيف 

ة عمى المستكل الكطني كالكالي عمى تتكلى حالة الحصار السمطة العسكرية، فكزير الداخمي
 .المستكل المحمي ىما المذاف يتكلياف اتخاذ التدابير الالزمة لحفظ النظاـ العاـ

ذا رجعنا إلى نص المادة   يقرر رئيس " أنو  مف الدستكر الجزائرم حيث تنص 91كا 
في  ، كتكضحت ىذه الضركرة الممحة"ت الضركرة الممحة حالة الطكارئ دعالجميكرية إذا 

 .المتعمؽ بإعالف حالة الطكارئ  44-92المرسـك  إلييامجمكعة االعتبارات التي استند 
إضافة إلى تعاريؼ الفقياء لطبيعة حالة الطكارئ حيث تتمخص في ككنيا حالة غير  

قانكنية كتدابير استثنائية تفتقر إلييا القكانيف العادية  إجراءاتعادية تستكجب اتخاذ مجمكعة 
  1.ق الضركرة الممحةلمكاجية ىذ

نستخمص مف خالؿ كؿ ىذا أف طبيعة األكضاع الداعية إلعالف ىذه الحالة ال يتفؽ  
مع طبيعة الظركؼ الحالية ، مما ال يستكجب استمرار ىذه الحالة إلى غاية يكمنا ىذا، بؿ 

 .يعتبر أمر إنيائيا مف خالؿ مرسـك رئاسي أمر ضركرم مع انتياء األكضاع التي دعت إلييا
أما عف طبيعة قرار حالة إعالف الطكارئ، ىناؾ مف يرل أف القرار ىك عمؿ مف أعماؿ السيادة  

ككنو ذك طبيعة سياسية تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحة الجماعة السياسية كضماف سير الييئات 
 .العامة
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في حيف يرل آخركف أنو عمؿ تنفيذم ال سيادم، كذلؾ تطبيقا إلحدل قكاعد عمـ أصكؿ  
كمفاد ىذه القاعدة أف كركد نص معيف في مكضع " داللة مفيـك اإلشارة" م قاعدة الفقو كه

معيف ليحمؿ في طياتو داللة تعمؽ ذلؾ النص بيذا المكضكع، فإذا رجعنا إلى الدستكر كنظرنا 
الذم نص فييا المشرع الدستكرم عمى إعالف حالة الطكارئ سنجد أف  91إلى مكضع المادة 

كؿ مف الباب الثاني كىك الفصؿ الذم يحدد أعماؿ السمطة التنفيذية بما ذلؾ كرد في الفصؿ األ
في ذلؾ األعماؿ المخكلة لرئيس الجميكرية كبالتالي يرل فريؽ مف الفقياء المصرييف أف إعالف 

حالة الطكارئ عمؿ تنفيذم إدارم كليس عمؿ سيادم ، كبالتالي أمكف إخضاعو لمرقابة 
 .القضائية

يده فإذا كانت األعماؿ التنفيذية أك اإلدارية ىي تمؾ األعماؿ التي كىك الرأم الذم نؤ 
تعتبر تطبيقا لمقكانيف كتنظيما كخدمة مف اإلدارة لممكاطنيف بما يحفظ مصمحتيـ كيصكف حقكقيـ 

فإف إعالف حالة الطكارئ ال يمكف أف يخمك مف ىذه القيمة كبالتالي ال يمكف أف تككف ىذه 
نما عمؿ تنفيذم ، ىذا ك تنص الفقرة الثانية مف المادة األخيرة عمؿ سيادم أك حؾ  91كمي كا 

مف الدستكر عمى إمكانية تمديد حالة الطكارئ كذلؾ بعد مكافقة البرلماف بغرفتيو يصبغ أيضا 
، في حيف يرل فيو آخركف طبيعة العمؿ  1عمى قرار المد لحالة الطكارئ صبغة العمؿ السيادم

القرار األكؿ كالقرار الثاني، فيعتبركف القرار األكؿ ىك قرار منشئ اإلدارم حيث يفرقكف ىنا بيف 
 2.لحالة لـ يكف ليا كجكد مف قبؿ كيترتب عمى ذلؾ أكضاع خاصة

كأما القرار الثاني فيك قرار مترتب عف القرار األكؿ الصادر باإلعالف لحالة الطكارئ،  
نما تطبيؽ لمقرار األكؿ المعمف عف  فالقرار الذم نشأ لمد حالة الطكارئ لـ ينشئ حالة جديدة، كا 

 .الحالة
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كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الرقابة البرلمانية ال تعني أف القرار بالمد تقدير مدل مالئمة  
القرار عف عدمو، كبالتالي جاز إخضاعو لمرقابة القضائية دكف تأثير بسبؽ خضكعو لرقابة 

 1.البرلماف، فمكؿ رقابة مجاليا
الرقابة : " لدكلة المصرم فيما يخص الفارؽ بيف الرقابتيف ما يميحيث قضى مجمس ا 

البرلمانية ال تمنع مف الرقابة القضائية كلكؿ مف ىاتيف الرقابتيف طبيعتيا كمجاليا كأثرىا، 
فالرقابة البرلمانية رقابة تنبسط عمى مالئمة التشريع مف حيث مكضكعو ىؿ ىك صالح فيبقى أك 

الذم يقره فيو البرلماف أما الرقابة القضائية فتنبسط عمى شرعية  عكس ذلؾ فيسقط، مف الكقت
 ".المرسـك بقانكف مف حيث استيفائو لشركط الدستكرية

مف الدستكر عمى أف تحديد كتنظيـ حالة الطكارئ  92إضافة إلى كؿ ىذا ، تنص المادة  
لة الطكارئ ىك ال يتـ إال بمكجب قانكف عضكم، مما يعني أف المرسـك الرئاسي المعمف لحا

مف الدستكر كنفس األمر بالنسبة لمرسـك  92عمؿ غير دستكرم ككنو جاء مخالفا لنص المادة 
المؤرخ في  91/336المعمف عف حالة الحصار التي تـ إنياؤىا بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

 .المتضمف رفع حالة الحصار 1991ديسمبر  22
السالؼ الذكر فإننا نجد كال مف الحالتيف  مف الدستكر 92فإذا رجعنا إلى نص المادة  

كجب تحديدىما كتنظيميما كفؽ قانكف عضكم، كىك ما لـ يتـ إلى حد اآلف بالرغـ مف أىمية 
ىذا القانكف فيما يخص حماية الحقكؽ كالحريات لألفراد مف تعسؼ السمطات التي تتكلى ىذه 

  2".بالمشركعية الخاصة" ل الحاالت سكاء المدنية أك العسكرية، كذلؾ في إطار ما يسـ
 :الحالة االستثنائية كقيد عمى المشروعية اإلدارية -2

مف الدستكر كمفادىا أنو ال يتـ إعالف ىذه الحالة إال في  93نصت عمى ىذه الحالة المادة  
حالة كجكد خطر متزايد عمى أف الدكلة ييدد نظاميا كمؤسستيا الدستكرية أك سالمة ترابيا 
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التقديرية لرئيس الجميكرية كال يتـ ىذا إال كفؽ  كجكد ىذا الخطر إلى السمطةكيرجع أمر تحديد 
:  اإلجراءات المحددة كالتي تضمف الحريات العامة لألفراد أكؿ ىذه اإلجراءات

استشارة كؿ مف رئيس المجمس الشعبي الكطني، رئيس مجمس األمة كرئيس المجمس  –
   .الدستكرم

المجمس : ع تحت رئاسة رئيس الجميكرية ، إلى كؿ مف االستماع مف خالؿ عقد اجتما –
. األعمى لألمف، كمجمس الكزراء

 .اجتماع البرلماف مف أجؿ تقريرىا –
المحددتي المدة، كما ىك منصكص ( الحصار كالطكارئ)كخالفا عف الحالتيف السابقتيف  

( بحالة الطكارئ المرسـك المتعمؽ بحالة الحصار كالمرسـك المتعمؽ)عمييما في كؿ المرسكميف
 .فالفصؿ أـ مدة الحالة استثنائية غير محددة بفترة معينة

إال أف ىذا ال يمنع إمكانية إنيائيا كرفعيا مف طرؼ رئيس الجميكرية، كبنفس اإلجراءات  
 . parallélisme des formes 1التي تـ إعالنيا بيا تطبيقا لمبدأ تكازم األشكاؿ

 :حالة الحرب -3

الخطكرة عمى أمف الدكلة أك كقع ية بإعالف حالة الحرب إذا زادت يقـك رئيس الجميكر 
كالتي  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  109، كفقا لنص المادة 2عدكاف فعمي عمى البالد

إذا كقع عدكاف فعمي عمى البالد أك يكشؾ أف يقع جسيما نصت عميو ترتيبات " تنص عمى 
يس الجميكرية الحرب بعد اجتماع مجمس الكزراء المالئمة لميثاؽ األمـ المتحدة، يعمف رئ

بي كاالستماع إلى المجمس األعمى لألمف كاستشارة رئيس مجمس األمة كرئيس المجمس الشع
كيكجو رئيس الجميكرية خطابا جكبا، كيجتمع البرلماف كالكطني كرئيس المجمس الدستكرم، 

 3."لألمة يعمميا بذلؾ
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ة حالة الحرب حيث يتكلى رئيس الجميكرية جميع كما يكقؼ العمؿ بالدستكر أثناء مد 
ذا انتيت مدتو الرئاسية فإنيا تمدد كجكبا إلى غاية نياية الحرب كأما في حالة  السمطات كا 

استقالتو أك كفاتو أك حدكث أم مانع آخر تخكؿ كؿ الصالحيات التي تستكجبيا حالة الحرب 
ئيس المجمس الدستكرم كظائؼ رئيس إلى رئيس مجمس األمة كفي حالة شغكرىما معا يتكلى ر

  1.الدكلة
 2:شروط تحقيق مبدأ المشروعية: المطلب الثاني

ينبغي تكافر عدة شركط لكي يكجد مبدأ المشركعية كبالتالي تعتبر ىذه الشركط الزمة لكي  
نستطيع القكؿ بكجكد مبدأ المشركعية، بمعنى ضركرة األخذ بمبدأ الفصؿ باعتباره الطريؽ الذم 

القانكف األساسي لتحديد كؿ سمطة مف السمطات العامة كتعييف اختصاصاتيا كاعتبار  رسمو
اعتداء السمطة التنفيذية مثال عمى السمطة التشريعية ىك خرقا ليذا المبدأ ، كما يتعيف كجكد 

رقابة قضائية فعالة لكي تستطيع كبح جماح اإلدارة مف خالؿ إلغاء ما يصدر عنيا مف أعماؿ 
لغاء كفقا لمقانكف كعمى ىدم ما سبؽ نتناكؿ شركط تحقيؽ مبدأ المشركعية في تستكجب اإل

ثالثة فركع، تخصص الفرع األكؿ لمبدأ الفصؿ بيف السمطات كنبيف في الفرع الثاني التحديد 
الكاضح لسمطات كاختصاصات اإلدارة كنبحث في الفرع الثالث مبدأ كجكد رقابة قضائية فعالة 

 : مكذلؾ عمى النحك التاؿ
 :األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات: الفرع األول

يقصد بمبدأ الفصؿ بيف السمطات تكزيع السمطات األساسية في الدكلة عمى ىيئات مختمفة  
قانكنية بالغة  بما ينجـ عف ذلؾ مف آثار بحيث ال يجب أف تتركز ىذه السمطات في ىيئة كاحدة

ال كترتب عف ذلؾ  الخطكرة ذلؾ أنو ما إف اجتمعت السمطات الثالث في يد ىيئة كاحدة كا 
حدكث انتياؾ كتعسؼ فال يتصكر إذا اجتمعت السمطات كتركزت في يد الييئة التنفيذية 
فصارت ليا عمى النحك يد في التشريع كأخرل في القضاء كثالثا في التنفيذ، أف تسمـ ىذه 
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تابع ليا مف أجؿ ذلؾ األخيرة بخضكعيا لمجزاء أك كقكفيا لمحساب أماـ القضاء  كىك جياز 
ذىب الفقيو مكنتسكيك إلى القكؿ أف السمطة تكقؼ السمطة ، بمعنى أف تعدد السمطات كفيؿ 
بإحداث نكع مف الرقابة عمى كؿ سمطة حتى ال تتفرد بالقرار بما يؤدم في النياية إلى احتراـ 

 .مبدأ المشركعية
. التحديد الواضح الختصاصات اإلدارة:  الفرع الثاني

ال يمكف أف يتحقؽ مبدأ المشركعية في أرض الكاقع إال إذا كانت أعماؿ كصالحيات      
السمطة اإلدارية أك التنفيذية كاضحة كمحددة، كيعكد سر تحديد صالحيات السمطة التنفيذية 

دكف سكاىا إلى أف صالحيات السمطة التشريعية كاضحة كعادة ما يتكفؿ دستكر الدكلة بتبياف 
لممارسة العمؿ التشريعي كيتكلى القانكف تفصيؿ ىذه القكاعد كما أف صالحيات القكاعد العامة 

ككظائؼ السمطة القضائية كاضحة كمحددة فيي التي تتكلى الفصؿ في المنازعات كالخصكمات 
 .بما يقره القانكف كطبقا لإلجراءات المعمكؿ بيا 

اعتبارا مف أنيا السمطة األكثر   كيبقى اإلشكاؿ لمسمطة بالنسبة لمسمطة التنفيذية أك اإلدارية 
عالقة كاحتكاكا باإلفراد، كأكثرىا مف حيث األعكاف العمكمييف ، كمف حيث اليياكؿ بما يفرض 

تحديد مجاؿ التعامؿ كاالختصاص تحديدا عمى األقؿ في أصكلو كأحكامو العامة بما يكفؿ 
 .احتراـ مبدأ المشركعية كبما يضمف عدـ تعسؼ الجيات اإلدارية

مف ىنا فإنو ينجـ عف تحديد اختصاص الجيات اإلدارية المختمفة المركزية كاإلقميمية ك 
 .كالمرفقية تكفير المناخ المناسب كاألرضية المالئمة إلعماؿ كتجسيد مبدأ المشركعية

كتبعا لذلؾ فإف مبدأ المشركعية يكجب ضبط اإلدارة باختصاص معيف فيمزميا بالقياـ بأعماؿ 
حدد كىذا ما يدخؿ تحت عنكاف التنظيـ اإلدارم فتسعى الدكلة إلى ضبط معينة ضمف إطار ـ

اختصاصات الجيات اإلدارية  إف السمطة اإلدارية في كؿ الدكؿ تباشر نشاطات كاسعة 
كمتنكعة بقصد تحقيؽ المصمحة العامة، فيي مف تتكلى إنشاء المرافؽ العامة بقصد إشباع 

المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره الثالثة األمف  حاجات  األفراد المختمفة، كىي مف تكفؿ
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العاـ كالصحة العامة كالسكينة العامة،كىي مف كضع القانكف بيف يدييا كسائؿ لمقياـ بسائر 
 .أنشطتيا سكاء كسيمة القرار أك كسيمة العقد

د عمميا ىذا غير مشركع ر قرارات خارج نطاؽ اختصاصاتيا عفإذا قامت اإلدارة بإصدا 
المختمفة محاكلة .ؾ الحاؿ في حاؿ ابتعادىا عف اليدؼ أال كىك تحقيؽ المصمحة العامةككذؿ

منيا جبرىا عمى احتراـ مبدأ المشركعية، كحتى ال تتخذ اإلدارة مف كسيمة القرار اإلدارم ذريعة 
  1.لتحقيؽ مقاصد غير مشركعة مستغمة بذلؾ الطابع التنفيذم لو

. فعالة وجود رقابة قضائية: الفرع الثالث

سبؽ القكؿ أف مبدأ المشركعية يفرض تكزيع االختصاص بيف أجيزة الدكلة المختمفة بحيث  
تبادر كؿ سمطة إلى القياـ باألعماؿ المنكطة بيا كالمحددة في القكاعد الدستكرية أك قكاعد 

القانكف أك حتى النصكص الالئحية، كيفترض بعد رسـ قكاعد االختصاص أف ينجـ عف مخالفة 
دة ما جزاء تكقعو السمطة القضائية، إذ ما الفائدة مف رسـ حدكد كؿ سمطة دكف ترتيب أثر قاع

 .قانكني كجب تطبيقو عند المخالفة
فإف مبدأ المشركعية يفرض مف جممة ما يفرضو كجكد سمطة قضائية تتكلى تكقيع  كعميو 

نا أف السمطة اإلدارية الجزاء عمى المخالؼ في حاؿ ثبكت التجاكز أك الخرؽ لمقانكف، فمك تصكر
أصدرت قرارا غير مشركع فقامت بفصؿ مكظؼ عف كظيفتو دكف تمكينو مثال مف ممارسة حؽ 

الدفاع عف نفسو، أك دكف تمكينو مف اإلطالع عمى ممفو التأديبي أك دكف تبميغو لحضكر 
كيعكد  2ركعالجمسة التأديبية، فإنيا في مثؿ ىذه الحاالت تجاكزت القانكف كأعتبر قرارىا غير مش

لمقضاء المختص التصريح بعدـ مشركعية القرار كمف ثـ إلغاءه لذات السبب بعد رفع األمر 
 .إليو
كعميو حؽ لنا كصؼ القضاء بأنو الدرع الكاقي لمبدأ المشركعية، كىك مف يحفظ مكانتو  

 .كىيبتو كيفرض الخضكع لو، كىذه كميا تمثؿ معالـ كمظاىر دكلة القانكف

                                                 
 .6، ص1997أنظر الدكتكر عبد الغني بسيكني عبد ا، القضاء اإلدارم، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،   -1
 .255، ص1995أنظر الدكتكر سميماف محمد الطماكم، القضاء اإلدارم، قضاء التأديب، دار الفكر العربي،   -2
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 :مصادر مبدأ المشروعية: المبحث الثاني
رغـ اتفاؽ معظـ رجاؿ الفقو عمى أف المقصكد بالقانكف الكاجب االحتراـ مف قبؿ  

اإلدارة لمقكؿ بأنيا ممتزمة بالخضكع لمبدأ المشركعية ىك القانكف بمعناه أك بمدلكلو 
الكاسع السابؽ اإلشارة إليو، إال أف بعضا مف الفقو ذىب إلى عكس ذلؾ، إذ يرل أف 

مقصكد بالقانكف ىنا ىك القانكف بمعناه الضيؽ، مستندا في ذلؾ مف ناحية إلى اؿ
ترجع إلى األفكار التي صاحبت الثكرة الفرنسية كالتي مف مقتضاىا أف  ةاعتبارات تاريخي

