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مبدأ الفصل بين السلطات "قراءة في الفقه اإلسالمي والدستور األردني
إسماعيل محمد

البريشي*

ملخـص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز فكرة الفصل بين السلطات باعتباره مبدأ دستورياً ساد الفقه السياسي القانوني من الناحية النظرية
على األقل ،حيث يلعب مبدأ الفصل بين السلطات دو اًر مهماً في اإلدارة السياسية للدولة ،ومنع تغول أي من السلطات الثالث
على سائر تلك السلطات ،وقد حاولت هذه الدراسة تسليط األضواء الكاشفة على هذا المبدأ عبر تقديم دراسة وافية عنه من
حيث مفهومه ،وأهميته ،وتتبع وجوده في الفقه السياسي اإلسالمي وفي الدستور اإلسالمي األردني ،حيث قام الباحث
باستعراض لهذا المبدأ من النواحي التاريخية والقانونية والشرعية ،مبر اًز الخالف الفقهي بين العلماء المعاصرين في مدى اعتبار
هذا المبدأ وحجيته في الفقه اإلسالمي ،ومدى تطبيق الدولة اإلسالمية له عبر الحقب التاريخية المتعاقبة لهذه الدولة ،كما
قدمت الدراسة استعراضاً لهذا المبدأ ونشأته مشيرة إلى المواد التي ترتبط به في الدستور األردني ،متعرضة للجوانب التطبيقية
لهذا المبدأ من الناحية الدستورية لدى الحكومات األردنية المتعاقبة ،وصولً إلى الخاتمة ،حيث سطر الباحث فيها أهم النتائج
والتوصيات التي خلصت إليها دراسته ،مرجحاً وجود هذا المبدأ في الفقه اإلسالمي ووجوده في الدستور األردني رغم أن تطبيقه
كان متفاوتاً.
الكلمات الدالة :مبدأ الفصل ،الفقه اإلسالمي ،الدستور األردني.

المقدمـــــة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خاتم األنبياء
والمرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على
نهجه إلى يوم الدين وبعد:
فإن سياسة الناس وتدبير شؤونهم على ما يقتضيه الشرع
المطهر هو من أوجب الواجبات الكفائية التي ينهض بها أولو
األمر من الحكام واألمراء ،إقامة للعدل ،وتحقيقاً لمقاصد الشرع
المطهر في الحكم بين الناس ،ورعاية مصالحهم ،وحماية
حقوقهم بما يعود على األمة وعلى الدولة بالخير العميم في
الدنيا واآلخرة ،ويؤدي إلى القوة والمنعة لدى الدولة التي تحكم
بالعدل ،وتقيم شرع اهلل سبحانه وتعالى ،وتحكم أمره ونهيه في
مصالح الناس وحقوقهم.
والشريعة اإلسالمية في منظومتها التشريعية أولت نظام
الحكم عناية بالغة من خالل بيان حقوق الحاكم والمحكومين،
وواجباتهم ،وأطرت العالقة بينهم بما يحفظ على الدولة قوتها
ومنعتها ،ويقيم الحق والعدل بين رعاياها.
والشريعة مع هذا وذاك ل تضيق ذرعاً بأي تجربة إنسانية

تثبت جدواها وفاعليتها في الحياة السياسية ،حتى لو لم تنبثق
هذه التجربة عن المنظومة التشريعية اإلسالمية ما دام في هذه
التجربة مصلحة لألمة حكاماً ومحكومين ،وما دامت محققة
لمقاصد التشريع اإلسالمي وأهدافه المرعية والمتوخاة في نظام
الحكم وفي الحياة السياسية للدولة عموماً ،ما لم تكن هذه
التجربة اإلنسانية مصادمة للشريعة ،ومعارضة لنصوصها
وقواعدها وكلياتها ومقاصدها العامة ،ومن باب أولى إذا وجد
في الشريعة اإلسالمية ما يشهد لهذه التجربة اإلنسانية من
قواعد ،أو مقاصد ،أو نصوص جزئية.
ومن أهم المبادئ التي ما فتئت تحتل مساحة واسعة في
األدبيات السياسية والفكرية ،ويدور بشأنها الجدل الفقهي
والقانوني ،إنما يتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات الثالث،
هذا المبدأ الذي ُيعتبر من الركائز األساسية لنظام الحكم في
الدول المعاصرة وفي الديمقراطيات منها على وجه الخصوص؛
نظ اًر لما يوفره هذا المبدأ من استقاللية للسلطات ،ومن عدم
تغول إحدى السلطات على األخرى ،ولما يحققه من ضمانات
تمنع الظلم والستبداد والتعسف والدكتاتورية ،أو تخفف ذلك كله
إلى حد كبير.

* كلية الشريعة ،الجامعة األردنية ،األردن .تاريخ استالم البحث
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مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤلت المحورية
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إسماعيل محمد البريشي

مبدأ الفصل بين السلطات...

التالية:
 .1ما مفهوم الفصل بين السلطات؟
 .2ما مدى اعتباره في الفقه اإلسالمي؟
 .3ما مدى تطبيقه في الدولة اإلسالمية؟
 .4ما مدى اعتباره في الدستور األردني؟
 .5ما مدى تطبيق هذا المبدأ الدستوري في الدولة األردنية؟
منهجية الدراسة:
لقد سلكت الدراسة المنهجين التاليين:
 .1المنهج الوصفي عبر بيان مفهوم الفصل بين السلطات،
والستعراض التاريخي لهذا المبدأ.
 .2المنهج التحليلي عبر تحليل هذا المبدأ ومقارنته بالفقه
اإلسالمي والدستور األردني.
الدراسات السابقة:
ثمة جملة من الدراسات تعرضت لمبدأ الفصل بين
السلطات من الناحية القانونية ،باإلضافة إلى جزيئات يسيرة في
بعض الكتب الفكرية اإلسالمية الحديثة ومنها:
 .1مبارك العتيبي ،فصل السلطات في النظامين الكويتي
واألردني.
 .2عبد الوهاب خالف ،السلطات الثالث في اإلسالم.
 .3فيصل الشطناوي ،النظام الدستوري األردني.
 .4محمد سليم العوا ،في النظام السياسي للدولة اإلسالمية.
 .5محمد سالم مذكور ،معالم الدولة اإلسالمية.
وتختلف دراستي عن هذه الدراسات السابقة من خالل
التوسع في الجانب الفقهي ،حيث إن أغلب الدراسات الفقهية
ودراسات الفقه السياسي اإلسالمي أشارت إلى هذا المبدأ
إشارات عابرة ،وقدمت عنه نبذة مختصرة ،بينما احتل الجانب
الفقهي في دراستي مكاناً متمي اًز حيث تم عرض الخالف ،وأدلة
الفرقاء ومناقشتها ،وصولً إلى ترجيح تبني الفقه اإلسالمي لهذا
المبدأ.
كما أن دراستي استعرضت المواد الدستورية التي تحدثت
عن هذا المبدأ من خالل شرح هذه المواد والتعليق عليها وبيان
مدى األخذ بها من الناحية التطبيقية.
خطة الدراسة:
المبحث األول :مفهوم الفصل بين السلطات.
 المطلب األول :معنى الفصل بين السلطات.
 المطلب الثاني :نبذة مختصرة عن مبدأ الفصل بين
السلطات
المبحث الثاني :الفصل بين السلطات في الفقه اإلسالمي.
 المطلب األول :الفصل بين السلطات بين المؤيدين
والمعارضين.






الفصل.

الفريقين.

المطلب الثاني :أدلة
المطلب الثالث :مناقشة أدلة الفرقاء.
الفرع األول :مناقشة أدلة القائلين بمبدأ الفصل.
الفرع الثاني :مناقشة أدلة القائلين بمنع األخذ بمبدأ

 المطلب الرابع :الترجيح.
المبحث الثالث :الفصل بين السلطات في الدستور األردني.
 المطلب األول :نبذة تاريخية وتعريفية مختصرة عن
الدستور األردني.
 المطلب الثاني :موقف الدستور األردني من الفصل بين
السلطات.
ثم جاءت خاتمة البحث متضمنة للنتائج والتوصيات التي
خلصت إليها الدراسة.واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
المبحث األول :مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات
سيعالج الباحث في هذا المبحث فكرة الفصل بين السلطات
من خالل بيان مفهومه ،وايراد نبذة مختصرة عن هذه الفكرة
وتطورها التاريخي ،وذلك من خالل المطلبين التاليين:
المطلب األول :معنى الفصل بين السلطات
يقصد بالفصل بين السلطات قيام كل سلطة بوظائفها
وممارستها اختصاصاتها ومهامها بشكل مستقل عن سائر
السلطات.
عرفه بعض الباحثين بأنه" المبدأ الذي يقضي بإسناد
وقد َّ
خصائص السيادة التي يختلف بعضها عن بعض إلى أفراد أو
هيئات مختلفة ،ومستقل بعضها عن بعض (.)1
والمراد بخصائص السيادة ،الختصاصات المناطة بكل
سلطة ،حيث عبَّر عنها الباحث باألفراد أو الهيئات ،علماً بأن
خصائص السيادة هذه أو الختصاصات تُسند إلى الحكومة،
بينما تسند السلطة التشريعية إلى البرلمان ،ويختص الجهاز
القضائي بالسلطة القضائية.
بيد أن الفقيه الدستوري الفرنسي مونتيسكيو نزع في كتابه
الشهير "روح القوانين" الذي صدر سنة  .)2(1748نزع إلى أن
هذا الفصل ليس فصالً جامداً ومطلقاً بحيث تعد كل سلطة
كأنها جزيرة منعزلة عن السلطة األخرى ،وانما المراد به الفصل
المرن الذي يوجد نوعاً من التكامل والتعاون والتنسيق بين تلك
السلطات(.)3
ويعد هذا التوجه مصادماً لفكرة الفصل المطلق التي سادت
عقب الثورة الفرنسية  1789المتمثلة في أن هذه السلطات هي
سلطات منفصلة مستقلة ،تمارس كل سلطة من هذه السلطات
الثالث مهامها ووظائفها واختصاصاتها بشكل مستقل ومتمايز
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ومنفصل عن السلطات األخرى ،بحيث ل تتدخل أية سلطة في
اختصاصات ومهام السلطتين األخريين(.)4
ومؤدى هذا المفهوم أن كل سلطة من هذه السلطات الثالث
تمثل جانباً من جوانب سيادة الدولة ،بحيث تعهد كل سلطة إلى
ممثليها القيام بالمهام والوظائف المنضوية في جانب السيادة
الذي تمثله(.)5
غير أن التوجه الذي كتبت له الغلبة في النهاية ،هو توجه
الفصل المرن القائم على التنسيق والتعاون ،وهذا بالذات ما
فطن إليه الفقيه الفرنسي مونتيسكيو حيث قال " :إن هذه
السلطات يجب أن تصل إلى درجة من عدم النشاط ،أو إلى
نوع من الراحة نتيجة حق كل منها في إيقاف األخرى ،ولكن
السير الطبيعي لألمور يحتم أن تعمل هذه السلطات وأن
تتحرك ،ولذا فهي مجبرة على العمل متعاونة مع بعضها
ومنسقة جهودها"(.)6
وتقوم فكرة الفصل المرن أيضاً على أن مبدأ سيادة الدولة،
هو مبدأ واحد ل يتجزأ ،بيد أن هذه السيادة ذات وظائف
تشريعية وتنفيذية وقضائية ،تختص كل سلطة بممارسة وظيفة
من هذه الوظائف الثالث ،بحيث تصبح هذه السلطات في
النهاية وحدة واحدة ذات وظائف متكاملة ومتناغمة ،ل بد أن
يسود فيها التنسيق والتعاون وينتفي التعارض والتصادم بين هذه
السلطات ،وقد سادت هذه الفكرة بحيث أصبحت هي الفكرة
المهيمنة والمعمول بها في أغلب األنظمة السياسية الديمقراطية
الحديثة(.)7
ويقدم أنصار فكرة الفصل المرن مسوغات تؤيد فكرتهم في
تأكيد مبدأ الفصل المرن ،ونفي مبدأ الفصل الجامد المنعزل
ومنها:
أ .إنه ل مفر من التعاون والتنسيق بين هذه السلطات
نتيجة لقيام التداخل بين اختصاص هذه السلطات ومهامها،
األمر الذي يجعل التنسيق والتعاون بدل الستقالل والعزل
أمر حتمياُ يفرضه وجود مثل هذا التداخل(.)8
المطلق اً
ب .إن الغاية األهم لمبدأ الفصل بين السلطات إنما تتمثل
في إقامة مصالح الدولة ،وهذا األمر ل يمكن أن يتحقق في
ظل فصل مطلق جامد كلي ،ألن هذا الفصل سيؤدي إلى
تعطيل مصالح الدولة نظ اًر لعدم وجود التعاون بين تلك
السلطات في ظل مبدأ الفصل المطلق ،هذا التعاون والتنسيق
الذي ل بد منه إلقامة تلك المصالح وادامتها(.)9
المطلب الثاني :نبذة مختصرة عن مبدأ الفصل بين
السلطات
يسود اعتقاد لدى الكثير من الباحثين( .)10مؤداه :أن
صاحب فكرة الفصل بين السلطات هو الفيلسوف والفقيه

