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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مادة /مدخل العلوم السياسية

 (10)  محاضرة

 )موجز(

 د/أسامة العادلي –القائمان على التدريس: د/أحمد وهبان 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية 

_______________________ 

 نماذج للنظم السياسية الليبرالية

                       

 أوال النظام البرلماني اإلنجليزي 

نظام ليبرالي ككل النظم الليبرالية يقوم على ثالثة مبادئ للتنظيم  هو   
مبدأ سيادة األمة )نظام و ،السياسي هي مبدأ الشرعية )فهو نظام دستوري(

 النظام.، وفيما يلي نعرف بأبرز مالمح هذا ،ومبدأ فصل السلطات ،نيابي(
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 المؤسسة التشريعية   (1)

والبرلمان اإلنجليزي يتكون من مجلسين على النحو  ،البرلمانوهي تتمثل في 
 :التالي

قراطي يعهين أعاها   و تهو وهو مجلس األصل فيه أنهه أ :مجلس اللوردات    ( )أ
بمهنح عاهوية  يصدر الملك قرارا   وأحيانا   ،بالوراثة من بين طبقة النبالء

كهذلك  ،المجلس لبعض الشخصيات التهي تقهدم خهدمات جليلهة لبريطانيها
ويشهار للهى أن ههذا  .انتخاب جانب من أعااء المجلهس فقد بدأ مؤخرا  

 على لثر صراع بين الملك وطبقة البارونات. المجلس نشأ تاريخيا  

وقهد  ،وههو مجلهس ديمقراطهي يعهين أعاها   باالنتخهاب :مجلس العموم   ( )ب
علهى لثهر صهراع بهين الملهك والطبقهة  ،ليمثهل عامهة الشهعب نشأ تاريخيا  

 البرجوازية المنتمية للى العامة.

 ويقوم البرلمان بمجلسيه على الوظيفة التشريعية.

 المؤسسة التنفيذية  (2)

 :على النحو التالي هيئة مركبة من عاوينوهي في لنجلترا تتمثل في   

حيث ال يمارس وظيفهة تنفيذيهة فعليهة  ،وهو يملك وال يحكم :الملك     ( )أ
 ا  ألن ذاتهه مصهونة ارتباطه ،لئللى كونه ال يحاسب وال ُيسه استنادا  
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عههن لرادة الههرب  قولههة العصههور الوسههطي أن الملههك يمثههل تعبيههرا  مب
وبمههها أنهههه ال يخطههه  وال يحاسهههب فهههال  ،وبالتهههالي فههههو ال يخطههه 

لقواعد الديمقراطيهة. وذذا أراد  احتراما  يمارس وظيفة تنفيذية فعلية 
ما فعليه أن يحصل على توقيه  أحهد  تنفيذيا   الملك أن يتخذ لجراء  

 في حال الخطأ. بحيث يكون هذا الوزير مسئوال   ،الوزراء

 ،وهههي تتكههون مهن رلههيس الههوزراء ومجموعهة مههن الههوزراء :الهوزارة   ( )ب
وبالتههالي فهههي مسههئولة  ،علههى الوظيفههة التنفيذيههة وتهههيمن فعليهها  
 أمام البرلمان. وفرديا   تاامنيا  

 طبيعة العالقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية (3)

ووقه  القهوة  ،التعاون الهوظيفيو  ،التداخل العاوي تقوم هذ  العالقة على    
 :وذلك على النحو التالي ،بالقوة )الرقابة المتبادلة(

 :ويتمثل في :العاوي التداخل    ( )أ

_ لمكانيههههههههة أن يجمهههههههه  الشههههههههخ  الواحههههههههد بههههههههين عاههههههههوية       
 كعاهو)مؤسسة تنفيذية( وعاوية البرلمان )مؤسسة تشريعية(   الوزارة
فهههي ههههذ  الحهههال يكهههون لهههه حهههم حاهههور جلسهههات البرلمهههان و منتخهههب 

 .والمناقشة والتصويت
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حتهى والمناقشة دون تصويت( حم للوزير حاور جلسات البرلمان )_ ي
وذلههك علههى اعتبههار الههوزارة مسههئولة  ،فههي البرلمههان وذن لههم يكههن عاههوا  

 أمام البرلمان. وفرديا   تاامنيا  

 :وذلك على النحو التالي :التعاون الوظيفي ( )ب

يحهههم للمؤسسهههة التنفيذيهههة )الملهههك والهههوزارة( بعهههض االختصاصهههات     
عهههض وفهههي المقابهههل يحهههم للمؤسسهههة التشهههريعية)البرلمان( ب ،التشهههريعية

 :، وذلك كما يلي،االختصاصات التنفيذية

 :حقوق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي_ 

حيث لن الهوزارة كمؤسسهة  ،# يحم للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان
 تنفيذية قد تكون أكثر دراية بواق  المجتم  وما يتطلبه من قوانين.

