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 مبدأ الفصل بين السلطات
ّ  القانون األدراسة مقارنة بين  ّ  األ  ساس   1928لسنة  ردن

ّ  والدستور األ   1947( لسنة 3رقم ) ردن
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 الملخص

من خالل  ةرنييّ في الدساتير األ السلطاتبين فصل الالتعرف على مبدأ  إلىهدفت هذه الدراسة  
ّ  القانون األدراسة مقارنة بين  ّ  األ  ساس ّ  والدستور األ  1928لسنة  ردن ( لسنة 3رقم ) ردن

كما وضحت هذه الدارسة  الديمقراطي،الحكم من أشكال عن بر هذا المبدأ حيث يع 1947
 مفهوم مبدأ فصل السلطات ومزاياه ومبراته وعيوبه.

في أهمية تكريس مبدأ  تمجموعة من النتائج والتوصيات تمثل إلىوقد خلصت الدراسة  
ومرورا بدستور  1928 لعام ساسيّ القايون األمن  ة بدءا  رنييّ فصل السلطات في الدساتير األال

بالنصوص كان أقرب  اإلقرارهذا  إال أنّ  المبدأعلى هذا  للنّص  رنييّ المشرع األ . وسعى1947
والممارسات  ةرنييّ الحكومات األ الفصل المرن. بالرغم من سعى إلىمبدأ الفصل المطلق منه  إلى

ة بشكل رنييّ ة األسياسيّ لتطبيق هذا المبدأ في الحياة ال للمؤسسات الرسمية غير الرسمية ةسياسيّ ال
 .رنييّ األ سياسيّ التعاون والتوازن بين السلطات الثالث ناخل النظام ال ييحقق مبدأ مرن يسبيا  

، 1928لعام  رنييّ األ ساسيّ ، القايون األةرنييّ الكلمات الدالة: مبدأ فصل السلطات، الدساتير األ 
ّ  األ الدستور   .1947( لسنة 3رقم ) ردن
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Principle of separation of authorities: a comparative Study between 

the Jordanian Basic law of 1928 and the Jordanian Constitution of 

1947. 

 

Abstract 

As the title indicates, this page has sought to learn about the principle of 

separation between the three authorities in the Jordanian constitutions and 

compare between the Jordanian Basic law of 1928 and the Jordanian 

Constitution #3 of 1947. This principle embodies the forms of democratic 

government. The page has also touched on the principle of separation of 

authorities in terms of advantages shortcomings and rationale. The paper 

has concluded how important the reinforcement of separation of 

authorities in the Jordanian institutions is the Jordanian lawmaker has 

sought To spell out this principle however, this acknowledgement of this 

principle in articles was closer to the absolute principle of separation 

them to flexible separation. This is despite the Jordanian government 

efforts and Principle practice, in both government and non-government 

Institutions to apply this Principle in the Jordanian political life in a 

relatively flexible manner that achieves the principles of cooperation and 

balance between the three authorities in the Jordanian Basic law. 

 

Keywords: Principle of separation of authorities, Jordanian Constitution, 

Jordanian Basic law of 1928 and the Jordanian Constitution of 1947. 
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 المقدمة

لسنة  ساسيّ نراسة مقارية بين بالقايون األ من خالل الدراسة مبدأ الفصل بين السلطات تناولت
الدستور هو الكفيل بتحقيق الفصل  نّ أ، خاصة و 1947( لسنة 3رقم ) رنييّ دستور األوال 1928

عدن وظائف بع هذه النظرية من تنوت .األخرى بالسلطة  ةبين السلطات، لكي ال تتدخل أي سلط
 االستبدان إلى أقلية أو أكثرية لكي ال يؤنى حتما   ن ال تجمع بيد أي فرن أوأالدولة والتي ينبغي 

فالدولة تحتاج القيام بهذه الوظائف الثالث )التشريعية،  يتسكيو.و م المفكر الفريسي كلكما أقر بذ
قوق والحريات حسبيل ضمان كافة الللقيام بالمهام الملقاة على عاتقها في  والتنفيذية، والقضائية(

بعد تحول األيظمة  ن هذه الوظائف والغايات لم يعد مقبوال  يفالجمع ب من وجه استبدان الحكام،
ملكية نستورية. األمر الذي يتوجب وجون ثالثة هيئات لممارسة هذه  إلىة المطلقة الملكيّ 

ة القضائية. وتتبعت الدراسة مظاهر الوظائف وهي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلط
والدستور  1928لسنة  ساسيّ األ من خالل نراسة مقارية بين القايون الفصل بين السلطات 

 .1947( لسنة 3رقم ) رنييّ األ

من خالل قيامها بدراسة مقارية بين القايون  متخصصةية الدراسة في كويها متكمن أه 
في محاولة منها لسد الثغرات في  1947( لسنة 3رقم ) رنييّ والدستور األ 1928لسنة  ساسيّ األ

 ة.رنييّ نراسة مبدأ الفصل في الدساتير األ

ومزياه  تناول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ويشأته، إلىالدراسة  تسعىك للذ 
لسنة  ساسيّ القايون األمظاهر استقالل السلطات في نراسة مقارية لو  ،وااليتقانات الموجه إليه

الخلل في ضوء التحوالت التي أوجه جه ، وموا1947( لسنة 3رقم ) رنييّ والدستور األ 1928
 يحو التحول الديمقراطي. والمطالباتيمر بها األرنن 

في استعراض مبدأ الفصل بين السلطات في  تاريخيّ اعتمدت الدراسة على المنهج الو  
صل بين السلطات فالدساتير ورصد تطور عملية ال قراءةمن خالل  ة المتعاقبةرنييّ الدساتير األ

ام منهج وقامت باستخد ة،النتائج المرجو  إلىفيها، كما تستخدم الدراسة المنهج التحليلي للوصول 
رقم  رنييّ والدستور األ 1928لسنة  ساسيّ إجراء مقارية بين القايون األالمقارية وذلك من خالل: 

 .1947( لسنة 3)
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التساؤل الرئيسي حول: ما مدى التحول الديمقراطي جابة على حاولت الدراسة اإل 
 1928لسنة  ساسيّ بين القايون األمن خالل مقارية  رنييّ األ سياسيّ الدستوري في النظام ال

 ؟1947( لسنة 3رقم ) رنييّ والدستور األ

 :أهمهائلة سأ ةعدإلى  ويتفرع عن هذا السؤال

 ما هو مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات؟ -

 كيف تطور مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات؟ وما هي مزاياه؟ -

برز مظاهر فصل أمبدأ الفصل بين السلطات؟ ما هي  ةرنييّ هل تضمنت الدساتير األ -
 وتعديالتها؟  1947 ( لسنة 3رقم ) رنييّ والدستور األ 1928لسنة  ساسيّ القايون األالسلطات في 

 تأثير السلطات الثالث على بعضها؟ ما وسائل -

 ؟رنييّ األ سياسيّ ال نظامال على السلطات فصل تأثير ما -

التحول الديمقراطي الدستوري في النظام البحث في إشكالية  إلىكما سعت الدراسة  
( 3رقم ) رنييّ والدستور األ 1928لسنة  ساسيّ بين القايون األمن خالل مقارية  رنييّ األ سياسيّ ال

 .1947لسنة 

البرلمايية الذي يقوم على مبدأ الفصل بين  األيظمةحد أ رنييّ األ سياسيّ النظام ال دّ يع 
التعاون القائم على ة ويقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات رنييّ السلطات في الدساتير األ

الدراسة في  أهمية ، وتكمنوالقضائية ،والتنفيذية ،ن بين السلطات الثالثة التشريعيةوالرقابة والتواز 
جراء مقارية لمبدأ إ، و بيان تكوين وكيفية عمل السلطات الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية

( لسنة 3رقم ) رنييّ والدستور األ 1928لسنة  ساسيّ الفصل بين السلطات بين القايون األ
1947. 

