
المنظومات السياسّية والالمركزّية
قراءة من التجربة الفرنسّية من أجل سورية المستقبلّية

العيطةسمير 
رئيس منتدى االقتصاديين العرب



النظام أم المنظومة السياسّية؟–قضّية المفاهيم 

النظام السياسّي •
يخلط التعبير المستخدم في اللغة العربّية بين•

oPolitical systemثلمام،الدولةمؤّسساتفي(الحكم)القرارآلّياتمنظومةبمعنى...السياسيّ النظام
ئاسير نصفأورئاسيملكي،أوجمهوريّ نظامأي...إلخاقتصادي،ونظامقضائي،نظامعنالحديثيتمّ 
...برلماني،أو

oPolitical regimeّية،ديموقراطأوشمولّيةأي.المنظومةهذهطبيعةوصفبمعنى...!السياسيالنظام
...مولّيةالشللمنظوماتخاّصةصحفيا  يستخدملكن..مركزّية،الأممركزّيةدستورّية،الأودستورّية

آلياتّ بمنظومةتلتزمالقدالتي)الحاكمةالسلطةإسقاطيعني"النظامإسقاط"فهل.التباساتيخلقالخلطهذا•
الدولة؟أم(القرار

المنظومة السياسّية •
o والعالقات التي تربطها، خاّصة بينوبنيتهامؤّسسات الدولة تعبير أدّق يخّص:

ومدى تمثيلها للمواطنين... المؤّسسات التشريعّية•
وحدود صالحّياتها... المؤسسات التنفيذّية•
...  التي تحكم في الخالفات... المؤّسسات القضائّية•

o (أي لمنطقة معّينة)ة /المستويات المحّلي/المستوى أم على ( أي لعموم البالد)المستوى المركزي وذلك على
يذّية المحلّيةنقل بعض صالحّيات المؤسسات التنفيذّية المركزّية إلى السلطات التنفبمعنى الالمركزّيةوضمنا  •

هي في كّل الدول نتيجة تطّورات بطيئة ومن ثّم تحّوالت كبرى نتيجة الظروف التاريخّية•



السلطات المركزّية–المنظومة السياسّية الفرنسّية 

...(-1958)الجمهورّية الخامسة •
oرئاسّية-منظومة سلطة تنفيذّية نصف

اساتالسيفيرئيسةصالحّياتللرئيس•
والخارجّيةالدفاعفيخاّصةالعاّمة،

كانتإذاأكثرالصالحّياتتتوّسع•
الرئيسحزبمنالبرلمانّيةاألغلبّية

(سالرئيلسياساتمنّفذالوزراءرئيس)
التناوبإشكالّيةالعكس،حالفي•

alternance
oبغرفتينتشريعّيةسلطةمنظومة

مباشربانتخابالبرلمان•
ة،المحليّ السلطاتيمّثلالشيوخمجلس•

يحلّ رئيسهمباشرغيربشكلمنتخب
...استقالتهأووفاتهحالفيالرئيسمكان

oدستوريّ مجلس
رلمانالبورئيسالرئيس،منلكلّ بالثلث•

.الشيوخمجلسورئيس

وكذلك قدرة كّل طرف... مدد االنتخاب لها أهمّيتها•
على حّد صالحّيات الطرف اآلخر



السلطات المركزّية-المنظومة السياسّية الفرنسّية

(1958-1946)الجمهورّية الرابعة •
o ّمنظومة سلطة تنفيذّية برلماني

ّيةالجمهور لرئيسهاّمةصالحّياتال•
بيداّمةالهالتنفيذّيةالصالحّياتجميع•

الوزراءرئيس
يرغمنالرئيسكانإذاكثيرا  يهمّ ال•

البرلمانّيةاألغلبّية
oبغرفتينتشريعّيةسلطةمنظومة

مباشربانتخابالبرلمان•
السلطاتيمّثلالجمهورّيةمجلس•

مباشرغيربشكلمنتخبالمحلّية،
oدستوريّ مجلسهناكيكنلم

ة عدا مدد االنتخاب تقّلصت في الجمهورّية الخامس•
...البرلمان

ة هي تاريخ المؤّسسات في مواجهة األزمات السياسيّ •
التي أّدت إلى التغّيرات الكبرى في المنظومة

