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 الشكز والتقدٌز

الةددد لنددا وطددي ختطددى اطىاتنددا اةاددريث يف حٍدداث اناهعددج هددي وقضددج ًعددىد اىل اعددىام ق ددٍناها    

يف رحدداا اناهعددج هددع اسدداتذتنا الكددزام الددذٌي قدددهىا لنددا الكددثري ةددا لني ةددذل  جهددىدا      

جدٌدددد وقتدددل اى مت دددً ًقددددم ا دددى  ٌددداح  كدددتريث يف ةنددداء جٍدددل الالدددد لتتدددث االهدددي هدددي  

 الشكز واالهتناى والتقدٌز واحملتج
 

 

 قدس رسالج يف احلٍاث اىل الذٌي محلىا أ

 اىل الذٌي ههدو لنا الطزٌق العلن واملعزفج 

 اىل مجٍع اساتذتنا االفاضل يف كلٍج القاًىى والعلىم السٍاسٍج 

حمودددددد محدددددداى ( واادددددث ةالثنددددداء والشدددددكز للددددددكتىر الضاضدددددل ) عددددد ء الددددددٌي   

لتض دددددددلف ةعشدددددددزافف علدددددددى التيتدددددددث وه ح اتدددددددف القٍودددددددج الددددددد  اازجدددددددج التيتدددددددث 

  ةالشكل الذي هى علٍج
 

 

 

 

 



 

 المقدمة

 

الحكم العسكري أو الحكم العرفً كما تعرفه الوٌكٌبٌدٌا ، هً األنظمة التً تحكم 

الدولة إذا ما استلم العسكرٌون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانٌن المدنٌة أو أخضعوها 

 لسٌطرتهم. وهو نظام إستثنائً تلجأ إلٌه الدول فً حالة األزمات الطارئة وإختالل

األمن وتقرر فٌه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى ٌزول الخطر عن البالد وتمنح 

فٌه السلطة التنفٌذٌة سلطات واسعة حتى ٌعود األمن واالستقرار للبلد وغالباً ما ٌقرر 

 .حاكم الدولة هذه األحكام العرفٌة

من حصلت فً تارٌخ الدول عدة حاالت اعالن طوارئ )اعالن االحكام العرفٌة( .. 

.. و كذلك فً الٌابان و  8818قبٌل ذلك فً مصر بعد اغتٌال انور السادات سنة 

المانٌا بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة .. و اسرائٌل بعد قٌامها فً بعض المناطق 

 التً كان العرب ٌحتلون نسبة كبٌرة من السكان انذاك للسٌطرة على الوضع

 

العسكري ... بدل الحكم المدنً .. فهذا ٌعنً إن  بصورة مثالٌة .. عندما ٌقوم الحكم

الذي ٌخالف القوانٌن ال تتم محاكمته فً المحاكم المدنٌة بل ٌنفذ به الحكم فً الشارع 

.. مثال .. إذا كتب ممنوع عبور هذا الخط .. فإذا عبر أحد المواطنٌن هذا الخط فإنه 

 ٌقتل فورا أو ٌعاقب بشدة

إلى حٌن استتباب األمن بصورة نسبٌة ..  7114سنة فً العراق مثال .... و منذ 

كانت االحكام العرفٌة مفروضة ربما بصورة غٌر رسمٌة .. و ذلك لمكافحة خطر 

االرهابٌٌن و صعوبة القبض علٌهم أو محاكمتهم .. لذلك .. دائما ما كان ٌتدخل 

 الجٌش فً حل االزمات االمنٌة .. و ٌحاول ان ٌحكم قبضة الحكومة على هذه

  المنطقة أو تلك

 

 

 

 



 

 المبحث االول

 ماهية وسائل االدارة وانواعها

ان السلطات االستثنائٌة الممنوحة لإلدارة فً حالة الضرورة او الظروف االستتثنائٌة 

ال تكون بمنجاه من الرقابة التً تكتون واجبتة فتً هتذه الحالتة لضتمان تحقٌتق الهتدف 

الذي منحتته االدارة وان الوستائل والقتدرات التشترٌعٌة التتً تمتلكهتا افدارة فتً تلتك 

الظروف االستثنائٌة كلوائح الضرورة والقدرات التً لها قوة القتانون وبنتاء علتى متا 

 تقدم فأنه وسائل االدارة تسمح لإلدارة تجاوز القواعد العادٌة لالختصاص 
 المطلب االول

 ماهية وسائل االدارة 

تجد نظرٌة الظروف االستثنائٌة تأصٌلها فً احكام  القضاء افداري ، وفً  القوانٌن 

او  التشرٌعات التً تنظم السلطات االستثنائٌة التً تباشر مهامها فً تلك الظروف 

وبذلك ٌكون لهذه النظرٌة اساسٌن هما : االساس ، سواء اكانت سابقة ام الحقة علٌها

ائً الذي جاء به مجلس الدولة الفرنسً ، واالساس القانونً الذي تجسد فً القض

 (8.)القوانٌن او التشرٌعات واالنظمة التً تنظم الحاالت والسلطات االستثنائٌة 

لقد كان اول تطبٌق لنظرٌة الظروف االستثنائٌة فً قرار مجلس الدولة الفرنسً عام 
ابٌر االدارٌة الخارقة للقواعد القانونٌة ، الذي اكد على ان هنالك بعض التد 8881

العادٌة فً الظروف العادٌة ، تكون تلك التدابٌر مشروعة استثنائٌا فً بعض 
الظروف االخرى ، ألهمٌتها فً تأمٌن النظام العام وحسن سٌر المرافق العامة ، 
وذلك فً حالة توفر عدة شروط ، تتمثل فً : وجود ظرف استثنائً ، و صعوبة 

ته بالوسائل العادٌة ، ومن ثم البد من تناسب االجراءات المتخذة مع حجم مواجه
الهدف المطلوب تحقٌقه ، على ان تنتهً سلطة االدارة االستثنائٌة بانتهاء الظروف 

 (7.)االستثنائٌة 

 

____________________________ 

االستثنائٌة دراسة  سلطات الضبط االداري فً الظروف-محمد شرٌف اسماعٌل عبد المجٌد د . (8)

 . 2ص، 8811 ،دار ٌونس للطباعة والنشر  -مقارنة



-8ط–فوزت فرحات : القانون االداري العام ، الكتاب االول التنظٌم االداري والنشاط االداري د .  (7)

 . 858ص -7113-لبنان،بٌروت ،مكتبة زٌن الحقوقٌة واالدبٌة 

لقد رأى مجلس الدولة الفرنسً خالل الحرب العالمٌة االولى ، ان احترام مبدأ 

الشرعٌة ال ٌحمل المضمون ذاته فً الحرب والسلم ، فً قرار قدٌم . وقد قرر 

المجلس ان الظروف االستثنائٌة تسمح للحكومة اتخاذ مرسوم توقف بموجبه العمل 

نح الموظفٌن الحكومٌٌن ضمانة م 8815بقانون . إذ كان قد صدر قانون فً عام 

تكمن فً حقهم بالحصول على ملفاتهم قبل اتخاذ اي قرار بحقهم . اال ان الحكومة 

رأت اثناء الحرب العالمٌة األولى ان احترام هذا المبدأ سٌعٌق العمل االداري 

(   Heyrièsوقامت بتعلٌق العمل بهذا القانون بمرسوم . وقد طعن السٌد ) هٌرٌس 

ر التأدٌبً الذي صدر ازائه وطالب بإبطاله لتجاوزه حد السلطة ) دعوى بالتدبٌ

االلغاء ( . اما مجلس الدولة الفرنسً فقد عد المرسوم شرعٌا بالرغم من مخالفته 

للقانون باالستناد الى نظرٌة الظروف االستثنائٌة بموجب ذلك القرار صرح مجلس 

القضٌة المعنٌة ، تكون للسلطة  الدولة أنه فً فترات األزمة ، كحالة الحرب فً

العامة صالحٌات استثنائٌة موسعة من أجل ضمان استمرارٌة سٌر المرافق 

  (8.)العامة

إن نظرٌة الظروف االستثنائٌة تسمح للسلطة افدارٌة بتجاوز القواعد العادٌة 

لالختصاص فٌمكن للسلطة التنفٌذٌة أن تتدخل فً مجال اختصاص السلطة 

ا تقتضً حالة االستعجال ذلك و ال ٌمكن اجتماع الهٌئة التشرٌعٌة ، التشرٌعٌة عندم

بل و ذهب مجلس الدولة الفرنسً إلى أنه فً حالة عجز أو تقصٌر الهٌئة افدارٌة 

فإنه ٌمكن لألفراد العادٌٌن أن ٌحلوا محلها و أن ٌتخذوا افجراءات التً تتطلبها 

 (7) الظروف ، و ٌقومون بذلك بدور الموظف الفعلً.

