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جرى ن�شر الن�سخة الإجنليزية من هذا الإ�صدار يف �إطار برنامج بناء الد�ساتري التابع للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
بتمويل من وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية امللكية الرنويجية.

مقدمة
جرى و�ضع �أقدم د�ساتري العامل �إ َّبان القرن ال�سابع ع�شر ،حيث ُو�صفت �آنذاك ب�أنها مواثيق ثورية نظ ًرا لظهورها
متاما .وفيما بني ذلك الزمن وهذه الآونة� ،شهد العامل العديد من الد�ساتري .وظهر
يف ظل نظم �سيا�سية جديدة ً
الكثري منها عقب انتهاء احلرب الباردة يف عام  ،1989والتي و�صفت بالد�ساتري الإ�صالحية حيث كانت تهدف يف
املقام الأول �إىل حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات الدميقراطية.
ومن �أهم الوظائف اجلوهرية لأي د�ستور و�ضع الإطار العام مل�ؤ�س�سات احلكم وحتديد من الذي ي�ضطلع
ب�صالحيات الدولة و�سلطاتها ،وكيفية النهو�ض بهذا الدور ولأي غر�ض� .إال �أن الد�ساتري ال تهبط علينا من ال�سماء
وال تنمو كذلك و�سط الب�ساتني ،بل هي يف واقع الأمر نتاج لإبتكار و�إنتاج الب�شر� ،إذ تر�سم خطوطها العري�ضة
االتفاقيات وال�سياقات التاريخية واالختيار والكفاح ال�سيا�سي.
ويطالب املواطن يف ظل النظام الدميقراطي باحل�صول على حق �صاحب ال�سلطات الأ�صلي .فالد�ستور بالن�سبة
له ميثل عقدً ا اجتماع ًيا يعمل على ق�صر ا�ستخدام احلكومة لل�سلطة على ال�سعي لتحقيق �صالح املواطن يف مقابل
والئه ودعمه لها .ويلخ�ص م�صطلح «الد�ستورية» فكرة ال�سلطة املحدودة.
ويف الوقت ذاته ،متتد الأهمية اجلوهرية لد�ساتري اليوم �إىل ما هو �أبعد من تلك الوظائف الأ�سا�سية .وتندرج
الد�ساتري �ضمن الأجندات العامة عندما يحني الوقت للتغيري �إىل نظام �سيا�سي �أف�ضل .وت�سعى ال�شعوب �إىل
و�ضع د�ساتري قادرة على حل امل�شكالت الع�صرية للدولة واحلكومة .ويف الوقت الراهن ،تت�سم تلك امل�شكالت
بتعدد �أوجهها واتخاذها نطاق ًا عاملي ًا على نحو متزايد  -بداية من الف�ساد �إىل الأزمات املالية الطاحنة ،ومن
التدهور البيئي �إىل الهجرة ب�أعداد كبرية .وميكن بالطبع �إدراك مدى رغبة ال�شعوب يف امل�شاركة يف حتديد
بنود الد�ساتري والإ�صرار على عملية ت�شريع للد�ساتري تت�سم بال�شمولية والدميقراطية .وقد �أقتحم م�صطلح
«الد�ستورية اجلديدة» امل�صطلحات ال�سيا�سية كدليل �إ�ضايف على تلك الأهمية اجلديدة التي اكت�سبتها الد�ساتري.
ويتمثل التحدي الآن يف �إتاحة الفر�صة للقطاع الأكرب من املجتمع �أن يدلو بدلوه يف عملية بناء الد�ساتري ،مبا يف
ذلك الن�ساء وال�شباب واملجموعات امل�ست�ضعفة واملهم�شة.
وال يزال ال�صراع يف الوقت ذاته ميثل �شوكة يف ظهر الد�ساتري .فقد كانت الد�ساتري القدمية متثل موروث ال�صراع
مع النزعة اال�ستعمارية ،بينما ا�ستهدفت الد�ساتري احلديثة و�ضع نهاية لذلك ال�صراع ال�ضرو�س بني املجموعات
والأمم املتناحرة حول الدولة وملن تنتمي .ومما ال يدع جماال لل�شك ،جاءت تلك الد�ساتري اجلديدة وهي حتمل
على �أعتاقها الكثري من التوقعات والآمال ب�أنها �ستكون املدخل �إىل حقبة جديدة من ال�سالم والدميقراطية،
خملفة ورائها الفا�شية واال�ستبداد واالحتقان ال�سيا�سي.
تُ�صاغ الد�ساتري الآن يف ع�صر تنت�شر فيه مناذج ومبادئ احلكم الر�شيد يف جميع قارات العامل .وكان من املمكن
�أن ي�ستغرق هذا التغيري فرتة زمنية �أطول لوال الدور الذي لعبته املنظمات الدولية ،وعلى الأخ�ص الأمم املتحدة
وغريها من املنظمات مثل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( .)International IDEAوجتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أن امل�ستوى املنخف�ض لل�صراع العنيف بني الدول كان له دوره كذلك يف تعزيز احلوار الدويل
ب�ش�أن القيم امل�شرتكة ،مثل حقوق الإن�سان و�سيادة القانون واحلرية والد�ستورية والعدالة وال�شفافية وامل�ساءلة –
والتي تعد جميعها عنا�صر جوهرية الي نظام د�ستوري .وتتيح تلك القيم امل�شرتكة ملنظمات مثل االحتاد الإفريقي

ومنظمة الدول الأمريكية �أن تكون �أطراف ًا �أ�سا�سية للحكم الد�ستوري يف دولها الأع�ضاء ،وهو ما يتيح لها بدوره
التدخل ب�شكل قانوين عندما ال ُيحرتم الد�ستور يف �أمور مثل تويل ونقل ال�سلطة عقب �إجراء انتخابات حرة.
ومن هذا املنطلق �أحث القائمني على بناء الد�ساتري على اال�ستفادة من الدرو�س واخليارات التي ميكن �أن تقدمها
الدول والهيئات الدولية الأخرى .لي�س هناك داع للبدء من ال�صفر عند التعامل مع ق�ضايا مثل �إدراج حقوق
الإن�سان �ضمن الد�ساتري و�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء و�إخ�ضاع قوات الأمن حتت مظلة احلكم الدميقراطي املدين
و�ضمان �أن يتمتع كل مواطن مبمار�سة ت�صويت حر وعادل و�صادق .ويكمن اخلط�أ يف االعتقاد ب�أن ذلك االتفاق
العام ال�سطحي من �ش�أنه تربير اتخاذ منهج مر�سوم �سل ًفا ل�صياغة الد�ساتري.
�إن فكرة النماذج والقيم امل�شركة ال يجوز لها مبكان �أن تقو�ض من حقيقة �أن القائمني على بناء الد�ساتري كانوا
يتعلمون عن طريق املمار�سة .فكل حالة من حاالت بناء الد�ساتري �ستمثل ق�ضايا �ساخنة يتعني حلها ،على �سبيل
املثال ما الذي يتوجب فعله مع �شاغلي املنا�صب الذين يحجمون عن التخلي عن ال�سلطة ويلج�أون �إىل كافة ال�سبل
للحفاظ على توليهم احلكم وال�سيطرة� .إن هذا الرتكيز لل�سلطة الذي �أبرزه م�ؤخرا ميخائيل غوربات�شوف يف
تقييمه للعامل اليوم بعد انتهاء موروث حقبة الت�سعينيات من القرن الع�شرين� ،إمنا ميثل تهديدً ا فعل ًيا للدميقراطية
الد�ستورية يف �أي مكان بالعامل.
�إن العامل يتغري بخطى �سريعة ،وهو ما يجعل القائمني على بناء الد�ساتري اليوم يتمتعون مبيزة مل يحظ بها
من �سبقوهم .فقد �أ�صبحت الد�ساتري القومية م�صد ًرا عامل ًيا لفهم القيم العاملية امل�شرتكة ،كما تتيح تكنولوجيا
املعلومات مبجرد �ضغطة زر الو�صول �إىل عدد ال متنا ٍه من خيارات ت�صميم الد�ساتري.
�إن ما يقدمه هذا الدليل اجلديد ال�صادر عن امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات للجهات الفاعلة امل�شاركة
يف عملية بناء الد�ساتري هو مطالبة بتوفري �سبل �أكرث منهجية ملراجعة الد�ساتري ،والت�أكيد على �أنه ال يوجد ما
يدعى بنظم د�ستورية م�ستقرة �أو خارقة بطبيعتها �أو حتى �صيغ �أو مناذج معيارية تتنا�سب مع اجلميع .ويعمل
الدليل على ت�سليط ال�ضوء على حقيقة مفادها �أن كل الدول يتعني عليها �أن تبحث عن �أ�سلوبها اخلا�ص يف �صياغة
د�ستورها اخلا�ص .عالوة على ذلك ،ال يعد ت�صميم الد�ساتري ممار�سة �أكادميية بحتة ي�سعى امل�شاركون فيها �إىل
بلوغ احلل التقني الأمثل لبلدانهم .ويعد القائمني على �صياغة الد�ساتري واملفاو�ضني ب�ش�أنها ن�شطا ًء �سيا�سيني
يهدفون �إىل تف�سري �أجنداتهم ال�سيا�سية �ضمن ن�صو�ص الد�ستور .ومن ثم ف�إن الوثائق الد�ستورية الناجتة ناد ًرا
ما تكون �أف�ضل خيار تقني متوفر ،بل هي يف واقع الأمر �أف�ضل حل و�سط د�ستوري ميكن التو�صل �إليه.
ويهدف هذا الدليل �إىل حت�سني املناظرات املعنية بالبحث عن منوذج يعك�س متطلبات بلد بعينه كنتاج لت�سوية
�سيا�سية .ومن خالل توجهه �إىل القائمني على بناء الد�ساتري يف خمتلف �أنحاء العامل ،يكون �أف�ضل ا�ستخدام له يف
املرحلة املبكرة من عملية بناء الد�ساتري .وهو ي�ستعر�ض بع�ض املعلومات التي من �ش�أنها �إثراء املناق�شات املبدئية
حول خيارات ت�صميم الد�ستور املتاحة ،ويعد مفيدً ا للغاية كمقدمة لفهم جمال بناء الد�ساتري املعقد.
قد ي�شهد العامل قريب ًا موجة جديدة من بناء الد�ساتري الدميقراطية نتيجة للتحركات الأخرية التي ي�شهدها
العامل العربي .وبناء عليهُ ،و�ضع هذا الدليل يف التوقيت املنا�سب.
ق�سام �أوتيم
ّ
الرئي�س الأ�سبق لدولة موري�شيو�س

تمهيد
�أعادت العديد من البلدان من جميع قارات العامل ت�شكيل نظمها الد�ستورية على مدار العقود الأخرية– خالل ال�سنوات
اخلم�س الأخرية فح�سب �شاركت كل من بوليفيا وم�صر و�آي�سلندا وكينيا وميامنار ونيبال و�سري النكا وال�سودان وتايلند
وتون�س يف مرحلة من مراحل عملية بناء الد�ساتري .ويف �أعقاب االنتفا�ضات ال�شعبية التي اندلعت يف العامل العربي يف
عام  ،2011بات بناء الد�ساتري مهي ًئا للنهو�ض بدور حموري يف �إقامة دميقراطية را�سخة يف املنطقة.
تُبنى الد�ساتري عادة يف �سياق حتوالت �سيا�سية �أو�سع نطا ًقا قد ترتبط بتنفيذ عملية �سالم وبناء دولة ،كما
قد ترتبط باحلاجة �إىل امل�صاحلة وامل�شاركة والتوزيع العادل للموارد خالل الفرتات التي تعقب ال�صراعات.
و�أ�صبحت العديد من الد�ساتري ال يقت�صر دورها احلايل على حتديد �آليات احلكم فح�سب ،بل امتد كذلك لي�شمل
م�شروعا ومقبولاً على نطاق وا�سع .ومع زيادة املطالب
اال�ستجابة لتلك التحديات الأو�سع نطا ًقا على نحو يعترب
ً
امللقاة على عاتق الد�ساتري ،كثريا ما تكون معقدة ومطولة ،ومن ثم تزداد �صعوبة ت�صميمها ،وكذلك تطبيقها.
ونتيجة ملا �سبق ،يحتاج القائمون على بناء الد�ساتري �إىل الو�صول �إىل معارف وا�سعة النطاق ومتنوعة املجاالت
وعملية حول عمليات وخيارات بناء الد�ساتري.
تعد م�شاركة املعارف املقارنة املعنية ببناء الد�ساتري �أحد �أهم جماالت العمل الرئي�سية للم�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات .ويعمل هذا الدليل على جمع تلك املعارف واخلربات املقارنة للمرة الأوىل يف دليل
عملي لبناء الد�ساتري ،والتي مت جمعها مبنتهى احلر�ص والعناية بوا�سطة جمموعة من امل�ؤلفني اخلرباء.
ويهدف هذا الدليل �إىل �سد تلك الثغرات املعرفية التي يواجهها ال�سيا�سيون ووا�ضعو ال�سيا�سات واملمار�سون
امل�شاركون يف عمليات بناء الد�ساتري املعا�صرة .ويتمثل هدفه الرئي�سي يف توفري �أداة م�ساعدة من الدرجة الأوىل
ت�ستند �إىل الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واالجتاهات احلديثة يف بناء الد�ساتري .وهو مق�سم �إىل عدة ف�صول
ميكن قراءتها كمقاطع فردية ،بينما يوفر ا�ستخدام �إطار حتليلي مت�سق عرب كل ف�صل فه ًما �أعمق ملجال الق�ضايا
والعنا�صر الفعالة يف عمليات تطوير الد�ساتري.
ويعك�س الدليل العملي لبناء الد�ساتري مدى �ضرورة بناء الد�ساتري بالن�سبة �إىل �إن�شاء دميقراطية م�ستدمية .ويعد
بناء الد�ساتري عملية طويلة الأجل وتاريخية وهي غري مقيدة باحلقبة الزمنية التي ُيكتب فيها الد�ستور فعل ًيا.
ومع تركيز الدليل على الد�ساتري باعتبارها وثائق رئي�سية يف حد ذاتها ،ي�ؤكد على فهم النظم الد�ستورية على
نحو جممل ،مبا يت�ضمن املبادئ ذات ال�صلة (الف�صل  )2واحلاجة �إىل تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان (الف�صل ،)3
ف�ضلاً عن �أحكام الت�صميم امل�ؤ�س�سي (الف�صلني  4و )6والأمناط الالمركزية للحكم (الف�صل  .)7وهو بهذا ال
منوذجا للد�ساتري ،بل ي�ستنبط الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واملعارف احلديثة .ومن بني هذه
يقدم معيا ًرا �أو
ً
الدرو�س �أن الد�ساتري قد تختلف ن�صو�صها عن تطبيقها الفعلي على �أر�ض الواقع.
و�أنا من موقعي هذا �إمنا �أرغب يف التعبري عن عميق امتناين للم�ؤلفني واملمار�سني الذين �أ�سهموا ب�آرائهم التي
ا�ستقوها من خرباتهم ،وكذلك حلكومة الرنويج ملا قدمته من دعم وم�ؤازرة� .إن الدليل العملي لبناء الد�ساتري مل
يكن ليظهر للنور بدون جهود ه�ؤالء.
فيدار هيلجي�سني
الأمني العام للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

شكر وتقدير
مل يكن هذا الدليل لريى النور لوال دعم و�إ�سهامات العديد من الأفراد واملنظمات.
نقدر بكل امتنان �إ�سهامات امل�ؤلفني وغريهم من امل�ساهمني« :ماركو�س بوكينفورديه» ،و«ح�سن �إبراهيم» ،و«نورا
هيدلنج» ،و«�ساكونتاال كاديرجامار –راجا�سينجهام» ،و«باولو�س تي�سفاجورج�س» ،و«وينالك واهيو» .ونقدم جل
تقديرنا �إىل كل من «بيبني ادهيكاري» و«�ستيفن جوميز كومب�س» و«�سوالندا جوي�س» و«�شريين حا�سم» و«توركواتو
جاردمي» و«ويلفريدو فيالكورتا» لإ�سهاماتهم القيمة.
ونتوجه بال�شكر �إىل مراجعينا الأجالء« :تيك برا�سد دوجنانا» ،و«كارلو�س �ألبريتو جوت�شيا» ،و«نوريا ما�شومبا»،
و«كي�ستينا موراي» ،و«جيني توهايكا» ،و«جاميباثي ويكراماراتن» لعملهم ال�شامل وتوجيهاتهم املحنكة .ونقدم
�شكرنا اخلا�ص �إىل «كتيا بابجياين» مل�شاركتها اجلوهرية يف العديد من امل�سودات .ونود �أن نعرب عن امتناننا
جلميع الأ�شخا�ص الذين �أمدونا ب�أفكارهم و�آرائهم احلديثة لو�ضع ن�ص الدليل ،مبن فيهم «ر�ؤول �أفيال �أورتيز»،
و«�أندرو براديل» ،و«�أندرو �إلي�س» ،و«�شرييل �سوندرز» ،و«لينا ريكيال تاماجن» وكثريين غريهم ،من بينهم فريق
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات الذين ال ي�سمح عددهم الكبري بذكرهم فرد ًا فرد ًا.
ونعرب عن امتناننا ل�شريكتنا منظمة  Interpeaceلدورها البارز يف �إعداد ت�صور هذا امل�شروع وتطويره،
وي�شمل تقديرنا امل�ساهمني يف « Interpeaceمي�شيل براندت» و«جيل كوتريل» و«يا�ش جاي» ،و«�أنتوين ريجان».
املزيد من ال�شكر للدعم البحثي الذي قدمته «�إمييلي بينز» ،و«موج فازليوجلو» ،و«�إيف جرينا» ،و«�سنو يل» ،و«جان
�أورجتي�س» ،و«�أبراك �ساتي» ،و«�أن كاترين �سيكيميري» ،و«كاجتا �ستوكربجر» ،و«�أنا ماريا فارجا�س» ،و«فيليب
وين�سبريج».
ونقدم جزيل ال�شكر واالمتنان للخربة التحريرية التي قدمها «جي ماثيو �سرتيدي» و«�إيف جوهان�سون» ،وكذلك
جلهود فريق الن�شر بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،وعلى الأخ�ص «نادية حن�ضل زاندر» ،و«حت�سني
زيونة» .وقد كان تفاين فريق عمليات بناء الد�ساتري �أمر يفوق التقدير؛ ونتوجه ب�شكرنا �إىل كل من «ميالين الني»،
و«جيني فاندياالن �إيزبريج» ،و«روزينا �إ�سماعيل-كالرك» ،و«تايوه جننجي» لإ�سهاماتهم العديدة ودعمهم لهذا
امل�شروع.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،نتوجه بال�شكر �إىل حكومة الرنويج ملا قدمته من م�ساندة ،والتي بدونها مل يكن يف الإمكان
�إ�صدار الن�سخة الإجنليزية لهذا الدليل.
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تصميم السلطة التنفيذية

 ) 1مقدمة وملحة عامة
ال�سلطة التنفيذية هي فرع من فروع احلكم الثالثة التي تعد مف�صلية يف الت�صميم امل�ؤ�س�سي للد�ساتري .و ُيعترب
توزيع ال�سلطات والعالقة املتبادلة بني هذه الفروع التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية من العنا�صر الرئي�سية لهذه
الهيكلية .وبخالف التمييز العام ووا�سع النطاق بني هذه ال�سلطات الثالث حيث ت�سن ال�سلطة الت�شريعية القوانني
وتق ّر املوازنات ،وتنفذ ال�سلطة التنفيذية القوانني ،وتَف�صل ال�سلطة الق�ضائية يف الق�ضايا مبوجب تلك القوانني،
ثمة ت�سا�ؤالت عديدة ينبغي درا�ستها والإجابة عنها لتحقيق توازن �سليم بني ال�سلطات الثالث .كما ُيعترب مدى
الف�صل بني تلك ال�سلطات الثالث وامل�ستويات املختلفة للفحو�ص وال�ضوابط فيما بينها م�صدر جدل متوا�صل عند
�صياغة د�ستور جديد �أو �إ�صالح د�ستور قائم .ومن هنا ،ال ميكن مناق�شة ت�صميم ال�سلطة التنفيذية على نحو
منعزل ،بل يتطلب ذلك فه ًما دقي ًقا للهيكلية احلكومية التي تعمل من خاللها.
وقبل تناول اخليارات املتاحة لت�صميم ال�سلطة التنفيذية بالتف�صيلُ ،يف�ضل �أن نعر�ض نبذة خمت�صرة عن العالقة
املتبادلة بني ال�سلطات الثالث .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يتيح التوازن
ُيعترب توزيع ال�سلطات والعالقة املتبادلة بني فروع
امل�ؤ�س�سي بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية باقة متنوعة من
احلكم الثالثة(التنفيذي والت�شريعي والق�ضائي)
الرتتيبات املختلفة وخيارات الت�صميم .وغال ًبا ما يقوم الأ�شخا�ص من العنا�صر الرئي�سية للت�صميم امل�ؤ�س�سي للد�ستور.
العاكفون على درا�سة الد�ساتري ومناق�شتها بت�صنيف املجموعة ويحدد كل د�ستور تواز ًنامعينًا بني الفروع الثالثة
الوا�سعة من الأنظمة �إىل ثالث فئات :النظام الرئا�سي ،والنظام يتنا�سب مع الظروف اخلا�صة به.
الربملاين ،والنظام املختلط (�شبه الرئا�سي) الذي يحمل خ�صائ�ص
كل منهما .ويتمثل الفارق الأ�سا�سي بني النظامني الرئا�سي والربملاين يف �أن املجل�س الت�شريعي ورئي�س احلكومة
ُينتخبان مبا�شرة ولفرتة ثابتة يف الأول� ،أما يف الثاين فوحده الربملان ُينتخب مبا�شرة ليختار بدوره بعد ذلك �أو
َينتخب رئي�س احلكومة ويزوده بدعمه املتوا�صل .وثمة فروق �أخرى بني الأنظمة� ،إال �أن الآراء تتباين ب�ش�أن مدى
دعم هذه الفروق لت�صنيف الأنظمة �إىل :رئا�سي� ،أو برملاين� ،أو �شبه رئا�سي.
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 )2أنظمة الحكم وتأثريها

تعترب �صياغة هيكلية الدولة من املو�ضوعات اجلوهرية يف بناء د�ستور دميقراطي والت�صميم الد�ستوري.
فالد�ساتري ال تف�صح �صراحة عن نظام احلكم الذي تتبناه
الدولة ،بل ي�صمم كل د�ستور تواز ًنا يتفق مع الظرف اخلا�ص به غال ًبا ما يكون ال�سعي لو�ضع د�ستور م�ستقر ودميقراطي
بني فرعي احلكومة ،ثم ي�صنفهما العلماء ال�سيا�سيون متبعني لتحقيق ال�سلم و�إر�ساء حكومة فاعلة م�صحوبًا بتقييم
منوذجا بعينه .ومبا �أن العلماء ي�ستخدمون معايري متباينة للمزايا والعواقب املرتتبة على كل نظام للحكم .
ً
لتعريف تلك النماذج ،فهم ُي�صنفون الدول على نحو خمتلف.
وهذا الغمو�ض يجعل من ال�صعوبة البالغة� ،إن مل يكن من امل�ستحيل� ،إقامة حجة دامغة ب�ش�أن نقاط القوة وال�ضعف
املحتملة لكل نظام .1وتعر�ض الفقرات التالية تلك الأنظمة ب�إيجاز مقدم ًة نبذة عامة عنها وم�شري ًة �إىل
عموما لو�صف �أنظمة احلكم بخط عري�ض يف الإطارات  .3-1وقد
اخل�صائ�ص املعرتف بها كبارامرتات مقبولة ً
�أُ�ضيفت املعايري التي غال ًبا ما ي�شري بع�ض املراقبني �إليها بينما يعتربها البع�ض الآخر غري ذات �صلة ،ولكن مع
عدم اعتبارها عنا�صر مع ِّرفة لنظام احلكم املعني.

