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 تمهيد

 :رئيسية تدريس مادة األنظمة السياسية خالل السداسي إىل ثالثة أقسام خطةنقسم ت
املستعملة يف تدريس املادة كشرح مفاهيم السياسة والنظام السياسيي  والقيان    فرداتاملأهم لشرح  خيصص( 1) قسم 

 الدست ري  إىل آخر ذلك. 
الي  بيع ىليل الطاليع معر تىتيا سي  يتسيو ليأ تاي ين أ ايار ىامية النظريية  سائ املالتص رات و هم أ ضمنيت (2) قسم
الي  والقي   ط يعية ال نييات واملسسسيات و تفاىي  األنظمية السياسيية ومعر ية ى امي  وأسي ا    السياسيي امنظيبيئة الس ل 

 تضيمن األمينو  قي ان  كايم ال ليدو ت وسياسياقيرارات ضغ طات تيسدي إىل نين  ىنىتا النظام السياسي وتصدر  شا ت
   وتيسييير سيييعي األ يييراد وا ماىييياتالتييي اب  بييي  القييي   املتنا سيييةكقيييي  ال  يييا  و هتيييدرت لةقيييية  سسيييس مل يييادن وقييي ان وت

ما ناتيأ معر ية و  مثيال ذليك دراسية النسي  السياسيي النظيام.و  اجملتم لتحقي  أهدا ىتم املشروىة كما تقرها ثقا ة وق ان  
األسياا  السياسيية دراسية الدققراطيية  و و األنظمية السياسيية  وأثرها يف طريقية ىمي  راسة الثقا ة السياسية وخصائصأ  د
  1  اخل.غطومجاىات الض

لدراسييية أهيييم األنظمييية السياسيييية والدسيييت رية املط قييية يف العيييا  الغييير . ذليييك أ  دراسييية النمييياذ  سيخصيييص ( 3) قسيييم
تلييك    قايين ا سييتغناه ىنىتييا نظييرا لن يياح  رنسييا وبريطانيييا وال  يييات املتحييدة احلا مييية والدسييت رية املط قيية يف كيي  ميين

وانتشييييارها ىييييل اتلييييم القييييارات ايفمسيييية   يييياح يت لييييل يف قييييدرة تلييييك األنظميييية اسييييتغالل م اردهييييا الط يعييييية  األنظميييية
تليك  متييامية لشيع .ا. ومين مظياهر وال شرية  واستغالل م ارد غريها من ال لدا  التابعية ايا لتحقيي  الر اهيية والعياة والارا

لل مييي  بغيي  و ييتا الفيير   ؛ىلييل إبيياد سليي ل ملشيياك  الفقيير  والسييان  والصييرا  ا  تميياىي قييدرهتاأيضييا األنظميية 
   2.ينالأ سسع مسامهتأس  لا  و    والدينية: لا  دور يساهم بأ ةابيواحل  ا  تماىية النظر ىن انتماهاهتم
 ملت عة يف تدريس مادة األنظمة السياسية:ايفطة ا اورو يما يلي ىرض حمل

                                                 
1
سيي ا  وى اميي  الصييرا   يىتييا  ومعر يية أسيياليع احلاييم الالئقيية وغييري الالئقيية دراسيية تلييك املفيياهيم والنظريييات ستسيياىد يف  ىتييم ط يعيية األنظميية السياسييية  وأ.  

ملصلحة الا  ولييس  إلدارة شئ   ال لد وكقي  السلم واألمن ا  تماىي  وبناه نظام دققراطي يتيا الفر  أمام ا مي  ويعم  ىلل استغالل الثروات ال طنية
 ملصلحة  ئات خن  ية معينة.

2
ميين التطيي ر احلضيياري يف تييال التنظيييم السياسييي واحلايي مي  وهيييا   يتعييارض ميي  خيييار التمسييك  ةعربييية واإلسييالمية قانىتييا ا سييتفاد. أىتقييد أ  الييدول ال 

 . ذلييك يفص نييية الثقا ييية للم تمييا ك هنييا   تتعييارض دائمييا ميي أث تييف  عاليتىتييا واليي  قايين تط يقىتييا   بالييدين والقيييم الن يليية. املىتييم تط ييي  النميياذ  اجملربيية واليي 
 سيا   مفيدا بالنس ة  ختصار الامن وختفي  الالفة وتقلي  ا ىتد اليي بع بيلأ لتحقي  التقدم املرغ  .
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 : مفهوم السياسة، والنظام السياسي، والقانون الدستوري 2
 اسة لغة واصطالحاتعريف السي :2-2

 التعريف اللغوي للسياسة: -أ
  3.ره"يف )املص اح املنري( يف تعريم السياسة من الناسية اللغ ية: "ساس بيد األمر يس سأ )سياسة( دبره وقام بأمورد 

ا جتاه س  هيا  يف)لسا  العر (  ذهع ناسع  ولقد بشسونأومن هنا نستنتج أ  السياسة هي تدبري األمر والقيام 
أ  "يس س الدوا  أي يق م ىلل أمرها ويدبر  قائالأ  "السياسة" هي "تدبري األمر مبا  يأ نالسأ" وتاب   ذكر
ذا رأس ه أي ساس ه وساس األمر سياسة إي الرياسة   و لس س أمن السا  العر  "والسياسة كما ذكر يف   4".شسهنا

5".االس ية ومن ساس ايفي  أي روضىتبأ والس س أيضاً  الط   وايفل  و أي قام 
ى د اهلل الفقيأ أ  املعو د.وير    

ىلل ىلل ال او( وسيس )بشدة وكسرة  احلريف لالمة سياسة يف العربية "قان إر اىأ إىل ساس  س س )بشدة و تحة
ما يف أ 6م ر الناس مبا يصلا دنياهم وأخراهم".ودر  ولإلنسا  مبعو ت ىل أالياه( وتستخدم للحي ا  مبعو روض 

 ااستعماااستمر  وقد city-stateوال  كانف تطل  ىلل املدينة الدولة  polisمأخ ذة من لفظة  politicsا  لياية  المة 
                                                         الدولة داخليا وخار يا. شسو  ارة يما بعد وأن حف تطل  ىلل  ن احلام وإد

 يستخلص من مرا عتأ ملفىت م السياسة يف كتع الةاث العر  بأهنا تتمح ر س ل  ناجي عبد النورأما الدكت ر 
تروي  الفاسد وتربيتأ والتطل  إىل التغيري "الرىاية والتدبري لشسو  الناس وهد ىتا كقي  الصالح وايفري" اليي يعين "

وكس  الشأ  والتاام ... والعف  ىند املقدرة واستعمال احليطة واحلير واملايدة ضد األىداه  والتحلي باللي نة 
 كما اىتل  7.يأ اطنم   من طررتمرغ  و ذكي رأسىتا أمري أو رئيس تقي " ال  يوالاياسة واإلقنا  جتاه الرىية...

                                                 
3
 .9. ذكر يف كتا  د.حممد الشا عي أب راس  مر   ساب    .  

4
 (.1991)بريوت   لسان العرب.  
 

 http://www.jame3a.com/vb/showthread.php?t=75770".  ما هي السياسة وه  السياسة ىلم ؟  "ن ا النداوي. 5
 

                post_13.html-gspot.com/2009/10/bloghttp://dralfaqih.blo"  م   دة ىلل الش اة: تعريم ىلم السياسة  "د. ى د اهلل الفقيأ. 6
  .            9-2(  . 2002)ىنابأ: دار العل م للنشر والت بي    المدخل  إلى علم السياسةنا ي ى د الن ر   .. د7

http://www.jame3a.com/vb/showthread.php?t=75770
http://dralfaqih.blogspot.com/2009/10/blog-post_13.html
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التخم  والتحلي  عين ن ىا من ت" Disposition/Disposal" ال  تقابلىتا يف اإل لياية ى ارة"تدبريكلمة " أ الااتع 
8ع.يف ال قف املناس بقصد التن س باملشاك  املق لة واإلىداد اا املعني  باألم  للقضايا ال  تطرح ىلل

 .  
واخر األم ر وى اق ىتا وأدبارها  أل ردوها العربية ة يف اللغ"التدبر"  كلمةلشرح   تعرض مفسرو القرآن الكريمما ك

لالمة  بين ا املعو اللغ ياليين املفسرين تسول إليأ. ومن  التدبُّر ه : النظر يف ى اقع األم ر وماوقال بعضىتم أ  
التدبر: ل أ  قا اليي ىطية اليي ير  أ  التدبر يعين "النظر يف أىقا  األم ر وتأويالت األشياه". وال غ ي ابن "تدبر"

تدبُّر األمر" يعين "تأمُّلأ والنظر يف إدباره ري  إ : ""ه  النظر يف آخر األمر  وُدبر ك  شيه آخره". وبالنس ة  للااش
تستعم  الع ارة يف ك  تأم ؛  معو تدبر القرآ : تأم  معانيأ وت صر ما  يأ".  وما يسول إليأ يف ىاق تأ ومنتىتاه  وقد

 9ري والتدبر: ى ارة ىن النظر يف ى اقع األم ر وأدبارها".الرابي: "التدب وقال

أكثر وض سا ود لة:  ىتي تعين  ن سام  القواميس الفرنسية واإلنجليزيةيف باملقاب   د أ  معو السياسة ورد  لان
 الدولة  وتعين الشسو  املتعلقة بالدولة  وتعين أيضا طريقة أو كيفية القيادة واإلدارة.

 Politics: the art or science of government: the management of a political“ :د الق اميس اإل لياية قد  اه يف أس

party: political affairs or opinions: (US) manoeuvring and intriguing.”
"فالسياسة هي فن وعلم الحكومة، أو هي  10

آلراء السياسية، وفي أمريكا تعني السياسة )من بين إدارة وقيادة حزب سياسي ما، وهي تطلق على الشؤون وا

                                                 
8
 . Disposal :“The act of disposing, or disposing of, anything; arrangement; orderly distribution; a putting in order; 

as, the disposal of the troops in two lines.  

Ordering; regulation; adjustment; management; government; direction.  

Regulation of the fate, condition, application, etc., of anything; the transference of anything into new hands, a new 

place, condition, etc.; alienation, or parting; as, a disposal of property.  

Power or authority to dispose of, determine the condition of, control, etc., especially in the phrase at, or in, the 

disposal of.” Source: http://www.brainyquote.com/words/di/disposal155715.htm 

Disposition: « The act of disposing, arranging, ordering, regulating, or transferring; application; disposal; as, the 

disposition of a man's property by will.  

Tendency to any action or state resulting from natural constitution; nature; quality; as, a disposition in plants to grow 

in a direction upward; a disposition in bodies to putrefaction.  

Conscious inclination; propension or propensity.  

Natural or prevailing spirit, or temperament of mind, especially as shown in intercourse with one's fellow-men; 

temper of mind.  

Mood; humor. » Ibid. 

 
 / et/vb/tafsir14077http://www.tafsir.n ىند املفسرين" مقالة  ىتد ال هيب  "كرير معو التدبر. را  :  9

10
 . William Geddie, Chamber’s Twentieth Century Dictionary (London, 1954)  

 

http://www.brainyquote.com/words/di/disposal155715.htm
http://www.tafsir.net/vb/tafsir14077
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معاني استخدامات و أمور أخرى( التخطيط والمناورة لإليقاع بالخصم". وفي بعض القواميس اإلنجليزية نجد 
 11:في الجدول اآلتي شار إليهكما هو م  politics سياسةعبارة متعددة ل

 

                                                 
11

 . The American Heritage Dictionary of the English Language, 3
rd

 ed. (New York, 1992-1996) p. 3. 
12

 . The American Heritage Dictionary of the English Language, 3rd ed. (New York, 1992-1996) p. 3. 

 

  Translation ترجمة التعريف 

 :السياسة

The American Heritage Dictionary of the Quotes of 
12 

English Language 

  

Politics: 

(  يييين احلاييييم أو اإلدارة  خانيييية إدارة وسييييدة سياسييييية  1
كالدولييييييية مبيييييييا يف ذليييييييك إدارة ورقابييييييية شيييييييسوهنا الداخليييييييية 

 وايفار ية

1) (Used with a sing. Verb) (a) The art or science of 

govt. Or governing, especially the governing of a 

political entity such as a nation, and the administration 

and control of its intern and external affairs  

 political science (b) (2 ( ىلم السياسة2

( النشاطات واملىتام الي  تسديىتيا سا مية  أو سيا  أو 3
 أسد ر ال السياسة

3) (Used with singl or pl. verb) Activities or affairs 

engaged in by a govt, politician, or political party :  

« All politics is local »… 

( األسيياليع وايفطيييط املت عييية يف إدارة سا مييية أو دولييية 4
 )طريقة التسيري واحلام(

4involved in managing a  methods or tactics) The 

government or state: The politics of the former regime 

were rejected by the new govt leadership. 

  (political life5 ( احلياة السياسية9

 ( التخطيط واملناورة لل ن ل إىل اادرت1
within a political unit or a  Intrigue or maneuvering6) 

group in order to gain control on power: partisan 

politics is often an obstruction to good government 

 Political attitudes :(used with a sing. Or pl. verb) (7 ( امل اقم وا جتاهات السياسية2

and positions  His politics on that issue is his own 

business. Your politics are clearly more liberal than 
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 التعريف االصطالحي للسياسة-ب

صعع العث ر ىلل تعريم من بينىتا حيضا برضا الاتا  ويعل من البالرغم من تعدد تعريفات السياسة إ  أنأ        
اليي ير   يأ أ  السياسة  Harold Lasswell. من التعريفات الشائعة تعريم هارولد  س ي  بدقة ىن معو السياسة

هتدرت إىل "ضما  كقي  سق   األ راد ووا  اهتم وكديد الظرورت ال  يتحص   يىتا ك   رد ىلل نصي أ من ثروة 
  يصم بصد  واق  السياسة اليي إ  أ  هيا التعريم  "…Politics is who gets what, when and how" 13نف ذ".و 

 . كيطأ الصراىات احلادة والتنا س ب  األ راد ىلل السلطة من أ   احلص ل ىلل النف ذ والثروة
الصرا  اليي قيا العالقات السياسية  يسكد  يأ ىلل ىمليةاليي   Maurice Duverger   لع  تعريم م ريس دو ري ي

 ىت  يعررت السياسة بأهنا "ى ارة ىن نرا  مت ان  ب   ئة ا تماىية  يسد بع  النقص ال ارد يف التعريم الساب .
تسعل ل سط نف ذها والتحام يف مصري اجملتم  بأكملأ والتمت  جبمي  ايفريات  وب   ئة مناهضة اا كر  ىلل ت  ري 

لة  مي  األ راد وت سي  أ ىتاة الدولة إىل أداة  عالة لتحقي  ال ئام ال طين ودمج األ راد يف وطن تس ده األمن والعدا
إ  أ  هيا التعريم بدوره   يفلا يف التع ري ىن املفىت م العام للسياسة  كما أنأ يااد حيصر مىتمة  14العدالة".

 السياسة يف الصرا  الط قي اليي قيا النظام الغر .
السياسة  يصماليي  David Eastonألستاذ ديفيد إيست   يشري ادرت ووظيفة السياسة يف اجملتم  لك تعريم هنا

  15التخصيص السلط ي للقيم"."ال  نةمجىتا كما يلي:  ”The authoritative allocation of values“ بأهنا:

                                                 
13

 .3(  . 1929. ذكر يف: د. ىمار ب س ش  م ادن العل م السياسية )مط  ىة م  ىتة لطل ة احلق   والعل م السياسية( )ا اائر   
14

 .3   . . نفس املر   الساب  
15

 . Mentioned in Rod Hague and M. Harrop, Comparative Government. An Introduction (Britain: MacMillan 

Education LTD, 1982) p.3.  

mine. 

 ( الت ترات والصراىات الداخلية القائمة يف تتم  ما8
8) The often internally conflicting interrelationship 

among people in a society. (Used with a sing. Or pl. 

verb) 
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  أو ق  املق    الشىتر امل دث غدا  األس   بالنس ة ل نست   تشريش   السياسة تعين: "القدرة ىلل التن س مبا سيح
  16تفسري ملاذا   حيص  ما كا  مت قعا سص لأ". أيضا إماانيةتعين السياسة السنة املق لة. كما 

النشاط السياسة هي :"أ   اليي تضمنن ى د ال ها  ألايايل وآخريات السياسة بتعريم م تعريفتخنت وأخريا
ينظم احلياة العامة  ويضمن األمن ويقيم الت اب  وال  ا  )من خالل الق ة   ا  تماىي  الفريد من ن ىأ  اليي

الشرىية والسيادة( ب  األ راد وا ماىات املتنا سة واملتصارىة يف وسدة احلام املستقلة ىلل أساس ىالقات الق ة  
النظام ا  تماىي وسري واليي حيدد أو أ املشاركة يف السلطة بنس ة اإلسىتام واألمهية يف كقي  احلفاظ ىلل 

  17العم ."
 بين العلم والفن السياسة - 

ساول ال اسث   املختص   يف السياسة إبراب ىلم السياسة كعلم ألنأ يعتمد ىلل أحباث واقعية ويىتدرت إىل كقي  
يف هيا امليدا   ا ستقرار وال ئام يف اجملتمعات اإلنسانية إ  أنأ ت  د ى ام  ميدانية تقل  من دقة ونحة نتائج ال حث

  يما يلي:صىتا يلخان تمتاما كما حيص  يف بقية العل م اإلنسانية األخر . هيه الع ام  ق
 من الصعع ض ط السل ك ال شري يف اجملتم  أل  أ اار األ راد تتغري باستمرار سسع األس ال والظرورت (1
مما يةتع ىنأ ىدم دقة املعل مات  من املالسظ أ  األ راد قد   يصرس   ب ع  أسرارهم وتص راهتم لل اسث  (2

 املستقاة من امليدا 

عميمىتا إ  اختالرت العادات والتقاليد من تتم  آلخر قد يعي  الت ن  إىل نظريات وق ان  ىلمية قان ت (3
 ىلل كا ة اجملتمعات واألنظمة

يعقد من  عاام مماطر  تفاري األ راد وردود أ كدث وسائ  اإلىالم ىلل اختالرت أن اىىتا تأثريا ىميقا يف  (4
 واحلام ىليىتا بدقةونع بة ض طىتا  وم اقفىتم باستمرارقيم األ راد  سث نظرا لتغريامىتمة ال 

قل  من  ر  و  د امل ض ىية يف اجملتم  قد ي د من النظريات واملياهع السياسية والدينيةإ  انتشار العدي (9
  18واحلياد يف اجملتم .

                                                 
16

. "Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year. And to 

have the ability afterwards to explain why it didn't happen." Winston Churchill Quoted from: 

http://www.brainyquote.com/words/po/politics204495.html  
17

 .312   . 3   . عة السياسةموسو ى د ال ها  ألايايل  وآخرو   .  
18

 .13-12. د. ىمار ب س ش  مر   ساب . نص.  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/winstonchu136788.html
http://www.brainyquote.com/words/po/politics204495.html
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 مفهوم النظام السياسي: 2-1
 للغوي للنظام التعريف ا

ذكر يف اتار الصحاح يف تعريم النظام : ")  ظ م( )نظم( اللسلس مجعأ يف السلك و)نظمأ تنظيما( وبابأ ضر ...  
ومنأ نظم الشعر ونظمأ. والنظام ايفيط اليي ينطم بأ اللسلس. و)نظم( من لسلس وه  يف األن  مصدر. و )ا نظام( 

  19ا تسا "
أ  النظام ه  "الشيئ املستقيم ىلل هنج مع    إ  كا  لسلسا يف خيط  ىت  ىقد  وإ  كا  ومما ذكر قان ا ستنتا  ب

 20مجاىة من ال شر  ىتي تم ىة تعتن  منىت ا معينا وم سدا ينتظمىتم مجيعا كما ل  كان ا س ات يف خيط واسد".
 لان بعضىتا خيلط ب   قد تناولأ ىدد من الاتا  يف العا  العر  التعريف االصطالحي للنظام السياسيأما 

 مصطلا نظام  منتظم  ونس  سياسي. 
من التعريفات الشائعة تعريم الشا عي أب  راس اليي يق ل  يأ أ  النظام السياسي ه : "تم ىة الق اىد وامل ادن  

أنأ: وىر أ د. ثروت بدوي ب 21ال  تنظم  ن قيادة تتم  بشري من م ق  السلطة وباستحدام وسائ  السلطة العامة".
"تم ىة الق اىد واأل ىتاة املةابطة  يما بينىتا  ت   نظام احلام ووسائ  ممارسة السلطة وأهدا ىتا كما كدد ىنانر 

 22الق   املختلفة ال  تسيطر ىلل ا ماىة وكيفية تفاىلىتا م  بعضىتا والدور اليي تق م بأ ك  منىتا".
(  political systemو)املنتظم السياسي( ) regime)م( )ويف نظر د. سسن نعع  إنأ بع التمييا ب  مصطلا )نظا

سيث اىتل النظام السياسي  اها من املنتظم السياسي.  وىلل ض ه ذلك ىررت النظام السياسي بأنأ: "تم ىة 
املسسسات ال  تت ب  بينىتا آلية التقرير السياسي"  ومن هيا التعريم استنتج أنأ قان التمييا ب  نظام ونظام آخر 
بالنظر لط يعة اائة ال  تتحم  املسسلية العليا للتقرير التنفييي؛ أي نظام رئاسي سيث متنا املسسلية )التنفييية( 

 23لشخص واسد  أو برملاين أين تا   املسسلية مسندة حلا مة مسسلة أمام اللملا .

                                                 
19

 .112(  . 1993. اتار الصحاح  لإلمام حممد بن أ  بار بن ى د القادر الرابي )القاهرة: املط عة األمريية   
 

)القاهرة: ىا  الاتع     النظرية العامة يف النظم السياسية1دراسة مقارنة يف أن ل النظم السياسية   . -  نظم احلام املعانرة. حممد الشا عي أب راس20
 .9  ت.(  . 

21
 .11. الشا عي أب راس  نفس اجمل  الساب    .  

