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 :مقدمة 
 قادد دبلة ددقبل قدد من بةبدددتبلددقب دد   ب اةقادد بل  ادد ةل بيعددمبدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    ب دد   ب

د د بيةقد بحادتبةبي نعبت ركزبل ا  قبفد بددمبةلحدم بببساتبلإلفرللبةلحارلدبحقنقهقبةحري تهقب,
بلالساأمللب.ساربدي  حبل مة قببعاملبعتببل اعافبةب

ةبيعنلبدأمفبل بيابساتبل ا    بإ ىبف ابقبل قر بل ث دتبعشرب،بحاد بمددمبادا  اقببببب
ل ةمدثدددقب دددملبل با ادددن بل اا سددد بل برماددد بدنااددد انبإلبددددرلبف بدأدددمفبل بيدددابسددداتبل اددد    ب
ةسددا قب  ددام  بدددتبل ادد  قبل    قددقب    ددنلب.ةبدددعبف بل با اددن بل انمدد م بف سدد نبقددمبف  ددحب

  أددمفبقأ دد بعددتبيريدد بسادد  بل نيدد لفبلةس سدداقب  ادد  قبإالبف بدبهددندبل  أددمفبكق عددم بإ ددىبادد لبل
دتبقنلعمبل بتبل اا س ببل ا بتمعنبإ ىبتنزيدعباد ابل نيد لفبع دىباامد  بدما بدقبإم د بدر دعب

ب.1إ ىب ؤلبل بقا بدناا انب
فددد بةب عددداببلإلميددد  بل ع  ددد بددددمعنم ببإ دددىبل قدددنيبف بملريدددقبل بيدددابسددداتبل اددد    ببتعدددنلب

ل د يبتن ة هد بفد بكا بد بل ة نددقبل  ممادقبإالبب2فان ه بلةة ىبإ ىبل  بكربلإلمد ازيب ن ب دنل
ب.ب1ف بل نلريقبل تأ تبب سقبدناا انبل  يبين ا بف بكا ب ب ةحبل شرللع

                                                           
مع دد  بفح دددمبل م اددسب،بل نسدددا بفدد بل دددنلقبل اا سددداقبةبل قدد من بل مسدددان يب،بلل بل ثق فددقب  نشدددربةبل انزيدددعب،ب1

ب.181،بصبب2112لال ل ب،ب
يعاأدرب دن ب دنلبفةيبددتبفبد لببقا دقباد لبل  أدمفبل مسدان يبفد بع دابل ة ندد  ببفملدربفد بل د بب بميدرب 2

ب.ب121،بصبب2112دهن ب،بل نل دبل مسان يبل اا س ب،بلالس نم يقب،ببديرب،بب
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ةبل  ؤكمببف بدأمفبل بيابسداتبل اد    بدأدمفب درة يب انلداقبل  هد دبةب د   بتقاداقبل ع داب
 هدددز بل مة دددقب،بف  اددد  قبل انبا يدددقبالبي  دددتبف بت ددد   بددددتبقأددداببشددد ابدث دددربسددداتبدما دددفبف

ل أر  دد  ببةبل اشددريعبي ددن بم قيدد بإللبكدد  بدددتبع ددابل ة ندددقبب برلادد ب،بك دد بف بل ق دد  بالب
ي  تبف بت   س باامقبسا سداقبسدابيددسبف بيعدنلبإ دىبسد  قببق د لاقبداداق قبعدتبل اد  ااتب

دأمفبل بيدابسداتبل اد    بددتبفادقبل  أد ل بل اد ب،بةبة ابل  بك  بب2ل اشريعاقبةبل انبا يقب
حقددددددنابلإلمادددددد  بةبل  ددددددنليتبل يدددددد ل بفدددددد بلعانقاهدددددد بل ثددددددن  بل برمادددددداقبإلب دددددد  بفدددددد بإعدددددد  ب

دن بع ىبف بكابددا دعبالبتن دمبفاد ب د  م  ب  ةقدنابةبالببب12ف بل   ل ب1ب1881فة 22
 اتباد لبل  أدمفبدن مبفيابدةملبساتبل ا    ب اسب  بلسان بع ىبلإلي ابةبت ىبل  بت د

                                                                                                                                                                   
ةبب1211يعاأرببل ك تسبلإلمد ازيب ن ب دنلباد حسبدؤ دفببحببةد بفد بل ة نددقبل  ممادقبحبل  نشدن بسدنقبب1

ددددتبدؤساددد بدأدددمفبل بيدددابسددداتبب1828ربدنااددد انبفددد بدؤ بددد بفددد ب ةحبل قدددنلماتببل  نشدددن بسدددنقبل  بكددد
ل ا    بب،بةبفيابل ا    بب   عنىبل مقا ب  ك  قبالبدن نيبفق بع ىبتقااقب  ع ابسابيبارضبفي د ب

دددن يسبلةفر ادد ب،بف بدما ددفبلة هددز بل ة نداددقبادد بدادداق قبل نلحددم بعددتبلةذددرلب.بفملددربفدد بل دد بب
سادد  بل اا سدداقببةبل قدد من بل مسددان يبتر  ددقب ددن ةبسددعمبل  ؤساددقبل د دعاددقب  م لسدد  بةبل نشددربةبل  ؤب

ب.ب111،بصبب1112ل انزيعب،ب أن  ب،بسارة ب،ب
ب–زااددرببدد ربوبل نسددا بفدد بل قدد من بل مسددان يب،بل دددز بلةةيب،بل قدد من بل مسددان يبةبل  ؤسادد  بل اا سدداقبب2

ؤساقبل د دعاقب  م لس  بةبل نشدربةبل انزيدعب،بسدمة بد د  بل نشدرب،بل نلريقبل ع دقبةبل مةيبل كأرلب،بل  
ب.182،بصبب1112

 La Déclaration des droits de l'Homme et du :ب  برماداق لعد  بحقدنابلإلماد  بةل  دنليت1
citoyenيعاأدرب 1789 .آب/ف اد سب22ادنبلإلعد  بل د يبفادم ت بل د عادقبل اةسااداقبل نينادقبفد بب
ب.ابل برليدقبةل د  عادقب ةددقلةس سداقبةتععدر  بفاهد بل ةقدنب ل ثدن  بل برماداق دتبةل ل  ةلاققبحقناب لإلع  

لبحقدنابل أشدربلة بلسداثن  ب ة دداسب .ل مسددان  ةادنبيشد ابل م دن بلةة دىب يدا  ق   دقبف بلإلعدد  بحدمق
ل ناد  بفةبل عأنليدقببشد ابةل دحبفملدربفد بل د ببحقنابل  نليناتبل برماااتبفق (بإالبفمقد ب دقبيةدملبد  مدقب

https://ar.wikipedia.org.ب.ب2118-11-21ت  يخبلالي عب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1789
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/
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ك ددد بفذددد  ببددد بل ثدددن  بلةدري ادددقب،بحاددد بفادددأحبفس سددد ب انلددداقبب18111فددد بلدأ  دددقبلسدددان ب
ب2ح ند ته ب

ةب أاددد باددد لبل  ن دددنعب ددد تبسدددا ق بل مسدددان يبسنادددب ب ددد  مقب  ةقدددنابةبل ةريددد  بمدددة ب
ل  ةددن بلةةيبدددتبذدد يبتةادداابدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بفدد بل بقدد بل مسددان يبلددقبةبفدد ب
دةن بل  بدتبا ابل م لسقبمة ةيبعدرضببت أاقد  باد لبل  أدمفبفد بل مسد تاربل دزللريدقبلسادمل ب

دددتبذدد يبب1ب2112 اددنقبببب1112عددقبلسددان يقب مسددان بإ ددىبآذددربدرل ب1121دددتبلسددان ب
لإل  بدددقبع دددىبلإلبددد   اقبل ا  ادددقبوبدددد بل  قيدددنلبب أدددمفبل بيدددابسددداتبل اددد    بةبدددد بفلدددرابع دددىب

بل نل دبل مسان يببببل دزللريب؟بب
 المبحث األول:  التأصيل الفقهي لمبدأ الفصل بين السلطات 

بهنددد بدددتبذدد يبل لسددقبل ا ددن بل بكددريب اةادداابدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بمةدد ةيبإسددرلزبد
   أددمفببلددقبسادد  ببتعريبدد بع ددىب ددن بل  اددادمل بل بكريددقبل  ع اددر بةبد دد بل دد بل لسددقبفمددنلعب

بل بيابساتبل ا    بب.
 المطلب األول:  مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات 

 أدمفبقأابتعريفبدأمفبل بيدابسداتبل اد    بم دراب  مدسبددتبل اد  يخبةقنفد بعندمبت دن باد لبل 
بعنمبف سبقببل ق من بفةالبلقبل اعريفبل بقه بةبل ق  ل ب   أمفبةبفذارلبلالماق لل بل  ن هقب  ب

 
 

                                                           
 بف زقدد بمادداسب،بفاددنيبل قدد من بل مسددان يبةبل ددنلقبل اا سدداقب،بل دددز بل ثدد م ،ببفسدد نببل ة ددقبفدد بل مة ددقبب1

ب.ب181،بصب2111ل  ع ار ب،بل دزللرب،ب
ب1118عأمبل  دامبعأمبل ةباظبسد ا   ب،بل دنلقبل اا سداقب،بدركدزب  دعدقبل قد ار ب  اع داقبل  بادنحب،بديدرب،بب2

ب112صب
ب12ةب بعدملببب2112دد   بب12  ددؤ  بفد   16 - 01  ل يد ل بب ن دسببقد من ب قدقب2112لسدان ب 1

ب2112د   بب18دؤ ذقبف ب
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 الفرع األول :تطور مبدأ الفصل بين السلطات
إ بدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بيدددمبفادد  بفدد بل ب اددبقبلإل ريقاددقب،بةبقددمبفذدد بدلهددرلبب

سا سا بف بل أمليقبةبيهربع ىب ا  بفف ين بةبف س نبةبت قب ب نلبةبدناا انبةب ةسدنبةب
ب1لماقابإ ىبل  امل بل ا أاق بع ىبإلربل ثن تاتبلةدري اقبةبل برمااقب

بالطون أوال : مبدأ الفصل بين السلطات عند أف
درلبفف ين بف بكا ب بل قنلماتبب رة  بتنزيعبةي لفبل مة قبع دىباامد  بداعدمل بددعبب

إق دقبل انلز بةبل اع ليبسانه  بحاىبالبتااأمباامقببد  ة قبفد بل مة دق.بك د بددرلبفف يدن ببدة ب
ةيدد لفبل مة ددقبيدددسبف بتددنزعبسدداتباامدد  بدما بددقببدد  انلز بةبل اعدد ليب،بحاددىبالبتنبددرلباامددقب

 قبةبت ددسبسدد  قبل شددعسب،بد دد بقددمبدددؤليبإ ددىبةقددنعبلمقدد ببفةبلددن  ب،بةب ادنددسبفيدداببدد  ة
ةيددددد لفبةباامددددد  بل مة دددددقب،بع اهددددد بف بتاعددددد ة بسانهددددد بةبف بترلقدددددسببع ددددده بببع ددددد بدنعددددد ب

ب.ب2  مةرل 
ةبفا  بتع  بسانزيعبل ا    بدرلبفف يدن بتنزيدعبل اد  قبسداتبعدم باامد  باد بفةالبوبب

فع ددد  بدها ندددن بع دددىبلفدددقبل ة دددقبةفقددد ب  مسدددان ب،بل ماددد بوبب11دد دددسبل ادددا ل بل   دددن بددددتب
  عاددقبت ددقبل ة  دد  بده اهدد بلإلبددرل بع ددىبل ا أادد بل ادد اقب  مسددان ب،بل  ثدد بوبدد ددسببددان ب

لبعدد باامددقب ةددابل  ن زعدد  بل ادد بتقددندبسدداتبلةفددرللب،بذ دادد باامدد  بدنامددسبده ادد بل اشددريعب،ب ب
ل أددن اسبةبفذددرلب  ددداهبده اهدد بل ةبدد  بع ددىبلةدددتبةبسدد دقبل اددرلبب،بس لسدد ببةبفذاددرلببوب

ب.1اام  بتنبا يقبةبتع ا اقبإللل  بدرلف بل مة قب

                                                           
سعامبسنل شعاربوبل ق من بل مسان يبةبل نلقبل اا ساقبل  ق  مقب،بل دز بل ث م ب،بل نلقبل اا ساقبيرابد   سقبب1

،ببب1111ل ادد  قب،بفسددسبلةمل ددقبل اا سدداقبةبت أاقدد  بعنهدد ب،بلدددنل بل   أنعدد  بل د دعاددقب،بل دزللددرب
ب122صب

ب112عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بدر عبس س ب،بصبب2
ب.122سنل شعاربوبدر عبس س بب،بصبسعامب1
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 ثانيا  : مبدأ الفصل بين السلطات عند أرسطو 
اقبةي لفبل مة قبإ ىبل ثبفقاد دباد بل  ملة دقبفةبل بةد بليبلد بف س نبفقمبلاسببإ ىبتقا

لددقبةيابددقبلالددددربةبفذاددرلبةيابدددقبل ق دد  ببةببدددملببب1ةيابددقبتقريددربقنلعدددمبل  نل ددقبل د  عادددق
ف سدددد نبع ددددىب ددددرة  بة ددددنلبةيدددد لفبلدددد ثب  مة ددددقبةبادددد ببوبةيابددددقبل  ملة ددددقبةبادددد بدددددتب

قب،بةبةيابددقبلةدددربةبل نهدد بلذايدد صبل د عاددقبل ع دددقبفةبدد ددسبيق دد بفدد بل  ادد لابل ه ددد
ل ا بتقندببسهد بل اد  قبل انبا يدقبب،ةبةيابدقبل ق د  بل اد بتقدندبسهد بل  ةد كقب،بةبددتبلةحادتب
حاسبف س نبللل  بف بداقبتنزيعبل ا  قبف بل نل دبل اا س بفا  بساتباامد  بدما بدقبتاعد ة ب

فدد بتيددن ابل قدد لقبةباددنبسدد   بدابدد بدددعبفف يددن بب2دددعببع دده بل ددأعبببتدنأدد ببب  سدداأمللب
ع ددىبتنزيددعبل ادد    بع ددىبفسدد  بل اعدد ة ببسانهدد بةبف بترلقددسبل ادد    ببع دده ببع دد بدنعدد ب

ب  مةرل ب.
 ثالثا  : مبدأ الفصل بين السلطات عند منتيسكيو 

ل  بدناا انبآ ل بل بقه  بل ا بقاتب  أمفبل بيدابسداتبل اد    ب،بلدقباد  ه بادا  قبب
دددرتأ بب سدد  ب  ددقبفمدد ب دداسبفةيبل قدد ل اتببدد ب،بةبقددمبفة لبب،بلةدددربل دد يب عددابل  أددمفب1 مدددم 

،ببةبل د يبيعدر بببDe l'esprit des lois2 ةحبل قدنلماتح دنااد انبتيدن ابفد بكا بد ببحددت

                                                           
،بصبب2111قددزةب بفك ددد ب،بل ة بفددد بل بقددد بل مسدددان يبةبل دددنلقبل اا سددداقب،بلل بل م مةمادددقب،بل دزللدددرب،بب1

ب.ب181
ب.ب122سعامبسنل شعارب،بدر عبس س ب،ببصبب2

ملدربفد با غبدناا انبدأدمفابفد بدؤ بد ب ةحبل قدنلماتبفد بل بيدابل اد ل بددتبل ددز بل ةد ليبعشدربدند ببفب 1
بدبع دد  ب،ب ل دد بب ب  دد يبد  دد بل دد ماأ  ب،بل ددنلقبل اا سدداقبةبل قدد من بل مسددان يب،بلل بل ثق فددقب  نشددر

ب.122،بصبب2111لال ل ب،ب
،بمشدراب   در بلةة دىبل نلريدقبل اا سداق دق  دقبفد  De l'esprit des lois:[1]( ب  برماداق  ةحبل قدنلمات كاد ب2

ك نلدتبلةبَتنا  ح.بمشربل كا ببفد بلةاداب  "ب ا عم بل ك تأقب1828ع دب دنماا ان ل با ان بل برما 
ش اب زل بلة بلإلب   ب  ؤ ب ،بةل  بف بفع  يبدنماا انبك متبتم عب  رق بق،بةقمبلماشربتةلارا بإ دىبب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88
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سددرةحبل قددنلماتبفةب ةحبل شددرللعب،بةبقددمبل  ددعبدناادد انبذيدد ل بل اددا ل بإ ددىبسدد    بلدد ثب
قد من بل عد دبفيبل ادد  قبل انبا يدقبةبل ادد  قبدا ادز باد بل ادد  قبل اشدريعاقبةبل اد  قبل  نبدد  ب  

ل  نب  ب  ق من بل م صبفيبل ا  قبل ق  لاقب،بةببعمبف ببرحبد  ن بكابدنهد ب فلب درة  ب
ل بيابسانه بةبتنزيعه بع ىبل هام  بدااق قبحاىبالبدؤليبتد عه بإ ىبلالساأمللبدتب هدقبةب

ب.1     ببلحارلدبل ةقنابةبل ةري  بل برليقبدتب هقبفذرلب
ةبك  بسأ بلإلب   بإ اد بفد  بدأدمفبل بيدابسداتبل اد    بلقادر بب نااد انب،بةبدر دعبل د بإ دىب
ف بدناا انبلسا  عبف بيياغبل  ن نعبب ريققبدا از بةبلالماق يبدتبل بيابإ دىبل اعد ة ب،بب

زاارببد ربفد بدؤ بد ببةف بد بدريبلةسا لب2إ ىب  مسبكنم بل  بكربل  اأارل  بلةةيبف بفرما ب

                                                                                                                                                                   

ل ار  دقبب ،بةبمشدربتندد  بمن اندت1821عد دب ذ  ةبفرما ببب ابل ار  قبل اريعقبإ دىبل  اد  بلةذدرلب
تدددد  يخبلاليدددد عببب/https://ar.wikipedia.orgفملددددربفدددد بل دددد ببوببب.لإلمد ازيددددقبلةة ددددىبدددددتبل كادددد ب

21/11/2118 
ب112عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بدر عبس س ببب،بصبب1
تدم بلإلب   بإ ىبف ببدناا انبع شب بار بددتبل دزدتبفد بلمد ادرلبسد ةتب د بسمل سدقبل  ؤساد  بل اا سداقبببب2

نايفبل قر بل ث دتبعشربحا ب قبتكدتبل ادرةدقبل أر   مادقبقدمبتكرسدتبمه لاد ب.بةبعدرضبل أري  ماقبف بد
عندمد ب دقبب1281دنماا انبسربمد حبل نل دبل أري د م ببفد بل بيدابسداتبل اد    بل د يبيعدنلبإ دىبعد دب

 دقبدأدمةبف بدنااد انببزاادرببد ريعمب     بل ة بب قرل بل قنلماتبسدمة بدنلفقدقبل أر  د  بةببحادسبلةسدا لب
حاد ب دقبيعدمبل   د بداددرفبع دىبف بددرفببب1818دم لبف بح بل باانب     بع ىبل قدنلماتبقدمبسدق بعد دب

ل قددنلماتبل ادد بيقرادد بل أر  دد  ب.ةبل  ؤكددمبف بل  يددم بلةس سدد ب ددرةحبل شددرللعبمدددمابفدد بد حلددقبل نلدد دب
دنااددد انبإ دددىبببل أري ددد م بةبفددد بل كا بددد  بل اددد بققب هددد لبل نلددد دبةبذ ادددقبكاددد بب دددن ب دددنلب،بةبلماهدددى

 دددرة  بة دددنلبتدددنلز بسددداتبل اددد    بحادددىبالبيشدددابل اددد    ببع ددده بل دددأعببةبع دددىب دددرة  بتعددد ة ب
ل ادد    ب،بةب قددمبفل لبدنماادد انبب إل دد فقبإ ددىب ددرة  بل بيددابسدداتبل ادد    ب ددرة  بةبف لددم بإع دد  ب

نلبفيددابد  دد بل  د نعدد  بلإلق ا اددقبلسدداق البللتادد بعددتبل ادد  قبل  ركزيددقبك دد بفل لب ددرة  بببعددمدبة دد
سدداتبل ادد    بفهددنبدددرلب ددرة  بف بي ددن بل بيددابسدداتبل ادد    بدرمدد ببةادد بتأقددىباندد لبع قدد  بتددةلارب

ب.182،بب182وبزااربب ربوبدر عبس س بب،بصبصببداأ ليبساتبل ا    بفملرببف بل  

https://ar.wikipedia.org/
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دددرلببددة بدأددمفبل بيددابا بفدد بل قدد من بل مسددان يبةبياارسددابلةسددا لببدد  قنيبف بدناادد انبل نسدد
لإلماد  بل ب ريدقببساتبل ا    بةسا قب  ام  بدتبل ا  قبل    ققب    نلب،بتةمبدتبدادنال 

،بل  بف ببلإلما  ب مي بس  قبت اابإ ىبلإلفرلطبف بد   ساه بإ ىبف بيدمبحدمةللب د   ب   أد ب
دددد بتكدددن بل اددد  قبل ق ددد لاقبفعندددمد بتانحدددمبفددد بمبدددسبل شدددم بفةبمبدددسبل هامدددقبسدددنل بفك مدددتب

ب1ل ا  قبل اشريعاقبفةبل ا  قبل انبا يقبف بة نلب  ةريقبحانه ب.ب
دددد اسبلةسدددا لبسدددعامبسنل شدددعارببدادددةلرلبببةفكددد  بدنااددد انبإ دددىبل قدددنيبف بةبفددد بمبدددسبل ادددا اب

تد ددعبل ادد    بفدد بدددمبةلحددم بدددؤليبإ ددىبلالسدداأمللبةبف بل ةريددقبالبتن ددمبإالبفدد بل ة نددد  ب
ل  عام قبة بلإلما  بدا  للبف بلسامملدبحق بةب    بة سبة عبقادنلبع دىبت د بل اد  قبةب

ةبع ادد بالبب–ل ادد  قبتنقددفبل ادد  قبب–  قبدق س ددقب هدد بالبي  ددتبف بداةقدد بل دد بإالبسن ددنلبسدد
قا قب  قنلماتبإللب قبتكتبل ا    بدنزعقبساتباام  بدما بقب  داه ببتةقاد بل  يد ةقبل ع ددقب

ب.2ةبتنقفبكابدنه بلةذرلبعنمبلعاملله بع ىبلذاي ا ته ب
اد بف بتنقدفببف  ا  قبك  بيقنيبدنااد انبداداأم بب أاعاهد بةب د لبفد  بفحادتبةسدا قب اقاادما 

ب  ادد  قبفيبف بل دد بيقا دد ببتقادداقبل ادد  قبل اا سدداقبإيبعددم بةيدد لفبتشددريعاقبةبتنبا يددقبةب
ق  لاقبلقبتانمبكابةيابقبإ ىباامقبدا از بفيبف بل ا    ببترلقسببع ده بل دأعببحادىبالب

.بةبسدد   بم دد تبد   سددقبةبلحاددرلدبل ةقددنابةبب1تاددد ةزبلذاي ادد ته بل  ةددمل بفدد بل مسددان 
ل برليقب،بةبدرلبدنااد انببدة بفد بل د بإ د ل بةبلتق مد ب  ع دابةبلحارلدد ب  قدنلماتبإ دىببل ةري  

                                                           
ب.182زااربب ربوبدر عبس س بب،بصب1
ةبفملدربفي د بب182،بصبب1182 ار ب،بديدرب،بلرة بسمةيب،بل نلقبل اا ساقب،بلل بل نه دقبل عرةادقب،بل قد2

عأدددمبل انددد ببادددانم بعأدددمبسب،بل دددنلقبل اا سددداقبب،بب.بةب122صبدر دددعبسددد س بب،سدددعامبسنل شدددعارب،ببو
ب.ب122سارة ،بب أن  ب،بسمة بت  يخبمشرب،بصب

ل د دعادقبلالداتببري بوبل ن ازبف بل ق من بل مسان يبةبل  ؤسا  بل اا ساقبل  ق  مدقب،بلددنل بل   أنعد  ببب1
ب81،بصبب2112،بل دزللرب،ل
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  مسبلساأع لبفكر بلإلساأمللبةبس ن ته بةلقعا ب،بةبانبل نلقعبللت بل ا بلفعبدناا انبإ دىبعدمدب
بل     أقبب  بيابل     بساتبل ا    بالساة  قبل  بةلقعا ب.

 عند جون لوك . رابعا : مبدأ الفصل بين السلطات
يعاأرب نلبفةيبدتبق دببسمل سدقبملريدقب  أدمفبل بيدابسداتبل اد    بةبقدمبفة دحبآ ل ابب

فدد بكا بددد بل ة ندددقبل  ممادددقبحادد بقادددقبل اددد    بفدد بل مة دددقبإ ددىبف ةعدددقبفقادد دباددد وبل اددد  قب
ةبده اهدد بسددتبل قددنلماتبةبل ادد  قبل انبا يددقبةبده اهدد بتنبادد بل قددنلماتبةبل  ة فلددقبب1ل اشددريعاق

 دددىبلةددددتبل دددملذ  بةبل اددد  قبلالتة ليدددقبةبده اهددد بإعددد  بل ةدددرببةبتقريدددربل اددد قبةبعقدددمبع
ل  ع اددمل بةبد   سددقبفع دد يبل ع قدد  بل م   اددقبةبفذاددرلبسدد  قبل ادد ةبةبادد بتعندد بدد نعددقب

ب.ب2ل ةقنابةبلالداا زل ببببل   كاقب
ف بف بففك  ب دنلب دقببةبف مبدتبل ة  قبدنلفققبد بلاسبإ ا بل مكان بل اعامبسنبل شعاربببببب

تقمدب ن بإالبان  ب   بك  بس لملبف بلمد ارلب،بك  بف بةال ب نلب    د بةل دحبفد بلعارلفد ببدة ب
ل ا ةبدركزبكابل ني لفبف بددماب،بةبف بل   د بيددسبف بدأقدىبادنبل دهد زبلةع دىبفد بل مة دقب

                                                           
ك  ب ن ب نلببدؤدتببة بل ا  قبل اشريعاقببالبتنعقدمببيدبقبللل دقب،بذ فد ب  اد  قبل انبا يدقبل اد بيددسبف بب1

تأقىبداا ر بف بع  ه بل  ا ثابفد بتنباد بل قدنلماتبةبدا بعاهد ب،بةبع اد بفقدمببلادسبإ دىبدنةهد بحد بعدمدب
ديد ةقبع ددق.بك د بف ب دنلب  دقبلعارلفد ببةة نيدقبل اد  قبل اشدريعاقبإالببتنبا بل قنلماتبإللبك  بل  بيةقد 

فم بقاما بب ال ازلدببد  قنلماتبل  أاعادقبةبعدمدبإب حدقبلالسداا  بع دىبفددنليبلةفدرللبةبإادمل بقدرل ل بفرليدقب
ذ اددقب،بة بده اهدد بسددتبل قنلعددمبل ع دددقبل  دددرل ب.بك دد بف ب ددنلبفة ددىبفا اددقبكأددرلبب  ق دد  بةبإ ب ددقب

ةددمثبعددتبلسدداق  اا ب،بةبل اددأسبفدد بل دد بحاددسبل ددمكان بسددعامبسددنبل شددعارباددنبف بق دد  بل ثددن  بكدد منلبدا
يعانن بةبيعز ن بدتبير بل   د ب،بفدد ببعدمبل ثدن  بفكد منلبيعاندن بسنلسد قبل أر  د  بةبددعبت دن ببل نلد دب

ب.ب122.ب122صب ل برما بفاأةنلبدااق اتبت  د بفملربف بل  بسعامبسنل شعارب،بدر عبس س ب،ببص
ب112عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بدر عبس س ب،بصبب2
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البفيدد ب  نيدد لفد د بدددؤليبفدد بل نه يددقبإ دىبل اقريددرببددة ب ددنلب ددقبيقدمدب ندد بسددنلبت ااددزلبسداتبل
ب1سانه بب.