 سياسيّ النظام الالفصل بين السلطات في  نم ا  هناك يوع نّ أفرضية الدراسة من  تنطلق 
، 1947( لسنة 3رقم ) رنييّ والدستور األ 1928لسنة  ساسيّ القايون األ جاء فيوفق ما  رنييّ األ

أكثر  1947( لسنة 3رقم ) رنييّ مروية بين السلطات في الدستور األ هذا الفصل أكثر نّ أإال 
لمظاهر فصل واستقالل  ، وذلك من خالل نراسة مقارية1928لسنة  ساسيّ منه في القايون األ
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، 1947( لسنة 3رقم ) رنييّ والدستور األ ،1928لسنة  ساسيّ بين القايون األالسلطات الثالث 
 .التحول الدستوري الديمقراطي في األرنن إلىاألمر الذي يشير 

 :إلى وقسمت الدراسة

 .: مفهوم مبدأ فصل السلطاتأوال  

 .: يشأة مبدأ فصل السلطاتثاييا  

 مزايا مبدأ الفصل بين السلطات وااليتقانات الموجه اليه. :ثالثا  

 .مبدأ الفصل بين السلطات إلىااليتقانات الموجهة : رابعا  

ّ  دراسة مقارنة بين القانون األ: خامسا   ّ  والدستور األ  1928لسنة  ساس ( لسنة 3رقم ) ردن
1947 

 وتم تناول الدراسة من خالل:

 مفهوم مبدأ فصل السلطاتأوال: 

 :جمع بغض النظر على يوعها بوظائف ثالث رئيسية وهيأتقوم أيظمة الحكم في العالم  
في الخصومات والجرائم ثم ثالثها هي الفصل  ،وثاييها وظيفية تنفيذ الشرائع ،وظيفة التشريع

ا مستقل كل منهمختلفة تالدولة الثالث على هيئات ويتم توزيع وظائف  ،وفرض العقاب على ذلك
من فران وحرياتهم الذي يشكل ضمايه لحماية حقوق األ األمر األخرى عن  بمباشرة وظيفتها

 .التعسف واالستبدان مما يساهم في تحسين سير مصالح الدولة واألفران

ي عدم الجمع بين مختلف وظائف مضمون مبدأ فصل السلطات ه نّ أذلك  يتضح من 
هذا التوزيع بين هيئات مختلفة متساوية  نّ أو هيئة واحدة مع التأكيد أي سلطاتها في يد أ ةالدول

،  )عمراناألخرى عن  ا  و تامأ ا  هذا االستقالل ليس مطلقكما أن  األخرى ومستقلة كل منها عن 
عدم الجمع بالوظائف الثالث بل توزيعها  إلىفالفصل يشير  ( 357، ص1989سليم، القوزي،

 .الدولة الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائيةهيئات على 

ويعني مبدأ فصل السلطات هو عدم تركيز وظائف الدولة الثالث التشريعية والتنفيذية  
ة وفق طبيعة اختصاصاتها متعدنوالقضائية في يد واحدة بل توزيعها على هيئات 
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فالسلطة التشريعية تختص بأمور  ،سلطة بوظيفة . وتختص كل(251، ص2004،)الخزرجي
تشريعية وتختص السلطة التنفيذية بمهمة تنفيذ القايون وتختص السلطة القضائية بتطبيق القايون 

وتطبيق القايون على كل ما يطرح امامها من منازعات فاالستقالل  وتطبيق المشاورة القضائية،
 ون تعاون  متبانل بين كل السلطات.بين السلطات مرن مع وج

جل تحقيق تمارس أل أّيهابسبب  مطلقا   فاختصاصات الدولة ال يمكن الفصل بينها فصال   
شريطة أال تؤني تلك المشاركة ايما المرن و هذا التداخل ال يسمح بالفصل المطلق الصالح العام ف

، ص 2015بو صوي،أواحدة منها) تركيز السلطة في يدو أل القائمة بينهما الفواص إلغاء إلى
 ال بد من قيام ةه حتى تكتمل أعمال الدولأليّ  ؛يتحقق ن  أ(. فالفصل المطلق ال يمكن 34-33ص

 كل سلطة أن تتعاون مع السلطات األخرى.

ويقصد بمبدأ فصل السلطات هو عدم تركيز وظائف الدولة الثالث في يد هيئة واحدة  
الوظائف الثالث  إحدىبهيئة  كلوأيها توزيع هذه الوظائف على عدة هيئات مختلفة تختص 

و أتركيز السلطات في يد شخص  هو تحاشيلمبدأ الفصل بين السلطات  ساسيّ فالهدف األ
بحيث يحول نون  و قضائيةأو التنفيذية أايت التشريعية كأو هيئة سواء  األشخاصمجموعة من 

، )الليمون ي منهاأمن قبل ممارسة صالحيات  مراقبةعلى ساءة استخدامها كما يساعد إ
ساءة استخدامها وتحقيق الرقابة بين إ(ـ فعدم تركيز السلطة يحول نون 219.ص 2016

 السلطات.

وتعون الغاية من مبدأ الفصل بين السلطات هي توزيع وظائف الدولة على هيئات  
بحيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوايين وتقوم  :بمباشرة وظيفتها امنفصلة مستقلة تقوم كل منه

وفق  ،الفصل بين المنازعات بمهمةلقوايين وتقوم السلطة القضائية اتنفيذ  بمهمةالسلطة التنفيذية 
التحكم و خرى ومنع االستبدان عن الهيئة األ وظيفتهامباشرة بتلك القوايين بحيث تستقل كل هيئة 

في الوظائف  ية من الفصلا( فالغ184-183،  ص 2011)الخطيب، من قبل السلطة االخرى 
 ي سلطة.ألمنع االستبدان والتحكم من قبل  ن تختص كل هيئة بوظيفة وذلكأهى 

الحكم الغربية  أيظمة تصنيف إلى جرى الفقه الدستوري مبدأ فصل السلطات  إلى استنانا  و  
سمح بالتعاون المتبانل ويمروية كثر األ إلىفالنظام البرلمايي يشير  نيمقراطية أيظمةثالثة  إلى

