
الخيارات الدستورية لدول ما بعد الرصاع (النظام االنتخايب والسيايس)

 "سورية أمنوذًجا"

04 شباط / فرباير 2017

ساشا العلو

وحدة املقاربات القانونية





ّ
ً ُ

ً

ّ

ٍ

ّ
ِ



 
 1 

 

 

 

 

 

املحتوياتدول ج  

 2 ................................................................................................................................... مقدمة

: النظام اًلنتخابي
ا

 4 .............................................................................................................. أوًل

 4 ..................................................................................................................... االنتخابية األنظمة أنواع .1

 6 .................................................................................. السلطة( احتكار )أداة االنتخابي والنظام سورية .2

 8 .............................................................................................................. كخيار املتناسب التمثيل نظام .3

 10 ........................................................................................... الحكومي األداء في وأثره االنتخابي النظام .4

ا:  11 ................................................................................................... شكل النظام السياس ي ثانيا

 12 ................................................................................................................... والبرملاني الرئاس ي النظام بين

ا: نتائج الدراسة
ا
 15 ............................................................................................................... ثالث

 17 ....................................................................................................................... قائمة املراجع:

 

 

  



 
 2 

 مقدمة

تتعلق بالبناء الدسييتوري والايارا   عديدةإشييكاال  ؛ في سييوريةأي انتقال ديمقراطي محتمل سيييطر  

 إلة تحسيييييين  ،فضييييي ي إلة حالة م  االسيييييتقرار السيييييياسييييي ي وا  تم ياملؤسيييييسييييياتية الاي م  شييييي   ا أن ت
 
إضيييييالة

حول اختيار الدستوريين أمام أسئلة ملحة تتمحور علة وجه التحديد سيضع الابراء كما  .األداء الحكومي

، حيث ينطوي هذان ال انبان علة قدر كبير م  النظام اًلنتخابي وشككككككككككككككل النظام السكككككككككككككياسككككككككككككك ي ا مث   

ل في الدو ال سييييييييييييما و  تقال الديمقراطي،يخص عملية االن في ما انعكاسيييييييييييا  كبر   ملا لهما م  ، وذلكاألهمية

 الاارجة 
 
 اختيار نظام انتخابي معين إن إذ  1.م  نزاعا  محلية احديث

 
أحد القرارا   يعدع  غيره لضييييييييييييي 

ا ؛ألي دوليية األكثر أهمييية السيييييييييييييييياسيييييييييييييييية عييانيي  م  الش م   تمثيييل ا  موعييا  الاي  الكبير فيدوره إلة   نظر 

ا   إلة ذلك،  .2أصيييوا  تلك ا  موعا  إلة صيييناع القرار وضيييمان إي يييالسيييابق 
 
النظام االنتخابي  ُيَعدإضيييالة

ا م  العوامل املؤثرة بشيييييييييييييكل كبير علة املسيييييييييييييار الديمقراطي للدول،  الوطيدة بتطور النظام ع قته إلة نظر 

 إلة ت ثيره  وشيييييييكل السيييييييلطةالحزبي 
 
ا قد .3علة ع قة األخيرة بالسيييييييلطة ال شييييييير عيةالتنفيذية، إضيييييييالة  وأخير 

مجتمعا  ما بعد  السييييييلا األهلي في علةعكسيييييي ٌي أو أثٌر إيجابٌي  واألنظمة االنتخابيةت ييييييميا القواعد ل يكون 

ودرجا  ، حيث يحدد النظام االنتخابي نسب أسس طائفية أو عرقية علة من ا املقسمةسيما  الو  ،ال راع

ضييييييييييم   ما إذا كان  الفرص م سيييييييييياوية بين ا، كما يحدد تلك ا  تمعا اتلفة ضييييييييييم  ا  موعا  ا  تمثيل

 ،علة رسا سياسا  لعالة والسياس ي وقدرة الحكومةلذلك لإن االستقرار ا  تم ي  4.املنالسة االنتخابية

ا
 
ا ترتبط ارتباط   بنظام الت وي . وثيق 

في عمليييية البنييياء  األكثر أهميييية لبنيييا أحيييد ال اختييييار النظيييام السييييييييييييييييياسييييييييييييي ي لليييدولييية يعيييد  م  جهييية أخر  

علة صيييييييفا  النظام السيييييييياسييييييي ي  ينعكس إلة حد بعيدالديمقراطي. لاختيار شيييييييكل رئاسييييييي ي أو برملاني للدولة 

                                                           

1 : Fischer, Eleni, et al 2013, "Transitional Electoral Framework for Syria International Electoral Policy and 

Practice," George Town University, p: 24. 

2 : Reilly, Benjamin. 2008, "Post-War Elections: Uncertain Turning Points of Transition." In from War to 

Democracy: Dilemmas of Peace Building, edited by Anna K. Jarstad and Timothy D. Sisk, 157-181. 

Cambridge: Cambridge University Press,2008, p: 172. 

3: Lijphart, Arend. 1991, "Constitutional Choices for New Democracies". Journal of Democracy 2 (1): 72-

84, doi:10.1353/jod.1991.0011, p: 72. 

4 : Fischer, Eleni, et al. 2013,"Transitional Electoral Framework for Syria International Electoral Policy and 

Practice." George Town University, p: 25. 
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الشكل املؤسساتي الضام  و  الذكر آنفةالايارا   يخص ما فياملتضادة اآلراء  م علة الرغا و  5.واستقراره

لطة إن هناك شيييييبه إجماع عللي حول الع قة القوية بين شيييييكل السييييياألداء الحكومي األمثل، لر و سيييييتقرال  

هذي  ال انبين الدسيييييييييييتوريين ذا  الع قة بين  تعد  النظام االنتخابي، إذ فيذية )النظام السيييييييييييياسييييييييييي ي( و نالت

تقييمهمييا م  منظور ع قيية كييل من مييا سيييييييييييييش مييا و "تيي ثير متبييادل". لييذلييك يتعين علة م يييييييييييييملي الييدسيييييييييييييياتير درا

 6باآلخر.

 وري   ص ة كب رة بالحالة السورية،بهذين الخيارين الدست ةاملتع ق النقاشاتالجدل و اسة ر دإ  ل

ا  الطابع املؤسكككككسكككككا ي مي حالة ادم اًلسكككككتقرار التصكككككميس الدسكككككتوري و  أداه ذيي الالتاريخلدور إلى انظرا

ثبت أالذي نموذج السككككككككككككك طوي مي إنتاج ا  دورها ريت   ا ولى والثانية، و السكككككككككككككو  التي م زت الجمهوريت  

التل ي يكككة البلكككل مي الخيكككارات وا يككك  ولكككاول هكككذه الكككدراسكككككككككككككككة  ،لجمهوريكككة الثكككالثكككةاكككدم نتكككااتككك  مي ا

ومتأهبة لعم ية  ات مل يةكدولة خارجة من صكككراا اواملؤسكككسكككات املتمخ كككة ا ه الدسكككتورية لسكككورية

او  الدستورية ا نتع، ستشراف الصيغًل  هذه الدراسة كما  سعى ،ولول ديمقراطي ملتم ة مي  ولديدا

من خالل مقارنة وذلك  ،باآلخر واالقة كل م هما (النظام اًلنتخابي وشكل النظام السياس ي)يخص ما 

 ًل و  بدائل ونظس دسككككككتورية مخت اة ودراسككككككة احعكاسككككككااها املحتم ة اوى مسككككككار الدولة السككككككورية املروقبة 

تنمية اًلقتصكككككككككادية وال اا ة بالسككككككككك س ا هوي، اًلسكككككككككتقرار السكككككككككياسككككككككك ي واملجتمعي، ال م ها املتع قسكككككككككيما 

 املؤسساوية 

 

  

                                                           
5 : Jung, J. K. and C. J. Deering. 2015, "Constitutional Choices: Uncertainty and Institutional Design in 

Democratising Nations, International Political Science Review 36 (1):60-77. 

doi:10.1177/0192512113503929, p: 51. 

