
المحور األول: الدستور

 المحاضرة األولى

 مادة النظرية العامة للقانون الدستوري

 السداس الثاني 

Groupe Fالمجموعة و 

 األستاذ جالل الغازي 

 العام القانون بفروعوعالقته  تعريف القانون الدستوري

 مقدمة

األخرى مركزا متميزا مقارنة مع باقي القوانين  لما كان يتبوأ القانون الدستوري

تنظيم عالقات السلطات العامة ببعضها البعض من ة النفاذ داخل الدولة حيث يتولى الساري

جهة وعالقاتها باألفراد والجماعات من جهة أخرى ألنه أساس المشروعية وعماد الشرعية 

بالنسبة لكافة أعمال المؤسسات والهيئات المعهود لها بمزاولة مهام السلطة السياسية فان 

 القصوى.ة دراسته تحضى باألهمي

 تكوين ان دراسة القانون الدستوري بكليات الحقوق ليعتبر توجها أساسيا الهدف منه

نخب من الطلبة والمثقفين واالطر لها القدرة على المدى المتوسط والبعيد في أن تلعب دورا 

ا رياديا في المشاركة السياسية والتأثير في تجديد الثقافة الدستورية والسياسية للمجتمع خصوص

المد الديمقراطي على أغلب الدول السائرة في  االنسان، وتأثيرمع عودة االهتمام بحقوق 

  .هذه الثقافة والتوجهات السياسيةلتي كانت الى عهد قريب بعيدة كل البعد عن ا طريق النمو

 ويعتبر .القانون العام الداخلي وفروع مواد أهم إحدى ،الدستوري القانون مادة تعدو

بالتكوين تمكن المهتمين حيث  والحقوقية، القانونية الدراسات إطار في كبرى أهمية ذا تدريسها

 من الدولة معرفة الناس عموم لسائر حتى وأيضا القانون، في باحثينو لبةط من القانوني

 وانتهائه وتعديله طريقة وضعه حيث من والدستور ووظائفها، وأشكالها تكوينها عناصر حيث

 .إطاره في السياسية وآليات المشاركة الديمقراطي النظام وعناصر وأسس مقتضياته، وحماية

وسنحاول البحث في البعد المفاهيمي للقانون الدستوري بما يعنيه من قواعد وممارسات 

 .منتظمة ومنظمة للسلطة ,فلكل دولة دستور ومنظورها الخاص لممارسة العمل 
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 القانون الدستوري األول: تعريفالمبحث 

وجود دستور ينظم  االستقرار، يفترضكل مجتمع سياسي منظم ومتصف بنوع من 

والدستور بذلك ظاهرة وضرورة اجتماعية فال يمكن  حياته ويحدد القواعد التي تحكم المجتمع،

مما يمكن معه القول أن الدستور  ان نتصور مجتمع بدون دستور وال دستور بدون مجتمع،

كان للعشيرة والقبيلة دستور قبل أن يكون  المنظم، فلقدظاهرة قديمة قدم المجتمع السياسي 

ولكل جماعة تتمتع بطابع النظام واالستقرار دستور يحدد االسس التي تسير وفقها تلك  ،للدولة

مجتمعات المعاصرة حديثة هذا التصور يمكن القول أن فكرة الدستور في ال قالجماعة. وف

القانون الدستوري لم يكن معروفا في كثير من الدولة المتحضرة حتى  الظهور، فاصطالح

 .19أوائل القرن 

الذي  Guizotبفضل جيزو  1834اال في عام في فرنسا لم يظهر هذا االصطالح 

 )كرسي كان وزيرا للتعليم في عهد الملك لويس فيليب، والذي أنشأ أول كرسي يحمل اسم

في كلية الحقوق بباريس وقد حدد جيزو برنامج الدراسة لهذه المادة  يالدستوري( فالقانون 

من ذلك الدعاية لمقتضيات هذا الدستور  ة، والغاي1830دستور  وتحليل فصولعرض  إطار

 والفلسفة السياسية التي يقوم عليها لكسب تأييد الرأي العام.

