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 كلٌــــــــــــــــــة الكوت الجامعـــــــــــــــــــة

 

 المرحلـــــــــــــــــــة الثانٌـــــــــــــــــــــة 

 

 ون ــــــــــــــــــــلســـــــــــم المـــــــــان

 

 

 أنظمـــــــــــــــــــة سٌاسٌـــــــــــــــــة 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 المحاضرة االولى 

ارس السلطة فً النظام السٌاسً شخص واحد بمفرده حٌنبذ اذا كان من ٌم

 ٌسمى هذا النظام نظاما فردٌا ) مونولراطٌا ( 

أما اذا كانت تلن السلطة تمارس من لبل الشعب أو ممثلٌن عنه فٌسمى 

 النظام نظاما دٌممراطٌا 

 س :. وضح الفرق بٌن النظم الملكٌة المطلمة والنظم الدكتاتورٌة ؟ 

   :. ةــــــة المطلمـــــم الملكٌـــظ. الن1 .ج :
فً هذا النظام ٌمارس الملن او االمبراطور الذي ٌستند على شرعٌة الوراثة 
وحده وبشكل مطلك جمٌع السلطات والصالحٌات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة ال بل 
ان سطوته تطال حتى المضاء اذ أن الكثٌر من هؤالء الحكام الطؽاة اصدروا 

ؼالبا ما تصل الى  ال رادتهمجابرة على االشخاص المخالفٌن  بأنفسهم احكاما
اٌضا ولد  بأنفسهموفً الكثٌر من االحٌان ٌنفذون تلن االحكام حد التصفٌة 

 عبر الملم الفرنسً ) لوٌس الرابع عشر ( عن هذا الوالع
بموله: ) الدولة أنا وأنا الدولة ( و ٌدعً الملن المطلك انه ٌحمك المصلحة  

 فً الولت الذي ٌعمل ضد تلن المصلحة .العامة 
  

   النظم الدكتاتورٌة :. .  2
 

لن الن بموجبها جسٌد للنظام الفردي بأجلى صورة ذالدكتاتورٌة هً بمثابة ت
ٌتم تركٌز السلطة السٌاسٌة بٌد شخص واحد ٌمارسها بمفرده وهو عادة ما 

أو الى ما الى  ربٌس الجمهورٌة أو زعٌم أو لابد ثورة –ٌكون ربٌس الدولة 
ذلن وعلى هذا فهو ٌجمع بٌن ٌدٌه جمٌع االختصاصات وكل الصالحٌات فهو 

 المشرع والمنفذ والماضً .
ولد تتوفر ظروؾ وشروط تؤهل شخص ما لتولً زمام االمور ولٌادة الدولة 

فً  التأثٌروالمجتمع منها عبمرٌته ومهاراته ولوة شخصٌته ولدرته على 
 .اتباعه 
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ا الحاكم محاطا بالمستشارٌن والمساعدٌن ولكن دور هؤالء ولد ٌكون هذ
 ٌبمى فً الؽالب هامشٌا الن الراي االول واالخٌر ٌعود له حصرا 

الرارها دستورٌا فتسمى )الدكتاتورٌة الدستورٌة ( مثلما كان وٌتم احٌانا 
 م . 1111ور ) فاٌمر ( سنة معموال فً المانٌا على وفك ما نص علٌه دست

   
 

 اضرة الثانٌةالمح

  :. ة ـــممراطٌـــوم الدٌــــمفه
 

 :  الدٌممراطٌة مصطلح ٌونانً ٌتكون من ممطعٌن هما
 

  (Demos )  و تعنً الشعب و (Crates )   ًو تعنً حكم و بذلن تعن

حكم الشعب وهً بعبارى اخرى نظام الحكم الذي ٌستمد من الشعب أو من 
عب للسلطة أو المشاركة فٌها أو ؼالبٌته ومن ثم فهً تعنً : ممارسة الش

 على االلل التأثٌر فٌها . 
 

  ة ؟ ـــــــــابص الدٌممراطٌـــــدد خصـــــس :. ع

ٌتٌن ـــاصرة بخاصــــــــة المعـــــممراطٌــم الدٌــــسـتـت الجـــــواب  : 

  ا :ــــــن همـــــٌتٌـــاساس

 أنها نظام حكم ٌموم على اسس دستورٌة .  – 1

هً بمثابة منهج اذ البد من وجود دستور تتوافك على احكامه الموى  – 2

الفاعلة وتمبل االحتكام الى شرعٌته وٌنبؽً أن تراعى المبادئ الدٌممراطٌة 

فً هذا الدستور وهذه المبادئ هً اساس عمل المؤسسات الدستورٌة 

 المنبثمة عنها .

  

 :.  شروط وممومات الدٌممراطٌة الدستورٌة
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ار مبدا المواطنة وعدها بمثابة مصدر حك المساواة السٌاسٌة وهذا إلر – 1

 االمر ٌستدعً عدم استثناء اي من الشرابح او األللٌات فً المجتمع . 

صٌاؼة دستور دٌممراطً ٌراعً اعتبارات ومطالب مختلؾ االنتماءات  – 2

 فً المجتمع الواحد . 

  :. الدستور الدٌممراطً ٌنبؽً ان ٌراعى فٌه ما ٌأتً

 تأسٌس نظام حكم دٌممراطً مستمر ٌتأسس على وفاق المجتمع الدابم .  –أ 

تنظٌم السلطات العامة فً الدول من خالل تحدٌد اختصاص كل سلطة  –ب 

 وعاللتها بالسلطات االخرى . 

 اٌجاد ضمانات للحموق والحرٌات العامة والخاصة لكل افراد المجتمع .   –ت 

ة ـــــارســـــه الممــــذي بلؽتـــــوى الــــــلمستاس اـــــر لٌـــــمعاٌٌ

 لن :. ـــــدولة أو تـــــذه الـــــً هـــــة فـــــالدٌممراطٌ

ة ــــــــــً عملٌـــــة فـــــاركة الفعالــــاق المشــــــع نطـــــتوسٌ – 1

 ع . ــــــدولة والمجتمـــــؤون الـــــاتخاذ المرارات وادارة ش

ا ــــــاخب ( مساوٌـــن ) نــــواطــــل مـــوت كــــــون صـــــــأن ٌك – 2

 ن ) الناخبٌن ( . ــــــلصوت ؼٌره من المواطنٌ

الفهم المستنٌر لمتخذي المرارات الدٌممراطٌة اي امتالكهم المعرفة  - 3

 سالمة المرارات المطلوب اتخاذها . بها ــــوالدراٌة السٌاسٌة التً تتطل

رورة التزام متخذي المرارات الدٌممراطٌة الجماعٌة بجدول ض – 4

اعمال ٌمكنهم من تحدٌد االولوٌات من المضاٌا والمسابل المطروحة 

 وتوجٌه المنالشات بتجاه تلن االولوٌات بؽٌة حسمها . 

 

  روط الدٌممراطٌة :ـــــس وشــــــات واســــمموم
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  :  ًــــــــً الثمافــــالوع – 1

انعدام وتدنً المستوى الثمافً فً بلد ما تتحول الممارسة  ففً حال

 الدٌممراطٌة الى حالة من الفوضى .

   ن :ـــــواطنٌــــد للمـــً الجٌــــوى المعاشـــــمستال – 2

ر والدٌممراطٌة ال ٌجتمعان ذلن ان شٌوع حالة الفمر وتدنً ــــاذ ان الفم

ط ــــاس تجعلهم عرضة لضؽالمستوى المعاشً للؽالبٌة العظمى من الن

وى السٌاسٌة ومرشحٌهم ومن ثم شراء اصواتهم ــــــــزاب والمـــــاالح

 وكسب تأٌٌدهم . 

  ــــــن :االم – 3

الدٌممراطٌة بحاجة الى أجواء امنة و ال جرم ان اٌة تهدٌدات او مخاطر 

 امنٌة تعرلل الممارسة الدٌممراطٌة الحمٌمٌة . 

  الدٌممرطٌة المحاضرة الثالثة صور

  : اشرةـــــــــة المبــــــــأوال : الدٌممراطٌ
وتعنً ان الشعب ٌمارس السلطة بنفسه ولد طبك هذا النوع من الدٌممراطٌة 

  فً ) أثٌنا ( وهً احدى دول المدن الٌونانٌة المدٌمة .
 

  رة :ـــه المباشـــة شبــــمراطٌما : الدٌـــثانٌ

ب ــــــــــام الشعـــاس لٌـــى اســـورة ) الطرٌمة ( علـــــذه الصـــــوم هــــتم

مع ارسة السلطة ــً ممـــــه فــــون عنــــ) الناخبٌن ( بانتخاب ممثلٌن ٌنوب

مــــرالبــة تصرفات ممثلٌه دءا بــــة بــــات معٌنــــاحتفاظه بممارسة صالحٌ

 م .ــــــبعزله اءـــــانتهومحاسبتهـــــم و

 راح الشعبً ؟ ـــاء وااللتــــن االستفتــــرق بٌـــح الفــــضو سؤال :

  االستفتاء : – 1
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 هو معرفة رأي الناخبٌن فً لضٌة ما لبل البت بها نهابٌا .

  واالستفتــــاء علــــى أنــــواع منهــــــا :

  : االستفتاء الدستوري –أ 

الستفتاء السٌاسً كونه ٌتعلك بإلرار دستور أو تعدٌله وهنان ما ٌسمى با

وٌتعلك بمضٌة سٌاسة كعمد معاهدة مهمة أو الدخول فً حلؾ أو تجمع 

 . دولً أو إللٌمً وما شابه 

  : االستفتاء التشرٌعً –ب 

وهو الذي ٌتعلك بإلرار مشروع لانون ما أو مجموعة لوانٌن فضال عما 

ٌسمى باالستفتاء الشخصً وهو ظاهرة شابعة فً الدول التً ٌحكمها 

كتاتور اذ ٌجري معظم هؤالء استفتاء حول شخصهم على ؼرار ما حصل دٌ

 فً فرنسا فً عهد ) نابلٌون بونابرت ( . 

  : ًـــــراح الشعبــــااللت – 2

على الرؼم من وجود برلمان منتخب من لبل الشعب فً هذا النظام ٌتولى 

ن ٌطلب اٌضا له الحك فً ا –الناخبون منهم  –مهمة التشرٌع اال ان الشعب 

)  من ممثلٌه تشرٌع لانون جدٌد فً موضوع محدد وٌسمى هذا االجراء

االلتراح الشعبً التشرٌعً ( تمٌٌزا له عن االلتراح الشعبً الدستوري ذان 

الذي ٌنص على تعدٌل او ربما الؽاء والرار دستور جدٌد وال جرم كالهما 

دي الصادر ٌستدعً توافر شروط وهو ما الره الدستور السوٌسري االتحا

 م .  1117م و دستور عام  1784عام 

 

  االعتراض الشعبً : – 3

م  1117ٌعطً هذا النظام ) بموجب ما الره دستور سوٌسرا الصادر عام 

بان ٌعترضوا على  –مماطعات  7الؾ ناخب أو  55الحك للمواطنٌن 
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الموانٌن التً تصدرها الجمعٌة االتحادٌة وخالل مدة معٌنة من صدورها 

هذه الحالة ٌجري استفتاء على االعتراض المذكور واالمر ذاته ٌنسحب  وفً

م  )  1147على دساتٌر المماطعات كما اخذ الدستور االٌطالً الصادر عام 

 ( بمبدأ االعتراض الشعبً .  85م

  ً :ـــــراض الشعبـــاالعت – 4

 ٌحك لعدد من الناخبٌن فً بعض المماطعات السوٌسرٌة طلب حل البرلمان

 المحلً وبشروط معٌنة اٌضا وٌطرح هذا االمر على االستفتاء .

  ابب :ـــــــزل النــــع – 5

ن النواب ــــــدد مــــابب أو عــــزل النــــب عــــن طلـــــٌحك لعدد من الناخبٌ

 وٌطرح هذا االمر على االستفتاء . 

  ة :ــــــس الجمهورٌــــزل ربٌــــع – 6

ة ــــــزل ربٌس الجمهورٌـــوا عـــــن ان ٌطلبـــن الناخبٌــــد مدــــك لعـــــٌح

طرح ـــــرلمان ٌــــك البــــان وافــــاسته فــــدة ربــــلبل انتهاء مدة انتهاء م

 ً . ـــــــاء الشعبـــــى االستفتــــوع علـــــالموض

 

اشرة فٌه مزاٌا ــــه المبـــدٌممراطٌة شبـــام الـــان نظـــذا فـــى هــــوعل

اب ممثلٌهم بل ــــة انتخــــد لحظــــن عنــــكثٌرة اذ ال ٌنتهً دور الناخبٌ

ذلن ـــــة و بـــــلهم الحك فً ممارسة صالحٌات معٌنة خالل المدة النٌابٌ

ة و محاسبة لممثلٌهم ــــة رلابــــــالحٌات بمثابـــلن الصــض تـــتكون بع

ٌتطلب توافر  ألنهذلن ام صعب التطبٌك ـــذا النظــــع ذلن ٌعد هـــو لكن م

ً  واالهم ـــــــاسً و المانونــــور السٌــــدرجة عالٌة من الوعً و التط

ة لذا ال تجد ـــالمسؤولٌــــر بـــٌـور كبــــٌنبؽً ان ٌتوافر لدى الشعب شع
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ت فحسب ـــاً سوٌسرا على مستوى المماطعام اال فــــــــتطبٌما لهذا النظ

 ة . ــــــــوالٌات االمرٌكٌــــض الــــً بعــــف وكذلن

 

 ـــــرة :ه المباشــــة شبــــدٌممراطٌــــال ـــــا :ثالث

  ة ( :ــــرلمانٌــــة أو البـــــأو النٌابٌ ة ـــــ) التمثٌلٌ 

بفعل صعوبة ان لم نمل استحالة تطبٌك الدٌممراطٌة المباشرة فً العصر 

لما كانت الدٌممراطٌة شبه المباشرة تتطلب درجة عالٌة من الحالً و

الوعً وشعور كبٌر بالمسؤولٌة لدى المواطنٌن الناخبٌن على وجه 

التحدٌد لذا اضحى نظام الدٌممراطٌة ؼٌر المباشرة هو المطبك حالٌا فً 

 معظم النظم السٌاسٌة المعاصرة . 

أو النٌابٌة أو البرلمانٌة  أن نظام الدٌممراطٌة ؼٌر المباشرة او التمثٌلٌة

تعنً أن ٌموم الشعب الناخبٌن باختٌار نواب ممثلٌن ٌنوبون عنه فً 

ممارسة السلطة ولمدة محددة دورة نٌابٌة أو برلمانٌة لٌتسنى له اعادة 

اختٌار الصالح منهم فً الدورات الالحمة وابعاد الطالح ومن ثم فان 

من الشعب مع االؼلبٌة الدٌممراطٌة ؼٌر المباشرة هً حكم ممثلً 

 احترام حموق االللٌات وعدم تهمٌشها او الصابها . 

 

 

 المحاضرة الرابعة

ؤسسة تسمى ـــــً مـــــون فـــــن ٌجتمعـــــان ممثلً الشعب المنتخبٌ

ى واٌن نشا البرلمان ـــــفمت رلمان ( ــــً او البـــــس النٌابـــــ) المجل
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ا ؟ ـــــارسهــــى ٌمــــــه وكٌؾ ومتـــــوكٌؾ تطور وما اختصاصات

 تٌة :نحاول االجابة علٌه فً السطور األهذا ما س

 

 نشأت البرلمـــان وتطـــــوره : – 1

نشأ البرلمان أوال فً إنكلترا وتطور خالل لرون عدٌدة فبعد ان كان 

الملن ٌمارس سلطات مطلمة والى جانبه المجلس الكبٌر الذي ٌضم 

ال الدٌن هؤالء ٌستشٌرهم الملن ان شاء فً لضاٌا النبالء وكبار رج

معٌنة ولكن حصل خالؾ كبٌر بٌن الملن جون واعضاء هذا المجلس مما 

جٌش المجلس ادى الى نشوب حرب بٌن جٌوش الطرفٌن انتصر فٌها 

سنة  الذي فرض على الملن تولٌع وثٌمة ) العهد االعظم أو المكناكارتا

على ان ٌكون ملزما باستشارة المجلس م ( وافك بموجبها الملن  1215

م طلب الملن انتخاب عضوٌن  1265فً ادارة شؤون البالد وفً سنة 

عن كل مدٌنة ٌحضرون اجتماعات المجلس وٌتمتعون بذات 

االختصاصات التً ٌتمتع بها اعضاء المجلس من النبالء الذٌن تم تعٌنهم 

لترا بشكل نهابً فً المجلس من لبل الملن بالوراثة ومن ثم تحولت انك

وع ــــــــر ولـــــة اثــــدة او دستورٌـــــة ممٌــــمن ملكٌة مطلمة الى ملكٌ

م ـــــى حكـــــاء علــــم فٌها المضـــــً تــــم  الت 1677ورة سنة ــــــــــث

ً ــــــــالت ج ( ــ) أوران  رةــــل محلها أســـــرة ) ال ستٌوارت ( وحـــاس

 م .  1671بموجب وثٌمة الحموق الصادرة سنة  تم تمٌٌدها

س النبالء ــــن مجلــــب عــــوفٌما بعد انفصل اعضاء المجلس المنتخ

  : انـــــح هنالن مجلســــذلن اصبــــفً اجتماعاتهم وب

 اما االول ) مجلس النبالء ( فاصبح ٌسمى مجلس اللوردات 

  س العمومـــــو مجلـــــفهً ـــــاما الثان 
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وهو من المنتخبٌن ) نواب المدن ( وكانت صالحٌات المجلسٌن متساوٌة 

م حٌث تم تملٌص صالحٌات مجلس اللوردات التشرٌعٌة  1111حتى سنة 

م اضحى مجلس اللوردات من دون  1141لحساب مجلس العموم وفً سنة 

صالحٌات فعلٌة وعلى ذلن اصبح مجلسا فخرٌا استشارٌا السٌما ان 

تمتصر على النبالء ورجال الدٌن فحسب وانما دخلت فٌه  عضوٌته لم تعد

 شخصٌات لدمت للبالد خدمات كبٌرة وكان ذلن بمثابة تكرٌم لها . 

وعلى ذلن اضحى البرلمان الحالً فً انكلترا ٌتكون من مجلسٌن هما 

 مجلس اللوردات ومجلس العموم . 

 ه :ـــــــان واختصاصاتـــــــدورات البرلم – 2

دة انعماده والتً تسمى ــــالل مــــاته خـــان اختصاصــــرس البرلماــــٌم 

ادٌة واخرى ــــــ) دورة برلمانٌة او نٌابٌة ( و هنان دورات برلمانٌة اعتٌ

استثنابٌة اما الدروة االعتٌادٌة فٌجتمع البرلمان فٌها تلمابٌا  وتختلؾ 

ً ألخر اما ( من نظام سٌاسمددها التً تسمى ب ) الفصول التشرٌعٌة 

الدورة االستثنابٌة فإنها تعمد بدعوة وؼالبا ما تكون من لبل ربٌس 

 الدولة او على وفك ما ٌحدده الدستور . 