السياسّية



استقرار المنظومات السياسّية

انهيار منظومة الجمهورّية الرابعة•
oضعف مؤسساتي

.رةمتنافسياسّيةقوى .الثانيةالعالمّيةالحربانتهاءبعدتوافقبإيجاداالستعجال:1946إنشائهاظروف•
الرئيسيحلّ لمأّنهرغم.شهرا  16وواحديومبينمددهاتراوحت1958و1947بينحكومة24:عاجزةحكومات•

والالنسبّيةتاالنتخاباجّراءمنبرلمانّيةأغلبّيةال.أبدا  بالثقةحكوماتإسقاطيتمّ ولمواحدة،مّرةإال  البرلمان
.قوانينإقرارإمكانّية

oبنيويّ خارجيّ /اجتماعيّ ضعف
العملةراراستقوفي(إضرابات)واالجتماعّيةاالقتصادّيةوالسياساتاإلعمارإعادةفي:اجتماعي/اقتصاديتخّبط•
االستعمارّيةالسياساتجّراءمنالضخمةوالديون الباردةوالحربمارشالمشروع:أمريكّيةهيمنة•

oالكبرى الدولّيةالمتغّيراتمعالتعاملعلىالقدرةعدم
السويسثمّ الجزائر،ثمّ فيتنام،حروب:االستعمارنهاية•
الجزائرفيالعسكرانقالبمنأتتالقاضيةالضربة•

"السياسّيةالمنظوماتاستقرار"مفهوم•
oوالخارجّيةالداخلّيةالكبرى األزماتتخّطيوعلىالتنميةعلىقدرتها

وآذار1961أيلولبينأو1958عامسواء  )سوريةفي1950دستورمنظومةانهارتلماذاتحليلذاتهابالطريقةُيمكن•
القوى بعضمنمفّضال  كانلوحّتىللمستقبل،المناسبالدستورنموذجهو1950دستورهلوالتساؤل...؟(1963

؟2011في1973دستورمنظومةانهارتلماذاتحليليجبالتيذاتهابالطريقةالسياسّية؟



الالمركزّية–قضّية المفاهيم 

الالمركزّية•
déconcentrationالالمركزّية اإلدارّية •

oصفةيهملدليستلديهالموّظفينصالحّياتهامنجزءا  اعتبارّيةكشخصّية(المركزّية)الدولةتمنح
.لمركزاهوالنهايةفيالمسؤول.(الحاليالسوري الدستورفيالمحافظينمثال)االعتبارّيةالشخصّية

الواليةأوdélégationالوظيفّيةالالمركزّية•
oضوهالمسؤول.صالحّياتهامنبجزء  اعتبارّيةشخصّياتأوموّظفين(المركزّية)الدولةتفّوض ولكنالمفوَّ

.تنتفيال(الدولة)المفوّ ضمسؤولّية
dévolutionأوdécentralisationالسياسّيةالالمركزّية•

o(عاّمةؤسّسةمأومحلّية)عاّمةاعتبارّيةشخصّياتإلى(نهائيبشكل)صالحّياتهامنجزءا  السلطةتنقل
.(زّيةالمركللسلطةالرجوعدون أيالتنفيذّية،أو/والتنظيمّيةأو/والمالية)االستقاللّيةمندرجةلها

.العاّمةينوللقواناإلداريّ للقانون وفقا  العاّمةالمؤسسةأوالمحلّيةاالعتبارّيةالشخصّيةهوالمسؤول
o ّالمركزّيةالدولةسلطاتمنتحد

الخصخصةأوprivatisationالبنيوّيةالالمركزّية•
oوتنظيمّيا  ماليا  )ةمستقلّ خاّصةاعتبارّيةشخصّياتإلى(نهائيبشكل  )صالحّياتهامنجزءا  السلطةتنقل

.الخاّصةاالعتبارّيةالشخصّيةهوالمسؤول.(وتنفيذّيا  

مرجعّيتها هي . بارّيةهي ُحكما  سياسّية بمعنى نقل الصالحّيات التنفيذّية والمسؤولّية لشخصّية اعتdécentralisationالالمركزّية •
ي أيضا  نتاج لكن ه... ومن ناحية أخرى للمجالس المحلّية المنتخبة( مجلس الشعب والقضاء اإلداري )من ناحية للدستور والقوانين 