 
6: Lijphart, Arend. 1991.,"Constitutional Choices for New Democracies". Journal of Democracy 2 (1): 72-

84. doi:10.1353/jod.1991.0011, P: 61, 62. 
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ا
 النظام اًلنتخابي: أوًل

س م مستدام، لت س س  األكثر أهمية الاطوا م   إجراء انتخابا  في أعقاب ال راعا  ا حلية يعد  

ضيييييييييييييم  الحلبية لتنيالس اإلة ذليك م  خ ل خلق ب ئية ديمقراطيية م  شييييييييييييي   يا دلع أطرا  ال  اع املسيييييييييييييل  و 

ةبو ديق االقتراع. السييييييياسييييييية وصيييييينا ل نتخابا  إلة السييييييما   أمثل ، ي د  ت ييييييميا نظام رسييييييلي ييييييفةة عام 

الوق   في ف الفئا  ا  تمعية بشييكل عادل، كما ي د لبنضييون نظام حزبي تعددي تتمثل م  خ له مخت

  إلة ضمان حد أقص ى م  الكفاءة املؤسساتية.نفسه 

 

 اًلنتخابيةا نظمة أنواع   1

ل ن و مخت اة  واراات لكل م ها  هناك خيارت ادة ، فإ اًلنتخابية ا نظمةأنواع  يخص مامي  أما

  :كانت اشيواا الخيارات ا كثر فإ  بشكٍل اام، 

 املتناسب نظام التمثيل Proportional Representation/PR  

  األغلبيةالتعددية/نظامPlurality/Majority  

 ط النظام ا اتلMixed System  

ااالنتخييابييية لألنظميية  العيياملت ييييييييييييي يف ييي تي هييذا او  طريقيية كييل من ييا في ترجميية أصيييييييييييييوا   سييييييييييييي ييية و "ل تبعيي 

نَتِخبين 
ُ
م قد، و 7إلة مقاعد تفوز ب ا األحزابامل ا )Reynolds، Reilly، Ellisم  ) كل   قد 

 
ا م سيييييييييط تلك ل شيييييييييرح 

 :8، علة الشكل التاليالث ثاألنظمة 

عددة التمثيل تقدم األحزاب لكل من ا قائمة دوائر انتخابية مت : وتعتمداملتناسكككك أنظمة التمثيل   -أ

اباملرشييييييييحين. وبعد عملية اصدالء باألصييييييييوا  يفوز كل حزب بعدد مقاعد  الاي  نسييييييييبة األصييييييييوا  ي ئا تقريب 
                                                           

7: Reilly, Benjamin. 2008, "Post-War Elections: Uncertain Turning Points of Transition," In from War to 

Democracy: Dilemmas of Peace Building, edited by Anna K. Jarstad and Timothy D. Sisk, 157-181. 

Cambridge: Cambridge University Press ,2008, p: 172. 

8: Reynolds, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Ellis. 2005. Electoral System Design. Stockholm, Sweden: 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, p: 27, 29. 
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في عملية إح يياء األصييوا  الن ائية. لعلة سيي يل املثال، لو حاز حزب معين نسييبة قدرها  ذاك الحزب هاحاز 

 م  املقاعد البرملانية. أما في املئة 20 ، لإن الحزب سيييح ييل علة ما يقارب م  مجموع األصييوا في املئة 20

لهي إمييا قوائا "مفتوحيية" أو "م"لقيية". حيييث  املتنيياسييييييييييييييبيخص قوائا املرشيييييييييييييحين في أنظميية التمثيييل  في مييا

 وترتيب ا عنيييدبين املرشيييييييييييييحين ضيييييييييييييم  القيييائمييية الواحيييدة  بييياالختييييار للُمنَتِخبين ائمييية املفتوحيييةتسيييييييييييييم  القييي

ن املقاعد ضيييم  الحزب. و اختيار املرشييي  أو املرشيييحين الذي  سييييحوز  فيلها ت ثير  وبذلك يكون  ،وي الت ييي

ككل،  إنما تتا عملية الت يييييييييييييوي  للحزبو عملية االختيار تلك، للُمنَتِخبين  أما القوائا امل"لقة لهي ال ت ي 

م  ال دير و  املقاعد من ا.اختيار الحاصيييييييييييييلين علة بدوره بترت ب قائمة املرشيييييييييييييحين و م  ثا  يقوم الحزب و 

ا  ناسييييييييباملاضييييييييية أصييييييييب  نظام التمثيل املت القليلة في السيييييييينوا إنه  بالذكر شييييييييبه معياري ل نتخابا  نظام 

في كييل م  البوسييييييييييييينيية،  ابييا  املرحليية االنتقيياليييةخييتنثييال ال الح ييييييييييييير تا إجراء ااالنتقييالييية، لعلة سييييييييييييي يييل امل

 . 9ناسبالتمثيل املت حد أشكالأل  اولق  ونيكاراغوا  كمبوديا ،موزمبيق كوسولو، العراق،

ا ت تهجو  :ا غ بيكككة التعكككدديكككة أنظمكككة  -ب ا م"ييياير   في إجراء االنتخيييابيييا ،  نه ييي 
 
ألنظمييية التمثييييل  الخ لييي

أحياديية التمثييل )لك  قيد تسيييييييييييييتخيدم في دوائر متعيددة تقوم هيذه األنظمية علة دوائر انتخيابيية  تنياسيييييييييييييبامل

ا مثيل ا حلي يكون التركي  لي ا علة التو  ،التمثيل(  الكثيرة ع  التناسيييييييب أو ال سييييييياوي. أحد األشيييييييكالعوضييييييي 

بييالت يييييييييييييوييي  ملرشييييييييييييي  واحييد لقط،  للُمنَتِخبين لهييذه الفئيية هو نظييام "االنتخييابييا  التعييددييية" الييذي يسيييييييييييييم 

حسيييييا  قديتا اختياره. و  هاصيييييوا  بعد لرز املرشييييي  الفائز ب علة عدد م  األ و 
ُ
الن يجة ضيييييم  جولة واحدة ت

كل آخر ضييييييييييم  لئة هناك شييييييييييو  (، أو جولتين حاى يتا الح ييييييييييول علة أغلبية أصييييييييييوا .FPTP )الفائز األول 

ليه يتعين علة املرشييييييييي  الح يييييييييول علة غالبية مطلقة م  "، و ألغلبيةانتخابا  ا"هو نظام أنظمة األغلبية و 

 .ط أن تكون أعلة م  أصوا  باقي املرشحين مجتمعينشترَ األصوا  قد يُ 

يتا حيث نظامين السيييييييابق ذكرهما، م  ك  العناصيييييييَر  ت بنى نظمة الايوهي األ  :ا نظمة املخت طة  -ت

، ب نما يتا انتخاب القسيييييييييييييا اآلخر تناسيييييييييييييبة بموجب قواعد التمثيل امليانتخاب قسيييييييييييييا م  الهيئة التمثيل

 التعيييدديييية، و  األغلبيييية/بموجيييب أحيييد أشيييييييييييييكيييال 
 
ت ي  و  د األخير علة اليييدوائر أحييياديييية التمثييييل.ميييميييا يعت عيييادة

تين أحدهما ملقعد تمثيل أن يدلي إما ب ييييو  واحد ملرشييييحه املفضييييل، أو ب ييييو  لُمنَتِخبلاتلطة األنظمة ا 

 اآلخر ملقعد أغلبية/تعددية. و م ساوة 

                                                           

9: Reilly, Benjamin. 2008. "Post-War Elections: Uncertain Turning Points of Transition." In from War to 

Democracy: Dilemmas of Peace Building, edited by Anna K. Jarstad and Timothy D. Sisk, 157-181. 

