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 محاضرات

في النظرية العامة للقانون الدستوري 

-ه–الثاني ، فوج السداسي 

 االولىالمحاضرة 

 : مقدمة

من خالل في الجامعة للطالب النظرية العامة للقانون الدستوري مادة تدريس ما يتم عادة 

 تناول موضوعين أساسيين:تملقاة على الطلبة بالمدرجات الكتب والمحاضرات ال

: يتعلق بالدولة باعتبارها أساس التنظيم السياسي واإلطار الذي تنظم حوله السلطة األول

 السياسية.

الدستور باعتباره أداة تنظيم السلطة في الدولة وتحديد شكلها وجوهر نظام الحكم فيها : الثاني

 .هامينظتوكيفية  بين المؤسسات المشكلة لهاوبيان أسسها وطبيعة العالقات 

 أهمية ذا تدريسها دويع الداخلي العام القانون وفروع مواد أهم إحدى الدستوري القانون ومادة

 عناصر حيث من الدولة معرفة تعد حيث والحقوقية، القانونية الدراسات إطار في كبرى

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

 كل يعد إطاره في السياسية المشاركة وآليات الديمقراطي النظام وعناصر وأسس مقتضياته،

 القانون في والباحثين المهتمين ولكل ةللطلب القانوني التكوين في ةالضروري األشياء من ذلك

 ومختلف المجاالت المتفرعة عنه.

 فإننا فيها، الديمقراطية انتشار ةوسرع للدول، السياسي بالواقعالمادة  هذه رتباطونظرا ال

 النظرية جوهر تشكل التي والمبادئ العناصر بعضعرض على في هذه المحاضرات نعمل س

األول عن الدستور المحور تحدث في سن ،محاور ثالثة من انطالقا الدستوري للقانون العامة

 وآليات الحكم أسس على المحور الثالث فيوسنعرض  الدولة،الثاني عن المحور وفي 

 .السياسية المشاركة

 .وأقسامه خصائصه وبيان القانون تعريف المطلب األول:
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 سميأالتي يقوم عليه الدستور كقانون  األسسالى بعض  يتطلب العودة الدستور القانون فهم ل

عبر  القانونية القاعدة خصائصو همفهوم وعرض أوالالقانون توضيح ماهية عبر وذلك 

 فقرتين:

 تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية. :األولى

 .القانون أقسامسنتحدث فيها عن  في : الثانية

 .القانونية القاعدة خصائص وبيان القانون تعريف : األولى الفقرة

 هو القانون كون علىإنه يتم االتفاق ف القانون، مصطلحعالجت  التي التعاريف تعدد رغم

 العالقات تنظيم على تعمل التي القانونية والضوابط القواعد من مجموعة عن عبارة

 ويتوخى جزاء، مخالفتها على يترتب والتي معا، والمجتمع الفرد سلوك وضبط االجتماعية

 .مكوناته كل بين التعايش وفرض المجتمع أمن صيانة إقامتها من

 مدى فردي بشكل أو منعزال يعيش أن يستطيع ال بطبعه اجتماعي كائن اإلنسان كانوإذا 

 عالقات في إطاره في ويدخل بعضويته، يتمتع مجتمع إلى حاجة في دائما يكون فإنه الحياة،

 وهذه ، المجتمع هذا شؤون إدارة تتولى التي السلطات أو الجهات ومع األفراد، من غيره مع

 أو عنها خروج وكل الجميع، إليها يحتكم تنظمها، قواعد وجود ضرورة تتطلب العالقات

 ال المجتمعات فجميع لهذا، نتائج عدة عليه تترتب الجماعة إلرادة معاكسة يعد لها مخالفة

 السلطات تضعها لألفراد ملزمة قواعد في يتجسد النظام هذا ،النظام سادها إذا إال أمرها يستقيم

 تقوم التي والروابط العالقات تنظم و لتحدد الضرورة، عند بالقوة ولو تطبيقها يتم و العامة

 المجتمعات بين أو فيه يعيشون الذي والمجتمع األفراد بين أو ببعض بعضهم األفراد بين

 . 1ببعض بعضها

 وحماية األمن وفرض النظام لسيادة الزما أمرا يعد المجتمعات سائر في القانون فوجودلذا 