الفرنسي مونتيسكيو ،ويرجع ذلك العتقاد في نظري إلى شهرة
كتابه الذي ضمنه هذه الفكرة وذيوع صيته ،أل وهو كتاب "روح
القوانين" الذي صدر عام  .)11( 1748حيث جاء فيه "تعلمنا
التجربة أن كل من يقبض على دفة الحكم يميل إلى إساءة
استعمالها ،ويستمر في ميله هذا إلى أن تفرض عليه تحديدات،
ولمنع إساءة استعمال السلطة يجب أن تدار أمور الحكم
بطريقة تجعل من سلطة معينة عامالً لتحديد سلطة أخرى "...

()12

وفي كالم مونتيسكيو ما يؤكد أن التعسف والستبداد هما
من آثار تركز السلطات في يد شخص واحد أو جهة واحدة
بعينها.
ٍ
بيد أن جذور هذه الفكرة ترجع إلى آماد بعيدة ،حيث تجد
صداها لدى الفالسفة اإلغريق ،كأفالطون وأرسطو ،حيث يرى
أفالطون عدم جواز تركز السلطات في يد شخص واحد أو
هيئة واحدة ،بل يرى توزيعها على ثالث هيئات تمارس كل
هيئة ما ُوكل إليها من سلطات؛ وأن تركزها في يد هيئة واحدة
فالطون إلى نزوع تلك الهيئة إلى الستبداد،
يؤدي "كما يرى أ
ً
()13
األمر الذي يؤدي في النهاية إلى التمرد والثورة عليها .
وما أشار إليه أفالطون يتشابه إلى حد كبير مع ما سبق
ذكره في فكرة الفقيه الدستوري مونتيسكيو.
ومن الفالسفة اإلغريق الذين أدلو بدلوهم في فكرة الفصل
بين السلطات ،الفيلسوف اإلغريقي أرسطو الذي أشار إلى أن
تركز السلطات كلها في يد واحدة كفيل بإشاعة الظلم
والستبداد ،ولهذا فقد قسم وظائف الدولة واختصاصاتها على
ثالث هيئات على النحو التالي:
 .1وظيفة المداولة ،ويعني بها السلطة التشريعية.
 .2وظيفة األمر ،ويعني بها السلطة التنفيذية.
 .3وظيفة العدالة ،ويعني بها السلطة القضائية.
ويظهر أن أرسطو قد أراد بهذا التقسيم تحقيق جملة من
األهداف في آن واحد تتمثل فيما يلي:
 .1تقسيم وظائف الدولة على هذه السلطات الثالث.
 .2التعاون فيما بين هذه السلطات.
 .3عدم تركز هذه الوظائف كلها في يد هيئة واحدة ضماناً
لعدم الستبداد الذي سبق وتخوف منه ونوه إليه أفالطون(.)14
ويرى الباحث أن أرسطو بهذا التقسيم قد مهد السبيل لفكرة
الفصل بين السلطات وان لم يتبناها هو بشكل صريح.
ويعد جون لوك أول الداعيين إلى الفصل بين السلطات في
العصر الحديث ،حيث دعا في كتابه (الحكومة المدنية) الذي
صدر 1688م إلى تقسيم وظائف الدولة إلى ثالث سلطات
على النحو التالي(:)15
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مبدأ الفصل بين السلطات...

 .1السلطة التشريعية التي تعمل على وضع القواعد وسن
القوانين
 .2السلطة التنفيذية التي تعمل على تنفيذ القوانين التي
تسنها السلطة التشريعية ،والمحافظة على األمن الداخلي.
 .3السلطة التحادية أو الفيدرالية حيث تتولى هذه السلطة
أمور السلم والحرب وابرام المعاهدات ونقضها ُوكل ما يتعلق
بالسياسة الخارجية للدولة.
ويبدو هذا التقسيم غريباً من خالل إقحامه السلطة التحادية
في التقسيم والتي يرى جون لوك أنها يجب أن تكون في يد
الملك الذي من حقه أن يتدخل في السلطة التشريعية ،وتكون
أيضاً بيده السلطة القضائية ،وهذا التقسيم الغريب الذي يبدو
فيه لوك منحا اًز إلى الملك هو الذي حدا بالباحثين أل ينسبوا
فكرة الفصل بين السلطات إليه وأن ينسبوها إلى مونتيسكيو
الذي كان أميل إلى الحرية من لوك(.)16
ول تبدو فكرة الفصل بين السلطات بعيدة عن التطبيق في
ابتداء من عهد الخالفة الراشدة ،حيث عين
العصور اإلسالمية
ً
الصديق أبو بكر الفاروق عمر -رضي اهلل عنهما -قاضياً في
المدينة( .)17ولم يكن يتدخل في أقضيته.
والشواهد التاريخية في هذا العصر تنبئنا أن القضاة كانوا
يقضون في وقائع وخصومات يكون أحد الخلفاء طرفاً فيها كما
حصل ذلك مع القاضي شريح ابن هانئ في قضائه بين
اليهودي وعمر -رضي اهلل عنه -حيث أن عمر-رضي اهلل
عنه -اشترى فرساً من يهودي على سوم الشراء ،فركب الفرس
فعطب.)18( ...
ونرى في حادثة أخرى أن شرعياً قد قضى على علي وهو
الخليفة ورئيس الدولة ،فلو كان الخلفاء يتدخلون في األقضية
لما وسع القاضي شريحا أن يقضي لليهودي على علي وهو في
منصب الخالفة ،وهذا تأكيد لكون فكرة الفصل بين السلطات قد
كانت قائمة في ذلك الوقت.
كما كان الخلفاء الراشدون يرسلون العمال "الولة" والقضاة
إلى األمصار ،كما فعل عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه-
حيث أرسل أبا موسى األشعري إلى الكوفة والياً عليها.و عروة
بن عياض -رضي اهلل عنه -قاضياً(.)19
وفي إرسال الخلفاء العمال والولة مع القضاة ما يدل على
وجود فكرة الفصل ألمرين:
أ .عدم اقتصار اإلرسال على الولة والعمال واناطة القضاء
بهم.
ب -أن الخليفة هو الذي كان يعين القاضي مع العامل،
ولم يكن يكل إلى الوالي أن يعين هو القاضي في وليته ،مما
يؤكد استقاللية القضاء وفكرة الفصل بين السلطات ،كما أنه لم

يرد في التاريخ اإلسالمي ما يشير أو يدل على قيام الخليفة أو
الوالي من قبله بالتدخل في أعمال القضاة ،مما يؤكد مرة أخرى
وجود فكرة الفصل بين السلطات في التاريخ اإلسالمي قبل أن
ينادي بها لوك ومونتيسكيو بمئات السنين.
المبحث الثاني :الفصل بين السلطات في الفقه اإلسالمي
ل يطمح الباحث أن يجد في األدبيات الفقهية القديمة
والتقليدية نصوصاً فقهية تتحدث عن الفصل بين السلطات،
خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،في حين أنه يمكن
أن يجد بعض النصوص التي تتحدث عن استقاللية القضاء،
وبالتالي الستقالل عن السلطة التنفيذية التي يتُصور أن تكون
هي المتدخلة في أعمال السلطة القضائية أو المتغولة عليها.
ويرى الباحث أن عدم وجود مثل هذه النصوص يرجع إلى
أمور منها:
 .1الخصوصية التي تتميز بها الشريعة اإلسالمية
باعتبارها شريعة سماوية ،إذ التشريع فيها هلل وحده سبحانه
وتعالى ،وبالتالي فإنه ل يمكن أن يتصور وجود مشرعين غيره
عز وجل  -يتولون السلطة التشريعية. .2النظرة التقليدية لدى المدارس الفقهية القديمة على
اختالف أنواعها للخليفة باعتباره رئيس الدولة اإلسالمية وواجب
الطاعة المطلقة ،وأن السلطات جميعاً متركزة في يده ،وهو
الذي يعين القضاة ويعزلهم ،ويقرب أصحاب الرأي وأهل
المشورة أو يباعدهم ،مما ولد انطباعاً مفاده أن الخليفة نائب
عن اهلل -عز وجل  -في تنفيذ األحكام الشرعية المقررة أصال
فيمن هم تحت وليته وفي الحدود الجغرافية لخالفته.
 .3وجود الكثير من الثورات والضطرابات والفتن في
األقاليم اإلسالمية مما يساهم في عدم وجود الستقرار للنظام
السياسي اإلسالمي في فترات ل بأس بها من التاريخ السياسي
للمسلمين ،األمر الذي لم يساعد على تكوين المؤسسات
السياسية المنبثقة عن التنظيمات اإلدارية في حقب وعصور
كثيرة إبان الحكم اإلسالمي.غير أن هذا وان انطبق على
النصوص الفقهية ،إل أنه ل ينطبق على النصوص التشريعية
التي يوجد قدر ل بأس به منها يشهد للفصل بين السلطات
سلباً أو إيجاباً باختالف األفهام والجتهادات والستنباطات من
هذه النصوص.ولذا فإن الباحث في هذا المبحث لن ينحو
المنحنى التقليدي باستقراء النصوص الفقهية التي يمكن
توظيفها في موضوع دراسته ،وذلك من خالل مطالعة األدبيات
الفقهية لدى المذاهب الفقهية المشهورة والمتداولة ،نظ اًر لعدم
وجود نصوص فقهية في المراجع والمصادر الفقهية القديمة في
هذا اإلطار ،وانما سيعمد الباحث إلى استنطاق النصوص
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التشريعية والتي هي في جلّها عموميات خاضعة ألكثر من
فهم ،كما سيعمد أيضاً إلى استنطاق النصوص التاريخية التي
تعتبر بمثابة التطبيق لتلك النصوص التشريعية ليستعين بذلك
كله على فهم النصوص التشريعية ،وتحديد المراد منها ،وتحديد
اء باتجاه
الوجهة التي يمكن أن تؤشر لها هذه النصوص ،سو ً
تأييد مبدأ الفصل بين السلطات أو باتجاه نفيه ومعارضته.
وما ذكره الباحث عن النصوص الفقهية التقليدية القديمة ل
ينطبق على األدبيات الفقهية والفكرية المعاصرة ،تلك األدبيات
التي كانت أكثر اقترابا من مس هذا الموضوع ،وأكثر التصاقا
به ،باعتبار أن مبدأ الفصل بين السلطات أصبح من المبادئ
الدستورية الراسخة والمتداولة والتي ل يجوز بأي حال من
األحوال أل يكون لإلسالم فيه مقال ،وبالتالي فإن الباحث
يستطيع أن يجد نصوصاً في األدبيات الفقهية والفكرية
المعاصرة تتحدث عن هذا المبدأ تصوي اًر وتقري اًر ،أو اعتماداً
وتأييداً ،أو معارضةً ونقداً ،وهذا ما سيعمد الباحث إلى
معالجته من خالل المطالب التالية:
المطلب األول :الفصل بين السلطات بين المؤيدين
والمعارضين.
المطلب الثاني :أدلة الفريقين.
المطلب الثالث :مناقشة األدلة.
المطلب الرابع :الترجيح
المطلب األول :الفصل بين السلطات بين المؤيدين
والمعارضين
لدى نظر الباحث في األدبيات الفقهية والفكرية المعاصرة،
تبدى له ظهور اتجاهين متعارضين في هذا المضمار ،أخذ
أحد هذين التجاهين بمبدأ الفصل بين السلطات ،مقر اًر أن هذا
المبدأ مبدأ أصيل في الفقه السياسي اإلسالمي ،وله شواهده
التي تدل عليه ،بينما جنح التجاه اآلخر إلى مسلك آخر منك اًر
وجود هذا المبدأ في الفقه السياسي اإلسالمي ومعترضاً عليه،
ومدلالً على عدم اعتبار هذا المبدأ من المبادئ المقررة أو
المعمول بها في الفقه السياسي اإلسالمي.
ولدى مطالعة الباحث في األدبيات المعاصرة في الفقه
والفكر السياسي اإلسالمي ،وما ساقه كل فريق من شواهد
وحجج لتأييد مذهبه ومدعاه ،تبدى له أيضاً جملة من األسباب
الكامنة وراء هذا الختالف رأى إجمال أهمها فيما يلي:
 .1الختالف في الفهم من النصوص التشريعية المنشئة
طرف منها لدى سوق األدلة،
لمبدأ "الحكمية هلل" والتي سيأتي
ُ
فمن المفكرين اإلسالميين من رأى أن هذه النصوص تنفي مبدأ
الفصل بين السلطات ،ألن السلطة وفق هذا الفهم هي نصوص
الحكمية ،بينما لم ير كثير من المفكرين اإلسالميين أن

