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 Groupe Fالمجموعة و 

 األستاذ جالل الغازي 

 ووظائفها الدولة سلطان حدود

 نتجت قد سلطاتها، منه تستمد الذي واألساس الدولة، نشأة أصل في البحث كان إذا

 الدولة سلطات حدود مستوى على أيضا األمر نفس فإن النظريات، من كبيرة مجموعة عنه

 من بمجموعة مقيدة تجعلها الدستوري الفقه فأغلبية الدولة، سلطات فبخصوص .ووظائفها

ما أو قانونية دولة الدولة من يجعل الذي هو والقيود الشروط هذه واحترام والشروط، القيود

 من مجموعة ظهرت للقانون الدولة خضوع كيفية ولتفسير .والقانون الحق بدولة عليه يطلق

 الدولة لقيام الالزمة والمبادئ والمقومات الضمانات من مجموعة ظهرت كما النظريات،

 .القانونية

 المذاهب، من مجموعة شأنه في ظهرت فقد الدولة، وظائف في البحث بخصوص أما

. ممارستها وآليات الدولة وظائف تحديد حاولت التي

  الدولة سلطان حدود : األول المبحث

 للقواعد فيها الحاكمة الهيئات جميع تخضع أن يجب القانونية بالدولة الدولة تسمى لكي

 أوجه جميع خضوع ذلك ويعني .المحكومين شأن ذلك في شأنها بها، وتتقيد السارية القانونية

 عن الدولة خرجت إذا أما .القضاء أو التنفيذ أو التشريع في سواء للقانون الدولة نشاط

 غير دولة وبالتالي قانونية، غير دولة تعد فإنها تجاوزه، على عملت أو القانون، مقتضيات

 .ديمقراطية

 ظهرت كما ،النظريات من مجموعة ظهرت للقانون، الدولة خضوع وتبرير ولتفسير

. سواها عما القانون دولة تميز التي والمقومات العناصر من مجموعة
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 للقانون الدولة لخضوع المفسرة النظريات : األول المطلب

 والتزامها للقانون الدولة خضوع ضرورة على تجمع القانوني الفقه أغلبية كانت إذا

 يتم وإليه الجميع فوق القانون يعتبر بحيث المحكومين، شأن ذلك في شأنها بمقتضياته

 هذا في الفقهية اآلراء واختالف .الخضوع ذلك أساس تبرير بشأن اختلف الفقه فإن االحتكام،

 : وهي بعة أر في حصرها يمكن النظريات من مجموعة عنه نتجت الخصوص،

 .الطبيعي القانون نظرية -

 .الفردية الحقوق نظرية -

 .الذاتي التحديد نظرية -

 .االجتماعي التضامن نظرية -

 Théorie de droit naturel الطبيعي القانون نظرية : األولىالفقرة 

 القانون على تسمو عليا قانونية قواعد وجود إلى الطبيعي، القانون نظرية أنصار يذهب

 نتيجة وهي الدولة، وجود على حتى سابقة قواعد هي القانونية القواعد وهذه الوضعي،

 .المطلقة العدالة عن تعبير وهي السليم، والمنطق العقل الستعمال موضوعية

 التشريعات سن أثناء يتقيد أن يجب الوضعي فالمشرع الطبيعي، القانون نظرية رواد وحسب

 في للتطبيق وصالحة أبدية قواعد هي األخيرة هذه أن اعتبار على الطبيعة قوانين بمقتضيات

 قواعد تقرره ما وفق أعمالها سائر في تتصرف أن الدولة على ويجب ومكان، زمان كل

 .الطبيعي القانون

 ذهب وقد ، LEFUR واألستاذ MICHOUD األستاذ النظرية هذه دعاة أكبر ومن

 أجنبية لقوة تصرفاتها في تخضع وإنما المطلقة، بإرادتها تتصرف ال الدولة أن إلى األخير هذا

 يطلق ما هي الدولة سلطان من تقيد التي القوة وهذه الوجود، في عنها وأسبق عنها، خارجة

 Droit Naturel ou Droitالعقل قانون أو الطبيعي بالقانون والفالسفة الفقهاء عليه

Rationnel 

 والحريات الحقوق تكريس في النظرية هذه أدته الذي التاريخي الدور من الرغم وعلى

 على قانونيا - – قيدا تعد ال النظرية أي كونها في تتلخص انتقادات لعدة تعرضت فقد الفردية،

 قانونية تصبح ال القاعدة ألن وذلك .سياسيا أو أدبيا قيدا تكون أن تعدو ال وإنما الدولة، إرادة



