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 امل�خص: 

الثورة ا�جيدة [ الثورة الفر�سية بمائة عام واحد، تم��ت ب�و��ا سلمية؛ حيث عززت    ب��يطانيا]  1688قامت  قبل 

املل�ي املطلق، وأ��ت عصور االستعباد واالستبداد والظلم، وأحلت محلها   سلطة الشعب وقلصت سلطة ا�حكم 

حر�ة، و�التا�� �عت�� الشعب ال��يطا�ي أول من  بداية عصر ا�حقوق وا�حر�ات، ليعيش اال�سان ال��يطا�ي بكرامة و 

عرف النظام الديمقراطي �� العالم، رغم أنھ لم يكن باملستوى واملع�ى املعاصر، إال أنھ استطاع إرضاء فئة كب��ة  

من ال��يطاني�ن، وقد أدى فالسفة األنوار خاصة الفيلسوف جون لوك دورا محور�ا �� بناء مبادئ الثورة ا�جيدة،  

الوثائق و�رس من  العديد  بر�طانيا  أصدرت  وقد  السياسية،  فلسف��م  خالل  من  السلطة،  ممارسة  أسس  اء 

                                                  . Magna Cartaا�حقوقية لتأط�� نظامها السيا��ي، و�ان أهمها وثيقة امليثاق األعظم ل�حر�ات 

Abstract : 

   The Glorious Revolution (1688) took place in Britain one hundred and one years before the French 

Revolution, which was characterized by being peaceful. As it strengthened the authority of the 

people and reduced the authority of the absolute monarchy, and ended the eras of servitude, 

tyranny and injustice, and replaced them with the beginning of the era of rights and freedoms, so 

that the British person could live with dignity and freedom, and therefore the British people 

considered the first to know the democratic system in the world, although it was not up to the level 

and in the contemporary sense, except he was able to satisfy a large group of the British, and the 

Enlightenment philosophes, especially the philosopher John locke, played a pivotal role in building 

the principles of the glorious revolution, and laying the foundations for the exercise of power, 

through their political philosophy. Britain has issued many legal documents to frame its political 

system, the most important of which was the Great Charter of Freedoms; Magna Carta.   
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 الدراسة 

ا��      �عود جذوره  الذي  املل�ي  بالنظام  بر�طانيا  وارتبطت  العر�قة،  األنظمة  ال��يطا�ي من  السيا��ي  النظام  �عت�� 

��    Harold godpinsonهارولد جودو�نسون  ع�� السلطة �عد قتل امللك    األول  كيوم  عندما استو��  1066سنة  

طانيا بالكث�� من األحداث، م��ا الصراعات ال�ي قامت  هاستينغ، هذا النظام املل�ي �ان سببا أساسيا �� مرور بر�

ب�ن امللك وقادتھ من جهة والنبالء ورجال الكنيسة من جهة أخرى، وال�ي ع�� إثرها تم االع��اف بحقوق وحر�ات  

وعرفت   والكنيسة،  النبالء  حقوق  وتوسيع  امللك  صالحيات  تقليص  تم  كذا  امللكية،  طرف  من  والكنيسة  النبالء 

�� هذه املرحلة نظاما غ�� مستقر، و�انت قدسية امللك الزالت قائمة، والصراع الذي ال ي�اد يتوقف ب�ن  بر�طانيا  

امللكية والنبالء والكنيسة �ل ير�د فرض سلطتھ، ح�ى القرن السا�ع عشر الذي شهد الثورة ا�جيدة، وساهم �� 

  �� وتتمثل  واالجتماعية،  االقتصادية  األسباب  من  الكث��  وفرض اندالعها  النبالء،  ��ا  قام  ال�ي  التسييج  سياسة 

ضر�بة االس��الك وارتفاع األسعار، والسياسية ودينية و�ت�خص أهمها �� استبداد امللكية املطلقة، وطغيان نظر�ة 

ا�حق اإلل�ي للملك، وعدم اح��ام امللك للقوان�ن، وحلھ لل��ملان، و�ان من أهم نتائج الثورة �� أن النظام السيا��ي 

إ�� ملكية مقيدة �سود ف��ا   عرف امللك و�حكم  امللكية من ملكية مطلقة �سود ف��ا  انتقلت معها  تطورات مهمة، 

 امللك وال يحكم

 ا�حور األول: امليثاق األعظم ومبادئ فلسفة األنوار  

م��ا:       السيا��ي  نظامها  وتنظيم  لتأط��  ا�حقوقية  الوثائق  العديد من  بر�طانيا  العظيمأصدرت  )  1215(  امليثاق 