 1انظر �س .ماينوورينغ ،وم� .س� .شوغارت« ،خوان لينز ،والرئا�سة ،والدميقراطية :تقييم نقدي» ،ال�سيا�سة املقارنة� ،)1997( 4/29 ،ص
.471-449
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 )1-2النظام الرئاسي
الإطار  :1خ�صائ�ص النظام الرئا�سي
تتمثل اخلا�صية الرئي�سية للنظام الرئا�سي يف اعتبار ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية وكيلني
منف�صلني جلمهور الناخبني ،وبالتايل ف�إن من�ش�أهما منف�صل وبقائهما منف�صل (ما ي�ؤدي الحتمال
وقوع �أزمة بني الطرفني �إذا مل تتوفر �أداة د�ستورية حللها).
رئي�س الدولة هو نف�سه رئي�س احلكومة.يُنتخب الرئي�س عن طريق االقرتاع العام (�أو بوا�سطة م�ؤ�س�سة و�سيطة جتري ا�ستفتاءاتعامة).
مدة والية الرئي�س ثابتة (ال يوجد ت�صويت على منح الثقة) .وال يخ�ضع الرئي�س للم�ساءلةال�سيا�سية �أمام ال�سلطة الت�شريعية وال يعتمد على دعم حزبه لالحتفاظ مبن�صبه.
عموما من الرئي�س ح�صر ًيا.
ي�شتق جمل�س الوزراء �سلطته ًغال ًبا ما يكون للرئي�س بع�ض الت�أثري ال�سيا�سي يف عملية �سن القوانني.الشكل -1أ :النظام الرئاسي
النظام الرئا�سي
رئي�س احلكومة

رئي�س الدولة
الرئي�س

ال�سلطة الت�شريعية

جمل�س الوزراء  /الوزراء *

ينتخب

ينتخب
ال�شعب

* يتوىل الرئي�س ب�صفة عامة تعيني الوزراء و�إقالتهم.

امل�صدر :بت�صرف من كاتارينا ديل و�آخرين�« ،أدلة معهد ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ساتري :هيكليات الد�ستور ومبادئه»

)،(Max Planck Manuals on Constitution Building: Structures and Princi ples of a Constitution
الطبعة الثانية (هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل.)2009 ،
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� )2أنظمة احلكم وت�أثريها

 )2-2النظام الربملاني
الإطار  :2خ�صائ�ص النظام الربملاين
يتمثل املعيار الرئي�سي يف الدمج بني ال�سلطات .فال�سلطة التنفيذية تتبع هرم ًيا لل�سلطة الت�شريعية،
وبالتايل يعتمد من�ش�ؤها وبقا�ؤها عليها.
يُنتخب رئي�س احلكومة بوا�سطة ال�سلطة الت�شريعية.يخ�ضع رئي�س احلكومة للم�ساءلة �أمام الربملان (الت�صويت على الثقة) ويعتمد على م�ساندة حزبه له.رئي�سا �شكل ًيا) هو نف�سه رئي�س احلكومة.
 ًعموما ،ال يكون رئي�س الدولة (غال ًبا ما يكون مل ًكا �أو ً
الشكل -2أ :النظام الربملاني
النظام الربملانى
رئي�س الدولة
ي�ؤدي وظائف �إ�سمية �شعائرية

رئي�س احلكومة

الرئي�س/امللك

جمل�س الوزراء/الوزراء*
ينتخب
ويقيل

الرئي�س/امللك

املجل�س الت�شريعي

ينتخب
ال�شعب
* يعينِّ رئي�س احلكومة الوزراء �أو يقيلهم ،و�أحيا ًنا بعد موافقة املجل�س الت�شريعي.
امل�صدر :بت�صرف من كاتارينا ديل و�آخرين�« ،أدلة ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ساتري :هيكليات الد�ستور ومبادئه»
)،(Max Planck Manuals on Constitution Building: Structures and Princi ples of a Constitution
الطبعة الثانية (هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل.)2009 ،

دليل عملي لبناء الد�ساتري

5

 )3-2النظام املختلط (يشار إليه غالباً باسم النظام شبه الرئاسي)
الإطار  :3خ�صائ�ص النظام املختلط
تتمثل اخلا�صية الرئي�سية للنظام املختلط يف احتوائه على هيئتني تنفيذيتني .فهو يجمع بني
بعالقة تبادلية بني ال�سلطة التنفيذية والهيئة الت�شريعية مع عالقة ت�سل�سل هرمي.
 ُينتخب رئي�س الدولة باقرتاع عام.ال يتمتع الرئي�س �أو املجل�س الت�شريعي ب�سيطرة كاملة على اختيار/تعيني و�إقالة رئي�س الوزراء.يخ�ضع رئي�س الوزراء للم�ساءلة �أمام الربملان (من خالل ت�صويت على حجب الثقة).عموما بقدر وافر من ال�سلطات التنفيذية.
يتمتع الرئي�س ًالشكل -3أ :النظام املختلط
النظام املختلط
رئي�س الدولة

م�شارك يف عملية االختيار

رئي�س احلكومة
جمل�س الوزراء  /الوزراء *

الرئي�س

ينتخب و�/أو يقيل
ينتخب

املجل�س الت�شريعي

ينتخب
ال�شعب
* ميكن �أن يكون الوزراء جز ًءا من عملية التعيني/الإقالة التي ت�سري على رئي�س احلكومة� ،أو يع ِّينهم رئي�س احلكومة �أو يقيلهم،
و�أحيا ًنا بعد موافقة الهيئة الت�شريعية.

امل�صدر :بت�صرف من كاتارينا ديل و�آخرين�« ،أدلة ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ساتري :هيكليات الد�ستور ومبادئه»
)،(Max Planck Manuals on Constitution Building: Structures and Princi ples of a Constitution
الطبعة الثانية (هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل.)2009 ،
6
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الجدول  :1نقاط القوة والتحديات املحتملة ألنظمة الحكم املختلفة
النظــــام
الرئا�سي

نقاط القوة
التفوي�ض املبا�شر :يقدم التفوي�ض
املبا�شر للمواطنني خيارات �إ�ضافية،
حيث ي�سمح لهم باختيار رئي�س احلكومة
وممثليهم الت�شريعيني الذين يعملوا على
�إي�صال �أ�صوات املواطنني ب�صورة �أف�ضل.
كما يوفر للمواطنني �آلية �أكرث مبا�شرة
لإخ�ضاع ال�سلطة التنفيذية للم�ساءلة.

التحديات
امليل نحو اال�ستبداد :نظ ًرا لأن االنتخابات
الرئا�سية ذات طبيعة تتيح للرابح الفوز بكل
�شيء ،ناد ًرا ما ُينتخب الر�ؤ�ساء بن�سبة تتجاوز
الأغلبية الب�سيطة .لكنهم ي�ستحوذون مبفردهم
ً
ونفوذا ملدة
على �أكرث منا�صب الدولة فخامة
زمنية حمددة .وعلى الرغم من وجود هام�ش
قليل من دعم الأغلبية يف بع�ض الأحيان ،ف�إن
�إح�سا�س الرئي�س ب�أنه ميثل الأمة برمتها قد
يدفعه �إىل عدم تقبل املعار�ضة ،ما ي�ؤدي به �إىل
�إ�ساءة ا�ستغالل ال�صالحيات التنفيذية ل�ضمان
�إعادة انتخابه �أو حتى لي�ؤمن لنف�سه ال�شعور ب�أنه
فوق القانون.

اال�ستقرار :يوفر ثبات مدة والية الرئي�س
قدرة �أكرب على التوقع لعملية ر�سم
ال�سيا�سات وا�ستقرارها مقارنة بالنظام
الربملاين ،حيث يعيق عدم اال�ستقرار
الناجم عن تكرار حل جمل�س الوزراء و�إعادة
ت�شكيله تنفيذ الربامج احلكومية ويزعزع اجلمود ال�سيا�سي :غال ًبا ما ت�ؤدي ال�شرعية
املزدوجة �إىل الوقوع يف م�أزق �سيا�سي �إذا مل
النظام ال�سيا�سي.
الف�صل بني ال�سلطات :متثل ال�سلطتان يح�صل الرئي�س على دعم الأغلبية لتحقيق
التنفيذية والت�شريعية هيكليتني متوازيتني� ،أجندته من خالل الربملان.

ما يتيح لكل منهما مراقبة الأخرى .كما
يوفر هذا النظام م�ساحة �أكرب ملمار�سة
حرية النقا�ش ب�ش�أن اخليارات ال�سيا�سية
البديلة لأن املعار�ضة ال ت�شكل خط ًرا على
بقاء احلكومة �أو تهدد بالدعوة �إىل �إجراء
انتخابات جديدة.
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� )2أنظمة احلكم وت�أثريها

 )4-2نقاط القوة والتحديات املحتملة ألنظمة الحكم املختلفة
يتعني على وا�ضعي الد�ساتري ت�صميم د�ستور يحقق ال�سلم واال�ستقرار وامل�صاحلة ويف �أغلب الأحوال االنتقال
الدميقراطي ،ف�ضلاً عن �إن�شاء حكومات قديرة وفاعلة وال ت�سيء ا�ستخدام �سلطاتها .وبالتايل ،غالب ًا ما يرتافق
ال�سعي �إىل اختيار نظام حكم مالئم مع تقييم للمزايا الن�سبية لكل نظام حكم ولنتائجه بغية حتقيق تلك الغايات.
وبالفعل ،ثمة �أدبيات كثرية تبحث نقاط قوة وحتديات كل نظام (اجلدول رقم .)1

النظام الربملاين ال�شمولية :قد يف�سح النظام الربملاين
املجال لت�شكيل حكومة وا�سعة النطاق
و�شاملة حتى يف جمتمع يت�سم باالنق�سام
العميق.
املرونة :ميكن �إقالة رئي�س احلكومة يف �أي
وقت �إذا مل َي ُعد برناجمه ال�سيا�سي يعك�س
�إرادة الأغلبية ،كما ميكن لرئي�س احلكومة
الدعوة لعقد انتخابات جديدة �إذا مل يتمتع
بدعم الربملان.
الفاعلية .قد تكون العملية الت�شريعية
�أ�سرع لعدم وجود نق�ض �سيا�سي من جانب
ال�سلطة التنفيذية يعرقلها �أو يعيقها.
النظام املختلط ال�شمولية :يتيح النظام املختلط قد ًرا
من م�شاركة ال�سلطة بني القوى املعار�ضة.
وميكن لأحد الأحزاب �أن ي�شغل من�صب
الرئا�سة ،بينما ي�شغل احلزب الآخر من�صب
رئا�سة الوزراء ،وهكذا ي�شرتك الطرفان يف
النظام امل�ؤ�س�سي.
ويف �أف�ضل الأحوال ،قد يجمع بني عدد من
مزايا النظامني ال�سابقني.

عدم اال�ستقرار :تنهار احلكومة بفعل ت�صويت
الأغلبية� ،إذ قد تواجه احلكومات االئتالفية على
وجه اخل�صو�ص �صعوبة يف االحتفاظ مبجال�س
وزراء قادرة على اال�ستمرار.
انعدام الف�صل الفعلي بني ال�سلطات :قد
ال ميثل الربملان عن�ص ًرا حيو ًيا للحكومة نظ ًرا
للعالقة الوطيدة التي تربط بينهما .وبالتايل،
ثمة خطر ب�أن يتعذر على احلكومة تقدمي
�سيا�سات وبرامج جريئة خلوفها من الإقالة.

اجلمود ال�سيا�سي :ثمة احتمال الندالع نزاع
داخل ال�سلطة التنفيذية بني الرئي�س ورئي�س
الوزراء ،ال�سيما يف فرتات «التعاي�ش» عندما
يكونان منتميني حلزبني خمتلفني .ففي حالة
�شرعا
التعاي�ش ،ميكن لأي منهما الزعم
ً
متاما
بامتالك �صالحية التحدث با�سم ال�شعب ً
كما يف النظام الرئا�سي.
ويف �أ�سو�أ ال�سيناريوهات ،قد يجمع النظام بني
عدد من م�ساوئ النظامني الآخرين.

امل�صدر :ت�صنيف امل�ؤلف.

 )5-2األهمية املحدودة ملؤشرات مزايا ومساوئ أنظمة الحكم املختلفة
ُيعترب التنب�ؤ بت�أثري �أحد �أنظمة احلكم على احلياة ال�سيا�سية مهمة ع�سرية .ومن هنا تتجلى �أهمية القراءة املت�أنية
للجدول  ،1الذي يجمع �آراء خمتلف الكتّاب عن مزايا وم�ساوئ هذه الأنظمة ،وذلك لعدة �أ�سباب:
ح�سبما هو مذكور �آن ًفا ،ال يوجد اتفاق عام على تعريف كل نظام .فالنظام املختلط له ثالثة تعاريف حال ًيا ،وكل
منها ي�صنف الدول ت�صني ًفا خمتل ًفا عن الآخر .فمنها ما يعترب الدولة نف�سها برملانية �أو �شبه رئا�سية (النم�سا،
�أيرلندا) �أو يعتربها رئا�سية �أو �شبه رئا�سية (كوريا اجلنوبية) .وبالتايل ،من الع�سري الت�أكيد بثقة �أن الأنظمة
الرئا�سية �أو �شبه الرئا�سية متثل م�شكلة دون وجود اتفاق عام على تعريف كل مفهوم.
عادة ما ُت�صنف املجموعة الوا�سعة من
الأنظمة ال�سيا�سية �إىل ثالث فئات :النظام
الرئا�سي ،والنظام الربملاين ،والنظام
املختلط الذي يحمل خ�صائ�ص كل منهما.
وال يوجد اتفاق عام على تعريف كل نظام.
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ثمة تنوع هائل يف الأنظمة الرئا�سية جلهة تباين م�ستويات ال�صالحيات
وامل�س�ؤوليات الرئا�سية .وبالتايل ف�إن التفكري بالنظام الرئا�سي من منطلق
عام وحماولة تعميم نتائجه يقدم يف النهاية �صورة غري مكتملة الأركان.
فتف�سري النتائج ال�سيا�سية ي�ستدعي تركيزً ا �أكرب على تفا�صيل الهيكلية
امل�ؤ�س�سية.
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�إىل جانب الظرف العام لكل دولةُ ،يعترب الالعبون الإفراديون مهمني � ً
أي�ضا .فلدى رو�سيا ،مثلاً � ،سلطتان
تنفيذيتان تتكونان من رئي�س دولة ورئي�س وزراء .وفيما متتع بع�ض ر�ؤ�ساء الوزراء �أثناء فرتة والية بوري�س يلت�سني
بنفوذ على توجه �سيا�سات احلكومة ،خ�ضع ر�ؤ�ساء الوزراء �إبان والية فالدميري بوتني لتطبيق قراراته ال�سيا�سية.
وعلى الرغم من الهيكلية الر�سمية حلكومة بوتني ،اعتربها علماء �سيا�سيون ب�أنها رئا�سية ب�إفراط .وهذا التقييم
رئي�سا للبالد ،حيث انتقلت
رئي�سا للوزراء وانتُخب دمييرتي ميدفيديف ً
تغري مرة �أخرى حينما �أ�صبح بوتني ً
ال�سلطة التنفيذية الفعلية نظ ًرا لهوية الالعبني الفرديني دون �إجراء �أي تعديل على الد�ستور الرو�سي.
ال يختار �صائغو الد�ساتري بال�ضرورة بني منوذج و�آخر .ففي الواقع ،ال يتعلق الأمر يف �أغلب الأحوال باالختيار بني
النظام الربملاين �أو الرئا�سي ،بل بالبحث عن نظام منا�سب .ال يختار �صائغو الد�ساتري بال�ضرورة بني منوذج و�آخر .ففي
وغال ًبا ما يكون هناك �أ�سباب ظرفية وتاريخية ورمزية لتطبيق الواقع ،ال يتعلق الأمر يف �أغلب الأحوال باالختيار بني
النظام الربملاين �أو الرئا�سي ،بل بالبحث عن نظام منا�سب
نظام م�ؤ�س�سي معني .وال يتم ال�سعي لإحداث تغيري جذري من يف �ضوءالظروف العيانية املحدَّ دة التي تتم فيها عملية
بناء الد�ستور.
نظام �إىل �آخر �إال يف ظروف �شديدة اخل�صو�صية.
ويع ّرف هذا الف�صل ،يف �ضوء ما ورد �أعاله ،جوانب حم َّددة للت�صميم امل�ؤ�س�سي الذي يعك�س التفاعل �ضمن فرع
احلكم الواحد و� ً
أي�ضا بني فروع احلكم .ومن خالل تناول �أدوات د�ستورية حمددة (كحل املجل�س الت�شريعي،
واختيار �أع�ضاء جمل�س الوزراء ،وفرتة الوالية الرئا�سية ،و�أ�شكال الغرف الثانية يف ال�سلطة الت�شريعية ،الخ)،
كل �أكرب وتعتمد طريقة عملها وتفاعلها على الظرف الأو�سع
يقر هذا الف�صل ب�أن هذه الأوجه هي جز ٌء من ٍ
الذي اعتُمدت فيه .ومع ذلك ف�إن حتديد تلك الق�ضايا ال�صغرية منذ البداية وال�شروع يف نقا�ش ب�ش�أنها ي�ساعد
يف حتديد �أف�ضل نظام يلبي املتطلبات الفعلية .وقد ي�سمح االتفاق على �صالحيات م�ؤ�س�سية حمددة و�ضوابط
م�ؤ�س�سية وعمليات �صنع قرار بني امل�ؤ�س�سات بت�شكيل ُمر َّكب متداخل .وهذا املنهج اال�ستقرائي غري م�صمم ل ُيطبق
بطريقة ح�صرية� ،إال �إنه ي�ساعد يف جتنب الوقوع يف م�أزق يف م�ستهل جدل �سيا�سي ب�ش�أن اختيار نظام احلكم.