 خلع تملك التي وحدها هي الدولة وأن تنفيذها، يضمن معين مادي جزاء لها تقرر إذا إال

 . ببعض وعالقتهم األفراد لسلوك المنظمة القواعد على التنفيذية القوة وإضفاء

 Théorie des Droits Individuels الفردية الحقوق نظرية : يةالثان قرةالف

 تطورها تعرف ولم الطبيعية، الحقوق نظرية من أصولها الفردية الحقوق نظرية تستمد

 المفكرين من مجموعة ناصرها وقد .االجتماعي العقد نظرية بروز مع إال واستقاللها

 ...وإسمان وهيجل، وكانت، روسو، جاك جان بينهم من والفالسفة

 حياة في بها وتمتع معه، نشأت معينة، حقوقا للفرد أن أساس على النظرية هذه وتقوم

 إال ذلك بعد تنشأ لم الدولة وأن السياسية، الجماعة إلى انضمامه على السابقة األولى العزلة

 بها المساس عليها ويمنع الحقوق، بهذه الدولة تقيد ذلك، على ويترتب .الحقوق هذه لحماية

 .الفردية الحقوق تحدده وإنما مطلقا، ليس الدولة سلطان ألن إهدارها، أو منها، االنتقاص أو

 وسند وجودها من الغاية أهدرت قد وتكون سلطانها، حدود عن خرجت قد الدولة تكون وإال

 . شرعيتها

 جعلهم مما الفرنسية، الثورة زعماء على كبير أثر الفردية الحقوق لنظرية كان وقد

 دساتير وفي ، 1789 سنة الصادر والمواطن اإلنسان حقوق إعالن في مضامينها يترجمون

 .الفرنسية الثورة

 بالنسبة الشأن كان كما انتقادات لعدة األخرى هي تعرضت النظرية هذه أن غير 

 الذي ، DUGUIT ديجي العميد النظرية هذه منتقدي تزعم وقد .الطبيعية الحقوق لنظرية

 قط، منعزال يعش لم اإلنسان أن وهو بسيط لسبب الطبيعية بالحقوق يسمى ما وجود أنكر

 حقوق بوجود القول المنطقي غير فمن تالي وبال الجماعة، إطار في دائما يعيش كان وإنما

 الممكن غير من أنه كما .المنظمة السياسية الجماعة إلى انضمامه على سابقة للفرد طبيعية

 عن تامة عزلة إطار وفي انفرادي بشكل عاش قد فعال كان إذا حقوق للفرد تكون أن

 .اآلخرين األفراد مواجهة في إال الحق وجود تصور يمكن ال ألنه الجماعة،

 Théorie de l’auto-limitation  الذاتي التحديد نظرية : ثةالثال قرةالف

 وجلينيك ، IHRING اهرنج أمثال األلمان الفقهاء بها قال التي النظرية هذه مفاد

JELLINEK ، يلزم كما الوقت نفس في ويلزمها الدولة، طرف من يوضع القانون أن هو 



 بمعنى تتجاوزه، وأال تحترمه، وأن القانون، بمقتضيات تعمل أن يجب فالدولة .المجتمع أفراد

 تتولى الذي القانون بمقتضيات وأعمالها تصرفاتها سائر في وتتقيد تخضع أن يجب الدولة أن

 مفهوم أن اعتبار على الدولة، سيادة مبدأ مع تناقض أي الخضوع هذا في يوجد وال وضعه،

 المقبول غير من أنه كما حدود، أو قيود وبدون مطلقا الدولة سلطان يكون أن يعني ال السيادة

 في القوانين، هذه بمقتضيات القوانين، وضع تتولى التي الدولة تلتزم أال المنطقي غير ومن

 .المقتضيات هذه عليه تنص ما بكل األفراد فيه تلزم الذي الوقت

 الخضوع وهذا للقانون، تخضع أن لها البد النظرية، لهذه طبقا فالدولة عامة، وبصفة

 ومن عنها، أجنبية سلطة صنع من وليس صنعها من هو القانون ألن وسيادتها، يتعارض ال

 مقدرتها رغم بالقانون تتقيد والدولة .عنها جبرا وليس بإراداتها يكون للقانون فخضوعها ثم

 .فلكه في وتسير به تتقيد أن يجب الدولة عن صدر قانون فكل .تعديله أو إلغاءه على

 لعدة تعرضت فقد النظرية، هذه اعتمدته الذي المنطق سالمة من الرغم وعلى أنه إال

 التي القيود بأن يقولون الذين الطبيعي القانون مدرسة رواد طرف من انتقدت فقد .انتقادات

 هذه تعرضت كما .غيرها دون لوحدها الطبيعي القانون مقتضيات هي الدولة سلطان تحد

 رأسهم وعلى االجتماعي، التضامن نظرية رواد طرف من أخرى انتقادات لعدة النظرية

 وضعه تتولى الذي للقانون الدولة خضوع إمكانية في شكك الذي DUGUIT ديجي العميد

 ال واختياره، بإرادته نفسه به ليقيد للشخص يترك الذي القيد أن اعتبار على إرادتها بمحض

 .الدولة على ديجي العميد نظر في ينطبق ما وهذا ، حقيقيا قيدا األمر واقع في يعتبر

 Théorie de la Solidarité Sociale االجتماعي التضامن نظرية : ةالرابع قرةالف

 الثالثة النظريات انتقد الذي DUGUIT ديجي العميد الفرنسي الفقيه النظرية بهذه قال

 فكرة وإنكار للدولة، المعنوية الشخصية إنكار في تتلخص أسس عدة على تقوم وهي .السابقة