 خامسا : مبدأ الفصل بين السلطات عند جون جاك روسو  .
درلب ةسنبب رة  بل بيابساتبل ا  ااتبل اشريعاقبةبل انبا يقبالذدا  بيأاعدقبكدابدنه د ب،ب
ةبدر ددعبل دد بف بل اددا ل بعنددمابتاركددزبفدد بل ادد  قبل اشددريعاقبل ادد بت ثدداب  ددنعبل شددعسب،بفددد ب

  با بإالبةسا بسداتبلةفدرللبةبل اد  قبل اشدريعاقبتع دابع دىبتنباد بل قدنلماتبل ا  قبل انبا يقبف
ب2ةبفذارلببس  قبق  لاقبةبده اه بحابل نزلع  بل ن تدقبعتبت أا بل قنلماتبةبتنكاب  ق د  ب

ددن يسبل مة دقبإلبددرلبلةسدا لب ،بةبيعدمب دنلبةبدنناد انبفةيبددتبفع دىبتةمددمل بب اد    
ل ب ادب بل قد منم ب اد    بل دث ثبل  نبيد قبددتبحاد بيأاعاهد بةبف باد لببل  بهدندب لةفر اد 

ل ا يددقبدندد بإ ددع  ب  اددعبل ة دد دبإلب  نارادد بفدد بل ةقاقددقبيشدد ابددددرلبتأريددرببلدددمدن ن  
دن ددنيبل بيددابسدداتبل ادد    بع ددىبيدد ارتاتبداأدد دنااتوبفيددابل أر  دد  بعددتبل ة ندددقبةبادد لب

عتبل ة  دبد  بيا حبسرق بقبدتبق د  ببيم بل ة  دبب   عنىبل نلسعب  ك  قبةبفيابل ق   
ب.1دااق اتب هؤال بل ة  د

 ةسنببأ بل ا  قبل ق  لاقبب  ا  قبل انبا يقب كنمه بد   أقبب  م دنعب  قدنلماتب ةبل اريسبف 
ا بلةذرلبةبفم بية ب ةفرللبل ال قبدتبفح  ده بةبمااددقب د   بيةد ب  شدعسبإادمل بل عبدنب

ب.2عتبل  ة ندبع اهقبق  لا ب

                                                           
ب122سعامبسنل شعارب،بدر عبس س ب،ببصب1
ب112عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بدر عبس س ب،بصبب2
،بل  ؤساددد  بل اا سددداقببةبل قددد من بل مسدددان يب،بلالمل دددقبل اا سددداقب،بتر  دددقب دددن ةبسدددعمببددددن يسبلةفر اددد 1

ب.ب111،بصبب1112ل  ؤساقبل د دعاقب  م لس  بةبل نشربةبل انزيعب،ب أن  ب،بسارة ب،ب
ب128سعامبسنل شعارب،ببصب2
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   حدظبف ب ةسددنب ددقبيما دفبكثاددرلبع ددتبسدأق بدددتبل ب سددبقبفد ب ددرة  بف بتددنزعبل ادد  قبةبل
ساتباام  بل ثب،بةبف بت اازاب  ا  قبل انبا يقبعتبل اشريعاقبالذا  بل  أاعقبسانه  بةب دقب

بي فب ةسنبس   ببام ب مدملب.
 أددددقبب  م ددددنعب اددددربف بتشددددأا بل ادددد  قبل ق دددد لاقبب  ادددد  قبل ادددد  قبل انبا يددددقب،ب كنمهدددد بد  ب

  قددنلماتببتشددأا بدددعبل بدد  ابة بلفاددرلضبل م ددنعب  قدد من بدددتبكددابل هامدد  بفدددربدباددرضبفدد ب
لة قبل قد من بةبإ بة دمبل شدأ بفهدنبفقدرببفد بدادة قبت أاد بل قد من ب،بف  اد  قبل انبا يدقباامدقب

اقبتنبدد بل قدد من بباددمفه بسددمبح  دد  بل  ددنليناتبةبتاددااربل  رلفدد بةبل هامدد  بةبل ادد  قبل ق دد ل
اامددقبتنبدد بةبت أدد بل قدد من ببع ددىبل  ن زعددقبفةبل  م ادد قبفيدد بفدد بمددزلعبقدد لقباددمفه بتةقادد ب
ل عدددميبسددداتبل  ام اددد اتبددددعبدهددد دبلساشددد  يقبةبلمام سادددقبقدددمبتعهدددمب  ق ددد  ببةادددسبلذدددا  ب

بلةمل قب.ب
لددد بلالسدداماليببدددنلزبتل ددقبلةفددرللبدددتبل ادد  قبل ق دد لاقبةبماادددقب دد   بيةدد ب  شددعسبإاددمل ب

نبع ىبل  ة ندبع اهقبق  لا بداة قبفاه بملرب.ف  عبنب   أ بد بداقبت  ان بف بل مسد تاربل عب
دنكددداببددد ب ؤسددد  بل د هن يدددقبفةبل   دددنلبب،بةبف بإادددمل بل دددرلاسب  عبدددنبيعدددمبب ث بدددقبتبدددنيبب
لسان يبح يبد   سا ب ه ابل ا  قب،بب كدتبف بيقد يبف ببل شدعسبييدم بل عبدنبع دىبل  ة دندب

قبالبتار قبةلقعبل ة يبفسملبدعبلإلب   بإ ىبف ب  شعنببحد بد   سدقب ق بدقبع اهقبق  لا بداة 
بددعأاقبع ددىبفع دد يبكددابل ادد    بددد بقددمبييددابإ ددىبحددابل أر  دد  بفةبلسددق طبةزيددربفةبلسددق طب

ب.1ل ة ندقبك اب
ب
ب

                                                           
ل اا ل بإ ىبح كقب مددمبببدرلب نلبف ب  شعسبح بل ثن  بع ىبل ة  دبالسارلللبسا لت بلفع ب   اا  ب اعمبسه اب1

عدد   بل ة يدد م ب،بل ددنلقبل اا سدداقب،بسددمة بد دد  بمشددرب،بي   سدده ب  يدد ةقبل شددعسبفملددربفدد بل دد بوب
ب.ب128،بصبب1122
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بمبدأ الفصل بين السلطات تعريفوبالفرع الثاني
تنزيددعبةيدد لفبل مة ددقبع ددىببد دد بسددأ بي  ددتبل قددنيبف بدعنددىبدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    باددن

تشدريعاقبةتنبا يدقبةبق د لاقبداداق قبعدتببع ده بل دأعببيع دسبعدمدبتركادزببب1س    بل ث
ل ادد    بفدد بدددمبسدد  قبةلحددم بب،بدنشددةبعنهدد بعددمدببتا اددسب ادد  قببع ددىبسدد  قبفذددرلب.دددعب
 رة  بف بي ن بل انلز بساتبل ا    بق ل  بع دىبفسد  بل اعد ة ب،بة بل بيدابل اد دبيقا د ب

فةبسددددؤل هقبةب دددداسبب  ة ندددددقبحدددد بلعددددن بل أر  دددد  ببف بالبيقددددندبل أر  دددد  بب سددددادنلببل ددددنز ل 
   معق لبفةببتة اابل ا  ع بفةبحاىبل  ش  كقبف بدن قش ت بف  بعتبل قا دببة  ب.

ب2ةبد  ب بتبلماأ ا بف بل لسقبدأمفبل بيابساتبل ا    بدملذ قبدرلاقب  دمكان بلي دتبسد دق
قمدبفاه بل  أمفبسرؤيقبع  اقبت رابفاه بإ ىبف بدأمفبل بيابساتبل ا    بيقندبع ىبلعد دااتب
فس ساااتببتا ثابل مع دقبلةة ىبف بة نببتنزيعبةيد لفبل مة دقبع دىبلد ثباامد  بدعرةفدقب
ادددد ببل اشددددريعاقبةبل انبا يددددقبةبل ق دددد لاقببةبف بادددد لبل بيددددابالبيعندددد بل بيددددابل    دددد ببسدددداب

 سدد بل اعدد ة .بةبفددد بل مع دددقبل ث ماددقبفاا ثددابفدد ببل اعدد ة بةبل رق بددقبل  اأ ل ددقببل بيددابع ددىبفس

                                                           
درلبل مكان بزااربب كربف ببان لبدتبدزيمبع ىبل ا    بل ث ثبل  عرةفدقبفد بل دنلقبل اا سداقبةبل  اداق  ب 1

قب لبعدقبددرلبل دأعببفاهد بفمهد بل قدنلبلالقايد ليقبةبل اد بفادأةتبدتبآ ل بكأ  بل بقه  بةبل ب سبقبسد  
تؤلربدأ بر بع ىبل ة   بلالمام ساقب أعببل رؤس  بف ببعببل مةيب،ب اربلمن بمرلبةبع ىبل ر قبدتبب
عددمدبلمكدد  ب  دد ب هدد ابل  نةادد  بدددتبتددةلاربع ددىبسدد  قبلتمدد لبل قددرل بالحقدد بةب كنهدد بتأقددىببددددرلبف عددابفدد ب

 سادددقبةبالبترقدددىبإ دددىبتكدددن بسددد  قببددد   عنىبل مسدددان يببةبالبي  دددتبسددد ل بل  ن ددد بلعاأددد  بل ع  ادددقبلالمام
لالع دبةبل ية فقبب ابفمنلعه بس  قبف بل مة قببةبكاببد بف بلالددربف باد ابل ةريدقبدنأاد بف بتاة دىب

مسدان ببسننعبدتبلالساق  اقبدتبف ابتبعاابمنعبدتبل رق بقبع ىبع ابل ا  قبف بل ةمةلبل  رسندقبفد بل 
ب.ب181زااربب ربوبدر عبس س بب،بصبفملربف بل  ب

ب

لي ددتبسدد دقب،بل بيددابسدداتبل ادد    ب،بدملذ ددقبف قاددتب دد تبفع دد يبمددمة بع  اددقببعننمدد بدأددمفبل بيددابسدداتبب 2
لإليدد عبتدد  يخب    www.youtube.comل ادد    بسدداتبل نلقددعبةبل  ددةدنيب،بل قدد ار ب،بديددرب/ب

ب.ب21/11/2118

http://www.youtube.com/
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فارلبل مكان بف بقا دبل اد  قبل انبا يدقبب ادمل بل عبدنبسدنل بفكد  بعبدنلبببد د بع دد بفةبعبدنلب
ذ ادد بالبيعددمبتعددمي بع ددىبل ادد  قبل ق دد لاقببةالبي  ددتبتبادداربلعاأدد  بل اددنلس بل ق دد لاقبل ادد ب

ريع بةبفس سدد ب  ق عددم بل ق منماددقبل نيناددقبتعددمي ب  ادد  قبل ق دد لاقبع ددىبل ادد  قبترسددخبدأددمفبتشدد
ل اشدريعاقبةبب ن دد بل ددمكان بفدد  بقادد دبل ادد  قبل انبا يدقبب  ع ددابل اشددريع بيأقدد ب  دد باددنبدقددر ب
فدد بل مسددان بالبيعددمبتعددمي بةبالبي ددسبدأددمفبل بيدداببة بل دد ببي ب دد ب هدد بل مسددان بفدد بسدد لرب

بلةمل قبل اا ساقب.
 كتبل اعميبع ىبل مسان بساد ةزبحمةلبل ا    بل  قر  ب ه بانبد بيعمبلماه ك ب  أدمفبل بيداب
سدداتبل ادد    بسددم اابددد بةقددعبدددتبفحددملثبفدد بفة ةةدد بدهددمبل  أددمفبةبمشددةت بفبدد بل انمدد  بدددث ب

تشأثتببةاملببل ا  قبل انبا يدقبب1182حاىبب1121ح ندقبل عقمل بل عا ريقبف بل بار بدتبب
قبةبق دددتبب  ادد  بل أر  دد  بةبك مددتبفدد با تدد بل باددر ببادد بل ادد بتشددرعبةبادد بل ادد بةبل اشددريعا

تيم بك فقبةس لابل اشريع  بةبل قنلماتبف  بعتبل قرل ل بلإللل يقبةبمبسبل شد  بكد  بفد ب
ةبك مددتبل انمدد  بب1182حاددىبعدد دبب1111ل نلدد دبلإلسددأ م بل ب بدد ب دددبفرلمكددنبفدد بإسددأ ما بدددتب

نقادددعبع اهددد بعقنةددد  بةبدق يعدددقبةبحلدددربددددتبل قددد   بلةة ةادددقبمااددددقبفةيبلة دددقبفة ةادددقببدددداقببت
بةلحم .ب1ل اشأ بب  ا  ااتبل اشريعاقبةبل انبا يقبف بدمبس  ق

                                                           
ددددرلبل دددمكان بسدددعامبسنل شدددعاربف بدشددد ابت أاددد بباددد لبل  أدددمفببدشددد ابلاددد  ح بةبتة ا ددد بةفددد بدددد بفقدددراببب1

،ف ا  حبل ا  قب  بدعنااتب،بل  عنىبل  ا بمدمابدرللفد ب  نيابدقبلال ا  عادقبببm.h.fabreلةسا لبب
،بفد بل  عنىبل نلسعبف  بل ا  قبتعن بل نيابقبةبل هامقبفةبل  ؤسادقبل اد بت   سده بفد بآ بةلحدمبفدد بددتب
حاددد بل  ن دددنعبفقدددمدبل دددمكان بسنل شدددعاربعدددم بدعددد داربمن زاددد بفددد بدددد د  بوبفةالبدعاددد  بل  ن دددنعبةبادددنب
ل  عاد  بل  عا ددمبع دىبدن ددنعبكدابةيابددقب،بل ددمكان بسنل شدعاربدددرلبببدة بل نيابددقبل ق د لاقبتنبدد بل قدد من ب
في دد بك دد بمدددمبف بلة بل نيابددقبل انبا يددقبسددمفبي اددمبإ ددىبل  ددد يبل اشددريع بعددتبيريدد بل  أدد ل  بب شددرةعب

يقددندبع ددىبتةمدددمبكددابقدد من بةبل ابددنيببفدد بل اشددريعبةبلالعاددرلضبع ددىبل قددنلماتببل مادد بدعادد  بل ع ددابةب
ةيابقبل ا  عاقبب  ع دابل قد منم بل مد صبل د يبيعأدربعنهد بإالبفمد بدؤذد بع دىباد لبل  عاد  بعدمدبلحانللد ب
كاببل ني لفبل   ننحقب  هام  بف  أر    بدث بقمبييم بقرل ل بإلل يدقبفد بإيد  بل ع دابلإللل يبذرة د ب
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ةبذا  بي  تبل قنيبف بل  قن قبل  أ ر بإللةل لب اأن باد حسبكاد ببل د ة يبلإلدأرلين يدقب
    بفدد بف بدزليدد بفيبت مدد بدأددمفبل بيددابسدداتبل اددب1882ل رةد ماددقبةبل ادد بتعددنلبإ ددىبعدد دب

لسددان بحددربتعددمةببدد بدعنددىبحدداتبييددأحبدددتبحدد بل ادد  قبل انبا يددقبف بتعدداتبفع دد  بل ادد  قب
ب.1ل اشريعاقبةبل ق  لاقب

 الفرع الثالث : االنتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات 
اقد بة هتبإ ىبدأمفبل بيابساتبل اد    بل عمددمبددتبلالماقد لل ببتا ةدن بحدنيببلسداة  قبت أ

ةبإ باحبف  بتنزيدعبل اد    بت أاقد بب2ةبتن فا بةبةحم بل مة قب،بف  بع ىبفم بدأمفبذا   

                                                                                                                                                                   

 لفبحادددسبل هامددد  بل اددد بتنبددد ا بف  نيابدددقبعدددتبةيابدددقبل اشدددريعبب.ل  ثددد بدعاددد  بل هامدددقبانددد بي ادددزبل نيددد
ل اشريعاقبا بل     سقبدتبير بل أر    با حسبل اا ل ببفد بل نيابقبل انبا يقبفه بل     سقبسنلس قب
ل ة نددددقبةبحادددسبل دددمكان بسدددعامبسدددنبل شدددعاربف باددد لبل اة ادددابل قددد لقبع دددىبدعاددد  بل هامدددقبالبيةقددد بدأدددمفب

قب  أر    بةبسا لت بع ىب اراب،بد  بيدعابتنلاقبل ا  قببش ابل بيابساتبل ا    ب كنم بي نحبلةة ني
ارد ب لبع بدعاد  بل  د ل بةبةفد باد لبل  عاد  بفد  بل نيد لفبلال ا  عادقبدرتأدقبفةبديدنبقبةفد بدنل داعب
فدد بل مسددان بةبحاددسب فلبل ددمكان بسددعامبسنل شددعاربفدد  بادد لبل  عادد  ب  ددقببادد يا بدا  بددىبةبل نلقددعبإلب

 ال بتدددمذاباامددد  بفةبدؤساددد  بل مة دددقب،بةبب  اددد   بل ةدددمبددددتبل ادددملذابفددد بب ن أددد بي  دددتب دددأ بددددد
ب181-128لالذاي صب.بسعامبسنل شعارب،بدر عبس س بصبصب

ب118دن يسبلةفر ا ب،بدر عبس س بب،بصبب1
ف بل بيابساتبل ا    بفدربذا   بإلبالبت أ بفحدملبل اد    بف بتادا ربع دىب اراد بةبادنبدد بلادسبإ اد ب2

فددد دبل د عاددقبل نيناددقببل برمادداقبإللب دد  بفدد بقن دد بوبف بل اددد  ببفدد ب  اددعببببcondorcetكنممة سددا ب
ل مةيبفلأاتبفمه بفيبل مةيبةبا بك آل قبل  عقم بإللبد بةزعتبل ا    بفاه بسرع  بد بتاة قبدتب رل ب

ل ربدن بةبل يرلعبسانه  ب.ل  بفمد بتنشدةببد مدسبل هامدقبل اد بتادتبل قدنلماتباامدقبفذدرلبتقدندبع دىبل  د يبةب
 ارا بدتبل  ؤلرل بةبس   بي ن باند لبلسدان ل بوفحدما  بعد دبةبالبة دنلب د بإالبفد بدد دنعبل قدنلماتبةب
ل ث م بسريبةلقع بم تجبعتبلتب ق  بداان  بساتبل ا    بل ق ل قب.فملربف بل  بسعامبسنل شدعارب،ببصب

ب182-181
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ب1  ببيشدعبع ىبل اهرببدتبل  اؤة اقبةبقدمبييدابلالددربإ دىبسدا ر بفحدملا بع دىبلةذدرلب.
ف بادد لبل  أددمفبةبف بكدد  بدن ددنللبدددتبل ن حاددقبل رسدد اقبةبسددابف بل بقادد بدددن يسبليبر ادد ببدددرلب

ب.2إالبفم بدتببل ن حاقبل ع  اقبف  بل  أمفبيبقمبتم يدا ببفا اا بل نلريق
إالبف بل بري بل  ملفعبعدتباد لبل  أدمفبددرلبف بدأدمفبل بيدابسداتبل اد    بي د تبتةقاد بدأدمفب
ل شدددرعاقبفددد بل ع قدددقبسددداتبل اددد    بإلبدنأاددد بع اهددد ببيأقددد ب هددد لبل  بهدددندبف بتأقدددىبذ  دددعقب

 ق بدددقبسا سددداقبةبق ددد لاقبةببدددعأاقبةب اراددد ب،بةباددد اببب  رق بدددقبفيددد بك مدددتبيأاعاهددد بةبادددن ا 
لةمدددنلعبل  ما بدددقبددددتبل رق بدددقبل  ما بدددقبت   سددده باامددد  بداعدددمل بةبدما بدددقبةبددددتبل م دددربف ب
تع ىبس  قبل اشريعبةبل انبا ب هامقبةلحم بةم بس   بيبقدمبل قد من بادبقببل ع ندادقبةبل ادريدمب

ف بل بيدددابسددداتبل اددد    بي ندددعبل باددد لبةببك ددد ب1ةبداةدددنيبإ دددىبدددددرلبح دددنيب  شددد كابفرليدددقب
لالساأمللبةبيين بل ةريقبةبيقنيبل  ن لبحفكان بحبفحمبل اا سااتبل أري د مااتبفد باد لبل يدملب

دددعبتةبلندد بع ددىبةاددفبل ادد  قبب2ف ببكددابسدد  قبدباددم بةبل ادد  قبل    قددقبدباددم بد  قددقب
بب   بام بللل  ب.

هقب  أمفبل بيابساتبل ا    بك متب اكدن بلل بةبب  ر قبد  بلكربآمب ببف  بلالماق لل بل  ن 
قا ددقب ددنبف بل  أددمفبح ددابع ددىبل بيددابل    دد بفقدد ب،بفددد بةبفمدد بتددقبلقددرل بدأددمفبل اعدد ة ب دد تب
ل ةددمةلبل  ةددمل بفدد بل مسددان بسدداتبل ادد    بفدد  بكددابادد ابلإلماقدد ل بتعددمبدبر ددقبدددتبدةانلادد ب

                                                           
ب112عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بدر عبس س ب،بصبب1

 ,Mauris Duverger , institutions politiques et droit constitutionnel , , paris , Franceب 2
1966, p 170.ب

ب .182مع   بفح مبل م اسب،بدر عبس س بب،بصب1
ددد كن ب ددملبمع دد  بفح ددمبل م اددسب،بل نسددا ببب21،بصبب1122ل اددامباددأريب،بح ندددقبل ددنز ل ،بل قدد ار ب،بب2

ب.182،بصبب2112ن بل مسان يب،بلل بل ثق فقب  نشربةبل انزيعب،بلال ل ب،بف بل نلقبل اا ساقبةبل ق م
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اقب م ددنعبل مة ددقب  قدد من ب.سددابدددرلبع ددىبل دد ببددة بدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    ب دد  مقبفس سدد
ب1بع سبد ب نبتركز بكابل ا    بف بدمبةلحم ب
 المطلب الثاني: أنواع الفصل بين السلطات   

ي  دددتبف بماددداق بفمدددنلعبدأدددمفبل بيدددابسددداتبل اددد    بددددتبذددد يبل  اددد ا   بل ب ادددباقبةببببببب
 ددأعببع ددىبل بقهاددقبل  دد كن  بفعدد ابل دد بف بل  أددمفببكدد  بدن ددنعبتباددارل بداع   ددقبح  دد بل

دة دابل بيدابل    دد بفد بحدداتبفق دد بل ددأعببلآلذدربع دىبل بيددابل  در بةبك ا دد بيقدمدب ندد ب
مل ددد بةبح ندددقبدما بددقبب.بةب  ددقبل دد بدنأادد بلإلبدد   بإ ددىبف بل ددنلقبل نا ساددقبدددتبتقددندبع ددىب
فكر بامدبل  أمفبب ةس  بكنل دبح ندقبل د عاقبك  بف بل بيابل  ر بالبداع  بللل د بب  نلد دب

أر  د م بلة ب اددرابف ةمل دقببددأ بل رل سداقبفذدد  بدددتبدقندد  بل نلدد دبل رل سد بفكددر بل بيددابل 
بك  بتأنتبدة ستبل اع ة بل  ن نل بف بل نل دبل أر   م ب.

ةبل اريددسبفدد بلةدددربف بدركددزبل ادد  قبل ق دد لاقبيدداب  لددسبت  ددد بفدد بتأريددرل بل  أددمفبةبفدد ب
ليبل اكدرل بلة بف لدم بفةبي لداب  د بسدأ بسا مد بل م لس  بل  اع ققببببب ب،بةبة دابل د بةب ابد 

دددتبدبدد ااقب  أددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بسددنة ةيبسادد  بادد لبل  أددمفبةبلة ابفدد بملدد دبح ندددقب
ل د عاددقبلددقبتأريددرل بل  أددمفبفدد بل نلدد دبل رل سدد بةببددأ بل رل سدد ببلددقبل لسددقبل  أددمفبفدد بل نلدد دب

ل  أددمفبةبفذاددرلببإ قدد  بل  ددن بةب ددنبل أر  دد م بلة بإا دد يب  نقددعبل ادد  قبل ق دد لاقب دد تبادد لب
بب يد زبع ىبل  أ ل بل ن بمقبماادقبت أا بدأمفبل بيابساتبل ا    بسن  بع دب.