 2خ .ج .لينز�« ،أخطار الرئا�سة» ،جملة الدميقراطية� ،)1990( 4/1 ،ص .69-51
 3د .هوروفيتز« ،الت�صميم الد�ستوري :اقرتاحات مقابل عمليات» ،يف �أ .رينولدز (املحرر) «هيكلية الدميقراطية :الت�صميم الد�ستوري ،و�إدارة
النزاع ،والدميقراطية» (�أوك�سفورد ونيويورك :مطبعة جامعة �أوك�سفورد� ،)2002 ،ص .36-15
 4ج .كاري ،وم� .س� .شوغارت« ،الر�ؤ�ساء واملجال�س الت�شريعية :الت�صميم الد�ستوري والديناميات االنتخابية» (كامربدج ،مطبعة جامعة
كامربدج.)1992 ،
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� )2أنظمة احلكم وت�أثريها

�إن حتديد قابلية الد�ستور لال�ستمرار وقدرته على حتقيق حكم م�ستقر وفعال بالرتكيز على متغري م�ؤ�س�سي واحد
فقط هو نظام احلكم يكون م�ضللاً �أحيا ًنا .فعلى �سبيل املثال ،تعزز الأنظمة الربملانية التي ت�ضم �أحزا ًبا �سيا�سية
َّ
منظمة ودوائر انتخابية �أحادية التمثيل نهج «الفائز يح�صد كل �شيء» �أكرث من �أنظمة رئا�سية عدة .وبالفعل،
ونتيجة للنقاط املذكورة �أعاله ،ثمة جدل ب�ش�أن الت�أثري الفعلي لنوع نظام احلكم �إن حتديد قدرة الدولة على حتقيق
على ال�سلوك ال�سيا�سي .فبينما يقول بع�ض الباحثني ب�أن احتمال حدوث انق�سام حكم م�ستقر وفعال بالرتكيز على
متغري م�ؤ�س�سي واحد فقط هو نظام
وا�ستبد النظام ب�آخر ا�ستبدادي هو �أكرب يف الأنظمة الرئا�سية منه يف الأنظمة
احلكم يكون م�ضللاً �أحيا ًنا.
معاك�سا ،3يف حني يقول �آخرون ب�أنه لي�س من
الربملانية ،2يعتنق البع�ض الآخر ر�أ ًيا
ً
عالقة بني الأمرين.4

وثمة عامل �آخر ال يتحدد بتحليل �أنظمة احلكم ،بيد �أنه يلعب دو ًرا مه ًما يف ال�صورة الأو�سع لل�ضوابط والتوازنات
ويف الف�صل بني ال�سلطات ،وهو دور ال�سلطة الق�ضائية وا�ستقاللها امل�ؤ�س�سي ،مبا يف ذلك �إجراءات التعيني،
و�سلطة مراجعة القوانني� ،أو حتى التحقق من د�ستورية التعديالت الد�ستورية .وهذا هو مو�ضوع الف�صل ال�ساد�س
من هذا الدليل.
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 )3الهدف/نظرة عامة

ت�شري الأدبيات ذات ال�صلة �إىل �أن ال�سلطة التنفيذية واحدة من ال�سلطات الثالث املحتملة للحكم .وعادة ما يكون
لها هدف حمدد هو تطبيق القانون ح�سبما ت�صوغه ال�سلطة الت�شريعية وتف�سره ال�سلطة الق�ضائية .وتلعب ال�سلطة
التنفيذية عمل ًيا دو ًرا فاعلاً وفريدً ا ،وهي عادة ما تُعترب القائد �أو احلاكم الطبيعي للدولة جم�سدة �صورة الدولة
قوم ًيا وعامل ًيا .ولي�س من املده�ش �إذن تلك الأهمية الكبرية التي يت�سم بها حدث انتخاب رئي�س ال�سلطة التنفيذية
لدرجة �أنه قد يثري كث ًريا من التنافر واالختالف ،ال�سيما يف جمتمعات خرجت من نزاع ذي هوية عرقية حادة.
فاالنتخابات تف�صل بني الفائزين واخلا�سرين الذين ُيعترب انتخاب رئي�س ال�سلطة التنفيذية حد ًثا ذا �أهمية كبرية
ريا من التنافر واالختالف ،ال�سيما يف
ينتابهم عندئذ �شعور مربر بالقلق من �أن يتعامل القائد لدرجة �أنه قد يثري كث ً
اجلديد على نحو متييزي مع م�ؤيديه على ح�ساب جمتمعات خرجت من نزاع ذي هوية عرقية حادة.
معار�ضيه وحتى كل من ال يعتربه حلي ًفا له .ويف واقع
الأمر ،يندلع كثري من النزاعات �أو يتجدد يف �إطار الكفاح لالحتفاظ و�/أو جتميع و�/أو تو�سيع نطاق ال�سلطة
التنفيذية� ،سواء �ضمن الإطار الد�ستوري �أم خارجه.
ومع ذلك ،ال تُعترب �صياغة الد�ساتري جمرد عملية �أكادميية ي�سعى امل�شاركون فيها �إىل التو�صل لأف�ضل احللول
الفنية املتاحة لدولتهم .فاملكلفون ب�صياغة الد�ساتري واملتفاو�ضون عليها لي�سوا يف النهاية �إال �أطرا ًفا�/أحزا ًبا
�سيا�سية تهدف �إىل ترجمة �أجنداتها ال�سيا�سية �إىل ن�ص د�ستوري .ولهذا ،ميثل الت�صميم الد�ستوري يف العادة
ت�سوية بني �أطراف فاعلة خمتلفة ذات م�صالح وطموحات متباينة .وثمة عدة جهات معنية بعد النزاع ،ومنها
ّ
املعطلون ومرتكبو �أحداث العنف� ،ستطالب ب�إدراج مطالبها .وبالتايل ،قد يتعذر على وا�ضعي الد�ساتري تقدمي
�أف�ضل د�ستور فني متاح ،بيد �أنهم قد ينجحون يف تقدمي �أف�ضل ت�سوية د�ستورية متاحة .وتب ًعا لذلك ،تختلف
الت�صاميم الد�ستورية بح�سب قوة ال�سلطة التنفيذية ومدى ت�أثريها على م�سار العملية الد�ستورية.
ويحاول هذا الف�صل ،عرب تقدمي خيارات د�ستورية على نحو مقارن ومنتظم ومت�سق ،م�ساعدة املعنيني على حتويل
�أجنداتهم �إىل �صياغة د�ستورية.كما يهدف �إىل تي�سري ا�ستيعاب خمتلف امل�صالح املتناف�سة نحو حتقيق ت�سوية
د�ستورية دائمة .وهو ُيعنى يف املقام الأول باخليارات الد�ستورية لإلغاء متركز ال�سلطات التنفيذية .ويفرت�ض ،دون
�أن يتجاهل الفوائد املحتملة لوجود �سلطة تنفيذية وطنية فاعلة يف حاالت بعينها ،ب�أن نزاعات عنيفة عدة قد نتجت
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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ب�سبب� ،أو دعمها ولو جزئ ًيا ،وجود �سلطة تنفيذية �شديدة املركزية متنح ال�صالحيات لنخبة قليلة وتهم�ش الأغلبية.
ويتمثل الهدف الرئي�سي من �إلغاء مركزية ال�صالحيات التنفيذية يف ال�سماح لعدد �أكرب من العنا�صر الفاعلة
بامل�شاركة يف عمليات �صنع القرار� ،سواء �ضمن �إطار ال�سلطة التنفيذية �أو كجزء من نظام لل�ضوابط والتوازنات
يتمثل الهدف الرئي�سي من �إلغاء مركزية ال�صالحيات امل�ؤ�س�سية يف مقابل فرعي احلكم الآخرين .وي�ؤدي �إ�شراك العبني
التنفيذية يف ال�سماح لعدد �أكرب من العنا�صر الفاعلة �إ�ضافيني يف �إدارة ال�سلطة التنفيذية �أو مراجعة �صالحياتها يف
بامل�شاركة يف عمليات �صنع القرار� ،سواء كان ذلك �ضمن الوقت ذاته �إىل �إيجاد مزيد من �أ�صحاب حق النق�ض املحتملني،
�إطار ال�سلطة التنفيذية �أو كجزء من نظام لل�ضوابط
والتوازنات امل�ؤ�س�سية يف مقابل فرعي احلكم الآخرين .ما ي�ؤخر عمليات �صنع القرار .ولذلك ،يجب حتقيق توازن دقيق
بني الت�صميم ال�شامل والت�صميم الفعال لل�سلطة التنفيذية.
ويبني ال�شكل  4القطاعات املختلفة خليارات الت�صميم التنفيذي التي يتناولها هذا الف�صل .وهو مق�سم �إىل جز�أين
يتناول �أولهما خيارات الت�صميم الر�سمي �أو امل�ؤ�س�سي لل�سلطة التنفيذية ،بينما يركز الثاين على ال�صالحيات
اجلوهرية املوكلة فعل ًيا �إىل ال�سلطة التنفيذية وفق الت�صميم امل�ؤ�س�سي.
1 )1ي�سلط اجلزء الأول ال�ضوء على وجهني خمتلفني من �أوجه الت�صميم امل�ؤ�س�سي هما الت�صميم امل�ؤ�س�سي
�ضمن ال�سلطة التنفيذية و� ً
أي�ضا بني ال�سلطة التنفيذية وفرعي احلكم الآخرين .وي�أتي الت�صميم امل�ؤ�س�سي
�ضمن �إطار ال�سلطة التنفيذية يف بعدين خمتلفني� :أفقي ور�أ�سي .وي�ستعر�ض البعد الأفقي اخليارات
املتاحة لإلغاء تركيز هيكلية ال�سلطة التنفيذية على امل�ستوى الوطني بتكوين رئا�سة جماعية (ي�شارك
�أكرث من �شخ�ص يف �إدارة ال�ش�ؤون الرئا�سية) �أو �سلطة تنفيذية مزدوجة (رئي�س دولة ورئي�س وزراء)� ،أو
بتنظيم فرتات الوالية الرئا�سية .ويتناول البعد الر�أ�سي توزيع ال�صالحيات التنفيذية يف خمتلف م�ستويات
احلكومة من خالل �أ�شكال خمتلفة من الالمركزية .وت�أتي �أهمية العالقات امل�ؤ�س�سية بني فروع احلكم
يف املرتبة الثانية من حيث الأهمية خلف الت�صميم الد�ستوري �ضمن ال�سلطة التنفيذية .فلأنظمة احلكم
املختلفة ت�أثريات متباينة على ال�سلطة التنفيذية �ضمن الإطار الكلي للف�صل بني ال�سلطات وال�ضوابط
والتوازنات .عالوة على ذلك ،توفر زيادة خيارات الت�صميم امل�ؤ�س�سي عدة فر�ص ملراجعة �أداء ال�سلطة
التنفيذية �إ�ضافة �إىل م�ستويات خمتلفة للقيام بذلك.
2 )2حتدد ال�صالحيات املخولة لرئي�س ال�سلطة التنفيذية م�ستوى الرتكيز الفعلي لل�صالحيات التنفيذية .وقد
يرى البع�ض بوجود اختالف بني ال�صالحيات التي توكل عادة �إىل ال�سلطة التنفيذية (ك�إعالن حالة
الطوارئ ،و�إ�صدار عفو عام�/صفح ،و�إعالن حالة احلرب) واملهام التي تخ�ضع بطبيعة احلال لل�سلطة
الت�شريعية لكن مع تدخل ال�سلطة التنفيذية .ونذكر من ال�صالحيات الت�شريعية املمنوحة لرئي�س ال�سلطة
التنفيذية حق نق�ض م�شاريع القوانني التي �أقرتها ال�سلطة الت�شريعية ،و�سن ت�شريعات مبوجب مرا�سيم،
واتخاذ مبادرة تنفيذية يف بع�ض �ش�ؤون ال�سيا�سات ،يجب حتقيق توازن دقيق بني الت�صميم ال�شامل
والدعوة �إىل �إجراء ا�ستفتاء �شعبي ،و�صياغة والت�صميم الفعال لل�سلطة التنفيذية.
املوازنة.
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 )3الهدف/نظرة عامة

الشكل  :4صالحيات السلطة التنفيذية والخيارات الدستورية إلزالة تركيزها
�صالحيات ال�سلطة التنفيذية واخليارات الد�ستورية
لإلغاء مركزيتها

ر�سمية (م�ؤ�س�سية)

�أ�سا�سية

�ضمن �إطار بني ال�سلطة التنفيذية وفرعي
ال�سلطة التنفيذية احلكم الآخرين �أو املواطنني
(انظر )2-5
(انظر )3-5

�أفقي

ر�أ�سي

نظام احلكم

م�شاركة الفرعني
الآخرين يف عملية
�صنع القرار �ضمن
ال�سلطة التنفيذية
(انظر )1-4-5

م�شاركة ال�سلطة
التنفيذية يف �سن
القوانني
(انظر )2-4-5

ال�ضوابط

• ال�سلطة التنفيذية • توزيع ال�صالحيات • نظام �شبه رئا�سي •
• نظام برملاين •
التنفيذية يف
اجلماعية
• ال�سلطة التنفيذية خمتلف م�ستويات
•
احلكومة
املزدوجة
• فرتة والية
•
حمدودة

•

• �إعالن حالة • �إ�صدار مرا�سيم
العزل
لها �صالحية
احلرب
�صالحيات ا�ستدعاء
القوانني
• �إعالن حالة
ال�سلطة التنفيذية
• حق النق�ض
الطوارئ
�إقالة ال�شعب لرئي�س
• منح عفو عام • /امل�شاركة يف
ال�سلطة التنفيذية
التعديالت
قيام ال�سلطة الت�شريعية �صفح
• تعيني م�س�ؤولني الد�ستورية
بتحقيق م�ستقل عن
رئي�س/وكاالت ال�سلطة حمددين
التنفيذية
املراجعة الق�ضائية
لأعمال ال�سلطةالتنفيذية

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 )4قضايا الظرف العياني

ثمة كم �ضخم من الأدبيات عن االفرتا�ضات والتوقعات ب�ش�أن �آثار وعواقب بع�ض �أ�شكال الت�صميم الد�ستوري
على ال�سلوك ال�سيا�سي ،وال�سيا�سات العامة ،واال�ستقرار ال�سيا�سي ،والتما�سك االجتماعي ،وما �إىل ذلك� .5إال
�أن واقع الأمر يثبت قلة التعميمات املحددة بو�ضوح يف هذا املجال .وكما يقول �أحد الكتاب� ،إن عامل التوقعات
الد�ستورية مليء بالتوقعات الفا�شلة والعواقب غري املح�سوبة .6وهذا يعود �إىل وجود عدة متغريات خمتلفة
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية تتداخل بني ن�ص الد�ستور ومفعوله �أو ت�أثريه .7ويقدم هذا الف�صل الذي يقر بهذه
الديناميات حتليلاً مقار ًنا لباقة خيارات د�ستورية وفق �صياغتها ون�شرها يف خمتلف �أنحاء العامل دون حماولة
معرفة الأ�صل التاريخي لأي �أحكام معينة �ضمن �أي بلد لأن تطبيق املعيار نف�سه يف بلدان خمتلفة قد يتمخ�ض عن
نتائج خمتلفة .وباملثل ،ميكن للمعايري املتناف�سة �أن تثمر عن �آثار متطابقة.
«تتغري مو�سيقى القوانني� ،إذا جاز التعبري ،عندما تتغري الأدوات املو�سيقية والعازفون».
مريجان داما�شكا (�أ�ستاذ �شرف يف القانون يف جامعة يال)« ،امل�صري غري امل�ؤكد لعمليات الزرع القائمة على
الأدلة :جتارب �أجنلو�-أمريكية و�أوروبية» 45 ،املجلة الأمريكية للقانون املقارن.)1997( 839 ،
متاما ،قد تطبق الدرو�س امل�ستفادة من �أحدهما على نحو خمتلف يف ظرف
ونظ ًرا لعدم وجود د�ستورين متطابقني ً
�آخر �أو على �شعب �آخر �أو يف ظل واقع ثقايف خمتلف .فبع�ض ثمة عدة متغريات خمتلفة �سيا�سية واقت�صادية
الرتتيبات الد�ستورية التي تعمل على نحو �أمثل يف ظل ظروف واجتماعية تتداخل بني ن�ص الد�ستور ومفعوله �أو
اجتماعية معينة قد ت�صبح عدمية اجلدوى �أو حتى مدمرة يف ت�أثريه .فقد يتمخ�ض تطبيق املعيار نف�سه يف ظل ظروف
خمتلفة عن نتائج خمتلفة.
ظل ظروف �أخرى .وي�ضع الد�ستور قواعد ومبادئ ،لكن لي�س
مبقدورها منفردة �أن تغري حال املجتمع.
 5ر� .سيميون« ،التغيري والت�صميم الد�ستوري يف الأنظمة الفدرالية :ق�ضايا و�أ�سئلة» ،بابليو�س :جملة الفدرالية� ،)2009( 2/39 ،ص .261-241
 6هوروفيتز« ،الت�صميم الد�ستوري :اقرتاحات مقابل عمليات».
� 7سيميون« ،التغيري والت�صميم الد�ستوري يف الأنظمة الفدرالية».
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على �سبيل املثالُ ،ي�س ِند د�ستور تايالند للملك دو ًرا �شكل ًيا يف الغالب� ،إال �أن ال�شعب التايالندي يكن له كثري من
قد ت�صوغ الأنظمة احلكومية هيكلية ال�سلطة التنفيذية احلب واالحرتام ،وهو ما مينحه �سلطات كبرية غري ر�سمية
على نحو متميز ،لكن لي�س با�ستطاعتها �سوى الإ�شارة �إىل تخوله توجيه ال�ش�ؤون ال�سيا�سية للبالد .وباملثل ،ميكن يف بالد
ديناميات ال�سلطة امل�شتقة من الظروف الفعلية .وميكن �أخرى �أن ت�ؤدي توافقات �ضمنية قانونية �أو �سيا�سية ،قد ال
�أن تو ِّزع الأعراف القانونية �أو ال�سيا�سية ال�ضمنية يف بالد تلحظها �أطراف خارجية� ،إىل منح �صالحيات تتجاوز الد�ستور.
�أخرى والتي قد ال تلحظها �أطراف خارجية �صالحيات
وعلى الرغم من عدم الن�ص على تلك التوافقات يف الد�ستور �أو
تتجاوز الد�ستور.
دعمه لها ،ف�إن مبقدورها �إعطاء �شكل وبنية معينني لالفعال
ال�سيا�سية ،وهو ما يت�ضح ب�صفة خا�صة يف بع�ض بلدان الكومنولث .ف�أكرب �أزمة �سيا�سية ود�ستورية يف �أ�سرتاليا
(الطرد )8مل متثل فعل ًيا ت�صر ًفا غري د�ستوري ،بل �إنها بالأحرى و�صلت �إىل تلك الو�ضعيةجراء تراكم عدة
ت�صرفات تتعار�ض مع الأعراف الأ�سرتالية املوروثة على الرغم من كونها د�ستورية من الناحية الفنية.
قد ت�صوغ الأنظمة احلكومية هيكلية ال�سلطة التنفيذية على نحو متميز ،لكن لي�س با�ستطاعتها �سوى الإ�شارة �إىل
ديناميات ال�سلطة امل�شتقة من الظروف الفعلية .فالرئي�س املخول ب�صالحيات د�ستورية قوية قد يكون رغم ذلك
�ضعي ًفا يف مواجهة نظام حزبي �سيا�سي جمز�أ للغاية وقاعدة داعمة غري جديرة بالثقة يف ال�سلطة الت�شريعية.
وباملثل ،يهيمن الرئي�س املتمتع ب�صالحيات د�ستورية �ضعيفة على عملية ر�سم ال�سيا�سات �إذا كان حزبه ي�سيطر
على �أغلبية مقاعد ال�سلطة الت�شريعية ويتمتع بقدر كبري من التنظيم .وعلى اجلانب الآخر ،حتى يف ظل �أنظمة
برملانية تختار فيها الأغلبية الت�شريعية رئي�س الوزراء ،غال ًبا ما تربط الأحزاب ال�سيا�سية املت�صارعة يف االنتخابات
الربملانية حمالتها بهويات قادتها و�شخ�صياتهم ولي�س برباجمها .وعند الإعالن عن نتائج االنتخابات ،يحتفي
الإعالم «بفائز» فرد .كما يتمتع الالعبون الإفراديون ب�أهمية بالغة عندما يتعلق الأمر بالت�صميم الفعلي لل�سلطة،
كما يت�ضح من مثال رو�سيا (انظر �أعاله).
ونظر ًا لتفاعل العوامل التي تقرر الأثر الفعلي للأحكام الد�ستورية ،ي�صعب توقع نتائج تلك الأحكام دون معرفة
ي�صعب توقع نتائج الأحكام الد�ستورية دون معرفة وثيقة بالظرف العياين .وو�ض ُع نظرية جمردة عن �أف�ضل
النماذج عمل حمكوم عليه بالف�شل �إن مل ي�صاحبه فهم وا�ضح
وثيقة بالظرف العياين املعني.
لكل من الظرف الذي ا�شتُقت منه �أحكام معينة والظرف الذي
�ستطبق فيه .ولهذا ،بينما يجب �أن ت�ساعد املناق�شة التالية على فهم الت�صميم الد�ستوري لل�سلطة التنفيذية ،ال
ي�سعى هذا الف�صل �إىل تقدمي درا�سات حلاالت عيانية حمددة �أو لبع�ض الن�صائح ،بل يو�صي ب�أن نتعمق �أكرث يف
فهم الظرف القائم فور حتديد خيار د�ستوري ما على �أنه �سليم قانون ًيا.

