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ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣدﻳث
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م.د .ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﺎﺿﻝ اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﻳﺔ :ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ  ،ﺳﻳﺎﺳﺔ.

ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻗﺗﺑﺎس اﻟﺑﺣث
اﻟﺷــﻛري ،ﻋﻠــﻲ ﻳوﺳــف ،ﻋــﺎﻣر ﻋﺑــد زﻳــد اﻟـواﺋﻠﻲ ،ﻣﺻــطﻔﻰ ﻓﺎﺿــﻝ اﻟﺧﻔــﺎﺟﻲ  ،ﻣﺑــدأ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن
اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣـدﻳث ،ﻣﺟﻠـﺔ ﻣرﻛـز ﺑﺎﺑـﻝ ﻟﻠدراﺳـﺎت اﻻﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ،٢٠١٧،
اﻟﻣﺟﻠد، ٧:اﻟﻌدد. ٢ :

ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن ﻧوع اﻟوﺻوﻝ اﻟﻣﻔﺗوح ﻣرﺧص ﺑﻣوﺟب رﺧﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎع اﻹﺑـداﻋﻲ ﻟﺣﻘـوق اﻟﺗـﺄﻟﻳف
واﻟﻧﺷــر )  ( Creative Commons Attributionﺗﺗــﻳﺢ ﻓﻘــط ﻟﻶﺧــرﻳن ﺗﺣﻣﻳــﻝ اﻟﺑﺣــث
وﻣﺷـــﺎرﻛﺗﻪ ﻣـــﻊ اﻵﺧـــرﻳن ﺑﺷـــرط َﻧﺳـــب اﻟﻌﻣـــﻝ اﻷﺻـــﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﻟـــف ،ودون اﻟﻘﻳـــﺎم ﺑـــﺄي ﺗﻌـــدﻳﻝ أو
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Waeli

Research Summary
The most important characteristic of modern times is the separation
of political power from the rulers who practice Vasndt to the state and
identified the bases people, the region, and power and if the bourgeoisie
has helped to concentrate power in the hands of the Kings in its conflict
with feudalism and the church stage, it did not then quickly be headed
towards work in order to determine the powers of kings and work on the
separation of powers
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ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث
ان اﻫم ﻣﺎﻳﻣﻳز اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻫو ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﻋـن اﻟﺣﻛـﺎم اﻟـذﻳن ﻳﻣﺎرﺳـوﻧﻬﺎ
ﻓﺎﺳــﻧدت اﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﺣــددت ارﻛﺎﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺷــﻌب  ،واﻻﻗﻠــﻳم  ،واﻟﺳــﻠطﺔ واذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺑرﺟوازﻳــﺔ ﻗــد

ﺳـﺎﻋدت ﻋﻠـﻰ ﺗرﻛﻳــز اﻟﺳـﻠطﺎت ﻓـﻲ ﻳــد اﻟﻣﻠـوك ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﺻـراﻋﻬﺎ ﻣـﻊ اﻻﻗطــﺎع واﻟﻛﻧﻳﺳـﺔ ﻓﺎﻧﻬـﺎ ﻟــم

ﺗﻠﺑ ــث ﺑﻌ ــد ذﻟ ــك ان اﺗﺟﻬ ــت ﻧﺣ ــو اﻟﻌﻣ ــﻝ ﻣ ــن اﺟ ــﻝ ﺗﺣدﻳ ــد ﺳ ــﻠطﺎت اﻟﻣﻠ ــوك واﻟﻌﻣ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﻓﺻ ــﻝ

)اﻟﻣﺑﺣث اﻻوﻝ(
ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣدﻳث
اﻣﺗــﺎز ﻋﺻــر اﻟﻧﻬﺿــﺔ ﺑــوﻻدة ﻓﻛــر ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻳﻣﻬــد ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ وﻳــدﻋو اﻟــﻰ ﺟﻌــﻝ اﻟﺳــﻳﺎدة
ﻟﻠﻣﻠــوك ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﺷ ـراف )اﻻﻗطــﺎع وﺑــﺎﺑوت اﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ وﺗﺄﺳﻳﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓــﺎن ﻣﺣــور اﻟﺗﻔﻛﻳــر
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺣﻳﻧذاك ﻫو )ﻓﻛرة وﺣدة اﻟﺳﻠطﺔ وﺗرﻛﻳزﻫﺎ ﺑﻳد اﻟﻣﻠك( ) (اﻻﻣر اﻟذي ادى اﻟﻰ ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟـﺔ
ﻓــﻲ اﻧﺟﻠﺗ ـ ار  ،وﻓرﻧﺳ ــﺎ طﺑﻘــﺎ ﻟﻘﺎﻋ ــدة اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻠﻛ ــﻲ اﻟﻣطﻠــق اﻟــذي ﻻﻳﻘ ــوم ﻋﻠــﻰ ﻣﺑ ــدأ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑ ــﻳن
اﻟﺳﻠطﺎت ). (١

وﻓــﻲ اطــﺎر اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻛــﺎن ﻻﺑــد ﻣــن ﺗوﺣﻳــد اﻻﻣــﺎرات اﻟﻣﻣزﻗــﺔ ﻻﺟــﻝ اﻗﺎﻣــﺔ

اﻟﻧظﺎم وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻻﻣن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ ان ﺗﺗرﻛـز اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑﻳـد ﺷـﺧص اﻟﻣﻠـك ﺑﺣﻳـث ﻻ ﺗﻧﺎزﻋـﻪ

ﻓﻳﻪ ﺳﻠطﺔ اﺧرى ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ ﺗﻌﻠو ﻋﻠﻳﻪ او ﺗوازﻳﻪ او ﺗﺗﺑﻊ ﺳﻠطﺔ اﺟﻧﺑﻳﺔ ). (٢

وﺑذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳـﺎس اﻟـرواﺑط اﻟوطﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﻳن ان اﻟﻛﻧﻳﺳـﺔ ﻗﺎﻣـت ﻋﻠـﻰ اﺳـﺎس

دﻳﻧﻲ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻗﺎم اﻻﻗطﺎع ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟوﻻء اﻟﺷﺧﺻﻲ ). (٣

وﺑﻌــد ظﻬــور اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﺑرﺟوازﻳــﺔ اﺧــذت ﻣﺻــﺎﻟﺢ ﻫــذﻩ اﻟطﺑﻘــﺔ ﺗﺻــطدم ﺑﺎﻷﻧظﻣــﺔ اﻻﻗطﺎﻋﻳــﺔ

وﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ اﻟﺑداﺋﻳﺔ وﺗﻌدد اﻟﺳـﻠطﺎت واﻻﻣﺗﻳـﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟﻧـﺑﻼء ورﺟـﺎﻝ اﻟـدﻳن واﻟـذي ﻳﺷـﻛﻝ
ﻋﻘﺑﺔ اﻣﺎم ﺗطورﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺟﺄت اﻟﺑرﺟوازﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻻﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ). (٤

אא٢٠١٧א/٧א ٢

اﻟﺳﻠطﺎت.

ﻟﻘـد وﺟــد اﻟﺑرﺟوازﻳــون ﻓــﻲ اﻟﻣﻠــك اﻗــوى ﺣﻠﻳــف ﻟﻬــم ﻷﻧﻬــم ﻟــن ﻳﺳــﺗطﻳﻌوا اﻟﺳــﻳطرة ﻋﻠــﻰ ﻛﺑــﺎر

اﻻﻗطﺎﻋﻳﻳن دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗوة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﺧرى وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺷﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺑرﺟوازي اﻟﻣﻠﻛﻲ). (٥

وﻛﺎﻧت اﻟﺑرﺟوازﻳﺔ ﺗرﻣﻲ اﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻻﻣن وﺗوﻓﻳر ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ٕوا ازﻟـﺔ اﻟﻌواﺋـق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ
ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺗﺟﺎرة وﺗدﻣﻳر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﻳد ﺑﺎﻹﺗﺑﺎع وﻛـﻝ ذﻟـك ﺗﺣﻘـق
ﺑﻘﻳــﺎم اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ وﻣــﻧﺢ اﻟﻣﻠــوك ﺳــﻠطﺎت ﻣﺣــدودة وﻫﻛــذا ﻧﺷــﺄت اﻟﻣﻠﻛﻳــﺎت اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣــن
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اﻧﺟﻠﺗ ار وﻓرﻧﺳـﺎ ) . (٦ﻋﻠـﻰ ان ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺣﻛـم اﻟﻣطﻠـق ﻓـﻲ اﻧﺟﻠﺗـ ار اﺳـﺑق واﻗﺻـر ﻣـن ﻣﺛﻳﻠﺗﻬـﺎ ﻓرﻧﺳـﺎ
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻧﺟﻠﺗ ار ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻠق ). (٧

ﻓظﻬــور اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻛــﺎن ﻣﻣﻬــدا ﻟظﻬــور اﻟﻧـزاع ﺑــﻳن اﻟﻣﻠــك واﻟﺷــﻌب ﻓــﻲ داﺧــﻝ

ﺣــدود اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ ﻓﺎﺧــذ اﻟﺷــﻌب ﻳطﺎﻟــب ﺑﺎﻟﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻻﻣﺗﻳــﺎزات اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻓﺿــﻼ ﻋــن
اذﻛﺎء اﻟروح واﻟﺛروة وظﻬور اﻟﻘوى اﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎداة ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ). (٨

אא٢٠١٧א/٧א ٢
٤

وﻗـد ﺳـﺎﻫم ﻣﻔﻛـرو ﻋﺻـر اﻟﻧﻬﺿــﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ ﻓﻔـﻲ اﻟﻘــرن اﻟ ارﺑـﻊ ﻋﺷـر ظﻬـرت ﻧظرﻳــﺔ
اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﺑﻔﺿــﻝ ﻣﺎرﺳــﻳﻠﻳو اﻟــذي رﺳــم ﺧطــﺎ واﺿــﺣﺎ ﺑــﻳن واﺟﺑــﺎت اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ

واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻗد ﺣذر ﺑودان ﻣن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﻠـك ﻟﺻـﻼﺣﻳﺎت اﻟﻘﺿـﺎء وﻣـﺎ ﻳﺗرﺗـب
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻣؤﻛدة وﺟوب اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء واﺣﺗراﻣﻪ وذﻟـك ﺑﺈﺳـﻧﺎدﻩ اﻟـﻰ ﻓﺋـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ ).(٩
وﻟﻬــذ ارﺗﺄﻳــت ان اﻗــوم ﺑﺗﻘﺳــﻳم ﻫــذا اﻟﺑﺣــث اﻟــﻰ ﻣﺑﺣــث اوﻝ وﻣطﻠﺑــﻳن ﻓﻛــﺎن اﻟﻣﺑﺣــث اﻻوﻝ ﻳﺣﻣــﻝ
ﻋﻧ ـوان ﻣﺑــدأ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻟﺣــدﻳث  ،واﻟﻣطﻠــب اﻻوﻝ ﻳﺣﻣــﻝ
ﻋﻧوان ﻣﻔﻬوم ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ واﻻﺻـطﻼح  ،اﻣـﺎ اﻟﻣطﻠـب اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﺟـﺎء ﻳﺣﻣـﻝ

ﻋﻧـ ـوان ﻣﺑ ــدأ اﻟﻔﺻ ــﻝ ﺑ ــﻳن اﻟﺳ ــﻠطﺎت ﻋﻧ ــد ﻛ ــﻝ ﻣ ــن اوﻟﻳﻔ ــر ﻛروﻣﻳ ــﻝ  ،و ﺟ ــون ﻟ ــوك  ،وروﺳ ــو ،
وﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو .
)اﻟﻣطﻠب اﻻوﻝ(
ﻣﻔﻬوم ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح
)اﻟﻔرع اﻻوﻝ(
ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﺻ َـﻝ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ،
ﺻْﻠ ُ
اﻟﻔَ ْ
ت اﻟﺷﺊ ﻓﺎﻧﻔﺻﻝ ،أي ﻗطﻌﺗﻪ ﻓـﺎﻧﻘطﻊ .وﻓَ َ
ﺻ ُﻝ :واﺣد اﻟﻔُﺻوﻝ .وﻓَ َ
ت ﺷـرﻳﻛﻲ .واﻟﻣ ْﻔ ِ
ِ
ﺻـ ُﻝ:
ﺻـْﻠﺗُﻪُ ،إذا ﻓطﻣﺗــﻪ.
وﻓﺎﺻــﻠ ُ
ﺻـْﻠ ُ
َ
أﻣــﻪ ﻓﺻــﺎﻻً وا ْﻓﺗَ َ
أي ﺧــرَج .وﻓَ َ
ـﻳﻊ ﻋــن ّ
َ
ت اﻟرﺿـ َ
ِ
ﻣﻔﺎﺻ ِﻝ اﻷﻋﺿﺎء ). (١٠
واﺣد
اﻟﺣﺻ ـ ـ ِـن .و ِ
ِ
ﻣطﺎو َﻋـ ـ ـﺔُ ﻓَﺻ ـ ـ ٍـﻝ.
اﻻﻧﻔﺻ ـ ــﺎ ُﻝ
ـﻳر دون ﺳ ـ ــور اﻟﻣدﻳﻧ ـ ــﺔ و ْ
واﻟﻔَﺻ ـ ــﻳ ُﻝ :ﺣ ـ ــﺎﺋطٌ ﻗﺻ ـ ـ ٌ
َ
ﻔﺻﻝ :اﻟﻠﱢﺳﺎن .و ِ
]واﻟﻣ ِ
ذﻟﻲ :
اﻟﺟَﺑﻝ ﻻ ﺗَطﻠُﻊُ ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﻣﻔﺻ ُﻝ أﻳﺿﺎً :ﻛ ﱡﻝ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ َ
ُ
ُ
َ
َ
اﻟﺷﻣس ،ﻗﺎﻝ اﻟﻬُ ّ
١١
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َﻣطﺎﻓﻳﻝ ٍ
ﺷﺎب ﺑﻣﺎء ﻣﺛﻝ ﻣﺎء اﻟﻣﻔﺎﺻﻝ[ ) ( .
ﺗﺎﺟﻬﺎ ُ ...ﻳ ُ
أﺑﻛﺎر ﺣدﻳث ﻧ ُ
ﻓﺻﻝ :ﻗَ َ ﱠ
اﻟﻣ ْﻔﺻـﻝ،
ﺻـ ُﻝ ﻣـن
ﺎﻝ اﻟﻠ ْﻳث :اﻟﻔَﺻ ُﻝَ :ﺑ ْو ُن َﻣﺎ َﺑﻳن اﻟ ﱠﺷ ْﻳَﺋ ْﻳ ِن .واﻟﻔَ ْ
َ
اﻟﺟﺳـد :ﻣوﺿـﻊُ َ
َوَﺑﻳن ﻛ ّﻝ ﻓﺻﻠﻳن وﺻ ٌﻝ ). (١٢
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ﻓﺎﻧﻔَﺻــﻝ واﻟﻔَﺻـ ُﻝ واﻟﻣ ْﻔ ِ
ِ
ﺻـ ُﻝ ﻛــﻝ
ﻓﺻـﻼً ْ
ﺻــﻝ اﻟﺣـ ُ
ﻓﺻــﻝ َ
ْ
ﺑﻳﻧﻬُﻣــﺎ َﻳ ْﻔﺻــﻝ ْ
اﻟﻔَ ْ
ـﺎﺟز ﺑــﻳن اﻟﺷــﻳﺋﻳن َ
َ
ﻣﻳن ﻣن اﻟﺟﺳ ِد و ِ
اﻟﺧرَزﺗَْﻳ ِن ﻓﻲ اﻟﱢﻧ ِ
ِ
ظﺎم ). (١٣
ُﻣْﻠﺗَﻘَﻰ ﻋ ْ
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔُ َ
ظ ْ
ََ
اﻟﺧ َرَزةُ اﻟﺗﻲ ﺗَ ْﻔﺻﻝ ﺑﻳن َ َ
ِ
ﱠ
ط َﻊ.
ـﺎﻧﻘَ َ
ﺻـ ـ َـﻝ أَي ﻗَ َ
ط ْﻌﺗُـ ــﻪُ ﻓَـ ـ ْ
ـﻲ َء ْ
ﺻـ ـ ًـﻼ ْ
ﺻـ ـ َـﻝ َﺑ ْﻳَﻧﻬُ َﻣـ ــﺎ َﻳ ْﻔﺻـ ــﻝ ﻓَ ْ
ﻓﺎﻧﻔَ َ
ﺻـ ـ َـﻝ ،وﻓَ َ
ﻓﺎﻧﻔَ َ
ﻓَ َ
ﺻ ـ ـْﻠت اﻟﺷـ ـ ْ
اﺣ ُد ﻣ ِ
ﻣطﺎوع ﻓﺻﻝ .واﻟﻣ ْﻔ ِ
ﻔﺎﺻﻝ اﻷَﻋﺿﺎء .و ْ ِ
ِ
و ِ
ِ
ظ َﻣ ْـﻳ ِن ِﻣ َـن
ﺻﺎﻝ:
ﺻـﻝُ :ﻛـ ﱡﻝ ُﻣْﻠﺗَﻘَـﻰ َﻋ ْ
َ
اﻻﻧﻔ َ
َ
اﻟﻣ ْﻔﺻﻝَ :و َ
َ
ِ ١٤
اْﻟ َﺟ َﺳد ) (.

ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح
ﻧﺷــﺄ ﻣﺑــدأ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻟﻘــدﻳم وﺗطــور ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ

اﻟﺣــدﻳث  ،واﻟﻣﻌﺎﺻــر وﻛﺎﻧــت ﻓﻛرﺗــﻪ اﻻﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻋﻧــد اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ  ،وﻋﻠﻣــﺎء اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ  ،وﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻘــﺎﻧون
ﺗــﺗﻠﺧص ﻓــﻲ ﺿــرورة ﺗوزﻳــﻊ وظــﺎﺋف اﻟﺣﻛــم اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ ) :اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ  ،اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ  ،اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ( ﻋﻠــﻰ
ﻫﻳﺋﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﺗﺳﺗﻘﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻋن اﻻﺧرى ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة وظﻳﻔﺗﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗﺗرﻛـز اﻟﺳـﻠطﺔ
ﻓــﻲ ﻳــد واﺣــدة ﻓﺗﺳــﺊ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﺳــﺗﺑد ﺑــﺎﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن اﺳــﺗﺑدادا ﻳﻧﺗﻬــﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺣﻳــﺎة اﻻﻓ ـراد
وﺣﻘوﻗﻬم ). (١٥

ان ﻣﺑــدأ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻫــو ﻣﺑــدا ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﺿــﻣﺎن ﻋــدم اﻋﺗــداء ﺳــﻠطﺔ ﻋﻠــﻰ اﺧــرى

وﻋدم طﻐﻳﺎن ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﺧرى  ،ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳـﻠطﺎت ﻟﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض ) . (١٦ﻓﺎﻟﻣﻘﺻـود اذن

ﺑــذﻟك ﻫــو ﺗوزﻳــﻊ اﻟﺳــﻠطﺎت ﺑــﻳن اﺟﻬ ـزة اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـﺔ ﻓﻳﻬــﺗم ﻛــﻝ ﺟﻬــﺎز ﺑوظﻳﻔــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن

اﻻﺧرى  .وﻳﺗم ﻋﺎدة اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ  ،واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ  ،واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ). (١٧

ﻓﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻌﺑﻳر اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اطﻼﻗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻧﻳـﻳن ﻣﺗﺑـﺎﻳﻧﻳن )اﺣـدﻫﻣﺎ

ﺳﻳﺎﺳﻲ  ،واﻻﺧر ﻗﺎﻧوﻧﻲ( .

ﻓــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ )ﻟﻣﺑــدا اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت( ﻫــو ﻋــدم اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت او ﻋــدم
ﺗرﻛﻳزﻫﺎ وﻫذا ﻣﺎ اﻛد ﻋﻠﻳﻪ ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓـﻲ ﻓﺻـﻝ اﻟﺳـﻠطﺎت  ،ﻓـﻼ ﻳﺟـوز

אא٢٠١٧א/٧א ٢

)اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(

ﻟﺷﺧص او ﻫﻳﺋﺔ ان ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻳدﻫﺎ ﺳﻠطﺗﻳن وﻣن ﺑﺎب اوﻟـﻲ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟـﺛﻼث ﻣﻌـﺎ  ،اي ﻻ ﻳﺟـوز
ان ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺎت اﻟـﺛﻼث اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ  ،واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ  ،واﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ او اﺛﻧـﻳن ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻳـد ﺷـﺧص واﺣـد
او ﻫﻳﺋﺔ واﺣدة ). (١٨

اﻣﺎ اﻻﺻطﻼح اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺑدا اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻳﺗﻌﻠق ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن ﺧىﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﻛون اﻟﻧظم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم اﻟـﻰ ﻧظـم رﺋﺎﺳـﻳﺔ  ،ﺑرﻟﻣﺎﻧﻳـﺔ ،
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وﻣﺟﻠﺳــﻳﺔ  ،واﺧﺗﻠﻔــت اﻟدﺳــﺎﺗﻳر ﻓــﻲ ﺗطﺑﻳﻘــﻪ  ،وﺗﺑﻧﻳــﻪ وﺗوزﻳﻌﻬــﺎ ﻟوظــﺎﺋف اﻟدوﻟــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﺗﺑﻌــﺎ

ﻻﺧﺗﻼف واﺿﻌﻲ ﻫذﻩ اﻟدﺳﺎﺗﻳر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻫم ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ ). (١٩

ﻓﺟوﻫر اﻟﻣﺑدأ اذا ﻳﻘوم ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﺳـﻳم وظـﺎﺋف اﻟدوﻟـﺔ اﻟـﻰ ﺛـﻼث وظـﺎﺋف  ،وﻋـدم ﺗﺟﻣﻳـﻊ ﻫـذﻩ

اﻟوظــﺎﺋف اﻟــﺛﻼث ﻓــﻲ ﻫﻳﺋــﺔ واﺣــدة ﻋﻠــﻰ ان ﺛﻘــﻝ اﻟﻘﺎﻋــدة ﻳﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــق اﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻟــذي اﺑــرزﻩ
ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﻓﺎﺳﺗﺣق ان ﻳﻧﺳـب اﻟﻣـذﻫب اﻟﻳـﻪ وﺑﻬـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻻﻳﻌـد ﻣﺑـدأ ﻓﺻـﻝ اﻟﺳـﻠطﺎت ﻓﻛـرة ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ

אא٢٠١٧א/٧א ٢

ﻣﺛﻝ ﺳﻳﺎدة اﻻﻣﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺟرد ﻗﺎﻋدة ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻔن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ). (٢٠

)اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ(

ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻧد ﻛﻝ ﻣن اوﻟﻳﻔر ﻛروﻣﻳﻝ  ،و ﺟون ﻟوك  ،وروﺳو  ،وﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو .
)اﻟﻔرع اﻻوﻝ(

ﻧﺷـﺄة ﻣﺑـدأ اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت ﻋﻧـد اوﻟﻳﻔـر ﻛروﻣﻳـﻝ )١٦٥٨-١٥٩٩) (م( ) (Oliver

Cromwell
ﻳرﺟــﻊ اﻟﻔﺿــﻝ ﻓــﻲ اظﻬــﺎر ﻣﺑــدا اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻓــﻲ ﻣﻔﻬوﻣــﻪ اﻟﺣــدﻳث اﻟــﻰ اﻟﻣدرﺳــﺔ
اﻻﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ اﻻﻧﻛﻠﻳزﻳـﺔ وﻛـﺎن اوﻝ ﺗطﺑﻳـق ﻟﻠﻣﺑـدا ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ دﺳـﺗور
)ﻛروﻣﻳﻝ( ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر اﻟذي ﻧﻬض اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـدا ﻓﺻـﻝ اﻟﺳـﻠطﺎت  ،ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺣوﻟـت
اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻧﻛﻠﺗ ار ﻣن اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ اﻟـﻰ ﻣﻠﻛﻳـﺔ ﻣﻘﻳـدة ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻓﺻـﻝ اﻟﺳـﻠطﺎت ﻋﻠـﻰ اﺛـر ﺛـورة

اﻻﺳﺎﻗﻔﺔ ﺳﻧﺔ )١٦٨٨م( ). (٢١

ﻓﻘــد ﺣــﺎوﻝ ﻛروﻣوﻳــﻝ اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺑداد اﻟــذي ﻧﺷــﺎ ﻋــن اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻓﻌﻣــد اﻟــﻰ ﻓﺻــﻝ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻟﻠﺑرﻟﻣـﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧـب ﻋـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻘـﻰ ﻟﻠﻣﻠـك وﻣﻌﺎوﻧﻳـﻪ
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺣرﻳﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ). (٢٢

وﻳﻌﺗﺑــر دﺳــﺗور ﻛروﻣﻳــﻝ اوﻝ ﺗطﺑﻳــق ﻟﻠﻣﺑــدأ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ وﻟﻛــن اﻋﻣــﺎﻝ ﻛروﻣﻳ ــﻝ

اﻧــدﺛرت ﺑﺎﻧﺗﻬــﺎء ﻋﻬــدﻩ ﺣﻳــث اﻟﻐــﻲ اﻟدﺳــﺗور وﺗــم اﻻﺑﺗﻌــﺎد ﻋــن ﺗطﺑﻳــق ﻣﺑــدأ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت

) . (٢٣ﺑﻌودة اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟوراﺛﻲ اﻟذي ﻳﻘوم اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺳﻠطﺔ وﺗرﻛﻳزﻫﺎ .
)اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(
ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﻋﻧد )ﺟون ﻟوك() ١٧٠٤-١٦٣٢) (م(– )(John Locke

ﻳﻌــد ﺟــون ﻟــوك اوﻝ ﻣــن ﺑﺣــث ﻓــﻲ ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻛﻣــﺎ اﻧــﻪ اوﻝ ﻣــن ﻋﻧــﻰ

ﺑد ارﺳــﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻧﻳﺎﺑﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻳﺎدة اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ ﻻ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺎس اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﻛﺎن ﻳؤﻣن ﺑﻬﺎ ﻛﺗﺎب اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت ). (٢٤

٦
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وﻟذا ﻳﻌﺗﺑر ﺟـون ﻟـوك اﺳـﺑق ﻣـن ﻣوﻧﺗﺳـﻛﻳو ﻓـﻲ ﻋـرض وﺷـرح ﻣﺑـدا اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت
ﻓــﻲ ﻣؤﻟﻔــﻪ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣدﻧﻳــﺔ اﻟــذي ﻧﺷــر ﺳــﻧﺔ ١٦٩٠م وراى ﻟــوك ان ﻛــﻝ ﻧظــﺎم ﺻــﺣﻳﺢ ﻳﺟــب ان
ﻳﺣﻛﻣﻪ ﻫذا اﻟﻣﺑدا ). (٢٥

وﻟــذا ﻳــرى ﺟــون ﻟــوك ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ )اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣدﻧﻳــﺔ( "ان اﻟﺣﻛــم اﻟﻣطﻠــق اﻟــذي ﻳﻘــﺑض ﻓﻳــﻪ
اﻓراد ﻗﻠﻳﻠون ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻻﻳﻣﻛن ان ﻳﻘـوم ﺑﺟﺎﻧﺑـﻪ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـدﻧﻲ  ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻﻳﺎﺧـذ ﺷـﻛﻝ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﻼج ﻫـذا اﻟﺗﺣﻳـز وذﻟـك ﺑﺎﻳﺟـﺎد
ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻠﺟﺎ اﻟﻳﻬـﺎ ﻛـﻝ ﻓـرد وﺗﺗـوﻟﻰ ﻋﻧـﻪ ﻣﻬﻣـﺔ ﻓـض اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت واﻟﻔﺻـﻝ ﻓـﻲ اﻟﺧﺻـوﻣﺎت ،
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻠزﻣﻪ ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻻﺣﻛﺎﻣﻬﺎ  ،وﻫـذا رﻛـن ﻫـﺎم ﻓـﻲ ﻗﻳـﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ  ،ﻳﻔﺗﻘـر
اﻟﻳﻪ ﻫؤﻻء اﻟذﻳن ﻳﺧﺿﻌون ﻟﺳﻳطرة اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣطﻠق" ). (٢٦

ﻟﻘــد اﻫــﺗم ﻟــوك ﺑد ارﺳــﺔ ﻣﺑــدأ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺳــﻳﺎدة اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ
اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻣﺗﺄﺛ اًر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻧﻛﻠﻳزي ) ، (وﻟـذا ﻗﺳـم ﺟـون ﻟـوك ﺳـﻠطﺎت اﻟدوﻟـﺔ اﻟـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﺳـﻠطﺎت ﻫـﻲ

اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ  ،واﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ  ،واﻟﺳــﻠطﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳــﺔ  .اﻟﺗــﻲ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋــن اﻟﺷــؤون

اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﻣــن إﻋــﻼن اﻟﺣــرب ٕ ،واﻗ ـرار اﻟﺳــﻠم ،وﻋﻘــد اﻟﻣﻌﺎﻫــدات  ،وأﻛــد ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن
اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ  ،واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﺗوﻟﻰ ﻛﻝ ﻣﻧﻬـﺎ ﻫﻳـﺄة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن اﻻﺧـرى  .وﻗـد ﺑـرر ﺟـون
ﻟوك ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ ﻳﺗطﻠـب وﺟودﻫـﺎ داﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﻳن ان
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻳﺳت داﺋﻣﺔ اﻟﻰ وﺟود ﺳـﻠطﺔ ﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ ﻛﻣـﺎ ان ﺟﻣـﻊ اﻟﺳـﻠطﺗﻳن ﻓـﻲ ﻳـد ﻫﻳـﺄة واﺣـدة ﺳـﻳؤدي

ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻰ اﻻﺳﺗﺑداد ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻣن اﻻوﻓق ان ﻳﺗم اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗﺳﻠط اﻟـذي ﻳﺣـدث
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺗﻣﻌﺎﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻟدى ﻫﻳﺋﺔ واﺣدة ). (٢٧

ﻛﻣـ ــﺎ وﻋﻠـ ــﻝ ﻟـ ــوك وﺟـ ــوب اﻟﻔﺻـ ــﻝ ﺑـ ــﻳن اﻟﺳـ ــﻠطﺗﻳن اﻟﺗﺷ ـ ـرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـ ــﺔ ﻷﺳـ ــﺑﺎب وظﻳﻔﻳـ ــﺔ
وﻋﺿ ــوﻳﺔ اﻳﺿ ــﺎ  ،ﻣﻧﻬ ــﺎ اﺧ ــﺗﻼف طﺑﻳﻌﻳ ــﺔ ﻋﻣ ــﻝ اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﻳﺔ ﻋ ــن طﺑﻳﻌ ــﺔ ﻋﻣ ــﻝ اﻟﺳ ــﻠطﺔ

