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إن الغرض األساسً من تناول المعالجة النموذجٌة لبعض المواضٌع التً سبق أن طرحت فً امتحانات 

سابقة هو تثبٌت المعرة النظرٌة للقانون، ذلك أن دارس القانون قد ال ٌدرك تلقائٌا من خالل المحاضرات 

ع معٌن بحثا عن حكم والمذكرات والمراجع الفقهٌة أهمٌة اختالف األسئلة )الفروض( فً شأن موضو

القانون الذي قد ٌختلف باختالف الفروض. وأٌضا مساعدة الطالب فً التعامل مع االختبارات وذلك 

بإعطائه بعض المعلومات عن االمتحان قبل موعد أدائه بوقت كاف حتى ٌكون أكثر قدرة للتغلب على 

نمط األسئلة التً قد ٌتضمنها  القلق المالزم له وتحقٌق النجاح. إن من شأن هذه المعلومات تحدٌد

االمتحان، لٌهًء الطالب نسه لإلجابة عن األسئلة األكثر صعوبة وتعقٌدا وٌحاول بدل الجهد من أجل 

اإلجابة عنها. إن من شأن ذلك أن ٌساعده فً تعلم كٌفٌة تحلٌل األسئلة واإلجابة عنها، والشك بأنه ال بد 

 س فً األسئلة المطروحة فً االمتحانات.من أن ٌكون هناك شًء من الغموض وااللتبا

 فهم السؤال:

ٌعد فهم واستٌعاب السؤال/الموضوع الخطوة األولى فً عمل الطالب أثناء االمتحان، إذ ٌتوقف الطالب 

عند الموضوع أو الموضوعٌن عند االختبار، لفهم صٌغة السؤال، وخباٌاه حتى ٌتجلى له المقصود منه، 

الكلمات المفاتٌح. فٌقوم الطالب باستحضار األفكار والمعلومات المتعلقة وذلك من خالل الوقوف عند 

بإشكالٌة السؤال على ضوء ما تلقاه من معلومات متعلقة بالموضوع خالل الدروس النظرٌة والتطبٌقٌة 

 والقراءات الموازٌة التً ٌعطٌها له أساتذته.

قة التً تصاغ وفقها المحاضرة )الدرس إن اإلجابة عن السؤال/ الموضوع تصاغ بطرٌقة مغاٌرة للطرٌ

النظري(، وٌحاول الطالب ترتٌب األفكار والمعلومات على ضوء مخطط ٌحتوي على مباحث أو فقرات 

بشكل تدرجً. وننصح باستبعاد التسرع فً قراءة السؤال ألنه ٌؤدي إلى أن تكون اإلجابة غٌر دقٌقة، أي 

موضوع، أو إدراج جزء ال صلة له بالموضوع. إن إلى الخروج عن الموضوع، أو إغفال جزء من ال

 الفهم الجٌد للسؤال ٌساعد الطالب على حصر وضبط المعلومات المتعلقة بالموضوع.

 وضع التصمٌم:

ٌعتبر التصمٌم / المخطط ضرورٌا بالنسبة لجمٌع المواضٌع، ٌعطً من خالله الطالب صورة عن 

بر الطالب تعبٌرا واضحا ومترابطا عما ٌنوي قوله أو السؤال/الموضوع الذي هو بصدد كتابته. ولكً ٌع

كتاباته ال بد من وضع تصمٌم مسبق له. المالحظ أنه ال ٌوجد هناك تصمٌم نموذجً ٌصلح لجمٌع 

المواضٌع، بل هناك صورة تقرٌبٌة ٌمكن االسترشاد بها، وهً تقسٌم الموضوع إلى مبحثٌن أو فقرتٌن 

منطقً. والتصامٌم تتغٌر بتغٌر المواضٌع المطروحة، وهً تصاغ مترابطتٌن فٌما بٌنهما وفق تسلسل 

انطالقا من المعلومات المتوفرة: المحاضرات، الدروس التوجٌهٌة، والبد أن ٌستنتج من اإلشكالٌة التً 

ٌطرحها السؤال/الموضوع. أما مواضٌع المقارنة بٌن بٌن مؤسستٌن، فٌتعٌن على الطالب استبعاد 

طابعا استعراضٌا ال المقارنة، كأن ٌتضمن العرض فً المبحث األول المؤسسة التصمٌم الذي ٌكتسً 

 المواضٌع المقترحة فً مادة النظرٌة العامة للقانون الدستوريمعالجة منهجٌة  :األولى الحصة

 



  
األولى، وفً المبحث الثانً المؤسسة الثانٌة، ثم تجري المقارنة بٌنهما. إنه تصمٌم سًء ألنه سٌوقع 

الطالب فً التكرار، لذلك ٌقضً األمر وضع تصمٌم ٌرتكز إلى أفكار ٌفرضها السؤال، والذي ٌمكن من 

 ارنة فً نفس الوقت بٌن المؤسستٌن:المق

 مثال: قارن بٌن المجلس الدستوري الفرنسً والمجلس الدستوري المغربً؟

تتم المقارنة بٌنهما: من خالل التشكٌل: تشكٌل المجلس الدستوري الفرنسً والمجلس الدستوري المغربً، 

الدستوري المغربً، ثم من خالل االختصاصات: اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسً والمجلس 

وبذلك ٌكون التصمٌم هو أن ٌضع الطالب مجموعتٌن: فصلٌن أو مبحثٌن، أو ثالثة مجموعات: فصول 

أو مباحث من األفكار األساسٌة والثانوٌة المرتبطة بالموضوع، تجمع، تمأل، وترتب بشكل متجانس، 

ٌبنً على أفكار وثٌقة الصلة  وتدرس بطرٌقة تبٌن أنه قد تمكن من السٌطرة على موضوع الدراسة. فهو

بالموضوع. وٌعتمد تقسٌمات داخلٌة: فقرات، تكون مترابطة فٌما بٌنها وفق تسلسل منطقً، مع ضرورة 

مراعاة التوازن بٌن الفقرات كما وكٌفا، بحٌث تفسر الفكرة التً ٌتمحور حولها الموضوع. لذلك ٌتعٌن 

ب من الناحٌة المنهجٌة بتقدٌم أفكاره بالوضوح والدقة إعطاء التصمٌم االهتمام الالزم، فهو ٌلزم الطال

وتجنب التكرار وتسلٌط الضوء على الجوانب األساسٌة من الموضوع/السؤال، لكن مع مراعاة أن ٌترك 

 التصمٌم دورا أساسٌا للمقدمة والخاتمة.

