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 المقدمة

في سورية التي يتجاهل قدومها البعض، ولم يستعد الستحقاقاتها البعض اآلخر، قادمة ال محالة،  المرحلة االنتقالية
ربما ال نستطيع أن نعطي مالمحها النهائية والتفصيلية، لكن خطواتها بدأت تقترب منَّا أكثر من أي وقت مضى، 

ت ثورات الربيع الجتماعية والفكرية مثلما فعلوبالتالي استحقاقات المرحلة االنتقالية ستفاجئ جميع النخب السياسية وا
 العربي عندما فاجأت نخبها.

ألن المرحلة االنتقالية ال تبدأ إال بسقوط الدستور، مثلما ال تنتهي إال بوالدة الدستور الجديد، إال أن المؤشرات تشير 
ة بوالدة تلك يختم المرحلة االنتقالي إلى مرحلة انتقالية ستبدأ بوالدة قواعد دستورية جديدة، وهو خالف الطبيعي الذي

 القواعد.

 بغض النظر عن تلك المخالفة الجوهرية لطبيعة األشياء، فإننا نحتاج قواعد دستورية تحكم البالد.

ومن أكثر النقاط التي تثير التساؤل لدى عموم السوريين مثلما أثارت الخالف بين أعضاء اللجنة الدستورية، ما هو 
سي األنسب لسورية المستقبل؟ وكيف ينظم عمل السلطات في الدولة؟ وبالتالي كيف ستحكم الدولة شكل النظام السيا
 في هذه المرحلة؟ 

     ولقد اتفق الفقهاء الدستوريون على أن هناك أربعة أنظمة سياسية ديموقراطية، وهي نظام الجمعية، والنظام البرلماني، 
 طور )الشبه رئاسي(.والنظام الرئاسي، والنظام البرلماني المت

ومثلما اتفق الفقهاء على وجود تلك األنظمة، اختلف السوريون بين األنظمة األربعة، وكل له حججه وتصوراته 
المبنية على مصلحة سورية والسوريين، وهذا خالف طبيعي يحدث بين أفراد أي شعب يريد أن يؤسس لمرحلة جديدة 

 التجارب التي مرَّ بها بلده وشعبه.يبدأها بنظام سياسي جديد، مستفيًدا من 

لذلك سنناقش مدى صالحية األنظمة األربعة لحكم سورية المستقبل مع استعراض حجج المدافعين ومثالب 
 المعترضين.

 أهمية البحث

األنظمة السياسية ليست وصفة جاهزة تصلح للجميع، وبالتالي يجب أال ننظر الى النظم ذاتها مكتفين 
ية النظرية البحت، وإنما يجب مراعاة ظروف الشعوب ومدى ثقافتها واستعدادها السياسي بمزاياها من الناح

وبحث مدى تجاوبها مع النظام المراد تطبيقه، ومدى صالحية النظام لها من الناحية العملية الواقعية، 
ام ظفليست المسألة مسألة نظم فحسب، بل هي مسألة تربية واستعداد سياسي من جانب الشعوب، فالن
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وهنا تأتي أهمية البحث العلمية والواقعية ومطابقة تلك األنظمة مع الواقع السوري وهل يستطيع ذاك الواقع 
 حمل نظام سياسي معين؟

وتكمن أهمية الدراسة إنها محررة من الضغوط السياسية وتبحث في فضاء من الحرية عن أفضل األنظمة 
السياسية لسورية المستقبل وأكثرها صالحًا، على خالف السياسي المكبل بالظروف الداخلية والدولية، من 
هنا تبرز أهميتها كورقة دليل لسياسي تساعده في الخيار األفضل، وتضع أمامه الحلول المناسبة لذلك، 

 وتحذره من خيارات تؤدي الى كوارث مستقبلية.

 أسباب البحث

 افعة للبحث متنوعة ونستطيع إجمالها بناحيتين:إن األسباب الد

األولى العلمية: هي محاولة للبحث عن نظام سياسي معين يناسب عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها كثير  
 من الدول التي عانت من االستبداد.

اؤل عن الحراك يثير تسوالثانية عملية: مرتبطة بالواقع السوري الذي يشهد حراك دستوري برعاية دولية، وهذا 
األنظمة السياسية المعاصرة ماهيتها وخصائصها وروافعها وسيقف الجميع في لحظة مختلفين عن أي نظام سياسي 
معاصر يناسب سورية المستقبل فجاءت هذه الدراسة محاولة منها لإلجابة العلمية عن ذلك، وتوضيح بعض 

 أفضل.  المخاطر لعلها تكون مساهمة في بناء دولة نحو غد

 إشكالية البحث

لكل نظام سياسي مزايا وعيوب، تظهر أثناء التطبيق، والواقع السياسي وتفاعله مع النص الدستوري، هو الذي يظهر 
حسنه وقبحه، فما يصلح في مكان ال يصلح في أخر، فالنص الدستوري جزء من عوامل عديدة تحدد النظام 

 السياسي.

الدستورية نالحظ ال يتم تغيير دستور إال نتيجة استعصاء حدث بسبب نص في قراءة مستعجلة لتجارب الدول 
 دستوري، فهم ينطلقون في التعديل من المشكلة التي حدثت في الماضي، دون تناسي للواقع السياسي في الحاضر.

قي افلو أردنا أن نحدد المشكلة في سورية التي أحدثت االستعصاء سنجدها في "تغول رئيس الجمهورية على ب
السلطات، نتيجة النص الدستوري الذي أعطاه صالحيات واسعة، كرست واقع سياسي خاضع له، فحول النظام الى 

 دكتاتوري"

ولو تساءلنا عن الواقع السياسي الذي نتوقعه في سورية المستقبل، غياب األحزاب السياسية التي تشكل كتل سياسية 
 كبيرة وتكون رافعة ألي نظام سياسي.



 

 

قع عاشته سورية في ظل دكتاتورية وأحادية الحزب أدت لغياب الديمقراطية عن المشهد السورية لفترة تزيد وكذلك وا
 على نصف قرن، فسورية هي دولة حديثة العهد بالديمقراطية.

وال نستطيع أن نقول بإنه لم يكن لدينا استقرار حكومي وبرلماني، ولكنه استقرار يقترب الى "الركود" إن جاز لنا 
لتعبير، فالحكومة راكدة وال دور لها إال ما يرسمه الرئيس وال تستطيع معارضته بشيء، والبرلمان غائب عن الرقابة ا

 بكافة وسائلها، وله دور محدود في التشريع والدور األكبر للرئيس، فتحول البرلمان الى ختم مطاطي بيد الرئيس.

ظام يش دور السلطة التنفيذية وتحديد سلطات الرئيس نختار النفاإلشكالية في سورية مركبة ومعقدة، فلو أردنا تهم
 البرلماني، لكن الواقع السياسي يؤكد لنا غياب األحزاب الرافعة ألي نظام برلماني والعاملة على استقراره.

ا نا عدنولكن سنجد أنفس-كما فعل ديغول-ولو أردنا معالجة غياب تلك األحزاب لذهبنا لنظام يعزز سلطات الرئيس
 الى دكتاتورية سابقة، وثار الشعب ليتخلص منها.

السؤال كيف نستطيع تجاوز دكتاتورية األمس في مواجهة مستقبل بال روافع لنظام برلماني؟ وكيف نختار نظام 
 سياسي دائم بعد تفكك بالمجتمع وشروخ في بنيانه وتحطم رأس ماله االجتماعي والسياسي؟ 

عين في ظل دكتاتورية األمس، وتصحر سياسي في المستقبل؟ أم إننا نحتاج وهل نستطيع اختيار نظام سياسي م
إلبداع نظام سياسي جديد؟ وهل يستطيع السياسيون في ظل االنتماء الى أيدولوجيات مختلفة ومتصارعة أن توجد 

 نظام سياسي مبتكر يناسب سورية والسوريين، وليس النتماءاتهم الضيقة؟

 نجيب عليها في هذه الدراسة. هي إشكاليات معقدة نحاول أن

 صعوبات البحث

من الصعوبات التي واجهت البحث غياب الدراسات األكاديمية لموضوع البحث وإن وجدت أوراق فهي أقرب لألراء 
 السياسية منها لدراسة علمية.

على األقل –ية ععدم تشابه الواقع السوري مع الدول التي سبقته بالتحول نحو الديمقراطية، وهذا يدفع لحلول إبدا 
 إلن الواقع السياسي والدولي معقد الى درجة ال تستطيع تصور نظام معين يمكن اختياره.-من الناحية النظرية

، هو ما هو األفضل لسورية والسوريين الواقع السياسي المعقد الداخلي والدولي والذي يشكل سياج حقيقي النتاج
صعوبة حقيقية أمام البحث، فما كان منا إال أن تجاوزناه وتركنا للسياسي للتعامل معه، هذا التجاوز ينقص من 

 قيمة البحث ويبعده عن واقعه، ولكن لم يكن هناك خيار أخر لننطلق بحرية البحث العلمي.

 منهجية البحث

 اعل الدولية وأثرها على الدستور وذلك ألمرين:في هذه الدراسة تجاهلت الفو 



 

 

األمر األول: إليماني المطلق بإن الدساتير هي حق سيادي للشعوب ويجب أن ينحصر األثر الدولي بتهيئة المناخ  
اكتوبر  62تاريخ  6262المناسب للشعب لكتابة دستوره، وهو حق قررته األمم المتحدة بتوصيتها في العدد رقم 

االستقاللية الدستورية للدول األعضاء، الذي يستند لكل دولة الحق في اختيار نظامها السياسي لمبدأ  0791
 واالجتماعي واالقتصادي والثقافي بكل حرية.

األمر الثاني: أنني باحث أكاديمي حر، ولست سياسي مقيد بالظروف السياسية وتفاعالتها، وواجبي أن أبحث عن 
السورية من األنظمة السياسية، وواجب السياسي تهيئة الظروف الدولية والداخلية األفضل واألكثر مالئمة للدولة 

 لجعل األفضل في إعداد الممكن.

 فالعملية تكاملية بيننا وليست متعارضة. 

المنهج التاريخي الستعراض تطور األنظمة  أما لجهة المناهج التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة، فقد اعتمدت
المعاصرة وتاريخ نشأتها، و)المنهج االستنباطي التحليلي( وذلك تحليل مرتكزات النظام السياسي وتطبيقها السياسية 

على الواقع السوري للوصول الى حل يناسب الواقع السوري و)المنهج المقارن( مع تجارب تطبيق الدول لألنظمة 
 السياسية المعاصرة ومقارنتها مع الواقع السوري.

 قةالدراسات الساب

الدراسات السابقة شحيحة، وال سيما في الموضوع ذاته، توجد أوراق تقترب من الرأي السياسي وتبتعد عن الدراسة العلمية، 
لذلك انطلقنا من دراسات عامة تتعلق باألنظمة السياسية المعاصرة وهي مبثوثة في كتب كثيرة متعلقة بالقانون لدستوري 

 واألنظمة السياسية المعاصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  خطة البحث

 بدأت البحث بالمقدمة

 توطئة "وقفة تحليلية مع اللجنة الدستورية"

 وقسمت الدراسة الى أربعة مطالب:

 المطلب األول: النظام البرلماني "خيار دولة المحاصصة في سورية المستقبل"

 المطلب الثاني: النظام الرئاسي "خيار عودة الدكتاتورية لسورية المستقبل"

 المطلب الثالث: النظام شبه الرئاسي "خيار سورية لصناعة هتلر جديد"

 المطلب الرابع: النظام المجلسي "خيار مؤقت لبناء سورية المستقبل"

 الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 توطئة )وقفة تحليلية مع اللجنة الدستورية(

، ونجاح الثورة لدستور أنتج نظام سياسي دكتاتوري  العالقة تبادلية بين الدستور والثورات، فالثورة تكون نتاج طبيعي
يتوج بكتابتها لدستور وفق رؤية الثورة، بإنتاج نظام سياسي يحترم قواعد ومبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين 

 وحرياتهم.

تسلطي  مال توجد ثورة معاصرة ال تضع في حسابها استهداف الدستور وتغييره وتبديله، إلنها ترى فيه المدماك لنظا
وأداة بيد السلطة السابقة، والثورة السورية ليست استثناء، رغم وجود قناعة لدى البعض عن جهالة بإن العيب كان 

 في التطبيق وليس في النص، وهذا خطأ بين بالنسبة لمن لديه أدنى دراية بتحليل النص الدستوري.

عمد أن تبني بتغيبه عن الحياة السياسية، بل أصبحت تتالحقيقة بإن الدكتاتوريات المعاصرة لم تعد تتجاهل الدستور 
 حكمها على قواعد دستورية، وتحرص على عدم اختراقها، لذلك يحق لنا تسميتها )الدكتاتورية الدستورية(

، أو مفرزات هيئة 2لقد تنبه المجتمع الدولي مبكرًا ألهمية الدستور في الثورة السورية، واعتبره أحد مرتكزات الحل
والمرتكز  6102في مؤتمر سوتشي في كانون الثاني/يناير  االنتقالي، ليتحول ألسباب عديدة الى السلة الوحيدة الحكم

 الوحيد لحل القضية السورية.

-إلى قيام عملية سياسية مؤلفة من ثالثة عناصر أساسية  6622وعلى الرغم من دعوة قرار مجلس األمن رقم 
إالا أن تحليل النص يوحي منذ البداية إن هناك تركيز على -هة، ودستور جديد حكومة انتقالية، انتخابات حرة ونزي

السلة الدستورية إلنه ببساطة هيئة الحكم االنتقالي تنتج بشكل تلقائي دستور وانتخابات، في حين االنتخابات 
م ى ما حصل الحقًا، فقد ت، لذلك وضعهما بموازاة هيئة الحكم االنتقالي دليل عل3والدستور ال تنتج هيئة حكم انتقالي

تشرين  2و 2وانطلقت بين ، 4اختزال مسارات التفاوض األربع المقررة في جنيف أربعة الى لجنة لوضع الدستور
، وسط خالفات في الرؤية واألهداف، ولنا ، الجولة األولى من اجتماعات اللجنة الدستورية6107األول/ أكتوبر 

 مالحظات عامة نجملها بما يلي:

                                                             
يعرب في هذا السياق عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية )( منه ما يلي 2بالفقرة ) 02/06/6102الصادر في يوم الجمعة  6622لقد ورد بالقرار - 2

تور جديد، ستيسرها األمم المتحدة والتي تقوم في غضون ستة أشهر بتشكيل حكومة شاملة وغير طائفية وتتمتع بالمصداقية وتضع جدواًل وتعمل على وضع د
بموافقة الحكومة )الجديدة( وبما يتطابق مع أعلى معايير الشفافية والمصداقية  كما يعرب عن دعمه لقيام انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف األمم المتحدة

تشرين  02تاريخ بالدولية بمشاركة السوريين كلهم، بمن فيهم الموجودون في الشتات، المؤهلون للمشاركة، كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية 
  (6102الثاني 

وأجرى انتخابات متعددة ولم يتم تشكيل هيئة حكم انتقالي، لذلك ليس من الضروري إن  2192والدليل على ذلك إن النظام أنتج دستور جديد في عام - 3

 الدستور واالنتخابات تنتج هيئة انتقالية، لكن هيئة الحكم االنتقالي تنتج دستور جديد وانتخابات لتشكيل سلطة جديدة.
  ، أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية.6107ل/ سبتمبر أيلو  62في - 4

عضوًا. بحيث يكون للنظام الثلث ومثله للمعارضة في حين تتولى األمم المتحدة اختيار الخبراء أو الثلث الثالث الذي  021بعدد إجمالي يصل إلى 
 المجتمع المدنيبات ُيعرف باسم قائمة 



 

 

 تشكيل اللجنة أولا 

 تشكلت اللجنة من ثالثة فرق األولى المجتمع المدني والثاني المعارضة والثالث النظام 

 أعضاء اللجنة المنتمين للمجتمع المدني-1

لمبدأ االستقاللية  0791اكتوبر  62تاريخ  6262تولت تسميتهم األمم المتحدة مخالفة بذلك توصيتها في العدد رقم 
األعضاء، الذي يستند لكل دولة الحق في اختيار نظامها السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي بكل الدستورية للدول 

 حرية.

وتم تسمية قسم من المجتمع المدني ينتمي لمجتمع المعارضة والنصف الثاني ينتمي للسلطة في دمشق، والحقيقة إنه ال 
ل السوري ال توجد به بيئة قانونية أو سياسية تصلح إلنشاء فالداخ-هذا إن وجد أصالً -يوجد مجتمع مدني سوري محايد

 مجتمع مدني، وفي الخارج كانت تجربة وليدة تحمل في طياتها الكثير من األسئلة.

 أعضاء المعارضة-2

ينتمون لتوجهات سياسية مختلفة من ليبرالية الى محافظة، ومكونات متنوعة، وكتل سياسية تحمل في طياتها من االختالف 
ثر من االتفاق، قاسمهم المشترك معارضة السلطة في دمشق في غير ذلك يظهر االختالف، لذلك كان يتوجب عليهم أك

وضع قاعدة استراتيجية تتلخص بمحاربة االستبداد فقط وتأجيل معاركهم الثانية لما بعد القضاء على االستبداد، ألنهم 
 متفقون في هذا ومختلفون في غيره.

 غير ذلك.لكن الحقيقة كانت 

من يتفقد أوراق المعارضة السورية عن دستور سورية القادم، يجد الوالء للقومية وللطائفة واألثنية التي ينتمي لها تطغى 
على االنتماء لسورية، أي دستور يكتب لصالح فئة أو طائفة أو قومية سيكون وبال على السوريين، لذلك تجد من يتبنى 

 ريده ممثل الطائفة األخرى، وهذه نقطة ضعف واضحة للمراقب وللنظام.وجهة نظر فقط إلنها تعارض ما ي

والمالحظة األهم إن أوراق المعارضة صيغت وكأنهم أعضاء لجنة تريد كتابة دستور، في حين كان يجب صياغة أوراق 
 للتفاوض على كتابة دستور، وما بينهما فرق كبير.

 أعضاء وفد النظام-3

للدفاع عن وجهة نظرها، وهامش المناورة معدوم، والتغريد خارج التعليمات عقوبته وخيمة، مع سمتهم السلطة في دمشق 
 إنهم مختارين بعناية ال تسمح بحصول الخطأ، لذلك سيظهرون كتلة واحدة وال سيما في مجال الدفاع عن النظام.

ع الدولي، رسائل النظام للمعارضة والمجتموفد النظام غير معني بصياغة أوراقه، وليس بينهم اختالف، ألنهم رسل يحملون 
 والرسول غير معني بصياغة الرسالة، إنما هو مؤتمن على حملها وإيصالها، وكذلك هم فاعلون.

السابقة، وفي ظل استمرار الصراع، فإننا نرى بإن الدستور ال تكتبه فئات متصارعة  النقسامات غير الطبيعيةفي ظل 
 ة، وال تعيش حالة صراع أو منتهية من حالة الصراع وأثاره.بل تكتبه فئات مختلفة بالرؤي

 فالدستور سفينة حاملة للجميع، وأي تفكير بغير ذلك، سيخرق الحامل ويضر المحمولين. 



 

 

هذا االنقسام أنتج مناخ ال يساعد على كتابة دستور، الدستور ال يقوم على التناحر بين أبنائه، بل يقوم بحالة من الوفاق 
والمجتمعات ال تكتب دساتير في ظل الصراع بل ينتظر الجميع هدوء الصراع ليكتب دستور بجو من الهدوء  المجتمعي،

 والوفاق، وجنوب أفريقيا مثال لذلك، والعراق مثال لدستور كتب في جو لم تبرد نار الصراع. 

 أهداف اللجنة الدستورية-ثانياا 

 وتتباعد، حتى على مستوى كل عضو، ولكن سنمر على أهدافتتباين أهداف أعضاء اللجنة الدستورية تباين واضح 
 .كل مجموعة

 هدف مجموعة النظام-1

إنا هدف النظام واضح، ويتمثل بتأجيل اللجنة لفترة كافية إلى حين قيام األسد بإجراء االنتخابات الرئاسية لعام 
 بموجب الدستور الحالي )والفوز بها(. 6160

 ع المجتمع الدولي بإنه ساعي لحل سياسي، وغير معرقل لإلرادة الدولية.وهناك أهداف فرعية محاولة إقنا

 وسيقوم بلعب على تناقضات المعارضة واختالفاتهم التي يعلمها جيدًا، من أجل تحقيق هدفه في إبقاء سلطة النظام.

 هدف مجموعة المعارضة-2

هدف عام، لكن جميع أعضاء المعارضة هدفها إسقاط األسد ومنظومته معتقدين إن الدستور يتكفل بذلك، وهو 
تعمل على أهداف فرعية متعلقة باالنتماء العرقي أو الطائفي، وليس لديهم استعداد التخلي عن الهدف الفرعي 

 لصالح الهدف العام، فتجدهم يقضون جل وقتهم بمعارك الوهم.

 هدف مجموعة المجتمع المدني-3

زنًا وفعالية، لكن انتماءاتهم للمعارضة ووالء القسم األخر للنظام جعلهم كان من الممكن أن يكونوا الكتلة األكثر توا
 منقسمين، ويحملون أهداف فرعية وذاتية شخصية متعلقة بكل عضو منهم لذلك تجدهم كتل متعددة ومختلفة.

، أم دوالحقيقة األكثر مرارة أن اللجنة ككتلة غير واضح هدفها الرئيسي العام هل تهدف إلى إصدار دستور جدي
مجرد االكتفاء بتعديل الدستور الحالي؟ وما هي اآللية التي ستستعين بها للمصادقة على الميثاق الجديد: أهي 
استفتاء عام أو تصويت في البرلمان؟ وإذا كان األخير هو الجواب، فهل سيتم انتخاب برلمان جديد قبل التصويت 

 على الدستور

 

 

 



 

 

 المطلب األول:

 النظام البرلماني 

 "خيار دولة المحاصصة لسورية المستقبل" 

ولد مبدأ الفصل بين السلطات من رحم النظام البرلماني البريطاني، فهو طبق قبل اكتشافه من مونتسكيو، وأصبح 
 أداة لتقسيم األنظمة السياسية وفق ما تطبقه كل دولة.

ل ويرى كثيرون أن ال ديمقراطية بال فصفإذا كان مبدأ فصل السلطات الركيزة األولى واألهم للنظام الديمقراطي، 
 .5بين السلطات

حيث لم يكن قبل ذلك أي 9881أن نشأة األحزاب المعاصرة تعود إلى عام   Maurice Duverger  ويعتقد

 .6بلد في العالم )باستثناء الواليات المتحدة( يعرف األحزاب السياسية بالمعنى العصري للكلمة

مبدأ فصل السلطات، ومن الطبيعي أن تترك أثر عليه أثناء التطبيق، يراه البعض إذًا ظاهرة األحزاب ولدت بعد 
 ايجابيًا ومدعمًا لفصل السلطات.

ونراه سلبي األثر عليه، وإن كثير من األنظمة السياسية المعاصرة لم تستطع هضم ظاهرة األحزاب، لذلك كان 
 ات من جهة ثانية.مفعولها سلبي تمحور بعدم االستقرار من جهة، أو دمج السلط

إلن وجود األحزاب يؤدي الى إن هيئة واحدة )حزب األغلبية( تتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو يتعارض 
إن كل شيء سيضيع إذا مارس نفس الشخص أو نفس الهيئة، سواء كانت مكونة من "مع ما قال به مونتسكيو 

فهو يرى جمع السلطات مرفوض حتى لو كان  لسلطات الثالث".وجهاء البالد ونبالءه أو من الشعب نفسه، هذه ا
 الشعب نفسه.

فليس أخطر على الحرية، وأقرب إلى الطغيان واالستبداد من جمع السلطات الثالث في يد واحدة، ولو كانت هذه "
 .اليد هي قبضة الشعب نفسه، أو مجلس منبثق عنه"

، ويزداد األثر وضوحًا في الدول 7دأ الفصل بين السلطاتوأثر ظاهرة األحزاب واضح حتى في بريطانيا مهد مب
 الدكتاتورية، أو المتحولة نحو الديمقراطية حديثًا، إلنها ال تملك أحزاب رافعة لنظامها السياسي.
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ومن هذه الدول سورية في المرحلة القادمة حيث توجد أحزاب، ولكنها منقسمة الى كيانات صغيرة غير قادرة على  
أداء مهامها المرسومة لها في النظام السياسي، لذلك ال يمكن تصور النظام السياسي لسورية المستقبل دون رسم 

 السياسي المناسب لسورية. خارطة متخيلة ألحزابها، وهو ما يزيد تعقيد اختيار النظام

لذلك نجد من الضروري التعرف على ماهية النظام البرلماني )فرع أول( ومن ثم ننتقل للمزايا والعيوب عند تطبيق 
 النظام البرلماني من خالل تقييمه )فرع ثاني(

 الفرع األول: ماهية النظام البرلماني

واعده نتيجة تطور تاريخي طويل، وقد ساهمت ثورات اإلنكليز األربعة النظام البرلماني لم ينشأ طفرة واحدة، إنما تكونت ق
 في بلورة أسس هذا النظام، واستقرت أصوله تدريجًيا.

ولكنه تحول في تطبيقه واتخذ صبغات مختلفة من دولة ألخرى، ورغم االختالف الذي نراه عند دراسة أنظمة الحكم في 
 .8ة، والخالف بين الدول إنما يرجع إلى الجزئيات وليس إلى األصول والعمومياتالدول، فإن جوهر النظام واحد، وأصوله واحد

 تعريف النظام البرلماني-أولا 

وقد تعددت تعريفات الفقه للنظام البرلماني، إال أن غالبية هذه التعريفات رغم تباينها واختالفها في الصياغة، قد اتفقت على 
 عناصر معينة يتميز بها هذا النظام.

دكتور محمد مجذوب يرى بإنه "نظام يكفل التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي انه يفترض المساواة فال
 "9بينهما، فال يسمح ألحداهما بالسيطرة على األخرى 

ن البرلمان ورئيس و ويعرف )بارتملي( النظام البرلماني بأنه "ذلك النظام الذي يكون فيه التوجيه للمسائل العامة، نتيجة تعا
 ."10الدولة غير المسؤول بواسطة مجلس الوزراء المسؤول

أما الدكتور )عبد الحميد متولي( يرى أنه ال بد من توافر شروط معينة حتى يوصف النظام السياسي بأنه برلماني، وهي 
عدم مسؤولية رئيس التشريعية والتنفيذية، و "المسؤولية السياسية الجماعية للوزراء، والتوازن أو المساواة والتعاون بين السلطتين 

 ."11الدولة
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 أركان النظام البرلماني-ثانياا 

يتفق الفقه الدستوري على إن خصائص النظام البرلماني تتجلى في أمور أربعة: ثنائية السلطة التنفيذية، وعدم مسؤولية 
 12والرقابة المتبادلة بين السلطتين رئيس الجمهورية، والوزارة مسؤولة سياسيًا أمام البرلمان، والتعاون 

 ثنائية السلطة التنفيذية-1

هناك فصل في النظام البرلماني بين منصب رئيس الدولة الذي قد يكون ملكًا يتولى الحكم بالوراثة، أو رئيس جمهورية يتولى 
وقت واحد  المنصبين في المنصب عن طريق االنتخابات، وبين منصب رئيس الحكومة او الوزارة، حيث ال يمكن الجمع بين

13وهذا يضمن استقالل رئيس الدولة تجاه الوزارة
 

ال يقوم النظام البرلماني إال بوجود رئيس للدولة وحكومة يرأسها رئيس الوزراء، وال يجوز الجمع بينهما، أي أال يضم رئيس 
يفه لفقده النظام البرلماني عن توصالجمهورية رئاسة مجلس الوزراء الى صالحياته، وفي حال الجمع يحدث خلل كبير يخرج 

 .14أحد أركانه

تتفق األنظمة البرلمانية على آلية اختيار الحكومة من البرلمان، وتختلف في آلية اختيار الرئيس فبعض الدول تترك البرلمان 
 ي. انانتخابه، وأخرى تنتخبه هيئة موسعة، وثالثة انتخاب مباشر، وجميع الطرق المذكورة هي من النظام البرلم

واألنظمة البرلمانية تمتلك من المرونة في تحديد سلطات الرئيس والحكومة والعالقة بينهما، بحيث نجد إن لكل دولة أسلوب 
خاص، فالبعض رجح كفة الرئيس، وأخرى عملت على ترجيح كفة الحكومة، وذلك وفق الظروف السياسية واالجتماعية 

 واالقتصادية في كل دولة.

