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 مقدمة :

دولة القانون فى النظم السياسية التى تمر بمراحل تحول سياسى  إقامةتعد قضية 

التحديات التى  أهمانتفاضات شعبية من  أوناتج عن ثورات واجتماعى واقتصادى 

 بإرساءسياسية ومجتمعية متوافقة على ضرورة تجاوز هذا التحدى  إرادة إلىتحتاج 

هذا تزداد جسامة بالطبع .  على المستوى القانونى  والواقعى قواعد دولة القانون

خلفتها النظم االستبدادية المنهارة،   التى األمدالتحدى بسبب التركة السلطوية طويلة 

 أشاعتلفترات زمنية طويلة لدولة القانون  فهذه التركة السلطوية بانتهاكاتها المستمرة

، بين المواطنين ثقافة عدم احترام القانون وعدم الثقة فى مبدأ سيادة القانونوكرست 

ما  إن  عاديا. أمراالمواطنين  أوبل وجعلت انتهاك القانون سواء من مؤسسات الدولة 

عملية بناء دولة القانون ليس مجرد عملية  قانونية، تنحصر فى  أنسبق يؤشر على 

ولكنها عملية سياسية واجتماعية وثقافية  ،وضع القواعد الدستورية والقانونية

وهو  –ينص  الدستور  أن األمور أسهلن من فإ ،واقتصادية.  فعلى سبيل المثال

الواجبات بين المواطنين المساواة فى الحقوق و على  –لدولة القانون  األول األساس

 األمور أصعبانه من  إالمما يؤسس للمواطنة الكاملة،   أساسدون تمييز على اى 

 هيكلة مؤسسات إعادة األمررض الواقع، حيث يقتضى هذه القاعدة على أ إنفاذيتم  أن

 كافة مواطنيها بغض النظر على انتماءاتهممع بحياد وسياسات الدولة كى  تتعامل 

تغيير ثقافة المجتمع بغرس ثقافة قائمة  وأيضا ،الدينية أو المذهبية أو األثنية أو غيرها

واحترام حق االختالف وغيرها من القيم الثقافية  على المساواة فى الحقوق والواجبات

 .الداعمة لدولة القانون



 

 فى دالالت السياق التاريخى لدولة القانون

ولة الحديثة ارتباطا وثيقا،  فالسياقات التاريخية لنشأة يرتبط مصطلح دولة القانون بالد

الدولة الحديثة كانت رحلة الصراع الممتد بين مصادر الشرعية السياسية المختلفة، 

من  أممن الكاريزما  أموالتقاليد يستمد الحاكم شرعيته هل من الدين  أينبمعنى من 

والذى  - الصراع بين مصادر الشرعية المختلفة إطارقواعد قانونية مستقرة.  وفى 

والشعوب من ناحية  ةاالستبداديصراعا سياسيا بين النظم السياسية فى الحقيقة عكس 

على مدار قرون طويلة  أخرىمن ناحية التى ناضلت من اجل الحرية والديمقراطية 

ما يطلق عليه  أووهو القواعد القانونية المستقرة  األخيرترسخ مع الزمن المصدر   -

دولة القانون، فلم يعد مصدر شرعية السلطة سوى احترامها للقواعد القانونية 

ولذلك  . صورها فى الدستور أعلىالمتوافق عليها فى المجتمع والتى تتم ترجمتها فى 

 األساسيةالداللة  إن  يطلق البعض على دولة القانون الدولة الدستورية. أنليس غريبا 

النضال من اجل دولة القانون هو نضال من اجل نظام سياسى ديمقراطى  أنلما سبق 

للحديث عن  اإلطالقيستند لمبادئ العدالة والحرية والمساواة.  فال مجال على 

وبتطور األنظمة   هو دولة القانون. الشرعى أساسهايكون  أنقراطية دون ديم

انون لتتجاوز مجرد السياسية مع حركة الزمن والشعوب، تعددت أبعاد دولة الق

 سية واقتصادية واجتماعية وثقافية.األبعاد القانونية إلى أبعاد سيا

 

 مفهوم دولة القانون :

