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 الثامنةالمحاضرة 

 مادة التنظيم اإلداري

الفوج أ(السداسي الثاني )

 األستاذ توفيق السعيد

 الفصل الثالث: مظاهر التطور المستمر لقواعد القانون اإلداري

تتخذ مظاهر التطور المستمر لقواعد وأحكام القانون اإلداري من خالل تطور معايير تطبيقه 

والحديث لدراسة القانون اإلداري.وكذلك من خالل المفهوم المتطور 

 المبحث األول: معايير تطبيق القانون اإلداري

إذا كان من الثابت أن القانون اإلداري ليس بمفرده القانون الذي يطبق على نشاط اإلدارة، 

حيث أن جزءا من هذا النشاط يخضع أحيانا للقانون الخاص، كما أن نشاط الخواص يخضع 

ري، فإن تأرجح القانون اإلداري يبين نشاط اإلدارة ونشاط الخواص يطرح أحيانا للقانون اإلدا

التساؤل حول معايير التمييز والتفرقة بين األنشطة التي تخضع للقانون اإلداري وتلك التي 

 تخضع للقانون الخاص سواء التي قامت بها اإلدارة أو األفراد.

الثة فرق، فريق يدافع عن معيار السلطة ولإللمام بهذا اإلشكال انقسم الفقه القانوني إلى ث

العامة وفريق يؤيد معيار المرفق العام وفريق يعتمد المعيار المختلط.

 الفرع األول: معيار السلطة العامة

لقد ظهر معيار السلطة العامة خالل القرن التاسع عشر في فرنسا وعرف تطبيقا واسعا في 

هذا المعيار هو عندما تتدخل اإلدارة كسلطة آمرة في  االجتهادات القضائية في تلك الفترة، ومفاد

إصدار قرارات بصفة فردية أو توجيه تعليمات أو نواهي، فهي وحدها تستعمل القانون اإلداري، 

وتبعا لهذا قام الفقهاء بالتمييز في أعمال اإلدارة بين أعمال السلطة وبين أعمال التسيير أو أعمال 

، فأعمال السلطة هي األعمال التي Actes de gestion Actes d'autoritéاإلدارة العامة 

تعبر عن إرادة اإلدارة اآلمرة وتجسد بالتالي سلطتها وتأخذها عادة شكل أوامر أو لوائح أو 

قرارات منع أو ترخيص أو تنظيمات انفرادية وهي األعمال هي التي تخضع للقانون اإلداري 

ري.وتدخل بالتالي ضمن اختصاص القضاء اإلدا
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أما فيما يتعلق بأعمال اإلدارة العادية ذات الطابع التسييري فهي األعمال المشابهة ألعمال 

الخواص حيث تتخلى فيها اإلدارة عن كل امتيازاتها كما هو الشأن بالنسبة لعقود البيع 

واالقتناءات واألعمال المتعلقة بتسيير الممتلكات الخاصة لإلدارة. وتبعا لذلك فإن اإلدارة 

عندما تقوم بهذه األعمال فيه تتجرد من صفتها اآلمرة فيطبق عليها القانون الخاص وليس 

 القانون اإلداري.

 ومن بين الفقهاء المؤيدين لمعيار السلطة العامة نذكر:

وباتبي فالفقيه بارتملي يؤسس القانون اإلداري  Batbieبارتلمي و Berthélemyالفقيه 

تالي اختصاص القضاء اإلداري ويوظف السلطة العامة ويوظف على معيار السلطة العامة وبال

 Fonctionnairesهذا المعيار للتميز في الموظفين العمومين بين موظفي السلطة العامة   

d'autorité  الذين لهم صالحية إصدار قرارات السلطة، وموظفي التسيير

Fonctionnaires de gestion ن اإلداري، في حين فالفئة األولى تخضع ألحكام القانو

 أن الثانية تخضع لقواعد القانون الخاص.

