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  ��ق ا� ا����

 » نمن يِرِد اُهللا ِبِه خَيراً يفَقِّهه في الدي « عن معاويةَ رضي اُهللا عنه قال قاَل رسول اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم

  ـ متفق عليه ـ                                                                                                      
 

ِه وسلَمقال قاَل رسول اِهللا صلى اُهللا علي اهللاُ  عنه عوِد رضيسابِن م نا ال «: عٌل آتَاه اُهللا مجِن رإالَّ في اثنَتَي دسلىحع لَّطَهالً فس 

 ـ متفق عليه ـ                                    » و يعِلمها هلَكِتِه في الحقَّ ورجٌل آتَاه اُهللا الِحكْمةَ فَهو يقِضي ِبها

  
ه وسلم قال لعلٍي رضي اُهللا عنهلى اُهللا عليص النَّبي أن اُهللا عنه ضيعد رل بِن سهاِحداً  «عن سالً وجر اُهللا ِبك ِديهي فو اِهللا َألن

  ـ متفق عليه ـ                                                                              » خَير لَك ِمن حمِر النَّعِم
 

ـَّ ـَاً يلْتَِمس فيِه ِعلْماً سهَل اُهللا له  «: م قالعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه أن رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل و من سلَك طَِريـق
  ـ رواه مسلم ـ                                                                                 » طَِريقاً ِبِه إلى الجنَِّة

 
ـَّم قالعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه أن رسوَل اِهللا ـَه ِمن األجِر ِمثُل ُأجوِرمن  «:  صلى اُهللا عليه وسل من دعا إلى هدى كان ل

 ـ رواه مسلم ـ                                                               » تبعه ال ينْقُص ذَِلك ِمن أجوِرِهم شَيْئاً
 

ـَّمعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ    ماتَ ابن آدم انقَطَع عملُه إالَّ من ثَالٍث صدقٍَة جاِريٍة إذَا «: قاَل قاَل رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل

و لَهعداِلٍح يلٍَد صِبِه أوو نْتَفَعـ رواه مسلم ـ                                                             » أو ِعلٍْم ي 
 

ـَّم يقُول من خَرج في طَلَِب الِعلِْم فهو في سِبيِل اِهللا  «: عن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه قاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل
ِجعرـ رواه الترمذي ـ                                                                                                                      » ي 

 
أن اُهللا عنه ةَ رضيامن أبي ُأمقاَل ع ه وسلملَّى اُهللا عليرسوَل اِهللا ص :» نَاكًمِلي على أداِبِد كَفَضاِلِم على العُل العفَض « 

لَّمه وسوُل اِهللا صلى اُهللا عليسثم قاَل ر :»لَةَ فياَهللا إنتَّى النَّمِض حواِت واألرمُل السَأهو الِئكَتَهوم   لُّونصوتَ لَيتَّى الحح ا وِرهجح
 ـ رواه الترمذي ـ                                                                                             »الخَير على معِلِمي النَّاِس

  : أبي الدرداِء رِضي اُهللا عنه قاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم يقُوُلعن   

ضاً ِبما يصنَع وإن الِعلِْم ِر إلى الجنَّة وإن المالِئكَةَ لَتَضع أجِنحتَها ِلطَاِلِب سلَك طَِريقَاَ يبتَِغي ِفيِه ِعلْماً سهَل اُهللا له طَِريقَاً من     ((
العاِلِم على العاِبِد كَفَضِل القَمـِر علـى سـاِئِر     السمواِت ومن في األرِض حتَّى الِحيتَان في الماِء وفَضُل العاِلم لَيستَغِفر له من في

اِكِب وإنالكَو لم اءاألنِبي اِء وإنثَةُ األنِبيرلَماِء والع روثُواي  َأخَـذَه نفَم ثُوا الِعلْمرإنَّما و اً ومهناراً وال ِدراِفـرٍ    ِديـٍظ وأخَـذَ ِبح((                                 
                                            ر��ل ا� ��ق                                                                                               ـ رواه أبو داود والترمذي ـ



 وعلى آل إبراهيم يف معلى إبراهيبسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد كما صليت 
  .العاملني إ�ك محيد جميد ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إ�ك محيد جميد 

   .�ا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا�ا اهللاحلمد هلل الذي هدا
  والدروس السلسلة من احملاضرات وحده العــــلي القـــــدير  الذي وفقــــنا إلمتــام هـذه  هللالشكر واحلمــد كثريا أوال وأخــــــــريا  

  ا القـــوة والصـــرب ومنحــــــــن
  : قدسي يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث ال

كفيتك ما تريد و إن مل تسلم يل فيما أريد أتعبتك فيما  عبدي أ�ت تريد وأ�ا أريد و ال يكون إال ما أريد فإن سلمت يل فيما أريد "
  " ما أريد تريد وال يكون إال

  :   أما بعد
علوم قا�و�ية  وإدارية  هي احملاضرات األوىل واألخرية، لكن  سالليسا�يف   والدروس اضراتسلسلة  احمل أن تكون �اأرد

اجلامعية   للسنة ماسرت حقوق السنة األوىل اهلل أراد أن �كمل العمل بإجناز  سلسلة أخرى  من احملاضرات والدروس ختص
  .ختصص دولة ومؤسسات على فقط على أ�ه مت الرتكيز   ،2013-2014

، كل من شجعنا إلمتام هذه الدروس   إىل واالحرتامجبزيل الشكر والتقدير ومن خالل هذا العمل �تقدم وهبذا 
  .  هلذا العمل ئو�تقدم بالشكر إىل كل قار

  ربنا تقبل منا.... ألعمال أفضل يف املستقبل خري�رجو من اهلل تعاىل أن يكون هذا العمل بادرةويف األخري 
  والصالة والسالم على رسول اهلل  

    واهلل ويل التوفيق

    كن عاملاً أو متعلماً أو مستمعاً أو حمباً وال تكن اخلامسة فتهلك       
  

                                                                                                



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
2 

  مقياس األنظمة النيابية الديمقراطية

   
 وفيما خيص اجلانب النظري نسلط الـضوء ،دروس نظرية ودروس تطبيقيةنضع بني أيديكم أن يف هذا املقياس حناول 
 مث بعـض ،ختـص هـذا املقيـاس األسـتاذ الـدكتور خنـيش الـسنوسيألقيت مـن طـرف  اتحماضرعلى بعض احملاضرات منها 

 ي البرلمــانوالنظــام الرئاســي النظــام ة النيابيــة الكــربى وهــي ونركــز فيهــا علــى األنظمــ،املواضــيع التطبيقيــة لألعمــال املوجهــة
  ).أو النظام المجلسي ( النيابية حكومة الجمعيةونظامشبه الرئاسي  الوالنظام

  
  الجانب النظري

   في مقياس األنظمة النيابية الديمقراطية اتمحاضر
   بتصرف منا  طرف األستاذ الدكتور خنيش السنوسيمنألقيت ها محاضرة من

  مفهوم الشرعية: محور األولال
مثة تداخل ال مفر منه عندما تبحث يف تعريف الشرعية على حنو جامع وشامل أو املفهوم بكل ما حيمله من خصائص 

، فـــإن )ممارســـة للـــسلطة بـــالحق(أن الـــشرعية بإيجـــاز وإذا قبلـــت مـــن حيـــث املبـــدأ مقولـــة . تكـــشف عـــن املعـــىن الكلـــى
  :، قد متثل كل واحدة منها صورة الشرعية برمتهاالتداخل املفرتض يرتبط بعدة مسائل

  .بسلطات ختوهلا الشرعية) احلكومة(مدى ارتباط ممارسة احلكم / 1
  ).نظام احلكم(مدى قبول الناس الالزم لشرعية احلكم السياسي / 2
  . احليثيات القانونية لشرعية السلطة/3
  . ضرورة إضفاء الشرعية يف ظل أوضاع سياسية معينة/4

ــذا التــداخل يواجهــك الغمــوض الكــامن يف ســؤال يتوجــب طرحــة وإذا هــل جيــب أن تكــون كــل الــنظم الــيت :  ســلمنا 
 وإذا كانت الصورة الشائعة للقبول الشعيب بوصفة املعيـار الـدميقراطي للـشرعية، فـإن الوقـائع تؤكـد تدعى الشرعية دميقراطية؟

لنفع العائــد مــن ارتبــاط الــشرعية بالدميقراطيــة يتمثــل يف املــستوى فــا. متتــع نظــم غــري دميقراطيــة بالــشرعية الالزمــة الســتمراريتها
اإلجرائــي حيــث ميكــن تقيــيم معــايري أداء النظــام الــسياسي عــرب مهامــه الوظيفيــة الــيت حتــددها توقعــات معظــم النــاس الــذين 

نه جيـب التميـز بـني شـكلني ما ينبغي التأكيد عليه أ .، وبالتايل اكتساب الشرعية لنظام معني)الثقة(يتوقف عليهم مستوى 
الــصورة  وتعتمــد .normative  الــشرعية المعياريــة-positive ،2  الــشرعية الوضــعية-1: أو صــورتني للــشرعية

 علـــى مفهـــوم القبـــول العـــام الـــذي حيـــدد شـــرعية النظـــام الـــسياسي، ويعـــىن هـــذا القبـــول موافقـــة النـــاس )الواقعيـــة(الوضـــعية 
وهـذه . أي أن القبول والطاعـة ميـثالن الـشرعيةه السلطة ملهامها يف مقابل طاعتها، اخلاضعني لسلطة معينة على ممارسة هذ

الــصورة هــي األكثــر شــيوعا بــاملفهوم الــدميقراطي، مــع مالحظــة وجــود القبــول والطاعــة كداللــة علــى الــشرعية يف نظــم غــري 
 ،ألخالقــي أو ممارســة الــسلطة بــاحلق عــامل الفلــسفة الــسياسية الــذي يتــضمن الوجــه االــصورة المعياريــةومتثــل . ! دميقراطيــة

ويتــضح مــن خــالل الــصورة املعياريــة أن أســاس الــسلطة احلكوميــة هــو املمارســة األخالقيــة مــن خــالل الــوعي بأنــة يف مقابــل 
ذا احلق   . حق احلكومة يف القيام مبسؤوليتها يف احلكم فإن مثة ضرورة العرتاف احملكومني 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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) الرشـيد( هـي أن تكـون ممارسـة الـسلطة مـستمدة مـن القبـول العقـالين ليبرالـيال الشرعية بالمعنى الديمقراطيتؤكد 
غـري أن . من قبل احملكومني، وهكذا فإنه ال مفر من ارتباط الشرعية بالقبول، ومن مث ارتباط السلطة واستمراريتها بالـشرعية

 لسلطة ما أو نظام معني، وهذا ما يوضحه الليربايل للشرعية ليس وحدة األمر احلاسم يف حتقق الشرعية–املعىن الدميقراطي 
 إذ أنه حيـدد ارتبـاط الـسلطة بالـشرعية مـن خـالل ثالثـة أسـس متكـن الـسلطة مـن ادعـاء الـشرعية أو إضـفاء )ماكس فيبر(

الــشرعية علــى املمارســة الــسلطوية، ويف املقابــل تتــيح ألفــراد النظــام الــسياسي أو الــشعب إمكانيــة التــسليم بالــشرعية، وهــذه 
  : س كاأليتاألس
ء تـستمد هـذه الـسلطة شـرعيتها مـن الـوال charismatic authority)الشخـصية املتميـزة(السلطة الكارزمية  -1

  .  شخصا منوذجيا متميزا، ومن خالل النموذج األخالقي الذي أوحى به أو أقامههللقداسة والبطولة والفرد بوصف
لــى شــرعية اإلميــان الراســخ بقدســية التقاليــد املوغلــة يف  وتبــىن عtraditional authorityالــسلطة التقليديــة  -2

م من هذه التقاليد، وهي األكثر ذيوعا وانتشارا   . القدم، وإطاعة هؤالء القادة الذين يستمدون سلطا
يف اكتـساب شـرعيتها علـى اإلميـان بـالطرق القانونيـة  وتعتمد هذه السلطة legal authority السلطة القانونية -3

ـا قانونيـةكسبيل للمم ريقـة قانونيـة يعتـربه فمـا يتحقـق بط. ارسة، فالقواعد الدستورية والقـوانني وسـلطات املـسؤلني ملزمـة أل
، فقـد يكـون الفعـل legality أو قـانوين مـشروع وما هو الشرعية حيب توضيح الفارق بني ويف هذا السياق، الناس شرعيا

 فاملمارســـات اإلباحيـــة قانونيـــة دون شـــرعية، ويف املقابـــل قـــد ،)قـــيالالأخال(قانونيـــا بـــدون شـــرعية كمـــا يف نـــصوص القـــانون 
شــرعية (يكــون الــسلوك أو الفعــل الــشرعي دون أن يكــون قانونيــا، الثــورة علــى نظــام مــستبد أو تغيــريه ال يــنص عليــة القــانون 

  ).الثورة
ـا مثـار اخـتالف الذي نتحـدث عـن الـشرعية الدميقراطيـة، الوقتويف   علـى الـرغم مـن أن  وجـدلتبـدو الدميقراطيـة ذا

ـا احلريـات املدينـة حريـة حريـة التعبـري، : (سيمات الدميقراطية هي أمر حمسوم فيه منذ القـدم مـن قبـل الفالسـفة واملنظـرين، إ
ـــا احلريـــات الـــيت متكـــن النـــاس مـــن التعبـــري عـــن وجهـــات نظـــرهم يف مواجهـــة الـــسياسات ) إخل...حريـــة النقـــد،الـــصحافة،  أل

  . أو السياسات العامة اليت تضعها القيادة العامةوالقيادة السياسية
ـا الـسمة املميـزة للدميقراطيـة الغربيـة proceduralyومتثل وجهة النظر الدميقراطية باملعىن الغريب وجهة إجرائية  ، وإ

ــــة األحــــزاب وإذا كــــان فهــــم الــــشرعية يــــستدعي املمارســــ ة مــــن خــــالل االنتخابــــات النزيهــــة، والتعبــــري الفكــــري احلــــر، وحري
الدميقراطية، باعتبار أن الوجه الدميقراطي صاحب األفضلية يف إرسـاء مالمـح حمـددة للـشرعية مـن خـالل تلـك اإلجـراءات، 

ــا ليــست كافيــة  ،لكــن الطاعــة ليــست حمــصلة شــرعية النظــاموالــيت يطبقهــا النظــام، فيقبلــه النــاس ويطيعونــه،  فهــي يف حــد ذا
فالسلطة قوة يتم إضفاء الشرعية م ال يقبلونه بوصفة مالكا لسلطة شرعية، ألن الناس يطيعون أوامر نظام خيشونه، لكنه

عنــدما يتــشح نفــوذ القائــد بثــوب : ( العالقــة بــني الــسلطة والــشرعية فيقــولR. DAHL) روبــرت دال(ويــوجز . عليهــا
  .النفوذ املشروع: الشرعية، فهذه عادة ما يشار إلية بالسلطة، فالسلطة هي نوع خاص من أنواع النفوذ

                                                 
 - نظرية الشرعية، نظرية الدميقراطية، نظرية البريوقراطية ومساوئ تطبيقها يسمى بالربوقراطية اهلجينة( ماكس فيرب ضابط سامي أملاين أسس العديد من النظريات.  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
4 
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 a function of consent)دالة القبول(إن السلطة بوصفها :  "LUKES")ليوكس(ومن زاوية أخرى، يؤكد 
ٍيبتعــد عــن املعــاين األساســية للــسلطة، كمــا تفهــم بالــشكل التقليــدي، وعــن نــواح شــغلت دراســي الــسلطة بــشكل أساســي 

األمـر . ي، أو بوصفها دالة القبول باملعىن الدميقراطيبالنفوذ املشروع أو النموذج التقليد: وهكذا تؤكد السلطة شرعيتها إما
. الــشرعية والدميقراطيــة: ًالــذي ســوف يــؤدي حتمــا إىل دخــول الــسلطة كمفهــوم يف دائــرة الغمــوض املــسيطرة علــى مفهــومي

ذا الغموض كاآليت   :وميكن استنتاج بعض األسباب املوحية 
ة يف ظل الدعوة إىل الشرعية حتمل تعددية مفاهيم قد تثرى معرفتنا  قد جنده يف الصورة التنافسية لألفكار الدميقراطي–1

 الذي كم من األصواتبالدميقراطية لكنها ال تضع إطارا حمددا للشرعية خارج فكرة القبول الشعيب اليت قد يتم اختزاهلا يف 
  .) أمنوذج االنتخابات األمريكية(ال يدل على قبول األغلبية 

اطيــة تتطلــب متثيــل الــشعب علــى كافــة املــستويات بالنــسبة للحيــاة الــسياسية، غــري أن الــسلطة  مــسألة الــشرعية الدميقر-2
  .احلاكمة جتعل من األمر مطلبا عسريا) النخب(اليت متثلها 

 بـاملعىن الـدميقراطي والـسلطة مبعـىن شـرعية نفـوذ القائـد أو دالـة القبـول ميكن أن حيدث تـداخل بـني الـسلطة بوصـفها -3
 إذا قـد ينتخـب القائـد بطريقـة دميقراطيـة ومـن مث يكتـسب شـرعيته مـن سـلطته املطاعـة ،ج هتلر يف أملانيـا منوذالنفوذ املشروع

   .لشخصيته املتميزة
 النظريـة تقودنـا –ويف الوقت الذي تبدو فيه الشرعية مرادفة للدميقراطية من الوجهة الواقعيـة إال أن الوجهـة االصـطالحية 

  : ميكن جتنبه بشأن مفهوم الشرعية الدميقراطية واليت ميكن إضفاؤها مىت لزم األمرإىل تفاصيل تكشف عن غموض ال
ً إذا كــان املــصدر العــام للــشرعية اليــوم يــتم االعــرتاف بــه علــى أرض الواقــع بوصــفه أداء أو عمــال للحكومــة يف ظــل -1

فويضا شعبيا حيـث يتطلـب عمـل املبادئ الدميقراطية، وخضوعها إلرادة الشعب، حيث يتطلب عمل احلكومة تكليفا أو ت
احلكومــة مبمارســة الــسلطة إال أن هــذا التفــويض أو التكليــف ال يــتم وفــق مبــادئ دميقراطيــة حمــددة، إذ خيتلــف مــن نظــام إىل 

  .آخر ومع هذا يكتسب شرعيته
يعــد فــشل نظــام سياســي ســابق يف حتقيــق وعــودة : المثــال اخــتالف وتنــوع آليــات اكتــساب الــشرعية، فعلــى ســبيل -2
عيـــارا لبحـــث النظـــام الالحـــق عـــن اجنـــازات خمتلفـــة عمـــدا الكتـــساب شـــرعية، إذا يعـــىن هـــذا ارتبـــاط األداء علـــى مـــستوياته م

ا) كيف(األداء أو االجنازات دون النظر إىل ) كم(املختلفة بالشرعية، هكذا تتحول الشرعية إىل    .اكتسا
كومني صورة ختصيصية ال تعميمية كما هو مـراد هلـا،  متثل صورة شرعية السلطة على أساس القبول العقالين من احمل-3

ـم ال ميلكـون مـا يلـزم مـن ) الرشـيد(إذ خيرج من ساحة القبول هؤالء غري القادرين على منح قبوهلم العقـالين  للحكومـة، أل
م ميثلون صورة املواطن العادي أو    ). البسيط(قدرات قانونية أو فكرية، وال حيسنون التعبري عن أنفسهم، إ

                                                 
 -  جنـد أن : ً إنه حىت داخل جمتمع الواليـات املتحـدة الدميقراطيـة نـسبيا، فـالنظم الـسياسية الـيت تعكـس مبـادئ متناقـضة جـدا خبـصوص الـسلطة، متتلـك شـرعية، وعلـى سـبيل املثـال):دال(يوضح

 وليس وفقـا ملبـادئ دميقراطيـة، وبـالرغم مـن ذلـك، فـإن العديـد مـن املـواطنني الـذين يعرتفـون بالـشرعية للحكومـة ،)هرياركية(الشركات وهيئات احلكومة وبعض التنظيمات الدينية منظمة وفقا ملبادئ 
أرســتقراطية ) حكـم القلـة( إقطاعـا، ملكيــة أوليجاركيـة -اهلرياركيـة، وهكــذا فـإن كـل الرتتيـب سياســي ميكـن تـصوره األمريكيـة بـسبب بنائهـا الــدميقراطي جنـدهم يعرتفـون بالـشرعية أيــضا هلـذه األنظمـة 

م من أجل الدفاع)حكم األثرياء(موروثة، بلوتوقراطية    .  عنه، حكومة متثيلية، دميقراطية مباشرة قد اكتسب يف مكان ما وزمان ما شرعية عميقة إىل درجة جعلت الناس يضحون حبيا
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
5 

  مقياس األنظمة النيابية الديمقراطية

                                                

 قــد يقبــل بعــض املــواطنني يف ظــل الدميقراطيــة جوانــب معينــة مــن النظــام بوصــفها شــرعية، وجوانــب أخــرى، بوصــفها -4
  .غري شرعية

نظــم :  يــرتبط مفهــوم الــشرعية الدميقراطيــة باالســتقرار غــري أن ســلوك النخــب احلاكمــة قــد يهــدد هــذا االســتقرار مثــال-5
  1.سياسية، واقتصادية جديدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ، ماســرت حقــوق ختــصص دولــة ومؤســسات، كليــة احلقــوق والعلــوم الــسياسية، جامعــة زيــان عاشــورمقيــاس األنظمــة النيابيــة الديمقراطيــةمحاضــرة فــي ، األســتاذ الــدكتور خنــيش الــسنوسي - 1

  .2013-2012،باجللفة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  )من أثينا إلى جنيف(الشرعية الديمقراطية المباشرة : المحور الثاني
ّإن الدميقراطيــــة صــــوتك الــــذي مينحــــك حريتــــك، لكنــــك يف الــــسياق الــــدميقراطي قــــد تــــصوت علــــى اســــتعبادك، مــــىت 

ا املضللة ووعودها الكاذبـة  –لفيلـسوف اليونـاينا–) الكبيـادييس(وقـد وصـف . ُأحكمت اللعبة بوسائلها الدعائية وشعارا
ـااألثينيةالدميقراطية   الـذي demos  ديمـوس أو ديمقراطيـةومنـذ االبتكـار اليونـاين ملـصطلح ) حماقة معترف بهـا: ( بأ

أكثر من كونه حكم أي جزء منه مبعىن طبقـة أو مجاعـات نفـوذ معينـة، ألنـه ) لنفسه وبنفسه (حكم الشعبيعىن باليونانية 
نا أن الــشعب أو املــواطنني هــم هــؤالء املنتمــني إىل اجملتمــع األثيــين بــاملعىن الــسياسي، ال اإلنــساين لــو اســتقرانا التــاريخ لوجــد

ـم ليـسوا مبـواطنني فالدميقراطيـة يف . (عامة، فاألجانـب  علـى سـبيل املثـال أو الغربـاء عـن اجملتمـع ال ميتعـون بالدميقراطيـة، أل
، يف مقابـل األثيـينطبقيـة، فـاملواطنني أو املـالك هلـم حـق العـضوية يف اجملتمـع سياقها املباشرة باملعىن اليوناين تنطلق مـن رؤيـة 

 ىطبقة العبيد واألجانب املقيمني يف أثينا على حد سـواء، والـذين ال يعـىن قبـوهلم أو عدمـه للنظـام الـسياسي أي فـارق سـو
  . خروجهما معا عن نطاق الشرعية الدميقراطية اليت تتأسس على املساواة 

الــذي اســتفاد مــن صــورة ) لجــان جــاك روســو(لنــا مــن أثينــا القدميــة إىل جينيــف احلديثــة أو املــوطن األصــلي ولــو انتق
وقــد جــاءت عودتــه إىل املاضــي اليونــاين ). املباشــر(ً الدولــة يف أثينــا وجنيــف كليهمــا معــا ليطــرح منوذجــه الــدميقراطي املدينــة 

    كأســــــاس لفكرتــــــه اجملــــــردة عــــــن اإلرادة العامــــــةالدولــــــةينــــــة حماولــــــة الســــــتخالص الــــــروح الطليقــــــة للنظــــــام القــــــائم يف املد
"general will"ال مكـان للدميقراطيـة ) ظـل اإلرادة العامـة( حيـث يف . الـيت متثـل صـورة الـشرعية يف الدميقراطيـة املباشـرة

 فحــسب، بــل ًالنيابيــة وال للدميقراطيــة الليرباليــة، إذ يــصبح كــل قــانون غــري مــصدق عليــه مــن قبــل الــشعب عامــة لــيس بــاطال
ديـد صـريح السـتمرارية العمـل لـإلرادة العامـة ممـا أدى . ليس بقانون على حنو مطلق بجـون األمر الـذي سـوف يـؤدي إىل 

  . إىل التربير لفكرة شرعية احلق من خالل اإلرادة العامةجاك روسو
باحلفـاظ علـى املـساواة الـسياسية مرتبطـة ) روسـو(ومن هنا ينبغـي التأكيـد عـل أن اسـتمرارية الـشرعية الدميقراطيـة عنـد 

كمـا جيـب التأكيـد . اليت متثل األساس ليس مبشاركة املواطنني يف احلكم فحسب، بل إلضفاء الشرعية الالزمـة علـى احلكـم
ــــا تثــــري الــــشكوك والقلــــق يف إمكانيــــة التحقــــق  أن املــــسألة هنــــا بقــــدر مــــا تؤكــــد علــــى قيمــــة املــــساواة يف الدميقراطيــــة، إال إ

  ).ًمبعناه الدقيق، فإنه مل يوجد أبدا دميقراطية حقيقية) الدميقراطية(فإذا تناولنا املصطلح (ذاته، الدميقراطي 
                                                 

 - ا حقـوق مكفولـةوترتبط اإلرادة العامة ًالحـظ اخـتالف الـصورة الدميقراطيـة عمـا كـان سـائدا قـدميا يف الدميقراطيـة األثينيـة –ً لكـل فـرد بـصفته إنـسانا  باحلقوق اليت جيب منحها للناس، إ ً– 
ا امل ختصة بالتطبيق، بينما تتحدد مهمة كما أن اإلرادة العامة هي احملددة للصاحل العام، وبالتايل تضفي شرعيتها على السلطة املنوطة بالتنفيذ أو احلكومة، إذ متثل وظيفتها تنفيذ إرادة الشرعية، إ

إذ يــضع كــل واحــد منــا . ( تتحقــق احلريــة الفرديــة علــى أفــضل وجــه–اإلرادة العامــة–الــسلطة التــشريعية يف إرســاء الــسياسات العامــة وإمكانيــة إبطــال إجــراءات الــسلطة التنفيذيــة ويف هــذا الــسياق 
ًوأخريا فإن كـل ... ًيعد جزءا ال يتجزأ من الكل) اجملتمع(عامة، ويف ظل قدرتنا على التشاور أو التعاون، فإن كل عضو يف هذا التجمع شخصه، وكل ما لدية من قوة قيد التوجيه األمسى لإلرادة ال

 ويزيد على ذلك ما يكتسبه مـن قـوة ًإنسان يهب نفسه للجميع، ال يهب نفسه ألحد، وملا كان عضوا يف هذا التجمع ال حيصل إال على ما هو حقه، لكن ما حيصل عليه يساوى كل ما يفقده،
  .)يف محاية ما قد حصله

 -  ديــد ) التــشاور(أن صــورة ) روســو(ويــدرك يف ظــل اإلرادة العامــة ليــست كافيــة لالتفــاق حــول طبيعــة الــصاحل العــام، وذلــك الختالفــات وفــروق اجتماعيــة واقتــصادية، وقــد يــصل بنــا األمــر إىل 
أن يؤكد على ذلك الشعور القوى بالروح اجلماعية بني أعضاء اجملتمع حلدوث التوافق بينهم ليتمكنوا من سن القوانني اليت ميكن للجميع ) روسو( وقد حاول صريح الستمرارية عمل اإلرادة العامة

علـى حتققـه، أي ) روسـو(وهـذا مـا حيـرص . املاثلـة يف هـذا احلـق اخلـاص) اإلرادة العامـة(مـع االحتفـاظ لكـل فـرد حبقـه اخلـاص يف امللكيـة والـذي حتميـه قـوة ) الـشرعية(ًقبوهلا، ووفقا هلذا القبول تأتى 
 إىل obedience والطاعـة right إىل حـق strengthًلـيس بوسـع األقـوى مهمـا بلغـت قوتـه أن يظـل سـيدا علـى الـدوام مـا مل حيـول القـوة (شرعية احلق من خالل اإلرادة العامـة، ولـذا يقـول 

   .duty 12واجب
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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أسس فكرة أو مبدأ مفاده أن فهم الشرعية الدميقراطية عند تنبثق عن إسـهام األفـراد مجيعـا ) روسو(وخالصة جند أن 
 لألفـراد للحـصول علـى أكـرب قـدر مـن الثـروة ومـا يرتتـب  الفـرصإتاحـةيف وضع معايري حمددة للصاحل العام، لكن يف حدود 

علــى ذلــك مــن نفــوذ سياســي فــذلك لــن جيعــل فكــرة اإلرادة العامــة كأســلوب دميقراطــي مباشــر قابــل للتحقــق بــاملعىن الــذي 
ـم . يـهفنـواب الـشعب ليـسو ممثلوهلـذا . ، والذي رفض كل صور الدميقراطية النيابية أو الدميقراطية الليرباليـة)روسو(قصده  إ

ائيــةوكــالءليــسوا ســوى  ــا حــرة ) اجنلــرتا ، فرنــسا، أملانيــا(فالــشعوب الغربيــة ســواء . ، فــال يــستطيعون حــسم شــيء بــصورة  أ
م، فإنـه يـصبح الـشعب  ًلكنها خمطئة متاما فحريتها هذه ال تكـون إال أثنـاء انتخـاب أعـضاء الربملـان، ومبجـرد أن يـتم انتخـا

 عـن الدميقراطيـة املباشـرة إىل الدميقراطيـة الليرباليـة أو النيابيـة  وهـذا مـا أدت إىل ن جـاك روسـوجـوًعبدا وهـذا مـا يـربر دفـاع 
ًظهور تيارين يثريان جدال مستمرا حىت اآلن بشأن الـشرعية يقـصر الـشرعية علـى مـا تتفـق عليـه إرادة الـصاحل العـام : األول: ً

قبول الفردي كأساس للشرعية الدميقراطية الليربالية مـن خـالل يؤكد على ال: الثانيمن خالل اختفاء شرعية على احلكومة، 
 الفــرد، وصــوته احلــر يف االنتخابــات الربملانيــة الــيت تــشكل الــسبيل إىل اكتــساب الــشرعية أو ــااحلريــات املدنيــة الــيت يتمتــع 