 .القانكف البرلماني باعتباره تعبيرا عف اإلدارة العامة لألمة إنما يتسـ بالسمك كالعمك
مبدأ المشركعية كيفسر عمى أساسو، كما أنو مف ناحية كمف ثـ يجب أف يرتبط  

أخرل إلى أف القانكف يجب أف يعطي فقط المعنى المحدد بو في الدستكر كىك مجمكعة 
القكاعد التي يضعيا البرلماف أك يشترؾ في إصدارىا مع رئيس الدكلة لمقكاعد التشريعية، 

 .كتصاغ في قالب شكمي كيحمؿ اسـ القانكف
أصبح االتجاه الغالب في الفقو ىك االعتراؼ بأف القانكف في مفيـك مبدأ مف ىنا فقد  

المشركعية كما بينا مف قبؿ ىك القانكف بمفيكمو الكاسع، كليس فقط القانكف البرلماني أك 
الصادر عف السمطة التشريعية، كىكذا نخمص إلى أف مصادر المشركعية تشمؿ كافة 

مكتكبة،  اف مصدرىا أم سكاء أكانت مكتكبة أك غيرالقكاعد القانكنية في المجتمع أيا ؾ
 :كىك ما سنتناكلو في مطمبيف اثنيف

 .المصادر المكتكبة: المطمب األكؿ
. المصادر غير المكتكبة: المطمب الثاني
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: المصادر المكتوبة: المطلب األول
تتجسد ىذه المصادر في كؿ مف الدستكر كالمعاىدات كالتشريعات العادية ثـ   
 :لمكائح، أك كما يطمؽ عمييا أحيانا التشريعات الفرعية، كىك ما سنتناكلو في كؿ فرع مستقؿا

: الدستور: الفرع األول

الدستكر ىك مجمكعة مف القكاعد القانكنية المحتكاة في كثيقة أك عدة كثائؽ رسمية  
اعد القانكنية تتبع في إعدادىا كتعديميا إجراءات تختمؼ عف تمؾ المتبعة إلعداد كتعديؿ القك

العادية، حيث تعتبر مف قبيؿ الدستكر القكاعد القانكنية ذات الطبيعة الدستكرية سكاء تكاجدت 
في الدستكر بمفيكمو الشكمي أك في أم مصدر مف مصادر القانكف الدستكرم، حتى كلك كانت 

   1.قكاعد قانكنية عرفية
م تخص مبدأ المشركعية، ، العديد مف األحكاـ الت2كلقد تضمف الدستكر الجزائرم 

كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف، كال يمكف أف يتذرع : "منو 29كمثاؿ ذلؾ ما جاء في المادة
بأم تمييز يعكد سببو إلى المكلد أك العرؽ أك الجنس أك الرأم أك أم شرط أك ظرؼ آخر 

 ".شخصي أك اجتماعي
دؼ المؤسسات ضماف تستو: "منو عمى ذات المبدأ بنصيا 31كما أكدت المادة 

مساكاة كؿ المكاطنيف كالمكاطنات في الحقكؽ كالكاجبات بإزالة العقبات التي تعكؽ تفتح شخصية 
اإلنساف، كتحكؿ دكف مشاركة الجميع الفعمية في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

 . كالثقافية

                                                 
 .2004الكافي في شرح القانكف الدستكرم الجزائرم، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، الجزائر، أكصديؽ فكزم، - 1
يتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر، المصادؽ عميو في استفتاء  07/12/1996المؤرخ في  438-96المرسـك الرئاسي - 2

، بتاريخ 76رية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العددفي الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائ 1996نكفمبر 28
08/12/1996. 
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أف تخالؼ نصا دستكريا ىاتو المبادئ الدستكرية قد تخالفيا اإلدارة بشكؿ مباشر، ؾ 
في تصرفاتيا، كما قد تخالفو مخالفة غير مباشرة كأف تأتي تصرفا مطابقا لقانكف عادم قد 

 1.تصدر مخالفا لمدستكر
ذا كانت قيمة النصكص الدستكرية كأكؿ كأىـ مصدرا لممشركعية، ليست محؿ   كا 

عالف الحقكؽ كالتساؤ ىؿ : ؿ المطركح ىنا ىكخالؼ فإف الجدؿ يثكر بشأف مقدمات الدساتير كا 
عالف الحقكؽ قيمة قانكنية ممزمة؟  لمقدمة الدساتير كا 

عالنات الحقكؽ كذلؾ عمى النحك التالي  :اختمؼ الفقو بشأف القيمة القانكنية لمقدمات الدساتير كا 
اإلعالنات كالمكاثيؽ تمتمؾ قيمة أعمى مف الدستكر فحسب ىذا الرأم ال يجب  :الرأي األول -

نما أيضا مف طرؼ المؤسس الدستكرم أف تحتـر مف فيي تتضمف  2طرؼ المشرع العادم كا 
المبادئ كاألسس التي يجب أف يقـك عمييا الدستكر كالتي تعد تعبيرا عمى اإلدارة العميا لممجتمع 
مف جية، كما تحتكم عمى المبادئ األساسية الدستكرية المستقرة في الضمير اإلنساني العالمي، 

ا كتجسيدىا دكف الحاجة إلى نص مف طرؼ دستكر الدكلة الذم ينص عمى الذم يفرض تطبيقو
 .احتراميا كااللتزاـ بيا

احتراميا كالتقي دبيا عند كضع  ةلذلؾ يرل أصحاب ىذا الرأم أنو يجب عمى السمطة التأسيسي
نما يجب االلتزاـ بيا مف كافة السمطات العامة، التشريعية  القكاعد الدستكرية ليس ىذا فقط كا 

 3.كحتى القضائية
أف دستكر الدكلة دستكر تضعو السمطة التأسيسية المختصة كاألكثر إدراكا بإدارة مجتمعيا       

الذم يختمؼ عف مجتمع آخر مف حيث الديف، الظركؼ المحيطة بالبيئة كأكضاع المجتمع 
ثيؽ بصفة عامة، لذا ال يمكف لمدستكر الذم تضعو السمطة التأسيسية أف تعمكه تمؾ المكا

كاإلعالنات التي تنشأ في مجمكعة مف الدكؿ عمى أساس أنيا تتضمف إدارة الشعكب كميا، إال 
                                                 

كلى، دار الفكر الجامعي، كتنظيـ مجمس الدكلة، الطبعة األ محمد محمد عبده إماـ، القضاء اإلدارم، مبدأ المشركعية - 1
 .22، ص2008اإلسكندرية، 

 .31إبراىيـ عبد العزيز شيحا، المرجع السابؽ، ص - 2
 .22سامي جماؿ الديف، المرجع السابؽ، ص - 3
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أنو ال يمكف أف تتضمف جميع الخصائص التي تتكافؽ مع إدارة كظركؼ بعض الشعكب ككازعو 
 .الديني

لقانكنية يذىب إلى اعتبار أف ىذه اإلعالنات لمحقكؽ كالمكاثيؽ ليا نفس القيمة ا :الرأي الثاني -
التي تكضع فييا القكاعد الدستكرية ذلؾ بحـ أنيا نابعة مف إدارة السمطة التأسيسية كبالتالي 

اعتبر أنيا جزء ال يتجزأ مف النصكص الدستكرية الكاجب االلتزاـ بيا مف طرؼ السمطات العامة 
 1.الثالث

قكؽ، حيث بأف كىك الرأم الذم يفرؽ بيف نكعيف مف نصكص إعالنات الح :الرأي الثالث -
، كىي غير محددة كذات أىداؼ كمثؿ 2النكع األكؿ ينطكم عمى نصكص تكجييية أك منيجية

عميا، كىي تمثؿ أصكال عممية فمسفية كتجسد ركح الجماعة كضميرىا كتكضح معالـ النظاـ 
الذم يجب أف يسكد في المجتمع كىي في مقابؿ ذلؾ مفرغة التطبيؽ بالنسبة لألفراد إذ ال 

ف المطالبة بيا أماـ السمطات، مما يكجب عمى البرلماف التدخؿ ألجؿ تبييف مكضع يستطعك
ككيفية تطبيقيا، مثميا النصكص التي تقرر حؽ العمؿ كالحؽ في المعكنة في حاالت العجز 

كأمراض الشيخكخة، فيككف المشرع في نصكصو ممزما اتجاىيا بالتزاميف، األكؿ سياسي حيث 
عات تترجـ تطبيقيا كلو السمطة التقديرية المحددة في ذلؾ، أما الثاني يستمـز عميو إصدار تشرم

فيك قانكني إذ ال يمكف لمبرلماف أف يصدر نصكص قانكنية مخالفة بأم شكؿ مف األشكاؿ لتمؾ 
 .النصكص التكجييية فيي إذف النصكص المحددة  كالمكضحة لنشاط المشرع

ص تقريرية تحمؿ قاعدة قانكنية ذات معنى أما النكع الثاني مف ىذه النصكص فيي نصك     
فني دقيؽ ككنيا تككف محددة بصفة كاضحة، تعطي ليا القابمية لمتطبيؽ دكف الحاجة إلى 

التدخؿ مف المشرع، كىي في نفس الكقت تمثؿ قيدا عمى المشرع العادم ككنيا تقرر مراكز 
ع األكؿ قيمة تكجييية، في ، أما عف قيمتيا فقد أضفى أصحاب الرأم عمى النك3قانكنية معينة

                                                 
 .24م جماؿ الديف، المرجع السابؽ،صاـس - 1

 .40إبراىيـ عبد العزيز شيحا، المرجع السابؽ، ص - 2
 .42إبراىيـ عبد العزيز شيحا، المرجع نفسو، ص - 3
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حيف اختمفكا مف الناحية القيمة اإللزامية لمنكع الثاني، فمنيـ مف راح يضعيا في قيمة النصكص 
القانكنية الدستكرية، كمنيـ مف كضع ليذه النصكص قيمة أعمى مف النصكص الدستكرية بحكـ 

المبادئ التي تؤسس أف اليدؼ مف صدكرىا أكبر كأعـ مف النص الدستكرم الذم يعتبرىا مف 
عمييا نصكصو، أما الجانب األخر فيرل بأنو يجب التفرقة بيف إعالنات الحقكؽ كمقدمات 

نفس القيمة القانكنية التي تممكيا النصكص الدستكرية، كذلؾ أنيا جزء لؾ ـالدساتير فيي ت
متصؿ بالدستكر، كلمجمس الدكلة الفرنسي مكقؼ ينحصر في بعض المبادئ الكاردة في 

عالنات الحقكؽ حيث يعتبرىا ممزمة لإلدارة، كالسبب في ذلؾ ليس ألنيا مؽ دمات الدساتير كا 
عالنات الحقكؽ المجاؿ الخصب  نما عمى اعتبار مقدمات الدساتير كا  كاردة في كثيقة دستكرية كا 

فيكسب مجاؿ الدكلة ىذه المبادئ القانكنية العامة  1الذم يؤخذ منو المبادئ القانكنية العامة،
بع اإللزاـ كمصدر مف مصادر المشركعية، كعمى ىذا األساس قضى مجمس الدكلة الفرنسي طا

حيث منع فييا فئة مف  07/07/1950في حكـ صادر في  2(Dehaene)في قضية دىيف
المكاطنيف مف ممارسة حؽ اإلضراب بمكجب قرار الحككمة، كىك حؽ كاف مقر في مقدمة 

، "اب يمارس ضمف نطاؽ القكانيف كاألنظمةحؽ اإلضر: "حيث نصت عمى أف 1946دستكر
كلـ يقبؿ مجمس الدكلة ىذا الطعف رافضا ما تقدـ بو الطاعف مف أسانيد عمى أساس أنو يمكف 

لمحككمة كضع قيكد عمى أم حؽ تتجنب بو التعسؼ أك اإلساءة في استعمالو نظرا لما يقتضيو 
امة، إذ أنو مف خالؿ حيثيات الحكـ النظاـ العاـ كبحكـ مسؤكلياتيا عمى حسف سير المرافؽ الع

اتضح أف المجمس الجكلة قد اعتبر مقدمة الدستكر مف خالؿ شأف حؽ اإلضراب مصدر 
 .لممشركعية

إذ كاف المجمس قد اعتبر : "كىك ما يتضح مف تحديد مفكض الحككمة بصدد ىذا الحكـ     
ة أك التشريعية، بؿ ىذه النصكص مصدرا لممشركعية، دكف أف يجعميا مف النصكص الدستكرم

                                                 
 .48صالقضاء اإلدارم كرقابتو عمى أعماؿ اإلدارة، دراسة مقارنة، عصاـ الدبس، - 1
 .44اىيـ عبد العزيز شيحا، المرجع السابؽ، صإبر - 2
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اعتبرىا مف المبادئ القانكنية العامة التي أقرىا القضاء الفرنسي كجعميا بمنزلة القانكف ذاتو مف 
 ."حيث القكة

ينكركا أصحاب ىذا االتجاه عمى جميع نصكص إعالنات الحقكؽ امتالؾ أم  :االتجاه الرابع
زاـ فييا لسمطة الدكلة، كال يغير مف قيمة قانكنية كال يرل سكل أنيا مجرد أىداؼ فمسفية ال إؿ

ذلؾ صدكر ىذه النصكص عف الشعب أك ممثميو، إذ غالبا ما تصدر ىذه اإلعالنات تحت 
، يحمؿ ىذا االتجاه غمكا في الطرح، إذ ال 1تأثير ىزات سياسية عنيفة ينقصيا التدبير كالتركم

، أك كما قاؿ أصحاب ىذا يمكف أف تككف تمؾ النصكص مجرد مبادئ فمسفية كأماؿ ال قيمة ليا
االتجاه حيث نجد الكثير مف ىذه النصكص التي جاءت في إعالنات الحقكؽ جعمتيا الدكؿ في 

 العالمي لحقكؽ اإلنساف، كالتي ألزمتمف اإلعالف  25المادة: نصكصيا القانكنية العادية مثاؿ
كحتى في  أف يككف لكؿ شخص الحؽ في التمتع بالخدمات الصحية كالخدمات االجتماعية

األماف ضد البطالة، حيث أصبح مف مضمكف ىذه المادة مف التشريعات القانكنية عند الدكؿ 
 .التي تكفؿ لشخص التأميف عمى العالج كالتأميف ضد البطالة

ذا كاف كالبد مف كجكد بعض النصكص التي ال تتصؼ بأم قيمة قانكنية فذلؾ ال يمنع         كا 
 .ةذه اإلعالنات ليا القاعدة القانكنيمف كجكد نصكص أخرل تتضمنيا ق

إال أنو ال يمكف أف ترقى كما سبقت اإلشارة إلى مرتبة تعمكا الدستكر، كال يمكف أيضا        
اعتبارىا في نفس القيمة القانكنية لنصكص الدستكر، فالسمطة التأسيسية بحكـ أنيا المختصة 

، حسب ما يتكافؽ ككاقع الدكلة كأفرادىا 2بكضع الدستكر كالمقرة ألسس النظاـ القانكني لمجماعة
عمى أساس أنو المصدر األعمى كالمرجعية األصمية لدكلة كسمطاتيا الثالث، كالمقرر لحقكؽ 

ذا تضمف الدستكر أك مقدمتو بعض المبادئ فإنيا ال مجاؿ إال أف  كحريات األفراد ككاجباتيـ، كا 
كالمبادئ التي قامت ( 1966كر الجزائرممقدمة الدست)تمؾ المقكمات التي تحمؿ تاريخ الدكلة 

                                                 
 .28راغب ماجد الحمك، القضاء اإلدارم، ص - 1
 .22سامي جماؿ الديف، المرجع السابؽ، ص - 2
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كمو عمييا، ال تمؾ التي قامت في ثكرات الشعكب األخرل  الدكلة كأفرادىا كانبنى المجتمع
 .فئة مع أخرل أك اتجاه سياسي مع آخر كمقاكمتيـ الناتجة عف تضارب بيف إيديكلكجية 

ف كاف في ىذه اإلعالنات ما أخذت بو بعض دساتير الدكؿ ع       لى أساس أنيا ارتأت كا 
فييـ كجكد ما يصكف حريات األفراد كحقكقيـ، فإف ذلؾ محصكر عمى الدكؿ المغربية فقط، ال 
الدكؿ العربية اإلسالمية إذ ال يجب أف تتضمف دساتيرىا خركجا عف المبادئ التي تميزت بيا 

أسمى المصادر الشريعة اإلسالمية كالتي أدت إلى قياـ دكلة كانت فييا المشركعية تقـك عمى 
كأكمميا، كارتقت بالدكلة كأفرادىا إلى أعمى مراتب الحرية كالعدؿ، ذلؾ أف مرجعيتيا لـ تكف 

نما كانت  .ع بو أخرلمف كتاب يرفع ا بو أقكاما كيض تستنبط مف قكانيف الكحؿ، كا 
: المعاهدات: الفرع الثاني

غيرىا مف أشخاص القانكف  تعرؼ المعاىدة عمى أنيا اتفاؽ يككف بيف أطرافو الدكؿ أك  
الدكلي ممف يممككف أىمية إبراـ المعاىدات كيتضمف االتفاؽ إنشاء حقكؽ كالتزامات قانكنية عمى 

عاتؽ أطرافو كما يجب أف يككف مكضكعو تنظيـ عالقة مف العالقات التي يحكميا القانكف 
  1.الدكلي

التصديؽ عمييا، مف جانب  تعتبر المعاىدات مصدرا لمبدأ المشركعية كىذا بعد أف يتـ  
 .السمطة مختصة داخؿ الدكلة

كفكر التصديؽ عمييا تصبح المعاىدة جزءا مف التشريع الداخمي، بؿ إف بعض الدساتير   
 .كالدستكر الجزائرم يعترؼ ليا بطابع السمك عمى القانكف

المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس : "مف الدستكر الجزائرم 132إذ تنص المادة  
 ".لجميكرية حسب الشركط المنصكص عمييا في الدستكر، تسمك عمى القانكفا

                                                 
دعكل اإللغاء في اإلجراءات المدنية كاإلدارية، دراسة تشريعية كقضائية كفقيية، الطمعة األكلى، دار  عمار بكضياؼ، - 1

 .12ص،2009ع، الجسكر لمنشر كالتكزم
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كطالما احتمـ المعاىدة درجة عميا ضمف ىـر النصكص الرسمية سكاء كانت أسمى مف   
 1.القانكف أك تعادلو كتمثمو في القكة، فإف بنكدىا ممزمة لمسمطات المعنية داخؿ الدكلة