في حين  ،والمغاالةفيه بالجمون م الفصل بين السلطات سالنظام الرئاسي يت مابين ،بين السلطات
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 إلىمن ذلك  لمبدأ الفصل بين السلطات ويذهب بدال   الجمعيةو حكومة أ ينظام المجلساليتنكر 
 (.23،ص 2015، )جباليوتركيزها في يد الهيئة التشريعية نماجهاإ

 

 نشأة مبدأ فصل السلطات  ثانيا:

،فقد رأى افالطون ضرورة توزيع وظائف ئف الدولةبدأ المفكرون والفالسفة في تقسيم وظا 
حداهما في أ تبدــــــــتسالتوازن والتعانل بينها كي ال إقامةة مع نهيئات متعد إلىالدولة وأعمالها 

الدولة على عدة هيئات بحيث  توزيع وظائف إلىفالطون في كتابة القوايين أمد فقد ع . الحكم
ا مّ أ، كل هيئة وظيفة معينة وتسأل عنه وتعاون جميع الهيئات على تحقيق المصلحة ستمار 

وظيفة األمر فحص وظيفة ال أو:وظيفة المداولة ثالثة إلىالوظائف في الدولة  قسمفقد طو ــــــــــرسأ
ا على هيئات مختلفة ــــيما توزيعهإعدم تركيزها في يد واحدة و  األفضلمن  أن إلى وأكد ،القضاء

 (.851-849، ص 1984)ليلة، البعض تتعاون فيما بينها وتراقب بعضها

الحكومة "همية مبدأ الفصل في العصر الحديث في كتابة أ  من أبرزول أ جون لوكويعد  
السلطة التشريعية والسلطة  :ثالث إلىسلطات الدولة  ، عندما قسم لوك1690عام "المديية

أكد على ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية بحيث و  ،التنفيذية والسلطة االتحانية
 التشريعية والتنفيذية في  تينالفصل بين السلط وبرر .األخرى تتولى كل منها هيئة مستقلة عن 
فيذية في حين يؤني الجمع حتما بين السلطة التشريعية والتن ،تجنب التسلط في حال اجتماعهما

 (.262، ص 1984عبد هللا، )االستبدان والتحكم من ياحية اخرى  إلىهيئة واحدة  في

( في 1755_1689ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات بالفيلسوف الفريسي موتتسيكيو)و  
ذي صاغ فيه (ـ ال219.ص 2016)الليمون، 1748كتابه الشهير روح القوايين الصانر عام 

ن سبقوه في يخر آ أنّ ة رغم سياسيّ ال المبانئ والنظرياتضمن  ةعتطه مكايأ ه بكيفية ءراآ
هذا لذلك ارتبط  ((83ن.ت، ص متولى، ()211-210، ص1977يدريه، أ هوريو،))توضيحها

 .المبدأ بالمفكر مويتسكيو

 إذاد في فريسا من الحكم المطلق نظام السائلل ه ايعكاسا  ؤ راآو مويتسكيو  أفكارجاءت  
عن االستبدان والتعسف بحقوق  ولؤ المس هوو  ،الملك ها بيد جمع لسلطاتا أنّ وييسكيو ر ماعتب
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تحقيق المصالح  إلى وتسعى ،ستعمال السلطةا إساءة إلىالستبدان بداية يؤني فا .األفرانوحريات 
ال بد من توزيع السلطة على  ،االستبدانمنع الخاصة على حساب المصالح العامة وللحد من 

من هنا قسم وظائف الدولة على  .هيئات متعدنة تحقق التوازن والتعاون وااليضباط فيما بينها
السلطة التنفيذية التي و سلطات ثالثة هي السلطة التشريعية التي تسن القوايين وتعدلها وتلغيها. 

تي تعاقب على لطة القضائية الن والسعلن الحرب وترسل السفراء وتوطد األموتتقر السالم 
ص  ،1986،()الشاعر160ص ، )ن.ت(رو )عصفاألفراننازعات بين لا ارتكاب الجرائم وفض

81-82.) 

موتنسكيو على االستقالل المتساوي والمتوازن بين السلطات مع وجون يوع من وأكد  
 إلىة( يحتاج سياسيّ الفضيلة يفسها ) الفضيلة ال أنّ موتنسكيو ىوير  ،التعاون والرقابة بينهما

 -:الحرية تختفي اذا ألنّ  ؛خطوط

 .تي التشريع والتنفيذو هيئة واحدة وظيفأ.جمع شخص واحد 1

مع بين ج   فإذا ،غير منفصلة عن سلطتي التشريع والتنفيذحكام القضائية صدار األإ سلطة. 2
القاضي  نّ أل ؛وحرياتهم األفرانالسلطة تكون تحكيمية على حياة  نّ إف ،السلطة القضائية والتشريع

سلطة القاضي ستكون  نّ إمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية فما الج  أ .سيكون مشرعا  
 إلىما يؤني  من السلطات غالبا   أي، فالجمع بين (131ص، 1988 الشرقاوي،)استبدانية
 .االستبدان

بأراء مويتسكيو الخاصة بالفصل بين السلطات وظهر  والفريسية األمريكيةتأثرت الثورتين  
فالبعض  ،يرى في مبدأ الفصل بين السلطات الطريق لمنع االستبدان والتعسف بالسلطة اتجاه

منهم فسر هذا الفصل بالفصل الجامد وهو ما طبق في الدساتير ذات االيظمة الرئاسية في حين 
و النسبي أايير وهو الفصل المرن المبدأ على يحو مغفقهاء قد فهموا يرى الغالبية العظمى من ال

 يظمة البرلماييةالذي تبنته الدول ذات األو توازن والتعاون الفصل مع  أي

لحجج التي قدمها كل من الطرفين بين مزايا الفصل بين السلطات بيان ا إلى اإلشارةويمكن 
 .وااليتقانات الموجه اليه
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 السلطات واالنتقادات الموجه اليهثالثا: مزايا مبدأ الفصل بين 

 :عديدة فيها منافعن هناك أفعون عن مبدأ الفصل بين السلطات رأى رجال الفقه المدا

شأيه ذلك من  ألنّ لحريات من خالل توزيع السلطة وعدم تركيزها اع االستبدان وصياية . من1
 .وحرياتهم األفراناالعتداء على حقوق 

عمل  وإتقانتوزيع الوظائف  إلىتوزيع  العمل بين السلطات يؤني  ألنّ  ؛وإتقايه.تقسيم العمل 2
 .كل سلطة خير قيام

 قيام كل سلطة نّ فإ ة في الدولة وذلك باحترام مبدأ سيانة القايون ي.تحقيق مبدأ المشروع3
 ،1987 الخطيب، محفوظ،)(236، ص1977هوريو، ))احترام القايون  إلىبوظيفتها سيؤني 

 ((370ص، 1993 ،شيحا ()144-143ص ، 1996 الوهاب، عبد ()241-239ص 
وذلك من  األفرانفالسلطة تحد السلطة وال يمنع استبدان اللسلطة، وهذا صياية للحقوق وحريات 

 .خالل التزام كل سلطة بوظيفتها

 