אא٢٠١٧א/٧א ٢

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ  .اذ ان ﻣﻳزة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻫـو ﺗﺟﻧـب اﻟﺗﺣﻳـز اﻟـذي ﻛـﺎن ﻳﺳـﻳطر ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ  ،ﻛﻣﺎ ان ﻣﻧﺢ اﺻﺣﺎب ﺳﻠطﺔ ﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن ﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﻳـذﻫﺎ ﻳـؤدي اﻟـﻰ ﺧﻠـق ﺳـﻠطﺔ ﻛﺑﻳـرة

وﺧطﻳرة ﻻﻧﻬم ﻳﺳﺗطﻳﻌون اﻟﺗﺣﻠﻝ ﻣـن اﻟﺧﺿـوع ﻟﻬـﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ظﻬـور ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن ﻣﺻـﻠﺣﺔ

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ). (٢٨

وﻳــرى ﺟــون ﻟــوك ان ﻫﻧــﺎك ﺳــﻠطﺔ راﺑﻌــﺔ وﺗﺗﻣﺛــﻝ ﺑﻣﺟﻣــوع اﻟﺣﻘــوق واﻻﻣﺗﻳــﺎزات اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن
ﻳﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ اﻟﺗــﺎج اﻟﺑرﻳطــﺎﻧﻲ وﻟــم ﺗﻛــن اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ واﺣــدة ﻣــن اﻻﻫﻣﻳــﺔ ﻓﺎﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ
اﻋﻼﻫــﺎ وﻟــم ﻳﻘﺻــر ﻟــوك ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳــذ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻘـواﻧﻳن ﻓﻘــط ﺑــﻝ اﻋطﺎﻫــﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ

ﻓﻲ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻻ ان ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻘﻳدة وﻣﺣددة ﺑﻔﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ). (٢٩
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وﻳذﻫب ﻟوك اﻟﻰ ان اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻳﺳـت ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ وﻳرﺟـﻊ اﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك
اﻟﻰ ﺗﺎﺛرﻩ ﻓﻲ ﻧظرﻳﺗـﻪ ﻋـن ﻣﺑـدأ اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻻﻧﺟﻠﻳـزي اﻟﻘـﺎﺋم ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻩ  ،ﺣﻳـث

ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎة ﺧﺎﺿﻌﻳن ﻗﺑـﻝ ﺛـورة ١٦٨٨م ﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺗـﺎج ﺧﺿـوﻋﺎ ﺗﺎﻣـﺎ ﺳـواء ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﺗﻌﻳـﻳن او

اﻟﻌـ ــزﻝ او ﺗﻠﻘـ ــﻲ اﻻواﻣـ ــر  ،ﺛـ ــم اﺻـ ــﺑﺣوا ﺑﻌـ ــد ﻫـ ــذا اﻟﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺿـ ــﻌﻳن ﻟﻠﺑرﻟﻣـ ــﺎن وﻣﺗـ ــﺎﺛرﻳن ﺑﺎﻟﺗـ ــﺎﻟﻲ
ﺑﺎﺗﺟﺎﻫــﺎت وﻣﻳــوﻝ ﺣــزب اﻻﻏﻠﺑﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻌــد اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﺟــزءا ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻻن
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وظﻳﻔﺗﻬــﺎ ﺗﻧﺣﺻــر ﻓــﻲ ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﻣدﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ ﺑــﻝ ﻋــدﻫﺎ ﺟــزءا ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ وﻣــﻊ
ﺗﺳﻠﻳم ﻟوك ﺑﻔﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻋن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳـﺔ ﻓﺎﻧـﻪ ﻳـرى اﺗﺣﺎدﻫﻣـﺎ طﺑﻳﻌﻳـﺎ ﺧﺷـﻳﺔ اﻟﻘـوﻝ

ان اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ارادات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﻣر اﻟذي ﻳؤدي اﻟﻰ اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺧراب ). (٣٠

وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ اوﺿ ــﺣﻪ ﺟ ــون ﻟ ــوك ﻓ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ اﻟﻣدﻧﻳ ــﺔ "ﻫﻧـــﺎ ﻳﻛﻣـــن ﺟـــوﻫر اﻟﺳـــﻠطﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـــﺔ واﻟﻘﺿـــﺎﺋﻳﺔ واﺻـــوﻟﻬﻣﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻣـــدﻧﻲ  .ﻫـــذﻩ اﻟﺳـــﻠطﺔ ﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــواﻧﻳن
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻳن داﺧـﻝ ﻫـذا اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  ،ﻛﻣـﺎ ﺗﺻـدر اﺣﻛﺎﻣـﺎ اﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ
اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﻳط ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ اﻟﻳﻬــﺎ  ،ﻓﺗــداﻓﻊ ﻋــن ﺣﻘ ـوق اﻟﻣﻬﺿــوﻣﻳن  ،وﻫــﻲ

ﺗﺳﺗﻌﻳن ﻓﻲ ﻛﻝ ذﻟك ﺑﺟﻬود اﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻳﻬﺎ" ). (٣١

وﻣﻊ ﺗﺳﻠﻳم ﻟوك ﺑﺎن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺻـدارة واﻟﺳـﻳطرة وﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻬـﺎ ﺑﻘﻳـﺔ اﻟﺳـﻠطﺎت
ﻟﻛــن ﻫــذا ﻻﻳﻌﻧــﻲ اﻧﻬــﺎ ﺳــﻠطﺔ ﺗﺣﻛﻳﻣﻳــﺔ ﺑــﻝ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻟطﺑﻳﻌــﻲ  ،وﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ اﺧــرى ﻻﺗﺻــﺢ
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻻ ﺑﺎﺟراءات ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﻳدة ﻋن اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وان ﻻﺗﺻدر ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺗﺑـﻳﺢ اﻻﺳـﺗﻳﻼء
ﻋﻠﻰ اﻣواﻝ اﻻﻓراد دون رﺿﺎﺋﻬم ). (٣٢

وﻫذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳرﻣﻲ اﻟﻳﻪ ﺟون ﻟوك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗوﻟﻪ اﻧﻪ "ﻫﻛذا ﻳﺻﺑﺢ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘرﻳر

اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﻋﻠﻰ اﻧواﻋﻬﺎ  ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼﺋم ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺟرم وﺗﺎﺛﻳرﻩ ﻓـﻲ اﻓـراد ﻫـذا اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  ،اي
ﺳﻠطﺔ ﺳن اﻟﻘواﻧﻳن  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﻣن ﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ اﻳﺿﺎ ﻣﻌﺎﻗﺑـﺔ ﻣـن ﻳﺗﺻـدى ﻻﻓـراد ﻫـذا اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،

ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻏرﻳﺑﺎ ﻋﻧﻪ  ،وﻫو ﺣق ﺗﻘرﻳر اﻟﺣرب واﻟﺳﻼم" ). (٣٣

وﻻ ﺟــداﻝ ﻓــﻲ ان ﻧظرﻳــﺔ ﻟــوك ﻓــﻲ ﻓﺻــﻝ اﻟﺳــﻠطﺎت ﻛﺎﻧــت ﻫــﻲ اﻻﺳــﺎس اﻟــذي ﻋــوﻝ ﻋﻠﻳــﻪ
ﻣوﻧﺗﺳ ــﻛﻳو ﻓﺎﻗ ــﺎم ﻋﻠﻳ ــﻪ ﻧظرﻳﺗ ــﻪ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻬ ــذا اﻟﻣﺑ ــدا واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺿ ــﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ )روح اﻟﻘـ ـواﻧﻳن( ﻟﻛ ــن

ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﺣور ﻋﻧﺎﺻر ﻧظرﻳﺔ اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻻﻧﺟﻠﻳزي واﻧﺷﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻠﻘﺎ ﺟدﻳدا ). (٣٤

ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺣدﻳث ﻋﻧﻪ ارى ان ﺟون ﻟـوك ﻫـو ﻣـن اواﺋـﻝ اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ واﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟـذﻳن
ﻧــﺎدوا ﺑﻣﺑــدا اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث وﻋﻠــﻰ ان ﻳﻛــون ﺷــﻛﻝ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻫــو
اﻟﻧظــﺎم اﻟﻧﻳــﺎﺑﻲ اﻟــذي ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻳﺎدة اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ وﻛــﺎن ﻳؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺗﻳن
اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ وﺟﻌــﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻫــﻲ ﺟـ از ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ وﻟــذا ﻳــرى ان اﻟﺳــﻠطﺔ
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اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ ﻫــﻲ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻣــن ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت اﻻﺧــرى أي ﻟﻬــذﻩ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ واﻟﺻــدارة ﺑــﻳن
اﻟﺳــﻠطﺎت وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻳﺟــب ان ﻻ ﺗﻛــون ﻣطﻠﻘــﺔ وﻣﻬﻳﻣﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﺳــﻠطﺎت وان ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻠطﺔ

ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻘواﻋد اﻟﻘـﺎﻧون اﻟطﺑﻳﻌـﻲ  ،اﻣـﺎ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ ﻓﺎﻧـﻪ ﻳـرى ان ﻣﻬﻣﺗﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻘـواﻧﻳن وﻗـد

اﻋطﺎﻫــﺎ ﺳــﻠطﺔ ﺗﺷـرﻳﻊ اﻟﻘـواﻧﻳن وﻟﻛــن ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻻوﻗـﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻛــﺎن ﻳؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﺗرﻛﻳــز
اﻟﺳــﻠطﺔ او اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺗﻳن اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻳــد واﺣــدة ﻣﻧﻌــﺎ ﻟﻼﺳــﺗﺑداد او اﻟﺗﺳــﻠط ﻓــﻲ

)اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث(
ﻣﺑدا اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻧد ﺟﺎن ﺟـﺎك روﺳـو)١٧٧٨-١٧١٢) : (م( Jean Jacques

-: Rousseau

اﻟﻣﻼﺣظ ان ﻟﻣﺑدا اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت ﻋﻧـد روﺳـو ﻣﻔﻬوﻣـﻪ اﻟﺧـﺎص ﻓﻬـو ﻳـراﻩ ﻓـﻲ ﻓﺻـﻝ
اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﻳﺔ ﻋــن اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻻﺧ ــﺗﻼف طﺑﻳﻌــﺔ ﻛ ــﻝ ﻣــن اﻟﺳ ــﻠطﺗﻳن ﻓﻌﻧــدﻩ ان اﻟﺳ ــﻳﺎدة
ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺟﻣوع اﻟﺷﻌب اﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻬـﻲ وﺳـﻳط ﺑـﻳن اﻓـراد
اﻟﺷﻌب واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﻫﻲ وﺳﺎطﺔ ﺗﺑﻠورﻫﺎ وظﻳﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘواﻧﻳن ﻟذا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺳـﻠطﺔ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻝ ﺗﺎﺑﻌﺔ او ﻣﻧدوﺑﺔ ﻋن اﻟﺷﻌب وﻳﻣﻠك اﻻﺧﻳـر ﺣـق رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ واﻗﺎﻟﺗﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ ان ﺳـﻠطﺗﻬﺎ ﺗﻧـدﺛر
ﺑﻣﺟرد اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ). (٣٥

وﻳــرى روﺳــو ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻌﻘــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ " :وﻟﻧـــﺎ ان ﻧﻣﻳـــز ﻓﻳـــﻪ ﺑـــﻳن اﻟﻘـــوة واﻻرادة :
ﻓﻧﺳﻣﻲ ﻫذﻩ ﺳﻠطﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ  ،وﺗﻠك ﺳـﻠطﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ  .ﻣـﺎ ﻣـن ﺷـﺊ ﻳﺟـري او ﻳﺟـب ان ﻳﺟـري اﻻ
ﺑﺗﻌﺎﺿدﻫﻣﺎ  ،اﻟواﺣدة ﻣﻊ اﻷﺧرى ). (٣٦

اﻣــﺎ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻓﻳﻌﺗﺑرﻫــﺎ روﺳــو ﺟــزء ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ وﺳــﻠم ﺑﺎﺣﻛــﺎم اﻟــﺗظﻠم ﻣــن

אא٢٠١٧א/٧א ٢

اﻟﺣﻛم .

اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻰ اﻟﺷﻌب ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻛﻣﺎ ﺳﻠم ﻟﻠﺷﻌب ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﺣق اﻟﻌﻔو ﻣﻊ اﻧﻪ ﻋﻣﻝ ﻓردي ﻟﻳﺳـت
ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﺎﻣﺔ ). (٣٧

وﻳــرى اﻳﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻌﻘــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ "ان اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﻳﻌﻳﺔ ﺗﻌــود اﻟــﻰ اﻟﺷــﻌب  ،وﻻ

ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻ ان ﺗﻌود اﻟﻳﻪ ﻫو ﺑﺎﻟـذات  .وﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻛـس ﻣـن ذﻟـك  ،ﻣـن اﻟﻳﺳـﻳر ان ﻧﺗﺑـﻳن ﺑﺎﻟﻣﺑـﺎدئ
اﻟﻣﻘررة ان اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻻﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ان ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣﺷرﻋﺔ او ذات ﺳﻳﺎدة
 ،وذﻟك ان ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻧﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻓﻌـﺎﻝ ﺟزﺋﻳـﺔ ﻻﺗـدﺧﻝ اﻟﺑﺗـﻪ ﻻ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟﻘـﺎﻧون  ،وﻻ
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ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺗﺑﺎع ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻳﺎدة  ،وﻫو اﻟـذي ﻻﻳﺳـﻊ ﺟﻣﻳـﻊ اﻓﻌﺎﻟـﻪ اﻻ ان ﺗﻛـون ﻗـواﻧﻳن"

)(٣٨

ﻟﻘــد اﺧﺗﻠــف اﻟﻔﻘــﻪ ﺣــوﻝ ﻣوﻗــف روﺳــو ﻓــﻲ اﻻﺧــذ ﺑﻬــذا اﻟﻣﺑــدا ﻓــذﻫب راى اﻟــﻰ ان روﺳــو ﻗــد

ﻧــﺎدى واﻋﺗﻧــق ذﻟــك اﻟﻣﺑــدا اذ ﻧــﺎدى ﺑوﺟــود ﺳــﻠطﺔ ﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ وظﻳﻔﺗﻬــﺎ ﺳــن اﻟﻘـواﻧﻳن وﺻــﻳﺎﻏﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﺑﻳـ ار
ﻋـن ارادة اﻟﺷـﻌب وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻰ وﺟـود ﺳـﻠطﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ ﺗﻘـوم ﺑﺗﻧﻔﻳـذ ﺗﻠـك اﻟﻘـواﻧﻳن وﺗﻣﺛـﻝ دور اﻟوﺳـﻳط
אא٢٠١٧א/٧א ٢

ﺑــﻳن اﻟﺷ ـﻌب واﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ وﻫــذﻩ اﻻﺧﻳ ـرة ﻳﻣﻛــن ان ﺗﻘــﺎﻝ او ﺗﺣــﻝ اذا ﻣــﺎ اﻧﺣرﻓــت ﻋــن اﻻرادة

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﻌب وان ﻛﺎن روﺳو ﻗد اﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ). (٣٩