 على الحكام إرادة سمو عنه ينتج ديجي حسب الدولة بسيادة اإلقرار أن تبار اع على السيادة،

 إحداها تسمو وال متساوية البشر إرادات ألن به القول يجب ال ما وهو المحكومين، إرادة

 .األخرى على

 الدولة خضوع يبرر الذي األساس ديجي العميد حسب االجتماعي التضامن مبدأ ويعد

 للقاعدة ومصدرا أساسا ديجي منه اتخذ الذي االجتماعي التضامن ومضمون .للقانون



 اإلنسان عيش إمكانية عدم بمعنى جماعة، في العيش إال يستطيع ال اإلنسان أن القانونية،

 ما هو التعاون وهذا مجتمعين، األفراد بين التعاون قيام ضرورة يحتم مما بمفرده، منعزال

 أن أيضا الدولة وعلى فرد كل على يكون لذلك وتبعا االجتماعي، بالتضامن ديجي يسميه

 .القانون تضع وهي واضطراده التضامن هذا تأكيد على تعمل

 ويستمد القانون إليها يستند واقعة، حقيقة االجتماعي التضامن فإن ذلك، على وبناء

 وشعور ومصدرها، القانونية القاعدة منبع الجماعة ضمير ويعتبر .اإللزامية الصفة منها

 القانونية، القاعدة هذه مخالفة على الجزاء هو بينهم فيما التضامن احترام بضرورة األفراد

- – بها االلتزام ومحكومين حكاما الجميع على االجتماعي التضامن قاعدة تفرض وهكذا

 . تنميتها على والعمل بل لها، خرقا يشكل عمل كل عن واالمتناع

 وإلزامية، أساسية مسألة االجتماعي التضامن فكرة يعتبر ديجي فالعميد عامة، وبصفة

 يجب ال الدولة سلطة على قيدا أيضا تشكل وهي تحقيقه، إلى القانونية القاعدة تهدف أن يجب

 األفراد حق في- – يتمثل اجتماعي جزاء عنه يترتب القيد لهذا له تجاوز كل و تتجاوزه، أن

 .ضده والثورة مقاومته في

 التضامن نظرية فإن السابقة، الثالثة للنظريات بالنسبة الشأن كان وكما أنه، غير

 دي كاريه الفقيه طرف من خاصة و االنتقادات من األخرى هي تنجو لم االجتماعي

 سواء النظرية هذه في الثغرات من مجموعة حدد الذي ، Carée de MALBERGمالبير

 بطبيعة يتعلق فيما أو القانونية، القواعد على الوضعية الصفة إضفاء في الدولة بحق يتعلق فيما

 .القواعد هذه مخالفة على الجزاء

 القانونية الدولة عناصر و مقومات : الثاني المطلب

 خضوع ضرورة يتطلب ،القانونو الحق دولة نظام أو القانونية، الدولة نظام كان إذا

 وخضوع التزام ضرورة بمعنى للقانون، وأنشطتها وقراراتها تصرفاتها جميع في الدولة

 معينة دولة نعت فإن القانون، ألحكام وقضائية وتنفيذية تشريعية من الدولة سلطات جميع

 .المقومات أو العناصر من مجموعة توفر يتطلب العكس، أو قانونية دولة بأنها



 أساسا والمتمثلة الضمانات من مجموعة لها تتوفر أن يجب القانونية الدولة تقوم فلكي

 بمبدأ واألخذ القانون، سيادة مبدأ واحترام السلط، فصل مبدأ تطبيق وفي دستور، وجود في

 . الفردية والحريات الحقوق حماية وضمان قضائية، رقابة تنظيم و القانونية، القواعد تدرج

 أن غير مثاليا، نظاما القانونية الدولة نظام من يجعل والعناصر المقومات هذه كل وتوفر

 السمة الدولة عن يحجب وال للقانون، الدولة خضوع ينفي ال المقومات هذه أحد إغفال

  .يكتمل لم النموذجي أو المثالي شكله في القانونية الدولة نظام أن فقط يعني وإنما القانونية،

 العناصر فيها تتوفر أن يجب النموذجي، أو المثالي شكلها في القانونية الدولة بوجود وللقول

 : التالية والضمانات

 الدستور : لىاألوقرة الف

 الدولة نظام وتحقيق لقيام األساسية الضمانات أهم من الدولة في دستور وجود يعد

 أيضا ويتولى الدولة، في الحكم نظام يحدد الذي هو La Constitution فالدستور .القانونية

 وفيما جهة من بينها فيما والعالقات السلطات، هذه واختصاصات فيها، العامة السلطات تحديد

 بها يتمتع التي والحريات الحقوق يحدد الذي وهو أخرى، جهة من المجتمع أفراد وبين بينها

