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 مقدمة 
       بعد دراستنا في الفصؿ األكؿ مفيـك النظـ السياسية كمراحؿ نشأتيا كأنكاعيا ، 

كالنظاميف البرلماني كالرئاسي  نتناكؿ في ىذا الفصؿ النظاميف شبو الرئاسي كنظاـ حككمة 
الجمعيك النيابية  ثـ نستعرض بعض النماذج التطبيقية لتمؾ األنظمة ، خاصة الشييرة 

 :منيا، مثؿ
 .  النظاـ البرلماني البريطاني -
 .  النظاـ الرئاسي األمريكي -
 . في سكيسرلنظاـ حككمة الجمعية النيابية    -
 .  النظاـ شبو الرئاسي في الجزائر -
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 النظام شبو الرئاسي : المبحث األول
 نتناكؿ في ىذا المبحث التعريؼ بيذا النظاـ كظركؼ نشأتو كمزياه كعيكبو

 وظروف نشأتو وخصائصو النظام شبو الرئاسيتعريف : المطمب األول 
  وظروف نشأتوالنظام شبو الرئاسيتعريف : الفرع األول 

 تكسيع صالحيات  تـ بمكجبيابرلماني أدخمت عميو تعديالت نظاـ ىك  النظاـ شبو الرئاسي 
 ؛رئيس الجميكرية مقارنة بما يتمتع بو رئيس الدكلة في النظاـ البرلماني

حيث تـ أخذ بعض قكاعد النظاـ الرئاسي كضميا لمنظاـ البرلماني فنشأ نظاـ مختمط أطمؽ 
؛ غير أف الكثير مف الباحثيف ال يصنفكا ىذا النظاـ " النظاـ شبو الرئاسي"عميو مصطمح 

 . 1كنظاـ مختمؼ بؿ يصنفكنو ضمف النظاـ البرلماني
عمى دستكر الجميكرية الفرنسية لسنة  لجأت الدكلة الفرنسية إلى إدخاؿ ىذه صالحيات  ك 

 : ، ككاف ذلؾ لسببيف 1958
 فشؿ النظاـ البرلماني في ظؿ الجميكرية الرابعة التي ترتبت عف  دستكر :السبب األول 
 بسبب تكرراه طرح الثقة في الحككمة كىذا أدل إلى عدـ استقرار السمطة 1946
 .2التنفيذية

 عجز الحككمة الفرنسية عف مكاجية الثكرة الجزائرية في ظؿ أحكاـ دستكر :السبب الثاني 
1946.  

 األستاذ ىذا ما أشار إليواف لمثكرة الجزائرية دكر بالغ األىمية في سقكط الجميكرية الرابعة كؾ
ذاتيا لك أنيا إصالح  إلىانت الجميكرية الرابعة قد تكصمت ؾ ربما ) :بقكلوأندم ىكريك 
ك المتسبب في مكاجية الثكرة ، فالدكلة فشمت  ،3( مشكمة استعمار الجزائرإنياءاستطاعت 
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 ىك نظاـ األحزاب مما استدعى ضركرة إصالح مؤسسات ،حسب ديغكؿ ، في ذلؾ
.  1الدكلة

 بعد استقالة René Coty )) طمب رئيس الجميكرية ركني ككتي  صالحكلتحقيؽ ذلؾ اإل
مف شارؿ ديغكؿ تشكيؿ  1958 مام 28يـك   (pierre pflimlin ) فميمال بيار حككمة

حككمة كىدد بأنو في حاؿ رفض منح الثقة لو مف طرؼ النكاب فإنو سيستقيؿ كيمنح 
 حصؿ ديغكؿ 1958السمطة لرئيس الجمعية الكطنية، كفي اليـك األكؿ مف شير جكاف 

كطمب مف البرلماف المكافقة عمى قانكف يمنح  (224 ضد 329)عمى ثقة أغمبية النكاب 
 فكافؽ ؛المتعمقة بتعديؿ الدستكر ك مف الدستكر9 كتعديؿ المادة  كاسعة لمحككمة سمطات

األكامر لمدة ستة أشير التشريع بالبرلماف عمى القانكف األكؿ الذم مكنيا مف المجكء إلى 
 .كاتخاذ اإلجراءات المالئمة قصد االستقرار، ثـ كافؽ عمى المشركع الثاني

ثر ذلؾ قدـ مشركع الدستكر الجديد لمجنة االستشارية لدراستو، كصدر مرسـك تشكيميا     كاإ 
 سبتمبر لالستفتاء فيو بمكجب 28، كبعد دراستو قدـ لمشعب يـك 1958 يكليك 16يـك 
 كناؿ مكافقتو أيضا، ثـ أنشأت المؤسسات الدستكرية بمكجب 1958 أغسطس 20أمر 

 ديسمبر 09الدستكر الجديد حيت انتخب نكاب الجمعية الكطنية كاجتمعت ألكؿ مرة في 
 انتخب شارؿ ديغكؿ لكالية رئاسية أكلى مف قبؿ 1958 ديسمبر 12، كفي يـك 1958

ىيئة ناخبة خاصة مؤلفة مف أعضاء البرلماف كمستشاريف عاميف كممثميف عف األعضاء 
كاعتمد ىذا النظاـ لمرة .  ألؼ ناخب كبير80المنتخبيف في المجالس البمدية، أم نحك 

 كشكمت الحككمة في نفس اليـك كانتخب 1959 يناير 08كحيدة كباشر كظائفو يـك 
 ث حي؛1962ثـ تكالت تعديالت الدستكر حتى سنة . 1959 ابريؿ 26مجمس الشيكخ في 

 .أقيمت أكؿ انتخابات رئاسية مباشرة مف طرؼ الشعب
كمف ىنا فاف النظاـ شبو الرئاسي نشا نتيجة تمؾ الظركؼ التي سبقت كعاصرت قياـ 

 .الجميكرية الفرنسية الخامسة كلـ ينشا نتيجة تنظير أك بحث عممي
 .ا كالجزائرايرلند،  افنمند ،، أيسمندا البرتغاؿ:ثـ أخذت بيذا النظاـ بعض الدكؿ منيا 
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 النظام شبو الرئاسي خصائص: الفرع الثاني 
يتميز النظاـ شبو الرئاسي بعدة مميزات تجعمو مختمفا عف غيره مف األنظمة السياسية ؛ لككنو 

نظاما  يجمع بيف النظاميف البرلماني كالرئاسي كسمي نتيجة ذلؾ بالنظاـ السياسي 
 .المختمط

 : كيظير ىذا الجمع في القكاعد التي أخذىا مف كؿ منيما ، كىي 
 : القواعد التي أخذىا من النظام البرلماني – 1
 . (رئيس الجميورية ورئيس الحكومة وجود  )ثنائية السمطة التنفيذية   – أ 

عني كجكد فصؿ شديد في العالقة بينيما ، ذلؾ الف الحككمة تدير سياسة الدكلة بقرارات م ال 
تتخذ في مجمس الكزراء الذم ينعقد برئاسة الرئيس ، الذم تغطي فاعميتو عمى أنشطة 

  .الحككمة 
 . مسؤولية الحكومة أمام البرلمان– ب 

يقـك النظاـ الرئاسي في األصؿ عمى تجسد السمطة التنفيذية في يد رئيس الجميكرية المنتخب 
مف قبؿ الشعب ، كالكزراء ىـ منفذكف لسياساتو ، كمسئكلكف أمامو حيث ال يكجد مجمس 

. لمكزراء ، ككذلؾ يكجد برلماف منتخب 
غير أف النظاـ شبو الرئاسي لـ يأخذ بيذه القاعدة بكامميا بؿ أضاؼ إلييا قاعدة أخذىا مف 

النظاـ البرلماني كىي مسؤكلية الحككمة أماـ البرلماف ، كبيذا أصبحت الحككمة مسؤكلة 
 . أماـ الرئيس كالبرلماف معا

  ممارسة الرئيس صالحيات تشريعية واسعة–ج 
 :     يمارس رئيس الدكلة في ظؿ النظاـ شبو الرئاسي صالحيات تشريعية كاسعة، منيا 

 .صالحية التشريع في المجاؿ التنظيمي -
  .يتمتع الرئيس بسمطة إعادة القانكف إلى الجمعية الكطنية لدراستو مرة أخرل  -
 في تحديد ادكار انعقادىا، كلو الحؽ في مخاطبتيا ، كالحؽ في حّميا مف  دخؿ الرئيسيت -

 .دكف مكافقة الحككمة 
حؽ المجكء إلى االستفتاء الشعبي لمحصكؿ عمى مكافقتو لتشريع أم قانكف في المسائؿ  -

 .اليامة
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 : القواعد التي أخذىا من النظام الرئاسي– 2
 .مباشرة وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير-  أ 

.   ينتخب رئيس الدكلة في النظاـ الرئاسي مف قبؿ الشعب 
 كلككف  الشعب ىك الذم ينتخب رئيس الجميكرية  ػ سكاء أكاف مباشران أـ غير مباشرػ فإف 
رئيس الدكلة ىك نفسو رئيس الحككمة كىذا يعني أنو ال يكجد فصؿ بيف منصبي رئيس 

. الدكلة كرئيس الحككمة
إلى تحقيؽ المساكاة بيف السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية فقد كضعت السمطة يؤدم  كىذا 

التنفيذية بيد رئيس الدكلة المنتخب مف الشعب، كلذلؾ أصبح في مركز متعادؿ مع 
. 1البرلماف الذم يستمد سمطتو مف الشعب مثؿ الرئيس

.  تعيين الوزراء وعزليم من صالحيات رئيس الدولة وحده -ب 
إف رئيس الدكلة باعتباره رأس السمطة التنفيذية ، بؿ كالممثؿ الحقيقي ليا فإنو المخكؿ اختيار 

كزراءه ،  كىـ ليست ليـ أية سمطات ، إذ أف مياميـ استشارية  تقتصر عمى تقديـ 
.  التقارير كاآلراء االستشارية لمرئيس 

  .رئيس الدولة فقط الوزراء مسؤولون أمام- ج 
 ييـ ، كيسيطر عؿ فيك الذم،   جية أخرل عدا رئيس الدكلةةإف الكزراء ال يسألكف أماـ أم   

 .  ، كىك الكحيد المخكؿ سمطة إقالتيـ  لويخضعكف
النظام شبو الرئاسي تقدير : المطمب الثاني 

 كغيره مف األنظمة السياسية لو مزايا تجعمو مفضال في بعض الدكؿ لنظاـ شبو الرئاسيا
 . ألسباب كظركؼ خاصة بيا كما انو ال يخمك مف عيكب

: مزايا النظام : الفرع األول
  :لمنظاـ شبو الرئاسي عدة مزايا منيا

 . القكانيفقكة ليا مراسيـ إصدار السمطة التنفيذيةمف حؽ   - 1
 .  كىذا الحؽ يمنح الحككمة مركنة كسرعة في مكاجية كافة الظركؼ 
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 .البرلماف الحؽ في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتيا في  -2
  كالمطالبة بانتخابات جديدةالبرلمافىذا النظاـ يعطى لرئيس الجميكرية حؽ حؿ   - 3

.  لممجمس بشرط أال يسيء استخداـ ىذا الحؽ
ىامة كنتائج ىذا االستفتاء ليا  حؽ لرئيس الجميكرية استفتاء الشعب في قضايا يراىام - 1

 .قكة القانكف في الدكلة
 :عيوب النظام شبو الرئاسي: الفرع الثاني 

 :فيك ال يخمك مف عيكب ؛ كمف عيكبو ما يمي لمنظاـ شبو الرئاسي مزايا كما أف   
   اختالف التوجيات الفكرية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة– 1 

في حالة اختالؼ التكجيات الفكرية  الرئاسي تظير تكاجو النظاـ التيالمشكمة األساسية  إف
بيف رئيس الدكلة بحيث يككف الرئيس المنتخب شعبيا ذا تكجو فكرم مختمؼ عف تكجو 

. يةالبرلماف رئيس الحككمة ذم األغمبية
 لمرئيس ثما حدؾ ؛" بمشكمة التعايش المزدكج"الفرنسية   كىذه المشكمة عرفت في السياسة

 يختار السيد أفعندما فرضت عميو الجمعية العمكمية " االشتراكي"ميتراف   السابؽالفرنسي
 .  1986ليككف رئيسا لمكزراء عاـ "  الرأسمالي اليميني"شيراؾ 

كىذا الكضع جعؿ مف بعض الدكؿ تنص في دساتيرىا عمى سمطة رئيس الدكلة في اختيار 
رئيس الحككمة أك الكزير األكؿ مف أية كتمة حزبية يراىا تناسب تكجياتو ؛ كما ىك شأف 

مف  رئيس الجميكرية كرئيس الكزراء  بحيث يتمكف المعدؿ،1989الدستكر الجزائرم لسنة 
 . الحككمة الرئيس كأىداؼالتعاكف لتحقيؽ برنامج ك 

. إساءة استخدام قانون الطوارئ من قبل رئيس الجميورية  - 2
 يواستخداـ الرئيس المصرم حسنى مبارؾ ليذا القانكف مند تكؿ  كلعؿ خير مثاؿ عمى ذلؾ ىك

 .نياية حكمو إلى 1981السمطة عاـ 
إمكانية قيام رئيس الجميورية بإساءة استخدام حقو في استفتاء  – 3
في ظؿ النظاـ شبو الرئاسي المجكء إلى الشعب مباشرة الستفتائو في رئيس الجميكرية يحؽ ؿ

ما ؾ ىذا الحؽ؛كف استخداـ أية مسالة أك مكضكع ىاـ يخص المجتمع، كقد يسيء الرئيس
؛ كما حدث في الجزائر ثير مف الدكؿ ذات النظاـ شبو الرئاسيؾفي  ىك سائد اليـك

بالنسبة لميثاؽ المصالحة الكطنية عندما قاـ رئيس الجميكرية باستفتاء الشعب في مسالة 
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المصالحة ليعطي حقكقا ألحد طرفي الصراع دكف أف يأخذ برأم الطرؼ األخر أك يعطيو 
  .أم حؽ
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 .نظام حكومة الجمعية النيابية: المبحث الثاني  
مف   أحد األنظمة السياسية كشكؿأك نظاـ اندماج السمطات ىكنظاـ حككمة الجمعية النيابية 
  يقـك عمى أساس جمع اختصاص السمطتيف التشريعية كالتنفيذية أشكاؿ األنظمة السياسية

 .1في يد جمعية نيابية ، كىي ىيئة منتخبة مف طرؼ الشعب
فيذا النظاـ ال يعرؼ مبدأ الفصؿ بيف السمطات ، كال تعد السمطة التنفيذية قائمة ، بؿ ىي 

