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إريند ليبهارت *

التخطيط الدستوري
في مجتمعات منقسمة
ترجمة :ثائر ديب **
َ
التخطيط الدستوري الديمقراطي تغيرّ ٌ كبري عىل مدى نصف القرن املنرصم .فقد اكتفت
اعرتى
البلدان املستقلة حديثًا ،بعد احلرب العاملية الثانية ،بنسخ القواعد الدستورية األساسية املوجودة
لدى سادهتا املستعمرين السابقني ،من دون أن متعن النظر جد ًيا يف البدائل .أ ّما اليوم ،فيختار
الرتوي بني جمموعة واسعة من النامذج الدستورية ذات املساوئ
ك ّتاب الدساتري بمزيد من
ّ
فعليا
واحلسنات املتنوعة .ويف حني يبدو هذا التطور للوهلة األوىل ّ
تطو ًرا مفيدً ا ونعمة ،إلاّ أنه ً
مشوشة ،ذلك أن اضطرار ك ّتاب الدساتري يف هذه احلالة إىل التعامل مع بدائل تفوق يف
نعمة َّ
تدبره بيرس ،جيعلهم خياطرون باختاذ قرارات سيئة املشورة .وما أراه ،هو
كثرهتا ما يستطيعون ّ
أنه يمكن للخرباء األكاديميني أن يكونوا أكثر عونًا لك ّتاب الدساتري من خالل صوغ نصائح
وإرشادات حمددة بدلاً من إغراق ص ّناع القرار بوابل من املمكنات واخليارات.
تقدِّ م هذه الورقة جمموعة من مثل هذه النصائحّ ،
باألخص عىل احلاجات الدستورية
مركز ًة
ّ
للبلدان ذات االنقسامات العميقة اإلثنية وغريها .ففي مثل هذه املجتمعات العميقة االنقسام ال
يمكن تسوية مصالح اجلامعات الطائفية ومطالبها إلاّ من خالل ترسيخ تقاسم السلطة .وسوف
توضح نصائحي بأفضل ما يمكن من الد ّقة ما هي أفضل قواعد تقاسم السلطة واملؤسسات،
وما الذي جيعلها أفضل القواعد (علماً أن هذه القواعد واملؤسسات قد تكون مفيدة يف ِص َيغ ّ
أقل
حدة يف كثري من املجتمعات األخرى ً
أيضا).
ّ
يكاد ي ّتفق معظم اخلرباء يف شؤون املجتمعات املنقسمة واهلندسة الدستورية عىل أن االنقسامات
االجتامعية العميقة تطرح مشكلة مهمة أمام الديمقراطية ،األمر الذي يزيد بوجه عام من صعوبة
* أكاديمي وعامل سياسة هولندي ذو شهرة عاملية ،مؤ ّلف كتب ودراسات كثرية تتناول املؤسسات الديمقراطية واحلكم وأنظمة
االنتخاب يف املجتمعات العميقة االنقسام.
** مرتجم وكاتب سوري ،مدير حترير تبي.
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قياسا بالبلدان املتجانسة(*) .كام يتفق اخلرباء عىل
ترسيخ احلكم الديمقراطي واحلفاظ عليه يف البلدان املنقسمة ً
أن مشكلة االنقسامات العميقة ،اإلثنية وغريها ،تكون أعظم شأنًا يف البلدان التي مل تَغْ دُ ديمقراطية بعدُ أو مل
قياسا بام تكون عليه يف الديمقراطيات الراسخة ،وأن مثل هذه االنقسامات تطرح عقبة
تكتمل ديمقراطيتها ً
كربى أمام التحول الديمقراطي واحلفاظ عليه يف القرن الواحد والعرشين .ويبدو أن االتفاق األكاديمي حول
هاتني النقطتني هو اتفاق شامل.

ثمة نقطة ثالثة انعقد حوهلا اتفاق واسع ،إن مل يكن شاملاً  ،وهي أن النجاح يف ترسيخ احلكم الديمقراطي
يف املجتمعات املنقسمة يتطلب عنرصين أساسني :تقاسم السلطة واستقالل اجلامعات الذايت .يعني تقاسم
خصوصا عىل املستوى
السلطة مسامهة ممثّيل اجلامعات الطائفية املهمة مجيعها يف صناعة القرار السيايس،
ً
خصوصا يف جما ّيل التعليم
التنفيذي؛ ويعني االستقالل الذايت أن هلذه اجلامعات سلطة إدارة شؤوهنا الداخلية،
ً
غالبا ما يشار إليه
والثقافة .هاتان اخلاصيتان مها امليزتان األوليتان لذلك النوع من النظام الديمقراطي الذي ً
تقنيا من العلوم
باسم ديمقراطية تقاسم السلطة ،أو «الديمقراطية التوافقية»((( إذا ما استخدمنا
ً
مصطلحا ً
السياسية .ولقد ح َّللت جمموعة من األكاديميني الدور املحوري الذي تقوم به هاتان السمتان ،ودعت إىل تب ّنيهام
يف املجتمعات املنقسمة((( .بيد أن االتفاق يمتد إىل أبعد من حدود املدرسة التوافقية .واملثال اجليد عىل ذلك هو
تيد روبرت ُغر ( ،)T. R. Gurrصاحب كتاب أقليات يف خطر :نظرة عاملية إىل النزاعات اإلثنية السياسية،
الذي ال يستلهم النظرية التوافقية يف هذا الكتاب (والواقع ،أنه ال يكاد يذكرها) ،بل يستند إىل حتليل جتريبي
مكثّف يصل من خالله إىل خالصة فحواها أنه يمكن يف العادة تسوية مصالح اجلامعات الطائفية ومطالبها عرب
«توليف ما لسياسات االستقالل الذايت وتقاسم السلطة ومؤسساهتام»(((.
كانت ر ّدات أفعال املع ّلقني عىل إنشاء جملس احلكم يف العراق قد أوضحت ذلك اإلمجاع عىل أمهية تقاسم
السلطة :فقد ان ُتقد املجلس انطال ًقا من أسس متعددة ،لكن أحدً ا مل ّ
يشكك يف تركيبته التمثيلية العريضة .كام
* هيم املرتجم أن يشري إىل إمكانية نقد منطلق هذه الورقة ذاته ،إذ تبدأ من انقسام املجتمعات الطائفي أو اإلثني كام لو أنه بدهية ينبغي أن
تُصاغ املجتمعات وتُدار وتُفهم عىل أساسها بحيث تغدو اهلويات مرجع الدولة الوطنية بدل أن يكون اإلطار املرجعي هو الدولة الوطنية،
يؤسس يف الواقع لكيانات سياسية متعددة وليس لكيان واحد .ودعوته إىل
وعالقة املواطنة كرابط بني اإلنسان والدولة .ومثل هذا املنطلق ّ
تقاسم السلطة والتعايش هي نوع من إدارة احلرب املفرتضة املخبوءة التي قد تغدو حر ًبا أهلية يف أي حلظة .وإىل هذا ،فإن وجود الطوائف
واإلثنيات يف معظم الدول مل يمنع هذه األخرية من جعل الدولة الوطنية واملواطنة إطارها املرجعي .عىل أنَّ ذلك ك ّله ال ينتقص من أمهية
تقدمه من فرصة مناقشتها ونقدها.
تقدمه مثل هذه األبحاث من تقنيات متطورة يف إدارة االنقسام ،فضلاً عىل ما ّ
ما ّ
 1هناك خاصيتان ثانويتان ،مها النسبية ،خاص ًة يف االنتخابات الترشيعية (بغية ضامن قيام هيئة ترشيعية واسعة التمثيل ،عىل نح ٍو مشابه
للهدف املتمثّل يف قيام هيئة تنفيذية واسعة التكوين) ،وإعطاء األقلية حق النقض (الفيتو) بشأن معظم القضايا احليوية التي تؤثّر يف حقوق
األقليات واستقالهلا.
 2من بني هؤالء الباحثنيDirk Berg-Schlosser, William T. Bluhm, Laurence J. Boulle, Hans Daalder, Edward Dew, Robert :

H. Dix, Alan Dowty, Jonathan Fraenkel, Hermann Giliomee, Theodor Hanf, Jonathan Hartlyn, Martin O. Heisler, Luc
Huyse, Thomas A. Koelble, Gerhard Lehmbruch, Franz Lehner, W. Arthur Lewis, Val R. Lorwin, Diane K. Mauzy, John
McGarry, Kenneth D. McRae, Antoine N. Messarra, R.S. Milne, S.J.R. Noel, Eric A. Nordlinger, Brendan O’Leary, G.
Bingham Powell, Jr., Andrew Reynolds, F. van Zyl Slabbert, Jürg Steiner, Albert J. Venter, Karl von Vorys, David Welsh,
and Steven B. Wolinetz.

