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 امل�خص :

الدستور  مكتوب  توج  دستور  �أول  فدرالية   ،األمر��ي  وطنية  ح�ومة  مشكال  ديمقراطي،  جمهوري  حكم  لنظام 

هذا  ،  وغ��ها  ا�حر�ة واملساواة وفصل السلطات�   التنو�ر�ة الك��ى نظامها السيا�ىي قائم أساسا ع�� املبادئ    قو�ة،

توحي  �� هاما  دورا  أدى  املبادئ  ��ذه  ال الدستور  األمر��ي  د  ال  وانصهارشعب  والتنوع  وا�جغرا�� االختالف  عر�� 

ع جعل من الواليات د املستعمر االنجل��ي، هذا التنو �عد ثورة االستقالل ض  ،�� املصهر األمر��ي  والدي�ي واللغوي 

��ة ال�ي لكبية كبا�� الدول، ورغم امل�انة ااملتحدة األمر�كية قوة عاملية �ش�ل مباشر دون املرور من مرحلة انتقال

 �� خاصة  عامليا  أمر��ا  ا�خرو   تحتلها  �عض  عن  التغافل  يمكن  ال  أنھ  إال  وا�حر�ات،  ا�حقوق  سيما   قاتمجال   ال 

 مر�كية،.الواليات املتحدة األ  يض والسود �أك�� معضلة �عا�ي م��ااملساواة ب�ن الب

 ال�لمات املفتاحية :

األف�ار واملبادئ التنو�ر�ة   –وثيقة االستقالل    –الدستور    –االختالف والتنوع    -االستقالل    –1776ثورة    –الشعب  

  .فصل السلطات  -ا�حر�ة واملساواة –

Abstract : 

The American Constitution crowned, as the first written constitution, for a democratic republican 

system of government, forming a strong national federal government, whose  political system based 

mainly on the great enlightening principles such as freedom, equality, separation of powers and 

others. With these principles, this constitution played an important role in the unification of the 

American people and the fusion of ethnic, geographical, religious and linguistic diversity in the 

American smelter after the revolution independence against the English colonizer, this diversity 

made the United States of America a global power directly  without going through a transitional 

phase like other countries, and despite the position that America occupies globally in the field of 

rights and freedoms, some violations, especially equality between whites and blacks, cannot be 

overlooked. As the biggest dilemma that the United states of America suffers from. 

 Kay words : 

The people – 1776 revolution  – independence – difference and diversity – constitution – 

independence document – enlightenment ideas and principles  – freedom and equality – 

separation of powers 
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 الدراسة :

سياسا��ا        �� أثرت  وال�ي  جديدة،  كحضارة  األمر�كية  املتحدة  الواليات  ظهور   �� عدة  عوامل  وجعل��ا   ،ساهمت 

  :�� ت�خيصها  يمكن  العوامل  والشعوب، هذه  الدول  كبا��  انتقالية  بمرحلة  املرور  دون  مباشر،  �ش�ل  عاملية  قوة 

عن  كث��ا  ف��ا  الطبيعة  تختلف  متم��ة  قارة   �� ا�جغرا��  اآلن    "العامل  فثمة  اإلث�ي،  العامل  ذلك  و���  أورو�ا. 

األمر��ي" املصهر   �� األورو�ية  األعراق   جميع  انصهار  عن  تمخضت  جديدة  إ�سانية  مدينة 1وحدة  فأمر��ا 

حيث �انت تفصلها عن البلدان القو�ة وخاصة بر�طانيا �� تلك   بانتصارها وتأسيسها وقو��ا إ�� مركزها ا�جغرا��؛

الف��ة مسافة �عيدة مما جعلها تتمتع بحكم ذا�ي شبھ مستقل عن البلد املستعمر،كما حددت جغرافية الساحل 

ا الطبيعية  املوارد  الغر�ي  �� ت�و�ن اقتصاد قوي.  األطل�ىي  ا��  إل�ي ساهمت  يت�ون من  أضافة  ن الشعب األمر��ي 

وا�حروب والثورات، وما    ،عراق مختلفة، �عدما هاجر العديد من األورو�ي�ن إ�� أمر��ا هر�ا من الصراعات الدينيةأ

املعتقد،   وحر�ة  السلوك  حر�ة  لهم  تضمن  جديدة  حياة  ف��ا  يجدوا  أن   �� طمعا  ومجاعة  اضطهاد  من  ع��ا  نتج 

رغم اختالف أجناسهم   ، مغايرة لل�ي عاشوا ف��ا  واملساواة، وحق تقر�ر املص��، فقد �ان هدفهم خلق بيئة جديدة

للتخل  ،وأعراقهم، و�ان هذا أحد ر�ائز الوحدة الوطنية لألمر�كي�ن ال��يطا�ي. و ودافعهم  �ضافة ص من املستعمر 

أف�ار ومبادئ عصر األنوار؛ ففي خضم التأث�� الكب�� لعصر التنو�ر �� ش�ى ا�جاالت وامليادين، السيما مجال   إ�� 

ة ونظام ا�حكم، من خالل املبادئ األساسية ال�ي تبن��ا الثورة الفر�سية وال�ي اعتمدها الدستور أثناء سن  السياس

تر�طه ال�ي  األمر�كية  املتحدة  الواليات  العصر  هذا  بنتائج  تأثرت   وقد  ذلك،  �عد  ومواده  وقائع  قواعده  بفر�سا  ا 

هامة،   ال��يطان  أهمهاتار�خية  املستعمرات  ساعدت  فر�سا  ��  أن  ودعم��ا  أمر��ا   �� ساهمت ال�ي    1776حرب  ية 

 . استقاللها  �ش�ل كب�� �� 
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   ا�حور األول:الثورة و�ناء الدستور  

التنو�ر�ة لفالسفة األنوار ممن        الكتابات  �� االستقالل وا�حر�ة من خالل  الفر�سيون  طموح األمر�كي�ن  ساند 

الواليات  استقالل   �� وساهموا  شع��م  لتعاطف  الفر�سيون  الساسة  واستجاب  الشعوب،  وحر�ات  بحقوق  نادوا 

  �� االستقالل  وثيقة  وتوقيع  األمر�كية،  و�ظهر  1783املتحدة  املتحدة    بباريس،  الواليات    �� امللكية  فر�سا  تأث�� 

األنوار   �ي عل��ا الدستور األمر��ي، وال�ي �عكس شعارات فلسفة األمر�كية  وا�ح من خالل املبادئ األمر�كية ال�ي بُ 

رة  وال �غيب عن أذهاننا أن األف�ار ال�ي أشعلت فتيل الثورة الفر�سية �� نفسها األف�ار ال�ي تبن��ا الثو ،  الفر�سية

 ال�ي قامت قبلها �عشر سنوات. 1776األمر�كية  

 ــــ الثورة والتأسيس  1.1

القرن    ��اية  منذ  استعمر��ا  حيث  بر�طانيا،  ممتل�ات  ضمن  من  عشر  الثالثة  األمر�كية  املتحدة  الواليات  �انت 

املقابل رفض   السادس عشر،  �� �� فرض الضرائب ع�� األمر�كي�ن،  هذه األخ��ة �انت �عتقد أن �ح�وم��ا ا�حق 

األمر�كيون الوصاية وا�حكم ال��يطا�ي  أل��م يؤمنون بحر���م، وأنھ ليس ألحد ا�حق �� فرض الضرائب عل��م دون 

ال��يطا�ي ال��ملان   �� لهم  ممثل�ن  وجود  عدم  مع  خاصة  واستشار��م  ال��يطانية رضاهم  ا�ح�ومة  عارضوا  لهذا   ،

" شعار  تمثيلورفعوا  دون  ضر�بة  ال��يطانية،  ال  والتجار�ة  الضر�بة  السياسات  مواجهة   �� الرغبة  لد��م  ونمت   "

تجاه   ا�حر�ة،  عن  بحثا  والتعسف  واالضطهاد  الظلم  من  هر�وا  الذين  األمر�كي�ن،  املستعمر�ن  موقف  �غ��  ��ذا 

ا ال��يطا�ي برفضهم  العر��؛ فإ�� جانب التحكم  بالتنوع  تم�� ا�جتمع األمر��ي  النصياع والرضوخ لسياساتھ، كما 

والسويسر�ون   والفر�سيون  األملان  هناك  �ان  اختار ال��يطاني�ن  العر��  التنوع  هذا  كث��،  غ��هم  والهولنديون 

فيما   وتندمج  ا�ختلفة  األعراق  هذه  ف��ا  تتعا�ش  دولة  وتأسيس  بر�طانيا  عن  "االنفصال  بوتقة  بي��ا  أم���ا  إن 

�عد توا�� أحداث   2األعراق و�� البوتقة الكب��ة �جميع أعراق أورو�ا. و�� هذه البوتقة تنصهر األعراق وتتبلور"،

سياسية واقتصادية واجتماعية عدة، وانتشار دعوات االنفصال عن بر�طانيا العظ�ى، واق��اح دستور جمهوري، 

الفضيلة واألخالق، األمر الذي جلب السعادة وا�حر�ة وتأسيس حياة جديدة ع��  و�ظهار مزايا االستقالل الذي سي

دورا رئيسيا خاصة فيما يتعلق بانتشار هذه األف�ار واملبادئ   les pères fondateursn  اآلباء املؤسسون فيھ    أدى