ولكن اصطالح القانون الدستوري لم  بمغزى تاريخي محدد.من هنا ارتبط القانون الدستوري 

كرسي القانون الدستوري مع قيام امبراطورية نابليون  يسرعان ما ألغ نهائيا، اذيستقر 

 واالداري. ولموعوض بكرسي القانون العام المتضمن لكل من القانونين الدستوري  .1852

.ومنذ ذلك 1875ام الجمهورية الثالثة تستقل مادة القانون الدستوري مرة اخرى اال مع قي

وتقرر تدريس هذه المادة بصفة نهائية  التاريخ استقر اصالح القانون الدستوري في فرنسا،

اصطالح القانون الدستوري حديث أيضا  أما بريطانيا فانفي جميع كليات الحقوق الفرنسية.

يستعملوا هذا االصطالح في لم  Blackstoneحتى أن أساتذة الفقه الدستوري ال سيما 

 أعمالهم الدستورية.

,وقبل 1923فاصطالح القانون الدستوري لم يستخدم اال بمناسبة صدور دستور أما في مصر

تلك الحقبة فكان الشائع استعمال عبارة نظام السلطات العمومية للداللة على محتوى القانون 
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نون االساسي أو القانون النظامي للداللة الدستوري واستخدام القانون الدستوري ،واستخدام القا

فقد شاع استخدام كلمتي الدستور والقانون الدستوري في كافة  1923اما بعد على الدستور .

 الدول العربية ما عدا العراق التي بقيت تستخدم كلمة أو عبارة القانون االساسي.

بط ارتباطا وثيقا بدراسة ترت نسبيا، ودراستهوعليه فظهور اصطالح القانون الدستوري حديث 

 وعلى االخص القانون االداري  العام األخرىنص الدستور كما ترتبط بدراسة مواد القانون 

لغويا ومفهوما شكليا  تاريخيا، ومفهوماوفي جميع الحاالت فان للقانون الدستوري مفهوما 

 .ومفهوما موضوعيا 

 المفهوم التاريخي  :األولالمطلب 

التاريخية التي صاحبت انشاء أول كرسي للقانون الدستوري في كان للظروف العامة 

فرنسا أثرها البالغ في تحديد معاني القانون الدستوري اذ احتدم الصراع بين الملك شارل 

بهدف اعادة الملكية 1814العاشر ومجلس النواب بسبب عدم احترام االول لمقتضيات دستور 

وانتصار المجلس الذي عين  1830ك شارل سنة الصراع الذي أدى الى سقوط المل المطلقة.

 لويس فليب دوق اورليان ملكا جديدا لفرنسا.

ونظرا للظروف التي تولى فيها الملك الحكم قرر المجلس بعض المبادئ والضمانات التي 

حيث أصبح النظام ملكيا دستوريا قائما على أساس مساهمة البرلمان  الحكم،تتصل بنظام 

وقد تقرر ذلك في وثيقة قانونية عرضها المجلس على الملك الذي  ا.في حكم فرنس كالملم

 .la charteأقرها وتولى العرش على أساسها وسميت ب 

وبذلك أخذ القانون الدستوري مفهوما تاريخيا مرتبطا بالنظام النيابي البرلماني المتبني لفلسفة 

 ري بهذا المفهوم خارج فرنسا،الحرية وحماية الحقوق الفردية وانتقل اصطالح القانون الدستو

وتداولته كتب وأعمال العديد من المنظرين بل اقترفت الدعوة الى االنظمة الديمقراطية في 

 كثير من الدول بالدعوة الى وضع الدستور.

والمقارنة بين مواد القانون  وللمفهوم التاريخي تأثير أكيد على الدراسات االكاديمية،

يؤكد وجود اختالف جوهري في تحديد  بفرنسا وانجلترا مثال،الدستوري في كليات الحقوق 
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ففيما يتعلق بنظام الحكم فان دراسته تقتضي االخذ بعين االعتبار تشكيل  مضمون الدراسة.

الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز  الحكم أيواختصاصات الهيئات القائمة بوظائف 

لسلطة .فتلك الدراسة جزء من موضوعات القانون القضائي في تكوينهما وكيفية مماريتها ل

ولكن التقاليد الدراسية الجامعية في فرنسا اقتصرت على تناول المبادئ العامة  الدستوري،

التي تحكم عمل السلطتين التنفيذية والقضائية ،وحدود العالقة القائمة بينهما وبين الجهاز 

ئات المتفرعة عنها تدخل في اطار دراسات التشريعي ،فيما تفاصيل الوظيفة التنفيذية والهي

انجلترا يشمل دراسة الدولة  ذلك نجد أن مقرر القانون الدستوري في القانون االداري ،عكس

ونظام الحكم فيها بتفصيل ،شامال دراسة الهيئات السياسية والهيئات االدارية المركزية 

 بالجنسية.والمحلية ونظام السلطة القضائية بل والمقتضيات الخاصة 

وما قيل بالنسبة لنظم الحكم واختالف مقررات القانون الدستوري يصح أيضا بالنسبة لمجاالت 

فرنسا تعتبر مادة الحريات العامة من الموضوعات  العامة. ففيأخرى ال سيما مادة الحريات 

من  الظروف التاريخية الى استبعادها فيما بعد الدستوري، وأدتالداخلة في دراسة القانون 

 1875مقررات القانون الدستوري بكليات الحقوق الفرنسية ال سيما بعد صدور دستور 

 الذي ال يتضمن موضوع الحريات العامة. )دستور الجمهورية الثالثة(

بخالف ذلك نجد الجامعات في بريطانيا تعمل على تدريس الحريات العامة ضمن مقررات 

تتولى بالتنظيم كل ما له صلة  يالبريطانفهوم كلمة دستور في الم الدستوري، النالقانون 

بتكوين الدولة ووظائفها بما في ذلك عالقتها باألفراد وما يترتب على هذه العالقة من اثار 

وهذا تجسيد الختالف مضمون القانون الدستوري في جامعات الدول المختلفة ومدى تأثر هذا 

 دولة.المضمون بالظروف التاريخية لكل 

الف بين الطرق أن هذا االخت Georges Vedelياق يرى العميد جورج فيدلوفي هذا الس

ضرورة تحديد مضمون القانون الدستوري بالنظر لالعتبارات  عية، مؤكداطبيوالمناهج مسألة 

فالقانون الدستوري من العلوم االجتماعية التي تستند الى حد  االكاديمية والعلمية والتقليدية.

عكس العلوم الطبيعية التي تجد  ،آلخركبير على االفكار والمعتقدات التي تتغير من زمن 

 الثابتة.السند في االسس 
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ويعرف العميد فيدل القانون الدستوري "بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الذي يقوم عل تنظيم 

نشاطها وبالذات الهيئات العليا فيها أو النظام القانوني للحكام، والقانون الدستوري الدولة و

 .لدولة ما ليس اال منظماتها السياسية"

كانا الظروف التاريخية قد أثرت على مناهج دراسة القانون  إذا هنا، أنهتبقى االشارة 

ثر في تعريف هذا القانون هذه الظروف ال يمكن أن تؤ المختلفة، فانالدستوري في الجامعات 

أن المقترب الموضوعي يتخذ كأساس لتحديد مضمونه وبيان  موضوعيا، ذلكتعريفا 

 يعالجها.الموضوعات التي 

 اللغوي  : المفهومثانيالالمطلب 

ينصب تحليل المفهوم اللغوي للقانون الدستوري على االصل الذي اشتقت منه كلمة 

القاعدة واالساس كما تفيد أيضا معنى  فارسية، وتعنيالدستور هي كلمة  ةدستور. وكلم

وتعني االساس  constitutionالفرنسية يقابل كلمة دستور كلمة  واالذن. وفيالترخيص 

fondation أو التنظيمorganisation  أو التكوينstructure d’ensemble. وكلمة

ق على استعمالها في أغلب اال أنها أصبحت شائعة ومتف الدستور اذا كانت غير عربية االصل،

 الدول العربية.

