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 الملخص:       

مجملهسا    التسي  فسيئها  على  مجموعة  من المبادئ  واألسس   وتستند  الدولة  في بنا      

ل كستحقس   للسع عبسؤ مؤسسساس  دسستورية   س ى يفي  سياق  بناء  دولة القانون  وتدخل  

سسسة  همسا  مؤ  ولعسل، عليها الص ة التمثيلية من المؤس  الدستوري  والمشؤع الجزائؤي

الدسستوري  المؤسس   ين كؤس ،مثلة  في شخص  رئي   الجمهوريةم رئاسة  الجمهورية

مسن و ئي   الجمهورية  هو رئي  الدولة، مجسدا  وحدة األمسة وحسامي الدسستوررو كد  ن 

 التسسي  ترهسسؤ دوره  ذلع الصسس حياس  الممنوحسسة   ليسسم فسسي املسسة مسسن المجسساالسخسس ل  كسس

ولسسسم عسسسدة   نسسسم الهياسسسة األولسسسى فسسسي السسسسل ة التن يذيسسسة اعتبسسسارلسسسى التمثيلسسسي  بو سسسو   ع

 وقسوانين الدسستور منحسم  ياهسا لتمثيلسيابو سو  عسن دوره  تعبسؤ وص حياس ختصاصاسا

 لدستوريخاصة في  ظل  التعديل   ا ،االستثنائية  و سواء في الرؤوف العادية الجمهورية

وُمُمسثٓ   ُمٓمسثل  يكسون حقم فسي  ن للمواطننرام التمثيل بما يك ل   ل تم  بط   2020لسنة 

 . ن   الوقت في

 .ستثنائيةا ظؤوف الجمهورية، ظؤوف عادية، رئي  ،التمثيل : الكلمات المفتاحية

    Abstract:  

    The  state  is  based  in  its construction  on  a set   of  principles 

and  foundations  that in  their  entirety    fall  within   the  context  

of building  a  state  of  law  and  this  is  achieved  through   

constitutional  institutions  that   both  the  constitutional   founder  

and  the   Algerian  legislator endowed  with  a  representative  

character .and one of     the  most  important   of  them  is  the  

presidency  of  republic  represented  by  the  president  of  republic  
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where  did  the constitutional  founder enshrined  and emphasized  

that  the  president  of republic is the  head   of state  embodying   

the  unity  of  the  nation   and  the  protector  of  the  constitution   

and   throw  as well  the  powers  granted  to  him  in severalfiles 

witch   clearly  shows his  representative  role  as the  first   body in 

the  executive   authority . he has  several  competencies   and  

powers  that  express  his  representative   role  granted  by   the  

constitution  and  the   laws  of republic  whether  in  normal  or  

exceptional circumstances especially  in light  of  the  constitutional  

amendment  of 2020. The  representation  system  has   been  set  to  

guarantee  to  citizen  the  right   to represent and  to  be  

represented   at the  same   time. 

Keywords:  

representation , president  of republic, normal condition, 

Exceptional  circumstances 

       مقدمة:     

 اختيسار لقائد  و الؤئي  بت ور المجتمعاس، حيث  صبح يقاس معيسارلقد ت ور م هوم ا     

السذي و نرامها السياسسي السذي تقسوم عليسم ىل الؤئي  وف  دراة ت ور الدولة وكذا بالنرؤ 

صسلحت  صسلح هسذا النرسام ن  مام المجتمع الدولي ككل، بحيث  يعد بمثابة مؤآة عاكسة لها

 ي منصسس  السسؤئي  يعتبسسؤ ، كمسسا  ن هسسذا المنصسس  خيسسؤةن فسسسد فسسسدس هاتسسم األ الدولسسة  و

ي اطنيهسا فسايساس  موللدولة التي تقوم علسى تلبيسة حاة الؤئيسية لؤسم السياسة العامة الدعام

فالنرسسام السياسسسي الجزائسسؤي يؤتكسسز علسسى مجموعسسة مسسن المؤسسسساس  ،(1)المجسساالس مختلسس 

لوظي يسة الع قسة اهذا األخيؤ يبين كي ية تشكيلها واختصاصها والمنرمة بواس ة الدستور، 

التسسي تعسسد  علسسى  المؤسسسساس مؤسسسسة رئاسسسة الجمهوريسسة فيمسسا بينهسسا، لنجسسد  ن  سسمن هسسذه

 .(2)لدولة بقيادة رئي  الجمهوريةمؤسسة في ا

ية األكثسؤ تأتى من كونم المؤسسة الدسستورن المكانة المؤموقة لؤئي  الجمهورية ت و       

 صسلي ليكسون  صساح  السسل ة األشؤعية ان  قا من كونم منتخبسا مسن قبسل الشسعتمثي  و

منصس  رئسي  لسذلع فسان طؤيقسة تسولي و ،شسعبية تعسزم مكانتسم بسين المؤسسساس رادة محل 

ي لسذالجمهورية تنعك  بصورة بارمة علسى مؤكسزه القسانوني مسن خس ل النرسام االنتخسابي ا

هميسسة بال سسة  مسسؤ السسذي اعسسل المشسسؤع يوليسسم يعسسد م يسسة الوصسسول لهسسذا المنصسس  وهسسو األ

سستمد الدولسة بقولسم ت 2020هو ما تم تأكيده في دستور و، (3)السل ة" سناد ساس  باعتباره 

ت لنا ، ومن هنا تبينلخرادة الشع  الذي هو مصدر كل سل ة ....ا شؤعيتها وواودها من 

زيز مبدأ في تع 2020لى أي مدى ساهم التعديل الدستوري لسنة إ :شكالية التاليةمعالم اإل

ذه على ه لإلاابةوتمثيل رئيس الجمهورية باعتباره أعلى مؤسسة دستورية في الدولة؟ 

 لية نقتؤ  الخ ة التالية:شكااإل

   .ص حياس رئي  الجمهورية في الحاالس العادية :1المبحث
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  .: سل ة التعيين و العزل1المطلب

 .: سل ة التشؤيع2المطلب

  .: الص حياس التنريمية3المطلب

 .: ص حياس رئي  الجمهورية في الحاالس غيؤ العادية2المبحث

 .: حالة الحصار و ال وارئ1المطلب

 .حالة الحؤب: الحالة االستثنائية و2المطلب

 ول : صالحيات رئيس الجمهورية في الحاالت العاديةالمبحث األ      

ة لألمسة الدسستوريرئي  الجمهورية لم مكانة هامة ومؤموقة في الحيساة السياسسية و ن       

ة ل ؤيقسسهسسذا رااسسع و ،السياسسسي(ولسسة )الت سسوق الدسسستوري ومقارنسسة مسسع بسساقي مؤسسسساس الد

 لسسى مختلسس  الصسسس حياس رادة الشسسع  والنسساط  باسسسسمم و عسسسن  انتخابسسم باعتبسساره المعبسسؤ

المتعلسسس   442-20ن المؤسسسسوم الؤئاسسسسي  ليسسسم خاصسسسة فسسسي الحسسساالس العاديسسسة، و المعهسسسودة 

