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ترسل البحوث والدراسات عبر البريد االلكتروني للمجلة، مع االلتزام بالقواعد 

 في شكل البحوث، بحيث يكون املحتوى حسب التسلسل: ملخص، 
ً
املتعارف عليها عامليا



مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، مالحق )األشكال والجداول إن وجدت(، الهوامش، املراجع 

 املعتمدة.

حثه بنبذة تعريفية موجزة عن مؤهالته ومصدرها، فضال عن على الباحث أن يرفق ب

إسهاماته العلمية، إضافة إلى ذلك إرفاقه لتعهد بأصالة البحث املرسل، وبعدم نشره في 

 مجلة أخرى.
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 فهرسة املقال وإدراجه في قواعد البيانات بغرض ظهور البحث أثناء عملية البحث.

 الهوامش:

، مع مراعاة أن يذكر املقالفي نهاية  يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة

اسم املصدر أو املرجع كامال عند اإلشارة إليه ألول مرة، فإذا تكرر يستخدم االسم املختصر، 

 من املصادر واملراجع والهوامش.
ً
 وعليه سيتم فقط إدراج املستخدم فعال

 عروض الكتب:

( حديثة النشر، أما تنشر املجلة املراجعات التقييمية للكتب )العربية واألجنبية -

 مراجعات الكتب القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته.

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو املجاالت العلمية املتعددة، ويشتمل على  -

 إضافة علمية جديدة.



 ملحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه  -
ً
 وافيا

ً
يعرض الكاتب ملخصا

نات الكاتب كاملة في أول العرض )اسم املؤلف، املحقق، القصور، وإبراز بيا

 املترجم، الناشر، مكان النشر، سنة النشر، الطبعة، السلسلة، عدد الصفحات(.

 ( صفحة.35أال تزيد عدد الصفحات عن ) -

 عروض الرسائل واألطاريح الجامعية: 

ذكرات تنشر الدورية عروض األطاريح واملذكرات الجامعية )أطاريح دكتوراه، وم -

املاجستير( التي تم إجازتها بالفعل، ويراعى في موضوع العرض أن تكون حديثة، 

 وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة.

إبراز بيانات األطروحة كاملة في أول العرض، )اسم الباحث، اسم املشرف، الكلية،  -

 الجامعة، الدولة، سنة اإلجازة(.

لعرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص ملشكلة أن يشمل ا -

 املوضوع وكيفية تحديدها.

ملخص ملنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة ألهم ما توصل إليه الباحث  -

 من نتائج.

 ( صفحة.35أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) -

 تنبيه هام

املجلة، وعن توافر األمانة املؤلف مسؤول مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر في  -

العلمية، سواء ملوضوعه أو محتواه، ولكل ما يرد بنصه، وفي اإلشارة إلى املراجع 

 ومصادر املعلومات.

جميع اآلراء واألفكار واملعلومات الواردة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى  -

التحرير مسؤوليته هو وحده، وال تعبر عن رأي أحد غيره، وليس للمجلة أو هيئة 

 أي مسؤولية في ذلك.

ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز للنشر نسخة إلكترونية من العدد املنشور  -

به البحث على البريد اإللكتروني ونسخة ورقية )في حالة طبع املجلة ورقيا(، علما 

 بأن املجلة ال تدفع أي مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها.



ة نشر للمجلة أو لجزء من البحوث املنشورة بها إال ال يسمح بطبع أو نسخ أو إعاد -

بإذن خطي من مدير املجلة، وكل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية املتابعة 

 القضائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التاسعكلمة العدد 

 

 

الحمد هلل الذي جعل العلم للعلماء سببا، وأغناهم به وإن عدموا ماال ونسبا، وجعل 

 سببا، ثم الصالة بداوام األبد على الرسول املصطفى محمد. وبعدلكل  ش يء  

 

 ،، تغطي جملة من املعارف املبثوثةكم ببحوث متنوعةمن مجلت نستقبل العدد التاسع

مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، التي تصدر عن مخبر النظام القانوني  تعهدها

تعنى بنشر و  امعة الجياللي بونعامة خميس مليانة،للعقود والتصرفات في القانون الخاص بج

الدراسات والبحوث األصيلة التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث وضوح املنهجية 

وأصالة الفكر ودقة التوثيق في مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقضايا ذات 

 االهتمام العلمي املعاصر.

 

تثمن هيئة التحرير جهود جميع الباحثين وتشكرهم على اختيارهم مجلة الصدى  إذو 

للدراسات القانونية والسياسية منصة علمية رائدة لنشر أبحاثهم األكاديمية وأوراقهـم 

 العلميـة واإلسهام في صـدور هـذا العـدد، بانتظار العدد املقبل.

 هللا من وراء القصد ، وهو املوفق والهادي إلي سواء السبيل ،،،و 
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 34ادة مبدأ األمن القانوني؛ في كل من ديباجة هذا الدستور ونص امل 2020ورد في دستور 

د الدولة يمنه؛ مّما نجد أن املؤسس حاول تنظيم هذا املبدأ لتحسين النظام التشريعي؛ وتقي

بمضامين األمن القانوني؛ ال سيما ما يتعلق بتنظيم الحقوق والحريات؛ وكذا تحقيق 

الوصول إلى التشريع ووضوحه واستقراره؛ وبضمان الدستور كفالة األمن القانوني؛ باعتباره 

 داف بناء دولة القانون.أحد أه

د يوبالتالي يمثل األمن القانوني أحد الوسائل الجديدة في تجسيد الحماية القانونية؛ وبتقي   

السلطة العامة بهذا املبدأ؛ بما أنه يحقق نتائجا في استقرار املعامالت والتصرفات؛ وكذا في 

يعتبر تنظيما حقيقيا  حق ممارسة والتمتع بالحقوق والحريات من طرف األفراد؛ وهذا ما

 للمبدأ؛ يجب البحث فيه.

mailto:%20البريد


أالداستوريأملبدأأالمنأالقسنونيأفيأالجزائرأاسس أالأ

 ()بينأالتأطيرأالداستوريأومضسمينأاملبدأ
أمخسنشةأأمنةد.أ

 

2 
 2021 ديسمبر/ التاسعية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات الق انون

ISSN : 2710-8783 
 

أأأأ أاملفتسحية: ؛ استقرار العالقات نوني؛ الحقوق والحريات؛ التشريعاألمن القاالكلمست

 وصول التشريع.التشريعات؛ الحماية القانونية؛  وضوح واستقرار التشريع؛

  

   Abstract: 

 The Algerian constitution  of 2020 contains the principle of legal 

security in both the preamble to the Constitution and its article 34 . In 

this regard, the constituant tends to regulate this principle in order to 

improve the legislative system so that the State strictly respect the 

concept of legal security, especially regarding the regulation related to 

rights and freedoms. As well as providing the clarity and stability of 

legislation .Also  guaranteeing the legal security as one of the goals of 

the State of rules. 

   Therefore, legal security represents one of the new instruments in the 

embodiment of legal protection that should be respected by the public 

authorities. Since it plays a fundamental role in the stability of social 

actions  , as well as the right to enjoy rights and freedoms by 

individuals. In the present research we discuss this issue. 

أمقدمة:أأأ

من بين أهم وسائل أو مبادئ بناء دولة القانون وتقييد السلطات املخولة بعملية التشريع    

أالقسنونيمبدوالتنظيم؛ نجد  أالمن هاما في دساتير وقوانين الدول  ؛ الذي أصبح مبدءأ

وكذا أنه يمثل حماية قاونية واضحة ومستقرة ملختلف العالقات املنظمة في الديمقراطية؛ 

الطمأنينة في نفوس األفراد وفي واقعهم املعيش ي وكذا  وترسخ قاعدة القانونية؛ بحيث تبثال

ق حماية قانونية في مختلف معامالتهم مهما كانت؛ وكذا في اللجوء إلى القضاء في تحقي

 ت في الدولة.ف بها في الدستور والقوانين والتنظيماملصالحهم املعتر 

تصرفات وعالقات وسلوكات اجتماعية بين األفراد؛  بما أن مختلف هذه األطر تحكمو    

ي عالقة املواطن باإلدارة وخصوصا تلك التصرفات التي تكون بين الحاكم واملحكوم؛ أو ف
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العامة؛ فإّن هذه التصرفات هي باألساس التي يجب أن يتم تطبيق بشأنها األمن القانونية 

قد ال تثير مسائال شائكة؛ مثلما تثيره ومقتضياته؛ ألن العالقات القائمة بين األفراد فقط 

 تلك التصرفات والعالقات القائمة 

؛ بتنظيم الجزائري بتظيم صريح ملبدأ األمن القانوني 2020وعلى هذا األساس جاء دستور    

ملحوظ لبعض املصطلحات الواردة في الدساتير وتعديالتها السابقة عليه؛ التي كانت تنظم 

وبالتالي يكون التنظيم ة؛ أو سمو القانون وسمو الدستور وغيرها؛ ملفهوم الحماية القانوني

الجديد ملبدأ األمن القانوني تطورا مهما في بناء دولة القانون؛ بإعادة النظر  في العملية 

القانونية التي تكون نتاج السلطات العامة في الدولة؛ وعلى رأسها السلطة التشريعية؛ التي 

 انون والتصويت عليه.لها السيادة في إعداد الق

وكما يثير مبدأ األمن القانوني عّدة مسائل تتعلق بالحكم وعملية التشريع والتنظيم؛ وكذا    

عملية الرقابة والتطبيق من طرف الهيئة املكلفة بالرقابة على دستورية القوانين؛ وكذا 

أساسية في ميزة  2020التطبيق القضائي وإجتهاداته في هذا الشأن؛ وعليه كان لدستور 

بلورة األمن القانوني؛ والذي يمكن اعتباره من جانبنا أنه أحد ميزات القاعدة القانونية أو 

 خصائصها.

وفي مقالنا هذا سنبين األساس الدستوري ملبدأ األمن القانوني؛ من خالل عملية التنظظيم    

من اللدستور؛  34الدستوري له؛ ومبينين إثارته من طرف املجلس الدستوري طبقا للمادة 

وكذا مدى تحقيقة حماية وأمن قانوني في حماية حق الترشح وفقا للناظم االنتخابي الجديد؛ 

 وذلك باإلجابة عن اإلشكالية املتمثلة في اآلتي:

أاملؤاسسأفيأ أوفق أوهل أالداسستيرأالجزائرية؟ أظل أفي أالقسنوني أالمن أتأطيرأمبدأ كيفأتم

 قسأملسأيتعلقأبه؟.وفاملبدأأمضسمينأذلك؟أوكيفأتمتأمعسلجةأ

 ونجيب عن هذه اإلشكالية وفقا للخطة التالية:   
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أاملبحثأالول:أالتنظيمأالداستوريأملبدأأالمنأالقسنوني

أ2020املطلبأالول:أأمضسمينأالمنأالقسنونيأقبلأداستورأ

 الفرع األول: األمن القانوني في ظل الدساتير االشتراكية   

 2016وإلى غاية دستور  1989بعد دستور  الفرع الثاني: األمن القانوني   

أأ2020فيأظلأداستورأأالمنأالقسنونيأالصريحأملبدأأتطبيقالاملطلبأالثسني:أ

 2020األمن القانوني في ديباجة دستور الفرع األول:     

  2020املبادئ املرتبطة باألمن القانوني في دستور  الفرع الثاني:     

أ2020داستورأأفيلألمنأالقسنونيأأيةداستورأاملعسلجةأالاملبحثأالول:أ

أنطسقأالمنأالقسنونياملطلبأالول:أأ

 الفرع األول: إلتزام السلطات والهيئات العمومية باألمن القانوني   

 تخصيص مبدأ األمن القانوني بمجال الحقوق والحريات : ثانيالفرع ال   

  ألمن القانونيالدستورية املكونة لعناصر ال: لثالفرع الثا   

أالمنأالقسنونيأأبدأنموذجأعمليأفيأتجسيدأماملطلبأالثسني:أ

 الحق في الترشح من منظور العملية التشريعيةالفرع األول:     

  دور املجلس الدستوري في تجسيد مبدا األمن القانوني للحق في الترشحالفرع الثاني:     

 ة املؤدية ملسؤولية الحكومةالفرع الثالث: كيفيات تطبيق القانون بفعل مراقبة واألسئل   

أأأأالخستمةأأأ

أ

أ
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أاملبحثأالول:أالتنظيمأالداستوريأملبدأأالمنأالقسنونيأأأ

تشير مختلف الدساتير الجزائرية ملبدأ األمن القانوني؛ بما له اهمية كبيرة في تمتع األفراد    

لقانون؛ بالحقوق والحريات؛ وكذا في ضبط واضح ملختلف السلوكات والتصرفات في إطار ا

بما أن هذا األخير يعني تنظيما للسلوك االجتماعي مهما كان نوعه؛ وكذا التنظيم املحكم 

للعالقات القائمة بين السلطة والحرية؛ أي بين الحاكم واملحكوم؛ وال سيما في عالقة اإلفراد 

سلطة بالسلطة العامة؛ بما قد تثار عّدة مشكالت بينهما؛ ألن الفرد ال يتمتع بامتيازات ال

العامة تجاه اإلدارة العامة؛ ومن ثم االمتيازات التي تتمتع به اإلدارة تؤثر بشكل أو آخر في 

مركز الفرد أو املواطن في حقوقه وحرياته وحتى في استقرار معامالته وممارسته مهما كانت؛ 

  لذا كان األمن القانوني أحد ميزات أو خصائص القانون الواجبة في التنظيم والـتأطير.

وعليه في عملية التنظيم والدستورية؛ تتم تأطير مثل مبدأ األمن القانوني بما أنه يشكل    

أحد عوامل وأسس بناء دولة القانون؛ ملساهمة في استقرار العالقات واملعامالت؛ وبتطبيق 

القانون بصورة مضمونة في مواجهة الجميع؛ أكانوا حكاما أو محكومين؛ لذا ال تخلو 

 1963جزائرية من مثل تجسيد وتأطير هذا املبدأ منذ صدور أول دستور لها سنة الدساتير ال

 .2020وإلى غاية دستور 

أ2020املطلبأالول:أأمضسمينأالمنأالقسنونيأقبلأداستورأأأأ

يتعلق األمن القانوني بالنظام الديمقراطي والليبرالي فقط؛ بل كذلك يتعلق بالدساتير الأأأأ

ولكن تطرح مسألة األمن القانوني بجدية وأكثر بالنسبة للدساتير واملنظومة االشتراكية؛ 

الديمقراطية؛ ودولة القانون؛ وبالنسبة لضمانات الحقوق والحريات؛ وعليه تعتبر كل 

بالنسبة  1989أو بعد دستور  1989الدساتير الجزائرية سواء للمرحلة االشتراكية قبل سنة 

أأأأباالستناد إلى مبدأ األمن القانوني.  للتطبيق الديمقراطي بمثابة أرضية كفيلة

أ

أ

أ
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 الفرعأالول:أالمنأالقسنونيأفيأظلأالداسستيرأاالشتراكيةأأأ

بمثابة الدستور األول للدولة الجزائرية املستقلة؛ وبما أنه  (1) 1963يمثل دستور سنة    

ظيم يشكل إطار لاليديولوجية االشتراكية؛ واالهتمام بمبادئ غير تلك املقررة في التن

الديمقراطية؛ إال أنه يجسد جانبا بسيطا من النص على ما يفيد بفكرة األمن القانوني؛ 

والتي نجدها بمستوى النظام الدستوري والسياس ي املقام والذي تسعى الدولة لتحقيقه؛ 

وبسطه على الدستوري والقانوني باألساس في املبادئ االشتراكية التي توحي باستقرار النظام 

كمسأأنهأعلىأالشعبأأنأيسهرأعلىأااستقرارأن خالل ديباجة هذا الدستور بأنه ] الجميع؛ م

النظمةأالسيساسيةأللبالد؛أهذاأاالاستقرارأالذيأهوأضرورةأحيويةأبسلنسبةأملهسمأالتشييدأ

 .(2)[  االشتراكيأالتيأتواجههسأالجمهورية

سلطات واألنظمة وبالنص على انتقاد النظام السياس ي املؤسس على مبدأ الفصل بين ال   

أمسأالنظسمأالرئسس يأوالنظسمأالبرملسنيأالتقليسنأللحكم؛أفالأيمكنأالديمقراطية من خل أنه ] 

أالشعبأ أقسعدأهيمنة أعلى أالقسئم أالنظسم أبينمس أاالاستقرارأاملنشود؛ أهذا أأنأيضمنس لهمس

صسحبأالسيسدة؛أوعلىأالحزبأالطالئعيأالواحد؛أفإنهأيمكنهأأنأيضمنأذلكأاالاستقرارأ

أفعسلةبص ؛ وبالنص على أن الحزب الطليعة والواحد هو من يؤدي بإنجاح هذا (3) [ ورة

أتسهرأعلأاالستقرار وذلك أنه ]  ألألمة؛ أالثورة أتمثلأالقوة أالتي إنأجبهةأالتحريرأالوطني

هذاأاالاستقرار؛أكمسأأنهسأاستكونأخيرأضمسنألتجسوبأاسيساسةأالبالدأمعأاملطسمحأالعميقةأ

 .(4)[  للشعب

بالنسبة للتشريع؛ أن البرملاني له كل السيادة في  1963لعملية القانونية ينص دستور وفي ا   

منه؛ وهو املسؤول عن األمن القانوني؛ من  27إعداد القانون والتصويت عليه؛ طبقا للمادة 

                                                 
 .10/09/1963؛ املؤرخ في 64؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 1963دستور  -(1)
 .1963من ديباجة دستور  14الفقرة  -(2)
 .1963من ديباجة دستور  15الفقرة  -(3)
 .1963ديباجة دستور من  16الفقرة أ-(4)
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يعبرأاملجلسأالوطنيأعنأاإلرادةأالشعبية؛أويتولىأالتصويتأأنه ]  28خالل النص في املادة 

أالقواني أويراقبأالنشسطأالحكوميعلى  ؛ أي املجلس الوطني املجلس الوحيد املشكل[ ن؛

هو الذي يختص بالسيادة الكاملة في سن التشريع طبقا ملا يتماش ى والطموح  للبرملان

واملتطلبات الشعبية في ظل التطبيق االشتراكي؛ وبالتالي يمثل هذا التعبير املجسد في 

 الدستور بمثابة أمن قانوني.

األمن القانوني بخصوص وصوله للمخاطبين به؛ ا نظم هذا الدستور على ما يفيد وكم   

طبقا  وانينواجب تطبيقه؛ من خالل التكليف الدستوري لرئيس الجمهورية بإصدار القوب

وتحقيقا لوصل القانون والعلم به وواجب تجسيد ؛ (6)؛ على وجه اإللزام (5)منه  49للمادة 

طبقا للمادة  1963ها في القانون من طرف البرملان؛ أوجب دستور اإلرادة الشعبية املعبر عن

أيام من إحالتها عليه  (10خالل عشرة )منه؛ أن يقوم رئيس املجلس الوطني بإصدار القانون 

 .(8)لم يقم رئيس الجمهورية بذلك الواجب إذا ؛ (7)من طرف املجلس الوطني 

قل ؛ ولكن بصورة أيم ملبدأ األمن القانونينجد أنه كذلك حاول التنظ (9) 1976وفي دستور    

بأن يكون الدستور القاض ي ووفقا للمبدأ الدستوري  1976؛ ألن دستور 1963من دستور 

أعلى القوانين؛ فإن الدستور نفسه ال يرقى للقانون األساس ي؛ ألنه يخضع ألي تأويل أو 

                                                 
 [. يكلفأرئيسأالجمهوريةأبإصدارأالقوانينأونشرهسأنه ]  1963من دستور  49تنص املادة   -(5)
هذا اإللزام الدستوري يعني في حد ذاته أمنا قانونيا؛ ألنه سيؤدي إصدار ونشر القوانين في الجريدة  -(6)

 طرف القضاء والهيئات املختصة بذلك.  وصولها للمخاطبين بها؛ وكذا إمكانية تطبيقها منالرسمية 
 49/2طبقا للمادة  كما يمكن تخفيض هذا األجل في الحاالت االستعجالية؛ بطلب من املجلس الوطني -(7)

؛ للسرعة في إصدار ونشر القانون ملعالجة السلوكات والتصرفات الواجب ضبطها من 1963من دستور 

 ل العالقة. الناحية القانونية؛ أو بتقديم حلول للمسائ
إذاألمأيصدرأرئيسأالجمهوريةأالقوانينأفيأاآلجسلأاملنصوصأأنه ]  1963من دستور  51تنص املادة   -(8)

 [. عليهسأفإنأرئيسأاملجلسأالوطنيأيتولىأإصدارهس
 97-76: املنشور بموجب األمر رقم 24/11/1976، املؤرخ في 94؛ الجريدة الرسمية العدد 1976دستور أ-(9)

 . 22/11/1976 املؤرخ في
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ويمثلأبأنه ]  ديباجته ما ورد فيخالل تفسير في نصوصه ألحكام امليثاق الوطني؛ وذلك من 

أااستمرارأ أوتطبيقه أفسعداده أامليثسقأالوطني؛ أفي الداستورأأحدأالهدافأالكبرىأاملسطرة

 صراحة على أن الدستور يخضع 6/2دة [؛ ونصت املا وتتمةألذلكأالعملأالذيأتواصل؛...

 [ رأامليثسقأالوطنيأمرجعأااسس أأيضسأليأتأويلألحكسمأالداستوأبأنه ]  (10)للميثاق الوطني 
(11). 

 7لمادة طبقا ل 1976فكرة األمن القانوني في ظل دستور ما يفيد وكما نشير إلى وجود       

منه؛ بأن البرملان يعبر عن اإلرادة الشعبية ومن ثم يمثل هذا التعبير عن ديمقراطية 

 27/1اشتراكية؛ وكذا اعتبار أن الدولة ديمقراطية في أهدافها وفي تسيير ها طبقا للمادة 

نه؛ وكما في نفس الوقت يتم االنتقاص من األمن القانوني من خالل وجوب تقبل الشعب م

تستمدأمن الدستور بأنه ]  3-26/1ملمارسة الدولة في سياساتها؛ من خالل نص املادة 

أالدولةأالدولةأاسلطتهسأمنأاإلرادةأالشعبية.

أالشعبألهسأ-أأأ أتقبل أمن أوفسعليتهس أوجودهس؛ أعلة ينتقص مبدأ األمن  [؛ وبهذا  وتستمد

القانوني من خالل تجاهل هذا الدستور للرقابة على دستورية القوانين؛ بخالف دستور 

انين طبقا الذي أسس آللية املجلس الدستوري املكلف بالرقابة على دستورية القو  1963

يعنى باألمن  1976منه؛ وكما نشير إلى وجود نص دستوري في دستور  64و 63للمادتين 

ي في مظهر املساواة بين الجميع واعتباره قانون واحد وموحد وطنيا؛ ودون تمييز؛ القانون

وخاصة في إطار التمتع بالحقوق والحريات؛ وممارستها من طرف األفراد؛ في ظل أمن قانوني 

منه؛  40ال يختلف عليه إثنان؛ وكذا التزام املؤسسات في ذلك؛ وذلك من خالل نص املادة 

أواحبأنه ]  أأوأيعسقبالقسنون أأوأيكره؛ أيحم أأن أللجميع؛ أبسلنسبة [؛ إذ هذا النص  د

الدستوري رغم أهميته ووضوحه؛ وفي ظل غياب التنظيم الديمقراطي الحر والتعددي؛ 

                                                 
(10)-

الذي يتضمن  05/07/1976املؤرخ في  57-76؛ الصادر بموجب األمر رقم 1976امليثاق الوطني لسنة  

 .30/07/1976؛ املؤرخ في 61نشر امليثاق الوطني؛ الجريدة الرسمية العدد 
 .27/06/1976تم االستفتاء على امليثاق الوطني في  -(11)
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فإنه ال نجد مثله في املبادئ العامة التي تحكم الدولة واملجتمع؛ ال سيما ما يتعلق باألمن 

اتير الالحقة عن هذا الدستور والتي توصف بأنها القانوني في املجال الجنائي؛ في ظل الدس

  دساتير قانونية.

؛ إن لم نقل منعدما من الناحية 1976وعليه يعتبر مبدأ األمن القانوني متذبذبا في دستور    

القانونية البحتة؛ ألن العملية التشريعية التي يختص بها البرملان بواسطة املجلس الشعبي 

ار امليثاق الوطني الذي ال يولي أهمية للدستور القانون األساس ي في الوطني؛ ال تتم إال في إط

تتمثلأاملهمةأالاسساسيةأللمجلسأالشعبيأمنه؛ بأنه ]  127الدولة؛ وذلك بصريح نص املادة 

أ.الوطني؛أضمنأاختصسصسته؛أفيأالعملأللدفسعأعنأالثورةأاالشتراكيةأوتعزيزهس

فيأنشسطهأالتشريعي؛أمبسدئأامليثسقأالوطنيأيستلهمأاملجلسأالشعبيأالشعبيأالوطني؛أأ-أأأ

 .[ ويطبقهس

طي وفي نفس الوقت يمنح الدستور إمكانية املمثلين املحليين في غير التنظيم الديمقرا   

األمن القانوني؛  أو وسائل بناء مبدأ لدولة بعضا من عناصرللنظام الدستوري والسياس ي ل

ألل؛ وذلك بأنه ] 150من خالل نص املادة  أوللمجسلسأيجوز أالبلدية أالشعبية مجسلس

[؛ وهذا ما  الشعبيةأللواليست؛أأنأترفعأإلتمساسسأالتيأيعودأإليهسألصيسغتهأفيأمشروعأقسنونأ

؛ نتخبةعات اإلقليمية بواسطة مجالسها امليمثل جزئيا أمنا قانونيا تشارك في توظيفه الجما

وني من منظور ضيق جدا؛ نعتقد أنه ينظم لفكرة األمن القان 1976ومهما يكن فإن دستور 

 ووفقا للمياق الوطني وليس وفقا للدستور كقانون اساس ي للدولة.

أ2016وإلىأغسيةأداستورأأ1989الفرعأالثسني:أالمنأالقسنونيأبعدأداستورأ   

الدستور األول للجزائر الذي يؤسس لتطبيق مبادئ وأسس النظام  1989يعتبر دستور    

بناء الدولة على أسس قانونية؛ في ظل االعتراف بالحقوق الدستوري والسياس ي ديمقراطيا؛ ب

ووالحريات؛ واعتماد االتعددية السياسية؛ وكذا انتهاج سياسة تعطي أولوية لعلو الدستور 

والقانون في الدولة على الجميع؛ وبتحقيق أمن قانوني؛ تستقر فيه املراكز القانونية لألفراد 
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قبل دستور  شتراكي الذي كان معتمدا في السابقداخل الدولة؛ بعيد عن قيود النظام اال 

1989. 

وال غيره  من التعديالت الالحقة به حتى التعديل الدستوري  (12) 1989وإن كان دستور    

وعلى  لم يبين مبدأ األمن القانوني جيدا؛ ولكن نجد أسسا دستورية واردة فيه؛ 2016لسنة 

؛ 2020لكن ليس كما هو الحال في دستور سها االعتراف بسمو الدستور وسمو القانون؛ و رأ

أالجميع؛أمنه أنه ]  10في الفقرة  1989بحيث نصت ديباجة دستور  أفوق أالداستور إن

أ أويكفلأالحمسيةأالقسنونية؛... بحيث نجد  [؛...ويضفيأالشرعيةأعلىأممسراسةأالسلطست؛

للدستور؛ وبأن أن املؤسس اشار إلى مبدأ األمن القانوني من خالل تقديمه للمفهوم القانون 

الدستور القانون األساس ي هو من يكفل الحماية القانونية التي تختص بها السلطة العامة في 

؛ أين عالجا (14) 2016و (13)  1996األمر في التعديل الدستوري لسنة عملية التشريع؛ ونفس 

 ى تضمن عناصرا أخر  2016؛ ولكن دستور (15)نفس املبدأ املتضمن في الحماية القانونية 

بالحماية القانونيةة والتي تتعلق بمبدأ الفصل بين االسلطات؛ واستقالل  وجديدة مرتبطة

؛ وكما يتعلق 2016العدالة؛ وهي عناصر لم تكن مننظمة قبل التعديل الدستوري لسنة 

                                                 
املؤرخ في  18-89؛ املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي 23/02/1989 ؛ بموجب استفتاء1989دستور  -(12)

 .  25/10/1989؛ املؤرخ في 45؛ الجريدة الرسمية العدد 28/02/1989
املؤرخ  438-96؛ املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  -(13)

؛ املعدل بموجب قانون التعديل 08/12/1996ؤرخ في امل 76؛ الجريدة الرسمية؛ العدد؛07/12/1996في 

؛ املعدل 14/04/2002، املؤرخ في 25؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 10/04/2002املؤرخ في  03-02رقم 

املؤرخ في  63؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 15/11/2008املؤرخ في  08/19بموجب قانون التعديل رقم 

16/11/2008 . 
؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 06/03/2016املؤرخ في  01-16بالتعديل الدستوري رقم القانون املتعلق  -(14)

 .07/03/2016؛ املؤرخ في 14
يكفلأالتي تنص أنه ]  2016من ديباجة دستور  13؛ والفقرة 1996من ديباجة دستور  10الفقرة  -(15)

   [. الداستورأالفصلأبينأالسلطستأوااستقاللأالعدالةأوالحمسيةأالقسنونية؛...
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أالدولةأعلىأبأنه ]  2016من دستور  15/1هذا التنظيم باملبدأ الدستوري في املادة  تقوم

 [. ديمقراطيأوالفصلأبينأالسلطستأوالعدالةأاالجتمسعيةمبسدئأالتنظيمأال

وكما تم تدعيم بناء فكرة األمن القانوني من خالل دعائم حماية الدستور من املخالفات    

؛ أين 1989القانونية له؛ بواسطة تأطير وتنظيم الرقابة على دستورية القوانين؛ بعد دستور 

؛ بتكريس حماية (16)ة دستورية القوانين تم تأسيس املجلس الدستوري املكلف بمراقب

قانونية بمختلف تقنيات الرقابة املمنوحة له؛ لذا تعتبر آلية املراقبة الدستورية أحد 

الوسائل الكفيلة بتقرير الحماية القانونية عندما تكون هناك اختالالت قانونية أو تنظيمية 

له أطراف العالقة القانونية؛ سواء من شأنها ال توفر أمنا للمركز القانوني الذي يجب أن يحت

؛ أو بين األفراد والسلطة العامة؛ وال سسيما بتنظيم أححد اآلليات بين األفراد فيما بينهم

الهامةة والجديدة في تحقيق الحماية القانونية واملتعلقة بآلية الدفع بعدم الدستوري طبقا 

حة لألفراد من القيام بالدفع ؛ التي تمثل أحد الوسائل املتا2016من دستور  188للمادة 

بعدم دستورية القوانين أمام القضاء؛ نتيجة عدم توافر أمن قانوني يتعلق بضمان وحماية 

 .(17)الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور 

أأ2020المنأالقسنونيأفيأظلأداستورأأالصريحأملبدأأتطبيقالملطلبأالثسني:أا   

حوظ في تأطير مسألة األمن القانوني؛ وإن ملتطور في من  2016رغم ما توصل إليه دستور    

كن مبدأ األمن القانوني مبدئا تقليديا ومعموال به؛ فإنه في بعض األنظمة الديمقراطية التي 

تزال في البناء املؤسساتي وفي تأطير املنظومة الديمقراطية؛ والتي تعيش أزمات سياسية 

                                                 
  169إلى  163؛ واملواد من 1989من دستور  159إلى  153تم تأسيس املجلس الدستوري في املواد من  -(16)

 .   2016من دستور  191إلى  182؛ واملواد من 1996من دستور 
يمكنأإخطسرأاملجلسأالداستوريأبسلدفعأبعدمأالداستوريةأأنه ]  2016من دستور  188/1تنص ااملادة  -(17)

سلةأمنأاملحكمةأالعليسأأوأمجلسأالدولة؛أعندمسأيدعيأأحدأالطرافأفيأاملحسكمةأأمسمأجهةأبنسءأعلىأإح

أيضمنهسأ أالتي أوالحريست أالحقوق أينتهك أالنزاع أمآل أعليه أيتوقف أالذي أالتشريعي أالحكم أأن قضسئية

  [. الداستورأ
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هذا املبدأ؛ بما أنه يمثل أحد عوامل بناء دولة ودستورية؛ فهي  تحتاج إل ى مثل االهتمام ب

القانون؛ وكذا يمثل نتيجة لتلك النقائص التي تشوب االعملية القانونية في تنظيم وضمان 

ن يتم الحقوق والحريات؛ والذي ال بد أن ال يكون مجرد شعارا دستوريا وشكليا؛ وذلك بأ

 تجسيده عملي.

اضح نسبيا يتعلق بمبدأ األمن القانوني؛ رغم و  بتنظيم (18) 2020جاء دستور وعليه    

تقلة عن األمن القانوني؛ أين مس محافظة هذا الدستور على النص على الحماية القانونية؛

يعطي  أراد أن أراد املؤسس أن يبدي ربما الحماية القانونية بخالف األمن القانوني؛ وربما

مل بما يجب أن يكون عمليا وفقا أهمية لهذا األخير؛ من الجانب التنظيمي؛ وليس التعا

للتعامل التقليدي؛ ألن املمارسة الديمقراطية قد تعني في نظره وجود سند منظم دستوريا؛ 

أيأتمييزأبينأالحمسيةأة مؤسساتية وسياسية متعارف عليها؛ ومن ثم نتساءل: وليس بممارس

 .القسنونيةأوبينأالمنأالقسنوني؟

أ2020داستورأفيأالفرعأالول:أأالمنأالقسنونيأأأأ

مبدأ األمن القانوني بصورة صريحة؛ وميزه حسب التنظيم الدستوري  2020نظم دستور    

له مستقال عن فكرة الحماية القانونية؛ ربما لوجود تمييز بينهما؛ رغم اعتبارهما معا أمنا 

أبينأالسلطستأقانونيا؛ وعليه نصت ديباجة هذا الدستور أنه ]  أالفصل أالداستور يكفل

أورقسبةأعملأالسلطستأالعموميةأوالت أالقسنونية أوالحمسية أوااستقاللأالعدالة أبينهس وازن

 .(19)[  وضمسنأالمنأالقسنونيأوالديمقراطي

وبالتالي سعى هذا الدستور مقارنة بسابقيه من الدساتير وتعديالتها؛ تخصيص فقرة    

أن تم تنظيم كفالة منه؛ ب 14بديباجته مستقلة عن املفهوم القانوني للدستور في الفقرة 

أن هذا الدستور ملبادئ ديمقراطية وقانونية يهدف الدستور إلى ضمانها؛ ومن ثم نجد 

الدستور يكفل الحماية القانونية ويضمن األمن القانوني؛ مّما يوحي بوجود في نظرنا تقارب 

                                                 
 . 30/12/2020؛ املؤرخ في 82؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 01/11/2020دستور  -(18)
 . 2020من دستور  15الفقرة أ-(19)
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بوجود عالقة بين املصطلحين؛ ومنه نظن أن الدستور خصص الحماية القانونية بضمان 

من القانوني لها؛ وبالتالي يصبح ضمان األمن القانوني أحد عناصر الحماية القانونية األ 

 فقط.

منه مقارنة بالديباجة عن مصطلح ومبدأ األمن القانوني؛  34وعليه يؤكد الدستور في املادة    

أعندأوضعأالتشريعأاملتعلقأبسلحقوقأوذلك أنه ]  أتسهرأالدولة؛ ألألمنأالقسنوني؛ تحقيقس

أوالحرأ أوااستقراره أووضوحه أإليه أالوصول أضمسن أعلى [؛ وبالتالي يصبح هذا النص يست؛

وكما أنه أبرز مجال تطبيقه ؛ والعناصر املكونة له والتي إذا أساسا ملبدأ األمن القانوني؛ 

 توافرت يمكن القول أننا امام أمنا قانونيا سليما.

أ2020داستورأأاملرتبطةأبسلمنأالقسنونيأفيأاملبسدئالفرعأالثسني:أأ   

 15؛ وديباجته في الفقرة 2020من دستور  34لتفصيل مسألة األمن القانوني طبقا للمادة    

 مبادئامنه؛ وبتعلق الحماية القانونية بضمان األمن القانوني وتحقيقه؛ نجد هناك عّدة 

التي في الدستور وبها تكتمل عملية توافر األمن القانوني؛ و مرتبطة بمبدأ األمن القانوني؛ 

 نبينها في اآلتي:

أأ-أوال    أالديمقراطي: منه أن األمن  15في الفقرة  2020نصت ديباجة دستور التنظيم

القانوني ال يتعلق بعملية التشريع دون أن يكون هناك تنظيما ديمقراطيا للسلطة العامة؛ 

 :ة الكتمال بناء مبدأ األمن القانوني؛ وهيواجب الدستور يكفل مبادئا دستورية نأل 

أالفصلأبينأالسلطستأوالتوازنأبينهس.أ-1   

أالعدالة؛أااستقاللأ-2أأأ

أالحمسيةأالقسنونية.أ-3أأأ

أرقسبةأالسلطستأالعمومية.أ-4أأأ

أالديمقراطيأ-5أأأ أالمن ا نؤكد أن املؤسس أورد مصطلح االمن الديمقراطي ن؛ وهضمسن

أوالعقب ذكر األمن القانوني؛ بأنه ] ...  [؛ نظرا لتعلق  ديمقراطيوضمسنأالمنأالقسنوني

 التنظيم الديقراطي ملبدأ األمن القانوني.
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التي تنص على املبادئ التي تقوم علها الدولة؛ وذلك بأنه  16/1وهذا ما ينطبق جزئيا واملادة    

تقومأالدولةأعلأمبسدئأالتنظيمأالديمقراطي؛أوالفصلأبينأالسلطست؛أوضمسنأالحقوقأ] 

 هذه؛ وهما:  16/1للمادة خرين طبقا ؛ أي يظهر مبدأين آ[ ةوالحريستأوالعدالةأاالجتمسعي

أضمسنأالحقوقأوالحريست.أ-1أأأ

أالعدالةأاالجتمسعية.أ-2أأأ

يمكن التعبير عنه بمصطلح آخر مهم في نظرنا وهو:  المنأالقسنونيويمكننا القول أن مبدأ    

؛ نظرا من القانونيوذلك بصورة أعم وأشمل وأدق من حتى مصطلح األ  ؛العدالةأالقسنونية

التصال مفهوم العدالة ملضامين املمارسة من طرف السلطات العمومية؛ وكذاتطبيق 

القانون قضائيا؛ وتعلق ذلك ايضا بالرقابة الدستورية؛ وكذا تقيد املشرع بسن نصوص 

؛ في املراكز القانونية؛ وكذا استقرار النصوص عنصر العدالةتوافر قانونية يفترض فيها 

 واحدة ووحيدة عند الجميع.بكونها 

ثم أن نظن أن قيام الدولة على القانون؛ يمكن اعتبارها دولة قانون؛ دولةأالقسنون:أأ-ثسنيسأأأ

ملبدأ األمن القانوني ما هو إال تجسيد لدولة  2020التنظيم الدستوري الجديد لسنة 

جميع؛ ومن ثم يتعلق القانون التي يراد تحقيقها طبقا لهذا الدستور؛ بإعالن القانون على ال

األمن القانوني بعنصر هام في بناء هذه الدولة؛ ولهذا نجد املبادئ املدكورة سابقا تتعلق 

أالجزائريأعلى أنه ]  2020كذلك بدولة القانون؛ لذا نصت ديباجة دستور  أالشعب إن

أتحقيقأ أوالقدرةأعلى أ؛ أالداستورأمؤاسسست؛... أبهذا أويعتزمأبأنأيبني أ...؛ نسضلأوينسضل؛

أقسنونأا أإطسرأدولة أفي أفرد؛ ألكل أالحرية أوضمسن أواملسسواة أاالجتمسعية جمهوريةأ لعدالة

أ[. وديمقراطية

أ2020املعسلجةأالداستوريةألألمنأالقسنونيأفيأداستورأ:أالثسنياملبحثأ   

وعالج مبدأ األمن القاوني؛ بصورة واضحة؛ كمبدأ دستوري  2020نظم املؤسس لسنة    

 ظاهربنص دستوري يتعلق بالحقوق والحريات؛ وموضحا املبالديباجة؛ ولكنه خص ذلك 

األمن القانوني من طرف  ن القانوني؛ وكما تمت معالجة مبدأالتي يجب أن تتوافر في األم
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؛ بخصوص أحد الحقوق الدستورية والسياسية؛ لذا كان 2021املجلس الدستوري في سنة 

من التطرق إليه كنموذج هام  ؛ ال بد2020هناك تطبيق عملي للمبدأ بعد تطبيق دستور 

    يبين مدى إلتزام السلطات العامة بهذا املبدأ.

أنطسقأالمنأالقسنونياملطلبأالول:أأ   

من الدستور املؤسسة لألمن القانوني؛ فإنه يتعلق األمن القانوني  34/4بالنظر إلى املادة    

املبدا لصالح التشريع بمجال الحقوق والحريات االساسية؛ وحتى الواجبات؛ وقد تخصيص 

 لهذه الحقوق والحريات؛ ومن ثم يمثل املبدأ قيدا تلتزم به السلطات العامة بعملية التشريع

    من هذه املادة؛ للقول بتأطير مبدأ األمن القانوني بوضوح.الثالث األولى وذلك في الفقرات 

أنيالفرعأالول:أإلتزامأالسلطستأوالهيئستأالعموميةأبسلمنأالقسنوأ   

؛ يقض ي 2020من دستور  34/1نجد نصا دستوريا مهما يتعلق باألمن القانوني؛ في املادة    

أالعسمةأبأن ]  أوالحريست أاالاسساسية أبسلحقوق أالصلة أذات أالداستورية أالحكسم لِزم
ُ
ت

 األساسية [؛ أي أن كل مجاالت الحقوق وضمسنستهس؛أجميعأالسلطستأوالهيئستأالعموميةأ

واردة في الدستور تلزم كل السلطات العمومية والهيئات العمومية؛ في والحريات األساسية ال

عملية التنظيم والتشريع والتطبيق والرقابة لها؛ وكذا االلتزام بتوفير ضماناتها املختلفة؛ وإال 

 كان هناك اخالال بهذا املبدأ.

في ذلك؛ وعليه وتحقيقا ملبدأ األمن القانوني فواجب الدولة القيام بالسهر الالزم    

تحقيقسأبأنه ]  34/4وخصوصا ما يتعلق بضمان وحماية الحقوق والحريات طبقا للمادة 

لألمنأالقسنوني؛أتسهرأالدولةأعندأوضعأالتشريعأاملتعلقأبسلحقوقأوالحريست؛أعلىأضمسنأ

أوااستقراره أووضوحه؛ أإليه [؛ ومن ثم نالحظ مدى جدية املؤسس في تقييد  الوصول

املكلفة بالعملية التشريعية والتنظيمية للحقوق والحريات؛ وكذا  السلطة العامة والهيئات

املؤسسات الرقابية والقضائية األخرى من القيام بدورها في ضمان األمن القانوني وتحقيقه؛ 

 من الدستور. 34وذلك نتيجة إلزامية القاعدة الدستورية طبقا للمادة 
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ية يجب أن تتلتزم بها كل السلطات ونحن نبدي تعقيبا يتعلق بأن هناك أحكاما دستور    

العومية والهيئاات العمومية مهما كانت؛ ألن القاعدة الدستورية قاعدة أعلى في الهرم 

القانوني؛ بفعل تدرج القواعد القانونية؛ فال يعقل تحقيق مبدأ األمن القانوني في ظل عدم 

هيئات أسس لها إلزامية قواعد دستورية أخرى؛ رغم إسناد ممارسة السلطة العامة ل

تنظيم مجال معين من األحكام التي يجب أن تكون ملزمة؛ ودونها يبقى اختياري الشعب؛ وثم 

أو تقديري؛ أو ما هو متاح سياسيا للسلطة العامة؛ ال يهدف إطالقا إلى تحقيق االمن 

القانوني؛ خاصة في العالقة بين السلطات والرقابة بينها؛ ومن ثم ال يتحقق مبدأ األمن 

لقانوني في الواقع ما لم تكن كل األحكام الدستورية ملزمة؛ في زمان وظروف وجوبية ا

 تنظيمها وتطبيقها وتنفيذها؛ نظرا ملعالجتها لقضايا ومسائل مطروحة.

وبالتالي تكمن وظيفة السلطة العامة من سلطة تشريعية وتنفيذية بالتقيد بأحكام    

ات التي تكون مضمونة بالقانون؛ الذي يجب أن الدستور في عملية التنظيم للحقوق والحري

يكون متوافرا على عناصر األمن فيه؛ من ضوابط ووضوح واستقرار في تطبيقه وتنفيذه؛ 

هداف األساسية من القانوني أحد األ ووصوله على علم املخاطبين به؛ ويعني بذلك بأن األ 

صة بضمان الحقوق ختوالقانونية التي يجب على هيئات وسلطات التشريع والتنظيم امل

  والحريات العامة؛ والتي تسعى إليها الدولة تلقائيا في ممارسة لوظائفها العامة.

