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 ادـْ اٌؽٍؾـي ثٟـضح اٌفضـق فهـح ٚفـرمؽ١ُ األٔظّخ اٌؽ١بؼٟ

 

: مت١ٙس

رئٌس العشٌرة والمدٌنة  فكانجاته محدودة صؽٌرا وحا فى القدم  المجتمع السٌاسًكان       

الصؽٌرة ٌحل وٌفصل فً كل األمور المتعلقة بشؤون رعٌته بمساعدة بعض أقربائه وأعوانه، 

عدة هٌئات ممارسة  تعقد الحٌاة االجتماعً تتولولكن مع توسع المجتمع السٌاسً عدداً وت

واحدة ولكن كانت السلطة واجبات ووظائؾ لتسٌر األمور المتعلقة بالمجتمع السٌاسً، ؾ

ممارساتها تعدد بوجود عدة هٌئات تفصل وتحدد نوعٌة العالقات والواجبات بٌن أفراد المجتمع 

 .الواحد

لكن تعقد ظواهر الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة اوجب ضرورة تقسٌم      

رؾ بالفصل بٌن الوظائؾ بثٌن سلطات عدة من اجل تحسٌن اداء المهام والوظائؾ فٌما ع

. السلطات

 

المجتمع ٌتم من خالل ثالث والحظ بعض المفكرٌن أن تحدٌد عمل السلطة السٌاسٌة فً       

من قبل عدة هٌئات أو من قبل هٌئة واحدة حسب ما وصل إلٌه المجتمع  اتم مزاولتهتوظائؾ 

: من تنظٌم وتقسٌم للعمل

 

 :الوظٌفة التنفٌذٌة -أ 
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المتعلقة بالمجتمع  طبٌق األوامر والقواعد والقوانٌنقبة مدى تمرا تنصب على          

. السٌاسً

 :الوظٌفة التشرٌعٌة  -ب 

اعد إذ أن قو ، تنظم الحقوق الموضوعٌة  قواعد خلقتكوٌن وتنصب على  هًو     

سلوك األفراد فً المجتمع لضمان المصلحة العامة  القانون هو تنظٌم القانون هً حكم 

المعامالت بٌن أفراد المجتمع ضطان استقرار اسً عن طرٌق لنظام السًالتً ٌتوخاها ا

 .ضمن الدولة

 

 :الوظٌفة القضائٌة -ج 

 على قانون وتطبٌق النصوص القانونٌةفً تفسٌر روح العمل القضاء ٌنصب      

 الرسمٌة فً المجتمع السٌاسً رؼم حاالت المنازعات الحاصلة بٌن األفراد والهٌئات

 .طٌدة بٌن الوظٌفة التنفٌذٌة والقضائٌةوجود عالقة و

 

 

 األؼػ اٌفىط٠خ دلجسأ اٌفظً ثني اٌؽٍـبد :
لحد من السلطة الفردٌة الى ا -عند ظهورها  - اللٌبرالٌةالمبادئ الدٌمقراطٌة  دعت      

مما دعا بعض المفكرٌن إلى صٌاؼة النظرٌات  وتأمٌن حقوق وحرٌات األفراد، للملوك،

رورة تقسٌم السلطات إلى أقسام للحد من تداخل السلطات فٌما بٌنها، الفكرٌة الداعٌة لض

كٌؾ  :سؤالال وهنا ٌثورراد، الؾالسلطة على حساب حرٌات وحقوق اولضمان عدم تعسؾ 

. ؟ةٌتم منع تعسؾ كل سلطة على حد

 

الفرد أو الهٌئة الواحدة عندما تمتلك جمٌع أجزاء السلطة  نأالبشرٌة طبٌعة تكشؾ ال     

ما تراه مناسباً وفق مصلحتها تنفٌذ تفسٌر ووانٌن بنفسها، ومن ثم ها تستطٌع وضع القفإن

بٌٌن ودون رقٌب أو مانع من توقٌفها، وهذه الحالة كانت موجودة فً عهد الملوك األور
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المفكرٌن من أمثال لوك ب حداذوي الحكم المطلق أثناء القرن السابع والثامن عشر، مما 

. ائمه على فكرة الفصل بٌن السلطاتالدعوة إلقامة نظام تقوم دعومنتسكٌو وروسو إلى 

 

ضرورة  وتتلخص الفكرة األساسٌة التً ٌقوم علٌها مبدأ الفصل بٌن السلطات فً      

منفصلة  على هٌئات( التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة  )توزٌع وظائؾ الحكم الرئٌسٌة 

ٌد  رة وظٌفتها حتى ال تتركز السلطة فًومتساوٌة تستقل كل منها عن األخرى فً مباش

األفراد  ةوتستبد بالمحكومٌن استبداداً ٌنتهً بالقضاء على حٌا ، اواحدة فتسًء استعماله

. وحقوقهم

 

ن الدولة التً ال تقوم على مبدأ الفصل بٌن ارجال الثورة الفرنسٌة  قال ذلكول       

م، 1802 عام الثورة الفرنسٌةعد السلطات تفقد أساسها الدستوري، فأول دستور وضع ب

. ٌكرس بصورة مطلقة وجود ثالث سلطات منفصلة ومستقلة الواحدة عن األخرى

ال تمارس الهٌئة التشرٌعٌة مطلقاً أعلى  1780 سشوسٌتسادستور والٌة ما وأكد     

درالٌٌن فً الوالٌات يسلطات الهٌئتٌن التنفٌذٌة والقضائٌة أو إحداها، وأكد منشور الؾ

متحدة األمرٌكٌة على إقامة الفصل بٌن السلطات لمنع التعسؾ المطلق المؤدي إلى إساءة ال

. استعمال كل سلطة على حدة

الذي كان له  الفرنسً مونتسكٌوارتبط مبدأ الفصل بٌن السلطات باسم الفقٌه وقد     

منع  الفضل فً إبرازه كمبدأ أساسً لتنظٌم العالقة بٌن السلطات العامة فً الدولة،و

. االستبداد بالسلطة

إال أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعٌد قبل  ،ٌنكروإذا كان فضل مونتسكٌو فً ذلك ال       

كأفالطون  -القرن الثامن عشر بقرون عدٌدة، فقد كان ألعالم الفكر السٌاسً اإلؼرٌقً 

 .دور هام فً وضع األساس الذي قام علٌه مبدأ الفصل بٌن السلطات -وأرسطو

 

 :أضؼـٛ افالؿْٛ ٚ عٕس  . أ
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أوضح أفالطون أن وظائؾ الدولة ٌجب أن تتوزع على هٌئات مختلفة مع إقامة      

ه ذلك من و وقوع يالتوازن بٌنها لكً ال تتفرد إحداهما بالحكم، وما قد ٌؤدي إل

 .االضطرابات و الثورات للتمرد على هذا االستبداد

 

 رـــاألمة وــة المداولــثالث، وظٌؾ م وظائؾ الدولة إلىـفقس أرسطوأما      

و العدالة، على أن تتولى كل وظٌفة منها مستقلة عن الهٌئات األخرى، مع قٌام التعاون  

 .بٌنهما جمٌعا لتحقٌق الصالح العام، بحٌث ال تتركز الوظائؾ فً ٌد هٌئة واحدة

 

 :عٕس عْٛ ٌٛن –ة 

ٌن السلطات فً العصر الحدٌث فً أول من أبرز أهمٌة مبدأ الفصل ب جون لوككان      

 الشعب االنجلٌزي عام  ثورةبعد م  1690الذي صدر سنة "الحكومة المدنٌة" مؤلفه

 . 1689فً إنجلترا التً أدت إلى إعالن وثٌقة الحقوق سنة  م1688

السلطة التشرٌعٌة، و السلطة التنفٌذٌة، و :و قسم جون لوك سلطات الدولة إلى ثالث     

ادٌة، و أكد على ضرورة الفصل بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة، بحٌث السلطة االتح

. تتولى كل منها هٌئة مستقلة عن األخرى

و برر لوك هذا الفصل على أساس طبٌعة عمل السلطة التنفٌذٌة بحٌث ٌتطلب وجودها      

حٌة، كما بصفة دائمة، فً حٌن أن الحاجة لٌست دائمة إلى وجود السلطة التشرٌعٌة من نا

. أن الجمع بٌنهما فً هٌئة واحدة سٌؤدي حتما إلى االستبداد و التحكم من ناحٌة أخرى

والذي ٌمكن مالحظته على أفكار لوك هو أنه لم ٌعر أهمٌة للقضاء ولم ٌتحدث عن      

 . والسبب فً ذلك هو أن القضاة حتى الثورة كانوا ٌعٌنون و ٌعزلون من الملك. استقالله 

الثورة فكانوا ٌعٌنون بواسطة البرلمان لكنهم لم ٌحصلوا على استقالل فً أما بعد 

 .وظائفهم

 