لمعنى ال صسل بسين السسل اس بسا  ل في طياتم مبادئ اديدة تحق  مبسدبالتعديل الدستوري حم

كانست اسد  2016فسي ظسل دسستور خيسؤ  ن ص حياس هسذا األ اربالم لوب تحقيقم على اعت

  دمما اعل تحقي  مبس ىخؤاألالمؤسساس الدستورية است ؤقت معرم المجاالس وو واسعة 

 عسسن 2020 هسو مسا تداركسسم المؤسس  الدسسستوري سسنةو ،ال صسل بسين السسسل اس شسبم منعسسدم

عليسم يمسارس رئسي  و، خاصة فسي الرسؤوف العاديسة طؤي   بط وتحديد هذه الص حياس

مسسة عسسدة العاديسسة باعتبسساره حسسامي الدسسستور وممثسسل عسسن األالجمهوريسسة فسسي ظسسل الرسسؤوف 

ختصاصسساس نجسسد سسسل ة ه االلعسسل مسسن  هسسم هسسذاس تعبسسؤ بقسسوة عسسن دوره التمثيلسسي وصسس حي

  .(3) الم ل  السل ة التنريمية ،(2شؤيع)الم ل سل ة الت ،(1الم ل )التعيين والعزل

 العزل : سلطة التعيين وولالمطلب األ    

يسسين مسسة بممارسسسة صسس حية التعرادة األ ئسسي  الجمهوريسسة باعتبسساره ممثسسل عسسن يقسسوم ر     

لجمهوريسسسة ايضسسس لع رئسسسي  " :علسسسى 2020مسسسن دسسسستور 91 حيسسسث تسسسنص المسسسادة والعسسزل

اس خسؤى فسسي الدسستور، بالسسسل  حكسسام  اه صسؤاحة  يسس لسسى السسل اس التسسي تخولهسا باإل سافة 

 ينهسسيول  و رئسسي  الحكومسسة حسسس  الحالسسة ويعسسين السسوميؤ األ ... : تيسسةوالصسس حياس اآ

م عسسين رئسي  الجمهوريسة فسسي الوظسائ  والمهسساي "علسى : 93كمسا نصسست المسادة ..."، مهامسم

ؤية فسي الوظسائ  المدنيسة والعسسك ،رلوظائ  والمهام المنصوص عليها في الدستوا :التالية

الحكومسة  ألول  و رئي الومراء باقتؤا  من الوميؤ االتعييناس التي تتم في مجل   ،الدولة

 حكومسةمسين العسام للرئسي  مجلس  الدولسة، األ ول للمحكمسة العليسا،الؤئي  األ ،حس  الحالة

ل اس لسس المسسيؤينعضاء من، الوالة، األاهزة األ القضاة، مسؤولي  ،محافظ بنع الجزائؤ

رج لسى الخسا ين فسوق العسادة عسو المبئي  الجمهوريسة سس ؤاء الجمهوريسة وويعين ر ،الضبط

 .(4)"ينهي مهامهم...و

  هذا باإل افة  لى تعيناس  خؤى فسي مؤسسساس دسستورية  خسؤى تعبسؤ عسن ت وقسم السياسسي

ة( األمس   ة  عضساء آخسؤين، والثلسث الؤئاسسي)مجل  الدستورية و كتعيين رئي  المحكمة

 ي: يل نجد ماالبؤلمان ومن الص حياس األخؤى التي تعبؤ عن دوره  التمثيلي  ؤسسةلم

رئاسة مجل  الومراء، توقيع المؤاسيم الؤئاسية، تولية مسألة الدفاع الوطني، كمسا  نسم هسو  

الصس حياس  المعاهسداس والمصسادقة عليهسا فكسل هسذه القائد األعلسى للقسواس المسسلحة،  بسؤام 
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لسة  المخو العسزلو الشع  صاح  السيادة، وعليسم فس ن سسل ة التعيسينيمارسها بت ويض من 

بم هومها العام، وللع  نم ال يمكسن  للسؤئي   ن لؤئي  الجمهورية  ؤورة ونتيجة من قية 

تمكنسم مسن القيسام بهسا   ت لسم وسسائلسسل ة التنرسيم،  ال  لا منحسو القسوانينيتولى مهمة تن يذ 

 .(5)الوسائل العزل  هم هذهالتعيين و وتعد سل ة
موميسة  لتسييؤ الشسؤون الع لى حد كبيؤ ؤورية  يؤ ليست المعايبأن هذه البعض يؤى      

 سى ال  نسم ال يخ درى بالشسأن العمسومي  يمسي وهسم لسي  لسديهم  مسستوى تعلفهناك  شخاص 

وقست  فسيتمكنسم مسن  يجساد الحلسول لخبسؤة تجعسل للمثسل بعسد نرسؤ واقعسي وا علينا  ن الك اءة

  قل.ؤ وبجهد قصي

 

 المطــــلب الثاني:  سلطة التشريع     

ؤيع التشس ن  عتبسارغيؤ مباشؤة علسى ا سل ة التشؤيع ب ؤيقة يمارس رئي  الجمهورية    

مجساالس هذه الص حية ليست م لقسة بسل تمس  ، غيؤ  ن البؤلمان وحده اختصاصمن  هو

 .(6)فقطمعينة 
الهسؤم   سسمى قاعسدة فسي باعتبسارهوهذه الص حياس ب بيعسة الحسال منحهسا  يساه الدسستور     

 يسسن  سسب ها  (7)بسسأوامؤ رئاسسسيةكمرهسسؤ مسسن مرسساهؤ النرسسام البؤلمسساني تتمثسسل فسسي التشسسؤيع 

فقسط   اسستثناءهسذه الصس حية ومو سوعية تجعسل مسن  لمؤس  الدسستوري بضسوابط شسكليةا

ل الع س األصيل في التشؤيع المخول للبؤلمان، فالؤئي  يشؤع  فسي حالسة االختصاصعلى 

ون  (  فسسسي  صسسسدار قسسساناالسسسستثنائيةالوطني)الحالسسسة  ؤلمانيسسسة  و شسسس ور المجلسسس  الشسسسعبيالب

 منم. 142المادة  التعديل الدستوري فينص عليم  وهو ما ،(8)المالية

يع  فيهسسا  لسسى التشسسؤ اللجسسوءفالدسسستور حسسدد الحسساالس التسسي يجسسوم لسسؤئي  الجمهوريسسة      

مسا فقسدان  تصسويت عليهسا الو للسسيادة علسى  عسداد القسوانين يعنسي فقسدان البؤلمسان بأوامؤ، ما

  مؤقت  و فقدان كلي، حيث في الحالة األولى يستؤد هسذا الحس  عنسد عسؤي رئسي وازئي 

ي فها يكون  ل الكلي عليم بالموافقة  و رفضها بينما ال قدان اتخذهاالجمهورية األوامؤ التي 