 . فيياجةدـمف لمسمطة التشريعية كتابعة
    كىذا النكع مف األنظمة السياسية غالبا ما يككف انتقاليا؛ يعقب الثكرات ، كذلؾ عندما 
تككف ىيأة كاحدة تتكلى شؤكف التشريع كالتنفيذ ؛ فتشكؿ لجنة أك مجمسا لتكلي أعماؿ 

 .التنفيذ تحت سمطتيا كتكجيييا 
الجمعية الكطنية التي تشكمت في فرنسا بعد إلغاء الممكية سنة : ك مف األمثمة عمى ذلؾ

 ـ لكضع دستكر جديد لمبالد، فجمعت في يدىا سمطتي التشريع كالتنفيذ قرابة ثالث 1792
  . 2 يخضع ليا خضكعا تامااسنكات ، فشكمت مجمسا تنفيذم

 في ظؿ ظركؼ سياسية خاصة ببعض الدكؿ ، كاستند الجمعية النيابية  نظاـ حككمةقد نشأ ك
 .األفكار التي اعتبرت أسسا لوإلى مجمكعة مف 
 ؛ يمتاز ببعض المزايا ، كما أنو ال يخمك مف األنظمة السياسية األخرلكىذا النظاـ كغيره مف 

نقائص ، لذلؾ يحسف عرض أسباب نشأتو ، كما يمتاز بو عف غيره ، ثـ ما يعتريو مف 
 .عيكب

 قمزايا ، ثـ قكاعده ، كالنظاـ كتطكر ىذا  ظركؼ نشأةركفي ىذا المطمب نتناكؿ باختصا
 .قكعيكب

 
 
 
 

                                                      

 1045، ص 1971محمد كامل ليمة ،النظم السياسية ، دار الفكر العربي ،. د  -  1
سعد عصفور ،المبادئ األساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ،منشأة المعارف باإلسكندرية . د  -  2
 . 251، ص 1980،



10 

 

 . نظام حكومة الجمعية النيابيةأةنشظروف :  األول المطمب
 ـ بيف ثالث 1291 إلى الحمؼ الذم قاـ عاـ نظاـ حككمة الجمعية النيابيةيرجع أصؿ  

 ، ثـ  بغرض الدفاع عف نفسيا ضد النمسا كاإلمبراطكرية الجرمانية1مقاطعات سكيسرية
 . ـ1513تكسع ىذا الحمؼ إلى أف أصبح يتشكؿ مف ثالث عشرة مقاطعة سنة 

كتركز مظير االتحاد في مؤتمر ينعقد مرة كاحدة في السنة تمثؿ فيو كؿ مقاطعة بمندكبيف ، 
 . 2كيتخذ ىذا المؤتمر قراراتو باإلجماع

 ، بعد إلغاء  جمعية نيابية عندما تشكمت في فرنسافرنسا نظاـ ألكؿ مره فيىذا اؿطبؽ ك 
عيدت الجمعية الكطنية في ذلؾ  ، فقد 1795  عاـ كاستمر إلى1792الممكية سنة  

ثـ انتيى ىا ، ىا نيابة عفءخمسة أشخاص يتكلكف أدا الحيف بميمة الكظيفة التنفيذية إلى
بناءان عمى تفكيض مف  أعماؿ السمطة التنفيذية كحده " كافيناؾ "  الجنراؿبتكلياألمر 

 بعد 1871فرنسا إلى تطبيؽ ىذا الشكؿ مف األنظمة سنة ، كرجعت الجمعية الكطنية
 الجمعية الكطنية عمى السمطتيف سيطرت إذ  ،" الثالث نابميكف "سقكط اإلمبراطكر 

ليقـك بأعماؿ الكظيفة التنفيذية " ثيير"  شخصا كاحدا يدعىالتشريعية كالتنفيذية كاختارت
خاضعان لمجمعية بحيث يككف ليا حؽ عزلو في أم   أنو يظؿ :كقد جاء في قرار تعيينو؛

 .3"مكماىكف" مكانو المارشاؿ   كعينت1873  سنةتو ك عزؿ ،كقت
صدرت بعد الحرب العالمية األكلى مثؿ  نظاـ عدد مف الدساتير الحديثة التياؿ ك أخذ بيذا

 تركيا في دستكرىا  بو كما أخذت ، األلمانيتيف  كدستكر بركسيا ك بافارياا ،دستكر النمس
 .1924 العاـ

  عاـؿ اسكيسر دستكر نظاـ حككمة الجمعية النيابية   كأبرز دساتير العالـ التي جسدت 
 . ، كالذم جرت عميو عدة تعديالت جزئية منذ صدكره 1874

                                                      

 unterwalden و يونتوالدن  schwyz و شوايز   uriيوري  : ىذه المقاطعات ىي   -  1
  .727محسن خميل ، م س ، ص  - 2

 1047محمد كامل ليمو ، م س ، ص -  3
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المجمس : أف البرلماف االتحادم يتككف مف مجمسيف ىما :  كقد نص ىذا الدستكر عمى 
 ، كقرار ػ يحظى باستالكطني ، كمجمس المقاطعات ،  كما زاؿ قائػما فييا إلى اليـك ، كىك

   .1كاالستقالؿ يمارس في كثير مف الحرية
 . حكومة الجمعية النيابيةقواعد نظام: الفرع األول

  :قاعدتيف ، ىمايقـك نظاـ حككمة الجمعية النيابية عمى 
  .تركيز السمطة بيد البرلماف-    1
  .لمبرلماف الحككمةتبعية -  2
  :   التفصيؿ ببعض القاعدتيف اتيفق تناكؿفك 
 .البرلمان تركيز السمطة بيد- أوال

ف أالبرلماف، إذ   بيدةركزـ التشريعية التنفيذية تيف السمطىذه القاعدة في ككفتمثؿ ت  
   . البالدتسيير كافة شؤكفعمى  البرلماف المنتخب مف قبؿ الشعب ىك الذم يقبض بيده

 .ة  أـ تنفيذمةريعيػتش كيقـك بكؿ السمطات سكاء أكانت تمؾ السمطات كاألعماؿ عمى
إدارة الشؤكف ب تقـك حككمة الجمعية النيابية ك ،كالكزراء  الكزراء كيختار البرلماف رئيس

 يخضع رئيس الكزراء لمبرلماف في  باعتبارىا ممثمة لمبرلماف كليس لمشعب ، لذلؾالتنفيذية
 .اإلدارة تمؾ

 . لمبرلمانالحكومةتبعية - ثانيا
خاضعة لمبرلماف كتابعة لو تبعية  الكزراء ك  رئيس الكزراءفي ةمثؿتإف السمطة التنفيذية ـ    

 ك ىاعمميا، كيستطيع تعديؿ قرارات  يتكلى تكجيو الحككمة كاإلشراؼ عمىفيككاممة،
 يقترب  ، لذلؾ فإف نظاـ الجمعية النيابيةمسؤكلة سياسيان أماـ البرلماف  كالكزارة ؛ ىاءإلغا

 .البرلماني المسؤكلية السياسية مف النظاـ في مسألة
 
 
 
 

                                                      

 1053 محمد كامل ليمو ، م س ، ص  ـ 1
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 .الجمعية النيابية  نظام حكومةتقدير: المطمب الثاني

التي تميزه عف غيره مف األنظمة ، كما   المزاياببعضنظاـ حككمة الجمعية النيابية      يتميز 
 .  العيكب  مف كأنو ال يخؿ

    :إجماؿ ىذه المزايا كالعيكب في النقاط التالية كيمكف 
 . المزايا :الفرع األول 

 –أك تمؾ الدكؿ التي تعاني ظركفا غير مستقرة - يساعد الدكؿ المستقمة حديثا إنو - 1
 مرحمة انتقالية تستطيع عمى مكاجية األخطار التي قد تيددىا ، لذلؾ فيك يمثؿ نظاـ

                                                  . مف تاريخياةحرجاؿ مرحمةاؿ  تمؾالدكؿ مف خالليا تجاكز
  ،إمكانية تعدد اآلراء كليس مجرد شخص كاحد مما يعطي ىناؾ ىيئة تنفيذية-  2

                                                                .كبالتالي تعدد اآلراء كالحمكؿ كشمكلية الرؤية
استبداد   يمنعكىذاسياسية أماـ البرلماف اؿمسؤكلية اؿ تتحمؿإف الييئة التنفيذية -  3

 .السمطة التنفيذية
 يرل البعض ، لذلؾ السمطة الحقيقية  إف الشعب مف الناحية النظرية ىك مف يمارس-  4
 . في العالـديمقراطية السياسية النظـ   ىك أكثرالجمعية النيابية نظاـ أف

  . العيوب:الفرع الثاني 
  أنو ال يحكؿ دكفغيرنظاـ حككمة الجمعية النيابية يمنع استبداد السمطة التنفيذية  إف -1

 .إمكانية استبداد البرلماف
 كالقضاء ،االستبداد  إلىمف شأنو أف يؤدم ة إف إدماج السمطات كميا بيد سمطة كاحد -2

 .عمى الديمقراطية تدريجيان 

الجمعية النيابية في سكيسرا يعكد لمظركؼ الخاصة بسكيسرا، بيد أنو  إف نجاح نظاـ حككمة
كقاد إلى االستبداد كالديكتاتكرية كما حدث في فرنسا بعد الثكرة أخرل فشؿ في دكؿ 

 .19241 كفي تركيا بعد سنة،  1789  لعاـ الفرنسية
                                                      

   .1060 -1057محمد كامل ليمو ، م س ، ص انظر  -   1
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 النظام البرلماني وتطبيقو في بريطانيا: المبحث الثالث 
    سبؽ التعريؼ بالنظاـ البرلماني كنشأتو كمزاياه كعيكبو في السداسي األكؿ ، كفي ىذا 

 . السداسي سنتحدث عف مراحؿ ظيكر ىذا النظاـ كتطبيقو في بريطانيا
 مراحل ظيور النظام البرلماني في بريطانيا : المطمب األول
 . مراحل ظيور النظام البرلماني: الفرع األول

 .بداية ظيور فكرة البرلمان في بريطانيا-   1
ـ أصدر الممؾ كثيقة عرفت باسـ الماجنا كارتا أك العيد األعظـ كنصت ىذه 1215في عاـ 

كبار األساقفة كالباركنات " منيا عمى أف المكاثيؽ تتخذ مف قبؿ مجمس 14الكثيقة في البند 
 ."المجمس الكبير"كسمي ىذا المجمس باسـ 

 "برلمان"استخدام كممة -  2
، كىي "المجمس الكبير" ـ عندما أطمقت عمى اجتماع 1236 عاـ "برلمان" تـ استخداـ كممة 

 .الفرنسية" Parler"مشتقة مف كممة 
في " البرلماف" ـ حدث خالؼ بيف الممؾ كالبرلماف كأقر المجمس 1258في عاـ  -   3

 :اجتماعو المنعقد في أكسفكرد، كأقر عدة مبادئ منيا
 .انعقاد ثالث دكرات في العاـ بصفة منتظمة - 
 . ممثال لممقاطعات مف غير النبالء أك الباركنات12اختيار - 
 .ـ تقرر عقد دكرتيف منتظمتيف لممجمس كؿ عاـ1272في عاـ -  4
ـ دعا الممؾ إدكارد المجمس إلى عقد دكرة يحضرىا ممثمكف عف كؿ 1295في عاـ -  5

 . مقاطعة كبمدة، كأدل ذلؾ إلى تكسيع عضكية المجمس
انفصال النبالء عن مجمس المقاطعات وشكموا مجمسا آخر أطمق عميو مجمس -  6

 .الموردات
 كاف الممؾ كممثمك الشعب يجمسكف في 1341 إلى عاـ 1329    في الفترة الممتدة مف عاـ 

، غير أف النبالء انفصمكا عف ىذا المجمس كشكمكا "مجمس العموم"قاعة كاحدة سميت 
 ".مجمس الموردات"مجمسا آخر أطمقكا عميو 
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 كتكلي الممؾ جاؾ األكؿ الحكـ أثره 1603 ككاف الندالع الحرب بيف بريطانيا كفرنسا عاـ 
البارز في بداية حصكؿ البرلماف عمى صالحية التشريع؛ فقد اضطر الممؾ إلى أخذ مكافقة 
البرلماف عمى فرض الضرائب لتكفير احتياجات الحرب، فاشترط عميو البرلماف منحو حؽ 

 .التصكيت عمى ىذا اإلجراء
 .كمنذ ذلؾ ظيرت فكرة التصكيت البرلماني عمى القكانيف

 .م1628 عاـ صدور عريضة الحقوق-  7
، "عريضة الحقوق" كثيقة عف الممؾ تحت ضغط البرلماف عرفت باسـ م1628صدرت عاـ 

 :  كتضمنت ىذه العريضة مبادئ ىي
قرارىا -  .مبدأ حؽ البرلماف في مناقشة المسائؿ الضريبية كاإ
 .مبدأ الحرية الشخصية -
 .مبدأ حرمة تكقيؼ المكاطنيف -
 .1679صدور قانون سالمة الجسد عام -  8

، كيتضمف ىذا القانكف عدة "سالمة الجسد" عرؼ بقانكف 1679عام أصدر البرلماف قانكنا 
 :أمكر ىي

 .ضماف سالمة الحرية الشخصية لممكاطنيف -
 .حماية المكاطنيف مف تعسؼ السمطة -
 .اإلجراءات الالزمة العتقاؿ أم مكاطف -
 .إجراءات تقديـ أم مكاطف لممحاكمة أماـ القضاء -

 .كاضطر الممؾ لممكافقة عميو
 .م1689صدور الئحة الحقوق عام -   9

 ـ ككافؽ عميو الممؾ كتضمنت 1689عام الئحة الحقكؽ ىي إعالف دستكرم كضعو البرلماف 
 :ىذه الالئحة

 .منع الممؾ مف التصرفات المطمقة بؿ جعمتو مقيدا -
 .منع الممؾ مف فرض أية ضرائب دكف مكافقة البرلماف -
 .أقرت لمبرلماف حؽ مراقبة نفقات الدكلة -
 .منعت إنشاء المحاكـ دكف مكافقة البرلماف -
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 .أقرت الحريات الشخصية لممكاطنيف -
 تطبيق النظام الديمقراطي البرلماني-  10

صدرت منذ الثمث األكؿ مف القرف التاسع عشر عدة قكانيف شكمت ثكرة حقيقية في انتقاؿ 
بريطانيا إلى الحكـ الديمقراطي بعد أف كانت تقـك عمى نظاـ طبقي يحصر االنتخابات في 
فئة مف األثرياء الذيف يدفعكف الضرائب، غير أف رفض بعض الفئات لمكضع القائـ أدت 

 . إلى صدكر عدة قكانيف في فترات متتالية أفضت إلى قياـ النظاـ الديمقراطي النيابي
 :كمف تمؾ القكانيف ما يمي 

  ـ منح الحقكؽ السياسية لممكاطنيف البركتستانت1828قانكف عاـ . 
  ـ منح الحقكؽ السياسية لألنجميكاف1829قانكف عاـ . 
  ـ زاد عدد مقاعد مجمس العمـك ككزعيا عمى المقاطعات كالبمدات، ككسع 1832قانكف عاـ 

 .حؽ االنتخاب كربطو بضرائب بسيطة
  منح حؽ االنتخاب العاـ لمذككر كاإلناث1918قانكف عاـ . 