 .عاتقهم على الملقاة والواجبات الدولة في واألفراد المواطنون

 القواعد كل على يسمو فهو الدولة، في القانوني والهرم النظام قمة الدستور ويشكل

 يخالف ما تتضمن أال مصدرها كان كيفما األخيرة هذه على ويجب األخرى، القانونية

 يتطلب ما غالبا الدستور تعديل أن كما .دستورية غير اعتبرت وإال الدستور مقتضيات

 .العادية القوانين تعديل في المتبعة اإلجراءات عن تختلف خاصة إجراءات اتباع ضرورة

 قيودا الوقت نفس في يضع الدولة، في العامة السلطات اختصاص يبين وهو والدستور  

 الدستور، خالفت قد السلطات هذه كانت وإال تتجاوزها، أن تستطيع ال منها سلطة لكل وحدودا

 الدولة سلطان على قيدا النحو هذا على يكون فالدستور .شرعيتها ومبرر وجودها سند وفقدت

 والقضائية، والتنفيذية التشريعية :الدولة في الثالث السلطات بمقتضياته تقيد ت أن يجب ،

 .وأنشطتها وتصرفاتها أعمالها سائر في

 أن ينبغي والقانون، الحق دولة ضمانات من حقيقية ضمانة يعد الذي الدستور أن غير

 .الطريقة بنفس إقراره يتم أن يجب كما ديمقراطية، بطريقة معدا يكون



 السلطات بين الفصل : نيةالثا قرةالف

 في الثالث السلط من سلطة كل استقالل بضرورة السلطات بين الفصل مبدأ يقضي

 يجب فيما القوانين، ووضع بالتشريع تستقل أن يجب التشريعية فالسلطة باختصاصاتها، الدولة

 القضائية والسلطة .التشريعية السلطة تضعها التي القوانين بتنفيذ التنفيذية السلطة تستقل أن

 وضمان والحريات الحقوق وحماية عليها المعروضة المنازعات في القانون تطبيق تتولى

 .القضائي األمن

 بينها فيما التعاون إمكانية ينفي ال السلط، بين والشكلي العضوي الفصل هذا أنغير 

 جميع في مستقال يبقى أن فيجب القضاء أما التنفيذية، و التشريعية السلطتين بين خاصة

 .العدالة مبدأ على حفاظا الحاالت

 السلطة ستوقف منها سلطة كل فإن الشكل، هذا على السلطات بين الفصل تحقق وإذا

 ذلك عن عبر كما حدودها، تجاوز أو اختصاصاتها على االعتداء حاولت ما إذا األخرى

 L’Esprit "القوانين روح" مؤلفه في MONTESQUIEU مونتسكيه الشهير الفيلسوف

des lois السلطة توقف السلطة" بأن" Le pouvoir arrête le Pouvoir ( 1(. هذا وعلى 

 تجميع كل ألن القانون، دولة قيام ضمانات أهم من يعد السلط بين الفصل فمبدأ األساس،

 انتهاك هذا وفي استعمالها، سوء وإلى السلطة، استعمال في الشطط إلى إال يؤدي لن للسلط

 المطلقة فالسلطة .األفراد وحريات حقوق على سافر واعتداء الدستور، لمقتضيات صارخ

 بين وتوزيعها وفصلها تنظيمها على العمل يجب ولهذا مطلقة، مفسدة هي مونتسكيه قال وكما

 .القانونية الدولة لقيام ضمانا مختلفة أجهزة

 القانون سيادة : ثةالثال قرةالف

 تصرفات من عنها يصدر ما كل في التنفيذية السلطة خضوع القانون، بسيادة يقصد

 هذا ويعد .التشريعية السلطة تضعه الذي القانون وقواعد ألحكام مادية، أعمال أو قانونية

 عن يصدر القانون لكون ذلك في السبب ويرجع القانونية، الدولة قيام ضمانات أهم من األمر

 .العامة اإلرادة يمثل األخير وهذا ،) التشريعية السلطة (البرلمان



 قواعد إلى تستند أن يجب ية، التنفيذ السلطة عن الصادرة الفردية اإلجراءات فجميع

 األفراد بين المساواة مبدأ لتحقيق ضمانة هذا وفي البرلمان، قبل من موضوعة ومجردة عامة

 .ثانية جهة من القانونية الدولة لتحقيق وضمانة جهة، من وحرياتهم لحقوقهم وحماية

 القانونية القواعد تدرج : عةالرابقرة الف

 من وللتراتبية هرمي، لتدرج للدولة، القانوني النظام إطار في القانونية القواعد تخضع

 األعلى القاعدة تخالف أن األدنى للقاعدة يجوز وال .بها تتمتع التي القانونية والقيمة القوة حيث

 السلطة عن الصادرة القانونية القواعد وتليها القمة، في الدستورية القواعد وتأتي .درجة منها

 الهرم آخر وفي التنفيذية، السلطة عن الصادرة التنظيمية والقرارات المراسيم ثم التشريعية،

