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 *مقاربات نظرّية جديدة في الّنظام شبه الّرئاسّي على ضوء اإلقبال العربّي عليه
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  جامعة بيرزيت، فلسطين 
 
 

 2019خالل العام  ،مقبولة للنشر في المجلة القانونية التونسية، ضمن العدد القادمورقة 

 
  

                                                           
 نفتذه  دستوورّّة منتّنعة وم لّةتدنح نحتو نظرّّتة دستوورّّة !ر،ّيتة "، -بعنوان "أنظمة سياسّيةللباحثان،  هي المخرج المنشور األّول ضمن مشروع بحثيّ  هذه الّدراسة *

ل من لجنة البحث الع  رها بشكل موواٍل.سيجري نشأخرى دراسات عوبر هذه الّدراسة بمثابة الّومهيد للمّي في جامعة بيرّزت، فلسطين. ووالباحثان بومّو
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 مةمقدّ 
لتة نست  معدّ  بمثابتةهتا وبعدها، أنّ  2011ورات ثّ ، قبل موجة ةالعر،يّ ة ياسيّ السّ ارس لطبيعة أغلب األنظمة الدّ يلحظ 
متا زال موضتت  كتان و  اّلتذيظتا  النّ ، وهتو انتة  خ ةالفرنستيّ بنستخو   "الّرئاستيّ ظتا  شتب  النّ "نتة متن مهجّ بتاألحرى أو 

ن هذا و  .فعاليو و  حول طبيعو  ف هيّ جدل  ذهبت  اّلوي  العديد من دول العال  وووجّ  يأوي منسجما   العر،يّ  الّووّج ا 
 جاه. بذات االوّ 

، نشتتتأن ال  هتتتاح أوّ بالهتتتا لجملتتتة متتتن المستتتائل، أهمّ  لتتت  وعتتتر   الّرئاستتتيّ ظتتتا  شتتتب  النّ وجتتتارب محا تتتان  !ي الباحثتتتان أنّ يتتتدّ 
، معتايير ؛ ثانيتا  ووطبي تي ف هتيّ  وراف   من جدل ،ةخبراويّ واّرخية و   من ظروف يوما أحاط بوبنّ ظا  النّ ر هذا ووطوّ 
متن  ،و!ليت ال. فّعت رئاستيّ أو بكلمات أخرى معايير قيا  نظتا  شتب   ،األنظمة ب ّية!ن  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ ومييز 
إلثبات فرضية مفادها أن هناك اخوالفات جوهّرة راف ت نشأن النظتا  البحث يهدف  ،ىاألّولدراسة المسألة خالل 

)الفنتل  وجعلت  يتنجف فتي فرنستا ويفشتل فتي التدول الوتي حاولتت و ليتده 1958السياسي الفرنسي بموجتب دستوور 
!لى أن الخلط في الف ت  الدستووري بخنتول النظتا  أخرى و و  فرضية  ،وفيما ل  نلة بالمسألة الثانية. األول(

ومييتتز النظتتا  شتتب  ل "خاطئتتة"ي تتو  باألستتاس !لتتى ا!ومتتاد معتتايير  ،بمتتا فتتي ذلتتك األدبيتتات العر،يتتة ،شتتب  الرئاستتي
. و!ليتت  وحتتاول هتتذه الدراستتة وضتت  األستتس للمعتتايير )الفنتتل الثتتاني( الرئيستتي !تتن غيتتره متتن األنظمتتة السياستتية

للنظا  شب  الرئاستي ألختذها بعتين اال!وبتار فتي كتل مترن ووجتد رغبتة لتدى  حتدى التدول العر،يتة بو ليتدها  "السليمة"
 معومدين باألساس !لى الخبرن الفرنسية. 

 البرلمتتتانيّ ظتتتامين النّ يستتتوو!ب مالمتتتف متتتن  اّلتتتذي ياستتتيّ السّ ظتتتا  النّ وشتتتير  لتتتى مفهتتتو   اّلوتتتيالمنتتتطلحات  وعتتتّددت
، مع لتن" برلمتانيّ "نظتا  ، وأبرزهتاح "رئاستيّ هنتا با!ومتاد منتطلف "نظتا  شتب  الباحثان ل   يشيرما هو ، و الّرئاسيّ و 

( DUVERGER) "فرجيتت و متوّرس د"لتت وقتد كتان  1ظتا  المتزدوج".النّ أو "ظتا  المختولط" النّ "و ،د"م ّيت رئاستيّ "نظتا  
تتا هتتذا الفضتتل  لتت ،  ف هّيتتةن أ!متتال متتن ختتالل !تتدّ  ذاوتت  ، بعتتد ا!ومتتاده المنتتطلفظتتا  وووضتتيف معالمتت النّ فتتي وعّر

 1970.2لها !ا  أوّ 

!تدد   وّجت خارجهتا؛ فمتن خارجهتامتن أو  3ى )فرنستا(،األّولت د، سواء في متوطن نشتأو  للنّ نطالح ض هذا االوعرّ 
ادفة لوسمية "شتب  مر سمية غير مالئمة ل ونها الوّ با!وبار هذه ن ده  ل  ة حدن األمّركيّ من الف هاء في الواليات الموّ 

 اّلتتذي ،"Semi-Presidential"نو تتد منتتطلف كمتتا أ 4ي لتت .نتتدّ للوّ  !تتاد دوفرجيتت  اّلتتذيوهتتو االنو تتاد  ".برلمتتانيّ 
                                                           

ل )ألمانيتتا-للّداللتتة الّرمزّّتتة !لتتى طبيعتتة نشتتأن الّنظتتا  شتتب  الّرئاستتّي فتتي أحتتد وطبي اوتت  المبّكتترن )جمهورّّتتة فتتايمر 1 ( غتتالف CALDWELL(، َضتتَمَن بيوتتر كالتتدّو
ن"، ثوبتا  يناستبها باالستوعانة بتت"أقمشة" متن منتادر مخولفتة، و تدلل كواب ل  كاّركاويرا ي ظهر نائغ الّدسوور ممّثال بت "حائك" )خّياط(، ي فنل أللمانيتا ممّثلتة بتت"امرأ 

 https://goo.gl/12AxJAكّل منها !لى نظا  سياسي معين. انظر الغالفح 
يشتير . 470(، 2010وتونسح مركتز النشتر الجتامعي، -)منوبتة 2، طالمبتاد  األساستية لل تانون الدستووري واألنظمتة السياستيةانظرح محمتد رضتا بتن حمتاد.  2

 .1959"، بأن  كان أّول من نحت المنطلف !ا  Le Monde(، مؤّسس نحيفة "BEUVE-MÉRYَميري" )-للّنحفي "هو،ير بوف
 )حاشية(. 541-539(، 2016وونسح مركز النشر الجامعي، -)منوبة 3، طال انون الدسووري واألنظمة السياسيةمحمد رضا بن حماد.  3
 .549انظرح المرج  الّسابق،  4
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ل لنتتوع نظتتا  ي تت  فتتي   ينضتتوي !لتتى وونتتيا مضتتلّ بأّنتت 5"،رئاستتيّ "ننتتا  أحيانتتا"، و رئاستتيّ رج  للعر،يتتة "شتتب  و تت
 !نتدما أشتار  لتى أنّ بت  حتاول دوفرجيت  وجنّ  اّلتذياألمتر وهتو  .الّرئاسيّ و  البرلمانيّ ظامين النّ منونا المسافة بين 

نّ برلمتتتانيّ وال ننتتتا  رئاستتتيّ  ظتتتا  لتتتيس ننتتتاَ النّ هتتتذا  طالمتتتا انومتتتى رئتتتيس  رئاستتتيّ متتتا يونتتتاوب بينهمتتتا؛ فهتتتو ، وا 
فتتتي حتتتال انوميتتتا ألحتتتزاب أو ائوالفتتتات  برلمتتتانيّ للحتتتزب أو االئتتتوالف ذاوتتت ؛ وهتتتو  البرلمانّيتتتة غلبّيتتتةواأل الجمهورّّتتتة
 بتتأنّ  كتتان ينتترحلتت  !تتن طتترح سختتر ستتابق  راجتت الوّ طتترح دوفرجيتت  هتتذا بمثابتتة يبتتدو أّن وفتتي الح ي تتة  6موعارضتتة.

  7.برلمانيّ وننا  رئاسيّ هو نظا  ننا  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ 

                                                           

ووستوخد  ورجمتة  لّورجمة الّشائعة للمنطلف هي "شب  رئاسّي"،  اّل أّن هناك من ورجمها  لتى "ننتا رئاستّي". وعومتد فتي هتذه الّدراستة ورجمتة "شتب  رئاستّي"،ا 5
  "ننا رئاسّي" في حاالت "االقوباس الحرفّي". 

كحالتتة دراستتّية".  2006الفلستتطينّية بعتتد ونتتول حركتتة حمتتاس للحكتت  !تتا  خليتتل، "دور الدستتاوير المكووبتتة فتتي وتتأجيل األزمتتات الدستتوورّّةح الستتلطة !انتت   6
تتت ال انونيتتة ) تتت، فلستتطين، سب/ أغستتطس 1/2017سلستتلة أوراع !متتل بيرّز (، 2017( )وحتتدن ال تتانون الدستتووري، كليتتة الح تتوع واإلدارن العامتتة بجامعتتة بيرّز

 . بنى اسونواج  !لىح 20
Maurice Duverger, Arend Lijphart and Gianfranco Pasquino, "A new political system". European Journal of Political 
Research, Volume 31, Issue 1-2 (February 1997), 127. 

. ورجمتتةح جتتورج ستتعد )بيتتروتح المؤسستتة الجامعيتتة للدراستتات ال بتترى المؤسستتات السياستتية وال تتانون الدستتووريح األنظمتتة السياستتية ح متتوّرس دوفرجيتت ، انظتتر 7
 . ومّمن الحظوا هذا "الّوراج " أيضاح 284(، 1992والنشر والووّز ، 

Cindy Skach, "The “newest” separation of powers: Semipresidentialism". International Journal of Constitutional Law, 
Volume 5, Issue 1 (January 2007), 96 (footnote 11). 
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 :األّولالفصل 

 الّرئاسيّ ظام شبه النّ إعادة قراءة في 
لنشأو   الّواّرخّيةركيز !لى محوّرن أساسيينح األنول الوّ ب الّرئاسيّ ظا  شب  النّ في هذا الفنل وجري  !ادن قراءن 

  اني(.الثّ طبيعو  )المبحث  ل(، والجدل حو األّول)المبحث ره ووطوّ 

 رهوتطوّ  الّرئاسيّ ظام شبه النّ لنشأة  الّتاريخّيةاألصول  :األّول المبحث
 الّواّرخّيتةاألنتول  أنّ   الّ ذلتك  ؛الّرئاستيّ شتب   للّنظتا فتي دراستوه   الفرنستيّ موذج النّ ز الباحثون !لى !ادن ما يركّ 

ل دولتتة خبتترت هتتذا شتتار  لتتى فنلنتتدا كتتأوّ  ذ ي   ؛، فظهتترت !تتدن نستت  منتت ةالفرنستتيّ جر،تتة وّ لظتتا  كانتتت ستتاب ة لالنّ  لهتتذا
تتتتة فتتتايمر ) -كمتتتتا خبروتتت  !تتتتدن دول أختتترى قبتتتتل فرنستتتا، وهتتتتي ألمانيتتتا (.1919ظتتتا  )النّ  مستتتتا النّ (، 1919جمهوّر
الخامستتة !تتا   الجمهورّّتتةفتتي دستتوور   الّ فرنستتا، فلتت  وخبتتره  أّمتتا(. 1945يستتلندا )أو (، 1937يرلنتتدا )  (،1929)

 ة والوستطىرقيّ الّشت!تدد متن دول أوروبتا و (، 1976البروغتال ) . ولوخبره بعدها !دن دول أخرى، وبتاألخّل 1958
جترى وعتديلها متن ختالل ، وتونس ومنتر( بتاألخّل ) ة!ر،يّ ول د!دن وطبي ات ل  كما خبرت  8.اتسعينيّ الوّ خالل 

ظتا  النّ ي هتذا وبّنت أنّ  الّواّرخّيةجارب الوّ فت في ولك الاّل و  ."العر،يّ ،ي  الرّ  "ثورات تب! ب ما ! رف وطبي ات جديدن 
قبتل  ةالعر،ّيتولتة الدّ خبروهتا بعتض  ويالّ الت سياستية كبترى، كتة وع تب ثتورات أو وحتوّ انو اليّ  حلّ خالل مراكان !ادن 

 9.بضعة سنوات

رهقبتتل  حوّتتى، الف هتتيّ للجتتدل  مثتتارا   الفرنستتيّ  ياستتيّ السّ ظتتا  النّ لطالمتتا كتتان  متتن  انطالقتتا   الّرئاستتيّ شتتب   للّنظتتا  وطتتّو
ورن الثّتتتوتتتاّر   يعوبتتترمتتتا هتتتو قبلهتتتا، ثتتتر دون  جحتتتاف أل 1958.10الخامستتتة بوضتتت  دستتتوور  الجمهورّّتتتةس وأستتتي

ظتتتا  النّ متتت  ة" نستتتبيّ قطيعتتتة "متتتن  لتتت  هتتتذا الحتتتدّ ا يمثّ َمتتتلة  بتتتين متتتا قبلهتتتا ومتتتا بعتتتدها؛ فانتتتال   دا  ( حتتت1789) ةالفرنستتتيّ 
 ذ كتان  مباشترن؛  لت  وورّست اّلوتي الّديم راطّيتةل نحتو ة ووحتوّ ورن متن ن لتة نو!ّيتالثّتا جتاءت بت  ولتك َمتولة ، االسوبداديّ 

 الجمهورّّةوأسيس  لى  ونوال  ورن، و الثّ من  !ا ، ابوداء   170خالل نحو ف حوموباينة   دن  موعدّ  ودخل أطوارا   أن   !ليها
)مراوحتتتة بتتتين أشتتتكال خبتتترت فرنستتتا جملتتتة متتتن أنظمتتتة الحكتتت   ،الّرئاستتتيّ ظتتتا  شتتتب  النّ  يووبّنتتت ،(ةالحالّيتتت) الخامستتتة
ح الثالثتتتتة أحتتتتد النمتتتتاذج الو ليديتتتتةاسونستتتتا  فتتتتي كتتتتل متتتترن )محاولتتتتة  ةياستتتتيّ السّ واألنظمتتتتة ات( ات والجمهورّّتتتتالمل ّيتتتت

                                                           

 .469، المباد  األساسية؛ بن حماد، 541-539، ال انون الدسووري بن حماد،  8
 .544-541، ال انون الدسووري ح بن حماد، انظر حول ظروف نشأن وطبي ات هذا الّنظا  في الّوجارب المشار  ليها، قبل الّوجر،ة الفرنسّية 9

  لتت  متتن الّوجر،تتة الفرنستتّية يونّكتتر الباحثتتان للجتتذور الّواّرخّيتتة لنشتتأن هتتذا الّنظتتا ، فيمتتا هتتو ستتابق !لتتى الّوجر،تتة الفرنستتّية،  اّل أّنهمتتا يخوتتاران البتتدء بالوّتتأّر ال 10
لهتذا الّنظتا  لت   -وكتذلك الحديثتة-األّولتى  (؛ با!وبار نموذجها أّول نموذج جرى وونيف  ف هّيا  بنظتا  شتب  رئاستّي. ذلتك فتي ضتوء ح ي تة أّن الّوطبي تات1958)

ّنما أف ي. وهو ما يوعّذر منهجّيا .  وأتة !لى سوّية واحدن، بما ي عيق دراسة وطّوره بشكل !مودّي، وا 
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، فتي دوهن جسّ الذي الحكا  لى نسبة  ،"ةبت"البنوبارويّ ! رف  فّردا   (. كما ابو رت نظاما  البرلماني، الرئاسي، والجمعية
  11ضوء نعوبة وونيف .

ة ياستيّ السّ ا !لتى طبيعتة األنظمتة ه، وكيفيتة انعكاستورنالثّت ذخبروها فرنسا من اّلوية ال برى ياسيّ السّ الت حوّ الوّ ب بوع ّ 
أقتتتوى كتتتان حضتتتور  ، ل تتتنّ فتتتي فرنستتتا  ليتتتد كانتتتت حاضتتترنالوّ نستتتا  و فكتتترن االسو الحتتتظ أنّ ي   12،المعومتتتدن، وبتتتالعكس

ة بتتين المل ّيتت حوّتتى، بتتل و البرلمتتانيّ و  الّرئاستتيّ ظتتامين النّ ، يخلتتط متتا بتتين ختتاّل  ونتتني  نظتتا  سياستتيّ نتتالف فكتترن ل
 تشهدوها فرنسا طتوال ولتك الفوترن كانت اّلويبات  لّ الوّ  الحظ أنّ كما ي   .مثال(خير ة" )ولنا في "البونبارويّ  الجمهورّّةو 

 " !لى أيّ سبيّ النّ من االسو رار " . ل  وخبر فرنسا شكال  ةاخليّ الدّ رات رات والموغيّ م  جملة من المؤثّ  !ا  ا مطو  وجاوبا  
ل نتا بتأوّ وّ لو ،البرلمتانيّ  ظتا  الجمهتوريّ النّ ، با!ومادها 1875في العا    الّ ة ياسيّ السّ من أنظمة الحك  واألنظمة 

ن يواللّ (، 1958-1944) ابعةالرّ ( و 1940-1875) الّثالثةوين  بان قيا  الجمهورّّ  13،في العال  برلمانّيةة جمهورّّ 
انيتتتة الثّ ة ل بتتتالحرب العالمّيتتتث تتتموَ  ظتتترف ختتتارجيّ أو  رلبعضتتتهما؛  ذ لتتت  يفنتتتل بينهمتتتا ستتتوى متتتؤثّ  وعوبتتتران اموتتتدادا  

 14 .ةاأللمانيّ -ةالفرنسيّ (، ! ب الهدنة Vichy) وقيا  نظا  "فيشي" لفرنسا ازي النّ -األلمانيّ حوالل االو 

 الفرنستتيّ  ياستتيّ السّ ظتتا  النّ لوأنتتيل جتتذور  منالتتزّ فتتي  متتوغال   يتتا  و فّ  فتت نّ ، راستتةالدّ مستتاحة هتتذه  محتتّدداتوء فتتي ضتت
 راستتةالدّ  وختتطّ فتتق ، بمتتا يوّ يفتتي بتتالغرض 1875متتن العتتا   انطالقتتاّ لتت  أستتيس الوّ  أنّ   الّ ، ذلتتك را  ستتيكون موعتتذّ  ال تتائ 

لتت   ،برلمتتانيّ  با!ومتتاد نظتتا  جمهتتوريّ   جمتتاال  بتت  ستتمت اوّ  فيمتتااّر ، الوّتتذلك لتت اليتتةالوّ فعلتتى ختتالف الفوتترن  ؛المنهجتتيّ 
هي الغالبتة. كانت سمة االنو ال والمراوحة  نّ  ة، بل ياسيّ السّ اّر   لى شكل من األنظمة الوّ وسو ر فرنسا قبل ذلك 

 في البحث !ن نظتا  سياستيّ  ةالفرنسيّ جر،ة الوّ ة حول مدى !مق نورن !امّ  لوعكس كافيةوها بعموميّ مة السّ وهذه 
ة ياستتتتيّ السّ  المؤّسستتتتاتظ  و التتتتنّ ونتتتتفها بمخوبتتتتر  ةالفرنستتتتيّ جر،تتتتة الوّ فتتتتي  وقتتتتد نتتتتفّ  يالئتتتت  بيئوهتتتتا وخنونتتتتيوها.