 .1909ازدياد دور مجمس العموم وتقميص دور مجمس الموردات منذ عام  - 11
إف تكسيع حؽ االنتخاب ليشمؿ كافة القطاعات الشعبية كاف بحاجة لكي يأخذ كؿ معانيو      

. السياسية أف يقترف بتغيير كزف المجمس الممثؿ لإلدارة الشعبية داخؿ البرلماف
 ميمة كاف مجمس المكردات متمتعا بسمطات تشريعية كمالية كقضائية 1909فحتى عاـ 

. داخؿ البرلماف
ىذه تعمؿ عمى تقميص الصالحيات التشريعية ؿككاف البد لمحركة الديمقراطية أف         

 .إضعافيا لصالح مجمس العمـك كالمؤسسة األرستقراطية
في عاـ   الخالؼ عندما نشبالفرصة لمحركة الديمقراطية لتحقيؽ ىذا اليدؼ أتيحت قد  ك   

 الذم كاف ،حككمة كمجمس المكردات حكؿ إقرار مشركع قانكف المكازنة العامةاؿ بيف 1909
.  يتضمف بعض التدابير اإلصالحية كمف بينيا فرض ضريبة عمى الدخؿ

رم لممجتمع ييدد ذ أف مف شأف ىذه التدابير إحداث تغيير ج المكرداتمجمس كقد اعتبر 
 .رفض المكافقة عمى المشركعؼمصالح أرستقراطية 

دخاؿ الشعب في القضية، فطمبت  زاء ىذا المكقؼ قررت الحككمة االستمرار في المكاجية كاإ  كاإ
جراء انتخابات جديدة يمكف مف خالليا معرفة ما إذا كانت مف  حؿ مجمس العمـك كاإ
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كعندما . األغمبية الشعبية تساند الحككمة في مكقفيا أـ تعارضيا كتؤيد مجمس المكردات
أسفرت االنتخابات عف فكز األكثرية الجديدة مف حزب األحرار تأكدت الحككمة مف تأييد 

الشعب ليا فزادت مف ضغطيا عمى مجمس المكردات الذم لـ يجد أمامو إال اإلذعاف 
 لمتصكيت بالمكافقة 1911باإلرادة الشعبية فرضخ لمحككمة المجسدة ليا، كاضطر في عاـ 

الذم نص عمى حصر جميع " بالقانون البرلماني"عمى مشركع قانكف عرؼ فيما بعد 
في  ، كعمى قصر صالحيات مجمس المكردات الصالحيات المالية بمجمس العمـك فقط

عمى تصكيتو بالفيتك عمى مشاريع القكانيف التي يقرىا مجمس  المجاؿ التشريعي العادم
 . ككاف مف شأف ىذا التصكيت تأجيؿ تنفيذ القانكف لمدة عاميف ، العمـك
 أقر البرلماف البريطاني قانكنا جديدا خفض بمكجبو ىذه المدة كجعميا تقتصر 1949 كفي عاـ 

. عمى عاـ كاحد فقط
الشعب ىك المجمس األىـ في البرلماف طرؼ  أصبح مجمس العمـك المنتخب مف بذلؾك

 .رمزم بدكر بحيث أصبح يتمتع تراجع مجمس المكردات ك،  البريطاني
 النتائج المترتبة عن األحداث السابقة: الفرع الثاني 

 :   ترتبت عف األحداث السابقة عدة نتائج ىي 
 ظيور مجمسين لمتشريع: أوال 

 ترتب عف  الصراع الطكيؿ بيف الممؾ كالمجمس الكبير ظيكر مجمسيف لمتشريع ؛ أحدىما 
، كأطمؽ عمى "مجمس الموردات "  كالثاني سمي باسـ "مجمس العموم "سمي باسـ 

  ." برلمان"المجمسيف معا اسـ
 قيام حكومة تقرر دون حضور الممك : ثانيا

 ، كىك  م1714 عام   انتيى الصراع بيف الممكؾ كالمجمس الكبير بتكلي الممؾ جكرج األكؿ
مف أصؿ ألماني ال يعرؼ اإلنجميزية مما جعؿ الحككمة تجتمع كتقرر في األمكر دكف 

حضكره ، مما جعمو يضطر إلى قبكؿ ما تتخذ مف قرارات كنشأ عف ذلؾ عرؼ يقضي بأف 
 الممؾ ال يتخذ أية قرارات بؿ الحككمة ىي التي تقرر، كما نشأت قاعدة جديدة عرفت باسـ

 . " الممؾ يسكد كال يحكـ"
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 اختيار الممك الحكومة من البرلمان وظيور فكرة المسؤولية أمام البرلمان:  ثالثا 
يختار الحككمة مف أعضاء البرلماف األمر الذم جعؿ  ككاف الممؾ منذ عيد الممؾ جكرج األكؿ

 .الكزراء مسئكليف أماـ البرلماف كليس أماـ الممؾ
 .تقميص دور مجمس الموردات لصالح مجمس العموم: رابعا 

 ، كلجكء مجمس العمـك 1909ترتب عف اختالؼ المجمسيف حكؿ إقرار قانكف المكازنة سنة  
، 1911إلى الشعب الستفتائو بخصكصو كتأييد الشعب دكر مجمس العمـك إقرار قانكف 

 .الذم سمي بالقانكف البرلماني، الذم حصر جميع الصالحيات المالية في مجمس العمـك
 .كترتب عف ىذا القانكف تكسيع  دكر مجمس العمـك كتضييؽ دكر مجمس المكردات

النظام السياسي  " المعركؼ في ىذا العصر باسـ "قكاعد النظاـ السياسي "كشكمت ىذه النتائج 
 ."البرلماني
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 تطبيق النظام البرلماني في بريطانيا: المطمب الثاني 
كجكد سمطتيف إحداىما تشريعية كاألخرل تنفيذية يقـك النظاـ البرلماني في بريطانيا عمى       

 .، مع كجكد تعاكف بينيما في القياـ بصالحياتيما
كلمحديث عف التطبيؽ المعاصر لمنظاـ البرلماني في بريطانيا نقسـ كالمنا إلى فرعيف ؛ 
 .نخصص أكليما لمحديث عف السمطة التشريعية كالثاني لمحديث عف السمطة التنفيذية

   ."البرلمان"السمطة التشريعية : الفرع األول
الذم درج "  الكبيرالمجمس  " في بريطانيا إلى لمسمطة التشريعيةيعكد األصؿ التاريخي 

الممكؾ منذ القرف الحادم عشر لدعكتو لالجتماع في بعض األكقات العصيبة، ككاف 
.  الذيف يختارىـ الممؾ بمؿء حريتوأك األساقفة يضـ عددا مف كبار النبالء كرجاؿ الديف 

يقتصر عمى بياف الرأم في القضايا التي يعرضيا ،  اككاف دكر المجمس في البداية استشارم
 .عميو الممؾ

 الممؾ بعض المقاطعات كالمدف اليامة النتخاب ممثميف عنيا مف كبار ا دع1265 كفي عاـ 
.   إلى جانب النبالء كرجاؿ الديفالمذككرأعيانيا ك فرسانيا، لحضكر اجتماعات المجمس 

 في مجمس خاص كيجتمع كا النبالء كرجاؿ الديف أف يجتمعقرركخالؿ القرف الرابع عشر 
 .ممثمك المقاطعات كالمدف في مجمس آخر

، كىما  كسميأخذ المجمس األكؿ اسـ مجمس المكردات،      ك   المجمس الثاني بمجمس العمـك
   ."البرلماف"السمطة التشريعية تألؼ منيما تالمجمساف المذاف 

  :"البرلمان"السمطة التشريعية تنظيم - 1
. العمـكمجمس المكردات كمجمس  :سيف ىمايتألؼ البرلماف البريطاني مف مجؿ

: مجمس الموردات- أ 
 مجمس المكردات ىك مجمس يمثؿ بقايا الطبقة األرستقراطية كتقاليدىا التاريخية، كيضـ حاليا 

.  لكرد( 1000) حكلي ألؼ
يحتؿ أعضاؤه مقاعدىـ فيو بشكؿ عاـ إما بالكراثة أك بالتعييف لمدل الحياة مف قبؿ الممؾ   

. كبناء عمى اقتراح الحككمة
 في ىذا المنصب بمرسـك ممكي يشارؾ يعيف حكما كزير العدؿ الذم الموردات كيرأس  مجمس 

. في التكقيع عميو الكزير األكؿ



19 

 

  أفالممؾمف حؽ  أصبح 1958نكفمبر سنة  13 كبمقتضى القانكف البرلماني الصادر في 
 يمنح لقب لكرد لبعض الشخصيات العامة لمدل الحياة، كيبمغ عددىـ حاليا أكثر مػف

 .مائة لكرد 
:  مف فئتيف  مجمس المكردات كيتألؼ

 الموردات الروحيون:الفئة األولى : 
ليكانية كىـ يستمركف في عضكيتو طالما ج كىـ يمثمكف رؤساء الكنيسة اإلف26عددىـ    

   .استمركا في شغؿ مياميـ الكنسية
 السياسيونالموردات : الفئة الثانية. 
:  ىي أصناؼستة عمى الفئةىذه  تشتمؿ    

 .800عددىـ تقريبا ، لكردات بالكراثة  -     
 لكردات يعينيـ الممؾ مف بيف الشخصيات التي قدمت لبريطانيا خدمات جميمة أك - 

 كيبمغ عدد ىؤالء تقريبا نحك ، أعماال قيمة في مختمؼ مجاالت العمـ كالفكر كالسياسة
 . لكرد(100 )مائة
 كينتخبيـ المكردات الذيف ينتمكف ،  يمثمكف مقاطعات اسككتمندةا  لكرد(16 )ستة عشرة- 

 .كىـ يحتفظكف بعضكيتيـ طكاؿ مدة كالية مجمس العمـك، إلى ىذه المقاطعة
 . أيرلندايمثمكفلوردات  (6) ستة -     

  من النساءلوردات (6)ستة  -

 يعينيـ الممؾ لمدل الحياة لمقياـ بالصالحيات م،الستئناؼ العادؿ لكردات (9)تسعة- 
. القضائية لمجمس المكردات

 ،  بمجمكعيـ لجنة خاصة يرأسيا كزير العدؿم يشكؿ لكردات االستئناؼ العاد     ك
 :كتختص بما يمي 

 .لقياـ بمياـ محكمة االستئناؼ العميا في المممكةا   * 
.   مف طرؼ مجمس العمـك في قضايا جنائيةىـمحاكمة أعضاء الحككمة في حاؿ اتياـ  *   
. محاكمة أعضاء مجمس المكردات في حالة الخيانة العظمى *   
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   مجمس العموم- ب
.    ألنو ينتخب انتخابا مباشرا مف قبمو؛ ىك الييئة الممثمة لمشعب البريطاني مجمس العمـك

.  مف بيف أعضائو رئيسا يدعى المتحدثمجمس العمومكينتخب 
   تشكيل مجمس العموم – @      

مف عاـ منذ عضكا منتخبيف لمدة خمس سنكات متصمة، ك 650يتككف مجمس العمـك مف 
 .سمح لمكاثكليؾ باالنضماـ ليذا المجمس 1826

 .منح ىذا الحؽ لمييكد  1859  عاـكمنذ  
   ككؿ مكاطف،كيتـ انتخاب أعضاء مجمس العمـك باالقتراع العاـ المباشر الفردم     

عاما مف حقو الترشيح لعضكية ىذا المجمس رجالن كاف أـ  21إنجميزم بالغ مف العمر 
 .امرأة

 :المجان التي يضميا مجمس العموم - @ 
 :المجنة العامة- 

مكضكع  كتختص ىذه المجنة بصفة أساسية بالمسائؿ المالية، كعمى كجو الخصكص  
 .الميزانية

 :المجان الدائمة -  
لجنة مف ىذه   كىي متعددة مثؿ لجنة األمف كلجنة العمؿ كلجنة السياسة الخارجية، ككػؿ

عضكا   عشركف :ف عمى النحك التاليمف عضكا مقسـمالمجاف تضـ في عضكيتيا خمس
 .دائما، كثالثكف عضكا مؤقتنا

 :المؤقتةالمجان  - 
تحقيقات تجرل في   مقدمة لممجمس أك بمناسػبةل يتـ تشكيميا بمناسبة كجكد شكاكلجاف كىي 

 .الجياز الحككمي
  المجان المشتركة - 

أـ مف مجمس  ىي المجاف التي تضـ في عضكيتيا أعضاء سكاء مف مجمس المكردات  
، كىي تضطمع بميمة فحص أم مكضكع ذم صفة عامة يخػص  .المجمسيف العمـك

  لمجمساإلجرائية للجان  ال -
 .ىي لجاف يعيد إلييا بالمياـ اإلجرائية كتنظيـ جدكؿ أعماؿ المجمس  
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 مجمس العموم صالحيات - @ 
:   بثالث صالحيات رئيسية ىيمجمس العمـك يتمتع 

 . المالية الخاصة بإقرار المكازنة كالضرائباتالصالحي -
 . صالحية تشريع القكانيف العادية -
 . صالحية مراقبة أعماؿ الحككمة  -

يتمتعاف في الماضي بنفس الصالحيات فيما  (المكردات كالعمـك) كاف مجمسا البرلماف  
إال أف صالحيات ، اتفاقيما ضركريا إلقرارىاككاف  ،يتعمؽ بإقرار القكانيف المالية كالعادية

 .مجمس المكردات أخذت بالتناقص لحساب مجمس العمـك منذ نياية القرف السابع عشر
 في األصؿ  كاف مجمس المكردات يتمتع بنفس اختصاصات مجمس العمـك فكػاف مػفك

  ك1911الضركرم مكافقة المجمسيف إلصدار أم قانكف حتى إصدار قانكف في عػاـ  
بمقتضاه ال يممؾ أية صالحيات إزاء القكانيف ذات الصبغة  أصبح مجمس المكردات

