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ثالثةالمحاضرة ال

 مادة التنظيم اإلداري

(الفوج أالسداسي الثاني )

األستاذ توفيق السعيد

 المبحث الثاني: عالقة القانون اإلداري بمختلف فروع القانون األخرى

يتميز القانون اإلداري كفرع من فروع القانون العام الداخلي عن مختلف فروع القانون 

الخصائص تعطيه طابع االستقاللية عن مختلف فروع القانون الخاص، كما أنه يتميز ببعض 

 العام.

دأب فقهاء القانون العام إلى تبني تقسيم القانون إلى عام وخاص وذلك استنادا إلى 

معيارين: معيار طبيعة القواعد القانونية أو معيار أطراف العالقة، فإذا كانت هذه القواعد تنظم 

فيما بينهم، وبين هؤالء األشخاص واإلدارة بصفتهما طرف  العالقة بين األشخاص العاديين

مجرد من السيادة والسلطة أي كطرف عادي، فإنه يتم تطبيق قواعد للقانون العادي )الخاص(، 

أما إذا كانت هذه القواعد تنظم العالقة بين أشخاص القانون العام واألفراد أو بين أشخاص 

واعد القانون اإلداري باعتبار أن اإلدارة تتدخل هنا كطرف القانون العام فيما بينهم فإننا نطبق ق

ذا سلطة وسيادة وللوقوف على عالقة القانون اإلداري بمختلف هذه الفروع القانونية، فإننا 

فرع ، ثم سنتناول في فرع أولستناول عالقة القانون اإلداري مع باقي فروع القانون العام في 

 ختلف فروع القانون الخاص.عالقة القانون اإلداري مع م ثاني

 الفرع األول: عالقة القانون اإلداري مع باقي فروع القانون العام

يرتبط القانون اإلداري ارتباطا وثيقا مع مختلف فروع القانون العام خاصة فروع القانون 

العام الداخلي، فالقانون اإلداري له صلة وثيقة مع كل فروع القانون العام الداخلي باعتبار 

نصر التكامل الوظيفي بين مختلف هذه الفروع والقانون اإلداري، كما أنه يرتبط بباقي فروع ع

القانون العام الخارجي، باعتبار أن اإلدارة تبقى جاهزة في كل المعامالت التي تتم على 

الصعيد الخارجي وتفصيل ذلك كما يلي:

eBoik.com ϜмϼмϾ ЀмϼϸЮϜ дв ϸтϾвЮϜ ЬтвϲϦЮ

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


2 

 

 سات السياسيةالمطلب األول: القانون اإلداري والقانون الدستوري والمؤس

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 

اكلها )اإلدارة والجماعية، أما القانون اإلداري يعنى بالمقابل بتكوين السلطة اإلدارية وتنظيم هي

المركزية والالمركزية( وبيان أوجه نشاطها والوسائل البشرية والمالية والمادية والقانونية 

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

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

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

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 

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

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

 من القوانين أحكامهما وخصائصهما ومجال عملهما وجوانبهما المستقلة.

نون إذن يشترك القانونين معا في تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ولهذا السبب يعدان من القا

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

 الدستوري واإلداري.

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

لقانون الدستوري، والسياسية األخرى سواء السلطة القضائية أو السلطة التشريعية ينظمها ا

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

حيث تشكيلها واختصاصاتها كاختصاصات رئيس الدولة والوزراء عندما تباشر هذه السلطات 

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

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

 داريا إلى إحدى اإلدارات التابعة لها.إ

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 

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

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

"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.

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

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.

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

إلغاء هذا التمييز والتفرقة بين القانونين معا والمناداة بضرورة الجمع بينهما، ومن بين هؤالء 

من خالل تأكيده على أن هذه التفرقة "ال تشتمل إال  كاستون جيز Jèzeالفقهاء نجد الفقيه 

 Gouvernants على 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 

الذي ألح على عدم التكافئ بين القانونين من خالل التعريف السابق ذكره "القانون الدستوري 

يرينا كيف يتحرك القانون اإلداري نا كيف شيدت األداة الحكومية وكيف ركبت أجزائها ويري