 الفصل بين السلطاتمبدأ  إلىاالنتقادات الموجهة : رابعا  

 إلىهذا المبدأ لدعوة المبدأ الفصل بين السلطات من خالل  إلىبرز االيتقانات الموجهة أتتمثل 
 ألنّ  ؛في غاية الصعوبة أمرا   ي عدّ  قيام توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من الناحية العملية

ومدى قدرتهم وقوتهم في  ،هناك عوامل تتعلق بالممارسة لكال السلطتين التشريعية والتنفيذية
و العكس قوي والكويغرس ضعيف أ( لواليات المتحدةيكون الرئيس )مثال ا فأحيايا   ،ممارسة عملهم

،ص 1987 محفوظ،الخطيب،)مريكي على مبدأ الفصل بين السلطاتبالرغم من يص الدستور األ
كل سلطة أن  ذلك على وللحد من ((83ن.ت، ص ،() متولى370ص ، 1993 ،شيحا ()242

 .التعاون  نم ا  تتوغل وأن تبدي يوعن تتدخل أو تلتزم بوظيفتها نون أ

التطبيق العملي القائمين على  إلىيعون  األمر أنّ ويرى المدافعون عن المبدأ بهذا االيتقان  
للممارسة الناتجة عن توغل سلطة على سلطة فالنقد  ماوإيّ السلطات فااليتقان الموجه ليس للمبدأ 

. الصحيحة وعدم احترام مبدأ فصل السلطاتيما للخروج عن الممارسة إ، و ال يوجه للدستور
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 ماوإيّ  يظريا   للمبدأ جسيدلعدم تما توجه  فااليتقانات غالبا   (374-373ص ، 1993 شيحا،)
 .للممارسة الشاذة عن تطبيق هذا المبدأ أيضا  

ة( ة والقضائيّ ة والتشريعيّ )التنفيذيّ :الثالث سياسيّ تحقيق الفصل المتوازن بين سلطات النظام ال إنّ 
 ،ة المنوطة بالسلطة األخرى وتفعيل الرقابة المتبانلة بينها واحترام كل منها لالختصاصات الوظيفيّ 

 .وطنيّ للقواعد الدستورية والقايويية المرعية والمعتمدة يساعد على بناء يظام النزاهة ال وفقا  

 األسس التّ يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات فّ النظام الديمقراطّ ف

وهي السلطة التنفيذية والسلطة  سياسيّ ة في النظام الأساسيّ رة وجون ثالث سلطات ضرو  .1
 التشريعية والسلطة القضائية.

 ساسيّ تتمتع كل سلطة منها بصالحيات واختصاصات أصيلة ومحدنة في القايون األ  .2
 )الدستور(.

القرارات تتمتع كل سلطة منها باستقالل يسبي عن األخريات في عملها وفي آليات اتخاذ  .3
 وبما يسند لها من صالحيات.

ال يجوز استئثار أي سلطة من السلطات الثالث سابقة الذكر بصالحيات مطلقة في  .4
 )powerتنفيذها للمهام الموكولة لها، بمعنى الحيلولة نون االحتكار المطلق للسلطة )

 في أي مجال من المجاالت حتى ال يتم االستبدان باستعمالها.
رقابة متبانلة وفعالة بين السلطات الثالث بحيث تمارس كل منها ال بد من وجون  .5

صالحياتها تحت رقابة السلطات األخرى أو رقابة أي جهة نستورية مفوضة عن الشعب 
 لضمان التزام كل سلطة بحدونها.

 
الفصل المقصون بين السلطات في النظام الديمقراطي هو الفصل المتوازن في توزيع  إنّ 

الصالحيات والمسؤوليات مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وايسجام 
 ويحد من هيمنة أي منها على الشأن العام.
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ّ  القانون األدراسة مقارنة بين خامسا:  ّ  والدستور األ ، 1928لسنة  ساس ( لسنة 3رقم ) ردن
1947 

و أبمبدأ الفصل ببين السلطات  أخذها 1928لسنة  ساسيّ لقايون األلم تعلن يصوص ا 
ل ، يجد من خال1928لسنة  ساسيّ القايون األ إلىيه بالرجوع إال إذها بنظام تركيز السلطات خ  أ

خذ بنظام تركيز السلطة من خالل بيان بعض هذه المظاهر. يصوصه أن السمه الغالبة هو األ
ويعني تركيز السلطة عدم الفصل بين السلطات التي تقوم بها مهام الدولة المختلفة، وجعلها في 

فرن أقد يجد أيه  1928لسنة  ساسيّ القايون األ إلىه بالرجوع حاكمة واحدة. إال أيّ  هيئةيد فرن أو 
)بيان األميره جعل السلطة في يد يّ أأال  ،التشريع والقضاء فصال مستقالاألمير وحقوق لكل من 

777). 

لسنة  ساسيّ بين القايون األ رية خالل مبدأ الفصل بين السلطاتيتضح من خالل المقا 
احتوى على مبانئ  1947لعام  رنييّ الدستور األ أنّ  1947لسنة  رنييّ والدستور األ 1928

مرحلة  إلىلم تصل  أّيها أال 1928لسنة  ساسيّ نيمقراطية هامة لم تكن موجونة في القايون األ
ص ، 1993الدجاني،الدجاني،))الدساتير المعاصرة يضمنها المبانئ الديمقراطية التي

 . ((192-190ص ، 1983،الكسواني)189

بانئ الدستورية العامة من القايون ممع ال ايسجاما   ثرأك 1947جاء نستور لذلك و  
لما كايت عليه في القايون  مغايرهاحتوى على مصطلحات جديدة  إذ 1928لسنة  ساسيّ األ
 يصت عليهوفق ما  ساسيّ من القايون األ نستور بدال   بمفهومخذ أ إذ 1928لسنة  ساسيّ األ

ملكي وراثي وأخذ بنظام  ميظام الحك وأنّ  ،يص على مبدأ االستقاللكما و  منه.  األولىالمانة 
 مبدأ فصل السلطات. إلى باإلضافة واألعيانالنواب  المجلسين

 ساسيّ وقامت الدراسة بإجراء مقاريات لمظاهر الفصل واالستقالل للسلطات الثالثة بين القايون األ
 على النحو التالي: 1947لعام  رنييّ والدستور األ 1928لعام  رنييّ األ

لعام  رنييّ األ ساسيّ بين القايون األ مظاهر فصل واستقالل السلطة التنفيذيةالمقارية بين : وال  أ
 1947لعام  رنييّ والدستور األ 1928

 1947لعام  رنييّ والدستور األ 1928لعام  رنييّ األ ساسيّ قامت الدراسة بالمقارية بين القايون األ
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مظاهر وفصل استقالل   وتوضيح يةتشريعمظاهر فصل واستقالل السلطة المن خالل بيان 
 -القضائية، على النحو التالي:مظاهر فصل واستقالل السلطة  إلى وأشارت، ةالتنفيذيالسلطة 

 : مظاهر فصل واستقالل السلطة التنفيذية وال  أ

 وإّيما ساسيّ السلطة التنفيذي في القايون األ إلىر لم يش ساسيّ القايون األ أنّ بالرغم  
جراء مقارية إ ويمكن التنفيذي،مير والمجلس التي يمارسها كل من األنارية تحدث عن السلطة اإل