 . 2 األمة إرادة عن تعبير أسمى يعد فالقانون ولهذا التعايش وتحقيق والحريات الحقوق

                                                           
 دار مكتبة ، -  2004الثاني اإلصدار األولى الطبعة الدستوري، والقانون السياسية النظم في الوسط الخطيب، أحمد نعمان  -1 

 . 439 ص عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة
 أشخاصا والجميع، .األمة إرادة عن تعبير أسمى هو القانون "أن على -  2011لسنة المغرب دستور من السادس الفصل ينص-2 

 ."له باالمتثال وملزمزن أمامه، متساوون العمومية، السلطات فيهم بما اعتباريين، أو ذاتيين
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 إلى إال يؤدي لن المجتمع لمتطلبات مسايرته عدم أو فيه، فراغ أو للقانون، غياب وكل

 يعد القانون قواعد وسيادة فتواجد، ولذا والحريات الحقوق وانتهاك االضطرابو الفوضى

 المجتمع كيان وحفظ ولصيانة جهة، من األفراد وحريات حقوق لحماية وضروريا أساسيا

 .أخرى جهة من وازدهاره تقدمه وضمان

 ضروريا أمرا توفرها يعتبر بارزة، بخصائص تتميز فهي القانونية، القواعد ألهمية وبالنظر

 : يلي فيما الخصائص هذه وتتجلى قانونية قاعدة بكونها ما قاعدة لوصف

 وهي المجتمع بوجود يرتبط القانونية القواعد فوجود :اجتماعية قاعدة القانونية القاعدة-1

 مسايرة جعلها بهدف وذلك المجتمع، وتطور وتبدل بتغير والتغيير، والتعديل التطور تعرف

 .المجتمع وحاجات لمتطلبات ومواكبة

 ضبط هو   القانونية القواعد وضع من الهدف أن حيث : سلوكية قاعدة القانونية القاعدة -2

 ضبط هو فهدفها ،ذلك منع أو معين، بفعل القيام بإباحة إما وذلك األفراد، سلوك وتوجيه

 فيما أو عامة، سلطة وبين بينهم فيما أو األفراد بين فيما الروابط وتنظيم االجتماعي، السلوك

 .البعض ببعضها عالقتها في السلط بين

 أن القانونية، القاعدة بإلزامية يقصد : بجزاء ومرتبطة ملزمة قاعدة القانونية القاعدة -3

 جميع يلزم إجباري هو وإنما اختياريا، أمرا يعد ال لمقتضياتها، والخضوع واحترامها تطبيقها

 مخالفة أن بمعنى ،جزاء عنها يترتب اإللزام لذلك مخالفة وكل، القانون بمقتضيات المخاطبين

 و القانون لمقتضيات المخالفين على السلطة قبل من يوقع عقاب عنها يترتب القانون قواعد

 .بأحكامه وااللتزام احترامه فرض هو القانون، مخالفة على الجزاء فرض من لهدفا

 كونها القانونية، القاعدة وتجريد بعمومية يقصد :ومجردة عامة قاعدة القانونية القاعدة-4

 تطبق القانونية فالقاعدة .ذواتهم عن النظر بغض وذلك بصفاتهم األشخاص عموم تخاطب

 هو ذلك من والهدف، تطبيقها شروط توفرت متى األحداث أو والوقائع األشخاص كل على

 .األخير هذا استقرار وضمان المجتمع، داخل األفراد بين المساواة تحقيق

 القواعد من مجموعة هو القانون أن إلى نخلص الخصائص، هذه مجموع من وانطالقا

 المجتمع، داخل والسلطات والجماعات األفراد سلوك تنظم التي والمجردة، العامة القانونية
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 المخالفين على المختصة السلطات قبل من يوقع جزاء مقتضياتها مخالفة على يترتب والتي

 .القانون وسيادة احترام فرض بهدف وذلك القواعد، لهذه

 .القانون أقسام : الثانية الفقرة

 أهم ويبقى خاصة،زاوية   نم القانونية للقاعدة ينظر تقسيم وكل للقانون، تقسيمات عدة توجد