22
 (.1922)القاهرة: دار النىتضة العربية   النظم السياسية. د. ثروت بدوي   

23
 .98(  . 1989. د. سسن نعع  ىلم السياسة )بريوت: دار العلم للمالي    
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ف و  تأخي يف ا ىت ار ا انع لان هيه التعريفات تااد كصر مفىت م النظام السياسي يف ا طار القان ين ال ح
العملي اليي يتأثر بالسل ك الفعلي للفاىل  السياسي . ليلك كا   بد من تعريم النظام السياسي يف إطاره العملي 
ال اقعي و  بع الت قم ىند سدود النص اليي قد   يعل ىن ال اق  تع ريا نادقا. هنا  د أ  من الالئ  استخدام 

أو النس  السياسي كما ه  متعاررت ىليأ ب  كتا  السياسة  واإلىالم  وىلم ا  تما  السياسي.  مصطلا املنتظم
( ه : "مصطلا يطل  ىلل régimeومن التعريفات اااد ة تعريم ى د ال ها  ألايايل وآخرو  اليين يرو  أ  النظام )

 ق اىد ومصا ح وقيم واجتاهات متماياة". كما يرو  الظ اهر والعالقات وال و ا  تماىية مبا يفيد ت ل رها وانتظامىتا يف
أ  النظام يتضمن من الناسية السياسية تم ىة امل ادن واإل راهات واملسسسات واأل ىتاة التنظيمية ال  ترمل لتحقي  
هدرت أو مصلحة ما. وىادة ما يطل  املصطلا يف التخاطع السياسي ليدل ىلل "قيادة وتركيع وىقلية احلام يف 

   24ما". بلد
أما سسن نعع  يعررت "املنتظم السياسي" بأنأ ى ارة ىن "تم ىة املسسسات والق   ال  يتألم منىتا أي ك  

هايا حيدد سسن نعع املقص د باملنتظم أو  25سياسي وال  يق م بينىتا اكاد وثي  يعطي النظام سركيتأ ومتاساأ".
ات للقارن. لان قان التعلي  ىلل التعريم بأنأ يشتم  النس  السياسي دو  تاليم نفسأ شرح مدل ل هيه الع ار 

ىلل  انع قان ين  أي التنظيم الرمسي للمسسسات احلا مية )تم ىة املسسسات(  ويشتم  ىلل  انع ىملي 
للنس  السياسي يفىتم من ى ارة )الق   ال  يتألم أي ك  سياسي(. لان يسخي ىلل التعريم تأثره ب ع  الاتا  

ن يغفل    انع الصرا  اليي ىادة ما قيا املنتظم السياسي. يتضا ذلك من ى ارة: )...يق م بينىتا اكاد الغربي  اليي
وثي  يعطي النظام سركيتأ ومتاساأ(. هيه مفاهيم مدس سة رمبا   يتفطن اا ناسع التعريم نفسأ. كيلك   يلب 

 سياسي يف ىالقتأ م  احملا م . هيا التعريم ىنصر اإللاام أو القىتر اليي يتميا بأ املنتظم ال
يف النس  السياسي ال  نقرأ  يىتا أ  النس  السياسي يعل ىن نظام  .Gabriel Almondهيا العنصر  ده يف مسلفات 

التفاىالت السياسية احلانلة يف مجي  الايانات السياسية املستقلة  ويتميا ب ظائم سي ية ىديدة يسديىتا جتاه اجملتم   
يد والتايم م  ال يئة الداخلية وال يئة ايفار ية  ووظائم ا تصال والت نيد والتنشئة السياسية  وظيف  ك ظائم الت س

التع ري ىن املصا ح وجتميعىتا )وهي وظائم تسديىتا ا ماىات الضاغطة واألساا  السياسية(  ووظيفة نن  السياسة 

                                                 
24

 .391   . 3ى د ال ها  ألايايل  وآخرو   م س ىة السياسة   .  . 
25

 . 91. سسن نعع  مر   ساب    .  
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أداه وظائم تنظيمية واستخرا ية ضرورية حلياة الناس يف العامة وتنفييها والتقاضي س اا. كما يق م النس  السياسي ب
تتم . ىلل أ  ما قيا النس  السياسي ه  أداؤه لتلك ال ظائم ىن طري  استخدام القسر املادي أو التىتديد 
باستخدامأ س اه أكا  استخدامأ للقسر املادي شرىيا شرىية تامة أم شرىية ناقصة.   لائي  امل ند  وآخرو   يرو  

  مىتمة النس  السياسي تتمث  يف: "وض  وتنفيي األهدارت ا ماىية والالية للم تم  أو  ماىة داخ  اجملتم . أ
     26وىادة ما يتم تعايا قرارات النظام السياسي بالقسر الشرىي  والطاىة قد يتم  رضىتا  رضا"كك.

ىة الظ اهر ال  تشا  نظاما  رىيا من أ  النظام السياسي ه  ى ارة ىن تم   David Eastonوير  دا يد إيست   
النظام ا  تماىي األساسي كا . كما ير  أ  سدود النظام السياسي قان كديدها وسصرها يف السل كيات 
والتصر ات السياسية ال  تتعل  م اشرة أو غري م اشرة بصن  القرارات السياسية اإللاامية للم تم   وىليأ  ا  تصررت 

 هيا اإلطار يعتل خار ا ىن تال النظام السياسي.  أو نشاط   يدخ  يف
وير  ال ع  أ  النظام السياسي يت سد يف هيئة وسدات بنائية تسدي ك  منىتا أدوارا وأنشطة متماياة  وأ  هيه 

    ال سدات ترت ط وظيفيا و  ت  د مبعال ىن بعضىتا ال ع .

 مفهوم القانون الدستوري : 2-3

تارة ىلل معو اإلذ   تعين األساس أو القاىدة كما تدل إىل اللغة الفارسية وهياللغ ي  اىتأنليف دست ر  كلمة تع د
والعرا  بعد ذلك تسمي الدست ر بالقان    1923العربية مث  مصر ق    دا لمن هنا كانف بع  ال أو الرخصة  و 

عين: "التأسيس أو ال ناه أو التنظيم باإل لياية والفرنسية وهي ت Constitutionاألساسي. ويقاب  هيا ا نطالح كلمة 
   27أو التا ين".

م ىة الق اىد ال  كدد سلطات احلاام وامل ادن ال   ينصررت جمل المفهوم االصطالحي للقانون الدستوريأما      
لدست ر يت  ع ىليىتم اسةامىتا وخص نا تلك احلق   املتعلقة حبق   األ راد وسرياهتم. وقد اىتاد الفقىتاه أ  يعر  ا ا

 من ناسيت : شالية وم ض ىية.

                                                 

.
26

إطار نظري  ترمجة: د. حممد باهي بشري املغري  )بنغابي: منش رات  امعة قار يانس   - ابرائي  امل ند  بن ام ب ي   وروبرت مندت  السياسة املقارنة  
 .39-24صفحات من   مث را   ال23(  . 1991

27
 .19(   . 1983)ىما : مط عة الاس اين   م ادن لقان   الدست ري م  دراسة كليلية للنظام الدست ري األردين. د. سا  الاس اين   
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 التعريف الشكلي للدستور - أ

ىلل الشا  ايفار ي )الظاهري( للقاىدة القان نية وىلل اايئة أو  le critère formelكا أنحا  املعيار الشالي ير 
ظام احلام يف العض  اليي أندرها. وقان تعريم الدست ر و قا للمعيار الشالي "بأنأ ال ثيقة األساسية ال  ت   ن

الدولة وتنظم السلطات العامة  يىتا"  وتتصم هيه ال ثيقة الرئيسية بأ  ق اىدها تضعىتا السلطة التأسيسية األنلية 
ال  هي أىلل من السلطة التشريعية العادية  وأ  ق اىدها   تعدل إ  بإت ا  إ راهات خانة أكثر تشددا وتعقيدا من 

  28  العادية.اإل راهات ايفانة بتعدي  الق ان

تعديلىتا إ راهات هم ىلل ال ثيقة الدست رية وىلل أ  أنحا  املعيار الشالي بةكيا  ت  ي الساب  ومن خالل التعريم
األنظمة  يف ال ثيقة الدست رية يستثينم الدست ر   مفىتسصر ا ىتة املختصة بيلك يا ن   قد وقع ا يف خطأ ب  أل  و 

بنفس دست رها  يعدل م  األنظمة ذات الدست ر املر  ال النظام الليطاين و  يش ذات الدست ر العريف مث السياسية 
 . يف وض  وتعدي  الق ان  العادية اإل راهات املت عة

ت بة ا امدة ىادة     الدساتري املابألدست ر  أو القان   الدست ري  ىتم ليف تعريف أنحا  هيا املدخ كيلك انتقد 
وأ  ال ثيقة الدست رية قد ل قان   ا نتخابات  السري السلطات العامة  مث البمةالالدست ري  تتضمن ك  ق اىد القان  

  29السلطات العامة.وسري القان نية ال    ىالقة اا بتنظيم واألساام بع  الق اىد  تتضمن 

 للقانون الدستوري تعريف الموضوعيال - ب

   ىللىلل ا  هر يف تعريفىتم للقان   الدست ري    le critère materielامل ض ىي دخ أنحا  املاهتمام  نصعي
اضي  غري واردة يف ال ثيقة م   ليشم قد قتد نطاقأ يرو  أ  م ض   القان   الدست ري الشا  أو املضم   و 

                                                 
28

 .8-2. حممد ر عف ى د ال ها   القان   الدست ري )اإلساندرية: منشأة املعاررت  بف(   .  
29

  كييييييلك قيييييد تتضيييييمن ال ثيقييييية يم اإلدارة احملليييييية الييييي  قيييييد يشيييييملىتا الدسيييييت ر رغيييييم أهنيييييا تنتسيييييع للقيييييان   اإلداريمثيييييال ذليييييك الق اىيييييد املتعلقييييية بتنظييييي.  
نظييييييرا أل  املشيييييير  الدسييييييت ري أراد ا  قنحىتييييييا أمهييييييية خانيييييية  الدسييييييت رية بعيييييي  األساييييييام   تتعليييييي  بنظييييييام احلاييييييم وإ ييييييا تتعليييييي  مب ضيييييي    نييييييائي أو جتيييييياري

لعق بييييية اإلىيييييدام يف ا يييييرائم السياسيييييية رغيييييم أ  ذليييييك  1848منييييي  الدسيييييت ر الفرنسيييييي لسييييينة  ذليييييك: مييييين أمثلييييية وذليييييك بإدرا ىتيييييا ضيييييمن مييييي اد الدسيييييت ر. 
)  ييييييياال مط قييييييا يف ال قييييييف احلييييييايل( ميييييين  1824ميييييين الدسييييييت ر الس يسييييييري الصييييييادر ىيييييام  29وأيضييييييا مييييييا نصييييييف ىلييييييأ املييييييادة   يتعلييييي  بالقييييييان   ا نييييييائي

سيييييي ع يف إدرا  مثييييي  تلييييييك القضييييييايا ضييييييمن مييييي اد الدسييييييت ر هيييييي  إىطائىتييييييا بعييييي  األمهييييييية ميييييين إضييييييفاه الييييييةا  الس يسييييييري. وال منييييي  ذبييييييا احلي انييييييات ىليييييل
 طاب  السم  وا م د ىليىتا  ال تعدل إ  بإت ا  إ راهات خانة مث  بقية م اد الدست ر.

       .11-10)اإلساندرية: منشأة املعاررت  بف(   . القانون الدستوريرا  : حممد ر عف ى د ال ها   
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رت اليي ىر  إسماعيل الغزاليايا املعيار الدكت ر  و قالقان   الدست ري ا لتعريف قدم ا. ومن الاتا  اليين الدست رية
مجموعة القواعد القانونية التي يتقرر بموجبها تنظيم ومباشرة السلطة السياسية وتحديد  بأنأ: " يالدست ر القان   

 القانوني.  املعو اإيديولوجي ومدلوال اقانوني مدلواليتضمن لدست ر هيا الااتع أ  اير   كما  30".كيفية انتقالها
سق   امل اطن   ويتضمننالسياهتا وكديد طر  التنسي   يما بينىتا  تنظيم السلطات العامة وكديد يىتتم بللدست ر 

للدست ر  يتضمن "الشرىية الدققراطية ال  هي تع ري ىن اإلرادة العامة"   األيديولوجي المعنىووا  اهتم. أما 
  31ويىتدرت لتحقي  وسدة اجملتم  السياسي يف بلد ما.

القانونية األساسية التي تحدد النظام السياسي في الدولة أي تبين  القواعدويعر أ حممد ر عة ى د ال ها  بأنأ: "
شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيم سلطاتها العامة والعالقة فيما بينها من ناحية،  والعالقة بين هذه 

  32".السلطات واألفراد من ناحية أخرى
 أساسأ  وأ   ىتم الدست ر .يه الايفية بع  وبناه ىليأ ير  هيا الااتع أ  لا  دولة دست ر ول  كا  ىر يا يف

معناه يتالقل ويتطاب  م  معو القان   الدست ري  يص ا معو ا ثن  واسدا  أي أ  معو ك  منىتما يدل ىلل معو 
. كيلك ير  هيا الااتع وهو في الجوهر مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في دولة مااآلخر  

القان   الدست ري تتناول أنظمة احلام بالدراسة ىن طري  املقارنة بينما هتتم دراسة الدست ر بتغطية نظام أ  دراسة 
 احلام يف بلد مع .  

تنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في  يعررت القان   الدست ري بأنأ: " André Hauriou أندري أوريو  أما
لاتا  انقسم ا يف تعريفىتم للقان   الدست ري إىل اجتاه  رئيسي : اجتاه   يعر أ .  ىت  ير  أ  ااألمة"-إطار الدولة

 يتش ڤيتا گ  واجتاه يعر أ يف إطار احلرية ويتاىمأ مريك  Marcel Prélotمارسي  بريل  ويتاىمأ  يف إطار السلطة

.Mirkine-Guetzevitch  
داة أو تقنية السلطة"  وأ  م ض ىأ بع أ  يا   "ظاهرة  أنحا  ا جتاه األول يرو  أ  القان   الدست ري ه : "أ

السلطة العامة"  و  يىتم يف نظر بريل  مثال  إ  كانف هناك دساتري است دادية أو تسلطية أل  "هيه مجيعىتا  صائ  
  33اتلفة يف دست ر   ذ  يشم  التنظيم احلا مي جملم   الدول".

                                                 
30

 . 10-9(   . 1989د. إمساىي  الغاايل  القان   الدست ري والنظم السياسية )بريوت: املسسسة ا امعية للنشر والت بي   .  
31

 .10. نفس املر   الساب .   .  
32

 .12  مر   ساب    . القان   الدست ري. حممد ر عف ى د ال ها    
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"علم القواعد القانونية التي بموجبها تستقر )تتأسس(السلطة أ:  مارسي  بريل  يعررت القان   الدست ري بأن
 لان رغم نحة هيا التعريم من سيث امل دأ إ  أ  أندري أوري  انتقده من باويت : السياسية وتعمل وتنتقل".

أهدارت وهيا معناه تقدمي خدمة قد يرسخ ا ىتقاد بأ  ممارسة السلطة قان أ  تفىتم كغاية يف سد ذاهتا  أو   ىت 
 .  وسرياهتم احملا م أهدارت احلاام ىلل سسا  

لوب ن   من كنتي ة ل  اهتال  ]املات  [ و  يىتا القان   الدست ري  ظىتريت اه  الظرورت ال   ا جتاهأ  هيا  ثانياو 
وال  تضمنف آنيك[   وب  ق ة ونف ذ احملا م  ]الط قات النا ية يف اجملتم ]الدولة[ الت اب  ب  ق ة وسلطة احلاام 

 18.  ع ارة دست ري  كما يق ل أندري أوري     تظىتر إ  يف أواخر القر  السياسيةاملشاركة املطال ة مبايد من احلرية و 
  كانف السلطة ةمت ابنو معتدلة  سام خالل الث رت  األمرياية والفرنسية. وأ  نفة "دست ري" تطل  ىادة ىلل نظم 

ألخر .  وى ارة "ملاية دست رية"  ىاس ى ارة "ملاية مطلقة"  تعين النظام اليي واحلرية  يىتا تعارض ك  منىتا ا
تلس نيا  منتخع من  ب اسطةيف احلام  سيث تت سد مشاركتىتم امل اطن  وسرياهتمكدد  يأ سلطة امللك لصا ح 

 طر ىتم.
يق م ىلل الت اب  ب  سلطة وسطا للقان   الدست ري  يستنتج أندري ه ري  مفىت ما هيين ا جتاه  مناقشتأومن 

القان   أ : هيا الااتع ير  كما  .الت اق  للحرية وا نعتا  احلاام امليال  للتسلط وال طش  وب  رغ ات احملا م 
حق  النسيب )ب  السلطة واحلرية(   يت ناب أ  هيا الت ل داة الت  ي  ب  السلطة واحلرية"أبع أ  يا  "الدست ري 
ى ام  مادية ومعن ية: العيش ىلل و  د نتي ة "الدولة األمة" ال  تق م ب  أ رادها روابط روسية وىاطفية إ  يف إطار 

غ ي والديين  لروسية" تنم ا ب  أ راد الشعع نتي ة التقار  ال"ىالقات وابط العرقية  و نفس الرقعة ا غرا ية  الر 
أو الشعع  بأهنا    ئة احملا م شعر لك الظرورت والع ام  تتيف ظ   34والرغ ة يف العيش املشةك واملصري املشةك.

سلطة احلاام و سا اجملال أمام  تقييدأ اار تد عىتم للنضال من أ    د  ىنانرهاىن  ئة احلاام  تت ل ر ل اتلفة
 وأد   ب   د اختالرت ب   ئة احلاام واحملا م اإلدراكطل . هيا ظىت ر الرأي املعارض اليي يتحد  إرادة احلام امل

ساىدت  لتارخيية  و  د ظرورت وى ام اتطلع  من الناسية   اه من امل اطن يف النىتاية إىل بروب أ اار كررية لد  
يا الصدد ير  أ. ه ري  أ  ظىت ر املدينة القدقة يف منطقة ال حر املت سط  اه .ىلل انتشار األ اار وتداواا بيسر. 
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األمة" يف -ير الياكرة  وم ا ىتة األ اار بسىت لة أكل". كما أ  ظىت ر "الدولةبعد اخةا  الاتابة ال  "مسحف بتحر 
ال  سامهف يف "جتسيد احل ار وتعميقأ ب  السلطة  اخةا  الط اىةأوروبا  ىقع القرو  ال سطل  س قتأ ىملية 

  35واحلرية".
 
 النظام السياسي: مكوناته، خصائصه، وقدراته : 1
 سي: مكونات النظام السيا-1-2

اتفي  معظم الاتا  املعانرو  ىلل أ  النظام السياسي   تنحصر ما ناتأ يف األ ىتاة الرمسيية لليدولة باملفىت م 
التقليدي  لانىتا تتس  لتشم  ىنانر وق   أخر  كانف تعتل ىنانر خار ة ىن النظام السياسي.  علل س ي  املثال 

 بعة ىنانر هي:أ  النظام السياسي يتا   من أر   ديفيد إيستونير  
وهي ى ارة ىن مطالع وضغ طات وتأييد ومساندة )تفاى  امل اطن  واجملتم  السياسي تفاىال  المدخالت - أ

سلميا م  النظام السياسي وقراراتأ وتأييد ق اىده العامة  أو قيام هس ه امل اطن  بفرض بع  الضغ طات 
 ت ا ات(. أي مشاركة با س -واملطالع املختلفة ىلل النظام السياسي

 تتم داخ  النظام السياسي. للمدخالت عملية تحويل -  
وهي ى ارة ىن است ابات وقرارات سياسية ىامة نادرة ىن النظام السياسي بعد تلقيأ  المخرجات - ت

 للمدخالت ودراستىتا وك يلىتا يف شا  تلك املخر ات. 
 وايفار ية.    وهي ى ارة ىن ردة  ع  بيئة النظام السياسي الداخليةالتغذية العكسية - ث
 قد درس أ اار ديفيد إيست   وقدمىتا يف ن رة أكثر تعقيدا من خالل ىملية املدخالت  جبرائيل ألموندأما 

 واملخر ات   املدخالت تلب من خالل ال ظائم اآلتية:
 املشاركة السياسية.

 رىاية املصا ح )دور مجاىات الضغط(. - أ
 ض ط املصا ح وتنظيمىتا )دور األساا  السياسية(. -  
 ا تصال السياسي. - ت
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 أما املخر ات  تتمث  يف:
 نن  القاىدة القان نية.

 تط ي  القان  . - أ
 36احلام بالقان  .- 

 ما نات النظام السياسي يف العنانر اآلتية: الحليم الزياتوحيدد الدكت ر ى د    
لس ال بارة واحملاكم  املسسسات احلا مية وال و الرمسية والدست رية القائمة ىلل أسس قان نية كاللملا   وت - أ

 وا ىتاب ال ريوقراطي.

املسسسات واايئات املنظمة ىلل أسس أيدي ل  ية كاألساا   أو تلك اايئات املنظمة ىلل أسس  -  
 تعاقدية ومصلحيأ ك ماىات املصا ح ومجاىات امل ادن.