.تاريخ البلد ومؤسساته



بعض اعتبارات االقتصاد السياسّي عن الالمركزّية

الالمركزّية واالستقرار السياسّي والقوى السياسّية والمجتمع المدنيّ •

oإجماال  تفضلها القوى السياسّية اليمينّية إلضعاف السلطة المركزّية
o (مثال اسكتلندا" )قومّية"وغالبا  ما يتّم إقرارها في حاالت صعود قوّي راسخ ألحزاب
o (بلدّيةمثال عائلة ثرّية في)تزيد الالمركزّية من هيمنة قوى محلّية على السياسة المحلّية دون قوى أخرى توازنها
o (  للسلطة المركزّية)االستقرار السياسي يرتبط إقرار واستقرار الالمركزّية مع
oياسة هناك مزايا اجتماعّية لالمركزّية لناحية اهتمام وانخراط المواطنين والمجتمع المدني والجماعات المهّمشة في الس

ديموقراطّية تشاركّية... والسياسات
oتشّجع الالمركزّية الحركّية الفردّية واالجتماعّية بين المناطق  ...
o (مثال االتحاد األوروبي)الدولّية االندماجاتتتماشى الالمركزّية أكثر بكثير من المركزّية مع
o والتوظيف الحكوميالريعيّ لكّن الالمركزّية يمكن أن تزيد من الفساد واالقتصاد

الالمركزّية والمالّية العاّمة•

o جزء أساسّي من الالمركزّية( المال العامللشخصّية االعتبارّية عن )المسؤولّية المالّية
o ( تحويالت من الخارج+ تحويالت من الحكومة المركزّية + جزء من الضرائب + رسوم )مسؤولّية عن اإليرادات وهي

(الموازنة" قطع"وضع ميزانّية و)واإلنفاق
oاإلنفاق المحلّي مقارنة باإلنفاق المركزي محلّيا  /مدى الالمركزّية مرتبطة بنسبة اإليرادات



نحو الالمركزّية–المنظومة السياسّية الفرنسّية 
المركزّية المفرطة للمنظومة الفرنسّية•

oثّم مع االمبراطورّية... ثّم أكثر من جّراء الثورة الفرنسّية... منذ الملكّية التي قّوضت االقطاعّيات....
o محافظات لكّن البالد مقّسمة إلىdépartement (ال مركزّية إدارّية)للتنفيذ اإلدارّي

الالمركزّيةبداية•
oخاّص (قانون )لميثاقخضعتالتي...األلمانمنواللوريناأللزاسمقاطعاتاكتساببعد...األولىالعالمّيةالحرببعدconcordatوصفهيمكن

الفيدرالّيةمنبنوعأيضا  

1982المركزّية:األولىالموجة•
oميترانفرانسوا:الخامسةالجمهورّيةفياشتراكيرئيسأّول
oباألمنفقطيحتفظالذيالمحافظ،عنعوضا  المحافظةفيمنتَخبتنفيذّيةسلطةرئيس
o(إداريّ قضاء)القضائّيةبالمحاسبةواستبدالهااإلدارّيةالتبعّيةإلغاء
oمنتَخبمحافظةمجلس
o"للرقابة"الجمهورّيةمفّوض
oاألقاليمخلقrégionإدارّيةكتنظيمات...محافظاتعّدةتجمعالتي

2003المركزّية:الثانيةالموجة•
oشيراكجاك:يمينّيةرئاسةظلّ في
o  2007وليشبونا1992ماستريختبين...األوروبياالتحادتوّجهاتمعتماشيا
oالمجلسينتصويتبعد1958دستورفيتغيير
oدستوريا  طابعا  تأخذاألقاليم
oالمحلّيةالجماعاتلكلّ المالّيةاالستقاللّيةنحو
oسنواتخمسانتقالّية/تجريبّيةفترة...



