
 ثالثاً: النظام السياسي السويسري )نظام حكومة الجمعية(:

النظام السويسري هو نظام فيدرالي يعود إلى  الرىرا اللالىش  اىر اليىييدي فىي 

وانتروالىدت  URI( حيش تم ابرام اليعاهدة الدائية بين مراطعات ايىري 1291العام )

UNTERWALDEN   وشىىىوبتSCHWITZ وا تبىىىرت تاىىىا اليعاهىىىدة بيلابىىىة .

واسىترر فىي نيايىة الرىرا  13ثم  8البداية األول  ليتحاد حيش أصبح  دد اليراطعات 

. وضى  دسىتور ليىا 1798اللامن  ار.. اذ باحتيل الجيوش الفرنسية لسويسرا سىنة 

أقر وحدة اليراطعات في دولة موحدة غيىر قاباىة لاتج ئىة وهىو أول دسىتور لسويسىرا 

. اال أنىىا اتحىىاد لىىم يىىدم اال مىىدة االحىىتيل رغىىم شىىعور السويسىىريين 1798سىىاا ني 12

وقيىام  1800التردميين بضرورة الوحدة وبذلا كاا من السىي  االطاحىة بالنظىام سىنة 

 حكومة مؤقتة أوكات ميية وض  دستور جديد إل  هيئة تأسيسية .

ء فوض  دستور غير أا محاولة تطبيق الدستور فاات فتوسط نابايوا دين الفررا

 .MALMAISONاتحادي بناء  ا  ا يا الوساطة سيي بالدستور الياليي وا 

 22ثم  19وقد ارتف   دد اليراطعات إل   1815والذي استير تطبيرا حت  سنة 

 23) 1874وهىىي اليراطعىىات التىىي أضىىيفت الييىىا مراطعىىة أتىىرء بيوجىى  اسىىتفتاء 

ئم والييلىىاا األ ظىم وضىى  النظىىام ح يىراا ( وبيوجىى  التحىالع وا تنىىاا الحيىىاد الىدا

 .1815الدستوري لسويسرا 

وطبرىىا لىىذلا التحىىالع أقىىر مبىىدأ التيليىى  ال ىىارجي اليوحىىد أمىىا اليسىىائ  الداتايىىة 

فبريت تاصة باليراطعات التي تعي   ا  تد يم األمن والدفاع ويوجد  ا  رأس هىذا 

ا كانىت اليسىائ  االتحاد مؤتير التحالع الىذي يعبىر أ ضىاعن  ىن رأي حكومىاتيم وا

 ال ارجية من اتتصاصا.

 نظام حكومة الجمعية 

يروم نظام حكومة الجيعيىة مىن الناحيىة النظريىة  اى  تركيى  السىاطة التاىريعية 

والساطة التنفيذية في يىد جيعيىة نيابىة منت بىة مىن الاىع  ومفادهىا التعريىع أا نظىام 



ليىا كىاا يتعىذر  اىى  حكومىة الجيعيىة ال يعىرب مبىدأ الفصىى  بىين السىاطتين غيىر أنىىا 

الجيعيىىة النيابيىىة أا تباشىىر بنفسىىيا أ يىىال السىىاطة التنفيذيىىة فانيىىا تعيىىد بيباشىىرة تاىىا 

األ يال إل  لجنة أو هيئة تنفيذية ت تارها من بين أ ضائيا ليذا الغرض وتكىوا تاىا 

الييئة التنفيذية تاضعة لاجيعية النيابيىة وتعيى  تحىت إشىرافيا ورقابتيىا وهكىذا يكىوا 

عية النيابية الحق في اقالة أ ضاء الييئة التنفيذية في أي وقت كيا يكوا ليا الحق لاجي

 في تعدي  أو الغاء الررارات الصادرة  ن تاا الييئة.

 النظام السياسي في سويسرا 

مراطعىة وتاتى م سويسىرا بيبىدأ الحيىاد  22سويسرا هي دولة اتحاديىة تتىألع مىن 

هو الذي حال دوا انضياميا إل  الألمم اليتحدة وحياد سويسرا  1815الدائم منذ سنة 

ألا واجباتيا لدولة محايدة ال تتفق م  بعض االلت امات الينصوص  اييىا فىي ميلىاا 

 األمم اليتحدة.