ا بالنسبة للنظام السياسي احلاكم   1.فقدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، ماسـرت حقـوق ختـصص دولـة ومؤسـسات، كليـة احلقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة زيـان عاشـورمقيـاس األنظمـة النيابيـة الديمقراطيـةمحاضـرة فـي ، لـدكتور خنـيش الـسنوسياألسـتاذ ا -1 - 1
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 )شرعية القبول العقالني(اطية الليبرالية الشرعية الديمقر: المحور الثالث
ذلك أنـه إذا مل تـتمكن الدولـة مـن ) أزمة للشرعية( العقالنية على مستوى التكامل االجتماعي بوصفها أزمةقد تبدو 

ـا عندئـذ سـوف تفقـد شـرعيتها يف أعيـنهم  إجياد الـسبل الكفيلـة للتوفيـق بـني املـصاحل املتـضاربة ملواطنيهـا الـذين حتكمهـم فإ
ا فشلت يف مهمتها األساسية ومن مث يصبح مربر وجودها موضع تساؤل   .أل

 rational consent لشرعية السلطة على أساس القبول العقالين الرشـيد مـن قبـل احملكـومني التحليلمن هنا جاء 
of governed حتليلـه ) لـوك(ويبـدأ ) بالدميقراطيـة الليرباليـة(الـذي يعـد األب الروحـي ملـا يـسمى ) جـون لـوك( علـى يـد

مــن منطلــق األصــول العقالنيــة للــسلطة الــسياسية أو مــربرات وجودهــا، فيقــرر انــه مــن املعقــول افــرتاض وجــود حقــوق طبيعيــة 
مكفولـــة جلميـــع األفـــراد بفـــضل صـــفتهم البـــشرية وال ميكـــن ســـلبهم إياهـــا وقـــد وهـــب اهللا قـــدرات متـــساوية للبـــشر كـــالتفكري 

وتكتــسب الــسلطة الــسياسية شــرعيتها عنــدما . رد أن خيــضع إلرادة اآلخــر املتعــسفةوالفهــم واحلريــة، ومــن مث لــيس، علــى الفــ
تستوعب هذا األمر، ولن تصبح كذلك إال إذا جاء خضوع األفراد لنظام سياسي أو سـلطة معنيـة مـن خـالل مـوافقتهم أو 

شريعية تقوم علـى محايـة حريـة رضاهم، هذه املوافقة وهذا الرضاء يعد حمصلة القوانني اليت وضعتها حكومة من قبل سلطة ت
إذ إن حريــة اإلنــسان يف اجملتمــع هــي أال خيــضع أليــة ســلطة تــشريعية غــري تلــك القائمــة علــى القبــول بــني (النــاس وحقــوقهم 

  :عن الطريقة املثلى لتحقيق أمرين) لوك(ويبحث )  اجملتمع املنظم) (أفراد
  .  حرية الفرد ومحاية ممتلكاته من جهة-1
كتـــسبة للنظـــام الـــسياسي أو احلكومـــة الـــيت تعمـــل علـــى حتقيـــق احلريـــة الفرديـــة واحلمايـــة الالزمـــة للملكيـــة  والـــشرعية امل-2

  . اخلاصة
 باإلجمـاع الـذي تنـشأ مـن خاللـه الـسلطة هـو نتـاج اتفـاق الـشعب العقـد االجتمـاعي قد ركز علـى لوككما جند أن 

لتـأمني % 49مقابـل % 51هـل تكفـي نـسبة : اق هـو املهـم يف هـذا الـسيالـسؤالعلى أن خيضع حلكم األغلبية، غري أن 
   .احلصول على الشرعية الدميقراطية

ًأن جيعـــل مـــن حكـــم األغلبيـــة حكمـــا مقيـــدا بــأن تقيـــد بواســـطة االعـــرتاف الـــدائم حبمايـــة حقـــوق ) لـــوك(وكــذلك حيـــاول  ً
 explicitمبا هو صريح فيه  قبول :األول: للعقل االجتماعي) لوك(اجلميع، ومن مث فإننا أمام أمرين تكشف عنها رؤية 

consent .قبول ما يفهم ضمنا:الثاني ً .tacit consent ضمنا وما يهمنا هو ما يفهم.ً   

                                                 
 - )ًقراطية سوف تواجه مسارا شاقا إذا اضطرت األغلبية إىل فرض حكمها بصفة مستمرة على ففي الواقع من غري املرجح أن حتيا الدميقراطية عندما تعارضها أقلية ضخمة ألن املؤسسات الدمي ً

 ).أقلية كبرية
 -  الء أنـه مـن خـالل إظهـار العقـ) لـوك(يف احلديث عن الشرعية إذ إنه يتوجب أن يعلـن الـشعب، ومـن خـالل موافقـة علنيـة قبولـه لنظـام احلكـم، وإال فكيـف نتعـرف علـى موافقتـه بالفعـل؟ يـرى

م ومينحهم التمتع باملنافع اخلاصة، ومن مث يكتسب نظـام احلكـم شـرعيته ـم هـم ) لـوك(غـري أن مـا يقـصده . ملوافقتهم على نظام احلكم الذي حيافظ على ممتلكا بـالعقالء ويـرهن حتليلـه العقـالين 
غـري القـادرين، وغـري املـالكني ومـن مث عـدم إدراكهـم ملـا يفهـم ضـمنا مـن سـياق الـشرعية القائمـة علـى لكـن . أصحاب األمالك، فهم وحـدهم القـادرين علـى إبـداء رأيهـم بـل وتـسلم مقاليـد الـسلطة

ـم يـشكلون وجـود اجتمـاعي ال ميكـن جتاهلـه ر ومنـذ القـرن الثـامن عـش) لـوك(وإذا كانـت الدميقراطيـة الليرباليـة قـد اسـتطاعت منـذ . القبول، مـا هـو مـوقفهم جتـاه شـرعية نظـام أو عـدمها؟ خاصـة أ
حكومـة دميقراطيـة دسـتورية (إذ تتميـز الـشعوب الليرباليـة بـثالث مسـات رئيـسية . قبـول احملكـومني عـرب دميقراطيـة نيابيـة: خاصة يف اجنلرتا أن تؤكد على منط الـشرعية املـستمدة مـن قيمـة ليرباليـة أصـيلة

وتتعلـق الـسمة األوىل بـالنظم . ًوأخـريا طبيعـة أخالقيـة). مـشاعر وجدانيـة مـشرتكة(: جـون سـتيوارت مـل ) يـسميهعادلة إىل حد معقول ختدم املصاحل األساسية للمواطنني ومواطنون يوجـد بيـنهم مـا 
  ).من احلق والعدل) أخالقي(والسمة الثانية ثقافية، بينما تتطلب السمة الثالثة االرتباط القوى الثابت بتصور سياسي . واملؤسسات

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ــا أثبتــت  ) 20ق( ومنــذ النــصف الثــاين مــن مثانينــات القــرن املاضــي  نالــت الدميقراطيــة الليرباليــة شــعبية جارفــة ال أل
ابالدليل القاطع  اليـة يف اجملـال االقتـصادي بالفعـل، لكـن لفـشل البـدائل املقاومـة كاالشـرتاكية  الـسياسية كقرينـة للرأمسجدار

فالدميقراطيـــة الليرباليـــة تبـــدل الرغبـــة غـــري العقالنيـــة يف . (والـــشيوعية يف حتقيـــق االســـتقرار املفـــضي إىل النجـــاح واالســـتمرارية
بـــة عقالنيـــة يف االعـــرتاف علـــى أســـاس مـــن االعـــرتاف بالدولـــة أو بـــالفرد، باعتبـــار أيهمـــا أعظـــم مـــن اآلخـــر وحتـــل حملهـــا رغ

ً فيــه دميقراطيــات ليرباليــة ســيقل فيــه حتمــا احلــافز إىل احلــرب حيــث أن كــل الــدول واة، والعــامل الــذي تكــون كــل الــدولاملــسا
  ).ستتبادل االعرتاف بشرعية الدول األخرى

 عجـزت يـسارية أو ميينيـةن نوعهـا ًأيـا كـان مـ) فرانـسيس فوكويامـا( ويف املقابل فكل النظم التسلطية من وجهة نظـر 
ـا الدميقراطيـة الليرباليـة وعلـى . ِعن تطوير شريعتها فال هي متلك اإلرادة اخلـرية وال لـديها هـذا القـدر مـن املرونـة الـيت تتمتـع 

يــة يستــشعر الــرغم مــن انتــشار الدميقراطيــة بوصــفها املــصدر العــام للــشرعية يف العــامل اليــوم إال أن املقــرتع يف النظــام الدميقراط
 علــى ســبيل املثــال، والــيت تعــد إحــدى املرتكــزات الدميقراطيــة الليرباليــة قــد فــاألحزابغربتــه بالنــسبة للمؤســسات الــسياسية، 

تطـــرح سياســـات حزبيـــة ال تـــرتبط جبمهـــور عـــريض مـــن النـــاخبني غـــري أنـــه جيـــب اإلقـــرار بـــأن التوجـــه الـــشعيب املثـــري لالهتمـــام 
ـــا ويــدعم حمــاوالت تطبيقهـــا، واالنــدهاش حنــو الدميقراطيـــة الليرب إال أنــه جيــب االعـــرتاف بــأن هــذا التيـــار (اليــة يعــزز إمكانيا

ًحقا تتيح الدميقراطية الليربالية لألفراد واجملتمعـات إمكانيـة االنفتـاح . هوانكساراتوبالتايل صدماته ) ههتشو(السياسي حيتمل 
 لـشرعية مؤكـدة، فهـي مل تـضف بعـد إىل حمـصلة املعرفـة البـشرية ًوالتحرر من قيود سياسية كثرية، لكنها ال توفر ظروفا جيـدة

ًجديدا مل يكن قائما يف القرنني املاضيني ً.1  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 )التداولية(ديمقراطية الحوار : المحور الرابع
اطيـــة يف املنظـــور الغـــريب قـــد جنـــد أن اللحظـــة املناســـبة لرؤيـــة دميقراطيـــة جديـــدة، تلـــك اللحظـــة الـــيت تـــستقر فيهـــا الدميقر

الليرباليــة علــى أرض اهليمنــة الفكريــة وعلــى مــدى اســتحواذها علــى مــشاعر النــاس يف كــل بقــاع العــامل، إذ أن هنــاك صــدام 
، من أجـل أال يغيـب أفـق التفكـري والتغيري املقاومةً واللتان تطرحان معهما دائما فكريت واالستحواذ اهليمنةظاهر بني فكريت 

ــة(نفتــاح والتجديــد، ومــن هــذه الزاويــة، تعــاجل دميقراطيــة احلــوار أو اإلنــساين احلــامل علــى الــدوام باال مــا مل تــستطع ) المداول
 أو مبعـىن أكثـر دقـة خلـق منـوذج جديـد يتجـاوز حـدود deliberative Democracyالدميقراطيـة الليرباليـة أن تقدمـه

  .الدولة  األمة إىل ما يالءم التعددية الثقافية يف إطارها العاملي
 تبحث عن مناذج وصـيغ جديـدة للتبـادل االجتمـاعي حيـث إمكانيـة تأسـيس رابطـة قويـة جتمـع التداوليةة فالدميقراطي

ة مــن جــراء ئبــني االســتقالل الــذايت والتــضامن االجتمــاعي مــن أجــل إجيــاد شــرعية مؤكــدة قــادرة علــى حــسم املنازعــات الناشــ
ولــذا فــإن مثــة عنــصرين أساســيني يف دميقراطيــة (ة صــراع األفكــار واملــصاحل، حيــث حماولــة الوصــول إىل األفــضليات الــسياسي

 احلــوار، أمــا اجلــزء الــدميقراطي فهــو صــنع القــرار بأســلوب مجــاعي مــن خــالل اشــرتاك كــل -2 الدميقراطيــة، -1: احلــوار مهــا
  ).لقرارالفاعلني يف احلوار، ويأيت احلوار من أجل إعطاء الفرصة للنقاشات أو احملاوالت العقالنية إلجياد صياغة أو صنع ا

يعتقــد يف أنــه ميكــن الوصــول إىل ) روســو(، لكــن )روســو(ًو يبــدو هــذا الحــديث شــبيها بفكــرة اإلرادة العامــة عنــد 
اإلجابة الصحيحة فيما يتعلق بالقضايا السياسية املثارة يف اجملتمع ومع استحالة وجود معيار لتحديد ما هو صـحيح متلكـه 

وار تتــيح إمكانيــة لــدى الفــاعلني أو املــشاركني يف احلــوار أن يتفقــوا حــول معيــار مؤســسة دميقراطيــة معنيــة، فــإن دميقراطيــة احلــ
حمــدد أو جمموعــة مــن املعــايري تــتحكم يف صــياغتهم وصــنعهم لقــرارات سياســية حمــددة مــع فرصــة لالتفــاق فيمــا ميكــن اختــاذه 

  .بشأن ما هو خمتلف حوله
ــا جمموعــة ال حــد هلــا مــن اإلجــراءات  لرؤيتــه يف دميقراطيــة احلــHabrmas) هابرمــاس(ولــو عــدنا إىل  وار، فــريى أ

لــيس الغــرض منهــا الوصــول إىل مــا هــو صــحيح، وإمنــا هــي حمــصلة حلــوار دميقراطــي قــائم علــى التواصــل بــني مــشاركني أحــرار 
ـدف إىل . (ومتساوين فثمة انفتاح على كل اآلراء، ووجهـات النظـر يف خطـاب حـر طليـق، ومثـة مـشاركة منفتحـة وخالفـة 

 ارتباطهــا بفكــرة إجيــاد الــشرعية الــسياسية واحلفــاظ المداولــة أو لديمقراطيــة الحــوارولعــل األمهيــة األعظــم .  عقــالينإمجــاع
عليهــا، حيــث ال تعــىن االنتخابــات والتمثيــل النيــايب ضــمان اســتمرارية الــشرعية يف ظــل تــدخالت مــن مجاعــات املــصاحل أو 

مث فــإن حــدوث إخفــاق دميقراطــي يعــد أمــرا واردا يف ظــل تلــك ، ومــن )بكــواليس الــسياسة(أصــحاب النفــوذ أو مــا يــسمى 
  . التدخالت يف صنع القرار، وقد يفضى األمر يف النهاية إىل فقدان الشرعية

ـتم الـسياسات الدميقراطيـة ديمقراطيـة الحـوارومن هنـا يـأيت التأكيـد علـى   الـذي يركـز علـى بـاحلوار الـشعيب، حيـث 
ن املــساواة الواضــحة بــني املــواطنني، والتعبــري عــن مــصاحلهم بالطريقــة الــيت تــسهم يف الــصاحل العــام، والــذي يتطلــب صــورة مــ
  .إضفاء الطابع الشعيب على الصاحل العام

، يف الــيت تعتــرب اليــوم الــصورة الدميقراطيــة األكثــر انفتاحــا ومــساواة) الحــوار (التداوليــةًوعمومــا ميكــن إجيــاز دميقراطيــة 
  :مسات رئيسية هي
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  . جتمع مستقل متطور باستمرار، كما يتوقع استمراريته على املدى املستقبلي) احلوار(اطية التداولية  متثل الدميقر-1
 باعتبــار أن هنـاك إدراك ملـن يـشارك يف احلـوار وفـق مـصطلحات حمـددة حتــدد إطـار العمـل احلـوار وفـق معـايري حمـددة -2

  .أن هؤالء األفراد متساوون واملساواة هي أساس الشرعية
م املتباينـة، قنـاعتهم، ومـثلهم ) احلـوار(أن دميقراطيـة التداوليـة  جند -3 هـي عبـارة عـن جتمـع تعـددي، وألعـضائه أفـضليا

م اليومية   .املرتبطة بسلوكهم يف حيا
ــا مــصدر للــشرعية ومــن مث يــصبح مــن األمهيــة وجــود مــصطلحات جتمــع -4 ُ جنــد أن ينظــر إىل الدميقراطيــة التداوليــة بأ

نـه هــذه املؤسـسات هـي أداة الـصلة بــني أولـة املؤسـسات هلــذه التجمعـات جنـد ر لكـن املالحـظ أنــه بوجـود داألفـراد يف احلـوا
 التوصـل مـن إليـهالتداول والوصول إىل القرارات حبيث يتعرف كل فرد على ضرورة احلوار بني العقول وبشأن اعتماد ما يـتم 

 أساسية مؤداها أنه طاملا األفراد يف حـوار ألجـل الوصـول إىل  وهذا بناءا على فكرةبالعقل العام هابرماسقبيل ما يسميه 
صيغ حل االختالفات اليت تقع بينهم فيما يتعلق بالشأن العام فإنه مـن الواجـب أن يقـوم هـؤالء بتفـسري وتوضـيح وجهـات 

  .نظرهم
ا تبدو واضحة بالنسبة هلم م فحسب، بل أل م يضعون أفضل. ليست بوصفها نتاجا ملداوال ية للمؤسسات إذ أ

ويتعرف األعضاء كل واحد . اليت تقيم صلة بني املداولة وما يصلون إليه من قرارات كدليل على عدم فقدان هذه الصلة
منهم على ما ميلكه اآلخر من قدرات يف احلوار، أي تلك القدرات املطلوبة حلوار عام بني العقول، ومن أجل القيام بفعل 

  1.عقل العاما يتوصل إليه الاعتمادا على م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 -  ويقوم مفهوم العقل العامpublic reasonو خمتلـف بيـنهم فيمـا يتعلـق بـأمور عامـة، فانـه جيـب أن يفـسروا إنـه طاملـا أن األفـراد يف مناقـشة، ويف حماولـة حلـل مـا هـ:  على وجهـة نظـر مؤداهـا

إن قيمـة دميقراطيــة . ويوضـحوا أسـاس وجهــات نظـرهم، باعتبـار إن اجلميــع قـد يتوقعـون علــى حنـو مـا أن اآلخــرين قـد يؤيـدون وجهــة النظـر هـذه بوصــفها متـسقة مـع حــريتهم، وتكـافؤ الفـرص بيــنهم
 األصولية، مع الوعي إن مجيع النزاعات أو الصراعات أو االنقسامات ال ميكن التخلص منها عن طريق احلوار املتصل، لكنها يف النهاية متثـل إمكانيـة إجيـاد احلوار ماثلة يف معارضتها لكل النزعات

 .ثقة حيوية ومتجددة بني األفراد يف ظل عالقة اجتماعية تربط بعضهم بعضا
 ، باجللفة، ماسرت حقوق ختصص دولة ومؤسسات، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشورياس األنظمة النيابية الديمقراطيةمقمحاضرة في ، األستاذ الدكتور خنيش السنوسي -  1

2012 -2013. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  الجانب التطبيقي  

، النظـام ) األمريكـيالنمـوذج  (الرئاسـيالنظـام :  مناذج من أنظمـة احلكـم وهـي04 أربعةونعاجل يف اجلانب التطبيقي 
  ).السويسريالنموذج ( ونظام حكومية اجلمعية ) الفرنسيالنموذج (، النظام الشبه الرئاسي )البريطانيالنموذج  (الربملاين

  )النموذج األمريكي(النظام الرئاسي 
  نشأة ومفهوم النظام الرئاسي: أوال
  : نشأة وتطور النظام الرئاسي-1

 يف الفـصل بـني الـسلطات تـأثري كبـري علـى واضـعي دسـتور الواليـات املتحـدة ومونتـسكيو لـوك جـونلقد كان آلراء 
دأ وقــد كــان قــصد واضــعي الدســتور األمريكــي ، فأقــاموا نظــامهم الــسياسي علــى أســاس ذلــك املبــ1787األمريكيــة يف ســنة

اعتماد الفصل املطلق بني السلطات وحتقيق املساواة بينها، غري أن النصوص الدستورية اليت قررها أسفرت عن فصل نـسيب 
مســح بــبعض التــداخل يف االختــصاصات كمــا إن العمــل قــد أدى إىل رجحــان كفــه الــسلطة التنفيذيــة ممثلــة بــرئيس الدولــة، 

ًظــام خيتلـف اختالفــا كبـريا عــن األنظمــة املـسماة خطــأ بالرئاسـية مثــل بعــض نظـم دول أمريكــا الالتينيـة وهــي ليــست وهـذا الن ً
  .بذات املعىن القانوين والسياسي يف الواليات املتحدة األمريكية 

كار إن أساس فكرة إقامة نظام سياسي يعتمد على مبدأ الفصل بني السلطات وهو النظام الرئاسي حيث كانت أف
ن القـضاة أ إذ BiII of Riyhts" وثيقـة الحقـوق" وهو عام الثورة يف إنكلـرتا وإعـالن 1788 إذ وجد أنه يف عاملوك

كــانوا قــابلني للعــزل يف وقــت كــانوا فيــه خاضــعني لــسلطة امللــك يتــصرفون حــسب مــا يوصــي إلــيهم بــه، وكانــت األمــور تــسري 
لرغم من تغري وضع القضاة بعد الثورة إذ أصبحوا غري قابلني للعزل إال على أساس التنكيل خبصوم امللك وتربئة أنصاره، وبا

بقرار مـن الربملـان إال إن هـذا التغـري يف الوضـع مل يـضمن هلـم االسـتقالل الكامـل يف قـضائهم واحليـاد والنزاهـة يف إحكـامهم 
ـــم كـــانوا خاضـــعني ومتـــأثرين باجتاهـــات وميـــول حـــزب األغلبيـــة يف الربملـــان  إىل إدراج القـــضاء بـــني لـــوكفـــع وهـــذا مـــا د. أل

ســلطات الدولــة التنفيذيــة وعــدم اعتبــاره ســلطة مــستقلة، لكنــه يالحــظ أن القــضاء أصــبح مبــضي الــزمن ســلطة مــستقلة هلــا 
ا وحقوقها   .ضمانا

 ومبــرور الــزمن اســتطاع الــرئيس األمريكــي االســتئثار بالعديــد مــن الــسلطات والــصالحيات ممــا أدى إىل رجحــان كفــة 
" الكـونكرس"عتباره مرشح األمة وممثل الشعب بأكمله وكذلك من خالل السلطات املمنوحة له مـن قبـل الربملـان الرئيس با

ــا الــرئيس قــد فوضــت إليــه وفقــا للقــوانني الــيت صــدرت خبــصوص امليزانيــة واحلــساب  ًنفــسه فالــصالحيات املاليــة الــيت يتمتــع 
  .1921اخلتامي يف عام

ج األمريكي يف احلكم والدميقراطية األمريكية أدى ذلك إىل حماولة العديد مـن دول وبتوايل األحداث وانتشار النموذ
العــامل نقــل النمــوذج األمريكــي، لكــن احلقيقــة تــشري إىل الكثــري مــن بلــدان العــامل مل تــنجح يف مــسعاها ذاك ألســباب ختتلــف 

اخل، فالدســتور والنظــام ... فيــة والدينيــةمــن بلــد ألخــر بــسبب اخــتالف املعطيــات الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ًالسياسي هو وليد البيئة االجتماعية وليس حدثا طارئا عليها، وجيب اإلشارة إىل أن الدستور األمريكي وغريه من الدساتري  ً
 Siprit of Laws روح القـوانني هً وخـصوصا كتابـمونيـسكيواليت أخذت بالنظام الرئاسي قد تـأثرت بـشكل كبـري بـآراء 

  1.ذي بني فيه نظريته اخلاصة مببدأ الفصل بني السلطاتال
  :مفهوم النظام الرئاسي-2

 وهـو رئـيس الـصفوة احلاكمـة يعاونـه يضع اهليئة التنفيذية بيـد رئـيس الدولـةالنظام الرئاسي هو نوع من أنظمة احلكم 
ل بالنــــسبة للواليــــات املتحــــدة جمموعـــة وزراء يعــــدون مبثابــــة مستــــشارين وأحيانــــا يطلـــق علــــيهم اســــم ســــكرتري كمــــا هـــو احلــــا

 بالوقــت نفــسه، ويكــون غــري مــسؤول سياســيا أمــام الــسلطة التــشريعية، رئــيس الدولــة هــو رئــيس احلكومــةاألمريكيــة، ويكــون 
  .وخيتار رئيس الدولة من قبل الشعب بشكل مباشر أو غري مباشر

  ".رئيس الدولة يف ميزان السلطاتالنظام الذي ترجح فيه كفة "ويعطي البعض تعريف النظام الرئاسي فريى أنه 
 رئـيس الدولـة بـصورة مباشـرة مـن انتخابالنظام السياسي الذي يتم فيه : وهناك من عرف النظام الرئاسي على أنه 

قبــل أفــراد الــشعب مباشــرة ويف هــذا النظــام يقــوم الــرئيس بتعيــني مــساعدين ووزراء لــه القيــام باملهــام التنفيذيــة ويكــون الــوزراء 
 مسؤولني أمامه حيث خيـضع الـوزراء خـضوعا تامـا للـرئيس وهـم مـسؤولون فقـط أمامـه فقـط، وهـم ال يـشكلون واملساعدون

ذا النظام يطبق نظـام الفـصل بـني الـسلطات الـثالث وال يكـون هنـاك رئـيس للـوزراء حيـث أن الـرئيس نفـسه  جملس وزراء و
مـام الربملـان مبرتبـة متـساوية معـه أمـام اجلمـاهري، وهـو ممثـل رئيس الوزراء، أي أنه جيمع بني الدولة واحلكومة ويكون الـرئيس أ

لرئاســة الدولــة ولرئاســة الــسلطة التنفيذيــة معــا، وال يــصلح تطبيــق هــذا النظــام إال يف النظــام اجلمهــوري وال يــصلح يف النظــام 
  .امللكي

 الــسلطة التنفيذيــة يف وهــو ذلــك النظــام الــذي تعــرب عنــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة حيــث يقــوم علــى أســاس حموريــة
العمليــة الــسياسية، والســيما يف اجملــال اخلــارجي حيــث يتمتــع رئــيس الدولــة بــسلطات واســعة مــع نــوع مــن التــوازن يف اجملــال 

  2.الداخلي بني سلطة الرئيس وسلطة الربملان
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    13-11، ص2007 منعم مخيس خملف، الشكل املستقبلي للنظام العراقي، منشورات معهد األحباث والتنمية احلضارية، العراق ، -         

  : نقال عن9-8ينة، مرجع سابق، ص  نعيمة مس- 2
  .2010 أفريل 24، جريدة الصباح، العراق، عدد النظام الرئاسي بين القبول والرفض عماد عبد الواحد صباح، -  
 62، ص1999، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، النظم السياسية العربية قضايا االستمرار والتغيير علي الدين هالل، ونفني مسعد، -  
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  أسس النظام الرئاسي:ثانيا
ـا عـن غـريه مـن األنظمـة الـسياسية األخـرى إن النظام الرئاسي يقوم على جمموعة من األسس واملتطلبات ال يت يتميـز 

  :وميكن اإلشارة إىل هذه األسس واملتطلبات باآليت
  ).وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة( فردية السلطة التنفيذية -1

خص واحـد يقـوم برئاسـتها وممارسـتها يقوم النظام الرئاسي على أساس أن مسؤولية السلطة التنفيذية تتجمع يف يد شـ
بـصورة فعليـة ال ينزعـه فيهـا أحـد، ويكـون غـري مـسؤول أمـام الـسلطة التـشريعية علـى اعتبـار أن هـذا الـشخص قـد وصـل إىل 

ويعـــرف الـــبعض النظـــام الرئاســـي . الـــسلطة عـــن طريـــق إنابتـــه مـــن قبـــل الـــشعب ســـواء باالنتخـــاب املباشـــر أو غـــري املباشـــر
 يف ذات يــسود ويحكــمظــام الــذي يتقــرر فيــه للــرئيس رجحــان يف كفــة ميــزان الــسلطة، وهلــذا يقــال أنــه الــدميقراطي بــأن الن

  .الوقت
  : التاليةالنتائجومنه ترتتب على ركيزة فردية السلطة التنفيذية 

ــ-/1 ًيكــون الــرئيس املنتخــب وفــق هــذا النظــام رئيــسا للدولــة ورئيــسا للحكومــة يف ذات الوقــت، وي ًبح نــدا للــسلطة صً
  ويقف معها على قدم املساواة؛) الربملان(تشريعية ال

ال وجــود ملــا مســي وزيــر أو حــىت جملــس للــوزراء بــاملعىن القــانوين وفــق هــذا النظــام، ويعــد مجيــع األشــخاص الــذين -/2
 الـرئيس للقطـاع سـكرتيرخيتارهم الرئيس إلدارة قطاعات معينة، هم جمرد مـساعدين للـرئيس ويطلـق علـى كـل مـنهم تـسمية 

  . يتم تعيينه بهالذي
  .وعزهلم دون أي عرض أو موافقة من قبل السلطة التشريعية) الوزراء(انفراد الرئيس بتعيني سكرترييه -/3
خـــضوع ســــكرتريي الــــرئيس بالكامــــل لـــسياسة الــــرئيس، حيــــث يــــستقل وحـــده برســــم الــــسياسات العامــــة للدولــــة -/4

حيــث يــسيطر الــرئيس . ياســات مــستقلة عــن سياســة الــرئيسواحلكومــة وتقريرهــا، وال ميلــك أي وزيــر القــدرة علــى انتهــاج س
ًمتامــا علــى وزراءه وخيــضعون لــه وهلــم ســلطات استــشارية فقــط معــه، وممــا يــروى عــن ســيطرة الــرئيس علــى وزراءه إن الــرئيس 

ــم أمجعــوا علــى رأي خمــالف لرأيــه فلــ" لنكــولن"األمريكــي األســبق  م قــد الحــظ عنــد استــشارته لــوزراءه يف إحــدى املــسائل أ
ًواختــذ قــرارا خمالفــا "  صـاحبة األغلبيــةنعــم، إذن هــي نعــم، واحــد قــال الســبعه قــالوا "يعتـد بــرأيهم وقــال بابتـسامه ســاخرة  ً

، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الـــوزراء ال يـــسألون أمـــام أي جهـــة أخـــرى عـــدا مؤســـسة الرئاســـة ممثلـــة - وزراءه-لـــرأي مستـــشاريه
ا قد تتحـول إىل مـسؤولية سياسـية إذا كانـت األمـور قـد سـارت ْبالرئيس، وإن كان هناك املسألة اجلنائية اليت  يرى البعض إ

ركـان البيـت األبـيض يف عهـد أ اليت عـصفت ب"مونيكا لوينسكي"لكنه أمر صعب ولعل قضية . ذا الشكل وذلك االجتاه
  1. خري دليل على ذلككلينتونرئاسة 

                                                 
-  وكمــا يؤكــد ذلــك مــوريس -، ولكــن املنــدوبني الــذين ينتخبــون الــرئيس إمنــا يتلقــون يف الواقــع"مــرحلتني"ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ينتخــب رئــيس اجلمهوريــة بــاالقرتاع العــام وعلــى درجتــني 