نحو الالمركزّية–المنظومة السياسّية الفرنسّية 

2014المركزّية:الثالثةالموجة•
oاشتراكيةوحكوماترئيس
oإدارّيةوتعديالتقوانيناقتراحوإمكانيةالدمجعملّيةوتسهيلأكبرأقاليمفيأقاليمدمج
oلألقاليموالمرافئوالمطاراتوالمواصالتالطرق إدارةنقل...
oلألقاليمالريادةrégionsللتنميةالمحّليالعملتنظيمفي
oللمحافظاتالريادةdépartementsالمراكمةالتجربةبعدصالحّياتهاعلىتطميناتمع...االجتماعيالعملتنظيمفي
oللبلدياتالريادةcommuneقربعنالخدماتتنظيمفي
oاألقاليمبيناختيارّيةتعاون آلياتإرساء

آلّية طويلة ومعّقدة
مثلها مثل مؤّسسات الدولة



ورّيةالخطوات القانونّية والدست–المنظومة السياسّية الفرنسّية 
1982المركزّية:األولىالموجة•

oوالمناطقوالمحافظاتالبلدّياتوحرّياتحقوق قانون 1982أذار
oوالدولةوالمناطقوالمحافظاتالبلدّياتبينالصالحّياتتوزيعقانون 11983ك

(المركزّية)
oالالمركزّيةتحسينقانون 11988ك
oالبلدياتبينالتعاون تمكينقانون 1999تموز
oقربعنالديموقراطيةقانون 2001شباط

2003المركزّية:الثانيةالموجة•
oللجمهورّيةالالمركزي بالتنظيمخاّص دستوري قانون 2008آيار
o2004 المحلّيةوالمسؤولّياتالحرّياتقانون
o2010 المحلّيةالسلطاتإصالحقانون

2014المركزّية:الثالثةالموجة•
o2014 الكبرى المدنوتمكينالمحليّ الحكوميّ العملتحديثقانونMAP
oواألقاليمالمحافظاتوانتخاباتاألقاليمحدودترسيمقانون 12015ك
oةبلديّ مجالسخلقحولثمّ المحلّية،المجالسمقاعدتوزيعحول2015آذار

المجالسأعضاءعهدحولثمّ جديدة،
oالجمهورّيةأقاليمتنظيمإعادةقانون 2015آبNOTRe

البعدين األساسيين لالمركزيّة الفرنسيّة

ةبحريّ تدير الجماعات المحليّة شؤونها : "البعد اإلداري•

القدرة (... 2003دستور 72مادة " )عبر مجلس منتخب

على أخذ القرارات والسماح والمنع والمعاقبة ضمن 

.الصالحيّات

توزيع حزم الصالحيّات حسب المستوى•

الشروط العاّمة للكفاءة اإلداريّة•

.ارالموارد الماليّة إلتاحة القدرة على القر: البعد الماليّ •

ضريبة )أنواع من الضرائب المحليّة4التصويت على 

السكن، الضريبة العقاريّة، الضريبة على األراضي

ة، الزراعية عندما تصبح صالحة للعمار، ضريبة التلفز

والقدرة على االستدانة دون الرجوع (ضريبة القمامة

.  للسلطة المركزيّة

مع بقاء القضايا السياديّة في الدولة المركزيّة•



الدستور والالمركزّية
1المادة•

oالعرق أوصلاألفيتمييزدون المواطنينلجميعالقانون أمامالمساواةتضمن.واجتماعيةوديمقراطيةوعلمانيةللتجزئةقابلةغيرجمهوريةفرنسا
ائفوالوظاالنتخابيةالوالياتإلىوالرجالالنساءوصولفيالمساواةالقانون يعزز.مركزي التنظيمها.....المعتقداتجميعوتحترم.الدينأو

.واالجتماعيةالمهنيةالمسؤولياتعنفضال  االنتخابية،
72المادة•

oهذهدارت.قانون بموجبأخرى محلّيةسلطةأّيةإنشاءويمكن.البحاروراءماوأقاليموالمحافظاتالبلدياتهيللجمهوريةاإلقليميةالجماعات
المصالحنعمسؤوال  الدولةمندوبيكون البحار،وراءماوأقاليمالمقاطعاتفي.القانون يحّددهاوبشروطمنتخبةمجالسقبلمنبحرّيةالجماعات