ويمكن للقارئ أن جيد دراساهتم املهمة يف هذا املوضوع (إن كانت منشورة قبل أواسط ثامنينيات القرن العرشين) يف مصادر ومراجع

كتايبArend Lijphart, Power-Sharing in South Africa, Policy Papers in International Affairs; no. 24 (Berkeley: Institute of :
International Studies, University of California, 1985), pp. 137–171.
3 Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts, with Contributions by Barbara Harff,
Monty G. Marshall, James R. Scarritt (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1993), p. 292.

التشديد من عندي.

المحور :الدستور في الفكر العربي الحديث )II( :قضايا راهنة
التخطيط الدستوري في مجتمعات منقسمة

35

تأكّ دت قوة نموذج تقاسم السلطة من خالل التطبيقات العملية املتواترة .ذلك أن السياسيني وك ّتاب الدساتري
كانوا قد اختذوا تقاسم السلطة حلاً يعالج مشكالت جمتمعاهتم املنقسمة يف النمسا وكندا وكولومبيا وقربص
واهلند ولبنان وماليزيا وهولندا وسويرسا (عىل سبيل املثال) ،قبل فرتة طويلة من بدء األكاديميني حتليل ظاهرة
ديمقراطية تقاسم السلطة يف عقد الستينيات من القرن العرشين .وما فعله علامء السياسة هو أهنم اكتشفوا
مرارا قبلهم بأعوام ،عىل نحو مستقل عن اخلرباء األكاديميني
وحسب ما كان املامرسون السياسيون قد ابتدعوه ً
ومستقل بعضهم عن بعض.

ّ
نقاد تقاسم السلطة
موضوعا للفكر األكاديمي قبل ثالثة عقود؛ فقد
كبريا من النقد منذ أن أصبح
ً
تلقّى نموذج تقاسم السلطة ً
قدرا ً
رأى بعض النقّاد أن ديمقراطية تقاسم السلطة ليست ديمقراطية وال ناجعة عىل النحو األمثل ،وركّ ز آخرون
عىل قضايا منهجية وإجرائية((( .لكن من املهم أن نالحظ أن قلة قليلة من النقاد هي التي طرحت بدائل جدية
قدمه برايان بريي،
لنموذج تقاسم السلطة .ويمكن أن نعثر عىل أحد هذه االعرتاضات يف النقد الباكر الذي ّ
الذي نصح يف حالة إيرلندا الشاملية بـ«التعاون من دون احتواء» ،أي بحكم األكثرية الرصحية التي تتعهد فيها
األكثرية واألقلية ببساطة أن تترصفا بشكل معتدل((( .وكان معنى اقرتاح بريي أن تكون األكثرية الربوتستانتية،
سدة السلطة عىل الدوام ،وأن تؤدي األقلية الكاثوليكية عىل الدوام دور
إنام املعتدلة ،يف إيرلندا الشاملية يف ّ
يقدمه بريي لنموذج تقاسم السلطة عىل حالة جملس احلكم العراقي الستلزم
املعارضة «املوالية» .ولو ُط ِّبق ما ّ
جملسا مؤل ًفا بشكل رئيس أو حرصي من أعضاء معتدلني من األكثرية الشيعية ،يف حني يأخذ الس ّنة
البديل ً
واألكراد املستبعدون موقع املعارضة .وهذا ّ
حل بدائي للتوترات اإلثنية والتطرف ،ومن السذاجة أن نتوقع من
األقليات املحكومة بالبقاء يف املعارضة عىل نحو دائم أن تظل موالية ومعتدلة وداعمة .ولذلك ،فإن اقرتاح بريي
عمليا -أن يكون بديلاً من تقاسم السلطة.
ال يمكنه -ومل يمكنه
ً
املقاربة األخرى الوحيدة التي حظيت باهتامم كبري هي اقرتاح دونالد .ل .هوروفيتز وضع آليات انتخابية
(خصوصا استخدام «االقرتاع التفضييل» ( alternative voteأو  (instant runoffالذي من شأنه
متنوعة
ً
يشجع انتخاب ممثلني معتدلني((( .وهذا يشبه اقرتاح بريي يف كونه هيدف إىل متثيل املعتدلني بدلاً من
أن ّ
حيث هبا عىل
التمثيل الواسع يف السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،ما عدا أن هوروفيتز حياول وضع طريقة ّ

ت عىل هذا االنتقاد بإسهاب يف غري مكان .انظر خاص ًةArend Lijphart: “The Wave of Power Sharing Democracy,” in: :
 4لقد َر َد ْد ُ
Andrew Reynolds, ed., The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy,
Oxford Studies in Democratization (Oxford, UK; New York: Oxford University Press, 2002), pp. 40–47, and PowerSharing in South Africa, pp. 83–117.
5 Brian Barry, “The Consociational Model and Its Dangers,” European Journal of Political Research, vol. 3, no. 4
(December 1975), p. 406.
6 Donald L. Horowitz: A Democratic South Africa?: Constitutional Engineering in a Divided Society, Perspectives on
Southern Africa; 46 (Berkeley: University of California Press, 1991), pp. 188-203, and “Electoral Systems: A Primer for
Decision Makers,” Journal of Democracy, vol. 14, no. 4 (October 2003), pp. 122–123.

يف األنظمة التي تتبع قواعد االقرتاع التفضييلُ ،يط َلب من املقرتعني أن يرتبوا مرشحيهم .فإذا نال مرشح معينّ أغلبية التفضيالت األوىل
املطلقةُ ،ي ْن َت َخب ،وإذا مل َي َنل فإن املرشحني الذين نالوا أدنى األصوات خيرجون من العملية االنتخابية ،ويعاد توزيع األصوات التي نالوها
تبعا للتفضيالت الثانية .وتستمر هذه العملية إىل أن ينال أحد املرشحني أغلبية األصوات.
ً
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االعتدال الذي يكتفي بريي بأن يأمل بقيامه .ولو ُط ِّبق نموذج هوروفيتز عىل جملس احلكم العراقي ألسفر
ذلك عن هيئة مؤلفة بصورة أساسية من أبناء األغلبية الشيعية ،مع تدبري احتياطي مفاده اختيار معظم هؤالء
نتخيل أن ّ
تظل هاتان األقليتان
املمثلني من املؤيدين ملصالح األقليتني الس ّنية والكردية .ويصعب ،بالطبع ،أن ّ
راضيتني عىل املدى الطويل هبذا النوع من التمثيل الشيعي املعتدل ،بدلاً من ممثّلني من أبناء مجاعتيهام .كام
نتخيل أن يوافق األعضاء األكراد والس ّنة يف اجلمعية التأسيسية ذات التمثيل األوسع
يصعب بالدرجة ذاهتا أن ّ
يقر مثل هذا النظام.
عىل أي دستور ّ

يقدمه هوروفيتز نقاط ضعف أخرى كثرية ،ال أجد رضورة لتحليلها
يعاين اقرتاح االقرتاع التفضييل الذي ّ
بأي دعم من اخلرباء األكاديميني أو ك ّتاب
يف هذه الورقة((( .والنقطة الرئيسة املهمة هنا هي أنه مل يكد حيظى ّ
إثنيا هو ذاك الذي جرى
الدساتري .وتطبيقه العميل الوحيد ،واجلزئي ،يف االنتخابات الترشيعية يف جمتمع منقسم ً
يف النظام الدستوري القصري األمد وذي املصري البائس يف فيجي ،حيث قامت حماولة للجمع بني االقرتاع
وتم تب ّني ذلك سنة  1999لينهار سنة  .((( 2000ومع كل االحرتام الواجب للطابع
التفضييل وتقاسم السلطةّ ،
األصيل الذي ت ّتسم به أفكار هوروفيتز وللحامسة التي دافع هبا عنها ،فإن حججه ال يبدو أنهّ ا استثارت ذلك
القدر الكبري من املوافقة أو املحاكاة(((.