) اهتمت بالكث�� من  1689(  وشرعة ا�حقوق ) و�� وثيقة فتحت مجال التشريع الضر��ي،  1628(  والئحة ا�حقوق 

و�  الضر�بة،  وشرعية   ، التعب��  وحر�ية  االنتخاب،  حر�ة  م��ا  أبرمھ ا�حقوق  �شروط  عقد   �� الوثيقة  هذه  انت 

حكمھ،   ضد  الكنيسة  ورجال  النبالء  واتحاد  بالقوة،  عليھ  فرضت  الذي  امللك،  مع  توارث  ال��ملان  عقد 

السلطة  1801العرش( طرف  من  الوثائق  هذه  ع��  املصادقة  لل��ملان،  امللك  من  السيادة  انتقال  موضوعھ   (

)، و�ال��ك��  1688التغي�� �ش�ل سل�ي وهذا سبب سلمية ثور��ا ا�جيدة(  ا�حاكمة هو بمثابة تصر�ح م��ا لرغب��ا ��
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؛ ف�ي  بمثابة �عاقد أو اتفاق ب�ن امللك ورعاياه  (Magna Carta)ع�� وثيقة امليثاق العظيم ل�حر�ات أو املاغنا �ارتا

امللك والنبالء والكنيسة، هذه   ب�ن  العالقة  أنھ صيغ  من أجل تنظيم  �� أغلب موادها ب��يطانيا،  خاصة  الوثيقة 

�انت حول ضمان ا�حقوق اإلقطاعية للنبالء ورجال الكنيسة، و�ان من مم��ا��ا أ��ا أضافت قوة للقانون، وأج��ت 

امللك ع�� االذعان لھ، وا�حد من سلطتھ املطلقة ال�ي تطال �ل ��يء بما ف��ا حر�ة األفراد وكرام��م وممتل�ا��م، 

دستو  أول  اعتباره  يمكن  السياسة، لهذا  لرجال  أساسيا  مرجعا  اآلن  �حد  الزالت  الذي  التار�خ،   �� مكتوب  ر 

أول دستور مكتوب   (Magna Carta) �عت��"امليثاق العظيم" املعروف باسم ماغنا �ارتاواملؤسسات السياسية "

 1".1512ثم صادق عل��ا امللك جون الكالند عام    1214�� التار�خ ا�حديث. وصدرت مسودة هذه الوثيقة عام  

هذه الوثيقة ت��جم صراعات النبالء والكنيسة مع التاج، فالضرائب الثقيلة ال�ي فرضها امللك جون أثارت غضب  

الوثيقة   هذه  و�التا��  الكنيسة،  واستياء  تحديد  النبالء  أجل  من  بر�طانيا   �� السيا��ي  الصراع  عن  �عب��   ��"

  2لألفراد وا�جماعات". صالحيات الكنسية وا�حكم السيا��ي املطلق وان��اع �عض ا�حقوق 

 ــ مبادئ املاغنا �ارتا:  2.1

ع��      �ارتا  املاجنا  أساًسا   63اشتملت  ��دف  و�انت  اإلقطا��.  بالقانون  باالل��ام  معظمها   �� امللك  �عهد  مادة، 

سلطا��ا دون  �حماية مصا�ح النبالء واملنتم�ن إ�� الطبقة اإلقطاعية. ومنحت �عض املواد الكنيسة حر�ة ممارسة  

  3تدخل من امللك. ولم تكن هناك غ�� مواد قليلة كفلت �عض ا�حقوق للطبقة الوسطى الناشئة �� املدن.

 نادًرا رغم أ��م األك��ية الغالبة من الس�ان.     
ً
 ولم يذكر املواطنون العاديون وغ��هم من املزارع�ن �� الوثيقة إال

ال ع��  املطبقة  الوثيقة  مواد  �عض  عام  وأ�حت   �� اإلقطاعية  من 1215طبقة  مجموعة  ظهور  إ��  أدى  مما  م، 

ا�جماعات املناهضة لهذا الوضع كجماعة "ا�حفارون" ( حركة قامت ضد سلطة الكنيسة ال�اثوليكية  وناضلت 

 
 :أول دستور مكتوب في التار�خ  الحدیث ، مقال منشور �موقع الجز�رة ، انظر الرا�ط ،كارتا ماغنا  - 1

 https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2007/9/25 
 .111، ص:  2010المر�ز الثقافي العر�ي، الط�عة األولى ، األسس الفطر�ة لثقافة حقوق اإلنسان، سبیال  ،محمد  - 2
 https://www.marefa.orgانظر موقع:    - 3
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حالة برو�ستانتية شبھ اش��اكية،    1949من أجل حماية ا�حر�ة واملساواة وا�حد من الفقر) الذين ش�لوا منذ عام  