 .الفردية اإلدارية القرارات تأتي

 عناصر أهم من أسفل، إلى أعلى من وتسلسلها القانونية القواعد تدرج مبدأ ويعد

 .القانونية الدولة ومقومات

 الفصل من الثالثة الفقرة في المغربي، الدستوري المشرع ينص الخصوص، هذا وفي

 ووجوب وتراتبيتها، القانونية، القواعد دستورية تعتبر..." أن على ، 2011 دستور من 6

 ."...ملزمة مبادئ نشرها،

 القضائية الرقابة : سةالخام قرةالف

 أساسية ضمانة اإلدارة أعمال على فعالة قضائية لرقابة القضائية السلطة مباشرة تعد

 للحقوق قانونية وحماية حقيقية ضمانة توفر ألنها وذلك .القانونية الدولة قيام ضمانات من

 أو اإلدارية القرارات بإلغاء سواء اإلدارة، جهة من تعسف كل ضد الفردية والحريات

 الرقابة أنواع بكثير تفضل القضائية والرقابة .للمتقاضين أضرار من سببته عما التعويض

 .اإلدارية الرقابة أو السياسية كالرقابة األخرى،

 في وذلك العادي القضاء طرف من اإلدارة أعمال على القضائية الرقابة تمارس وقد

 تمارس وقد األنكلوساكسونية، الدول في الشأن هو كما القضاء وحدة بنظام تأخذ التي الدول

 مصر و فرنسا في األمر هو كما اإلداري القضاء هي مختصة قضائية جهة طرف من

 .القضاء ازدواجية بنظام األخذ صريح شكل يقر لم المغرب كان وإن ،...والمغرب



 وقد للرقابة، تخضع األخرى هي التشريعية السلطة أعمال كون إلى اإلشارة وتجدر

 تتم وقد األمريكية، المتحدة الواليات في األمر هو كما قضائي جهاز بواسطة الرقابة هذه تتم

 دستورية على بالرقابة الرقابة هذه وتسمى .فرنسا في به معمول هو كما سياسي جهاز بواسطة

 .والقانون الحق دولة عليها ترتكز التي المبادئ أهم من أيضا تعد وهي القوانين،

 ، 2011 دستور بمقتضى أحدث المغربي، الدستوري المشرع أن اإلشارة وتجدر

 1992دستوري في عليه منصوصا كان الذي الدستوري المجلس محل حلت دستورية، محكمة

 بممارسة المتعلقة تلك أهمها بين ومن االختصاصات، من العديد ممارسة لها وأسند ، 1996 و

 .الدستورية بعدم المتعلقة الدفوع كل في والنظر القوانين، دستورية على الرقابة

 اتخذ قرار كل..." أن على 118 الفصل من الثانية الفقرة في 2011 دستور نص كما

 القضائية الهيئة أمام فيه الطعن يمكن فرديا، أو تنظيميا كان سواء اإلداري، المجال في

 ."المختصة اإلدارية

 الضمانة يعتبر القضاء، لرقابة نشاطها مظاهر جميع في الدولة فخضوع عامة، وبصفة

 القانونية الدولة نظام يغدو الرقابة هذه تنظيم وبدون القانونية، الدولة نظام لتحقيق األساسية

 .مضمون ذي وغير أجوفا نظاما

 والجماعية الفردية والحريات الحقوق : سةالساد قرةالف

 وحماية وحرياتهم، األفراد بحقوق االعتراف ضرورة القانونية الدولة نظام يتطلب

 .عليها االعتداء أو انتهاكها وعدم وضمانها، والحريات، الحقوق هذه

 على تعمل أن يجب الدولة، سلطان على قيدا تشكل العامة والحريات اإلنسان فحقوق

 تطورات العامة والحريات اإلنسان حقوق عرفت وقد .تجاوزه على تعمل أن ال احترامه،

 وحريات حقوق السياسية، و المدنية الفردية والحريات الحقوق جانب إلى ظهرت حيث هامة،

 أخرى حقوق ظهرت كما والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالجوانب المتعلقة وهي أخرى

 والحق سليمة، بيئة في بالحق وتتعلق اإلنسان حقوق من الثالث بالجيل عليها يطلق ما وهي

 ..التنمية في

 وضمانها احترامها على تعمل وال اإلنسان، وحريات بحقوق تعترف ال التي والدولة

 بصفة لها االعتراف يمكن وال والقانون الحق بدولة وصفها يمكن ال اإلنسان، لكرامة تحقيقا



 .العامة والحريات اإلنسان حقوق وحماية لضمان إال توجد ال األخيرة هذه ألن القانونية، الدولة

 الدولة ومقومات عناصر أهم من يعتبر وضمانها والحريات الحقوق بهذه فاالعتراف ولهذا

 .القانونية

 المتعلقة المقتضيات من العديد ، 2011 دستور تضمن فقد القانون، دولة بناء وبهدف

  زيادة هذا األساسية، والحريات للحقوق كامال الثاني الباب تخصيص تم كما اإلنسان، بحقوق