ووفق المفهوم اللغوي يعتبر القانون الدستوري بمثابة مجموعة القواعد التي تحدد 

اساس الدولة وتكوينها أو التي تتعلق بهما. وهذا تعريف واسع للقانون الدستوري بحيث يشمل 

كتنظيم السلطات التنفيذية واالدارية  .جميع الموضوعات المتعلقة بأساس الدولة وتكوينها

الجامعة  تالدولة. وتبنوكذلك القضائية وكل االحكام المتعلقة بتكوين الجماعة التي تتكون منها 

البريطانية أساسا هذا المفهوم لذلك يعرف الفقه االنجليزي القانون الدستوري أنه مجموعة 

 القواعد التي تتصل بتنظيم الدولة ونظام الحكم فيها.

 وواضح أن االخذ بالمفهوم اللغوي يترتب عليه التوسع في تعريف القانون الدستوري،

فهي موضوعات وفق هذا  بحيث يشمل هذا القانون كل ما يتعلق باإلدارة والقضاء والجنسية.

هو معمول به مثال في فرنسا حيث تنظيم  ماالمفهوم متصلة بأساس الدولة وتكوينها عكس 

بينما االحكام الخاصة بالهيئات  الدارية من موضوعات القانون اإلداري،السلطة التنفيذية وا
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القضائية والوظيفة القضائية يدرس ضمن قانون اإلجراءات المدنية والتجارية أما موضوع 

 الجنسية فيتعرض له المختصون في دراسة القانون الدولي الخاص.

يتجه نحو ازدياد فروع ومن عيوب المفهوم اللغوي تنافيه مع التطور العام الذي 

 القانون، مواكبة للحاجيات والعالقات المتنوعة التي ظهرت في المجتمعات الحديثة.

ويؤخذ على المعيار اللغوي ربطه بين القانون الدستوري كمادة مستقلة من مواد القانون وبين 

 شكلي.الدستور كوثيقة على الرغم من االختالف الموجود بينهما والذي يؤكده المفهوم ال

 المفهوم الشكلي  الثالث:المطلب 

يقصد بالقانون الدستوري من حيث الشكل تلك القواعد االساسية التي تتضمنها الوثيقة 

المسماة بالدستور. وهذا المفهوم يعتمد في تعريفه للقانون الدستوري على شكل القاعدة القانونية 

فالقانون الدستوري تشكله مجموعة من القواعد التي تضعها هيئة  والجهة التي أصدرتها.

خاصة يختلف تكوينها باختالف الدساتير، وتتبع في وضعها وتعديلها اجراءات خاصة يختلف 

عن اجراءات اصدار وتعديل القانون العادي، وتجمع هذه القواعد في وثيقة خاصة هي 

وفق هذا المعيار تكون دراسة  دستورية. تعتبر الدستور، وكل قاعدة ال تتضمنها هذه الوثيقة ال

 القانون الدستوري هي دراسة الدستور أو قانون الدستور.

وارتبط ظهور المعيار الشكلي للقانون بانتشار حركة تدوين الدساتير التي بدأت في الواليات 

خذ .وال يتصور اال1791, ثم انتقلت منها الى فرنسا سنة 1787المتحدة االمريكية سنة 

 بالمفهوم الشكلي اال في الدول التي لها دساتير مكتوبة.

هذا المعيار اذا كان يتميز بالبساطة والتحديد والوضوح، فانه ال يمكن االعتماد عليه 

بصورة عامة ومطلقة ال سيما في الدول ذات الدساتير العرفية اي الدول التي ليس لها دستور 

أن أغلب قواعد الدستور قواعد عرفية مما  ، ذلكلبريطانيامكتوب كما هو الشأن بالنسبة 

 الدول.يترتب عليه وفق هذا المعيار انكار وجود قانون دستوري في مثل هذه 

 موهذا قول ضعيف الن لكل دولة دستور عرفيا كان أم مكتوبا يقوم بتنظيم عالقة الحكا

الشكلي ال يصلح إلعطاء  بالنسبة للدول التي لها دساتير مكتوبة فان المفهوم بالمحكومين، أيضا
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أنه الى جانب القواعد المنصوص عليها في  الدستوري، ذلكتعريف شامل لكل قواعد القانون 