 رئيس الدولةعدم مسؤولية -2

النظام البرلماني يستلزم أن يكون الرئيس مستقل في مواجهة البرلمان، إذ ال يمكن ان يكون بقائه في منصبه مرهونًا بإرادة 
البرلمان على الرغم من ان اختياره بيد البرلمان، وهذه هي قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة عن اعماله امام البرلمان، إلن 

ظام البرلماني سواء إن كان ملكيًا او جمهوريًا هو أن البرلمان ال يستطيع أن يسأل أو يستجوب أو من اهم خصائص الن
 .15يعزل رئيس الدولة

ولكن هناك اختالف بين الدولة الملكية والدولة الجمهورية من حيث مدى تقريرها لمبدأ عدم المسؤولية، ففي الدولة الملكية 
قب ة، اذ انه ال يسأل سياسيًا وال جنائيًا عن تصرفاته، حتى تلك التي تعتبر جرائم ويعاتكون عدم مسؤولية الملك بصورة مطلق

 . 16عليها القانون 
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وعدم المسؤولية مستمد من النظام البريطاني الذي يعتبر مهد النظام البرلماني وأسس قواعده، فالنظام البريطاني قائم على 
القاعدة ورسخها انتقال السلطة من الملك للحكومة، فكانت القاعدة "حيث قاعدة "الملك ال يخطأ وذاته مصونة"، بلور هذه 

 تكون السلطة تكون المسؤولية" متممة ومعززة لقاعدة الملك ال يخطأ. 

لذلك فإن رئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسؤول سياسيًا عن سياسة الحكومة، فرئيس الحكومة هو المسؤول المباشر 
 . وبالتالي تقع عليه وعلى أعضاء حكومته المسؤولية السياسية عن أعمالهم. 17حكمعن إدارة شؤون ال

 :18وقد ترتب على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة النتائج التالية

في المناقشات البرلمانية ال يجوز استغالل اسم رئيس الدولة، أو توجيه نقد أو لوم له، أو مطالبته بالقيام بعمل أو االمتناع -أ
 عمل. عن 

 الحكومة مسؤولة عن أعمالها، وليس بإمكانهم االحتجاج بصدور أوامر من رئيس الدولة لتبرئة أنفسهم.-ب

الرئيس ال يمارس سلطاته إال بالتوقيع المجاور، فال يستطيع ممارسة أي عمل منفردًا، بل يحتاج لتوقيع الوزير المختص -ج
 ورئيس الحكومة.

رلماني ال يحتل موقع الصدارة وال يتساوى مع الحكومة، ودوره سلبي، وال يقوم بأعمال جوهرية، إذًا رئيس الدولة في النظام الب
بل ينحصر دوره بالقيام بالبرتوكوالت الرسمية، والنصح واإلرشاد وإبداء الرأي، وإن كان غير ذلك فهو خروج على قواعد 

 النظام البرلماني الكالسيكي.

 المسؤولية السياسية للوزارة-3

القواعد المعروفة في فقه النظم السياسية الدستورية أنه ال سلطة وال اختصاص بدون مسؤولية، وعلى قدر اتساع السلطة من 
تكون المسؤولية، هذا يستلزم أينما توجد السلطة يجب أن توجد المسئولية المقابلة لها، وإال كناا أمام إساءة استعمال السلطة 

 تبد، يمثل انتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية.التي تحول الحاكم إلى طاغية، ومس

وإلن الوزارة هي الهيئة التي تمارس السلطة الفعلية، من الطبيعي أن تتحمل جميع األثار المترتبة على أعمالها، لهذا تكون 
 19الوزارة مسؤولة سياسيًا أمام البرلمان سواء كانت هذه المسؤولية تضامنية أو فردية
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عندما نشب خالف بين الوزير األول روبرت  0920ظهرت المسئولية السياسية على مرحلتين وبشكل واضح حيث ظهرت المسئولية الفردية للوزراء عام  - 19
استقال روبرت والبول عندما رأى جدية المجلس بتوجيه االتاهام له، واتاضحت نية  0926عام والبول مع مجلس النواب فطلبوا منه االستقالة فرفض ذلك، ولكن 

راء بعملهم فهنا ردًا، وبقي الوز المجلس بأناه ال يريد محاكمة الوزراء بمقدار ما يريد عزلهم، وعلى الرغم من أنا روبرت والبول هو الوزير األول إالا أناه استقال منف
لتحميله  NORTHوبعد انتصار الثورة األمريكية، وهزيمة بريطانيا اتاجه البرلمان إلى رئيس الوزراء نورث  0926ير الفردية. وفي عام ظهرت مسئولية الوز 

ظهرت المسؤولية ، فالمسئولية ألناه كان يدافع هو ووزراؤه عن سياسة الملك الخاطئة، فسحب البرلمان ثقته من الوزير األول نورث فاستقالت الوزارة بكاملها
 التضامنية. 



 

 

هو اكتمال للنظام البرلماني في إنكلترا، ألنا المسئولية التضامنية للوزراء  0926ولية التضامنية سنة وقد اعتبر ظهور المسئ
 .(20)ُتعتبر الركن األساسي في قيام النظام البرلماني

لس جوإذا أردنا أْن نعرف المسئولية السياسية بشكل عام، "هي مسئولية من يمارس فعاًل صالحيات السلطة التنفيذية، أمام الم
الذي يمارس السلطة التشريعية عن األعمال اإليجابية والسلبية الصادرة عن ممثل السلطة التنفيذية، وقدرة السلطة التشريعية 

 ممثلة بالمجلس المنتخب على حجب الثقة عن الحكومة، أو عزل الرئيس عن ممارسة خاطئة" 

يجابية مسئولية الوزارة أمام البرلمان عن أعمالها، وتصرفاتها اإلأما المسؤولية السياسية في النظام البرلماني التقليدي تعني 
 .(21) والسلبية، وقدرة البرلمان على حجب الثقة عن الوزارة ككتلة متضامنة أو عن فرد من أفرادها

 التعاون والتوازن بين السلطتين-4

قوم باألشراف األخرى، فالسلطة التنفيذية تيتجلى التعاون بأعمال تقوم بها سلطة متعلقة بشكل أساسي بأعمال السلطة 
على االنتخابات وتنظيمها، وتدعوا البرلمان الى االنعقاد وتقوم بتأجيل انعقاده، ولها حق االقتراح واالعتراض وإصدار 

 القوانين.

م من هكما تقوم السلطة التشريعية باختيار أعضاء الحكومة ومنحهم الثقة لممارسة أعمالهم ولها حق الرقابة علي
 خالل األسئلة واالستجواب وتشكيل لجان تحقيق.

أما التوازن بين السلطتين فيتجلى بحق البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة، وحق السلطة التنفيذية حل البرلمان 
 واالحتكام الى الشعب.

)بيردو( أن من أيسر  يهإن األصل في النظام يقوم على مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويرى الفق
األمور أن يتحقق ذلك التوازن والتعاون على الورق، ولكن األمر ليس بمثل هذا اليسر عند التطبيق أي في الحياة 
العملية السياسية؛ ألن المطلوب إنما هو إجراء ذلك التوازن والتعاون بين الهيئات الثالث وهي البرلمان، رئيس 

 .22الدولة، الوزراء

ذا التوازن في بعض الدول، منها ما كان هذا االختالل لمصلحة الحكومة، وأخرى لمصلحة البرلمان، فقد اختل ه
حاول البعض  0222_  0221وقد حدث هذا في عدة دول ألسباب مختلفة، ففي فرنسا في عهد الملك )لوي فليب( 
ياسية تي أدت إلى اضطرابات سزيادة سلطاته، وذلك بحجة تقوية سلطات الملك، وقد تبنى الملك هذه السياسة ال

 في فرنسا، أفضت به إلى التنازل عن العرش.

                                                             
 69مدى توازن السلطة مع المسئولية مرجع سابق ص –د. عبد الله إبراهيم ناصيف ( 20

 .226ص-0722-0729-دار الفكر العربي -لة ــ النظم السياسية )الدولة والحكومة( محمد كامل لي-د (21
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أما في عهد الجمهوريتين الثالثة والرابعة في فرنسا، فقد كان االختالل في التوازن بين السلطتين لمصلحة البرلمان، 
ان من أهم أسباب أزمة إذ إن الكفة الراجحة كانت دائًما لمصلحة البرلمان، لذلك فإن عدم االستقرار الوزاري ك

 االنظمة البرلمانية. 

 الفرع الثاني: تقييم النظام البرلماني

النظام البرلماني يمتلك من اإليجابيات التي دفعت أغلب دول العالم الختياره، مثلما تتخلله سلبيات أثناء التطبيق دفعت بعض 
الدول الستبداله، وتطور الحياة السياسية بمختلف الظواهر دفع كثيًرا من الفقهاء للبحث عن حل ألزمة النظام البرلماني، 

 وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل. 

 الدوافع العامة اإليجابية لختيار النظام البرلماني-أولا 

 يرى أنصار النظام البرلماني مجموعة من الحجج تدفعهم الختياره منها: 

 يحقق أعلى درجات النسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية-1

 رلمانية.في البرلمان خالل االنتخابات الب فالحكومة البرلمانية يشكلها الحزب السياسي الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد 

يختار حزب األغلبية هذا زعيًما ليكون رئيس الوزراء أو المستشار، فيما يشكل أعضاء آخرون وزراء الحكومة، وإذا لم يتمكن 
تعاونة مأي حزب من الفوز باألغلبية في االنتخابات، فسيتم تشكيل حكومة ائتالفية مع عدد قليل من األحزاب السياسية ال

 مًعا.

من هنا يولد االنسجام؛ ألن الحكومة تتمتع بدعم أغلبية أعضاء مجلس النواب، وميل النزاعات والصراعات ينخفض، ويسهل 
 على الحكومة تمرير التشريعات في البرلمان وتنفيذ سياساتها.

لمباشر تنفيذية تعتمد على الدعم الذلك من الطبيعي أن األسهل بتمرير التشريعات هو النظام البرلماني؛ ألن السلطة ال
 لألغلبية البرلمانية المنتمين لحزب الحكومة.

 يمنع الستبداد -2

االستبداد يتولد من شخص الرئيس أو الملك في العادة، النظام البرلماني يعطي سلطات شكلية لموقع رئاسة الجمهورية، 
الكه اًل من فرد واحد، وإشراك البرلمان بمراقبة الحكومة لحدا امتويتناقص الميل إلى االستبداد بمنح السلطة لمجلس الوزراء بد

 سلطة إقالة الحكومة من خالل اقتراح حجب الثقة.

 يقدم الضوابط والتوازنات-3

يحقق حالة من التوازن بين السلطات، فهو يمنح للسلطة التنفيذية سلطة حل البرلمان، ويعطي البرلمان صالحية حجب الثقة 
عن الحكومة، وهذا يقلل من فرص تمكن إحدى السلطات من التغلب على األخرى، ويحقق تعاوًنا بين السلطتين، ويسمح 



 

 

داء األفضل من خالل االستفادة من الخبرات لدى كل السلطات بما يخدم بالتدخل لكل سلطة في عمل األخرى بما يحقق األ
 التنمية العامة.

 يناسب الدول المنقسمة إثنياا وعرقياا وأيديولوجياا-4

في ظل اختالف األيديولوجيات من النادر وجود أغلبية حقيقية داخل النظام البرلماني، باستثناء النظم السياسية التي 
ا يهيئ لها منبًرا لطرح أفكارها، ترتكز إلى ثنائية  حزبية، وذلك ناتج عن سهولة تشكيل األحزاب وبالتالي كثرتها، ممَّ

 كما أن األحزاب الصغيرة تميل إلى العمل مًعا لتشكيل ائتالف يحقق أهدافهم جميًعا ببرنامج سياسي واحد.

 رقًيا.كذلك يتمتع النظام البرلماني بسمات جذابة للدول المنقسمة إثنًيا أو ع

في نظام رئاسي أحادي الشخص، تتركز جميع السلطات التنفيذية بالرئيس، أما في النظام البرلماني، مع السلطة  
 التنفيذية الجماعية، وتكون السلطة أكثر انقساًما. 

م ا، من أجل إعطاء المسلمين السنة سلطة سياسية أكبر، انتقل لبنان من نظ0727في اتفاق الطائف اللبناني لعام 
شبه رئاسي برئيس قوي إلى نظام يشبه البنيوية بدرجة أكبر للبرلمانية الكالسيكية، وبالمثل رفض العراق النظام 
الرئاسي خشية أن يكون مثل هذا النظام معاداًل للهيمنة الشيعية، ورفضت األقليات األفغانية المضي في رئاسة قوية 

 كما أرادها البشتون.

 ة على السلطات.يسمح بإجراء رقابة شعبي-5

االنتخابات في النظام البرلماني تسمح بتغيير السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا يسهل على الناس الدعوة إلى 
التغيير إذا شعروا أن المسؤولين المنتخبين ال يؤدون كما ينبغي، فالنظام البرلماني يمتاز بالمرونة واالستجابة 

 للجمهور.

 دولالستفادة من تجارب ال-6

النظام البرلماني هو األكثر شيوعا في الدول الديمقراطية، ويتجاوز عدد الدول المطبقة للنظام البرلماني أكثر من 
ستين دولة، وهو النظام السائد في القارة األوربية، اختلفت الدول في تطبيقه، فتعددت تجارب الدول في التطبيق 

 ك الدول، ألي دولة ترغب باألخذ بالنظام البرلماني.وتنوعت، مما يتيح فرصة االستفادة من تجارب تل

 يعزز التجربة الحزبية-7

يقوم النظام البرلماني على التعددية الحزبية، فهي رافعة له، ووجودها متالزم مع وجوده، لذلك قيام نظام برلماني في 
مقاعد البرلمان، وهذا يدفع دولة ما، يعزز والدة أحزاب جديدة، واتحادات جديدة تحول دون استئثار حزب معين ب

الراغبين بالعمل السياسي لالنخراط باألحزاب المشكلة أو تشكيل أحزاب جديدة، كما إن تشكيل الحكومة من األغلبية 



 

 

البرلمانية تدفع األحزاب الصغيرة للذوبان في كتل كبيرة، إذًا النتيجة النظام البرلماني عامل منشط للتعددية السياسية 
 ية.والحياة الحزب

 يسهل النتقال الى أنظمة أخرى -8

إن النظام البرلماني يمتلك من المرونة ما يجعله سهل التحول الى باقي األنظمة إذا كانت البنى المجتمعية والحزبية  
واالقتصادية مؤهلة لذلك التحويل، فهو بما يمتلك من خاصية المرونة قادر بممارسة االنتقال إلى نظام الرئاسي أو 

ئاسي متى أراد، أي أنه يتمتع بمرونة غير متوفرة في النظم األخرى التي تحول دون إمكانية االنتقال للنظم شبه الر 
 األخرى إال عبر أزمات وتحوالت.

 عيوب النظام البرلماني-ثانياا 

طور تإن التطبيق العملي للنظام البرلماني أظهر مساوئ كثيرة له، وقلب كثيًرا من المحاسن إلى مساوئ، كما أن 
الظواهر السياسية وتبدلها، ووالدة ظواهر جديدة أثرت سلًبا على النظام البرلماني الذي لم يستطع هضمها، والحقيقة 

 المرة أن النظام البرلماني في أزمة عالمية، ويبحث عن الحلول لألسباب التالية:

 ينتهك مفهوم الفصل بين السلطات-1

شريعية مع السلطة التنفيذية في يد شخص واحد، أو تركزت في هيئة إذا اجتمعت السلطة التيقول )مونتسكيو( 
واحدة، فلن تكون هناك حرية؛ ألنه يخشى في هذه الحالة أن يقوم ذلك الشخص أو تلك الهيئة )الحاكم نفسه أو 

 ، وتنفيذها بطريقة ظالمة. Tyrannical Lawsمجلس الشيوخ( بسن قوانين استبدادية جائرة 

)مونتسكيو( عن النظام البرلماني البريطاني بإعجاب ورآه النظام األمثل لم تكن األحزاب قد ُولدت، عندما تحدث 
وبعد والدتها تحولت لتكون األداة الرئيسة للحكم، فُقِلب النظام البرلماني رأًسا على عقب، من النظام األمثل لتطبيق 

 ت.فصل السلطات إلى أكثر األنظمة انتهاًكا لمبدأ فصل السلطا

س ولو كانت هذه اليد هي قبضة الشعب نفسه، أو مجلفمبدأ فصل السلطات ال يرغب بجمع السلطات في يد واحدة، 
، فما بالك أن تلك الهيئة حزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة تستحوذ بشكل مطلق على السلطتين التشريعية منبثق عنه

   .والتشريعية لمصلحة الحزب أو االئتالف والتنفيذية، فتعطل جميع فضائل مبدأ فصل السلطات الرقابية

 النظام البرلماني ل يحقق الستقرار-2

هناك ميل لالنجراف نحو عدم االستقرار، على ثالث مستويات، المستوى األول متعلق بتشكيل الحكومة واستمرارها، 
  والثاني على مستوى حزب األغلبية والمعارضة، والثالث داخل السلطة التنفيذية.

 شكيل الحكومة واستمرارها ت-أ



 

 

هذا الموضوع موجود لدى الدول الديمقراطية والدول حديثة العهد بالديمقراطية، وغدا أزمة عالمية تضرب باألنظمة 
البرلمانية، وال سيما في الدول القائم نظامها على تعددية حزبية حقيقية، فالحكومة البرلمانية تحتاج أغلبية تمنحها 

دول ال يتوفر عندها ذاك األمر، فتبقى البالد بال حكومة أو حكومة تصريف أعمال محدودة الثقة، وكثير من ال
 السلطات.

، بعد االنتصار االنتخابي لتحالف الديمقراطيين 6119اندلعت األزمة في صيف عام  فقد، وهذا ما حدث مع بلجيكا
المفاوضات الساخنة، نجحت األحزاب أخيًرا يوًما من  072المسيحيين الفلمنكيين، والتحالف الفلمنكي الجديد، بعد 

 في تشكيل حكومة جديدة.

، اندلعت أزمة أخرى تتعلق بقضية فورتيس، أدت مرة أخرى إلى زعزعة استقرار البالد وأدت إلى 6112في ديسمبر 
 استقالة رئيس الوزراء البلجيكي )إيف لوتيرم(.

الكبيرة بين الحزبين الفائزين على المستوى المجتمعي  ، بسبب االختالفات6101أجريت انتخابات جديدة في يونيو 
يوًما، وماتزال بلجيكا تعاني من  220واالجتماعي واالقتصادي، استغرقت مفاوضات وتشكيل الحكومة ما مجموعه 

 تشكيل الحكومة عند كل موسم انتخابي.

بال حكومة، ولبنان في عام يوًما  622أن بقي  6101أما في الديمقراطيات الهشة، فقد حدث في العراق عام 
 بقي عشرة أشهر، ومرشًحا للمزيد من األزمات. 6102

وال يكتفي النظام البرلماني بأزمة التشكيل، بل يتبعها في أزمة االستمرار وال سيما في الحكومات االئتالفية، يحدث  
كن أن موعدها الفعلي، يم هذا عندما يصوت البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة فيقع عليها االستقالة قبل حلول

 يعيق هذا الوضع تنفيذ السياسات الحكومية، وبالتالي يؤخر التنمية.

والمثال األبرز على ذلك إيطاليا التي هربت من الدكتاتورية لتقع بعدم االستقرار، ويسجل لنا التاريخ أن إيطاليا 
 02عاًما بقليل، بمتوسط أقل من  92أكثر من  منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 27سيكون لديها الحكومة رقم 

 شهًرا لكل حكومة.

 وكذلك كان الحال في جمهورية فايمار األلمانية والجمهورية الفرنسية الرابعة.

 صراعات بين الحزب الحاكم والمعارضة-ب

، المعارضة ارضيؤدي النظام البرلماني في كثير من الدول إلى منافسة غير صحية بين الحزب الحاكم والحزب المع 
الموجودة في البرلمان، وتشكل حكومة الظل، وتنتظر سقوط الحكومة الحالية لتحل محلها، لذلك يقعون في بعض 
األحيان في فخ االنتقاد المفرط للحكومة الحالية لكسب ميزة سياسية، مثل هذه االنتقادات المدمرة يمكن أن تؤخر 

 تقدم التنمية الوطنية.



 

 

 الدولة ورئيس الحكومةالصراع بين رئيس -ج

ثنائية السلطة التنفيذية، ال تكون حالة صحية وال سيما في األنظمة الجمهورية، ربما تكون الثنائية مناسبة لنظام 
ملكي بال سلطات، لكنها في األنظمة الجمهورية ستكون محل تنازع، واالستقاللية ال تناسب من ينتمون لسلطة 

 واحدة.  

 أسس خاصة بهالنظام البرلماني له -3

نتيجة للنشأة التاريخية للنظام البرلماني كما هو معروف أنه وليد تاريخ إنكلترا السياسي، فلم ينشأ نتيجة نظرية سياسية أو 
فقهية، األمر الذي دعا البعض إلى القول: إن هذا النظام ال يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، ومهما اختلفت الظروف، 

 سسه ومقوماته التي نشأ عليها حال تطبيقه. إذ يتعين أن تتوافر أ

وهذا الذي يبرر بوضوح فشل النظام البرلماني عند تطبيقه في دول أخرى حاولت اقتباسه منها، مثال تجربة تطبيقه في ظل 
ير غ، هذا يعطينا مؤشًرا على أن سورية في المرحلة االنتقالية لم تنجح في تطبيقه؛ ألن عوامل نشأته 0292دستور فرنسا 
 متوفرة فيها.

 التالعب بتوقيت النتخابات-4

على الرغم من أن النظام البرلماني يسمح بإجراء االنتخابات في أي وقت، إال أنه يمكن إساءة استخدام هذه الميزة 
 من قبل األحزاب السياسية وتقديم إجراء االنتخابات بما يتوافق مع مصالحها الضيقة.

في بريطانيا، يمكن للحزب الحاكم أن يحدد موعًدا لالنتخابات عندما يشعر أن شعبيته في ازدياد، فيحل البرلمان   
ا ينبغي أو  قبل أوانه، وبالتالي من خالل لعبة توقيت االنتخابات، يمكن ألي حزب أن يمد حكمه لفترة أطول ممَّ

 يستحق.

 ضعف أداء البرلمان-5

 :ويت تقسم إلى قسميناألحزاب لجهة حرية التص

 مرنة: ال ترغم أعضائها على التصويت على نحو معين )األحزاب األمريكية، األحزاب اليمينية في أوربا(-أ

جامدة: ترغم أعضائها على التصويت بشكل موحد إزاء الموضوعات الرئيسة، مثل طرح الثقة بالحكومة )األحزاب -ب
 اطي المسيحي األلماني، األحزاب الجماهيرية(االشتراكية، المحافظين البريطاني، الديمقر 

طبيعة النظام البرلماني تميل الى الجمود، لهذا السبب ال يمكن لعضو في البرلمان، على سبيل المثال، التصويت 
 لحجب الثقة عن حكومة حزبه الفاسدة.

 للمؤسسة.مسايرة البرلماني لحزبه تؤدي لقتل المبادرة الفردية، وتشتيت وضعف األداء الجماعي 

 الرد على اإليجابيات-6



 

 

الحقيقة إن التطبيق العملي للنظام البرلماني قلب المزايا الى عيوب، فال نستطيع الجزم والثبات على مزية إلنها 
 ظهرت في دولة ما، فمن الممكن أن تنقلب تلك الى المزية الى عيب جوهري في نظام أخر وذلك وفق ما يلي:

 ةيعيق نمو التجربة الحزبي-أ

النظام البرلماني يحتاج كتل حزبية كبيرة تستطيع حمله، وهذه الكتل يصعب تشكلها في ظله، فهو يسمح لألحزاب 
الصغيرة بأخذ فرصتها في البرلمان، مما يؤدي الى انشطارها وذلك بدافع المصالح الشخصية، وال سيما في الدول 

 .6112الحرب العالمية الثانية، وكثرة األحزاب العراقية بعد عام المتحولة حديثًا للديمقراطية، ومثال ذلك إيطاليا بعد 

 كثرة تجارب الدول-ب

ات أنظمة الحكم يمكن تشبيهها بالنبات إن كثرة تجارب الدول ال تعني إننا نستطيع االخذ بتجاربها، إلن
ام الحكم ظتحتاج الى تربة خاصة وجو معين لكي تنمو وتترعرع وتؤتي ثمارها الطيبة، وعلى ذلك فأن ن

الواحد قد ينبت ويثمر وردًا بأرض معينة وبالنسبة لشعب معين، فإذا ما نقل النظام ذاته الى مكان أخر قد 
 . 23ال ينبت وال ينمو فيه، وإذا نبت ال يثمر إال شوكاً 

 صعوبة التحول الى األنظمة األخرى-ج

فقد  ظام شبه رئاسي، وفرنسا مثال على ذلكالتجارب التاريخية اثبتت صعوبة التحول من النظام البرلماني الى ن
عانت من تطبيق النظام البرلماني في فترة حكم الجمهورية الثالثة والرابعة لمدة طويلة نسبيًا، وهي تعلم بإن النظام 
البرلماني أصبح عائق أمام اتخاذ القرار وتنفيذه، فدفعت فرنسا ثمن ذلك سقوطها تحت االحتالل األلماني، ولم 

تغيير النظام إال إن قدر لها شخصية كاريزمية تملك تاريخ وحظوة في نفوس الفرنسين )ديغول( فنقلها الى تستطيع 
 النظام شبه الرئاسي.

أما االنتقال الى النظام الرئاسي، فهو أشد صعوبة، ومثال تركيا القابعة تحت نظام برلماني، وكل ما جاء حزب الى 
عانته تركيا من عدم استقرار حكومي، فيصطدم بوجود أحزاب معارضة، ال السلطة رغب بالتحول الى الرئاسي لما 

يوجد حزب في تركيا استلم السلطة ولم يرغب بالتحول الى النظام الرئاسي، ووجد صعوبة في ذلك، حتى جاء العدالة 
 والتنمية واستغل شعبيته وعمل على االنتقال الى الرئاسي بصعوبة بالغة.

 ة المستقبلالنظام البرلماني لسوري

البعض من السوريين، وفئة من أعضاء اللجنة الدستورية يميلون إلى األخذ بالنظام البرلماني الكالسيكي في المرحلة القادمة، 
تقابلهم فئة أخرى سورية معارضة لهذا التوجه، وكل فريق له حججه ودوافعه التي يدافع بها عن وجهة نظره، وهذا ما يدفعنا 

 فين.لمناقشة دوافع الطر 
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 دوافع السوريين الخاصة لألخذ بالنظام البرلماني-ثالثاا 

 تهميش موقع الرئاسة-1

إن الذي حصل في سورية، من تصحر سياسي وإهدار للحقوق والحريات العامة وفساد ممنهج، سببه تغول رئيس الجمهورية 
ال منازع، سيد السلطة التنفيذية ب على باقي السلطات، هذا التغول نتج عن نص دستوري منحه من السلطات الكثير، فهو

ا للبرلمان نفسه، وعنده من  والحكومة تدور في فلكه وال تستطيع االنفكاك من قبضته، وله من السلطة التشريعية أكثر ممَّ
السلطات ما يجعله يهيمن على البرلمان، فله أن يدعوه لالجتماع وأن يفض دوراته، وله حق االقتراح واالعتراض، وسلطة 

 لبرلمان، كما أنه رئيس السلطة القضائية، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية.حل ا

لذلك يرى هذا الفريق أن العالج لهذه المشكلة وجود نظام برلماني كالسيكي، يحد من سلطات الرئيس، ويحول الموقع الى 
 برتوكولي شكلي ال تأثير له على باقي السلطات.

