
 

 

 تحديات بناء النظم السياسية في اوربا

 د عبد العزيز عليوي

 النظم السياسية في اوربا واالمريكتين

 المرحلة الرابعة

 

عمى الخغؼ مؽ االستقخار الدياسي الي تتستع بو كثيخ مؽ الجول االوربية نتيجة لمبشاء 
، ا البشاءىحالدميؼ لشغسيا الدياسية اال أن ذلػ ال يعشي عجم وجؾد تحجيات تؾاجو 

 ومؽ أبخز ىحه التحجيات:

 فذل بعض الجول االوربية في التكيف مع السدتججات-1

لؼ تتسكؽ بعض الجول االوربية مؽ التكيف مع السدتججات التي طخأت عمى طبيعة 
 الشغؼ الدياسية في العالؼ، وأن عجم التكيف يعؾد لدببيؽ:

تي تعتقج أن ما لجييا مؽ األول، سبب معخفي يعؾد إى غخور بعض ىحه الجول ال-أ
مؤسدات افزل مؽ غيخىا، وبالتالي ال يسكؽ التكيف مع تجارب االخخيؽ حتى وأن 

 كانت ناجحة.

الثاني يتعمق بجور الشخب والفاعميؽ في الشغؼ الدياسية واليؽ يخفزؾن أي -ب
 تحجيث يسكؽ أن يزخ بسرالحيؼ.

 السحاباة-2

ربية ىي دول مؤسدات اال أن ذلػ لؼ عمى الخغؼ مؽ كؾن كثيخ مؽ دول القارة االو 
، وكثيخا ما يحجث ذلػ في يمغي وجؾد محاباة لالقارب واالصجقاء واعزاء االحداب

، لكؽ ذلػ ال يعشي عجم وجؾد دول اوربية اخخى ال تدال تعتقج ان دول شخق اوربا
 الكفاءة ىؼ مؽ الذخرشة في ادارة الجولة.



 تؾعيف لمسشرب لمبقاء فيو-3

الجول االوربية استغالل بعض لدعساء لسشاصبيؼ مؽ اجل البقاء فييا شيجت بعض 
أو عمى االقل لبقاء مؤثخيؽ في القخار الدياسي، مثل الخئيذ الخوسي فالديسيخ 
بؾتيؽ، والخئيذ التخكي رجب طيب اردوغان الحي حؾل نغام الحكؼ مؽ بخلساني إلى 

 رئاسي مؽ اجل زيادة صالحياتو.

 التحجي االقترادي -4

 يعج مؽ اىؼ التحجيات التي واجيت الشغؼ الدياسية في اوربا وبقية دول العالؼ.

 ضعف التشسية -5

تختبط التشسية بسختمف انؾاعيا بالشغام الدياسي ارتباطا وثيقا، إذ أن تخاجعيا وأن كان 
 بقجر بديط يذيخ إلى وجؾد خمل في عسل الشغام الدياسي.

 ةانحدار التأييج الذعبي لمجيسقخاطي -6

لؼ تكؽ اوربا بسشأى عؽ انحدار التأييج الذعبي لمجيسقخاطي لسا عانت مشو مؽ 
انتكاسات خالل العقؾد االخيخة، بعج أن ساد اعتقاد لجى فئة مؽ الجساىيخ بأن ال 

 فائجة مؽ انتخاب اشخاص يخالفؾن قيؼ الجيسقخاطية.

 الل:ويسكؽ مؾاجية التحجيات التي تؾاجو الشغؼ الدياسية في اوربا مؽ خ

دور االحداب غيخ السذاركة في الدمظة ومشغسات السجتسع السجني في مؾاجية -1
أي بؾادر لتخاجع الجيسقخاطية عؽ طخيق التأكيج عمى أن ىحا التخاجع ال يسكؽ أن 

 يؾقف جيؾد السؤيجيؽ لمجيسقخاطية وتؾطيجىا.

تعبئة تقمل التخكيد عمى التجارب الجيسقخاطية الشاجحة واالسخاع في اعجاد خظط  -2
 مؽ حجؼ ضعف الجيسقخاطية.