الدستور المكتوب توجد قواعد دستورية أخرى مصدرها العرف الدستوري دون النص 

دستور رسمي  والواقع. هناكان هناك في كثير من الدول اختالف بين القانون  الرسمي، بل

 الواقعية.تمثل في الوثيقة الدستورية ودستور فعلي يتمثل في الحياة السياسية ي

ان التعريف بالنظام الدستوري ألي دولة يقتضي عدم الوقوف عند تحليل النصوص 

يلزم فوق ذلك معرفة ما يجري وفقه  مجردا، بلالدستورية المنظمة للسلطة تحليال نظريا 

تطبيق هذه النصوص في الواقع ولو سلمنا فرضا بالتوافق بين العمل فعال والكيفية التي تم بها 

 نصوص الدستور ال تعطي دائما فكرة صحيحة عن التنظيم السياسي للحكم في الدولة.

ووفق المعيار الشكلي فان الوثيقة الدستورية قد تغفل االشارة الى بعض السلطات أو 

الذي ال  1991سوفياتي لما قبل القوى الغير الرسمية , وخير مثال على ذلك الدستور ال

يتعلق بالحزب الشيوعي السوفياتي، رغم ما  -126الفصل   –يحتوي اال على فصل واحد 

كان من أهمية لذلك الحزب في حياة الدولة تفوق كل المؤسسات االخرى التي تناولها الدستور 

 يعطي صورة حقيقية بالتفصيل .وعليه فاألخذ بالمعيار الشكلي في االتحاد السوفياتي سابقا ال

 عن النظام الدستوري والسياسي داخل تلك الدولة.

يترتب على كل هذه المالحظات أن اختالف المواضيع التي تتوالها الدساتير بالتبني 

زمانا ومكانا يؤدي الى اختالف تعريف القانون الدستوري من دولة الى أخرى، الشيء الذي 

لتجانس الالزمين للتعريف به تعريفا صحيحا، لذلك يفقد معه القانون الدستوري الوحدة وا

أصبح االمر يقتضي البحث عن معيار موضوعي ال يقف عند شكل القاعدة القانونية بل 

 موضوعها.يتعداها للبحث في طبيعتها وتحليل 

 الموضوعي : المفهومرابعالمطلب ال

وفق هذا المفهوم يقوم تعريف القانون الدستوري على أساس الرجوع الى الجوهر أو 

الموضوع أو المضمون دون اعتبار للشكل واالجراءات المتبعة. وعليه يشمل القانون 

كانت هذه  إذاالدستوري من هذا المنظور المسائل ذات الطبيعة الدستورية بغض النظر عما 

كانت هذه المسائل قد وردت في وثيقة  إذارية بغض النظر عما المسائل ذات الطبيعة الدستو
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الدستور أو تقررت أحكامها في قوانين عادية أو بمقتضى العرف الدستوري، فالعبرة 

أن هذا المعيار يتميز  حللقاعدة. وواضالخارجي  اإلطاربالمضمون والجوهر وليس بالشكل أو 

تور دولة معينة، ولكل الدول دستور ألنها تقيم بالموضوعية اذ ال يربط القانون الدستوري بدس

 مجموعة من القواعد لتنظيم السلطة السياسية فيها أيا كان نوع تلك السلطة.

ويجمع المنظرون والمختصون على ضرورة االخذ بهذا المفهوم في تحديد القانون 

ها دستورية الدستوري، اال أنه حدثت مشاكل تمثلت في تحديد القواعد التي يمكن وصفها بان

فالبعض يرى أن القضايا التي تعد دستورية من حيث الموضوع هي القضايا المتعلقة  بطبيعتها.