 8للح�صول على حتليل معمق للطرد ،انظر ب .كيلي« ،الطرد» (ملبورن� :آنغو�س وروبرت�سون� .)1983 ،شكلت دينامية مماثلة اجلدل الربملاين
الد�ستوري يف عام  2009-2008الذي �أثارته �أحزاب املعار�ضة يف جمل�س العموم بدعمها ملذكرة حجب للثقة �ضد حكومة الأقلية.
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 )5خيارات التصميم

 )1-5تصميم سلطة تنفيذية مركزية يف بيئة ديمقراطية
يف ال�سلطة التنفيذية املركزية ،ترتكز ال�سلطات الوطنية بيد �شخ�ص واحد ميثل احلكومة والبالد يف �آن .و�سيا�س ًيا،
ال تن�ش�أ �صالحيات رئي�س ال�سلطة التنفيذية عن ال�سلطة الت�شريعية ،وال يجوز لهذه الأخرية بالتايل طرده باقرتاع
على حجب الثقة .كما يتمتع رئي�س ال�سلطة التنفيذية ب�سيطرة كاملة على جمل�س الوزراء ،وهو بالتايل ال يخ�ضع
لأي �إ�شراف �سيا�سي بخالف فرتة االنتخابات وال يخ�ضع للم�ساءلة �أمام ال�سلطة الق�ضائية �إال بقدر حمدود.
وغال ًبا ما تنعك�س تلك اخل�صائ�ص على الت�صميم امل�ؤ�س�سي للنظام الرئا�سي .ومع ذلك ،لي�ست الأنظمة التنفيذية
املركزية حك ًرا على بلدان ذات نظام رئا�سي .ويعود ذلك يف جزء منه لي�س فقط �إىل �أهميةالت�صميم امل�ؤ�س�سي بل
� ً
أي�ضا �إىل قوة نظام احلزب ال�سيا�سي وهيكليته (انظر الفقرة � )5-2أو �إىل الطابع اال�ستبدادي للحكم .وقد يكون
للعديد من الهيكليات امل�ؤ�س�سية يف الأنظمة الربملانية ت�أثري جزئي على مركزية ال�سلطة التنفيذية ،كدرجة متتع
رئي�س الوزراء يف النظام الربملاين ب�سيطرة كاملة وح�صرية على جمل�س الوزراء (انظر كذلك الفقرة .)2-3-5
وبالتايل ،وعلى الرغم من �أن العن�صر اجلوهري للنظام الربملاين هو االعتماد ال�سيا�سي للحكومة على ال�سلطة
الت�شريعية ،ف�إن متتع رئي�س الوزراء ب�صالحية مطلقة يف ت�شكيل جمل�س الوزراء يلعب دو ًرا مه ًما جدً ا (كما يف
�أملانيا .)9و�إ�ضافة �إىل الهيكلية امل�ؤ�س�سية ،ت�سهم املهام املوكلة �إىل رئي�س ال�سلطة التنفيذية يف الرتكيز الفعلي
لل�سلطات التنفيذية .فمدى م�شاركته يف �إعالن حالة الطوارئ (وزيادة ال�صالحيات التنفيذية التي ت�صاحب
ذلك)� ،أو منح عفو عام�/صفح� ،أو �إعالن حالة احلرب وما �إىل ذلك من �صالحيات ت�شري جمي ًعا �إىل مدى قوة
متاما مثل ت�أثري رئي�س ال�سلطة التنفيذية على عملية �صنع القرار.
ال�سلطة التنفيذيةً ،
لي�ست ال�سلطة التنفيذية القوية تدمريية بطبيعتها .فهي قد توفر اال�ستقرار وجتمع �شمل دول ٍة تكرث فيها قوى
متناحرة (انظر مثال الربازيل) .كما ميكن تعزيز ال�سلطة التنفيذية ل�ضمان ات�ساق ال�سيا�سات وتي�سريها
للتخطيط طويل الأمد .ففي الواليات املتحدة الأمريكية ،مثلاً  ،يعود بع�ض التحديات التي تواجه حال ًيا �إدارة
الرئي�س باراك �أوباما بخ�صو�ص تطبيق �أجندات �إ�صالح وعد بها يف حملته االنتخابية �إىل معار�ضة ال�سلطة
الت�شريعية .وي�سلط هذا املثال ال�ضوء على التحدي الذي يواجه ال�سلطة التنفيذية يف ا�ستيعاب �أ�صحاب حق
 9املادة  64من القانون الأ�سا�سي الأملاين ( )1949اعتبا ًرا من عام .2009
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النق�ض من فرعي احلكم الآخرين .ويتمثل التحدي الرئي�سي �أمام ت�صميم �سلطة تنفيذية قوية يف منع هيكليتها
يتمثل التحدي الرئي�سي �أمام ت�صميم �سلطة تنفيذية من تي�سري االنتقال �إىل احلكم املنفرد �أو غري الدميقراطي.
قوية يف منع هيكليتها من تي�سري االنتقال �إىل حكم وي�صبح احلد من امليل نحو حكم الفرد �أ�صعب �إذا مل تكن
فردي �أو غري دميقراطي .وي�صبح احلد من امليل نحو ال�سلطة التنفيذية خا�ضعة لدرجة كبرية من الإ�شراف الق�ضائي
حكم الفرد �أ�صعب �إذا مل تكن ال�سلطة التنفيذية
خا�ضعة لدرجة كبرية من الإ�شراف الق�ضائي و�/أو عند و�/أو عند وجود رابط �أقوى مما ينبغي بني ق�ضاة املحكمة
وجود رابط �أقوى مما ينبغي بني ق�ضاة املحكمة الأعلى الأعلى وال�سلطة التنفيذية لأن �إجراءات التعيني بيد الأخرية
وال�سلطة التنفيذية.
�إىل حد كبري.
عاما التحديات التي تواجه ال�سلطة التنفيذية �شديدة املركزية.
ويربز الد�ستور امل�صري وتطوره طوال ً 40
فقد �سمحت يف املقام الأول بظهور نظام ا�ستبدادي عززته الح ًقا تعديالت د�ستورية قادتها ال�سلطة التنفيذية
لت�صحيح اختالل التوازن امل�ؤ�س�سي .ومل ميركز د�ستور عام  2007ال�سلطة التنفيذية يف يد الرئي�س دون حدود
لفرتة واليته فح�سب (على الرغم من �أن نظام احلكم امل�صري �شبه رئا�سي) ،بل و�سمح له � ً
أي�ضا بحل املجل�س
الت�شريعي �إذا ا�ستدعى الأمر ،وتعيني بع�ض �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الأول وعددًا كب ًريا من �أع�ضاء املجل�س
الت�شريعي الثاين (ثلثهم) .كما منحه حق نق�ض قرارات املجل�س الت�شريعي و�سلطات وا�سعة النطاق حتت م�سمى
«مكافحة الإرهاب»� ،إىل جانب كونه القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ولل�شرطة .ولذلك ينبغي �أن تركز الإ�صالحات
الد�ستورية يف بلدان ذات هيكليات مماثلة على طرق وو�سائل نزع تركيز ال�سلطات التنفيذية.
 )2-5الخيارات املتاحة إلزالة تركيز صالحيات السلطة التنفيذية
ميكن توزيع �صالحيات ال�سلطة التنفيذية عرب
�سلطة تنفيذية جماعية �أو �سلطة تنفيذية
مزدوجة �أو بو�ضع م�ستويات �إ�ضافية من احلكم.

قد ي�سعى وا�ضعو الد�ستور �إىل توزيع ال�صالحيات ال�سلطة التنفيذية
�ضمنها با�ستخدام و�سيلتني خمتلفتني� :أ) �أفق ًيا بت�شكيل �سلطة
تنفيذية جماعية �أو �سلطة تنفيذية مزدوجة ،ب) ر�أ�س ًيا بو�ضع
م�ستويات �إ�ضافية من احلكم.

 )1-2-5السلطة التنفيذية الجماعية
ت�ضم ال�سلطة التنفيذية اجلماعية عدة العبني فاعلني يف م�ؤ�س�سة رئي�س الدولة/رئي�س ال�سلطة التنفيذية ،وت�أخذ
ال�سلطات التنفيذية اجلماعية �أ�شكالاً عدة .فعقب بروتوكول ال�سالم لعام � ،2004أر�ست ال�سودان �صيغة ف�ضفا�ضة
�إىل حد ما تتكون من رئي�س ونائب �أول للرئي�س ونائب رئي�س مع تدرج وا�ضح يف ال�سلطات (انظر ال�شكل .)5
وقبل ا�ستقالل جنوب ال�سودان يف �شهر متوز/يوليو  ،2011كان رئي�س ال�سودان هو رئي�س الدولة ،لكن كان هناك
قرارات عدة تتطلب �إجراء ت�شاور داخل الهيئة الرئا�سية �أو حتى ت�ستلزم موافقة النائب الأول للرئي�س .وكان
الرئي�س يعني نائبيه من ال�سودان وجنوب ال�سودان على �أال ينتمي النائب الأول �إىل املنطقة نف�سها التي ينتمي �إليها
الرئي�س .ومل يكن بقاء النائب الأول مبن�صبه ره ًنا ب�إرادة الرئي�س ،بل كان الد�ستور يحدد م�سب ًقا مدة خدمتهما
بو�سائل �أخرى.
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 )5خيارات الت�صميم

ال�شكل  :5ال�سلطة التنفيذية اجلماعية يف دولة ال�سودان قبل تق�سيمها

�صمم وا�ضعو د�ستور البو�سنة والهر�سك �شكلاً �أقوى من ال�سلطة التنفيذية اجلماعية تتوزع فيه ال�صالحيات
بالت�ساوي بني الر�ؤ�ساء التنفيذيني الثالثة (انظر ال�شكل رقم  .)6والإثنية هي التي حتدد الع�ضوية يف الرئا�سة،
�إذ ينتخب كل �إقليم ممُ ثلاً واحدً ا عنه – واحد كرواتي والثاين �صربي والثالث بو�سني ،يتولون من�صب الرئي�س
بالتناوب متبعني مبد�أ «الأول بني الأنداد» .ويتعني على ال�سلطة التنفيذية اتخاذ معظم القرارات بالتوافق �إن �أمكن،
و�إال فبالأغلبية .و ُيف�ضل اتخاذ القرارات بالإجماع لأن الرئي�س املعار�ض لقرار ما قد يعلن �أنه ي�ضر بامل�صالح
احليوية لإقليمه .وميكن لأع�ضاء املجل�س الت�شريعي يف ذلك الإقليم الت�صويت ملنع �إقراره ب�أغلبية الثلثني.
ال�شكل  :6ال�سلطة التنفيذية اجلماعية يف البو�سنة والهر�سك

بو�سني

كرواتي

الرئا�سة
القرار ب�أغلبية الثلثني

�صربي

�إذا كان القرار ي�ضر مب�صلحة
حيوية لإقليم الرئي�س الراف�ض
له يحيله �إىل املجل�س الت�شريعي
لإقليمه
جمل�س نواب جمهورية �صربيا
(يرف�ضون القرار ب�أغلبية الثلثني)

جمل�س ال�شعب
احتاد البو�سنة والهر�سك
املندوبون الكرواتيون
املندوبون البو�سنيون

(يرف�ضون القرار ب�أغلبية الثلثني) (يرف�ضون القرار ب�أغلبية الثلثني)

جمهور الناخبني من جمهورية �صربيا
(ينتخبون �أع�ضاء املجل�س وممثلهم يف الرئا�سة)

جمهور الناخبني من احتاد البو�سنة والهر�سك
(ينتخبون ممثليهم يف جمل�س ال�شعب وممث َليهم البو�سني
والكرواتي يف الرئا�سة)
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كان منوذجا ال�سلطة التنفيذية اجلماعية املذكوران �أعاله جز ًءا من اتفاقيتي �سالم �أبرمتا بعد حروب �أهلية عرقية
(اتفاقية ال�سالم ال�شامل لعام  2005يف ال�سودان واتفاقية دايتون لل�سالم عام  1995يف البو�سنة والهر�سك) .ويف
كلتا احلالتني ،مل يتمكن و�سطاء ال�سلطة من التو�صل �إىل اتفاق �سالم دون وجود ممثلني يف ال�سلطة التنفيذية على
�أعلى م�ستوى .وعلى الرغم من �أهمية هذه الت�سويات يف �إنهاء الأعمال العدائية بني الف�صائل املتحاربة� ،إال �أنها
جعلت احلكم �أ�صعب بكثري ،ال�سيما يف البو�سنة والهر�سك حيث ال تزال الثقة منعدمة بني املجموعات العرقية ،ما
قدما.
يعرقل �إىل حدٍ كبري تقدم اجلهود الرامية �إىل بناء نظام م�شرتك للم�ضي ً
وثمة منوذج ثالث لل�سلطة التنفيذية اجلماعية ت�ستخدمه �سوي�سرا (انظر ال�شكل رقم  ،)7حيث ُيعترب املجل�س
االحتادي �أعلى م�ؤ�س�سة تنفيذية يف البالد .وهو ي�شكل احلكومة الوطنية ويلعب دور رئي�س جماعي للدولة .ويت�ألف
املجل�س من �سبعة �أع�ضاء من واليات خمتلفة مع متثيل مالئم للمجتمعات خمتلفة اللغة .10و ُينتخب �أع�ضاء املجل�س
االحتادي ال�سبعة ب�شكل فردي من قبل اجلمعية االحتادية (املُ�شرع) مدة �أربع �سنوات دون �إمكانية الت�صويت
حلجب الثقة .وهم مت�ساوون ولكن يف كل عام ُيعني واحد منهم لتويل من�صب الرئي�س وذلك لأغرا�ض التمثيل
واملرا�سم الر�سمية ب�شكل �أ�سا�سي .ويتخذ املجل�س االحتادي القرارات كهيئة واحدة .ويتوىل كل ع�ضو فيه باقة
اخت�صا�صات حمددة .وتمُ َّثل �أكرب �أربعة �أحزاب يف املجل�س منذ عام  1959على الرغم من عدم اقت�ضاء ذلك
مبوجب الد�ستور .ويعود هذا االئتالف الكبري �إىل اال�ستخدام املبا�شر لأدوات الدميقراطية يف �سوي�سرا.
ال�شكل  :7ال�سلطة التنفيذية اجلماعية يف �سوي�سرا
املجل�س االحتادي
رئي�س الدولة/رئي�س احلكومة
� 7أع�ضاء
القرارات بالأغلبية
ينتخب
(ع�ضو واحد فقط من كل والية :متثيل متكافئ للمجتمعات خمتلفة اللغة)

اجلمعية االحتادية (ال�سلطة الت�شريعية)
املجل�س الوطني (املجل�س الأول)  +جمل�س الواليات (املجل�س الثاين)
كما يت�ضح من الأمثلة الثالثة ال�سابقة ،ال ترتبط ال�سلطة الت�شريعية اجلماعية ب�أي نظام حكم حمدد .فهي تُطبق
يف نظام رئا�سي (ال�سودان) ،و�شبه رئا�سي (البو�سنة والهر�سك) و�شبه برملاين (�سوي�سرا).

 10املادة  175من الد�ستور ال�سوي�سري.
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ميكن � ً
أي�ضا توزيع ال�سلطات �أفق ًيا من خالل ت�أ�سي�س �سلطة تنفيذية مزدوجة تت�ألف من رئي�س دولة ورئي�س حكومة.
و ُتعترب «ال�سلطة التنفيذية املزدوجة» وا�سعة االنت�شار وذات تاريخ طويل .فعلى �سبيل املثال ،يدير رئي�س احلكومة يف
عدة دول ال�ش�ؤون احلكومية وي�ضع ال�سيا�سات ،يف حني يكون من�صب ر�أ�س الدولة(غال ًبا رئي�س �أو ملك) جمرد
من�صب �شكلي ب�صالحيات �سيا�سية قليلة (رئي�س الدولة «ي�سود» ،ورئي�س احلكومة «يحكم») .وطوال العقدين
املن�صرمني ،ازداد انت�شار منوذج �أكرث تواز ًنا من ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،وي�شار �إليه غال ًبا با�سم النظام �شبه
الرئا�سي .وفيه تنق�سم ال�سلطة التنفيذية �إىل م�ؤ�س�ستني تناالن ال�شرعية ب�شكل م�ستقل ومتمايزتني د�ستور ًيا :رئي�س
حكومة ُيختار مبا�شرة بدعم من الأغلبية يف املجل�س الت�شريعي ويدعى رئي�س الوزراء ،ورئي�س دولة ينتخبه ال�شعب
ويدعى الرئي�س .وقد يختلف التوازن الدقيق لل�سلطة بني ر�أ�سي ال�سلطة التنفيذية اختال ًفا وا�س ًعا .فاعتمادًا على
ميزان القوى ،متثل بع�ض مناذج ال�سلطة التنفيذية املزدوجة النظام الرئا�سي �إىل حد ما ،يف حني متثل �أخرى النظام
نوعا ما .ففي م�صر على �سبيل املثال ،ع ّرف د�ستور عام  2007احلكومة ب�أنها ال�سلطة التنفيذية العليا
الربملاين ً
واجلهاز الإداري للدولة وعلى ر�أ�سها رئي�س الوزراء .غري �أن هذا
�إن «ال�سلطة التنفيذية املزدوجة» ذات تاريخ طويل.
التعريف ال يحجب حقيقة �أن الوظيفة الأ�سا�سية للحكومة كانت ويدير رئي�س احلكومة يف عدة دول ال�ش�ؤون احلكومية
م�ساعدة الرئا�سة يف تنفيذ �سيا�ساتها .فيقع على عاتق الرئي�س يف وي�ضع ال�سيا�سات ،يف حني يكون من�صب رئي�س الدولة
نهاية املطاف اتخاذ القرارات املتعلقة بجميع الق�ضايا ال�سيا�سية جمرد من�صب �شكلي ب�صالحيات �سيا�سية قليلة.
الهامة ،ويعتمد رئي�س الوزراء على ثقته (�إىل جانب ك�سب ثقة
املجل�س الت�شريعي) .ويف �أيرلندا من ناحية �أخرى« ،وحده الرئي�س َ
املنتخب انتخا ًبا مبا�ش ًرا خمول مبمار�سة
ال�صالحيات املوكلة �إليه وب�أداء املهام امل�سندة �إليه وفق م�شورة احلكومة� ،إال يف ما خوله الد�ستور بالت�صرف وف ًقا
لتقديره املطلق» .ويف كلتا احلالتني ،ال ميلك �أحد رئي�سي ال�سلطة التنفيذية حق النق�ض .وقد تبنت عدة دول �أخرى
نهجا �أكرث تواز ًنا يف حتديد �صالحيات رئي�سي ال�سلطة التنفيذية .و ُتعترب م�شاركة الرئي�س يف اختيار �أو �إقالة رئي�س
ً
ضلاً
الوزراء وجمل�س الوزراء �أم ًرا بالغ الأهمية ،ف� عن �صالحياته الفعلية (حتديد �أي من املهام يعترب رئا�س ًيا و�أيها
حكوم ًيا) .ونظ ًرا لأن رئي�س الوزراء م�س�ؤول �أمام املجل�س الت�شريعي ،فقد مت تناول مناذج ال�سلطة التنفيذية املزدوجة
يف الفقرة �( 1-3-5سلطة تعيني/اختيار�/إقالة رئي�س احلكومة «رئي�س الوزراء»).
ونظ ًرا لقدرة ال�سلطة التنفيذية املزدوجة على توزيع ال�سلطات ،فقد اعتمدتها بع�ض الدول كحل م�ؤقت لنزع فتيل
النزاع بعد انتخابات متنازع عليها ولت�شكيل «حكومة ائتالفية» .طوال العقدين املن�صرمني ،ازداد انت�شار منوذج �أكرث تواز ًنا
ففي حالتي كينيا ( )2008وزمبابوي (� ،)2008شهدت هذه من ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،وي�شار �إليه غال ًبا با�سم
التدابري امل�ؤقتة تعيني زعماء املعار�ضة كر�ؤ�ساء للوزراء مع النظام �شبه الرئا�سي .وقدم وا�ضعو الد�ساتري ال�سلطة
احتفاظ الرئي�س مبهام رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة م ًعا .التنفيذية املزدوجة كحل م�ؤقت لنزع فتيل النزاع بعد
وعو�ضا عن مزاولة احلكم �سو ًيا �ضمن حكومة ائتالفيةُ ،حجم انتخابات متنازع عليها ولت�شكيل "حكومة ائتالفية".
ً
ّ
ُ
ر�ؤ�ساء الوزارة �ضمن الهيكلية الرئا�سية وقل�صت �صالحياتهم
التنفيذية الأ�سا�سية.
اعتمد النظام احلكومي يف �إ�سرائيل بني عامي  1996و 2001على نهج انتخابي معاك�س لل�سلطة التنفيذية املزدوجة،
حيث ان ُتخب رئي�س الدولة (رئي�س �شريف) من قبل ال�سلطة ُتعترب م�شاركة الرئي�س يف اختيار �أو �إقالة رئي�س الوزراء
الت�شريعية ،يف حني ان ُتخب رئي�س الوزراء انتخا ًبا مبا�ش ًرا من وجمل�س الوزراء �أم ًرا بالغ الأهمية.
ال�شعب بالتزامن مع انتخاب املجل�س الت�شريعي اجلديد .ولكن
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 )2-2-5السلطة التنفيذية املزدوجة (النظام املختلط)