ثمة َم َقاس واحد يناسب الجميع»؟
«هل ّ
باختصار ،ثبت أن تقاسم السلطة هو النموذج الديمقراطي الوحيد الذي يبدو أنه حيظى بأكرب فرصة لتب ّنيه يف
املجتمعات املنقسمة ،والذي جيعل ،بدوره ،من غري املفيد الطلب من ك ّتاب الدساتري أن ّ
يفكروا يف بدائل عنه.
واحلال ،أن ثمة ما يكفي ويزيد من اخللط واالرتباك املحتملني يالزم اعتبار كثري من البدائل املتعددة من ضمن
فج لـ « َم َقاس واحد
نموذج تقاسم السلطة .وخال ًفا لزعم هوروفيتز أن ديمقراطية تقاسم السلطة هي نموذج ّ
يناسب اجلميع»( ،((1فإن أنظمة تقاسم السلطة التي جرى تب ّنيها قبل العام ( 1960أرشنا إليها سابقًا) وكذلك
احلاالت األحدث عهدً ا (مثل بلجيكا ،البوسنة ،تشيكوسلوفاكيا ،إيرلندا الشاملية ،وجنوب أفريقيا) ،تبدي
تنوعا هائلاً  .وعىل سبيل املثال ،حتقق التمثيل الواسع يف السلطة التنفيذية من خالل رشط دستوري يقيض بأن
ً
تتألف هذه السلطة من عدد متسا ٍو من اجلامعتني اإلثنيتني اللغويتني الرئيستني (كام يف بلجيكا)؛ أو بمنح مجيع
مفصلاً يفArend Lijphart: “The Alternative Vote: A Realistic Alternative for South Africa?,” Politikon, :
 7جيد القارئ نقدً ا ّ
vol. 18, no. 2 (June 1991), pp. 9–101, and “Multiethnic Democracy,” in: Seymour Martin Lipset, ed., The Encyclopedia of
Democracy, 4 vols. (Washington, DC: Congressional Quarterly, 1995), pp. 863–864.

 8جرى استخدام االقرتاع التفضييل ً
أيضا يف االنتخابات الرئاسية لسنتي  1982و 1988يف رسي النكا ويف االنتخابات الرئاسية لعام
حبذه هورفيتز (ويتطلب الفوز فيه تعددية
ا
مشاهب
ا
م
نظا
الرئاسية
انتخاباهتا
يف
نيجرييا
استخدمت
 2000يف مجهورية رصب البوسنة .ولقد
ً
ً
ّ
مضا ًفا إليها  25يف املئة عىل األقل من األصوات يف ثلثي الواليات عىل األقل) .واإلرشادان الثالث والسادس اللذان أعرض هلام يف هذه
املقالة ينصحان بنظام برملاين من دون رئيس َ
شعبيا ،أي من دون انتخابات رئاسية عىل اإلطالق.
منتخب
ً
 9يدافع بنيامني رييل عن هورفيتز ،غري أن ذلك ال يتم من دون تعديالت كبرية؛ وعىل سبيل املثال ،فإن رييل يعارض دفاع هورفيتز عن
االقرتاع التفضييل يف حالة جنوب أفريقيا .انظرBenjamin Reilly, Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for :
Conflict Management, Theories of Institutional Design (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2001).
ويدافع أندرياس فيمر عن االقرتاع البديل يف العراق ،يفAndreas Wimmer, “Democracy and Ethno-Religious Conflict in Iraq,” :
Survival, vol. 45, no. 4 (Winter 2003–2004), pp. 111–134.
10 Donald L. Horowitz, “Constitutional Design and the Problem of Adoption: Proposals Versus Processes,” in:
Reynolds, ed., p. 25.
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احلق يف التمثّل يف جملس الوزراء (كام يف جنوب
األحزاب التي تتخطى نسبة  5يف املئة من املقاعد الترشيعية ّ
أفريقيا)1999-1994 ،؛ أو بالتمثيل املتساوي للحزبني الرئيسني يف جملس الوزراء ،مع التناوب بني هذين
احلزبني يف الرئاسة (كولومبيا ،)1964-1958 ،أو بالتخصيص الدائم ملوقع الرئاسة إلحدى الطوائف وملوقع
رئاسة الوزراء لطائفة أخرى (لبنان).

مجيعا بالقدر ذاته ،وال تعمل بالنجاعة ذاهتا يف الواقع العميل ،ذلك أن
غري أن هذه اخليارات ليست مواتية ً
املصممة إلنتاج التمثيل الواسع الذي ّ
يشكل
النجاح النسبي لنظام تقاسم السلطة مرشوط باآلليات النوعية
َّ
لباب هذا النظام .واحلال أن اإلخفاقات الكربى التي ُمنيت هبا أنظمة تقاسم السلطة ،كام حصل يف قربص سنة
ُعزى إىل افتقاد تقاسم السلطة الكايف بل إىل اختيار ك ّتاب الدساتري قواعد
 1963ولبنان سنة  ،1975ينبغي ألاّ ت َ
ومؤسسات ليست ُمرضية.

تلقي هذه اإلخفاقات الضوء عىل األسلوب الذي يمكن للخرباء األكاديميني من خالله مساعدة ك ّتاب
ختص قواعد تقاسم السلطة ومؤسساته .هبذا املعنى ،ينبغي أن تعمل هتمة
الدساتري ،وذلك عرب إبداء نصائح ّ
«املقاس الواحد الذي يناسب اجلميع» التي يلقيها هوروفيتز ،كمح ِّفز ملحاولة توصيف الشكل األمثل لتقاسم
تبعا للسامت اخلاصة بالبلد موضع االعتبار ،فإنه ليس
السلطة .ومع أنه ينبغي تب ّني نموذج تقاسم السلطة ً
صحيحا أنَّ َّ
كل يشء يعتمد عىل هذه السامت الفردية .وسوف أعرض يف املقاطع التالية لتسعة من جماالت
ً
ّ
ّ
نموذجا لتقاسم السلطة من «مقاس
ل
يشك
ما
وهو
منها،
جمال
كل
يف
نصائحي
م
وأقد
الدستوري،
االختيار
ّ
ً
واحد» يتيح األنسب ملعظم املجتمعات املنقسمة ،برصف النظر عن ظروفها وخصائصها الفردية.