يصهنعها البرلمهان )حيهث # # يحم للملك االعتراض على القوانين التهي 
 ولكنههه عههادة ال يمههارس حههم االعتههراض احترامهها   ،للملههك حههم التصههديم(

 .منه للديمقراطية حيث لنه غير مسئول وال يحاسب

 :حقوق المؤسسة التشريعية )البرلمان( في المجال التنفيذي_ 

# يحههم للبرلمههان التصههديم علههى المعاهههدات التههي تبرمههها الههوزارة مهه  
 الخارج.
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 .يحم للبرلمان التصديم على لعالن الحرب# # 

 .# # # يحم للبرلمان لقرار الميزانية العامة للدولة

 :)الرقابة المتبادلة( وق  القوة بالقوة )ج(

حيهث لكهي تكتسهب الهوزارة  ،يحم للبرلمان طرح الثقهة بهالوزارة وذسهقاطها
الشههرعية فههي الحكههم البههد مههن حصههولها علههى موافقههة األغلبيههة المطلقههة 

 (.1% + 50ألعااء البرلمان )أي نسبة 

 :في المقابل يحم للمؤسسة التنفيذية حل البرلمان وذلك بأحد أسلوبين

حين تطلب الوزارة من الملهك لصهدار مرسهوم ملكهي بحهل  :حل وزاري       -
 .البرلمان

حين يهر  الملهك اسهتحالة التعهاون بهين الهوزارة والبرلمهان  :حل رلاسي  -
 يقوم من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.

وهكذا فإن النظام اإلنجليزي يمثل النموذج الرليسي والرالد للنظم 
حال كل من  والذي حذت حذو  دول كثيرة جدا   ،البرلمانية في العالم
 ، وغيرها الكثير.،والهند ،واليابان ،وبلجيكا ،ليطاليا
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 ثانيا النظام الرلاسي األمريكي

لسياسي كأحد النظم الليبرالية يقوم على ثالثة مبادئ رليسية للتنظيم ا هو أياا  
 وسيادة األمة )نظام نيابي(، وفصل السلطات. ،هي الشرعية )نظام دستوري(

 المؤسسة التشريعية  (1)

 وهو يتكون من مجلسين هما: الكونجرستتمثل المؤسسة التشريعية في  

 ،وهههو مجلههس ديمقراطههي لذ يعههين أعاهها   باالنتخههاب :مجلههس الشههيو   ( )أ
 ويمثل المجلس الواليات الداخلة في االتحاد الفيدرالي األمريكي.

 ،يعهين أعاها   باالنتخهاب وههو مجلهس ديمقراطهي أياها   :مجلس النواب( )ب
 ويمثل وحدة الشعب األمريكي.

 .ويقوم الكونجرس بمجلسيه على الوظيفة التشريعية 

 المؤسسة التنفيذية  (2)

حيث ال يوجد كيان مستقل يسمى وزارة )ال يوجد  ،وتتمثل في الرليس وحد   
ولكههن للههرليس أن يعههين مسههاعدين لههه فههي الشههئون  ،منصههب رلههيس الههوزراء(
وهههو يعيههنهم  ،.. للهه (.الههدفاع ،الداخليههة ،العههدل ،المختلفههة )مثههل الخارجيههة

 .ويقيلهم بنفسه ووقتما أراد وهم مسئولون أمامه
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حيههث لنههه منتخههب مههن األمههة وبالتههالي فهههو مسههئول  نيابيههةووظيفههة الههرليس 
وذن كههان  ،وغيههر مسههئول سياسههيا أمههام الكههونجرس ،سياسههيا أمامههها وحههدها
أو فهي  ،أي في حال ارتكاب الرليس جريمة مخلة بالشرف يسأل أمامه جناليا  
 ، لل .،حال الخيانة العظمى

