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اليسار ونكبة العرب
كاظم الموسوي *
ف ��ي  15أي � � ��ار /م ��اي ��و م� � � ّ�رت ال� ��ذك� ��رى ال �س��ادس��ة
وال �س �ت��ون لنكبة ال �ع��رب ف��ي ف�ل�س�ط�ين .ك��ال�ع��ادة
صدرت بيانات سياسية من منظمات فلسطينية
معدودة ،كررت ما قالته منذ تأسيسها عن ذكرى
النكبة .ونامت في غيرها من بلدان عربية كان
صوتها عاليًا يومًا عنها ،عن القضية املركزية
ل�ل�أم ��ة .ان �ش �غ �ل��ت ع ��واص ��م ب�ن�ك�ب��ات�ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة
وت ��رك ��ت ذك� ��رى ال �ن �ك �ب��ة أله �ل �ه��ا أو ع �ل��ى األص ��ح
لبعضهم ممن ال يزال يمسك جمرها وال يتوانى
عن حمل الحجر .الفت لالنتباه هذا الهجر شبه
الجماعي من قوى األمة ،من األح��زاب السياسية
في العالم العربي .أين التظاهرات واالعتصامات
وال� � �ق � ��رارات ب��امل �ق��اط �ع��ة ل �ل �ع��دو وآالت � ��ه وأدوات � ��ه
ومؤسساته؟ أين العرب؟ وين العرب ...وين ،كما
غنت جوليا بطرس يومًا!
م��رت ال��ذك��رى حزينة كما حصلت أوان �ه��ا .ماكو
أوامر! صمت ملعون ومخجل يقدم للعدو ما حلم
به يومًا ايضًا .ولكن ما رفع العتب ان اليسار في
لبنان لم ّ
يفوت الفرصة ،متجاوزًا أخطاء تاريخ
وال �ت �ب��اس��ات زم ��ن م� ��اض .ه ��ذا ال �ي �س��ار اع�ت�ص��م
ام��ام االس �ك��وا ف��ي قلب عاصمة ال�ح��ري��ة ب�ي��روت.
نشر ص��ورًا له وبيانًا مختصرًا .لم تعن وسائل
االعالم الناطقة باللغة العربية بكل انواعها بهذا
الحدث وهذا التجمع وهذا اللقاء .هل هو موقف
ام ان �ش �غ��االت ب��أم��ور اخ ��رى ل��م ي�ك��ن ه ��ذا الخبر
ب�م�ق��ام�ه��ا أو اه�م�ي�ت�ه��ا االخ �ب��اري��ة واإلع�ل�ام �ي��ة؟!
إنها نكبة العالم العربي ،تعيش ذكراها بأيامها
وسنواتها ومحنتها وآالمها وقسوتها وحزنها
وصبرها ووو...

ك��ي ال أجحد حقها أعيد ن��ص البيان« :ملناسبة
ال ��ذك ��رى ال �س ��ادس ��ة وال �س �ت�ي�ن ل�ن�ك�ب��ة ف�ل�س�ط�ين،
ّ
ن��ظ �م��ت أح � ��زاب «ال �ل �ق��اء ال �ي �س��اري ال �ع��رب��ي» في
لبنان اعتصامًا سياسيًا أم��ام االس �ك��وا .ش��ارك
ف ��ي االع �ت �ص��ام م �م �ث�لات وم �م �ث �ل��ون ع ��ن ال �ح��زب
الشيوعي اللبناني والحزب الديمقراطي الشعبي
وح��رك��ة ال�ش�ع��ب وال�ت�ن�ظ�ي��م ال�ش�ع�ب��ي ال�ن��اص��ري
وال� �ت� �ي ��ار ال��وط �ن��ي ال� �ح ��ر ،إض ��اف ��ة ال� ��ى ال�ج�ب�ه��ة
الشعبية لتحرير فلسطني والجبهة الديمقراطية
وح� ��زب ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وج �ب �ه��ة ال�ت�ح��ري��ر
الفلسطينية .بدأ االعتصام بكلمة لألستاذ ربيع
بيرق ح��ول املناسبة .بعد ذل��ك ّ
تحدثت السيدة
ّ
خالدات حسني باسم لليسار الفلسطيني ،فأكدت
ع�ل��ى ح��ق ال�ش�ع��ب الفلسطيني ف��ي ال�ن�ض��ال من
أجل العودة ،رافضة ما يحاك ضده عبر املشروع
االم�ي��رك��ي ال�ج��دي��د امل�س�م��ى «االت �ف��اق – االط ��ار»،
ودعت الدولة اللبنانية الى تأمني الحقوق املدنية
واالجتماعية واإلنسانية لالجئني الفلسطينيني.