حزب رئي�س الوزراء كان �أ�ضعف من �أن ي�شكل حكومة م�ستقرة ب�سبب ت�شرذم املجل�س .و�أ�سفرت ظروف خمتلفة (بنية
جناحا يف حالة �إ�سرائيل.
حزبية مغايرة مثلاً ) يف �أماكن �أخرى عن تقدير مخُ تلف لهذا النهج الفريد الذي مل ُيحقق ً
 )3-2-5حدود الفرتة الرئاسية
ميكن � ً
أي�ضا اعتبار عامل الزمن جوهر ًيا يف نزع تركيز ال�سلطة التنفيذية بيد فرد واحد بتحديد مدة والية الرئي�س
د�ستور ًيا .وعلى الرغم من �أن حتديد الفرتة يقيد ظاهر ًيا اخليار الدميقراطي الكامل لل�شعب �إزاء من يودون �أن
يتوىل املن�صب� ،إال �أنه ُيعترب من �أهم �آليات دعم عملية التحول الدميقراطي يف الأنظمة االنتخابية اال�ستبدادية
�أو الدميقراطيات احلديثة� ،أو كما و�صف اثنان من الكتّاب�« :ألغى اجلمع بني حدود الفرتة الرئا�سية و�إجراء
انتخابات دورية احتمال حدوث انقالب كنموذج �أ�سا�سي لتغيري النظام وتداول ال�سلطة يف الدول الإفريقية
املعا�صرة» .11وجدير بالذكر �أن د�ستوري تون�س وم�صر ال ين�صان على حدود لفرتة الوالية.
ويعترب تبديل رئي�س ال�سلطة التنفيذية �أم ًرا مه ًما لأ�سباب خمتلفة .فظاهر ًيا ،ال تقيد حدود فرتة الوالية �إال من
مدة حكم الرئي�س دون �أن تقيد من �سلطاته يف �أي وقت خالل هذه الفرتة .ولكن دون حتديد فرتة واليته ،ال
ي�ستطيع يف كثري من الأحيان مقاومة �إغراء ا�ستخدام �سلطاته لتهيئة الأو�ضاع مبا ي�ضمن �إعادة انتخابه ب�شكل
م�ستمر يف ظل حكم ا�ستبدادي .وبالتايلُ ،يعترب حتديد فرتة الوالية مبا مينع انتخاب رئي�س ال�سلطة التنفيذية �إىل
أجل غري م�سمى �أم ًرا حا�س ًما .وثمة نوعان حلدود فرتة الوالية،
يعترب حتديد فرتة الوالية من �أهم �آليات دعم � ٍ
ُ
عملية التحول الدميقراطي يف الأنظمة االنتخابية يحدد �أولهما عدد الفرتات املتتالية امل�سموح بها للبقاء يف
اال�ستبدادية �أو الدميقراطيات احلديثة .ولكن دون احلكم .فعلى �سبيل املثال ،ال ت�سمح رو�سيا 12والنم�سا� 13إال
حتديد فرتة والية الرئي�س التنفيذي ،ال ي�ستطيع يف بفرتتني متتاليتني ،غري �أنهما ال متنعان تر�شح رئي�س �سابق
كثري من الأحيان مقاومة �إغراء ا�ستخدام �سلطاته
لتهيئة �أو�ضاع ت�ضمن �إعادة انتخابه ب�شكل م�ستمر يف جمددًا بعد البقاء خارج احلكم لفرتة انتخابية واحدة (�أو
فرتتني يف بنما .)14ويقيد ثانيهما عدد مرات تويل الرئي�س
ظل حكم ا�ستبدادي.
للحكم .ويف حني اختارت بع�ض الدول فرتة والية واحدة
(الباراغواي ،15وجنوب كوريا ،)16حددت غالبية الدول فرتتني للوالية (كجنوب �أفريقيا ،17وتركيا.)18
ال يوجد يف جميع دول العامل ن�ص د�ستوري واحد ُعدل �أو �أُلغي �أو �أعيد تف�سريه بقدر ما حدث مع الن�صو�ص املحدِّ دة
لفرتة الوالية الرئا�سية (مثل اجلزائر ،ورو�سيا البي�ضاء ،وبوركينا فا�سو ،و�ساحل العاج ،والغابون ،وكازاخ�ستان،
وناميبيا ،والبريو ،و�سريالنكا ،و�أوغندا) .وقد متكن بع�ض الر�ؤ�ساء من اتخاذ الرتتيبات الالزمة لإجراء بع�ض
التعديالت الد�ستورية ،على الرغم من �أن م�شاركة الر�ؤ�ساء �أنف�سهم يف تعديل الد�ستور كالعبني �أ�سا�سيني ُيعترب
ن�صو�صا
ناد ًرا من الناحية القانونية .ويف حماولة للحد من هذه املمار�سات� ،أ�ضاف بع�ض وا�ضعي الد�ساتري
ً
 11د .ن .بو�سرن ود .ج .يونغ« ،م�أ�س�سة ال�سلطة ال�سيا�سية يف �أفريقيا» ،جملة الدميقراطية ،متوز/يوليو � ،2007ص .131
 12املادة  )3( 81من د�ستور االحتاد الرو�سي ( )1993اعتبا ًرا من عام .2008
 13املادة  )5( 60من د�ستور النم�سا ( )1920اعتبا ًرا من عام .2004
 14املادة  178من د�ستور بنما ( )1972اعتبا ًرا من عام .2004
 15املادة  229من د�ستور الباراغواي.1992 ،
 16املادة  70من د�ستور كوريا اجلنوبية ( )1948اعتبا ًرا من عام .1987
 17املادة  )2( 88من د�ستور جنوب �أفريقيا ( )1996اعتبا ًرا من عام .2007
 18املادة  )2( 101من د�ستور تركيا ( )1982اعتبا ًرا من عام .2008
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 )4-2-5توزيع صالحيات السلطة التنفيذية على مختلف مستويات الحكومة
من خالل الالمركزية
فر�صا لتوزيع �صالحياتها العليا على ال�صعيد الوطني للحكم
توفر مناذج ال�سلطة التنفيذية اجلماعية �أو املزدوجة ً
بني �أكرث من �شخ�ص واحد� ،إما من خالل اتخاذ قراراتهم م ًعا �أو ب�إ�سناد �صالحيات تنفيذية خمتلفة لأ�شخا�ص
عو�ضا عنه ،ميكن � ً
خمتلفني .بالإ�ضافة �إىل ذلك �أو ً
أي�ضا توزيع �صالحيات ال�سلطة التنفيذية بطريقة عمودية عرب
توزيعها على م�ستويات خمتلفة من احلكم .و ُيعترب �إن�شاء عنا�صر لل�سلطة التنفيذية على م�ستويات خمتلفة من
احلكم (�أقاليم ،وحمافظات ،وقرى ،وغريها) طريقة �أخرى ل�ضم و�إ�شراك �أطراف معنية �إ�ضافية يف ال�سلطة
التنفيذية .وتنتقل ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات تدريج ًيا من ال�سلطة التنفيذية الوطنية من خالل تفوي�ض/نقل بع�ض
ال�صالحيات �إىل م�ستويات �أدنى من الإدارة/احلكم .فعلى �سبيل املثال ،يحيل د�ستور الواليات املتحدة �صالحيات
�سنَّ كثري من �أحكام قانون العقوبات �إىل وحدات �أ�صغر (واليات) .وبنا ًء على ذلك ،يتعني على حكام الواليات
اال�ستجابة لطلبات العفو ،ومنها تلك املتعلقة بكبار املجرمني واجلناة يف الواليات التي تُطبق عقوبة الإعدام .وقد
�أ�سهم تفوي�ض هذه ال�صالحيات يف توزيع ال�سلطة الرئا�سية دون �إق�صاء حق رئي�س اجلمهورية يف العفو قانون ًيا
عن املجرمني ،مبا يف ذلك املذنبني يف جرائم وطنية.
ولكل �شكل من �أ�شكال الالمركزية ت�أثري خمتلف على ال�سلطة التنفيذية .وتتوقف درجة وعمق توزيع ال�سلطة على
�س�ؤالني :ما �أنواع امل�س�ؤوليات التي ينقلها الد�ستور �إىل ميكن � ً
أي�ضا �إعادة توزيع ال�سلطات من خالل نقل �صالحيات
م�ستويات �أخرى من الإدارة/احلكومة؟ وما م�ستوى الرقابة ال�سلطة التنفيذية �إىل م�ستويات خمتلفة من احلكم .ويعد
الذي حتتفظ به ال�سلطة التنفيذية الوطنية؟ وكلما عظم �إن�شاء عنا�صر �سلطة تنفيذية على م�ستويات خمتلفة من
�ش�أن ال�صالحيات املوكلة �إىل م�ستويات �أدنى من الإدارة /احلكم (�أقاليم ،وحمافظات ،وقرى ،وغريها) طريقة �أخرى
ل�ضم و�إ�شراك �أطراف معنية �إ�ضافية يف ال�سلطة التنفيذية.
احلكم مثل قانون العقوبات �أو �سلطات ال�شرطة ازدادت
درجة الالمركزية .ومتتد درجة الالمركزية يف �سل�سلة
مت�صلة عرب خمتلف �أنواع الأنظمة بد ًءا من الأنظمة �شديدة املركزية وانتها ًء بالأنظمة �شديدة الالمركزية.
ولقيا�س مدى الالمركزية بدقة ،ينبغي درا�سة عنا�صرها الأ�سا�سية الثالثة (الالمركزية الإدارية ،والالمركزية
ال�سيا�سية ،والالمركزية املالية) .و ُيق�صد بالالمركزية الإدارية تعني الالمركزية الإدارية �إزالة تركيز ال�سلطات،
مدى ا�ستقاللية الكيانات احلكومية الالمركزية ن�سبة �إىل وتفوي�ضها ،ونقلها.
احلكومة املركزية ،يف حني ت�شري الالمركزية ال�سيا�سية �إىل
 19املادة  248من د�ستور ال�سلفادور (.)1983
 20املادة  374من د�ستور هندورا�س (.)1982
 21املادتني  36و 136من د�ستور النيجر (.)1999
 22املادة  272من د�ستور هندورا�س (.)1982
 23املادة  )2( 128من د�ستور كوريا اجلنوبية ( )1948اعتبا ًرا من عام .1987
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تكفل �ضمانات �إ�ضافية .فغدت الأحكام الد�ستورية اخلا�صة بالفرتة الرئا�سية غري قابلة للتعديل يف ال�سلفادور،19
وهندورا�س ،20والنيجر ،21كما �أن اجلي�ش يف الهندورا�س 22خمول ب�ضمان عدم تعديلها .وقد تبنى د�ستور كوريا
نهجا خمتل ًفا� ،إذ ين�ص على �أن التعديالت الد�ستورية اخلا�صة بتمديد فرتة والية الرئي�س ال ت�سري
اجلنوبيةً 23
على الرئي�س الذي كان يف احلكم عند اقرتاحها.

الدرجة التي ت�سمح بها احلكومة املركزية للوحدات املحلية بتنفيذ املهام ال�سيا�سية للحكم مثل التمثيل� .أما
الالمركزية املالية فيق�صد بها مدى تنازل احلكومة املركزية عن امل�س�ؤوليات املالية �إىل الوحدات الالمركزية.
وتتناول الفقرة  1-2-3يف الف�صل ال�سابع هذه العنا�صر الثالثة مبزيد من التف�صيل.
وفيما ي�سهل التمييز بني هذه العنا�صر الثالثة عملية قيا�سها ،ي�ستدعي حتقيق الالمركزية الفعالة دعم العنا�صر
الثالثة لبع�ضها والتن�سيق فيما بينها .فالالمركزية تبقى �سطحية التطبيق �إذا مل يتم دعم الالمركزية ال�سيا�سية
بالمركزية �إدارية ومالية.
 )3-5الرقابة املؤسسية على السلطة التنفيذية
ثمة طريقة �أخرى ملراقبة ال�سلطة التنفيذية هي ت�صميم نظام �ضوابط وارتباطات ميار�سه فرعا احلكم الآخران
عليها .وكما �أو�ضحنا يف بداية هذا الف�صل ،هناك ت�صميمان م�ؤ�س�سيان متخ�ص�صان يف الرقابة على ال�سلطة
التنفيذية :النظام الربملاين وال�سلطة التنفيذية املزدوجة يف النظام �شبه الرئا�سي .وللحفاظ على ال�سلطة ال�سيا�سية
ثمة طريقة �أخرى ملراقبة ال�سلطة التنفيذية هي وبالتايل �صالحيات كليهما ،ال ميكن لل�سلطة التنفيذية ا�ستبعاد
ت�صميم نظام �ضوابط وارتباطات ميار�سه فرعا احلكم ال�سلطة الت�شريعية .وال�سلطة التنفيذية يف النظام الربملاين �أ)
الآخران عليها .وهناك ت�صميمان م�ؤ�س�سيان متخ�ص�صان تن�ش�أ الهية الت�شريعية ،ب) وتخ�ضع لت�صويتها حلجب الثقة ما قد
يف الرقابة على ال�سلطة التنفيذية :النظام الربملاين ي�ؤدي �إىل �إ�سقاط احلكومة .وتخلق مثل هذه الديناميات عالقة
وال�سلطة التنفيذية املزدوجة يف النظام �شبه الرئا�سي.
هرمية بني فروع احلكم ل�صالح ال�سلطة الت�شريعية .وميكن فر�ض
رقابة �إ�ضافية على ال�سلطة التنفيذية �إذا كان لل�سلطة الت�شريعية
� ً
أي�ضا ت�أثري مبا�شر على ت�شكيل جمل�س الوزراء .وتق�سم ال�سلطة التنفيذية املزدوجة يف النظام �شبه الرئا�سي ال�سلطة
التنفيذية فعل ًيا �إىل م�ؤ�س�ستني �شرعيتني م�ستقلتني د�ستور ًيا :رئي�س حكومة ُيختار مبا�شرة ره ًنا بدعم الأغلبية يف
املجل�س الت�شريعي ويدعى رئي�س الوزراء ،ورئي�س دولة ينتخبه ال�شعب ويدعى الرئي�س.
وقد يختلف التوازن الدقيق لل�صالحيات بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�شريعية اختال ًفا كب ًريا .وثمة �أربعة
م�ؤ�شرات ت�ساعد يف حتديد الدرجة املنا�سبة ل�صالحيات ال�سلطة التنفيذية ورقابة ال�سلطة الت�شريعية� :أ) �سلطة
تعيني/اختيار�/إقالة رئي�س احلكومة (رئي�س الوزراء) يف ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،ب) الرقابة على جمل�س
الوزراء ،ج) �إمكانية الت�صويت بحجب الثقة �/إدانة ،د) القدرة على حل املجل�س الت�شريعي.
 )1-3-5سلطة تعيني/اختيار/إقالة رئيس الحكومة (رئيس الوزراء)
يتمثل �أحد امل�ؤ�شرات التي حتدد مدى �صالحيات ال�سلطة
التنفيذية و�ضوابط ال�سلطة الت�شريعية عليها يف �سلطة
الرئي�س لتعيني/اختيار�/إقالة رئي�س احلكومة يف
ال�سلطة التنفيذية املزدوجة.

اعتمدت د�ساتري عديدة منوذج �سلطة تنفيذية مزدوجة ي�سمح
للرئي�س اختيار رئي�س الوزراء (مثل فرن�سا ،ومنغوليا ،وموزمبيق،
وناميبيا ،والبريو ،وبولندا ،ورو�سيا ،وال�سنغال) .24وقيدت بع�ض
الدول حرية الرئي�س �إىل حد ما عرب �إلزامه د�ستور ًيا ب�أخذ «ر�أي
الأحزاب املُمثلة يف اجلمعية الوطنية مع �أخذ نتائج االنتخابات

 24ي�ستخدم م�صطلح «�إزالة تركيز ال�سلطات» هنا كم�صطلح تقني ي�صف درجة معينة من الالمركزية .وهو ُي�ستخدم على نحو �أعم �إن مل
يرتبط بالالمركزية الإدارية.
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وتختلف � ً
أي�ضا طرق اختيار رئي�س الوزراء يف الأنظمة الربملانية رغم �أن ذلك يتوقف يف نهاية املطاف على �إرادة
املجل�س الت�شريعي� ،إذ يكون اختيار رئي�س الوزراء �أحيا ًنا حك ًرا عليه .ففي ال�سويد مثلاً  ،ير�شح رئي�س املجل�س
الت�شريعي رئي�س الوزراء .ويف بلدان �أخرى ك�أملانيا ير�شحه الرئي�س مع �أحقية املجل�س الت�شريعي يف انتخاب
�شخ�ص �آخر يف حال عدم ح�صول املر�شح على الأغلبية املطلقة من �أ�صوات املجل�س ،وعندئذ يلتزم الرئي�س
بتعيني هذا الأخري .ومرة �أخرى ،تقر د�ساتري �أخرى كاليونان بوجوب تر�شيح الرئي�س لرئي�س الوزراء من حزب
الأغلبية يف املجل�س الت�شريعي ،يف حني تلزم دول �أخرى كاليابان رئي�سها د�ستور ًيا بتعيني ال�شخ�ص املنتخب من
رئي�سا للوزراء بقوة القانون �إن امتنع الرئي�س عن ذلك خالل فرتة معينة من الزمن
املجل�س الت�شريعي ،بل وتعينه ً
(مثل �إثيوبيا).
 )2-3-5الرقابة على مجلس الوزراء
تُعترب الرقابة على جمل�س الوزراء مبثابة طريقة �أخرى لتح�سني �أو �صقل العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية .ويف معظم الأنظمة الرئا�سيةُ ،يعينَّ جمل�س الوزراء
ُتعترب الرقابة على جمل�س الوزراء مبثابة طريقة �أخرى
من قبل رئي�س اجلمهورية ويعمل حتت �إمرته دون غريه .ولكن
لتح�سني �أو �صقل العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية
ثمة عدة �أنظمة رئا�سية ت�سمح للمجل�س الت�شريعي بالتدخل والت�شريعية .وميكن لل�سلطة الت�شريعية حتديد توجه
�سيا�س ًيا يف تكوين جمل�س الوزراء .ففي كولومبيا على �سبيل ال�سلطة التنفيذية بالت�أثري على تركيبة جمل�س الوزراء.
املثال ،يخ�ضع الوزراء للإدانة من جانب ال�سلطة الت�شريعية،26
وينطبق الأمر ذاته يف الأرجنتني على رئي�س الوزراء .27ويكمن التحدي يف ال�سلطة التنفيذية املزدوجة يف حتقيق
توازن دقيق بني ت�أثري الرئي�س ورئي�س الوزراء واملجل�س الت�شريعي عند اختيار/رف�ض �أع�ضاء جمل�س الوزراء.
ووف ًقا للد�ستور الفرن�سي ،يزكي رئي�س الوزراء مر�شحني الختيارهم �أو رف�ضهم من قبل الرئي�س .وال ي�ؤثر ت�صويت
الربملان بحجب الثقة �إال على احلكومة باملجمل ولي�س على الوزراء �إفراد ًيا .ويتمتع املجل�س الت�شريعي يف البريو
ب�سلطة �إدانة الوزراء ،ما ُي�ضعف موقف رئي�س الوزراء .ويف منغوليا ،يقرتح رئي�س الوزراء تركيبة جمل�س الوزراء
بعد الت�شاور مع الرئي�س ،ثم يوافق الربملان على الأ�شخا�ص ب�شكل فردي .ومرة �أخرى ،ميكن لل�سلطة الت�شريعية
حتديد توجه ال�سلطة التنفيذية بالت�أثري على تركيبة جمل�س الوزراء.
 25املادة  )1( 187من د�ستور الربتغال ( ،)1976اعتبا ًرا من عام .2004
 26املادة  )9( 135من د�ستور كولومبيا ( )1991اعتبا ًرا من عام .2005
 27املادة  101من د�ستور الأرجنتني (.)1994
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العامة يف احل�سبان» (الربتغال) .25وغال ًبا ما تكون �سلطة �إقالة رئي�س الوزراء بيد املجل�س الت�شريعي ح�صر ًيا
(كما يف فرن�سا ،والربتغال ،وال�سنغال) .وبالتايل ،ال �شيء ي�ضمن للرئي�س بقاء رئي�س الوزراء الذي اختاره يف
من�صبه .ولذلك يتعني عليه اختيار رئي�س وزراء يتوقع ح�صوله على دعم املجل�س الت�شريعي (�أو تقبله على �أقل
تقدير)� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال يخ�ضع رئي�س الوزراء املختار للرئي�س ،بل للمجل�س الت�شريعي ،ولذلك يكون �أكرث ميلاً
للتوفيق بني �سيا�سات احلكومة واملجل�س .ويتجنب بع�ض الد�ساتري هذه احلالة وتُعزز موقف الرئي�س من خالل
منحه �سلطة �إقالة رئي�س الوزراء وف ًقا لتقديره املطلق (كما يف موزمبيق ،وناميبيا ،والبريو ،ورو�سيا) .ونتيجة
لذلك ،ي�صبح رئي�س الوزراء بني حجري رحى (الرئي�س واملجل�س) وتاب ًعا لهما وال�سرتاتيجياتهما ال�سيا�سية.