يىن  الدسىىتور السويسىىري  اىى  أا السىىاطة العايىا فىىي االتحىىاد تتوالهىىا الجيعيىىة 

 ي ومجاس الواليات.االتحادية وتتألع هذن الجيعية من مجاسين : اليجاس الوطن

وليا كاا اليجاس الوطني هو اليجاس الذي ييل  الاع  فانا يرا ي في تاكايا 

مسىىألة التناسىى  مىى   ىىدد سىىكاا الواليىىات فكىى   ضىىو فىىي اليجاىىس ييلىى  فىىي الوقىىت 

سىنوات أمىا  4مواطن وينت    ضو اليجاس الوطني ليدة  25000الحاضر حوالي 

ي فىي تأليفىا تحريىق اليسىاواة بىين الواليىات مجاس الواليات فيىو اليجاىس الىذي يرا ى

الي تافة فك  والية ييلايا مندوباا في ذلا اليجاس بصىرب النظىر  ىن  ىدد السىكاا 

ومن حيش االتتصاص ليس هناك تييي  ما بىين اليجاىس الىوطني ومجاىس الواليىات  

 فييا يباشراا نفس االتتصاص و ا  قدم اليساواة.

وجد اليجاىس االتحىادي الىذي يعيىد اليىا بيباشىرة إل  جان  الجيعية االتحادية, ي

( سبعة أ ضاء تنت بيم الجيعية االتحادية 7الساطة التنفيذية ويتألع هذا اليجاس من )

سىىنوات وترىىوم الجيعيىىة االتحاديىىة بانت ىىاء أحىىد أ ضىىاء اليجاىىس االتحىىادي  4لفتىىرة 



تجديىد مباشىرة  ليكوا رئيسا لادولة وينت ى  ذلىا الىرئيس ليىدة سىنة واحىدة ال تربى  ال

واتتصاصات ذلا الرئيس هي مجرد اتتصاصات شرفية  فيىو ال يتيتى  بىأي سىاطة 

فعايىىة تىىذكر. اا اليجاىىس االتحىىادي هىىو الىىذي يتىىول  كييئىىة جيا يىىة مباشىىرة أ يىىال 

السىىاطة التنفيذيىىة.. أمىىا  ىىن العيقىىة بىىين الجيعيىىة االتحاديىىة واليجاىىس االتحىىادي فىىأا 

يار أ ضىاء اليجاىس االتحىادي  كىذلا لاجيعيىة االتحاديىة الجيعية االتحادية تروم باتت

الحق في توجيا أسئاة واستجوابات أ ضاء اليجاس الفيىدرالي غيىر أا هنىاك رىاهرة 

غير  ادية في النظام السياسي السويسري؛ تتيل  في أنا اذا قررت الجيعية االتحادية 

س ال يسىتري ؛ انيىا بعد االستجواء سح  اللرة من اليجاس االتحىادي فىاا ذلىا اليجاى

يبرىى  فىىي السىىاطة شىىريطة أا يعىىدل مىىن سياسىىتا  اىى  نحىىو يتفىىق مىى  رغبىىة الجيعيىىة 

االتحاديىىة.. إلىى  جانىى  ذلىىا يتعىىين  اىى  اليجاىىس االتحىىادي أا يرىىدم إلىى  الجيعيىىىة 

االتحادية ك  ما تطابا تاا الجيعية من تردير  ن أ يالا الي تافىة مىن ناحيىة. أمىا مىن 

ي  فيحق ليذا اليجاىس اقتىرام ماىرو ات الرىوانين  كيىا يحىق ناحية اليجاس االتحاد

أل ضائا دتول الجيعية االتحادية واالشتراك في مناقااتيا.. لكىن لىيس لىا الحىق فىي 

 ح  الجيعية االتحادية, أو د وتيا لينعراد, أو تأجي  انعرادن.