 .المالية
 ضريبة عمى الدخؿ فرض بمكجبو  قانكف الميزانية العمـكمجمس أقر 1909 في سنة ك

 في لككنيـ عميو،  مجمس المكردات المكافقة ، رفضكعمى الشركات كعمى ممكية المناجـ
 75  ضد350  بأغمبيػةلذلؾ القانكف ، ككانت معارضتيـسيتأثر بتمؾ الضرائب مقدمػة مػف

 .صكتنا
حؿ مجمس العمـك تـ لرجكع إلى الناخبيف ؼؿ كنتيجة تمؾ المعارضة اضطرت الحككمة

 كىؿ ىك في صؼ مجمس العمـك الشعب ،مكقؼ  لمعرفػةجديدة كأجريت انتخابات 
 كبالتالي رفض صؼ مجمس المكردات الميزانية، أـ أنو فيقانكف الحككمة كبذلؾ يقر ك

 القانكف؟ 
مجمس المكردات ككافؽ  فخضع  الحككمةك نتيجة االنتخابات لصالح مجمس العمـك ككانت 

 . الميزانيةقانكفعمى 
 ؛ حيثالمكردات ككانت الخطكة الطبيعية بعد ذلؾ التفكير في قػانكف يحػدد سػمطات مجمػس

 لمتكفيؽ بيف كجيات النظر المتعارضة في ىذا الشأف كلكف تمػؾعديدة جرت محاكالت 
استقالت الحككمة القائمة كأجريت انتخابات جديػدة فػي ؛ ؼالمحاكالت لـ تصؿ إلى نتيجة 

اختصاصات بتعديؿ  يتعمؽ المعركض عمى النػاخبيف السؤاؿ ككاف ،1910 ديسمبر 10
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سمطة   عمى ضركرة تحديدة االنتخابات الجديدة مكافؽككانت نتيجة ؛المكردات مجمػس
  الذ م كافػؽ عميػو مجمػس1911مجمس المكردات، كانتيى األمر إلى صدكر قانكف
 ، غير أنو منح  صكتا114 ضد 131المكردات نفسو  تحت كثير مف الضغكط  بأغمبية 

 . سمطة تأخير تنفيذ القانكف مدة سنتيفمجمس المكرداتؿ
رفض مجمس المكردات المكافقة عمى مشركع قانكف خاص بتأميـ صناعة  1949عاـ كفي    

ىذه المدة يقضي بتخفيض صدر قانكف  ؼالفكالذ كانت قد تقدمت بو حككمة حزب العماؿ
  .إلى سنة كاحدة 

؛ بحيث مجمس المكردات كبذلؾ أصبح مجمس العمـك ىك المختص بالتشريع كتـ تقميص دكر 
 . لـ يعد لو أم دكر في التشريع ما عدا تنفيذ القكانيف مدة ال تتجاكز سنة كاحدة
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 السمطة التنفيذية: الفرع الثاني
 .الممؾ كالحككمة:   تتككف السمطة التنفيذية في النظاـ البريطاني مف مؤسستيف ىما 

المؤسسة الممكية : أوال
ينتقؿ العرش فييا مف الممؾ الراحؿ إلى حيث عمى مبدأ الكراثة،  تقـك المؤسسة الممكية  

.  سكاء أكاف ذكرا أـ أنثى سنا ،كلده األكبر
 فبعد ؛تطكر دكر المؤسسة الممكية كتأثيرىا في الحياة السياسية في بريطانيا تطكرا جذرياكقد 

يصدر حيث أف كاف الممؾ في الماضي يتكلى كافة مياـ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، 
 كيتكلى اإلشراؼ عمى تنفيذىا مف خالؿ كزرائو كمعاكنيو، أخذت سمطاتو ،القكانيف 
 منذ أكائؿ القرف الثامف عشر مجرد سمطات رمزية تصبححتى أ شيئا فشيئا تتقمص

". حكمي وال يسودالممك  "يمخصيا القكؿ المعركؼ بأف 
  صالحيات الممك– 1

كاستمر الممكؾ   ،شرفيةىي في جكىرىا ك، يتمتع الممؾ ببعض الصالحيات التقميدية   
 . عصكرذ بيا مفكف يحتفظاإلنجميز

 : الشرفية الصالحياتتمؾ كمف أىـ  
  .اختيار الوزير األول -      أ

كىي صالحية كاف الممؾ يتمتع بممارستيا بحرية تامة، إال أف الظركؼ كاألعراؼ الدستكرية   
األغمبية في ب  الفائزحزباؿ بحيث أصبح ممزما بتعييف رئيس ،ت فيما بعد مف حريتو دحد

. ىذا المنصبفي مجمس العمـك 
. التصديق عمى القوانين التي يقرىا البرلمان -  ب

صدارىا ككضعيا مكضع التنفيذ كتصديؽ     . الممؾ البد منو مف أجؿ نشر القكانيف كاإ
إنو لـ يقـ بأم غير  ك يستطيع الممؾ أف يعترض عمى القكانيف كيحكؿ بالتالي دكف تنفيذىا 

، كترتب عف ذلؾ نشأة عرؼ دستكرم يقضي بعدـ جكاز 1707منذ عاـ اعتراض 
 .اعتراض الممؾ عمى المعاىدات

تعيين بعض أعضاء مجمس الموردات و تعيين كبار الموظفين في السمكين -  ج 
. المدني والعسكري

تمديد مدة والية مجمس العموم وحل ىذا المجمس قبل انتياء واليتو بناء عمى - د 
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. اقتراح من الحكومة
برام المعاىدات الدولية واالعتراف بالدول- ىـ رسال ،إعالن الحرب، والسالم، وا   وا 

  .   الداخلممثمي الدول األجنبية فيواستقبال  إلى الخارج،المبعوثين الدبموماسيين 
. منح األلقاب واألوسمة-  و
.  عمييم نيائياإصدار عفو خاص عن المحكوم-  ز
. تولي القيادة العميا لمقوات المسمحة الممكية- ح

نما  تتقدـ بوبناء عمى اقتراح  ككؿ ىذه الصالحيات ال يقـك بيا الممؾ مف تمقاء نفسو كاإ
 .الحككمة

الحكومة : ثانيا
الذم تنبثؽ الحككمة عف البرلماف فعميا ، كىي تتكلى السمطة التنفيذية  ىي التي الحككمة
ألحد الحزبيف الرئيسييف في منحو أغمبية األصكات  الشعب مف خالؿ مف طرؼ ينتخب
. البالد

تتطكر منذ مطمع القرف الخامس عشر كتتحكؿ تدريجيا مف تظير كبدأت الحككمة قد ك
مجرد مجمس يضـ مستشارم الممؾ إلى مجمس أصبح يحتكر لنفسو سمطات الممؾ في 

. التنفيذ مجاؿ
   الحكومةتشكيمة- 1

 كتضـ الحككمة البريطانية باإلضافة لمكزير األكؿ، عددا مف الكزراء ككتاب الدكلة كالكتاب 
. البرلمانييف

   الوزير األول-أ
  الفائزحزباؿيعينو مبدئيا الممؾ إال أف الممؾ ممـز عمميا باختيار رئيس  األكؿ  الكزير
. األغمبية في مجمس العمـك ليذا المنصبب

.   كيتمتع الكزير األكؿ بمركز ميـ كبصالحيات كاسعة إذا أنو يعتبر الرئيس الفعمي لمبالد
مف الطمب ك يحؽ لو تعديميا، تو ، كماباختيار باقي أعضاء حكـك ك يقـك الكزير األكؿ    
يؤدم إلى ىذا يستطيع أف يقدـ استقالتو لمممؾ ككما  ،حد الكزراء أك بعضيـ االستقالة أ

.  استقالة الحككمة حكما
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 أما الكزراء فال يستطيعكف  كيقـك الكزير األكؿ كحده بتأميف االتصاؿ بيف الحككمة كالممؾ
كغالبا ما يحضر ىك شخصيا اجتماع الممؾ ،  ليـ بذلؾيؤذفاالجتماع بالممؾ إال بعد أف 

. بالكزراء
 العامة  كما يراقب الكزير األكؿ أعماؿ الكزراء كسياستيـ كييتـ بشكؿ خاص بأمكر السياسة

. لمدكلة
   ب الدولةاالوزراء وكت- ب

نما في تاريخ إنشاء        الفرؽ بيف الكزير ككاتب الدكلة ىنا ليس في الدرجة أك األىمية كاإ
 كزارات :مثؿ، عمى الكزارات القديمة فقد جرت العادة عمى أف يطمؽ اسـ مكتب  ؛ الكزارة

 أما اسـ كزارة فيطمؽ عمى ، دكلةكتاب كيقـك باإلشراؼ عمييا ،الداخمية كالخارجية كالحرب
 كيقـك بإشراؼ عمييا ،كزارة التعميـ:  مثؿت في كقت حديث نسبيا ئالكزارات التي أنش

. الكزير
 ق يجب فرديا عف أعماؿ كزارتو كسياستيا كلذلؾ فإفمسئكال كيعتبر كؿ كزير أك كاتب دكلة 

. عميو أف يستقيؿ في حاؿ عدـ ثقة مجمس العمـك أك الكزير األكؿ بو
   الكتاب البرلمانيون- ج

كاتب برلماني يعينو الكزير األكؿ مع الكزير  يقـك إلى جانب كؿ كزير أك كاتب دكلة،
المختص كيقـك ىؤالء بتأميف االتصاؿ بيف الكزير أك كاتب الدكلة كالبرلماف حيث يجيبكف 

. بدال عنو، في بعض الحاالت، عمى األسئمة الشفيية ألعضاء البرلماف
  . أو الحكومة المصغرة (cabinet) الكابنت- د

ف أل ؛ يتميز بو النظاـ البرلماني البريطانيجياز خاص مقأك الحككمة المصغرة الكابنت 
 مجمس الحككمة البريطانية يضـ عددا كبيرا مف األعضاء يصؿ أحيانا إلى نحك مائة

 . بيف كزير ككاتب دكلة ككاتب برلمانيمسئكؿ
مف الكزارات محدكدا  يضـ عددا جياز خاص كليذا يقـك مف بيف ىذا المجمس الكاسع         

 .ية الداخمية كالخارجية كالحرب كالعدؿ كالماؿ:مثؿالميمة 
 كتعتبر الجياز األعمى المسؤكؿ عف رسـ ، كتجتمع الكابنت برئاسة الكزير األكؿ      

. اليامة في الدكلةالسياسة العامة لمبالد كعف اتخاذ القرارات 
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  صالحيات الحكومة- 2
 تتكلى الحككمة البريطانية صالحيات ىامة ككاسعة، رغـ أنيا تخضع نظريا لمراقبة الممؾ 

: كمف أىـ ىذه الصالحيات ، كالبرلماف
  الصالحيات ذات الطابع التشريعي–   أ 

     تمارس الحككمة في النظاـ البرلماني البريطاني عدة صالحيات ذات الطابع التشريعي 
 :ىي 

.  مشاركة البرلماف في حؽ المبادرة لمتشريع- 
تتمتع الحككمة بحؽ إصدار نصكص ليا قكة القانكف كذلؾ بناء عمى تفكيض خاص - 

 .تحصؿ عميو مف مجمس العمـك
. حؽ اتخاذ المبادرة في قضايا التشريع المالي- 
 الصالحيات ذات الطابع السياسي واإلداري- ب  
إف األىمية الكبيرة لمدكر الذم تمعبو الحككمة البريطانية في الحياة السياسية تستمد        

 .  بانتخاب ممثميف لو في مجمس العمـك الذم يقـك الفعمية مف الشعب البريطانيقكتيا
 : كفي ىذا الخصكص تمارس الحككمة الصالحيات التالية 

. السياسة العامة لمبالد في مختمؼ المجاالتكتنظيـ تحديد -      
. مراقبة اإلدارة كالسير عمى حسف تنفيذ القرارات التي تتخذىا الحككمة-  

  ."البرلمان"السمطة التشريعية عالقة الحكومة ب- ثالثا
ف الصكرة التقميدية التي تقدميا البرلمانية لمعالقة بيف الحككمة ك البرلماف تقـك عمى     إ

مكانية حؿ الحككمة لمبرلماف مف جية  أساس مراقبة البرلماف ألعماؿ الحككمة مف جية، كاإ
.  مقابمة

 حدكث خالؼ بينيما فانو ةكفي حاؿ، مف التكازف بيف السمطتيفاحقؽ نكعم الكضعكىذا     
فإذا كجدت الحككمة أف األغمبية ، يجرم المجكء لمشعب لمعرفة رأيو مف خالؿ االنتخابات

حؿ البرلماف ببإمكانيا بدؿ أف تستقيؿ المجكء إلى إصدار قرار ؼالنيابية تعارض سياستيا 
جراء انتخابات جديدة لمعرفة رأم الشعب في القضية مكضكع الخالؼ .  كاإ
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 نشأة النظام الرئاسي وتطبيقو في الواليات المتحدة االمريكية: المبحث الرابع
   عرفنا في السداسي األكؿ النظاـ الرئاسي ك قكاعده كمزاياه كعيكبو كفي ىذا السداسي 

 .نتحدث عف نشأتو  كتطبيقو في الكاليات المتحدة االمريكية
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 .نشأة النظام الرئاسي في الواليات المتحدة االمريكية: المطمب األول 
 كالية ال عالقة ليا ببعضيا البعض، ككانت خاضعة 13كانت الكاليات المتحدة تتككف مف 

 .لالستعمار البريطاني، كمتمتعة ببعض صالحيات الحكـ الذاتي
كفي أكاخر القرف الثامف عشر نشأ خالؼ بيف بريطانيا كمستعمراتيا بسبب زيادة الضرائب مما 

 .جعميا تدخؿ في حرب ضد بريطانيا
، كأعمنكا 1776مف أجؿ تكحيد جيكدىا ضد بريطانيا اجتمع ممثمك الكاليات الثالثة عشر عاـ 

 .استقالليـ عف بريطانيا
 اجتمع ممثمك الكاليات كأقامكا اتحادا تعاىديا، كشكمكا مجمسا لتنظيـ الشؤكف 1777كفي عاـ 

يتشكؿ مف مندكبيف عف كؿ " Congress"المشتركة أطمقكا عميو اسـ مؤتمر أك مجمس 
كالية ال يقؿ عددىـ عف اثنيف كال يزيد عف سبعة ، حسب عدد سكاف الكالية، غير أف لكؿ 

 .كالية صكت كاحد
 بعد سبع سنكات مف اندالعيا 1782انتيت الحرب بيف بريطانيا كالكاليات األمريكية سنة 