 

 

 

________________________________ 

 818ص -فوزت فرحات : المرجع السابق  د . (8)

تنظٌم اداري وعقود ادارٌة  –الجزء األول –القانون افداري العام –ٌوسف سعد هللا الخوري  د . (7)

 .715ص-8881-لبنان -بٌروت-7ط–

 



 

وٌتعٌن على السلطة افدارٌة احترام ومراعاة القواعد الشكلٌة العادٌة كاحترام 

المبادئ العامة التً من المفروض مراعاتها فً الظروف العادٌة كحرٌة التنقل ، و 

حق الملكٌة ، و الحرٌات الفردٌة . ولكن فً كل األحوال ٌراقب القاضً افداري 

ظل نظرٌة الظروف االستثنائٌة ، فٌراقب فً  كل التدابٌر التً تتخذها افدارة فً

البداٌة الوجود الفعلً لهذه الظروف التً ٌجب أن تكون على درجة من الخطورة و 

أن تكون غٌر متوقعة ، و أن تستمر هذه الظروف إلى غاٌة اتخاذ افجراء ، كما 

نظامٌة ٌتأكد القاضً من أنه كان ٌستحٌل على افدارة أن تتخذ ذلك افجراء بكٌفٌة 

، وأخٌرا ٌراقب القاضً افداري بأن القرارات قد اتخذت من أجل النفع العام و 

 (8.)خصوصا من أجل استمرارٌة الدولة 

ان السلطات االستثنائٌة المعطاة لإلدارة فً ظل الظروف االستثنائٌة تختلف عن 

السلطات الممنوحة لها بموجب نصوص قانونٌة ، فالظروف االستثنائٌة تبرر 

إلدارة ممارسة سلطات اوسع من السلطات المحددة فً القوانٌن . وان القرارات ل

االدارٌة الصادرة بناء على سلطات االدارة االستثنائٌة تبقى خاضعة لرقابة القضاء 

االداري بحٌث ٌجوز طلب الحكم بإبطالها والتعوٌض عنها  فافدارة  تبقى مسئولة 

الخطأ الذي قد ٌقع منها ازاء االخرٌن فً ظل الظروف االستثنائٌة على أساس 

وانسجاما  مع ما تقدم ، وعلى الرغم من عدم ورود توصٌف لحالة الطوارئ فً ،

، اال انها الشروط  8851( من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق افنسان لعام 85المادة )

 (7.)الموضوعٌة لقٌامها 

 

 

 

______________________________ 

 .715،المصدر السابق ،صهللا الخوري ٌوسف سعد  د . (8)

–منشورات الحلبً الحقوقٌة -8ط–جورج سعد : القانون االداري العام والمنازعات االدارٌة د .  (7)

 . 871-872ص-7111-لبنان–بٌروت 

 

 



إذ نصت على انه : ) فً حالة الحرب أو الخطر العام الذي ٌهدد حٌاة األمة ٌجوز 

لكل طرف سام متعاقد أن ٌتخذ تدابٌر تخالف االلتزامات المنصوص علٌها فً هذا 

المٌثاق فً أضٌق الحدود التً ٌتطلبها الوضع وبشرط أن ال تتناقض هذه التدابٌر 

 (8)ون الدولً (. مع بقٌة االلتزامات المنبثقة عن القان

لتكون  8818( من االتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق افنسان لعام 72بٌنما جاءت المادة )

، إذ نصت  اكثر وضوحا عندما نصت على حالة الطوارئ وشروطها الموضوعٌة

على انه : ) ال ٌمكن للدولة الطرف فً أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما 

هدد استقالل الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد فً الحاالت الطارئة التً ت

من التزامها بموجب االتفاقٌة الحالٌة ولكن فقط بالقدر وخالل المدة التً تقتضٌها 

ضرورات الوضع الطارئ شرٌطة أن ال تتعارض تلك افجراءات مع التزاماتها 

اللون أو  األخرى بمقتضى القانون الدولً وال تنطوي على تمٌز بسبب العرق أو

 (7)الجنس أو اللغة أو الدٌن أو األصل االجتماعً ( . 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

-لبنان–بٌروت –منشورات الحلبً الحقوقٌة -8ط–القانون افداري العام –محً الدٌن القٌسً  د .  (8)

 . 811ص - 7112

القٌود على الحرٌات العامة فً ظل الظروف االستثنائٌة فً –علً صاحب جاسم الشرٌفً  .د  (7)

قسم الدراسات –معهد البحوث والدراسات العربٌة -رسالة ماجستٌر–العراق والرقابة القضائٌة علٌها 

 . 1ص-7188-القاهرة –جامعة الدول العربٌة –القانونٌة 

 

 



 المطلب الثاني

 وسائل االدارة انواع

جهة  فًالدولة او  فًٌجوز اعالن األحكام العرفٌة كلما تعرض االمن والنظام العام 

منها للخطر ، او بسبب وقوع عدوان مسلح علٌها او خشٌة وقوعه وشٌكاً ، او 

العرفٌة لتأمٌن سالمة  األحكامبسبب وقوع اضطرابات داخلٌة. كما ٌجوز اعالن 

القوات المسلحة وضمان تموٌنها وحماٌة طرق مواصالتها وغٌر ذلك بما ٌتعلق 

 (8.). بتحركاتها وأعمالها العسكرٌة خارج االراضً

الجهة التً تجري  -8ٌكون اعالن األحكام العرفٌة بمرسوم ٌتضمن ذكر ما ٌأتً: 

اسم من ٌقلد  -4نفاذ هذه األحكام.  التارٌخ الذي ٌبدأ فٌه -7فٌها األحكام العرفٌة. 

هذا القانون عسكرٌاً كان ام مدنٌاً. كما  فًالسلطات االستثنائٌة التً نص علٌها 

 18المادة  فًٌكون رفع األحكام العرفٌة بمرسوم، وذلك بغٌر افخالل بما هو وارد 

بإعالن  ٌجوز للسلطة القائمة على إجراء األحكام العرفٌة أن تتخذ إماو ،من الدستور

ٌكون تنفٌذ األوامر والنواهً ،  كتابٌة او شفوٌة كل او بعض التدابٌر بأوامراو 

الصادرة من السلطة القائمة على إجراء األحكام العرفٌة بواسطة رجال الشرطة او 

رجال القوات المسلحة. وٌجب على كل موظف او مستخدم عام أن ٌعاونهم على 

ٌعاقب من ٌخالف األوامر والنواهً ، وملهدائرة وظٌفته او ع فًالقٌام بذلك 

الصادرة من السلطة القائمة على إجراء األحكام العرفٌة بالعقوبات المنصوص علٌها 

فٌها ، وال ٌجوز أن تزٌد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتٌن، وال على غرامة 