  تغيير جذرى فى عالقة الحاكم بالمحكوم  أساسيقوم مفهوم دولة القانون على

والتى تقوم على أساس أن الحاكم يهب رعاياه حقوقهم من عالقة الرعية 

، وهو ما والتى تستند إلى أسس مختلفة تماما عالقة المواطنة إلىكمنحة منه 

السياسية عقدا اجتماعيا بين السلطة والمواطن، من  األدبياتتم اعتباره فى 



تضمن السلطة  أنالدولة مقابل   إلدارةخالله يفوض المواطن من ينتخبهم 

 أماموفى هذه الحالة السلطة مسئولة للمواطن.  األساسيةالحقوق والحريات 

انتهكت حقوقه وحرياته، فهو من  إذا بأخرىيستبدلها  أنالمواطن ومن حقه 

   استعمال سلطاتها.  أساءت إذاغيرها ي أنبها وهو الذى من حقه  أتى

  عدم وجود سلطة غير مقيدة،  السلطة مقيدة فى دولة القانون سواء بما ورد

 أوالسلطات الثالث بتطبيق قاعدة توزيع واقتسام السلطة بين  أوفى الدستور 

فالسلطة  ،األمركان  آيابتطبيق مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات.  

والتى  القانونية اآللياتعبر عدد من  دولة القانون إطارهى سلطة مقيدة فى 

 .  سيتم شرحها توا

  الفصل بين السلطة وشخص الحاكم، فلم يعد هناك الحاكم المطلق الذى يحكم

تتم وفقا لقواعد قانونية وفى  واإلدارةولكن الحكم  ،ومصالحه ألهوائهوفقا 

 مؤسسى وهو ما يطلق عليه دولة المؤسسات. إطار

  أوحقوق المواطن وحرياته لصيقة به بحكم المولد وليست هبة من الدولة 

وضع قواعد ممارسة تنظيم الحقوق ينحصر فى الحاكم.  فدور الدولة 

سلطة الدولة فى تقييد  أنكما  وليس من حقها منعها أو حجبها.  والحريات

 وأيضا ، القومى لألمنممارسة بعض الحقوق مشروطة بتهديدات حقيقية 

 لوقت محدد حتى تنتهى هذه التهديدات. 

  ينطلق مفهوم دولة القانون من مبدأ سيادة القانون، هذا المبدأ الذى تتعدد

ف الضيق والتعريف الواسع.  يمكن تحديد مؤشراته على متصل طرفيه التعري

 حكومة مسئولة وقابلة –هذه المؤشرات فى التالى :قواعد قانونية رسمية 

الحماية الفعالة للحقوق  –القدرة على النفاذ للعدالة ومؤسساتها  –للمحاسبة 

 –الحماية الفعالة للحقوق االقتصادية واالجتماعية  –المدنية والسياسية 

الفصل بين  – واألمنالنظام  –القانون  أمامالمساواة  –انتخابات ديمقراطية 

 تنظيم حكومى فعال وكفء. –السلطات 

 



 ركائز دولة القانون :