وكما يجب على السلطة القضائية تطبيق القانون بالطبيعة األمنية املتضمنة فيه؛    

وخصوصا بتوحيد االجتهاد القضائي على املستوى الوطني؛ على نفس القضايا املماثلة 

لنفس النص املطبق بشأنها؛ وذلك لوحدة النص واستقرار تطبيقه؛ في مواجهة بالنسبة 

أطراف القضايا ووفقا للمراكز القانونية املحددة؛ خصوصا في الحاالت املشوبة بعدم 

الوضوح واالستقرار؛ أو عدم العلم بالوصول بالنسبة للمعاهدات واالتفاقيات التي تثير  

ث التطبيق لها؛ وبخصوص مدى توافر شروط العلم بها مسألة واقعية أمام القضاء من حي

 من طرف املتقاضين؛ أو حتى بالنسبة لبعض الهيئات والسلطات العمومية. 
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بعناية؛ وذلك في وكما يستوجب األمر من املحكمة الدستورية تطبيق مبدأ األمن القانوني    

الحريات؛ ما دامت مجال رقابة مدى دستورية القوانين والتنظيمات الناظمة للحقوق و 

مكلفة بحماية الدستور؛ وكذا ضبط ممارسة السلطات العمومية لوظائفها؛ وربما قد تقع 

في تجاوزات دستورية؛ وأيضا بضبط مبدأ تدرج القواعد القانونية إعالن القاعدة 

الدستوري الصمام واألمان األعلى في الدولة للحقوق والحريات العامة؛ وكذا التأكد من قيام 

 من الدستور. 34السلطات من إلتزامها بضمان وتحقيق األمن القانوني املنشود في املادة  هذه

وبالتالي فإعالء الدستور واالعتراف بسمو القانون يعني بالضرورة وجود أمن قانوني أعلى    

يفوق السلطات والهيئات العمومية؛ في تقرير األمن ضمن القانون نفسه؛ ألن األمن القانون 

ي فقط عملية التشريع والتنظيم؛ ألن القواعد الدستورية أيضا أمنا دستوريا بامتياز؛ ال يعن

خصوصها في مجال تأصيل تلك الحقوق والحريات؛ وتأطيرها ضمن مسائل قانونية 

تمنحها ضمانات وحماية حقيقية؛ فعلى األقل الدستور هو الضابط وتشريعية وتنظيمية؛ 

 يئات العمومية الختصاصاتها وصالحياتها القانونية.األساس ي في ممارسات السلطات واله

أ:أأتخصيصأمبدأأالمنأالقسنونيأبمجسلأالحقوقأوالحريستلثسنيلفرعأااأأأ

مجال وموضوع الحقوق والحريات العامة خصص املؤسس الدستوري ملبدأ األمن القانوني    

وتجسيد حصر نطاق ؛ وبالتالي تم 2020من دستور  34فقط؛ بموجب الدستور طبقا للمادة 

مبدأ األمن القانوني بالنسبة لهذا املجال؛ ويبقى التساؤل مطروحا بالنسبة بالنسبة للتشريع 

أاملتعلق باملجاالت األخرى؛  أالفقرة أفي أالداستور أنصأديبسجة أيكفلأأ15أيكفي أأين منه؛

 الداستورأالمنأالقسنوني؛أأمأتتركأبعضسأمنأاملسسئلأللمعسلجةأالسيساسيةأ؟.

املساس بتلك الحقوق والحريات؛ إال في حالة  من الدستور  34طبقا للمادة  م ال يمكنومن ث   

حماية النظام العام واستعمال سلطات ووسائل الضبط اإلداري فيه؛ مّما قد تثور مسألة 

وني؛ ألن النظام العام يستوجب ضمانه وحمايته لعلويته حتى على الحقوق االمن القان

والحريات؛ وهذا املساس يعني تقييد مؤقت للحقوق والحريات؛ وال ننس ى بأنه من عناصر 
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النظام العام وجود نظام عام الحقوق والحريات؛ أي يهدف الضبط اإلداري إلى حماية 

 .(20)ه وحرياتع في ظل املساس بها من طرف غيره النظام العام حتى في تمتع الغير بحقوق

ويزداد االنتقاص من مبدأ األمن القانوني بفعل الظروف غير العادية التي ال يمكن التهاون    

فيها؛ واملتعلقة بتلك الظروف االستثنائية؛ والتي تتخذ بشأنها إجراءات مشددة؛ وهي النظمة 

 2020من دستور  34/2؛ وعليه نظمت املادة (21)ر من الدستو  101إلى املادة  97في املواد من 

هذا التقييد والذي يجب أن يكون بموجب القانون؛ والذي يجب أن تتوافر فيه شروط 

الأيمكنأتقييدأالحقوقأوالحريست؛أوعناصر األمن القانوني الضرورية والواجبة؛ وذلك أنه ] 

أا أبحفظأالنظسم أولاسبسبأمرتبطة أوحمسيةأوالضمسنستأإالأبموجبأقسنون؛ أوالمن؛ لعسم

 [. الثوابتأالوطنيةأوكذاأتلكأالضروريةألحمسيةأحقوقأوحريستأأخرىأيكراسهسأالداستورأ

ورغم هذا التقييد الدستوري املنظم في عملية التمتع بالحقوق والحريات لظروف وألسباب    

ية؛ تتعلق بالنظام العام واألمن في مختلف مظاهره وعناصره؛ وفي ظروف عادية أو غير عاد

نجد أن الدستور ال يطلق كل الحرية في عملية التقييد املبرر دستوريا وقانونا؛ وإنما 

يستوجب تحقيقا لألمن القانونية عدم املساس بلب ومضمون الحقوق والحريات أو 

العصف بها أو انتهاكها من أي طرف ألسباب ودواعي ال تبت بحماية النظام العام واألمن 

أأنأتمسأهذهأالتي تنص أنه ]  34/3دة العام؛ وذلك طبقا للما أالأيمكن أكلأاالحوال؛ في

 [. القيودأبجوهرأالحقوقأوالحريستأ

   

 

                                                 
وفي نفس  ؛ [ الدولةأمسؤولةأعنأأمنأالشخسصأواملمتلكستأنه ]  2020من دستور  28ة داتنص امل -(20)

يمسر أكلأشخصأجميعأمن الدستور أيضا املتعلقة بالواجبات الدستورية أنه ]  81الوقت تنص املادة 

أللغيرأ أاحترامأالحقأفيأالشرف؛أأالحريستأفيأإطسرأاحترامأالحقوقأاملعترفأبهس أمنهس فيأالداستور؛أالأاسيمس

 [.والحيسةأالخسصة؛أوحمسيةأالاسرةأوالطفولةأوالشبسبأ
 حالة الضرورة امللحة من طوارئ وحصار؛ والحالة االستثنائية؛ والتعبئة العامة؛ وحالة الحرب.  -(21)
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أالمنأالقسنونيأأمظسهرأ:ألثالفرعأالثس 

أبعاد وعناصر االمن القانوني في ثالث أوجه؛ وتتعلق  2020من دستور  34/4نظمت املادة    

ألألمنأالقسنوني؛أوذلك بأنه ] بضمان الوصول إلى التشريع؛ ووضوحه واستقراره؛  تحقيقس

ضمسنأالوصولأإليهأتسهرأالدولة؛أعندأوضعأالتشريعأاملتعلقأبسلحقوقأوالحريست؛أعلىأ

أوااستقراره [؛ أي بين الدستور متى يتحقق االمن القانوني؛ وتحت مسؤولية  ووضوحه

 الدولة.

أالتشريع:أ-أوال    أإلى امة بإصدار ونشر يعني قيام الدولة بوسيلة سلطتها الع الوصول

في الفصل الخاص بالواجبات املنظمة  2020التشريع؛ وهذا ماتم تنظيمه ألول مّرة في دستور 

في الدستور؛ تتمة إلى مبدأ ال عذر بجهل القانون املنظم في كل الدساتير والتعديالت الالحقة 

أالأيعذرأأحدأبجهلأالقسنون.منه بأنه ]   2-78/1عليها؛ وعليه نصت املادة 

أبعدأنشرهسأبسلطرقأالراسميةأ-أأأ
ّ
 [. الأيحتجأبسلقوانينأوالتنظيمستأإال

 من الدستور؛ بآليات أخرى تتعلق 78/2وعليه يتعلق هذا التنظيم الجديد في في املادة    

لقانون ونشر املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة بالحقوق باألمن القانوني وهي إصدار ا

مور مسلمة ومعتمدة في املبادئ العامة للقانون في مجال والحريات؛ حتى وإن كانت هذه األ 

بنص قانوني أو تنظيمي إال  ألنه ال يعقل االحتجاج تطبيقه وتنفيذه وسريانه واالحتجاج به؛

إذا كان معلوما لدى املخاطبين به؛ وال يحتج بمعادة أو اتفاقية إال إذا تم التصديق عليها 

؛ (22) 1989لقرار املجلس الدستوري األول لسنة بالطرق الدستورية وكانت منشورة طبقا 

أالقسنونأوذلك بأنه ]  أفي أتندرج أونشرهس؛ أعليهس أاملصسدقة أبعد أاتفسقية أأية ألكون ونظرا

داستورأأ154)املسدةأأ(1989منأالداستور)داستورأأ123الوطني؛أوتكتسبأبمقتض ىأاملسدةأ

عأبهسأأمسمأالجهستأاسلطةأالسموأعلىأالقوانين؛أوتخولأكلأمواطنأجزائريأأنأيتذرأ(أ2020

                                                 
؛ 36ت؛ الجريدة الرسمية؛ العدد يتعلق بقانون االنتخابا 20/08/1989املؤرخ في  01/1989قرار رقم  -(22)

 .30/08/1989املؤرخ في 
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[؛ وبغض النظر عن ما نص عليه القانون املدني الشريعة العامة باعتباره  القضسئية؛...

 .(23)منه؛ األساس في العلم بالقانون  5إلى  1ينظم لنفاذ وتطبيق القانون في املواد من 

أوضوأأ-ثسنيس    عانيه؛ أن النص التشريعي أو التنظيمي يكن غير مبهم في م ويعنيحأالتشريع:

ومضمونه؛ وأن يكون النص محددا للهدف الذي ينظمه؛ وأن يكون هادفا وعادال من خالل 

الحكم الواحد املنظم فيه الذي ينطبق بنفس الصورة على نفس املراكز التي تدخل ضمن 

تطبيق هذا النص؛ ويكون غير قابل للتأويل والتفسير  إلى تحقيق أهداف متغايرة وغير 

 صودة؛ أي يمكن أن يعيه كل مخاطب به من حيث التطبيق والتنفيذ.واقعية؛ أو غير مق

ويمكن القول أن يتم التعبير عن مضمون القاعدة فرضا وحكما؛ بطريقة محكمة ال مجال    

للتقدير في فهمها؛ وال تمكن في نفس لتقدير الفروق الفردية والظروف املختلفة التي من 

يتوحد الحكم على جميع أفراد النموذج التشريعي؛ املمكن أن تعرض في الواقع؛ أي يجب أن 

؛ أو والتالي يجب أن يكون النص واضحا غير مبهم؛ ومحددا مما يحقق االستقرار االجتماعي

أو هما معا؛ بحيث تمكن  أن يتم التعبير عن مضمون القاعدة اللقانونية فرضا أو حكما

 .(24)عرضها في الواقع  القاض ي من تطبيق النص بمراعاة الفروق الفردية التي يتم

إذا ال بّد أن تكون صياغة القاعدة القانونية يجب أن تكون بسيطة وواضحة، وكذلك    

؛ حيث يقول " (25) خصوصية ألفاضها ومفرداتها؛ في تركيب وتنسيق األلفاظ والجمل

ك،أأنأالكلمةأالتيأتعبرأعنأاملدرأ]  في فن الصياغة القانونية أنه" أF. Geny"  فرانسواأجيني

                                                 
 املتضمن القانون املدني؛ املعدل واملتمم. 26/09/1975املؤرخ في  58-75األمر رقم أأ-(23)
د. رمضان أبو السعود؛ د. همام محمد محمود زهران؛ املدخل إلى القانون؛ النظرية العامة أنظر: أ-(24)

  .161-160؛ ص1997طبوعات الجامعية؛ اإلسكندرية؛ مصر؛ للقاعدة القانونية؛ ديوان امل
سمو الدستور في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق؛ أطروحة دكتوراه  أنظر: د. صديق سعوداوي؛ -(25)

  . 05/02/2019في القانون الدستوري؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة تيزي وزو؛ نوقشت يوم 
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أمتكسملة،أ أوالتنسيقأمعأاملدركستأالخرىألتكوينأمجموعة أتترجمأالحكسم أالتي والصيغة

    . (26) ...[هذهأالدواتأالضروريةأالتصسلأاملفسهيم،أوالقواعدأوالتفكيرأالقسنوني

فيأأدنىأأقسنونيةالصيسغةأالأ]ى املختصين أنها صياغة القاعدة القانونية كما ير  لذا تظهر   

تأاسوىأقيودأعلىأاسلطةأالحكسمأمقررةأفيأقواعدأمحددةأعسمةأومحررةأمنأمفهومهسأليس

أيةأواقعةأبعينهسألنهسأموضوعةأبصورةأمسبقةأعلىأتحققأالوقسئعأالتيأتتعلقأبهس؛أالمرأ

أ.(27)[  الذيأيحددأمنأحريةأتصرفأالحكسم

ذا التشريع ويعني أن يكون التشريع مستقرا؛ غير متذبذب ويبقى هااستقرارأالتشريع:أأ-ثسلثس   

دائم؛ ونافذ ملّدة أطول؛ من أجل استقرار التصرفات واملعامالت؛ وال يمكن إيجاد تعديالت 

األفراد؛ وهذا ما ينتج من التشريع في البداية لم يراع متكررة لفترات قريبة؛ تؤثر في سلوكات 

الظروف ولم يدرس السلوك املراد تنظيمه بصورة جيدة؛ بما أن القاون ينظم سلوكا 

اجتماعيا؛ لذا يجب أن يعبر القانون عن متطلبات وحاجات املجتمع؛ وال يمكن ان يكون 

 املجتمع في سلوك معين ويأتي النص لينظم سلوكا غير متوقعا وغير مقبول اجتماعيا.

وكما ال يمكن أن يسن املشرع قانونا لينظم مسألة معينة؛ ثم يتم إحالة تنظيم بعضا من    

لمنفذ؛ الذي بدوره يتدخل في العملية التشريعية املنظمة برملانيا؛ الشروط أو األحكام ل

ليحدث أحكاما أو مضامينا غير تلك التي يسعى لها املشرع؛ فاإلحالة في تطبيق النصوص 

القانونية إلى التنفيذ كثيرا ما تخل باالستقرار في القاعدة القانونية وثباتها؛ ألن رؤية املشرع 

ن األصل هو أن املنفذ ينفذ القانون كما هو؛ وليس وصوال إلى ليست هي رؤية املنفذ؛ أل 

    اإلنحراف باملعيار التشريعي.

                                                 
في النظرية الدستورية؛ الطبعة األولى؛ دار ابن النديم للنشر والتوزيع، حاش ي؛ أنظر: أ.د يوسف  -(26)

 .198؛ ص.2009بيروت؛ 
أنظر: د. جعفر عبد السادة بهير الدراجي؛ تعطيل الدستور؛ الطبعة األولى؛ دار الحامد للنشر والتوزيع؛ أ-(27)

 .148؛ ص 2009عمان؛ 
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وعليه يحقق هذا االستقرار والذي يكون نسبيا وليس مطلقا؛ بما أنه يتعلق بحياة املجتمع    

ون  املتطور واملتغير؛ لذا نقول باالستقرار النسبي وليس املطلق؛ مراعاة للتغيرات والظروف؛

 ثم تحقيق قابلية النص للتكيف مع املتغيرات.

ة جديد يتعلق بإمكانية جاء بوسيلة ومجال رقاب 2020بحيث ننوه إلى أن املؤسس لسنة و    

من  160برملان للحكومة عن مدى تحقيق األمن القانوني؛ من خالل نص املادة رقابة ال

يمكنأأعضسءألنسبة لالستجواب أنه ] الدستور التي تنص في أحد وسائل املراقبة البرملانية با

أتطبيقأ أحسل أعن أوكذا أوطنية؛ أأهمية أذات أمسألة أأي أفي أالحكومة أااستجواب البرملسن

 ؛ وعليه نالحظ مدى وجود نية من طرف املؤسس في تحقيق األمن القانوني.(28)[  القوانين؛...

أالمنأالقسنونيأأنموذجأعمليأفيأتجسيدأمبدأاملطلبأالثسني:أأأأ

املتعلق املتضمن القانون العضوي  01-21؛ وبصدور األمر رقم 2020طبيق دستور منذ ت   

بالنظام االنتخابي؛ ثارت مسألة تحقيق األمن القانوني؛ نتيجة مراقبة مدى مطابقة هذا 

األمر للدستور؛ وذلك بخصوص أحد الحقوق الدستورية السياسية املتعلقة بالحق في 

؛ رغم 2021ي إثارة مسألة االمن القانوني بكل وضوح سنة الترشح وعليه نبين هذا النموذج ف

أننا نعلم أن املراقبة الدستورية من طرف املجلس الدستوري سابقا كان يحتكم إلى األمن 

في دستور  االقانوني في ظل املبادئ املتاحة للجهاز الرقابي؛ ودون أن يكون ذلك كما هو معلن

2020. 

أمنأمنظورأالعمليةأالتشريعيةأالفرعأالول:أأالحقأفيأالترشحأأأ

يعتبر الحق في الترشح أحد الحقوق السياسية املنظظمة في الدستور؛ واملنظمة في الفصل    

أتتوفرأفيهأبأنه ]  56الخاص بالحقوق والحريات األساسية؛ طبقا للمادة  أمواطن لكل

أ أُينتخب أوأن أَينتخب أأن أفي أالحق أالقسنونية  34ادة [؛ وهذا ما هو متعلق باملالشروط

الناظمة لألمن القانوني في مجال الحقوق والحريات؛ وبحيث يجب أن يكون هذا الحق محميا 

                                                 
دي إلى إسقاط الحكومة؛ ومن يعتبر وسيلة جدية شبيهة أن يؤ  2020أصبح االستجواب بموجب دستور  -(28)

 من هذا الدستور.  161بملتمس الرقابة بمناسبة مناقشة السياسة العامة للحكومة؛ وذلك طبقا للمادة 
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ومنظما من طرف املشرع؛ وبما أّن طبيعة التشريع الذي تم به النظام االنتخابي بموجب أمر 

يختص به رئيس الجمهورية؛ فإنه ال بّد أن تتم مراقبته من طرف املجلس الدستوري 

؛ وبغض النظر عن ما إن 2020من دستور  2-142/1دستورية( بموجب املادة )املحكمة ال

 كان طابع األمر يتضمن قانونا عاديا أو قانونا عضويا.

أ29) 01-21وعليه تم سن األمر رقم     من طرف رئيس الجمهورية؛ بسبب شغور املجلس (

املعروض على  األمرالدستور؛ بحيث تم النص في  من 142/1الشعبي الوطني طبقا للمادة 

خيرة منه أنه الفقرة األ  221واملادة  200/7واملادة  184/1املجلس الدستوري وجوبا؛ في املادة 

يشترط في املترشح النتخاب املجالس الشعبية البلدية والوالئية واملجلس الشعبي الوطني؛ 

أأومجلس األمة أنه ]  أمع أبصلته أالعسمة ألدى أمعروفس أيكون أوالعمسأال أاملسل لأواسسط

ثيرهأبطريقةأمبسشرةأأوأغيرأمبسشرةأعلىأاالختيسرأالحرأللنسخبينأوحسنأاسيرأأاملشبوهةأوتأ

  [. العمليةأاالنتخسبية

فإنه هذا الشرط من الناحية الظاهرة يبدو شرطا مهما ومقبوال لدى العامة؛ بما أنه جاء في    

 أن مرحلة وظروف قائمة في الدولة؛ والتي تسعى إلى مكافحة الفساد والو 
ّ
قاية منه؛ إال

مضمون النص يبدو غامضا ومبهما؛ وال يصلح للتطبيق بمناسبة حق املواطنين في الترشح 

للمناصب التمثيلية في املجالس الشعبية املنتخبة املحلية أو املجلس الشعبي الوطني أو 

ف مجلس األمة؛ ألن هذا النص عند تطبيقه يعترض مجموعة من املواطنين املتمتعين واملعتر 

 لهم بحق الترشح في قبول ترشحهم من طرف الجهات املعنية.

ألنه ال يوجد أمن قانوني يبين سبب منع هؤالء املواطنين من الترشح؛ ألن أهداف النص في    

تلك املواد القانونية غير قانونية وال تبت بصلة بحماية وضمام الحقوق والحريات ويمس 

ستور؛ ألنه يصعب إثبات أسباب املنع من الترشح؛ بجوهر الحقوق والحريات املنظمة في الد

ثم ما هو ذنب املواطن الذي يريد الترشح وكان في عالقات قانونية أو بحكم القرابة بصلة 

                                                 
؛ 10/03/2021يتضمن القانون العضوي املتضمن النظام االنتخاب؛ املؤرخ في  01-21األمر رقم   -(29)

 .10/03/2021املؤرخ في  ؛17الجريدة الرسمية العدد 
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؛ فربما أو بقيام عالقات بين األسر الجزائرية بين أسر غنية وأخرى فقيرة من الترشح ؛الدم

منع األفراد من الترشح على أساس  يؤدي تطور هذا النص ومن خالل تطبيقه مستقبال من

االعتبار املادي؛ وكما قد يفض ي األمر إلى تعديالت أخرى تتعلق بقضايا أخرى مانعة من 

 الترشح؛ فقد تكون العتبارات دينية أو  مهنية أو  علمية أو سياسية.

ال املبأوساط الذي يعرف في أوساط العامة من الناس أنه على صلة كيف يؤثر املترشح ثم    

 بعد بداية عملية التصويت؛ ىفي العملية االنتخابية في حرية االختيار الشعبي؛ ولم يتم حت

وفي ظل وجود أحكام جزائية تتعلق باملساس بالجنح واملخالفات ضد الدستور في قانون 

  العقوبات؛ وتنظيم النظام االنتخاي ألحكام جزائية تتعلق بالجرائم االنتخابية.

منع مواطن من الترشح بسبب أن والديه أو أحد أقاربه أو معارفه أو هل يعقل وعليه    

وكيف يتم إثبات معرفة العامة من الناس بأن ذلك  ؟؛واملال أصدقائه من رجال األعمال

املواطن الذي يريد الترشح على صلة بأوساط املال؛ وما املشكل في قيام عالقات إنسانية أو 

من أوساط املال؛ وبمفهوم املخالفة يظهر جليا اجتماعية مع مواطن عادي مع آخرين 

 صعوبة تحديد الهدف من النص؛ ألن مضمونه غامضا وال يحقق أمنا قانونيا.

باألعمال املشبوهة؛ وقاموا  أو بصلة صلةمنع بعض املواطنين الذين هم في وثم ما داللة    

ات القضائية )صحيفة بتقديم وثائق تتعلق بسيرتهم الجنائية وتثبت وضعيتهم تجاه املتابع

إما أنها مثبتة وتبينها تلك الوثائق القضائية املقدمة في فهذه السلوكات السوابق القضائية(؛ 

كانت  تدل على منع املواطن من الترشح؛ وبالتاليملف الترشح؛ أو أنه ال توجد أي إثباتات 

الشرط  هذا وعليه يكتس يألسباب عير منطقية وغير واقعية؛  مرفوضة ترشيحات هناك

الفقرة االخيرة من األمر رقم  221واملادة  200/7واملادة  الفقرة األخيرة 184املحدد في املواد 

من الدستور؛ ألنه لم  34يعكس مضمون املادة غموضا واضحا وغير مستقر؛ ال  21-01

نهائي يمنع الفرد املعني من  تثبت أية متابعة قضائية أو حكم بإدانة أو بوجود حكم قضائي

 ترشح.ال
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من ورغم وجود حق الطعن في قرار رفض الترشيح املسبب؛ فإنه ال يعد ذلك ممكنا؛    

الناحية القانونية؛ ألن عبء اإلثبات يقع على الجهة الرافضة للترشح؛ وليس فيمن يريد 

ممارسح حقه الدستوري وقدم وثائقا قضائية تسمح له بالترشح؛ ومن ثم يعتبر هذا الشرط 

يدا مبهما يمس بجوهر الحق في الترشح؛ ورغم الضمانات القضائية املتاحة املبهم بمثابة ق

؛ فال يمكنها (30) 01-21مر رقم من األ  226و 206و 183للمرفوض ترشيحهم طبقا للمواد 

تحقيق عدالة حقيقية؛ خصوصا بطبيعة القضاء املختص؛ ونظرا لآلجال القصيرة األجل؛ 

مازق التحقيق والتأكد من سبب رفض الترشح؛  وحتى أن قضاة القضاء اإلداري يقعون في

 من القانوني.ن النص القانوني لصفات وخصائص األ وثم يتم انتهاك حق الترشح بفقدا

أالمنأالقسنونيأللحقأفيأالترشحأأورأاملجلسأالداستوريأفيأتجسيدأمبدأالفرعأالثسني:أأدأأأ

املتضمن  01-21م األمر رق دستوريةأورد املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مدى    

 10/03/2012املؤرخخ في  16/21القانون العضوي املتعلق بالنظام االنتخابي في قراره رقم 
-21من األمر رقم  226و 206و 183والذي قام بالتحفظ على الشرط املنظم في املواد ؛ (31)

أ184أفيمسأيخصأاملوادأ-3من الدستور؛ وذلك بأنه ]  34/4؛ بأنه ال يتططابق ونص املادة 01

أ أالخيرة(؛ أأ200)الفقرة أووأ7)الفقرة أق)الفأ221( أالخيرة( أالقسنونأرة منأالمرأاملتضمن

أالعضويأموضوعأاإلخطسرأ؛أمأخوذةأمجتمعةأالتحسدهسأفيأاملوضوعأوالعلة:

أوالوالئيةأأ-أأأ أالبلدية أالشعبية أللمجسلس أاملترشح أعلى أتشترط أاملواد أهذه أأن اعتبسرا

أومجل أالوطني أالشعبي أواملجلس أالمة؛ أمعروفسأ" س أيكون أمعأأال أبصلته أالعسمة لدى

ثيرهأبطريقةأمبسشرةأأوأغيرأمبسشرةأعلىأاالختيسرأالحرأواسسطأاملسلأوالعمسلأاملشبوهةأوتأأ

 "؛  للنسخبينأوحسنأاسيرأأالعمليةأاالنتخسبية

                                                 
اختصاص املحاكم اإلدارية املختصة إقليميا واملحاكم اإلدارية لالستئناف بالفصل في قرارات رفض   -(30)

 الترشح.
؛ املؤرخ في 17الجريدة الرسمية العدد   ؛10/03/2021املؤرخ في  16/21رأي املجلس الدستوري رقم  -(31)

10/03/2021.  
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أ-أأأ أيكتسيهسأأ أالدرااسة؛ أموضوع أالتشريعية أالحكسم أفإن أالحسلة؛ أهذه أوفي أأنه اعتبسرا

موضأاسواءأمنأحيثأالتطبيقأالفعليأأوأمنأحيثأاحترامأاملبسدئأاملنصوصأعليهسأفيأاالغ

أ)الفقرةأالخيرة(أمنأالداستور؛أ34املسدةأ

أاملوا -أأأ أفي أالوارد أالحكم أأنأهذا أويصعبأإواعتبسرا أغيرأواضح أيترتبأعنهأد؛ أوقد ثبسته

أثبتأهذهأالفعسل؛ليستأالقسنونيةأالتيأتس أبحقوقأاملواطنألعدمأتحديدهألآلانتهسكأومس

واعتبسراأأنهأإذاأقصدأاملشرعأالأيهدفأإلأااستبعسدأالضمسنستأالتيأتقرهسأوتنصأعليهسأأ-أأأ

)الفقرةأأ200الفقرةأالخيرة(؛أ)أ184ففيأهذهأالحسلةأفإنأاملوادأمنأالداستور؛أأ34املسدةأ

 [. )الفقرةأالخيرة(أتعدأداستورية؛أشريطةأمراعسةأهذاأالتحفظأ221(أو7

لي أقر املجلس الدستوري املكلف بحماية سمو الدستور واملكلف بحماية وضمان وبالتا   

الأيكونأأمن الدستور؛ أن الشرط املتعلق بـ  "  34وتحقيق األمن القانوني طبقا للمادة 

ثيرهأبطريقةأمبسشرةأأوأواسسطأاملسلأوالعمسلأاملشبوهةأوتألدىأالعسمةأبصلتهأمعأأأمعروفس

؛ أنه نصا فاقدا "  الحرأللنسخبينأوحسنأاسيرأأالعمليةأاالنتخسبيةأغيرأمبسشرةأعلىأاالختيسرأ

الحد سمات االمن القانوني؛ وقام بالتحفظ على هذا الشرط مبينا عدم ضمانه للحق 

والحرية قي الترشح؛ ومن ثم لم يكن للمشرع املعني بالتشريع ف مجال الحقوق والحريات 

 الكافية بتحقيق األمن القانوني.اإللتزام بالدستور؛ وثم لم يوففر الضمانات 

ولذا كان املجلس الدستوري أحد املؤسسات الرقابية املكلفة وأحد املؤسسات الضامنة    

لألمن القانوني وتحقيقه مباشرة؛ بفعل املراقبة عل دستورية القوانين؛ ولكنه لم يقم بإلغاء 

من  34/4ظمة في املادة وعدم توافره على املبادئ املن لدستوريةهذا الشرط املشوب بعد ا

وقابال للتنفيذ؛ في ظل واقع تتفوق فيه السلطة  اقائمشرط الدستور؛ ورغم ذلك ترك هذا ال

قابلة للتحقيق في الواقع الفعلي؛  العامة وممارستها ضد تقييد الحق في الترشح باسباب غير

من املجلس م وجود ضمانات كافية لضمان ممارسة حق وحرية الترشح؛ لذا كان ال بد دوبع

من أجل  الدستوري القول في قراره بأن هذا الشرط غير دستوري؛ ال أن يتحفظ عليه؛

أن هذا  أثبت أنه ما دام تطبيقه عمليا في مواجهة ضدد مواطنين يتمتعون بحق الترشح؛



أالداستوريأملبدأأالمنأالقسنونيأفيأالجزائرأاسس أالأ
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الشرط يكتسيه الغموض من حيث التطبيق الفعلي ومن حيث احترام املبادئ املنظمة في 

وغثباته أن هذا الشرط غير واضح ويصعب إثباته؛ ومن املمكن ان تور؛ من الدس 34املادة 

يترتب عليه انتهاك للحقوق والحريات نظرا لعدم تحديده لآلليات القانونية االتي تثبت تلك 

 االفعال.

وعليه لم يكن املجلس الدستوري قادرا على تقرير عدم دستورية هذا الشرط؛ في ظل    

ة التي أبداها؛ وهذا ما يظهر أنه يتأثر بالعمل السياس ي؛ لذا جاء األسباب الواضحة واملقنع

؛ بسبب االنتقادات املوجهة له؛ بأنه (32)باستبداله باملحكمة الدستورية  2020دستور 

في الدولة؛  ومنه ظهور حالة ال أمن يحتكم للعمل السياس ي وليس للدستور القانون األساس ي 

  .2020قانوني واضحة في عز دستور 

 الخستمة:   

ستنا ملوضوع مقالنا املتعلق باألسااس الدستوري ملبدأ األمن القانوني في من خالل درا   

مختلف الددساتير الجزائرية؛ ووإلى ىخرر تطور ملحوظ في تأسيس صريح للمبدأ؛ نجد أن 

من القانوني؛ وتنظيم ؛ بدسترة مبدأ األ القانون  الدستوري كان جديا في بناء دولة املؤسس

؛ أين يتعلق االمر بمجال الحقوق 2020من دستور  34أو عناصره في املادة  ائصهخص

حد املبادئ الكفيلة ببناء دولة أقام أ 2020والحريات؛ فيمكننا القول بان املؤسس في سنة 

القانون؛ وبإعادة النظر في التشريع املتعلق بالحقوق والحريات وكفالتها بضمانات حقيقية؛ 

القانوني نجده كمبددأ تقليدي وليس مبدئا حديث التنظيم من الناحية  رغم أن مبدأ األمن

الدستورية؛ ولكن يبقى حال الدول ذات الديمقراطية الفتية بهكذا تطور  منظومتها 

 الدستورية  بما يفرضه الواقع السياس ي والديمقراطي املتبع.

ن؛ بالنسبة ملبدأ األمن نتيجة ايجابية تتعلق بقيام دولة القانو  2020وعليه حقق دستور    

لمبادئ الدستورية لالقانوني؛ بتقييد السلطات والهيئات الكلفة بعملية التشريع بالخضوع 

                                                 
 . 2020ر من دستو  185املادة  -(32)



أالداستوريأملبدأأالمنأالقسنونيأفيأالجزائرأاسس أالأ
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ممارسات ايجابية إلتزامها بالقيام باملنظمة للحقوق والحريات  املؤصلة في الدستور؛ وكذا 

مانات وآليات بكل حقوقهم وحريتهم األساسية؛ في إطار من ضغير مقيدة لتمتع املواطنين 

 كفيلة بتحقيق ذلك.

وكما يؤدي هذا التأسيس ملبدأ األمن القانوني في ديباجة الدستور وربطه باألمن    

الديمقراطي  بمثابة تجديد في البناء املؤسساتي للدولة؛ وخصوصا السلطات املعنية بعملية 

األمن القانوني؛ في التشريع والتنظيم؛ والهيئات املكلفة بحماية الحقوق والحريات وتحقيق 

 ظل وجود الالأمن القانوني في العملية التشريعية في ظل الدساتير السابقة.

وكما يؤدي هذا التأسيس الجديد ملبدأ األمن القانوني إلى فكرة خضوع الدولة للقانون؛    

وتقييدد سلطاتها العامة؛ في ممارستها لوظائفها العامة؛ بمناسبة مختلف العمليات املتصلة 

بحماية وضمان الحقوق والحريات؛ وفي ظل ايجاد استقرار التشريع ووضوحه ووصوله؛ كما 

 من الدستور. 34هو منظم في املادة 

ن مؤسسات املراقبة الدستورية؛ ة السياسية لعملية التشريع؛ نجد أومن خالل املمارس   

حقوق صعوبة تحقيق ااالمن القانوني في بالنسبة للحمايةة الحتكشف رسميا عن 

؛ الذي 10/03/2012املؤرخ فيي  16/21والحريات؛ من خالل قرار املجلس الدستوري رقم 

يؤكد أن السلطات العمومية من املكن ان ال تحقق األمن القانوني؛ نتيجة إثبات نقائص 

تتعلق بتحقيق األن القانوني ووصصولح بوضح للمخاطبين به؛ ويعود ذلك ملمارسات 

 وليس ملمارسة قانونية سليمة.سياسية بالدرجة األولى 

يجب أيضا على السلطة القضائية ومؤساتت الرقابة القيام بمسؤولياتها تجاه وعليه    

ضمان األمن القانوني؛ وال سيما املحكمة الدستورية املكلفة بالرقابة على دستورية 

ود القوانين؛ في ظل تراجع املجلس الدستوري في قراره املعلن بخصوص التحفظ على بن

وأحكام قانونية فاقدة ملميزات وشروط األمن القانوني دون أن يلغي أو أن يقر بعدم 

دستوريتها؛ رغم أنه املؤسسة املخولة بضبط ممارسة السلطات العمومية الختصاصاتها 

 وصالحياتها طبق للدستور.
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أأأأقسئمةأاملراجع:أأأأ

أ:داسستيرالأ-أوالأأأ

 .10/09/1963؛ املؤرخ في 64لعدد ؛ الجريدة الرسمية؛ ا1963دستور  -(1)
: املنشور بموجب 24/11/1976، املؤرخ في 94؛ الجريدة الرسمية العدد 1976دستور أ-(2)

 . 22/11/1976املؤرخ في  97-76األمر رقم 
-89؛ املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي 23/02/1989؛ بموجب استفتاء 1989دستور  -(3)

 .  25/10/1989؛ املؤرخ في 45ة الرسمية العدد ؛ الجريد28/02/1989املؤرخ في  18
؛ املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  -(1)

؛ 08/12/1996املؤرخ في  76؛ الجريدة الرسمية؛ العدد؛07/12/1996املؤرخ في  96-438

الجريدة الرسمية؛  ؛10/04/2002املؤرخ في  03-02املعدل بموجب قانون التعديل رقم 

املؤرخ في  08/19؛ املعدل بموجب قانون التعديل رقم 14/04/2002، املؤرخ في 25العدد 

 . 16/11/2008املؤرخ في  63؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 15/11/2008
؛ الجريدة 06/03/2016املؤرخ في  01-16القانون املتعلق بالتعديل الدستوري رقم  -(4)

 .07/03/2016املؤرخ في ؛ 14الرسمية؛ العدد 
 . 30/12/2020؛ املؤرخ في 82؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 01/11/2020دستور  -(1)

 املواثيقأالوطنية:أ-ثسنيس   
(1)-

 05/07/1976املؤرخ في  57-76؛ الصادر بموجب األمر رقم 1976امليثاق الوطني لسنة  

 .30/07/1976؛ املؤرخ في 61 الذي يتضمن نشر امليثاق الوطني؛ الجريدة الرسمية العدد
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أالقوانين:أ-ثسلثس   
يتضمن القانون العضوي املتضمن النظام االنتخاب؛ املؤرخ في  01-21األمر رقم  -(1)

 .10/03/2021؛ املؤرخ في 17؛ الجريدة الرسمية العدد 10/03/2021
 ل واملتمم.املتضمن القانون املدني؛ املعد 26/09/1975املؤرخ في  58-75األمر رقم أأ-(2)

 داستورية:اتأرقسبيةأقرارأأ-رابعس   

يتعلق بقانون االنتخابات؛ الجريدة  20/08/1989املؤرخ في  01/1989قرار رقم  -(1)

 .30/08/1989؛ املؤرخ في 36الرسمية؛ العدد 
الجريدة الرسمية العدد   ؛10/03/2021املؤرخ في  16/21املجلس الدستوري رقم  قرار -(2)

  .10/03/2021 ؛ املؤرخ في17

 املؤلفست:أ-خسمسس   
د. رمضان أبو السعود؛ د. همام محمد محمود زهران؛ املدخل إلى القانون؛ النظرية أ-(1)

  .1997العامة للقاعدة القانونية؛ ديوان املطبوعات الجامعية؛ اإلسكندرية؛ مصر؛ 
لنديم للنشر في النظرية الدستورية؛ الطبعة األولى؛ دار ابن اأ.د يوسف حاش ي؛  -(2)

 .2009والتوزيع، بيروت؛ 
د. جعفر عبد السادة بهير الدراجي؛ تعطيل الدستور؛ الطبعة األولى؛ دار الحامد للنشر أ-(3)

 .2009والتوزيع؛ عمان؛ 
 أطروحةأدكتوراه:أ-اسسداسس   
سمو الدستور في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق؛ أطروحة  د. صديق سعوداوي؛ -(1)

في القانون الدستوري؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة تيزي وزو؛ نوقشت دكتوراه 

  . 05/02/2019يوم 
أأ

 



 2020تحديد مدة الحاالت االستثنائية في دستور الجزائر لعام 

 (حالتي الضرورة امللحة: الطوارئ والحصار، الحالة االستثنائية)
 د. صديق سعوداوي 
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 2020 لعامتحديد مّدة الحاالت االستثنائية في دستور الجزائر 

 حصار؛ الحالة االستثنائية(وال طوارئ ال)حالتي الضرورة امللحة: 

Determinng the Period of Exceptional States in the Algerian 

Constitution of 2020 

)Two Emergency States: Emergency and Siege, Exceptional Case) 

 الدكتور: صديق سعوداوي 

 أستاذ محاضر قسم )أ(

 عضو مخبر نظام الحالة املدنية

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 جامعة الجياللي بونعامة؛ خميس مليانة

 العنوان اإللكتروني:

sedik.droit@yahoo.com  

s.saoudaoui@ univ-dbkm.dz 

 ملخص:    

الجزائري بتنظيم جديد للظروف غير العادية؛ من حالتي الضرورة امللحة  2020جاء دستور 

بتحديد تقرير وإعالن كل منها ملّدة  من طوارئ وحصار؛ وكذا الحالة االستثنائية؛ وذلك

محددة نص عليها الدستور صراحة؛ مما ال يمكن للسلطة املعنية باتخاذ الضبط اإلداري 

ئي ملّدة معينة وبسلطة تقديرية؛ كما كان منظما في مختلف الدساتير وتعديالتها االستثنا

ه؛ أن تعلن وتقرر حالة من 97في املادة  2020بحيث نص دستور ؛ السابقة عن هذا الدستور 

منه تعلن الحالة االستثنائية ملّد  98( يوما؛ وطبقا للمادة 30الطوارئ أو الحصار ملّدة ثالثين )

 وما. ( ي60ستون )

mailto:sedik.droit@yahoo.com
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ومع إمكانية تمديد مّدة كل من هذه الحاالت باملوافقة البرملانية؛ إذ لم يبين الدستور مّدة    

التمديد الواجبة؛ ومن ثم يكون للسلطة املعنية بتقرير هذه الحاالت حرية واسعة في تمديد 

رير أحد املّدة املحددة في هذا الدستور؛ وبالتالي يعتبر هذا التنظيم للمّدة املقرر في تق

الحاالت االستثنائية قيد قانوني على ممارسة السلطة التنفيذية لسلطة الضبط اإلداري 

االستثنائي؛ وأيضا ما يساهم في بناء دولة القانون؛ بتحقيق الشرط الالزم في قرار الضبط 

 اإلداري بهدف النظام العام بأن يكون مؤقتا أو محدد املّدة.

التنظيم الجديد إلعالن وتقرير الحاالت االستثنائية ملّدة  لذا نوضح في هذا املقال هذا   

معينة ومحددة؛ مبينين أهمية ذلك في مدى قيد السلطة التنفيذية في اتخاذ قرار الضبط 

اإلداري مؤقتا؛ ومبينين مدى تأثير ذلك في حماية الحقوق والحرياتا وبناء دولة قانون في 

 الجزائر.

االستثنائية؛ الضبط اإلداري؛ تحديد مّدة تقرير الحاالت الظروف الكلمات املفتاحية:    

االستثنائية؛ حالة الضرورة امللحة )طوارئ؛ حصار(؛ الحالة االستثنائية؛ تقييد سلطة 

 الضبط اإلداري؛ حماية النظام العام في الظروف االستثنائية.

   

Abstract: 

 The Algerian constitution of 2020 brings a new regulations concerning  

the extraordinary circumstances, of both emergency and siege .As well 

as the exceptional state by determining  for both a limited period of 

time explicitly stipulated in the constitution. So, the administrative 

authority has no discretionary power to fixed such a period as it has 

been regulated in previous constitutions and their amendments. In this 

regard,the  article 97 of the 2020 constitution stiputated that the state of 

emergency or siege are declared for a period of thirty (30) days. Also, 

the  article 98 of the same constitution  stipulted that the exceptional 

state is declared for a period of sixty (60) days. 
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Taking  into consideration that the possibility of extending the period of 

each of both cases with the approval of the parliament.Concerning this 

issue, the constitution did not specify the extension period. Thus, the 

administrative authority  is free to extend the limited period provided 

by the constitution. Hence, the regulation related to the prescribed 

period in the limitation of exceptional cases is considered as a legal 

restriction on the executive authority concernig  the public order . This 

contributes to the implementation of rule and protection of the law. 

In the present article, we discuss this new regulations related to the  

exceptional cases for a limited period of time .We   also stress   the 

importance of such step on restricting  the decision-making of 

administrative authority  and protecting the rights and freedoms as well 

as preserving  law in Algeria 

 مقدمة:    

تنظيما جديدا للحاالت االستثنائية؛ يتعلق  2020جاء في التعديل الدستوري لسنة    

بتحديد املّدة الزمنية إلعالن وإعمال أو اتخاذ القرار اإلداري املتعلق ببعض الحاالت 

االستثنائية؛ أي التنظيم الصريح والجديد للقيد الزمني أو قيد املّدة؛ باعتباره شرطا أساسيا 

في اتخاذ قرار الضبط اإلداري؛ وال سيما وأن هذه الحاالت ترتبط بمجاالت سياسية 

وقانونوية وإدارية وغيرها؛ وتتعلق أيضا بقيد الحقوق والحريات أو الحد من التمتع بها نسبيا 

 أو كليا ملّدة مؤقتة.

عديل ويعتبر هذا التنظيم الجديد ناتج عن نقائص التنظيم الدستوري السابق عن الت   

؛ ومن ثم يمثل هذا التنظيم الجديد دعما وضابطا جدي وعملي في 2020الحاصل في سنة 

الضبط اإلداري االستثنائي بالنسبة للظروف غير العادية )الحاالت االستثنائية(؛ وعليه 

يمثل أيضا قيدا جديدا على السلطة التقديرية املمنوحة للسلطة املخولة بتقرير وإعالن هذه 

 الحاالت.
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وكما يظهر هذا التنظيم بالنسبة للقيد الزمني أو تحديد املّدة الزمنية التي يعلن أو يتخذ    

بشأنها أية حالة استنائية معنية منظمة في الدستور؛ بأنه قيد أو شرط زمني مهم يرتبط ببناء 

دولة القانون؛ وذلك بتقييد إطالق السلطة العامة؛ وضبط السلطة التقديرية املعترف بها 

سلطة املعنية واملخولة بإعالن وتقرير هذه الحاالت؛ ألنه كثيرا ما كانت تطرح مسألة لل

الحقوق والحريات ومنها السياسية بمناسبة تطبيقات تقرير الحاالت االستثنائية؛ ال سيما 

 بعد مطالبات سياسية  1992منها حالة الطوارئ التي أعلنت منذ سنة 
ّ
والتي لم تلغ إال

؛ وبعد استمرار العمل بها ملّدة طويلة وغير 2011مرت نجاحها في سنة وحقوقية والتي أث

 مؤسسة ال قانونيا وال دستوريا وال سياسيا.

وعليه تأكد الشرط أو القيد الزمني في قرار الضبط اإلداري االستثنائي بموجب االستفتاء    

ظروف ؛ أين تم إيجاد حل سليم وعقالني؛ لتأطير ال2020الدستوري ألول نوفمبر 

االستثنائية من جديد؛ ألنها كثيرا ما تمثل مسائل دستورية وقانونية يحتج بها النظام 

السياس ي القائم؛ لتبرير تصرفه وممارساته للسلطة السياسية؛ بعيدا عن املصلحة العليا 

للدولة واملصلحة العامة لألفراد؛ وأيضا ما يهدف إليه بالتضييق السياس ي على املعارضة 

ي تحركاتها في إطار القانون؛ من خالل دور املعارضة السياسية في الكشف عن السياسية ف

 نقائص وسلبيات نظام الحكم القائم.