جزاء جنٌه . وذلك بغٌر إخالل بتوقٌع عقوبة أشد ٌقضً بها قانون ال 511مقدارها 

 فًالبالد. وٌجوز إلقاء القبض على المخالفٌن  فًقانون اخر نافذ المفعول  أياو 

المؤقت عنهم ،  باألفراجالحال ، وللمحكمة التً تنظر المخالفة أن تصدر قرارها 

بشرط تصدٌق السلطة القائمة على إجراء األحكام العرفٌة على هذا االفراج ، 

 (7.).بالنسبة الى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسالمتها

 

_____________________________ 

مبادئ ،علً محمد بدٌر ، ود. مهدي ٌاسٌن سالمة ، و د. عصام عبد الوهاب البرزنجً  د . (8)

 18، ص 8884-بغداد–دار الكتب للطباعة والنشر –حكام القانون االداري وأ
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المادة السابقة من محكمة عرفٌة  فًالمخالفات المنصوص علٌها  فًتصدر األحكام 

لمجلس الوزراء أن ٌخول السلطة القائمة على إجراء األحكام واحدة او اكثر. و

العرفٌة الحق بأن ٌحٌل الى المحكمة العرفٌة المذكورة بعض الجرائم التً ٌعاقب 

تؤلف ، قرار المجلس فًعلٌها القانون العام ، على أن تبٌن هذه الجرائم تفصٌالً 

الكلٌة رئٌساً ومن اثنٌن المحكمة العرفٌة المشار إلٌها من قاض من قضاة المحكمة 

من ضباط الجٌش برتبة نقٌب او برتبة اعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثالثة قضاة 

ومن ضابطٌن من الضباط العظام إذا كانت الجرٌمة معاقباً علٌها بالحبس لمدة اكثر 

من سنتٌن. وتعٌن السلطة القائمة على إجراء األحكام العرفٌة الضباط المشار إلٌهم. 

عٌن وزٌر العدل القضاة وٌقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفٌة عضو او كما ٌ

 (8).اكثر من اعضاء النٌابة ٌعٌنهم وزٌر العدل

ٌجري العمل فٌما ٌتعلق بتحقٌق القضاٌا التً ترفع الى المحكمة العرفٌة على وفق 

طة قانون افجراءات الجنائٌة ، وٌجوز اختصار هذه افجراءات بأمر من السل

القائمة على إجراء األحكام العرفٌة . وتحدد المحكمة العرفٌة إجراءات المحاكمة 

، أمامها مستلهمة فى ذلك القواعد االصولٌة الواردة فى قانون افجراءات الجنائٌة

ألحكام التً تصدر من المحكمة العرفٌة ال تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على ا

النفاذ إال بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على أنها ال تصبح نهائٌة وواجبة 

إجراء األحكام العرفٌة. وفى المناطق التً ٌعٌن فٌها مندوب للسلطة القائمة على 

إجراء األحكام العرفٌة، ٌكون لهذا المندوب اعتماد األحكام الصادرة فٌما ٌقع من 

اء األحكام العرفٌة عند للسلطة القائمة على إجر،  مخالفات لألوامر التً تصدر عنه

إقرار األحكام الصادرة من المحكمة العرفٌة ، او حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً فى 

أن تشدد العقوبة او أن تستبدل بها اقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفٌذ 

 (7).العقوبة

 

 

______________________________ 
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تنفٌذ األحكام الصادرة من المحكمة العرفٌة بنفس الطرٌقة التً تنفذ بها األحكام 

السلطة الصادرة من المحاكم الجزائٌة العدٌدة ، ما لم ٌنص على خالف ذلك من قبل 

ال ٌترتب على أحكام هذا القانون افخالل بما و القائمة على إجراء األحكام العرفٌة

ٌكون لقائد الجٌش او للقادة العسكرٌٌن فى حالة الحرب من حقوق وصالحٌات فى 

 (8).مناطق االعمال العسكرٌة

فً الهدف األساسً من تنفٌذ هذه الوظائف استخدام افمكانٌات البشرٌة والمادٌة و

المنشأة أحسن استخدام وخلق الجو الصالح المناسب لتشغٌل كافة الموارد المتوفرة 

إلى أقصى طاقاتها الممكنة لتحقٌق األهداف المنشودة بأقل التكالٌف، مراعٌة فً ذلك 

الناحٌة افنسانٌة فً معاملة العنصر البشري إذ أنه هو الذي ٌقوم بافنتاج، وال 

تقسم  ،ٌة العامل والموظف، والمشاركة الجماعٌة بٌنهمٌصلح افنتاج من دون صالح

إلى ثالثة مستوٌات إدارٌة لكل منها طبٌعتها. وٌقصد بذلك  مؤسسة فً الغالب أٌة

تقسٌم افداري للمستوٌات فً طرٌقة توزٌع افدارٌٌن فٌها، وعادة ما ٌظهر ال

المدٌر  وٌمثلها فً الغالب افدارة العلٌا :وهً التنظٌم المؤسسة فً نهاٌة مرحلة

افدارة و  األقسام مدٌرو وٌمثلها افدارة الوسطىو رئٌس مجلس افدارة أو العام

فهً التً تشرف مباشرة  المشرفون وٌمثلها افدارة التشغٌلٌة وأحٌانا تسمى التنفٌذٌة

وتحت رعاٌة هؤالء ٌعمل  ،على تنفٌذ األعمال وتنزٌل السٌاسات على أرض الواقع

تتطلب طرق افدارة السلٌمة تواصل بٌن تلك المستوٌات، ، الموظفون والعاملون

وتتطلب افدارات التحتٌة التواصل مع  فافدارات العلٌا تهتم بالتخطٌط والتوجٌه،

العاملٌن لرفع كفاءاتهم وتدرٌبهم المتواصل وتحفٌزهم على العمل بمهارة، 

وتشجٌعهم على أن ٌبدوا آرائهم من أجل تحسٌن افنتاج أو تحسٌن عملٌة افنتاج. 

ٌنطبق ذلك على أي إدارة سواء كانت إدارة حكومٌة أو إدارة مؤسسة اقتصادٌة أو 

ٌستفٌد المدٌر من آراء العاملٌن سواء من خالل الحوار فً ندوات دورٌة أو  شركة.

اقتراحات مكتوبة من العاملٌن. وبعد دراستها ٌمكن أن تصاغ فً خطوات عملٌة 

 (7).ٌلتزم بها الجمٌع
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عندما ٌشعر الموظف والعامل بقٌمته وأهمٌته فً المؤسسة التً ٌعمل بها، واقترابه 

من  ما ٌمكنهمن رئٌسه واعتزازه بالعمل معه فهو ٌخلص فً عمله، وٌقدم أحسن 

الزبائن أو تصنٌع المنتج الذي ٌقوم بإنتاجه. تلك  افنتاج سواء فً خدمة الناس أو

القٌمة الشخصٌة تحفز العامل والموظف للقٌام بأعماله على أحسن مستوى، غٌر 

عابئا بترقٌة أو عالوة مادٌة، شعوره الشخصً باالنتماء إلى هذا المدٌر وإلى هذه 

ك توازنه المؤسسة هً أكبر الدوبف على رضاه النفسً واستقراره فً العمل وكذل

 (8).العائلً

 راينا في الموضوع

تتجتاوز القواعتد العادٌتة لالختصتاص  لتإلدارةونرى بأن الظروف االستتثنائٌة تستمح 

فتتٌكمن للستتلطة التنفٌذٌتتة ان تتتدخل فتتً مجتتال اختصتتاص الستتلطة التشتترٌعٌة عنتتدما 

فتتً ظتتل الظتتروف االستتتثنائٌة تختلتتف  لتتإلدارةتقتضتتً حالتتة االستتتعجال وان الستتلطة 