وبعبارة أوضح أن هذا االتجاه يعتبر أن الموظف هو كل شخص يمارس وظيفة مع الدولة 

ويسمح له القانون باستعمال السلطة العمومية أي أنه يمارس نشاطا يجسد إرادة اإلدارة اآلمرة 

للقانون اإلداري أما األشخاص اآلخرين الذين يعملون والناهية فهذا الموظف هو الذي يخضع 

مع اإلدارة ويقتصرون على أعمال التسيير فال يعتبرون موظفون عموميون وبالتالي يخرجون 

 على نطاق القانون اإلداري.

فرغم أهمية هذا المعيار لما يشتمل عليه من فكرة السلطة العامة ودورها في إبراز قواعد 

متميزة عن قواعد القانون الخاص والتي تطبق على مجاالت ووضعيات ال القانون اإلدارة ال

تماثل المجاالت والوضعيات التي تطبق فيها قواعد القانون الخاص، فإن هذا المعيار يضيق 

ويحد من نطاق القانون اإلداري بحيث يحصر تطبيقه على بعض األنشطة المحدودة التي 

 على السلطة، إذ أن هذا المعيار يتالءم مع المرحلة كانت تقوم بها اإلدارة والمرتكزة أصال

 الكالسيكية أي المرحلة التي كان فيها دور الدولة يقتصر على مجاالت األمن والدفاع والقضاء.

كما أن معيار السلطة العامة لم يلق ذلك اإلقبال من قبل االجتهاد القضائي على غرار ما 

ذي كان فيه القضاء خاصة محكمة التنازع الفرنسية قام به الفقه القانوني حيث في الوقت ال
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 1873فبراير  8تدافع عن معيار المرفق العام خاصة في حكمها الشهير حكم بالنكو بتاريخ 

 كان أغلب الفقهاء يدافعون عن معيار السلطة العامة.

ز ثم أن اإلشكالية التي طرحت تتجلى في صعوبة االعتماد على معيار السلطة العامة للتميي

بين أعمال السلطة وأعمال التسيير وهي الصعوبة التي تحتاج بدورها إلى معيار آخر، أو أن 

هذا المعيار ال يعتبر من أعمال السلطة إال األعمال ذات الصفة اآلمرة، وما دون ذلك يدخل 

ضمن القانون الخاص، الشيء الذي يجعل كل العقود التي تبرمها اإلدارة تخضع لقواعد 

 خاص.القانون ال

واعتبارا لهذه الصعاب نجد أن الفقه تخلى عن معيار السلطة العامة للتمييز بين األعمال 

التي تندرج في نطاق القانون اإلداري واألعمال التي تندرج ضمن القانون الخاص، وهذا ما 

 1908فبراير  29بتاريخ  Feutryفي نازلة  Tessierيستنتج من تعليق مندوب الحكومة 

تنازع حيث أكد:"إن هذا التقسيم في نظرنا ليس له أي أساس شرعي وال يرتكز عن محكمة ال

على أي شيء فعلي وال يتالءم مع الواقع... فأعمال السلطة وأعمال التسيير اليمكن التفريق 

بينهما ألنهما متداخالن.. واألخذ بتقسيم ميتافيزيقي كهذا. لتوزيع االختصاص يعني وضع 

  حل لها..."المتقاضين أمام ألغاز ال

إال أن معيار السلطة العامة تعرض النتقادات منها أنه لم يستطع الصمود أمام التطور 

الحاصل في مجال ادوار الدولة، فهذا المعيار يحد من نطاق تطبيق القانون اإلداري ويتالءم 

ن نشاط مع مرحلة الحياد السلبي لإلدارة التي كانت مقتصرة فقط على المرافق التقليدية، إال أ

اإلدارة سرعان ما عرف توسعا شمل ممارسة عدة مهام ووظائف جديدة ذات طبيعة اقتصادية 

واجتماعية الشيء الذي جعل الفقه يهجر هذا المعيار ويبحث عن معيار آخر لتطبيق القانون 

 المرفق العام. نحو معياراإلداري اتجه 

 الفرع الثاني: معيار المرفق العام

لقد أدى التطور الحاصل في وظائف الدولة خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

إلى تطور مفهوم الحاجات العامة التي تتطلب تدخل الدولة إلشباعها، حيث لم يعد دورها 

ونشاطها يقتصر على المرافق الكالسيكية، بل تعداه إلى االهتمام ببعض األنشطة التي كانت 

يم أنشطة الخوص، كإنشاء المرافق ذات طابع اقتصادي واجتماعي إلى حد قريب من صم
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 وصناعي.