رورن دراستتة المفهتتتو  الّضتتت  وستتولز  بال تتائ الفرنستتتيّ  ياستتيّ السّ  للّنظتتا ادن دراستتة جتتت فتت نّ فتتي الم ابتتتل،  15ة.ستتوورّّ الدّ و 
يعتترض المطلتتب  16ر ختتالل نحتتو ثمتتانين ستتنة واليتتة.ووطتتوّ  ،1875!تتا  بتتدء منتتذ  اّلتتذي البرلمتتانيّ  للّنظتتا  الفرنستتيّ 

                                                           

ح " ّنهتا مل ّيتة؛ ألّن الحكت  جّسدها ابوتداء  نتابليون األّول، ليحيهتا بعتد نحتو ثالثتة ! تود متن انتدثارها نتابليون الّثالتث. ي عّلتق دوفرجيت  بخنتول ونتفها في تول 11
 .231، المؤسسات السياسيةينومي  لى ملك وراثّي. ل ن هذا األخير ليس من الّد  المل ّي، بل أونلو  الّثورن واالنوخاب الّشعبّي". انظرح دوفرجي ، 

-230، المؤسستات السياستيةدوفرجيت ، (ح 1958خامستة )( وحوّتى  رستاء الجمهورّّتة ال1789انظر واّر  وطتّور األنظمتة الّسياستّية فتي فرنستا منتذ الثّتورن ) 12
)بيتتتروتح  4، طال تتتانون الدستتتووري والنظتتتا  السياستتتي فتتتي لبنتتتان )وأهتتت  التتتنظ  الدستتتووّرة والسياستتتية فتتتي العتتتال (محمتتتد المجتتتذوب، . وفتتتي ستتتياع مونتتتلح 237

، الجتتتزء األولح التتتنظ  السياستتتية )اإلستتتكندّرةح منشتتتأن الدستتتووري التتتنظ  السياستتتية وال تتتانون ؛ محستتتن خليتتتل، 165-147، (2002منشتتتورات الحلبتتتي الح وقيتتتة، 
 .300-274(، 1971المعارف، 

 .381، (1996/1997)]دمشق[ح منشورات جامعة دمشق،  8، طمباد  ال انون الدسووري والنظ  السياسيةكمال الغالي،  13
ل بتتد!  ستتلطات االحتتوالل األلمتتانّي )حكومتتة "فيشتتي" برئاستتة المارشتتال بيوتتان(، خبتترت فرنستتا ختتالل هتتذه الفوتترن قيتتا  حكتتوموين مونتتاز!وين، األّولتتى فتتي التتّداخ 14

 .162-160، ال انون الدسووري والّثانية في الخارج مناهضة لالحوالل )حكومة "فرنسا الحرن" برئاسة الجنرال ديغول(. انظر بخنونهاح المجذوب، 
ي تولح "يستوطي  الفرنستّيون أن يجتدوا فتي وتاّرخه  . يستوطرد ف163(، 2013)بيتروتح دار المنهتل اللبنتاني،  األنظمة السياسيةح دراسة م ارنتةحسين !بيد،  15

 الّدسوورّي مؤّسسات شبيهة بمعظ  المؤّسسات اّلوي !ّرفها ال انون الّدسوورّي في العال  كّل ".
. ورجمتةح !لتي م لتد وشتفيق حتداد و!بدالحستن ستعد )بيتروتح 2الجتزء الثّتاني، ط، ال انون الدسووري والمؤسستات السياستيةيوافق هذا الّطرحح أندّر  هوّرو،  16

 .  216(، 1977األهلية للنشر والووّز ، 
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ظتتا  النّ ر اني لوطتتوّ الثّتتابعتتة، فيمتتا يعتترض المطلتتب الرّ و  الّثالثتتةوين ختتالل الجمهتتورّّ  الفرنستتيّ  ياستتيّ السّ  للّنظتتا  األّول
 الخامسة. الجمهورّّةخالل 

 ابعةالرّ و  الّثالثةتين ل الجمووريّ خال  الفرنسيّ  ياسيّ السّ ظام النّ  :األّول المطلب

، كتان (1944-1940)فنتل بينهمتا ظترف االحتوالل وين"، "جمهتورّّ  وجمت  بتين !هتدي اّلوتية حّلتهذه المر  خالل
، ياستيّ السّ ظا  النّ لطبيعة  العاّمةة ا !لى المالمف األساسيّ واوف هما أنّ   الّ ، الخاّل  سووريّ الدّ ة نظامها جمهورّّ  ل لّ 
لت بمجملهتتا ة شتتكّ بثالثتتة قتتوانين دستتوورّّ  الّثالثتتة للجمهورّّتتة ستتووريّ الدّ نظتتي  الوّ ل ومثّتت 17.البرلمتتانيّ ظتتا  النّ دان وتتمعوم

حكومتتتة نظتتتا  لنظتتتا  أقتتترب متتتا يكتتتون  لتتتى  ا وف تتتا  حكمتتتت خاللهتتتا فرنستتت. وقتتتد (1875) الجمهورّّتتتةهتتتذه "دستتتوور" 
 ، ! تب استوفواء شتعبيّ 1946، ف د ندر دسوورها في العتا  ابعةالرّ  الجمهورّّة أّما 18.(1875-1871) الجمعّية

 ة.وأسيسيّ ة !لى مشروع وضعو  جمعيّ 

همتتتتتا ذات يومتتتتتا منوختتتتتب، ول لكالهو  ،وينبغتتتتترفوين برلمتتتتتانيّ  شتتتتتّرعّيةالوّ طة لالّستتتتتأنيطتتتتتت ، وينا الجمهتتتتتورّّ وتتتتتفتتتتتي كل
با   االخونانات تةالّثنائّيتة، فكانت وف ا لمبدأ "نفيذّيةالوّ لطة السّ  أّما 19.و ّر ، ا  مستؤول سياستيّ غيتر  "ح رئتيس جمهوّر

 ة الثّ يمنحها  اّلذي الواسعة بواسطة الحكومة المسؤولة أما  البرلمانيمارس اخوناناو  ينوخب  البرلمان بغرفوي ، 
ة !ضتتويّ  بتتالجم  بتتين يوعّلتتقوفيمتتا  ."ابوّ الّنتتمجلتتس " حتتلّ  نتتالحّية الجمهورّّتتةفتتي الم ابتتل، كتتان لتترئيس  .ابوتتداء  

 20.ابعةالرّ  الجمهورّّةر ك ا!دن في ، فيما و رّ الّثالثة الجمهورّّةجيز ذلك في ، ف د أ  ي الوزارنالبرلمان ووولّ 

 ضتتافة  لتتى  ؛نفيذّيتتةالوّ لطة الّستتزان العالقتتة متت  فتتي ميتت شتتّرعّيةالوّ لطة الّستت كّفتتة ت  َحتتجر،تتة، رجَ الوّ ختتالل هتتذه   جمتتاال  
يتتة  نالوّ األدان  فتت نّ لوها، ءَ  تتة للحكومتتة ومستتاالثّ ومتتنف  الجمهورّّتتةفتتي انوختتاب رئتتيس  شتتّرعّيةالوّ لطة الّستت نتتالحّيات

!لتى   تة  ل  عَ ت م  ، جتاءالبرلمتان حتلّ وهتي ، شتّرعّيةالوّ لطة الّستجهتة فتي موا نفيذّيةالوّ لطة السّ ومول ها  األنل أن   اّلوي
فتي البتت  حوّتى اخونتال   شتّرعّيةالوّ   كتان للستلطة بمعنى أّنت فوي .غر أو اسوشارن البرلمان أو  حدى شرط مواف ة 

بحكت   محّددات، كان هناك شّرعّيةالوّ دات  ضافة  لى هذه المحدّ  ا.ه نية جوهر الوّ . و،ذلك ف دت هذه ذاوها حلّ في 
 أغلبّيتةفي ظتل !تد  وجتود  باألخّل ، نفيذّيةالوّ لطة السّ األحزاب في  ضعاف  وعّددلعب   اّلذيور الدّ الواق ، أبرزها 

وقابلتتة  ابوتتداء ،وحتتوز ث تتة البرلمتتان وشتتكيل حكومتتة  الجمهورّّتتةلتترئيس يوتتيف  ،متتن األحتتزاب الموجتتودن أليّ  برلمانّيتتة

                                                           

 .164، ال انون الدسووري انظر حول أبرز الّوغّيرات اّلوي أحدثها دسوور الجمهورّّة الّرابعةح المجذوب،  17
تتدات، 296-295، التتنظ  السياستتيةخليتتل، انظتترح  18 )بيتتروتح منشتتورات  التتنظ  الدستتووّرة فتتي لبنتتان والتتبالد العر،يتتة والعتتال . وفتتي ستتياع مونتتلح !بتتده !ّو

دات،  -392(، 2002)اإلستكندرّّةح منشتأن المعتارف، وطبي اوهتا -وطورهتا-األنظمتة النيابيتة الرئيستيةح نشتأوها؛ !فيفي كامتل !فيفتي، 129-127(، 1961!ّو
393. 
 .158، ال انون الدسووري المجذوب،  ؛381، مباد  ال انون الدسووري ؛ الغالي، 296، النظ  السياسيةانظرح خليل،  19
 .300-296، النظ  السياسيةخليل، ؛ 164-158، ال انون الدسووري انظرح المجذوب،  20
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بحكت  وعاقتتب  ا  وزارّّت لت  وخبتر فرنستا فتي ذلتتك الوقتت استو رارا  و،تذلك  .واليتتا   تة الثّ دون ف تدانها ار فتي العمتل ستومرّ لال
  21بضعة أيا  ل  الّ  ال ثير من الوزارات، بعضها ل  وسومرّ 

 حتدّ ذهتب فيهتا التبعض  لتى  ، لدرجتةٍ ختالل هتذه الفوترن ياستيّ السّ ظتا  النّ كانتت للبرلمتان الحظتون األ بتر متن  وهكذا،
تو" و"جمهوّرة نواب". وهو ما انو ده "مجلسّية"شكل لحكومة  بأّنها ةالفرنسيّ  البرلمانّيةجر،ة الوّ ونا  ت  هوّر  "أندّر

(HAURIOU) ّ22.ا  غير نحيحة كليّ  توونيفات ليس بأّنهافي ولك األوناف مبالغة، م  وسليم   ، با!وبار أن  

 الخامسة الجموورّيةخالل  الفرنسيّ  ياسيّ السّ ظام النّ  اني:الثّ  المطلب

ة يتتة الحز،ّيتتعّددالوّ وفوضتتى  شتتّرعّيةالوّ لطة الّستت، أضتتعفو  منهكتتا   1958 لتتى العتتا   الفرنستتيّ  ياستتيّ السّ ظتتا  النّ ونتتل 
ة. و!لتتى متتا يبتتدو كتتان بحاجتتة و الخارجّيتأمنهتتا ة اخلّيتتالدّ عتاطي متت  مشتتا ل ، ستتواء الوّ !لتتى  قتتادرا   يعتتد  ولتت  دوت ، وقيّ 

ط فتي حترب ورّ الوّتفي فيونا  و  ل ذلك بالفشل االسوعماريّ . وومثّ "نعش "في  ليدع  من الخارج  "مسمار"السويراد سخر 
للمستتووطنين  الفرنستتيّ متتن الجزائتتر !لتتى شتتكل وحتتّرض متتن الجتتي   مستتووردا  الجزائتتر، فجتتاء "المستتمار األخيتتر" 

ين وجبهتة الفرنسيّ بين المسؤولين  ]المفاوضات[ة لالحوجاج !لى بوادر ين في الجزائر لل يا  "بحركة ان البيّ الفرنسيّ 
خاذ قرار بوستمية الجنترال الوّ  البرلمانغط !لى الّض الجي  من خالل  دور   اسومرّ ة". وقد الجزائرّّ  حّرر الوطنيّ الوّ 

تتتران/ يونيتتتو – أ ثتتتر متتتن ذلتتتك، !نتتتدما أنتتتدر البرلمتتتان   للجتتتي . وكتتتان للحكومتتتة ديغتتتول رئيستتتا  شتتتارل  مطلتتت  حّز
يعتتترض لالستتتوفواء(، ويمنحتتت   )!لتتتى أن   جديتتتدٍ  ديغتتتول بوضتتت  دستتتوورٍ  األّول ض  يفتتتوّ  نيدستتتوورّ   نيقتتتانون -1958

بعتتد  قتتراره متتن ختتالل  23،ستتوور الجديتتدالدّ نتتدر  حوّتتىستتوى أر،عتتة أشتتهر  ولتت  يمتتضة  .مطل تتة   نتتالحّياتاني الثّتت
  24.للجمهورّّة رئيسا   وانوخب ديغول، في نهاية العا  ذاو  االسوفواء بنسبة مروفعة.

. وهتتو 1962، قبتل وبعتتد العتا  فوتروينمييتز بتتين الوّ  متتن الف هتاء !لتتى ضترورنالعديتد د ، يؤّكتالجمهورّّتتةختالل هتذه 
تت اّلتتذيالعتتا    الجمهورّّتتةوعتتديل طّر تتة انوختتاب رئتتيس ب أساستتا  ل ومثّتت اّلتتذي ،"ستتووريّ الدّ رف بتتت"اإلنالح شتتهد متتا ! 

بتتل نوختتب متتن قة ئيس ي  التترّ ، كتتان (1962قبتتل  نتتالح ) 1958فوف تتا لدستتوور . عبالّشتتمتتن  مباشتترا   انوخابتتا   بتتاتَ لي
البرلمتان بتل نوختب متن قة المباشتر،  ذ ي  وهو شكل من االنوخاب غيتر  -وعبير دوفرجي  حدّ !لى – 25"ناخبين كبار"

                                                           

المؤسستتات دوفرجيتت ،  لتتى أّن مووستتط !متتر الحكومتتة، ختتالل الجمهتتورّّوين، كتتّل حتتوالي ستتوة أشتتهر.  . ي شتتار302-301، التتنظ  السياستتيةخليتتل، انظتترح  21
 .236، السياسية

 . 218-216، ال انون الدسووري للووضيف انظرح هوّرو،  22
"، !بتتتتر التتتتّرابطح CONSTITUTEها موقتتتت  "ينشتتتتر ووعديالوتتتت ، يعومتتتتد الباحثتتتتان الّنستتتتخة المعّر،تتتتة اّلوتتتتي  1958كمنتتتتدر متتتتاّدي للّدستتتتوور الفرنستتتتّي لعتتتتا   23

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=ar و!نتتتد الّضتتتترورن، !تتتاد الباحثتتتتان للّنستتتخة الفرنستتتتّية المنشتتتورن !لتتتتى .
 nationale.fr/connaissance/constitution.asp-http://www.assembleeة الفرنسّية، !بر الّرابطح موق  الجمعّية الوطنيّ 

 .165، ال انون الدسووري المجذوب،  24
 .  237، المؤسسات السياسيةدوفرجي ،  25
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و،هتتذا  .1958!تتا   ىاألّولتتلواليوتت   نوختتب ديغتتولّر تتة أ  الطّ و،هتتذه  26ة أختترى.المحافظتتات وهيئتتات ومثيلّيتت الّس ومجت
 الخنول ي ول دوفرجي ح

 1958-1875للستنوات  البرلمانّيةات بين الجمهورّّ  انو اال   27[1962]-1958نوات السّ ل شكّ "و  
. فتتي ال تتانون، وب تتى 1962لعتتا   ستتووريّ الدّ أنشتتأها اإلنتتالح  اّلوتتية الّرئاستتيّ ننتتا  الجمهورّّتتةو 

خنتي الشّ في الواق ، أ!طاها اال!وبار  ]...[اإلنالح.  حّوىالخامسة نظاما  برلمانيا   الجمهورّّة
، يعمتتل نظتتا  1958ة. هكتتذا منتتذ ستتوورّّ الدّ وجتتاوز بكثيتتر ستتلطاو   ا  سياستتيّ  للجنتترال ديغتتول نفتتوذا  

 28".1962في   الّ  ا  س قانونيّ لن يؤسّ  رئاسيّ ننا 

أنتت    الّ ، كأنتتل !تتا ّ  البرلمتتانيّ ظتتا  النّ !لتتى قتتد أب تتى  1958دستتوور ، كتتان 1962لعتتا   ستتووريّ الدّ قبتتل اإلنتتالح 
رات"، الوّ أجتترى !ليتت  جملتتة متتن " تتز دور  يوعّلتتقفيمتتا  وبتتاألخّل وتت . !تتن و ليديّ  البرلمتتانيّ ظتتا  النّ خرجتتت أحتتّو بوعّز
فعلتى نتعيد  29ستوور.الدّ ال ائ  قبل هتذا  ياسيّ السّ ظا  النّ ألزمة  نويجة أو والفيا  ؛ كالجمهورّّةواخونانات رئيس 