والدستور  1928لعام  رنييّ األ ساسيّ بين القايون األ مظاهر فصل واستقالل السلطة التنفيذيةل
 على النحو التالي:  1947لعام  رنييّ األ

 مير .حقوق وصالحيات األ1

الحسين  بنلألمير عبد هللا  واإلنارية ةالسلطات التشريعي 1928لسنة  ساسيّ خول القايون األ
 1947في حين أياط الدستور لسنة  (4-3ص  ،188 عدد  ،العربي الشرق صحيفةلورثته من بعده )

ويصدق على جميع القوايين السلطة التنفيذية بالملك عبد هللا ولورثته الذكور من أوالن الظهور، 
يتضح من ذلك  (1.2.33الموان  1947( لسنة 3رقم ) رنييّ تنفيذها)الدستور األويصدرها ويراقب 

لصالحيات األمير بخصوص السلطة التنفيذية وهو الذي ما  تخصيصا   أكثر 1947نستور  أنّ 
 .زال في قمتها

 صحيفة)وعزلهم  هموتعيين قالته وقبول استقالته الوزراء وجميع الموظفينإ.تعيين رئيس الوزراء و 2

الملك هو الذي يعين  على أنّ  1947في حين يص نستور سنة  (4ص  ،188عدد  ،العربي الشرق
ورئيس الوزراء والوزراء  عليها، ليه للتصديقوقرارات مجلس الوزراء ترفع إ ،رئيس الوزراء

رقم  رنييّ )الدستور األفرنية لكل وزير ةة العامة ومسؤوليسياسيّ ن مسؤولية مشتركة عن الو ولؤ مس
توافق في مسؤولية األمير  رنييّ الدستور األو  ساسيّ ( فالقايون األ1.2.33الموان  1947( لسنة 3)

 وجماعيا  وإقالتهم ومسؤوليتهم فرنيا    بعد تنسيبهم من رئيس الوزراء زراءو في تعين رئيس الوزراء وال
 .أمام األمير

 وإصدارهاالمصانقة على جميع القوايين ب 1928 ساسيّ بموجب القايون األ األميريقوم . 3
وامر ألجراء االيتخابات للمجلس التشريعي ونعوة األ وإصدارالمعاهدات  وإبرام ،تنفيذها ومراقبة

وفق نستور  فاألمير (4ص  ،188عدد  ،العربي الشرق صحيفة)تتاحه وتأجيله وحله فلالجتماع وا
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ويفتتحة لالجتماع االيتخابات لمجلس النواب ويدعو مجلس األمة  بإجراءيصدر األوامر 1947
( فهناك 190ص، 1972الحياري،عادل،ألحكام القوايين، ويعين مجلس األعيان) ه وفقا  ويؤجله ويحلّ 

 .في عالقة األمير بالسلطة التشريعية ساسيّ والقايون األ 1947ر تو اتفاق بين نس

ي أحكام العرفية كتدبير مؤقت في عالن األإ األمير حق  1928األمير  ساسيّ منح القايون األ. 4
ي جزء من شرق أتوقع هجوم عدائي على  أورنن في حالة يشوب اضطربات شرقي األمن جزء 

 .(13ص  ،188عدد  ،العربي الشرق صحيفة)رنن األ

في حالة عدم ايعقان  صدار القوايين المؤقتةإحق األمير  1928األمير  ساسيّ منح القايون األ .5
 صحيفة)منمستعجلة  للحفاظ على النظام واأل المجلس التشريعي وفي حالة الضرورة التخاذ تدابير

 .(4-3ص  ،188عدد  ،العربي الشرق

وله  أي منجم أوعامة   رضا  أيهب أو يؤجر  الحق بأن   1928األمير  ساسيّ منح القايون األ .6
ن ال أويشترط   ،التي يراها مالئمة نالمدبمؤقتة بالشروط و  بصفةكهذه  أراض بإشغاليأذن  أن  

ص  ،188عدد  ،العربي الشرق صحيفة)ال القايون إخرى أتعرف بطريقة  أويجار إي أو أكهذه هبة تقع 

14). 

في تعديل الدستور خالل سنتين من بدء  حقاألمير ال 1928األمير  ساسيّ منح القايون األ. 7
 صحيفة)ضافة عليهاإل أو إلغائه وحكامه أأي حكم من أوذلك بمنشور يصدره التغيير  ،العمل به

 .(14ص  ،188عدد  ،العربي الشرق

 1928لسنة  ساسيّ وبقيت بعض الحقوق التي كايت مخولة لألمير بموجب القايون األ 
إذا كان مجلس  المؤقتةالقوايين  كإصدار، 1947( لسنة 3رقم ) مخولة للملك بموجب الدستور

 إلىاألمة غير منعقد،  ومنح الملك جميع الحقوق في األراضى فيها أو حق التصرف بها عائد 
حق الهاشمية، وأياط بالملك  ةرنييّ األعن حكومة المملكة  الحكومة وله استعمالها باعتباره أمنيا  

الزيت في  استخدامالتعدين، أو  إيجارجميع المناجم والمعانن ومنح حق التعدين، أو ب التصرف
والعمل بقايون  العرفيةحكام ما يتعلق بالمناجم أو المعانن، وإعالن حالة الطوارئ وإعالن األ

 (.3،27/أ.22م 1947( لسنة 3رقم ) رنييّ الدستور األالدفاع)
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ال  أن ىيسمى بمجلس الوزراء عل  1939عام  صبح المجلس التنفيذيأ 1939منذ عام  
  األميررئيس الوزراء كما يعين الوزراء من قبل مير بحيث يعيين األ م خمسة وزراءيتجاوز عدنه

و أرئيس الوزراء لوزارة مستقلة في حالة استقالة من رئيس الوزراء وتعتبر ا تنسيبعلى بناءا 
المشورة  بإسداءالمجلس التنفيذي  ظيفةتحديد  و  نّ أويرى جايب من الفقه  ،األميرمن قبل  قالتهإ

 ال تقديم المشورة لألمير بالتاليإيئة االستشارية  ال تملك ه إلىمنتقد ويحول السلطة التنفيذية  أمر
 .(523، ص 1972،الحياري)40، ص 1992الغزوي،)تبانر باتخاذ  القرارات المستقلة   ن  أتستطيع  ال

مجلس الوزراء يؤلف من  م أنّ 1947لسنة  رنييّ ( من الدستور األ27كما بينت المانة ) 
الدستور  وأياط، 1928لسنة  ساسيّ رئيس وعدن ال يتجاوز الخمسة كما يص عليه القايون األ

بمجلس الوزراء إنارة جميع شؤون الدولة الداخلية باستثناء ما عهد للملك من تلك الشؤون بموجب 
كما منح الدستور  هذا القايون أي قايون أو يظام وضع بمقتضاه أي شخص أخر أو هيئة أخرى،