ممارستتة  لتإلدارةعتن الستلطة بموجتب نصتوص قانونٌتتة فتالظروف االستتثنائٌة تبترر 

سلطات اوسع من السلطات المحددة فً القتوانٌن وذلتك باالستتثناء واالتفتاق متع نتص 

( متتن االتفاقٌتتة االوربٌتتة لحقتتوق االنستتان )) فتتً حالتتة الخطتتر العتتام التتذي 85المتتادة )

ٌاة االمة ٌجتوز لكتل طترف ستامً متعاقتد ان ٌتختذ تتدابٌر ٌختالف االلتزامتات ٌهدد ح

المنصتتوص علٌهتتا فتتً هتتذا المٌثتتاق فتتً الحتتدود التتتً ٌتطلبهتتا الوضتتع وبشتترط ان 

 االنتناقض هذه التدابٌر بقٌه االلتزامات المنبثقة على القانون الدولً ((
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 الثاني المبحث
 المترتبة واالثار تطبيقها وشروط الضرورة لنظرية والدستوري القانوني المفهوم

 عليها
 وقدد الدسدتور سدمو مبددا علد  يدرد قيدد او ستثناءاا االستثنائية الظروف نظرية تعد

 الظددروف مصددطل  يسددتمد  تددارة فنجدددة المفهددو  لهدد ا عدددة مصددطلتا  اسددتعمل 

 لتنظددي  كضددرورة النظريددة هدد   جدداء  وقددد الضددرورة مصددطل  وتددارة االسددتثنائية

 بالدرجدددة تهددددف مبددداد  علددد  يركددد  التنظدددي  وهددد ا الدولدددة فدددي السدددلطة ممارسدددة

 مؤسسددات  بددي  والفصددل التددوا    لدد  وايجدداد التكددا  سددلطة تقيددد الدد  االساسددية

    . وتريات  نسا اال وتقوق القانو  سيادة مبدأ تماية اجل م  و ل  الممتلفة

 

 األول المطلب
 الضرورة لنظرية والدستوري القانوني المفهوم

 

 

لنظام قانونً معلوم تتمتع بموجبه افدارة  الضرورةتخضع نظرٌة الظروف 

كما وضع الفقه والقضاء  بسلطات استثنائٌة غٌر عادٌة ولكنها سلطات مشروعة.

شروطا معٌنة ومحددة لتطبٌق هذه النظرٌة واجب االلتزام بها من قبل افدارة عند 

لجوئها فً استعمال الوسائل وافجراءات القانونٌة الالزمة لمواجهة الظروف 

فً هذا  ،وٌرجع الفقه بداٌة نشوء نظرٌة الظروف لهذه النظرٌة سنتناول االستثنائٌة

 على النحو اآلتً: المطلب فرعٌن

تعد نظرٌة الظروف ، فً القضاء الضرورة تعرٌف نظرٌة الظروف رع األول:الف

استثناء على مبدأ سمو الدستور وتستمد مدلولها من القاعدة الرومانٌة  الضرورٌة

،فهً كنظرٌة قضائٌة قامت لسد العجز 7إن سالمة الشعب فوق القانون"  التً تقول:

لنصوص التشرٌعٌة القائمة فً مواجهة الظروف والقصور الذي ٌظهر فً ا

 المستجدة والتً ال تجدي فً مواجهتها وسائل الضبط افداري المألوفة الضرورٌة

 (8)إنشاء مبادئ قضائٌة ٌقررها القضاء بغٌة تخوٌل افدارة. وهدفت إلى

___________________________ 

،مجلة إدارة قضاٌا الحكومة ،العدد الرابع، السنه إبراهٌم دروٌش، نظرٌة الظروف االستثنائٌة  ( د .8)

 . 831،ص 8811العاشرة ، أكتوبر،



نظرٌة قضائٌة صنعها وكونها قضاء مجلس الدولة الفرنسً  ومقتضى النظرٌة أنها:

من مقتضاها أن بعض افجراءات افدارٌة التً تعتبر غٌر مشروعة فً األوقات 

ٌمكن اعتبارها إجراءات مشروعة فً بعض الظروف ،إذا كانت ضرورٌة   العادٌة

ل هذه لحماٌة النظام العام أو استمرار سٌر المرافق العامة وهكذا ،فإنه فً ظ

من  الضروري تستبدل المشروعٌة العادٌة بالمشروعٌة الضرورٌةالظروف 

وبذلك ٌجٌز  مقتضاها تمتع السلطة افدارٌة باختصاص واسع لم ٌورده القانون،

القضاء لإلدارة أن تتحلل مؤقتا من قٌود المشروعٌة العادٌة لتخضع لمشروعٌة 

 (7.) ستثنائٌةخاصة ٌحددها القاضً وهً بطبٌعة الحال مشروعٌة ا
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هً  الضرورةوٌعد مجلس الدولة الفرنسً الصورة األصلٌة والنموذجٌة للظروف 

الحرب فبفضل الحرب العالمٌة األولى صاغ المجلس نظرٌته لمواجهة اآلثار السٌئة 

التً سببتها وطبقها بعد ذلك فً الحرب العالمٌة الثانٌة ومنها جاءت تسمٌتها باسم 

وهً لٌست سوى تطبٌق للنظرٌة العامة للظروف  نظرٌة سلطات الحرب

 (8.)الضرورة

الفرنسً هذا متحررا جاء بحكم خبرته واحتكاكه  ولقد اعتبر موقف القضاء افداري

حٌث ذهب إلى أن نطاق المشروعٌة هو  ،بافدارة العامة وتقدٌر ظروفها وأوضاعها

نطاق متحرك ولٌس نطاقا جامدا وأن هذا النطاق إذا كان ضٌقا فً األوقات العادٌة 

أول  ولعل فإنه ٌتسع فً أوقات األزمات لٌصحح ماال تصححه الظروف العادٌة.

الصادر    حكم لمجلس الدولة الفرنسً فً هذا الشأن هو حكمه المعروف باسم حكم

، والذي ٌعتبر إٌذانا بمولد النظرٌة قضائٌا فً فرنسا 8881جوان 71بتارٌخ 

 ،القضاء الفرنسًوالبداٌة الحقٌقٌة كما ٌرى البعض لظهور نظرٌة الضرورة فً 

 االستثنائٌةع افدارة فً أثناء الظروف وهكذا استقرت أحكام مجلس الدولة بأن تتمت

باختصاص واسع لم ٌرد فٌه نص تشرٌعً ،بل وٌسري هذا االختصاص حتى مع 

قٌام النصوص التشرٌعٌة حٌث ٌكمل القضاء ما فٌها من نقص ٌنكشف عنه فً 

التطبٌق العملً بالقدر الذي تحتاجه لمواجهة تلك الظروف ،فالنتٌجة التً رتبها 

هو:" أنه من العسٌر وضع قواعد محدده بهذا الصدد لمرونة هذه  القضاء على ذلك

النظرٌة وللروح الواقعٌة التً ٌصدر عنها مجلس الدولة الفرنسً والذي ٌكٌف كل 

حاله بظروفها". وبهذا الشكل عمل المجلس على توسٌع نطاق مبدأ المشروعٌة فً 

م مشروعٌتها من وإضفاء صفة المشروعٌة علٌها بالرغم من عدالضرورة الظروف 

المستمدة من النظرٌة  االستثنائٌةحٌث األصل. وعلى هذا األساس تعد السلطات 

القضائٌة أوسع مدى من السلطات المستمدة من القوانٌن الخاصة بالظروف 

ألنها تضٌف علٌها سلطات جدٌدة خاصة وأن هذه القوانٌن قد ال تتوقع كل  الضرورة

ذلك كانت النظرٌة القضائٌة هً المصدر ومقتضٌاتها ك االستثنائٌةالظروف 

 (7.)االستثنائٌةاألساسً والحقٌقً لسلطات افدارة 

______________________________ 

ٌفضل القضاء الفرنسً األخذ باصطالح الظروف االستثنائٌة بٌنما ٌأخذ جانب من الفقه د .  (8)
ة الرقابة القضائٌة،منشأة المعارف بمصطلح الضرورة.ٌنظر:سامً جمال الدٌن،لوائح الضرورة وضمان