 جون لوك،)1679ـــ  Thomas hobbes  )1588 هو�زتوماس  الفلسفية متأثر�ن �� ذلك بفالسفة األنوار من أمثال  

John locke )1632روسو  ،)1704ــ جاك  و�شارلز م)  1778ــــ  Jean jacques rousseau    )1712 وجون   ،

حقوق  )1755ــــ  Montesquieu   )1689 ومونتسكي تتب�ى  حديثة  لدولة  األو��  اللبنات  وضعوا  ممن  وغ��هم   ،

اإل�سان، و�ان تأث�� أف�ارهم  كب��ا ع�� املفاهيم السياسية األمر�كية، �ل هذه العوامل ساهمت �� انطالق الثورة  

الذي �ان ع�� رأس ا�جيش األمر��ي،    )George Washington   )1732-  1799جورج واشنطناألمر�كية بقيادة  

الثورة  توجت  أن  إ��  االستقالل  حرب  مراحل   �� املركزي  الدور  لهم  �ان  الذين  املؤسس�ن،  اآلباء  با��  جانب  إ�� 

سنة   املستعمرات  1776باالستقالل  جعل  أرادوا  بل  واالقتصادي؛  االجتما��  النظام  قلب  هدفهم  يكن  لم   ،

الشماال أمر��ا   �� من    بالتحديدلية  ��يطانية  وخاصة  أورو�ا  من  ال�جرات  توالت  االستقالل  �عد  مستقلة.  دولة 
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بر�طانيا إ�� أمر��ا، مما نتج عنھ التنوع العر�� واختالف اللغة والثقافة والدين، ورغم هذا االختالف والتنوع نجح 

مر��ي، هكذا تأسست س�ان املستعمرات �� االندماج وخلق شعب جديد انصهر فيھ هذا التنوع وهو الشعب األ 

 .دولة الواليات املتحدة األمر�كية، وأخذت  �� التطور والتوسع لتصبح القوة العظ�ى �� العالم

وط��م،       ومستقبل  مستقبلهم   �� ثقة  اكتسبوا  ببلدهم  وال��وض  األمر�كي�ن  استقالل  هذه   �عد  بثق��م  ــ  ف�ان 

"فهم يرون أن  وعز�م��م للوصول لألفضل ــ تطورهم ال يقف عند حد من ا�حدود، ألنھ تطور مستمر بوث��ة سريعة  

إيجا�ي جدا، وهم  بمنظار  إذن  أنفسهم  إ��  ينظرون  العالم:  بقية   �� فيما تفشل  تزدهر  �� بالدهم، املؤسسات 

 3وعا خاصا ضمن ا�جنس البشري".ليسوا �عيدين عن اعتقادهم بأ��م �ش�لون ن

 ـــ إعالن االستقالل وسن الدستور  2.1

 Thomasتوماس جيفرسون   من طرف �جنة ا�خمسة، تت�ون من   1776تمت صياغة إعالن االستقالل سنة        

Jefferson  )1743  -  1826  (،األمر��ي السيا�ىي  للفكر  املدبر  األمر�كية   العقل  املتحدة  للواليات  الثالث  والرئيس 

االستقالل،   إعالن  لوثيقة  الرئي�ىي  الواضع  �عت��  أدامز والذي  دورا John Adams   )1735  -  1826جون  لعب   (

ماسا�شوستس   لدستور  الرئي�ىي  املؤلف  و�ان  االستقالل  بإعالن  ال�و�غرس  إقناع   �� و�نجام�ن ،  1780أساسيا 

وأول  Benjamin Franklin)1706-  1790 فران�ل�ن االستعمار�ة،  الوحدة  أجل  األو�� من  ا�حملة  صاحب  وهو   (

وروجر )  Robert livingston)1746  -  1813رو���ت ليفينغستون   وسف�� للواليات املتحدة األمر�كية �� فر�سا،  

ال�و�غريسRoger Sheman  )1721  -  1793ش��مان   طرف  من  اعتماده  وتم   ،(   �� الثا�ي  القاري  املؤتمر   ��

 فيالديفيا بنسلفانيا، كما وقعت عليھ ثالث عشر والية أمر�كية. 

يحتوي هذا االعالن ع�� الئحة من املظالم ضد االستعمار ال��يطا�ي والتأكيد ع�� مجموعة من ا�حقوق الطبيعية 

،  وتب�ي الشعب األمر��ي املبادئ الك��ى  والقانونية، كما �عت�� أول وثيقة �حقوق اال�سان وضمان ا�حر�ات الفردية

املتمثلة �� ا�حق �� ا�حياة، وا�حق �� ا�حر�ات، وا�حق �� التطلع للسعادة، كمبادئ أساسية �� الفلسفة ا�حقوقية 

 الدستور�ة األمر�كية. ويعد هذا اإلعالن نصرا ألف�ار الديمقراطية الحتوائھ ع�� مبادئ املساواة وا�حر�ة والعدالة. 

يتم       ولم  قص��ة  ملدة  ودام  ألمر��ا  مكتوب  دستور  (أول  ال�ونفدرالية  بمرحلة  األمر�كية  املتحدة  الواليات  مرت 

 موادها �انت أساسا حول تقييد سلطات ا�ح�ومة املركز�ة)   1781التصديق عليھ من طرف �ل الواليات ح�ى سنة  

الفيدرا�� سنة    1781منذ سنة   بلورة  ، رغ 1787ح�ى إعالن دستور االتحاد   �� أ��ا ساهمت  إال  املدة  م قصر هذه 

أقدم  من  األخ��  هذا  ويعد  األمر��ي،  الدستور  واض��  ع��  أثرت  كما  االتحادي،  ودستورها  الفيدرالية  الدولة 

والفر�سي�ن    جون لوكدسات�� العالم املدونة والثابتة، ويستمد مضمون مواده من نظر�ات الفيلسوف االنجل��ي  

   . وسندرج �عض أف�ار هؤالء الفالسفة بداية ب:كيوجون جاك روسو ومونتس

 
السياسية الكربى، ترمجة: جورج سعيد، الشبكة العربية لألحباث، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر موريس، دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري: األنظمة    -  3
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لوك      البشري،   جون  ال�ائن  ��ا  يتمتع  أن  يجب  طبيعية،  حقوق  واملساواة  وا�حر�ة  ا�حياة  حق  أن  اعت��  الذي 

و�ن لم تقم ا�ح�ومة ��ذه الغاية ال�ي وجدت من   ور�ط وجود واستمرار أي ح�ومة بحماي��ا وضما��ا لهذه ا�حقوق،

أجلها فيحق للشعب أن �غ��ها، و�قاوم سلط��ا إن استعملت القوة بدون م��ر، ففي نظره �ستحيل وجود سالم 

�حق  لوك   من  إشارة  هذا  و��  وعزلھ،  ا�حاكم  مقاومة  للشعب  يحق  و�التا��  الضعيف،  ع��  القوي  يمليھ  مد�ي 

إعال  وظف   وقد  أولو�اتھ  الثورة،  من  املبادئ  تلك  وجعل  االف�ار  هذه  االستقالل  خلقوا ن  الناس  أن  "حقيقة 

سواسية، وأن خالقهم قد منحهم حقوقا أساسية معينة ال يمكن نزعها كحقهم �� ا�حياة وا�حر�ة والس�� إ��  

حكوم�ن. السعادة. وأنھ لضمان هذه ا�حقوق فقد �شأت ا�حكومات ب�ن البشر مستمدة سلطا��ا من رضا ا�

أو  الغايات فإنھ يصبح من حق الشعب أن �غ��ها  وعندما يصبح أي ش�ل من أش�ال ا�حكومة محبطا لهذه 

بمع�ى أ��ا حقوق ال يمكن ان��اعها من  4يلغ��ا وأن ين��ئ حكومة جديدة مرسيا أسسها ع�� نفس هذه املبادئ"

الفيلسوف و حرمانھ م��ا، أل��ا وهبت لھ من هللا و�� جزء من طبيعتأ الفرد   ھ وفطرتھ، فحق ا�حر�ة مثال اعت��ه 

هيغلاألملا�ي   فر�ديريش  فيلهلم  أسا�ىي Georg Wilhelm Friedrich Hegel  )1770  -  1831  جورج  م�ون   (

ملفهوم اال�سان، فهو جوهره وماهيتھ،ومن خالل تقدم مظاهر العقل �� التار�خ، يجد اال�سان جوهره املوجود ��  

الفيلسوف   أما  روسوجو ا�حر�ة،  جاك  املعتقد   ن  حر�ة  خاصة  ا�حر�ة   �� نظر�تھ  املعدل  الدستور  اقتبس  فقد 

" األمر��ي  الدستور  من  األول  التعديل   �� جاء  حيث  التعب��  وحر�ة  والدولة،  الدين  ب�ن  يصدر  والفصل  ال 

ال�حافة" أو  الكالم  حر�ة  من  يحد  أو  ممارستھ  حر�ة  يمنع  أو  دين  بتأسيس  قانون  أي  أن بمع�ى  5الكونجرس 

قانون  أي  الدينية، و�عدم سن  ا�حر�ة  التعب��،  �� حر�ة  لھ  أي تدخل  تام  ال�ونجرس �ش�ل  الدستور يحظر ع�� 

الذي جاء    مونتسكيويؤسس دينا للدولة أو يمنع األفراد من ممارسة دي��م كيفما �ان، وأخ��ا نجد أن الفيلسوف  