البرلماني يرى أن الخروج من حالة الدكتاتورية ال يتم بتقليص سلطات رئيس الجمهورية فقط، لكن الفريق المناهض للنظام 
بل له مقومات أخرى كثيرة، ودليلنا على ذلك أن الكثير من الدول الخارجة من حكم دكتاتوري، والتي أخذت بنظام برلماني 

لسلطات تورية رئيس مجلس الوزراء، الذي انتقلت له اتقليدي، ولم تعِط الرئيس أي سلطة حقيقية أو فاعلة، وقعت تحت دكتا
 الرئاسية السابقة وفق قواعد وضوابط النظام البرلماني.

والحقيقة حتى في المملكة المتحدة، لم تعد النظرية التقليدية سائدة عن رئيس الوزراء على أنه "األول بين متساوين" في 
ًرا في السنوات األخيرة بحيث أصبح هو اآلن المسيطر على الحكومة، مجلس الوزراء، أن سلطة رئيس الوزراء قد نمت كثي

وأن الزمالة لم تعد موجودة، وأصبح رئيس الوزراء يتفوق على سلطات الرئيس في النظام الرئاسي، فهو من يختار الوزراء 
مان عاجز ن، في مواجهة برلوهو من يقيلهم، وهو رئيس حزب األغلبية المهيمنة على البرلمان، وهو القادر على حل البرلما

عن حجب الثقة عن حكومته مما يخل التوازن لمصلحة موقع رئاسة الوزراء، هذه السلطات في بالد حديثة عهد بالديمقراطية 
 تخلق الدكتاتورية والمالكي في العراق مثااًل.

 يوفر اقتسام السلطة ويمنع احتكارها-2

هم من يدعون إلى اقتسام السلطة وتقسيمها، وأغلب هؤالء ينتمون إلى األقليات  والقسم اآلخر من الراغبين بالنظام البرلماني
العرقية والدينية التي ترى نفسها قد همشت في الفترة الماضية، وتطمح للعب دور أكبر في المشاركة السياسية، ويرون أن 

 .النظام البرلماني يحقق هذه الغاية

األحزاب السياسية الكبيرة يميلون إلى تجاهل احتياجات األحزاب الصغيرة، إال إذا  لكن الحقيقة ليس األمر كذلك دائًما، ألن 
 اضطروا إلى التحالف معها.



 

 

ومن جهة ثانية تعمل كثير من األنظمة البرلمانية تحت ذريعة االستقرار الحكومي على حرمان األحزاب الصغيرة من دخول 
 ل توضع في النظام االنتخابي.البرلمان إما برفع العتبة االنتخابية، أو بعراقي

واألمثلة العملية لهذا التفكير قاد إلى دول طائفية تقوم على المحاصصة يستفيد منها السياسيون المنتمين لتلك األقليات 
إذ ال توجد  ،باحتالل مواقع في السلطة، على حساب الفئات التي يدعون تمثيلها، وشعب بأكمله يعيش في كنف دولة فاشلة

 العالم قائمة على المحاصصة حققت نجاًحا اقتصادًيا أو سياسًيا أو اجتماعًيا.دولة في 

أما لجهة ضمان الحقوق فال نعتقد إن شكل النظام السياسي له عالقة بالحقوق والحريات العامة، وهناك ضمانات كثيرة 
 للحقوق والحريات ليس من بينها شكل النظام السياسي.

 امإضعاف الموقف التفاوضي للنظ-3

الذي يتمسك بنظام يعطي صالحيات واسعة لرئيس الدولة، الدساتير ال تكتب مناكفة، وال تبنى على لحظة عابرة، بل تكتب  
لمصلحة السوريين الدائمة، وهذا يؤكد وجهة نظرنا المتعلقة بإن بعض المواقف تبنى على أساس مخالفة الخصم السياسي، 

 نهاية الصراع. وهذا يؤدي لضعف الدساتير التي تكتب قبل

 استقاللية القرار السوري -4

 النظام البرلماني يضفي صفة االستقاللية على القرار السوري مما يسهل خروج القوات المحتلة.

الحقيقة نراها عكس ذلك، فتشكيل البرلمان من كتل حزبية صغيرة كما نتوقع، يدفع تلك الكتل للبحث عن ضامن خارجي لها 
الوالءات الى دول خارجية، وعلى األغلب ستكون تلك الدول محتلة لجزء من األراضي السورية، وكل دولة وداعم، مما يوزع 

 ستبحث لها عمن يدافع عن مصالحها ضمن البرلمان، ولن يكون الوضع أفضل من لبنان وال العراق.

 الخالص من اللتزامات الدولية السابقة-5

 كثر قدرة على التخلص من االتفاقيات المبرمة من قبل النظام.النظام البرلماني يجعل الدولة السورية أ

االتفاقيات الدولية وااللتزامات التي سترثها الحكومة السورية المستقبلية هي ملزمة للدولة السورية بغض النظر عن شكل النظام 
 69نفاذ في ت" ودخلت هذه االتفاقية حيِاز ال"اتفاقية فيينا لقانون المعاهداالسياسي، إلن تلك االلتزامات يحكمها القانون الدولي و

م، وُتعدُّ اليوم المرجَع األساسي والقاعدة العامة فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول المختلفة من حيث أطرافها 0721يناير 
 وموضوعاتها، ومن حيث اإلجراءات المتبعة بشأنها.

 دي الناتج عن الصراع.النظام البرلماني أكثر قدرة على مواجهة الضعف القتصا-6

تميل الدول لمعالجة األزمات التي تمر بها الى حصر السلطات بيد فرد )رئيس الدولة( لمواجهة تلك األزمات ألنه أقدر على 
اتخاذ القرار وأسرع في التنفيذ وأكثر استقاللية فعلى ذلك حتى األنظمة البرلمانية عند مرورها باألزمة تلجأ لنصوص استثنائية 

 بموجبها السلطات لموقع الرئاسة.تمنح 



 

 

 النظام البرلماني هو األنسب للدول التي مرت بثورات وحالت صراع.-7

هذا يختلف من دولة ألخرى، فإذا كانت الدولة تحيا على نظام حزب واحد وال توجد تعددية فتلجأ الدول الى نظام شبه 
ر الديمقراطية، وإذا ذهبنا لرأي الفقه الدستوري سنجده يعتبرئاسي، وهو ما أخذت به دول أوربة الشرقية عند تحولها نحو 

 النظام المجلسي هو النظام األنسب للدول الخارجة من صراع أو ترغب بالتحول نحو الديمقراطية. 

 يتناسب مع القرارات الدولية المتعلقة بالدولة السورية-8

 م6102لعام  6622م وقرار مجلس األمن 6106رار جنيف النظام البرلماني هو األقرب مضامين القرارات الدولية وخاصة ق

هو نظام حكومة الجمعية،  6102لعام  6622هذا تفسير ظني وليس حقيقة مؤكدة، والتفسير الذي نراه لمضمون وروح القرار 
 والتي تتشكل من هيئة حكم انتقالي.

 ومكافحة الفساد. النظام البرلماني هو األقدر على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية-9

ليس هناك رابط ما بين شكل النظام وآليات المحاسبة والرقابة، إلن األمر يتعلق بتفعيل القضاء الوطني ومحاكم الدولية، 
 والرقابة تتالشى في النظام البرلماني إلن األغلبية تنتمي لحزب الحكومة.

 .الداخلييحول دون استئثار مؤسسة ما أو شخص ما بصناعة القرار -10

على العكس من ذلك، النظام البرلماني يسمح لحزب األغلبية أو ائتالف األغلبية البرلمانية باحتكار القرار التنفيذي مع آلية 
 التشريع، وتختفي الرقابة، وكل من في السلطة ينتمي لذات الحزب.

 السلبيات الخاصة في سورية المستقبل-رابعاا 

 البرلماني في سورية بتقديم حجج إضافية يؤكدون بها وجهة نظرهم منها:يتابع المناهضون لتطبيق النظام 

 غياب األحزاب الرافعة للنظام البرلماني-1

يحتاج النظام البرلماني إلى أحزاب قوية وعريقة تستطيع تشكيل وزارة يقوم بين أعضائها نوع من االنسجام والتجانس 
مة ة حزبية )بريطانيا( أو نظام انتخابي يستطيع حصر تشكيل الحكو والتضامن، ويتحقق ذلك بشكله األمثل في ظل ثنائي

ب أن إيطاليا( فال شك يصع-بثالثة أحزاب )ألمانيا( أما في حالة تشكل حكومة ائتالفية من عدة أحزاب مختلفة )بلجيكا
ا يؤثر سلًبا  ة العامة.على التنمي يتحقق االنسجام والتضامن لدى تقرير السياسة العامة أو بعض القرارات األخرى، ممَّ

الواقع السياسي ال يمكن تجاهله عند اختيار النظام السياسي، وال يمكن مقارنته بسورية في خمسينيات القرن الماضي. فالدولة 
السورية في حالة تصحر سياسي منذ حل )جمال عبد الناصر( األحزاب في سورية، ليأتي )حزب البعث( قائًدا للدولة 

 ي تعددية حزبية حقيقية، هذا الواقع منع والدة األحزاب السياسية.والمجتمع ورافًضا أل



 

 

ولم تستطع المعارضة تشكيل كتل سياسية كبيرة قادرة على أن تكون رافعة لنظام برلماني، أما األحزاب صغيرة العدد، سواء  
 شكلت بالخارج أو بالداخل، سيكون وجودها عبًئا ثقياًل على النظام البرلماني، ومعرقاًل الستقرار الحكومات، ومعطاًل للتنمية. 

الحالي إذا ما اختارت النظام البرلماني، ستتفوق على بلجيكا بعجزها عن تشكيل حكومة، وعلى وسورية بواقعها السياسي   
 إيطاليا بقصر عمر تلك الحكومة إذا ما تم تشكيلها.

 ثنائية البرلماني تؤدي الى صراع-2 

رئاستها هما )رئيس  ىإن ازدواجية السلطة التنفيذية التي يؤسس عليها النظام البرلماني، والتي تضع شخصين مختلفين عل
الدولة( كونه رئيس السلطة التنفيذية طبًقا للدستور، و)رئيس الحكومة( كونه رئيس مجلس الوزراء، سيؤدي إلى الصراع 
والتناحر بينهما في سبيل السلطة، باإلضافة إلى شيوع المسؤولية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تهديد استقرار الحكم التي تتطلبها 

 مة، ويعطل عملية اإلصالح المطلوبة بهذه المرحلة.المرحلة القاد

 دكتاتورية البرلمان-3

إن النظام البرلماني ال يقوم عملًيا على تعدد السلطات وتعاونها، وإن البرلمان هو السلطة األساسية، وإن الوزارة مجرد لجنة 
نتقالية في سورية، ون فكرة تشكيل هيئة الحكم االتابعة له تقوم بمباشرة الوظيفة التنفيذية نيابة عنه، وهو ما يتعارض مع مضم

 حيث إن المهام األساسية تضطلع بها السلطة التنفيذية وليس التشريعية.

النظام البرلماني غير فعاٍل في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة مثل سورية، فهو يحتاج وعًيا وخبرة لدى السياسيين -4
 ة الحزبية.عالية، إضافة إلى عمق في التجرب

 ماذا لو طبق النظام البرلماني في سورية المستقبل؟-خامساا 

نستطيع رسم خارطة سياسية لسورية المستقبل فيما لو طبق النظام البرلماني فيها، انطالقًا من المعطيات الحالية، 
سياسية ة للحالة السواء كانت هذه المعطيات داخل سورية أو خارجها، وخالل فترة األولى لن تكون هناك نقلة نوعي

إال إذا رسم لها نظام يناسب الواقع السوري، في ظل غياب روافع النظام البرلماني من أحزاب سياسية، ومنظمات 
 مجتمع مدني، ووعي سياسي لألفراد، الى غياب المأسسة عن الدولة السورية، سيعطينا النتائج التالية:

 ضعف موقع الرئاسية-1

ويصبح موقعه رمزي، يقوم ببعض المهام البروتوكولية الشكلية، ويشغله شخص سيضعف موقع رئيس جمهورية 
هزيل قليل الخبرة، وفي حياته الكثير من الثغرات، وعند حدوث األزمات السياسية والفراغ الدستوري سيكون عاجز 

 نة.ز عن الحركة لتقليص صالحياته ولضعف شخصيته، وال يمكن أن يشغل هذا الموقع شخصية قوية أو متوا

 دكتاتورية رئيس مجلس الوزراء-2



 

 

سيظهر موقع رئيس مجلس الوزراء األهم بين السلطات، فهو يمتلك من السلطات ما يجعله ملك غير متوج، يستغل 
سلطاته لتثبيت نفسه في موقعه دورات أخرى، فيعمل بكل األساليب الشرعية والغير شرعية، ويشتري الوالءات، 

ن تحيط به كل تهم الفساد وبأرقام كبيرة، ويشغله شخص ال يمتلك الشرعية الشعبية، إلويستشري الفساد في عهده، و 
طبيعة االنتخابات وغياب األحزاب الكبيرة تفرز من ال مشروعية له عند الشعب، وكلما تكرر له دورة فقد من رصيده 

 الكثير، وال يستطيع الشعب تغييره. 

 وزراء بال خبرة-3

الوالء واالنتماء الحزبي، وال ينظر لمؤهالتهم، بل على األغلب سيكونون بال خبرة عملية،  الوزراء سيأتون على أساس
وال يملكون شهادة علمية تناسب موقع الوزارة التي يشغلونها، ستطالهم تهم الفساد جميعًا، حتى لو وجد بينهم وزير 

 شريف، إلن الجو العام فاسد وملوث وسيلوث الجميع.

امة من صحة وتعليم وأمن، وتنتشر الخدمات الشخصية القائمة على عالقات شخصية مع ستتراجع الخدمات الع
 الوزراء وأعوانهم.

 غياب تداول السلطة-4

لن يكون هناك تداول للسلطة حقيقي، وليس للبرامج المقدمة أثر في االنتخابات، بل سيعتمدون على والءات ما 
ئرية( وستكون المشاركة باالنتخابات ضعيفة الى نسب متدنية، العشا-العرقية-الطائفية-دون الدولة )المناطقية

ويحتاج المشاركون في السلطة لتزويرها لرفع نسبة المشاركة، المنافسة ستكون بين أشخاص يشكلون الطبقة السياسية 
ن نتائج و الجديدة، متشابهون باألفعال والصفات، ال فرق بينهم بالفساد واالبتعاد عن عقلية الدولة وإدارتها، وتك

 االنتخابات تدوير أشخاص متشابهين.

 نظام طائفي قائم على المحاصصة-5

إلن الثقافة السياسية السورية وال سيما في المعارضة استخدمت )أغلبية وأقلية( بشكل خاطئ، حيث إنه في جمع 
رية فهو يدل أخرى في سو األنظمة السياسية المعاصرة يدل على أغلبية سياسية وأقلية سياسية، في حين يأخذ داللة 

على أغلبية عرقية أو دينية وأقلية عرقية أو دينية، وهذا يتعارض مع مفهوم دولة المواطنة، ويقود لنتائج كارثية ينتج 
عنها دولة طائفية تقوم على محاصصة عرقية أو طائفية غير معلنة في مواد دستورية أو قانونية، ولكنها مكرسة 

 ية العليا، فتظهر الطائفية السياسية التي تنتقل لتكون اجتماعية ويبدأ تطييف المجتمع منعلنًا في الممارسة السياس
 فوق لتحت.

 غياب الرقابة البرلمانية-6



 

 

البرلمان سيشكل من كتل صغيرة يجمع بينها المصالح السياسية واالقتصادية، من الطبيعي أن تغييب عن تلك الكتل 
مهمة الرقابة على الحكومة، وسيكون البرلمان غطاء ألعمال الحكومة الفاسدة، سنكون بعد فترة قصيرة أمام فساد 

واقف استعراضية صادرة عن أعضاء ال يهمهم سوى ممنهج ومحمي، وسيكون البرلمان مجمع لمناكدات سياسية وم
 بقاءهم تحت قبة البرلمان دورة أخرى. 

أما الوظيفة التشريعية للبرلمان ستكون أغلب التشريعات بناًء على اقتراح من الحكومة، لذلك من الطبيعي أن تعيش  
 البالد فساد سياسي واقتصادي علني.

 البرلماني يبعث البعث من جديد-7

 في النظام البرلماني عودة حزب البعث للفوز باالنتخابات، وال سيما الدورة األولى،  أخطر ما

حزب البعث وأنصاره لن يقفوا مكتوفة األيدي، وال سيما في ظل توجه دولي لعدم االجتثاث، أو حظر نشاطه، أو 
بكافة  ، لذلك سيسعون معاقبة القائمين عليه بالحرمان من النشاط السياسي، هؤالء تجمعهم المصلحة الشخصية

الوسائل للملمة صفوفهم، وتجميع انصارهم، الستعادة السيطرة، وسيجدون الدعم المادي من طبقة التجار الجديدة 
 التي نتجت من أمراء الحرب.

والنظام البرلماني يتيح للحزب الفائز باالستحواذ على الحياة السياسية، وأننا نجده متاح للبعثين في ظل تشرذم  
ارضة وانقسامها، وعدم وجود حزب يملك تيار شعبي حقيقي يستطيع أن ينافس حزب البعث، البعث يملك المع

أنصار له في كل محافظة وهذا ما ال يملكه حزب في سورية، البعث قائم على المصالح الشخصية وهي رابطة قوية 
يحات قومية من مكونات غير وإن كانت دونية، وتجمعهم رابطة أخرى وهي شعورهم إنهم مستهدفون، ووجود ص

 عربية ستجلب للبعث أنصار جدد.

الحقيقة خطر استمرارهم في السلطة قائم، يكفيهم الفوز بالدورة األولى حتى يستعيدوا الكثير من الذي يمكن أن 
 يفقدوه.

ي دول ف والمعارضة متجاهلة هذا الواقع معتبرين إنه حزب سلطوي سيزول مع النظام مثل جميع األحزاب السلطوية
 أخرى، لكن الواقع هنا مختلف باننا لم نهيأ حزب بديل ومنافس.

وحتى ال تبقى الصورة سوداوية، وإذا أردنا أن نضعف تأثير البعث علينا سلوك أحد طريقين، األول اختيار نظام 
حزاب ألسياسي يضعف دور األحزاب في تشكيل مؤسسات السلطة، الثاني أن توضع مادة في الدستور تمنع قيام ا

 . 24على أساس قومي أو ديني وتطبيقها على حزب البعث وغيره من األحزاب التي تنتمي لقوميات أخرى 

 الرتهان للخارج-8 

                                                             
ات ة ذفي ظل الواقع السياسي الحالي سيحارب الجميع _معارضة ونظام( على عدم إدراج مادة دستورية بذلك، إلن أغلب األحزاب السورية في المعارض- 24

 توجه قومي أو ديني، واألحزاب عند النظام كتل متناثرة يقودها حزب البعث ذو التوجه القومي الواضح.



 

 

في السياسة الخارجية سيضعف الدور السوري إقليميًا وعربيًا ودوليًا، وذلك لضعف السلطة في الداخل، الناتج عن 
بدأ فتبحث تلك الكيانات السلطوية المستحدثة عن شرعيتها في الخارج، في علمها بإنها ال تملك المشروعية الشعبية،

 التنافس للوالء للدول، فال تجد الدولة السورية من يتحدث باسم مصالحها في الخارج.

إضافة لوجود قوى احتالل لم تخرج من سورية في بداية األزمة سيتركز الوالء لهذه الدول وسيدافعون عن مصالحها 
 المصالح السورية.على حساب 

 في الختام:

بغض النظر عن عدم صحة رؤية من يريد اقتسام السلطة وتقسيمها، فإن أي فئة سياسية أو أيدلوجية أو عرقية أو طائفية  
تريد نظاًما سياسًيا ألنه يحقق مصلحة فئة من السوريين، هي نظرة قاصرة، ولن تحقق في المستقبل ال مصلحة فئتها وال 

ين، الحل األمثل في القضايا التي تهم السوريين جميًعا أن يتم االختيار على أساس مصلحة سورية والسورين مصلحة السوري
 جميًعا دون تفرقة بينهم، ألننا نؤمن بأن تحقيق المصلحة العامة يحقق ما دونها، والعكس غير صحيح. 

ة ن في مصلحة السوريين ككل وال في مصلحوهناك حقيقة يجب أن يعيها الجميع، إن نظام المحاصصة الطائفية لن يكو 
أي فئة من فئات المجتمع السوري، بل سيكون في مصلحة أفراد يبحثون عن بقايا موقع يتسلقون إليه باسم طائفة ينتسبون 

 لها أو قومية يدعون تمثيلها.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المطلب الثاني: 

 النظام الرئاسي 

 "َخيار عودة الدكتاتورية لسورية المستقبل"

 

 الفرع األول: ماهية النظام الرئاسي

ُيعدُّ النظام الرئاسي صورة أخرى من صور الحكم النيابي المعاصر، الذي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات، 
وهو الفصل الجامد بين السلطات، حيث تتولى كل سلطة وظيفة معينة تمارسها بصورة مستقلة بعيدة عن تأثير 

 .25السلطات األخرى 

س الذي يقوم عليه هذا النظام هو التخصص العضوي والوظيفي للسلطات، وكل سلطة من السلطات أي األسا
الثالث تتميز باستقالل ذاتي في مواجهة السلطات األخرى، بحيث ال يمكن ألي سلطة المساس بهذا االستقالل من 

ة سة كل سلطة وظيفخالل أي أجراء تتخذه، وهذا هو التخصص العضوي، أما التخصص الوظيفي فيعني ممار 
 .26معينة ليس لها أن تتجاوزها

 تعريف النظام الرئاسي-أولا 

هناك عدد كبير من الفقهاء والقانونيين الذين عرفوا هذا النظام، وقد يكونون قريبين إلى بعضهم البعض بالنسبة  
 إلى األسس واألركان التي يستند إليها هذا النظام.

نظام الرئاسي يستند إلى عنصرين وهما: أحادية السلطة التنفيذية، وتوازن فالدكتور )محسن خليل( يرى أن "ال 
 . "27واستقالل السلطات العامة

وعند الدكتور )سليمان طماوي( "يقوم النظام الرئاسي على دعامتين: رئيس الجمهورية صاحب السلطة التنفيذية، 
 ".28وشدة الفصل بين السلطات
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عرف هذا النظام بأنه "ذلك النظام الذي يتقرر فيه للرئيس الرجحان في كفة  أما الدكتور )عبد الحميد متولي( فقد
ميزان السلطات." وقد يكون صاحب هذا التعريف قد انفرد بتعريف هذا النظام عن غيره من الفقهاء، حيث أعطى 

 .29لرئيس الدولة الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية األسبقية على البرلمان

بو زيد فهمي( أن النظام الرئاسي يستند إلى أسس ثالثة هي المساواة التامة بين السلطات ويرى الدكتور )مصطفى أ
من حيث المصدر ، فرئيس السلطة التنفيذية والبرلمان من مصدر واحد وهو االنتخاب الشعبي ، والتخصص 

اكم بالوظيفة القضائية، والمح الوظيفي الذي يعني أن البرلمان يقوم بالوظيفة التشريعية، والرئيس بالوظيفة التنفيذية،
واالستقالل العضوي الذي يمنع الرئيس من التحكم بالبرلمان، فليس للرئيس حق دعوة البرلمان إلى اجتماع أو فضا 
الدورة، أو حل البرلمان أو تأجيل الجلسة، بالمقابل ليس للبرلمان أي سلطة على الرئيس ووزرائه بأن يكرههم على 

 .30م أو استجوابهاالستقالة أو مساءلته

وعلى خالف ذلك يرى الدكتور )محمد المجذوب( "إن الكفة الراجحة في ميزان السلطة تميل غالبًا الى جانب السلطة 
 31التنفيذية

 أركان النظام الرئاسي-ثانياا 

َخب من تالنظام الرئاسي يقوم على ركنين أساسيين وهما: أحادية السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية الُمن
قبل الشعب الذي يتمتع بسلطات واسعة وموازية لسلطات البرلمان، والفصل الحاد بين السلطات الثالثة التشريعية 

 والتنفيذية والقضائية.

 أحادية السلطة التنفيذية-1

س ليجمع رئيس الدولة الُمنتَخب من قبل الشعب بين منصبين وهما: رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، وال وجود لمج
وزراء متضامن، وال يشترك معه مجلس الوزراء كهيئة جماعية، بل الرئيس وحده يرسم السياسة العامة في الدولة، 
وهو الذي يختار وزراءه ويحاسبهم ويعفيهم من مناصبهم. والوزراء ليسوا سوى معاونين أو سكرتيرين له أن يشاورهم 

ذ وهو الذي يدب 32متى شاء دون أن يكون ملزمًا بآرائهم ر، دون سواه، شؤون الحكم وأمور السلطة التنفيذية، وتُنفَّ
ون معاونين له دون أن يكون ُملزًما بآرائهم.  قراراته مباشًرة دون الحاجة إلى موافقة أو توقيع وزير آخر ألنهم ُيعدُّ

يصر قوهذا ما دفع الرئيس )ترومان( لوصف "سلطات الرئيس بأنها مجموعة هائلة وضخمة من السلطات تجعل 
 ".33وجنكيز خان ونابليون يقضمون أظافرهم حسرًة وِغيرةً 
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لهذا السبب فإن شخصية الرئيس في أمريكا تبدو غير عادية، لها مهابتها واحترامها وتقديرها ألنها شخصية الرجل 
 الذي يمثل أمة بأسرها ويتكفل بإدارة شؤونها والعمل على نهوضها ورقيها.

ون روسيتر( " أن واضعي الدستور االتحادي المركزي قد اتخذوا خطوة جريئة عندما ويذكر الكاتب األمريكي )كلينت
 ".34مزجوا هيبة الملك مع سلطة رئيس الوزراء في وظيفة انتخابية واحدة هي وظيفة رئاسة الدولة

 الفصل الجامد بين السلطات في النظام الرئاسي-2

نا ونتسكيو عن مبدأ فصل السلطات، النظام اإلنكليزي، إال إنلقد تأثر اآلباء المؤسسون للنظام األمريكي بكتابات م
نستطيع القول إن مبدأ الفصل بين السلطات قد نشأ نشأة ذاتية في القارة األمريكية كثمرة طبيعية لألحوال السياسية 

 والدستورية.

كام المستعمرات وهم إلن حففي عهد االستعمار اإلنكليزي كان يقوم فصل جامد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
القائمون بالوظيفة التنفيذية كانوا يعينون من قبل التاج، بينما يمارس السلطة التشريعية ممثلون منتخبون من قبل 

 .35الشعب، لذلك جاء دستور أمريكا تأسيسًا لهذا المفهوم

عن السلطة التشريعية، وعهدت  بجميع أعمالها 36فعمد واضعو الدستور األمريكي على استقاللية السلطة التنفيذية 
، والسلطة القضائية مستقلة وتمارسها محكمة عليا 37بها إلى رئيس الجمهورية. وعهد بالسلطة التشريعية الكونغرس

 .38وتساعدها محاكم أدنى

ويبرز الفصل الجامد بين السلطات من خالل قيامه على قاعدتين تكمل إحداهما األخرى: قاعدة االستقالل العضوي 
 .39للسلطات، وقاعدة تخصصها الوظيفي

 الستقالل العضوي -أ

 يتمثل االستقالل العضوي للسلطات في استقالل كل سلطة من سلطات الدولة عن السلطات األخرى.