الخاصالوضعذاتوالجماعاتواألقاليموالمحافظاتالبلدياتهيللجمهوريةاإلقليميةالجماعاتالقوانينواحتراماإلداريةوالرقابةالوطنية
أكثرأوواحدةمكانفياألمرلزمإذاأخرى،إقليميةجماعاتأّيةإنشاءللقانون ويمكن.74المادةتحكمهاالتيالبحاروراءفيماالواقعةوالجماعات

مستواهالىعوجهأفضلعلىتنفيذهايمكنالتيالكفاءاتلجميعالقراراتاتخاذهوالمحليةالسلطاتدور.الفقرةهذهفيالمذكورةالجماعاتمن
.سلطاتهاةلممارستنظيميةقواعدولهامنتخبةمجالسقبلمنبحرّيةالجماعاتهذهتدارالقانون،فيعليهاالمنصوصالشروطبموجب.المحليّ 

الحقوق أوامةالعالحرّياتلممارسةاألساسيةالشروطفيهاتكون التيالحاالتوباستثناءاألساسي،القانون فيعليهاالمنصوصالشروطظلفي
ا،لتجّمعاتهاأواإلقليمّيةللجماعاتيجوزتساؤل،موضعدستوري االمكفولة ولغرضتجريبيساسأعلىتتخّطىأنالمراسيم،أوالقوانيننصوصوفق 

ذلك،ومع.أخرى علىالوصايةممارسةمحلّيةسلطةألييمكنال.صالحياتهمممارسةتحكمالتيالتنظيميةأوالتشريعيةاألحكاممحدودتان،ومّدة
تهاتجمعاإحدىأوالجماعاتهذهإلحدىيأذنأنللقانون يمكناإلقليمية،الجماعاتمنالعديدبينالتعاون االختصاصممارسةتتطّلبعندما
مصالحالعنمسؤوال  الحكومة،فيعضوكلومندوبالدولة،مندوبيكون للجمهورية،اإلقليميةالجماعاتفي.المشتركعملهاأساليببتنظيم

.القوانينواحتراماإلداريةوالرقابةالوطنية
2-72المادة•

oجزءأوكلتلّقيلّيةالمحللسلطاتيمكن.القانون يحّددهاالتيالشروطبموجببحريةبهاالتصّرفيمكنهاالتيالمواردمنالمحلّيةالسلطاتتستفيد
والمواردلضريبّيةااإليراداتتمثل.يحّددهاالتيالحدودفيوالنسبةالقاعدةبتثبيتلهايسمحأنللقانون يجوز.أنواعهابجميعالضرائبعائداتمن

االمحلية،السلطةفئاتمنفئةلكلّ المحلية،للسلطاتاألخرى الخاّصة يتمالتيالشروطاألساسيالقانون يحّدد.مواردهامجملمنحاسم اجزء 
.لممارستهاصةمخصكانتالتيلتلكمكافئةمواردتخصيصالمحلّيةوالسلطاتالدولةبينللسلطاتنقلأييصاحب.القاعدةهذهتنفيذبموجبها

آلياتعلىانون القينص.القانون يحددهابمواردمصحوب االمحليةالسلطاتقبلمناإلنفاقزيادةإلىيؤّديللصالحياتتوسيعأوإنشاءأيويكون 
.المحليةالسلطاتبيناإلنصافتعزيزإلىتهدفالتيالتكافؤ
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تاريخ المحافظات الفرنسّية

كّل منها له تاريخه•
oقطيعة مع تقسيم االقطاعيات الملكّية
oجزرأوجبالأوأنهرأسماءهياسماؤها

شعريّ شيءأواتجاهأومدنأوبحيراتأو
oفيالتغييراتبعدلحدودهاتعريفإعادة

(مثال  ألمانيامع)الحدود

االقطاعيات الملكّية

المناطق المتنازع عليها مع المانيا الجزائر الفرنسّية



أقاليم الجمهورية الفرنسّية



األقاليم-صالحّيات السلطات المحلّية 



المحافظات-صالحّيات السلطات المحلّية 



البلدّيات-صالحّيات السلطات المحلّية 



إنفاق السلطات المحلّية في فرنسا 

الّيةتطّور حّصة النفقات المحلّية إلى نفقات الدولة اإلجم

إنفاق الدولة نسبة للناتج المحلي اإلجماليّ 



إنفاق السلطات المحلّية في فرنسا 
حّصة النفقات المحلّية إلى نفقات الدولة اإلجمالّية

تقدير استقاللّية السلطات المحلّية في اإلنفاق



بين الالمركزّية والفدرالّية-عودة إلى المفاهيم

الفدرالّية•
o عبر اتحاد دول مستقّلة لتأسيس دولة موّحدة... مع الواليات المتحدةالفدرالّية الحديث نشأ مفهوم   .