وا أ��م يمثلون االستمرار ا�حقيقي للمساوتي�ن، وطمحوا �� العودة ا�� ما �ان هؤالء املساواتيون بينادون بھ، ودع 

أي الرجوع �حالة مشاعية بدائية ساذجة، وارتبط جماع�ي ا�حفارون واملساواتي�ن برفض إغالق النبالء املمتل�ات 

فالح�ن �� حيازة األرض، وذلك �� انتفاضات فالحية وقعت ��  العامة ع�� التسييج، و�ناء ا�جدران، واملطالبة بحق ال

عام تقر�با من حر�ات تجديد املعمودية ( تجديد    100، �� سياق ا�حرب األهلية اإلنجل��ية األو��، و�عد  1607عام  

مص�ح وقس مسي��  ()1525ـــ1489(Tomas Muntzer وحركة توماس مونتسراملعمودية من �عاليم املسيحية)   

 4أملا�ي) الفالحية الثور�ة �� املانيا. و�� ال�ي ر�طت ا�خالص باملساواة و�قامة عدل هللا ع�� األرض 

النبالء  من  مجلس  ل 
ّ
�

ُ
ش ثم  ومن  وعوده،  بتنفيذ  امللك  إلزام  ��ا  صد 

ُ
ق ال�ي  املواد  من  كث�ً�ا  �ارتا  املاجنا  وتضمنت 

ا إلجباره   لضمان جدّية التنفيذ. فإن أخلَّ امللك بما ال��م بھ ولم
ً

يأبھ بإنذارات مجلس النبالء، حشد ا�جلس جيش

 و�� هذ الصدد �ش�� لبعض مضام�ن وثيقة امليثاق األعظم: ع�� االنصياع ألح�ام الوثيقة.

إيرل و�ارون... وجميع  ألقاب  أديرتھ، وحملة  إ�� كبار أساقفتھ، ورؤساء  �عا��....  �عناية هللا  إنجل��ا  من جون ملك 

  .ء. تحيةرعاياه األوفيا

  اعلموا أننا ��ذا العهد ا�حاضر نؤكد عنا وعن ورثتنا إ�� أبد الدهر:

 "أن ست�ون كنيسة إنجل��ا حرة ال �عتدى ع�� ��يء من حقوقها وحر�ا��ا."  -1

 أننا نمنح جميع األحرار �� مملكتنا، عنا وعن ورثتنا إ�� أبد الدهر، جميع ا�حر�ات املدونة فيما �عد.  -2

األساقفة،   -14      كبار  باستدعاء  سنأمر   .. ا�خدمات  و�دل  املعونات  بتقدير  ا�ختص  العام  ا�جلس  يجتمع  ل�ي 

 رؤساء األديرة، وحملة ألقاب إيرل، وكبار البارونات �� البالد ... وغ��هم ممن هم تحت ر�استنا. 

 
 ) املركــــز العــــريب لألحبــــاث ودراســــة2015(،1ط الجــــزء الثــــاني/ المجلـــد الثــــاني،  ،�شــــارة، الــــدین والعلمان�ـــة فــــي ســــ�اق تــــار�خي ،عزمــــي - 4

 .92  :ص  والسياسات،
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األ   -15 مستأجر�ھ  من  معونة  يأخذ  أن  �ان  من  ل�ائن  املستقبل   �� نج��  ذلك لن  �ان  إذا  إال  األرقاء)،  (غ��  حرار 

إال  ا�حالة  هذه   �� املعونة  ت�ون  ولن  الك��ى؛  ابنتھ  لزواج  واحدة  مرة  أو   ،
ً
فارسا األك��  ابنھ  تنصيب  أو  الفتدائھ، 

 ...معونة معقولة

محدد لن   -17 م�ان   �� ف��ا  ينظر  بل  محكمتنا،  ع��  العادية  الش�اوي    �عرض 

اآلن  -36 �عد  يؤخذ  أو  �عطى  �غ��    لن  األمر  �عطى هذا  أن  يجب  بل  حالھ...  ببحث  �خص  يطلبھ  أمر  نظ��  ��يء 

 مقابل (أي أنھ يجب أال يطول حبس إ�سان من غ�� محاكمة.)