وتبدأ االستقاللية من النشأة والتكوين األولي للسلطات، فالسلطة التنفيذية يتوالها رئيس الجمهورية منفرداً وهو منتخب 
 االقتراع العام من الشعب. عن طريق

والبرلمان منتخب من الشعب وفي أمريكا مكون من مجلسين على اعتبارها دولة اتحادية وكالهما منتخب باالقتراع 
 العام.
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والسلطة القضائية مستقلة عن السلطتين ويظهر استقاللها من طريقة اختيار القضاة فقد نص الدستور على انتخاب 
باشرة، ومن مظاهر استقالل السلطة القضائية أن البرلمان ال يستطيع أن يعدل نظام القضاة بواسطة الشعب م

40المحكمة العليا االتحادية إال بعد اتباع الطريقة الخاصة بتعديل الدستور االتحادي
 

ه، مفال يستطيع البرلمان مساءلة رئيس الجمهورية، وال يستطيع هو حلَّ البرلمان، وال يتدخل بسير أعماله أو مها 
وال يملك حق االقتراح أو أي حق آخر، بالمقابل ال يملك البرلمان حق السؤال أو االستجواب أو التحقيق، إنه فصل 
 جامد وحاد وإن لطفه قلياًل التطبيق العملي، لكنه بقي مختلًفا بشكل واضح عن الفصل المرن في النظام البرلماني.

 التخصص الوظيفي للسلطات-ب

 في في قيام كل سلطة بوظيفة معينة دون تدخل السلطة األخرى في شؤونها.يتمثل التخصص الوظي

فالسلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية منفردًا، دون تدخل من البرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية دون 
 أدنى تدخل من رئيس الجمهورية.

تفويض صالحياته  0729ار المحكمة العليا سنة وال يمكن في نطاق النظام الرئاسي "األمريكي" للبرلمان وفق قر 
 ، وبمفهوم المخالفة ال يمكن للسلطة التنفيذية تفويض صالحياتها للسلطة التشريعية.41التشريعية للسلطة التنفيذية

ورغم إن النظام الرئاسي يقوم على الفصل الجامد بين السلطات، إال إن هذا الفصل ال يصل الى حد القطيعة بينها، 
ل بين السلطات هي قاعدة لها حدودها فالسلطة التشريعية والتنفيذية تمتلكان بعض وسائل التأثير المتبادلة فالفص

التي خففت من وطأة الفصل الشديد بينهما، ومنها للرئيس حق االعتراض على القوانين وشبهة حق االقتراح من 
ن لمراقبة، يصادق مجلس الشيوخ على تعييخالل رسائل يوجهها للكونغرس، وللكونغرس حق إحداث لجان البحث و 

كبار الموظفين ككتاب الدولة والسفراء وقضاة المحكمة العليا، كما يشترك مجلس الشيوخ في بعض األمور المتعلقة 
 .42بالسياسة الخارجية مثل الموافقة على المعاهدات

تالل بين سياسي األمريكي ينبئنا بوجد اخوبالرغم من الفصل الجامد والتوازن النظري بين السلطات إال أن التاريخ ال
السلطات، فبعد الحرب األهلية وحتى نهاية الحرب العالمية األولى رجحت كفة الكونغرس، وبعد الحرب العالمية 
األولى تسلمت موقع الرئاسة شخصيات قوية أمثال ويلسون، وفرنكلين روزفلت، استطاعت ترجيح كفة السلطة 

 التنفيذية.
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 ني: تقييم النظام الرئاسيالفرع الثا

ال يوجد نظام سياسي يحمل الفضيلة المطلقة، والنظام الرئاسي منها، فله من اإليجابيات التي دفعت الدول الختياره والسير 
على قواعده، وله من السلبيات التي دفعت الشعوب ثمنها أثناء تطبيقه فأعلنت ثورات إلسقاطه، لذلك سنعرض إيجابياته 

 اإلطار العام. وسلبياته في

 إيجابيات النظام الرئاسي-أولا 

النظام الرئاسي مغٍر لكثير من الشخصيات السياسية الفاعلة في المجال السياسي، لذلك عمدوا إلى نقله لدولهم، معتمدين 
 في تسويقه على مجموعة من اإليجابيات نذكر منها:

 المشاركة الشعبية في صناعة السلطات-1

ئاسي أن السلطات الثالث منتخبة من الشعب، فرئيس الدولة يتم انتخابه عادة من خالل تفويض من مزايا النظام الر 
مباشر، حيث يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب، وهذا يجعل سلطة الرئيس أكثر شرعية من سلطة القائد المعين 

 .43بشكل غير مباشر

 وكذلك الحال في البرلمان، فهو منتخب من قبل الشعب، وهنا الشعب يصنع مؤسساته بشكل مباشر.  

 44وكذلك السلطة القضائية يتم انتخاب قضاتها عن طريق الشعب

 تطبيق أمثل لفصل السلطات-2

ية متوازيتان. ذيرى بعض الفقهاء أن النظام الرئاسي يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، فالسلطة التشريعية والتنفي
 وهذا يسمح لكل سلطة بمراقبة األخرى والتحقق منها، ويمنع إساءة استخدام السلطة.

إن مؤسسي النظام الرئاسي أرادوا من الفصل التام منع تحكم سلطة في غيرها وتفادي حاالت االستبداد، وهم بهذا 
 45ينعب حماية كافية من تعسف أي من السلطتاالتجاه آثروا سالمة ناقصة على اتقان كامل، فالفصل التام يحمي الش

وتطبيق النظام في أمريكا يسير على نحو يقرب الهيئات من بعضها، ويخلق بينها جوًا من التعاون من صنع العرف 
والتقاليد بحيث تحرص الهيئات كلها على تحقيق المنفعة العامة وإعالء شأن الحرية وهذا هو الهدف المطلوب الذي 

 46تقدير النظام يعول عليه عند
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 السرعة والحسم:-3

يزعم بعض مؤيدي األنظمة الرئاسية أن األنظمة الرئاسية يمكن أن تستجيب بشكل أسرع لألوضاع الناشئة أكثر 
من األنظمة البرلمانية، حيث يحتاج رئيس الوزراء عند اتخاذ إجراء إلى االحتفاظ بدعم المجلس التشريعي، لكن 

 تقييًدا. الرئيس غالًبا ما يكون أقل

يمكن النظر إلى السرعة والحسم على أنهما سمة إيجابية للنظام الرئاسي، حيث يتمتع الرؤساء عادًة بسلطات 
دستورية أقوى تسمح لهم بقيادة اإلصالح وسن التغيير بسرعة، إلنه ال توجد عالقة مباشرة رسمية بين الرئيس 

. على العكس من ذلك فإن إحدى مزايا النظام 47اتخاذ قرارته والبرلمان وبالتالي ال يعتمد على إرضاء البرلمان في
 البرلماني أنه أسرع وأسهل في تمرير التشريعات.

 يحقق الستقرار للسلطات الثالث-4

النظام الرئاسي يعتبر أكثر األنظمة تحقيقًا لالستقرار ألسباب عديدة منها موعد االنتخابات ثابت بالنسبة للرئيس، 
اب الرؤساء في وقت محدد ولفترات محددة، بينما يمكن لحكومة رئيس الوزراء أن تسقط في أي حيث يتم عادة انتخ

 وقت. 

 قد يوفر الرئيس، بموجب والية محددة، استقراًرا أكثر من رئيس الوزراء، الذي يمكن عزله في أي وقت.

يكون  الثقة، ولكن عندما ورغم أن معظم الحكومات البرلمانية تقضي فترات طويلة من الزمن دون تصويت بحجب 
لألنظمة البرلمانية أحزاب متعددة، وتضطر الحكومات إلى االعتماد على االئتالفات الغير مستقرة، فقد واجهت 

 إيطاليا والجمهورية الفرنسية الرابعة صعوبات في الحفاظ على االستقرار الحكومي. 

اقي السلطات نها وإقالة أفرادها بيد الرئيس، وكذلك بالنسبة لبإال النظام الرئاسي أكثر استقراراً للحكومة التي وضع تعيي
فالبرلمان له موعد محدد لالنتخاب وفترته مبينة وال يستطيع أحد عزله قبل انتهاءها، والمناصب العليا يحدد القانون 

 .48مدتها مثل أعضاء المحكمة العليا

 النظام األمثل إلدارة األزمات-5

ى تجميع السلطات بيد شخص واحد ألجل سرعة التحرك واتخاذ القرار المناسب في تتجه الدول عند األزمات إل
 الوقت المناسب، حتى الدول البرلمانية تتجه إلى هذا األمر عند حدوث الطوارئ.

لذلك كثير من الناس يعدون األنظمة الرئاسية أكثر قدرة على الصمود في حاالت الطوارئ. يجادل المؤيدون بأن 
تتعرض لضغوط هائلة قد يكون من األفضل لها أن يقودها رئيس لفترة محددة من رئاسة الوزراء الدورية، الدولة التي 
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فقد تحولت فرنسا خالل الجدل الجزائري إلى نظام شبه رئاسي، كما فعلت سريالنكا خالل حربها األهلية، وفي فرنسا 
 وسريالنكا، ُتعدُّ النتائج إيجابية على نطاق واسع. 

 اوئ النظام الرئاسيمس-ثانياا 

ال يوجد نظام سياسي في العالم ينتج اإليجابيات فقط، ومنها النظام الرئاسي الذي كشف تطبيقه العملي في دول مختلفة عن 
 دولة المنشأ العديد من المساوئ نذكر منها:

 فصل السلطات الجامد-1

شاره تطبيقه واقعًيا كان من أهم أسباب عدم انتإن اعتماد النظام الرئاسي على الفصل التام بين السلطات، وصعوبة 
دولًيا أو فشله في الدول التي تبنته، وذلك ِلما يتميز به هذا النظام من جمود وعدم المرونة بين السلطات، وهذا قد 

 يؤثر على عمل السلطات في مباشرة شؤون الدولة، وبالتالي إلى فشل التجربة.

سبب تحريم سحب الثقة، هذه الحصانة تجعل الرئيس غير مسؤول عن فالرئيس محصن من التهديد بإسقاطه ب 
تصرفاته اإلدارية وغيرها من التصرفات إذ ال يشعر بأن هناك من يقف بالمرصاد ليحاسبه على تصرفاته ويتعقبه 

 49ليحصي عليه أخطاءه في عمله

ام تحول الحكام في ظل هذا النظام إلى حككما حصل في النظم الرئاسية في أمريكا الالتينية، عدم المسؤولية ساعد على  
 مستبدين، وبالتالي تحول النظام من الديمقراطي إلى الدكتاتوري.

 الميول نحو الستبداد-2

بسبب السلطة المفرطة الممنوحة لشخص واحد، يمكن للنظام الرئاسي أن يتحول بسرعة إلى أنظمة استبدادية إذا سمحت   
مركزية السلطة إلى أن يصبح الرئيس شخصية أكثر نفوًذا في المجتمع واإلعالم، هذه  الظروف بذلك، كما يمكن أن تؤدي

األولوية العالية للرئيس يمكن أن تخفض وتقوض المشاركة المدنية، حيث قد يشعر الناس أنهم ال يستطيعون لعب أي دور 
 لسلطة التنفيذية.نشط في صنع القانون أو إعطاء أهمية أقل للفروع التشريعية للحكومة مقارنة با

لذلك فإن هذا النظام الرئاسي ذاته بخصائصه وأركانه عندما انتقل إلى أمريكا الجنوبية أسفر تطبيقه هناك عن نتائج عكسية، 
 واتضح في العمل أنه أداة تمهد لتغليب السلطة الشخصية الفردية وهي سلطة الرئيس على غيرها.

 في ظل النظام الرئاسي وبسببه بين الفوضى والدكتاتورية. وبذلك أصبحت دول أمريكا الالتينية تتأرجح

 أعضاء الحكومة اختيارهم غير ديمقراطي-3
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يستطيع المواطنون في النظام الرئاسي اختيار رئيسهم من خالل االنتخاب المباشر، لكنهم عاجزين عن اختيار أعضاء 
غم أهمية المواقع التي يشغلونها سواء على الصعيد الحكومة أو المساعدين للرئيس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ر 
 الداخلي أو الخارجي، ثم، هذا اإلجراء يجعل الحكومة غير ديمقراطية.

 عدم مسؤولية السلطة التنفيذية-4

السلطة التنفيذية بكامل أعضائها غير مسؤولة أمام السلطة التشريعية عن أعمالها السياسية، فالرئيس غير مسؤول إال في 
الجرم الجنائي، والحكومة مسؤولة أمام الرئيس فقط، فهي غير مسؤولة أمام السلطة التشريعية، لذلك ال يجوز طرح أي  حالة

أسئلة حول أدائهم أو أنشطتهم أو يمكن إدانتهم، وهذا خلل كبير في النظام الرئاسي، ألنه يجب التوازن بين السلطة 
 في ظل غياب أي مسؤولية. والمسؤولية، وهنا سلطة الرئيس ومساعديه كبيرة

 عدم النسجام بين السلطات-5

في النظام الرئاسي يتم عزل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية بشكل مطلق، فالرئيس ينتمي ألحد الحزبين لكنه غير 
 ملزم بسياسة الحزب، فهو معزول عن السلطة التشريعية، والسلطة القضائية أعضاؤها معينون مدى الحياة.

ولذلك ستفتقر السلطات الثالث إلى االنسجام والتواصل مع بعضها بسبب كونها مستقلة تماًما عن بعضها البعض، ويشير  
 الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي إلى مستوى محدود من المساءلة.

والسلطة التشريعية  به الرئيسوالنظام الرئاسي يحمل بين طياته أسباب الخصومة بين هيئاته، فاالستقالل التام الذي يتمتع 
يؤدي الى أن يقف كل منهما على نقيض األخر. وينجم عن هذا الوضع أحد أمرين: أما أن يقبل الرئيس االستسالم الخانع 
للبرلمان ويترك الحكومة بال قيادة. وأما أن يتصدى للبرلمان ويهاجمه بال هوادة حتى يخضعه إلرادته، وال ريب أن هذا 

 50لفوضى ويوقع الحكومة في مشاكل عديدة مع البرلمانالسبيل يثر ا

 ضعف تأثير الرأي العام-6

بيَّن التطبيق العملي للعديد من الدول التي أخذت في النظام الرئاسي بأن الرئيس ال يكترث للرأي العام إال في فترات 
رئيس السياسية، وعدم القدرة على االنتخابات، وهي فترة محدودة من عمر الرئاسة، وعدم االكتراث ناتج عن حصانة ال

 مساءلته عند تعارض سياسته مع ما يريد الشعب.

على سبيل المثال، الدولة التي طبقت هذا النظام هي الواليات المتحدة، فقد استمر الرئيس األمريكي في دعم الحرب في 
 فيتنام على الرغم من المعارضة الشعبية لهذه السياسة.

ض قراراته، ورغم امتعاض الشعب األمريكي ألنه يرى تلك التصرفات غريبة عن ثقافته، إال أن ترامب أظهر عنصرية في بع
 ترامب لم يكترث لذلك، وال للصحافة التي ما فتئت تهاجمه منذ توليه السلطة.
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 صعوبات ومعوقات تغيير القيادة-7

ًيا، حيث ؤه ضعيًفا، أو غير مرضي عنه جماهير في النظام الرئاسي ال يمكن تغيير الرئيس قبل انتهاء واليته، مهما كان أدا
ال يمكن عزل رئيس غير مفيد، واستبداله بآخر أفضل منه، وهذا يعني أنه حتى الرئيس إذا ثبت أنه غير فعال وغير محبوب، 

 ولو كانت سياسته غير مقبولة لدى غالبية أبناء وطنه، يجب تحمله وأساليبه حتى تأتي اللحظة النتخابات جديدة.

ونظًرا لعدم وجود طريقة قانونية إلقالة رئيس يمارس سياسة ال توافق الشعب ورغباته، شهدت العديد من الدول الرئاسية   
 انقالبات عسكرية إلزالة زعيم قيل إنه فقد شرعيته، كما حدث في سلفادور أليندي.

 الفرع الثالث: النظام الرئاسي في سورية المستقبل

النظام الرئاسي في سورية المستقبل، بين مؤيد وعارض له، ولكل منهم حججه التي يدافع بها يختلف السوريون على تطبيق 

 عن وجهة نظره، لذلك سنعمد الى استعراض حجج الطرفين.

 حجج المؤيدون لتطبيق النظام الرئاسي -أولا 

ب من التجربة الماضية التي تقتر يقل عدد أنصار النظام الرئاسي، إلن الغاية من البحث عن نظام سياسي جديد هي فشل 

النظام الرئاسي، وعلة التغيير ناجمة عن تغول رئيس الدولة على باقي السلطات، فمن المنطقي أن يقل عدد أنصاره وتضعف 

 وتقل حججهم.

 الحاجة لسلطة تنفيذية قوية-1

سلطة تنفيذية  ألن هذه المرحلة تحتاج البعض من السوريين يرى في النظام الرئاسي أنه األنسب لسورية في المرحلة المقبلة،

مركزية قوية إلعادة االستقرار واألمان، وإعادة اإلعمار، وتكون السلطة التنفيذية هي المدماك الذي يبنى عليه باقي السلطات، 

 وهو ما يهيئه النظام الرئاسي.

 النظام الرئاسي يناسب سلطة الطوارئ -2

اع وبداية السالم، وما تحتاجه سورية هو أقرب لسلطات الطوارئ، وخير ما يناسب إن المرحلة القادمة ستكون في نهاية الصر 
زمن الطوارئ النظام الرئاسي، فهو نظام رشيق الحركة، يمتلك من المرونة ما يعطيه القدرة على مواجهة الطوارئ، فالقرار 

 ة.لدى شخص واحد، ويمتلك جميع السلطات التنفيذية، وال يحتاج لرأي هيئة أو جماع



 

 

 غياب األحزاب يدفع للنظام الرئاسي-3

عدم وجود أحزاب رافعة للنظام البرلماني، ومن المتوقع وجود أحزاب كثيرة وصغيرة في المرحلة المقبلة في سورية، يجعل 
 خيار النظام الرئاسي ضرورة ملحة لتحقيق االستقرار الحكومي الذي يعتمد على قرار الرئيس وليس البرلمان.

 ات تطبيق النظام الرئاسي في سوريةسلبي-ثانياا 

ال تكتمل الرؤية بالنظر إليجابيات أي نظام سياسي، إال بزاوية أخرى من الرؤية ُتسلِاط الضوء على سلبيات تطبيق ذاك 
 النظام، وعليه يجب التوقف عند السلبيات التي ينتجها تطبيق النظام الرئاسي في سورية المستقبل.

 ى الدكتاتوريةالنظام الرئاسي يقود إل-1

النظام الرئاسي يحتاج بيئة ديمقراطية متكاملة، وتعددية سياسية، وأحزاب عريقة تحتضن هذا النظام، وتضع له القيود لكيال 
يتحول إلى الفوضى أو الدكتاتورية؛ ألن النظام الرئاسي يمنح الرئيس سلطة قوية وخطيرة، والسلطة القوية إذا اشتدت اتجهت 

 .51ا تهاونت سارت نحو الفوضىللدكتاتورية، وإذ

فهل سورية تستطيع في المرحلة المقبلة أن تضع حًدا لرئيس يجمع بين السلطة الواسعة القوية مع االستقالل التام في الوقت 
 نفسه؟ 

ين بإن اختيار النظام الرئاسي في سورية حتًما يقود إلى الدكتاتورية وال يمكن أن يقود إلى شيء آخر؛ ألن الرئيس يجمع 
سلطات واسعة وقوية يستمدها من الدستور وطبيعة النظام الرئاسي، وفي الوقت ذاته غير مسؤول عن تصرفاته اإلدارية 
وغيرها من التصرفات، إذ ال يشعر بأن هناك من يقف بالمرصاد ليحاسبه على تصرفاته ويتعقبه ليحصي عيه أخطاءه في 

 عمله.

 عة وقوية واستقاللية، سيصل إلى الدكتاتورية.إًذا، أي رئيس قادم سيكون بين سلطة واس

 غياب األحزاب وأثره على النظام الرئاسي-2

النظام الرئاسي يتطلب توافر درجة عالية من المرونة الحزبية، أي عدم التصويت ككتلة حزبية واحدة، ألن السلطة التشريعية 
ن ذية ال تأتي بالضرورة من حزب األغلبية، أي قد يكو تمتلك الكثير من السلطات ومنها السلطة المالية، والسلطة التنفي

 الرئيس من حزب واألغلبية البرلمانية من حزب أخر.

فإذا ما تم التصويت على مسألة ما تقدمت بها السلطة التنفيذية، فلو كنا أمام تصويت مقيد حتمًا سيرفض مقترح الحكومة، 
حكومة على العمل، وبالتالي إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات، أما مما يعني حدوث نوع من الجمود الحكومي، وعدم قدرة ال

 في حالة المرونة الحزبية فإن النائب ال يلزم بالتصويت مع اتجاه حزبه بشكل قاطع.
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وعلى هذا األساس نرى األحزاب في الواليات المتحدة األمريكية ال تقوم على قاعدة أيديولوجية واجتماعية وإنما تهدف الى 
 .52على بعض المناطق اإلدارية والسياسية السيطرة

 ونتيجة لذلك فإن نشاط الحزب يتميز بضعفه المتناهي على المستوى القومي، وارتباطه بالدرجة األولى بالمحلية.

وقد تولد عن هذه الخصائص األساسية لألحزاب األمريكية مبدأ مهم من مبادئ النظام الرئاسي، هو أن العالقة بين الرئيس 
والكونجرس ال تتعرض لألزمات السياسية المعهودة في األنظمة األخرى، مثال: )الرئيس يمارس سلطاته بشكل هادئ في 

 بعض األحيان، وأغلب أعضاء الكونجرس من الحزب اآلخر(

والسؤال: هل في سورية أحزاب؟ وإن وجدت هل تحمل عراقة وخصائص األحزاب األمريكية حتى تستطيع حمل خصائص 
 ن هذا النظام؟ وأركا

هي أسئلة يعرف جوابها كل سوري، فغياب األحزاب في سورية لمدة تزيد عن نصف قرن، أدى إلى تراجع دور األحزاب 
وانعدامه، وهذا يعكس األدوار بين األحزاب والمرحلة االنتقالية، إذ يجعل من المهم على المرحلة االنتقالية أن تحمل على 

  .وال تنتظر من أي حزب أن يحمل أو يساهم بشكل حقيقي وفعَّال بالمرحلة االنتقالية عاتقها إعادة تأهيل األحزاب،

 النظام الرئاسي ل يحيا إل في بيئته-3

النظام الرئاسي ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة، والتي يكون فيها مستوى النضوج والوعي السياسي عاليًا، 
تفي برسم حدودها لما يحق لها أو ال يحق أن تفعله، ولكنها أيضًا تحكم على بعض األفكار والمعتقدات إلن الديمقراطية ال تك

 .53التي تجد لها مكانًا في أذهان األفراد من الشعب

ولهذا السبب فإن تطبيقات هذا النظام انحصرت في نطاق ضيق، بل ويمكن أن نقول إن التجربة الوحيدة التي تتمتع 
مقراطية، هي تجربة الواليات المتحدة األمريكية، التي نجحت وتعيش في تطور دائم بفضل التعديالت الدستورية بالمظاهر الدي

 التي تقوم بها بشكل مستمر.

فهل حاجة سورية الخارجة من حكم دكتاتوري عانت منه لعقود أن تعود إليه؟ هل هناك حاجة تاريخية لسورية لسلطة رئيس  
بًقا؟ في جميع تجارب الدول التي عملت دساتيرها على تقوية سلطات رئيس الجمهورية كانت لديها قوية ألنها افتقدتها سا

معاناة سابقة من ضعف موقع الرئاسة، وهي عكس الحالة السورية تماًما التي عانت من تغول سلطات الرئيس على باقي 
 السلطات والشعب.
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يذية، المقبلة متوفرة؟ بمعنى هل نحتاج فرًدا يجمع بيده السلطات التنفبمعنى آخر، هل الحاجة التاريخية لسورية في المرحلة 
والجميع يستمد سلطته منه، والرأي الملزم األخير له؟! أم أننا بحاجة لهيئة تعمل بشكل جماعي وتتحمل مسؤولية تضامنية 

 تجبرها على التفكير بشكل جماعي والعمل كفريق؟!

رئاسية تكون خطيرة بشكل خاص عندما تطبق في الدول النامية، ألنها تشجع على يرى الخبير )خوان ليز( إن األنظمة ال
54ظهور ثقافة تتمحور حول شخصية معينة وتزرع االضطرابات والقالقل

 

 عوامل نجاح النظام الرئاسي غير متوفرة -4

كة ومنظمة، أحزاب سياسية متماسيعزو الفقهاء أسباب نجاح النظام الرئاسي في أمريكا إلى ما تمتاز به تلك البالد من وجود 
ووجود رأي عام قوي وفعال، وجمهور من المواطنين بلغ من الثقافة السياسية درجة عليا، هذا باإلضافة إلى مجموعة من 
القوانين السليمة، وكل هذه األمور تتحد وتتفاعل وُتعدُّ األساس المتين الذي تقوم عليه األوضاع الدستورية في الواليات 

، وهذا األساس كفيل باستقرار الديمقراطية وتدعيم بنيانها، هذه البيئة ليس من السهل توفرها حتى في الدول الديمقراطية المتحدة
 العريقة.

عارضت فكرة األخذ بالنظام الرئاسي  0722فال غرابة أن نجد الجمعية التأسيسية الفرنسية التي كلفت بوضع دستور سنة 
ارب الماضي تثبت أن الديمقراطية الفرنسية ال يوافقها النظام الرئاسي، وقالت إن التاريخ في فرنسا، وذكرت اللجنة أن تج

يؤيد ذلك كما يؤيده المنطق والشعور الشعبي العام، وذهبت اللجنة إلى القول بأن ظروف الواليات المتحدة تختلف عن 
انتهت بها ال يصلح عند التطبيق بفرنسا، و  ظروف فرنسا، ومن ثم النظام الذي نجح تطبيقه في أمريكا العتبارات خاصة

 .55الجمعية التأسيسية الفرنسية وقتها إلى استبعاد هذا النظام لعدم صالحيته بالنسبة إلى الشعب الفرنسي

وهنا نطرح التساؤل على من يريد النظام الرئاسي في سورية، هل العوامل في سورية القادمة ستكون أفضل حااًل من فرنسا؟ 
الماضي السورية يوافقها النظام الرئاسي؟ هل المنطق والشعور الشعبي يرغب برئيس يحكم البالد ويتحكم بالعباد؟  وهل تجارب

 بالتأكيد الدولة السورية القادمة إذا أرادت االستفادة من تجاربها، عليها أن ترفض التفكير في النظام الرئاسي.

 جمود النظام الرئاسي-5

ال ونة عند حصول خالف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فال يستطيع الرئيس حلَّ البرلمان و النظام الرئاسي يفتقد للمر 
السلطة التشريعية تستطيع حجب الثقة عنه، فغالًبا ما تنتهي األزمات عن طريق تنازالت متبادلة، كما هو الحال في أمريكيا 

لى عكس األحزاب في أوروبا، وهذا ما يفسر لنا عدم تطبيق لوجود مرونة لدى األحزاب تسمح بإجراء مثل هكذا تنازالت ع
 النظام الرئاسي في أوروبا، وبالتأكيد ما ال تحتمله أوروبا كنظام سياسي فلن تحتمله المرحلة االنتقالية في سورية.
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مر الدولة بأزمة وعندها توما نخشى عليه في سورية إذ ما تم اختيار النظام الرئاسي، هو أما القطيعة بين البرلمان والرئيس، 
تعيق ما يمكن ترميمه، أو أن يهيمن الرئيس على البرلمان وهو األرجح، ونعود من حيث بدأنا الى دكتاتورية دستورية واألدهى 

ر لدولة تريد أن تنهض من حرب مزقتها.  إنها تمت باختيار الشعب، وكال االحتماليين ُمدمِا

 تجارب التاريخ-6

ة لتطبيق النظام الرئاسي في دول أمريكا الالتينية التي تملك من االستقرار والمقومات الديمقراطية أكثر إن التجارب التاريخي
ا تملكه سورية في المرحلة االنتقالية، ومع ذلك فشل تطبيق النظام الرئاسي في تلك الدول، وهذا يعطينا مؤشًرا أن  بكثير ممَّ

 تقالية في سورية.النظام الرئاسي سيفشل حتًما في المرحلة االن

إن التطبيقات التاريخية للنظام الرئاسي خارج أمريكا فشلت لتحول النظام باتجاه دكتاتورية السلطة التنفيذية ُممثَلًة بالرئيس،  
 وهو ما ترغب سورية الخروج منه في المرحلة االنتقالية وما بعدها.