 الفرع االول : مبدأ الفصل بين السلطات و نظام حكومة الجمعية 
قدمبيعاقدمبل دأعببف بل نلد دبل نادد س بيعا دمبع دىبل بيدابل  ددر بسداتبل اد    بفةبل بيدابع ددىب

 بسانه بللل  ب،ب كتبل ةقاقدقبف بل نلد دبل ناد س بتما دفبادن اببةادسبدد بلللبكد  بفس  بل اع ةب
ا لبل نل دبيةذ بب أمفبل بيابساتبل ا    بدتبعمد بلقبب ملبفةبل  دقبت أاد باد لبل  أدمفب،ب
فنل دبح ندقبل د عاقبيقندبع ىبلددجببل اد  ااتبةبتركازاد بفد بددمبل هامدقبل أر   مادقبل  نامأدقبب

                                                           
بب82،بصبب2111حان بسنلي  بوبل ن ازبف بل ق من بل مسان يب،بلل بل ع ندب  نشربةل انزيعب،بل دزللرب،ب1
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تقددندبع ددىبفكددر بف بل أر  دد  بةبل ادد  قبل انبا يددقب ااددا بع ددىبقددمدبل  ادد ةل ببدددتبل شددعسبةبادد 
ف  أر  ددد  بادددنبل   ثددداب  شدددعسبةبسدددا ل بل شدددعسبةحدددم بالبتاددددزفبةب ددد لبفددد  بل أر  ددد  بيددددسبف ب

بي    با ابل اا ل ببد اعبعن ارا بةبدما فبدل ارا ب.ب
قبةبدأ برب  اعبل اد    ب  دقبةبب  ا   بف  بل أر    بيدسبف بيةاابد   بل يمل  بف بل مة 

ف بل نلقعبل ع   بدمعنبإ دىبقاد دبل أر  د  بب  نيابدقبل اشدريعاقبددعبلسدن لبل نيابدقبل انبا يدقبإ دىب
اامقبذ اقبيما  اد بسنباد بةبيةدملب هد بلذاي اد ته ب اادن ىبما بدقبعند باد ابل نيابدقب،بع دىب

د ددد بعددتبتيددرف ته بةبيعددنلبف بادد ابل هامددقبتأقددىبذ  ددعقب رق سادد بةبفةلدددرابةبتأقددىببداددؤة قبف
 1  أر    بح بل رق بقبةبل عزيبف بح يبلال رل بب ي  حبل شعسب.ب

لدددقبعدددم تبعنددد ببةببب1812حادددىبب1812ةبقدددمبيأقدددتبفرماددد باددد لبل نلددد دبددددرتاتبفة هددد بعددد دب
 ادربفمد ب دقبددمدبيدني بةب عدابدأدر ل بلةذد بسهد لبل نلد دبب1828ع ل بإ ا بف بيابلسدان ب
عأددمبل  داددمب بدددر بسهدد بفرمادد بعقددسبلددن ل بعمدددم بةبدددرلبل ددمكان باد بل لددرة بل م اددقبل ادد

ف بل نل دبب فلبف با لبل ننعبد  دقبب  رح دقبلماق  ادقبإ دىبحداتبلالماهد  ببعأمبل ةباظبس ا   
دتبة عبلسان ب مددمب  مة دقبةبل د يبع دىبفس سد بدان دسبل بيدابسداتبل اد    ب أند  بملد دب
لي ددنقرلي بقدد لقبع دددىبفيددابد  دد بفةبددددر ببةاددسبدقا دددىبل ةدد يب،بك دد ب قددد بادد لبل نلددد دب

ةببعددددببل ناليدددد  بب1121سددددان ا بل يددد ل بعدددد دبددددد الب ا أاقدددد بفدددد بلةيبفذدددرلبك  ن ادددد بسم
ك ددد بي أددد بح  ادد بفددد بسنيادددرلبب1122لة   ماددقببةبكددد   بفددد ببتركادد بسمسدددان ا بل يددد ل بعدد دب

حا بتعاأربل مة قبل نحام بح  ا بل اد بتةذد بسهد لبل نلد دب،ببةبل  ؤكدمبف بتد ادعبل اد  ااتبفد ب
عأددمبل بل شددعسبةبيادداميبل ددمكان بدددمبةلحددمبدباددم بتددؤليبحا دد بإ ددىبلالسدداأمللبسددملع بلحاددرلدبإ ل

ب ددد بحدددمثبفددد بتركاددد بإلب  دددقبلذااددد  بديددد بىبفتددد تن لب لددداسببل  دادددمبعأدددمبل ةبددداظبسددد ا   
ل د هن يددقبسنلسدد قبل  د ددسبل ددنين بل كأاددربإالبفمدد بلسددا  عبلق دددقبح ددقبلكادد تن يبةمدد بكدد  ب

                                                           
بةبد بد اه ب.ب112عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بل  ر عبل ا س ،بصبب1
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تبحانهددد بب لااددد ب ةدددزببل شدددعسبةبادددنبل ةدددزببل نحادددمبفددد بتركاددد بادددنبل ددد يبدزكددد بل  ربدددةا
ب1 ع نيقبل  د سبل نين بل كأاربةبب  ا   بيعهمبإ ا بتةمدمبدتبدان ىب ل سقبل د هن يقب

ةبة ددابل دد ب ددقبد دد بملدد دبل ة ندددقب ةل دد بفدد بلةمل ددقبل اا سدداقبل  ع اددر بإلل لكهددقبددد بفدد ب
دأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بدددتبعلدداقبلةلددربع ددىبل  نلزمددقببسدداتبفدد بل ع قدد  بسدداتبل ادد    ب

ة ددابل دد بلتدهددتبلةمل ددقبل اا سدداقبإددد بإ ددىبتأندد بل بيددابد  دد بةبدددتبلددقبببفدد بل مة ددقب،بة
بل نل دب ل س بفةبلعا  لببل بيابل  ر بفنكن بحانه بفد دبمل دبسر   م ب.ب

 الفرع الثاني : الفصل المطلق بين السلطات .
ي   دد بف بل مة ددقبتنقاددقبإ ددىبلدد ثبسدد    بف مدد بدان ددسبةفدد بل ددرفيبل ق لددابب  بيددابل    دد ب
لحاددرلدبلدد ثبعن اددربتة ددقبادد لبل  أددمفبةبادد بل  ادد ةل بةبلالسدداق يبةبل اميدد .بةبيقيددمب
ب   ا ةل بف بكابل ا    بع ىب  مسبدتبل  ا ةل بف بل اعأاربعنه بفد ببلالساق يبفاددسبف ب
دنع سبع ىبل  اانلبل ع نيبةبل نياب ب كابس  قبةبالبدنأا بف بتامذابل ا  قبل انبا يدقبب

ل اشدريعاقبفةبل ع ددسبةبكدد   بفا د بتع دد بب  ادد  قبل ق د لاقب.فددد بلالسدداق يببفد بع ددابل ادد  ق
فاقيددمببدد بعددمدبل اددملذابفةبلالزلةلةبل ادد  نيببببةادد بالبيةدد ب  ن لددسبل د ددعبسدداتبع ددنيقب
ل أر  د  بةبل ددنز ل بفد بمبددسبل نقددتبةبالبيةد ب  ددنز ل بح ددن ب  اد  بل أر  دد  ببفةبلالبددارللب

سناددبهقببزللدريتبك دد بالبيدددنزبلعاقد يبع ددنبفدد بل ادد  قببفد بدن قشدد ت بسددابيقايدربح ددن اق
 ادد  قبللتهدد بع ددىب فددعبل ةيدد مقبل اشددريعاقبفةبتن ادد بلتهدد دب دد ببااددربدنلفقددقبل  أاددقبفع دد  بل

.بةبددددتبم حادددقبفذددددرلبف ددداسب  أر  ددد  بدة سدددأقبل ددددنز ل بعدددتبفع ددد  هقبسان اددد بفسددددم قبفةبعنددد 
 سددقبل ادد  قبل  ةددمل بةبل  رسددندقبلسددادنلب  بفةبتقريددربداددؤة ااهقببفددد بل اميدد بفهددنبد  

ب.2ف بل مسان 

                                                           
ب118عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بل  ر عبل ا س بب،بصبب1
عأددمبل  داددمبعأددمبل ةبدداظبسدد ا   ب،بدر ددعبسدد س ببةبفملددربفي دد بب181سددعامبسنبددعارب،در ددعبسدد س ب،ببصبب2

ب.111صب
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ب  بيددابل    دد بعقددسبل ثددن  ب،ب اددربل بل مسدد تارببب1811ةبقددمبلذدد بل مسددان بل برمادد ب اددنقب
ل  حققبفذ  بدأمفبل بيدابسداتبل اد    بةفد بدد بقمدد بل بقاد بدنااد انبةبل قد لقبع دىبلسد  ب

اليدد  بل  اةددم بلةدري اددقب دد تبيأدد بةفدد بل بيددابل    دد بفدد بل نب كندد بب1ل رق بددقبةبل اعدد ة بب
مل دب ل س بفةبمل دبح ندقبل رلاسبةبل د بمادأقبإ دىبل ن دعبل مد صبل د يبدا ادعببد ب لداسب
ل ناليددد  بل  اةدددم بلةدري ادددقبةبل ددد يبيدعدددابدنددد بلقدددنلب لددداسبلة دددقبفددد بل دددنلقبل مي نقرليادددقب

ب2ل ةمدثقب
 ددد بيع ددد ب دددرلاسبةبقدددمب فلببعدددببل بقددد بإ دددىبف بدأدددمفبل بيدددابسددداتبل اددد    بب عنددد ابل   

ل د هن يقببفد بلةمل دقبل اد بتاأندىبل نلد دبل رل سد بحد بل د دعبسداتبةياباد ب لداسبل مة دقبةب
 لدداسبل ة ندددقبفةب لدداسبل ددنز ل بف ددرلاسبل د هن يددقبحدد بلذاادد  بدع ةمادد بدددتبل ددنز ل بل دد دتب
يم دددعن ب ددد بذ دددنع بت دددد بب،بإلبياددداقابةحدددمابسرسدددقبل اا سدددقبل ع ددددقب  مة دددقبةبل ة نددددقبةب

اأربل نزيربفلل بتنبا بفق بةب اسب  بسنلبددرلبلسدمل بل درفيبفد بل  اد لابل اد بتعدرضبع اد بيع
ةبددددتبانددد بف مددد بي  دددتبل قدددنيبفمددد بفددد بيدددابل نلددد دبل رل سددد بالبدن دددمبدد دددسبةز ل ببددد   عنىب

 ل ق منم ب  ك  قب.ب
بةبدددرلبل ددمكان بديدد بىبفه دد بفسددنبزيددمببف باددن بتأندد بل نلدد دبل رل سدد ب  أددمفبل بيددابل ادد د
ساتبل ا    ببتلهربف بة نلبدا ةل بساتبل ا    بل ث ثبف بل نل دبلةدري  ب نشدةته بعدتب
يري بلالمام ببل  أ بربدتبل شدعسبب د بفد بل د بلذااد  ببل ق د  بةبة دنلبتميد بةيابد ب
 هد ابل اد    ببب مةيد  بلة بل أر  د  بب  نيابدقبل اشدريعاقبةبقاد دبل درلاسبب  نيابدقبل انبا يددقب

 ةدد كقبب  نيابددقبل ق دد لاقبدددعبحلددربع ددىبل ددرلاسبفدد بلعددن بل أر  دد  ب  معقدد لبفةبةبلمشددا يبل 

                                                           
،بب2112 ب فددتبعأددمبل نادد بب،بدأدد ل بل ددنلقبل اا سدداقب،بدنشددن ل بل ة أدد بل ةقنقاددقب،بساددرة ب،ب أندد  ب،ب 1

ب.211صب
يدد بىبفه دد بفسددنبزيددمب،بدأدد ل بلةمل ددقبل اا سدداقب،بلل بل د دعددقبل دمدددم ب  نشددرب،بلالسدد نم يقب،بديددرب،بدب2

ب.211،بصبب2111
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فددببلة تدد ببفةبح دد بةبب   ق سدداب دداسب  أر  دد  بل  ددا بع ددىبل ددرلاسبفةبةز للدد ب ددمفعهقبع ددىب
لإلسدداق  قبف دد بع ددىبفمدد بالببددداقبدادد  اهقبفةبلسددادنلسهقبب.بإالبف بل نلدد دبل رل سدد بلةدري دد بب

  أدددمفببإ دددىبل بيدددابل اددد دبسددداتبل اددد    ببملدددرلب ميناددداقبدد دددسب دددقبيادددا عبف ببييدددابب 
بل شان بدتب هقبةبح بل باانببل   ننحب  رلاسبدتب هقبفذرلب.

ةبادددنبل  د دددسببل ددد يبت ثدددابفاددد بل دددمةي  بع دددىبقدددمدبل  اددد ةل بده اددد بف ببب1ف د دددسبل شدددان 
يةدد فظبع دددىبل  لتادددقبل م ادددقب  دددمةي  بةب ددد   بفهدددنبيشدددارلبددددعبل دددرلاسبفددد ب سدددقبل اا سددداقب
ل م   اددقبةبع ادد بفهددنبل دد يبدنلفدد بع ددىبل  ع اددمل ببة  أاددقبل ثدد بفع دد ل بك دد بفمدد بيدددسبف ب

ةب دد بحدد ببداتبكق دد  بل  ة  ددقبل ع ادد بةبل اددبرل ب،يقددربتعادداتببعددببكأدد  بل  ددنيباتبلالتةدد ل
دة ك قبل رلاسبةبم لأ بك  بفم بدنشئب د  بسر   ماقبتقندبدتبل ن حاقبل ع  اقبسننعبددتبل رق بدقب

بببب2ل أر   ماقبع ىبلع  يبل ا  قبل انبا يق
                                                           

تدددم بلإلبدد   بإ ددىبف بل ادد  قبل اشددريعاقبفدد بل نلدد دبلةدري دد بتاكددن ببدددتبدد ادداتبا دد بدد ددسبل نددنلببةبب 1
سبلالةيبسا ثاددددابسدددد   بل مة ددددقبدد ددددسبل شددددان بةبي  دددد بع اه دددد ب بددددظبل كددددنمدر بةبددددداقبتشدددد اابل  د دددد

لالدري اقببةك  ه بةبل د بعدتبيريد بتنزيدعبل ندنلببع دىبل ناليد  بةفد بعدملبسد  مه ببشدرطبف بي دن ب كداب
ةاليددقبم لددسبع ددىبلةقددابده دد بكدد  بعددملبل ادد   بق ددا بفددد بدد ددسبل ثدد م بفادداقبتشدد ا  بع ددىبفسدد  بت ثادداب

 نلددربعددتبلا اددقبل ناليددقبدادد حقبفةبسدد  م بةبل ناليدد  بت ثددا بداادد ةي ببع ددنيتبعددتبكددابةاليددقببيددر بل
ده دقبل ادد  قبل اشدريعاقبل رلاادداقباد بسددتبل قددنلماتب.ةبلدد بل ادد  قبل انبا يدقبفدد  ب لداسبل ناليدد  بل  اةددم ب
انبا حسبا ابل ا  قبةبانبي   سه بد   سقبفع اقبةبيد عبفاهد بسداتب ل سدقبل مة دقبةب ل سدقبل ة نددقب

مامدد بب اددربل  أ بددربحادد بددداقبلالمامدد ببع ددىبل ةعددقبدرلحددابدنهدد بةبددداقبلذاادد  بل ددرلاسبعددتبيريدد بلة
درح ااتبم بع اه  بل مسان بلإلتة ليبفاقندبكابة اقبب ذاا  بدنمةةاتبعنه بب ري بلالمام ببلقبدادن ىب
اؤال بده قببلمام ببل رلاسب،بفد بل  رح ا  بل ا بقا  بع ىبل  بفاارك  بب ةحزلببل اا ساقبةبل  بعتب

عأددمبل  داددمبعأددمبل ةبدداظبسدد ا   بدر ددعبسدد س ب،بصبكددابحددزبب  ربددة ب  رل سددقبةبم لأدد ببيريدد بلذاادد  
ب.121

ب1111عأمبل كدريقبع دنل ب،بل دنلقبل اا سداقبةبل قد من بل مسدان يب،بلل بل ثق فدقب  نشدربةبل انزيدعب،بلة ل ب،بب 2
ب.ب18صب
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بلددد بحدد بل بااددنبل   نددنحب ددرلاسبل ناليدد  بل  اةددم بلةدري اددقببفةبددد بيادد ىببةدد ببلالعاددرلضب
ع ىبل قنلماتبل اد بيقراد بل أر  د  بةبادنبددتبقأادابلالعادرلضبل ادنقاب بل د يبيادا اعبل أر  د  ب
ل اا دددسبع اددد ببة  أادددقبل ثددد بكدددابددددتبل  د اددداتبةباددد لبل ةددد بي دددنحب  دددرلاسبع دددىبفسددد  بفمددد ب
ل    ددفبسانبادد بل قددنلماتبةبقددمبسددر بفميدد  بل بيددابل د دددمبساناددافبلةدددربع ددىبفمدد بدددتبقأادداب

 ب،ب كدتبلة بف بييدابلالددربإ دىببحد بل  أد ل  بب  اشدريعبددتبقأدابل درلاسبفد بل كأحبةبل انزل
ب.1ب ابدش  يعبتقمدب  أر    ب  م لسقب

ةبالبمنكربفم بةب  قبتمذابل أر    بف بع ابل ا  قبل انبا يقبعدتبيريد بدد دسبل شدان بفد ب
ل ادبرل بةببلإلقرل بع ىبل  ع امل بةبتعاداتببعدببكأد  بل  دنيباتبةبق د  بل  ة  دقبل ع اد بة

  قبف بل ا  قبل انبا يدقبتادمذابفد بع دابل اد  قبل اشدريعاقبددتبذد يبحد بلالعادرلضبةب دنب
دؤقادد بإالبف بادد لبل نلدد دبلسددا  عبف بدثأددتبمد عادد بةبسدد اقبفدد بمد حدد بمشددن بمددنعبدددتبل رقدد ب
فدد بل ابكاددربع ددىبداددانلبل ع قدد  بلإلمادد ماقبةبلال ا  عاددقب ددملبسدد كنقبل ناليدد  بل  اةددم بةب

ب.ب2 بممأه
 الفصل المرن بين السلطات . بالفرع الثالث  :

سددأ بةبإ بفبددرم بإ ددىبف بل بيددابل  ددر بالبدددؤليبإ ددىبلالمددمد ةبةبالبإ ددىبفيددابك ددداببسدداتب
ل اددد    بةبلم ددد بيقددددنلبإ دددىبفيدددابفس سدددد بل اعددد ة بسانهددد ب،بفدددد  نز ل بي  دددتبف بيماددد  ةلبدددددتب

شدد  لبل ادد  قبل انبا يددقبفدد بد   سددقبل أر  دد  بةبفحا مدد بك هددقبدثددابسري  مادد ب،بك دد بي  ددتبف بت
                                                                                                                                                                   

ب
ب.212دي بىبفه  بفسنبزيمب،بدر عبس س ب،بصب1
حاددسب فيببل ددمكان بديدد بىببفه دد بفسددنبزيددمبفددة بدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    ب ددقبييدد ل ب دد بل نددد حبفدد بب2

بعببلةيبلدري  بل  تاناقب  قبفمهد بمادمتبل  أدمفبددتبل ناليد  بل  اةدم بلةدري ادقبةبدر دعبل دمكان بل د ب
ف بملد دبل ة دقب داسببإ ىبيأاعقبل شعنببةبكثدر ببلالمق بد  بل عاد ريقبةبل ثدن ل بد د بداعداتبدعد بل قدني

دأددد ل بسا سددداقبدددددرل ببقدددم بدددد بادددنبيدددرة بل ا  عادددقبةبلقايددد ليقبفددد بسامدددقبدعاندددقبفملدددربفددد بلد ددد ب
بةبد بد اه ب.211دي بىبفه  بفسنبزيمب،بدر عبس س بب،بصب
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ل ا  قبل اشريعاقبدتبذ يبل  أ ل  بساقميقبدش  يعبقنلماتبةبحابل أر    بل  يبيةد ب د بسدمة اب
.بةبادد لبل نددنعبدددتبل بيددابباددنبل دد يبي أدد بفدد بل ةادد  بل اا سدداقبب1سددةسبل ثقددقبدددتبل ة ندددق

بدهمفبل  أمفبةبدنشؤاب.تةتبلسقبل نل دبل أر   م بةبيعمبل نل دبل أر   م بف بلمد ارلب
ةبة دددابل ددد بددددرلببعددد بل بقددد بف بل نلددد دبل أر  ددد م بيعدددمبمل دددد بةسددد  بسددداتبملددد دبح نددددقب
ل د عاقبل  يبتاركزبفا بلذاي ا  بكابدتبل ا  ااتبل اشريعاقبةبل انبا يقبفد بددمبل أر  د  ب
بد ددد بددددر حبكبدددقبل اددد  قبل اشدددريعاقبةبسددداتبل نلددد دبل رل سددد بل ددد يبيقدددندبع دددىبفسددد  بل بيدددا
ل    ددد بسددداتبل اددد    بد ددد بيدعدددابل ا أدددقب  اددد  قبل انبا يدددقبفدددد دبل نلددد دبل أر  ددد م بف  نلددد دب
ل أر   م بيقندبع ىبدأمفبل بيابساتبل ا    بدعبقا دبل اع ة بةبل رق بقبل  اأ ل قبذ اقبسداتب

بل ا  ااتبل اشريعاقبةبل انبا يقب.
داكددن بدددتبدد ددسبةلحددمببك دد بقددمببةبيدددسبل اننيدد بإ ددىبف بل أر  دد  بفدد بل نلدد دبل أر  دد م ببقددم

داكن بدتبدد ااتبع ىبفم بف بدثابا ابل ة  قبلةذار بيدسبف بي ن بفحدمباد دتبل  د اداتب
د نمدد بب المامدد ببيعددنلبإ ادد بل بيددابفدد ببداددؤة اقبل ة ندددقب،بةبددداقبتشدد اابل ددنزل  بعدد ل بدددتب

 دىبتشد اابللا فد  بل ةزببل ب لزبب ة  أاقبةبقمبتمعنبل ة  قبفد بحد يبعدمدبتدنفربلة  أادقبإ
ب.بب2تاش ابدنع بل ة ندقبع ل بد بي   بع اه بب  ة ندقبلاللا فاق

ةبد بي ازبل أر  د  بفد بل نلد دبل أر  د م بف بةياباد بتاعدملبده دقبة دعببل اشدريعبإ دىبدرلقأدقب
فع  يبل ا  قبل انبا يقبدتبذ يببل اؤليبةببلالسادنلببةبل قا دببد  اةقا بل أر  د م بةبلقدرل ب

ب اقبل ة ندقبل ا  دناقبةبل برليقب.داؤةب
ل ادد  قبل انبا يددقبدنقادد قبسدداتبل   دد ب اددربةبدددتبذدد يبل لسددقبل نلدد دبل أري دد م بم حددظبف ب

ل  اددؤةيبسا سددا بل دد يبدددرف باامددقبل ادد ةبة للادد بةبيشدد اب دددزب نحددم بل ددأ لببةبةةزل  بداددؤة قب
ل هامقبل اشريعاقبفد بسري  ماد ببتاكدن بددتبدد دسب دن لل بةببعتبتاااربلةل اسبل ة قبف بف ب

                                                           
ب181سعامبسنل شعارب،بدر عبس س ب،ببصب1
ب122-121عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بدر عبس س ب،بصبب2
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،بةبتاد ددىبدلدد اربل اعدد ة بفدد بل نلدد دبل أري دد م بدددتبذدد يبقادد دبل ة ندددقببب1دد ددسبع ددند
بةعمللبع  اقبلالمام بببةبلعدن بل أر  د  ب  معقد لبةبحد بلقادرلحبل قدنلماتبةبلالعادرلضبع اهد ب

ل ع دنيقبفد بل أر  د  بةبحد بحدابل أر  د  ب،بك د بةبلامل ا بةبلد  مادقبل د دعبسداتبل دنزل  بةب
يدنزبتن ا بلسم قبةبلسادنلببل اد  قبل انبا يدقبةب  أر  د  بل ةد بفد بلمشد  ب دد  بتةقاد ببةب

ب.ب2لل   بداؤة اقبل برليقبةبل ا  دناقبب  نزل  بةبلفه ب  ساق  قب
ب
ب

                                                           
د ددسبل  ددن لل بفدد بسري  مادد بدددتبفمادداتببل بمددقبلالة ددىبةباددقببل زدناددن ببةبيعنددن بب  ن للددقبفةبةبداشدد ابدب 1

ةبادقبددتب  د يبل كناادقبيعادنهقبل   د بفلندىبب22ل اعااتبدملبل ةا  بةبفمقبل  ن لل بل درةحااتبةبعدملاقب
ن بدة  دقبعشربدنهقبيعنهقبل    بدملبل ةا  ب     سدقباد حا  بق د لاقبدرفسدهقبةزيدربل عدميبةبيشد  

لالسامن  بل ع ا بةبالبي  تبل د دعبسداتبادبقب دن لبةبع دنيقبدد دسبل ع دندبك د بتددم بلإلبد   بإ دىبف ب
ل ا  بل ع دنيقبب  ن للدقبفد بدد دسبب1111ا حا  بدد سبل  ن لل بت ن  بحا بتقببفم بتقبف بسنقب

هجبي ددن بفدد بلة  بل  ددن لل ببةبدنامددسبدد ددسبل ع ددندب  ددم بذ ددسبسددننل بك دد بف بملدد دبلالمامدد ببل  نددا
ةلحم بةبلللر بفرليقبلالدرب  يبفللبإ ىبتعزيزبمل دبل ثن لاقبل ةزةاقب بل  دمةبب،بل ق من بل مسدان يبةب

ب.ب118،ب111،بصبصببب2111ل نل دبل اا س بف ب أن  ب،بل مل بل د دعاقب،بسارة بب،ب أن  ب،ب
ةبقدمبيلدتبل دأعببفمد ب اادتب د بفيبسد    بيأقد ب   قن دقبل شدهار بف بل   د بي  د بةبالبية دقبإالبف ب    د ب 2

ف بل نل دبل أري  م بل ةد بفد بلالبدارللبفد بل ع دابل أر  د م بددتبذد يبذ د ببل عدرشب،بك د بيددسبف ب
دقبةبحد بلعدن بل أر  د  بدنلف بل    بع ىبل قنلماتب نب لا ب،بةب  بح بلذاا  بل نزيربلالةيب اش  بل ة نب

  معق لبةبك لبح  بسن  بع ىبي سبل نزل  ب،بك  ب  بحد بل اعاداتبفد بدد دسبل  دن لل ب.بلدد دباد حا  بب
ل ة ندددقببفاا ثددابفدد بد   سددقبل ادد  قبل انبا يددقبل بع اددقبك دد ب هدد بادد حا  بلاددمل بل قددنلماتبعددتبيريدد ب

تبدشدريب،بدأدمفبببببببببببببببببببل بيدابتبنيببل اشريعببفملربف بل د بحادنقببدرة ب،بعأدمبل ة داقبسد
دنشدددددن ببددددد   نقعبب  دعدددددقب بذا دددددربباددددد ر ببسددددداتبل اددددد    بسددددداتبل نلددددد داتبل أر  ددددد م بةبل رل سددددد ب،

biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/-http://lab.univبب11/12/2118تددددددددددد  يخبلإليددددددددددد عببب
ب.ب111،بب112صبصبب

http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/
http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/
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 الفرع الرابع : موقع السلطة القضائية  من مبدأ الفصل بين السلطات  
ب1128ددتبلإلعد  بل عدد    ب ةقدنابلإلماد  ب اددنقبب11 دمدربب  اد كاربإ دىبل بميددتبل  د ل ب

ع ددىبف ب   د اددعبلةفددرللبع ددىبل اددنل بل ةدد بفدد بدة ك ددقبع ل ددقبع ناددقبفددد دبدة  ددقبدادداق قب
دة دم بتقر بحقنابل برلبةةل أ ت ((بفيببحقنابلإلما  بةبلة دقبل قد من بتبادرضبة دنلبسد  قب

باربذ  عقب أ ق بل ا    .ق  لاقبدااق قبة 
 ادددربف ببل  ااأدددعب نلريدددقبفةبدأدددمفبل بيدددابسددداتبل اددد    بفددد بكا بددد  بل بقهددد  بيددددمبل اركادددزب
ةل ة بع ىبل بيابسداتبل اد  ااتبل اشدريعاقبةبل انبا يدقبسدنل بفكد  بل بيدابد  قد بفدبدرمد ب،ب

ل دد بف بلة بل مددنضبفدد بدركددزبةبدنقددعبل ادد  قبل ق دد لاقبدددتبادد لبل  أددمفب،بةب عددابدأددر ل ب
ا تاتبل ا  ااتبتعمبع م بل نل دبةبسه  بدنافب،بك  بفم بدتبحا بل نلقعبمددمبلمد بياداةااب
ع ددددىبل ادددد  قبل انبا يددددقبةبحاددددىبل اشددددريعاقبتددددن  بدهدددد دبل ق دددد  بل قدددد لقبالبع ددددىبفسدددد  بدأددددمفب
ل امي بل نياب بل مسان يبفةاسبةب كتبةفد بدأدملبل اميد بل بند بةبلإل رللد بةبل د يب

نفرب ددملبل ادد  ااتبلةدددربل دد يبحدد لبسددأعببل بقهدد  بإ ددىبل قددنيبةبذرة دد بع دد ب   أدد بددد بالبدادد
لاسبإ ا بل بقا بدناا انبف ب في بل ق لابع ىببة نلبل ثبس    بفد بل مة دقبإ دىبيدرحبفكدر ب
ملريددقبل ادد  ااتبل اشددريعاقبةبل انبا يددقبفةاددسب.فاددرلببعددببل بقدد بف بل ادد  قبل ق دد لاقبتعددمب

يقب،بفمة بل ا  قبل ق  لاقبانبتنبا بل قنلعدمبل ق منمادقبفد بحد ال بإحملبلب  يبل ا  قبل انبا 
بذ اقبةبا لبانبل مة بل  أاع ب  ا  قبل انبا يقب.