الدوليّ القانون فيسيادةذاتدولةالمناطقهذهمنأّيةليست...موّحدةدولةفيمناطقبين"األراضيفدرالّية"•
oمنبالرغما  عمليّ موجودةتعدلم...تحالفبينهاويجمعسيادةذاتمستقّلةدولةالمناطقمنكلّ حيث"الكونفدرالّية"عنمختلفة

Confédérationلسويسراالرسميّ االسم Suisse
السابقوفياتيالسواالتحادوالصينالهندفيمتواجدةكانتالتيالعثمانّية،"المللمنظومة"أو"طائفّيةفدرالّية"تاريخيا  هناكلكنّ •

وسورياولبنانقبرصمثلالحديثةالدولبعضورثتها...(والنمساويةالسوفياتيةالماركسيةالفكرفيالثقافي-القوميالذاتيالحكم)
مامختلفةانينقو طائفةلكلّ .(األصليينللسكانشخصّيةأحوالأومحميات)استرالياأوكنداأوالمتحدةالوالياتوحّتىإسرائيل...و

.المواطنةفيمساواةهناكليسأّنهيعني
الفدرالّية والالمركزّية•

o ،اّصة بهاخقوانينويحّق لكّل منطقة أن تصدر ... بينها وبين الدولة المركزّيةتقاسم الصالحّيات على تتفق المناطق في الفدرالّية...
o ،حّتى ... لقوانيناووحدها هي التي تصدر ... جزءا  من صالحياتها بقوانينتنقل الدولة إلى المناطق ثّم إلى أجزاء أصغر وأصغرفي الالمركزّية

...  لو أحدثت خصوصّيات لبعض المناطق واألجزاء األصغر
oرغم أّن هناك في التطّورات الحديثة تداخال  بين االثنين

المبادئ الهاّمة في توزيع الصالحّيات في الالمركزّية•
oPrincipe de subsidiaritéالمختصالكيانعاتقعلىالضرورة،عندعام،إجراءاتخاذمسؤوليةتقع.التكافلوليسالتفويضمبدأ

اعال  اجتماعيلمستوى السماحوالخيري األخالقيالخطأمن".اإلجراءبهذامباشرةالمعنيينأولئكإلىاألقرب أدنىيفعلهأنيمكنمابفعلجد 
...الفرنسّيةالالمركزيةفيالتجربةفيالحقّ ...ماستريختمعاهدة."فعلهيمكنهماكلمنسُيحرمألنه،اجتماعيمستوى 

oLes fonctions régaliennesالدفاع،عملة،الالخارجّية،السياسة:الفدرالّيةفيحّتىالمركزّيةللدولة.القواعدوضعأوالسيادّيةالوظائف
.لالقتصادالعاماإلطار

ما هو الصالح العاّم والمال شهد التاريخ حروبا  أهلّية في الفدراليات النهيار االتفاق على األسس وتقاسم الصالحّيات•
في ظّل خطاب المظلومّياتالعاّم؟ 

مستوى واحد... الفدرالّية
عّددةمستويات مت... الالمركزّية



ما عبر المنظومة السياسّية الفرنسّية بالنسبة لسوريا

النظام نصف الرئاسيّ •
oاستقرار حكومي أكبر من الجمهورّية الرابعة
o تحّمل فترات تعايشcohabitation لهما توّجهات مختلفة( أغلبّية برلمانّية)بين رئيس دولة وحكومة

نظام برلمانّي بغرفتين•
o ئرة تشريعّية انتخابات مباشرة بمرّشح واحد ودورتين عن كّل دا... أكثر التوّجهات المرحلّية للمواطنين وتغّيراتها( سنوات5)يعكس البرلمان