 النظام االنتخايب الترشيعي :االختيار األكثر أمهية الذي يواجه ك ّتاب الدساتري هو اختيار النظام االنتخايبالترشيعي ،ويقع يف ثالثة أصناف واسعة ،هي التمثيل النسبي ( ،)proportional representationوأنظمة
األغلبية ( ،)majoritarian systemsواألنظمة الوسيطة ( .)intermediate systemsوبالنسبة إىل املجتمعات
املنقسمة ،فإن ضامن انتخاب سلطة ترشيعية ذات صفة متثيلية واسعة ينبغي أن يكون ذا أمهية حاسمة ،وال ريب
يف أن التمثيل النسبي هو الطريقة األمثل للقيام بذلك.
ّأما بالنسبة إىل فئة أنظمة األغلبية ،فيمكن إثبات أن اقرتاح هوروفيتز بشأن االقرتاع التفضييل هو اقرتاح جيد،
أوافق عىل كونه أفضل من ٍّ
كل من طريقة األغلبية النسبية ( )plurality methodوطريقة األغلبية عىل دورتني
(((1
ضد أنظمة األغلبية يف املجتمعات املنقسمة.
( . )two-ballot majority runoffومع ذلك ،ثمة إمجاع أكاديمي ّ
ويرشح ذلك الري دياموند:
املؤسيس ...هو أن أنظمة األغلبية ال
إن التعميم األكثر استدامة بني التعميامت املتعلقة بالتخطيط
ّ
تصلح للبلدان ذات االنقسامات العميقة اإلثنية أو اإلقليمية أو الدينية ،أو سواها من االنقسامات
االنفعالية واالستقطابية .وحيثام تكون اجلامعات املنقسمة ذات حدود واضحة ،واهلويات اجلامعية
(والشكوك والقالقل بني اجلامعات) حمسوسة عىل نحو عميق ،وجب أن تتمثّل الرضورة املهيمنة
أي مجاعة من اجلامعات املهمة عن السلطة دونام متييز(.((1
يف تفادي إقصاء ّ

 11بخالف طريقة األكثرية النسبية ،يضمن االقرتاع التفضييل انتخاب املرشح الفائز بأكثرية املقرتعني ،ويكون ذلك عىل ٍ
نحو أدق ّمما
نجده يف طريقة االنتخاب باألكثرية ،ومن دون حاجة إىل جولتني من االقرتاع.

12 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999),
p. 104.
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فرعيا إىل أنظمة شبه نسبية ) ،(semi-proportional Systemsوأنظمة
ّأما األنظمة الوسيطة ،فيمكن تقسيمها
ً
وأخريا أنظمة أكثرية توفّر متثيلاً مضمونًا ألقليات معينة (majoritarian
«خمتلطة» (،)“mixed” systems
ً
) .systems that offer guaranteed representation to particular minoritiesوربام يكون بمقدور األنظمة
شبه النسبية  -كاالقرتاع الرتاكمي واملحدود ( )cumulative and limited voteالذي اس ُتخدم يف البداية عىل
مستوى الوالية واملستويات املحلية يف الواليات املتحدة ،واالقرتاع املفرد غري القابل للتجيري أو التحويل (the
) single nontransferable voteالذي استخدم يف اليابان حتى سنة  -((1( 1993أن تنتج متثيلاً لألقليات ،لكن
هذا التمثيل لن يكون دقيقًا الب ّتة وال منسجماً كام هي احلال يف التمثيل النسبي .وخال ًفا هلذه األنظمة شبه النسبية
النادرة ،أصبحت األنظمة املختلطة واسعة االنتشار منذ أوائل التسعينيات( .((1ويف بعض األنظمة املختلطة
(كالنظامني األملاين والنيوزيلندي) يطغى عنرص التمثيل النسبي عىل عنرص األغلبية النسبية ،ولذلك ينبغي ألاّ
تعويضيا ،أو بمقدار
تُعترب هذه األنظمة خمتلطة بل أنظمة متثيل نسبي .وبمقدار ما ال يكون عنرص التمثيل النسبي
ً
تعويضيا عىل نحو جزئي فقط (كام يف اليابان وهنغاريا وإيطاليا) ،فإن النتائج ستكون بالرضورة ّ
أقل من
ما يكون
ً
نسبية تامة ،وسيكون متثيل األقلية ّ
معينة
أقل دقّة وضامنًاّ .أما مجع األغلبية النسبية إىل التمثيل املضمون ألقليات ّ
أي اجلامعات ستكون ذات
قرارا حمتملاً مؤذ ًيا
ومثريا للحسد حول ّ
(كام يف اهلند ولبنان) ،فيستتبع بالرضورة ً
ً
متثيل مضمون وأيهّ ا لن تمُ ثَّل .وعىل عكس ذلك ،فإن اجلميل يف التمثيل النسبي ،إضافة إىل إنتاجه نسبي ًة ومتثيلاً
مجيعا – إثنية أو عرقية أو دينية أو حتى غري مذهبية– بأسلوب متسا ٍو
لألقليات ،هو أنه يتعامل مع اجلامعات ً
متحيز .فلامذا االنحراف عن التمثيل النسبي التام بأي حال من األحوال؟
متا ًما وغري
ّ

يتم حرص االختيار وصولاً إىل التمثيل النسبي حتى حيتاج ك ّتاب
 إرشادات ضمن نظام التمثيل النسبي :ما إن ّمتتد عىل
الدساتري إىل االستقرار عىل نمط حمدد ضمن ذلك النظام .فالتمثيل النسبي ال يزال فئة عريضة جدً اّ ،
طيف واسع من املمكنات والبدائل املعقدة .فكيف يمكن تضييق اخليارات مزيدً ا من التضييق؟ ما أنصح به هو
أن تُعطى أولوية قصوى النتقاء نظام متثيل نسبي يكون ً
بسيطا من حيث الفهم واإلجراء :وهذا معيار ذو أمهية
خاصة يف الديمقراطيات اجلديدة .وانطال ًقا من معيار البساطة ،يمكن التط ّلع إىل اشتقاق عدد من التمنيات:
درجة من النسبية عالية (دون أن تكون مثالية بالرضورة)؛ دوائر متعددة املتقاعد ( )Multimember Districtsال
تكون كبرية جدً ا ،لتج ّنب املسافات الشاسعة بني املقرتعني وممثليهم؛ نظام القائمة النسبية (List Proportional
تقدم األحزاب للمقرتعني قوائم املرشحني ،بدلاً من االقرتاع املفرد القابل للتحويل
) ، Representationحيث ّ
تقريبا ،حيث
نادرا ما ُيستخدم ،ويكون فيه عىل املقرتعني ترتيب املرشحني األفراد؛ قوائم مغلقة أو مغلقة
الذي ً
ً
خيتار املقرتعون بصورة أساسية أحزا ًبا بدلاً من مرشحني أفراد ضمن القائمة .واحلال أن نظام القائمة النسبية ذا
يشجع عىل قيام أحزاب سياسية قوية ومتامسكة واحلفاظ عليها.
القوائم املغلقة يمكن أن ّ

املطبق يف الدنامرك من بني النامذج الالفتة ضمن هذه اخلطوط العامة ،حيث توجد
ُي َع ُّد نظام القائمة النسبية َّ
كل واحدة منها ما معدله ثامنية ممثلني ينتمي ٌّ
 17دائرة ،تنتخب ّ
جزئيا .والدوائر
كل منهم إىل قائمة مفتوحة
ً