نهجا خمتل ًفا ،حيث حددت تركيبة املجل�س
وقد اعتمد الد�ستور االنتقايل جلنوب �أفريقيا (ً )1996-1994
الت�شريعي تركيبة جمل�س الوزراء الذي يقوم بدوره باختيار الرئي�س .ويحق لكل حزب ح�صد �أكرث من  %5من
�إجمايل مقاعد املجل�س الت�شريعي باحل�صول على حقيبة واحدة يف جمل�س الوزراء .28وكان الغر�ض من هذا النهج
ت�شكيل حكومة ائتالفية �شاملة بعد فرتة حكم �سيا�سية قامت على التمييز العن�صري.
 )3-3-5التصويت على حجب الثقة
ميكن �أي�ض ًا �صياغة �صالحية املجل�س الت�شريعي يف �إدانة ميكن � ً
أي�ضا �صياغة �صالحية املجل�س الت�شريعي يف �إدانة
ر�أ�س احلكومة بالت�صويت على حجب الثقة بعدة طرق ر�أ�س احلكومة كجزء من البيئة ال�سيا�سية بعدة طرق لتوجيه
لتوجيه الديناميات املحتملة.
الديناميات املحتملة .وقد �ضعت د�ساتري عدة قيودًا على
�صالحية املجل�س الت�شريعي حلجب الثقة عن رئي�س الوزراء.
ففي رو�سيا ،يحق للرئي�س رف�ض ت�صويت الربملان على حجب الثقة ،وعندها ميكن للأخري الت�صويت جمددًا
بعد ثالثة �أ�شهر .ومن اخليارات الأخرى عزل رئي�س الوزراء على �أن يكون قد �أم�ضى فرتة حمددة يف من�صبه،
و� ً
أي�ضا عزل املجل�س الت�شريعي لعدد حمدود من الوزراء خالل دورته .29وتذهب بع�ض الد�ساتري �إىل �أبعد من
ذلك مطالبة ب�ضرورة �أن يكون الت�صويت على حجب الثقة «ب ّنا ًء»� ،أي �أن تختار الأغلبية املطا ِلبة بعزل رئي�س
الوزراء خل ًفا جديدً ا له يف الوقت نف�سه (�أملانيا ،30وهنغاريا ،31ولي�سوتو ،32وبولندا ،33و�إ�سبانيا .)34ونتيجة لذلك،
ال ي�ؤدي اقرتاح حجب الثقة �إىل ا�ستقالة جمل�س الوزراء والدعوة �إىل انتخابات جديدة تلقائ ًيا ،بل قد ي�ستمر
رئي�س الوزراء يف من�صبة كقائد حلكومة �أقلية �إن مل ت�ستطيع املعار�ضة االتفاق على خليفته .ويف بولندا ذات
ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،ي�ستتبع الت�صويت الب ّناء �أمرين هما منح الرئي�س حرية �أكرب يف التعيني الأويل
لرئي�س الوزراء/جمل�س الوزراء ل�صعوبة عزله ،ومن ناحية �أخرى ،ا�ستبعاد الرئي�س عن امل�شاركة يف ت�شكيل
الوزارة اجلديدة بعد الت�صويت على حجب الثقة.
 )4-3-5حل املجلس التشريعي
متثل �صالحية الرئي�س يف حل املجل�س الت�شريعي َ
املنتخب �إحدى امل�سائل التي حتدد �شكل العالقة بني ال�سلطتني
متثل �صالحية الرئي�س يف حل املجل�س الت�شريعي الت�شريعية والتنفيذية .فمنح الرئي�س �سلطة حل املجل�س
املنتخَ ب �إحدى امل�سائل التي حتدد �شكل العالقة بني الت�شريعي ي�سمح له بتقلي�ص دورة املجل�س .وي�ؤثر ذلك على
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية .وي�ؤثر ذلك على توازن القوى بنا ًء على الت�صميم الفعلي لهذه ال�صالحية .فقد
بناء على الت�صميم الفعلي لهذه ال�صالحية.
توازن القوى ً
يقوم الرئي�س بغياب القيود ال�ضرورية ل�ضبط ممار�سات
ال�سلطة التنفيذية املزدوجة بتعيني احلكومة دون موافقة املجل�س الت�شريعي ويهدد بحله �إذا قرر تقدمي اقرتاح
بحجب الثقة .كما تتيح �سلطة احلل للرئي�س � ً
أي�ضا الت�أثري على مواعيد انتخاب املجل�س الت�شريعي مبا يخدم �أجندة
 28املادة  88من الد�ستور االنتقايل جلنوب �أفريقيا (.)1996-1994
 29املادة  87من د�ستور �أوكرانيا ( )1996اعتبا ًرا من عام .2004
 30املادتني  67و 68من القانون الأ�سا�سي الأملاين ( )1949اعتبا ًرا من عام .2009
 31املادة  39من د�ستور هنغاريا ( )1949اعتبا ًرا من عام .2007
 32املادة  )8( 87من د�ستور لي�سوتو (.)1993
 33املادة  )1( 158من د�ستور بولندا (.)1997
 34املادة  113من د�ستور �إ�سبانيا ( ،)1978اعتبا ًرا من عام .1992

26

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ويف �ضوء التحديات املختلفة الواردة �أعاله ،منحت عدة د�ساتري الرئي�س �سلطة حل الربملان ره ًنا بقيود و�شروط
�إ�ضافية قد تكون كثرية ،ومنها توقيت حل املجل�س (يف الربتغال :لي�س قبل مرور �ستة �أ�شهر بعد االنتخابات
الربملانية) ،وعدد مرات حل املجل�س (فرن�سا :مرة واحدة يف ال�سنة ،والغابون :مرة واحدة يف ال�سنة ولكن ال تزيد
عن مرتني يف فرتة رئا�سية واحدة) ،و�سبب حل املجل�س (النم�سا :ال يجوز احلل �أكرث من مرة لل�سبب نف�سه)،
�أو و�ضع �شرط م�سبق حلل املجل�س مثل تعطل العمل الربملاين (موزمبيق وبولندا) .وي�ؤدي حل الرئي�س للمجل�س
الت�شريعي يف بع�ض البلدان �إىل �إجراء انتخابات رئا�سية (ناميبيا� ،)35أو يكون ره ًنا بقرار جمهور الناخبني عرب
�إجراء ا�ستفتاء (م�صر .)36 2005
 )5-3-5العزل
ُيعترب العزل طريقة �أخرى ملمار�سة الرقابة على ال�سلطة التنفيذية .وي�سمح العزل ب�إقالة ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية
جراء خمالفات قانونية ارتكبها ،وذلك على النقي�ض من الرقابة
ال�سيا�سية التي ميار�سها املجل�س الت�شريعي بالت�صويت على حجب ميثل العزل (�إقالة رئي�س ال�سلطة التنفيذية جراء
الثقة .ويحظى العزل ب�أهمية خا�صة يف الأنظمة الرئا�سية حيث خمالفات قانونية) طريقة �أخرى ملمار�سة الرقابة
على ال�سلطة التنفيذية .ويحظى العزل ب�أهمية خا�صة
الإقالة ال�سيا�سية لر�أ�س ال�سلطة التنفيذية من قبل املجل�س
عندما ال تكون �إقالة املجل�س الت�شريعي لر�أ�س ال�سلطة
جزءا من الرتتيبات امل�ؤ�س�سية.
الت�شريعي لي�ست جز ًءا من الرتتيبات امل�ؤ�س�سية .وينبغي مراعاة التنفيذية ً
عاملني ب�شكل عام هما :نوع اجلرمية التي ت�ؤدي �إىل �إجراء العزل،
وم�شاركة ال�سلطتني الأخريتني يف مثل هذا الإجراء.
وفيما حت�صر بع�ض الد�ساتري العزل يف جرائم ج�سيمة مثل اخليانة العظمى ،تت�سم د�ساتري �أخرى مبزيد من
�صريحا للد�ستور �أو �أي قانون �آخر �أثناء تويل املن�صب (كما يف هنغاريا).
ال�شمولية� ،إذ ال ت�شرتط �سوى انتها ًكا
ً
ومن احلاالت املتطرفة نذكر تنزانيا حيث ميكن عزل الرئي�س عند �إتيانه ب�سلوك ي�سيء ملن�صبه .وقد تف�ضي مثل
هذه القيود املبهمة و�/أو الف�ضفا�ضة �إىل حتويل العزل �إىل �أداة �سيا�سية ،ال�سيما �إذا كان القرار حك ًرا على املجل�س
عموما دور احلار�س الأمني �إما بالف�صل يف د�ستورية ت�صرف
الت�شريعي (كما يف مولدافيا) .ولكن يلعب الق�ضاء ً
خا�صا للغاية
الرئي�س من عدمه� ،أو من خالل امل�شاركة يف �أعمال جلنة التحقيق .وقد تبنت الهندورا�س ً
نهجا ً
وهو �أنه �إذا ع ّر�ض الرئي�س النظام الد�ستوري لفقدان ال�سمعة ب�سبب �أمور من قبيل تعديل القيود املفرو�ضة على
فرتة واليته ،يحق للقوات امل�سلحة التدخل مبوجب املادة  )2(272من الد�ستور والتي تن�ص على مايلي« :يخت�ص
[اجلي�ش] بالدفاع عن �سالمة الأرا�ضي و�سيادة اجلمهورية ،واحلفاظ على ال�سلم والنظام العام و�سيادة الد�ستور،
ومبادئ االقرتاع احلر ،وتداول من�صب رئا�سة اجلمهورية» (الت�شديد من امل�ؤلف).
 35املادة  57من د�ستور ناميبيا ( )1990اعتبا ًرا من عام .1998
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الرئي�س ال�سيا�سية .ويف الأنظمة التي ُينتخب فيها رئي�س احلكومة من قبل املجل�س الت�شريعي ،تغدو �سلطة حل
املجل�س مبثابة �أداة تكتيكية لزيادة احتمال �إعادة انتخابه من خالل �أغلبية حزبه يف املجل�س .ففي اليابان مثلاً ،
ميكن حل جمل�س النواب يف �أي وقت مببادرة من رئي�س الوزراء (تليها موافقة الإمرباطور ال�شكلية) ،ويجب حله
يف موعد �أق�صاه نهاية الدورة الت�شريعية البالغة �أربع �سنوات .ومل ُيحل املجل�س يف نهاية ال�سنوات الأربع �سوى مرة
فحلت جميعها قبل انتهاء دورتها.
واحدة فقط طوال ً 60
عاما� ،أما بقية املجال�س الت�شريعية ُ

 )6-3-5اإلقالة الشعبية
تعد �أحقية املواطنني يف �إقالة رئي�س ال�سلطة التنفيذية قبل نهاية فرتة واليته طريقة �أخرى للرقابة على ال�سلطة
التنفيذية ،جن ًبا �إىل جنب مع الرقابة امل�ؤ�س�سية داخل �أو بني خمتلف فروع احلكم .وب�شكل عام ،هناك نوعان
خمتلفان من الإقالة على ال�صعيد الوطني وهما الإقالة املختلطة والإقالة الكاملة .وتعني الأخرية �أن كلاً من
مبادرة الإقالة واتخاذ القرار النهائي هما بيد املواطنني ح�ص ًرا� .أما يف ما يتعلق بال�سلطة التنفيذية ،فيعد
�شيوعا وال يتم العمل بهما �إال يف بع�ض دول �أمريكا اجلنوبية كالإكوادور .36والإقالة
نوعا الإقالة �سالفا الذكر �أقل ً
املختلطة هي عملية ي�شارك املواطنون يف �إحدى مرحلتيها� ،إما يف ال�شروع فيها �أو يف اتخاذ القرار عرب ا�ستفتاء.
وفيما تُعترب م�شاركة املواطنني يف بع�ض الدول مبثابة جزء من �إجراء الإيقاف عن العمل نتيجة خمالفات
وانتهاكات رئا�سية (كما يف رومانيا ،)37يغدو املواطنون يف معظم احلاالت جز ًءا من نقا�ش �سيا�سي حم�ض يتعني
عليهم فيه املوافقة على �إقالة الرئي�س (كما يف النم�سا 38و�آي�سلندا.)39
وال بد من �أن تحُ دث الإقالة ال�شعبية تواز ًنا بني مبادئ امل�شاركة واحلكم الفعال وبني احلاجة �إىل تن�سيق �إجراءات
الإقالة مع امل�ؤ�س�سات الفعالة للدميقراطية التمثيلية� .صحيح �أن الت�صويت املتكرر بالإقالة قد يقو�ض فكرة
الدميقراطية التمثيلية ويعيق ال�سلطة التنفيذية عن تنفيذ �أجنداتها ال�سيا�سية متو�سطة وطويلة الأجل ،بيد �أن
املبالغة يف تعقيد العملية بهدف جتنب ا�ستخدامها املفرط قد يحد من مغزاها الرئي�سي الرامي �إىل متكني
املواطنني من م�ساءلة ممثليهم مبا�شرة.
 )4-5وضع الصالحيات الجوهرية للسلطة التنفيذية
�إ�ضافة �إىل توزيع �صالحيات ال�سلطة التنفيذية من خالل الت�صميم امل�ؤ�س�سي على النحو الوارد �أعاله ،قد يرغب
وا�ضعو الد�ساتري � ً
أي�ضا يف مراقبة �صالحيات ال�سلطة التنفيذية من خالل �إ�شراك جهات فاعلة �أخرى يف عملية
�صنع القرار .وثمة خياران ينبغي النظر فيهما� ،أولهما هو �إ�شراك هذه اجلهات يف �ضوء رقابة ال�سلطة التنفيذية،
وثانيهما هو احلد من ت�أثري ال�سلطة التنفيذية يف االخت�صا�صات الرئي�سية لفرعي احلكم الآخرين.
 )1-4-5إشراك جهات فاعلة أخرى يف صنع القرارات التنفيذية الجوهرية
قد تت�ضمن الفئة الأوىل (احلد من �صالحيات ال�سلطة التنفيذية) القرارات املتعلقة ب�إعالن حالة الطوارئ ،ومنح
عفو عام�/صفح ،و�إعالن حالة احلرب .وتتناول الفقرتان  1-3-4و 2-3-4يف الف�صل اخلام�س ال�صالحيات املتعلقة
ب�إعالن حالة الطوارئ ومنح عفو عام�/صفح .وقد تت�ضمن الفئة الثانية (قرارات العزل التي عادة ما ُت�صدرها ال�سلطة
الت�شريعية �ضد ال�سلطة التنفيذية) تقييد �صالحيات هذه الأخرية يف �إ�صدار ن�صو�ص قانونية �أو مرا�سيم لها قوة
القانون� ،أو حماوالتها لت�صميم عملية �سن القوانني الر�سمية.

 36املادة  105من د�ستور الإكوادور ( )1998اعتبا ًرا من عام .2008
 37املادة  95من د�ستور رومانيا ( )1991اعتبا ًرا من عام .2003
 38املادة  )6( 60من د�ستور النم�سا ( )1920اعتبا ًرا من عام .2004
 39املادة  11من د�ستور �آي�سلندا ( )1944اعتبا ًرا من عام .1999
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يوفر الت�سا�ؤالن الد�ستوريان «من املخول ب�إعالن حالة الطوارئ وب�أي طريقة» درجات خمتلفة من �إ�شراك
م�ؤ�س�سات �أخرى غري ال�سلطة التنفيذية .وميكن �أن ين�ص الد�ستور �صراحة على هذه الظروف – وفقط هذه
الظروف – �أي متى تعلن احلكومة حالة الطوارئ (غزو� ،أو كوارث طبيعية) .لكن قد يرغب وا�ضعو الد�ساتري يف
ترك جمال حلرية الت�صرف يف حاالت من قبيل املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�صحة العامة �أو الأمن الداخلي.
ولعل من امل�ستحيل ومن غري احلكمة حماولة ذكر هذه الظروف ميكن مراقبة �صالحيات ال�سلطة التنفيذية من
كافة بالتف�صيل .ويجب �أن يكون هناك �شخ�ص ما يقرر متى خالل �إ�شراك جهات فاعلة �أخرى يف �صنع قرارات
يرقى م�ستوى التهديد �إىل م�ستوى �إعالن حالة الطوارئ .ولتجنب من قبيل �إعالن حالة الطوارئ �أو عن طريق احلد
�إ�ساءة ا�ستغالل هذا احلق ،يجب �أن يكون هناك �شخ�ص �آخر من ت�أثري ال�سلطة التنفيذية على االخت�صا�صات
الرئي�سية لفرعي احلكم الآخرين (مثل �صالحيات
خمول بتقييم مثل هذا القرار .ويقت�ضي د�ستور البريو ح�صول
�سن القوانني).
الرئي�س على موافقة م�سبقة من جمل�س الوزراء قبل �إعالن حالة
الطوارئ وتوزيع ال�صالحيات داخل ًيا �ضمن ال�سلطة التنفيذية .وي�سمح د�ستور مالوي لل�سلطة التنفيذية ب�إعالن
حالة الطوارئ التي ال ت�سري �إال بعد موافقة الربملان يف غ�ضون فرتة زمنية حمددة .وي�شرتط د�ستورا �إثيوبيا
وفيجي احل�صول على موافقة الربملان م�سب ًقا قبل �أن تتمكن ال�سلطة التنفيذية من �إعالن حالة الطوارئ� .أما يف
د�ستور منغوليا ،فالربملان هو الوحيد املخول ب�إعالن حالة الطوارئ ،وهو �أو�سع توزيع ل�صالحيات ال�سلطة
التنفيذية يف �إعالن حالة الطوارئ .وميكن للرئي�س �إعالن حالة الطوارئ �إذا كان الربملان يف عطلة ،غري �أن هذا
الإعالن ي�ستمر مدة �سبعة �أيام فح�سب وي�سقط تلقائ ًيا بانق�ضاء هذه الفرتة يف حال عدم انعقاد الربملان.
وميكن القول ب�أن �إعالن حالة الطوارئ يج ّمع ال�سلطات على نحو يفوق اي قرار تنفيذي �آخر ،حيث يتجاوز كث ًريا
من ال�ضوابط التي تتم عادة على الإجراءات �أحادية اجلانب.
ميكن القول ب�أن �إعالن حالة الطوارئ يج ّمع ال�سلطات
وقد عانت دول عدة بعد النزاع من تطبيق حالة الطوارئ ب�شكل على نحو يفوق �أي قرار تنفيذي �آخر .وقد �أدرج بع�ض
ً
ً
�شروطا حذرة للغاية لإعالن حالة
�شروطا وا�ضعي الد�ساتري
تع�سفي .وحت�س ًبا لذلك� ،أدرج بع�ض وا�ضعي الد�ساتري
حذرة للغاية ينبغي حتقيقها قبل �أن ي�صبح �إعالن حالة الطوارئ الطوارئ.
ً
نافذا .ويف حاالت الطوارئ الفعلية ،قد ي�ؤدي غياب امل�ؤ�س�سات
الفاعلة �إىل ا�ستحالة ا�ستيفاء هذه ال�شروط .ففي هايتي على �سبيل املثال� ،أ�صبح �إعالن حالة الطوارئ
ً
ام�شروطا مبوافقة رئي�س الوزراء وكافة الوزراء ف�ضلاً عن اتخاذ الربملان لقرار فوري ب�ش�أن نطاق قرار
م�ؤخ ًر
الرئي�س ومدى مالءمته .وم�ؤخ ًرا � ً
أي�ضا ،ن�ص د�ستور دولة هايتي على �أن الغزو الأجنبي واحلرب الأهلية فح�سب
ي�شكالن حالة الطوارئ ،دون الإ�شارة �إىل الكوارث الطبيعية .وب�سبب هذه الن�ص املق ِّيد ومقت�ضيات الأو�ضاع ،مبا
يف ذلك حدوث زلزال مل ي�سبق له مثيل ووفاة عدة وزراء وبرملانيني ،جتاهلت حكومة هايتي الأحكام الد�ستورية
و�أعلنت حالة الطوارئ ،جمبرَ ة على جتاهل مبد�أ �سيادة القانون من �أجل حماية ال�سيادة.
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حالةالطوارئ