 رعاية حؾارات تيجف إلى تعديد الجيسقخاطية الجستؾرية. -3



 االستفادة مؽ الجعؼ الجولي لقيؼ الجيسقخاطية. -4

 العسل عمى تذكيل ىيئة مدتقمة لالنتخابات وسؽ قانؾن انتخابي مشرف. -5

 

 
 

 



 

 النظم السياسية في اوربا واالمريكتين

 المرحلة الرابعة

 

 في بلجيكا الدستهريةالمؤسسات 

 

 الدمظة التذريعية االتحادية-1

تعد بمجيكا دولة َمَمكية فيدرالية تسثيمية ديسقراطية دستؾرية. يذغل ممػ البمجيكييؽ 
وتعسل الحكؾمة مشرب رأس الدولة، وُيعتبر رئيس وزراء بمجيكا رئيًدا لمحكؾمة، 

 ضسؽ نغام متعدد األحزاب.

ويسارس السمػ في بمجيكا الدمظة التذريعية باالشتراك مع مجمس الشؾاب ومجمس 
 الذيؾخ.

ويسثل السجمدان األمة البمجيكية وليس االشخاص الذيؽ انتخبؾىؼ فقط،   ويجتسع 
ربعيؽ يؾمً  السجمدان بحكؼ القانؾن كل سشة ويتعّيؽ عمييسا أن يغال مجتسعيؽ لسدة أ

عمى األقل. والسمػ ىؾ الذي يعمؽ اختتام كل دورة. ويجؾز لو أن يؤجل انعقاد 
السجمديؽ أو أن يحّميسا حدب الريغ السحّددة في الدستؾر. وأي عزؾ في البرلسان 
 يعّيشو السمػ وزيرًا يترك مقعده الشيابي وال يدتعيد واليتو إال بعد انتياء ميامو الؾزارية.

فروع الدمظة التذريعية االتحادية حق السبادرة بأن يعرض عمى  ولكل فرع مؽ
السجمديؽ مذاريع قؾانيؽ )نرؾص صادرة عؽ الدمظة التشفيذية( أو مقترحات قؾانيؽ 

 ) بسبادرةٍ  مؽ عزؾ أو مجسؾعة أعزاء في البرلسان( .



جد آلية والقؾانيؽ التي تقتزي أغمبية خاصة، تؾ  ؾازنةبالسوفيسا عدا السذاريع الستعمقة 
ُتدسَّى "جرس اإلنذار" تيدف إلى مشع إقرار أي مذروع أو مقترح قانؾن قد ُتديء 
أحكامو إساءًة بالغة إلى العالقات بيؽ السجسؾعات المغؾية. و في حال حدوث ذلػ، 
ُيعمَّق اإلجراء البرلساني لسدة ثالثيؽ يؾمًا ريثسا يعظي مجمس الؾزراء رأياً  معمَّاًل في 

 السؾضؾع.

عؽ طريق االقتراع العام السباشر. ًً  عزؾًا مشتخبا 151ّؼ مجمس الشؾاب ويز
 وشروط األىمية لالنتخاب ىي كاآلتي:

 .بمجيكّياً أن يكؾن السرشح -1

 .والدياسيةأن يكؾن السرشح متستعاً  بحقؾقو السدنية -2

 عامًا وأن يكؾن محل إقامتو في بمجيكا. 21أن تكؾن سشو -3

وال يجؾز الجسع بيؽ الشيابة في البرلسان والتكميف بؾعيفة سشؾات  4ومدة الشيابة 
 مدتذار عمى السدتؾى السجتسعي أو اإلقميسي أو بؾعيفة وزير.

ويحتكر مجمس الشؾاب الرقابة الدياسية عمى العسل الدياسي لمحكؾمة االتحادية 
)التكميف وسحب الثقة(. ويشفرد أيزًا باالختراص في مجال السيزانية؛ فيؾ وحده 
الذي يقّر قانؾن الحدابات ويعتسد السيزانية. كسا يشفرد السجمس باالختراص فيسا 
يتعمق بسشح الجشدية و ب إقرار السدؤولية الجشائية والسدنية لمؾزراء و ب تحديد عدد 

 أفراد الجيش.