 ماثلــه يف األذهــان إذ إن 2000قعــة االنتخابــات الرئاســية األخــرية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة لعــامولكــن مــا زالــت وا). 95مــوريس دوفرجيــه، بــال تــاريخ،. (ًدوفرجيــه تــوكيال علــى ســبيل اإللــزام
وعلـى هـذا " ثانيـةانتخابـات الدرجـة ال"بينما فاز املرشح اجلمهوري جورج دبليو بوش يف االنتخابـات النهائيـة " انتخابات الدرجة األوىل"املرشح الدميقراطي ال غور قد فاز يف االستقصاءات العامة 

ا يف الوقت نفسه مسألة نسبية يف كل األحوال  .األساس فإن مسألة التوكيل على سبيل اإللزام، قد تكون واقعة قانونية بيد إ
  )96موريس دوفرجيه، بال تاريخ، (: نقال عن  -http://www.f-law.net/law/threads/2322 منتدى كلية احلقوق جامعة املنصورة مصر - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ه عـزل أي وزيـر يف أي وزيـر يف أي وقـت ودون تـدخل مـن ُيسأل مجيع الوزراء بصفة فردية أمام الرئيس، وجيـوز لـ-/5
  .أي سلطة كانت

  .  الفصل التام  ما بين السلطات-2
، إذ أن الـــرئيس والربملـــان فـــصل مطلـــقإن توزيـــع الـــصالحيات واالختـــصاصات يف النظـــام الرئاســـي تقـــوم علـــى أســـاس 

اءه وال حجب الثقة عـن احلكومـة الرئاسـية، كمـا مستقالن عن بعضهما البعض، فالربملان ال يستطيع مسائلة الرئيس أو وزر
  1.أن الرئيس ال يستطيع حل الربملان، وعلى الطرفني التعايش مع بعضهما مما يوفر الثبات واالستقرار للحكومة الرئاسية

اختيــار القـــضاة  لـــذلك جنــد الدســتور األمريكـــي جيعــل الفـــصل بــني الــسلطاتإذن النظــام الرئاســي يقـــوم علــى مبــدأ 
ً ويــنص علــى عــدم إمكانيــة تعــديل نظــام احملكمــة االحتاديــة العليــا إال وفقــا لألوضــاع اخلاصــة بتعــديل الدســتور ،خــابباالنت

ًعدم مسؤولية الرئيس والـوزراء سياسـيا  يف مقابل عدم إمكانية اجلمع بني العضوية الربملانية واملنصب الوزارينفسه، وكذلك 
 سواء بالنسبة جمللس الشيوخ أو جمللـس النـواب، ولـيس للـوزراء أن حيـضروا ل الربملانوال حيق للرئيس باملقابل ح، أمام الربملان

ذه الصفة   2.جلسات جملس الربملان 
ًولكن يف حقيقية األمر لـيس فـصال مطلقـا وإمنـا توجـد لـه بعـض   علـى حـق االعـرتاض فلـرئيس اجلمهوريـة االسـتثناءاتً

 فقـــط إذ إن الربملـــان يـــستطيع إقـــرار القـــانون الـــذي تـــوفيقي اعتـــراضكنـــه مـــشروعات القـــوانني الـــيت وافـــق عليهـــا الربملـــان، ول
ًاعرتض عليـه الـرئيس وجعلـه نافـذا مباشـرة دون اشـرتاط موافقـة الـرئيس يف حالـة موافقـة   أعـضاء الربملـان علـى املـشروع، ثلثـيً

التنفيذيــة فيــستلزم موافقــة جملــس ويف املقابــل يقــر الدســتور األمريكــي بعــض االمتيــازات جمللــس الــشيوخ ميارســها جتــاه الــسلطة 
الــشيوخ لتعيــني بعــض كبــار مــوظفي الدولــة مثــل الــسفراء وقــضاة احملكمــة االحتاديــة العليــا وكــذلك ضــرورة موافقتــه يف مــسألة 

إذ إن موافقة جملس الشيوخ ضرورية والزمة إلبرام أي معاهدة أو اتفاقيـة دوليـة ولعـل حادثـة . املعاهدات واالتفاقات الدولية
ايـة احلـرب العامليـة األوىل ويف ودرو ويلسن األمم اليت هندسها الرئيس األمريكي األسبق عصبة   عـامفرسـاي مـؤتمر بعـد 

  3. إال إن عدم موافقة جملس الشيوخ عليها حال دون دخول الواليات املتحدة األمريكية للعصبة1920
    

                                                 
 أثــر ازدواجيــة الــسلطة علــى التنميــة الــسياسية فــي الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية بعــد االنتخابــات الثانيــة، رســالة غــسان عيــسى يوســف،:  نقــال عــن10نعيمــة مسينــة، مرجــع ســابق، ص  - 1

  48، ص2006، غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الكربى، نابلس، ماجستير
 -ضــرورة توزيــع وظــائف الدولــة وأعماهلــا أفالطــون وهلــذا املبــدأ تــاريخ قــدمي يعــود إىل فالســفة اإلغريــق إذ رأى الفــصل بــين الــسلطات يقــوم عليــه النظــام الرئاســي هــو مبــدأ     إن األســاس الــذي 

 أفالطـوناخل لـذلك نـرى أن ... ا ويؤدي ذلـك إىل حـدوث ثـورات وانقالبـاتاملختلفة على هيئات متعددة مع إقامة التوازن والتعادل بينهما حىت ال تستبد هيئة باحلكم يف الدولة فتضطرب أحواهل
قد رأى ضرورة فصل وظائف الدولة وفصل اهليئات اليت متارسها عن بعـضها علـى أن تتعـاون كلهـا للوصـول إىل اهلـدف النهـائي أو الرئيـسي للدولـة وهـو حتقيـق النفـع العـام للـشعب ويف سـبيل عـدم 

  ).95موريس دوفرجيه، بال تاريخ،. (تصاصها وأهدافها تقرر هلا بعض الوسائل الرقابية فيما بينهااحنراف هيئات احلكم عن اخ
  أن الدولــة الــيت ال تقــوم علـى مبــدأ فــصل الــسلطات تفقــد أساســها الدســتوري وفــسروا مبــدأ الفـصل بــني الــسلطات مبعــىن الفــصل التــام واملطلــق واجلامــد مــا بــنيرجــال الثــورة الفرنــسية لقـد تــصور -

السلطات، إذ تنفي كل عالقة أو تداخل بـني اهليئـات الـيت تتـوىل هـذه الـسلطات، وفـوق هـذا وذاك مل جيعـل رجـال الثـورة الفرنـسية مـن مبـدأ الفـصل بـني الـسلطات جمـرد وسـيلة لتحديـد الـسلطة أو 
ًءا منفصال ومستقال عن أجزاء السيادة األخرى وتأسيسا لذلك تأسس أول دستور للثـورة الفرنـسية ًضمانة حلريات األفراد بل وجدوا فيه مبدأ قانونيا يسند إىل عد كل وظيفة من وظائف الدولة جز ً ً ً

ً الـذي جعــل كـل ســلطة مـستقلة متامــا عـن الــسلطات األخـرى متــأثرا بالدسـتور األمريكــي، وهـذا مــا أدى يف فرنـسا إىل االســتبداد وقمـع احلريــات وإقامـة أبــشع صـور اإلرهــاب1791 أيلـول-3يف  ً .
  ).322، 1975ثروت بدوي،(
، ولتفاصـــيل أكثـــر انظـــر حـــسن 234، 1975ثـــروت بـــدوي، (: نقـــال عـــن  -http://www.f-law.net/law/threads/2322منتـــدى كليـــة احلقـــوق جامعـــة املنـــصورة مـــصر  - 2

  ). 39، 37ً وخصوصا 1971احلسن،
  34، صمنعم مخيس خملف ، مرجع سابق:  نقال عن11 نعيمة مسينة، مرجع سابق، ص - 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  يكي ومميزاتهاالهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي األمر: ثالثا
   الهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي األمريكي-1
 تنقسم اهليئات التشريعية يف النظـام الرئاسـي األمريكـي إىل هيئتـني مهـا جملـس الـشيوخ وجملـس : الهيئات التشريعية-1-1

  .النواب ويطلق عليه جمتمعني بالكونغرس
 ســنوات، يتجـــدد ثلــث أعـــضائه كــل ســـنتني، 06ســـتة نتخبـــون ملــدة  يــضم شـــيخني عــن كـــل واليــة، ي:مجلــس الـــشيوخ-

  .ورئيس هذا اجمللس هو نائب رئيس الواليات املتحدة األمريكية
 بـاالقرتاع األكثـري علـى أسـاس دورة واحـدة، ومـن صـالحياته النظـر 02سـنتين هو جملس ينتخب ملـدة :مجلس النواب-

جيتمعــان مــرة ) الكــونغرس(وجملــس النــواب مــع جملــس الــشيوخ يف صــحة انتخابــات األعــضاء وحــق إقــصاء أحــد أعــضائه، 
واحــدة يف الــسنة يف دورة عاديــة إال يف احلــاالت االســتثنائية، يتــوىل الكــونغرس الــسلطة التــشريعية ويتمتــع إىل جانبهــا بــبعض 

  1ً.الصالحيات يف احلقل اخلارجي ويف اجلانب اإلداري، وفيما خيص تعديل الدستور أيضا
  . يوضح مدة وطريقة تعيني جملس الشيوخ وجملس النواب والصالحيات القضائية املوكلة هلماواجلدول املوايل

  
  مجلس النواب  مجلس الشيوخ  

  سنتني   سنوات يتجدد ثلثه كل سنتني06  مدة التعيين

االنتخاب باالقرتاع األكثري على   االنتخاب  طريقة التعيين
  أساس دورة واحدة

  ال توجد  اكمة رئيس الدولة ونائبه فقطحمكمة حمل  الصالحيات القضائية
  
  )فردية السلطة التنفيذية يف النظام الرئاسي (: الهيئات التنفيذية-1-2

جنـــد أن رئـــيس الدولـــة يف النظـــام الرئاســـي ميلـــك مهـــام الـــسلطة الفعليـــة يف شـــؤون احلكـــم دون الـــوزراء، ميـــارس وحـــده 
قدة وطويلة ومـدة واليتـه هـي أربعـة سـنوات، ويقـوم الـرئيس باختيـار السلطة التنفيذية، وعملية انتخاب الرئيس األمريكي مع

، وهـم يعملـون علـى تنفيـذ "األمنـاء"وزرائه، وهم جمرد معاونني له، لـذا يطلـق علـيهم يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة تـسمية 
علــى العكــس مــن النظــام سياســة الــرئيس كمــا رمسهــا وحــددها، ومــن هنــا فالنظــام الرئاســي يتــسم بفرديــة الــسلطة التنفيذيــة 

  2.الربملاين الذي يتبىن الثنائية
  
  

                                                 
، االجتهـاد القـضائي، العـدد مبدأ الفصل بين السلطات بـين النظـامين البرلمـاني والرئاسـي، مخبـر أثـر االجتهـاد القـضائي علـى حركـة التـشريعأ عبد احلليم بن مشري، / أ حسينة شرون - 1

  193 -192:  صاجلزائر،،رةر بسك حممد خيضةمجاعالرابع، 
   195: مشري، املرجع السابق، صأ عبد احلليم بن /  أ حسينة شرون - 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  : مميزات الهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي األمريكي-2
  : مميزات الرئيس في النظام الرئاسي األمريكي-2-1

  : مايليالرئيس يف النظام الرئاسي األمريكيمن مميزات 
ذا هـو مـصدر قـوة الـرئيس يف النظـام الرئاسـي، حيـث يتعـادل مـع الربملـان  رئيس الدولـة منتخـب مـن طـرف الـشعب، وهـ/1

املنتخــب، ورجحــان كفــة الــرئيس يعــود لكونــه منتخــب مــن طــرف جممــوع الــشعب، بينمــا يف الربملــان جنــد أن كــل عــضو ميثــل 
  أغلبية دائرته فقط؛

. مــساءلتهم دون أن يتــسىن ذلــك للربملــان رئــيس الدولــة هــو نفــسه رئــيس احلكومــة، وهــو يقــوم بتعيــني الــوزراء وإقــالتهم و/ 2
  كما حتصر مجيع السلطات يف شخص رئيس الدولة؛

 ســلطات رئــيس الدولــة حقيقيــة وفعليــة ومنــصبه منــصب حمــوري فهــو حيــدد سياســة الدولــة الداخليــة واخلارجيــة وتــشمل /3
  1.سياسة مجيع امليادين املدنية والعسكرية

األمريكيـة  املتحـدة الواليـات الرئاسـي النظـام علـى ومثـال الدستور ددهاحي كبرية وخارجية داخلية صالحيات وللرئيس
 يف الرئاسي للنظام الدستورية الصيغة تأيت و التشريعية السلطة مقابل التنفيذية السلطة قوة أساس على الرئاسي النظام يقوم

 مـن خمتلفـة ولكنهـا ، رئاسـية نظـم اكلهـ وغريهـا وروسـيا، وفرنـسا، األمريكيـة، املتحـدة الواليـات مـن فكـل أشـكال خمتلفـة،
  : على مايلي يقوم النظام هذا فإن العموم على و ، البعض بعضها مع الدولة سلطات لعالقة القواعد املنظمة حيث

 فإن وبالتايل مقاعدهم، من مقعد أي يشغر عندما العليا احملكمة أعضاء تعيني مسؤولياته من املتحدة الواليات فرئيس-1
  يعزهلم، أن يستطيع ال أنه حني يف عليهم له سلطة

  حرب؛ إعالن املثال سبيل على بإمكانه يكون قد والرئيس -2
  واملعاونني، املسؤولني كبار يعني الرئيس فإن آخر جانب ومن -3
 .عليها النهائي توقيعه ومهر الرئيس أصدرها إذا إال قوانني تصبح أن ميكن ال الكونغرس قرارات -4
  :نظام الرئاسي األمريكي المسائلة في ال-2-2
  ً رئيس الدولة ال يسأل أمام الشعب غري أنه يسأل جنائيا فمجلس الشيوخ خمتص مبحاكمة رئيس الدولة ونائبه؛-
  . الوزراء جمرد معاونني، ال حيق للربملان استدعاءهم من أجل مساءلتهم وهم ال يشكلون هيئة متضامنة-
  :ألمريكي مميزات الوزراء في النظام الرئاسي ا-2-3
   الوزراء ليسوا برملانيني خيتارهم الرئيس دون طلب الثقة من الربملان؛-
   الوزراء ال يدخلون الربملان بصفتهم وزراء، إنا يدخلون كما أي مواطن عادي؛-
   ال وجود ملنصب رئيس الوزراء أو الوزير األول؛-
  . الوزراء جمرد أمناء سر أو مستشارين-
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  : السلطتين في النظام الرئاسي األمريكي مبدأ المساواة بين-2-4
تني، بـني الـسلطتني مبـين علـى الفـصل اجلامـد بـني الـسلط) التـوازن(النظام الرئاسـي األمريكـي يقـوم علـى مبـدأ املـساواة 

  .أمر التشريع بينما تستأثر السلطة التنفيذية بأمر التنفيذبحيث ختتص السلطة التشريعية 
لنظـــام الرئاســـي األمريكـــي تكـــون بيـــد الـــرئيس، بينمـــا تكـــون بيـــد احلكومـــة ال امللـــك يف ومنـــه أن الـــسلطة التنفيذيـــة يف ا

  1.النظام الربملاين
  : األحزاب الكبيرة في النظام الرئاسي األمريكي-2-5
  ؛الدميقراطي واحلزب اجلمهوري احلزبني الكبريين مها احلزب -
   وتوجد أحزاب صغرية أمها احلزب الشيوعي؛-
ا دون مساعدة من رئاسـة  تتمتع اللجان ا- حلزبية احمللية بسلطات واسعة، حيث تتوىل متويل املعركة االنتخابية كل يف دائر

عـدم قـدرة رئاسـة احلـزب / 2. اسـتقالل اللجـان احلزبيـة عـن بعـضها/ 1: احلزب وبعيدا عـن رقابتـه، األمـر الـذي يرتتـب عنـه
م اللجان احمللية   .االعرتاض على املرشحني الذين تتقدم 

نــه عنــدما يكــون رئــيس الدولــة مــن حــزب فــإن األغلبيــة الربملانيــة تكــون عــادة مــن أالواليــات املتحــدة األمريكيــة جنــد  يف -
  2.احلزب األخر

  مظاهر االستقالل والتعاون بين الهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي األمريكي: رابعا
  :3يكيمظاهر االستقالل في النظام الرئاسي األمر-1
  : استقالل السلطة التنفيذية عن التشريعية-أ

  الوزير ال يكون عضوا برملانيا، وإذا كان كذلك عليه التنازل عن عضويته يف الربملان؛ -
   يف الوزراء؛ن ال تطلب ثقة الربملا-
  لربملان مساءلة الوزراء وال مراقبتهم وال مساءلة الرئيس وال مراقبته؛حيق ل ال -
  ضرون جلسات الربملان بصفتهم وزراء؛ الوزراء ال حي-
   ليس للوزراء حق املشاركة يف مداوالت الربملان وال املناقشة وال التصويت؛-
    . الوزراء ال يسألون إال أمام رئيس الدولة-
  : استقالل السلطة التشريعية عن التنفيذية-ب
  احلاالت االستثنائية؛ ليس للرئيس احلق يف دعوة الربملان لالنعقاد أو فض دوراته إال يف -
   رئيس الدولة ال يساهم يف أمور التشريع؛-
  . الرئيس ال ميلك حق حل الربملان-
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  :1 مظاهر التعاون في النظام الرئاسي األمريكي-2
  : تأثير السلطة التنفيذية في التشريعية-أ

صـدوره، وال يـؤدي هـذا االعـرتاض إىل  أيام الـيت تلـي 10 حق الرئيس يف االعرتاض على قانون أقره الربملان خالل عشرة -
  منع صدوره بل إىل وقف تنفيذه ورده إىل الربملان وال يصدر إال مبوافقة الثلثني وهذا الشرط صعب التحقيق عمليا؛

   إثارة الرأي العام على الكونغرس؛-
   اقرتاح مشاريع قوانني ملحقة باخلطاب السنوي للرئيس؛-
  لنواب املنتمون حلزب الرئيس؛ اقرتاح مشاريع قوانني عن طريق ا-
    . شراء بعض النواب يف الكواليس وذلك عن طريق تعيني أصدقائهم يف مناصب عليا-
  : تأثير الكونغرس على السلطة التنفيذية -ب
   اشرتاك جملس الشيوخ مع اهليئة التنفيذية يف بعض الصالحيات، مثل إبرام املعاهدات والقيام ببعض التعيينات؛-
  يوخ خمتص مبحاكمة الرئيس ونائبه؛ جملس الش-
  . وجود جلان برملانية تقوم من الناحية العملية برقابة برملانية على أعمال السلطة التنفيذية-

  مزايا وعيوب النظام الرئاسي األمريكي: ًخامسا
  :المزايا-1
ب مباشـرة، فـال توجـد عالقـة رئيس اجلمهورية هو رئيسا للدولة وللحكومة يف نفس الوقـت ويـتم انتخابـه مـن قبـل الـشع/ 1

مباشرة رمسية بينه وبني الربملان وبالتايل ال يعتمد على إرضاء الربملان يف اختاذ قراراته، وكذلك فـإن العالقـة الغـري رمسيـة أو مـا 
  يسمى بالفصل بني السلطات حيمي الشعب محاية كافية من تعسف أي من السلطتني؛

 ثابـت وحيـدده القـانون االنتخابـاتًقرارا ألسباب عديـدة لعـل مـن أمههـا أن موعـد النظام الرئاسي هو أكثر األنظمة است/ 2
مفـــرئيس اجلمهوريـــة وأعـــضاء الربملـــان يـــتم   لفـــرتات زمنيـــة ثابتـــة، ويف بعـــض املناصـــب القـــانون مـــدة حمـــددة للبقـــاء يف انتخـــا

  املنصب؛
  تأمني استقرار احلكومة بغض النظر عن االجتاهات احلزبية املعارضة؛/ 3
إن الرئيس يف النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبرية وهيبة مهمة ألنه مرشح األمة ومنتخب من األمة بشكل مباشر وهـذا / 4

  ما يعفي الرئيس من الوالءات الضيقة؛
إنـــه نظـــام نـــاجح يف البلـــدان ذات التجربـــة الدميقراطيـــة املتكاملـــة والـــيت يكـــون فيهـــا مـــستوى النـــضوج والـــوعي الـــسياسيني /5

ــا ً، ألن الدميقراطيــة ال تكتفــي برســم حــدودها ملــا حيــق أو ال حيــق أن تفعلــه، ولكنهــا أيــضا حتكــم علــى بعــض األفكــار ًعالي
ًواملعتقـــدات الـــيت جتـــد هلـــا مكانـــا يف أذهـــان بعـــض األفـــراد مـــن الـــشعب، بـــل جيـــري يف بعـــض األحيـــان الـــسماح للعنـــصرين 

   وحرية الفكر وهذا غري موجود يف كثري من دول العامل األخرى؛ بالتظاهر والتعبري ضد هذه اجلهة أو تلك باسم الدميقراطية
  .يف هذا النظام ميكن حتقيق التوازن واملراقبة بني السلطات الثالث بسهولة/ 6
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  : العيوب-2
إن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بني السلطات غري ممكن ألنـه يعـين كالفـصل بـني أجـزاء اجلـسم البـشري، / 1
ًصال بني السلطات الثالث اتصاال عضويان االتأل ً.  
  . إنه يلغي مبدأ املسؤولية السياسية مما يعين إمكانية التهرب من املسؤولية وصعوبة معرفة املسؤول احلقيقي عن اخلطأ/ 2
 إىل القـول بـأن الفـصل بـني الـسلطات يـؤدي إىل 1 أن فيه جتزئة للسيادة، وذهب آخرون مثل بعض الفقهـاءروسويرى / 3
  .دم وحدة الدولةه
ًإنه يؤدي إىل االستبداد يف دول عامل اجلنوب أي استبداد السلطة التنفيذية وهيمنـة الـرئيس سياسـيا ودسـتوريا يف احليـاة / 4 ً

  2.الوطنية وإعادة انتخابه ألكثر من مرة
قيض من النـصوص وكذلك يذكر بعض املفكرين العرب أن األنظمة العربية وبشكل عام هي نظم حمافظة وهي على الن/ 5

الدستورية والقانونية ال تسمح بتغيري قمة النظام السياسي واهلياكل األساسية بنحو سلمي وكاستجابة ملطالب الرأي العـام، 
بــل إن األدهــى مــن ذلــك إنــه لــيس هنــاك تغــري ألي نظــام سياســي عــريب قــد مت بــصورة ســلمية ومــن خــالل عمليــة دميقراطيــة 

، ولــذلك فالنظـــام الرئاســي يزيــد مــن الغطـــاء  عــن طريــق العنــف املـــسلح أو الوفــاة الطبيعيــةســلمية، وإمنــا يكــون التغــري إمـــا
 .الدستوري والقانوين لالستبداد بالسلطة الديكتاتورية

  
  
  

                                                

  
  
  
  
  
  
  
  

 
-http://www.fمنتدى كلية احلقوق جامعة املنصورة مصر .  إىل القول، إن الفصل بني السلطات يؤدي إىل هدم وحدة الدولةالعميد ديكي والفرنسي كجيلنك والباند األملان -  1

law.net/law/threads/2322- 75، 1990راجع أحسان املفرجي وآخرون، ( نقال عن.(  
ا تشجع على ظهور ثقافة تتمحور حول Khoaan.Linzeخوان لينز حيث يرى اخلبري السياسي  -  2   إن األنظمة الرئاسية تكون خطرية بشكل خاص عندما تطبق يف الدول النامية، أل

يارات الكارثية، حيث أن خماطر هذا النظام تتبدى شخصية معينة وتزرع االضطرابات والقالقل، وكذلك  رأى أن النظام الرئاسي أكثر ميال لتفشي الفساد يف أوصاهلا ودائما ما تكون عرضة لال
 .يف دول أمريكا الالتينيو

 - 2011 سـنة زين العبدين بـن علـيلشعبية مثلما حدث للرئيس التونسي  بسوريا أو عن طريق الثورات الحافظ األسد أو الوفاة الطبيعية مثلما حدث بموريطانيا مثل ما حدث عدة مرات ،
  2011 فيفري 11 يف وحسني مبارك



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  )النموذج البريطاني(النظام البرلماني 

  )النشأة والتعريف(مفهوم النظام البرلماني : أوال
  : نشأة النظام البرلماني-1

املعروف إن نشأة النظام الربملاين ومهده األول كانت بريطانيا، وقد حتددت أسـسه وخصائـصه ومميزاتـه فيهـا، وقـد من 
مــر النظــام الربملــاين بتطــورات كثــرية وفــرتة طويلــة قبــل أن يــستقر علــى الــشكل الــذي هــو عليــه اليــوم، وكــذلك احلــال بالنــسبة 

ًا واضحا يف تطبيقات هذا النموذجللدول اليت اقتبست النظام الربملاين فنرى تفاوت ً.  
 فمــن ،ولقــد مــر النظــام الربملــاين بتطــورات عديــدة كانــت موازيــة ومتناغمــة مــع تطــور التــاريخ الــسياسي لربيطانيــا نفــسها

  الذي أخذ صورته الكاملـةالنظام الربملاين منذ القرن الثالث عشر إىل امللكية املقيدة يف العصور الوسطى إىل امللكية املطلقة
يف القرن التاسع عشر، فبعد أن كان امللوك يف العصور الوسطى يتمتعون بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات تـنكمش 

ًقليال حىت تضاءلت متاما وأصبحت جمـرد سـلطات   وكـان التطـور األخـري نتيجـة تقريـر املـسؤولية الوزاريـة أمـام ، أو رمزيـةامسيـةً
 إىل 1714الــيت وليــت عــرش بريطــانيني مــن ســنة " هــانوج"ظــل حكومــة أســرة الربملــان، وانتقــال ســلطات امللــك إلــيهم ويف 

م واضطروا ألسباب خمتلفة أن يرتكوها بيد الوزراء1873سنة    . واليت عجز ملوكها عن مباشره سلطا
مل إن تطــور وجنــاح التجربــة الربيطانيــة يف النظــام الربملــاين كــشكل مــن أشــكال األنظمــة الــسياسية املوجــودة يف دول العــا

ذا الشكل ألنظمتهم السياسية ولكن اختالف البيئة الداخلية واخلارجيـة هلـذه الدولـة أو تلـك قـد كـان هلـا دور ألإىل ا خذ 
بارز وواضح يف جناح أو عدم جناح هذه التجربة ولعل فشل التجربة الربملانية العراقيـة يف عـشرينات القـرن املنـصرم خـري دليـل 

  1.على ذلك
  :برلماني تعريف النظام ال-2

هو ذلك النظام الذي يقوم على أساس التوازن بني السلطتني التنفيذيـة والتـشريعية، حبيـث يتمتـع الربملـان حبـق سـحب 
  .الثقة من احلكومة مقابل متتع احلكومة بصالحية حق حل الربملان

الدولـة املتمثلــة يف شــخص ففـي النظــام الربملــاين تنفـصل الرئاســة التنفيذيــة املتمثلـة يف شــخص رئــيس الـوزراء عــن رئاســة 
امللــك أو الـــرئيس، ويقـــوم رئــيس الـــوزراء مبهمـــة الـــربط بــني امللـــك مـــن جهــة واحلكومـــة والربملـــان مـــن جهــة أخـــرى عـــن طريـــق 
  .االجتماع الدوري بامللك واطالعه على أهم التطورات السياسية، وميتد مبدأ التوازن من اجملال الداخلي إىل اجملال اخلارجي

 كــذلك علــى أنــه النظــام الــذي يقــوم علــى أســاس التــوازن بــني الــسلطة التــشريعية والــسلطة التنفيذيــة، وهنــاك مــن يعرفــه
فالربملــان يــستطيع ســحب الثقــة مــن احلكومــة وإســقاطها، كمــا أن احلكومــة هلــا صــالحية حــل الربملــان والــدعوة النتخابــات 

  .عامة
لدميقراطية احلديثة يف العامل، ويتجلـى ذلـك مـن خـالل عمـق وتعترب بريطانيا من الدول الرائدة بالنظام الربملاين وطريق ا

التجربة الدميقراطية يف بريطانيـا واالسـتقرار الـسياسي لنظـام احلكمـة الربملـاين، ويف هـذا النظـام يقـوم الـشعب بانتخـاب نـواب 
                                                 

  منتدى كلية احلقوق جامعة املنصورة مصر، مرجع سابق - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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م احملــددة يف التــشريع والر قابــة وتكــون الــسلطة الــشعب مباشــرة ومــن ضــمنهم رئــيس الــوزراء، ويقــوم النــواب مبمارســة ســلطا
التنفيذيــة مــسؤولة أمــام الربملــان بعكــس النظــام الرئاســي، وللمجلــس حجــب الثقــة وإقالــة أي عــضو مــن أعــضاء احلكومــة أو 
ا ومساءلتها والتحقيق معها وعادة ما يكون الرئيس أو امللك يف هذا النظام مقيـد الـصالحيات ووجـوده  كلها وله استجوا

 األغلبية يف الربملان، وعادة ما تكون منسجمة ومتكاملة وقد تشكل احلكومة من بن حزفخري رمزي وتشكل احلكومة م
  .ائتالف من أحزاب عدة ومثال ذلك اململكة املتحدة

  أركان النظام البرلماني: ثانيا
  : وجود فصل مرن بين السلطات-1

لطة التنفيذية وهذه العالقة تقتـضي التـوازن  بني السلطة التشريعية والسالتعاون والرقابةحيث يقوم النظام الربملاين على 
بينهمـا، وهـي تقـوم علـى تـدخل الـسلطة التنفيذيـة يف بعـض أعمـال الـسلطة التـشريعية، وتـدخل الـسلطة التـشريعية يف بعـض 

  .أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أخرى
  :)الرئيس ورئيس الوزراء( ثنائية السلطة التنفيذية -2

، الدولــة ورئاســة الحكومــةاين وجــود ثنائيــة يف اجلهــاز التنفيــذي، يعــين وجــود منــصيب رئاســة  مـن أركــان النظــام الربملــ
وتكــون املــسؤولية ملغــاة علــى عــاتق احلكومــة، وتكــون الــوزارة مــسؤولية تــضامنية أمــام الربملــان وهــذا يفــضي بطبيعــة احلــال إىل 

ًوجــود رئــيس دولــة بغــض النظــر ســواء أكــان ملكــا أم رئيــسا للجمهوريــة، غــ  وخيــتص يــسود وال حيكــمًري مــسؤول سياســيا أي ً
ُبأمور شكلية وفخرية، ولكن رئيس الدولة يسأل جنائيا يف األنظمة اجلمهوريـة عكـس األنظمـة امللكيـة الـيت تعـد امللـك منـزه  ً