 

 المحاضرة الخامسة

 

انات ـــــرلمــــل البــــــات فكــــاالختصاصــــك بـــــا ٌتعلــــاما فٌم

  ا :ـــــن همــــاسٌتٌـــن اســــــٌـتـمـوم بمهــــــتم

 وازنة  ـــــرار المـــن   و الـــــرٌع الموانٌـــــتش
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ى تشرٌعا مالٌا ـــــا االخٌر فٌدعـــــام ,   ى االول تشرٌعا عادٌاــــــوٌدع

ة (  بالدرجة االساس ـــؤسسة تشرٌعٌـــــو) مـــــــــعلى ذلن فان البرلمان ه

 وٌمر التشرٌع بمراحل خمسة هً :

ادلة , ـــــوالمص  , رار ــــواالل  , الشة ـــــو المن ,  راع ــــ) االلت

 .  ر (ــــــم النشـــن ثــــــالن , ومـــــــواالع

 :. عدد خصابص الدٌممراطٌة النٌابٌة والبرلمانٌة ؟  ـــــــــــــؤالس

 : الجـــــــــــــواب

   وجود برلمان منتخب : -أ  

ابة مجلس نٌابً ٌنتخب من لبل الشعب رلمان بمثــون البـــل ان ٌكـــاالص

ت كثٌر من برلمانات العالم ــــن اضحـــــن ( ولكــاخبٌـــــً ) النــــالسٌاس

دهما فمط ــــان او احــــا منتخبــــالهمـــتتكون من مجلسٌن ربما ٌكون ك

منتخب واالخر معٌن او ان ٌكون مجلس منتخب بشكل مباشر من لبل 

 بشكل ؼٌر مباشر . الشعب واالخر منتخب 

 لمجلس النٌابً ٌمثل عموم الشعب :عضو اب . 

سواء من لبل عدد محدود من الشعب فً ٌنبؽً ان ٌمثل النابب المنتخب  

دابرة انتخابٌة صؽٌرة او فً دابرة انتخابٌة كبٌرة عموم الشعب وال ٌمتصر 

 دوره على تمثٌل دابرته او ناخبٌه 

 اـــدهـــدٌـــم تجــــددة وٌتــــة محـــدة النٌابٌـــون المــً ان تكــــٌنبؽ    ت .

 اب . ـــــك االنتخـــــن طرٌــــــع         

 ً ٌمؾ فً ممدمتهاـــــجلس النٌابــــامة للمــــات هـــــاسناد صالحٌ    ث .

 ىــال علــا فضـــة سنوٌـــوازنة المالٌــــتشرٌع الموانٌن والرار الم          

 .ر ـــــن نظام سٌاسً الى اخــــن مــــصالحٌات اخرى تتباٌ          
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 ا الدٌممراطٌة النٌابٌة ؟ــــزاٌــــوب ومـــً عٌــــا هــــم ؤال :س

  

 واب :ـــــــالج

 نـــــــة نتاج إلرادة الشعب مــو بمثابـــً هـــــا كان النظام النٌابـــــلم –أ  

 ةــذٌن ٌنوبون عنه وٌمثلونه فً ممارسة السلطخالل انتخابه لنوابه ال      

 ه فهو نظام صالح وراشد . ـــة مطالبـــا لتلبٌــــحددة سعٌــــدة مــــولم       

بفعل عدم لدرة كل او ؼالبٌة الشعب فً ممارسة السلطة بصورة  –ب 

حصر السلطة بٌد مجموعة مباشرة ٌعد النظام النٌابً نظاما والعٌا من خالل 

 من ممثلً الشعب المنتخبٌن من لبلهم وٌجسدون ارادتهم .  للٌلة

 

 ً :ــــــام فهـــــذا النظــــوب هــــم عٌــــا اهــــــأم

  

 ع ـــــــة وضــــلحظ  –ن ـــاخبٌـــالن –ب ــــً دور الشعـــــٌنته  -أ 

 راع .ـــــدوق االلتــــً صنـــــب فــــالناخ ورلة      

 ــــدن النواب لــــة مــــــد للــــة بٌــــاالرادة الشعبٌ زالـــاخت –ب 

 ةـــلمناصبهم لتحمٌك مصالحهم الذاتٌ هؤالءٌفضً الى استؽالل        

 دون االلتفات لمصالح الناخبٌن الذٌن تسلموا على اكتافهم .        

 ً معظم االحوال ال ٌكون النظام النٌابً تعبٌر عن ارادة الشعبــــف –ت 

 ا تكون نسبةــــا حٌنمـــــل فباته وانتماءاته ال سٌمــــة بكــــالحمٌمٌ      

 بـــالمشاركة فً االنتخابات النٌابٌة متدنٌة هذا من جانب ومن جان      

 لبٌةــــام االؼـــو نظـــد هـــً المعتمــــاخرى اذا كان النظام االنتخاب      

 اببٌن ممن ٌتفولون على الرانهمــــاو نب ــــفٌتمخض عنه فوز ناب       

 %  من 45او  35ة ـــل سوى نسبـــد ال تمثـــاألصوات التً لــــب       

 %  منهم دون تمثٌل .  75او  85اصوات الناخبٌن فمط وٌبمى          

 امــــب نظـــــوبحس –ة ـــــة التشرٌعٌـــص العملٌــــــا ٌخــــو فٌم  –ث 
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 ل ربع او ثلثـن لبـــن مــــلد تصدر الكثٌر من الموانٌ –وٌت التص       

 رةـــــن معبــــاعضاء المجلس النٌابً وعلى ذلن تكون تلن الموانٌ       

 .  باألصلً الشعب الذٌن هم اللٌة ـن ممثلــــة مـــــن راي اللٌــــع        

 ةــــــٌممراطٌدــــك الــــاجراءات تطبٌ ـــاتً الٌـــدعـــتست  –ج 

 ة .ـــــــــلـابـــوال طــــــود وامــــــوفٌر جهــــت       

 

 الةـــــــى احــــً الــــة ٌفضـــى السلطـــــً علــــداول السلمـــــالت  –ح 

 ًــــــة فــــمسؤولٌن الذٌن انتهت مهمتهم مع انتهاء الـــالمسؤولٌ       

 ةــة الى التماعد ما ٌتطلب تخصٌصات مالٌمؤسسات الدولة المختلف       

 ة .ـــــــــكبٌرة ٌمكن ان تشكل عببا اضافٌا على مٌزانٌة الدول        

 

 المحاضرة السادسة

  

م ــــام النظــــً لمٌــــن اساســــاب ركــــــد االنتخـــــٌع :   ـــــؤالس

النتخاب ؟ ة فً ضوء دراستن لهذا الموضوع ,  عرؾ اـــــالدٌممراطٌ

 ً ؟ــــــــل النسبــــــام التمثٌــــا نظــــرح مزاٌــــــوأش

  

 واب  :ــــــــــالج

  اب :ــــــخـتـاالن 

المانونٌة  ة اختٌار المواطنٌن الذٌن تتوفر فٌهم الشروط ــــو عملٌـــه

 لألشخاص الذٌن ٌنوبون عنهم فً ممارسة السلطة . 

 

االنتخاب حك وهو  مانونً ( هنان من ٌمول انطبٌعة االنتخاب ) تكٌٌفه ال

) السٌادة الشعبٌة ( وعلى وفك ذلن ٌكون النابب  ما ٌتوافك ومبدأ

المنتخب من لبل الشعب ممثال لالمة كلها ولٌس مجرد ممثل لدابرته 
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االنتخابٌة او للحزب الذي ٌنتمً الٌه اي انه لٌس وكٌال عن ناخبٌه بل 

انه لٌس للناخبٌن الحك فً ب على ذلن هو وكٌل عن عموم الشعب وٌترت

 اعطاء تعلٌمات الى النابب وتكلٌفه بااللتراع بالبرلمان .

  

 ن االلتراع الممٌد وااللتراع العام ؟ــــرق بٌـــــا الفــــ: م ـــــؤالس

 

 الجــــواب  :

 

   د :ــــــــراع الممٌــــااللت  - 1 

دول بمثابة عرالٌل امام لمد كانت بعض الشروط التً وضعتها بعض ال

بعض المواطنٌن لحرمانهم من حك االنتخاب ومنها شرط العمر فمد 

نس عاما مثل تو 25سن الرشد السٌاسً  اشترطت بعض الدول ان ٌكون

ولبنان وشروط الجنس ) حرمان النساء من االنتخاب ( فحتى الدول 

كان ذلن فً االوربٌة والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لم تكن تسمح للمرأة و

وهنان شرط العنصر  فً المشاركة فً التصوٌت   1158/  3/  15

 وشروط الثروة وشرط التعلٌم وما الى ذلن .

 

  ام :ــــــــــراع العــــااللت  - 2

ا ــــــوا شروطــــاصر وضعـــــم المعـــــم دول العالـــــً معظــــف 

 ة :ــــولــــرورٌة ومعمــــاب ضـــــلالنتخ

 

 ر : ــــــــالعم - أ
 نــــع ســـــد المدنً مــــن الرشـــــاوى ســــب ٌتســــً الؽالــــف       

 ام .ـــــ( ع 17)  ػ ــــالــــً البــــاســــد السٌـــــالرش       
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 : هوٌة المواطن . الجنسٌة  - ب

  

 :  ةــــــــة العملٌــــــاالهلٌ  - ت
 الناخبٌن . فضال عن شرط التسجٌل فً سجالت 

ة ــــابٌــــة االنتخــــط العملٌـــة لضبـــــروط بمثابة وسٌلـــــوتعد هذه الش

وتمنٌنها وحتى ال تكون ساببة وفوضوٌة وهذا النوع من االنتخاب ٌسمى 

ن ــــواطنٌـــوم المــــلعمح ــــبااللتراع العام الن الشروط المذكورة ستسم

 اب . ـــــً االنتخــــة فــــلمشاركز لــــن دون تمٌٌـــــالمؤهلٌ

 

 المحاضرة السابعة

 ؟ ةــــباألؼلبٌاب ــــنتخالام اـــرح نظـــاش :  ـــــؤال س

  

  : الجــــــواب 

هذا النظام ٌعد المرشح فابزا باالنتخابات فً حالة حصوله على فً 

اصوات تفوق عدد اصوات المرشحٌن االخرٌن وٌمكن ان ٌطبك هذا 

فً حالة التصوٌت الفردي وكذلن التصوٌت على لابمة تتضمن النظام 

عدة مرشحٌن ولكن ؼالبا ما ٌطبك نظام االؼلبٌة فً الدوابر االنتخابٌة 

الصؽٌرة ومن ثم ٌتبع اسلوب التصوٌت الفردي فً معظم الدول التً 

تأخذ بهذا النظام كما فً برٌطانٌا مثال اما فً حالة التصوٌت على لابمة 

دة ــــــــــــً المــــركٌا فـــــه تــــد طبمتـــاالؼلبٌة الل تطبٌما فمفان نظام 

ام ــــــذا النظــــــل بهـــــونس تعمـــانت تــــم ( وك 1165 –م  1155) 

ً نشبت ــــــن التــــورة الٌاسمٌـــــً ثـــــام فــــــاط النظــــــة اسمـــــلؽاٌ

  م (  .  2511)  ام ــداٌة العـــب و(  م  2515) ام ــــة العـــنهاٌ

 

  ـــــا ٌأتً :ة مــــاألؼلبٌــــاب بـــــزاٌا االنتخــــم -
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 هــــة عنــــانه نظام بسٌط وٌؤدي الى اسماط الحكومات المنبثم – 1

 ً النظم البرلمانٌة . ــــه الخصوص فــــى وجــــوعل      

 ةــــامــــرفة تــــن معــــوته عـــصب االدالء بـــاخـــع النـــٌستطٌ – 2

 تــــوٌـــاصة اذا كان التصـــن خـــرشحٌــــع المـــدة بجمٌـــــواكٌ      

 رة . ــــــة صؽٌـــــــة االنتخابٌــــــردٌا والمنطمــــف      

 زابــــاالح رـــــتأثًٌ تطبٌك هذا النظام الى تملٌص ــــٌمض – 3

 لى اراء واتجاهات الناخبٌن . المتنافسة ع      

 

 

 ال ٌمثل الشعب تمثٌال حمٌمٌا وذلن الن من ٌتفوق من المرشحٌن – 4

 وــى لـــــل على الممعد حتـــً االصوات ٌحصــــه فـــــى الرانــــعل      

 ى ذلن ٌتمـــوع االصوات وعلـــ% فمط من مجم 35ى ــــحصل عل      

 ددـتت عـــــن ما ٌعنً تشـــــن اصوات الناخبٌــــم %  85  درـــــه      

 ن . ــــاخبٌـــن اصوات النــــر مـــــكبٌ       

 ةــــانٌــرلمــد البــاعـــــى الممــــازة ممثلً االحزاب الكبٌرة علــــحٌ – 5

 ا . ــــــرة منهـــات واالحزاب الصؽٌــــان االللٌــرمــــل حــــوبالمماب      

 

  ً :ـــــــل النسبـــــثٌالتمــــاب بـــــام االنتخـــنظ

ٌموم هذا النظام على اساس اعطاء كل حزب او تجمع ٌمثل اتجاها او فبة 

ة ـــددٌــــه العـــة ٌتناسب مع لوتـــد النٌابٌـــاعـــن الممــــدد مــــمعٌنة ع

ام ـــــهذا النظــــب ذــــلألخا ــــد دعــ) اعضابه والجماهٌر المؤٌدة له ( ول

دد من الكتاب والفمهاء الذٌن ٌؤمنون بضرورة ـــــــ) التمثٌل النسبً ( ع

رآة حمٌمٌة تعكس صورة المجتمع بصورة ـــــجعل المجالس التشرٌعٌة م
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وب التً ــــذا النظام تالفٌا للعٌـً هــــل تبنــــم ٌمثــــن ثــــة ومــــصحٌح

 ة . ــــــــاب باألؼلبٌـــــخام االنتـــــا نظــــٌخلفه

وب ـــــــع اسلــــك مـــــن ٌطبد اـــــً البــــل النسبـــــام التمثٌـــــان نظ

 .ة ـــــاس المابمــــى اســــوٌت علـــالتص

 

 ن :ــــــــى نوعٌـــم علــــــالمواب و 

 

 ون انتماء .ٌتم التصوٌت علٌها كاملة بد ة :ـــــلمـــــم المؽــــــالمواب 

  

ٌتم التصوٌت على مرشح او عدد من  ة :ــــــــم المفتوحـــــــــالمواب

المرشحٌن داخل المابمة وٌعتمد نظام المابمة حٌنما تكون المنطمة 

االنتخابٌة واسعة والمطلوب انتخاب عدة من نواب ولهذا تتمدم االحزاب 

 خابٌة .السٌاسٌة بموابم تضم اسماء مرشحٌها فً كل منطمة انت

 

ان اعتماد نظام الموابم التً تتضمن عدد من المرشحٌن ٌتطلب كٌفٌة 

توزٌع المماعد البرلمانٌة بٌن تلن الموابم ومن ثم بٌن المرشحٌن الواردة 

 اسمابهم فً تلن الموابم . 

 

  الموابم : طرابك توزٌع المماعد النٌابٌة بٌن

ابٌة ـــم االنتخــــن الموابــــة بٌــــاعد البرلمانٌــــوزٌع الممــــة تــــلمعرف

ل النسبً الكامل ــً التمثٌـــن طرٌمتـــــز بٌــــً التمٌٌـــــة ٌنبؽـــالمتنافس

 ً  ) المحلً ( . ــــل التمرٌبــــوالتمثٌ ) الوطنً ( 

 

 : ) ًطرٌمة التمثٌل النسبً الكامل ) الوطن  
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ب اصوات جمٌع الناخبٌن فً رٌمة تحتســـذه الطــــك هـــى وفــــعل      

 البالد وتمسم على عدد المماعد النٌابٌة التً ٌتكون منها المجلس النٌابً 

ا ــــً او مــــوطنـــــدل الــــو المعــــة هــــ) البرلمان ( وناتج هذه المسم

ة االنتخابٌة التً تحصل ـــالمابمـــف ً ( ــــاسم االنتخابـــى ب ) المــــٌسم

دا وان ـــــــا واحــــابٌــــات تعادل هذه المعدل ٌكون لها ممعدا نٌعلى اصو

 كذا .ــــدان وهـــــا ممعـــــون لهـــــدل ٌكــــؾ المعــــحصلت على ضع

  

  ) ًطرٌمة التمثٌل النسبً التمرٌبً ) المحل : 

لتالفً بعض عٌوب طرٌمة التمثٌل النسبً الكامل ) الوطنً ( ومن ذلن 

ز الكثٌر من االشخاص بمماعد نٌابٌة دون ان ٌكون احد من احتمال فو

الناخبٌن لد انتخبهم باالسم لجات بعض الدول الى تبنً طرٌمة توزٌع 

 المماعد النٌابٌة على مستوى المناطك االنتخابٌة المحلٌة . 

 : طرٌمة البالً االلوى  

ة على عدد م االصوات الصحٌحـــــة تمســــذه الطرٌمــــك هــــى وفــــعل

ل ـــة فنحصـــابٌـــة االنتخــــً المنطمــــالها فـوب اشؽــــد المطلــــالمماع

 ً ( .ـــابــاسم االنتخـــ) الم ى ــــعل

  

 طرٌمة المعدل االلوى :  

ٌتم بموجب هذه الطرٌمة توزٌع المماعد المتبمٌة بعد العملٌة الحسابٌة 

لن اضافة ممعد واحد الى عدد االولى السالفة الذكر ومن ثم ٌتم بعد ذ

المماعد التً حصلت علٌها سابما كل لابمة بموجب خارج المسمة 

االنتخابً ونعطً ممعد واحد لكل لابمة لم تحصل على اي ممعد ثم نموم 

بمسمة عدد االصوات التً حصلت علٌها سابما كل لابمة على عدد 

ارج المسمة المماعد ) بعد اضافة واحد لكل منهما كعامل رٌاضً ( وخ

هو الذي نطلك علٌه ) المعدل ( والمابمة التً ٌكون لها ) بعد عملٌة 
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المسمة ( الوى معدل هً التً تحصل على ممعد اضافً وتكرر عملٌة 

  وزٌع جمٌع المماعد كما ٌأتً :المسمة الى ان ٌتم ت

 مـــــــــن الموابــــمرشحٌن ـــــد النٌابٌة بٌــــتوزٌع المماع  : 

زٌع المماعد على الموابم االنتخابٌة المتنافسة ٌنبؽً المٌام بتوزٌع ٌعد تو

المماعد النٌابٌة على المرشحٌن داخل الموابم وهذه هً المرحلة الثانٌة 

 من مراحل توزٌع المماعد .

فاذا كانت الموابم مفتوحة ) اي ٌستطٌع الناخب ان ٌأخذ من كل لابمة 

او ٌكون لابمة خاصة به فٌتم االسماء التً ٌختارها بمدر ما مطلوب 

احتساب  عدد االصوات التً حصل علٌها كل مرشح وٌكون الممعد الذي 

حصلت علٌه المابمة من نصٌب من ٌنال العدد اكبر عدد من االصوات 

ممارنة بزمالبه المرشحٌن فً المابمة نفسها واذا حصلت المابمة على 

االول فً عدد ممعدٌن فٌعطى الممعد الثانً الى من ٌلً المرشح 

 االصوات الى ان ٌنتهً توزٌع المماعد التً حصلت علٌها كل لابمة 

ومن هنا نرى فً الولت الذي ٌتم تطبٌك نظام التمثٌل النسبً لتوزٌع 

 .  المماعد النٌابٌة بٌن الموابم

 

 المحاضرة الثامنة

 ام االؼلبٌة ؟ ـــو نظــــا هــــ: م ؤالس

 الجــــــواب  : 

االؼلبٌة فً توزٌع المماعد النٌابٌة بٌن مرشحٌن المابمة  ٌتبع نظام  

الواحدة وهذا ما تم تطبٌمه فً النظام االنتخابً الذي جرى اعتماده فً 

م   2515اذار / مارس  8العراق فً االنتخابات البرلمانٌة المنعمدة فً 

االمر  ولد تكون الطرٌمة المعتمدة فً توزٌع تلن المماعد هو ان ٌترن
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باألمر وهذا ما حصل بالنسبة لتوزٌع ة صاحب المابمة المعنٌ للحزب

 المماعد التعوٌضٌة فً العراق فً االنتخابات المذكورة  . 