و ما ٌؤخذ على أفكاره هو أنه لم ٌقدم لنا إال صورة لما كان سائدا فً انجلترا و أنه      

 .أٌضا لم ٌقدم لنا سوى تمٌٌزا بٌن الوظائؾ
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: عٕس ِٛٔزؽى١ٛ  -ط 

طات األهمٌة الكبٌرة التً نالها إال بعد أن نشر مونتسكٌو مبدأ الفصل بٌن السللم ٌأخذ      

 .1748سنة " روح القوانٌن"مؤلفه الشهٌر 

 

لمعالجة المبدأ ٌنطلق مونتسكٌو من الفكرة التً تقضً بتقسٌم وظائؾ الدولة إلى و     

 هلكن الفكرة األساسٌة التً عالجها فً كتابه هً أن. تشرٌعٌة، تنفٌذٌة و قضائٌة: ثالث

، تقسٌم تلك السلطات من ناحٌة ٌجب بمقتضى األمور  السلطة تى ال ٌساء استعمالح

أن ٌكون باستطاعة إحداها شل  ودون ناحٌة اخرى، السلطات من هابٌنفٌما إقامة توازن و

 .قد ٌتصل بنشاط تلك االخٌرةأعمال األخرى عندما تمارس عمال 

 

و empecherع ــة المنــصــة رخــلطـسح كل ــمن ى ــدد علــد شــذا فقــول     

التً من شأنها أن تمنع تنفٌذ القرارات  و القرارأ أي وسائل العمل statuer القراررخصة

 .الخاطئة الصادرة عن السلطة األخرى للوصول إلى إقامة التوازن و التعاون بٌن السلطات

 

 

: حِٚٓ ٕ٘ب ديىٕٕب اٌمٛي أْ ٔظط٠خ ِٛٔزؽى١ٛ رؼّٕذ إٌمبؽ اٌزبيل     

ن ام السلطات العامة فً الدولة إلى ثالث، التشرٌعٌة، التنفٌذٌة و القضائٌة و بًيقست -أ

. المهام األساسٌة التً تضطلع بها كل سلطة

توزٌع السلطات و فصلها بهذه الصورة أمر ضروري ألنها لو تجمعت أن د على يأكالت-ة

. فً ٌد هٌئة واحدة ألدى إلى االستبداد

كٌو عند حد الفصل فقط و إنما استلزم قٌام كل سلطة بمراقبة السلطات لم ٌتوقؾ مونتس -ط

حتى ال تتجاوزها إلى االعتداء  ،األخرى لوقفها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى األمر

 .على السلطات األخرى
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ٌعد فصل السلطات عن بعضها البعض الوسٌلة الوحٌدة التى تضمن احترام القوانٌن  –ز 

.  وتطبٌقه تطبٌقا سلٌمااحتراما كامال

  

وقد اكد . وقد تبنت الثورة الفرنسٌة افكار مونتسكٌو حول فصل السلطات بشكل كامل      

اعالن حقوق االنسان والمواطن الصادر على رأس الثورة الفرنسٌة على مبدأٌن اساسٌٌن 

لذى قدمه لكنه تبنى الفصل المطلق ا....سٌادة االمة وفصل السلطات : كفلسفة سٌاسٌة له

خرى مهما كان وجه التدخل ، ألمونتسكٌو كما اشرنا فلم ٌكن ألٌة سلطة التدخل فى عمل ا

كانت الخصم والحكم فى ذات الوقت  اذ،  ومن ثم لم تخضع السلطة التنفٌذٌة لرقابة القضاء

، وال (المجلس التشرٌعى)فى نزاعاتها مع األفراد، ولم ٌكن اٌضا للملك حل الجمعٌة 

. قالة الملكلجمعٌة ا

 

 

 

 

 

اٌزـٛضاد عٍٝ ِجسأ اٌفظً ثني اٌؽٍـبد 

 
التطورات الحدٌثة للفكر السٌاسى عن مشاكل هذا الفصل المطلق للسلطات حٌث  كشفت     

كان ٌشل العمل الحكومى عند حدوث اى خالؾ فى الرأى بٌن اى سلطتٌن ، ولم ٌكن 

. ادلالمتبخرى بسبب دعاوى االستقالل ألن تمنع جور األسلطة 

  

ومن هنا بدأ التطوٌر على الفكر السٌاسى بحٌث ؼدا مهما انشاء آلٌات للرقابة       

و انحرافها عن أالمتبادلة بحٌث تتوفر لكل سلطة امكانات اٌقاؾ جور السلطة االخرى 

وهنا منحت السلطة التنفٌذٌة صالحٌة حل السلطة التشرٌعٌة عند حدود معٌنة ، ..حدودها
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عند الضرورة ، وؼدا للقضاء  وإسقاطهاٌرة رقابة أداء االولى ومحاسبتها  بٌنما تملك األخ

. اعمال القانون فى مواجهة الجمٌع 

 

تقوم على  المنتخبةن السلطة التشرٌعٌة أ ولكن ٌجدر بالذكر ضرورة االنتباه الى     

قول بأنها دائما فال ٌمكن ال اولذ.. مفاده كونها المعبرة عن ارادة األمة   اظٜــطــضاع َــدـاف

ماتعبر عن هذه االرادة بشكل صادق تماما ، والٌمكن االعتقاد بكونها الٌتصور فى حقها 

. و تجاوزات فى ممارستها لهذه السٌادةأخطاء أارتكاب 

 

القانونٌة  واألسسولذا ظهرت فكرة الدساتٌر لكى تكشؾ عن القٌم العلٌا للمجتمع      

تفرض على  و الشعب ثوابت واجبة االحترامأبرها األمة والسٌاسٌة واالقتصادٌة التى تعت

.. سلطات الدولة وعلى الشعب 

 

ظهرت للوجود هٌئات تضطلع وبما أن السلطة التنفٌذٌة أخضعت لسلطة القضاء ، فقد       

لهذه الضوابط التى بدورهم  (ممثلى الشعب ىأ)السلطة التشرٌعٌة بمهمة ضمان احترام 

مع  أعمالها عدم توافق بإعالنعلى تجاوزها لتلك الضوابط  ااقبهوضعتها الدساتٌر ، فتع

وقد أوكلت تلك المهمة لجهة قضاء منشأة .... صراحة فى بعض النظم وإلؽائهاالدستور بل 

. ونقصد بها القضاء الدستورى، داء السلطة التشرٌعٌة أخصٌصا لرقابة 

 

 : ٠ٛعت  حسس دلجسأ اٌفظً ثني اٌؽٍـبدألفبْ اٌزـٛض ا ٌٚصا     

 ، اٌطلبثخ ادلزجبزٌخ ِٓ ٔبح١خ 

  ضافٙب عٓ ػٛاثؾ االزاء زؼزٛض٠ب ٚلب١ٔٛٔبـز ِٓ عٛض اٜ ؼٍـخ اٚ أحـٌك اِىبٔبد ٌٍحـ٠ٚد.. 

   ٚحتذ ؼٕس وبًِ ِٓ رفؽري حس٠ش دلجسأ ؼ١بزح اٌمبْٔٛ حب١ش ال٠فٍذ عًّ اٚ شرض ِٓ اٌطلبثخ ا

 احملبؼجخ، ألٔٗ

الأحس ِعظَٛ ِٓ اخلـأ ، 
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ٚألْ اٌؽٍـخ ادلـٍمخ ِفؽسح ِـٍمخ،                            

ِٕٙظ اٌعًّ ٌٛو١ٍٗ ،  ٚألْ ٌٍّٛوً زائّب ضؼُ                

ازائٗ دلٙبِٗ ادلٛوٍخ ا١ٌٗ، ضلبثخ صُ                 

ضرىت اذـبء ، اٚضفغ ِبلس ٠فعً اشا ِب               

عّبي ، ؼٛاء متضً اٌطفغ فٝ اٌغبء ٘صٖ اال                

اٚ حىت رغ١ري ٘صا اٌٛو١ً عمبثب ٌٗ ،                

.  ٚشٌه عرب طٕسٚق االٔزربثبد              

 

 

 