، وبروس أكرمان، وروبرت داهل( الذين أكدوا أنه "منذ الحرب وأخيًرا نود أن نشير إلى الباحِثين )خوان لينر، وفريد ريجز
العالمية الثانية ال يوجد نظام رئاسي في دول العالم الثالث نجح في عملية االنتقال إلى الديمقراطية دون أن يشهد انقالبات 

 عسكرية وانهيارات دستورية أخرى." 

اء الضوابط والتوازنات األمريكية: "لقد استسلمت جميعها دون استثنكما يقول )بروس أكرمان( عن الثالثين دولة التي جربت 
 لكابوس )االنهيار( مرة أو أخرى، وفي كثير من األحيان بشكل متكرر."

ليس أمامنا سوى التحذير من أن الذهاب إلى النظام الرئاسي يعني الخضوع لكابوس الدكتاتورية واالنهيار الذي تدفع ثمنه 
 ألجيال قادمة.سورية حالًيا وربما 

 ماذا لو طبق النظام الرئاسي في سورية المستقبل؟-ثالثاا 

إن تطبيق النظام الرئاسي في سورية لن يختلف عن تبني دول كثيرة للنظام الرئاسي وفشلت به مثل دول أمريكا الالتينية 
و تبنته، وتكون ن حال سورية فيما لوبعض الدول األفريقية، فقد تحول الى نظام دكتاتوري لم ينتهي إال بكارثة، وهكذا سيكو 

 أهم مالمحه كما يلي:

 نظام قائم على تركيز السلطات-1

يقصد بنظام تركيز السلطات النظام الذي يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد واحدة أو هيئة واحدة أو مجلس 
لنظام الرئاسي السلطة التنفيذية في ا ، سيجمع الرئيس بين يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية، أحادية56منتخب

تعطيه الحق الدستوري باالستحواذ على السلطة التنفيذية، والواقع العملي في ظل غياب أحزاب قوية على مستوى 
القطر كله تعطي ضمانات للنواب غير موجودة يجعل أعضاء البرلمان ينضوون تحت حماية السلطة القوية )رئيس 
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ون في فلكه ويتبعون توجيهاته بشكل غير مباشر ويكون البرلمان عاجز عن خلق حالة الدولة( ومقابل ذلك يدور 
 التوازن.

 النظام الرئاسوي -2

يطلق غالبًا اسم النظام الرئاسوي على األنظمة المقتبسة من النظام الرئاسي والتي لم تحترم ميزته األساسية المتعلقة 
 .57التينيةبالتوازن بين السلطات، والذي نشأ في أمريكا ال

سيعمل الرئيس على تركيز واحتكار السلطة السياسية لفائدته وإضعاف كل القوى المعارضة واخضاعها له، وبذريعة 
وحدة الدولة وحفظ أمنها وإعادة إعمارها ستقوى سلطات الرئيس، ويستمد شرعيته من االنتخاب المباشر من الشعب 

حضور هاجس األمن على بناء دكتاتورية سافرة في ظل غياب ومن ظروف عدم االستقرار وغياب الوعي السياسي و 
 تربية سياسية قوية وعدم وجود نضوج ديمقراطي، يشيدها دون أدنى ممانعة من أحد.

 تدخل الجيش بالسياسة-3

سيكون الرئيس القائد العام للقوات المسلحة، وستتبع له القوات المسلحة، وسيعمل على تعزيز دورها إلنه سياج 
ه من خصومه، ويكون جيش لحماية السلطة وليس لحماية الوطن، وخروجه عن مهامه الوطنية سيكافئ حماية ل

عليها من قبل رئيس الدولة بمناصب سياسية وسيادية، إلن ديدن المستبد تقوية الجيش لحماية سلطته من أي تحرك 
 ب.شعبي يجعله يمنح الجيش وعناصره مزايا وامتيازات على حساب بقاي فئات الشع

 غياب تعددية سياسية-4

ال يساعد النظام الرئاسي على بناء تنمية سياسية وتعددية حزبية، ستكون في البداية أحزاب صغيرة ومتناثرة يتشكل 
منها البرلمان، ونتيجة سطوة الرئيس ورغبة بالتقرب من مزايا السلطة التنفيذية التي بيده سينضم األغلب الى الحزب 

 إلى الحزب الجديد الذي يؤسسه.الذي ينتمي إليه أو 

وستكون األغلبية البرلمانية في الدورة التالية من حزبه، وهذا يمنع نمو األحزاب المشكلة أو تشكيل أحزاب جديدة، 
 لذلك من الطبيعي سنعود الى أحادية الحزب في ظل تعددية مسموح بها قانونًا لكنها غير موجودة على أرض الواقع.

 السلطة القضائية-5

يجري تشكيل المحكمة االتحادية في النظام الرئاسي من الرئيس بموافقة البرلمان، إذًا ستبدأ الهيمنة عليها من النص 
ويعززها واقع سياسي جعل من الرئيس السلطة الوحيدة في الدولة، يجعل المحكمة االتحادية غير مستقلة ال بالتشكيل 

 رئيس وبالمقدار الذي يسمح به.وال بالقرار، وسيكون استقاللها رهن بإرادة ال
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 انتشار الفساد-6

غياب الرقابة البرلمانية، وقوة الرئيس تمنح المساعدين له، والعاملين في السلطة التنفيذية قوة في مواجهة البرلمان 
الذي سيكون عاجز عن مساءلة شخص قريب من الرئيس، وهكذا ينتشر الفساد بشكل ممنهج من األعلى الى 

 األسفل.

ل فترة من الزمن سيغطي الفساد مساحة الدولة وتعجز السلطة القضائية والرقابة اإلدارية من الحد من انتشاره وخال
 أو الوقوف في وجهه.

وهذا ما أكده الخبير )خوان ليز( بقوله )تطبيق النظام الرئاسي في الدول النامية يجعله أكثر مياًل لتفشي الفساد في 
 (58ة لالنهيارات الكارثيةأوصالها ودائمًا ما تكون عرض

 غياب الستقرار في إطاره العام-7

 .59إن النظام السياسي في أمريكا عمل على االستقرار من الناحية السياسية، ولكنه افتقر الى االستقرار اإلداري 

عتبر ي أما تطبيق النظام الرئاسي في سورية ال ينتج عنه أي نوع من أنواع االستقرار، إلن االستقرار السياسي ال
دلياًل حتميًا على صالحية النظام إذ قد يكون النظام السياسي مستقرًا على الفساد، وهذا ما يكون عليه حال سورية 
مستقرة لالستبداد والطغيان، وتكون عرضة للثورات واالنقالبات، وتعيش البالد عدم استقرار سياسي ناتج عن الفساد 

 ياب رأس المال االجتماعي وتحطيمه من قبل السلطة السياسية.اإلداري، وينعدم االستقرار االجتماعي لغ
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 المطلب الثالث

 النظام شبه الرئاسي 

 "خيار سورية لصناعة هتلر جديد"

في بداية القرن العشرين بدأت تظهر إشكاليات التطبيق لألنظمة السياسية التقليدية آنذاك، فالبرلماني بدأ 
لصعوبة نيل ثقة الحكومة، أو لجهة استمرارها، وهذا ناتج باعتقادي عن  يتجه إلى عدم االستقرار، سواء

لعب األحزاب دور رئيس في آلية استالم السلطة، حيث إنها لم تكن موجودة عندما صنف )مونتسكيو( 
 النظام البريطاني على أنه األمثل بين األنظمة.

ظل سلطات  تج الدكتاتورية، فالرئيس فيفي حين ظهرت إشكالية الرئاسي، حين تم تطبيقه خارج بيئته وأن
واسعة وكبيرة، وانعدام المسؤولية الناتجة عن الفصل الجامد بين السلطات، سيؤدي حتمًا في دول ال تملك 

 مؤسسات وأحزاب تشبه أمريكا إلى الدكتاتورية.

ين هما ى سلطتلذلك من الطبيعي أن تبحث الدول عن حل ألزماتها، فحاولت أن تخرج من دائرة االرتكاز إل
الرئيس والبرلمان )الرئاسي(، أو الحكومة والبرلمان )البرلماني(، لالرتكاز إلى ثالث سلطات )الرئيس، 

 والحكومة، والبرلمان( ويساوي بينهما في الشرعية الديمقراطية.

لطوق ثم ا هنا ُوِلد نظام سياسي ثالث دون تسمية، كعادة جميع األنظمة السياسية ُتوَلد وُتطبَّق، وتشب عن
ق في بعض الفترات  ُتسمَّى، وهو )النظام شبه الرئاسي(، الذي بدأ ينافس األنظمة التقليدية في التطبيق، وتفوَّ

 عليهم.

هذا النظام مغٍر لما يظنه البعض بأنه دواء للخروج من داء أزمة عدم االستقرار، والهروب من جحيم 
 لتطبيق في سورية المستقبل. الدكتاتورية، ومن الطبيعي أن يطالب به الكثير ل

وهذا ما يدفعنا للتعرف على ماهيته )الفرع األول(، ومزايا عيوب تطبيقه، والنتائج المتوقعة لتطبيقه في 
 سورية )الفرع الثاني( 

 الفرع األول: ماهيَّة النظام شبه الرئاسي

 النشأة والتطور التاريخي-أولا 

اوالت إزالة التفرقة ما بين النظامين البرلماني والرئاسي، من خالل االستفادة كانت بداية القرن العشرين قد شهدت أولى مح
 قدر اإلمكان من اإليجابيات وتجاوز السلبيات.



 

 

والحقيقة أن هذا النظام ُوِلد من رحم )األنظمة البرلمانية( في محاولة للتغلب على مشكلة عدم االستقرار السياسي الناجمة  
، عن طريق بعض اآلليات 60قد اهتدت الكثير من األنظمة البرلمانية إلى ما ُيعَرف بالعقلنة البرلمانيةعن الهيمنة البرلمانية، ف

الدستورية لحماية االستقرار الحكومي، وخاصة عند غياب أغلبية برلمانية واضحة، وانتخاب رئيس الدولة عن طريق االقتراع 
 نظام البرلماني، ووالدة نظام جديد تحت مسمى النظام الشبه رئاسي. العام والمباشر، وهما عامالن ساهما في تحول وتطوير ال

، ثم 0707وقد تم التطبيق للنظام شبه الرئاسي في عدة دول، قبل أن ُيعَرف بهذا االسم، وأول دولة طبقته فنلندا في يوليو 
 . 0722لندا ، وأيس0729، وإيرلندا في 0767، ثم النمسا في 0707دستور )فايمار( بألمانيا في أغسطس 

ولم يِع واضعو تلك الدساتير أنهم يؤسسون لنظام سياسي جديد، بل كانوا يسعون لعالج الوجوه غير المرغوب فيها لنظم 
 الحكم القديمة.

( التي مثلت نظاًما شبه 0722-0707والحقيقة من بين الدساتير السابقة يقف التاريخ عند دستور )فايمار( األلماني ) 
 الذي كان له أثر سيء في التاريخ، فبواسطته أو عن طريقه وصل )هتلر( إلى السلطة. رئاسي مبكًرا، و 

، ومنها انتشر لدول 0722، وإن كانت البداية مع دستور 0726فلم تطبقه إال بعد اإلصالحات الدستورية عام  61أما فرنسا
ن من عسكر وأحزاب، وعدد من دول أوربا الذي كان وصفة ناجعة للفرقاء المتنازعي 0792عديدة نذكر منها البرتغال عام 

الشرقية والوسطى خالل التسعينيات منها )بلغاريا، ورومانيا، ولتوانيا، وبولونيا، ومقدونيا، وسلوفينيا( التي اختارت نموذج 
الفكرية  ةالنظام شبه الرئاسي كأداة لالنتقال المرحلي من الشيوعية إلى اقتصاد السوق والمنافسة الحرة والتعددية السياسي

 .62والحزبية

ومصر في جميع دساتير الجمهورية وباألخص  0727أما بالنسبة إلى الدول العربية فإن أول دولة تبنته تونس في دستور 
(، والالفت للنظر في تجارب الدول العربية بعد الربيع 6106و 0792( وسورية في دستوري )6102، 6106، 0790)

 الذي ثارت عليه، والذي تعدُّ أحد األسباب الرئيسة التي أدت للثورة.العربي أنها تتبنى النظام ذاته 

أما اآلن فال نستطيع أن نعطي رقمًا دقيقًا للدول التي تطبق النظام الشبه رئاسي، ألنه حتى أولئك الذين يستخدمون مصطلح 
 النظام )شبه الرئاسي( يختلفون حول عدد الدول التي تتبنى هذا النظام.

نظام حكم شبه رئاسي، فيما يشير آخرون إلى وجود ثالثين دولة أو أربعين  21كتاب اليوم وجود أكثر من يسجل بعض ال 
دولة تستخدمه، إال أن غالبية القوائم تشمل دواًل مثل )الجزائر، والنمسا، وبلغاريا، والرأس األخضر، وتيمور الشرقية، وفنلندا، 

، لبرتغال، ورومانيا، وساو توم وبرينسيب، والسنغال، وصربيا، وتايوان، وتونسوفرنسا، وغينيا بيساو، وجورجيا، وبولندا، وا
 وأوكرانيا.( ولكن حتى تلك األسماء تشمل أمثلة موضع خالف.
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 قصة ولدة النظام الشبه رئاسي في فرنسا-ثانياا 

ا الحد من )قطيعة نسبية( مع النظام ( حدًا فاصاًل بين ما قبلها وما بعدها؛ لما يمثله هذ0927ُيعدُّ تاريخ الثورة الفرنسية )
االستبدادي، ولما جاءت به تلك الثورة من نقلة نوعية وتحول نحو الديمقراطية التي لم تترسخ مباشرة؛ إذ كان عليها أن تدخل 

من  لةعامًا، من الثورة إلى إعالن الجمهورية الفرنسية الخامسة، خبرت فرنسا جم 091أطوارًا متعددة ومتباينة، فخالل نحو 
أنظمة الحكم )ما بين الملكية والجمهورية( وقد جربت خالل هذه الفترة األنظمة التقليدية الثالثة )البرلماني، الرئاسي، 

63المجلسي(
 

لذلك صحَّ وصف التجربة الفرنسية بمختبر النظم والمؤسسات السياسية والدستورية، ألن الفرنسيين يستطيعون أن يجدوا في 
 .64ؤسسات شبيهة بمعظم المؤسسات التي عرفها القانون الدستوري في العالم كلهتاريخهم الدستوري م

إن البنى الدستورية تتطور تبعًا للبنى المجتمعية، وما يحدث بها من تطورات أو أزمات فإنها تدفع المؤسسات إلى تغيير 
 الدستور ليتالءم مع ما استجد من ظروف.

ر الدستور الفرن  سي حتى وصل إلى ما إليه اآلن، رغم أن الجمهورية الفرنسية الثانية أخذت بنظام للداللة على ذلك، تطوَّ
االنتخاب المباشر، إال أن هذه التجربة وما أسفرت عنه من حكم ديكتاتوري للبالد عصف بالحقوق والحريات، أطاحت بكل 

ياة ن له جانب كبير من التأثير في الحرقابة من جانب البرلمان، وكانت النتيجة أن أعلن نابليون اإلمبراطورية، وهذا كا
السياسية الفرنسية، األمر الذي حدا بالجماهير الفرنسية إلى اإلقالع عن هذه التجربة المريرة، وذلك بمقتضى دستور 

0222(65). 

نتيجة هذا التحول حلات أزمة عصفت بالبالد، وذلك ناتج عن تطور مجتمعي متبدل، لينتقل إلى الجمهورية الفرنسية الثالثة  
انتخاب الرئيس بواسطة مجلس النواب  0292فبراير  62؛ فحددت المادة الثانية من الدستور الصادر في ويختار النظام البرلماني

 0720، وقد حافظ دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر في أكتوبر (66) باألغلبية المطلقة والشيوخ مجتمعين في هيئة واحدة
من الدستور على ما لي: "ينتخب الرئيس بواسطة البرلمان لمدة سبع سنوات  67على جوهر هذه الطريقة، حيث نصت المادة 

 ".(67)ويعاد انتخابه مرة واحدة

سي في فرنسا لعالج عدم االستقرار في الجمهوريتين الثالثة والرابعة؟ أم أنه جاء لعالج والسؤال: هل جاء النظام شبه الرئا
 ضعف موقع الرئاسة ومحدودية سلطاته؟
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( الذي انتقد آلية تولي رئيس الجمهورية منصبه بواسطة البرلمان، وتساءل: Red slobيأتي الجواب من الفقيه الفرنسي )
 رئيس الجمهورية أن السلطة التنفيذية تنتخب بواسطة التشريعية، وأالَّ يتضمن ذلك تبعية"أال يعني قيام البرلمان بانتخاب 

 "األولى لألخيرة؟ وهل يتوافق ذلك مع توازن السلطات الذي يميز النظام البرلماني؟

ن المخلوق يجد أ ويجيب بعد استعراض تاريخ الجمهورية الفرنسية، بقوله: "يوجد قانون عام يحكم الحياة الدستورية يتمثل في
نفسه مقيدًا بالخالق، حيث يبقى بينهما رباط أدبي أو معنوي، وبالتالي فإن الرئيس ال يستطيع أن يقارن نفسه بالبرلمان، وهو 

 ".(68)غير أهٍل لمقاومته، أو الوقوف في وجهه ألنه تابع له

ا داخلية )منها ضعف األحزاب وتعددها وتناحرها، ممَّ لم تعمر الجمهورية الرابعة طوياًل، وأسباب انهيارها تعود إلى أسباب 
 (69أدى إلى ضعف موقع الرئاسة(، وخارجية )أهمها فشل حرب فيتنام واالنغماس في الجزائر

 انهار الهيكل الحكومي أخيًرا؛ بسبب الضغط الهائل الذي ولادته حرب السنوات األربع مع الجزائر. 0722مايو  02في 

منه  2معية الوطنية، بضغط من الجيش، قرارًا بتسمية الجنرال ديغول رئيسًا للحكومة، وفي اتخذت الج 0/2/0722في 
أصدر البرلمان قانونًا دستوريًا بمنح )شارل ديغول( صالحية وضع دستور جديد، على أن يعرضه بعد إنجازه على االستفتاء، 

70وقانونًا آخر بمنحه الصالحيات المطلقة
وفي ، 71ونال أغلبية ساحقة 62/7/0722تفتاء في وُعِرض الدستور على االس ،

انتخب )شارل ديغول( لوالية رئاسية أولى من قبل هيئة ناخبة خاصة مؤلفة من أعضاء البرلمان  0722ديسمبر  06
 ألف ناخب كبير. 21ومستشارين عامين وممثلين عن األعضاء المنتخبين في المجالس البلدية، أي نحو 

ُيعدُّ خطًأ عريضًا فاصاًل  0726أكتوبر  62ة من الدستور، الذي تم بموجب االستفتاء الشعبي في لكن تعديل المادة السادس
، ممَّا أدى إلى 72في التاريخ الدستوري الفرنسي؛ حيث أصبح بمقتضاه يتم انتخاب رئيس الجمهورية باالقتراع العام والمباشر

 .73تغيير توازن هذا الدستور بشكل عميق

الجنرال )ديغول( في تقوية موقع الرئاسة هي التي جعلته يكون وراء التعديل على الرغم من أن الدستور  الرغبة المزمنة لدى
، وقد جاء هذا التعديل نتيجة حاجة واقعية تطلبها مؤسسات الدولة 74كان ال يمنح رئيس الجمهورية الحق في اقتراح التعديل

 الفرنسية، نجملها باألمور التالية:

                                                             
68) Red slob Roberte : Le Régine Parlementaire, M, G, Paris 1924p175.  

 .991، ص2112منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الرابعة، -تمحمد المجذوب: القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، بيرو- 69
 .998، ص2112محمد المجذوب: القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الرابعة،  - 70
 حصل على موافقة سبعة عشر مليون ونصف ضد أربعة مليون ونصف واستنكاف أربعة ماليين.- 71
 . 1، ص2192سعيد حمودة الحديدي: نظام اإلشراف والرقابة على االنتخابات الرئاسية، القاهرة، دار النهضة العربية، - 72
نقله إلى العربية )علي مقلد، وشفيق حداد، وعبد المنعم سد(، بيروت، األهلية للنشر 2انظر أندرية هوريو: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج- 73

 .383، ص9111يع، والتوز
رضها للوم عيمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى االستفتاء إال بناًء على اقتراح الحكومة، فإنه طلب ذلك من الحكومة واستجابت له، ممَّا أدى إلى ت إذ ال 74

المجلس  مهامها، واعترض رئيس مجلس الشيوخ أماممن قبل الجمعية الوطنية باألكثرية المطلقة، فقامت الحكومة بتقديم استقالتها، فكلفها الرئيس بمتابعة 
نوفمبر قرارًا يعلن فيه أن هذا القانون  2أكتوبر، إال أن المجلس الدستوري أصدر في  62الدستوري طالبًا تقرير عدم دستورية القانون المعتمد بموجب استفتاء 

 .يادة الوطنيةالمعتمد بموجب االستفتاء يخرج عن نطاق رقابته ألنه جاء معبرًا عن الس



 

 

خصي يتمتعون بحضور ش الدافع وراء التعديل إعطاء الشرعية على خلفاء الجنرال ديغول، حيث إنهم ال بأن األمر األول:
 وتاريخي مثله، فهم سيفقدون الشرعية التاريخية التي تمتع بها ديغول.

 ي.سهو الحاجة لتحييد الجماعات السياسية التقليدية لخطورتها في التالعب بملف االستحقاق الرئا واألمر الثاني:

: يتخلص في تقوية السلطة التنفيذية من خالل تقوية موقع الرئاسة ليتم تفادي تحول الرئيس إلى تابع للبرلمان، األمر الثالث 
 ويجعله رئيسًا مجسدًا للوحدة الوطنية، وتجعل مكانته في المؤسسات الدستورية.

، نذكر هذا حتى نؤكد حقيقًة (75)إلى تعديل الدستور فهذه األمور هي التي دفعت )ديغول(، ومن ورائه المؤسسات الدستورية،
 مهمة أن تطور البنى الدستورية في الغرب ناتج عن تطور البنى المجتمعية، وليس من أجل المحاكاة والتقليد.

 وبناًء على ما سبق، نستنتج األمرين اآلتيين:

إن النظام الشبه رئاسي ليس نتاج فشل الجمهورية الثالثة والرابعة، بل نتيجة طبيعة لتجارب فرنسا من الثورة  األمر األول:
 وال سيما أن الشعب الفرنسي من الشعوب التي تستفيد من تجاربها وتميل إلى ابتداع شيء جديد. 0722لغاية عام 

م االستقرار الحكومي، بل كان الدافع لذلك تقوية موقع رئاسة لم يتقدم )ديغول( باقتراح التغيير بسبب عد األمر اآلخر:
76الجمهورية وتفعليه، من خالل مجموعة من الصالحيات والسلطات التي مكنته من تعديل التوازن بين السلطات

. 

 تعريف النظام شبه الرئاسي-ثالثاا 

، مثل  77يةتوري نقي كغيره من األنظمة السياساختلف الفقهاء وعلماء السياسة في االعتراف بالنظام شبه الرئاسي كنظام دس
جميع األنظمة السياسية التي ُتوَلد بال تسمية وُتطبَّق على الواقع، ليأتي الفقه ويطلق عليها تسمية تستحقها، كذلك النظام 

سطة الصحفي بوا 0727ليتم تقديم عبارة )شبه رئاسي( في عام  0727ليتنظر لعام  0707شبه الرئاسي الذي ُطبِاق منذ عام 
( Duverger، وتم تعريف هذا المصطلح فيما بعد من قبل األستاذ )78( في مقال له Méry-Hubert Beuveالفرنسي) 

، ليوضح بعد ذلك 079179في الطبعة الحادية عشرة من مؤلفة: )المؤسسات السياسية والقانون الدستوري( الصادر عام 
 المعالم النظرية للنظام شبه الرئاسي.

                                                             
 .26د. سعيد حمودة الحديدي: نظام اإلشراف والرقابة على االنتخابات الرئاسية، مرجع سابق، ص( 75
 

"حيث يقول: "بالرغم من أن رئيس الجمهورية في خطابه المتلفز -319مرجع سابق، ص-انظر أندرية هوريو: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية- 76

بأنه ال الحقوق النسبية وال العالقات المتبادلة بين السلطات ستتغير بفعل انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع الشامل،  أعلن 9192أيلول  21في 
 فليس من شك بأن الواقع على خالف ذلك"
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إن الدستور في النظام شبه الرئاسي يجمع بين ثالثة عوامل وهي: )أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع  
80العام المباشر، وأن يملك صالحيات مهمة، وأن تتشكل الحكومة من الوزير األول والوزراء وهم يخضعون إلى ثقة البرلمان

)  

(، Mauriceإعادة صياغة المالمح الرئيسة للنظام شبه الرئاسي، متقاربة مع )( في Giovanni Sartoriلتأتي محاولة )
لكنه لم يشترط انتخاب رئيس الجمهورية باقتراع عام مباشر، وبالمقابل يجب أالَّ ينتخب من البرلمان، ويمارس السلطة بشكل 

 .81مستقل عن البرلمان وعن طريق الحكومة المسؤولة أمام البرلمان

يفين لم يشمل األنظمة شبه الرئاسية التي تكون فيها الحكومة مسؤولة مسؤولية مزدوجة أمام البرلمان ورئيس لكن كال التعر 
 الجمهورية.

ويميل بعض الفقهاء إلى تحديد مفهوم النظام الشبه الرئاسي وفق نظرية الحد األدنى من المعايير، فهم يرون أنه يكفي توفر 
 شبه رئاسي: شرطين اثنين فقط ليوصف النظام بأنه

 األول: أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام والمباشر.

 .82الثاني: أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان

وال نتفق مع ما ذهبت إليه هذه النظرية، فجميع األنظمة لديها نظام شبه رئاسية، سواء كان الرئيس قويًا أو ضعيفًا أو يلعب 
 ، إال أننا نرى ما يميز النظام شبه الرئاسي عن النظام البرلماني ليس آلية االنتخاب، إنما ما يملكه من سلطات.دورًا محدوداً 

إن النظام شبه الرئاسي حتى يتمايز عن النظام البرلماني يجب أن يكون هناك رئيس ُمنتَخب من الشعب يمتلك سلطات 
 ون رئيس الوزراء والحكومة معينين من قبل هيئة تشريعية ُمنتَخبةحقيقية، وحتى يتمايز عن النظام الرئاسي يجب أن يك

ديمقراطيًا تعمل بثقة مستمرة؛ ألن األنظمة شبه الرئاسية توفر أرضية وسطية بين أنظمة الحكم الرئاسية )النقية(، واألنظمة 
 البرلمانية )النقية(.  

ر من العلماء الذين يصممون على أن كافة أشكال الحكم ال إال أن هذا التصنيف ال يزال مثار جدل حتى يومنا هذا بين كثي
 تصنف إال في إطار التنوع الناتج عن النظامين الرئاسي والبرلماني.

 :أركان ومتطلبات النظام شبه الرئاسي-رابعاا 

 للنظام شبه الرئاسي متطلبات وأركان يجب توافرها، وغياب أحدها يخل بشروط قيام هذا النظام. 

  المباشر للرئيس:النتخاب -1

                                                             
80 -Maurice Duverger, "A new Political System model semi presidential government" European Journal of Political 
Research, n 8,1980, p 168-183 

 . 923، العدد العاشر، ص2198الوافي سعيد: النظام شبه الرئاسي، تصميم دستوري جديد، مجلة الدراسات واألبحاث القانونية، سبتمبر - 81
82 -Sophia Moestrup; Yu-Shan Wu; Robert ELGIE, semi presidential and Democracy, PALGRAVE MACMILLAN, First 
Published 2011, p2 



 

 

يتمتع الرئيس في النظام شبه الرئاسي بسلطات واسعة جدًا، يستمدها من طريق انتخابه من الشعب بشكل مباشر، ممَّا يجعله 
  على قدم المساواة مع الرئيس في النظام الرئاسي.