وبفعل التعدد في أنشطة الدولة واتساع نطاقها أصبح معيار السلطة العامة عاجزا عن 

 مواكبة هذا التطور والقيام بتوزيع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي.

العامة أو تحت إشرافها من أجل إشباع حاجات  والمرفق العام هو نشاط تقوم به األشخاص

عامة ذات منفعة عامة، بمقتضى هذا المعيار أن كل أعمال وتصرفات اإلدارة المتعلقة بمرفق 

عام تتصف بالصفة اإلدارية، وتعتبر بالتالي المنازعات المتعلقة بها منازعات إدارية تخضع 

 .اإلداريلقواعد وأحكام القانون اإلداري ويختص بها القضاء 

وقد كان للقضاء اإلداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي قصب السبق في تبني معيار 

، ووقائع هذا الحكم وهو أن: 1873المرفق العام خاصة خالل حكمه الشهير حكم بالنكو 

"ابنة السيد بالنكو تعرضت لحادثة سير إذ صدمتها عربة تابعة لمصنع التبغ الذي تسيره 

حادثة كسر في إحدى رجلي الضحية، فرفع السيد بالنكو دعوى المطالبة الدولة وترتب عن ال

بالتعويض عن األضرار التي لحقت بابنته بسبب الحادثة، فاعتبرت محكمة التنازع الفرنسي 

أن القضية يختص بها القضاء اإلداري وليس القضاء العادي باعتبار أن مرفق التبع يعد مرفقا 

الدولة بسبب األخطاء التي يرتكبها الموظفين الذين يعملون  عموميا وبتالي تقرير مسؤولية

في المرفق العمومي، حيث جاء في حيثيات الحكم ما يلي: "حيث أن المسؤولية المترتبة على 

الدولة نتيجة األضرار الناتجة عن األشياء المكونة للمرافق العامة والي يحدثها األفراد الذين 

ال يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني المتعلقة بالخواص،  تشغلهم في المرفق العام للغير،

وأن هذه المسؤولية ليس عامة وال مطلقة، وإنما تخضع لقواعد خاصة تتغير حسب حاجيات 

 .المرفق وضرورة األخذ بعين االعتبار مصالح الدولة ومصالح األفراد"

نسي حكمه في قضية وبعد مرور ثالثين سنة على حكم بالنكو أصدر مجلس الدولة الفر

حيث أكد اختصاصه في النزاع باعتبار أن القضاء على الحيوانات الضارة Terierتيرييه 

يعد مرفقا عموميا سواء كان وطنيا أو محليا وبالتالي كل المنازعات بين األشخاص العامة 

 ي.واألفراد والمبنية على تسيير وتنظيم وتنفيذ مرفق عمومي هي من اختصاص القضاء اإلدار

وبناء على هذا التوجه القضائي تشكلت مدرسة المرفق العام من مجموعة فقهاء القانون 

حيث انتقد هؤالء  Rollondو Bonnard، وG.jezeو Duguitاإلداري يتزعمهم العميد
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الفقهاء معيار السلطة العامة كأساس لتطبيق القانون اإلداري وتحديد اختصاص القضاء 

اإلداري، بل ذهب أنصار هذه المدرسة إلى التأكيد على ان جميع نظريات القانون اإلداري 

: "إن أساس نظريات  G.Jezeتستند إلى فكرة المرفق العام حيث يرى الفقيه كاستون جيز 

فكرة المنفعة العامة والمرفق العام، وأن االختصاصات والسلطات  القانون اإلداري هي

الممنوحة للموظفين والواجبات والتكاليف المفروضة على األطراف أنها الغرض منها ضمان 

 .سير المرافق العامة والقيام بالخدمات العامة"

ي، وعلى عكس معيار السلطة العامة الذي يحد ويضيق من نطاق ومجال النشاط اإلدار

فإن اعتماد معيار المرفق العام سيؤدي ال محالة إلى توسيع مجال ونطاق تطبيق القانون 

اإلداري وهو ما سيحد من حقوق وحريات األفراد باعتبار أن القانون اإلداري ينبني على مبدأ 