اما فً حال الموابم المؽلمة التً ٌصوت لها الناخب كما هً فان توزٌع 

المماعد ٌتحكم به واضعوا المابمة _ اي الحزب او الكتلة _ فٌعطى مثال 

لذي تحصل علٌه المابمة الى من ٌرد اسمه اوال فً المابمة الممعد االول ا

 وٌعطى الممعد الثانً لمن ٌرد اسمه الثانً فً المابمة وهكذا وهو ما

 15جرى اعتماده فً االنتخابات التشرٌعٌة التً جرت فً العراق فً 

 .  2555كانون الثانً / دٌسمبر سنة 

 . مالحظة :. المابمة المفتوحة احسن من المؽلمة 

 ًمزاٌا وعٌوب نظام التمثٌل النسب :  

هً تحمٌك العدالة نسبٌا فً توزٌع المماعد النٌابٌة كونه ٌسمح بتمثٌل 

جمٌع االتجاهات واآلراء واالفكار فً البرلمان كل حسب ثمله فان عٌبه 

االساسً ٌتجلى فً التشجٌع على تعدد االحزاب بشكل مفرط بل وٌسمح 

كما ٌسمح بتواجد تجمعات صؽٌرة  بظهور احزاب صؽٌرة باستمرار

ومتنافر داخل البرلمان كما ٌؤدي الى ظاهرة عدم االستمرار الحكومً 

باستمرار بفعل عدم امكانٌة حصول حزب او كتلة لوحده على االؼلبٌة 

المطلمة من مماعد البرلمان ما ٌمكنه من تشكٌل حكومة لوحده على وفك 

نٌة ما ٌفضً الى تشكٌل حكومة التمالٌد المعمول بها فً النظم البرلما

ابتالفٌة تضم احزاب او كتل عدة ومن ثم تكون عرضة للمشاكل 

 والخالفات باستمرار . 

 ةــــــــك مختلطــرابـــم او طـــــنظ : 

هنان بعض النظم السٌاسٌة تأخذ بطرق انتخابٌة تكون مختلطة تجمع  

 والتمثٌل النسبً(بٌن خصابص النظامٌن االنتخابٌٌن السابمٌن )االؼلبٌة 

النظام المختلط المٌال الى نظام االؼلبٌة الذي اخذت به الٌابان منذ فهنان 
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بداٌة المرن العشرٌن اذ انها جعلت المناطك االنتخابٌة واسعة ومهٌأة 

النتخاب عدة نواب ولكن الناخب ال ٌصوت سوى لمرشح واحد وٌتم 

 توزٌع المماعد فٌما بعد عن طرٌك االؼلبٌة.

 

 راءات المرفمة والالحمةاالج : 

 

هنان اجراءات عدة للعملٌة االنتخابٌة بعضها ترافك بعضها االخر   

 تكون الحمة على اجرابها ومن تلن االجراءات ما ٌأتً :

 

  

 : تـــــــة التصوٌـــــسرٌ  -1

ن االعالن العالمً لحموق ــ( م 21ادة ) ــــن المـــ( م 3 نصت الفمرة ) 

ب هً مصدر سلطة ــم  على ان ارادة الشع 1147م االنسان الصادر عا

ري ــزٌهة تجــــات نـــالحكم وٌجب ان تتجلى هذه االرادة من خالل انتخاب

اخبٌن وبالتصوٌت ـن النــــاواة بٌــــدم المســـدورٌا بااللتراع العام على ل

ا ــت كمــرٌة التصوٌـــن حـــل ٌضمــــراء مماثـــالسري او بحسب اي اج

دولً الخاص ـد الـــ( من العه 25ادة ) ـــن المــــرة ) ب ( مــــصت الفمن

ى ـــــــم  عل 1166ام ــــادر عـــة الصـــاسٌـــة والسٌـدنٌــوق المـــبالحم

ا ـــــري دورٌـــــزٌهة تجــــات نــــً انتخابـــب فـــب وٌنتخــــخـتـ) ان ٌن

اواة بٌن الناخبٌن بالتصوٌت ــدم المســــى لــــام وعلـــراع العــــااللتـــــب

 .( ن ــــن ارادة الناخبٌــــر عــــن التعبٌــــري وتتضمــــالس

  

 اخبٌن :ــــــن النــــاواة بٌـــالمس  -2
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تتحمك المساواة بٌن الناخبٌن حٌنما تسري الشروط ذاتها على جمٌع  

اخب نصٌبا مساوٌا افراد المجتمع دون تمٌٌز فضال على ان ٌكون لكل ن

لؽٌره فً االنتخابات وهذا النصٌب لد ٌكون اختٌار نابب واحد تطبٌما 

(  واختٌار عدة نواب حسب ما   one man one voteلماعدة ) 

 مطلوب فً كل دابرة انتخابٌة . 

 

 : اخبٌنــــى النـــط علــــع الضؽــــمن  -3

 

اسٌة فً العالم مما ال شن فٌه ٌواجه الناخبٌن فً معظم النظم السٌ 

ضؽوط كثٌرة اذ تمارس كثٌر من االطراؾ والموى الدولٌة واالللٌمٌة 

والمحلٌة ذات النفوذ الموي ضؽوطا كبٌرة على الناخبٌن وذلن بؽٌة 

اجبارهم على التصوٌت لصالح مرشحٌن بعٌنهم وٌأتً ذلن من خالل 

تخابٌة  استعمال اسالٌب ترؼٌبٌه واخرى ترهٌبٌة فمع التراب العملٌة االن

تشرع بعض تلن االطراؾ او اطراؾ اخرى بالممابل الى استعمال وسابل 

التهدٌد ضد الناخبٌن او ضد مرشحٌن معٌنٌن بما فً ذلن منعهم من 

ممارسة حمهم فً الدعاٌة االنتخابٌة فً حٌن تبذل تلن االطراؾ كل ما 

فً وسعها بؽٌة تسهٌل مهمة مرشحٌن معٌنٌن دون ؼٌرهم وتوفٌر سبل 

دعاٌة لهم وعمد االجتماعات واستعمال المرافك العامة لمنشوراتهم ال

 . واعالناتهم ) ما ٌجري فً العراق حالٌا خٌر دلٌل على ذلن ( 

 

ٌنبؽً العمل على توفٌر اجواء انتخابٌة تضمن عدم تعرض الناخبٌن لذا 

ألي ضؽط ومن اٌة جهة كانت وفً كل مراحل العملٌة االنتخابٌة و تتولى 

وص ــــــجه الخصوى ـــرسمٌة وعلــــات الدولة الـــالمهمة مؤسس نـــتل

دور ــــن الــــال عــــذا فضــــة هـــا االمنٌـــــالمؤسسة التنفٌذٌة واجهزته
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ة المتنافسة ــــــاسٌــــوى السٌـــــزاب والمـــه االحــــالرلابً الذي تموم ب

 . ةـــــات الدولٌــــنظمً والمــــع المدنـــــات المجتمــــومؤسس

 

 : منع التزوٌر فً االصوات وتزٌٌؾ نتابج االنتخابات – 4

ابل ـــــر وســــن اخطـــد مــــوات ٌعــــً االصـــر فــــن ان التزوٌــال ش 

اخبٌن ـــك النــــادرة حـــــى مصـــــً الــــه ٌفضـــتشوٌه االنتخابات كون

  ا .ـــــــراطٌة برمتهــــة الدٌممـــعملٌن الــــل مــــل والنٌــــب

 

 

 

 

 

 المحاضرة التاسعة 

 (((    عـــــــــــل السابـــــــــــــالفص)))    

اس ـــى اســــة علــــاسٌــــم السٌـــــؾ النظــــد تصنٌـــعن ؤال  :س

م ـــــام ٌتــــان نظـــــد ان هنــــات نجـــــطبٌعة العاللة بٌن المؤسس

ا ــان مـــــرلمــــل البـــن لبـــجمهورٌة مـــس الـــاب ربٌـــفٌه انتخ

 ه ؟ ـــــابصـــــخص  ًـــــا هـــــم ام ؟ وــــذا النظــــو هــــه

  الجــــــــواب  :

  ً :ــــــام البرلمانـــص النظــــخصاب
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   : هورٌاا او جمـــكون ملكٌـــن ان ٌــرلمانً ٌمكــام البــأوال : النظ

على الرؼم من ان النظام البرلمانً كان لد نشأ وتطور اساسا فً دولة 

ملكٌة ) برٌطانٌا ( اذ تحولت االخٌرة عبر حمب زمنٌة طوٌلة من ملكٌة 

مطلمة ٌجمع فٌها الملن بٌده كل السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة 

ان بعبارة البرلموالمضابٌة الى ملكٌة ممٌدة ٌتولى فٌها السلطة الفعلٌة 

ادق مجلس العموم المنتخب دون مجلس اللوردات المعٌن لكن هذا النظام 

اضحى لابل للتطبٌك فً الدول الملكٌة والدول الجمهورٌة على حد سواء 

خالفا لألنظمة الرباسٌة والمختلطة التً تكون انظمة جمهورٌة حصرا 

كان النظام  واذا كان النظام ملكٌا ٌتولى الملن منصبه بالوراثة اما اذا

 جمهورٌا فٌتم انتخاب ربٌس الجمهورٌة من لبل البرلمان .

  

  : دودةـــــــدولة محـــــس الــــــالحٌات ربٌــــص ثانٌــــــا :

جمهورٌة ــــا للــــان ملكا ام ربٌســـواء أكــــدولة ســــال ٌمارس ربٌس ال

ه ــؤول ألنـــــر مســـــانه ؼٌــــى ذلن فـــحدودة وعلــــسوى صالحٌات م

دولة ــدة الـــز لوحــــة رمـــــو بمثابــــــه وهــــم بنفســــر الحكــــال ٌباش

ً اؼلب النظم البرلمانٌة ٌمارس دور الحكم بٌن ـــــو فــــادتها وهـــــوسٌ

   ةــــوالحكوم  ة (ـــــؤسسة التشرٌعٌــــــ) المة ـــــمؤسسان ـــــرلمـــــالب

 ا .ــــاد لهمـــواالرشح ـــه النصــــوزراء ( وتوجٌــــس الــــمجل) 

  

وعلى الرؼم من ان ربٌس الدولة فً النظام البرلمانً هو ربٌس 

المؤسسة التنفٌذٌة ولكن لٌس هو المسؤول عن السلطة التنفٌذٌة الفعلٌة 

بل المسؤول عنها هو ) ربٌس الوزراء ومجلس الوزراء ( ومع ذلن 

ي ٌعارض هذا الوالع مفاده : ان لربٌس الدولة صالحٌات كثٌر هنان را
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كحك تسمٌة ربٌس الوزراء والالة الحكومة ودعوة البرلمان لالنعماد 

والتراح الموانٌن والمصادلة علٌها او االعتراض علٌها لبل اصدارها 

 واختصاصات اخرى تختلؾ من نظام سٌاسً ألخر . 

حٌات المذكورة ماهً اال صالحٌات ولكن والع الحال ٌدلل على ان الصال

 رسمٌة وشكلٌة لٌس اال فحك تسمٌة ربٌس الوزراء  ما هو اال تحصٌل

حاصل ذلن ألنه من التمالٌد المعمول بها فً النظم البرلمانٌة ان ٌكلؾ 

زعٌم الحزب الحابز على اؼلبٌة المماعد فً البرلمان بتشكٌل الحكومة 

طلب ٌمدمه البرلمان الى ربٌس  كما ان الالة الحكومة تتم بناء على

الدولة بعد التصوٌت على سحب الثمة من الحكومة كما ان حل البرلمان 

ال ٌتم اال بعد تمدٌم طلب من ربٌس الوزراء اما حك االعتراض على 

الموانٌن والمصادلة علٌها ما هً اال اجراءات شكلٌة وممٌدة ضمن مدة 

 . زمنٌة ومرتبطة بموافمات المؤسسات االخرى 

   :  ةـــــــــذٌـٌـفـة التنـــــــــة السلطــــــابٌـنـث ـــــــــا :الثث

 :   نـــهٌبتٌانً تنمسم المؤسسة التنفٌذٌة على فً النظام البرلم

  .  دولةـــــاسة الــة ربــً هٌبــــفه ة االولى :ـــــا الهٌبـــــام -

 :   ( جلس الوزراءمالحكومة ) ـل بــتتمثـة فــلهٌبة الثانٌا اــوام -

  

رباسً ــــن الـــن النظامٌــل مـــن كـــام عـــذا النظـــا ٌتمٌز هـــوهن

ونظام الجمعٌة كونٌهما ٌتسمان بوحدانٌة المؤسسة التنفٌذٌة وعلى 

ــــــود الرؼم من ان النظام المختلط ٌشترن مع النظام البرلمانً بوج

ز ـــا ٌمٌـــن مــــولك وزراء رباسة دولة ربٌس جمهورٌة ومجلـــس

و ارجحٌة كفة رباسة الدولة على حساب رباسة الوزراء ـــاالخٌر ه

ادلة على ـوزراء والمصـــلس الـــات مجـــة االول لجلســـبل ورباس

 انً .ــــام البرلمــــالؾ النظــــى خـــه وذلن علــــلرارات
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س ــــى المجلـــــة الــامــــات هــالحٌـــاد صـــــــــاسن :   ـــــــارابع

  : ان (ـــــرلمـــــ) الب ً ـــــابـــالنٌ

 

اد صالحٌات هامة الى ـً اسنـــــة فــــم البرلمانٌــــع النظـــرن جمٌــــتشت

لس االخٌر بمجلس نٌابً واحد ــالبرلمان واالمر واضح فً حال كان المج

ن وهو الشابع فً معظم النظم ـن مجلسٌـــون مـــاما اذا كان البرلمان ٌتك

ن ـادي ) الفٌدرالً ( فان تلــــط االتحـــوص ذات النمـــالبرلمانٌة وبالخص

ً ـال المجلسٌن ففـــة لكـــات المخولـــدٌر الصالحٌـــً تمـــالنظم تختلؾ ف

ن ٌعطً بعضهما ـحٌن تكرس بعض الدساتٌر ظاهرة المجلسٌن المتساوٌٌ

كون ــــر وتــــاب االخــــى حســــــا علــــدهمــــالح ةــــــر االرجحٌـــاالخ

 ً . ـــــً االؼلب االعم للمجلس الشعبــــن االرجحٌة فـــــتل

 

 ذي :ــؤول التنفٌــو المســـــوزراء هــــس الــــــربٌ ــــــا :خامس

ربٌس الجمهورٌة او  -فً كل النظم البرلمانٌة ٌكلؾ ربٌس الدولة  

ٌم او مرشح الحزب او الكتلة الحابزة على اؼلبٌة المماعد زع –الملن 

الحكومة وٌموم االخٌر بمهمة ( فً البرلمان بتشكٌل  1+  55المطلمة ) 

اختٌار وزرابه من نفس الحزب او التٌار الذي ٌنتمً الٌه ولكن هذا ما 

ٌحصل فً برٌطانٌا بفعل وجود نظام الثنابٌة الحزبٌة اما فً النظم 

ات التعددٌة الحزبٌة فمن النادر ان ٌحصل حزب او تٌار على السٌاسٌة ذ

ان ٌموم االؼلبٌة المطلمة بل ٌحصل على اؼلبٌة بسٌطة ومن ثم ٌنبؽً 

الشخص المعنً بتشكٌل الحكومة باالبتالؾ مع حزب او تٌار ٌتولى 
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ربٌس الوزراء مسؤولٌة مباشرة المهام التنفٌذٌة فهو المسؤول عن 

لسٌاستٌن الداخلٌة والخارجٌة وفً الولت الذي اعداد وتوجٌه ورسم ا

ٌكون مسؤول مع حكومته اما البرلمان فله الحك فً تمدٌم طلب الى 

 ربٌس الدولة ٌمضً حل البرلمان . 

 

 :  انـــــً البرلمــــــاء فــــــم اعضـــوزراء هــــال  ـــا :ادســـس

ن اعضاء البرلمان ــــمً النظام البرلمانً ان ٌكون الوزراء ــل فــــاالص 

ة ــــن التشرٌعٌـــن المؤسستٌــــداخل والتعاون بٌـــزز التــــاالمر الذي ٌع

ا ــــت على سبٌل المثال ولكن لمـــــوالكوٌ اـــبرٌطانًٌ ـــوالتنفٌذٌة كما ف

اتٌن ـن هـــادل بٌـــأثٌر المتبــــكان هذا االمر ٌملل من اهمٌة التوازن والت

لذا الرت معظم النظم البرلمانٌة المعاصرة بضرورة ان ٌكون  المؤسستٌن

دد ــمن خارج البرلمان وان التضت الضرورة اختٌار وزٌر او عالوزراء 

ن ــؤالء عـــــى هــــً ان ٌتخلــــان فٌنبؽـــمن الوزراء من اعضاء البرلم

 ا .ــــراق حالٌـــً العــــا فـــــم كمــــــعضوٌته

  

 : ةــــذٌـــة والتنفٌــــان التشرٌعٌــــــؤسستـــالم : سابعـــــا

ؤسستان التشرٌعٌة ـون المـــرلمانً تكــــام البــــً النظـــان فـــوازنتــمت 

وجه االخر ــره بــــالح تشهـــا ســـــوالتنفٌذٌة متوازنتٌن اذ ان لكل منهم

س واحد منه ـان لمجلـــة ) البرلمــــرٌعٌــــؤسسة التشــــعند الحاجة فللم

ؤسسة ـــــة للمــــح الثمــــة منــــى مهمــــً تتولـــاو لكال المجلسٌن ( الت

ة ( الحك فً مرالبتها ومحاسبتها الى الحد ــالتنفٌذٌة وبالتحدٌد ) الحكوم

ً ــــــل وكـــالممابـــاطها بـــا واسمـــة منهـــالذي تستطٌع ان تسحب الثم

لمان بهذا السالح اعلى النظام البرلمانً للحكومة الحك فً ال ٌستأثر البر
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ى ربٌس الدولة ـــــوزراء الــــس الــــحل البرلمان بعد تمدٌم طلب من ربٌ

) ملن او ربٌس جمهورٌة  (  وذلن كً ٌتحمك نوع من التوازن بٌن 

 المؤسستٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة ) البرلمان والحكومة ( .