وكثير اما كان النظام السياس ي يستفيد من تقرير حالة استثنائية معينة؛ ويبقى تقريرها    

من الناحية ملّدة أطول ودون تحديد؛ وتبقى سارية التطبيق والتنفيذ؛ وهذا ما ال يجوز 

؛ (1)القانونية وال من ناحية املمارسة السياسية في الحكم؛ ألن األصل هو بسط النظام العام 

                                                 
ن حيث ارتباطه باألسس واألفكار التي يقوم عليها املجتمع في يعتبر النظام العام في الفقه القانوني؛ وم -(1)

كيانه وبالتأثير في أفراده وكما يساهم في تثبيت أو تغيير تلك األسس واألفكار مفكرو األمة من فقهاء 
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وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة عن طريق سلطاتها العامة؛ وذلك بالعودة إلى الوضع 

العادي للحياة اليومية؛ وليس فرض إعالن أو تقرير ظرف استثنائي غير مؤسس بهدف 

 اج بحماية النظام العام دون وجود مساس بهذا األخير أو احتمال املساس به. االحتج

ولنبين هذا التنظيم وأهميته من الناحية القانونية وحماية الحقوق والحريات؛ وكذا     

اعتبار  شرط املّدة الزمنية املحددة في اتخاذ قرار الضبط اإلداري بأن يكون واجبا؛ وذلك 

اإلداري مؤقتا؛ وليس دائما ومستمرا دون وجود مبرر جدي وقانوني بأن يكون قرار الضبط 

قد يفض ي إلى دائمية الضبط اإلداري؛ مّما يعني وجود مساس دائم ومستمر للنظام العام ال 

 تستطع اإلدارة العامة من بسط النظام العام وحفظه.

الضبط اإلداري في  ما مغزى تنظيم تأقيت قرار وبالتالي يمكننا طرح اإلشكالية التالية:    

؟ وما هي آفاق  2020إعالن وتقرير الحاالت االستثنائية وفقا للتعديل الدستوري لسنة 

 ذلك بالنسبة للحقوق والحريات وفي بناء دولة القانون ؟. 

 ونجيب عن هذه اإلشكالية في مقالنا هذا وفقا الخطة املتبعة التالية:   

 عالن وتقرير الحاالت االستثنائيةاملبحث األول: األساس الدستوري ملّدة إ

 املطلب األول: مّدة إعالن حالتي الضرورة )الطوارئ؛ الحصار(

 ( يوما30الفرع األول: تقرير حالة الضرورة من طوارئ أو حصار ملّدة ثالثون )   

                                                                                                                     
وفالسفة وسياسيين وحكام؛ أنظر: دحان حزام ناصر؛ النظام العام؛ عناصره ومشروعيته ورقابة القضاء 

  .30؛ ص2018قارنة؛ دار الفكر الجامعي؛ اإلسكندرية؛ مصر؛ عليه؛ دراسة م

وكما يعتبر النظام العام بأنه فكرة مرنة ومتطورة؛ تتغير بتغير الزمان واختالف املكان؛ فهو غير محدد  -   

من طرف املشرعين؛ ولكن بالنسبة للقضاء والفقه فقد تباينت تعاريفهم له؛ نظرا للفهم املتباين من حيث 

يق أو بسبب اختالف مجال النظام العام؛ أو توسعه وتضييقه؛ أنظر: دحان حزام ناصر؛ املرجع التطب

 .30نفسه؛ ص
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 الفرع الثاني: إمكانية تمديد مّدة تقرير حالة الضرورة   

 تثنائية املطلب الثاني: مّدة تقرير الحالة االس

 ( يوما60الفرع األول: مّدة تقرير الحالة االستثنائية بستون )   

 الفرع الثاني: إمكانية تمديد مّدة الحالة االستثنائية   

املبحث الثاني: األسباب القانونية في تنظيم شرط املّدة في تقرير وإعالت الحاالت 

 االستثنائية 

 ة عن تحديد املّدة دستوريااملطلب األول: اإلشكاالت القانونية السابق

 الفرع األول: غياب القانون الناظم لحالة الطوارئ والحصار    

 الفرع الثاني: نماذج لحرية السلطة اإلدارية في تقرير مّدة حالة الطوارئ والحصار    

 املطلب الثاني: دور تحديد مّدة تقرير الحاالت االستثنائية في بناء دولة القانون 

 ل: دور تحديد مّدة تقرير الحاالت االستثنائية في بناء وممارسة املؤسساتالفرع األو    

 الفرع الثاني: دور تحديد مّدة تقرير الحاالت االستثنائية في ضمان الحقوق والحريات   

 الخاتمة   

 املبحث األول: األساس الدستوري ملّدة إعالن وتقرير الحاالت االستثنائية   

الحاالت أو الظروف غير العادية؛ تنظيما مستقال  (2) 2020ر نظم دستور أول نوفمب   

"؛ وفي الفصل األول الخاص بمؤسسة رئيس  الحاالت االستثنائيةوواضح جدا بعنوان " 

"؛  تنظيم السلطات والفصل بينهاالجمهورية؛ في الباب الثالث من الدستور  تحت عنوان " 

والتي تتعلق بحالتي الضرورة )حالة  وذلك بتحديد مّدة تقرير بعضا من هذه الحاالت؛

                                                 
 .30/12/2020؛ املؤرخ في 82؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 01/11/2020دستور   -(2)
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؛ ومع اإلشارة إلى أن حالة الحرب الحالة (3)الحصار؛ حالة الطوارئ(؛ والحالة االستثنائية 

الرابعة بعد حالة التعبئة العامة الثالثة؛ ال يمكن تحديد مّدتهما ألنهما متعلقان ببعضهما 

بقة عن حالة الحرب؛ وإن كان من البعض؛ وألن حالة التعبئة العامة تعد مرحلة أولية وسا

 .(4)املمكن اللجوء إليها بالنسبة للحاالت األخرى 

وبالتالي ال يمكن تحديد مّدة حالة الحرب في حالة تقريرها؛ ألنه من غير املعقول واملألوف    

تحديد مّدة هذه الحالة؛ ألن األمر يتعلق بحالة فترتها متعلقة مباشرة بظروف موضوعية 

؛ وأمر الواقع في إطار العالقات الدولية؛ وكما أنه تنتهي هذه الحالة بانتهاء تلك بحتة وخاصة

الظروف؛ على أساس موضوعي وظرفي وليس على أساس زمني معين؛ ومن املمكن معرفة متى 

تعلن حالة الحرب وفقا لقرار اإلعالن؛ ونهايتها بقرار إعالن نهاية الحرب فقط؛ للقول أنه 

 و فترة كذا.دامت الحرب ملّدة أ

وعليه نظم املؤسس الدستوري الحاالت االستثنائية )الظروف غير العادية( في املواد من    

؛ بتخصيص عنوان مستقل وواضح لها على خالف الدساتير 2020[ في دستور 102إلى  97]

؛ وعليه نظم هذا األخير مّدة حالتي 2020والتعديالت الدستورية السابقة عن صدور دستور 

                                                 
ر العادية أو يجب التفرقة بين الحاالت االستثنائية املذكورة حصرا في الدستور؛ والتي تسمى بالظروف غي -(3)

املشروعية االستثنائية؛ والحالة االستثنائية كحالة قائمة بذاتها؛ ألن املؤسس الدستوري ذكر تسمية 

الحالة االستثنائية باعتبارها أحد الحاالت من الحاالت االستثنائية ككل؛ وكان من املمكن ذكر عنوان 

 واضح جدا. الحاالت غير العادية؛ لتفادي أي لبس ال أكثر؛ رغم أن األمر
إجراء رئاس ي يقرره رئيس الجمهورية في حالة تفاقم واتساع يمكن تعريف حالة التعبئة العامة بأنها ]  -(4)

الخطر الذي يؤدي إلى تقرير الحالة االستثنائية؛ أو هي إجراء احتياطي وتدبير مسبق للتحضير لحالة 

الجزائري بين النص والتطبيق؛ أطروحة [؛ أنظر: د. صديق سعوداوي؛ سمو الدستور في التشريع الحرب 

دكتوراه في القانون الدستوري؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة تيزي وزو؛ نوقشت يوم 

 .383؛ ص 05/02/2019
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رة وهما: حالة الحصار وحالة الطوارئ؛ ومّدة الحالة االستثنائية؛ بكل صراحة الضرو 

 ووضوح. 

وباختالف وممايزة بينهما في املّدة املحددة؛ ألن الحالة األولى تتعلق بحالة أمنية وطنية    

وداخلية؛ وتتعلق الحالة الثانية بحالة خارجية على األغلب؛ وهذا ما يظهر من خالل 

 .(5)وأسباب تقرير كل حالة مستقلة عن األخرى وفقا للدستور  مضمون وشروط

 املطلب األول: مّدة إعالن حالتي الضرورة امللحة )الطوارئ؛ والحصار(   

من الدستور في تقرير أحد حالتي الضرورة ) الطوارئ أو الحصار(؛ من  97/1نظمت املادة    

حددة دستوريا؛ وبتحديد عدد األيام خالل النص على اتخاذ قرار الضبط اإلداري للمّدة امل

التي من خاللها يتم تطبيق وتنفيذ هذا القرار؛ وبالتالي يتم تحقيق الشرط الزمني الواجب في 

هذه الحالة؛ بأن يكون قرار الضبط اإلداري مؤقتا وليس مطلقا أو تقديريا؛ وكما  نظمت 

ص على إمكانية تجديدها ملّرة من الدستور إمكانية تمديد هذه املّدة؛ ودن الن 97/2املادة 

 واحدة فقط أو أكثر.

ومع اإلشارة إلى أن مختلف الدساتير األخرى وتعديالتها كانت تنظم إعالن وتقرير هذه    

الحاالت ملّدة محددة؛ من طرف سلطة الضبط اإلداري املعنية بذلك؛ ودون تحديدها 

ور األخير مكانة متميزة مقارنة ؛ ومنه يكون لهذا الدست2020صراحة كما هو اآلن في دستور 

 بالدساتير األخرى.

 

                                                 
أّن حالة الضرورة امللحة؛ ويفهم مجالها الداخلي املتعلق باملساس  2020من دستور  97تنص املادة  -(5)

التي تتضمن مجاالت املساس بالنظام العام  98الحالة االستثنائية طبقا للمادة باألمن العام؛ مقارنة ب

 املؤسسات ونظام عام الدولة.
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 ( يوما30الفرع األول: تقرير حالة الضرورة من طوارئ أو حصار ملّدة ثالثون )   

من الدستور أّن تقرر حالة الضرورة بخصوص إعالن حالة الحصار أو  97/1 نصت املادة   

يقرر رئيس ما؛ وذلك بأنه ] ( يو 30حالة الطوارئ؛ ملّدة زمنية محددة وتقدر بثالثين )

الجمهورية؛ إذا دعت الضرورة امللحة؛ حالة الطوارئ أو الحصار؛ ملّدة أقصاها ثالثون 

( يوما؛ 30[؛ أي لرئيس الجمهورية إعالن هذه الحالة ملّدة ال تفوق الثالثون )( يوما ...30)

ي تعلن من أجلها هذه وكما يمكن إعالنها ملّدة أقل من ذلك؛ ألن املؤسس لم يحدد املّدة الت

ما حدد املّدة 
ّ
الحالة؛ ألن األمر نسبي وتقديري للسلطة املعنية باتخاذ وتقرير هذه الحالة؛ وإن

 القصوى فقط التي ال يمكن تجاوزها. 

ما 30وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية تقريرها ملّدة تقل عن الثالثين )   
ّ
( يوما؛ وبالتالي كل

ما ك
ّ
ّنا أمام ضبط إداري استثنائي معقول ومنطقي وايجابي؛ من خالل كانت املّدة أقل كل

اآلثار التي تنتج في قيد الحقوق والحريات؛ ولكن حينما ترى السلطة املعنية باتخاذ قرار 

الضبط ومن خالل األسباب والواقع والظروف الحقيقية أّن املّدة في أقصاها أنها ال تحقق 

العام؛ مّما يمكنها من تمديدها أو تجديدها بشروط  الهدف املنشود من أجل حماية النظام

 دستورية؛ ووفقا ملقتضايت ذلك.

( يوما فترة كافية وعادية لتنفيذ وتطبيق قرار الضبط اإلداري 30وتعتبر مّدة الثالثين )   

االستثنائي؛ من أجل إعادة حالة النظام العام العادية واملستقرة؛ وذلك باتخاذ اإلجراءات 

املناسبة والالزمة الستباب الوضع؛ خاصة بما توفره الّدولة من وسائل مادية والتدابير 

وبشرية كفيلة بذلك؛ وكما تعتبر هذه املّدة مّدة ال طويلة وال قصيرة؛ وهي مّدة معقولة جدا 

لفرض قيود قانونية؛ وكذا تقييد بعضا من التصرفات في ممارسة الحريات والحقوق 

 املعترف بها لألفراد.
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ما يختار رئيس الجمهورية اتخاذ القرار  املتعلق بتقرير إحدى الحالتين املكونة لحالة وك   

من الدستور تمنح  97/1الضرورة؛ إما حالة الطوارئ أو حالة الحصار؛ وذلك بأن نص املادة 

التقدير لرئيس الجمهورية في إعالن حالة واحدة على أساس االختيار؛ ورغم أّن املؤسس 

يز بين الحالتين؛ إال من حيث التسمية فقط؛ فتحكمهما نفس الشروط الدستوري لم يم

( يوما؛ 30والضوابط في تقريرهما؛ ومنه تعلن وتقرر  أي حالة منهما ملّدة أقصاها ثالثون )

ومن ثم يبقى التمييز بين الحالتين يبقى ملا هو معمول به من تطبيقات لهذين الحالتين؛ من 

 . (6)ا قرار الضبط اإلداري لحالة الحصار أو حالة الطوارئ مضمون واإلجراءات التي ينظمه

وعليه رئيس الجمهورية السلطة العامة العليا في الدولة له أحقية تقرير حالة الضرورة    

امللحة بالنسبة لتقرير حالة الطوارئ أو حالة الحصار؛ ملّدة ال تتجاوز املّدة املحّددة في 

( يوما تكون مّدة 30ملّدة إذا ما رأى أّن مّدة الثالثين )الدستور؛ وكما يمكنه تقليص هذه ا

( أو خمسة 10طويلة وأن مّدة أقصر كفيلة باستتباب الوضع؛ كإعالن الحالة ملّدة عشرة )

( يوما؛ واملهم أن تكون اقل من العدد األقص ى املحدد بثالثين 20( أو عشرون )15عشر  )

 ( يوما. 30)

ية أي حرية تقدير كما كان ممنوحا له من قبل في الوثائق وبالتالي ليس لرئيس الجمهور    

؛ في إعالن أحد حالتي الضرورة من حصار أو طوارئ؛ 2020الدستورية قبل تعديل دستور 

( أشهر بموجب 4؛ فالحالة األولى أعلنت ملّدة أربعة )1989كما كان متاحا له في دستور 

                                                 
يمكن التمييز بين الحالتين من خالل املضامين والتدابير املتخذة في كل حالة معلنة في الجزائر؛ فحالة  -(6)

لى يتم تفويض السلطات وصالحيات املدنية  الحصار تعتبر أشد واقوى من حالة الطوارئ؛ ألن الحالة األو 

 وصالحيات الشرطة لصالح السلطات العسكرية.  
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؛ وتم (8)( شهرا 12ة أعلنت ملّدة اثنا عشر )؛ والحالة الثاني(7) 196-91املرسوم الرئاس ي رقم 

 .(9)تمديدها ألجل غير مسمى 

 الفرع الثاني: إمكانية تمديد مّدة تقرير حالة الضرورة   

 بعد من الدستور أنه ]  97/2نصت املادة    
ّ
ال يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار؛ إال

أي نظم الدستور حالة تمديد مّدة  [؛ موافقة البرملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا

حالتي الضرورة؛ من حالة طوارئ أو حالة حصار؛ ولكن دون تحديد مّدة التمديد؛ ولم ينظم 

الدستور حالة تجديد املّدة ملرة واحدة أو أكثر؛ وبهذا نجد أن تمديد مّدة أحد الحالتين ال 

( يوما؛ وهذا 30ي مّدة الثالثين )يمكن تجاوز املّدة املحددة في تقرير وإعالن أحد الحالتين وه

( يوما في عملية تمديد 30هو األصل بالتقيد بالدستور؛ وبالتالي ال يمكن تجاوز مّدة الثالثين )

 أحد الحالتين؛ كأقص ى تقدير.

"؛ ألن التمديد يعني إضافة أجل أو  التجديد" غير "  التمديدوكما نشير إلى أن مصطلح "    

األصلية بشرط أن تكون أقل من هذه األخيرة؛ في حين التجديد يعني مّدة زمنية أخرى للمّدة 

تجديد نفس املّدة املقررة في الدستور لنفس الحالة؛ في حين بهذا التأطير الدستوري نجد أن 

الدستور يمنح قيدا زمنيا على سلطة رئيس الجمهورية في تقرير أحد حالتي الضرورة؛ ملّدة 

 ة تمديد املّدة األصلية ألجل غير معلوم وغير محدد.معينة ومحددة؛ ولكنه يمنح سلط

                                                 
؛ الذي يتعلق بإعالن حالة الحصار؛ الجريدة 04/06/1991املؤرخ  في  196-91املرسوم الرئاس ي رقم  -(7)

 .12/06/1991؛ املؤرخ في 29الرسمية العدد 
؛ الذي يتعلق بإعالن حالة الطوارئ؛ الجريدة 09/02/1992املؤرخ في  44-92املرسوم الرئاس ي رقم  -(8)

 .09/02/1992؛ املؤرخ في 10الرسمية العدد 
(9)-

؛ الذي يتضمن تمديد مّدة حالة الطوارئ؛ 06/01/1993املؤرخ في  02-93املرسوم التشريعي رقم  

 .07/02/1993؛ املؤرخ في 08الجريدة الرسمية العدد 
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وعليه في بناء دولة القانون ال يمكن تمديد أحد حالتي الضرورة من حصار أو طوارئ لنفس    

املّدة األصلية؛ وإال أصبح تمديد املدة بمثابة تجديد؛ وعليه يكون التمديد كأقص ى تقدير 

أنه يستفاد من عدم تحديد مّدة التمديد ( يوما فقط وال أكثر؛ ثم 29لتسعة وعشرون )

مجال لتوسيع السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية؛ في تمديد مّدة أحد حالتي الضرورة 

امللحة؛ ألجل قد يكون أقل أو أكثر من املّدة األصلية؛ ألن املؤسس الدستوري تجاهل تنظيم 

اسية وبالقياس بتمديد حالة مّدة التمديد؛ ومن املمكن من خالل املمارسة الدستورية والسي

أن يكون التمديد لفترة زمنية غير محددة؛ وهذا ما يعني تجاوز أصول  1992الطوارئ لسنة 

 التعامل مع النصوص الدستورية الناظمة ملثل هذه الحاالت.

وإذا كان لرئيس الجمهورية سلطة تقرير أحد حالتي الضرورة امللحة من طوارئ أو حصار؛    

للمّدة املحددة في الدستور؛ وال يمكن تجاوزها؛ في حين في حالة تمديد املّدة  فإنه يقرر ذلك

الزمنية املقرر في األصل؛ يستوجب منه الدستور قبل تمديد هذه املّدة املوافقة البرملانية على 

ال يمكن تمديد حالة من الدستور بأنه ]  97/2هذا التمديد؛ وهذا ما نصت عليه املادة 

 بعد موافقة البرملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معاالطوارئ أو الح
ّ
 [. صار؛ إال

أي ال بّد من موافقة نواب املجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس األمة املجتمعين معا؛    

؛ ولكن باألغلبية املطلقة أو  باألغلبية البسيطةودون تحديد طبيعة النصاب املقرر سواء 

انية؛ ووفقا للقواعد العامة في املوافقة هذه فإنه يجب يشترط الدستور املوافقة البرمل

ألعضاء البرملان في املوافقة على تمديد املّدة؛ وتكون هذه األغلبية  األغلبية البسيطةتحقيق 

مقارنة باألعضاء املعارضين للتمديد وكذا املمتنعين إن وجدوا؛ وعليه نالحظ مرونة واسعة 

أحد حالتي الضرورة امللحة؛ مما يقترحه رئيس الجمهورية  في املوافقة البرملانية على تمديد
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من فترة أو أجل التمديد؛ ونعتقد أنه على رئيس الجمهورية إقناع ممثلي الشعب في البرملان 

 . (10)بغرفتيه من أجل تمديد مّدة حالة الحصار أو الطوارئ 

 املطلب الثاني: مّدة تقرير الحالة االستثنائية   

دستوري الحالة االستثنائية بهذا االسم من بين الحاالت االستثنائية نظم املؤسس ال   

األخرى؛ من حالتي الضرورة امللحة؛ وحالة التعبئة العامة وحالة الحرب؛ ولم يميزها حتى 

" ضمن  الحاالت االستثنائيةبالتسمية بهذا االسم عن العنوان املذكور في الدستور بـ " 

 منه. 102إلى  97ي املواد من الفصل الخاص برئيس الجمهورية ف

وكما حدد شرط تأقيت الضبط اإلداري بشأنها؛ بأن تقرر ملّدة معينة بخالف الدساتير    

؛ الذي كان واضحا في وضع شرط 2020السابقة وتعديالتها قبل التعديل الدستوري لسنة 

نظم الدستور ميعاد تطبيق وتنفيذ الحالة االستثنائية التي يقررها رئيس الجمهورية؛ وكما 

أيضا كيفيات تمديد مّدة الحالة االستثنائية كما هو الحال بالنسبة لحالة الطوارئ أو 

 من الدستور. 97الحصار بالنسبة لحالة الضرورة امللحة في املادة 

 ( يوما60الفرع األول: مّدة تقرير الحالة االستثنائية بستون )    

ه ] 98/1نصت املادة    
ّ
ر رئيس الجمهورية الحالة االستثنائية إذا كانت يقر  من الدستور أن

البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة 

[؛ وبذلك يكون هذا أول تحديد للمّدة التي يتم تقرير  ( يوما60ترابها ملدة أقصاها ستون )

 ورة امللحة. بشأنها هذه الحالة كما هو األمر بالنسبة لحالتي الضر 

ا كانت الحالة االستثنائية تتعلق بأمور خارجية غالبا متعلقة باملساس بالنظام العام    
ّ
ومل

الوطني املتعلق بمؤسسات الدولة الرسمية والدستورية؛ أو استقاللها أو سالمة ترابها؛ وحتى 

                                                 
ملبررات املوضوعية التي تهدف إلى حماية النظام العام؛ أو إلى القيام بتعزيز أكثر يكون اإلقناع بتقديم ا -(10)

لهذه الحماية؛ أو باستمرار املساس بالنظام العام املسجل في الواقع؛ وكما يكون كذلك أعضاء البرملان على 

  دراية بمدى أهمية تقرير أحد حالتي اتلضرورة امللحة من طوارئ أو حصار.
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اعة أو وإن كان الخطر ناتج عن سبب داخلي ومرتبط بالخارج أو بسبب داخلي كانفصال جم

إقليم عنها وهكذا؛ فإن األمر يتعلق بنظام عام مهم يجب االحتياط له وفرضه على الجميع؛ 

( يوما؛ نظرا 60يستوجب تقرير هذه الحالة االستثنائية ملّدة معقولة في إعالنها ملّدة ستون )

لقيمة الخطر الداهم الذي يوشك أن يصيب العناصر الحيوية املذكورة آنفا في نص املادة 

 من الدستور.  98/1

وبذلك يكون املؤسس منظما ألجل محدد في تطبيق وتنفيذ قرار الضبط اإلداري املعلن؛    

والذي يبدو مّدة أو أجال جديا؛ ألنه كان من املمكن توسيع املّدة نظرا لقيمة وجدية وطبيعة 

ثم مّدة  الخطر  الداهم؛ الذي سيمس بعناصر ال يمكن تجاهلها أو عدم االحتياط لها؛ ومن

( يوما تعتبر مّدة منطقية من الناحية الدستورية؛ وبما أّن الحالة امللحة 60الستون )

( يوما؛ والتي تبدو 30بالنسبة لحالة الطوارئ أو الحصار تستدعي مّدة أقصاها ثالثون )

قيمتها أقل من مضامين الحالة االستثنائية؛ واعتبار هذه الحالة األخيرة من الحاالت 

األشد مقارنة بحالتي الضرورة امللحة؛ فلذا نظم املؤسس ضعف مّدة إعالن حالة القصوى و 

الطوارئ أو حالة الحصار بسبب درجة وخطورة املساس بالنظام العام في تلك العناصر؛ 

 التي ال يمكن التقاعس فيها أو اعتبارها مثل حالتي الطوارئ أو الحصار.

في الدستور تتعلق بالجانب األمني للدولة كنظام عام  وكما تعتبر الحالة االستثنائية املنظمة   

دولة؛ واملرتبط أساسا بأسباب خارجية وبالعالقات الدولية من خالل تنظيم نص دستوري 

يرتبط مباشرة بالحالة االستثنائية؛ اعتبارا من أّن نفس السبب الذي ينبغي في كل من تقرير 

"؛ ففي  الخطر الوشيك الوقوعي يتعلق بـ " الحالة االستثنائية أو تقرير حالة الحرب والذ

إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن بأنه ]  98/1الحالة االستثنائية تنص املادة 

إذا وقع عدوان فعلي على من الدستور بأنه ]  100[؛ وفي حالة الحرب تنص املادة يصيب... 

أو الخطر الذي يوشك أن يصيب أو  [؛ فاألمر سيان بين العدوانالبالد أو يوشك أن يقع ... 

يوشك أن يقع؛ وبالتالي كال من الحالتين مرتبطتان مع بعضهما غالبا؛ وأن الحالة األولى ما هي 

إال بداية أو  مرحلة أولى يمكن أن تتطور إلى الحالة الثانية؛ في اعتقادنا؛ ألن األمر يتعلق 

 بخطر أجنبي أو خارجي؛ أو بعالقته بذلك.
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بر أّن الحالة االستثنائية أقرب من أخطر حالة يمكن إعالنها من طرف رئيس وكما نعت   

الجمهورية؛ وهي حالة الحرب؛ ومن ثم تعتبر في نظرنا أّن الحالة االستثنائية هي إعالن لحالة 

سابقة وضرورية والتي رّبما تتطور إلى حالة إعالن الحرب الدفاعية التي نظمها الدستور في 

؛ ورغم ما يتبين في إعادة تأطير مسألة تعلق الحالة االستثنائية باتفاقيات (11)منه  100املادة 

منه الناظمة للحالة االستثنائية؛  97؛ في املادة (12) 1996الهدنة والسلم من خالل دستور 

؛ (13)منه  57في املادة  2012وما نظمه املجلس الدستوري في نظام قواعد عمله وسيره لسنة 

قيات الهدنة ومعاهدات السلم بالحالة االستثنائية فقط وليس ال بحالة بارتباط وتعلق اتفا

 الحرب وال حالة الضرورة امللحة. 

وفي النظام املحدد لقواعد عمل  2020وإلى غاية دستور  2016وعليه كان بعد دستور    

وسير املجلس الدستوري إعادة صياغة جديدة لهذه املسألة؛ بأن أصبحت اتفاقيات الهدنة 

عاهدات السلم ترتبط بالحاالت الخاصة والتي ال تخرج عن الحالة االستثنائية وحالة وم

                                                 
إذا وقع عدوان فعلي على البالد أو يوشك أن يقع حسبما  أنه ] 2020من دستور  1-100ادة تنص امل -(11)

نصت عليه الترتيبات املالئمة مليثاق األمم املتحدة؛ يعلن رئيس الجمهورية الحرب؛ بعد اجتماع مجلس 

لشعبي الوزراء واالستماع إلى املجلس األعلى لألمن واستشارة رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس ا

 [.الوطني ورئيس املحكمة الدستورية 
املؤرخ  438-96؛ املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  -(12)

املعدل بموجب قانون التعديل  -: 08/12/1996املؤرخ في  76؛ الجريدة الرسمية؛ العدد؛07/12/1996في 

؛ املعدل 14/04/2002، املؤرخ في 25لجريدة الرسمية؛ العدد ؛ ا10/04/2002املؤرخ في  03-02رقم 

املؤرخ في  63؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 15/11/2008املؤرخ في  08/19بموجب قانون التعديل رقم 

؛ 14؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 06/03/2016املؤرخ في  01-16املعدل بموجب القانون رقم ؛ 16/11/2008

  .07/03/2016املؤرخ في 
عنما يستشار املجلس  من النظام املحدد لقواعد عمل وسير املجلس الدستوري بأنه ] 57تنص املادة  -(13)

[؛ النظام املحدد ( يجتمع ويبدي رأيه فورا 1996)دستور  97و 93م املادتين الدستوري في إطار أحكا

 .03/05/2012رخ في ؛ املؤ 26؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 2012لقواعد عمل املجلس الدستوري لسنة 
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من  102الحرب؛ وذلك بالترتيب الذي وردت فيه املادة املتعلقة بهذه االتفاقيات طبقا للمادة 

 بعد حالة الحرب مباشرة. 2020دستور 

طبقا للمادة  2016لسنة  وبذلك تدارك املجلس الدستوري في النظام املحدد لقواعد عمله   

منه  83طبقا للمادة  2019؛ وفي نظامه لسنة (14)منه في الباب الرابع من هذا النظام  74

استشارة املجلس الدستوري في الحاالت الواردة ضمن الباب الخامس تحت عنوان " 

 ؛ أّن اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم تتعلق بحاالت خاصة. (15)"  الخاصة

قام املجلس الدستوري بإعادة صياغة االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة بالهدنة  وبالتالي   

ودون تحديد؛ وبقراءة لتأطير الحاالت االستثنائية  (16)والسلم بأنها تتعلق بالحاالت الخاصة 

نجدها تتعلق بالحالة االستثنائية وحالة الحرب معا؛ بما أن النظام العام املراد حفظه 

خطر الوشيك الوقوع؛ وتلك العناصر التي من املكمن أن تكون قابلة وضمانه يتعلق بال

 للتهديد للبالد الجزائرية؛ والتي تشمل مؤسساتها واستقاللها؛ وسالمة ترابها.

( يوما املقررة والتي من أجلها تقرر الحالة االستثنائية؛ قد تكون 60وعليه املّدة الستون )   

ة الضرورية واملالئمة من أجل املحافظة على استقالل كفيلة باتخاذ اإلجراءات االستثنائي

األمة واملؤسسات الدستورية في الجمهورية؛ وإن كانت الحالة االستثنائية كما قلنا تتعلق 

بأسباب خارجية؛ فهي كذلك؛ بما أنه ترتبط بابرام اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتي 

الخارجية؛ ومن ثم من املمكن أن يتم رفع الحالة  تبرم في إطار العالقات الدولية أو العالقات

                                                 
املؤرخ في  ؛29؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 2016النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري لسنة  -(14)

03/05/2016. 
املؤرخ في  ؛42؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 2019النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري لسنة  -(15)

12/05/2019. 
املجلس الدستوري آراءه االستشارية ومنها  اصة هو الحاالت التي يبدي بشأنهاملقصود بالحاالت الخا -(16)

حالة الشغور؛ وتمديد العهدة البرملانية؛ وتطبيق الحاالت غير العادية في حالة الشغور ملنصب رئيس 

لم يوضح من جديد أي حالة استثنائية أو املجلس الدستوري  ومنه؛ من طرف رئيس الدولة الجمهورية

  .2020من دستور  102وهي املادة  2016من دستور  111طبقا للمادة  رتبط به هذه االتفاقياتخاصة ت
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أي  2020من الدستور لسنة  102االستثنائية نتيجة إبرام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

 اتفاقية هدنة أو معاهدة سلم.

 الفرع الثاني: إمكانية تمديد مّدة الحالة االستثنائية    

الجمهورية تمديد الحالة االستثنائية إمكانية لرئيس  2020من دستور  98/5نصت املادة    

ودون تحديد أيام التمديد؛ وبالتالي يمكن له تمديدها ملّدة أقل من نفس املّدة التي أعلنت من 

( يوما املقررة لإلعالن األصلي لها؛ ومن ثم يقال 60أجلها أو تمدد إلى مّدة أطول من الستون )

ر بمناسبة إمكانية تمديد مّدة حالة الطوارئ بشأن مّدة تمديد الحالة االستثنائية نفس ما أثي

أو الحصار في حالة الضرورة امللحة؛ من حيث فكرة التجديد والسلطة التقديرية في تمديد 

 هذه املّدة بأقل أو أكثر من املّدة األصلية.

وعليه تختلف إجراءات تمديد مّدة الحالة االستثنائية بش يء بسيط يتعلق بنصاب     

اني في املوافقة البرملانية على تمديد مّدة الحالة االستثنائية املعلنة؛ وذلك التصويت البرمل

ال يمكن تمديد مّدة الحالة االستثنائية إال بعد أنه ]  2020من دستور  98/5بنص املادة 

[؛ وبالتالي لال نجد اختالف كبير في  موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرملان املجتمعتين معا

ة حالة الضرورة امللحة بالنسبة لحالة الطوارئ أو الحصار والحالة شروط تمديد مّد 

االستثنائية؛ ما عدا ما يتعلق بشرط نصاب املوافقة البرملانية ملمثلي الشعب بالنسبة 

 لغرفتيه من املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة باجتماعهم معا.

لحالتين؛ ففي الحالة األولى بالنسبة وبالتالي ما الفرق بين نصاب املوافقة البرملانية بين ا   

لحالة الضرورة امللحة في تمديد الحالة املعلنة يشترط الدستور املوافقة البرملانية فقط؛ 

من الدستور؛ في حين بالنسبة للحالة االستثنائية يشترط موافقة أغلبية  97/2طبقا للمادة 

برملان الذين يجب حضورهم أعضاء البرملان؛   وبالتالي تثار هنا مسألة عدد أعضاء ال

االجتماع؛ وكما نالحظ أنه في كال الحالتين تجب املوافقة البرملانية باألغلبية البسيطة في 

 مقابل الرافضين للتمديد وللممتنعين عن التصويت؛ وبذلك تتحقق املوافقة البرملانية. 
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دد؛ فعلى األقل يكون وفي رأينا كان ال بد من تحديد املوافقة البرملانية بنصاب تصويت مش   

للبرملان دورا جديا وفعاال في تقرير  تمديد املّدة التي تم إعالنها ألحد الحاالت االستثنائية هذه 

ا يتعلق األمر بحماية النظام العام؛ ومدى تعلق ذلك بممارسة الحقوق والحريات والتمتع 
ّ
؛ مل

الحالة املعنية والدخول في ظروف بها؛ وكذا الرجوع إلى الحالة االعتيادية قبل تقرير وإعالن 

 خاصة واستثنائية. 

وبالتالي لو كان املؤسس أكثر صرامة في عملية تمديد املّدة املعلنة في تقرير الظرف    

االستثنائي؛ بتحديد أيامها؛ والتي ال يجب أن تفوق املّدة األصلية؛ وكذا وجوب مشاركة 

صلية؛ بموافقة برملانية حقيقية تفوق على األقل البرملان في تحديد املّدة املمّددة للمّدة األ 

 األغلبية املطلقة لكل نواب الشعب في البرملان بغرفتيه املجتمعتين معا.

املبحث الثاني: األسباب القانونية في تنظيم شرط املّدة في تقرير وإعالن    

 الحاالت االستثنائية 

ء دولة القانون والتي يجب أن تتجسد تبدو مجموعة من األسباب القانونية ذات الصلة ببنا   

؛ من خالل إعادة النظر في مسائل دستورية مرتبطة بتصرفات السلطة 2020وفقا لدستور 

؛ وخصوصا تلك املسائل املثارة منذ بداية 2020الحاكمة من قبل التعديل الدستوري لسنة 

في مجال  ؛ كدستور ديمقراطي أول للدولة للجزائرية؛ وذلك1989تطبيق آفاق دستور 

الظروف االستثنائية؛ ومنها ما تم إعالنه وتقريره لحالة الحصار وحالة الطوارئ؛ باعتبارهما 

حالتين تم تفعيلهما واقعيا بمناسبة األزمة السياسية والدستورية التي عاشتها الجزائر؛ لكل 

 ؛ أين2011؛ والذي بقي العمل بحالة الطوارئ إلى غاية سنة 1992وسنة  1991من سنة 

 حاولت الدولة القيام ببعض اإلصالحات القانونية والسياسية بإلغاء هذه الحالة.

ومن ثم تظهر األسباب الوجيهة املتعلقة بإعادة النظر في تأطير مسألة الظروف    

االستثنائية؛ وذلك بتحديد مّدة كل من حالتي الضرورة امللحة )طوارئ وحصار( والحالة 

ير كل منهما؛ للمّدة املقررة في الدستور؛ والتي لم يسبق تحديد أي االستثنائية في إعالن أو تقر 

 . 2020مّدة لهما في إعالنهما قبل صدور دستور 
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ونظرا إلعالن حالتي الضرورة من حصار وطوارئ؛ والتي أثيرت بشأنهما اختالالت سياسية    

بة؛ ووفقا لتقديراتها بسبب إطالق السلطة التنفيذية لحريتها في تحديد املّدة التي تراها مناس

السياسية؛ مهما كانت؛ أكانت جدية تهدف إلى حماية النظام العام؛ أم غير جدية تهدف إلى 

تحقيق أهداف سياسية مستقبلية للنظام السياس ي القائم؛ لتأطير مستقبله السياس ي؛ 

وبعيدا عن حقائق قانونية ودستورية كان يجب تطبيقها وتجسيدها؛ وكذا محاولة تقييد 

قوق وحريات املعارضة السياسية والتضييق على األفراد في التمتع بحقوقهم وحرياتهم ح

أكثر جدية في تنظيم شرط املّدة الزمنية التي  2020خصوصا منها السياسية؛ لذا كان دستور 

تعلن من أجلها أحد الحاالت االستثنائية املعنية؛ من أجل تحقيق الشرط األساس ي في إعمال 

أن يكون داري بهدف حماية النظام العام؛ من خالل الشرط املتمثل في: سلطة الضبط اإل 

 الضبط اإلداري مؤقتا أو محدد املّدة.

 املطلب األول: اإلشكاالت القانونية السابقة عن تحديد املّدة دستوريا   

هناك أسباب تتمثل في تلك اإلشكاالت القانونية والدستورية؛ التي لم تصل إلى تأطير   

الظروف االستثنائية في مجال تحديد املّدة املقرر لها في إعالنها أو تقريرها؛ وثم أن مسألة 

هناك تطبيقات للحاالت االستثنائية؛ ومنها إعالن حالتي الضرورة امللحة في الجزائر بعد 

؛ الذي طبق آفاق الديمقراطية املتمثلة في التعددية السياسية 1989عملية تجسيد دستور 

موعم من الحقوق والحريات؛ التي لم تكن قائمة قبل وضع هذا الدستور؛ واالعتراف بمج

 وكذا تنظيم مبدأ الفصل بين السلطات العامة الثالث في الدولة.

والتعديالت الالحقة عليه لم يتم معالجة مسألة تحديد مّدة  1989ثم أن دستور لسنة    

عتبر تعديال من الناحية ؛ وإن كان ي2020هذه الحاالت إال بعد وضع  ووصدور دستور 

القانونية؛ وكما أنه لم يتم إصدار القانون املتعلق بتنظيم حالة الحصار وحالة الطوارئ؛ 

إلى غاية  1992وهذا ما يعتبر مخالفة دستورية؛ وخاصة ببقاء تقرير حالة الطوارئ منذ سنة 

لتي الضرورة الذي أصبح ينظم حا 1996أين تم إلغائها؛ وكذا رغم وجود دستور  2011سنة 

بموجب قانون عضوي ولم يصدر لحد الساعة؛ ومن ثم كانت حالة الطوارئ املعلنة سابقا 

؛ والذي نتج عنه تعديل دستوري بموجب 1989غير دستورية؛ ألنها جاءت في ظل دستور 
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االستفتاء الشعبي وبقيت الحالة معلنة؛ رغم هذا التعديل الدستوري الجديد؛ ورغم هذا 

يم حالتي الضرورة امللحة فإنه لم يصدر القانون العضوي املتعلق بتنظيم التطور في تنظ

؛ وحتى لحد العمل 1996حالتيها من حصار وطوارئ؛ بعد صدور التعديل الدستوري لسنة 

 الساري التطبيق.  2020بدستور 

 الفرع األول: غياب القانون الناظم لحالتي الطوارئ والحصار    

والذي يوصف بأنه دستورا  1989ل للدولة الجزائرية سنة منذ صدور الدستور األو    

ديمقراطيا؛ ألنه جاء ببعض ركائز الديمقراطية؛ والتي تشمل كل من مبدأ الفصل بين 

السلطات؛ ومبدأ التعددية الحزبية والسياسية؛ وكذا االعتراف بجملة من الحقوق 

حاالت االستثنائية املعنية والحريات؛ ولكن رغم أنه لم يحدد هذا الدستور مّدة إعالن ال

والواجب فيها تحديد املّدة التي تعلن من أجلها؛ وإنما ترك تقدير ذلك للسلطة املعنية 

بتقريرها وهي رئيس الجمهورية؛ والذي يعلنها ملّدة معينة ودون تحديد هذه املّدة صراحة؛ 

امللحة؛ حالة  يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورةمنه بأنه ]  86وذلك طبقا للمادة 

 [. الطوارئ أو الحصار؛ ملّدة معينة ... 

ولم ينص هذا الدستور على أن يتم تنظيم هذه الحالة بموجب القانون؛ وبالتالي ال يمكن    

للبرملان التدخل دستوريا في تحديد ذلك؛ ألن األمر مطلق لرئيس الجمهورية في تحديد تلك 

الشعبي الوطني باعتبار املجلس الوحيد الذي يتكون املّدة؛ ولكن للبرملان ممثال في املجلس 

ال بأنه ]  1989من دستور  86/2منه؛ حق املوافقة على تمديد املّدة فقط؛ طبقا للمادة 

 [. يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ؛ إال بعد موافقة املجلس الشعبي الوطني

وإلى  1996الدستوري بعد سنة  ولكن في ظل التعديل الدستوري كما هو الحال في التعديل   

؛ أصبح تنظيم حالة الضرورة امللحة بالنسبة لحالة الطوارئ أو الحصار 2020غاية دستور 

بموجب قانون عضوي؛ وهذا ما يمثل تطورا دستوريا في تأطير الحالة االستثنائية وغير 

قبل وضع دستور  العادية هذه؛ نظرا لنتائج األزمة الدستورية والسياسية التي عاشتها الدولة

مهما من  2020وإلى غاية دستور  1996؛ وعليه يصبح هذه التنظيم الجديد منذ سنة 1996
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الناحية القانونية؛ ألن البرملان له حق التدخل طبقا للدستور من أجل تنظيم هذه الحالة؛ 

؛ وذلك أنه ] 2020من دستور  97/3وذلك بسن قانون عضوي كفيل بتطبيق وتفسير املادة 

 .(17)[ د قانون عضوي تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار يحد

والتعديالت الدستورية الالحقة له وإلى غاية  1996ورغم صدور التعديل الدستوري لسنة    

؛ فإنه لم يصدر القانون العضوي املتعلق بتنظيم حالة الحصار وحالة 2020وضع دستور 

قررة لهما؛ وكذا لم يحدث لحد تطبيق الطوارئ؛ الذي كان من املمكن أن ينظم املّدة امل

الساري املفعول صدور هذا القانون العضوي املتعلق بتنظيم حالتي الضرورة  2020دستور 

 امللحة؛ ولذا تعتبر املنظومة الدستورية والقانونية غير مكتملة.

وبالتالي على األقل هذا القانون الذي يختص به البرملان قد يكون أكثر صرامة طبقا    

لدستور في تنظيم حسن لتقييد الحقوق والحريات املخاطبة ضمن قرار الضبط اإلداري ل

االستثنائي؛ في كل من حالة الطوارئ أو الحصار؛ ومن ثم يصبح للبرملان دورا في تقييد 

السلطة التنفيذية بموجب القانون العضوي املعني؛ حتى وإن كان رئيس الجمهورية مستقال 

الحاالت عن البرملان؛ فإن الدستور يلزمه بتطبيق القانون العضوي  في تقرير أو إعالن هذه

املعني بتنظيم هذه املسألة؛ ومن ثم يصبح الضبط اإلداري الذي يختص به رئيس الجمهورية 

يكون مؤسسا طبقا للدستور وطبقا للقانون الذي يختص به املشرع؛ حتى وإن كان رئيس 

ضوي؛ فإن البرملان له دورا فيما بعد يتعلق الجمهورية له إمكانية التشريع بقانون ع

باملوافقة عليه أو رفضه؛ وبالتالي تظهر مدى دور ممثلي الشعب برملانيا في غرفتي البرملان في 

حماية وضمان الحقوق والحريات؛ وكذا مشاركة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في 

 أو الحصار. تنظيم حالة الضرورة امللحة من إعالن لحالة الطوارئ 

وعليه نالحظ مدى عدم دستورية أو قانونية إعالن حالة الطوارئ التي تم تمديدها وبقيت    

؛ بما أنه لم تكن الحالة منظمة بموجب قانون عضوي؛ 1996مستمرة بعد صدور دستور 

                                                 
يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب أنه ]  1996من دستور سنة  92تنص املادة  -(17)

 .2016من دستور  106[؛ وهو نفسه نص املادة قانون عضوي 
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وثم لم يكن هناك برملانا منتخبا يقرر تمديد هذه الحالة؛ ويزيد األمر تعقيدا في بقاء إحجام 

كل من البرملان ورئيس الجمهورية في تحاش ي تنظيم كل من حالة الطوارئء وحاللة الحصار 

لحد اآلن بموجب قانون عضوي؛ ألن األمر  مهم في العالقات القائمة بين السلطة الحاكمة 

واملحكومين؛ وكذا بالنظر إلى الظروف السياسية السائدة في الدولة؛ وإن كان يظهر نسبيا في 

يم كل حالة من طرف رئيس الجمهورية في تقرير أية حالة؛ وفقا للشروط معالجة تنظ

والقيود الدستورية؛ فإن للبرملان حقا وواجبا دستوريا في آن واحد ملعالجة مضامين إعالن 

كل حالة؛ ألن كل من حالة الطوارئ وحالة الحصار تختلفان من حيث التطبيق والتجسيد 

على  1992وسنة  1991ي أعلنت بشأنهما كل حالة في سنة الواقعي؛ بالنظر إلى املضامين الت

 التوالي.