حدد مدته فً وسنتناول مختلف الخطوات الالزم اتباعها فً تحلٌل الموضوع أثناء االمتحان، والذي ت

 ساعتٌن أو ساعة ونصف بالنسبة لكل مادة قانونٌة من مواد االمتحان وهً كما ٌلً:

 أوال: المقدمة

تعتبر المقدمة من األهمٌة بمكان، وٌنبغً أن تكون بسٌطة ومباشرة، وتبدأ بالتعرٌف بالموضوع/السؤال 

ا عناٌة خاصة. بحٌث تعمل على ووضعه فً إطاره العام. فهً أول ما ٌحظى باهتمام المصحح، إذ ٌولٌه

التقدٌم لموضوع السؤال فقط، وال ألي سؤال. بناء على ذلك ٌتعٌن استبعاد المقدمات التً ٌعتقد الطالب 

أنها تصلح لتقدٌم أي موضوع ٌتعلق بفصل من فصول المقرر، مثال: إذا كان السؤال ٌتعلق بمراجعة 

فً اإلجابة بمقدمة تتناول تعرٌف الدستور )المادي الدستور، فإن األمر ٌحتاج إلى أن ٌنطلق الطالب 

والشكلً(، والتعرٌف بالمراجعة  )التعدٌل(، مع مراعاة عدم طغٌان المقدمة على العرض )صلب 

 الموضوع(، وٌستحسن أن تكون المقدمة مركزة ومستوفٌة لجمٌع عناصر الموضوع/السؤال.

ابة المطلقة لقراءة الموضوع باهتمام، وتسهل علٌه إن المقدمة المركزة تمكن األستاذ/المصحح من االستج

عملٌة متابعة اإلجابة عن السؤال/الموضوع فً الكلٌات والجزئٌات. وهً أٌضا تقتضً إبراز أهمٌة 

الموضوع من الناحٌة النظرٌة والعملٌة، مع صٌاغة اإلشكالٌة. وعرض العناصر األساسٌة لتحلٌل 

تاذ ماهو مكتوب ٌتعٌن على الطالب/الممتحن وضع تصمٌم الموضوع، أي التصمٌم. فلكً ٌفهم األس

 اإلجابة لكً ٌعبر بوضوح عن ما ٌرغب فً كتابته، وعن تقٌده بالتصمٌم.

 ثانٌا: صلب الموضوع



  
ضمن صلب الموضوع/ العرض ٌتناول الطالب بالتفصٌل والتحلٌل مختلف جوانب الموضوع/ السؤال. 

رحها الموضوع وفق التصمٌم الذي أعلن عنه فً نهاٌة موضحا أفكاره، ومحلال لإلشكالٌة التً ٌط

المقدمة، والذي ٌكون باألساس ثنائٌا: قسمٌن، أو مبحثٌن، أو فقرتٌن، إال فً الحاالت التً تفرض تقسٌما 

ثالثٌا. وذلك وفق ما تتطلبه طبٌعة السؤال المطروح، مع مراعاة التناسق واالنسجام والتوازن بٌن األقسام 

بٌن جمٌع أجزاء العرض وباإلشكالٌة المطروحة. كما ٌتعٌن التركٌز على األفكار  وأٌضا الترابط

األساسٌة، وبالضبط الترابط  واالنتقال ما بٌنها وبٌن األفكار الثانوٌة. وأن ٌتم االنتقال بٌن أجزاء المخطط 

 بطرٌقة منطقٌة إلى أن ٌنتهً الطالب من كتابة اإلجابة عن الموضوع/ السؤال.

أنه من خالل القٌام بعملٌات التصحٌح ٌبدو أن غالبٌة طالب السنة األولى ٌتجاهلون أهمٌة المالحظ 

المخطط، فهو ضروري ٌساعد الطالب على عملٌة حصر موضوع السؤال، مما ٌسهل على الطالب / 

تحانات. الممتحن عملٌة استٌعاب الموضوع أثناء القراءة، والقٌام بكتابته أثناء اإلجابة فً الفروض أو االم

وهو ٌجنب الطالب عٌب الوقوع فً أخطاء ثالثة عند اإلجابة: الخروج عن الموضوع، إغفال جزء من 

الموضوع، أو إدراج جزء ال صلة له بالموضوع. هً عٌوب شائعة بالنسبة للطلبة المبتدئٌن، بالدراسة 

القراءة لٌسهل على فً الجامعة، وال ٌمكن التغلب علٌها إال عن طرٌق اعتماد وضع المخطط أثناء 

الطالب عملٌة ضبط وتحصٌل األفكار، وٌساعد أٌضا فً عملٌة ضبط اإلجابة بشكل صحٌح عند 

التحرٌر. وهو ٌكشف الفكرة األساسٌة للموضوع واألفكار الثانوٌة والعالقات القائمة بٌنهما من جهة وبٌن 

الثانوٌة ذاتها من جهة أخرى. فالشكل  األفكار الثانوٌة والعالقات القائمة بٌنهما من جهة وبٌن األفكار

 الذي ٌتخذه الموضوع بمظاهره المتعددة ووسائله المتنوعة ٌهذي مباشرة إلى المضمون وٌكشف عنه.

 ثالثا: الخاتمة

تعتبر الخاتمة آخر مرحلة فً معالجة الموضوع، فهً آخر ما ٌقرأه المصحح، ٌتعٌن أن تتصف بالتماسك 

ٌل فً صلب اإلجابة، أي أن ال تكون تلخٌصا لألفكار الواردة فً صلب والوضوح، وأن ال تتضمن ما ق

الموضوع بل تتضمن النتائج المستخلصة دون غلو لما سبقت مناقشته وتحلٌله فً صلب الموضوع ) 

 العرض(.

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 : تكلم عن مراجعة الدستور1مثال تطبٌقً 

 اإلجابة:

رفً أو المدون، تشكل إحدى االهتمامات الرئٌسٌة للقانون إن فكرة الدستور بالمعنى الحدٌث، الع مقدمة:

الدستوري، وقد عرفت تطورا فً مفهومها نتٌجة بلورة عدة دساتٌر عرفٌة ومدونة. ومن البدٌهً أن 

وثٌقة الدستور، خصوصا المدون منه، لم ٌوضع لٌبقى على مدى األزل وال ٌلحقه تعدٌل، بل المعروف 

القانونٌة هو انعكاس لموازٌن القوى االجتماعٌة والسٌاسٌة لمجتمع ما فً أن الدستور، كباقً القواعد 

زمان معٌن ومكان محدد، ومادامت موازٌن القوى تتغٌر فال ٌمكن للدستور أن ٌظل جامدا دون تطور 

: لٌعاد تنظٌم السلطة على أسس مساٌرة لتطور قوى جورج فٌدلوإال قضت علٌه الثورة، وٌقول 

 لتكٌف مع التطور ال ٌقتضً تغٌٌر الدستور بكامله، بل فقط بعض الفصول واألحكام.المجتمع، غٌر أن ا

إال أن اإلشكالٌات التً تطرح: هً هل ٌمكن تعدٌل الدستور؟ وهل كل فصول الدستور قابلة للتعدٌل، 

وفً أي وقت؟ هل هناك حدود للتعدٌل والمراجعة؟ وهل ٌمكن للتعدٌالت أن تغٌر طبٌعة النظام 

 ؟السٌاسً

 صلب الموضوع: العرض

 الفقرة األولى: الدساتٌر الجامدة والدساتٌر المرنة

 المطلوب: التعرٌف بالدساتٌر الجامدة والدساتٌر المرنة

 أوال: الدساتٌر الجامدة

 المطلوب: التعرٌف بالدساتٌر الجامدة، أنواع الجمود، إعطاء أمثلة.