 .كاعترفت بريطانيا باستقالؿ تمؾ المستعمرات
 اجتمع مندكبكىا 1787 سنكات كفي عاـ 5استمرت الكاليات قائمة عمى شكؿ تعاىدم مدة 

 ".فيالدلفيا"في مؤتمر 
كبعد مناقشات طكيمة استغرقت عدة أياـ اتفؽ المندكبكف عمى إنشاء دكلة متحدة، ككضعكا ليا 

 يناير 01، كبدأ تنفيذه يـك 1787 سبتمبر عاـ 17مشركع دستكر، تمت المكافقة عميو في 
 .1789عاـ 

 . تعديال26كىذا الدستكر ىك النافذ في الكاليات المتحدة األمريكية إلى اآلف، كقد أدخمت عميو 
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 .تطبيق النظام الرئاسي في الدستور األمريكي: المطمب الثاني
 .السمطة التنفيذية: الفرع األول 

 .كيفية اختيار رئيس الدولة: أوال 
 شركط الترشح النتخابات الرئاسة األمريكية -  1

ال  ):  نص البند الخامس مف الفقرة األكلى مف الدة الثانية مف الدستكر األمريكي عمى أنو 
  : يككف أم شخص مؤىالن لمنصب الرئيس سكل

 . المكاطف بالكالدة أك مف يككف مف مكاطني الكاليات المتحدة كقت إقرار ىذا الدستكر -
 . كما ال يككف مؤىالن لذلؾ المنصب أم شخص لـ يبمغ سف الخامسة كالثالثيف -
. (مقيمان في الكاليات المتحدة مدة أربعة عشر عامان  -

  االنتخابات الرئاسية– 2
تمر االنتخابات الرئاسية األمريكية بمرحمتيف األكلى غير رسمية كىي مرحمة النتخابات 

 .الحزبية كالثانية رسمية
 (غير الرسمية)االنتخابات الحزبية  مرحمة  –أ 

 كؿ قياـاألكلى في سباؽ االنتخابات الرئاسية األمريكية كاليدؼ منيا ىي ىذه المرحمة     
الحزب كىما ،  حزب أف يختار مف الحزبيف الكبيريف في الكاليات المتحدة األمريكية

 . كنائبوالديمقراطي كالحزب الجميكرم مرشحو الرئاسي
 (المنصوص عمييا في الدستور)االنتخابات الرسمية  مرحمة- ب 

 :تمر االنتخابات الرسمية بمرحمتيف
I -  (الفقرة األولى من المادة  األولى)اختيار المندوبين 

مجمس ) كؿ كالية بعدد أصكاتيا في الككنجرس األمريكي يحدد عدد المندكبيف الذيف يمثمكف
باإلضافة إلى ثالثة أصكات ، مندكبنا  535يساكم  كىك ما (الشيكخ كمجمس النكاب

 مندكبنا عف الكاليات األمريكية 538اإلجمالي العدد لكاشنطف العاصمة مما يجعؿ 
 .الخمسيف 



30 

 

 مندكبنا لو في الكاليات الخمسيف مف غير أعضاء 538قبؿ االنتخابات يقـك كؿ حزب بتسمية 
 .1الككنجرس

  على طريقة انتخاب المنذوبين الثانية    كقد نص الدستكر األمريكي في الفقرة األكلى مف المادة 

تناط السمطة التنفيذية برئيس لمكاليات المتحدة األمريكية كيشغؿ الرئيس  ): بقكلو  وعذدهم 
منصبو مدة أربع سنكات، كيتـ انتخابو مع نائب الرئيس، الذم يختار لنفس المدة، عمى 

: النحك التالي
تعيف كؿ كالية، بالكيفية التي تحددىا ىيئتيا التشريعية، عددان مف الناخبيف مساكيان -  

. لمجمكع عدد الشيكخ كالنكاب الذيف يحؽ لمكالية أف يمثمكىا في الككنجرس
ال يجكز ألم عضك في مجمس الشيكخ أك في مجمس النكاب، أك ألم شخص يشغؿ  ك -

. (لدل الكاليات المتحدة منصبان يقتضي ثقة أك يدر ربحان، أف يعيف ناخبان 
II - (المجمع االنتخاب )انتخاب الرئيس من طرف المندوبين. 

 نص عمييا الدستكر األمريكي في الفقرة األكلى مف المادة االنتخابات تمييدية    ىذه 
يجتمع الناخبكف كؿ منيـ في كاليتو كيصكتكف باالقتراع السرم لشخصيف،  ): بقكلو   الثانية

. يككف أحدىما عمى األقؿ مف غير سكاف الكالية نفسيا
 كيضعكف الئحة بأسماء جميع األشخاص الذيف اقترع ليـ، كبعدد األصكات التي ناليا 

كؿ منيـ، كيكقعكف الالئحة كيصادقكف عمى صحتيا كيحيمكنيا مختكمة إلى مقر حككمة 
   ....(.الكاليات المتحدة، مكجية إلى رئيس مجمس الشيكخ

 :كتتـ االنتخابات بالشكؿ التالي 
 الذم يعقب األربعاء اثنيف يـك أكؿيجتمع مندكبك الكاليات في عكاصـ كالياتيـ في   -

 . يدلكف بأصكاتيـالسنة الرابعة لمعيدة الرئاسية كمف  نكفمبراألكؿ مف شير 
ترسؿ بعد ذلؾ أصكات الييئة االنتخابية إلى كاشنطف، حيث يتـ فرزىا في يناير مف  -

 .العاـ التالي خالؿ جمسة مشتركة لمككنجرس

                                                      
 صوًتا، 38، تكساس  ( صوًتا55)كاليفورنيا :  الواليات الست صاحبة التأثير األكبر وفًقا لعدد مندوبييا ىي - 1

 صوًتا ، 191 صوًتا ، أي  ما مجموعو 20صوًتا، بنسمفانيا  20 صوًتا، إيمينوي  29  صوًتا، نيويورك 29فموريدا 
. الذين ينتخبون الرئيس (المندوبين )٪ من إجمالي عدد األصوات في المجمع االنتخابي35وىو ما يزيد عن 
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صكتنا ليفكز 270 مف عدد أصكات المجمع االنتخابي 1 +٪ 50يحتاج المرشح الرئاسي  -
 .بمقعد الرئاسة

في حالة عدـ حصكؿ أم مف المرشحيف عمى منصب رئيس الجميكرية عمى أكثرية  -
األصكات في الييئة االنتخابية يحاؿ األمر إلى مجمس النكاب الذم يقـك باختيار الرئيس 

مف بيف أعمى ثالث مرشحيف حصكالن عمى أصكات الييئة االنتخابية بأكثرية األصكات 
 . بكاقع صكت كاحد لكؿ كالية مف الكاليات الخمسيف

 في حالة تساكم األصكات ينتخب مجمس النكاب الرئيس مف بيف الفائزيف باالنتخاب  -
 .السرم، كيككف الفائز مف حصؿ عمى أكبر عدد مف األصكات

في حالة عدـ حصكؿ أم مف المرشحيف عمى منصب نائب الرئيس عمى أكثرية األصكات  -
بيف المرشحيف المذيف حصال باختيار كاحد مف  مجمس الشيكخ يقـك في الييئة االنتخابية 

 .عمى أكبر عدد مف األصكات في الييئة االنتخابية
 . يناير مف السنة التالية لسنة االنتخابات18 يستمـ الرئيس ميامو يـك  -
اإلجراءات التي تقع في شيرم ديسمبر كيناير مف تصكيت الييئة االنتخابية كفرز أصكاتيا ك

في الككنجرس تككف في األغمب مجرد أمكر رسمية فعادة يتحدد الفائز بمقعد الرئيس بعد 
االنتخابات العامة التي يختار فييا الشعب مرشحيـ لمرئاسة عف طريؽ اختيار مندكبيو 

 .الذيف تعيدكا بالتصكيت لو في الييئة االنتخابية
 .انفراد رئيس الدولة بالسمطة التنفيذية: الفرع الثاني 

 .يتمتع رئيس الدكلة في النظاـ الرئاسي األمريكي بانفراده بالسمطة التنفيذية
 :كمف مظاىر انفراده بيا عدة أمكر ىي 

 اتساع  صالحيات رئيس الدولة وتنوعيا : أوال
 .(الككنجرس ) تعييف الكزراء كعزليـ دكف تدخؿ مف السمطة التشريعية – 1
 .ىك القائد األعمى لمقكات المسمحة-  2
 .ممثؿ الدكلة في الخارج-   3
 .تنفيذ القكانيف-  4
 .تمتعو بسمطات كاسعة في حالة الطكارئ كاألزمات-  5
 .تعييف كبار المكظفيف في الدكلة بمكافقة الككنجرس-  6
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 :تمتعو بصالحيات تشريعية بسيطة في حالتيف-  7
 .لفت انتباه الككنجرس إلى مسألة تتطمب إصدار نص تشريعي-    أ 
 .حؽ االعتراض عمى القكانيف-   ب 
 .عدم مسؤولية رئيس الدولة: ثانيا 

        ال يتحمؿ الرئيس في النظاـ الرئاسي األمريكي أية مسؤكلية سياسية في مكاجية 
البرلماف لككنو منتخبا مف الشعب ؛ غير أف الدستكر لـ يعفو مف المسؤكلية الجنائية عف 
الجرائـ التي يمكف أف يرتكبيا، لذلؾ يمكف لمجمس النكاب أف يكجو االتياـ لو كلغيره مف 

 .المكظفيف الفيدرالييف
ذا كافقت أغمبية أعضاء مجمس النكاب يحاؿ الممؼ عمى مجمس الشيكخ ، الذم يجتمع  كاإ

 . برئاسة رئيس المحكمة العميا كييئة محمفيف  ليصدر قرارا باإلدانة
يعزؿ الرئيس كنائب الرئيس كجميع مكظفي  مف الدستكر كطبقا لمفقرة الرابعة مف المادة الثانية

الكاليات المتحدة الرسمييف المدنييف مف مناصبيـ إذا كجو ليـ اتياـ نيابي بالخيانة أك 
. الرشكة أك أية جرائـ أك جنح خطيرة أخرل، كأدينكا بمثؿ ىذه التيـ
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 .(الكونجرس)السمطة التشريعية : المطمب الثاني
 .تكوين الكونجرس: الفرع األول 

 .مجمس النكاب كمجمس الشيكخ: يتككف الككنجرس مف مجمسيف ىما
 .مجمس النواب: أوال 

 مجمس النكاب ىك الييئة التمثيمية في النظاـ السياسي األمريكي حيث يمثؿ الشعب 
 ألؼ 345 نائبا، يتـ اختيارىـ لمدة سنتيف عمى أساس 435بأكممو،عدد النكاب 

 .ناخب مقابؿ كؿ نائب
 :شروط الترشح-  1
  سنكات عمى األقؿ7الجنسية األمريكية منذ . 
   سنة كاممة25بمكغ . 
 بعض الكاليات تشترط شركطا إضافية مثؿ: 

 . معرفة القراءة كالكتابة -
 .أك دفع مقدار معيف مف الضريبة -
 :لجان المجمس-  2

لجنة : ينتخب مجمس النكاب في أكؿ اجتماع لو لجانا يعيد إلييا بصالحيات محددة مثؿ
 .الخ... الدفاع، لجنة الخارجية، لجنة المالية 

 . عضكا20 ك 15كيتراكح عدد أعضاء كؿ منيا بيف 
 مجمس الشيوخ : ثانيا 

عف كؿ كالية يتـ  (2)عضك عمى أساس عضكيف (100)يتككف مجمس الشيكخ مف مئة 
 . سنكات، يجدد انتخاب الثمث بالقرعة كؿ سنتيف6انتخابيـ لمدة 

يككف نائب رئيس الكاليات المتحدة رئيسان لمجمس الشيكخ، كلكنو ال يدلي بصكتو ما لـ 
 .تتعادؿ األصكات

  شروط الترشح لمجمس الشيوخ-  1
  سنكات عمى األقؿ9أف يككف حاصال عمى الجنسية األمريكية منذ . 
  سنة مف العمر (30)أف يككف بالغا ثالثيف. 
 أف يككف عند انتخابو مف سكاف الكالية التي تنتخبو. 
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 .رئاسة المجمس-  2
 :يتكلى رئيس مجمس الشيكخ عدة مياـ مف أىميا 

 يتكلى رئاسة الدكلة في حالة كجكد مانع لمرئيس. 
 يتكلى رئاسة مجمس الشيكخ نائب الرئيس، كينتخب المجمس نائبا لو. 
 . لجان المجمس- 3

 17 ك 13 لجنة، يتراكح عدد أعضائيا بيف 15ينتخب المجمس مف بيف أعضائو 
 .عضكا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 

 

 :صالحيات الكونجرس: الفرع الثاني 
األمريكي ىك الذم يتكلى السمطة التشريعية بصفة مستقمة عف  ( الكونجرس) البرلماف

. السمطة التنفيذية
: كتتجمى استقاللية الككنجرس  في األمكر التالية

الصالحيات المتعمقة بالتشريع :  أوال  
يمارس الككنجرس كؿ الصالحيات المتعمقة بإجراءات ككضع القكانيف سكاء أكانت 

. مكضكعية أـ تنفيذية
الصالحيات اإلجرائية الخاصة بالتشريع   - 1

نصت المادة األكلى مف الدستكر في فقرتيا السابعة عمى اختصاص الككنجرس بجميع 
: الصالحيات اإلجرائية المتعمقة بالتشريع بقكليا

جميع مشركعات القكانيف الخاصة بزيادة الدخؿ يجب أف تبدأ في مجمس النكاب؛  - )  
غير أنو يمكف لمجمس الشيكخ أف يقترح أك يكافؽ عمى إدخاؿ تعديالت، كما ىك 

 . الحاؿ في مشركعات القكانيف األخرل
كؿ مشركع قانكف يحصؿ عمى مكافقة مجمسي النكاب كالشيكخ يجب، قبؿ أف يصبح  -

قانكنا، أف يعرض عمى رئيس الكاليات المتحدة؛ فإذا كافؽ كقع عميو، أما إذا لـ 
يكافؽ فإنو يتعيف عميو إعادتو إلى المجمس الذم يككف مشركع القانكف قد بدأ منو 

كعمى أعضاء ىذا المجمس القياـ بتسجيؿ . في األصؿ مرفقان بو اعتراضاتو عميو
عادة النظر في المشركع  .ىذه االعتراضات بأكمميا في سجالت المجمس كاإ

إذا حصؿ المشركع عمى مكافقة ثمثي أعضاء المجمس فإنو يرسؿ مرفقان بو  -
االعتراضات التي سبؽ تسجيميا إلى المجمس اآلخر الذم يتعيف عميو إعادة النظر 