راقبتتة أ!متتال مشتتّر ؛ الوّ  حأبرزهتتا النتتالحّيات  بجملتتة متتن وموّتتو  ،بغتترفوين ، ب تتي البرلمتتان قائمتتا  شتتّرعّيةالوّ لطة الّستت
 حالتة ة نتالحيّ و  يتا؛لدل العانوختاب أ!ضتاء محكمتة العت ؛ستوورالدّ وعتديل  ؛ تة وحجبهتاالثّ  الحكومة متن ختالل متنف

ة بنتتتالحيّ  ولتتتيس أخيتتترا   ؛ولتتتةالدّ آمر !لتتتى ستتتالمة الوّتتتوهمتتتة ب لهتتتذه المحكمتتتةوالتتتوزراء وشتتتركائه   الجمهورّّتتتةرئتتتيس 
 30رخيل للحكومة ب !الن الحرب.الوّ 

تتة ح الّثنائّيتةمبتتدأ  استتومرّ ، 1962للدستوور وقبتتل  نتتالح  وف تتا  ف، نفيذّيتتةالوّ لطة الّستت أّمتا  ،غيتتر مستتؤولرئتتيس جمهوّر
!تتن  ا  ئيس نستتبيّ التترّ  نتتالحّيات، متت  ووستتي  فستتحة مستتؤولة أمتتا  البرلمتتان وحكومتتةمنوختتب بشتتكل غيتتر مباشتتر، 

 نتّل بموجب  31،(الحكومةم  ) نفيذّيةالوّ لطة السّ داخل ة رف األقوى في العالقة البينيّ الطّ ، بحيث بات هو ابقالسّ 
 بفعتل شخنتية ديغتول جتاءت األ ثتر أثترا  سعة الفستحة  أنّ   الّ ذلك  32.!لى م اس ديغول لَ نّة   ف  د كثيرون أنّ يؤكّ 

 ، مستتوثمرا  ا  وعّززهتتا رستتميّ ل، فحتترل !لتتى انوهتتاز أقتترب فرنتتة النتتالحّياتطموحتت  ولتتك  لتت  وتترضة  اّلتتذيذاوهتتا، 
 33".سووريّ الدّ ؛ فكانت فكرن "اإلنالح ةعبيّ الشّ ة و حظوو  ال ّرزماويّ 

متن ختتالل انوخابتت  بشتتكل  الجمهورّّتتة!لتتى و تّرس ستتلطة رئتتيس هتتذه حترل ديغتتول متتن ختتالل فكترن اإلنتتالحات 
!تن  وت خبر ووجت  ديغتول هتذا نتاب  متن  أنّ  ة مت  البرلمتان المنوختب. ال شتكّ ا في ذلك من موازنة شتر!يّ مَ مباشر، لة 

                                                           

ار. انظترح  لى أ!ضاء البرلمان ومجالّس المحافظات، ووشّكل الهيئتة االنوخابّيتة متن ممّثلتين !تن البلتدّيات وأ!ضتاء المجتالس فتي أقتالي  متا وراء البحت  ضافة 26
 . 166، ال انون الدسووري المجذوب، 

 "، وقد نحح  الباحثان با!وباره خطأ ماّدي/ مطبعّي.1982جاء في الّنّل " 27
 .236، ات السياسيةالمؤسسدوفرجي ،  28
 .303، النظ  السياسيةخليل،  29
 .174-172، ال انون الدسووري انظرح المجذوب،  30
 .304، النظ  السياسيةخليل،  31
 .384، مباد  ال انون الدسووري الغالي، ؛ 166، ال انون الدسووري ؛ المجذوب، 167، األنظمة السياسية!بيد،  32
 .168-167، األنظمة السياسيةانظرح !بيد،  33
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وتتة لرئاستتة الحكومتتة المؤقّ  ستتاب ا  يتت  ، وبتتاألخل ختتالل وولّ الفرنستتيّ  البرلمتتانيّ ظتتا  النّ ثارهتتا أ اّلوتتيإلشتتكاالت لقتترب 
بموجتتتب  ستتتووريّ الدّ نتتتالح أجتتتري اإلوقتتتد  34.(1946-1944) األلمتتتانيّ ن االحتتتوالل !تتتة استتتو الل فرنستتتا !شتتتيّ 

ئيس بشتكل مباشتر. لت  الترّ بانوختاب  يوعّلتق، فيمتا 1958دسوور العا   وعديل، ل1962، نهاية العا  اسوفواء شعبيّ 
نتت ستوور مكّ الدّ فتي وفستير أحكتا   مراوغة   أنّ   الّ ، معارضة البرلمانديغول ّرق  لى ذلك سهلة، بل واج  الطّ و ن 

ت،الوّ ب أغلبّيةحنل !لى  اّلذي، ديغول من ومّرر االسوفواء  35ل . سوور اسونادا  الدّ ل !دّ و  نّو

نّ  ،ستتووريّ الدّ اإلنتتالح   نّ   ن  هنتتاك َمتت أنّ   الّ ، (6)متتادن  ئيسالتترّ اهرن بوعتتديل نظتتا  انوختتاب الّظتتنتتورو   ومّثلتتت وا 
يادن و،وضتع  الّستعب الّشتي  ال  يولّ ممثّ  الجمهورّّة"بجعل  رئيس  فهو؛ !ند هذا الحدّ  أثره في الواق  ل  ي ا   رأى أنّ 

 بحكت  اموال ت  أنتال   وبتاألخّل  36ات".الذّ سوور بالدّ غير منطق  ، قدالوطنّية الجمعّيةة في نفس مسووى مشرو!يّ 
يمارستها وحتده )دون الحاجتة لمبتادرن أو مواف تة أي  اّلوي الخاّنة النالحّياتلسلسلة من ( سوور األنليّ الدّ )في 

( 5 متاّدنستوور )الدّ ناهيتك !تن كونت  بموجتب  أخترى يو استمها متن أطتراف أخترى. نالحّياتطرف(،  ضافة  لى 
لالوّ واسعة ، العاّمةل بجملة من االخونانات خ   متن ختالل –ل ستوور، والمو ّفتالدّ اهر !لى احورا  السّ ؛ فهو أّو

 امن لالستتتو الل التتتوطنيّ الّضتتتولتتتة، و الدّ ة ارّّ استتتومرّ و  العاّمتتتةلطات الّستتتبحستتتن ستتتير !متتتل  -(arbitrage) وحكيمتتت 
ن مترّ  كتلّ فتي  -باالستوناد  ليهتا-ئيس الرّ بوس   ؛  ذ أنّ خاّنةة أهميّ  ماّدنلهذه ال ووحدن األرض واحورا  المعاهدات.

لطات لنتالف وترجيف الّستعيتد معادلتة وتوازن ي   الحكومتة(، أن   بتاألخّل ستلطو  مت  ستلطة أخترى ) كّفتةووساوى فيها 
رئتتيس  -بفعتتل الواقتت –وجتتد فيهتتا ي اّلوتتيوهتتي الحالتتة  37.(cohabitation) "عتتاي الوّ "فتتي فوتترات  ، وبتتاألخّل وتت كفّ 

 .ورئيس للحكومة من حز،ين مخولفين للجمهورّّة

 الّرئاسيّ ظام شبه النّ الجدل حول  اني:الثّ  المبحث
هنتتا هتتو ونتتنيا "األنظمتتة  ومتتا يعنينتتا منهتتا 38ة،ياستتيّ السّ لهتتا األنظمتتة  فت وف تتا  نتتنّ  اّلوتتي الف هّيتتةالمعتتايير  وعتتّددت
نتتتنيا ال تتتائ  الوّ وهتتتو  39ة.ياستتتيّ السّ " لألنظمتتتة ال تتتانونيّ نتتنيا الوّ  حتتتدى أشتتتكال "ا!وبتتتره التتتبعض ، أو متتتا "الّنيابّيتتة
الث التتتثّ لطات الّستتتأو معيتتتار طبيعتتتة العالقتتتات بتتتين  40،لطات بموجبهتتتاالّستتتفنتتتل  يتتتو ّ  اّلوتتتيّر تتتة الطّ !لتتتى  أساستتتا  

بتتين العالقتتة قتتة أ ثتتر ن تتولح للدّ و لطات". الّستتلم ار،تتات "مبتتدأ الفنتتل بتتين  وف تتا  ة(، وال ضتتائيّ  شتتّرعّيةالوّ و  نفيذّيتتةالوّ )
بتتتين البرلمتتتان هنتتتاك متتتن جعلهتتتا العالقتتتة و بتتتل ولتتتة والحكومتتتة(. الدّ )البرلمتتتان، رئتتتيس  "الثالتتتثّ ة ياستتتيّ السّ لطات الّستتت"

                                                           

هّموت  ال ووعتّدى "ودشتين هناك من ين ل !ن ديغول سخرّّو  من مها  الّرئيس في الّنظتا  البرلمتانّي، أو بتاألحرى فتي الجمهورّّتة الفرنستّية الّرابعتة، ب ولت  أّن م 34
 .53، (2014)بيروت وبغدادح منشورات الجمل،  رسائل وونسيةالعفيا األخضر، (. Inaugurer les chrysanthèmesاألقاحي" )

 .167-166، ال انون الدسووري انظرح المجذوب،  35
 .240، المؤسسات السياسيةدوفرجي ،  36
 !مد البعض  لى وعّرب ولك المفردن الفرنسّية  لى "وسا ن" أو "مسا نة"، ويفّضل الباحثان وعّربها  لى "وعاي ". 37
، المرجت  فتي ال تانون الدستووري والمؤسستات السياستية!بتدالهادي بوطالتب، بالمجمل هي وننيفات غير ثابوتة، موحّولتة وموداخلتة. انظتر أبترز الّونتنيفاتح  38

 .17-6(، 1980الجزء الّثاني )الّدار البيضاءح دار ال واب، 
 .13-11المرج  السابق،  39
 .31خليل، "دور الدساوير المكووبة"،  40
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!لتتتى استتتوعراض ثالثتتتة أشتتتكال  ستتتووريّ الدّ ف تتت  ال تتتانون  ، استتتو رّ !لتتتى هتتتذه الم ار،تتتات ووأسيستتتا  . والحكومتتتة وحديتتتدا  
كتتّي(، ح الّنظتتا  سمنهتتا بنموذجهتتا المؤّستت كتتلّ  تترن ، و!تتادن متتا ي  الّنيابّيتتةة لألنظمتتة أساستتيّ  الّرئاستتّي )النمتتوذج األمّر

  41.الّنظا  البرلمانّي )النموذج البّرطانّي(، ونظا  الجمعّية )لنموذج الّسويسرّي(

تد!وان  لتى ة، ياسيّ السّ ينو د الباحثان هذه الم ار،ات لمعايير ومييز األنظمة  دائترن متن جهتة   م ار،تة جديتدن ووّستّو
متن –ظتر النّ ووعيتد  ،(األّول)البعتد  مثتل الجتي  وال ضتاء الدستووري  سات فا!لة أخرى ة بشمول مؤسّ أطراف العالق
فتي البعتد  ولما كان الباحثان يؤجالن الخوَض  .اني(الثّ )البعد  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ في معايير ومييز  -جهة أخرى 

 . أساسيّ  اني بشكلٍ الثّ عنى بالبعد راسة سو  الدّ هذه  ف نّ أخرى، لدراسات  األّول

 ا  رئاستتيّ متتا  اى نظول المعانتترن نتتادرا  متتا ووبّنتتالتتدّ  بتتأنّ ى األّولتت وومثّتتلوينح هتتذه الم ار،تتة متتن مالحظوتتين أساستتيّ  ونطلتق
نّ متوذج البّرطتانيّ النّ ا  بحوا  )كما ( أو برلمانيّ موذج األمّركيّ النّ بحوا  )كما  متا نالحظهتا وجتد ال ثيتر متن ال واست  (. وا 

ظتا  متن خنتائل، وأبرزهتا النّ ولذلك نلة بما يوميز ب  هذا  42"، وو  بل !لي .الّرئاسيّ ظا  شب  النّ المشوركة م  "
وفتتي ذات  ؛البرلمتتانيّ ظتتا  النّ ل م تتارب لمتتا فتتي !لتتى الحكومتتة بشتتك البرلمانّيتتةقابتتة الرّ ى، وح يتتق األّولتتخانتتيوانح 

شكل م ارب لما في ة ب!القة ب يجاد رئاسة دولة قويّ  ا، فلهةانيالثّ  أّماوالفي خطر !د  االسو رار الوزاري؛  ،الوقت
ولتة ورئتيس التوزراء، !لتى نحتو ال يطلتق الدّ بتين رئتيس  نفيذّيتةالوّ لطة الّستو سي   ،وفي ذات الوقت ؛الّرئاسيّ ظا  النّ 

بمثابة "الونفة" المناسبة لمجومعات  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ   البعض هذا وقد قدّ  43ئيس، خشية االسوبداد.الرّ سلطة 
ات يم راطيّ وكعتالج "للتدّ  44ة"،الّرئاستيّ ات يكواوورّّ التدّ ة، كضمان لعتد  !تودن "االنو ال من االسوبداديّ  حلفي مرا ومرّ 

 45المضطر،ة".

نّ  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ  بأنّ  وومّثل، ف(أو هي ر،ما افوراض)انية الثّ المالحظة  أّما متا يبنتي !لتى ليس بنظتا  جديتد، وا 
 الجمهورّّتتةظتتا ، وذلتتك ب !طتتاء رئتتيس النّ بتت  اإلشتتكاالت المروبطتتة بهتتذا ل فيتت ، بطّر تتة وجنّ ويعتتدّ  البرلمتتانيّ ظتتا  النّ 

 .الّرئاسيّ ظا  النّ دن، مسو ان في أغلبها من اخونانات محدّ 

ض ظتا  وعترّ النّ هتذا  فت نّ ، الّرئاستيّ ظتا  شتب  النّ ي غ  من اإلقبتال !لتى وبّنتالرّ ى، و!لى األّولبالمالحظة  يوعّلقفيما 
عتتاطي الوّ  فتت نّ انيتتة، الثّ (. وفتتي ضتتوء المالحظتتة األّول)المطلتتب  فتتي نجا!وتت  وبتتتّ قتتد  اّلوتتيلستتيل متتن االنو تتادات 

وذلتتك بستتبب المعتتايير غيتتر ؛ اسَبتتالوّ جعلتت  فتتي موضتت   البرلمتتانيّ و  الّرئاستتيّ ظتتا  المختتولط بتتين النّ متت  هتتذا  الف هتتيّ 
 اني(.الثّ المنضبطة لومييزه، بما يسووجب ن د هذه المعايير )المطلب 

                                                           

 كثيرا  ما اسوعرض  لى جانبها نظا  راب ، الّنظا  شب  الّرئاسّي، م رونا  بأحد نماذج ، وهو الّنموذج الفرنسّي.و  41
 .17المرج  السابق،  42
تترح ألفتترد ستتويبان، ورجمتتةح أنطتتوان 2، طديم راطيتتات فتتي خطتتر ويمتتوثي ج. كولوتتون وستتيندي ستتكا ، "متتأزع النظتتا  ننتتا الرئاستتي". فتتيح انظتترح  43 ، وحّر

 .177، (2016باسيل )بيروتح شركة المطبو!ات للووّز  والنشر، 
)د. ح  النظتتا  شتب  الرئاستي كوستتيلة لو است  الستلطةح اإلنتالح الدستتووري بعتد الر،يت  العر،تتيانظترح ستوجيت شتودري وّروشتتارد سوايستي )مؤلفتان رئيستيان(،  44

ورك، المؤسسة الدولية للديم راطية واالنوخابات ومركز العمليات االنو ال  .25، (2014ية الدسووّرة في كلية الح وع بجامعة نيّو
نو 45  .178-177كولوون وسكا ، "مأزع النظا  ننا الرئاسي"، ، انظرح مثل جيوفاني سارووري وجيانفرانكو باسكّو
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 الّرئاسيّ ظام شبه النّ نقد نجاعة : األّولالمطلب 

 للّنظتا  ن ده( STEPAN) "ألفرد سويبان" سأسّ  ،!اءمن هذا االدّ  منطل ا   .."ب ني بشكل كبير !لى مفاهي  خاطئة"
ومتن بتين ولتك  47".الّرئاسيّ أو ننا  الّرئاسيّ  للّنظا نة !ات جديدن ممكّ فكير بت "ونوّ الوّ دا!يا   لى  46،الّرئاسيّ شب  
ظتتا  شتتب  النّ باإلقبتتال !لتتى  يوعّلتتقوفيمتتا  48."البرلمتتانيّ  الّرئاستتيّ ظتتا  النّ "متتا أستتماه نو!تتات الجديتتدن" أو البتتدائل الوّ "

هتتو  الفرنستتيّ راز الّطتت!لتتى  الّرئاستتيّ ظتتا  ننتتا النّ "كتتان  حستتويبان، ي تتول اتستتعينيّ الوّ ات و مانينّيتتالثّ ، ختتالل الّرئاستتيّ 
بح "األمر الفاون، في نظرن  لى الوراء، هو مدى قّلة االنوبتاه يع ّ  كل األ ثر رغبة، م  بعض االسوثناءات". ث ّ الشّ 
 49".الّرئاسيّ ظا  ننا النّ ك ّرس في الواق  السو شاف المشا ل الممكنة م   اّلذي

ظتا  النّ يكتون !ليهتا  اّلوتيات بالوضتعيّ بداية ذكير الوّ من  قندها سويبان، ال بدّ  اّلويأبرز المشا ل حول وللحديث 
بتتين  الّرئاستتيّ ظتتا  شتتب  النّ مناوبتتة حتتول  ،أطروحتتة دوفرجيتت  اإلشتتارن  لتتىطبيتتق؛ ففتتي معتترض الوّ فتتي  الّرئاستتيّ شتتب  
ألطروحتة  وفستيرا  -ستاب ا راسة الدّ في منونا المسافة بينهما(، أشارت  دون الوقوع) البرلمانيّ و  الّرئاسيّ  ينظامالنّ 

)وهذه  للحزب أو االئوالف ذاو  البرلمانّية غلبّيةواأل الجمهورّّةطالما انومى رئيس  ا  رئاسيّ  لى أن  يكون  -دوفرجي 
 أّمتتا .انيتتة(الثّ  وضتتعّية)وهتتذه ال فتتي حتتال انوميتتا ألحتتزاب أو ائوالفتتات موعارضتتة ا  برلمانّيتت يكتتون و  ،ى(األّولتت وضتتعّيةال

 حوّتىنتاوب أو الوّ ل مجتال قتد وتدخ ،منط ّية، ينفها بالةالثّ ث وضعّيةظا  من خالل طرح  لالنّ ف د ن د هذا  ،سويبان
المشتا ل المحوملتة  بتأنّ . وهتو يترى غلبّيتةئيس وال رئتيس الحكومتة لألالترّ !تد  امتوالك  وضتعّيةب وومثّتلو  ار.سومرّ اال

هتتا لتت  ولتتَق متتا يكفتتي متتن ألنّ  الّديم راطّيتتةة لدراستتات وح يتتق أسيستتيّ الوّ  األدبّيتتاتلطالمتتا أهملتتت "فتتي  وضتتعّيةلهتتذه ال
 50اال!وراف بها بونفها ممكنة".