 :اٌزـج١مبد اٌع١ٍّخ دلجسأ اٌفظً ثني اٌؽٍـبد* 

 
النظام  . نظامٌن متوازنٌن ومختلفٌن مبدأ الفصل بٌن السلطات إلى نشأةدت تفسٌرات أ     

النظام الرئاسً، والنظام الثانً هو  مطلق بٌن السلطات وهواألول مستوحى من الفصل ال

لكن تطبٌق هذه النظم ادى لبعض .  البرلمانً تطبٌق الفصل المرن بٌن السلطات وهو النظام

. الى ماٌعرؾ بنظام الجمعٌة باإلضافةالصعوبات التى افرزت صورة خلٌطا بٌن هذا وذاك ، 

 

 .المعاصر ها وأهم تطبٌقاتها فً العالموخصائص نظمةألهذه اوسنعرض لكل من      

 

  :ٞـاْــضملـاَ اٌتـفـآٌ  -أٚال 

      



11 

 

على أساس الفصل المرن بٌن السلطات مع وجود تعاون وتوازن  ٌقوم النظام البرلمانً     

 .والتشرٌعٌة بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة

 

الدولة ٌسود وال  رئٌس: ةوٌوجد بالنظام البرلمانً رئٌس دولة وإلى جانبه رئٌس للوزار      

. من مجلسٌن وٌتكون البرلمان عادة. أما رئٌس الوزارة فٌتولى مسئولٌة الحكم ، ٌحكم

والرقابة المتبادلة مما  وتتمٌز العالقة بٌن السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة بالتعاون     

طة التنفٌذٌة فً عملٌة مساهمة السل وٌبدو التعاون فً إمكان. ٌجعل النظام متسماً بالتوازن

 القوانٌناقتراح  (فى ظل النظام الرئاسى هناك)إذ بٌنما ٌحظر على الرئٌس األمرٌكً. التشرٌع

بل إن أكثر  البرلمان الى ٌجوز للحكومة فً ظل النظام البرلمانً أن تقدم مشروعات قوانٌن

 .حكومً من التشرٌعات فً النظم البرلمانٌة ذات أصل% 90من 

 

مساءلة  انـــوإمك ،البرلمانل ــق الحكومة فً حــر فً حــالرقابة المتبادلة فتظهأما      

الثقة  الحكومة أمام البرلمان عن طرٌق السؤال واالستجواب وطرح الثقة بالحكومة وسحب

 .منها

 

: فً أوربا: أهمها وٌوجد فً العالم الٌوم عدٌد من الدول التً تتبنى النظام البرلمانً     

وأٌرلندا وبلجٌكا وهولندا  ا وجمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة والنمسا وإٌطالٌا ولوكسمبورجبرٌطانً

أسترالٌا  :استرالٌاوفً . والهند الٌابان: وفً آسٌا. لندا والدانماركتوالسوٌد والنروٌج وإٌسك

 .كندا  :وفً أمرٌكا الشمالٌة،ونٌوزلندة 

. 

 :اٌربدلبٟٔ إٌظبَ ذظبئض

 

ثنائٌة السلطة التنفٌذٌة، إذ ٌوجد  من خصائص النظام البرلمانً :ٌزٕف١ص٠خصٕبئ١خ اٌؽٍـخ ا . 1

ٌسود وال ٌحكم وإلى جواره ٌوجد رئٌس  رئٌس دولة، سواء أكان ملكاً أم رئٌس جمهورٌة،

. البرلمان وزراء ٌتولى مسئولٌة الحكم وٌكون مسئوالً أمام
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. تضامنٌة ومسئولٌة فردٌة ة جماعٌةتسأل الوزارة أمام البرلمان مسئولً :ِؽئ١ٌٛخ اٌٛظاضح. 2

 .أهم ما ٌمٌز النظام البرلمانً ن السٌاسة العامة للحكومة هًـوتعتبر المسئولٌة التضامنٌة ع

وكذلك  .ٌوجد مجلس اللوردات ومجلس العموم ففً إنجلترا: اٌربدلبْ ِىْٛ ِٓ رلٍؽني  بٌجبًا  .3

لكً  بالبرلمان لٌس أمراً ضرورٌاً  ؼٌر أن وجود مجلسٌن. الحال فً أؼلب الدول البرلمانٌة

 .ٌعتبر النظام برلمانٌاً 

كما أنه نتٌجة  ،سلطتٌنالنتٌجة المساواة بٌن  وهذا التوازن هو :اٌزٛاظْ إٌظطٞ ثني اٌؽٍـبد .4

فالسلطة التنفٌذٌة ال تتدخل فً اختٌار . الرقابة والتأثٌر لتبادل المعلومات وللتعاون ولتبادل

ولكن للسلطة التنفٌذٌة حق دعوة البرلمان لالنعقاد ، تنظٌمه الداخلً  أعضاء البرلمان أو فً

 .انعقاده وحق فض دورات

وطرح  للبرلمان مساءلة الحكومة عن طرٌق األسئلة واالستجواباتؾومن ناحٌة أخرى       

حسب  وفً مقابل ذلك لرئٌس الوزراء أو لرئٌس الدولة. الثقة بالحكومة وسحب الثقة منها

 .حق حل البرلمان وإجراء انتخابات جدٌدةاألحوال 

للنظام البرلمانً الذي ازدهر فً القرن التاسع عشر وكان  هذه هً المعالم الرئٌسٌة     

األوربٌٌن التقلٌدٌٌن الذٌن ال ٌزالون ٌحلمون بعودة هذا  موضع إعجاب الكثٌر من الكتاب

 .متوازناً  النظام باعتباره نظاماً 

 

. العملٌة بشكل جامد  ازن النظري بٌن السلطة لم ٌكن مطبقاً من الناحٌةؼٌر أن هذا التو     

. بمراحل مختلفة من التطورمن الناحٌة التارٌخٌة  حٌث مرت البرلمانٌة

 

  

 

 ادلطاحً اٌزبضخي١خ إٌظبَ اٌربدلبٔٝ

ثم مرحلة  ،مرحلة البرلمانٌة المزدوجة المتوازنةهى  ثثال البرلمانٌة بمراحل مرت      

وأخٌراً المرحلة ،البرلمان مصحوباً بمسئولٌة الحكومة أمامه  رلمانٌة التً ٌؽلب فٌهاالب
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وال ٌمكن أن تثور فً ظلها مسئولٌة ،التً تسود اآلن فً إنجلترا المعاصرة وهً البرلمانٌة

فً الكبٌرٌن ٌن السٌاسٌٌن ن الحكومة اإلنجلٌزٌة ودور الحزببسبب تكوي الوزارة أمام البرلمان

. اإنجلتر

 

كان الحكم مقسماً  ،حٌثالمطلقة سادت فً ظل الملكٌات ؼٌروقد :  اٌربدلب١ٔخ ادلعزٚعخ ادلزٛاظٔخ -1

وكان التوازن هو السمة الؽالبة  بٌن قطبٌن سٌاسٌٌن هامٌن هما رئٌس الدولة والبرلمان،

كة التً سادت فً إنجلترا قبل حكم المل وهذه هً البرلمانٌة .على العالقة بٌن هذٌن القطبٌن

. فٌكتورٌا 

 

 .الحرب العالمٌة األولى هً تلك التً تحددت معالمها بعد :اٌربدلب١ٔخ ادلـجٛعخ ثبدلؽئ١ٌٛخ اٌٛظاض٠خ. 2

الذي كان ٌلعب أهم دور فً  وفً ظل هذه البرلمانٌة كانت السلطة مركزة فً ٌد البرلمان

. ابعة من البرلمانكانت ن هذا الدور ٌكتسب أهمٌة من أن الحكومةكان و .الحٌاة السٌاسٌة

كانت الحكومة مجرد لجنة منبثقة عن  ومن هنا .ل الحكومةتشكفاألؼلبٌة البرلمانٌة هً التً 

 .البرلمان

مهام السلطة التنفٌذٌة إال إذا كانت محل رضاء  وال ٌمكن أن تستمر الحكومة فً تولً     

برلمان كانت هً المعٌار المسئولٌة الوزارٌة أمام ال أي أن. البرلمان ألنها مسئولة أمامه

وإذا ما فقدت الحكومة ثقة البرلمان فإنها من الناحٌة .برلمانً  الكافً للحكم على النظام بأنه

 .على تقدٌم استقالتها القانونٌة تكون مرؼمة

والمثال . سابقتى الذكر هاتٌن المرحلتٌن فً وقتنا الحاضر تعدت البرلمانٌة :اٌربدلب١ٔخ ادلعبططح - 3

. المعاصر ى ذلك هو النظام اإلنجلٌزيالواضح عل

معٌار الحكم على النظام بأنه  ماالوزارٌة أو التوازن بٌن السلطات ه فلم تعد المسئولٌة      