نصوص الحاكمية تمنع األخذ بهذا المبدأ.
 .2الختالف في الفهم من فعل النبي -صلى اهلل عليه
وسلم -حيث كان النبي -صلى اهلل عليه وسلم -يمارس
الصالحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية في آن واحد ،فهو
الذي كان ينشئ األحكام وهو من كان يمارس السياسة الداخلية
والخارجية من تجهيز الجيوش وارسال الرسائل للملوك بين
الزعماء ،وهو من كان يقضي بين الخصوم ،فقد فهم من هذا
بعض المفكرين انتفاء وجود هذا المبدأ في الفقه السياسي
اإلسالمي لعدم ممارسة النبي -صلى اهلل عليه وسلم -له ،بينما
لم ير آخرون في فعل النبي -صلى اهلل عليه وسلم -ما يدل
على انتفاء وجود هذا المبدأ في الفقه السياسي اإلسالمي
مفسرين عدم ممارسة النبي -صلى اهلل عليه وسلم -له
بتفسيرات ستأتي عند مناقشة األدلة.
 .3الختالف في الفهم من بعض القواعد الفقهية المقررة
تصرف اإلمام على الرعية منوط
في الفقه اإلسالمي ،كقاعدة
ُّ
بالمصلحة( ،)20فهل المصلحة تتأتى عبر األخذ بهذا المبدأ ؟
أم أن المصلحة باألخذ به ؟بل بإبعاده واطراحه؟.
وفيما يلي عرض لالتجاهات الفقيهة في تبنى هذا المبدأ:
أ -ذهب أكثر المفكرين اإلسالميين المعاصرين إلى أن
الفقه السياسي اإلسالمي قد أخذ بهذا المبدأ ،ومن هؤلء
المفكرين :الدكتور يوسف القرضاوي( ،)21الدكتور محمد سليم
العوا ( ،)22والدكتور سليمان الطماوي( ،)23والشيخ حسن
ألبنا( ،)24وعبد الحكيم حسن عبد اهلل العيلي( ،)25ومحمد ضياء
الدين الريس(.)26
يقول الدكتور يوسف القرضاوي "إن مبدأ الفصل بين
السلطات في اإلسالم يفوق النصوص الدستورية التي تقررت
في النظم الديمقراطية المعاصرة ،ألنه يقوم في اإلسالم على
الفصل العضوي بين الهيئة التي تتولى التشريع وبين الهيئات
ابتداء من رئيس الدولة وبرلمانها إلى غيرها
السياسية جميعها،
ً
()27
من الهيئات التنفيذية واإلدارية .
ب -وذهب بعض المفكرين(.)28ومنهم محمد أسد(.)29إلى
أن الفقه السياسي اإلسالمي ل يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات
وأنه نتاج للفكر الديمقراطي الوضعي كرد فعل على التعسف
والستبداد اللذين كانا سائدين لدى األنظمة الملكية المطلقة في
أوروبا في العصور الوسطى.
المطلب الثاني :أدلة الفريقين
لقد ساق كل من الفريقين من الحجج واألدلة ما يؤيد به
مذهبه ومدعاه ،وسيعمد الباحث إلى معالجة هذا المطلب من
خالل الفرعين التاليين:
الفرع األول :أدلة القائلين باألخذ بمبدأ الفصل
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استدل القائلون باألخذ بمبدأ الفصل بأدلة من النقل والعقل
فيما يلي أبرزها:
أوالً :النصوص التشريعية اآلمرة بالشورى والحاضة عليها
منها:
 .1قوله تعالى " :فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في
األمر(")30
 .2قوله تعالى " :والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون(.")31
 .3قوله تعالى " :ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم
المفلحون(.")32
فقد دلت اآليتان األوليان على مشروعية الشورى ،إذ أُمر
بها رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -في اآلية األولى ،وجاء
األمر بها بصيغة الخبر في اآلية الثانية ،واذا كان النبي -
صلى اهلل عليه وسلم  -مأمو اًر بالشورى فغيره من حكام
المسلمين يكون مأمو ار بها من باب أولى ،ألنه -صلى اهلل
مؤيد بالوحي ومعصوم عن الخطأ ،األمر الذي ل
عليه وسلم ٌ -
يوجد في غيره من حكام المسلمين ،كما أن اآلية الثالثة جاءت
آمرةً بوجود طائفة من المؤمنين تكون مهمتهم األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ،والشورى فيها ذلك كله،
أمر بمعروف ،وفيها نهي عن منكر ،وفيها دعوة إلى
ففيها ٌ
الخير.
ثانياً :النصوص القرآنية اآلمرة بالعدل ومنها:
 .1قوله تعالى " :إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وايتاء ذي
القربى(")33
 .2قوله تعالى " :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى
أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل(.")34
(. )35
 .3قوله تعالى " :اعدلوا هو أقرب للتقوى "
ووجه الدللة من هذه اآليات ومن غيرها مما هو في
معناها أن اهلل -سبحانه تعالى  -قد أمر جميع الخلق أن ل
يعاملوا أحداً إل على سبيل العدل وحظ عليه ورغب فيه ،بل
وأوجبه وأكد عليه( ،)36واألمر بالشيء أمر يالزمه ،ولما كان
العدل ل يمكن تحقيقه على الوجه المطلوب إل من خالل
الفصل بين السلطات ومنع التعدي والستبداد والميل والظلم،
فيكون الفصل بين السلطات مأمو اًر به كما أُمر بملزومه وهو
.
العدل
ثالثاً :أفعال النبي -صلى اهلل عليه وسلم  -الدالة على
مشروعية الشورى ومنها:
أ.استشارته -صلى اهلل عليه وسلم -في أسارى بدر(.)37
ب-استشارته–صلى اهلل عليه وسلم -للخروج إلى بدر

علي(.")38
بقوله" أشيروا أيها الناس ّ
ج-استشارته -صلى اهلل عليه وسلم  -للخروج من المدينة
ومالقاة كفار قريش في أُحد ،ونزوله عند رأي األغلبية الذين
كانوا يرون مالقاة الكفار في أُحد بالرغم من أن رأيه -صلى
اهلل عليه وسلم  -كان يتمثل في البقاء في المدينة والدفاع عنها
من داخلها( ،)39وغير ذلك من الوقائع الكثيرة التي استشار
اء في خاصة نفسه
النبي -صلى اهلل عليه وسلم -أصحابه سو ً
أو فيما يتعلق بأمر الدولة ،وهذا يدل على مشروعية مبدأ
الفصل بين السلطات ،ألن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -كان
يستشير وربما أخذ برأي األغلبية مع أنه مؤيد الوحي ،فدل ذلك
على أن الفصل بين السلطة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ األحكام
والسلطة التشريعية المتعلقة بتشريع األحكام وسنها مشروع.
رابعاً :أفعال النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وأفعال أصحابه
من بعده رضوان اهلل عليهم في إرسال الولة والقضاة ،حيث
كانوا يرسلون الولة والقضاة إلى األمصار ول يكيلون أمر تعيين
القضاة في األمصار للولة الذين أرسلوهم إليها كما سبق(.)40
خامساً :مبدأ اإلباحة األصلية ،ومؤداه أن األصل في
األشياء اإلباحة( )41ما لم يرد الدليل على المنع ،ولم يقم دليل
يمنع الفصل بين السلطات ،فبقي على مقتضى اإلباحة
األصلية لسيما في أمور السياسة الشرعية ،إذ األصل فيها
الجواز بخالف العبادات التي األصل فيها المنع(.)42
سادساً :إن التشريع في األصل مصدره اهلل سبحانه وتعلى
في كتابه العزيز ،ونبيه -صلى اهلل عليه وسلم -في سنته
المطهرة ،وأن أمر الستنباط والستنتاج منهما موكول إلى
العلماء والمجتهدين ،وهم طائفة مخصوصة مهمتهم الستنباط
والتفقه في الدين وبيان ذلك الفقه والستنباط للكافة ،كما دل
على ذلك قوله تعالى" :وما كان المؤمنون لينفروا كافة ،فلول
نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
إذا ما رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"( ،)43فدل ذلك على وجود فئة
متخصصة في الستنباط وأخرى متخصصة في التنفيذ ،فأهل
الستنباط هم العلماء والمجتهدون وأهل التنفيذ هم الحكام ،فكان
الفصل بين السلطات والحالة هذه منطقياً وطبيعياً(.)44
سابعاً :إن في الفصل بين السلطات مصلحة لألمة وللدولة
ولرعاياها تتمثل في صون حقوقهم وحرياتهم والمحافظة على
كرامتهم ،إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يحققها هذا
المبدأ(.)45
ثامناُ :كما إن الفصل بين السلطات يحقق مزايا تقسيم
العمل ،إذا تقسيم العمل بين أكثر من جهة (تشريعية وتنفيذية
وقضائية) يؤدي إلى حسن القيام به بخالف ما لو ركزت
األعمال بيد شخص واحد ،أو فئة أو جهة واحدة ،فإن ذلك
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سيؤدي في الغالب إلى نقص جودة العمل ،ألن األعمال إذا
تزاحمت كان القيام بها كلها على حساب جودتها كلها فتنقص
الجودة في جميعها(.)46
تاسعاً :إن الخليفة وأي حاكم مسلم إنما يرث عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  -الجانب التنفيذي ،ألن الجانبالتشريعي في النبي -صلى اهلل عليه وسلم  -مختص به ،ول
يمكن أن يرثه أحد من بعده ،وأما الجانب التنفيذي فيمكن أن
يرثه الخلفاء من بعده(.)47
عاش ارً :الحتجاج بأصل سد الذرائع ،ومفاده أن عدم
الفصل بين السلطات يؤدي إلى تركز السلطات في يد شخص
أو فئة واحدة مما يؤدي بهذا الشخص أو تلك الفئة إلى
التعسف والستبداد والظلم ،فكان عدم الفصل ذريعة إلى كل
هذه المفاسد فوجب سد هذه الذريعة ليشيع العدل ويمنع الظلم
والستبداد(.)48
حادي عشر :الحتجاج بالقواعد الفقهية ،إذ يشهد لمبدأ
الفصل بين السلطات جملة من القواعد الفقهية ومنها:
()49
 .1تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة  ،ول
شك أن المصلحة المتأتية عن الفصل بين السلطات هي
مصلحة راجحة تتمثل في حفظ الحقوق والحريات.
 .2درء المفاسد أولى من جلب المصالح( .)50ول شك أن
المفاسد المترتبة عن عدم الفصل بين السلطات هي مفاسد
كثيرة تتمثل في الجور والظلم والستبداد وتفويت المنافع المتأتية
عن الفصل ،وهذا التفويت يعتبر بحد ذاته مفسدة موجبة للدرء.
 .3ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب( .)51ول ريب أن
إقامة العدل وتحقيق مصالح األمة ودرء مفاسد الظلم والتعسف
والستبداد عنها واجب ،وهذا الواجب ل يمكن تحصيله أو القيام
به إل من خالل الفصل بين السلطات ،فكان الفصل بين
السلطات لهذا الواجب.
()52
 .4للوسائل حكم المقاصد  ،ومعنى هذه القاعدة أن
الوسائل المفضية إلى مقاصد بعينها تأخذ حكم هذه المقاصد
تحريماً ،أو وجوباً ،أو إباحة( .)53ول شك أن مقصد إقامة العدل
ومنع الظلم والستبداد مقصد واجب ،فتصبح الوسيلة المفضية
إليه واجبة أيضاً ،ولما كانت الوسيلة المفضية إليه إنما تتمثل
بالفصل بين السلطات ،فتكون هذه الوسيلة واجبة أيضاً.
الفرع الثاني :أدلة القائلين بمنع األخذ بمبدأ الفصل
استدل القائلون بمنع األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات
بجملة من األدلة النقلية والعقلية فيما يلي أبرزها:
أوالً :آيات الحاكمية ومنها:
 .1قوله تعالى " :وأن احكم بينهم بما أنزل اهلل"(.)54
 .2قوله تعالى " :أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل

حكماً لقوم يؤمنون(.")55
 .3قوله تعالى " :فال وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ،ثم ل يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا
تسليما( ،")56إلى غير ذلك من اآليات القرآنية الدالة على
وجوب تحكيم شرع اهلل عز وجل ،وأن الحكم له وحده سبحانه.
ووجه الدللة من هذه اآليات :أن الحكم ليس ألحد سوى هلل
سبحانه وتعالى  -وأن الخليفة إنما يطبق وينفذ حكم اهلل -تبارك وتعالى  ،-فوجب أل يكون ثمة فصل ،ألن المطلوب في
مسوغ في الحالة هذه ول موجب
النهاية هو تحكيم شرع اهلل ،فال ِّ
للفصل.
ثانياً :النصوص التشريعية الدالة على وجوب طاعة ولي
األمر ومنها:
 .1قوله -سبحانه وتعالى  " :-يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في
شيء فردوه إلى اهلل والرسول(.")57
 .2قوله -صلى اهلل عليه وسلم  " :-من أطاعني فقد
أطاع اهلل ،ومن عصاني فقد عصا اهلل ،ومن يطع األمر فقد
أطاعني ومن يعصي األمر فقد عصاني(.")58
وغير ذلك من النصوص التشريعية في الكتاب والسنة الدالة
على وجوب طاعة أولي األمر من الخلفاء واألمراء والحكام،
وهذه نصوص عامة تشمل وجوب الطاعة في األمور التنفيذية
ووجوبها في األمور التشريعية أيضاً(.)59
ثالثاُ :سيرة النبي -صلى اهلل عليه وسلم  -حيث كان النبي
صلى اهلل عليه وسلم  -هو المشرع والقاضي وقائد الجيوشوالحاكم ،وواضح من سيرته -صلى اهلل عليه وسلم  -أن جميع
السلطات كانت في يده ،وقد جرى الخلفاء الراشدون من بعده
على هذه السيرة ،حيث كانوا يتولون حكم البالد اإلسالمية ولم
يكونوا يخصصون مجالس أو هيئات للتشريع وأخرى للتنفيذ(.)60
رابعاً :إن مبدأ الفصل بين السلطات هو من نتاج الفكر
الغربي األوروبي ،ومن إف ارزات هذا الفكر القائم على التصادم
والتعارض بين المصالح ،وأما في المنظومة التشريعية
اإلسالمية ،فاألمر مختلف تماماً ،ألن مصلحة األمة واحدة،
وافتراض التصادم بين المصالح المتعارضة ليس قائماً في
المنظومة التشريعية السياسية اإلسالمية ،وما دام األمر كذلك
مسوغ لمبدأ الفصل بين السلطات(.)61
فال ِّ
خامساً :إن الفكرة اإلسالمية في السياسة والحكم تفترض
وحدة األمة اإلسالمية في مصالحها وتصوراتها وتوجهاتها
وولءاتها ،ومبدأ الفصل بين السلطات يصادم هذه الفكرة ،ألنه
مسوغ لوجوده ،فهو
قائم على تعدد التوجهات والولءات فال ِّ
()62
يؤدي إلى تشتت الجهود ويوقع الناس في الحيرة واإلرباك .
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مبدأ الفصل بين السلطات...

سادساً :إن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات غير ممكن،
ألن فصل هذه السلطات بعضها عن بعض غير مستطاع فهي
أعني هذه السلطات واختصاصاتها  -أشبه بتروس في اآللةالواحدة متصلة بعضها ببعض ل يمكن إدارة اآللة إل بها
جميعها ،أو هي أشبه بأعضاء الجسد الواحد التي ل يمكن
فصل بعضها عن بعض(.)63
سابعاً :إن الفصل بين السلطات يضر بمبدأ المسؤولية،
حيث تعمد كل سلطة إلى التهرب من المسؤولية الملقاة على
كاهلها وتلقي باللوم على السلطة األخرى ،مما يصعب معه
تحديد المسؤول لمحاسبته أو تقويمه(.)64
ثامناً :إن وضع حواجز دستورية بين السلطات غير ممكن،
للتداخل الذي يكون في الغالب بين اختصاصاتها(.)65
تاسعاً :وألن هذا المبدأ قد استنفد الغاية واألهداف المتوخاة
منه ،ألن الغاية منه كانت تتمثل في مقاومة الستبداد والظلم
الذي كان واقعاً على الشعوب األوروبية من ملوكها وحكامها
نتيجة تركز السلطات في يد هؤلء الملوك وأولئك الحكام،
األمر الذي لم يعد قائماً ول حاجة له في الدولة اإلسالمية؛
لنتفاء الهدف والغاية من وراءه.
المطلب الثالث :مناقشة أدلة الفرقاء
سبق أن تعرفنا على األدلة والحجج التي ساقها كل فريق
لتأكيد مدعاه وما ذهب إليه ،لكن هذه األدلة وتلك الحجج لم
تسلم من النقد والعتراض واإليراد ،وسيعالج الباحث هذا
المطلب من خالل الفرعين التاليين:
 الفرع األول :مناقشة أدلة القائلين بمبدأ الفصل
 الفرع الثاني :مناقشة أدلة القائلين بمنع الفصل
الفرع األول :مناقشة أدلة القائلين بمبدأ الفصل
لقد توجهت على أدلة القائلين بمبدأ الفصل جملة من
المناقشات واإليرادات فيما يلي أبرزها:
أوالً :أما النصوص التشريعية اآلمرة بالشورى والحاضة
عليها فيمكن اإلجابة عليها بما يلي:
 .1هذه النصوص لم تسق أصالة لبيان حكم األخذ بمبدأ
الفصل بين السلطات ،وانما سيقت في مسألة أخرى ،وهي
مشروعية الشورى ،فالقول بأنها دالة على األخذ بمبدأ الفصل
بين السلطات تحميل لها بأكثر مما تحتمل.
 .2إن الشورى كما تكون في األمور التشريعية يمكن أن
تكون كذلك في األمور التنفيذية ،بل هي في األمور التنفيذية
أكثر تصو اًر ووقوعاً منها في األمور التشريعية ،ألن أكثر
األمور التشريعية مقررة ومستقرة ومسومة من خالل الشرع
المطهر.
ثانياً :أما النصوص اآلمرة بالعدل فيمكن اإلجابة عليها

بما يلي:
 .1أنها سيقت أصالة لبيان حكم تشريعي ل تعلق له
بالفصل بين السلطات ،وهو األمر بالعدل.
 .2أن هذه النصوص عامة في األمر بالعدل ،فقصرها
على األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ترجيح بال مرجح.
لكن هذا العتراض بشقيه يبدو ضعيفاً وذلك لألسباب
التالية:
 .1إنه ل يشترط لصحة الستدلل بالدليل على الحكم
الشرعي أن يكون هذا الدليل قد سيق أصالة لهذا الحكم بل
يكفي أن يحتمل الستدلل به على الحكم وان لم يكن قد سيق
أصالة لبيانه.
 .2أما القول بعموم آيات العدل ،فصحيح لكن من المعلوم
في علم األصول أن اللفظ العام يعتبر حجة في جميع أفراده،
ومن تلك األفراد مسألة الفصل بين السلطات ،ألن الفصل بين
السلطات يحقق العدل من باب أن األمر بالشيء أمر يالزمه.
ثالثاً :وأما الستدلل بأفعال النبي -صلى اهلل عليه وسلم -
على مشروعية الشورى ،فيمكن اإلجابة عليه بمثل ما أجيب
على اآليات القرآنية الدالة على مشروعية الشورى واآلمرة بها
والحاضة عليها ،ألن وجه الدللة من هذه األحاديث هو ذاته
وجه الدللة من اآليات المتقدمة في مشروعية الشورى.
رابعاً :أما إرسال النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وصحابته
من بعده الولة والقضاة إلى األمصار فيمكن اإلجابة عنه بأنه
ليس بالضرورة أن يكون ألجل الفصل بين السلطات ،وانما
يمكن أن يكون من باب توزيع العمل ،ألن الوالي ل يستطيع
أن يقوم بجميع أعمال وليته بما فيها القضاء بين الناس
والستماع للخصوم ،فكان ل بد من أن يتولى شخص آخر هذه
المهمة.
ويبدو أن هذا الجواب ضعيف أيضاً ،فبغض النظر عن
تسمية فعله -صلى اهلل عليه وسلم  -هل هو فصل أو توزيع،
فإن المؤدى واحد ،وهو يتمثل في قيام شخص بأعمال القضاء
وشخص آخر باألعمال التنفيذية وهذا بحد ذاته فصل ول تعتبر
التسمية مؤثرة.
خامساً :وأما الستدلل بأن األصل في األشياء اإلباحة،
فصحيح ولكن للمخالف أن يقول :إن اإلباحة تبقى قائمة ما لم
يرد الدليل على المنع وان فيما أورده المخالف من أدلة يكفي
في نظر المخالف للنقل عن حكم األصل وهو اإلباحة إلى حكم
جديد دلت عليه األدلة التي ساقها المخالف وهو التحريم.
سادساً :وأما الستدلل بأن التشريع في األصل مصدره اهلل
سبحانه وتعالى  ...فهو دليل صحيح وقوي ولم يورد المخالف
عليه اعتراضاً ،فال مطعن فيه.
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سابعاً :وأما الستدلل بالمصالح التي يمكن أن يحققها مبدأ
الفصل ،فيصح أيضاً ،لكن للمخالف أن يقول :وفيه مفاسد
أيضاً أشار إليها المخالف في أدلته في المطلب السابق
كالرتباك والتشتت والتصادم الذي يكون عند الفصل بين
السلطات ،ومحاولة تعدي بعضها على بعض ،واستقواء بعضها
على بعض.
ثامناً :وأما الستدلل بأن الفصل يؤدي إلى تميز العمل
وجودته ،فهو من إيجابيات الفصل ،لكن قد يعارض بأنه يؤدي
أيضاً إلى التصادم والتعارض والتقصير والقاء تبعة التقصير
ومسؤوليته على الهيئات المنوط بها السلطات األخرى.
تاسعاً :وأما الستدلل بأن الخلفاء إنما يرثون الجوانب
التنفيذية منه -صلى اهلل عليه وسلم -فصحيح لكن للمخالف
أن يقول :إذا كان الخلفاء ل يستطيعون أن يرثوا الجوانب
التشريعية ،فإنهم ول ريب قادرون على أن يرثوا الجوانب
القضائية ،فإذا صح هذا الدليل في الفصل بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية فال يصح أن يكون دليالً للفصل بين
السلطتين التنفيذية والقضائية.
عاش ارً :وأما الحتجاج بأصل سد الذرائع ،فهو احتجاج
صحيح ول مطعن فيه ،ألن الفصل بين السلطات يمنع التعسف
والظلم والستبداد.
حادي عشر :وأما الحتجاج بالقواعد الفقهية ،فيمكن
اإلجابة عنه بما يلي:
 .1إن القواعد الفقهية ليست بحجة في ذاتها ،وانه ل يلجأ
إليها إل استئناساً وعند انعدام األدلة األخرى.
 .2للمخالف أن يقول :إن هذه القواعد ل تقوى على معارضة
األدلة الصحيحة التي جاء بها وساقها لالحتجاج على منع
األخذ بمبدأ الفصل.
 .3للمخالف أن ينازع في وجود المصلحة في الفصل ،فإن
تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة ،يمكن
للمخالف أن يدعي أن المصلحة إنما هي في منع األخذ
بهذا المبدأ ،وليس في إق ارره واألخذ به.
كما أن للمخالف أيضاً أن ينازع في دللة قاعدة "درء
المفاسد أولى من جلب المصالح" ،من خالل القول إن المفاسد
الناجمة عن األخذ بالمبدأ أعظم بكثير من المصالح المتأتية
من األخذ به ،كما للمخالف أن ينازع أيضاً في دللة قاعدة "ما
ل يتم الواجب إل به فهو واجب" ،بالقول إن كون الفصل واجباً
ل نوافقكم عليه وانما أنتم الذين تدعونه ،فنحن ننازعكم في كون
األخذ بهذا المبدأ واجباً ،ومثل ذلك يقال في الحتجاج بقاعدة
"للوسائل حكم المقاصد" ،ألن صحة الستدلل بهذه القاعدة
مبني على أن الفصل مقصد مشروع وواجب حتى تكون وسيلته