 متالي:لعزؾًا وفقًا  71ويتألف مجمس الذيؾخ مؽ 

لشدية وىيئة الشاخبيؽ الشاطقة بالفرندية عزؾًا تشتخبيؼ ىيئة الشاخبيؽ الشاطقة باليؾ  41
 .لمثانيةعزؾًا  15عزؾًا لألولى و 25في حدود 



أعزاء يعيشيؼ  11عزؾًا تعيشيؼ مجالس السجتسعات السحمية بداخميا، بيشيؼ  21
آخرون يعيشيؼ مجمس السجتسع الشاطق بالفرندية  11مجمس السجتسع الفمسشكي و

 .باأللسانيةق وعزؾ واحد يعيشو مجمس السجتسع الشاط

مؽ جانب  6أعزاء معيشيؽ مؽ زمالئيؼ تختارىؼ الفئتان الدابقتان في حدود  11
 مؽ جانب األعزاء الشاطقيؽ بالفرندية؛ 4األعزاء الشاطقيؽ باليؾلشدية و

األعزاء السعيشؾن بحكؼ القانؾن سميمؾ األسرة السالكة والذيؽ يربحؾن أعزاء في 
 21عامًا ويكتدبؾن حق الترؾيت في سؽ  18 مجمس الذيؾخ بحكؼ القانؾن في سؽ

 عامًا.

وييدف ىذا التشغيؼ داخل مجمس الذيؾخ إلى التؾفيق بيؽ ثالثة أنؾاع مؽ الستظمبات: 
ضرورة وجؾد شرعية ديسقراطية )أعزاء مشتخبؾن عؽ طريق االقتراع السباشر(؛ 

ية(؛ رمز تسثيل الكيانات االتحادية )أعزاء مشبثقؾن عؽ مجالس السجتسعات السحم
التكافؤ )وجؾد عدد مداوٍ  مؽ أعزاء مجمس الذيؾخ السعيشيؽ مؽ قبل مجالس 

 السجتسعات السحمية(.

ويسارس مجمس الذيؾخ، في بعض السجاالت، سمظات مساثمة لتمػ التي يسارسيا 
مجمس الشؾاب(. ومؽ بيؽ ىذه الدمظات، إعالن مراجعة الدستؾر وتعديمو؛ إقرار 

قؾانيؽ تسّس اليياكل والسرالح األساسية لمدولة؛ مدائل معيشة قؾانيؽ معيشة ُتعتبر 
؛ تشغيؼ السحاكؼ والييئات القزائية والتذريع الستعمق بسجمس ةتخص العالقات الدولي

الدولة؛ القؾانيؽ الستعمقة بالسؾافقة عمى اتفاقات التعاون السبرمة بيؽ الدولة 
 والسجتسعات السحمية والسشاطق.

ويسارس مجمس الذيؾخ اختراصًا حرريًا فيسا يتعمق بتدؾية السدائل التي تثير 
تزاربًا في السرالح بيؽ الجسعيات البرلسانية االتحادية والسؾحدة. ثّؼ إّن الحكؾمة 
تعرض مذاريع السؾافقة عمى السعاىدات الدولية، التي يجب اعتسادىا مؽ السجمديؽ، 



مس الشؾاب، األمر الذي يتيح لمسجمس األول أن عمى مجمس الذيؾخ أواًل ثؼ عمى مج
 يمعب دورًا أكثر أىسية فيسا يتعمق بالسمفات الدولية.

 الدمظة التشفيذية االتحادية-2

الدمظة التشفيذية االتحادية، كسا يشغسيا الدستؾر، ىي مؽ اختراص السمػ.  أن
ويقّر الدستؾر فالدمظة التشفيذية في بمجيكا نغام ذو رأسيؽ يزؼ السمػ والؾزراء. 

