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١متطلبات دولة القانون
  

 
 طارق علي الصاحل. د                                                                             

  بريطانيا - رئيس مجعية احلقوقيني العراقيني
  
يف  على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور احلضاري االعتمادبناء نظام سياسي مؤسسايت يف الدولة، يتطلب  

  .العامل ومتطلبات اتمع الدويل عرب منظماته ومؤسساته الشرعية
لقد عاىن العراق قبل نشوئه كدولة ومازال يعاين من القهر واألستبداد وهيمنة االنظمة الدكتاتورية اليت تعكس 

بل العراق من يظهر، لألسف الشديد، ان املعنيني بالشأن العراقي ومستق. انعدام دولة القانون مبفهومها احلديث
القوى السياسية والفكرية تفتقد للربنامج السياسي وفق االسس القانونية، الذي يعطي أمال جديدا للعراقيني، يف 
بناء نظاما دميقراطيا مؤسساتيا، مينح الفرصة املتكافئة جلميع القوى السياسية وشرائح اتمع مبمارسة نشاطاا 

حة العليا للبالد وبالشكل الذي ينسجم مع التطور لالنظمة السياسية يف وطقوسها سلميا، وفق ما تقتضيه املصل
وقد تكون الطائفية السياسية اليت شجعها وجذرها االحتالل من اهم االسباب يف تراجع بناء النظام . العامل

  ).دولة القانون(السياسي الدميقراطي املؤسسايت 
لقانون، وبشكل خمتصر، وصوال اىل تسليط الضوء على لقد وجدت من املفيد مناقشة العالقة بني الدولة وا

  .العالقة بني السلطة والقانون وبالتايل ماهي طبيعة النظام السياسي احلايل وفق هذه املعطيات
  

    :مفهوم الدولة - ١
وحتليالت الفقهاء  الجتهاداتالدولة مفهوم معقد خضع لتغريات خمتلفة اثناء دورة تطور اتمعات وتبعا 

بالشعب : فة والتجربة عرب التأريخ، اال ان هناك شبه اتفاق على عناصر الدولة الرئيسية املتمثلةوالفالس
  .والسلطة واإلقليم

  

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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ورغم ان هذه العناصر أساسية لنشوء الدولة من الناحية الفعلية، اال ان حتققها ال يعين بالضرورة وجود الدولة 
 ا من قبل املنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة األمم املتحدة وجملس من الناحية القانونية، اال يف حالة األعتراف

  .األمن
والدولة هي شكل من اشكال التضامن األجتماعي الذي يتميز عن التجمعات العادية األخرى، بوجود هيئات 

  . منظمة هلا نفوذ او سلطة حبدود اقليم الدولة املعترف ا
يت من خالهلا جتري ممارسة النشاطات املختلفة على مجيع األصعدة تلبية متثل السلطة، النظام السياسي للبلد، ال

وعلى الصعيدين، الداخلى  اإلقليمللحاجات املختلفة يف الدولة سواء كان ذلك على نطاق الشعب او 
 تتحدد طبيعة النظام السياسي يف) السلطة(لذا فان السلطة من اهم عناصر الدولة، وتبعا هلذا العنصر. واخلارجي

  . الدولة، دكتاتوريا كان او دميقراطيا
وبسبب ضعف العالقات الدولية للفترة ماقبل القرن التاسع عشر، مل يكترث القانون الدويل بشكل األنظمة 

وادارة الشؤون  اإلقليم، بقدر اهتمامه مبدى سيطرا الكاملة على وحدة )دكتاتورية او دميقراطية(السياسية
اال ان االمر اختلف جذريا وبشكل تدرجيي خاصة بعد احلربني العامليتني . املختلفة الداخلية من خالل هيئاا

جية اليت تؤمن بسيطرة احلزب الواحد وقيادته للنظام السياسي لواألوىل والثانية واضمحالل دور األحزاب األيديو
  .يف الدولة

  
  :مفهوم القانون - ٢
على جتاوز مرحلة القوانني الالهوتية وامليتافيزيقية واعتماد  منذ اواخر القرون الوسطى، استقر اتمع الدويل 

  .القوانني الوضعية
، فلم واالستقراءمن خالل التجربة  االجتماعيةوالقانون الوضعي هو خالصة الفلسفة الوضعية يف تفسري الظواهر 

ا هو علم  يقوم على يعد القانون جمرد تصورات وتأمالت غيبية تفرضه مفاهيم دينية او عقائدية معينة، وامن
  .املالحظة يف تشخيص الظواهر امللموسة او احملسوسة عن طريق معايشتها ومن مث تكريسها خلدمة الدولة