Cambridge: Cambridge University Press,2008, p: 173. 
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ا  إًل أن  ،اًلنتخابيةا نظمة د من الرغس من وجود ادد ملد  اوى و   غالبا
 
 عدي   و ي أحدها ما يتس وبن

 وجود ينُدر السككككياسككككية لكل دولة  حيل اًلقتصككككادية، و  ،ياقات اًلجتماايةمي معظس ا حيا  ليالئس السكككك

ا دولت   حول العالس وتبنيا  نظام   انتخابي   متطابق     10 وماما

 

 والنظام اًلنتخابي )أداة احتكار الس طة(سورية   2

ا 250يتا م  خ له انتخاب  ،قوائا م"لقةذا  تناسيييييييييييييبمت بنى سيييييييييييييورية نظام تمثيل  لل سيييييييييييييا  عضيييييييييييييو 

  هذا النظام  عدو شعب(. ال شر  ي )مجلس ال
 

دائرة انتخابية واحدة  14يييييييييييييييييييييييييييي ا حالظا  السورية ال م ك 

 ما زالو  . لك  ت ميا النظام االنتخابي السوري كانمنف لتين دائرتينُعد    الايباستثناء محالظة حلب 

سييييييييييييطرة علة السيييييييييييلطة و  غالبية تشييييييييييير عية حيث يضيييييييييييم  ،السيييييييييييلطة الحتكار حزب البعثأدوا  أحد  يعد

لا يسيييييييييم  من  حزب البعث "قيادة الدولة وا  تمع" و  -2012 وحاى عام-الدسيييييييييتور السيييييييييوري ل .تنفيذيةال

االئت   "التقدمي" ) بمزاولة العمل السيييييياسييييي ي إال لألحزاب املنخرطة تح  مظلة ال ب ة الوطنية التقدمية

لل ب يية الوطنييية  امقعييد   172كمييا يعطي النظييام االنتخييابي بشيييييييييييييكييل أوتوميياتيكي ( الييذي يقوده حزب البعييث

 علة  األخر  إلة املرشحين املستقلين. 78ليييييييي ، ب نما تذهب املقاعد ا250اليييييييي التقدمية م  أصل املقاعد 
 
ع وة

القيادة القطرية لحزب  علة ترشي  تقدمهُ  بناء   يتا انتخاب الرئ س السوري م  قبل مجلس الشعب ،ذلك

 لحسييييب ل س علة السييييلطة ال شيييير عية ة سيييييطرتهم سييييسيييي ذا الشييييكل اسييييتطاع الحزب شييييرعنة و بو  البعث.

ا السلطة التنفيذيةعلة وإنما   . أيض 

 حين إلة لئتين، )أ(ملرشيييييييييييييهي تقسييييييييييييييمه او  ،أخر   بارزة مي ةتخابي السيييييييييييييوري للنظام االن لإن في املقابل

م  مجميييل  في املئييية 51قيييدرهيييا الف حين، وتمن  تليييك الفئييية ح ييييييييييييييية و م  العميييال و لي ميييا )أ(  تتكون  )ب(،و

 إنه حيثذا البند بالتحديد محط جدل، ه كانقد . و (ب)الفئة  األخر   ملقاعد، ب نما تشكل لئا  الشعبا

أن املنظما  الشييييعبية  سيييييما الو  ،الرئ س األسييييدو  قبل حزب البعث للت عب باالنتخابا  م أداة أضيييييف  

ظا املبيييادرا  . كميييا تضيييييييييييييمنييي  مع11ةصيييييييييييييرليييبعثيييية  الف حين هي منظميييا تنظا العميييال و  النقيييابيييا  الايو 

خطة  يخص النظام االنتخابي السييييوري؛ لقد رأ  في ماالنقد ذاته املطروحة النتقال ديمقراطي في سييييورية 

                                                           

10: Fischer, Eleni, et al. 2013. "Transitional Electoral Framework for Syria International Electoral Policy and 

Practice." George Town University, p: 24. 

11: Alfattal, Rouba. 2012, "Syria’s Electoral Reforms: Myths & Facts",Strategic Communication and 

Research Center. http://strescom.org/, p; 2.  

http://strescom.org/
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اسييييييييييييتمر النظام  -2012 محاى بعد إصيييييييييييي   قانون االنتخابا  في عا- 12أنه التحول الديمقراطي في سييييييييييييورية

التنفيذية. لذلك اقترح  الاطة  سيطرة علة السلطةالة ساحقة لحزب البعث في ال شر ع و بضمان غالبي

تمثيل أوسييييييع خر يسييييييم  بمنالسيييييية سييييييياسييييييية حقيقية و ضييييييم  بنودها اسيييييي بدال النظام االنتخابي الحالي ب 

 ة أطيا  الشعب. لكال

خالل املرح ة اًلنتقالية يتط   أخذ ادة لسكككككككككككككورية هندسكككككككككككككة نظام انتخابي جديد  املقابل فإ مي 

خصككككككككوصككككككككية الحالة السككككككككورية، عوامل بالسككككككككياقات املح ية و هذه ال  وروبط اوى ململ الجدية اوامل

 و 
 
واملقصكككككككككككككود ، يد سكككككككككككككيلقق ا هداف املرجوة من إذا كا  النظام الجد مي ما ل ملددات جوهرية شكككككككككككككك

أكثر د أحككك لعكككل  ال من نكككاحيكككة أخر   و الح ومي الاعككك  ا دا  بكككذلكككك املصكككككككككككككككالحكككة والتمثيكككل من نكككاحيكككة، و 

هو اامل التنوع  سككورية الخيارات املؤسككسككاوية املسككتقب ية مي وقييسمي ام ية حسككاب و  أهمية املتغ رات

ا منحىا ذ الصككككككككككككراع طابع إشكككككككككككككالي بعد أ  أخ ذا الذي أصككككككككككككب الطائاي والعرقي، و  او  ارقيا اضكككككككككككك  و  طائايا

املعكككالس  لكككذلكككك فكككإ  اوى النظكككام اًلنتخكككابي الجكككديكككد مواجهكككة التلكككدي املتمثكككل بتلويكككل املؤسكككككككككككككسكككككككككككككككات 

ا  اًلنتخكابيكة   ل املجمواكات الطكائايكة أو العرقيكة املقصكككككككككككككاةومثيك ل كككككككككككككمكا جكذريكا
ا
 د )ال ر  اسكككككككككككككابقك

ا
(، مثكاًل

 إلى 
ا
هذه النقطة   عدو كة السكككياسكككية ل متمواات ا خر   املشكككار درجات التمثيل و ضكككما  أاوى إضكككافة

ثل بإقصككككككككككككا  إحد  الا ات املجتمعية أو التمثيل غ ر العادل مذات أهمية كبر ، فالاشككككككككككككل املت اولديدا 

  13 بالتالي العودة إلى دائرة العنفيق اًلنقسامات ب   و ك الا ات و مقد يؤدي إلى  ع

  

                                                           

12: Syrian Expert House. 2013, “Syria Transition Roadmap,” Washington DC: Syrian Center for Political and 

Strategic Studies, p: 89, 90. 

