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حول هذه السلسلة

ترمي هذه الكراسات األساسية التي تتناول
بناء الدساتري إىل مساعدة الدول يف بناء
دساتريها أو إنجاز عمليات إصالح دستوري
عرب )1( :مساعدة املواطنني واألحزاب
السياسية ومنظامت املجتمع املدين واملسؤولني
احلكوميني وأعضاء اجلمعيات التأسيسية
يف اختاذ خيارات دستورية حكيمة؛ ()2
مساعدة موظفي املنظامت الدولية احلكومية
وأطراف خارجية أخرى يف تقديم دعم
مفيد ومدروس ووثيق الصلة بالظروف
السياقية لصناع القرار املحليني .وقد صممت
الكراسات لتكون مدخ ً
ال للقراء غري
املختصني ،ومفكرات مكثفة مالئمة لذوي
املعرفة أو اخلربة يف بناء الدساتري .وهي هتدف
برتتيب مواضيعها وفق اخليارات العملية
التي يواجهها بناة الدساتري ،إىل إيضاح قضايا
معقدة بطريقة مبسطة وخمترصة.

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
هي منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية
املستدامة حول العامل.
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نظرة عامة
ماذا؟

·الربملان أو اهليئة الترشيعية ‹ذات املجلسني› هي هيئة يتقاسم فيها جملسان
السلطة الترشيعية.

ملاذا؟

·تشمل األهداف املعتادة :متثيل حكومات األقاليم ،والعمل كهيئة
مراجعة وتدقيق خبرية ،وتوفري املزيد من الضوابط الديمقراطية عىل
سلطة املجلس األدنى أو توفري التمثيل ملختلف املصالح االجتامعية
واالقتصادية أو األقليات العرقية والثقافية.

ِل َ ال؟

أين؟

·يمكن للمجلس الواحد أن يكون أقل كلفة ،وأبسط وأكثر كفاءة،
ويتجنب ازدواجية العمل والعرقلة ،بينام ترتكز املسؤولية الديمقراطية
يف جملس منتخب واحد.
·يمكن للضوابط والتوازنات التي يوفرها وجود جملسني أن تتوفر من
خالل مؤسسات أخرى ،دون احلاجة إىل جملس ترشيعي ٍ
ثان.
·هناك حوايل  80بلد ًا يف سائر أنحاء العامل فيها هيئات ترشيعية ثنائية
املجلس.

·بشكل عام ،فإن وجود جملسني أكثر شيوع ًا يف الدول االحتادية والكبرية
والرئاسية ،يف حني أن وجود جملس واحد أكثر شيوع ًا يف الدول األحادية
والصغرية والربملانية.

ما القضية؟
تعطي مجيع األشكال احلديثة للديمقراطية موقع ًا حموري ًا ملجلس املداوالت والترشيع ،الذي يتم اختيار أعضائه
باالقرتاع العام من خالل انتخابات حرة وعادلة ومنتظمة .إال أن ثمة خماوف حول قدرة جملس منتخب واحد عىل
متثيل جمتمع متنوع .إن وجود جملس ترشيعي ٍ
ثان يمكن أن حيقق متثي ً
ال أكثر دقة واكتامالً للمجتمع ،مع متثيل أكرب
لألقليات املناطقية والطائفية وغريها .كام أن ثمة خماوف من آثار تركيز السلطة يف جملس منتخب واحد ،حيث
يمكن لغياب الضوابط والتوازنات يف جملس واحد أن يؤدي إىل قرارات مترسعة مل تتم دراستها بشكل ٍ
كاف،
وإىل ترشيعات تشوهبا األخطاء التقنية ،أو إىل سن ترشيعات مفرطة يف احلزبية ال تستوعب اآلراء التي تتمسك هبا
األقليات بقوة .وهلذه األسباب ،فإن لدى العديد من البلدان جملس ًا ترشيعي ًا ثاني ًا ،يكون يف معظم األحيان ذا تركيبة
ووظائف وصالحيات خمتلفة ـ لتحقيق التكامل والتوازن مع املجلس الرئييس .لكن يف العديد من السياقات
يمكن للمجلس الثاين أن يضيف تعقيدات ،وتأخريات ونفقات إضافية دون أن حيقق ميزات إضافية .إن هيئة
ترشيعية مكونة من جملس واحد حسن التصميم ،مع توازنات وضوابط من خارج الربملان ،قد تكون أكثر مالءمة.