 .ال و التقليدية كروابط القرابة  مجاىات املاانة )تصنيم ط قي(  الت معات الطائفية - ت
الظ اهر "غري املعيارية" كاملظاهرات وا ست ا ات وأىمال الشغع وال  تعل ىن مطالع معينة تتص   - ث

 37بشا  م اشر أم غري م اشر بت بي  الثروة والنف ذ واكتسا  احلق   يف اجملتم .
تضل ق ان   من خالل ما تقد يت   أ  ما نات النظام السياسي تتشا  من بنيات وهياك  رمسية مت إنشائىتا مبق 

وبنيات غري رمسية تنشأ بص رة آلية نتي ة اختالرت اجملتم  وانقسامأ إىل شرائا وط قات متماياة وظىت ر مصا ح 
ومجاىات متنا سة كلىتا تساهم يف تشاي  وسدات متااملة للنظام السياسي. وبناه ىليأ قان الق ل أ  النظام 

 الية:السياسي يتأثر بالع ام  واملتغريات الرئيسية الت
 بيئة النظام الط يعية وا  تماىية وا قتصادية. .1
 احلياة الدست رية )شا  احلام ت عا لنص   الدست ر  وتط يقأ وتفسريه من ق   الاىماه وامل اطن ( .2
 منظمات اجملتم  املدين كاألساا  ومجاىات الضغط. .3

 خصائص النظام السياسي: -1-1

                                                 
36
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37
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بال يئة الط يعية واألسداث التارخيية والظرورت ا  تماىية تي ة تأثره ك  نظام سياسي يتميا خبصائص معينة ن      
 ال  أدت إىل نش ئأ وتط ره ىل الامن. وم  ذلك تشةك األنظمة السياسية يف بع  ايفصائص العامة وهي:

 :تعدد وظائف البنى السياسية -
 مية بتعدد ال ظائم السياسية ال  تتصم كا ة ال و السياسية س اه كانف قائمة ىلل التخصص أو العم       

تسديىتا   األساا  السياسية  ىلل س ي  املثال    يقتصر دورها ىلل ممارسة السلطة أو السعي ملمارستىتا والضغط 
ىلل من قارسىتا  وإ ا تسدي وظائم أخر  ىدة كالتنشئة السياسية ونق  وبث القيم السياسية ىل األ يال القدقة 

وتدريع القيادات السياسية وترشيحىتم يف انتخابات ىامة لشغ  املنانع السياسية واحلا مية  وا ديدة  وتا ين
املت  رة. هايا يت   أ  ىملية التأثري ال  تنتج ىن قيام اتلم ال و السياسية داخ  النظام السياسي أو ضمن بيئتأ 

 .الداخلية تستدىي بالضرورة و  د وظائم متعددة ومتشاباة ايه ال و
 :شكل النظام -
لا  نظام سياسي شا  مع  يستمد من الدست ر اليي يعتل ال ناه األساسي للنظام السياسي ويتضمن إنشاه  

املسسسات الرئيسية يف الدولة وحيدد نالسياهتا وي   العالقات  يما بينىتا. وللمايد من الشرح ين غي التمييا ب  الدولة 
 ا مة والنظام السياسي من  ىتة ثانية.والنظام السياسي من  ىتة  وب  احل

 الفرق بين النظام السياسي والدولة:-أ
بسد النظام السياسي ركنا من أركا  الدولة ىلل أساسأ تنظم وتسري  و  قان تص ر و  د دولة بدو  نظام سياسي 

السياسي ه  اليي تن ث  منأ مىتما كا  ذلك النظام بدائيا أو بسيطا وإ   قدت الدولة أسد أهم أركاهنا  أل  النظام 
خيتلم ىن مفىت م الدولة  النظام السياسي مسسسات الدولة السياسية. .يا الصدد ير  د. نا ي ى د الن ر أ  مفىت م

  أل  األول ليس إ  ى ارة ىن "مفىت م كليلي" يستخدم لتحلي  ظاهرة ]سياسية[ معينة "و  يعررت لأ و  د مادي 
مفىت م  الدولة ال  تعتل وسدة قان نية مستقلة ذات سيادة ومتلك نالسية استخدام القىتر يف ال اق "  وه  خيتلم ىن 

املادي املشرو  جتاه م اطنيىتا )أي ىلل املست   الداخلي(  وتتميا بالشخصية القان نية جتاه الدول األخر  )أي ىلل 
اليي خيتص  القانون الدستوري ن مدخ كأداة كلي  أىم  وأىم م  النظام السياسياملست   الدويل(. ويعتل مدخ  

بدراسة املسسسات الرمسية كما ي ينىتا الدست ر  إذ النظام السياسي تشم  دراستأ الق اىد الدست رية الظاهرة إىل  انع 
يف  النظام السياسي مفىت م دراسة ما يامن وراه تلك الق اىد من سل كيات وقيم واجتاهات وم ادن. كيلك يعتمد
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د  ط دائم من التفاىالت والعالقات والقيم اإلنسانية والرم ب  أي ثقا ة سياسية  بينما يشةط و  د و  ده ىلل إبا
 الدولة وقيامىتا ىنانر أخر  كاإلقليم والشعع والسلطة.

 الفرق بين النظام السياسي والحكومة-ب
ووسيلتأ ل ل رة اللامج السياسية  احلا مة مسسسة من مسسسات الدولة الرئيسية  وهي أداة النظام السياسي يف الدولة 

ووض  ايفطط التنم ية الشاملة وتنفييها. واحلا مة ليسف س   ىنصرا هاما من ىنانر النظام السياسي كا  إذ 
تشتم  ىلل ا ىتاب ال ريوقراطي وك  أ ىتاة السلطة التنفييية  بينما يتشا  النظام السياسي من مجي  السلطات 

 ية والتشريعية والقضائية.الثالث يف الدولة: التنفيي
لان كتا  ىلم السياسة اختلف ا يف نظرهتم ملفىت م احلا مة. بعضىتم أىطاها معو أوس  مراد ا ملعو نظام احلام 
وهي تعين )يف نظرهم( "ممارسة السلطة يف مجاىة سياسية معينة"  أو هي مساوية جملم ىة اايئات احلاكمة يف الدولة 

ائية. أما ال ع  اآلخر  ريو  أ  مفىت م احلا مة ينحصر يف اايئة التنفييية يف النظام من تشريعية وتنفييية وقض
 38السياسي   غري.

 قدرات النظـــام السياسي.: -1-3
لا  نظام سياسي قدرات معينة .ا حيا ظ ىلل بقائأ  ويتمان من ممارسة وظائفأ. هيه القدرات سددها "أمل ند" يف 

درة اإلستخرا ية والقدرة التنظيمية والقدرة الت بيعية والقدرة الرماية والقدرة هي: الق خمس قدرات أساسية
ا ست ابية. هيه القدرات كدد كيفية أداه النظام ومد  كقيقأ لألهدارت ا  تماىية  وتعد مبثابة األداة لتق مي  عالية 

 النظام واحلام ىليأ من خالل املقارنة بإ ابات نظم سياسية أخر .
 

 ء االستخراجي:األدا - أ

يقصد .ا مد  قدرة النظام السياسي ىلل تع ئة واستخدام امل ارد املادية وال شرية املت  رة لأ  س اه ىلل املست   
كميا. والقدرة ا ستخرا ية تتمث  يف قدرة النظام  الداخلي أو ايفار ي وقان قياس بع    انع هيه القدرة 

 قتصادية من ال يئة احمللية والدولية  وكيا قدرتأ ىلل أ  بع  األ راد يف اجملتم   استخرا  واستغالل امل ارد الط يعية وا

                                                 
38

 .90-48 ي ى د الن ر  مر   ساب    . د. نا.  
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يقدم   ك  ما لديىتم من تىت د وأداه  يد  مبعو سص لأ ىلل التأييد  والدىم ا قتصادي  والسياسي من ال يئة 
  39لقدرات األخر .الدولية مبسسساهتا املختلفة. إ  قدرة النظام ا ستخرا ية تسثر وتتأثر ب قية ا

قدقا كانف النظم السياسية تق م باستعمال امل ارد من بيئتىتا. وكانف اجملتمعات ال دائية خت ض احلرو  وتدى ا 
مجاىات ىمرية معينة للقتال  وهيا النمط من ا ستخرا  امل اشر للطاقات وايفدمات   ياال قارس يف ىصرنا احلاضر 

تط را.  ال بالف ايفدمة العسارية اإللاامية تفرض ىلل امل اطن  ط قا لشروط معينة  س  يف ال لدا  األكثر تعقيدا و 
و  ياال يطلع من بع  امل اطن  تقدمي شىتادهتم أمام احملاكم  يف سال مشاهدهتم سدوث بع  ا رائم  و  بالف 

ر أ اط استخرا  امل ارد بع  األشاال من التشغي  اإللاامي تفرض ىلل بع  الس ناه. وتعد الضرائع أهم وأكث
استخداما وانتشارا يف الدول واألنظمة احلديثة. "والضرائع تعين استخرا  النق د أو السل  من أىضاه النظم السياسية 

  40لألغراض احلا مية  ويف مقابلىتا   يتلق   منفعة   رية أو م اشرة."
 :األداء التوزيعي -  

ة كما تقرأ يف بع  املسلفات  يف قيام النظام السياسي  ىل اتلم األ ىتاة يتمث  األداه الت بيعي  أو القدرة الت بيعي
اإلدارية  بتخصيص وت بي  اتلم أن ا  القيم املتمثلة يف النق د والسل  وايفدمات واملنا   واملراتع الشر ية ىلل 

ررت ىلل كمية ون ىية األشياه امل اطن  بصفتىتم أ رادا ومجاىات. وقان قياس األداه الت بيعي للنظام ىن طري  التع
ال  يتم ت بيعىتا واجملا ت احلياتية ال  تشملىتا ىملية الت بي   وقطاىات الساا  ال  تستفيد من هيه القيم وىالقة 

 ذلك بتل ية ا ستيا ات اإلنسانية احلقيقية للساا . 
حلا مي الالي اليي وإ  كا    من املمان التعررت ىلل س م ون ىية الت بيعات من خالل معر ة س م اإلنفا  ا

يعد إ ابة دقيقة ىن كمية السل  امل بىة ون ىيتىتا وتا ت إنفاقىتا والفئات ا  تماىية املستفيدة منىتا إ  أ  تلك 
الطريقة تعتل مالئمة ك هنا مسشر تقرييب  ىت د ال لدا  ووسيلة لتقدير  عالية النظام يف تال ت بي  ايفريات املادية 

  41ات املعن ية ىلل أ راد اجملتم .واملاا ئ
 األداء التنظيمي: - ت

                                                 
 .94   . مرجع سابقنا ي ى د الن ر   . د.39
  ترمجة: د. حممد باهي بشري املغري  )بنغابي  لي يا: منش رات  امعة قار السياسة المقارنة إطار نظري لائي  امل ند  بن ام ب ي  وروبرت مندت    . 40

 .289-283(  . 1991ي نس  
 .292-289 .  مرجع سابق، لائي  امل ند  بن ام ب ي  وروبرت مندت   ال  ىلل اإلنفا  احلا مي يف ىدد من بلدا  العا  طال : . ملايد من ا ط41
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يشري األداه التنظيمي  أي القدرة التنظيمية  إىل قيام النظام السياسي بفرض سيطرتأ ىلل سل ك األ راد وا ماىات يف 
النظام اجملتم . ورغم ارت اط ممارسة هيه ال ظيفة باستعمال القسر املادي املشرو   أو التىتديد باستعمالأ   إ  

  42السياسي ىادة ما يفرض إرادتأ ىلل امل اطن  من خالل الةغيع  املعن ي واإلغراه املادي أيضا.
األمن   وتاشم القدرة التنظيمية ىن مد  كفاهة النظام السياسي يف تنظيم السل ك ا  تماىي  واحملا ظة ىلل

املختلفة كمحاربة الفساد ا قتصادي وت ديد الثروة وكقي  الطمأنينة أل راد اجملتم   والتمان من حماربة ا رائم 
العم مية. لان ممارسة تلك القدرات التنظيمية حما مة مبد  دقة وسالمة التنظيمات  وشرىية ونحة اإل رائية 

 التنظيمية املستعملة يف ممارسة الرقابة ىلل سل ك األ راد وا ماىات.
 : األداء الرمزي - ث

ا يد للرم ب يف خطع وتصرحيات الاىماه بايفية تسىتم يف دىم شع ية النظام السياسي وتعين القدرة ىلل ا ستخدام 
وتعايا شرىيتأ  وتسدي إىل  كسع ثقة امل اطن  واحلص ل ىلل تأييدهم للنظام. كما يشري األداه الرماي لقدرة النظام 

ة يف ماضي ال لد واألمة. كيلك يظىتر ورم به يف استغالل الرنيد التارخيي وقيم الش اىة واحلامة والشىتامة املعرو 
هيا العنصر قدرة النظام وبراىة قياداتأ يف استخدام القيم السياسية واإليدي ل  ية والدينية يف دىم املااسع احملققة 
ودىم ثقة امل اطن  يف النظام السياسي وانتاا  إخالنىتم و ئىتم لأ. وىندما يتم تعايا القدرة الرماية  إهنا ستساهم 

رها يف دىم اتلم ىنانر األداه األخر : تش ي  امل اطن  ىلل د   الضرائع املفروضة بسرىة وأما   وسثىتم بدو 
ىلل تط ي  القان   با  رضا وإخال  رغم األذ  والتضحيات ال  قد تنتج ىن ذلك. وتظىتر أمهية هيه املناشدات 

حلرو  إذ ستساىد تلك ا ىت د يف ا تياب األوقات والنداهات بص رة خانة سينما يتعرض ال لد للا ارث واألبمات وا
الصع ة با  ثقة وأما   وتساهم يف تق ية  ر  ال سدة ال طنية  وت عد  ال لد ىن ااطر ا نقسامات والصراىات 

 الضارة.

 وعوامل تغييرها  : مفهومها ومستوياتها، أنواعهاالثقافة السياسية: -3
 ياسية وذلك من خالل التطر  للعنانر اآلتية:م ض   الثقا ة الس ثالثيتضمن الفص  ال

 الثقا ة  ومست ياهتا مفىت م .1

a. املي ل والناىات ىلل مست   النظام 
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b. املي ل والناىات ىلل مست   العملية 

c. املي ل والناىات ىلل مست   السياسة العامة 

 الثقا ات السياسية الت ا قية والتصارىية .2
 ى ام  تغيري الثقا ة السياسية .3
 ومستوياتها الثقافة السياسيةمفهوم : -3-2

لثقا ة السياسية هي "ى ارة ىن ت بي  مع  لالجتاهات والقيم واألساسيس واملعل مات واملىتارات السياسية". مبا أ  
القيم وا جتاهات ت  أ التصر ات والسل كيات  إ  الثقا ة السياسية بدورها تسثر ىلل تصر ات وسل كيات احلاام 

ام السياسي. إ  دراسة الثقا ة السياسية ىلل حن  مقار  يسما بفىتم "املي ل والناىات جتاه واحملا م  جتاه النظ
 43السل ك احلاضر واملستق لي".

قان كديد معا  الثقا ة السياسية من خالل ونم اجتاهات امل اطن  جتاه مست يات النظام السياسي الثالث: و 
   األول )النظام( يا   الةكيا ىلل القيم وا جتاهات ال  "جتع  النظام "النظام والعملية والسياسة العامة". يف املست

السياسي وسدة واسدة"  أي تشخصأ يف شا  كيا  م سدة. وىليأ بع معر ة كيم يتم اختيار احلاام  وكيم 
وىلل مست   يصم امل اطن   للطريقة املفضلة  ختيار القادة  مث   بد من معر ة س ع طاىة امل اطن  للق ان . 

العملية يتم الةكيا ىلل املي ل وا جتاهات والتصر ات ال  تدل ىلل مشاركة األ راد يف العملية السياسية: طاىة 
الق ان   تقدمي الدىم للحاام  طرح مطالع  التع ري ىن الرأي واملشاركة بالنقاش  وا نتخا  وبطر  متعددة. وأخريا  

عر ة شا  السياسات العامة املت قعة من احلا مة  واألهدارت ال  بع أ  ترسم ىلل مست   السياسة العامة بع م
 44وكيم يتم كقيقىتا.

 : الميول والنزعات على مستوى النظام - أ
ير ا ال اسث   أ  أهم ا  انع يف املي ل والناىات تتمث  يف مست   وأساس شرىية النظام  وىليأ إذا اىتقد امل اطن   

ق ان   إ  ذلك دلي  ىلل ارتفا  مست   الشرىية. أما إذا اىتقد امل اطن   أ  طاىة الق ان  أنأ من وا  ىتم طاىة ال
 اهت نتي ة ايف رت من بطش احلا مة  إ  ذلك دلي  ىلل اخنفاض مست   الشرىية. إ  ك  سا مة تعم  ىلل 
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الف  للق ان .  هيه الشرىية ترغيع م اطنيىتا يف تط ي  الق ان   وتعم  ىلل تلير استخدام الق ة ضد أ ئك املخ
العالية ستساىد احلا مة يف بسط نف ذها ىلل م اطنيىتا ومتانىتا من تنفيي السياسات العامة بفعالية ويسر  وجتعلىتا 

 أكثر استعدادا مل ا ىتة الصع بات والتحديات.
 الميول والنزعات على مستوى العملية

ريف يف أنظمة سياسية اتلفة أ  نس ة ال الغ  اليين شارك ا بالفع  ذكرت بع  الدراسات يف الثقا ة السياسية وال  أ 
% يف 09إىل  02%  مقاب  نس ة س ايل 10أو كا  ام القدرة ىلل  ع  ذلك يف دولة نناىية دققراطية بلغف 

صر مثال. هيه النظام الدققراطي ما ق   الصناىي  ااند مثال  والنظام التسلطي الصناىي احلديث نس يا  اندونيسيا وم
النس ة ضمف منخرط   علي  يف السياسة  واليين كا  ام قدرة ىلل  ع  ذلك  واليين أظىتروا  ىتما واهتماما بقضايا 
السياسة  وأغل ىتم طرح مطالع سياسية  وأيد بع  القادة السياسي . وقد مسي هس ه باملشارك . أما نس ة "األت ا  أو 

% يف دولة دققراطية غري نناىية  44يف دولة نناىية دققراطية  مقاب  س ايل % 30الرىايا"  قد بلغف س ايل 
% يف دولة نناىية تسلطية. هيه الشرحية أطل  ىليىتا تع ري "غري املشارك " أو م اطن  سل ي  يطيع   89وس ايل 

   يف ا نتخابات. وهناك تم ىة الق ان  وقتثل   ألوامر القادة السياسي   لانىتم   ينخرط   يف السياسة و  يشارك
% 09% يف النظام الدققراطي ق   الصناىي  وس ايل 93% من ال الغ  يف دولة دققراطية  و10ثالثة من امل اطن   )

. معظم أ راد هيه الفئة   يفقىت   يف السياسة إ  parochialيف دولة نناىية دكتات رية( أطل  ىليىتا اسم "احمللي " 
ي  ئة تشم  ساا  األريارت النائية  واألمي  والنساه الطاىنات يف السن والالئي ينغمسن بالاام  يف شسو  القلي   وه

املنال وسياة اجملتم  احمللي. هناك أرقام ختص النظام التسلطي ا نتقايل )مثال اندونيسيا ومصر وغريها( وهي تت ب  
 45% حملي  .30% أت ا   13% مشارك    08سسع ما يلي: 

إ  املعا  املىتمة للثقا ة السياسية ىلل مست   العملية  هي معتقدات الناس س ل ا ماىات األخر  وس ل أنفسىتم  "
كأىضاه يف مجاىة." ما هي تص رات امل اطن   نقسامات اجملتم ؟ ه  يرو  اجملتم  ىلل أنأ منقسم إىل ط قات 

  أنفسىتم ينتم   ألساا  أو مجاىات معينة؟ ما هي ا تماىية أو مجاىات إقليمية أو جتمعات ىرقية؟ ه  يعتلو 
 م اقفىتم ومشاىرهم حن  ا ماىات ال    ينتس    إليىتا؟
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 الميول والنزعات على مستوى السياسة العامة
"إذا أردنا أ  نفىتم السياسة والعملية السياسية يف بلد ما   ي ع ىلينا أ  نفىتم القضايا ال  يىتتم .ا الناس وتص راهتم 

خيتلم األ راد من بلد إىل   46ساسية س ل اجملتم  الصا ح وكيفية كقيقأ  وهيه التص رات هي ال  تشا  آراههم."األ
بلد يف ا هتمام بالسياسة وقضاياها املختلفة والدر ة ال  قنح هنا لا  قضية. يف بع  اجملتمعات يقدر األ راد امللاية 

امللاية العامة يف تتمعات أخر . وم  ذلك  السل  املادية تقدر ىاليا لد  مجي  ايفانة تقديرا ىاليا بينما يقدر األ راد 
األ راد تقري ا. لان اجملتمعات ختتلم يف طريقة تعاملىتا م  هيا األمر  أمر الت بي  املادي للثروة والنف ذ.   ينما تعم  

د أ  تتمعات أخر  هتتم بإتاسة الفرنة بع  اجملتمعات ىلل كقي  املساواة وسد أدىن من املعيشة أل راد الشعع  
للصع د يف السلم ا قتصادي. بع  الثقا ات متنا أمهية قص   "للر اهية واألمن" بينما تسكد ثقا ات أخر  ىلل 
"احلرية وىدالة اإل راهات". بيادة ىلل ذلك    إ  "تركي ة القيم وا سةاجتيات" املت عة والظرورت ا  تماىية ستخل  

قناىات اتلفة س ل كقي  األهدارت ا  تماىية املطل بة.  علل س ي  املثال أظىترت بع  الدراسات أ  تص رات و 
% من أىضاه اللملا  اإليطايل أكدوا أنأ ىلل احلا مة إ  أرادت حماربة الفقر أ  تأخي الثروة من األغنياه وت بىىتا 23

 طاين هيا ايفيار. %  قط من أىضاه اللملا  اللي12ىلل الفقراه  بينما أيد 
 الثقافات السياسية التوافقية والتصارعية: -3-1

الثقا ات السياسية قد تا   ت ا قية أو تصارىية س ل املسائ  السياسية العامة وس ل القضايا الدست رية واإل راهات 
ميال لن ي التطررت والعنم  التنظيمية احلا مية والسياسية.  الثقا ة السياسية الت ا قية جتع  امل اطن  والقادة أكثر 

كأسل   ىم   وأقر  إىل الت ا   واإلمجا  س ل اإل راهات املالئمة لصناىة القرارات السياسية  كيلك تقر  و ىتات 
نظرهم س ل املشاك  السياسية ااامة وس ل طريقة معا تىتا. ىلل العاس من ذلك   د أ  الثقا ة السياسية التصارىية 

ر القادة وامل اطن  س ل  ىتم سقيقة املشاك  السياسية ااامة وجتعلىتم أكثر انقساما إباه قد ت اىد ب  و ىتات نظ
القضايا السياسية الرئيسية.  وبالتايل قد يس د ا دل س ل شرىية النظام وتاثر ايفال ات س ل معا ة القضايا 

يفة وسرو  أهلية خانة ىندما تا   ا  تماىية والسياسية الرئيسة وقد تتح ل ايفال ات السياسية إىل نراىات ىن
 الدولة يف بداية ىىتدها أو ىند ما تتعرض ألبمات اقتصادية سادة.
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يف الثقا ات السياسية التصاحلية كال  يات املتحدة وبريطانيا وأملانيا يصنم أغلع امل اطن  أنفسىتم ضمن اليسار 
خانة املتطر   أيدي ل  يا  يسارا أو قينا. باملقاب   د أ   املعتدل أو اليم  املعتدل  بينما قلة منىتم يصنف   أنفسىتم يف

الثقا ات السياسية التصارىية )كما ه  احلال يف  رنسا وإيطاليا والي نا  وغريها( تش   وتعاس الصراىات والنااىات 
سياسة العامة. إ  أ  السياسية احلادة  وقد تتعل  هيه ايفال ات  بامل اقم من شرىية النظام  وايفال ات س ل قضايا ال

هيه األنظمة شىتدت ك  ت حن  ا ستقرار النسيب خالل العق د األخرية و  تعد تشىتد خال ات سياسية سادة ب  
 الاىماه السياسي . 