 

 ول :ـــــــمة الـــــــخالص

 

م النظم ــــا معظــــم بهــــً تتســــابص التـــات والخصـــلن السمـــان ت  

ض تلن النظم فمد تأخذ ـــــرها بعـــــزم بحذافٌــــد ال تلتــــة لـــــالبرلمانٌ

ع ــــمــك وافـــا  ٌتــــر بمــــا االخــــن بعضهــــاضى عــــا وتتؽـــببعضه

ــال لم تعد الكثٌـــر ـى سبٌــل المثــــضاعها السٌاسٌـــــة فعلظروفها و او

ن ــــــــة مــــاء الحكومـــون اعضــــتلن النظم تتمٌد بضرورة ان ٌكمــن 

ن ــــــرٌطانٌا الموطـــــً بــــول فــــو المعمـــــا هــــاعضاء البرلمان كم

 رلمانً .ـــــام البـــور النظـــــأة وتطــــــاالصلً لنش

 المحاضرة العاشره 

رلمــــانً ـــــــام البــــات النظـــمؤسس ــــً   :  انـــب الثــــالمطل

   :  (  دةــــة المتحـــــ)  المملك ً ــــالبرٌطان

 :  ـــلكة (ـــــلن  ) المـــالمـ أوال :   

رٌطانٌا كما بعد ان تم تمٌٌد سلطات و صالحٌــــات المــلن المطلمة فً ب  

ط للمملكة المتحدة ــــز لٌس فمـــى مجرد رمــــاسلفنا الى الحد الذي اضح

الٌم المــــرتبطة بهــــــا فـــــهو ــزر وااللــــدول والجـــــر الــــل لسابـــــب

 . م ( ــــال ٌحك ن وـــ) ٌمــــل
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س ارــــا ٌمـــالٌـــة (  حــــا زال المــــلن   ) الملكـــن مــــع ذلــــو م 

  : ً ـــا ٌـــأتــــا مـــــدة منهــــالحٌات عـــص

 المصادلة على الموانٌن التً ٌصدلها مجلس العموم .     - 1

 ســــً مجلـــؾ زعم الحزب الحابز على اؼلبٌة المماعد فــــتكلٌ    - 2

 ذاــــا وكــــلٌهة عــــادلـة والمصــــل الحكومـــٌـكـشـوم بتــــالعم        

 ن لبل البرلمان . ــــا مــــة منهــــب الثمــــى سحـــة علـــالمصادل        

 الموافمة على طلب ربٌس الحكومة بحل مجلس العموم .     - 3

 اد . ـــــعمـالنــــوته لـــــوم ودعــــس العمــــاح دورات مجلــــتتاف    - 4

 ة .ـــــــل الحكومــــن لبـــد مـــــرش المعــــلعاب اــــاء خطــــالم    - 5

 و . ــــــــــك العفـــــــح    - 6

 نــدعٌن وممــــح المبــــا منــــاب الشـــرؾ و منهـــــمنـــــح الم   - 8

 ذلنـــــورد وبــب لــــــة لمــــة للمــــلكــــدمات جلٌلـــوا خـــدمـــل       

 . وردات ــــــً مجلس اللــــل فــــخدـــــٌ       

 ةـــــً محكمـــاء فـــأعضـــوردات كــــن اللــــة مـــن تسعـــتعٌٌ   - 7

 رى . ــــــاؾ الكبــــنـبـاالست       

 ؾـــــالـــدة التحـــاهــــد معــــة وعمـــــوات المسلحـــــادة المــــلٌ  - 1

 اص .ــــس الخــــراس المجلــــوت ربـــــالن الحـــــواع      

  

 نــــــل مـــح لكـــــد والناصــــة المرشــــلن بمهمــــوم المــــمـٌ  - 15
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 ة . ـــــــــوم والحكومـــــس العمــــمجل        

 

ة ــــالمصادلــــة فــــة وشكلٌـــد رسمٌـــات  تعـــولكن  كل تلن الصالحٌ

ة ـــــــومـــل الحكــــة تشكٌــــً ومهمـــــء روتٌنعلى الموانٌن ٌعد اجرا

ؾ ـــــى تكلٌــــرا علـــتموم على اساس ان الملن ) الملكة  (  ٌكون مجب

س ـــــد مجلــــؾ مماعـــن نصــــر مـــى اكثـــزعٌم او الحزب الحابز عل

ة وحتى ــمذه المهـــــام بهــــة للمٌــــالعموم فً البرلمان االؼلبٌة المطلم

دعوة البرلمان لالنعماد تتم بشكل الً كما ان الموافمة على حل البرلمان 

وسحب الثمة من الحكومة هً مجرد موافمات شكلٌة فضال عن ان لٌادة 

تعود من الناحٌة رب ـــالحالن ـــواع داتـــمعاهالالموات المسلحة وعمد 

 . وزراءـــــلس الـــس مجــــى ربٌــــة الــــالفعلٌ

  

ولما كانت صالحٌات الملن البرٌطانً او الملكة حالٌا تعد رسمٌة وشبه 

شكلٌة لذا ٌترتب على ذلن عدم تحمله او تحملها اٌة مسؤولٌة 

والمسؤولٌة تمع على عاتك ربٌس الوزراء وحكومته هو الذي ٌتولى 

 ممارسة الصالحٌات التنفٌذٌة الفعلٌة .

  

 

 :   انـــرلمـــالب  ا :ــــثانٌ

 ٌتكون البرلمـــانً البرٌـــطانً من مجلسٌــــن همـــــا :  

 . ـــومـــــس العمـــــمجل   و س اللـــــوردات ـــــمجل 
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    :  س اللـــورداتــــا مجلـــــأم

 ا استشارٌــــا فحســـب . ـــــــى االن مجلســـفمـــد أضح

 :    العمـــــــوملس ــا مجـــــأم

 ع والـــــــرلابة . ـــــارس ســــــلطة التشرٌــــذي ٌمـــلفهــــو ا

 

  :  مجلــــس اللـــوردات  - 1

ارب المـــــلن الذٌـــن ٌتولون ــــن الــــس النبالء مــــذا المجلـــٌضـــم ه

مناصبـــهم بالوراثة وٌعٌـــن المــــلن تســـعة منـــهم لتشكٌـــل محكمـــة 

ن ـــــــدٌــــة فضــال عن كبـــار رجــال الـــً الممــــلكــــاستبناؾ كبرى ف

دد ـن عـــٌٌـعـم تــــم تـــن ثــــة ومـــــلكـمـة للــــن الكنٌـــسة الرسمٌــــم

وا ـــن لدمـــس ممـــــذا المجلــــً هـــاة فـــدى الحٌــــن االشخاص مـــم

م لذا اضحى عدد اعضـــاء ــــهودهللممـــلكة تكرٌـــما لجلة ـــخدمات جلٌ

ات ــمـــاعـتـاوز االلـــؾ حالٌـــا ولكـــن ال ٌحضـــــر اجــــس ٌتجــــالمجل

ارن اعضاء ـــــوا وٌشــــعض    55  -  45  ن ــــر مـــــان اكثــــالبرلم

م ال وانٌـــن ولكنـــهـــع المـــارٌــــالشة مشــــً منــــس فـــــذا المجلــــه

 ٌــملكون حـــك التصوٌت علٌـــها .

  

 :  مجلس العموم – 2

( سنوات  5ٌنتخب اعضاء هذا المجلس مباشرة من لبل الشعب لمدة ) 

اب ـــام االنتخـــو نظــها ـــــطانٌـــع فً برٌـــام االنتخابً المتبــــــــوالنظ

ابٌـــة صؽٌـــرة (  ـــر انتخــــً ) ترشٌـــح فردي ودوابــة النسبـــباألؼلبٌ

ً ــــوازنة وفـــلرار المو او ٌــمارس مجلس العموم صالحٌة التشرٌـــع 
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ومة ــل الحكــــــى تشكٌـــس علــــذا المجلــــوت هـــصـــذي ٌــــالولت ال

ن  ــــها عـــالـــى اعمـــة السٌـــاسٌــة علـــمارس الرلابـــٌ (منح الثمة  )

د سحب ـــر الى حـــل االمـــك ( و ٌصــــواب والتحمٌـــ) السؤال واالستج

 ا . ــــــواسماطهنها ـــة مــــالثم

ً ـــــرٌطانـــان البــــن ان البرلمــــم مــــى الرؼــــٌستدل من ذلن أنه عل

ان ــــــوم فـــس العمــــٌتكون من مجلسٌن هما مجلس اللـــوردات و مجل

و ال ٌعد ــم فهـــن ثـــاري ومــــتمراطً استشاالول هو مجرد مجلس ارس

وم كونه ــس العمــــى مجلــــت الــــجزء من السلطة التشرٌعٌة التً اوكل

ذي ـــــــــو الــــر هــــذا االخٌـــــن وهــــبٌـخـتـب المنــــٌضم ممثلٌن الشع

 ا .ــــــً ذكرناهــــرى التــــات االخــــٌمارس الصالحٌ

  

 : ةـــــــومــا : الحكــــــــالثـــــث

وم ــٌموم ربٌس الحزب الحابز على االؼلبٌة المطلمة فً مجلس العم  

و ـــوٌكون ه –لكة ـــــل المــــن لبــبتكلٌؾ م –ل الحكومة ـــــبتشكٌ

ها ) ربٌس الوزراء ( وٌكون الوزراء من الحزب ذاته وممن هم ـــــربٌس

وتتمتع الحكومة بسلطات واسعة فهً اعضاء فً البرلمان اٌضا 

الوزراء  ولربٌسالمسؤولة عن ادارة جمٌع الشؤون الداخلٌة والخارجٌة 

التوازن بٌن  لتحمٌكالحك فً تمدٌم طلب الى الملكة ٌمضً بحل البرلمان 

ربٌس الوزراء لهذا االجراء  ن النادر ان ٌلجأالبرلمان والحكومة ولكن م

ة ــة المطلمـــاألؼلبٌــــً بــــول ان ٌضحـــعمن المـــس مــــوذلن ألنه لٌ

ولى ــــن ان ٌتــــه مــــً مكنتــــات التــــاالنتخابــــا بــــالتً حصل علٌه

ً الى سموط ــــن هذا االجراء لد ٌفضـة الـــل الحكومـــمهمته فً تشكٌ

ى ـــــــلارض عــــل الحزب المعــــال حصــــً حــــا فــــه اٌضـــومتـــحك
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ة ـــى اؼلبٌـــول علــــا الحصــــان ضامنــــة اال اذا كمـــة المطلـــــاالؼلبٌ

 ة .ــادمـــات المـابــً االنتخــــــة فـــمربح

  

وتتكون الحكومة ) مجلس الوزراء ( فضال عن ربٌس الوزراء الذي ٌعد 

س اعظم الشخصٌات شأنا فً برٌطانٌا و الوزراء الذٌن ٌتولى ربٌ

ٌنتمً كل هؤالء فً  تأكٌدالوزراء تسمٌتهم وعددهم عشرون وبكل 

اؼلب االحوال الى حزب واحد بحكم نظام الثنابٌة الحزبٌة والنظام 

االنتخابً ومن ثم فهم ٌشكلون مجموعة متماسكة وٌحضون بثمة 

الذي ٌهٌمن حزبهم على ؼالبٌة مماعده  –مجلس العموم  –البرلمان 

مهام شتى ٌبة وزارٌة وٌعهد الٌهم ربٌس الوزراء وهنان الوزراء بال حم

 وٌضاؾ الى أولبن وهؤالء سكرتٌر الدولة ومعاونٌهم .

 

على ذلن فالحكومة فً برٌطانٌة تتصرؾ بثمة اعتمادا على تلن الحمٌمة 

وبذلن هنالن اعتماد بموة الحكومة وضعؾ البرلمان وذلن ٌعود الى 

البرلمان  -ٌعٌة والتنفٌذٌة هٌمنة الحزب الحاكم على الهٌبتٌن التشر

 .  -والحكومة 

 

 المحاضره الحادٌة عشر

ه انتخاب ربٌس الجمـــهورٌة ـــــم فٌــــام ٌتــــان نظــــهن  ســـــؤال :

ام ؟ وما هً الخصـــابص ؟ ــــذا النظــــو هــــمن لبـــل الشـــعب ما ه

 ام ؟ ـــــثال لــــهذا النظـــــــوضـــــح م

   : ًــــــاســــام الربـــــابص النظـــــخص  واب  :ــــــالج
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 : أوال  :   النظـــام الرباسً ال ٌــــطبك اال فً النظم الجمــــهورٌة

أن االســـــــاس فً هذا النظام هو انتخـــاب ربٌس الجمهورٌة من لبـــل  

 فً النظم الشـــعب و علـــى ذلن ال ٌصـــلح هذا االجراء للتطبٌــــك اال

الجمـــهورٌة وعلى خالؾ النظـــم البرلــــمانٌــة التــً لد تكون ملـــكٌة 

 ـــ .  كمـــا اسلفنــــا  –او جمهـــورٌة 

  

 :  ثانٌـــــا :  ربٌـــس الجمـــهورٌة هـــو ربٌــس الحكومــة

ٌتولى ربٌس الجمهورٌة المنتخب رباسة المؤسسة التنفٌذٌة التً تمتصر 

ه و على وزرابه فحسب وبذلن فهو ربٌس الحكومة و الوزراء هم علٌ

ـــ بالتشــاور مع مجلس الشٌوخ  مساعدون له وٌعٌنون من لبله

ام ـــــذا النظــــز هـــا ٌمــــن مـــى ذلــــط وعلـــه فمـــومسؤولون امام

ال ـــــو الحــــا هــــس وزراء كمــــهو عدم وجود ربٌس وزراء او مجل

 ط . ـــــرلمانً والمختلـــــامٌن البــــً النظـــــف

 

  : ثــالثـــــا  : صالحٌــــــات ربٌس الجمــــهورٌة واســـعة

لما كان ربٌس الجمهورٌة منتخبا من لبل الشعب بشكل مباشر او ؼٌر 

مباشر فهو ٌمارس صالحٌات واسعة على خالؾ النظام البرلمانً ونظام 

 معه فً هذه الخاصٌة النظام المختلط . حكم الجمعٌة وٌشترن 

 

  : رابـــــعا  : الفصـــــل شبــه تام بٌـــن المؤسســـات
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ٌتمٌز النظام الرباسً عن النظام البرلمانً ونظام حكم الجمعٌة ــ مع انه 

ٌشترن مع النظام المختلط ــ بأن ٌنتخب ربٌس الجمهورٌة من لبل 

ـله عـــدم تدخل اي من المؤسستٌن فً الشعب اٌـــضا وهذا التوازن ٌمابــ

ومن ثم ال ٌوجد تأثٌــر متبادل بٌـــن هاتٌــن الشؤون االخرى 

المؤسستٌن وبدون شن فان المؤسسة الثالثـــة )  المضـــابٌة ( ٌنبؽً ان 

تتمتع باستمالل كبٌر ولكن هذا ال ٌـــعنً عـــدم وجود تعاون بٌن تلن 

ذا مــن ناحٌـــة دستورٌـــة اما مــن المؤسســات فً مجــاالت عدة ه

الناحٌــــة الوالعٌـــــة العملٌـــة فاألمر سنجده مختلؾ حٌـــنما نتنـــاول 

 هذا النظام فً الوالٌـــات المتــــحدة االمرٌــــكٌة . 

 المحاضرة الثانٌة عشر 

 

 ً : ــــــب الثــــانــــالمـــطل

 فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة : ام الرباسًــــات النظــــؤسســـم

 :  أوال :  المؤسســــة التنفٌـــــذٌة

ادر ـــــً الصـــرٌكــــور االمــــن الدستــــة مـــادة الثانٌــــت المــــنص

 ً : ـــــى ما ٌـــأتــــم عل 1878عــــام 

 وهو ٌشؽل) تخول السلطة التنفٌذٌة لربٌس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  

منصبه أربع سنٌن _ لابلة للتجدٌد مرة واحدة _ وٌنتخب معه نابب 

ن ــوزراء ٌتـــم تعٌٌــــنهم مـــــن الـــــالربٌس وٌساعد الربٌس عــــدد م

ام ــــلبلـــــه بالتشـــاور مــع مجـــلس الشـــٌوخ وهـــــم مسؤولــــون ام

 ٌس فمـــــط .ـــــالرب
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المتحدة االمرٌكٌة بالهٌبة والمــوة تجــاه  وٌتمــتع ربٌس الوالٌات

الهٌبات االخــرى فً النظـــــام السٌاسً وذلن بفعل كونـــــه منتخب 

مـــن لبــل اؼلبٌــة الشعب فً حٌــن ان اعضــــاء  البرلمان الــكونؽرس 

بمجلسٌــــه منتخبٌــن مــن لبــل مـجموعــة مــن الناخبٌـــن فً 

نتخابٌــة ولهذا ٌمــارس الربٌس صالحٌــات مناطمـــهم اال

 .واختصــاصـات واسعــة جــدا

  ومن هذه الصــالحٌــات واالختصاصات مـــا ٌـــأتً : 

  ( : ٌعٌن الربٌس ) بمشورة مجـــلس الشٌـــوخ  - 1

أمامـــه وله ؤولون ـــون ومســكرتارٌــس الوزراء وهــم بمثابـــة أمناء و

ــذلن السفراء وكبـــار موظفـــً الـــدولة ولضاة المحكمة أن ٌمٌلــهم وكـ

 االتحـــادٌة العلٌـــا . 

 استٌنــــه السٌــــوجٌـــذ وتـــٌـفـنـؤول عــن تخطٌــط وتــــمس  - 2  

  . ة ــــارجٌـــالخ و  ةـــداخلٌـــــال         

 ورةــــــه ) بمشــــوٌحـك لـ:  هو المــابد العــام للموات المسلحــة  - 3

 اهدات وٌعلنـــــد المعــــوافمتــه ( أن ٌعمــــوخ ومــــمجلس الشٌ       

  ـة . ـــــر وحٌــاة االمـــــن امــــؤول عـــــو المســــالحــرب وه       

 التً تمدم له من لبــل:  ٌــصادق الربٌس علــى مشارٌـــع الموانٌن  - 4

 راضــــً االعتــــــرلمان بمجلسٌه وله الحك اٌضا فالكونؽرس الب       

 و ( . ـــــن المشـــارٌع ) الفٌتــــى تلـــعل       

 .  لربٌس الجمهورٌة الحــك فً منــح العفــو الخاص والعــام  - 5
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اما مــن الناحٌــة العملٌة وبحكم وجود نظام الثنابٌة الحزبٌة فً الوالٌات 

فان ربٌس الجمهورٌة الذي هو ربٌس احد هذٌن المتحدة االمرٌكٌة 

فً الكونؽرس  حزبهالحزبٌن الدٌممراطً او الجمهوري ٌوجد اعضاء 

بمجلسٌه بنسبة لد تزٌد احٌانا على النصؾ ــ وربما تنمص بملٌل ــ كما 

ٌترأس مجلس الشٌوخ لذا ٌكون تأثٌر الربٌس فً ان نابب الربٌس 

رة فعلى الرؼم من عدم احمٌة الكونؽرس كبٌر ولو بصورة ؼٌر مباش

الربٌس فً التدخل فً العملٌة التشرٌعٌة التً تجري داخل الكونؽرس اال 

انه بإمكانه ان ٌمترح مشارٌع لوانٌن معٌنة او انه ٌطرح افكار معٌنة فً 

رسالته السنوٌة عن احوال االتحاد وهذه االفكار لد تكون مصدرا اللتراح 

 اعضاء حزبه فً الكونؽرس . مشارٌع لوانٌن معٌنة ٌتبناها 

 المحاضرة الثالثة عشر 

 

  : ثــانٌـــــــا :   الــمؤسســــــة التشـــرٌـعٌــة

ونؽرس (  ـــــ) الك  ــى ــً تسمــــــذه الـمؤسســـة الــتــون هـــــتتــك

 ــا :ـــــن همــــن مجلسٌــــــم

 :  مجلـــس النــواب   و  مجلــس الشٌـــوخ   

 

(  وٌتم انتخابهم من لبل  435أما مجلس النواب فٌبلػ عدد أعضابه  ) 

وهً الصــر مــدة الناخبٌن من عموم الشــعب ولمــدة سـنتٌــن فمــط 

نٌابٌــة فً العالــم و بالممابل تبلػ مــدة مجلــس الشٌوخ المــنتخب 

 اٌــضا من لبــل ناخبً الوالٌات فهً ست سنوات و بذألن فهو مجلس

اتحادي على ان ٌمثل كل والٌة فً هذا المجلس شٌخان وٌجدد كل سنتٌن 

 ثلث اعضاء هذا المجلس .
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وٌمارس كــل مــن مجلــس النواب ومجلس الشٌوخ بشكل متساو مهمة 

تشرٌع الموانٌن والرار الـــموازنة االتــحادٌة وتعدٌل الدســتور 

فٌـــهم ــ ربٌس  االتحــادي ومـــحاكمة الموظفٌن االتحادٌٌن بمن

فً حــال ارتكابهــم جرابم الخٌــانة العظــمى والرشوة الجمهورٌة ــ  

والجناٌات الكبــرى فضال عــن لٌامهمــا بمهمة انتخاب ربٌس 

الجمهورٌـــة فً حــالة عــدم حصــول اي مــن المرشحٌــن على 

 االؼلبٌـة المطـلمة من اصوات الناخبٌـن . 