 .72، ص8817بافسكندرٌة،مصر،

ٌحتً الجمتتل ، نظرٌتتة الضترورة فتتً القتتانون الدستتتوري وبعتض تطبٌقاتهتتا المعاصتترة ، دراستتة  د . (7)
    .27مقارنة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،دون سنة نشر ، ص



بحق مختلف الظروف ومجلس الدولة فٌما ذهب إلٌه ٌستعمل سلطاته المقررة 

باعتباره مصدرا تفسٌرٌا للقانون، فالقاضً وهو ٌطبق القانون ٌلزم باستنباط القواعد 

الملزمة من مصادرها المختلفة وهو ٌفعل ذلك فً الظروف العادٌة وٌفعله كذلك فً 

فً مهمته التقلٌدٌة فً البحث عن إرادة  . والقاضً وهو الزالاالستثنائٌةالظروف 

المشرع ٌجد نفسه ملزما بالبحث عن قاعدة القانون التً تكفل له التوفٌق بٌن ظروف 

ومبدأ سٌادة القانون، النظام والمرافق الجوهرٌة وبٌن مستلزمات قاعدة المشروعٌة 

كنظرٌه  االستثنائٌةالفقه أن ٌشٌر إلى تفوق وشمول نظرٌة الظروف  اوهذا ما دع

قضائٌة عمل القضاء افداري الفرنسً على تقرٌرها على الحلول التشرٌعٌة 

 (8.)االستثنائٌةتتضمن فً الغالب سوى حلوال جزئٌة للظروف  التً االستثنائٌة

وبذلك ٌعرف الفقٌه رٌفٌرو الظروف افستثنائٌة بأنها: األوضاع المادٌة التً تؤدي 

تً تطبقها افدارة لتطبٌق قواعد المشروعٌة إلى وقف العمل بالقواعد العادٌة ال

ورغم أن  الخاصة باألزمات وٌقوم القاضً بمقتضٌات هذه المشروعٌة الخاصة

مجلس الدولة الفرنسً قد اعتبر ابتداء الصورة النموذجٌة للظروف افستثنائٌة 

تتجلى فً سلطات الحرب إال أن هذه الحالة لٌست سوى أحد مظاهر التطبٌق 

عامة للظروف افستثنائٌة وهً تتضمن كل ظرف طارئ وشاذ تعتبر للنظرٌة ال

لذلك سحب مجلس الدولة الفرنسً بانتهاء  ،أوسع نطاقا من نظرٌة سلطات الحرب

الحرب العالمٌة هذه النظرٌة فً غٌر ظروف الحرب منذ البداٌة إلى فترة الشدة التً 

قها أٌضا خالل الظروف أعقبت الحربٌن العالمٌتٌن باعتبارها من آثار الحرب وطب

العصٌبة التً ٌتعرض لها المجتمع فً وقت السلم، ولم ٌعد مجلس الدولة ٌربط بٌن 

وإنما وسع من نطاقها  الظروف افستثنائٌة و فكرة الضرورة أو الضبط افداري

لتنظٌم كل نشاطات افدارة المتعلقة بحفظ النظام العام بالقدر الذي من شأنه أن 

أو ،نظرٌة كل حاالت الطوارئ إذا ما هددت الدولة بإضراب عامٌخدمها. فعمت ال

قٌام بعض حاالت من األزمات الداخلٌة وأوقات االضطرابات العامة كالكوارث 

 (7.)القهرٌة المفاجئة والفتن

_________________________________ 
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(7) De Laubadere Traité élémentaire de droit administratif , LGDJ, Paris 1992 

,P 224. 

 



بل إن مجلس الدولة اخذ ٌطور قضائه فال ٌشترط لتحقٌق الظرف االستثنائً وجود 

بل أصبح ٌكتفً بوجود أي ظرف غٌر عادي أو حالة  أزمة عامة أو فترة حرجة

ٌهدد األمن العام أو  غٌر عادٌة ٌكون من شانه تطبٌق قواعد المشروعٌة العادٌة أن

 (8ة، )لخدمة العامة المكلفة بها افدارٌهدد مرفق عام أو ٌحول من دون أداء ا

كما لم ٌعد من الضروري أن ٌكون الظرف االستثنائً عاما ٌشمل الدولة كلها بل 

ٌكفً أن ٌكون تطبٌق قواعد المشروعٌة العادٌة من شأنه أن ٌهدد األمن والنظام 

،كما وأن وجود ظروف استثنائٌة عامة تشمل الدولة كلها ال  العام بأخطار جدٌة

ٌؤدي إلى تطبٌق نظرٌة الظروف افستثنائٌة بصفة تلقائٌة، وإنما ٌجب أن تتحقق 

 (7)دواعٌها فً كل حالة على حدة .

وتأسٌسا على ما تقدم اعتبر القضاء المصدر الحقٌقً لنظرٌة الظروف افستثنائٌة 

ر أحكام ذلك باستبدال أحكام المشروعٌة العادٌة بأحكام حٌث عمل وٌعمل على تقرٌ

المشروعٌة افستثنائٌة والتً بمقتضاه تتمتع السلطة افدارٌة باختصاص واسع ال 

تملكه بموجب القوانٌن العادٌة ،ولذلك فإن المشروعٌة افستثنائٌة التً ٌؤخذ بها فً 

ولقد استقر القضاء  ظل الظروف افستثنائٌة إنما هً أصال من إنشاء القضاء.

على اعتبار بعض األعمال والتصرفات غٌر المشروعة فً ، افداري فً فرنسا

الظروف العادٌة أعماال مشروعة فً الظروف افستثنائٌة. غٌر أن عدم المشروعٌة 

الذي ٌتجاوز القضاء عنه بالنسبة لبعض القرارات افدارٌة اعتبارا للظروف 

إال بعٌوب ثالث فً القرار افداري تتمثل فً عناصر افستثنائٌة ال ٌمكن أن ٌثار 

  (4.)االختصاص والشكل والمحل وال تخرج على عنصري السبب والغاٌة

 

______________________________ 

 .21سلٌمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص د . (8)

لة ماجستٌر فً القانون ،الحرٌات العامة فً ظل الظروف االستثنائٌة،رسامدحت علً  أحمد د . (7)

 81،،ص7113/7115العام،كلٌة الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر،سنة 
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فالقرار الذي ٌخرج عن حدود اختصاص مصدره وال ٌراعً الشكل المرسوم له 

والذي ٌخالف القوانٌن واللوائح ٌمكن اعتباره مشروعا إذا توافرت له الظروف 

افستثنائٌة التً تبرر أو تغطً ما به من عٌب. أما ما ٌتعلق بسبب القرار وغاٌته 

 تبقى افدارة أسٌرة لهذٌن القٌدٌنفال ٌمكن التجاوز عما ٌلحقهما من مخالفه حٌث 

القرار  فسبب وانعدامها فً أي منها الضرورةحكمة قٌام المشروعٌة  النتقاء وذلك

وما هو إال المبرر الذي  الضرورٌةافداري هو الحالة الواقعٌة المتمثلة فً الظرف 

دفع افدارة إلى اتخاذ إجرائها والذي دفع القضاء إلى توسٌع مجال المشروعٌة 

أما الغرض  العتبار افجراء مشروعا رغم عدم مشروعٌته فً الظروف العادٌة.