 13تستخدم هذه األنظمة الثالثة مجيعها نظام الدوائر االنتخابية املتعددة املقاعد ) .(Multimember Election Districtsويشبه نظام
االقرتاع الرتاكمي نظام األكثرية النسبية يف دائرة متعددة املقاعد الذي يكون فيه لكل مقرتع من األصوات بقدر املقاعد املتاحة لتلك
الدائرة ،غري أنه ،بخالف األكثرية النسبية ،يتاح للمقرتع أن يراكم اقرتاعه عىل واحد أو قلة من املرشحني فقط .ويف أنظمة االقرتاع
املحدود ،يكون لدى املقرتعني من األصوات أقل من عدد املقاعد املتاحة للدائرةّ .أما االقرتاع املفرد غري القابل للتجيري ،فهو حالة خاصة
من االقرتاع املحدود يخُ ْ َت َزل فيه عدد األصوات التي للمقرتع الواحد إىل صوت واحد.
14 Matthew Soberg Shugart and Martin P. Wattenberg, eds., Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?,
Comparative European Politics (Oxford, UK; New York: Oxford University Press, 2001).
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صغرية بام يكفي أن حتظى األحزاب األقلوية التي حتوز أكثر من  8يف املئة من األصوات بفرصة جيدة للفوز).(15
تعويضيا ()compensatory seats
وباإلضافة إىل  135ممثلاً ُينتخبون يف هذه الدوائر ،فإن هناك  40مقعدً ا
ً
عىل املستوى الوطني موزّ عة عىل أحزاب (حصلت عىل  2يف املئة من األصوات عىل املستوى الوطني) بطريقة
ً
إمجاال( .((1والنموذج الدنامركي مفيد جدً ا يف املجتمعات
هتدف إىل تعظيم التمثيل النسبي عىل املستوى الوطني
املنقسمة ،ألن املقاعد التعويضية التي ختص من يتجاوزوا عتبة  2يف املئة تعطي األقليات الصغرية غري املرتكّ زة
أحبذ فكرة تعظيم النسبية،
ً
معينة فرص ًة معقولة للتمثّل يف اهليئة الترشيعية الوطنية .ومع أنني ّ
جغرافيا يف منطقة ّ
حد ما من هدف إقامة نظام انتخايب بسيط وشفاف قدر اإلمكان .أضف إىل ذلك
فإن هذا النظام ينتقص إىل ّ
أن املقاعد التعويضية ليس هلا كبري معنى يف تلك املجتمعات املنقسمة التي مل تتطور فيها بعدُ أحزاب واسعة
االنتشار عىل مستوى وطني.
 حكم برملاين أم رئايس :القرار املهم التايل الذي يواجه ك ّتاب الدساتري هو ما إذا كان من الواجب إقامة شكلللحكم برملاين أم رئايس أم شبه رئايس .ويف البلدان ذات االنقسامات اإلثنية وغريها ،ينبغي أن يستند االختيار
إىل أساس اإلمكانية النسبية املتفاوتة التي تتمتع هبا هذه األنظمة املختلفة من حيث تقاسم السلطة التنفيذية.
وبام أن جملس الوزراء يف النظام الربملاين هو هيئة مجاعية لصناعة القرار – بعكس السلطة التنفيذية الرئاسية التي
مثاليا لتشكيل
يتخذ القرار فيها شخص واحد ويكون جملس الوزراء استشار ًيا -فإن النظام الربملاين يتيح
ً
وضعا ً
سلطة تنفيذية عىل قاعدة تقاسم السلطة الواسع .وتتمثّل الفائدة الثانية لألنظمة الربملانية يف عدم احلاجة إىل
انتخابات رئاسية ،هي بطبيعتها وبالرضورة انتخابات تقوم عىل نظام األغلبية .وكام يقول جوان لينز يف نقده
الشهري للحكم الرئايس« ،ربام كان املضمون األكثر أمهية بني مضامني النظام الرئايس هو أنه ُيدخل إىل السياسة
املحصلة(*) ذات قواعد متيل باجتاه نتيجة تتمثّل يف أن (ينال الفائز
عنرصا قو ًيا يتمثّل يف لعبة صفرية
الديمقراطية
ً
ّ
) (((1
ّ
تشجع السياسة املعتمدة عىل الشخص وحتجب سياسة
كل يشء »  .كام أن احلمالت االنتخابية الرئاسية ّ
ّ
وتشكل األحزاب يف الديمقراطية التمثيلية رابطة حيوية بني املقرتعني
األحزاب املتنافسة والربامج احلزبية.
شدد
واحلكومة ،وهي يف املجتمعات املنقسمة جوهرية وحاسمة يف التعبري عن مصالح اجلامعات الطائفية .وقد ّ
مؤخرا ،ومن جديد ،عىل هذه النقطة؛ إذ رأى أن «ال غنى» عن األحزاب السياسية يف
سيمور مارتن ليبست
ً
الديمقراطيات ،ويستحرض ترصيح إملر إريك شتشنايدر الشهري الذي فحواه أن «الديمقراطية احلديثة مستحيلة
من دون أحزاب»(.((1
الفعال و Mهي عدد املمثلني املنتخبني
الفعالة أو ّ
احلد األدنى ّ
 15يقوم هذا التقدير عىل املعادلة ) ، T=75%(M+1حيث  Tهي العتبة ّ
يف دائرة .وهي معادلة اقرتحها رين تاغيبريا ؛ انظرArend Lijphart, “Electoral Systems,” in: Lipset, ed., p. 417. :
معدل  8يف املئة من املمثلني ّ
املعدل ،حيث
لكل دائرة .لكن  9دوائر من جمموع  17دائرة كانت قريبة من هذا ّ
تنوع واسع حول ّ
وهنالك ّ
راوحت مقاعدها بني  6و 9مقاعدّ .أما قواعد القائمة املفتوحة ،فهي معقدة ،وما أراه هو أهنا جتعل القوائم مفتوحة جدً ا .وإضافة إىل
لكل منهام .وع َّ
الـ  175مقعدً ا املوصوفة هنا ،فإن جزيرة غرينالند وجزر فارو تنتخب اثنني من املمثلني ّ
يل أن أشري ً
أيضا إىل أن تزكيتي
ودينيا ،مع أن الدنامرك
ا
إثني
املنقسمة
للبلدان
النموذج الدنامركي تنطوي عىل َق ْدر ضئيل من املفارقة أو التناقض؛ فهو نظام مناسب جدً ا
ً
ً
جتانسا.
هي من أكثر بلدان العامل
ً
معينة ،كأن تربح مقعد دائرة واحدة عىل األقل.
مطالب
ت
لب
ما
إذا
التعويضية
املقاعد
من
املئة
يف
2
عتبة
حتت
األحزاب
 16قد تستفيد
ّ
ّ
* اللعبة الصفرية املحصلة ،zero-sum game ،هي املواقف التي يكون فيها ربح طرف عىل حساب خسارة الطرف اآلخر ،بحيث يكون
الباقي من طرح حساب خسارة أحدمها من حساب ربح اآلخر هو الصفر( .املرتجم)
17 Juan J. Linz, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?,” in: Juan J. Linz and Arturo
Valenzuela, eds., The Failure of Presidential Democracy, 2 vols. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994), p. 18.
18 Seymour Martin Lipset, “The Indispensability of Political Parties,” Journal of Democracy, vol. 11, no. 1 (January
2000), pp. 48-55, and Elmer Eric Schattschneider, Party Government (New York: Farrar and Rinehart, 1942), p. 1.
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شدد عليهام لينز ،ومها :األزمات املتكررة التي تنشب بني
ثمة مشكلتان إضافيتان يف النظام الرئايس ّ
مدة شغل هذا املنصب .ويأيت ترجيح
السلطتني التنفيذية والترشيعية ،وكذلك الصالبة التي ت ّتسم هبا ّ
نشوب األزمات من أن اًّ
كل من الرئيس والسلطة الترشيعية يستطيع ا ّدعاء الرشعية الديمقراطية بسبب
شعبيا ،لكن قد يكون انتامء الرئيس احلزيب خمتل ًفا عن انتامء أغلبية السلطة الترشيعية احلزيب ،وقد
انتخاهبام
ً
تكون أفضليات الطرفني متباعدة رغم االنتامء إىل احلزب نفسهّ .أما الصالبة التي تالزم النظام الرئايس،
فتنجم عن انتخاب الرؤساء مدة ثابتة يصعب إطالتها يف الغالب بسبب القيود املفروضة عىل ذلك ،كام
يصعب تقصريها حتى لو ثبت عدم أهلية الرئيس بسبب مرض ِ
خطر أو فضائح ّ
حتف به من كل جانب.
ويف املقابل ،فإن األنظمة الربملانية ال تعاين هذه املشكلة ،بام توفره من رشوط للتصويت بمنح الثقة ومن
انتخابات رسيعة وسهلة ،وغري ذلك.