 المرجعية النهائية،  وأيضالدولة القانون  األساسيةالدستور هو الضمانة  عدي

الذى ينظم العالقة بين الحاكم والمحكوم من خالل تحديد  األعلىفهو القانون 

كفالة الحقوق والحريات   وأيضا ، سلطات الدولة المختلفة واختصاصاتها

نه ينص ، فإللمواطن.  وبجانب كفالته لحقوق وحريات المواطن األساسية

ينظم العالقة بين ن الدستور فإ ،أخرىعلى واجباته.  ومن ناحية  أيضا

ثالث وبعضها البعض من خالل تحديده اختصاصات كل سلطة السلطات ال

الدستور الذى يستطيع  إن.  األخرىوالضوابط التى تمارسها كل سلطة على 

يكون دستورا ديمقراطيا على مستوى عملية  أنتأسيس دولة القانون البد 

على مستوى المبادئ القانونية التى يحتويها ومدى اتساقها مع  وأيضاصنعه 

المبادئ الدستورية التى  أهم.  وبالطبع من اإلنسانق الدولية لحقوق المواثي

تؤسس لدولة القانون مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين 

الرأى  أوالطائفة  أوالدين  أوسواء كان النوع  أساسوعدم التمييز على اى 

مبدأ المواطنة الكاملة  السياسي وغيره.  فالدولة القانونية الحديثة قائمة على

 المختلفة فى تعاملها مع مواطنيها. بأجهزتهاوحياد الدولة 

  الحاكم  : عالقة متوازنة بين الطرفينلفى دولة القانون يؤسس الدستور

فاى حاكم  ، مما يحسم الصراع التاريخى بين السلطة والمواطن والمحكومين

ما يرتبط بذلك من فرض قيود و تغليب ضرورات ممارسة السلطة إلىيسعى 

تغليب ضمانات ممارسة   إلىواطنون المعلى الحريات العامة، بينما يسعى 

ن وعلى هذا فإ وما يتطلبه ذلك من التقييد القانونى للسلطة.الحقوق والحريات 

التوازن بين ضرورات  تقوم على دولة القانون فى مفهومها الواسع هى التى 

 إلىن تغليب ضرورات السلطة يؤدى ت أللحرياالسلطة وضمانات الحقوق وا

فالدستور    .الفوضى إلىاالستبداد وتغليب ضمانات الحقوق والحريات يؤدى 

 بتنظيمه للعالقة بين السلطة والمواطن يقى المجتمع من االستبداد والفوضى.



  التوازن بين السلطات والرقابة المتبادلة:  تقوم دولة القانون على تقاسم السلطة

وهى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية  مع  أساسية ثالثن سلطات بي

الهدف من كل هذا  أنوبالطبع  بينهم.  الرقابة المتبادلة وضمان قاعدة التوازن 

استخدام السلطة.  وبغض النظر عن نوعية النظم  إساءةهو ضمان عدم 

ن قاعدة ، فإاالثنينمالمح تجمع بين  أوبرلمانية  أوالسياسية سواء رئاسية 

 تقاسم السلطة  والرقابة المتبادلة  قواعد مستقرة فى دولة القانون. 

  فى الدولة القانونية ضد االنحراف  األساسيةالفصل بين السلطات هو الضمانة

استخدام السلطة العامة.  يتحقق هذا الفصل من خالل نظام للضبط  وإساءة

عية ملتزمة  فى صياغة تشريعاتها بما والرقابة بين السلطات، فالسلطة التشري

كما تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين والتى تمارسها  ،ورد فى الدستور

تلغى  أنالعليا ضابط اساسى،  فمن حق هذه المحاكم  أوالمحاكم الدستورية 

من  تشريع يتعارض مع الدستور.  وكما تخضع السلطة التشريعية للرقابة اى

على السلطة التنفيذية سواء  أيضاتمارس الرقابة  فإنها ، القضاء الدستورى

 مناقشةالرقابة المالية والتى تتمثل فى  أوبصفة عامة  األداءكانت الرقابة على 

قدرة السلطة  نإالموازنة العامة ومراجعة الحساب الختامى.  وبالطبع 

القدرة  مثل  باألساسالتشريعية على القيام بدورها مرهون بعوامل سياسية 

على تمثيل كافة القوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية تمثيال حقيقيا فى 