وقضائية، وتنفيذية  �شريعية،  سلطات:  ثالث  إ��  ا�حكم  السلطات   بتقسيم  هذه  من  سلطت�ن  اجتماع  أن  يرى 

الثالث بيد �خص واحد مص��ه الطغيان واالستبداد، وا�حل هو الفصل ب�ن هذه السلطات، نظر�تھ هذه أقرها  

الدستور األمر��ي وذلك بتحديده ملهام �ل سلطة ع�� حدة، مثال جاء �� الفقرة األو�� من املادة األو�� من الدستور:  

السلط" جميع  مجلس تناط  من  يتألف  األمر�كية  املتحدة  للواليات  بكونجرس  هنا  املمنوحة  التشريعية  ات 

أي أن السلطة التشريعية بيد ال�ونجرس، و��ون مستقال تماما عن الرئيس، وت�ون 6للشيوخ و مجلس للنواب"،

الثاني املادة  من  األو��  الفقرة  بھ   صرحت  كما   ، الدولة  رئيس  اختصاص  من  التنفيذية  الدستور السلطة  من  ة 

فالرئيس املنتخب هو الذي يتو�� سياسة الدولة 7"تناط السلطة التنفيذية برئيس الواليات املتحدة األمر�كية"

داخليا وخارجيا، ويشرف ع�� تنفيذها عن طر�ق وزراء يختارهم، و�تصرف �� �افة هيا�ل وأجهزة ومرافق الدولة، 

�� و�النسبة للسلطة القضائية ف�ي سلطة لها أهمي لها من دور أسا�ىي  �� الواليات املتحدة األمر�كية، ملا  بالغة  ة 

 
ن، مكتبة الشروق بنيامني، جينسربج، احلكومة األمريكية؛ احلرية والسلطة، الكتاب الثاين، ترمجة عبد السميع عمر زين الدين و رابب عبد السميع زين الدي  /ثيودور، لووى    -4

 .805، ص: 2006الدولية، الطبعة األوىل، 
 .826الثاين، مرجع سابق، ص:  ثيودور، لووى /بنيامني جينسربج، احلكومة األمريكية: احلرية والسلطة" الكتاب -5
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ا�حكمة  اختصاص  من  و��  األمر��ي،  الدستور  لنص  تفس��ية  باج��ادات  ومساهم��ا  القوان�ن  دستور  مراقبة 

 " وتنظيم��ا  إحدا��ا  صالحية  لل�ونجرس  الدستور  أو�ل  وقد  درجة،  األد�ى  وا�حاكم  الدستور�ة،  تناط العليا 

سلطة القضائية �� الواليات املتحدة بمحكمة عليا واحدة و�محاكم أد�ى درجة كما يرتئى الكونجرس و�نشئھ  ال

آلخر"، ح�ن  وخاصة  8من  الثالث  السلط  ب�ن  وال�امل  التام  الفصل  ع��  قام  األمر��ي  الرئا�ىي  النظام  أن  بمع�ى 

 السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 

األمر��  ا�حكم  فنظام  دعم إذن؛   �� كب��  �ش�ل  ساهمت  ال�ي  األنوار،  فلسفة  مبادئ  من  انطالقا  معاملھ  بنيت  ي 

استغاللھ  ومناهضة  االنجل��ي  املستعمر  من  استقاللها  ع��  ل�حصول  عشر  الثالثة  الواليات  شعب  وتحف�� 

تور االمر��ي  واضطهاده واستن�افھ، كما �ان لها الدور ا�حوري �� إرساء مبادئ حقوق اال�سان واملواطن �� الدس

جعل   �� ساهمت  عظيمة  مبادئ  ع��  األمر�كية  الوطنية  الهو�ة  بناء   �� وساعدت  وثابث،  مكتوب  دستور  �أقدم 

"اعتمدتالهو�ة الوطنية  الواليات املتحدة األمر�كية نموذجا لنظام سيا�ىي واجتما�� يحتذى بھ �� املساواة حيث  

السؤال الذي يفرض نفسھ �� هذا املقام هو:  9لديمقراطية".األمر�كية ع�� مبادئ املساواة وا�حقوق الفردية وا

 كيف بلور الدستور األمر��ي هذه الشعارات واملبادئ التنو�ر�ة �� ا�حياة السياسية للشعب األمر��ي؟   

 تجليات شعارات األنوار �� الدستور األمر��يا�حور الثا�ي:  

القول، سبق  األنوار   كما  فالسفة  نظر�ات  من  مستمدة  األمر��ي  الدستور   �� اال�سان  �حقوق  الفكر�ة  فا�خلفية 

،الذين �ان إيما��م را�خا حول ضرورة بناء مجتمع مد�ي يضمن  مونتسكيو، ووروسو  ،وجون لوك،  هو�ز  خاصة

أس أل��ا  املبادئ  ��ذه  اهتماما  يو��  الدستور  أن  نجد  لهذا  وحقوقهم.  واستمراره. وقد  ألفراده حر�ا��م  نجاحھ  اس 

�عددت املبادئ ا�حقوقية �� الدستور األمر��ي، لكن سيتم ال��ك�� ع�� أهمها واملتمثلة ��: ا�حر�ة واملساواة وفصل 

 السلطات. 

 ـــ مبدأ ا�حر�ة 1.2

الدينية بحر�ة   بلدا��م األصلية بدي��م، وح�ى يتمكنوا من ممارسة شعائرهم  ، من  هرب العديد من األور�ي�ن من 

�انوا هر�وا من أوطا��م    mayflowerفاآلباء املؤسسون للماي فالور/هؤالء املهاجر�ن اآلباء املؤسسون ألمر��ا "

واإليمان الدي�ي الصا�� �سمح با�جمع  األصلية ل�ي يتس�ى لهم ممارسة دي��م. �ان اإلنجيل يلهم فعليا أعمالهم،

اللي��الية السياسية، بدفعھ  �� آن لتأسيس  ب�ن االيمان العميق وذهنية املنشأة الرأسمالية. استخدم الدين 

لهذا �ان لدين  10إ�� االع��اف ل�ل �خص بحقھ �� ممارسة الدين الذي يختار، ولتوسيع القمع ضد  الزندقة"،

الو  تطور   �� أساسيا  الفر��ىي  دورا  السيا�ىي  واملنظر  املؤرخ  حسب  فالدين  األمر�كية،  املتحدة  دو اليات  ألكسيس 

 
 .820، ص: سابقالسلطة" الكتاب الثاين، مرجع ثيودور، لووى / بنيامني، جينسربج ،احلكومة األمريكية: احلرية و  -8
ترجمة: معین االمام ومجاب االمام   النظام الس�اسي واالنحطاط الس�اسي من الثورة الصناع�ة إلى عولمة الد�مقراط�ة"  ،فو�و�اما    ، فرانس�س  -9

 .  258 -  257ص:  ، منتدى العالقات العر��ة والدول�ة.1ط.
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تقييد    )Alexis de Tocqueville )1805-  1859توكفيل   خالل  من  املطلقة  الفرد  حر�ة  تقييد  باستطاعتھ 

الق أمر��ا �سمح   �� ي�جمھ هو األخالق،  وما  البشري،  ال�ائن   �� الفطري  والنف��  األنا�ي  لألمر�كي�ن  السلوك  انون 

بفعل �ل �ىيء، والدين يحول دون ارت�ا��م ألفعال سيئة أو ظاملة، مع العلم أن الدين ال يحكم �� الواليات املتحدة  

وأن  خاصة  الوطنية،  عواطفها  و�جميع  األمر�كية  األمة  �عادات  متصل  أنھ  كما  الذا�ي،  الضابط  دور  يلعب  لكنھ 

األمر�كية �انت منفصلة �ش�ل �امل عن املؤسسات السياسية، وهذا وما   املؤسسات الدينية �� الواليات املتحدة

اعت��   الذي  األمر��ي  االستقالل  إعالن  أقره  ما  األمر��ي،وهذا  الدستور  من  األو��  املادة  من  األو��  الفقرة  تقره 

ا� تملك  وال  الدولة  اختصاص  ليس من  الدين  وأن  قيما محور�ة،  الفردية  وا�حقوق  املدنية  وضع ا�حر�ات   �� حق 

السياسية  املؤسسات  تدخل  ورفض  الدينية  الشعائر  ممارسة  بحر�ة  قال  كما  كنيسة،  أو  ملذهب  يؤسس  قانون 

والدستور  املؤسسون واضعوا االعالن  فاآلباء  األمر��ي،  للمواطن  الدينية  العقائد   �� �� للدولة  الدين  بدور  "آمنوا 

الدول عن  الكنيسة  بفصل  آمنوا  ما  بقدر  ا�حر،  للفيلسوف    11ة"ا�جتمع  لوكو�العودة  إ��    جون  س��  الذي 

خاصة حر�ة ال��و�ستانت املقيم�ن �� بر�طانيا، و بما   رسالتان �� ا�حكم"الدفاع عن ا�حر�ة السياسية �� عملھ "

اختيار  حر�ة  للفرد  يضمن  فهذا  ا�حر�ة،   �� ا�حق  م��ا  ال�ي  ا�حقوق  ع��  ا�حفاظ  هو  الدولة  وجود  غاية  أن 

رفض لوك أي تدخل ب�ن الفرد واإللھ، أو إكراه أي ا�سان ع�� اعتناق دين �عينھ، ح�ى أنھ أخضع    معتقداتھ، لهذا