ال يقبض ع�� رجل حر، أو ��جن، أو ين�ع ملكھ، أو يخرج من حماية القانون، أو ينفى، أو يؤذي بأي نوع من   -39 

    .نونية أمام أقرانھ (أي املساو�ن لھ �� املدينة) أو بمقت��ى قانون البالداإليذاء... إال بناءا ع�� محاكمة قا

 ما. -40
ً
 من ا�حقوق إل�سان ما، ولن نحرم م��ا إ�سانا

ً
  لن نبيع العدالة أو حقا

 سامل�ن مؤمن�ن للشراء وال  -41
ً
 أو بحرا

ً
بيع... يتمتع جميع التجار بحق الدخول �� إنجل��ا واإلقامة ف��ا واملرور ��ا برا

 .دون أن تفرض عل��م ضرائب غ�� عادلة

وغ��    -60 الدين  رجال  م��م  سواء  �لهم،  مملكتنا  أهل  يراع��ا  أن  يجب  الذكر...  السالفة  وا�حر�ات  العادات  ل�ل 

  .رجال الدين، �ل فيما يخصھ، نحو أتباعهم

ع  ا�خامس  اليوم   �� ر�منيد  باسم  املعروف  املرج   �� الشهود،  بحضور  بيدنا  السنة وقعناه  من  يونيھ  شهر  من  شر 

 5السا�عة عشرة من حكمنا. 

يظهر من خالل هذه البنود؛ أن الوثيقة لم �ع�ى بحقوق وحر�ات جميع املواطن�ن إال �� بنود قليلة �البند الثا�ي      

العب األج��(وليس  ب�ن  العالقة  تنظم  أ��ا  كما  بر�طانيا،  أحرار  ل�ل  وا�حر�ات  ا�حقوق  جميع  يقر بضمان  د) الذي 

 
 https://www.marefa.orgانظر موقع:   - 5
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ــ   36ورب العمل �� البند الرا�ع عشر، وتضمن ا�حق �� العدالة وعدم �جن أي �خص قبل محاكمتھ �� البندين  

الواحد 39 البند  و��  ال��يطاني�ن،  املواطن�ن  �جميع  اال�سان  حقوق  بكفالة  الوثيقة  تتعهد  األر�ع�ن  البند  و��   ،

ة واملرور ��ا برا و�حرا، وتضمن سالم��م وأم��م، وأخ��ا البند  واألر�ع�ن تقر بحق التجار الغ�� ال��يطاني�ن �� اإلقام

يضمن حق املساواة ب�ن ا�جميع فيما يخص اح��ام هذا امليثاق، و�انت ا�حصة األك�� من ا�حقوق وا�حر�ات   60

 من نصيب النبالء والكنيسة لهذا اعت��ت الوثيقة فوزا وانتصارا لإلقطاع وتكريسا للطبقية. 

االضطرابات،         من  الكث��  ا��  واالجتماعية  السياسية  باألحداث  الدفع   �� األعظم  امليثاق  وثيقة  ساهمت  لقد 

ساهمت �� األخرى �� الوصول إ�� نظام ديمقراطي �سود فيھ قيم ا�حر�ة واملساواة والعدالة، �� هذا الصدد �ش�� 

من مبادئ فلسفة األنوار حيث أصروا ع�� حر�ة املعتقد ��    إ�� أول مطلب تقدم بھ املساواتيون اإلنجل�� الذي ي��ل

. جاء ذلك ضمن مطالب مثل حر�ة املعتقد، و�صالح 1649و   1648و  1647�� أعوام  "اتفاق الشعب"  بيان ميثاق  

   6ال��ملان، وصياغة دستور مكتوب، وتوسيع حق االق��اع، كما دعا البيان إ�� إجراء انتخابات دور�ة لل��ملان.

املبادئ          امليثاق األعظم مباد��ا �� نفسها  وثيقة  ال�ي صاغت عل��ا  ا�حقوقية  املطالب  أن  الوا�ح  و�التا�� من 

ال�ي ب�ى عل��ا عصر األنوار فلسفتھ السياسية وا�حقوقية، رغم أن هذه الوثيقة لم تكفل حقوق جميع ال��يطاني�ن 

والعبي  والنساء، واألطفال  العادي،  املواطن  ف��م  والتجار، بما  الدين،  النبالء، ورجال  بالرعايا هم  املقصود  د، ألن 

ومن ال ينت�ي لفئة من هذه الفئات فهو غ�� مع�ي با�حقوق وا�حر�ات ال�ي جاءت �� الوثيقة، ورغم هذه العنصر�ة 

ال وا�حر�ات  ل�حقوق  األسا��ي  الرائد  �انت  أ��ا  إال  العصر،  ذالك   �� كذلك  �عت��  ال  �انت  وال�ي  �انت والتمي��  �ي 

الوثائق  مرجعيات  وأهم  أقدم  ب�ن  من  تضل  لهذا  املطلق.  وحكمھ  ا�حاكم  سلطو�ة  �سبب  ومضطهدة  مسلو�ة 

مبادئ  ع��  قامت  ال�ي  السلمية،  ا�جيدة  الثورة  قيام   �� الرئي��ي  املؤثر  أ��ا  كما  اال�سا�ي.  التار�خ   �� ا�حقوقية 

أمثال انجل��  فالسفة  طرف  من  املطورة  �ارتا  (توم  املاغنا  هو�ز  لوك1679ـــ  1588اس  جون   (John locke 

 
 .93  .ص  ،�شارة، مرجع سابق  ،عزمي  - 6
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وفصل 1704ــ1632( والسيادة،  واملساواة،  �ا�حر�ة،  املبادئ  من  مجموعة  حول  السياسية  نظر�ا��م  خالل  من    (

 السلطات. 