وعلى األقل أن تكون هناك رقابة برملانية على أعمال الضبط اإلداري االستثنائي في مضمون    

تقييد الحقوق والحريات؛ وكذا مدى جدية إعالن أية حالة ضرورة ملحة؛ وخصوصا 

ملانية؛ فعلى األقل يكون هناك عملية وقف بين بالنسبة ملدى تمديد املّدة باملوافقة البر 

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ ألنه كثيرا ما كانت حالة الطوارئ وحتى حالة 

الحصار مستهدفة الحقوق والحريات الخاصة واملعترف بها للمعارضة السياسية؛ وكذا 

السلطات املعنية بالتعامل  تقييد بعضا من الحقوق والحريات التي يتمتع بها املواطنين؛ وكذا

 في تسيير الضبط اإلداري االستثنائي وتنفيذه.

ولو يحتمل اللجوء إلى حالة تقرير أحد الحالتين من طوارئ أو حصار حاليا؛ فنكون في    

عضوي ينظم كال من الحالتين؛ ومن ثم يكون  وضعية غير دستورية؛ النعدام صدور قانون 

التقدير الواسع لرئيس الجمهورية في تنظيم مضامين وتقييد الحقوق والحريات األساسية في 

مواجهة املعارضة السياسية أو املواطنين املخاطبين بالضبط اإلداري االستثنائي؛ فقد تلجأ 

ياسية وليست أمنية تتعلق بحماية السلطة التنفيذية ملبرر تقرير أحد الحالتين ألهداف س

النظام العام؛ ولكي نتفادى اتهام كل من يطالب بحقوقه وحرياته بأنه يمثل خطرا على 

 النظام العام في الدولة دون أّي مبرر.
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؛ ملبررات غير جدية 2011وتلغى في سنة  1992فال يعقل مثال إعالن حالة طوارئ منذ سنة    

خاللها؛ وثم لم يتم التقيد بالدستور بتنظيم  1996ستور وغير قانونية؛ ألنه تم وضع د

الحالة بموجب قانون عضوي؛ ثم يتم اللجوء إلى وضع ميثاق السلم واملصالحة الوطنية؛ 

وتنفيذه نتيجة االستفتاء الشعبي عليه؛ وتبقى حالة استثنائية قائمة في ظل املعطيات 

على ميثاق السلم واملصالحة الوطنية  الدستورية والقانونية القائمة؛ ألن حتى االستفتاء

 أحد الوسائل الشعبية البديلة والقادرة على حماية النظام العام في ظروف استثننائية.

فكما تكون الدولة مسؤولة عن أمن األشخاص واملمتلكات؛ واملؤسسات الدستورية؛ ومن     

لقاعدة العامة بفرض واجبها حماية وحفظ النظام العام؛ فلها أيضا إمكانية الخروج عن ا

استثناءات بحكم امتيازات السلطة العامة املمنوحة لها إلبقاء أو إعالن حاالت استثنائية 

غايتها تحقيق مصالح سياسية وضيقة؛ على حساب مصلحة املواطنين واملعارضة السياسية 

 في حقوقهما وحرياتهما؛ في ظل أوضاع استثنائية غير وجيهة عمليا.

أن الحالة االستثنائية من املمكن أن تنظم بشأنها مواضيع ومضامين ذات  وكما نشير إلى   

صلة بالحقوق والحريات؛ بموجب أمر تشريعي يختص به رئيس الجمهورية مستقال عن 

البرملان؛ ألن األمر يفوق حالتي الضرورة من طوارئ وحصار؛ وهذا ما قد يتشابه وتنظيم 

من الدستور؛ ألن الدستور منح  97/3لمادة هذين الحالتين بموجب قانون عضوي طبقا ل

يمكن رئيس منه؛ بأنه ]  142/5رئيس الجمهورية سلطة التشريع بموجب أمر طبقا للمادة 

 [. من الدستور  98الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية املذكورة في املادة 

يس الجمهورية يعرض ما اتخذه وعليه ال يمكن للبرملان التدخل في ذلك؛ ودليل ذلك أن رئ   

من تشريع بأوامر وما اتخذه من قرارات وأعمال على املحكمة الدستورية فيما بعد؛ لتبدي 

؛ 2020رأيها فيها؛ ومنها األوامر التشريعية ذات الصلة بالحالة االستثنائية؛ بموجب دستور 

الستثننائية في عملية الذي تتضح فيه مكانة رئيس الجمهورية مقارنة بالبرملان في الحالة ا

 التشريع لهذه الحالة. 
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؛ أن األمر التشريعي الذي يسنه 2020وكما رأى املجلس الدستوري قبل صدور دستور    

فيما بعد؛ ألن املؤسس ميز بين رئيس الجمهورية ال يمكن للبرملان املوافقة عليه أو رفضه 

عليه؛ ومنها هذه الحالة طبقا للمادة األوامر التي تعرض على البرملان واألوامر التي ال تعرض 

بصدد  (18) 21/02/1999املؤرخ في  99-08رقم من الدستور؛ وهذا بمناسبة الرأي  142

ه ]  02-99مراقبة مطابق القانون العضوي رقم 
ّ
 املؤسس الدستوري للدستور أن

ّ
واعتبارا أن

لألوامر من الدستور ( 2020دستور  142) 124من املادة  3؛2؛1حين خصص الفقرات 

التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي 

من  (2020من دستور  142)الفقرة الخامسة من املادة  البرملان؛ وخصص الفقرة الرابعة

ه 
ّ
نفس املادة لألوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة االستثنائية؛ فإن

ذلك التمييز بين األوامر التي تعرض على كل غرفة من البرملان واألوامر يهدف من وراء 

 .[ املستثناة من ذلك

وعليه فتخضع األوامر التي تتخذ في الحالة االستثنائية إلى شروط أقوى مّما هي معروفة    

بالنسبة لألوامر التشريعية األخرى؛ ألن األمر يتعلق بحالة استثنائية وغير معتادة؛ وعليه 

ألنه يمكن لرئيس  ؛تكون هذه األوامر أقوى وأعلى درجة القوانين العادية والعضوية

من الدستور؛  142و 107الجمهورية أن يتخذ أي إجراء ومنها التشريع بأوامر طبقا للمادة 

بما أّنها تتخذ  بصورة عادية واستثناء؛؛ هذه القوانينتطبيق ملثل يمكن الحالة  هونتيجة هذ

الدستور ينظم نالحظ أن ؛ ومن ثم الدستور  الشروط والحاالت التي نظمهاوفقا للقواعد و 

  .(19) للمشروعية العادية واملشروعية االستثنائية

 

                                                 
املحدد  02-99يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم  21/02/1999املؤرخ في  08/99رأي رقم  -(18)

لتنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

 .09/03/1999املؤرخ في  15للّدستور؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 
  .213صمرجع سابق؛ جزائر بين النص والتطبيق؛ نقال عن: د. صديق سعوداوي؛ سمو الدستور في ال -(19)
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 الفرع الثاني: نماذج لحرية السلطة اإلدارية في تقرير مّدة حالة الطوارئ والحصار    

ها تقرير وإعالن حالة هناك نماذجا لتطبيق املّدة في إعالن الحاالت االستثنائية؛ ومن   

الحصار وحالة الطوارئ في الجزائر؛ ولكن في غير املّدة التي تم تحديدها في ظل دستور 

؛ بأن 2016ودستور  1996؛ وما يتطابق ودستور 1989؛ بل ما كان منظما في دستور 2020

يث املّدة هي من تقدير  السلطة املخولة بإعالن هذين الحالتين وهي رئيس الجمهورية؛ بح

 نبين كل من مّدة حالة الحصار ومّدة حالة الطوارئ وكذا عملية تمديد هذه األخيرة.

؛ 04/06/1991 املؤرخ في 196-91فتم إعالن حالة الحصار  بموجب املرسوم الرئاس ي رقم    

على  1991يونيو سنة  5تقرر حالة الحصار ابتداء من يوم بأنه ]  في املادة األولى منه؛

 86وذلك طبقا لنص املادة  [؛ ملّدة أربعة أشهر؛ عبر كامل التراب الوطنيالساعة الصفر؛ 

( أشهر؛ هي مّدة طويلة مقارنة باملّدة 4؛ وعليه هذه املّدة املحددة بأربعة )1989من دستور 

؛ أعطى سلطة تقديرية لرئيس 1989؛ ألن املؤسس الدستوري لسنة 2020املحدد في دستور 

الواجبة وفقا لقرار الضبط اإلداري االستثنائي من أجل حفظ  الجمهورية في تحديد املّدة

 النظام العام واستتباب األمن.

كانت مؤقتة وتحقق أحد شروط  196-91ومع ذلك هذه املّدة ووفقا للمرسوم الرئاس ي رقم    

اتخاذ قرار الضبط اإلداري؛ وحتى أن الدستور ينص صراحة على واجب تحديد املّدة في قرار 

من هذا املرسوم بأنه  1/2داري؛ من طرف السلطة املعنية؛ وبحيث نظمت املادة الضبط اإل 

غير أنه يمكن يمكن رفع حالة الحصار قبل نهاية املّدة في حال استتباب الوضع؛ وذلك بأنه ] 

[؛ وهذا ما يعني وجود إرادة آنذاك بالرجوع إلى العمل العادي  رفعها بمجرد استتباب الوضع

ة العامة؛ بالرجوع الظروف العادية؛ إذا ما تم تحقيق الهدف الذي أعلنت في ممارسة السلط

 من أجله هذه الحالة. 

وكما ال يمكن اإلبقاء على العمل بالظروف االستثنائية في ظل قيام الدولة املسؤولة عن    

استتباب الوضع بنجاح؛ ومن ثم ال يستدعي األمر  البقاء على الوضع االستثنائي إلى غاية 

( أشهر؛ أو التحجج بنهاية املّدة ألن إجراء تقرير حالة الحصار 4تهاء املّدة؛ املحددة بأربعة )ان
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صحيح من الناحية القانونية؛ وهذا ما لم يكن بمناسبة حالة الطوارئ التي تم العمل بها 

 فيما بعد ألطول مّدة غير مؤسسة قانونا.

( أشهر وقبل تاريخها املحدد؛ 4حددة بأربعة )وعليه تم رفع حالة الحصار قبل نهاية املّدة امل   

وهذا ما يعد تجربة عملية حقيقية؛ تساهم في رفع القيود الواردة على ممارسة الحقوق 

والحريات املعترف بها للمواطنين؛ وتم رفع حالة الحصار قبل نهاية مّدتها بموجب املرسوم 

حالة الحصار؛ وذلك طبقا املتضمن رفع  22/09/1991املؤرخ في  336-91الرئاس ي رقم 

 196-91ترفع حالة الحصار املقررة بموجب املرسوم الرئاس ي رقم للمادة األولى منه بأنه ] 

على  1991سبتمبر سنة  29املذكور أعاله؛ ابتداء من  1991يونيو سنة  4املؤرخ في 

 .(20) 04/10/1991[؛ واملقرر انتهائها طبقا للمّدة املعلنة أصال في  الساعة الصفر

املؤرخ في  44-91وبالنسبة لحالة الطوارئ فإنه تم تقريرها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم    

( شهرا؛ وذلك طبقا للمادة األولى في فقرتها األولى منه؛ 12؛ ملّدة اثني عشر )09/02/1992

( عشرا على امتداد كامل التراب 12تعلن حالة الطوارئ م}ة اثني عشر )وذلك بأنه ] 

؛ وعليه نالحظ (21)[  1992فبراير سنة  9املواق  1412شعبان عام  5داء من الوطني ابت

مدى وجود حرية وتقدير واسع للسلطة املعنية بإعالن هذه الحالة؛ ما دام الدستور لسنة 

 لم ينص صراحة على املّدة الواجبة التي تعلن من أجلها الحالة االستثنائية هذه. 1989

( شهرا كاملة؛ ورغم النص في هذا املرسوم على 12اثني عشر ) وبالتالي تم إعالنها ملّدة   

منه؛ وهذا بخالف مّدة حالة الحصار  1/2إمكانية رفعها قبل نهاية هذه املّدة طبقا للمادة 

؛ وبالتالي نالحظ مدى 196-91( اشهر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 4التي أعلنت ملّدة أربعة )

                                                 
املتضمن رفع حالة الحصار؛ االجريدة الرسمية  22/09/1991املؤرخ في  336-91املرسوم الرئاس ي رقم  -(20)

 .225/09/1991املؤرخ في  44العدد 
تهديدات التي تم إعالن حالة الطوارئ ألسباب تتعلق باستمرار املساس املستمر بالنظام العام؛ وكذا لل -(21)

من املرسوم  2تستهدف مؤسات الدولة؛ وللمساس الخطير بأن املواطنين والسلم املدني طبقا للمادة 

 .44-29الرئاس ي رقم 
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بشرط املوافقة البرملانية على  1989عديلها طبقا لدستور طول املّدة؛ مع مالحظة إمكانية ت

ذلك التمديد؛ وعليه لم تلغ حالة الطوارئ بمرور ونهاية كل املّدة املعلنة في هذا املرسوم؛ بل 

تم تمديد حالة الطوارئ ملّدة غير محدد ومطلقا؛ ودون تحديد حتى عدد السنين التي يتم 

املؤرخ في  02-93وذلك بموجب املرسوم التشريعي رقم  العمل بها في هذا الضبط االستثنائي؛

06/01/1993. 

طبقا  02-93بحيث تم تمديد حالة الطوارئ طبقا للمادة األولى من املرسوم التشريعي رقم    

املؤرخ  44-92تمدد حالة الطوارئ املعلنة في املرسوم الرئاس ي رقم للمادة األولى منه بأنه ] 

[؛ من طرف رئيس املجلس  ؛ املذكور أعاله1992فبراير  9افق املو  1412شعبان عام  5في 

األعلى للدولة ؛ بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية؛ وتأسيس مؤسسات دستورية 

 .(22)جديدية للمرحلة االستثنائية 

وبالتالي كان لهذا التمديد وغير املحدد ألي مّدة؛ بمثابة مخالفة دستورية ألن األصل في    

يد املّدة التي تعلن من أجلها هذه الحالة؛ وبالتالي لم يتحقق شرط أن يكون الدستور في تحد

الضبط االستثنائي مؤقتا؛ وكما أنه لم يتم النص على إمكانية رفه هذه الحالة بمناسبة 

 استببا الوضع أو بمناسبة انتهاء ظروف إعالنها.

 01-11موجب األمر رقم ؛ بأن ألغيت ب2011وكما بقيت هذه الحالة معلنة إلى غاية سنة    

( 11؛  ملا يفوق إحدى عشر )(23)؛ الذي يتضمن رفع حالة الطوارئ 23/02/2011املؤرخ في 

( سنين 10؛ أو ما يقارب عشرة )19/02/2011إلى يوم  09/02/1992سنة كاملة؛ من يوم 

حالة  مّدة تمديدالحالة لهذه الحالة فقط؛ ونالحظ أّن املّدة الحقيقية التي أعلنت من أجلها

 02-93( شهرا؛ وصدر املرسوم التشريعي رقم 12الطوارئ لم تنته؛ واملحددة باثني عشر )

                                                 
؛ الذي يتتضمن إقامة املجلس األعلى للدولة؛ 12/01/1992إعالن املجلس األعلى لألمن املؤرخ في  -(22)

 . 15/01/1992؛ املؤرخ في 03الجريدة الرسمية العدد 
ح الدي يتضمن رفع حالة الطوارئ؛ الجريدة الرسمية العدد 23/02/2011املؤرخ في  01-11األمر رقم  -(23)

 .13/02/2011؛ املؤرخ في 12
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( أيام؛ تحتسب 3( وثالثة )1القاض ي بتمديد املّدة قبل نهايتها؛ وذلك ببقاء مّدة شهر واحد )

 ؛ كيوم انتهاء املّدة األصلية. 09/02/1993إلى غاية  06/01/1993من يوم 

املخولة بالضبط اإلداري للحالة تبدو وكأن لها إرادة حقيقية وسياسية في ومن ثم السلطة    

تمديد الحالة ألجل غير مسمى؛ وهذا ما يبين مدى إطالق حرية سلطات الضبط اإلداري 

االستثنائي بغياب التنظيم الدستوري لتأطير القيد الزمني أو املّدة كشرط أساس ي إلعالن 

لم يصدر إال في  02-93ان املرسوم التشريعي رقم الحاالت االستثنائية؛ حتى وإن ك

؛ وذلك أن العبرة بتحديد تاريخ ويوم املخاطبة به تجاه األفراد واملؤسسات 07/02/1993

 املعنية.

ه لتفادي مثل هكذا حرية غير مقيدة في ممارسة السلطة العامة؛ يجب     
ّ
وعليه نرى أن

ية التي تكون أشد مّما هو منظم حاليا في تحديد مّدة التمديد وبشروط املوافقة البرملان

الدستور؛ فال يكفي تحديد املّدة إلعالن الحالة؛ وفي نفس الوقت نترك حرية تمديدها ألجل 

 .  2020غير محدد؛ وهذا ما يؤخذ سلبيا في املراجعة الدستورية لسنة 

االستثنائي طبقا  أن يرد في األمر التشريعيوبالنسبة للحالة االستثنائية أنه يمكن القول    

من الدستور؛ إمكانية رفع أو إنهاء الحالة االستثنائية قبل انتهاء مدتها؛ وبذلك  142/5للمادة 

يكون لهذا األمر أهمية معتبرة؛ من ناحية ضمان أو  وجود قيود قانونية في ممارسة الحقوق 

هذه العملية والحريات املعتادة من طرف األفراد؛ وبغض النظر على ما يمكن تضمينه في 

 التشريعية؛ بما يتماش ى والظروف املتعلقة بالحالة االستثنائية.

وبالتالي ما يجب أن ينظم في الحاالت االستثنائية املقررة في الدستور؛ من حالتي الضرورة    

امللحة؛ والحالة االستثنائية؛ هو إضافة بند يتعلق برفع حالة الحصار أو الطوارئ بمجرد 

نجده قد أشار في الحالة االستثنائية طبقا للمادة  2020رغم أّن دستور استتباب الوضع؛ 

ه ستبقى هذه الحالة معلنة إلى غاية نهاية املّدة املعلنة طبقا للدستور؛ و اليمكن  98/7
ّ
منه أن

يعرض رئيس الجمهورية رفعها أو االنتهاء بالعمل بها قبل نهاية املدة املحددة؛ وذلك أنه ] 

الحالة االستثنائية؛ القرارات التي اتخذها أثناءها على املحكمة  بعد انقضاء مّدة
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[؛ إال إذا كانت املّدة املقصودة هي ليست املّدة املنظمة في  الدستورية إلبداء الرأي بشأنها

ما العبرة باملّدة التي تنتهي بها برفع الحالة قبل انتهاء املّدة املعلنة 
ّ
قرار الضبط املتعلق بها؛ وإن

 ة من طرف رئيس الجمهورية.واألصلي

 املطلب الثاني: دور تحديد مّدة تقرير الحاالت االستثنائية في بناء دولة القانون    

ال يمكن القول بدسترة أو تأسيس قيد املّدة الزمنية التي يعلن من أجلها الضبط اإلداري    

ا أن يكون إال تنظيما االستثنائي للحاالت االستثنائية املحددة في الدستور؛ بأن ذلك ال يعدو 

ما حقيقة تحديد املّدة إلعالن كل حالة يعني بالتأكيد االنتقال من وضع 
ّ
شكليا فقط؛ وإن

سابق غير كفيل بتأطير املسألة؛ من خالل واقعية تطبيق هذه الحاالت؛ واآلثار الناتجة عنها 

محال لالنتقاد  في تنفيذها اإلجراءات والقيود املنظمة في قرار الضبط اإلداري التي كانت

والتعقيب القانوني وامليداني؛ في ممارسة سلطات الضبط اإلداري الختصاصات تقديرية 

بإرادة منفردة في تقدير مّدة كل حالة معلنة؛ إلى وضع سليم وصحيح من شأنه تقييد 

 السلطة العامة. 

مكانية تجاهل وذلك بإعادة تأطير سليم ملثل هذه املسائل من الناحية الدستورية؛ نظرا إل    

سلطات الضبط اإلداري بعضا من األمور املتعلقة بضمان الحقوق والحريات خالل تفعيل 

الضبط اإلداري االستثنائي؛ أو بتخويل صالحيات لنفسها من املمكن أن تؤدي باإلخالل 

بمضامين دستورية تتعلق بانتهاك تلك الحقوق والحريات؛ أو القيام بممارسات غير 

أن يشوب ذلك القرار عمليات سياسية بالدرجة األولى؛ وليس عمليات  عقالنية؛ نتيجة

قانونية تضمن املركز الحقوقي لكل فرد أو مؤسسة؛ أو حتى املعارضة السياسية؛ في ظل 

حماية النظام العام؛ الذي يهدف أساسا إلى حماية الحقوق والحريات؛ التي من املمكن أن 

 معلنا طبقا للدستور. تنتهك في فترة تقرير أي ظرف استثنائي

 الفرع األول: دور تحديد مّدة تقرير الحاالت االستثنائية في بناء وممارسة املؤسسات    

تظهر عّدة أسباب قانونية تتعلق بتحديد املّدة في قرار الضبط اإلداري االستثنائي؛    

وإذا  بتحقيق شرط ضروري وأساس ي فيه؛ وهو أن يكون هذا القرار ملّدة معينة ومحددة؛
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تشير إلى أن الحالة املتعلقة بالضرورة امللحة من  2020كانت الدساتير السابقة عن دستور 

طوارئ وحصار؛ تعلن ملّدة معينة من طرف السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية؛ باعتباره 

السلطة املخولة بذلك دستوريا؛ فإنه يعتبر تنظيما دستوريا منقوصا بعدم تحديد املّدة في 

الذي حدد املّدة صراحة بثالثين  2020الدستور بالنسبة لهذه الحالة؛ بخالف دستور صلب 

 ( يوما. 30)

وبالتالي يعتبر هذا التحديد قيدا في ممارسة رئيس الجمهورية سلطته في الضبط اإلداري    

في بناء دولة  2020؛ ومن ثم يساهم التعديل الدستوري الجديد لسنة (24)االستثنائي 

لتي يجب فيها التقيد بأحكام الدستور؛ ودون منح التقدير للحكام من اتخاذ مدد القانون ا

زمنية من اعتبارات سياسية أو شخصية؛ ألن األمر يتعلق ببناء دولة القانون الذي كرسها 

 .(25)من ديباجة الدستور  11الدستور بكل صراحة في الفقرة 

رقابة عمل السلطات وضمان األمن وكذلك بتنظيم ذلك يتم ضمان الحماية القانونية و    

القانوني والديمقراطي؛ وفقا ملبدأ سمو الدستور الذي يضفي املشروعية على ممارسة 

؛ وإذا كان بناء دولة القانون يعني بناء مؤسسات (26)السلطات وضمان الحقوق والحريات 

ه بتطبيق القيد الزمني املحدد للحاال 
ّ
ت االستثنائية رسمية وفقا ألطر قانونية وسليمة؛ فإن

لكل من حالة الطوارئ والحصار والحالة االستثنائية يعتبر  أمنا دستوريا ملا قد يحدث من 

من الدستور؛ أو سن  97/3سن قانون عضوي يتعلق بحالتي الضرورة امللحة طبقا للمادة 

 من الدستور. 142/5األمر التشريعي خالل تقرير الحالة االستثنائية طبقا للمادة 

                                                 
يمكن لرئيس الدولة في حالة الشغور إعالن مختلف الحاالت االستثنائية بشروط مغايرة؛ وذلك ما  -(24)

 . 2020من دستور  96/4 نصب رئيس الجمهورية طبقا للمادةنظمته اآلثار النمترتبة عن حالة شغور م
إن الشعب ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية أنه ]  2020من دستور  11تنص الفقرة  -(25)

والديمقراطية؛ ...؛ ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات؛ أساسها مشاركة كل املواطنين واملجتمع 

 [.  في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية... املدني.....؛ وضمان الحرية لكل فرد
  .2020من ديباجة دستور  15؛ 14الفقرة  -(26)
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ثم يتم كفالة تدرج القواعد القانونية بتدرج السلطات العمومية ومؤسساتها كما هو ومن    

مبين في الدستور؛ بحيث تصبح القاعدة الدستورية أسمى من الحكام واملحكومين؛ بما أنها 

تعبر عن إرادة تأسيسية عليا؛ واملعلوم أّن كل قاعدة أدنى أخرى من قانون عضوي أو قانون 

عي يكون ناتجا عن السلطة العامة املختصة بسن ذلك؛ وعليه تكون املّدة عادي أو أمر تشري

املحددة في الدستور للحاالت االستثنائية املعنية أعلى درجة؛ وذلك بتقيد البرملان بسن 

القانون العضوي املتعلق بكل من حالتي الطوارئ والحصار؛ وأعلى درجة من التشريع بأمر  

؛ خالل الحالة االستثنائية التي يمكنه أن يعلنها طبقا الذي يختص به رئيس الجمهورية

 للدستور.

 الفرع الثاني: دور تحديد مّدة تقرير الحاالت االستثنائية في ضمان الحقوق والحريات   

إذا كان الضبط اإلداري يبدو تقليديا بأنه ضبط إداري سلبي؛ بما أنه يقيد مجموعة من    

سلطة التنفيذية قرارات ضبط استثنائية ملعالجة الوضع الحقوق والحريات؛ في ظل اتخاذ ال

في ظروف استثنائية؛ ومن تبدو الحقوق والحريات أكثر عرضة في تشديد التقييد لها مقارنة 

 بالظروف الخاصة في غير الظروف االستثنائية هذه. 

لتمتع وألن الضبط اإلداري يعتبره الكثير بأنه نشاط سلبي بما أنه يقيد مؤقتا عملية ا   

بالحقوق والحريات؛ فإنه كذلك يستوجب حماية على األقل الحد األدنى لهذه الحقوق 

والحريات في املمارسات االستثنائية؛ وألنه أيضا أن النظام العام يظهر نتيجة املساس كذلك 

بهذه الحقوق؛ ألنه من صور أو مظاهر النظام العام التي من املمكن أن تمس نجد النظام 

وقي والحرياتي؛ وذلك استنادا للمبدأ الدستوري أنه ال يمكن التذرع في التمتع العام الحق

بالحقوق والحريات املساس بحقوق وحريات الغير؛ وهذا ما نص عليه الدستور؛ في الفصل 

يمارس كل شخص بأنه ]  2020من دستور  81املتعلق بالواجبات الدستورية؛ طبقا للمادة 

[؛ وبالتالي يعتبر  الحقوق املعترف بها للغير في الدستور؛ ... جميع الحريات في إطار احترام

 نشاط الضبط اإلداري ايجابي ألنه يستهدف حماية النظام العام الحقوقي والحرياتي. 
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وبالتالي وبغض النظر عن طبيعة نشاط الضبط اإلداري أهو سلبي أو ايجابي؛ فاألكيد في    

قوق والحريات مؤقتا؛ وليس مطلقا؛ وما دام يهدف نظرنا أنه نشاط ايجابي ما دام يقيد الح

في نفس الوقت إلى حماية النظام العام األصل في السلم واألمن والتعايش االجتماعي؛ ألن 

الظرف االستثنائي ال بد من التعايش به في ظل إجراءات وأنشطة استثنائية؛ وفقا 

 ي.للمشروعية االستثنائية املنظمة في الدستور القانون األساس 

وثم أّن النظام العام بخاصية ذاتيته املتميزة عن غيره من بعض األنظمة املشابهة له؛ فهو    

أصل الحياة اليومية والسياسية والقانونية واالجتماعية؛ أي هو ذلك االستقرار والتعايش 

السلمي للجماعة داخل الدولة في مختلف العالقات القائمة؛ خصوصا تلك القائمة بين 

املحكوم؛ وبالتالي فهو يفوق الفرد ويفوق الحاكم ذاته؛ لذا يستوجب النظام العام الحاكم و 

املنتهك أو حالة بداية املساس به؛ من مستوى الظروف االستثنائية وجوب اتخاذ إجراءات 

 مؤقتة ومؤسسة قانونيا؛ ألن هذا النظام يعلو الجميع. 

بموجب  1992ان معلنا منذ سنة وعليه نالحظ أن الضبط اإلداري االستثنائي الذي ك   

الذي يتعلق بإعالن حالة الطوارئ؛ والذي تم تمديده والعمل به  44-92املرسوم الرئاس ي رقم 

ملّدة سنوات في ظل مخالفات دستورية وقانونية؛ وفي ظل احتجاجات املعارضة؛ واملطالبات 

ظل ما يعرف بفترة من طرف الحقوقيين بواجب إلغاء حالة الطوارئ هذه؛ والتي أثمرت وفي 

الذي تضمن  01-11؛ بموجب األمر رقم 2011الربيع العربي؛ أين تم إلغاء العمل بها سنة 

 رفعها.

وفي حين معالجة القضايا األمنية املطروحة داخل الدولة؛ فإن حالة الطوارئ كانت ترتبط    

وطني ؛ الذي يتعلق بمساهمة الجيش ال06/12/1991املؤرخ في  23-91بالقانون رقم 

؛ (27)الشعبي في مهام حماية األمن العمومية خارج الحاالت االستثنائية )املنظمة في الدستور( 

املؤرخ في  03-11والذي تم تعديله بمناسبة رفع هذه الحالة بموجب األمر رقم 

                                                 
؛ الذي يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام 06/12/1991املؤرخ في  23-91القانون رقم  -(27)

 .07/12/1993ؤرخ في ؛ امل63حماية األمن العمومية خارج الحاالت االستثنائية؛ الجريدة الرسمية العدد 
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؛ وبهذا كان هناك قانون قائم وساري املفعول ليعالج مسائل استثنائية (28)23/02/2011

ألمن العام وحماية النظام العام؛ ولكنها أصبحت ظروفا اعتيادية جدا؛ ال ولكنها تتعلق با

املعدل  23-91تحتاج لإلبقاء على حالة الطوارئ؛ والدليل على ذلك هو صدور القانون رقم 

 02-11؛ وكذا تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب األمر رقم 03-11واملتمم باألمر رقم 

؛ وعليه كان لتحديد املّدة دستوريا التي يتخذ بشأنها قرار (29) 23/02/2011املؤرخ في 

الضبط اإلداري االستثنائي لحالة الطوارئ او الحصار أو الحالة االستثنائية أمرا ايجابيا 

داعما لبناء دولة القانون؛ وفي ضمان الحقوق والحريات والحد من التضييق على املمارسين 

 لها واملتمتعين بها.

 الخاتمة   

من خالل ما تم توضيحه من معالجة دستورية وقانونية وتطبيقية؛ وتحليلية للنصوص    

الدستورية املتعلقة بالحاالت االستثنائية؛ بخصوص تحديد املّدة الزمنية التي تقرر من 

أجلها أحد الحاالت االستثنائية املتعلقة بحالتي الضرورة امللحة؛ من طوارئ وحصار؛ 

كذا إمكانية تمديد مّدة كل حالة بتقدير من سلطة الضبط اإلداري والحالة االستثنائية؛ و 

 يحقق ايجابيا ما يلي: 2020نجد أن دستور املعنية؛ 

تحديد املّدة التي تعلن وتقرر من أجلها أحد الحاالت االستثنائية القابلة إلعالنها مؤقتا؛  -1   

قيت الضبط اإلداري والتي تظهر فيها أنها مدة معقولة جدا؛ ومن ثم يتحقق شرط تأ

 االستثنائي.

تقييد سلطة رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية؛  -2   

 باملّدة املنظمة في الدستور؛ التي يعلن فيها أحد الحاالت االستثنائية املعنية.

                                                 
املؤرخخ في  23-91؛ االذي يعدل ويتمم القانون رقم 23/02/2011املؤرخ في  03-11األمر رقم  -(28)

 .07/12/1993؛ املؤرخ في 63؛ الجريدة الرسمية العدد 06/12/1991
(29)-

الجريدة  ؛ االلذي يعدل ويتمم قانون اإلجراءات الجزاائية؛ 23/02/2011املؤرخ في  02-11األمر رقم  

 .07/12/1993؛ املؤرخ في 63الرسمية العدد 



 2020تحديد مدة الحاالت االستثنائية في دستور الجزائر لعام 

 (حالتي الضرورة امللحة: الطوارئ والحصار، الحالة االستثنائية)
 د. صديق سعوداوي 

 

64 
 2021 ديسمبر/ التاسعوالسياسية/ العدد    مجلة الصدى للدراسات الق انونية

ISSN : 2710-8783 
 

تعديالت تطور دستوري ملحوظ في تأطير مسألة الظروف االستثنائية؛ مقارنة بال -3   

؛ فيما يخص تحديد املّدة الالزمة التي تعلن من أجلها 2020والدساتير السابقة لدستور 

    الحالة االستثنائية أو أحد حالتي الضرورة امللحة من طوارئ أو حصار.

 من الناحية السلبية ما يلي: 2020وكما يؤخذ على دستور  

ديد املّدة الخاصة بكل حالة استثنائية عدم تحديد بدقة املّدة الالزمة في عملية تم -1   

معنية؛ سواء كانت تفوق املّدة األصلية األولى واملعلنة في قرار الضبط؛ أو تتعدى هذه املّدة؛ 

 بغض النظر عن عدم تنظيم إمكانية تجديد إعالن الحالة.

ضبط عدم تنظيم شروط مشددة في عملية تمديد املّدة الزمنية في عملية اتخاذ قرار ال -2   

اإلداري االستثنائي؛ خصوصا النصاب املشدد في املوافقة البرملانية باجتماع أعضاء غرفتي 

 البرملان معا.

عدم توضيح إمكانية اختيار أحد الحالتين للضرورة امللحة في عملية اتخاذ قرار الضبط  -3   

؛ الحصار؟ فهل يختار رئيس الجمهورية إعالن حالة الطوارئ أم إعالن  حالةاالستثنائي؛ 

فمن املمكن إعالن حالة معينة؛ وعندما تنتهي يتم إعالن الحالة األخرى؛ رغم أّن الدستور لم 

يميز بين الحالتين؛ ومنح االختيار لرئيس الجمهورية باتخاذ حالة واحدة؛ بما أن النص في 

لتين عن من الدستور يمنح حرية االختيار؛ وبالتالي يمكنه إعالن الحالتين مستق 97/1املادة 

بعضهما البعض؛ ولكن ليس في نفس الوقت؛ أي يكون اإلعالن للحالة الثانية تالي لنهاية 

 الحالة األولى؛ وخاصة في ظل غياب القانون العضوي الذي ينظم هذه الحاالت.

وعليه يمكننا تقديم اقتراحات جدية وقانونية؛ تم استخالصها من البحث في موضوع     

 مقالنا هذا؛ وهي: 

وجوب النص صراحة على رفع الحالة االستثنائية املعلنة؛ قبل نهاية املّدة املقررة  -1   

لها؛ إذا ما تم استتباب الوضع بالنسبة لكل من حالة الطوارئ أو الحصار؛ أو  بمناسبة 

 انتهاء األسباب أو الخطر  الوشيك بالنسبة للحالة االستثنائية.
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جديد مّدة أية حالة استثنائية معنية؛ أو وجوب النص صراحة على إمكانية ت -2   

تمديدها لنفس أقص ى املّدة على األكثر؛ وبرفعها قبل نهاية املّدة املحددة؛ إذا ما تم 

استتباب الوضع أو زوال األسباب املؤدية إلعالن كل حالة؛ وهذا أحسن حل؛ بالنسبة 

داري االستثنائي املعنية لتمديد املّدة املعلنة  وفقا للسلطة التقديرية لسلطة الضبط اإل 

 وهي رئيس الجمهورية.

 الدستور ينظمها في   -3   
ّ
وجوب التمييز بين حالتي الضرورة؛ من طوارئ وحصار؛ بما أن

نص دستوري واحد وإعالنهما لنفس الشروط واألشكال؛ وذلك لتفادي تمييع إعالن أية 

يقية لحماية النظام حالة بخصوص الضرورة امللحة؛ تفاديا للخروج عن األهداف الحق

 العام؛ وكذا التشديد في تقييد الحقوق والحريات.

وجوب صدور القانون العضوي املتعلق بحالة الطوارئ وحالة الحصار طبقا للمادة  -4   

 من الدستور؛ الكتمال املنظومة القانونية املؤطرة للحاالت االستثنائية. 97/2

ة تشريع سواء في القانون العضوي املنظم يجب أن يكون الضبط اإلداري وكل عملي -5   

أو بالنسبة لألوامر التشريعية التي تشرع للحالة االستثنائية أن تهدف إلى  97/1في املادة 

حماية النظام العام بالدرجة األولى؛ وكذا عدم املساس بجوهر الحقوق والحريات؛ طبقا 

لعمليات القانونية املكتعلقة من الدستور؛ وفي ظل تحقيق األمن القانوني في ا 34للمادة 

 بالظروف االستثنائية.

 قائمة املراجع:    

؛ املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  -(1)

 -: 08/12/1996املؤرخ في  76؛ الجريدة الرسمية؛ العدد؛07/12/1996املؤرخ في  96-438

؛ الجريدة الرسمية؛ 10/04/2002املؤرخ في  03-02املعدل بموجب قانون التعديل رقم 

املؤرخ في  08/19؛ املعدل بموجب قانون التعديل رقم 14/04/2002، املؤرخ في 25العدد 

املعدل بموجب ؛ 16/11/2008املؤرخ في  63؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 15/11/2008
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؛ املؤرخ في 14دد ؛ الجريدة الرسمية؛ الع06/03/2016املؤرخ في  01-16القانون رقم 

07/03/2016 . 
 .30/12/2020؛ املؤرخ في 82؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 01/11/2020دستور   -(2)
؛ الذي يتعلق بمساهمة الجيش الوطني 06/12/1991املؤرخ في  23-91القانون رقم  -(3)

ة العدد الشعبي في مهام حماية األمن العمومية خارج الحاالت االستثنائية؛ الجريدة الرسمي

 .07/12/1993؛ املؤرخ في 63
(4)-

؛ الذي يتضمن تمديد مّدة حالة 06/01/1993املؤرخ في  02-93املرسوم التشريعي رقم  

 .07/02/1993؛ املؤرخ في 08الطوارئ؛ الجريدة الرسمية العدد 
ح الدي يتضمن رفع حالة الطوارئ؛ الجريدة 23/02/2011املؤرخ في  01-11األمر رقم  -(5)

 .13/02/2011؛ املؤرخ في 12مية العدد الرس

(6)-
؛ االلذي يعدل ويتمم قانون اإلجراءات 23/02/2011املؤرخ في  02-11األمر رقم  

 .07/12/1993؛ املؤرخ في 63الجزاائية؛  الجريدة الرسمية العدد 

 23-91؛ االذي يعدل ويتمم القانون رقم 23/02/2011املؤرخ في  03-11األمر رقم  -(7)

 .07/12/1993؛ املؤرخ في 63؛ الجريدة الرسمية العدد 06/12/1991خخ في املؤر 
؛ الذي يتعلق بإعالن حالة 04/06/1991املؤرخ  في  196-91املرسوم الرئاس ي رقم  -(8)

 .12/06/1991؛ املؤرخ في 29الحصار؛ الجريدة الرسمية العدد 
تضمن رفع حالة الحصار؛ امل 22/09/1991املؤرخ في  336-91املرسوم الرئاس ي رقم  -(9)

 .225/09/1991املؤرخ في  44االجريدة الرسمية العدد 
؛ الذي يتعلق بإعالن حالة 09/02/1992املؤرخ في  44-92املرسوم الرئاس ي رقم  -(10)

 .09/02/1992؛ املؤرخ في 10الطوارئ؛ الجريدة الرسمية العدد 
؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 2012 النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري لسنة -(11)

 .03/05/2012؛ املؤرخ في 26
؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 2016النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري لسنة  -(12)

 .03/05/2016املؤرخ في  ؛29
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؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 2019النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري لسنة  -(13)

 .12/05/2019ي املؤرخ ف ؛42
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم  21/02/1999املؤرخ في  08/99رأي رقم  -(14)

املحدد لتنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات  99-02

املؤرخ في  15الوظيفية بينهما وبين الحكومة للّدستور؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 

09/03/1999. 
؛ الذي يتتضمن إقامة املجلس 12/01/1992إعالن املجلس األعلى لألمن املؤرخ في  -(15)

  .15/01/1992؛ املؤرخ في 03األعلى للدولة؛ الجريدة الرسمية العدد 
دحان حزام ناصر؛ النظام العام؛ عناصره ومشروعيته ورقابة القضاء عليه؛ دراسة  -(16)

  .2018درية؛ مصر؛ مقارنة؛ دار الفكر الجامعي؛ اإلسكن
د. صديق سعوداوي؛ سمو الدستور في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق؛ أطروحة  -(17)

دكتوراه في القانون الدستوري؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة تيزي وزو؛ نوقشت 

  .05/02/2019يوم 
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 نتفاء التوازن املالي وامليزاني للبلديةا آثار 

 بن جياللي سعاد األستاذة:

 الحقوق كلية 

 1الجزائر جامعة 

Souadbendjilali@gmail.com 

  :خلـــ امل

أساسا املتمثلةة والجماعات املحلية على املرافق العمومية في تسيير لجزائرية االدولة  عتمدت

ل من أجاملةةةةةوارد املاليةةةةةة املتا ةةةةةة على تعبئة ةةةةةةل السةةةةةل ة املر زيةةةةةة إذ تعمالبلديةةةةةة والو يةةةةةة  في 

و سيما املةةةةوارد املاليةةةةةة ات  ةةةةةةإ  أن تخصيصاملسةةةةةتول املح ةةةةي  على ل املشةةةةارلت التةمويةةةةة تموي

و يةةةةات الةةةةو ن  على مستول لتغ يةةةةة املصةةةةاري  املحليةةةةة للبلةةةةديات   تكفي املةةةةوارد الجبائيةةةةة 

ونقةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةا ة  التسةةةةةةةةةةي هسةةةةةةةةةةو   إلةةةةةةةةة تتةةةةةةةةةةهاو  أسةةةةةةةةةةباب  مةةةةةةةةةةالي  ث  أصبحت تعاةي من عجز ةةةةةةةةةةحي

الجماعةات املحليةة لتغ يةة الوفةائ  هةه  تحتةا  الجماعات املحلية ع   رأسةاا البلديةة   مةا 

املتعةددة اليةت تتو هةةا خةي مختلة  امليةةادين املةو ةة واةا إلةة  مةوارد ذاتيةة  ابتةةة ومسةتقلة  ت ةةمن 

لاا نجا  خي تحقيق التةمية املحلية الشاملة لجميت املجا ت  وكلما زادت هه  املةوارد و سةن 

مةةةةةةن تلبيةةةةةةة  اجةةةةةةات السةةةةةة ان  اسةةةةةةتخداماا وتمتعةةةةةةح باسةةةةةةتقاللية  قيقيةةةةةةة  كلمةةةةةةا مك اةةةةةةا ذلةةةةةة 

 املتزايدة. 

 

 مقدمة:

إن الجزائر و مةه عدة سةوات م ح  اولح إرسا  مبدأ الالمر زية الهي يعتبه أهم 

وسيلة لتحقيق التةمية املحلية ويتضح هها جليا من خالل الصال يات الواسعة اليت أوكلح 

ا جتماعية ا ت ا قتصادية و ذل  خي كافة املجملحلية عبه اإلصال ات املستمرة و للجماعات ا

و السياسية و الثقافية و غ هها من اإلصال ات الجارية  وقد مسح هه  اإلصال ات 

الجماعات املحلية  ايئة  مر زية أسةدت لاا مامة إدارة املرافق املحلية لل اوض بمشارلت 

ت ون هةاك  ول ي تقوم الجماعات املحلية بمااماا يجب أنالتةمية ع   املستول املح ي 

mailto:Souadbendjilali@gmail.com
mailto:Souadbendjilali@gmail.com
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موارد مالية لتغ ية نفقاتاا وتعتبه املوارد الجبائية أهم مصدر من مصادر التمويل  فبالرغم 

من مجاودات السل ات الح ومية خي مجال إصال  املةظومة الجبائية  إ  أن هها الجااز لم 

د املالية ائ  خي املوار يرق ملستول الةظام الجبائي الفعال وهها راجت لعدة اعتبارات م اا نق

والةق  خي ترشيد استعمال الوسائل واملوارد الخاصة للجماعات املحلية  وتوزلت  والبشرية 

املوارد الجبائية ب ن املستوي ن املر زي واملح ي للدولة  و ها تبعية الةظام الجبائي املح ي 

للدولة من جاة أخرل  مما يستدعي ت وير هه  اإليرادات وتكييفاا مت الت ورات 

قتصادية الراهةة والتفك ه خي إيجاد موارد جديدة ترفت من فعالية الجماعات املحلية  ا 

و عدم القدرة ع   التحكم خي  هل   وتجعلاا أقدر ع   مواجاة مت لباتاا املحلية والو ةية  

  العجز خي م زانية البلديات اليت تعتبه خلية أساسية خي املجتمت الجزائري واملحرك الةفقات

  القاعدي لعجلة التةمية.

إذا كان اعتماد م زانية البلدية  التالية  اإلش الية ر   إل املة لق توصلةا  ههاومن 

مبنت ع   قاعدة التوازن املالي اإلجباري ب ن الةفقات واإليرادات  فما هي اآلليات القانونية 

وفيما تتمثل  رق اليت من شأناا تحقيق التوازن املالي بعيدا عن العجز امل زاني للبلديات؟  

  تعبئة املوارد الجبائية لتغ ية ذل  العجز؟.

مبحث ن  يخ  األول تأ  ه العجز  إل ارتأيةا تقسيم بحثةا  اإلش اليةل هه  ومن خال

عدم توازن م لب ن األول  ول  إل امل زاني للبلدية ع   قاعدة التوازن املالي  والهي قسمةا  

السبل املةتهجة ملعالجة التوازن املالي مل زانية  والثاني  ول  نفقات م زانية البلدية مت إيراداتاا

تعبئة املوارد الجبائية لتغ ية العجز امل زاني  إل   أما املبحث الثاني فخصصةا  البلدية

  أما هيمةة اإلدارة املر زية ع   الةظام الجبائي املح ي   خي امل لب األول تةاولةا للبلدية

 .البلدياتعلى عجز ر زية لتوزلت املوارد الجبائية السل ة املآثار احتكار امل لب الثاني 

  على قاعدة التوازن املالي للبلدية املبحث األول:  تأثير العجز امليزاني

إن لقاعدة التوازن املالي ا ر  ب ه ع   مدي ا ستقاللية املالية للمجموعات املحلية  

 اجة دائمة و مستمرة إل   فعدم توازن امل زانية املحلية يعنت أن الجماعات املحلية خي

املساعدات اليت تقدماا لاا الدولة و بالتالي تبقى دائما خي  الة تبعية ويقصد واا أ  تزيد 

 .الةفقات عن اإليرادات  ما   تزيد هه  األخ هة عن الةفقات
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 عدم توازن نفقات ميزانية البلدية مع إيراداتها. املطلب األول :

زا هو عدم التوازن ب ن الةفقةات و اإليةرادات و ذلة  راجةت لتزايةد السبب خي تزايد البلديات عج

 األعبا  ع   البلديات خي مقابل محدودية إيراداتاا.