 : األحزاب السياسية والجماعات الضاغطة-4
  وبيا  أن اىىتات الضاغطة  تعريم ا ماىا  وكيا ظائفىتاكديد و يتناول هيا الفص  تعريم األساا  السياسية  و 

 وذلك سسع العنانر اآلتية:
 امل حث األول: األساا  السياسية - أ

a)  األساا  السياسيةووظائم تعريم 

b)  األساا  السياسية أن ا 
 امل حث الثاين: ا ماىات الضاغطة -  

 : دراسة األحزاب السياسية-4-2

 األحزاب السياسية تعريف ووظائف - أ
سياسية متشا.ة بشا  ىيام  ويىتيد     وآراه ام ىة منظمة من األ راد قتلا   أهدا يعّررت احلا  السياسي ىلل أنأ ت
 .من خالل العم  ىلل كقي  الف ب ملرشحيىتم باملنانع التمثيلية إىل التأثري ىلل السياسات العامة

ت اني  بي  لل اوهيي بييلك تشيا   سي ر    تماىييةا  األوسياطبعمي  واسيتمرارية يف  لتغلغي ل السياسيية األسياا  تت يأ
 .معانردققراطي  نظام كما أهنا تعد شرطا ضروريا إلقامة   دققراطير اجملتم  املدين يف تتم  س وىنانر احلا مات

  

 :مبىتام رئيسية يف اجملتم  الدققراطي  مث  السياسية األساا  تضطل "

 جتمي  ونياغة ا ستيا ات والتحديات ال  يعل ىنىتا أىضاؤها ومنانروها - أ
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ام بنشييياطات ا تماىيييية وتثقييييم النييياخ   واملييي اطن  بشيييا  ىيييام سييي ل النظيييام السياسيييي وا نتخيييا  القيييي -  
 العامة السياسية وتشاي  القيم

 م ابنة املتطل ات والتطلعات املتناقضة وك يلىتا إىل سياسات ىامة - ت

 ياسية واقعيةوك ي  آرائىتم إىل خيارات س السياسية كريك وتفعي  امل اطن  للمشاركة يف القرارات - ث

 إباد قن ات لنق  الرأي العام من امل اطن  إىل احلا مة -  

47".استقطا  وتأهي  املرشح  للمنانع التمثيلية - ح
 

ىلييل أهنييا ال سيييط بيي  اجملتميي  املييدين وميين يضييطلع   مبسييسولية نيين  القييرارات  السياسييية األسيياا  ىييادًة مييا ت نييم 
مين متثيي  تطلعيات أىضيائىتا ومنانيريىتا يف اللمليا  واحلا مية.  سييةالسيا األسياا  وتنفيييها. ومين خيالل ذليك  تيتمان

 نظييماملرشيح  وت تقيدمي بيأدوار سي يية متعيددة يف اجملتمي  اليدققراطي  إ  أ  السياسيية األسياا  وىليل اليرغم مين قييام

 .األكثر ظىت راً للعيا  أمام الناخ   النشاطاتاحلمالت ا نتخابية هي من 

إىل  ةىامييي بصيييفة   كتيييا  هيييي وامل اطنييي  ىليييل أكمييي  و يييأ مىتامىتيييابيييأداه القييييام  السياسيييية ا األسيييا  تسيييتطي ولايييي  
   سي التع يري والتنظييم والت مىتير  كحي  الشيروط الي    بيد منىتياايم بعي  احلقي   و  تضيمنقان نيية دسيت رية و  ضيمانات

املسيييامهة يف إدارة العملييييية ىملييييا    منا سييية سيييرة ونايىتييية  اىتمييياد م يييدأ التعدديييية نظرييييا و الةشيييا للمنانيييع ا نتخابيييية
 ستخدام وسائ  اإلىالم ومت ي  احلملة ا نتخابية.بالنس ة   س الفر  تاا ها  ورقابة تنفيي ا نتخابية

بالق ان  وال يئة السياسية  (ألىضائىتاوالسل ك الدققراطي  الداخلي ىتاتنظيميف ) ةسياسيال  اسا األ تأثرغال ا ما ت
العنانر هي  الداخلية ت قل الع ام إخل(  ولان   التنظيمية القان نيةو  السياسية الثقا ةا نتخابات  و  )كنظام احمليطة .ا

 كدد مد   اح احلا  يف القيام بدورهال   الع ام  الداخليةأما  الفاىلة يف كديد أداه األساا  و اسىتا يف امليدا .
 الداخلية السياسية والثقا ة احلا   وماضي  يعتنقىتاي ل  ية ال  األيد امل ادنوك ادره  و  بىمائأ  تشتم  ىلل شخصية

بع  املمارسات    و يط ر    قد داخليةال ىلل تسيري شئ نأم ادن الدققراطية قادة احلا  تط ي  للحا .  إذا أراد 

                                                 

.
   ar/topics/pc/627644636648627628637-http://aceproject.org/ace-تعريم وأدوار األساا  السياسية47

-648627644636648627628637/62a63963164a641-2763162c64a629/62764464264862764664a64662764462e6

 62764462d632627628?set_language=ar-64862f648627631 

http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/627644636648627628637-62764462e62763162c64a629/62764464264862764664a646-648627644636648627628637/62a63963164a641-64862f648627631-62764462d632627628?set_language=ar
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/627644636648627628637-62764462e62763162c64a629/62764464264862764664a646-648627644636648627628637/62a63963164a641-64862f648627631-62764462d632627628?set_language=ar
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/627644636648627628637-62764462e62763162c64a629/62764464264862764664a646-648627644636648627628637/62a63963164a641-64862f648627631-62764462d632627628?set_language=ar
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 التنظيممسية تتعل  بر الغري واإل راهات الرمسية و ض ابط ال يضع   بع  املعل مات داخلياً  أو كعمليات التشاور وت ادل

48أدائأ ملىتامأ والقيام بأىمالأ  والشفا ية يف داخلي للحا  وطر  اختاذ القراراتال
. 

49الجماعات الضاغطة وبيان أنواعها: تعريف -4-1
 

 تعريف الجماعات الضاغطة (2
ياسيييات قاييين تعرييييم ا ماىيييات الضييياغطة بصيييفة ىامييية بأهنيييا تليييك ا ماىيييات املنضيييمة الييي  تسيييعل للتيييأثري ىليييل الس

لان هيا التعرييم رغيم ت ضييحأ اايدرت مين قييام ا ماىيات الضياغطة إ  أنيأ   قييا بي  أني ا   50والقرارات احلا مية.
 ا ماىات الضاغطة ال  قان تقسيمىتا بصفة ىامة إىل قسم  رئيسي :

 أنوع  الجماعات الضاغطة (1
i. 51 جماعات المصالح االقتصادية

 

 ية:وهيه بدورها تشم  األن ا  التال

                                                 

48
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/627644636648627628637-

62764462e62763162c64a629/62764464264862764664a646-648627644636648627628637/62a63963164a641-

64862f648627631-62764462d632627628?set_language=ar   
49 . Bill Jones and Dennis Kavanagh, Editors, British Politics Today (Britain: Manchester University Pr., 1979).  
50 . " A group of persons working on behalf of or strongly supporting a particular cause, such as an item of 

legislation, an industry, or a special segment of society." Answers.com Encyclopedia 
51

 . Economic (or interest) Group 

http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/627644636648627628637-62764462e62763162c64a629/62764464264862764664a646-648627644636648627628637/62a63963164a641-64862f648627631-62764462d632627628?set_language=ar
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/627644636648627628637-62764462e62763162c64a629/62764464264862764664a646-648627644636648627628637/62a63963164a641-64862f648627631-62764462d632627628?set_language=ar
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/627644636648627628637-62764462e62763162c64a629/62764464264862764664a646-648627644636648627628637/62a63963164a641-64862f648627631-62764462d632627628?set_language=ar
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a.  النقابات العمالية 
املطال ييية هتيييدرت النقابيييات العماليييية لليييد ا  ىييين مصيييا ح أىضيييائىتا  مثييي  املصيييا ح املىتنيييية وا قتصيييادية وا  تماىيييية مثييي  

بتحس  مست   األ  ر واحملا ظة ىلل اليد العاملة والد ا  ىن احلق   املختلفة للعمال: كاحل  هي املشياركة  األربياح  
 ة  ىدم التسريا من العم  بدو  ملر  أي الطرد التعسفي...إخل.التأم  ضد ال طال

الي  كانيف تضيم يف السي عينيات   Confédération Générale du Travail (CGT)ومين أمثلية ذليك النقابيات الفرنسيية مثي   
 LA Confédération Française( ملي   من العمال األىضياه  والا نفيد ليية الدققراطيية الفرنسيية للعمي  2س ايل اثن  )

du Travail (CFDT)   أي(  الي  أنشييئف كييرد  عي  ىلييل ت عييية التنظييم السييابCGT   للحييا  الشيي ىي الفرنسييي  وقييد )
 ( ىام  وم ظم.200,000كانف يف الس عينيات من القر  املاضي تضم س ايل س   مائة ألم)

 Trade  كلىتييا م سييدة يف اكيياد وطييين ىييام يييدىل ( تنظيييم نقييا119أمييا يف بريطانيييا  ي  ييد سيي ايل مائيية و سيية ىشيير )

Union Congress (TUC) وقييد كييا  سيي ايل إسييد  ىشيير ملييي   ميين العمييال أىضيياها يف نقابييات ىمالييية  ثييالث أ يياس  
    52هس ه األىضاه ينتم   إلسد  ىشر نقابة من النقابات الا رية.

b. منظمات أرباب العمل 
رورت ا  تماىيية والسياسيية املالئمية يفدمية مصيا ح أىضيائىتا. ومثاايا يف بريطانييا هيه املنظمات هتتم باحملا ظة ىليل الظي

الا نفيدرالييية الليطانييية للصييناىة  ومعىتييد املييديرين  وا معييية الليطانييية ألنييحا  ال نيي ك )املييالا   واملسييريو  لل نيي ك(  
   53الناشط  يف قطا  ال ناه.وا معية الليطانية للغررت الت ارية  مث الفيدرالية ال طنية للمقاول  

c. الجمعيات المهنية   Professional Associations 

متثي  ا معيييات املىتنيية مصييا ح أو ئيك األ ييراد الييين تلقيي ا مسيت   ىاليييا مين التايي ين والتيدريع املىتييين يف املىتين احلييرة أو 
 .The British medical Association; the National Union of Teachersالتابعة للقطا  العام أو ايفا   ومثااا يف بريطانيا: 

ii. ثانيا: جماعات القضايا 
 تنقسم مجاىات القضايا السياسية بدورها إىل:

a. جماعات تدافع عن شرائح اجتماعية معينة Sectional Groups 
                                                 

52 . Ibid. 
53 . " The business groups include the vast number of industries, commercial, and managerial bodies like, for 

example, the Institute of Directors, the Confederation of British Bankers" Association, the Association of British 

Chambers of Commerce, the National Federation of Building Trade Employers." Quoted from: R.M. Punnett, 

British Government and Politics , 4
th

 Ed., 1 980. 
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ىين الييين يعيشي   ومثااا يف بريطانيا العديد من مجعيات سق   اإلنسا  مث  مجعية الد ا  ىن الع اة  ومجعية الد ا  
 بدو  سان أو مأو   ومجعيات الد ا  ىن األطفال الفقراه  والعديد من ا معيات ال طنية واحمللية األخر . 

b. جماعات الرأي أو الموقف 
مجاىييات الييرأي هييي ا ماىييات اليي  يت ييو أىضيياؤها نفييس الييرؤ  واألهييدارت إباه قضييية معنييية وتعميي  ميين أ يي  التغيييري 

ايا يف بريطانييا مجعيية إنيالح قيان   العق بيات  ومجعيية إنيالح قيان   ا نتخابيات  ومجعييات اليد ا  للصا ح العيام. ومثا
         54ىن احلريات املدنية.

 النظام السياسي البريطاني: -9
 س دراسة النظام السياسي الليطاين و قا لعنانر ايفطة الفرىية التالية:يتضمن الفص  الساد

 ي الليطاين: تط ر النظام السياس-9-1

i. نش ه اللملا  الليطاين 

ii. ظىت ر ال بارة يف بريطانيا 

iii. ظىت ر منصع رئيس ال براه 

 

 : دراسة النظام السياسي الليطاين املعانر-9-2

i. املطلع األول: نالسيات الا نف وال بير األول 

 نالسيات الا نف (1

 سلطات رئيس ال براه (2

ii. املطلع الثاين: تشايلة اللملا  ونالسياتأ 

  للملا تشايلة ا (1

 نالسيات اللملا  (2

 مراس  العملية التشريعية (3

                                                 
54

. The Haward League for Penal Reform, the Electoral Law Reform Society, and the National Council for Civil 

Liberties.B.Jones and D. Kavanagh, Op.cit.  
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 : تطور النظام السياسي البريطاني-5-3

النظام السياسي  الدست ري  الليطياين   ييأت إىل ال  ي د د عية واسيدة كنتي ية لقيرار سياسيي أو تشيري  معي   أو كيا  
ظىتيي ره   وإ ييا ظىتيير وت ليي ر ىييل مراسيي  وقييرو  وليييد ثيي رة معينيية  وإ  كييا  للثيي رات واحلييرو  األهلييية نصيييع يف تطيي ره و 

ىلل س ي  املثيال استفي  اإل لييا بعييدهم السي عمائة لتأسييس  1919انطالقا من القر  الثاين ىشر ميالدي.  في ىام 
 . 1219أول برملا  سنة 

غريهيا مين ال ليدا  لان السيسال الييي يطيرح نفسيأ هي : ملياذا ظىتيرت املسسسيات الدسيت رية أو  يف بريطانييا و  تظىتير يف 
األوروبيييية األخييير  كفرنسيييا ميييثال؟ هييييا التسييياؤل أ يييا  ىلييييأ األسيييتاذ أ. ه ريييي  الييييي ذهيييع أ  هنييياك ثيييالث ى امييي  
سييياىدت ىليييل  ييياح واسيييتقرار املسسسيييات الدسيييت ري يف بريطانييييا دو  غريهيييا. هييييه الع امييي   تتمثييي  يف: ط يعييية النظيييام 

 ليطانية األوىل  اليو  أو اجملاب السياسي ]الثقا ة السياسية[ لإل ليا.اإلقطاىي يف بريطانيا  خصائص اللملانات ال
لقييد سيياىد مليي ك بريطانيييا ىلييل ظىتيي ر النظييام اإلقطيياىي وذلييك ىيين طرييي  ا سييترياد والتنظيييم ميين دول تيياورة.  (1

 وليلك استفظ النظام امللايي بسيلطتأ الق يية وكيا  ييتحام يف األمي ر. ىايس ذليك ظىتير النظيام اإلقطياىي يف
 رنسييا بشيييا  ىفييي ي  و  خيطيييط ليييأ مييين طيييررت سييلطة ىلييييا؛ ولييييلك كانيييف املنظميييات اإلقطاىيييية يف بريطانييييا 
ضييعيفة ويف  رنسييا كانييف ق ييية. ويف املراسيي  الالسقيية لتطيي ر النظييام الليطيياين نشييأ اكيياد وثييي  بيي  اإلقطيياىي  

 كانييف تقليي  ا مييي . ويف  رنسييا  وبىميياه الط قيية ال سييطل بسيي ع املصييلحة املشييةكة ملقاوميية سييلطة امللييك اليي 
كانف الط قة ال سطل تعاين من إساهة اإلقطاىي  اا أكثير مميا كانيف تعياين مين سيلطة امللي ك ولييلك اكيدت 

 م  املل ك ملقاومة نف ذ اإلقطاىي   والنتي ة كانف ابدياد السلطة امللاية وأدت إىل ترسخ احلام املطل .

ييية أول مييا ظىتييرت أكثيير انعااسييا لط قييات اجملتميي  الليطيياين إذ ضييمف أيضييا كانييف ا معيييات النيابييية الليطان (2
  ىايييس الت ربييية الفرنسيييية سييييث اقتصييير التمثيييي  النييييا  ال يييدائي ىليييل  ئيييات countiesممثلييي  ىييين الا نتييييات 

سياا  ا تماىية حمدودة  السادة العلماني  ور ال الانيسة وممثلي املد  املمتابة  لانىتيا اسيتثنف ممثلي  ىين ال
 احمللي . 
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أميا "امليياا  السياسيي" لإل ليييا  يمييي  للتفياهم واإلمجييا  بيي  ر يال السياسيية  ويتميييا اإل لييا بييامل اقم واحلليي ل  (3
 55ال سطل ال  أث تف  عاليتىتا رغم ظىت ر بع  احلرو  األهلية والصراىات السياسية ىل تاريخ بريطانيا.

iv. نشوء البرلمان البريطاني 

  ىليييل اليييرغم مييين أ  ملييي ك  Great Councilكامتيييداد للم ليييس األىظيييم    1011ريطانييييا بعيييد سييينة ظىتييير اللمليييا  يف ب
 Theبريطانيييا ق يي  ذلييك التيياريخ كييان ا يتلقيي   النصيييحة ميين تلييس استشيياري يضييم ىييددا ميين احلاميياه. هيييا اجمللييس  

Norman Great Council   كييا  يتشييا  ميين ك ييار اإلقطيياىي  baronsىلييل األرض م اشييرة ميين   اليييين كييان ا حيصييل   
امللييييك  وكييييا  بتميييي  بعييييد دىيييي ة امللييييك لييييأ  ثييييالث أو أربيييي  مييييرات يف السيييينة  ومىتمتييييأ كانييييف تتمثيييي  يف تقييييدمي الييييدىم 

   56واإلستشارة للملك وتاويده باألم ال ىندما يا   يف سا ة ليلك.
رة ىين ميثيا   للحرييات املدنيية وهيي ى يا the Magna Cartaلت قيعىتيا  (1216 - 1166)اضطر امللك  ي    1219ويف سنة 

مييادة بعضييىتا تضييمن قيي ان  قدقيية أىيييد نسييخىتا يف تلييك ال ثيقيية. هيييه ال ثيقيية ىييدلف  11والسياسييية  و تتشييا  ميين 
ىييييدلف واختالييييف يف  1229مييييادة  مث يف  42مت تعييييديلىتا وتنقيحىتييييا ونييييياغتىتا يف  1211أكثيييير ميييين مييييرة: يف سيييينة 

 مادة...إخل. 32
يقية  ومىتميا كانيف در ية تط يقىتيا  إهنيا ىليل األقي  برهنيف أ  سيلطات املليك قاين تقيييدها لان مىتميا كيا  شيا  ال ث

بييييادة ىليييل ذليييك  إهنييييا لع يييف دور احلايييم بييي  املليييك والشيييعع مميييثال يف ط قييييات  57ب ثيقييية مات بييية ممن سييية للشيييعع.
شرطا هاميا وهي  ىيدم  . كما أهنا تضمنف1219األشرارت واإلقطاىي  ور ال الانيسة لقرو  ط يلة مني ظىت رها سنة 

 رض ضرائع ىلل امل اطن  إ  بعد استشارة اللملا . هيا الشيرط ىيررت اللمليا  الليطياين كييم يسيتغلأ لصياحلأ خانية 
يف أوقيييات احليييرو  سييي  كيييا  املليييك يف سا ييية ماسييية ألمييي ال الضيييرائع الييي  ييييتم مجعىتيييا مييين األثريييياه  إذ تيييدربيا نيييار 

 ىل أبعد سد.اللملا  يتحام ىملية التشري  إ
وإىدامييأ سيينة  1148انييدلعف سيير  أهلييية بيي  امللييك واللملييا  الليطيياين انتىتييف .اقيية امللييك سيينة  1142مث يف سيينة 
. لايين بعييد سيين ات ميين Cromwell Oliverباىاميية كييروم وييي   1110  مث إىييال  النظييام ا مىتيي ري سيي  سيينة 1149

                                                 

في  سداد  وى د احلسن سعد  ط عة   ا اه األول  ترمجة ىلي مقلد  شالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية  André Hauriou. اندري ه ري  55 
 .202-200(  نص. 1922)بريوت: األهلية للنشر والت بي    2

56 . R.M. Punnett, British Government and Politics, 4
th

Edition (London: Heinemann, 1980) p. 168. 
57 . . http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta; http://www.middle-ages.org.uk/magna-carta.htm   

http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
http://www.middle-ages.org.uk/magna-carta.htm
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متييف العيي دة للنظييام امللاييي تييددا باىاميية  1110ت د  ويف سيينة تط يقييأ كيي ل النظييام ا مىتيي ري إىل نظييام دكتييات ري مسيي
. غري أ  شارل الثاين ومن بعده  اك الثاين الليا  ت نيا نظرية احل  اإلاي تيأثرا مبيا كيا  حييدث يف Stuartىائلة ستي ارت 

ن العييرش لصييا ح أمييري  رنسييا آنيييك قييد أبى ييا اليي الد مييرة أخيير  مبيلىتمييا ا سييت دادية. واضييطر  يياك الثيياين إىل النيياول ىيي
أورانج اليي متيا سامأ بع دة النظام التمثيلي. وقيد ىي  أميري أرانيج ملايا ىليل بريطانييا مب  يع اتفيا  مي  اللمليا  بعيد 