ليست األنظمة شبه الرئاسية سوى النظام الرئايس ذاته وقد ُأ ْد ِخ َل عليه قدر ضئيل من التحسني .وعىل الرغم
من أهنا قد تشتمل عىل تقاسم واسع كبرية للسلطة بني الرئيس ورئيس الوزراء وجملس الوزراء ،فإن طبيعة
تتميز بمحصلتها الصفرية تبقى عىل حاهلا .بل إن األنظمة شبه الرئاسية ّ
متكن الرئيس
االنتخابات الرئاسية التي ّ
فعليا أقوى منه يف معظم األنظمة الرئاسية املحضة؛ ففي فرنسا ،أشهر مثال من أمثلة شبه الرئاسية،
من أن يكون ً
عاد ًة ما يامرس الرئيس سيطرة عىل السلطة .وكانت املرحلتان  1974-1962و 1986-1981قد دعيتا
باملرحلتني «الرئاسيتني املفرطتني»(ّ .((1أما مشكلة اجلمود ،فال يمكن أن تحُ َ ّل يف األنظمة شبه الرئاسية إلاّ
جزئيا،
ً
أساسا إذا ما فقد الرئيس دعم حزبه أو
أساسا إىل نموذج برملاين
التحول من نموذج رئايس
بتمكني النظام من
ً
ً
ّ
غالبا ما دافع اإلصالحيون
حتالفه احلاكم يف املجلس الترشيعي .ويف الديمقراطيات الرئاسية األمريكية الالتينيةً ،
الدستوريون عن حكم شبه رئايس بدلاً من احلكم الربملاين ،لكن ذلك مل يكن إلاّ ألسباب تتعلق بالظروف
كثريا يف بلدان ذات تقاليد رئاسية راسخة .ومع
ومدى مالءمتها ،حيث يبدو التحول إىل الربملانية خطوة واسعة ً
ُؤخذ يف احلسبان يف املفاوضات الدستورية ،فإنه ينبغي ان يكون احلكم
أن مثل هذه القيود الرتاثية والعاطفية ت َ
الربملاين مرشد ك ّتاب الدساتري يف املجتمعات املنقسمة.
ثمة إمجاع كبري بني الباحثني عىل استحسان احلكم الربملاين .ويف األدبيات الكثرية املتعلقة هبذا املوضوع،
ّ
لاّ
ّ
املؤيد للربملانية .وعىل سبيل املثال ،الحظوا،
نسبيا إ يف أجزاء من هذا اإلمجاع ّ
مل يشكك النقّاد القليلون ً
باإلشارة إىل مثال النظام الرئايس يف الواليات املتحدة األمريكية ،أن مشكلة األزمات مل تكن باخلطورة التي
صحة االهتامات األخرى التي ُو َّجهت إىل
زعمها لينز وآخرون ،من دون أن يعني ذلك ،بالطبع ،إنكار ّ
احلكم الرئايس(.((2
19 John T. S. Keeler and Martin A. Schain, “Institutions, Political Poker, and Regime Evolution in France,” in: Kurt
von Mettenheim, ed., Presidential Institutions and Democratic Politics: Comparing Regional and National Contexts
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1997), pp. 95-97.

حيبذ هوروفيتز انتخاب الرئيس من خالل االقرتاع التفضييل أو أي طريقة مشاهبة من طرق جتميع األصوات ،غري أن رئيسه ال خيتلف من
ّ
النواحي األخرى عن الرؤساء يف األنظمة الرئاسية املحضة؛ انظرHorowitz, A Democratic South Africa?, pp. 205-214. :
 20اقرتح الباحثون ً
للحد من مشكلة األزمة الرئاسية -الترشيعية ،مثلاً من خالل إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية يف
أيضا طر ًقا
ّ
وقت واحد ،وانتخاب الرئيس باألغلبية النسبية بدلاً من األغلبية املعتادة .مثل هذه اإلجراءات قد ختفف املشكلة بالفعل إىل حدٍّ ما ،لكنها
ال حت ّلها متا ًما .انظرMatthew Soberg Shugart and John M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and :
Electoral Dynamics (Cambridge, [England]; New York: Cambridge University Press, 1992), and Mark P. Jones, Electoral
Laws and the Survival of Presidential Democracies (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1995).
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تسهل جمالس الوزراء التي تتخذ القرارات بصورة مجاعية يف األنظمة الربملانية
 تقاسم السلطة التنفيذيةّ :وتعد بلجيكا
بحد ذاهتا إضفاء الطابع املؤسسايت عىل هذا التقاسم.
ّ
تقاسم السلطة التنفيذية ،لكنها ال تضمن ّ
ينص الدستور عىل أنه ينبغي
وجنوب أفريقيا مثالني عىل الطريقتني األساسيتني يف قيام ذلك .ففي بلجيكاّ ،
أن يتألف جملس الوزراء من أعضاء يتكلمون األملانية وأعضاء يتكلمون الفرنسية بالتساوي .وتتمثّل مساوئ
هذه املقاربة يف أهنا ّ
حيق هلا أن تتقاسم السلطة ،وبذلك نكون أمام تلك اخليارات
تتطلب حتديد اجلامعات التي ّ
حمددة بعينهاّ .أما يف جنوب أفريقيا ،فقد كان
التمييزية
املتأصلة يف النظام االنتخايب الذي يضمن متثيل أقليات ّ
ّ
هناك قدر كبري من اخلالف والنقاش بشأن التصنيفات العرقية واإلثنية ،وأن من غري املمكن استخدامها كأساس
لتسوية تقاسم السلطة التنفيذية يف الدستور االنتقايل سنة  .1994وبدلاً من ذلكُ ،أقيم تقاسم السلطة عىل
كل حزب حيوز ما ال ّ
أساس األحزاب السياسية :حيث ُمنِ َح ّ
احلق يف أن
يقل عن  5يف املئة من مقاعد الربملان ّ
تقدمه جنوب أفريقيا
إثنيا أم مل يكن( .((2و ُيع َتبرَ احلل الذي ّ
يشارك يف جملس الوزراء عىل أساس نسبي ،أكان حز ًبا ً
أوضاعا مشاهبة .لكن حني ال يكون هنالك خالفات جوهرية حول
نموذجا جذا ًبا للبلدان األخرى التي تعيش
ً
ً
حيق هلا تقاسم جملس الوزراء ،تبقى للمثال البلجيكي ميزتان اثنتان :أوالمها هي
حتديد اجلامعات اإلثنية التي ّ
وتاليا من دون
أن هذا املثال يسمح بتقاسم السلطة من دون إقامة حلف كبري مؤ َّلف من مجيع األحزاب املهمةً ،
قدرا ضئيلاً من االنحراف عن تقاسم السلطة
املهمة يف الربملان .وثانيتهام هي أنه يتيح ً
زوال املعارضة احلزبية ّ
النسبي بإعطائه اجلامعات الصغرية بعض التمثيل الزائد ،األمر الذي قد يكون مرغو ًبا فيه يف بلدان تواجه فيها
أغلبية إثنية مجاعة أو أكثر من األقليات اإلثنية.