 . فيو
 . فإذا كافقت عميو أغمبية ثمثي أعضاء، ىذا المجمس فإنو يصبح قانكنان نافذ المفعكؿ -
غير أنو في جميع ىذه الحاالت تككف أصكات أعضاء كؿ مف المجمسيف محددة بنعـ  -

أكال، كتدرج أسماء األعضاء المكافقيف عمى المشركع كالمعارضيف لو في المضابط 
 . الرسمية لكؿ مف المجمسيف عمى حدة

ذا لـ يقـ الرئيس بإعادة أم مشركع قانكف في غضكف عشرة أياـ  - ما عدا أياـ  )كاإ
بعد عرضو عميو، فإف مشركع القانكف ىذا يصبح قانكنان كما لك أف الرئيس  (األحد
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لـ يتسبب الككنجرس عف طريؽ تأجيؿ جمساتو في منع إعادة مشركع  قد كقعو ما
 . ( في ىذه الحالة لف يصبح المشركع قانكنان ك ،القانكف

كقد أقر الدستكر حؽ الرئيس في االعتراض عمى القكانيف ، غير أف ىذا االعتراض ال 
يمنع صدكره إذا كافقت عميو أغمبية الثمثيف مف أعضاء مجمسي الشيكخ كالنكاب ، 

يجب أف ): كىك ما نصت المادة األكلى مف الدستكر في فقرتيا السابعة بقكليا 
يعرض عمى رئيس الكاليات المتحدة أم أمر أك قرار أك اقتراح تككف مكافقة مجمس 

 (ما عدا المسائؿ المتعمقة بتأجيؿ الجمسات أك فضيا )النكاب كالشيكخ عميو الزمة 
 كقبؿ أف يصبح ىذا األمر أك القرار أك االقتراح نافذان يجب أف يحصؿ عمى مكافقة 

الرئيس، كفي حالة عدـ مكافقتو يجب أف يعاد إقراره بكاسطة أغمبية ثمثي أعضاء 
كؿ مف مجمس الشيكخ كمجمس النكاب طبقان لمقكاعد كاإلجراءات المنصكص عميو 

.  (بالنسبة لمشركعات القكانيف
 الصالحيات التشريعية لمكونجرس - 2

  نصت الفقرة الثامنة مف المادة األكلى مف الدستكر عمى اختصاص الككنجرس      
يتمتع الككنجرس   ):  بقكلياكحده بالتشريع

قامة   - بسمطة فرض كتحصيؿ الضرائب كالرسـك كالعكائد كالمككس لتسديد الديكف، كاإ
الدفاع المشترؾ، كتحقيؽ الرفاىية العامة لمكاليات المتحدة مع مراعاة أف تككف 

.  جميع العكائد كالرسـك كالمككس مكحدة في جميع أنحاء الكاليات المتحدة
كلمككنجرس سمطة اقتراض األمكاؿ لحساب الكاليات المتحدة؛    -
كتنظيـ التجارة مع الدكؿ األجنبية، كبيف الكاليات المتحدة، كمع قبائؿ الينكد؛    -
ككضع قاعدة مكحدة لمنح حقكؽ الجنسية، قكانيف مكحدة لمكضكع اإلفالس في   -

  جميع أنحاء الكاليات المتحدة؛
كسؾ النقكد، كتحديد قيمتيا بالنسبة لمعمالت األجنبية، كتحديد كحدة القياس لممكازيف   -

كالمكاييؿ؛  
كفرض العقكبات عمى تزييؼ األكراؽ المالية كالسندات المعدنية المتداكلة في   -

الكاليات المتحدة؛  
نشاء مكاتب لمبريد ككذا الطرؽ المستخدمة في نقؿ البريد؛    - كاإ
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كالعمؿ عمى تقدـ العمـك كالفنكف النافعة عف طريؽ ضماف الحؽ المطمؽ لمدة محددة   -
لممؤلفيف كالمخترعيف في كتاباتيـ كاكتشافاتيـ؛  

نشاء المحاكـ ذات الدرجات األدنى مف المحكمة العميا؛    - كاإ
كتكصيؼ كمعاقبة أعماؿ القرصنة كالجرائـ الكبرل التي ترتكب في أعالي البحار   -

كاالعتداء عمى القانكف الدكلي؛  
إعالف الحرب، كمنح التفكيضات بالثأر كاالستيالء عمى الغنائـ، ككضع القكاعد   -

الخاصة بالغنائـ المستكلى عمييا في البر كالبحر؛  
كحشد كتدعيـ الجيكش، غير أنو ال يجكز أف تمتد أم اعتمادات مالية ليذا الغرض   -

ألكثر مف عاميف؛  
كبناء أسطكؿ بحرم كتدعيمو؛    -
ككضع القكاعد المحككمة كتنظيـ القكات البرية كالبحرية؛    -
ككضع قكاعد استدعاء الميميشيا لتنفيذ قكانيف االتحاد، كقمع أعماؿ التمرد كمقاكمة   -

الغزك؛  
كالعمؿ عمى تنظيـ كتسميح كتدريب قكات الميميشيا، كالسيطرة عمى جزء منيا   -

بحؽ تعييف . الستخدامو في خدمة الكاليات المتحدة، كاالحتفاظ لمكاليات، تبعان لذلؾ
الضباط كسمطة تدريب الميميشيا طبقان لمنظـ التي يضعيا الككنجرس؛  

كلمككنجرس الحؽ في ممارسة السمطة التشريعية المطمقة في جميع الحاالت أيا   -
التي تتحدد   (عمى أف ال تزيد مساحتيا عف عشرة أمياؿ مربعة )كانت في المنطقة 

كمقر لحككمة الكاليات المتحدة عف طريؽ تنازؿ كاليات معينة، كممارسة مثؿ ىذه 
السمطة في جميع األماكف التي تشترييا بعد مكافقة المجمس التشريعي لمكالية التي 

تقع فييا ىذه األماكف لغرض بناء القالع كمستكدعات األسمحة كالترسانات كأحكاض 
 . السفف، كالمباني األخرل الالزمة

. تنفيذ القوانين السابقةلوضع جميع القوانين التي تكون ضرورية ومالئمة -  3
يختص الككنجرس بكضع جميع القكانيف التي تككف ضركرية كمالئمة لمقياـ بتنفيذ 

السمطات المشار إلييا، كجميع السمطات األخرل المخكلة بكاسطة ىذا الدستكر 
.  لحككمة الكاليات المتحدة، أك ألم إدارة أك مكظؼ تابع ليا

لذلؾ فإف النظاـ الرئاسي األمريكي لـ يخكؿ السمطة التنفيذية أم دكر في التشريع 
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صالحيات أخرى لمكونجرس : ثانيا 
: لككنجرس سمطات أخرل تتمثؿ فيالسابقة يمارس ا الصالحيات التشريعية جانبإلى 

 .مناقشة الميزانية كالتصكيت عمييا-  1  
 .في كؿ مجمس الثمثيف تعديؿ الدستكر بأغمبية- 2     
 .المكافقة عمى إعالف الحرب ك إقرار المعاىدات- 3   
 المرشحيفانتخاب مجمس النكاب رئيس الجميكرية في حالة عدـ حصكؿ أحد -  4    

 .عمى األغمبية
رئيس الجميكرية في حالة عدـ حصكؿ أحد  اختيار مجمس الشيكخ نائب-  5    

 . عمى األغمبيةالمرشحيف
 .ككبار المكظفيف االتحادييف تكجيو مجمس النكاب إلى رئيس الدكلة-  6   
 مف كبار المكظفيف كالكزراء محاكمة مجمس الشيكخ مف تكجو إلييـ التيمة- 7   

 .كرئيس الدكلة
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 . عن بعضيما التنفيذيةمظاىر استقالل السمطتين التشريعية: الفرع الثالث 
عف مستقمة  (الككنجرس)السمطة التشريعية      مف خالؿ ما سبؽ عرضو يتبيف أف 

 :، كذلؾ يتأكد مف المظاىر التاليةالسمطة التنفيذية كالعكس
 مظاىر استقالل الكونجرس عن السمطة التنفيذية :أوال 

 :  ، كىي  استقالؿ الككنجرس عف السمطة التنفيذية تبيفمظاىر   ىناؾ عدة 
عدـ أحقية السمطة التنفيذية في التدخؿ في التشريع سكاء عف طريؽ االقتراح أـ -  3

 .عف طريؽ التشريع التنفيذم
 .عدـ جكاز الجمع بيف صفة عضك في الككنجرس كالعضكية في السمطة التنفيذية-  4
 .عدـ جكاز حؿ البرلماف مف طرؼ السمطة التنفيذية-  5
 . البرلماف لالنعقاد أك إنياء دكرتوةعدـ جكاز دعك-  6

:  مظاىر استقالل السمطة التنفيذية عن الكونجرس:ثانيا
 :الككنجرس، كىي استقالؿ السمطة التنفيذية عف  تبيفمظاىرىناؾ عدة 

رئيس الكاليات المتحدة ىك الذم يتكلى السمطة التنفيذية كحده، كيتـ اختياره مف - 1
 .طرؼ الشعب

 .استقاللو في تعييف الكزراء عزليـ- 2
 .عدـ كجكد أية مسؤكلية لمكزراء أماـ الككنجرس -1

 : عن بعضيما قاعدة استقالل السمطتينالواردة عمىستثناءات اال: الفرع الرابع 
 ك التنفيذية عف بعضيما ال يعني انعداـ التشريعية      إف القكؿ باستقالؿ السمطتيف 

أية عالقة بينيما ، بؿ نص الدستكر األمريكي عمى تداخؿ بعض الصالحيات 
 : البسيطة بيف السمطتيف ، كىي 

:  استثناءات تتعمق بدور السمطة التنفيذية في المسائل التشريعية: أوال 
يجكز لرئيس الدكلة دعكة الككنجرس لالنعقاد في حالة الظركؼ االستثنائية التي - 1

 .تقتضي كجكد الككنجرس في حالة اجتماع
حؽ لرئيس الدكلة لفت انتباه الككنجرس إلى المكضكعات اليامة التي تقتضي م- 2

 .التشريع، كىذا بكاسطة رسائؿ يرسميا الرئيس إلى الككنجرس
االتصاؿ بالككنجرس عف طريؽ تقديـ بيانات عف الحؽ في كزير المالية ؿ- 3

يرادات السنة المالية المقبمة سنكيا  .مصركفات كاإ
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 .تقديـ مشركع الميزانية السنكيةالحؽ في كزير المالية ؿ-  4
 .لرئيس الدكلة حؽ االعتراض عمى القكانيف-  5

:  استثناءات تتعمق بدور الكونجرس في المجال التنفيذي: ثانيا 
اشتراؾ مجمس الشيكخ في تعييف كبار المكظفيف، كذلؾ بالمكافقة عمى تعيينيـ؛ -  1

 . الكزراء مجاممة لمرئيستعييفغير أف العرؼ جرل عمى عدـ االعتراض عمى 
 .المكافقة عمى تعييف السفراء في الخارج مف طرؼ مجمس الشيكخ-  2
 .ضركرة مكافقة مجمس الشيكخ عمى المعاىدات الدكلية بأغمبية الثمثيف-  3
 .الجمع بيف نيابة رئاسة الدكلة كرئاسة مجمس الشيكخ-  4
إذا كانت المسؤكلية السياسية منتفية فإف المسؤكلية الجنائية لمرئيس كنائبو ككبار -  5

 .المكظفيف االتحادييف قائمة
مما سبؽ يتبيف أف النظاـ الرئاسي األمريكي يقـك عمى استقالؿ السمطتيف التشريعية 

 كالتنفيذية عف بعضيما ؛ غير أف ىذا االستقالؿ ترد عميو بعض االستثناءات
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 . في سويسرىنظام حكومة الجمعية النيابيةتطبيق : المبحث الخامس 
  مقدمة

  أخذ بيذا النظاـ عدد مف الدساتير الحديثة التي صدرت بعد الحرب العالمية األكلى 
مثؿ دستكر النمسا، كدستكر بركسيا ك بافاريا األلمانيتيف ، كما أخذت بو تركيا في 

. 1924دستكرىا العاـ 
دستكر االتحاد    كأبرز دساتير العالـ التي جسدت نظاـ حككمة الجمعية النيابية 

. ، كالذم جرت عميو تعديالت جزئية منذ صدكره 1874لعاـ السكيسرم 
تمت المصدقة عميو مف طرؼ  االتحاد السكيسرم الجديد الذم  كما كرسو دستكر

 ، كدخؿ دخؿ حيز النفاذ 1999  افريؿ 18 بتاريخ في في استفتاء عاـ الشعب 
 . 2000  عاـفي أكؿ يناير

ظروف نشأة ىذا النظام في سويسرى : المطمب األول

 ـ بيف ثالث 1291يرجع أصؿ نظاـ حككمة الجمعية النيابية إلى الحمؼ الذم قاـ عاـ 
 ،  بغرض الدفاع عف نفسيا ضد النمسا كاإلمبراطكرية الجرمانية1مقاطعات سكيسرية

.  ـ1513ثـ تكسع ىذا الحمؼ إلى أف أصبح يتشكؿ مف ثالث عشرة مقاطعة سنة 
كتركز مظير االتحاد في مؤتمر ينعقد مرة كاحدة في السنة تمثؿ فيو كؿ مقاطعة 

.  2بمندكبيف ، كيتخذ ىذا المؤتمر قراراتو باإلجماع
 )  كاستمرت سكيسرل حتى قياـ الثكرة الفرنسية، عبارة عف اتحاد بيف عدة دكيالت 

، ككاف الغرض مف االتحاد ىك الدفاع المشترؾ (يطمؽ عمييا اصطالح كانتكنات
عف االستقالؿ ضد تطمعات التكسع اإلقميمي لعائمة اليابسبكرغ، كفي كقت الحؽ 

خضاع أقاليـ معينة  ، كفي ذلؾ الكقت، لـ (بمداف تابعة )كاف الغرض ىك غزك كاإ
. تكف العالقات بيف الكانتكنات محككمة بدستكر بؿ بمعاىدات تحالؼ

 تأسست جميكرية سكيسرية مكحدة 1798سكيسرل في عاـ ؿ الفرنسي االحتالؿ كبعد 
 كُألغيت االمتيازات التي كانت لمبمداف الحاكمة عمى ،عمى غرار الجميكرية الفرنسية

. البمداف التابعة كبدأ العمؿ بضمانات الحرية الدينية كحرية الصحافة
                                                      

 unterwalden و يونتوالدن  schwyz و شوايز   uriيوري  : ىذه المقاطعات ىي   -  1
  .727محسن خميل ، م س ، ص  - 2
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 كضع نابميكف بكنابرت نياية لمصراعات بيف االتحادييف كالمركزييف 1803 كفي عاـ 
بأف أصدر دستكرا جديدا، ىك كثيقة الكساطة التي أصبحت سكيسرل بمكجبيا 