ؤ التسسي  لمسسان النرسسؤ فسسي األوامسسللبؤ حيسسث ال يمكسسناالسسستثنائية  حالسسةبسسأوامؤ فسسي الالتشسسؤيع 

 علسىالجمهورية لعدم  لزام المؤس  الدستوري رئي  الجمهوريسة بعؤ سها رئي  اتخذها 

 .(9)عليمالبؤلمان في  ول دورة للموافقة 

 الجمهوريسسة سسل اس فسسي مسسنح لسؤئي حسين الدسسستوري   غلسس  ال قسملهسس   ليسم  وهسو مسا     

  اسال صسل بسين السسل كسان مبسد  ن حتسى و دستورية معينسةلضوابط  المجال التشؤيعي وفقا

 ،ةوكسسذا القضسسائيتن يذيسسة  تشسسؤيعية، بسسين السسسل اس السسث  الدولسسة  توميسسع وظسسائ  يقتضسسي

   االختصساص بتسولي كسلتتمثسل فسي احتسؤام مبسد ىفال صل بين السل اس يحق  غايساس  خسؤ

ء لكسسل سسسل ة ومنسسع  سسسباب دااهسسة لمهامهسسا، ويسسؤدي هسسذا بالضسسؤورة  لسسى رفسسع مسسستوى األ

ى لس  التشسؤيعي يسؤديئسي  الجمهوريسة للمجسال التن يسذي ون احتسواء رو  وعوامل   سعافها

امية المهسام السسبالتسالي عسدم مؤاعساة المبسد  فص عسدم واسود تسوامن بسين السسل تين واستخ 

من بسين لها تأ يؤاتها الوا حة علسى مسستوى التسواكافية و لؤئي  الجمهورية ال تعد  مانة

 .(10)لى القاعدة في المجال التشؤيعيول رئي  الجمهورية من االستثناء  السل تين بتح
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اس اختصاصس هنساكسسل اس هسذه ال باإل سافة  لسىف يكسون مسؤن مساال صل غالبسا ن  ال        

تعلسس   سسسيما مسسا التشسسؤيعي، الختصسساص ل فسسي االتسسدخوالتسسي  خسسؤى منحسسم  ياهسسا الدسسستور 

  لسسث  عضسساء مجلسسس  األمسسة، وكسسذا دعسسسوة تعيسسينعليهسسسا وب صسسدار القسسوانين واالعتسسؤاي 

 ال الدسستورية،  المحكمسةالسوطني، وحس   خ سار  حسل المجلس  الشسعبيل نعقاد، والبؤلمان 

ديسسد  يقسسع  تنسسامع  فسسي حالسسة عسسدم تحمنسسم حتسسى ال نسسم فسسي نرؤنسسا يعتبسسؤ  مسسؤ مقبسسول  والبسسد 

 مؤسساتي. دستوري والس تجنبا ألي فؤاغ هذه الحاالمسؤول عن 

 

 المطلب الثالث: السلطة التنظيمية      

ل تسسسسسسنص  نسسسسسسص الدسسسسسسستور دها مسسسسسسن رو  وتسسسسسسستمد السسسسسسسل ة التنريميسسسسسسة توااسسسسسس      

المخصصسسة يمسسارس رئسسي  الجمهوريسسة السسسل ة التنريميسسة فسسي المسسسائل غيسسؤ '':141المسسادة

و لسؤئي  للقانون، يندرج ت بيس  القسوانين فسي المجسال التنريمسي السذي يعسود للسوميؤ األول  

مسسسن الوا سسسح  ن الدسسسستور ال يعتسسسؤي علسسسى اختصسسساص و، (11)" الحكومسسة حسسسس  الحالسسسة

 صساصتحديد دائسؤة ممارسسة هسذا االختب يقضيلكي و ،مارسة البؤلمان للسل ة التشؤيعيةم

لبؤلمسان بتعبيسؤ  دق يشسؤع امسائل معينة بالسذاس، وفي ن اق  مباشؤتمألنم يخول للبؤلمان 

لسى د يؤتسد باألسساس  كل ما يخؤج عن ن اق التقييسي موا يع واردة على سبيل الحصؤ وف

 توسسعن ساق السسل ة التشسؤيعية و تضسيي  141فيستنبط من مضسمون المسادة  مجال التنريم

 .(12)في دائؤة االختصاص التن يذي في مجال التشؤيع

سسساس  علسسى  السسسل ة التشسسؤيعية  نمسسا ينبنسسياالخسست ف بسسين السسسل ة التنريميسسة و ن و       

العامسة   اهسزة اإلدارةالتنريمية موكلة لسبعض الهياساس وفالسل ة  الشكلي العضوي المعيار

جسسال م ىينقسسسم هسسذا المجسسال  لسسة تسسستند  صسس  للسسسل ة التشسسؤيعية وبينمسسا السسسل ة التشسسؤيعي

 مجسسسال تنريمسسسي مشسسست  يمارسسسسم السسسوميؤيمارسسسسم رئسسسي  الجمهوريسسسة وي مسسسستقل تنريمسسس

بسسالؤغم مسسسن اتسسساع مجسسسال التنرسسيم المخسسسول لسسسؤئي  تجسسدر اإلشسسسارة  لسسى  نسسسم و ،(13)األول

نم الجمهورية  ال  نم  مسؤ ال بسأس بسم باعتبسار  ن مسن يمسارس هسذا االختصساص منتخس  شسأ

ح  م الشسع  صساعاس تصدر باسس ن هذه التشؤيسسة البؤلمانية المنتخبة كذلع، وشأن المؤ

م  لا غيسؤ  نس ، خسؤى اتسساع مجسال التمثيسل الؤئاسسيهو ما يبين من اهة السيادة والسل ة و

 امن يميسلالمسساحة التنريميسة مسن حيسث المبسد  نجسد  ن التسونا  لى المساحة التشؤيعية وت كؤ

سسعا وافسي حسين يرسل مجسال ال ئحسة  دمحسدوفن اق القانون  ي   ،السل ة التن يذيةلصالح 

ح كل ن ساق لسم يسذكؤ فسي  طسار مجساالس القسانون يكسون لصسالادا، فكل مستجداس األمور و

الجسديؤ بالسذكؤ  ن المؤسس  الدسستوري قسد اسستخدم  (14)السل ة التن يذية عن طؤيس  التنرسيم

 .يمية في ال الدساتيؤ الجزائؤيةمص لح السل ة التنر

  ؤسسس ن الم 1963فسسي  ول تجؤبسسة دسسستورية عؤفتهسسا السسب د سسسنة  ن كسسان يبسسدو و          

د  بسيديسة لمقيد سل ة الحكومة متبنيا فسي للسع القاعسدة التقلالدستوري  طل  سل ة البؤلمان و

جسال تضي  مال صل بين المجال التشؤيعي والمجال التنريمي والتي توسع مجال التشؤيع و

فسي  ة العامسةة علسى  سساس  ن القسانون يمثسل اإلرادالتنريم في  طار القاعدة الدستورية القائم