  1.عن اخلطأ وبالتايل عن املسؤولية
  :2ًو رئيسا إىل قسمنيً الفقه بشأن دور الرئيس الدولة ملكا أانقسمًولكن تبعا لوظيفة الرئيس تلك 

  :ألن اختصاصات رئيس الدولة ال تتعدى احلفاظ على التوازن بني السلطات) أديب( قول أنه دور سليب -أ
ُتكــون (الــوزارة هــي الــسلطة الفعالــة يف النظــام الربملــاين، وال حيــق للــرئيس مباشــرة الــسلطة الفعليــة يف احلكــم علــى قاعــدة -/1 َ

ُاملسؤولية تكون السلطة َ.(  
، ال يقوم بأي دور فعال يف شؤون احلكـم، وكـل دوره ينحـصر )مهد النظام الربملاين(يف بريطانيا ) رئيس الدولة( امللك -/2

ً شــعارا ورمــزا لوحــدة الدولــة وحاميــا للدســتور باعتبــارهيف احملافظــة علــى التعــاون والتــوازن مــا بــني الــسلطات  ً امللــك ميلــك وال (ً
 الذي ميلك امللك صالحيات واسـعة وكـذلك األردن القاعدة  يف بعض األنظمة مثل  على هاتهاستثناءلكن هناك ) حيكم

  .يف لبنان ميلك الرئيس صالحيات واسعة، حبيث كل دولة هلا خصوصية يف تطبيق النظام
 قـــول يـــردى أن الـــرئيس يـــستطيع أن يـــشارك، وأن ذلـــك ال يتعـــارض مـــع النظـــام الربملـــاين بـــشرط وجـــود وزارة مـــستعدة -ب

  .سؤولية تدخله يف شؤون احلكملتحمل م
  .ً رئيس الوزراء هو احلاكم الفعلي، وهو مسؤول سياسيا عن احلكومة وأدائها-/1
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  .حماضرة ملقاة على الطلبة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ً وكــل الــوزراء مــسؤولني تــضامنيا يف نفــس احلكومــة، ويف حــال فــشلت سياســات احلكومــة واســتقال رئيــسها فــإن ذلــك -/2
  .يعين استقالة كل الوزراء يف احلكومة

ــا هــي الــيت تــضطلع بأعبــاء احلكــم بوصــفها احملــور الحكومــة أو الــوزراء الثــاين فهــو أمــا اجلهــاز التنفيــذي ، حيــث أ
الرئيس للسلطة التنفيذية يف النظام الربملاين لذلك فاملسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقها أمـام اهليئـة النيابيـة، ولـذلك 

لربملــاين والــركن األساســي يف بنائــه وبدونــه يفتقــد هــذا النظــام جــوهره فاملــسؤولية الوزاريــة تعــد بالفعــل حجــر الزاويــة يف النظــام ا
وتتغري طبيعته وهذه املسؤولية قد تكون مجاعية تضامنية أو فرديـة تتعلـق بـوزير آخـر، وتعـين املـسؤولية التـضامنية أو اجلماعيـة 

ان ويلــزم احلــصول علــى تأييــده هلــا وإذا إن الــوزارة تكــون مــسؤولة مبجموعهــا عــن الــسياسة العامــة الــيت تــسري عليهــا أمــام الربملــ
اعـــرتض الربملـــان علـــى هـــذه الـــسياسة ومل يوافـــق عليهـــا فـــإن هـــذا يعـــين ســـحب الثقـــة مـــن الـــوزارة وإســـقاطها مبجموعهـــا، أمـــا 
 املسؤولية الفردية فتتعلق مبسؤولية وزير واحد عن تصرفاته اخلاصة بإدارة وزارته، وسحب الثقة منه حيتم عليه تقـدمي اسـتقالته

    1.من الوزارة
  : وجود نوع من الصرامة الحزبية أو االنضباط الحزبي-3

وهــو مطلــب أساســي، إذ يتطلــب النظــام الربملــاين نــوع مــن االنــضباط احلــزيب ألن احلــزب الفــائز باألغلبيــة الربملانيــة هــو 
ة مــساندة ممــا يــسهل عمــل الــذي يــشكل احلكومــة وبالتــايل فــإن احلكومــة مــن الناحيــة النظريــة ســوف تتمتــع بأغلبيــة برملانيــ

نــه عنــدما تكــون الــسلطة املاليــة بيــد الربملــان فإنــه يف حالــة وجــود خالفــات إ فــالجواب؟ ملــاذا التــساؤلاحلكومــة، وقــد يثــار 
فالنظـام . وعدم التزام نائب من حزب األغلبية بالتصويت ملشروع احلكومة سيؤدي إىل نوع من اجلمـود يف العمـل احلكـومي

نــضباط حــزيب عــايل ، لكــن هــذا ال يعــين أنــه ســيكون هنــاك دمــج كامــل للــسلطتني التــشريعية والتنفيذيــة، الربيطــاين يتمتــع با
مـا جهـاز و ن كانـت هنـاك أغلبيـة برملانيــة مؤيـدة للحكومـة لكــن هـذا ال يلغـي وجــود إاحـد يعــين انعـدام املعارضـة ألنــه ووكأ

إضافة إىل التقاليد الدميقراطية املرتسخة منـذ ) غلبية الربملانيةحكومة احلزب الفائز باأل((املعارضة اليت تنتقد أعمال احلكومة 
ًبيــد أن هــذا الكــالم وإن انطبــق علــى الــدول املتقدمــة دميقراطيــا لكنــه ال ينطبــق يف حقيقــة األمــر . زمــن طويــل هلــذه األنظمــة

خ قواعــد وأحــوال ممارســة العمــل علــى الــدول ذات التجربــة الــسياسية احلديثــة والــيت تفتقــد إىل اجلــذور الدميقراطيــة وإىل ترســي
  2.احلكومي بأسلوب دميقراطي

  الهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني البريطاني ومميزاتها: ثالثا
  : الهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني البريطاني-1
، ويطلـق العمـوم وجملـس اللـوردات هيئتـني مهـا جملـس  تنقسم اهليئات التشريعية يف بريطانيا إىل: الهيئات التشريعية-1-1

  .اسم الربملانعليهما جمتمعني 
 ويعينـون بالوراثـة أو بـالتعيني الـزمنيينفئـة اللـوردات  يتشكل جملس اللوردات يف بريطانيا مـن فئتـني، :مجلس اللوردات -أ

ويف احلــالتني . وهــم رجــال الكنيــسة) ريهــذا العــدد ال يتغــ( وعــددهم ســتة وعــشرون الــروحيينوفئــة اللــوردات مــدى احليــاة، 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 وعددهم اثـين عـشرة يعيـنهم امللـك ملـدى لوردات االستئنافامللك هو الذي له سلطة التعيني، وجند من هؤالء اللوردات، 
احلياة للممارسة صالحيات قـضائية، يرأسـهم وزيـر العـدل، ويـشكلون حمكمـة االسـتئناف العليـا، كمـا جتـدر اإلشـارة إىل أن 

  . يتم مبوافقة الوزارة، كما أن اللوردات ال ميكنهم العضوية يف جملس العموم إال إذا ختلو عن لورديتهمتعيينهم
 سنوات ال ينهيها عادة ألن الوزارة تلجأ إىل حل جملس وإجراء 05خمس  هو جملس منتخب ملدة :مجلس العموم -ب

ة الــيت تطلــق علــى رئــيس جملــس النــواب يف  وهــي نفــس التــسميSpekerانتخابــات جديــدة، يــسمى رئــيس جملــس العمــوم 
 رئـــيس احلكومـــة يكـــون مـــن األغلبيـــة يـــصبح يف الـــسلطة بينمـــا يتحـــول احلـــزب اآلخـــر إىل جنـــد أن اختيـــار. النظـــام األمريكـــي

ًاملعارضـــة ويـــشار أيـــضا أن نظـــام االنتخـــاب املنـــتهج يكـــون يف دورة واحـــدة ودائـــرة فرديـــة األمـــر الـــذي أدى إىل تعزيـــز نظـــام 
  1. احلزبيةالثنائية

  .واجلدول املوايل يوضح مدة وطريقة تعيني جملس اللوردات وجملس العموم والصالحيات القضائية املوكلة هلما
  

  مجلس النواب  مجلس الشيوخ  
   سنوات05  مدى احلياة يف أغلبية احلاالت  مدة التعيين

الوراثة والتعيني غري أن هناك تراجع عن   طريقة التعيين
  التعيني بالوراثة

االنتخـــــــاب يف دورة واحـــــــدة ويف دائـــــــرة 
  واحدة

  ال توجد  حمكمة استئناف عليا  الصالحيات القضائية
    

  )ثنائية السلطة التنفيذية يف النظام الربيطاين (: الهيئات التنفيذية-1-2
رة كهيئــة مجاعيــة ًإن الــسلطة التنفيذيــة يف النظــام الربملــاين ثنائيــة منقــسمة بــني رئــيس الدولــة غــري املــسؤول سياســيا والــوزا

مسؤولة عن شؤون احلكم، وللنظام الربيطاين خصوصية أدق كون بريطانيا مملكة، فرئيس الدولة ملك ومن مث جنـد أنـه حـىت 
املسؤولية اجلزائية غري ممكنة حبقه، والسلطة التنفيذيـة يف بريطانيـا منقـسمة بـني مؤسـسة التـاج واحلكومـة، فامللـك يـرأس التـاج 

ًرمــزا لوحــدة الــبالد ويــسهر علــى ذلــك وعلــى الــرغم مــن أن امللــك ميلــك وال حيكــم إال أنــه علــى املــستوى ًوراثيــا وهــو يــشكل 
  :العملي بقي له ما يسمى باالمتياز امللكي وذلك من خالل مايلي

  حق االشرتاك يف معظم األعمال الصادرة عن الربملان من خالل خطاب العرش؛/1
  ها؛حق موافقة امللك على القوانني لنفاذ/ 2
  حق دعوة الربملان لالنعقاد وكذا حله بناء على طلب الوزارة؛/ 3
  .حق التعيني يف جملس اللوردات/ 4

                                                 
 - كمـا أنـه يف سـنة .  حدث تطور مهم أدى إىل تقلـيص صـالحيات جملـس اللـوردات وأصـبح ال حيـتفظ إال حبـق الـنقض التـوفيقي ملـدة سـنتني وملـدة شـهر واحـد يف األمـور املاليـة1911 يف سنة

  .العضوية بالوراثة يف جملس اللوردات مت إلغاء 1999ويف سنة .  قلصت صالحيات جملس اللوردات وخفضت مدة النقض إىل سنة واحدة فقط1949
  192: أ عبد احلليم بن مشري، مرجع سابق، ص/ أ حسينة شرون - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  مقياس األنظمة النيابية الديمقراطية

  :أما احلكومة، واليت كانت يف يد امللك مث انتقلت إىل يد الربملان، فإن هلا صالحيات كربى وواسعة نذكر منها
   ممارسة السلطة التنفيذية الفعلية؛-1
  حيات العائدة لالمتيازات امللكية؛ ممارسة جزء من الصال-2
  1. كما أن هلا صالحيات كربى يف إصدار القوانني عن طريق تفويض التشريع-3

  : مميزات الهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني البريطاني-2
  : مميزات الملك في النظام البرلماني البريطاني-2-1
س اهليئـــة التنفيذيـــة، ونـــشري إىل أن الـــرئيس يف األنظمـــة الربملانيـــة اجلمهوريـــة يكـــون  رئـــيس الدولـــة ملـــك بالوراثـــة وهـــو رئـــي/1

  ًمنتخبا؛
ً لرئيس الدولة احلق يف تعيني رئيس الوزراء بقـرار منفـرد، ولـه أيـضا حـق حـل جملـس الـوزراء، غـري أنـه مـن اجلانـب العملـي /2

ًوللـرئيس أيـضا حـق االعـرتاض علـى القـوانني وحـق إصـدارها وكـذا .جنده مقيد باألغلبية الربملانية اليت متـنح الثقـة لتلـك الـوزارة
  ، كما أن هناك فصل عضوي بني منصب رئيس الدولة ورئيس احلكومة؛التشريعيةحق حل السلطة 

فخريـة امسيـة ال فعليـة، ومجيـع الـسلطات املـسندة إليـه ميارسـها عـن طريـق الـوزارة، فقراراتـه ) امللك( سلطات رئيس الدولة /3
 2.هورة بتوقيع الوزراء املختصني، الذين تنعقد مسؤوليتهم تبعا لذلك التوقيعتكون مم

  : المسائلة في النظام البرلماني البريطاني-2-2
ً امللــك غــري مــسؤول سياســيا وجنائيــا خــضوعا لقاعــدة - ً غــري أنــه يف األنظمــة الربملانيــة اجلمهوريــة جنــد أن ". امللــك ال خيطــأ"ً

ًسيا لكنه مسؤول جنائيا ؛رئيس الدولة غري مسؤول سيا ً  
  . الوزارة هيئة مجاعية مسؤولة عن شؤون احلكم وهي جملس متضامن أمام الربملان-
  : مميزات الوزراء في النظام البرلماني البريطاني-2-3
بيــة، ويف  تــستند الــوزارة إىل ثقــة الربملــان، وســار العــرف علــى اختيــار الــوزراء مــن الربملــانيني ورئــيس الــوزراء مــن حــزب األغل-

  ؛وجود أغلبية تشكل حكومة ائتالفيةحالة عدم 
   الوزراء حيضرون جلسات الربملان بصفتهم وزراء؛-
   وجود رئيس للوزراء يطلق عليه الوزير األول؛-
  . الوزارات وحدة متجانسة-
  : مبدأ المساواة بين السلطتين في النظام البرلماني البريطاني-2-4

 بــني الــسلطتني التنفيذيــة والتــشريعية، مــع وجــود قــدر مــن التعــاون املــساواةيطــاين يقــوم علــى جنــد أن النظــام الربملــاين الرب
 حـــق حـــل مـــن احلكومـــة، والـــسلطة التنفيذيـــة متلـــك ســـحب الثقـــةوالرقابـــة املتبادلـــة، حيـــث جنـــد أن الـــسلطة التـــشريعية متلـــك 

  3.السلطة التشريعية
                                                 

   195: أ عبد احلليم بن مشري، املرجع السابق، ص/  أ حسينة شرون - 1
  196: أ عبد احلليم بن مشري، مرجع السابق، ص/  أ حسينة شرون - 2
  197: ي، مرجع السابق، صأ عبد احلليم بن مشر/  أ حسينة شرون - 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  : األحزاب الكبيرة في النظام البرلماني البريطاني-2-5
  ؛العمال وحزب المحافظين احلزبني الكبريين مها حزب -
  ؛األحرار وجود أحزاب صغرية أمهها حزب -
  اسكه؛مت تتمتع األحزاب الربيطانية باملركزية مما يساهم يف وحدة احلزب و-
 أن وجنــد . جنــد أنــه يف بريطانيــا يقــوم حــزب واحــد مبــسؤولية احلكــم ، أمــا احلــزب الثــاين فإنــه يتحــول إىل حــزب معارضــة-

املعارضــة يف بريطانيــا تتمتــع مبكانــة خاصــة، حيــث أن رئــيس حــزب األقليــة يــسمى زعــيم املعارضــة ويتقاضــى راتبــا مــن خزينــة 
  1.الدولة، ويتزعم حكومة الظل ملراقبة أعمال احلكومة الفعلية

  ي البريطانيمظاهر االستقالل والتعاون بين الهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام البرلمان: رابعا
  :2مظاهر التعاون في النظام البرلماني البريطاني-1
  : على مستوي السلطة التنفيذية-أ

  .إعداد عملية االنتخاب/ 1
  :وهلذا احلق حدوده وقيوده الدستورية ومنها :دعوة الربملان لالنعقاد العادي وغري العادي وتأجيل انعقاده وفض دوراته/ 2
عـدم تـأخري الـدعوة ( وهـذا احلـق لـه قيـود وهـي  : وة الربملـان لـدورة انعقـاده الـسنوي العـاديحق الـسلطة التنفيذيـة يف دعـ -

  ) .عدم انعقاد الربملان بقوة القانون بدون دعوة ) ( إىل تاريخ معني 
اء دورة الربملان العادية السنوية - دورة عـدم جـواز فـض الـ( وهذا احلق له قيد هام هو  : حق السلطة التنفيذية يف فض وإ

  . وذلك لكي ال تتعطل مرافق ومشروعات الدولة ) الربملانية قبل إقرار امليزانية العامة 
  .اجلمع بني عضوية الربملان والعضوية يف الوزارة/ 3
  ):حل رئاسي، حل برملاين( الربملان حلحق / 4
اء نيابة الربملان لألمة قبل انتهاء مدته الطبيعية  -   .ًوفقا للدستورويكون يف حق احلكومة يف إ
  . وهذا احلق يعترب مبثابة املوازنة بني الربملان والوزارة -
  .واألول هو األكثر أمهية) احلل الرئاسي ( و ) احلل الوزاري (  وحل الربملان له صورتان مها -
  .ال جيوز حل الربملان مرتني لنفس السبب-
  ) . احلالية( ألغلبية املؤقتة  قد يطلب حل الربملان وذلك إلجراء انتخابات مبكرة لكسب ا-
  :اض عليها وإصدارهاحق اقرتاح القوانني واالعرت/ 5

 غري القوانني، على تنفيذ ًأساسا اختصاصها يقوم وإمنا التشريع، مهمة تتوىل ال التنفيذية السلطة أن األصل كان إذا
 احلق التنفيذية السلطة الربملاين النيايب  النظامأعطى فقد وتعاضدها، السلطات لتعاون ًوحتقيقا األصل، هذا من ًاستثناء ّأنه

                                                 
  198: أ عبد احلليم بن مشري، مرجع السابق، ص/  أ حسينة شرون - 1
 199: أ عبد احلليم بن مشري، مرجع السابق، ص/  أ حسينة شرون - 2
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 علـى االعـرتاض أو واملوافقـة القـوانني، اقـرتاح يف حقهـا طريـق عـن العاديـة، وذلـك التـشريعية اإلجـراءات يف تتـدخل أن يف
  .الربملان يقرها القوانني اليت مشروعات
ـا ـدد الـيت االسـتثنائية للظـروف الـدول ومواجهـة احلديثـة، للتطـورات ًةونتيجـ  جلـأت بـاخلطر، فقـد وأمنهـا كيا
ا عـن التنـازل إىل الظـروف تلـك مواجهـة عـن عجزهـا بـسبب الربملانـات  التنفيذيـة للـسلطة التـشريعية بعـض اختـصاصا
  1.التشريعي التفويض ظاهرة عليه شيوع ترتب مما التفويضية، اللوائح طريق عن لتنظيمها

  : على مستوى السلطة التشريعية-ب
  :ه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذيةتوجي/ 1
 مبعىن حيق ألي عضو يف الربملـان يف أن يوجـه األسـئلة إىل أي وزيـر أو حـىت رئـيس الـوزراء ، وذلـك الـسؤال  :حق السؤال* 

  .يقصد به استيضاح موقف الوزير أو الوزراء من مسألة معينة أو موضوع بالذات 
ام أو -   .النقد أو املساءلة  والسؤال هنا ليس بقصد اال
  . وبالتايل تنحصر العالقة بني عضو الربملان مقدم السؤال وبني الوزير املوجه إليه هذا السؤال-
  . ال جيوز ألحد األعضاء التدخل بالتعقيب على السؤال املطروح -
.  يتـــسم بـــاخلطورة  مبعـــىن حماســـبة الـــوزير أو الـــوزارة بأمجعهـــا بــسبب سياســـة خاطئـــة أو مـــشروع فاشـــل :حــق االســـتجواب* 

ام للوزارة أو رئيسها أو أحد الوزراء   .فاالستجواب يتضمن معىن احملاسبة أو النقد أو اال
  . وبالتايل جيوز ألي عضو من أعضاء الربملان حق توجيه االستجوابات للوزارة وأعضائها-
الســـتجواب علـــى حـــسابه  ويف حـــال أن مقـــدم االســـتجواب قـــرر ســـحب اســـتجوابه فيجـــوز ألي نائـــب آخـــر أن يأخـــذ ا-

  .ويستمر يف مناقشته ضد الوزارة
 وخلطورة هذا املظهر من مظاهر الرقابة فإن الدساتري الربملانيـة تعطـي بعـض الـضمانات حلمايـة احلكومـة منهـا علـى سـبيل -

 أسـبوع أو أكثـر عدم جواز مناقشة االستجواب إىل بعد إعطاء الوزير أو رئيس الوزارة املوجه إليه االستجواب مهلة( املثال 
ا  ا ودفاعا   ).حىت تستطيع احلكومة حتضري ردودها ومستندا

  :تشكيل لجان تحقيق فيما نسب للوزارة من تقصير في أمور الحكم واإلدارة/ 2
 وذلك للتعرف على مدى انتظام سـري مرفـق مـن املرافـق العامـة أو إدارة أو مـصلحة عامـة ، وللوقـوف  :حق إجراء حتقيق* 

وعــادة يقــوم الربملــان بتــشكيل جلــان حتقيــق متخصــصة . التقــصري أو االحنــراف يف املرفــق أو اإلدارة أو املــصلحة علــى أوجــه 
  .للقيام بذلك من بني أعضائه 

    :إثارة المسؤولية الفردية والتضامنية للوزارة، أي طرح مسألة الثقة بالوزارة وإكراهها على االستقالة/ 3
ــ  .ك املــسئولية الــسياسية للــوزارة بنــاء علــى اقــرتاح عــدد معــني مــن النــواب حيــدده الدســتوراملــسؤولية الوزاريــة مبعــىن حتري

  :وهناك عدة صور للمسئولية السياسية للوزارة أمام الربملان منها 

                                                 
، 2008 ، العدد األول، 24ق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد ، جملة جامعة دمش السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني الدكتور حسن البحري، دور- 1

 414ص 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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يف هــذه احلالــة تــسحب الثقــة مــن الــوزير وعــادة مــا يقــوم الــوزير بتقــدمي اســتقالته إىل رئــيس  :  مــسئولية فرديــة ألحــد الــوزراء-
  .ولة الد
ورئـيس الـوزراء حيـق لـه حتويـل املـسئولية . هي مسئولية الـوزراء بأمجعهـا أي مـسؤولية جملـس الـوزراء كلـه:  مسئولية تضامنية -

  .الفردية إىل مسئولية تضامنية وذلك للتصعيب على الربملان لسحب الثقة من الوزارة
  :1مظاهر االستقالل في النظام البرلماني البريطاني-2

االنتخايب يف بريطانيا يقوم على أساس االنتخاب الفردي من خالل دورة واحدة وباألغلبية، كما أن رئيس إن النظام 
الوزراء خمتار من األغلبية الربملانية، األمر الـذي ميكـن رئـيس الـوزراء مـن متريـر سياسـته عبـري الربملـان دون معارضـة ممـا يكـسبه 

  .قوة شبيهة بقوة الرئيس يف النظام الرئاسي
  مزايا وعيوب النظام البرلماني البريطاني: ًمساخا
  :المزايا-1

  : وهيالمزاياللنظام الربملاين الربيطاين العديد من 
قبائـــل، (تـــساعد األنظمـــة الربملانيـــة يف احلفـــاظ علـــى متاســـك واســـتقرار الـــدول الـــيت يتـــصف تركيبهـــا الـــسكاين بالتعدديـــة / 1

ا...) مذاهب،،أعراق، لغات،   . على متثيل خمتلف الفئات االجتماعية يف العملية السياسيةوذلك من خالل قدر
ًتساعد األنظمة الربملانية الدول املتخلفة اقتصاديا على حتقيق التنمية بشكل أسرع ألن دمـج الـسلطات يـوفر ميـزتني يف / 2

تتـــصف بـــالبطء التمثيـــل الـــسياسي والـــسرعة يف اختـــاذ القـــرارات وذلـــك علـــى عكـــس األنظمـــة الرئاســـية الـــيت : نفـــس الوقـــت
  .الشديد يف اختاذ القرارات، وقد يصل ذلك البطء إىل اجلمود التام يف بعض احلاالت

  .ًيؤدي إىل التفاعل احلقيقي بني السلطات الثالث اليت تعد كال منها مكملة لألخر/ 3
  .يرسخ الدميقراطية ومينع االستبداد/ 4
  .رب من اخلطأ السياسي وسهولة معرفة املسؤول احلقيقي عن اخلطأإن هناك املسؤولية السياسية مما يعين استحالة الته/ 5
  2.إنه يؤدي إىل وحدة السيادة للدولة/ 6
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 200: أ عبد احلليم بن مشري، مرجع السابق، ص/  أ حسينة شرون - 1
  ، مرجع سابقنظام البرلماني- مبادئ العلوم السياسية  الدكتور وليد حسن املدلل، - 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  : العيوب-2
  :لنظام الربملاين الربيطاين هي العيوبأما بالنسبة 

ل مبيـزان القـوى يف إن العالقات بني السلطتني التنفيذية والتشريعية تتسم بالدقة واحلساسية مبكان حبيـث يـسهل اإلخـال/ 1
ـا  ا سلطة تنفيذية فإ ذا النظام حديثا نقال عن غريها، فاحلكومة إىل جانب كو ًأي حلظة، خاصة يف الدول اليت أخذت 
وثيقــة الــسلطة بالــسلطة التــشريعية وبــذلك قــد تأخــذ لنفــسها حــق الــتكلم باســم الربملــان بــل العمــل نيابــة عنــه كــذلك، ويف 

لطة شــغل املناصــب أن تــضغط علــى أعــضاء اجمللــس، كمــا ميكنهــا أن تــؤثر يف نتــائج االنتخابــات، اســتطاعتها مبــا هلــا مــن ســ
حبيث تضمن جناح املرشح بني املؤيدين هلا، وال يوجد يف هذا النظام أية ضمانات دستورية حتد مـن قـدرة الـسلطة التنفيذيـة 

  .على السيطرة على السلطة التشريعية
 احلكومـة  الوزراء وتضعف الرقابة يف حالة وجود انضباط حزيب قوي، وقد تـضعف قـدرةقد تركز السلطات يف يد رئيس/ 2

  .على اختاذ قرارات سريعة يف حالة تعدد األحزاب داخل الربملان والتحالفات املعقدة وهذا يسبب سقوط احلكومات
ـا خـصوصا غياب الفصل بني السلطات الثالث يف هذا النظـام، وبالتـايل قـد يـؤدي إىل اسـتغالل الـ/ 3 سلطة واالسـتبداد 

  .يف الدول النامية 
موعـــد االنتخابـــات غـــري ثابـــت يف هـــذا النظـــام ومـــن حـــق رئـــيس الـــوزراء البقـــاء يف منـــصبه طاملـــا ميلـــك ثقـــة األغلبيـــة يف / 4

  .الربملان
ركة يف احلكومة يصعب احلصول على األغلبية لدعم برنامج احلكومة يف ظل اجملادلة احلزبية ألن األحزاب الصغرية املشا/ 5

  .قد ال تصوت على برناجمها
 ممــا حيرمــه مــن اهليبــة والرمزيــة الــسياسية، وعــدم احلــصول علــى الــدعم ، قــد ال يتمتــع رئــيس احلكومــة بالــشعبية املطلوبــة/ 6

  .املطلوب
يــة علــى ومجاعــات املــصاحل، وغلبــة الــوالءات احلزب) النظــام التــصوييت(خــضوع احلكومــات البتــزازات األحــزاب الــصغرية / 7

  .املصلحة العامة
  حصول األحزاب الكبرية على نسبة مقاعد أكرب بسبب فشل األحزاب الصغرية يف احلصول على نصاب تصوييت/ 8

 مــن املقاعــد %65مــن األصــوات، لكنــه انتهــي إىل  %48حــصل علــى نــسبة حــزب العدالــة والتنميــة فــي تركيــا : ًمــثال
  1).وهو ميزة وعيب يف نفس الوقت( كنصاب تصوييت %10بسبب فشل األحزاب الصغرية يف احلصول على 
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  )النموذج الفرنسي(رئاسي الالنظام الشبه 

  مفهوم النظام الشبه رئاسي: أوال
  : نشأة النظام شبه الرئاسي الفرنسي -1

 بتأسـيس مـا "شـارل ديغـول" ، حيـث قـام الـرئيس الفرنـسي 1958نشأ النظام شبه الرئاسي الفرنسي بداية مـن عـام 
، حيث وضع دستور جديد وعرض على اإلستفتاء الـشعيب يف سـبتمرب " اجلمهورية اخلامسة "عرف يف التاريخ السياسي بـ ي

  . ، و متت املوافقة عليه1958عام 
 دور بــالغ األمهيــة يف ســقوط اإلمرباطوريــة الرابــع و قيــام اجلمهوريــة  للثــورة الجزائريــة و جتــدر اإلشــارة إىل أنــه قــد كــان

 هــو نظــام األحــزاب ممـا اســتدعى ضــرورة إصــالح مؤســسات ديغــولفالدولــة فــشلت واملتــسبب يف ذلـك حــسب  .اخلامـسة
ـــة، فبعـــد اســـتقالة حكومـــة  ": روين كـــويت" ، طلـــب رئـــيس اجلمهوريـــة الفرنـــسية 1958 مـــاي 28 يـــوم paflimlinالدول

“reny coty “طــرف النــواب فإنــه مــن شــارل ديغــول تــشكيل حكومــة وهــدد بأنــه يف حالــة رفــض مــنح الثقــة لــه مــن 
 حـصل ديغـول علـى ثقـة أغلبيـة 1958يستقبل و مينح السلطة لـرئيس اجلمعيـة الوطنيـة، و يف اليـوم األول مـن شـهر جـوان 

 09 المـادة، و طلب من الربملان املوافقة على قانون مينح للحكومة مجيع الـسلطات و تعـديل ) 224 ضد329(النواب 
 06 سـتة فوافق الربملان على القانون األول الذي مكنها من اللجـوء إىل األوامـر ملـدة من الدستور املتعلق بتعديل الدستور،
  1.أشهر كما وافق على املشروع الثاين

 جويليــة 16 لدراســته وصــدر مرســوم تــشكيلها يــوم االستــشارية وعلــى إثــر ذلــك قــدم مــشروع الدســتور اجلديــد للجنــة 
 ، مث أنشأت املؤسسات الدستورية مبوجب الدستور اجلديد 1958 أوت 20 ، و حال املوافقة أيضا مبوجب أمر 1958

   .1958 ديسمرب 09حيث انتخب نواب اجلمعية الوطنية واجتمعت ألول مرة يف 
 لوالية رئاسية أوىل من قبل هيئة ناخبة خاصة مؤلفة من أعـضاء شارل ديغول انتخب 1958 ديسمرب 12ويف يوم 

