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مادة النظرية العامة للقانون الدستوري

 السداس الثاني 

Groupe Fالمجموعة و 

 األستاذ جالل الغازي 

 مصادر وخصائص القانون الدستوري

 الدستوري القانون مصادر المبحث األول:

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

 ويتجلى رسمي مصدر :أساسيين مصدرين إلى الدستوري القانون مصادر وتنقسم .اإللزامية

 هذه أهمية وتختلف .والقضاء الفقه في يتجلى تفسيري ومصدر والعرف، التشريع في

 ظروف اختالف حسب وذلك آلخر، وقت من تختلف قد كما ألخرى، دولة من المصادر

 فقط الرسمية المصادر دراسة على الصدد هذا في نحن وسنقتصر .حدة على بلد كل وأحوال

 :التالي الشكل على وذلك

  األول: التشريعالمطلب 

 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

 القانونية القواعد أسمى الشرعية لمبدأ طبقا تمثل التي الدستوري القانون لقواعد األول المصدر
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 الدساتير ذات الدول في أهميتها تتزايد كبيرة مكانة يحتل أصبح التشريع أن كما .الدولة في

 .المتحدة كالمملكة العرفية الدساتير ذات الدول في حتى وأيضا المكتوبة،

 فالمطلب الثاني: العر

 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

 .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

 تتوفر أن البد الملزمة، القانونية الصفة الدستورية العرفية القواعد والكتساب قانوني إلزام لها

 : وهما أساسيين ركنين على

 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

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

 يترتب 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

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

 األنواع لهذه القانونية القيمة بخصوص الفقهاء اختلف وقد .المعدل والعرف المكمل، والعرف

 فقد المكمل، والعرف المفسر العرف أما المعدل، بالعرف يتعلق فيها وخاصة العرف من

 وبالتالي المكتوبة، الدستورية النصوص ومرتبة مكانة نفس في جعلهما إلى الفقه أغلبية ذهبت

 .القانونية قيمتها بنفس يتمعتان فهما

 صائص القانون الدستوريخ المبحث الثاني:

كانت الدستورية، يعتبر أساسيا التذكير بأن المؤلفات والكتب القديمة نسبيا في مجال الدراسات 

ثال على ذلك كتاب موريس هوريو )المسمى الوجيز متحمل اسم القانون الدستوري فقط وك

بينما الكتب  Precis de droit constitutionnel1929 (1929في القانون الدستوري 

والمؤلفات الحديثة نجدها في الغالب االعم تحت عنوان "القانون الدستوري والمؤسسات 

وهذا  A.hauriou et G.Burdeauوجورج بوردو  أندري هوريو، السياسية مثال مؤلفي:

الشكلي فقط، معناه أنه لمدة طويلة كان القانون الدستوري يدرس ال سيما في فرنسا من الناحية 

أن أي  الفرنسي. وواضحوع الدراسة كان هو الدساتير وبكيفية خاصة الدستور ضأن مو أي

فالدساتير ال سيما  دستور انما هو وثيقة تعمل على تنظيم سير المؤسسات السياسية لدولة ما.

 ي الدول الغربية ال تعدو أن تكون سوى مجموعة االعمال المحددة والمنظمة لطرق وف

ولما كان مستحيال أن تتولى وثيقة الدستور  اسي معين،يالتي وفقها يسير نظام س إلجراءات

بالشرح جميع الحيثيات التي يعمل وفقها النظام السياسي كان من الالزم الرجوع الى الحياة 

ة والواقعية ،ولعل خير مثال على ذلك مكانة وموقع ووضعية االحزاب السياسية العملي

أكتوبر 4داخل نظام معين .في هذا السياق يمكن االستشهاد بالدستور الفرنسي ل السياسية،
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اذ ينص في فصله الرابع على أن االحزاب ،والتكتالت السياسية ،تساهم في تنظيم 1958

بحرية وهي ملزمة باحترام مبتدئ السيادة في المجال وتمثيل المواطنين وأنها تمارس نشاطها 

"اال أن أهميتها تتعدى هذا االطار لتشكل جزءا ال يتجزأ من المؤسسات السياسية  اسييالس

 العملية ال يمكن أن يعطي تصورا شامال عن القانون الدستوري

ر فرنسا الفقرة االولى من دستو ويعكس بشكل أكثر وضوحا هذه المسائل الفصل العشرون،

الذي ينص "تحدد وتوجه الحكومة سياسة االمة "ويعلم الجميع أن تلك السياسة  1958لسنة 

 انما الذي يحددها ويوجهها هو رئيس الجمهورية وليس الحكومة وعلى رأسها الوزير االول.