كتقتصر اختصاصات الدكلة المركزية عمى الشؤكف . اتحادا فدراليا مف جديد
الخارجية كالمحافظة عمى النظاـ العاـ؛ كلمكانتكنات السيادة في جميع المجاالت 

. األخرل
 اعُترؼ باستقالؿ سكيسرل كحيادىا بكصفيا عنصرمف 1815 كفي مؤتمر فيينا لعاـ 

 ، كعندئذ1815لعاـ " المعاىدة االتحادية " عناصر التكازف األكركبي كتـ عقد 
 كانتكنا تتمتع بدرجة عالية مف االستقالؿ 22أصبحت سكيسرل اتحادا يضـ 

. كتضميا معاىدة تحالؼ، كما ُرسمت في ذلؾ الكقت حدكدىا الخارجية الحالية
 الى نشكء حركات تحرر في 1830 كأدت الثكرة الفرنسية التي قامت في  جكيمية 

سكيسرل أيضا؛ كفرضت الحركات الشعبية دساتير تحررية تقـك عمى أساس مبادئ 
 كانتكنا،  كنشأ تنازع بيف ىذه الدساتير 12السيادة الشعبية كالديمقراطية النيابية في 

. 1815لعاـ "  المعاىدة االتحادية "الجديدة ك
.   كأصبح مف الضركرم اعادة النظر في المعاىدة لتكطيد السمطة المركزية    

 (الككنفدرالية )كتمت الخطكة الحاسمة التي حدث مف خالليا االنتقاؿ مف اتحاد الدكؿ 
 ، كأسند 1848الى دكلة اتحادية؛ ككانت ىذه الخطكة ىي أكؿ دستكر اتحادم لعاـ 

الدستكر اختصاصات جديدة الى االتحاد الككنفدرالي، كال سيما في مجاالت الشؤكف 
.  الخارجية كالجمارؾ كالبريد كالنقد ك الشؤكف العسكرية

كفي ذلؾ الكقت نشأ التنظيـ الحالي لمدكلة القائـ عمى النظاـ البرلماني ذك المجمسيف 
المستكحى مف نمكذج الكاليات المتحدة يسعى الى تحقيؽ تكازف بيف االتجاىيف 

. المركزم كالفدرالي
 الى تعزيز السمطة المركزية كحقكؽ 1874 كأدل التعديؿ الكامؿ لدستكر عاـ 

المكاطنيف عمى حساب الكانتكنات؛ حيث تـ نقؿ عدة اختصاصات الى الحككمة 
المجاؿ العسكرم كالقكانيف االجتماعية، كنشأ العمؿ بنظاـ االستفتاء : االتحادية، مثؿ

.  العاـ عمى القكانيف
الذم نشأت نتيجتيا ما يعرؼ بالديمقراطية شبو المباشرة المكرسة في الدستكر ك المعبر 

.   عنيا بالمبادرات كاالستفتاءات الشعبية 
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   كيعني ذلؾ أف يعمؿ الجميع عمى نحك يكفؿ التمثيؿ الكاجب لألقميات المغكية الكطنية 
. داخؿ السمطة التنفيذية

، أصبح تكزيع المقاعد في البرلماف بالتناسب مع قكة كؿ حزب عمى 1959 كمنذ عاـ 
كىذا النظاـ، ".  الصيغة السحرية"المستكل االتحادم تقميدا راسخا ُيعرؼ باسـ  

. جاء نتيجة لعممية طكيمة" ديمقراطية التكافؽ "الذم يسمى أيضا 
  كفي أكاسط الستينات، استيمت األعماؿ التحضيرية بيدؼ إعادة النظر الكاممة في 

كييدؼ . كبعد فشؿ محاكلتيف، ُأعد مشركع لمدستكر في أكائؿ التسعينات. الدستكر
ىذا التعديؿ، الذم يستند الى اتفاؽ سياسي في اآلراء عمى نطاؽ كاسع، الى اعادة 

صياغة الدستكر االتحادم مف حيث الشكؿ كتحديثو مف حيث المضمكف بغية 
براز  التكصؿ الى صكرة كاممة لمقانكف الدستكرم، المكتكب كغير المكتكب، كاإ

. العناصر المميزة لمدكلة
، كافؽ الشعب كالكانتكنات عمى الدستكر الجديد الذم دخؿ 1999ريؿ ؼ  ا18 كفي 

.   20001حيز النفاذ في أكؿ يناير 
كقد أقر ىذا الدستكر نظاـ حككمة الجمعية الكطنية القائـ عمى القاعدتيف السابقتي الذكر 

.   تركيز السمطة بيد البرلماف ك تبعية الحككمة لمبرلمافأم 
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 :يمكن تحميل الوثيقة من موقع المحافظ السامي لحقوق اإلنسان من الرابط التالي 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol

no=HRI%2FCORE%2F1%2FAdd.29%2FRev.1&Lang=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%2FCORE%2F1%2FAdd.29%2FRev.1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%2FCORE%2F1%2FAdd.29%2FRev.1&Lang=en
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تنظيم السمطات   : المطمب الثاني
كنشأ أحدث الكانتكنات في عاـ  ، 1متعدد الثقافات كالمغات كانتكنا 26 تضـ سكيسرل 

 فقد كافؽ الشعب كالكانتكنات، بعد تعديؿ ُأدخؿ عمى الدستكر، عمى إنشاء ؛1978
 .كانتكف الجكرا الذم كانت أراضيو خاضعة حتى ذلؾ الكقت لسيادة كانتكف برف 

. دستكره كتشريعاتو الخاصة بوبالحكـ الذاتي ؛ حيث أف لو كؿ كانتكف يتمتع ك 

كبناء عمى ذلؾ تكجد سمطات عمى المستكل االتحادم كأخرل عمى مستكل كؿ كانتكف 
. أك مقاطعة

 (البرلمان )السمطة التشريعية أو الجمعية االتحادية - الفرع األول
 السمطة التشريعية أو الجمعية االتحادية تكوين - 1  

مدة  يتـ انتخابيا ؿالجمعية االتحاديةأك المجمس التشريعي في سكيسرل    البرلماف أك
مجمس ممثمي : شكؿ مف مجمسيف ىما،كتتالسمطة العميا لالتحاد، كىي 2أربع سنكات

المجمس الكطني ، كلكؿ مف المجمسيف مجمس الشعب أكك ( أك المقاطعات )الدكؿ 
 .3مكانة متساكية

  ...): مف الدستكر االتحادم إجراءات عمؿ المجمسيف بقكليا150  كقد حددت  المادة 
 فإذا تبيف عند ، كؿ مشركع قانكف أك قرار يجب قبكلو مف كؿ منيما حتى يصبح نافذا
إجراء إزالة "دراسة مشركع ما أف ىناؾ اختالفا بيف المجمسيف، يجرم تطبيؽ 

 فيرسؿ كؿ مجمس المشركع الى اآلخر، كىكذا لحيف التكصؿ الى نص ؛"االختالفات
. كاحد

ذا استمرت االختالفات بعد ثالثة اجراءات مكككية، تعقد المجاف المعنية التابعة   كاإ
 تعذر التكصؿ إلى اتفاؽ في اآلراء، فإذا  ،لممجمسيف مؤتمرا لمتكفيؽ بيف اآلراء

                                                      

األلمانية : المغات الرسمية في سويسرا ىي من الدستور االتحادي السويسري عمى أن 70المادة نصت    - 1
. والمغة الرومانش ىي أيضا لغة رسمية لالتحاد عند التخاطب مع المتحدثين بيذه المغة. والفرنسية واإليطالية

و تحدد المقاطعات لغاتيا الرسمية، و تحرص المقاطعات عمى التقاسيم الجغرافية التقميدية لمغات وتضع في 
 .االعتبار األقميات المغوية المحمية

  من نفس الوثيقة148المادة   -   2
  من نفس الوثيقة149المادة   - 3
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كيختص المجمساف أيضا باإلذف لممجمس االتحادم . يعتبر المشركع فاشال
   (.بالتصديؽ عمى المعاىدات الدكلية

 . مف بيف أعضائوبرلمانيةيشكؿ كؿ مف مجمس الشعب كمجمس المقاطعات لجانا ك
نقؿ بعض االختصاصات التي ليست   ، أك يمكف لمقانكف أف يحدد لجانا مشتركةكما 

 .ليا طبيعة تشريعية إلى المجاف
تممؾ المجػاف، بغرض أداء مياميا، حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات كاالطالع عمى ك 

 .1 كيبيف القانكف حدكد ىذا الحؽ كىذه الصالحية،المستندات كصالحية التحقيؽ
    عادية بدعكة مف جمسات دكريةأربع يجتمع مجمس الشعب كمجمس المقاطعات في  
 .2ربع أعضاء أم مف المجمسيف  أكلمجمس االتحادم ا
 (أو مجمس ممثمي الدول )نتونات  ا الك أومجمس المقاطعات- أ 

أم مف ممثميف اثنيف لكؿ كانتكف  (نائبة ) نائبا46  يتألؼ مجمس ممثمي الدكؿ مف 
 كؿ مف مقاطعات ، بينما تنتخببصرؼ النظر عف مساحتو أك عف عدد سكانو

اكبفالدف كنيدفالدف، كمدينة بازؿ كريفيا، كابنزؿ اكسرىكدف كأبنزؿ انرىكدف ممثال 
 .اكاحد

 ك انتخاب أعضاء مجمس ممثمي الدكؿ ك طريقتو مف اختصاص كؿ كانتكف بمفرده ، 
. كقد اختارت الكانتكنات بصفة عامة طريقة األغمبية

 .3تضع المقاطعات التشريعات المتعمقة بانتخاب ممثمييا في مجمس المقاطعاتك
  .   المجمس الوطنيأو مجمس الشعب- ب 

 نائبا عف الشعب مكزعيف بيف الكانتكنات بحسب 200 المجمس الكطني  مف   يتككف
عدد سكاف كؿ كانتكف، كُينتخب أعضاء المجمس الكطني كميـ بطريقة كاحدة ىي 

.  لمدة أربع سنكاتالطريقة النسبية
 ،المقاعد عمى المقاطعات تبعا لتعداد سكانيا ُتكزع، كتشكؿ كؿ مقاطعة دائرة انتخابية

 . كلكؿ مقاطعة مقعد كاحد عمى األقؿ
. 1     كيعقد المجمساف في كؿ سنة أربع دكرات عادية

                                                      

 .  من الدستور االتحادي السويسري153  المادة  - 1
 الجمســـات. 151المادة   - 2
 . من نفس الوثيقة 150المادة   - 3
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 الجمعية االتحادية أو الجمعية الوطنيةصالحيات  -  2
 عمى أف صالحيات الجمعية االتحادية تتـ  القسـ الثالث منو  نص الدستكر االتحادم في

، كتككف مداكالت 2كىي كقاعدة عامة تككف منفصمةممارستيا بطريؽ المداكالت ، 
 :مشتركة تحت رئاسة رئيس مجمس الشعب لألغراض اآلتيةالمجمسيف في جمسات 

 إجراء االنتخابات؛ -
 اتخاذ القرار بشأف تنازع االختصاص بيف السمطات االتحادية العميا؛  -
 .إصدار العفك -
يجتمع مجمس الشعب كمجمس المقاطعات في جمسات مشتركة باإلضافة إلى ذلؾ في  -

 .3المناسبات الخاصة كلالستماع إلى بيانات المجمس االتحادم
: ك تمارس الجمعية االتحادية الصالحيات التالية 

 إصدار المراسيم   - أ 
 .   ُتصدر الجمعية االتحادية المراسيـ الممزمة قانكنيا في صكرة قانكف اتحادم أك أمر

 ال يخضع اتالقرار ىذا النكع مف  ك،   َتصدر المراسيـ األخرل في صكرة قرار اتحادم
 . 4قرار اتحادم بسيط  يسمى كلالستفتاء

  العاديةأصدار التشريعات -  ب 
كىذا ينطبؽ عمى .  يجب إصدار كافة القرارات الممزمة قانكنيا في صكرة قانكف اتحادم

 :كجو الخصكص فيما يتعمؽ بالقرارات األساسية في المكضكعات التالية
  ممارسة الحقكؽ السياسية؛ - 
 تقييد الحريات الدستكرية؛ -  
 حقكؽ ككاجبات األشخاص؛ - 
 الجيات الممتزمة بدفع الضرائب كمكضكع كقيمة الضريبة؛ -  
 مياـ كأعماؿ االتحاد؛ -  
 كاجبات المقاطعات بشأف تطبيؽ كتنفيذ القكانيف االتحادية؛ -   

                                                                                                                                                                          

 . من نفس الوثيقة 149المادة  - 1
 . من الدستور االتحادي السويسري156المادة  - 2
 . من نفس الوثيقة157المادة  - 3
 . من نفس الوثيقة163المادة  - 4
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جراءات السمطات االتحادية -   .تنظيـ كاإ
يمكف لقانكف اتحادم تفكيض كضع التشريعات بشرط أال يمنع الدستكر االتحادم ك

 .1ذلؾ
إصدار التشريعات العاجمة – ج 

إذا كاف تنفيذ قانكف اتحادم ال يحتمؿ التأجيؿ ، فيمكف ألغمبية أعضاء مجمس الشعب 
كمجمس المقاطعات أف يعتبركه حالة عاجمة كأف يجعمكه سارم المفعكؿ فكرا، كتككف 

 .مدة صالحية ىذا القانكف محدكدة
ك إذا ُطمب استفتاء شعبي ضد قانكف اتحادم عاجؿ، يصبح القانكف الغينا مف قبؿ 

 .الجمعية االتحادم بعد سنة مف صدكره، إذا لـ يكافؽ الشعب عميو خالؿ ىذه المدة
ذا صدر قانكف اتحادم بصفة عاجمة دكف أف يككف لو أساس دستكرم، يفقد صالحيتو  كاإ
بعد سنة مف مكافقة الجمعية االتحادية عميو إذا لـ يكافؽ عميو الشعب كالمقاطعات 

 .خالؿ ىذه المدة، كتككف مدة صالحية ىذا القانكف محدكدة
 .2ك كال يمكف تجديد قانكف اتحادم عاجؿ بالتصكيت إذا لـ تتـ المكافقة عميو

 تنظيم العالقات الخارجية والمعاىدات الدولية  – د
تشارؾ الجمعية االتحادية في كضع السياسة الخارجية كتشرؼ عمى العالقات مع 

 .الخارج
تصدؽ الجمعية االتحادية عمى المعاىدات الدكلية ما عدا المعاىدات التي تقع بحكػـ 