 هـذا  ألـف ناخبـا كبـري ، و مت اعتمـاد80عضاء املنتخبني يف اجملـالس البلديـة أي حنـو الربملان و املستشارين و ممثلني عن األ
 26 وشكلت احلكومة يف نفس اليوم وانتخب جملس الـشيوخ يف 1959 جانفي 08لنظام ملرة وحيدة وباشر وظائفه يوم 

ة مباشـــرة مـــن طـــرف  حـــني أقيمـــت أول انتخابـــات رئاســـي1962 ســـنة، مث تتالـــت تعـــديالت الدســـتور حـــىت 1959أفريـــل 
  .العشب

                                                 
 - ــــــــــك األســــــــــتاذ ــــــــــو: "وذهــــــــــب إىل ذل ــــــــــدري هوري ــــــــــث قــــــــــال " أن ــــــــــا : (حي ــــــــــو أ ــــــــــا ل ــــــــــت اجلمهوريــــــــــة الرابعــــــــــة قــــــــــد توصــــــــــلت إىل إصــــــــــالح ذا ــــــــــاء مــــــــــشكلة اســــــــــتطاعترمبــــــــــا كان  إ

 ).استعمار اجلزائر
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  15-13 ، ص1988ايل، بغداد ،  مطابع التعليم العالمبادئ النظرية لتحليل السياسة في الجزائر وايطاليا وفرنسا،حسان شفيق العاين، :  نقال عن28 نعيمة مسينة، مرجع سابق، ص-
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 بكونه أخذ ألول مرة بنظام برملاين عقالين يـسيطر فيـه اجلهـاز التنفيـذي كمـا خولـت للـرئيس 1958و يتميز دستور 
ســلطات واســعة اجتهــت إىل تقويتــه فــاقرتب النظــام الفرنــسي احلــايل و الــذي هــو برملــاين أصــال مــن النظــام الرئاســي و لــذلك 

   1.مسي بالنظام شبه الرئاسي
  :  تعريف النظام شبه الرئاسي-2

. هــو نظــام خلــيط بــني النظــام الرئاســي و الربملــاين. الربملــاين-النظــام شــبه الرئاســي أو مــا يعــرف أيــضا بالنظــام الرئاســي
وتوزيــع هــذه الــسلطات بــني رئــيس اجلمهوريــة . ون الدولــةؤيكــون فيــه رئــيس اجلمهوريــة ورئــيس الــوزراء شــريكان يف تــسيري شــ

وخيتلف هذا النظام عن النظام الربملاين يف أن رئيس اجلمهورية يتم اختياره مـن قبـل . خرآ خيتلف من بلد إىل ورئيس الوزراء
  . أرادإذاوخيتلف عن النظام الرئاسي يف أن رئيس الوزراء مسئول أمام الربملان ويستطيع الربملان حماسبته وعزله . الشعب

ــا عــن النظــام الربملــاين و قواعــده ســائدة يف اجملتمــع و األنظمــة شــبه الرئاســية تقــوم علــى دســتور يــشمل  قواعــد يتميــز 
فهــي تقــرر يف دســاتريها انتخــاب رئــيس اجلمهوريــة عــن طريــق االنتخــاب و هــو يتمتــع بــسلطات خاصــة، و كــذا وجــود وزيــر 

رئاســي و مــن أمثلــة فهــو نظــام خمــتلط جيمــع بــني النظــامني الربملــاين و ال. أول يقــود احلكومــة الــيت يــستطيع الربملــان إســقاطها
  . والنمساوييالفنلندو النظام . األنظمة شبه الرئاسية النظام الفرنسي و النظام الربتغايل

  : خصائص النظام شبه الرئاسي-3
  :للنظام شبه الرئاسي خصائص مثله مثل األنظمة األخرى و تتمثل فيمايلي 

 العـام ويعـني علـى أسـاس االقـرتاعرئيس منتخـب عـن طريـق  رئيس اجلمهورية و احلكومة ، فـال:ثنائية الجهاز التنفيذي / 1
  .األغلبية الرئاسية يف حني أن احلكومة منبثقة من الربملان وقائمة على أساس األغلبية احلزبية 

 فالرئيس منتخب من الشعب مباشرة مثله مثل الربملان مما يضعه يف موضع :وجود رئيس منتخب من الشعب مباشرة/ 2
  .رجة املساواة مع الربملانممثل الشعب على د

ً احلكومة مسؤولة سياسيا أمام الربملان الذي له احلق يف مسائلتها والرقابة عليها وحجب :وجود وزارة مسؤولة سياسيا/ 3
لكن الربملان ال يستطيع مسائلة رئيس الدولة أو عزله ألنه منتخب مباشرة من طـرف الـشعب، والربملـان بـصفته . الثقة عنها
تشريعية ميارس سلطة رقابة احلكومة، إذ ال تستطيع احلكومة االستقرار يف العمل دون نيـل ثقـة الربملـان كمـا جيـري السلطة ال

يف األنظمـة الربملانيـة، ويف بعــض األنظمـة نـصف الرئاســية احلكومـة متتلـك صــالحية حـل الربملـان مقابــل صـالحية الربملــان يف 
   2.حجب الثقة عنها

  
  

                                                 
 http: ً، نقال عن املوقع2012 ديسمرب، 3 االثنني، http://droit-pub.blogspot.com/2012/12/blog-post_5974.html جملة القانون العام والعلوم اإلدارية، - 1

://www.startimes2.com/f.aspx t6895689,25/04/2009,16:30 
 .محاضـــــــــرات فـــــــــي مقيـــــــــاس مـــــــــدخل لعلـــــــــم الـــــــــسياسة ســـــــــفيان رميـــــــــوش ، : ًلـــــــــة القـــــــــانون العـــــــــام والعلـــــــــوم اإلداريـــــــــة، مرجـــــــــع ســـــــــابق، نقـــــــــال عـــــــــن النظـــــــــام الـــــــــشبه الرئاســـــــــي، جم- 2

  . ، غري منشورة 2007 / 2006السنة األوىل من التعليم العايل ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، جامعة جيجل ، 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  مقياس األنظمة النيابية الديمقراطية

  نظام شبه الرئاسي مزايا وعيوب ال: ًثانيا
  : مزايا النظام الشبه الرئاسي-1

  : نذكر منهامزاياللنظام شبه الرئاسي عدة 
و احلـــق يف اقـــرتاح . مـــن حـــق احلكومـــة إصـــدار قـــرارات هلـــا فاعليـــة القـــوانني بـــشرط موافقـــة رئـــيس اجلمهوريـــة علـــى ذلـــك/ 1

ـا مناقـشة القضايا اليت جيب مناقشتها يف جملس الشعب وميكن أن تشرتط على جملس  الشعب الكيفيـة الـيت جيـب أن يـتم 
  .ن يتم التصويت عليها بنعم أو ال أهذه القضايا كأن تشرتط أن يتم مناقشتها بدون تعديل وال إضافة أو

 جملـس الـشعب واملطالبـة بانتخابـات جديـدة للمجلـس بـشرط أال يــسيء حـلهـذا النظـام يعطـى لـرئيس اجلمهوريـة حـق / 2
ىن ال جيب على رئيس اجلمهورية املطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر مـن مـرة واحـدة يف كـل مبع. استخدام هذا احلق

  .سنة
  . ومن جهة أخرى ميكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم/ 3
  . كما أن لرئيس اجلمهورية احلق يف فرض قانون الطوارئ/4
  . احلق يف استفتاء الشعب يف قضايا يراها هامة ونتائج هذا االستفتاء هلا قوة القانون يف الدولةولرئيس اجلمهورية/ 5
فعلـى . وكيفية اختيـار هـذا اجمللـس خيتلـف مـن دولـة إىل أخـرى. املرجعية الدستورية يف هذا النظام يف يد جملس دستوري/ 6

: ســنوات كــاأليت ) 9( اء يــتم اختيــارهم ملــدة تــسعة  أعــض9 يتكــون اجمللــس الدســتوري يف فرنــسا مــن تــسعة المثــالســبيل 
  أعــضاء، وخيتــار رئــيس جملــس الــشيوخ ) 3(  أعــضاء، وخيتــار رئــيس جملــس الــشعب ثــالث 3خيتــار رئــيس اجلمهوريــة ثــالث 

أمــا يف إيــران فيــتم اختيــار أعــضاء اجمللــس الدســتوري عــن طريــق االنتخابــات العامــة مــن جمموعــة مــن . أعــضاء ) 3( ثــالث 
  .ء واخلرباء الدستورينيالفقها

  : عيوب النظام شبه الرئاسي -2 
  :نذكر منهااسي لنظام شبه الرئ اعيوبومن 

املشكلة األساسية اليت تواجـه هـذا النظـام هـي عنـدما تتـصادم مـصاحل رئـيس اجلمهوريـة مـع مـصاحل رئـيس جملـس الـوزراء / 1
 احلالـة الـيت يـتم يوهـ." بمشكلة التعايش المزدوج"رنسية وهذه املشكلة عرفت يف السياسة الف. الذي ميثل مصاحل الربملان

كمـــا حـــدث للـــرئيس الفرنـــسي .  منـــاقض لالجتـــاه الـــذي ميثلـــه رئـــيس الـــوزراءيفيهـــا اختيـــار رئـــيس اجلمهوريـــة مـــن اجتـــاه فكـــر
ئيـسا للـوزراء ليكـون ر" اليميـين الرأمسـايل "شيراكاالشرتاكي عندما فرضت عليه اجلمعية العمومية أن خيتار " ميتران"السابق 

وعليه فمن الواجب على رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء أن يتعاونا وأن يتحدا لكـي تـنجح احلكومـة وحتقـق  . 1986عام 
  .أهدافها

ولعــل خــري مثــال علــى ذلــك هــو اســتخدام الــرئيس املــصري . إســاءة اســتخدام قــانون الطــوارئ مــن قبــل رئــيس اجلمهوريــة/ 2
  .2011فيفري  يف  إىل غاية قيم الثورة يف مصر1981أن توىل السلطة عام  هلذا القانون مند حسنى مبارك

إمكانية قيام رئيس اجلمهورية بإساءة اسـتخدام حقـه يف اسـتفتاء الـشعب كمـا هـو سـائد اليـوم يف كثـري مـن الـدول ذات / 3
  .النظام شبه الرئاسي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  مقياس األنظمة النيابية الديمقراطية

  )النظام الفرنسي نموذجا(مؤسسات النظام شبه الرئاسي : ًثالثا
  : التنفيذيةلطة  الس-1

  .رئيس اجلمهورية و احلكومة : يستعمل هذا املصطلح غالبا للداللة على مركزين هامني مها 
  : رئيس الجمهورية -1-1

بعــد أن كـــان رئــيس اجلمهوريـــة يف احلكومــة الرابعـــة خيتــار مـــن طــرف الربملـــان مبجلــسيه و قـــد أصــبح مبوجـــب الدســـتور 
ب مباشرة من طرف الشعب حىت تكون له مصداقية أكـرب و كـان الغـرض مـن ينتخ، 1962 اجلديد و تعديالته حىت سنة

  .ذلك هو تقوية مركز الرئيس و هذا ما جعله حيتل مكانة ممتازة يف املؤسسات الدستورية 
   :االنتخابات طريقة إجراء –أ 

  . استفتاء أقر مبدأ انتخاب رئيس اجلمهورية مباشرة من طرف الشعب 1962جرى عام 
 العام املباشر بالتصويت الفردي و بغالبية األصـوات مـن جـولتني لواليـة تـدوم باالقرتاعرئيس اجلمهورية حيث ينتخب 

ــا كانــت ،  ســنوات قابلــة للتجديــد05  تقلــصت املــدة يف التعــديل الدســتوري ســابقا ســنوات 07هنــا جتــدر اإلشــارة إىل أ
   .2000لسنة 

 يف اجلولــة األوىل أو 01+صــوات احملتــسبة أي نــصف األصــوات و ينبغــي أن حيــصل الفــائز علــى األغلبيــة املطلقــة لأل
اجلولة الثانية ففي حالة عدم حصول أي من املرتشحني على األغلبية املطلقة مـن اجلولـة األوىل تـنظم جولـة ثانيـة بعـد مـرور 

 .ات يف اجلولة األوىل اجلولة الثانية املرتشحان اللذان حصال على أكرب نسبة من األصوىلإ يوم على األكثر ، و يتأهل 15
  .1 يوم على األكثر من انتهاء والية الرئيس احلايل35يوم على األقل إىل  20 بدعوة من احلكومة قبل االنتخاباتوتنظم 

 محلـــة انتخابيـــة يقودهـــا املرتشـــحون و ممثلـــيهم خيـــضعون فيهـــا لقاعـــدة املـــساواة يف اســـتعمال وســـائل االقـــرتاعو يـــسبق 
 األمـــاكن املخصـــصة للنـــشر و الدعايـــة ، أمـــا فيمـــا خيـــص التمويـــل فهـــي أكثـــر تفـــصيال يف حبـــث اإلعـــالم التابعـــة للدولـــة و

  .األحزاب السياسية يف فرنسا
  : يلزم مراعاة الشروط التالية االنتخابو ملمارسة 

  . سنة كاملة يوم اإلقرتاع 18 جتاوز سن -
  . التمتع باجلنسية الفرنسية -
  .ة  التمتع باحلقوق املدنية و السياسي-
   .االنتخابات ديسمرب أوال من السنة اليت تسبق 31 قبل االنتخابات التسجيل على قوائم -
 ، كمــا جيــب علــى كــل مرشــح االنتخــاب ســنة علــى األقــل و أن يــستويف شــروط ممارســة حــق 23 أن يكــون عمــر املرشــح -

  . احلد من املرشحني للدعاية  منتخب لدى اجمللس الدستوري و يهدف هذا الشرط إىل500إيداع قائمة تتضمن توقيع 
  

                                                 
ترمجة ( . المؤسسات الدستورية و القانون الدستوري ، األنظمة السياسية الكبرى  موريس دوفرجيه ، :ًانون العام والعلوم اإلدارية،مرجع سابق، نقال عن النظام الشبه الرئاسي، جملة الق- 1

  .240 ، 239 ص –، املؤسسات اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ص ) جورج سعد 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  : صالحيات رئيس الجمهورية –ب 
 و ســـلطات الـــرئيس واســـعة باعتبـــاره 1958مت حتديـــدها يف الـــنص التأسيـــسي للجمهوريـــة اخلامـــسة أي دســـتور عـــام 

ض وإبـرام املسؤول األول عن اجلمهورية فهو يتوىل السياسة اخلارجية و الدفاع ، و خول له الدستور تعيني السفراء و التفـاو
املعاهــدات و هـــو يـــسهر علــى احـــرتام الدســـتور و يـــضمن ســري عمـــل الـــسلطات العامـــة و هــو الـــضامن لالســـتقالل الـــوطين 

طبقـا للمـادة . لوحدة و سالمة األراضي كما يتخذ الرئيس اإلجراءات الواجبة يف حال مواجهة البالد خمـاطر كـربى و آنيـة 
يــني الطــاقم احلكــومي فهــو يعــني رئــيس الــوزراء و ينهــي مهامــه حــني يقــدم  مــن الدســتور ، والــرئيس هــو املــسؤول عــن تع16

استقالة حكومته ، و يعني أعضاء احلكومة اآلخرين بناءا على اقـرتاح مـن رئـيس الـوزراء ، كمـا يـضع حـدا ملهـامهم و يـرأس 
  .جملس الوزراء و يوقع املذكرات و املراسيم 

معيــة الوطنيــة و دعــوة الربملــان لعقــد دورة اســتثنائية كمــا تكــون لــه و للــرئيس ســلطة نــشر القــوانني و هــو خمــول حلــل اجل
  .املبادرة يف مراجعة الدستور هيب صالحية يتقامسها مع الربملان 

كمــا يــضمن الــرئيس اســتقالل القــضاء و يــرأس جملــسه األعلــى كمــا يتمتــع حبــق إصــدار العفــو و يتمتــع حبــصانة مؤقتــة 
  .ت وقعت دون ممارسة مهامه خالل واليته و هو غري مسؤول عن تصرفا

   1.كما يشارك رئيس اجلمهورية الفرنسية يف ملك إمارة أندرو مع أسقف األورجال و هي إمارة بني إسبانيا و فرنسا
  : الحكومة -1-2

و رغــم مظــاهر النظــام الربملــاين العديــدة يف الدســتور الفرنــسي إال أنــه رفــض مبــدأ ازدواجيــة الوظيفــة ألعــضاء احلكومــة 
أو أي متثيل وطين أو مهين ، أو تويل وظـائف عموميـة أو ممارسـة نـشاط مهـين ، أن يكون كذلك أعضاء يف الربملانبوذلك 

، و السبب يف ذلك يعود للمهام العديدة املسندة هلم و اليت تتطلب ختصيص كل وقـتهم و جهـدهم هلـا مـن جهـة وحماولـة 
ـــا الـــرئيس الـــسابق  مـــع ذلـــك حيـــق لعـــضو و ) الـــرئيس ديغـــول(مـــن جهـــة ثانيـــة تطبيـــق الفـــصل بـــني الـــسلطات الـــيت نـــادى 

م إىل جانـب ضاحلكومة أن يكون منتخبا على املستوى احمللي، فاحلكومة بذلك تـشكل جهـازا موحـدا و متـضامنا و هـي تـ
   2.الوزير األول غالبا وزراء الدولة ووزراء مفوضني لدى جهات أو مبهام معينة

  : السلطة التشريعية -2
 حيــث اتبــع النظــام الفرنــسي يف جمــال الربملــان نظــام ازدواجيــة اجمللــسني و مهــا الربملــان بغرفتيــهالتــشريعية يقــصد بالــسلطة 

   .االختصاصاجلمعية الوطنية و جملس الشيوخ و مها خيتلفان عن بعضهما يف جمال التشكيل و 
  : تشكيل المجلس -2-1
   : الجمعية الوطنية -أ 

م بو577تتكون من  أعـوام قابلـة للتجديـد ، ويعتـرب فـائزا كـل  05 العـام املباشـر ملـدة االقـرتاعاسـطة  نائب يتم انتخا
 اجمللــسني ، وغــري ذلــك فــإن القــانون ربــعمــن حــصل علــى األغلبيــة املطلقــة مــن األصــوات و يــشرتط أن ميثلــوا علــى األقــل 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 يف الــدورة 12.5 حتــصلوا علــىيــشرتط دورة ثانيــة يفــوز فيهــا مــن حيــصل علــى األغلبيــة البــسيطة مــن بــني املرتشــحني اللــذين
  .األوىل على األقل من األصوات 

سـنة و أن يكـون فرنـسي اجلنـسية و أن يتمتـع حبـق التـصويت و أن 23كما جيـب علـى املرشـح أن ال يقـل عمـره عـن 
ال ميكــن لنائــب الربملــان أن جيمــع بــني مهامــه و مهــام عــضو جملــس الــشيوخ أو نائــب يف  .االنتخــابيكــون مــستوفيا لــشرط 

  .ربملان األوريب ال
  : مجلس الشيوخ -ب 

 ، و قــــد اعتمــــد مبــــدأ التمثيــــل حــــسب عــــدد 1976 جويليــــة 16 ينتخــــب أعــــضاء جملــــس الــــشيوخ مبوجــــب قــــانون 
م مــن طــرف نــواب 348الــسكان ، و بــذلك ارتفــع عــدد أعــضاء جملــس الــشيوخ و حاليــا هــم   عــضو تقريبــا و يــتم انتخــا

 العـــام غـــري بـــاالقرتاع االنتخـــاب ســـنوات و يكـــون 06س البلديـــة و ذلـــك ملـــدة املقاطعـــة و املستـــشارين ، و مفوضـــي اجملـــال
 سنوات ، و جتدر اإلشارة إىل أن هذا النظام متثل يف األرياف أكثـر منـه يف 03املباشر كما يتم جتديد نصف أعضاءه كل 

   1.املدن

  : تنظيم المجلسين -2-2
  . املكتب ، اللجان ، اجتماع الرؤساء الرئيس ،: تنظيم اجمللسني مبين على أجهزة رئيسية و هي

  :  فإن الوزير األول يقوم مبا يلي21وفقا للمادة : الوزير األول 
 توجيه التعليمات لوزراء و تنسيق أعماهلم سواء تعلق األمر بإعداد مشاريع أو برامج ، أو تنفيـذها أو تنـسيق النـشاطات -

  .يهات رئيس اجلمهورية املختلفة إلجناز العمل احلكومي مبا يتماشى مع توج
  . رئاسة الدفاع على أن تكون نشاطاته كاملة متكاملة مع رئيس اجلمهورية الذي يرتأس القوات املسلحة -

 جملـس الـوزراء لكـن اجتمـاعإن رئـيس اجلمهوريـة هـو الـذي يتـوىل إمـضاء القـوانني و املراسـيم و األوامـر يف  :  القوانينتنفيذ
 جملس الـوزراء، اجتماع رئيس اجلمهورية خارج يتخذهال الدستور و هي مراسيم تنظيمية هناك نوع أخر منها ظهرت يف ظ

 فرئيس احلكومة هو الذي ميارس السلطة التنظيمية، و هـو مـا ينطبـق علـى التقنيـات يف الوظـائف االختصاصو خارج هذا 
الـــيت يرتأســـها ، وقـــد يـــرأس الـــوزير جملـــس ويـــساعد الـــوزير رئـــيس اجلمهوريـــة يف رئاســـة اللجـــان الدفاعيـــة  العـــسكرية واملدنيـــة ،

الوزراء و إذا تعذر ذلك على رئيس اجلمهورية يشرط أن يكون مفوضـا بـذلك و وجـود جـدول أعمـال كـذلك ،و يف سـبيل 
  :السري احلسن فإن الدستور وضع وسائل حتت تصرف الوزير األول هي 

لسياسة احلكومية قيد التنفيـذ و هـي علـى نـوعني دائمـة و تضم عدد حمدود من الوزراء لدراسة وضع ا:  اللجان احلكومية -
  .و مؤقتة ، منظمة مبوجب مراسيم 

و يـــضم أقـــرب مـــساعديه املباشـــرين و األمانـــة العامـــة للحكومـــة الـــيت تتـــوىل املهـــام اإلداريـــة دون :  ديـــوان رئـــيس احلكومـــة -
  .السياسة 
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   1. على أداء مهامهو هي أجهزة و وسائل يف يد الوزير تساعده:  اللجان املتخصصة -
 لكـــل جملـــس رئـــيس تنـــوط بـــه مهمـــة اإلشـــراف علـــى العمـــل الربملـــاين و رئـــيس اجلمعيـــة الوطنيـــة ، املنتخـــب :الـــرئيس  / 1

 يف إدارة األعمـــال أمهيتـــه، وتظهـــر  اجمللـــس الدســـتوريوالنـــواب، و يتمتـــع بـــدور هـــام يف الربملـــان بـــإقرار حقـــه يف اللجـــوء إىل
، كمـا حالـة شـغور منـصب الـرئيسالشيوخ فإنه يتوىل يف ظل الدستور احلـايل رئاسـة اجلمهوريـة يف الربملانية، أما رئيس جملس 

  .يتوىل املهمة العادية املتمثلة يف إدارة أشغال الدورة الربملانية 
 يتكــون املكتــب مــن الــرئيس و قــد يكــون رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة أو رئــيس جملــس الــشيوخ و نوابــه و أمنائــه :المكتــب  / 2
 مــن جملــس الــشيوخ و يتــوىل مكتــب اجلمعيــة 16 عــضو مــن اجلمعيــة و22ملكلفــني بالــشؤون املاليــة و اإلداريــة و عــددهم وا

  .بعد انتخابه مهمة اإلشراف على املداولة وتنظيم مصاحل اجلمعية و تفسري كيفية تنفيذ النظام الداخلي 
عقـد املواضـيع املطروحـة عليـه لدراسـتها و التـداول عليهـا  يعود إنـشاءها إىل تعـدد مهـام الربملـان مـن جهـة و ت:اللجان  / 3

عمالـه و تكــون اللجـان فرعيـة و متخصـصة كــل واحـدة يف جمـال معــني، ألولكيفيـة تطبيقهـا ، ينـشأ الربملــان اللجـان تـسهيال 
ا و طبيعتها    .وختتلف الواحدة عن األخرى من حيث جمال مد

جدول أعمال الربملان مع احلكومة و يوجد اجتمـاع الرؤسـاء يف كـل جملـس  هذا اجلهاز يتوىل حتديد : اجتماع الرؤساء /4
   2.و هو يظم اجلمعية الوطنية رئيس اجلمعية و مقرر املالية مبشاركة أعضاء احلكومة

 يسري الربملان وفق نصوص الدستور و النظام الداخلي و لكل جملس دوراتـه اخلاصـة و ال جيـوز أن جيتمـع  :تسيير البرلمان
  :ا خارج الدورة و الدورات هي أحدمه

 يوما و يرأسهما رئـيس 90 أفريل و تدوم 02 يوما و الثانية يف 80 أكتوبر و تدوم 02 األوىل تبدأ من :دورة عادية / أ 
اية أعماله  اء الدورة اليت وصلت إىل    .جملس الشيوخ أو اجلمعية الوطنية و هو يتوىل إ

ل أعماهلــا يكــون ا علــى طلــب مــن رئــيس احلكومــة أو أغلبيــة نــواب اجلمعيــة وجــدو وتكــون إمــا بنــاء:دورة اســتثنائية/ ب 
  .حمدد
 للربملـــان الفرنـــسي اختـــصاصات واســـعة و فعليـــة يف الكثـــري مـــن اجملـــاالت، خاصـــة يف اجملـــالني :اختـــصاصات البرلمـــان / ج

  .التشريعي و املايل 
  :  التشريعي االختصاص /1

 التـشريعية و عليـه فهـو خيـتص لالختـصاصات حمـددا علـى سـبيل احلـصر مـن الدسـتور الفرنـسي 34المادة جاء نـص 
ا و كــذا وضــع القواعــد املتعلقــة   باالنتخابــاتبالتــشريع املتعلــق بالقواعــد اخلاصــة و بــاحلقوق املدنيــة و الــسياسية ، وضــمانا

  .واملؤسسات العمومية 
  

                                                 
 ، ديوان املطبوعات 3 ، ط 2 ج .القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة  السعيد بو الشعري ، :ً النظام الشبه الرئاسي، جملة القانون العام والعلوم اإلدارية، مرجع سابق، نقال عن- 1
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  : الرقابي االختصاص /2
يف جمـال الرقابـة ، و نظـرا لطبيعتهـا الـسياسية و اتـساع نطاقهـا و أسـاليب مما ال شك أن الربملان يتمتـع مبجـال واسـع  

ا حتتل املكانة األوىل أمام التشريع إذا توفرت ممارستها و ضمان ذلك    1.ممارستها ، فإنه ميكن القول بأ
  : السلطة القضائية -3

ول الســـتقالل الـــسلطة القـــضائية،  مـــن الدســـتور الـــضامن األ64يعتـــرب رئـــيس اجلمهوريـــة الفرنـــسية وفقـــا لـــنص املـــادة 
  .ويكون مدعما باجمللس األعلى للقضاء و ينظم القانون النظام األساسي للقضاة 

  : المجلس الدستوري -3-1
هــو مبثابــة حمكمــة سياســية عليــا مكلفــة برقابــة القــوانني و تنظــيم االنتخابــات الرئاســية و الربملانيــة ، و بعــض العالقــات 

ارس وظــائف القاضــي و لكنــه يتــدخل يف مــواد سياســته و أكثــر مــن ذلــك أن علــى أعــضاءه أن مــع الــسلطات العامــة ، ميــ
  .يتمتعوا باستقاللية القضاة و لكن تعيينهم سياسي 

األعـضاء املعينـني و األعـضاء القـانونيني، رئـيس اجلمهوريـة يقـوم : و يتألف اجمللس الدستوري من فئتـني مـن األعـضاء 
ي ، و إن الوظيفة األساسية للمجلس الدستوري هي رقابة دستورية القوانني و لديه وظيفتني بتعيني أعضاء اجمللس الدستور

  :أيضا و مها 
  . التدخل يف العالقات بني السلطات العامة -
    2. الشاملاالقرتاع الرقابة الوطنية ملمارسة -
   : المجلس األعلى للقضاء -3-2

نائبــه وزيــر العــدل و بإمكانــه أن ينــوب رئــيس اجلمهوريــة يف رئاســة لقــضاء رئــيس اجلمهوريــة و ليــرأس اجمللــس األعلــى 
  . أعضاء و بني القانون الشروط اليت تتوفر للتعيني 09اجمللس باإلضافة إىل ذلك يعني رئيس اجلمهورية 

 ، كمــا االســتئنافو يقــوم اجمللــس األعلــى للقــضاء باقرتاحــات لتعيــني قــضاة احلكــم مبحكمــة الــنقض و رؤســاء جمــالس 
  .ي رأيا يف تعيني القضاة الذين اقرتحهم وزير العدل و يستشار اجمللس يف شؤون العفو طبقا للقانون املنظم يعط
  : محكمة العدل العليا -3-3

 مــن الدســتور فإنــه حمكمــة العــدل العليــا تتــألف مــن أعــضاء ينتخــبهم بالتــساوي جملــس الربملــان تتــوىل 67طبقــا للمــادة 
ة ارتكابه اخليانة العظمى بناءا على قرار يتخذه كـل مـن اجمللـسني بأغلبيـة أصـوات أعـضائها حماكمة رئيس اجلمهورية يف حال

   3.و كذلك حماكمة أعضاء احلكومة
إن حمكمة النقض الفرنسية اليت تعترب حمكمة قانون ، تراقب أعمال القضاة و يطعن أمامها يف كـل القـرارات الـصادرة 

ــا هيئــة عليـــا ، مق  جملــس الدولــة الفرنـــسي أنومــة ألحكــام القــضاء العــادي بـــاملفهوم الواســع ، كمــا يف خمتلــف اجملــالس كو
  .يقضي يف النزاعات اإلدارية اليت يطعن فيها أحكامه 
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و هكذا يعرف النظام القضائي تطورات عديدة حبكم القرارات املبدئية الصادرة عن هذه األجهزة ، و يتطلب دراسة 
 القـــضائي و التعـــاليم العامـــة لفقهـــاء القـــانون علـــى االجتهـــادصـــا ، نظـــرا خلـــصوصية الـــسلطة القـــضائية يف فرنـــسا حتلـــيال خا

   1.أحكامه يف هذا البلد
  : العالقة بين السلطات -4
  : بالتشريعية التنفيذية عالقة السلطة -4-1

 أن يكـون  يف دورات غـري عاديـة كمـا هـو احلـال يف فرنـسا علـىلالنعقـادميلك رئيس اجلمهوريـة احلـق يف دعـوة الربملـان 
  .ذلك حبكم القانون و مرسوم قانوين 