لكل هذه االسباب نجد الكتب والمؤلفات الحديثة تضيف كلمتي المؤسسات السياسية للقانون 

 ات السياسية يبقى بدون معنى.سمجردا من طريقة عمل وسير المؤس ري، فالدستورالدستو

 القواعد الدستورية قواعد ذات صبغة قانونية  :االولطلب الم

فهي قاعدة  تختلف القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد االجتماعية بثالث مميزات أساسية

بجزاء توقعه السلطة العامة على  ومقترنةالمجتمع، تنظم يلوك االفراد في  عامة، ومجردة

 المخالف.

"الذي يعاقب به من خالف القاعدة القانونية يعتبر من أهم  وهذه الصفة االخيرة "الجزاء

الشيء الذي كان سببا مباشرا في الجدال حول اعتبار القانون، الخصائص المتميزة لقواعد 

 القاعدة الدستورية قاعدة قانونية من عدمه.

د الدستور تورد قيودا على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض الطاعة فقواع 

فهي خصم  مما يضع السلطة في موقع المطالب بتوقيع الجزاء على نفسها،االفراد، على 

 .وحكم في نفس الوقت

اعد فأنكر بعض الفقهاء الطبيعة القانونية للقوالدستورية، لذلك عم الشك حول قانونية القاعدة 

ينقصها الجزاء مما يصبح معه ممكنا القول أن ال تعدو أن تكون قواعد  الدستورية، ألنه

 أخالقية تحميها مجرد جزاءات أدبية ومعنوية.
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عد قانونية يسري عليها ما واأن قواعد الدستور هي ق والواقع وهذا هو رأي أغلب الفقه،

ان لم يتخذ صبغة االكراه المادي  ءالقانون. والجزايسري من اثار قانونية على باقي فروع 

يتخذ صبغة  الشغل، قدتقوم السلطة العامة بتوقيعه في القانون الجنائي مثال او في قانون  الذي

في القانون الدستوري ضد مخالفة القاعدة  contre coup socialرد الفعل االجتماعي 

 القانونية التي هي نتائج اجتماعي في االساس  

االحتجاجات،  الشعبي، وفيوبذلك يتمثل الجزاء في القانون الدستوري في الضغط 

والمظاهرات العامة التي يمارسها المواطنون لحماية  المدني، واالضطرابات، والعصيان

 النظام.نظامهم االساسي بمجرد خروج السلطات العامة على أحكام ذلك 

تصرف السلطات العامة يمكن  لقوانين، فاناوفي الدول التي تعرف رقابة حقيقية لدستورية 

 الطعن فيه بالبطالن أو بعدم السريان والنفاذ لمخالفته للدستور.

ذو طابع خاص تمليه العالقات والمبادئ  وهذا نوع من الجزاء ضد مخالفة قواعد الدستور،

 السياسية.العامة المستوحاة من واقع الحياة 

 يمقراطية دهو أسمى قوانين الدولة ال الثاني: الدستور طلبالم

نسبة لباقي الأن يحتل الدستور مكان الصدارة ب يقصد بمبدأ سمو القانون الدستوري

على جميع السلطات الحاكمة  الدولة، ويتعينالقوانين المنظمة للعالقات االجتماعية داخل 

 وضعها.التصرف في اطاره والتزام الحدود التي واحترامه 

وهذا المبدأ ال يعرف طريقه الى التطبيق اال الدول الديمقراطية التي تعترف بوجود 

ترفض االستبداد والعنف ويتضمن مبدأ سمو الدستور التسليم بمبدأ  والدستور، والتيالقانون 

الدستور تأتي في المرتبة االولى وتعلو  للقانون. فقواعداخر هو مبدأ الشرعية وخضوع الدولة 

هي معايير الدولة القانونية ووفقها  الدولة، وتلكما عداها من قواعد قانونية في بذلك على 

 الدستور. وفييلتزم الحكام بممارسة سلطاتهم في النطاق المحدود والمرسوم لهم بموجب 

 القانون . ألوامرجميع الحاالت يقتضي االمر خضوع الحاكمين والمحكومين على حد سواء 
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ويفترض مبدأ الشرعية أيضا أن يتقيد كل تشريع بالتشريع االعلى منه درجة فالتشريع 

االساسي. التنظيمية ملزمة باحترام التشريع  الدستور، والقوانينالعادي ال يمكنه مخالفة أحكام 

 .الدولة القانونية مقيد بتدرج التشريعات بان يحترم االدنى االكثر درجة منه فنظام

الدستور  الشكل. فسموحيث الموضوع ومن حيث  االزدواجية، منور تتسم بصفة وسيادة الدست

ميزة  ومحتواها، وهيالموضوعي يجد سندا له بالرجوع الى موضوع القواعد الدستورية 

 تنفرد بها جميع أنواع الدساتير المكتوبة منها والعرفية.