قوة المعارضة السياسية، فكلما كان هناك معارضة ، فضال عن البرلمان

سياسية قوية  وذات رؤية فى البرلمان كلما زادت قدرته على رقابة السلطة 

ليات للرقابة والتى ريعية بآتزود السلطة التش الدساتير  أنالتنفيذية.   كما 

، ناهيك عن لجان تتمثل فى السؤال واالستجواب وسحب الثقة من الحكومة

 .  االستماع وتقصى الحقائق وغيرها

  من خالل  األفرادلصيانة وحماية حقوق   األولىالرقابة القضائية هى الوسيلة

 حكامأوتصرفاتها مع  أعمالهامراقبتها للسلطة التنفيذية وضرورة اتفاق 



ودعوى  اإللغاءدعوى  من خالل  األخرى ةالقانونيالدستور والقواعد 

  من تعسف السلطة التنفيذية. المواطنلحماية  أساسية آلياتوهى التعويض 

  هو الشرط االساسى لوجود رقابة قضائية حقيقية.   استقالل  القضاء يعد

هو  االستقالل الشخصى للقضاة   األول  :ويتضمن استقالل القضاء بعدين

والثانى هو االستقالل الوظيفى.  يتحقق االستقالل الشخصى للقضاة من خالل 

وعدم  الحصانة وأيضا ،معايير موضوعية تحدد كيفية اختيار القضاة وجود

والمالية الخاصة بالترقية والنقل والتأديب   اإلداريةالقابلية للعزل والنظم 

 هن، فإفيما يتعلق باالستقالل الوظيفى أما.  اجهة الخصوموقواعد الحياد فى مو

 موعد سلطة الدولة من رقابة القضاء أعمالتحصين اى عمل من  يرتهن بعدم 

 .تدخل كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عمل القضاء

 تكتمل فى ضمانها لدولة القانون  إليها اإلشارةالركائز القانونية السابق  إن

الركائز السياسية لضمان  أهممن الركائز السياسية.  ومن  أخرىبمجموعة 

الدولة تجاه كل القوى  ألجهزةتأسيس دولة القانون هو الحياد النسبى 

قوى  فاستحواذاالجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة فى المجتمع،  

 الدولة  أجهزةنة على مواقع صنع القرار داخل اقتصادية معي أوسياسية معينة 

 إلىالدولة المختلفة  أجهزةيطيح بدولة القانون تماما ويحول  أنمن الممكن 

يؤدى  األمرمثل هذا  أنلمصالح قوى اقتصادية بعينها. ومما الشك فيه  خادم

بمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين ويفتح  اإلطاحة  إلى

 التمييز. أنواعلمجال لكافة ا

 العمل على ضمان هذه الركيزة السياسية هو أحد العوامل التى أدت إلى  إن

 امفهوم الحكم الجيد باعتباره نموذجظهور مفهوم الحكم الجيد.  فقد تم طرح 

اتساعا ويوسع من مفهوم الرقابة من خالل  أكثرللحكم يضمن مشاركة شعبية 

 آلياتبل وينشأ  ،المعلومات والمساءلة وإتاحةفافية الش مبادئالمطالبة بتطبيق 

لذلك مثل المجالس االجتماعية واالقتصادية والتى تضمن مشاركة كافة  أخرى

، فضال عن تعزيز النظم اإلدارية المعنية فى صنع السياسات األطراف



 أكثرمفوضيات مكافحة الفساد والتمييز والتى تمثل ملجأ  وأيضا الالمركزية،

القضائية للشكوى لمن يتم انتهاك حقوقهم.    باإلجراءاتانفتاحا واقل تقيدا 

من ركائز  أيضاالمواطن لكبح جماح سلطة الدولة هو  أمامفتوسيع الخيارات 

 دولة القانون.

 

  تحديات دولة القانون

   تتعدد التحديات التى تواجه دولة القانون ويأتى على رأس هذه التحديات

القومى.  تواجه الدول العربية التى شهدت تحوالت  باألمنتصلة التهديدات الم

من  اعدد 2010 أواخرسياسية واجتماعية  نتيجة االنتفاضات العربية منذ 

تهديد  إلىمن وسالمة المواطنين بين تهديد أ تتراوحوالتى  ،األمنيةالتهديدات 

الحقيقى الذى تواجهه هذه الدول  المأزق أنوالحقيقة   ألوطان.ا أراضىوحدة 

فى تتعرض لهذه التهديدات اإلرهابية من جماعات متطرفة عابرة للحدود   إنها

الديمقراطية  إلرساءمراحل التحول والتى تتطلب جهود داخلية عديدة  أثناء

قضية  وآثارتعقيد الوضع فى هذه البلدان  إلى أدىدولة القانون مما  وأسس

 أسسكيف يتم احترام فى والتى تتلخص  ،األولوياتبين  اإلجباريةالمفاضلة  

فى ظل تهديدات  - والتى لم تتشكل وتترسخ بشكل كامل بعد - دولة القانون

يصعب بناء دولة القانون.  هذا التحدى  أنوالحقيقة  . القومى لألمنمتصاعدة 

تفرض قيود على   وجدير بالذكر ان تهديدات االمن القومى من التهديدات التى

اسس دولة القانون فى كافة المجتمعات بما تحتاجه من تطبيق حالة الطوارىء 

ن هذا المأزق اه وغيرها من االجراءات.    كما أوتوسيع مساحات االشتب

يواجه  أيضاولكنه  ،اليواجه الدول العربية فحسب والتى تمر بمرحلة تحول

الغربية والتى تتعرض لهجمات  أورباعديد من الديمقراطيات المستقرة فى 

 متكررة مثل فرنسا.   إرهابية

  والتى   ،وضعف القوى االجتماعية والسياسية بتشرذمثانى التحديات يرتبط

السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة من حيث  األحزابتتمثل فى 