ظتا ، النّ هتذا  ينو تداناللذان -( SKACH)و"سيندي سكا "  (COLTON) "ويموثي كولوون" اونفمن جهوهما، 
 وضتتعّيةة المن ستتمة"، فتتي م ابتتل ونتتفه  للبتتت "حكومتتة األقلّيتت الّثالثتتة وضتتعّيةالولتتك  -ظتتا  المعيتتب"النّ وينتتفان  بتتت "

متتن حيتتث  أّمتتااستتخة". الرّ  غلبّيتتةى بتتت "حكومتتة األاألّولتت وضتتعّيةالمن ستتمة"، وونتتفه  لل غلبّيتتةانيتتة بتتت "حكومتتة األالثّ 
. وفيمتا الّثالثتةلطة" فتي الّستفتي  غانيتة، و"فترا الثّ فتي  عاي الوّ ى، و األّولئيس" في الرّ ، فهي "هيمنة وضعّية كلّ نويجة 

زا!تتتتات"؛ ل ونهتتتتا وجمتتتت  "فتتتتي النّ بتتتتت "المنكوبتتتتة أ ثتتتتر ب الّثالثتتتتةاحومتتتتاال "، ينتتتتفان  ى "األقتتتتلّ األّولتتتت وضتتتتعّيةيعوبتتتتران ال
ة األ ثتر  شتكاليّ  البرلمانّيتةة األ ثتر  شتكالية )حكومتة من ستمة( ونتوع الحكومتة الّرئاستيّ الممارسة، بين نوع الحكومة 

  51ة(".)حكومة أقليّ 

                                                           

 ينف  بت "الّنظا  البرلمانّي !لى الّطّر ة الفرنسّية". 46
تترح ألفتترد 2، طديم راطيتتات فتتي خطتتر السياستتية فتتي األدب المؤستتس لوح يتتق الديم راطيتتة". فتتيح  ألفتترد ستتويبان، "م دمتتةح التتن ض فتتي ونظيتتر المشتتا ل 47 ، وحّر

     .14، (2016سويبان، ورجمةح أنطوان باسيل )بيروتح شركة المطبو!ات للووّز  والنشر، 
 .25-24المرج  الّسابق،  48
 .25المرج  الّسابق،  49
 . 185-184كولوون وسكا ، "مأزع النظا  ننا الرئاسي"، يّوفق م  هذا الّطرحح  .28-26انظرح المرج  الّسابق،  50
  .184-183كولوون وسكا ، "مأزع النظا  ننا الرئاسي"،  51
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 البرلمتتانيّ ظتتا  النّ ، فهتتي االقوتتراب أ ثتتر متتن (فتتق معهمتتا ستتويبان نو!تتا متتاوّوّ ) ي ورحانهتتا اّلوتتي!تتن "الونتتفة"  أّمتتا
تتد متتن  تتد متتن  البرلمانّيتة)ي توالنح "المّز تتز" التترّ "(، متن ختتالل "وشتتذيب" ستلطات الّديم راطّيتتةوالمّز لطة الّستتئيس و"وعّز

  52.دد بوجارب البروغال و،ولنداالّن بهذا  يشيدانو . شّرعّيةالوّ 

وفتتي ستتياع  ا.ألطروحوهمتت دراستتّيةة" حالتتة يو!يّ الّشتتمتتن كولوتتون وستتكا  "دول أوروبتتا الوستتطى متتا بعتتد  كتتلّ ختتذ اوّ 
ينتفها  اّلوتي)ة وينّيتالاّل متن دول أمّركتا ( VALENZUELA)خذ "أروتورو فتالنزويال" ، اوّ ا  وبعيد جغرافيّ  ا  فكرّّ  قّرب
بتة وتد!و  لتى ا!ومتاد لي دّ  ،دراسّيةحالة باموياز"(  الّرئاسيّ ظا  النّ بت"قارن  ، وو بتل فتي البرلمتانيّ ظتا  النّ   أطروحتة قّر
تتق  لتتى وح ي تت  الطّ  ظتتا  شتتب  النّ متتن  الفرنستتيّ متتوذج النّ لتتيس !لتتى غتترار  مختتولط، ل تتن  ونتتمي  نظتتا   -هايتتةالنّ ب–ّر

نّ الّرئاسيّ  ". وأبترز مالمتف هتذا الم وترح هتو "رئتيس منوختب البروغتاليّ  سووريّ الدّ من "اإلطار  ما ما هو أ ثر قر،ا  ، وا 
   53سلطة". ما أقلّ  حدّ    لى عب ل نّ الشّ من 

ذاوهتا. ومتن  ةالفرنستيّ ستخة النّ وت  ول ّ  اّلتذي تد النّ من فرنسا ي ود لإلشتارن  لتى  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ  د السويراد النّ هذا 
 54".رئاستيّ "نحتو نظتا   الفرنستيّ ظتا  النّ حتول "انحتراف" ( AROMATARIO)ذلك أطروحة "ستيلفانو أروماوتاّرو" 

  ينحفي طوّرن انو اليّ  ا  دخلت ودّرجيّ  الخامسة ةالفرنسيّ  الجمهورّّة يرى أروماواّرو أنّ 

ة،  لتتى "نظتتا  شتتب  بنستتخو  األنتتليّ  1958أرادهتتا دستتوور  55مع لنتتة"، برلمانّيتتةمتتن "حول الوّ بتت األّولور الّطتتل ومثّتت
متتتن  5 متتتاّدن!لتتتى ال )وأسيستتتا   "حكتتت " متتتن ختتتالل دوره كتتتت بتتتاألخّل ، ئيس نحتتتو الهيمنتتتةالتتترّ بفعتتتل نز!تتتة  ،"رئاستتتيّ 

يلت  ذلتتك بشتتكل حلّ س أروماوتتاّرو وأّست 56لطات".الّستتوازن بتين الوّتتويجتتة  لتى ان طتتاع النّ ى بأدّ  اّلتذياألمتتر  ،(ستوورالدّ 
!تتا   وعتتديلالخامستتة بشتتكل كامتتل"ح  الجمهورّّتتة"ب لتتب نظتتا   -وف تتا لوعبيتتره– ستتوور قامتتا!لتتى وعتتديلين للدّ  ختتاّل 
خول فتتي التتدّ ئيس لوالفتتي التترّ ن واليتتة بوخفتتيض متتدّ  2000!تتا  ووعتتديل ، للتتّرئيسبتت قرار االنوختتاب المباشتتر  1962

 رئاستيّ ل متن "نظتا  شتب  حتوّ الوّ اني، فهتو الثّتور الّطت أّمتا 57.ئيس والحكومتة لحتز،ين مخولفتين(الرّ عاي " )انوماء الوّ "
 الّرئاستيّ ظتا  النّ ة"، وقتد بتات وستير بت  فرنستا ا ن، وينتا نويجوت  بتت"الحوميّ  اّلتذيور الّطت"، وهو رئاسيّ  لى نظا  
تتاع"، م ابتتل "المختتاطرن بتتالعودن  لتتى الوّ بتتتمثابة " ستتمحت  اّلوتتيئيستتة الرّ "العنانتتر  فتت نّ ". و،رأيتت ، ظتتا  المجلستتيّ النّ ّر
  58".ا  ة أنبحت حاضرن في فرنسا جزئيّ األمّركيّ  الّديم راطّيةفي [ الّرئاسيّ ظا  النّ ]ي ند بانغراس  

                                                           

 .198-194انظرح المرج  الّسابق،  52
تترح ألفتترد ستتويبان، ورجمتتةح أنطتتوان باستتيل 2، طديم راطيتتات فتتي خطتتر أروتتورو فتتالنزويال، "الرئاستتات المعّل تتة فتتي أميركتتا الالوينيتتةح البتتدائل ". فتتيح  53 ، وحّر

 .166-164(، 2016)بيروتح شركة المطبو!ات للووّز  والنشر، 
 .745-725(ح 2007) 3)لبنان ووونس(، !دد  مجلة ال انون العا  و!ل  السياسةانظرح سيلفانو أروماواّرو، "انحراف المؤسسات نحو نظا  رئاسي".  54
عبيتتر لبتتوّرس ميتتركين غيوتتزفيو ، اّلتتذي "انتتطنع " "فتتي فوتترن متتا بتتين الحتتر،ين العتتالمّيوين، بتتالّرجوع  لتتى الّدستتوور األلمتتانّي لعتتا  ي رجتت  أروماوتتاّرو هتتذا الوّ  55

 "، ويعني ب  "مجمو!ة قوا!د و نّية وسوهدف المحافظة !لى اسو رار الحكومة وسلطوها في وج  برلمان يفو د ألغلبّية برلمانّية ثابوة".1919
 .727الّسابق، المرج   56
 المرج  الّسابق. 57
 .745-733المرج  الّسابق،  58
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عتتتديل الوّ   أضتتتعا روح أّنتتت 2000( فتتتي وعتتتديل !تتتا  CHALTIEL) "الالويشتتتفلتتتورنس "رح، رأى الّطتتتلهتتتذا  خالفتتتا  
ة بشتر!يّ يحظتى متا زال ئيس الترّ  نّ ئيس والبرلمتان، وأالرّ ن الوالية بين "مشابهة" مدّ  ؛ بحك  أنّ 1962لعا   سووريّ الدّ 

ة، وهتتتو ئيس فتتتي الحيتتتان الحز،ّيتتتالتتترّ  طتتتتة ن"، وورّ ئيس "مزايتتتا المتتتدّ التتترّ و  ياستتتيّ السّ ظتتتا  النّ  تهتتتا أف تتتدأنّ   الّ ة، انوخابّيتتت
ستبة النّ ة بة االنوخابّيتر!يّ الّشتأ بر من  ا  ر لدي  قد بأنّ "المشهور بكون  فوع األحزاب"، ول  يعد باسوطا!و  "االفوخار 

  59سات األخرى".للمؤسّ 

ن . وهتي الفرنستتيّ ظتا  النّ ض لهتتا وعترّ  اّلوتتيهنتتاك جملتة متتن االنو تادات األختترى  ، ضتافة  لتتى ذلتك ال ثيتتر  تف تتاوّ وا 
متتن األنظمتتة هتتو المنشتتودح  !ان وفرقتتوا بتتين وأييتتد أيّ التتدّ  أنّ   الّ ة سادستتة، !ون  لتتى وأستتيس جمهورّّتتالتتدّ منهتتا !لتتى 
  60 الّرئاسيّ أ   البرلمانيّ 

 الّرئاسيّ ظام شبه النّ نقد معايير تمييز اني: الثّ المطلب 

الفنتتل بتتين  متتدىأستتيس !لتتى الوّ ب ،الّرئاستتيّ و  البرلمتتانيّ ظتتامين النّ مييتتز بتتين الوّ !لتتى  ستتووريّ الدّ درج ف تت  ال تتانون 
ن  ظتتا  برلماني تتالنّ كتتان  مرنتتا   كتتان فنتتال   فتت نّ  ؛نفيذّيتتةالوّ و  شتتّرعّيةالوّ لطوين الّستت ظتتا  النّ كتتان  جامتتدا   كتتان فنتتال   ا، وا 
 نليوّ ح الّرئاسيّ و  البرلمانيّ ظامين النّ مييز بين ن للوّ ين أساسيّ ّورد الف   معيار ي   لى هذا المعيار،  ضافة  61.ا  رئاسيّ 
، فيمتا الّرئاستيّ  للّنظتا ل الوحدن سمة ولة والحكومة(، فومثّ الدّ )رئيس  نفيذيّ الوّ الجهاز  ثنائّيةوحدن أو مسألة ب األّول
 ةستم عبيّ الّشت، فاالنوختاب الجمهورّّتةة وولي رئيس بآليّ  فل  !القةاني، الثّ  أّما؛ البرلمانيّ  للّنظا سمة  الّثنائّيةل ومثّ 

  .البرلمانيّ  للّنظا سمة ات( )في المل يّ أو الوراثة ات( )في الجمهورّّ  63يابيّ النّ فيما االنوخاب  62،الّرئاسيّ  للّنظا 

لرئيس عبي الشّ شائ  لمعيار االنوخاب  ف هيّ هناك " قبال"  ف نّ ، الّرئاسيّ ظا  شب  النّ بمعايير ومييز  يوعّلقفيما  أّما
معيتار وهتو ) نفيذّيتةالوّ لطة الّست ثنائّيتة(،  ضافة معيار الّرئاسيّ ظا  النّ معيار خال بوهو ) أساسيّ ولة، كمعيار الدّ 

. ويضتيا سخترون للتّرئيسبوجتود ستلطات واستعة  يومثّتل ثالثتا   ويضيا دوفرجي  معيتارا   (.البرلمانيّ ظا  النّ خال ب
 ةالعر،ّيتت الف هّيتتةومتتن اإلستتهامات  64البرلمتتان. حتتلّ وستتلطة  ، ضتتافية، أبرزهتتا ستتلطة وعيتتين رئتتيس التتوزراء معتتاييرَ 

                                                           

 .310-309، (2006) 2)لبنان ووونس(، !دد  مجلة ال انون العا  و!ل  السياسةفلورنس شالويال، "كلمات حول الوض  الّراهن للجمهورّّة الخامسة"،  59
 .314-313انظرح المرج  الّسابق،  60
تتة العامتتة لل تتانون الدستتووري والتتنظ  السياستتية المعانتترنح دراستتة م ارنتتةمحمتتد !بتتدالعال الستتناري. انظتتر !لتتى ستتبيل المثتتالح  61 )د. ح مطبعتتة اإلستتراء،  النظّر
المبتاد  األساستية للتنظ  السياستية ستعيد الستيد !لتي، ؛ 245(، 1997)د. ح د.ن،  النظ  السياسية وال انون الدسووري !بدالغني بسيوني !بدهللا، ؛ 600، د.ت(

تتت والجزائتترح دار ال وتتاب الحتتديث،  أنظمتتة الحكتت  المعانتترنو  المبتتاد  األساستتية فتتي ال تتانون الدستتووري والتتنظ  ستتعد !نتتفور،  ؛321، (2007)ال تتاهرن وال ّو
ياستّي، فتت ّن كتتان . ومتن الف تت  متتن ذهتب للّوأستتيس !لتى متتدى حظتون أّي متتن الّستتلطوين فتي الّنظتتا  السّ 212، [(1980)االستتكندّرةح منشتأن المعتتارف، ] السياستية

التنظ  السياستية ماجتد راغتب الحلتو، هناك مساوان وووازن بين الّسلطوين كان الّنظا  برلمانّيا، وفي حال رجحت كّفة الّستلطة الّونفيذّيتة كتان الّنظتا  رئاستّيا . انظترح 
    .243، (2005)اإلسكندّرةح منشأن المعارف،  وال انون الدسووري 

 ا ، بانوخاب الّشعب للّرئيس مباشرن دون وسيط، أ  غير مباشر، بانوخاب الّشعب لهيئة انوخابّية وسيطة لونوخب الّرئيس. سواء أ ان انوخابا  مباشر  62
ّنمتا يتو ّ  63 ن انوختاب التّرئيس مت انوخاب غير مباشر للّرئيس، ول ن ليس من خالل هيئة انوخابّية وسطّية مهّموها انوخاب الّرئيس كما فتي االنوختاب الّشتعبّي، وا 

 خالل الهيئة الّنيابّية. 
64 Lijphart, Pasquino and Duverger, "A new political system", 130. 
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ستتناد  ئيس بتتاالقوراع العتتا ّ التترّ ، انوختتاب األّول"األنظمتتة المخولطتتة" و تتو  !لتتى !ننتتّرن اثنتتينح  ا!وبتتار الحديثتتة وا 
 65بل البرلمان.اني، وولية الحكومة ومراقبوها من قة الثّ ب ؛ و  خاّنةسلطات 

يتتتتل حللونتتتتا وو وف تتتتا  - الّرئاستتتتيّ ظتتتتا  شتتتتب  النّ ال يعوبتتتتر  66اليحالوّتتتت!لتتتتى هتتتتذه المعتتتتايير يكتتتتون االستتتتونواج  و،نتتتتاء  
أنظمة  نالخامسة، بل يسوخد  لونا !دّ  ةالفرنسيّ  الجمهورّّةب ا  خاّن و من نو! ،  وفّردا   جديدا   نموذجا   -دوفرجي 

  68ة جامعة ألشكال مخولفة من الحكومة"."مظلّ   ، ول نّ واحدا   ا  سياسيّ  كما ال يعوبر نظاما   67لوجارب أخرى.