 .3القانكف أك بنص معاىدة دكلية ضمف اختصاصات المجمس االتحادم
 تنظيم الشؤون الماليــة – ه

 4.تقرر الجمعية االتحادية بشأف مصركفات االتحاد كتحدد ميزانيتو كتعتمد حساباتو
 التعيين في الوظائف العميا لالتحاد – و

تنتخب الجمعية االتحادية أعضاء المجمس االتحادم كالمستشار أك المستشارة االتحادية، 
كقضاة المحكمة العميا االتحادية، كفي أكقات الحرب، القائد األعمى لمقكات المسمحة 

                                                      

 . من الدستور االتحادي السويسري164المادة   - 1
 . من نفس الوثيقة165 المادة   -2
 . من نفس الوثيقة166المادة   - 3
.  من نفس الوثيقة167المادة  -  4
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 ، كاستخداـ النص الدستكرم مصطمح الجنراؿ يعني أف القائد األعمى 1(الجنراؿ )
. لمقكات المسمحة يجب أف يككف عسكريا

 اإلشراف األعمى عمى الييئات االتحادية - ز
تمارس الجمعية االتحادية اإلشراؼ األعمى عمى المجمس االتحادم كاإلدارة االتحادية 
كالمحاكـ التابعة لالتحاد كالييئات كاألشخاص اآلخريف المكككؿ إلييـ مياـ في 

 .االتحاد
ك ال يمكف التذرع بسر المينة مف أم مسؤكؿ لرفض التجاكب مع أعضاء لجاف 

 .2اإلشراؼ التي يحددىا القانكف
   اختبارات الكفاءة  :ح 

تعمؿ الجمعية االتحادية عمى اختبار اإلجراءات التي يتخذىا االتحاد لمتأكد مف 
 .3كفاءتيا

 صالحيات الجمعية الوطنية بحضور المجمسين معا- ط 
 مف الدستكر تمارس الجمعية الكطنية عدة سمطات بحضكر 157طبقا لممادة   

:    المجمسيف معا ىي 
 تنتخب الجمعية االتحادية، بحضكر المجمسيف معا، أعضاء مجمس االتحاد كرئيس  -

االتحاد كاألميف العاـ لالتحاد، كالقضاة االتحادييف كالجنراؿ القائد العاـ لمجيش في 
. حالة الحرب

يتداكؿ المجمس الكطني كمجمس الدكؿ معا لحسـ تنازع االختصاصات بيف السمطات  -
. االتحادية العميا

 .البت في التماسات العفك -
 
 
 
 

                                                      

.  من الدستور االتحادي السويسري168 المادة  -1
   .  من نفس الوثيقة169 المادة   -2
 . من نفس الوثيقة170المادة  - 3
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السمطة التنفيذية أو المجمس االتحادي    - الفرع الثاني
، كىك تابع كميا الجمعية 1المجمس االتحادم ىك أعمى سمطة قيادية كتنفيذية في االتحاد

: التحادية سكاء مف حيث التشكيؿ أـ الصالحيات 
  المجمس االتحادي أو السمطة التنفيذيةتشكيل - 1

.  حككمة مؤلفة مف سبعة أعضاء متساكيف في السمطات  مجمس االتحاد ىك
 كُينتَخب كؿ عضك انتخابا مستقال بكاسطة البرلماف االتحادم بحضكر المجمسيف معا 

. لمدة أربع سنكات، كيجكز إعادة انتخابو دكف حدكد
عادة االنتخاب ىي القاعدة بصفة عامة، مما يضمف لمسياسة السكيسرية االستمرار   كاإ

.   ال يمكف عزليـ بكاسطة البرلمافمكأعضاء المجمس االتحادخاصة  كاالستقرار
". مجمس االتحاد يخضع كلكف ال يترؾ مكقعو"يعبر عف ىذا المبدأ   كىناؾ قكؿ مأثكر

 رئيسا مف بيف أعضاء أعضائيابكامؿ     كفي كؿ سنة تنتخب الجمعية االتحادية 
. مجمس االتحاد السبعة

 بيف أقراف متساكيف كليست لو أم سمطات خاصة عضككىذا الرئيس ىػك مجػرد       
. كلكف دكره الرئيسي ىك ادارة جمسات الحككمة كالقياـ بالمياـ التمثيمية

.  كيمثمو أماـ الحككمة (كزارة)   كيدير كؿ عضك في مجمس االتحاد قسما بعينو 
كمجمس االتحاد ىك جياز جماعي ال تصدر قراراتو إال بتكافؽ اآلراء أك باألغمبية 

. البسيطة؛ كتقع المسؤكلية عف القرارات المشتركة عمى الجميع
  كتككيف مجمس االتحاد في حد ذاتو يمثؿ تكازنا دقيقا مف النكاحي المغكية كاالقميمية 

. كالسياسية
ممثالف عمى األقؿ في  (الفرنسية كااليطالية)كتقضي التقاليد بأف يككف لألقمية الالتينية 
.  ممثمة فيو (زيكريخ كبرف كفك)المجمس كأف تككف الكانتكنات الكبيرة 

التي تضمف " الصيغة السحرية" يطبؽ حؿ كسط سياسي يعرؼ باسـ 1959كمنذ عاـ 
دائما كجكد التشكيالت السياسية األربعة الميمة في البمد كىي الحزب الراديكالي 

                                                      

   .  من الدستور االتحادي السويسري174المادة  -  1
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كاتحاد الكسط  (ممثالف لكؿ منيـ)كالحزب الديمقراطي المسيحي كالحزب االشتراكي 
. (ممثؿ كاحد)الديمقراطي 

 : مف الدستكر االتحادم بقكليا 175 كىذه االحكاـ قد نصت عميو المادة 
 .يتككف المجمس االتحادم مف سبعة أعضاء  -
يتـ انتخاب أعضاء المجمس االتحادم مف ِقَبؿ الجمعية االتحادية بعد كؿ تجديد   -

 .شامؿ لمجمس الشعب
 .يتـ انتخاب أعضاء المجمس االتحادم لمدة أربع سنكات  -
 ككؿ مكاطف سكيسرم مف المؤىميف لالنتخاب في مجمس الشعب يحؽ ترشيحيـ  -

 .لممجمس االتحادم
 .يجب مراعاة تمثيؿ المناطؽ كالجماعات المغكية في المجمس االتحادم تمثيال عادال  -

 : منو176لمادة كطبقا ؿ
 .يرأس االتحاد رئيس أك رئيسة المجمس االتحادم  -
تنتخب الجمعية االتحادية رئيس المجمس االتحادم كنائبو مف بيف أعضاء المجمس ك  -

 .االتحادم لمدة سنة
ال يجكز إعادة االنتخاب لمدة سنة أخرل كما ال يجكز انتخاب رئيس المجمس ك  -

 .االتحادم كنائب رئيس لممجمس لمسنة التالية
 ؛مبدأ السمطة الجماعية كتقسيـ الكزارات مف الدستكر االتحادم يطبؽ 177لمادة كطبقا ؿ

 .يأخذ المجمس االتحادم قراراتو جماعياحيث 
 عمى أعضاء المجمس تبعا لمكزارة المختصة كذلؾ بيدؼ إعداد كتنفيذ قتكزع أعماؿك 

 .القرارات
 .تكمؼ الكزارات أك الكحدات اإلدارية التابعة ليا بأداء األعماؿ بشكؿ مستقؿ   
  السمطة التنفيذيةي أومجمس االتحاد الصالحيات - 2

م مجمس االتحاداؿ مف الدستكر االتحادم السكيسرم عمى أف 180 المادة نصت       
 :يختص بالمسائؿ التالية 

 السياسة الحكومية- أ 
 كيخطط كينسؽ ،يحدد المجمس االتحادم أىداؼ ككسائؿ سياستو الحككمية االتحادية -

 .أعماؿ الدكلة
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يعمف المجمس االتحادم عف أعمالو في الكقت المناسب كبشكؿ تفصيمي ما لـ تمنع   -
 .ذلؾ مصالح عامة أك خاصة

 المبـادرة بالتشريع-  ب 
 : مف الدستكر االتحادم  بقكليا 181 منو المادة كىك ما نصت 

 .يتقدـ المجمس االتحادم بمشاريع إلى الجمعية االتحادية بخصكص مراسيميا  
  .إصدار التشريعات كتنفيذىا  -

 : منو عمى أف 182 المادة كما نصت 
يصدر المجمس االتحادم قكاعد قانكنية ممزمة في صكرة أكامر بشرط أف يككف ذلؾ   -

 .في إطار اختصاصاتو طبقا لمدستكر كالقانكف
يعمؿ المجمس االتحادم عمى تنفيذ التشريعات كقرارات الجمعية االتحادية كأحكاـ ك -

 .السمطات القضائية االتحادية
 الشؤون الماليـة- ج 

 :  مف الدستكر االتحادم بقكليا 183  المادة نصت عمى ىذه الصالحيات 
يقـك المجمس االتحادم بإعداد الخطة المالية كيقترح مشركع الخطة كيعد ميزانية  -

 .الدكلة
 .يحرص المجمس االتحادم عمى أف تككف اإلدارة المالية سميمة -
 العالقات الخارجية- د 
 العالقات الخارجية  عمى صالحيات المجمس االتحادم المتعمقة ب184  المادة  نصت  

 :بقكليا 
يدير المجمس االتحادم الشؤكف الخارجية مع احتراـ حؽ الجمعية االتحادية في  - 

 .المشاركة في ذلؾ، كما يمثؿ سكيسرل في الخارج
يكقع المجمس االتحادم كيصدؽ عمى المعاىدات كيقدميا لمجمعية االتحادية - 

 .العتمادىا
يمكف لممجمػس االتحادم أف يصدر األكامر كيتخذ القرارات الضركرية إذا ما اقتضى  - 

 .الحفاظ عمى مصالح البالد ذلؾ، عمى أف تككف مدة صالحيتيا محدكدة
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 األمن الخارجي والداخمي  - ه
األمف الخارجي  عمى صالحيات المجمس االتحادم المتعمقة ب185  المادة      نصت 
  : بقكليا كالداخمي

يتخذ المجمس االتحادم اإلجراءات الالزمة لمحفاظ عمى األمف الخارجي كاستقالؿ   -
 .كحياد سكيسرل

 .يتخذ المجمس االتحادم اإلجراءات الالزمة لمحفاظ عمى األمف الداخمي  -
يمكف لممجمس االتحادم استنادا عمى ىذه المادة أف يصدر أكامر كيتخذ قرارات   -

لمكاجية قالقؿ حدثت أك قد تحدث ميددة لمنظاـ العاـ أك لألمف الداخمي أك 
 .كتككف ىذه األكامر كالقرارات ذات صالحية زمنية محددة. الخارجي

ذا ما ،يمكف لممجمس االتحادم في الحاالت الطارئة أف يستدعي القكات المسمحة  -  كاإ
 جندم لمدة تزيد عمى ثالثة أسابيع، تتـ دعكة الجمعية 4000استدعى أكثر مف 

 .االتحادية لالنعقاد فكرا
يجكز لو إبراـ معاىدات معينة دكف مكافقة برلمانية، كىي المعاىدات التي يجكز   -

لممجمس االتحادم ابراميا عمى أساس تفكيض االختصاصات بمكجب قانكف أك 
 .معاىدة دكلية، أك المعاىدات المحدكدة األىمية

  دور الشعب في ميدان التشريع–الفرع الثالث 
   لمشعب في النظاـ السكيسرم دكر ميـ في ميداف التشريع ، كلو في ىذا الخصكص 

 :ثالث  صالحيات ىي 
حق تقديم المبادرات الشعبية الذي يسمح باقتراح تعديل الدستور  – أ   
، يعترؼ الدستكر أيضا بحؽ تقديـ المبادرات الشعبية الذم يسمح 1891منذ عاـ   

 .1باقتراح تعديؿ الدستكر تعديال جزئيا
.  شيرا18 مكاطف في خالؿ 100 000 كيمـز ليذا األمر جمع تكقيعات 

إال إذا اعتُبرت ،  كال يجكز لمبرلماف أف يعترض عمى طرح المبادرة الشعبية لالستفتاء
. غير مقبكلة لعيب في الشكؿ كالمكضكع أك ألنيا تنتيؾ قكاعد القانكف الدكلي العاـ
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كىذه المبادرة ال تنصب إال عمى تعديؿ الدستكر كيجب أف تككف مكضع مكافقة 
. مزدكجة مف الشعب كالكانتكنات

الحق في االستفتاء االختياري - ب 
 ؛ كيككف ذلؾ إذافي االستفتاء االختيارمالشعب  بحؽ 1874يعترؼ الدستكر منذ عاـ  

 تـ خالؿ األياـ المائة التالية العتماد المجمسيف االتحادييف لقانكف ما، تجميع
 مف الناخبيف الذيف يرغبكف في إجراء استفتاء شعبي عمى ذلؾ ا تكقيع50000
 يتعيف إخضاع القانكف لالستفتاء الشعبي كال يجكز أف يدخؿ القانكف حيز  القانكف

. النفاذ ما لـ تقرر ذلؾ أغمبية الناخبيف
   .1 كانتكنات8 كيتبع اإلجراء نفسو بناء عمى طمب   

. ا يـك100كال يمكف لقانكف أف يدخؿ حيز النفاذ إال بعد انقضاء ميمة االستفتاء البالغة 
تعديالت الدستور و المعاىدات الدولية عمىالستفتاء ا- ج 
إلى جانب القكانيف، تخضع لالستفتاء أيضا المعاىدات الدكلية التي ال يجكز التنصؿ   

منيا كالتي تُبـر لمدة غير محدكدة، كالمعاىدات التي تنص عمى االنضماـ إلى 
     .2منظمة دكلية، أك التي يترتب عمييا تكحيد القانكف بيف عدة أطراؼ

 كتخضع لمكافقة مزدكجة مف الشعب كالكانتكنات تعديالت الدستكر كاالنضماـ إلى 
منظمات األمف الجماعي أك إلى جماعات تعمك سمطة الدكلة، ككذلؾ القكانيف 

االتحادية العاجمة التي ليس ليا أساس دستكرم كالتي تتجاكز مدة سريانيا سنة 
  .االستفتاء اإللزامي، كىك ما يعرؼ بكاحدة 

 كيجب أف تخضع ىذه القكانيف لمتصكيت في غضكف عاـ مف اعتمادىا مف جانب 
  . 3الجمعية االتحادية

 

                                                      

. من الدستور االتحادي السويسري 141المادة  - 1
 . من نفس الوثيقة141المادة   - 2
 . من نفس الوثيقة 140المادة    - 3