سلطة منح عفو عام/صفح
ُيعترب منح عفو عام�/صفح من ال�صالحيات التقليدية لل�سلطة التنفيذية .ويف ظروف ما بعد النزاع ،حتظى
الن�صو�ص الد�ستورية اخلا�صة بالعدالة االنتقالية ،وتت�ضمن � ً
أي�ضا عنا�صر العفو ،ب�أهمية ق�صوى وغال ًبا ما تكون
ً
�شرطا رئي�س ًيا لبداية عهد �سالم جديد.
ال يغطي هذا الف�صل العفو العام كجزء من العدالة االنتقالية بعد نزاع عنيف ،بل يتناول �أحكام منح العفو العام/
ال�صفح التي ت�سري يف امل�سار االعتيادي للحياة الد�ستورية .ولكن حتى يف هذا ال�سياق ،تكون �سلطة منح عفو
عام�/صفح بالغة الدقة و ُيحتمل �أن ت�ؤثر على جمرى العدالة
يف دول بعد النزاع ،حتظى الن�صو�ص الد�ستورية اخلا�صة
أي�ضا عنا�صر العفو ب�شكل وا�سع النطاق �إذا مل تُ�ستخدم بحكمة .بنا ًء على ذلك،
بالعدالة االنتقالية والتي تت�ضمن � ً
�شرطا رئي�س ًيا لبداية ُيعترب حتديد التوازن ال�سليم بني اجلهات الفاعلة امل�شاركة يف
ً
ب�أهمية ق�صوى وغال ًبا ما تكون
عهد �سلمي جديد .وتكون �سلطة منح عفو عام �أو �صفح عملية منح عفو عام�/صفح �أم ًرا حا�س ًما .وثمة � ً
أي�ضا خيارات
بالغة احل�سا�سية وقد ت�ؤثر على حتقيق العدالة ب�شكلٍ د�ستورية متنوعة بد ًءا من �إعطاء ال�سلطة التنفيذية �صالحية
وا�سع النطاق �إذا مل ُت�ستخدم بحكمة.
مطلقة ملنح العفو (كما يف بوركينا فا�سو والت�شيك) �أو ال�صفح
(جورجيا وكينيا) وانتها ًء ب�إق�صاء ال�سلطة التنفيذية من
قرارات العفو العام كل ًيا (هنغاريا) .وبني هذين النقي�ضني ،ت�ضم جمموعة اخليارات ممار�سة كلاً من ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية ل�صالحيات العفو �أو ال�صفح ب�شكل متواز (موزمبيق  ،)1990وتخويل ال�سلطة التنفيذية
منح العفو وال�صفح يف ظل ظروف حمدودة (هايتي) ،و�صالحيات م�شرتكة ت�شرتط موافقة ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية على منح العفو �أو ال�صفح (�إندوني�سيا وكوريا اجلنوبية) ،وقد ي�صل الأمر �إىل اجلمع بني الرتتيبني
الأخريين كما يف اليونان حيث يمُ نح العفو يف جرائم �سيا�سية فح�سب بعد موافقة الربملان وال�سلطة التنفيذية م ًعا.
 )2-4-5الحد من تأثري السلطة التنفيذية على أنشطة سن القوانني
تُخ َّول �صالحيات �سن القوانني عادة �إىل ال�سلطة الت�شريعية ولي�س التنفيذية .ولكن يجوز لهذه الأخرية ا�ستخدام
ينبغي �أثناء حتديد �صالحيات ال�سلطة التنفيذية �صالحياتها ملنع �أو مراجعة �أو الت�أثري على الأن�شطة املركزية لفرعي
احلكم الآخرين مثل �سن القوانني .ولذلك ينبغي �أثناء حتديد
ريا معتدلاً على �سن القوانني.
منحها ت�أث ً
�صالحيات ال�سلطة التنفيذية منحها ت�أث ًريا معتدلاً على �سن
القوانني .وميكن ت�صنيف م�شاركة ال�سلطة التنفيذية يف �أن�شطة �سن القوانني �إىل نوعني هما �صالحياتها للت�شريع
مبوجب مر�سوم ،وا�شرتاكها يف عملية �سن القوانني الت�شريعية نف�سها.
التشريع بموجب مراسيم
من الأهمية مبكان عدم اخللط بني �سلطة �إ�صدار مرا�سيم ذات طابع تنظيمي �أو �إداري وبني �سلطة الت�شريع
مبوجب مرا�سيم .فمعظم ال�سلطات التنفيذية ،ال�سيما تلك التي انتُخب رئي�سها انتخا ًبا مبا�ش ًرا ،تتمتع ب�صالحية
�إ�صدار قوانني تنفيذية لتنفيذ الأجندة ال�سيا�سية .ويف بع�ض احلاالت ،يتمتع الرئي�س ب�صالحيات وا�سعة تقديرية
يف تف�سري نوايا ال�سلطة الت�شريعية يف ما يتعلق بتنفيذ القانون.40
 40ج .م .باين و�آخرون« ،دميقراطيات يف التنمية :ال�سيا�سة والإ�صالح يف �أمريكا الالتينية» (وا�شنطن :م�صرف التنمية الأمريكي ،وامل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،و�آخرون.2007 ،
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ً
وعو�ضا عن ذلك ،قد ي�سمح الد�ستور لل�سلطة التنفيذية ب�إ�صدار مرا�سيم لها قوة القانون يف جماالت �سيا�سات
حمددة ملت ًفا بذلك على املجل�س الت�شريعي يف هذه املجاالت (كما يف فرن�سا).
اشرتاك السلطة التنفيذية يف عملية سن القوانني
تت�ضمن العملية الت�شريعية عدة مراحل خمتلفة ،بد ًءا من ال�شروع بالت�شريع وانتها ًء ب�إ�صدار م�شروع القانون
ل�س ّنه .وقد ت�شارك ال�سلطة التنفيذية مو�ضوع ًيا يف هذه العملية �إما منذ البداية �أو بعد �إقرار املجل�س الت�شريعي
للقانون.
) أاملبادرة بالتشريع
ميتلك املجل�س الت�شريعي يف معظم الد�ساتري �صالحية غري حمدودة لل�شروع يف �صياغة قوانني يف كافة الق�ضايا.
وتكون هذه ال�صالحية �أحيانًا ح�صرية كما يف الواليات املتحدة الأمريكية .ولكن ال�سلطة التنفيذية يف دول
عدة ت�شارك ولو جزئ ًيا على الأقل يف �صالحية تقدمي م�شاريع القوانني ،كما تتمتع يف بع�ض الد�ساتري باحلق
احل�صري يف �صياغة القوانني املتعلقة باملوازنة ،واملعاهدات الدولية ،والتجارة ،والتعرفة اجلمركية .وقد متتد
هذه ال�صالحية �إىل مو�ضوعات �سيا�سية �أخرى كذلك كما يف الربازيل ،وت�شيلي ،وكولومبيا.
وت�ساعد هذه الوظيفة احلار�سة ال�سلطة التنفيذية على الإبقاء على الو�ضع الراهن يف جماالت �سيا�سات حمددة
رئي�س يرغب يف منع جمل�س ت�شريعي تهيمن عليه املعار�ضة من �إدخال تغيريات يف جمال
ت�سري عليها .وال ي�ستطيع ٌ
ما �سوى �أن ميتنع عن تقدمي قوانني ملناق�شتها.
) بصالحيات النقض الرئاسية
منحت بع�ض الد�ساتري الرئي�س احلق يف الت�أثري على القوانني �أو �إعاقتها �أو حتى حجبها بعد �أن يوافق املجل�س
الت�شريعي عليها .ولهذا ،ت�ؤدي طريقة �صياغة الد�ستور حلق النق�ض �إىل جتميع ال�سلطات �أو ف�صلها .وميكن
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و َيحدث الت�شريع مبوجب مرا�سيم بطريقتني �إما ك�صالحيات مفو�ضة من املجل�س الت�شريعي �أو ك�صالحيات
د�ستورية �أ�صلية .ويف الطريقة الأوىل ،يتحكم املجل�س الت�شريعي
تمُ نح ال�سلطة التنفيذية �صالحية الت�شريع مبوجب
نف�سه بتفوي�ض هذه ال�صالحيات ويحق له �إلغاءها يف �أي وقت مرا�سيم �إما بتفوي�ض من املجل�س الت�شريعي �أو ب�شكل
(مث ــل كرواتيا) .وي�ساعد منح هذه ال�صالحية م�ؤقتًا مبوافقة �أ�صيل من الد�ستور.
�أغلبية املجل�س الت�شريعي مع حتديدها بعناية يف �سن تدابري
خا�صة يف جمال معني بطريقة كف�ؤة .وبخ�صو�ص �صالحيات �سن القوانني املُ�سندة مبا�شرة �إىل ال�سلطة التنفيذية،
نذكر جمددًا عن�صرين ي�ستحقان االهتمام هما �سلطة الت�شريع يف ظروف ا�ستثنائية فقط ،و�سلطة الت�شريع يف
ق�ضايا حمددة .ومن الظروف اال�ستثنائية ال�شائعة نذكر الفرتات التي ال ينعقد فيها املجل�س الت�شريعي .وعادة ما
ت�سقط هذه املرا�سيم �إن مل يعتمدها املجل�س الت�شريعي يف غ�ضون فرتة زمنية معينة بعد عودته لالنعقاد (مثل
الربازيل) .وثمة ظرف ا�ستثنائي �آخر هو حالة الطوارئ .ولكن �إن مل تو�ضع الأحكام اخلا�صة بها بعناية (انظر
الفقرات  1-3-4و 2-3-4من الف�صل اخلام�س) ،فقد متهد الطريق لت�شكيل منوذج وا�سع من ال�صالحيات
الت�شريعية ومن ثم ت�صبح عر�ضة لإ�ساءة اال�ستخدام كما يف م�صر وال�سودان وغريهما.

التمييز بني نوعني من التدخل الرئا�سي� ،إذ يحق للرئي�س �إما رف�ض م�شروع القانون كل ًيا لأ�سباب �سيا�سية �أو
الت�شكيك يف مدى د�ستوريته .ويعترب الأول ً
نق�ضا �سيا�س ًيا� ،أما
يعني ا�شرتاك ال�سلطة التنفيذية يف عملية �سن
الثاين فهو نق�ض د�ستوري مل�سودة القانون .والنق�ض ال�سيا�سي
القوانني �صالحية تقدمي م�شاريع القوانني �أو حق
�شيوعا يف الأنظمة الرئا�سية و�شبه الرئا�سية والتي ُينتخب
النق�ض .وت�شارك ال�سلطة التنفيذية يف عدة دول ولو �أكرث ً
جزئ ًيا على الأقل يف �صالحية تقدمي م�شاريع القوانني ،فيها الرئي�س انتخا ًبا مبا�ش ًرا من قبل الناخبني ولي�س من جانب
كما ميكن جتاوز حق النق�ض يف ظل ظروف متنوعة.
املجل�س الت�شريعي .و�إذا ا�ستطاع املجل�س الت�شريعي جتاوز نق�ض
رئا�سي ب�أغلبية ت�ساوي �أو تفوق الأغلبية التي �أُقر مبوجبها
القانون (مثل بت�سوانا ،والهند ،وتركيا) ،ي�صبح هذا النق�ض �ضعي ًفا ويتحول �إىل جمرد حق يف الت�أخري فقط .وقد
ي�ؤدي النق�ض �إىل �ضرورة مرور عدة �أ�شهر قبل �أن يتمكن املجل�س الت�شريعي من �إعادة تقدمي م�شروع القانون.
وت�سمح تلك الفرتة ب�إجراء مناق�شات �إ�ضافية �أو ت�سليط الإعالم مزيدً ا من ال�ضوء على م�شروع القانون (مثل
الأورغواي) .وكلما ارتفعت ن�سبة الأغلبية املطلوبة لتخطي النق�ض الرئا�سي ،زادت �أهميته .وتختلف هذه الن�سبة
بني بلد و�آخر لترتاوح بني الأغلبية املطلقة يف البريو ،و %60يف بولندا ،و %67من �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي
احلا�ضرين يف ت�شيلي ،و %67من كافة �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي يف م�صر .وقد يكون النق�ض الرئا�سي �أحيا ًنا
مبثابة نق�ض مطلق يوقف جميع م�شاريع القوانني ،ويعتمد ذلك على ت�شكيل �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي ومدى قوة
املعار�ضة .ولكن ناد ًرا ما يتواجد حق اعرتا�ض مطلق قانون ًيا .وحتى �إن وجد ،ف�إنه عادة ما ُيطبق يف نطاق حمدود
من ال�سيا�سات (مثل :قرب�ص).
وبالإ�ضافـة �إىل ما ي�سمى «حق النق�ض الكلي» الذي يتيح للرئي�س ت�سجيل موافقته بنعم �أو ال فح�سب ،ي�سمح «حق
أورغواي)متيحا للرئي�س امل�شاركة عن كثب يف عملية
النق�ض اجلزئي» له باالعرتا�ض على �أجزاء من القانون (ال
ً
�سن القوانني بالتدخل ب�شكل حمدود يف تفا�صيل العملية الت�شريعية .وي�سمح تراكم هذه التدخالت املحدودة
ب�إحداث �أثر �أكرب على ال�شكل النهائي للت�شريع.
وثمة خيار �آخر ي�سمح للرئي�س بتو�سيع م�ساحة طيف املوافقة املطلوبة ل�سن م�شاريع القوانني .وقد ت�ؤثر ال�سلطة
التنفيذية يف العملية الت�شريعية � ً
أي�ضا عرب �إر�سال م�سودة قانون لال�ستفتاء عليها (فرن�سا والبريو) .ومتثل
�صالحية�إجراء ا�ستفتاء عام و�شعبي �أداة هامة ي�ستخدمها الرئي�س لل�ضغط على املجل�س الت�شريعي من �أجل
االن�صياع ملا يقرتحه من �سيا�سات  .و�إىل جانب مناق�شة �أمور جوهرية يف القوانني ،قد ي�ستخدمها الر�ؤ�ساء � ً
أي�ضا
للت�أكيد جمددًا على �شرعيتهم ونيابتهم عن ال�شعب.
وقد ي�سمح الد�ستور � ً
أي�ضا للرئي�س ب�أن يطعن يف د�ستورية القوانني ب�إحالتها �إىل املحكمة املخت�صة ملراجعتها
(كرواتيا وجنوب �إفريقيا) .وهنا ،ف�إن اهتمام الرئي�س مبدى د�ستورية القانون ي�ؤخر �أو ينهي – �إذا دعمته
املحكمة املخت�صة – العملية قانون ًيا ولي�س �سيا�س ًيا .ويتيح منح الرئي�س حق نق�ض القوانني د�ستور ًيا فر�صة الرقابة
القانونية يف املراحل الأوىل.
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تت�شعب طرق ت�صميم الفرع التنفيذي من احلكم .وال تقدم اخليارات املطروحة �أعاله �سوى بع�ض الأمثلة من
قائمة طويلة .وتعزز املقرتحات املختلفة املقدمة لتق�سيم �صالحيات ال�سلطة التنفيذية املناق�شات لتحويل الأفكار
ال�سيا�سية �إىل قوانني .وال ي�شكل الإن�شاء الد�ستوري لعالقات م�ؤ�س�سية حتقق تواز ًنا مالئ ًما للقوى وامل�س�ؤوليات،
�سواء داخل ال�سلطة التنفيذية �أو بني ال�سلطات الثالثة� ،إال خطوة �أوىل .و�أحيا ًنا تلتف الديناميات ال�سيا�سية
وال�سيا�سيون على الأحكام الد�ستورية ما ي�ؤدي �إىل �أحكام ال تتوافق مع ما هدف �إليه وا�ضعو الد�ستور .وقد يكون
من ال�ضروري �أحيا ًنا تقدمي دعم م�ستمر مع احلذر من اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية ذات ال�صلة بغر�ض جتنب
تف�سري ال�سلطة التنفيذية املبالغ فيه للقوانني .فعلى �سبيل املثال ،مينح الد�ستور الربازيلي الرئي�س �سلطة �إ�صدار
«تدابري م�ؤقتة» يف �أوقات «ع�صيبة وملحة» .وكان د�ستور عام  1988ينهي العمل بتلك التدابري خالل ثالثني
يوما �إال �إذا �أُقرت مبوجب قانون .لكن ُف�سر هذا الن�ص ب�أنه ي�سمح للرئي�س ب�إعادة �إ�صدار التدابري امل�ؤقتة لأجل
ً
يوما ،لكنه حدد � ً
أي�ضا �أنه ال يجوز
غري م�سمى .ثم عمل تعديل د�ستوري عام  2001على متديد هذه املدة �إىل ً 60
متديد فرتة العمل بالتدابري امل�ؤقتة �سوى ملرة واحدة فقط .ومع ذلك ،ت�صبح مبادئ ف�صل ال�سلطات وال�ضوابط
والتوازنات امل�ؤ�س�سية امل�ص َّممة لل�سيطرة على ال�سلطة التنفيذية غري واقعية �أحيا ًنا �إذا كان رئي�س الوزراء يدير
حزبه ال�سيا�سي فعل ًيا.
وتُظهر املع�ضلة الد�ستورية املتمثلة يف منع ال�سلطة التنفيذية من متديد فرتة واليتها الد�ستوريةال�ضعف الوا�ضح
للن�صو�ص الد�ستورية التي تفتقر لدعم �سيا�سي .فعلى الرغم من ندرة م�شاركة ر�ؤ�ساء ال�سلطة التنفيذية يف
عمليات تعديل الد�ستور �إال �أنهم متكنو مرا ًرا وتكرا ًرا من بدء هذه العمليات وتوجيهها مبا ي�ؤدي �إىل متديد فرتة
واليتهم (بوركينا فا�سو ،و�ساحل العاج ،والغابون ،و�أوغندا) .ولتجنب تلك النتائج ،ن�صت بع�ض الد�ساتري على
عدم �إمكانية تعديل مدةالوالية الرئا�سية (ال�سلفادور ،والهندورا�س ،والنيجر) ،حتى �أن د�ستور الهندورا�س خول
القوات امل�سلحة تطبيق هذا الن�ص بالقوة (انظر �أعاله) .وقد يكون الأمر �أكرب من جمرد �صدفة �أن يف�شل رئي�سي
الهندورا�س والنيجر اللذين �سعيا لتجاوز هذه الن�صو�ص و ُيعزال من من�صبيهما ،حيث ت�سبب حتديهما ال�سافر
لهذه الن�صو�ص وجتاهلهم املحاوالت فرعي احلكم الآخرين حلمايتها يف ح�شد املعار�ضة واملقاومة .ويف النهاية،
ُق�ضي على انقالب كال الرئي�سني يف مراحل خمتلفة عن طريق تدخل ع�سكري.
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الأ�سئلة

1)1نظام احلكم

•هل ُينتخب رئي�س احلكومة انتخا ًبا مبا�ش ًرا من ال�شعب لفرتة حمددة� ،أم
ي�ستمد �شرعيته من املجل�س الت�شريعي ما يجعل تعيينه وا�ستمراره معتمدً ا
على قرار منه؟
•هل يجوز �أن يكون رئي�س الدولة هو نف�سه رئي�س احلكومة؟ و�إذا كان اجلواب
نعم ،فهل ُينتخب من ال�شعب (نظام رئا�سي) �أم من املجل�س الت�شريعي
(جنوب �أفريقيا وبوت�سوانا)؟
•هل يجوز تواجد �سلطة تنفيذية مزدوجة ُينتخب فيها رئي�س الدولة انتخا ًبا
كل من رئي�س الدولة واملجل�س
مبا�ش ًرا و ُيختار فيها رئي�س احلكومة من قبل ٍ
الت�شريعي؟

2)2ت�صميم ال�سلطة
التنفيذية على
ال�صعيد الوطني

•هل ي�شغل من�صب رئي�س احلكومة (ورئي�س الدولة) �شخ�ص واحد فقط �أم
�سلطة تنفيذية جماعية تكون فيها الرئا�سة مكونة من عدة �أع�ضاء؟
•يف حالة اخليار الأخري ،هل ميتلك كافة �أع�ضاء الفريق الرئا�سي ال�صالحيات
نف�سها� ،أم �صالحيات مرجحة بحيث ال يكون الإجماع الرئا�سي مطلو ًبا �إال يف
الق�ضايا املهمة فقط؟
•هل يتمتع رئي�س الدولة يف ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ب�صالحية تعيني/
اختيار/عزل رئي�س احلكومة؟
•هل يجوز لرئي�س الدولة يف ال�سلطة التنفيذية املزدوجة امل�شاركة يف تعيني
و�/أو عزل الوزراء� ،أم �أن هذه ال�صالحية موكلة ح�صر ًيا لرئي�س احلكومة؟

3)3حدود الفرتة
الرئا�سية

•هل تحُ دَّد الفرتة الرئا�سية للرئي�س املنتخب انتخا ًبا مبا�ش ًرا؟ كيف ميكن
حماية الن�صو�ص املُحدِّ دة للفرتة الرئا�سية من تعديلها ب�سهولة؟

�4)4إزالةتركيز
�صالحيات ال�سلطة
التنفيذية

•من منظور ر�أ�سي ،هل تتعدد امل�ستويات الإدارية �أم احلكومية يف البالد؟
•يف احلالة الأخرية ،هل ُينتخب رئي�س الإدارة املعنية من قبل �أفراد تلك
الوحدة� ،أم تُعينه ال�سلطة التنفيذية الوطنية؟
•هل ينفذ رئي�س الإدارة/احلكومة ال�سيا�سات الوطنية فقط� ،أم يتمتع ح�صر ًيا
ب�صالحية حتديد ال�سيا�سات اخلا�صة بق�ضايا حمددة (�سواء بنف�سه �أو من
خالل جمعية ت�شريعية يف هذا امل�ستوى) ومتثيل هذا امل�ستوى من احلكم؟
•هل ُي�سمح مل�ستوى احلكم بتح�صيل �إيراداته؟
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6)6الرقابة امل�ؤ�س�سية
علىال�سلطة
التنفيذية

•هل يتمتع رئي�س ال�سلطة التنفيذية ب�سيطرة كاملة على جمل�س الوزراء� ،أم
يتقا�سمها مع املجل�س الت�شريعي؟
•هل يجوز تواجد ت�صويت �سيا�سي بحجب املجل�س الت�شريعي للثقة من رئي�س
احلكومة؟
•من له احلق يف امل�شاركة يف �إجراءات عزل رئي�س احلكومة/الدولة؟
•هل من املمكن �أن تُتاح الفر�صة للمواطنني لإقالة رئي�س الدولة يف ظل ظروف
حمددة؟