(وليس مكان الوالدةحسب السّكان ( )577)
o على مستوى المحافظات ( سنوات3سنوات يغّير نصفه كل 6)انتخابات غير مباشرة إلزامّية ... معرفة  مجلس الشيوخ أكثر استقرارا  وأكثر

ات ممثلو مجالس البلديّ + أعضاء مجالس المحافظة + أعضاء مجالس األقاليم عن المحافظة + النّواب وأعضاء مجلس الشيوخ : الناخبون )
(326)نسبّي بالنسبة للمحافظات التي لها ثالثة أعضاء أو أكثر ((... من الناخبين% 95= هؤالء )

فصل كامل للسلطات•
o ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ عليه. يوقعها الرئيسالبرلمان وحده يسّن القوانين

39.4وفي حاالت استثنائية حّتى البرلمان إاّل إسقاطها ... لكّن الحكومة تستطيع تخّطي موافقة مجلس الشيوخ•
o يمكن أن يرفض الشرعّية الدستورّية للقانون مجلس دستوري



قبليّ ما عبر الالمركزّية الفرنسّية بالنسبة لدستور سورّي مست

2012دستور •
oال تتمّتع بالضرورة بصفة الشخصية االعتبارّية وال باالستقاللّية المادّية واإلدارّية. وحدات إدارية وليست سلطات محلّية.

ولها الحق . اتهالجميع الصالحيات التي يمكن ممارستها بالطريقة األمثل على مستوياتخاذ القرارات هدف المجتمعات المحلّية هو : فرنسا•
...  في تجربة مخالفة القوانين

لحرية والمساواة وبذات المثل العليا من اجزءا من الشعب الفرنسي تعترف الجمهورية بسكان األقاليم الواقعة فيما وراء البحار باعتبارهم •
.واإلخاء

107المرسوم التشريعي •
o الوحدات المحلّية هي وحدات إدارّية، لكن تتمّتع بالشخصّية االعتبارّية وباالستقالل المالي واإلداري
oفي حين الوحدات اإلدارّية هي محافظة، منطقة، ناحية، الحيّ (... وليس األحياء)المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية : هي
o (نواحي)عدا المحافظات، ال ترابط بين مجاالت الوحدات المحلّية والتقسيمات اإلدارّية
oالناخب هو المسّجل في األحوال الشخصّية وليس المقيم
oالمحافظ غير منتخب
oالمحافظين على قرارات المجالس/وصاية الوزراء...
oقرارهاالالزم إالقوانيندون الحديث عن ... لنقل الصالحّياتالخّطة الوطنّية الالمركزّية عبر ... وصاية المجلس األعلى لإلدارة المحلّية
oتحديد تفصيلّي لإليرادات  ...

ماذا عن؟ 

الحريّة في اإلدارة•

المسؤوليّة•

توزيع الصالحيّات بشكل واضح •



قبليّ ما عبر الالمركزّية الفرنسّية بالنسبة لدستور سورّي مست

الوضع الحالي•
o بين مناطق نفوذمشرذمةدولة سورّية:

لها الشرعّية الدولّية ولكن تهيمن عليها سلطة جائرة: الدولة السورّية•
تعترف بها عملّيا  ،"طائفّية"حكومة أمر واقع، تستمّد فكرها المؤسساتي من نظرّيات أوجالن، تضع قوانين فدرالّية : مسد/الشمال الشرقي•

(اتفاق النفط)الواليات المتحدة 
(عي للشعبصالحّيات الحكومة المؤقتة محدودة رغم اعتراف بعض الدول بأّن االئتالف ممثل شر )تحت اإلدارة التركّية المباشرة : الشمال•
(حكومة اإلنقاذ)تخضع لحكومة أمر واقع : الشمال الغربي•

oعليها عل البناءتجارب المجالس المحلّية العاملة خارج سيطرة الحكومة واإلدارة الذاتية تشوبها عيوب كثيرة، كما تلك في ّظل السلطة القائمة، تج
...  ، ال مسؤولّية وال شفافّية مالّية وقطع موازنة،(تزكية بدل انتخاب)ال تنافس انتخابي على برامج : صعبا  