فً القرار فٌجب أن ٌكون فً جمٌع األحوال هً المصلحة العامة إذ أن تحقٌق هذه 

المصلحة والحفاظ على كٌان المجتمع وسالمته أٌا كانت الظروف هو المقصود 

فإذا جانبته افدارة ألي  تثنائٌةاالسوالمستهدف الحقٌقً وراء تقرٌر نظرٌة الظروف 

هدف مغاٌر لهدف المصلحة العامة كانت قراراتها مشوبة باالنحراف فً 

 (8)فحكم هذه الظروف هو حكم الظروف االعتٌادٌة.73السلطة

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

أحمتتد متتدحت علتتً، نظرٌتتة الظتتروف االستتتثنائٌة ،دراستتة مقارنتتة فتتً فرنستتا ومصتتر، المرجتتع  د . (8)

 .711السابق ، ص

 

 

 المطلب الثاني



 عليها المترتبةشروط تطبيق نظرية الضرورة واالثار 
 

و صاغت لها تشرٌعات ضوابط وشروط  الضرورةنظم الفقه نظرٌة الظروف 
محددة وكان التشرٌع الفرنسً سباقا لذلك وسنأخذه مثاال لدراسة مع افشارة لكٌفٌة 

 معالجة التشرٌع الجزائري لهذه الضوابط.

 .الضرورةالفرع األول: تنظٌم التشرٌع للظروف 

تنظٌما لها فً التشرٌع العادي الفرنسً فً بعض  الضرورةعرفت نظرٌة الظروف 

القوانٌن التً اختصت السلطة التشرٌعٌة البرلمان الفرنسً بإصدارها طبقا للدستور. 

 8138م ومن أهم تلك القوانٌن فً هذا المجال قانون األحكام العرفٌة الصادر عا

نصت المادة األولى منه على "أن تعلن  حٌث 48 7113دٌسمبر 71فً  المعدل

 (8)األحكام العرفٌة فً حالة الخطر الداهم على األمن الداخلً أو الخارجً"

الحرب الخارجٌة  وحدد المشرع الفرنسً مصادر الخطر فً أمرٌن هما. 

عسف السلطة التقدٌرٌة واالضطرابات المسلحة بما ٌساهم فً الحد من احتماالت ت

من الدستور الفرنسً على أن تعلن األحكام  41فً هذا الصدد كما نصت المادة 

العرفٌة بأمر من مجلس الوزراء وال ٌجوز أن تمتد ألكثر من أثنً عشر ٌوما إال 

بإعالن حالة  وٌستفاد ضمنا من هذا النص أن المختص ، بإذن من البرلمان

هو رئٌس الجمهورٌة الذي ٌختص بالتوقٌع على  الطوارئ أو األحكام العرفٌة

من الدستور الفرنسً. وٌرى  84المرسوم الذي ٌعده مجلس الوزراء طبقا للمادة 

البعض من الفقه أن هذا القانون جاء لٌغطً حدوث الكوارث العامة التً ٌجب أن 

تصل إلى درجة من األهمٌة بحٌث تخرج عن حٌز الخصوصٌة والفردٌة إلى 

عمومٌة التً تنتشر فٌها النتائج إلى كامل إقلٌم الدولة أو إلى جزء ٌعتد منها مستوى ال

 (7.)وٌمتد فٌها األثر إلى مجموع األمة

______________________________ 

جامعة تكرٌت  وبعض تطبٌقاتها المعاصرة،مجلة الضرورةأمٌر حسن حسام ،نظرٌة الظروف  د . (8)

 .83،ص7112،اٌلول1االنسانٌة،العدد للعلوم

فتً التشترٌع الفلستطٌنً  االستثنائٌةبشٌر صالح العاوور ،سلطات الضبط افداري فً الظروف  د . (7)

 .22،ص7184،رسالة ماجستٌر ،كلٌة الحقوق، جامعة األزهر ،فلسطٌن،

 

فً   ألول مرة ورةالضرالمشرع الدستوري فً فرنسا تنظٌم الظروف كمنظم 

 87دستور السنة الثامنة حٌن قضت المادة  8288دٌسمبر  84الدستور الصادر فً 



على أنه فً حالة الثورة المسلحة أو االضطرابات التً تهدد أمن الدولة فإنه ٌمكن 

بقانون أن ٌوقف سرٌان الدستور فً األماكن والمدن التً ٌحددها هذا القانون. 

بواسطة الحكومة إذا كانت الهٌئة التشرٌعٌة فً إجازة بشرط  وٌمكن ٌعلن هذا الوقف

أن تدعى الهٌئة لالجتماع فً أقرب وقت ممكن وأن ترد هذه الدعوى فً القرار 

 (8.)نفسه الذي أوقفت فٌه سرٌان الدستور لعرض األمر علٌه

العادي بل وبقرار أداري  هذا النص الدستوري أنه قد أجاز للقانون من وٌالحظ

الدستور على نحو مؤقت وذلك فً حالة الثورة المسلحة أو االضطرابات التً  إٌقاف

تهدد سالمة الدولة. بل أعطت للسلطة التنفٌذٌة نطاقا واسعا للحركة والتصرف فهً 

تستطٌع أن تطلب من البرلمان إذا كان قائما إٌقاف الدستور كله أو بعض مواده فً 

كومة نفسها بقرار منها أن تفعل الشًء كل البالد أو فً جزء منها. وتستطٌع الح

نفسه فً حالة غٌاب البرلمان. بشرط أن تدعوه لالنعقاد فً قرارها نفسه التً وقفت 

به الدستور مع أن النص لم ٌحدد مدة ٌوجب انعقاد البرلمان فٌها فالنص أطلق ٌد 

، السلطة فٌما تتخذ من إجراءات ولم تضع على تلك السلطة قٌودا من أي نوع كان

 8851أكتوبر سنة  3دستور الجمهورٌة الفرنسٌة الخامسة الحالً فً  وبصدور

التً منحت  من أشهر التشرٌعات الخاصة بالظروف االستثنائٌة81أصبحت المادة 

رئٌس الجمهورٌة سلطات واسعة فً اتخاذ افجراءات التً تقتضٌها هذه الظروف 

فعندما الضرورة، لظروف التً ٌخرج فٌها عن مبدأ المشروعٌة بقصد معالجة ا

تكون المؤسسات الجمهورٌة أو استقالل األمة أو سالمة أراضٌها أو تنفٌذ تعهداتها 

الدولٌة مهددة بخطر جسٌم وحال. عندما ٌعاق السٌر العادي للسلطات الدستورٌة 

العامة، فإن رئٌس الجمهورٌة ٌتخذ افجراءات التً تقتضٌها هذه الظروف بعد 

مع رئٌس مجلس الوزراء ورئٌس المجلسٌن الجمعٌة العامة  الرسمٌة المشاورة

 (7)ومجلس الشٌوخ والمجلس الدستوري، 

__________________________________ 

، 8888ماجد راغب الحلو، القضاء افداري، دار المطبوعات والمعرفة الجامعٌة ،سنة د .  (8)
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بخصتتوص هتتذه افجتتراءات وٌجتمتتع البرلمتتان بقتتوة  الدستتتوري المجلتتس وٌستشتتار

 االستتتثنائٌةوال ٌمكتتن حتتل الجمعٌتتة الوطنٌتتة أثنتتاء ممارستتة هتتذه الستتلطات  ، القتتانون

.وتعد هذه المتادة بمثابتة تنظتٌم شتامل ٌواجته فتترات األزمتة مواجهتة تختلتف اختالفتا 

متتن الدستتتور  5عالقتتة وثٌقتتة بالمتتادة  جتتذرٌا عتتن المواجهتتات العادٌتتة كمتتا وأنهتتا ذات



التتتً تتتنص علتتى أن:" ٌستتهر رئتتٌس الجمهورٌتتة علتتى احتتترام الدستتتور  48الفرنستتً

وهو ٌضمن باعتباره حكما، الستٌر المنتتظم للستلطات العامتة واستتمرار بقتاء الدولتة، 

المستتاس بتتإقلٌم الدولتتة، واحتتترام اتفاقٌتتات  وهتتو الضتتمان لالستتتقالل التتوطنً، وعتتدم

 (8.)الدولة الفرنسٌة والمعاهدات"مجموعة 

من الدستور الفرنسً  81الذي حددتـه المادة  الضرورةوٌترتب على تطبٌق النظام 

وضع سلطة فخمة فً شتى المٌادٌن فً ٌد رئٌس الجمهورٌة إلى المدى الذي ٌصبح 

فٌه الحدٌث عن فصل السلطات، أو استقالل بعضها عن بعض حدٌثا غٌر وارد. 