بنظام الحكم في الدولة ال سيما القواعد التي تبين شكل الدولة وشكل الحكومة والمحددة للمبادئ 

وكيفية  العامة واالساسية الخاصة بنظام السلطتين التشريعية والتنفيذية واختصاصاتهما

جانب اخر في تعريفه للقانون  ىعالقات. ويرممارسة نشاطهما وما يجمع بينهما من 

الدستوري وفق المعيار الموضوعي أنه: مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في 

مجتمع سياسي معين في وقت معين، مع استبعاد الدولة من مضامين القانون الدستوري اذ 

 ا التيار الحق على الدولة فهو ال ينشئها ولكنها حقيقة سابقة عليه.الدستور حسب هذ

والواقع أنه رغم كل هذه المالحظات فالدولة تدخل في نطاق دراسات القانون 

الدستوري، كما تدخل أيضا الموضوعات والنصوص المتعلقة باالتجاهات االقتصادية 

ل الحربين العالميتين االولى والثانية واالجتماعية للدولة والتي عرفتها أغلب الدساتير في ظ

باسم مبادئ الديمقراطية االجتماعية واالقتصادية، فهي من صميم موضوعات القانون 

 الدستوري وان كان الفقه التقليدي يعتبرها خارج اطاره.

وعليه فالقانون الدستوري من الناحية الموضوعية ال يقف عند حد تنظيم السلطات العامة في 

يتضمن القواعد التي ترسم اإلطار القانوني العام للدولة ويحدد فكرة أو فلسفة القانون  الدولة بل

 الذي يجب أن تسترشد به سائر السلطات العامة في عملها.

وأحكام الدستور ليست في الواقع اال انعكاسا لطبيعة العالقات االجتماعية والسياسية 

من الصعب أن  للدولة، بلعليها النظام القانوني واالقتصادية السائدة في المجتمع، والتي يقوم 

يعمل القانون الدستوري على تحديد سلطات الهيئات الحاكمة دون أن يضع لها النطاق الذي 



 المحور األول: الدستور

ال يجوز لها أن تتعداه عند استخدامها لهذه السلطات حرصا على استقرار المبادئ والفلسفات 

 جتماعي والحضاري للدولة.، واالالسياسي، االقتصاديالتي يقوم عليها النظام 

 العام القانون فروع من بغيره الدستوري القانون ةعالق المبحث الثاني:

 ،خاص وقانون عام قانون :قسمين إلى القانون بتقسيم تأخذ القانوني الفقه أغلبية كانت إذا

 فروع من فرعا وبالخصوص العام، القانون فروع من فرعا الدستوري القانون يعتبرون فإنهم

 الخاص بنوعيه القانون فروع من غيره مع الدستوري القانون ويرتبط .الداخلي العام القانون

 القانون بفروع الدستوري القانون عالقة على فقط الصدد هذا في سنركز أننا إال والعام،

  .السياسة بعلم عالقته ثم المالي القانون ،اإلداري بالقانون عالقته وتحديدا العام،

 اإلداري بالقانون الدستوري القانون عالقة األول:المطلب 

يعنى القانون الدستوري ببيان شكل الدولة ونظام الحكم فيها وكيفية تكوين السلطات العامة 

وصالحياتها والعالقة التي تقوم فيما بينها. كما يهتم بتحديد الحقوق والحريات الفردية 

ل بتكوين السلطة اإلدارية وتنظيم هياكلها )اإلدارة والجماعية، أما القانون اإلداري يعنى بالمقاب

المركزية والالمركزية( وبيان أوجه نشاطها والوسائل البشرية والمالية والمادية والقانونية 

 .التي تستخدمها في ممارسة هذا النشاط اإلداري وتنظيم الرقابة الممارسة على تصرفاتها

)ملكي، جمهوري فيدرالي..( والهيكل العام فالقانون الدستوري يبين طبيعة نظام الحكم 

( أما القانون ...الجهويةللهيآت التنفيذية وتركيبها )الملك، مجلس الوزراء، الوزراء، المجالس 

اإلداري فيبين كيف تعمل هذه الهيآت واألجهزة مما يعني أن القانون اإلداري هو امتداد 

"بأن القانون الدستوري يبين  :بارتملي Berthélemyللقانون الدستوري أو كما قال الفقيه 

كيف شيدت السلطة التنفيذية أما القانون اإلداري فهو يبين كيفية اشتغال أجزاء السلطة 

التنفيذية"، من هنا يمكن القول بأن القانون اإلداري والقانون الدستوري يمثالن وجهان لعملة 

بين القانونين هو الذي أدى في الواقع واحدة التي هي السلطة التنفيذية، وهذا الترابط الوثيق 

رغم أن لكل  واألعمال اإلداريةإلى صعوبة التمييز بين األعمال الحكومية أو أعمال السيادة 

 من القوانين أحكامهما وخصائصهما ومجال عملهما وجوانبهما المستقلة.