: التشريع العادي: الفرع الثالث
تشريع العادم ىك التشريع الذم تقـك بكضعو السمطة صاحبة االختصاص العاـ في اؿ  

ممارسة الكظيفة التشريعية، كذلؾ في حدكد اختصاصاتيا كطبقا لإلجراءات المنصكص عمييا، 
 2.كتقـك عادة بيذه الكظيفة السمطة التشريعية

ق السمطة التشريعية مف كحفاظا عمى مبدأ المشركعية، فإف اإلدارة العامة تتقيد بما تضع  
خاصة مف  123ك 122قكانيف في المجاالت التي يخكليا إياىا الدستكر، كلقد حددت المادتيف

إضافة إلى المجاالت المخصصة : "123الدستكر الجزائرم اختصاص القانكف، إذ تنص المادة
 :تيةلمقكانيف العضكية بمكجب الدستكر، يشرع البرلماف بقكانيف عضكية في المجاالت اآل

 .تنظيـ السمطات العمكمية كعمميا -
 .نظاـ االنتخابات -
 .القانكف المتعمؽ باألحزاب السياسية -
 .القانكف المتعمؽ باإلعالـ -
 .القانكف األساسي لمقضاء، كالتنظيـ القضائي -
 .القانكف المتعمؽ بقكانيف المالية -
 .القانكف المتعمؽ باألمف الكطني -
( 3/4)قانكف العضكم باألغمبية المطمقة لمنكاب كبأغمبية ثالثة أرباعتتـ المصادقة عمى اؿ  

 .أعضاء مجمس األمة
يخضع القانكف العضكم لمراقبة النص مع الدستكر مف طرؼ المجمس الدستكرم قبؿ   

 .صدركه
                                                 

 .12عمار بكضياؼ، المرجع نفسو، ص - 1
 .26ص ،2007القضاء اإلدارم دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف،عمر محمد الشكبكي، - 2
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كتتميز القكانيف العضكية عف باقي الكانيف، كىذا فيما جاء في الفقرتيف الثانية    
أعضاء ( 3/4)إذ أف المصادقة عمى القكانيف العضكية تتـ بأغمبية 123دةكالثالثة مف الما

مجمس األمة، بينما يصادؽ عمييا مف طرؼ المجمس الشعبي الكطني باألغمبية المطمقة فقط، 
 1.كما ىك الحاؿ بالنسبة لمقكانيف العادية

مطابقتيا  رأيو حكؿ 2كتتميز كذلؾ القكانيف العضكية في كجكب إبداء المجمس الدستكرم  
دم المجمس الدستكرم، يب: "مف الدستكر( الثانية الفقرة) 165لمدستكر، كىك ما نصت عمي المادة

بعد أف يحظره رئيس الجميكرية، رأيو كجكبا في دستكرية القكانيف العضكية بعد أف يصادؽ 
 ".عمييا البرلماف

(: التنظيم)التشريع الفرعي الالئحي: الفرع الرابع

التنظيـ في التشريع الجزائرم، كيقصد بو التشريع كالذم يصدر عف  يطمؽ عميو اسـ  
السمطة التنفيذية تمييزا لو عف التشريع العادم أم القانكف، كالذم يصدر دائما عف السمطة 

 3.التشريعية
 .كالسمطة التنظيمية يمارسيا كؿ مف  رئيس الجميكرية كالكزير

I. رئيس الجميورية: 
يمارس رئيس الجميكرية : " مف الدستكر الفقرة األكلى تنص 125بالرجكع إلى المادة   

 ".السمطة التنظيمية في المسائؿ غير مخصصة لمقانكف
ما يالحظ عمى ىذا النص أف تحديد السمطة التنظيمية لرئيس الجميكرية قد تـ بطريقة   

بمكجب سمبية، مما يجعؿ مجاليا كاسع يطاؿ كافة المياديف باستثناء مجاؿ القانكف المحدد 
 .مف الدستكر 123ك122المادتيف 

                                                 
 .12محمد الصغير بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، ص - 1
أعضاء مف بينيـ رئيس المجمس يعينيـ رئيس 3: أعضاء 9لدستكر يتككف المجمس الدستكرم مفمف ا 164بمقتضى المادة - 2

تنتخبو المحكمة العميا كعضك  1ينتخبيما مجمس األمة كعضك كاحد 2ينتخبيما المجمس الشعبي الكطني ك 2الجميكرية ك
 .ينتخبو مجمس الدكلة 1كاحد

 .14، ص2010عة الرابعة، دار المجدد لمنشر كالتكزيع، سطيؼ، ناصر لباد، الكجيز في القانكف اإلدارم، الطب - 3
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كيمارس رئيس الجميكرية ىذه السمطة عف طريؽ التكقيع عمى المراسيـ الرئاسية طبقا   
 .مف الدستكر 77مف المادة 6لمفقرة

II. الوزير األول : 
لبرنامج رئيس  تطبيقا تتجمى السمطة التنظيمية لمكزير األكؿ فيما يكقعو مف مراسيـ تنفيذية     

 ، كىك ما أكضحتو1رية، كالسمطة التنظيمية لمكزير األكؿ مرتبطة بالسمطة التشريعيةالجميك
يندرج تطبيؽ لقكانيف في المجاؿ التنظيمي الذم يعكد : "تنص مف الدستكر إذ 2الفقرة 125المادة

 ".لرئيس الحككمة
ر األكؿ عمى يسير الكزم: "كالتي تنص 85كىك ما تشير إليو أيضا الفقرة الثانية مف المادة     

 ".تنفيذ القكانيف كالتنظيمات
كخالصة ما سبؽ ذكره في ىذا المبحث أف مبدأ المشركعية يتحقؽ، عندما يحتـر تدرج ىذه     

المصادر المكتكبة تطبيقا لقاعدة تدرج القكاعد القانكنية، بحيث تأخذ القعدة قكة كرتبة الجية 
 .الصادرة عنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .14محمد الصغير بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية المرجع السابؽ، ص - 1
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: ر غير المكتوبةالمصاد: المطلب الثاني
تشمؿ المصادر غير المكتكبة لمبدأ المشركعية العرؼ كالمبادئ العامة لمقانكف، كىك ما   

 :سنعالجو في الفركع التالية
: العرف: الفرع األول

يقصد بالعرؼ في المغة كؿ ما تعارؼ عميو الناس في عاداتيـ كمعامالتيـ، كالعرؼ   
سألة معينة عمى نحك معيف لفترة مف الزمف، بحيث اإلدارم ىك سمكؾ اإلدارة المطرد في ـ

 1.تصبح اإلدارة كالمتعاممكف معيا ممزميف باحتراـ القاعدة المتكلدة عف ذلؾ السمكؾ
 .كيقـك العرؼ اإلدارم كباقي األعراؼ األخرل عمى ركنيف الركف المادم كالركف المعنكم  
تصرفيا كأعماليا عمى سمكؾ معيف كيتمثؿ في اعتياد اإلدارة العامة في  :الركن المادي -

 2.بصكرة متكررة كمستمرة 
بتمؾ التصرفات سكاء مف جانب اإلدارة  أك مف  ـكيتمثؿ في االعتياد بااللتزا :الركن المعنوي -

 3.جانب األشخاص المتعامميف معيا
ال كيشترط في العرؼ اإلدارم باعتباره مصدرا لمقانكف اإلدارم كلممشركعية اإلدارية أف      

 .يككف مخالفا لمتشريع، ضمانا الحتراـ مبدأ تدرج القكاعد القانكنية بالدكلة
كما أنو ال يمكف لمتشريع أف يعدؿ أك يمغي األعراؼ اإلدارية القائمة تماشيا مع مقتضيات      

 4.اإلدارة العامة أك يعتمد إلى إقرارىا كالنص عمييا صراحة
 
 
 

                                                 
سالـ بف راشد العمكم، القضاء اإلدارم، دراسة مقارنة مبدأ المشركعية، ديكاف المظالـ في الدكؿ اإلسالمية، الجزء األكؿ،  - 1

 .39، ص2009ل، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكؿ
 .39عمي عبد الفتاح، المرجع السابؽ، ص - 2
 .40عمي عبد الفتاح، المرجع نفسو، ص - 3
 .15محمد الصغير بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، ص - 4
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: نونالمبادئ العامة للقا: الفرع الثاني

مجمكعة قكاعد قانكنية : "يعرؼ الدكتكر عمار عكابدم المبادئ العامة لمقانكف بأنيا 
ترسخت في ضمير األمة القانكني، يتـ اكتشافيا بكاسطة القضاء كيعمنيا ىذا األخير في 

  1".أحكاميا، فتكسب قكة إلزامية كتصبح بذلؾ مصدرا مف مصادر المشركعية
تمؾ القكاعد القانكنية غير المكتكبة التي يقررىا أك : "ىاكما يعرفيا البعض اآلخر بأف 

يكشفيا أك يستنبطيا القضاء كيعمنيا في أحكاميا، فتكسب قكة إلزامية كتصبح بذلؾ مصدرا مف 
إلدارة تمؾ مصادر المشركعية، يتعيف عمى اإلدارة احتراميا كعدـ الخركج عمييا، فإذا خالفت ا

مبدأ المشركعية، كعد تصرفيا غير مشركع، كحؽ القاضي انتياكا ؿ المبادئ كاف عمميا ىذا
 2".اإلدارم إلغاء القرار اإلدارم المخالؼ لممبدأ القانكني العاـ

كمف أىـ المبادئ العامة لمقانكف التي تجد مصدرىا في أحكاـ القضاء اإلدارم، مبدأ كفالة     
 ....حؽ الدفاع، مبدأ المساكاة، مبدأ الحرية، مبدأ العدؿ كاإلنصاؼ

، كمثؿ 3كعف مصدر قكتيا اإللزامية فإف الرأم الراجح في فرنسا يرجعو إلى القضاء نفسو     
تضمف  3: "مف الدستكر فقرة 152، إف تنص المادة4ىذا الرأم يتماشى مع الكضع في الجزائر

المحكمة العميا كمجمس الدكلة تكحيد االجتياد القضائي في جميع أنحاء البالد كيسيراف عمى 
 ".حتراـ القانكفا

مف فرنسا كمصر استقر أما عف القيمة القانكنية ليذه المبادئ فإف الفقو كالقضاء في كؿ     
باطال كؿ قرار أك إجراء تتخذه اإلدارة يككف عمى أف المبادئ العامة لمقانكف قكة ممزمة، كبالتالي 

                                                 
 .101، ص1990ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، عمار عكابدم، دركس في القانكف اإلدارم، الطبعة الثالثة،  - 1
 .57عمر محمد الشكبكي، المرجع السابؽ، ص - 2
3

 - Patrick janini, op cit, p215. 

 .16محمد الصغير بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، ص - 4
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القكة الممزمة بالمقارنة  العامة بالمخالفة ليذه المبادئ، إال أف الخالؼ قد ثار حكؿ مدل ىذه
 1.بالمصادر األخرل لممشركعية

حيث صنفيا  1996كفيما يخص المبادئ العامة لمقانكف في الجزائر فنجدىا في دستكر     
، كمنيا عمى سبيؿ الحصر، مبادئ تقميدية ذات محتكل جديد كمنيا المساكاة في 2بعض الفقياء

يتساكل جميع المكاطنيف : "بقكليا 1996دستكر مف 51تقمد الكظائؼ كىذا ما نصت عميو المادة
، "شركط التي يحددىا القانكفالدكلة دكف أية شركط أخرل غير اؿفي تقمد المياـ كالكظائؼ في 

: مف الدستكر ما يمي 53المساكاة أماـ حؽ التعميـ، بحيث جاء في الفقرة الخامسة مف المادة
....".كالتككيف الميني تسير الدكلة عمى التساكم في االلتحاؽ بالتعميـ"

                                                 
 .44عمي عبد الفتاح، المرجع السابؽ، ص - 1
 .103في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص عكابدم، دركسعمار  - 2
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كجكد الكسيمة كاألداة التي تضمف احتراـ اإلدارة لو المشركعية  يقتضي تطبيؽ مبدأ 
كذلؾ عف طريؽ عدة صكر مف الرقابة التي يقـك بيا بعض الييئات في الدكلة حيث تتنكع ىذه 

بة عمى أعماؿ اإلدارة المختمفة كتتمثؿ في الرقابة الكسائؿ بحسب األداة التي تمارس الرقا
 (:الرقابة السياسية كالرقابة اإلدارية)القضائية كالرقابة غير القضائية 

: الرقابة القضائية: المبحث األول
تعد الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة إحدل أساليب الرقابة المتاحة لممكاطنيف  

رقابة ال يمارسيا القضاء بناءا عمى دعكل إدارية يرفعيا صاحب عمى أعماؿ اإلدارة، كأف ىذه اؿ
المصمحة حيث تتميز ىذه الرقابة بالتمقائية حيث تيدؼ إلى إجبار اإلدارة عمى احتراـ مبدأ  
الشرعية، إضافة إلى حماية حقكؽ كحريات األفراد كذلؾ عف طريؽ إلغاء القرارات كالتعكيض 

لقضاء العادم الذم يفصؿ في منازعات األفراد بعضيـ مع عنيا فقد تككؿ ىذه الرقابة إلى ا
بعض ككذلؾ المنازعات التي تنجـ بيف األفراد كاإلدارة ك ىك ما يسمى بالقضاء المكحد أك قد 
تككؿ إلى القضاء اإلدارم الذم يعتبر القضاء المتخصص بالرقابة عمى أعماؿ ة تصرفات 

 .1رة طرؼ فييا ك ىذا ما نستعرضو الحقااإلدارة لمفصؿ في المنازعات التي تككف اإلدا
: الرقابة القضائية في ظل النظام الموحد: المطلب األول

يقـك نظاـ كحدة القضاء ك القانكف عمى أساس مبدأ خضكع الجميع، حكاما ك  
محككميف، أم أف أفراد عادييف ك سمطات عامة لرقابة قضائية مكحدة تضطمع بيا جيات 

. ك ذلؾ كأصؿ عاـ. ذلؾ أحكاـ القانكف العادم شكال ك مكضكعا القضاء العادم ك نطبؽ في
حماية لمبدأ المساكاة أماـ القانكف ك مبدأ المشركعية ك سيادة القانكف ك مقتضيات حماية النظاـ 

 .2القانكني لحقكؽ ك حريات اإلنساف بكؿ جدية
 
 
 
 

                                                 
فادم نعيـ جميؿ عالكنة، مبدأ المشركعية في القانكف اإلدارم كضمانات تحقيقو، مذكرة مكممة لمتطمبات درجة الماجستير   - 1

 .138ص ،2011في القانكف العاـ، منشكرة، كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية في نابمس، فمسطيف، 
2 - charles debbask, science administative, deuxieme édition dallaz,paris1972,p620. 
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 :مدلول نظام القضاء الموحد: الفرع األول

العادم بالفصؿ في كافة أنكاع المنازعات سكاء بيف األفراد يقصد بو إنفراد القضاء  
 .1في ما بينيـ أك بيف األفراد ك اإلدارة ك يسكد ىذا النظاـ في الدكؿ األنجمكساكسكنية

جية كاحدة تختص  إلىالسمطة القضائية  بمياـ في ظؿ نظاـ القضاء المكحد يعيد 
ك ىذه الجية ىي القضاء العادم الذم بالفصؿ في كافة المنازعات مدنية كانت أـ إدارية، 

ك ىذا النظاـ تأخذ بو عدة . يطبؽ قانكنا كاحدا عمى جميع المنازعات لذا سمي بالقضاء المكحد
 .2دكؿ سبؽ بيانيا

كفي ىذا النظاـ يعيد لمجية القضائية الكحيدة بميمة الفصؿ في كافة المنازعات  
كمف ثـ فإف ىذه الجية تختص بنظر المنازعات سكاء تمؾ التي تثكر بيف األفراد كجية األفراد، 

 3.جميعيا عادية كانت أـ إدارية فيخضع الجميع لقضاء مكحد كقانكف مكحد
ففي الدكؿ التي تأخذ بيذا النظاـ تختص المحاكـ العادية في نظر المنازعات التي  

المزدكج الذم تثكر في مكاجية اإلدارة بسمطات كاسعة تتعارض كالمبدأ المقرر في نظاـ القضاء 
يعمؿ عمى الفصؿ بيف اإلدارة كالقضاء، فاختصاص القضاء العادم في إنجمترا ال يقؼ عند حد 

فحص مشركعية أعماؿ اإلدارة أم عند حد الرقابة القانكنية عمى ىذه األعماؿ، بؿ يمكف 
بأمر معيف لمقضاء أف يتدخؿ في أعماؿ اإلدارة، كذلؾ إما بتكجيو أكامر إلييا بأف يأمرىا بالقياـ 

ما بتعديؿ القرارات التي تقـك اإلدارة باتخاذىا، أك سحب  أك باالمتناع عف أداء عمؿ معيف، كا 
ىذه القرارات، كتدخؿ القضاء في أعماؿ اإلدارة عمى النحك السابؽ ال يقتصر عف حالة مخالفة 

ر منطقي أك غير اإلدارة لمقانكف، إذ لو كذلؾ ىذا الحؽ إذا ما رأل أف اإلدارة قد قامت بعمؿ غي
. 4مناسب

 

                                                 
 .67ماجد راغب الحمك، الحمك، مرجع سابؽ، ص - 1
. 68مرجع سابؽ، ص" مبدأ المشركعية كتنظيـ مجمس الدكلة دراسة مقارنة"القضاء اإلدارم: إماـ محمد عبده - 2
 .74اء اإلدارم كمبدأ المشركعية، مرجع سابؽ، صالقض: فتح ا خضر، طارؽ - 3
 .118، مرجع سابؽ، ص"دراسة مقارنة"القضاء اإلدارم المبناني: خميؿ محسف - 4
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كيتكلى القضاء ىنا رقابة مشركعية القرارات اإلدارية بأسمكبيف مختمفيف يتمثؿ األكؿ  
منيما في مراقبة الطريقة التي أعد بمقتضاىا كىي تطبيؽ فكرة العدالة الطبيعية، كيتضمف ىذا 

كحؽ األفراد المعنييف  المفيـك مجمكعة المبادئ التي تتصؿ بحيدة كنزاىة مصدر القرار اإلدارم،
في اإلطالع عمى أسبابو كحقيـ في االستشياد بالشيكد، كيتجرد ىذا االجتياد القضائي مف أم 
أساس قانكني كيسمح لمجية القضائية بأف تفرض تطبيؽ كاحتراـ القكاعد اإلجرائية الكجاىة عند 