الدين ملنطق العقل بحيث يرفض أن �علو الدين ع�� العقل، وع�� الدولة أن ال ترا�� العقيدة الدينية �� التشريع،  

غ�� قائم ع�� مصا�ح الكنيسة، فليس للدولة وملا �ان ا�جتمع املد�ي  ألن ا�جتمع ال يقوم ع�� مصا�ح الكنيسة "

ا�خارجية  العبادات  أنواع  جميع  تج��  أن  الدولة  ع��  التشريع...فيجب   �� الدينية  العقيدة  ترا��  و��ذا 12" أن 

ي�ون قد فصل ب�ن الكنيسة والدولة، ألن الدولة من منظوره هدف وجودها ا�حياة األرضية أي ا�حياة ال�ي �عيشها  

األرض فوق  ت�ون البشر  ال�ي  املستقلة،  الذات  ع��  ذلك   �� مركزا  السماو�ة،  با�حياة  الكنيسة  ��تم  ح�ن   ��  ،

الفو�ىى والتسيب  أفعالها، وا�حر�ة ليست حالة من  مسؤولة عن ممارسة حر���ا. أل��ا ذات واعية ومسؤولة عن 

إل�سان عند جون لوك حر ال  واإلباحية، ألن قانون الطبيعة يحكمها وهو الذي يلزم األفراد و�ردعهم. وعموما فا

يخضع ألي رادع سوى لقانون الطبيعة، فحالة الطبيعة �غيب ف��ا ا�حاكم وأي قانون آخر، إال قانون الطبيعة، 

با�عدام   وتنعدم  رعاي��ا،  ا�ح�ومة  ع��  يجب  قانو�ي  حق   �� لوك  عند  االجتما��  العقد  يجسدها  كما  فا�حر�ة 

من  القانون   وضوحا  أك��  ��يء  هناك  مزايا "ليس  ب�ل  تنعم  والرتبة،  النوع  نفس  من  مخلوقات  بأن  القول 

أحدها  انقياد  أو  خضوع،  دون  بي��ا،  فيما  متساو�ة  أيضا  وتكون  نفسها،  املل�ات  و�ستخدم  نفسها،  الطبيعة 

لآلخر... فإ��ا ليست حالة من اإلباحية.. فحالة الطبيعة تمتلك قانونا للطبيعة ليحكمها و�لزم �ل �خص... �� 

ألن  13الت ال�ائنات ا�خلوقة ال�ي لد��ا القدرة ع�� األخذ بالقانون تنعدم ا�حر�ة إذا ا�عدمت القوان�ن"�ل حا

 
 .777عزمي، بشارة، الدين والعلمانية يف سياق اترخيي، مرجع سابق، ص:  -11
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القانون �� نظر جون لوك ال يقيد ا�حر�ة أو يحرم الفرد م��ا بل يحفظها و�حم��ا، وأيضا ثنائية ا�حر�ة والقانون 

 �� النظام ا�جم��.تجعل الفرد مسؤوال أمام نفسھ ومجتمعھ، كما أ��ا تحافظ ع 

عن    مونتسكيوو�تخذ   و�حم��ا  يضم��ا  للفرد،  ا�حر�ة  من  عليا  درجة  يكفل  القانون  أن  ويعت��  لوك  جون  صف 

"أن  طر�ق وضع �شريعات تمنع �عسف السلطة، و�ھ يتم عقلن��ا ألن القانون يقيد الغرائز واألهواء، وع�� القانون  

أ  للدستور  يمكن  ال�ي  ا�حر�ة  درجة  إ��  ��ا"�ستند  �سمح  القوان�ن 14ن  تبيحھ  ما  �ل  فعل   �� نظره   �� فا�حر�ة 

ال�خصية" الغرائز  تمليھ  ما  �ل  فعل  القوان�ن"وليس  بھ  �سمح  ما  فعل   �� ا�حق   �� فولت��  .15ا�حر�ة  رأي  و�� 

إن  العبودية ضد الطبيعة اال�سانية، ألن اال�سان حر بطبعھ، ال يخضع إال للقانون الذي يحميھ و�نظم حياتھ "

للقوان�ن"ا� إال  املرء  يخضع  أال   �� تتمثل  تضاد ،16حر�ة  عالقة   �� وال�ي  بالسلطة؛  ا�حر�ة  عالقة  يخص  وفيما 

سلطة   توسع  هو  الفردية  ا�حر�ة  ع��  التضييق   �� السبب  أن  �عتقد  الذي  األمر��ي  اإل�سان  نظر   �� وتنافر 

لطة �ش�ل كب�� أل��ا تقيد حر���م، وهم  ا�ح�ومة، لهذا األمر�كيون دائموا ا�حذر من ا�ح�ومة ومن امتالكها للس

بفكرة   وال�ي  جيف��سون مقتنعون  ا�ح�ومات  أفضل  ا�حكم"حول  من  قدر  أد�ى  تمارس  ال�ي  تلك  ألن  17"�� 

الواليات املتحدة األمر�كية تمخضت عن الثورة ضد السلطة املركز�ة للملكية ال��يطانية،ل�حصول ع�� االستقالل 

اع  ا�حر�ة، وهذا ر�خ  ا�حر�ة مناهضة و�التا��  أن   �� واملتمثل  بالسلطة  ا�حر�ة  األمر�كي�ن حول عالقة  لدي  تقاد 

الدولة   عالقات  لسلطة  بي��ا  طورت  صغ��ة،  قاعدية  جماعات  من  انطالقا  األمر�كية  املتحدة  الواليات  "بنيت 

وغامضا ضعيفا  الدولة  مفهوم  فظل  العامة:  السلطة  إزاء  حذرة  و�قيت  ا�خاصة،  والعقود  وع�ى املنافسة   ،

 18القانون الدستوري خاصة العالقات ب�ن ا�ح�ام واألفراد ع�� الرقابة القضائية من قبل ا�حكمة العليا".

البشري،ولدت معھ،  ال�ائن   �� الوجود اال�سا�ي أل��ا غر�زة طبيعية   �� بالغة األهمية  ا�حر�ة م�انة  لقد اكتسبت 

بقولھ أن   )Baruch Spinoza)1632  -  1677  باروخ سبينوزاذلك الفيلسوف وعالم السياسة الهولندي    ويع��عن 

معامالتھ    �� وح�ى  ا�جتمع  حالة   �� أو  الطبيعة  حالة   �� سواءا  أحوالھ  �ل   �� لإل�سان  مالزمة  الطبيعية  ا�حر�ة 

فظون ��ذه ا�حر�ة �� ا�جتمع املد�ي ا�حر�ة الطبيعية عند شبينوزا �ع�ي أ��م ال يخضعون للقوان�ن، وهم يحت"

بمص�حة   ال  الناس  ب�ن  بمصا�ح  محكومة  القوان�ن  هذه  �انت  و�ذا  س��ا،   �� شاركوا  لقوان�ن  خضعوا  إذا 

�� هذه ا�حالة يكون اال�سان حرا بخضوعھ إلرشاد العقل"، الفيلسوف جون لوك   19ا�حاكم،  وهذا ما يؤكده 

� حر�تھ، وال�ى يجب ع�� ا�ح�ومة حماي��ا عن طر�ق القانون، وا�حر�ة والذي ينطلق من أن ل�ل فرد حق طبي�� �

باالل��امات  تقيد  حسبھ  الفرد  وحر�ة  ��ديد،  أو  قيود  دون  القرار  واتخاذ  الطبي��،  للقانون  ا�خضوع   �� التامة 
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ذي يرسم والقواعد ال�ي تح�ي حر�ة ا�جميع واستقاللي��م واإل�سان عند جون لوك حر ألنھ عاقل، والعقل هو ال

حدودا �حر�تھ و�جعلھ مسؤوال عن أفعالھ، وغاية ا�حر�ة حسب هذا الفيلسوف �� السعادة؛ ففي نظره ا�حر�ة 

ال�ي ال تحقق السعادة تحقق املعاناة، وأن من حق اال�سان أن �عمل لتنمية حر�تھ والدفاع ع��ا، كما يكفل لوك 

 حر�ة العمل  ل�جميع.