 ثانٌا: الدساتٌر المرنة

 ر المرنة، إعطاء أمثلة.المطلوب: التعرٌف بالدساتٌ

 الفقرة الثانٌة: سلطة اقتراح التعدٌل أو المراجعة.

 المطلوب: التعرٌف بالمراجعة أو التعدٌل

 أوال: حق اقتراح المراجعة أو التعدٌل

 المطلوب: بٌان األجهزة التً لها صالحٌة اقتراح مراجعة الدستور، مع إعطاء أمثلة

 عةثانٌا: من ٌبث فً التعدٌل أو المراج

 مادة فً سابقة امتحانات فً المطروحة( األسئلة) المواضٌع  نماذج بعض الحصة الثانٌة: 

 الدستوري القانون

 



  
 المطلوب: بٌان األجهزة التً لها حق البث فً التعدٌل أو المراجعة، مع إعطاء أمثلة.

 ثالثا: المصادقة النهائٌة على المراجعة

 المطلوب: بٌان الجهاز الذي له حق المصادقة النهائٌة على مراجعة الدستور، مع إعطاء أمثلة.

 خاتمة

انٌن طرٌقتان: الرقابة السٌاسٌة والرقابة القضائٌة. حلل : تتخذ الرقابة على دستورٌة القو2مثال تطبٌقً 

 أسلوب الرقابة بواسطة هٌئة قضائٌة.

 اإلجابة:

 مقدمة:

ٌعد الدستور أسمى قانون للدولة، فهو المصدر واألصل بالنسبة لكل القوانٌن المعمول بها فٌها، هً تابعة 

الدستور وتجسٌد لمبدأ تدرج القوانٌن.  له شكال ومضمونا. ومراقبة دستورٌة القوانٌن هً تأكٌد لسمو

 وهً عنوان لدولة القانون وتعبٌر عنها.

ٌقصد بمبدأ مراقبة دستورٌة القوانٌن : "التأكد من مدى مطابقة القوانٌن لروح الدستور وأحكامه". فهو 

ه العامة. ٌعنً: "بأن تكون األعمال القانونٌة األدنى درجة من الدستور مساٌرة له ومالئمة لفلسفته وأسس

وإذا تم التأكد من مخالفتها له، ٌحكم علٌها بعدم الدستورٌة". ولما كانت الرقابة الدستورٌة إحدى وسائل 

ضمان احترام تطبٌق الدستور شكال ومضمونا، فإنه ال بد من تحدٌد الجهاز المكلف بهذه المهمة: تشكٌله 

ن الرقابة الدستورٌة إلى رقابة سٌاسٌة واختصاصاته وتحدٌد مسطرة عمله. عادة ما ٌقسم رجال القانو

 )بواسطة جهاز سٌاسً( ورقابة قضائٌة )بواسطة جهاز قضائً(.

إن الرقابة القضائٌة: "تلك التً تتوالها هٌئة قضائٌة، بحٌث ال تقتصر وظٌفتها على النظر فً مدى 

لقد أفرزت الدول األخذة . و1مطابقة القرارات اإلدارٌة للقانون، بل أٌضا مدى مطابقة القانون للدستور"

بهذا النوع من الرقابة أسلوبٌن ٌختلفان من حٌث األثر، هما الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدعوى، 

والرقابة القضائٌة عن طرٌق الدفع، وٌشكل هذان األسلوبان محور اإلجابة عن السؤال، والتً ستكون فً 

 فقرتٌن:

 ة اإللغاء(الفقرة األولى: الرقابة عن طرٌق الدعوى )رقاب

 الفقرة الثانٌة: الرقابة عن طرٌق الدفع )رقابة االمتناع(

 الفقرة األولى: الرقابة عن طرٌق الدعوى )رقابة اإللغاء(

هذا األسلوب بمقتضاه ٌسمح الدستور للشخص الذي ٌعتبر بأن القانون المراد تطبٌقه فً حقه مخالف 

غائه بحجة عدم مطابقته للدستور، بدون انتظار للدستور، بأن ٌتقدم إلى المحاكم المختصة بدعوى إل



  
تطبٌقه. فالدعوى ٌطالب فٌها بإصدار حكم ٌقضً بعدم دستورٌة ذلك القانون موضوع النزاع. وإذا ما 

صدر الحكم بعدم دستورٌة القانون موضوع الدعوى، ٌلغى تطبٌقه. والحكم ال ٌهم المدعً وحده، بل 

 ٌستفٌد منه جمٌع المواطنٌن.

 ى ذلك تتسم المراقبة القضائٌة عن طرٌق الدعوى بالخصائص التالٌة:وبناء عل

إن الرقابة عن طرٌق الدعوى ) اإللغاء( ال ٌمكن أن تكون إال بناء على نص، أي إذا أقر الدستور ذلك، 

 وإقرار الدستور ٌقتضً إنشاء هٌئة خاصة: محكمة دستورٌة أو مجلس دستوري.

وى ابتدائٌة، أصلٌة ٌتقدم بها المتضرر، صاحب مصلحة بصفة تتسم الرقابة عن طرٌق الدعوى، بدع

مستقلة ضد القانون للمطالبة بإلغائه نظرا لمخالفته للدستور، الدعوى مباشرة ترفع ضد القانون بطرٌقة 

مباشرة )طعن مباشر(، الدعوى موضوعٌة ولٌست شخصٌة، ذلك ألن المتضرر ال ٌختصم خصما معٌنا. 

 نون معٌن ٌعتقد انه غٌر متطابق للدستور.وإنما ٌرفع دعواه ضد قا

ٌترتب على الحكم بعدم دستورٌة القانون إلغاء القانون من النظام القانونً واعتباره كأن لم ٌكن. فالدعوى 

تتسم بالحسم والفعالٌة ألن الحكم ٌحسم النزاع حول دستورٌة القوانٌن بصفة نهائٌة، وبالتالً فهو ٌعتبر 

 ذو حجٌة مطلقة.

حكمو واحدة فقط بالنظر فً مدى مطابقة القانون للدستور: المحكمة العلٌا فً النظام القضائً تختص م

 القائم، أو محكمة دستورٌة متخصصة.

 الفقرة الثانٌة: الرقابة عن طرٌق الدفع )رقابة االمتناع(.

ن تطبٌقه فً هذا األسلوب ٌتٌح للقاضً بالحق فً غهمال الحكم بالقانون غٌر الدستوري، أي االمتناع ع

القضٌة المعروضة أمامه. فهً تنصب على النظر فً مدى دستورٌة النص القانونً المراد تطبٌقه على 

القضٌة المعروضة على هٌئة قضائٌة. وهً تتحقق عندما ٌستبعد القاضً العمل بالقانون غٌر الدستوري، 

ر الحكم بعدم دستورٌة القانون أي االمتناع عن تطبٌقه بناء على دفع أحد أطراف النزاع، وإذا ما صد

موضوع الدعوى ٌمتنع القاضً عن تطبٌقه فً النازلة المعروضة أمام المحكمة المعنٌة. وبذلك ٌكون 

قرارها ال ٌنتج عنه إلغاء القانون. بل فقط االمتناع وعدم تطبٌق ذلك القانون على القضٌة المطروحة. 