فالحكومة اإلنجلٌزٌة هً لجنة مكونة  ،نظام الحزبٌن فً إنجلترا ؼٌر الوضع ذلك أن. برلمانً

 فإن الحزب الحاكم ٌسٌطر على كل من ولذا. األؼلبٌة داخل مجلس العموم البرٌطانً من حزب

. العضوٌة السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، مما ٌجعل هاتٌن السلطتٌن هٌئة واحدة من الناحٌة
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ألن الحزب  كما أن المسئولٌة الوزارٌة أمام مجلس العموم ال تنعقد من الناحٌة العملٌة،      

.  هبمصالح الحاكم لن ٌخاطر بسحب الثقة من الحكومة حتى ال ٌضر

حل محل هذه المسئولٌة أمام البرلمان أن ٌحتكم رئٌس الوزراء إلى الشعب بحل  واآلن      

وإجراء انتخابات جدٌدة بحٌث تصبح مساءلة الحكومة مباشرة أمام  ، فً وقت مبكر البرلمان

 .الناخبٌن ال أمام البرلمان هٌئة

معالمها فإن المعٌار أو الجامع بٌنها من  وإذا كانت النظم البرلمانٌة تختلؾ فً كثٌر من     

. السٌاسٌة أمام البرلمان  الناحٌة القانونٌة هو مسئولٌة الوزراء

      

عسح ٔظُ ثطدلب١ٔخ رجعبًا ٌعسز األحعاة  ٕ٘بنفٌما عدا هذا العنصر المشترك بٌن النظم البرلمانٌة و     

:  فً الدولة اٌؽبئسح

 

 (كما هو الحال فً إنجلترا) ن ٌسٌطران على الحٌاة السٌاسٌةسٌاسٌا فإذا كان هناك حزبان     

فإن الحكومة تقوم بممارسة مهمة الحكم (كما هو الحال فً الهند ) أو حزب واحد مسٌطر

بقدر من الثبات وال تكون عرضة للتهدٌد من جانب البرلمان الذي ٌتحول  والقٌادة وهً تتمتع

ا إذا كانت هناك عدة أحزاب لٌس من بٌنها حزب لتسجٌل األحداث والمناقشات، أم إلى مجلس

 على األؼلبٌة المطلقة داخل البرلمان فإن الحكومة ستتكون من ائتالؾ بٌن عناصر ؼٌر حائز

وسحب  متناسقة وؼٌر ثابتة، وٌرجع عدم الثبات إلى كثرة مساءلة الوزارة من جانب البرلمان

المسٌطر على  قة أن البرلمان هو الجهازالثقة منها، وهنا ٌبدو على العكس من الصورة الساب

والنظام البرلمانى فى  فرنسا والمثال على هذا نظام الجمهورٌة الرابعة فً. الحٌاة السٌاسٌة

. اٌطالٌا

 

بوصفه التطبٌق األمثل  فلنلق اذن نظرة على وضع البرلمان فى النظام االنجلٌزىأخٌرا       

. للنظام البرلمانى
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 االجن١ٍعٜ اٌربدلبْ فٝ إٌظبَ

مجلس اللوردات و مجلس العموم أما الملك فقد : ٌتكّون البرلمان البرٌطانً من مجلسٌن      

 .ابتعد عن المجال التشرٌعً و لم ٌبق دوره إالّ اسمٌا فقط

العهد األعظم حٌث  ىٌعود النشاط التارٌخً للبرلمان إلى فترة ما بعد إصدار وثٌقتو      

س الكبٌر، الذي ٌتكّون من األشراؾ و النبالء ثم فً مرحلة الحقة تكّونت هٌئة تسمى المجل

ثم حدث انقسام داخل ، أضٌؾ رجال الدٌن إلٌهم و رئٌس كل مقاطعة و ممثلٌن عن كل مدٌنة 

ممثلً  بٌنو ، األشراؾ من جهة بٌنطبقً بٌن النبالء و المجلس الكبٌر بظهور تجانس

 :من مجلسٌن  ألالبرلمان مشكو بذلك أصبح .  المدن من جهة أخرى بٌن ممثلىالمقاطعات و

  

ٌمثل هذا المجلس الطبقة األرستقراطٌة البرٌطانٌة و هو ٌتكّون من حوالً :  رلٍػ اٌٍٛضزاد - أ

ٌّن من طرؾ الملك و الب 500عضو،  1000 عض اآلخر عضو بالوراثة و الباقً بعضهم مع

. منتحب من طرؾ زمالئهم

البد من موافقة كان مجلس هً نفس مهام مجلس العموم إذ قد كانت مهام هذا الو       

تضاءلت مهام هذا  1944و  1911لكن بعد صدور قانونً .المجلسٌن على مشارٌع القوانٌن 

 .ي للقوانٌنؾيقفً االعتراض التو االمجلس و أصبح اختصاصه منحصر

مع  ،سنوات 5 نائبا ٌتم انتخابهم لمدة 630ٌتكّون مجلس العموم من : رلٍػ اٌعَّٛ  - ة

 بٌنما لم تمنح ،1918فً برٌطانٌا إالّ ابتدءا من  ٌجرأن األخذ بنظام االقتراع العام لم  مالحظة

. 1928ابتداء من اال لنساء حق االنتخاب ا

، و ٌقسم مجموعة من اللجان  ٌنتخب المجلس رئٌسا له دون األخذ باالعتبارات الحزبٌة      

و إقرار  الموازنةثل اختصاص المجلس فً التشرٌع و اعتماد التقنٌة تساعده فً عمله، و ٌتم

السلطة الرقابٌة عن طرٌق األسئلة أو إنشاء لجان . )الضرائب و مراقبة و توجٌه الحكومة

 (.تحقٌق أو سحب الثقة
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:  ٞـاغـاَ اٌطئـفـآٌ  - صـب١ٔـب

 
تفسٌرهم لمبدأ ومونتسكٌو، وكان  بكتابات لوك 1787تأثر واضعو الدستور األمرٌكً     

السلطات وعلى ذلك أرسى الدستور  الفصل بٌن السلطات على أنه ٌعنً الفصل المطلق بٌن

 .ومبدأ التخصص الوظٌفً مبدأ االستقالل العضوي لكل سلطة،: األمرٌكً مبدأٌن 

الثالث، السلطة  وٌقصد باالستقالل العضوي أن تكون كل سلطة من سلطات الدولة     

األخرٌٌن، وخاصة فً  ة التنفٌذٌة والسلطة القضائٌة، مستقلة عن السلطتٌنالتشرٌعٌة والسلط

وال ٌمكن مساءلته أمام  فرئٌس الوالٌات المتحدة ٌنتخب بواسطة الشعب. مجال التكوٌن والحل

 .الرئٌس األمرٌكً حل البرلمان والكونجرس ٌتم اختٌار أعضائه من الشعب وال ٌملك. البرلمان

السلطات الثالث بوظٌفة معٌنة  ظٌفً فٌقصد به أن تختص كل سلطة منأما التخصص الو     

مما ٌدخل فً اختصاص سلطة  فال ٌجوز ألي سلطة أن تجاوز وظٌفتها إلى ؼٌرها. بذاتها

 .أخرى

التعاون فً أداء الوظائؾ، فكل  االستقالل العضوي والتخصص الوظٌفً عدموالٌعنى       

هذا التعاون مستقالً  تطوروقد  .إلٌها سلطة تتعاون مع األخرى فً أداء الوظٌفة المعهود بها

والتً لم تشتمل إال على عناصر  ،م 1787عن النصوص القلٌلة الموجودة فً دستور سنة 

 .ضئٌلة متعلقة بالتعاون الوظٌفً

 

 

 

 :اٌطئبؼٟ ذظبئض إٌظبَ

:  ن استجماع خصائص خمس للنظام الرئاسىٌمك     

الرئٌس األمرٌكً الذي  ٌعهد بالسلطة التنفٌذٌة إلى شخص واحد هو :ٚحسح اٌؽٍـخ اٌزٕف١ص٠خ .1

. ٌجمع بٌن رئاسة الجمهورٌة ورئاسة الوزراء
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من السكرتٌرٌن، وهم ٌقابلون الوزراء فً النظام البرلمانً، إال أنهم  دوٌساعد الرئٌس عد 

وٌستمد الرئٌس سلطاته من كونه منتخباً من الشعب فً . فً إصدار القرارات لطةال ٌملكون س