ث��م ت �ح��دث األس� �ت ��اذ أس ��د غ �ن��دور ب��اس��م أح ��زاب
«ال �ل �ق��اء ال �ي �س��اري ال �ع��رب��ي» ،م��رك �زًا ع�ل��ى ت��واط��ؤ
األن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة م ��ع امل �ش��اري��ع االس �ت �ع �م��اري��ة
الجديدة ضد شعب فلسطني والشعوب العربية
عمومًا ،الفتًا النظر إلى «مشروع الشرق األوسط
الجديد» التفتيتي ومؤكدًا مجابهته.
أخ �ي �رًا ،ت�لا ال�س�ي��د أي ��وب غ ��راب امل��ذك��رة املوجهة
ال��ى األم�ين العام لألمم املتحدة (مرفقة) ،وجرى
تسليمها الى ممثل االسكوا.
أين األح��زاب االخ��رى؟ أين الشخصيات الوطنية
والقومية؟ أي��ن؟ أس�ئ�ل��ة ...أسئلة تتكرر م��ن دون
اج��وب��ة وب�ل�ا عقبى ضمير وخ�ش�ي��ة م��ن حساب
ال�ت��اري��خ وع�ق��اب��ه .كلنا ي�ع��رف ان ال�ش�ع��ب يمهل

وال ي�ه�م��ل وأن ال �ت��اري��خ ي�س�ج��ل وال ي�ص�ف��ح في
ص �ف �ح��ات��ه مل ��ن ي �ن �س��ى دوره وم ��وق �ع ��ه وم �ك��ان��ه
وواج�ب��ه .ه��ل نكتفي بما حصل ون�ن��ام بانتظار
ال ��ذك ��رى ال �س �ن��وي��ة امل �ق �ب �ل��ة؟ إن م��ا ج ��رى م��ؤش��ر
وإشارة الى ما يتوقع وما يراد له ان يكون.
ف��ي مخاطبة االم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،التي
اص��درت ق��رار التقسيم وم�ئ��ات ال �ق��رارات االخ��رى
التي لم تطبق كما التزمت هي وادارة الواليات
امل� �ت� �ح ��دة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب � �ق� ��رار ت ��أس �ي ��س ال �ن �ك �ب��ة،
معلومات ومواقف سياسية معلومة ،وتناقضات
سياسية مكررة ،وشهادة للتاريخ بأداء الواجب
وض��رورة العمل على انقاذ شعب وارض تنتهك

أين التظاهرات
واالعتصامات والقرارات
بالمقاطعة للعدو وآالته
وأدواته ومؤسساته؟
ابسط الحقوق املشروعة واملعروفة له وفيها.
ست وستون عامًا ومازالت محاسبة اليسار على
الهرولة وراء ما قاله اندريه غروميكو في األمم
املتحدة حينها ،اعترافًا بقرار التقسيم ،وتفسيرًا
له .ولكنها لم تطالع ما قدمه فهد ،سكرتير الحزب
الشيوعي العراقي (اع��دم عام  ،)1949رغم كل ما
حصل وتناقلته االخبار واإلشاعات والوشايات
وم ��راك ��ز امل �خ ��اب ��رات وال �ث �ق��اف��ة وال �ت �ج �ن �ي��د لتلك

املهمات والصفقات .إنها سخرية القدر اللئيمة
ف��ي زم��ن غ ��ادر .ل��م ي�ش��ر غ��روم�ي�ك��و ل�ه��ذا ال�ح��دث
ً
الجلل ف��ي م��ذك��رات��ه ،بينما اف��رد فصال ع��ن أزم��ة
«الشرق االوسط» في الستينيات وتأكيد موقف
االتحاد السوفياتي من القضية املركزية والسلم
واألمن في العالم.