كذلك ونحن ل نسلم لكم بأن الفصل مقصد مشروع وواجب،
فبطل الحتجاج بهذه القاعدة أيضاً.
الفرع الثاني :مناقشة أدلة القائلين بمنع األخذ بمبدأ الفصل
وأما القائلون بمنع األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات فيمكن
أن تتوجه إليهم المناقشات التالية:
أوالً :أما الستدلل بآيات الحكمية ،فإن الستدلل بهذه
اآليات على منع األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ل يبدو
استدللً متجهاً لما يلي:
 .1ألن هذه اآليات تقرر أصالً عاماً مفاده أن مرد الحكم
هلل عز وجل ولم تتعرض لمبدأ الفصل ل من قريب ول بعيد.
 .2إن مبدأ الفصل ل يدخل منع األخذ به تحت هذه
العمومات.
 .3إنه ل تعارض بين األخذ بمبدأ الفصل وبين كون
الحاكمية هلل عز وجل ،ألن التشريع الذي هو مجال السلطة
التشريعية في اإلسالم ل يتناول األحكام الشرعية المستقلة
والقطعية ،وانما مجاله األحكام الجتهادية وغير القطعية والتي
لم يرد في شأنها نصوص خاصة ومعينة.
اء الجتهادي منها وغير
 .4إن تقنين األحكام الشرعية سو ً
الجتهادي وصياغتها في هيئة نصوص قانونية آمرة ،ل
يتعارض أيضاً مع مبدأ الحاكمية ،ألن هذا التقنين يستند إلى
األحكام الشرعية ،والى الجتهادات الفقهية التي ترجع هي
األخرى إلى النصوص التشريعية من الكتاب أو السنة أو
مصادر التشريع اإلسالمي األخرى.
ثانياُ :أما النصوص التشريعية الدالة على وجوب طاعة
ولي األمر ،فيمكن اإلجابة على الستدلل بها بما يلي:
 .1إن هذه النصوص التشريعية جاءت إلرساء مبدأ
الطاعة لولي األمر في غير معصية اهلل تعالى ،ول نعرض
فيها لمبدأ الفصل ل من قريب ول من بعيد ل نفياً ول إثباتاً.
 .2إن ولي األمر ليس بالضرورة أن يكون فرداً واحداً،
بل إن ولية األمر هي صفة يمكن أن يتصف بها فرد أو أن
تتصف بها جهة أو هيئة أو سلطة أو مجموعة سلطات ،وعلى
هذا األساس فإن وجوب الطاعة ل يختص بالسلطة التنفيذية أو
بالسلطة التشريعية أو القضائية وبالتالي فإن المطالبة بالطاعة
تكون لهذه السلطات الثالث مجتمعة أو منفردة ،فالمطيع
للسلطة التشريعية ،وكذا المطيع للسلطة القضائية يعتبر مطيعاً
ألولي اآلمر ،ول يمكن نزع وصف الطاعة عنه ،أو إسناده
إليه ،وربط ذلك النزع أو اإلسناد بسلطة واحدة وهي السلطة
التنفيذية.
وبعبارة أخرى فإن المطيع للسلطات الثالث اجتمعت أو
تفرقت يكون مطيعا ألولي األمر.
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ثالثاً :وأما الستدلل بسيرة النبي -صلى اهلل عليه وسلم -
وسيرة خلفائه من بعده ،وتركز السلطات بيديه -صلى اهلل عليه
وسلم  -أو بيد خلفائه من بعده فيجاب عنه بما يلي:
 .1إن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -ليس كغيره ،فهو
معصوم عن الخطأ والزلل وعن الظلم والحيف ،أو التعسف
والستبداد ،ألنه -صلى اهلل عليه وسلم  -هو الذي شرع العدل
واإلنصاف ،بينما ل يسري هذا الوصف على غيره -صلى اهلل
عليه وسلم.-
 .2ومع ذلك فإن النبي -صلى اهلل عليه وسلم  -كان
يشاور أصاحبه وينزل عند رأيهم وان خالف رأيه كما في واقعة
المشورة في معركة أُحد ليرسي مبدأ الشورى ،وليكون تشريعاً
لمن يأتي من بعده.
 .3ثم إن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قد راعى
التخصص والفصل من خالل إرساله العمال والقضاة إلى
األمصار ،فقد استقضى النبي -صلى اهلل عليه وسلم  -علي
بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبا موسى األشعري -رضي اهلل
عنهم  -على اليمن( .)66كما بعث أبان بن سعد – رضي اهلل
عنه  -عامالً على جباية صدقات البحرين(.)67
 .4كما أن الخلفاء الراشدين -رضي اهلل عنهم  -قد بعثوا
الولة والقضاة أيضاً ،فها هو الصديق -رضي اهلل عنه -يعين
الفاروق -رضي اهلل عنه  -قاضياً في المدينة( ،)68وها هو
الفاروق -رضي اهلل عنه  -يبعث أبا موسى األشعري أمي اًر
على الكوفة ويستقضي عليها عروة بن عياض-رضي اهلل عنه
( ،)69فبطل بذلك تعلق القائلين بالمنع بتركز السلطات في يدالنبي -صلى اهلل عليه وسلم  -أو في يد خلفائه من بعده.
 .5ثم إن الوقائع في عهد النبي -صلى اهلل عليه وسلم -
لم تكن بهذه الكثرة والتعدد والتشعب والتعقيد ،نظ اَر لبساطة
الحياة وعدم وجود األجهزة اإلدارية الضخمة والمعقدة ،لقلة
النوازل والمستجدات في ذلك الوقت ،فضالً عما كان يتمتع به
الصحابة -رضوان اهلل عنهم -من صفات ُخلقية ل تحتم أن
يكون مبدأ الفصل مبدأ ملحاً وضرورياَ.
خامساً :وأما الستدلل بوحدة األمة اإلسالمية ووحدة
توجهاتها وولءاتها  ...الخ ،فهو استدلل ضعيف أيضاً ،ألن
األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ل يصادم فكرة وحدة األمة
اإلسالمية ،ألن هذه السلطات تعالج كل واحدة منها جانباً من
الجوانب السياسية للدولة اإلسالمية ،فوجود سلطات مختصة
تختص كل واحدة منها بجانب من الجوانب السياسية واإلدارية
والقضائية للدولة اإلسالمية ل يقدح في هذه الوحدة ،وانما يؤدي
إلى قيام تلك الوحدة بشكل تكاملي.
وأما افتراض تشتت الجهود وتبعثرها وحصول الحيرة