 طبيعة العالقة القانونية بين الكونجرس والرليس  (3)

بمعنههى اسههتقالل  فكههرة االسههتقاللاألصههل فههي هههذ  العالقههة هههو قيامههها علههى  
ولكهههن هنههها   ،بالوظيفهههة التنفيذيهههةالكهههونجرس بالوظيفهههة التشهههريعية والهههرليس 

ويتمثههل  ،علههى هههذا األصههل اقتاههاها حسههن سههير النظههام األمريكههي اسههتثناءات
 :فيما يلي االستثناءات أبرز هذ 

 :أوال للرليس بعض االختصاصات التشريعية تتمثل في 

( علهههى القهههوانين التهههي يصهههنعها االعتهههراض التهههوقيفي)حهههم الهههرليس فهههي   ( )أ
بحيث لذا مارس هذا الحهم بصهدد قهانون مها أقهر  الكهونجرس  ،الكونجرس

فإن  ،يعاد القانون للى الكونجرس لمناقشته من جديد وذقرار  بأغلبية أكبر
وذال صهار  ،أقر  الكونجرس ثانية باألغلبية المطلوبهة أصهبح القهانون نافهذا  

 كأن لم يكن.

اعتبار أنهه  وذلك على ،حم الرليس في اقتراح القوانين على الكونجرس( )ب
 يكون على دراية كبيرة باحتياجات الواق ، وما يتطلبه من قوانين جديدة.



8 
 

 :في المقابل يحم للكونجرس بعض االختصاصات التنفيذية مثل :ثانيا

 التصديم على المعاهدات التي يبرمها الرليس م  الخارج.    ( )أ

 التصديم على الميزانية العامة للدولة.( )ب

 المحكمة الفيدرالية العليا.)ج( تعيين قااة 

 )د( تعيين أعااء السلك الدبلوماسي.

)هه( الموافقة على لعالن الحرب أو لرسال أية قوات أمريكية للي خارج  
 البالد.

( )و( له أن يشار  الرليس في اختيار مساعديه لكنه ال يمارس )واقعيا   
 في هذا الخصوص. هذا الحم ويتر  المجال للرليس منفردا  

ا هو النظام األمريكي وأي نظام مطابم له هو نظام رلاسي حال هذ  
 وجنوب أفريقيا وغيرها. ،أنظمة معظم دول أمريكا الالتينية

 و النظام المختلط أالنظام شبه الرئاسي 

 منذ تعديل الرئيس شارل ديجول للدستور  نموذجه الرئيسي هو النظام الفرنسيو  

 رئاسيةيجمع بين خصائص النظم البرلمانية وخصائص ال وهو  .1962عام 

 في الواقع هو أقرب في مالمحه إلى  هنأإال شبه رئاسي م ارغم أن اسمه نظوب

 النظم البرلمانية .
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 هذا النظام يأخذ بخاصيتين من خصائص النظم البرلمانية وخاصة واحدة من*

  :خصائص النظم الرئاسية 

  :يأخذهما النظم شبه الرئاسي من النظم البرلمانيةالخاصتان اللتان  *أوال 

 :ن هيئة التنفيذ مركبة من عضوينإ -1

 ، وهو ينتخب باالقتراع العام المباشر رئيس : يقصد به رئيس جمهورية - أ

 وبالتالي فهو مسئول سياسياً أمام األمة )وظيفته نيابية(.

 وزارة  - ب

 ساس التداخل أ التشريع والتنفيذ علىتكييف العالقة القانونية بين هيئتي  -2

 .القوة بالقوة )فكرة توازن القوى(العضوي والتعاون الوظيفي و وقف 

 ثانيا: الخاصة التي يأخذ بها النظام شبه الرئاسي من النظام الرئاسي فكرة أن 

 ً  أمامها ، كما أنه الرئيس وظيفته نيابية فهو منتخب من األمة ومسؤول سياسيا

 يمتلك اختصاصات تنفيذية واسعة يمارسها بنفسه. 

 ، بين النظم الرئاسية والنظم البرلمانية جوهريالفارق التمثل هذه الخاصة و  

  لتعاظم اختصاصات الرئيس التنفيذية نظراً  بشبه الرئاسيسمي هذا النظام وقد 

 .التي تكاد تقترب من اختصاصات الرئيس في النظم الرئاسية

########### 

 تحياتي