ﺑﻳﻧﻣــﺎ ذﻫــب راى اﺧــر اﻟــﻰ ان روﺳــو ﻟــم ﻳــذﻫب اﻟــﻰ ﺗﺑﻧــﻲ ﻣﺑــدا اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ذﻟــك

ان اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ ﺻـﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳـﻳﺎدة وﻣﺻـدرﻫﺎ وﺗﻠـك اﻟﺳـﻳﺎدة ﻫـﻲ ﻛـﻝ ﻻ ﻳﺗﺟـ از وﻏﻳـر
ﻗﺎﺑــﻝ ﻟﻠﺗﺣﻠــﻝ او اﻟﺗﻧــﺎزﻝ او اﻟﺗﺻــرف ﻓﻳﻬــﺎ ﻓﺎﻟﺷــﻌب ﻳﻣــﺎرس ﺳــﻳﺎدﺗﻪ وﺳــﻠطﺗﻪ ﻋــن طرﻳــق اﻟﺳــﻠطﺔ
اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ اذ ﻻﺗﻣﻠــك اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻧﺻــﻳﺑﺎ ﻣــن اﻟﺳــﻳﺎدة وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺎن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻬــذا اﻟ ـراى
اﻻﺧﻳر ﻟﻳﺳت اﻻ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑدا ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻝ ). (٤٠

واذا ﻛــﺎن اﻏﻠــب اﻟﻔﻘــﻪ ﻳــرى ان روﺳــو ﻟــم ﻳﻘــﻝ اﻛﺛــر ﻣﻣــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ ﻣوﻧﺗﺳــﻛﻳو ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن

اﻟﺳﻠطﺎت  ،اﻻ ان ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﻳرى ان ﻧظرﻳﺔ روﺳو ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن ﻧظرﻳـﺔ
ﻣوﻧﺗﺳ ــﻛﻳو  ،ﻻن روﺳ ــو ﻻ ﻳواﻓ ــق ﻋﻠ ــﻰ ﻓﻛـ ـرة وﺟ ــود ﺳ ــﻠطﺎت ﻣﺗﺳ ــﺎوﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻳﺎدة وﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ﻋ ــن

ﺑﻌﺿﻬﺎ  ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف ﻧظرﻳﺔ ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟوﻫرﻳﺔ ). (٤١

واﺧﻳ ار ﻓﻘـد اﻛـد ﺟـﺎن ﺟـﺎك روﺳـو ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة ﻣ ارﻋـﺎت اﻟﺗواﻓﻘـﺎت ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت واﻟﺗﻌـﺎون

ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗوﻟﻪ  " :واﻣﺎ ﻣﺎﻳﺟﻌﻝ ﺗﻛوﻳن اﻟدوﻟﺔ ﺻﻠﺑﺎ وراﺳـﺧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـدوام ﺣﻘـﺎ ﻓﻬـو ان
ﺗراﻋــﻲ اﻟﺗواﻓﻘــﺎت اﻟﻣراﻋــﺎت ﻛﻠﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ ﻟﻳﺣﺻــﻝ اﻟﺗواﻓــق داﺋﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ واﻟﻘـواﻧﻳن

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ وﻟﻛﺎن ﻋﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن اﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺗرﺳﻳﺦ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗـﺎت وﻣﻌﺎﺿـدﺗﻬﺎ
وﺗﺻﺣﻳﺣﻬﺎ" ). (٤٢

)اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ(
ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻧد ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو) (Montesquieu) (١٧٥٥ -١٦٨٩) : (
ﻛﺎن )ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو اوﻝ ﻣن ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺷرح ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺗﻧوﻳﻪ ﺑﺎﻫﻣﻳﺗﻬـﺎ( )(
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺷـﻬﻳر "روح اﻟﻘـواﻧﻳن" ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ١٦٤٨م  ،ﻓﻘـد راى اﻧـﻪ ﻳﺟـب ان ﺗﻔﺻـﻝ ﻛـﻝ ﺳـﻠطﺔ ﻋـن
اﻻﺧرى ﻓﺻﻼ ﺗﺎﻣﺎ واﻻ ﺗﺣﺎوﻝ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓـﻲ اﻋﻣـﺎﻝ اﻻﺧـرى او اﻟﺳـﻳطرة ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺑﺎﻳـﺔ وﺳـﻳﻠﺔ  ،واﻧﻌـدم

ﺿﻣﺎن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳـﻪ وﻋﻧـدﻩ اﻧـﻪ اذا اﺟﺗﻣﻌـت اﻟﺳـﻠطﺗﻳن اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ  ،واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﺷـﺧص

١٠

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017 Volume 7 Issue : 2
)(ISSN): 2227-2895 (Print
)(E-ISSN):2313-0059 (Online

J sí†§a@ïbîÛa@ïÐÜÐÛa@ŠØÐÛa@¿@pbİÜÛa@´i@Ý–ÐÛa@c†jß L
او ﻧﻔــس اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﻓــﻼ ﺣرﻳــﺔ  .وﻗــد درس ﻣوﻧﺗﺳــﻛﻳو ﻓﻛـرة اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﺗﺣــت ﻋﻧـوان دﺳــﺗور
اﻧﻛﻠﺗ ار ﻓﻛﺎﻧت ﻋﻧﺎﻳﺗﻪ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣن ﺳـﺑﻘﻪ ﻣـن اﻟﻛﺗـﺎب اذ رﻛـز ﻋﻠـﻰ ﺑﻳـﺎن ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺳـﻳﺎدة ﺑﺣﺳـب

طﺑﻳﻌﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻣوﺟﺑــﺔ اﺳـﺗﻘﻼﻝ واﺧــﺗﻼف ﻛــﻝ ﻣــن ﻳﻣــﺎرس ﻋﻧﺻـ ار ﻣﻧﻬــﺎ وﺟﻌــﻝ ﻧظرﻳﺗــﻪ اﺳــﺎس
ﻛﻝ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋـن اﻟﺣﻛوﻣـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـدﻩ اي ﻋـدﻩ اﺳﺎﺳـﺎ ﺿـرورﻳﺎ ﻟﻠدوﻟـﺔ

اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ وﺗرﺟﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻧد ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو اﻟﻰ ﺛﻼث ﺳـﻠطﺎت ﻣﺗﻣﻳـزة ﻫـﻲ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ
ﻛﻣﺎ وﺟد ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ان ﺗرﻛﻳز اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ واﺣدة او ﻓﻲ ﻳد ﺷﺧص واﺣد ﻣـن

ﺷــﺎﻧﻪ ان ﻳــؤدي ﺣﺗﻣــﺎ اﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﺑداد واﻟدﻳﻛﺗﺎﺗورﻳــﺔ وﺿــﻳﺎع اﻟﺣرﻳــﺎت اﻟﻔردﻳــﺔ ﺣﺗــﻰ ﻟــو ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك
اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻫـﻲ ﻣﺟﻠـس ﻧﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﻌﺑﻲ ﻟـذﻟك ﻻ ﺑـد ﻣـن ﺗﻘﺳـﻳم وﺗوزﻳـﻊ ﺳـﻠطﺎت اﻟدوﻟـﺔ اﻟـﺛﻼث اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ ،
واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ  ،واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫﻳﺋـﺎت ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ وﻓـﻲ ظـﻝ ﻫـذا اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت ﻳﻛـون ﻟﻛـﻝ ﻫﻳﺋـﺔ
او ﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﺣق اﻟﺗﻘرﻳر ﻓﻲ ﺣدود وظﻳﻔﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻛون ﻟﻬـﺎ وﺳـﺎﺋﻝ ﻟﺗﻘﻳﻳـد اﻟﺳـﻠطﺔ
اﻻﺧرى وﻣﻧﻌﻬـﺎ ﻣـن اﻻﻧﺣـراف ﻛﻣـﺎ اﻛـد ﻣوﻧﺗﺳـﻛﻳو ﻋﻠـﻰ اﻧـﻪ ﻳﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ ان ﺗوﻗـف اﻟﺳـﻠطﺔ

ﺑﻣﻌﻧــﻰ ان ﻛــﻝ ﺳــﻠطﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟــﺛﻼث ﻳﺟــب ان ﺗ ارﻗــب اﻟﺳــﻠطﺎت اﻻﺧــرى وان ﺗﻠــك اﻟرﻗﺎﺑــﺔ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت وﺑﺎﻟــذات ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺗﻳن اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻣــن ﺷــﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﺣﻘــق اﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ

ﻟﺣﻘــوق وﺣرﻳــﺎت اﻻﻓـراد وان ﺗﺣﻘــق ﺳــﻳﺎدة اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ ﻛﻣــﺎ ان اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ
ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺎت ﺑﻳن اﻻﻓراد ). (٤٤

وﻫــذا ﻣــﺎ أﻛــدﻩ ﻣوﻧﺗﺳــﻛﻳو ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ روح اﻟﻘ ـواﻧﻳن اذ ﻳﻘــوﻝ " وﻛــﻝ ﺷــﺊ ﻳﺿــﻳﻊ اذا ﻣــﺎرس

اﻟرﺟــﻝ ﻧﻔﺳــﻪ او ﻫﻳﺋــﺔ اﻻﻋﻳــﺎن او اﻻﺷ ـراف او اﻟﺷــﻌب ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟــﺛﻼث  :ﺳــﻠطﺔ
وﺿﻊ اﻟﻘواﻧﻳن  ،وﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﻳـذ اﻻواﻣـر اﻟﻌﺎﻣـﺔ  ،وﺳـﻠطﺔ اﻟﻘﺿـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺟـراﺋم او ﻓـﻲ ﺧﺻـوﻣﺎت
اﻷﻓراد ). (٤٥

وﻳــرى اﻧــﻪ ﺛﻣــﺔ ﺗﺟرﺑــﺔ ﺧﺎﻟــدة وﻫــﻲ اﻧــﻪ ﻻﺑــد ﻟﻛــﻝ اﻧﺳــﺎن ﻳﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺳــﻠطﺔ ﻣــن ان ﻳﻣﻳــﻝ اﻟــﻰ
اﻻﺳﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﻫو ﻳظﻝ ﻣﺗﺟﻬﺎ ﻧﺣـو ﻫـذﻩ اﻻﺳـﺎءة اﻟـﻰ ان ﻳﺟـد ﺣـدودا اﻣﺎﻣـﻪ وﻟﻛـﻲ ﻻ ﺗﻘـﻊ
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 ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ  ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ). (٤٣

اﻻﺳﺎءة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺑﺗﻬﻳﺋﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻸﺷﻳﺎء ان ﺗوﻗف اﻟﺳﻠطﺔ ﺳﻠطﺔ اﺧرى ). (٤٦

وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣوﻧﺗﺳـﻛﻳو  " :وﻻ ﺑد ﻣن ان ﺗﻘف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋـن ﻧظـﺎم اﻻﻣـور ﻟﻛـﻳﻼ

ﻳﺳﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺎن وﻗد ﻳﻛون اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟﺣـﺎﻝ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻛـرﻩ ﻣﻌـﻪ ﺷـﺧص ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـﻝ اﻻﻣـور
اﻟﺗﻲ ﻻﻳوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻳﻪ وﻋﻠﻰ ﻋدم ﻓﻌﻝ اﻻﻣور اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻳﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻪ" ). (٤٧

ﻟﻘد ﻗﺳم ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻰ ﺛﻼث ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻧﻔـذة

 ،واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ  ،واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺟون ﻟـوك ﻓﻘـد ﺟﻌـﻝ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ ﻫـﻲ ذاﺗﻬـﺎ
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اﻟﺳــﻠطﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر ان اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﺎﺷــرﻫﺎ ﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ واﺣــدة وﺗﺗﺻــﻝ ﻛﻠﺗﺎﻫﻣــﺎ اﺗﺻــﺎﻻ وﺛﻳﻘــﺎ
اﻻﻣــر اﻟ ــذي ﺗﻛــون ﻣﻌ ــﻪ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﻔﺻ ــﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ﻟﻐـ ـوا ﻻ ﻓﺎﺋــدة ﻣﻧﻬ ــﺎ وﻫــذا ﻣ ــﺎ ﻳﻛﺷــف ﻋ ــن اﻟﻔﻛ ــر

واﻟﻣﻧطــق اﻟﺳــﻠﻳم اﻟــذي ﺗﻣﺗــﻊ ﺑــﻪ ﻣوﻧﺗﺳــﻛﻳو ﺛــم اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ وﺗﻘــوم ﺑﺳــن اﻟﻘ ـواﻧﻳن ووﺿــﻌﻬﺎ ﺛــم

اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗ ــﻲ ﺟﻌﻠﻬ ــﺎ ﻣوﻧﺗﺳ ــﻛﻳو ﺳ ــﻠطﺔ ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ﺗﻘ ــوم ﺑﺎﻟﻔﺻ ــﻝ ﻓ ــﻲ ﺧﺻ ــوﻣﺎت اﻻﻓـ ـراد
وﻣﻧﺎزﻋــﺎﺗﻬم ورﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺳــﻠطﺗﻳن اﻻﺧ ـرﻳن ﻓــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ اذا اﻧﺣــرف ﻋــن ﺣــدودﻫﻣﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻛــس ﻣــن
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ﺟون ﻟوك اذ ﻟم ﻳدرج ﻟوك اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ). (٤٨

" ﻻﺗﻛون اﻟﺣرﻳﺔ اذا ﻟم ﺗﻔﺻﻝ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء  ،ﻋـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻻﺷـﺗراﻋﻳﺔ  ،واﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ

 ،واذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺷﺗراﻋﻳﺔ ﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻳـﺎة وﺣرﻳـﺔ اﻻﻫﻠـﻳن اﻣـ ار ارادﻳـﺎ ،
وذﻟــك ﻻن اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻳﺻــﻳر ﻣﺷــﺗرﻋﺎ  ،واذا ﻛﺎﻧــت ﻣﺗﺣــدة ﺑﺎﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ اﻣﻛــن اﻟﻘﺎﺿــﻲ ان

ﻳﺻﺑﺢ ﺻﺎﺣﺑﺎ ﻟﻘدرة اﻟﺑﺎﻏﻲ" ). (٤٩

ﻟﻘد ﻗﺳم ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو اﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻰ ارﺑﻌﺔ اﻗﺳﺎم ﻟﻛﻝ ﻗﺳم ﻣﻧﻬم ﻣﺑدا ﻳﺣﻛﻣﻪ وﻳﺳﺗﻣر ﻣﻌﻪ ﻓﺎذا
اﻧﻬﺎر ﻫذا اﻟﻣﺑدا اﻧﻬﺎرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻫذﻩ اﻻﻧظﻣﺔ ﻫﻲ :
 -١اﻟﺣﻛوﻣﺔ ذات اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ وﻳﺣﻛﻣـﻪ ﻣﺑـدأ اﻟﻔﺿـﻳﻠﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﻟﻣﺳـﺎواة اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ
ﺑﻳن اﻻﻓراد ﻓﺈذا اﻧﺗﻘﻠت ﺗﻠـك اﻟﻣﺳـﺎواة اﻧﻬـﺎرت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻛﻣـﺎ ان ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺎواة اذا ﺟﻌﻠـت اﻻﻓـراد
ﻳﻧﻛرون اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺎن ﻫذا ﻳؤدي ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻰ ﺷﻳوع اﻟﻔوﺿﻰ واﻧﻬﻳﺎر اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .

 -٢اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ذات اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟﻣﻬــوري اﻻرﺳــﺗﻘراطﻲ وﻗواﻣﻬــﺎ ان اﻟﺳــﻳﺎدة ﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﻧــﺑﻼء ﻓــﺎذا اﺳــﺗﺑدوا
ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻧﻬﺎرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ .
 -٣اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻓﻳﻪ ﻳﻧﻔرد ﻓرد واﺣد ﻫو اﻟﻣﻠك او اﻟﺗـﺎج ﺑﺷـؤون اﻟﺣﻛـم ﻓـﺎذا ﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ وأﺣـﺎط ﻧﻔﺳـﻪ
ﺑﺎﻻﻣﺗﻳﺎزات واﻏﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻧﻬﺎرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ .
 -٤اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺑدادي ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ وﻳﻘوم ﻋﻠﻰ وﺟـود ﺣـﺎﻛم ﻓـرد او ﻫﻳﺋـﺔ واﺣـدة ﺑﺟﺎﻧﺑﻬـﺎ ﻫﻳﺋـﺎت اﺧـرى
ﺻورﻳﺔ وﺟﻣﻳﻌﻬم ﻳﺟور ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺎت وﺣﻘوق اﻻﻓراد ). (٥٠

وﻗــد اﺛــرت اﻓﻛــﺎر ﻣوﻧﺗﺳــﻛﻳو ﻋــن ﻣﺑــدا اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ
اﻋﺗﻧﻘت ﻫذا اﻟﻣﺑدا ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻳرﻫﺎ وطﺑﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻳث اﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣﺑدا ﻋﻘﻳـدة ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ

ﺗﺑﻧﺗــﻪ اﻟﺛــورة اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ﻓﻘــد اﺧــذ ﺑــﻪ اوﻝ دﺳــﺗور ﻟﻠﺛــورة اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ اﻟﺻـﺎدر ﺳــﻧﺔ ١٧٩١م ودﺳــﺗور ﺳــﻧﺔ

١٨٤٨م اﻟﻠذﻳن ﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ ان "ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻫو اﻟﺷرط اﻻوﻝ ﻟﻛﻝ ﺣﻛوﻣﺔ ﺣرة" ). (٥١

ﻛﻣـﺎ ﺗﺑﻧــﻰ ﻣﺑـدا اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت دﻋــﺎة اﻻﺗﺣـﺎد ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻻﻣرﻳﻛﻳــﺔ اﻟــذﻳن
اﻛــدوا ﻋﻠــﻰ اﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت ﻟﻣﻧــﻊ اﻟﺗﻌﺳــف اﻟــذي ادى اﻟــﻰ اﻻﺳــﺎءة ﻓــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻛــﻝ
ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة واﻟﻰ اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن ﻛﻝ ﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻻﺧﻳـرﺗﻳن ﻣﻣـﺎ ﺟﻌـﻝ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻔﻛـرة
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اﺛر ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور اﻻﻣرﻳﻛﻲ ﻟﺳﻧﺔ ١٧٨٧م ﻓﻘد ﺗﺿﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣﺑدا اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت
ﻓــﻲ ﻓﺻــوﻟﻪ اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻻوﻟــﻰ ﺣﻳــث اﺷــﺗﻣﻝ ﺗﻧظﻳﻣــﺎ دﻗﻳﻘــﺎ ﻟﻠﺳــﻠطﺎت اﻟــﺛﻼث اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ  ،واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ،
واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ). (٥٢
اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗﺗرﻛـز اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑﻳـد واﺣـدة  ،وﻟﺿـﻣﺎن ﻋـدم
اﻋﺗداء ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﺧرى .

 -٢ﻛــﺎن ﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻋﺻــر اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻻﺛــر اﻟﻛﺑﻳــر ﻓــﻲ ظﻬــور ﻣﺑــدأ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت وذﻟــك ﻣــن
ﺧﻼﻝ ﻓﺻﻝ واﺟﺑﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ .

 -٣دﻋﻰ ﺟون ﻟوك اﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت ﻣـن ﺧـﻼﻝ دﻋـوة اﻻﻧظﻣـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ اﻟـﻰ ﺗﺑﻧـﻲ

ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اذ اﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ وﺟﻌـﻝ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ ﻫـﻲ اﻟﺳـﻠطﺔ

اﻟﻌﻠﻳﺎ .
 -٤ﻧﺎدى ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو ﺑﻣﺑـدأ اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻠطﺎت وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻓﺻـﻝ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ

ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻳرى ان اﻟﺳﻳﺎدة ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ  ،اﻣﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ

اﻟوﺳﻳط ﺑﻳن اﻟﺷﻌب واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ .
 -٥ﻳرى ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ان ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻳﺟب ان ﻳﻛون ﻓﺻﻼ ﺗﺎﻣﺎ ﻣن اﺟﻝ ﺿﻣﺎن ﻣﺑـدأ

اﻟﺣرﻳــﺔ ﻟﻛــﻝ ﺳــﻠطﺔ ﻓــﻲ اداء واﺟﺑﺎﺗﻬــﺎ  ،وﻛــذﻟك ﻟﻌــدم ﺗرﻛﻳــز اﻟﺳــﻠطﺔ ﺑﻳــد ﺷــﺧص ﻣﻌــﻳن ﻣﻧﻌــﺎ
ﻟﻼﺳﺗﺑداد .

اﻟﻬواﻣش

אא٢٠١٧א/٧א ٢

 -١ﻳﻬدف ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻰ ﺗوزﻳﻊ وظـﺎﺋف اﻟﺣﻛـم اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ )اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ  ،واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ ،

 - ساد مبدا تركيز السلطة في عصر االقطاع وقد كان وراء ذلك الظروف التاريخية التي احاطت بنشاة نظام
االقطاع والدولة فنظام االقطاع بوصفه نوعا من التعاقد بين امير االرض )القائد العسكري )الحاكم(( وبين الرعايا
يتبادل الطرفان االلتزامات وقد ادى اختالط سلطة الحكم بحق ملكية االرض في المقاطعة في ھذه العصور الى
امتالك امير االرض كل مظاھر السلطة وعليه فان السلطة كانت موزعة في ھذا العصر بين السيد االقطاعي
والملك والكنيسة فكان السيد االقطاعي يمارس وظائف السلطة الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية على اتباعه
اي انه صاحب السلطة الفعلية اما الملك فانه كان يجلس في القمة فھو سيد المملكة وسيد النبالء بصورة مباشرة او
غير مباشرة يمارس سلطة التشريع والتنفيذ بوصفه السيد المتبوع وسلطة القضاء حيث يفرض قضاءه وعدالته
كمرجع اعلى اما الكنيسة فانھا قد حافضت على وحدتھا في العصور الوسطى واستطاعت ان تقوم بوظيفة الدولة
فقامت الكنيسة بجميع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويعود ذلك لما لھا من نفوذ وقوة بسبب فقدان
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אא٢٠١٧א/٧א ٢
١٤

الحكومة القوية واعتقاد االقوام البدائية بالخرافات وقوة الدين التي ھيمنت على عقول الناس فضال عن زيادة ثروة
الكنيسة جعلھا تتولى ھذه المسؤولية ونخلص الى القول ان السلطة موزعة بين الملك والكنيسة وامراء االقطاع
ومطلقة من قبل الحائزين لھا كل في المجال الذي يمارس سلطته فيه  .انظر حول الموضوع  :الجرف  ،د.
طعيمة  :نظرية الدولة واالسس العامة للتنظيم السياسي  ،مصدر سابق  ،ص ، ٤٣٩-٤٣٨وانظر  :الداؤدي  ،د.
علي غالب  :مذكرات في مبادئ العلوم السياسية  ،ج ، ١٩٦٤-١٩٦٣ ، ٢ص ، ٧وانظر  :المشھداني  ،محمد
كاظم  ،ظاھرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية  ،رسالة دكتوراه  ،كلية القانون والسياسة  ،جامعة بغداد ،
١٩٨٥م  ،ص ، ١١وانظر  :متولي  ،د .عبد الحميد  :الوجيز في النظريات واالنظمة السياسية ومبادئھا
الدستورية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٩٩-٩٨وانظر  :ھوريو  ،اندريو  :القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية ،
ج ، ٢ط ، ٢االھلية للنشر والتوزيع  ،تر  :علي مقلد  ،شفيق حداد  ،عبد الحسن سعد  ،بيروت ١٩٧٧ ،م ،
ص ، ٢٢٨وانظر  :المشھداني  ،محمد كاظم  ،ظاھرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية  ،مصدر سابق ،
ص ، ١١وانظر  :كتيل  ،ريموندكار فيلد  :العلوم السياسية  ،ج ، ١مكتبة النھضة  ،تر  :فاضل زكي  ،بغداد ،
١٩٦٠م  ،ص ، ٢٩وانظر  :احمد  ،د .عبد الكريم  :دراسات في النظرية السياسية الحديثة  ،منشورات معھد
البحوث والدراسات العربية  ،قسم البحوث والدراسات االقتصادية واالجتماعية  ،جامعة الدول العربية ١٩٧٣ ،م
 ،ص. ٤٠-٣٩
 - ١الجرف  ،د .طعيمة  :نظرية الدولة واالسس العامة للتنظيم السياسي  ،مصدر سابق  ،ص ، ٤٣٩وانظر :
المشھداني  ،محمد كاظم  ،ظاھرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية  ،مصدر سابق  ،ص. ١٢-١١
 - ٢الداؤدي  ،د .علي غالب  :مذكرات في مبادئ العلوم السياسية  ،مصدر سابق  ،ص. ٦
 - ٣بركات  ،د  .نظام  ،و الرواف  ،د  .عثمان  ،و الحلوة  ،د  .محمد  :مبادئ علم السياسة  ،مصدر سابق ،
ص. ١٥٤
 - ٤ميامي  ،ميشيال  :دولة القانون "مقدمة في نقد القانون الدستوري" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع  ،لبنان ١٩٧٨ ،م  ،ص. ٨٠-٧٩
 - ٥المصدر نفسه  ،ص ، ٨٠وانظر  :المشھداني  ،محمد كاظم  ،ظاھرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية ،
مصدر سابق  ،ص ١٢-١١وانظر  :احمد  ،د .عبد الكريم  :دراسات في النظرية السياسية الحديثة  ،ص. ٨
 - ٦المشھداني  ،د .محمد كاظم  :النظم السياسية  ،دار الحكمة للطباعة والنشر ١٩٩١ ،م  ،ص. ١٠١
 - ٧نجيب  ،د .سحر محمد  :العالقة بين السلطات في الدساتير العربية  ،مصدر سابق  ،ص. ٤٢
 - ٨نجيب  ،د .سحر محمد  :العالقة بين السلطات في الدساتير العربية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٤٢وانظر  :غالي
 ،د  .بطرس بطرس  ،وعيسى  ،د .محمود خيري  :مبادئ علم السياسة  ،مصدر سابق  ،ص. ٧٩
 - ٩كتيل  ،ريموندكار فيلد  :العلوم السياسية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٢٨٥- ٢٨٤وانظر  :غالي  ،د  .بطرس
بطرس  ،وعيسى  ،د .محمود خيري  :مبادئ علم السياسة  ،مصدر سابق  ،ص.٢٥٣
 - ١٠الجواھري  :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوھري )،المتوفى٣٩٣ :ھـ(  :الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية  ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار  ،الناشر :دار العلم للماليين – بيروت ،
الطبعة :الرابعة  ١٤٠٧ھـ  ١٩٨٧ -م  ،ص). (١٧٩٠ /٥
 - ١١الفراھيدي  :كتاب العين  ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري ) ،المتوفى:
١٧٠ھـ(  ،المحقق :د مھدي المخزومي ،د إبراھيم السامرائي  ،الناشر :دار ومكتبة الھالل  ،عدد األجزاء، ٨ :
ص ). (١٢٦ /٧
 - ١٢الھروي  :محمد بن أحمد بن األزھري أبو منصور )المتوفى٣٧٠ :ھـ(  ،تھذيب اللغة  ،المحقق :محمد
عوض مرعب  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،عدد األجزاء، ٨ :
الطبعة :األولى ٢٠٠١ ،م  ،ص ). (١٣٥ /١٢
 - ١٣المرسي  :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )المتوفي ٤٥٨ :ھـ(  ،المحكم والمحيط األعظم  ،المحقق:
عبد الحميد ھنداوي  ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت  ،الطبعة :األولى ١٤٢١ ،ھـ ٢٠٠٠ -م  ،ص)/٨
. (٣٢٩
 - ١٤ابن منظور  :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:
٧١١ھـ(  ،لسان العرب  ،الناشر :دار صادر – بيروت  ،الطبعة الثالثة  ١٤١٤ ،ھـ  ،ص). (٥٢١ /١١
 - ١٥الخطيب  ،د .نعمان احمد  :الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري  ،ط ، ٩دار الثقافة للنشر
والتوزيع  ،عمان ٢٠١٣ ،م  ،ص ١٨٢وانظر ايضا  :الخزرجي  ،د .ثامر كامل محمد  :النظم السياسية الحديثة
والسياسات العامة )دراسة معاصرة في استراتيجية ادارة السلطة(  ،دار مجدالوي  ،ط ، ١عمان  ،االردن ،

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017 Volume 7 Issue : 2
)(ISSN): 2227-2895 (Print
)(E-ISSN):2313-0059 (Online

J sí†§a@ïbîÛa@ïÐÜÐÛa@ŠØÐÛa@¿@pbİÜÛa@´i@Ý–ÐÛa@c†jß L

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017 Volume: 7 Issue : 2
)(ISSN): 2227-2895 (Print
)(E-ISSN):2313-0059 (Online