واإلرباك ،فهو مبني على افتراض وجود التصادم والتعارض
بين هذه السلطات ،وهذا ل يتفق ومبدأ الفصل ،ألن مبدأ
الفصل وان أمر التعدد في السلطات والتنوع في اختصاصاتها،
إل أنه يفترض تعاون هذه السلطات وتكاملها.
قال الطماوي .... " :فالفكرة التي أبرزها مونتيسكيو وألح
عليها ،هي توازن القوى بين الملك (كممثل للسلطة التنفيذية)
وبين البرلمان (السلطة التشريعية) عن طريق التأثير المتبادل
لكل من السلطتين على األخرى .وهذا ل يكون إل عن طريق
التعاون بين سلطتين متميزتين(.)70
سادساً :أما القول بأن السلطات الثالث ل يمكن الفصل
بينها ،فبعيد ويخالف الواقع ،ألن هذه السلطات لكل واحدة منها
اختصاص محدود ومعروف ،صحيح أنه يوجد تداخل بين
بعض الختصاصات لكن هذا التداخل قليل ،وهو مدعاة
للتعاون بين تلك السلطات ،وليس للتصادم والتعارض بينها.
والواقع التاريخي والعملي لألخذ بهذا المبدأ يبين بجالء
ووضوح عدم صحة القول بأن هذه السلطات كالتروس في اآللة
الواحدة ،ألن الديمقراطيات الغربية الحديثة ما فتئت تعمل وفق
هذا المبدأ ولم يلحظ صحة هذا التشبيه لتلك السلطات ،فهي
تعمل بطريقة متكاملة ومتناغمة ولم يظهر في عملها صحة
لهذا القول.
سابعاً :وأما القول بأن مبدأ الفصل بين السلطات يضر
بمبدأ المسؤولية  ،....فصحيح لو أن مسؤوليات تلك السلطات
واحدة ،أما وأن كل سلطة من تلك السلطات تختص بجانب
معين من جوانب العمل السياسي واإلداري والقضائي ،فإن كل
سلطة مسؤولة عن جانب اختصاصها وليست مسؤولة عن
جوانب اختصاص السلطات األخرى ،وبالتالي فإنه ل يمكنها
أن تتنصل من مسؤوليتها وتحملها للسلطات األخرى ،ألنها لن
تسأل إل في إطار اختصاصها.
ثامناً :وأما القول بأن مبدأ الفصل بين السلطات ل يعدو أن
يكون مبدأً وهمياً فغير صحيح ،ألن الدساتير التي تأخذ بهذا
المبدأ تضع من الضوابط والقواعد الدستورية ما يقلل إلى درجة
كبيرة استقواء بعض السلطات على السلطات األخرى من خالل
وجود جملة من الضمانات الدستورية ،فضال عن أن اللوائح
التنظيمية التي تنظم عمل هذه السلطات كفيلة بحسن الدفاع
عن تلك السلطة ،ومنع تغول السلطات األخرى أو استقوائها
عليها.
ومعلوم أن األنظمة الديمقراطية تصلح نفسها بنفسها ،فأي
خلل يط أر نتيجة محاولة استقواء بعض السلطات على األخرى
ل يلبث أن يزول وأن يصحح الخطأ من خالل الضمانات
الدستورية أو األعراف الديمقراطية التي تصبح مع مرور الزمان
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ثقافة تسود لدى المجتمعات التي تتبنى الفكر الديمقراطي سلوكاً
وثقافة.
تاسعاً :وأما القول بأن مبدأ الفصل قد استنفذ الغاية
واألهداف المتوخاة منه  ...فغير صحيح وذلك لألسباب التالية:
 .1ليست العبرة بالسياقات التاريخية التي واكبت ظهور هذا
المبدأ ،وانما العبرة بمصداقيته وفاعليته وقدرته على تحقيق
المصالح التي ينطوي عليها تطبيقه.
 .2إن هذا المبدأ ل يمكن أن يقال بانتهاء مفعوله شأنه في
ذلك شأن المواد الغذائية المنتهية الصالحية ،ألنه ليس مربوطاً
ول محدداً بمدة ،وانما هو مبدأ يتسم بالستم اررية وبالقدرة على
تقديم الضمانات الدستورية التي تضمن التطبيق المالئم
والمناسب له.
 .3إن القول بأن الدولة اإلسالمية ليست بحاجة لهذا المبدأ
ضعيف ،ألن الدولة اإلسالمية يعتريها ما يعتري أي دولة من
تضارب المصالح وتعدد األفهام والجتهادات ووجود الختالف
في الرأي خاصة عندما يتعلق األمر بسياسة األمة ،حيث إن
السياسة الشرعية ليست قطعيات ثابتة جازمة راسخة ،وانما هي
اجتهادات وأفهام قد تختلف باختالف متبنيها ،ويؤثر فيها
الزمان والمكان والبيئة ،وتقبل التنوع والختالف باختالف
العصور واألمصار ،وكثيرة هي القضايا السياسية واإلدارية
التي وقع فيها اختالف في الرأي بين الصحابة -رضوان اهلل
عليهم  -في عصر الراشدين ،بل وفي عهد النبوة أيضاً ،ألنها
مبنية على الجتهاد والرأي ،وهذا يقبل التنوع والختالف.
ومن القضايا التي وقع فيها خالف بين الصحابة في عهد
النبوة ،قضية أسارى بدر ،وأما في عهد الراشدين فقد وقع
الخالف بعد دفن النبي -صلى اهلل عليه وسلم  -مباشرة في
مسألة الخالفة ،ثم في قتال مانعي الزكاة في عهد الصديق -
رضي اهلل عنه  -ثم في مسألة تقسيم سواد العراق في عهد
الفاروق -رضي اهلل عنه -إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة
والمشهورة في كتب التاريخ.
المطلب الرابع :الترجيح
وبعد هذا التطواف والتجوال بين أقوال العلماء المعاصرين
في األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وأدلتهم والمناقشات الواردة
على تلك األدلة ل يسع الباحث إل أن يسجل النقاط التالية:
أوالً :إن استدلل الفريقين بالعموميات القرآنية لم يكن
استدللً منتجاً ،بمعنى أنه لم ينصب على األخذ بهذا المبدأ،
وانما جاء لمسائل أخرى ،ومع ذلك فإن القائلين بمبدأ الفصل
كانوا أقرب إلى الستدلل ،ألن آيات الشورى تشير بوضوح
إلى السلطة التشريعية.
ثانياً :إن استدلل القائلين باألخذ بمبدأ الفصل بفعل النبي

صلى اهلل عليه وسلم  -ومشاورته أصحابه ،وبعثه الولةوالقضاة إلى المصر الواحد وعدم إيكال تعيين القضاة إلى الولة
الذين تم بعثهم ،إن في ذلك كله ما يشير إلى األخذ بمبدأ
الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة وبين السلطة
القضائية ،واذا تقرر مبدأ الفصل بين سلطتين كان ذاك اإلقرار
منبئاً بالفصل بين باقي السلطات لعتماد مبدأ الفصل من
حيث الجملة.
ثالثاً :إن قيام الخلفاء الراشدين باستشارة الصحابة في
النوازل والمستجدات الفقهية التي تعرض لهم ،بل واستبقاء عمر
بن الخطاب -رضي اهلل عنه  -ثلة من الصحابة في المدينة
ومنعهم من الخروج للجهاد ليعرض عليهم المسائل والنوازل،
دليل واضح على توجه عمر -رضي اهلل عنه  -لألخذ بروح
هذا المبدأ ،فلم يكن يعجز عمر -رضي اهلل عنه  -وهو الفقيه
المطبوع والمشهور ذو العقلية الفقهية الفذة ،أن يجتهد وحده في
المسائل التي تعرض عليه وأن يدلي فيها بدلوه دون أن يكون
بحاجة إلى استبقاء هؤلء الصحابة ومنعهم من المشاركة في
الجهاد.
رابعاً :لقد اشتهر في األدبيات الفقهية وجود جماعة يطلق
عليهم أهل الحل والعقد ،وهؤلء كانوا يمارسون إبداء المشورة
اء أكان خليفة أم سلطاناً
بل واتخاذ الق اررات ليقوم الحاكم سو ً
بتنفيذها ،وأهل الحل والعقد هؤلء كانوا يقومون ببعض مهام
السلطة التشريعية.
خامساً :إن في نزول النبي -صلى اهلل عليه وسلم -عند
رأي األغلبية من الشباب في أحد رغم مخالفة رأيهم رأي النبي
صلى اهلل عليه وسلم -واجتهاده ،ما يدل أن الشورى ملزمة لمعلمة ،ويبعد أن يقال بأن الشورى ملزمة ثم بعد ذلك ل يكون
ألهلها سلطة اإللزام ،تلك السلطة التي تتمثل في السلطة
التشريعية.
سادساً :واذا جئنا إلى معيار المصالح والمفاسد ،فال ريب
أن المصالح التي يحققها مبدأ الفصل بين السلطات ،والمفاسد
التي يدفعها تطبيقه ،تفوق بكثير المصالح التي يحققها إغفاله
أو المفاسد التي يدفعها عدم تطبيقه ،وقد سبق ذكر طرف من
هذه المصالح المرجو اجتالبها والمفاسد المرجو اندفاعها عند
سوق األدلة.
سابعاً :إن األدلة العقلية التي ساقها أنصار عدم األخذ بهذا
المبدأ قد كانت ضعيفة وغير مسلمة ،وتوجهت عليها مناقشات
كثيرة أضعفت الستدلل بها ،كما أن جزءاً كبي اًر منها إنما
توجه إلى حالت وأوضاع بعيدة جداً عن األوضاع التي ينتجها
األخذ بهذا المبدأ ،كالقول بالوهمية ،أو التعارض والتضاد
والتصادم ،وعدم الفاعلية ،والتهرب من المسؤولية ،إلى غير
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ذلك من األدلة ،مما جعل األدلة العقلية ألنصار األخذ بهذا
المبدأ أكثر إقناعاً ،وأقل مناقشة واعتراضاً.
ثامناُ :أما األخذ بالقواعد ،كقواعد سد الذرائع وقواعد
الوسائل ،فهو يشهد لألخذ بهذا المبدأ ويؤيد أنصاره وهم أقوى
احتجاجاً بهذه القواعد والمبادئ من مانعي األخذ بهذا المبدأ.
تاسعاً :إن السياسة الشرعية تقتضي األخذ بكل ما ينفع
األمة ويحقق مصالح الدولة على أكمل وجه ،فإذا كان مبدأ
الفصل بين السلطات يجلب لألمة المزيد من المصالح ويد أر
مسوغ لمنع األخذ به بسبب
عنها المزيد من المفاسد ،فإنه ل ِّ
نشأته في بيئة غير إسالمية.
وبناء على ما تقدم فإنه يترجح للباحث صحة األخذ
عاش ارً:
ً
بهذا المبدأ وأحقيته ،بيد أن على الدولة اإلسالمية الرشيدة والتي
تتبنى الحكم الرشيد ،أن تُدخل على هذه المبدأ من التعديل
المناسب ووضع الضوابط والشروط والتنظيم مما يجعله أكثر
استجابة لحاجات األمة وأكثر استجالباً لمصالحها ،وأكثر درءاً
للمفاسد عنها ،وأكثر مراعاة لخصوصيتها الفكرية والثقافية،
وهذا هو عمل مفكري األمة وسياسييها وأهل الرأي فيها.
إن األخذ بهذا المبدأ مع تأهيله كي يكون ملتزماُ مع فكر
األمة وثقافتها أولى وأحرى من النأي عنه واطراحه بزعم منبته
غير اإلسالمي ،هذا الزعم الذي قامت األدلة على عدم صحته
وصوابه.
المبحث الثالث :الفصل بين السلطات في الدستور األردني
بعد الحديث عن حكم الفصل بين السلطات في الفقه
اإلسالمي ،فإن الباحث يرى واتماما للفائدة أن يردف ذلك
بالحديث عن هذا المبدأ في الدستور األردني ،وسيكون الحديث
في هذا المبحث من خالل المطلبين التاليين:
المطلب األول :نبذة تاريخية وتعريفية مختصرة عن الدستور
األردني
()71
يرى بعض الباحثين  .أن الحياة الدستورية قد بدأت في
األردن منذ السنين األولى لعهد اإلمارة ( )1946-1921حيث
صدر عام  1928ما عرف بالقانون األساسي إلمارة شرق
األردن ،وقد جاء هذا القانون كثمرة من ثمار المعاهدة
البريطانية لسنة 1928م( .)72حيث نصت المادة الثانية من
المعاهدة على وضع قانون أساسي لإلمارة يعين مؤسسات
الحكم ،ويحدد صالحياتها ،غير أن هذا الدستور جاء مفروضاً
من قبل حكومة النتداب ،ولم يكن للشعب أو لإلمارة أي رأي
في هذا الدستور ،ليس هذا فحسب بل إن المعاهدة األردنية
البريطانية اشترطت موافقة حكومة النتداب على أي تعديل قد
يط أر على هذا الدستور في المستقبل.