إليو القضاء في ىذا النظاـ إعداد كاتخاذ القرارات اإلدارية، كيتمثؿ األسمكب الثاني الذم يمجأ 
في مراقبة مشركعية القرارات اإلدارية، كاستنادا إلى ىذا المفيـك يممؾ األفراد حؽ التكجو إلى 
القضاء إذا اتخذت اإلدارة أم إجراء أك قامت بأم عمؿ ال تتمتع بسمطة إصداره أك القياـ بو، 

حتراـ قكاعد تكزيع كتقمؿ ىذه الرقابة إلى حد ما عيب عدـ اختصاص ك تغطي عدـ ا
 1.االختصاص

 :أسس ومبررات النظام القضائي الموحد: الفرع الثاني
يستند النظاـ القضائي المكحد عمى مبررات عدة فيي ذات أسس تاريخية كقانكنية ك  

 . قضائية ك سنحاكؿ استعراض ىاتو األسس ك المبررات فيما يأتي
I.ليزم ك القضاء األمريكي، في مكاجية المتمثؿ في مكقؼ القضاء اإلنج: األساس التاريخي

سمطات ك استبداد ك تعسؼ ك انحراؼ الممكؾ ك الحكاـ قبؿ قياـ الثكرتيف اإلنجميزية ك 
األمريكية، ك الدفاع بقكة عف حقكؽ كحريات اإلنساف ك المكاطف، كمقاكمة محاكالت االعتداء ك 

لقد أدل ىذا النظاـ إلى  التغكؿ عمييا، مف طرؼ سمطات الحكـ الممكي المستبد ك المطمؽ،
إنجاز مبدأ الفصؿ بيف السمطات ك مبدأ استقالؿ القضاء مما أفضى إلى الدفاع عف فكرة الدكلة 

نساف كالمكاطف، مف أية القانكنية كمبدأ الشرعية كسيادة القانكف كتأييد حماية حقكؽ كحريات اإل
دكلة، في ظؿ الظركؼ التغكؿ عمييا، مف طرؼ السمطات العامة في اؿ كلة اعتداء كمحا

   2.حكاـ العرفية كالطكارئحالة الحرب، كحالة األ االستثنائية
 

 

                                                 
 .88، ص1999القيسي أعاد عمي حمكد، القضاء اإلدارم، الطبعة األكلى، عماف، دار كائؿ لمنشر، - 1
 .242السابؽ، صإبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلدارم، المرجع  - 2
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II.إف األساس السياسي كالدستكرم لنظاـ كحدة القضاء كالقانكف : األساس السياسي الدستوري
يتمثؿ في التفسير المرف كالكاقعي لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، الذم يقضي في تخصص جيات 

لكظيفة القضائية برمتيا كعدـ إخراج منازعات السمطات العامة مف نطاؽ القضاء العادم با
 1.اختصاصيا ألم سبب مف األسباب

كيتمثؿ في أف عممية التطبيؽ السميـ كالصحيح كالكامؿ تطبيؽ :  األساس القانكني كالقضائي
اـ كحدة لكؿ مف مبدأ المساكاة أماـ القانكف، كمبدأ الشرعية كسيادة القانكف تقتضي كتحتـ نظ

القضاء كالقانكف، حتى يخضع الجميع لقضاء كاحد كىك القضاء العادم ك  لقانكف كاحد ىك 
القانكف العادم، بحيث تختص جيات القضاء العادم بكؿ المنازعات القضائية في الدكلة، سكاء 

كاف أطرافيا أفراد عادييف أك سمطات عامة، في سبيؿ ضماف تطبيؽ مبدأ المساكاة كمبدأ 
ية تطبيقا كامال، كبنظر ىذا األساس، أف إخراج منازعات السمطات العامة مف نطاؽ الشرع

اختصاص كرقابة القضاء العادم ألم سبب مف األسباب يعد إىدارا كانتياكا لحقكؽ كحريات 
 2.اإلنساف كالمكاطف

 :مزايا وعيوب النظام القضائي الموحد: الفرع الثالث
I.المزايا: 

 .كالتبسيط عمييـ كالخمك مف التعقيد ككف كجكد جية قضائية كاحدة التيسير عمى المتقاضيف -1
كحدة جية القضاء كالقانكف المطبؽ تأكيدا المبدأ المشركعية يرتكز عمى مبدأ المساكاة حيث  -2

 3.يتـ خضكع كؿ مف اإلدارة كاألفراد أماـ قاضي كاحد كتطبيؽ قانكف كاحد عمى الجميع
تطبيقو دكف الدخكؿ في المتاىات كتعقيدات معيار تحديد  البساطة كالكضكح كالسيكلة في -3

نطاؽ الجية القضائية المختصة بالمنازعات كطبيعة اإلجراءات القضائية التي يجب أف تقـك 
 .في نطاقيا الدعكل القضائية

يجسد كيحقؽ تطبيقا حقيقيا لكؿ مف مبدأ المساكاة أماـ القانكف، كمبدأ الشرعية كسيادة  -4
فالة الحماية القانكنية كالقضائية األكيدة لحريات اإلنساف كالمكاطف، إذ ما تكفرت لو القانكف، كؾ

 .احتراـ مبدأ التخصص كالتقسيـ لمعمؿ الميني: اشتراطات كضمانات مثؿ
                                                 

عمار عكابدم، عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في النظاـ القانكني الجزائرم، الطبعة الثالثة، ديكاف  - 1
 .43،  ص1994المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 .كما يمييا 43عمار عكابدم، المرجع نفسو، ص - 2
. 81ماجد راغب الحمك، مرجع سابؽ، ص - 3
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داخؿ نظاـ كحدة القضاء كنظاـ الغرؼ اإلدارية عمى مستكل المجالس القضائية  
  1.القضاء ك القانكف المعمكؿ بو في الجزائراإلقميمية ك المحكمة العميا في نظاـ كحدة 

 
 

II.العيوب: 
 :ىناؾ جممة مف العيكب نمخصيا في النقاط التالية 
يتطمب مبدأ المساكاة أماـ القانكف ك مبدأ الشرعية ك سيادة القانكف، حتما خضكع الحكاـ ك  -1

دأيف بصفة المحككميف الختصاص قضائي كاحذ، ك لقانكف كاحد بينما يمكف تحقيؽ ىذيف المب
 .كاممة ك حقيقية في نظاـ ازدكاج القضاء ك القانكف

صعكبة ضماف حماية فعالة لحقكؽ ك حريات اإلنساف ك المكاطف في نظاـ كحدة القضاء ك  -2
القانكف ، حيث ال يحتـر مبدأ التخصص ك تقسيـ العمؿ، ك مبدأ تحديد نطاؽ الرقابة مع ظاىرة 

ية ك الفنية عمى مجريات الحياة العامة ك ىك األمر الذم طغياف السيطرة البيركقراطية اإلدار
يجعؿ الجيات القضاء العادم، ك ألسباب مكضكعية ك كاقعية ك سياسية، تعجز في أغمب 
األحياف عف تحقيؽ تمؾ الحماية القانكنية ك القضائية المتبصرة ك الفعالة لحقكؽ  كحريات 

 .األفراد مف تجاكزات اإلدارة العامة
حدة القضاء ك القانكف غير منطقي ك غير كاقعي إذ كيؼ يمكف تطبيؽ مبدأ نظاـ ك -3

المساكاة التامة ك المطمقة بيف أطراؼ الدعكل القضائية، عمما بأف العالقات اإلدارية الناجمة 
عنيا تقـك عمى مبدأ الالمساكاة بيف أطراؼ المنازعة ك الدعكل اإلدارية، باعتبار اإلدارة طرؼ، 

ك مرافؽ ك مؤسسات عامة تعمؿ ك تسير بانتظاـ مف أجؿ تحقيؽ المصمحة ىي سمطة عامة 
 .العامة في مجاؿ الكظيفة

ىذا النظاـ ال يحتـر بعض المياديف الدستكرية السياسية كالقانكنية العامة مثؿ مبدأ الفصؿ  -4
ؾ بيف السمطات، كمبدأ كحدة السمطات الرئاسية، كمبدأ التدرج اإلدارم ففي ىذا النظاـ يمؿ

القاضي حؽ التدخؿ في االختصاصات كالسمطات اإلدارية، كسمطة تكجيو األكامر التعميمات 
الكتابية إلى السمطات اإلدارية، كيأمر فييا بالقياـ بعمؿ أك االمتناع عف القياـ بعمؿ، مما يجعؿ 

                                                 
 . 18ص   2004دار العمـك لمنشر ك التكزيع، عناية (مجمس الدكلة)محمد الصغير بعمي، القضاء اإلدارم- 1



 ضمانات تحقٍق مبدأ انمشروعٍة                                     انفصم انثانً                      
 

48 

 

الفصؿ مف ىذا النظاـ سمطة رئاسية إدارية تنيي كتعدؿ، كبالتالي أف ىذه النتيجة مخالفة لمبدأ 
 1.بيف السمطات كمبدأ استقاللية اإلدارة كمبدأ كحدة السمطة كاألمر

 
: الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج: المطلب الثاني

نظاـ ازدكاج القضاء كالقانكف، يعني كجكد نظاـ قضائي إدارم مستقؿ استقالال  
اء العادم، استقالال مكضكعيا كماديا كعضكيا عف السمطة التنفيذية أكال كعف جيات القض
  2.شامال ككامال عمى درجات كمستكيات التقاضي، ابتدائيا كاستئنافا كنقدا

: مدلول الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج: الفرع األول
يقصد بأسمكب القضاء المزدكج بمعناه القانكني السميـ أف يتألؼ النظاـ القضائي في  

ما عف األخرل تماـ االستقالؿ، كىما جية القضاء العادم، الدكلة مف جيتيف قضائيتيف كؿ منو
كتختص بالفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف األفراد بعضيـ ببعض، كجية القضاء اإلدارم، 

  3.كتتكلى الفصؿ في المنازعات اإلدارية التي تثكر بيف اإلدارة كاألفراد
راقب مشركعية أعماؿ كيتكلى القضاء اإلدارم النظر في المنازعات اإلدارية في 

اإلدارة، كلو أف يحكـ بإلغاء قراراتيا غير المشركعة كيقض بالتعكيض عف تصرفاتيا الضارة 
المخالفة لمقانكف غير أف القاضي اإلدارم إذ كاف ينظر في مشركعية العمؿ اإلدارم فإنو ال 

م صدر مف يحؽ لو كأصؿ عاـ أف يبحث في مالئمة ىذا العمؿ كتناسبو مع تحقيؽ اليدؼ الذ
أجمو، كما ليس لمقضاء اإلدارم أف يصدر لإلدارة أكامر أك تكجييات أك يمزميا باتخاذ مكقؼ 
ف كاف ىذا المكقؼ نتيجة منطقية لما قضى بو مف عدـ مشركعية قرار اإلدارة،  معيف حتى كا 

لو، فإذا ألغى القضاء قرار فصؿ أحد العامميف مثال فميس لو أف يأمر اإلدارة بإعادتو إلى عـ
كليس لمقضاء اإلدارم كذلؾ أف يمجأ إلى تكقيع غرامات تيديدية عمى اإلدارة إلجبارىا عمى 

  4.التصرؼ عمى نحك معيف
كما كتعد فرنسا الدكلة األكلى التي أخذت بنظاـ القضاء المزدكج حيث أرست دعائـ  

قضاء اإلدارم في القضاء اإلدارم باعتباره جية قضائية مستقمة عف القضاء العادم، كقد نشأ اؿ
                                                 

 . 19، المرجع السابؽ، ص(مجمس الدكلة)محمد الصغير بعمي، القضاء اإلدارم   - 1
2

 - charles debbarsh;op cit;p623. 

 .121جع سابؽ، صمر" دراسة مقارنة" القضاء اإلدارم المبناني: خميؿ محسف - 3
 .65، صؽراغب، القضاء اإلدارم، مرجع ساب الحمك ماجد - 4



 ضمانات تحقٍق مبدأ انمشروعٍة                                     انفصم انثانً                      
 

49 

 

ـ حيث فسر 1789فرنسا مع ظيكر المبادئ الدستكرية التي أعمنت خالؿ الثكرة الفرنسية عاـ
رجاؿ الثكرة الفرنسية مبدأ الفصؿ بيف السمطات بأنو يعني الفصؿ المطمؽ الكامؿ بيف السمطات  

ات ضمانا لعدـ طغياف سمطة عمى أخرل، كأنو ال يجكز لمسمطة أف تراقب أعماؿ السمط
 . 1األخرل

كيرجع استمرار كديمكمة النظاـ المزدكج في فرنسا إلى استقاللية قكاعد القانكف  
اإلدارم كتميزىا كلضركرة اعتماد منطؽ التخصيص القضائي، كلنتيجة الصفات الذاتية الخاصة 

 2.اإلدارم اضيالتي يتعيف أف تتكفر في الؽ
: أسس ومبررات ازدواج القضاء: الفرع الثاني

ند النظاـ القضائي المكحد عمى مبررات عدة فيي ذات أسس تاريخية كمنطقية يست 
: ككذا أسس كاعتبارات عممية كسنحاكؿ استعراض ىذه األسس كالمبررات فيما يأتي

I. حقبة مقاكمة تدخؿ المحاكـ القضائية بفرنسا في الشؤكف  :األساس التاريخي
العامة لسمطة القضاء العادم، ىذه  اإلدارية، مما أدل إلى تبني مبدأ عدـ خضكع اإلدارة

مف  13العقدة التي أدت إلى فصؿ اإلدارة العامة عف القضاء العادم بمكجب المادة
، كتالحقت التطكرات كالمعطيات التاريخية في مراحؿ 1790أكت  24-16قانكف 

 3.متتابعة انتيى إلى كجكد نظاـ القضاء المزدكج
II. - اإلدارية في الدكلة عمى أساس فكرة  يبنى تأسيس الكظيفة: نطقيماألساس ال

السمطة العامة، كذلؾ بما يكفؿ لإلدارة العامة تحقيؽ المصمحة العامة بكظيفتيا اإلدارية، 
كبما أف النشاط اإلدارم يختمؼ عف النشاط الخاص، مف حيث األجيزة كالييئات كاألىداؼ 

أف تتمتع بمركز قانكني كمف حيث األساليب كاإلجراءات، فإنو يتحتـ عمى اإلدارة العامة 
متميز كأسمى مف مراكز األفراد كذلؾ ما يحتـ أف تككف ليا قانكف مخصكص يالئـ 

كيتناسب مع طبيعة نشاطيا المتمثؿ في حماية المصمحة العامة، كحماية حقكؽ كحريات 
األفراد، كحتى يتأتى لإلدارة العامة ىذا اليدؼ المنشكد فإنو ال يمكف أف تخضع ىذه اإلدارة 

                                                 
، كلممزيد انظر إماـ محمد محمد 79-78لمشركعية، المرجع السابؽ، صالقضاء اإلدارم كمبدأ ا: فتح ا خضر، طارؽ - 1

 .71-70عبده، القضاء اإلدارم مبدأ المشركعية كتنظيـ مجمس الدكلة دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص
، كلممزيد انظر عبد ا عبد الغني 111ة المقارنة، المرجع السابؽ، صالعبادم، محمد كليد، القضاء اإلدارم في األنظـ - 2

 .69القضاء اإلدارم المبناني، مرجع سابؽ، ص: بسيكني
 .46جزائرم، المرجع السابؽ، صعمار عكابدم،  عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في النظاـ القانكني اؿ - 3
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العامة لذات القانكف، كلذات القضاء الذم يخضع لو األفراد، كىما القانكف العادم كالقضاء 
العادم، ألف ىذيف األخيريف أقيما عمى أساس افتراض المساكاة بيف أشخاصو كأطرافو في 

الصفة كالمركز القانكني كالمصمحة كىذا األساس يتيدـ كينعدـ إذا كانت اإلدارة العامة طرفا 
 1.اعفي النز

III. ابتكرت نظرية القانكف اإلدارم المستقمة قكاعدىا، : األساس في االعتبار العممي
كخمقت مف قبؿ القضاء اإلدارم، كانبثقت مف طبيعة نشاط اإلدارم لتراعي المقتضيات 
اإلدارية، كمستمزماتيا لتحقيؽ المنفعة العامة، كتحقيؽ التكازف بيف االمتيازات اإلدارية 

حريات األفراد، كالذكد عف مبدأ مشركعية أعماليا كعميو، إف كبيف حماية حقكؽ ك
ة الفنية أف تستكعب كتيضـ كأف ال يمكنيا مف حيث الكفاءة كالمقدرالمحاكـ العادية 

قادرة عمى  تسيطر عمى أحكاـ  كمبادئ كقكاعد نظرية القانكف اإلدارم، فيي ليست
مختمفة أساسا عف مبادئ كقكاعد مبادئ كقكاعد القانكف اإلدارم تطبيقيا كما يجب، ألف 

القانكف الخاص كمف ثـ كاف ىذا االعتبار أك األساس العممي لنظاـ ازدكاجية القانكف 
 2.كالقضاء

" مزايا وعيوب الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج: الفرع الثالث
I.ص التي يمتاز يرل أنصار ىذا النظاـ أف لمقضاء المزدكج العديد مف المميزات كالخصائ :المزايا

طة بو كتعمؿ لرقابية المنكابيا  كالتي تجعؿ منو نظاـ قضائي رقابي فاعال في أداء الميمة 
 :م أنشأ مف اجميا كمف أىمياعمى تحقيؽ أىدافو الت

أنو نظاـ يؤدم إلى نشأة قكاعد قانكنية تحكـ العالقات بيف اإلدارة كاألفراد كتطبؽ عمى كؿ  -1
 .المنازعات اإلدارية

لتحقيقيا حيث يمـز  ةالمصالح العامة التي تيدؼ اإلدار يؤدم ىذا النظاـ إلى التكفيؽ بي -2
تمتعيا ببعض االمتيازات كالمصمحة الخاصة لكؿ فرد كالمتمثمة في حماية حقكؽ كحريات 

التكازف بيف المصمحتيف أدل ذلؾ إلى  اء إدارم يعيد إليو بإيجاد نقطةالعامة، فإذا كجد قض
 3.المشركعيةترسيخ مبدأ 

                                                 
 .252إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلدارم، المرجع السابؽ، ص - 1
 .47عمار عكابدم، عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في النظاـ لقانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص - 2
 .73محمد محمد عبده إماـ، المرجع السابؽ، ص - 3
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II.يشكب نظاـ القضاء المزدكج عيكب عديدة كأىميا فيما يمي :العيوب: 
يتمثؿ العيب الرئيسي في نظاـ القضاء المزدكج فيما يؤدم إليو إلى تعقيد كتنازع في  -1