و للــرئيس الفرنــسي احلــق يف حــل اجلمعيــة الوطنيــة مــن خــالل التــشاور مــع رئــيس جملــس الربملــان كمــا لــرئيس الــسلطة 
 كمــا أنــه حيــق لــرئيس اجلمهوريــة يف جتــاوز 10 المــادة علــى القــوانني الــيت يــصدرها الربملــان مبوجــب االعــرتاضالتنفيذيــة حــق 

ان و خماطبــة الــشعب مباشــرة يف مــسائل التــشريع فمــن حقــه طــرح مــشروعات علــى الــشعب و هــي يف مرحلــة مــشروع الربملــ
ذا يكون رئيس اجلمهورية بقانون مل يعرض على الربمل   . لك قد أصدر قانونا دون عرض أو قرار من الربملان ذان و 

ضـــلوا  البقـــاء يف احلكـــم إال إذا واستطيعيـــ  المحلكومـــة مـــن طـــرف رئـــيس اجلمهوريـــة وهـــ أعـــضاء ااختيـــاركـــذلك يـــتم 
 مـن خـارج الربملـان كمـا أن الـرئيس ملـزم باختيـار انتقـائهم الـوزراء كمـا يـستطيع اختيـار بثقـة الـرئيس و للـرئيس حريـة حيـضون

املــوظفني يف رئــيس الــوزراء الــذي تتقبلــه األغلبيــة الربملانيــة و رئــيس الــوزراء هــو الــرئيس األول األعلــى لــإلدارة إذ يقــوم بتعيــني 
ــاء مهمــة رئــيس الــوزراء إال بتقــدمي  الوظــائف املدنيــة و العــسكرية بتفــويض مــن الــرئيس كمــا أنــه ال ميكــن لــرئيس اجلمهوريــة إ

  .استقالته 
  : عالقة السلطة التنفيذية بالقضائية -4-2

 بـأن 65صت املـادة  من الدسـتور القاضـية بـأن يـضمن رئـيس اجلمهوريـة اسـتقاللية القـضاء ، كمـا نـ64 للمادةوفقا 
يــرأس رئــيس اجلمهوريــة جملــس القــضاء األعلــى و يكــون وزيــر العــدل و كــيال هلــذا اجمللــس حبكــم القــانون لكــن تبقــى لــرئيس 

ا الدستورية و القانونية للسيطرة علـى القـضاء  أن لـه احلـق يف العفـو العـام بعـد استـشارة ه ومـن خاللـ،اجلمهورية و صالحيا
ذا اجمللسجملس القضاء األعلى دون       2.أن يلتزم رئيس اجلمهورية 

  آليات التأثير في النظام شبه الرئاسي الفرنسي : ًرابعا
  : تأثير األحزاب السياسية -1

حـــسب مـــا جـــاء يف دســـتور اجلمهوريـــة اخلامـــسة فـــإن دور األحـــزاب الـــسياسية هـــو دور وظيفـــي و لـــيس دور سياســـي 
   .التنفيذي، و ليس السعي للسيطرة على السلطة السياسية و اجلهاز فالدور الرئيسي لألحزاب أصبح جتميع املصاحل 

 و منـه فـإن والء الـشعب سـوف رية ينتخب مباشرة من طرف الـشعب، جعل رئيس اجلمهو1958حيث أن دستور 
  .يكون لرئيس اجلمهورية و ليس للحزب الذي ينتمي إليه و هو ما جعل الرئيس الفرنسي بعيد عن الصراعات احلزبية 

                                                 
 127، مرجع سابق، ص  حمفوظ لشعب:ً، مرجع سابق، نقال عن مجلة القانون العام والعلوم اإلدارية النظام الشبه الرئاسي،- 1
 ، 1 ط.النظم السياسية في أوربا الغربية و الواليات المتحدة األمريكية ، الدليمي حافظ علوان : ً مرجع سابق، نقال عنمجلة القانون العام والعلوم اإلدارية، النظام الشبه الرئاسي، - 2

  .152 – 149 ص - ، ص 2001عمان ، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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رغــم هــذا فــاألحزاب الــسياسية الفرنــسية هلــا دور مهــم يف النظــام الفرنــسي و تــساهم بــالتعبري علــى اإلقــرتاع مبقتــضى و 
ـــا تلعـــب دور الوســـيط بـــني المـــادة الرابعـــة  مـــن الدســـتور و تـــساهم يف إضـــفاء احليويـــة علـــى األحـــزاب الـــسياسية ، كمـــا أ

لب الشعب و صياغتها يف شكل برنامج سياسي ، كما تقوم الشعب و النظام السياسي احلاكم ، فهي تقوم بإحصاء مطا
   1.مبمارسة دور قيادي حيث تطمح يف ممارسة السلطة يف سبيل تطبيق السياسة املعلنة

  .كما قد حظيت األحزاب بدور تأهيلي وانتقائي فيما يتعلق بالقادة السياسيني 
  : تأثير الجماعات الضاغطة -2

 يف ســرية تامــة علــى العكــس مــا حيــدث يف فرنــسا فهــي متــارس نــشاطها عالنيــة ، إن نــشاط اللجــان يف أمريكــا يكــون
ي تنظيمــات قويــة جــدا هلــا تــأثري فعــال علــى جنــد أيــضا التنظيمــات الطالبيــة و هــوتــضغط علــى النظــام بــصورة مباشــرة كمــا 

ا يف عـــام  و كـــذديغــولىل ســقوط حكومـــة إ جــرت مظـــاهرات طالبيــة هـــي الـــيت أدت 1968 ففــي ربيـــع ،النظــام الفرنـــسي
 علــى مــدة قــانون العمــل املؤقــت بــاالعرتاض قامــت 2005 فاملظــاهرات الطالبيــة لعبــت دورهــا أيــضا ، و يف ســنة 1969

، إىل جانـب التنظيمـات الطالبيـة هنـاك تنظـيم آخـر هـي التنظيمـات " أقـارب العمـل " فيقول " دوبيل باي" الذي أتى به 
دورا كبــريا يف احلــصول علــى أربــاح مرتفعــة ، فــإن هاتــه التنظيمــات لعبــت دورا الزراعيــة ، فباعتبــار فرنــسا دولــة زراعيــة تلعــب 

 مت حتريــر 1990كبـريا يف اجلمهوريـة الرابعـة فقـد اسـتطاعت الـضغط علـى الدولـة للحـصول علـى أربـاح مرتفعـة ، و يف عـام 
   2.التبادالت التجارية فهي ترمي لعوملة النظام الرأمسايل

  : تأثير وسائل اإلعالم -3
 الوسائل لصنع الرأي و التعبري عنه ففي فرنسا له دور كبـري يف التـأثري علـى صـناع القـرار أهمترب وسائل اإلعالم من تع

  .داخل اجلهاز احلكومي فهناك العديد من اجملاالت ذات التأثري على النظام الفرنسي
  

ا النظــام حــاول التوفيــق بــني النظــامني و مــن خــالل دراســتنا لنظــام احلكــم الربملــاين والنظــام الرئاســي يتــضح لنــا أن هــذ
واعتمد لنفسه ميزات اهلدف منها حتقيق الربامج احلكومية ، مع مراعاة رقابة الرئيس و لقد اجتهت العديد من الدول لتبنيـه 
رغــم صــعوبة تطبيقــه حيــث حتولــت الكثــري مــن األنظمــة إىل شــبه دكتاتوريــة ، يف ظــل ســلطة الــرئيس الفعليــة ، و كثــريا مــن 

   .االنفرادي و احلكم لالستبداديان استعمل هذا النظام كغطاء األح
  
  
  

                                                 
  .123 – 122 ص – ، ص المرجع السابقالدليمي حافظ علوان ،   :ً النظام الشبه الرئاسي، جملة القانون العام والعلوم اإلدارية، مرجع سابق، نقال عن- 1
األحزاب السياسية في النظم السياسية و الدستور الحديث و النظام اإلسالمي مصطفى عبد اجلواد ، : ًبه الرئاسي، جملة القانون العام والعلوم اإلدارية، مرجع سابق، نقال عن النظام الش- 2
 192 ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ص 1 ط .
 - فنجــد منهــا اجمللــة اليهوديــة nouveau cahier جملــة  ، و كــذلكl’express الــيت لعبــت دورا بــارزا يف احلملــة اإلعالميــة الــيت تنتهجهــا مجاعــات الــضغط الــصهيونية علــى الــرئيس فــالريي 

وجهـه أمـا فيمـا يعـود الـسبب و عالمات الشباب و احليوية بقيادية على " فرانسواميرتان " جيسكار ديستان ، و ذلك بوضع صورته على الغالف بوجه يبدوا عليه العجز واهلرم يف مواجهة الرئيس 
  .يف ذلك هو أن ميرتان خادم ملصاحلهم ، خاضع ملطالبهم 
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  مخطط تشكيلة النظام الشبه رئاسي
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  )النموذج السويسري ()المجلسيالنظام أو ( النيابية الجمعية حكومة نظام

  
  :مقدمة
النظـام  يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة و النظـام الرئاسـي يف بريطانيـا و النظام البرلمـاني  فبعدما تطرقنا إىل كل من      
ذا اإلحتاد الذي ه.  يف اإلحتاد السويسري   أو النظام المجلسي يف فرنسا، جاء دور الرئاسي الشبه

شــكل بــالرغم مــن املــساحة املتواضــعة الــيت يــستحوذ عليهــا نوعــا ثالثــا يف الدميقراطيــة الغربيــة الكالســيكية اجلديــدة واجلــديرة 
 فدرايل يطبق بنجاح يف إطار جغرايف ضيق، تطبيق : ففيه جتتمع بشكل أصيل ثالث فئات من املؤسسات. باالهتمام
ــــة املباشــــرة، و أخــــريا وجــــود ســــلطة إجــــراءا ــــا الدميقراطي ــــة نــــصف املباشــــرة علــــى نطــــاق واســــع مــــع بعــــض بقاي ت الدميقراطي
  حتكمـه وهذا يؤدي إىل وصف النظام السويـسري مـرة بأنـه . مجاعية تعمل حتت رقابة الربملان القانونية تنفيذية

و خبالف ما هو عليه النظـام الربملـاين الربيطـاين أو النظـام الرئاسـي األمريكـي مل يـشتهر . ين مديرو كأنه العمومية ومرة 
إمنــا ميكــن اإلشــارة إىل أن حماولــة تقليــد املؤســسات السويــسرية جــرت ســابقا يف إحــدى .  املــديرين السويــسري يف العــامل

  . يكا الالتينية كاالرغوايبلدان أمر

الجمعيةحكومةنظام

نظام

اجلمعيـةنظـام
نظام

نظــام

 النيابيــة    أو النظــام المجلــسيو مــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليعــاجل يف املبحــث األول ماهيــة 
لننتقــل إىل . آخــر املبحــثحيــث نــربز فيــه مفهــوم النظــام ومــن خــالل تعريفــه وكــذا خصائــصه ومــدى تطبيقــه و تقــديره يف 

املبحــث الثــاين الــذي ميثــل الــشق التطبيقــي للبحــث بدايــة بإعطــاء حملــة تارخييــة عــن الفدراليــة السويــسرية ومــن مث تبيــان طبيعــة 
النظام النيايب يف سويسرا لنبيني بعدها اهليكل التنظيمي يف هذا النظام السياسي، و يف األخري نربز مدى جنـاح هـذه النظـام 

   .  يف سويسرا وصعوبة تطبيقه يف غريها من البلدان و قبوله

الجمعيــةحكومــةنظــام

  :منطلقني من كل ما سبق ذكره من إشكالية تكمن يف 
؟ وإلـى أي مـدى يمكـن القـول بـأن النظـام الـسياسي المطبـق )أو النظام المجلـسي(  ماهو نظام حكومة الجمعية  

  . االستقرار السياسي للبالد ؟في سويسرا تعبير عن الديمقراطية الفعلية ؟ وأنه يساهم في رسم خطوط
  :ومن هذه اإلشكالية نطرح التساؤالت التالية

  . هل طبقت سويسرا النظام اجمللسي حبذافريه على أرض الواقع ؟-
  . ما هو سبب جناح النظام السياسي اجمللسي يف سويسرا وفشله يف باقي الدول اليت أخذت به؟-

  :لتالية انطرح الفرضيةولإلجابة على هذه التساؤالت 
ًنجحــت الدولــة السويــسرية فــي اختيــار النظــام الــسياسي المجلــسي نظامــا للحكــم تمكنــت مــن خاللــه حفــظ 
استقرارها واستمراريتها لفترة طويلة من الزمن، وذلك على الرغم من وجود عدة قوميات في سويسرا لها امتداد في 

  .بعض الدول األوربية كألمانيا وفرنسا وايطاليا
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  )المجلسيالنظام أو ( النيابية الجمعية حكومة نظاممفهوم : المبحث األول
  )تطبيقات نظام حكومة الجمعية النيابية( نشوء وتطور نظام حكومة الجمعية النيابية تاريخيا  : المطلب األول

  :1 جند أن هلذا النظام نوعني من التطبيقات
يـار احلكومـات والعمـل علـى إقامـة عض الـدول أخـذت بـه فـي أحـوال وظـروف اسـتثنائيةفب-1 ، أي علـى اثـر ثـورات وا

حلــني ) خاصــة الــسلطتني التــشريعية والتنفيذيــة(فهنــا توجــد مجعيــة تأسيــسية جتمــع الــسلطات يف يــدها . غريهــا علــى أنقاضــها
ـــسلطتني بنفـــسها أ ـــة ال و ختتـــار عـــددا قلـــيال مـــن األشـــخاص ملباشـــرة الـــسلطة وضـــع الدســـتور اجلديـــد، فتباشـــر هـــذه اجلمعي

  . التنفيذية حتت إشرافها ومراقبتها، على أن يكون للجمعية دائما حق عزل هؤالء األشخاص 
ظـروف حيث طبق هذا النظـام يف فرنـسا لفـرتات قـصرية يف مراحـل تارخييـة متفاوتـة ، وقـد اسـتوجبت هـذه التطبيقـات 

 ومــن أمثلــة ذلــك التطبيــق يف بعــودة احليــاة الدســتورية واســتقرار النظــام الــسياسي يف الــبالد ، ، كانــت تنتهــي اســتثنائية مؤقتــة
  :فرنسا

 ، عنــدما تــوىل الربملــان 1795 إىل 1792 يف الفــرتة مــن ســنة فرنــسا فكــان أول تطبيــق للنظــام اجمللــسي يف -1-1
ً زمــام األمــور واختــار جملــسا تنفيــذيا مؤقتــا خيــضع لــه خــضوعا Laconvetion الجمعيــة الوطنيــةالــذي اشــتهر باســم  ً ً ً

  . ًتاما
 اليت أنابت عنهـا جلنـة الجمعية التأسيسية بواسطة 1848 بعد ثورة فرنساوطبق هذا النظام للمرة الثانية يف -1-2

  .تنفيذية مكونة من مخسة أشخاص
لــسبعينية وســقوط اإلمرباطوريــة الثانيــة أمــام  بعــد احلــرب ا1871 فكــان ســنة فرنــسا أمــا التطبيــق الثالــث يف -1-3

  .الغزو األملاين لفرنسا 
نظام اسـتقرار ال  حيث جنده :إلى جانب هذا التطبيق االستثنائي لنظام الجمعية نجد له تطبيقا ثانيا ثابتا ال مؤقتا -2

 1920 الـيت طبقتـه سـنة النمـسا حيث أخذت به بعض الـدول لفـرتات معينـة مـن تارخيهـا مث أقلعـت عنـه مثـل نظام انتقال
 الـصادر تركيـا ، وأخذ دسـتور 1933-1920 يف الفرتة ما بني استوانيامبقتضى دستورها الصادر لتلك السنة ، ودستور 

مـصطفى كمـال  بالنظام اجمللسي غري أن التطبيق العملي هلذا الدستور قلب النظام إىل نظام دكتاتوري بزعامـة 1924عام 
كمــا أخــذت بنظــام . اليــد األمــور يف تركيــا طــوال العــشرينات والثالثينــات مــن القــرن العــشرين  الــذي ســيطر علــى مقأتــاتورك

  . فيمر يف ظل دستوراأللمانيةاجلمعية أيضا يف معظم دساتري 
ً وال زال قائمـا حلـد 1848نه لـيس هنالـك مـن تطبيـق ثابـت هلـذا النظـام إال يف سويـسرا حيـث اتبعتـه ومنـذ عـام أبيد 

  .اآلن 
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  مقياس األنظمة النيابية الديمقراطية

  )المجلسيالنظام أو (تعريف نظام حكومة الجمعية النيابية :  الثانيالمطلب
يف جملـس  تدمج فيهـا الـسلطتان التـشريعية والتنفيذيـةنظام حكومة اجلمعية النيابية هو أحد األنظمة السياسية اليت 

  .منتخب دون وجود سلطة تنفيذية مستقلة
، غـري أنـه نظـرا إسناد وظيفتي التشريع و التنفيذ إلى البرلمان أساس النيابية على اجلمعية مةحكو نظامحيث يقوم 

نــه يــرتك مباشــرة هــذه الوظيفــة إىل جلنــة خاصــة تباشــرها بامســه و حتــت إشــرافه إلربملــان بنفــسه بوظيفــة التنفيــذ، فلتعــذر قيــام ا
 جمــرد تــابعني -اجلمعيــة حكومــة نظــام يف -و ال يعــدو أن يكــون هــؤالء الــوزراء. اءورقابتــه، و هــذه اللجنــة يتــألف منهــا الــوزر

للربملان فيباشروا مهام سلطتهم طبقا لتوجيهات و إرشـاداته ، فالربملـان وحـده الـذي ميلـك حـق تعييـنهم وحـق عـزهلم، األمـر 
فالعالقـة هنـا بينهمـا هـي عالقـة خـضوع وتبعيـة أي . بعني للربملان يف كل ما يسند ليهم من اختـصاصالذي جيعل الوزراء تا

  .خضوع احلكومة للربملان وليس العكس
التنفيذيــة بالوظيفــة التنفيذيــة  بالوظيفــة التــشريعية ، وختــتص اهليئــة اجلمعيــة حكومــة نظــامو إذا كــان الربملــان خيــتص يف 

 نظـام إن -بـالنظر إىل مـدى األخـذ مببـدأ الفـصل بـني الـسلطات–حتت إشراف الربملان و رقابتـه، فـإن ذلـك يقتـضي القـول 
ــأســاس عــدم المــساواة و عــدم التــوازن يقــوم علــى اجلمعيــة حكومــة شريعية واهليئــة التنفيذيــة ، إذ يقــوم هــذا  بــني اهليئــة الت

، و يكـون للهيئـة األوىل حكومـةالنظام على ترجيح كفة السلطة التشريعية املمثلة يف الربملـان علـى كفـة الـسلطة املمثلـة يف ال
  .الصدارة والرجحان بالنسبة للهيئة الثانية 

لـسيادة و منبـع كـل علها كلها يف يد ممثلي الشعب صاحب اوج أساس دمج جميع السلطات كما يقوم أيضا على 
 النيابية هـم الـذين يقومـون بكـل الوظـائف مـن تـشريع و تنفيـذ اجلمعية حكومة نظامن ممثلي الشعب يف إسلطة، و هكذا ف

اختيار من يقومون حتت إشرافهم بالوظيفتني التشريعية و التنفيذيـة كمـا وقضاء، أما يف اجلانب العملي يقوم ممثلو الشعب ب
  1.أنه ليس من الالزم أن يكون ممثلو الشعب من جملس واحد بل جيوز أن يكونوا موزعني على جملسني
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  25 ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر، صالنظم السياسية الحديثة المزايا والعيوب واالشكاليات، نعيمة مسينة، -    
  أنموذجا-سويسرا )النظام النيابي ( النيابيةالجمعية نظامدراسة حول   عبد الرمحن ساسي، -   
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  . يت جتريها

 

  :1)المجلسيالنظام أو (خصائص نظام حكومة الجمعية النيابية : المطلب الثالث
 للربملــــان، ســــواء مــــن حيــــث حكومــــة خباصــــيتني أساســــيتني تتعلقــــان مبــــدى خــــضوع الاجلمعيــــة حكومــــة نظــــاميتميــــز 

األشخاص أو من حيث التصرفات ال
  ):الحكومة(الهيئة التنفيذية  من حيث اختيار أشخاص/ أ

 كمـا يتـوىل الربملـان ذاتـه تعيـني األعـضاء أو أن يقـوم حكومـة اجمللسي هو الذي يتـوىل تعيـني أفـراد النظامالربملان يف ال
كمـا .  خيضعون مجيعهم يف احلالتني للربملـانحكومةبتعيني الرئيس على أن يتوىل هذا األخري تعيني الوزراء ما دام أعضاء ال

  . ك الربملان حق عزهلم ميل
  :من حيث التصرفات التي تجريها الهيئة التنفيذية/ ب

ن فــيالحظ أن مجيــع التــصرفات الــصادرة  . ختــضع إلشــراف ورقابــة وتوجيــه اهليئــة النيابيــة أي الربملــان  اهليئــة التنفيذيــةع
دون أن يكـــون هلـــذه . ة التنفيذيـــةويرتتـــب علـــى ذلـــك أنـــه جيـــوز للربملـــان أن يعـــدل و أن يلغـــي األعمـــال الـــصادرة علـــى اهليئـــ
ا و التعقيــب أياألخــرية احلــق يف االعــرتاض أو حــىت يف االســتقالة اعرتاضــا منهــا علــى تــدخل اهليئــة النيابيــة   الربملــان يف شــأ

  . على أعماهلا
 حـل أن اهليئـة التنفيذيـة ال متلـك. كما يرتتب على هذه التبعية سواء من حيث تعيني األشـخاص أو تبعيـة التـصرفات

 الربملاين و ذلك على الرغم من تتحقق مسؤولية اهليئـة التنفيذيـة أمـام الربملـان الـذي ميلـك نظامكما هو مقرر يف ال. الربملان
  .كما سبق أمر حماسبتها و عزهلا

 ) لسي المجنظامأو ال(مزايا وعيوب نظام حكومة الجمعية النيابية : المطلب الرابع
  2المزايا:أوال

  : نذكر مايلي نظام حكومة اجلمعية النيابيةمزايامن 
  ا،هميثل مرحلة انتقالية تستطيع الدول من خالهلا جتاوز مرحلة حرجة من تارخي-1
 يــرى مؤيــدو هــذا النظــام أنــه عنــدما تكــون هنــاك هيئــة تنفيذيــة ولــيس جمــرد شــخص واحــد إمكانيــة تعــدد اآلراء وبالتــايل -2

  ول ومشولية الرؤية،تعدد احل
   إن اهليئة التنفيذية مسؤولة سياسية أمام الربملان مما مينع استبداد السلطة التنفيذية،-3
كــذلك أن الــشعب مــن الناحيــة النظريــة هــو مــن ميــارس الــسلطة احلقيقيــة وهــي الدميقراطيــة احلقيقيــة بــل يــرى الــبعض إن -4

  .النظام اجمللسي هو أكثر النظم الدميقراطية
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  العيوب:نياثا
  : نذكر مايلي نظام حكومة اجلمعية النيابيةعيوبمن 

إال أن األمر علـى .  اجمللسي يبدوا للوهلة األوىل أنه أكثر حتقيقا للمبدأ الدميقراطينظام أو الاجلمعية حكومة نظام إن -1
 ذ أن جتميع السلطات يف قبضة هيئة واحدة و هي اهليئـة النيابيـة يـؤدي يف غالـب األحيـان إىل اسـتبداد هـذهخالف ذلك إ

ا ومن املعروف أن استبداد طغيان الربملانات يعترب أشد خطـورة علـى شـل احلريـات الفرديـة مـن اسـتبداد امللـوك  اهليئة وطغيا
  . و احلكام ذي النزعة الدكتاتورية

جها يف يد واحدة يتعارض مع جوهر الدميقراطية ملا تتطلبه هـذه األخـرية مـن ضـرورة الفـصل ادمنسلطات وا إن تركيز ال-2
  . بني السلطات ملنع ما قد حيدث من تعسف و استبداد اهليئات النيابية

ة التنفيذيـة  أعيب على هذا النظام أيـضا أن يـؤدي إذا مت تطبيقـه وفقـا للمبـادئ النظريـة اجملـردة إىل إضـعاف كفـة الـسلط-3
وعجزهــا عــن اختــاذ مــا يكــون الزمــا أو ضــروريا مــن اإلجــراءات احلامســة الــيت تقتــضيها ظــروف الدولــة ممــا يــؤدي إىل ســيادة 

  . الفوضى بالبالد
ا علــى -4 كمــا أن شــعور الــسلطة التنفيذيــة بــضعفها وتبعيتهــا للــسلطة التــشريعية قــد يــؤدي إىل اإلحــساس بــضرورة ســيطر

    األمـر الـذي يـؤدي إىل خلـق نـوع مـن الـدكتاتوريات ويفقـد النظـام اجمللـسي أو .هذه الـسلطة األخـرية
و قـــد دلـــت . أصـــوله النظريـــة املتعـــارف عليهـــا مـــن وجـــوب رجحـــان كفـــة الـــسلطة التـــشريعية و تبعيـــة الـــسلطة التنفيذيـــة هلـــا

وأدت يف النهاية إىل قيـام .  النظام يف كل من فرنسا و تركيا على حتول الكفة راجحة لصاحل السلطة التنفيذيةتطبيقات هذا
  . نوع من الدكتاتوريات

اجلمعيـةحكومـةنظـام

كـذلك يـشري غالبيــة الفقهـاء علــى أن هـذا النظــام فـشل يف كثــري مـن الــدول و إن كتـب لــه النجـاح يف سويــسرا فـإن ســر -5
  1.لنظامل و القابلية لشعب هذه الدولة و حبه جناحه يرجع إىل العقلية احملافظة
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  دراسة في النظام السياسي السويسري: المبحث الثاني 
   لمحة تاريخية عن نشأة الدولة السويسرية:المطلب األول

دت سويــــسرا مــــن قبــــل املتخصــــصني الــــسياسيني والدســــتوريني منــــذ عــــدة عــــصور األرض املفــــضلة للدولــــة االحتاديــــة ُعــــ
،  لكنها تعترب منذ القدم مهد االحتادية، فهي ملتقـى األجنـاس واللغـاتورغم صغر رقة األرض السويسرية ) . ليةالفدرا(

ا املختلفة تعـيش جنبـا إىل جنـب يف هـضاب ووديـان األلـب الـيت تأويهـا، غـري أن احلـدود  ًوبيئتها اجلغرافية جعلت من شعو
ًيـــة ممـــا دفـــع باملقاطعـــات إىل شـــد الـــروابط بينهـــا بـــدال مـــن تكـــوين دويـــالت اللغويـــة واجلنـــسية ال تنطبـــق علـــى احلـــدود اجلغراف

  1.صغرية
أملانيــا و فرنــسا و ايطاليــا : سويــسرا هــي بلــد يقــع يف وســط أوروبــا الغربيــة و لــيس لــه منافــذ حبرية،وحتــدها البلــدان التاليــة

 58ًويـسرا املعـروفني تارخييـا، ففـي سـنة ويعد الشعب اهللفييت أول سكان س.  برن عاصمتها مدينة  والنمسا و ليختنشتاين
ـم مذحبـة يوليـوس قيـصرًقبل امليالد هاجر هذا الشعب مبعظمه قاصدا التوطن يف غريب بالد الغـال، لكـن  ً أوقفهـم وأوقـع 

م الــــشعب اجلرمــــاين، مث احتلهــــا ) سويــــسرا( ويف القــــرن اخلــــامس املــــيالدي احتــــل الــــبالد 2.كــــربى ورد البــــاقني علــــى أعقــــا
ًرضة للغزو اخلارجي ردحا من الزمن حىت عام ُند، وقد ضلت البالد السويسرية عالبورغو ً1291.  