 
  -فصل السلط نموذجا  –ا�حور الثا�ي : ممارسة السلطة عند فالسفة األنور 

 ـــ جون لوك1.2   

يجمع غالبية الفقهاء الدستور�ون ع�� أن مبدأ فصل السلطات يجد أسسھ الفلسفية �� الكتابات ال�ي عرف��ا       

"روح   كتابھ   �� مونتيسكيو  ليأ�ي  املد�ي".  ا�حكم   ��" لوك  جون  كتاب  خصوصا  عشر  الثامن  القرن   �� أورو�ا 

ساعي القانو�ي،  عمقھ  السلطات  فصل  مبدأ  ملفهوم  ليعطي  ألن  القوان�ن"  وا�حر�ة،  السلطة  إش�الية  �حل  ع��ه  ا 

وقد سبق ذكر ذلك �ش�ل مفصل   -القانون برأي مونتيسي�و هو الوحيد القادر ع�� ضبط هذه العالقة الثنائية  

ع�� أساس أن ال ي�ون القانون �عسفيا، وللوصول إ�� هذا العمل الذي �عد الوسيلة األساسية   -�� القسم الثا�ي  

بط واقع ا�جتمع وصون ا�حقوق وا�حر�ات، رأى أن ي�ون هناك تمايز ما �� مراحلھ الثالث،  للسلطة السياسية لض 

اإلقرار، التطبيق، حل ا�خالفات امل��تبة عنھ والفصل ف��ا، مما يفرض وجود ثالث وظائف لدور هذا القانون من  

 7املف��ض أن �عطى لثالث هيئات مختلفة ومستقلة الواحدة عن األخرى.

لوكيعت��  و          تم   جون  أن  �عد  السلطات،  ب�ن  بالفصل  نادوا  الذين  األنوار  عصر   �� األوائل  املنظر�ن  من 

االع��اف للشعب بحقھ �� السلطة. ال�ي �انت حقا �خصيا ل�حاكم �� النظم البدائية، م��كزة �� يد ا�حاكم حيث  

مطلقة  بصورة  اختصاصا��ا  دعا  8يمارس  ا  لوك  جون .  ب�ن  الفصل  وجوب  تلك إ��  بممارسة  تقوم  ال�ي  لهيئات 

الوظائف، فأي نظام من أنظمة ا�حكم ال بد حسب جون لوك أن تقوم فيھ سلطتان: سلطة تضع القوان�ن وسلطة 

 
7- Georges Burdeau ;Francis Hamon ; Michel Troper : droit constitutionnel. L.G.D.J Paris 25 eme edit 1997, 
P : 104. 

 .302, ص 1975بدوي: النظم الس�اس�ة, دار النهضة العر��ة. ط�عة   ،ثروت  -8
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وعقد   والسالم،  ا�حرب،  إعالن  ومهم��ا  االتحادية  السلطة  هناك  السلطت�ن  هات�ن  جانب  و���  تنفيذها،  تتو�� 

 ة التاج: أي مجموع ا�حقوق واالمتيازات امللكية. املعاهدات مع الدول األجنبية، ثم سلط

بدعوتھ إ�� الفصل ب�ن السلطات �ان �س�� حسب األستاذ �لود لو�ل��ك الذي قال عنھ أنھ �ان   جون لوكإن       

"ير�د أن يرى سلطات امللك مقيدة، ولهذه الغاية ينادي بفصل السلط. إذ يؤدي إ�� �عدد ألجهزة الدولة. ثالث  

غ�� أن هذا   9��ها من طرف لوك، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية"،سلط تم تمي

ما يجب أن ندركھ جيدا هو أن  الفصل ال �ع�ي عند لوك فصال بمع�ى القطيعة التامة ب�ن السلطات بل كما يقول "

يتطلب أن تكون �ل م��ا هذه السلطات ليست دون اتصال فيما بي��ا، بل ع�� العكس من ذلك فإن اال��جام  