אא٢٠١٧א/٧א ٢

١٤٢٥ھـ ٢٠٠٤ /م  ،ص ،. ٢٥١وانظر  ،رباط  ،د  .ادمون  :الوسيط في القانون الدستوري العام  ،ج، ٢
بيروت ١٩٧١ ،م  ،ص.. ٥٥٤
 - ١٦عبد الكافي  ،د .اسماعيل عبد الفتاح  :الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ٢٠٠٥ ،م  ،ص. ٣١٧
 - ١٧بدوي  ،د .احمد زكي  :معجم المصطلحات السياسية والدولية  ،تقديم  :السفير سعد الفطاطري  ،دار الكتاب
المصري  ،القاھرة  ،دار الكتاب اللبناني  ،بيروت ٢٠٠٤ ،م  ،ص ، ١٣٥وانظر  :الجاسور  ،د .ناظم عبد
الواحد  :موسوعة المسطلحات السياسية والفلسفية والدولية  ،ط ، ٢دار النھضة العربية  ،بيروت – لبنان ،
٢٠١١م  ،ص ، ٤٥٠-٤٤٩وانظر  :ظاھر  ،د .حسين  :معجم المصطلحات السياسية والدولية  ،ط ، ١مجد
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،بيروت ٢٠١١ ،م  ،ص٢٩٨
 - ١٨سليمان  ،د .اشرف ابراھيم  :مبادئ القانون الدستوري )دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم
السياسية(  ،ط ، ١المركز القومي لالصدارات القانونية  ،القاھرة ٢٠١٥ ،م  ،ص ، ١٧٦وانظر  :الصالحي  ،د.
مھا بھجت يونس  :الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون  ،بيت الحكمة العراقي ،
العدد  ، ١٣ :بغداد ٢٠٠٩ ،م  ،ص ، ٤٠وانظر  :كشاش  ،كريم يوسف احمد  :الحريات العامة في االنظمة
السياسية المعاصرة  ،اطروحة دكتوراه  ،كلية الحقوق  ،جامعة القاھرة ١٩٨٧ ،م  ،ص. ٤٠٢-٤٠١
 - ١٩الصالحي  ،د .مھا بھجت يونس  :الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون ،
مصدر سابق  ،ص ، ٤٠وانظر  :سليمان  ،د .اشرف ابراھيم  :مبادئ القانون الدستوري )دراسة موجزة عن
القانون الدستوري والنظم السياسية(  ،مصدر سابق  ،ص ،. ١٧٦وانظر  :كشاش  ،كريم يوسف احمد :
الحريات العامة في االنظمة السياِسية المعاصرة  ،مصدر سابق  ،ص ، ٤٠٢-٤٠١وانظر  :العاني  ،د .علي
غالب  :االنظمة السياسية  ،مطابع دار الحكمة  ،بغداد  ، ١٩٩١-١٩٩٠ ،ص◌ِِ . ٦٧
 - ٢٠طماوي  ،د  .سليمان  :السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي االسالمي ،
)دراسة مقارنة(  ،مصدر سابق  ،ص ٥١٨وانظر  ،نجيب  ،د .سحر محمد  :العالقة بين السلطات في الدساتير
العربية  ،مصدر سابق  ،ص ،٥٨وانظر الخزرجي  ،د .ثامر كامل محمد  :النظم السياسية الحديثة والسياسات
العامة )دراسة معاصرة في استراتيجية ادارة السلطة(  ،دار مجدالوي  ،ط ، ١عمان  ،االردن ١٤٢٥ ،ھـ /
٢٠٠٤م  ،ص ، ٢٥١انظر  ،رباط  ،د  .ادمون  :الوسيط في القانون الدستوري العام  ،ج ، ٢بيروت ١٩٧١ ،م ،
ص.٥٥٤
 - ھو قائد انكليزي ووصي على العرش ولد في  /٢٥نيسان  /ابريل ١٥٩٩ /م  ،الب من مالك االراضي
الزراعية في منطقة ) ، (Huntingdonوطغى االنھماك في االنشطة الدينية على الفترة المبكرة من حياته
وحين بلغ العشرينات من عمره كان ناشطا في ممارسة الشعائر الدينية لطائفة التطھيين ) ، (Purtansومن ذلك
الوقت لم يعد ممكنا فصل طموحات كرومويل السياسية عن االفكار الدينية التي يتبناھا او تلك التي يقف ضدھا ،
قاد اوليفر كرومويل القوات المؤيدة للنظام البرلماني الى تحقيق النصر على القوات الملكية في الحرب االھلية
االنجليزية التي وقعت في القرن السابع عشر وادت انجازاته الى تبني الحكم الديمقراطي في انجلترا واستعادة
مكانة بالده كقوة عسكرية بعد غيابھا كقوة رئيسية في المسرح الدولي لمدة قرنين تقريبا فضال عن اكتسابه لقب
الوصي على العرش الذي يعتبر قائدا عسكريا متميزا ومجددا بين اللين والشدة ليقوم بتحويل الجيش البريطاني
الى قوة محترفة لم تدم فترة وصاية كروميل سوى مدة قصيرة لم تتعد الخمس سنوات فقد داھمه الموت بعد يوم
ميالده التاسع والخمسين ومات بمرض المالريا في لندن في اليوم الثالث من شھر ايار  /مايو  /عام ١٦٥٨م ،
ودفن في كنيسة ويستمنستر  .مجموعة من المؤلفين  :موسوعة مشاھير العالم )مشاھير القادة العسكريين
والسياسيين(  ،ج ، ٣ط ، ١دار الصداقة العربية للطبع والنشر  ،بيروت  ،لبنان ٢٠٠٢ ،م  ،ص. ٢٥٣
 - ٢١علي  ،د .سعيد السيد  :حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للواليات المتحدة
االمريكية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٢١وانظر  :بو الشعير  ،د .سعيد  :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة
 ،ج ، ٢النظم السياسية  ،ط ، ٣ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر ١٩٩٩ ،م  ،ص.١٦٣
 - ٢٢بو الشعير  ،د .سعيد  :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة  ،ج ، ٢النظم السياسية  ،ط ، ٣ديوان
المطبوعات الجامعية  ،الجزائر ١٩٩٩ ،م  ،ص. ١٦٣
 - ٢٣علي  ،د .سعيد السيد  :حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للواليات المتحدة
االمريكية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٢١وانظر  ،الجمل  ،د .يحيى  :االنظمة السياسية المعاصرة  ،مصدر سابق ،
ص١٢٨م  ،وانظر  :الغزالي  ،محمد عبد علي  :التاثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية )دراسة
مقارنة(  ،مصدر سابق  ،ص. ٤٠
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 - ولد )جون لوك(  ، John Lockeفي سومر سيت شاير عام ١٦٣٢م وتلقى تعليمه في مدرسة وستمنستر
 ،ثم في جامعة اكسفورد حيث درس االداب  ٠ثم اتجه الى دراسة الطب  ٠وفي عام ١٦٦٦م تعرف باللورد اشلى
وعمل لديه في عدة وظائف ولما اضطر ھذا االخير الى االعتزال السباب سياسية وغادر البالد الى ھولنده سافر
معه لوك وظل في الخارج الى ان قامت الثورة عام ١٦٨٨م فعاد الى وطنه وتولى عدة مناصب ھامة  ٠وفي سنة
١٦٩٠م نشر رسالته الشھيرة )دراسة في الفھم االنساني( Essay on the hummun understanding
التي القت اقباال شديدا في اوربا رغم ما قوبلت به من معارضة في جامعة اكسفورد  ٠كما اصدر كتابه "رسالتان
عن الحكومة المدنية"  ، Two treatises on civil governmentومات سنة  ، ٠ ١٧٠٤انظر  ،كرم ،
يوسف  :تاريخ الفلسفة الحديثة  ،وانظر  ،امين  ،احمد  ،ومحمود  ،زكي نجيب  :قصة الفلسفة الحديثة  ،وانظر ،
ول  ،ديوارنت  :قصة الحضارة  ،ترجمة  :محمد علي ابودره  ،مراجعة  :علي ابراھيم  ،دار الجليل  ،ج، ٤
مجلد ١٩٨٨ ، ٨ :م  ،ص ، ٠ ٤٢وانظر  ،الشنيطي  ،د – محمد فتحي  :في الفلسفة الحديثة والمعاصرة  ،مكتبة
القاھرة الحديثة  ،ط ، ١القاھرة ١٩٦٨ ،م  ،ص ، ١٠وانظر  ،ساخت  ،رستشارد  :رواد الفلسفة الحديثة ،
ترجمة  :د – احمد حمدي محمود  ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ) ،د٠ت(  ،ص ، ١٢٢وانظر  ،غنيم ،
المحامي احمد محمد  ،تطور الفكر القانوني  ،ص٠ ٦٥
 - ٢٤د .السيد صبري  :حكومة الوزارة  ،مصدر سابق  ،ص. ٩
 - ٢٥الشكراوي  ،د .علي ھادي حميد  :النظم السياسية المعاصرة  ،مصدر سابق  ،ص. ٢١٠
 - ٢٦لوك  ،جون  :الحكومة المدنية  ،ترجمة  :محمد شوقي الكيال  ،مطابع شركة االعالنات الشرقية ) ،د.ت( ،
ص. ٧٨-٧٧
 - من اھم النقاط التي ركز عليه حول مبدا الفصل بين السلطات ھي :
 -١ان االفراد الطبيعيين يملكون السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ان السلطة التشريعية تتولى وضع القواعد
لحفظ الجماعة وافرادھا وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين الوضعية في داخل الدولة
 -٢السلطة الفيدرالية تقوم بتمثيل الدولة في عالقاتھا مع الخارج ومھمتھا اعالن حالتي الحرب والسلم وعقد
المعاھدات ةالتحالفات ومباشرة العالقات الخارجية .
 -٣لم يضع لوك في اعتباره وجود سلطة قضائية مستقلة متاثرا بالواقع االنكليزي الذي كان سائدا قبل ثورة
١٦٨٨م حيث كان القضاة خاضعين لمؤسسة التاج )الملك( والوامره اما بعد تلك الثورة تحول خضوع
القضاة الى البرلمان بدال من مؤسسة التاج )الملك(  .الكاظم  ،د .صالح جواد  ،و العاني  ،د .غالب علي
غالب  :االنظمة السياسية  ،بغداد ١٩٩١-١٩٩٠ ،م  ،ص ، ٦٤وانظر  :عبد الوھاب  ،د .محمد رفعت :
االنظمة السياسية  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت – لبنان ٢٠٠٧ ،م  ،ص. ١٨٦-١٨٥
 - ٢٧محفوظ  ،د .عبد المنعم  ،و الخطيب  ،د .نعمان احمد  :مبادئ في النظم السياسية )الدولة  ،الحكومة صور
االنظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة ( دراسة مقارنة  ،مصدر سابق  ،ص ، ٢٣٥وانظر  :الجمل  ،د .يحيى
 :االنظمة السياسية المعاصرة  ،مصدر سابق  ،ص ، ١٢٨وانظر  ،علي  ،د .سعيد السيد  :حقيقة الفصل بين
السلطات في النظام السياسي والدستوري للواليات المتحدة االمريكية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٢١وانظر  ،شبر ،
د .رافع خضر صالح  :فصل السلطتين التنفيذية ةالتشريعية في النظام البرلماني في العراق )دراسة وفق احكام
دستور عام ٢٠٠٥م  ،مصدر سابق  ،ص ، ٩وانظر  . :الغزالي  ،محمد عبد علي  :التاثير المتبادل بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة(  ،مصدر سابق  ،ص ، ٤١وانظر  :البنا  ،د .محمود عاطف  :النظم
السياسية  ،ط ، ٢دار الفكر العربي ١٩٨٥ -١٩٨٤ ،م  ،ص  ،٤٣٣وانظر  :اسالم  ،د .عزمي  :جون لوك ،
الھيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاھرة ٢٠٠٧ ،م  ،ص. ٢١٧-٢١٦
 - ٢٨د .السيد صبري  :حكومة الوزارة  ،مصدر سابق  ،ص. ١١-١٠
 - ٢٩نجيب  ،د .سحر محمد  :العالقة بين السلطات في الدساتير العربية  ،مصدر سابق  ،ص. ٤٤
 - ٣٠علي  ،د .سعيد السيد  :حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للواليات المتحدة
االمريكية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٢٢وانظر  :د .السيد صبري  :حكومة الوزارة  ،مصدر سابق  ،ص١٣-١١
 - ٣١لوك  ،جون  :الحكومة المدنية  ،ترجمة  :محمد شوقي الكيال  ،مطابع شركة االعالنات الشرقية ) ،د.ت( ،
ص. ٧٦
 - ٣٢نجيب  ،د .سحر محمد  :العالقة بين السلطات في الدساتير العربية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٤٤وانظر  :سيف
الدولة  ،د .عصمت  :النظم النيابية ومشكلة الديمقراطية  ،منشورات القاھرة للثقافة العربية ١٩٧٦ ،م  ،ص-٨٨
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 - ٣٣لوك  ،جون  :الحكومة المدنية  ،ترجمة  :محمد شوقي الكيال  ،مطابع شركة االعالنات الشرقية ) ،د.ت( ،
ص. ٧٦
 - ٣٤د .السيد صبري  :حكومة الوزارة  ،مصدر سابق  ،ص. ١٣-١١
 - ولد )جان جاك روسو(  ، Jean Jacques Rousseauفي سنة ١٧١٢م في جنيف من اب يعمل في
صناعة الساعات وفي صباه لم ينظم في الدراسة وعمل وھو في الثالثة عشرة لدى احد الحفارين غير انه سرعان
ما فر ھاربا من قسوته  ٠وفي سنة  ١٧٢٨تعرف باحدى السيدات فارسلته الى المعھد الكاثوليكي الروماني في
تورينو حيث خرج على البروتستانتية وبعد عدة جوالت شاذة عاد ليقيم مع ھذه السيدة سنوات  ٠وعندما تركھا في
احدى المرات وسافر الى مونبيليه لفترة قصيرة رجع ليجد محله وقد شغله غيره  ٠فسافر الى ليون واشتغل معلما
ثم توجه الى باريس في عام  ١٧٤٣وحصل على وظيفة سكرتير السفير الفرنسي في البندقية بيد انه سرعان ما
ھجر ھذه الوظيفة وعاد الى باريس حيث امضى فترة قلق كان فيھا يعمل في نسخ المؤلفات الموسيقية ويدرس
العلوم  ٠وتعرف في ھذا الوقت بالفيلسوفين ديدرو ودولباخ وساھم في تحرير االنسيكلوبيديا  ٠وفي سنة ١٧٥٠
حصل على جائزة اكاديمية ديجون في مسابقة عقدتھا حول موضوع ما اذا كان تقدم العلوم والفنون قد جعل البشر
افضل واكثر سعادة  ٠وقد كانت ھذه الدراسة بداية لسطوع نجمه  ٠وفي سنة  ١٧٥٣تقدم الى اكاديمية ديجون في
مسابقة جديدة عن منشا انعدام المساواة بين البشر  ٠وفي سنة  ١٧٦٠نشر رواية بعنوان "جولي  "Julieواعقبھا
بمؤلفه الشھير العقد االجتماعي  Le Contrat Socialثم مؤلفه اميل  L,Emileالذي احرق في باريس
وجنيف باعتباره تھجما خطيرا على الدين وبسبب ذلك فر روسو الى انجلترا في سنة  ١٧٧٦حيث تعرف بدافيد
ھيوم وغيره من المفكرين االنجليز  ٠وعاد في العام التالي حيث عاش في فاقة شديدة ومات عام ١٧٧٨م  ٠انظر
 ،كريستون  ،انرريه  :روسو)حياته –فلسفته – منتجاته(  ،ترجمة  :نبيه صقر  ،منشورات عويدات  ،ط، ٤
بيروت ١٩٨٨ ،م  ،ص ٧ومابعدھا  ،وانظر  ،كرم  ،يوسف  :تاريخ الفلسفة الحديثة  ،ص ، ٢٠٠وانظر ،غنيم
 ،المحامي  ،احمد محمد  :تطور الفكر القانوني  ،ص، ٧٩
 - ٣٥رمضان  ،د .شعبان احمد  :الوجيز في االنظمة السياسية والقانون الدستوري  ،مصدر سابق  ،ص، ٢٢٩
وانظر  :الخشاب  ،د .مصطفى  :النظريات والمذاھب السياسية  ،القاھرة ١٩٥٧ ،م  ،ص ، ١٠٨وانظر  :لطيف
 ،د .نوري  :نظرية الفصل بين السلطات بين الشكل والمضمون  ،مجلة العلوم السياسية والقانونية  ،العدد الثاني ،
دار الحرية للطباعة  ،بغداد  ،كانون الثاني ١٩٧٧ ،م  ،ص. ٥٥
 - ٣٦روسو  ،جان جاك  :في العقد االجتماعي او مبادئ القانون السياسي  ،مصدر سابق  ،ص. ١٤٦-١٤٥
 - ٣٧لطيف  ،د .نوري  :نظرية الفصل بين السلطات بين الشكل والمضمون  ،مجلة العلوم السياسية والقانونية ،
مصدر سابق  ،ص ، ٥٥وانظر  :البستاني  ،د .عبد ﷲ اسماعيل  :مذكرات اولية في القانون الدستوري  ،بغداد ،
١٩٥١م  ،ص.١٣٩
 - ٣٨روسو  ،جان جاك  :في العقد االجتماعي او مبادئ القانون السياسي  ،مصدر سابق  ،ص ، ١٤٦وانظر :
رمضان  ،د .شعبان احمد  :الوجيز في االنظمة السياسية والقانون الدستوري  ،مصدر سابق  ،ص. ٢٢٩
 - ٣٩ليلة  ،د .محمد كامل  :الوسيط في القانون الدستوري ١٩٦٧ ،م  ،ص. ٥٦١
 - ٤٠عبد الوھاب  ،د .محمد رفعت  ،و عجيلة  ،عاصم محمد  :في النظم السياسية  ،دار النھضة العربية ،
القاھرة ١٩٩٢ ،م  ،ص ، ١٠٦وانظر  :لطيف  ،د .نوري  :نظرية الفصل بين السلطات بين الشكل والمضمون ،
مجلة العلوم السياسية والقانونية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٥٥وانظر  :حمادي  ،د .شمران  :النظم السياسية  ،بغداد
١٩٦٩ ،م١٩٧٠-م  ،ص. ٤٧
 - ٤١رمضان  ،د .شعبان احمد  :الوجيز في االنظمة السياسية والقانون الدستوري  ،مصدر سابق  ،ص، ٢٢٩
وانظر  :الخشاب  ،د .مصطفى  :النظريات والمذاھب السياسية  ،مصدر سابق  ،ص ، ١٠٨وانظر  :ليلة  ،د.
محمد كامل  :النظم السياسية  ،مصدر سابق  ،ص. ٥٦٢
 - ٤٢روسو  ،جان جاك  :في العقد االجتماعي او مبادئ القانون السياسي  ،ترجمة وتقديم وتعليق  :عبد العزيز
لبيب  ،توزيع  :مركز دراسات الوحدة العربية  ،لبنان – بيروت  ،ط ، ١تموز )يوليو( ٢٠١١ ،م  ،ص. ١٤٢
 - ولد شارل لوي دي سيكوندا بارون دي مونتسكيو Baron de Montesquieu Charies –Louis
 de Secondatعام ١٦٨٨م في قصر البريد بالقرب من بورد  ٠ودرس القانون وعين عام ١٧١٤م
مستشارا لبرلمان بوردو  ٠وفي سنة ١٧١٦م بعد وفاة عمه اصبح رئيسا للبرلمان وبارون مونتسكيو  ٠وفي سنة
١٧٢٠م اصدر كتابه رسائل فارسية  Lettres Persanesالذي يعد واحدا من اعماله الثالثة الكبرى  ،وفي
سنة ١٧٢٨م انضم الى عضوية االكاديمية الفرنسية ثم زار عدة بلدان اوربية منھا انجلترا التي بقى فيھا ثمانية
عشر شھرا واعجب اعجابا عميقا بمؤسساتھا االجتماعية والسياسية  ٠وبعد ان عاد الى فرنسا اصدر كتابه الثاني
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الكبير اسباب عظمة وانھيار الرومان Romains Les causes de Ia grandeur et decadence
 ، desاما ثالث ھذه الكتب فھو روح الشرائع الذي اصدره عام ١٧٤٨م ومات عام ١٧٥٥م  ٠انظر  ،كرم ،
يوسف  :تاريخ الفلسفة الحديثة  ،ص ، ١٩٤وانظر  ،برھيية  ،اميل  :تاريخ الفلسفة  ،ج ، ٥ص ، ٧٨وانظر ،
غنيم  ،احمد محمد  :تطور الفكر القانوني  ،ص٧٦
 - يقترن مبدا الفصل بين السلطات باسم الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو باعتباره اول من ابرزه في عالم الفقه
الدستوري وفي الحقيقة لم يكن مونتسكيو اول من نادى بھذا المبدا فقد سبقه اخرين الى عين االفكار التي اقام
عليھا المبدا امثال افالطون وارسطو ولوك ولكن لمونتسكيو فضل في صياغة ھذه االفكار صياغة جيدة جعلتھا
اكثر وضوحا على االقل في جملتھا االمر الذي صار معه المبدا احد المبادئ االساسية في النظم الديمقراطية ،
رمضان  ،د .شعبان احمد  :الوجيز في االنظمة السياسية والقانون الدستوري  ،مصدر سابق  ،ص. ٢٢٦
 - ٤٣رمضان  ،د .شعبان احمد  :الوجيز في االنظمة السياسية والقانون الدستوري  ،مصدر سابق  ،ص-٢٢٣
 ، ٢٢٤وانظر  :د .صبري السيد  :حكومة الوزارة  ،مصدر سابق  ،ص ١٤-١٣وانظر  :بدوي  ،د  .ثروت :
النظم السياسية والنظرية العامة للنظم السياسية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٢٨٠وانظر  :محفوظ  ،د .عبد المنعم  ،و
الخطيب  ،د .نعمان احمد  :مبادئ في النظم السياسية )الدولة  ،الحكومة صور االنظمة السياسية الديمقراطية
المعاصرة ( دراسة مقارنة  ،مصدر سابق  ،ص ،٢٣٦وانظر  :لطيف  ،د .نوري  :نظرية الفصل بين السلطات
بين الشكل والمضمون  ،مجلة العلوم السياسية والقانونية  ،مصدر سابق  ،ص ، ٥٦-٥٥وانظر  . :الشكراوي ،
د .علي ھادي حميد  :النظم السياسية المعاصرة  ،مصدر سابق  ،ص. ٢١١-٢١٠
 - ٤٤عبد الوھاب  ،د .محمد رفعت  :االنظمة السياسية  ،مصدر سابق  ،ص ، ١٩١-١٩٠وانظر  :المشھداني ،
د .محمد كاظم  :النظم السياسية ،مصدر سابق  ، ١٠٦-١٠٥ ،وانظر ايضا حول الموضوع  :خالد  ،د .حميد
حنون  :االنظمة السياسية  ،مصدر سابق  ،ص. ٩١
 - ٤٥مونتسكيو  :روح الشرائع  ،مصدر سابق  ،ص ، ٢٢٩وانظر  :رمضان  ،د .شعبان احمد  :الوجيز في
االنظمة السياسية والقانون الدستوري  ،مصدر سابق  ،ص.٢٢٨
 - ٤٦رباط  ،د  .ادمون  :الوسيط في القانون الدستوري "النظرية القانونية في الدولة وحكمھا"  ،ص، ٥٦٨
وانظر  :ابراھيم الصغير ابراھيم :مبدأ الفصل بين السلطات بين النظرية والتطبيق ،مجلة إدارة قضايا الحكومة،
المعھد الدولي للعلوم  .السنة ) .(٢٤العدد  ٢نيسان.١٩٨٠ .ص ، ٨وانظر  :رمضان  ،د .شعبان احمد  :الوجيز
في االنظمة السياسية والقانون الدستوري  ،مصدر سابق  ،ص . ، ٢٢٨وانظر  :محفوظ  ،د .عبد المنعم  ،و
الخطيب  ،د .نعمان احمد  :مبادئ في النظم السياسية )الدولة  ،الحكومة صور االنظمة السياسية الديمقراطية
المعاصرة ( دراسة مقارنة  ،مصدر سابق  ،ص. ٢٣٧-٢٣٦
 - ٤٧مونتسكيو  :روح الشرائع  ،مصدر سابق  ،ص. ٢٢٦
 - ٤٨ابو النجا  ،عادل محمد ابراھيم  :دور رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة )دراسة مقارنة(  ،مصدر
سابق  ،ص ، ٧وانظر  :عبد الوھاب  ،د .محمد رفعت  ،و عثمان  ،حسين عثمان محمد  :القانون الدستوري
والنظم السياسية ١٩٩٦ ،م  ،ص ، ١٥٩وانظر  :بسيوني  ،د .عبد الغني  :النظم السياسية  ،مصدر سابق ،
ص ،٢٦٤وانظر  :محفوظ  ،د .عبد المنعم  ،و الخطيب  ،د .نعمان احمد  :مبادئ في النظم السياسية )الدولة ،
الحكومة صور االنظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة ( دراسة مقارنة  ،مصدر سابق  ،ص. ٢٣٦
 - ٤٩مونتسكيو  :روح الشرائع  ،مصدر سابق  ،ص. ٢٢٩-٢٢٨
 - ٥٠ابو النجا  ،عادل محمد ابراھيم  :دور رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة )دراسة مقارنة(  ،مصدر
سابق  ،ص ، ، ٧وانظر  :البنا  ،د .عاطف  :الوسيط ١٩٨٨ ،م  ،ص ، ٣٦١وانظر LOOK , Sabine :
,H, George . Ahistory of political theory .Horrap and Coltd London ,1969 . p :
112
 - ٥١انظر  :الكاظم  ،د .صالح جواد  ،و العاني  ،د .غالب علي غالب  :االنظمة السياسية  ،مصدر سابق ،
ص. ٦٤
 - ٥٢انظر  :العاني  ،د .حسان شفيق  :االنظمة السياسية والدستورية المقارنة  ،مطبعة جامعة بغداد ١٩٨٦ ،م ،
ص ، ٢٨وانظر  :شيحا  ،د .ابراھيم عبد العزيز  :النظم السياسية )الدول والحكومات(،مصدر سابق  ،ص. ٢٨٢

اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ

١٨
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 -١اﻟداؤدي  ،د .ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟب  :ﻣذﻛرات ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،ج. ١٩٦٤-١٩٦٣ ، ٢

 -٢ﻫورﻳو  ،اﻧدرﻳو  :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ  ،ج ، ٢ط ، ٢اﻻﻫﻠﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ  ،ﺗر :
ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻠد  ،ﺷﻔﻳق ﺣداد  ،ﻋﺑد اﻟﺣﺳن ﺳﻌد  ،ﺑﻳروت ١٩٧٧ ،م .

 -٣ﻛﺗﻳﻝ  ،رﻳﻣوﻧدﻛﺎر ﻓﻳﻠد  :اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،ج ، ١ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ  ،ﺗر  :ﻓﺎﺿﻝ زﻛﻲ  ،ﺑﻐداد ١٩٦٠ ،م .
 -٤اﺣﻣد  ،د .ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم  :دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ  ،ﻣﻧﺷورات ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،
ﻗﺳم اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ١٩٧٣ ،م .

واﻟﺗوزﻳﻊ  ،ﻟﺑﻧﺎن ١٩٧٨ ،م .

 -٦اﻟﻣﺷﻬداﻧﻲ  ،د .ﻣﺣﻣد ﻛﺎظم  :اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ١٩٩١ ،م .
 -٧اﻟﺟواﻫري  :أﺑو ﻧﺻر إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺑن ﺣﻣﺎد اﻟﺟوﻫري )،اﻟﻣﺗوﻓﻰ٣٩٣ :ﻫـ(  :اﻟﺻﺣﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺣﺎح

اﻟﻌرﺑﻳﺔ  ،ﺗﺣﻘﻳق :أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻔور ﻋطﺎر  ،اﻟﻧﺎﺷر :دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﻳﻳن – ﺑﻳروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ :اﻟراﺑﻌﺔ ١٤٠٧
ﻫـ  ١٩٨٧ -م .

 -٨اﻟﻔراﻫﻳدي  :ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻳن  ،أﺑو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﻣرو ﺑن ﺗﻣﻳم اﻟﺑﺻري ) ،اﻟﻣﺗوﻓﻰ:
١٧٠ﻫـ(  ،اﻟﻣﺣﻘق :د ﻣﻬدي اﻟﻣﺧزوﻣﻲ ،د إﺑراﻫﻳم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،اﻟﻧﺎﺷر :دار وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻬﻼﻝ  ،ﻋدد اﻷﺟزاء:
.٨

 -٩اﻟﻬروي  :ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن اﻷزﻫري أﺑو ﻣﻧﺻور )اﻟﻣﺗوﻓﻰ٣٧٠ :ﻫـ(  ،ﺗﻬذﻳب اﻟﻠﻐﺔ  ،اﻟﻣﺣﻘق :ﻣﺣﻣد
ﻋوض ﻣرﻋب  ،اﻟﻧﺎﺷر :دار إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ – ﺑﻳروت  ،ﻋدد اﻷﺟزاء ، ٨ :اﻟطﺑﻌﺔ :اﻷوﻟﻰ٢٠٠١،م .

-١٠

اﻟﻣرﺳﻲ  :أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺑن ﺳﻳدﻩ )اﻟﻣﺗوﻓﻲ ٤٥٨ :ﻫـ(  ،اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﻳط اﻷﻋظم ،

اﻟﻣﺣﻘق :ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻫﻧداوي ،اﻟﻧﺎﺷر :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ – ﺑﻳروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ :اﻷوﻟﻰ١٤٢١،ﻫـ ٢٠٠٠ -م .

-١١

اﺑن ﻣﻧظور  :ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم ﺑن ﻋﻠﻰ ،أﺑو اﻟﻔﺿﻝ ،ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن اﻷﻧﺻﺎري اﻟروﻳﻔﻌﻰ اﻹﻓرﻳﻘﻰ

)اﻟﻣﺗوﻓﻰ٧١١ :ﻫـ(  ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،اﻟﻧﺎﺷر :دار ﺻﺎدر – ﺑﻳروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ١٤١٤ ،ﻫـ .

-١٢

اﻟﺧطﻳب  ،د .ﻧﻌﻣﺎن اﺣﻣد  :اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري  ،ط ، ٩دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر

واﻟﺗوزﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎن ٢٠١٣ ،م .

-١٣

اﻟﺧزرﺟﻲ  ،د .ﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣد  :اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ

اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ادارة اﻟﺳﻠطﺔ(  ،دار ﻣﺟدﻻوي  ،ط ، ١ﻋﻣﺎن  ،اﻻردن ١٤٢٥ ،ﻫـ ٢٠٠٤ /م  ،ص،. ٢٥١

אא٢٠١٧א/٧א ٢

 -٥ﻣﻳﺎﻣﻲ  ،ﻣﻳﺷﻳﺎﻝ  :دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون "ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري" اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر

واﻧظر  ،رﺑﺎط  ،د  .ادﻣون  :اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌﺎم  ،ج ، ٢ﺑﻳروت ١٩٧١ ،م .
-١٤

-١٥

ﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓﻲ  ،د .اﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  :اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﻳﺳرة ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ٢٠٠٥ ،م .

ﺑدوي  ،د .اﺣﻣد زﻛﻲ  :ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ  ،ﺗﻘدﻳم  :اﻟﺳﻔﻳر ﺳﻌد اﻟﻔطﺎطري  ،دار

اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺻري  ،اﻟﻘﺎﻫرة  ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ  ،ﺑﻳروت ٢٠٠٤ ،م
-١٦

اﻟﺟﺎﺳور  ،د .ﻧﺎظم ﻋﺑد اﻟواﺣد  :ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﺳطﻠﺣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ  ،ط ، ٢دار

اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  ،ﺑﻳروت – ﻟﺑﻧﺎن ٢٠١١ ،م
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-١٧

ظﺎﻫر  ،د .ﺣﺳﻳن  :ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ  ،ط ، ١ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت

-١٨

ﺳﻠﻳﻣﺎن  ،د .اﺷرف اﺑراﻫﻳم  :ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري )دراﺳﺔ ﻣوﺟزة ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظم

-١٩

اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ  ،د .ﻣﻬﺎ ﺑﻬﺟت ﻳوﻧس  :اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﻳﺔ ﻧص ﺗﺷرﻳﻌﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ،

واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ  ،ﺑﻳروت ٢٠١١ ،م

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ(  ،ط ، ١اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻼﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫرة ٢٠١٥ ،م
ﺑﻳت اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌراﻗﻲ  ،اﻟﻌدد  ، ١٣ :ﺑﻐداد ٢٠٠٩ ،م ،

אא٢٠١٧א/٧א ٢

-٢٠

اﻟﻌﺎﻧﻲ  ،د .ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟب  :اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،ﻣطﺎﺑﻊ دار اﻟﺣﻛﻣﺔ  ،ﺑﻐداد ١٩٩١-١٩٩٠ ،

-٢١

رﺑﺎط  ،د  .ادﻣون  :اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌﺎم  ،ج ، ٢ﺑﻳروت ١٩٧١ ،م

-٢٢

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﻳن  :ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﺷﺎﻫﻳر اﻟﻌﺎﻟم )ﻣﺷﺎﻫﻳر اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﻳﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن(  ،ج ، ٣ط، ١

دار اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر  ،ﺑﻳروت  ،ﻟﺑﻧﺎن ٢٠٠٢ ،م .