ي الذي  مونتسكيو  الفيلسوف  ألنھ  �عتقد  بدونھ،  حر�ة  توجد  أن  يمكن  ال  األخ��  هذا  والقانون،  ا�حر�ة  ب�ن  ر�ط 

االستبداد  ع��  يق�ىي  حسبھ  الفصل  هذا  السلطات  ب�ن  بالفصل  ذلك  و��ون  الضرر،  و�منع  ا�حقوق  يحفظ 

بالقانون،  ا�حر�ة  يتب�ى فكرة جون لوك ومونتسكيو فيما يخص عالقة  املفكر عزمي �شارة  أن  والتعسف. و�بدو 

ا�حر�ة كظاهرة اجتماعية، أي كحر�ات، غ�� ممكنة التحقق �� حالة سيطرة التعسف والفو��ى ع��  ول "يق

افر �� املنظومة القانونية شروط معينة؛ أولها  حياة البشر، لكن قابلة للتحقق �� ظل القوان�ن، شرط أن تتو

القوان�ن ال�ي �عتدي ع�� هذه   أن مهم��ا الرئيسية �� حماية األفراد وحر�ا��م من �عسف السلطات، ومن سن

 20ا�حر�ات،ـ وكذلك من اعتداءات اآلخر�ن"

 ــــ مبدأ املساواة االجتماعية 2.2

الذي يؤمن    للمساواة م�انة مركز�ة �� الفكر اللي��ا�� والديمقراطي، أل��ا من العناصر األصلية املش�لة لهذا الفكر،

التمايز  ت��ير، املساواة �� غياب  إ��  ت��ير وجوده، وغيا��ا هو ما يحتاج  أو  إ�� تفس��  بأن املساواة مبدأ ال يحتاج 

والتفاوت ب�ن أفراد ا�جتمع، وكما جاء �� وثيقة إعالن االستقالل األمر��ي أن البشر خلقوا متساو�ن ال تمايز وال  

الت حقهم  من  لهذا  بي��م،  لهذاتفاضل  متساو،  والكرامة�ش�ل  وا�حر�ات  با�حقوق  �� متع  املواطن�ن  "فجميع 

الواليات املتحدة األمر�كية سواسية، ليس ألحد م��م أي نوع من السيادة ع�� اآلخر.. فهم ال يدينون بالطاعة  

حكم  شؤون   �� وللنظر  الناس،  ب�ن  العدالة  توزيع   �� �ش��كون  ف�لهم   .. البعض  لبعضهم  باالح��ام  أو 

أو 21الوالية" ا�جنس  النظر عن فوارق  الناس �غض  أن   �� املتمثل  الرا�خ  االعتقاد  �عكس  لهذااعالن االستقالل 

وغ��ها من الفوارق، فهم جميعا يمتل�ون حقوقا أساسية ال نزاع ف��ا، �ا�حق  اللون أو اللغة أو الدين أو الطبقية

ة ال�ي يحصل عل��ا اال�سان منذ والدتھ �� حقھ املشروع، �� ا�حياة وا�حر�ة والسعادة، ونتيجة لذلك ت�ون املساوا

االستبدادية،  اإلقطاعية  الطبقية  فيھ  �غيب  بلد  �و��ا  هو  األمر�كية  املتحدة  الواليات  م��  ما  أخرى  جهة  ومن 

ومنھ يمكن القول بأن املشرع 22أرض الفرص املتساو�ة حيث �ع�� موقع الفرد �� ا�حياة عن عملھ ومواهبھ"و"

�� األمر� ومرجعھ  اال�سا�ي،  الوجود   �� كقيمة ضرور�ة  املساواة   مبدأ  ع��  ركز  والدستور  لإلعالن  صياغتھ   �� �ي 

الفيلسوف الفر��ىي   الذي ناهض   جون جاك روسوذلك هو أف�ار فالسفة األنوار. ونجد هذا املبدأ خاصة عند 
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عل��ا   ال�ي جبل  الطبيعة  تخالف  البشر، أل��ا  ب�ن  والتفاوت  أحرارا ومتساو�ن،  الالمساواة  الناس بوصفهم خلقوا 

نفس الرأي؛ فالناس يولدون متساوون ويعملون ع��  ولسبينوزا  و�انت هذه �� صف��م الثابتة �� حالة الطبيعة،  

الفيلسوف   معهما  و�تفق  للمجتمع،  �أساس  املساواة   �� ا�حق  ع��  الناس هو�ز  ا�حفاظ  جعلت  الطبيعة  أن   ��

األخ��ة   متساو�ن، هذه  ألن  امللكية،  بظهور  التفاوت  ظهور  روسو  و�ر�ط  وا�جسدية.  الذهنية  قدرا��م   �� وذلك 

خاصية مدنية ظهرت مع ظهور ا�جتمع، ال عالقة لها بحالة الطبيعة ال�ي عاش ف��ا اال�سان، و�ش�ل موازي لظهور  

رى، هذا االستعباد يخسر العبد إرادتھ  هذه امللكية ظهرت العبودية، من خالل سيطرة فئة من البشر ع�� فئة أخ

بما ف��ا إرادة التخلص من األغالل والقيود ال�ي فرضت عليھ، مما ال �سمح ب��وض نظام سيا�ىي تؤسسھ ا�حقوق 

"و�مجرد أن تصبح املساواة �عتقد أنھ    روسووا�حر�ات بل سي�ون نظاما استبداديا وطاغيا،  لهذا فالفيلسوف  

ا�ح أساس   �� األ�خاص  بصورة  ب�ن  نزاع  محل  ا�خاصة  امللكية  تفاوت  مشروعية  تصبح  ح�ى  السيا��ي،  ق 

كب��ة. وال �عتقد روسو أن املساواة ا�حقيقية لل��وة يمكن أن تتحقق دون ثورة مستمرة وتحطيم مزايا ا�حياة 

مز 23السياسية." و�لغاء  السياسية  األنظمة  ع��  الثورة  من  البد  ا�حقيقية  املساواة  أ��التحصيل  ال�ي بمع�ى  اياها 

ير�ط ظهور التفاوت بظهور   مونتسكيوتكرس التفاوت والالمساواة، �� هذا الصدد نجد أن الفيلسوف الفر��ىي  

حسبھ   وجب  لهذا  املد�ي  ا�جتمع   �� فئة  حساب  ع��  فئة  غ�ى  و�التا��  عن امللكية  والفقر  ال��وة  طر��  تجنب   "

، وتحتاج فضال عن  وضع حد أد�ى، وحد أق��ى �حيازة امللكية. إن الفض طر�ق
ّ
يلة تحتاج إ�� تقارب �� املساواة

ال��ف التوف�� واالقتصاد، و�منع  ال��وة، يكفل  إ�� مستوى عام منخفض �سبيا من  نفهم من خالل   24"،  ذلك 

هذا املقتطف أن املساواة من منظور مونتسكيو  ال تتحقق �ش�ل تام و�امل، بل ت�ون �سبية وذلك بتحديد ا�حد 

ى لتملك وحيازة هذه امللكية، بمع�ى أن ا�جميع لھ ا�حق �� ملكية خاصة، لكن هذه امللكية تتفاوت األد�ى واألق�ى

 من �خص آلخر، مع ضرورة أن ي�ون هذا التفاوت منخفض ومتقارب. 

    �� ساهمت  ال�ي  األسباب  أهم  من  �انت  ال��يطانية  املستعمرات   �� االجتماعية  املساواة  ا�عدام  أن  القول؛  نافل 

ا فالسفة قيام  ��ا  نادى  ال�ي  التنو�ر�ة  باملبادئ  والدستور  االستقالل  إعالن  واضعوا  ان��ر  فقد  األمر�كية،  لثورة 

عصر األنوار ملا مألتھ من نواقص حقوقية لدى الشعب األمر��ي، وأضافت ملسة ا�حر�ات وا�حقوق ع�� الوثائق 

وال الفيدرالية  واألوراق  االستقالل  إعالن  لألمر�كي�ن؛  دي  املقدسة  أليكسيس  بنظرة  ونختم  بتعديالتھ،  دستور 

اقع يوجد ميل مشروع نحو املساواة توكفيل حول املساواة الذي يقول �� مؤلفھ الديمقراطية �� أمر��ا " و�� الو

ا�حقة وجدير ��ا، يدفع الناس جميعا نحو أن يكونوا أقو�اء مكرم�ن. وهذا امليل ين�ع إ�� ال��وض بالوضيع إ��  

العظيم. أن    مستوى  إ��  بالضعيف  يدفع  املساواة،  نحو  سقيما  منحرفا  ميال  كذلك  البشر  نفوس   �� ولكن 

ا�حر�ة،   �� التفاوت  ع��  العبودية   �� املساواة  يوثرون  الناس  وجعل  هو،  مستواه  إ��  بالقوى  ين�ل  أن  يحاول 

أمره بطبيعة  ا�حر�ة  تحتقر  االجتماعية  أحوالها   �� الديمقراطية  األمم  أن  ذلك  مع�ى  ع��  وليس  األمر  بل  ا، 
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العكس من ذلك ف��ا ميل طبي�� إل��ا، ولكن ا�حر�ة ليست هدفها الدائم الذي تتجھ إليھ رغائ��ا، أما املساواة 

 25فمعبودها ا�خالد". 