13: Fischer, Eleni, et al. 2013, "Transitional Electoral Framework for Syria International Electoral Policy and 

Practice," George Town University, p: 24.  
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 نظام التمثيل املتناس  كخيار  3

ا، الهندسييييية املؤسيييييسييييياتيةأدبيا  تقال الديمقراطي ما بعد الحروب و تظهر أدبيا  االن ا كبير  علة  إجماع 

اُيَعد   ناسيييييييييييييبأن نظام التمثيل املت ودي ية،  ث يةإ  انقسييييييييييييياما  الاي تعاني م ألضيييييييييييييلية للمجتمعا ذا  خيار 

تضييم  لكل األطرا  مشيياركة يقوم هذا الطر  علة أسيياأ أن هذا النظام أميل إلة إنتان سييلطة تشيياركية و 

الاي - ناسييييييييبالتمثيل املت أنظمةت يييييييياميا و  يتمخص ع  قواعد ة. لفي حاالته املثل14في عملية اتخاذ القرار

يتا بناء عليه ركيب الدائرة االنتخابية. و ت كبيرتمثيلية تعكس إلة حد  هيئا  -صيييييو تضيييييم  اح سييييياب كل 

ا ضييييييمان أنماط تمثيلية م سيييييياوية ليا  )الدي ية، عادلة  اتلف الفئا  ا  تمعية، بما في ذلك األقو  نسيييييي ي 

  (،العرقية
 

الاي تجعل  أهمية تلك الا ييييييائصأكثر أحد  لعل. و 15ع  التمثيل العادل لك  ال  سييييييينلضيييييي 

ا  باملتناسييييييييييييم  نظام التمثيل  ئا اتقديا "قو ه علة لتمثيل مجتم ي أوسييييييييييييع هو أن األحزاب تجبر ليضييييييييييييامن 

ا  التوازن هذا إن  إذ قواعدها االنتخابية. لتوسييييييييييييييع خ لهامتوازنة" تسييييييييييييي ة م   في النظا ذا  ل س موجود 

 "التميي  اصيجييابي ىمييا يسيييييييييييييلإجراءا   تطبيق أن(. إضيييييييييييييياليية إلة غلبيييةالييدوائر أحييادييية التمثيييل )كنظييام األ 

Affirmative Action / الاي ت د  إلة تحقيق نسيييييب أعلة م  تسييييياوي الفرص، " ضيييييم  عضيييييوية األحزاب، و

 يجعل منهو  املتناسييبما يمي  التمثيل  أكثر ربماو  كون أسييهل ضييم  األنظمة الاي ت بنى القوائا االنتخابية.ي

ا ا م ئم  ا  ،ماله أثر كبيرهذا سييييييهولة اصدارية الاي ي سييييييا ب ا، و للحالة السييييييورية هو ال نظام  في ظل خ ييييييوصيييييي 

 ( ذلك ,7312008) Reilly. وقد أوضيييييييي  16الاي تتلو ال  اعا ظرو  ال
 

- إ  نظام التمثيل املتناسكككككككك " :قائ 

ا ا  السككككككبيل الوحيد اجرا  انتخابات اوى املسككككككتو  الوطني مي بل ة ما بعد الصككككككراع، هو  - واقعيا إلى فنظرا

إجرا ات يس حدود الدوائر اًلنتخابية  كما أ  اجة ل رسكككككككككككككًل حاسكككككككككككككتخدام ام ية اق راع موحدة، إمكا  

ِخب    سجيل
َ
نت
ُ
  17 "أكثر يسرااحساب النتائج وصب  بالنتيتة ، إحصا  ا صوات و امل

                                                           

14: Lijphart, Arend. 2002, "The Wave of Power-Sharing Democracy." In the Architecture of Democracy, 

edited by Andrew Reynolds, 37-54. Oxford, UK: Oxford University Press, p: 48. 

15: Alfattal, Rouba, 2012, "Syria’s Electoral Politics: The Relevance of a Presidential System", Strategic 

Communication and Research Center. http://strescom.org/, p: 15. 

16: Norris, P1997, "Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems", 

International Political Science Review 18 (3): 297-312.doi:10.1177/019251297018003005, p: 27.  

17: Reilly, Benjamin. 2008, "Post-War Elections: Uncertain Turning Points of Transition," In from War to 

Democracy: Dilemmas of Peace Building, edited by Anna K. Jarstad and Timothy D. Sisk, 157-181. 

Cambridge: Cambridge University Press,2008, p: 173. 

http://strescom.org/
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  أن يكون  ال سييييييير اصداري  اهذل يمك حيث  
 

العدد  إتاحة لرصييييييية الت يييييييوي  لذلك همية فيبالغ األ  عام 

 النازحين السوريين.الهائل م  ال جئين و 

ا  وقييد دلع هييذا ال ييانييب بييالتحييديييد  الييدوائر أنظميية  ع لتخلي إلة ام  الحكومييا  في دول مختلفيية عييدد 

ا  ناسييييبتبني نظام التمثيل املتو  "أحادية التمثيل"   لفي الحالة العراقية عن ا.عوضيييي 
 

، قرر  الحكومة في مث 

ا   2005البداية إجراء انتخابا  ا  لس الت س س ي عام  مةاص  حدودلل تبع  لمحالظا  العرقية، ل دارية املرس 

 الييدوائر االنتخييابيييةضيييييييييييييم  للُمنَتِخبين  تمثيييلالرقييابيية و ال تولير درجييا  أعلة م   م  ذلييك وقييد كييان الهييد

ة الزمنييية و ا حلييية ال يييييييييييييعوبييا  التقنييية الاي كييانيي  سيييييييييييييتواجييه العملييية االنتخييابييية دلعيي  ، إال أن طول املييد 

 له العراق دائرة انتخابية واحدة. م  خ ُعد   ناسبمتالحكومة إلة االستعاضة بنظام تمثيل 

 موجة نزو  هائلةس ب ليه غياب إح اء سكاني دقيق و ريا هي مثال آخر تييبفي ل 1997انتخابا  عام 

 م علة الرغا  . لك ناسيييييييييييييبل إلة نظام التمثيل املتيفي الت"يير م  نظام أكثرية يعتمد دوائر أحادية التمث

اخت لهما ع  الحالة السيييييييورية، إال حلية في كل م  هاتين الحالتين و ا السيييييييياقا  ا الفروقا  الاي تفرضيييييييه

سيييي سييييهل إجراء  ناسييييبنظام التمثيل املت ماهية أن العملية االنتخابية قد تواجه عقبا  مماثلة. لذلك لإن

- جئين السييوريينوال  م  النازحين يتعلق بالسييما  للعدد املهول  في ما سيييما الو  االنتخابية، وإدارة العملية

 . بالت وي  -السكانعددها ن ف عدد  والذي  يقارب

ا   عطي  ناسكك إ  ماهية نظام التمثيل املتف مي املقابل اأثرا ينطبق هذا املشككاركة السككياسككية و  مي كب را