هذا األسلوب. باإلضافة إلى بعض الدول األخرى ولقد اعتبرت الوالٌات المتحدة أول دولة أخذت ب

كالبرتغال والٌابان وألمانٌا فً بعض والٌاتها االتحادٌة. وبناء على ذلك تتسم المراقبة القضائٌة عن 

 طرٌق الدفع بالخصائص التالٌة:

 إن الرقابة عن طرٌق الدفع )االمتناع( التنتج عن نص فً الدستور. ألن الدستور ال وجود لنص ٌشٌر

إلٌها. ولما كان األمر كذلك فإن مراقبة دستورٌة القوانٌن ترتبط بطبٌعة الوظٌفة القضائٌة، فحٌن تراقب 

المحكمة دستورٌة القوانٌن فهً تعمل على ضمان عدم المساس بمقتضٌات الدستور. وبذلك فهً تفاضل 

                                                                                                                                                         
1
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القانون الدستوري بٌن نصٌن تعارضا فً النازلة المعروضة أمام المحكمة: دستوري وعادي، فتطبق 

 وتستبعد القانون العادي من التطبٌق.

تتم الرقابة عن طرٌق الدفع بطرٌقة عارضة )غٌر مباشرة(، تأتً عرضا فً أثناء النظر فً دعوى 

مدنٌة، أو جنائٌة أو دعوى تعوٌض أمام القضاء، ألنها ال تستهدف فً األصل الطعن فً دستورٌة 

ٌر مباشر، أي طعن غٌر مباشر أو فرعً، ولذلك ٌطلق على هذا القانون المراد تطبٌقه. فهو دفع غ

 األسلوب الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدفع الفرعً.

ٌترتب على الحكم بعدم دستورٌة القانون االمتناع عن تطبٌق القانون بحجة عدم دستورٌته فً حالة الدفع 

لٌس إلى نوازل أخرى. وبذلك الفرعً. والحكم ٌنصرف أثره على النازلة المعروضة على القاضً و

 ٌكون ذا حجة نسبٌة. أي ٌلزم فقط المحكمة التً أصدرته دون المحاكم األخرى.

تثبت الرقابة عن طرٌق الدفع لجمٌع المحاكم فً النظام القضائً على اختالف درجاتها وأنواعها، وبذلك 

 فهً ال تتطلب إقامة محكمة خاصة.

 خاتمة:

لفكر الدٌمقراطً الغربً تمٌل إلى تفضٌل نظام المراقبة بواسطة جهاز إن أغلبٌة رجال القانون فً ا

قضائً، ومع اعترافنا بمزاٌا هذا األسلوب المتعددة: كبعد الهٌئة القضائٌة عن التٌارات السٌاسٌة. ولما 

 تتمتع به السلطة القضائٌة من استقاللٌة، ومع ما ٌحٌط النزاع من ضمانات تتمثل فً القواعد واإلجراءات

التً ال مقابل لها فً الرقابة السٌاسٌة، وما ٌتمتع به القضاة من الكفاءة والدراٌة والحٌاد القانونً وفً 

ذلك ضمان الحترام أحكام الدستور من جانب السلطات العامة وضمانا الحترام حقوق األفراد وحرٌاتهم 

ة تتسم ببعض العٌوب من الناحٌة التً ضمنها الدستور. إال أنه ٌجب أن ال نتجاهل بأن الرقابة القضائٌ

الواقعٌة، فباإلضافة إلى إمكانٌة تسرب االعتبارات السٌاسٌة إلى رجال القضاء وهم بشر )موقف 

المحكمة العلٌا مع روزفلت(، فإنهم ٌبتعدون أحٌانا مع الواقع، كما أنهم ال ٌتحملون المسؤولٌة التً 

أن توجد السلطة القضائٌة إما ضعٌفة فً مواجهة السلطتٌن تتحملها السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، إذ ٌمكن 

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، وعندئد سوف تكون مطٌة لهما وٌقتصر دورها على إضفاء التبرٌر الشرعً لنظم 

حكم فاسدة وهذا واقع الدول المتخلفة، وإما أن تشعر بقوة التأٌٌد الشعبً واالحترام الكامل من قبل الرأي 

تندفع إلى معادة غٌر مستولة لسلطات أخرى أكثر تحمال منها لمسؤولٌات الحكم. من العام وعندئد 

الصعب تفضٌل طرٌقة على أخرى بشكل قاطع ألن ذلك ٌعود باألساس إلى ارتباط موضوع الرقابة 

الدستورٌة بظروف كل دولة، وٌتوقف على عوامل تارٌخٌة وسٌاسٌة وقانونٌة خاصة بكل دولة. فقد 

رنسا السٌاسٌة والتارٌخٌة إلى استبعادها العمل بالرقابة القضائٌة بنوعٌها، وتفضٌل دافعت ظروف ف

الرقابة السٌاسٌة علٌها، وهو نفس األمر الذي دفع المغرب إلى تقلٌد الدستور الفرنسً. فً حٌن ساعدت 

 ظروف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على اعتماد أسلوب الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدفع.

 

 



  
 

 

 . أسئلة لها صلة بالموضوع:1

 عدد عوامل قٌام الدولة القانونٌة؟ 

 ما المقصود بمصطلح الدستور؟ 

  ،ٌتجاذب تعرٌف الدستور معٌارٌن: المعٌار الشكلً الذي ٌرى فً الدستور الوثٌقة المدونة

والمعٌار الموضوعً الذي ٌعتبر الدستور هو مجموعة القواعد المنظمة للسلطة داخل الدولة. 

 شرح كال من هذٌن التعرٌفٌن باقتضاب.ا

 ما هً مصادر قواعد الدستور؟ 

  إن الحركة الدستورٌة المعاصرة بدأت فً أواخر القرن الثامن عشر وتطورت وفقا لموجات

متعاقبة، إما عن طرٌق حركات ثورٌة أو حروب عالمٌة. وٌمكن أن نمٌزها إلى خمس موجات 

 هذه المراحل؟ اجتاحت العالم المعاصر. تحدث عن كل من

  ،تنقسم الدساتٌر من حٌث الشكل إلى نوعٌن: دساتٌر عرفٌة أو تقلٌدٌة ودساتٌر مكتوبة أو مدونة

 عرف بكل منهما مع بٌان قٌمة التمٌٌز من الناحٌة العملٌة؟

 الدستور؟ أشكال مختلف هً ما 

  ٌتعلق على أوجد الفقه الدستوري باالستناد إلى أصول تعدٌل أو مراجعة الدساتٌر، تقسٌما

األخص بالدساتٌر المكتوبة وذلك بتمٌٌزه بٌن الدساتٌر الجامدة أو الصلبة والدساتٌر المرنة أو 