 ــــ مبدأ فصل السلطات3.2

وأصبحت تمثل النموذج األمثل لهذا   تبنت الواليات املتحدة األمر�كية النظام الرئا�ىي، وال�ي �انت منشأه األول،     

السلطة   ب�ن  تام  �ش�ل  فصلت  أ��ا  حيث  السلطات،  ب�ن  التام  الفصل  مبدأ  ع��  باألساس  يقوم  الذي  النظام، 

ا�حكمة  وت�لفت  الرئيس،  ��ا  ال�ي اختص  التنفيذية  والسلطة  ال�و�غرس،  ال�ي جعل��ا من اختصاص  التشريعية 

با أد�ى  ومحاكم  الدستور�ة   �ل  العليا  وع��  السلطات،  هذه  ب�ن  املساواة  تحقيق  ضرورة  مع  القضائية،  لسلطة 

ال   األخ��  هذا  أن  كما  ال�و�غرس،  يحل  أن  مثال  للرئيس  يمكن  فال  األخرى،  السلطات  مهام   �� تتدخل  أال  سلطة 

الدولة رئاسة  الرئيس  �شغل  بحيث  الرئا�ىي  النظام  مم��ات  من  السلطة  وأحادية  الرئيس،  قرارات   ��  يتدخل 

وا�ح�ومة �� ذات الوقت، مما جعل نظام ا�حكم �� الواليات املتحدة ناجحا �ش�ل كب��، جعل دوال كث��ة تتخده  

 جون لوك ومونتسكيو مرجعا لها، هذا النجاح لعبت فيھ نظر�ات فالسفة األنوار الدور املركزي، حيث �ان ألف�ار  

نت �عت�� األصول األو�� ملبدأ فصل السلطات ، وكذا ال�ي �ا  جون لوكتأث��ا كب��ا ع�� واض�� الدستور، فنظر�ة  

حالة   عن  تخل��م  عند  البشر  أن   �� تت�خص  األمر�كية،  املتحدة  الواليات   �� السياسية  للفلسفة  األسا�ىي  املرجع 

�� حالة ا�جتمع هدفهم هو حماية حقوقهم وحر���م، وتنظيم حيا��م وال يتس�ى ذلك إال عن   الطبيعة ودخولهم 

يحكمهم، و��ون ذلك بت�و�ن ح�ومة تتألف من سلطة �شريعية وأخرى تنفيذية، ففي نظره استمرار    طر�ق قانون 

ويعت��ها   التشريعية  بالسلطة  أك��  اهتماما  يو��  أنھ  واملالحظ  ا�ح�ومة،  بتأسيس  مقرون  سيا�ىي  مجتمع  أي 

أل��ا من    26ة التشريعية" "ال يمكن أن يكون هناك سوى سلطة عليا واحدة، و�� السلطالسلطة العليا املقدسة  

يضع القوان�ن  �حماية األفراد، وأل��ا سلطة انبثقت من إرادة الشعب �ش�ل مباشر، أوجدها من أجل التعب�� عن  

عند   التشريعية  السلطة  عن  �علو  ال�ي  الوحيدة  فالسلطة  لهذا  وحقوقھ،  حر�اتھ  وضمان  غاياتھ  وتحقيق  إرادتھ 

ال فالسلطة  ومنھ  الشعب،  سلطة   �� ال�ي لوك  الطبيعة  لسنة  خاضعة  دائما  تبقى  مطلقة؛ ف�ي  ليست  تشريعية 

أنھ  إال  التشريعية  للسلطة  عالية  م�انة  إعطاءه  ورغم  ا�جتمع،  م�ونات  من  م�ون  �ل  بقاء  حماية  عل��ا  تفرض 

ال يحق للسلطة العليا إهالك أبناء ا�جتمع أو استعبادهم أو إفقارهم عمدا،  يحذر من الشطط �� استعمالها "

أفراد  من  فرد  أى  أمالك  من  شيئا  �غتصب  أن  العليا  للسلطة  يحق  الطبيعية...ال  السنة  مع  يتنا��  ذلك  ألن 

التشريعية    27ا�جتمع"،  السلطة  �س��ا  ال�ي  القوان�ن  وتنفيذ  بتفعيل  التنفيذية  السلطة  خ�� وتقوم  "يتطلب 

تنبثق عن العقد  جون لوكسلطة عند هذه ال28اللمجتمع أن ت��ك عدة أمور الج��اد صاحب السلطة التنفيذية"
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التنفيذية  السلطة  ب�ن  لوك  و�جمع  العقد،   �� طرفا  �عت��ه  ال  بحيث  التنفيذية  الهيئة  رئيس  ويستث�ى  االجتما��، 

والقضائية، و�ضيف لوك سلطة أخرى وال�ي بدورها ال يفصلها عن السلطة التنفيذية، و�� السلطة االتحادية أو  

لعالقات ا�خارجية بما �� ذلك مواجهة العدوان ا�خار�� وعقد املعاهدات وت�و�ن األحالف، الفيدرالية ال�ي ��تم با

األهم �� هذا املبدأ حسب الفيسلوف هو الفصل ب�ن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية �ش�ل تام، ل�حد من  

لكيتھ، فإن لم يحقق ا�حاكم  أي استغالل للسلطة �ش�ل يخسر فيھ أي فرد من أفراد ا�جتمع حياتھ أو حر�تھ أو م

ال�ي تنحل ف��ا ا�ح�ومة  ال�حظة  تتمرد عليھ و�غ��ه، و��  التعاقد معھ، يحق لألمة أن   تم  الذي من أجلھ  الهدف 

تصبح السلطت�ن التنفيذية والتشريعية بيد صاح��ما االول وهو الشعب، إ�� أن يتم �سليمها ملن يختاره. ونجد أن 

ة الفصل ب�ن السلطات، و�جعل الشعب صاحب السيادة ممثال من طرف السلطة أيضا من دعا  روسو  الفيلسوف

بدور  الشعب  و�قوم  القوان�ن،  بتنفيذ  التنفيذية  السلطة  تختص  ح�ن   �� القوان�ن،  �سن  �لفها  ال�ي  التشريعية 

أن والظاهر  أعمالها،  ع��  واملشرف  جعله  روسو  املراقب  أنھ  إال  والقضائية  التنفيذية  السلطة  ب�ن  ما  فصل 

لقد رأينا أن السلطة التشريعية ملك للشعب وال يمكن لھ إال أن  ينت�ي  خاضعتان للسلطة التشريعية، يقول " 

إل��ا... أن السلطة التنفيذية ال يمكن أن تنت�ي إ�� العامة كمشرع أو سيادي ألن هذه السلطة تتكون فقط من  

 29األفعال". 

الدقيق        �ش�لها  السلطات  فصل  نظر�ة  للفيلسوف  تنت�ي  ا�حا��  للواقع  كتابھمونتيسكيو   واألقرب  روح   �� 

سيطرة   القوان�ن وعدم  ا�حاكم  سلطة  تقييد  أجل  من  السلطات  فصل  ملبدأ  األسا�ىي  املرجع  هو  املؤلف  هذا 

"عندما تتحد السلطة التشريعية �� نفس ال�خص �خص واحد ع�� السلطة مما يؤدي إ�� طغيانھ واستبداده  

الهيئة   نفس   �� نفس أو  أو  امللك  نفس  يقوم  أن  نخ��ى  ألننا  ا�حر�ة،  �غيب  التنفيذية  السلطة  مع  القضائية 

استبدادي" �ش�ل  لتنفيذها  استبدادية  قوان�ن  بوضع  الشيوخ  حسب   30مجلس  السلطات  فتقسيم  لهذا 

 يضمن حسن استعمالها و�سي��ها، و�حقق ا�حر�ة،ألن مع اندماجها تضيع وتنعدم ا�حر�ة، وقد فصل  مونتسكيو

مجلس  من  امل�ونة  التشريعية  السلطة  إ��  فأو�ل  تام،  �ش�ل  الثالث  السلط  التنو�ري  الفر��ىي  الفيلسوف  هذا 

انتخبھ الشعب، وآخر تم �عيينھ، مهمة سن القوان�ن و�عديلها وح�ى إلغا��ا إن �انت ستخل ��دف وجودها، وتضم  

هؤالء اختيار  يتم  أن  و�ق��ح  الشعب  عن  ممثل�ن  التشريعية  الحتياجا��ا   الهيئة  ملعرف��م  مد��م  من  املمثل�ن 

تطبيقها،  ع��  والسهر  القوان�ن  وضع  غ��  أخرى  مسؤولية  أي  تحمل   �� ا�حق  السلطة  لهذه  وخاصائصها،وليس 

و�النسبة للسلطة التنفيذية فقد اختصها بتنفيذ القوان�ن، وارتأى أن ت�ون هذه السلطة بيد �خص واحد وهو  

ت�ون بيد هيئة أو مجموع أ�خاص من الهيئة التشريعية، و�التا�� تندمج السلطت�ن  امللك، ويعارض �ش�ل تام أن  

قرارات  و�لغاء  مراجعة  التنفيذية  السلطة  إعطاء  يق��ح  كما  ا�حر�ة،  وا�عدام  االستبداد  و  التعسف  يكرس  مما 

�� كيفية تنفيذ القوان�نالسلطة التشريعية، وأال   ال�ي صاغ��ا.   "تخول الهيئة التشريعية سوى حق التدقيق 

السلطة   قرارات  ع��  العاهل  محاكمة  لها  يحق  ال  سلبية،  بنتيجة  التدقيق  هذا  من  خرجت  ولو  ح�ى  لكن 

 
29- Jean Jacques Rousseau ¨Du Contrat Social¨ référence précédente, P : 70.  
30 -charles de Secondat de montesquie, ¨de l’esprit des lois¨ référence précédente, p :112. 
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 31التنفيذية ... فإذا ما تحولت هذه الهيئة إ�� حاكم �سائل العاهل عن تصرفاتھ، �ان مص�� ا�حر�ة الهالك"،

ن السلطت�ن معا وذلك ضمانا منھ ألمن وأمان و�خالف جون لوك وروسو، فمونتسكيو فصل السلطة القضائية ع

املواطن، هذه السلطة تمارس من ممثل�ن عن الشعب  و�تم �عيي��م وفقا ملا ينص عليھ القانون، وأكد ع�� عدم  

تو�� قضاة دائم�ن هذه السلطة، بل يجب تبديلهم من ف��ة ألخرى من أجل تفادي احت�ارها من طرف أ�خاص أو 

أنھ  من حق ا�جرم اختيار قضاتھ الذين وجب أن ي�ونوا من نفس مستواه االجتما��. هذه فئات معينة، كما يرى  