 

ـن ٌنفرد مجلس الشــٌوخ باالشـــتران مــع ربٌـس و فضــال عن ذل

الـجمـهورٌــة فـً تعـٌٌــن الوزراء وكبــار موظــفً الـدولة و لضـاة 

الـمـحكمة االتحادٌـة  ) الـفٌـدرالـٌة (  و ٌــوافــك علـى المعاهدات التــً 

ٌبرمــها الربٌــس واعالن الحـرب وٌترأس هـذا المجــلس نابب الربٌـس 

علـى ذلـن ٌتفـوق مجلــس الشٌــوخ على مجلــس النـواب و هــنا و

لـؾ النظــام االتـحـادي ) الفٌــدرالً ( االمرٌــكً عــن النظـم ـٌخت

حادي على ــس االتــة المجلـرى بفـعل أرجحٌـــاالتحـادٌـة المعاصرة االخ

 عبً .ـلس الشــالمج

 

 :  ـةـــــتحــادٌــا : الهٌــبة المضــابٌة االــــثـالثـــ

ٌشمل المضـاء االتــحادي فً الوالٌــات المتــحدة االمرٌـكٌـة المحاكم 

التً تنشبها الحكومة االتحادٌة ــ كمــا اسلفــنا ــ  فً حٌـن تتولى محاكم 

الوالٌــات مهـمة المضـاء الخـاص بـالوالٌـات ذاتـها التً ٌنتخب 

 المــحلٌٌــن .  أعضاؤها مـن لبــل ســكان الوالٌــات
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 المحاضرة الرابعة عشر

و مـا هً خصـابـصها ؟  ؟  ة ــــ: مــا هً االنظـمة المختـلط ـــــؤالس

 ؟  ومـا دور ربٌس الجمهـــورٌة فً هذا النظــــام المخـتلط 

  : الجـــــواب

ٌمصد بالنـظم المختـلطة هً تلن التً تجمع بٌن خصابص أو سـمات 

ـن ) البرلمـانً و الربـاسً ( وٌعد النظام السٌـاسً النظامٌـن السابـمٌ

الفرنـسً الحالً من ابرز نماذج تلن النظم ومع ان هذا النظام لد اثبت 

نجاحا واخذت به دول اخرى و منها روسٌا االتحادٌة على وفك دستور 

م ودول اوربٌة وعربٌة عدة منها تونس ومصر لبل عام  1113عام 

طبك هذا  نولما كان النظام الفرنسً هو اول مٌا لم والجزابر حا 2511

 مؤسساته فً المطالب االتٌة :  ألبرزاالنموذج لذا سنتعرض 

  

 :  ةــــــطلب االول : المؤسســـة التنـفٌـــذٌـــالمـــ

ى ــــــــالمسمو  م 1157ـام ـــادر عــــً الصـــور الفرنســـاء الدستــــج

الى ربٌس الجمهورٌة الفرنسٌة الخامسة  ةـــول ( نسبــــب ) دستور دٌؽ

ام السٌاسً فً فرنسا من ــرج النظـــومؤسســها ) شــارل دٌؽــول ( لٌخ

ا دفع البعض لوصؾ هذا ــباتجاه النموذج الرباسً ممالنموذج البرلمانً 

ه رباسً او شبه برلمانً او نظام برلمانً من دون ـــه ) شبــــالنظام بان

م  1162ال سٌــما بعد تعدٌــل الدستور المذكور عـــام سٌادة للبرلمان ( 

ب مباشرة ولمدة سبع ـــن لبــل الشعـــب مـــٌنتــخــس الذي جعــل الربٌــ

دة والٌــة الربٌــس خمــس سنوات ـــسنوات ثم عدل هذا النص لتــكون م

 حسب . ـــــوالٌة ثانٌــة فـــــد لــابــلة للتجدٌـــل

 



 

41 
 

ا ـــــرنــســـً فــــؤسسة التـنـفٌـذٌــة فــــان المـــــن فى ذلـــــعلو

  ا :ــرعٌــن همـــــن فـــون مــت تتــكــــأضح

 ربٌس الجمهورٌــة  و مجـلـــس الوزراء 

  : أوال : ربٌـــس الجـمـهورٌـــة

اظ النـظام الفرنــسً فً عـهد الجـمهـورٌـة ــــم مــن احتــفــــى الرؼـــعل

ام البرلمانً الذي كان سابدا فً ـــــص النظـــامـسة بإحدى اهـم خصابالخ

ة ــــً ثنـابٌـــم  أال وه 1157ـل عــام  ــمـهـورٌـة الرابـعة لبــعـهد الج

س الجمهورٌة  و مجـلـس الوزراء ــ ـــالتـنـفٌــذٌـــــة ــ ربٌــة ــالمؤسس

ة ربٌس ـــح كفـــد رجـــان لـــاال أن الدسـتور الفرنـسً ) الدٌـؽـولــً ( ك

الجـمـهورٌة ال بل أضحى االخٌــر الركن االساس فً النظام السٌاسً فمد 

ا اعتٌــادٌــة و اخرى ــــمنحه الدستــور المذكور صالحٌــات واســعة منه

 استثــنابـٌة امــا الصالحٌــات االعتــٌادٌــة فــهً كمــا ٌــأتً :

  

 س الوزراء والوزراء بنــاء على التراح االول وترأستعٌٌــن ربٌــ  - 1 

 وزراء بذلـنـس الــــس الوزراء او تفوٌـض ربٌـــاجتـماعـات مجل        

 رارات مجلس الوزراء . ــــى لـــربٌس علــــولع الـــٌ و        

 ٌصادق على مشارٌع الموانٌن التً ٌمرها البرلمان و له ان ٌعٌدها  - 2

 رلمان الى عمدـــــدعو البــــا وٌـــر فٌـهــــادة النظــــا اعـــه طالبالٌ      

 ا . ــــأمر بفضهــــة وٌـــة مفتوحـــابٌــنـدورة استث       

 رارـــــان بمـــــل البرلمــــً حــــك فــــة الحــــس الجمهورٌــــربٌـــل  -3

 .  ( وزراءــس الـــن ربٌـــب مـــدون طلـــ)اي ب  ردـــمنف      
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 تــمدٌم التـــراح لتـعدٌــل دستــور البرلمـــان .  – 4

 طــرح مشــروع لانــون علـى الشعــب المـباشـــرة لالسـتـفــتاء – 5

 فٌــه دون المـــرور بـــالبرلمان او مجلس الوزراء .       

 

ور الفرنـسً اما الصــالحٌات االسـتـثـنـابــٌـة التــً منحهــا الدستـ

لربٌـس الجمهورٌــة فً الظروؾ ؼٌر العــادٌـة فمـد نصــت علٌـها 

( مـن الدسـتور المذكــور على صالحــٌات تعد خطٌــرة و  16المـادة ) 

لد حددت المادة المذكورة الظروؾ التـً تتـطلـب استـعـمال هـذه 

ضـً الصـالحـٌات ومن ذلن حالة وجود تهدٌد ضـد النـظام او االرا

الفرنـسٌة او ما ٌعٌك تنفٌذ االلتزامات الدولٌة او تولـؾ عمـل 

 المؤسســات الدستورٌــة لسبب ما ومن هذه الصالحٌات : 

 

منح الربـٌـس حك التشرٌع فً الظروؾ االسـتـثـنابـٌــة وذلــن عـن   - 1

طـرٌـك اصـدار لرارات لها لوة المانون بالتشاور مع رؤساء الــوزراء 

ـعٌـة الـوطـنٌـة ومـجـلس الشٌــوخ واعضــاء المجــلس والجـم

 الــدسـتوري . 

 

كمــا خـولـت المــادة الـمـذكورة ربــٌس الـجمهــورٌـة اتـخـاذ  – 2

جـمٌـع الوسـابـل الــضرورٌة الـتً تـمـتـضٌـها الظروؾ االسـتـثـنابـٌة 

البرلمــان فً  علـى ان ٌبــلػ الشعــب بذلــن سـوى عـــدم جــواز حــل

 تـلن الـــظروؾ . 

 



 

42 
 

 المحاضرة الخامسة عشر

 

  المــطلب الثـــانً : المؤسســة التشرٌــعٌة ) البرلمان ( :

 

رنــسً ( ـــرلمان الفـــــ) الب  ـةــرٌعٌـــــة التشــؤسســــتتــكون الم

 ــا :ــــــٌن همـــــــن مجلســـــــــم

  

  ة الوطنٌــة (  و  مجلــس الشٌــوخمجلــس النــواب ) الجمــعٌ

 

و ٌعـمد البرلمــان بمجلسٌه دورتٌــن اعتٌــادٌتــٌن فً السنــة احدهمــا 

أكتــوبر / تشــرٌن االول و تكون  2مدتهـا ثمـانون ٌـوما و تبــدأ فً 

 2مخصصــة للموازنــة العامــة و الثـانٌـة مدتـها تسـعون ٌومـا تـبدأ فً 

 ٌــسان . أبرٌــل / ن

 

 : أوال : مجلــس النــواب ) الجـمـعـٌة الوطنٌـــة (

 

(  588ٌبلػ عــدد أعضـاء مجلــس النواب ) الجـمعٌــة الوطنٌــة (  )  

م ٌنتخبون لمــدة خمس سنوات  2512عضوا ــ حسب انتخابات عــام 

فً البـالد بصـورة مباشرة و بطرٌمة من لبــل عمــوم الناخبٌــن 

ت الفردي و باألؼـلبٌـة فً جولتٌـن فكل دابرة انتخابٌـة تنتخب التصوٌ

ناببا واحدا بشرط حصوله على اؼلبٌة االصوات المطلمة و فً حال عدم 
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حصول اي مرشح على تلن النسبة ٌفوز فً الجولة الثانٌة من ٌحتل 

 المرتبة االولى من بٌن المرشحٌن المتنافسٌن . 

فً معٌة الوطنٌـة و مجلس الشٌوخ و علــى الرؼــم من اشتران الج

ممارسة تشرٌع الموانٌن بمعظم مراحلها اال ان االولى تتفوق على االخٌر 

كونها تستطٌع معارضة المانون لبل الراره فً حٌن ان مجلس الشٌوخ 

ال ٌمتلن مثل هذا الحك فً حال طلبت الحكومة من الجمعٌة تمرٌر 

تتولى مرالبة الحكومة  المانون كما ان الجمعٌة الوطنٌة هً التً

 واجبارها على االستمالة بالتصوٌت على هذا االمر باألكثرٌة المطلمة . 

 

  : ثــانٌــــا :  مجلـــس الشٌـــوخ

 

نذ ـــــا مــــ(  شٌخ 347وخ  ) ــــس الشٌــــاء مجلــــدد اعضـــػ عـــٌبل

من م ٌنتخبون لمدة ست سنوات وبصورة ؼٌر مباشرة  2511انتخابات 

 ًـــن فـــلبل الناخبٌن على درجتٌن او ثالث درجات اذ تضم هٌبة الناخبٌ

رنسا النواب ـــــً فـــة فـــالمحافظة كونها الوحدة االدارٌة االساسٌ نطاق

ً ــاب فــوالمستشارٌن العاملٌن ومندوبً المجالس البلدٌة وٌجري االنتخ

التمثٌل النسبً وبحسب بطرٌمة المحافظات التً تمتلن ثالثة مماعد فأكثر 

د الواحد او ــرى ذات الممعـــلاعدة المعدل االلوى أما فً المحافظات االخ

اب ـــري انتخـــؾ االول فٌجـــن النصــالممعدٌن بسبب للة عدد سكانها ع

ة و فً جولتٌن وٌشارن هذا المجلس ـــممثلٌها بطرٌمة التصوٌت باألؼلبٌ

ل الجمعٌة ــن لبـــروضة مـــن المعـــفً مهمة منالشة مشروعات الموانٌ

ل ــــــــــا بــــالت علٌهــــدٌـض التعــــرح بعــــن ان ٌمتــــة وٌمكـــالوطنٌ

 دستور . ـــــــل الـــــدٌــراح تعــى التــــوحت
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 السابعة عشرالمحاضرة 

 

 

 (((    الفصـــــــــل الثـــــالــــث )))      

 

 الـــــــدولة الــمانونٌـــــــة

 : ـطلب االولالمــــ

  

  : مــــــفهوم الــــــدولة المانونٌـــــــة

ٌراد بالدولة المانونٌة خضوع جمٌع سلطات الدولة ألحكام المانون المابم 

حٌث ال توجد سلطة فوق المانون وهذا ما ٌمٌز الدولة المانونٌة وسلطتها 

طة عن الحكومات االخرى كالحكومة االستبدادٌة او البولٌسٌة الن السل

فً تلن النظم ال ٌحد من سلطانها اي لٌد ولها ان تتخذ من االجراءات 

تجاه الفرد ما ٌتفك مع رؼباتها او نزواتها حٌث ٌرى من ٌباشرون 

السلطة فٌها انهم فوق المانون اما فً الدولة المانونٌة فال تستطٌع 

 السلطة التنفٌذٌة او الهٌبات االدارٌة فٌها ان تتعامل مع االفراد اال

بممتضى المواعد المانونٌة التً شرعت سلفا و علم بها الكافة و التً من 

خاللها تم تحدٌد حموق االفراد وبٌان الوسابل المانونٌة التً تعتمدها 

االدارة لتحمٌك اهدافها فً مجمل المرافك االدارٌة فضال عن ذلن ان 

و ذلن االدارة ممٌدة فً نشاطها بالسعً لخدمة الصالح العام لألفراد 
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بذرٌعة تحمٌك الصالح العام و هذا ٌعنً ان االدارة فً دولة المانون 

ملزمة ان ٌكون كل تتصرؾ من تصرفاتها سنده المانون و من ثم وجب 

علٌها ان تكون المدوة لألخرٌن فً احترام المواعد المانونٌة و عدم 

ال مخالفتها الن عدم التزامها بما تمدم سٌعرضها للمسالة المانونٌة فض

 عن اهتزاز صورتها لدى الرأي العام . 

  : المــــطلب الثــانـــــــً

 

 :  أساس خضــــوع الدولــــة للمانــــون

 

ان تمتع الدولة وتمٌزها عن االفراد والمنظمات الموجودة فً المجتمع ال 

ٌنفً وجود الشخصٌة المانونٌة للدولة وفما للرأي السابد فً الفمه 

ً ذلن شأن االشخاص المعنوٌة االخرى وٌترتب على التملٌدي شأنها ف

ذلن ضرورة عدم الخلط بٌن الدولة واالشخاص الذٌن ٌعملون باسمها ) 

الحكام ( الن هؤالء ٌباشرون مظاهر السلطة نٌابة عن الدولة وال ٌمكن 

ان ٌكونوا هم الدولة والسلطة التً ٌباشرها الحكام تتمٌز بعدة خصابص 

لموة االرؼام المادي فً المجتمع مما ٌمكنها من اهمها حٌازة الدولة 

ضمان تنفٌذ اوامرها حٌث ان الدولة هً التً تمتلن وحدها الموات 

المسلحة واجهزة االمن وال ٌمكن ات تسمح بوجود لوة منافسة لها 

وكذلن من خصابص سلطة الدولة اتسامها بالسٌادة وٌراد بذلن انها 

ولة و لادرة على ان تنظم نفسها سلطة سٌاسٌة علٌا تنبع من ذات الد

وتفرض اوامرها و ال تخضع لؽٌرها سواء فً الداخل او الخارج 

والسلطة عند لٌامها بمختلؾ نشاطاتها فً المجتمع تعتمد المواعد 
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المانونٌة كوسٌلة لتنظٌم عاللات االفراد بعضهم بالبعض االخر وكذلن 

 لتنظٌم عاللة الدولة باألفراد . 

 

 

النظرٌات التً عالجت هذه المسألة نظرٌة المانون  و من اهم تلن

الطبٌعً نظرٌة التحدٌد الذاتً ونظرٌة التضامن االجتماعً 

 وسنشٌر لكل منها بإٌجاز :

  

  : نظــرٌــــة المـــانــون الطبــــٌــــعً  - 1

تموم هذه النظرٌة على اساس وجود مبادئ سامٌة منبثمة عن العمل 

اها نحكم  ان التصرؾ ظالم او عادل طبما التفاله البشري الموٌم وبممتض

 مع العمول و لما كانت هذه المبادئ متفمة مع الحمابك الطبٌعٌة . 

 

 :  نظرٌة التــــحدٌد الذاتــــــــً  - 2

ٌرى انصار هذه النظرٌة ان الدولة هً التً تنشا المواعد المانونٌة 

لمانون ملزم لألفراد ولكن علٌها ان تلتزم و تتصرؾ فً حدودها الن ا

والدولة على السواء و هً بذلن تحدد سلطانها بإدارتها الذاتٌة ,  و لمد 

 . وجهت لهذه النظرٌة انتمادات عدٌدة كان اشدها من الفمٌه ) دٌجً ( 

 

 :  نظــــــــرٌــة التضـــامن االجتــــماعً  - 3
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ن االنسان وضع هذه النظرٌة الفمـــــٌه )  دٌــجً  ( و تموم على ا

اجتماعً بطبعه و من ثم ال ٌستطٌع العٌش اال فً جماعة ألنه ٌشعر 

بحاجته الى الجماعة و لكن ذلن ال ٌلؽً شعور بكٌانه الذاتً المستمل 

فللفرد مٌول و مطالب خاصة ال ٌمكن تحمٌمها اال عن طرٌك الحٌاة 

 . المشتركة مع االخرٌن فهنان روابط تضم افراد الجماعة وتجمع بٌنهم

      

  ــــًــــــــث الثــــانــــالمبحــــ

  ضمــــانات الدولة المانونٌـــــة

ان وجود النظام الدٌممراطً ال ٌكفً وحده لمٌام الدولة المانونٌة و انما 

البد من توافر الوسابل و الضمانات التً ترسخ تطبٌك هذا المفهوم و 

 تحافظ على دٌمومته ومن اهم تلن الضمانات : 

 : أوال :  وجــــــود  دستــــــور

المعروؾ ان الدستور ٌتكفل ببٌان شكل الدولة والحكومة واختصاص  

السلطة فٌها و تنظٌم العاللة بٌن تلن السلطات و كذلن بٌان ما لألفراد 

من حموق وحرٌات و ما علٌهم من واجبات وٌعد الدستور المانون 

سلطات التمٌد بأحكامه وفما االعلى فً الدولة و من ثم ٌجب على كل ال

لمبدا سمو الدستور سواء من الناحٌة الموضوعٌة او الشكلٌة و مما 

تمدم ٌتضح ان وجود الدستور ٌعتبر ضمانة اساسٌة لمٌام الدولة 

المانونٌة من خالل خضوع كافة السلطات للمواعد المانونٌة الن الدستور 

له تكتسب شرعٌتها و هو الذي ٌنشأ السلطات العامة فً الدول و من خال

بالتالً ال ٌجوز لها ان تخالؾ المانون الذي الامها ألنها ان فعلت ذلن 

 هدمت اساس شرعٌتها . 