التنريم  وسع من سسل ة التشسؤيع  اعلتغيؤ  ن التعدي س الدستورية المتعاقبة ، (15)الدولة

 .لكؤناه آن اعلى النحو الذي 
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عسسسن مسسدى تمتسسسع رئسسي  الجمهوريسسسة  ، تعبسسؤ ن اسسل الصسس حياس التسسسي سسسب  لكؤهسسسا      

 علسسى هياسسسة فسسي السسسل ة التن يذيسسسة بصسس حياس واسسسعة وفسسي مختلسسس  المجسساالس باعتبسساره 

س جعلسم يقسوم بهسذه الصس حيامنتخ  من طؤف الشع  فاألسسلوب السذي يستم بسم اختيساره يو

ع يالعسزل، التشسؤو التعيسينيمارس رئي  الجمهورية باإل افة  لسى باسم ولحساب الشع  و

 األصسسيل:  بسسؤام المعاهسسداس فهسسو صسساح  االختصسساص  تنرسسيم صسس حياس  خسسؤى  همهسساالو

 و  ام سواء كان ت سويض كلسيال يمكن ت ويضها ألي اهة  و اهوالشخصي في القيام بها و

 هسةيمكن لؤئي  الجمهورية من امدى تحكمم في النرام السياسي، و عن ازئي وهو يعبؤ

هسي االحتكام بالشع  فسي مو سوع معسين والذي يقصد بم   خؤى اللجوء ل ست تاء الشعبي

 ر ي الشسع  فسسي مسسسألة مهمسسةعسسن التمثيسسل فسالؤئي  هنسسا يأخسسذ  صس حية تعبسسؤ بشسسكل كبيسؤ

 مـا يدل على واـود ع قة حـؤة ومباشسؤة بسين الشسع  والسؤئي  دون واسود هوتخصهم و

يستشسسيؤ : '' يمكنسسم  ن  91/9شسسؤوط مسسن  ي نسسوع كانسست حيسسث تسسنص المسسادة سس وطاس و

 .(16)االست تاءالشع  في كل قضية لاس  همية وطنية عن طؤي  

 219لؤئي  الجمهورية مسن اهسة  خسؤى صس حية تعسديل الدسستور فتسنص المسادة و         

 ن يصسسوس المجلسس   لسسؤئي  الجمهوريسسة حسس  المبسسادرة بالتعسسديل الدسسستوري بعسسد" : علسسى

مجلسس  األمسسة علسسى المبسسادرة بسسن   الصسسي ة حسسس  الشسسؤوط ن سسسها التسسي الشسعبي السسوطني و

يومسسا  50التعسسديل علسسى الشسسع  ل سسست تاء عليسسم خسس ل  يعسسؤيت بسس  علسسى نسسص تشسسؤيعي 

ؤي التعسديل الجديسد   اف التعسديل الجديسد عبسارة '' يحس قدو، (17)".....الخإلقؤارهالموالية 

 مشساركةمسدى تكسؤي  مبسد  التمثيسل ودل علسى هذا  ن دل على شسيء ف نسم يسعلى الشع '' و

  الشع  عن حقيقة في تسييؤ الشؤون العمومية.

ألن المؤسس  الدسستوري قسد  قسؤ سسل اس واسسعة لسؤئي  نخلسص  من خ ل ما سب ،       

 سيتجلسى للسع مسن خس ل السسل اتسم فسي النرسام السياسسي الجزائسؤي والجمهوريسة علسى مكان

 مدنيسة، يني ت وق مستمؤ ت ال كافة الميادال تزال فالتي المخولة لم في الرؤوف العادية و

 .(18)تشؤيعية، دبلوماسية....الخ

ي فسع مسن التسوامن نسو  س اء قد حاول المؤس  الدستوري في آخؤ تعسديل للدسستور و      

 القسانون رسام الؤئاسسي و قامسة دولسةسستقيم مسع م هسوم النال صل بينها بمسا يتنريم السل اس و

 المؤكسسز السسساميس السسدور الهسسام وؤكمسسا كسس ،و سسمان الحقسسوق األساسسسية والحؤيسساس العامسسة

د شسسؤعيتم مباشسؤة مسسن طسسؤف الشسسع ، لمنصس  رئسسي  الجمهوريسسة علسسى اعتبسار  نسسم يسسستم

لنرسسام فهسسو يعتبسسؤ محسسور ا ،ن يذيسسة نتيجسسة ل ؤيقسسة انتخابسسمدوره المنسسوط كسسؤئي  بسسسل ة التو

لتسسسسم النصسسسسوص الدسسسسستورية اختصاصسسسساس خوالدسسسسستوري فسسسسي الدولسسسسة حيسسسسث السياسسسسسي و

 .(19) حياناغيؤ محددة وص حياس هامة وواسعة و

 العادية غير حيات رئيس الجمهورية في الحاالتالمبحث الثاني: صال     

عنهسا الخسؤوج عسن قواعسد نص المؤس  الدستوري عن الحاالس االستثنائية التي ينست       

يتعسين و ، لسى  عس ن الحساالس االسستثنائيةالعادية لموااهسة الرسؤوف التسي  دس  المشؤوعية

علسسى رئسسسي  الجمهوريسسسة عنسسسد اللجسسسوء  لسسسى هاتسسسم الحسسساالس التقيسسسد بالضسسسواط المو سسسوعية 

 وققسسحي عسسدم دسسستورية  ع نهسسا، حمايسسة للوالشسسكلية المنصسسوص عليهسسا فسسي الدسسستور لت سساد

يسؤد قيسد  هسذه الصس حياس، و(20)هاتسم الحساالسالحؤياس التي يتم المساس بها عند  عس ن و
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النتائ  المتؤتبة عليم هذه الرؤوف مدلولها من القاعسدة الؤومانيسة التسي على مبد  الدستور و

بموا  هذه النرؤية فس ن القواعسد الدسستورية واسدس و ونتقول:  ن س م الشع  فوق القان

األسساس  مبسادئ تهسدف بدراسة علسى السل ة في الدولة وهذا التنريم يؤتكسزلتنريم ممارسة 

حيسث  ن و ، لى تقييد سل ة الحكام و يجاد نوع من التوامن وال صل بين مؤسساتم المختل ة

هذه المبادئ شؤعت للرؤوف ال بيعية والا مااستجدس ظسؤوف  سستثنائية قساهؤة مسن شسأن 

 المسسسساس بكيسسسان الدولسسسة والسسسس مة العامسسسة للمجتمسسسع ف بسسسد مسسسن موااهتهسسسا باتخسسسال تسسسدابيؤ

ولتحديسسد م هسسوم هسسذه الحسساالس نحسساول  ستعؤا سسها وفسس   حكسسام النصسسوص  ،(21) سسستثنائية

الم لس    مسا )حالة الحصار وال سوارئ(،1من خ ل م لبين نتناول في الم ل الدستورية 

 .(نتناول فيم الحالة اإلستثنائية وحالة الحؤب)2

 حالة الحصار والطوارئ :1المطلب      

رئسي  الجمهوريسة الا دعست  يقسؤر بقولهسا : 2020مسن دسستور  97نصت عليها المادة      

بعسد  اتمساع المجلس  ، يومسا 30ئ  و الحصار لمسدة  قصساها الضؤورة الملحة حالة ال وار