وبقي العمل بهذا القانون األساسي مستم اًر إلى صدور
دستور  1947بعد أشهر قليلة من إعالن استقالل المملكة في
1946-5-25م ،حيث أصبحت األردن بعد هذا التاريخ
مملكة ،وانتهى عهد اإلمارة ،وبوشر بعدها بإصدار دستور
جديد يتناسب مع طبيعة المرحلة ،حيث صدر هذا الدستور
ونشر بالجريدة الرسمية( .)73بتاريخ 1947-2-1م ،وعمل به
منذ ذلك التاريخ(.)74وقد منح هذا الدستور مواطني الدولة بعض
الحريات ،وأرسى مبدأ المساواة بين األردنيين ،والمنادي بالبيعة
لسمو األمير عبد اهلل بن الحسين ملكاً على المملكة(.)75
وفي إبان العمل بهذا الدستور حصل الحتالل الصهيوني
لغالبية فلسطين التاريخية عام 1948م ،كما تم إبان العمل به
أيضاً توحيد الضفتين الشرقية والغربية عام 1949م ،وبناء على
هذه الوحدة أجريت انتخابات للمجلس التشريعي الذي أقر توحيد
الضفتين باإلجماع في  24نيسان  ،1950وقد قامت الحكومة
األردنية وقتها بتشكيل لجنة لوضع مشروع لدستور جديد حيث
عرض على المجلس التشريعي البرلماني المؤلف من نواب عن
الضفتين ،وصدر الدستور الجديد بتاريخ  1952-1-18والذي
اعتبر حينها من أفضل الدساتير في البالد العربية ،لنسحابه
تكون هذا
وتوافقه مع المعايير الدولية لجودة الدساتير ،وقد َّ
الدستور من عشرة فصول وتضمن مئة واحدى وثالثين مادة،
ركزت على بيان الحقوق الدستورية ،وطبيعة الحكم ،والسلطات
الثالث واختصاصاتها ،إلى غير ذلك من األمور وبقي هذا
الدستور معمولً به حتى أيامنا هذه ،لكنه خضع لجملة من
التعديالت التي يرى كثير من الباحثين والسياسيين أنها ساهمت
في تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،ووسعت من
صالحيات الملك ،لكن أبرز هذه التعديالت كانت تعديالت
 2011بعد ما عرف بالربيع العربي ،حيث طالت هذه
التعديالت العديد من المواد الدستورية ،وتم بموجب هذه
التعديالت إنشاء المحكمة الدستورية(.)76
ويعتبر دستور  1952من أكثر الدساتير نضجاً وهو متأثر
بالدساتير العالمية الحديثة وخصوصاُ الدستور البلجيكي ،ومن
أهم توجهات دستور  ،1952النص على أن األمة مصدر
السلطات ،وأخذه بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الثالث،
ويعتبران من أهم ركائز الديمقراطيات الحديثة(.)77
المطلب الثاني :موقف الدستور األردني من الفصل بين
السلطات
من خالل استقراء الباحث نصوص الدستور األردني لسنة
1952م وتعديالته يلحظ الباحث تركي اًز كبي اًر وواضحاً على
السلطات الثالث وكيفية تشكيلها واختصاصاتها والحقوق التي
تتمتع بها كل سلطة ،والتوازن المفترض بينها من خالل تقسيم
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الختصاصات وتوزيعها ،واعطاء حق الرقابة لكل منها على
األخرى ،حيث احتل ذلك كله القسم األكبر من مواد الدستور،
إذ بدأ الحديث عن السلطات في الفصل الثالث وانتهى بنهاية
الفصل السادس مستغرقاً المواد من .110-24
وهذا التركيز يوضح لنا العناية التي أولها دستور 1953م
بالسلطات الثالث وتنظيم عملها ،وآلية تشكيلها ،إلى غير ذلك
مما يتعلق بتلك السلطات.
ويرى بعض الباحثين أن الدستور األردني قد أقام توازناً بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية على وجه الخصوص من خالل
إقرار مبادئ دستورية تعطي حق الرقابة لكلتا السلطتين على
األخرى ،ومن أوجه هذا التوازن(:)78
 .1حق السلطة التنفيذية بتقديم مشاريع القوانين ،وحق
السلطة التشريعية من خالل مجلسيها بإقرار تلك القوانين أو
تعديلها أو رفضها(.)79
 .2حق السلطة التشريعية بطرح الثقة بالحكومة ،وسحبها
منها وحقها أيضاً في استجواب الوزراء واتهامهم وسحب الثقة
منهم وفق الدستور ،وحق السلطة التنفيذية ممثلة بالملك بحل
مجلس النواب ،والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة
وتحديد مواعيدها.
 .3حق السلطة التنفيذية بالدعوة إلى انعقاد مجلس
األمة ،أو تأجيل دورات النعقاد ،أو الدعوة إلى دورات استثنائية
وحق السلطة التشريعية بمسائلة السلطة التنفيذية من خالل
آليات منها السؤال والستجواب.
لكن الباحث يرى أن هذا التوازن القائم بين السلطات هو
توازن نظري أكثر منه توازن عملي لما يلي:
 .1أن التعديالت التي طرأت على الدستور كانت في
أكثرها منحازة إلى السلطة التنفيذية ،وسحبت بعض الحقوق من
السلطة التشريعية وأودعتها بيد السلطة التنفيذية ،ولعل أبرزها
حق المواطن األردني في اختيار من يمثله تحت البرلمان حيث
عملت الحكومات المتعاقبة من خالل التوسع في إصدار
القوانين المؤقتة( .)80واجراء النتخابات النيابية على أساسها إلى
إفراغ المواد الدستورية من مضمونها والدفع إلى قبة البرلمان
بأعضاء ل يمثلون المواطن األردني تمثيالً حقيقياً.
هذا كله باإلضافة إلى تزوير النتخابات ،أو تدخل
الحكومات في العملية النتخابية ،باإلضافة إلى عمليات شراء
األصوات ،والتأثير من خالل الماكينة اإلعالمية وربما األمنية
على قرار الناخب.
 .2التوسع في العمل بالقوانين المؤقتة :حيث أدى هذا
التوسع إلى انتخاب مجالس نيابية وفق قوانين انتخاب مؤقتة
وغير دستورية ،مما ساهم إلى درجة كبيرة في إحداث خلل في

التوازن المفترض في أصل الدستور(.)81
 .3حل البرلمان قبل انتهاء مدته الدستورية :حيث أعطى
الدستور السلطة التنفيذية حق حل البرلمان قبل انتهاء المدة
المقدرة له دستورياً والمقررة بأربع سنوات قابلة للتمديد بما ل
يزيد عن سنتين(.)82وهذا الحق كان بمثابة السكين المسلط على
رقبة السلطة التشريعية التي كانت كثي اُر ما تتخاذل في القيام
بواجباتها نتيجة تخوفها من استخدام السلطة التنفيذية هذا الحق
الذي منحه لها الدستور ،علماً بأن السلطة التنفيذية قد
ار ،حيث كانت مدة مجلس النواب ل
استخدمت هذا الحق مر اً
تزيد عن سنة واحدة في بعض الحالت.
 .4إعطاء السلطة التنفيذية حق إعالن حالة الطوارئ(،)83
وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل للسلطة التشريعية دون أن
يكون هناك ضوابط وضمانات للتقليل من استخدام هذا الحق
وجعله في أضيق نطاق أو وضع سقف زمني معقول لحالة
الطوارئ.
وقد أدى استخدام هذا الحق إلى تعطيل الحياة البرلمانية في
األردن لمدة اثنتين وعشرين سنة متتالية ابتداء من 1967
ولغاية 1989م ،حيث جرت في هذه السنة–أي ،1989 -أول
انتخابات برلمانية شاملة بعد إعالن حالة الطوارئ.
 .5تغول الحكومات المتعاقبة على السلطة التشريعية
بالترغيب أو الترهيب من خالل الضغط عليها ،أو عدم
الستجابة لمطالب النواب في الخدمات لمناطقهم التي تمثل
بالنسبة لهم دوائر انتخابية وأمالً بالعودة إلى قبة البرلمان مرة
أخرى.
 .6وجود الزدواجية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من
خالل تعيين النواب في مناصب و ازرية( .)84مما يضر بمبدأ
الفصل بين السلطات من جهة ،ويشكل رشوة لبعض النواب
المستوزرين من جهة أخرى مما يدفعهم إلى التقاعس عن القيام
بالدور الرقابي الذي يعتبر من أهم اختصاصات السلطة
التشريعية من جهة أخرى.
 .7منح السلطة التنفيذية ممثلة بالملك حق المصادقة على
القوانين ،وبمقتضى هذا الحق يملك الملك رد القانون بعد أن
يمر بجميع مراحله الدستورية خالل ستة أشهر مشفوعاً بأسباب
الرد ،وحينئذ يمكن للبرلمان بشقيه مجلس النواب واألعيان أن
يصوت على القانون مرة أخرى بشرط أن يحوز على موافقة
ثلثي األعضاء ،وعندها يصبح القانون نافذاً بغض النظر عن
تصديق الملك(.)85
وأما من حيث الفصل بين السلطات الثالث فقد تبنى
الدستور األردني هذا الفصل ،لكن الفصل بين السلطات في
هذا الدستور ليس فصالً مطلقاً وجامداً ،وانما هو فصل مرن
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مبدأ الفصل بين السلطات...

بحيث يسود التعاون والتنسيق بين هذه السلطات من أجل
الصالح العام( ،)86واذا أخذنا الفصل بين السلطتين التشريعية
المقوم األبرز لمبدأ الفصل كمعيار لهذا التعاون
والقضائية وهو ِّ
فإننا نرى أن السلطة التنفيذية تقوم ببعض أعمال السلطة
التشريعية كوضع مسودات ومشاريع القوانين من خالل ديوان
التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء ،ثم يقوم مجلس الوزراء
بتقديم هذا المشروع بصيغته األولية إلى مجلس النواب الذي
يحيله بدوره إلى اللجان المختصة حسب موضوع القانون ،أو
إلى لجانه القانونية المختلفة حيث تقوم هذه اللجان بدراسته
ورفع التوصية إلى مجلس النواب بإق ارره أو رفضه أو تعديل
بعض مواده ثم يجري التصويت على هذا القانون مادةً مادة إلى
استكمال إق ارره أو تعديله أو رفضه.
ومن مظاهر التعاون بين السلطتين -التنفيذية والتشريعية-
منح الحق للسلطة التشريعية برد المعاهدات والتفاقيات الدولية
التي تبرمها السلطة التنفيذية مع الدول ،من خالل عرض هذه
التفاقيات على مجلس األمة ،فبالرغم من أن إبرام المعاهدات
والتفاقيات هو من صميم أعمال السلطة التنفيذية ،إل أنه يقدم
على هيئة قانون إلى السلطة التشريعية للمصادقة عليه أو
تعديله أو رفضه(.)87
ومن مظاهر التعاون أيضاً بين السلطتين إقرار الموازنة،
فبالرغم من أن عمل الموازنة وتقديرها وتقسيمها يقع في صميم
أعمال السلطة التنفيذية ،إل أن هذه الموازنة ل تصبح نافذة إل
بعد إقرار السلطة التشريعية لها بعد مناقشتها فصالً فصالً(.)88
وأما فيما يختص بالعالقة بين السلطة القضائية والسلطتين
التنفيذية والتشريعية فيمكن تلخيص هذه العالقة بما يلي:
 .1إن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة عن السلطتين
التنفيذية والتشريعية وقد أكد الدستور األردني هذه الستقاللية
في المادة ( )97منه حيث جاء فيها "القضاة مستقلون ل
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".
 .2ليس للسلطة التنفيذية ول التشريعية دخل في تعيين
القضاة أو عزلهم ،مما يدعم فكرة استقاللية السلطة القضائية
عن السلطتين األخريين( )89حيث ل يتم التعيين أو العزل إل
من خالل المجلس القضائي األعلى بعد توشيحه باإلرادة
الملكية السامية(.)90
 .3تملك السلطة القضائية الرقابة على السلطة التنفيذية من
خالل آلية الطعن في الق اررات اإلدارية التي تعد من اختصاص
محكمة العدل العليا ،حيث تملك هذه المحكمة إبطال الق اررات
اإلدارية غير المنسجمة مع القانون وتكون ق ارراتها في ذلك باتة
ونهائية وملزمة(.)91
 .4تملك السلطة القضائية الرقابة على السلطة التشريعية