 عام، قانون :صنفين إلى القانون يصنف الذي ذلك هو الفقه، وغالبية الجمهور به يأخذ  تقسيم

 .خاص وقانون

 األقاليم مثل العامة والهيئات ومؤسساتها الدولة تنظيم في موضوعه العام القانون ويجد

 بين تنشأ أن يمكن التي القانونية العالقات بتنظيم يهتم كما الترابية، والجماعات والعماالت

 .أخرى جهة من العاديين األشخاص وبين جهة من العامة والهيئات الدولة في السلط مختلف

 العاديين األشخاص بين تنشأ أن يمكن التي القانونية بالروابط إال يهتم فال الخاص القانون أما

 باعتبارها ال عاديا معنويا شخصا باعتبارها الدولة وبين بينهم تنشأ التي والعالقات أنفسهم،

 .وسلطان سيادة صاحبة

 الدولة تكون التي القانونية الروابط بكل يهتم العام القانون بأن قولال أن يمكن وهكذا 

 وبالتالي تلك صفتها بغير تتصرف قد األخيرة هذه ألن دولة، بصفتها فيها طرفا وامتداداتها

 .الخاص للقانون خاضعة تصبح

 واحد معيار على يتفقوا لم أنهم إال للقانون، التقسيم بهذا أخذ قد الفقهاء جمهور كان وإذا

 عدة إلى الخصوص هذا في وانقسموا ،والخاص العام القانون بين الفاصل الخط لتحديد

 ومنهم الموضوعي، بالمعيار أخذ من فمنهم فريق، كل اعتمده الذي المعيار حسب اتجاهات

 .3الشخصي بالمعيار أخذ من ومنهم الشكلي، بالمعيار أخذ من

 والقانون  العام القانون بين تمييزهم في المعيار هذا أنصار يعتمد : الموضوعي المعيار -1

 القاعدة كانت فمتى ،تحقيقه إلى تسعى الذي والهدف القانونية القاعدة موضوع على الخاص،

 العكس وعلى العام، القانون إطار في تدخل فهي عامة مصلحة تحقيق إلى تهدف القانونية

 .الخاص القانون إطار في تدخل فهي خاصة مصلحة تحقيق استهدفت متى ذلك من

                                                           
 .11ص الرابعة، الطبعة الرباط، والتوزيع، والنشر للطباعة بابل شركة الدستوري، للقانون العامة المبادئ  :قلوش مصطفى -3
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 الخاصة المصالح بين فاصل حد وضع جدا الصعب من ألنه بالنظر المعيار هذا انتقاد تم وقد

 .تتداخل ما كثيرا فهي ،العامة والمصالح

 الخاص والقانون العام القانون بين التمييز في المعيار هذا أنصار يذهب : الشكلي المعيار -2

 .القانونية القاعدة وتنفيذ تكوين في المتبعة واألساليب الوسائل على االعتماد إلى

 للمنفعة الملكية نزع واإلكراه، الجبر وسائل استخدام مثل) العام القانون وسائل استخدمت فمتى

 تعاملت ومتى العام، القانون إطار في القاعدة دخلت) اإلدارية القرارات إصدار العامة،

 إطار في القانونية القاعدة تدخل المساواة، من أساس على األفراد مع عالقاتها في اإلدارة

 .الخاص القانون

 معامالتهما كل في تلجأ ال واإلدارة الدولة أن حيث أيضا، للنقد تعرض المعيار وهذا

 الحاالت من الكثير وفي أيضا تعتمد وإنما العام، القانون وسائل استخدام إلى وتصرفاتهما

 كأساس لوحده يصلح ال المعيار فهذا ولهذا، الرضائية الوسائل واستعمال التعاقد أسلوب على

 .الخاص و العام : القانون نوعي بين للتمييز

 تدخل القانونية القاعدة اعتبار إلى المعيار هذا أنصار يذهب : العضوي أو الشخصي المعيار -3

 العالقات أما عام، معنوي شخص طرفيها أحد يكون عالقة تنظم كانت إذا العام القانون إطار في

 .الخاص القانون إطار في تدخل فهي الخاصة المعنوية األشخاص بين تكون التي

 بصفتها ال األفراد، مع عالقات في تدخل ما كثيرا الدولة لكون بدوره المعيار هذا انتقاد تم وقد