 إلىهذا الوضع يؤدى  إنقدرتها على بناء القواعد الشعبية وتنظيم المواطنين.  

صعوبة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى صنع السياسات بما يضمن تعبيرها 

 أهمحد يضمن تحقيق أوبما  ،عن مصالح القوى االجتماعية المختلفة فى المجتمع

العدالة االجتماعية.  فاتساع مساحات وجوانب  الب االنتفاضات العربية وهومط

 أهمالتفاوت االقتصادى واالجتماعى فى المجتمعات العربية وانتشار الفساد من 

 تحديات دولة القانون.

 فى دولة القانون والتى تمثلت فى وضع دستور  األولىمصر الخطوة  أنجزت

انه لكثير الدساتير فى تاريخ مصر من حيث ضم أفضلوالذى يعد من  ،2014

ومن حيث سعيه لتحقيق قدر من  ،للمواطن األساسيةمن الحريات والحقوق 

التى وضعها لمكافحة الفساد  األخرى اآللياتفضال عن  ،التوازن بين السلطات

فمازال  ،والتمييز مثل مفوضيات مكافحة الفساد والتمييز.  وعلى الرغم من ذلك

القانون من خالل تحويل مواد  دولة أسسكافة  إرساءالطريق طويال حتى يتم 

للبرلمان المقرر انتخابه بنهاية  األساسيةوهى المهمة  ،تشريعات إلىالدستور 

 .  2015عام 

  دولة القانون فى مصر التهديدات التى تتعرض لها من  أماميظل التحدى الرئيس

الغربية وحدودها الشرقية  على من الخارج  أوسواء من الداخل  اإلرهابقوى 

استثنائية فى كثير من  إجراءاتهذه التهديدات تستلزم  إنوحتى الجنوبية.  

، وعلى هذا فالتحدى الرئيس كيفية  دولة القانون أسسمما يتجاوز  األحوال

القومى المصرى بما يشمله من أمن  األمنالوصول لصيغة تضمن الحفاظ على 

دولة  أسسوبين  ناحيةمن  من المواطنينأ وأيضاوحدتها  االراضى وسالمة

ومعترف بها  لكيفية  دولية مقرة.  بالطبع هناك معايير أخرىمن ناحية  القانون

دولة القانون.   أسسالقومى بما يحافظ على  األمنمع تهديدات  تعامل الدول

تلك المعايير حتى  إتباعوالتى تعانى من هذا الوضع  األساسيةومن مهام الدول 

 تضمن غطاء قانونيا ودوليا فى تعاملها مع مثل هذه التهديدات.  



 القومى تستلزم بجانب المواجهة المباشرة تقوية  األمنمواجهة تهديدات  إن

الجبهة الداخلية من خالل تبنى سياسات اجتماعية واقتصادية تحقق تكافؤ 

حساسية واستجابة الحتياجات  أكثروتكون  ،الفرص بين المواطنين من ناحية

ات اقتصاديا الفئات المهمشة فى المجتمع من خالل العمل على دمج هذه الفئ

 إن.  باألساس توجه لهم صياغة تدخالت تنموية ت عبر  واجتماعيا وسياسيا 

تحقيق احد مبادئ دولة القانون والتى تتمثل فى  إلىالنجاح فى ذلك سيؤدى 

سواء كان  أخرىن التمييز بين المواطنين من ناحية المواطنة من ناحية والحد م

اقتصاديا نتيجة الممارسات الواقعية.   وأسياسيا  وأاجتماعيا  أوتمييزا قانونيا 

تأمين دعم شعبى للنظام السياسى فى  إلىالنجاح فى هذا الصدد سيؤدى  أنكما 

 .  اإلرهابمواجهة 