اقب السلطت�ن األخر��ن". اقبة من طرفها. �ل سلطة يجب أن تر  10�� ارتباط مع األخر�ات، وأن تكون مر

ومما تجدر اإلشارة إليھ مرة أخرى؛ فإن أطروحة فصل السلط عند جون لوك ال �عت�� السلطات الثالث بنفس       

مرتبة أع�� من السلطة التنفيذية والقضائية،  -كما و�حنا سابقا-القيمة واملرتبة، بل تحتل السلطة التشريعيةـ  

" الصدد:  �� هذا  االستاذ مصطفى قلوش  و�قول  السلطات،  با��  ع��  مهيمنة  القداسة  باعتبارها سلطة  أن هذه 

أ��ا سلطة مستبدة، بل �� مقيدة. ف�ي من جهة  �ع�ي  التشريعية، ال  السلطة  ال�ي يضف��ا لوك ع��  وامل�انة 

 11تخضع للقانون الطبي�� ومن جهة ثانية ال يجوز لها ممارسة سلطا��ا إال وفق إجراءات عامة غ�� �خصية".

 ــــ مونتسكيو 2.2 

أن       من  لوكبالرغم  ينسبون   جون  الفقهاء  جل  أن  إال  السلطات،  ب�ن  الفصل  ضرورة  ع��  تحدث  من  أول  هو 

-montesquieu (1689مونتسيكور�ة والسياسية القائمة إ��  املبدأ كما هو معمول بھ  اليوم �� األنظمة الدستو 

 
9- Claud Leclercq: Institution politique et droit constitutionnel. Edition 1962, p: 132. 
10- Ibidem …… P : 132. 
11- Michel Troper : La séparation des pouvoirs l’histoire constitutionnelle française. Paris. L.G.D. 1930. 
114.   
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لها، ،  (1755 ومتجاوزا  لوك،  جون  ألطروحة  ومحلال  شارحا  القوان�ن،  روح  كتابھ   �� وا�ح  �ش�ل  أبرزه  من  فهو 

شرحا مفصال ملبدأ فصل   مونتيسيكوول�ي ال �ساء استعمال السلطة، قدم    12فأبرزها �ش�ل جديد تام الت�و�ن،

ث يرى أن �� �ل دولة ثالث سلطات مختلفة ��: السلطة التشريعية والسلطة املنفذة للقانون العام السلطات حي 

حالة   �علن  الثانية  والسلطة  القانون  رجال  أو  األم��  ��ا  يقوم  األو��  فالسلطة  املد�ي،  للقانون  املنفذة  والسلطة 

ا� ع��  �عاقب  ف�ي  الثالثة  السلطة  أما  السفراء  وتبعث  والسلم  الدعاوي.ا�حرب   �� وتفصل  حسب   13جرائم  ألنھ 

جهاز إن    وتضيع  ا�حر�ة  ستن��كمونتيسيكو   أو  واحد  �حاكم   التنفيذية  والسلطة  التشريعية  السلطة  منحت 

 �شري�� واحد هذا ال�خص أو ا�جهاز الواحد يمكن أن �شرع قوان�ن ظاملة وطاغية و�قوم بتنفيذها �ش�ل ظالم. 

لم يتم فصل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، ذلك أن السلطة ست�ون لن ي�ون هناك حر�ة أيضا إذا  و

الطا��.    للقا��ي قوة  ي�ون  أن  فيمكن  التنفيذية  السلطة  مع  اجتمعت  و�ذا  املواطن�ن.  وحر�ة  حياة  ع��  تحكمية 

بالء أو وسيضيع �ل ��يء إذا مورست هذه السلطات الثالث من قبل �خص واحد أو جهاز واحد من األمراء أو الن

 14من الشعب ...".

فصل       ملبدأ   األساسية  اللبنات  وضع   �� أرسطو  فلسفة   لعبتھ  الذي  ا�حوري  الدور  إ��  اإلشارة  الواجب  ومن 

السلطات، بحيث �عت�� أول من تحدث عن فصل السلطات  لكن ع�� أساس توزيع توزيعها ع�� نظام الدولة حيث 

اشتغل ��ا فوق �ل ��يء ونظم شؤو��ا.   ثة أجزاء إذا �ان الشارع حكيما"انھ �� �ل دولة ثال يقول �� هذا الصدد  

وم�ى أحسن تنظيم هذه األجزاء الثالثة حسن نظام الدولة �لها بالضرورة، وال تختلف الدول �� حقيقة األمر 

تتد ال�ي  العمومية  ا�جمعية  هو  إنما  الثالثة  األمور  هذه  من  األول  الثالث.  العناصر  هذه  باختالف  �� إال  اول 