مجلس الوزراء إعدان األيظمة التي تعين الصالحيات المختصة برئيس الوزراء والوزراء ويصدق 
مسؤولية كل وزير عن وزارته، وأوجب عليه أي مسألة ال تدخل في  إلىعليها الملك، وأشار 

لس ى مجلر رئيس الوزراء بما هو ضمن صالحياته، ويحيل األمور األخرى عدأخصاصه ليتص
في الحاالت  الوزراء على قرارته، وترفع للملك للمصانقة عليها ويوقع أعضاء مجلسالوزراء، 

و النظام، وتنفيذ هذه القرارات من قبل رئيس الوزراء وص عليها في الدستور أو القايون أالمنص
 (.27المان  1947( لسنة 3رقم ) رنييّ )الدستور األاختصاصاته والوزراء كل ضمن 

يظمة التي تحدن ايب من الفقه في إعطاء مجلس الوزراء الحق في إصدار األاستغرب ج 
 ةممثلة باعتبارها يصالحياته، في حين يعد ذلك من صالحيات واختصاصات السلطة التأسيس

لألمة صاحبة السيانة، األمر الذي قد يساهم في توغل السلطة التنفيذية على حساب السلطات 
كايت النصوص الجديدة المتعلقة بالسلطة التنفيذية  ن  إويرى أيه و عتراض عليها. األخرى نون اال

. بحيث 1928لسنة  ساسيّ في هذه الدستور أفضل بكثر من ما تضمنته يصوص القايون األ
القرارات وتنفيذها، وإصدار األيظمة وإنارة الشؤون  إصدارأصبح للسلط التنفيذية الحق في 

 المشورةلى أناء ع مقصورةللدولة بعد أن كايت  عامةالداخلية والخارجية وتقرير السياسة ال
ما زالت تحتوى على ثغرات أهمها تمركز السلطة الفعلية بيد الملك ومسؤولية  أيهالألمير، إال 

-558، ص 1972،الحياريالوزراء بيد الملك ومسؤولية الوزراء أمام الملك وليس أمام مجلس منتخب )
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تم فك االرتباط بين السلطتين التنفيذية ولتشريعية بعد أن كايتا بيد  1947( وبوجب نستور 559
 ، (52ص، 2010،العضايلة)األمير

لعام  رنييّ األ ساسيّ بين القايون األ ةيعيشر مظاهر فصل واستقالل السلطة التالمقارية بين ثاييا: 
 1947لعام  رنييّ والدستور األ 1928

 ساسيّ بين القايون األ ةيعيشر مظاهر فصل واستقالل السلطة التلجراء مقارية يمكن إ 
 على النحو التالي:  1947لعام  رنييّ والدستور األ 1928لعام  رنييّ األ

 التشريعيةهر فصل واستقالل السلطة مظا -1

 من خالل األمور التالية: مظاهر وفصل استقالل  السلطة التشريعية  يمكن بيان نراسة

 األميرالسلطة التشريعية ب 1928لسنة  ساسيّ القايون األ ةأياطبالرغم من التسمية والتشكيل: -أ
لقايون االيتخاب  طبقا  من ممثلين منتخبين  يتكون  المجلس التشريعيإاّل أّن  ،والمجلس التشريعي

في  نطبيعيي أعضاءعضاء المجلس التنفيذي أ تمثيل العانل لألقليات فيه ويعد ال الذي يراعى
( لسنة 19المعدل رقم ) األرننلشرق  ساسيّ )القايون األوظائفهم. ميعي بحكالمجلس التشر 

يجمع بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية يساهم هذا في توغل  األميرف ((3المانة )1939
 .التنفيذية في السلطة التشريعية

الملجس التشريعي المنصوص عليه في  1947لسنة  رنييّ في حين استبدل الدستور األ 
بمجلس األمة، وأياط السلطة التشريعية بالملك ومجلس األمة،  1928لسنة  ساسيّ القايون األ

مجلس األمة من مجلسي األعيان والنواب، ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين  ويتألف
ى فيه التمثيل العانل لألقليات، ولكن في لقايون االيتخاب الذي ينبغي أن يراع من الشعب وفقا  

المقابل تملك الحكومة حق العزل الجماعي من خالل حق الملك بحل مجلس النواب طبقا للمانة 
يصف عدن مجلس النواب بما فيهم  يتجاوز/ج( أما مجلس األعيان فيتألف من عدن ال 26)

لألمة  بأعمالهم وخدماتهمزين على ثقة الجمهور واعتمانه ئالرئيس يعينهم الملك من الحا
 .(34.36-33.29الموان  1947( لسنة 3رقم ) رنييّ والوطن)الدستور األ

الحاالت التي مام ا  أعيان)الثلث( قد تشكل عائقأعضاء مجلس األ ةتجاه فقهي أن يسباورأى 
عيان بطريقة تشكيلة قد األ مجلس ، بمعنى أنّ إلقرار القايون  غلبية الثلثينيطلب فيها الدستور أ 
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الملجس وهو من المتعذر تحقيقه  أعضاءجمع عليه أ إذاره مجلس النواب قمشروع ي يعيق
األعيان هم ذراع  علما بأنّ  (.34.36-33.26الموان  1947( لسنة 3رقم ) رنييّ )الدستور األ

ه ياإليصاف أباب  من نّ إال أرجال السلطة التنفذية،  بقا  االسلطة التفيذية ناخل البرلمان، وهم س
قرها مجلس النواب عيان رن كثير من القوايين التي أوفي السنوات األخير استطاع مجلس األ

اما  تعيينهويقوم الملك بتعين رئيس مجلس النواب لمدة عام ويجوز إعانة  وعارضها الشعب،
ربع سنوات، يي سنوات ويجرى اختيار يصفهم كل أنه الملك لمدة ثمايّ الذي يع األعيانمجلس 

( لسنة 3رقم ) رنييّ الدستور األن رئيسه لمدة عامين)يتعي إلى، إضافة األمةويشكل ثلث مجلس 
ن يكون لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء أ (. كما أجاز الدستور43.36-33.26الموان  1947
مجلس  وأعضاءأن يكون رئيس الوزراء  ساسيّ وجب القايون األأحد المجلسين بعد أن في أ عضوا  

 (.44-43الموان  1947( لسنة 3رقم ) رنييّ الوزراء في المجلس التشريعي )الدستور األ

، فقد ةمجلس األمة وجلساته ونوراته ومدتها وحصاية مجلس األم وافتتاحمن حيث القسم  -ب
 وتعديالته. 1928لسنة  ساسيّ بقيت كما كان عليه في القايون األ

 من حيث الصالحية التشريعية: -ت

لم يطرأ تغيير يذكر على اختصاصات المجلس النيابي، فصالحية عرض مشاريع  
رفض أحد المجلسين مشروع القايون تعقد جلسة ذا ايين من صالحيات رئيس الوزراء، فإالقو 

( لسنة 3رقم ) رنييّ الدستور األ)ويصانق عليها الملكه من المجلسين يمشتركة للتصويت عل
قايون عى المجلس من قبل رئيس  ن كان عرض مشروع كلّ أ بعد (27.30/أ.22الموان م 1947