رلماني إلى ول شروط التحول من النظام البوُيشَترط في انتخابه، أالَّ ُينتَخب من البرلمان؛ ألننا سنكون أمام نظام برلماني، وأ
 شبه الرئاسي، هو تغيير آلية انتخاب الرئيس كما حصل في فرنسا وتركيا.

 :ثنائية السلطة التنفيذية-2

يقوم نظام الحكم شبه الرئاسي على تساوي جهات الحكم الثالث في شرعيتها الديمقراطية، وتوزيع السلطات عليها، سواء  
 لبية، بما يخلق توازنًا فعااًل بينها.اإليجابية أم الس

وتتميز السلطة التنفيذية بثنائية حقيقية بين الرئيس والحكومة، فالرئيس هو الساهر على احترام الدستور والمعاهدات والحارس 
 للسلطات العامة وديمومة الدولة، والضامن لالستقالل، وسالمة األراضي.

لتي تمارسها في النظام البرلماني، والسلطات التنفيذية إما أن تكون مشتركة مع والحكومة تتمتع بالصالحيات التقليدية ا
 .83الرئيس أو مستقلة عنه

ال يوجد نموذج ثابت لتوزيع السلطات يميز ذلك النظام، وثمة أهمية لمسألة توزيع السلطة، إذ ال يجب أن تحصل أي من 
وغالبا ما تكون الصالحيات الممنوحة للرئيس هي العنصر جهات الحكم على صالحيات أساسية ونفوذ دائم على غيرها، 

الحاسم، فمنح الرئيس سلطات زائدة يجعل نظام الحكم يميل نحو الرئاسي، وبالمثل، فإن منحه صالحيات محدودة يجعله 
 يتحول لنظام برلماني.

 مسؤولية الحكومة أمام البرلمان:-3

برلمان صالحيات تتجلى في مراقبة أعمال الحكومة عن طريق منح الثقة ال تكتمل متطلبات النظام شبه الرئاسي دون منح ال
وحجبها، ويستطيع البرلمان حجب الثقة عن وزير أو عن كامل أعضاء الحكومة وهذا ما يميز هذا النظام عن النظام 

 الرئاسي.

حكومة حل اسية تمتلك اللكن البرلمان ال يستطيع ممارسة أي رقابة سياسية على الرئيس، وفي بعض األنظمة شبه الرئ
84البرلمان مقابل حق البرلمان حجب الثقة عنها

. 
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 الفرع الثاني: تقييم النظام شبه الرئاسي

سنتعرف على مزايا وعيوب النظام شبه الرئاسي في إطارها العام، وثم نتطرق لتلك المزايا والعيوب فيما يتعلق بالحالة 
 رئاسي في سورية وانعكاساتها المستقبلية.السورية، ونبحث حالة تطبيق النظام شبه ال

 مزايا النظام شبه الرئاسي-أولا 

 يوفر هذا النظام العديد من المزايا للسلطات الثالث نجملها بما يلي:

 الشرعية:-1

النتخابات اتتمتع تلك السلطات الثالثة )الرئيس، الحكومة، البرلمان( بشرعية ديمقراطية، حتى وإن قامت شرعية الحكومة على 
غير المباشرة وحدها، وال يعمل النظام شبه الرئاسي بشكل صحيح إذا ما ادعت أي من تلك السلطات أن لديها شرعية أسمى 

 من نظيرتها.

فلو انُتِخب الرئيس ثم ُأقيل من منصبه على يد البرلمان الُمنتَخب بصورة مباشرة، فلن يصبح توازن السلطات بين تلك الجهات 
 ألصبحنا أمام نظام برلماني.ذا معنى، و 

وبالمثل، فإن تعيين رئيس الوزراء من جانب رئيس الدولة بداًل من األغلبية البرلمانية يحرمه من التساوي في المكانة مع  
 ، ويقترب بالنظام من الرئاسي.85الرئيس والبرلمان

نظمة من الشعب، لذلك دائمًا الحكومة في األ لكن الحقيقة بأن شرعية الحكومة هي أدنى من شرعية الرئيس الُمنتَخب مباشرة
 .شبه الرئاسية تتعامل مع الرئيس كأنها تابعة له حتى لو لم تخضع للمسؤولية أمامه

 :تعزيز موقع الرئاسة-2

 االنتخاب المباشر للرئيس يجعله موازيًا للبرلمان من حيث الشرعية والقوة.-أ

 لفترة زمنية محددة يحدث استقراًرا في ظل األزمات والصراعات السياسية. يوفر االستقرار لموقع الرئاسة، وجود الرئيس-ب

، فيملك حق حل البرلمان عند 86تقوية موقعه يساعده على أداء دوره كحكم بين السلطات، دون أن يؤدي إلى االستبداد-ج 
 حالة االستعصاء بين الحكومة والبرلمان.

ء للرئيس ويحميه من النقد، ويمكن إلقاء اللوم على السياسات غير الشعبية عدم مسؤولية الرئيس أمام البرلمان يوفر غطا-د
 على رئيس الوزراء، حيث يدير األخير العمليات اليومية للحكومة وينفذ السياسة الوطنية التي وضعها الرئيس.

 .هة األزماتة على مواجيملك الرئيس السلطات االستثنائية وسلطة فرض الطوارئ، وهذه الميزة تعطي النظام مرونة وقدر -ه
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 :يوفر النظام مرونة التعامل مع الحكومة-3

يوفر تعاونًا بين السلطات، فتشارك الحكومة بالعملية التشريعية، حيث تستطيع طلب التفويض التشريعي، وتملك حق -أ
 اقتراح القوانين.

ددة اظ على االستقرار من الوالية المحالقدرة على عزل رئيس الوزراء الذي ال يحظى بشعبية من قبل البرلمان، والحف-ب
 للرئيس، ويمنح خضوع الحكومة للمساءلة أمام البرلمان مرونة سياسية.

وجود جهتي حكم تنفيذيتين )الرئيس ورئيس الوزراء(، وهذا يسمح بتشارك الصالحيات بين األحزاب المتنافسة تجنبًا -ج 
 لسيناريوهات هيمنة الحزب الفائز على كامل السلطات.

 يساعد في النتقال إلى الديمقراطية:-4

ُيعدُّ النظام شبه الرئاسي فكرة جاذبة للدول التي تمر بمراحل انتقالية، حيث يوفر حاًل وسطًا بين النظامين البرلماني والرئاسي 
إلى شبه رئاسي  ي وأداة لالستقرار، كما أن األسباب البراغماتية تلعب دورها في ذلك االختيار، فالتحول من نظام رئاسي سلطو 

 أكثر انفتاًحا هو أسهل من االنتقال بشكل كامل إلى النظام البرلماني. 

قد ال تكون الظروف السياسية في الديمقراطيات الخارجة عن االستبداد ناضجة للحكومة البرلمانية، خاصة إذا كانت الهياكل 
كل التنفيذي خابية والبرلمانية الحقيقية. لذلك، قد يكون الهيالحزبية ضعيفة، واألحزاب لديها خبرة قليلة في الديمقراطية االنت

 المزدوج جذاًبا بشكل خاص للديمقراطيات الجديدة، أو التي تمر بمرحلة انتقالية.

مياًل متزايدًا النتهاج ذلك الشكل من الحكم في أنحاء العالم، في أوروبا، وآسيا، وإفريقيا،  0727شهدت فترة ما بعد عام 
 ألنه شكل حاًل وسطًا بين المطالبين بنظام حكم رئاسي، واآلخرين، ت عليه دول الربيع العربي )تونس، ومصر(وكذلك أقبل

الداعين للحكم البرلماني، وفي أحيان أخرى، ُنِظر لهذا النظام بوصفه يمنح المجال لتخفيف استبداد النظم الرئاسية، أما في 
 . 87ي ذلك النظام على أمل تعزيز السلطة التنفيذيةبعض الدول غير المستقرة سياسيًا، فقد تم تبن

 سلبيات النظام شبه الرئاسي-ثانياا 

في المقابل هناك سلبيات تنتج عن تطبيق هذا النظام، وتحول ما كنا رأيناه إيجابيًا فيه إلى سلبي يعيق عمل السلطات، 
 نجملها بما يلي:

، عبويين ومستبدين لديهم شعور بسمو شرعيتهم فوق القانون انتخاب الرؤساء بشكل مباشر قد ينجم عنه ظهور قادة ش-1
 (. 0727وقد يجنح بالنظام نحو الرئاسي ويقود الى الدكتاتورية، كما حدث مع الدول العربية )مصر، سورية، تونس بدستور 
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إلى الدكتاتورية  عوجود رئيس ينتمي إلى أغلبية برلمانية يعطي تفوقًا له، فهو يمتلك السلطات الثالث ويخشى من الرجو -2
 للدول الراغبة في التحول الديمقراطي.

امتالك الرئيس للسلطات التنفيذية يخشى من إساءة استخدامها في مواجهة الخصوم السياسيين، أو لتعزيز سلطة الرئيس -3
 .6100إلى  0720، ومصر مددت الطوارئ من عام 0726على حساب بالقي السلطات، كما فعل )شارل ديغول( 

شكيل الحكومة من قبل البرلمان يؤدي إلى التعطيل في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية، وفي ظل األغلبية يقود إلى ت-4
 هيمنة السلطة التنفيذية، وتعطيل الوظيفة الرقابية للبرلمان.

 ة المنقسمة.التشريعيقد تؤدي مسؤولية الحكومة والبرلمان عن التشريع إلى ضرب استقرار الحكومة في مواجهة السلطة -5

يرى بعض الكتَّاب أن النظام شبه الرئاسي قصير العمر بطبيعته، ويميل للتحول في نهاية األمر إلى نظام رئاسي أو -6
 برلماني.

ولم تسلم فرنسا ذاتها من هذا النقد، ألن انحراف النظام الفرنسي إلى نظام رئاسي نتيجة حتمية، فقد بات النظام الرئاسي  
)الترياق( مقابل المخاطرة بالعودة الى النظام المجلسي، وإن العناصر الرئيسية التي سمحت بانغراس النظام الرئاسي بمنزلة 

 88في الديمقراطية األمريكية أصبحت حاضرة في فرنسا جزئياً 

احات السياسات عن نجاالرتباك بشأن المساءلة تمنح األنظمة البرلمانية الناخبين إحساًسا واضًحا نسبًيا بمن هو المسؤول -7
وإخفاقاتها؛ واألنظمة الرئاسية تجعل هذا األمر أكثر صعوبة، ال سيما عندما تكون هناك حكومة منقسمة، وتضيف األنظمة 

 شبه الرئاسية طبقة أخرى من التعقيد للناخبين، ثنائية السلطة التنفيذية.

، مصالح رئيس مجلس الوزراء الذي يمثل مصالح البرلمانالمشكلة األساسية عندما تتضارب مصالح رئيس الجمهورية مع -8
 .89وهذه المشكلة عرفت في فرنسا باسم )التعايش المزدوج( أي حين يكون الرئيس واألغلبية البرلمانية يتبعان حزبين مختلفين

عااًل من الضوابط فوهو مصطلح نشأ في فرنسا عندما ظهر الوضع ألول مرة في الثمانينيات، ويمكن أن يخلق التعايش نظاًما 
والتوازنات، أو فترة من المماطلة المريرة والمتوترة، اعتماًدا على مواقف الزعيمين، أو أيديولوجياتهما أو أحزابهما، أو مطالب 

 جمهورهما.

ي ن، اضطر الرئيس االشتراكي )فرانسوا ميتران( إلى التعايش مع رئيس الوزراء اليمي0722في االنتخابات التشريعية لعام  
 )جاك شيراك(. 
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، أدت التعديالت التي أدخلت على الدستور الفرنسي إلى تقليص مدة والية الرئيس الفرنسي من 6111ومع ذلك، في عام 
سبع سنوات إلى خمس، وقد قلل هذا بشكل كبير من فرص حدوث التعايش، حيث يمكن اآلن إجراء االنتخابات البرلمانية 

 ا البعض.والرئاسية في فترة أقصر من بعضه

 الفرع الثالث: النظام شبه رئاسي في سورية بين مؤيد ومعارض

 وقفة مع مؤيدي النظام شبه الرئاسي-أولا 

عاشت سورية خالل نصف قرن في ظل دستورين َعِمال على تعزيز سلطة رئيس الجمهورية على حساب باقي 
 ية موقع الرئاسة.السلطات، وذلك ضمن نظام يقترب من )شبه رئاسي(، لكنه يغايره في تقو 

إذاً اإلشكالية األساسية التي تعدُّ الدافع الرئيس لتغيير الدستور وصوالً لتغيير شكل النظام هي موقع رئيس الجمهورية، 
 وتغوله على باقي السلطات.

وحقيقًة ما يدعو لالستغراب أن يكون خيار البعض هو نظام يحافظ على قوة رئيس الجمهورية؛ هذا يخالف منطق 
 شياء، وتجارب الدول في التغيير. األ

لم نجد لديهم تبريرات أو حججًا لألخذ بنظام شبه رئاسي، لكن البعض يبرر بأن نظام الحكم في سورية شبه رئاسي، 
 لكنه أعطى الرئيس صالحيات أكبر من تلك التي يحصل عليها الرئيس في األنظمة الرئاسية. 

ية أو شبه رئاسي ديمقراطي يقوم فيه الرئيس بجمع السلطات الثالث التشريعوالواقع أننا ال نعلم عن نظام حكم رئاسي 
 والتنفيذية والقضائية.

فالعيب إًذا هو في الدستور السوري وليس في النظام المختلط، ومن المجحف رفض النظام شبه الرئاسي بناًء على 
 "90التجربة الدستورية السورية الحديثة

ا يخالفه بالصالحيات  لكن الحقيقة أن الدستور السوري  يخالف الفرنسي بالقيود والضوابط واإلجراءات أكثر ممَّ
(، وهو من يسمي 9-2( وُينتَخب باالقتراع العام المباشر )م2الممنوحة، فالرئيس الفرنسي حكم بين السلطات )م

رأس اجتماع مجلس (، ويت2رئيس الوزراء وينهي تعينه ويعين أعضاء الحكومة بناًء على اقتراح رئيس الوزراء )م
(، ويصدر التعينات 06(، وله حق حل البرلمان )م00(، ويصدر القوانين وله حق االعتراض )م01الوزراء )م

(، 02(، ويملك والسلطات االستثنائية المطلقة )م02(، وهو رئيس أركان الجيش )م02للوظائف المدنية والعسكرية )م
 (، ويسمي ثلث المحكمة الدستورية.22ضائية )موله حق العفو وهو الضامن الستقالل السلطة الق

ما ذكرناه سلطات مستقلة لرئيس الجمهورية، ويمتلك سلطات مشتركة مع مجلس الوزراء من خالل ترأسه الجتماعات 
 المجلس.
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لكن اإلجراءات والضوابط تختلف عن الدستور السوري، وكذلك أداء المؤسسات الدستورية الفرنسية الموغلة عراقة  
لديمقراطية، وهي مؤسسات متجذرة في العمل السياسي لتشكل كوابح لسلطة الرئيس، ومع ذلك كثير من الفقهاء في ا

 يرون أن النظام الفرنسي ذاته جنح للرئاسي. 

نخلص إلى أن كثيًرا من دول العالم الثالث نقلت نظامها السياسي من النظام شبه الرئاسي الفرنسي، ومع ذلك فإن 
اختلفت بالتطبيق عن األصل الفرنسي، بسبب اختالف النظام االقتصادي واالجتماعي ودرجة التقدم تلك األنظمة 

 في تلك الدول عن نظرائها في فرنسا.

وعليه ال يمكن تفسير النظام السياسي لدولة ما إال بالرجوع إلى نظامها االقتصادي واالجتماعي ودرجة تقدمها 
هم اليد الثقافية لشعبها. وال يكفي مجرد الرجوع إلى النصوص الدستورية المدونة لفوالعقائد السائدة فيها والقيم والتق

 .91طبيعة النظام

إذًا النظام شبه الرئاسي يحتاج مقومات أخرى غير النص الدستوري، وهي أشياء ال يمكن إيجادها مع النص، بل 
 السورية. ل، هي غير موجودة بالحالةيجب أن تكون سابقة للنص الدستوري حتى تساعد على تطبيقه بالشكل األمث

إذًا ليس من اإلجحاف أن نقيس على الحالة السورية السابقة ونحكم بفشل النظام )شبه الرئاسي( في سورية ونرفض 
 .استجراره

 حجج الرافضين للنظام شبه الرئاسي-ثانياا 

يمن فيذية في مواجهة برلمان مههذا النظام عندما استدعته الحكومة الفرنسية جاء لمعالجة ضعف السلطة التن-1
 على السلطات، فكان هاجس )ديغول( تقوية موقع رئاسة الجمهورية في مواجهة البرلمان.

أما سورية تبحث عن العكس، تبحث عن برلمان يحد من تغول رئيس الجمهورية عليه، وعلى باقي السلطات، تبحث 
لنظام السورية تتعلق بتغول سلطات الرئيس، لذلك استدعاء اعن نظام يضعف سلطات الرئيس ال يقويها، فاإلشكالية 

شبه الرئاسي هو استدعاء خاطئ في غير موضعه، وعلى عكس ما أراد الفرنسيون أصحاب النظام عندما طبقوه 
 أول مرة.

 فمن الطبيعي عند تطبيقه ستتفاقم المشكلة السورية )تغول سلطات الرئيس(، ونصبح كمن يصب الزيت على النار.

إن من شروط فعالية السلطة التشريعية أن يتشكل البرلمان من كتل برلمانية كبيرة تعطيه تماسكًا وقوة في مواجهة -2
ل دوره الرقابي والتشريعي.  باقي السلطات، وتفعِا

ومن المتفق عليه بين جميع السوريين، أن البرلمان القادم لن تكون فيه تلك الكتل، لعدم وجود أحزاب ذات تأثير 
بير في الشارع االنتخابي، هذا سيؤدي إلى تشكيل برلمان مشتت ضعيف قائم على كتل صغيرة ال تستطيع فعل ك
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شيء حتى لو أرادت ذلك، وسوف تجد نفسها تابعة للرئيس، وذلك من طبيعة األشياء، فالكتل البرلمانية إذا لم تجد 
 األقوى بين السلطات. لها حزبًا يحميها ويسندها ستبحث عن سند وستجده بالرئيس؛ ألنه

 سؤال للذين يتبنون تطبيق النظام الشبه رئاسي في سورية، من الذي يشكل الحكومة في النظام شبه الرئاسي؟!-3

إن كانت اإلجابة عن طريق البرلمان من خالل اختيار األغلبية البرلمانية، سنعود لإلشكالية األساسية التي على 
وهي عدم وجود أحزاب تشكل كتاًل برلمانية تحقق االستقرار السياسي، لو كانت أساسها تم رفض النظام البرلماني، 

 لدينا هذه الكتل البرلمانية، لماذا لم نختر البرلماني وهو يحقق غايتنا في إضعاف سلطات الرئيس؟! 

ود الحكومة عوإن تم تشكيلها عن طريق الرئيس دون الحصول على ثقة البرلمان، سنكون أعدنا الدكتاتورية ثانية، لت
تدور في فلك الرئيس، فاألصل في طبيعة السلطة من أوجدها يهيمن عليها، وبمعنى آخر أي سلطة تتكئ في 
 وجودها على سلطة أخرى ال تستطيع الخروج عليها وستدور في فلكها، وسنعيد إنتاج نظامنا السابق بكل سلبياته.

العهد بالديمقراطية بأن هذه اآللية تمهد الطريق إلى أثبتت التجارب التاريخية والسيما في البالد حديثة -4
فقد أدى انتخاب )لويس نابليون(، كما رأينا، إلى إلغاء الجمهورية، وتجربة ألمانيا أوصلت هتلر،  (92)الدكتاتورية

 وتجربة تونس أوصلت دكتاتورية الحبيب بو رقيبة وزين العابدين بن علي، وتجربتنا السورية أوصلت األب واالبن،
 ومصر ال تنسى دكتاتورية السادات ومبارك، فهو طريق واضح نحو الدكتاتورية.

الرئيس الُمنتَخب من خالل هذه الطريقة على األغلب هو رئيس األقلية، وليس األكثرية؛ ألنه في جميع االنتخابات -5
عدد كبير  بينه وبين منافسهنرى أنه لم يفز أحد المرشحين من الجولة األولى، وفي الجولة الثانية لم يكن الفارق 

 ، فهو رئيس األقلية من الهيئة الناخبة.(93)من األصوات، بل الفارق ضئيل

، وهي آلية تقود إلى رئيس األقلية من الهيئة %20آلية االنتخاب التي توجب تحقيق أصوات األغلبية من الهيئة الناخبة 
توفره في المرحلة القادمة ألي فرد؛ لعدم إمكانية وجود شخص الناخبة، وذلك ال يمكن تطبيقه في سورية، وهو ما ال يمكن 

، وهذا يجرنا للتساؤل: على أي أساس يتم منح شخص كل هذه السلطات؟ ومن أين يستمد شرعيته؟ 94يفوز من الجولة األولى
 ومن هو هذا الشخص الذي يستطيع إقناع السوريين ليمنحوه كل هذه السلطات؟

من عموم الشعب قد يخضعون للدعاية االنتخابية الضخمة وال يكون اختيار األصلح، وذلك إن الهيئة الناخبة كونها -6
 ، وسينتخبون قادة شعبويين وهو ما ال تحتاجه الدولة السورية في المستقبل.(95)لنقص الخبرة والدراية السياسية لديهم
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ع البقاء ي أو يتحول إلى برلماني، وال يستطيطبيعة النظام شبه الرئاسي قصير العمر، فهو إما يجنح نحو النظام الرئاس-7
 الجميع. وهذا ما ال يريده، فترة طويلة في المنطقة الوسطى، وفي الحالة السورية سيجنح منذ اللحظة األولى نحو الرئاسي

 96أداء النظام شبه الرئاسي في سورية المستقبل-ثالثاا 

لنظام، وتشمل بالتحديد نظام األحزاب السياسية، وطبيعة األغلبية هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على استمرارية هذا ا
 البرلمانية، وعالقة تلك األغلبية بالرئيس. 

ممَّا ال شك فيه أن الظروف غير مالئمة لهذا النظام في سورية المستقبل، حيث لن تكون لدينا أغلبية برلمانية مطلقة تنتمي 
ل سيطرة رئيس لحزب أو ائتالف، بل سيكون لدينا برلمان م شتت بين كتل صغيرة وانتماءات ألحزاب مختلفة، وهذا يسهِا

 الجمهورية عليه، وبشكل غير مشروع.

فلو كانت األغلبية البرلمانية تنتمي لحزب الرئيس، وشكلت كتلة داعمة له، ويجنح النظام نحو الرئاسي سيكون هذا األمر 
 بإرادة شعبية اختارت حزب الرئيس في االنتخابات.

ما الحالة التي ستكون مستقباًل ال تملك الشرعية وال المشروعية، يفرزها الواقع رغمًا عن اإلرادة الشعبية، وهي تقارب الوضع أ
 السوري الحالي، رئيس يتغول على كافة السلطات دون موافقة شعبية.

اللية في ستطيع منحها استقضعف البرلمان يؤدي حتمًا إلى تشكيل حكومة ضعيفة فهي متولدة منه، وهو كيان هش ال ي
 مواجهة الرئيس شريكها في السلطة التنفيذية.

سيعمل الرئيس على تشكيل كتلة له داخل البرلمان، حتى لو كان ال ينتمي ألي حزب سياسي، فالمزايا موجودة لدى السلطة 
ها الفعلي والمطلق، التي هو رئيس التنفيذية، وتحقيق الرغبات الشخصية والمطالب الذاتية، يتم عن طريق السلطة التنفيذية،

وفي خرجه كل تلك األشياء، وفعالية عضو البرلمان ستكون بمقدار قربه من الرئيس، وليس بمقدار نشاطه وحيويته تحت 
 قبة البرلمان.

ى الشعب بكل ما يملك للخالص منه،  في ظل نظام شبه رئاسي ال أرى سوى عودتنا إلى نظامنا السابق الذي ضحَّ
راطية حديثة عهد، وال توجد تقاليد وأعراف في المؤسسات السياسية تحميها من االنحراف، والمجتمع المدني يحثُّ فالديمق

خطاه األولى في طريق مواجهة السلطة، لحداثة نشأته، والظروف غير الطبيعة التي افرزته، وفيه من العيوب أكثر ممَّا فيه 
 ة، ويحتاج وقتًا طوياًل من الممارسة الجادة الستعادتها.من المزايا، واإلعالم فاقد للثقة الجماهيري

سنكون أمام نظام يبحث عن سبل تثبيت أشخاصه واستمرارهم ألطول فترة، على حساب التنمية والبناء، وستتم إعادة األعمار 
ذا يشكل حالة هفي ظل فساد ممنهج، ال يمكن مراقبته أو محاربته، وسيتحول إلى فساد دولي تشترك به مؤسسات دولية، و 

 من الدعم المعنوي الخارجي للقائمين على السلطة.

                                                             
 كيف سيكون أداؤه؟ وما هي نتائجه المتوقعة؟ هذا يقوم على فرضية ماذا لو سورية اختارت النظام شبه الرئاسي،- 96



 

 

وسيعمل الجميع على محاربة استقالل السلطة القضائية وحيادها، والعمل على تهميشها، وإضعافها، حتى الحاالت الفردية 
النظام فترة قصيرة  هذاالتي ظهرت في فترة النظام السابق سيعمل الجميع على كبح ظهورها بكافة الوسائل، ولن تمضي على 

حتى يجد جميع الفاعلين في السلطة أنفسهم غارقين في دوامة العجز، وتقييد اإلرادة، وسخط في الشارع على السلطة، ولن 
 ينال الشعب من الديمقراطية إال حقهم بشتم السلطة والقائمين عليها علنًا.

المال العام، في ظل رقابة إدارية ومالية معدومة، ونخرج من سنكون أمام فساد أكثر من السابق، وأكثر عالنية وجرأة على 
 مفهوم الدولة لندخل في مفاهيم ما قبل الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المطلب الرابع

 النظام المجلسي 

 "خيار مؤقت لبناء سورية المستقبل"

يئة واحدة أو تنفيذية في يد واحدة أو هتنتمي حكومة الجمعية إلى نظام تركيز السلطات، الذي يجمع السلطتين التسريعية وال
 .97مجلس منتخب

ونستطيع أن نميز في نطاق نظام تركيز السلطات مجموعة أنظمة عرفتها المجتمعات البشرية، فمنها من يركز السلطات 
، والنظام 98ةبيد الجهاز التنفيذي، ومن هذه األنظمة الملكية المطلقة التي سادت في العديد من الدول، واألنظمة الدكتاتوري

 .99الرئاسوي، وهي األنظمة المقتبسة من النظام الرئاسي التي لم تحترم ميزته األساسية المتعلقة بالتوازن بين السلطات

وهناك تركيز للسلطات يكون لفائدة مجلس منتخب، وهو النظام الذي يعنينا في دراستنا، حيث تقع جميع السلطات بيد 
 م مجلسي أو حكومة الجمعية.البرلمان؛ لذلك ُيطَلق عليه نظا

 الفرع األول: ماهية النظام المجلسي

ال نستطيع أن نتصور صالحية نظام سياسي دون التعرف على نشأته التاريخية، ومن خاللها يصاغ تعريف له، ثم نتطرق 
 إلى خصائصه ومقوماته.