. بمقتضى المادة المذكورة التً 38ت توشك أن تتركز فً ٌد الرئٌسذلك أن السلطا

تعطٌه الحق فً اتخاذ كافة افجراءات التً تقتضٌها ظروف األزمة على أن 

ولقد نبه الفقه الفرنسً بعد ، تستهدف تلك افجراءات عودة األوضاع الدستورٌة

تثنائٌة واسعة لما تعطٌه من سلطات اس 81إلى خطورة المادة  8851صدور دستور 

لرئٌس الجمهورٌة توشك أن تكون مطلقة وأن ذلك من شأنه أن ٌمكنه من اٌجاد 

أزمة مفتعلة ٌستطٌع من خاللها القٌام بانقالب مشروع فً الظاهر من دون أن ٌقابله 

أي عائق قانونً ٌحول دون نجاحه حتى ٌصبح كل شًء سهال عند تطبٌق المادة 

رٌة أن ٌتدخل فً كل نطاق وأن ٌلغً حقوق ومن ثم ٌستطٌع رئٌس الجمهو 81

وضمانات الموظفٌن كافة. فالنص من الغموض واالتساع ما ٌسمح لرئٌس 

الجمهورٌة أن ٌصل بسلطته إلى أي مدى ٌرٌد ما دامت من دون تعدٌل الدستور 

من شأنه أن ٌؤدي إلى قٌام دٌكتاتورٌة  81نفسه وهكذا أعتبر الفقه أن تطبٌق المادة 

وتركٌز السلطات بٌن  االستثنائٌةلٌس هناك أخطر على الحرٌة من النظم مؤقتة إذ 

 (7.)أنها اشترطت الستخدامها 81وٌالحظ من قراءة نص المادة  . شخص واحد

______________________________ 

،) ، مطبعة دار الكتاب  8ط،مبادئ وأحكام القضاء االداري اللبنانً،  ابراهٌم عبد العزٌز شٌحاد.  (8)

 .835، ص (8881بٌروت، 

، دار النهضة 4طعٌمه الجرف ، مبدأ المشروعٌة وضوابط خضوع االدارة العامة للقانون ،ط  د. (7)

 .811، ص8821العربٌة، سنة

 

 وجوب توافر مجموعتٌن من الشروط وتتمثل فٌما ٌلً.

 وجود خطر جسٌم ٌهدد المؤسسات الجمهورٌة أو استقالل األمة أو سالمة -8

،نشوء 34أراضٌه أو تنفٌذ تعهداته الدولٌة ال ٌمكن مواجهتها بالوسائل العادٌة



الحرب أو حرب مع دولة أجنبٌة أو قٌام إضراب عام ٌتخذ طابع التمرد أو حصول 

 (8)عصٌان عسكري

أي واقعا بالفعل أو على وشك الوقوع على   أن ٌكون هذا الخطر الجسٌم حاال -7

مل وقوعه بعد فترة زمنٌة فال ٌستطٌع رئٌس الجمهورٌة أما إذا كان ٌحت نحو مؤكد

من أجل معالجة الظروف الطارئة المتوقع حدوثها  الضرورةاستخدام صالحٌاته 

فالخطر الجسٌم هو الخطر غٌر المتوقع وغٌر ممكن دفعه والتغلب علٌه بمراعاة 

 األنظمة القانونٌة العادٌة.

سٌر المنتظم للسلطات العامة عن أداء أن ٌؤدي ذلك الخطر إلى إعاقة انقطاع ال-4

وظائفها أما إذا لم ٌنجم عن الظروف الطارئة اختالل فً عمل المرافق الدستورٌة 

والتفسٌر الضٌق لتحقٌق  الضرورةالعامة فال ٌستفٌد رئٌس الجمهورٌة من السلطات 

هذا الشرط أن ٌكون هناك توقف مادي لوظائف السلطات العامة الدستورٌة وأن 

السٌر العادي لواحدة من هذه السلطات ٌكفً كما ٌرى الدكتور ٌحٌى الجمل  توقف

 للقول بتوافر هذا الشرط الموضوعً.

أن ٌتخذ رئٌس الجمهورٌة كافة افجراءات الكفٌلة بإعادة األمور إلى نصابها -3

مستلهما فً الصالح العام وقٌام المرافق العامة بمهامها العادٌة فً أقرب وقت ممكن 

أهم تلك افجراءات ما ٌصدر فً صورة قواعد عامة وبالتالً تعد عمال الئحٌا ومن 

 وهً التً أطلق علٌها الفقه اصطالح لوائح األزمات الخاصة.

إجراء استشارات رسمٌه مع رئٌس الوزراء ورؤساء مجلس البرلمان والمجلس  -5

ً النهاٌة الدستوري، وهً غٌر مقٌده لرئٌس واقعٌا، إذ ٌستطٌع اتخاذ القرار ف

 (7)واقعٌا. حاصل ،وإن كان هذا غٌر31وحده وتوقٌعه32بمفرده

___________________________________ 

 .181سلٌمان الطماوي، المرجع السابق ، ص د . (8)

نواف سالم كنعان ،القانون االداري األردنً،الكتاب األول،مطابع الدستور التجارٌة  د.(7)

 .57 -54،ص 4،8881،عمان،ط

 

 رأينا في الموضوع

 



علتتى مبتتدأ ستتمو الدستتتور ومقتضتتى هتتذه  استتتثناءونتترى بتتأن نظرٌتتة الضتترورة تعتتد 

ٌة ان هناك بعض االجراءات االدارٌة التتً تعتبتر غٌتر مشتروعة فتً االوقتات رالنظ

العادٌتتة ٌمكتتن اعتبارهتتا اجتتراءات مشتتروعة فتتً بعتتض الظتتروف اذا كانتتت ضتترورة 

لحماٌتة النظتتام العتتام واٌتد قتترار مجلتتس الدولتة الفرنستتً التتذي اختذ ٌطتتور قضتتاء فتتال 

بح ٌكتنً لوجتود ظتروف ٌشترط لتحقٌق الظرف االستثنائً وجود ازمة عامة بل اص

غٌتتر عادٌتتة بحٌتتث ٌكتتون متتن شتتأن تطبٌتتق قواعتتد المشتتروعة العادٌتتة ان ٌهتتدد االمتتن 

العام كما لم ٌعد من الضروري ان ٌكون الظترف االستتثنائً عامتاً ٌمثتل الدولتة كلهتا 

واجاز القتانون اٌقتاف الدستتور علتى نحتو مؤقتت وذلتك فتً حالتة الثتورة المستلحة او 

( التً تنص ) فً 87دد سالمة الدولة استناداً الى نص المادة ) االضطرابات التً ته

حالتتة الثتتورة المستتلحة او االضتتطرابات التتتً تهتتدد امتتن الدولتتة فتتأن ٌمكتتن بقتتانون ان 

 ٌوقف سربان الدستور فً االماكن والمدن التً ٌحددها هذا القانون ( 

 

 الماتمة

 

 النتائج التً انتهٌنا إلٌها وهً كما ٌلً :فً ختام هذا البحث نورد أهم 

من شأنه أن  الضرورةإن تطبٌق قواعد المشروعٌة العادٌة فً ظل الظروف   .8

 ٌهدد األمن والنظام العام بأخطار جدٌة.