 ؤميي  المجلس  الشسسعبي السوطني والسسواألعلسى لألمسن واستشسسارة رئسي  مجلسس  األمسة ورئسس

ال ممة  الدستورية ويتخذ التدابيؤلمحكمة األول  و رئي  الحكومة حس  الحالة، ورئي  ا

واليمكسسن تمديسسد حالسسة ال سسوارئ  و الحصسسار  ال بعسسد موافقسسة البؤلمسسان  الو سسع،السسستتباب 

حالسسة ال سسوارئ وحالسسة تنرسسيم يحسسدد قسسانون عضسسوي  المنعقسسد ب ؤفتيسسم المجتميعتسسين معسسا،

دد المسدة والم حظ من خ ل تحليلنا لهاتم المادة  ن المؤس  الدستوري قد حس، (22)الحصار

يوم كأقصى حد وهو مالم تتناولم الدساتيؤ السابقة ولسم يميسز  30المقؤرة لهاتين الحالتين ب

الدستور الحالي  و سابقاه بين حالتي الحصار وال وارئ سواء من حيث الحساالس الموابسة 

اعتبسؤ  ن حالسة  قسد السبعض و من حيسث اإلاسؤاءاس المتخسذة فسي ظلهسا، رغسم  ن  الع نهما

نسؤى  ال  ننسا ال  قل خ ورة وصؤامة وتضييقا للحؤياس العامة من حالة الحصسار ال وارئ

فؤوقا هامة بين الحالتين خاصة بعد  عمال النرامين واقعيا وصدور المؤسومان الؤئاسسيان 

 مسا عسن الشسؤوط الشسكلية والمو سوعة لتقؤيسؤ ، (23) سار كسل منهمساآاللذان ينرمان  حكام و

هاتين الحالتين فيمكن الخ ص  لى  نهسا تنقسسم  لسى شسؤوط شسكلية ومو سوعة تسستنت  مسن 

، فبالنسسسبة للشسسؤوط المو سسوعية فهسسي تتمثسسل فسسي الضسسؤورة الملحسسة وهسسو 97تحليسسل المسسادة 

ورة الملحسسة هسساتين الحسسالتين  ال الا اسسستدعت الضسسؤ شسسؤط يعنسسي  نسسم اليحسس  للسسؤئي  تقؤيسسؤ

ومسن   هذا من اهة 97األمماس ومض ؤ لت بي  المادة  ولم يعد  مامم خيارلموااهة للع،

يومسسا،  مسسا عسسن  30اهسسة  خسسؤى فسس ن المؤسسس  الدسسستوري قسسد حسسدد مسسدة هسساتين الحسسالتين ب

الشسؤوط الشسكلية فهسي تتمثسل فسي استشسارة بعسد الهياساس والمؤسسساس الدسستورية والمتمثلسسة 

الوطني، مجل  األمة، الوميؤ األول  و رئي  الحكومة حس  الحالسة  المجل  الشعبي في:

ورئسي  المحكمسة الدسسستورية، والجسديؤ بالسسذكؤ  ن هسذه االسستثماراس هسسي  اسؤاءاس شسسكلية 

 لم األخذ بها كما يمكسن لسم رفضسها  مام رئي  الجمهورية فيمكن لزامية فقط ولي  لها قوة 

هوريسة تبقسى  قسوى مؤسسسة دسستورية فسي السب د، ومن هنا يتبين لنا  ن مؤسسة رئاسة الجم

لما تتمتع بم من مكانة خاصة تجعل رئي  الجمهورية وهو رئي  السل ة التن يذيسة ال اعسل 

يعلو ويسمو على باقي السل اس في الدولة خاصة  األساسي في النرام السياسي الجزائؤي،

لصسس حياس الواسسسعة فسي الجانسس  السسوظي ي والمو سسوعي السسذي  عيسسد تنريمسسم كالسسسل اس وا
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، ويمكسن حصسؤ الحساالس التسي يستم فيهسا اللجسوء  لسى  عس ن هساتين (24)التي  صبح يتمتع بها

 الحالتين في :

 والمستمؤ بالنرام العام. الخ يؤالمساس  -

 التهديداس التي تستهدف استقؤار المؤسساس. -

 والمتكؤر بأمن المواطنين والسلم المدني.الخ يؤ المساس   -

األمن والنرسام العسام و سمان  حسسن ألمسن األشسخاص  ابباستتمحاولة  مان     -

التسي  وممتلكاتهم وتأمين السيؤ الحسن للمصالح العمومية، وبهذا يرهسؤ لنسا  ن الرسؤوف

 يمكسسن  ن تسسؤدي  لسسى اعسس ن حالسسة ال سسوارئ تكسسون متعلقسسة عمومسسا بالنرسسام العسسام و مسسن

وفسسي األخيسسؤ مسسن اختصسساص وتقسسديؤ ة، وسسسيؤ المؤسسسساس العامسسة فسسي الدولسس المسسواطنين

 .(25)رئي  الجمهورية

ي  دولسة الحصار  سمانة ا سافية لتكسؤ ديد الزمني لمدة حالة ال وارئ  والتحيعتبؤ        

ل  نسم قبسل هسذا  ، (26)طسار حياس رئسي  الجمهوريسة فسي هسذا اإلالقانون والح  وتقييسدا لصس

 املسةكبسسنة  شهؤ بينمسا حالسة ال سوارئ قسدرس  4التعديل قد قؤر حالة الحصار لمدة قدرها 

تين تشسابم الحسالخؤ تعديل لم، لكن علسى السؤغم مسن آفي  وهو ماتداركم المؤس  الدستوري

  سة بتسداركال  نم يمكن الت ؤقة بينهم من خ ل الجهة المكل  اؤاءاتهما وشؤوط تقؤيؤهما و

وبالتسسالي ، سسل اس الشسؤطة فسي مجسال ح سظ األمسن فحالسة ال سوارئ تمتسام بتوسسع ،لو سعا

تتميسسز فبسسين السسسل اس المدنيسسة،  مسسا حالسسة الحصسسار  يبقسسىالحكسسم  لكسسن تقييسسد الحؤيسساس العامسسة

العمسل  يقساف للحؤيساس العامسة و شسد بانتقسال السسل ة  لسى الجسيإل باإل سافة طبعسا  لسى تقييسد 

 .(27)السياسي

 

 الحالة االستثنائية وحالة الحرب.  :2 المطلب    

ة عسسسن الحالسسسة االسسسستثنائية بقولهسسسا:"يقؤر رئسسسي  الجمهوريسسسة الحالسسس 98نصسسست المسسسادة     

 رية  وع  ن يصسي  مؤسسساتها الدسستوداهسم، يوشس لا كانت الب د مهددة بخ سؤ ائية االستثن