 
 .25  :ص  ،1956ط�عة  ،معهد الدراسات العر��ة العالم�ة ،النظم الس�اس�ة في البالد العر��ة  ،صبري  ،السید  -12
 .29  :، ص  نفس المرجع  -13

14- Ibidem, P : 282.  
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ف��ا،  التعي�ن  وطر�قة  واختصاصا��ا  طبيع��ا  تنظيم  يلزم  ال�ي  ا�ح�ام  هيئة  إنما  والثا�ي  العامة،  الشؤون 

 15.والثالث هو الهيئة القضائية"

و�التا�� فطبيعة فصل السلطات الذي يقوم عليھ النظام ال��يطا�ي، أفرز ما �س�ى بالنظام ال��ملا�ي، الذي يقوم      

النظام  مهد  بر�طانيا  و�عت��  السلطات،  ب�ن  ما   �� والتوازن  بالتعاون  أي  السلطات،  ب�ن  ما  املرن  الفصل  ع�� 

كذلك بالنظام الكالسي�ي أو الثنائي، حيث تتوزع السلطة  ال��ملا�ي، حيث ظهر أواخر القرن الثامن عشر، ويعرف  

مسؤول  غ��  ألنھ  نظرا  الدول،  رئيس  يمس  ال  وال��ملان  األخ��ة  هذه  ب�ن  والصراع  وا�ح�ومة،  الدولة  رئيس  ب�ن 

امللك �سود وال و�حكم. وم  الغر�ية، حيث  امللكية  �� األنظمة  املطبقة  القاعدة  إ��  ال��ملان استنادا  أمام  ع  سياسيا 

ذلك فرئيس الدولة، سواء �ان مل�ا أو رئيسا ل�جمهور�ة، يمارس نوعا من التأث�� ع�� س�� الشؤون ا�ح�ومية تبعا 

لسلطتھ ال�خصية أو �خ��تھ السياسية. أمام ا�ح�ومة باعتبارها هيئة جماعية مستقلة عن رئاسة الدولة فتتو��  

 التشريعية و�� تتمتع �سلطة تقر�ر�ة.   تحديد سياسة األمة وتنفيذ القوان�ن الصادرة عن السلطة

 ومن ب�ن مظاهر فصل السلطات القائم ع�� التعاون والتوزان نذكر: 

ا�حل:   - رئيس حق  طرف  من  تحر�كها  يتم  التشريعية،  السلطة  مواجهة   �� التنفيذية  السلطة  تملكها  وسيلة  هو 

 ا�ح�ومة �� مواجهة ما قد تقوم بھ السلطة التشريعية من �حب الثقة. 

ا�حكومة:   - أما  لل��ملان  السياسية  �عد املسؤولية  إال  قانونية  بصفة  عملها  تبدأ  أن  يمك��ا  ال  ا�ح�ومة  أن  و�ع�ي 

��ا من طرف ال��ملان ع�� التصو�ت ع�� ال��نامج ا�ح�ومي، كما أن استمرار ا�ح�ومة �� أداء مهامها، يظل رهينا تنصي

 بدعم ال��ملان وثقتھ ف��ا.

 

 

 
 . 363 :، ص1ط    ،دون ذ�ر سنة النشر ومكان النشر أحمد لطفي السید ، منشورات الجمل، :الس�اسة، ترجمة ،طال�س،  رسطو أ -15
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 تقييم ونقد: 

مهمة       حقوقية  وثائق  أصدرت  العالم،   �� السياسية  النظم  وأعرق  أقدم  من  السيا��ي  ا�جال   �� بر�طانيا  �عت�� 

ساهمت �� بناء املشهد ا�حقو�� العاملي، من خالل اعتماد فلسفة األنوار ع�� أهم املبادئ ال�ي جاءت ف��ا، خاصة 

نظر�ات ��م هذه ا�حقوق وا�حر�ات، و�شرها لتعر�ف  تلك ال�ي أعادت االعتبار ل�حقوق وا�حر�ات، وتطو�رها بخلق

الناس بأهمي��ا �� تحس�ن جودة حيا��م وتحف��هم ع�� املطالبة ��ا والنضال من أجلها، مما ساهم �� قيام الثورات 

ال  الدستور�ة  امللكية  ظهرت  ف��ا  ال��ملا�ي،  للنظام  األمثل  النموذج  �عد  كما  والفر�سية،  واألمر�كية  �ي ال��يطانية 

و�ش�ل   السلطة،   �� امللك  حر�ة  األعظم قيدت  امليثاق  ال�ي    وثيقة   �� أل��ا  الدستور�ة؛  للملكية  األساس  ا�حجر 