كان القانون يف بدايات نشوئه ينظم شؤون احلاجات امللحة يف الدولة، كحفظ األمن والنظام وحماربة اجلرائم 
شؤون  إلدارةتشمل مجيع القواعد اليت ترتكز عليها السلطة ومبرور الزمن توسعت حدوده ل. ومحاية املمتلكات

البالد العليا، وكل ما يتعلق بالشؤون احلياتية لألفراد منذ تكوين الفرد يف رحم امه كجنني، واىل ما بعد وفاته 
كم فيما يتعلق بدفنه وتصفية تركته، مث جتاوز القانون حدود تنظيم شؤون املؤسسات واألفراد داخل الدولة ليح
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عليه فان القانون من األمهية مبكان حبيث اصبحت له مظاهر عديدة تتدخل . العالقات بني اعضاء اتمع الدويل
  . لتنظيم مجيع املفاصل يف الدولة

  . القانون الدويل ينظم شؤون العالقات الدولية
  .القانون الدستوري ينظم شؤون السلطات والشؤون السياسية العليا يف الدولة

  العقوبات ينظم شؤون اجلرمية والعقوبةقانون 
  القانون املدين ينظم األلتزامات وحقوق البيع والشراء واألجيار وغريها
  .وهناك املئات من القوانني اليت تنظم مجيع الشؤون األخرى يف اتمع

  
من خالل القانون، مبا ان القانون ال وجود له اال من خالل السلطة، وان السلطة الميكن ان متارس واجباا اال 

هو األداة لتشخيص طبيعة السلطة يف ) القانون(لذا فان القانون شرط اساسي الستمرار السلطة وبالتايل فأنه 
  . بعبارة اخرى ان كيفية تشريع القوانني، كفيله بتشخيص طبيعة النظام السياسي السائد يف الدولة. الدولة

  
  :السلطة والقانون - ٣

لنا ان من أهم مقومات الدولة، السلطة والقانون، وان طبيعة العالقة بينهما حتدد مدى  مما تقدم يتضح        
االقتراب من املفاهيم احلديثة للدولة وبالتايل يتضح مدى امهية صناعة القوانني مبا ينسجم مع متطلبات وحاجات 

  .اتمع
كان الفالسفة واملفكرون وفقهاء .لتأريخهذا الترابط العضوي  بني السلطة والقانون مر مبراحل خمتلفة عرب ا

 ميكيافلي اإليطايلاحلاكم املطلقة يف تشريع القوانني ومنهم املفكر  إلرادةالقانون يف القرون الوسطى يروجون 
اللذان أكدا على ضرورة دمج السلطة ) ١٥٩٦-١٥٣٠( واملفكر الفرنسي جان بودان)  ١٥٢٧- ١٤٦٩(

مبطاليب  اكتراثبالدولة اليت ميثلها ارادة احلاكم املطلقة يف تشريع ما يشاء من القوانني لتوطيد سلطانه دون 
 وفقهاء امثال جون اسنت)  ١٦٧٩-١٥٨٨( وظهر فيما بعد فالسفة بريطانيون امثال توماس هوبز. الشعب

  .كانا بنفس األجتاه يف متجيد ارادة امللوك واحلكامالذين ) ١٨٥٩- ١٧٩٠(
 لقد وجدت هذه األفكار ارضية هلا يف الفكر القومي األملاين يف القرن التاسع عشر من خالل الفلسفة اهليغلية

اليت جاءت لتمجد سلطة الدولة واليت كان هلا تأثري يف ظهور حركة التوحيد اليت قادها ) ١٨٣٨- ١٧٧٠(
الذي طور ) ١٨٩٢-١٨١٨( كما ظهر فالسفة املان كالفيلسوف أهرنك. ة القرن التاسع عشربسمارك يف اي
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وأصبحت هذه النظرية     HERRSCHOFT THEORYوعمق هذه النظرية واطلق عليها       
  .اإلنساناألساس ألفكار النازية لتنفيذ مآرا دون األكتراث بأبسط حقوق 

، حيث شخصت طبيعة الدولة بأا ١٨٤٨ها عرب البيان الشيوعي لعام ومن جانب اخر بلورت املاركسية افكار
جتسيد لسلطة احلاكم املستبد، واا اداة للقهر والظلم، اال ان املاركسية جاءت ببديل يف تكريس دمج السلطة 

ة يف اليت اصبحت السلطة املطلق" دكتاتورية الربوليتاريا"بالدولة من خالل سيطرة احلزب الواحد حتت قيادة 
  .على حد تعبري املاركسية الشعب إلرادةتشريع القوانني باعتبارها املمثله احلقيقية 