 المعنوية األشخاص كبقية عادي معنوي شخص مجرد بوصفها ولكن ،السيادةو السلطة صاحبة

 .4العام القانون لقواعد العالقات هذه مثل إخضاع يمكن ال الحالة هذه وفي الخاصة،

 ال منها واحد كل بأن يتضح المعايير، هذه من معيار لكل توجيهها تم التي االنتقادات هذه وأمام

 معيار اعتماد إلى الفقه التجأ فقد ولهذا ،والخاص العام القانون بين للتمييز كأساس لوحده يصلح

 القانونية القاعدة تكون بحيث ،الذكر السابقة الثالثة المعايير بين يدمج الذي المختلط المعيار هو جديد

 القانونية، العالقة في طرفا الدولة كانت متى العام القانون إطار في مندرجة المختلط المعيار لهذا وفقا

 .العامة المصلحة مستهدفة وسلطان سيادة من لها بما الرابطة في وظهرت

                                                           
  24 :ص ،   1972الكويت، السياسة، دار مطابع الدستوري، للقانون العامة النظرية: الشاعر طه مزير -4 
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 بينهم فيما األفراد بين قائمة كانت متى الخاص، القانون إطار في مندرجة القانونية القاعدة وتكون

 عن ومتخلية واإلرغام اإلكراه وسائل من متجردة األخيرة هذه تظهر عندما والدولة، الفرد بين أو

 . 5والسلطان السيادة مظهر

 .الدستوري القانون تعريف :ثانيالمطلب ال

 وخصائص وتمييز القانون العام عن القانون الخاص أقسامهبيان و القانون مفهومل موجز ضعر بعد

 في فقرتين:الدستوري القانون عرفسنعمل في هذا المطلب على مناقشة  القانونية، القاعدة

 .قواعده طبيعة وبيان القانون الدستوري  مفهوم :األولى

  مصادر القانون الدستوري. الثانية:

 .قواعده طبيعة وبيان الدستوري القانون مفهوم : األولى الفقرة

 من وكان والباحثين، والفالسفة الدارسين من الكثير باهتمام الدستوري القانون موضوع استأثر لقد

 تعاريف عدة وجود إلى األمر هذا أدى وقد .لموضوع هذا في النظر وجهات تعدد االهتمام هذا نتائج

 الختالف بالنظر مضمونها في التعاريف هذه وتختلف "الدستوري القانون" لمصطلح أعطيت

 لتعريف معايير عدة الفقه تبنى فقد وعموما الدراسة موضوع إلى النظر خاللها من يتم التي الزوايا

 المعيار ثم الشكلي والمعيار اللغوي، والمعيار التاريخي، المعيار :وهي الدستوري القانون

 .الموضوعي

 هذه على بناءا الدستوري القانون لمصطلح أعطيت التي التعاريف محتويات إلى وبالرجوع

 اللغوي والمعيار التاريخي المعيار : وهي األولى الثالثة المعايير بأن القول يمكن المعايير،

 تعريف إلعطاء كأساس تصلح وال الصواب، تجانب منتقدة، معايير هي الشكلي، المعيار ثم

 .الدستوري القانون لمفهوم دقيق

 لهذا وطبقا القانوني الفقه أغلبية قبل من المفضل المعيار هو الموضوعي المعيار ويبقى

 القانون اختصاص ومن دستورية تعتبر الحكم بنظام المتعلقة الموضوعات فجميع المعيار،

 القانون أن يعني وهذا، 6فيها ترد لم أم الدستورية الوثيقة في وردت سواء الدستوري

                                                           
  16 .. ص س،.م :الدستوري للقانون العامة المبادئ: قلوش صطفىم -5  

 
  .044 ص س،.م.ن الدستوري، والقانونية السياسية النظم في الوسيط: الخطيب أحمد نعمان -6  
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 ليشمل يتعداها بل الدستور، بمتن رسميا عليها المنصوص بالمؤسسات فقط يهتم ال الدستوري