المستقبل؟•
o 2012العهد الوطنّي

أوجنسالأواللون أواألصلعنبمعزلالمواطنةفيالتاّمةالمساواةعلىالتاريخعبرلحمتهتأّسستواحد،شعبالسوري الشعب•
هللينالد":للدولةالمؤسسينآبائهشعارشامل،وطنيّ وفاقأساسعلىالمذهب،أوالدينأوالسياسيالرأيأواإلثنّيةأواللغة

متساوون اءالنس.وممارستهاعقيدتهاختيارحرّيةمنأحدا  يمنعأنأوأحد،علىاعتقاد  أودين  فرضألحديجوزال."للجميعوالوطن
.لحقوقهنّ مكتسباتأيّ عنالتراجعيجوزوالالرجال،مع

والقضائية،ريعيةوالتشالتنفيذيةالسلطاتبينالتاموالفصلالدورّيةاالنتخاباتأساسعلىالسوريةالدولةفيالحكممؤّسساتتقوم•
.كانتمامهاالقتراعصندوق يقررهاالتياالنتخاباتنتائجواحتراموالحّر،السّري االنتخابعبرالسلطةعلىالتداولمبدأوعلى

فيوالتنميةنالمواطنيشؤون تديرتمثيلّيةتنفيذيةمؤسساتعلىالمحليةاإلدارةتقومبحيث،اإلداريةالالمركزيةمبدأالدولةتعتمد•
.ومتوازنةمستدامةتنميةإلىالوصولبهدفوالمناطق،المحافظات

o 2254القرار
لىعيقوموالالجميعيشملمصداقيةذيحكم"إقامة..."زمامهاالسوريون يمتلكعمليةظلوفيسوريةبقيادةسياسيانتقال"•

أراضيهاوسالمةواستقاللهاسورياوحدة"..."شهرا  18غضون فيالجديدبالدستورعمال  تجري ونزيهةحرةانتخابات"..."الطائفية
."قائمةستظلّ الدولةمؤسسات...أساسيةأمورالعلمانيةوهويتها



المنظومة االنتخابّية والمنظومة السياسّية: في النهاية

المنظومة االنتخابّية هي جزء ال يتجّزأ من المنظومة السياسّية•
السلطة التنفيذّية وتلك التشريعّية العالقة بين طبيعة •
أحزاب؟: السلطتين التنفيذّية والتشريعّيةالتنافس علىطبيعة •

(الالمركزّيةدرجة )على المستوى المركزي واإلقليمي •
المركزي واإلقليميالعالقة بين المستويين وطبيعة •
في السلطة التشريعّيةخريطة التمثيل السياسي•

المنظومة السياسّية في مناخ ديموقراطيّ استقرارمدى •
والرجالالنساءبين المساواة في المواطنة كيفّية تحقيق •
وتحقيق المساواة في مجتمع  متنّوع!( األقلّيات)تمثيل الحساسّيات والهوّيات الخاّصة كيفّية •
نوعّية الحياة الحزبّية في البالد•

إشكالّية مرحلة االنتقال إلى الديموقراطّية •
o تصّك في دستور ثّم في قوانين( بما فيها المنظومة االنتخابّية في معالمها)المنظومة السياسّية أّن
o نعم أم ال: بإجابتين بسيطتيناستفتاء يتّطلبإقرار الدستورفي حين أّن
oمنتخبة؟... وإقرار القوانين يخضع لرغبة أغلبّية
o فكيف يتّم العمل على ذلك خالل مرحلة انتقالّية؟

أنواع كثيرة من 
ة الديموقراطيات نتيج
التاريخ واألزمات

دولة قادرة وعادلة 
لتحقيق إعادة اإلعمار 
والحقوق والمصالحة 

والمحاسبة؟



من هي 

الشخصّيات والقوى السياسّية واالجتماعّية

اوينالتي تؤمن بدولة قوّية سّيدة مدنّية عادلة تجاه جميع مواطنيها المتس

في سورية موّحدة

ّي؟العاّمة والديموقراطّية والتفويض المحلمبدئي صون الحرّيات تعمل على 

ولديها المعرفة وتبذل التضحية من أجل ذلك؟  