7)7ال�صالحيات الرئي�سية
لل�سلطة التنفيذية

•هل تتمتع ال�سلطة التنفيذية بحق ح�صري يف �إعالن حالة الطوارئ� ،أم
ت�شارك يف ذلك هيئات �أخرى كاملجل�س الت�شريعي؟
•هل تتمتع ال�سلطة التنفيذية بحق ح�صري يف �إعالن حالة احلرب� ،أم ت�شارك
يف ذلك هيئات �أخرى كاملجل�س الت�شريعي؟
•هل تتمتع ال�سلطة التنفيذية بحق ح�صري يف منح عفو عام�/صفح� ،أم
ت�شارك يف ذلك هيئات �أخرى كاملجل�س الت�شريعي؟
•هل ت�شارك ال�سلطة التنفيذية يف عمليات �سن القوانني؟ �إذا كان اجلواب
نعم ،فهل ميكنها الت�شريع مبوجب مرا�سيم ،وما القيود التي يجب تطبيقها؟
•هل تتمتع ال�سلطة التنفيذية ب�صالحية �إ�صدار ت�شريعات يف بع�ض املجاالت
وحتى ح�صر ًيا؟
• هل يحق لل�سلطة التنفيذية نق�ض م�شاريع القوانني؟ �إذا كان اجلواب نعم،
فهل هو نق�ض �إيقايف فح�سب� ،أم �أن الأمر يتطلب موافقة الغالبية العظمى
من املجل�س الت�شريعي لتجاوزالنق�ض الرئا�سي� ،أم �أنه نق�ض مطلق يف بع�ض
الق�ضايا؟
•هل يحق لل�سلطة التنفيذية الت�شكيك يف د�ستورية م�شروع القانون قبل �إقراره؟
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5)5ال�صالحيات
امل�ؤ�س�سية لل�سلطة
التنفيذية

•هل ميتلك رئي�س ال�سلطة التنفيذية �صالحية حل املجل�س الت�شريعي؟ �إذا كان
اجلواب نعم ،يف ظل �أي ظروف؟

كلمات أساسية
ال�سلطة التنفيذية اجلماعية ،ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،الف�صل الر�أ�سي ل�صالحيات ال�سلطة التنفيذية،
االعتماد امل�ؤ�س�سي.
مصادر إضــافية
•مبادرة بناء ال�سالم
><http://www.peacebuildinginitiative.org/index.cfm?pageId=1759

يوفر هذا املوقع نظره معمقةعن ق�ضايا احلكم والدميقراطية يف دول ت�سعى لبناء ال�سلم بعد النزاع،ويناق�ش
تعاريفوق�ضايا مفاهيمية تتعلق مبفاهيم الدميقراطية ،واحلكم ،و�سيادة القانون .كما يبحث يف �سبل حتول نظام
احلكم الدميقراطي خالل العقدين الأخريين �إىل �إطار �سيا�سي رئي�سي لإدارة مرحلة بعد النزاع و�إر�ساء قواعد
ال�سالم ،ويحوي نقا�شات خا�صة بالد�ساتري.
•�شبكة املعرفة االنتخابية ()ACE
<http://aceproject.org/ero-en/index_html?filter&topic=&country=&type=Essays and
>Papers

�إن بوابة �شبكة املعرفة االنتخابية (�أي�س)مبادرة م�شرتكة �أطلقها كل من امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ،واملعهد االنتخابي ال�ستدامة الدميقراطية يف �أفريقيا ،ووكالة كندا لالنتخابات ،واملعهد االنتخابي
االحتادي يف املك�سيك ،وامل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية ،و�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية للأمم
املتحدة ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،و�شعبة امل�ساعدة االنتخابية للأمم املتحدة .و�أي�س هي قاعدة معرفية
�إلكرتونية تقدم خدمات وا�سعة املدى تتعلق باملعرفة االنتخابية ،وامل�ساعدة ،وتنمية القدرات .ويحتوي املوقع على
مقاالت عميقة التخ�ص�ص ،و�إح�صائيات عاملية وبيانات ،ومو�سوعة االنتخابات ،وامل�ساعدة االنتخابية ،واملراقبة
والتطوير املهني ،وم�صادر تخ�ص البلدان والأقاليم ،و�أخبار انتخابية ،وتقومي (روزنامة) لالنتخابات ،و�أ�سئلة
�سريعة ،و�شبكات خمت�صني.
•معهد الفدرالية
><http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0

ُيعد هذا املعهد الذي ي�ضم باقة من املتخ�ص�صني الأكادمييني مبثابة مركز لإجراء الأبحاث يركز على الفدرالية
والتنوع الثقايف .ويوفر موقعه الإلكرتوين مركزًا دول ًيا للأبحاث واال�ست�شارات يركز على �إر�ساء قواعد ال�سلم يف
جمتمعات متعددة الثقافات.
•مركز جنيف للإدارة الدميقراطية للقوات امل�سلحة
><http://www.dcaf.ch/

هو منظمة دولية تدعم عمليات تطوير قوى الأمن والتي تخ�ضع للم�ساءلة �أمام الدولة واملواطنني .وي�ضم هذا
املوقع عددًا من املن�شورات ،منها ورقة �سيا�سات تناق�ش حالة الطوارئ – «حماية الدميقراطية؟ حتليل مقارن
ل�سلطات الطوارئ يف �أوروبا» (.)2009
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><http://www.ndi.org/

هو منظمة دولية غري ربحية وال تنتمي �إىل حزب �سيا�سي ،بل تهدف �إىل دعم امل�ؤ�س�سات الدميقراطية يف جميع
�أنحاء العامل من خالل م�شاركة املواطنني يف احلكومة ،وانفتاحهم عليها ،وم�ساءلتهم لها .كما يوفر املوقع مكتبة
من امل�ستندات الرئي�سية �إىل جانب من�شورات �أخرى.
•مكتب املنظمات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
><http://www.osce.org/odihr

�إن منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا منظمة �أمنية �إقليمية تهدف �إىل توفري منتدى للمفاو�ضات ال�سيا�سية واتخاذ
القرار يف جماالت الإنذار املبكر ،ومنع النزاع ،و�إدارة الكوارث ،وعمليات الت�أهيل يف فرتة بعد النزاع .وتعمل
املنظمة التي متولها الدول الأع�ضاء فيها على تفعيل الإرادة ال�سيا�سية للدول امل�شاركة من خالل �شبكة مهامها
امليدانية .وي�ضم املوقع م�صادر مرئية وم�سموعة ،وخدمات �إخبارية ،وقاعدة بيانات ،ومكتبة م�ستندات.
•موقع النظام �شبه الرئا�سي
><http://www.semi presidentialism.com/The_Semi-presidential_One/Blog/Blog.html

ين�شر هذا املوقع �آراء اخلبري ال�سيا�سي روبرت �إجلي عن الأنظمة واحلكومات �شبه الرئا�سية.
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•املعهد الدميقراطي الوطني

مسرد املصطلحات
Administrative decentralization: The
degree of autonomy that governmental
subunits possess relative to the central
government in running governmental
affairs.
Forms
of
administrative
decentralization are, for example, deconcentration, delegation and devolution.

 م�ستوى اال�ستقالل الذي:الالمركزية الإدارية
تتمتع به الوحدات الفرعية احلكومية يف عالقتها
.باحلكومة املركزية يف �إدارة ال�ش�ؤون احلكومية
وتت�ضمن �أ�شكال الالمركزية الإدارية الق�ضاء على
.تركيز ال�سلطات وتفوي�ض ال�سلطات ونقل ال�سلطات

Branches of government: Different
sections of authority and power within the
institutional design of a state. Traditionally
there are three different branches with
distinct powers in a modern state
(executive, legislative and judicial).

 الأق�سام املختلفة لل�سلطة يف الت�صميم:فروع احلكم
 هناك ثالثة فروع، وتقليد ًيا.امل�ؤ�س�سي لدولة معينة
خمتلفة ذات �صالحيات متمايزة يف الدولة احلديثة
.)(تنفيذية وت�شريعية وق�ضائية

Collegial presidency: A system with
more than one person involved in running
presidential affairs, often used as a way to
accommodate diverse groups.

 نظام ي�شارك فيه �أكرث من:الرئا�سة اجلماعية
 وي�ستخدم يف،�شخ�ص يف �إدارة ال�ش�ؤون الرئا�سية
.�أغلب الأحوال كو�سيلة ال�ستيعاب جمموعات متنوعة

De-concentration: Occurs when the
central government disperses responsibility
for implementing a policy to its field
offices without transferring authority.

 يحدث عندما تقوم:�إزالة تركيز ال�سلطات
احلكومة املركزية بتوزيع امل�س�ؤولية عن تنفيذ �سيا�سة
.معينة على مكاتبها امليدانية دون نقل ال�سلطة

Delegation: A mechanism under which
the central government refers decision
making and administrative responsibilities
for various public functions to other levels
of government on a revocable basis. The
degree of supervision varies and might
include substantial central control, or
might fully allocate the administration
and implementation of policy to subunits.

 �آلية تنقل احلكومة املركزية مبوجبها:التفوي�ض
بع�ض �سلطات اتخاذ القرار وامل�س�ؤوليات الإدارية
لوظائف عامة خمتلفة �إىل م�ستويات �أخرى من
 ويتنوع م�ستوى.احلكومة على �أ�سا�س قابل للإلغاء
الرقابة وقد يت�ضمن درجة كبرية من ال�سيطرة
املركزية �أو رمبا يعهد ب�إدارة وتنفيذ ال�سيا�سة ب�شكل
.كامل �إىل الوحدات الفرعية

Devolution: The strongest form of
decentralization that involves the transfer
or shift of a portfolio of authority to
regional or local governments.

 �أقوى �أ�شكال الالمركزية ويت�ضمن:نقل ال�سلطات
نقل �أو حتويل جمموعة من ال�سلطات �إىل حكومات
.�إقليمية �أو حملية

Dual executive: A system with both a
President and a Prime Minister.

رئي�سا
ً  نظام ي�ضم:النظام التنفيذي املزدوج
.ورئي�سا للوزراء
ً للجمهورية

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

38

Executive branch: The
executive
branch is one of the three branches of
government. Its main task is to implement
the laws.

. �أحد الفروع الثالثة للحكم:الفرع التنفيذي
.ومهمته الرئي�سية تنفيذ القوانني

Fiscal decentralization: The extent to
which governmental subunits are able to
undertake fiscal responsibilities, such as
revenue-raising and spending.

 مدى قدرة الوحدات احلكومية:الالمركزية املالية
الفرعية على تويل م�س�ؤوليات مالية كتوليد الإيرادات
.والإنفاق

Full recall: In constitutions providing for
full recall, both the initiative and the
final decision rests exclusively with the
citizenry.

 يف الد�ساتري التي تن�ص على:الإقالة الكاملة
 تقع كل من املبادرة والقرار النهائي،الإقالة الكاملة
.على املواطنني دون غريهم

Horizontal separation of authority:
A measure that explores options for deconcentrating power, either within one
branch of government (for example, a
collegial presidency in the executive
branch or a second chamber in the
legislature) or between branches of
government at the national level.

 �إجراء يدر�س خيارات:الف�صل الأفقي لل�سلطات
نزع مركزية ال�سلطات �سواء يف فرع واحد من احلكم
(رئا�سة جماعية يف الفرع التنفيذي �أو غرفة ثانية
يف الهيئة الت�شريعية على �سبيل املثال) �أو بني فروع
.احلكومة على امل�ستوى الوطني

Impeachment: The process of bringing
legal charges against a high constitutional
authority, public official or judge, which
would authorize their removal.

 عملية توجيه اتهامات قانونية �ضد �سلطة:العزل
قا�ض والتي قد
ٍ د�ستورية عليا �أو م�س�ؤول حكومي �أو
.ت�ؤدي �إىل عزلهم

Legislating by decree: The ability of the
executive branch to make law, manifested
either as powers delegated from the
legislature or original constitutional
powers. In the former, the legislature itself
controls and may revoke at any time the
delegation of such authority.

 قدرة الفرع التنفيذي:الت�شريع مبوجب مرا�سيم
 وتظهر �إما يف �صورة �سلطات،على �صياغة قانون
مفو�ضة من الهيئة الت�شريعية �أو �سلطات د�ستورية
 ويف احلالة الأوىل تتحكم ال�سلطة الت�شريعية.�أ�صيلة
نف�سها يف تفوي�ض هذه ال�سلطات ويجوز لها �إلغا�ؤه يف
.�أي وقت
 وفيها ي�شارك املواطنون يف:الإقالة املختلطة
خطوة واحدة فقط من خطوات عملية الإقالة �إما
.ب�إطالقها �أو البت فيها باال�ستفتاء

Mixed recall: In a mixed recall, the
citizenry is involved only in one of
the steps of the process of recall,
either initiating it or deciding on it in
areferendum.
Mixed system: A design of the executive
branch that in some way combines aspects
of the presidential and parliamentary
systems.
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 ت�صميم للفرع التنفيذي يجمع بني:النظام املختلط
.النظام الرئا�سي والنظام الربملاين

Parliamentary system: The institutional
design of the government in which the
head of government is elected by the
legislature and is accountable to it.

 ت�صميم م�ؤ�س�سي للحكومة:النظام الربملاين
ُينتخب فيه رئي�س احلكومة من قبل الهيئة الت�شريعية
.ويخ�ضع للم�ساءلة �أمامها

Political decentralization: The degree
to which governmental subunits are able
to undertake the political functions of
governance such as representation.

 مدى قدرة الوحدات:الالمركزية ال�سيا�سية
احلكومية الفرعية على تنفيذ وظائف �سيا�سية للحكم
.مثل التمثيل

Presidential system: The institutional
design of the government in which the head
of state and the head of government are
typically the same individual who is directly
elected by the people for a fixed term.

 ت�صميم م�ؤ�س�سي للحكم ي�شغل:النظام الرئا�سي
فيه ال�شخ�ص نف�سه من�صب رئي�س الدولة ورئي�س
احلكومة و ُينتخب مبا�شرة من قبل ال�شعب لفرتة
.حمددة

Recall: The competence of the electorate
to recall its representatives in the
legislature or the executive branch prior
to the end of their term.
Depending on the involvement of the
citizens, a distinction is made between
full recall and mixed recall.

 اخت�صا�ص جمهور الناخبني ب�إقالة ممثليه:الإقالة
يف الهيئة الت�شريعية �أو الفرع التنفيذي قبل انتهاء
 وهناك فرق بني الإقالة الكاملة والإقالة.مدة عملهم
.املختلطة بناء على م�شاركة املواطنني

Separation of powers: The distribution
of state power among different branches
and actors in such a way that no branch
of government can exercise the powers
specifically granted to another.

 توزيع �سلطات الدولة بني خمتلف:ف�صل ال�سلطات
فرعا معي ًنا للحكم من
ً الفروع والفرقاء بطريقة متنع
.ممار�سة �سلطات ممنوحة ح�ص ًرا �إىل فرع �آخر

State of emergency: A temporary
period under which extraordinary powers
are granted, usually to the executive
branch, in order to deal with extenuating
circumstances that are deemed an
emergency.

 فرتة م�ؤقتة متنح مبوجبها �سلطات:حالة الطوارئ
 بغر�ض التعامل مع، للفرع التنفيذي عادة،ا�ستثنائية
.ظروف ا�ستثنائية تعترب حالة طوارئ

Vertical separation of authority:
A measure that explores options for
allocating power among various levels
of government through different forms of
decentralization.

 �إجراء يدر�س خيارات:الف�صل الر�أ�سي لل�سلطات
توزيع ال�سلطات بني خمتلف م�ستويات احلكم من
.خالل �أ�شكال خمتلفة من الالمركزية

Veto: The ability of an official or body to
block, impede or delay decision making
or the passage of legislation.

 قدرة م�س�ؤول �أو جهة على منع �أو �إعاقة:حق النق�ض
.�أو ت�أخري اتخاذ قرار �أو �سن ت�شريع
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Veto players: Political actors and
institutions, such as second legislative
chambers, or presidents, that have the
ability to veto, for example, legislative
action.
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، جهات وم�ؤ�س�سات �سيا�سية:�أ�صحاب حق النق�ض
 لها القدرة على،كالغرف الت�شريعية الثانية �أو الر�ؤ�ساء
.رف�ض �إجراء ت�شريعي على �سبيل املثال

ملحة عن املؤلف
ماركوس بوكنفورديه
هو حالياً رئي�س الفريق اال�ست�شاري لطاقم تخطيط ال�سيا�سات يف الوزارة االحتادية للتعاون االقت�صادي والتنمية
وباحث �أول يف معهد التنمية الأملاين .توىل من  2009وحتى �أبريل/ني�سان  2011من�صب م�س�ؤول الربامج ،وب�شكل
جزئي ،القائم ب�أعمال مدير الربامج يف برنامج بناء الد�ستور يف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف
�ستوكهومل .وقبل ان�ضمامه �إىل املعهد ،كان رئي�س م�شاريع �أفريقيا وزميل بحث �أول يف معهد ماك�س بالنك للقانون
العام املقارن والقانون الدويل ( )MPILيف هايدلربغ ( .)2008-2001يف الفرتة (� )2007-2006إنتدبته وزارة
اخلارجية الأملانية ب�صفة خبري قانوين �إىل جلنة التقدير والتقييم يف ال�سودان .وكانت مهمة اللجنة تقدمي الدعم
والإ�شراف على تنفيذ اتفاقية ال�سالم ال�شامل يف ال�سودان .ومنذ عام  1995حتى  ،1997عمل باح ًثا م�ساعدً ا
لربوف�سور الق�ضاء هيلموت �شتاينربجر ،مندوب �أملانيا �إىل جلنة البندقية (وهي الهيئة اال�ست�شارية لل�ش�ؤون
الد�ستورية يف املجل�س الأوروبي).
يحمل د .بوكنفورديه �إجازة يف القانون و�شهادة دكتوراه من جامعة هايدلربغ و�شهادة ماج�ستري يف القانون
من جامعة ميني�سوتا وبكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة فرايبورغ� .شارك يف عمليات بناء الد�ساتري
يف ال�سودان وال�صومال ،حيث تعاون مع اجلمعيتني الت�أ�سي�سييتني املعنيتني ،كما �شارك يف عمليات مماثلة يف
�أفغان�ستان ونيبال .ن�شر كتابات كثرية يف القانون الد�ستوري وبناء الد�ساتري كما �شارك يف ت�أليف عدد من
�أدلة معهد ماك�س بالنك امل�ستخدمة كمواد تدريب يف م�شاريع املعهد .عمل م�ست�شا ًرا يف برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،والوكالة الأملانية للتعاون الفني ( )GTZالتي �أ�صبح ا�سمها الوكالة الأملانية للتعاون الدويل (،)GIZ
ووزارة اخلارجية الأملانية ،وم�ؤ�س�سة كونراد �أديناور ،وم�ؤ�س�سة فريدي�ش �إيربت.
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ملحة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
ماهي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( )International IDEAهي منظمة دولية حكومية
مهمتها دعم الدميقراطية امل�ستدامة حول العامل .تتمثل �أهداف امل�ؤ�س�سة يف دعم امل�ؤ�س�سات والعمليات
الدميقراطية و�إر�ساء دميقراطية تتمتع بقدر اكرب من اال�ستدامة والفعالية وال�شرعية.
ماهو دور امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على م�ستويات عاملية و�إقليمية وقطرية ،ويرتكز عملها
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.
توفر امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات املعرفة املقارنة يف جماالت عملها الرئي�سية والتي ت�شمل
العمليات الإنتخابية ،وو�ضع الد�ساتري ،وامل�شاركة والتمثيل ال�سيا�سيني ،والدميقراطية والتنمية� ،إ�ضافة
�إىل عالقة الدميقراطية بالنوع االجتماعي والتعددية والنزاع والأمن.
وتقدّم امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هذه املعرفة للفاعلني الوطنيني واملحليني ال�ساعني نحو
الإ�صالح الدميقراطي ،كما �أنها تعمل على ت�سيري احلوار الداعم للتغري الدميقراطي.
وتهدف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من خالل عملها �إىل حتقيق مايلي:
•تعزيز الدميقراطية و�شرعيتها وم�صداقيتها.
•تعزيز امل�شاركة ال�شمولية والتمثيل اخلا�ضع للم�ساءلة.
•زيادة فعالية و�شرعية التعاون الدميقراطي.
�أين تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على م�ستوى عاملي ،ويقع مقرها الرئي�سي يف مدينة
�ستوكهومل بال�سويد ،ولها مكاتب يف �إفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادئ و�أمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي،
�إ�ضافة �إىل مناطق غرب �أ�سيا و�شمال �أفريقيا.
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وتظهر هذه الورقة حتت عنوان الف�صل الرابع من دليل عملي لبناء الد�ساتري ال�صادر عن
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات .والدليل بالكامل متاح بن�سق  PDFويف �صورة
كتاب �إلكرتوين على الرابط التايل  http://www.idea.intويت�ضمن ف�صال عن مبادئ
ومو�ضوعات متداخلة يف بناء الد�ساتري (الف�صل الثاين) ،و�إر�ساء ثقافة حقوق الإن�سان
(الف�صل الثالث) ،وبناء الد�ساتري وت�صميم ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية
(الف�صل الرابع واخلام�س وال�ساد�س) والأ�شكال الالمركزية للحكومة يف مايتعلق ببناء
الد�ساتري (الف�صل ال�سابع).
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دليل عملي لبناء الد�ساتري  :ت�صميم ال�سلطة التنفيذية

ت�شمل املهام الرئي�سية للد�ستور توفري الإطار حلكومة فاعلة (كاملة الوظائف) .يدر�س هذا
الف�صل من دليل عملي لبناء الد�ساتري ،وهو بعنوان «ت�صميم ال�سلطة التنفيذية»� ،أنظمة
احلكم وي�ستخدم �أمثلة مقارنة ال�ستك�شاف الدور ونطاق ال�صالحيات الذي ميكن �إ�سناده
د�ستوري ًا �إىل ال�سلطة التنفيذية.