 بسرور الزمؽ رغؼ أّن نص الدستؾر لؼ يتغير. تؾسعتلمسمػ حقؾقًا عديدة 

 ولمسمػ حرمٌة ال ُتشَتيػ عمى الرعد التالية:

، ال يجؾز رفع دعؾى عمى السمػ إال إذا كانت ذات صمة بذمتو على الصعيد المدني
 .مخرراتوالسالية، وفي ىذه الحالة يسثل السمَػ مديُر 

 .الجشائي، ال تجؾز مالحقة السمػ أمام القزاء د الجنائيعلى الصعي

، الؾزير الذي يؾّقع إلى جانب تؾقيع السمػ أو الذي يزكي على الصعيد السياسي
السرسؾم السمكي ىؾ وحده مؽ يتحسل السدؤولية. وال تخص ىذه االمتيازات إال السمػ 

 نفدو وال تذسل أفراَد أسرتو.

زؾًا عمى األكثر، وباستثشاء رئيس الؾزراء، يداوي ع 15ويتألف مجمس الؾزراء مؽ 
 عدد الؾزراء الشاطقيؽ بالفرندية عدَد الؾزراء الشاطقيؽ باليؾلشدية )مبدأ التكافؤ(.

والؾزراء مدؤولؾن أمام مجمس الشؾاب. والتجؾز مقاضاة وزير أو طمبو لمتحقيق بدبب 
 آراءٍ  أبداىا في إطار تأدية ميامو.

وتختص محكسة االستئشاف وحدىا بسقاضاة الؾزراء عؽ السخالفات التي قد يرتكبؾنيا 
أثشاء تأدية مياميؼ. وتشظبق القاعدة ذاتيا عمى السخالفات التي قد يرتكبيا الؾزراء 
خارج إطار مياميؼ الؾزارية وُيحاكسؾن عمييا في أثشاء فترة واليتيؼ. ويحّدد القانؾن 

د ُتّتخذ في حقيؼ، سؾاٌء في مرحمة السالحقة أو خالل طبيعة اإلجراءات التي ق



السحاكسة. ويسشح السمػ الرتَب في سمػ الجيش ويعّيؽ في وعائف اإلدارة العامة 
ويردر  والعالقات الخارجية، مع مراعاة االستثشاءات السشرؾص عمييا في القؾانيؽ.

 انيؽ ويردرىا.المؾائح والقرارات الالزمة لتشفيذ القؾانيؽ، ويؾافق عمى القؾ 

ويعّيؽ السمػ القزاة ويشّفذ القرارات واألحكام ولو أن يسارس حق العفؾ. ويحق لو 
أيزًا سػ العسمة تشفيذًا لمقانؾن، ومشح ألقاب الشبالة دون أن يجؾز لو أن يمحق بيا 

 أي امتياز، واإلنعام باألوسسة العدكرية مع مراعاة أحكام القانؾن في ىذا الذأن.

 لقزائيةالدمظة ا -3

 لسحكسة اإللزامية القزائية الؾالية يقبلو . السدني القانؾن  إلى القزائي الشغام يدتشد
 .تحفغاتال بعض إبداء حق مع الدولية، العدل

 Cour de: الفرندية ،Hof van Cassatie: اليؾلشدية) الشقض محكسة
Cassation )بمجيكا في أىسية األكثر السحكسة ىي. 

 محكسة مقرىا مؤسدة وىي الشقض، محكسة مؽ أدنى مدتؾى  ىي االستئشاف محكسة
 .الفرندية التسييز

 .البمجيكي السمػ قبل مؽ الحياة مدى القزاة ُيعيَّؽ 

 

 



 

 التوافقية في بلجيكا

 

 النظم السياسية في اوربا واالمريكتين

 المرحلة الرابعة

 التوافمٌة الدٌممراطٌة مفهوماوال: 