 الفرع األول: النمو السريع لنفقات ميزانية البلدية.

يمكن تفس ه عدم توازن م زانيات البلديات بعةدم نمةو مواردهةا و نفقاتاةا بشة ل متةاسةق        

إذ أن الةفقةةةات تتزايةةةد ببسةةةب ا بةةةه مةةةن الزيةةةادة اليةةةت تعرفاةةةا املةةةوارد   و بالتةةةالي  بةةةد مةةةن إع ةةةا  

 تفسةةة ه فةةةاهر تزايةةةةد نفقةةةات البلةةةةديات اليةةةت تشةةةةادها املاليةةةة العامةةةةة و املاليةةةة املحليةةةةة ع ةةة   ةةةةد

  إن العجةةةةز الحاصةةةةل خةةةةي م زانيةةةةات البلةةةةديات يرجةةةةت أساسةةةةا إلةةةة  الةةةةةق  الك ةةةةت والةةةةةوعي سةةةةوا 

لإليةةرادات مقابةةل تزايةةد الةفقةةات  وخةةي فةةل عةةدم  فايةةة املةةوارد يبقةةى الشةةغل الشةةاغل للبلةةديات 

هةةةو تغ يةةةة الةفقةةةات املتعلقةةةة بقسةةةم التسةةةي ه لتتكفةةةل الدولةةةة بتغ يةةةة قةةةدر  ب ةةةه مةةةن نفقةةةات 

 (1)ستثمار.قسم التجا ز وا  

العوامةةةةل اليةةةت تةةةةددي إلةةة  زيةةةةادة فعليةةةة خةةةةي قيمةةةة الةفقةةةةات العامةةةة ويمكةةةةن أن يزيةةةد اإلنفةةةةاق فةةةان 

 سياسةةةةية  إداريةةةةة   ماليةةةةة وغ ههةةةةا اقتصةةةةادية  الحقيقةةةةي بةةةةالةظر إلةةةة  عةةةةدة أسةةةةبا  اجتماعيةةةةة 

و قةل فةان زيةادة نفقةات البلةديات لاةا مةا يفسةرها خةي   ةهة  (2)باإلضافة إل  تلكم األسةبا  العامةة

هةةها مةةا يتهتةةب عةةة  بالتبعيةةة زيةةادة الةفقةةات املرتب ةةة واةةه  املاةةام  و غةة  و  املاةةام املةو ةةة واةةا 

املسةتخدم ن القسة   الةظر عن نفقات تسي ه شدون اإلدارة العامة اليت تمثةل نفقةات تسةي ه

وهةي قائمةة ع ة   (3)بالتالي ماام املحلية هي الدافت األساس ت لوجةود اإلدارة املحليةةو   األ به م اا

أساس الت امن املح ي  فإذا أعفيح البلديات من التكفل باملاام ذات الةفت ا قتصادي عن 

 ريةةق تحويلاةةا سةةوا  إلةة  املصةةالح املر زيةةة أو إلةة  املصةةالح الغ ةةه ممر ةةزة فةةان هةةها سي ةةمن   

يةةةةق محالةةةةة التخفةةةةي  مةةةةن نفقاتاةةةةا و يسةةةةمب لاةةةةا بالتكفةةةةل الجةةةةاد با نشةةةةغا ت املحليةةةةة عةةةةن  ر 

 تقديم خدمات متم زة وانجاز مشارلت خي خدمة التةمية املحلية.

 ضعف املوارد املالية لخلجماعات املحلية: الفرع الثاني

يمتاز الةظام الجبائي املح ي الجزائري بالتبعية للدولة  وهها يةددي إلة  عةدم ا عتةها  

بحيةةةةةث تةفةةةةةرد   بوجةةةةةود سةةةةةل ة جبائيةةةةةة للجماعةةةةةات املحليةةةةةة  فةةةةةال ضةةةةةريبة إ  بموجةةةةةب القةةةةةانون 

الدولةةةة بقةةةرار إنشةةةا  أو إلغةةةا  ال ةةةرائب والرسةةةوم  تجديةةةد الوعةةةا  واملعةةةد ت   مةةةا تقةةةرر أي ةةةا 



 بن جياللي سعاد أ. انتفاء التوازن املالي وامليزاني للبلديةآثار 
 

71 
 2021 ديسمبر/ التاسعوالسياسية/ العدد    مجلة الصدى للدراسات الق انونية

ISSN : 2710-8783 
 

عملية تحصيل هه  ال رائب بمصالحاا الخاصة  وتةفرد من ذل  بالحصة األ به من مبالغ 

 الجباية.

 مةةةا أن عمليةةةة تحصةةةةيل مختلةةة  ال ةةةةرائب والرسةةةوم هةةةةي مةةةن صةةةةال يات الدولةةةة لةةةة   

 من مديريات ال رائب   مةا للبلديا
ً
ت أي دخل خي هه  العملية سول استالم  صصاا سةويا

أن عمليةةة توزلةةت املةةوارد الجبائيةةة ع ةة  مختلةة  البلةةديات يةةتم عةةن  ريةةق هةةه  املصةةالح التابعةةة 

 مباشرة للدولة )وزارة املالية(  ل   للبلديات أية سل ة لل عن أو الرف .

 إلة   ةدود غ ه أن  و عد اإلصال ات الجبائية 
ً
 %19بدأت تعر  هه  البسةبة انخفاضةا

  وعلية  تبقةى هيمةةة 2006سةةة  %24دون أن تتعدل بأي  ال من األ وال نسةبة  2003سةة 

الدولةةةةةة ع ةةةةة  املةةةةةوارد الجبائيةةةةةة مسةةةةةتقرة ودون مراجعةةةةةة  فكيةةةةة  يمكةةةةةن إ ةةةةةداث تةميةةةةةة محليةةةةةة 

يةةةةة؟  و يةةةة    تتةةةةأ ر هةةةةه  باإلبقةةةةا  ع ةةةة  هيمةةةةةة الدولةةةةة ع ةةةة  املصةةةةادر املاليةةةةة للجماعةةةةات املحل

الجماعةةات بانايةةار ا قتصةةاد الةةو نت  ووابةةون أسةةعار الةةةف   ذلةة  سةةو  يةةد ر سةةلبا بصةةورة 

  تمية ع   التةمية املحلية.

 (4) أساسا إل  ما ي ي: -أي ا–وتعود أسبا  هها العجز 

الةةةةةةق  الفةةةةةاد  خةةةةةي التحصةةةةةيل الجبةةةةةائي  واملعلةةةةةوم أن الجبايةةةةةة هةةةةةي أسةةةةةاس التمويةةةةةل  -

 املح ي.

  الةهي انجةر عةة  إنشةا  بلةديات معزولةة بةدون نشةان 1984التقسيم اإلداري لسةة  -

اقتصةةةادي أو تجةةةاري  وبالتةةةالي بةةةدون مةةةوارد ذاتيةةةة تتةةةيب لاةةةا التةميةةةة. فاةةةه  البلةةةديات 

 املزيد من الصعوبات الاي لية من أجل إ داث تةوازن خةي م زانيااةا  
ً
اليت تواج   اليا

املحتاجةةةةةةة إلةةةةةة  مسةةةةةةاعدات الدولةةةةةةة والصةةةةةةةدوق  تشةةةةةة ل القائمةةةةةةة الرئ سةةةةةةية للبلةةةةةةديات

 املشتهك للجماعات املحلية.

 أن التحليةل أفاةر بةأن األسةبا  الرئ سةية تكمةن 
أ
وعن أسبا  هه  الوضعية فهةت متعةددة  إ 

خةةةةةةةي عةةةةةةةدم  فايةةةةةةةة املةةةةةةةوارد والوسةةةةةةةائل وإلةةةةةةة  سةةةةةةةو  تقةةةةةةةدير املشةةةةةةةارلت مةةةةةةةن جاةةةةةةةة  وإلةةةةةةة  انع اسةةةةةةةات 

اإلصال ات ا قتصادية وما نتج ع اا من غلق للمدسسات وما يعةي  من الةق  خةي اإليةرادات 
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لعمةةةةةال مةةةةةن جاةةةةةة أخةةةةةرل  هةةةةةها باإلضةةةةةافة إلةةةةة  توسةةةةةت املاةةةةةام ومجةةةةةال تةةةةةدخل الجبائيةةةةةة وتسةةةةةريب ل

.
ً
 (5)البلديات خي جميت امليادين تقريبا

 ال ةةةةة أربةةةةاا البلةةةةديات هةةةةو نةةةةاتج عةةةةن ال ةةةةابت ¾ وخةةةةي الواقةةةةت فةةةةإن هةةةةها العجةةةةز الةةةةهي يعةةةةاني مةةةةة  

ا الواسةةةت لاعبةةةا  امللقةةةاة ع ةةة  عاتقاةةةا مةةةن جاةةةة وعةةةدم انمةةةجاماا وتوافقاةةةا مةةةت ت ةةةور مصةةةادره

 املالية من جاة أخرل.

 املطلب الثاني: السبل املنتهجة ملعالجة التوازن املالي مليزانية البلدية.

تحقيةق  قيقيةة  إن إعادة التوازن املالي مل زانية البلدية يت لب إسةتهاتيجية شةاملة تاةد  إلة   

ق الحةةةةةديث ع ةةةةة  اإلسةةةةةتهاتيجية املةاسةةةةةبة لتحقيةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل هةةةةةها امل لةةةةةبسةةةةةةحاول و دائمةةةةةة  و 

 (6).التوازن املالي

 .الفرع األول: ترشيد النفقات وتحسين إيرادات البلدية

و رغةةةم كةةةل املحةةةاو ت السةةةابقة   يةةةزال يشةةة ل تحةةةدي  ب ةةةه يةةةدعو إلةةة  ضةةةرورة التفك ةةةه خةةةي سةةةبل 

الخةرو  مةن  الةة الركةود  وباعتبةار أن م زانيةة البلةديات موضةوعاا  أخرل تمكن البلديات من

وضةةةلة اإليةةرادات فةةان ترشةةيد األولةة  وتثمةة ن الثانيةةة ي ةةر  ع ةة  رأس يتعلةةق بضةةخامة الةفقةةات 

 (7)الحلول الواجب األخه واا تحقيق توازن خي امل زانيات املحلية.

 أوال: ترشيد االنفاق:

ترشةةيد اإلنفةةاق العةةام يعنةةت التةةزام الفعاليةةة خةةي تخصةةي  املةةوارد والكفةةا ة خةةي اسةةتخداماا بمةةا  

يعظم رفاهية املجتمت  فالفعالية تةصر  إل  مر لةة دراسةة األهةدا  اليةت يسةج  املجتمةت إلة  

 تحقيقاا و يمكن القول أن الفعالية تتم خي مر ليت إعداد امل زانية البلدية واعتمادها.

ع ةةةةةة  هةةةةةها فةةةةةةان ترشةةةةةيد الةفقةةةةةةات يعنةةةةةت انةةةةةة  خةةةةةي فةةةةةةل الةةةةةةدرة البسةةةةةةبية للمةةةةةوارد املتا ةةةةةةة  ا وبةةةةةة   

وارتبان تزايد اإلنفاق العام بعوامل يصعب تجةباا   فان  يجب العمل ع   تحقيق  (8)للبلدية 

 فعالية املوارد و فا ة استخداماا

ليةت ت ة لت واةا البلديةة   هل  يعتبه  تهشيد لإلنفاق العام   تحديد وبدقة مجا ت اإلنفةاق ا

ومجا ت اإلنفاق اليت   تدخل خي ن اق مسدوليات البلدية و ت  لت واا هيئات إدارية أخرل 

أو تقةةت ع ةة  ذمةةة الخةةواف   فكةةم فرضةةح ع ةة  البلديةةة التكفةةل بمصةةاري  أو انجةةاز أشةةغال أو 



 بن جياللي سعاد أ. انتفاء التوازن املالي وامليزاني للبلديةآثار 
 

73 
 2021 ديسمبر/ التاسعوالسياسية/ العدد    مجلة الصدى للدراسات الق انونية

ISSN : 2710-8783 
 

ى فةةةوق تحمةةةل وضةةةعيات لةةةم تبسةةةب ف اةةةا و   تةةةدخل خةةةي ن ةةةاق مااماةةةا  وربمةةةا غ ةةةه متواجةةةدة  يةةة

تراواةةةا  فةجةةةدها مةةةثال تتحمةةةل مصةةةاري  وأعبةةةا  أشةةةغال لصةةةالح إدارات عموميةةةة تملةةة  م زانيةةةة 

 مستقلة واا.

 : اإلراداتثانيا: تحسين 

أما بالبسبة لتحس ن وتثم ن إيرادات البلدية  فان املوضوا أصبب مسألة ذات أهمية بالغة    

ليةةة أو التغ ةةهات اليةةت شةةادتاا السةةا ة بالبسةةبة للدولةةة الجزائريةةة  خاصةةة مةةت اإلصةةال ات املتتا

  فاةةةةها املوضةةةةوا هةةةةو شةةةةديد 2017السياسةةةةية وا قتصةةةةادية ومةةةةت صةةةةدور قةةةةانون املاليةةةةة لسةةةةةة 

ا رتبةةان بمصةة ه سياسةةة التوجةة  نحةةو الالمر زيةةة اإلداريةةة و ا سةةتقاللية املاليةةة   إذ لةة   مةةن 

 ه شةةدوناا و هةةي   تتةةوفر املة ةةق إع ةةا  صةةال يات كافيةةة و اسةةتقاللية تامةةة للبلةةديات خةةي تسةةي

  يى ع   املوارد اليت تكفي لتسديد أجور مستخدم اا .

فالسياسةةةات السةةةةابقة مةةةةن ت ا ةةةه مةةةةالي لةةةةديون البلةةةةديات  واإلعانةةةات الدوريةةةةة املقدمةةةةة مةةةةن       

فهةةت لةةم   ةةر  الصةةةدوق املشةةتهك للجماعةةات املحليةةة مل زانيةةة البلةةديات قةةد أ بتةةح محةةدوديااا 

مةةةةةةةن تفةةةةةةةاقم العجةةةةةةةز املةةةةةةالي  ولقةةةةةةةد جةةةةةةةا  خةةةةةةي التعليمةةةةةةةة الوزاريةةةةةةةة رقةةةةةةةم  تكةةةةةةن  ةةةةةةةل جةةةةةةةوهري للحةةةةةةد

الةةةةة  ع ةةةةة  بعةةةةة  التةةةةةداب ه الواجةةةةةب األخةةةةه واةةةةةا ملجاواةةةةةة ضةةةةةع  مةةةةةوارد ممتل ةةةةةات  93/11011

البلديةةةةةةةة  وتتمثةةةةةةةل هةةةةةةةه  التةةةةةةةداب ه خةةةةةةةي إلةةةةةةةزام البلةةةةةةةديات ع ةةةةةةة  إتمةةةةةةةام عمليةةةةةةةة إ صةةةةةةةا  العقةةةةةةةارات 

  التأ ةةد مةةن أن مختلةة  املمتل ةةات  ةةهل واملةقةةو ت وضةةب  اةةجل الجةةرد وجةةدول املمتل ةةات 

العمومية البلدية املشةغولة فرفيةا تةرتب  بةرخ  اتفاقيةة تبة ن  قةوق وواجبةات املسةتفيدين 

باإلضةةافة إلةة  إعةةادة تقيةةيم إيجةةار املحةةالت التجاريةةة أو املحةةالت املخصصةةة  مةةن هةةه  الرخصةةة 

 للسكن اليت تدجرها البلدية.

خةةي تقويةةة صةةورتاا  فانةة  يسةةتلزم تقويةةة وتوسةةيت ن ةةاق و يةةى تصةةبب البلديةةة خةةي جةةو يسةةاهم       

اإليةةةرادات املاليةةةة ب ريقةةةة ت ةةةمن أو  موازنةةةة بةةة ن مةةةداخل اا ومصةةةاريفاا  و انيةةةا فةةةرض سةةةل ااا 

أخ ةةةها جعلاةةةا غ ةةةه معرضةةةة للعجةةةز املةةةالي الةةةةاجم عةةةن تحملاةةةا ألعبةةةا     و بواسةةة ة سةةةل ة مقةةةةةة

ةفقةةةات هةةةو ضةةةرورة ل ةةةب  توازنةةةات ماليةةةة  فرضةةةاا عل اةةةا الغ ةةةه  فتةولةةةت اإليةةةرادات لتغ يةةةة ال

بالتةةالي يجةةب أن تتصةةر  البلديةةة الجزائريةةة  وأخةةرل هي ليةةة ع ةة  مسةةتول الةظةةام املةةالي للبلديةةة

خةةي إنفةةاق أموالاةةا  أي األخةةه بعةة ن ا عتبةةار بمعيةةار األولويةةة خةةي كةةل زمةةان وم ةةان  مةةادام ترشةةيد 
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تخصي  املوارد و فا ة استخداماا  الةفقات وتثم ن اإليرادات يقصد ب  تحقيق الفعالية خي

خةةي فةةل الةةةدرة البسةةبية للمةةوارد املتا ةةة للبلديةةة وارتبةةان تزايةةد اإلنفةةاق العةةام بعوامةةل يصةةعب 

 (9)تجةباا.

 الفرع الثاني: إصالح النظام الجبائي أفاق مالية البلدية.

ليةةت تعتبةةه أهةةم ألجةةل تغ يةةة نفقاتاةةا تعتمةةد البلديةةة بصةةفة أساسةةية ع ةة  املةةوارد الجبائيةةة ا      

مورد ذاتةي لةدااا يسةاعدها ع ة  أدا  وفائفاةا وتحقيةق التةميةة املحليةة  ولكةن رغةم ذلة  تعتبةه 

غ ةه كافيةةة لتغ يةةة الةفقةةات العديةدة امللقةةاة ع ةة  عاتقاةةا وهةها راجةةت ل ةةع  فعاليةةة مردودهةةا 

د وذلةةةة  مةةةةرتب  بعةةةةدة عوائةةةةق محي ةةةةة واةةةةا لعةةةةل أبرزهةةةةا املر زيةةةةة املفر ةةةةة لل ةةةةريبة  يةةةةث تةفةةةةر 

السةةةل ة املر زيةةةة بتحديةةةد وعةةةا  ومعةةةدل ال ةةةريبة بصةةةفة م لقةةةة دون تةةةرك املبةةةادرة للبلةةةديات 

 قتةةها  مةةا يوافةةق واقعاةةا  باإلضةةافة إلةة  التوزلةةت الغ ةةه عةةادل لل ةةرائب بةة ن الدولةةة والبلةةديات 

خاصة املةتجة م اا  مةا هةو الحةال خةي الرسةم ع ة  القيمةة امل ةافة  لةهل  يجةب وضةت الجبايةة 

موضةت إصةال  فع ةي ي ةون مة لقة  إشةةراك البلةديات ومةحاةا بعة  سةل ات خةي مجةةال املحليةة 

 جب استغالل املوجودة.الجباية  فبدل البحث عن ضرائب جديدة و 

 ةهل  يجةةب أن يةدعم هةةها اإلصةال  الجبةةائي بتةةةازل الدولةة للبلةةديات ع ة  بعةة  ال ةةرائب       

اليت تعود لاا وإعادة الةظر خي نسب توزلت ال رائب بي اةا و بة ن البلةديات بالبحةث عةن أ سةن 

نسةةب م بقةةة   فالدولةةة تحتكةةر اغلةةب البسةةب خاصةةة خةةي ال ةةرائب املةتجةةة   خةةي  ةة ن تسةةتفيد 

رائب تتم ةةةةةز  صةةةةةيلااا كالرسةةةةةم ع ةةةةة  البشةةةةةان امل ةةةةةت  الرسةةةةةم العقةةةةةاري يتم ةةةةةز البلةةةةةديات مةةةةةن ضةةةةة

جاريةةةةةة للعقةةةةةار والةةةةةهي يحةةةةةدد ب ريقةةةةةة يبصةةةةةعوبة تحديةةةةةد الوعةةةةةا   يةةةةةث يقت ةةةةةت مةةةةةن القيمةةةةةة ا  

فةةةةةإن إشةةةةةراك البلةةةةةديات خةةةةةي الجبايةةةةةة املحليةةةةةة و مراجعةةةةةة توزلةةةةةت ال ةةةةةرائب و نسةةةةةب  (10)جزافيةةةةةة 

دها املالية من شأن   هل  تقريب اإلدارة الجبائيةة تحصيلاا  زيادة عن ان  س سمب برفت موار 

مةةن دافجةةي ال ةةريبة و الوصةةول إلةة  مردوديةةة أف ةةل مةةن التحصةةيل اعتبةةارا مةةن كوناةةا ستصةةبب 

أ  ه مسدولية خي تلبية  اجاتاا املحلية خاصة و أن ذل  سيددي بال رورة إل  التقلةي  مةن 

عةة توزلةت ال ةرائب و نسةب تحصةيلاا   حجم اإلعانات اليةت تقةدماا الدولةة باإلضةافة إلة  مراج

و لكةةن قبةةل التفك ةةه بإ ةةداث ضةةرائب و أوعيةةة جديةةدة   مةةن األف ةةل العمةةل ع ةة  إعةةادة تثمةة ن 

 (11)املوارد الجبائية الحالية.
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 تشجيع االستثمار في الجماعات املحلية ذات املوارد املحدودة. :الفرع الثالث

هةها  نقة  مشة ل و ةد يحةل لةن املحليةة  املاليةة املةوارد ومردوديةة حجةم زيةادة ع ة  الته  ةز إن

 األوعيةة أمةام محدوديةة خاصةة لل ةهوة   مةتجةة محليةة اسةتثمارات غيةا  فةل خةي املةوارد 

 والاياكةل اإلم انةات ا قتصةادية  خةي الكب ةه التفةاوت نتيجةة  املحليةة للجماعةات الجبائيةة

 الظرو  كل ع   تتوفر اليت للبالد الشمالية  املةا ق خي أساس ت بش ل تته ز اليت األساسية 

 ا ستثمار. ع   املساعدة

 ع ة  األولة  بالدرجةة كةان الته  ةز أن يد ةد مجا تاةا جميةت خةي التةميةة مسةار تتبةت أن  مةا      

 التةوازن  عةدم نوعةا مةن شة ل غ ههةا مةن املةةا ق ممةا  سةا  ع ة  الكبةهل  الح ةرية املةةا ق

 ناهي  األساسية الاياكل القاعدية ىأدن إل  تفتقر بلديات فاور  إل  أدل ما وهو (12)التةموي 

 املةا ق خي بمشارلت املغامرة يرف  املستثمرون ما غالبا إن   يث أ قتصادية   املبشةت عن

هةه   ت لفةة خةي يزيةد مةا وهةو األساسةية  والاياكةل املرافةق ال ةرورية إلة   فتقارهةا الريفيةة

 .الح رية املةا ق خي ا ستثمارية املشارلت غالبية ما يفسر تمر ز وهو املشارلت  

التةميةة خةي  بعةث ع ة  يسةاعد بمةا ا سةتثمارية   السياسةة املراجعةة مةن  بةد كةان وعلية       

 ويحةد ال ةهوات الو ةيةة  توزلةت خةي التةوازن  يعيةد أن شةأن  مةن مةا وهةو الةبالد  مةةا ق مختلة 

 ولسةمب الةائيةة   أغلبيةة البلةديات مةة  تعةاني الةهي القاعديةة الاياكةل خةي املمةجل العجةز مةن

 اهتماما األخ هة العشرية خي الدولة أولح لقد  الو نت ا قتصاد خي وإدماجاا ع اا العزلة بف 

 خةي بالتةميةة الةدفت خةي املحليةة الجماعةات دور  م اةا ألهميةة إدراكةا املح ةي    ب ةها با سةتثمار

 التسةعيةات   عقةد  يلةة املحليةة التةميةة عرفتة  الةهي بعةد الركةود وهةها املجةا ت  مختلة 

-2001 ا قتصةادي اإلنعةا  برنةامج أهماةا املشةارلت التةمويةة عةددا مةن الدولةة أ لقةح  يةث

 للبلةديات التةمويةة ا تياجةات مةن جعلةح    يةث 2009-2005 الةمةو وبرنةامج دعةم 2004

 . (13)البهامج هها تةفيه خي  قيقيا وشري ا لاا  والو يات مة لقا

 اجةات  ربة  ضةرورة مةدل الدولةة أدر ةح السةابقة   التةمويةة التجةار  مةن وان القةا      

بةةالةمو  الةةدفت ع ةة  قةةادرة تةمويةةة أق ةةا  بإيجةةاد املحليةةة   التةميةةة ومت لبةةات السةة ان

 عةةن  ريةةق املح ةةي  ا سةةتثمار وترقيةةة للمةةوا ن ا جتمةةاعي الوضةةت وتحسةة ن ا قتصةادي

 مةن ا سةتثمارات قةدر أ بةه جةه  أجةل مةن القاعديةة   واملبشةةت بإنجةاز الاياكةل ا هتمةام
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 ب ةع  الخةواف واألجانةب   املسةتثمرون يةتجج  مةا غالبةا  يةث الدوليةة  و يةى الو ةيةة

 وفقةا ا سةتثمارية  املشةارلت إنجةاز برمجةة إلة  باإلضةافة األساسةية  هةها واملرافةق التجا ةزات

مراعةاة  مةت الةبالد  أقةاليم مختلة  عبةه ال ةهوات توزلةت خةي املعتبةهة تراعةي الفةوارق  ألولويةات

 التعةاون  تفعيةل إ ةار خةي وهةها األقةاليم   هةه  ل ةل وا قتصةادية ال بيعيةة الخصوصةيات

 (14).البلدية قانون  خي املشرا علي  ن  ما وفق املح ي والت امن

   اعتمةةةةةاد تةةةةةداب ه ترمةةةةةي إلةةةةة  تسةةةةةايل2017و اولةةةةةح الدولةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل مشةةةةةروا قةةةةةانون املاليةةةةةة 

اإلجةةةةةرا ات  وأخةةةةةرل متصةةةةةلة بتحف ةةةةةةز ا سةةةةةتثمارات اليةةةةةت تواجةةةةة  عقبةةةةةةات  ب ةةةةةهة نتيجةةةةةة تراةةةةةة  

األسةةاليب الب هوقرا يةةة خةةي اإلدارة الجزائريةةة وتعقيةةدات مةةةا  األعمةةال  مةةا جعةةل الجزائةةر مةةن 

بةةة ن أضةةةع  البلةةةدان اسةةةتق ابا لةةةربوس األمةةةوال األجةبيةةةة وا سةةةتثمارات الخارجيةةةة  واملحليةةةة 

البا  إل  إم انية ا ستدانة من الخار   وهو البا  الهي أغلقت  مةه سةة   ما فتحح  أي ا

ومن ب ن التداب ه املةصوف عل اا خي القانون إجرا ات تحف زية لتشجيت ا ستثمارات  خاصة 

 املةتجة وتل  التابعة للصةاعات الةاشئة.

لتمويةةةةةل وتبسةةةةةي   مةةةةةا تةةةةةم إقةةةةةرار تةةةةةداب ه تتعلةةةةةق بتسةةةةةايل الوصةةةةةول إلةةةةة  العقةةةةةار ا قتصةةةةةادي وا 

اإلجةةةةةرا ات الجبائيةةةةةة   يةةةةةث س سةةةةةمب للمتعةةةةةامل ن الخةةةةةواف باايئةةةةةة وتسةةةةةي ه مةةةةةةا ق البشةةةةةان 

 واملةا ق هدت خالل ُالصةاعية.

 مةةا تةةم اقتةةها  إلغةةا  إجباريةةة إعةةادة اسةةتثمار مةةن الفوائةةد املحققةةة خةةي ا متيةةازات املمةو ةةة خةةي  

% 3تمةةةةة  املسةةةةةتثمرين األجانةةةةةةب.  إ ةةةةةار إجةةةةةرا ات دعةةةةةم ا سةةةةةةتثمار  وهةةةةةي التةةةةةداب ه اليةةةةةت كانةةةةةةح

كأقص ى  د خي نف  السياق تم تحديد نسةبة فوائةد الخزيةةة العموميةة عةن القةروض البةكيةة 

املمةو ةةةةةة لالسةةةةةتثمارات خةةةةةار  ا سةةةةةتثمارات املةجةةةةةزة خةةةةةي إ ةةةةةار أجاةةةةةزة الوكالةةةةةة الو ةيةةةةةة لةةةةةدعم 

 ه القةةةرض تشةةةغيل الشةةةبا  والصةةةةدوق الةةةو نت للتةةةأم ن عةةةن الب الةةةة والوكالةةةة الو ةيةةةة لتسةةةي

املصةةةغر أو ا سةةةتثمارات املةجةةةزة خةةةي املةةةةا ق الخاصةةةة )الجةةةةو  والا ةةةا  العليةةةا(. وخةةةي سةةةياق 

تداعيات نق  املوارد املالية  أعادت الح ومة إقرار إم انية ا ستدانة واللجو  إل  اإلقراض 

 اةةةةا الخةةةار ي  وهةةةةو مةةةا لةةةةم يكةةةن متا ةةةةا مةةةةه سةةةةةوات  ع ةةة  خلفيةةةةة املشةةةاكل املاليةةةةة اليةةةت تعةةةةاني م

الجزائةةر  واليةةت تحةةد أي ةةا مةةن القةةدرة التمويليةةة للمدسسةةات. وع ةة  هةةها األسةةاس  تةةم السةةما  

مةةن  ةةةر  مدسسةةةات  اإلسةةةتهاتيجيةبةةاللجو  إلةةة  التمةةويالت الخارجيةةةة الالزمةةةة إلنجةةاز املشةةةارلت 
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خاضةةةعة للقةةةانون الجزائةةةري  أي املحليةةةة أو تلةةة  القائمةةةة بالشةةةرا ة  مةةةت اإلبقةةةا  ع ةةة  التمويةةةل 

 .املح ي كأولوية

 لعجز امليزاني للبلدية.لتغطية ااملبحث الثاني: تعبئة املوارد الجبائية 

انةةةةات أن البلديةةةةة تحتةةةةوي ع ةةةة  مصةةةةادر تمويةةةةل عديةةةةدة سةةةةوا  مةةةةن مواردهةةةةا الهاتيةةةةة أو مةةةةن اإلع

غ ةةةةةةةه أنةةةةةةةةا نال ةةةةةةة  أن معظةةةةةةةةم  املر زيةةةةةةةة أو  يةةةةةةةى إم انيةةةةةةةة ا سةةةةةةةتعانة بةةةةةةةالقروض ا سةةةةةةةتثمارية 

البلديات تعاني عجزا  ب ها خي موازنااا فتظاةر خةي كةل مةرة ا سةتعانة بالسةل ة املر زيةة لتغ يةة 

 العجز خي نفقاتاا.

 هيمنة اإلدارة املركزية على النظام الجبائي املحلي :املطلب األول 

تفتقر  ليتاو سيما على مستول بلديات  لو نتا املستول على  البلدياتتعددت أسبا  عجز 

ومةها أسبا  البلدية  ميزاةية  لتدعيمى  ةشان اقتصادي يدر موارد جبائية ةأدة ل بع ها إ

 الةظةةةةةةةةةةةاموأخرل متعلقة ب  لل ةةةةةةةةةةةريبة لخاضةةةةةةةةةةةتأو ا ا قتصةةةةةةةةةةةادي لعةةةةةةةةةةةون أو ا مل لةةةةةةةةةةة متعلقة با

القرارات اذ ةلنة اتخةك سة  تمل ملحليةا لسل اتا لمما جع التموي ي ارلقر اتخاذ ا و مر زية

 التمويلية.

 الفرع األول: تبعية النظام الضريبي املحلي للدولة. 

القيةةةةةود املفروضةةةةةةة ع ةةةةةة  املاليةةةةةة املحليةةةةةةة  مقت ةةةةةةيات الوصةةةةةاية اليةةةةةةت تمارسةةةةةةاا اإلدارة املر زيةةةةةةة 

ومصةةةالحاا غ ةةةه املمر ةةةزة و تحديةةةد معةةةد ت ال ةةةرائب مةةةن  ةةةر  الدولةةةة وتحصةةةيلاا أي ةةةا مةةةن 

 ةةةر  أجازتاةةةا ممثلةةةة خةةةي مصةةةالح ال ةةةرائب  كلاةةةا عوامةةةل تقةةةر بتبعيةةةة الةظةةةام ال ةةةري ت املح ةةةي 

 (15)قدرة البلديات ع   التحكم خي ماليااا.للدولة وتفسر عدم 

  خاصةةةة فيمةةةا يتعلةةةق  مةةةا تبقةةةى الجبايةةةة املحليةةةة غ ةةةه واسةةةحة املعةةةالم بالبسةةةبة للخاضةةةع ن لاةةةا

  تحصيلاا وتوزلعاا  ع   عك  ما يقت ي  مبدأ فرض ال ريبة الهي يخول ب ريقة  ساواا

 .خي تسي ه شدون البلديةلام الحق خي ممارسة الرقابة خي إ ار املشار ة الديمقرا ية 

أضةة  إلةة  ذلةة    فةةان البلةةديات وبالخصةةوف تلةة  الواقعةةة بةةاملرا ز الح ةةرية الكبةةهل اليةةت       

تتكفل بتسي ه املصالح العموميةة امل لفةة   تسةت يت تحصةيل القةدر ال ةاخي مةن الجبايةة الةهي 

فعاليااةا  وبالتةالي  يتال م مت الخدمات املقدمة للخاضع ن لاا  وهةها مةا يةددي إلة  القةول بعةدم

فان البحث عن الفعالية الحقيقية  للجباية املحلية يقتض ى إعةادة الةظةر خةي املةهجيةة املتبعةة 
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مةةةن  ةةةر  الدولةةةة خةةةي فةةةرض  تحصةةةيل وتوزلةةةت ال ةةةريبة  إذ يمكةةةن تخويةةةل الجماعةةةات املحليةةةة 

  الحةةةق خةةةي التصةةةويح ع ةةة  معةةةد ت ال ةةةرائب والرسةةةوم ذات القاعةةةدة املحليةةةة مثةةةل الرسةةةم ع ةةة

الرسةةةةةم العقةةةةةاري   ال ةةةةةريبة ع ةةةةة  األمةةةةةالك وغ ههةةةةةا   خةةةةةي إ ةةةةةار هةةةةةام  محةةةةةدد  البشةةةةةان امل ةةةةةت 

 الدولة عن  ريق السل ة التشرلعية.للمعد ت الدنيا والقصول تقدرها 

وبالتةةةةالي يبقةةةةى دور املجةةةةال  املحليةةةةة مقتصةةةةرا ع ةةةة  الحصةةةةول ع ةةةة  تقةةةةدير املبةةةةالغ اإلجماليةةةةة      

حليةةة اليةةت تقةةدماا إياهةةا مصةةالح ال ةةرائب فالعجز املمةةجل خةةي املتوقعةةة لاسةة  ال ةةريبية امل

م زانيةةات الجماعةةات املحليةةة أدل بالدولةةة إلةة  التةةدخل لتغ يتةة   وإن هةةها التةةدخل رسةةم بادئةةا 

ليصةل  ةدود تقييةد الجامعةات املحليةة و رماناةا  مالمب تبعية الةظام ال ري ت املح ي للدولةة 

 (16)مر زية املفتهضة.استقالليااا وبالتالي التقلي  من الال 

 .الفرع الثاني: اثر التمويل املركزي على استقاللية مالية البلدية

لةةةةم يتةةةةوان املسةةةةدول ن املحليةةةة ن عةةةةن إ ةةةةارة انتبةةةةا  السةةةةل ة املر زيةةةةة إلةةةة  الفةةةةرق الشاسةةةةت بةةةة ن       

يبقةى  ومةن هةةا   املوارد املالية املخصصة لام وا  تياجةات املتزايةدة اليةت يجةب علة ام تلبيااةا 

خاصةةة م اةةا  نفقةةات قسةةم التجا ةةز  للجماعةةات املحليةةة سةةول إعانةةات الدولةةة لتغ يةةة نفقاتاةةا 

غ ةةه انةة  يمكةةن القةةول أن اإلعانةةة املاليةةة الةةواردة  وا سةةتثمار املتصةةلة بعمليةةة التةميةةة املحليةةة 

 (17)من خزيةة الدولة   ت ون  يادية بل مشرو ة.

 ة  الدولةة أن تحقةق أهةدافاا األساسةية املتمثلةة خةي كوناةا ويرجت ذلة  أساسةا إلة  كةون انة  ع      

ال ةةةةامن ل ةةةةل مصةةةةالح املجموعةةةةة الو ةيةةةةة  مثةةةةل العدالةةةةة ا جتماعيةةةةة    مايةةةةة املةةةةال العةةةةام   

ع   وج  الخصوف ب ن املوا ة ن  بمعنى أن الدولة عل اا مراقبة أموالاا و ي  يةتم  املساواة

ة من اإلعانةات  فالتمويةل املر ةزي لالسةتثمارات صرفاا من  ر  الجماعات املحلية املستفيد

املحليةةةةة يعبةةةةه عةةةةن رغبةةةةة السةةةةل ة املر زيةةةةة خةةةةي قيةةةةادة التةميةةةةة املحليةةةةة  ومةةةةن هةةةةةا ت ةةةةون مسةةةةألة 

التةمية موضوا مشتهك اام الدولة والجماعات املحلية  مما يجعل هه  األخ هة تحةح وصةاية 

لةةةهل  نال ةةة  أن املةةةوارد  نفةةةاق املةةةالي السةةةل ة املر زيةةةة مةةةن  يةةةث ا ختيةةةارات ا قتصةةةادية واإل 

املالية تعتبه عةصرا هاما من عةاصر ا ستقالل املح ةي  بحيةث إذا لةم يكةن للو ةدات املحليةة 

مةةةةةةوارد ماليةةةةةةة مسةةةةةةتقلة فةةةةةةان اسةةةةةةتقالل هةةةةةةه  الو ةةةةةةدات يعتبةةةةةةه ناقصةةةةةةا و يحةةةةةةول دون ممارسةةةةةةة 

 (18)ا ختصاصات.
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 البلديات على عجز الجبائية لتوزيع املوارد السلطة املركزيةآثار احتكار املطلب الثاني:  

إلةةةة  الجماعةةةةات املحليةةةةة على الجبائيةةةةة  ملةةةةواردإسةاد مهمة توزيت الةةةة  إ جزائريةةةةةالدولةةةة العمدت 

أن مقاييس  إلة ةظرا املاليةة العامةة للدولةة  على الايئة املسدولة باعتبارها املر زية السل ة 

 إلةةةةةة الكفةةةةةةة  عيفة وترجب املةةةةةةوارد من الةةةةةةوا  ذاةةةةةةةهاملحليةةةةةةة املةتخبةةةةةة لجبايةةةةةةة لايئةةةةةةات ا فةةةةةا ة 

 السل ة املر زية.