متن  خذووّ ، الّرئاسيّ ظا  شب  النّ لومييز  "جديدنم ار،ة " انيالثّ الفنل في راسة، يطرح الباحثان الدّ في هذه و،ذلك، ف
باال!ومتاد وذلتك  ظا .النّ "رمانة ميزان" في هذا  بحك  ما ل  من ا!وبار كت ؛للّوحليل مدخال  ولة الدّ رئيس  نالحّيات

ظتتتا  شتتتب  النّ ل يتتتا   أساستتتيّ ولتتتة كمعيتتتار الدّ شتتترط االنوختتتاب المباشتتتر لتتترئيس  لتتتيس متتتن بينهتتتا، !لتتى ثالثتتتة معتتتايير
  .الّرئاسيّ 

  وّجتللوّ ز بداية و دي  وبّرتر متوجيطرحها الباحثان، يجدر  اّلويوناول المعايير ، و انيالثّ الفنل  فراد قبل الي، الوّ وب
يطرحهتتا الباحثتتان، هنتتاك جملتتة متتن  اّلوتتيللم ار،تتة الجديتتدن  فوف تتا   ؛ولتتةالدّ لتترئيس  عبيّ الّشتتاستتوبعاد شتترط االنوختتاب ب

 بتتتأنّ ، فلتتت  نتتتلة األّولالمحتتتور  أّمتتتا اإلمكتتتان  جمالهتتتا فتتتي ثالثتتتة محتتتاورحرات الستتتوبعاد شتتترط االنوختتتاب، بالمبتتترّ 
. بواستطة االقوتراع العتا ّ  ا  ولتة غيتر منوختب شتعبيّ الدّ كتون رئتيس  ظا  خبرت قيام  فتي ظتلّ النّ ة لهذا وطبي ات ح ي يّ 

، انيالثّتتالمحتتور  أّمتتا .1962!تا   ستتووريّ الدّ الخامستتة قبتتل  جتراء اإلنتتالح الفرنستتية  الجمهورّّتةومتن ذلتتك وجر،تتة 
)مهما كان شتكل (  ، بل واالنوخاب أنال  للّرئيسباالنوخاب المباشر  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ ق من شأن ر،ط وح ّ  ف نّ 
 الّووّجتت ينو تتد الباحثتتان  ؛  ذةة ونظتتا  حكتت ، فتتي األنظمتتة المل ّيتت، كآلّيتتالّرئاستتيّ ظتتا  شتتب  النّ ة قيتتا   مكانّيتت ينفتتيَ  أن  

، فيكتون واألخيتر الّثالتثما المحور وأ 69.البرلمانيّ ظا  النّ و  " بين الحك  المل يّ ماويكيّ و ،ط "األووالرّ ائ  بالشّ  الف هيّ 
ال يشتتتورط فيتت  أن يكتتتون االنوختتتاب  الّرئاستتتيّ ظتتا  النّ ؛ ففتتتي البرلمتتتانيّ و  الّرئاستتيّ  ينظتتتامالنّ متتن ختتتالل الم ار،تتة متتت  

ظا  شتب  النّ ة قيا  الي من باب أولى  مكانيّ الوّ (، وبموذج األمّركيّ النّ ح األّولل يام  )ومثال  األبرز نموذج   مباشرا  
نوختتب مباشتترن، ئيس ي  التترّ  فتت نّ مستتا، النّ ، مثتتل البرلمتتانيّ  للّنظتتا فتتي وطبي تتات  أّمتتارط. الّشتتق هتتذا دون وحّ تت الّرئاستتيّ 
 ة.االنوخابيّ م  شر!ّيو  موسعة منسجمة  نالحّيات  ال يملك ول نّ 

  

                                                           

 وما بعدها. 550، ال انون الدسووري انظرح بن حماد،  65
 .20خليل، "دور الدساوير المكووبة"،  66
 . 139، المؤسسات السياسيةانظر حول أبرز ولك الوجاربح دوفرجي ،  67
لممّيتزن الخاّنتة، يبدو أّن هذا االسونواج يبنى !لى وناقض ذاوي؛ حيث يداف  دوفرجي  !ن نموذج  كشتكل مومّيتز متن أشتكال األنظمتة الّسياستّية، لت  ألّياوت  ا 68

 .20لدساوير المكووبة"، وفي ذات الوقت ينف  بأّن  في ح ي ة األمر !بارن !ن أنظمة موعّددن، وليس نموذجا  واحدا  لنظا  واحد  انظرح خليل، "دور ا
ستتبيل المثتتال، نظتتا  الحكتت  فتتي األردن نظتتا   نتتحيف أّن هتتذه الّدراستتة ورّكتتز !لتتى األنظمتتة الجمهورّّتتة،  اّل أّن ذلتتك ال يعنتتي الّونّكتتر لألنظمتتة المل ّيتتة. فعلتتى 69

 مل ّي وراثّي، ول ن دراسة معّم ة في م ومات الّنظا  الّسياسّي سو ود  لى وحّسس م ّومات نظا  شب  ّرئاسّي. 
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  اني:الثّ الفصل 

  الّرئاسيّ ظام شبه النّ مقاربة جديدة لمعايير تمييز 
ن ّمعيتار  حوذلتك باال!ومتاد !لتى ثالثتة معتايير ؛حليتلللوّ  متدخال  ولة الدّ رئيس  نالحّياتمن الجديدن  خذ الم ار،ةووّ 

 نفيذّيتتةالوّ لطوين الّستتبادليتتة بتتين الوّ و  نفيذّيتتةالوّ لطة الّستت ثنائّيتتة( وهتتي األّول المبحتتث) العادّيتتةروف الظّ ن بتتي تتمنهتتا موعلّ 
مكانّيتتالثّ )متتنف  شتتّرعّيةالوّ و   االستتوثنائّيةروف الظّ ق بتت، فهتتو موعّلتتالّثالتتثالمعيتتار  أّمتتاالبرلمتتان(.  حتتلّ ة  تتة وحجبهتتا وا 
ومثل، اني(الثّ  المبحث)  من الحكومة والبرلمان(.  كلّ )وجاه  االسوثنائّيةروف الظّ ولة في الدّ رئيس  نالحّياتب ّو

 العادّيةروف الظّ ولة في الدّ رئيس  صالحّيات: األّول المبحث
، فيمتا الحكومتة متن جهتةمت   البينيتةمتن ختالل نستق العالقتة  العادّيتةروف الّظتولة في الدّ رئيس  نالحّياتوظهر 
، فيمتا بالبرلمتان متن جهتة أخترى  ككتلّ  نفيذّيتةالوّ لطة السّ و (، و!القو  األّول المطلب) نفيذّيةالوّ لطة السّ ة ثنائيّ يعرف ب
متتنف البرلمتتان  و نّيتتةمتتن ختتالل  (، وبتتاألخّل انيالثّتت المطلتتب) شتتّرعّيةالوّ و  نفيذّيتتةالوّ وين لطالّستتة بتتين بادلّيتتالوّ ب يعتترف
و!لتتى  البرلمتتان. حتتلّ بنتتالحية لتتة مومثّ ، نفيذّيتتةالوّ لطة الّستتومل هتتا  اّلوتتية الم ابلتتة  نّيتتالوّ  تتة للحكومتتة وحجبهتتا، و الثّ 
  70.منهما في الواق  ي يكون معنى أليّ   ال يمكن فنلهما كأنّ   الّ ظري للمعياّرن، النّ مايز الوّ غ  من الرّ 

 نفيذّيةالتّ لطة السّ  ثنائّية: األّول المطلب

نتتل مباشتترن بو ويتتة مركتتز رئتتيس ، ووّ البرلمتتانيّ ظتتا  النّ " !لتتى "وحستتينات تقتتد جتتاء بتت الّرئاستتيّ ظتتا  شتتب  النّ لمتتا كتتان 
حستينات" متا الوّ فتي  طتالع هتذه " فت نّ  ة بتين البرلمتان والحكومتة،ياسيّ السّ ا  أمان حال األزمات ولة للعمل كنمّ الدّ 

االحومتال وهتو  ئاستة.الرّ ة بستلطويّ  وومّثليعالجها، و جاء ل اّلويقد يأوي ب شكال أخطر من أزمة البرلمان والحكومة 
ة كواوورّّتالدّ "متن  للحتدّ  و نّيتة نفيذّيتةالوّ لطة السّ  ثنائّيةوعوبر ة. ولذلك ة بدائيّ الوارد في مجومعات ذات خبرن ديم راطيّ 

 ."ةالّرئاسيّ 

بمستتألة وشتتكيل  يوعّلتتقة، ئيس ورئتتيس التتوزراء، فتتي !القوهمتتا البينّيتتالتترّ متتن  كتتلّ متتدى نفتتوذ  وحليتتلأبترز مواضتت    ن
ئيس دون التترّ ، وعييتتنه  متتن طتترف األّولستتيناّروهاتح  ةهنالتتك ثالثتت ،ولالحكومتتة )وعيتتين التتوزراء(. و،هتتذا الخنتت

ي، وعييتنه  متن طترف رئتيس انالثّت)وهتو الخيتار األ ثتر نتدرن(؛  لت  !لتى شتكل وونتية، أو ودخّ ل رئيس التوزراءودخّ 
ولتتة بوعيتتين الدّ )ومثتتال ذلتتك متتا هتتو معومتتد فتتي فرنستتا، اذ ي تتو  رئتتيس  ا  لتت  رمزّّتتئيس أو بودخّ التترّ ل دون وتتدخّ التتوزراء 

ئتتتيس ئيس ور التترّ شتتارك بتتين الوّ ، وعييتتنه  بالّثالتتث؛ !لتتى وونتتية متتن رئتتيس التتوزراء( أ!ضتتاء مجلتتس التتوزراء بنتتاء  

                                                           

 .19انظرح المرج  السابق،  70
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)قرار مشورك بخنول جمي  الوزراء(، !لى جمي  أ!ضاء الحكومة  وافق العا ّ الوّ ب ّما  ا لية الوي و ون ، الوزارء
  71.ب فيما بينهماائ، أو و اس  الح ة(ة والخارجيّ اخليّ الدّ فاع و الدّ )ك ةياديّ السّ الوزارات وافق !لى الوّ  حنرأو 

لطة السّ ل كالهما هذا وذاك. فمن جهة، يمثّ ولة والحكومة، وكذلك ال وحدن، بل هي بين الدّ ال انفنال بين رئيس 
ة ن من حيث سلّيتاومن جهة ثانية، يومايز الجهاز ، وفي كثير من المجاالت ال يعمل أحدهما دون ا خر. نفيذّيةالوّ 
عتاون الوّ متارس بو  متا  نفيذّيتةالوّ لطة السّ من اخونانات  ف نّ و،ذلك  72هما.نالحّياووها، و لطة  ليهما ومدّ السّ سناد  

، بهتا أحتدهما دون ا ختر ، ومنهتا متا يختوّل "ة فتي االخونتالعاونّيتالوّ "ن طلق !لي  ، فيما ئيس والحكومةالرّ بين 
 . "النة في االخواالسو الليّ "وهذا ما ن طلق !لي  

 الجمهورّّتتتةرئتتتيس يتتترأس  ،الفرنستتتيّ  ستتتوورللدّ  وف تتتا  االخونتتتال، فملتتتة متتتن فتتتي ج  والحكومتتتة ولتتتة الدّ رئتتتيس  شتتتوركي
ظتا  النّ وهتذه  حتدى مالمتف  .(21 متاّدن) رئيس الوزراء مكان  حال غياب  حلّ ، وي(9 ماّدن) جلسات مجلس الوزراء

ن كانتت ليستت بالبرلمتانيّ ظتا  النّ خترج فيهتا !تن  اّلوتي الّرئاسيّ شب    اّلوتيطبي تات الوّ ائعة فتي جميت  الّشتمة الّست، وا 
، كاخونانتت  فتتي بحاجتتة لمبتتادرن الحكومتتةولتتة الدّ رئتتيس كمتتا أن بعتتض اخونانتتات . رئاستتيّ ذت بنظتتا  شتتب  َختتأَ 

أو منتتادقوها،  ؛(12 متتاّدنالبرلمتتان ) حتتلّ أو اسوشتتاروها، كاخونانتت  فتتي  ؛(11 متتاّدنعبي )الّشتت جتتراء االستتوفواء 
 متتتاّدن) "الجمهورّّتتتةبتتترئيس  الخاّنتتتةكمنتتتادقة رئتتتيس التتتوزراء والتتتوزراء المستتتؤولون ب مضتتتاء بعتتتض "المستتتوندات 

كحاجوهتتا ن اخونانتتات، فتتي ممارستتوها لعتتدّ ولتتة الدّ رئتتيس الحكومتتة بحاجتتة  ، فتتي الم ابتتل، نجتتد أنّ كتتذلك 73(.19
رئيس رئتتيس التتوزراء لتت ، وحاجتتة(13 متتاّدنلووقيعتت  !لتتى المراستتي  واألوامتتر الموتتداول بشتتأنها فتتي مجلتتس التتوزراء )

والحكومة في  جتراء ولة الدّ رئيس كما ويشورك (. 8/2 ماّدناألخير ) !لى اقوراح من الوزراء بناء   لة أيّ إلقاولة الدّ 
 .(21، 13وان المادّ ة )ة والعسكرّّ عيينات في الوظائا المدنيّ الوّ 

 ستتوورللدّ  ل الحكومتة. فوف تا  اجتة لوتدخّ ، دون الحمنفتردا  خونانتات ولتة جملتة متتن االالدّ يمتارس رئتيس فتي الم ابتل 
 تتتا  بخنتتتول النّ وطلتتتب  !تتادن فتتتوف  ،ها البرلمتتتانيستتنّ  اّلوتتتي نتتتدار ال تتتوانين ئيس التترّ  نتتتالحّيات، متتتن الفرنستتيّ 

  أوراع ا!ومتتاد ول األختترى، ووستتلّ التتدّ فراء والمبعتتوثين لتتدى الّستتا!ومتتاد أوراع و ، (10 متتاّدنة لتت  )َلتتاحَ المشتترو!ات الم  
ولة الدّ رئيس عوبر ي  ذلك، و!الون !لى (. 17 ماّدن) العفو الخاّل  وحقّ (، 14 ماّدن)لدى دولو  ها ومبعوثيها ئسفرا
 دفاع التوطنيّ جتان العليتا لّلتاللّ و  السرئاستة المجتى ، وّوتولّ (le chef des armées) حةالمستلّ ات أ!لتى لل توّ  قائتدا  
 ،الخنتتول . و،هتتذا(5/2 متتاّدنووحتتدن األرض ]...[" ) امن لالستتو الل التتوطنيّ الّضتت. وهتتو قبتتل ذلتتك "(15 متتاّدن)

                                                           

 .57-54لرئاسي، النظا  شب  اشودري وسوايسي، انظر بهذا الخنول، ومدى انوشار كّل خيار منها في الّوطبيقح  71
 .239، المؤسسات السياسيةانظرح دوفرجي ،  72
( !لى أن  يسوثنى من ذلك جملة متن اخونانتات التّرئيس اّلوتي ال يحوتاج فيهتا  لتى منتادقة متن الحكومتة، متوردا  جملتة متن 19الّدسوور في الماّدن ) َنل   73

تر االستوثناء بونتنيا األحكتا  اّلوتي أوردوهتا ولتك المتواد  لتى ثتالث مجمو!ت اتح أّوال ، كتون الّدستوور متنف أرقا  المواّد. بالّودقيق في المواّد المتذكورن، باإلمكتان وبّر
(. ثانيتتتا ، ل تتتون الّدستتتوور متتتنف الحكومتتتة أو رئتتتيس التتتوزراء 16، 12، 11، 8/1دورا  بخنونتتتها، يو تتتاط  متتت  دور التتتّرئيس )انظتتتر المتتتوادح  -أنتتتال  –الحكومتتتة 

 (.18طة االخونال بالّرئيس مباشرن )ماّدن (. ثالثا ، ل ون الّدسوور أراد  نا61، 56، 54اخونانا  مشابها ، لمناظره بالّرئيس )انظر الموادح 
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بمتا  ،سوورالدّ ة في بدقّ  دنموداخلة وغير محدّ ئيس والحكومة الرّ من  كلّ  نالحّيات ف نّ ، فاع الوطنيّ الدّ شؤون  أي  
 74.!لى أرض الواق  ئيسالرّ ن يورك حسمها لمدى قوّ 

فتي ضتوء  وبتاألخّل ، ياستيّ السّ ظتا  النّ حظتون الحكومتة فتي  قبالةولة الحظون األ بر الدّ لرئيس  الحظ أنّ ، ي   جماال  
نان  في وعيتين الحكومتة اني، اخوالثّ لة؛ ء، م ابل حكومة مسا، كون  غير مسائل سياسيا  األّولثالثة ا!وباراتح 

 ئيستية للحكومتة ]...[ كجهتاز جمتا!يّ الرّ لطات الّستمتارس "، رئاسو  لجلسات مجلتس التوزراء، حيتث و  الّثالث؛ ذاوها
حضور رئيس الوزراء، بل  هذه ل  ولغة ولة الدّ رئيس حظون  75."الجمهورّّةخذ قرارات الحكومة وحت رئاسة رئيس يوّ 
ل تتوانين، وستتتلطة اإلدارن ابشتتتكل مستتو ل أو ونفيتتتذ  ة)ستتتلطة ونظيمّيتت "ونظيمتتيّ "منهتتتا متتا هتتتو ة، مهّمتت نتتتالحّياتلتت  

  فتي اإلحالتة ،  ضتافة  لتى حّ تأو البرلمتان الجمهورّّتة!لتى رئتيس  ، ستواء"وأثيريّ "للحكومة(، ومنها ما هو  العاّمة
 . سووريّ الدّ  لى المجلس 

زن األساستية لألنظمتة ننتا متن الحكت  المتزدوج هتو المّيت   أقا  "نو!تا  بأنّ  الفرنسيّ سوور الدّ و،ذلك ونا دوفرجي  
رئتتيس   الّ   "لتتيس أّنتتب الفرنستتيّ  ياستتيّ السّ ظتتا  النّ ونتتا رئتتيس التتوزراء فتتي  اّلتتذي نفستت هتتو دوفرجيتت  و  76ة".الّرئاستتيّ 
 ثنائّيتتةبتات مبتدأ  حوّتى الّرئاستتيّ ظتا  النّ الخامستة نحتو  الجمهورّّتتةن  تل !نتت  قولت ح "نتزع دستوور و  77" للتّرئيسأركتان 
 أنّ  يبتتدو الي،الوّتتوب 78."البرلمتتانيّ ظتتا  النّ ة يونتتافى فتتي موضتتو!  متت  طبيعتتة د واجهتتة شتتكليّ نفيتتذي مجتترّ الوّ الجهتتاز 