 باألغلبٌة االكتفاء بعدم ٌتمٌز الدٌممراطٌة، أنماط من نمط هً التوافمٌة الدٌممراطٌة

 األللٌات إشران ٌتضمن الذي التوافك هو آخر معٌار وإضافة للحكم، وحٌد كمعٌار

 من نابعة مستحدثة رؤٌة تمثل التوافمٌة الدٌممراطٌة فإن ثم ومن الحكم؛ فً المنتخبة

 .التمثٌلٌة الدٌممراطٌة جوهر

 أبرز كأحد التوافمٌة، الدٌممراطٌة فكرة تعود" لٌبهارت آرنت" الهولندي المفكر وإلى

 واألزمات لبعضالمشكالت معالجة من تمدمه ما إطار فً الحدٌثة الدٌممراطٌة نماذج

 المجتمع، مكونات كافة استنهاض سبٌل فً التعددٌة، المجتمعات منها تعانً التً

 ".التكاملٌة" بالدٌممراطٌة كذلن ُسمٌت هنا ومن

 أن إلى" متعدد مجتمع فً التوافمٌة الدٌممراطٌة" كتابه فً" لٌبهارت" أشار ولد

 التعاون خالل من النزاعات، إدارة فً إستراتٌجٌة عن تعبر التوافمٌة الدٌممراطٌة

 .باألغلبٌة المرارات واتخاذ التنافس من النخب،بدالا  مختلف بٌن والوفاق

 المفهوم نشأة-أ

 احتضنت األوروبٌة، األرض علً وٌالتها وشٌوع الثانٌة، العالمٌة الحرب بعد

 سوٌسرا، هولندا، بلجٌكا،) متعددة نماذج فً وطورتها الفكرة، األوروبٌة المارة

 تعددت كبٌر تنوع من بها ما معالجة إلً حاجتها تأكدت مجتمعات وهً ،(النمسا

 إلً سبٌالا  التوافمٌة الدٌممراطٌة فً فوجدت واللغات، المومٌات تعدد جراء مظاهرة



 داخلٌة بصراعات تُنذر مجتمعٌة مالمح مواجهة فً الدٌممراطٌة بالمٌم التمسن

 .شدٌدة

 وثٌمة صلة ذات مجتمعات ولٌدة التوافمٌة الدٌممراطٌة كانت كم ذلن من ٌتبٌن

ا  فكراا  بالدٌممراطٌة، وعرٌمة ا  ونهجا  من أرحب آفاق إلً العالم به استبمت عملٌا

 دولة صوب خطواتها أبرز" المجتمعٌة التكاملٌة" فكانت اإلنسانٌة، الحموق

 .لسٌاسٌةا العملٌة فً اإلسهام االجتماعٌة الفئات لمختلف أتاحت إذ متماسكة،

 :التوافمٌة الدٌممراطٌة مرتكزات -ب

 مالت األغلبٌة، وحكم المنافسة التملٌدٌة، التمثٌلٌة الدٌممراطٌة المبادئ ممابل وفً

 ٌشٌر ولهذا النخب، مختلف بٌن والوفاق التعاون لٌم إلً التوافمٌة الدٌممراطٌة

 :التالً النحو علً التوافمٌة للدٌممراطٌة أساسٌة مرتكزات أربعة إلً" لٌبهارت"