 م.1928لسنة  ساسيّ الوزراء أو رئيس المصلحة في ظل القايون األ

 نستوربقى فقد أ ةاألمالتي توضع في حال عدم ايعقان مجلس  المؤقتةبالنسبة للقوايين  
في أي موضوع  المؤقتةعلى صالحية مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع القوايين  1947

يعرض في بداية نورة مجلس النواب، فد حرم  ن  ، على أشريطة عدم مخالفتها أحكام الدستور
( لسنة 3رقم ) رنييّ الدستور األبيد السلطة التنفيذية) وأبقاهمجلس األمة من حق اقتراح القوايين 

 (.53المانة  1947
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 ةاأليظمصدار إفي منح المجلسين حق  ساسيّ مع القايون األ 1947اتفق الدستور  
( لسنة 3رقم ) رنييّ الدستور األالداخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتنفيذ بعد مصانقة الملك عليه)

 من اختصاصات السلطة التشريعية ا  (. ولكن يالحظ أن هناك ايتقاص53المانة  1947
اختلف ن ومناقشتها. لذا عضاء السلطة التشريعية تقديم مشاريع القواييحية حق أ خصوصا صال

م هو ذو طابع أكان يملك المجلس التشريعي صالحيات اقتراح القوايين  إذاحول ما  رنييّ الفقه األ
 .ي استشار 

 يّ أل على الحقّ  ساسيّ من القايون األ (40)المانة  يصتة: سياسيّ ال صالحيات مجلس األمة -ث
 ساسيّ األ)القايون العامة باإلنارةي مسألة لها صلة أالمجلس التشريعي طرح  أعضاءعضو من 

ولكن هذه النصوص غير كافية للنهوض بالوظيفة  .(40، المانة 188الشرق العربي، ع 
مام السلطة أذا لم يكن هناك مسؤولية وزارية إسلطة التشريعية بمعناها الحقيقي ة للسياسيّ ال

 األمراقتصر و  ،هناك له جزاء يترتب على النتائج السلبية ألعمال الحكومة ، فلم يكنةالتشريعي
 إلى مضبطة يطلب من رئيس المجلس رفع أنعضاء المجلس بالجواب أ حد أفي حالة عدم قناع 

 (.52ص ، 2010العضايلة،)بواقع الحال األميرسمو 

ة لمجلس سياسيّ حق الرقابة ال 1928 ساسيّ كالقايون األ 1947لم يمنح القايون الدستور  
ن جواز طرح المسائل التي تتصل باإلنارة العامة من ، ذلك أعمال السلطة التنفيذيةاألمة على أ 

يمنح مجلس النواب حق حجب  قبل أعضاء مجلس األمة ال يتضمن الرقابة، إذ ال بد من أن  
الثقة عن السلطة التنفيذية، كما لم يمنح الدستور مجلس األمة حق النظر أو التصديق أو الرقابة 
على المعاهدات واالتفاقيات الدولية، وأقتصر هذا الحق على الملك بموافقة مجلس الوزراء، كما 

باستثمار ثروات البالن الطبيعية  المتعلقة متيازاتاال فرض الرقابة على كيفية منح ليس له حق
 ()183ص، 1983الكسواني، ()26.52الموان 1947( لسنة 3رقم ) رنييّ الدستور األكسابقة)

 .((562-561ص، 1972الحياري،

 ة.المالي صالحيات مجلس األمة -ج

للمجلس التشريعي  1928لسنة  ساسيّ القايون األ منحهاهناك عدة اختصاصات مالية  
عطى أ كما  ،من الدخل مخصصات األميرية من خالل اقرار الموازية ونفع المالهمها الرقابة أ 

نارة شؤويها المالية أو غير غيرها بموجب قايون إوقاف و األ المجلس صالحية تنظيم شؤون 
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قام بحل المجلس  األمير( ولكن 66و61، الموان188الشرق العربي، ع  ساسيّ القايون األ).خاص
  1931قرار الموازية العامة لسنة إعندما رفض المجلس التشريعي  1931كايون الثايي  9في 

صالحيات  األميراءلت لبعض الشيء بسبب تحويل ضصالحية المجلس قد ت أنّ  إلى إضافة
( من القايون 41المانة ) بمقتضىمبالغ مستعجلة غير مصدق عليها  يفاقبإقوايين مؤقتة  إصدار

 .ساسيّ األ

ة مثل وجوب يمن الرقابة المال مة يوعا  عطى مجلس األأ  1947 الدستور نّ أبالرغم من  
فصال  نون أن يحق  عرض الميزايية كسائر مشروعات القوايين بحيث يقترع على الموازية فصال  

على حدا، إال  االقتراعن يقترح زيانة في النفقات المقرره فيها سواء بطريقة التعديل أو للمجلس أ
ئب تعديل الضرا أو جديدةحداث يفقات ة اقتراع قوايين من شأيها إهاء المناقشله بعد ايت نّ أ

تنقيح  إلىيؤني  اقتراحكما ال يقبل أي  النافدةته القوايين قرّ الحاضرة بزيانة أو يقصان مما أ
و زيانة راتب أو أو إحداث وظيفة جديدة أوظيفة موجونة  كإلغاءتشكيالت الحكومة الحاضرة 

رقم  رنييّ الدستور األاقتراح بتعديل النفقات أو الوارنات المربوطة بعقون)، كما ال يقبل أي إيقاصه
 .(48المانة  1947( لسنة 3)

غرض  ص أي جزء من األموال وال ينفق أليّ ه ال يخصعلى أيّ  1947وأكد نستور  
كل سنه بقايون ميزايية، وتدفع مخصصات الملك  مهما كان إال بقايون، وتخصص مخصصات

-73الموان  1947( لسنة 3رقم ) رنييّ عليها في القايون السنوي)الدستور األ من الدخل، وينص
74 .) 

جاز قايون الحية مجلس النواب في أص أنّ  رنييّ األ بالرغم من اعتبار جايب من الفقه 
( 49انة)مما يصت عليه ال ما يمارس يوع من الرقابة المالية الفعلية، إال أنّ الموازية السنوي، إيّ 

امتنع هذا المجلس عن  افإذا أهميتهموقلل من  مشلولةجعل من هذه الفعالية  1947من الدستور 
 إلى إعطاء باإلضافةبالشكل الذي قدم فيه المجلس،  النظر في مشروع الموازية يعتبر يافذا  

 ()184ص، 1983،الكسواني))المؤقتةمجلس الوزراء بموافقة الملك حق اصدار القوايين 

 ((.562-561ص، 1972الحياري،
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، وكايت 1951فقد قدمت الحكومة مشروع قايون الموازية لمجلس النواب في ييسان 
% 15 للحرس الملكي %20للجيش واألمن العام و %65النفقات موزعة بين بشكل غير متوازن 

 (.56ص، 2010العضايلة،للمرافق العامة)

 1928لسنة  ساسيّ ظل القايون األالتشريعي في حصاية أعضاء المجلس  نّ يذكر أ 
لم يجز إلقاء القبض  ساسيّ ، ففي ظل القايون األ1947ا عليه في نستور وتعديالته أفضل ممّ 