 اللٌنة، عرف بكل من النوعٌن، مع ذكر نماذج عن كل نوع من النوعٌن؟

 ما المقصود بالعرف الدستوري، وما هً أركانه، مع إعطاء صور له؟ 

  التنظٌمٌة؟عرف الممارسات الدستورٌة والقوانٌن 

 بشأن أسالٌب إصدار أو وضع الدستور، من له صالحٌة صٌاغة الدستور؟ 

  ٌمٌز الفقه الدستوري بٌن نوعٌن من السلطات المكلفة بإصدارالدستور: السلطة التأسٌسٌة

 األصلٌة والسلطة التأسٌسٌة المشتقة أو الفرعٌة، عرف بكل منهما مع بٌان الفرق بٌنهما؟

 األصلٌة، السلطة التأسٌسٌة الفرعٌة، السلطة  التأسٌسٌة معنى المصطلحات التالٌة: السلطة حدد

 التشرٌعٌة؟

 بٌن األسلوب الذي اعتمد فً إصدار أو وضع الدساتٌر المغربٌة؟ 

  على المستوى األكادٌمً ٌتم التمٌٌز بشأن أسالٌب إصدار أو وضع الدستور، بٌن األسالٌب

ٌة المطلقة: )األسلوب األوتوقراطً( واألسالٌب الدٌمقراطٌة. عرف بكل المتبعة فً النظم الملك

 من هذه األسالٌب مع إعطاء أمثلة على ذلك؟

 ما المقصود بالجمعٌة التأسٌسٌة؟ وما الفرق بٌنها والجمعٌة التشرٌعٌة؟ 

  ما حدود الصالحٌات التً تمارسها الجمعٌة التأسٌسٌة عند وضع الدستور؟ وما هً شروط وضع

 دستور عن طرٌق الجمعٌة التأسٌسٌة؟ال

 ما هً الطرٌقة التً اعتمدت فً وضع الدساتٌر المغربٌة؟ 

لدستور، التعرٌف المادي والشكلً للدستور، أنواع الدساتٌر، وضع الحصة الثالثة: مفهوم ا

 الدستور، مراجعة الدستور، وانتهاء العمل بالدستور.

 



  

  ما المقصود بمراجعة أو تعدٌل الدستور؟ ومن له حق اقتراح أو مراجعة الدستور؟ وما هو

 الجهاز الذي ٌبت فً مراجعة أو تعدٌل الدستور مع إعطاء أمثلة على ذلك؟

 ٌة اقتراح تعدٌل أو مراجعة الدستور؟حدد الجهة التً لها صالح 

 حدد الجهة التً لها صالحٌة القٌام بتعدٌل أو مراجعة الدستور؟ 

 ما هً الطرٌقة التً اعتمدت فً تعدٌل الدستور المغربً؟ 

 ما المقصود بإلغاء الدستور؟ وما هً الحاالت التً ٌلغى فٌها الدستور؟ 

 ه وزواله؟هل ٌكون عدم استعمال نصوص الدستور سببا فً سقوط 

 ما هً األسباب التً تعتمد فً إنهاء العمل بالدستور؟ 

 . مواضٌع للتحضٌر: عرض ومناقشة2

: "إن النصوص التً تحظر تعدٌل بعض أحكام الدستور، ال قٌمة قانونٌة Burdeau Georgesٌرى 

النسبة للنصوص التً لها، إذ ال تستطٌع السلطة التأسٌسٌة الحالٌة أن تقٌد السلطة التأسٌسٌة المقبلة. أما ب

                         تحظر تعدٌل الدستور خالل فترة زمنٌة معٌنة، فٌعتبرها قانونٌة وٌتعٌن احترامها".

Droit constitutionnel et institutions politiques, 1969. Burdeau Georges Droit 

أنواع الجمود الذي تعرفه الدساتٌر، مع على ضوء هذا القول بٌن أنواع الدساتٌر من حٌث التعدٌل، وبٌن 

 إعطاء أمثلة على ذلك.

 الموضوع األول: الدساتٌر العرفٌة والدساتٌر المكتوبة

 الموضوع الثانً: أسالٌب وضع الدستور.

 الموضوع الثالث: مراجعة أو تعدٌل الدستور؟

 لمعٌار الموضوعً؟الموضوع الرابع: فً تحدٌد مفهوم الدستور، ما الفرق بٌن المعٌار الشكلً وا

 . نموذج تطبٌقً لإلجابة عن سؤال من أسئلة االمتحانات السابقة3

 تكلم عن الكٌفٌة التً تتم بها مراجعة الدستور الموضوع:

 مثال تطبٌقً عن كٌفٌة اإلجابة اإلجابة:

لقانون إن فكرة الدستور بالمعنى الحدٌث: العرفً أو المدون، تشكل إحدى االهتمامات الرئٌسٌة لمقدمة: 

الدستوري، وقد عرفت تطورا فً مفهومها نتٌجة بلورة عدة دساتٌر عرفٌة ومدونة. ومن البدٌهً أن 

نص دستور ما، خصوصا المدون منه، لم ٌوضع لٌبقى على مدى األزل وال ٌلحقه تغٌٌر أو تعدٌل، بل 

ماعٌة والسٌاسٌة لمجتمع المعروف أن الدستور، كباقً القواعد القانونٌة هو انعكاس لموازٌن القوى االجت

ما فً زمان معٌن ومكان محدد، وما دامت موازٌن القوى تتغٌر فال ٌمكن للدستور أن ٌظل جامدا دون 

تطور وإال قضت علٌه الثورة، كما ٌقول "جورج فٌدل" لٌعاد تنظٌم السلطة على أسس مساٌرة تطور 

تور بكامله، بل فقط بعض الفصول قوى المجتمع، غٌر أن التكٌف مع التطور ال ٌقتضً تغٌٌر الدس

 واألحكام.



  
إال أن اإلشكالٌة التً تطرح، هً أ ال ٌمكن للتعدٌالت أن تغٌر طبٌعة النظام السٌاسً، وبالتالً تحرف 

القانون األساسً الذي هو الدستور؟ وبمعنى أخر هل كل فصول الدستور قابلة للتعدٌل فً أي وقت؟ هل 

 اإلضافة إلى أن التعدٌل قد ٌؤدي إلى عدم االستقرار السٌاسً.هناك حدود للتعدٌل والمراجعة؟ ب

 صلب الموضوع:

 اقتراح مراجعة الدستور )األنظمة المطبقة(الفقرة األولى: 

 جهاز ومسطرة مراجعة الدستور )األنظمة المطبقة( الفقرة الثانٌة:

 خاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 . أسئلة مباشرة لها صلة بالموضوع1

 مقصود بمراقببة دستورٌة القوانٌن؟ما هو ال 

 ما هً األسس التً ٌقوم علٌها مبدأ مراقبة دستورٌة القوانٌن؟ 

 ما هً األسالٌب المعتمدة فً الرقابة على دستورٌة القوانٌن؟ 

 تحدث عن أسلوب مراقبة دستورٌة القوانٌن عن طرٌق الدعوى مع ذكر تطبٌقاتها؟ 

 عن طرٌق الدفع مع ذكر تطبٌقاتها؟ تكلم عن أسلوب مراقبة دستورٌة القوانٌن 

 تحدث عن نظام مراقبة دستورٌة القوانٌن فً فرنسا؟ 

 تكلم عن نظام مراقبة دستورٌة القوانٌن فً الجمهورٌة الفرنسٌة الخامسة؟ 

  1996و 1992مراقبة دستورٌة القوانٌن فً الدستور المغربً بعد المراجعة الدستورٌة لسنوات 