وهو مستقل عن الكونجرس الذي ال سلطة له . ونتٌجة لذلك فهو ٌتمتع بمركز قوي، مجموعه

 .اختٌاره، كما أنه ال ٌملك مساءلته سٌاسٌاً  فً

ون مجلس وزراء مستقل عن كما أن السكرتٌرٌن ال ٌكون ،٠عني اٌطئ١ػ اٌؽىطرري٠ٓ ٠ٚععذلُ -2

للسكرتٌرٌن حق أن ٌكونوا أعضاء بالكونجرس؛ إذ ال ٌجوز  ومن ناحٌة أخرى لٌس. الرئٌس

وعضوٌة البرلمان أي الكونجرس بمجلسٌه مجلس النواب  الجمع بٌن سكرتارٌة الوزراء

 .ومجلس الشٌوخ

لى الكونجرس، والتً وخاصة فً رسالته السنوٌة التً ٌوجهها إ ٠مقرت لبٔٛٔبًا  ٌٍطئ١ػ أْ  -3

 بمثابة برنامج تشرٌعً للسنة التالٌة، ولكن البرلمان ٌستطٌع أن ٌرفض اقتراح الرئٌس تعتبر

على  حتى لو تعلق األمر بالمٌزانٌة، وال ٌملك الرئٌس وسٌلة إلجبار الكونجرس على الموافقة

 .اقتراحاته

أي من الوزراء أي  مسئولٌةأو  ال ديٍه اٌىٛجنطغ أْ حيطن ِؽئ١ٌٛخ اٌطئ١ػ اٌؽ١بؼ١خ  -4

 .وفً مقابل ذلك ال ٌملك الرئٌس حل الكونجرس. السكرتٌرٌن

وكل المهام  .فالسلطة التنفٌذٌة ٌتوالها الرئٌس: رزرظض وً ؼٍـخ يف اٌٛظ١فخ ادلعٙٛز ثٙب إ١ٌٙب -5 

 . التشرٌعٌة ٌتوالها الكونجرس، أي أن التخصص الوظٌفً هو المبدأ العام

 مصدرههذه االستثناءات ٌجد بعض و. اة أن هناك استثناءات على هذا المبدأ مع مراع هذا      

 الدستور نفسه مثل حق الفٌتو الممنوح للرئٌس فً مواجهة القوانٌن التً وافق علٌها فً

بٌنما و. الكونجرس وحق مجلس الشٌوخ فً االعتراض على تعٌٌن كبار الموظفٌن الفٌدرالٌٌن

طبٌق العملً مثل حق الرئٌس فً اقتراح التشرٌعات عن طرٌق استثناءات نبعت من الت هناك

. ٌبعث بها إلى الكونجرس رسائل

 

 :وسنلقى نظرة على السلطة التشرٌعٌة فى الوالٌات الماحدة االمرٌكٌة     

 

 



18 

 

 اٌؽٍـخ اٌزشط٠ع١خ فٝ اٌٛال٠بد ادلزحسح

 

نواب و مجلس مجلس ال: ٌتولى السلطة التشرٌعٌة الكونجرس المكّون من مجلسٌن     

 .الشٌوخ

 

اة رلٍػ-
ّ
 :إٌٛ

ات حسب الكثافة ــل الواليــدا و ٌكون تمثًــهو ممثل الشعب األمرٌكً باعتباره شعبا واح     

ا، ــألؾ مواطن نائب، على أن ٌكون لكل والٌة نائبا مهما كان عدد سكانه 400السكانٌة و لكل 

سنوات و  7امال للجنسٌة األمرٌكٌة منذ ون حــسنة، أن ٌك 25غ ــي النائب أن ٌبلــٌشرط ؾ

. نائبا 438غ أعضاء هذا المجلس ــٌبل. ة التً ٌمثلهاــا بالواليــمقٌم

 :رلٍػ اٌش١ٛخ  -
ٌمثل مجلس الشٌوخ الوالٌات بنسبة عضوٌن لكل والٌة بصرؾ النظر عن عدد سكانها       

و و ٌشترط فً ــعض 100ّون من ــس ٌتكــذا المجلــو معنى ذلك أن ه .أو مساحتها

 9للجنسٌة األمرٌكٌة منذ  الــون حامــسنة من العمر، و أن ٌك 30أن ٌبلػ  senatorالشٌخ

. فً الوالٌة التً ٌمثلها اسنوات و مقٌم

اء المجلس كل سنتٌن، ـث أعضـد ثلـديـو ٌتم تج،سنوات  6 لمجلـس الشٌوخ و مدة النٌابة     

 .ٌرأس مجلس الشٌوخعلما أن نائب رئٌس الجمهورٌة هو من 

 

 :اذزظبطبد اٌىٛٔغطغ  -

:  ٌتولى الكونؽرس المهام اآلتٌة     

الرئٌس فً حالة عدم حصول أحد المرشحٌن  انتخاب -تعدٌل الدستور،  -وظٌفة التشرٌع،  -

. الموازنة اعتمادو -على األؼلبٌة، 

هورٌة فً و قد أعطٌت صالحٌات أوسع لمجلس الشٌوخ فهو ٌشترك مع رئٌس الجم      

تعٌٌن الوزراء و كبار الموظفٌن كالسفراء و قضاة المحكمة االتحادٌة العلٌا و المصادقة على 
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. المعاهدات

:  اؼزمالي اٌؽٍـزني اٌزشط٠ع١خ ٚ اٌزٕف١ص٠خ عٍٝثعغ االؼزضٕبءاد  -

: رؼم الفصل التام بٌن السلطتٌن إالّ أنه عملٌا هناك بعض االستثناءات كاآلتً      

. ٌة دعوة الرئٌس للكونجرس لالنعقاد فً حالة ظروؾ استثنائٌةإمكان -1

حق الرئٌس فً توجٌه رسالة إلى الكونجرس ٌلفت نظره إلى االهتمام بالتشرٌع فً  -2

ٌّن . موضوع مع

لوزٌر المالٌة الحق فً إرسال تقرٌر سنوي إلى الكونؽرس عن الحالة المالٌة بما فٌها  -3

. ةتقدٌر المصروفات للسنة القادم

 .ي للقوانٌنؾيقلرئٌس الجمهورٌة حق االعتراض التو -4

لمجلس النواب حق توجٌه االتهام للرئٌس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشٌوخ  -5

 

ؽ ــيــدـاَ ادلدــفـآٌ -صبٌضب 

 
 ، وحٌثو البرلمانً الرئاسً ٌنبٌن النظام اخلٌط( اسمهكما ٌوحى )ٌعد النظام المختلط       

 .ؤون الدولةــــن فً تسٌٌر شــًٌس الوزراء شرٌكــٌس الجمهورٌة ورئه رئون فًــٌك

اختٌاره من  ة ٌتمــٌس الجمهوريــرلمانً فً أن رئوٌختلؾ هذا النظام عن النظام الب       

 .بالشعقبل 

وٌختلؾ عن النظام الرئاسً فً أن رئٌس الوزراء مسؤول أمام البرلمان وٌمكن     

.  سحب الثقة منهللبرلمان محاسبته و

ة ـانًـم البرلمـبعض النظ هـأحضان النظام البرلمانً حٌث اتجهذا النظام فً  أنشوقد      

 .ة التً تمارسها عنه الحكومةــٌس الدولـة لرئــات الضعٌؾــة السلطـرة إلى تقويــالمعاص
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ام ـألول مرة بنظ لـم العمـث تـحً 1958فً فرنسا بدستور هذا النظام تارٌخٌا  ظهـر وقد      

رب النظام ــة سلطات واسعة فاقتـوريـت لرئٌس الجمهـذي و أصبحـٌسٌطر فٌه الجهاز التنفً

هذا النظام الولٌد مً و س ، يـالرئاسم ن النظاـــــــم (األصـل الذي هو برلمانً)ي ــالفرنس

 .ىبالنظام شبه الرئاسعلمٌا 

عرضه اجدٌداٌد الفكرة حٌث وضع دستوروٌنسب للرئٌس الفرنسى شارل دٌجول تجس        

فى ظل تعدد  -البرلمانى  نظامال وكان دٌجول ٌرى أن.  1958على االستفتاء الشعبً عام 

 . الدولةت منه إصالح مؤسسا ستدعىاما  ووه، تسبب فً فشل الدولة   -االحزاب وضعفها

اب رئٌس حٌث تم انتخ 1962حتى عام  1958وتم ذلك على مراحل بداٌة بدستور عام 

  .الجمهورٌة من قبل الشعب

 علٌها األؼلبٌة التً ٌحصلعلى قوة  قوة رئٌس الجمهورٌة فً هذا النظاموتستند         

ان   مـــــــة رغــــالحكوم لـقوته الى أنه ٌقًوقد وصلت .والتً تقاسمه نفس التوجه 

ٌحافظ هذا النظام على قوة وعلى التوازى .اــــك نصـــه ذلــــول لـــــتور ال ٌخــــــالدس