  واليي  تقضييي بتنييابل امللييك ىيين سييلطة التشييري  ومنحىتييا لللملييا   تأسيييس 1189م ا قتييأ ىلييل  ئحيية احلقيي   سيينة  
 ييياه "قيييان   اإلقييرار" ليضييييم ماييييدا ميين القيييي د ىليييل سييلطة املليييك  ويضييي   1201 صيي  بييي  السيييلطات؛ مث يف سيينة 

  58ضمانات حلماية سق   وسريات األ راد.
v. ظهور الوزارة في بريطانيا 

  إىل ىىتيد the Cabinetكميا كيا  احليال بالنسي ة لظىتي ر اللمليا  الليطياين  ير ي  أيضيا أني  الني اة األوىل لظىتي ر الي بارة  
"كيي  املليي ك  سيي  خييالل القييرو  ال سييطل  أسيياط ا أنفسييىتم  1011.59" سيينة the Norman Conquestالغيياو الن رمييا "

خييالل القيير  الثيياين ىشيير  60مبستشييارين مقييرب   بصييفة خانيية كييان ا يعتمييدو  ىلييل مستشييار مييا ]ميين الثقيياة املقييرب [."
Curia Regisتطي ر اجملليس 

وكيا  يتشيا  مين مستشياري the Privy Council ليأخيي تسيمية اجملليس ا ستشياري ايفيا   61
  وكا  مل ك العصي ر 62امللك الرئيسي  ك بير العدل وال بير األول ووبير املالية ووبير الداخلية )مبسميات العصر احلايل(

ال سيييطل يعتميييدو  ىليييل استشيييارة اجملليييس ايفيييا  يف قضيييايا التسييييري اإلداري وتنفييييي السياسييية. وحبلييي ل منتصيييم القييير  
اجملليييس ايفيييا  وأنييي ا يتشيييا  مييين ثالثييي  إىل أربعييي  ىضييي ا وىنيييدها ظىتيييرت  نييية مضييييقة مييين  السييياب  ىشييير تطييي ر

 Innerهييه الل نية املضييقة )سي ايل ىشيرة أىضياه(  "the Junto, Cabal, or Cabinet Council"املستشيارين  ىر يف باسيم: 

Cabinet  .بدأت شيئا  شيئا كضل بثقة املل ك وبدأ نف ذها ياداد مبرور ال قف 

                                                 
 ;.hinchhouse.org.uk/civilwar/causes.htmlhttp://www؛ 202-203 . أندري ه ري   مر   ساب    . 58

 ar/heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/civilw-http://www.parliament.uk/about/living 
59

. For more information about 'Norman Conquest of England' consult an article in Wikipedia at the Internet 
"Norman conquest of England", http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_conquest_of_England  
60 . R.M. Punnett, Op.cit., p.169. 
61 . " The Curia Regis, in the Kingdom of England, was a council of tenants-in-chief (those who held lands directly 

from the King, known as manors) and ecclesiastics that advised the king of England on legislative matters. It 

replaced its Anglo-Saxon predecessor, the Witenagemot, after the Norman conquest of 1066, and eventually 

developed into the Parliament of England." Quoted from Wkipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Curia_regis  

 
62 . "The Justiciar, the Chancellor, the Treasurer, and the Secretary", R.M. Punnett, Op.cit., p.169 

http://www.hinchhouse.org.uk/civilwar/causes.html
http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/civilwar/
http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_conquest_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Tenant-in-chief
http://en.wikipedia.org/wiki/Manorialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesiastic
http://en.wikipedia.org/wiki/Legislation
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon
http://en.wikipedia.org/wiki/Witenagemot
http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_conquest
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Curia_regis
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بالتيايل  the Cabinet Councilخالل القر  الثامن ىشر ابداد ىدد أىضاه هيه الي بارة )مين ىشير إىل ثيالث ىشير ىضي ا( 
 63ظىتييرت تم ىيية مصييغرة ميين ضييمنىتا تضييم األىضيياه ال يياربين  ميين  سيية إىل اانييية أىضيياه ميين اليي براه واملستشييارين.

يقة اليي  كانييف تضييم أهييم املستشييارين وبنيياه ىليييأ ابداد نف ذهييا وكييا  امللييك يفضيي  التعاميي  ميي  هيييه الل نيية ال بارييية املضيي
وتعاظمف ن رهتا يف نظير الليطياني   وبييلك ارتسيمف مالميا اجملليس الي باري يف بريطانييا. خيالل القير  التاسي  ىشير 

صييا ح نييار اجمللييس اليي باري يضييم بيي  ثالثيية ىشيير و سيية ىشيير ىضيي ا  هيييا التطيي ر يعيي د بالدر يية األوىل لنميي  ىييدد امل
 اإلدارية وابدياد س م وىدد وظائم الدولة.

vi. ظهور منصب رئيس الوزراء 

خييالل القييرو  املاضييية اىتيياد مليي ك بريطانيييا كثييرة ا سييتعانة بييأهم شخصييية نا ييية ضييمن مستشيياريىتم األىضيياه يف هيئيية 
 Sir . ويف ىىتييد the Chancellorاملستشييارين التنفييييي  امليييك رة أىيياله  وكييا  ذلييك يتعليي  بشخصييية ك ييري املستشييارين 

Robert Walpole (1721-1742) حني  منتصيم القير  الثيامن ىشير  اسيتخدمف ى يارة رئييس الي براه  the title of Prime 

Minister .64ألول مرة ل نم منصع ك ري مستشاري امللك   
 : دراسة النظام البريطاني الحالي-5-3

التشيريعي مين خيالل ونيم أهيم الصيالسيات الي  خييتص .يا كي  يتناول هيا امل حث دراسة ك  مين ا ىتياب التنفيييي و 
  ىتاب وط يعة العالقة ال  تق م بينىتما.

                                                 
63 . "known at different times as the Lords of the Committee, the Select Lords, or the Inner Cabinet of senior 

advisers." Quoted from: R.M. Punnett, Op.cit., p.169-170. 
64

. R.M. Punnett, Op.cit., p.170. See also two useful articles entitled:"Sir Robert Walpole", at the following sites: 

http://www.britannia.com/gov/primes/prime1.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Walpole   

http://www.britannia.com/gov/primes/prime1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Walpole
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 : صالحيات الكبنت والوزير األول

يقيي م النظييام اللمليياين ىلييل م ييدأ التيي اب  املالئييم بيي  اايئيية التشييريعية واايئيية التنفييييية لايين هيييا ااييدرت غال ييا مييا يتعييير 
 ويف بريطانيييا ىاييس ىييادة مييا تسيييطر إسييد  اايئتيي   التشييريعية أو التنفييييية  ىلييل اايئيية األخيير .سصي لأ يف ال اقيي  إذ 

 رنسييا يييتم التمييييا بيي  اليي بارة والا نييف.  ييال بارة تطليي  ىلييل احلا ميية مبعناهييا ال اسيي  وهييي تضييم كيي  أىضيياه احلا ميية 
بى  بيي  وبييير  وأميي  ىييام دوليية ومسيياىد أميي  ىييام اليييين يتحمليي   املسييئ لية أمييام اللملييا  وقييد ي لييم ىييددهم املائيية ميي  

برمليييا . وخييييدم هييييا احل يييم الضيييخم ألىضييياه احلا مييية هيييد   رئيسييي  يف نظييير الليطييياني  مهيييا: كقيييي  اسيييتقرار سيييلطة 
احلا ميية وبصييفة خانيية سييلطة الا نييف؛  ايي  أىضيياه احلا ميية اييم مصييلحة يف اسييتقرار احلا ميية وبقائىتييا يف السييلطة  

ين هيي  إىطيياه الفرنيية ليي ع  الشيي ا  األىضيياه يف احلييا  احليياكم للتعيي د ىلييل ممارسيية السييلطة واكتسييا  وااييدرت الثييا
 65ايفلة  يىتا لتحم  املسئ ليات وت يل املنانع العليا يف ال بارات السيادية مستق ال.

وبيييرا(   22إىل   19  مركيا السييلطة ون اهتييا وهيي تضييم ىييددا قلييال ميين اليي براه ال ياربين )بيي the Cabinetوتعتيل الا نييف 
كيي بير العييدل  املالييية  الت ييارة  ال حرييية  الييد ا   والةبييية  والتعليييم العييايل  والاراىيية  ووبييير الصييحة  والشييئ   ايفار ييية  
 9والداخلييية  والعالقييات ميي  الا من لييث. وسيي  مييرور ال لييد بأبمييات سربييية أو غريهييا خيتييال أىضيياه الاابنييف يف سييدود 

 أىضاه(. 8أىضاه( واحلر  العاملية الثانية ) 9سص  خالل احلر  العاملية األوىل )أىضاه كما  8إىل 
 صالحيات الكبنت

تضييطل  الا نييف بييأهم الصييالسيات السياسييية والتنفييييية الداخلييية وايفار ييية منىتييا. وهييي تتيي ىل ىلييل ايفصيي   ممارسيية 
 املىتام اآلتية:

 لد. رسم ايفط ط العريضة للسياسة الداخلية وايفار ية لل  . أ

 تراقع اإلدارة العامة ىن طري  ال براه املشال   لعض يتىتا. .  

 تعتل مصدر ك  م ادرة أو اقةاح مايل خيص املالية العامة.  . ت
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تعطييل األوليييية ملقةسيييات احلا مييية )الاابنيييف( يف املناقشيييات اللملانيييية بيييدلي  أ  املقةسيييات املقدمييية مييين طيييررت  . ث
 .%10أىضاه اللملا    تتعد  

مية أيضيا حبي  إنيدار مراسييم تنفيييية هامية تتمثي  يف التشيري  ب اسيطة مراسييم وباريية  وهيي تقالييد تتمت  احلا   .  
ظىتييرت بليطانيييا منييي احليير  العاملييية األوىل بسيي ع ت سيي  وظييائم الدوليية وتشييعع واختصييا  ىملييية التشييري  

 احلديث.

 سلطات رئيس الوزراء

اسييعة قلمييا ت  ييد يف اليينظم الدسييت رية الدققراطييية األخيير . هيييه يتمتيي  رئيييس اليي براه يف النظييام الليطيياين بصييالسيات و 
 الصالسيات قان تصنيفىتا كما يلي:

 ... ا لالنعقادهتدد  دول ىم  احلا مة  ودى  كتعي  وإقالة ال براه  ك  صالحيات تجاه الحكومة

  .أقثييي  احلا مييية  ييييو    يقييي د سيييا  األغل يييية يف اللمليييا: صـــالحيات الـــوزير األول تجـــاه البرلمـــان والحـــزب الحـــاكم
رئيس ال براه بشيع ية متت  التعيينات داخ  احلا    اإلشرارت ىلل تتمث  يف:  تجاه الحزب الحاكم أبالنس ة لصالسيات

 ت  ع لأ طاىة ا مي . داخ  احلا 

 تشكيلة البرلمان وصالحياته 

 م   وتلس الل ردات.: يتشا  اللملا  الليطاين من تلس  مها: تلس العم   تشكيلة البرلمان (1

A. وهي  قثي  الشيعع الليطياين وينتخيع انتخابيا م اشيرا مليدة  يس سين ات  إ  أنيأ قيد حيي  مين مجلس العموم :
ق ييي  احلا مييية يف السييينة األخيييرية مييين العىتيييدة ا نتخابيييية ىنيييدما تييير  ذليييك مناسييي ا للفييي ب با نتخابيييات املق لييية. 

 ا. وينتخييع اجمللييس ميين بيي  أىضييائأ رئيسييا يسييمل ىضيي 139ويتشييا  تلييس العميي م يف ال قييف احلييايل ميين 
( ومن مىتاميأ تنظييم املناقشيات يف اجملليس  ويقيرر ىميا إذا كيا  مشيرو  قيان   ميا معيروض Speakerباملتحدث )

 ىلل اجمللس ذو طابعا ماليا وبالتايل   يعرض ىلل تلس الل ردات.
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B. وتقاليدها التارخييية  ويتيألم سالييا مين سي يل  : هيا اجمللس يعاس بقايا الط قة األرستقراطيةمجلس اللوردات
ألم ىض  )يطل  ىليىتم تسمية ل رد(  لىتم ياتس    العض ية باجمللس ىن طري  ال راثة  لاين بعضيىتم يعي  
مد  احلياة من ق ي  املليك  أو امللاية  بنياه ىليل اقيةاح مين احلا مية. "وييرأس هييا اجملليس ساميا وبيير العيدل 

 66ع مبرس م ملاي يشارك يف الت قي  ىليأ ال بير األول."اليي يسمل يف هيا املنص

 :أىضاه تلس الل ردات  تت ب  سسع الةكي ة اآلتيةأما ن ىية  
( ليي رد روسييي قثليي   رؤسيياه الانيسيية اإلنالياانييية وي قيي   أىضيياه يف اجمللييس طاملييا بقيي ا يف أداه 21سييتة وىشييرو  ) -

 مىتامىتم الانسية. 
 تس    العض ية بال راثة ( ل رد يا800اا ائة ) -
( ليي رد يييتم تعيييينىتم ميين ق يي  امللايية ميين بيي  الشخصيييات الليطانييية اليييين قييدم ا خييدمات  ليليية 100سيي ايل مائيية ) -

 لل لد أو تف ق ا يف اتلم اجملا ت العلمية والفارية 
هيييييه املقاطعيييية وهييييم  ( ليييي رد قثليييي   مقاطعييييات اسييييا تالندا وينتخيييي ىتم الليييي ردات اليييييين ينتميييي   إىل11سييييتة ىشيييير )-

 حيتفظ   بعض يتىتم ط ال مدة و ية تلس العم م 
مب لييس اللييي ردات  تعيييينىتم امللايية مليييد  احلييياة  وهيييم مب مييي ىىتم  صـــالحيات قضـــائية( لييي ردات قارسيي   9تسييعة ) -

ه يا نييي    نييية خانييية يرأسيييىتا ساميييا وبيييير العيييدل  للقييييام بيييدور حمامييية ا سيييتئنارت العلييييا يف اململاييية. وتاليييم هيييي
يف سيال ارتايا.م  يرائم بعيد أ  ت  يأ إلييىتم  محاكمة أعضاء الحكومةاحملامة  إضا ة لالستئنارت العادي  بصالسية 

يف ساليية ارتاييا.م  أعضــاء مجلــس اللــورداتاليتىتم رمسيييا ميين ق يي  تليس العميي م. وأيضييا ختييتص هييه احملاميية مبحاكميية 
 67 رقة ايفيانة العظمل.

 :  صالحيات البرلمان (2

ملييا  ثيييالث مىتييام أساسيييية هييي: مىتمييية مالييية خانيية بيييإقرار امل ابنيية والضيييرائع  ومىتميية سييين القيي ان  العاديييية  قييارس الل 
 ومىتمة مراق ة أىمال احلا مة  وهي مىتمة خيتص .ا تلس العم م دو  تلس الل ردات.

                                                 
 http://www.merzougui.net/Doc/britanique.htm :ا نةنف بامل ق  اآليتىل  تالنظام اللملاين يف بريطانيا". مقالة نشر  . مربوقي  " 66
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ميا يتعلي  بيإقرار القي ان  ولقد كا  تلس الل ردات يف املاضي يتمتي  بينفس الصيالسيات الي  يتمتي  .يا تليس العمي م  ي
نييالسيات تلييس الليي ردات ومنييي هناييية القيير  السيياب  ىشيير بييدأت يف التنيياقص لصييا ح تلييس   املالييية والعادييية. غييري أ 

العم م ىلل اىت ار أ  تلس الل ردات   يعد لأ احل  يف تعدي  مشاري  الق ان  املالية ال  يقرهيا تليس العمي م انطالقيا 
م ا قة الشعع ب اسطة ممثليأ ىلل ك  ضري ة يتحملىتا  ومبا أ  تلس الل ردات غيري منتخيع مين طيررت من م دأ ضرورة 

اليييي قضييل هنائيييا ىلييل  1911الشييعع وليييلك   حييي  لييأ  ييرض الضييري ة ىليييأ. هيييا امل ييدأ أكييده قييان   اللملييا  لسيينة 
 الية. س  تلس الل ردات يف امل ا قة أو ىدم امل ا قة ىلل مشاري  الق ان  امل

و يما خيص نالسية سن الق ان  العادية   قد استفظ تلس الل ردات مب  ع "القان   اللملياين" املييك ر أىياله بي ع  
اختالييف هيييه املييدة إىل  1949الصييالسيات التشييريعية تتمثيي  يف تعطييي  نييدور القييان   ملييدة سيينت   غييري أنييأ يف سيينة 

   68سا  العم  تتعل  مبشرو  قان   يىتدرت لتأميم نناىة الف  ذ.سنة واسدة ىلل إثر وق   أبمة لأ م  سا مة 
 يييالرأي السيييائد بييي  الاتيييا  أ  تليييس العمييي م الليطييياين كيييا  يتمتييي  يف  بصـــالحيات مجلـــس العمـــومأميييا  يميييا يتعلييي  

املاضيييي بسيييلطات تشيييريعية ورقابيييية معتيييلة  إ  أ  ظىتييي ر بعييي  الع امييي  والتطييي رات أضيييعفف تليييك الصيييالسيات شييييئا 
69قايين إمجاايا يف يئا. هيييه الع اميي  شي

  ظهــور التلفزيــونو  نمــو الجهــاز البيروقراطــي  يف اللملييا  االنضــباا الحزبــي 
   70كمنا س لللملا  باىت اره مصدرا للخل.

   مراحل العملية التشريعية (3

املقةسيات هي  ى يارة ىين مين ق ي  احلا مية والاثيري مين تقري يا يف النظام السياسي الليطاين  يتم اقةاح مجي  التشيريعات 
يف بدايية كي  دورة  ترمجية لل ىي د الي  قطعىتيا احليا  الفيائا با نتخابيات ىليل نفسيأ يف بيانيأ للحملية ا نتخابيية األخيرية.

تلييك سيين ية لللملييا  تعليين امللايية يف خطييا  ا تتيياح الييدورة ىيين مشيياري  القيي ان  الرئيسييية اليي  يتعيي  النظيير  يىتييا خييالل 
71لللملا .ا لسة السن ية 

  

                                                 
 .مر   ساب مربوقي  .  68

69 Bill Jones and Dennis Cavanaugh (Eds.), Op.cit, pp. 68-76.  
ةنييف واايياتم ا يي ال أنيي حا مصييدرا للخييل  سييظ أمهييية تلييك ال سييائط اإلىالمييية احلديثيية  يمييا بييري ميين تغطييية ألسييداث الثيي رات يف العييا  العيير : اإلن.  70

 السري  منا س  بيلك )ممثلي الشعع( يف اللملانات العربية ال    تان ي ما ما لتخر  ىن إرادة احلاكم.
71 . "The idea for a new law can come from a variety of sources: 

1) An election manifesto promise;  

2) A government department after an election has been won;  

3) The influence of pressure groups;  
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   .ك ب ىلل م ا قة ك  من غر   اللملاأ  مجي  التشريعات بع 

  : يف ك  من تلسي اللملا   قر مشرو  القان   باملراس  التالية

 يعرض  يىتا مشرو  القان   من ق   وبير مع .  –قراءة أولية 

 مين طيررت مجيي  أىضياه تليس العمي م  يف هييه املرسلية تنياقش ايفطي ط العريضية ملشيرو  القيان    –قراءة ثانيـة
 ويتم التص يف ىليأ رمسيا

 خييالل هيييه املرسلييية  ويف تلييس العميي م  تتيي ىل  نيية خانييية )يييتم اختيييار أىضييائىتا بعنايييية (  –مرحلــة اللجنــة
دراسييية مشيييرو  القيييان   دراسييية دقيقييية  تشيييم  كييي  بنيييد مييين بنييي ده مبيييا يف ذليييك  دوليييأ اليييامين  باإلضيييا ة إىل 

أدخلف ىليأ  أما بالنس ة جمللس الل ردات  ييدرس مشيرو  القيان   مين ق ي  كي  األىضياه ىليل التعديالت ال  
 أرضية اجمللس

 الل نية  تنياقش هييه  مين ق ي ييتم اإلبيالع ىين التعيديالت الي  أدخليف ىليل مشيرو  القيان    –مرحلة التقرير
  وتيتم امل ا قية ىليىتيا  وينظيير التعيديالت مين ق ي  تليس الني ا  بأكمليأ والييي دىيي للنظير يف مشيرو  القيان  

 اجمللس يف أي تعديالت  ديدة قد يتم اقةاسىتا

 الشييا  النىتييائي ملشييرو  القييان   ميين ق يي  تلييس النيي ا  بأكملييأ وخيصييص لييأ نقيياش  ينظيير يف –القــراءة الثالثــة
  قصري  و  يسما بإدخال مايد من التعديالت ىلل املشرو .

 ( ىلل مشرو  القان   يص ا ذليك املشيرو  قان نيا  وتصي ا أسااميأ بعد تصدي  التا  )امللاة –التاج تصديق
 72سارية املفع ل م اشرة إ  إذا سدد لأ تاريخ مع   يط   ابتداه من ذلك التاريخ احملدد يف القان   ا ديد.

                                                                                                                                                              
4) The influence of experts within their field;  

5)  In response to an EU directive." Quoted from: "How laws are made in Great Britain" 

http://www.historylearningsite.co.uk/how_laws_are_made_in_great_brita.htm 
72

. " A SHORT GUIDE TO THE BRITISH POLITICAL SYSTEM", at this site: 

http://www.rogerdarlington.me.uk/Britishpoliticalsystem.html; See also: " How laws are made in Great Britain", 

at this site: http://www.historylearningsite.co.uk/how_laws_are_made_in_great_brita.htm  

http://www.historylearningsite.co.uk/how_laws_are_made_in_great_brita.htm
http://www.rogerdarlington.me.uk/Britishpoliticalsystem.html
http://www.historylearningsite.co.uk/how_laws_are_made_in_great_brita.htm
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 النظام السياسي الفرنسي :6
ستشم  النقاط  1998ط   مني أكت بر دراسة النظام السياسي الفرنسي  كما بسده دست ر ا مىت رية ايفامسة  وامل

 والعنانر األساسية التالية:
  مقدمة

يتميا النظام السياسي الفرنسي بالت ار  الغنية ال  مر .ا ىل تارخيأ الط ي   وبقدرتأ املسثرة يف ىدد من األنظمة 
رسم معا  نظمىتا السياسية  السياسية يف دول أخر  سيما بع  الدول العربية ال  استفادت من الت ربة الفرنسية يف

لان ا قت اس العر  من النم ذ  الفرنسي ي دو أنأ تأثر با  انع السل ية أكثر من احلديثة وبناه دولة احلام الراشد. 
 تأثره با  انع اإلبابية ليلك النم ذ . 