الشروط غير المألوفة من القانون الخاص الذي يقابله في نشاط الخواص مبدأ المساواة، وأيضا 

تبار أن القانون اإلداري يمنح لإلدارة امتيازات وسلطات خاصة واعتبارا لكون نظرية باع

المرفق العام تنبني على جوهر النشاط المادي، فإن األمر سيؤدي إلى جعل العديد من أنشطة 

الخواص تندرج في نطاق المرافق العمومية، وتخضع بالتالي للقانون اإلداري والقضاء 

 اإلداري.

حاب هذه المدرسة سرعان ما تعرضوا النتقادات ومنها هو أن معيار المرفق إال أن أص

 العمومي وحده غير كاف لتحديد مجال القانون اإلداري وذلك استنادا للمبررات التالية:

أوال: أن ليس كل ما يتعلق بالمرفق العام وبإدارته وتسييره يستوجب بالضرورة تطبيق 

قد ترى السلطة العامة أنه من األفضل في بعض الحاالت أن قواعد وأحكام القانون اإلداري، ف

تخضع عقودها المبرمة مع األفراد إلى قواعد القانون الخاص فال تضمن عقود الشروط غير 

 المألوفة في القانون الخاص.

كما أنه كان من نتائج تطور المرفق العمومي تعدد وتنوع المرافق العمومية فإلى جانب 

ذات الطبيعة اإلدارية ظهرت المرافق ذات الطبيعة اقتصادية وتجارية المرافق العمومية 

وخضوعها لقواعد القانون الخاص، والقضاء العادي هو صاحب االختصاص في النزاعات 

الناشئة عن تدبيرها باعتبار أن هذه المرافق تسعى إلى منافسة المشروعات الخاصة وتحقيق 

 الربح المادي.
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لقانون اإلداري في نطاق المرافق العمومية يعد حصرا قصريا، ثم إن حصر تطبيق قواعد ا

فالشرطة اإلدارية أو الضبط اإلداري يعد أيضا جانبا في نشاط اإلدارة ويخضع لقواعد القانون 

 العام رغم أن األمر ال يتعلق بمرفق عام.

ه ال فهذه االنتقادات التي تعتبر أن معيار المرفق العام ليس معيارا شامال وأن نظريت

 تنطبق كلها مع الواقع وهذا ما عجل بما يعرف بأزمة المرفق العام.

 في األسباب التالية: تتجلى أزمة المرفق العام

االختالف الواضح بين فقهاء القانون العام في تحديد تعريف موحد للمرفق العام، فمنهم -1

الجهاز أو الهيآت المشرفة من كان يعتد بالتعريف الشكلي المعتمد على اعتبار المرفق العام هو 

على المرفق، في حين أن جانب آخر من الفقه كان يأخذ بالمعيار الوظيفي أو المادي للمرفق 

 العمومي ويعتبره بمثابة النشاط الذي يستهدف تحقيق الصالح العام.

نتيجة التطور الذي يعرفه المرفق العمومي بفعل تدخل الدولة حيت تعددت وتنوعت -2

 مومية وقيام الدول بالعديد من األنشطة التي كانت حكرا على الخواص.المرافق الع

لم تعد الدولة الجهاز الوحيد الذي يسهر على تحقيق المصلحة العامة بل حتى الخواص -3

أصبح بإمكانهم المساهمة في تحقيق المصلحة العامة كحالة تسيير الخواص لمرفق عمومي 

 كما هو عليه األمر في عقود االمتياز.

التداخل بين كل من القانون اإلداري والقانون الخاص في أنشطة المرافق العامة، فبعض -4

األنشطة داخل مرفق واحد تخضع لقواعد القانون العام، وأنشطة أخرى تخضع لقواعد القانون 

 الخاص ألن اإلدارة لم تلجأ فيها إلى الوسائل االستثنائية.

صالحيته لتحديد نطاق تطبيق القانون اإلداري،  وأمام استعجال أزمة المرفق العام وعدم

ابتدع الفقه القانوني معيارا جديدا ليواكب هذا التطور ويستجيب بشكل أفضل لتحديد نطاق 

 تطبيق القانون اإلداري، وهذا المعيار هو المعيار المختلط.