 استقرار جملس الوزراء :قد ت ُِقلق ك ّتاب الدساتري واحدة من املشكالت املحتملة يف األنظمة الربملانية،
أال وهي حقيقة أن جمالس الوزراء تعتمد عىل دعم األغلبية يف الربملان ويمكن عزهلا بالتصويت الربملاين
تاليا .لكن
عىل سحب الثقة ،وهو ما يؤدي إىل عدم استقرار جمالس الوزراء هذه ،وإىل عدم استقرار النظام ً
ينبغي ألاّ أن نبالغ يف وزن هذه املشكلة؛ فاألغلبية الساحقة من الديمقراطيات املستقرة لدهيا أشكال حكم
برملانية ال رئاسية أو شبه رئاسية( .((2وعالوة عىل ذلك ،فإن من املمكن تعزيز وضع جمالس الوزراء إزاء
املجالس الترشيعية عن طريق رشوط دستورية توضع هلذا الغرض .وأحد هذه الرشوط هو تقنني التصويت
عىل سحب الثقة الذي جرى تب ّنيه يف دستور العام  1949يف أملانيا الغربية ،وهو ينص عىل أنه ال يمكن
للربملان عزل رئيس الوزراء (املستشار) إلاّ إذا ان ُت ِخ َب رئيس وزراء جديد يف الوقت ذاته .ومثل هذا اإلجراء
يزيل خطر الفراغ الوزاري الذي يمكن أن تؤدي إليه أغلبية ترشيعية «سلبية» عاجزة عن تشكيل وزارة
ً
رشوطا مماثلة تق ّنن التصويت عىل سحب الثقةّ .أما مثالب
بديلة .وكانت إسبانيا وبابوا نيو غينيا قد تب ّنتا
هذا التقنني ،فتتمثّل يف أنه قد خيلق سلطة تنفيذية يصعب عىل الربملان عزهلا لكنها ال حتوز أغلبية برملانية
تكفي لتمرير برناجمها يف املجلس الترشيعي ،وهذا يشبه تلك األزمة التي اب ُت ِل َيت هبا األنظمة الرئاسية .ومن
احللول ا ُملقْترَ ََحة هلذه املشكلة ا ُمل ْح َت َملة ما اشتمل عليه دستور اجلمهورية الفرنسية اخلامسة عام  1958يف
يتم
هيئة اشرتاط يعطي جملس الوزراء ّ
احلق يف أن يطرح اقرتاحاته أو مشاريعه عىل الثقة يف الربملان ،حيث ّ
 21وفّر اتفاق اجلمعة العظيمة سنة  1998تقاسماً للسلطة التنفيذية مماثلاً هلذ التقاسم يف إيرلندا الشاملية.
عرفتها بأهنا بلدان ظ ّلت ديمقراطية من سنة  1977حتى سنة 1996
 22يف دراستي املقارنة لديمقراطيات العامل املستقرة ،والتي ّ
(وتعداد سكاهنا يزيد عىل  ،)250.000وجدت أن  30من جمموع  36من هذه الديمقراطيات املستقرة هي أنظمة برملانية .انظرArend :
Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries (New Haven: Yale
University Press, 1999).

42

العدد 4
ربيع 2013

تصوت أغلبية املجلس الترشيعي املطلقة عىل عزل جملس الوزراء .وما
تب ّني هذه االقرتاحات بصورة آلية ما مل ّ
من دستور إىل اآلن حاول أن جيمع بني القواعد األملانية والفرنسية ،مع أن مثل هذا اجلمع يمكن بال ّ
شك أن
يوفّر محاية شديدة ملجالس الوزراء وفعاليتها الترشيعية ،من دون جتريد األغلبية الربملانية من حقّها األساس
يف عزل جملس الوزراء وإحالل جملس جديد حم ّله حيوز ثقة أكرب يف الربملان.
رئيسا للحكومة وحسب ،يف حني
 اختيار رأس الدولة :عاد ًة ما يكون رئيس الوزراء يف األنظمة الربملانية ًيشغل منصب رأس الدولة ملك دستوري أو رئيس رش ّ
يف .وبافرتاض عدم توافر امللك ،فإن عىل ك ّتاب الدساتري
يقرروا كيف سيجري اختيار الرئيس .ونصيحتي يف هذا املجال ذات شقني :التأكّ د من أن الرئاسة سوف
أن ّ
أساسا مع سلطة سياسية حمدودة جدً ا ،وعدم انتخاب الرئيس عن طريق االقرتاع الشعبي.
رشفيا
منصبا
تكون
ً
ً
ً
احلد األدنى
فمثل هذه االنتخابات الشعبية تعطي رشعية ديمقراطية ،ويمكن هلا ،إذ تتضافر مع سلطات تتجاوز ّ
حيولون النظام الربملاين إىل نظام
مذكورة يف الدستور ،أن تغري الرؤساء بأن يغدوا رشكاء سياسيني فاعلني ،وربام ّ
شبه رئايس .والبديل األفضل هو انتخاب الرئيس من ِق َبل الربملان.
ومن النامذج التي تتمتع بجاذبية خاصة ذلك التعديل الدستوري الذي جرى اقرتاحه كجزء من تغيري النظام
نص عىل أن جيري تعيني الرئيس من خالل تسميته املشرتكة
الربملاين األسرتايل من ملكية إىل مجهورية ،وقد ّ
ملجليس الربملان.
بني رئيس الوزراء وزعيم املعارضة ،وتثبيت أغلبية الثلثني هذه التسمية يف جلسة مشرتكة
ّ
سياسيا (لكن املقرتعني
حزبيا وليس
والفكرة التي تقف خلف قاعدة الثلثني هي تشجيع اختيار رئيس ليس
ً
ً
فضلت
األسرتاليني أحبطوا هذا االقرتاح يف استفتاء سنة  ،1999وذلك
أساسا ألن أغلبية مؤيدة للجمهوريني ّ
ً
ّ
واحلل األفضل ،يف رأيي ،هو نظام جنوب أفريقيا
بقوة – وبعيدً ا عن احلكمة– االنتخاب الشعبي للرئيس).
الذي يقيض بغياب رأس الدولة املستقل غيا ًبا تا ًما :فالرئيس هناك هو رئيس للوزراء يف حقيقة األمر ،خاضع
لثقة الربملان ،ويعمل يف الوقت ذاته كرأس للدولة.

معينة ،ال
 الفيدرالية والالمركزية :يف املجتمعات املنقسمة التي تشتمل عىل مجاعات مرتكّ زة يف مناطق جغرافية ّشك أن شكلاً من النظام الفيدرايل ّ
ّ
يشكل سبيلاً ممتازً ا لتوفري استقالل هذه اجلامعات .ونصيحتي املحددة تتع ّلق
غالبا ما
باملجلس الترشيعي الثاين (الفيدرايل) الذي عاد ًة ما ُيشْ ترَ َط وجوده يف األنظمة الفيدرالية .وهذا املجلس ً
يتم ّتع بقوة سياسية إذ ُيف َْرط يف متثيل وحدات من االحتاد الفيدرايل قليلة ّ
السكان (انظر ،عىل سبيل املثال ،جملس
الشيوخ األمريكي ،الذي يعطي وايومينغ مقعدين بالغي الصغر ومثلهام لكاليفورنيا العمالقة) .ويف األنظمة
الربملانية ،ليس وجود جملسني ترشيعيني بسلطتني متكافئتني ،أو متكافئتني إىل حدٍّ بعيد ،بالرتتيب الناجع أو
عسريا ،وهو ما ّبينته األزمة الدستورية األسرتالية
أمرا
ً
العميل؛ إذ جيعل تشكيل جمالس وزراء حتوز ثقة املجلسني ً
سنة  ،1975حني رفض جملس الشيوخ الذي تسيطر عليه املعارضة أن يوافق عىل امليزانية ،يف حماولة لفرض
استقالة جملس الوزراء ،مع أن هذا األخري كان ال يزال يتلقى ذلك الدعم الثابت من جملس النواب .وعالو ًة عىل
ذلك ،فإن درجة كبرية من فرط متثيل الوحدات الصغرية يف املجلس الفيدرايل تنتهك املبدأ الديمقراطي القائل:
«شخص واحد ،صوت واحد» .وهبذا الصدد ،فإن النموذجني الفيدراليني األملاين واهلندي مها أكثر جاذبية من
النموذج األمريكي ،أو السويرسي ،أو األسرتايل.
ٍ
املكونة (والياته أو مقاطعاته)
و ّمما ُينصح به ،بوجه عام ،أن يكون االحتاد الفيدرايل المركز ًيا وأن تكون وحداته ِّ
نسبيا ،وتفادي سيطرة الواليات
نسبيا ،وذلك لزيادة احتامل أن تكون كل وحدة من وحداته متجانسة ً
صغرية ً

المحور :الدستور في الفكر العربي الحديث )II( :قضايا راهنة
التخطيط الدستوري في مجتمعات منقسمة

43

الكبرية عىل املستوى الفيدرايل .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن هنالك حاجة إىل اختاذ عدد كبري جدً ا من القرارات
أي نصيحة
املتع ّلقة بتفاصيل ختتلف من بلد إىل بلد (مثل التحديد الدقيق حلدود كل والية) .وليس لدى اخلرباء ّ
واضحة يقدموهنا بشأن مقدار الالمركزية املرغوب فيها ضمن االحتاد الفيدرايل ،كام أنه ليس هنالك إمجاع بني
هؤالء اخلرباء عىل ما إذا كان النموذج األجدر باملحاكاة والتقليد هو النموذج األمريكي ،أم الكندي ،أم اهلندي،
أم األسرتايل ،أم األملاين ،أم السويرسي ،أم النمساوي.