 .7الواقعية بالهيئات أحيانا يسمى ما أو األخرى، المجتمعية القوى

 في يتولون من بين العالقات وتنظيم والحكم، الدولة هو إذن الدستوري القانون فموضوع

 بعبارة أو والقيادة، التسيير موضوع هم من وبين والقيادة، التسيير مهمة السياسي المجتمع

 بأنه الدستوري القانون تعريف يمكن األساس هذا وعلى 8،المحكومينو الحاكمين بين أخرى

 وتضع فيها الحكم قواعد وترسم الدولة، شكل تحدد التي األساسية القواعد مجموعة"

 هذه اختصاصات بيان مع العامة، سلطاتها وتنظيم األفراد، لحقوق األساسية الضمانات

 .9السلطات

 المتعلقة القانونية القواعد مجموع هو الدستوري القانون بأن القول يمكن سبق لما وكخالصة

 من ببعضها وعالقاتها العامة، السلطات وباختصاص فيها، الحكم نظام وبطبيعة الدولة بشكل

 .المواطنين وحريات حقوق على حفاظا ثانية جهة من واألفراد الجماعات مع وعالقاتها جهة

 إطاعتها يكفل الذي الجزاء بعنصر واقترانها بارتباطها تتميز القانونية القاعدة كانت وإذا

 األخالق كقواعد األخرى القواعد من غيرها عن متميزة يجعلها الذي الشيء واحترامها،

 هذه تتميز هل الدستوري، القانون قواعد طبيعة خصوصب ثار قد الخالف فإن واآلداب،

 ال؟ أم ألحكامها واالمتثال احترامها يضمن جزاء بوجود القواعد

 :10اتجاهات ثالثة في الخالف هذا عن بوطالب الهادي عبد األستاذ تحدث ي

 طبيعة له ليست الدستوري القانون أن بمقتضاه أكد سلبيا استنتاجا استخلص :جاه األولاالت

 .جزاء أي مخالفتها على يترتب وال لها، إلزام ال أدبية قواعد مجرد وأنه قانونية

 تعريف من يلغي ذلك أجل ومن الدستوري، للقانون القانونية الطبيعة يؤكد :االتجاه الثاني

 .الدستوري القانون فيه ليندمج واإللزام الجزاء ركني القانون

 اشتراط مع الدستوري للقانون القانونية الطبيعة أكد االتجاهات أوجه وهو :االتجاه الثالث

 .القانون تعريف في واإللزام الجزاء ركني

                                                           
 مراكش، والنشر، للطباعة تينمل األساسية، المفاهيم األول، الجزء السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون :مالكي امحمد -7 

 . 12 ،ص 1991 الثانية الطبعة
  11 ص البيضاء، الدار الكتاب، دار األول، الجزء السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون في المرجع: لببوطاعبد الهادي  -8 
 .11ص -  . 1988مقارنة، دراسة الدستوري، والقانون السياسية النظم  :الطماوي محمد سليمان -9 

 .09ص  س،.م.السياسية والمؤسسات الدستوري القانون في المرجع :بوطالب الهادي عبد -10



8 
 

 بجميع تتمتع قواعده كون وإلى الدستوري، للقانون القانونية الطبيعة تأكيد إلى ونخلص

 وهي ومجردة، عامة اجتماعية، قواعد هي الدستوري القانون فقواعد القانون، خصائص

 .جزاء عنه يترتب لمقتضياتها انتهاك أو لها مخالفة وكل ملزمة، قواعد أيضا

 .الدستوري القانون مصادر : الثانية الفقرة

 وصفتها مضمونها القانونية القاعدة منه تستمد الذي األصل عام، بوجه القانون بمصادر يقصد

 :11 أساسيين مصدرين إلى الدستوري القانون مصادر وتنقسم، اإللزامية

 .والعرف التشريع في ويتجلى رسمي مصدر-

 .والقضاء الفقه في يتجلى تفسيري مصدر- 

 حسب وذلك آلخر، وقت من تختلف قد كما ألخرى، دولة من المصادر هذه أهمية وتختلف 

 المصادر دراسة على الصدد هذا في نحن وسنقتصر حدة على بلد كل وأحوال ظروف اختالف

 : التالي الشكل على وذلك فقط الرسمية

 . التشريع -1

 القانونية القواعد مجموع يعني وهو عامة، بصفة القانون مصادر من مصدر أهم التشريع يعد