القوان�ن   سن   �� مهم��ا  وأن  مقدسة  عليا  سلطة  التشريعية  السلطة  أن  ع��  تتفق  جميعها  الثالث  النظر�ات 

قس �ل  وخص  العشرة  بأقسامها  األو��  مادتھ   �� األمر��ي  الدستور  وفصلها  تنفيذها،  وتفس�� ومراقبة  �شرح  م 

اختلف التنفيذية  السلطة  يخص  فيما  لكن  السلطة،  هذه  م�ونات  �ل  عمل  لوك عن    مونتسكيو  كيفية  جون 

�� وروسو بھ  واملعمول  بي��ما،  االثن�ن  دمج  ح�ن   �� التنفيذية،  السلطة  عن  القضائية  السلطة  فصل  فاألول   ،

، وقد خصص الدستور األمر��ي مادتھ الثانية كيومونتس الدستور األمر��ي هو الفصل بي��ما مثلما جاء �� نظر�ة  

هو   البالد  رئيس  أن  حيث  السلطة  بأحادية  وتتم��  التنفيذية  السلطة  عمل  وطر�قة  مهام  لتبيان  األر�ع  بأقسامها 

نفسھ رئيس ا�ح�ومة، وفيما يتعلق بالسلطة القضائية نجده �ش�ل مفصل �� املادة الثالثة بأقسامها الثالث وال�ي 

 مونتسكيو م�ونات ا�حكمة العليا وصالحيا��ا ومهامها، و��ذا ي�ون الدستور األمر��ي قد أخرج نظر�ة    تحدد ف��ا

 �� الفصل ب�ن السلطات إ�� ح�� التطبيق.

القول؛           السياسية ع��    خالصة  بنت مؤسسا��ا  تأسيسها  منذ  األمر�كية  اللي��الية  الديمقراطية  ا�ح�ومة  أن 

األنوار   فالسفة  بأف�ار  القتناعها  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  الثالث:  السلطات  ب�ن  التام  الفصل  مبدأ 

و  حقوق  وتح�ي  تحافظ  وسمات  مم��ات  من  األخ��ة  هذه   �� وملا  النظر�ة،  هذه  ضد مؤس�ىي  املواطن�ن  حر�ات 

االستبداد والطغيان، وقد فصل دستورها �ش�ل دقيق مهام واختصاصات �ل سلطة مع تأكيده ع�� ضرورة عدم 

تداخل هذه سلطات فيما بي��ا، وع�� �ل واحدة م��ا أن تت�لف بما حدد لها من مهام دون تحمل مسؤولية عمل أي 

وجهة نظر مغايرة   فوكو�اما منھ، �� املقابل نجد أن للمفكر    سلطة أخرى، وقد خصص لذلك املواد الثالث األو�� 

�غتصب ا�حاكم والسلطة  ملا أقره الدستور األمر��ي انطالقا من الواقع السيا�ىي األمر��ي؛ و�و�ح ذلك بقولھ "

التشريعية العديد من الوظائف ا�خاصة بالسلطة التنفيذية، مما يجعل عملية ا�حكم برم��ا غ�� متسقة وغ��  

ؤة ... هناك اغتصاب مواز للسلطات التنفيذية من قبل الكو�غرس. فئات املصا�ح ال�ي فقدت قدر��ا ع��  كف

تماما  وقانونية  جديدة  وسائل  وجدت  الز�ائنية،  املاكينات  و�غذية  الرشوة  ع��  مباشرة،  املشرع�ن  إفساد 

عل��م." والسيطرة  املشرع�ن  السلطات  32الستالب  فصل  مبدأ  خرق  تم  أنھ  عليھ بمع�ى  بنيت  الذي  التام 

بل   البعض،  �عضها  مهام   �� تتدخل  السلطات  وأصبحت  األمر�كية،  املتحدة  بالواليات  السياسية  املؤسسات 

وتتدخل عناصر خارجة ع��ا كفئات املصا�ح ونخب مجهولة، �ل ذلك آل إ�� زعزعت ثقة املواطن األمر��ي �ش�ل 

خدمة أجل  من  تأسيسها   �� ساهم  ال�ي  ح�ومتھ   �� بل   عام  مستقلة  �عد  لم  وحر�اتھ،  حقوقھ  وحماية  مصا�حھ 

 
 .69ف، فولغني، فلسفة األنوار، مرجع سابق، ص:   -31
 . 597فرانسيس فوكو�ما، النظام السياسي واالحنطاط السياسي من الثورة الصناعية إىل عوملة الدميقراطية، مرجع سابق، ص:   -32



  الدستوري  النظام في التنویریة األمریكیة الثورة مالمح

 
2022 يولیوز 20   15 الصفحة     

يقول   الضغط  وكما  تقر�با "مونتسكيوأصبحت تحت سيطرة قوى وجماعات  دائما  يبدأ  إن فساد �ل حكومة 

والقول هنا بمجملھ يت�خص �� أن الواقع غالبا ال �سمح بتطبيق النطر�ات �ش�ل �حيح كما    33".بفساد املبادئ

مؤث �سبب  بل  لها،   املراد  نظر  الواقع   �� متمثلة  خارجية  أو  بالنظر�ة،  نواقص  ت�ون  �أن  داخلية  ت�ون  قد  رات 

الوفاء  أحيانا عن  تتخلف  املواطن األمر��ي قد  ��ا  ال�ي صدق  اللي��الية األمر�كية  الديمقراطية  لهذا  تطبيقها فيھ 

اقع أبدا إ��ب�ل ما جاءت بھ " مثال��ا األسا��ي �� ا�حر�ة واملساواة  ال ترتقي الديمقراطيات اللي��الية �� عالم الو

ع��  كما  واألقو�اء  األغنياء  ع��  إطالقا  بالتساوي  القانون  يطبق  وال  ا�حقوق،  تن��ك  ما  فغالبا  �امل.  �ش�ل 

 34الفقراء والضعفاء، وكث��ا ما يرفض املواطنون املشاركة السياسية رغم تمتعهم با�حق والفرصة ملمارس��ا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33-charles de Secondat de montesquie, ¨de l’esprit des lois¨ référence précédente, p :87. 

الكرامة وس�اسات االست�اء،  فو�و�اما  ،  فرانس�س   -34 الط�عة األولى   ،الهو�ة: مطلب  العر��ة والدول�ة،  العالقات  ترجمة: مجاب اإلمام، منتدى 
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 تقييم ونقد  •

سنة        االستقالل  ع��  األمر�كية  املتحدة  الواليات  حصول  خر�طة 1776�عد  ضمن  مستقلة  دولة  واعتبارها   ،

العالم، وضعت أسس نظامها السيا�ىي القائم ع�� املبادئ التنو�ر�ة خاصة: ا�حر�ة، واملساواة، وفصل السلطات، 

�� وثيقة االستقالل والدستور �أول وثيقت�ن الثورة وال�ي �سم��ا البعض بحرب   وال�ي �انت معاملها جلية  أنجب��ما 

مشكال   ديمقراطي  جمهوري  حكم  لنظام  مكتوب  دستور  أول  األمر��ي  الدستور  �عت��  األمر�كية.كما  االستقالل 

�ح�ومة وطنية فدرالية قو�ة، يؤكد ع�� مبدأ فصل السلطات  الثالث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فصال 

الفيديرالية رقم  تاما و�امال، وهذا ما   �� الورقة    ؛)1836ـــــ    James madison   )1751 �جيمس ماد�سون   48جاء 

"قاعدة أن الدوائر: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، يجب أن تكون منفصلة ومتمايزة، ح�ى ال يقول ف��ا  

مة وسيادة الشعب و  فالدستور أقر �سلطة األ   35"،يمارس أي �خص سلطة أك�� من واحدة م��ا �� الوقت نفسھ 

عمل ع�� تثبيت أر�ان ا�حكم الفيدرا��،  وثمن ذلك بإحداث وثيقة ا�حقوق ال�ي حدد ف��ا ماهية حقوق املواطن  

  �� الرا�ع عشراألساسية، كما جاء  "  التعديل  الواليات املتحدة �� قسمھ األول   �� جميع األ�خاص املولودون 

وا�خاضع بجنسي��ا  املتجنس�ن  أو  وال األمر�كية  ف��ا،  يقيمون  ال�ي  الوالية  مواط�ي  من  �عت��ون  لسلطا��ا  �ن 

يجوز ألية والية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات مواط�ي الواليات املتحدة أو حصان��م. كما ال  

حسب يجوز ألية والية أن تحرم أي �خص من ا�حياة أو ا�حر�ة أو املمتل�ات دون مراعاة اإلجراءات القانونية  

�ل ذلك جعل   36األصول، وال تحرم أي �خص خاضع لسلطا��ا من حماية متساو�ة تضف��ا عليھ القوان�ن"

  �� الديمقراطية  ا�حكم  ألنظمة  غنيا  ومرجعا  قبلة  التنو�ر�ة  بمباد��ا  الثورة  أفرزتھ  الذي  األمر��ي  الدستور 

 ا�جتمعات الغر�ية �عد ذلك. 