 النشأة التاريخية-أولا 

هذا النظام ليس واسع االنتشار، طبقته دول محدودة تاريخيًا، ولظروف خاصة مرت بها، وعندما تجاوزت ظروفها أقلعت 
عنه إلى غيره، ولم يبَق أحد يطبقه وفق أسسه النظرية المحضة، ولكن )سويسرا( طبقته دون أن تلزم نفسها بقواعده بمقدار 

 نها دولة متعددة القوميات واألعراق ومنهجها الحياد الدولي. ما بحثت عن حفظ استقرارها واستمراريتها كو 

 فرنسا-1

 102في فترات متباعدة من تاريخها، وكانت فترات قصيرة 101وبصورته الفعلية 100وقد طبقت فرنسا هذا النظام بشكله القانوني

                                                             
 .183، ص2191محمد رضا بن حماد: المبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية، طبعة ثانية، تونس - 97
ليونانية وفي روما يظهر النظام الدكتاتوري هو نظام تنحصر فيه جميع السلطات في يد فرد واحد، أو مجموعة من األشخاص، ابتدأت في بعض المدن ا- 98

(، 9118-9133(، وهتلر ألمانيا )9113-9122الدكتاتور وقت األزمات وبرضا الشعب، ومن الدكتاتوريات المعاصرة موسوليني في إيطاليا الفاشية )

 .181-189(، للمزيد انظر محمد رضا بن حماد: المرجع السابق، ص9118-9139وفرانكو إسبانيا )
 .181مرجع سابق،  محمد رضا بن حماد:- 99

السياسة  عنظام الجمعية القانوني يمنح السلطة التشريعية المنتخبة السمو على باقي السلطات، لتكون صاحبة السلطة تمثيالً وممارسة، فهي تشرع وتض- 100
 العامة للدولة، وتختار هيئة تنفيذية تابعة لها لتنفيذ سياستها وتكون تحت رقابتها.

هو النظام البرلماني نظرياً، ولكنه تحول إلى نظام مجلسي فعلياً بسبب سيطرة البرلمان على السلطة نتيجة لعدم توافر أغلبية  نظام الجمعية الفعلي- 101

 برلمانية أو صعوبة حل البرلمان، ومن األمثلة عليه نظام الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة.
 .9111، ص9191حكومة، دار النهضة العربية، بيروت، انظر محمد كامل ليلة: النظم السياسية الدولة وال- 102



 

 

  2972فرنسا عام-أ

، بعد ونشبت نتيجة ذلك أزمة بين البرلمان والملككان للملك حق االعتراض على القوانين، فعمد إلى تجميدها لمدة سنتين، 
( قرارًا La Conventionفأصدرت الجمعية الوطنية ) 01/2/0976تفاقم األزمة حاول الملك الفرار، فاشتعلت الثورة في 

 بتعليق سلطة الملك وممارسة الحكم، ودعت إلى انتخابات جمعية جديدة بهدف وضع دستور جديد للبالد.

( دستورًا، بل La Conventionلكية، ولألوضاع الداخلية والحروب الخارجية، لم تكتب الجمعية الوطنية )وتم إلغاء الم
 عهدت إلى لجنة من الجمعية أطلقت عليها )لجنة السالمة العامة( لتتولى الحكم مؤقتًا.

للمرة األولى نظام حكومة َأوجد  103( بدستور جديدRobespierreتقدمت لجنة السالمة العامة برئاسة ) 0972وفي حزيران 
 عضوًا. 62الجمعية، حصر السلطات كلها بيد الهيئة التشريعية، التي تنتخب مجلسًا تنفيذيًا من 

( واستعاد البرلمان سلطته، وتم إقرار دستور جديد َأوجد مديرية جماعية مكونة من Robespierreسقط ) 0972في تموز 
عندما ، 0972يشرفون على اإلدارات العامة، واستمر هذا الوضع حتى عام  خمسة مديِرين، تتولى الحكم بمعاونة وزراء

األمور، وعهد بالسلطة التنفيذية إلى مجلس مؤقت يتكون من  La Conventionتولى البرلمان الذي كان يطلق عليه اسم 
 .104ونتيجة المشاحنات استطاع )نابليون( االنقالب والبدء بمرحلة دكتاتورية جديدةعضوًا،  62

، ولكنه لم يدم طوياًل، وقد عهدت الجمعية الوطنية في ذلك 0222ثم عادت فرنسا إلى نظام الجمعية عقب ثورة عام -ب 
نرال عزلتها وأحلت محلها الجالحين بمهمة الوظيفة التنفيذية إلى خمسة أشخاص يتولون أدائها نيابة عن الجمعية، ثم 

(CAVAIGNAC،) 105يذية بناًء على تفويض من الجمعية الوطنيةليتولى وحده أعمال السلطة التنف . 

، وذلك بعد سقوط اإلمبراطور( نابليون الثالث(، إذ استحوذت 0290ورجعت فرنسا إلى تطبيق هذا الشكل من األنظمة سنة-ج
وقد جاء في  " ليقوم بأعمال الوظيفة التنفيذية،Thiersالجمعية الوطنية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، واختارت السيد "

، وعينت مكانه 0292قرار تعيينه أنه يظل خاضعًا للجمعية، بحيث يكون لها حق عزله في أي وقت، وفعاًل تم عزله سنة
 (، 106أحد العسكريين المارشال )مكماهون 

ل ثوقد ظهر نظام حكومة الجمعية النيابية في عدد من الدساتير الحديثة التي صدرت بعد الحرب العالمية األولى، م-2
، وكثير من دساتير الواليات األلمانية الداخلة في تكوين الرايخ )االتحاد المركزي الجرماني( مثل دستور 0761دستور النمسا 

 بروسيا ودستور بافاريا األلمانيتين.
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 2721 دستور تركيا لعام-3 

، ألن البرلمان التركي جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 0762تركيا أخذت بنظام الحكم المجلسي في دستور عام  
وهو من ينتخب رئيس الجمهورية، وعالقته بالحكومة تقوم على رجحان كفته، فهو يستطيع حجب الثقة عنها دون أن تملك 

 سلطة حلا البرلمان.

بين النص والواقع، وتحول النظام الى شبه دكتاتوري، والسبب في ذلك أن )كمال أتاتورك( كان  لكن الواقع العملي باعد
 رئيس الجمهورية ورئيس حزب الشعب، وكان الحزب الوحيد في تركيا، فمن الطبيعي أغلب أعضاء البرلمان ينتمون إليه.

فته رئيسًا للدولة، أصبح هو من يختار النواب بص هذا الواقع قلب النظام رأسًا على عقب، فبدل أن يختار النواب أتاتورك
رئيسًا لحزب الشعب، فالمرشحون الذين يظفرون بتزكية أتاتورك يضمنون الفوز في االنتخابات، وهو من يعين النواب بدل 

 من أن ينتخبوه رئيسًا للدولة.

ًا لها من جعل تركيا بحاجته زعيمًا مخلصكما لعبت الظروف التاريخية والدولية دورًا في صياغة شخصية )كمال أتاتورك(، و 
التمزق والتفرقة، فصار أتاتورك سلطًة تطغى في الواقع على سلطة البرلمان، فكان البرلمان تابع له وإلرادته، فأعيد انتخابه 

ر شأربع مرات متتالية ولم ينافسه أحد، واستمر مساعده )عصمت اينونو( بشغل منصب رئاسة الوزراء ما يقارب ثالثة ع
 .107عامًا دون انقطاع

 النظام السويسري -ثانياا 

من الدول التي أخذت بنظام حكومة الجمعية وال زالت مستمرة عليه )سويسرا(، ولو تصفحنا دساتيرها منذ نشأتها إلى اآلن  
 .108( لوجدنا أن النص يقضي بتركيز جميع السلطات بيد هيئة نيابية منتخبة0222-0292-0777)

 ظام السويسري ال بد من التعرف على السلطات الثالث والعالقة بينهم.ولتوضيح طبيعة الن 

 السلطة التشريعية )الجمعية التحادية(-1

وتتكون من غرفتين )مجلس الشعب، ومجلس المقاطعات( ومتساويين في ، 109ُتعدُّ السلطة األعلى في البالد
نائب ينتخبون  611، ويضم 62111كل ، فمجلس الشعب )الوطني( يمثل الشعب على أساس نائب ل110االختصاصات

 لمدة أربع سنوات.

عضوًا بمعدل عضوين عن  22ومجلس المقاطعات يتم تشكيله على أساس المساواة في تمثيل المقاطعات، ويتشكل من  
 ولمدة أربع سنوات. 111كل مقاطعة، وعضو عن نصف المقاطعة، وُينتَخبون وفق قانون كل مقاطعة
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بشكل متساٍو مهام التشريع، وهو الذي يعلن اإلجراءات الالزمة لحماية الدولة من االعتداء الخارجي، يتولى البرلمان بغرفتيه و 
واالضطراب الداخلي، ويعقد المعاهدات، ويضع الميزانية العامة للدولة، ويتولى انتخاب المجلس االتحادي )الجهاز التنفيذي(، 

، واإلشراف 112وله حق العفو، ويختار القائد العام للقوات المسلحة وينتخب قضاة المحكمة العليا، وإعالن حالة الطوارئ،
على الجهازين القضائي واإلداري في الدولة، وهكذا نجد أن النص الدستوري قد عمد إلى تركيز السلطات بيد الجمعية 

 االتحادية.

 السلطة التنفيذية )المجلس التحادي(-2

قابلة للتجديد، وينتخب  113ضاء ينتخبهم البرلمان بغرفتيه لمدة أربع سنواتويباشرها المجلس االتحادي المكون من سبعة أع
، ويختص كل عضو من أعضاء المجلس االتحادي بوزارة من وزارات الخارجية والداخلية 114من بينهم سنويًا رئيسًا لالتحاد

 .115والعدل والدفاع المدني واالقتصاد والمواصالت

جلساته إال بحضور أربعة أعضاء، وال يجوز الجمع بين عضوية المجلس االتحادي يمارس السلطة بشكل جماعي، وال تعقد 
 والجمعية االتحادية.

ويمارس العديد من الصالحيات التنفيذية، منها حق اقتراح القوانين وإصدارها وتنفيذها، حفظ األمن الداخلي والخارجي، وإعداد 
 .116الميزانية، وإدارة الشؤون الخارجية

 تحاديةالمحكمة ال -3

، تنظر بجميع الخروقات التي تقع على المنظومة 117ُتعدُّ المحكمة االتحادية أعلى سلطة قضائية في االتحاد السويسري 
القانونية لداخلية والدولية، وتتألف من ستة وعشرين قاضيًا، جميعهم منتخبون من الجمعية االتحادية لمدة ست سنوات قابلة 

 .118للتجديد

لى دستورية القوانين، ولكن الالفت للنظر عدم اختصاصها بالرقابة على القوانين االتحادية، وإنما ومن مهامها الرقابة ع
 تقتصر على القوانين الصادرة عن المقاطعات.
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 طبيعة النظام السويسري -4

م المجلسي، ارغم النص الدستوري السويسري الذي يقرر نظام حكومة الجمعية، إال أن التطبيق العملي أخل بمرتكزات النظ
ح كفة المجلس االتحادي )السلطة التنفيذية( لألسباب التالية  :119ورجَّ

ال يملك البرلمان الحق بحجب الثقة عن الحكومة )المجلس االتحادي( قبل مضي مدة أربع سنوات وهي مدة واليتهم، -أ 
ورغم أن الجمعية االتحادية تستطيع بعد إجراء االستجواب سحَب الثقة من المجلس االتحادي، لكنه يستمر بعمله شريطة أن 

من حادية، وملزم بتقديم التقارير عن أعماله، وبالتالي النظام السويسري ال يتضيعدل سياسته بما يتفق مع رؤية الجمعية االت
120أهم خاصية من خصائص النظام   المجلسي

 

إن أعضاء السلطة التنفيذية لهم نفوذ وسلطان شخصي ناتج عن بقائهم فترة طويلة في مواقعهم، فهم ينتخبون بشكل -ب
 .121مواجهة البرلمان دائم، هذه المدة أعطتهم نفوذًا وسلطانًا في

لما كان دور االنعقاد السنوي للجمعية االتحادية يتراوح فقط بين شهرين إلى ثالثة أشهر، فإن ذلك من شأنه أن يطلق يد -ج
 .122المجلس االتحادي في مباشرة شؤون الحكم في الفترة الباقية من السنة

ما ية االتحادية هي من إعداد واقتراح المجلس االتحادي، كالواقع يخبرنا بأن معظم التشريعات التي تقرها وتصدرها الجمع-د
 أنه يشارك في مناقشة تلك التشريعات مع أعضاء الجمعية، وكثيرًا ما تقرها الجمعية بدون تعديل.

 .123هذه األسباب تمكننا من القول بأن المجلس االتحادي هو الذي يمارس السلطة الفعلية 

ري إلى االنحراف عن خصائص ومرتكزات النظام المجلسي، فاندفع عدد من الفقهاء هذه االعتبارات أدت بالنظام السويس
 بالتشكيك بوصفه نظام مجلسي.

 .124( أن التحليالت التي عدَّت النظام السويسري نظام مجلسي تبدو غير دقيقةPactetفيرى الفقيه ) 

 .125مجلسي ال تعمل بمقتضيات هذا النظام( أن سويسرا المرجع التقليدي واألساسي للنظام الp.Ardentفي حين عدَّ )

( النظام السويسري المبتعد عن النظام المجلسي، بأنه نظام رئاسة جماعية يمارس C. Leclerqويصف الفقيه )
 .126فيها المجلس االتحادي أهم سلطات الدولة
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ذا النظام، وهذا يق هالحقيقة أن االنتقادات التي طالت طبيعة النظام السويسري ارتكزت إلى تجارب فرنسا في تطب
ال يجوز؛ ألن تلك التجارب عابرة واستثنائية وغير مستقرة، فال تستطيع حمل مرتكزات النظام المجلسي، في حين 
يجب أن يتم تعريف النظام المجلسي بما يتوافق مع تجربة دائمة ومستقرة ولها تقاليدها، ونعني بذلك التجربة 

 السويسرية.
 الجمعيةتعريف حكومة -ثالثاا 

ُيقَصد بالنظام المجلسي، النظام الذي تخضع فيه السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، بحيث ُتعدُّ السلطة التنفيذية 
 .127مجرد هيئة تابعة للبرلمان تخضع لتوجيهه وإشرافه

أسس على و نظام يتيُعدُّ الفقهاء النظام المجلسي، أو نظام الجمعية، أحد أشكال األنظمة السياسية الديمقراطية، وه 
، وهي هنا ليست شيئًا آخر سوى 128وضع السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد هيئة ُمنتَخبة من قبل الشعب
 البرلمان، ويقوم البرلمان باختيار من ينوب عنه في مباشرة السلطة التنفيذية.

مفهومين للنظام المجلسي، مفهوم ضيق، وآخر واسع، فإذا أخذنا بالمفهوم  129في هذا اإلطار يقدم الفقه الدستوري 
الضيق نجد أن النظام المجلسي ال يقوم على الفصل بين السلطات، حيث إن السلطة التشريعية أو البرلمان تصادر 

على الفصل  يقوم بقية السلطات، في حين إذا أخذنا بالمفهوم الواسع، نجد أن النظام المجلسي هو نتيجة تطور نظام
 بين السلطات، ونتيجة التطبيق أخذت سلطة البرلمان تعلو على السلطة التنفيذية.

 مرتكزات النظام المجلسي-رابعاا 

إن الدساتير التي أخذت بنظام حكومة الجمعية لم تسفر جميعها عن الخصائص ذاتها، وإنما اختلفت تلك الدساتير فيما 
 .130ولكن جوهره متحد فيها كلهابينها على تفصيالت هذا النظام، 

يقوم نظام حكومة الجمعية النيابية على مجموعة من األسس، ويستلزم توافر بعض المتطلبات لنجاح تطبيق هذا النظام أو 
 إمكانية تطبيقه، ويمكن إجمال تلك األسس والمتطلبات باآلتي: 

 
 تركيز السلطات بيد البرلمان-2

إذ يتمثل ذلك بأن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية القضائية متركزة بيد البرلمان، إذ تقوم حكومة الجمعية النيابية على 
أساس دمج السلطتين وليس الفصل بينهما، إذ إن البرلمان المنتخب من قبل الشعب هو الذي يقبض بيده على ناصية 
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قضائية واإلدارية، ومنه تتولد باقي السلطات، فهو الذي يعين أعضاء الحكومة، األمور في البالد، ويشرف على األعمال ال
 وهم أداة تنفيذ بيد البرلمان ويعملون تحت إشرافه ورقابته.

وهو من ينتخب قضاة المحكمة االتحادية، التي ال تستطيع أن تراقب التشريعات الصادرة عن الجمعية االتحادية حتى لو  
ن يسأل باقي السلطات عن أعمالها وال ُيسَأل عن أعماله إال أمام الشعب كهيئة ناخبة له كل أربع خالفت الدستور، وهو م

 سنوات.

 جماعية السلطة التنفيذية-2

إن من خاصيات السلطة التنفيذية في النظام المجلسي التي تتميز بها عن باقي األنظمة السياسية، أداؤها الجماعي، فهي 
، واألعضاء يقومون بتوزيع المهام بينهم بالتساوي، وال يوجد تمايز بينهم في المهام، حتى من 131تتخذ قرارتها بشكل جماعي

ُيسمَّى رئيسًا لالتحاد السويسري من بين األعضاء مدة واليته سنة ال تمنحه أي تميز عن باقي زمالئه، وال يصح اجتماع 
عتبارات تؤكد جماعية السلطة التنفيذية في النظام المجلس االتحادي إال بحضور أربعة أعضاء على األقل، كل هذه اال

 المجلسي.

 تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان-3

تتجلى تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان منذ اللحظة األولى، حيث يتولى البرلمان تعيين الجهاز التنفيذي، وله طرح األسئلة 
على حجب الثقة اضطرار الحكومة إلى توجيه سياستها وفق واالستجواب الذي يعقبه حجب الثقة عن الحكومة، ويترتب 

الوجهة التي تحددها الجمعية الفيدرالية، وال يفضي حجب الثقة بأي حال من األحوال إلى إسقاط الحكومة، والحكومة مطالبة 
 .كذلك بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلى مجلس الجمعية الفيدرالية، أو كلما طلب منها ذلك

 .132ل ذلك، ليس في استطاعة الحكومة حلا البرلمان أو طرح الثقة أو التهديد باالستقالةوفي مقاب
 الفرع الثاني: تقييم نظام حكومة الجمعية

 
كل نظام سياسي يمتلك من الميزات ما يدفع الدول لألخذ به، وفيه من المآخذ التي تظهر بتطبيقه أو بأسسه النظرية ما يدفع 

 به، لذا سنتعرف على مزايا نظام )حكومة الجمعية( والمآخذ عليه من آراء الفقهاء.دواًل لإلحجام عن األخذ 
 النظام المجلسي مزايا-أولا 

 
إن الشعب من الناحية النظرية هو من يمارس السلطة الحقيقية، وهي الديمقراطية الحقيقية، بل يرى البعض أن النظام -0

 السلطة بيد الشعب الذي يملكها.المجلسي هو أكثر النظم ديمقراطية، ألنه يكرس 
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هو أكثر النظم السياسية على هضم ظاهرة األحزاب دون أن تتعارض بشكل جدي وأساسي مع مبادئه القائمة على الرقابة -2
يمثل مرحلة انتقالية تستطيع -2البرلمانية، فاألحزاب ال تستطيع تعطيل تشكيل الحكومة، وال تمنع االستقرار الحكومي.  

، فالدول الخارجة من االستبداد ال تملك روافع النظام البرلماني، وال 133خاللها تجاوز مرحلة حرجه من تاريخهاالدول من 
 تريد العودة لسلطة رئاسية خرجت منها للتو، لذلك يبقى خيار الدول في المراحل االنتقالية للنظام المجلسي خيارًا سليمًا.

لجمعية هي دول قاست كثيرًا من استبداد السلطة التنفيذية وطغيانها، فتعمد الدول التي تتجه نحو األخذ بنظام حكومة ا-2
إلى كسر شوكتها، وتحولها إلى مجرد هيئة تأتمر بأوامر البرلمان وتساعده في تنفيذ سياسته، وتكون مسؤولة أمامه عن 

 .134تصرفاتها الخاطئة

 
يرى مؤيدو هذا النظام،  إمكانية تعدد اآلراء، وبالتالي  هيئة تنفيذية جماعية وليس مجرد شخص واحد، ممَّا يعطي،  كما -2

 تعدد اآلراء والحلول وشمولية الرؤية.

 
 سلبيات تطبيق النظام المجلسي-ثانياا 

 
الديمقراطية تستند أساسًا إلى مبدأ فصل السلطات، وال تتحقق إال بقيام هذا المبدأ وتطبيقه عماًل، فإذا حصل اعتداء  -0

، والنظام المجلسي يقوم على مبدأ دمج 135ن معنى هذا المسلك القضاء على الديمقراطية الصحيحةعلى ذلك المبدأ كا
 السلطات، فهو نظام هادم ألهم مبادئ الديمقراطية.

 
من عيوبها الديمقراطية التمثيلية، منع الشعب من مباشرة السلطة بشكل مباشر، فكيف ندعي في ظل النظام المجلسي  -6

السلطة؟ والحقيقة أن هناك هيئة تابعة للسلطة التشريعية هي من تنفذ القوانين وليس الشعب، أي  أن الشعب من يمارس
 السلطة الحقيقية هي لهؤالء )الهيئة التشريعية( ال الشعب. 

 
 إن إدماج السلطات كلها بيد سلطة واحده سيؤدي إلى استبداد البرلمان وطغيانه، والمعروف أن استبداد البرلمانات ُيعدُّ -2

، والجمهورية 136أشد خطورة على الحريات الفردية، فهو استبداد يتستر ويتخفى وراء خداع من السيادة الشعبية وإرادة األمة
 الفرنسية الثالثة والرابعة شاهد على ذلك.
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ة والحياتية، يإن نظام حكومة الجمعية النيابية يمنع استبداد السلطة التنفيذية، لكنه يضعفها، وهي المعنية بالشؤون اليوم-4
وهي القائمة على الشأن العام في الظروف الطبيعية واالستثنائية، هذا الضعف غالبًا ما تدفع ثمنه الدول عندما تعصف بها 

 األزمات.

إن نجاح نظام حكومة الجمعية النيابية في )سويسرا( يعود إلى طبيعة السويسريين المعتدلة وإلى عدم وجود صراعات -5
ب السياسية التي تتقاسم مقاعد البرلمان، وعدم وجود حزب رئيس مهيمن، باإلضافة إلى الوعي السياسي حادة بين األحزا

، بيد أنه فشل فشاًل ذريعًا في دول أخرى، 137العالي لدى المواطن السويسري واستقرار األوضاع االجتماعية واالقتصادية
 . 0762، وفي تركيا بعد سنة0927ثورة الفرنسية لعام وقاد إلى االستبداد والديكتاتورية كما حدث في فرنسا بعد ال

 في سورية في سورية المستقبل النظام المجلسي-ثالثاا 

الالفت للنظر هو تجاهل النظام المجلسي من قبل الفاعلين المحليين أو الدوليين وحتى الباحثين، وهو ما يدعو للغرابة،  
سواء للجهل به من قبل الفاعلين المحليين، أو تعمد الجهل من قبل الفاعليين الدوليين، فنحن نعلم، وهم يعلمون في جميع 

 تراح نظام مجلسي مؤقت، كما حصل مع العراق مثاًل.األزمات التي تمر بها الدول، يتم اق

لكن يبدو التجاهل متعمدًا؛ ألنهم يريدون أن يتجاهلوا المرحلة االنتقالية، ويقفزون عليها بشكل مخالف لطبيعة األمور، ألنهم  
ها، وتنطلق بها من أزمت يعلمون يقينًا أن االتجاه إلى النظام المجلسي هو خيار مؤقت وليس دائم، تختاره الدول حتى تتعافى

مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني، وطبيعة النظام المجلسي تفرض التأقيت على من يطبقه، وبالتالي ينتج بشكل أتوماتيكي 
 المرحلة االنتقالية.

 عيوب تطبيق النظام المجلسي في سورية

ن أثناء التطبيق الدائم في سورية، لكن أقل ملم يبَق أمامنا خيار إال النظام المجلسي، ولكن هذا النظام ستظهر له عيوب 
 النظامين السابقين، ومنها:

يهدر مبدأ فصل السلطات، وهو أحد ركائز األنظمة الديمقراطية المعاصرة، ألن دمج السلطات كلها بيد سلطة واحدة  -9
اسي يخرجها مة أي نظام سيسيؤدي إلى االستبداد والقضاء على الديمقراطية تدريجيًا، وال ينفع سورية في المرحلة القاد

 عن الديموقراطية ومبادئها، بل تحتاج تكريس قواعد ديمقراطية تحدد المسار المستقبلي من االنحراف.

إن األفكار النظرية المأخوذة من فلسفة )جان جاك روسو( الذي يرى بأن السيادة ال تتجزأ، ويجب أن تنحصر بهيئة  -2
ل جموع الشعب، وبالتالي السلطة الحقيقية ليست للشعب بل لهؤالء األعضاء واحدة وهي السلطة التشريعية؛ ألنها تمث

 المنتخبين، ستؤدي إلى تقليص السيادة من الشعب إلى فئة قليلة منه. 
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عند التطبيق في سورية سنعود إلى حكم األقلية المتجسدة في أعضاء البرلمان، وسيجد الشعب نفسه عاد إلى حكم سابق، 
طائفة أو حزب، ستكون أداة الجمع )قبة البرلمان(، لتتشكل فئة جديدة تجمعها مصالح ومغانم ولكن بدل أن تجمعه 

 السلطة، وتعمل على تكريس تلك السلطة من خالل اتحادها القائم على مصالحهم المشتركة.

تشكيل  يةينتج عنه إذا ما طبق بشكل دائم "دولة محاصصة" وهي أبشع ما انتجته البشرية من أشكال الحكومات، آل -3
البرلمان من كتل صغيرة سيظهر دور الكتل صغيرة العدد، إلنه ال يمكن اختيار أعضاء الحكومة إال من خالل توافقات 
بين هذه الكتل، ولن تدخل الكتل بالتحالفات إال تضمن أن يكون لها وزير بالحكومة، وتعمد كل كتلة إلى تسمية وزيرها 

سي غير ناضج بما يلزم، لذلك سيتم تسمية الوزير من قبل الكتلة بناًء على انتماءه ممن ينتمون إليها، وإلن الوعي السيا
 العرقي أو الديني أو الطائفي، هكذا تنتج حكومات المحاصصة الفاشلة.

النظام المجلسي بطبيعته ال ينتج حكومة متجانسة وال متضامنة، ولكنه ينفذ خطة عامة للدولة بشكل متكامل ومترابط،   -1
ة لديها شبكة من العالقات مع باقي الوزرات، وسينتج عنها مشاكل تحتاج حلول، غياب التنسيق والتضامن وكل وزار 

ووجود بذور المحاصصة سيدفع كل وزارة إلن تعمل بشكل منفرد لضمان نجاح لها ولو على حساب اآلخرين، وسنجد 
 أنفسنا أمام جزر منعزلة عن بعضها وتعمل كل وزارة في جزيرتها.

الوزير إلى تغييب الخبرات الفنية والعلمية من وزارته، ويحل محلهم أبناء الطائفة أو القومية التي ينتمي لها،  سيعمد -8
ت الوزارة الطائفي( ومع تكرار وزير لذا-وسنجد كل وزارة تحمل عنوان مخفي تحتها يوضح االنتماء الحقيقي لها )العرقي

لمحاربها ينتمون لطائفة أو عرق محدد، وتصبح لدينا وزارة تركمانية،  من نفس الطائفة سنجد موظفي كل وزارة من بابها
وأخرى كردية، وثالثة مسيحية، وربما دخلت المناطق في التقسيمات أيضا ويصبح لكل محافظة وزارة، وتكون قبضة 

 الريح هي حصاد الفاشلين. 

لسلطة ي )سورية االنتقالية( الحاجة تبرز لهذه الحالة النظرية تتكرس إلى هيمنة ودكتاتورية السلطة التشريعية، وف -9
 التنفيذية، لذا يجب إعطاؤها دورًا أكبر وأوضح حتى يتسنى لها القيام بالمهام المطلوبة منها.