 .مسبق بشكل المحددة اإلجراءات وفق المختصة السلطات بإصدارها تقوم والتي المكتوبة،

 نطاق في الواردة القانونية القواعد مجموع بالتشريع يقصد الدستوري، القانون إطار وفي

 وأحد الدستوري، للقانون مصدر أهم يعد المكتوب فالدستور ثم ومن .الدستورية الوثيقة

 .األساسية ركائزه

 القوانين تعد الدستوري، القانون تعريف في الموضوعي بالمعيار وأخذا الدستور، جانب وإلى

 العضوية، القوانين أو األساسية بالقوانين الدول من مجموعة في عليها يطلق ما أو التنظيمية

 .الدستوري القانون مصادر أهم أحد

 تشكل أصبحت المكتوبة، الدستورية الوثائق أو المكتوبة الدساتير كون إلى اإلشارة وتجدر

 القواعد أسمى الشرعية لمبدأ طبقا تمثل التي الدستوري القانون لقواعد األول المصدر

                                                           
 .11ص .س.م :الدستوري للقانون العامة المبادئ :قلوش مصطفى -11
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 ذات الدول في أهميتها تتزايد كبيرة مكانة يحتل أصبح التشريع أن كما .الدولة في 12القانونية

 ة )بريطانيا(.المتحد كالمملكة العرفية الدساتير ذات الدول في حتى وأيضا المكتوبة، الدساتير

 . العرف -3

 أساسي كمصدر الحاضر الوقت في يحتلها التشريع أصبح التي األهمية من الرغم على

 ما األخير هذا أن حيث الدستوري، العرف على القضاء إلى يؤد لم فإنه الدستوري، للقانون

 القانون مصادر أهم من يعد فهو ثم ومن الدستورية، القاعدة خلق في مهما دورا يلعب زال

 .الدستوري

 بصدد ما لعادة معينة دولة في الحاكمة الهيئات من هيئة إلتباع نتيجة العرفية القواعد وتنشأ

 يستقر حتى الهيئات، من غيرها معارضة دون الدستوري، القانون موضوعات من موضوع

 13.اإللزام صفة عليها يضفي مما القواعد، هذه احترام ضرورة الجماعة أفراد أذهان في

 دستورية مسألة في الحاكمة الهيئات إحدى تتصرف أن هو الدستوري بالعرف والمقصود

 يكون مكتوبة غير قاعدة الزمن مر على التصرفات هذه تكرار من فتنشأ معين، نحو على

 14قانوني. إلزام لها

 ركنين على تتوفر أن البد الملزمة، القانونية الصفة الدستورية العرفية القواعد والكتساب

 : وهما أساسيين

 في الحاكمة العامة السلط إحدى عن الصادر التصرف أو العمل في ويتمثل : المادي الركن*

 أكثر التصرف يتكرر أن أهمها، شروط، عدة الركن هذا لتوفر الفقه أغلب ويشترط .الدولة

 من عليه يعترض وأال عاما، يكون وأن عامة، سلطة عن صادرا يكون وأن واحدة، مرة من

 .الجماعة قبل من أو األخرى السلطات قبل

 أن القانوني، وضميرها الجماعة ذهن في ويستقر يقوم أن به ويقصد : المعنوي الركن*

 بصفة معينة قاعدة إتباع يتكرر أن يكفي فال ، جزاء لها وأن االحترام، واجبة العرفية القاعدة

 يقوم أن ذلك عن فضال يجب بل العرفية، الدستورية القاعدة تنشأ لكي ثابتة طويلة لمدة عامة

                                                           
 .064: ص س.م.ن  :الدستوري والقانون السياسية النظم في الوسط : الخطيب أحمد نعمان -12  
  . 218ص س،.م.ن : الشاعر طه مزير -13 
    2001الثاني اإلصدار األولى، الطبعة عمان، الثقافة، دار مكتبة الدستوري، والقانون السياسية النظم  :علوان الكريم عبد-14 
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 قانونية قاعدة باعتبارها اإلتباع واجبة وبأنها العرفية، القاعدة بإلزامية اعتقاد الجماعة ذهن في