أيضاً من خالل رد القوانين المخالفة ألحكام الدستور من خالل
المحكمة الدستورية التي أنشئت حديثاً بعد التعديالت الدستورية
لسنة .2011
 .5تملك السلطة التنفيذية ممثلة بالملك الرقابة على السلطة
القضائية من خالل التصديق على األحكام القضائية ومن
خالل العفو الملكي عن بعض الجنايات والجنح ،وكما تملك
أيضاً حق إلغاء أحكام اإلعدام أو عدم المصادقة على
تنفيذها( ،)92أو تجميد ذلك التنفيذ كما حصل خالل الفترة
 2006إلى .2014
ومن خالل جميع ما تقدم يظهر أن الدستور األردني أخذ
بمبدأ الفصل بين السلطات من خالل تقسيم هذه السلطات
وتوزيع الختصاصات عليها بدقة ،لكنه كان أخذاً مرناً يظهر
فيه التعاون والتنسيق بين السلطات بدل التعارض والتصادم.
الخاتمة:
لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات،
فيما يلي أبرزها:
أ– النتائج:
 .1يضطلع مبدأ الفصل بين السلطات بدور مهم في نفي
التداخل بين عمل السلطات الثالث ويكفل عدم طغيان إحدى
تلك السلطات على سائرها.
 .2من شأن هذا المبدأ أن يحد إلى درجة كبيره من الظلم
والستبداد ،ويمنع التعسف إذا تم تطبيقه بشفافية وصدق نية.
 .3إن الدراسة التاريخية لمبدأ الفصل بين السلطات
أظهرت أنه غير محصن من اللتفاف عليه ،وافراغه من
مضمونه ،وتحويله إلى فكرة قانونية جامدة وغير مفعلة.
 .4لقد لعبت المصالح المتعارضة والمتداخلة على مر
الزمان دو اًر تعويقياً وتثبيطياً لهذا المبدأ بمنعه من بلوغ مداه،
وتحقيق األهداف المتواخاة منه.
 .5تمارس كل من السلطات الثالث اختصاصات مختلفة
في أغلب األحيان ،ومتداخلة في أحيان أخرى.
 .6يمكن أن يؤدي الفصل الجامد بين السلطات إلى تعويق
اإلدارة للدولة عبر عدم التوافق الذي يمكن أن يسود بين تلك
السلطات.
 .7إن الفصل المرن بين السلطات هو الحل األمثل الذي
أثبت فاعليته وجدواه في منح اإلدارة الحكومية خيارات مرنة بما
يكفل لتلك اإلدارة مرونة كافية في اتخاذ الق اررات لما فيه
الصالح العام.
 .8إن المناكفات الحزبية ،والشغب السياسي الذي طبع
كثي اًر من الديمقراطيات الحديثة جعل هذا المبدأ غير فاعل
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بصورة كافية في إضفاء المصداقية والشفافية والنزاهة في
اإلدارة الحكومية في كثير من األنظمة السياسية في مختلف
أصقاع المعمورة.
 .9إن فكرة الفصل بين السلطات تجد لها صداً في الفقه
اإلسالمي ،حيث تقوم هذه الفكرة على تعاون السلطات في
تطبيق شرع اهلل-عز وجل -وعدم لجوئها إلى المناكفات
السياسية ،وتغليب العتبارات الحزبية والفئوية ،والولءات
الضيقة على الولء للدولة والمصلحة العامة ،األمر الذي يطبع
الديمقراطيات العريقة منها .والناشئة على حد سواء ،بخالف
فكرة الفصل في الفقه اإلسالمي.
 .10يتسم تطبيق هذا المبدأ في الفكر السياسي اإلسالمي
بمرونة تكفل للسلطات أن تمارس اختصاصاتها بطريقة
تكاملية ،مما يؤدي عدم التصادم والتضاد بين هذه السلطات.
 .11إن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ مقرر ومقر في
الدستور األردني ،حيث أشار إليه الكثير من مواد الدستور ،مما
يؤكد أخذ الدستور األردني بهذا المبدأ.
 .12إن القراءة التاريخية لتطبيق هذا المبدأ في التصور
األردني تظهر أن األخذ بهذا المبدأ كان في كثير من األحيان
أخذاً نظرياً دون أن يكون له تأثير كبير من الناحية العملية
على اإلدارة السياسية في شتى مراحل تطبيق هذا الدستور.
 .13إن قيام السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة بإصدار
الكثير من القوانين المؤقتة في ظل غياب السلطة التشريعية أو
تغييبها ،أدى إلى تغول السلطة التنفيذية على سائر السلطات،
وأضر بمبدأ الفصل بين السلطات.
 .14لقد ساهم عدم وجود قانون انتخاب عصري ونزيه
على مدى الحياة السياسية في األردن إلى تعطيل السلطة
التشريعية وعدم تمثيلها للناخبين تمثيالً حقيقياً ،حيث أدى
غياب هذا القانون وصول نواب إلى قبة البرلمان ل يمثلون
الشرائح الجتماعية والسياسية في األردن تمثيالً حقيقياً ،هذا
كله إذا افترضنا النزاهة والمصداقية في النتخابات المنبثقة عن
قوانين النتخاب التي خضعت لتعديالت وكثير منها كان بمثابة

قوانين مؤقتة اُنتخبت على أساسها مجالس تشريعية ،كقانون
الصوت الواحد مثالً.
ب -التوصيات:
 .1توصي الدراسة بتكثيف الدراسات في الفقه السياسي
اإلسالمي عموماً ،وفي مبدأ الفصل بين السلطات على وجه
الخصوص؛ نظ اًر ألن الفقه السياسي يفتقر إلى دراسات
عصرية وجادة ،بخالف المواضيع الفقهية والفكرية اإلسالمية
األخرى.
 .2عدم التوسع في التعديالت على الدستور ،واذا دعت
الحاجة إلى تعديل ،فإن من األفضل أن يطرح على استفتاء
شعبي عام تتوفر فيه النزاهة والشفافية؛ كي يعكس اإلرادة
الحقيقية للمجتمع األردني ،وليس من خالل مجلس النواب الذي
ل يعكس اإلرادة الحقيقية لهذا المجتمع ،وانما يعبر عن مصالح
عشائرية ،أو اقتصادية ،أو تجارية ،أو نحو ذلك.
 .3تمكين البرلمان بشقيه(مجلس النواب ومجلس
األعيان) من استكمال المدة الدستورية لعمله من غير أن يكون
واقعاً تحت ضغط الحل ،الذي يعتبر بمثابة السيف المسلط
على رقاب أعضاء ذلك البرلمان ،مما يحد من حريتهم في
ممارسة واجباتهم بما في ذلك واجبهم في مراقبة األداء
الحكومي ومساءلة المقصرين.
 .4تفعيل الحياة الحزبية في األردن من خالل قوانين
أحزاب عصرية ،مما يؤدي بدوره إلى تفعيل الحياة السياسية
واألخذ بمبدأ التداول السلمي للسلطة ،ويمكن الشعب األردني
من إطالق طاقاته البناءة في تطوير المجتمع وايجاد الرخاء،
في ظل مناخ من الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص.
تحديد اختصاصات كل من السلطات الثالث بشكل دقيق
وتفصيلي ،وعدم اللجوء إلى العبارات العامة والمطاطية التي
تحتمل أكثر من تفسير ،كي تقوم تلك السلطات بدورها في
إقامة الحياة السياسية في البلد بعيداً عن الجتهادات
الشخصية ،وتغليب المصالح الشخصية والفئوية لمن يتولى تلك
السلطات على مصلحة الدولة والمجتمع.
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انظر ،المادة  91من الدستور األردني.
استناداً إلى المادة  94من الدستور ،حيث نصت "عندما
يكون مجلس األمة غير منعقد أو منحالً يحق لمجلس
الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في األمور التي
تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية ل تحتمل التأخير أو
تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ،ويكون
لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن ل تخالف أحكام هذا
الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول
اجتماع يعقده ،وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ،أما
إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن
بطالنها فو اًر ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول مفعولها على أن
ل يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
انظر ،العتيبي ،فصل السلطات في النظامين الكويتي
واألردني ،ص ،50الدجاني ،المدخل إلى النظام السياسي
األردني ،ص.56
سنداً لنص المادة  68-1ونصها ":مدة مجلس النواب أربع
سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعالن نتائج النتخاب العام
في الجريدة الرسمية ،وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة
ملكية إلى مدة ل تقل عن سنة واحدة ول تزيد عن سنتين.
سنداً لنص المادة  124من الدستور األردني والتي تنص "إذا
حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ،
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فيصدر قانون باسم قانون الدفاع ،تعطى بموجبه الصالحية
إلى الشخص الذي يعينه القانون لتخاذ التدابير واإلجراءات
الضرورية بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية
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مبدأ الفصل بين السلطات...

The Principle of Separation of Powers in the Reading
Of Islamic Jurisprudence and the Jordanian Constitution

*Ismail M. Al-Brishi

ABSTRACT
This study aims to highlight the idea of separation of powers as a constitutional principle prevailed
political jurisprudence, in theory at least, where the principle of separation of powers plays an
important role in the political management of the state, and prevent the predominance of any of the
three authorities on the rest of those authorities.
the researcher tried in this study to shed the light on this principle by providing a thorough study of
this principle in terms of concept, and its importance, and keep track of his presence in the Islamic
political jurisprudence and in the Jordan Islamic Constitution, where the researcher review of this
principle of historical, legal and legitimate, highlighting the dispute idiosyncratic among
contemporary scholars in over considered this principle and its authority in Islamic jurisprudence,
and the extent of the Islamic state applying it across historical periods successive of this state.
The study provided an overview of this principle and its inception, pointing to materials which are
connected in the Jordanian Constitution, .
the most important findings and recommendations of the conclusions of the study, likely the
existence of this principle in Islamic jurisprudence and his presence in the Jordanian Constitution
despite the fact that its application has been.
Keywords: Principle of Separation, Islamic Jurisprudence, Jordanian Constituation.
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() 62انظر ،الغنوشي ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ،ص ، 23 9أسد ،من هج السالم في الحك م 100
 62انظر ،ليله ،النظم السياسية ،ص  ، 861- 860بسيوني ،النظم السياسية. 26 8 ،
() 63انظر ،ليله ،النظم السياسية ،ص ، 861- 860بس يوني ،النظم السياسية. 268 ،
() 64انظر ،المراجع السابقة ،األماكن نفسها ،الطماوي ،السلطات الثالث ،ص ، 335حلمي ،نظام الحكم اإلسالمي ص. 359
() 65انظر ، 420حلمي ،نظام الحكم اإلسالمي ،ص. 3 59
() 66انظر ،الصالبي ،السيرة النبوية ،ج ، 1ص . 868- 867
() 67انظر ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ، 4ص. 266
 68انظر ،ابن عبد البر ،االست يعاب في معرفة األ صحاب ،ج ، 3ص. 11 50
 69انظر ،آل عيسى ،دراسة نقدية في الم رويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب ،ج ، 2ص. 767
() 70الطماوي ،السلطات الثالث ،ص. 337- 336
() 71انظر.37 ،
() 72القانون األساس ي الصادر بتاريخ  16نيس ان . 1928
( ) 73الجريدة ،العدد  ، 886تاريخ  ، 1947- 2- 1ص . 610- 602
(.52) 74
( ) 75انظر المراجع السابقة ،األماكن نفسه ا.
( ، 94- 93 ، 68- 65) 76لمحة تار يخية عن الحياة الدستورية ،موقع . http://cco.gov.jo/ar
() 77انظر المواد من  32- 5من الدس تور األردني ،العتيبي ،فص ل السلطات في النظامين الكويت ي واألردني ،ص . 52
( ) 78انظر ،شطناوي ،النظام الدستوري األردني ،ص ، 2 65العتيبي ،فصل السلطات في النظامين الكويتي واألردني ،ص 48
( ) 79انظر ،المادة  91من الدس تور األردني.
() 80بطالنها فور اً ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزو ل مف عولها على أن ال يؤثر ذلك في الع قود والحقوق المك تسبة.
( ) 81انظر
( ،) 82وللملك أن يمدد مدة ال مجلس بإرادة ملكية إلى م دة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد عن سنتين.
() 83ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
( ) 84انظر ،العتيبي ،فصل السلطات في النظامين الكويتي واألردني ،ص ، 52الشرق اوي ،النظم السياسية ،ص 44
( ) 85انظر ،المادة  31والمادة  93من الدستور األردني.
( ) 86انظر.2
( ) 87انظر ،المادة  33من الدس تور األردني.
() 88باقي بنود هذه المادة من . 6- 3
( ) 89كما في المادة (ج ته إال بقرار المجلس رأي ال مجلس القضائي األعلى –إرادة ملكية سامية "
( ) 90انظر ،المادة  23من الدس تور األردن ي
( ) 91انظر ،شطنا وي ،النظام الدستوري األردني ،ص. 314
( ) 92انظر نص المادتين ( ) 38و( ) 3 9من الدستور األردني.
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