ال بعسسد  اسسؤاء سسستون يومسسا، وال يتخسسذ مثسسل هسسذا اإل اسسستق لها  و سسسيادة تؤابهسسا لمسسدة  قصسساها

 ةالوطني ورئي  المحكمسة الدسستوري استشارة رئي  مجل  األمة ورئي  المجل  الشعبي

ئسي  رتثنائية وتخسول الحالسة االسس، السومراءواالستماع  لى المجل  األعلى لألمن ومجلس  

ألمسسة افرسسة علسسى اسسستق ل اسسؤاءاس االسسستثنائية التسسي تسسستوابها المحاالجمهوريسسة اتخسسال اإل

 والمؤسساس الدسستورية فسي الجمهوريسة، ويواسم رئسي  الجمهوريسة فسي هسذا الشسأن خ ابسا

يسسسة  ال بعسسسد موافقسسسة  غلب الحالسسسةواليمكسسسن تمديسسسد هسسسذه  يجتمسسسع البؤلمسسسان واوبسسسا، لألمسسسة،

ويعسسؤي رئسسي  الجمهوريسسة بعسسد انقضسساء مسسدة  غؤفتي البؤلمسسان المجتمعتسسين معسسا، عضسساء

ي داء السسؤ ثنائية القسسؤاراس التسسي اتخسسذها   نائهسسا علسسى المحكمسسة الدسسستورية البسسالحالسسة االسسست

 .(28)بشأنها"

اتخسسال االاسسؤاءاس االسسستثنائية التسسي  ...ول الحالسسة االسسستثنائية خسسمسسن خسس ل عبسسارة :"ت      

ألن لسؤئي  الجمهوريسة صس حياس اسد نخلسص  "،على اسستق ل األمسةالمحافرة تستوابها 

التشؤيع بسأوامؤ فسي الدستور على  مكانية رئي  الجمهورية  ل نص واسعة في هاتم الحالة 

التشسسؤيعي فسسي ال تسسؤة   ختصاصسسملممارسسسة  م لقسسةبهسسذا منحسسم سسسل ة و، ةيائنالحالسسة االسسستث



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.211 -198 ص  2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

206 

 

مؤسسسسساتها يوشسسسع  ن يصسسسي  داهسسسم ائية  ي عنسسسدما تكسسسون السسسب د مهسسسددة بخ سسسؤ ناالسسسستث

بسذلع  شسهؤ و 3الحالسة قسد ت سول  كثسؤ مسن هسذه ، الدستورية  و اسستق لها  و سس مة تؤابهسا

كما ، (29)تمتد سل ة التشؤيع لؤئي  الجمهورية ب تؤة طويلة  لى غاية اإلع ن عن انتهائها

 تجدر اإلشارة  لى  ن  ع ن الحالة االستثنائية يت ل  تدخل العديد من الهياساس اتخسال حملسة

كمسا  ي  وحسده هسو المسسؤول عسن تقؤيؤهسا ويتحمسل مسسؤوليتهامن اإلاؤاءاس،  ال  ن الؤئ

 (30)االسستماع  لسى هياساس  خسؤىة واساس معينسيم الدسستور مسن اهسة  خسؤى استشسارة هيلزم

السسسة االسسسستثنائية يشسسستؤط تسسسوافؤ شسسسؤوط معينسسسة، فالبنسسسسبة للشسسسؤوط حمنسسسم فسسس ن لتقؤيسسسؤ الو

الخ سؤ  الدولسة، وينصسؤف الخ ؤ الداهم السذي يهسدد مؤسسساس المو وعية فهي تتمثل في

يحسدد لسم بسالزوال و هسددها يصي  مصلحة حيويسة فسيتنذر بضؤر هنا  لى كل حالة واقعية 

هسسذا الخ سسؤ  كسسان داخليسسا  و خارايسسا لكسسن هسسذا ال يسسؤ ؤ علسسى  المؤسسس  الدسسستوري مصسسدر

االسسسستماع للشسسسؤوط الشسسسكلية فهسسي تقتصسسسؤ علسسسى  مسسا بالنسسسسبة ، (31)التكييسس  العسسسام للو سسسع

تعسسين  فسسيملزمسسة علسسى السسؤئي   هسسي  اسسؤاءاس شسسكلية غيسسؤواستشسسارة هياسساس دسسستورية و

األمن العام في الدولة كمسا اعتباره الهياة المسؤولة، واالستماع  لى المجل  األعلى لألمن ب

مسة باعتبسارهم من رئي  المجل  الشعبي السوطني ومجلس  األ يستوا  األمؤ استشارة كل

كذا استشارة رئي  المحكمة الدستورية توايسم و ،عن حماية الحقوق والحؤياس المسؤولين

عسن يكؤس مبد  التمثيل من اهة  خؤى عتبار  ن الخ اب يض ي الش افية وخ اب لألمة با

اتخسساله مسسن تسسدابيؤ يسستم مسسا واط عسسم بكسسل المسسستجداس و ،طؤيسس  احتكاكسسم مباشسسؤة بالشسسع 

كمسسا  ن المؤسسس  الدسسستوري بمواسس  آخسسؤ تعسسديل  واسس   ،لقضسساء عليسسموا الخ سسؤلحصسسؤ 

رئسسي  الجمهوريسسة عنسسد االنتهسساء مسسن الحالسسة االسسستثنائية عسسؤي القسسؤاراس المتخسسذة علسسى 

هذا  ن دل على شيء ف نم يدل علسى مسدى تكسؤي  ة الدستورية إلبداء ر ي بشأنها والمحكم

ى هياسة دسستورية منتخبسة رقابة على  علس  اء  المؤس  الدستوري لدولة القانون والح  و

و هو ما يعد  مانم مهمة لتحقي  دولة القانون غيؤ  ن التساؤل الذي ي ؤ  هو ،في الدولة

تورية حسسول هاتسسم القسسؤاراس فهسسل هسسو ر ي المحكمسسة الدسسس نسسم مسسا هسسي اآ سسار المتؤتبسسة عسسن 

 اؤاء يؤت  مسؤولية رئي  الجمهورية؟     اؤاء شكلي محض  م  

عسدوان  قعومن الدستور بقولها ''  لا  100ا عن حالة الحؤب فقد نصت عليها المادة  م     

ألمسسم فعلسسي علسسى السسب د  و يوشسسع  ن يقسسع حسسسبما نصسست عليسسم التؤتيبسساس الم ئمسسة لميثسساق ا

سسستماع  لسسى االبعسسد ااتمسساع مجلسس  السسومراء و ،تحسدة، وعلسسى رئسسي  الجمهوريسسة الحسسؤبالم

رئسي  رئسي  المجلس  الشسعبي السوطني ورئسي  األمسة و المجل  األعلسى لألمسن واستشسارة

 .(32)"المحكمة الدستورية

من المؤكد  نم لي  هناك ما يضع   و ينتقص من الح  ال بيعي للسدول فسي  ن تسدافع عسن 

علينسا  ن نشسيؤ هنسا  لسى  ن يكسون العسدوان علسى وشسع و ،سيادتها  ن  صابها عدوان  انبسي