 .االحترام من القانونية القواعد لسائر ما لها

 تحول ضرورة يتطلب الدستوري العرف نشوء كون إلى نخلص الركنين، هذين خالل ومن

 ومطردة ثابتة عامة عادة إلى الحاكمة الهيئات إحدى عن الصادر التصرف أو العمل

 الحاكمة والهيئات العمومية السلط وجميع العام الرأي إيمان ضرورة يتطلب كما ،وواضحة

 يترتبو لمقتضياتها مخالفة أو لها خرق كل وبأن العرفية، القاعدة هذه بإلزامية الدولة، في

 .جزاء عنه

 يلعب كما العرفية، للدساتير الرئيسي المصدر يشكل فهو كبيرة، أهمية الدستوري وللعرف

 ويقوم نصوصها، بتفسير أحيانا يقوم حيث المكتوبة، الدساتير ذات الدول إطار في أدوار عدة

 .مقتضياتها بعض بتعديل الحاالت بعض في أيضا يقوم كما فيها، الوارد النقص بتكملة أحيانا

 :15وهي الدستوري العرف من أنواع عدة عن الحديث يمكن ذلك، من وانطالقا

غموض وعدم وضوح  دوجبرز في حالة وهذا النوع من العرف ي: المفسرالدستوري  العرف 

المعنى  لسليم أوارية وإنما يبين التطبيق في الوثيقة الدستورية، وعليه فهو ال ينشأ قواعد دستو

صوص دائرة الن يخرج عنيعنى ان النص الدستوري المفسر ال مما  الحقيقي للنص المكتوب.

 المكتوبة وإنما يعمل في إطارها.

في الوثيقة  عرف ليكمل المجاالت التي لم تنظمنشأ هذا الي :المكمل الدستوري العرف 

قص نالى جانب الوثيقة المكتوبة الستكمال  نصوص عرفية جديدة تظهرحيث  الدستورية

فاء اكتالتي تقدم على هذا النوع من العرف  األمثلةغفل عنه المشرع الدستوري ومن معين 

باشتراط ان يكون مجلس النواب منتخبا بطريق االقتراع العام  5781الدستور الفرنسي لسنة 

، قبل ان يأتي العرف ويفسر هذا النقص عندما تم اتباع طريقة يبين شكل هذا االقتراع دون ان

 االقتراع المباشر.

تنف الذي قد يك العرف الدستوري على تفسير الغموضال يقتصر  :المعدل الدستوري العرف

ل لى حد تعديإن يذهب أنما يمكن إ، ويعتريهقد و اكمال النقص الذي أبعض بنود الدستور 

                                                           
ة الدستوري نظمةالعامة لأل ضوء المبادئ الدستورية، النظام الدستوري المغربي على واألنظمةاحمد بوز : القانون الدستوري د. -15 

والتنافسية، جامعة محمد الخامس الرباط  األداءن رات مركز متعدد التخصصات في حسامطبعة اكسيس دايزن، اصد ،الكبرى
 .10، ص  1412، 40العدد،
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 ثره الىأري المعدل ذلك العرف الذي ينصرف نصوص الدستور لذلك يقصد بالعرف الدستو

رية و بحذف قاعدة دستوأيدة حكم ورد في الدستور سواء باستحداث قاعدة دستورية جد تعديل 

 قائمة.

 يتعلق فيها وخاصة العرف من األنواع لهذه القانونية القيمة بخصوص الفقهاء اختلف وقد 

 في جعلهما إلى الفقه أغلبية ذهبت فقد المكمل، والعرف المفسر العرف أما المعدل، بالعرف

 قيمتها بنفس انعتيتم فهما وبالتالي المكتوبة، الدستورية النصوص ومرتبة مكانة نفس

 .القانونية

 العام القانون فروع من بغيره تهعالقو الدستوري القانون : المطلب الثالث

 خاص وقانون عام قانون :قسمين إلى القانون بتقسيم ونأخذي القانونفي  اءالفقه أغلبية إن