ًم مــرورا مبرحلــة 1848ورغــم ذلــك فــإن جممــوع هــذه الظــروف املواتيــة مل يــودي إىل اختبــار النظــام االحتــادي إال ســنة 
  :األحالف فمرحلة االحتاد وعلى النحو اآليت

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 - 2 كلم41.290 املساحة  
 -دويلة 26حيث يف سويسرا .يف اجلزء املتحدث باألملانية  حيث ثالثة من أصل أربعة سويسريني يعيشون.والرومانتش ليةاإليطا ،الفرنسية، األلمانية : هناك أربع لغات رمسية يف سويسرا وهي 
ا سكان اجلزء الغريب من سويسرا، والذي يعرف بسويسرا الرومانديـة. من هذه الكانتونات يتحدث باللغة األملانية17و ) كانتون( نـاك أربـع كانتونـات تتحـدث ه. الفرنسية، هي اللغة اليت يتكلم 

ـا سـكان كـانتون . فاليـه وفريبـورغ، برنثالثة كانتونات تعترب مزدزجة اللغة، و هي . جورا و نوشاتيل، فو، جنيفالفرنسية، و هي   باإلضـافة لـسكان أربـع وديـان يف تيتـشينواإليطاليـة يتحـدث 
املتحــدثني بالرومانتــشية هــم أصــغر جمموعــة لغويــة يف سويــسرا،حيث ال . تكلم الــسكان هنــاك األملانيــة واإليطاليــة والرومــانتشحيــث يــ. و يعتــرب كــانتون جراوبونــدن ثالثــي اللغــات. منطقــة جراوبونــدن

  .تتجاوز نسبتهم الواحد يف املائة من عدد سكان سويسرا
، قبـول 01، العـدد11، حبـث مقـدم يف  جملـة أحبـاث كليـة الرتبيـة األساسـية، اجمللـد -جامعـة املوصـل -،كليـة العلـوم الـسياسية دراسة في النظام الـسياسي السويـسري زياد مسري زكي الـدباغ، - 1

  .569، ص2011-06-21النشر يف 
، االسـتمرار دراسـة مقارنـة فـي تاريخهمـا الـسياسي والتحـديات وعناصـر الثبـات و-التجربة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق سعدي عبد اهللا عبد العجيلـي، - 

 52: ، ص2011أطروحة دكتوراه يف العلوم الساسية، كلية القانون والسياسة، فرع السياسة ،كلية الدراسات العليا، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، 
 569 زياد مسري زكي الدباغ، مرجع سابق، ص - 2
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   : مرحلة األحالف-1
 ،ثــالث مقاطعــات بــني 1291الــذي قــام يف عــام ) ميثــاق دفــاع( أصــل الدولــة السويــسرية إىل احللــف حيــث يرجــع

بغـــرض الـــدفاع عـــن نفـــسها ضـــد النمـــسا واإلمرباطوريـــة اجلرمانيـــة، مبوجـــب هـــذا احللـــف نـــشأت سويـــسرا علـــى شـــكل احتـــاد 
ام عـــ ثـــالث عـــشرة مقاطعـــة مضكونفـــدرايل، وقـــد توســـع هـــذا احللـــف بانـــضمام عديـــد مـــن املقاطعـــات إليـــه حـــىت أصـــبح يـــ

  1.، مجيعها أملانية بأصلها ولغتها عدا مقاطعة فرنسية واحدة1513
  ): الكونفيدرالية( مرحلة الالمركزية التعاهدية -2

م حل االحتاد حمل التحالفات القدمية، حتت قيادة 1789 يف العام الثورة الفرنسيةمنذ أواخر القرون الوسطى وحىت 
، يتكون من مندوبني اثنني من كـل مقاطعـة، ويتخـذ قراراتـه باإلمجـاع، وقـد جنـح هـذا النظـام )تمجلس الدي(مؤمتر يسمى 

  .يف سويسرا وذلك لوجود مصاحل اجتماعية ودينية مشرتكة تقرب بني الطوائف املوزعة داخل املناطق املختلفة
ـــا  ـــذا االحتـــاد واالســـتقالل التـــام ملقاطعا  مبوجـــب معاهـــدة 1648إال يف عـــام ومل تعـــرتف الـــدول اجملـــاورة لسويـــسرا 

اية حرب الثالثني عام   . بني الربوتستانت والكاثوليك،ويستفاليا اليت وقعت 
علـــى ) حكومـــة الـــدركتورا( فرضـــت حكومتهـــا 1798وعنـــد احـــتالل اجليـــوش الفرنـــسية األراضـــي السويـــسرية عـــام 

، وكـــان مـــن أهـــم خـــصائص هـــذا 1798  نيـــسان عـــام12 وهـــو دســـتور الأسويـــسرا أول دســـتور عرفتـــه الدولـــة األخـــرية، 
) جمهوريــة سويــسرا الواحــدة الموحــدة(الدســتور أنــه أقــام نظــام الدولــة املوحــدة، وأقــام مجهوريــة موحــدة غــري قابلــة للتجزئــة 

  2.وذلك على غرار اجلمهورية الفرنسية
  : م1848 – 1798:  مرحلة األزمات- 3

احلكومــة املــسيطرة يف فرنــسا الســيما يف إدارة الــشؤون  وهــي حكومــة المــديرينبــدأت باجتيــاح مــا يــسمى يف فرنــسا 
ًاخلارجية لسويسرا، وفرضت عليها نظاما وحدويا جوهريا واحدا ال يتجزأ شبيها بنظام اجلمهورية الفرنسية وقتئذ، وكان هـذا  ً ً ًً

ًالنظام بالنسبة إىل السويسريني نظاما خمالفا للطبيعة ومفروضا من اخلـارج وال ميكـن لـه أن يعـي ً ش، ممـا دفعهـم إىل الثـورة عـام ً
 هذه احلقيقة ، فقـرر مبوجـب نابليونوهنا أدرك .  على احلكومة احمللية، حيث تطورت هذه احلرب إىل حرب أهلية1800

تــصدر ) مجلــس الــديت(العــودة إىل النظــام الكونفــدرايل مــع قليــل مــن املركزيــة، حيــث أصــبحت قــرارات ) قــانون الوســاطة(
  3.مع اإلحلاح على استقالل املقاطعات. جماعًباألغلبية بدال من اإل

  
  
  

                                                 
 -هذه املقاطعات هي    :- Schwyz -  Nidwalden  - Uri 
 727، ص 1987، مطبعة دمشق، بريوت،  النظم السياسيةوالقانون الدستوري  نقال عن حمسن خليل، ،570جع سابق، ص  زياد مسري زكي الدباغ، مر- 1
  570 زياد مسري زكي الدباغ، مرجع سابق، ص - 2
 569 سعدي عبد اهللا عبد العجيلي، مرجع سابق، ص -  
 ).439-1/438 (القانون الدستوري والمؤسسات السياسية نقال عن هوريو، 53العجيلي، مرجع سابق، ص سعدي عبد اهللا عبد   / 570 زياد مسري زكي الدباغ، مرجع سابق، ص - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/Canton_of_Schwyz
http://ar.wikipedia.org/wiki/Nidwalden
http://ar.wikipedia.org/wiki/Canton_of_Uri
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  :م1846 -1815 مرحلة ما بين -4
يـــار   وعـــودة امللكيـــات الرجعيـــة عـــادت سويـــسرا إىل نظـــام التحـــالف القـــدمي، حيـــث فـــرض احللفـــاء نـــابليون  وبعـــد ا

تونـــات سويـــسرا، فعـــاد  إعـــادة النظـــام التحـــالفي بـــني مقاطعـــات أو كان1815 عـــام فينـــا يف مـــؤمتر نـــابليوناملنتـــصرون علـــى 
  .االستقالل إىل كل كانتون باعتباره دولة ذات سيادة

، الــذي حــاول التوفيــق 1815 آب ســنة 07املــؤرخ يف ) امليثــاق االحتــادي(وبــذلك وضــعت سويــسرا نظامهــا مبوجــب 
ن مـن املقاطعــات ، مؤيـديأنـصار االســتقاللية، وبــني األلمانيـة البروتـستانتية، مؤيـدين مـن املقاطعــات أنـصار المركزيــةبـني 

، انتهـت بانتـصار 1846 ، غري أن الصراع بني هـذين االجتـاهني أدى إىل نـشوب حـرب أهليـة سـنة الكاثوليكية الفرنسية
ــأنــصار المركزيــةاالحتــاديني  ــزام املقاطعــات الكاثوليكيــة، وفــتح الطريــق أمــام نظــام أكث  12 تكــرس يف دســتور ًار عــصري وا

             1.  1848أيلول 
  :م1848مرحلة ما بعد   -5

مرحلــــة االحتــــاد الكونفــــدرايل إىل مرحلــــة الدولــــة الفيدراليــــة انتقلــــت سويــــسرا مــــن  1848دســــتور ســــنة ومبقتــــضى 
                             .)االحتادية(

وأصــبح ســاري املفعــول يف خطوطــه الكــربى، ) الفــدرايل( النظــام الدســتوري االحتــادي 1848حيــث اســتقر يف العــام 
، مث 1874 أيـــار 29ًدخـــال حبـــدود مخـــسني تعـــديال، وأدخلـــت تعـــديالت جديـــدة يف االســـتفتاء التـــشريعي بتـــاريخ بعـــد إ

وفيمــا .  وطــور أكثــر يف الــشؤون اخلارجيــة يف أســلوب االســتفتاء1891جــاءت مرحلــة حــق إقــدام املبــادرة الدســتورية ســنة 
واطنني يف الـشؤون اخلارجيـة، وهـذا نـوع مـن األداء ً، ليكون مدخال على أخذ رأي املـ1920خيص املعاهدات الدولية سنة 

    2.َّل نظريهقالدميقراطي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).1/438( نقال عن هوريو، مرجع سابق،  -570زياد مسري زكي الدباغ، مرجع سابق، ص   / 570 زياد مسري زكي الدباغ، مرجع سابق، ص - 1
 - اجلزء الثـاين، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة سعيد بو الشعري، -الواليات املتحدة األمريكية ،  لقد استوحى واضعو الدستور أحكامه من دستور ،

 282بن عكنون اجلزائر، ص
 ).1/438( نقال عن نقال عن هوريو، نقال عن هوريو، مرجع سابق،  53 سعدي عبد اهللا عبد العجيلي، مرجع سابق، ص - 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  المؤسسات االتحادية في سويسرا :المطلب الثاني
ـــان ترتكـــز مجيـــع  يقـــوم النظـــام الـــسياسي السويـــسري علـــى نظـــام حكومـــة اجلمعيـــة أو النظـــام اجمللـــسي الـــذي يقـــضي ب

  .السلطات بيد هيئة نيابية منتخبة
لوجدنا أن مجيع السلطات العامة مبوجبه ترتكز يف  ) 1999 – 1874 -1848( تصحفنا الداساتري لألعوام ولو 

يد اجلمعية االحتادية،  بينما ميارس الوظيفـة التنفيذيـة اجمللـس االحتـادي، وذلـك بتفـويض مـن اجلمعيـة االحتاديـة، كمـا متـارس 
  .الوظيفة القضائية احملكمة االحتادية

معيـــة االحتاديـــة واجمللـــس لنظـــام السويـــسري، فالبـــد مـــن حبـــث األحكـــام اخلاصـــة بتكـــوين كـــل مـــن اجلومـــن أجـــل فهـــم ا
ا وفقا لتطور ذلك، وكما نص عليه الدستور السويسري اجلديد االحتادي ً واحملكمة االحتادية يف سويسرا ودراسة اختصاصا

  1 .2000األول عام كانون / ، واملعمول به يف األول من يانري 1999 نيسان 18الصادر يف 
  الجمعية االتحادية: أوال

 وهــــذا اجلمعيــــة حبكــــم الدســــتور ،"الجمعيــــة الفيدراليــــة أو االتحاديــــة"يعــــرف الربملــــان االحتــــادي يف سويــــسرا باســــم 
الفقـــرة األوىل مـــن الدســـتور السويـــسري اجلديـــد لعـــام ) 148(السويـــسري هلـــا الـــسلطة العليـــا يف الـــبالد، فقـــد نـــصت املـــادة 

  ".الجمعية االتحادية هي أعلى سلطة في  البالد دون اإلخالل بحقوق الشعب والمقاطعات"ن  على أ1999
تتكون الجمعية االتحادية من مجلس الشعب ومجلس المقاطعـات ولكـل "ومبوجب الفقرة الثانية من نفس املـادة 

  2".من المجلسين اختصاصات متساوية
  :القومي ويسمى اجمللس األدنى من يطلق عليه اجمللس وهناك) الوطنيالمجلس ويسمى أيضا  (:مجلس الشعب-1

، وأعــضاء هــذا اجمللــس مــواطن) 25000(علــى أســاس نائــب واحــد لكــل " الــشعب السويــسري" ميثــل هــذا اجمللــس 
م مـن قبـل الـشعب مباشـرة طبقـا لنظـام  التمثيـل النـسيب كـل  ، علـى أن يكـون لكـل مقاطعـة نائـب أربـع سـنواتًيتم انتخا

  .قلواحد على األ
ً، ومتمتعــا بــاحلقوق الــسياسية، وبالغــا إحــدى سويــسري الجنــسيةويــشرتط لعــضوية جملــس الــشعب أن يكــون املرشــح  ً

ً، ويف كــل دورة عاديــة مــن دوراتــه ينتخــب رئيــسا "دورة عاديــة واحــدة فــي الــسنة"وجمللــس الــشعب ). 21(وعــشرون ســنة 
  .نتخاب أي منهما لدورتني متتاليتنيعلى أن ال يعاد اًونائبا للرئيس من قبل أعضاء هذا اجمللس، 

  
  
  
  

                                                 
 571 زياد مسري زكي الدباغ، مرجع سابق، ص - 1
 الــدكتور ســامي الــذيب -) مهنــدس(، ترمجــة  الــدكتور حممــود اجلنــدي 2000 و املعمــول بــه منــذ أو ينــاير 1999 إبريــل 18 مــن الدســتور اجلديــد لإلحتــاد السويــسري بتــاريخ 148 املــادة - 2
 ) للدكتور سامي الذيب2003-07-10ة التحديثات حىت  مع ترمج-مستشار يف املعهد السويسري للقانون املقارن(
 - نائب قابلة للزيادة بزيادة عدد السكان200 كحد أقصى  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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يـتم تـشكيله علـى أسـاس املـساواة يف متثيـل ) ويسمى اجمللس األعلى:(1) والية أو مقاطعة26: ( مجلس المقاطعات-2
م  "عــضو واحــد"ونــصف المقاطعــة " عــضوين"مقاطعــة املقاطعــات، حيــث ميثــل كــل  مبوجــب القــوانني ، وجيــري انتخــا

تــــضع :"علـــى انـــه1999 مـــن الدســــتور السويـــسري اجلديـــد لعــــام 3ف 150د نـــصت املـــادة ، فقــــاخلاصـــة بكـــل مقاطعـــة
  ".المقاطعات التشريعات المتعلقة بانتخاب ممثليها في مجلس المقاطعات

كمـا هـو احلـال –ً، وينتخب يف كل دورة عادية رئيسا ونائبا للـرئيس "دورة عادية واحدة كل سنة"وجمللس املقاطعات 
 فقـد أن ال تنحـصر رئاسـة اجمللـس أو نيابـة الرئاسـة بيـد نـواب نفـس املقاطعـة يف دورتـني متتـاليتني،علـى  -يف جملس الـشعب

يجتمــع مجلــس الــشعب ومجلـــس "  علــى أن 1999 مــن الدســتور السويــسري اجلديــد لعــام 1 ف151نــصت املــادة 
ن نفـس الدسـتور علـى  مـ152، كمـا نـصت املـادة "المقاطعات في جلسات دورية، ويحدد القانون نظام الدعوة إليهـا

ًكــل مــن مجلــس الــشعب ومجلــس المقاطعــات ينتخــب مــن بــين أعــضائه رئيــسا أو رئيــسة لمــدة عــام وذالــك "أن 
  ".نائبيهما األول والثاني وال يجوز انتخابهم في العام التالي

، عوة إليهـاالـد) الـشعب واملقاطعـات (ًّلربع أعـضاء أيـا مـن المجلـسين ، فـيمكن للجلسات غير العاديةبالنسبة أما 
يمكــن لربــع أي مــن المجلــسين كمــا "  مــن الدســتور ليؤكــد ذلــك، حيــث نــصت علــى انــه2 ف151وقــد جــاءت املــادة 

  ."يمكن للمجلس االتحادي الدعوة إلى جلسة غير عادية
، لكنـه جيـب يف جلـسات منفـصلةًومما جتدر اإلشارة إليه، أن كال من جملسي الشعب واملقاطعات يتداوالن املناقشات 

ًوباملقابــل، فــإن كــال اجمللــسني يتــداوالن معــا يف جلــسات . 2ًتتفــق قــرارات اجمللــسني معــادور قــرارات اجلمعيــة االحتاديــة أن لــص
  :3، وذلك لعدة أغراض، من أمههاجملس الشعب أو رئيس جملس املقاطعاتمشرتكة حتت رئاسة رئيس 

  ، االنتخاباتإجراء -
 ،ات االحتادية العليااص بني السلطاختاذ القرار بشأن تنازع االختص -
 ،إصدار العفو -
 .يف املناسبات اخلاصة، وكذلك االستماع إىل بيانات اجمللس االحتادي -

، وبالنـسبة بعض االسـتثناءات لـذلك، ولكن قد حيدد القانون علنية بشكل عامأما بالنسبة جللسات اجمللسني فتكون 
  .إال عند حضور أغلبية أعضائهاتتداول املواضيع واملناقشات ًالختاذ القرارات يف اجمللسني معا، وال تستطيع اجملالس أن 

، كمـا ميكـن لجان كل مجلس على حداًوفضال عما تقدم، فإن كال اجمللسني يشكالن جلانا من أعضائهما، وتكـون 
 تكـون  وتتناول هـذه اللجـان بعـض االختـصاصات الـيت ينقلهـا هلـا القـانون، والـيت ال،مشتركة بينهماللقانون أن حيدد جلانا 
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ذات طبيعـة تــشريعية، ومتلـك هــذه اللجـان، لغــرض أداء مهامهــا، حـق احلــصول علـى املعلومــات واالطـالع علــى املــستندات 
  .وصالحية التحقيق، ولكن ضمن احلدود اليت حيددها القانون هلذا احلق

  :1فهي عديدة، من أبرزها" الجمعية االتحادية "ألهم اختصاصاتأما بالنسبة 
  ،جمللس االحتادي ونائبه ورئيسهانتخاب أعضاء ا -
 ،ليت تعقدها املقاطعات فيما بينهاعقد االتفاقيات واملعاهدات الدولة، وإقرار املعاهدات ا -
 ،اخلارجية وحفظ استقالهلا وحيادهااختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية الدولة من االعتداءات  -
 ،دساتري املقاطعات ومحاية أراضيها اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األمن الداخلي وضمان تطبيق -
ا، وعقد القروض العامة واإلوضع امليزانية العامة للدولة وإقرارها -  ،شراف على واردات الدولة ونفقا
 ،جلهازين القضائي واإلداري للدولةاإلشراف العام على ا -
 ،انتخاب أعضاء احملكمة االحتادية -
 .تعيني قائد اجليش -
  المجلس االتحادي: ثانيا

 أعـضاء منتخبـني 07سـبعة ، ويتـألف مـن ممارسة السلطة التنفيذية يتوىل هذا اجمللس 2 اهليئة التنفيذية الفيدراليةوهو
، بأغلبيـــة األعـــضاء احلاضـــرين، )الـــشعب واملقاطعـــات( ألعـــضاء جملـــسيها اجتمـــاع مـــشترك، يف مـــن قبـــل اجلمعيـــة االحتاديـــة

 تبدأ بابتداء مدة جملس الشعب، أي بابتداء مدة تويل ،للتجديدأربع سنوات قابلة وتكون مدة والية أو عضوية اجمللس 
أعضاء هذا اجمللس لعضويتهم فيه، وتنتهي بانتهائهـا، ويـشرتط يف املرشـح لعـضوية اجمللـس االحتـادي نفـس الـشروط املطلوبـة 

  .لعضوية جملس الشعب
، وتنتخـــب  اجمللـــس االحتـــاديكمـــا أنـــه ال ميكـــن ألي كـــانتون أو مقاطعـــة ألن يكـــون هلـــا أكثـــر مـــن عـــضو واحـــد يف

اجلمعيــة االحتاديــة مــن بــني أعــضاء اجمللــس االحتــادي رئيــسا للمجلــس ملــدة ســنة واحــدة فقــط، وهــي غــري قابلــة للتجديــد مــرة 
  .أي ال ميكن انتخاب رئيس اجمللس االحتادي لسنتني متتاليتنيثانية بدون فرتة انقطاع، 
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 - عاما لذلك يوصف هذا اجمللـس بأنـه األكثـر اسـتقرارا ، فا20 وبالتايل قد يبقى الشخص يف اجمللس أكثر من ً حلكومـات عنـدما تتبـدل وتتغـري كمـا هـو احلـال بالنـسبة للكويـت حيـدث نـوع مـن ً

  .اإلرباك، هذا اإلرباك قد يؤثر بشكل خاصة على احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
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 . فيديو حماضرة ملقاة على الطلبة2012-11-03اإلسالمي، 
 -الـدكتور وليـد حـسن املـدلل، مرجـع :  للمزيـد أكثـر شـاهد- ويعكس ذلك الرغبة يف حتقيق قدر من التوازن بني الكانتونات حبيـث متثـل بطريقـة مـا مجيـع القوميـات املتعـددة املوجـودة يف سويـسرا

 سابق
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 إال أن ســلطاته رئــيس الدولــة االتحاديــة حيــث أن يقــوم بوظيفــة درئــيس المجلــس االتحــادي رئيــسا لإلتحــاويعتــرب 
، إذ أنــه ال يتمتــع بــأي ســلطة خاصــة عــن بــاقي أعــضاء اجمللــس االحتــادي، أمــا بالنــسبة لنائــب رئــيس  فخريــة تمامــاتكــون 

عــضويته ســنة وتكــون مــدة اجمللــس االحتــادي فــإن اجلمعيــة االحتاديــة تنتخبــه بــنفس طريقــة انتخــاب رئــيس اجمللــس االحتــادي، 
  1. كما هو احلال بالنسبة لرئيس اجمللس االحتادي واحدة غري قابلة للتجديد لسنتني متتاليتني

، كمـا أنـه ال ميكـن أن ينعقـد "بـشكل جمـاعي" ميارس الـسلطة احلكوميـة المجلس االتحاديًوفضال عن ذلك، فإن 
الــصالحيات موزعــة بــني أعــضاء هــذا اجمللــس،  علــى األقــل، وتكــون 7 مــن 4 إىل اجللــسة أي أربعــة أعــضاءإال إذا حــضر 

حيث أن كل عضو من أعضاء هذا اجمللس تعود له رئاسة وزارة من الوزارات اخلارجية والداخليـة والعـدل واالقتـصاد وغريهـا 
  .من الوزارات، ويكون األعضاء متساوين فيما بينهم

، أي أن العـضو يف اجمللـس االحتـادي ال حتاديـة بني عضوية اجمللس االحتادي وعضوية اجلمعية االال يجوز الجمعكما 
  .حيق له الرتشيح إىل اجلمعية االحتادية، وبالعكس

  :2ًوفضال عما تقدم، فإن هناك اختصاصات وصالحيات عديدة  للمجلس االحتادي، ومن أبرزها
  ،حق اقرتاح القوانني -
 ،شريعاتإصدار الت -
 ،اديةت اليت تصدرها اجلمعية االحتتنفيذ القوانني والقرارا -
 ، األمن الداخلي للدولة االحتاديةحفظ -
 ، األمن اخلارجي للدولة االحتاديةمحاية -
 ،ستور االحتادي ودساتري املقاطعاتتطبيق الد -
 ،إعداد امليزانية العامة لإلحتاد -
 .إدارة الشؤون اخلارجية  -

تـب اإلداري للمجلـس االحتـادي، ، الـيت تكـون مبثابـة املك3المستـشارية االتحاديـةومما جتدر اإلشارة إليه، فـإن هنـاك 
ا من قبل املستشار االحتادي الذي يتم انتخابه من قبل اجلمعية االحتادية   .يتم إدار

  
  

                                                 
 - وهذا عكس  ما جنده يف النظام الرئاسي خصوصا يف الواليات املتحدة األمريكية حيث أن رئيس الدولة يقوم دون تدخل من أحد بتعيني وزراءه أو مساعديه وهو يعينهم كما حيق له إقالتهم 

ممـا يـروى عـن سـيطرة الـرئيس علـى وزراءه فقـد لـوحظ أن أحـد رؤسـاء أمريكـا قـد ال حـظ عنـد هلم بذلك سلطات استشارية فقط معه، دون تدخل من أحد ومن هذه السيطرة لرئيس على وزراءه و
م أمجعوا على رأي خمالف لرأيه فلم يعتد برأيهم وقال بابتسامة سـاخرة ً واختـذ قـرارا خمالفـا )حبة األغلبيـةسبعة قالوا ال، وواحد قال نعم، إذن هي نعم صـا( استشارته لوزراءه يف إحدى املسائل أ ً

 12نقال عن نعيمة مسينة، مرجع سابق، ص . -وزراءه-لرأي مستشاريه 
  35-34 من الدستور السويسري، مرجع سابق، ص 176 و175 املادة - 1
 574 زياد مسري زكي الدباغ، مرجع سابق، ص - 2
  34 من الدستور السويسري، مرجع سابق، ص179 املادة - 3
 - م من قبل اجلمعية االحتادية وبتايل :حظةمال   وزراء ميثلون الوزارات لكن هناك املستشارية االحتادية وهم بذلك ميثلون املكتب اإلداري للمجلس االحتادي07 مبا أنه هناك أعضاء يتم انتخا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  المحكمة االتحادية: ثالثا
 وتـــسعةقاضـــيا ســـتة وعـــشرين  يف االحتـــاد السويـــسري، وتتكـــون مـــن الهيئـــة القـــضائية العليـــاتعـــد احملكمـــة االحتاديـــة 
 مــن قبـــل اجلمعيــة االحتاديـــة يف اجتمـــاع مــشرتك ألعـــضاء جملـــسيها،  ســـنوات06ســـتة ون ملـــدة مــساعدين، مجـــيعهم منتخبــ

  .وتكون هذه املدة قابلة للتجديد دون انقطاع
، ألن الـشروط املطلوبـة هلـذه العـضوية هـي نفـس الـشروط المحكمـة االتحاديـةويستطيع كـل مـواطن الرتشـيح لعـضوية 

  .ًرط أن ال يكون املرشح عضوا يف اجلمعية االحتادية أو اجمللس االحتاديبش، مجلس الشعبالواجب توافرها يف أعضاء 
وعلــى الــرغم مــن أن كــل مــواطن تــوافرت فيــه الــشروط املــشار إليهــا أعــاله يــستطيع الرتشــيح لعــضوية احملكمــة االحتاديــة، 

  .بأن ينتخب أعضاء هذه المحكمة من بين المحامين المتمرسينفقد جرت العادة 
القــسم  خيــتص كــل قــسم منهــا يف النظــر بنــوع معــني مــن القــضايا، فمــن اختــصاص ثالثــة أقــساماديــة وللمحكمــة االحت

 النظر يف القضايا اليت حتدث بني احلكومة االحتادية واملقاطعـات والقـضايا الـيت حتـدث فيمـا بـني املقاطعـات، وخيـتص األول
ـــاني ـــالنظر يف القـــضايا اخلاصـــة بالقـــانونني املـــدين والتجـــارالقـــسم الث ي، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالعقود وااللتزامـــات وحـــق  ب

  .حوال الشخصية كالزواج والطالق فيختص بالنظر يف قضايا األالقسم الثالثاالخرتاع والعالمات الفارقة، أما 
امـات املوجهـة ضـد املـوظفني العمـوميني المحكمـة اإلداريـةواىل جانب هـذه األقـسام الثالثـة هنـاك   الـيت تنظـر يف اال

م، لقيامهم ا اإلضـرار حبقـوق املـوطنني وممتلكـا وتعـد احملكمـة االحتاديـة املرجـع األخـري  أثناء تأدية واجبهم بأعمال مـن شـا
يف تفــسري القــوانني لكنهــا ال تعتــرب كــذلك يف تفــسري الدســتور، ألن املرجــع األعلــى لتفــسري الدســتور هــو اجلمعيــة االحتاديــة 

  . السويسريباعتبارها أعلى هيئة أو سلطة يف االحتاد
 مــن دســتور االحتــاد 189 المــادةأمــا خبــصوص أهــم صــالحيات واختــصاصات احملكمــة االحتاديــة فقــد نــصت عليهــا 

  :1 ، حيث نصت على مايلي1999السويسري اجلديد لعام 
  :تقضي احملكمة االحتادية يف اآليت-1
  ،خلاصة خبرق القانون االحتادي الدعاوى ا-
  ،الدويلعاوى اخلاصة خبرق القانون  الد-
  ،ي حيكم عالقة املقاطعات بن بعضها الدعاوى اخلاصة خبرق القانون الذ-
  ،اصة بالقانون الدستوري للمقاطعات الدعاوى اخل-
  ،مة الدعاوى اخلاصة خبرق استقاللية البلديات وضمانات املقاطعات لصاحل اهليئات العا-
  .اطعات املتعلقة باحلقوق السياسية بني املق الدعاوى اخلاصة خبرق قوانني االحتاد واملقاطعات أو فيما-
  .تقضي احملكمة االحتادية يف اخلالفات بني االحتاد واملقاطعات أو فيما بني املقاطعات-2
  .ميكن للقانون أن يكلف احملكمة االحتادية مبهام أخرى-3

                                                 
 السويسري، مرجع سابق نقال عن  الدستور السويسري اجلديد لإلحتاد 576 زياد مسري زكي الدباغ، مرجع سابق، ص - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 يف احلــاالت الــيت يــستثنيها ال حيــق عــرض أعمــال اجلمعيــة االحتاديــة واجمللــس االحتــادي علــى احملكمــة االحتاديــة إال-4
  .القانون

، علـى أن ال تتنـاول هـذه بالمحكمـة االتحاديـة وقد أناط الدستور السويسري صالحية الرقابـة علـى دسـتورية القـوانني
وهنــا الرقابــة القــوانني االحتاديــة، وامنــا تقتــصر علــى القــوانني احملليــة، أي القــوانني الــصادرة عــن هيئــات املقاطعــات التــشريعية، 

، وذلـك عـن طريـق دعـوى يقـدمها إىل احملكمـة يستطيع كل فرد أن يطعن بدستورية القانون، مىت توافرت له املصلحة بذلك
، لـذلك فهـي هـي احملكمـة العليـا يف الـبالد أو االحتـاد المحكمـة االتحاديـةومما هو جدير باملالحظة، انـه مبـا أن . االحتادية

وهنــا جيــب أن نــشري إىل أن ىل األحكــام الــصادرة عــن مجيــع  احملــاكم السويــسرية، تتــوىل النظــر يف طلبــات التمييــز املوجهــة إ
ْلكل مقاطعة حمكمة عليا، وحمكمة مدنيـة، وأخـرى جنائيـة، فـضال عـن مـدعي عـام وحـاكم حتقيـق ومبلـغ َُِ ن مجيـع قـضاة إ، وً

م ختتلـف مـن مقاطعـة وان طري يـأتون عـن طريـق االنتخـاب،هذه احملاكم واملـدعي العـام وحـاكم التحقيـق واملبلـغ  قـة انتخـا
مـن قبـل اجمللـس البلـدي أو النيـايب أو مـن قبـل اجلمعيـة الـشعبية يف املقاطعـات الـيت ، فهم إمـا أن يكونـوا منتخبـني إىل أخرى

  1.تأخذ بالدميقراطية أو بالنظام املباشر
تها القــضائية، حيــث نــصت وأخــريا، فــإن الــسلطات القــضائية تكــون مــستقلة وال ختــضع إال للقــانون يف ممارســة صــالحي

الـسلطات القـضائية مـستقلة وال تخـضع إال للقـانون فـي ":  علـى أن 1999 من الدستور السويسري لعام 191املادة 
  ".ممارسة صالحياتها القضائية
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 كل مقاطعة

 محكمة جنائية  مبلغ/ حاكم تحقيق/مدعي عام  محكمة مدنية محكمة عليا
يأتون عن طريق  االنتخاب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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   توزيع االختصاصات بين السلطة االتحادية وسلطة الواليات:المطلب الثالث
ا خيتلف توزيع اال   .ختصاصات من دولة احتادية على دولة احتادية أخرى، وذلك حبسب ظروف كل دولة ونشأ

لـــذا ســـوف نـــتكلم عـــن أســـاليب توزيـــع االختـــصاصات، ومـــن مث نـــتكلم عـــن كيفيـــة توزيـــع االختـــصاصات بـــني الدولـــة 
  .داخلييف اجملالني الدويل وال) املقاطعات(االحتادية أو االحتاد وبني الدول األعضاء يف االحتاد 

  1أساليب توزيع االختصاص: أوال
  : لتوزيع االختصاصات داخل الدولة االحتادية وهيثالث أساليبتوجد 

، حبيـــــث تكـــــون بحـــــصر اختـــــصاصات الدولـــــة االتحاديـــــةًوهـــــو األكثـــــر انتـــــشارا، ويتمثـــــل : األســـــلوب األول -
ـذه الطريقـة الدسـاتري تاختـصاص الـدول األعـضاء أو املقاطعـا يف هذا احلـصر مـن غري الواردةاالختصاصات  ، وقـد أخـذ 

  .1787والدستور األمريكي لسنة ) 1999-1874 -1848لسنة (السويسرية 
 فهـي صـاحبة الـسيادة "صـالحية المقاطعـات" يركـز علـى أن األصـل هـو 1999الجديد لعـام فالدستور السويـسري 

  .ة الدولة االحتادية من ذلك يذكره دستور االحتاد على أنه داخل يف صالحيستثينااألولية، وما 
، حبيـث تكـون االختـصاصات حصر اختصاصات الـدول األعـضاء أو المقاطعـات ويتمثـل يف :األسلوب الثاني -

ن ة ال تـستطيع أ، وهلـذا فـإن الـسلطات احملليـواختـصاص الـسلطة االحتاديـة يف هذا احلـصر مـن صـالحية غري الواردةاألخرى 
ُ االختصاص عادة يف الدول اليت أحدثت نتيجة تفكك دولة بسيطةتوسع اختصاصها، ويوجد هذا النوع من تقسيم ً.  