 . الحكومة التً تنبع هً أٌضا من األؼلبٌةالبرلمانٌة

وقداستمر النظام شبه الرئاسً فً فرنسا على هذا الحال فً الستٌنات والسبعٌنات       

لكن تم إنهاء هذه االزدواجٌة عندما فقد الرئٌس فرانسوا متٌران  . ومنتصؾ الثمانٌنات

جبره على اختٌار أما  ووه ،1986ي ٌنتمً إلٌها فً البرلمان  عام األؼلبٌة الٌسارٌة الت

 . " حالة التعاٌش"  تحت مسمىفٌما ما عرؾ  (جاك شٌراك السٌد)رئٌس وزراء من الٌمٌن 

وفً مثل هذه الحالة التً الٌحصل فٌها الرئٌس على األؼلبٌة ٌفقد صالحٌاته وٌترك بعضها 

 . تواجه مصٌرها مع البرلمانللحكومة التً تكون صاحبة المبادرة و

 .. ٚؼٍج١بد إٌظبَ ادلرزٍؾ اجيبث١بد

ه الحكومة حق إصدار القرارات التً لها ؤهو إعطا اجيبث١بد إٌظبَ اٌشجٗ اٌطئبؼٟمن         

و منحها أٌضا الحق فً اقتراح . فاعلٌة القوانٌن بشرط موافقة رئٌس الجمهورٌة علٌها
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 . س الشعبـفً مجلجب مناقشتها تــا التً ــالقضاي

ن جهة ثانٌة ٌمكن ــوم .البرلمانة فً حل ــو ٌعطً هذا النظام الحق لرئٌس الجمهوري    

 . ن أي وزٌر آخرــس الوزراء أومــللمجلس أن ٌسحب الثقة من رئً

و الحق فً استفتاء . ي فرض قانون الطوارئـــــــق ؾــكما ٌعطً لرئٌس الجمهورٌة الح     

 .. اٌا الهامةالشعب فً القض

ن بشرط موافقة رئٌس ــــة القوانًــلًــوٌعطً للحكومة حق إصدار قرارات لها فاع     

كما ٌعطٌها الحق فً اقتراح القضاٌا التً ٌجب مناقشتها فً مجلس . الجمهورٌة على ذلك

 . الشعب 

ٌة مراقبة وري له صالحــــس دستـلمجل امـــــوتكون المرجعٌة الدستورٌة فً هذا النظ     

 . مدى تطابق القوانٌن الصادرة من كافة مؤسسات الدولة

قى العائق األكبر الذي ٌواجهه عندما تتصادم مصالح رئٌس ؼٍج١بد ٘صا إٌظبَ وتتمثل       

الجمهورٌة مع مصالح رئٌس مجلس الوزراء الذى ٌمثل األؼلبٌة فً البرلمان ،وهذاما عرؾ 

باتفاق رئٌس الجمهورٌة ورئٌس الوزراء  سوى تمــــــبالتعاٌش فى فرنسا ، و الذي ال ي

 . تسٌٌر أمور الدولة وتفاهمهما إلنجاح سٌاسة

ومن المشاكل التً قد تنجم عن هذا النظام اٌضا ، استخدام رئٌس الجمهورٌة لحقه فً       

وبعض هذه الحاالت  . طوٌلة ، وإساءة استخدامه لحق االستفتاء لمدداعالن حالة الطوارئ 

 . سائدة فً كثٌر من الدول اآلن

ونظرا ألهمٌة النظام شبه الرئاسى او المختلط بوصفه النظام األكثر قبوال اآلن فى معرض  

اعداد الدستور الدائم لمصر فسوؾ نعرض له باٌجازفى ضوء التجربة الفرنسٌة للجمهورٌة 

. الخامسة

 

ِؤؼؽبد اجلّٙٛض٠خ اخلبِؽخ اٌفطٔؽ١خ 
التنفٌذٌة ثم للسلطة التشرٌعٌة  نعرض اوال للسلطة    
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 اٌؽٍـخ اٌزٕف١ص٠خ –أ 

 :تتكون السلطة التنفٌذٌة من رئٌس الجمهورٌة والحكومة     

 اجلّٙٛض٠خ ضئ١ػ -1

 .نعرض اوال لألسلوب اختٌاره ثم الختصاصاته     

قرر الدستور الجدٌد أن ٌكون اختٌار رئٌس الجمهورٌة مباشرة من قبل الشعب  :اٌطئ١ػ اذز١بض*

للوحدة  االرئٌس مجسد ٌكونل وجعل االنتخاب من قبل الشعب .ى ٌكون رئٌس المجتمعحت

وهذا ما  أخرى، جهة وٌحتل مكانة فً المؤسسات الدستورٌة من،  ا من جهةالوطنٌة وممثله

. أراده دٌؽول

. سنوات قابلة للتجدٌد 5لذلك ٌنتخب الرئٌس لمدة       

متمتعا بجمٌع الحقوق ، سنة  23العمر  لػ منوٌب، فرنسٌا المترشح أن ٌكون  وٌجب    

. نصاب شعبى او برلمانى حدده القانونو أن ٌدعم من قبل ، والحرٌات 

فصل الو ٌن،دٌد القائمة المترشححلى المجلس الدستوري الذي ٌتولى توتقدم الترشحات إ      

 ساواة فٌمان ٌخضعون لقاعدة الموالمترشحٌخضع و .فً المنازعات المتعلقة باالنتخابات

 .للدولة و األماكن المخصصة للنشر والدعاٌة ةٌتعلق باستعمال وسائل اإلعالم التابع

 

 

صالحٌات متعددة بعضها شبٌهة ب ٌتمتع رئٌس الجمهورٌة : طالح١بد ضئ١ػ اجلّٙٛض٠خ*

اآلخر خص به رئٌس الجمهورٌة الفرنسٌة باعتباره  هااألخرى وبعض بصالحٌات رؤساء الدول

. لمؤسساتحكما بٌن ا

 

ٌات التً تتصل بمواضٌع وتتمثل صالحٌاته فً الصالحٌات العادٌة وهً الصالح     

   :مختلفة

 فهو لٌس من اختصاصه وإال  هعزل ولكن لٌس لهٌقوم الرئٌس بتعٌٌن الوزٌر األول  فمثال

رئٌس ٌعٌن الوزراء باقتراح من الوزٌر الكما أن . ممارسة سلطاته  مناألخٌرلما تمكن 
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على أي مترشح ، وٌكون عزل الوزٌر باتفاق بٌن الرئٌس االعتراض حق  هو ل لاألو

 .األول أو بطلب من هذا األخٌر والوزٌر

 وله الحق ، المدنٌن والعسكرٌٌن  رئٌس الجمهورٌة تعٌٌن كبار الموظفٌن اتومن اختصاص

 . فً تفوٌض هذا االختصاص 

 ًالعلٌا للدفاع الوطنً لس واللجانو ٌرأس المجا ، شورئٌس الجمهورٌة ٌعتبر قائد الج  .

 مشاركا فعلٌا للرئٌس فً ممارسة االختصاصات المحددة فً الدستور  ولوٌصبح الوزٌر األ

رئٌس صاحب القرار فٌما ٌتعلق بقوة الؼلبٌة برلمانٌة، ومستندا الى  أ لم ٌكن الرئٌس اإذ

االجتماعات الهامة  ٌل فرنسا فًاختصاصات فً المجال الدولً مثل تمث لرئٌسلو. الردع 

 .االجانب السفراء اوراق اعتمادواالتفاقٌات وقبول  م المعاهداتابراو

 ولرئٌس الجمهورٌة حق العفو.. 