تي يتم بها وضع اما السمو الشكلي فانه يجد مرجعيته في الطريقة واالجراءات ال

فهذا السمو ال يتحقق اال في الدساتير المكتوبة وهي مسألة  الدستورية، وبذلكوتعديل القواعد 

فنظام الحكم مستمد من قواعد غير مكتوبة تنتفي  .عرفيةالتحقيقها غير وارد في الدساتير  أمر

قد تعدل أو تلغي وتعديلها فالسلطة التشريعية  بإصدارهافيها صبغة الشكل والمسطرة الخاصة 

قواعد الدستور النعدام الضمانات الكافية في مواجهتها مما يقضي على مضمون مبدأ سمو 

 الدستور من الناحية الشكلية في هذه الدول.

حسب نظامها  ألخرىوعليه فالسمو الشكلي للدستور نسبي ويختلف من دولة 

عقدة كلما كان الدستور أكثر الدستوري فكلما كانت اجراءات وضع الدستور وتعديله صعبة وم

ويتحقق ذلك أساسا في الدول  احتراما في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني داخل الدولة،

الدستور عن طريق الرقابة على  ألحكامالمتبنية لنظام الرقابة على احترام السلطات المختلفة 

 .دستورية القوانين 

 الموضوعي للدستور  الثالث: السمو طلبالم

معناه انفراد الدستور بالمرتبة العليا دون غيره من القواعد القانونية بالرجوع الى طبيعة 

قواعده ومضمونها فالقواعد الدستورية هي المحددة للتوجيهات العامة التي يقوم عليها النظام 

ام السياسي للدولة فعدم االعتراف لهذه القواعد بالمكانة العليا أو مخالفتها معناه انهيار نظ

 الدولة.
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ونظامها  بكونه االساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة، مضامينه، تأكيدوالدستور بالرجوع الى 

لكافة الهيئات والسلطات العمومية التي أنشأها وللسمو الموضوعي للدستور  القانوني، الملزم

 على باقي قواعد القانون وجهان.

في الدولة والفلسفة السياسية  أن الدستور هو الذي يحدد فكرة القانون الرسمية -1

االقتصادية واالجتماعية التي يجب أن تعمل وفقها جميع أوجه النشاط الحكومي 

والفردي على حد سواء وينتج عن ذلك بطالن االجراءات واالنشطة التي ال تتفق مع 

 الدستور.االتجاهات والرؤى التي حددها 

لها حق التصرف باسم الدولة ك  أن الدستور هو الذي يعين االشخاص والسلطات التي -2

فالدستور هو الذي يحدد الطرق الشرعية لتولي السلطة، ووسائل وحدود  وتمثيلها.

ممارستها ،والحاكم ال يمارس امتيازا شخصيا وانما اختصاصات ووظائف حدد 

 اطارها العام الدستور.

 ويترتب على السمو الموضوعي للدستور نتيجتين:

عدم امكانية السلطات مخالفة قواعد الدستور، فكل مخالفة تفقد الدستور أسسه الشرعية  -1

 وتكون تلك التصرفات مجردة من كل قيمة قانونية .

 للدولة. وعليهاعتبار الدستور مصدر جميع السلطات الحاكمة أي القانون االساسي  -2

اشرون حقوقا ذاتية على سبيل المثال ،يمنع كل تفويض لالختصاصات ان الحكام ال يب

وانما هم مجرد مكلفون بممارسة مهام محددة على أنه في جميع الحاالت فان هاتين 

النتيجتين المترتبتين على سمو الدستور موضوعيا ال تكون لهما اثار عملية اال في ظل 

 يصدر من قوانين مخالفة لمقتضياته. تنظيم الرقابة على الدستور ،من أجل ابطال كل ما

 السمو الشكلي للدستور  الرابع: طلبالم

ان خاصية السمو الشكلي للدستور ال يمكن الحديث عنها اال عندما يتطلب تعديل أو الغاء 

الدستور مساطير واجراءات وأشكال تختلف عن تلك التي يعتد بها لتعديل والغاء القوانين 

ال يجوز تعديلها بقانون  ويسمى هذا النوع من الدساتير بالدساتير الجامدة ،أي التي العادية.

عادي أو بالطريقة التشريعية العادية ،عكس الدساتير المرنة التي يمكن تعديلها بقانون عادي 
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أن السمو الموضوعي للدستور الذي رأيناه  أو بالطريقة التشريعية العادية .وجدير بالذكر هنا،

سمو الشكلي .أيضا من الالزم سابقا يفقد جدواه من الناحية القانونية ما لم يصاحبه تقرير ال

االشارة في هذا السياق ،أن التفرقة بين القوانين الدستورية والقوانين العادية تفقد قيمتها 

في تلك الحالة تصبح  ألنهالقانونية في القانون الوضعي اذا كان الدستور مرنا غير جامد ،

ة والتي يمكن فالقواعد الدستورية في متناول السلطة التشريعية التي تملك تجاهها السلطة المكل

 لها أن تتصرف فيها بنفس الطرق التي تعدل وتلغى بها القوانين العادية .