ن من القانون إذن يشترك القانونين معا في تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ولهذا السبب يعدا

العام الداخلي، بهذا نجد أن هناك من الفقهاء من يعتبر القانون العام ينحصر فقط في القانون 
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 الدستوري واإلداري.

فنشاط السلطة التنفيذية ذات الطبيعة السياسية أو في عالقاتها مع السلطات الدستورية 

ينظمها القانون الدستوري،  والسياسية األخرى سواء السلطة القضائية أو السلطة التشريعية

ويهتم القانون الدستوري عموما في جميع األنظمة السياسية بتنظيم السلطات العليا بالدولة من 

حيث تشكيلها واختصاصاتها كاختصاصات رئيس الدولة والوزراء عندما تباشر هذه السلطات 

صالحيات هذه السلطات  العليا مهام سياسية أو سيادية، في حين يهتم القانون اإلداري بتنظيم

العليا عندما تقوم بمهام إدارية محضة و مثال ذلك في الدستور المغربي نجد مؤسسة رئيس 

الحكومة التي تعد في نفس الوقت سلطة سياسية وإدارية فهي سلطة سياسية عندما تباشر 

در قرار نشاطا سياسيا كتقديم ملتمس الثقة أمام البرلمان كما تعتبر سلطة إدارية عندما تص

 إداريا إلى إحدى اإلدارات التابعة لها.

كما أن هناك من الفقهاء من يؤكد على عنصر التكامل بين القانونين من خالل عرض 

بعض المواضيع، كموضوع الحريات العامة والحقوق الفردية والجماعية، حيث أنه إذا كان 

من واجبات ويقرر أحكامها القانون الدستوري يبين الحقوق والحريات العامة وما يقابلها 

األساسية، فإن القانون اإلداري يتكفل بتنظيم هذه الحقوق والحريات العامة التي نص عليها 

الدستور، ويحدد كيفية ممارسة هذا الحق أو هذه الحرية وذكر القيود التي ترد عليها وذلك 

من  29الفصل  ضبطا للنظام العام وتحقيقا للمصلحة العامة وكمثال على ذلك ما ورد في

"حق اإلضراب مضمون يحدد قانون  الذي نص على: 2011الدستور المغربي لفاتح يوليوز 

تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته" إذن فالقانون اإلداري يأتي لتوضيح وتكملة وتفصيل بعد 

 األحكام والمبادئ التي جاء بها الدستور.

هو أساس القانون اإلداري باعتباره كما أن هذا الترابط يأتي من كون القانون الدستوري 

النظام القانوني األساسي واألسمى في الدولة، ويعد المصدر لجميع قوانين الدولة بما فيها 

القانون اإلداري نفسه، حيث يقرر الدستور مجموعة من الصالحيات واالختصاصات 

 والمبادئ اإلدارية.

إذن فهذا الترابط والتداخل بين القانون اإلداري والقانون الدستوري دفع بعض الفقهاء إلى 

إلغاء هذا التمييز والتفرقة بين القانونين معا والمناداة بضرورة الجمع بينهما، ومن بين هؤالء 
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 من خالل تأكيده على أن هذه التفرقة "ال تشتمل إال كاستون جيز Jèzeالفقهاء نجد الفقيه 

 Gouvernantsعلى عيوب" وال تستند إال على تمييز سياسي محض بين "الحاكمين 

كما أن هناك من الفقهاء من يؤكد هذا االرتباط والتداخل من خالل "Agentsواألعوان 

بارتلمي  Berthélemyترجيح كفة القانون الدستوري على كفة القانون اإلداري كالفقيه 

لقانونين من خالل التعريف السابق ذكره "القانون الدستوري بين ا التكافؤالذي ألح على عدم 

يرينا كيف يتحرك القانون اإلداري يرينا كيف شيدت األداة الحكومية وكيف ركبت أجزائها و

كل جزء من تلك األجزاء" ويؤيد هذا الرأي األستاذ سليمان الطماري حيث يعتبر القانون 

ري، وكالهما يكمل اآلخر" لكنه يؤكد أن "هذا الدستوري "المقدمة الحتمية للقانون اإلدا

 االتصال بينهما ال يمنع من اعتبارهما قانونين مختلفين".