 الفرع الثالث: المعيار المختلط

المرفق العام والسلطة العامة إذ يتم تحديد يتأسس هذا المعيار على الجمع بين معياري 

نطاق تطبيق قواعد القانون اإلداري إذا كان النزاع متعلقا بنشاط قام به مرفق عام، أو يستهدف 

 خدمة نشاط مرفقي، وتستخدم في هذ النشاط أساليب القانون العام.
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شاط تمارسه وينطوي المعيار المختلط على تطبيق القانون اإلداري كلما تعلق األمر بن

اإلدارة بمالها من سلطة آمرة من أجل تسيير مرفق عام تتوخى منه إشباع حاجات عامة، 

 ويرجع اتفاق أغلبية الفقهاء على أن هذا )المعيار المختلط ( إلى مجموعة من العوامل:

أوال: التطورات والتحوالت التي عرفتها أدور الدولة بعد األزمات والحروب العالمية 

هور ما يعرف بالمذهب االشتراكي، حيث من أجل النهوض باألعباء التي خلقتها األولى وظ

هذه الحروب واألزمات فرض على الدولة التدخل سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في 

مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية وبالتالي أصبحت أنشطتها ال تقتصر على المرافق 

ض األنشطة االقتصادية والتجارية والصناعية والمهنية األمر الذي التقليدية بل تعدتها إلى بع

 دفع بالدولة إلى إنشاء مرافق تستجيب لهذه األنشطة.

ثانيا: يتعلق بتعدد وتنوع أشكال وأنشطة المرافق العامة، حيث أصبحت المرافق العامة 

عمومي تصنف تقسم حسب الزاوية التي ينظر منها إليها، فمن حيث طبيعة نشاط المرفق ال

المرافق العمومية إلى مرافق اقتصادية أو تجارية أو صناعي أو مالية أو مهنية، ومن حيث 

النطاق الجغرافي تصنف المرافق العمومية إلى مرافق وطنية وأخرى محلية، أما من حيث 

السلطة في إدارتها فتقسم هذه المرافق إلى مرافق عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ومرافق 

مومية غير متمتعة بالشخصية المعنوية، أما فيما يخص سلطة الدولة في إنشاءها فتقسم هذه ع

المرافق إلى مرافق عمومية اختيارية ومرافق عمومية إجبارية، كما تقسم هذه المرافق حسب 

طرق إدارتها وتدبيرها من مرافق تدار بطريقة مباشرة وأخرى تدار بطريقة غير مباشرة أما 

المرافق حسب دفع بدل االنتفاع فتقسم إلى مرافق عمومية مجانية ومرافق عمومية تقسيم هذه 

 غير مجانية.

وبناء عليه فتعدد وتنوع هذه المرافق يؤدي أحيانا إلى اللجوء إلى قواعد القانون اإلداري 

وأحيانا أخرى إلى قواعد القانون الخاص وذلك حسب نوعية المرفق العمومي، لذلك كان البد 

تفاق على معيار مختلط يوفق بين دواعي تطبيق السلطة العامة ودواعي تطبيق معيار من اال

 المرفق العام.

وعليه فمن خالل تعدد معايير تطبيق القانون اإلداري وعدم ثباتها تتضح مظاهر وتجليات 

 التطور المستمر لهذا القانون.
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وإذا كان تطور هذه المعايير يرتبط جدليا بالتطور الحاصل في أدوار الدولة، فإن اإلشكال 

الذي يطرح حول مدى صمود المعيار  المختلط لتحديد نطاق القانون اإلداري خاصة أمام 

التحوالت المتسارعة وما ترتب عنها والتي تطرأ على أدوار الدولة نتيجة نهج سياسة االنفتاح 

والعولمة وما ترتب عنها من إلغاء احتكار وتخلي الدولة عن العديد من القطاعات  االقتصادي

،مما فتح المجال للقطاع الخاص لتدبير وتسيير العديد من المرافق إما عن طريق الخوصصة 

أو عن طريق التدبير المفوض وهذا ما يساهم في تضييق نطاق القانون العام. حيث جعل من 

يار المختلط مادام أن نشاط الدولة بدأ في تقلص ملحوظ لحساب الصعب االحتفاظ بالمع

الخواص و هو ما قد يشكل العودة من جديد إلى تبني معيار السلطة العامة الذي يضيق من 

 نطاق تدخالت اإلدارة الشيء الذي يحد أيضا من تطبيق قواعد القانون اإلداري.