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

الدستوري "المقدمة الحتمية للقانون اإلداري، وكالهما يكمل اآلخر" لكنه يؤكد أن "هذا 
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  يمنع من اعتبارهما قانونين مختلفين".االتصال بينهما ال

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

األهداف والمبادئ، فإنه يبقى لكل قانون خصوصياته التي  بعض مجاالت التنظيم و بعض

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

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

اشر الوظيفة السياسية والسيادية في حين الدستوري ينظم عمل السلطات الحكومية عندما يب

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

 المطلب الثاني: العالقة بين القانون اإلداري والمالية العامة

إذا كان القانون اإلداري يعنى بتنظيم النشاط اإلداري في الدولة، فإن المالية العامة تعنى 

بتنظيم النشاااااط المالي في الدولة، فالمالية العامة تنظم مداخيل وإيرادات الدولة من ضاااارائب 

ورساااااااوم وثروات طبيعية ونشااااااااط اقتصاااااااادي ونفقاتها في مخلف المجاالت )كالتجهيزات 

بنيات التحية والخدمات...( وكذلك تقوم المالية بحصر الميزانية وخلق التوازن األساسية، وال

بين النفقات واإليرادات وبالتالي تحديد عدة مبادئ للميزانية منها مبدأ شااااااامولية الميزانية، و 

 وحدتها، و توازنها وسنويتها وهي مبادئ تخضع لها كل ميزانية.

 داري والمالية العامة وتتجلى مظاهرها فيما يلي:إذن فهناك عالقة وثيقة بين القانون اإل

ال يمكن ألي إدارة أن توجد بدون توفرها على وسائل مالية تستطيع بواسطتها تلبية  -

 حاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية المنشودة سواء كانت هذه الوسائل عقارات أو منقوالت.

ون اإلداري في تنظيم موضاااااوعات فالتشاااااريع المالي والمالية العامة تشاااااتركان مع القان

أسااااساااية من نشااااط اإلدارة، إذ انه بالرجوع إلى صاااالحيات واختصااااصاااات اإلدارة نجد أن 

 .السلطات اإلدارية والسلطات المالية مرتبطة بنفس اإلطار القانوني

ولقد أحسن الدكتور محمد مرغيني حين وصف االرتباط بين القانون اإلداري والمالية 

شريع المالي بأن أكد أنهما: "جناحان لطائر واحد هي اإلدارة وال يمكن لهذه العامة أو الت

 األخيرة أن تنطلق إال بهما جميعا.."

ومن مظاهر الترابط بين القانون اإلداري والمالية العامة والتشريع المالي في كون األموال 

تحتاجه من وسائل العامة للدولة يتم جبايتها بواسطة عدة طرق، فقد تحصل الدولة على ما 



5 

 

مالية عن طريق الهبات، الوصايا، اإليجار و البيع وفق قواعد القانون الخاص، وقد تحصل 

عليها باللجوء إلى وسائل القانون العام كنزع الملكية من أجل المصلحة العامة حيث تكون 

 اإلدارة مجبرة على نزع ملكية إحدى العقارات التي يملكها الخواص مقابل تعويض مالي

 وذلك ضمانا لحسن سير المرفق العمومي.

كما أنه على مستوى الضرائب فجميع المنازعات الضريبية تطرح حتما أمام أنظار 

 القضاء اإلداري الذي يفصل فيها موظفا في ذلك قواعد القانون اإلداري.

المالية من خالل األمثلة السابقة يتبين مدى التالزم بين القانون اإلداري والتشريع المالي أو 

العامة، فبعض األنشطة المالية )الصفقات العمومية( تعد مجاال أساسيا لدراسة القانون اإلداري 

كما أن بعض اختصاصات الهيآت اإلدارية تهتم بدراستها المالية العامة أو التشريع المالي، 

ما يعهد فالمؤسسات اإلدارية يعهد إليها بتدبير أموال الدولة سواء كانت خاصة أو عامة، في

باألمالك الحبسية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، كما تدخل األمالك الجماعية في 

اختصاص الجماعات المحلية، وألمالك الخاصة للدولة يعهد بتسييرها لمديرية األمالك المخزنية 

 ..ارية مختلفةالتابعة لوزارة المالية، أما بالنسبة ألمالك الدولة العامة فهي تابعة لهيآت ومصالح وز