الخ يسسؤ التصسسؤف السسسؤيع يت لسس  هسسذا الرسسؤف  فبالنتيجسسةالحسسدو   و واقعسسا فسسي الحسسال 

حسؤب مسن منرسور  ن السب د فسي حالسة و ،الو ع العصي  الذي  لم بالعباد والب دلموااهة 

مسا يست ءم مسن يتخسذ ي تؤي  ن يكون في مقدور رئسي  الدولسة حؤيسة الحؤكسة لكسي دفاعية 

علسى   سؤ مهسم عسن  عس ن  101قسد نصست المسادة و ،(33)تدابيؤ مسستعجلة لموااهسة العسدوان

العمل بالدستور مدة حالسة الحسؤب و يتسولى رئسي  الجمهوريسة  "يوق الحؤب بقولها: حالة 
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السسذي يتمتسسع بسسم بو سسو  المؤكسسز الممتسسام هسسو مسسا يبسين و، (34)السسسل اس'' ميسسعا هسسامسن خ ل

اسستقؤاء شارة  لى  نم مسن خس ل تجدر اإلمهورية من خ ل توليم ال السل اس، رئي  الج

هسسذه الحالسسة  شسسكلية و نسسواع مو سسوعية لتقؤيسسؤ نسسستخلص واسسود شسسؤوط 100المسسادة  نسسص

وع عسسدوان فعلسسي  و وشسسيع الوقسسوع، فبالنسسسبة للشسسؤوط المو سسوعية فهسسي تتمثسسل فسسي وقسس

يعؤف العدوان بأنم استعمال القسوة المسسلمة مسن قبسل دولسة مسا  سد السس مة  و السسيادة  و و

من اهة  خسؤى  ن تكسون و ،مع ميثاق األمم المتحدةل يتنافى االستق ل السياسي لدولة بشك

الشسكلية فهسي  مسا عسن الشسؤوط  ،(35)هسذا العسدوان صسد عساازة عسنال ؤق السلمية المتبعسة 

استشسسارة هياسساس دسسستورية فيتواسس  االسسستماع  لسسى المجلسس  األعلسسى تتمثسسل فسسي االسسستماع و

ارة الدولسسة، استشسس قصسسد دفسسع االعتسسداء الواقسسع علسسى ،لألمسسن باعتبسساره المسسسؤول عسسن األمسسن

فسي ة، استشسارة المحكمسة الدسستورية، ورئي  مجل  األمسرئي  المجل  الشعبي الوطني و

نصس  حالة ما  لا تزامن نهاية العهدة مع حالة الحؤب فتمدد العهسدة واوبسا نرسؤا ألهميسة م

خدمسسة الصسسالح العسسام، و تجسسسيد ت لعسسساس السسؤئي  كممثسسل لوحسسدة الدولسسة واسسسستمؤاريتها و

رادة جسسسيد المهسسام المنتخسس  بمناسسسبتها وفسسي مقسسدمتها تمثيسسل اإلفلهسسذا األخيسسؤ فسسي تالمسسواطن 

الحؤيسساس بالشسسكلياس المقسسؤرة رسسؤوف واألممسساس مسسع صسسون الحقسسوق والشسسعبية فسسي كسسل ال

 قانونا.

باسسة هسسي حالسسة التعحالسسة تشسسبم نوعسسا مسسا حالسسة الحسسؤب و تجسسدر اإلشسسارة  لسسى  ن هنسساك       

 مسسنخ سسؤ األشسسد واأل ن حالسسة الحسسؤب هسسي الحالسسة الحاسسسمة يكمسسن ال سسؤق فقسسط فسسي  ،العامسسة

حالسة  سسابقة علسى  عس نلعامسة فهسي حالسة متقدمسة و ما حالة التعباة ا ،(36)الحالة االستثنائية

مراء يقؤر رئي  الجمهورية التعباة العامة في مجلس  السو": على 99الحؤب فتنص المادة 

 رئسي  المجلس واستشسارة رئسي  مجلس  األمسة وستماع  لى المجل  األعلسى لألمسن بعد اال

الهدف من وراء تقؤيؤ التعباة العامسة فسي اعسل كسل المؤافس   يكمنو "، (37)الشعبي الوطني

نين كمؤافسس  عسسسكؤية،  ل  ن القسسواالدولسسة سسسواء كانسست عامسسة  و خاصسسة تابعسسة للدولسسة  فسسي 

ؤوف فسس لا طسسؤ س ظسس العاديسسةالتشسسؤيعاس تو سسع لت بسس  بحسسس  األصسسل فسسي الرسسؤوف و

لسسى قسسد تسسؤدي  دارة التخسسال التصسسؤف الوااسس  و  اإلاسسستثنائية هسسذه التشسسؤيعاس قسسد ال تسسسع

شسؤوعية الرؤوف  ن ال تتقيسد بالم ؤار بمصالح الدولة، لهذا يج  على الدولة في هذه األ

 عيةيؤدي  لى توسيع قواعد المشسؤو هو مابحس  ما يت لبم الصالح العام، و  ن تتصؤفو

ت غيؤ مشؤوعة في الرؤوف العاديسة تصسبح مشسؤوعة فسي الرسؤوف فالتصؤفاس التي كان

 .(38)االستثنائية

اسعة في ظل الرؤوف االستثنائية لكن بالؤغم من تولي رئي  الجمهورية لسل اس و       

كونسسم يصسسبح فسسي حالسسة الحسسؤب من سسذ  السسذي قسسد شسسكل مساسسسا لمبسسد  ال صسسل بسسين السسسل اسو

 ال  نسسم يمكسسن  ،العمسسل بالدسسستور امسسوديسسؤدي هسسذا الو سسع  لسسى ومشسسؤع وقا سسي القضسساة و

دراسة األممسة التسي تمسؤ االستثنائي و الرؤفاستخ ص  ن هذه السل اس تختل  باخت ف 

حالسة وعن الحالسة االسستثنائية و الحصارفهي تختل  من حالة ال وارئ عن  ،(39)بها الدولة

 ن تكسون نرسام قسانوني ت سدو ؤئي  ال الحؤب، فالص حياس غيؤ العادية التسي يتمتسع بهسا الس

مخال سة المشسؤوعية و يسمح لسم مسن الستخلص مسن مبسد ستثنائي يمكنم من اميع السل اس وا

الحؤيسساس العامسسة، وللسسع ل سسؤي الحقسسوق و تقييسسد حتسسىوبعسسض القواعسسد القانونيسسة العاديسسة 
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 و المؤسسسساس الدسسستورية للسسب د  و  السياسسسيموااهسسة  خ سسار قسسد تصسسي  الدولسسة  و النرسسام 

ح سسظ النرسسام العسسام، و سسمان اسسستمؤار تها التؤابيسسة لتحقيسس  االسسستقؤار واسسست  لها  و سسس م

 .(40)السيؤ الحسن  و المنترم لمؤسساس الدولة

 خاتمة:     