 توزيع املواد الجبائية على املستوى املحلي.الفرع األول: 

ر ةةةةةإ  أن هذا األخي املةةةةالياإلداري و  سةةةةتقاللاللجماعةةةةات املحليةةةةة  ملر زيةةةةةا السةةةل ةرغم مةب 

تبقى جد محدودة  إلغائاةةةا أو تقديرها أو ال ةةةرائبفي فرض  ملةةاليا اسةةةتقاللاابيا  ن ةةةةد ةسةةةيع

على سلنة  ملر زيةةةا السةةل ةاستحواذ  لكةةنوالتشةرلعية   الايئةةةونةية تخف  مسةةألة كوناةا

  يخلو من  اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا هذا  ولكةةةةةةةةةةةةةةةةةةناةنلق من اعتبارات معيةة   وتوزيعها ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائبتقرير 

 (19)الجباية. في املر زية السل ةتحكم  إل  املدديةومن جملة األسبا   العيو 

إذ يبقى   توزيعها و يفيةةةةةةةة مةةةةةةةدلولااو ال ةةةةةةةريبةتةجم اآلثار ا قتصادية من تحديد ةوا  مةةةةةةةا 

 قد يبدي الو يةةةةاتبين مختل   التوزلةةةةتفي  وا خةةةةتال  السةةةةل ة املر زيةةةةةاختصاف  ذا منةةةةةه

بعض األةشنة  تمر ةزيةجم عةها  وبالتةالي املةةا قبين مختل   املةالورأس  لعملهجرة ا إل 

 الثقةةةةليكون فيها  اليةةةت الو يةةةةاتعن ال ةةةرائب فيها أةواا ل تق اليةةةةت الو يةةةاتا قتصادية في 

رك فرض ةةةةةةةةةةةر تةةةةةةةةةةةفإن أما قتصةةةةةةةةةةادي  لةةةةةةةةةةهل   املةةةةةةةةةةردودوهذا من شأة  أن يبثر على  ال ةةةةةةةةةةري ت

 ا قتصادية.من اآلثار ل يقل املر زية السل ةفي يد  ال ريبة

مة  هو عدم  املقصةةةودو  العامةةة املاليةةةةفي  املبةةاد من أهم  التخصةةةي يعتبر مبدأ عدم  مةةا 

 لةفقةةةاتمعيةة أو عدم تخصيف إيرادات مةنقة معيةة  لةفقةةةاتتخصيف إيرادات معيةة 

  فقرا الفق ةةةةهةغةا و الغةيةةةة املةةةةةا ق  زدادتهةاك تخصيف إقليمي  املة قةةةة  ولةةةةو كةةةانتلك 

لك ت املر زيةة  الح ومةةفي يد  الجباية املحليةةت ةة توزيةمهم تر ح املبدأخدمة هذا ل فمن أج

 الدولةةةو صةةريا   ل ةةريبيةا الحصةةيلةبتوزيت  السةةل ة املر زيةةةتبين أسبا  تمسك  املبةةهرات

املةةةةةةةةوارد من  الدولةةةةةةةةةأن حصة  لةةةةةةةو  إذ   على أساس معايير محددةل في هذا اإلنار   تعم

 الجماعات املحلية.من حصة  أ به بكث ه الجبائية
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 توزيع املوارد الجبائية على املستوى املحلي. آثار الفرع الثاني: 

املةةةةةةةةةةةوارد حيث أن توزيت   السةةةةةةةةةةل ة املر زيةةةةةةةةةةةسالحا ذو حدين في يد  املةةةةةةةةةةوارد الجبائيةةةةةةةةةةةتعتبر 

 الالمر زيةةةةةةةةبما يعزز مفهوم  الجماعةةةةةةةات املحليةةةةةةةةيمكة  أن يبثر إيجابيا على مهام  الجبائيةةةةةةةة

ل من أج للجماعةةات املحليةةة لوسةةائلكةةل اعلى تسخير  املر زيةةة السةةل ة  يجبر الةةهياإلدارية 

   ليةةتوا  املاةةام الالمر زيةةةمن  إلنقةةافايبثر سلبا في   مةةا  اإلدارية الالمر زيةةةتحقيق مبدأ 

 ملر زيةةا املحلية للسل ة لتبعية الجباية السلبيةاآلثار  وتتمثل الةفقات املحلية تتماشى مت 

الةصةةةوف التشةةةرلعية اليةةةت تخةةة   خةةةي عةةةدم فعاليةةةة نظةةةام توزلةةةت املةةةوارد الجبائيةةةة  فةةةرغم   ةةةهة

نظام الالمر زية وتأهيل الجماعات املحلية للقيام بماام الالمر زية ومةحاا كافةة الصةال يات 

انةةة  وخةةةي الحقيقةةةة يصةةة ب التشةةةرلت الجبةةةائي خةةةي مبةةةدأ اسةةةتقالل  إ   اليةةةت تمةةة  الة ةةةاق املح ةةةي

ل ةةةةةريبية الخاصةةةةةة الجماعةةةةةات املحليةةةةةة والةةةةةهي يجعلاةةةةةا بال ةةةةةرورة  رفةةةةةا خةةةةةي تحديةةةةةد األوعيةةةةةة ا

بال ةةرائب العائةةدة للجماعةةات املحليةةة  ومبةةدأ التبعيةةة للدولةةة باعتبارهةةا املسةةدولة عةةن املاليةةة 

 (20).وتحديد ال رائب بمختل  أنواعاا  فيقوم هها املبدأ ع   عدم استقاللية ال ريبة

 ولاةةةةةةةها  املجةةةةةةةال  املحليةةةةةةةة املةتخبةةةةةةةةو  تخف  بالسةةةةةةةيادة الو ةيةةةةةةةةوحجة في فر ها يتعلق  

 ليةتوااملحليةة  لاسة  ال ةريبية املتوقعةة اإلجماليةةاملبةالغ على تقدير  البلديةتقتصر سلنة 

املةةةةةةةةالي خةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال  ا سةةةةةةةةتقالل الت ةةةةةةةة يق هةةةةةةةةهاوقد ةتج عن  الو يةةةةةةةةةخزيةة ل من قب لاةةةةةةةةال تخو

تمثلت أساسا  مشةةةة لوخلق  املاةةةةامةتائج سلبية أثرت على سير الجبةةةةائي للجماعةةةةات املحليةةةةة 

 املةةةةوارد الجبائيةةةةة  فايةةةةةعدم  أنةةةة  الةفقةةةةات املحليةةةةة واملةةةةوارد الجبائيةةةةة إ بين  التةةةةوازن في عدم 

للجماعةةةةات    لعائةةةدةا الجبائيةةةةرادات ةةةةأو اإل الجبايةةةة املحليةةةةتعتبر  بالةفقةةةاتمقارةة  املحليةةةة

 الفصل الخاففي  املما لة املباشرة والرسوم ال رائباصنلب عليها في قاةون   ما املحلية

 توا ةةةب   املبشةةةود  املةةةا الاةةةد و  تحقق العائةةةدة للجماعةةةات املحليةةةة غ ةةةه كافيةةةة  ببال ةةةرائ

يقابل   املحليةةةةة لةفقةةةةاتارتفاا مستمر  لةةةةو   لاةةةةهاو  املحليةةةةة للبلةةةةديات الةفقةةةةاتتنورات 

أو وكالةةةةةةة  اإلرادات وكالةةةةةةةاسةةةةةةتحداث  إلةةةةةة ممةةةةةةا أدل  الجبائيةةةةةةة املحليةةةةةةة املةةةةةةواردزيادة بنيئة في 

واليةةت بموجباةةا يةةتم تحصةةيل ال ةةرائب والرسةةوم واألتةةاول والحقةةوق  (21)الةفقةةاتالتسةةبيق ع ةة  

 (22)ع   عاتق خزيةة البلدية.اليت يقت تحصيلاا  اإلراداتوغ هها من 

 



 بن جياللي سعاد أ. انتفاء التوازن املالي وامليزاني للبلديةآثار 
 

81 
 2021 ديسمبر/ التاسعوالسياسية/ العدد    مجلة الصدى للدراسات الق انونية

ISSN : 2710-8783 
 

 خاتمة:

   خارجية وأخرل  داخلية ذاتية أسبا  تتمحور  ول  املالي للم زانية  أسبا  عدم التوازن  إن

 مباشةر  سةبب البلديةة لةفقةات السةرلت الةمةو القائمةة رأس ع ة  فةجةد واةا  للبلةديات عالقةة

رغم   عدم توازن امل زانية إل العجز الهي يددي بال رورة  خي البلدية امل زانية وقوا ورا  يق 

 التشةةرلعاتإصدار ل من خال ملةةواردوتعبئة ا املاليةةة العامةةة إصةةال ل في مجا التةةداب ه املتخةةهة

تعاةي من تأخر برامج ل   تزا الةو ن و يةاتإ  أن   خافل بشك املالية والجبايةة لاةي مجةف

 العجةةةز املةةةاليأبرزها  لعةةةلجملة من األسبا   إلةةة ذلةةة  ويرجت فعاليااةةةا وعدم  املحليةةةة التةميةةةة

عائقا حقيقيا أمام  العةةةب  هذال إذ يشك  امل زانيةةةات املحليةةةةتول ةةةةى مسةةةةعل املمةةةجل واملتةةةها م

العجةةز مشكلة  معالجةةةجاهدت  الدولةةة الجزائريةةةل وتحاو املبشةةودة التةميةةة املحليةةةتحقيق 

إصةةةةةال   و ةةةةةها  العةةةةةادل واملتةةةةةوازن للمةةةةةوارد التوزلةةةةةتتحقيق ل من خال  ن للبلةةةةةدياتماملةةةةةز  املةةةةةالي

لسةةةةةةةةةةد ا ةةةةةةةةةةةعلى ذاته البلةةةةةةةةةةدياتبهد  تعظيم إمكاةات وفرف اعتماد  الجبايةةةةةةةةةةة املحليةةةةةةةةةةةةظام 

البلةةديات افتقار  إلةة  ألكاديميةةة املةجةةزةا بيبةةح العديةةد مةةن الدراسةةاتوقد العجةةز املةةالي   فجةةوة

ذا ةةةةةف هةةةةةدورا فعا  في ةق ال ةةةةري ت الغةةةة و العجةةةةزل إذ يشك   للمةةةةوارد الجبائيةةةةة  الجزائريةةةةة

 بإم اناةةةةةةا كةةةةةةانا عتماد على موارد أخرل  البلةةةةةةديات لإهما عن الًف والااةةةةةةر  املةةةةةةالي   املةةةةةةورد

 بالدرجة األول . واا ا هتمام الدولة تتول  اليت الجباية املحليةجاة   إل ا عتماد عليها 

 :قائمة تهميش

 21املجلةةد بةةو  الةةب براه ةةت   إشةة الية عجةةز م زانيةةة البلديةةة  مجلةةة إدارة   : د.انظةةر -1

 .43 الجزائر   ف  41عدد 2011- 1 العدد 

 سةةة ن مصةةة في  سةةة ن   املاليةةةة العامةةةة   ديةةةوان امل بوعةةةات الجامعيةةةة    : د.انظةةةر  -2

 .و ما بعدها 21 ف 1989 الجزائر

مصة فى  را ةي   ا ةر التمويةل املر ةزي خةي اسةتقاللية الجماعةات املحليةة خةةي  : د.انظةر -3

القةانون الجزائةةري   املجلةةة الجزائريةةة للعلةةوم القانونيةةة   ا قتصةةادية و السياسةةية   

 .356 ف 1996  2رقم  34الجز  
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ر: الحصةةةةةيلة واآلفةةةةةاق  أ. سةةةةة ت يوسةةةةة  أ مةةةةةد  تحةةةةةو ت الالمر زيةةةةةة خةةةةةي الجزائةةةةة أنظةةةةةر: -4

مةةةةةةةه رة ماجسةةةةةةةت ه  كليةةةةةةةة الحقةةةةةةةوق  جامعةةةةةةةة مولةةةةةةةود معمةةةةةةةري  ت ةةةةةةةزي وزو  الجزائةةةةةةةر  

 .100  99  ف15/05/2013

تقريةةر الجلةة  الةةو نت ا قتصةةادي وا جتمةةاعي  الت ةةور الةةهي يجةةب إضةةفاب  أنظةةر:   -5

 .43  ف2001ع   تسي ه املالية املحلية خي مةظور اقتصاد السوق  جويلية 

تمويةةةةةل التةميةةةةةة املحليةةةةةة خةةةةةي الجزائةةةةةر   رسةةةةةالة د تةةةةةورا  خةةةةةي   ةفةةةةةري خي ةةةةةر   :انظةةةةةر  -6

 .152  ف 2010/2011   03جامعة الجزائر  العلوم ا قتصادية 

عجز م زانية البلدية   دراسة ت بيقية لبلديات  إش اليةبلجياللي ا مد   :انظر -7

تسي ه املالية ه فرا  جياللي عمار  سيدي ع ي مالل و ية تيارت   مه رة ماجست

 .201  ف  2009/2010العامة  جامعة تلمسان   

محمةةد عمةةر ابةةودو    ترشةةيد اإلنفةةاق العةةام و عجةةز م زانيةةة الدولةةة   الةةدار  : د.انظةةر -8

 .41  ف  2006الجامعية   اإلسكةدرية   مصر 

 .44انظر   محمد ابودو    املرجت السابق   ف  -9

القانون  إ ار:البلدية خي  اإلقليميةالجماعات  إصال انظر   روبحي نور الادل    -10

مدرسة الد تورا  الدولة و املدسسات العمومية  إ اره خي  ماجست مه رة 11/10

 .176ف  2012/2013

11- Voir , Gilles Carrez , L’autonomie Fiscal Des Collectivités Locales , Revue 

Française Des Finances Publiques Les Nouveaux Chantiers De L’état 

Territorial , L’autonomie Fiscal Des Collectivités Locales , L.G.D.J ,2008 

,N°103/2008 , P67. 

انظر   بن وزرق هشام   اإل ار القانوني للموارد البشرية البلدية و دورها خي خلق   -12

التةميةةةة املحليةةةة   أ رو ةةةة د تةةةورا  تخصةةة  القةةةانون العةةةام   جامعةةةة قسةةةة يةة   

 .277 ف  2013/2014

 .302أنظر: بلجياللي ا مد   املرجت السابق   ف -13



 بن جياللي سعاد أ. انتفاء التوازن املالي وامليزاني للبلديةآثار 
 

83 
 2021 ديسمبر/ التاسعوالسياسية/ العدد    مجلة الصدى للدراسات الق انونية

ISSN : 2710-8783 
 

  املاليةة املحليةة و دورهةا خةي عمليةة التةميةة   رسةالة د تةورا    انظةر   سةعاد  ي ةت  -14

 .298املرجت السابق   ف  .2008/2009جامعة الجزائر 

15- Voir , Jean Cathelineau , La Fiscalité Des Collectivités Locales , Armand 

Colin , Paris , 1990 , P8 .  

 .38انظر  بو  الب براه ت   إش الية عجز م زانية البلدية  املرجت السابق ف  -16

 .352انظر    را ي مص فى   املرجت السابق   ف  -17

انظةةةةةةةةةر   محمةةةةةةةةةد انةةةةةةةةة  قاسةةةةةةةةةم جعفةةةةةةةةةر   ديمقرا يةةةةةةةةةة اإلدارة املحليةةةةةةةةةة الليبهاليةةةةةةةةةة و   -18

ن امل بوعةةةات الجامعيةةةة   الجزائةةةر   ا شةةةتها ية   سلسةةةلة القةةةانون و املجتمةةةت   ديةةةوا

 .25  ف 1985

لخ ةةةر مرغةةةاد  واقةةةت املاليةةةة املحليةةةة خةةةي الجزائةةةر  مةةةه رة لةيةةةل شةةةاادة املاجسةةةت ه    -19

 .165  ف2001تخص  علوم مالية  جامعة الجزائر 

شةةةوجي جبةةةاري  عةةةول ت بسةةةمة  تعبئةةةة املةةةوارد الجبائيةةةة  خيةةةار اسةةةتهاتي ي  أنظةةةر: د. -20

بلةةةةديات الجزائريةةةةة  املجلةةةةة الجزائريةةةةة للتةميةةةةة ا قتصةةةةادية  لتغ يةةةةة العجةةةةز املةةةةالي لل

 .33  ف2015  جوان 02العدد 

  املتعلةةةةق 2011يونيةةةةو  22املةةةةدر  خةةةةي  10-11مةةةةن القةةةةانون رقةةةةم  208أنظةةةةر: املةةةةادة    -21

 .2011يونيو  3 الصادرة خي 34بالبلدية  الجريدة رقم 

  يت من قانون 2016ديسمبه  28املدر  خي  14-16من القانون رقم  91املادة   -22

 .2016ديسمبه  29  الصادرة خي 77  الجريدة الرسمية العدد 2017املالية لسةة 
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 و حتمية التغيير القانونية لحق في الصورة بين مقتضيات الحمايةا
The right to the image between the requirements of legal protection 

and the inevitability of change 

 فة يوسف الزينيشر 

 قانون عقاري  :طالبة دكتوراه

 مخبر السيادة و العوملة

 جامعة املدية

cherifayouce99@gmail.com 

 

 أمينة لحول 

 قانون عقاري دكتوراه: طالبة 

 مخبر السيادة و العوملة

 جامعة املدية

lahoualamina17@gmail.com 

 

 لخصم

يكاد يجمع الكل اليوم، على أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها األشخاص في العالم  

و كما هو املعلوم أن الحق في  الواقعي يجب أن تحظى بالحماية ذاتها في العالم االفتراض ي

عتبر من الحقوق األساسية املعترف بها تبما فيها الحق في الصورة التي حماية الحياة الخاصة 

في النصوص الوطنية والدولية، وقد أخذ هذا الحق بعدا جديدا مع تطور تكنولوجيات 

 الرقمية الوسائل في الهائلة التكنولوجية تاالتطور  مكنتحيث اإلعالم واالتصاالت، 

 الرقمية املعلومات تبادل من الناس مليارات النقالة والهواتف الذكية واإلنترنت كالحاسوب

هذا من   وفعال، سريع بشكل التواصل على قدرتهم من عززت كما ، العالمي الصعيد على

 في األفراد حق بين القدم منذ برزت التي التناقضات هوة من عمق جانب ومن جانب آخر

mailto:cherifayouce99@gmail.com
mailto:cherifayouce99@gmail.com
mailto:lahoualamina17@gmail.com
mailto:lahoualamina17@gmail.com
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 وموجبات دستوريا ومكرسا دوليا مقنن كحق باألخص الحق في الصورة الخاصة الحياة

 هدد صعب واقع خلق إلى أدى ما املقررة، الحماية أطر متجاوزة األفراد، شؤون على االطالع

 .لالنتهاك  مض ي وقت أي من أكثر عرضة الحق هذا من وجعلت التوازن  هذا

 الصورة، الحق : الحق في الصورة، التصوير،  الكلمات املفتاحية

Summary: 

Almost everyone today agrees that the same rights that people enjoy in 

the real world should enjoy the same protection in the virtual world. 

This right has taken on a new dimension with the development of 

information and communication technologies, where the tremendous 

technological developments in digital means such as computers, the 

Internet and mobile smart phones have enabled billions of people to 

exchange digital information on a global level. It also enhanced their 

ability to communicate quickly and effectively. This, on the one hand, 

and on the other hand, deepened the gulf of contradictions that had 

emerged since ancient times between the right of individuals to private 

life, especially the right to image as an internationally codified right, 

constitutionally enshrined and the obligations to have access to 

individuals' affairs. Exceeding the established protection frameworks, 

which led to the creation of a difficult reality that threatened this 

balance and made this right more vulnerable than ever before. 

Key words: the right to the image, photography, the image, the right. 

  مقدمة 

 ضمن حقبة وباألخص اإلنسانية، املجتمعات في واملكانة هتماماال ب الصورة حظيت

 الرسم خالل من الصورة وقيمة أهمية اإلنسان عرف حيث القديم، اإلنساني التاريخ

 أوائل حتى النحو هذا على األمر واستمر املحروقة، واألخشاب واألتربة الحجارة بواسطة

 اليدوي  الرسم إلى باليد النقش أو الرسم من الوسائل بهذه اإلنسان انتقل إذ 18 القرن 

 وبقي الخشب، من األلواح أو القماش أو الورق على الرسم أو الفرشاة أو للقلم باستخدامه

 هذه كل وخالل ، 1فوتوغرافي تصوير آلة أول  اختراع تم إذ 1835 عام إلى حاله على األمر
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 التطور  بعد خاصة الصحافة مجال في الصورة استخدام على منصبا االهتمام كان الفترة

 في الصور  استخدام على ساعد الذي األمر وطباعته، الورق صناعة مجال في الحاصل

 الصحفي، التصوير أو الصحفية بالصورة يسمى ما ظهر لذلك واسع، نطاق على الصحف

 تمثله وما الشخصية الصور  وخاصة أخر، منحى يأخذ بالصورة االهتمام ذلك بعد بدأ ثم

 ظهور  مع أنه واملعنوي، والحقيقة املادي وكيانه ذاته من جزء ألنها لصاحبها أهمية من

 مالمح وتعرض وسكينته، اإلنسان لراحة إزعاج من عليه ينطوي  وما الفوتوغرافي التصوير

 الصورة، في بالحق يعرف ما القانون  عالم في ظهر منه، إذن دون  التصوير لعدسات وجهه

 شرفه تمس أن يمكنها التي االنتهاكات أو االعتداءات كل من اإلنسان صورة لحماية وذلك

 للترويج استغاللها أو يجري  صاحبها شخصية لتشويه الصورة استخدام يتم كأن واعتباره،

 صورته في اإلنسان حق بوجود االعتراف ضرورة إلى أدى مما معين، منتج أو معينة لفكرة

 .موافقته دون  صورته نشر أو تصويره من اآلخرين منع يخوله

 ظهور الذي واكبها  وتسجيلها ونقلها الصور  التقاط مجال في األجهزة ولقد تطورت

 فإن للمعلومات، السيارة والطرق  التواصل شبكات من رافقه وما  )الحاسوب )الكومبيوتر

 في جليلة خدمات للبشرية قمت التي والتكنولوجي العلمي التقدم مظاهر مظهرا من كانت

 الخاصة الحياة حرمة تهديد في أثرها تركت فإنها املسافات، وتقريب واإلمكانيات الجهد توفير

 الدولية أو الوطنية سواء التشريعات أخذت الصورة في بالحق االعتراف ومع لإلنسان،

 من مباشرة غير بصورة أو مباشرة بصورة في إما إليه وتشير فشيئا، شيئا الحق بهذا تعترف

 أهم من يعد األخير هذا وكون  الخاصة، الحياة في الحق مظاهر من مظهرا اعتباره خالل

 األفراد، كما بحريات التصاله والدولي الوطني املستوى  على سامية مكانة وذو اإلنسان حقوق 

 في الحق وانتهاك لألفراد الخاصة الحياة حرمة انتهاك مجال في كبير بدور  الصحافة، ساهمت

 وما اإلعالم في الجمهور  رغبة إشباع أجل من م،اإلعال  في الحق غطاء تحت وذلك ، الصور 

 إذ والفضائح، األسرار نشر من األفراد خصوصيات من يعد وما وصور، أخبار من يرضيه

 من الرغم التعبير، وعلى في الصحافة وحرية الخاصة الحياة في الصراع بأن القول  يمكن

 طبيعة تعكس فهي واملعنوي، املادي كيانه من تجسد وما لصاحبها، بالنسبة الصورة أهمية
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 صورته، تستهدف التي االعتداءات من الشخص صورة حماية الالزم من بات فقد انفعاالته،

 القانونية اآلليات خلق قصد املدني القانون  مع جنب إلى جنبا الجنائي القانون  وضع فينبغي

 بينها من العاملية الدساتير أغلب أن نجد صورهم، كما ونشر التقاط ضد األشخاص لحماية

 غير أو مباشرة بصفة الحق بهذا الجزائري  املشرع الدستوري اعترف إذ الجزائري؛ التشريع

 عدم" على منه 46 املادة في نص حيث ، 20162تور دس منها املتعاقبة دساتيره عبر مباشرة

 سرية القانون، ويحميهما شرفه وحرمة الخاصة املواطن حياة حرمة انتهاك جواز

 املراسالت.

 وسائل عرفته الذي الهائل التطور  مع مؤخرا الصورة في بالحق االهتمام بدأو  

 التي الصناعية، باألقمار والتصوير الرقمية، الكمرات أو توغرافيةو الف التصوير الحديثة،

 فأصبح واملسافات الحواجز عن النظر بغض بالغة بدقة الصور  التقاط عملية سهلت

 وسائل تطور  إلى باإلضافة وتركيبها، علمه دون  الغير صورة التقاط شخص أي بإمكان

 وتحريفها معالجتها إمكانية مع الذكية و الهواتف نترنتاال و  والنشر كالتلفزيون  اإلعالم

 .صورته في اإلنسان لحق تهديدا شكل ما وهذا مشبوهة، في أغراض واستخدامها

 تشكل بطرق  واستخدامها والنشر التصوير وسائل عرفته الذي الهائل التطور  

 الحماية فعالية مدى ما :التالية اإلشكالية نطرح صورته عليه، في اإلنسان حق على تعدي

 ؟عصر الرقميال ظل في الجزائري، القانون  في الصورة في للحق القانونية

 لتحليل األنسب ألنه التحليلي الوصفي املنهج على للموضوع دراستنا أثناء اعتمدنا

 بحثنا قسمنا أعاله املطروحة اإلشكالية على جزئياته، و لإلجابة أهم بمناقشة أكثر املوضوع

 الثاني الصورة و املبحث في للحق القانونية للحماية األول  املبحث خصصنا إذ مبحثين، إلى

 القانونية الحماية لصور  فخصصناه

 الصورة في للحق القانونية الحماية األول  املبحث

 املتغيرات عليها أسفرت التي الحديثة املواضيع من الصورة في الحق موضوع يعد

 غيرت التي املتطورة التكنولوجية التقنيات بظهور  أهميتها ظهرت فقد الحالية، التكنولوجية
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 على االعتداءات كثرة إلى املتغيرات هذه بروز أدى، حيث للصورة التقليدي املفهوم من

 لدى الوعي ازدياد مع خاصة االعتداءات، هذه لصد سبل عن البحث استوجب مما الصورة

 الثاني النصف في الفرنس ي القضاء يد على تحقق ما وهو صورته، حماية بضرورة اإلنسان

 فيها تناولت و التي ،"راشيل " الشهيرة القضية في 1858 عام في تحديدا ، 18 القرن  من

 الفرنس ي املدني القضاء تطبيقات واستمرت الصورة في الحق حماية وضوح و بدقة املحكمة

 الحياة بحماية الخاص 1970 جويلية 17 قانون  صدور  غاية إلى وذلك 3الصورة في للحق

 الخاصة 

 مطلق ليس الحق هذا إال أن اعتداء، أي من قانونيا محمي أصبح الحق في الصورة

  مسؤولية أي ترتيب دون  التصوير فيها يباح أين حاالت فهناك

 الصورة في للحق القانونية الحماية األول نطاق املطلب

 حق بحماية الكفيلة الضمانات في الصورة في للحق القانونية الحماية نطاق يتمثل

 لطبيعة نظرا القانونية الحماية هذه نطاق تحديد في الفقه اختلف وقد صورته، في اإلنسان

 .وقيود اعتبارات عدة معامله تحديد في يدخل شخص ي، كحق الحق، هذا

 في سعينا وخالل الصورة، في للحق القانونية الحماية نطاق عن البحث علينا يتعين

 صور  سنتناول  ثم ،)األول  الفرع( الصورة في للحق القانونية الطبيعة أوال نستعرض ذلك

 في بالحق املساس فيها يتم التي ، و أخيرا الحاالت)الثاني الفرع( الصورة في الحق على التعدي

 الثالث الفرع الصورة

 الصورة في للحق القانونية الطبيعة األول: الفرع

 الطبيعة تحديد مسألة نأغير  الصورة، في بالحق الفرنس ي املدني القضاء اعترف

 امللكية في الحق قبيل من البعض فأدرجه الفقهاء، نقاش محل ظل لحق لهذا القانونية

 فلم الجزائري  املشرع أما شخص ي، حق هو الصورة في الحق أن  بدافع ذلك اآلخرون وأنكر
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 عام بشكل الواردة األحكام إلى بالرجوع سنقوم لذا الصورة، في على الحق خاص بشكل ينص

 الجزائري  املشرع موقف تحدد التي بالشخصية اللصيقة الحقوق  حول 

 في اإلنسان حق أن الرأي هذا أصحاب يرى : ملكية كحق الصورة في الحق تكييف -أوال

 أساس على النظرية هذه تقوم 5األخيرة هذه على االعتداء يجوز  وال ،4ملكية حق هو صورته

 وهي اإلنسان، جسم من يتجزأ ال جزء الصورة تعد إذ على جسمه، ملكية حق لإلنسان أن

 أحكام من الرأي هذا استوحي وقد الجسم، هذا لصورة االنعكاس طريق عن تمتد ملكية

 على فعمل جديدة، تسميات ينش ئ أن يرغب لم الذي املاض ي القرن  في الفرنس ي القضاء

جسم  صورة ولكون  امللكية، بحق قبل من معروفة تكن لم التي الحديثة الحقوق  إلحاق

 فكرة تخول ، 6لصورته مالكا اإلنسان يكون  أن الطبيعي فمن له طبيعي امتداد هي اإلنسان

 إذ يملك؛ فيما املطلق والتصرف االستغالل االستعمال، في سلطته ممارسة للمالك امللكية

 وما أخرى  بضاعة أي عن يتنازل  كما عنه يتنازل  أن فله ملكه، في التصرف للمالك يجوز 

 تعد األخيرة هذه أن  لكون  فيها، التصرف له يجوز  فإنه له، ملك اإلنسان جسم صورة دامت

 )والتصرف االستغالل االستعمال، ( السلطات لهذه مساس وأي امللكية، عناصر من

 7والتعويض املسائلة يستوجب

 بالشخصية لصيق كحق الصورة في الحق تكييف -ثانيا

 رأي ظهر إذ ملكية، حق الصورة في الحق اعتبر الرأي الذي ألصحاب عديدة انتقادات وجهت

 في الحق أن العتبار الرأي هذا أنصار وذهب املصري والفرنس ي، الفقه في الراجح وهو أخر

 اللصيقة الحقوق  نظرية ظهرت إذ اإلنسان، لشخصية املالزمة الحقوق  من هو الصورة

 الفرنس ي املشرع موقف إلى استنادا الحالي، القرن  مطلع مع برزت فقد حديثا، بالشخصية

 الحقوق  موضوع يتكون و ،8الشخصية الحقوق  ضمن الصورة في الحق اعتبر الذي

 يرتبط وال مالي غير حق فهو اإلنسان لشخصية املكونة العناصر مجموعة من الشخصية

 األخير هذا أن إذ لإلنسان؛ الشخص ي بالكيان وثيق حق هو و إنما للشخص، املالية بالذمة
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 من اإلنسان فيمثل الطبيعي العنصر أما قانوني، واألخر طبيعي أحدهما عنصرين في يتجسد

 في والحق االسم في كالحق القانوني العنصر عكس والعقلية، والنفسية العضوية الناحية

 9الصورة في والحق الخصوصية في والحق واالعتبار، الشرف

 التمتع وهي مهمة، ميزة له الشخصية الحقوق  من حق الصورة في الحق اعتبار

 إلى اللجوء صورته على للمعتدى يمكن وبموجبها ،10القانون  قررها التي الوقائية بالحماية

 الفعل إثبات أو أصابه، الذي الضرر  إثبات إلى الحاجة دون  بالتعويض للمطالبة القضاء

 حدوث انتظار دون  منعه أو االعتداء بوقف املطالبة له يمكن ذلك من أكثر بل الضار،

 قواعد توفرها التي الحماية من فعالية أكثر القانونية الحماية هذه تكون  وبالتالي الضرر،

 السببية والعالقة والضرر  الضار الفعل الثالثة بعناصرها تثبت التي املدنية املسؤولية

 .بينهما

 الصورة، في الحق على الجزائري صراحة املشرع ينص لم: الجزائري  املشرع موقف -ثالثا

 خاص، بشكل الحق لهذا القانونية الطبيعة يحدد لمفإنه  وبالتالي إليه، اإلشارة كما سبق

 املشرع موقف سنحدد الخصوصية، في الحق عناصر من عنصر الصورة في الحق وباعتبار

 الطبيعة من موقفه تحديد خالل من الصورة في للحق القانونية الطبيعة من الجزائري 

 .الخصوصية في للحق القانونية

 في وبالتالي الخصوصية، في للحق القانونية الطبيعة في الجزائري  املشرع يفصل لم

 اللصيقة الحقوق  على ج،.م.ق 47 املادة في نص قد أنه إال صريحة، بصيغة الصورة في الحق

 من املستمدة الحقوق  أو العامة بالحريات أيضا يعرف ما أو اإلنسان، لشخصية املالزمة أو

 الحقوق  ضمن تدخل الخاصة، الحياة حرمة كانت وملا11 دستوريا واملحمية اإلنسان كيان

 .ق 47 املادة في املقررة الحماية تشمل وبالضرورة بالتبعية فهي اإلنسان، لشخصية املالزمة

 املالزمة حقوقه من حق في مشروع غير اعتداء عليه وقع من لكل" : التي جاء فيهاج  .م

 فاملشرع ،"ضرر  من لحقه قد يكون  عما والتعويض االعتداء هذا وقف يطلب أن للشخصية



 في الصورة بين مقتضيات الحماية القانونية وحتمية التغييرالحق 
 ط.د. شريفة يوسف الزين

 لحول أمينة ط. د. 
 

91 
 2021 ديسمبر/ التاسعالق انونية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات  

ISSN : 2710-8783 
 

 من لكل ومنح للشخصية املالزمة الحقوق  على االعتداء فعل حرم قد املادة هذه في الجزائري 

 التعويض مع االعتداء ذلك بوقف باملطالبة الحق الشخصية حقوقه على اعتداء عليه وقع

 حق هو الصورة في الحق أن ولكون  الضرر  إلثبات الحاجة دون  لحقه الذي الضرر  عن

 قانون  من مكرر  303 املادة نص في جزائية حماية لها الجزائري  املشرع أقر كما شخص ي،

 .لألشخاص الخاصة الحياة بحرمة املساس تجرم التي العقوبات

 الصورة في الحق على التعدي صور : الثاني الفرع

 الحديثة، التكنولوجية للتطورات نظرا الصورة في الحق على التعدي صور  كثرت

 حصرنها، نذكر منها الصعب من بالتالي

 تصوير مشروعية مدى عن الحديث بداية كانت صاحبها إذن دون  الصورة إنتاج -أوال

 حيث بفرنسا، العامة األماكن في املتجولين املصورين نشاط بمناسبة رضاه دون  اإلنسان

 12إذنهم  ال و علمهم دون  من التقطت لهم صور  بيع عليهم عارضين املارة من يتقدمون  كانوا

 شرعية مدى حول  املتجولين املصورين عمل مشروعية بشأن فقهي نقاش حصل

 على ينطوي  الفعل كان ما و إذا الصورة، صاحب أي باألمر املعني موافقة دون  الصور  إنتاج

 .؟ اعتداء

 في سلطته لكن صورته، نشر على يعترض أن شخص لكل أن الفقه بعض يرى 

 التقاط بمجرد يتصور  ال إذ التقاطها، دون  الصورة نشر على فقط تقتصر االعتراض

 قد صورة التقط من كل فليس اإلنسان، شخصية على خطرا يشكل قد إنتاجها أو الصورة

 التقاط مشروعية بعدم االعتراف فإن أخرى  جهة من و جهة من هذا استخدامها يس يء

 الواقعية الناحية من الفعل هذا ضد الحماية توفير صعوبة تواجهها مسالة الصورة

 يبقى و الشأن صاحب علم دون  خفية الصورة التقاط يتم األحيان أغلب ففي والقانونية،

 الصورة في الحق أن القول  إلى اتجه الفقه أغلب أن إال الحقا نشرها يتم أن إلى خفية األمر
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 اإلذن يمنح أن املنطقي من فليس البداية، منذ االلتقاط مشروعية عدم ليشمل يمتد

 الحكمة فمن بعد، فيها نشرها من منعه ثم بداية الصورة التقاط أجل من للصحفي

 مصيرها عن شيئا يعرف وال صورته التقاط على االعتراض في بالحق لشخصاالعتراف 

 كأن النشر من أكبر خطر نشرها دون  الصورة التقاط على يترتب قد كما نشرها، وكيفية

 غير إلى أغراض والوصول  البتزازها بها االحتفاظ ويتم خاص، وضع في المرأة الصورة تكون 

 13مشروعة

 صورته إنتاج على االعتراض بسلطة اإلنسان يتمتع: صاحبها إذن دون  الصورة نشر -ثانيا

 أضرار من عليه ينطوي  ملا نظرا ،14نشرها على االعتراض سلطة إلى رضاه، إضافة دون 

 استغاللها لشخصيته أو تشويها يتضمن فقد اإلنسان، شخصية تصيب التي وخيمة

 مالمحه تغيير اإلنسان شخصية بتشويه يقصد :صورته بنشر اإلنسان شخصية تشويه -أ

 على تعديالت بإدخال ذلك و الحقيقة، يخالف بما الخلقية أو الذهنية أو الجسمانية

 تصدر لم سلوكات إليه وتنسب فيه يكن لم وضع في صاحبها يظهر حتى الحقيقية الصورة

 15تكذب ال الصورة أن باعتبار للواقع مطابقة أنها الصور  تلك يشاهد من يقتنع حيث منه

 استخدام إلى تعداه بل التصوير آالت حدود في يعد ولم تطورا أكثر اليوم التصوير أصبح

 وتزييف تشويه، عملية يسهل ما وهذا والفنية، التقنية الناحية من تطورا أكثر وسائل

 بإحداث ذلك ماديا، إما  الصورة في التزييف ، و يكون 16اكتشافها يصعب بطريقة الصورة

 باستعمال يتحقق الذي املونتاج نجد الطرق  تلك أهم ومن الصورة على مادي تغيير

 فيه يوجد لم موقف في لشخص صورة خلق أي حقيقي غير منظر لخلق الحيل من مجموعة

 أو الصورة على تعديالت بإدخال يقوم الذي الفوتوشوب برنامج هناك كذلك 17الواقع  في

 يحول  الذي الفوتومونتاج بمصطلح يعرف ما إلى باإلضافة أخرى  صورة مع دمجها أو حذفها

 ثابتة  كصورة ونشرها املتحركة الصور  من مقطع بأخذ وذلك ثابتة إلى املتحركة الصورة
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 على اإلنسان بحق املساس يقتصر لم :صورته بنشر اإلنسان شخصية استغالل -ب

 الصورة هذه استغالل إلى ذلك تعدى بل ذكره، سبق كما واملعنوي  املادي بتشويهها صورته

 دعائية وكتب ملصقات في أو نشرها اإلعالم وسائل في الصورة بنشر تجارية دعائية ألغراض

 على اإلنسان بحق يمس ما أن على زيادة18 صاحبها رضا دون  ذلك و معينة لسلعة لترويج

 األدبية باملصالح اإلضرار يتحقق حيث و املادية األدبية بمصالحه يمس فإنه صورته،

 ومثال الدعاية لغرض صورهم بنشر السماح عادتهم من ليس الذين لألشخاص بالنسبة

 اتخذوا الذين األشخاص فيصيب املادي الضرر  أما املرموقة، السياسية الشخصيات ذلك

 .خاللها من يكسبون  مهنة الدعاية لغرض صورهم نشر من

 إقبال قصد معين بمنتوج الجمهور  تعريف تتولى التي التجارية الدعاية :نوعان الدعاية و

 معين سياس ي توجه بها يقصد والتي اإليديولوجية الدعاية في فتتمثل الثانية أما عليه، الناس

 19معين لحزب الدعاية سبيل في إذنه دون  شخص صورة استعمال مثل

 الصورة في بالحق املساس فيها يتم التي الحاالت:الثالث الفرع

 أو لألسرة بالنسبة الصورة في الحق على االعتداء إطار في تكون  الحاالت هذه  

 اإلنساني الجسد حرمة على االعتداء

 في الحق على االعتداء مسالة تثير: لألسرة بالنسبة الصورة في الحق على االعتداء -أوال

 الصورة. في بالحق األخيرة هذه تتمتع مدى حول  تساؤالت عدة لألسرة بالنسبة الصورة

 الفرد حق لحماية مقرر  الصورة في الحق كان إذا :الصورة في الحق في األسرة تمتع مدى -أ

 يسمى بما االعتراف يمكن هل أخر بمعنى و منه األسرة، تستفيد أن يمكن فهل صورته، على

 مدى بشأن الفقه رأي  على الوقوف السؤال هذا عن اإلجابة تقتض ي  الصورة في األسرة بحق

 في بالحق وثيق ارتباط من الصورة في للحق ملا وذلك الخاصة، الحياة في بالحق األسرة تمتع

 .بيانه سبق كما الشخصية الحقوق  من حقا يعد كالهما كما أن الخاصة، الحياة
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 الشخص بحماية فقط يتعلق ال الخصوصية أن حق الفرنس ي والقضاء الفقه يرى 

 طفل بأن تصوير قض ى لذلك وتطبيقا وفاته، بعد و حياته في بأسرته متعلق هو وإنما نفسه،

 فقط الخصوصية في الطفل بحق مساسا يشكل ال املستشفى في سرير على ملقى وهو مريض

 بمنع قرار باريس محكمة أصدرت وبالتالي أيضا، األم بخصوصية يمس أن شأنه من وإنما

 الشخص ي، وباسمها األم طلب على بناءا ذلك و الصورة، فيها نشرت التي املجلة صدور 

 أن إلى الفرنسية النقض محكمة ذهبت كما، 20 القاصر ابنها على وصية بصفتها وليست

 في الزوج حق على اعتداء يعتبر تصويرها طريق عن متزوجة المرأة الخاصة بالحياة املساس

 األسرة لخصوصيات الحماية تمنح التي القضائية األحكام من ذلك غير الخاصة إلى الحياة

 في بالحق لألسرة اعترف لذلك الزوج، أو الزوجة أو األم أو بالطفل األمر تعلق سواءا

 على اعتداء هو صورتهم في الحق على باملساس أفرادها أحد على اعتداء وأي الخصوصية

 .واحد أن في أسرته حق

 و املشرع الخصوصية في بالحق لألسرة اعترف قد الفرنس ي والقضاء املشرع كان إذا

"  : جاء فيها ما يلي  التي من الدستور الجزائري  72 املادة بموجب صريحا كان قد الجزائري 

  واملجتمع..." الدولة بحماية األسرة تحض ى

 في بالحق وبالتالي الخاصة؛ الحياة في بالحق تتمتع األسرة أن سبق مما لنا يتضح

 األسرة حق على اعتداء يعد أفرادها أحد حق على اعتداء يو أ الصورة

 لظهور  نظرا مؤخرا، كبيرة أهمية ذات األطفال تصوير مسألة أصبحت :األطفال تصوير -ب

 على خطرا يشكل ما وهذا سابقا، قلناه كما نشرها أو الصورة إنتاج في سواء وسائل متطورة

 أفراد من فرد كأي الطفل وألن مشروعة، غير أعمال في استغاللها و إمكانية الطفل صورة

 يصدر بالتصوير الرضا أن خالف فال مميز غير كان فإذا صورته، في حماية الحق له األسرة

 الجزائري  األسرة قانون  من 82 و 81 املادتين أكدته ما وهو وليه من



 في الصورة بين مقتضيات الحماية القانونية وحتمية التغييرالحق 
 ط.د. شريفة يوسف الزين

 لحول أمينة ط. د. 
 

95 
 2021 ديسمبر/ التاسعالق انونية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات  

ISSN : 2710-8783 
 

 عن اإلنساني الجسد حرمة على االعتداء يأخذ:اإلنساني الجسد حرمة على االعتداء -ثانيا

 منها متعددة أشكاال التصوير طريق

 العامة الحياة وعن محيطه عن االنعزال إلى املريض يلجأ ما عادة :املرض ى تصوير -أ

 بالراحة يحظى أن تتطلب التي واملعنوية، الجسدية الصحية، حالته لتدهور  نتيجة واملجتمع

 فراش على وهو تصويره، جواز عدم البديهي فمن تطفل، أو إزعاج أي عن واالبتعاد والهدوء

 إن حتى عدمها، من املوافقة إبداء على عاجزا كان إذا ينوبه ممن أو منه إذن بعد إال املرض،

 في ويشترط طبية، مجلة في الصورة هذه تستعمل كأن تعليمية التصوير لضروريات كان

 سليمة، إرادته  كانت إذا صريح، وبشكل حرية بكل منه يصدر أن املريض يمنحه الذي اإلذن

 على السلطة له ممن اإلذن فيصدر إرادته، عن بالتعبير تسمح ال حالته كانت إذا ما حالة وفي

 .للقاصر بالنسبة كالولي املريض

 نشرها أو صورته إنتاج على االعتراض سلطة الصورة في بالحق يقصد :املوتى تصوير  -ب

 امليت يقوم أن املستحيل فمن موته بعد أما الشخص حياة في يتحقق وهذا منه، إذن دون 

 فلهم وورثته، ألقاربه يثبت الحق هذا أن21 جثته صورة ونشر تصويره عملية على باملعارضة

 ألم من يسببه قد ما نظرا وهذا قريبهم، جثمان صورة ونشر التقاط على في االعتراض الحق

 22تجاهلها يمكن ال والتي وخدش ملشاعرهم

 خاص شخص ي حق هو قريبهم جثمان صورة على األقارب يمارسه الذي االعتراض

 قريبهم به يتمتع كان التي الصورة حق على بناءا وليس الوفاة بعد اكتسب

  :والحوادث الجرائم ضحايا تصوير -ج

 معاناتهم تظهر التي صورهم نشر على االعتراض في بالحق والحوادث الجرائم ضحايا يتمتع

 قد ولكن ومكرس ثابت هو الحق وهذا الحادث، أو الجريمة وطأة تحت وهم ومأساتهم

 والرأي الجمهور  اهتمام محل الحادث أو الجريمة أو الضحية كانت إذا ممارسته يصعب
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 عدم في الضحايا بحق يصطدم الذي األخير هذا اإلعالم، في الحق أيضا لهم الذين العام،

 .صورتهم نشر

 خص على اعتداء صورهم في الضحايا حق على اإلعالم حق تقديم على يترتب

 اإلنساني غير الفعل لهذا ونتيجة أهاليهم، ومشاعر بمشاعرهم، ومساس وكرامتهم وصيتهم

 بسبب علنا وعرضها صورهم انتهاك من الضحايا لحماية كأساس الصورة في الحق وقصور 

 في الضحايا حق لحماية جديد أساس على البحث على الفقه عمل اإلعالم في الحق قيد

 تكون  املعنى وبهذا23 اإلنسانية الكرامة في الحق فكرة فظهرت معاناتهم عرض وعدم صورهم

 الكيان حماية إلى تهدف التي سواء بها املعترف الحقوق  أصل هي اإلنساني الشخص كرامة 

 املعنوي. أو املادي

 الصورة في الحق على الواردة القيود :الثاني املطلب

 وحده هو ألنه الخاصة، حياته أسرار من نشره يمكن ما تحديد في الحق فرد لكل

 يحدد وأن صورته، بنشر لآلخرين يسمح أن له يجوز  أنه كما الرضاء، أو اإلذن يملك الذي

 عقد الحق وصاحب الصورة ملتقط بين عادة ويكون  النشر، هذا عليه الذي يكون  النطاق

 يكون  وبذلك العقد، في محددة ألغراض صورته استخدام على الشخص بموجبه يوافق

 وذلك النشر، وسياقات ضوابط وفق مقيدا أو مطلقا إما الصورة استعمال في الترخيص

 حالة في مشروع بسبب مقرونا بالنشر الرضا يصبح وبالتالي مصونا، الشخص ي الحق ليبقى

 .صدوره على الدليل يقوم أن ينبغي أثره الرضاء ينتج ولكي الصورة، في بالحق مساس وقوع

 بالرضا املرتبط التصوير إباحة :األول  الفرع

 قد قانونا محظور  عمل الرتكاب أكثر أو 24لشخص تصريح أو إذن الرضا يعتبر

 بمصدر متعلقة املصلحة تكون  أن بشرط للخطر، ها تعري  أو بمصلحة اإلضرار إلى يؤدي

 الرضاء فإن تسجيله تم سر إفشاء أو صورة بنشر األمر تعلق إذا وعليه، التصريح، أو اإلذن
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 هذا وعلى، الطرفين بين عقد نتيجة يكون  وقد املجاملة، و التسامح قبيل من يكون  قد بذلك

  الضمني والرضا  الصريح الرضا بين تمييز وضع الفرع هذا في سنحاول  األساس

 من التأكد يتوجب و كما مباحا، التصوير فعل يجعل من هو الرضاالصريح:  الرضا-أوال

 قد كان إذا ما حالة في خالفات الرضا موضوع يثير ذلك من الرغم وعلى حقيقة، صدوره

 .إشكاالته في والخوض تعريف إعطاء على سنعمل املبدأ، هذا لقيمة ونظرا ال، أم تحقق

 في الحق له من إرادة اتجاه بأنه الرضا يعرفالصورة:  ونشر بإنتاج الترخيص - أ

 الخارجي العالم إلى يبرز حتى النفس كامنا في عمال ويبقى صحيحا، اتجاها إصداره

 ولو املصور  الشخص إذن الصورة دون  التقاط أن واألصل ، عنه اإلفصاح بطريق

 الفقه عليه ما استقر وهذا الشخصية بالحرية مساسا شكل الصورة نشر دون 

 .الفرنسيين والقضاء

 بعض التشريعات تقتض ي أن إال معين، شكل في إفراغه يتطلب ال الرضا وجود من فالتحقق

 من الرضاء وجود في عليه واملجني الجاني بين تثور  قد التي للمنازعات تفاديا مكتوبا يكون  أن

 .عدمه

 الصورة ونشر بإنتاج الرضا إشكالية -ب

 تستغل أن يجب ال بحيث بالشخصية، اللصيقة الحقوق  من حق الصورة، في الحق إن

 الصورة بالتقاط الشخص رضا أن إال الشأن، صاحب موافقة دون  الغير طرف من الصورة

 ال ذلك فإن خصوصياته بعض نشر الفنان قبل إذا ما ذلك ومثال بنشرها، منه إقرارا ليس

 به سمح الذي القدر هذا في حقه على تنازل  قد أنه أي يعني وال خصوصياته كل نشر يعني

 .نهائية بصفة
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 على تعدي وكل وأدبي، مادي ضرر  عنه ينتج متوقعة غير بصفة يكون  الذي النشر أن كما

 بدون  لصاحبها الحقيقية الشخصية نشر تم إذا خاصة املسؤولية، عنه يوجب الفرد صورة

 على تأثير لها ويكون  تجارية ألغراض مشروعة غير بصفة استغاللها يتم ولكن فيها، تغيير أي

 .الصورة في الحق صاحب نفسية

 الصورة صاحب بين تجارية صفقة قبيل من نكون  قد الصورة ونشر بإنتاج فالدعاية

 الصورة صاحب برضا إال تمارس ال أن ويجب منهما، كل التزامات يبين عقد شكل في والشركة

 .بينهما املبرم العقد شروط حدود في و

 أفكار عن للتعبير اإليديولوجية الدعاية ألغراض الترويج الصورة نشر من الهدف يكون  وقد

 ومن اإلنتخابات، في األصوات لجلب السياسية األحزاب النوع هذا يمارس ما وغالبا ما،

 01 / 1974 بتاريخ بباريس االبتدائية املحكمة نجد الشأن، هذا في الفرنس ي القضاء تطبيقات

 ملحق ضمن بجريدة النسيو نات جوزيه ماري  الفرنسية الفنانة صورة نشر منعت 16 /

 أكدت وقد النشر، هذا على الفرنسية الصحيفة بمسؤولية وحكم باالنتخابات، خاص

 .الدعاية في ورد ما تخالف آراء لها أن الفنانة

 العقد أن بحيث الصورة، في الحق صاحب برضا يكون  ونشرها الصورة فإنتاج

 تقديم في التغيير أن كما العقد، شروط وفق محدد يكون  الصورة استغالل أساس على املبرم

 .التعويض يستوجب خطأ يعد النشر أو املعلومات

  الضمني  الرضا:  ثانيا

 إلى شخص من يتغير الحق هذا نطاق أن إال إنسان، لكل مضمون  حق الصورة في الحق يعد

 في الخصوصية الحق على كبير بشكل تأثر التي الظروف هذه إحدى الشهرة ولعل آخر،

 مركز أو وضع في يكون  شخص كل" وهي  :الشهيرة بالشخصية ويقصد ،25الصورة في والحق
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 نجد املشهورة الشخصيات أهم " و من لالهتمام ومحال الناس، ألنظار محط يجعله