مود الواقع السياسي للدول يشهد أن ج نسبيا. ولكنيكون  مطلقا، وقدوجمود الدستور قد يكون 

لكون أن واضعي الدستور مهما قصدوا عدم  نسبيا. اعتباراالدساتير ال يمكن أن يكون اال 

امكانية تعديله خالل مدة زمنية معينة فانهم لن يوفقوا في منع تطور قواعد الدستور المرتبطة 

 بتطور الحياة السياسية للدول.

للدول، ولما كان تحقيق الجمود المطلق للدستور مسألة مستحيلة في الواقع السياسي اليومي 

الذي يراد به النسبية  ادة االمة،يغير ذي جدوى من الناحية القانونية لتعارضه مع مبدأ س فانه

وفي  من ممارسة سلطتها في تعديل دستورها، السيادةفي االشياء حتى تتمكن االمة صاحبة 

 الى استحالة الجمود. باإلضافةضروريا يستنتج من كل ما سبق أنه  ه كلما رأت ذلك.الغائ

لقد ثار  مرفوض من الوجهة السياسية والقانونية. العملية، فهوالمطلق للدساتير من الناحية 

عديل الدستور خالل فترة زمنية الخالف حول المقتضيات التي تتضمنها بعض الدساتير كمنع ت

هي القيمة القانونية لمثل  مطلقة. فمانصوص الدستور بكيفية  تعديل بعض او حضر نة،يمع

 . ؟المقتضيات تلك

حكم جديدة تختلف عن التي كانت قبلها الى  ألنظمةفي أغلب االحيان تعمد الدساتير المقيمة 

حظر تعديله خالل مدة زمنية معينة ليكتسب الدستور الجديد قدرا من االحترام وليستقر في 

ير الى منع بكيفية وتذهب بعض الدسات المجتمع مع زوال التيارات المعارضة تدريجيا. ضمير

 13من دستور 106مطلقة مراجعة بعض مقتضياتها ومن أمثلة ذلك ما نص عليه الفصل 

من الدستور المغربي لسنة 101،الفصل 1992شتنبر 9من دستور100, والفصل 1996شتنبر 

حينما أكدت جميعها  1970من دستور100فصل ،وال1962من دستور  108الفصل 1972
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"أن النظام الملكي للدولة ،وكذلك النصوص المتعلقة بالدين االسالمي ،ال يمكن أن تتناولها 

 .المراجعة"

على  175وسع من المجاالت الممنوع مراجعتها، حيث نص الفصل  2011اال أن دستور 

ين االسالمي، وبالنظام الملكي للدولة "ال يمكن أن تتناول المراجعة االحكام المتعلقة بالد

,وباالختيار الديمقراطي لألمة ,وبالمكتسبات في المجال الحريات والحقوق األساسية 

 المنصوص عليها في هذا الدستور" 

واذا كان الفقه قد اختلف في مدى مشروعية النصوص التي تمنع تعديله كليا ،يبقى أن الضمانة 

و الدستور هي مدى تمسك االمة بأحكامه ودفاعه عنها وحرصها االساسية التي تكفل بقاء وسم

)الجمهورية الثالثة  1875على استمراريتها ،وخير دليل على ذلك الدستور الفرنسي لسنة 

نتيجة احتالل االلمان لفرنسا رغم ما كانت 1940)الذي بقي معموال بمقتضياته حتى سنة 

له أو بعضه في أي وقت .فواقع الحياة تتيحه مصوص هذا الدستور من امكانية تعديله ك

تبقى الحكم االخير في مثل  فاألمة. السياسية ال يمكن صياغته وفق مشيئة واضعي الدساتير

عم االغلبية أصبحت متجاوزة .أما فيما يخص مسطرة طهذه االمور فكلما فقدت الدساتير 

لتي تملك الصالحية وشروط تعديل الدساتير ،فقد اختلفت الحلول في شأن تحديد الجهات ا

باقتراح التعديل ،فهناك دول تسند هذه المهمة للسلطة التشريعية ،ومنها من يعطي الحق للسلطة 

التنفيذية ،وقد يقف الدستور موقفا وسطا فيجعل هذا الحق من اختصاص رئيس الجهاز التنفيذي 

 خيرتين .والسلطة التشريعية في ان واحد وقد تساهم االمة في ذلك مع السلطتين اال

 