سيييية تقري يييا.   عيييد أ  ط قيييف ق ييي  سيييدوث الثييي رة ط قيييف  رنسيييا خيييالل تط رهيييا التيييارخيي كييي  أنييي ا  أنظمييية احلايييم السيا
سامييا ملايييا مطلقييا تعاق ييف ىليىتييا منييي ذلييك التيياريخ أ يياط اتلفيية ميين احلاييم األخيير : ساييم  1289الاييل  سيينة 

ملاي دست ري مث سايم مجىتي ري برملياين مث سايم  إملاطي ري دكتيات ري  إىل أ  اسيتقر  يىتيا النظيام اللملياين وذليك منيي 
1829.73

  
( )كتخلي رؤسياه ا مىت ريية ىين ممارسية بعي  1940-1829يا  التط ي  الصارم لدست ر ا مىت رية الثالثة )لان غ

نييالسياهتم املتمثليية حبيي  ا معييية ال طنييية( تسيي ع يف كيي ل النظييام اللمليياين إىل نظييام شيي يأ بنظييام ا معييية يف الفييةة بيي  
القي ة بي  ا ىتياب التشيريعي وا ىتياب التنفيييي  أي أنيأ    ك   التط ي  الدست ري أخ  مبياا 1998وسنة  1829سنة 

انتىتيك م يدأ ميين م يادن النظييام اللملياين يتمثيي  مب يدأ العداليية واملسياواة بيي  ا ىتيابين التشييريعي والتنفيييي   وقييد متييا هيييا 

                                                 
 وسق ط النظام اإلقطاىي ىر ف  رنسا املراس  الدست رية التالية: 1289سنة  الثورة الفرنسيةمني قيام .  73

 (1292_1289مرسلة امللاية املقيدة )
 (    1299 – 1292مرسلة ا مىت رية األوىل )

 (1819-1299مرسلة اإلملاط رية األوىل )
 (1848-1819رسلة امللاية الدست رية )م

 (1891-1848مرسلة ا مىت رية الثانية: )
 (1820 – 1892ىىتد اإلملاط رية الثانية: )
 (.1998 – 1829) –ىىتد ا مىت رية اللملانية 
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فييييي ليييلك مت النظييام بصييراىات سابييية وسياسييية سييادة بيي  احلا ميية واللملييا  انعاسييف سييل ا ىلييل  عالييية ا ىتيياب التن
 تغيريه واست دالأ بنظام اتلط حيم  بع  نفات النظام  الرئاسي واللملاين.

 دسيييت ر ا مىت ريييية ايفامسييية رغيييم أنيييأ سيييا ظ ىليييل أهيييم  خصيييائص النظيييام اللملييياين  ييياه .يييدرت تييير يا كفييية ا ىتييياب 
ات اليي  كانييف ت ا ييأ  رنسييا آنييياك التنفييييي وتعايييا دوره يف احلييياة السياسييية و علييأ  ىتييابا قييادرا ىلييل م ا ىتيية التحييدي

واليييي كييا  يف ىىتييد ا مىت رييية الرابعيية معطييال  مييثقال باألبمييات  وتابعييا لل ىتيياب التشييريعي بسيي ع الصييرا  احلييا  داخيي  
ا معية ال طنية  وبس ع ختليي رؤسياه ا مىت ريية ىين ممارسية سيلطاهتم حلي  ا معيية ال طنيية الي  كانيف ت يالم يف ممارسية 

يف سييحع الثقيية ميين احلا ميية وإسييقاطىتا دو  مييلر. إ  معاق يية اللملييا  كانييف مسييألة ضييرورية ومشييروىة   سقىتييا املتمثيي 
ك نييأ تسيي ع يف اإلطاسيية بالعديييد ميين احلا مييات إذ   يت يياوب معييدل بقيياه احلا ميية يف السييلطة التسييعة أشييىتر خييالل 

ال بارة يف احلام إىل الس عة شيىت ر  قيط   وهيي  ىىتد ا مىت رية الثالثة  أما يف ىىتد ا مىت رية الرابعة  تقلصف  ةة بقاه
 ةة تعد  د قصرية با  املقاييس    تسيما للحا مية ممارسية مىتامىتيا العاديية ناهييك ىين إدخيال إنيالسات سياسيية 

 وا تماىية معتلة وإ  كانف ضرورية.
رابعة ورغم تعدي  الدست ر خصيصا ال معاق ة اللملا  مسألة   كص  خالل ىىتد ا مىت رية الثالثة  ويف ىىتد ا مىت رية

ايا الغرض   قارس قرار س  ا معية س   يف مناس ت  بعد إسقاطأ سا مت  متتاليت  خالل  ةة الثمانية ىشر 
 ( شىتر املنص   ىليىتا يف الدست ر. 18)

ط مقيدة للخرو  ( حب  ا معية ال طنية كف شرو 91و 90  49إذ يسما دست ر ا مىت رية الرابعة )و قا للم اد: 
لل بارة حب  ا معية ال طنية بعد استشارة  91من ا نسداد اليي قد يق  ب  احلا مة واللملا .  قد مسحف املادة 

( شىترا  وذلك بشروط: أو   أ  كال من احلا مت  18رئيسىتا ىند سدوث أبمتا  وباريتا  خالل  ةة اانية ىشر )
بأغل ية مطلقة مب  ع تص يف بسحع الثقة؛ ثانيا  وو قا  90و 49ادت  تا نا  قد أسقطتا دست ريا و قا للم

أ  يا   تاريخ تنصيع احلا مت  قد مر ىليأ أس  ىا   أكثر؛ ثالثا  أ  تا   سياة )ىىتدة( اجمللس  74 91للمادة 
باكرا يف  ( شىترا. "إذ   يان اجمللس ليعاقع ىلل إسقاطأ ال بارت 18اليي أسقطىتما قد جتاوبت اانية ىشر )

                                                 
74 . " Article 51. - Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les 

conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des 

ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par 

décret du président de la République." http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-

constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html   

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html
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سن ات ىىتدتأ وذلك ق   انس ام األغل ية واستقرارها باجمللس  أو باكرا يف سياة ال بارت  ألنأ يف تلك احلال يا   قد 
 75اختار رئيس ال براه وليس ال بارة."

 : صالحيات السلطة التنفيذية6-2
 : سلطات رئيس الجمهورية -6-2

خصية األق   ال  تتمركا س اا احلياة السياسية  وير   هيا األمير يُعتل الرئيس يف نظام ا مىت رية ايفامسة الش
 ىت ارات قان نية تتمث  يف الصالسيات الدست رية ال اسعة ال  يتمت  .يا اليرئيس  و ىت يارات ىمليية تسيتمد ق هتيا مين  

نيف هييه الع امي  اليرئيس الفرنسيي ك   الرئيس الاىيم الفعلي لألغل ية اللملانية واملمث  األبيرب ليإلرادة الشيع ية. وقيد ما
ىمليييا ميين بسييط نفيي ذه ىلييل احلييياة السياسييية مت يياوبا بيييلك نييالسياتأ الدسييت رية ىلييل الييرغم ميين أمهيتىتييا واتسيياىىتا  
و ع  هيا ال اق  العديد من الاتيا  ييرو  أنيأ نيار ي  يد ني   مين التنياق  بي  النصي   الدسيت رية والتط يي  الفعليي 

  76لنص   الدست ر.
رسييم نيي رة مىتيمنيية لييرئيس ا مىت رييية الفرنسييي بالشييا  اليييي كييدث ىنييأ ىييدد ميين الاتييا  ال يياربين   لايين 

يعاس ال اق  دائما   وإ ا  قط ىندما يا   احلا  اليي ينتمي إليأ الرئيس هي  نفسيأ احليا  الييي حيي ب ىليل أغل يية 
(  ييييد أ  نييييالسيات رئيييييس 1998تيييي بر أك 4دسييييت ر ا مىت رييييية ايفامسيييية )يف اللملييييا . ىلييييل أييييية سييييال ملييييا نرا يييي  

ا مىت رية قد تعيابت بشيا  واضيا ومعتيل. يت ي  ذليك مين مرا عية أسايام الدسيت ر الي  تتضيمن أ  رئييس ا مىت ريية 
قارسييىتا الييرئيس بصييفة  صــالحيات خاصــة، مســتقلةقايين قسييمىتا اليي ع  إىل قييارس العديييد ميين الصييالسيات التييايل 
 انية  وتلك ال  قارسىتا مبفرده ولان بناه ىلل اقةاح سلطة ثانيةمستقلة  و  تتطلع مشاركة  ىتة ث

 

                                                 
75 Edition (London: Longman,  

rd
, 3Crisis and Compromise, Politics in the Fourth Republic. Philip M. Williams, 

1964) p. 236-237. 
   http://www.merzougui.net/Doc/france.htmبن ي نس املربوقي  "النظام السياسي الفرنسي"  مقالة نشرت بامل ق  التايل: . 76

http://www.merzougui.net/Doc/france.htm
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 جدول يوضح صالحيات رئيس الجمهورية الفرنسي
 

نالسيات خانة  
قارسىتا رئيس  . مبفرده 
وبص رة مستقلة  وهي 

 تشم :

س  ا معية  -3ت  يأ خطا  لللملا    -2تعي  ال بير األول   -1
تعي  رئيس اجمللس  -9ت ا ستثنائية  ممارسة السلطا  -4ال طنية  

ت يل القيادة العليا للق ات  -1الدست ري وثالثة من أىضائأ التسعة  
 املسلحة

نالسيات خانة قارسىتا 
بناه ىلل رئيس  . مبفرده 

 سلطة ثانية:  اقةاح
 (11الل  ه لالستفتاه الشعيب )املادة  -2نالسية إقالة ال بير األول   -1

 
 ركةصالحيات مشت

تتطلع  ممارستىتا ت قي  
ال بير األول وال براه 

املعني  بتنفييها  وهي 
ضمنيا تلر كم  ال بير 
األول وال براه اآلخرين 
ملسسوليتأ أمام ا معية 

ال طنية. هيه الصالسيات 
ضمن قارسىتا رئيس  . 

ىالقتأ م  احلا مة  
واللملا   ويف تالت 

 قضائية ودبل ماسية ىدة.

والل ا   يرأس رئيس  . تلس ال براه لعالقة م  احلا مة في تال ا
 ال بارية املتفرىة ىنأ ويدير مناقشاتأ ويساهم يف كديد أىمالأ وي  أ قراراتأ.

ويعفيىتم من مىتامىتم بناه ىلل اقةاح ال بير األول  يع  أىضاه احلا مة -
 ك(.وم ا قتأ )إذ يشةط ت قي  هيا األخري ىلل املراسيم املتعلقة بيل

جمللس ال براه  مبا يف ذلك   ي ق  الرئيس ىلل األوامر واملراسيم التنظيمية -
املراسيم التنظيمية ال  تصدر ىن ال بير األول أو أىضاه احلا مة. وهيا 
ي   مسامهة الرئيس الفعلية يف ممارسة السلطة التنظيمية ال  خيتص .ا 

 ال بير األول بالدر ة األوىل.
بالنس ة ل ع  ال ظائم  يف ال ظائم املدنية والعساريةيع  الرئيس  -

العليا وااامة  ويةك التعي  يف ال ظائم األخر  لل بير األول أو ال براه 
 املعني .

 

 ىلل الق ان  الصادرة ىن اللملا ي ق  الرئيس  :يف تال العالقة م  اللملا 
دة القان   إىل اللملا  ي ما من تاريخ استالمىتا  وحي  لأ إىا 19خالل مدة 
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ملرا عتأ والتص يف ىليأ من  ديد بنفس الشروط والايفية املطل بة ىادة 
ايفانة با تتاح الدورات  ىلل املراسيم ي ق  الرئيسكيلك   -إلقرار القان  .

اليي ينعقد إذا استدىف الضرورة وطالع ال بير األول  لللملا  ا ستثنائية
 ا معية ال طنية بيلك. أو األغل ية املطلقة ألىضاه

: ي ادر رئيس  . مبشاري  تعدي  الدست ر  يف اجملال التأسيسي والقضائي
بناه ىلل اقةاح من ال بير األول  وحي  لأ التدخ  لتحديد الطريقة ال  
تت   يف إقرار مشرو  قان   التعدي .  لأ أ  يدى  الشعع لالستفتاه ىلل 

ملا  بأغل ية نس ية  أو أ  يدى  غر   املشرو  بعد إقراره من طررت الل 
 اللملا  لعقد  لسة مشةكة إلقرار املشرو  بأغل ية ثالثة أ اس األن ات.

يرأس  رئيس  . اجمللس األىلل للقضاه  ويع  أىضائأ  ويف تال القضاه
 التسعة وقارس س  العف  ايفا  ىن احملا م  بأساام قضائية.

 

 

ث  الرئيس الدولة يف ايفار  وقانأ ىقد املعاهدات : قويف اجملال الدبل ماسي
وا تفاقيات الدولية ال    تةتع ىليىتا نفقات سا مية ال  يتطلع 

إقرارها تصدي   اللملا  ىليىتا  كما يتمت  الرئيس بصالسية تعي  السفراه 
واملندوب  الدبل ماسي  الفرنسي  لد  الدول األ ن ية واستالم أورا  

 السفراه األ انع يف  رنسا. اىتماد
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 :: شكل الحكومة وصالحياتها-6-1
ييير  انييدري ه رييي  بييأ  ا تفييا  اليييي سصيي  بيي  اللمليياني  وا نييرال ديغيي ل ىنييد هناييية ا مىت رييية الرابعيية يقضييي 

مسييية مييين دسيييت ر ا مىت ريييية ايفا 21و 20بيييأ  ياييي   شيييا  احلا مييية برملانييييا   غيييري. وهييييا تضيييمنتأ أسايييام امليييادت  
نيراسة: "كيدد احلا مية وتتي ىل أمير سياسية األمية كميا تتي ىل اإلدارة والقي ة العسيارية  وتعتيل مسيئ لأ أميام اللمليا  و قيا 

 (.20من الدست ر". )املادة 90و 49لشروط  وأن ل املادت  
 77  رد  يىتا: "يت ىل ال بير األول إدارة ىم  احلا مة". 21أما املادة 

عين كديد األهدارت وال سائ  الضرورية ل ل ع تليك األهيدارت  وإدارة هييه السياسية تعيين  تحديد سياسة األمة ي
وض  ال سائ  الالبمة ل ل ع تليك األهيدارت م ضي  التنفييي. يير  بعي  الاتيا  أ  سا مية ا مىت ريية ايفامسية ختتليم 

ليل س ية مفادهيا أ  رئييس ىن سا مة برملانيية وأهنيا تصيط م بنظيام " ىتياب تنفيييي خيالص". وقيد اسيتند هييا الياىم ى
ا مىت رييية هيي  اليييي يييرأس تلييس اليي براه  وأنييأ بالتييايل يعتييل  يياها ميين احلا ميية. هيييا ال اقيي   عيي  اليي ع  يظيين أنييأ ميين 
الط يعي أ  حيتفظ رئيس ا مىت رية لنفسأ حب  كدييد األهيدارت العامية وييةك للي براه مىتمية تنفيييها. لاين بيع التن ييأ 

ابق  يف  رنسييا كييان ا أيضييا يرأسيي   تلييس اليي براه )خييالل ىىتييد ا مىت رييية الثالثيية وا مىت رييية أ  رؤسيياه ا مىت رييية السيي
الرابعيية(  وأنيييأ   ي  يييد نيييص يف دسيييت ر ا مىت ريييية ايفامسييية يسييما با ىتقييياد أ  رئاسييية تليييس الييي براه مييين ق ييي  رئييييس 

 78ا مىت رية تفىتم  ىتما خيتلم ىن الفىتم واملعو املعرورت تقليديا.
  متتلك أغلع نالسيات ال بارة اللملانية )ىيدا نيالسيات 1998احلا مة   بالف  مبقتضل دست ر ورغم أ  

قد ر يا مي ابين القي ة لصيا ح  1998رئيس ا مىت رية ايفانة( غري أنأ ي دو أ  التط ي  الفعلي لنص   الدست ر مند 
ه أني ا بصي رة تدربيية ويف ىىتيد ا نيرال رئيس ا مىت رية وساهم يف إضعارت احلا مة ورئييس الي براه. " م ليس الي برا

ديغييي ل هيئييية تتييي ىل املصيييادقة ىليييل القيييرارات الييي  تتخيييي يف مايييا  آخر)قصييير اإليليييياي بصييي رة خانييية( كميييا أ  رئييييس  
 .79ا مىت رية  استفظ لنفسأ مب ال خا  مث مب ال الرقابة العامة ىلل ىم  اتلم ال بارات"

                                                 
 .411   . مرجع السابق.أندري أوري    77

 412-411  نص. نفس المرجع السابق.  78
 412  مر   ساب    .أندري ه ري  . 79
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ييية اليي بير األول كمييا يعيي  اليي براه وغييريهم ميين أىضيياه احلا ميية بنيياها ط قييا ألساييام الدسييت ر يعيي  رئيييس ا مىت ر 
ىلييل اقييةاح اليي بير األول. وو قييا ليينص الدسييت ر أيضييا يسييتطي  اليي بير األول إقاليية بمييالهه أو اقييةاح إقييالتىتم ىلييل رئيييس 

رئيييس ا مىت رييية   يسييتطي  ا مىت رييية  و يمييا يتعليي  بييال بير األول تتضييمن أساييام الدسييت ر وتقاليييد النظييام اللمليياين أ  
 إقالتأ إذا كا  يتمت  بأغل ية يف اللملا .

لان التط ي  الفعلي خيالم أساام الدست ر إذ أقال رئيس ا مىت رية ال بير األول يف ىدة مناس ات ىنيدما كيا   
 ك  منىتما ينتمي إىل نفس احلا  احلاكم أي ق   نع د اليسار إىل احلام يف ىىتد ميةا .

ىلييل منيي  أىضيياه احلا ميية ميين ا ستفيياظ بعضيي  يييتىتم يف اللملييا  أو شييغ  أييية وظييائم  98ت ر لقييد نييص دسيي
( وااييدرت ميين ذلييك هيي  إظىتييار أ  احلا ميية 29و 23أخيير  ىاميية أو ا سييتمرار يف ممارسيية أييية مىتنيية أخيير  )املييادت  

لتيايل وضي  سيد للسي ا  ىليل تتا   من  يط آخير مين الر يال غيري أىضياه اللمليا  وذليك بعايس التقالييد السيابقة  وبا
املنانيع ال باريية اليييي كيا  لييأ تيأثري سييليب ىليل ا سييتقرار احلاي مي خييالل ىىتيد ا مىت رييية  الثالثية والرابعيية. لاين هيييا 
اإل ييراه  كمييا ييير  أنييدري أورييي   كييا  لييأ سييل ياتأ سيييث ىميي  ميين اايي ة بيي  اللملييا  واحلا ميية وأد  إىل تعييي  وبراه 

السياسة  وسان  الق ل أنأ ىندما يقدم أسيد اللملياني  ىليل الةشيا ملنصيع وباري يف احلا مية  تقني  بد  من ر ال
 عليييأ أ  يييةك منصيي أ يف اللملييا  وهيييا خبييالرت ال ضيي  يف النظييام الليطيياين أو النظييام اليييي كييا  معميي   بييأ يف ىىتييدي 

 .3+4ا مىت رية 
 التنظيم التسلسلي للحكومة 

أني ا ي  يد الةتييع التيايل للي براه: رئييس الي براه   (1912ميارس  -1999انفيي مني ىىتد ميثال دوبري ) 
 80وبراه دولة  وبراه منتدب   لد  رئيس ال براه  وبراه مالف   حبقائع وبارية  مث أمناه دولة.

 كما ي  د ثالث أن ا  من اجملالس ال بارية: 

                                                 
80

. "Certains ministres peuvent être ministre d'Etat, ce qui les situe hiérarchiquement et protocolairement 

immédiatement après le Premier ministre. Certains ministres sont ministre délégué, soit auprès du Premier ministre, 

soit auprès d'un autre ministre, ce qui les situe hiérarchiquement et protocolairement soit après le Premier ministre 

soit après leur ministre soit après tous les ministres ordinaires.  