 اددربدددرلبع ددىبل دد بب ددن بف بل ق  دد بي أدد بل قدد من بع ددىبل  ن زعدد  بل  عرة ددقبلد ددد بفدد ب
لةذادددر ببحددداتبف بل اددد  قبل انبا يدددقبت أددد بل قددد من بلة بف بي دددن بانددد لبمدددزلعب،بك ددد بف باددد ا

تيدم بفدد بسدأاابتنبادد ا ب  قدنلماتبقددرل ل بإلل يدقب اددربمه لادقبي  ددتبل ارل دعبعنهدد بلدد بل ق  دد ب
فايم بفح  د بةبقرل ل بتيارببعمبلسدانب لبل  درابيعدتبفاهد بفةبفدنل بدنلعادمبل  عدتبع اهد ب

بمه لاقبةبعننلم ب  ةقاققبت أ بحاىبع ىبل ا  ااتبل انبا يقبةبل اشريعاقب.
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ل  بد بفام ت بل  ة  قبل مسدان يقبل ع اد بفد بديدرببقرل اد بحدابل أر  د  بفيببةبدتبت أاق  
ل ا  قبل اشدريعاقببفد بفادر بح دقبلإلذدنل بفد بديدربةبتيدميبل  ة  دقبلإللل يدقبل ع اد ببقدرل ب
عددمدبدشددرةعاقبل  يدد لققبع دددىبلتب قاددقبتاددرل بةبادددن فاربفدد بعهددمبح دددقبل ددرلاسبعأددمبل باددد حب

قبع ىبل ا  قبل اشريعاقبةبف بل ث ماقبلمير بل ة دقب  اد  قبل ااا بفب بلةة ىببيأ بل ة 
بل انبا يقب.

ةبف بلل بل اا ابدرلببل دمكان بفي دتبسد دقبف بدأدمفبل بيدابسداتبل اد    بدند بدنااد انبةب
 سددنبةب ددن ب دد لب ةسددنبكدد  بفس سدد بتاددنيبل ادد  قبل انبا يددقبتةمدددملبع ددىبل ادد  قبل ق دد لاقب

م بدادداأم ببادد لربل ادد    بدددؤليبإ ددىبل بادد لبداددامالبتةمدددملبةبف بداددة قبتشددأ بسدد  قبةلحدد
حدداتبفاددم بقددرل لبب2112ع ددىبل دد ببقددرل ببل  د ددسبل مسددان يبل  أندد م بل يدد ل ببفدد بسددنقبب

لسدددان ي ببت ددد تببدن نقددد بعأددد   بد معدددقبةبق يعدددقبحددداتبحددد ةيب لددداسبل د هن يدددقبفددد ب أنددد  ب
ع  بةبل قدنلماتبل اد بتيدم بتع اابةاليقبل  د سبل مسان يبفد ب ق ساد بل مسدان يقبع دىبل اشدري

دددتبدد ددسبل نددنلبب  ددم ببددهريتبفقدد ببفق ددىبل  د ددسبل مسددان يببددة بتاددنيبل ادد  قبل انبا يددقب
ع ىبل ا  قبل ق  لاقبإم د بادنبةقدنعبفد ببل  ةلدن بب،بةبلةادقبددتباد لبف بتادأاسبل  د دسب
بل مسددان يبل  أنددد م بالبيقدددابة دددنح بةبالببددد نالبعدددتبدن نقدد بحاددد بمددد بع دددىبدددد بد ددد بوبإ 
ل اددد    بةبل  ؤساددد  بةبل هامددد  بل ع ددددقبفددد بل دددأ لبالبت  ددد بسددد   ته بفيبف بل ادددامب لددداسب
ل د هن يقبالبي ا  بس   ت ب كن بي   سه بب ن سبل مسان بةبف بل َةكدقبدد بسداتبل اد    بادنب
ل مسان ب،بةبف بل مسان بانبل  يبي عبةبدرسقبل ةمةلب،بةبادنبل د يبيقادمبةبي دعبلة د يب

لإلبدد   بإ ددىبلد  ماددقببتع اددابح ددقبل مسددان ببك دد بحددمثببفدد بف   مادد بببإلب ف بةبل قاددنلببدددعب
ل  ة  ددقبل ع ادد بلة   ماددقببع ددىبف بل مسددان ببل  ادداباىببع ادد بفدد بل باددر بل ن زيددقببيعددمبلسددان لب

ب.ب1  لرلبف اسبع ىبل ق   بف بياانمبع ا بفةبع ىبل اشريع  بل ي ل  بتأع ب  

                                                           
ةبب ن سأقبلالسابا  بلكربل مكان بلي تبس دقبببة بل شعسبيعمبل ا  قبلالة ىبةبف بلالسدابا  بل شدعأ بادنبب 1

ب1182ل ددد يبيع دددسبلإللل  بل شدددعأاقبةبل اا سددداقبل ةقاقدددقبف   ة  دددقبل مسدددان يقبل ع اددد بتةمددددملبفددد بل عددد دب
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 ثبيعدمبفكثدرب د  مقب اةقاد بلة دقبل قد من بب إل د فقبتةقاد ببةبل  ؤكمبف بة نلبل ا    بل دث
 دد  مقبمزلاددقبل ق  دد بفدد بفح  ددد بفدد بي  ددتبف بداددةتىبل دد بإالبإللبك مددتبل ادد  قبل ق دد لاقب
دادداق قبعددتببدد ق بل ادد    بفددد بإللبكدد  بل ادد  قبل ق دد لاقبق دد  بت بعدد بف مهدد بسايددأحبددددرلب

ف ببعدددببل ددمةيبتؤةدددمبةيابددقبل ق ددد  بحادددىبفلل ب،بةبة ددابل ددد بدددرلبل دددمكان بفي ددتبسددد دقبب
تة اهقبدتبل با لبةبدعنىبل  بف بل ق   بياا ربفد بةالداد بحادىبل   د  بةبل ع دقبفد بل د ب

 .ب1ح  يقبل ق   بدتبل با ل
ك  بتدم بلإلب   بإ ىبفم ببعمبل ثن  بل برمااقبةبملرلب   بك متبتقندببد بل اد  قبل ق د لاقبقأداب

 ح  بلإللل يددقبل ادد بحدد ةيبد ث ددنبل   دد بفدد بلةقدد  اقبل قادد دبل ثددن  بذينادد بدع   دداه ب  ادد
سهددد ب،بةبلالمةاددد زبإ دددىب  مدددسبل   ددد بب  ةبددد  بكثادددربددددتبل   اادددأ  بذ ادددقبل  ة فلدددقبع دددىب

.ف مددد بتدددقبلعددد ل بتباددداربدأدددمفبل بيدددابسددداتبب2لماقددد يبل يدددبقبفددد بل أر   مددد  بل ق ددد لاقبب  ن للدددقب
د ارلبةبل نالي  بل  اةدم بلةدري ادقبف أدمفبل بيدابل ا    بب اباقبدا در بك  بك  بد أق بف بلم

سدددداتبل ادددد    بفدددد بفرمادددد بتددددد ةزبتةمدددددمبل ادددد  قبةبل نيابددددقب كددددابدددددتبل ادددد  ااتببل ادددد  قب

                                                                                                                                                                   

لةس سداقبةبف بل  أد ل بل مسدان يقب ةقدنابلإلماد  بل  يدريبق تببة بل شعنببالبتااباىبع ىبحقنقه ب
البيدددنزبف بل اعددميبع اهدد بحاددىبب سددابا  ببددعأ ب للبع ددىبل قدد ل اتبب1181ل رلسددمقبفدد بلسددان بسددأا أربب

بد  ر نعبل ددىبل شددعسبفدد بحدد يبل اندد زعبسدداتبل اد    ببةبتددا م بحاثادد  بةةقدد لعبل ة ددقبحدداتبددد بلسدداباىب
ادد لل بل شددعسبحددنيبع ددىبقدد من بح  يددقبل دأهددقبل ملذ اددقبةبل ادد قبلال ا دد ع بل ددرلاسبل رلحدداب بلمددن بل 

ةببدد  ر قبدددتبف بماددأقبلالسددابا  بةادد تبحددمبل  مددقبب   مددقبلالبل بل  ة  ددقبق ددتببةاددقبةب1188 اددنقب
   بف بل شعنببالبتااباىبع ىبحقنقه بلالس ساقببل  بف بل ق   بل مسان يبحاتبيق  بفهنبيق د ب

بداقامبب  مسان بحان  بي ن بان لبلماه ك  ب ةقنابلالما  بفاع دابل ق  د بحانهد بدد بب  مسان بةب كن بال
يادد ىبب   أدد ل بفددنابل مسددان يقبل ادد بيددةت بع ددىب فسدده بحقددنابلالمادد  بةبلي دد بلع دد يبقنلعددمبل عمل ددقبةب

بلالمي  ب.بفملربف بل  بوبلي تبس دقب،بدر عبس س ب.
بلي تبس دقب،بدر عبس س  1
ب.21ل    ةيب،بدر عبس س ،بصببس ا   ب ب 2
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ل ق  لاقبةبل ا  قبل انبا يقبع ىبلعاأ  بف ب  ا  قبل انبا يقبلالبرل بع ىبل  رلفد بل ع ددقبةب
  اد  قبل ق د لاقببسد  قبفدببل  ن زعد  ببتنبا بل قنلماتبل ي ل  بعتبل اد  قبل اشدريعاقبةبف 

ل  ق دددقبلد دهدد ببإ ددىبة ددنببف بتادداقابكددابسدد  قبعددتبلالذددرلبةبل بالبتقددعبفيبسدد  قبتةددتب
تددةلاربل ادد  قبلالذددرلبفدد بدأ بددرته ب نياباهدد بةبتأعدد ب دد   بة ددعب  دد يبل ثددن  بل برمادداقبميدد ب

ايميبةع د يبي نعبع ىبل ا  قبل ق  لاقبل ب1811ل ا سبب22-12لس سا بام بسا  يخب
لإللل  ب د  بفاد بوبف بل نيابدقبل ق د لاقبدا ادز بةبيددسبف بتأقدىبللل د بع دىب  مدسبيةقد ب هد ب
دأمفبل بيابعتبل نيابقبلإللل يقب،بةبالبي  دتب  ق د  ببف بيعار دنلببدةيببد ابددتبلةبد  يب

ب.ب1باقب ع ابل نيابقبلإللل يقبةبالبلسامع  بل  نيباتبلإللل ياتببباأسبفلللهقب  ه دهقبل نيا
ل ادندبفد بكدابلة دقبددتبلةيبل عد  قبةبددتبسانهد بل دزللدرببع دىبف ب اربفمد بددتبل  اداقربع اد ب

سددد    بل مة دددقببتابدددرعبإ دددىبده ددد  بل لدددقباددد بل اشدددريع،بل انباددد بةل ق ددد  ب،بتقدددندبع دددىبدأدددمفب
ل بيددابسانهدد بدنعدد بالسدداأمللبسدد  قببددةذرلب ااددا اعبف ببتة ددقبل ادد    بل ث لددقبلة ببإسدد   ب

 يب  ادد  قببةفدد بق عددم بف بل ادد  قبتنقددفبل ادد  قب اشدد ابسدد   بادد لببل  أددمفبل  دد  مقبلسدداع 
بلةس ساقب قا دبلة قبل ق من بتةقاق ب   ا ةل بساتبلإلفرللبةلحارلدبحقنقهقبةحري تهقب.

ب
ب
ب

                                                           
1 Les fonctions judicaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des 
fonctions administratives .les juges nr pourront, à peine de forfaiture troubler 
de quelque manière que ce soit , les opérations des corps administratifs , ni 
citer les administrateurs pur raison de leur fonctions .  Pour plus d’information 

 Pour plus d'informations, consultezوببPierre Serrand ; manuel d’institutions 
administratives françaises. 3eme édition, presses universitaires de France , 

2002 , p15. 
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 تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات  في الدساتير الجزائرية وببالمبحث الثاني
الب بف بح  قبل مسان بتع سبح  قبل  دا دعبةبيأاعدقبل نلد دبل اد لمبفاد ب،بةبتادةلربل مسد تارب
ف بل مةيبماادقبتةنال بسا ساقبإد بدتبذ يبتن  بل ق ل اتبع ىبل اد  قبفةبمااددقبداد ا قب
ل نمددددسبل اا سدددداقبةبل ثق فاددددقببفةبدددددتبتبدددد ع  بللذددددابل  دا عدددد  بتاددددهقبفدددد بإحددددملثبادددد اب

باا  قبةبمشة ببل مس تاربتأع ب    .ببل اااارل بةببع ى
ةبفددد بل دزللدددربك مدددتبحمللدددقبل مة دددقبدددد ببعدددمبلالسددداق يبةبل  شدددرةعاقبل ثن يدددقبةبسددد  قب أهدددقب

،بةبمبدسبل  ع اد  بةبل  أدر ل بفل بب1121ل اةريربل نين بف ع بفس سا بف بس دن  بلسدان ب
ب1122 دددنل بب11قبإ ددىبتع اددابادد لبل مسددان بةب ع هدد بللتهددد بادد بل ادد بفل بإ ددىبسددرةزبحركدد

ةبإ بفذدد بب1182بقادد ل بل رلحددابل هددنل يبسندددمدتببةبك مددتبادد بل  ر عاددقبفدد باددمة بلسددان ب
سددنقب،بةبت اددز بادد ابل  رح ددقبلالة ددىبسدداتبتأندد ب   أددمفبفدد بب11ل دد ب لحدد بدددتبل ددزدتبقدد  بب

ع دىبل در قبددتبب1182ةبتع ا د بع  اد ببةب اد ببتد دب هد لبل  أدمفبفد بلسدان بب1121لسان ب
بدل ارابب   بتقمدبدتبلسأ ببةبد بساةت بسا م بالحق ب.ة نلببعبب

ك  ببمدمبف بل اااارل بل مسان يقب قبتقفبعندمبحدمبل  رح دقبل شد ن اقبفةبدرح دقبل ةدزببل نلحدمب
ب1188سندد  بع ددىبل  أددر ل بل ثن يددقبفقددمبسدد اقبل اب عددابل  دا عدد بدددتبذدد يبفحددملثبفكاددنةرب

للدريبددتبذد يبلقدرل بلةيبلسدان بتعدمليبفد بع ىبلع ل باا  قب مدم ب  نل دبل مسدان يبل دزب
إالبفم بةببعمبلساق  قبل رلاسبل ش ل  بستب مددمبةبحدابل أر  د  بقأدابل د بب1181ل دزللربسنقب

لذ ددتبل دزللددربفاددر بب1111ةباددعنلبل اادد  بلإلسدد د بفدد بل ددمة بلالةيبدددتبلالمام بدد  ب اددنقب
ةبب1112  يدددقبلقدددرل بلسدددان ببلماق  ادددقبمااددددقبتدددمان بلةة ددد عبلالدنادددقب،بةببقدددىبلالددددربإ دددى

لعا مبدأمفبل بيابساتبل ا    بك أدمفبفس سد بفد بل مسدان بلدادمبب1181ل   حظبف بلسان ب
ب.بب1112إ ىبب1112ل ع ابب بحاىبف بل  رح قبلالماق  اقبل   ام ببدتب

ك د بل بدلدد ارببدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بتع دسبيأاعددقبل نلدد دبل مسددان يبل دزللددريبكنلدد دب
يةذدد بسددأعببدقنددد  بل نلدد دبل رل سدد بةببعددببدددتبذيدد ل بل نلدد دبل أر  دد م بببددأ ب ل سدد 
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د دد بفللبإ ددىبإاددأ غبدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    ببيددأاقبدا اددز بع دد باددنبح اددابفدد بل ددمةيب
ل اددد بتعا دددمبل  أدددمفبسدددنل بب  بيدددابل    ددد بفةبلبل  دددر ب.ةبفا ددد بد ددد بمةددد ةيبل لسدددقبل مسددد تارب

بد بدتبذ يبد بد  بوبل دزللربةبت أاق  بل  أمفبة نللبةبعم
 المطلب االول : تطبيقات المبدأ في دستوري الحزب الواحد 

فمه د ب دقبداأناد ببب1182ةبلسان بب1121ل   حظبع ىبلسان يبدرح قبل ةزببل نلحمبلسان ب
اددرلحقبدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بةبإ بت دد ن ببع دد بدددتبدلدد ارابك مددتببشدد ابفةفددربفدد ب

 دندب.ب21ل نب لبسنلب دبببإالبفم ب قبدااتب  ب1121لسان ب
المشـروعية الثوريـة الحاجـب  لمبـدأ  -  3691الفرع االول : تركيز السـلطات فـي دسـتور 

 –الفصل بين السلطات 
بعمبلساع ل بل اا ل بل نيناقب،بك  بدتبساتبفة ني  بل دزللدربلادمل بفةيبلسدان ب هد بتأعد ب  د ب

ةفدد ببفكثددرببلةسدد  اسبلي قرلياددقبفدد بمشددة بل مسدد تارب،بةباددنببلتبدد بع ادد بفدد بلتب قادد  بإيبادد  
فس نببل د عاقبل اةساااقبل ا بدنكاب هد بدهد دبمقدابل اد  قبل اد   بة ق ددقبملد دبلي قرليد ب،بب

ب12فةيبلسددان ب  دزللددربتكب ددتببدد ب  عاددقبتةساادداقبدنامأددقبسادد  يخبب11211ةبيعاأددربلسددان ب
إالبف بادددد لبلةذادددددربتددددد ةزبل ةدددددمةلبةبببسدددد اتبل  د دددددسبل ددددنين بل اةسااددددد ببب1122فة ب

 اان ىبب قا دىبقد من بلمشد ل بلالعرل بل مسان يقبل ا بتعقمب  بده قبلعمللبل مسان بفةاسب،ب
.ةبل   حدددظبف بإ ددد فقب2لذاي اددد  بتنبا يدددقبةتشدددريعاق،بزيددد ل بع دددىبلذاي اددد بل اةسااددد 

                                                           
ببب1121سأا أربب11،بدؤ ذقبف بب22،بةب بل عملب1121سأا أربب11دؤ  بف بب1121لسان ببب 1
فرماد بلذاي اد  بتادااربل مة دقبل دزللريدقبل ةمدثدقبإ دىباامدقبتنبا يدقبدؤقادقبةببمق دتت أاق بالتب قا  بإيبا  ب 2

سانلددداقبلمام بددد  ببل  يدددار،ددددتبل  نلفقددقبع دددىبلسدددابا  بتقريددرببد   أدددقبذدد يبل لدددقبفسددد ساعبك مدددتبل ادد ب
ةبلعمللبلسان ب  أ لبةبكد  بب اش اابدد سبةين بتةساا ،بتا   بس   ته ؛بةياكبابب لل  ببؤة بل أ ل

،ب اددربف ب1122فة بب12دقددر لبف بتدددريبلالمام بدد  بل  اع قددقبساشدد اابل  د ددسبل ددنين بل اةساادد بفدد ب
ب2 كد  ،بلفعدتبإ دىبتة ادابلالمام بد  بإ ددىبل ن   دقبسداتبل ة نددقبل  ؤقادقبةقاد ل بلةب1122فزددقبادافب

.ةبك دددفبببببببببببببببل  د دددسبببب1122سدددأا أربب21سدددأا أربددددتبمبدددسبل ادددنق،ب ادددنلقبفددد بلةذادددربفددد ب
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 ة نددقببع دىبتأند ب   د سبل اةساا ببع سب  أدقببلب1لالذاي ا  بل انبا يقبةبل اشريعاقب
ذ فد ب  د بلتبد بع اد بفد بلتب قادقبليباد  بل اد ببب1سدابةبحادىبإ دىبتاااده بب2دأمفبتركازبل اد  ق

ب.بب2فة أتبلق دقبمل دبلي نقرلي ب
كدداببببددرعبل  د ددسبل دنين بل اةساادد بفدد بع  دد ،بببعدمبمقددابل ادد    بإ اد بدددتبقأدداةببعدمبف ب

،بلدد  بل مدد  ببفدد بكاباددقب  د هن يددقبل دزللريددقبقدددتبل هامددقبل انبا يددقبل  ؤقاددقبةل ة ندددقبل  ؤقادد

                                                                                                                                                                   

ب هدد دبل اشددريعبب سددقبل شددعسبل دزللددريبةبتعادداتبل ة ندددقبةبل  ه ددقبلالاددقبادد بة ددعبب،ل ددنين بل اةساادد 
،ب لسقبإل رل ل بلإلعدمللبةبل   د ن بل دزللرب،بلبببلسان ب  أ ل.بفملربف بل  بع   بعأ  ب،لسان بب

بدملذ قبب  تبفع  ا  بل   اقىبل مة  بحنيبفح مبستبس قبف ببعمي بل نين بةبل مة  ب،ب
،بدنشدددن ببدددد   نقعببب2112لياددد أربب2ةبب1ل  نعقدددمببببد دعدددقبفسدددنبب دددربس ق ددددمب،بت  اددد  ب،بل دزللدددرب،بددددند ب

pot.comhttp://ammarabbes.blogsب.بب2118د   ب28ت  يخبلالي عببب
دند بع دىبب88،بحاد بميدتبل  د ل ب1121د كربف بل  د سبل نين بل اةساا ببقد بق ل د ببعدمبإقدرل بلسدان ب 1

سأا أربب21ي ملبف ابل نا بقبل اشريعاقبةع   بل  د سبل نين بل اةساا بل  نامسبسا  يخببوبد بد  بوب
تددددرلبقأددداباددد لبل اددد  يخبلمام بددد  بل  د دددسبل دددنين بيأقددد بب.بة1122سدددأا أربب21،بحادددىبتددد  يخب1122

ب  مسان ،بةب  م بف ةعبسننل .
ب.ب12،بصب2112عأمبسبسنقبقب،بل مسان بل دزللريب،بمشةت ب،بفح  د ب،بدةمللت ب،بل دزللرب،بب 2

ب12فدد ب ل اةساادد  ل ددنين  ل  د ددس فع دد  بفددد دب بب لدداسبل ة ندددقبل اددامبلح ددمبسددتبس ددق،بةبك مددتبك  ددقب 1
ف بدايددن بفيب ل ك  ددقبل بيددابفدد بمهددجبدأددمفبتركاددزبل ادد  قبحادد بقدد يبفمدد بدددتبل ا دد ب 1962 ليادد أر

إما  بفم بف بلإلد   بل اا سبع ىبل يع ببل ا بتعارضبل دزللرببعدتبيريد بدن قشدقبل ندنلببللذدابفيب
ب.بسر    ب...في معبل قرل بل اا س بف بل أ لبانبل ةزببفملربف بل  ببع   بعأ  بدر عبس س 

تن  ببل دزللدربمةدنبد   سداه ب ادا لته بل ا ددقبع دىبلق ا هد ببةبتدم بلإلب   بإ ىبفم ب   بف ببلتب قاقبليبا  ب 2
ةبلعمللبةبتنياسباام ته بةبدؤسا ته بل ع دقبةبلذاا  بمل ده بل اا س بةبلال ا  ع بل  يبترلابدن سأ ب
 هدد بةبف بتنلفدد بل مة ددقبل دزللريددقبل  ادداق قبع ددىبلإلعدد  بل عدد    ب ةقددنابلإلمادد  بةبف بتقدداقبدؤسادد ته ب

ل دمي  نقرلي بلملددربفد بل دد ببسدنكرلبلل يددسب،بت دن بل  ؤسادد  بل مسدان يقبفدد بل دزللدربدندد بع دىبل نلدد دب
ب.ب12،بصبب2112لالساق يب،بلدنل بل   أنع  بل د دعاقب،بل دزللرب،ب
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مددد بكددد  بدمايددد بسددد   ب. ادددربلمددد ب دددقبي دددتبفبتعاددداتبفةيبح نددددقببعدددمبلالسددداق ي،بع دددىبلعاأددد  
ةل ة بيأاعقبل ة ندقبل ا بساق دببعمبلالساق يبف بل دزللدربةب كدتبل  د دسبل دنين بلماهدىب

ةبادنبدد ب1ةبل نلد دبل أر  د م بإ ىبتأن بمل دب ل سنيببداشملبةب فببمل دبح ندقبل د عاقبف
يعأربف بل نقتبللت بإ ىبتن  بل نل دبل اا س بل دزللريبإ ىبتنحامبةبتركادزبل اد    بفد بددمب