االختصاص بيف جيتي القضاء العادم كالقضاء اإلدارم، سكاء كاف ىذا التنازع ايجابيا فتتمسؾ 
صاصيا في نظر نزاع معيف، أـ كاف التنازع سمبيا يمتنع فيو القضاء العادم كمتا الجيتيف باخت

كجكد محكمة تنازع  بأف عدـ االختصاص، كيرد عمى ذلؾ كاإلدارم مف نظر ىذا النزاع بحجة
 التنازع االختصاص يعتبر مكمال لنظاـ القضاء المزدكج، كتقـك ىذه المحكمة بفض أحكاـ

 .ض األحكاـكتحديد جية االختصاص كمف تناؽ
عندما يطبؽ القضاء اإلدارم قانكنا يختمؼ عف لقانكف الذم يطبؽ عمى األفراد بسبب كجكد  -2

اإلدارة كيعتدم عمى مبدأ المساكاة،  ماإلدارة كطرؼ في العالقة القانكنية المتنازع فييا فإنو إيجاب
فراد كاحدا، فيك ألف المساكاة تقتضي أف يككف القانكف الذم يطبؽ عمى كؿ  مف اإلدارة كاأل

يحكـ العالقات العامة كالعالقات الخاصة عمى سكاء، كأف تككف جية القضاء التي تفصؿ في 
جميع المنازعات كاحدة كيستكم فيما إذا كانت منازعة بيف اإلدارة كاألفراد أك بيف األفراد بعضيـ 

تقتضي قكاعد ببعض،  كيرد بعض الباحثيف عمى ىذا الكجو بأف طبيعة العالقات اإلدارية 
تشريعية معينة يطبؽ عمييا كتتناسب معيا، كتستمـز كجكد جية قضائية متخصصة تحيط 

   1.بظركؼ المنازعات التي تعرض عمييا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .147جميؿ عالكنة، المرجع السابؽ، ص ـادم نعيؼ - 1
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: الضمانات الغير قضائية: المبحث الثاني
احتراـ مبدأ المشركعية كقياـ دكلة القانكف يتطمب كجكد ضمانات ك كسائؿ عممية  

عتداء عمى القانكف يقع مف قبؿ اإلدارة، بحيث تتفاكت ىذه الضمانات كالكسائؿ في إليقاؼ كؿ ا
مضمكنيا كنتائجيا مف دكلة ألخرل، إذ يحكميا درجة ديمقراطية النظاـ كمدل احترامو لقانكف 

 .اإلنساف كالتي ال يعكسيا فقط سف النصكص القانكنية بؿ تنفيذىا عمى أرض الكاقع
إلى أىـ ىاتو الضمانات التي تكفؿ احتراـ مبدأ  كفي ىذا المبحث سنتطرؽ 

 :المشركعية بصكرة فاعمة كحقيقية كعمى ىدم ما سبؽ قمنا بقسيـ ىذا المبحث إلى
: واإلدارية على عمل اإلدارة الرقابة السياسية: المطلب األول

 :الرقابة السياسية: الفرع األول
ماؿ اإلدارة مف خالؿ المجالس كيقصد بالرقابة السياسية رقابة الرأم العاـ عمى أع 

تبع تالفصؿ بيف السمطات، أما في الدكؿ التي  أفي الدكؿ التي تأخذ بمبد" البرلمانات"النيابية 
النظاـ الرئاسي حيث يسكد مبدأ الفصؿ الجامد بيف السمطات فإف أثر ىذه الرقابة قميؿ كمحدكد 

كتتخذ 1أما البرلمانات فعمية كليسيس لدكلة صاح السمطة اؿحيث تككف مسؤكلية الكزراء أما رئ
الرقابة السياسية عمى أعماؿ اإلدارة صكرا مختمفة، فقد تتـ عف طريؽ الرأم العاـ كتمارسيا 

المؤسسات االجتماعية كاألحزاب السياسية كالنقابات المينية، كما قد تمارس عف طريؽ 
 .المؤسسات البرلمانية

I.رقابة الرأي العام :
عاـ مجمكعة اآلراء التي تسكد مجتمع معيف في كقت ما يراد بمصطمح الرأم اؿ 

بخصكص مكضكعات معينة تتعمؽ بمصالحيـ العامة كالخاصة، كيشترؾ في تككيف الرأم العاـ 
مختمؼ الييئات كالتنظيمات الشعبية كالنقابية كالحزبية عف طريؽ طرح أفكارىا كاتجاىاتيا 

ة كالكسائؿ السمعية كالبصرية دكرا كبيرا في كالدعكة إلييا بمختمؼ الكسائؿ التي تؤدم الصحاؼ
 2.نشرىا كتعبئة الرأم العاـ كتكجييو مف خالليا

 
                                                 

، 2006جكرج سعد، القانكف إلدارم العاـ كالمنازعات اإلدارية، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف،  - 1
 .363ص

مية، الجزء األكؿ، سالـ بف راشد العمكم، القضاء اإلدارم، دراسة مقارنة مبدأ المشركعية، ديكاف المظالـ في الدكؿ اإلسال - 2
 .62، ص2009الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
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 :مؤسسات المجتمع المدني -1
المفيـك المستقر لممجتمع المدني يقـك عمى أساسا أنو مجمكعة المؤسسات  

اسية التي ينيض كالفعاليات كاألنشطة التي تحتؿ مركزا كسطيا بيف العائمة باعتبارىا الكحدة األس
عمييا البنياف االجتماعي كالنظاـ القيمي في المجتمع مف ناحية كالدكلة كمؤسساتيا كأجيزتيا 

 .ذات الصبغة الرسمية مف جية أخرل
كبيذا المعنى فإف منظمات المجتمع المدني تساىـ بدكر ميـ في ضماف احتراـ  

تغيير السممي اؿفي إحداث  مثؿاأل الدستكر كحماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ كتمثؿ األسمكب
كالتفاىـ الكطني مع السمطة في سبيؿ تعزيز الديمقراطية كتنشئة األفراد عمى أصكليا كآلياتيا، 

فيي الكفيمة باالرتقاء بالفرد كبث الكعي فيو كتعبئة الجيكد الفردية كالجماعية لمتأثير في 
 1.قانكفلدستكر كسيادة اؿاالسياسات العامة كتعميؽ مفيـك احتراـ 

كمف الجدير بالذكر أف الجزائر قد أىممت دكر ىذه لمؤسسات في كقت سيطرت فيو  
لى يكمنا ىذا،  السمطة التنفيذية عمى السمطتيف التشريعية كالقضائية اعتبارا مف االستقالؿ كا 

كذلؾ بالرغـ مف منح المشرع حؽ إنشاء الجمعيات كالنكادم في القانكف الخاص بيما، إال أف 
لمؤسسات تبقى مجرد مؤسسات تحاكؿ الحصكؿ عمى خدمات عف طريؽ الضغط عمى ىاتو ا

 .اإلدارة، كلكنيا في نفس الكقت غائبة عف رقابة عمؿ اإلدارة
 :وسائل اإلعالم -2
تمعب كسائؿ اإلعالـ دكرا سياسيا ميما يساىـ في تعبئة الرأم العاـ الشعبي، مف  

ائيات المرئية كالمسمكعة كاالجتماعات كالندكات خالؿ كتابات كأقكاؿ المفكريف كالصحؼ كالفض
التي تساىـ في إطالع الجماىير عمى المشاكؿ األكثر إلحاحا كالتي يتعرض ليا المجتمع  

ؿ انتقاد سياسات الحكاـ ككشؼ فضائحيـ الكتككف مراقب جماعي لصالح الشعب مف خ
  2.كفسادىـ كانتياكيـ لسيادة القانكف

حكؿ السياسة  لمنقاش ـ الرقابي أيضا مف خالؿ إثارتياكيبرز دكر كسائؿ اإلعال 
رشادىا إلى  العامة كالقرارات الحككمية كالرقابية عمى تصرفات الحكاـ اإلدارييف كمراقبة اإلدارة كا 
ظيار كؿ انحراؼ أك تعسؼ، كالمشاركة في الحمالت االنتخابية كفي نشرىا  صكاب المصمحة كا 

                                                 
 .29محمد الصغير بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، ص - 1
 .366، ص2006جكرج سعد، القانكف إلدارم العاـ كالمنازعات اإلدارية، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، - 2



 ضمانات تحقٍق مبدأ انمشروعٍة                                     انفصم انثانً                      
 

54 

 

ىـ حكؿ تمؾ النشاطات كمف ضمنيا الجيات الرقابية الرسمية أك إذاعتيا لشككل المكاطنيف كآرائ
في الدكؿ لمتدخؿ كالمحاسبة كذلؾ لرد اإلدارة إلى جادة الصكاب كالحفاظ عمى مبدأ المشركعية، 
فكـ مف الرؤساء كالحككمات كالمجالس العامة في الدكؿ الديمقراطية المعاصرة أطاح بيـ تقرير 

   1.فزيكفنشرتو صحيفة أك أذاعتو كبثو تؿ
ال  اكلكف فعالية ىاتو الكسائؿ تكمف في استقالليتيا استقالال تاما عف الدكلة، كىذا ـ 

يكجد في الجزائر، إذ أف أغمب كسائؿ اإلعالـ إف لـ نقؿ كميا تبقى تابعة لمسمطة التنفيذية، في 
 .ألنظمة في العالـ ىاتو الكسائؿ سمطة رابعة لمدكلةاالكقت التي تجعؿ عديد 

 :ألحزاب السياسيةا -3
: فإننا نجدىا تنص عمى أف 2بالرجكع إلى المادة الثالثة مف قانكف األحزاب السياسية 
الحزب السياسي ىك تجمع مكاطنيف يتقاسمكف نفس األفكار كيجتمعكف لغرض كضع مشركع "

سياسي مشترؾ حيز التنفيذ لمكصكؿ بكسائؿ ديمقراطية كسميمة إلى ممارسة السمطات 
 ".ت في قيادة الشؤكف العمكميةكالمسؤكليا

كتمارس ىذه األحزاب السياسية كرقابة عمى الحاكـ مف خالؿ ما تقـك بو مف ترتيب  
لألفكار كالمبادئ السياسية كاالجتماعية مف برامجيا كنشاطاتيا، كما تقـك بو مف تنظيـ انتقاد 

ش عمى عضكية المجمس الجياز الحككمي كاإلدارم ككشفو أماـ الرأم لعاـ، ككذلؾ عندما تتناؽ
 .التشريعي كالمجالس البمدية كالنقابات كاالتحادات كغيرىا

كتتكفر لألحزاب السياسية كسائؿ تمكنيا مف القياـ بذلؾ كاالجتماعات الحزبية  
كالندكات العامة كالصحافة كمف خالؿ تمثيميا في المجمس التشريعي، كتتحدد صكر رقابة 

حككمي كاإلدارم كبالرجكع لمكاقع العممي لطبيعة النظاـ األحزاب السياسية عمى الجياز اؿ
، كحتى يكمنا ىذا 1989السياسي في الجزائر منذ االستقالؿ، كمركرا بالتعددية الحزبية سنة

يخمك مف ضمانة كجكد أحزاب سياسية قكية كمعارضة، قادرة عمى مراقبة السمطة كردىا إلى 
. كحقكؽ كحريات األفرادالصكاب إذا ما انحرفت عنو احتراما لمدستكر 

 
 

                                                 
 .110فادم نعيـ جميؿ عالكنة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .02، الجريدة الرسمية رقـ2012يناير12يتعمؽ باألحزاب السياسية، مؤرخ في  04-12القانكف العضكم رقـ  - 2
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II.  (: المجالس النيابية)الرقابة البرلمانية
، كعمى غرار الديمقراطيات النيابية الحديثة، 1989بعد االنفتاح السياسي في  

أصبحت السمطة التشريعية في الجزائر باإلضافة إلى سف التشريعات، تقـك بفرض الرقابة عمى 
 .ية كالمالية كاإلداريةأعماؿ السمطة التنفيذية بمظاىرىا السياس

إف فرض ىذه الرقابة مف قبؿ السمطة التشريعية يحمؿ نظريا السمطة التنفيذية عمى  
أف تقـك بأعماليا كتصرفاتيا بشكؿ يتفؽ كالقكاعد القانكنية، مما يؤدم إلى قمة المخالفات 

 .1التنفيذيةالمرتكبة مف طرفيا، كيحدد الدستكر طرؽ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة 
 :كىذه الرقابة تتـ بعدة أشكاؿ ىي 2كما قد يتحدد بقكانيف مناسبة كما ىك الحاؿ في الجزائر

كبمقتضاه يكجو أعضاء السمطة التشريعية سؤاال لكزير معيف، أك لعدد مف  :السؤال  -1
الكزراء، لالستفسار حكؿ أمكر معينة كطمب اإلجابة خالؿ الجمسات العامة لممناقشات، 

 صص جمستاف شيريا لألسئمة الشفكيةكتخ
كيقصد بيا طمب معمكمات مكجو مف قبؿ برلماني إلى عضك مف أعضاء  :األسئمة المكتوبة -

كما يككف الرد ( تككف طكيمة نسبيا)الحككمة الذم يتكجب عميو أف يرد ضمف ميمة محددة 
ئؿ العديدة المعركضة عمييا كتابة، ىذه األسئمة تعد مصدرا ثمينا لممعمكمات مف أجؿ حؿ المسا

عمييـ مف قبؿ ناخبييـ، كآلية لمحصكؿ عمى االستشارة القانكنية المجانية نظرا ألف المكظفيف 
الذيف يتكلكف اإلجابة عمييا في الغالب أكفاء كما أف اإلجابة المقدمة مف أعضاء الحككمة ال 

ذكم المصمحة كلذلؾ يأتي تعد بمثابة قرارات إدارية قابمة لمطعف أماـ القضاء اإلدارم مف قبؿ 
السؤاؿ عمى شكؿ استفياـ يناط بمسألة ليس لمبرلماني عمما بيا أك لمتأكد  مف حدكث كاقعة  
ذات أثر سمبي أك ليا صمة بترجمة نص أك إتماـ إجراء شكمي أك تكضيح الرؤل بخصكص 

كخارج أم ؿ أية مسألة غمضت عميو مسألة محددة بالذات ليككف لمبرلماني حرية االستفياـ حك
لى أم كزير   3.إجراءات كا 

                                                 
ر في قاضي أنيس فيصؿ، دكلة القانكف كدكر القاضي اإلدارم في تكريسيا في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستي - 1

 .80، ص2010القانكف العاـ، فرع المؤسسات اإلدارية كالسياسية، جامعة قسنطينة، 
، المتضمف تنظيـ المجمس الشعبي الكطني كمجمس األمة كعمميما 08/03/1999المؤرخ في  02-99القانكف العضكم  - 2

 .09/03/1999خ ، بتارم15ككذا العالقات الكظيفية بينيما، كبيف الحككمة، الجريدة الرسمية العدد
 .500، ص2002عبد ا بكقفة، أساليب ممارسة السمطة في لنظاـ السياسي الجزائرم، دار ىكمة ، الجزائر،  - 3
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يقصد بيا حسب ما تدؿ عميو صفتيا ذلؾ النكع مف األسئمة شفاىة : األسئمة الشفوية -
كاإلجابة عنيا تككف كفؽ نفس الشكؿ، كىذا النكع يرتبط بتطكر النظاـ البرلماني، فمنذ المحظة 

ىذه اآللية كاإلجابة عنيا  دؿتبا التي يقـك فييا الحكار بيف الحاكميف كمراقبي الحكاـ يعتبر
الكسيمة البدييية ليذا الحكار، فاألسئمة الشفكية ىنا تقـك عمى تكاجد شخصيف ىما السائؿ 
كالمجيب ليككف بذلؾ حقا دستكريا يخكؿ لكؿ عضك مف أعضاء الحككمة تكضيحات عف 

تختمؼ  المسائؿ التي يجيميا كتستغرؽ اإلجابة عنيا مدة كسط بيف االستعجاؿ كعدمو، كىي
 .باختالؼ األنظمة الدستكرية، ففي بريطانيا حددت المدة يكميف، لتككف في فرنسا كؿ أسبكع

يمكف ألعضاء البرلماف استجكاب الحككمة بخصكص مسألة تككف مكضكع  :االستجواب -2
عضكا مف أعضاء ( 30)الساعة كىك أخطر مف السؤاؿ، إذ يجب أف يكقعو عمى األقؿ ثالثكف 

، كتبرمج جمسة اإلجابة خالؿ خمسة عشر يكما 1غرفة عمى حدل حسب الحالةالغرفتيف، كؿ 
 .، لتجيب الحككمة عمى االستجكاب كفؽ جكانب إجرائية2التالية لتبميغو( 15)
 : اإلجراء األول -
يبدأ بتقديـ صحيفة االستجكاب إلى رئيس المجمس كتابة، يحدد فييا الكقائع التي  

برز الدكر الذم يجب أف يمارسو رئيس المجمس مف الناحية يتناكليا كخالؿ ىذا اإلجراء م
 :الشكمية كالمكضكعية

يجب عمى رئيس المجمس أف يدرج ىذا االستجكاب  في أكؿ جمسة مقبمة كىذا بنص  -أ
 .الدستكر كالقانكف الداخمي لممجمس

ضكعية يقـك بيذا اإلدراج البد كأف يتحقؽ مف سالمة االستجكاب مف الناحية المك كقبؿ أف -ب
 :كذلؾ بما يمي

 .انو منصب عمى كقائع محددة كمكضكعات كاضحة -
أنو ال تخرج ىذه المكضكعات عف السياؽ المقبكؿ بعدـ احتكائيا عمى بعض األلفاظ الغير  -

 .مقبكلة كالغير السائغ استعماليا

                                                 
 .02-99مف القانكف العضكم،  65المادة - 1
 02-99مف القانكف العضكم  66المادة - 2
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أال يتعارض االستجكاب مع أم نص مف نصكص الدستكر أك القكانيف كىنا يمارس رئيس  -
جمس جزء مف الرقابة السياسية، التي تككف سابقة عمى ممارسة أم عمؿ مف األعماؿ التي الـ

 .يختص بيا البرلماف
 :اإلجراء الثاني -
بعد إجراء االستجكاب في جدكؿ أعماؿ المجمس يبمغ االستجكاب لمكزير المختص كيحدد   