ِخب    اوى كل من
َ
نت
ُ
 :إلى ذلك مردهو ا حزاب السياسية  و امل

 
ا

ا  هذا النظام :أوًل ا حزب يفرز ما غالب  انظام  ا تعدديًّ  الو  كالة القو  السيييييييييييييياسييييييييييييييةو  للمجموعا  ي ي ، ي 

 التعددي ري/ألنظمة االنتخابية ذا  الطابع األكثلك  ا، الشييتراك بالعملية السييياسيييةامن ا  سيييما ال يي"ر  

  ت تج
 
ا عادة ا حزبي    18. ر  علة مشاركة األحزاب ال " اقيود   يفرض نظام 

تجعل األنظمة . ذلك ألن طبيعة هذه أعلة علة الت يييييوي قبال بإ ناسيييييبالتمثيل املتأنظمة  تتمي  :اثانيا 

نَتِخبين  هذا ما م  ش نه تحفي م  جميع األصوا  مؤثرة و 
ُ
 امل

 
إلة أن العدد الكبير م   علة املشاركة، إضالة

. هذه جميعها م  التوجها للُمنَتِخبين  األحزاب السييييييييياسييييييييية املشيييييييياركة في االنتخابا  يولر خيارا  أوسييييييييع

د الزيادة
 
ا في عدد األحزاب تول ا انتخابي 

 
تحسيييييييييييييين و  جهدها يدلع باألحزاب ملضييييييييييييياعفة أكثر تنالسيييييييييييييية، مناخ

ك قد يساعد نظام التمثيل املتناسب إلة حد كبير علة ذل . بناء19برامجها ب"ية توسيع قواعدها ال ماهيرية

                                                           

18: Lijphart, Arend. 1991, "Constitutional Choices for New Democracies", Journal of Democracy 2 (1): 72-

84. doi:10.1353/jod.1991.0011, p: 73. 

19: Norris, P 1997, "Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian And Mixed Systems", 

International Political Science Review 18 (3): 297-312.doi:10.1177/019251297018003005, p: 9. 
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نَتِخبينو  علة زيادة مشييييييييييييياركة األحزاب محتملة، سيييييييييييييوريةأي حكومة 
ُ
ا  امل ملية انتخابية عادلة ضيييييييييييييم  عمع 

  .وشاملة

 ا دا  الح ومي ميأثره النظام اًلنتخابي و   4

سييييياسييييا  التطوير االقت ييييادي. ظام االنتخابي باألداء الحكومي و هناك اعتقاد سييييائد يتعلق بع قة الن

يتطلب وجود سييييييييييييلطة تنفيذية قوية  تطبيق سييييييييييييياسييييييييييييا  اقت ييييييييييييادية ناجعةهذا االعتقاد أن رسييييييييييييا و  مفاد

صيييييييييفة ب يوية ضيييييييييم  األنظمة االنتخابية األكثرية، كو  ا  ُيَعد سيييييييييمة )حكومة أو رئ س(. هذا ماحاوموحدة و 

 تغالبية تشيير عية  ذي أميل إلة إنتان حكوما  حزب واحد
 
ن ا م  وضييع وتطبيق السييياسييا  بشييكل سييهل مك

  لحكومييياإلة اليييإن النظرة العيييامييية . علة عكس ذليييك، دون ال يييييييييييييييدام مع األحزاب املعيييارضيييييييييييييييةم   سييييييييييييير عو 

متجانسيية هي أ  ا حكوما  لوضييوية، غير  ناسييباالئت لية متعددة األحزاب الاي ت تجها أنظمة التمثيل املت

الارون بسيييييييييياسيييييييييا  اقت يييييييييادية مما يعيق قدرة تلك الحكوما  علة  ،التنازال و  مقيدة بعمليا  التداول و 

 ناجحة. حاسمة و 

ا  يعداملقابل لإن هذا االعتقاد السيييييييييييييائد في 
 
رد كون حكومة أنه   و  الفعالية،مي القوة و بين مفهو خلط

بالضيييييرورة أن تلك السيييييياسيييييا  لاعلة، إذ سيييييهولة ال يعني قادرة علة تمرير سيييييياسيييييا  بسيييييرعة و  حزب واحد

تين في لر اتان غير متو ال يييييف تاناهو  ،قت يييييادي سيييييياسيييييا  ذا  طابع معتدل ومسيييييتداميتطلب التطوير اال

ستقطاب السياس ي الاي تمي  تلك األنظمة قد تدلع بحزب ألن درجا  اال  ،كوما  الحزب الواحدحأنظمة و 

ي سبقه، مما سيعرقل دال السياسا  االقت ادية للحزب الذس باو أإلة إل"اء السلطة إلة  عند وصوله ما

 االئت ليةالحكوما  . م  ناحية أخر ، لإن االسيييييييييييتمرارية الاي يتطلب ا التطوير االقت يييييييييييادياالسيييييييييييتدامة و 

في بالتالي تكون معتدلة إلة الوسيييييييييييييطية في توجهها العام، و  تميل سيييييييييييييبانالتمثيل املتتمخضييييييييييييية ع  أنظمة امل

تدامة خطط اسيييييم  هذه األنظمة يزيد م  لعالية و التوالق ضيييييسيييييياسيييييات ا. لذلك لإن التداول والتنازال  و 

الحاسكككككككككككككمة" اوى الحالة ااتقاد فعالية القيادة "القوية و إذا ما وس إسكككككككككككككقا  و  20التنمية االقت يييييييييييييادية.

  لسكككككورية، فإ  ذلك يشككككككلا
ا

نايذية مي سكككككورية ممث ة السككككك طة الت إ    حيلادم صكككككحت آخر اوى مثاًل

التي يلتل حزب البعل تشكككككككككككككر عية، و واجهت ارق ة من قبل السككككككككككككك طة ال مت س الوزرا  ق مابالرئلس و 

اأنموذجا  الغالبية فيها  مع ذلك، لس وقدم الح ومة السورية بال رورة   قتصادية نمية اًلتمي ال ا ناجحا

يخص الكفاءة  في ما سيبانالتعددية تتفوق علة أنظمة التمثيل املت لو صي  لرض أن أنظمة األكثرية/و 

ا  يجعل من ا األداء الحكومي، لإن ذلك الو   باألخيرة. حيثخيار 
 
مقاربة مثل إن  أصل  للحالة السورية مقارنة

". "التمثيلو م  مقايضيييييا  بين "الكفاءة"قد يتضييييي"، ؤسيييييسييييياتية في مرحلة ما بعد ال يييييراعالايارا  امل هذه

                                                           

20: Lijphart, Arend,1991, "Constitutional Choices for New Democracies", Journal of Democracy 2 (1): 72-

84. doi:10.1353/jod.1991.0011, p: 82, 83. 
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مثيل مختلف ال عبين حدهما باآلخر، لإن أثر التمثيل املتناسييييييييييب علة تبفرض أنه ال مفر م  مقايضيييييييييية أو 

ا  بين ا يجعل منه في ما إيجاد قواعد توالقية للعملية السييييييياسيييييييةالسييييييياسيييييييين و   م خيار 
 
 ،غيره أكثر عملية

ه
 
بخ   أنظمة األكثرية الاي تطغة لي ا " ،21"بناء السييييلا األهليامل ييييالحة و يق علة املد  الق ييييير لتحق أقل

 وضييييع هي نتقاليةاملؤسييييسييييا  اال  ظيفة الرئ سييييية لهندسييييةالو يتضيييي  أن  في ا ح ييييلة .22"جماعة علة أخر  