 لددداسبل ة نددددقبةبلةدددداتبل عددد دب ةدددزبب أهدددقببةبادددنبفددد بل نقدددتبللتددد بب2 لددداسبل د هن يدددقب
  بل مة دقبل اةريربل نين بةبقمبترتسبع ىبةحم بقاد ل بل ةدزببةبل مة دقبذ دنعب  ادعبدؤساد

بإللل  بةبس  قبل رلاسب.
ةببددددتبذددد يبل  ع  ددددقبل مسدددان يقبمددددمبف بل  ؤسدددسبل مسدددان يبملدددقببل اددد    بك ددد بد ددد بوب

ةبملددقببل ادد  قبل انبا يددقبفدد بةلحددمبب18إ ددىببب28تندد ةيببل ادد  قبل اشددريعاقبفدد بل  ددنللبدددتبب
ييددتب  ادد  قبةبفذاددرلبدددنللبلدد ثبذب21إ ددىببل  دد ل ب11ةعشددريتبددد ل بلساددمل بدددتببل  دد ل ب

بدتبل مسان ببب.ب22ةبحاىبل   ل بب21ل ق  لاقبتةتبدا ىبل عمل قبلسامل بدتبل   ل ب

                                                           
ةب عابدأر ل بل  بك  بيقنيبل مكان بع   بعأ  بدا ثابف بف بساد  بفةيبمدنف أرباد لبل  ن دنعب دقبدا دراب 1

ك متبل  نلقدفبفقمببمد بعتبل  بذ يبلة ل بل  د سبل نين ب  ثن  بل دزللريقب،ببإ ىبل  بة قبيدربل ة
ددتبيأاعددقبل نلدد دبل اا سد بل دد يبسدداق دببعدمبلالسدداق يبدما بددقبفقدمببلقاددرحبل ددأعببمل دد بسر   مادد بيعا ددمب

فدددد بللذدددابل  د دددسبل دددنين بب بل نلددد دبلةدثدددابادددنبل نلددد دبلالبدددارلك ب،بفبل اعمليدددقبل ةزةادددقب فلب ادددراق
ل اةساا بفقمب فلبل أعببإق دقبمل دبسا س بع ىبب ابح ندقب  عاق،بف بحاتببلقادرحبل دأعببلآلذدرب

ل اا س بل  قارحبفع دىببد  مدقبدردنقدقب درلاسبل ة نددق،بفد ب اد بب لداسبببل نل دإالبف بمل د بسر   ما ب
تنأندد بل نلد دبل رل سددنيبفةبل رل سد بل  اشددمل،بة فددببب ااةكددمببلتدد اب دقبدنشددةبدنيدأ ببعددمب  د هن يدقبل دد ي

بمل دبح ندقبل د عاقبفةبل نل دبل أر   م .بفملربف بل  بع   بعأ  ،بدر عبس س ب.
ب

ةبددد بدؤكددمبادد لبل ان د باددنبقادد دبل ة نددقببعددرضبداددنل بل مسددان بع دىبمددمةل ب هنيددقبلدقبع ددىبمددمة بةيناددقب 2
لةددربل د يبلفدعبسرلااد بل ادامبفرحد  بداد ةز بس ب بلالذاي صبل اةساا ب   د دسبل دنين ببب  ي  ل 

عأدد  بإ ددىبلالعاددرلضبإالبف بل ة ندددقب ددقبتعأددةبسدد   بلالعاددرلضبةةلادد تبداددع ا ب  ددقبلسدداق  قب لدداسب
بل  د سبل نين بل اةساا ب
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ةبدددتبذدد يبادد ابل  ددنللبةبع ددىبل ددر قبدددتبتن دد بل نلدد دبل اا سدد بإ ددىبتركاددزبل ادد  قبفدد بدددمب
ل اامبل رلاسبإالبفم بي  تبلسام صببعببدتبدل اربل بيابسداتبل اد    بددتبذد يبدد ب

إلبالبيددنزبإيقد  بفيبم لدس،بفةبدا بعاد بفا د بداع د بب  ق دد ي بب دند ب12 د  بفد بمد بل  د ل ب
 د ددسبل ددنين بإالبفدد بح  ددقبل ا ددأسبب  دري ددق،بةبدنقددفبحددأسبفةبدا بعددقبل دن لاددقبلة بإل بل 

ةبالبتددددنزبدا بعدددقبفيبع دددنبددددتبفع ددد  بل  د دددسببل ن لدددسبب  دددسبددددتبل  د دددسبل دددنين ...
ل دددنين ،بفةبإيق فددد بفةبحأاددد ،بفةبدة ك اددد ببادددأسبدددد بددددم  ببددد بددددتبآ ل بفةبتيدددنيتبذددد يب

ع دد ل بفدد بدنل هددقبل ادد  قبل انبا يددقبةبد   سددقبما سادد .بفدد   د سبكبددابح  يددقبةبلسدداق  اقبة
ل ق  لاقبف بتدنزبل  ا بعقبإالبب ل ،ببةبدنحبل  د سبل نين بحقد بب ث بدقبحد بل باادنبي  نهد ب

بةبدتبذ   بةقفبحأسبل ن لسبفةبداأعا بب درلبي سبدن ب.
ك ددد بتاد دددىبدلدددد اربل بيدددابل  ددددر بددددتبذددد يبلد  ماددددقبح دددن بفع دددد  بل ة نددددقب  ادددد  ب

.بةب دنلزبلسداد بقب لداسبل د هن يدقبب   دسب1ةبل  ش  كقبف بدن قشدقبل  دد  بل  د سبل نين 
ل اعدادابدددتبيددر بل  د ددسبل ددنين بةبل دد بددتبذدد يببتمبدداببف ددابلةيدد دبل عشددر بل  ةددمل ب

.بك دددد بف ب ددددرلاسبل د هن يددددقبفد  ماددددقبف بي  ددددسبدددددتبل  د ددددسب2إلاددددمل بل قددددنلماتبةبمشددددرا ب
ابل  ةدملبإلادمل بل قدنلمات،ب  ادملةيبفد ببدةمه بددر بل نين بسرس  قبدأانقبلةسدأ ببذد يبلة د

.بإالبفمدد بةبفدد بل  ق سددابإللب ددقبييددم ب لدداسبل د هن يددقب1ل ماددق،بةبالبي  ددتب فددببي أدد بادد ل
ب2ل قنلماتبف بلآل  يبل  نينصبع اه بف  ب لاسبل  د سبل نين بدانيبإامل ا .

ي  ددتب   د ددسببادد بحب22ةبدددتبفذ ددربدلدد اربلالسدداق  اقبةبل بيددابددد ب دد  بفدد ببل  دد ل ب
ل ددنين بف بي عددتببفدد بداددؤة اقب لدداسبل د هن يدددقبب دددملعباللةددقبسددةسبل ثقددق،بل ادد ببداعددداتب

                                                           
ب،بدر عبس س ببب1121دتبلسان بب18ل   ل بب 1
ب،بدر عبس س .ب1121دتبلسان بب21ل   ل بب 2
ب،بدر عبس س .ب1121دتبلسان بب21ل   ل بب 1
ب،بدر عبس س .ب1121دتبلسان بب21ل   ل بب 2
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ل ايدنيتبع دىباللةدقبسدةسببتنقاعه بدتبير بل  بل ننلببل  دتبداكن بدنهقبل  د س.ةبداق
ةبل ثققبب ة  أاقبل    ققب ننلببل  د سبل نين بإلبدان سبحانه بببلسداق  قب لداسبل د هن يدقب

اد لبل ايددنيتبل ع ندد بإالببعددمبد دد بف ددابببل ةدابل ا قدد ل ب   د ددس.بةبالبيدددنزبلال اددد  بإ ددى
ذ اقبفي دبك د قبع ىبإدملعبل  لةق.بةبف بح  قبلساق  قب لداسبل د هن يدقبفةبةف تد بفةبعددزاب
ل نهددد ل بفةبسدددةسبل ثقدددقبددددتبل ة نددددق،بي ددد   بل  د دددسبل دددنين بدهددد دب لددداسبل د هن يدددق،بةب

ب.1 ؤس  بل  د  بف بل  د سبل نين يا عمابفاه ب
ددتبل مسدان ببف بي  دسبددتبب28ةب مدربب  انني بإ ىبفم بك  ب درلاسبل د هن يدقبيأقد ب   د ل ب

ل  د سبل نين بل ابنيبب  ب  م بدةمةل بح بلتم لبتدملساربلل بادأاقبتشدريعاقبعدتبيريد ب
سبفدد بف ددابفةلدددربتشددريعاقبتامدد بفدد بم دد ابدد ددسبل ددنز ل بفةبتعددرضبع ددىبديدد لققبل  د دد

بل لقبفبهر.
ةبد بقأ  بدتبفحدملثبيددزدبف بل نلد دبل دزللدريبقدمبب1121ةبف بلةذاربف  بل  اةداب مسان ب

لماهجبمهجبعمدبل بيابسداتبل اد    بةبددنحبل ا أدقب  اد  قبل انبا يدقبع دىبل اد  قبل اشدريعاقب
ب1121قأدابإالبف بدنللاب    بع ىبذ  با لبل نهجبةب عابتنحامبل ا  ااتبفد بدرح دقبدد ب

ب1121فددد بددددمبل  د دددسبل دددنين بل اةسااددد بلدددقبةبفددد بددددمبل دددرلاسببعدددمبتع ادددابفح ددد دبلسدددان ب
دن ببتنح بسر أقبل نل دبع ىب ادربل  نيدنصبع اد بفد بل مسدان ب،بةبقدمبب21ب ن سبل   ل ب

ل ا بةحدم ب  ادعبل اد    ببفد بب1122 نل بب11بق بلالدربع ىبد بانبع ا بةبحاىببعمب
هددن بددد بيادد ىبب د ددسبل ثددن  بةبتأندد بفكددر بةحددم بل قادد ل بةبل ةددزببةبدددمب لدداسبل د هن يددقببل

لعاأدد  ببلالبدددارلكاقبذادد  لببسا سددد بفكثددربدنددد بذادد  لبلقايددد ليبةبع ادد ببفددد  بل  ايددبحب  دددنللب
ل مسان بيدمبف بدل اربل  أمفبدن نل بةبددام بت   بف بب ابدا ادزبية دابل اعد ة بةل رق بدقب

اسبل د هن يدقبإ دىبلالسداق  قبك د بفمد بي دنحب لداسبل  د دسبفهنبل مسان بل نحامبل  يبدمفعبسرل
ل ددددنين بحدددد بمشددددربل قددددنلماتبإللبتددددد ةزب لدددداسبل د هن يددددقبآ دددد يبل ايددددمد بةبل نشددددربةباددددنب

                                                           
ب،بدر عبس س ب.ب1121دتبلسان بب28ةبب22ل   لت  بب 1
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ل مسان بل نحامبل  يبدنحبل  د سبل دنين بحد بتبدنيببل  هد دبل اشدريعاقبةباد بكدابدلد ارب
لالبددد   بإ دددىبفمهددد بدبددد ااقببعدددتبدددد بسددداةت ببعدددمابددددتبلسددد تارب.ددددعبب1121دا ادددزبسهددد بلسدددان ب

بلي قرلياقبدتبحا بل  أمفبب
: بقـــاح وحـــدط الســـلطة   3699الفـــرع الثـــاني : مبـــدأ الفصـــل بـــين الو ـــائ  فـــي دســـتور 

 التنفيذية .
 دقبدداقبإسداب  بل شدعسبع دىبلسدان بب1121 مدربب  انني بإ ىبفم بةببعمبةقدفبل ع دابسمسدان ب

ل درلاسببب1122 دنل بب11ع ادابل مسدان بإ دىبسنقبدنه بفار بل ة دقبدد بسداتبتب11 مدمبيا قب
إ دددددىب  يدددددقبادددددمة بفح دددددمبسدددددتبس دددددقببلدددددقبدددددد ببعدددددمبل ددددد بسرل سدددددقبل دددددرلاسبل هدددددنل يبسنددددددمدتب

ب.11182لسان 
ع دددىبدادددانلببب1121سايدددن بداددد دربت  دددد بب  ددد بمددد بع اددد بلسدددان بب1182ةب دد  بلسدددان ب

تركادددزبةبتنحادددمبل  ع  ددددقبل مسدددان يقبإالبفمددد بحددد فظبع دددىبمبدددسبل دددنهجبل اا سددد بل قددد لقبع دددىب
ل ادد  قبفدد بدددمب لدداسبل د هن يددقبةبدا ددحبل دد بدددتبذدد يبلالماقدد يبدددتبدبهددندبل ادد  قبإ ددىب
ل نيابدقب،بةبتنزيدعبل اد    بفدد بل مة دقبإ دىبةيد لفبع ددىبل نةدنبل اد   بوببل نيابدقبل اا سدداقب

ب122ةبل نيابدددقبل اشدددريعاقببب122إ دددىبب112ةبل نيابدددقبل انبا يدددقبب111إ دددىبب12ل  دددنللبددددتب
ب.182إ ىبب122ةبل نيابقبل ق  لاقبب121إ ىب

تدقبإعددمللابددتبيددر بل  دندقبل نينادقبلددقبعدرضبع ددىبب1182ةبتددم بلإلبد   بإ ددىبف بلسدان ب
  أدمفبل بيدابسداتبل اد    بسدابب1182ةب قبدا رابلسدان بب1182منف أربب22لالسابا  بف ب

ةدزببةبف هدز بل دند بةبل اد بميدتبع دىبف ببب111فب  بإ ىبفيابدتبمنعبذ صبف بل   ل 
ف هز بل دددمة قبتع اببف بإيدد  يتبدنددبي اتبةبسنس لابدما بقبددتبف دابتةقاد بفادمل بةلحدم .ب

                                                           
دا ددد تبإادددمل بلسدددان بب1182مدددنف أربب22ددددؤ  بفددد بب18-82ل  نشدددن بب ن دددسبفددددربب1182لسدددان بب 1

مددددنف أربب22دؤ ذددددقبفدددد بببب12ملب،بةب بل عدددد1182 شددددعأاقبب اددددنقبل د هن يددددقبل دزللريددددقبل مي قرلياددددقبل
ب.1182
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ةبالبي  تبف بتاملذابلذاي ا  بكابدنه  بفةبتما  بسأع ه ،بةبكد  بل  ؤسدسبل مسدان يب
يقندبل انلاقبل اا س ب  دأ لببفكثربارحقبف بل بقر بل ث ماقبدتبمبسبل   ل بحاتبم بع ىبلم 

ب.1ىبل اك دابف بل  ه دبساتبف هز بل ةزببةبف هز بل مة قع 
ةبل   حظبف بل  ؤسسبل مسان باأغبل مسان ببيأاقبلدمدن ن اقببةبفساةمثبفد بميناد ب

دندد بلالدددربل دد يبيباددمبةحددم بةبب18ةيابددقبسا سدداقبةفدد بددد باددنبدنيددنصبع ادد ببفدد بل  دد ل ب
لبفددد بةحدددم بل قاددد ل بل اا سددداقبتركادددزبل اددد  قبب نلدددن بلددددمدن ن  بببةاددد بتادادددمبقاددد ل بل دددأ 

  ةزببةبل مة دق.بةبفد بإيد  باد ابل نحدم ،بفد  بقاد ل بل ةدزبباد بل اد بتن د بل اا سدقبل ع ددقب
ع ددىبف بل  ؤسادد  بل اا سدداقبل  نامأددق،بفدد ب  اددعبل  ادداني  ،بب11  ددأ ل.بةبفبدد   بل  دد ل ب

ب بف بل انبا .ترتكزبع ىبدأمفبل د  عاقبف بل  ملة ق،بةبلة  أاقبف بل قرل ،بةبل نحم
لدددد بدلددد ارب اددد ببدأدددمفبل بيدددابسددداتبل اددد    بفالهدددربددددتبذددد يبددددنحبل  ؤسدددسبل مسدددان يب

ةبل دد  ع ببةدد بإاددمل بل عبددنبةبحدد بإ ادد  بب2ةاددفبل ادد  قبل ادد داقب ددرلاسبل د هن يددقب
ل عقنة  بفةبتمبا ه بةبك   بح بإزل قبكدابل ناد لجبل ق منمادق،بفيد بك مدتبيأاعاهد ،بةبل  ارتأدقب

ب.1 دبل ا بتيم ا بل  ة كقع ىبلةح 
ف ددد بف بدامددد بب118ةدددنحبل مسدددان بدهددد دبتشدددريعاقب دددرلاسبل د هن يدددقبدددتبذددد يبمددد بل  ددد ل ب

لإل دددرل ل بل اشدددريعاقبل  دددرة يقب انيددداسبل هامددد  بل  نيدددنصبع اهددد بفددد بل مسدددان ،ببدددةةلدرب
با ل  بعتب لاسبدد سبل ثن  بةب لاسبدد سبل نز ل بفلن  بل ا د عب  د دسبل ثدن  بةبدد دس

بل نز ل .

                                                           
ل نيد لفبل ة سد قبفد بل مة دقبتادنمبإ دىبفع د  بددتبقاد ل بل ةدزب.بفد بةبم بل  ؤسسبل مسان يبع ىبف بب 1

دندد بع ددىبف بل ع قدد  بسدداتبف هددز بل ةددزببةبف هددز بل مة ددقببب111فدد بحدداتبفبدد   بل  دد ل بب112ل  دد ل ب
بل مسان .ذ  عقبةح  دب

ب،بدر عبس س ب.ب1182دتبلسان بب112ل   ل بب 2
ب،بدر عبس س ب.ب1182،بدتبلسان ببب11فقر ب111ل   ل بب 1
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ةبلعار بل  ؤسسبل مسدان يبب  ةيد مقبل أر   مادقب  ن لدسبةبعدمدب دنلزبل  ا بعدقبإالببد ل بددتب
ل  د ددسبل شددعأ بل ددنين بةبفدد بح  ددقبت ددأسبل ن لددسببدنةددقبفةب ن يددقببب  ادد  قبل اشددريعاقب،ب
يم ددربد اددسبل  د ددسبل شددعأ بل ددنين بفددن ل.بةبي ااددسبقددن بل قدد من بكددابقددرل بدامدد ابد اددسب

.بةبم حددظبف بل  شددرعب1 دد   بلالحاددرلدب  أددمفبل ةيدد مقبل نا ساددق،بإ بلقا ددىبلةدددرل  د ددسب 
إلبكددد  بب د ددد  بب1121ددددتبلسدددان بب12دددد ب ددد  بفددد بمددد بل  ددد ل بترل دددعبإ دددىبحدددمبدددد بعدددتب

ل  د دددسبل شدددعأ ببل  د دددسبل دددنين بحانهددد بف ببدنقدددفبحدددأسبفةبدا بعدددقبل ن لدددسبب  دددسبددددتب
ةبل   حددظبشدد ابحاددىبل دددرللقبل  ا ددأسبسهدد ب.بل  د ددسبل ددنين بةبقددمب دد   بل عأدد   بع دددقبب ا

في ددد بف بل  ؤسدددسبل مسدددان يبترل دددعبعدددتبحددد بل اددد  قبل اشدددريعاقبفددد بل ة دددنيبدةددداب لددداسب
ةبترل عدد بفا دد بتع دد ببسرق بددقبب2ل د هن يددقبفدد بحدد يبتددد ةزبادد لبلالذاددربآ دد يبلاددم بل قددنلمات

ل ادد  قبل اشددريعاقب  ادد  قبل انبا يددقبدددتبذدد يبد ددا سبل رق بددقبع ددىب لدداسبل د هن يددقبةبفدد ب
ل ةدد ب ددرلاسبل د هن يددقبف ببب121دددتبذدد يبل  دد ل بب1182دق سددابادد لبل ارل ددعبدددنحبلسددان ب

 دنين بفةبيقر ،بف بل ا د عبي دقبل هامدقبل قا ليدقب  ةدزببةبل ة نددق،بحدابل  د دسبل شدعأ بل
تددنلقبلالمام بدد  بل اشددريعاقبل دمدددم بفدد بيددر بل لددقبفبددهر.بلة ببإ ددرل بلمام بدد  بداددأققب دد .

بتقااماببةيقبقانلبفةبحمةلبلسان يقب.
فددددد بدلدددد اربل اعدددد ة بسدددداتبل ادددد  ااتبل اشددددريعاقبةبل انبا يددددقبفااددددام  بدددددتبلسدددداةملثبحدددد ب

بدتبل مسان ب.ب122ةبب121لالسادنلببةبل اؤليبف بل   لتاتب
فا دد بتع دد بب  ادد  قبل ق دد لاقبفاا ددحبعددمدبل بيددابسانهدد بةبسدداتبل ادد  قبل انبا يددقببفدد بف بببة

ل ق  ددد بدادددؤةيبفدددد دبل  د دددسبلةع دددىب  ق ددد  بعدددتبكابادددقبقا دددد بب ه اددد ،بةبل ددد بحادددسب
دتبل مسان بةبف بل  ق سابف  با لبب182لةب  يبل  نينصبع اه بف بل ق من بحاسبل   ل ب

                                                           
ب،بدر عبس س ب.ب1182دتبلسان بب111إ ىبب118ل  نللبدتبب 1
ب،بدر عبس س ب.ب1182دتبلسان بب122ل   ل بب 2
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داددن ىبةزيددربل عددميبما بددقب ل سددقبل  د ددس.بيأقدد ب  دد باددنبببهن يددقبةل  د ددسبدرفسدد بب لدداسبل د 
بدتبل مسان ب.ب181ةل لبف بم بل   ل ب

ل  ا د تبب11/12/1121ل  دؤ  بفد بب21/28 مدأ  قبلالدربةبدتبذ يبل  ع  دقبل ق منماقب
ل ق من بلةس س ب  ق د  بفقدمبت د نتبف بل ق د  بةيابدقبدامييدقب  اد  قبل ثن يدقبل نحادم ب

ب.بب1ب1181 بدنب بة نلبس  قبق  لاقبدااق قببقأابامة بلسان بةبانبد
ةبف بلةذاربي  تبل قنيبف بل نل دبل اا س بل دزللريبف با ابل  رح قبق دبع ىبفكر بل اقاداقب
ل دددنياب ب  اددد  قبفددد بيدددابةحدددم بل قاددد ل بةباددد بفكدددر بدأر اددد ببل ان ددد بلإلددددمدن ن  ببل اددد لمبةب

رةعاقبل  رح ددقبل ق ل ددقبع ددىبل  شددرةعاقبل ثن يددقب،بيددرة بةبذينادداقبل نلدد دبل ةدد كقبةبدشدد
م اا بعدتبلالمدمد ةبسداتبل ةدزببةبل مة دقبفا د بلاد  حبع اد بب  اد  قبل اا سداقبك هد بفسدأ بب
البتا حبساأن بدأمفبل بيابساتبل ا    بحاىبةببإ بة دم بدلد ارابفد بلن يد بل مسدان بةفد ب

بد بتقبلإلب   بإ ا ب.
 دأ في دستور ي التعددية الحزبية المطلب الثاني : تطبيقات المب

   دقبددتبلةحدملثبذ ادقببعدمبةفد  بل درلاسبل هدنل يبسنددمدتبحاد بسدرزبب1181سأ بلسدان ب
فدددد بسمليددددقبل ث  ماندددد  بلتد ادددد  بدما بدددد  بللذددددابلةل اددددسبل ة ددددقبلتددددد ابدةدددد فظبدددددرلبب ددددرة  ب

د ددددحبل  ة فلددقبع ددىبل    سدددسببل  ةققددقبةبلتددد اببددددرلببب ددرة  بل ااااددرب،بةبقدددمبيهددر ب
دن ادنببب8ةبكد  بلةيبتعدمدابسدنقبب1182ل ااااربدتبذ يبتعمي  بل اد بيدرف بع دىبلسدان ب

ب2إ دىبب1سدننل ب2فبهرببعمبةف  بل رلاسبق  بل اعمدابفد بددم بل رل سدقبددتبب8فيببب11812
                                                           

 تاربل دزللريدقب،بدد دقبدمأدربفلدربلال اهد لبفريمبع دنلشب،بمأادابقرقدن ب،بدأدمفبل بيدابسداتبل اد    بفد بل مسدب1
ل ق دددددد ل بع ددددددىبحركددددددقبل اشددددددريعب،ب  دعددددددقببببببببببب بذا ددددددرببادددددد ر ب،بد  ددددددعبع اهدددددد ببدددددد   نقعب

biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/-http://lab.univددددددددددددددد   بب22تدددددددددددددد  يخبلاليدددددددددددددد عبببب
ب.11صب.2118

دؤ ذدقبب28داددد دد دتبل ددداعمدابل مسدان يب،بةب بعدملبب1181دن انبسددنقبب8دؤ  بف بب12-81 ققبببق من ببب 2
ببب.ب1181دن انبب11ف ب

http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/
http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/
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دعببلبق ل بل عهم بدبانحقبلة بتةمدمب،بةبع  جبل اعمدابداة قبل   معبل د يبقدمبيةدنيبب2سننل 
 لددداسبل د هن يدددقببع  ددد بةبل   حدددظبف بل اعدددمداب ددد  بترقاعاددد ب  د سهدددقبلإلبددد  ال بلة بقاددد دب

حاد ببب11811ددر بل مادقبسدنقبب1182ل ا بةقتبح يبدرضبل درلاسبل رلحدابلدقبعدميبلسدان ب
دددددتبل مسددددان بةبلاددددأةتببك دددد بد دددد بوبدؤسددددسبدد ددددسبب111ل  دددد ل بت دددد تبل اعددددمدابمدددد ب

ةبل  د نع  بل  ة اقبةبل  ؤساد  بلالبدارلكاقبدة سأقبد  فبب رلقأقبدد  داقبل مة قبةبل ةزبب
بد اعبفمنلعه ح.ببعمبد بك متبتن بع ىبلم بدؤسسبدد دسبدة سدأقبد  دفبب   رلقأدقبل  حقدقب
 د ادددعبل نبقددد  بل ع ندادددقب  مة دددقبةبل ةدددزببةبل  د نعددد  بل  ة ادددقبةبل دهنيدددقبةبل  ؤساددد  ب

حقدددقبإ دددىبل رق بدددقبل    ادددقب.ك هددد بةبلالبدددارلكاقببد ادددعبفمنلعهددد .بف ماقدددابل  شدددرعبددددتبل رق بدددقبل  
فةيبلسدددان بتعدددمليب  دزللددددربداأندددىبدأددددمفبب1181 اراددد بعنلددددابلفعددددتبإ دددىبادددمة بلسددددان ب