 .)ثانيا( والرياضة الفن أهل ، و)أوال ( عامة وظائف تتولى التي الشخصيات

 يتول  الذين األشخاص الفئة هذه تضم :عامة ائفظو  تتولى التي الشخصيات تصوير -أ

 الوزراء ورئيس الدولة كرئيس السياسية الوظائف وبالخصوص الدولة، في عامة وظائف ون 

 26الدولة في العامة األمور  تسير في بارز  بدور  يقوم من كل إلى إضافة وغيرهم، البرملان وأعضاء

 على يطلع أن املجتمع حق فمن لذلك الدولة، في هاما دورا الفئة هذه تؤدي

 االطالع،و أنما في حبا ليس وهذا إذنهم، دون  ونشرها صورهم بالتقاط وذلك خصوصياتهم

 العامة األمور  مجرى  على تأثير له كان متى ذلك معرفة تستلزم التي العامة املصلحة بدافع

 على كبير أثر األخيرة فلهذه الدولة، في السياسية للشخصيات الصحية الحالة كمسألة

 يجوز  وبالتالي 27عليها واالطالع معرفتها في الحق للجمهور  ثم ومن السياسية، األمور  مجرى 

 لسبب يكون  ال ونشرها الصورة التقاط كان إذا إذنهم أما دون  ونشرها صورهم  إنتاج

 أي شأن ذلك في شأنه صاحبها إذن على الحصول  بعد  إال النشر يجوز  فال العامة املصلحة

 .عادي شخص

 على الجمهور  لدى املعلومة الشخصيات تقتصر ال :والرياضة الفن أهل تصوير -ب

الفنية  الشخصيات إلى ذلك يتعدى بل فقط، عامة وظائف تتولى التي الشخصيات

 العلماء، ومشاهير الحرب وأبطال واملعاصرة التاريخية الشخصيات جانب إلى والرياضية،

 مدى على يتوقف ونجاحها28 شهرة من بها يتمتعون  ملا لألنظار محال بدورها تكون  التيو 

 طريق عن وإثارتها اإلعالم، وسائل ورضا اهتمام جذب على الفئة هذه تحرص لهذا شهرتها،

 أو والنشر بالتصوير اإلذن بمنحهم إما وذلك واملناسبات، األوضاع كافة في صورهم نشر

 29نشرها على والسكوت التغاض ي،
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 أو فنان تصوير الصورة في بالحق مساسا يعاد ال أنه سبق ما خالل من نستخلص

 بسبب يضيق لكنه قائما، يبقى فحقه الخاصة، حياته حرمة على اعتداء وال مشهور، رياض ي

  الصورة في حقه يخص فيما الش يء نفس وهو الشهرة،

 نشرها و الصورة بإنتاج الرضا نطاق:  الثاني الفرع

 صاحب من يصدر الذي اإلذن طريق عن ونشرها صورة بإنتاج الرضا ينعكس

 ومدى )أوال( بشروطه تتعلق تساؤالت عادة يطرح للغير املمنوح اإلذن هذا نأ غير الصورة،

 . )ثانيا( سحبه جواز

 التي الظروف من يستنتج كونه الضمني، الرضا نطاق تحديد يصعب :اإلذن شروط -أوال

 سبق ما كل إلى إضافة  معرفته يسهل الذي الصريح الرضا عكسة  الصور  فيها التقطت

، 30   ومحدد خاصا يكون  أن – ضمنيا أم صريحا - كان سواءا الرضا في يشترط فإنه تناوله،

 دةااإلر  عيوب من خلوه يعني الذي 31 صحيحة دةار وإ أهلية ذي عن اصادر  يكون  أن يجب كما

 (هااإلكر  التدليس، الغلط،(

 في الحق عن والنهائي الكلي التنازل  ألن مطلقا، وليس نسبيا اإلذن يكون  أن يجب

 ال  32الشخصية الحقوق  نطاق في يدخل كونه الحق، هذا طبيعة مع تعارضا يعاد  الصورة

 عن يخرج الذي االستعمال فإن مث ومن وقبوله، توقعه يمكن الذي النشر ا إال الرضا يبيح

 حيث من اإلذن حدود في النشر يكون  أن يجب كما، 33 مشروع غير يكون  املتوقع الغرض هذا

 34صورته بنشر الشخص به سمح الذي القالب أو النشر بوسيلة التقيد

  :اإلذن سحب -ثانيا

 سحب جواز بعدم القول  إلى البعض فذهب املسألة، هذه حول  الفقه أراء اختلفت

رأي ال منتقدا آخر اتجاه ظهرو  35 عليها املتفق الحدود في تام الصورة نشر أن طاملا الرضا
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 لطبيعة سليم غير تقدير على ينطوي  أنه أساس على اإلذن سحب جواز بعدم يقول  الذي

 الصورة في الحق

 الصورة في الحق كون  الصورة، بنشر الرضا وسحب العدول  جواز االتجاه هذا يرى 

 غير فهي الحقوق، هذه عن بالتنازل  يسمح ال نهأ األصل  بالشخصية، الالصيقة الحقوق  من

 استثناء، بمثابة حقه عن الشخص تنازل  يعد 36 القانونية املعامالت دائرة في للدخول  قابلة

 القول، هذا على يترتب37ة الجوهري خصائصه من وال الحق هذا مصداقية في يؤثر ال والذي

  الصورة عقود في كما بمقابل كانت وإن  حتى وقت، أي في اإلذن سحب للشخص يمكن أنه
 هي نماإ عيني، لحق اكتسابا اإلذن على الحصول  حق يعد ال كما أبدي، رضا يعتبر وال38

  39اإلذن حدود في النشر أو التصوير إمكانية لصاحبها بمقتضاها ول يخ رخصة

  الصورة في للحق القانونية الحماية صور  الثاني املبحث

 دون  نشرها أو الصورة بإنتاج سواء شتى اعتداءات إلى الصورة في الحق يتعرض

 لحماية القانون  يتدخل وهنا سابق، ذكرناها التي اإلباحة أسباب توافر ودون  صاحبها ارض

 مواجهة في مسؤوال املعتدي تجعل والتي املكفولة القانونية بالوسائل املنتهك الحق صاحب

 الحماية من مستويات ليوفر تشريعيا التدخل الجزائري  املشرع حاول  إذ ؛40عليه املعتدي

 صور  املبحث في هذا سنتناول  الصورة ولذلك في الحق على الواقعة االعتداءات هذه لردع

 .الصورة في للحق الجزائري  املشرع أقرها التي القانونية الحماية

 الصورة في للحق املدنية الحماية: األول  املطلب

 لحماية صريح نص الجزائري  املدني القانون  أحكام في الجزائري  املشرع يخصص لم

 الحقوق  لكل شاملة جاءت والتي ج، .م .ق 47 املادة بنص واكتفى الصورة، في الحق

 أن الشخصية، الحقوق  من حق في اعتداء عليه وقع من كل ":أن   على بنصها الشخصية

 ."ضرر  من أصابه عما تعويض على والحصول  االعتداء يطالب بوقف
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 الصورة في الحق لحماية االعتداء وقف:  األول  الفرع

 ويضع الحق يحمى وبالتالي املستقبل، في ضرر  حدوث ومنع تعطيل االعتداء بوقف يقصد

 
 
ه ج، .م .ق 47 املادة نص خالل من املشرع أن   نجد تعويضا ذلك يعتبر أن دون  للضرر  حدا

 
 أن

 يفرز  لم ولو حتى ذاته، الحق حماية هو املشرع فهدف بوقوع الضرر، االعتداء وقف يقرن  لم

 تتطلب التي الوقائية اإلجراءات من بجملة االعتداء وقف يكون  أضرار أي على االعتداء

 إليها للجوء شروطا

جوء يستوجبالوقائية :  اإلجراءات إلى اللجوء شروط -أوال
 
 الوقائية اإلجراءات إلى الل

 في ما يلي: حصرها يمكن التي الضرورية الشروط من مجموعة

 فيه. التسامح ال يقبل الصورة في الحق على االعتداء يكون  أن -

 االستعجال. شرط توفر -

 من مجموعة االستعجالي القاض ي يتخذ: االعتداء لوقف الوقائية اإلجراءات -ثانيا

 املنصوص اإلجراءات وهي الصورة في الحق على الواقعة االعتداء لوقف الوقائية اإلجراءات

 القانونية الحماية يكرس صريح نص لغياب نظرا وهذا عامة، بصفة املدني القانون  في عليها

 :في تتمثل اإلجراءات وهذه ج م ق من 47 املادة نص عموم وكذا الصورة، في للحق

  والحراسة الحجز -

 عليها تعديالت إدخال أو الصورة طمس  -

 الصورة في الحق على االعتداء عن الفرع الثاني : التعويض

 من حق على االعتداء جراء من املضرور، حصول  إمكانية على الجزائري  املشرع  صن

 47 املادة لنص وفقا وذلك التعويض على الصورة في حقه على وبالتالي الشخصية، حقوقه
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 العامة النصوص نجد ذلك جانب إلى ، "ضرر  من لحقه قد عما والتعويض ." ..ج .م .ق

 41 ج .م .ق 124 املادة نص منها التقصيرية للمسؤولية

 حتى ج، .م .ق 47 املادة نص في الجزائري  املشرع اشترط بالتعويض الحكم شروط -أوال

 الحاصل االعتداء يكون  أن بالتعويض، باملطالبة الصورة في حقه في عليه املعتدى يتمكن

 .مشروع غير الصورة في حقه على

 يتم التي الوسيلة التعويض يعتبرالصورة:  في الحق على االعتداء عن التعويض طرق  -ثانيا

 وإعادة الصورة، في حقه على االعتداء جراء الشخص أصاب الذي الضرر  جبر خاللها من

 من الثانية الفقرة 124 للمادة ووفقا املشروع غير الفعل حدوث قبل عليه كان ما التي الحال

 نقديا أو عينيا إما تكون  التعويض طرق  ج فإن  م ق

 الصورة في للحق الجزائية الحماية: الثاني املطلب

 محروسة كانت حدودا ووسع مغلقة، كانت أبوابا التكنولوجيا لعالم الواسع االستعمال فتح

 الحديثة الجريمة إلى العادي وعاملها التقليدي مفهومها من الجريمة انتقال إلى أدى مما

 42رة الصو  في الحق على االعتداء بجرائم املرتبطة تلك خاصة وعاملها املتطور،

 الحماية خالل من الحق هذا لحماية سبل عن البحث إلى الجزائري  املشرع سعى

صيقة للحقوق  املقررة املدنية
 
 سابقا، إليها تطرقنا والتي عامة، بصفة بالشخصية الل

 العقوبات قانون  في تجريمية نصوص استحداث خالل من الجزائية بالحماية وستتبعها

 قانون  لحق الذي التعديل بموجب مرة، ألول  الصورة في والحق الخاصة الحياة تحمي

 143مكرر  303 و مكرر  303 املواد بإضافة وذلك ، 2006 سنة العقوبات
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 الصورة نقل أو تسجيل أو التقاط جريمة األول: الفرع

 قام من كل عقاب على الجزائري  العقوبات قانون  من مكرر  303 ةاملاد تنص

 في لشخص الصورة نقل أو تسجيل أو بالتقاط وذلك صورته، في الغير حق على باالعتداء

 رضا بغير أو قانونا، بها املصرح األحوال غير في رضاه، أو صاحبها بغير إذن خاص، مكان

 44عليه املجني

 الصورة استخدام أو بالوضع السماح أو الوضع أو االحتفاظ جريمة الثاني: الفرع

 في الغير حق على اعتداء تشكل التي األفعال لتلك ارتكابه خالل من الجاني يسعى

 حب هو دافعه يكون  أن النادر فمن مشروعة، غير تكون  قد أهداف تحقيق إلى صورته

 خالل من الصورة تلك من االستفادة هو الدافع يكون  ما غالبا بل والفضول  االطالع

 وسيلة بأي استخدامها أو الجمهور  متناول  في توضع بأن السماح أو وضعها أو بها االحتفاظ

 تجرم التي ،45ج.ع.ق 1 مكرر  303 املادة نص باستحداث الجزائري  املشرع قام لذلك كانت،

 .صورته في اإلنسان لحق أكبر حماية وتوفر األفعال هذه

 :خاتمة

 من ليس وثيقا إرتباطا به ترتبط الذي اإلنسان صنع من مواد إال هي ما الصورة إن

 ورغباته مشاعره تعكس فهي ا، أي املعنوية الناحية من وإنما فقط، ماديا تجسيده ناحية

 ومدى اإلنسان وجه تعبيرات أن كما بفعله، يخفيه أن املرء يحاول  ما وتظهر وأحاسيسه

 تم اإلنسان، بها يتمتع التي الصورة ألهمية ونظرا غيره، وبين بينه الجسدي والتباعد التقارب

 هذا ينهجها التي الحماية أي حمايته، من البد كان الذي الصورة في الحق بوجود اإلعتراف

 يتعلق ما في أو حركاته، أو النفعاالته املاثلة الفرد وجه مالمح نشر انتهاك عدم في الحق

 الحقوق  أهم من األخيرة هذه كانت وملا الخاصة، حياته في يتخذها التي الطبيعية بالتصرفات

 من مجموعة عن ملزج تعبير فهي وفاته، حين إلى والدته منذ اإلنسان تالزم التي األولية

 إيديولوجية و واقتصادية وسياسية واجتماعية أخالقية اعتبارات
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 طريق عن وذلك وسمعته، شرفه تهدد التي اعتداء كل من اإلنسان صورة صون    -

 كجريمة املستحدثة الجرائم ملكافحة الوقائية اإلجراءات من مجموعة اتخاذ

 .واسع انتشار من السلوك هذا يعرفه أصبح ملا املبهج اإليذاء وجريمة  املونتاج

 التصوير، تكنولوجية طال الذي العلمي للتقدم الجزائري  املشرع مواكبة ضرورة  -

 إليه وصل ما أحدث يستخدمون  املجرمين عتاة أصبح ملا جرائم عنها نتجت حيث

 عبر النشر جرائم وخاصة عنها الكشف يستعص ى التي جرائمهم القتراف العلم

 من الصورة في للحق الحماية إقرار الحالة هذه في املشرع على ويتعين اإلنترنيت،

 وذلك ووقفه، االعتداء ملنع الوقائية اإلجراءات وأهمها فعالة إجراءات وضع خالل

 .صراحة عليها بالنص

 تجرم العقوبات قانون  في مستقلة مواد تخصيص إلى الجزائري  املشرع دعوة -

 .اإلعالم وسائل بواسطة واملرتكبة الحق، املاسة بهذا األفعال

                                                 
1

، ص 1980، الهيئة املصرية للكتاب ،1محمود علم الدين ، الصورة الفوتوغرافية في مجاالت اإلعالم ، ط. 

11-12. 
 املتضمن التعديل الدستوري. 06/03/2016املؤرخ في  01-16انظر القانون رقم  2
 الحديثة، التكنولوجيات ضوء في الصورة في الحق على االعتداء عن املدنية املسؤولية سماح، بوشاش ي 3

 .7، ص 2014، 1 الجزائر جامعة الحقوق، كلية الحقوق، في املاجستير شهادة لنيل مذكرة
 .134، ص 1986النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، سنة سعيد جبر، الحق في الصورة، دار    4
 كلية دكتوراه، أطروحة ،)مقارنة دراسة( الخاصة، الحياة حرمة في للحق القانونية الحماية فضيلة، عاقلي 5

 . 101ص ،2012 قسنطينة، متوري، اإلخوة جامعة الحقوق،
سنة  دون  مصر، الحديثة، اآللت مكتبة صورته، في اإلنسان لحق الجنائية الحماية ،فريد، محمود هشام 6

  . 32ص ،نشر
 جامعة دكتوراه، أطروحة ،)مقارنة دراسة ( الخاصة للحياة القانونية الحماية، املرجع صفية، بشاتن 7

 .142ص، 2012وزو،  تيزي  معمري، مولود
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 مذكرة اإلسالمي، والفقه الجزائري  التشريع في والضوابط الضمانات بين الصورة في الحق سليم، جالد 8

  .47ص ،2013 وهران،  جامعة واإلسالمية، اإلنسانية العلوم كلية الحقوق، في شهادة املاجستير لنيل
 .103ص  السابق، املرجع فضيلة، عاقلي 9

سعاد علي الفقيه، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في القانون الليبي دراسة مقارنة، دار العالم العربي،  10

 .314، ص 2017الطبعة األولى، سنة 
 جامعة عكنون، بن الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة الشخصية، الحقوق  حماية يوسف، بوجمعة 11

 4 .ص  1 الجزائر
 الصورة في الحق عن االعتداء عن املدنية املسؤولية ، عساف شاكر حسين املغربي، محمود جعفر 12

  17 .،ص 2010 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الهاتف املحمول، بواسطة
  .09ص السابق، املرجع سماح، بوشاش ي 13
رشيد شميشم، املسؤولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم،  14

 88، ص 2008جامعة باجي مختار عنابة، 
  .91،92ص السابق، املرجع عساف، شاكر حسين املغربي، محمود جعفر 15
  .  92نفس املرجع ، ص 16
 بن جامعة الحقوق، في املاجستير شهادة لنيل مذكرة الخاصة، الحياة احترام في الحق زينب، بززي 17

 60ص ،2012عكنون، الجزائر،
 .12ص السابق، املرجع سماح، بوشاش ى 18
  72 .ص السابق، املرجع عساف، شاكر حسين املغربي، محمود جعفر 19
 71 .ص السابق، املرجع عساف، شاكر حسين املعربي، محمود جعفر 20
  .113ص السابق، املرجع عساف، شاكر حسين املغربي، محمود جعفر 21
  .28ص السابق، املرجع سماح، بوشاش ي 22
 .28،30ص ص السابق، املرجع سماح، بوشاش ي 23
 من القانون املدني الجزائري  60املادة  24
 كلية املاجيستير، شهادة لنيل مذكرة الجزائري، القانون  في الخاصة الحياة في الحق مصطفى، خليف 25

 76-75ص ص ،2011 الجزائر، جامعة  الحقوق 
  21 .ص السابق، املرجع سماح، بوشاش ي 26
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 والعلوم الحقوق  كلية املاجستير، شهادة لنيل مذكرة للعامل، الخاصة الحياة حماية تطور  خالف، بيو 27

 42 .ص ، 2011ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة السياسية،
 .126ص السابق، املرجع عساف، شاكر حسين املغربي، محمود جعفر 28
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Abstract 

The study aimed at investigating the effect of reciting, studying and 

listening to the Holy Qur'an on dealing with the problems of the 

individual and the group;. The  study  used the descriptive analytic 

methodology  to reach  the targets in question.  To gather the required 

data,  a review of literature was administered. The study came to the 

conclusions that; first, the psychological effect of reciting the Holy 

Qur'an is shown in helping overcome the pressure life events cause; 

second, at the medical level, reciting the Holy Qur'an helps treat 

psychological as well as physical diseases; third, as to the educational 
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aspect, reciting and listening carefully to the Holy Qur'an inculcates 

good manners, develops the lingual and  intellectual abilities and 

maximize the learning output as a result; fourth, at the social level, 

reciting and listening to the Holy Qur'an solidifies the unity and 

coherence of the society since they eradicate the evils aroused among 

the social groups and spread an atmosphere of tranquillity, peace and 

intimacy; fifth, as to the economic level, reciting and listening to the 

Holy Qur'an enhance the individuals' ability to work hard, do their best 

to be creative and spare no effort to push the cycle of the economic 

growth forward.The study recommended that Muslims; individuals  as 

well as groups ought to be encouraged to recite and listen to the Holy 

Qur'an and a fixed time should be specified for reading and listening to 

the Holy Qur'an in all public and private establishments.   

Keywords:The Holy Qur'an, the problems of the individual and the 

group. 
Introduction 

Praise be to Allah and Peace and Blessings of Allah upon our 

Prophet Muhammad, his family, his companions and all who 

follow his guidance to the Day of Judgment . 

(O, believers, be pious to Allah and care nothing but to die 

on Islam) 
(1)

. 

(O, people, be pious to Allah Who created all of you from a 

male  and a female and who created the female from the male 

and created all humans from both of them. O, people, be 
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pious to Allah Who you will stand  before for Judgment and 

He will question you about what  you have done with your 

relatives. Remember that Allah observes you all) 
(2)

. 

(O, believers, fear Allah and say what is right in order that 

Allah mend your deeds and forgive your sins. Whosoever 

obeys Allah and His Messenger shall win a great victory) 
(3)

.  

To proceed 
(4)

: 

The Muslim society suffers from many problems; some of 

which are of  psychological and physical nature, others are 

educational, social and economic.  

     Although  public and non-public efforts are exerted to 

face these problems, they are fruitless in most cases.  This is 

due – in the first place – to the shallow diagnosis of the 

causes of these problems and the ineffective remedy that 

focuses on the treating the symptoms not the roots of these 

problems. 

     Those who tackle these problems pay no attention when 

diagnosing and treating these problems. That's why their 

intervention strategies come to failure. No doubt that Islam 

teachings are the keystone of understanding and opening the 

Muslim personality. So, Islam teaching must be taken into 

consideration when dealing with the different problems of 

the Muslim society.  
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From this perspective, the study investigates how habitual 

reading, studying and listening to the Holy Qur'an can be an 

effective approach in tackling the different problems of the 

Muslim society.  

The Problem of the Study 

The  study  problem  is put in the following main question; 

What is the effect of keeping reading, studying and 

listening to the Holy Qur'an on  Muslims?  

This main question can be divided into the following 

subcategories; 

1- What is the psychological effect of keeping reading, 

studying and listening to the Holy Qur'an on  Muslims?  

2- What is the physical effect of keeping reading, studying 

and listening to the Holy Qur'an on  Muslims? 

3- What is the educational effect of keeping reading, 

studying and listening to the Holy Qur'an on  Muslims? 

4- What is the social effect of keeping reading, studying and 

listening to the Holy Qur'an on  Muslims? 

5- What is the economic effect of keeping reading, studying 

and listening to the Holy Qur'an on  Muslims? 
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The Objectives of the Study 

Based on the pre-raised questions, the study objectives are as 

follows; 

1- Investigating  the psychological effect of keeping reading, 

studying and listening to the Holy Qur'an on  Muslims.  

2- Investigating the physical effect of keeping reading, 

studying and listening to the Holy Qur'an on  Muslims. 

3- Investigating  the educational effect of keeping reading, 

studying and listening to the Holy Qur'an on  Muslims. 

4- Investigating  the social effect of keeping reading, 

studying and listening to the Holy Qur'an on  Muslims. 

5- Investigating  the economic effect of keeping reading, 

studying and listening to the Holy Qur'an on  Muslims. 

The Importance of the Study 

The study importance is shown in two aspects; 

First: Theoretically; 

The study seeks to bridge the gap in the area of  Ulum Al- 

Qur'an (The Sciences of the Holy Qur'an)  to  develop what 

previous studies have come to.    
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Second: Practically; 

The study draws the attention  of  Muslims to how adhering 

to reading, studying and listening to the Holy Qur'an can be 

an effective approach in tackling their  different problems. 

The Methodology of the Study 

The  study  has used the  descriptive analytic  methodology  

to reach  the targets in question.  To gather the required data,  

a  review of literature has been administered.  

The Scheme of the Study 

The study has been planned as follows; 

- An introduction.  

- Chapter I.  

- Chapter II. 

- Chapter III. 

- Chapter IV. 

- Chapter V. 

- A conclusion. 



Dr. Muhammad Gabr 

Al-Said Abdu Allah 

Gameel 

The Reciting, Studying and Listening to the Holy 

Qur’an as an Approach to Face the Sicial, Political and 

Economic Problems of the Individual and the Goup ; A 

Descriptive Analytic Study 

 

114 
 2021 ديسمبر/ التاسعق انونية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات ال

ISSN : 2710-8783 

 

- A bibliography. 

The  coming  lines will tackle these  points in further detail. 

Chapter I 

The Psychological Effect of Keeping Reading, Studying 

and Listening to the Holy Qur'an  

 
No doubt that reciting, studying and listening to the Holy 

Qur'an one of the most important ways to overcome the 

problems a Muslim suffers. Reciting the Holy Qur'an 

wholeheartedly, pondering its meanings and putting its 

teaching into practice result in forgiving sins and by this 

Allah, exalted be He, remove one's distress and grief. 

Moreover, reciting the Holy Qur'an  brings  in tranquility and 

peace of mind and overcomes anxiety and tension that life 

events cause. When the person's  heart is cleared of 

depression and sadness, they will be able to successfully 

adapt to life's ups and downs. This is evidenced by the Holy 

Qur'an and Hadith as follows;  

I. Evidence from the Holy Qur'an: 

First, Allah, exalted be He, says, (People, an admonition has 

now come to you from Lord, and a healing for what is in the 
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chests, a guide and a mercy to believers) 
(5)

. A-Tabary, may 

Allah have mercy on him, says, "His saying exalted be He, 

(People, an admonition has now come to you from Lord) 

means that Allah, exalted be He, warns you of His 

punishment. His saying exalted be He,  (an admonition has 

now come to you from Lord) means that this admonition has 

come from Allah, exalted be He, not from His Messenger, 

Muhammad, peace and blessings from Allah upon him. So, 

don't think that Muhammad, peace and blessings from Allah 

upon him, has fabricated it. His saying exalted be He, (and a 

healing for what is in the chests) means that the Holy Qur'an 

is a cure to whatever distresses you. His saying exalted be 

He, (a guide) means that this Book shows you what is 

permissible and what is not. His saying exalted be He, 

(mercy to believers) means that sticking to the Holy Qur'an  

brings in  Allah's mercy on those who believe 
(6)

, but it blinds 

those who disbelieve whose punishment is eternal fire in 

Laza 
(7)

 in the Everlasting Day" 
(8)

. His saying exalted be He, 

(and a healing for what is in the chests) means that the Holy 

Qur'an clears the Muslim's breast of  feelings of frustration, 

disappointment,  distress, depression, sadness as well as 

doubts and delusions that are likely to cause mental disorders 

and crime as a way of catharsis or escapism.     
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Second, Allah, exalted be He, says, (Those are the verses of 

the Wise Book * a guidance and a mercy to those who do 

good) 
(9)

. A-Tabary, may Allah have mercy on him, says, 

"His saying exalted be He, (Those are the verses of the Wise 

Book) means the verses of the Holy Qur'an as a whole and in 

detail. His saying exalted be He, (a guidance and a mercy to 

those who do good) means that the Holy Qur'an is a guidance 

and a mercy to those who act on its teachings" 
(10)

. His saying 

exalted be He, (a mercy) is evidence that reciting, studying 

and listening to the Holy Qur'an  is a pathway  for  Allah's 

mercy. When this mercy comes, one's breast is cleared of  

disturbances  and. a feeling of tranquility, a state of peace of 

mind  as well as mental stability prevail. As a result, a person 

resumes his energy and deals with life events positively.  

Third, Allah, exalted be He, says, (Allah has sent down the 

best discourse, a Book, similar in its repeated verses that the 

skins of those who fear their Lord  tremble; and thereafter 

their skins and hearts so often to the Remembrance of Allah. 

Such is the Guidance of Allah, whereby He guides 

whosoever He wills; and whosoever Allah leads astray, he 

has no guide) 
(11)

. A-Tabary, may Allah have mercy on him, 

says, "His saying exalted be He, (Allah has sent down the 

best discourse, a Book) means the Holy Qur'an. His saying 

exalted be He, (Motashabeh i. e. similar) means that the Holy 
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Qur'an has no contradiction" 
(12)

. His saying exalted be He, 

(Mathani, i .e. repeated verses); "Ibn Abbas, may Allah 

please him and his father, says it means that the orders in 

which is recurrent" 
(13)

. "Sa'eed Ibn Jubeir reported that Ibn 

Abbas, Allah please him and his father, says it means that the 

verses of the Holy Qur'an are similar to each other and they 

complement each other. Some Scholars including Sufian Ibn 

Uyyana were reported to have said, (similar in its repeated 

verses) means that the contexts of the Holy Qur'an are 

sometimes of the same meaning and this is why they are 

similar and sometimes the contexts are opposite to each other 

such as mentioning the believers and the disbelievers 

consecutively or mentioning the paradise then the hellfire in 

its footsteps and this is why it is recurrent, such as His saying 

exalted be He, "Indeed, the righteous shall live in bliss. But 

the wicked, indeed they shall be in the Fiery Furnace) 
(14)

" 
(15)

 

"And His saying exalted be He, (that the skins of those who 

fear their Lord  tremble) means that they who fear Allah, 

exalted be He, tremble when they listen to the Holy Qur'an). 

His saying exalted be He, (thereafter their skins and hearts so 

often to the Remembrance of Allah) means that they who 

fear Allah, exalted be He, believe in what the Holy Qur'an 

comes says and act upon its teachings … His saying exalted 

be He, (Such is the Guidance of Allah, whereby He guides 
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whosoever He wills) means that who fear Allah and act on 

what the Holy Qur'an teaches are those Allah, exalted be He, 

guides to His right path. His saying exalted be He, (and 

whosoever Allah leads astray, he has no guide) means that 

who does not believe in what the Holy Qur'an teaches Allah, 

exalted be He, leads astray" 
(16)

. His saying exalted be He, 

(thereafter their skins and hearts so often to the 

Remembrance of Allah) indicates that reciting, studying and 

listening to the Holy Qur'an enlightens the heart and gives it 

the ability to distinguish what is right from what is wrong 

and what is good from what is bad and this makes him 

emotionally stable and well adapted to his social 

environment. But those who neither recites, studies nor 

listens to the Holy Qur'an miss this holy light and thus they 

do not see things as they really are. As a result, they grow 

mentally and socially imbalanced.      
II. Evidence from Hadith: 

First, Al Bara' Ibn Azeb, may Allah please him, reported that 

a man was reciting Surat Al-Kahf (The Cave Chapter) and 

his horse was tied to Shatanein 
(17)

, fataghashathu Sahaba 
(18)

. 

As this Sahaba (cloud) was turning round and coming nearer,  

his horse began to hurry out (yanfer) 
(19)

. In the morning, he 

went to the Prophet, peace and blessings of Allah upon him, 
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and reported what had happened yesterday. the Prophet, 

peace and blessings of Allah upon him, said, "This is Sakinah 
(20)

  came down because of reciting the Holy Qur'an" 
(21)

. This 

is evidence that tranquility, peace, mercy and the angels 

come down when reciting the Holy Qur'an 
(22)

. Al-Einy, may 

Allah be merciful to him, says, "This Hadith is evidence that 

the humans can see the angels. They are mercy to the  

righteous believers who recite the Holy Qur'an with good 

voice, but punishment to disbelievers" 
(23)

. Undoubtedly the 

coming down of tranquility, mercy and angels is a cure for 

the distresses souls. By which they can get rid of  bad 

feelings and painful emotions that are likely to make them 

undergo mental disorder and misbehavior.    

Second, Ibn Abbas, may Allah please him and his father, 

narrated that the Messenger of Allah, peace and blessings of 

Allah upon him, said, "Those who have nothing from the 

Holy Qur'an in their chests are like the broken house" 
(24)

. 

"His saying, "their chests" means "their hearts". His saying, 

"like the broken house" … indicates that ignoring the Holy 

Qur'an darkens and rots the heart and makes it look like a 

broken house. A-Teiby says, 'the hearts are what are meant 

by chests' and this evidenced by His saying, exalted be He, 

(Allah has never made any man with two hearts inside him) 
(25)

. This Hadith signifies that the Holy Qur'an fills the heart 
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with peace and tranquility" 
(26)

. It is obvious that his saying, 

"Those who have nothing from the Holy Qur'an in their 

chests are like the broken house" is evidence that the Holy 

Qur'an clears the breasts of obsessions, pain, depression and 

distress and supplies the hearts with hope, energy, peace and 

happiness.  

Chapter II 

The Physical Effect of Keeping Reading, Studying and 

Listening to the Holy Qur'an 

 

Reciting the Holy Qur'an has a great preventive and 

remedial effect. This effect is not limited to the mental or 

the psychosomatic diseases but it covers the physical and the 

physio - somatic ones as well. This is evidenced by the Holy 

Qur'an and Hadith as follows;  

I. Evidence from the Holy Qur'an:   
First, Allah, exalted be He, says, (We sent down of the 

Qur'an that which is a healing and a mercy to believers, but 

to the harm doers, it does not increase them, except in loss) 
(27)

. A-Tabary, may Allah have mercy on him, says, "His 

saying exalted be He, (We sent down of the Qur'an that 

which is a healing and a mercy to believers) means that the 

Holy Qur'an is an effective medicine for ignorance, 
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misguidance, deviation and blindness. It is mercy and a 

blissing for the practicing believers. "His saying exalted be 

He, (but to the harm doers, it does not increase them, except 

in loss) means that the Holy Qur'an  is punishment for the 

disbelievers 
(28)

. Al-Fakhr A-Razi, may Allah be merciful to 

him, says, "All the Holy Qur'an is a cure for the believers. 

Know that the Holy Qur'an is a cure of mental as well as 

physical diseases. As to the mental diseases, the Holy Qur'an 

treats its two types; i. e., false beliefs and bad manners. The 

Holy Qur'an contains the right beliefs which repudiate the 

false ones  It also contains the good manners that uproots the 

bad ones. The Holy Qur'an discloses and warns of the 

corruption the bad manners imply. That is how the Holy 

Qur'an treats the mental diseases.  As to the physical 

diseases, the blessing of  reciting the Holy Qur'an eradicates 

the causes of those diseases and brings in recovery" 
(29)

.  Ibn 

Katheer, may Allah have mercy on him, says, " Allah, 

exalted be He, says that His Book which He sent down to His 

Messenger, Muhammad, peace and blessings of Allah upon 

him, is a cure and mercy for believers. It treats doubt, 

hypocrisy,  polytheism, misguidance and deviation. Too, it is 

a mercy that brings in wisdom, love of good for those who 

believe in it. But it increases the misguidance of the 

disbelievers  who  listen to the Holy Qur'an and ignore it" 
(30)

. 
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It is evident that the Holy Qur'an is a remedy for mental and 

physical diseases. It is the way to tranquility and peace of 

mind by which one's immunity system gets stronger in the 

fight against different diseases. 

Second, Allah, exalted be He, says, (Say: 'To the believers it 

is a guidance and a healing. But to those who do not believe, 

there is a heaviness in their ears, to them it is blindness. They 

are called from afar) 
(31)

. Al-Qurtobi, may Allah have mercy 

on him, says, " His saying exalted be He, (Say: 'To the 

believers it is a guidance and a healing) means that the Holy 

Qur'an is a guidance and a cure of doubt and physical 

diseases" 
(32)

. His saying, exalted be He, "a healing" means 

that the Holy Qur'an is a comprehensive remedy for any 

disease; mental or physical. 
 
     II. Evidence from Hadith: 

First, the mother of the believers, Aisha, may Allah please 

her, narrated that when the Prophet, peace and blessings of 

Allah upon him, was about to sleep every night, he collected 

his hands, (nafatha) 
(33)

 blew in them  and recited Surat Al-

'Ikhlas (Chapter of Oneness); i. e., "Say, 'He is Allah the one', 

Surat Al-Falaq (Chapter of the Daybreak); i. e., 'Say, I take 

refuge of the Lord of daybreak', and Surat An-Nas (Chapter 

of People); i. e., 'Say, I take refuge with the Lord of people'. 
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Then, he passes his hands on all what he can from his body; 

starting with his head, his face and the front of his body, 

doing this three time" 
(34)

. This is evidence that those three 

chapters; i. e., Surat Al-'Ikhlas (Chapter of Oneness), Surat 

Al-Falaq (Chapter of the Daybreak) and Surat An-Nas 

(Chapter of People), are a cure of envy, magic, mental as 

well as physical diseases.  

Second, the mother of the believers, Aisha, may Allah please 

her, narrated that when the Prophet, peace and blessings of 

Allah upon him, gets ill, he recites Al-Mo'awwethat 
(35)

, 

blows in his hands and passes them on his body. And when 

his illness gets worse, I recite Al-Mo'awethat, blows in his 

hands for blessing and passes them on his body 
(36)

. Ibn 

Hajjar, may Allah have mercy on him, says, "This Hadith is 

evidence that Roqia 
(37)

 (the Spell) of the Holy Qur'an is 

permissible" 
(38)

. "Ibn A-Teen says that Roqia (the Spell) of 

the Holy Qur'an is an effective remedy if it is recited in the 

tongue of a righteous practicing Muslim" 
(39)

. 

Third, Abu - Sa'eed Al-Khodry, may Allah please him, 

reported that when he and his company were travelling, then 

took rest somewhere, a girl came and said," The master of 

the tribe is Saleem 
(40)

 and Nafarana 
(41)

 Ghyab 
(42)

. Then she 

asked, "Is there anyone of you who is specialized in doing 



Dr. Muhammad Gabr 

Al-Said Abdu Allah 

Gameel 

The Reciting, Studying and Listening to the Holy 

Qur’an as an Approach to Face the Sicial, Political and 

Economic Problems of the Individual and the Goup ; A 

Descriptive Analytic Study 

 

124 
 2021 ديسمبر/ التاسعق انونية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات ال

ISSN : 2710-8783 

 

Roqia (A spell)?". One of us we do not think (Na'abanhu) 
(43)

 

that he has the ability to do Roqia (A spell), said, "Yes, I can 

do it". Then, as soon as he did the Roqia (A spell).the sick 

man recovered and ordered us thirty sheep and offered us 

milk to drink in gratitude. When our friend got back, we 

asked, "Were you good at Roqia (A spell) and practiced it 

before?". "No", our friend answered. "I have done Roqia 

(Spell) with Umm Al-Kitab 
(44)

". We said, "Do nothing until 

we go back and ask the Prophet, peace and blessings of Allah 

upon him, about that. When we returned to Madinah, we 

reported what happened to the Prophet, peace and blessings 

of Allah upon him. The Prophet, peace and blessings of 

Allah upon him, said, "How did he know that Umm Al-Kitab 

(Al-Fateha, Chapter of the Opening the Book) is a Roqia (A 

spell)?". "Give out what you were offered upon you and give 

me Sahm 
(45)

 (a share)" 
(46)

. Ibn Hajjar, may Allah be merciful 

to him, says, "This Hadith is strong evidence that Al-Fateha  

(Chapter of the Opening the Book) is an effective Roqia (A 

spell) for treating diseases. Al-Qortobi said, ' Al-Fateha  

(Chapter of the Opening the Book) is considered Roqia (A 

spell) for treating diseases since it is the opening of the Holy 

Qur'an. It is also the summary of all the Holy Qur'an as it 

includes the praise to Allah, exalted be He, the confession of 

His oneness, the devotion to Him, the demand for guidance 
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from Him, the confession of the inability to give Him the due 

thanks, the hint to the Hereafter and the consequence of 

disbelief. For all this, All  ' Al-Fateha  (Chapter of the 

Opening the Book)  is a Roqia (A spell)" 
(47)

. And it is worthy 

of a chapter like this to be a cure of and remedy for any 

disease and Allah knows" 
(48)

. This is seen everywhere. Many 

cases were suffering from mental and physical diseases 

recovered  because of adhering to the Holy Qur'an. This 

indicates that reciting, studying and listening to the Holy 

Qur'an is an effective cure of all diseases on condition that 

the therapist and the patient  are truly  practicing Muslims 

who believe that only Allah who is the cause of recovery.    

Chapter III 

The Educational  Effect  of Keeping Reading, Studying 

and Listening to the Holy Qur'an 
 

It is undeniable that the effect of the Holy Qur'an is not 

limited to a side of life's different aspects, but it covers all its 

fields. Of these different fields is education. Reciting, 

studying as well as listening to the Holy Qur'an  constantly 

help  eradicate vices and implants virtues. In addition, 

punctual recitation  to  the Holy Qur'an  polishes reason, 

sharpens the memory and develops the intellectual abilities.  

Moreover, it helps acquire  fluency and lingual accuracy. In 
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other words, reciting the Holy Qur'an  enhances the ability to 

learn,  acquire further experiences and reinforces 

achievement. This is evidenced by the Holy Qur'an and 

Hadith as follows;  

I. Evidence from the Holy Qur'an:   
First, Allah, exalted be He, says, (Is he who was dead whom 

We have revived and given a light with which he walks 

among people to be compared to him who blunders about in 

darkness from which he will never emerge? As such what the 

unbelievers have done appear decorated to them) 
(49)

. A-

Tabary, may Allah have mercy on him, says, "In this verse, 

Allah, exalted be He, warns the believers of obeying the 

disbelievers … He says to them. Are you obeying who is 

dead? He means the disbeliever by 'dead'.  Since the 

disbeliever does not submit to what Allah, exalted be He, 

orders and forbids, he is considered dead. Like the dead, the 

disbeliever  able  neither  to bring in benefit to himself nor to 

keep harm away. His saying, exalted be He, (whom We have 

revived) means that We guided him to Islam and give him 

light to know what is good and what is bad for himself. His 

saying, exalted be He,  (compared to him who blunders about 

in darkness) means that the disbeliever who does not 

embrace Islam is like someone who walks in a dark road and 

he neither knows how  to get out nor where to go. Allah, 
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exalted be He, asks, 'Is obeying the believer who we guide to 

what is right like obeying the disbeliever who blunders about 

in darkness?" 
(50)

. His saying, exalted be He, "'a light' means 

the Holy Quran" 
(51)

. His saying, exalted be He, (Is he who 

was dead whom We have revived and given a light with 

which he walks among people) indicates that reciting and 

listening to the Holy Qur'an  revives the soul, enlivens reason 

and help them get rid of the darkness of lust and doubt that 

deaden them. This gives life to high moral values, develops  

intellectual faculties and  enlightens their way to fulfill the 

ends Islam calls for. 

 Second, Allah, exalted be He, says, "It is a Blessed Book 

that We have sent down to you (Prophet Muhammad), so that 

those possessed with minds might ponder its verses and 

remember) 
(52)

. A-Tabary, may Allah be merciful to him, 

says, "His saying, exalted be He, (a Blessed Book that We 

have sent down to you) means the Holy Qur'an. His saying, 

exalted be He, (so that those possessed with minds might 

ponder its verses and remember) means that We have sent 

down this Holy Book in order that those with minds and Al-

hijja 
(53)

 think deeply of  it and act on it" 
(54)

. His saying, 

exalted be He, (so that those possessed with minds might 

ponder its verses and remember) is a call for reciting the 

Holy Qur'an and thinking about it. Undoubtedly, reciting the 
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Holy Qur'an thoughtfully develops intellectual abilities. 

Ending the verse with his saying, exalted be He, (so that 

those possessed with minds might ponder its verses and 

remember) refers that pondering the Holy verses is means for 

a Muslim to be one of those with minds who have the power 

to reason. This power that modern education hankers after in 

order to reach scientific and technological advancement.  

     II. Evidence from Hadith: 

First, Abi-Abdul Rahman A-Salami reported that Othman 

Ibn Affan, may Allah please him, narrated that the Prophet, 

peace and blessings of Allah upon him, says, "The best of 

you who learns and teaches the Holy Qur'an" 
(55)

, "And this 

what put me in this place",  Abi-Abdul Rahman A-Salami 

added. and  pointed to place where he used to teach people 

the Holy Qur'an" 
(56)

. In another version, Othman Ibn Affan, 

may Allah please him, narrated that the Prophet, peace and 

blessings of Allah upon him, says, " The most eminent of 

you who learns and teaches the Holy Qur'an" 
(57)

. His saying, 

" The best of you who learns and teaches the Holy Qur'an", 

"A-Teiby says that it means that the best of Muslims, in the 

field of education, is who learn, teaches and abides by the 

teachings of the Holy Qur'an. The Scholars unanimously 

agree that any Muslim does not keep to the teachings of 
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Islam is ignorant even if he is learning or teaching the Holy 

Qur'an" 
(58)

. Abi-Abdul Rahman A-Salami's  saying, "And 

this what put me in this place", means that this Hadith is 

which make sit in this place to teach the Holy Qur'an. In 

other words, because of this Hadith, Abi-Abdul Rahman A-

Salami decided to dedicate himself to teaching the Holy 

Qur'an 
(59)

. Al-Einy – may Allah have mercy on him, says, 

"What is really meant by his saying, ' And this what put me 

in this place' the high social status which he gets because of  

the blessings of teaching the Holy Qur'an" 
(60)

. "In this Hadith 

an indication that reciting the Holy Qur'an is the best deed" 
(61)

. His saying, " The best of you who learns and teaches the 

Holy Qur'an", shows the great effect of learning and teaching 

the Holy Qur'an. The best of Muslims are those who cling to 

the Holy Qur'an, particularly who devote themselves for 

learning and teaching it for the cause of Allah exalted be He. 

And being the best is not because of  learning and teaching 

the Holy Qur'an only, but because of the effects of  learning 

and teaching the Holy Qur'an have on souls and minds as 

well. Too, this Hadith alludes that the best sciences are that 

related to the Holy Qur'an. That's why, it is necessary to 

review the educational system to give  priority to the sciences 

of the Holy Qur'an in particular and the sciences of Islam in 

general.  
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Second, Sa'eed Ibn Jubeir says, "Al-Mohkam of the Holy 

Qur'an  is what you call Al-Moffasal 
(62)

, and adds that Ibn 

Abbas says: I have memorized Al-Mohkam of the Holy 

Qur'an 
(63)

 at the age of ten when the Messenger of Allah, 

peace and blessings of Allah upon him, died" 
(64)

. In another 

version, Ibn Abbas, may Allah please him and his father, 

says, " I have memorized Al-Mohkam of the Holy Qur'an 
(63)

 

at the  time of the Messenger of Allah, peace and blessings of 

Allah upon him". "What do you mean by Al-Mohkam of the 

Holy Qur'an",  Sa'eed Ibn Jubeir asked. " I mean  Al-

Moffasal of the Holy Qur'an",  Ibn Abbas answered 
(65)

. Ibn 

Abbas, may Allah please him and his father, have memorized 

Al-Mohkam of the Holy Qur'an at the age of ten 
(66)

. "This 

Hadith implies that it is better to teach children  the Holy 

Qur'an as it is easy to learn at this early stage" 
(67)

. Teach 

children  the Holy Qur'an  at this early stage is also so 

important since it purifies them of bad manners, implants 

moral values and develops their intellectual abilities. This 

enhances their motivation and promotes their ability to learn 

and fulfill higher levels of achievement. 
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Chapter IV 

The Social  Effect  of Keeping Reading, Studying and 

Listening to the Holy Qur'an 

 

Reciting, studying and listening to the Holy Qur'an have 

enormous benefits to the Muslim society as a whole and to 

the sub-social systems such as the family, the peers, the 

mosque's company, the neighborhood as well as work group 

particularly. Constant reciting, studying and listening to the 

Holy Qur'an in  these social  groups consolidate its unity and 

cohesion. Not only the Holy Qur'an erase  envy, animosity, 

malignancy and hatred that arise among the individual 

constituents of the social group, but it spreads intimacy, love, 

sympathy, compassion and mercy among them as well. This 

warm, hearty and intimate atmosphere enhances and 

maintains the society's immunity against dissention, decay 

and deterioration. 