 .األغلبٌة حزب جانب إلً الصغٌرة األحزاب تشمل واسعة، إئتالفٌة حكومة-1

 الوزارٌة، الحمائب فً اإلئتالف فً المشاركة األحزاب لمختلف النسبً التمثٌل -2

ا   .الدولة فً المٌادٌة الموالع فً وأٌضا

 احتكار منع بغرض سواء، حد علً واألللٌات لألكثرٌات المتبادل الفٌتو حك -3 

 .األكثرٌة جانب من السلطة

 .جماعة بكل الخاصة للشئون الذاتٌة اإلدارة -4 

 ثانٌا: التجربة التوافمٌة فً بلجٌكا

 الحكومةو البالد، فً المائم الثمافً التنوع بٌن تجمع اتحادٌة، دولة هً بلجٌكا

 ،الدفاع، االلتصاد التنموي، الدعم الخارجٌة، السٌاسة عن مسؤولة الفٌدرالٌة

 مسؤولة االللٌمٌة الحكومات تكون بٌنما. االتصاالت و المواصالت الطالة، الشرطة،

 بصفات ٌتمتع اللذي الملكة، أو الملن هو الدولة رأس. التعلٌم و الثمافة اللغة، عن

 .الوزراء رئٌس هو الحكومة رئٌس. فمط فخرٌة



 إلى البارزة البلجٌكٌة الوطنٌة السٌاسٌة األحزاب انمسمت ،1791 عام نحو منذ

. أٌدٌولوجٌاتهم عن الدفاع جانب إلى حدة، على مجتمع كل لمصالح مستملة ممثلٌات

 اللٌبرالٌون ٌشكل إذ رئٌسٌة، سٌاسٌة أسر اربع إلى األحزاب هذه تنتمً

 ٌشكل بٌنما الٌمٌنً، التٌار االجتماعٌون المحافظون المسٌحٌون والدٌممراطٌون

 هً األخرى المهمة الجدٌدة األحزاب. الٌساري التٌار االشتراكٌون الدٌممراطٌون

 المتطرفة المومٌة األحزاب وفً الفترة االخٌرة بدأت تتشكل بعض الخضر، أحزاب

 .التً تمترب من الٌمٌن

 ومنظمات العمالٌة النمابات مثل ،(اللوبً) الضغط بمجموعات السٌاسة تتأثر 

وعلى الرغم من لدرة بعض االحزاب . جٌكٌةالبل الشركات كاتحاد العمل أصحاب

على تحمٌك نتائج متمدمة فً االنتخابات اال انها غالبا ما تحتاج الى التحالف مع لوى 

سٌاسٌة اخرى لتشكٌل الحكومة وهنا تبرز الحاجة واضحة للتوافمٌة التً ال ٌمكن 

اثنٌة  لبلجٌكا مغادرتها بسهولة فً ظل وجود اعتراف بمناطك جغرافٌة ومجموعات

 ولغوٌة كل منها ٌرٌد ان ٌكون له تمثٌل فً الحكومة.

 

 



 

 التحول الديمقراطي في روسيا

 

 السخحمة الخابعة

 

)اول رئيذ لخوسيا  يمتديؽبؾريذ نييار االتحاد الدؾفييتي، كان أول ما أعمشو بعج ا
الحزارة العالسية  ىؾ العسل عمى إعادة روسيا إلى بعج انييار االتحاد الدؾفيتي(

ولكشو  الشسؾذج الغخبىواالنتقال إلى اقتراد الدؾق وبشاء دولة ديسقخاطية عمى غخار 
الجيسقخاطية السؾجية، وبشاء نغام سياسي يتزسؽ، بجانب الدسات  اتجو نحؾ

 اإلجخائية لمجيسقخاطية، سسات الحكؼ الفخدي.

يجسع بيؽ عشاصخ مؽ الجيسقخاطية اإلجخائية، ويقرج بالشغام اليجيؽ ىؾ الحي 
وذلػ فى  جولة.وعشاصخ مؽ التدمط والحكؼ الذخري لمحاشية السقخبة مؽ رأس ال

عل دعؼ مؽ الجول الغخبية التي كانت تتخؾف مؽ عؾدة الذيؾعية فى تمػ الفتخة 
السبكخة مؽ التحؾالت فى روسيا، فاتبع يمتديؽ خظؾات معيشة، في مقجمتيا التخمص 

ووضع دستؾر ججيج يسشحو صالحيات كبيخة وواسعة في مؾاجية  مؽ البخلسان،
، امتدج فييا السال الدياسي 6991ات رئاسية في وإجخاء انتخاب الدمظة التذخيعية.

، مؽ أجل االستسخار فى الحكؼ لؾالية ثانية. وبعج ذلػ، نقل يمتديؽ العبوالتبالدمظة 
الؾريث فالديسيخ بؾتيؽ، مؽ أجل الحفاظ عمى الشغام الحي  الدمظة الخئاسية إلى

 أسدو.