لكي يتا الوصييول إلة هذه املرحلة، ة مرحلة ترسيييا النظام السييياسيي ي. و إل ي تهي علة مضييمار مسييتقر الدولة

توجد في للمؤسيييييييييييسيييييييييييا  السيييييييييييياسيييييييييييية كما  الهد  بعيد املد  يركز مهندسيييييييييييو املؤسيييييييييييسيييييييييييا  علة "يجب أال

أو عرقلة عملية تشكيل ائت لا  مرضية إنما علة قدرة املؤسسا  علة تش يع الديمقراطيا  الراساة، و 

  .23 اتلف ال عبين السياسيين"

 

 : شكل النظام السياس ياثانيا 

د بشيييييكل النظام ذي سييييييواجهه مهندسيييييو الدسيييييتور السيييييوري ال دييتعلق الايار الدسيييييتوري الثاني ال 

ا الايارا  األكثر السييياسيي ي للدولة. و  الذي تنف ييل ليه ، و النظام الرئاسكك ي الا ييوص هي إمافي هذا شيييوع 

رأأ السيييييييييييييلطيية   يييييييييييييب يتا تفويضيييييييييييييهييا إلة رئ س ال مهورييية الييذي يلطيية ال شييييييييييييير عييية ع  التنفيييذييية و السييييييييييييي

 يكون رئ س الوزراء ليه القوة في السيييييييييييييلطة ال شييييييييييييير عية و الذي تتركز  ،حيالنظام البرملاالتنفيذية. أو 
 

 ممث 

 إال أن "للسيييلطة التنفيذية. 
 

ا ل مختلفة اأشيييكو  م  هذي  النظامين له درجا  ك  ا ترتبط بالسيييياقا  مغالب 

، اال جميع الحواحد يمك  تعميمه علة  أنموذناالقت ادية للدولة. لذلك ال يوجد السياسية والثقالية و 

  24."تبني أي من ما يجب أن ين ثق م  هذه السياقا  في املقام األول  إنو 

                                                           

21: Reilly, Benjamin, 2008, "Post-War Elections: Uncertain Turning Points of Transition," In from War to 

Democracy: Dilemmas of Peace Building, edited by Anna K. Jarstad and Timothy D. Sisk, 157-181. 

Cambridge: Cambridge University Press,2008, p: 172. 

22: Fischer, Eleni, et al. 2013, "Transitional Electoral Framework for Syria International Electoral Policy and 

Practice," George Town University, p: 25. 

23: Shvetsova, Olga, 2002, "Institutions and Coalition-Building in Post-Communist Transitions," In the 

Architecture of Democracy, edited by Andrew Reynolds, 55-80. Oxford, UK: Oxford University Press, p; 77, 

78. 

24: Alfattal, Rouba. 2012. "Syria’s Electoral Reforms: Myths & Facts",Strategic Communication and 

Research Center. http://strescom.org/, p: 13. 

http://strescom.org/
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لشكل  الكبر  ، لهو أحد ا حددا  علة مستويا  مختلفةالنظام السياس ي تداعيا   إن الختيار شكل

ر علة اسيييييييتقرار السيييييييلطة السيييييييياسيييييييية وأدا  ا وقابليش ا كما يؤثر بشيييييييكل كبي ،حدود املنالسييييييية السيييييييياسييييييييةو 

لذلك لإن العملية - 25السيييييييييييييلطويةقد يدلع الدولة با ح يييييييييييييلة إما باتجاه الديمقراطية أو للمحاسيييييييييييييبة. و 

أو  -سيييي سييييتمر تح  العر  الرئاسيييي ي الذي اسييييتمر لعقود إذا كان  الدولة ما االنتقالية في سييييورية سييييتحدد

ي العيوب الام  رغا وعلة الا . يلفترة وجي ة في الامسييي سييورية  م  بهسييتا النظام البرملاني الذي بنى سييت

  تشيييييييييييييوب
 

فككككككإ  هنككككككاك متمواككككككة من العوامككككككل التي وتعككككككل من  ؛البرملييييييانيم  النظييييييامين الرئيييييياسييييييييييييي ي و ك 

ا انيةالديمقراطية البرمل  لسورية  ا أصل  ل دولة نظاما

 اند مقارنة هذين النظام   و وصكككككككككب  هذه العوامل ج
ا
  املقارنة اوى السكككككككككيا  السكككككككككوري إسكككككككككقا ية

  املحوي 

 

 والبرملاحي النظام الرئاس يب   

ينعكس علة لييإن اختيييار شيييييييييييييكييل النظييام السيييييييييييييييياسييييييييييييي ي قييد  ،كمييا هو الحييال في اختيييار النظييام االنتخييابي

ا بالتالي قد يؤثر، و االجتماعيةاالنقسيييييييياما  السييييييييياسييييييييية و  ا أو إيجاب  ما يخص  فيو ،علة السييييييييلا األهلي سييييييييلب 

ا غال ذلك،  ،ما ت تقد األنظمة الرئاسيييييييييييييية بسييييييييييييي ب أثرها "األكثري" الذي ينعكس علة مؤسيييييييييييييسيييييييييييييا  الدولةب 

 كبر " يمك  لألحزاب الكبر  
 
الفوز  لحسيييييييب لبتركي  سيييييييلطا  كبيرة في يد الرئ س ت يييييييب  الرئاسييييييية "غنيمة

ية بسييييييييب معقدة بين السييييييييلطتين ال شيييييييير عية والتنفيذ تفرز األنظمة الرئاسييييييييية ع قة نفسييييييييه الوق في  ب ا.

. لك  الطبيعة اصشييييييييييكالية لألنظمة الرئاسييييييييييية تتضيييييييييي  في اصطار (Ibid) الواضيييييييييي  بين ماالف ييييييييييل الرسييييييييييلي و 

، و  الذي املؤسيييييييييييسييييييييييياتي
 
، مما يجعل م  26بيييييييييييييييييييييييي"الفائز ي خذ كل  ييييييييييي يء"Linz 1990الذي وصيييييييييييفه ت تجه عادة

اأ Linzاقتر  السييييياسيييية "لعبة صييييفرية" يعزز لي ا ل ييييل السييييطا  خطر ال ييييراع السييييياسيييي ي. لذلك،   نموذج 

ا  ا تشييييييييييييياركي  ، م يييييييييييييال  األحزاب ال ييييييييييييي"ر  بعين االعتبارتؤخذ ليه رتكز ليه الحكا علة االئت لية و يبرملاني 

ا  خابا لو أجري  االنت في ماسييييييييييييكون أكثر سيييييييييييهولة هذا  أضيييييييييييا  أنو  ، ألن لقواعد التمثيل املتناسيييييييييييبولق 

ِقْلَس  إذا ماو يء" حاى ضيييم  األنظمة البرملانية. أنظمة االنتخابا  األغلبية قد تفرز أثر "الفائز ي خذ كل  ييي 

ا هذا الطرح اوى الحالة السكككككككورية، فإ  ا ديمقراطيا ا برملانيا ل قد مي سكككككككورية نظاما
 
  يشكككككككك

ا
لألحزاب  اضكككككككمان

                                                           

25: Lipset, Seymour Martin. 1990, "The Centrality of Political Culture", Journal of Democracy 1 (4): 80-83. 

doi:10.1353/jod.1990.0063, p: 80. 