 المطلب الثالث: العالقة بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة

إذا كان القانون اإلداري يرتبط ارتباطا وثيقا باإلدارة نظرا للتقارب الواضح بينهما، فإن 

موضوعات اإلدارة ودراستها تستقل عن الدراسات القانونية بصفة عامة، إذ يستأثر القانون 

قانونية التي تهم اإلدارة، بينما يتولى علم اإلدارة دراساااااة الجوانب الفنية اإلداري بالجوانب ال

والتنظيمية لها، والوصااااااول إلى أفضاااااال الوسااااااائل وأنجعها لتحقيق الكفاءة و حساااااان األداء 

 اإلداري والبحث عن المردودية و اإلنتاجية في التنفيذ.

ويحدد نشااااطها وضااابط العالقة  فإذا كان القانون اإلداري يعالج القواعد القانونية لإلدارة

بينها وبين األفراد وتنظيم الرقابة القضاااااااائية على العمل اإلداري، فإن علم اإلدارة أو العلوم 

اإلدارية تتناول األسااس والمبادئ واألحكام التي تقوم عليها تنظيم الهيآت اإلدارية وأنشااطتها 

م والتخطيط والتنساايق والتوجيه وصاانع من الناحية التقنية والعلمية والعملية، فهو يهتم بالتنظي

القرار اإلداري، واالتصااااااااال داخل اإلدارة وخارجها والحوافز والقيادة اإلدارية، والعالقات 

اإلنسااانية والرقابة والتدقيق اإلداريين، من هنا يتضااح أن اإلدارة العامة تمثل محور الدراساة 
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ا ينظر إلى هاذا الجهاااز من زاوياة لكاال من علم اإلدارة والقااانون اإلداري إال أناه كال منهماا

قانون  نب التقني والعضاااااااوي. في حين ينظر ال جا فة، فعلم اإلدارة ينظر لإلدارة من ال مختل

 اإلداري لإلدارة من الجانب الوظيفي والمادي.

وكمثال على ذلك أن الجامعة المغربية كإدارة ينظر إليها علم اإلدارة كمنظمة إدارية لها 

التساؤل كيف يمكن أن تدار هذه المنظمة اإلدارية حتى تحقق أهدافها أهداف معينة، ويطرح 

بفعالية وأداء جيدين؟ فعلم اإلدارة ال يهمه الكيان أو الهيكل العام لهذه المنظمة، بقدر ما يهمه 

تحقيق هذا الكيان لهدفه على أكمل وجه، وال يشغله ما هو كائن بل فهو يطمح لما ينبغي 

االستغالل األمثل للطاقات البشرية والمادية التي تملكها اإلدارة ويجب أن يكون عن طريق 

الجامعية. أما بالنسبة للقانون اإلداري فينظر للجامعة كمؤسسة عمومية تعليمية تخضع للقانون 

المتعلق بالتعليم العالي، فهذا القانون يحدد االختصاصات والصالحيات داخل  00.01رقم 

موارد البشرية التي تتوفر عليها الجامعة، والشروط المتعين الجامعة، وحقوق والتزامات ال

توفرها لتعيين هيأة التدريس وقواعد النجاح والرسوب بالنسبة للطلبة وكيفية تأديب العاملين 

 بالجامعة والطلبة المخلين باحترام الواجب.

ني ومن األسباب التي كانت وراء ظهور علم اإلدارة الرغبة في تخطي المقترب القانو

 في تحليل الظاهرة اإلدارية الذي يبقى عاجزا عن احتواء وتحليل مختلف الظواهر.

 تحليل مختلف العوامل المؤثرة في النشاط اإلداري. -

 البحث في األداء اإلداري. -

 البحث في السلوك البشري والقيادة اإلدارية داخل اإلدارة. -

 ع اإلدارة.البحث في أشكال االتصال واالستقبال والتواصل م -

من هذا المنطلق فعلم اإلدارة يدرس الظاهرة اإلدارية من مختلف الجوانب المتصلة 

 بحركية اإلدارة وعالقاتها بمختلف القوى الفاعلة في العمل اإلداري.

 