من الناحية العملية هناك هيئة تنفيذية تابعة للبرلمان الُمنتَخب عن الشعب )محدودة السلطات(، إنما هي أداة تعمل على  -1
 البرلمان، وال تستطيع الخروج عمَّا رسمه لها. تنفيذ ما يخطط لها

الحقيقة وقت انتهاء الحرب هو ذاته وقت الحرب، والدول تحتاج تركيز السلطات بيد السلطة التنفيذية، حتى األنظمة 
 السياسية التي عملت على تهميش السلطة التنفيذية وتحديد دورها في األوقات الطبيعية، تعود إلى تكريس السلطات بيد
السلطة التنفيذية في األوقات االستثنائية، وأعتقد أن هذا ما تحتاجه سورية في بداية نهاية الحرب، وهو تعزيز السلطة 

 التنفيذية ال تقليص سلطاتها.

إن هذا النظام لم يالِق نجاحًا في الدول التي ُطبِاق فيها، فهو إما أن يتحول إلى دكتاتورية رئاسية مثل النظام السياسي  -8
 ركي، أو انتهاء أجله لعدم صالحيته مثل فرنسا، أما نجاحه في سويسرا يعود للظروف الخاصة بسويسرا.الت



 

 

لذلك تطبيقه في المرحلة النتقالية في سورية فيه الكثير من المخاطرة، إذا لم يؤخذ في الحسبان صفة التأقيت 
 المالزمة له، وعّده وسيلة مؤقتة لتحقيق غاية دائمة.

 وب التي يمكن أن تنجم إذا ما طبقنا النظام المجلسي.هذه أهم العي

، وعلينا أن نالحظ ارتباط اإليجابيات بقصر 138لكننا نستطيع تجاوز تلك السلبيات إذا لم نطبق النظام المجلسي بشكل دائم
مة نظو فترة التطبيق للنظام المجلسي، أي هو خيار مؤقت، وجسر عبور نحو نظام دائم، وهو مرحلة بناء األحزاب وم

قانونية سليمة، وتكوين مؤسسات مجتمع مدني حتى نستطيع العبور إلى نظام دائم، أما إذا تم اختياره نظاماا دائماا، فال 
 يمكن لنا اإلقرار بتلك اإليجابيات. 

 كما إن النظام المجلسي المؤقت يستطيع تجاوز سلبيات النظام المجلسي الدائم وذلك بسببين

رة المتمثلة بأربع سنوات وغير قابلة للتجديد تمنع ذلك التكريس، الذي يحتاج وقت وعدة دورات السبب األول: قصر الفت
 حتى تظهر لنا أعراض مرض حكومة المحاصصة، وإن ظهر سيظهر في أخر المرحلة التي يعالجها زوالها لالنتهاء.

حلة ن يخاطروا بمستقبلهم السياسي من أجل مر السبب الثاني: القائمين بالشأن العام سواء كانوا بالبرلمان أو بالحكومة، ل
مؤقتة ويظهرون أمراضهم الطائفية والعرقية بشكل مستفز لآلخرين، ويحاولون تعمد لغة الخطاب الوطني الجامع حتى 
لو لم يؤمنوا به مراعاة لمصالحهم الشخصية، فالدوافع الذاتية لما بعد انتهاء المرحلة المؤقت ستكون ضامنة أل تخرج 

 ع السلبيات.جمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ا لو طبق في سورية في خاتمة البحث كأحد الحلول عرضت إيجابيات ومبررات تطبيق النظام بشكل مؤقت، وليس دائم، والعالقة بين السلطات فيم- 138

 المقترحة.



 

 

 

 

 الخاتمة

من الطبيعي أن يتعرض أي نظام سياسي الى هزات تكون ناتجة في كثير من األحيان عن عجزه، وعدم قدرته على 
االستجابة لمطالب الشعب، تسعى األنظمة الديمقراطية إليجاد حلول قد تكون داخلية فتلجأ لحل البرلمان، أو حجب 

تغيير الخطاب السياسي، أو تعديل أيدلوجية النظام وغيرها من الحلول، أو حلول خارجية الثقة عن الحكومة، أو 
إلغاء اتفاقيات أو عقدها بما ينفع الشعب، أو تغيير السياسة الخارجية، هكذا تستجيب األنظمة السياسية لمعالجة 

 أزماتها مع شعوبها.

ير تعلن إن آليات النظام ال تستجيب لمطالب الشعب، أما النظام السوري عندما مَر بتلك األزمة، وخرجت الجماه
وتؤدي لهدر كرامة المواطن وحريته، لم يفكر بأي حل ديمقراطي، إلنه يعلم في اللجوء الى تلك الحلول حتمية 
سقوطه، فلجأ منذ اللحظة األولى الى العنف الداخلي، واستخدم جميع الوسائل المتاحة له لقمع انتفاضة الشعب، 

لفات خارجية لمحاربة الشعب، لذلك النتيجة الحتمية لهذا النظام الذي لم يستطع معالجة أزماته باألساليب وعقد تحا
 الديمقراطية هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد.

يحكم العالقة بين السوريين والسلطة التي  139وداللة ما نقول هو بحث المجتمع الدولي عن نظام سياسي جديد
 فتم تشكيل لجنة دستورية لصياغة عقد سياسي جديد ينظم العالقة بين األفراد والسلطات.تحكمهم، 

ال يختلف أحد حول أهمية نظام الحكم السياسي في المجتمع، إلن النظام هو أحد أسس وأركان الدول، ويعمل جاهدًا 
ام مهيمن وتسعى الدول أال يكون نظمن أجل السير بالدولة والمجتمع نحو االستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة فيه، 

 على الدولة، وجاعاًل منها مطية له في االستحواذ على السلطة ومنافعها، وممارسة أقصاء شديد اتجاه اآلخرين.

وإذا كانت أهمية النظام السياسي كذلك فإن شكله وطبيعته وشرعيته تعتبر مهمة في تحقيق ذلك، من هنا نجد  
عى قديمًا وحديثًا من أجل تطوير أشكال النظم السياسية لتكون فاعلة وقادرة على مواجهة األدب السياسي والقانوني س

 .140التحوالت الكبيرة التي تمر بها المجتمعات

 تنوعت األنظمة السياسية من حيث تنظيم العالقة بين السلطات الى أربعة أنواع البرلماني، الرئاسي، شبه الرئاسي، والمجلسي.

لدستورية الحديثة في الغرب بفعل التحوالت العميقة في البنى االجتماعية واالقتصادية والثقافية لقد نشأت البنى ا 

                                                             
 ء للنظام.نعني بالبحث هنا شكل نظام سياسي ينظم العالقة بين السلطات، وبين األفراد والسلطات، ويحقق االستقرار، وال نعني بالبحث عن أشخاص بدال- 139
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ا البالد 141والسياسية، وتطورت بفعل التجارب التي عاشتها كل دولة، وتحت تأثير معطياتها وخصوصيتها ، أما
مجتمعاتها، إناما  تاريخية في مسار تطور العربية فالبنى الدستورية الحديثة التي اعتمدت فيها لم تأِت نتيجة تحوالت

 جاءت تحت تأثير الضرورة، والحاجة لمؤسسات دستورية تتولى إدارة الشأن العام، وتقوم بتنظيم المجتمع والدولة.

ت البنى المجتمعية التقليدي   ةلذلك نشأت إشكالية العالقة بين البنى الدستورية الحديثة، والبنى المجتمعية التقليدية، فأدا
إلى انحراف في الممارسة السياسية عن مسارها الصحيح، أو انحراف البنى الدستورية عن المبادئ والقواعد المعمول 
بها في األنظمة الحديثة، كما أنا الممارسة عرقلت عملية تطور البنى المجتمعية، وبخاصة على مستوى أنماط 

قوى السياسية على المجتمع والدولة، وتأبيد وجودها ما العالقات السياسية، وذلك من أجل استمرار تشديد قبضة ال
 .(142) يحول دون تطور البنى الدستورية، وتجدد الحياة الدستورية، وتفعيل أداء المؤسسات الدستورية

وال زال هناك من يبحث عن االستنساخ لتجارب األخرين وتطبيقها في دول العالم الثالث، التي ال تمتلك روافع ومقومات تلك 
نظمة، فحتمًا تكرار االستنساخ يؤدي الى تكرار االنحراف في الممارسة السياسية عن مسارها الصحيح، وانحراف البنى األ

 الدستورية عن المبادئ والقواعد المعمول بها في الدول الليبرالية.

بادلة ناك عالقة تأثير متإلن النظام السياسي كما يرى ديفيد استن بأنه جزء من نظام أشمل هو النظام االجتماعي، وأن ه
ما بين النظامين، وأن محور النظام االجتماعي هو النظام السياسي الذي يعد أكثر األجزاء تطورًا وأكثرها تأثيرًا في حياة أية 

 .143دولة

خية يبالتأكيد ال توجد قوالب جامدة ومتفق عليها حيال شكل وطبيعة النظم الدستورية، وكل هذه األنظمة لعبت الظروف التار 
 دوًرا بالغ األهمية في بناء دعائمها.

فالنظام السياسي يشكل انعكاس لتجربة المجتمع الحضارية والثقافية واالجتماعية لمجتمع يبحث عن استقرار سياسي ويعبر 
 عن إرادة الشعب بالتنمية الشاملة، ويحول دون استفراد أحد بالسلطة وتحقيق منافع على حساب األخرين.

نتيجة الطبيعية لدراستنا الباحثة عن شكل نظام سياسي يناسب الدولة السورية مستقباًل، هو غير موجود ضمن لذلك كانت ال
األنظمة األربعة، التي تطبيقها سيؤدي الى انحراف في الممارسة تنتج كوارث على االقتصاد والعالقات االجتماعية وتوقف 

 التنمية.

                                                             
إلن طبيعة تكوين أمريكا من واليات متعددة، أفضى إلى إيجاد سلطة قوية تتولى  فقد وجدنا بإن النظام الرئاسي جاء يعكس التجربة الديمقراطية األمريكية- 141

أم النظام البرلماني فقد عكس التجربة  إلى منح رئيس الدولة سلطة مركزية قوية.رئاسة جميع الهيئات، ويكون مقرها الدولة الفيدرالية األم، وهو ما أدى 

بب حاجتها لرئيس بس الديمقراطية البريطانية وثوراتها األربع التي استهدفت الملك حتى جردته من صالحياته كاملة، أم النظام الشبه رئاسي فقد ولد في فرنسا
 ، والنظام المجلسي كان نتيجة تنوع وطبيعة الشعب السويسري.قوي يستطيع الدفاع عن فرنسا وقت األزمات

 02-06ص-6101سنة -الطبعة األولى-بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية-دراسة مقارنة-األنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق-عصام سليمان_142
 8ص-مركز النور للدراسات-النظام السياسية الحديثة المزايا العيوب واإلشكاليات-نقالً عن نعيمة سمية- 143



 

 

وظروفه التاريخية المتمثلة باالستبداد لمدة تزيد عن نصف قرن، نجاح هذا  من الطبيعي أن ترفض طبيعة المجتمع السوري 
 األنظمة التي لها روافع وعوامل لنجاحها غير متوفرة في المجتمع والدولة السورية.

 ولكن هذا ال يعني الخروج عن مبادئ الديمقراطية، ال بل البحث عن البديل ضمن فلك الديمقراطية وتعزيز سلطة الشعب.

 قترحاتالم

نضع الحلول،  ،نعلم بإن المقترحات صعبة التحقق ال لضعف الخبرة، ولكن لتكبل اإلرادة بأوضاع سياسية داخلية وخارجية
 ونترك للسياسي اختيار األليات المناسبة التي تمكنه من تحقيق األفضل.

 هناك مقترحان يتعلقان بشكل النظام السياسي المناسب لسورية المستقبل.

 األول:المقترح 

يقوم على قيام مرحلتين األولى مؤقتة، والثانية دائمة، وهذا منسجم مع جميع تجارب الدول المتحولة الى الديمقراطية من 
، والعجلة ومحاولة انتاج دستور 144أنظمة استبدادية، وكلما كانت الفترة كافية لنضج الدستور الدائم كلما كان النجاح حليفنا

 .145قبل أوانه مصيره الفشل

وتجاهل هذه الفترة الضرورية في التجربة السورية من قبل المجتمع الدولي ممثاًل باألمم المتحدة، هو دليل قاطع على فشل 
ما ينتج عنها، البد من فترة تهيأ لما بعدها، وتشكل قطيعة مع ما سبقها، تأسس روافع لنظام قادم، تكتب مبادئ الدولة 

ًا عن االستقواء بالخارج أو االستناد على أغلبية الداخل، فاالنتقال من االستبداد الى القادمة بجو من الحوار والهدوء، بعيد
 الديمقراطية ال يقبل األلية المباشرة، بل يحتاج محطة مراجعة لما سبق وقراءة لما يظهر مستقباًل.

وز المعضلة خمس سنوات حتى تتجاونرى في الفترة المؤقتة الغير مقررة دوليًا، أن نبدأ بنظام مجلسي مؤقت مدته أربع الى 
األولى، وهي تشكيل أحزاب قوية، بناء مجتمع مدني حقيقي وفاعل، ومنظومة قانونية تصنع بيئة حاضنة ومتسامحة في 

 بناء تعددية سياسية بناءة، ومؤسسات فاعلة تشكل روافع للنظام السياسي.

و ، بحيث يتخلص من عيوبه ويستفيد من إيجابياته، هنرى بأن األخذ بنظام سياسي يقارب النظام المجلسي ول يشابهه
 األمثل لتحقيق أهداف ومبادئ المرحلة النتقالية لألسباب التالية:

ألن نظام الجمعية النيابية غالبًا ما يظهر بعد الثورات واالنقالبات، وفي فترات عدم االستقرار السياسي، بيد أنه ينتهي -1
 استراتيجي، فهو يناسب المرحلة المؤقتة، ويصلح دائمًا للمراحل االنتقالية أكثر من النظامسريعًا، أي هو خيار تكتيكي وليس 

 البرلماني والرئاسي، فهو قد طبق تاريخيًا في الدول األوربية وال سيما في وقت األزمات.

                                                             
لتنتج دستورها الدائم وتختار شكل نظام الحكم،  9119الى عام  9112المثال األبرز على ذلك دولة جنوب أفريقيا فقد عاشت مرحلة انتقالية من عام - 144

 لى عملية التحول الديمقراطي.وتعتبر اليوم مثال ناجح ع
ال يحل يات والمثال على حالة االستعجال، العراق، فقد استعجل األمريكان المكلفين بإعداد الدستور بإصداره قبل أوانه، فكان نظام يعاني من اإلشكال- 145

 ى صعيد العالقات بين أطراف الحكم.المشكالت، والدليل ال يمر فترة دون ظهور أزمات سواء على مستوى التشكيل أو االستمرارية أو عل



 

 

ائية وعقب حاالت استثن من الدراسة التاريخية السابقة، يتضح لنا أن نظام حكومة الجمعية لم ُيطبَّق في فرنسا إال فيو
146ثورات، وكان يستمر حتى المدة الالزمة لوضع دستور جديد للدولة، وينتهي عندما يتم وضعه وتستقر أحوال البالد

 

نجاح هذا النظام عندما يأتي بعد أزمة سياسية، وألن سورية تعيش عدم استقرار سياسي كبير، فهذا النظام هو األنجح لها  
 ة المؤقتة.في المرحلة االنتقالي

وهي هيئة حكم انتقالية، ولم يتطرق القرار لغيرها من السلطات، فهو لم يذكر  6622هو أكثر األنظمة تمثياًل للقرار -2
السلطة التشريعية ودورها، لذلك نعتقد إن هذه الهيئة تقترب من البرلمان، وتنبثق عنه حكومة تابعة له تسير الشأن العام 

 مة.وتقوم بإداء الخدمات العا

سهولة التحول من النظام المجلسي إلى أي نظام سياسي أخر، والتجارب التاريخية اثبتت سهولة التحول، ال بل أكدت -3
إن نظام مؤقت وال يصلح أن يكون دائم، لذلك هناك حتمية بالتحول عند اكتمال نضوج روافع النظام السياسي الذي نرغب 

 بالتحول إليه.

إنه نظام يقوم على مبدأ تركيز السلطات، الذي هجرته الديمقراطية المعاصرة، وتعتبره من عوامل إن أكثر االنتقادات له، -4
قيام الدكتاتورية، لكن تركيز السلطة في هذا النظام إنما يكون في يد البرلمان وهو الممثل للشعب، ويتم اختيار أعضائه 

 مصالح الشعب الذي أودعه ثقته ووكله في إدارة شؤونه، بواسطة الشعب، والمفروض أن هذا البرلمان ال يعمل إال لتحقيق
 وهو البرلمان خاضع لرقابة الشعب من خالل االقتراع العام، فيستطيع عزله إذا حاد عن جادة الصواب.

 توهو يتوافق مع الديمقراطية النيابية التي تقوم على برلمان ُمنتَخب من الشعب، فإذا كان البرلمان ُمستأِثرًا بكل السلطا
 .147وُمتغلِابًا على باقي الهيئات، فهذا ال يخرجه من نطاق الديمقراطية النيابية

اللجوء لهذا الخيار في المرحلة االنتقالية هو خيار ضرورة؛ لغياب األحزاب التي ُيبَنى عليها برلمان يستطيع إنتاج حكومة -5
تها بقة تحتاج فترة من الزمن لتعود إلى استقالليمستقرة، ومنظمات المجتمع المدني التي تماهت مع مؤسسات السلطة السا

 ووضعها الطبيعي.

في ظل غياب األحزاب السياسية القادرة على رفع النظام البرلماني، وتحقيق التوازن في النظام الرئاسي، يصبح هذا النظام 
وهذا جوهر  مة العليا في كل شيء،أقرب إلى تحقيق إرادة الشعب من غيرها، فالبرلمان الُمنتَخب من الشعب له الصدارة والكل

 الديمقراطية السليمة. 

إن الدول التي أخذت بهذا النظام هي التي عانت من دكتاتورية السلطة التنفيذية، لذا أرادت تلك الدول أن تحدا من تغول -6
 وعنفوان هذه السلطة، وجعلها هيئة تابعة للبرلمان.
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ئيس الجمهورية ُمتغولة على جميع السلطات األخرى نصًا، وأقدمت على إلغاء وألن السلطة التنفيذية في سورية ُمتمثلًة بر 
 تلك السلطات فعاًل، لذلك هذا النظام هو عالج مناسب للحدا من تغول السلطة التنفيذية في سورية.

يقة ُمثلى ر وفي المرحلة االنتقالية، ولقلة الخبرة والكفاءة، يتطلب وجود هيئة تنفيذية وليس مجرد شخص واحد، وهي ط 
إلمكانية تعدد اآلراء والحلول وشمولية الرؤية، وكذلك طريقة تشكيل السلطة التنفيذية في هذا النظام، يجعل تنفيذ السياسات 

 أكثر كفاءة وفعالية.

برلمان ليوسع دائرة المشاركة لجميع السوريين، وال سيما في مرحلة التأسيس التي يجب أن يشارك بها الجميع، فال نحتاج -7
متجانس يقوم على كتل كبيرة كما هو مطلوب في النظام البرلماني، وال نحتاج برلمان يحقق توازن مع رئيس الدولة كما هو 

 مطلوب بالنظام الرئاسي.

في هذا النظام وما يهمنا في هذه المرحلة عدالة التمثيل لجميع السوريين، فنستطيع إصدار قانون انتخابات مؤقت يقوم على 
 لة التمثيل، الذي نحتاجه في مرحلة التأسيس.عدا

يفعل الرقابة البرلمانية على الحكومة، فالحكومة لجنة تابعة للبرلمان، تعمل وفق خطة يضعها لها، ويراقبها بشكل دائم، -8
ديدة، وبرلمان شوهو ما نحتاجه خالل فترة إعادة األعمار، والتعامل الخارجي نحتاج سلطة تمتلك الشرعية الشعبية تقوم برقابة 

 يمتلك جميع الصالحيات.

جميع سلطات الدولة بيد هيئات جماعية، فالبرلمان مكون من مجموعات متقاربة وال توجد هيمنة لكتلة على أخرى، مما -9
 يجبرهم على التعاون، والحكومة تعمل كلجنة جماعية تابعة للبرلمان، وال توجد سلطة بيد فرد، ما تحتاجه فترة االنتقال.

وألن النظام المجلسي يقوم على أساس انه هناك هيئة تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتبقى السلطة التنفيذية -10
مجرد وسيلة لتنفيذ إرادة البرلمان، فنتج عن ذلك أهم عيوب النظام المجلسي هو استبدال دكتاتورية السلطة التنفيذية بدكتاتورية 

 باقي السلطات.  السلطة التشريعية وتغولها على

إال أننا نستطيع عند تطبيق هذا النظام في المرحلة االنتقالية في سورية، أن نتغلب على هذا العيب، وذلك بأن يتم 
استحداث مجلس دستوري بطريقة موازية لهيئة الحكم االنتقالية ومستقل عنها، وتكون له وظيفة مزدوجة، األولى رقابة 

من البرلمان، والثانية تحكيمية أي يكون مرجع لحل الخالف ما بين السلطة التنفيذية  على دستورية القوانين الصادرة
 والسلطة التشريعية.

 وعليه سيكون تصورنا العملي الولي لهيئات الحكم النتقالي المؤقت:  

 السلطة التشريعية 

ظام ولمرة واحدة، يقوم نبرلمان من غرفة واحدة، منتخب باالقتراع العام، لمدة ال تزيد عن أربع سنوات 
 التصويت المرن داخل البرلمان، يمتلك سلطات رقابية وتشريعية.



 

 

تتلخص السلطات الرقابية على الحكومة التي يشكلها عن طريق انتخاب أعضائها فردًا فردا، وينتخب 
لى ا رئيس لها، وله سلطة رقابية واسعة تبدأ من حق السؤال واالستجواب وتشكيل لجان متابعة وتحقيق

 حجب الثقة عن أي وزير أو عن الحكومة كاملة.

وله سلطة تشريعية، تبدأ من حق االقتراح لكل عضو برلماني، ويصوت على القوانين ويصدرها، ويكز 
في المرحلة األولى من عمله على القوانين األساسية والناظمة للحقوق والحريات واألحزاب واالنتخابات 

 .ة لحقوق اإلنسانبما يتوافق مع الشرعة الدولي

 السلطة التنفيذية 

الحكومة منتخبة من البرلمان من التكنو قراط، عدد أعضائها يقارب عدد الوزارات الخدمية واألساسية 
دون زيادة، وتمارس مهام السلطة التنفيذية الرئاسية والحكومية، وتباشر عملها ليشمل جميع القطاعات 

ارات جماعية، ويمتلك رئيس الحكومة قرارات تعيين كبار الحكومية تجتمع برئاسة رئيسها، ولها قر 
 المسؤولين بعد موافقة البرلمان، ويقوم نظامها على الالمركزية اإلدارية.

 محكمة دستورية 

ينتخب من مجموعة من القضاة ممن بلغوا مرتبة مستشار في السلطة القضائية، والمشهود لهم بالكفاءة  
الرقابة على دستورية القوانين، وحل الخالفات بين السلطة التنفيذية والنزاهة والمعرفة، تكون مهمته 

 والتشريعية، واالشراف على السلطة القضائية.

 يتشكل من  مجلس أمن وطني 

 رئيس الحكومة االنتقالية نائب للرئيس -9

 وزير الدفاع              عضواً  -2

 وزير الداخلية           عضواً  -3

 اع عضواً رئيس هيئة األركان بوزارة الدف -1

مهمة هذا الجهاز إعادة هيكلية األجهزة األمنية ودمجها وتحديد صالحياتها، ويعمل تحت إشراف 
 البرلمان ورقابته.

 الهيئة العامة للرقابة اإلدارية والمالية 



 

 

وهي هيئة ناتجة عن دمج الجهاز المركزي للرقابة المالية مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتتبع 
ن، ومهمتها المراقبة اإلدارية والمالية لكافة دوائر ومؤسسات القطاع العام والوزارات وكل ما يتبع البرلما

 للحكومة.

 المقترح الثاني

هي دعوة لجميع السوريين بشكل عام، والحقوقيين بشكل خاص، لصياغة نظام سياسي جديد، وغير مسبوق ابداعي، 
، بإن نيفه ضمن التصنيفات التقليدية، يليق بثورة الشعب السوري وغير مستنسخ من األنظمة السابقة، ال يمكن تص

تقدم شكل نظام سياسي جديد، يستطيع أن يراعي حل اإلشكالية السورية المركبة وهي غياب األحزاب الكبيرة الفاعلة 
 من جهة، وعدم رغبة بعودة رئيس قوي خشية الدكتاتورية من جهة أخرى.

 التالية:وعليه أن يكون ضمن المحددات 

تعزيز األليات الديمقراطية في تشكيل السلطات وإعطاء مساحة أوسع للشعب ليختار تلك السلطات، واعتبار أي -1
 سلطة غير منبثقة عن إرادة الشعب سلطة غير شرعية.

تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، من خالل تحقيق غايته التي نشأ ال جلها، وهي عدم احتكار هيئة أو فرد -2
للسلطات، مع مراعاة ظهور األحزاب وعدم السماح لحزب بإن يسيطر على السلطات. وما نعتقده إن هذا ليس 

 مطلب يخص الدولة السورية بل مطلب يخص أغلب األنظمة السياسية المعاصرة.

طات ليجب أن يكون النظام السياسي )معقلن( بمعنى نظام ال يقع باألزمات، وال يحصل فراغ في أي سلطة من س-3
 الدولة، ال قبل التشكيل وال بعده، نظام يوجد يطرح أكثر من حل حتى ال تتوقف سير دواليب السلطات.

نظام يعيد العقيدة الدستورية السورية الى فصل بين السلطات الثالث، وليس الفصل بين السلطتين التشريعية -4
دورها  ما تتمتع به من استقالل وحيادية لتفعيلوالتنفيذية، أي يجب إعطاء دور أكبر للسلطة القضائية واستغالل 

 لتكون حكم بين السلطات واألفراد وبين هيئات الحكم ذاتها.

نظام يحمي الحقوق والحريات وال يتغول عليها، يضع األليات الضامنة للحقوق والحريات ويعزز حمايتها من -5
عادي ن، واالنتهاك المادي الذي يتولى القضاء الاالنتهاك التشريعي من خالل تفعيل الرقابة على دستورية القواني

 حمايته.

يقوم النظام على قاعدة "مبدأ توازن السلطة والمسؤولية" فال توجد سلطة إال يوازيها مسؤولية، جميع السلطات -6
تخضع إلى كل أنواع المسؤولية السياسية والجنائية واالجتماعية، حضور المسؤولية في ذهن القائمين بالسلطة 

 ردعهم عن القيام بعمل يستوجب المسؤولية.ي



 

 

يحقق النظام التوازن بين السلطات بشكل حقيقي وواقعي، ويبدأ التوازن من النشأة، فجميع السلطات تنشأ باإلرادة -7
الشعبية، وتمتلك الشرعية والمشروعية، وال تعطى سلطة لهيئة من الهيئات في مواجهة أخرى إال تعطى الهيئة 

سلطة في مواجهتها، وال تتدخل سلطة في أعمال أخرى إال منحت األخيرة أعمال تتدخل بها في شؤون األخرى ذات ال
 السلطة األولى، هكذا يقام نظام على توازن السلطات وتعاونها بشكل يضمن عدم تغول سلطة على أخرى.

ة مستقباًل تعتمده الدولة السوريهكذا انهيت الدراسة، ولم أجد نظام سياسي من األنظمة المعاصرة التقليدية يصلح أن 
لبداية مرحلة جديدة، جميع األنظمة لها مخاطر إن طبقت بالظروف السورية، وإذا أضيف لتلك المخاطر غياب 

 رجال الدولة القادرين على النهوض بالبالد اكتملت صورة الخراب الذي ينتظرنا.

ان ريقها قيم ومبادئ كثيرة، واعتقادات راسخة، وايمالثورة هدم وبناء، وال زلت الثورة تهدم كل شيء، تهشمت في ط
بقضايا مقدسة، كل ذلك من أجل هدم النظام السابق، وبناء نظام جديد، ولكن الظروف الداخلية والخارجية تقف 
حجر عثرة في البناء، وإلننا نؤمن بإن أساس البناء المعرفة العلمية، لذلك من هنا بدأنا على أمل أن يأتي بعدنا من 

 كمل البناء.ي

 
 