Certains secrétaires d'Etat peuvent être délégué auprès du Premier ministre ou d'un ministre, ce qui les situe 

hiérarchiquement et protocolairement soit après les ministres soit après les secrétaires d'Etat ordinaries." Quoted 

from: "Chapitre 5. Composition, statut et organisation du Gouvernement sous la Vème République", 

http://denistouret.fr/constit/chap5.html  

http://denistouret.fr/constit/Malraux.html
http://denistouret.fr/constit/chap5.html#Statut Gouvernement
http://denistouret.fr/constit/chap5.html#Organisation Gouvernement
http://denistouret.fr/constit/chap5.html
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Le conseil des ministres تلس ال براه
81 

 Le conseil de cabinet تلس ال بارة

 Conseils restreints (inter_ ministerial اجملالس ب  ال براه

councils) 

 
a) هيي  ا تمييا  كيي  أىضيياه احلا ميية كييف رئاسيية رئيييس الدوليية. وقايين لييرئيس اليي براه أ   :تلييس اليي براه

(. 21ا مىت ريية )امليادة ين   ىن رئيس ا مىت رية يف رئاسة هيا اجمللس مب  ع تف ي  خا  قنا مين طيررت رئييس 
لايين نيابيية اليي بير األول قلمييا كييدث نظييرا أل  رئيييس ا مىت رييية ىييادة مييا حيضيير شخصيييا إىل ا تماىييات تلييس اليي براه 
نظيرا أل  بعيي  القيرارات اااميية   تتخيي إ  يف هيييا اإلطيار مثيي  تعيي  ك ييار املي ظف  يف الدوليية وإىيال  ساليية الطيي ارن 

 وغري ذلك. 

b)  ه  ا تما  أىضاه احلا مة كف رئاسة رئيس ا مىت رية.ة: تلس ال بار 
c)   :تضيم الي براه املعنيي  بدراسية مشيالة معينية )أي املسيائ  الي  تتطليع تنسيي  بي  ىيدة اجمليالس بي  الي براه

وبارات( وبع  الشخصيات اإلدارية مين كي  وبارة معينية. وهييه ا  تماىيات  مين املفيروض يرأسيىتا الي بير األول لاين 
أثنييياه ميييسمتر  1919سييي تمل  9دما يييير  رئييييس ا مىت ريييية أمهيييية املسيييائ  املطروسييية  إنيييأ يرأسيييىتا هييي  بنفسيييأ.  فيييي ىنييي

مييرة واجملييالس بيي   302نييحفي ذكيير ديغيي ل أنييأ منييي ت ليييأ احلاييم )إىل تيياريخ املييسمتر الصييحفي ( تييرأس تلييس اليي براه 
 82مرة. 420ال براه

تنييا س تييالس قصيير اإليلييياي  كيييلك يعقييد بقصيير اإليلييياي تلييس  وبيييلك قايين القيي ل أ  اجملييالس بيي  اليي براه
الشسو  ايفار ية وتلس الشئ   ا قتصادية وا  تماىية...إخل. وهيه اجملالس تشا  ن ىا من التنظييم املي ابي للتنظييم 

 83(.matigononالاائن بقصر احلا مة )
 

                                                 
81 " Le Conseil des ministres est le nom généralement donné à la réunion régulière, le plus souvent hebdomadaire, 

d'un gouvernement (chef du gouvernement et ministres). Parfois, il s'agit de la réunion d'une partie seulement du 

gouvernement." Quoted from: " Conseil des ministres": http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_ministres  

 
 .412_411  .نص.مرجع سابق. أندري أوري    5

 .412أندري ه ري   مر   ساب .   . 83

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_ministres
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 سلطات الحكومة وفقا لدستور الجمهورية الخامسة:
أ  التط يييي  الفعليييي للدسيييت ر قيييد خيتليييم ىييين حمتييي اه وهييييا يت قيييم ىليييل ى امييي  أشيييرنا إىل بعضيييىتا  مييين املالسيييظ

سييييابقا.  ييييالتط ي  الفعلييييي للدسييييت ر خبصيييي   دور احلا ميييية ودور رئيييييس ا مىت رييييية ي يييي  أ  رئيييييس ا مىت رييييية حيييييدد 
ت  ومنىتا إىيداد التن يسات ووضي  ا جتاهات العامة وايفط ط العريضة لسياسة احلا مة  واحلا مة تت ىل مىتمة التفصيال

ايفطط وتنفييها. هيه املىتام يف واق  األمر   تق  أمهية ىن كديد األهدارت العامة للسياسية ا قتصيادية وا  تماىيية. 
هيييا ال اقيي  يسكييد نفسييأ خانيية ىنييدما يايي   احلييا  اليييي أونيي  رئيييس ا مىت رييية إىل السييلطة هيي  نفسييأ احلييا  اليييي 

ملانية  أي ىنيدما ياي   كي  مين رئييس ا مىت ريية ورئييس الي براه ينتمييا  لينفس احليا . لاين ىنيدما حي ب ىلل أغل ية بر 
يييأيت رئيييس اليي براه ميين سييا  معييارض حييي ب ىلييل أغل ييية يف اللملييا   يياألمر خيتلييم ىندئييي  و  بييد ميين تط ييي  الدسييت ر  

س اليي براه وسياسيية سا متييأ ألهنمييا مسييئ    أمييام ومراىيياة تقاليييد النظييام اللمليياين اليي  تقضييي بضييرورة تط ييي  برنييامج رئييي
 اللملا  وليس رئيس ا مىت رية ه  املسئ ل.

 :ولكي تستطيع الحكومة القيام بتلك المهام فإن الدستور منحها الصالحيات التالية
 من الدست ر ىلل أ  احلا مة تتصررت باإلدارة والق ة العسارية. 20تنص املادة  - أ
 لصالسيات جتاه اللملا  تتمث   يما يلي:متارس احلا مة ىددا من ا -  
 تساهم احلا مة يف اقةاح مشاري  الق ان   -

 تشارك احلا مة يف كديد  دول أىمال اللملا  كما س     -

كمييا يتييدخ  تلييس اليي بارة )احلا ميية( ب اسييطة أسييد أىضييائأ لييد  اللملييا  ميين أ يي  إىطيياه مشييرو  قييان    -
 ر   التعديالت املقةسة ىلل مشاري  الق ان  نفة ا ستع ال  أو  من أ   ق  ل أو 

كيييلك ي  ييأ طل ييا إىل ا معييية لتفصيي  هنائيييا يف ايفييالرت اليييي يقيي  اييا ميي   تلييس الشييي   وذلييك بعييد    -
  ش  حماولة الت  ي  ب  و ىت  نظر غر   اللملا  ىن طري  الل نة املشةكة.

 إ راه ا ستفتاه خالل انعقاد اجمللس . قان للحا مة أ  تقةح ىلل رئيس ا مىت رية أ  يستعم  - ت

كمييا حييي  للحا ميية أ  متييارس "سييلطات اسييتثنائية" كمييا ييينص ىلييل ذلييك الدسييت ر.  احلا ميية قانىتييا أ   - ث
ميين الدسييت ر(  وذلييك يف ا تمييا  تلييس اليي براه. غييري أ  الدسييت ر سصيير مييدة  31تعليين ساليية الطيي ارن )و قييا للمييادة 
( ي مييا   إ  إذا وا يي  اللمليا  ىلييل متديييد هيييا اإل يراه. وااييدرت ميين إىييال  12شيير )إىيال  ساليية الطيي ارن بفييةة إثيو ى
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ساليية الطيي ارن هيي  إىطيياه قييي ات األميين واحمليياكم العسييارية املختصيية نيييالسية ال ييف يف القضييايا املتعلقيية حبفييظ النظيييام 
 ه  ستخدام إ يراهات التع ئية الل  1999 لاير  2احلا مة استنادا إىل مرس م تنظيمي مسر  يف  كما تستطي  العام.

وهيييي  إ ييييراه انتقييييد ميييين طييييررت اليييي ع  قيييينا احلا ميييية إماانييييية مصييييادرة األشييييخا  واألميييي ال وايفييييدمات واسييييتدىاه 
ا ستياطي  للمشياركة يف اليد ا  ىين الي طن واملصيا ح ال طنيية وسفيظ النظيام العيام. ويتضيمن ذليك املرسي م أ  احلا مية 

دير الظييرورت اليي  تييدى ا للتع ئيية  وميي  ذلييك ت قييل احلا ميية مسييئ لة أمييام اللملييا  ىيين وسييدها  دو  اللملييا   تسييتطي  تقيي
 الت اوبات ال  قد ترتاع يف س  امل اطن .

وهييا احلي    ييأت بيأ بيادة ىلل ذلك  إ  الدسيت ر يعطيي احلا مية سي  التشيري  ب اسيطة مراسييم  تنظيميية  -  
ويشيييةط يف ممارسييية  بيييأ يف ىىتيييدي ا مىت ريييية الثالثييية  والرابعييية. دسيييت ر ا مىت ريييية ايفامسييية ألول ميييرة بييي  كيييا  معمييي  

التشييري  باملراسيييم ميين طييررت احلا ميية سصيي اا ىلييل قييان   تف يضييي ميين ق يي  اللملييا . كيييلك يطلييع ميين احلا ميية أ  
تقييدم لللملييا  مشييرو  سا ميية كيييلك يطلييع ميين احلا ميية أ  تقييدم إىل اللملييا  مشييرو  قييان   يتطلييع التصييدي  ىلييل 

84.راسيم التنظيمية خالل املىتلة ال  حيددها القان   التف يضي الساب امل
 

 : برلمان الجمهورية الخامسة-6-1

 يتشا  برملا  ا مىت رية ايفامسة من غر ت  مها: ا معية ال طنية وتلس الشي  .
 :الجمعية الوطنية (1
ام م اشر ت عا للنظام ا نتخا  تنتخع ا معية ال طنية ملدة  س سن ات من طررت الشعع و قا  قةا  ى 

الفردي األكثري ذي الدورت . ويشةط يف املرشا لاي يف ب من الدورة األوىل احلص ل ىلل أغل ية مطلقة  أغل ية 
بسيطة  من األن ات املعل ىنىتا بشرط أ  يا   هيا العدد  ىدد املشارك  يف ا نتخابات  يساوي أو يف   رب  

يف القائمة ا نتخابية.  إذا   يفا أسد املرشح  باألغل ية املطلقة تنظم انتخابات الدورة ىدد الناخ   املس ل  
من أن ات  باملائة 10الثانية ال    يشارك  يىتا إ  املرشح   اليين اشةك ا يف الدورة األوىل وسصل ا ىلل نس ة 

  ىلل أغل ية نس ية  بسيطة  من أن ات الناخ   املس ل . يف ب يف انتخابات الدورة الثانية ك  مرشا حيص
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يف املائة إىل شرط احلص ل ىلل  10مت تغيري النس ة املشروطة للف ب من ا  لة األوىل من  1981)يف سنة الناخ  .
 85يف املائة.( 1229نس ة 

نسي ويعاس ىدد أىضاه ا معية ال طنية نس ة التط ر يف ىدد الساا  وانتشارهم ا غرايف ىل الةا  الفر 
86ساكن. 1002000وت بيعىتم ب  املد  واألريارت  وتشم  الدائرة ا نتخابية يف  رنسا س ايل 

ي لم ىدد أىضاه  
قثل   املقاطعات الفرنسية  س   ن ا  قثل   مقاطعات  وأراضي ما وراه  920  922ا معية يف ال قف احلايل 

  1981.87سنة  ال حار التابعة لفرنسا وهيا مني تعدي  قان   ا نتخابات
 مجلس الشيوخ (1

ىدد أىضاه تلس الشي   يتط ر سسع ابدياد ىدد الساا  الفرنسي   في هناية س عينيات القر  املاضي 
بلم هيا  2002ىض ا قثل   املقاطعات وأراضي ما وراه ال حار  ويف سنة  19  منىتم 283مثال كا  ىددهم 

إلنالح النظام ا نتخا  جمللس الشي   تضمن  191-2003ندر القان   رقم  2003. ويف سنة 321العدد 
سنة  341مث إىل  2008يف سنة  341بيادة متدر ة يف ىدد أىضاه تلس الشي   حبيث تقرر ر   ذلك العدد إىل 

. وقلصف مدة العض ية مب لس الشي   من تسعة سن ات سابقا إىل ستة سن ات  وكا   يتم جتديد ثلث 2011
قرر التخلي ىن جتديد ثلث  191-2003  إ  أ  قان   إنالح اللملا   قان   رقم األىضاه ك  ثالث سن ات

األىضاه ك  ثالث سن ات  وهيا يعين أنأ س رت يتم جتديد ك  أىضاه تلس الشي   بعد انتىتاه مدة العىتدة مب لس 
                                                 

85 . "The procedure by which deputies are elected is a mixture of first past the post and run-off systems. A candidate 

must take an absolute majority (more than 50%) in their constituency to win in the first round, and receive the 

support of at least 25% of all registered voters. Otherwise, if they get at least 12.5% of the votes of all registered 

voters in the first round, or are one of the top two candidates remaining, they go through to the second round, where 

only a simple plurality is needed to win." Quoted from: "French legislative election, 2007" From Wikipedia, the 

free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/French_legislative_election,_2007 

86
. "France is divided into 577 constituencies (circonscriptions) for the legislative elections (555 in the Metropolitan 

France, 22 in the Overseas departments and territories). Members of Parliament to the National Assembly (the lower, 

directly elected House) are elected in a two round system to a term fixed to a maximum of five years. The last 

redistricting took place in 1986." 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Constituency_(France) 

 
87 . "The organic law of 10 July 1985 established a system of party-list proportional representation within the 

framework of the département. It was necessary within this framework to obtain at least 5% of the vote to elect an 

official. However, the legislative election of 1986, carried out under this system, gave France a new majority which 

returned to the plurality voting system. There are 570 elected officials of the departments,
[12]

 five representatives of 

the overseas collectivities (two for French Polynesia, one for Wallis and Futuna, one for Saint Pierre and Miquelon 

and one for Mayotte) and two for New Caledonia since 1986." Quoted from: "National Assembly of France" 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Assembly_of_France 

http://en.wikipedia.org/wiki/First_past_the_post
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-round_system
http://en.wikipedia.org/wiki/French_legislative_election,_2007
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_departments_and_territories_of_France
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Assembly_(France)
http://en.wikipedia.org/wiki/Redistricting
http://en.wikipedia.org/wiki/Constituency_(France)
http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Party-list_proportional_representation
http://en.wikipedia.org/wiki/French_legislative_election,_1986
http://en.wikipedia.org/wiki/Plurality_voting_system
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Assembly_of_France#cite_note-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_collectivity
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Polynesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallis_and_Futuna
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Pierre_and_Miquelon
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayotte
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Caledonia
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Assembly_of_France
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 يت    يىتا أما طريقة انتخا  أىضاه تلس الشي    2011.88الشي   حمددة بستة سن ات ابتداه من منتصم 
ناخع تتا   من مندو  اجملالس  1902000طريقة ا نتخا  غري امل اشر ب اسطة هيئة من الناخ   ق امىتا س ايل 

 ال لدية والن ا  وأىضاه اجملالس العم مية. 
 : صالحيات البرلمان

ب التنفييييي خييالل نظييرا لألسيي ا  اليي  ذكييرت أىيياله  سيييطرة اللملييا  ىلييل احلييياة السياسييية وتعطيلييأ لعميي  ا ىتييا
ىىتيد ا مىت ريية الرابعيية  اختيار واضيع  دسييت ر ا مىت ريية ايفامسيية تقلييص نيالسيات اللملييا  ودوره يف احليياة السياسييية 
إىل أبعيييد سيييد ممانيييا. وقيييد متثييي  هييييا األمييير يف كدييييد اجمليييا ت الييي  مسيييا لللمليييا  أ  يشييير   يىتيييا وهيييي تيييا ت ضييييقة 

ر مييدة انعقيياد ا لسييات العادييية يف سييدود السييتة أشييىتر خييالل السيينة  أمييا انعقيياد وحمييدودة نسيي يا. كيييلك قلييص الدسييت  
 ا لسات ا ستثنائية  قد مسا .ا لان كف وناية احلا مة ورئيس ا مىت رية.

 (2008  يليأ   23)من دست ر ا مىت رية ايفامسة املعدل يف  28المادة 

 

 
 29 المادة

 
 
 

                                                 
88 . "Elections in France, Conduct of elections in France", http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/institutions-

and-politics_6814/elections-in-france_5454/index.html 

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/institutions-and-politics_6814/elections-in-france_5454/conduct-of-elections-in-france_8746.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/institutions-and-politics_6814/elections-in-france_5454/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/institutions-and-politics_6814/elections-in-france_5454/index.html
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 :30املادة 

 
 
 
 

  وهييي نييالسيات هاميية ومتن ىيية ىلييل الييرغم 99إىل  34 قييد سييددت يف امليي اد ميين  لبرلمــانأمــا صــالحيات ا
   99ىلييل  34ميين تقليييص بعضييىتا مقارنيية مبييا كييا  ىليييأ ال ضيي  يف ىىتييدي ا مىت رييية الثالثيية والرابعيية. إ  امليي اد ميين 

را ألمهييية هيييه امليي اد املتعلقيية تشييم  نييالسيات اللملييا  وسسييع لانىتييا كييدد أيضييا العالقيية بيي  اللملييا  واحلا ميية. ونظيي
 بصالسيات اللملا  وىالقتأ باحلا مة  إنأ من الالئ  اقت اس بعضىتا  يما يلي.  
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 تنبيه:
للماييييد مييين املعل ميييات سييي ل نيييالسيات اللمليييا  وىالقتيييأ باحلا مييية ننصيييا الطل ييية األىيييااه مبرا عييية بقيييية مييي اد 

 .99لغاية  42الدست ر من 
 السياسي األميركي : النظام-7

وال  يات املتحدة هي  درالية مجىت رية دست رية  يت ىل  يىتا رئيس الدولة )رئيس ال  يات املتحدة( رئاسية الدولية 
ورئاسييية احلا مييية  ويشيييةك يف ممارسييية الصيييالسيات املخ لييية للحا مييية الفيدراليييية مييي  الاييي نغرس  والسيييلطة القضيييائية؛ 

ة ميييي  سا مييييات الييييدويالت. ا نتخابييييات سيييي اه باملسييييت   الفيييييدرايل أو مسييييت   واحلا ميييية ا كادييييية تقتسييييم السييييياد
الييدويالت املشييالة لالكيياد تييتم ىم مييا يف إطييار احليياب  ا مىتيي ري والييدققراطي رغييم ىييدم اليينص ىلييل ذلييك يف قييان   

 مات  . 
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غرس  تليس الشيي   والسلطة التنفييية  يرأسىتا رئيس وهي مستقلة ىن السلطة التشريعية أسندت جمللسي الا ن
و تلييس النيي ا . و تتييألم السييلطة القضييائية ميين احملاميية العليييا واحمليياكم الفدرالييية األقيي  منىتييا مناليية  وكيي  منىتييا متييارس 
القضاه الدست ري. وظيفة السلطة القضائية إذ  تتمث  يف تفسري دست ر ال  ييات املتحيدة والقي ان  ا كاديية واللي ائا. 

ات بييي  السيييلطت  التنفيييييية والتشيييريعية. احليييا  اليييدققراطي واحليييا  ا مىتييي ري هيمنيييا ىليييل ويشيييم  ذليييك سييي  النااىييي
 السياسييية األخيير  (  إذ ظلييف األسيياا 1819–1811السيياسة السياسييية األمريكييية منييي احليير  األهلييية األمرياييية )

   89لي   دا.تلعع دورا هامشيا  دا لدر ة أنأ نار   يعررت ىنىتا خار  ال  يات املتحدة س   الق
 و يما يلي تفصي  العنانر ال  ستعاجل ضمن دراستنا للنظام السياسي األمريكي.

 السلطة التنفييية .1
i. طريقة انتخا  رئيس ا مىت رية 

ii.  نالسيات رئيس ا مىت رية 

iii. )تلس ال براه )الاابنف 

 السلطة التشريعية  .2

i.   تلس الشي 

ii.  تلس الن ا 
 ا ماىات الضاغطة واألساا  السياسية  .3

i. اىات الضغط األمريكية مج 

ii.  األساا  السياسية 

 السلطة التنفيذية. 2

 قيد خشيي بعضيىتم   اختلم واضع  الدست ر األمريكي س ل مقدار السلطة اليي بع منحأ لل ىتاب التنفييي.
بينمييا كييا   إىطيياه سييلطات ق ييية مقارنيية بتلييك املمن سيية مللييك انالييةا لفييرد قييد يتحيي ل  يمييا بعييد إىل ملييك أو دكتييات ر.

يعتقييد آخييرو   مثيي  الاسييندر هيياملت    أ  "الطاقيية والقيي ة املمن سيية للسييلطة التنفييييية هييي السييمة الرئيسييية للحا ميية 

                                                 
89

. http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_States   

http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_States
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كميييا أث تيييف التطييي رات الالسقييية    يييإ  و ىتييية نظييير هييياميلت   كانيييف هيييي الصيييائ ة اليييي م سييييث نيييار اليييرئيس   ييييدة".
اليييرغم مييين أ  الضييي ابط والت ابنيييات الييي  تضيييمنىتا  ىليييل الشيييخص ال سييييد األكثييير نفييي ذا يف النظيييام السياسيييي األمريكيييي.

   تاال تعم   إ  أ  نفة الرئاسة يف الدست ر ختتلم كثريا ىن تلك املط قة الي م.  1282دست ر سنة 
   رئاسة الجمهورية في الدستور

املييييادة الثانييييية ميييين الدسييييت ر كييييدد مييييسهالت ونييييالسيات ووا  ييييات الييييرئيس ويالسييييظ بعناييييية بعيييي  الضيييي ابط  
 ا سةابات  املفروضة ىلل السلطة التنفييية من ق   اجمللس التشريعي. و 

 شروا الترشيح:
   ويتم است عاد ك  اآلخرين من الةشا. م ل دا بال  يات املتحدةبع أ  يا   الرئيس  

سينة ق ي  انتخابيأ    يشيةط  14بع أ  يا   الرئيس قد ىاش يف ال  يات املتحدة ميا   يقي  ىين 
    السن ات متتالية.أ  تا

سينة  29سنة يف ىض ا تلس الشيي     30سنة )يشةط بل ع  39بع أ    يق  ىمر الرئيس ىن 
 يف ىض  تلس الن ا (.

 ه صالحيات رئيس الجمهورية وواجبات
   وهي كما يلي: نالسيات ووا  ات الرئيس حمدودة للغاية ط قا للدست ر 

"هيييه الع ييارة  سييد رئيييس ا مىت رييية "السييلطة التنفييييية" لل  يييات املتحييدة.و قييا للمييادة الثانييية  القسييم األول  ب
يقيي م .ييا ا ىتيياب التنفييييي ىلييل السييلطة التشييريعية  وكانييف ( check onتنطيي ي ىلييل نيي   ميين الرقابيية ) حييص وتييدقي ( )

  90مصدرا لعدد من سلطات الرئيس اإلضا ية ىلل مر السن ."

   السلطة الدبلوماسية

تلييس الشييي   اليييي بييع أ   "مشــورة وموافقــة"املعاهييدات ميي  الييدول األ ن ييية  ويتطلييع األميير  يقيييم الييرئيس
هييييا احلايييم هييي  .يييدرت  يييرض رقابييية اجملليييس التشيييريعي ىليييل السيييلطة  يصييياد  ىليييل املعاهيييدات بأغل يييية ثلثيييي أىضيييائأ.
هيييييا احلاييييم باسييييتخدام وميييي  ذلييييك   قييييد متايييين الرؤسيييياه ميييين تفييييادي   التنفييييييية يف تييييال ىقييييد املعاهييييدات الدولييييية.