ثان؟
هل ينبغي أن يكون هناك مجلس ٍ
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ثان
أسباب وجود مجلس ٍ

هناك العديد من األسباب التي تدفع الدول إلختيار تأسيس جملس ٍ
ثان ،وهي كام ييل:

التمكن من تطبيق مبادئ خمتلفة يف التمثيل :معظم اهليئات الترشيعية ت َ
ُنتخب من خالل نظام يمثل الشعب طبق ًا
لتفضيالهتم احلزبية و (أحيان ًا) الدوائر االنتخابية اجلغرافية ،وعادة عىل أساس صوت واحد للشخص الواحد.
وهذا يعكس املساواة بني املواطنني يف الدولة .يمكن لوجود جملس ٍ
ثان أن يسمح بتطبيق مبادئ أخرى يف التمثيل،
بحيث تشمل التنوع املوجود يف الدولة .عىل سبيل املثال ،فإن جملس ًا ثاني ًا يمكن أن جيعل تركيبة التمثيل عىل أساس
الوحدات املناطقية (واليات ،أقاليم ،مناطق) ،ويمكن أن يمثل جمتمعات حملية معينة حمددة عىل أساس الدين
أو العرق أو اللغة أو الثقافة ،أو أن يصمم لزيادة متثيل النساء والطبقات االجتامعية واالقتصادية املهمشة ،أو
جمموعات مصالح معينة ،أو الشباب أو املعاقني .وإذا انتخب بشكل مبارش ،فإن بإمكانه استخدام نظام انتخايب
خمتلف أو أن يتم اختيار أعضائه لفرتات خمتلفة.

حتسني عملية تفحص الترشيعات ومراجعتها :يمكن ملجلس ٍ
ثان أن يوفر منتدً ى إضافي ًا يتم فيه تفحص الترشيعات
املقرتحة بطريقة هادئة وبعيدة عن العواطف .يف العديد من احلاالت ،قد ُينظر إىل هذا كجزء من دستور خمتلط،
حيث يتم حتقيق التوازن مع االنتخابات الديمقراطية من خالل التعيينات حسب الكفاءة واملؤهالت من بني
أولئك الذين لدهيم املؤهالت والتجارب واخلربات املناسبة .ويكون اهلدف عادة ليس الطعن بمحتوى القرارات
املتعلقة بالسياسات بل السامح بالتفكري املرتوي مرة أخرى ،من أجل حتسني اجلودة التقنية للقوانني وجتنب
القرارات املترسعة وغري املدروسة.
توفري ضوابط وتوازنات ديمقراطية إضافية يف العملية الترشيعية :إذا كان هناك جملس ترشيعي واحد فقط ،فإن
احلزب الذي يفوز باألغلبية يف ذلك املجلس يمكن أن حيصل عىل سيطرة غري حمدودة عىل السلطة الترشيعية .أما
وجود جملس ٍ
ثان ،خصوص ًا إذا كانت تركيبته خمتلفة عن تركيبة املجلس األول ،وإذا تم اختيار أعضائه يف دورة
انتخابية خمتلفة وكان يتمتع برشعية ديمقراطية مماثلة ،فإنه يمكن أن يزيد من عدد الالعبني الذين يتمتعون بسلطة
عرقلة التغيريات الترشيعية (العبو الفيتو) .ومن شأن هذا أن يوفر ضوابط إضافية ،تساعد يف منع ما يسمى
‘استبداد األغلبية’ والتغيريات ذات الدوافع احلزبية والتي تؤدي إىل انقسامات.
 1مصطلحات ‘املجلس األعىل’ ،و ‘الغرفة العليا’ ،و ‘املجلس الثاين’ أو ‘الغرفة الثانية’ تستعمل عىل نطاق واسع يف سائر أنحاء العامل .ولغاياتنا ،فإن هذه املصطلحات مرتادفات
ويمكن استبدال أحدها باآلخر( .االستثناء البارز الوحيد هو يف هولندا ،حيث ،وألسباب تارخيية ،تكون هذه املصطلحات معكوسة).
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اإلرث التارخيي :يف بعض البلدان جملس ٍ
ثان ألسباب تارخيية بشكل رئييس؛ حيث تم تبنيه يف مرحلة معينة من
تاريخ األمة وظل موجود ًا بقوة التقاليد ،أو ألن املؤسسات القائمة تتمتع بقوة احلفاظ عىل الذات .وربام متت
استعارة نظام املجلسني من بلد جماور أو تم فرضه من قبل قوة استعامرية منسحبة ،دون الكثري من التفكري حول
ما إذا كان املجلس الثاين رضوري ًا أو مفيد ًا .ليس هذا سبب ًا جيد ًا بالرضورة للمحافظة عىل املجلس الثاين أو إعادة
إحيائه يف حلظات التغيري املؤسسايت؛ فبلدان مثل الدنامرك والسويد ،عىل سبيل املثال ،ألغت املجلس الثاين فيها،
وسعت لتحقيق متثيل وتوزيع للصالحيات أكثر توازن ًا من خالل وسائل أخرى.