  : ثــــانٌـــــا :  الفصـــل بٌـــن السلطــــات
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ٌراد بمبدأ الفصل توزٌع وظابؾ الدولة بٌن هٌبات متعددة حٌث تستمل  

ا و ال تخرج عن النطاق الذي كل منها بمباشرة الوظٌفة التً خصصت له

حدد لها و تعتدي على اختصاص السلطات االخرى و كان الهدؾ من 

اعمال هذا المبدأ منع التعسؾ و االستبداد اذا ما تركزت جمٌع السلطات 

 فً ٌد هٌبة واحدة او فرد واحد . 

وتأسٌسا على ما تمدم وجب ان تباشر وظابؾ الدولة من لبل سلطات 

ة بتشرٌع الموانٌن واخرى بتنفٌذها وثالثة بتطبٌمها ثالث  تختص واحد

 على المنازعات التً تثور بٌن االفراد او بٌن الدولة واالفراد .

  

 :  ثــــالثــــــــا : الرلابــــــة على دستورٌــــة الموانٌــــــن

اذا كانــــت المواعد الدستورٌة تتسم بالسمو الموضوعً وبصرؾ النظر 

ور جامدا ام مرنا فان السمو الشكلً للدستور ال ٌظهر اال عن كون الدست

فً الدساتٌر الجامدة التً تتباٌن فً اسلوب وضعها وتعدٌلها عن 

الموانٌن العادٌة و من اجل ذلن تظهر اهمٌة مرالبة مدى تمٌد سلطات 

الدولة بأحكام الدستور و عدم مخالفتها و هو ما ٌطلك علٌه بالرلابة 

انٌن فً حٌن ال اهمٌة لهذه الرلابة اذا كانت المواعد على دستورٌة المو

الدستورٌة مرنة اي توضع وتعدل بذات الطرٌمة التً تتبع عند وضع 

الموانٌن العادٌة كما هو شأن الدستور االنكلٌزي حٌث تكمن السلطة فً 

البرلمان الذي ٌعتبر فً الولت الحاضر مصدر المواعد الدستورٌة 

لطة فً البرلمان الذي ٌعتبر فً الولت الحاضر والعادٌة حٌث تكمن الس

 مصدر المواعد الدستورٌة والعادٌة حٌث تشرع بإجراءات واحدة .

 وللرلابة على دستورٌة الموانٌن اهمٌة كبٌرة فً دول الدساتٌر الجامدة 
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 :  رابـــــعا : استــــمالل المضــــــاء

ل المضاء وهل ٌشكل تباٌنت اراء الفمهاء والمفكرٌن فً مسألة استمال

المضاء  سلطة ثالثة فً دولة ؟ ام هو تابع إلحدى السلطتٌن التشرٌعٌة 

والتنفٌذٌة ؟ و لد الحظنا ان الراي الراجح ٌتجه الى اعتبار المضاء 

سلطة مستملة و هذا ما تبنته معظم الدساتٌر الحدٌثة حٌث تؤكد على 

ضاء ؟ لد ٌعتمد مبدأ استمالل المضاء ولكن ماذا ٌمصد باستمالل الم

البعض ان الممصود بذلن هو انعزال السلطة المضابٌة عن السلطات 

االخرى وعدم وجود عاللة بٌنهما وبٌن تلن السلطات وهذا الفهم ؼٌر 

سلٌم و ال ٌتفك مع الوالع الن عمل السلطات ٌكمل بعضه البعض االخر 

تنفذها فال  فاذا كانت السلطة التشرٌعٌة تسن الموانٌن والسلطة التنفٌذٌة

مناص من وجود سلطة لضابٌة تطبك تلن التشرٌعات عند فض 

 المنازعات بٌن االفراد واصدار احكام لضابٌة ملزمة للجمٌع . 

 

 :  خــامســـا : خضوع اعمـــال االدارة للرلابة المضابــــٌة

تموم االدارة فً الدولة المعاصرة بأعمال متعددة و متشعبة انسجاما مع 

ذي لحك وظٌفة الدولة حٌث كانت مهام الدولة فً السابك التطور ال

تنحصر بتوفٌر االمن الداخلً والخارجً للمواطنٌن ) الدولة الحارسة ( 

ولكن تطور دور الدولة الحدٌثة حٌث ٌطلب منها اضافة الى ما ذكر ان 

تموم بتـــوفٌر الخدمات المـــختلفة للمواطنٌـــن و فً كافـــة مجـــاالت 

ـاة و االدارة  عندما تموم بذلن لد تتجـــاوز على حموق االفراد او الحٌــ

 حرٌاتهم , و مــن اجل ذلــن البد مــن خضـــوع انشطتهـــا للمانـــون .

  

 :  ســـــادســـــا : كفــــالة حــــك التمــــاضــــً
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 و ٌراد بـــه حـــك االفراد فً اللجوء الى المضاء فٌما ٌدعونه من حموق

و هو من الحموق العامــــة التً نصت علٌها معظم الدساتٌر دون تمٌٌد 

او تنظٌم و من ثم ال ٌجوز للمشرع ان ٌتناولـــه بالتنظـــٌم او التمـــٌٌد , 

اذ ان السلـــطة ممٌدة , فاذا جاوز اختصاصـــه و اصــدر تشرٌعـــا 

ـوري , و لــد ٌنظــم هــذا الحك او ٌمٌــده كان ذلن عمال ؼٌــر دستـ

اتجهت بعض الدساتٌــر الــى النــص صراحة عـلى  حضـــر النــص فــً 

الموانٌـــن علــى تحصٌــن اي عــمل او لــرار اداري مــن رلــابة 

 المضــاء . 

 

و ٌبـــدو ان المشــرع سهى او تؽــافل عــن كون حــك التماضً من 

دها و حــــتى تنظٌمهــــا من الحموق االصلٌة و العامة التً ٌجوز تمٌٌ

م  عنـــدما نـــص  2555لبــــل المشــــرع و حســـنا فعل دستـــور  

اسعة عشـــر الفمــرة الـــثالثــة علـــى ان  : ) التماضً ـفــــً المـــادة الت

حــك مصــون و مكفــول للجمٌــع (  , و ) ٌحضــر النــص فً الموانٌــن 

عمل او لرار اداري من الطعـــن (  المــادة مــابة من على تحصــٌن اي 

 الدستــور .

 

 :  سابـــــعا :  الرأي العــــــام

تبمى الضمانـــات الوضعٌــة التً سبك االشارة الٌها رؼــم أهمٌتهـــا 

ضمانات نسبٌة تتباٌن فً تأثٌرها من اجل توفٌر الحماٌة الكافٌة لدولـــة 

دفع البعض للبحث عن وسٌلة اجدى والوى , فوجد المانـــون و هذا ما 

ضالتــه فً الرأي العــام باعتبــاره من انجح الوسابــل التً تــحد من 

 مخالفــة الحكــام للمواعد المانونٌة فً النظــم الدٌممراطٌــة . 
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 الثامنة عشرالمحاضرة 

ولعــل من أهم الوسـابل التـــً تعبر عـن الرأي العام الصحافة و االذاعة 

 . والتلفزٌون

 

 (((    الفصـــــل الرابـــــــع )))     

 

 االحــــزاب السٌـــاسٌـــة : 

 :  تعرٌؾ الحـــــزب

هـــو مجمـــوعة مــن االشخــاص المنظمٌـــن ٌؤمنون بأفكـــار و 

أٌدٌولوجٌة معٌـــنة تجمعـــهم مصالـــح مشتـــركة هدفـــهم الوصـــول 

 هـــا أو المشــاركة فٌها أو التأثٌــر فٌــها .الى السلطــــة احتفـــاظـــا ب

 

ــــوند بٌـــرن للحـــزب  : و الذي عرؾ الحـــزب بأنـــه  ــتعـــرٌؾ أدمـ

) مجموعة مــن االفراد متحـــدٌن بمسعاهم الموحــد مستهدفٌـــن تحمٌك 

 الصاــلح العــام على أساس مبــادئ موحــدة اتفموا علٌــها ( 

 

اس الهــدؾ الذي ٌســـعى لتحمــٌمــه كـل منهما , ــــى أســـــعلو ذلــن 

ً ــــــــة فهـــى تحمٌــــك المصالــح الشخــصٌـــــالعــصبة تسعـــى الـــف

) عمــل ســٌـا (  فً تمدٌـــره ,  فً حٌــن ان الحــزب ٌــسعى الى 

 ( فً نظره . تحـمـٌـك الصــالـح العــام و لذلن فــهو ) عمـــل جٌد 
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 ))     المبحث الثانــــــــــً     ((

 

  زب :ــــــــــــر الحـــــــــــــعناص

ً مدى ــــؾ فـــتختلاصر ـــن العنـــدد مـــى عـــــزب علــــوم الحـــٌم

زب ـــوجود حـــاهمٌة كل منها من حزب ألخر , و من الصعب المول ب

ؾ ـــــا تختلــــحدٌث للحزب السٌاسً (  اذا ما  ) وفك المفهوم الـــــم

 ذه العناصر , و ٌمكن حصر هذه العناصر بثالثة هــــً  : ــد هـــاح

 العضوٌة  ,  التنظٌم  ,  و االٌدٌولوجٌة ) الرؤى المشتركة ( .  

 

  ب االول :ـــــــــــــــــالمطل

  ة :ـــــــــــالعضوٌ

راد تتمثل بعدد من االعضاء ـــــن االفـــــاعة مــــذكرنا ان الحزب جم

ات استمراره ــــــن ممومــــوده ومـــم اساس وجـــٌنتمون للحزب وه

 اء منتمٌن الٌه . ــــزب دون اعضــود للحــــحٌث ال وج
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ة ان االعضاء المنتمٌن للحزب ٌنحدرون فً ـــو من الجدٌر بالمالحظ

ن ــانحدارهم مــــع كــــالمجتم ًـــة فـــة معٌنـــالؽالب من طبمة او فب

 ة . ـــــالحٌة او البرجوازٌــــة او المــــالطبمة العامل

ة ــــة او فبـــزب طبمـــحأنه ــذلن بـــا لــــوصؾ الحزب تبعــــد ٌـــو ل

ة ـــن الطبمــــلـــح تـــالــــن مصـــــر عــــى للتعبٌـــــم ٌسعـــن ثـــو م

ع ـــان ان ٌستطٌــــة بمكــــن الصعوبــــن مــــا , و لكـــــــدافهــــو اه

ة ـــــــدول ذات الكثافــــً الـــة فـــاصـــو خ  (  ةـــــزب الطبمـــــح ) 

ابا كامال لتعذر ذلن ـــــة استٌعــلن الطبمــــوعب تـــة ان ٌستــــالسكانٌ

وعب حزب ــان ٌستمن الناحٌتٌن العملٌة و التنظٌمٌة فال ٌتصور مثال 

ات ـــى مبــددهم الــــل عـــفالحً فً الصٌن جمٌع الفالحٌن الذٌن ٌص

ى زٌادة ـالمالٌٌن و لذلن ٌالحظ ان االحزاب الجماهٌرٌة و ان تسعى ال

 وٌة فٌها .ـح العضـــارمة لمنـــعدد االعضاء اال انها تضع ضوابط ص

  

زبً ـــو الحـــؾ العضـــتعرٌ نـــدم ٌمكـــا تمـــى مـــا علـــأسٌســـو ت

ص الذي ـــالشخ  )  هــــة انــــلٌـكـٌـهـزاب الــــوم االحــــا لمفهــــوفم

ذا ما ٌدفعه ـصوابه و هـــاده بـــاره العتمـــٌؤٌد سٌاسٌة الحزب و افك

ابات ( فً حٌن ان ـــً االنتخــــزب فـــإلعطاء صوته الى مرشحً الح

رٌة ٌكون اضٌك ـفما لمفهوم االحزاب الجماهٌتعرٌؾ العضو الحزبً و

ى الحزب ـً الـــ: ) الشخص الذي ٌنتممن ذلن حٌث ٌمكن تعرٌفه انه 

صورة ـــــران بـــدل االشتـــو ٌؤمن بصواب مبادبه و افكاره و ٌدفع ب

ر شروطها ــد توافــــة بعــــة العضوٌــــى صفــــمنتظمة , و حصل عل

 . (  زب ـــــداخلً للحــــام الـــــرره النظــــٌما ــــا لمــــفٌه وفم
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زاب الجماهٌرٌة ال تمنح صفة ــالذكر ان االحـــن الجدٌر بـــذا و مــــه

العضوٌة الى كل شخص انتمى الٌها بشكل مباشر و انما هنان مراحل 

ن , االنصار , الترشٌح ـــالمؤٌدٌ:    ٌجب ان ٌجتازها و هً مرحلة 

و بعد اجتٌاز مرحلة الترشٌح ٌصبح عضوا متدربا و ال ,    للعضوٌة 

از فترة االختبار التً تحدد وفما ــٌنال صفة العضو العامل اال بعد اجتٌ

اء العاملون فً الحزب هم الذٌن ــزب و االعضـــً للحـــللنظام الداخل

ران ـــم االشتـــك لهـــث ٌحـــوٌة , حٌـــوق العضـــٌتمتعون بكامل حم

 ة .ـــراكز المٌادٌــللم رشٌح ـــو الت  ةـــات الحزبٌـــاالنتخابفً 

  

   المطلــــــــب الثانـــــــً :

  ً :ـــــــم الحزبــــــالتنظٌ

ة ــــــة المهمـــوهرٌــــر الجــــن العناصـــزبً مــــم الحـــد التنظٌــــٌع

 ه .ــــومتـــزب و دٌمــــاء الحـــــرض بنــــلؽ

مهمة التنظٌم تتركز فً البناء الداخلً للحزب من حٌث بٌان شروط  و

ً تترتب على المنتمً و كٌفٌة ــات التـــزامــزب وااللتـــاء للحـــاالنتم

ً ـــــوابط التــو الض زب ـادة الحــعمد المؤتمرات الحزبٌة و اختٌار ل

 ات . و كٌفٌة اتخاذ المرارتنظم العاللات بٌن المواعد و المٌادة 

زب ( ال ٌسعى الى التأثٌر بالجماهٌر و الناعهم ــــه ) اي الحـــذلن ألن

ا ٌسعى الى توسٌع لاعدته ـــب , و انمــبأفضلٌة مبادبه و افكاره فحس

ن االفراد وضمهم الى ـن مـــالجماهٌرٌة من خالل كسب اكبر عدد ممك

ك لكل جهاز ــم و دلٌـــل منظـــصفوفه و هذا ال ٌتأتى اال من خالل عم
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زب وان التضت ـــالحزب مما ٌوجب التزام كل المنتمٌن بتوجٌهات الح

 اط الحزبً .ــدأ االنضبــالضرورة الزامهم بذلن من خالل اشاعة مب

ا تمدم نجد الوضع فً االحزاب الهٌكلٌة , حٌث ال تولً ـــس مـــو عك

بمدر ما  التنظٌم اهمٌة كبٌرة ألنها تسعى الى ضم االفراد الى صفوفها

تسعى الى الناعهم بأفضلٌة مبادبها و افكارها و من ثم ضرورة تأٌٌد 

 مرشحٌها فً االنتخابات . 

زاب السٌاسٌة تصنؾ وفما للبناء ـــالذكر ان االحـــر بـــهذا ومن الجدٌ

ة  ـــــركزٌــ,  ال م  ةــــركزٌــــم : ) زابــــى احــــا الـــً لهــــالتنظٌم

ركزٌة تكون لٌادة الحزب هً ـففً االحزاب الم ــــــــة  ( ودٌــــ,  عم

رارات و تتضال مساهمة المٌادات ــــصاحبة الكلمة العلٌا فً اتخاذ الم

المرارات بالنسبة لألحزاب اذ ـً اتخــف ح ــالدنٌا او المواعد دور واض

ا ــــــــبً اوروـــة فـــرالٌـــزاب اللٌبـــا االحــالهـــو مث  ةـــالالمركزٌ

 ة . ـــــدة االمرٌكٌــــوالٌات المتحــــو ال

 

ة على صالت عمودٌة فأنها تعتمد فً العاللة بٌن ـــاما االحزاب المابم

ه عسكري ـدد شبـــاطً متشـــام انضبـــى نظــــالمٌادات و المواعد عل

  المٌادةـــك بـــه المطلـــان شبـــو تموم هذه االحزاب على اساس االٌم

ادة الهٌمنة المطلمة ــكون للمٌـــم تـــن ثـــرد ( و مــــة او الفـــ) النخب

 اشٌة .ــــزاب الفـــالها االحــزب مثـــعلى لواعد الح

  

  ث :ــــــالــــب الثـــــالمطل

  ــــة :ـــوجٌــــولـــدٌـــاالٌ
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  ا :ـــــــــونهـــــبك ة ـــــوجٌـولـدٌـاالٌ رؾ ـــــتع

ل للوجود اي لما هو ـــوٌر شامـــى تصـــوم علـــة تمـــة فكرٌـــٌلحص

د ـــابـــن العمـــوعة مـــن مجمـــك مـــون و تنبثـــا سٌكــــن و مــــكاب

ار حركة ــرسم اطـــن فتـــاري معٌـــراث حضـــة بتـــم المتصلـــو المٌ

 ا . ــــدافهـــم اهـــالــم معــــدد لهـــو تح  ةـــجماعة معٌن

 

ا ــــة تحمٌمــة بالحركة الدٌنامٌكٌــد الجماعــفاألٌدٌولوجٌة هً التً تم

ا ـــر مـــدا لتبرٌـــل سنـــت تشكـــً ذات الولـــا فـــلما سٌكون كما انه

أ العاللة بٌن االٌدٌولوجٌة و السلطة ـا تنشـــن هنـــن , و مـــو كابـــه

ة السٌاسٌة فً جوهرها طالة فً خدمة فكرة ـــالسلطـــة , فـــالسٌاسٌ

 و ٌعمل على تحمٌمها .  ةـــدولـــً الــــادة فـــب السٌـــٌعتنمها صاح

  

ا على ما تمدم نستطٌع المول بأهمٌة وجود اٌدولوجٌة لدى ــأسٌســو ت

رشد له فً تحمٌك اهدافه عند ـــكون المـــث تـــاسً حٌـــاي حزب سٌ

ً التً تمٌز بٌن االحزاب ـة هـــو هذه االٌدولوجٌوصوله الى السلطة 

ذا الحزب او ـراد لهــار االفـــاٌضا و هً العامل الحاسم فً تحدٌد اختٌ

 ذان اٌمانا منهم بتلن االفكار و المٌم التً ٌسعى الحزب الى تحمٌمها .