عنتتد وجتتود خطتتر جستتٌم حتتال ٌهتتدد وحتتدة  الضتترورة.ٌتتتم تطبتتق نظرٌتتة الظتتروف 7

ذ إجتتراءات استتتثنائٌة لتتدفع هتتذا األمتتة وستتالمتها ، وعلٌتته ٌكتتون لهتتذه الستتلطة اتختتا

 التهدٌد.

استثناء وقٌدا على مبدأ سمو الدستور وخروجتا  الضرورةتعتبر نظرٌة الظروف   .4

 على مبدأ المشروعٌة.

متن ختالل   الضترورة.إن التقٌٌد وااللتزام بأحكام الدستور حتى فتً ظتل الظتروف 3

التنفٌذٌتة فتً هتذا  شروط التطبٌق ٌفسر وٌوضح خوف المشرع من إطالق ٌد السلطة

الظرف مما ٌهدد حقوق األفراد وحرٌاتهم وأٌضا الخشٌة من عدم الموازنة والتناسب 

بتتٌن الخطتتر التتذي تستتببه هتتذه الظتتروف ،وافجتتراءات المتختتذة متتن طتترف الستتلطة 

 التنفٌذٌة وتأثٌر كل ذلك على الحقوق والحرٌات األساسٌة.

 



 المصادر

 

 القرا  الكري    
 

  االولية / المصادراوالً 

 

إبراهٌم دروٌتش، نظرٌتة الظتروف االستتثنائٌة ،مجلتة إدارة قضتاٌا الحكومتة   د . -8

 . 831،ص 8811،العدد الرابع، السنه العاشرة ، أكتوبر،

،  8طابتتراهٌم عبتتد العزٌتتز شتتٌحا،مبادئ وأحكتتام القضتتاء االداري اللبنتتانً،  د . -7

 .835، ص (8881بعة دار الكتاب ،) بٌروت، مط

أحمتتد متتدحت علتتً، نظرٌتتة الظتتروف االستتتثنائٌة ،دراستتة مقارنتتة فتتً فرنستتا  د . -4

 .711ومصر، المرجع السابق ، ص

أحمتتتد،الحرٌات العامتتتة فتتتً ظتتتل الظتتتروف االستثنائٌة،رستتتالة ماجستتتتٌر فتتتً  د . -3

 81،،ص7113/7115نة القانون العام،كلٌة الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر،س

وبعتتتتتض تطبٌقاتهتتتتتا  الضتتتتترورةأمٌتتتتتر حستتتتتن حستتتتتام ،نظرٌتتتتتة الظتتتتتروف  د . -5

 .83،ص7112،اٌلول1االنسانٌة،العدد المعاصرة،مجلة جامعة تكرٌت للعلوم

، مطبعتتتتة دار المعتتتتارف ،) القتتتتاهرة،  8اٌمتتتتن اٌتتتتوب ، اشتتتتكال االدارة ، ط د . -1

 .75(، ص8888

لضتبط افداري فتً الظتروف افستتثنائٌة فتً بشٌر صالح العاوور ،سلطات ا د . -2

التشتتتتتترٌع الفلستتتتتتطٌنً ،رستتتتتتالة ماجستتتتتتتٌر ،كلٌتتتتتتة الحقتتتتتتوق، جامعتتتتتتة األزهتتتتتتر 

 .22،ص7184،فلسطٌن،

منشتتورات -8ط–جتورج ستتعد : القتتانون االداري العتام والمنازعتتات االدارٌتتة  د . -1

 . 871-872ص-7111-لبنان–بٌروت –الحلبً الحقوقٌة 

منشتأة المعتارف بافستكندرٌة –أصتول القتانون افداري  ، سامً جمال التدٌن د . -8

 .15، ص 7113-مصر –



منشعععععأة المععععععارف  –القضعععععاء االداري  ،سععععععد عصعععععفور ود. محسعععععن خميعععععل  د . -61
 16، ص6891 –باإلسكندرية 

، 8828، 8ستتتتلٌمان الطمتتتتاوي، القتتتتانون افداري، دار الفكتتتتر العربتتتتً،ط د . -88

 .181ص

دأ المشروعٌة وضوابط خضتوع االدارة العامتة للقتانون طعٌمه الجرف ، مب د . -87

 .811، ص8821، دار النهضة العربٌة، سنة4ط    ،

 –منشتتتتأة المعتتتتارف  –عبتتتتد الغنتتتتً بستتتتٌونً عبتتتتد هللا : القضتتتتاء االداري  د . -84

 .71، ص. 8881-مصر،االسكندرٌة 

القٌتتتود علتتتى الحرٌتتتات العامتتتة فتتتً ظتتتل –علتتتً صتتتاحب جاستتتم الشتتترٌفً  د . -83

معهتتد -رستتالة ماجستتتٌر–الظتتروف االستتتثنائٌة فتتً العتتراق والرقابتتة القضتتائٌة علٌهتتا 

–جامعتتة التتدول العربٌتتة –قستتم الدراستتات القانونٌتتة –البحتتوث والدراستتات العربٌتتة 

 . 1ص-7188-القاهرة 

ستتالمة ، و د. عصتتام عبتتد الوهتتاب  علتتً محمتتد بتتدٌر ، ود. مهتتدي ٌاستتٌن د . -85

-بغتتداد–دار الكتتتب للطباعتتة والنشتتر –مبتتادئ وأحكتتام القتتانون االداري ،البرزنجتتً 

 18، ص 8884

فتتتوزت فرحتتتات : القتتتانون االداري العتتتام ، الكتتتتاب االول التنظتتتٌم االداري د .  -81

ص -7113-لبنتتان،بٌتتروت ،مكتبتتة زٌتتن الحقوقٌتتة واالدبٌتتة -8ط–والنشتتاط االداري 

858 . 

ماجد راغتب الحلتو، القضتاء افداري، دار المطبوعتات والمعرفتة الجامعٌتة  د . -82

 .54، ص8888،سنة 

ستلطات الضتبط االداري فتً الظتروف -محمد شرٌف استماعٌل عبتد المجٌتد د . -81

 . 2ص، 8811 ،دار ٌونس للطباعة والنشر  -االستثنائٌة دراسة مقارنة

منشتتتورات الحلبتتتتً -8ط–ون افداري العتتتام القتتتتان–حتتتً التتتدٌن القٌستتتً م د . -88

 . 811ص - 7112-لبنان–بٌروت –الحقوقٌة 

نواف سالم كنعان ،القتانون االداري األردنً،الكتتاب األول،مطتابع الدستتور  د . -71

 .57 -54،ص 4،8881التجارٌة ،عمان،ط



ٌحتتً الجمتتل ، نظرٌتتة الضتترورة فتتً القتتانون الدستتتوري وبعتتض تطبٌقاتهتتا  د . -78

صتتترة ، دراستتتة مقارنتتتة ، دار النهضتتتة العربٌتتتة ، القتتتاهرة ،دون ستتتنة نشتتتر ، المعا

    .27ص

ٌفضتتل القضتتاء الفرنستتً األختتذ باصتتطالح الظتتروف االستتتثنائٌة بٌنمتتا ٌأختتذ  د . -77

جانتتتب متتتن الفقتتته بمصتتتطلح الضرورة.ٌنظر:ستتتامً جمتتتال التتتدٌن،لوائح الضتتترورة 

 .72، ص8817ٌة،مصر،وضمانة الرقابة القضائٌة،منشأة المعارف بافسكندر

تنظتٌم  –الجتزء األول –القتانون افداري العتام –ٌوسف ستعد هللا الختوري   د . -74

 .715ص-8881-لبنان -بٌروت-7ط–اداري وعقود ادارٌة 

 

 ثانياً / المصادر االجنبية 

 

(1) De Laubadere Traité élémentaire de droit administratif , LGDJ, Paris 

1992 ,P 224. https://www.idref.fr/026968312 
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