 ؟2111و

 تصاصات المجلس الدستوري الفرنسً؟تحدث عن تشكٌل واخ 

 تحدث عن تشكٌل واختصاصات المحكمة الدستورٌة بالمغرب؟ 

 ثانٌا: مواضٌع للتحضٌر

ٌقصد بمراقبة دستورٌة القوانٌن، التأكد من مدى مطابقة القوانٌن لروح الدستور الموضوع األول: 

دستور مطابقة ألحكامه، وفً حالة وأحكامه، فهً تقتضً أن تكون األعمال القانونٌة األدنى درجة من ال

مخالفتها ٌحكم علٌها ب"عدم الدستورٌة"، وبذلك فهً تعد أداة لتأكٌد لمبدأ سمو الدستور. غٌر أن األنظمة 

تختلف فً اختٌار أسلوب المراقبة، تكلم عن مختلف األسالٌب المعتمدة فً مراقبة دستورٌة القوانٌن، مع 

 بٌان ممٌزاتها؟

ا هً فً نظرك أنجع الطرق لضمان سمو الدستور على القوانٌن العادٌة؟ )ٌتعٌن مالموضوع الثانً: 

 شرح وتبرٌر الجواب(.

قارن بٌن أسلوب مراقبة دستورٌة القوانٌن عن طرٌق الدعوى وأسلوب مراقبة الموضوع الثالث: 

فً دستورٌة القوانٌن عن طرٌق الدفع، مع بٌان موقفك الشخصً منهما اعتمادا على ما تلقٌته 

 المحاضرات النظرٌة والدروس التطبٌقٌة؟

 الموضوع الرابع: مراقبة دستورٌة القوانٌن فً الجمهورٌة الفرنسٌة الخامسة؟

 الموضوع الخامس: مراقبة دستورٌة القوانٌن فً النظام األمرٌكً؟

: مراقبة دستورٌة القوانٌن، التعرٌف بالمبدأ، نشأة المراقبة الدستورٌة والمشاكل رابعةالحصة ال

جهاز سٌاسً، جهاز قضائً، القانونٌة التً تطرحها، أسالٌب مراقبة دستورٌة القوانٌن: 

تطبٌقات المبدأ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، الجمهورٌة األلمانٌة، المملكة اإلسبانٌة، النظام 

 السٌاسً الفرنسً والمغربً.

 



  
 الموضوع السادس: قارن بٌن المجلس الدستوري الفرنسً والمحكمة الدستورٌة المغربٌة؟

 نماذج من أسئلة امتحانات سابقة ثالثا: 

الموضوع األول: مٌز بٌن الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدعوى األصلٌة والرقابة القضائٌة عن طرٌق 

 الدفع.

الموضوع الثانً: اشرح المصطلحات التالٌة، واعط أمثلة عن ذلك: الرقابة على دستورٌة القوانٌن، 

 االمتناع، رقابة اإللغاء، علوٌة أو سمو الدستور.الرقابة السابقة، الرقابة الالحقة، رقابة 

 رابعا: مثال تطبٌقً مع عناصر اإلجابة

 أجب بدقة وتركٌز عن السؤال التالً:

تتخذ الرقابة على دستورٌة القوانٌن طرٌقتان: الرقابة السٌاسٌة والرقابة القضائٌة. حلل أسلوب الرقابة 

 بواسطة هٌئة قضائٌة؟

 اإلجابة

ستور أسمى قانون للدولة، فهو المصدر واألصل بالنسبة لكل القوانٌن المعمول بها فٌها، ٌعد الدمقدمة: 

فهً تابعة له شكال ومضمونا. ومراقبة دستورٌة القوانٌن هً تأكٌد لسمو الدستور وتجسٌد لمبدأ تدرج 

 القوانٌن، وهً عنوان لدولة القانون وتعبٌر عنها.

التأكد من مدى مطابقة القوانٌن لروح الدستور وأحكامه، فهو ٌقصد بمبدأ مراقبة دستورٌة القوانٌن، 

ٌعنً: " بأن تكون األعمال القانونٌة األدنى درجة من الدستور مساٌرة له ومالئمة لفلسفته وأسسه العامة. 

وإذا تم التأكد من مخالفتها له، ٌحكم علٌها ب "عدم الدستورٌة". ولما كانت الرقابة الدستورٌة، إحدى 

مان احترام تطبٌق الدستور شكال ومضمونا، فإنه ال بد من تحدٌد الجهاز المكلف بهذه المهمة: وسائل ض

تشكٌله واختصاصاته وتحدٌد مسطرة عمله. عادة ما ٌقسم رجال القانون الرقابة الدستورٌة إلى رقابة 

 سٌاسٌة )بواسطة جهاز سٌاسً( ورقابة قضائٌة )بواسطة جهاز قضائً(.

: "تلك التً تتوالها هٌئة قضائٌة، بحٌث ال تقتصر وظٌفتها على النظر فً مدى مطابقة والرقابة القضائٌة

. ولقد أفرزت الدول اآلخذة بهذا 2القرارات اإلدارٌة للقانون، بل أٌضا مدى مطابقة القانون للدستور"

والرقابة  النوع من الرقابة أسلوبٌن ٌختلفان من حٌث األثر، هما الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدعوى،

 القضائٌة عن طرٌق الدفع، وٌشكل هذان األسلوبان محور اإلجابة عن السؤال، والتً ستكون فً فقرتٌن:

 الفقرة األولى: الرقابة عن طرٌق الدعوى )رقابة اإللغاء(

 الفقرة الثانٌة: الرقابة عن طرٌق الدفع )رقابة االمتناع(

 اإللغاء(الفقرة األولى: الرقابة عن طرٌق الدعوى )رقابة 
                                                 

2
، محمد المالكً، القانون 175، ص1989المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر  1سعٌد بو الشعٌر، القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة المقارنة، ح   

 .164زء األول، صالدستوري والمؤسسات السٌاسٌة، الج



  
هذا األسلوب بمقتضاه ٌسمح الدستور للشخص الذي ٌعتبر بأن القانون المراد تطبٌقه فً حقه مخالف 

للدستور، بأن ٌتقدم إلى المحاكم المختصة بدعوى إلغائه بحجة عدم مطابقته للدستور، بدون انتظار 

موضوع النزاع. وإذا ما تطبٌقه. فالدعوى ٌطالب فٌها بإصدار حكم ٌقضً بعدم دستورٌة ذلك القانون 

صدر الحكم بعدم دستورٌة القانون موضوع الدعوى، ٌلغى تطبٌقه. والحكم ال ٌهم المدعً وحده، بل 

 ٌستفٌد منه جمٌع المواطنٌن.