يتضح من خالل التحليل السابق أنه رغم اشتراك القانون الدستوري والقانون اإلداري في 

والمبادئ، فإنه يبقى لكل قانون خصوصياته التي  وبعض األهدافبعض مجاالت التنظيم 

ه عن القانون الدستوري الذي يرتبط أشد ما يكون االرتباط بالقانون اإلداري. هذه تميز

الخصوصيات والسمات تأتي من خالل اختالف حقل نشاط كل من القانونين، باعتبار القانون 

الدستوري ينظم عمل السلطات الحكومية عندما يباشر الوظيفة السياسية والسيادية في حين 

 ينظم عمل هذه السلطات عندما تباشر الوظيفة اإلدارية الصرفة.أن القانون اإلداري 

 المالي بالقانون الدستوري القانون عالقة : المطلب الثاني

 القانونية القواعد مجموعة به ويقصد .العام القانون فروع من فرعا أيضا المالي القانون يعتبر

 .بينهما والموازنة وإيرادتها بنفقاتها والخاصة للدولة، المالي بالنشاط المرتبطة

 بالقانون روابط عدة القانون هذا وتربط .الدولة ميزانية تحديد يتولى الذي هو المالي فالقانون

 هو اإلنجليزي البرلمان رأسها وعلى البرلمانات ئنش من أصال الهدف كان حيث الدستوري،

 القانون يرتبط كما .صرفها وطرق تمويلها، ومصادر للدولة، المالية االختصاصات ضبط

 من مجموعة مقتضياته في يشمل فالدستور ذلك إلى وإضافة .الدولة بإيديولوجية المالي

 منطلقا تعد الدستورية فالوثيقة وبالتالي .العامة وبميزانيتها الدولة بمالية المرتبطة الفصول

 الدستوري القانون بين متانة أكثر العالقة يجعل األمر وهذا .العامة للمالية أساسية ومقدمة

 .المالي والقانون
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 السياسة بعلم الدستوري القانون عالقة : المطلب الثالث

 الحكومات عالقات عليها تقوم التي المبادئ علم أو الدول حكم علم" السياسة بعلم يقصد

 السياسية، واألحداث الظواهر بدراسة السياسة علم ويهتم ."...األخرى وبالدول بالمواطنين

 سياسية علمية مقتربات واعتماد القانوني، المقترب تجاوز يتم ما غالبا الدراسة هذه إطار وفي

 آثار عدة األمر لهذا كان وقد .المدروسة الظاهرة أبعاد كل االعتبار بعين تأخذ واجتماعية

 عالقة السياسة، بعلم الدستوري القانون عالقة جعل الذي الشيء الدستوري، القانون على

 .مقاربتها وطبيعة درجتها حول والفقهاء الباحثين بين البسيط االختالف رغم وطيدة

 عالقة ليست السياسة، وعلم الدستوري القانون بين العالقة كون إلى الفقهاء بعض ذهب وقد

 فهم يصعب حقلين بتكامل تتميز عالقة هي بل تابع، بمتغير مستقل متغير أو بفرع، أصل

 الظاهرة بنفس يهتمان معا وأنهما سيما اآلخر، انشغاالت عن بمعزل منها الواحد موضوعات

 بالنسبة ضرورة الوقت نفس في وهو السياسة، لعلم حاجة في الدستوري فالقانون السلطة، أي

 في السياسة وعلم الدستوري القانون من كل اشتراك هو ذلك على والدليل .السياسة لعلم

 اختلفا وإن ...الضاغطة والجماعات السياسية، كاألحزاب الموضوعات من مجموعة دراسة

 .والمقاربة المنهج في

 