ل بيددابسدداتبل ادد    بب دد بدا شددىبةبيأاعددقبل نلدد دبل اا سدد بل دزللددريبةبقددمبحدد فظبل  ؤسددسب
ع اد بةبل اعدمي  بل دنل ل بب1112ل مسان يبع ىبلل بل  نةىببش  بدتبل اااارببف بلسان ب

بةبانبد بسنةت بإ ىبتبي ا بفا  بد  بوب
 .3696الفرع االول : تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات  في دستور 

فدد بل أدد ببل ثدد م بل  عنددن بتنلدداقبل ادد    بكدد بدددتبل ادد  قبل انبا يددقبب11812ت دد تبلسددان ب
ةبل ادد  قبل ق دد لاقبب128إ ددىبب12ةبل ادد  قبل اشددريعاقببل  ددنللبدددتبب11إ ددىب28ل  ددنللبدددتب
بع ىبف بل ا  قبل ق  لاقبس  قبدااق قب.ب121ةبفكمبف بل   ل بب128إ ىبب121ل  نللبدتب

                                                                                                                                                                   
ب،بدر عبس س ب.ب1182دتبلسان بب118ل   ل بب 1
ب،بدر عبس س بب.ب12-81دتبل ق من ب ققبب12ل   ل بب 2
ب12دؤ ذدقبفد بب1دا  تبل اعمدابل مسان يب،بةب بعدملبب1181دن دربب12دؤ  بف بب11-81ل ق من ب ققبب 1

ب.بب1181دن درب
،بدا دد تببمشددربتعددمدابب1181فابددريبب28ل  نشددن بب ن ددس.بدرسددندب ل سدد بدددؤ  بفدد بب1181لسددان بب 2

ب.بب1181د   بب11دؤ ذقبف بب11ل مسان ب،بةب ب
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للدددريبلتمددد بدن قدددقبةسددد ىبسددداتبل نلددد دبل رل سددد بةبةبل   حدددظبف بل نلددد دبل مسدددان يبفددد بل دزب
ل نل دبل أر   م بالعا  لابفي بدنح بب  بيدابل    د بل  عا دمببفد بلةمل دقبل رل سداقبف داسب
  أر  ددد  بف بيعددداتب لددداسبل د هن يدددقبةب ددداسب ددد بف بدمفعددد بفةبد زدددد بب السددداق  قبف ددد بع دددىب

ل أر  د  بةبادنبدد بيع دىبسد    ببدا   ا بفةبلسادنلب ب كتبف بل  ق سابددنحبل درلاسبحد بحدا
ل ددرلاسبفدد بدثددابا دد لبملدد دب،بإالبفمدد بيمدد  فبل  أدد ل بل ادد بقدد دبع اهدد بل بيددابل    دد بفدد ب
ل نل دبلالدري  بف للب قبي تب  أر    بف بدمفعبل رلاسب  ساق  قببف م ب داسب  درلاسبل د هن يدقب

بة د بةبادنبلالددربل ة ادابف بدمعنبل أر  د  ب  معقد لبفةبتة ادابلة لتد بف د بع دىبف بيقدندب
د د بيدعدابل نلد دبل دزللدريبملد دبدا ادزبفد بقنلعدمابةبادنبلقدربب  نلد دببب1181ف بل مسدان ب

ببأ بل رل س بعن بعتبل نل دبل أر   م ب.
بةبدتبذ يبل  ع  دقبل مسان يقبتا حبدلد اربلةذد بب أدمفبل بيدابسداتبل اد    بددتبذد يب

 بف ب ددتبتندد ةيبل  أددمفب بلدد بإالبفمدد ب دد  بفاهدد بددد بل ادد بةبإب1181بددد بت دد نا بلدأ  ددقبلسددان 
ةاددنبل قددد من ببل دددد اعب،بيباددمبل دد ب،بحادد بت دد نتبددد ببببببببببببد ددد بوبحبإ بل مسددان بفددناب

لةس سددد بل ددد يبي ددد تبل ددددةقنابةل ددددةري  بل برليدددقبةل ددددد  عاقب،بةيددددة  بدأدددمفبحريدددقبلذااددد  ب
ل ددة  يقبل ق منمادقب،بة ق بدقبع داببل شدرعاقبع دىبددد   سقبل اد    ب،بةي بدا ل شعسب،بةي ب 

بحب. ل ا    بل ع نداقبف بدداد عبتانلابل شرعاقب،بةيادةق بفا بتبادحبلإلما  بب ابفبع لا
ةبي ددن بل  ؤسددسبل مسددان يبقددمبتأندد بدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    ،بدددتبذدد يبعأدد   بحي ددب ب

ل ا    بل ع نداقبف بة ق بقبع ابببل شرعاقبع ىبد   سقبل ا    ،بةي بابل ة  يقبل ق منماق
حاد ب د  بفاهد بوبب12ددا عبتانلابل شرعاقحببةبتةكمبل  بدتبذ يبل بقر بل ث ماقبددتبل  د ل ب

ةيرلقدسبع دابل اد    ببإ للتد ب،بحبل د د سبل د ناددمسبادنبلإليد  بل د يبيعأدربفاد بل شدعسبعدت
ب. ل ع نداقحب
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ل د هن يدقبفهدنبددددامبةحدم بةبدتبذ يبدنللبل مسان بي حدظبل    مدقبل  ردنقدقبللل د ب درلاسب
ةبدؤليب لاسبل د هن يقبل قادقبب1.ف بددم يسبلةدقبدأ بر بةب  . ل مسان بةانبح د . لةدق

دددتبل مسددان بةبدددتبسدداتبعأدد  ل بل قاددقبة ددنببب81ل مسددان يببقأددابفلللدد ب  ه ددد بةفدد بل  دد ل ب
ةقنلمانهددد بةبل  ملفعدددقبع دددىبل مسدددان بةلحادددرلدبحريدددقبلذااددد  ببل شدددعسب،بةدؤساددد  بل ددددد هن يقب

دددؤللبل دد بح  يددقبدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بةبإ ب ددقبيددص بل قاددقبع ددىبلكددراباددرلحقب. كددتب
ددددتبب1ل مسدددان بددددنحب لددداسبل د هن يدددقبحددد بتدددد ةزبل اددد  قبل اشدددريعاقببيأقددد بةح ددد دبل بقدددر ب

 اااشدددداربل شددددعسبفدددد بكددددابق دددداقبلل بفا اددددقبةيناددددقبعددددتبب1181دددددتبلسددددان ببب82بل ددددد  ل 
ب لالسابا  بيري 
ف ب رلاسبل دد هن يقبف بيقر بحابل د د سبل شدعأ بل دنين بفةبإ درل بلماددم ب  بتشدريعاقبك  ب

قأدددابفةلمهددد ب،ببعدددمبلساشددد   ب لددداسبل دددد د سبل شدددعأ بل دددنين بة لددداسبل ددددة ندقبةتدددددريباددد اب
ةبفدد بل  ق سددابدددد  تب  ددد د سبل شددعأ بل ددنين بف ب. فبددهربلالمادددم ب  بفدد بف ددابفقيدد ابل لددق

ل اا سددددقبل دددددم   اقب،بسندددد  بع ددددىبي ددددسب لدددداسبل دددددد هن يقب،بفةب لدددداسبيبادددددحبدن قشددددقبحددددنيب
ةبي  دددتبف بتادددنةباددد ابل دددد ن قشقبب ادددمل باللةدددقبددددتبل دددد د سبل شدددعأ بل دددنين ب،ب. ل دددد د س

بب2. دأ اه ب لاا بإ ىب لاسبل دد هن يق
تبةبإللبك  بب كابدتب لاسبل دة ندقبةفع   بل دد د سبل شدعأ بل دنين بحد بل دد أ ل  ببد  قنلما

إللبقدمده بب  دد ن قشقب،بف  بل مسدان بقادمباد ابلالذادر بسن دنببف بتكدن بلقارلحد  بل قدنلماتبق س دق
ةبيعددنلب ددرلاسبل دددد هن يقبإاددمل بادد لبل قدد من بفدد بف ددابل لدداتبدنددد ب،بلساددمل ب. عشددرة بم لأدد 

ب.لة بف بيةددملبل مسددان بل دددزل بل  ارتددسبع ددىبتبنيددتبادد لبلال دداببةب دددتبت  يدددخبتا ددد  بإيدد ا
د  تب دددرلاسبل د هن يدددقببف بي  دددسبددددتبل دددد د سبل شدددعأ بل دددنين بإ دددرل بدملة دددقبل مادددقبفددد بدددد

                                                           
ب،بدر عبس س ب.ب1181دتبلسان بب28ل   ل بب 1
ب،بدر عبس س ب.ب1181دتبلسان بب121إ ىبب111ل  نللبدتب 2
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ةفد ب. ق من بتدقبل اينيتبع ا ب،بةي ن با لبل   سبذ يبل ث لاتبدند بل د نل اقب ا  يددخبإقدرل ا
ب. ل نين با ابل دة  قبالبدادقبإقرل بل ق من بإالببة  أاقبل ث بفع   بل د د سبل شعأ 

ل اع ة بةبل اةلاربل  اأ ليبساتبل ا  قبل انبا يقبةبل اشريعاقبتلهربدتبذد يبتقدميقبةبدل ارب
ةيدد  تب درلاسبل ددة ندقب.  لاسبل دة ندقبسرم دد بإ ىبل د د سبل شعأ بل نين ب  د نلفققبع اد 

ف بي اددفبسرم دددد بفدد ب ددن بل ددد ن قشقبل ع دددقبللذددابل أر  دد  ب،بةب  ددقبف بل  دد ل بح  ددتبفدد ب
لزبإالبف بلالددددربييدددابحدددمبل ن دددنببسدددم اابفمددد بفددد بح  دددقبعدددمدبدنلفقدددقبل دددد د سبيا تهددد بل ددددنب

ل شعأ بل نين بع ىبل أرم دجبل د عرةضبع ا ب،بيقمدب لاسبل دة ندقبلساق  قبح نداد ب درلاسب
ةبالبتنيددر بل  اددؤة اقب ددرلاسبل د هن يددقبةب دداسب دد بف بيقددمدبلسدداق  ا بك دد بكدد  ب ل دددد هن يق

بدتبقأاب.ب1121دنينصبع ا بف بلسان ب
 اربفم بةبف بل  ق سابةببعمبتعااتبل رلاسبح ندقب مدم بةبإللب دقبتدةياباد ابلةذادر بع دىب
دنلفقدقبل دد د سبل شددعأ بل دنين بدددتب مددمبف مدد بكد  بدايددن بف بيقدمدب لدداسبل د هن يدقبل دد يب
يبادددرضبفمددد بل  ادددؤةيبعدددتبتك ادددفبح نددددقب مددددم بلسددداق  ا بإالبف بل مسدددان ب تدددسبع دددىبعدددمدب

ل د د سبل شعأ بل نين بدتب مدمببلمة يببل  د دسبة نةد بع دىبف بتدددريبلماددم ب  بدنلفققب
ب1. فبهربتشريعاقب مدم بف بف ابفقي ابل لق

  ددددد د سبل شددددعأ بل ددددنين ب،بفدددد بإيدددد  بب121بةبفدددد بليدددد  بل ع ددددابل أر  دددد م بف دددد ز بل  دددد ل 
ب. ةقبع دقلذاي ا ت ب،بف بدنشئبف بفيبةقتب،ب ددنقبتدةقا بف بفيقبق اقبلل بدي د

ةبدتبلاقبدل اربل رق بقبد بفقدرابل  ؤسدسبل مسدان يبةع د  بل دد د سبل شدعأ بل دنين ببفد ب
ف بدن هددنلبفيبسددؤليببددبنيبفةبكادد س بإ ددىبفيبع ددنبفدد بل دددة ندقب.ك دد بي  ددتب ددملبدن قشددقب
سا  بل اا سقبل ع دقب،بف بيين بع ىبد اد سب ق بقبدنيسبع ىبداؤة اقبل دة ندقبةالبيقأداب

دددأععب اددد لبل د  تاددددقبل دددد نلفققبع دددىبد ادددد سببة. لةقددداب(بل ندددنلببع دددى8/1 ادددد سبإالبإللبةقعددد بسع
ةالبدادددقبل ايددنيتبإالببعددمبل لددقبفيدد دبدددتبت  يدددخبإدددملعب. ل رق بددقبسايددنيتبف  أاددقبل ثدد بل نددنلب

                                                           
ب،بدر عبس س ب.ب1181دتبلسان بب81إ ىبب82ل  نللبدتب 1
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ةبإللباددد لابل ددد د سبل شدددعأ بل ددنين بع دددىبد اددد سبل رق بدددقب،بيقددمدب لددداسب. ل رق بددقبد اددد س
ب. 1ق  قبح ندا بإ ىب لاسبل دد هن يقل دة ندقبلسا

ك دد بلةكددابل مسددان ب  ددد د سبل شددعأ بل ددنين بفدد بح  ددقببلأددن بل ددد  معب ددرلاسبل دددد هن يقبحدد ب
ةي  ددفب لاادد بسادن  ب ل سددقبل مة ددقبب  نا بدقبدددم بفقيدد ا بذ اددقببفع د ل ب،بلقدرل اببة  أاددقبل ثدد 

ةفدد بح  ددقب. دددتبل مسددان ب82بةف ةعددن بدنددد ب،بةيددد    بادد حا ت بدددعبدرلعدد  بفح دد دبل ددد  ل 
ب السداق  قبة نةد ب،بحادسببل شدان ببعمبلمق   بذ اقبةف ةعداتبدندد ب،بيع دتبل د  معب،بلساد رل 

لإل رل بل د نينصبع ا بف بل بقرتاتبل ا بقااتب،بةيأق بةح  دبل بقرل بلآلتاقبدتبا ابل د  ل ب
ب.

ل اددد  ااتبل اشدددريعاقبةببةفددد ببدأدددمفبل اك ددددابةبل اعددد ة بسددداتب1181اددد لبةبقدددمبددددنحبلسدددان ب
ل انبا يقبب لاسبل ددد هن يقبحد بل دد أ ل  بب  اعدمدابل مسدان يبةبلبدرطبل  ؤسدسبل مسدان يببف ب
ييددن بع ادد بل ددد د سبل شددعأ بل ددنين بةبل بيعددرضبع ددىبلسددابا  بل شددعسب  ددد نلفققبع ادد بلددقب

ب2. ييم اب لاسبل دد هن يق
لعادددر بب سددداق  اقباددد ابل اددد  قبفددد ببةبفددد بددددد يبلسددداق يبل اددد  قبل ق ددد لاقببفددد  بل مسدددان 

ك ف ب  بح  يقبلسان يقببددتبكدابفبد  يبب1ةب عابل ق   بذ  ع ب  ق من بفق بب121بل   ل 
،بةب  دقبب 2ةل د ن ة ل بل ا بقدمبت درببدةلل بده اد بفةبتدد سبمزلادقبح  د بةل امذ  بل  انط

 دد بحدد بإاددمل بب82ب دددتبل ددد  لب8ل دد بدددنحبل مسددان ب ددرلاسبل د هن يددقبيأقدد بةح دد دبل بقددر ب
بلساأمل ه بةبانبد بيش ابتمذ بف بل ع ابل ق  ل ب.بل عبنبةح بتدمباببل عقنة  بفة

                                                           
ب،بدر عبس س ب.ب1181دتبلسان بب128إ ىبب122ل   ل ب 1
ب،بدر عبس س ب.ب1181دتبلسان بب121ل   ل ب 2
ب،بدر عبس س ب.بب1181دتبلسان بب111ل   ل ب 1
ب،بدر عبس س ب.ب1181دتبلسان بب111ل   ل بب 2
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فد دبل د د سبلةع ىب  ق د  ببداؤةيبدتبل مسان بب121ل ق   بيأق ب    ل ببك  بي حظبف 
ةبفد بلل بل نقدتب. فد بل قد من ببع اهد بعتبكاباقبقا د بسدد ه ا ب،بحادسبلةبد  يبل دد نينص

لالدددربل دد يبيدعددابل ادد  قبل انبا يددقبتدداة قبفدد بب1حب ل سددقبادد لبل  د ددسب ددرلاسبل د هن يددقبدددن
ل ادددد  قبل ق دددد لاقبذ اددددقبف بل مسددددان بدددددنحبل  د ددددسبلةع ددددىب  ق دددد  بل دددد يبدرفسدددد ب لدددداسب

ب2ل د هن يقببس  قبتعااتبل ق   ب،بةمق هقب،بةساربس د هقبل نياب .ب
ب قرل اددد بب1182صببع اهددد بفددد بلسدددان بةبلبقدددىبل  ؤسدددسبل مسدددان يبلل بل  ددد  مقبل  نيدددنب

دنقددفببفيبم لددسبفةبدادد بعب،بإلبالبدددد  تبف  دددم بما سادد  ل دددةي مقبل نا ساددقبل  عاددر بسهدد ب  ن لددس
ةع ددىبل ع ددندب،بالبدددد  تبف بترفددعبع ادد بلعددنلبدمماددقبفةب زللاددقب،بفةبيادد  بع ادد بفيببدد ابب،

دددتبكدد دب،بفةبباددأسببدددتبفبدد  يبل  ددا ب،بباددأسبددد بعأددربعندد بدددتبآ ل ب،بفةبددد بت بددظببدد 
البدددنزبل شرةعبف بدا بعدقبفيبم لدسببادأسبفعدابب.تينيا بذ يبدد   سقبده ا بل نا ساق،بةب

إ رلددددد بإالبساندددد زيباريدددددحبدندددد بفةببدددد ل بدددددتبل ددددد د سبل شددددعأ بل ددددنين بل دددد يبيقددددر ب فددددعب
بةبفدد بح  ددقبت ددأسبفحددمبل نددنلبببدندددةقبفةب ن يددقب،ب. ل دددةي مقبعددتبل ن لددسببة  أاددقبفع دد ل 

دددددد  تبتنقابدددد ب،بةيدددددم ربد اددددسبل ددددد د سبل شددددعأ بل ددددنين بفددددن لب.ةبدددددنحبل مسددددان ب   اددددسب
 كدتببدري قبل أدتببل ن لدسب،بل د د سبل شعأ بل نين بف بي  سبإيق  بل د ا بعقبة ي ابسدرلح

ب1ف ب فعبل ةي مقبةف بلإل رل ل بل ا بققب
 د  مقب مة دقبل قد من بةبفذارلبةبدتبل ابة عبدأمفبل بيابساتبل ا    بدن نعبل ا أا بك

فمشةبل  ؤسسبل مسان يباامقبتا ىبب   د سبل مسان يب  بةيابدقببدأ بق د لاقبةبدادمذابفد ب
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دد يبل اشريعببقرل لت بةبآ لل بفحا م بامف بل اددةقا بفد بت د س بل ع دابل اشدريع بةل انباد يبددعب
ب.1ا بل مسان ب،بةف بيرة بلسادمملدبل نس لابل د  ليقبةلةدنليبل ع نداقبةتااارب

ةبدددددتبذدددد يبل  ع  دددددقبل ق منماددددقببمدددددمبف بل  د ددددسبل مسددددان يبسددددأسببعددددببقرل لتدددد ببب
ب العا دد لبع دددىبدأدددمفبل بيدددابسدداتبل اددد    بددددتبذددد يب ق سادد بل مسدددان يقبةبدا دددحبل ددد بددددتب
ذ يبلع  يبل رق بقبل مسان يقبع ىبل ق من بلةس س ب  ن لسبحا ب د  بفد بتادأاسبل قدرل ب قدقب

كدن بتنلداقبل اد    بل  ادانأ بددتبل مسدان بك د باد لابع اد بل شدعسبع ىبفمد بةبملدرلب ب12
ل ددد يبيةدددملبسمقدددقباددد حا  بكددداب هددد زبةبملدددرلب كدددن بدبهدددندبل هامددد  بب28/12/1181فددد ب

ل اا سددداقبل اددد داقبب ريدددسبعدددتبل  يددد  ة  بل مسدددان يقبل  ع دددنيبسهددد بةبفمددد بيعدددنلب ة هدددز ب
ل  د ددسبب2ادد ابلال هددز ب.بيقددنيبل مسددان يقبف بتلددابيقلددقبفا دد بيمدد بل ددرل ل بل اعدد ة بسددات

 اددربد  بقددقب  مسددان بةمدد بب د  مهدد بف بتةدددمثبب11ل مسددان يبسندد  بع ددىبددد بتقددمدبف بل  ددد ل ب
فة  ع بد ر بس زةدبلساق  اقبكاب هد زبلسدان يب.ةبي دافبل  د دسبل مسدان يببد  قنيبوبةب
ملرلبة بدأمفبل بيابساتبل ا    بيةداقبف بت د   بكدابسد  قباد حااه بفد بل  ادمل بل د يب

بل مسان ب.بفةك  بفس س 
دددتبمبددسبل قدد من بدددتبتةمدددمبدددد يبب11ةبب18ك دد بسددر بل  د ددسبل مسددان يبدرلقأادد ب   دد لتاتب

كدابسد  قب داةبظبدأدمفبل بيدابسادنهقبلة بف بيشددارباد ابل  در بع دىبل  أدمفب بلد ببك د بة لبفدد ب
فع ابةبق يبل  د سبل مسان يبفد باد لبل يدملبوبةبملدرلب كدن بل  د ل بب11درلقأقبم بل   ل ب

تبل قدد من بل  ا دد تبل قدد من بلالس سدد ب  ن لددسبتمددنيبادد لبلالذاددربف بدادد بعبفدد بل ددمللر بدددب18
ل ادد بلمامددسبفاهدد بت ددن بل ةادد  بل اا سدداقبةبلالقايدد ليقبةبلال ا  عاددقببةبل ثق فاددقببةبذ اددقب
ت  بل  ا لابل  اع ققبسا أا بل قدنلماتبةبلةمل دقبةبد   سدقبل رق بدقبل شدعأاقبةبكد   بل  اد لاب

ل  ان ة دددقبفددد بمبدددسببب11سنشددد طبدما دددفبل  يددد  حبل ع ندادددقبةبملدددرلب كدددن بل  ددد ل بل  اع قدددقب

                                                           
ب،بدر عبس س ب.ب1181دتبلسان بب121إ ىبب122ل  نللبدتب 1
بحبةل ل بف بم بل قرل بك  با ب،بةب ه لبتع مم بلكرا بك  بة ل ببك  قبحبيقنيب 2
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لالتددد ابتددن بع ددىبفمدد بةبعنددمبمبدد لب ددمةيبفع دد يبل  د ددسبدابددرغبل ن لددسب مللرتدد بلالمام ساددقبةب
فدد بادد لبلإليدد  بيدددسبع ادد بف بياددهربع ددىبت أادد بل قددنلماتبةبلالمل ددقبك دد بداددن ىبد   سددقب

عبل  ع ددنيببدد ببةبملددرلبةمدد بيدددسبع ددىبكددابسدد  قبف بت اددزدبللل دد بل رق بددقبل شددعأاقبةفقدد ب  اشددري
حمةلبلذاي ا ته ب اي تبل انزل بل اا س بل  ق دبةبسامنيدابل ن لدسبف بداد بعبفرليد بل  اد لاب
ل  اع قددقبسا أادد بل قدد من بةبل انلا دد  بةبد   سددقبل رق بددقبل شددعأاقبةبل  ادد لابل  اع قددقبسنشدد طب

 قددد من بلةس سددد بب  ن لدددسبدهددد دبتادددد ةزبفيددد  باددد حا ت بدما دددفبل  يددد  حبل ع ندادددقبلسدددنمبل
بل مسان يقب.

د  بقادد  ب زلاددد بب11ةبل  دد ل بب18ةبسندد  بع ددىبددد بتقددمدبيقددنيبل  د دددسبل مسددان يبف بل  دد ل ب
  مسدان بفدد ةة ىبفدد بفقرتهدد بلالة دىبفقدد بدددعبحدد  ب دز بل د  ددقبحبةبذ اددقبل  ادد لابل  اع قددقب

 بلالة ىبك   بدعبح  بل د  قبل ق ل قبحبةبف با لبلإليد  بب  بد  وببحبب،ببةبل ث ماقبف بفقرته
بيدسبع ا بف بياهربع ىبت أا بل ق من بةبلالمل قبحبب.

ةبعدد لبل  د ددسبل مسددان يبإ ددىبلعا دد لبدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    ب بلدد بفدد بدعددرضبتاددأسب
 ناليدقب.بإلبفا  ببتن ة ا بدتبي سبل ن لسبس  عبل هامدقبل انبا يدقب ب21 ق سا بع ىبفح  دبل   ل ب

دددتبل ددن بل  عددرةضبع ددىبل  د ددسبل مسددان يب ام سدد بتمددنيبل ن لددسبب21فمدد بةب كددن بل  دد ل ب
ي دددسبسددد  عبل هامدددقبل انبا يدددقب  ناليدددقبل اددد بلمامدددسبفاهددد بحدددنيبدادددة قبتاع ددد بباددداربل  يددد  حب
ل ع نداددقبل ا بعددقبإللل تدد بةبملددرلب كددن بادد لبلإل ددرل بيشدد ابفدددرلبدن هدد ب  ادد  قبل انبا يددقبةبالب

ع ددىبادد لبل نةددنبيادداأعمبب21م ةبسا تدد ب دد تبادد حا  بل ن لددسبل مسددان يقبةبمدد بل  دد ل بدندد
 ادربب21دأمفبل بيابسداتبل اد    بةبسند  بع دىبدد بتقدمدبيقدنيبل  د دسبل مسدان يبف بل  د ل ب

ب.1د  بققب  مسان ب

                                                           
ب18داع  بب  ق من بلةس س ب  ن لدسب.بةب بعدملبب1181 شتبب11دؤ  بف بب81-دم-ا-ا–ب2قرل بب ققب 1

ب.ب1181سأا أربب2دؤ ذقبف ب



 

 و تطبيقاته مبدأ الفصل بني السلطات  
 يف النظام الدستوري اجلزائري 

 

 عبد املنعم بن أمحد د.