 والحريات الحقوق مجال في األخرى، األبواب من والعديد الدستور تصدير تضمنه ما على

 .وحمايتها ممارستها وضمانات

 الدولة وظائف : الثاني المبحث

حقوقية  قانونية وظائف الوظائف، من نوعين بين الدولة وظائف بصدد التمييز يمكن

ووظائف  ممارستها، الدولة تتولى التي والقضائية والتنفيذية التشريعية الوظائف في تتمثل

 .واالجتماعية االقتصادية بالمجاالت تتعلق أخرى

هذا  في إشكال أي هناك وليس الحقوقية، الوظائف تمارس الدول أغلبية كانت وإذا

 وباختالف باختالف الدول، تختلف للدولة واالجتماعية االقتصادية الوظائف فإن المجال،

 مدى تحدد أن مذاهب تحاول ثالثة اإلطار هذا في وتوجد .طرفها من المعتمدة اإليديولوجية

  .واالجتماعية االقتصادية المجاالت في التدخل هذا وحدود الدولة تدخل

الوظائف  من أدنى حد وجود إلى نشير والتحليل، بالدراسة الوظائف تلك تناول وقبل

 الدولة الحارسة بها تقوم التي هي الوظائف وهذه غيرها، دون الدولة تتوالها أن يجب والمهام

L’Etat Gendarme ثم األجنبي عليها، العدوان ورد الخارجي الدفاع وظيفة في وتتجلى 

 التي تمارسها العدالة وظيفة وأخيرا وحرياتهم، األفراد حقوق وحماية الداخلي األمن وظيفة

 راد،األف فيما بين تقع التي المنازعات في والفصل البث يتولى الذي القضاء طريق عن الدولة

 .الدولة وبين بينهم فيما أو

 للدولة والحقوقية القانونية الوظائف : األول المطلب

فقهاء  وجميع الدول جميع إجماع محل للدولة، والحقوقية القانونية الوظائف تعتبر

 الوظيفة التشريعية، في وتتمثل األقل، على المبدأ حيث من إشكال أي بشأنها يثار وال القانون،

 .القضائية والوظيفة التنفيذية، والوظيفة



 التشريعية الوظيفة : لىاألو قرة الف

على  إما مفعولها يسري قواعد عام، مدى ذات قواعد سن التشريعية الوظيفة تقتضي

 وبعبارة أخرى األفراد. من محدود غير عدد على أو منهم طائفة على أو المواطنين، جميع

 وتحوز بالعمومية والتجريد، تتميز قانونية لقواعد المشرع وضع في تتمثل التشريعية فالوظيفة

 وفقا القانونية هذه القواعد وسن وضع ويتم.بها المخاطبين مواجهة في اإللزامية القوة على

 .خاصة تشريعية لمسطرة

 التنفيذية الوظيفة : يةالثان قرةالف

إما  ذلك في الحكومة وتستند .الحكومي الجهاز التنفيذية، الوظيفة ممارسة يتولى

هذه  وتتجلى .التشريعية السلطة عن الصادر القانون لمقتضيات أو الدستور، لمقتضيات

مجموعة  باتخاذ الحكومة تقوم بذلك وللقيام القانونية، القواعد مقتضيات تطبيق في الوظيفة

القيام  ويتطلب ...اإلدارية والقرارات الحكومية، المراسيم كإصدار القانونية اإلجراءات من

لها،  تابع إداري جهاز على تتوفر الحكومة فإن ولهذا اإلمكانيات، من مجموعة الوظيفة بهذه

الحكومة  تمارس" بأن فيه جاء الذي ، 2011 دستور من 89 صراحة عليه ينص ما وهذا

 .التنفيذية السلطة

تنفيذ  ضمان وعلى الحكومي البرنامج تنفيذ على رئيسها سلطة تحت الحكومة تعمل

 على المؤسسات والوصاية اإلشراف تمارس كما تصرفها، تحت موضوعة واإلدارة القوانين،

 ."العمومية والمقاوالت

السلطة  الحكومة رئيس يمارس" أن على 2011 دستور من 90 الفصل وينص

 الصادرة التنظيمية المقررات تحمل .الوزراء إلى سلطه بعض يفوض أن ويمكن التنظيمية،

 ."بتنفيذها المكلفين لدن الوزراء من بالعطف التوقيع الحكومة رئيس عن

 القضائية الوظيفة : ثةالثال قرةالف

 عن السلطتين مستقلة تكون أن فيها ويفترض القضائية، السلطة إلى الوظيفة هذه تسند

 بين التي تحدث منها سواء المنازعات في بالفصل السلطة هذه وتختص .والتنفيذية التشريعية

 تقضي لما أحكامه وفقا إصدار القضاء ويتولى .اإلدارة وبين بينهم فيما أو بينهم، فيما األفراد

 قانونية قواعد عدم وجود حالة في أما النص، وجود مع اجتهاد ال أنه حيث القانونية القواعد به