ورًا كبيخًا فى عدوف الميبخالية الججيجة د فخيقو مؽ أنرار بؾتيؽ بسداعجة ولعب
السؾاطشيؽ فى روسيا عؽ التسدػ بالقيؼ الجيسقخاطية، بدبب إصالحات الدؾق 
الخاديكالية، والشتائج الدمبية التي تسخزت عشيا، فيحه اإلصالحات التي اعتسجت 



، انتيت بأزمة (الدؾق قادرة عمى حل جسيع السذاكل وبشاء الجيسقخاطية) عمى مبجأ أن
عشيفة في البالد، وجعمت الخوس ييممؾن لمدعيؼ الججيج صاحب سياسية واقترادية 

 القبزة القؾية، بؾتيؽ.

الجيسقخاطية ) نسؾذج تخسيخصعؾد بؾتيؽ وتخسيخ الجيسقخاطية السؾجية يكذف أن 
تجاول  في روسيا عمى مجار الدشؾات األخيخة، ذلػ الشسؾذج الحي ال يفتخض (السؾجية

وشفافة بيؽ القؾى الدياسية السختمفة في السجتسع الدمظة، عبخ انتخابات نديية 
تبادل الدمظة، خاصة الخئاسية، داخل السجسؾعة الزيقة،  وإنسا يفتخض الخوسي.

التي تديظخ عمى الحكؼ في البالد. ونتيجة لحلػ، لؼ ترل السعارضة الدياسية إلى 
ة عمى إذ جاء الؾريث )بؾتيؽ( ليعسل بقؾ . الدمظة في روسيا حتى وقتشا الحاضخ

الجيسقخاطية السؾجية، وتقؾية سمظتو الذخرية مؽ خالل تقؾية الدمظة  تخسيخ
 .الخوسيالسخكدية في مؾاجية األطخاف السكؾنة لالتحاد الفيجرالي 

 وواجو التحؾل الجيسقخاطي في روسيا تحجيات عجة تشجرج ضسؽ اطاريؽ:

 أوال: العامل الثقافي

 االنتقال إخفاق ألسباب تفديًخا العؾامل أكثخ ىي روسيا في الدياسية الثقافة أن
، إذ ورثت روسيا ماضيا ثقافيا محافغا ال يسيل لمتغييخ ألسباب ىشاك الجيسقخاطي

تتعمق بالحقبة الؾطيمة التي عاشيا الخوس تحت العبؾدية السشغؾلية، ونتيجة لحلػ فأن 
 لؼ ما األفزل، نحؾ السجتسعات تحخك لؽ الدياسية األفكار باقي كحال الجيسقخاطية

 السجتسعات. لتمػ الثقافي السكؾن  وليجة تكؽ

 ثانيا: الشخب

 وتحجيًجا- بالدمظات حرخية عالقات بتظؾيخ تقؾم الحالية الخوسية الشخبأن 
 لديادة ىحه وعالقاتيؼ ارتباطاتيؼ مدتعسميؽ -الخئيذ في متسثمة التشفيحية الدمظة



 مرظمح إطالق إلى روسيا في الحج وصل حتى الخاصة، وأعساليؼ مرالحيؼ
 .روسيا في الشخب تجسعات لؾصف" العذائخ"

 ديسقخاطي نغام نحؾ االنتقال في مرمحة ليا الخوسية الشخب أن اّدعاء العديخ ومؽ
 الحخيات بعض تتزسؽ والتي السؾجية، الجيسقخاطية يدسى مسا الخخوج أو حقيقي

 الجولي، العام الخأي أمام الخارجي لالستيالك األساس في تدتخجم التي والحقؾق،
" السؾجية الجيسقخاطية" نغام يزعفيا التي السعارضة قؾى  أمام الجاخمي ولالستيالك
 مغاىخ ببعض مغمفة بأنيا الرخيح التدمظي الشغام عؽ تختمف وىي باستسخار،

 ودستؾر، ورئاسية، بخلسانية انتخابات تؾجج حيث الحجيثة، الجستؾرية الجيسقخاطية
 والتشافذ الحقيقية والخقابة الذفافية مؽ تخمؾ أّنيا إالّ  الخأي عؽ لمتعبيخ مقيجة وحخية