رغم ما تم��ت بھ الواليات املتحدة األمر�كية �� مجال ا�حقوق وا�حر�ات، إال أنھ تم   وا�جدير بالذكر هنا؛ أنھ           

يرتبط  فيما  خاصة  وا�حر�ات،  ا�حقوق  مجال   �� صور��ا  من  تنتقص  ومآخذ  ع��ا  سلبية  مالحظات  عدة  ��جيل 

ق األمر�كي�ن السود؛  بمبدأ املساواة �� الدستور األمر��ي الذي  يحتوي ع�� منا�� قصور متعددة بالنسبة إ�� حقو 

والظلم  واالضطهاد،  العنصر�ة،  من  الفئة  هذه  �عا�ي  حيث  أمر��ا،   �� العرقية  األقليات  أك��  �ش�لون  الذين 

والالمساواة   العنصر�ة  هذه  االمتيازات،  ألهم  البيض  الس�ان  يحتكر  بحيث  والسيا�ىي،  واالقتصادي  االجتما�� 

ت�ون   حيث  وا�خدمات  املعامالت  أ�سط   �� ال تتج��  ا�جمل  سبيل  وع��  البيض،  للمواطن�ن  األسبقية  دائما 

ا�حصر؛ أنھ �� الواليات املتحدة األمر�كية الديمقراطية هناك تمي�� ح�ى �� ر�وب القطار وا�حافالت، فاألمر�كيون 

ملزمون  وهم  ا�خلفي  الباب  من  إل��ا  و�صعدوا  ل�حافلة  األمامي  بالباب  التذكرة  ثمن  يدفعوا  أن  عل��م  السود 

با�جلوس �� املقاعد ا�خلفية ح�ى و�ن �انت ا�حافلة فارغة، و�ن صادف وصعد أحد األمر�كي�ن البيض ولم يجد 

 
، 2004عمران أبو حجلــة، مراجعــة: أمحــد ظاهر،عــامل الكتــب للطباعــة والنشــروالتوزيع ، الطبعــة األوىل،   هاملتون/ ماديسون،/ جاى، األوراق الفيدرالية، ترمجة: -35

 .362ص: 
 .830ثيودور، لووى / بنيامني، جينسربج، احلكومة األمريكية؛ احلرية والسلطة، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص: -36
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السود  لفظ  إن  بل  العنصري،  والتمي��  الالمساواة  امل�ان، قمة  لھ  يخ��  أن  األسود  األمر��ي  ل�جلوس فع��  م�انا 

ت  األمر  هذا  مقيتا،  وتمي��ا  كر��ة  عنصر�ة  يحوي  نفسھ  منذ  والبيض  البيض  األمر�كي�ن  اعتقاد   �� وتر�خ  جذر 

القدم، و�التا�� رغم انتصار ونجاح السود �� الواليات املتحدة األمر�كية �� القضاء ع�� الالمساواة وامل�� العنصري  

الزالوا أل��م  اعتيادي،  �ش�ل  واقعهم  و��  اليومية  حيا��م   �� ��ا  التمتع  عن  �عيدين  زالوا  ال  أ��م  إال   والعبودية؛ 

ع��  دليل  وخ��  موجودة،  الزالت  أ��ا  إال  والتمي��  العنصر�ة  وث��ة  تراجع  ورغم  والتفاوت،  التمي��  بنفس  �عاملون 

من ماي    25��  الذي قتلھ شرطي أمر��ي أبيض    George floyd  جورج فلو�دذلك ما وقع مؤخرا للمواطن األسود  

الكراهية،    2020 تف�ىي  عن  ينم  وح�ىي  املتحدة  �ش�ل  بالواليات  األبيض  املواطن  لغ��  والعنصر�ة  واالحتقار، 

األمر�كية، و�التا�� يمكن القول بوجود عنصر�ة مخطط لها ضد السود؛ فأع�� معدالت البطالة والفقر وانتشار 

للقسم  وا�ح  ان��اك  وهذا  السود،  من  س�ا��ا  �ل،  يكن  لم  إن  أغلب،  ال�ي  باملناطق  ��جل  والدعارة  ا�خدرات 

"ا فيھ  جاء  الذي  األمر��ي  الدستور  من  الرا�عة  املادة  من  االمتيازات لثا�ي  بجميع  التمتع  حق  والية  �ل  ملواط�ي 

بمع�ى أن �ل منطقة ع�� ال��اب األمر��ي لها ا�حق 37وا�حصانات ال�ي يتمتع ��ا املواطنون �� مختلف الواليات"

��ذ األمر   �� الغر�ب  وا�حصانات،  باالمتيازات  التمتع  تبعات ��  من  والعنصر�ة  الالمساواة  هذه  أن  هو  الصدد؛  ا 

املؤسسون   اآلباء  صاغ  عندما  تكريسها  وتم  بر�طانيا،  عن  استقاللها  قبل  ح�ى  أمر��ا   �� للسود  القديم  التار�خ 

الذي �ان من أهم ما جاء فيھ أن �ل البشر أحرار ومتساوون، لكن   1776دستور الواليات املتحدة األمر�كية سنة  

املؤسسون  قصدهم   هؤالء  فأغلب  البشر،  نطاق   �� يدخلون  فال  نظرهم،   �� السود  أما  البيض  هم  �ان  بالبشر 

العبيد، مثال املؤسس   الذي قاد صياغة إعالن  )  1826ـــــ  Thomas jefferson   )1743جيف��سون   توماسامتل�وا 

، إال أنھ �ان �� ذات الوقت يمتلك االستقالل، رغم محاوالتھ ودعواتھ  ل�حد من الرق والعبودية أثناء ف��ة حكمھ

العبيد. الفكرة املراد إيصالها هنا أنھ رغم ما تنعت بھ الواليات املتحدة األمر�كية من أ��ا بلد الديمقراطية والعدالة 

واملساواة االجتماعية، وهذا أمر واقع، إال أ��ا أيضا بلد امل�� العنصري والظلم واالضطهاد خاصة مواطين��ا الغ�� 

يض، بمع�ى أن واقع الواليات املتحدة األمر�كية يخالف شيئا ما نظر���ا السياسية القائمة ع�� مبادئ تنو�ر�ة  الب

 عظيمة �ا�حر�ة واملساواة، يبدو أن سياسا��ا عاجزة أمام  إش�الية: م�ى تنت�ي مأساة ومعاناة األمر�كي�ن السود؟. 

�� هذا املوضوع  )  Francis Fukuyama)1952فرا�سيس فوكو�اما  املفكر  اليابا�ي األمر��ي    مفاد القول قول       

ا�حرب " سبقت  ال�ي  العقود   �� حرجة  مرحلة  إ��  االجتما��  اقع  والو التأسيسية  املبادئ  تناقضات  وصلت 

األهلية ح�ن بدأ املدافعون ا�جنو�يون عن مؤسس��م ال�جيبة، الرق، تقديم حجج جديدة ع�� األسباب ال�ي 

ال استبعاد  وتحد��م  تجعل  الدينية،  ا�حجج  �عض  استخدام  وسياسيا.  أخالقيا  م��ر�ن  واستعبادهم  سود 

مما يو�ح أن   38غ��هم عن ال��اتبية الطبيعية ب�ن األعراق، ودافع عن الرق ع�� أساس الديمقراطية نفسها"

م��ر  و�شر  األمر�كي�ن،  من  السود  ضد  العنصر�ة  الن�عة  تكريس  أرادوا  دائما  البيض  لهم هذا األمر�كي�ن  ت��ر  ات 

السود،   األمر�كي�ن   ضد  البيض  األمر�كيون  يقودها  ممن�جة   عنصر�ة  هذه  ت�ون  وقد  واالستعباد.  االستغالل 

 
 .822احلكومة األمريكية؛ احلرية والسلطة، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص:  ثيودور، لووى / بنيامني، جينسربج،ـ -37
 . 27: فرانسيس،  فوكو�ما، النظام السياسي واالحنطاط السياسي من الثورة الصناعية إىل عوملة الدميقراطية، مرجع سابق، ص -38
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املواطن األمر��ي األبيض ر�ما �غافل عن هو�تھ ا�جوهر�ة القائمة ع�� مبادئ سياسية تنو�ر�ة �ا�حر�ة، واملساواة، 

ل�ي كفلها لھ الدستور بتعديالتھ مثلھ مثل أي مواطن أمر��ي آخر مهما والعدالة، وا�حق �� البحث عن السعادة، ا

" ف��ا  جاء  ال�ي  الدستور  مقدمة  خالل  من  وا�ح  وهذا  دينھ  أو  عرقھ  أو  لونھ  املتحدة �ان  الواليات  شعب  نحن 

الداخ��، وتو  العدالة، وضمان االستقرار  إقامة  و��  أك�� كماال،  اتحاد  إ�شاء   �� منا  رغبة  ف�� سبل األمر�كية، 

الدفاع املش��ك، و�عز�ز ا�خ�� العام، وتأم�ن �عم ا�حر�ة لنا وألجيالنا القادمة، نرسم ونضع الدستور للواليات 

األمر�كية." وألوا��م "  39املتحدة  وعقائدهم  أعراقهم  باختالف  األمر�كي�ن  �ل  أن  عن  �ع��  لفظ  الشعب"  نحن 

ي  أمر�كيون  مواطنون  أ��م  هو  بي��م  فاملوحد  متساوون ولغ��م  نفسها،  واالمتيازات  وا�حر�ات  ا�حقوق  مل�ون 

�� مجال ا�حقوق  املتحدة األمر�كية  إن�ار ر�ادة الواليات  وأحرار، ع�� صعيد واحد متماثل، ورغم ذلك، ال يمكن 

 وا�حر�ات ع�� صعيد العالم.
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