األسباب الداعية لعدم تبني نظام المجلس الثاني
الرصاع والتأخري وغياب املسؤولية :إذا كان هناك جملسان فيهام أغلبيتان متعارضتان ويتمتعان بصالحيات
متساوية تقريب ًا ،فإن الرصاع السيايس بينهام يمكن أن يؤدي إىل عرقلة العملية الترشيعية أو وصوهلا إىل طريق
مسدود .يمكن أن حتبط املطالب الشعبية من قبل جملس ٍ
ثان عنيد أو أن يتم منع إجراء إصالحات رضورية .وقد
يكون من الصعب عىل اجلمهور حتديد املسؤول عن فشل السياسات ،وثمة خماطرة يف اهنيار النظام نتيجة السعي
لتحقيق النتائج خارج العمليات الدستورية.
االزدواجية غري الرضورية :إذا كان للمجلسني أغلبية متشاهبة ،فإن إحدامها تشكل نسخة غري رضورية عن
األخرى ،ما يضيف تعقيدات مؤسساتية دون حتقيق مكاسب تذكر من حيث حصائل السياسات.
التكلفة :إن وجود جملس ترشيعي آخر يعني وجود عدد أكرب من السياسيني واملوظفني اإلداريني والداعمني ،واملزيد
من نفقات السفر واإلقامة ،إضافة إىل التكاليف املرتبطة بصيانة مكان آخر تعقد فيه جلسات هذا املجلس .يف بلد
نا ٍم ،يمكن أن يشكل ذلك ضغط ًا كبري ًا عىل اخلزانة العامة التي يمكن أن تنفق أمواهلا بشكل أفضل عىل أمور أخرى.

بدائل المجلس الثاني

يمكن للوظائف التي يؤدهيا جملس ٍ
ثان أن يتم أداؤها من قبل مؤسسات أخرى .إن جمرد القول باحلاجة إىل هذه
الوظائف ،ال يعني بالرضورة احلاجة إىل جملس ٍ
ثان.