جكاب كىنا البد مف انقضاء المجمس مكاعيد لمناقشتو بعد سماع أقكاؿ الكزير المكجو إليو االست
 .مدة معينة حتى يحيف مكعد المناقشة

ثـ تقعد جمسة المناقشة، كبعد ذلؾ يصدر القرار الخاص بنتيجة االستجكاب فعند عقد   
جمسة االستجكاب يقـك العضك مقدـ االستجكاب بعرضو أك يرد عميو الكزير ليفتح باب المناقشة 

األكلى كلمكزراء الكالـ في أم كقت يطمبكف فيو ألم عضك، كلممستجكب الحؽ في الكممة 
االستجكاب لممناقشة العامة،  باب الكممة ليككف بعد ذلؾ ألم عضك الحؽ في الكممة عند فتح

نيج الذم انتيجو المشرع الفرنسي في ظؿ المشرع الجزائرم سار عمى نفس اؿ كىنا نجد
يشرح المستجكب استجكابو، ليفتح مناقشة الجميكرية الرابعة أيف تبدأ المناقشة في اليـك المحدد ك

عامة يتكمـ فييا كؿ عضك بعد أف يقيد اسمو، كقد حدد المشرع الجزائرم مناقشة االستجكاب في 
يكما مف تاريخ إيداعو  بمكتب المجمس كىي مدة طكيمة نسبيا بالنظر إلى 15مدة ال تقؿ عف

دة قد تككف اليدؼ منيا تمكيف مسألة االستعجاؿ التي تعد إحدل خصائص االستجكاب ىذه الـ
س البرلمانييف كيفقد امف حرية التحرؾ غير أف الثابت أف طكؿ المدة يقمؿ مف حـ الحككمة

االستجكاب مالو مف أىمية ليككف إجراء تأجيؿ مناقشا الستجكاب مف األمكر الكاردة كثيرا في 
 .النظاـ السياسي الجزائرم

لدستكر، يمكف كؿ غرفة مف البرلماف، في إطار مف ا 161بمكجب المادة :لجان التحقيق -3
 .اختصاصاتيا أف تنشئ في أم كقت لجاف تحقيؽ في قضايا ذات مصمحة عامة

كلقد أحاط المشرع ىذا الحؽ بقيكد عامة، كمف دكف أف يفضي عميو ما يتكجب مف فعالية عالية 
إنشاء لجاف التحقيؽ، ليصبح معدـك األثر، فبالنسبة لمقيكد القانكنية التي أحاط بيا عممية 

لى تضييؽ مف كخاصة في ما يتعمؽ بيا، إف اشتراط ىذا النصاب القانكني سيؤدم بالضركرة إ
كخاصة األحزاب الصغيرة  فحزاب السياسية المتمثمة في البرلمااألؿ ممارسة ىذا لحؽ مف قب

 .عضاء مجمس األمةالتي ال تستطيع تأميف العدد المطمكب مف النكاب أك أ
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 :يقسـ فقياء القانكف الدستكر لجاف التحقيؽ إلى نكعيف ىما :لجان التحقيق أنواع -
تتشكؿ ىذه المجاف مف عدد محدد مف أعضاء المجمس حيث تتكلى كؿ  :المجان الدائمة -أ

جمسة لجنة دراسة كبحث المكضكعات المتعمقة بكزارة معينة ثـ يتـ عرض نتائج بحثيا عمى 
لتكصؿ إلى ذلؾ تكضع تحت تصرفيا مصالح تقنية المجمس في شكؿ تقرير كمف أجؿ ا

متخصصة كما يمكف ليا أف تستعيف بآراء بعض المتخصصيف مف خارج البرلماف كما تقـك بو 
ىذه المجاف يكفر الجيد كالكقت لممجمس بدال مف يتكلى دراسة كافة المسائؿ المعركضة عميو 

ط أك القطاع الكزارم التابعة لو بحيث دراسة دقيقة، فالمجاف الدائمة تباشر الرقابة عمى النشا
يتكلى أعضاء المجنة االستفسار حكؿ القضايا التي تيـ القطاع الكزارم المكمؼ بو كذلؾ 
باالستماع إلى الكزراء المعنييف، لتككف بمكجبو ىذه المجاف قد مارست رقابة عف طريؽ 

 1.االستماع إلى الكزراء داخؿ المجاف
جؿ لنظر في مسألة معينة مف غير مؤقتة أك خاصة مف أ ىي لجاف :المجان المؤقتة -ب

المسائؿ التي تتكالىا المجاف الدائمة، كيككف إنشائيا مف قبؿ مكتب المجمس بناء عمى مبادرة 
رئيسي لجنتيف أك رؤساء عدة لجاف أك عدد معيف مف النكاب كما قد تنتدب المجاف الدائمة عددا 

ؼ بحسب طبيعة المسائؿ المعركضة لمدراسة، مف األعضاء يختمؼ بحسب األعضاء كيختؿ
نشاء لجاف التحقيؽ ق  .ذه يككف بقصد التحقيؽ في القضاياكا 

إضافة إلى اختصاص البرلماف بالمصادقة عمى قانكف المالية كاعتماده  :مناقشة الميزانية -4
كفي ىذا  2(رقابة بعدية)فإف مراقبتو تمتد أيضا إلى ما بعد نياية السنة المالية ( رقابة قبمية)

تقديـ الحككمة لكؿ غرفة مف البرلماف : " مف الدستكر عمى ما يمي 160الصدد تنص المادة 
المالية التي أقرتيا لكؿ سنة مالية، تختتـ السنة المالية فيما يخص  االعتماداتعف استعماؿ 

كؿ غرفة البرلماف، بالتصكيت عمى قانكف يتضمف تسكية ميزانية السنة المالية المعنية مف قبؿ 
 ".مف البرلماف

 
 

                                                 
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدستكرم، كمية بف بغيمة، آليات الرقابة التشريعية في النظاـ السياسي الجزائرم،  - 1

 .40، ص2004الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة باتنة، 
 .31محمد الصغير بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، ص - 2
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III. تقييم الرقابة السياسية: 
 .تقـك الرقابة السياسية بإبراز مزايا كعيكب ىاتو لرقابة  
  :مزايا الرقابة السياسية -1
تساىـ الرقابة السياسية في حماية مبدأ المشركعية مف ناحية التطبيؽ العممي، إذ        

ىكف كاجد مف جانب أعضاء البرلماف عندما مسيحرص الكزراء عمى أف ال يككنكا محال لمتندم
بسؤاؿ أك استجكاب كما ستحرص الكزارة كميا كييئة متضامنة عمى أف ال تككف محال لسحب 
الثقة مف جانب المجمس النيابي، ىذا الشعكر سيجعؿ أعضاء الكزارة يحسبكف حسابا لرقابة 

متعمد حتى يحتفظكف البرلماف فيتدارككف كؿ خطأ فيتدارككف كؿ خطأ محتمؿ أك تعسؼ 
 1.بمناصبيـ الكزارية حاؿ سحب الثقة منيـ

 :عيوب الرقابة السياسية -2
الرقابة السياسية عمى عمؿ اإلدارة ال يسعيا إلغاء األعماؿ اإلدارية الغير شرعية كال التعكيض   

ائد سعمى المتضرريف جراء عمؿ اإلدارة، كما أف ىذه الرقابة مرتبطة بطبيعة النظاـ السياسي اؿ
عدة أحزاب متآلفة عمى الحكـ، يككف التضامف بيف أك  في الدكلة، ففي حالة ىيمنة حزب

   2.البرلماف كالكزارة قكيا بحيث تنعدـ ىذه لرقابة
ف كاف نظاـ حكميا غير برلماني، إال أف سيطرة أحزاب   ىذه الظاىرة مكجكدة في الجزائر كا 

فترة التي شيدت تحالفا رئاسيا بيف ثالثة أحزاب بعينيا عمى الحكـ كلفترات طكيمة، خاصة في اؿ
 .كبرل، كانت نتيجتو إضعاؼ البرلماف كاألحزاب في رقابة عمؿ الحككمة

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .227إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلدارم، المرجع السابؽ، ص - 1
 .367مرجع السابؽ، صجكرج سعد، اؿ - 2



 ضمانات تحقٍق مبدأ انمشروعٍة                                     انفصم انثانً                      
 

60 

 

: الرقابة اإلدارية: الفرع الثاني
تمارس الرقابة اإلدارية مف طرؼ اإلدارة داخميا عمى أعماليا كنشاطاتيا كىذا لمتحقؽ مف مدل  

ل مطابقة ىذه التصرفات لمقانكف كالمكائح بما يحقؽ الصالح لعاـ مشركعية تصرفاتيا، كمد
لمجماعة، كتصحيح أخطاء في تصرفاتيا المختمفة أك ما يكشؼ عنو األفراد في تظمماتيـ 

 1.المقدمة إلييا، كيترتب عمى ىذه الرقابة سحب اإلدارة لتصرفاتيا أك إلغائيا أك تعديميا
دارييف أنفسيـ، كما تمارس مف قبؿ أجيزة خارجية كينقسـ كتمارس الرقابة مف جانب الرؤساء اإل 

رقابة ذاتية كرقابة بناء عمى تظمـ، أما الرقابة الخارجية فتمؾ : ىذا النكع مف الرقابة إلى قسميف
 .التي تمارسيا أجيزة إدارية متخصصة عمى بعض الكحدات اإلدارية

I.الرقابة الذاتية: 
مشركعية، كىذا يفرض عمييا أف تقـك برقابة ذاتية ألعماليا مبدأ اؿباحتراـ  إف اإلدارة مطالبة  

قبؿ أف يتدخؿ القضاء كجيات الرقابة السياسية، كىذه الرقابة تسمى الرقابة التمقائية أك الذاتية 
كتتحقؽ الرقابة اإلدارية التمقائية بالرقابة التي تمارسيا الرؤساء عمى المرؤكسيف كالتي تتجمى في 

دة منيا إصدار المنشكرات كالتعميمات كاألكامر لممرؤكسيف بيدؼ إرشادىـ مظاىر ككسائؿ متعد
إلى كيفية تنفيذ القكانيف كاألنظمة كمنيا حؽ الرؤساء في مراجعة أعماؿ المرؤكسيف إلقرارىا أك 

 كقفيا أك تعديميا
دارية صاية اإلفي مجاؿ الكأك إلغائيا أك حقيـ في تكقيع الجزاءات التأديبية عمييـ أك قد تظير  

 2.التي تباشرىا الحككمة أك السمطة المركزية عمى الييئات الالمركزية
كتمتاز الرقابة اإلدارية التمقائية بأنيا ال تنصب عمى مشركعية العمؿ بؿ عمى مالئمتو لظركؼ 
جراءات ما لـ ينص القانكف  المكاف كالزماف، فيي رقابة شاممة األصؿ عدـ خضكعيا لشكميات كا 

متاز بالسرعة كبساطة اإلجراءات بما يمكف مف تحقيؽ غايتيا في آجاؿ غير ذلؾ كما ت
 3.معقكلة

 

                                                 
سالـ بف راشد العمكم، القضاء اإلدارم، دراسة مقارنة مبدأ المشركعية، ديكاف المظالـ في الدكؿ اإلسالمية، الجزء األكؿ،  - 1

 .65ص، 2009الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
 .231صإبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلدارم، المرجع السابؽ،  - 2
 .368جكرج سعد، المرجع السابؽ، ص  -3
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II. الرقابة بناءا عمى تظمم: 
كىك الكضع الغالب في إجراء الرقابة فال تتحرؾ في معظـ األحياف إال بناءا عمى تظمـ إدارم  

ادرة عنيا، يقدمو صاحب الشأف، كفي ىذه الحالة تتكلى اإلدارة بنفسيا مراجعة تصرفاتيا الص
كمثاؿ ذلؾ أف يتقدـ مكاطف إلى جية اإلدارة بطمب ترخيص لمبناء أك لفتح محؿ تجارم فترفض 

 1.اإلدارة طمبو صراحة أك ضمنا بعدـ الرد
نازعات اإلدارية بيف ؽ باعتباره كسيمة مف كسائؿ حؿ اؿكنظرا ألىمية التظمـ اإلدارم المسب 

 .اريا ككديااألفراد كالسمطات اإلدارية في الدكلة إد
فقد كليت عناية خاصة مف طرؼ فقو القانكف اإلدارم، كيعرفو أحدىـ بأنو التماس الشككل  

يقدميا أصحاب الصفة كالمصمحة إلى السمطات اإلدارية كالكالئية كالرئاسية كالكصاية كالمجاف 
ك تعديؿ اإلدارية، طاعنيف في قرارات كأعماؿ إدارية بعدـ الشرعية كطالبيف بإلغاء أك سحب أ

 2.ىذه األعماؿ اإلدارية غير المشركعة
 .كمنيـ مف طرح مسألة تعريؼ التظمـ اإلدارم المسبؽ مف خالؿ معرفة عناصره 

كفي ىذا الصدد فإف كممة التظمـ تعني الطريقة القانكنية أك الشككل أك الطمب المرفكع مف 
ـ اإلدارم بالنظر التظمـ لمحصكؿ عمى حقكقو أك لتصحيح كضعيتو، كيمكف تصنيؼ التظؿ

 :لمسمطة اإلدارية التي يقدـ إلييا التظمـ إلى ثالثة أنكاع
 :التظمم الوالئي -1
كيممؾ صاحب الشأف أف يقدـ تظمما إداريا إلى مصدر القرار اإلدارم قبؿ مخاصمة مشركعية  

م القانكف القرار قضائيا كيعد تقديـ ىذا التظمـ اإلدارم اختياريا مف حيث المبدأ العاـ ما لـ يقض
 3.بغير ذلؾ، كالتظمـ ىك اختيارم في القانكف الجزائرم

نو بديؿ عنو في حاالت الييئات الجماعية ئي ليس مكازيا لمتظمـ الرئاسي، إكمف ثـ فالتظمـ الكال 
أك التي ليس ليا رئيس لتمتعيا باالستقاللية الذم كما ىك الحاؿ في القرارات الصادرة في 

 .الخ....الجميكرية كرئيس الحككمة كالكزيرالمجالس كالمجاف كرئيس 

                                                 
. 229إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلدارم، المرجع السابؽ،   -1
 .124فادم نعيـ جميؿ عالكنة، المرجع السابؽ، ص - 2
إلى الجية  يجكز لمشخص المعني بالقرار اإلدارم، تقديـ تظمـ: "مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 830تنص المادة - 3

 ".أعاله 829اإلدارية مصدرة القرار، في األجؿ المنصكص عميو في المادة
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فيؤالء جميعا ليس ليـ رئيس فالكزير ىك الرئيس اإلدارم األعمى في كزارتو ألنو المسؤكؿ عف  
سير المرفؽ كليس رئيس الحككمة، الذم لو عميو سمطات سياسية كليست إدارية، كذلؾ الحاؿ 

بعناصر السمطة الرئاسية الكاممة  يتمتع مف لرئيس الجميكرية كيقصد بالرئيس اإلدارم ىك
 1(.الخ....التعيف، التكقيؼ، التأديب)
 :التظمم الرئاسي -2
كىك التظمـ المقدـ إلى الرئيس اإلدارم األعمى لمصدر القرار اإلدارم كيجب تكجيو   

تي تمتمؾ التظمـ الرئاسي إلى السمطة الرئاسية لمصدر القرار اإلدارم كىي السمطة اإلدارية اؿ
قرارات مصدر القرار، إذ أف القكانيف كاألنظمة تسمح لمرئيس األعمى  نا حؽ رقابة مشركعيةقانك

برقابة نشاط مرؤكسيو كدراسة ممؼ المكضكع بمكضكعية تمكنو مف اكتشاؼ أكجو الخمؿ 
كالقصكر في إدارتو كتقييـ أداء مرؤكسيو كضماف تحقيؽ التنسيؽ المنشكد لرفع كفاءة اإلدارة 

نتاجيتيا  2.كا 
أف المشرع الجزائرم سمؾ مسمكا يتسـ بالبساطة فحسـ األمر كيرل بعض أساتذة القانكف   

بالنص صراحة عمى أف الييئة التي يكجو إلييا التظمـ الرئاسي ىي الجية التي تعمك مباشرة 
الجية التي أصدرت القرار كليس السمطة الرئاسية نالحظ أف رئيس المؤسسة يمارس رقابة عمى 

قانكنية التي يقـك بيا العماؿ كاليدؼ مف ذلؾ ىك تطبيؽ مبدأ المشركعية  كذلؾ أف األعماؿ اؿ
 3.التظمـ الرئاسي يرفع إلى الييئات العميا الممارسة لمرقابة عمى مرؤكسييا

كخالصة القكؿ فإف التظمـ اإلدارم الرئاسي يعتبر بحؽ إجراء جكىرم كضركرم البد أف يرفعو  
 .القرار متكخيا بذلؾ تحقيؽ أىدافو كرغباتو رة مصدرةلسمطة التي تعمك مباشإلى ا

 
 
 
 
 

                                                 
 .63محمد محمد عبده إماـ، المرجع السابؽ، ص - 1
 .14عمار عكابدم عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة  في النظاـ القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .27، الكسيط في المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، صمحمد الصغير بعمي - 3
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 :مام المجان اإلداريةالتظمم أ -3
حيث تتـ لرقابة بكاسطة لجنة إدارية خاصة تتشكؿ مع مكظفيف إدارييف مف مستكل معيف، تممؾ  

ة، صاحية النظر في التظممات التي يتقدـ بيا األفراد أك الييئات لمطعف ببعض القرارات اإلدارم
 1.كمنذ لؾ مثال المجاف متساكية األعضاء في المسائؿ التأديبية في الكظيؼ العمكمي

III.تقييم الرقابة اإلدارية: 
 :سنستعرض في ىذا التقييـ مزايا كعيكب الرقابة اإلدارية 
مزياىا عديدة كأىميا أنو يمكف لصاحب الشأف أف يسند تظممو إلى أسباب إنسانية  :المزايا -1

صية كاقتصادية فضال عف األسباب القانكنية، كما أف الرقابة اإلدارية غير كاجتماعية كشخ
مكمفة عكس الرقابة القضائية كىاتو الرقابة كذلؾ ىي رقابة مشركعية كمالئمة في آف كاحد، في 
حيث أف الرقابة القضائية ىي رقابة مشركعية ليس إال، كأخيرا فإف الرقابة اإلدارية تبقي النزاع 

 2.الكدية ضمف العالقة
 :لمرقابة اإلدارية عديد العيكب أىميا :العيوب -2

كاإلدارية العامة، تجعؿ ىاتو األخيرة تتأثر في أغمب الحاالت باالعتبارات العالقة بيف السياسية 
كالمقتضيات السياسية كىذا عمى حساب مبدأ المشركعية كالعدالة، كما أف الرقابة اإلدارية غير 