 االستقالل الذايت غري املحدود بمنطقة :يف املجتمعات املنقسمة ،حيث ال ترتكّ ز اجلامعات يف مناطق جغرافيةمعينة ،يمكن ترتيب استقالل هذه اجلامعات عىل أساس غري حمدود بمنطقة .وعىل سبيل املثال ،يف حال وجود
ّ
ترص اجلامعات الدينية املختلفة عىل فرض سيطرهتا عىل مدارسها اخلاصة.
ما
ا
غالب
ة،
مهم
دينية
انقسامات
ّ
ّ
ً
واحلل الذي أبان عن فعاليته يف ّ
ّ
كل من اهلند وبلجيكا وهولندا يتمثّل يف توفري االستقالل التعليمي عرب
تقديم الدولة دعماً
يتم فيها تلبية املعايري التعليمية
ً
ماليا متكاف ًئا إىل مجيع املدارس ،العامة واخلاصة ،ما دام ّ
ضد مبدأ الفصل بني الدِّ ين والدولة ،فإنه يتيح للدولة أن تكون حيادية متا ًما
األساسية .ومع أن هذا جيري ّ
يف قضايا التعليم.
 تقاسم السلطة أبعد من جملس الوزراء والربملان :يف املجتمعات املنقسمة ،حيظى متثيل اجلامعات بأمهيةأساسية ال يف جمالس الوزراء والربملانات فحسب ،بل ً
أيضا يف اخلدمة املدنية والقضاء والرشطة واجليش.
ويمكن حتقيق هذا اهلدف بتحديد حصص إثنية أو دينية ،غري أنه ليس من الرضوري أن يكون هذا التحديد
الدقة ،فإن القاعدة
حتديدً ا صار ًما .وبدلاً من القول إن مجاعة حمددة ينبغي أن يبلغ متثيلها  20يف املئة عىل وجه ّ
غالبا ما
األشد مرونة هي حتديد جمال يرتاوح بني  15و 20يف املئة .غري أنني
ّ
ُ
وجدت أن مثل هذه احلصص ً
تكون غري رضورية؛ فيكفي أن يكون هناك رشط دستوري واضح يشري إىل اهلدف العام املتمثّل يف التمثيل
ينص الدستور
الواسع ،واالتكال يف حتقيق هذه الغاية عىل تقاسم السلطة يف جملس الوزراء ويف الربملان الذي ّ
عىل ما فيه من متثيل نسبي.

قضايا أخرى
يف ما يتع ّلق بكثري من القضايا األخرى التي يمكن أن تثري اخلالف والنزاع ،فإن نصيحتي تبدأ من نامذج شكلية
نجدها يف ديمقراطيات العامل الراسخة ،مثل أغلبية الثلثني املطلوبة لتعديل الدستور (مع عتبة ربام تكون أعىل
تقريبا اجلذر التكعيبي حلجم
لتعديل حقوق األقلية واستقالهلا) ،وحجم املجلس الترشيعي األدنى الذي هو
ً
سكان البلد(( ((2األمر الذي يعني أن بلدً ا تعداد سكانه  25مليونًا ،مثل العراق« ،ينبغي» أن يكون لديه جملس
ومدة الدورة الترشيعية التي تبلغ أربعة أعوام.
نائبا)ّ ،
ترشيعي أدنى يبلغ حوايل ً 140

ومع أن االستفتاء الذي يوافق عىل مسودة جديدة لدستور يمكن أن يضفي عىل هذا الدستور رشعية ديمقراطية
حتد من عدد االستفتاءات .وأحد األشكال األساسية لالستفتاء
رضورية ،فإنني أنصح بوجود مادة دستورية ّ
وحق فرض االقرتاع
هو ذاك الشكل الذي يقتيض حق إضافة ترشيعات إىل الدستور وتعديله بمبادرة شعبية،
ّ
العام املبارش عىل مثل هذه االقرتاحات .غري أن ذلك قد يكون أداة أكثروية ّ
ضد األقليات .ومن
فظة تُستخدم ّ

 23اكتشف هذا النموذج رين تاغيبريا؛ انظرRein Taagepera, “The Size of National Assemblies,” Social Science Research, :
vol. 1, no. 4 (December 1972), pp. 385 – 401.
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لتحدي قانون مررته أكثرية
جهة أخرى ،بينّ املثال السويرسي أن استفتا ًء تدعو إليه أقلية صغرية من املقرتعني
ّ
النواب املنتخبني قد يكون له أثر إجيايب يف تعزيز تقاسم السلطة .وحتى لو فشلت هذه املحاولة ،فإهنا جترب
األكثرية عىل دفع ثمن محلتها يف هذا االستفتاء؛ وبذلك تكون الدعوة املحتملة التي يمكن أن تطلقها أقلية
إلجراء استفتاء بمنزلة حتذير شديد لألكثرية لكي هتتم بآراء األقلية .غري أن نصيحتي هي االحرتاس األقىص
حيال االستفتاءات ،وحقيقة أن االستفتاءات املتكررة ال حتصل إلاّ يف ثالث من الديمقراطيات – هي الواليات
املتحدة وسويرسا وإيطاليا ،خاص ًة بعد سنة  –1980إنام تؤكّ د هذه النصيحة.

وعىل ك ّتاب الدساتري أن يقدموا حلولاً لكثري من القضايا األخرى التي مل ُأشرِ ْ إليها ،وال أملك بصددها نصائح
حمددة .ومن ذلك ،مثلاً  ،محاية احلقوق املدنية ،وما إذا كان من الواجب إقامة حمكمة دستورية خاصة ،وكيفية
َّ
جعل املحكمة الدستورية أو املحكمة العليا ذلك احلامي القوي للدستور واحلقوق املدنية من دون أن تتحول
التدخل والتط ّفل .وبينام يواجه ك ّتاب الدساتري هذه املهمة الصعبة واملبدِّ دة للوقت املتمثّلة يف ّ
حل
إىل قوة مفرطة ّ
مطولة بشأن املناقب واملثالب النسبية
حيملهم اخلرباء أعباء مناقشات َّ
املهم متا ًما ألاّ ّ
هذه املشكالت ،فإن من ّ
للبدائل املطروحة ،مثل النظام الرئايس وأنظمة التمثيل النسبي.
يتفحصوا البدائل األخرى املختلفة .وأنا أدرك
ال أريد أن يأخذ ك ّتاب الدساتري بنصائحي ً
مجيعا من دون أن ّ
أن مصالح أحزاب حمددة وسياسيني حمددين وأجنداهتم قد تدفعهم صوب بدائل أخرى ،وأن تاريخ البلد
وتراثه سوف يؤثران يف أولئك الذين يضعون مسودة قانونه األسايس ،وأن النصيحة االختصاصية عادة ما
ت ُْط َلب – وبحكمة كبرية -من أكثر من خبري دستوري .ومع ذلك ،فإنني عىل قناعة بأن نصائحي ال تقوم عىل
تفضياليت وحدها ،بل عىل إمجاع قوي بني الباحثني وعىل أدلة جتريبية متينة ،وهو ما جيعلها ّ
تشكل نقطة انطالق
للمفاوضات الدستورية عىل األقل.