 إلداريالمبحث الثاني: المفهوم المتطور لدراسة القانون ا

من الضروري أن تفرض مميزات القانون اإلداري طابعا فريدا ومتميزا لتدريسه، كما 

أنه من األكيد أن تفرض طبيعته المتطورة والمتجددة تطورا وتجديدا في دراسته، وارتباطا 

بذلك فدراسة القانون اإلداري تحتم دراسة مختلف أوجه نشاط اإلدارة والوسائل الموضوعة 

 للقيام بمهامها. رهن إشارتها

والقانون اإلداري شأنه شأن مختلف الظواهر الخاضعة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، فهو 

غير معزول عنها، ويرتبط بأحد المقتربات العلمية التي تنظر إلى هذا القانون وهذا المقترب 

دية الذي يبحث عن المردو   La Science Administratifيتجلى في مقرب علم اإلدارة 

 واإلنتاجية في العمل اإلداري ويهتم بدراسة السلوك اإلنساني داخل المنظمات  اإلدارية.

وبناء عليه فدراسة المفهوم المتطور لدراسة القانون اإلداري يفرض علينا أن دراسته من 

خالل ارتباطه بعلم اإلدارة. ومن جهة أخرى التطرق لمختلف مواضيع التي يدرسها القانون 

 اإلداري.

 الفرع األول: االرتباط بين القانون اإلداري واإلدارة

لقد سبق أن أوضحنا العالقة التي تربط بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة باعتبار أن كل 

منهما يكمل اآلخر. فإذا كان القانون اإلداري يؤطر عمل اإلدارة بصفة عامة، فإن علم اإلدارة 
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 مردوديتها أي البحث فيما ينبغي أن تكون عليه اإلدارة. يهتم بمدى فعالية اإلدارة والرفع من

فالقانون اإلداري يجعل عمل اإلدارة مؤطرا باحترام مبدأ الشرعية بحيث ينبغي على األعمال 

اإلدارية أن ال تخرج عن هذا المبدأ تكريسا لدولة القانون. في حين أن علم اإلدارة يتميز بالطابع 

طور الحاصل في عمل اإلدارة ويستلهم إيجاد الحلول لمختلف التقني والفني فهو يواكب الت

اإلشكاالت التي تعيق سير العمل اإلداري فعلم اإلدارة يهتم ببعض المواضيع التي يبقى لها أثر 

كبير على إنتاجية ومردودية اإلدارة كالبحث في إشكالية االتصال والتواصل داخل اإلدارة. 

ة الشفافية داخل اإلدارة العمومية وكذلك إشكالية التحفيز وتحسين بنيات االستقبال، وإشكالي

 وغيرها من المواضيع التي قد تعطي دفعة قوية لتفعيل العمل اإلداري.

 الفرع الثاني: المواضيع التي يدرسها القانون اإلداري

اعتبارا للخصوصيات التي تميز القانون اإلداري كقانون مستقل عن مختلف فروع 

اله بدأ يتسع بإدخال التقنيات الحديثة في اإلدارة كاستعمال المعلوميات وأيضا القانون، فإن مج

 االهتمام ببعض اإلشكاالت الحديثة كظاهر التلوث  وتهيئة المجال.

باإلضافة إلى ذلك فالقانون اإلداري يهتم بنشاط اإلدارة في مختلف مظاهره وينظم 

 .وفر عليها قصد تحقيق الصالح العامتت والمادية والبشرية التياإلمكانيات القانونية 

ومن أجل احترام الشرعية عند مباشرة اإلدارة نشاطها اإلداري، فالقانون اإلداري يفرض 

 رقابة على العمل اإلداري، هذه الرقابة التي تتنوع إلى رقابة إدارية وأخرى قضائية.

 