أم��ا فهد فقد ح��دد امل��وق��ف بسطور واض�ح��ة في
اكثر من رسالة له ،ال سيما بعد تأسيسه عصبة
مكافحة الصهيونية ع��ام  ،1946ومنها مذكرة
مفتوحة الى الحكومة العراقية مؤرخة في /21
 ،1945 /11ك�ت��ب ف��ي ف �ق��رة ت�ح��ت ع �ن��وان موقف
ال�ح�ك��وم��ة ت �ج��اه ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ،م��ا ي �ل��ي« :ت��دع��ي
ال�ح�ك��وم��ة ال�ق��ائ�م��ة ان �ه��ا ت�ن��اص��ر ع ��رب فلسطني
ضد الصهيونية ،لكن الشعب العراقي ال يلمس
ه��ذه امل�ن��اص��رة واخ�ت�ب��ارات��ه اليومية تبرهن أنه
على أن الحكومة العراقية تمنع الشعب العراقي
من مناصرة ع��رب فلسطني ،تمنعه عن مكافحة
الصهيونية وبهذا تسهل على الصهاينة وعلى
القوى الرجعية – االستعمارية وغيرها  -السير
بخططهم ...إن الحكومة منعت وتمنع الشعب
ال�ع��راق��ي م��ن اق��ام��ة اجتماع ف��ي سبيل فلسطني،
انها منعت عصبة مكافحة الصهيونية من إقامة
اجتماع في يوم وعد بلفور االسود ،إنها احتلت
ن �ق��اب��ات ال �ع �م��ال ف��ي ذل ��ك ال �ي��وم ل�ك��ي ال يجتمع
العمال فيها ،انها منعت التظاهرات في سبيل
فلسطني .»...وأكد «أن الحكومة العراقية تحاول
ان تخفي املسؤولني الحقيقيني عن نكبة شعبنا
العربي في فلسطني ،تريد ان تستر االستعمار
البريطاني املسؤول االول ،ان تخفي الصهيونية،
ب��اع�ت�ب��اره��ا ت�م�ث��ل م�ص��ال��ح ال �ش��رك��ات ال�ي�ه��ودي��ة
ال�ك�ب��رى ف��ي بريطانيا وأم�ي��رك��ا فتظهر اليهود

بعد الفراغ الرئاسي ...ما العمل؟
عادل ّيمين *

ّ
إذا كانت امل� ّ�ادة  62من الدستور ّ
نصت على أنه
ّ
ُ
«في حال ّ
خلو سدة الرئاسة ألي علة ًكانت تناط
ّ
ص�لاح� ّ�ي��ات رئ ّ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وك��ال��ة بمجلس
ال��وزراء» ،إال أنها لم توضح ما إذا كانت تقصد
ّ
صالحيات الرئيس أم فقط تلك املتعلقة
جميع
ّي�نّ
ّ
ب�ت�س�ي�ي��ر امل��رف��ق ال �ع ��ام .ول ��م ت �ب� ك�ي�ف��ي��ة ت��ول��ي
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ل �ه ��ذه ال ��وك ��ال ��ة ،وم� ��ا إذا ك��ان
ّ
�رارات ال�ت��ي يتخذها
يحتاج إل��ى إج�م��اع ف��ي ال �ق� ّ
بالوكالة عن الرئيس باعتبار أنه ال يمكن تجزئة
ش�خ�ص� ّ�ي��ة ال��رئ��اس��ة أم تكفيه أك�ث��ري��ة ال�ح�ض��ور
ّ
ّ
العادية بحسب
املحددة لقراراته
بنصاب الثلثني
البند  5من ّ
املادة  65من الدستور أم تلزمه أكثرية
الثلثني قياسًا على األكثرية املطلوبة للمواضيع
ّ
الفقرة األخيرة من امل� ّ�ادة
ّاألساسية امل�ح��د ينّدة في ّ
إي��اه��ا ،وه��ل يتع أن يوقع جميع ال��وزراء على
املراسيم التي ُيصدرها مجلس ال��وزراء بوكالته
عن رئيس الجمهورية أم ُيكتفى بتوقيع رئيس