  

ة وجود االٌدٌولوجٌة لدى اي حزب سٌاسً ــأهمٌــــول بــــع المـــو م

ان احزاب ال تولً هذا الموضوع اهمٌة ــالوالع ٌؤشر لنا ان هن اال ان

زاب ـــحان ـــز بٌـــى التمٌٌــاب الـــــض الكتـــب بعـــكبٌرة و لذلن ذه

 راي .ـــــة او الــــزاب المساومــــا واحــــاالٌدٌولوجٌ
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و الحزب الذي له اطار نظري ٌضم افكارا ــة هـــزب االٌدٌولوجٌــــفح

ر بموجبها جمٌع اوجه الحٌاة ـــددة ٌفســـولٌم و مفاهٌما سٌاسٌة مح

حدد الحزب ـــري ٌـــار النظـــذا االطـــالمختلفة للمجتمع و من خالل ه

ه  ) اجتماعٌة  ,  سٌاسٌة  ,  التصادٌة  ( ـــــسٌاسته ازاء تلن االوج

 رى . ـــــة االخـــاسٌــــزاب السٌـــذلن ازاء االحـــو ك

 

زاب المساومة او الراي فهً تلن االحزاب السٌاسٌة التً ال ـا احــــام

وجٌا واضحة وان كان لها افكار و لٌم و مفاهٌم اال انها ـــتملن اٌدٌول

ابتة حٌث تتسم بالؽموض و عدم الوضوح بالنسبة ـــلٌست دلٌمة او ث

ا ً ٌثور حولها الخالؾ و ال تمؾ مولفا صرٌحــالى لضاٌا الساعة الت

و واضحا اال بالنسبة للمضاٌا التً ال ٌدور حولها اي جدال وال نماش 

و توجه تلن االحزاب عناٌتها و اهتمامها الى الجماعات المؤثرة فً 

وذلن من خالل المجتمع من اجل الحصول على تأٌٌدها فً االنتخابات 

 تلن الجماعات .  بتأٌٌدوضع البرامج التً تحظى 

 

 

  :ول ــــــمة الــــالصـــــو خ 

ات ــــــالثبــاس بـــة ال ٌمـــزاب المساومــــر احــــنظً ـــان النجاح ف

امج الحزب و لكن ٌماس ــــرنــــالص لبــــعلى العمٌدة و المبدأ و االخ

 زب .ـــــا الحــاز بهــــً فـــات التــــدد االنتخابــــبع
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 التاسعة عشرالمحاضرة 

 

 

 ـــــث ((الــــث الثـــــالمبح))     

 

 أنواع النظم الحزبٌة

 

 : ب االولــــالمطل

   :   دـــواحـــــزب الـــــام الحــــنظ

انً من المرن العشرٌن ـــد الثـــً العمـــفد ــــعرؾ نظام الحزب الواح

ـــة  ــــا سنـــــً روسٌـــالشفة فـــورة البــــام ثــــد لٌــــن بعــــــــو ذل

مل الى دول شٌوعٌة اخرى كالصٌن و دول ا انتـــ(  و منه  1118)  

الٌة و كوبا وكذلن تبنته دول اخرى ــــا الشمـــو كورٌاوروبا الشرلٌة 

مضادة للفكر الشٌوعً كالنظام الفاشً فً اٌطالٌا و النازي فً المانٌا 

 و بعض دول العالم الثالث . 

ام اجازتها ــــذا النظــــك هـنـتـعـً تـــات التــومــى الحكـــو ٌالحظ عل

ً الدولة من حٌث مباشرة ــلحزب واحد ٌحتكر النظام السٌاسً ف

السلطة و التمتع بامتٌازاتها و لكن كٌؾ وجد الحزب الواحد فً 

 المجتمعات التً اخذت به ؟ 
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ل فٌها الحزب الى السلطة فمد ٌأتً عن ـــً ٌصـــل التـــت السبــــتباٌن

د ٌصل ـو ل  (  ً روسٌاـــوعً فـــطرٌك الموة والعنؾ ) الحزب الشٌ

ه ـــــــــب علٌـــم ٌنملـــً ثـــدٌممراطـــوب الـــاعتماد االسلــــا بــــالٌه

ام الجدد بعد وصولهم ــظ ان الحكـــ) معظم دول العالم الثالث ( و ٌالح

الى السلطة سواء عن طرٌك االنتخاب او الموة او العنؾ  الى الؽاء 

ذا ــــه و هـــون الٌـــاالبماء على الحزب الذي ٌنتماالحزاب االخرى و 

ن ـــرٌــشـورة تــــد ثـــك بعــــً السابـــوفٌتــما حصل فً االتحاد الس

دة احزاب تعمل فً الظل لبل ـان عـــت هنـــ( حٌث كان 1118االول ) 

ورة و اشتركت فً ـــاح الثـــد نجــالنٌة بعـــرت عـــالثورة اال انها ظه

اء المجلس ـ( الختٌار اعض 1117النتخابات التً جرت فً نٌسان ) ا

ع االشتراكٌٌن ــــفً موسكو و شكل حزب العمال االشتراكً مالمحلً 

زاب لابمة فً ـالثورٌٌن الٌسارٌٌن اول حكومة بعد الثورة و ظلت االح

ن ـــ( عندما اعل 1125ى اواخر عام ) ــــً حتــــوفٌتــــاد الســــاالتح

زاب ــــع االحــــاء جمٌــــــــد و الؽـــــواحـــزب الــــام الحــــام نظــــٌل

ن ــــذي هٌمـــال  ( ً ـــوعـــزب الشٌــــــ) الح   داـــــة عـــاسٌـــالسٌ

 الد . ــــً البـــً فــــى النشاط السٌاســــعل

 

اخرى ال تعتنك  ً دولـــواحد فـــزب الــــام الحـــر نظـــذلن ظهـــو ك

ازي ـم النـــان الحكــــالماركسٌة كإٌطالٌا فً العهد الفاشً و المانٌا اب

ال فً ظل نظام ) ساالزار ( ـــــو اسبانٌا فً عهد ) فرانكو ( و البرتؽ

ر حزبها ـــو احتك  وجودةــبإلؽاء االحزاب المحٌث لامت تلن االنظمة 

 ازي فً المانٌا ( .ــٌا و النالوحٌد السلطة ) كالحزب الفاشً فً اٌطال
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ر الحزب الواحد كذلن فً بعض دول العالم الثالث التً حصلت ـــو ظه

رٌر حٌث لامت معظم تلن الحكومات ــاح مـــد كفـــالل بعـــعلى االستم

أسٌس حزب واحد تعتمد ــو ت دت ( ـــالجدٌدة بإلؽاء االحزاب ) ان وج

 ً تحمٌمها . ـــح فـــً تطمـــوالت التـــــعلٌه فً اجراء التح

اب التً تؤدي الى االخذ بهذا النظام ــــم االسبـــن اهـــالحظ ان مـــو ٌ

اسٌة , التصادٌة , اجتماعٌة ( ـ) سٌ الد ــً البـــحدوث ازمات حادة ف

ى تؽٌر النظام السٌاسً و اتجاه النظام ــــؤدي الـــاو لٌام اضطرابات ت

 اسٌة االخرى .ـــوة السٌـــاء المـــالؽوة الجدٌد نحو احتكار السلط

  

 د :ــــواحــــزب الـــام الحــــاق نظــــاب اعتنــــأسب

  

زب الواحد فً ــــام الحــــذت بنظـــً اخــــم التــــت النظـــاٌنـــتب

 بٌان االسباب التً دفعتها لذلن . 

 

ً ذلن ـــــــده فــــٌتً سنوفــــوعً الســـــام الشٌـــة للنظــــالنسبـــــفب

ذي ٌرى ـــالـــزب وللح (   اللٌنٌنً  – ً ــاركٌســـالم : )  ومــــالمفه

ون السلطة ـــان الحرب تعبٌر سٌاسً عن طبمة اجتماعٌة و بالنظر لك

ة ـــــالمابم (   رولٌتارٌاـــالب)   ة ـــورٌــاتــــفً بالدهم هً سلطة دكت

رر ــــم ال مبـــن ثـــم و مـــً مصالحهــــو تاللن ـــعلى تحالؾ العاملٌ
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ع الشٌوعً ـــــلتعدد االحزاب اضافة الى ذلن ٌشكل هدؾ خلك المجتم

 عامال معززا للمناداة بالحزب الواحد . 

ز ـــــركٌـــوب تـــــا ٌرون ( وجــــدؾ ) كمـــً هذا الهــــث ٌمتضـــحٌ

وم اي انحراؾ عن الخط السلطات فً لبضة الحزب الشٌوعً لكً ٌم

ى ـــالمحدد لنمو المجتمع السوفٌتً و لد تنطوي التعددٌة الحزبٌة عل

 راؾ . ــــذا االنحــــل هــــاحتماالت لمث

على ما تمدم دأبت الزعامات السوفٌتٌة المتعالبة منذ بدأ  اـــــتأسٌسو 

( و حتى تفكن االتحاد السوفٌتً  1118النظام الشٌوعً فً روسٌا ) 

ام الشٌوعً الى رفض كل دعوة تسمح ــــوط النظــــ( و سم 1111) 

بتعدد االحزاب اذ ان التعددٌة المسموح بها ) تمضً بان ٌكون الحزب 

زاب االخرى نزٌلة السجون ( كما ـــــفً السلطة و تكون االحالبلشفً 

 ادة الحزب الشٌوعً . ــــردد بعض لـــــٌ

 

ا ) مٌخابٌل ؼورباشٌؾ ( اخر ــــــج اٌضـــهذا النــــى هــــار علـــو س

رؤساء االتحاد السوفٌتً على الرؼم من سٌاسته الجدٌدة التً سماها 

رب تلن السٌاسة من منالشة ـــم تمتـــ) اعادة البناء و المكاشفة ( اذ ل

 تبنً النظام السٌاسً ألسلوب نظام الحزب الواحد .

  

من نهاٌته حٌث وافمت اللجنة المركزٌة ام ــــراب النظـــد التـــــاال بع 

زب سلطات ـــى الحــولـاال ٌت(   1115 )  للحزب الشٌوعً فً شباط

ؾ ( ان ـ) ؼورباشٌ ن ـــا واعلــاسٌـــابدا سٌـــكون لـــان ٌــــدولة وال

 احزاب اخرى ستمام فً االتحاد السوفٌتً . 
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نظام ٌموم على اساس تنالها لهذا العاما بالنسبة للنظم الفاشٌة فكان ا

و النظام البرلمانً باعتبارهما دٌممراطً ــالنظام الـــم بـــدم اٌمانهـــع

ً ــــراط فــــسببها االفــــً ٌـــى التـــة الفوضــــن موجـــمسؤولٌن ع

ا ــــــً منهــــً تعانــــد التــــؾ الشدٌــــرة الضعــــالحرٌة و عن ظاه

ك ـــــــــــم المطلــــانهـــن اٌمـــال عــــضـة فــــذٌـٌـفـنـات التــــالسلط

ة ـــــــزعامـــالـــف  (  ذـفـم المنـــزعٌـــو ال  امةـــ) الزع :  ولةــــبمم

ود صفات معٌنة ال ٌمكن اال ان ــــتفترض وجرى ) النازٌون ( ـــكما ٌ

فسه توجد فً شخص الزعٌم ) هتلر ( و الشعب ال ٌستطٌع ان ٌحكم ن

م الى هذا الزعٌم و هذا هو ــبنفسه لذلن كان علٌه ان ٌترن مهام الحك

 ا .ــــــذات االتجاه الذي امن به ) الفاشٌون ( فً اٌطالٌ

 

ازة ـــــــوة الممتـــرون ان السلطة ٌجب ان تؤول الى الصفـــث ٌــــحٌ

من خ ـــو من ثم الى الفرد الممتاز من بٌن تلن الصفوة حٌث ان التارٌ

ا تؤكد ـــــكما انه ألخرصنع النخبة الممتازة التً تؤكد ذاتها من ولت 

اءة ـــــاس الكفــــى اســــم االؼلبٌة علــــــً حكـــعلى احمٌة االللٌة ف

 ة .ـــــلن االللٌـــا تـــز بهــــً تتمٌـــو المؤهالت الت

 

) ان التارٌخ   ه :ـــــبمول ً ( ـــو لٌنــوســـ) م ده ــــا اكــــذا مــــو ه

ى اٌدي االللٌات ـــت اوال علـــٌبرهن على ان التؽٌٌرات االجتماعٌة تم

ة او معارضة بل ـعلى اٌدي حفنة من الرجال و من ثم ال وجود ألؼلبٌ

ورة ــــــة صـــأٌـــرد و بـــاكم الفـــارضة للحـــام معـــانهم ٌنكرون لٌ
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ة ـــــن االنظمـً تلــــواحد فــــزب الـــود الحـــكانت و الحمٌمة ان وج

 ة .ـــاٌـــت ؼــــة و لٌســــو وسٌلــــه

  

 وــــــــن و هـــومٌـــالمحك و اكم ـــن الحــــبٌ  رابطــــد الـــث بعــــحٌ

اذ ر لتلمٌه ــــاء و اخــــاالنب الــــاشبه باإلذاعة التً لدٌها جهاز إلرس

ى اسماع ـشعب صوت الحاكم كما ٌعمل علٌستطٌع الحزب ان ٌسمع ال

ؤٌدو ـــــرى مــــن ٌــــى ذلــــة الــــب اضافــــوت الشعـــــم صــــالحاك

ة ـــة او طلٌعــــك نخبــــــخلـوم بــــمــزب ٌـــــام ان الحـــــن النظــــذل

اء ــــــــــــــن أكفــــــو ادارٌٌ ن ــــاسٌٌــــاء سٌـــــة و زعمـــــادٌــــلٌ

 ة .ــــؤون الدولــــــن إلدارة شـــؤهلٌـــو م

  

ن ــــــا و لكـــــا بنفسهــــم نفسهــــع حكــــر ال تستطٌــاهٌــــألن الجم

ا ــة االدارة ألنهـــوظٌفـــوم بــــع ان تمــــازة تستطٌــــوة الممتـــالصف

 زب .ــــل الحــــن لبـــذلن مــــدت لــــاع

  

ً انتشر فً ـــــــــث و التـــالم الثالـــدول العـــة لـــالنسبـــا بـــــــــــام

ت ــــــولــً الـــمعظمها نظام الحزب الواحد او التً ال زالت تأخذ به ف

الحاضر  )  كالصٌن  ,  كورٌا الشمالٌة  ,  كوبا  , و بعض النظم فً 

ا دراسة تجربة نظام الحزب الواحد ا ارتأٌنــــدول العالم الثالث ( اال انن

ام ـــــــذا النظـــا هـــك فٌهــــة طبــــفً االتحاد السوفٌتً ألنه اول دول

 ام .ـــــن عــــن سبعٌــــر مـــت اكثــــو دام
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ا ــــــى بهــــان ٌحظــــً كــــة التــــانـــالؾ المكــــن اختــــال عــــفض

تحاد السوفٌتً السابك عن مكانة الحزب فً زب الشٌوعً فً االـــالح

 النظم الفاشٌة التً ظهرت فً اوروبا . 

 

 

    :نظام الحزب الواحد فً االتحاد السوفٌتً السابك 

ة فً روسٌا للنشاط ــــاح السلطـــــدم سمـــا بعـــــك ان اوضحنسبـــــ

ة سرٌة و حركات سٌاسٌـــا ادى الى نمـــالحزبً العلنً لبل الثورة مم

دٌممراطً  ـــً الــــراكــــال االشتـــــزب العمـــــا حــــن بٌنهــــان مـــك

اع االستٌالء على السلطة ــذي استطــــ(  و ال  اــــً الحمــــ) الشٌوع

ن ثم جعل نفسه الحزب الوحٌد ــ(  و م 1118ورة  ) ـــعمب اندالع ث

ا مع ــ(  و ذلن انسجام 1117فً النظام السٌاسً الجدٌد فً سنة  ) 

ة اجتماعٌة ــالمفهوم الماركسً للحزب بأنه التعبٌر السٌاسً عن طبم

ا ٌرى ستالٌن  : ) ان ٌموم سوى حزب واحد ــوغ كمـــو من ثم ال ٌس

ذي ٌذود ـــً الــــوعـــــزب الشٌـــــو الحـــفً االتحاد السوفٌتً , و ه

 و الفالحٌن ( .بجرأة و الى اخر المدى عن مصالح العمال 

  

  المطلب الثانً :

 ة :ـــــة الحزبٌــــام الثنابٌــــنظ

ود حزبٌن كبٌرٌن ٌتنافسان ــاس وجــــى اســـذا النظام علــــوم هــــٌم

ث ٌمثل ــابٌة حٌـــات النٌـــعلى تولً السلطة من خالل الفوز باالنتخاب
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زب ـــــل الحــــن ٌمثــالفابز بأكبر عدد من المماعد ) االؼلبٌة ( فً حٌ

زاب ــــــود احــــً وجــول ال ٌنفــــذا المــــو ه  ة (ــــر ) االللٌــــاالخ

ة ـــــــر فعالــــب ؼٌـــً الؽالــــا فــــاال انها ــــلفهمــؾ خــــصؽٌرة تم

 ً .ــــاســـد السٌــــً المشهــــؤثر فــــو م

  

وى على ـــتمامشٌة , آلنهـــــا ال ــــــزاب هـــــر احـــــذلن تعتبـــــــو ل

ة الحزبٌن الكبٌرٌن على تولً السلطة , و ٌظهر نظام الثنابٌة ـــمنافس

رٌطانٌا ــــــو ب  ةــــمتحدة االمرٌكٌــــوالٌات الــــً الـــــوح فــــــبوض

ربٌسٌان  زبانــــدة حـــمتحـــات الــــوالٌــــً الــــوجد فــــث تـــحٌ , 

(   زب الجمهوري ــــــالح  و  ً ــراطــــــزب الدٌممــــــالح :  )   هما

  رة ــــــٌـــؽــزاب الصـــــض االحـــــعــا بــــــــمـهـلفــد خـــوجـــت و 

ال  ( ـــزب االشتراكً  ,  حزب المزارعٌن  , حزب العمـــــالحــــ) ك

عها المحلً و المؤلت مما ادى الى و تتسم هذه االحزاب الصؽٌرة بطاب

(   1735ذ عام  ) ـــات المتحدة منــوالٌــــً الـــتنامً النمط الثنابً ف

ات ــــــــــــن سمــــة مــــر سمــــاضـــت الحـــولـــً الــــح فــــو أصب

 .  ًـــــرٌكــــً االمـــــاســــام السٌــــالنظ

  

ً ــــــــالن فــــاعـــان فـــزبـــد حــوجــــا فٌــــٌرٌطانــــً بــــا فـــــام

اضر و ـــولت الحـــً الــــً فــــرٌطانــــً البـــد السٌاســـــالمشه

ؾ ـــــــ(  و ٌم  نــــٌـظـافـــو   المح  ال ــــزب العمــــ)  ح ا :  ـــهم

ة ـــفاعلرة ؼٌر الــــزاب الصؽٌـــخلفهما حزب االحرار فضال عن االح

 ــــا هنانن و انمـــدٌــــذٌن البلـــــو ال ٌمتصر وجود هذا النمط على ه

تطبٌمات له فً بلدان اخرى مثل  ) كندا  ,  استرالٌا  ,  و نٌوزلندا  (  



 

66 
 

  رةـــاهـــــل ظـــة ٌشكـــابٌـــام الثنــــان نظة ــــرٌجـــرى دٌفــــــــــوٌ

ذه الدول ـــض هـــك بعـــث تطبـــا حٌـــرٌبـــتم (  وسكسونٌةـانكل : ) 

ا ـة , كمــابٌـــــام الثنـــــك دول اخرى نظــــنظام التعددٌة فً حٌن تطب

 هو شأن بعض دول امرٌكا الالتٌنٌة .