 وبناء على ذلك تتسم المراقبة القضائٌة عن طرٌق الدعوى بالخصائص التالٌة:

 كون إال بناء على نص، أي إذا أقر الدستور إن الرقابة عن طرٌق الدعوى ) اإللغاء( ال ٌمكن أن ت

 ذلك، وإقرار الدستور ٌقتضً إنشاء هٌئة خاصة: محكمة دستورٌة أو مجلس دستوري

  تتم الرقابة عن طرٌق الدعوى، بدعوى ابتدائٌة، أصلٌة ٌتقدم بها المتضرر، صاحب مصلحة بصفة

لدعوى مباشرة ترفع ضد القانون مستقلة ضد القانون للمطالبة بإلغائه نظرا لمخالفته للدستور، ا

بطرٌقة مباشرة )طعن مباشر(، الدعوى موضوعٌة ولٌست دعوى شخصٌة، ذلك ألن المتضرر ال 

 ٌختصم خصما معٌنا، وإنما ٌرفع دعواه ضد قانون معٌن ٌعتقد أنه غٌر مطابق للدستور.

  ًواعتباره كأن لم ٌكن، ٌترتب على الحكم بعدم دستورٌة القانون إلغاء القانون من النظام القانون

فالدعوى تتسم بالحسم والفعالٌة ألن الحكم ٌحسم النزاع حول دستورٌة القوانٌن بصفة نهائٌة، 

 وبالتالً فهو ٌعتبر ذو حجٌة مطلقة.

  تختص محكمة واحدة فقط بالنظر فً مدى مطابقة القانون للدستور: المحكمة العلٌا فً النظام

 ة متخصصة.القضائً القائم، أو محكمة دستورٌ

 الفقرة الثانٌة: الرقابة عن طرٌق الدفع )رقابة االمتناع(

هذا األسلوب ٌتٌح للقاضً بالحق فً إهمال الحكم بالقانون غٌر الدستوري، أي االمتناع عن تطبٌقه فً  

القضٌة المعروضة أمامه. فهً تنصب على النظر فً مدى دستورٌة النص القانونً المراد تطبٌقه على 

لمعروضة على هٌئة قضائٌة. وهً تتحقق عندما ٌستبعد القاضً العمل بالقانون غٌر الدستوري، القضٌة ا

أي االمتناع عن تطبٌقه بناء على دفع أحد أطراف النزاع. وإذا ما صدر الحكم بعدم دستورٌة القانون 

ذلك ٌكون موضوع الدعوى ٌمتنع القاضً عن تطبٌقه فً النازلة المعروضة أمام المحكمة المعنٌة. وب

قرارها ال ٌنتج عنه إلغاء القانون، بل فقط االمتناع وعدم تطبٌق ذلك القانون على القضٌة المطروحة. 

وقد اعتبرت الوالٌات المتحدة أول دولة أخذت بهذا األسلوب، باإلضافة إلى بعض الدول األخرى 

 كالبرتغال والٌابان وألمانٌا فً بعض والٌتها االتحادٌة.

 تتسم المراقبة القضائٌة عن طرٌق الدفع بالخصائص التالٌة: وبناء على ذلك

  إن الرقابة عن طرٌق الدفع )االمتناع( ال تنتج عن نص فً الدستور. ألن الدستور ال وجود لنص

ٌشٌر إلٌها. وإذا كان األمر كذلك فإن مراقبة دستورٌة القوانٌن ترتبط بطبٌعة الوظٌفة القضائٌة، 

رٌة القوانٌن فهً تعمل على ضمان عدم المساس بمقتضٌات الدستور. فحٌن تراقب المحكمة دستو

وبذلك فهً تفاضل بٌن نصٌن تعارضا فً النازلة المعروضة أمام المحكمة: دستوري وعادي، 

 فنطبق القانون الدستوري ونستبعد القانون العادي من التطبٌق.



  

  ًعرضا فً أثناء النظر فً دعوى تتم الرقابة عن طرٌق الدفع بطرٌقة عارضة )غٌر مباشرة(، تأت

مدنٌة، أو جنائٌة أو دعوى تعوٌض أمام القضاء، ألنها تستهدف فً األصل الطعن فً دستورٌة 

القانون المراد تطبٌقه. فهو دفع غٌر مباشر، أي طعن غٌر مباشر أو فرعً، وبذلك ٌطلق على هذا 

 األسلوب الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدفع الفرعً.

 لحكم بعدم دستورٌة القانون االمتناع عن تطبٌق القانون بحجة عدم دستورٌته فً حالة ٌترتب على ا

الدفع الفرعً. والحكم ٌنصرف أثره على النازلة المعروضة على القاضً ولٌس إلى نوازل أخرى. 

 وبذلك ٌكون ذا حجٌة نسبٌة، أي ٌلزم  فقط المحكمة التً أصدرته دون المحاكم األخرى.

 ن طرٌق الدفع لجمٌع المحاكم فً النظام القضائً على اختالف درجاتها وأنواعها، تثبت الرقابة ع

 وبذلك فهً ال تتطلب إقامة محكمة خاصة.

 

 خاتمة:

إن أغلبٌة رجال القانون فً الفكر الدٌمقراطً الغربً تمٌل إلى تفضٌل نظام المراقبة بواسطة جهاز 

ة: كبعد الهٌئة القضائٌة عن التٌارات السٌاسٌة، ولما قضائً. ومع اعترافنا بمزاٌا هذا األسلوب المتعدد

تتمتع به السلطة القضائٌة من استقاللٌة، وما ٌحٌط النزاع من ضمانات تتمثل فً القواعد واإلجراءات 

التً ال مقابل لها فً الرقابة السٌاسٌة، وما ٌتمتع به القضاة من الكفاءة والدراٌة والحٌاد القانونً وفً 

ترام أحكام الدستور من جانب السلطات العامة وضمانا الحترام حقوق األفراد وحرٌاتهم ذلك ضمان الح

التً ضمنها الدستور. إال أنه ٌجب أن ال نتجاهل بأن الرقابة القضائٌة تتسم ببعض العٌوب من الناحٌة 

وقف الواقعٌة، فباإلضافة إلى إمكانٌة تسرب االعتبارات السٌاسٌة إلى رجال القضاء وهم بشر )م

المحكمة العلٌا مع روزفلت(، فإنهم ٌبتعدون أحٌانا عن الواقع، كما أنهم ال ٌتحملون المسؤولٌة التً 

تتحملها السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، إذ ٌمكن أن توجد السلطة القضائٌة إما ضعٌفة فً مواجهة السلطتٌن 

على إضفاء التبرٌر الشرعً لنظم التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وعندئذ سوف تكون مطٌة لهما وٌقتصر دورها 

حكم فاسدة وهذا واقع الدول المتخلفة، وإما أن تشعر بقوة التأٌٌد الشعبً واالحترام الكامل من قبل الرأي 

 العام وعندئذ تندفع إلى معاندة غٌر مستولة لسلطات أخرى أكثر تحمال منها لمسؤولٌات الحكم.