ّ
املختص؟
الحكومة والوزير
ّ
أرى أن وك � ��ال � ��ة م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ع � ��ن رئ �ي��س
ّ
الجمهورية تنحصر ب��األع�م��ال املتعلقة بحفظ
ّ
املهل الدستورية وتسيير املرفق العام ،وال يمكن
ّ
ّ
الذاتية أو االستنسابية أو
صالحياته
أن تشمل
ّ
ّ
ّ
التصرفية ألن رئيس الجمهورية بحسب امل��ادة
 50م��ن ال��دس �ت��ور ي�ح�ل��ف ي�م�ين اإلخ �ل�اص لألمة
ّ
وال ��دس �ت ��ور ع �ن��دم��ا ي �ت��ول��ى ال ��رئ ��اس ��ة ،وت��رت�ب��ط
بقسمه .وه��و إج� ٌ
ّ
�راء
صالحياته بطبيعة ال�ح��ال َ ِ
ال يقوم ب��ه رئيس الحكومة وال ال ��وزراء ،ناهيك
ّ
ع��ن أن ص�لاح� ّ�ي��ات ال��رئ�ي��س تتصل ب��ال�ت��وازن��ات
ّ
الطائفية التي تحكم توزيع املواقع الدستورية

ف��ي ال ��دول ��ة .وق��د ً ن� ّ�ص��ت ال�ف�ق��رة «ي» م��ن م�ق� ّ�دم��ة
ّ
ّ
شرعية ألي سلطة
الدستور صراحة على أن «ال
تناقض ميثاق العيش املشترك» ،وهي ذات قيمة
س��ام �ي��ة وم ��وق ��ع ت��وج �ي �ه� ّ�ي وم��رج �ع� ّ�ي ل�لأح�ك��ام
الواردة في منت الدستور.
من غير أن ننسى ّأنه لم ّ
يتم لغاية اليوم بذريعة
ّ
ال �ت��وازن��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال�ق�ب��ول ب��أن ي�ت��ول��ى نائب
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ب��ال��وك��ال��ة ص�لاح� ّ�ي��ات رئ�ي� ّ�س
الحكومة كليًا أو جزئيًا في حال غيابه أو ّ
تعذر
قيامه بمهماته.
ّ
وف��وق ذل��ك ،ف��إن الوكالة ف��ي القانون ال�ع��ام «هي
ح��ال��ة موقتة واستثنائية ،وت�ه��دف أس��اس��ًا إلى
ت��أم�ي�ن اس �ت �م � ّ
�راري ��ة ع �م��ل امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة (.)...
ُ
(و) م �م��ارس��ة ال��وك�ي��ل ل�ص�لاح�ي��ات األص �ي��ل هي
محصورة ،انطالقًا من هدف الوكالة ،في األعمال
امل��ؤدي��ة م�ب��اش��رة إل��ى ت��أم�ين اس�ت�م��راري��ة امل��راف��ق
ُ
سكينة
العامة» (تراجع دراسة الدكتور محفوظ ّ
املنشورة في السفير  ،)2008/3/30علمًا بأنه من
الواجب تفسير االستثناء بنطاق ّ
ضيق.
ّ
ّ
ـ�ـ لئن ك��ان م��ن ال��واض��ح أن ش�غ��ور س��دة الرئاسة
ّ
ّ
ليس م��ن ب�ين ال�ح��االت امل�ح��ددة ف��ي امل��ادة  69من
ّ
الدستور العتبار الحكومة مستقيلة إال أن قراءة
تقود إلى القول بوجوب
مجمل أحكام الدستور
ّ
تعاملها والتعامل معها كأنها كذلك خالل فترة
ال�ش�غ��ور وح�ت��ى ان�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د وتأليف
ّ
العامة
حكومة جديدة ،فتكتفي بتسيير املرافق
ّ
القانونية وات�خ��اذ تدابير العجلة
وحفظ املهل
ّ
ّ
وال �ض��رورة م��ن غير أن ت�ق��وم ب��أع�م��ال تصرفية.