 

26: Linz, Juan, 1990, "The Perils of Presidentialism", Journal of Democracy 1 (1): 51-69, p: 56. 
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 بالتاليشكككككككككاركة مي السككككككككك طة وصكككككككككنااة القرار و املمن حيل  -الصكككككككككغر  م ها سكككككككككيماوًل - كافة السكككككككككياسكككككككككية

 ا حزاب بالنظام السياس ي ككل  االقة و ك اوى اإيتابا سلنع س 

ز و  البرملاحي من خالل مقاربة رأس السكككككك طة التنايذية من ناحية ب   النظام   الرئاسكككككك ي و  Linzقد م  

 :س وكية  حيل رأ  أ 

  دفي حزب واحد و  لقط تركي  السلطة ل س
 
ا  إنما في رجل واحد ضم  األنظمة الرئاسية يول اعتقاد 

ا أنه يملك لد  الرئ س ا تفويضيي  ا مطلق  علة غالبية  سييلطا  واسييعة، حاى ولو لا يح ييل الرئ سو  جماهيري 

واالنتقادا  "مزع ة"، بعكس رئ س  له لذلك ير  الرئ س األصييييييييييوا  املعارضييييييييييةسيييييييييياحقة م  األصييييييييييوا . و 

ا نفسه ير  الوزراء الذي  ا مؤقت  ا  "الئت   حاكا ول س  رأس   لألمة". صوت 

  ، في تطبيقها الاي عادة ما تفتقر للمرونةو - ية الثابتة للرئ سالوالية الدستور  تعدم  ناحية أخر- 

ا آخَر 
 
إذا ال يمك  إجبار الرئ س علة التنحي إال تلك األنظمة  األنظمة الرئاسيييييييييييييية. لفي غالبية ضيييييييييييييد م خذ

علة  ،ينطوي ذلك علة تعقيدا  دستورية قد تفض ي إلة أزما  سياسيةقد يستدعي العزل، و  اجرم  ارتكب 

حكومته اني علة ح ب الثقة، مما يجعله و ك يمك  عزل رئ س الوزراء م  خ ل ت وي  برملذل العكس م 

  27.معتمدي  بشكل كبير علة السلطة ال شر عية

  ي الوالييية الييدسيييييييييييييتورييية الثييابتيية و ع وة علة ذلييك، تؤ  حييديييدااللتقييار إلة املرونيية ال زميية لي ييا إلة تد 

ا  الايلدستورية للرئ س، و وال الوالية اخاسري  ورابحين في االنتخابا  ط ال مجال لي ا لت"يير ما يكون غالب 

ل س لد  "الااسيييييييييييييري "  بالتاليو إنقاذ أو إجراء انتخابا  مبكرة.  التحالفا  أو تشيييييييييييييكيل حكوما  طوار /

دون أن يكون لها أي أثر أو وزن في عملية اتخاذ القرار م  خيار سيييييييييييييو  االنتظار حاى انش اء والية الرئ س 

في ب ئة االنتخابا  الرئاسيية خطرة وأكثر عرضية ل سيتقطاب وحاى ال يراعا . وهذا يجعل م   التنفيذي.

القو  السييياسييية قد بين الشييرائ  ا  تمعية و الحادة  الشييرو و  الحالة السييورية، لإن درجا  االسييتقطاب

ا  تزداد  خ ل االنتخابا ، ألن لوز إحد  تلك القو  سيعني بالضرورة خسارة البقية.سوء 

 التوظيفأن   Horowitz (1990)28، لقييد رأ  دافع ان ا نظمككة الرئككاسكككككككككككككيككة البعض فككإ  مي املقككابككل

يتجيياهييل نميياذن نيياجحيية ميية الرئيياسيييييييييييييييية انتقييا ي و ظال تي ييية كمثييال علة لشييييييييييييييل األنأميركييا  نموذنالييدائا أل 

االسيييييتقطاب و  "،"الفائز ي خذ الكل كما أكد أن العيوب ضيييييم  األنظمة الرئاسيييييية كالييييييييييييييييييينموذن األميركي. كاأل 

                                                           

27: Lijphart, Arend, 1999, Patterns of Democracy, New Haven: Yale University Press, p: 117. 

 

28: Horowitz, Donald L, 1990, "Comparing Democratic Systems", Journal of Democracy 1 (4): 73-79. 

doi:10.1353/jod.1990,0056. 
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أن و  ،ضييييييييم  األنظمة البرملانية، كالنظام البريطاني اأيضيييييييي  جمود الوالية الدسييييييييتورية موجودة و  السييييييييياسيييييييي ي،

ها ل س لطبيعة النظام الرئاسيي ي لديمقراطية "الا ييومة" لذلك يجب و  نما للنظام االنتخابي األكثري إو  مرد 

ا  نقض هذا الفرض Lijphart (1991)29توجيه النقد لها ول س لألنظمة الرئاسيييييييييييييية. إال أن  علة أن مشيييييييييييييدد 

التنفيذية موجودة حاى في األنظمة وترة بين السييييييييييييلطتين ال شيييييييييييير عية و الع قة املتاألكثري و  صييييييييييييفا ة كاألثر

بالتالي يمك  تحديد الفشييل في ب ية املؤسييسييا  الرئاسييية ناسييب، و الرئاسييية الاي ت بع انتخابا  التمثيل املت

 . نفسها

األداء املؤسساتي، لاالعتقاد السائد أشبه بالنظا االنتخابية، وهو رار السياس ي و يخص االستق بماما أ

ة بالرئ
 
الفعالية املؤسيييسييياتية. إال أن معار ييي ي  س هي عامل م  عوامل االسيييتقرار و أن القيادة القوية املتمثل

اسييييييييييية امل زق السييييييييييياجا ع  ل ييييييييييل السييييييييييلطتين ال شيييييييييير عية والتنفيذية و ال ييييييييييراع النهذا الطر  يرون أن 

  األداء املؤسساتياالستقرار و  اناملرتبطة باألنظمة الرئاسية ت دد
 

 Lipset (1990)30هما. لك  يز م  تعز بدال

رأ  أن العوامييل و  اسيييييييييييييتقرار األنظميية الييديمقراطييية، ه الايييارا  الييدسيييييييييييييتورييية فيقلييل م  أهمييية مثييل هييذ

 . لي ا لاعلية النظام السياس يو  راستقراو  هي الاي تحدد استدامةول للدالقدرا  االقت ادية و  الثقالية

ا  ووجييييد ،Lipsetمع رؤييييية  Cheibub (2002)31 واختلف ا  أن األنظميييية البرملييييانييييية أكثرتجري ييييي  اسيييييييييييييتقرار 

ا تتفوق علي ا باألداء االقت ييياديم  الرئاسيييية و  واسيييتدامة ل س مرده إلة "هذا الفرق بين النظامين، و . أيضييي 

، أو للظرو  االجتماعية الاي رالق  لي ا، أو لألداء االقت يياديؤسييسييا  ثروا  الدول الاي تم  دراسيية امل

 تحليلية أجراها "نشيييوء تلك املؤسيييسيييا 
 
 إلة ذلك، لإن دراسييية

 
في ا دولة عضيييو   14شيييمل   Lijphart. إضيييالة

التمثيل املتناسيييييب األنظمة الاي تجمع البرملانية و  أظهر  أن(OECD) والتنمية االقت يييييادينظمة التعاون م

 بشكل طفيف في األداء االقت ادي علة الدول الاي ت بنى ل واض  في األداء الديمقراطي و شكتتفوق ب
 
 اصي"

للييدول الاي تمر بعملييية  أكييد أهمييية هييذه النتييائج Lijphartأن  إلة شييييييييييييييارةمؤسيييييييييييييسيييييييييييييياتييية أخر . وم  املها اص 

 .32(Lijphart 1991عقبا  اقت ادية )تعاني م  انقساما  اجتماعية و دمقرطة و 

                                                           

29: Lijphart, Arend. 1991, "Constitutional Choices for New Democracies", Journal of Democracy 2 (1): 72-

84. doi:10.1353/jod.1991.0011, p: 73. 