 

 

 

 
168 

ةبد دد بي  ددتبلسام ادد بف ب فيبل  د ددسبل مسددان يبفمدد ب دد  بدعا ددملبةبسن ددنحبع ددىبدأددمفب
تبل ا    بل  يبيدامبةف بملر بل  د سبل مسان يبل ةمةلبل  رسندقبفد بل مسدان بل بيابسا

ب ة هز ببل مسان يقب.
كدد  بدؤكددمبب12-81ةيدددم بل ادد كاربإ ددىبف بل قدد من بل  ا دد تبل قدد من بلةس سدد ب  ن لددسب قددقب

ع دددىبفقدددمل بل ن لدددسبل ددد يبيعددداتبع دددنلبفددد بل ة نددددقبت ق لاددد بلما ددد  ابإ دددىبل  د دددسبل شدددعأ ب
ب.112-81،بةبانبلل بل ان  بل  يبم بع ا بل ق من ب1ل نين 

ــين الســلطات  فــي دســتور  .و التعــديالت 3669الفــرع الثــاني  : تطبيقــات مبــدأ الفصــل ب
 الورادط عليه 

بب11121يدسبف بمشاربف بل أمليقبةبقأابسا  بدل اربدأمفبل بيابسداتبل اد    بفد بلسدان ب
البي  ددتبل ةددمد بفاهدد بعددتببب1112إ ددىبب1112إ ددىبف بل دزللددربعرفددتبدرح ددقبلماق  اددقبدددتب

دأدددمفبل بيدددابسددداتبل اددد    بسأاددد يقب عدددمدبة دددنلباددد ابل اددد    بب ةسددد  ب،ب ميناددداقبةب
يددرة بل  رح ددقبحانهدد ب،بةبل ادد ب ع ددتبل ادد  قبترتكددزبفس سدد بفدد بدددمبل ادد  قبل انبا يددقبل ادد ب

ريعاقبةبل انبا يددقببدعدد بب،بفك مددتبل ادد  قبل انبا يددقبتع ددمبإ ددىبت ادد تببةاددملببل ادد  ااتبل اشدد
تنلددداقبل  دددد يبل اشدددريع بعدددتبيريددد بل  رلسددداقبل اشدددريعاقبالبلةةلددددربل رل سددداقب كدددن بلسدددان ب

ب قبي نحبا ابل   نقب رلاسبل د هن يقب.ب1181
ابةبل   حددظبف بادد ابل  رح ددقبعرفددتبلة لبده دد ب   د ددسبلةع ددىب ةدددتبع ددىبل ددر قبدددتبلة ب

بلإلساش  يب
                                                           

،بةب ب،بل  ا دد تبل قدد من بلةس سدد ب  ن لددسب1181فة بب8ل  ددؤ  بفدد بب12-81دددتبل قدد من ب قددقبب2  دد ل ب 1
ب.882،بصب1181-18-11ل  ؤ ذقبف بب11عملب

،بةب بل  ا د تبل قد من بلةس سد ب  ن لدسب،1181   مبب1ل  ؤ  بف بب11-81دتبل ق من ب ققبب1ل   ل بب- 2
ب.11،بصب1181-11-12ل  ؤ ذقبف بب11،عملب

 د تب،ببداب1112لياد أربب18ددؤ  بفد بب218-12.ببل  رسدندبل رل سد بل  نشدن بب ن دسب1112لسدان بب 1
ب.ب1112ليا أربب18دؤ ذقبف بب82إامل بمشربتعمدابل مسان بب،بةب بل عملب



 

 و تطبيقاته مبدأ الفصل بني السلطات  
 يف النظام الدستوري اجلزائري 

 

 عبد املنعم بن أمحد د.

 

 

 

 
169 

دؤسددسببإلب دد  بفاهد بدد بد د بوبحبب1181ددتبلسدان بب122بل دد  ل ةفد بدد بتدن بع اد بلح دد دب
دد ددسبفع ددىب ةدددتبدرفسدد ب لدداسبل دددد هن يقب.بده ادد بتقمددددقبلآل ل بإ ددىب لدداسبل دددد هن يقبفدد ب

ع دىبتنلاددقبل دد د سبلةبكاباد  بل نين ب.ددةملب لداسبل ددد هن يقبكابل ق  ي بل د اع ققبب ةدت
ب. ةع   بحب ةدت

ل  د دددسبلةع دددىب ةددددتبب مشددد  بباامددداتبتشدددريعاااتببةبا ددد بل  د دددسباددد لبةبقدددمبقددد دببب
لالساشددد  يبلدددقبل  د دددسبل دددنين بلالماقددد   بةبك به ددد بب ه دددقبل اشدددريعبةب عدددابلمشددد  بباددد تاتب

 .ببب1ل ا  ااتبك متبل ا يقبدنه بل  ة فلقبع ىبلسا رل يقبدؤسا  ببل مة ق
فدد  بلسدداقرل بدددنللابتلهددربل بل  ؤسددسبل مسددان يببقدد بب1112ع ددىبلسددان ببةببعددمبلالسددابا  

دا ا  بب أمفبل بيابساتبل ا    ببحا بت  تبب ب بل ث م بتبيا ب اد    بل مة دقبإلبملدقب
ةبذد بل اد  قبل اشدريعاقببدة ةعاتببب18إ ىبل   ل ببب81ل ا    بل ا  قبل انبا يقبدتبل   ل ب

فدد ببل اد  قبل ق د لاقبفقدر بل  ؤسدسبل مسدان يبب118ل  د ل ببإ دىبب18د ل بلسامل بدتبل   ل ب
ب.ب128إ ىبب118فح  ده بف بل  نللبدتب

ل دددابتببب2بب11-12ب ن دددسبل قددد من بل دددرققببب2112سدددنقبب1112ةبقدددمبتدددقبتعدددمدابلسدددان ب
فادقبب111-18ب ن دسبل قد من بب قدقبب2118ب ن أ بت  زيا بك ادقبةينادقببلدقبعدميبفد بسدنقب

.ةبب  نامأددقلبل دس د فد بلبسانسداعبحلدن بت ثا هدد ب   ددرف ببل اا سداقبقدنابدد ب د  بفاد بترقاددقبل ة

                                                           
ب.ب218فريمبع نلشبةبمأاابقرة ب،بدر عبس س ب،بصبب 1
ب12دؤ ذدقبفد بب22دا د تبتعدمدابل مسدان ب،بةب بعدملبب2112ففريابب11دؤ  بف بب11-12ل ق من ب ققبب 2

بب.ب2112ففرياب
ب

ب12دؤ ذقبف بب21دا  تبتعمدابل مسان ب،بةب بعملبب2118منف أرببب12دؤ  بف بب11-18ل ق من ب ققب 1
ب.ب2118منف أرب
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سدددننل ب.بةبآذدددربتعدددمدابفةبدرل عدددقبب(ب2 ببل رل سددداقبذ دددسب  ه دددقلبل ر دددنعبإ دددىبتةمددددمبددددمق 
 1 11-12ب ن سبل ق من ب ققبب2112  مسان بك متبسنقب

ا لبةبقمبلسا ربل  ؤسسبل مسان يبع ىبلل بل  نةىبةبمبدسبل دنهجبفد بتأند بةبلعا د لبدأدمفب
ب1112دلد ارابدأدمفبل بيدابسداتبل اد    بفد بلسدان بل بيابساتبل ا    بةبسنة ةيبسا  ب

بعمبل اعمدابدعبلإلب   بإ ىبتق سابل  نللبساتبل ن بل  عميبةبل ن ب ادربل  عدميب أاد  ب مددمبب
ببتع  بب  ع ققبساتبل ا    بف بل مة قب.ل اعمدابف بد ب

دد بت د نا بل مدأ  دقبإلبة لبفاهد ببلعادرل بلسدان يبادريحبب2112ف تبفاقبد بة لبف بتعمداب
ي بددابل مسددان بل بيددابسدداتبل ادد    بب: ساأندد بدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    ببدددتبذدد يبددد بد دد 

دددد    بل  ع نداقددددقبفددد بددا ددددعبتاددددنلابةلسددداق يبل عمل ددددقبةل ة  يدددقبل ق منماقددددق،بة ق بددددقبع دددابل اق
بفبعدد لا دد بفادد بتبدداقحبلإلمادد  بب دداق ددرعاقق،بةياةقق لالدددربل  باقددمبفدد بلل بل مسددان بقأددابادد لبب .ل شق

بل اعمداب.
إل لةبدأمفبل بيابساتبل ا    بددتبسداتبب1112ل  عم قبدتبل مسان بب12ةبت  نتببل   ل ب

بتقندبل  ل  أ ل بل ا بتقندبع اه بل مة قببحا ب   بفاه بوب ي قرلي ق ة قبع ىبدأ ل بل اقنلاقبل دمق مق
ب.2ةل بيابساتبل ا    بةل عمل قبلال ا  عاقق

 لددداسب  د هن يدددقبةبةزيدددربلةيبل ددد يبكددد  ب ددددتب1112ف  اددد  قبل انبا يدددقبتاكدددن بفددد بلسدددان ب
ثن لاددددقبل ادددد  قبسددددرلاسبل ة ندددددقبةبادددد لبددددد بيعأددددربعندددد بسب1181ييدددد  حبع ادددد بفدددد بلسددددان ب

ب1181اتبل ادد    بسدد ل بل كاباددقبل  نيددنصبع اهدد بفدد بلسددان ب،بإلببقاددتبل ع قددقبسددل انبا يددق
فا  بعملببعببل دمددمبفا د بداع د بب سداةملثبدد دسبفددقبكارفدقبل مادقبب أر  د  بي دن ب درلاسب
ل د هن يقبح بتعاداتبل د بلع د له بةبلعادمب درلاسبل د هن يدقبسد  قبل اشدريعببدةةلدربل اد  قب

                                                           

ب8دؤ ذدقببفد بب12ةب بعدملبببدا  تبتعمدابل مسدان ب2112د   بب12ل  ؤ  بف بب11-12ل ق من ب ققبب 1
 2112د   ب

ب

بدتبل مسان بل  عميب.ب12قأابل اعمدابل   ل بب12تق سابل   ل بب 2
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نهددد بل  ؤسدددسبل مسدددان يبفددد بلسدددان بةبل اددد بترل دددعبعب1182ل  نيدددنصبع اهددد بفددد بلسدددان ب
ةب ددقبيشدد  ه بفيبتاااددربفدد ببآذددربتعددمدابلسددان يبب1112 اعدد لبت دد انه بفدد بلسددان بب1181
ل  عدميبب1112ددتبلسدان بب122.فةاأحبب رلاسبل د هن يقبيأق ب دن بل  د ل بب2112 انقب

بل نين قبب ف بيشرقعببةةلدربف  عأ ق فةبذ يبل ع داببب دا لابع   قبف بح  قببان بل  د سبل شق
ةبيددددسبف بيعدددرضب لددداسبل د هن يقدددقبل نقيدددنصبل قاددد بب. دد دددسبل مة دددقب بعدددمب فيب ل أر   مادددق،

يبلة  ب  ب انلفد بع اهد  ب رفقبدتبل أر    بف بفةق ةبتعدمبال ادقبلةةلددربل اد ببب. لتقم ا بع ىبكاق
ل ة  ددقبلالسدداثن لاققببالبدنلفدد بع اهدد بل أر  دد  ب.ةبي  ددتب ددرلاسبل د هن يقددقبف بيشددرقعببددةةلدربفدد 

سان بب ب1181ل   كن  بف بل   ل ب ب                                                                        ب          . تاقم بلةةلدربف بدد سبل نز ل بع ىبف بدتبل مق

اتبةباندددد لبدددددتبدددددرلبف بل دددد بيعددددمبتددددمذ بفدددد بل ع ددددابل اشددددريع بةبدن فادددد بب  أددددمفبل بيددددابسدددد
ل ا    ب اربفم بالبيعمبك   بي   د بف ب لداسبل د هن يدقبدد   باد حااه بيأقد ب  د بدةدملب
ةبدرسدندبفد بل مسددان بإالبفمد بي  دتبتبادداربل د بع دىبفمدد بمدنعبددتبل اعدد ة بفد بإيد  بل بيدداب
ساتبل ا    ب،بة ب لاسبل د هن يقبد زدببعرضبلةدربل رل س بع دىبل أر  د  بفد بفةيبلة  ب

بف ابل  نلفققبفةبل رفبب،بةبف بل ة  قبلالذار بييأحبلالدربال ا ب.  معق لبدتب

تدد  يخبلالسددابا  بع ددىبب1112 اددربف بل  ااأددعب  نلدد دبل مسددان يبةبل اا سدد بل دزللددريبةبدندد ب
ل مسددان بفدد  بل  ددسبل قددنلماتبتيددم ببددةةلدرب ل سدداقبةب ددقبييدد ل بف بسر   مدد بدددتبل أر   مدد  ب

                                                           
ل  عدميبع دىبدد بد د بوبيقدر ب لداسبل د هن يدقبل ة  دقبلالسداثن لاقبإللبب1112ن بدتبلسداب118تن بل   ل بب 1

ك متبل أ لبدهمل ببم ربللاقبدنب بف بيياسبدؤسا ته بل مسدان يقبفةبلسداق  ه بفةبسد دقبترلسهد ب،بةب
البدام بدثابا لبلإل رل بإالببعمبلساش   ب لاسبدد سبلالدقبةب لاسبل  د دسبل شدعأ بل دنين بةب لداسب

  د سبل مسان يب،بةبلالسا  عبإ ىبل  د سبلةع ىبةبدد سبل نز ل ب،بتمنيبل ة  قبلالسداثن لاقب لداسبل
ل د هن يددقبف بدامدد بلإل ددرل ل بلالسدداثن لاقبل ادد بتاددان أه بل  ة فلددقبع ددىبلسدداق يبلالدددقبةبل  ؤسادد  ب

اقبحاددددسبلةبدددد  يبةبل مسددددان يقبفدددد بل د هن يددددقب،بةبيدا ددددعبل أر  دددد  بة نةدددد ب،بتناهدددد بل ة  ددددقبلالسدددداثن ل
بلإل رل ل بل ا  بقبل  كربل ا بفة أتبإع مه ب.
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دددرلب ددرلاسبل د هن يددقب عددابدددرلبل دد بإ ددىبف بل ا  أاددقبدددتبل  انل اددقبدندد بل دد بل ادد  يخب فددببف
بلع   بل أر    ب   أ بد بتكن بدتبحزببل  نلال ب.

ةبل اد بتق س هد بمد بل  د ل بب1112ددتبلسدان بب122إالبفم بةبدتبذ يبلساقرل بمد بل  د ل ب
مدمبف بل  ؤسسبل مسان يبحردبل أر    بددتبفادقبآ ادقبب2112دتبل مسان بل  عميبسنقبب122

تاةق بدعه بل رق بقبةبل اعد ة بددعبل درلاسبفد بددد يبل اشدريعبفالبةباد بحد ببدن قشدقبلالددر،ب
ف  أر  ددد  ب ددد بف بيقأدددابلالددددربسرداددد بفةبف بدرف ددد بلة بعر ددد ب   ن قشدددقبف ددد بع دددىبفمددد بالب
ي  تبتعمدابلالدرب زلا بلةبل ا  ببعببدنللابلالدربل  يبدمفعن بع دىبل قدنيبف بل أر  د  بلدد ب

 ةدربقأدددنالبةبدنيددد عبإل لل بل دددرلاسبةبل ا  دددسبف بل ددد بدددد بيةدددمثبفةبف بدايدددملبف بياددد قببددد
ب ةدربب  رفببةبدتبلقبيعاأربال ا ب.

ةبدثددن بفدد بادد لبل يددملبلبدد  يبداع دد ببدد   رلكزبل ق منماددقبل  نشددة بفةبل  عم ددقبفةبحاددىبل   ادد  ب
ةددرببعدمبل ا لد بفهدابب دنببا لبلالدربل رل س بف بح  قبل ا ل ب،بلقبعدتبل  أاعدقبل ق منمادقب 

ي  ددتبف بييددنفبحانهدد ببدد  قرل بلإللل يب؟بل ةقاقددقبفمدد بف لبفمدد بالبح  ددقبإ ددىبلعدد ل بتناددافب
فةبتيدددنافبلالددددرببعدددمبإ ا لددد ب،بة بل ة دددقبل مسدددان يبلعاأدددربلالددددرب ادددربل  نلفددد بع اددد بددددتب

 بل دزللددربل أر  دد  بال ادد بفيبف قددمب ةلددربل قدد منم ببفذدد لبفدد بل ةاددأ  بف بلالةلدددربل رل سدداقبفدد
تنشربف بل دريم بل رس اقبةبتنب بقأابل  نلفققبع اه بدتبل أر    بةبالبتا  تبف بل ا  سبفد ب
فح  دهد بلالماق  ادقبح  دقبدد بإللبتدقبإ ا لد بتأعدد ب رف د بددتبل أر  د  بةبدأقدىبلإلبد  يبق ل د بفدد ب

بل نل دبل ق منم بل دزللريبإ ىبدندن با لب.ب

ب1181ةبالبحاىببعمبتعمد  ب قبيش بعتبل انلزمد  بل دنل ل بفد بلسدان بب1112ك  بف بلسان ب
فدد بل ع قددقبسدداتبل ادد  ااتبل انبا يددقبةبل اشددريعقبف ددتببدلدد اربل اعدد ة بسدداتبل ادد    ببحدد ب

 كدابددتبل دنزيربلالةيبةبل ندنلببحد بب1112دنحبلسان ببل نزيربلالةيبب   أ ل  بب  اشريعبفقمب
اشدددريعبةبقادددمبدشددد  يعبل قدددنلماتبل  قمددددقبددددتبل دددنزيربلالةيبسن دددنببعر ددده بع دددىبل  أددد ل  بب  
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دد سبل نز ل بةبفلب فيبدد سبل مة قبةبقادمبلقادرلحبل قدنلماتبددتبل ندنلببسنيد ببعدملبالبيقداب
ةبيددددسبف بتعدددرضباددد لبل  شددد  يعبل  قمددددقبددددتبل ة نددددقبفةبلالقارلحددد  ب1عدددتبعشدددريتبم لأددد ب

بل شعأ بل نين بلقبع ىبدد سبلالدقبع ىبل انل  ب.ل  قمدقبدتبل ننلببع ىبل  د سب
ي اريدد بدددنحبل ادد  قبل اشددريعاقبد ث ددقبفدد ب رفادد بل أر  دد  بب1112ةباندد بي حددظبف بلسددان ب

س  قبل  رلقأقبةبل  يد لققبتنل اد بفيبددرتاتبفدد دبكداب رفدقبدنبيد قبةب كدتبحقاقدقببلالددربف ب
ع دددىبل ارفدددقبل ادددب ىبل  ا ث دددقبفددد ببل ارفدددقبل ث مادددقبتعاأدددربدرلقأدددقبالبع دددىبع دددابل ة نددددقبسدددا

ل  د ددسبل شددعأ بل ددنين ب.ةبي  ددتبف بمااشددفبل دد بدددتبذدد يبتددمذابل ادد  قبل انبا يددقبفدد ب
ل ع دابل اشددريع بدددتبذد يبحددابح  ددقبل مد  بسدداتبل اددرفااتبإلبددنحبل مسددان بلالذاددرب  ادد  قب

  ادد  قبل انبا يددقبحدد بل اددمذابفدد بل ع ددابل اشددريع بعددتبيريدد بح  ددقبل مدد  ب  ددقبفمدد بدددنحب
ل انبا يدددقبفي ددد بلد  مادددقبلالسددداع مقبب  ارفدددقبلالة دددىبد ث دددقبفددد بل  د دددسبل شدددعأ بل دددنين بلة ب

ب بد  ن بل د يب ل دنين ب يةذد بل  د دسبل شدعأ ب اد ابل ة  دقب ةفد ب  بيابمه لاد .بب دد سبلالدقب
 كدتبب. ادن بع اد ب ب  ن بلةذاربل  يب إللبتع  بل  ،ب فة،ب فعمت بل  دنقبل  اا ةيقبلةع   ،

 عابل  ؤسسبل مسان يبل  بدنقنف بع ىب  أقبل ة ندقبل  بفم بيعاةسبل ن بإللب دقبتم درب
ب                                                                                                                                  .2دتبل ابل بيابل نه ل بب ل نين ب ل ة ندقبل  د سبل شعأ 

ةبدؤللبل  بف بل ا  قبل انبا يقبة م ب نباه بدنيئبقدمدبتادا اعبددتبذ  د بتن اد بل ع داب
ل اشريع بةبل امذاب اربل  أ بربف بل نيابقبل اشريعاقب  أر    بدتبذ يبلة بدد دسبلةددقب

ل اددب ىبفةبلالة ددىبل دد يبيعدداتب لدداسبل د هن يددقبل دد بلع دد ل بإللبذدد  فبادد لبلةذاددربل ارفددقب
  أر  ددد  ب.ددددعبلإلبددد   بإ دددىبف ب  اددد  قبل انبا يدددقبلة ببددد  زبةبدهدددا تبدادددمذابب ن أددد ب لددداسب
ل د هن يقبف بح  قببق  بل م  بفا  بتع د ببقد من ببل    ادقبةبل د بب ادمل بدشدرةعبل ة نددقب

ببةدرب.

                                                           
ب.ب1112دتبلسان بب111ل   ل بب 1
بقأابل اعمدابب1112دتبلسان بب121.بتق س ه بل   ل بب2112ل  عميبسنقبب1112دتبلسان بب118ل   ل بب 2
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عببعدملبتنسدداعبةب دقبيما دفبلالدددربكثادرلبفد بآذددربل اعدمداب  مسدان بفدد ببدة بل  أد ل  بب  اشددري
دددددتبل مسددددان ب،بةبب112لللددددر بحدددد بل  أدددد ل  ببدددد  قنلماتبةع دددد  بدد ددددسبلالدددددقبفدددد بل  دددد ل ب

ةتهامددقبب دشدد  يعبل قددنلماتبل  اع قددقببدد  انلاقبل  ة دد  لدددملعلسدداةملثبددد ل ب مدددم بددداقبب ن أهدد ب
يعبل قدنلماتبتدنلعبكدابدشد  بب ةة سداثن  بل د ب. د اسبدد دسبلةددقبلةالبب لإلق اقبةل اقااقبلإلق ا  

ب                                                            . ل نين ب لةذرلبد اسبل  د سبل شعأ 
ةبحادددىبفددد بآذدددربتعدددمدابك ددد بفددد بل مسددد تاربل اددد بققب ددد بددددنحب لددداسبب1112ك ددد بف بلسدددان ب

ل قنلماتبفد ببل د هن يقبل ا  قبل انلا اقبف ب اربل  ا لابل  ةدنز ب  اشريعب.ةبدنم ةبت أا 
ب1ل  د يبل انلا  بل  يبيعنلب  نزيربلالةيب

فدد بحدد بلاددمل بب1181ةب ددقبتما ددفبسدد  قب لدداسبل د هن يددقبل  نيددنصبع اهدد بفدد بلسددان ب
ل قددنلماتبفدد بف ددابل لدداتبدددندبإالبف بل اعددمدابل دمدددمب ددقبدرتددسبفيب ددزل بعددتبل اددةذربفةب فددبب

إذ د  بل  د دسبل مسدان يبف مد بدنقدفبب.بع ىبفم بإ بتق2لإلامل بف بلة ابل  قر  بلسان ي ب
ادد لبلة ددابإ ددىبحدداتبل بيددابفادد بلسددان ي ب.ك دد بةببقاددتب ددرلاسبل د هن يددقبحدد بي ددسبإ ددرل ب
دملة دقبل ماددقبفدد ب  ددن بل لدداتبدددندبل  نل اددقب   ددسبلقددرل ابةبفدد بادد ابل ة  ددقبالبددداقبلقددرل لابإالب

ب.ب1بة  أاقبل ث بل أر    

 هن يددقبل ةدد ببفدد بحددابل أر  دد  بفةبل ددرل بلمام بدد  ب ددرلاسبل دبب1112ةبالبزليبفدد بلسددان ب
تشددريعاقبقأددابفةلمهدد ببعددمبلساشدد   ب لدداسبل  د ددسبل شددعأ بل ددنين بةبدد ددسبلالدددقبةبل ددنزيرب

،بةبفدددد بل  ق سددددابي  ددددتب2لالةيبةبتدددددرلبلالمام بدددد  بفدددد بف ددددابفقيدددد ابببببببببل لددددقبفبددددهرب

                                                           
ب.ب2112دتبتعمدابب121تق س ه بل   ل بب1112دتبلسان بب122ل   ل بب 1
ب.ب2112دتبتعمدابب122تق س ه بل   ل بب1112دتبلسان بب122بل   ل ب 2
ب.ب2112دتبتعمدابب122تق س ه بل   ل بب1112دتبلسان بب128ل   ل بب 1
ب.ب2112دتبتعمدابب128تق س ه بل   ل بب1112دتبلسان بب121ل   ل بب 2
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ىبي دسبددتب لداسبل د هن يدقبفةب  أر    ببف بيباحبدن قشدقبحدنيبل اا سدقببل م   ادقبسند  بع د
لحددددمب لااددددد بإحدددددملبل ادددددرفااتبةبي  دددددتبف بتادددددنةباددددد ابل  ن قشدددددقبب ادددددمل بل أر  ددددد  ببارفااددددد ب

ب.ب1ددا عااتباللةقبتأ غبإ ىب لاسبل د هن يق

ف مدددد بي  ددددتبةع دددد  بل أر  دددد  بفدددد بل مسددددان بل ةدددد   بببب1181ةبةفدددد بددددد بت دددد ن بلسددددان ب
ك ددد بي  دددتب   د دددسبل شدددعأ ببب1نيقبفةبكا سادددقفةبف بدن هدددنلبلسدددم قببدددبب2لسدددادنلببل ة نددددقب

ل دددنين ب دددملبدن قشدددا بساددد  بل اا سدددقبل ع ددددقبف بييدددن بع دددىبد دددا سبل رق بدددقبدنيدددسبع دددىب
ةبتداقبل  نلفقدقبع اد بب2داؤة اقبل ة ندقبةبالبيقأابا لبل   ا سبإالبإللبةقع بسأعبعملبل ندنلب

ل لقبلي دبدتبت  يخبلدملعبد دا سبب  اينيتببة  أاقبل ث بل أر    بةبالبداقبل اينيتبإالببعمب
ل رق بددددقب.بةبإللبادددد لابل  د ددددسبل شددددعأ بل ددددنين بع ددددىبد ددددا سبل رق بددددقبيقددددمدبل ددددنزيربلالةيب

بببببببب2لساق  ا بإ ىب لاسبل ة ندق.