   فرجي  نفس دو ، األّولمنظره  حّوىأر،ك  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ 

 شريعّيةالتّ و  نفيذّيةالتّ لطتين السّ ن بادلية بيالتّ  اني:الثّ  المطلب

إلحتدى  نتالحّيةمنهتا  و نّيتة كتلّ ل مثّت، و   لتى و نيوتين مو تابلوين شتّرعّيةالوّ و  نفيذّيتةالوّ لطوين الّستة بتين بادليّ الوّ وحو   
ة ستتحب  مكانّيتت/أو و 79للحكومتتة !نتتد وشتتكيلها، تتة الثّ البرلمتتان فتتي متتنف  نتتالحّيةوجتتاه األختترى؛ فوتتأوي  لطوينالّستت
ة خطتورن !لتى االستو رار الحيّ الّنتا كان في  طالع هتذه مّ ولَ لمسؤولية الحكومة أما  البرلمان.  ا  ، مناط ة الح ا  الثّ 

متتتتن الحكومتتتتات وضتتتتمان  نجتتتاح أيّ إل برلمانّيتتتتة أغلبّيتتتتةفتتتي حتتتتاالت !تتتتد  وجتتتود  ، وبتتتتاألخّل / التتتتوزاريّ الحكتتتوميّ 
!ون  لتتتى التتتدّ البرلمتتتان و  حتتتلّ ب الجمهورّّتتتةرئتتتيس  نتتتالحّيةختتترى؛ وهتتي أ   و نّيتتتة نيتتتة الوّ رها، وتتتأوي لو ابتتتل هتتتذه ااستتومرّ 

  ، كمخرج لألزمة.مبكرن برلمانّيةانوخابات 

ن لنسق العالقة بين ين الوحيدويو نيّ الوّ  ليسوا الّرئاسيّ ظا  شب  النّ طرحان كمعيار لومييز ن و  يواللّ ن ي نيوالوّ ن ي ن هاو
 وينالهت منط ّيتةبمثابتة نوتائل   الّ ما غيرها من و نيات ما هتي  لّ ئيسيوان، وج  الرّ ، بل نفيذّيةالوّ و  شّرعّيةالوّ لطوين السّ 

                                                           

 .443، (1996. ورجمةح مننور ال اضي )بيروتح المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والووّز ، المعج  الدسووري انظرح أوليفي  دوهاميل وايا ميني،  74
 .240، المؤسسات السياسيةدوفرجي ،  75
 المرج  الّسابق. 76
 .274المرج  الّسابق،  77
 .377، النظ  السياسيةل، خلي 78
 في فرنسا، ال ووطّلب مباشرن الحكومة لعملها الحنول !لى ث ة البرلمان. 79
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رورن وح تق الّضتب يوطّلتب رئاستيّ  وونيا نظا  ما بنظتا  شتب  أنّ أ يد !لى الوّ من  وهنا ال بدّ ن. ئيسويالرّ  نيوين الوّ 
  80ق أحدهما دون ا خر.بوح ّ  ، وال يعودّ المعياّرن معا  

قابتة الرّ خولتا  جتراءات لم لحكومة وف ا  الة ءمسا نفيذّيةالوّ لطة السّ وجاه يمل ها البرلمان  اّلويات األخرى  نيّ الوّ ومن 
ففتي ؛ االمويازات وجاه البرلمان وملك الحكومة جملة من ،الم ابلوفي  81.البرلمانيّ ظا  النّ   لها كما رسّ  والمسائلة

حنتر ك الحكومتة بت ، بتل وستوفيد منت ، ووتدّخلال  ا  منها متا يعوبتر امويتاز  82لطرح دوفرجي ، ووف ا  ، الفرنسيّ ياع السّ 
؛ ومتن ذلتك الي حنتر رقابتة البرلمتان فتي ننتا ستنةالوّتللبرلمان بستوة أشتهر، وب العادّيةورات ة للدّ ن اإلجماليّ المدّ 
ها وجتاه الحكومتة. ومنهتا متا نتالحّياو  فتي بحيتث ال وووّست ،!لتى نظتا  الجمعيتات سووريّ الدّ رقابة المجلس  أيضا  

 شتتتّرعّيةالوّ حك  بجتتتدول األ!متتتال الوّ وها بتتت، كنتتتالحيّ الحكومتتتة )بمعنتتتى وجتتتود دور لهتتتا( نتتتالحّياتيتتتدخل ضتتتمن 
’ المع لنتتتتتة البرلمانّيتتتتة’ نّ أ"، استتتتوخلل دوفرجيتتتت  نفيذّيتتتتةالوّ و  شتتتتتّرعّيةالوّ لطوين الّستتتت!القتتتتة  وحليتتتتلللبرلمتتتتان. وفتتتتي 

 83الحكومة وجاه البرلمان". نالحّياتشيء في  الخامسة و من قبل أيّ  للجمهورّّة

ثتتتتار جملتتتتة متتتتن بالحكومتتتتة؛ فهنتتتتا و   يوعّلتتتتق شتتتتّرعّيةالوّ و  نفيذّيتتتتةالوّ لطوين الّستتتتمحتتتتور الختتتتالف األبتتتترز بتتتتين  يبتتتتدو أنّ 
ووعيتين أ!ضتاء  ،المكّلتاية رئتيس التوزراء مستكيلها بووشت نتالحّية -بدايتة–ولتة الدّ المو ابلةح فلرئيس  النالحّيات
حجبهتا؛ وفتي حتال حتدوث و/أو  تة الثّ متنف  نتالحّية -ا  واليت–؛ ليكتون للبرلمتان الثاني ى ما ي ورح!ل حكومو  بناء  
د!و النوخابات  حلّ ولة أن يالدّ ة، لرئيس أزمة وزارّّ  بدو متن حبكتة  برلمانّيةالبرلمان ّو هتذه  النتالحّياتجديدن. ّو

 نتالحّيةال يملتك  -الفرنستيّ للدستوور  وف ا  -ئيس الرّ ر،ما كذلك، ول ن دون  غفال أن . وض  االموياز للّرئيس أنّ 
لتد!  البرلمتان لترئيس  ئيس متذ!نا  الترّ الي يكتون الوّتطالمتا يحظتى بث تة البرلمتان، وب ،فت كلّ  اّلتذي قالة رئيس التوزراء 

!تادن متا  اّلوتي( 8 متاّدن) االستو الةب  الّ ولتة الدّ رئيس التوزراء متن طترف رئتيس  سبيل إلنهاء مها ّ  وما من الوزراء.
طّر تتة أختترى غيتتر مباشتترن إلقالتتة الحكومتتة متتن  كوفتتي الح ي تتة هنتتا  تتة متتن طتترف البرلمتتان.الثّ بفعتتل حجتتب  و تتون 
( البرلمتتانيّ )وكتتذلك  الّرئاستتيّ ظتتا  شتتب  النّ الحكومتتة فتتي    للبرلمتتان؛ ذلتتك أنّ حّلتتة لئيس، وهتتي  قالتتة وبعّيتتالتترّ طتترف 

 84 ة( وبعا لذلك.الثّ  ة( أقيلت الحكومة )ممنوحة الثّ البرلمان )مانف  حلّ وحك  بموجب ث ة البرلمان، وما أن 

، متن ختالل  شتراك المكّلتاولة بوسمية رئيس التوزراء الدّ رئيس  وفّردمن شأنها !د   رغ  وجود سليات أخرى !لى ال
بخنتتول وشتتكيل الحكومتتة،  الّرئاستتيّ ظتتا  شتتب  النّ فتتي  األ ثتتر انوشتتارا  ة ا لّيتت أنّ   الّ  85،أو  ناطتتة األمتتر بالبرلمتتان

للتتوزراء  رئيستتا   ولتتةالدّ رئتتيس متتن يستمي  متتن طتترف  هايجتتري وشتكيل أن   86،جتتارب متن بينهتتا فرنستتاالوّ وفتي !تتدد متتن 
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 87لطة.الّستئيس بالترّ  وفتّرداشتئة، خشتية النّ يم راطيات التدّ ونى بها فتي ال ي   اّلويوهي ا لية  .(مكّلا)رئيس وزراء 
يكتتتون ب مكانتتت   أو أن   ،البرلمانّيتتتة غلبّيتتتة لتتتى األ منوميتتتا  بوشتتتكيل الحكومتتتة  المكّلتتتايكتتتون  ستتتوور أن  الدّ وقتتتد يوجتتتب 

 لتى و ليتا  -أنتال  –ولتة بحاجتة الدّ رئتيس  ، أنّ دون نتّل ، البرلمتان. ومتا يجتري فعتال   أغلبّيتةد!ت  الحنول !لى 
ستوور الدّ و!اها  اّلويوهي الح ي ة  !نهما البرلمان للحنول !لى ث و .شخل باسوطا!و  وشكيل حكومة يرضى 

 أغلبّيتةوعيين رئتيس وزراء متد!و  ب لى  دوما  مال ئيس الرّ  ف ن، ّة دير الوّ ورغ  سعة سلطو   .يفنلها، فل  الفرنسيّ 
  88البرلمان.

متن ختالل متنف والحكومتة المشتكلة،  المكّلتاالبرلمان في اخويتار رئتيس التوزراء فيها  يودّخلال  اّلويفي الحاالت و 
ضتافة  لتى !نهتاث تة البرلمتان !تد  حجتب  يوطّلتب، فتي !ملهتا واليتا  الحكومتة ار اسومرّ  ف نّ  ة المسب ة، الثّ   و نّيتة. وا 
ة متن شتأنها أن ة أو ائوالفّيتحز،ّيت أغلبّيتةئيس في مواجهة أزمات ونول !ن !د  وجتود الرّ يمل ها  اّلويالبرلمان  حلّ 

 تة الثّ اب ة، لضمان !تد  حجتب السّ يكون جملة من ال يود األخرى  األنل أنّ ف، !د  االسو رار الحكوميّ و ود  لى 
 90البرلمان. حلّ  و نّيةمن  أقل أثرا   هي ويالّ و  89،عسفيّ الوّ المفاجئ أو 

بحكت   االخونتال"؛ة فتي عاونّيتالوّ حالتة "ضتمن  ،الوطنّيتة الجمعّيتة حلّ بولة الدّ رئيس ل نالحّيةالم ابل هناك في 
 النتتتالحّياتالحية فتتتي الواقتتت  وتتتأوي ضتتتمن الّنتتتهتتتذه  أنّ   الّ ذلتتتك  ب اسوشتتتارن رئتتتيس التتتوزراء.ستتتوور وطّلتتتالدّ أن 

 هتا أيضتا !لتى مشتورن رئيستتي ستتوور !لّ الدّ  كمتا أنّ  91هتا ال ووجتاوز المشتتورن  لتى شترط المواف تة.المستو لة، بحكت  أنّ 
وعلي ها !لى مواف وهما، وهما طرف فتي  ة مجدية في حال و ّ الحيّ الّن و ن هذه ولن ، (12 ماّدن) غرفوي البرلمان

فهتي بدايتة عة بهتذا الخنتول، موّست للتّرئيسة  ديرّّتالوّ لطة الّستو،تذلك جتاءت  البرلمتان. حتلّ وسود!ي  اّلوياألزمة 
ستوى !تد   ،جتوهريّ  قيتد بتأيّ  غيتر مروبطتة واليتا  وتأوي وهتي  92جتارب(،الوّ ة )كما في بعض اميّ لز  ة وليست اخويارّّ 
ة(، ة )حكومّيتتّّتتالحية وقيتتا  أزمتتة وزار الّنتت(؛ فلتت  يتتر،ط مباشتترن بتتين هتتذه 16 متتاّدنوار  )الّطتت  فتتي حالتتة حّلتتجتتواز 
فتتي  الّديم راطّيتتةجر،تتة الوّ ور،متتا فتتي ذلتتك مراهنتتة !لتتى !متتق  األزمتتة.ولتتك ختتروج متتن لة لآلّيتتالبرلمتتان ك حتتلّ ليتتأوي 
 فرنسا.

للنظتر فتي وفضتيالت البرلمتان !نتد  للتّرئيس  ة متن الحكومتة "وخلتق حتافزا  الثّ البرلمان بسحب  نالحّية األنل أنّ 
لتتتدى  وخلتتتق حتتتافزا   البرلمتتتان أن   حتتتلّ ئيس بالتتترّ  نتتتالحّيةفتتتي  اخويتتتار الحكومتتتة"؛ وأيضتتتا فتتتي الم ابتتتل، األنتتتل أنّ 

                                                           

 .53 المرج  الّسابق، 87
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ن   93ئيس.الرّ ات ظر في أفضليّ !لى الحكومة، للنّ  قابيّ الرّ ور البرلمان، !ند ممارسو  للدّ  كان هنالك من يترى أن  وا 
ولتتة لتترئيس التتوزراء، الدّ رئتتيس   البرلمتتان ل بتتول !مليتتة اخويتتار ظتتا  يعمتتل !لتتى وشتتجيالنّ "وتتوازن الحتتوافز" فتتي هتتذا 

ر،متتتتا يكتتتتون األمتتتتر كتتتتذلك فتتتتي الخبتتتترات  94ات البرلمتتتتان.!لتتتتى اإلذ!تتتتان ألفضتتتتليّ ولتتتتة الدّ رئتتتتيس متتتتن وشتتتتجي  بتتتتدال   
ئيس بتتدور التترّ يضتتطل   ب أن  زات، ووطّلتت، بمتتا فيهتتا متتن مّيتتالّرئاستتيّ ظتتا  شتتب  النّ حبكتتة  أنّ   الّ المبودئتتة،  الّديم راطّيتة

    95.و!د  االسو رار الوزاريّ  البرلمانّيةولة من اإلضرابات الدّ ظا  و النّ " يخرج "مدير أزمة مسو لّ 

 96االستثنائّيةروف الظّ ولة في الدّ رئيس  صالحّياتاني: الثّ  المبحث
 ولتة ذاوهتا.الدّ ولة أو ة للدّ سيّ المنالف األسا وهّدد اّلويئيس في مواجهة األزمات الرّ دور  االسوثنائّيةروف الظّ برز و  

  .الّرئاسيّ ظا  شب  النّ قامت !ليها فكرن  اّلوية األساسيّ زن الميّ  ليشكّ  اّلذيور الدّ وهو 

، االستوثنائّيةروف الّظتفتي  ستوور أيضتا  الدّ ستوور، وهتو الدّ هتو  العادّيتةروف الّظتئيس فتي الترّ  نتالحّياتمندر   نّ 
ظتتا  النّ اب  لتت ، ففتتي الوّتتوالف تت   ال تتانونيّ ظتتا  النّ ل !القتتة بنتتوع ه قيتتدانح لتتألوّ طتتالع، بتتل يحتتدّ ول تتن لتتيس !لتتى اإل

 االستتوثنائّية النتتالحّياتجتترى و نتتين ، راستتة(الدّ عنتتى بتت  و  وهتتو متتا التتذي ووبعتت  فرنستتا، ) أو المتتدنيّ  ال تتاريّ  ال تتانونيّ 
ختارج  استوثنائّيةار وجتود وبّرتر الخونانتات استومر !تاء بعوبة بمكتان االدّ الّن الي من الوّ وب، سوورالدّ في  للّرئيس

 نظرّّتةبذلك   ا  ، مطبّ  نينالوّ مندرها خارج  ظا  األنجلوسكسونيّ النّ فيما يب ي  ور؛سوالدّ   وونظيم  في ما ورد نّن 
و!لتى هتذا األستاس جتاء منتاط اختوالف الف ت   97.ة أحيانتا أخترى منيّ الّض االخونانات  نظرّّةرورن أحيانا أو الّض 
ة دّقت لتيس بتذات ال تاريّ ظا  النّ في  للّرئيس االسوثنائّية النالحّياتو نين  ف نّ اني، الثّ ال يد  أّما منهما. ر بكلّ الموأثّ 

اب  الّطتتت االستتتوثنائّيةروف الّظتتتحيتتتث يغلتتتب !ليهتتتا بخنتتتول ، العادّيتتتةروف الّظتتت  فتتتي نتتتالحّياوالحبكتتتة لو نتتتين 
وحاجوهتتتا  االستتتوثنائّيةروف الّظتتت ةوطبيعتتتاوفتتتاع ، وذلتتتك للتتتّرئيسة  ديرّّتتتالوّ لطة كلي، وووتتترك مستتتاحة واستتتعة للّستتتالّشتتت
    .شّرعي لها بال املالوّ نبؤ الوّ ال يمكن  مووائمة معها نالحّياتل

ن اخو  - في ال انون العا ّ  االسوثنائّيةروف الظّ  نظرّّةبلورن  وينيّ الاّل ظا  النّ ف     من جانب موسّ رج  ي   لتا حتول وا 
!لتى د شروطها وأضتفى وض  ضوابطها وحدّ  اّلذي، لة(و الدّ مجلس ) الفرنسيّ  ال ضاء اإلداريّ  لى  98-واّر  ذلك
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Politics, Volume 3, Issue 3 (December 2005), 334-335. 