، فـي آن واحـد) المقاطعـات(تحديـد اختـصاص الدولـة االتحاديـة والـدول األعـضاء  ويتضمن :األسلوب الثالث
وهــذه الطريقـــة (وهنــا يــستلزم هــذا الوضــع إحــداث هيئــة سياســية حتــدد االختــصاص يف املــسائل الــيت مل حيــددها الدســتور، 

ألن الدســتور ال يــستطيع أن حيــيط مبــا قــد حيــدث يف املــستقبل مــن تطــورات جيــب أن تكــون مــن اختــصاص جهــة " عيبــةَم"
  ).حمددة
فــي المجــالين ) المقاطعــات(كيفيــة توزيــع االختــصاصات بــين الدولــة االتحاديــة والـدول األعــضاء فــي االتحــاد : ثانيـا

  والداخليالدولي 
ـــة االحتـــادي، بـــشكل عـــام بـــأ  مـــع الـــدول األعـــضاء أو وتتقاســـمهم الـــصالحيات علـــى الـــصعيد الـــدويل، ختـــتص الدول

  .املقاطعات االختصاصات والصالحيات الداخلية
  : توزيع االختصاص في المجال الدولي-1

متــارس احلكومــة االحتاديــة يف أغلــب األحيــان، كافــة االختــصاصات الدوليــة، الــيت تتمثــل يف التمثيــل الدبلوماســي وعقــد 
  .ن احلرب املعاهدات وإعال

 ويف تمثــل االتحــاد لــدى الــدول األجنبيــة هــي الــيت الحكومــة االتحاديــة تكــون التمثيــل الدبلوماســي مجــالففــي 
اســـتثناءا إال يف االحتـــاد الـــسوفييت ًاملنظمـــات الدوليـــة، وهـــي أيـــضا الـــيت تعتمـــد املمثلـــني الدبلوماســـيني، وال جنـــد هلـــذا الوضـــع 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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السوفيتية الداخلة ( على حق اجلمهوريات االحتادية 1977 السوفييت لعام من الدستور) 80(، حيث نص الفصل السابق
  .يف التمثيل الدبلوماسي  والقنصلي) يف االحتاد

كما هـو ، الدول األعضاء من إبرام المعاهدات تمنع فإن غالبية الدساتري االحتادية مجال إبرام المعاهداتأما يف 
لكـن بـشروط ، ويسرا فإنه جيوز للدول األعـضاء أو املقاطعـات عقـد معاهـداتس، أما يف احلال بالنسبة للدستور األمريكي

 ويف حــدود موضــوعات حمــددة ومبــا ال يتعــارض مــع املعاهــدات الــيت يربمهــا االحتــاد ومــع حقــوق ومــصاحل املقاطعــات معينــة
  .األخرى، كاملعاهدات االقتصادية واملعاهدات املتعلقة باألمن

، علـــى الـــدول األعـــضاء يف االحتـــاد، فدســـتور ً"ضـــمنا" أو "ًصـــراحة"إمـــا  وبخـــصوص إعـــالن الحـــرب فهـــو محـــرم،
 علــــى حرمــــان الــــدول األعــــضاء مــــن حــــق الــــدخول يف احلــــرب، يف حــــني حــــرم الدســــتور صــــراحةالواليــــات املتحــــدة يــــنص 

  1.، على الدول األعضاء يف االحتاد حق إعالن احلرببصفة ضمنيةالسويسري 
  :ي توزيع االختصاص في المجال الداخل-2

ـــة مبجموعهـــا، أي الـــيت تتعلـــق بالـــصاحل العـــام، تـــدخل يف  ـــم الدول ميكـــن القـــول بـــصفة عامـــة إن مجيـــع املـــسائل الـــيت 
ــم إال  اختــصاص الدولــة االحتاديــة أو الفيدراليــة أو املركزيــة، وبــالعكس مــن ذلــك فــإن املــسائل ذات الطــابع احمللــي الــيت ال 

ـــــة العـــــضو(الدولـــــة صـــــاحبة الـــــشأن وحـــــدها  ، تـــــدخل يف اختـــــصاص الـــــدول األعـــــضاء أو ) يف االحتـــــاد االحتـــــاديأي الدول
  .املقاطعات

 تتمثـل بالتـشريعات اخلاصـة بـالعقود والبنـك فإن صالحيات واختصاصات الحكومة االتحاديـةوعلى هذا األساس، 
علقـة باحلـدود وإعـالن املركزي والتشريعات اجلمركية وتنظيم التجارة واألمن وتشريعات اجلنسية والتجنس واهلجرة واملسائل امل

  .األحكام العرفية والتشريع املايل وقبول أعضاء جدد يف الدولة االحتادية وغري ذلك
  . أمهية مثل الصحة والتهيئة العمرانية والثقافة والتعليمأما الدول األعضاء أو املقاطعات فتختص باملسائل احمللية األقل

حلكومة املركزية وحكومات الدول األعضاء يف االحتاد نزاعـات عنـد ومن الطبيعي أن تنشأ عن توزيع االختصاص بني ا
 هيئــة قــضائية أو حيــاناألئ الدســاتري االحتاديــة يف أغالــب ممارســة كــل طــرف لــصالحياته واختــصاصاته، وهلــذا الــسبب تنــش

  .سياسية ليسند هلا ممارسة هذا االختصاص
نازعات، وكـذلك احلـال يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، أمـا ففي سويسرا ختتص احملكمة االحتادية العليا بالفصل يف امل

  .وفيات األعلىسيف االحتاد السوفييت السابق فقد مارست هذا االختصاص هيئة سياسية هي هيئة ال
أي نحــو دعــم صــالحيات الحكومــة المركزيــة وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه، أن تطــور الدولــة االحتاديــة يتجــه حنــو املركزيــة، 

ً، خاصة يف اجملاالت االقتصادية واملالية اليت تـدفع باحلكومـة املركزيـة )مقاطعات أو واليات (األعضاء لدولعلى حساب ا
ا من قبل مثل ميادين الطاقة والتكنولوجيا   .إىل التدخل يف ميادين مل تكن من اختصاصها وصالحيا

ا، ومشاركتها وبشكل عام، البد أن نشري إىل متتع الدول األعضاء أو املقاطعات باختصا صات وصالحيات خاصة 
يف هيئـــات الـــسلطة املركزيـــة ال تكفـــي، بـــل البـــد مـــن أن تتمتـــع بـــضمانات قانونيـــة خاصـــة، ألنـــه يـــؤثر انعـــدام الـــبعض مـــن 
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ا عنها إىل بقائها حتت رمحة السلطة املركزية، فمثال إذا كان باإلمكان إلغاء أحـد املقاطعـات أو األقـاليم أو ضـمه  ًصالحيا
ليم آخر مبجرد إصدار تشريع احتادي، فإن األقاليم ستكون مهددة بالزوال يف كل حني، والضمان الفعلي يتمثل هنـا إىل إق

بضرورة إقرار حق اإلقليم يف اختاذ أي إجراء خبصوصه مـن ضـم أو إلغـاء أو تقلـيص صـالحيات الـسلطة احملليـة، وهـذا البـد 
  1.طة املختصة بذلك يف دولة االحتادأن يتضمنه الدستور االحتادي بصورة جادة قبل السل
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  تقييم النظام السويسري من حيث الواقع: المطلب الرابع
ــار أعــضاء المجلــس رأينــا مــن خــالل حــديثنا الــسابق عــن الــسلطات االحتاديــة أن الربملــان االحتــادي هــو الــذي  يخت

  .و اجلمعية االحتادية للربملان أخاضعين، وهذا ما جيعل أعضائه غري االتحادي
إذ جيــــوز للربملــــان أن يوجــــه للمجلــــس األوامــــر هيئــــة تنفيذيــــة تابعــــة للبرلمــــان، كمـــا أن اجمللــــس االحتــــادي هــــو جمــــرد 

ًوالتعليمات الالزمة اليت يراها ضرورة، كما أنه يستطيع أن يعدل أو يلغي قراراتـه، كمـا حيـق للربملـان أيـضا أن يوجـه ألعـضاء 
 أو أن يهـدد بتقـدمي اسـتقالته بطـرح الثقـة مـن ال يمكـن للمجلـس أن يحـل البرلمـانبات، وباملقابل اجمللس أسئلة واستجوا

  .ذلك الربملان
ً علـــى أرض الواقـــع، هـــو أن النظـــام السويـــسري، وإن كـــان قائمـــا يف األصـــل علـــى مبـــادئ النظـــام لكـــن مـــا نالحظـــه

ال جيـوز للربملـان أو اجلمعيـة االحتاديـة أن تعـزل أعـضاء اجمللسي، إال أنـه ال تتـوفر فيـه مجيـع خـصائص هـذا النظـام، ذلـك أنـه 
م، أي قبل مـرور أربعـة   سـنوات، كمـا أن الواقـع العلمـي أثبـت أن اجمللـس يتمتـع بقـدر 04اجمللس االحتادي قبل انتهاء مد

ًكبــري مــن االســتقرار، ممــا يــؤدي ذلــك إىل اكتــساب أعــضائه وزنــا سياســيا مهمــا، حيــث أن عــضوية اجمللــس تكــون  ملــدة أربــع ً
ممـا ًالعـشرين عامـا، سنوات قابلة للتجديد ، األمر الذي كان من شأنه أن احـتفظ عـدد كبـري مـن أعـضائه لفـرتات جتـاوزت 

ًأضــفى علــى هــذا اجمللــس ثباتــا واســتقرارا يف كينونتــه العــضوية علــى وضــع راح يؤكــد لنفــوذ واقعــي كبــري هلــذا اجمللــس حــىت يف  ً
  .مواجهة الربملان
ً هــو الــذي يتــوىل تــسيري شــؤون الدولــة يف الواقــع، وذلــك نظــرا لقــصر مــدة دورة انعقــاد  االتحــاديالمجلــسكمــا أن 

إن مدة دورة انعقاد البرلمان كل عام تتـراوح مـا بـين شـهرين وثالثـة أشـهر، فمـن ذلـك تبـين "اجلمعية االحتادية، حيث 
  ".زء األكبر من العامأن الحكومة هي التي تقوم وحدها بالحكم المدة الباقية من العام أي الج

وإذا ما نشب خالف بني اجمللس احتادي واجلمعية االحتادية فقد جرت العادة أن يرتاجع اجمللـس وينفـذ إرادة اجلمعيـة 
فــإن المجلــس معيــة ال سياســته هــو، ومــع ذلــك ًبــدون أن يعتــرب نفــسه مــضطرا لالســتقالة، ألن دوره هــو تنفيــذ سياســة اجل

 فمعظـــم التـــشريعات الـــيت تقرهـــا وتـــصدرها اجلمعيـــة تكـــون مـــن إعـــداده  ونفـــوذ كبيـــرين،يتمتـــع مـــن ناحيـــة الواقـــع بـــسلطة
ًواقرتاحاته، كما أنـه يـشارك يف مناقـشة تلـك التـشريعات مـع أعـضاء اجلمعيـة، وكثـريا مـا تقرهـا اجلمعيـة بـدون تعـديل، حبيـث 

ناحية النظرية نجد أن البرلمـان يتمتـع حيث من ال.ميكن القول هنا بأن اجمللس االحتادي هو الذي ميارس السلطة الفعلية
بنفـــوذ كبيـــر إال أنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة نجـــد أن المجلـــس االتحـــادي يتمتـــع بنفـــوذ عملـــي كبيـــر ألن أعـــضاء هـــذا 

  1.ًالمجلس يمثلون عادة زعماء األغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية
ـــاح ـــه مهمـــا قيـــل عـــن هـــذا النظـــام، إال أن معظـــم الب ـــنظم الـــسياسية وباملقابـــل فإن ثني وأســـاتذة القـــانون الدســـتوري وال

 ويرجعــون ســبب جناحــه إىل طبيعــة السويــسريني املعتدلــة وإىل عــدم وجــود نجــاح هــذا النظــام فــي سويــسرا،كــدون علــى أي
وذلك على الـرغم مـن وجـود عـدة قوميـات يف سويـسرا  صراعات حادة بني األحزاب السياسية اليت تتقاسم مقاعد الربملان،

                                                 
-11-03 اقتـصاد وعلـوم سياسـية،اجلامعة اإلسـالمية، غـزة، مركـز التميـز اإلسـالمي، -، كليـة التجـارةالجمعيـة النيابيـةنظـام حكومـة -مبادئ العلوم السياسية  الدكتور وليد حسن املـدلل، - 1

 . فيديو حماضرة ملقاة على الطلبة2012
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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ًكـان سـببا فـي ) اجمللـسي(كمـا يؤكـدون علـى أن هـذا النظـام . تداد يف بعض الدول األوربية كأملانيا، وفرنـسا، وإيطاليـاهلا ام
ً وكذلك عدم نشوب أزمات سياسية فيها كاليت تـشهدها عـادة الـدول الـيت تتبـع استقرار األوضاع السياسية في سويسرا،

ًال عــن الــوعي الــسياسي العــايل ض، هــذا فــ..وعــدم وجــود حــزب رئــيس مهــيمنًالنظــام الربملــاين، وخاصــة يف التعدديــة احلزبيــة 
  1. االقتصاديةولدى املواطن السويسري واستقرار األوضاع االجتماعية 

  :وهناك أسباب أخرى أدت إىل االستقرار السياسي يف سويسرا وهي
د حــالل الثالثــني عــام ، واســتطاعت أن تقــف علــى احليــا1515مل تــشرتك سويــسرا يف أي حــرب خارجيــة منــذ عــام 

 واســــتطاعت أن متنــــع القــــوات املتحاربــــة عــــرب أراضــــي املقاطعــــات أو الكانتونــــات بأوربــــاالــــيت عــــصف ) 1618-1648(
 لكــي تــدافع عــن 1647مقاتــل يف عــام ) 36000(ًوأنــشأت جيــشا مكونــا مــن ) أي الكونفدراليــة السويــسرية(املتعاهــدة 
 مت االعـرتاف باسـتقالل سويـسرا الكونفدراليـة، وذلـك يف 1648 ويف عـام لحاملـسا قررت اختاذ موقـف احليـاد حيادها، أل

  .معاهدة ويستفاليا
ــا  ، فقــد اســتطاعت أن حتــصل علــى االعــرتاف حبيادهــا الــدائم يف نــابليون كتــوت بنــار احلــروب الــيت أشــعلها إورغــم أ

ا حصلت على هذا االعرتاف بعد سـقوط 1815 عام فينامؤمتر  دة امللكيـة إىل فرنـسا وإعـادة ترتيـب  وعـونـابليون، أي أ
 تـشرين الثـاين مـن 20اخلارطة السياسية األوربية، وقد مت ضمان ذلك احلياد من قبل الدول املوقعة على معاهدة بـاريس يف 

، وهــي النمــسا وفرنــسا وبريطانيــا وبروســيا وروســيا، وقــد صــادق علــى هــذه املعاهــدة فيمــا بعــد كــل مــن الربتغــال 1815عــام 
  . والسويدواسبانيا

ــا علــى األقــل  ــا أو كانتونا اعتمــاد الديمقراطيــة ًوبعيــدا عــن موضــوع احليــاد، فقــد عرفــت سويــسرا يف بعــض مقاطعا
ــاة الــسياسية ونظامــا لممارســة الــسلطة مــن قبــل الــشعب ، ومــا زالــت بعــض الكانتونــات أو ًالمباشــرة أســلوبا فــي الحي

وجيتمـع شـعب املقاطعـات الثالثـة يف كـل سـنة ، وأوري و شـفيدس و ناترافالـداملقاطعات الصغرية تطبقها حلـد اآلن وهـي 
يف احتفـــال شـــعيب كبـــري بإحـــدى امليـــادين الفـــسيحة أو بإحـــدى الكنـــائس الكبـــرية، حيـــث ينتخبـــون هيئـــة للقيـــام باألعمـــال 

ا اخلتــامي، التنفيذيــة واإلداريــة يف الواليــة، كمــا ينتخبــون كبــار املــوظفني والقــضاة، مث تعــرض علــيهم ميزانيــة املقاطعــ ة وحــسا
  .كما تعرض عليهم مشروعات القوانني للموافقة عليها

ـم يـدركون  ـا معتدلـة، فهـي يف احلقيقـة جيـب أن توصـف بالواقعيـة إذ أ أما طبيعـة السويـسريني الـيت يـصفها الـبعض بأ
ــم خمتلفــون فيمــا بيــنهم يف اللغــة والــدين  وحــىت يف التــاريخ، ولكــنهم ًجيــدا أن بلــدهم صــغري وحمــاط بــدول كبــرية وقويــة، وأ

  .باملقابل يعلمون أن مصلحتهم تقتضي أن يتماسكوا وأن يعيشوا بسالم
ًوفــضال عمــا تقــدم، فإنــه هنــاك عامــل آخــر مهــم كــان وال يــزال يــؤدي إىل ختفيــف ورمبــا انعــدام الــصراع الــسياسي احلــاد 

فـي مـشاركة الـشعب فـي االعتـدال، ويتمثـل بني األحزاب والفئات املختلفة، وهـذا العامـل مـن شـأنه كـذلك أن يـؤدي إىل 
، الـذي ختـضع مجيـع قراراتـه اخلاصـة بالتعـديالت الدسـتورية إىل االسـتفتاء اإللزامـي، كمـا اتخاذ القرار رغم وجود البرلمـان
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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، ومبعـــىن آخـــر إن كـــل مـــا يتعلـــق ..إىل االســـتفتاء)  توقيـــع50.000(ختـــضع االقرتاحـــات الدســـتورية الـــصادرة عـــن الـــشعب 
  . خيضع بصورة إلزامية لالستفتاءبالدستور

تكــون معرضــة لالســتفتاء، وذلــك منــذ ) اجلمعيــة االحتاديــة(ومــن جهــة أخــرى فــإن مجيــع القــوانني الــيت يقرهــا الربملــان 
، يف حالـــة إذا مـــا طلـــب عـــدد معـــني مـــن املـــواطنني الـــذين يتمتعـــون حبـــق 1874التعـــديل الـــشامل للدســـتور االحتـــادي ســـنة 

  .االنتخاب ذلك
 خــالل أقــل مــن قــرن ونــصف مــن مــرة 350د اإلشــارة إليــه، أن الــشعب السويــسري كــان قــد اســتفيت حــوايل وممــا جتــر

عمـــر االحتاديـــة، وتناولـــت تلـــك االســـتفتاءات خمتلـــف املواضـــيع والقـــضايا منهـــا، احليـــاد، الـــدفاع املـــدين، تـــصدير الـــسالح، 
لغابـات واحلليـب والــسكر والكحـول، بـل وصــل املهـاجرون، الـضرائب، املـصارف، الــسكن، العمـل، وحـىت مـا خيــص امليـاه وا

  1.االستفتاء إىل حزام األمان يف السيارات والتوقيت الصيفي والشتوي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  الخاتمة 

ُ مــن حيــث الواقـــع ، يــرى أن الــصراعات الــسياسية البـــد وأن سويــسراويف اخلتــام تقيــيم النظــام الــسياسي والوضـــع يف 
وى مــن تلــك الــصراعات مــا دامــت الفئــة الــيت تتطلــع للوصــول إىل القمــة تكتــشف بعــد تــضعف داخــل سويــسرا، إذ ال جــد

ا وما تريد تنفيذه يتوقف على مزاج الرأي العام   .وصوهلا، أن قرارا
فالدميقراطيــــة شــــبه املباشــــرة الــــيت تتبعهــــا غالبيــــة املقاطعــــات السويــــسرية، مكنــــت السويــــسريني مــــن أن يــــسيطروا علــــى 

ل خــاص واحليــاة الــسياسية بــشكل عــام، وذلــك مــن خــالل االســتفتاء أو االقــرتاح أو االعــرتاض املؤســسات الــسياسية بــشك
، وبذلك نرى أن سويسرا تعد يف وقتنا احلايل من الدول القليلة أو النادرة اليت تعطي الرأي العـام وزنـه ودوره ..على القوانني

  .يف احلياة السياسية، ومبا حيقق له ما يطمح إليه وما يريده
  :ن هذا البحث يتم إستخالص النتائج التاليةوم
، إال أنـه )أو نظـام حكومـة اجلمعيـة(ًإن النظام السويسري، وإن كان قائما يف األصل على مبادئ النظام اجمللسي -1

أنه ال يجوز على سبيل المثال للبرلمان أو الجمعيـة االتحاديـة أن تعـزل ال تتوفر فيه مجيع خصائص هذا النظام، ذلك 
 وهــذا أمــر غريــب ألن التــصور يف . ســنوات04 المجلــس االتحــادي قبــل انتهــاء مــدتهم، أي قبــل مــرور أربعــة أعــضاء

رغبـــة احلكومـــة السويـــسرية ملزيـــد مـــن لـــس أو عـــزل عـــضو مـــن أعـــضائه لكـــن حكومـــة اجلمعيـــة يقـــوم علـــى إمكانيـــة عـــزل اجمل
ومع أن اجلمعية ال تـستطيع .  بني أعضاء احلكومة اإلستقرار دفعها عمليا إىل إبتكار حالة عدم العزل خللق حالة من الثقة

ا، واحلكومـة مقيـدة دسـتوريا بتنفيـذ تعليمـات اجلمعيـة  ممارسة العزل لكنهـا متلـك إصـدار التعليمـات للحكومـة بعـد اسـتجوا
ا ثبت فشله ًواجلزاء احلقيقي الذي متلكه اجلمعية هو عدم إعادة انتخاب العضو أو اجمللس كامال إذ) أي اجمللس التشريعي(

  .أو حتديه لسلطة اجلمعية
إن الواقع العملي أثبت أن اجمللس االحتادي يتمتع بقدر كبري من االستقرار، مما يؤدي ذلك إىل إكساب أعـضائه -2

ًوزنا سياسيا مهما ً حيث ميكن انتخـاب أعـضاء اجمللـس االحتـادي مـرات ومـرات وهـذا ميثـل مـصدر قـوة هلـم وأثبتـت التجربـة .ً
  . وذلك بسبب الثقة فيهًعاما 20ن البعض بقي يف منصبه أكثر من يف سويسرا أ

ً وذلـك نظـرا لقـصر مـدة دورة انعقـاد هو الذي يتوىل تسيري شؤون الدولة يف الواقع، المجلس االتحادي كما أن -3
ذلـك تبـين إن مدة دورة انعقاد البرلمان كل عام تتـراوح مـا بـين شـهرين وثالثـة أشـهر، فمـن "اجلمعية االحتادية، حيث 

  ".أن الحكومة هي التي تقوم وحدها بالحكم المدة الباقية من العام أي الجزء األكبر من العام
 يرجع سببه إىل طبيعة السويسريني املعتدلـة وإىل عـدم وجـود صـراعات حـادة نجاح هذا النظام في سويسرا، إن -4

ًكــان ســببا فــي اســتقرار األوضــاع ) اجمللــسي(لنظــام بــني األحــزاب الــسياسية الــيت تتقاســم مقاعــد الربملــان، كمــا أن هــذا ا
ً وكــذلك عــدم نـشوب أزمــات سياســية فيهــا كــاليت تــشهدها عـادة الــدول الــيت تتبــع النظــام الربملــاين، الــسياسية فــي سويــسرا،

ًال عـــن الـــوعي الـــسياسي العـــايل لـــدى املـــواطن ض، هـــذا فـــ..ًوخاصـــة يف التعدديـــة احلزبيـــة وعـــدم وجـــود حـــزب رئـــيس مهـــيمن
  .االقتصاديةويسري واستقرار األوضاع االجتماعية السو



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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)  سويـسرا ديمقراطيـة كـشاهد( أندريـه سـيفغرد كتـاب عنوانـه وفي األخير يمكن القول  كما قال المفكر الفرنسي
تتحـول (يف الدميقراطية السويسرية خيـتلط العمـل اإلداري بالعمـل الـسياسي أو بكلمـة أخـرى {حيث يقول  املفكر الفرنسي

  .} )جملس اإلدارة للشركة املسامهة السويسرية(ويعرف اجمللس الفيدرايل بأنه ) اسة إىل إدارة خالصةالسي
وهـــذا ممـــا جيعـــل النظـــام االحتـــادي السويـــسري غـــري قابـــل لالنتقـــال إىل بلـــد آخـــر كبـــري مـــا مل تتغـــري اآلليـــات الفكريـــة 

ا هذا اجملتمع املميز عامليا    .1 وطبيعة بنائه السياسي والدستوريًوالسياسية واالجتماعية اليت اختص 

وبالتالي نقول أن سويسرا هي الدولة الوحيدة التي اسـتطاعت النجـاح فـي تطبيـق نظـام حكومـة الجمعيـة، رغـم 
. أن التجربة ولدت في فرنسا إال أنها لم تـستطع الـصمود هنـاك لكنهـا اسـتطاعت الـصمود فـي االتحـاد السويـسري

هر إال في أجـواء التـسامح فـإن طبيعـة الـشعب السويـسري الهادئـة هـي التـي سـاعدت وإذا كانت الديمقراطية ال تزد
ــة وجعلهــا مفخــرة للمــواطنين كمــا أن الفكــرة الفيدراليــة فــي سويــسرا جعلــت التطبيــق أكثــر  علــى تطــور هــذه التجرب

لمقاطعات وترفوا لكل كانتون راية تمثل االتحاد وتمثل ا) علم( راية 26سهولة، فترتفع في االحتفاالت السويسرية 
  .ًجميعها باعتبارها رمزا للوحدة الوطنية لتجربة فريدة نادرة في عالمنا المعاصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
القـانون الدسـتوري . ؛ وكـذلك هوريـو503-498ص , النظم السياسية والقانون الدسـتوري. خليـل:  حيث أقتبس بتصرف58العجيلي، مرجع سابق، ص  الدكتور سعدي عبد اهللا عبد - 1

 .92-85النظام االحتادي يف االحتاد السويسري والواليات املتحدة األمريكية والعراق، ص.  ؛ وكذلك شالح449-448، ص والمؤسسات السياسية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى  ( ماستر حقوق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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  قائمة المراجع المعتمدة
ماسـرت حقــوق ختـصص دولــة ومؤســسات، الــسنة األوىل ، مقيـاس األنظمــة النيابيــة الديمقراطيـةمحاضـرة فــي ، األسـتاذ الــدكتور خنـيش الــسنوسي -1

  .2013-2012 ،، اجلزائر باجللفةحلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشوركلية ا
ماســرت حقــوق ختــصص دولــة ومؤســسات، كليــة الــسنة األوىل ، مقيــاس األنظمــة النيابيــة الديمقراطيــة فــي دروس  ،عبــد الــسالم األســتاذ مــسلميو -

  .2013-2012 ،، اجلزائر باجللفةاحلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور
  : والقوانين الكتب

الــدكتور  -) مهنــدس(، ترمجـة  الــدكتور حممــود اجلنـدي 2000 و املعمــول بـه منــذ أو ينــاير 1999 إبريــل 18 بتـاريخ الدسـتور الجديــد لإلتحــاد السويــسري -2
 ).سامي الذيب للدكتور 2003-07-10 حىت تالتحديثا مع ترمجة -مستشار يف املعهد السويسري للقانون املقارن( الذيب يسام
  .، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان)دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناني(النظم السياسية والقانون الدستوري  عبد العزيز شيحا، إبراهيم الدكتور -3
  .امعية، بن عكنون اجلزائر، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة الدكتور سعيد بو الشعري، -4
  1988، )دراسة مقارنة (النظم السياسية والقانون الدستوري الدكتور سليمان حممد الطماوي، -5
ة، ، جملــة جامعــة دمــشق للعلــوم االقتــصادية والقانونيــ الــسلطة التنفيذيــة فــي العمليــة التــشريعية فــي النظــام البرلمــاني البريطــاني الــدكتور حــسن البحــري، دور-6
  .2008 ، العدد األول، 24لداجمل

  :المذكرات والمقاالت والمحاضرات
 دراســة مقارنــة فــي تاريخهمــا الــسياسي -التجربــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة العــراق الــدكتور ســعدي عبــد اهللا عبــد العجيلــي، -7

، كليــة القــانون والــسياسة، فــرع الــسياسة،كلية الدراســات العليــا، األكادمييــة العربيــة ةالــسياسي ، أطروحــة دكتــوراه يف العلــوموالتحــديات وعناصــر الثبــات واالســتمرار
 2011املفتوحة يف الدمنارك، 

 ماجـستري يف العلـوم الـسياسية والعالقـات الدوليـة، جامعـة قاصـدي مربـاح، ،واإلشـكالياتالـنظم الـسياسية الحديثـة المزايـا والعيـوب نعيمة مسينـة، األستاذة  -8
  .اجلزائر

، حبـث مقـدم يف  جملـة أحبـاث كليـة الرتبيـة -جامعـة املوصـل -،كليـة العلـوم الـسياسية دراسة في النظام الـسياسي السويـسريزياد مسري زكي الدباغ، : األستاذ -9
  .2011-06-21، قبول النشر يف 01، العدد11األساسية، اجمللد 

  .أنموذجا-سويسرا )النظام النيابي ( النيابيةالجمعية نظامدراسة حول   عبد الرمحن ساسي، -10
 منــاظرة الــدخول إىل املرحلــة القــانون الدســتوري والمؤســسات الــسياسية،: 1المحــور-القــانون ، )مــساعد التعلــيم العــايل(حممــد شــفيق صرصــار الــدكتور  -11

   .2007ية، سبتمرب العليا، املدرسة الوطنية لإلدارة، اجلمهورية التونس
 اقتصاد وعلوم سياسية،اجلامعة اإلسـالمية، غـزة، مركـز -، كلية التجارةنظام حكومة الجمعية النيابية-مبادئ العلوم السياسية  الدكتور وليد حسن املدلل، -12

  . فيديو حماضرة ملقاة على الطلبة2012-11-03التميز اإلسالمي، 
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