 القانون فروع من فرعا الدستوري القانون يعتبرون فإنهم ،قبل فيما وضحنا أن سبق كما

 مع الدستوري القانون ويرتبط .الداخلي العام القانون فروع من فرعا وبالخصوص العام،

 عالقة على فقط الصدد هذا في سنركز أننا إال والعام، الخاص بنوعيه القانون فروع من غيره

 من خالل: العام القانون بفروع الدستوري القانون

 .اإلداري بالقانون القانون الدستوري ةعالق :األولىالفقرة 

  .المالي بالقانون الدستوري وعالقة القانون :الثانيةالفقرة 

 .السياسة بعلمة القانون الدستوري عالق: الثالثة الفقرة

 .اإلداري بالقانون الدستوري القانون عالقة : األولى الفقرة

 ويرتبطاني، الداخل العام القانون جوهر اإلداري، والقانون الدستوري القانون من كل يشكل

 قمة يمثل الدستوري قانونفال، أحيانا بينهما التمييز معه يصعب الذي الحد إلى روابط بعدة

 للقانون وريةالضر والمقدمة األساس بذلك ويعتبر الدولة، في الداخلي القانوني النظام

 بينهما االرتباط هذا يؤكد وما ،الدستوري للقانون نهاية اإلداري القانون يعد كما اإلداري،

 اآللة شيدت كيف لنا يبين الدستوري القانون إن" :قوله في بارتلمي إليه ذهب ما هو

 منها قطعة كل تقوم وكيف اآللة هذه تسير كيف فيبين اإلداري القانون أما الحكومية،

 ."16 بوظيفتها

                                                           
 ..11ص . 1446رنة، الشركة المغربية لتوزيع الكتب، الطبعة السادسة ، سنة دراسة مقا اإلداريليكة الصروخ : القانون م -16  
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 الخاص، مجاله منهما فلكل اإلداري، والقانون الدستوري القانون بين الوثيق االرتباط ورغم

 العامة السلطات قانون هو الدستوري القانون كون من انطالقا بينهما التمييز يمكن حيث

 الفقهاء، بعض التمييز هذا عن عبر وقد ،العامة اإلدارة قانون فهو اإلداري القانون أما الثالث،

 القانون بينما الدولة في العام للقانون األساسية المبادئ يقرر الدستوري القانون بأن قيل حيث

 . التنفيذ موضع المبادئ يضع الذي هو اإلداري

 القانون أن حين في الدولة، في السياسي بالتنظيم عالقة له ما بكل يهتم الدستوري فالقانون

 مما بينهما، فيما يتكامالن المجاالن وهذان اإلداري، بالتنظيم عالقة له ما بكل يهتم اإلداري

 مجاله منهما لكل أن رغم اإلداري والقانون الدستوري القانون بين الكبير االرتباط على يدل

 .الخاص

 .المالي بالقانون الدستوري القانون عالقة :الثانية الفقرة

ستور ر، والدالقانون المالي يستمد المبادئ والقواعد المتصلة بكل هذه الجوانب من الدستوإن 

الد ومن السياسي في الب ي يقوم عليها النظامهو الذي يحدد الفلسفة االجتماعية والسياسية الت

بينها المبادئ الخاصة بالميزانية وال سيما الجانب المتعلق بالضرائب وااليرادات وطرق 

تعرض لمغربي يبل ان بعض الدساتير مثل الدستور ا للدولة،اق وضبط التوازن المالي االنف

 لبع المساطر المتعلقة بالموازنة.

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

 هو اإلنجليزي البرلمان رأسها وعلى البرلمانات نشؤ 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، 17العامة وبميزانيتها الدولة بمالية المرتبطة الفصول

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

 .المالي والقانون

 .السياسة بعلم الدستوري القانون عالقة : الثالثة الفقرة

                                                           
 .1411  لسنة المغربية المملكة دستور من  77و  76و -  75الفصول  للمزيد من التوضيح انظر - 17  
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 الحكومات عالقات عليها تقوم التي المبادئ علم أو الدول حكم علم" السياسة بعلم يقصد

 السياسية، واألحداث الظواهر بدراسة السياسة علم ويهتم"...18 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

 لظاهرةا 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

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

 .والمقاربة المنهج

                                                           
   30ص س، م ن : بوطالب الهادي عبد -18  