 .48 ،النظا  شب  الرئاسيشودري وسوايسي،  94
 .69 المرج  الّسابق، 95
 .نوار بديرالّزميلة المبحث هذا   !دادفي  الباحثانح ساهمت 96

جعفتتر ؛ 103-101(، [1973)]ال تتاهرن[ح مكوبتتة ال تتاهرن الحديثتتة، ] مبتتدأ المشتترو!ية وضتتوابط خضتتوع الدولتتة لل تتانون طيعمتتة الجتترف، انظتتر بالخنتتولح  97
 .86-85، (2008)َ!ّمانح دار الحامد للنشر والووّز ،  وعطيل الدسوورح دراسة م ارنة!بدالسادن الدراجي، 

)ال تتاهرنح المركتتز ال تتومي لإلنتتدارات ال انونيتتة،  ستتلطات رئتتيس الدولتتة الوشتتّرعية فتتي ظتتل الظتتروف االستتوثنائيةح دراستتة م ارنتتةكتتاظ  !لتتي الجنتتابي، انظتترح  98
)بيتتروتح  7، المجّلتتد 2013المجلتس الدستتووريح ال وتتاب الستنوي يوستا ستتعدهللا الختوري، "الظتتروف االستتوثنائية وال تانون الدستتووري". فتتيح ؛ 19-20، (2015

 .185-184، الجمهوّرة اللبنانية، د.ت(–المجلس الدسووري 
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أّر   لتتى وجتتارب الوّتتر هتتذا يونّكتت رورن أن  الّضتتلتتيس ب. خاّنتتةة مشتترو!يّ متتارس خاللهتتا و   اّلوتتي االستتوثنائّيةلطات الّستت
 لتى  ، ووحديتدا  ومتانيّ الرّ بتل وقبلت  الف ت   100،األلمانيّ أو  لى الف    99ة،ماويّ السّ رائ  الشّ ها  لى وخبرات ساب ة، كردّ 

ة لمبتتدأ ظرّّتتالنّ كداللتتة !لتتى مخالفتتة هتتذه  101،ر!ة األستتمى"الّشتتعب هتتي الّشتت"ستتالمة ( Cicero) "شيشتترون "م ولتتة 
 103.المشرو!ّيةأو كخروج !ن مبدأ  102أو كاسونثاء !لي ، سوورالدّ و سمّ 

ولتذلك نجتد متن  104.رورن"الّضت"فكترن الف ت  المعانتر بوأسيستها !لتى  استو رّ ة، ظرّّتالنّ حول أساس هذه بعد خالف 
رورن بكونهتا "ولتك الحالتة متن الّضتفتت حالتة رّ وقتد !   105رورن.الّضتة وحالتة روف االستوثنائيّ الّظترادف بين مفهتومي ي  

ولجأ  لتى  رورن أن  الّض لطات ال ائمة !لى حالة السّ ا يدف  ، ممّ العادّيةر وداركها بالوسائل يوعذّ  اّلويالخطر الجسي  
!لتى !متل  المشترو!ّيةالي " ضتفاء الوّتة األزمتات". وهتي ب  هتذا الخطتر، ومواجهتلتدف االسوثنائّيةة ال انونيّ الوسائل 
ة للمواف تة بتين ا!وبتاّرنح ظرّّتالنّ لهتذه  ال انونيّ الفكر  و،ذلك جاء ابوداع 106غير مشروع". العادّيةروف الظّ هو في 

   107ولة.الدّ دن لمنالف دّ هَ ، وضرورن مواجهة األخطار الم  المشرو!ّيةأدنى من قوا!د  حدّ الحفاظ !لى 

ك حتترّ الوّ ، بحكتت  قتتدروها !لتتى نفيذّيتتةالوّ ستتنادها ابوتتداء  للستتلطة   يتتو ّ  رورن أن  الّضتتطبيعتتة اخونانتتات حالتتة ملتتي و  
!لتى  وفوقتا  م -!تادن-ولتة الدّ رئتيس كتان . ولمتا ، بما يوناسب وم وضيات الحالةشّرعّيةالوّ لطة السّ م ارنة ب ،ّر السّ 

 و،هتتذا الخنتتول، نجتتد أنّ  108رورن.الّضتتبستتلطات  المختتوّل هتتو  نجتتده، الّرئاستتيّ ظتتا  شتتب  النّ رئتتيس التتوزراء، فتتي 
 لتتى شتتخل واحتتد أو جهتتاز  االستتوثنائّيةلطات الّستتستتناد ولتتك  جمتت  !لتتى ضتترورن يكتتاد ي   الفرنستتيّ  ستتووريّ الدّ الف تت  
 110وار .الطّ ئيس ب !الن حالة الرّ ائ  هو وفويض الشّ فطبيق، الوّ وفي  109واحد.

                                                           

 .91-90، مبدأ المشرو!يةالجرف،  ؛22-20، سلطات رئيس الدولةانظرح الجنابي،  99
 8، !تدد 14 )العتراع(، مجلتد مجلتة جامعتة و ّرتت للعلتو  اإلنستانيةأمير حسن جاس ، "نظّرة الظروف االستوثنائية وبعتض وطبي اوهتا المعانترن"، انظرح  100
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 .84-82، وعطيل الدسوور؛ الدراجي، 25-22، سلطات رئيس الدولةانظرح الجنابي،  104
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ة، جهتد رورن، خشية االرو ان !ليها فتي قيتا  أنظمتة استوبداديّ الّض في ضوء مناهضة جانب من الف   لونظي  حالة 
وضت  ضتوابط و  111فتي و نتين هتذه الحالتة،( األلمتانيّ المشترع أولهت  )كتان ول التدّ فتي العديتد متن  سووريّ الدّ  المشرع
ختاذ ئيس متن اوّ الترّ بتين ا!وبتاّرنح ومكتين  نتعبة متةءمواال يا  ب   فيها، محاوال  نالحّياوئيس لالرّ لممارسة وشروط 

ئيس الترّ ة، ووضت  ضتوابط وحتول دون انوهتاز وسبب بالحالتة االسستوثنائيّ  اّلذيرف الظّ ما يلز  من ودابير لمواجهة 
متة المطل تتة بينهمتا، يبتترز دور ءعب المواالّنتولمتا كتان متتن  ة.لخلتتق نظتا  أو ستلطة دكواوورّّتت االستوثنائيّ رف للّظت

 ة !لتتى اإلحاطتتة بهتتا بتتنّل وتتأوي طبيعوهتتا !نتتيّ  اّلوتتية ظرّّتتالنّ ة ابوتتداء ، وهتتي ظرّّتتالنّ ر طتتوّ  اّلتتذي، ال ضتتاء اإلداريّ 
متة ءضتمانات مالمتن أبترز  هو لرقابة ال ضاء اإلداريّ  االسوثنائّيةروف الظّ خضاع   أنّ د من المؤكّ جام  مان . و 

 112ة.يّ ئم  الحالة االسوثنا "االسوثنائّيةلطة السّ "مسالك 

ل تتتل منهتتتا ستتتندها  ،اتسلّيتتت ثتتتالث االستتتوثنائّيةروف الّظتتتئيس فتتتي التتترّ  نتتتالحّيات، لالفرنستتتيّ  ال تتتانونيّ  للّنظتتتا وف تتتا 
حداها سندها وشّر  !ادي سابق !لتى 36، 16ح وانادّ سوور )المالدّ هو ا المباشر منها سنده اثنوان حالخاّل  (، وا 

ادر !تتا  الّنتت( 55-385رقتت  ) (l'état d'urgence) حالتتة االستتوعجالأو وار  الّطتتقتتانون حالتتة هتتو ، ستتوورالدّ 
 االستتوثنائّيةروف الّظتت تتة بحالتتة وهتتي الموعلّ  ،للتتّرئيسمنهتتا اخونانتتات مباشتترن  ةمتتن جهتتة أختترىح سلّيتت 1955.113
 اّلذيخالل مجلس الوزراء  ها منوان من(، وسليّ األّولالمطلب ) سوورالدّ من  (16) ماّدنالمو  لما نظّ  ، وف ا  الخاّنة

 وار  الّطتتالحنتتار و  الوي، وهمتتا حتتوار (الّطتتستتوور، وقتتانون حالتتة الدّ متتن  36 متتاّدنولتتة )الالدّ يتترأس جلستتاو  رئتتيس 
  (.انيالثّ المطلب )

 االستثنائّيةروف الظّ في  للّرئيسالمباشرة  الصالحّيات: األّولالمطلب 

قيتا  ظتروف حالتة ستوور فتي ونظيمهتا لالدّ متن ( 16) متاّدنال ت !ليهتانّنت اّلوتية با لّيتهذه  النالحّياتفئة  وومّثل
هتتتذه الحالتتتة  ستتتووريّ الدّ المشتتترع  زمتتتة. لتتت  يستتت ّة الاّل دابير الوّتتتوهتتتا هلمواج الجمهورّّتتتةختتتذ رئتتتيس يوّ  ،خاّنتتتة استتتوثنائّية

. ولتتت  يطلتتتق !ليهتتتا (l’état d’exception) االستتتوثنائّية. ولتتتذلك !تتتادن متتتا وعتتترف بالحالتتتة وار  أو غيرهتتتاالطّ بتتت
وار ". الّطتتكتون هنتاك حالتة أختترى يطلتق !ليهتا رستميا "حالتة  -كمتا !متد  ليتت  التبعض–وار " الّطتالباحثتان "حالتة 

است  الحالتة  ذهلهت"، يعومتد الباحثتان االستوثنائّيةوحتت وعبيتر " سيعرض لها ونضتوي  اّلويولما كانت جمي  الحاالت 
!تادن  اّلوتي ة(الحنترّّ  األساستية )وغالبتا   متاّدنهتي ال( 16) متاّدنال بتأنّ هذا مت  العلت  ". الخاّنة االسوثنائّية"الحالة 
يتتد!  ستتند هتتذه الحالتتة  .الفرنستتيّ ظتتا  النّ رورن فتتي الّضتت!نتتد دراستتة حالتتة  -ةالعر،ّيتت األدبّيتتاتفتتي –وناولهتتا  متتا يتتو ّ 

                                                           

 .95-93، مبدأ المشرو!ية؛ الجرف، 37-35، سلطات رئيس الدولةانظرح الجنابي،  111
 .205انظر في المواف ة لهذا الّطرحح خوري، "الظروف االسوثنائية"،  112
 انظر نّل ال انون بالفرنسّيةح  113
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( بتين arbitrageحكتي " )الوّ " نتالحّيةئيس الرّ منحت  اّلوي( 5) ماّدنالسوور هي الدّ أخرى في  ماّدن(، 16 ماّدن)ال
 114ولة.الدّ ار اسومرّ لضمان  العاّمةلطات السّ 

(، 16 متاّدن) رورنالّضتستلطات ئيس لالترّ ممارستة ل الفرنستيّ ستوور الدّ مها نظّ  اّلويروط الشّ وابط و الّض باسو راء جملة 
، ليمتتتارس ستتتلطات ا!وبرهتتتا جميعهتتتا لطاتالّستتتفتتتوع مكانتتتة  لتتتى ، يرو تتتي متتتن خاللتتت  ا  بتتتارز  ا  دور  للتتتّرئيس الحتتتظ أنّ ي  

روف الّظتتتفتتتي شخنتتت  ختتتالل د األمتتتة وردهتتتا أختتترون  لتتتى وجّستتت 115،"ةيكواوورّّتتتالدّ "وو وتتترب متتتن التتتبعض مطل تتتة 
روف"، دون وحديد لمدى أو الظّ و وضيها هذه  اّلويدابير الوّ خذ "يوّ  أن   للّرئيس ،ماّدنفبموجب هذه ال 116؛االسوثنائّية
قيق بمتا وستولزم  متن الدّ ؤ نبّ الوّ ليس باإلمكان  اّلويرورن الّض لذلك نلة بطبيعة حاالت  ولعلّ دابير. الوّ طبيعة هذه 

 ودابير.

اخليتتة الدّ ؤون الّشتتالموعل تتة بتتالحك  واإلدارن و  االستتوثنائّية النتتالحّياتئيس ختتالل هتتذه الفوتترن العديتتد متتن التترّ يمتتارس 
فر أو االستتويالء !لتتى بعتتض الّستتفين وا!و تتال بعتتض األفتتراد وفتترض الحراستتة، أو منتت  والخارجيتتة كفنتتل المتتوظّ 
عتتتا  ل وار  الّطتتتحالتتتة التتتواردن فتتتي قتتتانون  النتتتالحّياتوكتتتذلك العديتتتد متتتن  117.النتتتالحّياتالمن تتتوالت وغيرهتتتا متتتن 

 . االسوثنائّية روفالظّ ، لمواجهة 1955

روف الظّ بتت يوعّلتتقمنهتتا متتا  118،ماناتالّضتتو  ال يتتودو  روطالّشتتلجملتتة متتن  النتتالحّياتئيس لهتتذه التترّ مباشتترن خضتت  و
غة، باإلمكتتان ن حتتاالت/ ظتتروف مستتوّ !تتدّ !لتتى لمتتذكورن  متتاّدنت النّنتت  ذ وار  ذاوهتتا؛الّطتتغة إل!تتالن حالتتة مستتوّ ال
ستتتتات مؤسّ  119اليتتتتة "لخطتتتتر داهتتتت  وجستتتتي "حالوّ متتتتن  ض أيّ وعتتتترّ ، األّولح موالزمتتتتين اثنتتتتين جمالهتتتتا فتتتتي محتتتتوّرن 

ا ل بووّقتتتاني، فيومثّتتتالثّتتت أّمتتتاة. ولّيتتتالدّ زاماوهتتتا لوّ ولتتتة الالدّ ولتتتة أو وحتتتدن أراضتتتيها، وونفيتتتذ الدّ ، استتتو الل الجمهورّّتتتة
هتتذا مواجهتتة ر وعتتذّ  متتاّدنفتتي فكتترن هتتذه ال واألنتتل!تتن حستتن ستتير !ملهتتا المنتتوظ ".  العاّمتتةة ستتوورّّ الدّ لطات الّستت"

ير المنتتتوظ  الّستتتا ب !لتتتى هتتتذا الخطتتتر ووّقتتتيوروّتتت ة، وأن  بيعّيتتتالطّ  تتتة فتتتي األحتتتوال المطبّ  العادّيتتتةالخطتتتر بتتتال وانين 
تترلهتتا  يحتتقّ  اّلوتتية لطة المخوّنتتالّستتب يوعّلتتقوفيمتتا  120ة.ستتوورّّ الدّ  العاّمتتةللستتلطات  وتتوافر شتتروط وفعيتتل  متتدى و ّر
  121ة. ديرّّ الوّ لسلطو   ، وف ا  نفس  الجمهورّّةلطة هو رئيس السّ جاه كون هذه ودف  باوّ  ماّدننيغة ال ف نّ الحالة، 

                                                           

 .307لويال، "كلمات حول الوض  الراهن"، شاانظرح  114
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 .118(، 1982)االسكندرّّةح منشأن المعارف،  لعسكّرة ومدى سلطة ال ضاء في الرقابة !ليها بالم ارنة م  النظ  المماثلة في فرنساا
 .  169، ال انون الدسووري يد!  هذا الّطرحح المجذوب،  121
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 متاّدنت ال ذ نّنت ؛ئيسالترّ ل !ثترن أمتا  ة وال وشتكّ ، فهتي شتكليّ ةاالستثنائيّ حالة الب جراءات  !الن   ةالموعلّ ال يود  أّما
 ضتافة  لتى  .ستووريّ الدّ البرلمتان والمجلتس غرفوتي متن رئتيس التوزراء ورئيستي  !لتى ضترورن اسوشتارن كتلّ المذكورن 
ار  تر هتا مروبطتة بباالسوشتارن أنّ  يوعّلتقويالحتظ فيمتا  ة" "ليعلمهتا حتول هتذه اإلجتراءات"."لألّمت خطابتا  الرئيس ووجي  

لالسوشتارن،  معّينتةد طّر تة ل لت  يحتدّ النّ  . كما أنّ هاجراءات وطبي  ، وليس بشأن (16) ماّدنجوء  لى وطبيق الاللّ 
  بكامتتل يوموّتت اّلتتذي الجمهورّّتتةاالسوشتتارن غيتتر ملزمتتة لتترئيس نويجتتة أو فحتتوى  بالوتتالي فتت ناستتووجبها ف تتط. و بتتل 
 طا  ل شتتر ال يشتتكّ فتتعب، بووجيتت  خطتتاب للّشتت يوعّلتتقفيمتتا  أّمتتا 122ة إل!تتالن هتتذه الحالتتة متتن !دمتت . ديرّّتتالوّ لطة الّستت

 123.ا  جوهرّّ 

 النتتتالحّياتممارستتتة هتتتذه ختتتالل  الوطنّيتتتة الجمعّيتتتة حتتتلّ حظتتتر  أوال ،ح مانات، فأبرزهتتتاالّضتتتب يوعّلتتتقفيمتتتا ، وأخيتتترا  
، متن !تدن  جتازن  حالتة المستألةثانيتا ، . و الجمهورّّتةدون د!تون متن رئتيس  امتن ول تاء نفستهاّلوي ونع تد ، االسوثنائّية
ر "متا  ذا كانتت ، لي ترّ االسوثنائّيةلطات السّ من ممارسة  بعد مرور ثالثين يوما   سووريّ الدّ  لى المجلس  124أطراف،

  ى ال وزال ساّرة".األّولروط المننول !ليها في الف رن الشّ 

ن الوين وفعيل الحالة. و!لى خالف الحبمدّ  يوعّلق االسوثنائّيةورد !لى  !الن الحاالت قد  اّلويأحد أبرز ال يود   نّ 
متا  فت نّ (، ل البرلمتانبودخّ   الّ د ، ال ومدّ يوما   12بت ا  مبدئيّ  وقيوهمااني ) ذ جرى والثّ هما في المطلب يل سيشار  اّلوي

جهتتت اوّ  ستووريّ الدّ  رادن المشتترع  (. و!لتى متتا يبتدو أنّ 16) متتاّدنلل وف تا   االستتوثنائّيةدن إل!تتالن الحالتة ن محتدّ متن متتدّ 
ذهتب !تدد متن الف هتاء لل تول  اليالوّتوب ة فتي وأقيوهتا. ديرّّتالوّ لطة الّست للتّرئيسيكون   لى أن   ماّدنحين وض  هذه ال

 125جوء  ليها".اللّ رت برّ  اّلويروف الظّ   يجري انوهاء العمل بهذه الحالة "فور زوال بأنّ 