الخطأ كالصكاب مثؿ الرقابة القضائية، ألف عماؿ كمكظفي اإلدارة قادرة عمى معرفة أكجو 
العامة ال يممككف العقمية القانكنية الكافية كالالزمة لمعرفة أكجو كأسباب عدـ الشرعية في 

األعماؿ اإلدارية مثمما ىك متكفر في رجؿ القضاء، كمف عيكب ىاتو الرقابة كذلؾ، أنيا رقابة 
  3.ف صفتي الخصـ كالحكـ في نفس الكقتغير محايدة ألنيا تجمع بي

مف خالؿ استعراض مزايا كعيكب ىاتو الرقابة فإننا نمحظ بأف فعالية ىاتو الرقابة مرىكنة بنزاىة  
 .المكظؼ ككفاءتو كقدرتو عمى اتخاذ القرارات الصحيحة كالصائبة

 
 

                                                 
 .82قاضي أنيس فيصؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
 .369جكرج سعد، المرجع السابؽ، ص - 2
كما  22عمار عكابدم، عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في النظاـ القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص - 3

 .بعدىا
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: مبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الثاني
 المسمـ بيا في كقتنا الحاضر، كال يعني ذلؾ مجرد أصبح خضكع الدكلة مف المبادئ  

خضكع المحككميف في تصرفاتيـ لنص القانكف كأحكامو بؿ يتحتـ عالكة عمى ذلؾ أف تخضع 
السمطة الحاكمة في مزاكلة سمطتيا لمقانكف، كىذا ما يساعد في بمكرة كتجسيد الدكلة القانكنية 

 .مبادئ أىميا الفصؿ بيف السمطات
األكؿ منو  الفرعمطمب سنتطرؽ إلى مفيـك الفصؿ بيف السمطات في كفي ىذا اؿ  

 .الثاني لمحديث عف الفصؿ بيف السمطات في الدساتير الجزائرية الفرع كسنخصص
: مفهوم الفصل بين السلطات: الفرع األول

إف الحديث عف مفيـك الفصؿ بيف السمطات لمحديث عف نشأة ىذا المبدأ كمف ثـ الحديث عف  
 .األخذ بيذا المبدأ ، كالتعريج في األخير ألنكاع الفصؿ بيف السمطاتمبررات 

I.نشأة مبدأ الفصل بين السمطات: 
إف مبدأ يستمد أصمو مف الفمسفة اإلغريقية، فأخذ مظيرا سياسيا أكال، فظير عمى لساف  

ثار أفالطكف كأرسطك كتمقفو كؿ مف لكؾ كمنتيسكيك كركسك، فانتقؿ إلى الميداف التطبيقي عمى آ
 .الثكرتيف الفرنسية كاألمريكية

كفي ىذا الصدد يرل أفالطكف بأف كظائؼ الدكلة يجب أف تكزع بيف الييئات مختمفة بالتكازف  
 1.كالتعادؿ حتى ال تنفرد  ىيئة كاحدة بالحكـ كتمس بالسمطة كالشعب

فة كظي: في حيف قاـ أرسطك بكصؼ التنظيـ السياسي كقاؿ بضركرة كجكد ثالث كظائؼ كىي 
المداكلة، كىي مف اختصاص الجمعية العامة أك المجمس الذم يقضي في المسائؿ اليامة، ككذا 

 2.كظيفة األمر كالنيي التي يقـك بيا القضاة ككظيفة القضاء التي تقـك بيا المحاكـ
 
 
 

                                                 
يح ميمكد، مبدأ الفصؿ بيف السمطات في النظاـ الدستكرم الجزائرم، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ذب - 1

 .07الدستكرم، منشكرة كمية الحقكؽ جامعة باتنة الجزائر، ص
 .06ذبيح ميمكد، المرجع نفسو، ص - 2
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ف لـ يكف قد كضع   كيعتبر لكؾ أكؿ مف نادل بضركرة الفصؿ في كتابو الحككمة المدنية، كا 
 1:ية كاممة، فقد  قسـ السمطات في الدكلة إلى أربعة كظائؼلذلؾ نظر

عطاء أىمية ليا: السمطة التشريعية -1  .كتختص بالقكانيف في سنيا كا 
 .كىي خاضعة لمسمطة األكلى كتمنح لمممؾ: السمطة التنفيذية -2
 .كىي صاحبة االختصاص في المسائؿ الخارجية: السمطة االتحادية -3
 .جمكعة الحقكؽ كاالمتيازات الممكيةأك ـ: سمطة التاج -4
كفي حيف اعتبر جكف جاؾ ركسك أف الفصؿ بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية أمر ضركرم  

ألف األكلى تمثؿ مجمكع الشعب كىي تمارس السمطة باسمو أما الثانية فيي مجرد كسيط بيف 
ائية عند ركسك فيي شبيية األكلى كالشعب الذم يراقبيا كيقيميا متى يشاء، أما السمطة القض

بالسمطة التنفيذية، لككنيا مطالبة بالخضكع لمقكانيف ىي األخرل، كانو يحؽ لألفراد التظمـ مف 
 2.اأحكاميا، كنتيجة لذلؾ يحؽ لمشعب إصدار العفك عف المحكـك عمييـ قضائي

ة، في كتابو كلقد اقترف ىذا المبدأ مكنتيسكيك الذم استطاع أف يصكغ ىذا المبدأ بطريقة جديد 
ركح القكانيف، فقد أكضح أنو يكجد كؿ دكلة ثالث أنكاع مف السمطة كىي السمطة التشريعية، 

 .السمطة التنفيذية كالسمطة القضائية
أخذ مكنتيسكيك بعد ذلؾ في تفصيؿ المياـ التي تتكالىا كؿ سمطة مف ىذه السمطات الثالث،  

اكـ صياغة القكانيف لمدة محددة أك بصفة فعف طريؽ السمطة األكلى يستطيع األمير أك الح
 .دائمة كيعدؿ أك يمغي القكانيف النافذة

عالف الحرب، كيرسؿ كيستقبؿ السفراء    كبكاسطة السمطة الثانية يستطيع إقرار السالـ كا 
 3.كيكطد األمف

كمما سبؽ يمكف القكؿ بأف ركسك يخالؼ مكنتيسكيك بككنو يفضؿ الفصؿ بيف السمطة التنفيذية  
 .بسبب اختالؼ طبيعتيا كيعتبر السمطة القضائية جزء مف السمطة التنفيذية ةالتشريعيك
 

                                                 
 .163، ص1999رم، دار المعارؼ، اإلسكندرية، عبد الغني بسيكني عبد ا، النظـ السياسية كالقانكف الدستك - 1
 .كما بعدىا 166عبد الغني بسيكني عبد ا، المرجع السابؽ، ص - 2
فريد عمكاش، نبيؿ قرقكر، مبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدساتير الجزائرية، مجمة االجتياد  القضائي، العدد الرابع، كمية  - 3

 .228-227، ن 2006، الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة بسكرة
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II.مبررات األخذ بمبدأ الفصل بين السمطات: 
معظـ رجاؿ الفقو مبدأ الفصؿ بيف السمطات كدافعكا عنو بحرارة، حيث قاـ ىؤالء بتعزيز  أيد 

ماف الحقكؽ كالحريات كسيادة يسكيك المؤسس عمى أنو ضركرة لمنع االستبداد ك ضتدفاع مكف
القانكف، فضال عف أنو يحقؽ لمييئات المنفصمة أسباب التخصص كالخبرة كاإلجادة كعمى ذلؾ، 

 :فإف المبررات التي أدت إلى األخذ بيذا المبدأ كتطبيقو تتمخص فيما يمي
 :منع االستبداد وصياغة الحريات -1
ف فصؿ السمطات ىي تفادم إساءة استخداـ إف الغاية األساسية التي أرادىا مكنتسكيك   ـ  

السمطة كحماية حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ، كبمعنى آخر فإف مكنتيسكيك قد نادل بمبدأ فصؿ 
تركيزىا في يد كاحدة عمى نحك ييدد حريات األفراد  سمطات ككسيمة لتفتيت السمطة، كمنعاؿ

 .كيعرض حقكقيـ لمخطر
إف تجمع السمطات : "في كتاب الفدراليست حيث يقكؿ كقد عبر ماديسكف عف ىذا الفيـ بكضكح 

كميا، التشريعية كالتنفيذية ك القضائية في يد كاحدة، سكاء كانت تمؾ اليد ىي يد حاكـ فرد أك 
مجمكعة مف الحكاـ، كسكاء كصؿ أكلئؾ الحكاـ إلى مناصبيـ بالكراثة أك االنتخابات أك بفرض 

 1."خصائص االستبداد، بؿ ىك االستبداد بعينوأنفسيـ عمى المجمكع ىذا التجمع ىك أخص 
 :تأكيد مبدأ المشروعية في الدولة -2
يعتبر مبدأ الفصؿ بيف السمطات مف الضمانات الميمة التي تكفؿ قياـ دكلة القانكف فيك كسيمة  

فعالة لكفالة احتراـ القانكف كتطبيقيا تطبيقا عادال، كقد أكضح مكنتسيكيك الصمة بيف الحرية 
دة في الحجة السابقة، كبيف صفة الشرعية في الدكلة، كذلؾ عمى أساس أف كجكد ىذه الكار

مرىكف بصيانة تمؾ، كبيف ذلؾ أنو إذا جمع التشريع كالتنفيذ بيد كاحدة زالت عف القانكف صفتو 
األساسية كىي ككنيا قكاعد عامة مجردة تكضع لممستقبؿ دكنما نظر إلى الحاالت الخاصة التي 

حيادىا كعمكميتيا، ىذه الصفة في القانكف ال تتحقؽ إال إذا كاف المنفذ في نفس  قد تؤثر في
الكقت مشرعا، إذ يستطيع أف يعدؿ القانكف في لحظة تنفيذه عمى الحاالت الفردية، كيخشى 

بصددىا الجكر أك المحاباة، كبيذا تنتفي عف القانكف عمكميتو كحياده، كتنتفي عف الدكلة تبعا 

                                                 
" دراسة مقارنة"حسف مصطفى البحرم، الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كضماف لنفاذ القادة الدستكرية  - 1

ية ، كؿ65كحتى الصفحة  36مف الصفحة  WWW. Damascuniversity.edu.sy/ magمقالة مطكلة مف سالة الدكتكرة
 .12، ص2006، مصرالحقكؽ ، جامعة عيف شمس، 
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ضع المشرع قكانيف مالجكر كاألىكاء ؼحكـ القانكف بمعناه الصحيح ليسكدىا لذلؾ صفة حكـ 
 1.جائرة كينفذىا ىك نفسو باعتباره سمطة تنفيذية تنفيذا جائرا كذلؾ

  :تحقيق الفوائد المترتبة عمى مبدأ تقسيم العمل -3
مبدأ "كىك يتفؽ مبدأ فصؿ بيف السمطات مو مبدأ إدارم ميـ، كتعتبر تطبيقا سميما لو، أكال  

 ".التخصيص كتقسيـ العمؿ الذم أصبحت تسير عميو كافة المشركعات الناجحة
ذا كاف ذلؾ المبدأ يطبؽ في كافة المشركعات العامة كالخاصة عمى حد سكاء، كيعتبر شرطا   كا 

أساسيا مف شركط نجاحيا، فإنو مف باب أكلى كاجب التطبيؽ عمى الدكلة باعتبارىا أكبر 
ثرىا أىمية كأشدىا تنكعا كبالتالي أحكجيا إلى التخصص كتقسيـ العمؿ األنشطة حجما كأؾ

: كيؤدم منطؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات كما سبؽ كرأينا إلى تكزيع كظائؼ الدكلة الثالث
التشريعية كالتنفيذية كالقضائية عمى ىيئات أك سمطات ثالث، فتمارس األكلى ميمة التشريع، 

أف السمطة الثالثة تمارس ميمة القضاء، كتقسيـ الكظائؼ عمى  كالثانية ميمة التنفيذ في حيف
 .ىذا النحك يؤدم إلى تخصص كؿ سمطة مف ىذه السمطات بالمياـ المككمة إلييا

III.  الفصل بين السمطاتأنواع: 
 .قد يككف الفصؿ بيف السمطات تاماف كما قد يككف ىناؾ تعاكف كتكازف بينيا 
 : الفصل التام بين السمطات -1
تاز النظاـ الرئاسي بميزة أساسية تميزه عف باقي ألنظمة األخرل كىك مبدأ الفصؿ بيف يـ  

إذ نجد أف السمطة القضائية مستقؿ بممارستيا " التشريعية، التنفيذية كالقضائية"السمطات 
عادة عف طريؽ االنتخاب، كما يتمتع أعضاء السمطة القضائية  القضاة لكظائفيا كيتـ اختيار

 .نة كبنظاـ قانكني لممحاكـ لو ضمانات خاصةبحصانات معي
كمف جية أخرل نجد أف السمطة التشريعية مستقمة عف السمطة التنفيذية إذ ال يممؾ رئيس الدكلة  

بصفتو حاكـ دعكة البرلماف لالنعقاد العادم أك رفض دكراتو أك حمو، كيباشر البرلماف كظيفتو 
طة التنفيذية اقتراح القكانيف كالتدخؿ في إعداد التشريعية باستقالؿ تاـ حيث ال تستطيع السؿ

ميزانية الدكلة كما يستقؿ البرلماف مف الناحية العضكية عف الحككمة، فال يجكز الجمع بيف 
البرلماف، كليس لمكزراء الحؽ في الحضكر في جمسات البرلماف في منصب كزارم كمنصب 

                                                 
 .11ذبيح ميمكد، المرجع السابؽ، ص - 1
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كأخيرا تستقؿ السمطة التنفيذية التي  بصفتيـ ككزراء كما ىك معمكؿ بو في النظاـ البرلماني،
   1.يرأسيا رئيس الجميكرية عف البرلماف كظيفيا كعضكيا

  :التعاون بين السمطات -2
نتيجة لقياـ النظاـ البرلماني عمى أساس الفصؿ المرف بيف السمطات كنشأة عدة مظاىر  

ق المظاىر في اقتراح لالتصاؿ كالتعاكف بيف السمطة التشريعية كالتنفيذية، كيتمثؿ أبرز ىذ
القكانيف المقرر لمسمطة التنفيذية كمشاركة أعضائيا في مناقشات مشركعية القكانيف المطركحة 

 .أماـ البرلماف كالتصكيت عمييا كحقيا في إصدار ما تقرره الييئة النيابة مف القكانيف
ة البرلمانية كما أف حضكر أعضاء الكزارة لجمسات البرلماف كاالشتراؾ في مناقشات المجف 

المختمفة كشرح سياسية الحككمة يصدد المكضكعات المطركحة يمثؿ مظيرا ىاما لالتصاؿ 
لبرلماف أف يشكؿ لجاف تحقيؽ برلمانية مف اكالتعاكف بيف السمطتيف كمف ناحية أخرل يستطيع 

ت أعضائو لمتحقيؽ عف بعض األعماؿ الصادرة عف السمطة التنفيذية كقد يتخذ البرلماف إجراءا
معينة ال يككف ليا الصفة التشريعية كمكافقتو عمى الميزانية المالية السنكية لمدكلة ماعدا القسـ 
لغائيا الذم ال يككف إال بالقانكف ككذلؾ تفكيض الحككمة في  الخاص بيا بفرض الضرائب كا 

 2.اتخاذ أعماؿ محددة تفكيضيا في عقد قرض مالي
 :تشريعيةالتوازن بين السمطتين التنفيذية وال -3
يتحقؽ ىذا التكازف عندما تككف الكزارة مسؤكلة سياسيا أماـ البرلماف عف جميع أعماليا بحيث  

يككف ألعضاء البرلماف الحؽ في تكجيو األسئمة كاالستجكابات بشأف السياسة المعتمدة عمييا 
سقاطيا، كفي المقابؿ ىذه المسؤكلية ا لسياسية تممؾ كلمبرلماف الحؽ في سحب الثقة مف الكزارة كا 

ت الختيار برلماف السمطة السياسية حؽ حؿ البرلماف كما يترتب عف ذلؾ مف إجراء انتخابا
حؿ البرلماف يعني االحتكاـ إلى الشعب بحؿ النزاع الذم نشب بيف السمطتيف  جديد، كذلؾ ألف

اعدىـ أما كأدل إلى ىذه النتيجة، فإذا أيد الشعب نكاب البرلماف فإنو يعيدىـ مرة أخرل إلى مؽ

                                                 
إبراىيـ عبد العزيز شيحا، الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم تحميؿ النظاـ الدستكرم المصرم، دار المعارؼ،  - 1

 .276اإلسكندرية، د ت ف، ص
 .290لدستكرم، المرجع السابؽ، صإبراىيـ عيد العزيز شيحا، الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف ا - 2
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إذا كاف الشعب مع الكزارة فإنو يسقطو إضافة إلى حؿ البرلماف، تمتمؾ السمطة التنفيذية حؽ 
 1.دعكة البرلماف إلى االنعقاد كفض دكراتو كبذلؾ يتحقؽ التكازف بيف السمطات

: الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية: الفرع الثاني
قد اختمفت بشأف تطبيؽ نظرية الفصؿ بيف السمطات إذا كانت دكؿ الديمقراطية الغربية  

باعتمادىا الفصؿ الصاـر مف بعضيا كالفصؿ المرف مف بعضيا اآلخر، فإف الكضع في 
الجزائر مختمؼ كىك كضع غير مستقر في مختمؼ دساتير الجميكرية، كىك ما سنعالجو في 

 :النقاط التالية
I.(:1976-1963دستور: )الجميورية األولى 

 :1963 دستور -1
بعد استرجاع الشعب الجزائرم لسيداتو تكلت قيادة الحزب إعداد أكؿ كثيقة دستكرية لمجميكرية  

الجزائرية، غير أنو في األصؿ تعكد صالحية تحضيرىا لحكـ المؤسس الدستكرم لممجمس 
الكطني التأسيسي، غير أنو أككؿ تحضير الكثيقة إلى ندكة اإلطارات ككافؽ عمييا البرلماف في 

شكؿ قانكف عرض عميو ثـ عرض عمى الشعب إلقرارىا كتأسيسا عمى ذلؾ تحكؿ النظاـ الحزب 
 2.إلى مبدأ دستكرم" االستفتاء الشعبي"الكاحد عف طريؽ 