وذلك بسبب انتفاء رقابة رئيس الدولة صاحب
ال�ي�م�ين وم��ال��ك ح��ق ّال�ف�ي�ت��و امل��وق��ت ع�ل��ى ق ��رارات
مجلس ال ��وزراء وألن��ه م��ن غير الجائز أن يكون
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األخ �ي��ر «خ �ص �م��ًا وح �ك �م��ًا» ف��ي آون� ��ة واح� ��د وأن
ّ
يتولى كوكيل مراقبة أعماله بنفسه بسبب ما
ّ
ُي ّ
سمى «تعارض املصالح» ،كما أن رقابة البرملان
ّ
ّ
ستكون معطلة كونه سيتحول لحظة الشغور
الرئاسي إلى هيئة انتخابية ال تستطيع القيام
ّ
بأي عمل بما فيه حجب الثقة عن الحكومة قبل
انتخاب رئيس الدولة بحسب التفسير الراجح
ّ
للمادتني  74و 75م��ن ال��دس�ت��ور ،وه��و م��ا ي��ؤدي
إل ��ى االخ �ت�ل�ال ف��ي ت� ��وازن ال�س�ل�ط��ات امل�ن�ص��وص
عليه في الفقرة «هـ» من ّ
مقدمة الدستور.
ّ
أم ��ا ال � �ت � ّ
�ذرع ب� ��أن ال��دس �ت��ور ل ��م ي�ج�ع��ل ال�ش�غ��ور
ّ
الرئاسي من بني الحاالت املحددة في الفقرة د1/
مستقيلة ،ال بل
م ّ��ن امل � ّ�ادة  69العتبار الحكومة
ً
ّ
صالحيات الرئيس وكالة في حال
إنه أناط بها
ّ
خلو سدة الرئاسة ألي علة كانت بموجب املادة
ّ ّ
�رد ألن ح ��االت خ�ل��و ال��رئ��اس��ة
 ،62فمستوجب ال �
التي قصدها املشترع الدستوري في هذه املادة
ال تقتصر على اإلخفاق في انتخاب رئيس جديد
ً
إن لم نقل أن هذه الحالة كانت األقل احتماال في
ذهنه ،بل تشمل الحاالت التي ينتج فيها الشغور
من طارئ يحدث خالل الوالية الرئاسية ويؤدي
إلى تعليق موقت لعمل الرئيس مقرون باحتمال

من غير الجائز أن يقوم
ظل
البرلمان بالتشريع في ّ
سدة الرئاسة
شغور ّ
ع��ودت��ه إل��ى ن�ش��اط��ه م�ث��ل إح��ال�ت��ه ع�ل��ى املحاكمة
أمام املجلس األعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء إذ
ّ
يكف عن العمل إلى أن يفصل املجلس بالقضية
ّ
بحسب املادة  61من الدستور ،وإذ ذاك تستعيد
ال �ح �ك��وم��ة ف��اع �ل� ّ ّ�ي �ت �ه��ا ف ��ي ح � ��ال ت � �ق� � ّ�ررت ب � ��راءة
ّ
البديهي أن يتحاشى
الرئيس ،علمًا بأنه كان من
ّ
التصدي لحالة اإلخ�ف��اق في انتخاب
الدستور
ّ
الرئيس كسبب متميز من أسباب شغور الرئاسة
ّ
ّ
يقر ضمنًا ّأن ّ
ألن��ه في ذلك ّ
والتحوطات
اآلليات
التي يحتويها لم تضمن تحقيق ذلك كفاية.