                                                           
ب.ب2112دتبتعمدابب122تق س ه بل   ل بب1112دتبلسان بب111ل   ل ب 1
ةبقدمبتدقبل دن بع اد بب2112ددتبلسدان بل  عدميبسدنقبب121تق س هد بل  د ل بب1112ددتبلسدان بب111ل  د ل بب 2

ل  ةدملب انلداقبل  د دسبل شدعأ بل دنين بب1111دد   بب8ل  ؤ  بف بب11دتبل ق من ب ققبب22ف بل   ل ب
دؤ ذدقبفد بب12ةبدد سبلالدقبةبع  ه  بةبك لبل ع ق  بل نياباقبسانه د بةبسداتبل ة نددقب،بةب ب،عدملب

ب21،بةب ب،عدملبب2112 شدتبب22ل  دؤ  بفد بب12-12ل   ادىبب ن دسبل قد من ب قدقبب1111د   بب1
ب.2112 شتبب28دؤ ذقبف ب

ةبقمبتدقبل دن بع اد بفد بب2112دتبلسان بل  عميبسنقبب122تق س ه بل   ل بب1112دتبلسان بب112ل   ل ب 1
  د دسبل شدعأ بل ددنين بةبل  ةدملب انلداقبلب1111دد   بب8ل  دؤ  بفدد بب11ددتبل قد من ب قدقبب22ل  د ل ب

بدد سبلالدقبةبع  ه  بةبك لبل ع ق  بل نياباقبسانه  بةبساتبل ة ندق،بل  ر عبل ا س ب.
ةبقددمبتددقبل ددن بع ادد بلي دد بفدد بب2112دددتبلسددان بب121تق س هدد بل  دد ل بب1112دددتبلسددان بب112ل  دد ل بب 2

ل  د دسبل شدعأ بل دنين ببل  ةدملب انلداقب1111دد   بب8ل  دؤ  بفد بب12-11ل ق من ب قدقبببب82ل   ل ب
بةبدد سبلالدقبةبع  ه  بةبك لبل ع ق  بل نياباقبسانه  بةبساتبل ة ندقب،بل  ر عبل ا س ب.

ب.ب2112دتبتعمدابب122ةببب122تق س ه بلاللتاتبب1112دتبلسان بب118ةبب112   لت  ببلب 2
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فا  بتع  بب  ا  قبل ق  لاقبف  بةزيربل عميبيعمبع نلبف بل ة ندقبةبانبف بل نقدتبللتد ببب
فيبل نا بدقببل ع ددقبإلبيم دعبل ق اد ب  قد من بفةادسبةب لداسبب لاا بإلل ي ب  اد  قبل ق د لاق

ل د هن يقبانب لاسبل  د سبلةع ىب  ق   بل د يبدنكدابةفقد ب  قد من بتعاداتبل ق د  بةبمق هدقب
ب.1ةبساربس  هقبل نياب ب

ب سددداةملثبدد دددسبب1181دق  مدددقبسمسدددان بب1112ةبت ادددز بل اددد  قبل ق ددد لاقبفددد بلسدددان ب
دندد بدا اددزبسددنيابااتبب122يبلدةدد كقبلإللل يددقبيأقدد بةح دد دبل  دد ل ب  مة ددقبكهامددقبدقندددقبةع دد 

ق دد لاقبةبلساشدد  يقببةبدنشددم بسدد   بمل ددد بق دد لا بإلل يدد بفدد بدق سددابل نلدد دبل ق دد ل بل عدد ليب
دع ن بس   بتأن بلالزلةل اقبل ق  لاقبدعبلإلب   بإ دىبف بل دزللدربك مدتبتاأندىباد ابلالزلةل ادقب

بل دبل ع ليبف بب اب ر بإلل يقب.للذابل نحم بل ها  اقبب  ن
إالبف بتأن بمل دبلزلةل اقبل ق   بالبيعن بف بل ا  قبل ق  لاقبي  نه بدرلقأقبفع  يبل اد  قب
ل انبا يددقببللل دد بب،بف   رلسدداقببل انلا اددقبتم ددعب  رق بددقبل مسددان يقب   د ددسبل مسددان يبةبكثاددرب

ل ادددا ل بل اددد بتةدددنيبلة ب ق بدددقببددددتبلالع ددد يبلإللل يدددقبي  دددتبل دددمفعبب نمهددد بددددتبقأادددابفع ددد ي
بل ا  قبل ق  لاقب ه اببلةع  يببل ا  قبل انبا يقب.

ةبل ا بتن بع ىبف ب لداسبل د هن يدقب د دتببب122ةبدتب مدمبل اعمدابد ب   بف بل   ل ب
لسدداق  اقبل ادد  قبل ق دد لاقبةباددنبمددنعبدددتبل ارقاددقب    مددقب لدداسبل د هن يددقبفكثددربدندد بتةكاددمبب

فدع ددد بب122ك ددد بددددنحبل ق  ددد ببعدددببل  ددد  م  بل مسدددان يقبفددد بل  ددد ل بهددد ببلالسددداق  اقبللت
ب ببدةلل بده قاد ،بفةبت دسق دانطبةل اقدمذق  بةل  ند ة ل بل قاد بقدمبت درق بفبد  يبل  ق بدتبكداق دة  ق

 ادربق سداب  نقدابحادسبب ل ة قب ق   ك  بف ب. ساربل عمل قب تمذابف ب ةبيعةلربفيقب. مزلاقبح   
ددتبب121ةبفكمبل  ؤسسبل مسدان يبفد بل  د ل ب.   ق   ب ل ق من بلةس س ب ف ل شرةطبل  ةمل ب

ل مسددان بل  عددميبع ددىبف بكددابف هددز ببل مة ددقبل  مايددقببيدددسبف بتقددندبفدد بكددابةقددتبةبفدد ب

                                                           
ب.ب2112دتبتعمدابب188بإ ىب122تق س ه بل  نللبدتببب1112دتبلسان بب128إ ىبب118فملربل  نللبدتب 1
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  اعبل لرة بسانبا بفح  دبل ق   بةبيع قسبل ق من بع ىبكدابددتبيعرقدابتنباد بح دقبق د ل ب
ب                                                                                          .1

ةبمددمبف بل اعددمدابل دمدددمبحددمبدددتبل ادددنيبل اا سدد بةبحلددربع ددىبل ن لددسبلالماقدد يبإ ددىب ددزبب
آذربفلن  بعهمت بلإلمام ساقبةبإ بك  بي اربل   ل بدرللبب بل ةب  بع ىبل انلزمد  بةبلة  أادقب

قبل انبا يقبفه بفد بحقاقدقبلالددربتدمذ بلسدان يبلةبيد بعبسا سد بل ا ب   أ بد بتريما بل ا  
درللبدن بل ةدمبددتبلد  مادقبتاادربددنلزيتبل قدنلبللذدابل أر  د  بحب يد بع دىبد اادأ  بتشدريعاقبب

با بف بلةس  بتنبا يقب.ب
ك  بفم بدتبذ يبل  ع  ددقبل ق منمادقبمددمبف بل  د دسبل مسدان يببيدابةفاد ب  أدمفبل بيدابسداتب

ةبقأدابل درل بب1112ف بتاأاأ ب قرل لتد بحادىبفد بل بادر بلالماق  ادقبل اد بت دتبادمة ببل ا    
لالمام بدد  بل اشددريعاقبدددتبذدد يبدرلقأددقبلسددان يقبلةدددربل  اع دد بب  اقادداقبل ق دد ل بل  يدد لاب

حدنيب2ب1118.بحاد بفادم ب فيد بسدنقببب1118ع ا بدتبقأابل  د سبل نين بلإلماق   بسنقب
دتبلالدربل  اع  بب  اقااقبل ق د ل بةبل  يد لابع اد بددتبيدر بل  د دسبب2لسان يقبل   ل ب

ةب دد  بفادد بوبلعاأدد  لبع ددىبف بل  ؤسددسبل مسددان يبب1118 دد مب بب2ل ددنين بلالماقدد   بسادد  يخب
ب عا دد لابدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بك أددمفبفس سدد ب انلدداقبل ادد    بل ع نداددقبقددمبع ددمبإ ددىب

كابدنه بةبل ا بالبي  تبف بت   س بإالبف بل  دد ال بةةفد بل كاباد  بل اد بتةمدمبلذاي صب
بحملا ب ه بل مسان بارلحقب.

ددددتبل مسدددان بةبل اددد بتق ددد ببدددة بل أر  ددد  بيشدددرعبفددد بب122ددددتبل  ددد ل بب2ةبلعاأددد  لبف بل أندددمب
ددددد يبوب...بل قنلعدددمبل  اع قدددقببددد  انلاقبل ق ددد ل بةبلمشددد  بل هامددد  بل ق ددد لاقبد ددد بدنددداجبعنددد ب
لمشدد  بل  ةددد كقب دد تبل  دددد  سبل ق دد لاقبيعاأدددربلذاي ادد بدنبدددرلببدد بل أر  ددد  ب.ةبلعاأددد  لبةب

                                                           
بد ر بدتبق من بل عقنة  بل دزللريب.ب118ةبل   ل بب118،بب118،بب112ل   ل بفملربل  نللبب 1
ب12حدنيبلالددربل  اع د بب  اقاداقبل ق د ل بةب بعدملبب1118فابدريبب11دبلبددؤ  بفد بب– بفبب2 فيب قدقبب 2

ب1118د   بب11دؤ ذقبف ب
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دتبلالدربل  اع  بب  اقااقبل ق  ل بدن دنعبلإلذ د  بل اد بتنشدئبدةد كقبب2ل ة يبف بل   ل ب
بدتبل مسان ب.ب122دتبل   ل بب2ع ىبداانلبكابدد سبق  ل بتةاردبدقا ا  بل أنمب

ددددتبلالددددربل  اع ددد بب  اقاددداقبل ق ددد ل بدن دددنعبب12رلبف بل  ددد ل بةبلعاأددد  لبةبددددتب هدددقبفذددد
لإلذ ددد  بعندددمد بفح  دددتبفددددربتةمددددمبعدددملبةبدقدددربةبلللدددر بلذايددد صبل  ةددد كقبع دددىبل انلددداقب

فقر بلة دىبددتبل مسدان بل اد بتةدملبددد يبب122ب ن سبدرسندب ل س بقمبفذ تببةح  دبل   ل ب
ب ا لاب اربل  مييقب  ق من بب.د   سقبل ا  قبل انلا اقب رلاسبل د هن يقبف بل 

ببوالخاتمـــــــــــــــة 
دتبذ يبد بسدأ بيرحد بددتبدبد ااقبتةاد ا ب  أدمفبل بيدابسداتبل اد    بةبت أاقد  ب
ةبدلدد اربادد لبل  أددمفبفدد بل مسدد تاربل دزللريددقبف مدد بي  ددتبل قددنيبف بل دزللددربلعا ددم بل  أددمفبفدد ب

مقددد ضبل  شدددرةعاقبل ثن يدددقبةبل دددرؤلبةبل ددد يبقددد دبع دددىبلب1182لسددد تارا بفا ددد بعدددملبلسدددان ب
بلالبارلكاقبل ا بتاان سبتنحامبةبتركازبل ا    بف بدمب لاسبل د هن يقب.

لقبف بة نلببعببدل اربل بيابف بل مسان بل دزللريبالبيعن بللل  بف باند لبدأدمفب  بيداب
اسبقدد لقبع ددىبلسدد  بعددمدبتددمذابل ادد  قبل انبا يددقبفدد بفع دد يبل ادد  قبل اشددريعاقبالبيةدد ب  ددرل

تأع ب    ببلعن بل أر    ب  معق لبف  بع ىبف بيقدندببة د بيق س د بحلدربداد   قبل درلاسبددتب
ل أر  ددد  بةبالبلسدددادنلب بةبالبسدددةسببل ثقدددقبدنددد ب،ك ددد بادددنبح ادددابفددد بل نلددد دبل رل سددد بةبالب
يعندد بلي دد بف باندد لبتع ةمدد بسدداتبل ادد  ااتبل اشددريعاقبةل انبا يددقبةفدد بددد باددنبقدد لقبفدد بل نلدد دب

ب م ب.ل أر  
فمسدد تاربل دزللددربدنةددتبحدد بحددابل أر  دد  ب  ددرلاسبفيبتعددقبةب كددتببقامتدد بسن ددنبببلساشدد   ب
اام  بةبف هز بفذرلبلة بتةمدمب  قا قبل مسدان يقب هد ابلالساشد   ،بفهدابف بل درلاسبد دزدبب د ب
تةت بب بلالساش   بدتبتن ا بفدبلم بد زدبب  سبل  شن  بلة بل بي ن بد زدد بب ةانلاد ببةبفد ب

مدمبف بل أر    بياةيبل ة ندقبةبياادنةه بةبياةسبل ثققبدنهد ب كدتبل اريدسبف بفلدربل  ق ساب
ل  بدنير بإ ىب لاسبل ة ندقبفةبل دنزيربلالةيببةادسبل ااد اقبل دمددم بةبالبتنيدر بإ دىب
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 لاسبل د هن يدقبع دىبل در قبددتبف بل دنزيربلالةيبي أد بسرمد دجبل درلاسب،بةبل اريدسبفمد ببعدمب
سب  أر  د  بف بياددةسبل ثقددقبدنهد بدددتب مدددمبةبإالبحدابل أر  دد  بة نةدد بةبلسداق  قبل ة ندددقبف ددا

دددتبلددقبفدد  بل رق بددقبل  اأ ل ددقبالبتعندد بفيببدد  بفددد دبلمدد ل باددريحبدن دد ب  أر  دد  بب  ةددابفدد ب
بح يبعمدبل  ي لققبع ىبسرم دجبل ة ندقبل دمدم ب.ب

 يدقبدد بياداقابل ق د  بك  بةبفم بالبدعنىبالساق  اقبل ق   بةب نبك  ب  دنه ب لداسبل د هنب
فدد بتعااددنهقبةبمق هددقبةبتنلدداقبسدد  هقبل ددنياب بعددتبل ادد  قبل انبا يددقب،بفددر قبتأعادداهقب   د ددسب
لةع ىب  ق   بإالبفم بيلابتةتب ل سقب لاسبل د هن يقبدننة بةزيربل عميبعندمبلالقا د  بةب

للقبل ق من بل عد دبإ ب قبيعاتبل ق   ببيبقبللل قبلة بفد  ماقبعز هقبإالبف بح يبل تك سهقب درب
سا  بد بك  بدنه بدمد ب  شدر بفد  بلي نددقبل ق  د بفد بدنيدأ بي نعد بددتبل باد لبةبيةقد ب

بلساق  اا بب  بيةبظبلساق  اقبل ا  قبل ق  لاقب.
ةبفذادددرلبفددد  بل  د دددسبل مسدددان يبل دزللدددريبلسدددسبق عدددم بةبدبهندددد ب مددددملب  أدددمفبل بيدددابسددداتب

ددؤللابف ببدأدمفبل بيدابسداتبل اد    بالبيعند بب   درة  ببل ا    بف بتاأاأ ب قرل لت بةبآ لل 
لحاددرلدببملددر بدناادد انبل ق ل ددقبع ددىبتنزيددعبل ادد    بةبل بيددابسانهدد بع ددىبفسدد  بل اعدد ة بةب
ل رق بدددقبل  اأ ل دددقبسدددابةفددد بملدددر ب مددددم بتقدددندبع دددىبلحادددرلدبل ةدددمةلبل  رسدددندقبةبل  قدددر  بفددد ب

تبل ا    بةب نبك  بد بتقبلقدرل ابالبيةقد بل مسان بفةاس،ببحانه ببقمبلحاردبدأمفبل بيابسا
بل هم بل  يبدتبف ابة مبا لبل  أمفب.ب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 قائمة المراجع 
 الكتب 

لالددداتببددري بوبل ددن ازبفدد بل قدد من بل مسددان يبةبل  ؤسادد  بل اا سدداقبل  ق  مددقب،بلدددنل ب -
 .ب2112ل   أنع  بل د دعاقب،بل دزللرب،

فددددد بل دزللدددددربدنددددد بلالسددددداق يب،بلددددددنل ببسدددددنكرلبلل يدددددسب،بت دددددن بل  ؤساددددد  بل مسدددددان يق -
ب.ب2112ل   أنع  بل د دعاقب،بل دزللرب،ب

 .ب1182لرة بسمةيب،بل نلقبل اا ساقب،بلل بل نه قبل عرةاقب،بل ق ار ب،بديرب،ب -
حاددن بسنليدد  بوبل ددن ازبفدد بل قدد من بل مسددان يب،بلل بل ع ددندب  نشددرببل انزيددعب،بل دزللددرب،ب -

 .بب2111
 قددددد من بل مسدددددان يب،بل ددددددز بلةةيب،بل قددددد من بل مسدددددان يبةبزاادددددرببددددد ربوبل نسدددددا بفددددد بل -

ل نلريقبل ع دقبةبل مةيبل كأرلب،بل  ؤسادقبل د دعادقب  م لسد  بةبب–ل  ؤسا  بل اا ساقب
 .1112ل نشربةبل انزيعب،بسمة بد   بل نشرب،ب

سددعامبسنل شددعاربوبل قدد من بل مسددان يبةبل ددنلقبل اا سدداقبل  ق  مددقب،بل دددز بل ثدد م ب،بل ددنلقب -
 اا سددداقبيدددرابد   سدددقبل اددد  قب،بفسدددسبلةمل دددقبل اا سددداقبةبت أاقددد  بعنهددد ب،بلددددنل بل

 .ب1111ل   أنع  بل د دعاقب،بل دزللرب
د كن ب دملبمع د  ببفح دمببب21،بصبب1122ل اامباأريب،بح ندقبل نزبل ،بل ق ار ب،ب -

ل م اددددسب،بل نسددددا بفدددد بل ددددنلقبل اا سدددداقبةبل قدددد من بل مسددددان يب،بلل بل ثق فددددقب  نشددددربةب
 .2112ل انزيعب،بلال ل ب،ب

 .ب1122ع   بل ة ي م ب،بل نلقبل اا ساقب،بسمة بد   بمشرب،ب -
 عأمبل ان بباانم بعأمبسب،بل نلقبل اا ساقبب،بسارة ب أن  ب،بسمة بت  يخبمشر. -
عأمبل كريقبع نل ب،بل نلقبل اا ساقبةبل ق من بل مسان يب،بلل بل ثق فدقب  نشدربةبل انزيدعب،ب -

 .ب1111لة ل ب،ب
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 ،ب.2112عأمبسبسنقبقب،بل مسان بل دزللريب،بمشةت ب،بفح  د ب،بدةمللت ب،بل دزللرب،ب -
عأمبل  دامبعأمبل ةباظبس ا   ب،بل نلقبل اا ساقب،بدركزب  دعدقبل قد ار ب  اع داقبل  بادنحب -

 .ب1118،بديرب،ب
ل دزللدربقزةب بفك  ب،بل ة بف بل بق بل مسان يبةبل نلقبل اا ساقب،بلل بل م مةمادقب،بب -

 .ب2111،ب
 بف زق بمااسب،بفانيبل ق من بل مسان يبةبل دنلقبل اا سداقب،بل ددز بل ثد م ب،بفسد نبب -

 .2111ل ة قبف بل مة قبل  ع ار ب،بل دزللرب،ب
 بل  دددددمةبب،بل قدددد من بل مسددددان يبةبل نلدددد دبل اا سدددد بفدددد ب أندددد  ب،بل ددددمل بل د دعاددددقب،ب -

 .ب2111سارة بب،ب أن  ب،ب
بدب ب  دد يبد  دد ب - ل دد ماأ  ب،بل ددنلقبل اا سدداقبةبل قدد من بل مسددان يب،بلل بل ثق فددقب  نشددر

 .ب2111ع   ب،بلال ل ب،ب
 ب فتبعأدمبل ناد بب،بدأد ل بل دنلقبل اا سداقب،بدنشدن ل بل ة أد بل ةقنقادقب،بسادرة ب،ب -

 .ب2112 أن  ب،ب
 .2112 بميربدهن ب،بل نل دبل مسان يبل اا س ب،بلالس نم يقب،ببديرب،بب -
بىبفه ددد بفسدددنبزيدددمب،بدأددد ل بلةمل دددقبل اا سددداقب،بلل بل د دعدددقبل دمددددم ب  نشدددرب،بديددد  -

 .ب2111لالس نم يقب،بديرب،ب
ددددددن يسبلةفر اددددد ب،بل  ؤساددددد  بل اا سددددداقببةبل قددددد من بل مسدددددان يبتر  دددددقب دددددن ةبسدددددعمب -

 .1112ل  ؤساقبل د دعاقب  م لس  بةبل نشربةبل انزيعب،ب أن  ب،بسارة ب،ب
نسددا بفدد بل ددنلقبل اا سدداقبةبل قدد من بل مسددان يب،بلل بل ثق فددقبمع دد  بفح ددمبل م اددسب،بل  -

 .ب2112  نشربةبل انزيعب،بلال ل ب،ب
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 دساتير .و القوانين المعدلة له .

سددأا أربب11،بدؤ ذددقبفدد بب22،بةب بل عددملب1121سددأا أربب11دددؤ  بفدد بب1121لسددان ببب-
ب.ب1121

دا دددد تبب1182مددددنف أربب22دددددؤ  بفدددد بب18-82ل يدددد ل ببب ن ددددسبفدددددربب1182لسددددان بب-
ب12،بةب بل عددملب1182إادمل بلسدان بل د هن يددقبل دزللريدقبل مي قرليادقبل شددعأاقبب ادنقب

ب.ب1182منف أربب22دؤ ذقبف ب
داددد دد دددتبل دددداعمدابل مسددان يب،بةب بب1181دن اددنبسددددنقبب8دددؤ  بفدد بب12-81 قددقبببل قدد من بب-

 بب1181دن انبب11دؤ ذقبف بب28عملب
ب1دا د تبل اعدمدابل مسدان يب،بةب بعدملبب1181دند دربب12دؤ  بفد بب11-81ل ق من ب ققبب-

ب.ب1181دن دربب12دؤ ذقبف ب
،بدا ددد تببب1181فابدددريبب28ل يددد ل بب ن دددس.بدرسدددندب ل سددد بددددؤ  بفددد بب1181لسدددان بب-

 .بب1181د   بب11دؤ ذقبف بب11مشربتعمدابل مسان ب،بةب ب
ب1112ليا أربب18ف بدؤ  بب218-12.ببدرسندب ل س بل ي ل بب ن سب1112لسان ب -

ليادددد أربب18دؤ ذددددقبفدددد بب82،بدا دددد تبإاددددمل بمشددددربتعددددمدابل مسددددان بب،بةب بل عددددملب
 .ب1112

ب22دا  تبتعمدابل مسان ب،بةب بعدملبب2112ففريابب11دؤ  بف بب11-12ل ق من ب ققب -
بب.ب2112ففريابب12دؤ ذقبف ب

 بعددملببدا دد تبتعددمدابل مسددان ب،بةب2118مددنف أرببب12دددؤ  بفدد بب11-18ل قدد من ب قددقب -
دددد   بب12ل  دددؤ  بفددد بب11-12ل قددد من ب قدددقبب .ب2118مدددنف أربب12دؤ ذدددقبفددد بب21

ب.2112د   بب8دؤ ذقببف بب12ةب بعملبببدا  تبتعمدابل مسان ب2112
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 مداخالت 

لي ددتبسدد دقب،بل بيددابسدداتبل ادد    ب،بدملذ ددقبف قاددتب دد تبفع دد يبمددمة بع  اددقببعننمدد ب -
دأددددددددددمفبل بيددددددددددابسدددددددددداتبل ادددددددددد    بسدددددددددداتبل نلقددددددددددعبةبل  ددددددددددةدنيب،بل قدددددددددد ار ب،بديددددددددددرب/ب

www.youtube.com    ب21/11/2118ت  يخبلإلي عب. 
 درل ل بلإلعدمللبةبل   د ن ب،بدملذ دقبب د تبع   بعأ  ب،لسان بل دزللرب،بل لسقبإل -

فع  ا  بل   اقىبل مة  بحنيبفح مبستبس قبف ببعمي بل نين بةبل مة  ب،بل  نعقدمببد دعدقب
،بدنشددن ببدد   نقعببب2112ليادد أربب2ةبب1فسددنبب ددربس ق دددمب،بت  ادد  ب،بل دزللددرب،بدددند ب
http://ammarabbes.blogspot.comب.ب2118د   ب28ت  يخبلالي عببب

 بالفرنسية 
Mauris Duverger , institutions politiques et droit constitutionnel , , paris 

, France, 1966.ب
Pierre Serrand ; manuel d’institutions administratives françaises. 3eme 

édition, presses universitaires de France , 2002 . 
 مقاالت :

بددددرة ب،بعأددددمبل ة دددداقبسددددتبدشددددريب،بدأددددمفبل بيددددابسدددداتبل ادددد    بسدددداتبل نلدددد داتبحادددنقب -
http://lab.univ-دنشددن ببدد   نقعبب  دعددقب بذا ددرببادد ر ببل أر  دد م بةبل رل سدد ب،

biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/ب11/12/2118ت  يخبلإلي عببب. 
فريددمبع ددنلشب،بمأاددابقرقددن ب،بدأددمفبل بيددابسدداتبل ادد    بفدد بل مسدد تاربل دزللريددقب،بدد ددقب -

ل ق د ل بع دىبحركدقبل اشدريعب،ب  دعدقب بذا دربباد ر ب،بدنشدن بلبدمأربفلربلال اهد 
تدددددددددددد  يخببببbiskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/-http://lab.univبدددددددددددد   نقعب
ب.بب2118د   بب22لالي عب

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/
http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/
http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/
http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/images/banners/eg4/
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 قوانين 
،بل  ا دد تبل قدد من بلةس سدد ب  ن لددسب،1181  دد مبب1ل  ددؤ  بفدد بب11-81ل قدد من ب قددقب -

ب.1181دن درب12ل  ؤ ذقبف بب11ةب ب،بعملب
،بةبل قد من بلةس سد ب  ن لدسل  ا د تبب1181فة بب8ل  دؤ  بفد بب12-81ل ق من ب قدقب -

 .1181فة 11ل  ؤ ذقبف بب11 ب،بعملب
ل  ةددددملب انلدددداقبل  د ددددسبل شددددعأ بب1111ددددد   بب8ل  ددددؤ  بفدددد بب12-11ل قدددد من ب قددددقب -

ل نين بةبدد سبلالدقبةبع  ه  بةبك لبل ع قد  بل نيابادقبسانه د بةبسداتبل ة نددقب،بةب
 .1111د   بب1دؤ ذقبف بب12 بعملب

،بل  ةددملب انلدداقبل  د ددسبل شددعأ بب2112 شددتبب22ؤ  بفدد بدددب12-12ل قدد من بب قددقب -
ل نين بةبدد سبلالدقبةبع  ه  بةبك لبل ع ق  بل نياباقبسانه د بةبسداتبل ة نددقبةب ب

 .ب2112 شتبب28دؤ ذقبف بب21عملب
 قرارات و آراح المجلس الدستوري  

 ن لدسب.بداع د بب  قد من بلةس سد ب ب1181 شدتبب11ددؤ  بفد بب81-ددم-ا-ا–ب2قرل بب قدقب
ب.ب1181سأا أربب2دؤ ذقبف بب18ةب بعملب

حدنيبلالددربل  اع د بب  اقاداقبل ق د ل بةبب1118فابدريبب11دبلبدؤ  بفد بب– بفبب2 فيب ققبب
ب.1118د   بب11دؤ ذقبف بب12 بعملب

 موقع ويكيبيديا .
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