 مبادئ عدة على الذي يرتكز القضائي االجتهاد إعمال طريق عن جديدة قواعد خلق فيمكنه

 السلطة" أن على 2011دستور في الدستوري المشرع ينص الخصوص هذا وفي .وأسس

 الستقالل الضامن هو الملك  التنفيذية السلطة وعن التشريعية السلطة عن مستقلة القضائية

 حماية القاضي يتولى" أن على 2011 دستور من 117 الفصل وينص "القضائية السلطة

 ."القانون وتطبيق القضائي، وأمنهم وحرياتهم والجماعات حقوق األشخاص

 الدستوري على المشرع نص فقد القضائية، السلطة الستقالل وضمانا للعدالة، وتحقيقا

 بشأن مهمته القاضي يتلقى وال القضاء، على المعروضة القضايا في تدخل كل يمنع" أنه

 . "...ضغط ألي يخضع وال تعليمات، أو أوامر أي القضائية

 واالجتماعية االقتصادية الدولة لوظائف المؤطرة المذاهب : الثاني المطلب

في  الدولة تدخل وحدود مدى بخصوص اتفاق هناك ليس أشرنا، وأن سبق كما

حاولت  التي المذاهب من مجموعة وجدت السبب ولهذا .واالجتماعية االقتصادية المجاالت

كل  مطلق بشكل يمنع الفردي فالمذهب .المجاالت هذه في الدولة اختصاصات حدود رسم

 للتدخل للدولة حدود – وبدون العنان إطالق إلى االشتراكي المذهب يذهب فيما ، للدولة تدخل

 المذهب يوجد المذهبين هذين- وبين  واالجتماعية االقتصادية المجاالت مختلف في

 األكثر الميادين في جزئيا لها بالتدخل يسمح حيث وسطا موقفا بالدولة يقف الذي االجتماعي

 األفراد ونشاط لتدخل األخرى الميادين وترك أهمية،

 L’individualisme الفردي المذهب : لىاألو الفقرة

- – من أكثر الفرد على يحمله الذي االسم خالل من يبدو كما المذهب هذا يرتكز

 الذي يعيش المجتمع من وأسبق أسمى ذاته، في قيمة الفرد يعتبر وهو .الجماعة على ارتكازه

 أيضا واالجتماعي، ويمثل السياسي النظام إليها يهدف التي الغاية يمثل الفرد أي وهو فيه،

  أعماقه في الحرية الكامنة لطبيعة نظرا واالزدهار، التقدم في وأهدافه غايته لتحقيق الوسيلة

 الدولة تنحصر فإن المذهب، هذا إطار في الفرد يحتلها التي المتميزة للوضعية ونظرا

 وظيفة الدفاع وهي الحارسة الدولة تميز كانت التي التقليدية األصلية الوظائف في وظائفها

 فهي محرمة الوظائف من ذلك عدا ما أما .العدالة ووظيفة الداخلي، األمن ووظيفة الخارجي،

 :المعروف للمبدأ تبعا األفراد ويتوالها الدولة، على
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على  محددة تبقى الفردي، للمذهب طبقا الدولة وظائف و فاختصاصات عامة وبصفة

 من حقهم يبقى الذين األفراد، وحريات حقوق على اعتداءا يعد لها تجاوز وكل الحصر، سبيل

 أدى وهذا ما .الدولة من تدخل دون واالجتماعية االقتصادية واألنشطة الوظائف كل ممارسة

 وإن كان أنه أيضا عليه ويؤخذ .الدولة نشاط مجاالت يضيق لكونه المذهب هذا انتقاد إلى

 كما .بالمساواة الفعلية يسمى ما تحقيق عن يعجز فإنه القانونية، المساواة تحقيق إلى يؤدي

 يتوالها التي األنشطة الثانوية إطار في ...والتعليم كالصحة األنشطة بعض تصنيف عليه يؤخذ

 في كارثية نتائج ذلك من عن يترتب أن يمكن لما نظرا الدولة، على محرمة وهي األفراد

 .واألساسية الحيوية المجاالت هذه إطار

 Le socialisme االشتراكي المذهب :يةالثان قرةالف

التقليدية  الوظائف في الدولة نشاط نطاق يحصر الذي الفردي المذهب خالف على

المذهب  فإن والعدالة، الداخلي واألمن الخارجي الدفاع في المتمثلة للدولة واألصلية

حق  تملك فالدولة المذهب لهذا طبقا و .الدولة نشاط نطاق من كبير بشكل يوسع االشتراكي

وممارسة  اإلنتاج، وسائل تملك الدولة حق فمن وبذلك .واألنشطة المجاالت جميع في التدخل

وتولي  الخاصة الملكية إلغاء حقها من أن كما والفالحية، ريةوالتجا الصناعية األنشطة

الشعب  أفراد حقوق وحماية ضمان أجل من وذلك والتعليمية، والصحية االقتصادية الشؤون

 .واجتماعيا وصحيا اقتصاديا الشعب أفراد وتأمينهم

 انتقاد على عنها والدفاع نظريتهم لترويج االشتراكي المذهب أنصار اعتمد وقد

 مستغلة ومهضومة كبيرة اجتماعية طبقة إفراز أهمها من التي عيوبه وكشف الفردي، المذهب

 اإلنتاج، وسائل وتملك. الحاكمة الطبقة أقلية تمثل اجتماعية وطبقة ، البروليتاريا طبقة الحقوق