 العشرونالمحاضرة 

  

  ابً :ـــــام الثنـــور النظـــً ادت الى ظهــــل التــــالعوام

ابً ــــور النظام الثنـــــى ظهــــوامل ادت الــــدة عـــــان عــــهن

األخص ـه و بـــذت بـــً اخــــدول التــــو من ثم استمراره فً ال

 ً :ـــــرٌطانٌا و هــــب دة وــــوالٌات المتحـــال

  

 العامل االول العامل التارٌخً :
  

ن لرن و نصؾ فً تلن ـر مـــذ اكثــــام منــــذا النظـــأ هــــث نشــــحٌ

 و اصبح من التمالٌد الثابتة فً النظام السٌاسً .الدولتٌن 

  

 ً :ـــــام االنتخابــــالنظ : ً ــــــــل الثانــــــــــالعام
  

ن لوة العامل االول المعتمد فً تلن النظم ـــزز مـــذي عــــو الـــــه و

ردي المباشر و باألؼلبٌة ــــاب الفــــالسٌاسٌة حٌث تأخذ بنظام االنتخ

زبٌن ــــن الحـــــــحصورة بٌــــافسة مـــل المنــــا ٌجعـــة ممــــٌطالبس
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ً الذي ــــل النسبــــام التمثٌـــس نظــــى عكــــن علـــن وذلـــــالكبٌرٌ

 دة .ـــــدٌـــزاب جــــام احــــى لٌـــاعد علــــٌس
  

  ً :ـــــــــل النفســــــث : العامـــــل الثالـــــــــــالعام

بنظام االكثرٌة البسٌطة  ذــــتأخً ـــدول التــــً الــــظ فـــث ٌالحــــحٌ

ذلن نجده ٌصوت ـــــا و لـــحرص الناخب على ان ٌكون تصوٌته مجدٌ

رة ــالصؽٌ زابـــلألحلمرشح احد االحزاب المهمة و ٌتجنب التصوٌت 

 اء .ــــــه هبــوتـــع صـــى ال ٌضٌـــحت

  ر ( :ــــــــــــ) االخٌ:   ع ـــــالرابل ـــــالعام
 

زاب الى ان تكون سٌاستها متشابهة الى ـــــل تلن االحـــل بمٌـــــفٌتمث

 حد كبٌر خاصة فً وجهات نظر االساسٌة . 

و   ةـــً للحكومــاســل االســـى الشكـــادة علــــك عـــــــــفـتـً تــــفه

ة الدولة العام و لذلن من النادر ان نجد اسٌــام لسٌـــل العــــعلى الشك

دما ٌخلؾ احدهما االخر فً ــومة عنــــة الحكـــتحوال كبٌرا فً سٌاسٌ

ر ــد كبٌـــى حـــد الــاعــــر ســــل االخٌــــد ان العامــــو نعتم السلطة 

 دول .ـــــلن الـــً تـــً فــابـــام الثنــــعلى استمرار النظ

  

  ً :ـــابــــام الثنـــــوب النظـــــو عٌ  اٌازـــــــــم

مٌك االستمرار السٌاسً اي ـــام تحــــذا النظـــــا هـــزاٌــــم مـــــان اه

ؤكد فوز احد ــــن المــــاذ مثبات الحكومة خاصة فً النظام البرلمانً 

و من   وزارةـــالحزبٌن باألؼلبٌة البرلمانٌة و من ثم تكلٌؾ بتشكٌل ال
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ة مما ٌؤدي الى ابعاد ــــالبدٌهً سٌكون مدعوما من االؼلبٌة البرلمانٌ

الب نتٌجة عدم ــً الؽـــدث فـــً تحــــالبالد عن االزمات السٌاسٌة الت

حدث ـا ٌـــــن مــــان و ذلـــرلمــــو الب  ةـــومــن الحكـــام بٌــــاالنسج

 ة .ــــومات االبتالفٌــــً الحكــــا فـــــؼالب
  

 : ابًــــام الثنــــزاٌا النظــــــن مــــذلن مــــو ك

ة ــــــــزب االللٌــــً حــــل فــــة تتمثــــمنظمة ــــارضــــود معـــــوج 

رالبة ـــً مــــاال فـــؤثرا و فعــــا دورا مــكون لهـــان و ٌــــفً البرلم

روى عند اتخاذ ــــة تتـــكومل الحـــا ٌجعـــألتها ممـــو مس  ةـــالحكوم

رضها للنمد و المسألة و من ثم اثارة ـــــم بتعـــا تعلـــرارات ألنهــــالم

رلمان اذا ما كانت ـً البـــارض فــــام من لبل الحزب المعــــالراي الع

 وب . ـــــض العٌــــة ببعــوبـــا مشــــلراراته

ن نظام الحزبٌن ٌضفً وضوحا على دم اــــا تمـــــى مــــافة الـــــواض

النظام مفهوما لدى ا ٌؤدي الى جعل ــــالسٌاسة العامة للدولة و هذا م

 ؤولٌة . ــــالناخب و كذلن ٌمكنه من تحدٌد المس

ن مزاٌا النظام الثنابً اال انه ال ٌخلو من العٌوب ــرؼم مـــى الــــو عل

 حزاب . ض االـــا ببعـــه ؼبنـــو لعل من اهمها الحال

ر ــــذي ٌعتبــــو ال  ري (ـــردي واالكثـــ) الف   راعــــام االلتــــالن نظ

راره ـــــل استمـــوامـــن عــــال مــــعامـــن وزبٌـــام الحـــال لنظـــمكم

 رى .ـــــزاب االخـــألحـــة لــــنظام لاس بالنسب

ن ثم ــن و مـــاخبٌـــن النـــً بٌـــا الحمٌمــــس حجمهــــه ال ٌعكـــــألن

الس ــً المجـــك فــــال ٌعكس اتجاهات الراي العام بشكل واضح ودلٌ

 ام . ــــل عـــم بشكـــات الحكـــالنٌابٌة و هٌب
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 :  ً ـــابـــام الثنـــن عٌوب النظـــــذلن مـــــو ك

الفابز ن السلطات حٌث ٌهٌمن الحزب ــل بٌـــــدأ الفصــــزاز مبـــــاهت

 ة . ــــرٌعٌة و التنفٌذٌـــعلى السلطتٌن التشفً االنتخابات 

ة ــــــات التنفٌذٌــــالب للسلطـــً الؽــــان فــــة الرجحــــون كفــــو تك

ل زعٌم حزب االؼلبٌة ـــث ٌشكــــ) و هذا ما ٌالحظ فً برٌطانٌا (  حٌ

ة ـــــــــا للحكومـــٌمح زعـــم ٌصبـــن ثـــو م ة ـــفً البرلمان الحكوم

ى اضعاؾ دور السلطة التشرٌعٌة ــــــؤدي الـــــا ٌــــان ممـــــو البرلم

ث ــــــن حٌــــانً مـــرلمــــام البــــو تضاؤل دورها المعروؾ فً النظ

ة ـــــــرالبـــــن و مــــمشاركتها فً التراح و الرار مشروعات الموانٌ

ها عند تمصٌرها فً اداء مهامها حٌث تناط اعمال الحكومة و محاسبت

 زب .ـــزعماء الحــــة بــــالحمابب الوزارٌ

و تعد مشروعات الموانٌن فً مكاتب الحزب و توافك علٌها االكثرٌة 

البرلمانٌة ) نواب الحزب الحاكم ( لبل عرضها فً البرلمان مما ٌجعل 

 موافمتها الالحمة فً البرلمان تتسم بالشكلٌة . 

اء االحزاب الكبرى فً برٌطانٌا ــــه ان زعمـــــض الفمــــرى بعــــو ٌ

ة ـــــرٌعٌـــة التشــء الهٌبـــــٌستطٌعون فً معظم الحاالت الزام اعضا

زب ــالذٌن ٌنتمون الى حزبهم باتباع الطرٌك الذي رسمه لهم لادة الح

من و لذلن فان الحكومة تسٌطر على معظم ما ٌموم به مجلس العموم 

 اعمال و ما ٌمتنع عن المٌام به . 

ً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ــــــا فـــن رصدهـــة ٌمكـــلن الحالــــو ت

ابً اذا ما توافك انتخاب ــــزبً الثنــــالنظام الحـــــب تأخذاٌضا و التً 

ع وجود اؼلبٌة فً الكونؽرس ٌنتمون لحزب ــــة مــــربٌس الجمهورٌ

ن نظرٌا . وهذا ما لوحظ ــن السلطتٌـــل بٌــــصبح الفصواحد . حٌث ٌ
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وش االولى و نصؾ فترة الوالٌة ـــبجالء خالل والٌة الربٌس جورج ب

(  حٌث ٌالحظ ان الربٌس بوش ٌنتمً   2556  -  2555الثانٌة  ) 

ى ـــــز علـــابــــان حــــذي كــــالى الحزب الجمهوري و هو الحزب ال

راءات االنتخابات ـــى اجـــوخ حتـــــلسً النواب والشٌاالؼلبٌة فً مج

وري تلن االؼلبٌة بعد ــاذ فمد الحزب الجمه   2556/    1/    6فً  

ا جعل الربٌس ٌواجه صعوبات ــــانتمالها الى الحزب الدٌممراطً . مم

 كبٌرة فً تعامله مع الكونؽرس . 

 

 رٌطانٌا :ــــً بـــً فــابـــام الثنـــــك النظـــــتطبٌ
  

اوبان السلطة ــــان ٌتنــــزبان ربٌسٌـــــرٌطانٌا حــــً بـــٌوجد ف

 ا : ـــــاضر همـــت الحــــً الولـــــف

   ن   (ـــــافظٌــــزب المحـــــــو ح  ال   , ــــــزب العمــــــ)  ح

نظام زبً فً برٌطانٌا بالجمود على عكس الـــام الحـــــم النظــــو ٌتس

 الحزبً فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة حٌث تتسم بالمرونة . 

ً التنظٌم ـــركزٌة فـــالمـــأخذ بــــزاب تـــففً برٌطانٌا ٌالحظ ان االح

ه ـــــــروعــــو ف زب ــــادة الحــــن لٌــــة بٌــــوذلن عند تحدٌد العالل

 ة .ـــــــدارٌو اال ة ــــاسٌـــن السٌــــاحٌتٌــــن النــــم

ً ـــــــف األخصــــبرار و ــــاذ المــــروع اتخــــوز للفــــث ال ٌجـــــحٌ

 االمور الهامة اال بعد اخذ موافمة الحزب .

تعتمد فً عملها  جانب االٌدٌولوجً فان هذه االحزابو فٌما ٌتعلك بال

زاب ــــــلن االحــــاٌن تـــد تتبــة و لــــوجٌــولــدٌــــاس اٌـــى اســـعل
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ساومة فً ـــزاب مـــً احــــن فهــــع ذلــــعمابدٌا الى حد ما و لكن م

 جوهرها كما ٌرى االستاذ )اوستن رنً (.

فً برٌطانٌا احزاب ذات نشاط دابم  فاألحزابم ــــث التنظٌــاما من حٌ

ل دعاٌة لمرشحٌها فً فترة ـــى عمـــشاطها علـــر نــــث ال ٌمتصــحٌ

ث ــــحٌا ـــــابهــــــد انتهــى بعـــر حتـــــا ٌستمـــات و انمـــابــــاالنتخ

رض ــــلؽ اــــألعضابهات ـــاعـــدوات واالجتمــــد النـــــــمـوم بعــــتم

 ح موالفها من مختلؾ االمور . ـــــــوضٌـــت

ً برٌطانٌا ـــابً فــــام الثنــــل النظـــــعم ةــــأللٌة ـــالنسبــــا بـــــام

ن الناحٌة الدستورٌة حٌث ـــــا مـــح منظمــــا اصبــــفٌالحظ ان عمله

 ٌوجد حزب حاكم و اخر معارض .

 و ٌطلك على الحزب العارض  ) معارضة صاحبة الجاللة ( .

 

و لد منح  1138م المعارضة فً عام ـــب زعٌــــو تم استحداث منص

و ٌؤلؾ زعٌم المعارضة حكومة ) الظل (  زعٌمها مرتبا رسمٌا كبٌرا 

مماعد مجلس  بأؼلبٌةالتً تكون جاهزة لتولً مهمة الحكم عند الفوز 

 العموم و ٌالحظ ان جمٌع االعمال فً البرلمان تنظم باتفاق الحزبٌن .

رٌطانٌا دورا كبٌرا فً الحٌاة السٌاسٌة ـــــً بـــهذا و تلعب االحزاب ف

مرشحٌن لالنتخابات و اختٌار مرشحٌها لكل حٌث تموم بمهمة تمدٌم ال

 األؼلبٌةؾ الحكومة وفما لماعدة ــــدابرة انتخابٌة و من ثم المٌام بتألٌ

ى الحزب و تذكٌرهم بصفة ـــفضال عن متابعة النواب الذٌن ٌنتمون ال

 مستمرة بالنظام الواجب االتباع . 
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  :ثــــــــب الثالـــــــــالمطل

  زابـــــــدد االحـــــــــام تعـــــــنظ

شارن فٌه اكثر من حزبٌن ـذي ٌــــزبً الـــام الحــــه النظــــراد بــــوٌ

رلمان و فً شؽلها فً ــً البـــودها فـــفً الؽالب و ذلن من خالل وج

ادر ان ٌفوز حزب واحد بأؼلبٌة مماعد ــــالعامة حٌث من الن الوظابؾ

ً ــوعا فـــة شٌــــة الحزبٌــــر االنظمــــو ٌعد هذا النظام اكثالبرلمان 

ه صور واشكال متعددة حٌث ٌختلؾ من دولة الى اخرى ـــــم و لـالعال

دد االحزاب السٌاسٌة الموجودة فٌها و من حٌث التطبٌك ـــمن حٌث ع

 اذ ٌحتفظ كل تنظٌم وطنً بمٌزة خاصة به .

ام تعددي ثالثً كما ظ هنان نظــالحــــزاب فٌـــدد االحـــاما من حٌث ع

(  او الثالثٌة  1145الثٌة الفرنسٌة سنة  ) ـــً الثــــال فــــو الحــــه

ة ـــــه الرباعٌـــــاعً و مثالـــددي ربــــة او تعــــدٌـة التملٌــــالبلجٌكٌ

 ة . ـــدنافٌــــة او االسكنــــالسوٌسرٌ

 ة اجتماعٌة متعددة لهاوجدت لوة الحزبٌة ال توجد اال اذا ـــــو التعددٌ

 سٌاسٌة مختلفة و تتنافس على السلطة . رؤى

اما االسباب المباشرة لتعدد االحزاب فتكمن فً انمسام بعض االحزاب 

ن ــــال عـــدة فضـــدٌـــاسٌة جــــزاب سٌـــأسٌس احـــة او تـــالسٌاسٌ

وى ــك الـــبح دــــذي ٌعــــً و الـــاب النسبــــام االنتخـــاد نظــــاعتم

 االسباب المباشرة لتعدد االحزاب . 

ان التمثٌل النسبً ٌتفك (   دٌفرجٌه  : )  حٌث من المؤكد كما ٌمول

ك ـــع الطرٌـــاره لطـــم اثـــن اهـــة ومـــة الحزبٌــــدابما مع التعددٌ

 ة . ـــابٌـــو الثنـــاه نحـــى اي اتجــــعل
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  ول :ــــــــــة المــــــــو خالص

 

ان نظام التعددٌة ٌؤدي الى اشتران اكثر من حزب فً تماسم البرلمان 

و من ثم الحمابب الوزارٌة و ذلن لصعوبة حصول احد االحزاب على 

فً ال ٌعنً ان كل االحزاب الممثلة االؼلبٌة المطلوبة اال ان هذا المول 

ة اكثر الوزارة و انما تتولى هذه المهم تألٌؾالبرلمان ستشارن فً 

 االحزاب تمثٌال فً البرلمان . 

 

ارضة و هذا ما حدث ــــة المعــرى مهمـــفً حٌن تتولى االحزاب االخ

ث اتفك الحزبان ــــحٌ  2555فً المانٌا بعد االنتخابات النٌابٌة لسنة 

 : الكبٌران 

  (  ًـــــدٌممراطً االشتراكـــو ال  ً  ,ـــً المسٌحــــ)  الدٌممراط

 حكومة ابتالفٌة برباسة زعٌمه الحزب االول .  ٌؾتألعلى 

 

  ددٌة :ــــــام التعــــوب نظـــــزاٌا و عٌــــــم

 

جاهات الراي العام ـــان اتـــلعل من اهم مزاٌا هذا النظام انه الرب لبٌ

تحمٌك التمثٌل الواسع لكل ــدر بـــبشكل صادق و امٌن و لذلن فهو اج

 به .  تأخذالتً الموى السٌاسٌة فً الدول 
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ك مفهوم الفصل بٌن ـــتحمٌ و ٌضٌؾ اخرون ان هذا النظام ٌؤدي الى

ن الن البرلمان ٌستفٌد ـالسلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة الى حد كبٌر ذل

 من انعدام التوازن الحزبً فٌؤثر بشكل كبٌر فً الحكومة . 

 

ال  عدم االستمرار الحكومً حٌث اما عٌوبه فتتمثل بانه ٌؤدي الى

مما توجد اؼلبٌة برلمانٌة تدعم الحكومة خالل الفصل التشرٌعً 

 ٌؤدي الى التؽٌٌر و التبدٌل فً الوزارة .

 

الى ما تمدم انه ) اي نظام التعددٌة ( ؾ معارضو هذا النظام ـــــوٌضٌ

ً المجتمع و ٌمسمه الى شٌع لكل منها عمٌدتها ـــــــة فــــٌشبع الفرل

 السٌاسٌة .

 

ز عن االفصاح بوضوح عن رؼبات الشعب و اتجاهاته ـــه ٌعجــــو ان

اعة و تأسٌسا على ما تمدم فان نظام التعدد ـــا الســـبالنسبة الى لضاٌ

 ٌضعؾ لدرة الدٌممراطٌة على االستمرار و البماء . 

 

و ٌالحظ ان االنتمادات التً وجهت لنظام التعددٌة لد تكون الرب الى 

نؤٌد التعمٌم فً هذا المجال الن هذا النظام  الصواب و لكن مع ذلن ال

او ذان فً هذه الدولة او تلن ٌعود الى عوامل متعددة لعل من اهمها 

ن وجود زعماء سٌاسٌٌن ــــواطنٌـــً للمـــــالوعً السٌاسً و الثماف

 ٌتسمون بصفات رجل الدولة ال ٌساومون على مصلحة البلد العلٌا . 
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