وضعت حدا ل�حكم املطلق، وهذا وا�ح من خالل ما حوتھ هذه الوثيقة من �عهدات للملك تجاه رعاياه وقد سبق 

أما   ذلك،  عن  ا�حقوق ا�حديث  شرعة  أ  وثيقة  الذي  األساس  ال�ي ف�انت  وا�حر�ات  ا�حقوق  أك��  عليھ  سست 

 " أوسع  ال��ملان  صالحيات  معها  وأصبحت  ومساواة،  بحر�ة  حياتھ  عيش  اإلنجل��ي  للمواطن  هذا  تضمن  يحدد 

أو  العمل  إيقاف  أو  القوان�ن  بتطبيق  يتعلق  ما  �� �ل  إليھ ضرور�ا  الرجوع  أصبح  إذ  ال��ملان،  النص سلطات 

ا� بحاجيات  أو  جديدة  ضر�بة  كما  بإ�شاء  السلم،  حالة   �� للرعايا   جيش  األساسية  ا�حقوق  تأكيد  تم 

أو حر�ة  ،  ال��يطانية، كحق إصدار العرائض أو حر�ة االنتخاب وال���ح �جلس العموم،ولكن للرجال األغنياء

م��م   ،16الرأي" اإلنجل��  خاصة  األنوار  لفالسفة  �عود  أصلها  الوثيقة  هذه   �� املذ�ورة  وا�حقوق  ا�حر�ات  هذه 

ا�حر�ات ف هذه  و�حماية  ا�حقوق،  �ل   �� متساوون  أحرارا  ولدوا  الناس  أن  عن  كث��ا  تحدث  مثال  لوك  جون 

وا�حقوق؛ اق��ح مبدأ الفصل ب�ن السلطات كحل ناجع لهيمنة السلطة امللكية املطلقة، هذه الوثائق وغ��ها مما 

الدولة، سلطات  تنظم  دستور�ة  ونصوص  قواعد  بمثابة  اعتبارها  تم  باملع�ى   ذكرنا؛  دستورا  �و��ا  عدم  رغم 

مقدسا  قانونا  واعت����ا  العرفية  القواعد  لهذه  بر�طانيا   �� السلطة  امتثلت   ، السياسية  النظم   �� عليھ  املتعارف 

 
 . 14ص: ،النشر والتوزيع، مكتبة �صر كويب مراكش  ،1ط ،األنظمة الدستور�ة المقارنة، أعبوشي  ،الحسین /الوزاني   ،عبد المالك  - 16
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وحاميا ل�حقوق وا�حر�ات، لكن لم �سلم بر�طانيا من انتقادات ا�حقوقي�ن من داخلها وخارجها، وكمثال ع�� ذلك  

ان��اك صارخ، فقد �جلت عل��ا عدة اعتداءات ع�� أي مواطن �ع�� ما �شهد حر�ة التعب��   باململكة املتحدة من 

عن رأي ضد السلطة، فبعد موافقة ا�ح�ومة باملشاركة �� حرب العراق، ارتفعت أصوات كث��ة ضد هذا القرار، 

" اعتقالهم  وتم  حر���م  عنھ  املع��ين  أو  قائليھ  �لف  الرأي  جون  وهذا  الشرطة  أوفقت  ضد  فقد  الناشط  �ات 

العمر   من  والبالغ  و�وش"،  80ا�حرب  بل��  ضد  شعارات  يحمل  قميصا  لبسھ  �جرد  تضل   17سنة  ذلك   ومع 

بر�طانيا من أهم الدول ال�ي قادت العالم، و�اعتبارها من األنظمة السياسية العر�قة والتقليدية املبتكرة للنظام 

ة األساسية �� العالم. واألد�� من ذلك؛ أ��ا دولة حصنت الدستوري، ف�ي تبقى من املرجعيات واملصادر ا�حقوقي

و�انت  ��ا  الثورات  آخر  ا�جيدة  الثورة  �انت  حيث  األورو�ية،  الدول   �� وقعت  ال�ي  الشعبية  الثورات  من  نفسها 

سلمية، رغم أنھ �انت هناك دعوات للثورة من القوى املتطرفة ال�ي لم تنجح �� ذلك،  مما ينم ع�� و�� ونضوج 

امل�انة املقدسة لدى  مج التقاليد واألعراف ذات  ال�ي تنظمها  الدستور�ة،  املد�ي، وقوة وتماسك مؤسسا��ا  تمعها 

  جميع م�ونات بر�طانيا من مؤسسات وشعب.

 

 

 

 

 

 

 
 ضحا�ا حر�ة التعبیر في بر�طان�ا، مقال منشور �موقع الجز�رة أنظر الرا�ط:  - 17
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