اليي  تييتم بيي  الييرئيس وغييريه ميين رؤسيياه الييدول األخيير . مثيي  هيييه ا تفاقييات   تتطلييع م ا قيية  االتفاقــات التنفيذيــة
                                                 

90
. "CHAPTER ELEVEN THE PRESIDENCY AND THE EXECUTIVE Branch" 

http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chaptereleven.htm 
 
 

http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chaptereleven.htm
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يف سييي  أ  املعاهيييدات ملامييية للرؤسييياه   تليييس الشيييي    ىليييل اليييرغم مييين أ  الاييي نغرس قيييد ي قيييم التم يييي  لتنفيييييها.
االعتـــرا  كميييا قييينا الدسيييت ر اليييرئيس سيييلطة   قيييات التنفيييييية ليسيييف كييييلك.الييييين ييييأت    يميييا بعيييد  غيييري أ  ا تفا

بالييدول األ ن ييية  أو القييدرة ىلييل ا ىييةارت حبا مييات أ ن ييية. ىنييدما س ييع رؤسيياه ال  يييات املتحييدة  الدبلوماســي
ليل سي ي  ى  هيا ا ىةارت خالل القر  العشرين  شا  ذلك إشارات ق يية للتعليي  ىليل شيرىية احلا ميات األ ن يية.

 1912املثييال    تعييةرت ال  يييات املتحييدة حبا ميية اكيياد ا مىت ريييات ا شييةاكية السيي  يتية اليي  مت إنشيياؤها يف ىييام 
( سي  أوائي  سي عينيات 1949  كما   يعةرت الرئيس جبمىت رية الص  الشع ية )ىند إنشائىتا سينة 1930س  ىام 

 القر  املاضي.
 سلطة التعيين

 ريية السيفراه وغيريهم مين املي ظف  العمي مي   وقضياة احملامية العلييا  ولاين ميرة أخير    قيط يع  رئيس ا مىت
حيي  ليرئيس ا مىت ريية تعيي  العدييد  تلس الشي   الييي بيع أ  ي ا ي  بأغل يية ثلثيي أىضيائأ. "مشورة وموافقة"بعد 

د أ  كيييدد تليييك املنانيييع مييين ميين املييي ظف  يف منانيييع أدىن مييين ذليييك دو  شييرط م ا قييية تليييس الشيييي    ولاييين بعيي
التعيييي  يف تليييك املنانيييع ال باريييية والقضيييائية  ىليييل مسيييت   احملييياكم الفدراليييية  ورؤسييياه ال كيييا ت   طيييررت الاييي نغرس.

ييييتم الت ظييييم يف معظيييم املنانيييع احلا ميييية اسيييتنادا إىل م يييدأ   وظيفييية أخييير  يف مسيييت يات متفرقييية. 2000وسييي ايل 
الرؤسياه ىم ميا لاين   الرؤسياه ىيادة ميا تاي   حميدودة للغايية إباه تليك التعيينيات.ا ستحقا  وا دارة  ليلك  سلطة 

الييي أكيد "قيدرة  1921خانية بعيد نيدور قيرار احملامية العلييا سينة   لديىتم القدرة ىلل إباسة املي ظف  مين السيلطة
ايين إقيييالتىتم ميين طيييررت الرؤسيياه ىلييل تسيييريا امليي ظف  الييييين يييتم تعييييينىتم مب  قيية تلييس الشيييي  .  لايين القضييياة   ق

 ( ال  ليس للرئيس دور  يىتا.impeachmentالرئيس بعد تعيينىتم إ  ضمن ىملية اإلدانة )
 حق النقض

قان للرئيس استخدام س  النق  ىلل مشرو  قان   تشريعي بإىادتأ   ن ا إىل  نع م  رسيالة سي  الينق  
شيييرو . اجملليييس بيييدوره قيييد يت ييياوب سييي  الييينق  هييييا أو تفسيييري  يف غضييي   ىشيييرة أييييام إىل اجملليييس الييييي نيييدر ىنيييأ امل

 pocket) بـنقض الجيـب حي  لرئيس ا مىت رية أيضا ممارسة ن   آخر من س  النق  يسمل بتص يف ثلثي األىضاه.

veto).  إذا   ي ق  الرئيس ىلل مشرو  القان   يف غض   ىشرة أيام  وقد انتىتف مىتلة ا لسة احلالية للاي نغرس خيال
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  قايين أ  يسييتعم  إ   حــق الــنقض فــي الجيــببييالط     ييإ    ييإ  مشييرو  القييان   ليين يصيي ا قان نييا.ذلييك ال قييف  
 ق    ةة انتىتاه  لسة الا نغرس.

   امتيازات تنفيذية
   الرئيس بوصفه محفزا للمعنويات

  يسيتطي    يان يف وس  مسسسي النظام األمريكي وواضيعي الدسيت ر إدراك أمهيية ال ظيائم الرمايية واملعن يية الي
"يل ييأ النيياس إىل رؤسييائىتم لل حييث ىيين املعييو  وتضييميد ا ييراح  واإلسسيياس   الييرئيس إبرابهييا أثنيياه الظييرورت الصييع ة.

هيه وظيفة هامة تتأكد قيمتىتا سيما يف أوقات األبمات  مثي  الفيةة الي   91بالطمأنينة  والشع ر باادرت )من احلياة(.
ويت قيييي  أ  يىتييييع الييييرئيس   .2001سيييي تمل  11عيييياملي وال نتيييياغ   يف تلييييف اا مييييات ىلييييل بر ييييي مركييييا الت ييييارة ال

للمسياىدة يف   ليي  األميية وتق ييية ىاقتىتييا  ومتثيي  تراثىتييا املشييةك  وخليي  املنييا  الييي يشيي   العنانيير املختلفيية للعميي  
 معا. 

   إعداد جدول األعمال
ييييات سياسييية األمييية. لقيييد كليييم   أو كدييييد أول  ســـلطة تحديـــد جـــدول األعمـــاليسسيييس الدسيييت ر لقييي ة وأمهيييية 

"ييياود الايي نغرس ميين وقييف آلخيير مبعل مييات ىيين ساليية رئيييس ا مىت رييية بييأ   الدسييت ر  املييادة الثانييية  القسييم الثالييث 
   ا كاد  وأ  ي ني أىضاه الا نغرس بالتدابري الضرورية واملالئمة".

قةسيات السياسية العامية يف العدييد مين س  ول  كلم الا نغرس بتمرير التشري    الرئيس يت قي  منيأ أ  يقيدم م
غال ا ما ي ادر الرؤسياه يف السياسية ايفار يية  واألهيدارت ا قتصيادية وايفطيط واليلامج الي  مين شيأهنا كسي   اجملا ت.

 يرانال  روب ليف أسيس م يدأ وسيابقة ىنيدما رىيل سياسياتأ الصيفقة ا دييدة مين خيالل السيلطة  ن ىية سيياة املي اطن .
  )أي أنييييأ سيييييعل ميييين خيييييالل الايييي نغرس حلشيييييد التأييييييد للاتييييأ التنم يييييية( مييييتحمال املسيييييسولية جتيييياه اليييييلامج التشييييريعية

   ا  تماىية املختلفة إلخرا  ال الد من الاساد العظيم.
أسيانييا تييرد امل ييادرات باىت ارهييا جتسيييدا ل ىيي د احلمليية ا نتخابييية واليي  يييتم مرا عتىتييا وتييدقيقىتا ميين ق يي  ميي ظفي 

ىليييل سييي ي  املثيييال  قيييدم اليييرئيس األمريايييي  ييي ر  دبليييي  بييي ش  لتنفيييييي  ور يييال املىتيييام ايفانييية  والاييي نغرس.ا ىتييياب ا
  وهييي القضييية اليي  رو  اييا باىت يياره رئيسييا لليي الد  2000إنيالح نظييام الضييما  ا  تميياىي يف احلمليية الرئاسييية لعييام 

                                                 
91

. "People turn to their presidents for meaning, healing, assurance, and a sense of purpose." Quoted from precedent 

source:  http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chaptereleven.htm 

http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chaptereleven.htm
http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chaptereleven.htm
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وكييلك  عليف مقةسيات اليرئيس كلينتي   للرىايية قد تفشي  امل يادرات    .2004وخص نا بعد إىادة انتخابأ يف ىام 
للرؤسيياه ىم مييا سرييية أكييل يف تييا ت السياسيية ايفار ييية والشييسو  العسييارية ممييا لييديىتم يف  .1993الصييحية يف ىييام 

الشسو  الداخلية  وذلك أل  مسسسي الدسيت ر ت قعي ا أ  تاي   هنياك سا ية خانية للتحيرك بسيرىة ووسيدة وطنيية يف 
 ألميركية مع دول أخرى.اىالقات الدولة 

   القدرة على اإلقناع
ونظيرا  "الرئيس الفعال ه  من  ىتة أخر  سياسيي حمنيك  منشيط وباىيث للنفي ذ يف النظيام السياسيي األمريكيي.

   92حملدودية نالسيات الرئيس الرمسية   إنأ بع ىليأ أ  ينف  الاثري من ال قف يف حماولة إقنا  الناس لدىم أ ندتأ."

   أوامر تنفيذيةسلطة إصدار 
ال  اا ق ة القان  . قد ترمي هييه األوامير التنفيييية لتط يي   األوامر التنفيذيةالا نغرس يسما للرئيس بإندار 

  الدسيييت ر واملعاهيييدات والقييي ان  التشيييريعية  أو أهنيييا قيييد تنشيييئ أو تعيييدل ق اىيييد وممارسيييات األ ىتييياة اإلداريييية التنفيييييية.
  وهيييي  نشييييرة ي مييييية للحا ميييية السيييي   الفييييدرايلتنفييييييية يتمثيييي  يف و يييي   نشييييرها يف والقيييييد ال سيييييد ىلييييل األواميييير ال

 93األمرياية.

                                                 
 . نفس املر   الساب . 92
 (ترمجة: أ. ىمار ب  الل.). نفس املر   الساب .  93
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 السلطة التشريعية وصالحياتها. 1
Important Constitutional Differences between the House and the Senate

94 
House Senate 

Initiates all revenue bills  Must confirm many major presidential 

appointments  
Initiates impeachment procedures and 

passes articles of impeachment  
Tries impeachment officials  

Two-year terms  Six-year terms (One-third up for reelection 

every two years)  
453 members (apportioned by population)  100 members (two from each state)  
Members at least 25 years of age, 7 years a 

citizen  
Senators at least 30 years of age, 9 years a 

citizen  
   Approves treaties  

 

COMMITTEES AND SUBCOMMITTEES: CONGRESS AT WORK
95 

“Most of the real work of Congress goes on in committees and subcommittees. Bills are worked out or killed 

in committees, and committees investigate problems and oversee the executive branch.  

TYPES OF COMMITTEES  

There are four types of committees:  

 Standing committees are the most important type because they handle bills in different policy areas, thus 

shaping legislation it a very critical point. The Senate and the House have separate standing committees: the Senate 

currently has 16 and the House has 19. The numbers may fluctuate slightly, but they tend to "stand" for a long time.  

 Select committees are formed for specific purposes and are usually temporary. A famous example is the 

select committee that investigated the Watergate scandal.  Other select committees, like the Select Committee on 

Aging and the Select Committee on Indian Affairs, have existed for a number of years and actually produce 

legislation.  Sometimes long-standing select committees eventually become standing committees.  

 Joint committees have similar purposes to select committees, but they consist of members from both the 

House and Senate. They are set up to conduct business between the houses and to help focus public attention on 

major issues.  They investigate issues like the Iran-Contra affair in the 1980s, and they oversee institutions such as 

the Library of Congress.  

 Conference committees also consist of members from both the House and Senate, but they are formed 

exclusively to hammer out differences between House and Senate versions of similar bills. A bill goes to a 

conference committee after it has been approved in separate processes in the two houses, and a compromise bill is 

sent back to each house for final approval.”  

  

Standing Committees of Congress
96

  

                                                 
94

. http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chapteten.htm 

  
95

. http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chapteten.htm  

http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chapteten.htm
http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chapteten.htm
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House Committees  Senate Committees  
Agriculture  Agriculture, Nutrition, and Forestry  

Appropriations  Appropriations  
Armed Services  Armed Services  

Budget  Banking, Housing, and Urban Affairs  
Education and the Workforce  Budget  

Energy and Commerce  Commerce, Science, and Transportation  
Financial Service  Energy and Natural Resources  

Government Reform  Environment and Public Works  
House Administration  Finance  
International Relations  Foreign Relations  

Judiciary  Governmental Affairs  
Resources  Health, Education, Labor, and Pensions  

Rules  Judiciary  
Science  Rules and Administration  

Small Business  Small Business and Entrepreneurship  
Standards of Official Conduct  Veterans Affairs  

Transportation and Infrastructure     
Veterans Affairs     
Ways and Means     

 
 الجماعات الضاغطة واألحزاب السياسية  .3

 97أوال: مجموعات المصالح األميركية
ىنييد دراسيية مجاىيية املصييا ح يف ال  ييييات املتحييدة يت يي  لنييا أنييأ منيييي أربعينيييات القيير  املاضييي شييىتدت ال  ييييات 
املتحييدة  يي ا ك ييريا يف ىييدد مجاىييات املصييا ح  هيييا النميي  ابداد يف التسييار  خييالل سييتينيات القيير  املاضييي. وابداد ىييدد 

. وىيالوة ىليل ذليك   قيد single issue groups انضم ا جملم ىات املصا ح سيما تم ىيات قضيية واسيدةامل اطن  اليين 
وتعياظم  نف ذهيا يف ( PAC's)كا  للتغيري يف قي ان  مت يي  احلميالت ا نتخابيية دور يف ابديياد ىيدد  يا  العمي  احلابيية 

أت( املسسسات الا رية  مث  ا امعات والانيائس  الظرورت احمليطة بتنظيم احلمالت ا نتخابية. كيلك  شالف )أنش
منظميات خانية تابعية ايا لتمثيلىتيا سياسييا. وكيا  مين ( think-tanks]التفاري السياسيي[ )وال كا ت احلا مية  ومراكا 

الظيي اهر اليي  كانييف واضييحة خييالل سييتينيات وسيي عينيات القيير  املاضييي ابدييياد ىييدد مجاىييات املصييا ح اليي  ا تتحييف اييا 
ـــبطتيييع ومقيييرات يف العانيييمة واشييينطن ىميييال باملثييي  القائييي : "ماا وحبلييي ل ىيييام "". يجـــب الصـــيد حيـــث يتواجـــد ال

                                                                                                                                                              
http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chapteten.htm. 

96  
  كميا تسيتخدم يف السياسيية األمريايية  بأهنيا تعيين مجاىية مين النشيطاه يعملي   لصيا ح تم ىية مين السيياا  أو  Lobbyistsكدييد املقصي د بالمية قاين .97

 ئة تشريعية أو سا مية بغرض احلص ل ىلل تأييد لقضية أو تشري  ما. )أ. ىمار ب  الل(لصا ح منظمات ويىتد    للتأثري ىلل ىم  هي

http://phs.prs.k12.nj.us/ewood/amergov/usgov5th/chapteten.htm
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  نار ي  د ب اشنطن شرائا هامية ومتن ىية مين املختصي  للعمي  يف تم ىيات مصيا ح منظمية تشيم  حميام  1990
 98وىددا من شركات العالقات العامة." Lobbyists لوبيينو

  ط يعيية ال لييد الغييري أوالىلييل  يي  تم ىييات الضييغط يف ال  يييات املتحييدة. ســاعدت عــدد مــن العوامــل هنيياك 
مت انسيييية ىلييييل اتلييييم األنييييعدة: هنيييياك اختال ييييات يف ا غرا يييييا واملنييييا  واإلماانييييات ا قتصييييادية  والثقا يييية  والعيييير  

ة وثقا يية الي  تيسدي إىل والدين. ذلك التن   يتس ع يف ظىت ر انقسامات سياسية  وحيدث متاياات ا تماىية واقتصيادي
 بروب سركات ومجعيات اتلفة  لا  منىتا أهدا ىتا ايفانة. 

مث  سرية التع ري  واحل  يف تقدمي التماس إىل احلا مية وم يدأ الفصي  بي  السيلطات    ثانيا، المبادئ الدستورية
   99كلىتا ى ام  هامة ساىدت ىلل تااثر تم ىات املصا ح يف ال  يات املتحدة.

مييين الع امييي  ااامييية الييي  سييياىدت يف  ييي  وانتشيييار تم ىيييات املصيييا ح إذ مسيييا  الفيـــدراليالنظـــام "يعتيييل   ثالثـــا
بالسييعي للتييأثري ىلييل السياسيية احلا مييية ىلييل مسييت ي : مسييت   الدوليية ا كادييية ومسييت   الدوليية احمللييية. ىلييل سيي ي  

ات و رو  تابعة اا لانىتا تعمي  باسيتقالل دو  تيدخ  املثال  غر ة الت ارة األمرياية  وهي منظمة اكادية   متلك شرك
 من إدارة املقر الرئيسي  وتتفاى  م  مسسسات احلا مة الفيدرالية ومسسسات احلا مات احمللية." 

.  يالقيم العوامـل الثقافيـة واأليديولوجيـة  من ى امي   ي  وانتشيار تم ىيات الضيغط يف ال  ييات املتحيدة رابعا
رديييية  وال حيييث ىييين السيييعادة ميييثال  كفيييا الفيييرد األمريايييي ىليييل القييييام بإنشييياه تم ىيييات ضيييغط أو األمريكيييية  قييييم الف

                                                 
98 ."By 1990, Washington had a diverse lobbying community, ranging from lawyers and lobbyists to a number of 

 http://xroads.virginia.edu/~MA98/pollklas/thesis/developments.htmlpublic relations firms."  
 

99
. “The right to petition is one of the fundamental freedoms of all Americans, and is documented in the First 

Amendment to the Constitution of the United States.  The First Amendment consists of five “freedoms,” which are: 

Religion, Free Speech, Free Press, Assembly, and Petition.  The Petition section of the first amendment, also 

commonly referred to as the Petition Clause, states that “People have the right to appeal to government in favor of or 

against policies that affect them or in which they feel strongly.  This freedom includes the right to gather signatures 

in support of a cause and to lobby legislative bodies for or against legislation,” (….) 
Looking at the specific definition of the word petition, as it relates to the freedom of petition and the First 

Amendment, the word can be used to describe “any nonviolent, legal means of encouraging or disapproving 

government action, whether directed to the judicial, executive or legislative branch.  Lobbying, letter-writing, e-mail 

campaigns, testifying before tribunals, filing lawsuits, supporting referenda, collecting signatures for ballot 

initiatives, peaceful protests and picketing: all public articulation of issues, complaints and interests designed to spur 

government action qualifies under the petition clause…” Continue reading this article at the following site: 
ive.org/papers/paper204.htmlhttp://www.learningtog, 2010, Nov. 27, 2011.

th
Accessed on May 11    
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ا خنراط يف تم ىات ضغط قائمة بالفع  .درت متثي  مصاحلأ والتع ري ىين رغ اتيأ ليد  األ ىتياة احلا ميية  عي  هييه 
 100األ ىتاة أكثر اهتماما وىناية خبدمة تلك املصا ح والقضايا.

 األحزاب السياسية ثانيا: تراجع
وكيييا  ترا ييي  دور األسييياا  السياسيييية تطييي را مىتميييا يف السياسييية األمريكيييية. وظيفييية أي سيييا  سياسيييي يف نظيييام 
دققراطييي هيي  هياليية وتسييىتي  املشيياركة ا ماىييية. احلييا  خيتييال ىييدد الرغ ييات وس ييم املطالييع املختلفيية اليي  يطرسىتييا 

بيرامج ىاميية لتسيىتي  قابليتىتييا ليإلدارة واملعا ية ميين طيررت احلاييام  امل اطني   ىليل النظييام السياسيي يف شييا  سياسيات و 
وا  تماىييية. يف ال  يييات املتحييدة  متيييا النظييام احلييا  ب نييية  واليي  يييدر ىتا احلييا  يف  ييدول أىمالييأ وبراتييأ السياسييية

ثيييراه  مبيييا يف ذليييك املييي اطن  األقييي   الحـــزب الـــديمقراطي اميييدة نسييي يا سييي  أربعينييييات القييير  املاضيييي. تقلييييديا  مثييي  
العرقيييية احملرومييية ا تماىييييا واقتصييياديا  وبصيييفة ىامييية قيييدم اليييدىم لليييلامج  ا  تماىيييية الييي  هتيييدرت واإلثنييييات الشيييرائا 

 قييد سضييي بتأييييد ط قيية األثرييياه ور ييال األىمييال  الحــزب الجمهــوريلتحسيي  أوضييا  الفقييراه وحمييدودي الييدخ . أمييا 
ل ل هناية أربعينيات القر  املاضي تاىاىيف هييه ال نيية و  يعيد احلابيا  ي اك يا  واملاارى  وساا  الريم والض اسي. وحب

 التغريات ا  تماىية احلانلة يف اجملتم  األمريكي  وبالتايل ى اا ىن تل ية مطالع امل اطن  وكقي  رغ اهتم.
لقضييييايا ارتفييييا  س ييييم املشيييياك  وا (2.وكانــــت هنــــاب عــــدة أســــباب وعوامــــل وراء حــــدو  هــــذه التغييــــرات

أنيي حف تم ىييات الضييغط أقيي  ( 2ممييا نييعع ميين مىتميية األسيياا . مجاىييات الضييغط ىنىتييا  فدا عيياليي  ا  تماىييية 
استعدادا لتقدمي تناب ت بشأ  القضايا ال  تت ناها وتدا   ىنىتا  وأن حف أكثير اسيتعدادا للتعامي  م اشيرة مي  أىضياه 

املشاركة السياسية  وأميام ى يا احلابيا  الرئيسييا  ىين م اك ية مىتتمة ب( ظىت ر ط قة وسطل ثرية 3الا  رس األمريكي. 
التحيييي  ت وىييييدم قييييدرهتما اسييييتيعا  "ىقلييييية الطلييييع" املتاايييييدة  أد  ذلييييك إىل انتقييييال القيييي ة والسييييلطة السياسييييية ميييين 

 األساا  إىل مجاىات الضغط.

                                                 
100 http://xroads.virginia.edu/~MA98/pollklas/thesis/developments.html. Op.cit.  

http://xroads.virginia.edu/~MA98/pollklas/thesis/developments.html