  ًعنها  ٌنتجحالة حدوث أزمة  16المادة  وله صالحٌات متعلقة باألزمات حددها الدستور ف

 أو تنفٌذ، تهدٌد خطٌر وحال المؤسسات الجمهورٌة واستقالل األمة ووحدة ترابها 

 جراءات التً تفرضها الظروؾ بعداإللرئٌس الجمهورٌة اتخاذ ، حٌث التزاماتها الدولٌة 

ٌلقى بٌانا الموافقة الوزٌر األول ورئٌسً الجمعٌة الوطنٌة الشٌوخ والمجلس الدستوري ثم 

 هوال ٌحق أثناء هذ.  بقوةوٌجتمع البرلمان  .للسلطات االستثنائٌة األمة عن استعماله الى

. المدة حل الجمعٌة الوطنٌة 

 والدعوة النتخابات جدٌدة الدستور لرئٌس الجمهورٌة حق حل الجمعٌة الوطنٌة  وقد منح

الجهة العملٌة الرئٌس ٌستشٌر الوزٌر األول ورئٌسً  دون اشتراط موافقة جهة أخرى ومن

  .ٌتقٌد برأي أي منهم الجمعٌة الوطنٌة ومجلس الشٌوخ وال

 رأٌه فٌما ٌتعلق الستطالع ورٌة اللجوء إلى المجلس الدستوري الجمه ٌحق لرئٌسو

وٌتمتع الرئٌس بنفوذ داخل المجلس مما ٌجنبه الدخول ، والقوانٌن  بدستورٌة المعاهدات

ن رئٌس يعًالى جانب ت9أعضاء من بٌن  3من جهة ألنه ٌعٌن  فً صراع مع المؤسسات

  .المجلس

  الدستور تعدٌلاقتراح ومن حق الرئٌس . 
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اجلّٙٛض٠خ  ِسٜ ِؽؤ١ٌٚخ ضئ١ػ

 

كما أنه ؼٌر مسؤول ، وظائفه  أداءأثناء رئٌس الجمهورٌة ؼٌر مسؤول مدنٌا وجنائٌا      

علٌا من نواب من الجمعٌة و مجلس  تشكل محكمة ، حٌثسٌاسٌا إال فً حالة الخٌانة العظمى 

وهً ، بعقوبات جزائٌة رئٌس العلى  حكمالؼلبٌة المطلقة ألعضائها ولها األالشٌوخ منتخبة ب

 ،أي رئٌس فرنسً لهذه التهمة  ولم ٌتعرض .هناك خٌانة عظمى  تن كاناالتً تحدد 

الى جانبه على الوزٌر األول  نظرا لتوقٌع نظرا سٌاسٌا وٌعتبر الرئٌس ؼٌر مسؤول       

حٌث  جماعة الناخبٌن ،رئٌس أمام للمسؤولٌة  أقامت إال أن الممارسة الدٌؽولٌة ، قراراته

أ إذا لجؾ ،والبرلمان خالؾ بٌن الرئٌس نشبإذا الشعب ستفتاء احل الجمعٌة الوطنٌة و  ٌملك 

 1969وهذا ما حدث سنة  . موقفه فان الرئٌس ٌقدم استقالتهخطأ تبٌن رئٌس إلى الحل وال

 دٌؽول حٌث استقال

. 

 :احلىِٛخ –2

الوظٌفة  بممارسة نة ٌكتفوحكومة أي أن أعضاء الحكومال توجد ازدواجٌة ألعضاء ال      

وهً تضم .  اومتضامن اموحد االحكومة تشكل جهازو . دون ان ٌمثلوا فى البرلمانالحكومٌة 

 .ة أمام الجمعٌة الوطنٌةوهً مسؤول، الوزٌر األول ووزراء الدولة 

 : األٚي اٌٛظ٠ط

القوانٌن  وٌتولى ضمان تنفٌذ. مسؤول عن الدفاع  وهو، ٌتولى قٌادة العمل الحكومً      

وٌساعد . لوظائؾ المدنٌة والعسكرٌة فى ا تعٌٌن الوٌقوم ب، السلطة التنظٌمٌة  كما ٌمارس.

. رئٌس الجمهورٌة

:  التالٌة ٌقوم الوزٌر األول باألعمال     

  إلعدادها أو تنسٌقها وتنفٌذ  لوزراء وتنسٌق أعمالهم سواء تعلق األمر ببرامجاتوجٌه

. الجمهورٌة هات رئٌساطات بما ٌتماشى مع توجًنش

  نشاطاته مع رئٌس الجمهورٌة الذي ٌترأس القوات تتكامل و، الدفاع مجلس رئاسة

 .المسلحة
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 وٌجب أن ٌكون كل إجراء موقع من قبل  .التنفٌذٌةفهو ٌمارس السلطة  ٌنفذ القوانٌن

 .األول الوزٌر

 -ٌتولى مكانه  هإذا تعذر على الرئٌس رئاسة اللجان الدفاعٌة فان. 

 

 اٌربدلبْ:اٌؽٍـخ اٌزشط٠ع١خ -ة 
 

 حٌث ٌشكل من مجلسٌنزدواجٌة المجلسٌن كوٌن البرلمان اعتمد على نظام امجال ت فً     

 :حٌث التشكٌل واالختصاص منبعضهما عن وهما ٌختلفان  .الشٌوخ جلسمالجمعٌة الوطنٌة و

 

 :ٚؼريّ٘ب رشى١ً ٚرٕظ١ُ اجملٍػ -1

 

 :اجملٍؽني رشى١ً ٚرٕظ١ُ-أ

 

 ٌشترط انو .سنوات من قبل الشعب 4 نواب منتخبٌن لمدةمن لجمعٌة الوطنٌة ل اتشك     

 فائزاوٌعتبر . والمدنٌة  ٌتمتع بكافة الحقوق السٌاسٌةأن و ،سنة 23من العمر المترشح ٌبلػ 

على األقل ان ٌشارك فى التصوٌت  شرٌطةصوتٌن مكل من حصل على األؼلبٌة المطلقة من ال

األقل من  على 12.5بٌن كل من حصلوا على ٌوجب االعادةلقانون ربع المسجلٌن وإال فان ا

. هم فى االعادةمن بٌن ةعلى األؼلبٌة البسٌط ٌفوز من ٌحصل ، حٌثاألصوات

 اتقبل نواب المقاطع مباشر منالالعام ؼٌر  قتراعالأما مجلس الشٌوخ فٌكون تشكٌله با      

 3منهم كل  ثلث سنوات ٌجدد 9مدة ل ، والمستشارٌن العامٌن ومفوضً المجالس البلدٌة

 .سنوات 
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اذزظبطبد اٌربدلبْ  -2

 

  : االذزظبص اٌزشط٠عٟ

 

بوجه عام لكنه لم ٌعد صاحب الوالٌة العامة فٌه حٌث اسندت بالتشرٌع البرلمان ٌختص       

. تلك الصالحٌة الى الالئحة

 39فالمادة  رجوع إلى الدستوروإلعداد قانون ٌجب إتباع إجراءات معٌنة تكون عادٌة بال      

 .ول أو أعضاء البرلمان تقتضً بأن تكون المبادرة إما من الوزٌر األ

 

 :اٌطلبثٟ االذزظبص 

 

فهً تحتل المكانة األولى أمام  . تتمتع البرلمانات باختصاصات واسعة فً مجال الرقابة     

بالرقابة السٌاسٌة على اختصاص  لبرلمانفل. التشرٌع إذا ما توفرت شروط و ضمانات ذلك 

الوطنٌة والجمعٌة ،  هسٌاسٌا أمام ةالحكومة وهذا من أهم اختصاصاته ألن الحكومة مسؤول

: بطرٌقتٌن  تجري الرقابةو .الفرنسٌة هً التً تختص بالرقابة السٌاسٌة على أعمال الحكومة

. المسؤولٌة السٌاسٌة كوإما عن طرٌق تحري ، إما عن طرٌق توجٌه األسئلة

 

:  اٌطلبثخ اٌربدلب١ٔخ فعب١ٌخ زٜ َ

 

 فالحكومة، الحكم بمبدأ الرقابة والعمل به بمدى التزام القائمٌن علىفاعلٌة الرقابة رتبط ت     

فً البرلمان نظاما رقابٌا حزبها تفرض على أعضاء  برلمانٌة تستطٌع أنالتً تتمتع بأؼلبٌة 

حرج بسبب ضعؾ  الوقوع فً أيمما ٌبعد الحكومة من ٌستند الى التزام حزبى قاس ، 
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والمسؤولٌة  مفهوم الرقابة غفٌصبح تابعا ومن ثمة ٌفر ،برلمان وارتباطه بالحكومةال

المعارضة لو  ذلك لصعوبة اللجوء إلٌها من قبل األؼلبٌة وعدم نجاحو .السٌاسٌة من محتواه

 .حاولت ذلك

 

حىِٛخ اجلّع١خ : إٌظبَ اجملٍؽٟ    -ضاثعب 
فكرة وحدة ى تشرٌعٌة و التنفٌذٌة استنادا إلنظام على تركٌز السلطتٌن الٌقوم هذا ال     

. السٌادة فً الدولة

: و ٌمكن حصر خصائص هذا النظام فً ناحٌتٌن      

باعتبار هذه األخٌرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة :رجع١خ اذل١ئخ اٌزٕف١ص٠خ ٌٍؽٍـخ اٌزشط٠ع١خ   - 1           -