ــ من غير الجائز أن يقوم البرملان بالتشريع في
ّ
ّ
ظل شغور ّ
ّ
الجمهورية
سدة الرئاسة ألن لرئيس
ح��ق طلب إع��ادة النظر ف��ي القانون ضمن مهلة
ّ
ال�ش�ه��ر امل �ح� ّ�ددة إلص� ��دارهُ ،
فيصبح ف��ي ح��ل من
إص � ��دار ال �ق��ان��ون إل ��ى أن ُي ��واف ��ق ع�ل�ي��ه امل�ج�ل��س

ّ
بالغالبية املطلقة
بعد مناقشة أخ��رى وإق� ��راره
م��ن م �ج �م��وع األع� �ض ��اء ال��ذي��ن ي��ؤل �ف��ون امل�ج�ل��س
قانونًا بحسب امل� ّ�ادة  57من الدستور ،ما يعني
ّ
ّ
الفيتو املوقت ولكن الفاعل
أن للرئيس صالحية ّ
على ال�ق��وان�ين التي يسنها ال�ب��رمل��ان ،األم��ر ال��ذي
ّ
ي �ف �ض��ي إل� ��ى ال� �ق ��ول إن ق �ي��ام امل �ج �ل��س ال�ن�ي��اب��ي
ّ
ّ
بالتشريع في ظل غياب الرئيس يشكل انتهاكًا
لقاعدة ال�ت��وازن في السلطات املنصوص عليها
ف��ي الفقرة «ه �ـ» م��ن ّ
ّ
يصح
مقدمة ال��دس�ت��ور .وال
ّ
ّ
التذرع بأن بمقدور مجلس الوزراء القيام وكالة
ّ
عن الرئيس برد القوانني وممارسة الرقابة على
ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ت��ي ي�س�ن�ه��ا ال �ب��رمل��ان أو بالطعن
ّ
بالقوانني أم��ام املجلس ال��دس�ت��وري ألن أعضاء
مجلس الوزراء لم ُيقسموا اليمني على املحافظة
يجعل رقابتهم على القوانني
على الدستور ،ما
َ
مشوبة بعيب فقدان الق َسم.
ّ
�ك ،ال ي �ج��وز ال �ت �ش��ري��ع ف��ي ظ ��ل ش�غ��ور
وف� ��وق ذل� � ّ
الرئاسة ،ألنه يعود لرئيس الجمهورية بحسب
امل� � � ّ�ادة  19م��ن ال��دس �ت��ور ح��ق م��راج �ع��ة امل�ج�ل��س
ال��دس �ت��وري ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �م��راق �ب��ة دس �ت��وري��ة
ال �ق��وان�ين ،وه��و م��ا اع�ت�م��ده امل�ج�ل��س ال��دس�ت��وري
ف��ي ق � ��راره رق ��م  2005/1ت��اري��خ  2005/8/6في
ّ
ما خ� ّ�ص التشريع فيّ ظ��ل استقالة الحكومة إذ
اع�ت�ب��ره غ�ي��ر ج��ائ��ز ألن ��ه ي�ح��رم رئ�ي��س الحكومة
املجلس الدستوري
من ممارسة حقه بمراجعة
ّ
لطلب إبطال القوانني ،بالرغم من أنه كان بإمكان
املجلس ال��دس�ت��وري حفظ ح��ق رئ�ي��س الحكومة
ً
املستقيلة الطعن ّبالقوانني بوصفه عمال يخضع
ّ
ملهلة مسقطة ،إال أنه آثر القول «إن حرمان رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء املستقيل م��ن ح�ق��ه ال��دس�ت��وري
بالطعن ب�ن� ّ�ص تشريعي م��ا م��ن ش��أن��ه أن يفتح
ك��وة في ّ
النص التشريعي امل��ذك��ور يتسلل منها
ّ
ّ
إليه عيب عدم الدستورية إذ يصبح هذا النص
ّ
التشريعي بمنأى عن كل مراجعة إلبطاله جزئيًا
أو كليًا بقرار من رئيس مجلس ال��وزراء يتخذه
باالستناد إلى حقه املحفوظ له في ّ
املادة  19من
ال��دس�ت��ور .فتنتفي ف��ي ذل ��ك ،ع�ل��ى قلتها ،إح��دى
حاالت ممارسة املجلس الدستوري الختصاصه
املكرس دستورًا بمراقبة دستورية القوانني ()...
م��ن ش��أن��ه أن يبطل ه��ذا ال�ق��ان��ون ملخالفته ّ
نص
ّ
املادة  19من الدستور لهذه الجهة».
ّ
ولقد سبق وأكدت هيئة التشريع واالستشارات
في وزارة العدل في استشارتها رقم 2013/581
ّ
ت� ��اري� ��خ  2013/6/26أن «إع � �م� ��ال م� �ب ��دأ ف�ص��ل
ال �س �ل �ط��ات ع �ل��ى إط�ل�اق ��ه م �ن��اف مل �ف �ه��وم آح��ادي��ة
ووح ��دة سلطة ال��دول��ة .ل��ذا ي�ج��ب ،ف��ي ظ��ل مبدأ