-٢٣

ﺑو اﻟﺷﻌﻳر  ،د .ﺳﻌﻳد  :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ج ، ٢اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،ط، ٣

دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ،اﻟﺟزاﺋر ١٩٩٩ ،م .

-٢٤

وﻝ  ،دﻳوارﻧت  :ﻗﺻﺔ اﻟﺣﺿﺎرة  ،ﺗرﺟﻣﺔ  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﺑودرﻩ  ،ﻣراﺟﻌﺔ  :ﻋﻠﻲ اﺑراﻫﻳم  ،دار اﻟﺟﻠﻳﻝ ،

ج ، ٤ﻣﺟﻠد ١٩٨٨ ، ٨ :م

-٢٥

اﻟﺷﻧﻳطﻲ  ،د – ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ  :ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﻳﺛﺔ  ،ط ، ١اﻟﻘﺎﻫرة ،

١٩٦٨م

-٢٦

ﺳﺎﺧت  ،رﺳﺗﺷﺎرد  :رواد اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ  ،ﺗرﺟﻣﺔ  :د – اﺣﻣد ﺣﻣدي ﻣﺣﻣود  ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﻛﺗﺎب ) ،د٠ت( ٠
-٢٧

ﻟوك  ،ﺟون  :اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ  ،ﺗرﺟﻣﺔ  :ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟﻛﻳﺎﻝ  ،ﻣطﺎﺑﻊ ﺷرﻛﺔ اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،

-٢٨

اﻟﻛﺎظم  ،د .ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد  ،و اﻟﻌﺎﻧﻲ  ،د .ﻏﺎﻟب ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟب  :اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،ﺑﻐداد -١٩٩٠ ،

-٢٩

ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب  ،د .ﻣﺣﻣد رﻓﻌت  :اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ  ،ﺑﻳروت – ﻟﺑﻧﺎن ،

)د.ت( .

١٩٩١م

٢٠٠٧م .

-٣٠

اﻟﺑﻧﺎ  ،د .ﻣﺣﻣود ﻋﺎطف  :اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،ط ، ٢دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ١٩٨٥ -١٩٨٤ ،م

-٣١

اﺳﻼم  ،د .ﻋزﻣﻲ  :ﺟون ﻟوك  ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب  ،اﻟﻘﺎﻫرة ٢٠٠٧ ،م

-٣٢

ﻟوك  ،ﺟون  :اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ  ،ﺗرﺟﻣﺔ  :ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟﻛﻳﺎﻝ  ،ﻣطﺎﺑﻊ ﺷرﻛﺔ اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،

-٣٣

د .ﻋﺻﻣت  :اﻟﻧظم اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ  ،ﻣﻧﺷورات اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ١٩٧٦ ،م .

)د.ت( .

-٣٤

ﻛرﻳﺳﺗون  ،اﻧررﻳﻪ  :روﺳو)ﺣﻳﺎﺗﻪ –ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ – ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ(  ،ﺗرﺟﻣﺔ  :ﻧﺑﻳﻪ ﺻﻘر  ،ﻣﻧﺷورات ﻋوﻳدات ،

-٣٥

د .ﻣﺻطﻔﻰ  :اﻟﻧظرﻳﺎت واﻟﻣذاﻫب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫرة ١٩٥٧ ،م

ط ، ٤ﺑﻳروت ١٩٨٨ ،م

٢٠
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-٣٦

اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ  ،د .ﻋﺑد اﷲ اﺳﻣﺎﻋﻳﻝ  :ﻣذﻛرات اوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري  ،ﺑﻐداد ١٩٥١ ،م.

-٣٧

ﻟﻳﻠﺔ  ،د .ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣﻝ  :اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ١٩٦٧ ،م .

-٣٨

ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب  ،د .ﻣﺣﻣد رﻓﻌت  ،و ﻋﺟﻳﻠﺔ  ،ﻋﺎﺻم ﻣﺣﻣد  :ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

 ،اﻟﻘﺎﻫرة ١٩٩٢ ،م

-٤٠

روﺳو  ،ﺟﺎن ﺟﺎك  :ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ او ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ  ،ﺗرﺟﻣﺔ وﺗﻘدﻳم وﺗﻌﻠﻳق  :ﻋﺑد

-٤١

ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب  ،د .ﻣﺣﻣد رﻓﻌت  ،و ﻋﺛﻣﺎن  ،ﺣﺳﻳن ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد  :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،

-٤٢

اﻟﻌﺎﻧﻲ  ،د .ﺣﺳﺎن ﺷﻔﻳق  :اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ١٩٨٦ ،م .

اﻟﻌزﻳز ﻟﺑﻳب  ،ﺗوزﻳﻊ  :ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ  ،ﻟﺑﻧﺎن – ﺑﻳروت  ،ط ، ١ﺗﻣوز )ﻳوﻟﻳو( ٢٠١١ ،م .
١٩٩٦م

اﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻻطﺎرﻳﺢ
 -١اﻟﻣﺷﻬداﻧﻲ  ،ﻣﺣﻣد ﻛﺎظم  ،ظﺎﻫرة ﺗرﻛﻳز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ  ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون
واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ١٩٨٥ ،م .

 -٢ﻛﺷﺎش  ،ﻛرﻳم ﻳوﺳف اﺣﻣد  :اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ  ،ﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺣﻘوق  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ١٩٨٧ ،م .

اﻟﻣﺟﻼت
 -١ﻟطﻳف  ،د .ﻧوري  :ﻧظرﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻳن اﻟﺷﻛﻝ واﻟﻣﺿﻣون  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،
اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،دار اﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  ،ﺑﻐداد  ،ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٩٧٧ ،م .

اﻟﻣﺻﺎدر اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ
LOOK , Sabine ,H, George . Ahistory of political theory .Horrap and Coltd London
,1969.

אא٢٠١٧א/٧א ٢

-٣٩

ﺣﻣﺎدي  ،د .ﺷﻣران  :اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ،ﺑﻐداد ١٩٦٩ ،م١٩٧٠-م .

Sources and references
1- Aldaada, d. Ali Ghalib: A Memoir in the principles of political science, c 2.1963 to
1964
.2- Horiu, Landrieu: constitutional law and constitutional institutions, c 2, 2nd Floor,
National Publishing and Distribution, see: Ali imitator, Shafiq Haddad, Abdul Hassan
Saad, Beirut, 1977
.
3- Ktal, Rimondkar Field: Political Science, C 1, renaissance library, see: Fadel Zaki,
Baghdad, 1960

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017 Volume: 7 Issue : 2
)(ISSN): 2227-2895 (Print
)(E-ISSN):2313-0059 (Online

٢١

4- Ahmed, d. Abdul Karim: Studies in modern political theory, publications Arab
Research and Studies, Research and Economic and Social Studies Department,
League of Arab States, 1973
5- Miami, Micial: the rule of law, "Introduction to the Critique of constitutional law,"
University Corporation for Studies and Publishing and Distribution, Lebanon, 1978
6- Mashhadani, d. Mohammad Kazem: political systems, Dar al-Hikma Printing and
Publishing, 1991
7- Jeweler: Abu Nasr Ismail bin Hammad essential, (d. 393 AH): Asahah crown of the
Arabic language and sanitation, to achieve: Ahmed Abdul-Ghafoor Attar, Publisher:
Dar Al Ilm - Beirut, Edition: fourth 1407 – 1987
.
8- Faraaheedi book: Al Ain, Abu Abd al-Rahman Khalil bin Ahmed bin Amr bin
Tamim Basri (d. 170 AH), the investigator: Dr. Mehdi Makhzoumi, Dr. Ibrahim alSamarrai, Publisher: Dar library Crescent, the number of parts: 8
.
9- Heravi: Mohammed bin Ahmed bin al-Azhari Abu Mansur (d. 370 AH), to refine
the language, the investigator: Mohamed Awad terrifying, Publisher: Dar revival of
Arab heritage - Beirut, the number of parts: 8, Edition: First, 2001
.
10- Mursi: Abu Hassan Ali Bin Ismail Bin master (the deceased: 458 e), the arbitrator
and the Great Ocean, the investigator: Abdul Hamid Hindawi, Publisher: Publishers
of scientific books - Beirut, Edition: First, 1421 – 2000
.
11- son of perspective: Mohammed bin Makram Ben Ali, Abou El Fadl, Jamal al-Din
al-Ansari Alroafy of Africa (the deceased: 711 e), San Arabs, Publisher: House issued
- Beirut, Third Edition, 1414
.
.12- Al-Khatib, d. Noman Ahmed: mediator in the political systems and
constitutional law, i 9, the House of Culture for Publishing and Distribution, Amman,
2013
.
13- Khazraji, d. Thamer Kamel Mohamed: modern political systems and public policy
(contemporary study in the power management strategy), Dar Majdalawi, i 1, Oman,
Jordan, 1425/2004, p. 251.. See, mooring, d. Edmond: mediator in the constitutional
common law, c 2, Beirut, 1971
.
14- Abdul Kafi, d. Ismail Abdel Fattah: Encyclopedia soft political terminology,
2005
.
15-Badawi, d. Ahmed Zaki: Glossary of political and international terms, provide:
Ambassador Saad Alaftatra, Dar Egyptian writers, Cairo, Dar Lebanese writers,
Beirut, 2004
16- Aljaasur, d. Nazim Abdul Wahid: Encyclopedia of political,
philosophical and
international, 2nd Floor, Dar Al Arab renaissance, Almstalhat Beirut - Lebanon, 2011
17- Zahir, d. Hussein: a glossary of political and international terms, i 1, the glory of
the University Corporation for Studies and Publishing and Distribution, Beirut, 2011
18- Solomon, d. Ashraf Ibrahim: Principles of Constitutional Law (brief study on
constitutional law and political systems), i 1, the National Center for Legal
Publications, Cairo, 2015

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017 Volume 7 Issue : 2
(ISSN): 2227-2895 (Print)
(E-ISSN):2313-0059 (Online)

 ٢א/٧א٢٠١٧אא

J sí†§a@ïbîÛa@ïÐÜÐÛa@ŠØÐÛa@¿@pbİÜÛa@´i@Ý–ÐÛa@c†jß L

٢٢

 ٢א/٧א٢٠١٧אא

J sí†§a@ïbîÛa@ïÐÜÐÛa@ŠØÐÛa@¿@pbİÜÛa@´i@Ý–ÐÛa@c†jß L

٢٣

19- Salhi, d. Maha Bahgat Yunus: judgment against the constitutionality of legislative
text and its role in promoting the rule of law, the Iraqi House of Wisdom, Issue: 13,
Baghdad, 2009
،
20- Ani, d. Ali Ghalib: political systems, the House of Wisdom Press, Baghdad, 19901991
21- ligament, d. Edmond: mediator in the constitutional common law, c 2, Beirut,
1971
22- Group of Authors: Guinness World Famous (Famous military and political
leaders), C 3, 1st Floor, Dar Al-Arab Friendship for printing and publishing, Beirut,
Lebanon, 2002
23- Bo barley, d. Said: constitutional law, political systems, by comparison, c 2,
political systems, 3rd floor, Office of University Publications, Algeria, 1999.
24-well, Dioarndt: The Story of Civilization, translated by Muhammad Ali Abooderh,
Review: Ibrahim Ali, Dar Galilee, c 4, Volume: 8.1988 m
25- Aelchenaiti, D - Mo: in modern and contemporary philosophy, Cairo Modern
Library, 1st Floor, Cairo, 1968
26- Manufacturing of, Rsthard: the pioneers of modern philosophy, translation: D Ahmed Hamdi Mahmoud, the Egyptian General Book Authority, (d v 0) 0
27- Locke, John: the civilian government, translated by Mohamed Shawky Kayal,
presses the Eastern advertising company, (D.t.(
28- Kadhim, d. Jawad Saleh, and Ani, d. Ghalib Ali Ghalib: political systems,
Baghdad, 1990-1991
29- Abdel-Wahab, d. Mohamed Refaat: political systems, human rights publications
Halabi, Beirut - Lebanon, 2007.
30- Banna, d. Mahmoud Atef: Political Systems, 2nd Floor, Dar Arab Thought 0.1984
to 1985 m
31- Islam, d. Azmi: John Locke, the Egyptian General Book Authority, Cairo, 2007
32- Locke, John: the civilian government, translated by Mohamed Shawky Kayal,
presses the Eastern advertising company, (D.t.(
33- d. Esmat: parliamentary systems and the problem of democracy, publications
Cairo of Arab Culture, 1976
34- Christon, Anrrah: Russo (-vlsveth his life - his products), translated by Nabih
Sakr, Owaidat publication, i 4, Beirut, 1988
35- d. Mustafa: political theories and doctrines, Cairo, 1957
36- gardener, d. Abdullah Ismail: Raw diary in constitutional law, Baghdad, 1951.
37- Night, d. Mohamed Kamel: mediator in constitutional law 0.1967 m.
38- Abdel-Wahab, d. Mohamed Refaat, the Agila, Assem Mohammed in political
systems, the Arab Renaissance Publishing House, Cairo, 1992
39- Hammadi, d. Shomran: political systems, Baghdad, 1969 -1970 m.
.40- Rousseau, Jean-Jacques: the social contract or the principles of political law, and
to provide translation and commentary: Abdelaziz Labib, distribution, Center for Arab
Unity Studies, Lebanon - Beirut, i 1, July, 2011.
.41- Abdel-Wahab, d. Mohamed Refaat, and Osman Hussein Osman Mohamed:
constitutional law and political systems, 1996 42- Ani, d. Hassan Shafiq: political and
constitutional systems comparison, Baghdad University Press, 1986

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017 Volume: 7 Issue : 2
(ISSN): 2227-2895 (Print)
(E-ISSN):2313-0059 (Online)

J sí†§a@ïbîÛa@ïÐÜÐÛa@ŠØÐÛa@¿@pbİÜÛa@´i@Ý–ÐÛa@c†jß L

Magazines
1- cute, d. Nuri: the separation of powers between form and content, the Journal of
Political and Legal Sciences, and the second number theory, Freedom House printing,
Baghdad, in January 1977 m..

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017 Volume 7 Issue : 2
(ISSN): 2227-2895 (Print)
(E-ISSN):2313-0059 (Online)

 ٢א/٧א٢٠١٧אא

Alrsasl and Alatarih
1- Mashhadani, Mohammad Kazem, the phenomenon of the concentration of power
in developing societies, PhD thesis, Faculty of Law and Politics, University of
Baghdad, 1985.
2- Kchac, Kareem Yusuf Ahmed: public freedoms in contemporary political
systems, doctoral dissertation, Faculty of Law, Cairo University, 1987.

٢٤