ن واحتتدن ف تتط، ووعتتود للعتتا  متترّ   الّ  متتاّدن لتتى وفعيتتل اخونانتت  وف تتا لهتتذه ال الجمهورّّتتةفتتي الواقتت ، لتت  يلجتتأ رئتتيس 
ن ستتّران بمتتدّ  يوعّلتتقوفيمتتا . العانتتمة بتاّرسون فتي الجزائتتر !لتتى ستتلطة الفرنستتيّ د الجنتتراالت لمواجهتة ومتترّ  1961

انها وجاوز فورن قيا   الحالة، ف د لوحظ أنّ  مترد، الوّ أ!لنت الحالتة لمواجهوهتا؛  ذ ستر!ان متا قمت   اّلويروف الظّ سّر
 126أشهر. نّ الحالة ب يت ساّرة لعدّ  أنّ   الّ 

لرقابتتتة ال ضتتتاء  ( وخضتتت 16) متتتاّدنخاذهتتتا بموجتتتب الاوّ  يتتتو ّ  اّلوتتتي كاّفتتتة اإلجتتتراءات ، وجتتتدر اإلشتتتارن  لتتتى أنّ خوامتتتا  
كتذلك ال يراقتب  127.حالتةالباسوثناء قرار  !تالن  ،ةوليس سياديّ  ،أ!مال  داّرة بأّنها هافيونن حيث جرى  ؛اإلداريّ 

  128وطبيعو .مضمون العمل وأيضا بعة، ة الموّ كليّ الشّ ب وا!د االخونال و  االلوزا ال ضاء اإلداري !لى مدى 
                                                           

 .313، النظ  السياسيةخليل، يد!  ذلكح  122
 .169، ال انون الدسووري المجذوب، ؛ 314، النظ  السياسيةيد!  ذلكح خليل،  123
 " رئيس الجمعّية الوطنّية أو رئيس مجلس الّشيو  أو سوين !ضوا  من الجمعّية الوطنّية أو سوين من أ!ضاء مجلس الّشيو ". 124
 .171-170، ال انون الدسووري المجذوب،  125
 . 170-169انظرح المرج  الّسابق،  126
 .317، النظ  السياسيةانظرح خليل،  127
 .315-311(، 2010، ال واب األّول )!مانح دار الث افة للنشر والووّز ، ال انون اإلداري نواف كنعان،  128
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 االستثنائّيةروف الظّ في  للّرئيسغير الماشرة  الصالحّيات اني:الثّ المطلب 

( متن 36) متاّدنحكتا  الأل األولتىوسوند ح نمعيّ  منهما لسند قانونيّ  كلّ ، ورد نيهذه في سليو النالحّياتفئة  وومّثل
( 55-385انيتة  لتى أحكتا  ال تانون )الثّ ؛ فيمتا وستوند (l’état de siege) متت حالتة الحنتارنظّ  اّلوتيستوور، الدّ 

ولتة الدّ وليس برئيس وزراء، ن بمجلس الين مناطوين ا ليويهاو لواك. (l’état d’urgence) وار  الطّ بونظي  حالة 
 .للّرئيسغير مباشرن  نالحّياتيرأس جلسات مجلس الوزراء، فهي بمثابة ولة الدّ بحك  أن رئيس ول ن  مباشرن.

رح "يكتتون فتترض حالتتة الحنتتار بتتأمر متتن مجلتتس التتوزراء. وال يجتتوز ستتوور لي تترّ الدّ ( متتن 36) متتاّدنال جتتاء نتتل
حالتة الحنتار فتي حالتة خطتر  !تالن  يجتري بت ذن متن البرلمتان منفتردا ".   الّ ومديدها أل ثتر متن اثنتى !شتر يومتا  

، 1849ة للعتا  ألحكتا  العرفّيت( متن قتانون ا1) ماّدنت !لي  الا نّن مَ وف ا  لة  د !سكريّ نويجة لحرب خارجية أو ومرّ 
ة اشتئ !تن حترب خارجّيتالنّ اه  الدّ ة في حالة الخطر علن األحكا  العرفيّ جاء فيهاح "و   الوي، و 2004ل للعا  والمعدّ 

  129حة".أو اضطرابات مسلّ 

خونتتتتال فتتتتي جتتتتوهره هتتتتذا اال أنّ   الّ ذلتتتتك حالتتتتة الحنتتتتار بموجتتتتب مرستتتتو  نتتتتادر متتتتن مجلتتتتس التتتتوزراء،  وعلتتتتن
المداولة بشأنها في مجلس  وو ّ  اّلويوقي  !لى المراسي  واألوامر الوّ "ب هو المخوّل ؛ فالجمهورّّةاخونال لرئيس 

ستوور. الدّ ( متن 9) متاّدن، فضتال  !تن ورأست  لمجلتس التوزراء بموجتب الستوورالدّ ( متن 13/1) متاّدنوف ا لل الوزراء"،
الحية الّنتت  يمتتارس هتتذه ذلتتك أّنتت الحنتتار؛احب االخونتتال بتت !الن حالتتة نتت هتتو الجمهورّّتتة، فتترئيس اليالوّتتبو 

الي الوّتوب، االممنوحتة لهت النتالحّياتو  الجمهورّّتةوف ا  لمفهوم  حول رئاستة  وقد وضعها ديغول دن.دون قيود مشدّ 
 130وها.ل بممارسخل المخوّ الشّ الحنار !لى  حالة وعومد

، ةالعستتكرّّ )الجهتتات( لطات الّستتة  لتتى المدنّيتت)االخونانتتات( لطات الّستتحتتال كافتتة و   ،!نتتد  !تتالن حالتتة الحنتتار
 يوتتتدّخل، بينمتتتا ال الجمهورّّتتتةيتتتة وحتتتت  شتتتراف رئتتتيس حلّ ن فتتتي المنط تتتة  دارن الهيئتتتات المو ى ال تتتادن العستتتكرّّ وّوتتتولّ 

ة فتتتي هتتتذه الفوتتترن  نشتتتاء محتتتا   !ستتتكرّّ  . وكتتتذلك يتتتو ّ (رائبالّضتتتوحديتتتد معتتتدالت )كة بتتتاألمور المدنّيتتت ون العستتتكرّّ 
 اّلوتي(، س والخيانتةجّستالوّ ولتة و الدّ ومنهتا جترائ  أمتن )  ة بتاألمن ال توميّ ة الجرائ  الموعلّ !لى كافّ ين لمحا مة المدنيّ 

تل  نيسان/  27 ادر بواّر الّن  ظا  األساسيّ النّ دن بورو ب خالل هذه الفورن، والمحدّ   تة بالواليتة والموعلّ  ،1916بّر
بموجتب ال توانين - ة باالخونانتات األخترى. كمتا ويحتقّ ة، م  احوفاظ المحا   المدنيّ للمحا   العسكرّّ  ال ضائّية

ستتوور مثتتل وفوتتي  المنتتازل الدّ ة المنظمتتة بموجتتب أحكتتا  و ييتتد بعتتض الح تتوع األساستتيّ  -اظمتتة لحالتتة الحنتتارالنّ 

                                                           

 للّووّس  انظرح 129
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ا!وباره !لى    اسو رّ أنّ   الّ حول و ييا  !الن حالة الحنار، اخولا ال ضاء وقد  131قابة !لى أي منشورات.الرّ و 
  132.الي يخض  لرقابة ال ضاء اإلداريّ الوّ ة، وبياديّ السّ خارجا  !ن دائرن األ!مال 

نتدر قبتل  اّلتذي، 1955وار  لعتا  الّطت  بموجب قانون حالتة ظّ ن  ف د  ،أما اخونال الرئيس أثناء حالة الطوار  
حيتث مكنتت الحكومتة (؛ ةفرنستيّ  كمستوعمرن)فتي الجزائتر  يّ عامتل مت  الوضت  الموتردّ للوّ  ،(1958سوور الحالي )الدّ 
هتا كارثتة يمكتن ا!وبارهتا !لتى أنّ  الوتيو  العتا ّ  للّنظتا ب !تن المخالفتات الجستيمة عامل م  الخطر الوشيك الموروّتللوّ 

ستتوناد  لتتى ذلتتك ال تتانون، وفتتي باال استتومرّ وار  الّطتتوفعيتتل حالتتة  أنّ   الّ  ،شتتّرعيّ الوّ غ  متتن أنتتلها التترّ و!لتتى  !امتتة.
ستتوور ذات الدّ متت  أحكتتا   ال يعوبتتر هتتذا ال تتانون موعارضتتا  . بشتتكل مباشتتر ستتوورالدّ !ليهتتا فتتي  ّل التتنّ ضتتوء !تتد  
ض لهتذه المستألة فتي قتراره رّ َعت؛ حيتث وَ الفرنستيّ  ستووريّ الدّ لو تدير المجلتس  وف تا   -وهو األه ّ – !لى األقلّ العالقة، 
ستوور، الدّ وبحكت  نتدور ال تانون قبتل نتدور  .1985كانون ثتاني/ ينتاير  25ادر بواّر  الّن (، 187-85رق  )
بستبب طبيعتة  ستووريّ الدّ بتل المجلتس ، فل  يكتن باإلمكتان مراجعوت  متن قة سووريّ الدّ الي قبل اسوحداث المجلس الوّ وب

ح ة من الاّل قابة ة للرّ  ، ومنذ اسوحداث سليّ أنّ   الّ ة ال وانين؛ ذلك اب ة !لى دسوورّّ السّ قابة الرّ أو نطاع اخونان  ب
 ت مراجعة ال انون في أ ثر من مناسبة. ومّ  (،2010!ا   نفذ) 2008للعا   سووريّ الدّ عديل الوّ ل خال

(، المنع تتد 2/1 متتاّدن!تتن مجلتتس التتوزراء )وار  بموجتتب مرستتو  الّطتتوأستتون بحالتتة الحنتتار، يجتتري  !تتالن حالتتة 
  الّ متتن  !النهتتا  يومتتا   12ضتتمانات هتتذه الحالتتة، حظتتر ومديتتدها بعتتد  ، و،ووقيعتت . ومتتنالجمهورّّتتةبرئاستتة رئتتيس 
هائيتة لوفعيتل حالتة النّ ن المتدّ ادر الّنتد ال تانون يحتدّ  ب أن  (. وّووّجت2/2 متاّدن)ل البرلمان( بودخّ  )أي  بموجب قانون 

لمواجهتتتتة حالتتتتة  المّوختتتتذندابير الوّتتتتمانات األختتتترىح  بتتتتالغ البرلمتتتتان دون  بطتتتتاء بالّضتتتتومتتتتن  (.3 متتتتاّدنوار  )الّطتتتت
 (.1-4 ماّدندابير )الوّ ة معلومات  ضافية حول ولك   في طلب أيّ وار ، م  ح ّ الطّ 

(ح حظر حركة األشخال والمركبات préfetل المحافظ )وّ خَ ي  (، 5) ماّدنلل خدن، فوف ا  دابير الموّ الوّ ب يوعّلقفيما  أّما
ي تتاف أيّ حتتدّ و   مغل تتةة ؛ وحديتتد منتتاطق أمنّيتتمعّينتتةفتتي أمتتا ن وأوقتتات  شتتخل ووجتتد  د فيهتتا  قامتتة األشتتخال؛ وا 

 ظا  العا . النّ !لى األمن و  ل خطرا  سلوك  يشكّ  بأنّ ة لال!و اد يّ أسباب جدّ 

وعتديلها  كثيترا  فتي فرنستا. وقتد وت ّ  ف علتتوار  الّطتحالة  ف نّ ، (ساب ة اإلشارناألخرى ) االسوثنائّيةبعكس اإلجراءات 
انها !دّ  ، !لتى ستبيل 2005 تت فتي العتا  بّ هتا ط  نّ  ن مترات وبستهولة. حيتث وا !ادن نياغوها وا !ادن ومديد فورن سّر

أ ثتر متن فرنستا شتهدت  كما 133.ةالفرنسيّ ت فرنسا حينها في أطراف المدن !مّ  اّلويعامل م  الفوضى المثال، للوّ 

                                                           

131 Feldman, "Theories of Emergency Powers", 1028-1031. 
 .337لوائف الضرورن، جمال الدين،  132

133 Etienne Jacob, "État d'urgence : chronique d'un dispositif contesté", LEFIGARO, 3 Juillet   2017 . 
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/07/03/01002-20170703ARTFIG00306-etat-d-urgence-chronique-d-un-
dispositif-conteste.php 
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، للوعامتتتل متتت   لتتى هتتتذا ال تتانون  ا  دااستتتون -وومديتتدها–وار  الّطتتتالثتتتة األخيتترن، وفعيتتتل حالتتة الثّ متترن، ختتتالل األ!تتوا  
 .هجمات  رهابية
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 خاتمة
جتتتارب الوّ موضتتت   قبتتتال أغلتتتب  الّرئاستتتيّ ظتتتا  شتتتب  النّ متتتا زال طبيتتتق، الوّ ا يثيتتتره متتتن  شتتتكاالت فتتتي غ  مّمتتتالتتترّ !لتتتى 

ره فتي  حتدى أبترز بيئتات ظتا  ووطتوّ النّ راستة نشتأن هتذا الدّ اسوعرضتت  منها. وبعتد أن   ةالعر،يّ  ، وباألخّل االنو الّية
 نلة بوطبي   في ولك البيئة. لة بفرنسا، أوضحت اإلشكاالت الموّ ره، ممثّ نشأو  ووطوّ 

سياستتي ل يتتا  نظتتا   قاطبتتة  دت !لتتى ضتترورن اجوما!هتتا ، وأّ تتالّرئاستتيّ ظتتا  شتتب  النّ راستتة معتتايير ومييتتز الدّ طرحتتت 
اجومتتاع ولتتك  أ يتتد !لتتى أنّ الوّ لطات. وهنتتا ال بتتد متتن الّستتقتتد ونشتتأ بتتين  اّلوتتيفا!تتل وقتتادر !لتتى م اومتتة األزمتتات 

غالبتا متا ة واحتدن؛ بتل فيهما !لتى ستجيّ  الّرئاسيّ ظا  شب  النّ قيا  رورن الّض المعايير في دولوين مخولفوين ال يعني ب
ظتتا . وبحكتت  النّ متتة ونتتمي  هتتذا ءستتيعمل بهتتا، بعتتد دراستتة متتدى مال اّلوتتيبالبيئتتة  خاّنتتةبستتمات  "وطعيمتت " يجتتري 

رورن الّضت. قبالة ذلك، كان من الّرئاسيّ شب   للّنظا طيعمات" ينعب الحديث !ن نظا  واحد موحد الوّ وجود ولك "
ستة متن دراستة مكانتة ودور مؤسّ  ياع كان ال بتدّ السّ . وفي هذا رئاسيّ بمكان بلورن معايير دقي ة لونمي  نظا  شب  

 ئاسة.الرّ 

ة، لتتوحظ متتدى ستتعوها. ل تتن لتتوحظ واالستتوثنائيّ  العادّيتتةروف الّظتتمتتن  كتتلّ فتتي  الفرنستتيّ ئيس التترّ  نتتالحّياتبدراستتة 
باألستتاس !لتتى  ةالفرنستتيّ جر،تتة الوّ هتتان !لتتى نجتتاح الرّ ا كتتان وابط فتتي ممارستتوها. ولّمتتالّضتت هنتتاك بعتتَض  أيضتتا أنّ 

ة فتي وجتارب أخترى وابط يجتب وفنتيلها بدّقتالّض ولك  ف نّ ال ينكر لفرنسا،  ديم راطيّ  الممارسة المسوندن  لى حّس 
 .الّديم راطّيةحديثة العهد ب

 ؛ ذلتك أنّ ياستيّ السّ ، لوح يتق االستو رار رورن لجمي  المجومعتاتالّض ّراع المالئ  بالوّ ليس ب الّرئاسيّ ظا  شب  النّ   نّ 
!لى !كس ما – الّرئاسيّ شب  ظا  النّ كان  لماو ان. وائل المووخّ معا سة للنّ قد يأوي بنوائل  ةالعر،يّ ول الدّ وطبي   في 
رث قتانونيّ  يوعّلتقفيما  الّرئاسيّ و  البرلمانيّ ظامين النّ من بكثير  وطلبا   ليس أقلّ  -هو شائ  ، مستو رّ  بوجتود ث افتة وا 

لطات. ولتتذلك الّستتحو تتار ال الجمهورّّتتةيفتتوف البتتاب لتترئيس  ةالعر،ّيتتول التتدّ لتتب فتتي غيتتاب أو ضتتعا هتتذا الموطّ  فتت نّ 
وهنتا  نتدر ال ترارات فتي مجلتس التوزراء.ئيس، كتأن ي  الترّ ل لعد  وغتوّ  (counter)ات" ة وجود "مندّ أهميّ هنا وأوي 

الدستتووري فتتي لتتدور التتذي لعبتت  كتتل متتن مجلتتس الدولتتة والمجلتتس اب -متتن الوجر،تتة الفرنستتية–باإلمكتتان االسوشتتهاد 
 طة الونفيذية بالسلطة الوشّرعية.وفي !القة السل ،الرقابة !لى أ!مال الحكومة والرئيس

با!وبارهتتا ح هتتل دور ولتتك "المنتتدات" هتتو الحتتد متتن وغتتول التترئيس الحكتت  ثتتار الستتؤال الوتتاليي  بنهايتتة هتتذه الدراستتة، 
 ن دراستة المكانتة الوتي  دف لتدور الترئيس يتا  بتدور وحكيمتي م ابتل أو متراأ  ال ، و و  بدور وظيفتي مؤسسة دولة

)الجتي  والمحكمتة ومنتر )المحكمتة الدستووّرة( متن وتونس لتبعض المؤسستات فتي كتل أرساها النظتا  الدستووري 
الوتي قتد ورو تي  لتى مستووى  الدسووّرة( ينذر ب شكال المخاطر الوي يتأوي بهتا هتذا الوعتدد فتي "الستلطات الحكميتة"

. وهتتتو متتتا ووناولتتت  دراستتتة أختتترى قادمتتتة للباحثتتتان، وأسيستتتيا  !لتتتى هتتتذه الدراستتتة نجا!وتتت !رقلتتتة النظتتتا  والحتتتد متتتن 
 الومهيدية.
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