 الهيئات المركزية

اليجاىىس الفيىىدرالي  إا  ىىدد تاىىا الييئىىات ثىىيا  وهىىي: الجيعيىىة الفيدراليىىة  و

 واليحكية الفيدرالية: 

 الجيعية الفيدرالية واليجاس الفيدرالي 

أ. الجيعيىىة الفيدراليىىة: اا الجيعيىىة الفيدراليىىة هىىي الييئىىة األساسىىية فىىي الدولىىة 

 االتحادية وتتألع من مجاسين:

 الذي ييل  الاع  السويسري بأسرن ومدة واليتا أرب  سنواتالمجلس الوطني: 



الىىذي يتىىول  تيليىى  اليراطعىىات مىى  الييحظىىة أا واليتىىا غيىىر  دولسسة:مجلسسس ال

محددة با تبار أا كى  مراطعىة هىي دولىة  وأا لكى  منيىا منىدوبين اثنىين فىي اليجاىس 

 ييليا هذن الدولة وليس شعبيا.

وتنت   ك  مراطعة لايجاس الوطني  ا  أساس تيليى  نسىبي  ىددا مىن النىواء 

 ألفا من السكاا في الوقت الحاضر(. 24ك   يتناس  م  سكانا )وهو نائ   ن

كيا يحق لايراطعات التي تضم أقى  مىن هىذا العىدد بىأا ينت ى  نائبىا واحىدا  نيىا 

 ا  أا لك  مراطعة مييا باغ  ىدد سىكانيا أو مسىاحة أراضىييا الحىق بانتىداء نىائبين 

. وتنعرىد فرط  نيا ليجاس الدولة  فيجري انترائيم وفرا لاروانين ال اصة لك  مراطعىة.

جاسات ك  من هذين اليجاسين  ا  حدة باستلناء الحالة التي يتم فييا انت اء أ ضاء 

 اليجاس الفيدرالي  وأ ضاء اليحكية الفيدرالية والرائد األ ا  لاروات اليساحة.

اليجاىىس الفيىىدرالي: تتيلىى  فىىي اليجاىىس الفيىىدرالي السىىاطة االجرائيىىة لاسىىاطة 

مة جيا ية وليس فردية؛ بيعن  أا الساطة االجرائية ال االتحادية ميا يجع  منيا حكو

تكوا بيد أش اص منفردين ب  منحصرة بييئة ال ينفص  أ ضاعها فييا بينيم وتتألع 

هىذن الييئىىة مىىن سىبعة أ ضىىاء مىىدة واليىتيم أربىى  سىىنوات تنت ىبيم الجيعيىىة الفيدراليىىة 

فىي جاسىة واحىدة.. وال الينعردة بييئاتيا أي باجتياع اليجاس الوطني ومجاىس الدولىة 

يت ذ اليجاس الفيدرالي قراراتا باالجياع  بى  بأكلريىة األ ضىاء الحاضىرين فىي كى  

جاسة   ا  أا ال ير   ددهم  ن أربعة  ولايجاس الفيىدرالي رئىيس تنت بىا الجيعيىة 

الفيدرالية لسنة واحدة فيكوا رئيساً ليتحاد ليذن السنة فرط  وال يجىو  تجديىد انت ابىا 

د مضىىي سىىنة  اىى  انرضىىاء واليتىىا السىىابرة   اىى  أنىىا لىىيس لاىىرئيس صىىيحيات إال بعى

 تاصة   دا تيلي  االتحاد في الدات  وال ارج  ويروم بإدارة جاسات اليجاس.

 المحكمة الفيدرالية

مىن األ ضىاء األصىايين  28و 26اليحكية الفيدرالية  دد أ ضائيا يتراوم بين 

يم الجيعية الفيدرالية ليىدة سىت سىنوات مى  من األ ضاء اإلضافيين تنت ب 13و 11و



الحق بتجديد انت ابيم بدوا انرطاع أمىا صىيحياتيا فيىي شىبيية بصىيحيات اليحكيىة 

العايا لكونيا تتول  دور الرضاء لابت في الينا  ات التي قد تر  بين مراطعة وأتىرء 

سرية كافىة لانظر في طابات النرض اليوجية إل  األحكام الصادرة  ن اليحاكم السوي

با تبارها اليحكية العايا لادولة االتحادية هذا واا الدستور السويسري تيفىا ليىا هىو 

 ايا الدستور األمريكي قد أناط صيحيات الرقابة  اى  دسىتورية الرىوانين باليحكيىة 

 الفيدرالية.

 

 