 السؾاطشيؽ، خجمة في العسمّية البخامج أساس عمى والذخريات األحداب بيؽ
 .السختمفة السجتسع فئات بيؽ العالقات بشاء في والعقالنية

 



 

 السلطات الثالث في روسيا

 

 المرحلة الرابعة

 النظم السٌاسٌة فً اوربا واالمرٌكتٌن

 

 الجمهورٌة رئٌسٌعد اإلتحاد الروسً دولة فدرالٌة ذات نظام حكم رئاسً، إذ ٌعتبر 

وٌتمتع بصالحٌات واسعة تفوق تلن الممنوحة لبمٌة السلطات،  الدولة رئٌس هو

 توجد فٌها ثالث سلطات: كدولة أساسا الروسً االتحاد وٌتمحور

 التشرٌعٌة السلطة-1

وتمثل الهٌئة التشرٌعٌة والتمثٌلٌة فً النظام السٌاسً، وتتألف السلطة التشرٌعٌة فً 

 االتحاد الروسً من مجلسٌن هما:

عضوا، وٌمع ممره فً العاصمة موسكو، وجاء مجلس  054 منمجلس الدوما، -أ

الدوما لٌحل محل مجلس السوفٌت االعلى وفما للدستور الذي لدمه الرئٌس الروسً 

 االستفتاء خالل الروسً الشعب علٌه وافك حٌث   1991 عام ٌلتسٌناالسبك بورٌس 

ذ سنوات من 5سنوات، واصبحت  0، وكانت والٌة المجلس سنتٌن ثم اصبحت العام

 .1411عام 

 المجلس االتحادي -ب

عضوا ٌمثلون مختلف مناطك االتحاد الروسً بعضهم عن ٌأتون عن  175وٌضم 

طرٌك السلطات التشرٌعٌة المحلٌة والبعض االخر عن طرٌك السلطات التنفٌذٌة 

 المحلٌة، وٌتم ذلن بالمناصفة.

 ومن اهم صالحٌات السلطة التشرٌعٌة فً روسٌا



 تحادٌة*تشرٌع الموانٌن اال

 *تصدٌك لرار رئٌس الدولة باعالن الحرب

 *الموافمة على المعاهدات

 *الموافمة على اعالن حالة الطوارئ

 *استخدام السالح خارج حدود روسٌا

 السلطة التنفٌذٌة -1

ٌمنح الدستور الروسً رئٌس الجمهورٌة صالحٌات واسعة جدا تحول احٌانا دون 

اداء المسؤولٌن التنفٌذٌٌن، وٌكون للرئٌس لدرة السلطة التشرٌعٌة على مرالبة 

الروسً لرارات ملزمة على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً. وٌجري انتخاب رئٌس 

روسٌا من خالل االلتراع الشعبً المباشر لوالٌة تمتد لست سنوات ومن حمه 

 حك له الجٌش، أركان رئٌس هو الجمهورٌة رئٌسالحصول على والٌة ثانٌة. و

 المفعول. سارٌة لوانٌن تصبح أن لبل لموانٌنا مشارٌع نمض

 من وغٌرهم ووزراءه، ومساعدٌه، الوزراء، مجلس رئٌس من الحكومة تتكون

 رئٌس من توصٌة على بناء الرئٌس لبل من تعٌٌنهم ٌتم الذٌن معٌنٌٌن، أشخاص

 .الدوما مجلس موافمة ٌتطلب رئٌس الوزراء تعٌٌن أن حٌن فً، الوزراء

 :المضائٌةالسلطة  -1

 تتكون من

 تختص بالرلابة الدستورٌة الدستورٌة، المحكمة*

 اعلى سلطة لضائٌة مختصة بالمضاٌا الجنائٌة العلٌا، المحكمة*

 مختصة فً النزاعات العلٌا، التحكٌم محكمة*

 *المحاكم االتحادٌة الدنٌا



 وٌمكنه الرئٌس، من توصٌة على بناء االتحادي المجلس لبل من المضاة تعٌٌن ٌتم

 .دستورٌة غٌر ٌرونها التً الموانٌن والغاء الموانٌن تفسٌر

 