اس وريسة مسن خس ل الصس حيالتمثيلسي لسؤئي  الجمه من خ ل ت ؤقنا لمو سوع البعسد     

ن التعسسسديل يمكسسسن الخسسس ص أل ،2020ي ظسسسل التعسسسديل الدسسسستوري لسسسسنة فسسسليسسسم  المسسسسندة 

ينهسا ع من التوامن فسي تنرسيم السسل اس وال صسل ب  اء نو لى حد ما  الدستوري قد حاول 

تبسار اع الجمهورية علسىكما اسد بو و  مؤكز رئي   ،قامة دولة القانون بما يستقيم مع 

ي فسدوره كذلع كسأعلى هياسة ذي ينتخبم واشؤة من طؤف الشع  النم يستمد مشؤوعيتم مب 

مسن  ارسسة مجموعسةفؤئي  الجمهورية يتمتع بمكانسة هامسة تؤهلسم مسن مم ،التن يذيةالسل ة 

س سسسواء فسسي للسسع فسسي مختلسس  المجسساالالصسس حياس باسسسم ولحسسساب الشسسع  السسذي اختسساره و

ة عسدة ريسالجمهو فبالنسبة للرؤوف العادية يمارس رئسي  ،العادية و غيؤ الرؤوف العادية 

ي فسللسع وفقسا لضسوابط دسستورية محسددة تتمثسل شسؤيع وسسل ة الت :همها ص حياس تمثيلية 

السة الح، الشسعبي السوطني. الع سل البؤلمانيسةحاالس االسستعجال فقسط) حالسة شس ور المجلس  

نسا نسؤى ن ال  ن هذا مساس بمبد  ال صل بين السسل اس  ن كان يؤى البعض  و االستثنائية(،

 اصسة فسي حالسةمسؤ ال بسد منسم خ نسم  ري قد حصؤ مجسال التشسؤيع كمسا الدستون المؤس  أب

تخ  من طسؤف الشسع  فان الؤئي  من ىخؤ ومن اهة  ،حدو  فؤاغ مؤسساتي وسياسي

لسسى  ذا يخسسول لسؤئي  الجمهوريسسة اللجسوء فهس ،ن الشسسع  مصسدر السسسل ة صساح  السسيادة و

ن  سم مس بأكملسمالتمثيليسة للشسع   هو ما يقضسي لسم بالصس ةرادة الشع  بواس ة االست تاء و 

 رادة العامسسة، يمسسارس رئسسي  الجمهوريسسة كسسذلع سسسل ةعسسن اإل التعبيسسؤيخسسول لسسم الحسس  فسسي 

ع ة مسغيسؤ مقيسدة مقارنسالمجاالس غيؤ المخصصة للقانون وهي سل ة واسسعة و التنريم في

 ما عن ص حياس رئسي  الجمهوريسة فسي الرسؤوف غيسؤ ، االختصاص التشؤيعي للبؤلمان

سسل ة ال صسل الخساص بالالعاديسة فقسد نرمهسا فسي عنسوان مسستقل "الحساالس االسستثنائية" فسي 

 ة لن التنرسسسيم الدسسسستوري الجزائسسسؤي اعتمسسسد علسسسى مبسسسد  ت ليسسس  السسسس التن يذيسسسة واسسسستنتجنا 

يسؤ غهوريسة الصس حياس هذا مسن خس ل اسستخدام رئسي الجمو ،التن يذية على باقي السل اس

بيعسسة تحديسسده طالعاديسة حيسسث ين سسؤد رئسسي  الجمهوريسة بالسسسل ة التقديؤيسسة الكاملسسة فسي شسسأن 

يسسود مسساس دون قماسسؤاء الم ئسسم لموااهسسة األيضسسا باتخسسال اإل درااتسسم، كمسسا ين سسؤد الخ سسؤ و

غيؤ دقيقة ن هاتم الشؤوط ااءس بصي ة عامة ومو وعية وا حة على اعتبار  شكلية و

 لسسؤئي  الجمهوريسسة باتخسسال كافسسة فيمسسا يتعلسس  بشسسؤط الضسسؤورة الملحسسة التسسي تسسسمحخاصسسة 

ن المؤسسسس   المؤسسسسساس، كمسسسا  ممسسسة السسسستتباب الو سسسع  و سسسمان سسسسيؤاسسسؤاءاس ال اإل

و  شسارة خذ بآراء الهياساس الدسستورية واالسستماع واالستلزامية األ الدستوري لم ينص عن 

ا علسى نساءبو ،اؤاءاس شسكلية محضسة جعلها مجؤد خذ بها مما ي ار المتؤتبة عن عدم األاآ

 ما تقدم يمكن اقتؤا  التوصياس التالية:

 لى الحد المعقول السذي يت لبسم مبسد  ب تقليص ص حياس رئي  الجمهورية واو -

 .ذي يعتبؤ من مقوماس دولة القانونال صل بين السل اس ال
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ون للتشسسؤيع حتسسى ال يكسس نسساء ممارسسستم  قيسسود السسواردة علسسى سسسل ة البؤلمسسان فسسع ال -

ن هسسو ن البؤلمسسا هسسدار السسسيادة الشسسعبية باعتبسسار  م حبسسي  المؤسسسسة التن يذيسسة حتسسى ال يسست

  .قدر على التشؤيعصيل واألاالختصاص األ صاح 

سسسسسساءلة رئسسسسسي  الجمهوريسسسسسة )كي ياتهسسسسسا واسسسسسوب صسسسسسدور التنرسسسسسيم الخسسسسساص بم -

رئسي   للدولة لمساءلة نص فقط على واود محكمة عليا ن الدستور ل  تها...الخ( اؤاءا 

جعلسم فصسدور التنرسيم ي ،هورية عن اؤيمة الخيانة العرمى و حسال المسسألة للتنرسيمالجم

 كمل وام. لزامية ممارسة مهامم على  تحت   ط و
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المجلة الشاملة ، 2020 التشؤيع بأوامؤ فيرل التعديل الدستوري لسنة،  حسن غؤبي (9)
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 .26كهينة حؤبي، مؤاع ساب ، ص و حياة مرقط (13)
يوس  خواة ليديا، مكانة رئي  الجمهورية في ظل التعديل يلة ورومموهون  (14)
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 .114ص  اسية، العدد الثاني،يسقانونية و  بحا مجلة  ، 2016للتعديل الدستوري لسنة 
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 .مؤاع ساب 
 .220عزومي عزوم، مؤاع ساب ، ص  (35)
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 0202المتعل  بالتعديل الدستوري لسنة  442-20من المؤسوم الؤئاسي  99المادة  (37)

 مؤاع ساب .
لجمهورية في  الرؤوف االستثنائية منذ صدور دستور مزياني فؤيدة، سل اس رئي  ا (38)

 .281، ص 4، العدد 2العلوم االنسانية، المجلد و اآداب، مجلة 1989
، مجلة األستال الجمهورية في الرؤوف االستثنائية، سل اس رئي  بل ؤش مياسة (39)
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