واستمرت دوامة متجيد سلطة الدولة عرب القرن العشرين من خالل األحزاب النازية القومية واألحزاب الطبقية 
زالت موجودة يف بعض الدول اليت ، اال ان خملفاا ماتارخيياوبالرغم من انتهاء دور تلك األحزاب ). الشيوعية(

فهو يرى بان الدولة هي السلطة السياسية اليت تقوم . تشكل  االحزاب الشمولية، كحزب البعث منوذجا هلا
او الفصل بني هذه السلطات،  لالستقالل، وال حمل "التشريعية والتنفيذية والقضائية"جبميع الوظائف يف الدولة 
  ).١٩٧٧انظر قانون اصالح النظام القانوين لعام (ال ترمجة ألرادة السلطة السياسية وبالتايل فان القوانني ما هي ا

وباملقابل، اىل جانب ظهور األفكار واألحزاب النازية والطبقية يف القرن التاسع عشر، تعمقت األفكار 
ال الفيلسوف الدميقراطية، وظهر فالسفة يدعون اىل الفصل بني السلطة والدولة وتقييد سلطات احلاكم، امث

الذين طورا ) ١٧٧٨-١٧١٢(والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ) ١٧٠٤- ١٦٣٢(الربيطاين جون لوك 
وأكدا على ان الشعب هو مصدر مجيع السلطات يف الدولة، وان القوانني جيب ان تكون  االجتماعينظرية العقد 

واحلكام عالقة تعاقدية تفرض على الطرفني  انعكاسا ألرادة الشعب وليس الرادة احلكام، وان العالقة بني الشعب
حقوقا وواجبات مما ال جيوز ألي منهما جتاوزها وبالتايل فان للشعب احلق يف فسخ هذه العالقة التعاقدية وائ 

يف ) الربملان(حبكام جدد دون املساس بكيان الدولة وكذلك القوانني اليت شرعت من قبل السلطة التشريعية 
ورت فكرة الشرعية من خالل انتشار هذه األفكار على النطاق العملي، ومن خالل التحول اىل لقد تبل. الدولة

للوصول اىل السلطة وتداول  االقتراعاألنظمة الدميقراطية اليت تعتمد مبدأ الفصل بني السلطات وصناديق 
  .السلطة سلميا

  
  :اخلالصة

ية على اساس اندماج شخص احلاكم او احلزب كسلطة يف تؤكد لنا التجربة يف العامل، ان األنظمة السياسية املبن
، اصبحت متخلفة عن ركب اإلنسانالدولة، واختاذ القوانني كقواعد فوقية لتكريس اهليمنة والقهر وهدر حقوق 

التطور احلضاري يف العامل، وان بقايا هذه األنظمة المكان هلا بني اعضاء اتمع الدويل، وعلى األنظمة املعنية ان 
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فكر وتصحو من سباا وتتجه حنو التغيري قبل فوات األوان وقبل ان تستلم الشعوب زمام املبادرة يف التغيري مبا ت
  .ينسجم مع تطلعاا حنو احلرية والدميقراطية

جزافا كما يفعل احلزب الطائفي احلاكم يف العراق، اليستطيع ان ميوه ) دولة القانون(ان اطالق التسميات 
ئمة على دمج احلزب احلاكم بل الشخص احلاكم كسلطة يف الدولة وذلك من خالل السيطرة على احلقيقة القا

مجيع السلطات يف الدولة ومؤسساا احليوية كاجليش وقوى االمن الداخلي واخلارجي وتسخريها لتقوية مآربه 
اتورية الطائفية دكت(وستكون مثل هذه الدكتاتورية . الدكتاتورية بشكل تدرجيي واضح للقاصي والداين

من اشرس انواع الدكتاتوريات على االطالق يف العامل، ملا سترتكبه من جمازر وابادات مجاعية خلصومها ) السياسية
  . من الطوائف االخرى، وان املؤشرات واضحة على مدى الثمان سنوات املاضية
اهيم دولة القانون والسعي اىل تبين ويف نفس الوقت ندعو قوى التغيري ان تكون مبستوى املسؤولية يف تعميق مف

برنامج سياسي للتغيري يكون للقانون مبفهومه الليربايل دوره الفاعل يف ارساء مجيع املؤسسات يف الدولة، وليكن 
العراق النموذج املتميز يف املنطقة بعد التخلص من النظام الدكتاتوري الطائفي احلايل وااء دورة العنف الدموي 

  .            الوان االحزاب الطائفية والعنصرية من ممارسة اي نشاط سياسي يف العراقوحترمي مجيع 
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