30: Lipset, Seymour Martin. 1990, "The Centrality of Political Culture", Journal of Democracy 1 (4): 80-83. 

doi:10.1353/jod.1990.0063, p: 82, 83. 

31: Cheibub, Jose, 2002, "Presidentialism and Democratic Performance." In the Architecture of 

Democracy, edited by Andrew Reynolds, 140-104. Oxford, UK: Oxford  University Press, p: 132. 

 

32: Lijphart, Arend. 1991, "Constitutional Choices for New Democracies", Journal of Democracy 2 (1): 72-

84. doi:10.1353/jod.1991,0011. 
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ا
 الدراسة نتائج: اثالث

1-  
ُ
الناجمة ع  كل من ا أن  وطبيعة املؤسيييييييييييييسيييييييييييييا  ا اتلفة ظهر املقارنة بين الايارا  الدسيييييييييييييتوريةت

ية م  قبل مهندسييييييييييي ي خيار يسيييييييييييتحق الدراسييييييييييية ال د   سيييييييييييباناملت ونظام التمثيلال مع بين النظام البرملاني 

  سا  السوريةاملؤس  
 

الطائفية وري والشرو  اصث ية و تقطاب الحاد في ا  تمع الس. ذلك ألن االسمستقب 

ا ناسيييييييييييبتجعل م  التمثيل املت  مسييييييييييياهم 
 

ف في عملية امل يييييييييييالحة م  خ ل قدرته علة إشيييييييييييراك مختل عام 

ة ضيييمان تمثيل عادل لألقليا ا  موعا  السيييياسيييية في الحكا و  ة، دي ي  (، إضيييالة إلة تمثيل متوازن )عرقي 

 . لك  ال  سين

حيييياء الحيييياة إعيييادة إفي نييياسيييييييييييييييب التمثييييل املتيفرزه ددي اليييذي يسييييييييييييييياها النظيييام الحزبي التعيييقيييد   -2

. أما النظام البرملاني (ُمنَتِخبينو  )أحزاب املشيياركة السييياسييية نسييب زيادةو  ،نضييوجهاالسييياسييية في سييورية و 

وتجبر النظام ال ديد،  م ة لعملية سيييياسيييية تشييياركية يكون لكل حزب لي ا ح ييي   ال زمة ليا اآللسييييولر 

للوصييييييييييول إلة حلول  وتقديا التنازال  تداول في عمليا  النخراط ا  موعا  السييييييييييياسييييييييييية علةخ لها ا  م 

د توازن  
 
 . ووسطية ومستدامةتتمخض عنه سياسا  معتدلة  اضروري   اتوالقية مرضية. هذا بدوره يول

نموذن أع ه ب يييييييييغ دسييييييييتورية أخر  كنظام انتخابي أكثري مع نظام رئاسيييييييي ي تم  مقارنة األ  إذا ما -3

 نيياسييييييييييييييبأو نظييام تمثيييل مت ،وتركي  السيييييييييييييلطييا ة ليييه مجموعيية علة أخر  م  خ ل أغلبييية انتخييابييية تطغ

ا وا  يار النظاميكون ليه خطر األزما  السييييييياسييييييية  ونظام رئاسيييييي ي ، لإن املقارنة تجعل م  ال ييييييي"ة مرتفع 

ا األولة ا مناسب   أكثر للحالة السورية.  خيار 

السييييييييييياسيييييييييي ي  ل ال غنى عنه ل سييييييييييتقرارالحاسييييييييييمة" عامقوية و ة أن "القيادة الإن الفرض القائا عل  -4

ة صيييييييييييلبة، التنمية االقت يييييييييييادية ال يرتكز علةوالفعالية واملؤسيييييييييييسييييييييييياتية و  ل"البية األدبيا  النظرية  أرضيييييييييييي 

 ال  ناسييييييبالدراسييييييا  التجري ية الاي تا االط ع علي ا تظهر أن النظام البرملاني مع نظام التمثيل املتو 
 
 ليشييييييك

ا مسييتدأ انموذج  ا إنماو  ،لحسييب م  الديمقراطية ام  ا أيضيي  ا سييياسييي  يمك  ال مع بين التمثيل الواسييع  نظام 

د ل س نموذن سييي سييياعد سيييورية علة بدء ل يييل جدياأل  الإن تبني هذ ،بناء  علة ذلكو  الفعالية م  خ له.و 

الب يوية الاي إنما في ت في العيوب املؤسيييييييييسييييييييياتية ، و وحدهما نمية االقت ييييييييياديةتالفي االنفتا  السيييييييييياسييييييييي ي و 

ة، م  ب ا الدولة السييييوريةسييييات الاي شييييكل  و  (اصق يييياء وال لاعليةلك االسييييت ثار بالسييييلطة )بما في ذ الحالي 

ا االنزالق للحرب األهليةل جوهرية في اندالع االحتجاجا  و عوام  .الحق 

وذن نماأل ت ءم يلكي  املناسييييييبة يبقى مل ييييييملي الدسييييييتور السييييييوري أن يضييييييعوا اآلليا  الدسييييييتورية -5

ا و  ين،الواقع ا حليوالسييييييييييياق و املقتر   ترتبط  محتملة قد أي جوانب إشييييييييييكالية أثر م ب د  التقليل أيضيييييييييي 

 نموذن.األ  ذا ب
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  وبقى هذه الدراسكككككككككككككة ملكدودة بطكابعهكا العمومي وفرضكككككككككككككهكا القكائس اوى أ  
ا

اانتقكاًل نلو  سكككككككككككككيكاسكككككككككككككيكا

  فقد وارض آليات ناة الذكرآ الديمقراطية سككككككككي ككككككككع الخبرا  الدسككككككككتوري   السككككككككوري   أمام الخيارات

ل ن من ال كككروري دراسكككة الجوان  الدسكككتورية واملؤسكككسكككاوية  .وبنود الحل السكككياسككك ي خيارات مخت اة

ًل وزال مهم ة ضكككككككككككككمن النتاج و  هذه الجوان  كانتإ   واالقتها املتبادلة بشككككككككككككككل أامق وأشكككككككككككككمل، حيل

من أ  ا دبيات اوى الرغس  سكككككككككككورية، البلثي وا دبيات التي وناولت بنا  الدولة والنظام السكككككككككككياسككككككككككك ي مي

النظرية ووتارب الدول ا خر  وؤكد أهمية هذه العوامل مي رسككككككس املسككككككار الديمقراطي  ي دولة  وا ي  

ا  فككإ  أامق لكككل من هككذه الخيككارات واحعكككاسكككككككككككككككااهككا اوى السكككككككككككككيككاقككات اًلجتمككاايككة والسكككككككككككككيككاسكككككككككككككيكككة فهمككا

ل ول يل وفهس الظواهر السككككياسككككية ضكككك من وركي  الدولة السككككورية الحالية، كما واًلقتصككككادية قد يسككككه 

ا  سيتي  وضع وصورات أكثر  ةوضوحا  .ورو ز اوى أسس ا مية ص بة لشكل الدولة السورية املستقب ي 
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