 من ذلك عن يترتب مع ما االجتماعية المساواة انعدام عنه ينتج مما األولى الطبقة وتستغل

 .نتائج

 وممارسة اإلنتاج وسائل تلمك في الحق االشتراكي للمذهب طبقا للدولة كان وإذا

 بتأمين جانبها، من تلتزم الدولة أي فإنها قيود، أو حدود دون والوظائف األنشطة مختلف

الصحي  التأمين كتوفير منها، االجتماعية الحقوق وخاصة وكفالتها وحرياتهم األفراد حقوق



 ينقلب دور وهكذا الحقوق. من وغيرها والبطالة والعجز المرض ضد والتأمين والعالجي،

 في المذهب نشط إيجابي دور إلى الفردي، المذهب في لها مرسوما كان الذي السلبي الدولة

 وظائفها. في كبير اتساع عنه نتج االشتراكي

لعدة  االشتراكي المذهب تعرض فقد الشكل، بهذا الدولة وظائف لتوسيع ونتيجة

 تحقيق المساواة إلى وال االستغالل، على القضاء إلى يؤدي لن تطبيقه بكون انتقد فقد .انتقادات

 النظام االشتراكي ظل في حتى أيضا موجودا يكون سوف االستغالل أن حيث االجتماعية،

 إلى دعا اإلنسانية حينما الطبيعة ضد بكونه المذهب هذا انتقد كما .وضوح وأكثر سافر بشكل

 وحرمان ،واألشياء األموال تملك يحب أنه اإلنسان، طبيعة من ألن الخاصة، الملكية إلغاء

 المبادرة روح العمل وفقدان عن التقاعس إلى يؤدي سلبيا عامال يعتبر الملكية حق من األفراد

 .واإلبداع

 التطبيق على في عملية صعوبة يعرف بكونه انتقد االشتراكي فالمذهب لذلك، وإضافة

 في هذه الدولة تدخل ألن األفراد، وحريات لحقوق انتهاك تطبيقه في أن كما الواقع، أرض

 لتلك الوظائف ممارستها في مستبدة الدولة كانت وإال األفراد، تدخل يمنع أال يجب المجاالت

 .واألنشطة

 La Doctrine Sociale االجتماعي المذهب : ثةالثال الفقرة

 فهوال االشتراكي، والمذهب الفردي المذهب بين وسطا موقفا االجتماعي المذهب يقف

 في األنشطة للتدخل العنان لها يطلق ال كما فقط، التقليدية الوظائف في الدولة نشاط يحصر

 معين بالتدخل بقدر للدولة يسمح وإنما .التقليدية الوظائف إلى إضافة واالجتماعية االقتصادية

 دون بحقوقهم الفردية يتمتعون األفراد ترك مع أهدافها، وتحقيق الجماعة مصلحة لتحقيق

 وليس وشروط ممارستها، مضمونها ويبين ويعدلها، القانون، يحددها منح باعتبارها إلغائها،

 . بها المساس يجوز ال مقدسة طبيعية حقوقا باعتبارها

محتكرة  دولة ليست أنها كما حارسة، دولة ليست االجتماعي، للمذهب طبقا فالدولة

 التي واالجتماعية االقتصادية المشروعات إلقامة بالتدخل الدولة تقوم وإنما األنشطة، لمختلف

التوازنات  عن المسؤولة فهي .أرباحها انعدام أو لقلة منها يتهربون قد أو األفراد، عنها قد يعجز

 .لمراقبتها األفراد هؤالء خضوع مع األفراد جانب إلى الوظائف هذه تمارس لهذا االجتماعية،



 كونت، أوكست كالفيلسوف والمفكرين الفالسفة ن م مجموعة المذهب بهذا قال وقد

 هذا ومضمون بجوهر المعاصرة الدول معظم أخذت وقد . Duguit ديجي والعميد ليون

 فابتعدت العالميتين، الحربين بعد خاصة وبصفة سريعة ثابتة بخطى فسارت تجاهه المذهب،

 .واالشتراكي الفردي المذهبيمساوئ  عن بذلك

 واالجتماعية، االقتصادية األنشط في الدولة تدخل ويجيز يسمح االجتماعي فالمذهب

 .وحمايتها ضمانها على ويعمل الخاصة الملكية في الحق على الوقت نفس في ولكنه يبقي

 .الفردية والحريات الحقوق جانب إلى االجتماعية والحريات الحقوق حماية يعمل على أنه كما

 بمقتضياته تعمل زالت وما العالم دول جل به أخذت الذي المذهب هذا أساس نجاح هو وهذا

 .حدود اليوم إلى وتوجهاته

 