طة التنفٌذٌة بنفسها فإنها تختار لجنة تنفٌذٌة من بٌن أعضائها، لهذا مباشرتها مهام السل

فإن الهٌئة التنفٌذٌة تكون خاضعة للجمعٌة النٌابٌة تعمل تحت إشرافها  الؽرض و بالتالً

. ورقابتها و هً مسؤولة أمامها

سها تابعة للسلطة الهٌئة التنفٌذٌة بنؾ مادامت:عسَ رأصري اذل١ئخ اٌزٕف١ص٠خ عٍٝ اٌؽٍـخ اٌزشط٠ع١خ  -2

أو تأجٌل  لالنعقادحقوق كحق حل البرلمان أو دعوته  التشرٌعٌة فإنها ال تملك نحوها أٌة

 .اجتماعه

 

و فً الوقت الحالً ٌمكن القول أن نظام حكومة الجمعٌة له تطبٌق وحٌد فً الدٌمقراطٌات      

. الؽربٌة هو النظام السٌاسً فً سوٌسرا

 :ظّخ اٌؽ١بؼ١خ اٌغطث١خٔزبئظ ِٚطزٚزاد رـٛض األْ

 
تمتاز المتؽٌرات الوظٌفٌة للمؤسسات فً البنٌة االجتماعٌة للنظم السٌاسٌة الؽربٌة بوجود      

 .السلبٌات التً تمس جوهر طبٌعة وظائؾ هذه المؤسسات
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اتفق كثٌر من المحللٌن السٌاسٌٌن على تدهور اإلٌدٌولوجٌات  :زٚض اإل٠س٠ٌٛٛع١خ -1

فً المجتمعات الصناعٌة وما بعدها، فالصراع خؾ كثٌرا بٌن كدافع للعمل السٌاسً 

أتباع المذاهب السٌاسٌة المختلفة، وٌرجع ذلك إلى الرفاهٌة التً أصابت المجتمعات 

الؽربٌة وخاصة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، ونتٌجة للتقدم الصناعً واالزدهار 

المناوئٌن ٌتفقون فً  االقتصادي عمل على استبعد الفروقات بٌن الطبقات، وجعل

اهتمت كافة اإلٌدٌولوجٌات بالتوسع والوصول إلى حلول ترضً األطراؾ المختلفة، 

 .االقتصادي والرفاهٌة والعدالة مما أدى إلى تضٌق الخالؾ

 

أداة عمل تتبلور :زٚض األحعاة يف اجملزّعبد اٌغطث١خ ِب ثعس اٌظٕبعخ -2

فانخفاض االندفاع والنشاط الحزبً بدأ  .األحزابوالمنظمات السٌاسٌة فى اإلٌدٌولوجٌة 

. خاصة بالنسبة لألحزاب الجماهٌرٌةبصورة واضحة أكثر فأكثر فً العمل السٌاسً و

تدنً أهمٌة الطبقة العاملة عددٌا بالنسبة إلى عدد أفراد طبقة الى فالواقع ٌشٌر 

هً الطبقة المتوسطة تضا اصبحت الخدمات فً المجتمع االقتصادي المتقدم، بحٌث 

ومؤثرا على عمل األحزاب  ا، وهذا ما ٌعكس سلوكا متمٌزعددا  أفراد الطبقة العاملة

السٌاسٌة الممثلة للطبقات، فاألحزاب الجماهٌرٌة بعد أن أصابها التدنً العددي جنحت 

خر بعد وعٌها لما ٌمكن أن ٌكون علٌه دور المجتمع ألسباب تتعلق بتحسن آلسلوك 

وبالتالً انعكست الشروط الجدٌدة على شكل العمل  ،ظروؾ العمل وشروط الحٌاة

السٌاسً ووجهة نظر األحزاب الجماهٌرٌة، فأدركت أنها تمثل كما تمثل األحزاب 

قطاعات واسعة فً المجتمع، فعلً كل األحزاب أن تتعاٌش وتؤمن بالطرؾ األخرى 

الحاصل  اآلخر كشرٌك ولٌس كعدو ضمن النظام السٌاسً القائم، وأخذت تؤمن بالتطور

فً محٌطها االقتصادي واالجتماعً، واهتمت هذه األحزاب بحصولها على أؼلبٌة من 

المصوتٌن لصالحها، وأخذت تعتمد على اعالن مبادئ عامة تتصؾ بالؽموض أحٌانا 

 .وتتفادى البرامج والمذاهب الحدٌة، وتعتمد على أشخاص خارجٌن عن التنظٌم الحزبً
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على وجود مؤسسات فى األساس لدٌمقراطٌات الؽربٌة تعتمد ا: رس٘ٛض زٚض اٌربدلبْ -3

دور مؤسسات البرلمان فتور وانحسار، فمجد وقوة تأثٌر  بٌنما اصاب البرلمان، 

منذ ذلك الحٌن بٌن  وترددتالبرلمان تجسد فً الفترة ما قبل الحرب العالمٌة األولى،

ٌة الخامسة ولعل تقلٌص صالحٌات البرلمان الفرنسى فى ظل الجمهور. ضعؾ وقوة 

على وجوب أعادة الهٌبة المفقودة للبرلمان فً ذلك و ٌؤكد . كان خٌر شاهد على ذلك

 .النظام السٌاسً

 
 

  

: اٌعٛاًِ اٌزٟ أوسد رس٘ٛض زٚض اٌربدلبْ يف إٌظبَ اٌؽ١بؼٟ ٟ٘       

  لى ع اصعود الفاشٌة والنازٌة واألنظمة الشبة فاشٌة ونازٌة ما بٌن الحربٌن مؤشركان

ن الذي أصاب مؤسسة البرلمان فً الحٌاة السٌاسٌة األوربٌة بصورة خاصة، وبعد الوه

الحرب العالمٌة الثانٌة استفحلت أزمة األنظمة البرلمانٌة فً دول العالم الثالث الحدٌثة 

. االستقالل

  ة، حجاد حلول ناجعلى ايالبرلمانٌٌن ل تعوق قدرةتً لبعض المشاكل ال الفنٌةالصعوبة

االستعانة باإلدارٌٌن والتقنٌٌن لدرء المشاكل الناجمة عن تعقد الحٌاة الى  بهم امما حد

 .االجتماعٌة االقتصادٌة واجبة الحل

 األدوار الشخصٌة للمسئولٌن وخاصة الشخصٌات المهمة فً السلطة التنفٌذٌة  بروز

 .مما ٌجذب اهتمام الجماهٌر لهم أكثر من االهتمام بالبرلمانٌٌن

 سٌة وقٌامها بالفعالٌات السٌاسٌة داخل المجتمع، واستقطاب دور األحزاب السٌا

 .ما ٌدور فً أروقة البرلمانبهتمامات األفراد، مما أضعؾ اهتمام األفراد الاألحزاب 

  وجود ظاهرة األؼلبٌة البرلمانٌة ساعد فً وجود حكومة مستقرة ال تخشى مراقبة

مما أدى  ، للبرلمان المكونٌن عضاءاألالبرلمان ما دام أنها انبثقت عن رضاء أؼلبٌة 

حٌث تتمكن تلك الحكومات من ، و قدرته علىمراقبة الحكوماتإلى فقدان البرلمان 

 .ارادتهاتمرٌر قوانٌن وقرارات لتحقٌق 
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ة فً المجتمع الؽربً معضلة يتشهد المعارضة كظاهرة طبٌع: رس٘ٛض زٚض ادلعبضػخ -4

ها فً الحكم، فأي معارضة ٌجب فً اختٌار انسب الحلول واجداها للوصول إلى ؼرض

أن تضع نصب عٌنٌها الناخبٌن، فإذا انفردت المعارضة فً موقؾ أو مواقؾ حدٌة 

فرصة الوصول إلى  هارضاء الناخبٌن عنها، وبالتالً فقدان إمكانٌة تخاطر بعدمفإنها 

بعض مواقفها الحدٌة، وبهذا فإن  منمقالٌد الحكم، أو أن المعارضة تلجأ إلى التنصل 

رامجها تكون مقاربة لبرنامج حزب أو أحزاب السلطة مما ٌسهل لها أمر المشاركة أو ب

، أو كما فً الحالة لألبدتسلم الحكم، ففً الحالة األولى ٌمكن أن تبقى فً المعارضة 

 .الثانٌة فإنها تصبح فً الحكم ولكنها تفقد من أصالة برامجها وفعالٌتها كأداة تؽٌٌر

 