ن ٌعود باألساس إلى ارتباط موضوع الرقابة من الصعب تفضٌل طرٌقة على أخرى بشكل قاطع أل

الدستورٌة بظروف كل دولة، وٌتوقف على عوامل تارٌخٌة وسٌاسٌة وقانونٌة خاصة بكل دولة. فقد 

دفعت ظروف فرنسا السٌاسٌة والتارٌخٌة إلى استبعادها العمل بالرقابة القضائٌة بنوعٌها، وتفضٌل 

ذي دفع بالمغرب إلى تقلٌد الدستور الفرنسً. فً حٌن ساعدت الرقابة السٌاسٌة علٌها وهو نفس األمر ال

 ظروف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على اعتماد أسلوب الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدفع.

 

 

 

 



  
 

 

 

 الموضوع األول:

 ما هً أنجع الطرق لضمان سمو الدستور على القانون العادي؟ اشرح وبرر اختٌارك

 الموضوع الثانً:

رقابة دستورٌة القوانٌن، واشرح أسلوب المراقبة عن طرٌق الدعوى األصلٌة أو رقابة  حدد معنى

 اإللغاء؟

 الموضوع الثالث:

 تناول باإلجابة المركزة السؤال التالً:

ما هً أوجه الشبه واالختالف بٌن طرٌقتً الدعوى والدفع كأسلوبٌن للمراقبة القضائٌة لدستورٌة 

 القوانٌن؟

 الموضوع الرابع:

 جب عن السؤال التالً: التأثٌرات السٌاسٌة ألشكال االقتراع المختلفة؟أ

 الموضوع الخامس:

 أجب عن األسئلة التالٌة:

 . اشرح تأثٌر أشكال االقتراع على الحٌاة السٌاسٌة؟1

 . اشرح بإٌجاز المفاهٌم التالٌة: الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة، الدٌمقراطٌة المباشرة2

 الموضوع السادس:

 5مقاعد، عدد القوائم المرشحة:  5، عدد المتقاعد المتنافس علٌها: 811111صوات المعبر عنها: عدد األ

 قوائم.

صوت،  224.111صوت، القائمة الثانٌة:  241.111عدد األصوات المحصل علٌها: القائمة األولى: 

 صوت. 88.111صوت، القائمة الخامسة:  114.111صوت، القائمة الرابعة:  144.111القائمة الثالثة: 

 انطالقا من هذه المعطٌات، ما هً نتٌجة االنتخاب:

 باألغلبٌة النسبٌة فً دورة واحدة؟ 

الحصة الخامسة: نماذج بعض المواضٌع )األسئلة( المطروحة فً امتحانات سابقة فً مادة القانون 

 الدستوري

 



  

 بالتمثٌل النسبً بأسلوبٌه: أكبر البقاٌا وأقوى المعدالت؟ 

 ما هً خالصة النتائج المحصل علٌها؟ 

 الموضوع السابع:

 انطالقا من المعطٌات التالٌة:

مقاعد، عدد اللوائح  5صوت، عدد المقاعد المتنافس عنها:  162116عدد األصوات المعبر عنها: 

صوت، الالئحة الثانٌة:  81414لوائح، عدد األصوات المعبر عنها: الالئحة األولى:  3المتنافسة: 

 صوت 29484صوت، الالئحة الثالثة:  51218

ً، وبطرٌقتً أقوى المطلوب: إعطاء نتائج االنتخاب طبقا لهذه المعطٌات عمال بأسلوب التمثٌل النسب

 المعدالت وأكبر البقاٌا مع التعلٌق على النتائج؟

 الموضوع الثامن: 

تتخذ الرقابة على دستورٌة القوانٌن طرٌقتان: الرقابة السٌاسٌة والرقابة القضائٌة. حلل أسلوب الرقابة 

 بواسطة هٌئة قضائٌة.

 الموضوع التاسع:

، وحدد كٌفٌة حل التعقٌدات التً ٌطرحها هذا األسلوب عرف معنى االقتراع على أساس التمثٌل النسبً 

خصوصا تلك المتعلقة بعملٌة توزٌع المقاعد، وتوزٌع بقاٌا األصوات والمقاعد، مستدال فً ذلك بمثال 

 تطبٌقً؟

 الموضوع العاشر:

 أجب عن األسئلة التالٌة:

 عن طرٌق الدفع؟مٌز بٌن الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدعوى األصلٌة والرقابة القضائٌة  .1

 عرف كال من الوكالة اإللزامٌة والوكالة االختٌارٌة للبرلمان وحدد الفرق بٌنهما؟ .2

 اشرح بتركٌز وظائف الحزب السٌاسً؟ .3

 الموضوع الحادي عشر:

 عرف كال من السلطة التأسٌسٌة األصلٌة والسلطة التأسٌسٌة المشتقة، وما الفرق بٌنهما؟ .1

 تعرضت إلى ذلك كتابات " إٌمانٌٌل جوزٌف سبٌس"حلل مكانة الطبقة الثالثة، كما  .2

على ما ٌلً: "  1992شتنبر  4ٌنص الفصل الثالث من الدستور المغربً المراجع بتارٌخ  .3

األحزاب السٌاسٌة والمنظمات النقابٌة والمجالس الجماعٌة والغرف المهنٌة تساهم فً تنظٌم 

 المواطنٌن وتمثٌلهم". اشرح بتركٌز هذا الفصل؟

 ع الثانً عشر:الموضو



  
حدد كٌفٌة توزٌع بقاٌا األصوات والمقاعد فً نطاق أسلوب االقتراع على أساس التمثٌل النسبً، 

 واعط مثاال عن ذلك؟

 الموضوع الثالث عشر:

 أجب بمنهجٌة ووضوح عن أحد السؤالٌن التالٌٌن:

 السؤال األول:

 ه؟سٌاسٌة لتطور -ما هً أشكال االقتراع وما هً الخلفٌات السوسٌو .1

 ما الفرق بٌن العرف الدستوري والممارسات الدستورٌة؟ .2

 السؤال الثانً:

. ما هو 2111، وعززها فً دستور 1962أخذ المشرع الدستوري بالمراقبة الدستورٌة منذ دستور 

 أسلوب الرقابة الذي أخذ به المشرع المغربً؟

 الموضوع الرابع عشر:

 قارن بٌن مختلف أشكال القواعد الدستورٌة؟

 موضوع الخامس عشر:ال

 ما االقتراع، وكٌف ٌتطور؟

 الموضوع السادس عشر

عرف المفاهٌم والمصطلحات التالٌة واعط أمثلة عن ذلك: الدستور، العرف الدستوري، الممارسة 

 الدستورٌة، سمو الدستور، الرقابة على دستورٌة القوانٌن، حق اإلحالة الدستورٌة، الشرعٌة الدستورٌة؟

 عشر: الموضوع السابع

 اكتب عن الطرق الدٌمقراطٌة لوضع الدستور

 الموضوع الثامن عشر:

عرف المصطلحات التالٌة واعط أمثلة عن ذلك: الجمعٌة التأسٌسٌة، القوانٌن التنظٌمٌة، العرف 

 الدستوري

 

 

 