كبناءا عمى ذلؾ قاـ النظاـ الدستكرم عمى أساس عدـ الفصؿ بيف السمطات لككف المؤسس  
جزئة لمسيادة الكطنية، كما يعتقد أف ت فيو الدستكرم أنذاؾ ينفر مف ذلؾ الفصؿ حيث يرل

النظاميف الرئاسي كالبرلماني لف يضمنا االستقرار، إذ ال يمكف بطريقة فعالة إال بالنظاـ القائـ 
 3.عمى قاعدة تغمب الشعب صاحب السيادة كالحزب الكاحد

فرئيس الجميكرية ىك في ذات الكقت رئس الحككمة كىك األميف العاـ لمحزب كعميو أصبح   
يجسد كحدة القيادة لمحزب كاألمة، كقد ترتب عف كحدكية القيادة لمحزب كالدكلة خضكع جميع 
مؤسسات الدكلة إلدارة الشخص المنفرد بالسمطة مما أثر سمبا عمى عمؿ الحزب كالدكلة، ألف 
الييئات في ىذه الحالة أصبحت مقيدة، حيث يتطمب مف المشرفيف عمييا الرجكع دائما لرئاسة 

                                                 
 .291إبراىيـ عبد العزيز شيحا، المرجع نفسو، ص - 1
ز في القانكف الدستكرم، نشأة فقيا تشريعا، دراسة تحميمية نظرية كتطبيقية، الطبعة الرابعة، دار م، الكجة بكقؼعبد الو  - 2

 .15، ص2010اليدل، الجزائر، 
 .231السابؽ، صفريد عمكاش، نبيؿ قرقكر، المرجع  - 3
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ية مف أجؿ طمب مكافقة أك إذف بالبدء في عمؿ ذك أىمية أك اتخاذ قرار معيف، مما الجميكر
 1.أدل إلى قتؿ ركح المبادرة لدل العامميف عمييا فأدل كؿ ذلؾ إلى انعداـ فعاليتيا

، حيث أصبحت جؿ السمطات مجسدة 2مف الدستكر 59كما زاد األمكر تعقيدا استعماؿ المادة 
بذلؾ أنيى رئيس الدكلة فترة الحكـ العادية في ظؿ الدستكر في شخص رئيس الجميكرية ك

 .يكما 23كالتي لـ يمض عمييا سكل 59باستعمالو المادة
كعف األحداث المتسارعة التي عرفتيا الجزائر  1963مف خالؿ ما سبؽ عما جاء في دستكر 

ف كاف ظاىريا آخذ بالفصؿ بيف السمطات كذلؾ عمى  النحك أنذاؾ نجد أف ىذا الدستكر كا 
السمطة ( 59إلى 39المكاد )السمطة التنفيذية ( 38إلى 27المكاد)السمطة التشريعية : التالي

إال أنو في حقيقة األمر لـ يعتمد الفصؿ بيف السمطات إذ آمف ( 62إلى  60المكاد)القضائية 
اـ ال ضماف لالستقرار إال بالنظ:" بالفكرة التي مفادىا 1963كاضعك الدستكر الجزائرم لسنة 

 ".القائـ عمى قاعدة تغمب الشعب عمى صاحب السيدة كالحزب الكاحد
 :1976دستور -2
( السمطة التنفيذية)رأينا كيؼ كاف التركيز لمسمطات في يد رئيس الجميكرية  1963في دستكر 

كىذا ما يعني انعداـ األخذ بالفصؿ بيف السمطات، سنحاكؿ التعرؼ عمى الكضع الجديد الذم 
 .1976جاء بو دستكر

صدر دستكر أخر عمؽ مف مبدأ كحدة السمطة، كذلؾ بتضميف بابو  22/11/1976كبتاريخ 
كالكظيفة التنفيذية ( 103إلى  94المكاد مف)الثاني السمطة كتنظيميا كال مف الكظيفة السياسية 

كالكظيفة القضائية ( 163إلى 126المكاد مف)كالكظيفة التشريعية ( 125إلى  104المكاد مف)
 (.182إلى  164دالمكا)
يطمؽ تسمية الكظيفة كليس  1976كمف خالؿ ما سبؽ نجد أف المؤسس الدستكرم لدستكر  

 .السمطة
أما ممارسة السمطة السياسية كتكزيعيا بيف أجيزة كمؤسسات الدكلة المختمفة، فإنيا تقـك عمى  

في شخص  سيادة مؤسسة كاحدة عمى مؤسسات الدكلة األخرل، كتتمثؿ ىذه المؤسسة السائدة

                                                 
 .232ص، ، نبيؿ قرقكر، المرجع السابؽاشفريد عمك - 1
في حالة الخطر الكشيؾ الكقع يمكف لرئيس الجميكرية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية : "1963مف دستكر 59تنص المادة - 2

 ".استقالؿ األمة كمؤسسات الجميكرية كيجتمع المجمس الكطني كجكبا
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رئيس الجميكرية بكصفو المؤسسة السياسية التي تتحقؽ مف خالليا كحدة الدكلة ككحدة السمطة 
 .ككحدة القيادة

فالسعي لبناء دكلة قكية ال تزكؿ بزكاؿ الرجاؿ كالحككمات لـ يكف مجرد شعارات رفعيا نظاـ  
نما كاف منيج عمؿ كقناعة كقد اكتشؼ الجزائريكف  بكمديف العسكرم المدني في كقت كاحد، كا 

مف خالؿ ثالثة عشر سنة مف حكـ بكمديف غياب التفريؽ بيف الحزب كالدكلة كالجيش 
 1.كالمدنييف

كاألنظمة الميبرالية التي تتميز بكصفيا شتى تمثؿ كؿ كاحدة منيا أداة مف أدكات التكازف حتى ال  
م الجزائرم سيقـك عمى تسكد كتنفرد مؤسسة كاحدة باحتكار كامؿ السمطة في النظاـ الدستكر

فكرة التقسيـ الكظيفي لمسمطة في ظؿ كحدة القيادة، كىي فكرة ال تنتج عنيا فصؿ لمسمطات بؿ 
ساءة تنظيميا بيف أجيزة مختمفة كالمزج بيف المركزية  تساعد عمى عدـ تفتت السمطة كا 

ق المؤسسة كالالمركزية بمفيـك القانكف اإلدارم، كلكف ذلؾ ال يفقد رئيس الجميكرية بكصؼ
األساسية في النظاـ صالحيات الحمكؿ محؿ المؤسسات األخرل في الدكلة كما ارتأل ذلؾ 

ف لـ يحؿ محميا مباشرة فإنو يبقى الجياز المكمؿ ليا في أداء كظيفتيا فبدكنو  ضركريا كحتى كا 
 2.تككف غير قادرة عمى أداء مياميا

II. (:1996-1989دستور)الجميورية الثانية 
 :1989ل بين السمطات في ظل دستور مبدأ الفص -1
عرفت الجزائر في عيد الجميكرية الثانية تحكالت عميقة عمى نظاميا السياسي، ىذه التطكرات  

الذم أقر التعددية الحزبية بعد اإلعالف عف نياية سيطرة الحزب  1989بدأت بإرساء دستكر
عادة كالذم   1989الؿ أحكاـ دستكربيف ذلؾ مف ختكزيع كظائؼ الدكلة المختمفة، كيت الكاحد كا 

( 91إلى  67المكاد مف )السمطة التنفيذية : يتضمف في بابو الثاني تحت عنكاف تنظيـ السمطات
( 148إلى  129المكاد مف)كالسمطة القضائية ( 128إلى  92المكاد مف)كالسمطة التشريعية 

 .عمى أف السمطة القضائية مستقمة 129كأكد في المادة

                                                 
، ديكاف المطبكعات الجماعية، الجزائر، صالح بمحاج، المؤسس - 1 ات كالقانكف الدستكرم في الجزائر مف االستقالؿ إلى اليـك

 .كما بعدىا 103، ص2010
 .234فريد عمكاش، نبيؿ قرقكر، المرجع السابؽ، ص - 2



 ضمانات تحقٍق مبدأ انمشروعٍة                                     انفصم انثانً                      
 

72 

 

أنو كرغـ عدـ نصو صراحة عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، إال  1989ستكركالمالحظ عمى د 
أنو يفيـ مف خالؿ نصكصو أف المؤسس الدستكرم الجزائرم يأخذ بو، كاتجو كذلؾ نحك جعمو 
فصال مرنا أم يتخذ مكقع كسط بيف النظاـ الرئاسي كالبرلماني بإحداث ىيئات مستقمة كمتكازنة 

كف كالتنسيؽ، بحيث ال يمكف ألم منيما أف تؤدم ميمتيا إال إذا تتميز العالقة بينيا بالتعا
تعاكنت مع السمطات األخرل ككذلؾ الستعمالو مصطمح السمطات كتخصيص فصؿ مستقؿ 

 1.لكؿ سمطة منيا
 :1996مبدأ الفصل بين السمطات في ظل دستور -2
ديمقراطية التعددية كبدخكليا مرحمة جديدة لمحياة السياسية اؿ 1989إف الجزائر بعد دستكر  

 .شيدت تطكرات كادت أف تعصؼ بالدكلة كمؤسساتيا، خاصة بعد كقؼ المسار االنتخابي
يمكف القكؿ بأف مبدأ الفصؿ بيف السمطات  1996ك 1989مف خالؿ الفترة الممتدة بيف دستكرم 

كاستقالة الرئيس  1991لـ يمؽ التطبيؽ الكاجب، خاصة بعد تكقيؼ المسار االنتخابي سنة
الراحؿ الشاذلي بف جديد، كالمجيء بالراحؿ محمد بكضياؼ كمف ثـ اغتيالو عمى يد جماعة 
مجيكلة، ىاتو الظركؼ خمقت مرحمة انتقالية استدعت ضركرة التفكير في العمؿ عمى إيجاد 

الكسيمة الفعالة كالناجعة التي تساعد عمى تجاكز العقبات كالعراقيؿ المميزة لتمؾ الحقبة الزمنية 
كانت تتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات كىك ما قد يؤدم إلى تركيز السمطة التنفيذية كأف 

كذلؾ باعتبارىا الحاممة لخاصية السمطة التقديرية كالمالكة لصفة أعماؿ السيادة، األمر الذم 
 2.يتعارض مع أحد أىـ المبادئ الدستكرية أال كىك مبدأ الفصؿ بيف السمطات

ث المؤلمة كالمتسارعة التي شيدتيا الجزائر في ىاتو الفترة كالتي ال يمكف كعمى الرغـ مف األحدا
حصرىا في ىاتو الدراسة إال أف ما يجدر اإلشارة إليو أنو بالنسبة لمبدأ الفصؿ بيف السمطات 

نجد أف المؤسس ظؿ كفيا لممبدأ الذم اعتنقو، حيث تضمف  1996في ظؿ التعديؿ الدستكرم
 . اف التنظيـفي بابو الثاني تحت عنك

ككذلؾ ما يؤكد استمرار ىذا المنحى مكقؼ المجمس الدستكرم، حيف أخطر رقابة دستكرية       
المادة الثانية مف األمر المتعمؽ بالتقسيـ القضائي المصادؽ عميـ مف قبؿ المجمس الكطني 

                                                 
، ديكاف المطبكعات  - 1 الجماعية، الجزائر،  صالح بمحاج، المؤسسات كالقانكف الدستكرم في الجزائر مف االستقالؿ إلى اليـك

 .كما بعدىا 140ص ،2010
 .كما بعدىا 70ذبيح ميمكد، المرجع السابؽ، ص - 2
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مبدأ اعتبار المؤسس الدستكرم باعتماده "، حيث أعمف  عمى 06/01/1997االنتقالي، بتاريخ
الفصؿ بيف السمطات كمبدأ أساسي لتنظيـ السمطات العمكمية، قد عمد إلى تحديد اختصاص 
كؿ منيا كالتي ال يمكف أف تمارسو إال في المجاالت ككفؽ الكيفيات التي حددىا ليا الدستكر 

 1.صراحة

                                                 
 .237فريد عمكاش، المرجع السابؽ، ص - 1
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 :الخاتمة
م، بحيث تناكلنا مكضكع مبدأ المشركعية قد تحددت الدراسة، بمكضكع ىاـ يتخذ الفكر القانكف

في القانكف اإلدارم ك ضمانات تحقيقو، كىك المكضكع الذم يعتبر بمثابة األساس القانكني التي 
أك الدكلة ك بقية السمطات مف سمطة قضائية أك سمطة تشريعية فيذا " الحككمة"تقـك عميو الدكلة 

ذه السمطات، ك يفحص مدل قياـ كؿ مف المبدأ يعتبر حجر األساس الذم يربط يحكـ عمؿ ق
ىذه السمطات باحتراـ القانكف ك بمدل جعؿ القانكف المرجع األسمى لمحكـ في الخالفات ك 

 .االستفسارات التي تعترض عمؿ ىذه السمطات
ك لمؿ عانت ىذه الدراسة تنصب عمى تناكؿ ىذا المبدأ، في ظؿ القانكف اإلدارم فقط فقد كاف 

الدراسة تناكؿ المقصكد بيذا المبدأ ك تحديده معناه ك كاف األمر بحاجة  قصب األساس في ىذه
ماسة الى تحديد المصادر التي يستسقي منيا ىذا المبدأ بحيث تناكلنا المصادر بشقيا المصادر 

المكتكبة ك المتمثمة في الدستكر ك التشريعات ك المعاىدات ك المصادر الغير المكتكبة مثؿ 
 .عامة لمقانكفالعرؼ ك المبادئ اؿ

أما في الفصؿ الثاني فقد كاف البد مف تحديد الضمانات التي تقؼ كراء تطبيؽ مبدأ المشركعية 
بشكؿ قضائي، فقد حددت أساليب الرقابة الغير القضائية في الرقابة السياسية ك اإلدارية ك مبدأ 

 .الفصؿ بيف السمطات 
ة تمقي الضكء عمى أىـ مفاصؿ الرقابة أما عف الرقابة القضائية، فقد حاكلت الدراسة بدام

 .القضائية بشكؿ عاـ سكاء كانت في ظؿ النظاـ المكحد، أك طريؽ النظاـ المزدكج
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :النصوص القانونية

، 2012يناير 12باألحزاب السياسية، مؤرخ في  يتعمؽ 04-12القانكف العضكم رقـ  -1
 .02ريدة لمرسمية رقـالج
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، في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الشعبية الشعبية، 1996نكفمبر 28عميو في استفتاء 

 .8/12/1996بتاريخ  76الجريدة الرسمية العدد
يتضمف إعالف حالة الطكارئ  1992فبراير9المؤرخ في  44-92المرسـك الرئاسي رقـ  -4

 .1992، سنة10الجريدة الرسمية العدد
 :الكتب

 .1999القيسي أعاد عمي حمكد، القضاء اإلدارم، الطبعة األكلى، عماف، دار كائؿ لمنشر، -5
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. 2004الجزائر، 
، "ـ مجمس الدكلة دراسة مقارنةمبدأ المشركعية كتنظي"القضاء اإلدارم: إماـ محمد عبده -7

 .2008الطبعة األكلى، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،
إبراىيـ عبد العزيز شيحا، الكجيز في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم تحميؿ النظاـ  -8

 .الدستكرم المصرم، دار المعارؼ، اإلسكندرية، د ت ف
 .2002الطبعة الثانية،  إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلدارم، -9

 .2003إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلدارم، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، -10
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طبعة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، تكاؼ كنعاف، القضاء اإلدارم، دكف ذكر اؿ -12
1995. 

جكرج سعد، القانكف إلدارم العاـ كالمنازعات اإلدارية، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي  -13
 .2006الحقكقية، لبناف، 
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راسة مميئة باالجتيادات القضائية، عمار بكضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، د -23
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 .2004المعارؼ، اإلسكندرية، 
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عمر عكابدم، عممية الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العامة في النظاـ القانكف الجزائرم،  -28
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 :ممخص المذكرة بالمغة العربية
المشركع ىك المكافؽ لمقانكف في دكلة ما، أيا كاف القائـ بو، كبالتالي احتراـ  العمؿ 

ما أك دكلة ما يقصد بيا خضكع التصرفات كالسمككيات إلى قكاعد المشركعية في مجتمع 
قانكنية عامة تسرم عمى كافة األفراد كتختمؼ مصادرىا بيف مصادر مكتكبة كأخرل غير 

مكتكبة، زيرد عمى مبدأ المشركعية بعض االستثناءات كلعؿ أخطرىا أعماؿ السيادة كالتي مف 
يستدعي كجكد الضمانات تختمؼ بيف ضمانات  شأنيا المساس بحقكؽ كحريات األفراد كىذا

قضائية كالرقابة القضائية في ظؿ النظاـ المكحد كالرقابة القضائية في ظؿ النظاـ المزدكج 
كضمانات غير قضائية تتمثؿ في الرقابة السياسية كاإلدارية عمى عمؿ اإلدارة ككذا العمؿ بمبدأ 

 .الفصؿ بيف السمطات
ية عمى عمؿ اإلدارة أىـ ضماناتو لتحقيؽ مبدأ المشركعية بحيث تعتبر الرقابة القضائ 

. كىذه الرقابة ال نجد فعاليتيا إال إذا كاف ىناؾ فصؿ حقيقي بيف السمطات
 

: الكممات المفتاحية
القانكف اإلدارم                 -2مبدأ المشركعية                           -1
مصادر المبدأ  -4     ضمانات التحقيؽ                    -3 
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 :ممخص المذكرة بالمغة اإلنجميزية
Summar v: 
 The work is what legitmized in accordance with any law in the state 
legislature, While respecting the legitimacy in a society or state is the 
subordonation of actions and behaviors in the general legal rules apply to all 
individuals and sources is different from written sources and other unwritten 
exeptions comply with the principale of legitiamcy perhaps, The most serious acts 
of sovereignty that may affect the rights and freedoms of individuals, with requiers 
the existence of guarantees the protection . 
 As judicial oversight under the common system, and gudicial oversight 
under the dual system these guarantes vary, between legal guarantes such is as 
judicial oversight under the common system, and judicial oversight under the dual 
system, and non-legal guarantees represent the political and administrative 
control over the function and operation of the principal of separation of power. 
 Legal control over the administration function is considered the must 
important guarantee for the realisation of the principale of legitimacy, this control 
does not work , only if there was a true separation of powers, particulary the 
independence of the judiciary legal executive.    

 
 Keywords: 

1/ the principle of legality                    2/ administrative law  
3/ investigation gurantees                  4/ the principle sources 
5/ principle exceptions 
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