عضاء المجلس التشريعي أو محاكمته خالل الدورة ما لم يعلن المجلس بقرار وجون على أحد أ 
القايون ارتكابه لجناية)لقى القبض عليه أثناء ، أو أيه أسبب كاف لمحاكمته خالل الدورة

على  1947لسنة رنييّ بينما يص الدستور األ(. 8، ص 188( الشرق العربي، ع 41)مساسيّ األ
يه ال يوقف أحد أعضاء المجلس وال يحاكم في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس أ

ون التوقيف أو اللقى القبض على العضو إال أيه منع من ه أحنالذي هو منتسب إليه بقرار وج
كثرية من المجلس بوجون سبب كاف لمحاكمته أو كاف أو المحاكمة إال بصدور قرار باأل سبب

حصاية العضو في ملء الحرية  أنّ  إلى اإلشارةالقبض عليه حين ارتكابه لجناية. مع  ألقىيه أ
ات في التكلم ضمن حدون يظام المجلس الذي هو منتسب إليه، بحيث يمنع اتخاذ االجراء

، فقد بقيت في المجلسديه أو خطاب يلقيه أثناء مذكرات جل التصويت أو رأى يبالقايويية من ا
 (.54، م1947لسنة رنييّ الدستور األ) 1928لسنة  ساسيّ كما في القايون األ  1947نستور 

 

لعام  رنييّ األ ساسيّ بين القايون األ ةقضائيمظاهر فصل واستقالل السلطة الالمقارية بين ا: لثثا
 . 1947لعام  رنييّ والدستور األ 1928

التشريعية ): الثالثحتمية لمبدأ الفصل بين السلطات  ةيعد استقالل القضاء يتيج 
 القضاء الخاصة في الدول التي تريد توفير طبيعةمر تفرضه أه يّ أكما  (القضائيةوالتنفيذية و 

ة ساسيّ واستحقاق وحرية وهو من المبانئ األالضمايات للمتقاضين ليؤني القضاء وظائفهم بعدالة 
 .التي تقوم عليها السلطة القضائية

مبدأ استقالل  أكدت على 1928لسنة ساسيّ ( من القايون األ45المانة ) أنّ  من  بالرغم 
ه لم تتواجد الضمايات يّ أال إ، من التدخل في شؤويها مصويةجميع المحاكم  نّ أالقضاء في بيايها 
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حد أخالل اعتبار المستشار القضائي ) من مثال وذلك  االستقاللالواجب توافرها لتنفيذ مبدأ 
حكومة شرق لعامة  اتمايظعضاء المجلس العالي بموجب أ حد أعضاء المجلس التنفيذي( أ 

كما يمكن ( 43و42، الموان188الشرق العربي، ع  ساسيّ القايون األ) 1926رنن لسنة األ
 .يترأس المجلس القضائي التأنيبي ن  أللمستشار القضائي 

حكام تتماشي على أ 1928لسنة ساسيّ كما القايون األ 1947 رنييّ لم ينص الدستور األ 
م، 1928لسنة  ساسيّ مع مبدأ استقالل القضاء تختلف عما كان عليه الحال في ظل القايون األ

فلم يطرأ أي تغيير على األحكام الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، فقد حافظ الدستور 
لسنة  ساسيّ ترك القايون األ فبعد أن   .ساسيّ األفي القايون  الوارنةعلى يفس النصوص  رنييّ األ

فاجئنا نستور ي ،وعزلهم بقايون خاص يصدر لهذه الغاية القضاةالشروط المتعلقة بتعين  1928
بموافقة الملك. وهذا مخالف سند التعيين والعزل وفق أيظمة يصدرها مجلس الوزراء أ بأن   1947
تضعها السلطة التنفيذية ال يتماشي مع مبدأ  يين وعزل القضاة وفق أيظمةتع ألنّ  ؛صراحة

من تنظيم  استقالل القضاء. وهذا تدخل سافر للسلطة التنفيذية في استقالل القضاء. لذا ال بد
 نون تدخل الحكومة شؤون القضاء عن طريق قايون يقرر بموجبه الضمايات الكافية التي تحول

 1983الكسواني،)(55، م1947لسنة  رنييّ الدستور األ)(و42)م 1928لسنة  ساسيّ القايون األ))

 ((.567ص، 1972،الحياري ()184ص،
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 الخاتمة والنتائج

لم يشر  1928لشرق األرنن لعام  ساسيّ القايون األ أنّ الرغم من على  هبأيّ يمكن القول  
الفصل بين السلطات  مبدأقد يص على  1947نستور  قد لمبدأ الفصل بين السلطات، ومع أنّ 

لسلطتين التنفيذية ساس قيام عالقة تعاون بينهما خاصة ا، على أهذا الفصل لم يكن مريا   أنّ  أال
 .بيد السلطة التنفيذيةيما كايت السلطة مرتكزة والتشريعية. وإ

بها عدن من االختصاصات تفوق معيار التوازن بين السلطات، من  أييطة قد لفالسط 
ال تعرض على المجلس النيابي كتلك المتعلقة  مؤقتةقوايين  إصدارذلك حق السلطة التنفيذية 

بالتزامات الملك العهدية. وصالحيات مجلس الوزراء بعرض المشروعات والقوايين على مجلس 
جلس الوزراء وبموافقة الملك القوايين وإعطاء صالحية م اقتراحالنواب نون أن يمتلك األخير حق 

وتمركز ، متى امتنع المجلس على النظر به م فيهبالشكل الذي قد مشروع الميزايية يافذا   ىقبن يأ
السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الملك وصالحية الملك بتعين رئيس الوزراء وإقالته ومسؤولية 
مجلس الوزراء أمام الملك ال أمام مجلس النواب، وصالحية عقد المعاهدات ومنح االمتيازات من 

 عن تتمتع باالستقالل لسلطة القضائية وإن كايت يظريا  ا اختصاصات السلطة التنفيذية، كما أنّ 
 السلطة التنفيذية.

 التوصيات

 رنييّ من خالل المشرع األ تقدم هذه الدراسة مجموعة من التوصيات ينبغي العمل بها 
قد  1947رغم من أن نستور  هيئاتهما:ة بكافة رنييّ األ وغير الحكومية ةيالحكومالمؤسسات و 

هذا  إال أنّ ، 1928لعام  ساسيّ القايون األ تالشاهالذي الفصل بين السلطات ،  مبدأيص على 
ساس قيام عالقة تعاون بينهما خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية. ، على أالفصل لم يكن مريا  

 كايت السلطة مرتكزة بيد السلطة التنفيذية. وإيما

ى مبدأ الفصل بين السلطات بشكل صراحة عل أن ينّص  رنييّ لذا ينبغي على المشرع األ 
واستقالل السلطة القضائية بشكل ينسجم مع النظام  ي التعاون والتوازن على مبدأ قائممرن 

رض الواقع ومن خالل من ذلك هو تكريس هذا المبدأ على أ. واألهم رنييّ البرلمايي األ سياسيّ ال
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