Besides, the habitual reciting of the Holy Qur'an brings in the 

angels and keeps the devils away. With the presence of 

angels, tranquility, mercy, and peace prevail and the causes 

of conflict and struggle vanish leading to a state of angelic 

society overwhelmed by happiness. This is evidenced by the 

Holy Qur'an and Hadith as follows;  

I. Evidence from the Holy Qur'an:   
First, Allah, exalted be He, says, (Alif Laam Meem * That is 

the Holy Book, where there is no doubt. It is a guidance for 
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the cautious of evil anf Hell) 
(68)

. Al-Qirobi, may Allah have 

mercy on him, says, "His saying, exalted be He, (That is) 

refers to the Holy Qur'an … His saying, exalted be He, (It is 

a guidance for the cautious) means it is leading the pious to 

the right path" 
(69)

. "And His saying, exalted be He, (where 

there is no doubt) means that there is no doubt that this Holy 

Book is a guidance to the righteous" 
(70)

. "And His saying, 

exalted be He, (It is a guidance for the cautious) means that 

the Holy Qur'an enlightens the way for the righteous 

Muslims to follow the path of Allah exalted be He" 
(71)

. "And 

His saying, exalted be He, (for the cautious) means that 

Allah, exalted be He, specifies the pious Muslims with 

guidance as they believe in and act on the Holy Qur'an' s 

teachings" 
(72)

. "'(The cautious)' are those practicing Muslims 

who obey Allah, exalted be He, and fear His punishment" 
(73)

.  

Al-Baidawy, may Allah be merciful to him, says, "Only the 

cautious specified in this holy verse because they are guided 

and benefited by it. Those who are not cautious will neither 

be guided nor benefited by the Holy Qur'an since they do not 

believe in it" 
(74)

. His saying, exalted be He, (It is a guidance 

for the cautious) means that the Holy Qur'an leads those who 

believe in it to what is good for them in this world and the 

world to come. That is, it strengthens the social relationships 

and immunizes the society against the germs of decay by 

bringing together the individuals closer to each other and live 

peacefully and happily. Moreover, it leads the society to the 

right path to be a success on the earth as well as the 

Hereafter. 
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Second, Allah, exalted be He, says, (The month of Ramadan 

is the month in which the Qur'an was sent down, a guidance 

for people, and clear verses of guidance and the criterion) 
(75)

. 

A-Tabary, may Allah be merciful to him, says, "His saying, 

exalted be He, (a guidance for people,) means that the Holy 

Qur'an leads people to the right path. His saying, exalted be 

He, (and clear verses of guidance) means that the holy verses 

are so obvious that any person can understand and keep to 

them. His saying, exalted be He,  (of guidance) means that 

the Holy Qur'an shows people what is permissible and what 

is not. His saying, exalted be He, (the criterion)  means that 

the Holy Qur'an  illuminates the way for people to 

distinguish what is right and useful from what is not" 
(76)

. His 

saying, exalted be He, (and clear verses of guidance and the 

criterion) is evidence that reciting, studying and listening to 

the Holy Qur'an  take the hands of the society out of the 

darkness of disobedience and deviation and thus maintain 

and uphold its solidarity, welfare and prosperity. 

  

Third, Allah, exalted be He, says, "This is a declaration to 

the people, a guidance and an admonition  to the cautious" 
(77)

. A-Tabary, may Allah be merciful to him, says, "Qatada 

says, 'His saying, exalted be He, (This is a declaration to the 

people) refers to the Holy Qur'an which Allah, exalted be He, 

makes a guidance for people in general and an admonition 

for the pious in particular' 
(78)

. His saying, exalted be He, 

(This is a declaration to the people) denotes that the Holy 

Qur'an  reveals for people the right path and the wrong one. 
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His saying, exalted be He, (a guidance) means that the Holy 

Qur'an  not only shows people the right and the wrong paths, 

but it helps them take the right one. His saying, exalted be 

He, (and an admonition  to the cautious) indicates that the 

Holy Qur'an not only shows and guides people to the right 

path, but it urges them to follow in its footsteps using reward 

and warning of punishment as well. This is a safety valve for 

the society against deviation. 

 

Fourth,  Allah, exalted be He, says, "O, people, a proof has 

come to you from your Lord, and We have sent down to you 

a clear light" 
(79)

. A-Tabary, may Allah be merciful to him, 

says, "His saying, exalted be He, (a proof  has come to you)  

refers to the Prophet Muhammad, peace and blessings of 

Allah upon him, whom Allah, exalted be He, sent to all 

people to show them the right way to Allah,  exalted be He, 

and to be a witness on them. His saying, exalted be He, (and 

We have sent down to you a clear light) refers to the Holy 

Qur'an through which the right and wrong paths are 

revealed" 
(80)

. Ibn Katheer, may Allah be merciful to him, 

says, "Ibn Joreij says, ' His saying, exalted be He, (and We 

have sent down to you a clear light) refers to the Holy Qur'an' 

which is a decisive proof that Islam is the right religion" 
(81)

. 

His saying, exalted be He,  (a clear light) shows that the Holy 

Qur'an is like a glaring light that illuminates the way for the 

society to keep to righteousness, purity and piety, and to 
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avoid the  darkness of ignorance, deviation, loss and 

devastation in this world and the world to come. 

     II. Evidence from Hadith: 

First, Abo- Horeira, may Allah please him, narrated that the 

Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon him, 

says, "Do not make your homes as if they were tombs. The 

Devil enters homes that Surat Al-Baqara (The Cow Chapter) 

is not recited in" 
(82)

. His saying: "Do not make your homes 

as if they were tombs", "means empty of  making mention of 

Allah, exalted be He, and acts of worship,  Al- Baidawy 

explained" 
(83)

. "If such is the case, your homes are like 

tombs and you are like the dead 
(84)

, so in order that your 

homes are revived, you ought to recite the Holy Qur'an and 

establish  the advisable prayers in them" 
(85)

. "Surat Al-

Baqara (The Cow Chapter) is particularly decided because it 

contains  the highest number of verses, many Holy names of 

Allah, exalted be He, and  many rulings" 
(86)

.  This is 

evidence that keeping reciting the Holy Qur'an  is a means 

not only to keep the devils away, but to bring in angels 

wherever it is recited as well. And by keeping devils away, 

the root of all evils is uprooted. And by bringing in angels, 

mercy, peace, love, affinity, cooperation and good deeds 

prevail. 
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Second, Abo- Horeira, may Allah please him, narrated that 

the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon 

him, says, " Whenever a group of practicing Muslims gather 

in a mosque to recite and study the Holy Qur'an, Sakinah, i. 

e., tranquility and peace, and mercy come down, angels 

attend to their company, and Allah, exalted be He, mentions 

them among those who are in Heavens" 
(87)

. A-Nawawi, may 

Allah be merciful to him, says, "What is meant by Sakinah 

here is mercy … and it is said it is tranquility and peace and 

this is right. And in this Hadith,  there is an indication that 

gathering to recite the Holy Qur'an in mosques is rewarding" 
(88)

. Similarly, this reward is guaranteed for gatherings 

reciting the Holy Qur'an in any place set to be a mosque such 

as mosques annexed to schools, universities, hospitals, 

companies or any other purified place that is arranged for 

worship. This is evidenced by the atmosphere of peace, 

tranquility, affinity and social cohesion one feels and  notices 

in schools, universities and departments that teach the Holy 

Qur'an in comparison with those which don't. 

Third, Abu – Mousa Al-Ash'ary, may Allah please him, 

narrated that the Prophet, peace and blessings of Allah upon 

him, says, "Who recites 
(89)

 the Holy Qur'an  is like al-

utrojjah 
(90)

. Its taste is good and its smell is good too. And 

who does not recite the Holy Qur'an  
(91)

 is like dates. Their 
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taste is good but they have  no smell.  And the wicked 
(92)

 

who recites the Holy Qur'an is like rihana (i. e. basil). Its 

smell is good, but its taste is bad. And the wicked who does 

not recite the Holy Qur'an is like hanzala (i. e., handal, 

colocynth). Its taste is bad and it has no smell" 
(93)

. In another 

version,  Abu – Mousa Al-Ash'ary, may Allah please him, 

narrated that the Prophet, peace and blessings of Allah upon 

him, says, "The believer who recites  the Holy Qur'an and  

acts upon it  is like al-utrojjah . Its taste is good and its smell 

is good too. And the believer who does not recite the Holy 

Qur'an, but acts on it is like dates. Their taste is good but they 

have no smell.  And the hypocrite who recites the Holy 

Qur'an is like rihana (i. e., basil). Its smell is good, but its 

taste is bad. And the hypocrite who does not recite the Holy 

Qur'an is like hanzala (i. e., handal, colocynth). Its taste is 

bad and it has a bad smell too 
(94)

" 
(95)

. 

        Al – Einy, may Allah be merciful to him, says, "The 

Speech of Allah, exalted be He, has a great effect on both the 

internal and the external sides of His servant. And the 

servants of Allah, exalted be He, differ according this effect 

into four categories; first, those who are greatly affected by 

the Holy Qur'an and those are the reciting believers. Second, 

those who are not affected by the Holy Qur'an at all and 

those are the disbelievers. Third, those who are externally 
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affected by the Holy Qur'an and those are the hypocrites. 

Fourth, those who are internally affected by the Holy Qur'an 

and those are the believers who do not recite the Holy Qur'an 

… and the Prophet, peace and blessings of Allah upon him, 

exemplifies this with the plants grown on land and the fruits 

borne by trees because of the similarity between both. The 

Prophet, peace and blessings of Allah upon him, likens the 

believer to the fruit  borne on trees, i. e.,  al-utrojjah  and 

dates to emphasize the high status of the believer, but likens 

the disbeliever to the plants grown on land, i. e., rihana (i. e., 

basil) and  hanzala (i. e., handal, colocynth) to show a D'a 
(96)

, i. e. the meanness of the disbeliever" 
(97)

.  "The believer 

who recites the Holy Qur'an is as good and useful as al-

utrojjah. People like him,  feel relaxed at his presence and 

learn from him. The believer who does not recite the Holy 

Qur'an but acts upon it is like dates. That is, he is useful and 

helpful to others.  The hypocrite  who recites the Holy Qur'an 

is like rihana, i. e., basil. That is, he is mealy-mouthed  but he 

is really  wicked. The hypocrite  who does not recite  the 

Holy Qur'an is like hanzala, i. e. handal,  colocynth. That is, 

he is bad -mouthed  and wicked as well" 
(98)

.        

      "This Hadith reveals the importance of reciting and 

acting on the Holy Qur'an" 
(99)

.  Al – Einy, may Allah be 

merciful to him, says, "This Hadith shows the great effect the 
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Holy Qur'an has on those who keep reciting it and on those 

who keep their company" 
(100)

. Furthermore,  keeping  the 

company of those who recite the Holy Qur'an  maintains the 

solidarity of the social group since it creates an atmosphere 

of  peace, love, sympathy and brotherhood among them. 

Fourth, Sahl Ibn Sa'd reported that a woman came to the 

Prophet, peace and blessings of Allah upon him, and said that 

she endowed herself to Allah, exalted be He, and  His 

Messenger peace and blessings of Allah upon him. The 

Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon him, 

said, "I do not need a wife". A man who was in his company 

asked, "Get her married to me". "Buy her a dress", The 

Prophet, peace and blessings of Allah upon him, said. "I don't 

have any money to buy her one", The man replied. The 

Prophet, peace and blessings of Allah upon him, said, "Buy 

her a ring even if it is made of iron". The man I'tala to him 
(101)

. The Prophet, peace and blessings of Allah upon him, 

asked, "What do you memorize of the Holy Qur'an? 
(102)

". "I 

memorize so and so", the man answered. The Prophet, peace 

and blessings of Allah upon him, said, "I get you married to 

her for what you memorize of the Holy Qur'an" 
(103)

. Al-Einy, 

may Allah be merciful to him, says, "This Hadith indicates 

that it is permissible to marry a woman and the dowry is to 

teach her the Holy Qur'an" 
(104)

; This is on the basis that The 
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Prophet, peace and blessings of Allah upon him, got the man 

married to that woman and to teach her the Holy Qur'an in 

return" 
(105)

. This signifies that reciting, learning as well as 

teaching the Holy Qur'an is a means to overcome the 

problem of  the high cost of marriage and to secure building 

up a family without difficulties. By maintaining forming 

families, the whole society grows stronger. It is known that 

the family is the nucleus of the society. If we preserve it, we 

guarantee the continuity and the steadfastness of  the  

society's tissue. Besides, securing marriage protects the 

society from the spread of adultery and  fornication, and  

prevents its deterioration in the long run.    

Chapter V 

The Economic  Effect of Keeping Reading, Studying and 

Listening to the Holy Qur'an 

 

There is no doubt that reciting, studying and listening to the 

Holy Qur'an have great economic benefits for the individual 

and for the social group. At the individual level, keeping to 

the Holy Qur'an leads to the person's peace of mind, 

emotional stability and energy. This enhances the person's 

ability to work hard and improve his standard of living. In 

addition, reciting the Holy Qur'an is a way for atoning sins 

which are the main cause of his economic suffering. By 

reciting the Holy Qur'an, Allah, exalted be He, accepts His 
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servant's supplication, forgives him and open the doors of 

livelihood in front of his eyes.  

At the level of the social group, keeping to reciting to the 

Holy Qur'an is a means to keep devils as well as evil humans 

away and to bring in angels and  good souls. This atmosphere 

cripples the roots of commotion, animosity, hostility and 

envy and spread peace, love, mercy and affinity among the 

social units. This clears the way for hard work, for 

perfection, for creation and innovation and for pushing the 

economic cycle forward. This is evidenced by the Holy 

Qur'an and Hadith as follows;  

I. Evidence from the Holy Qur'an:   

First, Allah, exalted be He, says, (This Qur'an guides to the 

straightest 

 way. It gives tidings of a great wage to the believers who do 

good deeds) 
(106)

. A-Tabary, may Allah be merciful to him, 

says, "Allah,  exalted be He, says that this Qur'an which we 

have revealed to the Prophet Muhammad, peace and 

blessings of Allah upon him, guides those who believe in it. 

His saying, exalted be He, (to the straightest way) means that 

the Holy Qur'an leads to the way which is straighter than any 

other way. That is, it leads to Islam, the religion of all the 

Prophets and Messengers of Allah, peace and blessings of 

Allah upon them. His saying, exalted be He, (It gives tidings 

of a great wage to the believers) means that the Holy Qur'an 

gives tidings of a great reward for those who abide by it" 
(107)

. 
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His saying, exalted be He, (a great wage to the believers) 

means  that reciting the Holy Qur'an has great benefits to the 

believers including the economic ones. Adhering to reciting 

the Holy Qur'an supplies the Muslim with energy and 

activity that are required to make a living. 

 

Second, Allah, exalted be He, says, (This is a blessed 

Remembrance which We have sent down. Do you disbelieve 

it?" 
(108)

. A-Tabary, may Allah be merciful to him, says, 

"Allah,  exalted be He, says that this Holy Qur'an is a 

remembrance to those who remember and an admonition to 

those who are affected by it … His saying, exalted be He, 

(Do you disbelieve it?) means that Allah, exalted be He, asks 

if you disbelieve the Holy Qur'an 
(109)

. That is, do you 

disbelieve the Holy Qur'an though it is very clear and very 

obvious" 
(110)

. Al-Fakhr A-Razi, may Allah have mercy on 

him, says, " His saying, exalted be He, (This is a blessed 

Remembrance) signifies that the Holy Qur'an has many 

benefits' 
(111)

. His saying, exalted be He, (blessed) refers that 

the Holy Qur'an's blessings covers all sides of life including 

the economic aspect. So, if it is constantly  recited in places 

of work, liveliness, energy and vitality run the blood of those 

who are at work motivating them to increase and improve 

production for economic revival. 

 

Third, Allah, exalted be He, says, (Ta Seen * Those are the 

verses of the Qur'an, a clear Book, a guidance and glad 

tidings to believers) 
(112)

. A -Tabary, may Allah be merciful 
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to him, says, " His saying, exalted be He, (a guidance) means 

that the Holy Qur'an is leading to the right path. His saying, 

exalted be He, (and glad tidings to believers) means that the 

Holy Qur'an give glad tidings of great wages to those who 

believe in it 
(113)

. Ibn Katheer, may Allah have mercy on him, 

says, " His saying, exalted be He, (Those are the verses of the 

Qur'an, a clear Book) refers to the verses of the Holy Qur'an. 

His saying, exalted be He, (a guidance and glad tidings to 

believers) means that the Holy Qur'an carries glad tidings of 

great reward for those who believe in and acts upon it" 
(114)

. 

His saying, exalted be He, (glad tidings to believers) 

indicates that the Holy Qur'an  is the means to good and 

blessing in all aspects of life including the economic one. 

 

Fourth, Allah, exalted be He, says, (Indeed, those who recite 

the Book of Allah and establish their prayers and spend, in 

secret and in public, of that which We have provided them, 

look for a trade that does not come to nothing * So that He 

may pay them in full their wages and enrich them from His 

bounty. Surely, He is the Forgiver and the Thanker) 
(115)

. A -

Tabary, may Allah be merciful to him, says, " Allah, exalted 

be He, says those who recite the Book of Allah that He 

revealed to Muhammad. peace and blessings of Allah upon 

him, establish the prayers and donate money secretly and in 

public shall be greatly rewarded in this world and in the 

world to come. Motarref Ibn Abdullah says, 'This verse 

means those who keep reciting the Holy Qur'an' … His 

saying, exalted be He, (Surely, He is the Forgiver and the 
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Thanker) means that Allah, exalted be He, forgives them and 

thanks them for their good deeds" 
(116)

.  Allah, exalted be He, 

rewards the believers who continually recite the Holy Qur'an  

by forgiving their sins, accepting their supplication and 

providing them with sources of  livelihood as well as welfare.  

 

II. Evidence from Hadith: 

First, Abdu A-Rahman Ibn Yazeed reported that Abi-

Mas'oud, may Allah please him, narrated that the Prophet, 

peace and blessings of Allah upon him, says, "Whosoever 

recites the last two verses of Surat Al-Baqara, i. e., The 

Chapter of the Cow, shall suffice him" 
(117)

. Ibn Hajjar, may 

Allah have mercy on him, says, "His saying, (the last two 

verses of Surat Al-Baqara, i. e., The Chapter of the Cow) 

means from His saying, exalted be He, (The Messenger 

believes …) to the end of the Chapter 
(118)

" 
(119)

. "His saying, 

(shall suffice him) means those two holy verses protect him 

from the Devil and different evils" 
(120)

 including those 

caused to one's money and property. This Hadith implies that 

reciting the Holy Qur'an  not only protects humans from 

evils, but it  preserves their economic assets as well. 

 

Second, Abu – Hureira, may Allah please him, reported that 

when the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah 

upon him, appointed him to guard the money of the month of 

Ramadan 's alms-giving, a thief came in and started to yahtho 
(121)

 the money of alms-giving. I caught him and decided to 

raise his matter to the Messenger of Allah peace and 



Dr. Muhammad Gabr 

Al-Said Abdu Allah 

Gameel 

The Reciting, Studying and Listening to the Holy 

Qur’an as an Approach to Face the Sicial, Political and 

Economic Problems of the Individual and the Goup ; A 

Descriptive Analytic Study 

 

145 
 2021 ديسمبر/ التاسعق انونية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات ال

ISSN : 2710-8783 

 

blessings of Allah upon him 
(122)

. But he told me that he had 

to steal to feed his hungry children, begged me not to take 

him to the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah 

upon him, promised that he won't steal again and told me that 

he would reward me with good advice. Then, he advised me 

saying, 'When you ta'wy, 
(123)

 i. e., go to bed, recite the verse 

of Al – Korsi 
(124)

, if you do so, Allah, exalted be He, 

preserves you and no devil approaches you till you get up in 

the morning'. I reported what he said to the Messenger of 

Allah peace and blessings of Allah upon him. The Messenger 

of Allah, peace and blessings of Allah upon him, said, "He is 

truthful about what he said of the verse of Al-Korsi, but he is 

used to lying 
(125)

, this is a devil" 
(126)

. Al-Einy, may Allah 

have mercy on him, says, "This Hadith is evidence of the 

importance of reciting the verse of Al-Korsi. Whosoever 

recites it when he goes to bed, the Devil cannot approach 

him" 
(127)

. His saying, (if you do so, Allah, exalted be He, 

preserves you and no devil approaches you till you get up in 

the morning) means that reciting the verse of Al-Korsi 

preserves not only souls, but it preserve one's money and 

property as well. 

 

Conclusion 

The current study sought to investigate the psychological, 

physical, educational, social as well as economic effects of 

reciting, studying and listening to the Holy Qur'an for the 

individual person and the society. The study came to the 

following findings; 
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First, the psychological effect of reciting, studying and 

listening to the Holy Qur'an is manifested in the state of 

peace of mind and emotional stability that arise when 

accompanying the Holy Book, and that give the Muslim the 

energy and power to deal with problems positively and 

effectively. 

  

Second, the physical effect of reciting, studying and listening 

to the Holy Qur'an lies in that it is an effective cure to 

different diseases. The peace and tranquility come down 

when reciting the Holy Qur'an enhances the immunity system 

and boosts its resistance to mental and physical diseases. 

 

Third, the educational effect of reciting, studying and 

listening to the Holy Qur'an is exemplified in that keeping to 

the Holy Qur'an uproots bad manners and develops good 

ones. It also enhances the power of reason, refreshes the 

memory and improves fluency. That is, it develops the 

person's intellectual abilities that are keystones in the 

processes of teaching and learning. 

 

Fourth, the social effect of reciting, studying and listening to 

the Holy Qur'an is so obvious. The Holy Qur'an is a key 

approach to the solidarity and coherence of the Muslim 

society. The Holy Qur'an not only eradicates all the roots of 

hatred, hostility, envy and dissention among the social group, 

but it spreads love, affinity, warmness, mercy, compassion 
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and sympathy among them as well. This atmosphere helps 

the society to grow stronger and happier.  

 

Fifth, the economic effect of reciting, studying and listening 

to the Holy Qur'an is so evident. Keeping the company of the 

Holy Qur'an alleviates  psychological pressure and helps 

resume mental and physical harmony That provides the 

person with power, energy and motivation to work hard and 

to improve his standard of living. Too, reciting the Holy 

Qur'an  is a means that keep devils and evil powers away and 

brings angels as well as good souls in. That prevails an 

atmosphere of love and cooperation among the group and 

motivates them to work harder for perfection and innovation 

to achieve economic progress.  

 

In the light of what is above-mentioned, it is evident that of 

reciting, studying and listening to the Holy Qur'an have great 

effects on the individual as well as the group 

psychologically, physically, educationally, socially and 

economically. That's why  reciting, studying and listening to 

the Holy Qur'an is a necessary approach to face the problems 

of the individual person and the society. Bearing this in 

minds, the current study makes the following 

recommendations; 

 

A - The Islamic call establishments as well as the mass 

media ought to shed further light on learning and 

teaching the Holy Qur'an and motivate Muslims to 
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keep reciting, studying and listening to the Holy 

Qur'an  whenever  they can and wherever they go. 

B - Giving priority to learning and teaching the Holy 

Qur'an in particular and the Islamic sciences in general 

in the educational systems of the Muslim countries and 

Muslim minorities in non-Muslim countries. 

C- Setting a time for reciting, studying and listening to 

the Holy Qur'an  daily in schools, colleges universities 

and other places involved in education. 

D -   Setting a time for reciting, studying and listening 

to the Holy Qur'an  daily in all the official and non-

official organizations and governmental as well as 

non-governmental establishments of the Muslim 

society   
 

Notes 
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Ibn Al-Atheer, A-Nihaya fe Ghareeb Al-Hadieth wa Al-Athar, 
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19) 'yanfer' means to run out. Refer to: Ibn Al-Atheer, A-Nihaya 

fe Ghareeb Al-Hadieth wa Al-Athar, no edition, vol.5, p. 92.  

20) 'Sakinah' means peace and tranquility. Refer to: Ibn Al-

Atheer, A-Nihaya fe Ghareeb Al-Hadieth wa Al-Athar, no 

edition, vol.2, pp. 385 – 386. 
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Hadith no. (3614), p. 201 and Muslim,  Sahih Muslim,  no 

edition, vol. 1, Book of Travellers' Prayers and Shortening it, 
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authentic". Refer to"-Termezy, Sunan A-Termezy,, edit. 2, vol. 

5, Chapters of the Attributes of the Holy Qur'an, Hadith no. 

(1913), p. 177. 

25) Surat Al-Ahzab (The Confederates), verse 4. 

26) Al-Mubarakfory, (no date). Tuhfat Al-Ahwezy be Sharh 

Jami' A-Termezy, no edition, vol. 8, p. 186. 

27) Surat Al – Isra' (The Night Journey), verse 82. 

28)  A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol.17,  p. 539. 

29) Al-Fakhr A-Razi, A-Tafsier A-Kabeer, edit. 3, vol. 21, pp. 

389 – 390. 

30) Ibn Katheer,  Tafseer Al-Qura'an Al-Azeem, edit. 1,, vol.5, 

p. 103. 

31) Surat Fussilat (Distinguished), verse 44. 

32) Al-Qortoby,  Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit. 2, vol. 

15, p. 369. 

33) 'nafatha' means to blow in air from his mouth into his 

collected hands. "Al-Motahary says, 'A-Nafthu, i. e. blowing air 

from one's mouth into his collected hands, is directly after, not 

before,  reciting the Holy Qur'an to obtain the blessings of  the 

recitation. Refer to: Ibn Al-Atheer, A-Nihaya fe Ghareeb Al-

Hadieth wa Al-Athar, no edition, vol.5, p. 88, Al-Faiuomi, Al-
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Mesbah Al-Munir, no edition, vol. 2, p. 115 and Al-Einy,. 

Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 

35. 

34) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.4, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of The Attributes of Al-Mo'awwethat, Hadith no. 

(5017), p. 190. 

35) 'Al-Mo'awwethat' are the last three chapters of the Holy 

Qur'an. They are Surat Al-Ikhlas (Chapter of Oneness), Surat 

Al-Falaq (Chapter of Daybreak) and Surat An-Nas (Chapter of  

People). Refer to: Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 9, p. 

67. 

36) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Muhammad 

Ibn Ismail, (2002). Sahih Al-Bukhari, edit. 1, vol.4, Book of  

Attributes of the Holy Qur'an, Chapter of The Benefits of Al-

Mo'awwethat, Hadith no. (5016), p. 190. 

37) 'Roqia' is "speech recited for the purpose of healing". The 

Scholars unanimously agree that 'Roqia' is permissible only if it 

is recited  in Allah's words, His holy names or his attributes, in 

Arabic or in any understandable language and with the belief 

that Allah, exalted be He, is the Healer not the Rqqia. Refer to: 

Refer to: Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 4, p. 453 and 

vol. 10, p. 195. 

38) Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 4, p. 454. 

39) Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 10, p. 196. 

40) 'Saleem' means stung by a scorpion or a snake. Refer to:  

Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 4, p. 455 and vol. 10, 

p. 199. 
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41) Nafarana means our sub-tribe. An-Nafar in Arabic are a 

group of persons from three to ten. And it is said it is from three 

to seven. And it is unanimously agreed that it is no more than 

ten. Refer to: Ibn Al-Atheer, A-Nihaya fe Ghareeb Al-Hadieth 

wa Al-Athar, no edition, vol.5, p.93, Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-

Munir, no edition, vol. 2, p. 617. 

42) 'Ghyab'  means absent. Refer to: Al-Einy,. Umdat Al-Qary 

Sharh Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 29. 

43) 'Na'abanhu' means that we do not think that he has the 

ability to do Rqqia. Refer to: Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh 

Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 29.  

44) 'Umm Al-Kitab' literally means the Mother of the Book. It 

refers to the first chapter of the Holy Qur'an that is also called 

Al-Fateha, i. e., The Opening Chapter. Refer to: Al-Einy,. 

Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 

29. 

45) 'give me Sahm' means 'give me a share'. Refer to:  Ibn 

Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 4, p. 457. 

46) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of The Attributes of Al-Fateha, Hadith no. (5007), p. 

187. 

47) Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 9, p. 54. 

48) Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 10, p. 198. 

49) Surat Al-An'am (The Cattle), p. 122. 

50) A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 12, p. 88. 
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51) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit. 2, vol. 7, 

p. 78 and Ibn Katheer,  Tafseer Al-Qura'an Al-Azeem, edit. 1, 

vol. 3, p. 296.  

52) Surat Saad, verse 29. 

53)  'Al-hijja' means the ability to reason. Refer to: Ibn Al-

Atheer, A-Nihaya fe Ghareeb Al-Hadieth wa Al-Athar, no 

edition, vol.1, p. 248. 

54) A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 21, pp. 190 – 191. 

55)   Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of The Best of You Who learns and teaches the Holy 

Qur'an, Hadith no. (5027), p. 192. 

56) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of The Best of You Who learns and teaches the Holy 

Qur'an, Hadith no. (5027), p. 192. 

57) Narrated by Usman Ibn Affan. See: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of The Best of You Who learns and teaches the Holy 

Qur'an, Hadith no. (5027), p. 192. 

58) Al-Mubarakfory, Tuhfat Al-Ahwezy be Sharh Jami' A-

Termezy, no edition, vol. 8, p. 179. 

59) Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 44. 

60) Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 44. 

61) Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 44. 
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62) Al-Mohkam of the Holy Qur'an  is the verses of the Holy 

Qur'an that are so clear and obvious in meaning that they 

needn't to be explained in contrast to Al-Mutshabeh, i. e., the 

verses of the Holy Qur'an that are not  clear in meaning and so 

they need other verses or Hadith to get hold of what they mean. 

Al-Mohkam of the Holy Qur'an  is called Al-Moffasal in the 

days of the followers of the Companions, i. e., in the second 

century of Hijra. Al-Mohkam of the Holy Qur'an  or what is  

called Al-Moffasal starts from Surat Al-Hujurat (Chapter of  

The Rooms) to the end of the Holy Qur'an. See: Ibn Al-Atheer, 

A-Nihaya fe Ghareeb Al-Hadieth wa Al-Athar, no edition, vol.1, 

p. 419, Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 50 and  A-Zurqany, Manahil Al-Irfan fe 

Ulum Al-Qur'an, edit. 3, vol. 2, pp. 271 – 273. 

63) His saying, "I have memorized Al-Mohkam of the Holy 

Qur'an" means that he has learned Al-Moffasal of the Holy 

Qur'an that starts from Surat Al-Hujurat (Chapter of  The 

Rooms) to the end of the Holy Qur'an. See: Ibn Al-Atheer, A-

Nihaya fe Ghareeb Al-Hadieth wa Al-Athar, no edition, vol.1, p. 

419. 

64) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of  Teaching Children the Holy Qur'an, Hadith no. 

(5035), p. 193. 

65) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of  Teaches Children the Holy Qur'an, Hadith no. 

(5036), p. 193. 
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66) Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 50. 

67) Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 49 and Al-Qastalani,  Irshad A-Sari L-Sharh 

Sahih Al-Bukhari, edit. 7, vol. 7, p. 474. 

68) Surat Al-Baqara (The Cow Chapter), verses 1 – 2. 

69) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit. 2, vol. 1, 

p. 157. 

70) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit. 2, vol. 1, 

p. 159. 

71) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit. 2, vol. 1, 

p. 160. 

72) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit. 2, vol. 1, 

p. 161. 

73) Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, edit. 2, vol. 1, 

p. 161. 

74) Al-Baidawi, Anwar A-Tanzeel wa Asrar A-Ta'aweel, edit. 1, 

vol. 1, p. 36. 

75) Surat Al-Baqara (The Cow Chapter), verse 185. 

76)  A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 3, p. 448. 

77) Surat Aal – Imran (The Family of Imran), verse 138. 

78) A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 7, p. 232. 

79) Surat An – Nisa' (Women), verse 174. 

80) A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 9, p. 428. 

81) Ibn Katheer,  Tafseer Al-Qura'an Al-Azeem, edit. 1,, vol. 2, 

p. 428. 
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82) Narrated by A-Termezy and he said, "This Hadith is 

authentic". Refer to"-Termezy, Sunan A-Termezy,, edit. 2, vol. 

5, Chapters of the Attributes of the Holy Qur'an, Chapter of the 

Attributes of Surat Al-Baqara (The Cow Chapter) and the Verse 

of Al-Korsi, Hadith no. (2877), p. 157. 

83) A-Syyuti,  Qut Al-Mughtazy ala Jami' A-Termezy, no 

edition, vol. 2, p. 718. 

84) Al-Mubarakfory, Tuhfat Al-Ahwezy be Sharh Jami' A-

Termezy, no edition, vol. 8, p. 146. 

85) A-Syyuti,  Qut Al-Mughtazy ala Jami' A-Termezy, no 

edition, vol. 2, p. 718. 

86) Al-Mubarakfory, Tuhfat Al-Ahwezy be Sharh Jami' A-

Termezy, no edition, vol. 8, p. 146. 

87) Narrated by Muslim. See: Muslim,  Sahih Muslim,  no 

edition, vol.4, Book of  Making Mention of Allah, exalted be 

He, Supplication, Repentance and Asking Allah's Forgiveness, 

Chapter of  the Attributes of Gathering for Reciting the Holy 

Qur'an, Hadith no. (2699), p. 2074. 

88) An-Nawawi, Abu-Zakaria, (1972).Al-Majmo' Sharh Al-

Mohazzab, edit. 2, vol. 17, p. 21. 

89) His saying, "who recites the holy Qur'an" means who keeps  

reciting the Holy Qur'an. See: Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh 

Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 38.  

90) 'Al-utrojjah' is a kind of good - smelled and sweet – tasted 

and fruit. See: Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, no edition, 

vol. 1, p. 73 and Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-

Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 38.    

91) His saying, "who does not recite the Holy Qur'an" means 

who does not recite the Holy Qur'an constantly. See: Al-Einy,. 
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Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 

38.    

92) His saying, "the wicked" means the disbeliever. See: Al-

Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 

20, p. 38. 

93) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of  the Superiority of  the Holy Qur'an  to any Other 

Speech, Hadith no. (5020), p. 190.  

94) His saying, "and it has a bad smell too" indicates that this 

plant  is very unpleasant. See: Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh 

Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 38. 

95) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of  the Sin of Those Who Recite the Holy Qur'an for 

Showing off, Hadith no. (5059), p. 197.  

96)  'a D'a' means baseness, inferiority and humility. See: Ibn 

Manzur, Lisan Al-Arab, edit. 3, vol. 8, p. 397. 

97) Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 38. 

98) Al-Qastalani,  Irshad A-Sari L-Sharh Sahih Al-Bukhari, 

edit. 7, vol. 7, p. 487. 

99) Al-Qastalani,  Irshad A-Sari L-Sharh Sahih Al-Bukhari, 

edit. 7, vol. 7, p. 487. 

100) Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 38. 

101) 'The man I'tala to him' means that the man looked sad and 

disappointed. See: Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-

Bukhary, no edition,  vol. 20, p. 45. 



Dr. Muhammad Gabr 

Al-Said Abdu Allah 

Gameel 

The Reciting, Studying and Listening to the Holy 

Qur’an as an Approach to Face the Sicial, Political and 

Economic Problems of the Individual and the Goup ; A 

Descriptive Analytic Study 

 

158 
 2021 ديسمبر/ التاسعق انونية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات ال

ISSN : 2710-8783 

 

102) His saying, "What do you memorize of the Holy Qur'an?"  

means how many chapters of the Holy Qur'an the man learns by 

heart. See: Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, 

no edition,  vol. 20, p. 45.  

103) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of  the Best of You Who Learns and Teaches the Holy 

Qur'an, Hadith no. (5029), p. 192.  

104) Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 44. 

105)   Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 44. 

106) Surat Al – Isra' (The Night Journey), verse 9. 

107) A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 17, p. 393. 

108) Surat Al – Abnbiya' (The Prophets), verse 50. 

109) A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 18, p. 454. 

110) Ibn Katheer,  Tafseer Al-Qura'an Al-Azeem, edit. 1, vol. 5, 

p. 305. 

111) Al-Fakhr A-Razi, A-Tafsier A-Kabeer, edit. 3, vol. 22, p. 

151. 

112) Surat An – Naml (The Ants), verse 1 – 2. 

113) A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 19, p. 422. 

114) Ibn Katheer,  Tafseer Al-Qura'an Al-Azeem, edit. 1, vol. 6, 

p. 161. 

115)  Surat Fatir (The Originator), verses 29 – 30. 
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116)   A-Tabary, Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-Qur'an, edit. 1, 

vol. 20, p. 464. 

117) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of  the  Attributes of Surat Al-Baqara (The Cow 

Chapter), Hadith no. (5009), p. 188. 

118) The last two verses of  Surat Al-Baqara (The Cow 

Chapter), are verse 285 and verse 286. In these two verses, 

Allah, exalted be He, says, (The Messenger  believes in what 

has been sent down to him from His Lord, and so do the 

believers. Each believes in Allah and His Angels, His Books, 

and His Messengers, we do not differentiate between any one of 

His Messengers. They say, 'We hear and obey. (We ask) Your 

Forgiveness Lord, and to You is the arrival * Allah charges no 

soul except to its capacity. For it is what it has earned, and 

against it what it has gained. 'Our Lord, do not take us to 

account if we have forgotten, or made a mistake. Our Lord, do 

not burden us with a load as You have burdened those before 

us. Our Lord, do not over burden us with more than we can 

bear. And pardon us, and forgive us, and have mercy on us. You 

are our Guide, so give us victory over the unbelievers) (Surat 

Al-Baqara (The Cow Chapter),  verses 285 – 286). "The reason 

for specifying these two verses is that they contain the 

glorification of Allah, exalted be He, the praise of the 

Companions of the Prophet, may Allah please them all, for their 

complete obedience and submission to Allah, exalted be He, 

their supplication and dependence on Allah, exalted be He, as 

well as Allah's acceptance and answer  to their supplication". 
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See: Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 20, p. 30. 

119) Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 4, p. 453 and vol. 

9, p. 56. 

120) Ibn Hajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 4, p. 453 and vol. 

9, p. 56. 

121) 'yahtho' means  to take something with one's both hands. 

See: Al-Qastalani,  Irshad A-Sari L-Sharh Sahih Al-Bukhari, 

edit. 7, vol. 7, p. 461.. 

122) "to raise his matter to the Messenger of Allah  peace and 

blessings of Allah upon him" means to  take him to the 

Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon him, to 

punish him. See: Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-

Bukhary, no edition,  vol. 12, p. 146. 

123) His saying, " ta'wy" means to go to bed. See: Al-Einy,. 

Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no edition,  vol. 12, p. 

146.   

124)  the verse of Al – Korsi, i. e., The Seat, is verse no. 255 of 

 Surat Al-Baqarah (The Cow Chapter). In this Holy Verse, 

Allah, exalted be He, says, (Allah, there is no good except He, 

the Living, the Everlasting. Neither dozing, nor sleep overtakes 

Him. To Him belongs all that is in the heavens and the earth. 

Who is he that shall intercede with Him except by His 

permission! He knows what will be before their hands and what 

was behind them, and they do not comprehend anything of His 

Knowledge except what He willed. His Seat embraces the 

heavens and the earth, and the preserving of them does not 

weary Him. He is the High, the Great). Surat Al-Baqarah (The 

Cow Chapter), verse 255.  
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125) His saying, "He is truthful about what he said of the verse 

of Al-Korsi, but he is used to lying" means that he is right about 

what he said concerning the Verse of the Korsi (The Seat) 

although his habit is  lying all the time. See: Ibn Hajjar, Fath Al-

Bari, no edition, vol. 4, p. 453 and vol. 9, p. 56. 

126) Narrated by Al-Bukhari. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-

Bukhari, edit. 1, vol.6, Book of  Attributes of the Holy Qur'an, 

Chapter of  the  Attributes of Surat Al-Baqara (The Cow 

Chapter), Hadith no. (5010), p. 188. 

127)  Al-Einy,. Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no 

edition,  vol. 12, p. 148. 

 

References  

-Al-Albany, (2000). Sahih Al-Targheeb wa Tarheeb, edit. 1, A-Riad, 

Al-Ma'ref Publishing House. 

-Al-Baidawi, Nasser A-Din Abdullah Ibn Umar A-Shirazi, (1998). 

Anwar A-Tanzeel wa Asrar A-Ta'aweel, validated by: Mohamed Abdul 

Rahman Al-Mar'ashly, edit. 1, Beirut, Dar Ihiya' A-Turath Al-Araby. 

-Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, (2002). Sahih Al-Bukhari, 

validated by Mohamed Zoheri Bin Nasser A-Nasser, edit. 1, 

Damascus, Dar Touq A-Najah. 

 

-Al-Einy, Badr A-Din Mahmoud Al-Ghitaby Al-Hanafy, (no date). 

Umdat Al-Qary Sharh Sahih Al-Bukhary, no edition, Beirut, Dar Ihia;a 

A-Turath Al-Arabi. 

-Al-Faiuomi, Ahmed Ibn Mohamed, (no date). Al-Mesbah Al-Munir, no 

edition, Beirut, Dar A-Qutub Al-Elmiya.  



Dr. Muhammad Gabr 

Al-Said Abdu Allah 

Gameel 

The Reciting, Studying and Listening to the Holy 

Qur’an as an Approach to Face the Sicial, Political and 

Economic Problems of the Individual and the Goup ; A 

Descriptive Analytic Study 

 

162 
 2021 ديسمبر/ التاسعق انونية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات ال

ISSN : 2710-8783 

 

-Al-Fakhr A-Razi, Abu-Abdullah, (2000). A-Tafsier A-Kabeer, edit. 3, 

Beirut, Dar Ihia;a A-Turath Al-Arabi. 

-Al-Mubarakfory, Abu Al-Ela Mohamed Abdu A-Rahman Ibn Abd A-

Rahiem, (no date). Tuhfat Al-Ahwezy be Sharh Jami' A-Termezy, no 

edition, Beirut, Dar A-Qutub Al-Elmia. 

- -An-Nawawi, Abu-Zakaria, (1972).Al-Majmo' Sharh Al-Mohazzab, 

edit. 2, Beirut, Dar Ihia'a A-Turath Al-Arabi. 

 

-Al-Qastalani, Ahmed Ibn Mohamed, (1323 - 1903).  Irshad A-Sari L-

Sharh Sahih Al-Bukhari, edit. 7, Cairo, Al-Matba'a Al-America Al-

Qubra. 

-Al-Qortoby, Abo Abdullah, (1964). Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, 

validated by Ahmed Al-Berdawny and Ibraheim Atfeesh, edit. 2, Cairo, 

Dar A-Qutub Al-Mesryia. 

 

-A-Syyuti, Jalal A-Din Abd A-Rahman Ibn Abi Bakr, (2004). Qut Al-

Mughtazy ala Jami' A-Termezy, no edition, Makka Al-Mukarrama, Um 

Al-Qura University, Faculty of Da'wa (Islamic Call) and Usul A-Din, 

Department of the Holy Qur'an and Sunna. 

-A-Tabary, Mohamed Ibn Jarir, (2000). Jami' Al-Bayan an Ta'weel Al-

Qur'an, edit. 1, validated by: Ahmed Mohamed Shaker, Beirut, 

Moassat A-Risalah.   

-A-Termezy, Abu Eissa Mohamed Ibn Mousa A-Dahhak, (1975). 

Sunan A-Termezy, validated by: Ibrahiem Atwa Awad,edit. 2,  Cairo, 

Sharekat and Matba'at Mustafa Al-Baby Al-Halaby. 



Dr. Muhammad Gabr 

Al-Said Abdu Allah 

Gameel 

The Reciting, Studying and Listening to the Holy 

Qur’an as an Approach to Face the Sicial, Political and 

Economic Problems of the Individual and the Goup ; A 

Descriptive Analytic Study 

 

163 
 2021 ديسمبر/ التاسعق انونية والسياسية/ العدد  مجلة الصدى للدراسات ال

ISSN : 2710-8783 

 

-A-Zurqany, Mohamed Abd Al-Azeem, (no date). Manahil Al-Irfan fe 

Ulum Al-Qur'an, edit. 3, Sharekat and Matba'at Mustafa Al-Baby Al-

Halaby.  

-Ibn Al-Atheer, Majd A-Din Abu A-Sa'adat Al-Mubarak Al-Jazary, 

(1979). A-Nihaya fe Ghareeb Al-Hadieth wa Al-Athar, validated by: 

Taher Ahmed A-Zawy and Mahoud Mohamed A-Tanahy, no edition, 

Beirut, Dar A-Qutub Al-Elmyia. 

-Ibn Hajjar, Ahmed Ibn Ali, (1379 – 1949). Fath Al-Bari, validated by: 

Mohibb A-Din Al-Kahteeb, no edition, Beirut, Dar Al-Ma'refa. 

-Ibn Katheer, Abu- Al-Fida'a, (1999).  Tafseer Al-Qura'an Al-Azeem, 

validated by: Mohamed Hussein Shams A-Din, edit. 1, Beirut, Dar A-

Qutub Al-Elmia. 

-Ibn Manzur, Mohamed Ibn Makram, (1994). Lisan Al-Arab, edit. 3, 

Beirut, Dar Sader. 

- Muslim, Abu-Al-Hassan, (no. date).  Sahih Muslim, validated by Mohamed 

Fouad Abd Al-Baqi,  no edition, Beirut, Dar Ihia'a A-Turath Al-Arabi.. 



9
2021