استفتاءات فيتو األقليات/استفتاءات إلغاء القوانني :يمكن أداء وظيفة الضبط الديمقراطي الذي يقوم به
املجلس الثاين عن طريق االستفتاءات التي تدعو إليها أقلية برملانية (عىل سبيل املثال كام يف الدانامرك) ،أو من
قبل عدد معني من املقرتعني (كام يف إيطاليا والتفيا)،أو من قبل رئيس دولة منتخب مبارشة (كام يف أيسلندا).
وبشكل جوهري ،فإن هذه الرتتيبات جتعل من الشعب بأكمله جملس ًا ثاني ًا ،فيام يشكل ضغط ًا شعبي ًا قوي ًا يمكن
أن يمنع األغلبية الترشيعية املقيمة أو النخب احلاكمة األخرى من االنحراف بعيد ًا عن رغبات الناس فيام يتعلق
بقضايا جوهرية .يف أيسلندا عىل سبيل املثال ،استخدم الرئيس صالحياته للدعوة إىل استفتاءات من أجل إحالة
مرشوعي قانونني لسداد القروض إىل الشعب ،كان املرشوعان قد مررا يف الربملان ،لكن الشعب عارضهام بقوة.
إال أن مساوئ ذلك تتمثل يف أنه من املحتمل أن تكون عملية االستفتاء مربكة ومكلفة أكثر مما ينبغي ويمكن أن
تؤدي إىل االنقسام ،وهو ما يدفع إىل عدم استخدامها إال يف القضايا اجلوهرية .نتيجة لذلك ،فإن هذه اآلليات غري
2
مناسبة ملعاجلة قضايا اجلودة التقنية للترشيعات.
اهليئات الشبيهة باملجالس الثانية :يمكن ألغراض املجلس الثاين أن تتحقق من خالل مؤسسات أخرى (هيئات
رتف هبا دستوري ًا ومتنح
شبيهة باملجالس الثانية) تفتقر إىل الصفة الرسمية واملكانة التي يتمتع هبا الربملان ،لكن ُيع َ
دور ًا استشاري ًا يف العملية االستشارية وعملية صنع السياسات:
·يمكن أن يتحقق التمثيل الوظيفي أو متثيل املجموعات املختلفة من خالل هيئات مثل املجالس
االجتامعية-االقتصادية التي جتمع العامل ورجال األعامل وأصحاب املهن ،إلخ .مثل هذه املجالس
موجودة يف فرنسا وإيطاليا ولكسمبورغ ،إضافة إىل بلدان أخرى.
 2انظر الكراسة االساسية حول الديمقراطية املبارشة ،للمزيد من املعلومات حول استفتاءات فيتو األقليات واستفتاءات إلغاء القوانني.
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·يف بعض البلدان ،يمكن متثيل الزعامء التقليديني أو زعامء القبائل يف جملس استشاري خاص ،مثل
جملس الزعامء يف بوتسوانا أو املجلس الوطني للزعامء يف فانواتو.
·يمكن حتقيق التمثيل للمناطق املختلفة من خالل اجتامعات أكثر أو أقل رسمية لرؤساء احلكومات
املحلية .يف كندا عىل سبيل املثال (التي تتبع نظام املجلسني ،لكن فيها جملس ٍ
ثان ضعيف نسبي ًا)،
جيري هذا التمثيل من خالل مؤسسات مثل جملس االحتاد (وهي مجعية متثل رؤساء وزراء املقاطعات
واألرايض الكندية) ومؤمتر الوزراء االولني (وهو اجتامع لرؤساء وزراء املقاطعات واملناطق مع
رئيس الوزراء االحتادي) .ليس هلذه املؤسسات مكانة دستورية رسمية ،لكنها تلعب دور ًا سياسي ًا
مه ًام يف النظام الكندي القائم عىل الفيدرالية التفاوضية.
·يمكن أداء وظيفة املراجعة التقنية من قبل جملس الدولة (كام هو احلال يف هولندا) أو املجلس القانوين
(كام يف السويد) الذي يتكون من خرباء قانونيني وإداريني ،أو من قبل نظام أقوى للجان الربملانية.
قواعد األغلبية املتوافقة :يمكن توفري احلامية لألقليات العرقية أو الطائفية أو اللغوية ،وغريها من املجموعات التي
تعرضت تقليدي ًا لإلقصاء من خالل قواعد تقيد حكم األغلبية ،وتعطي هذه املجموعات سلطة الفيتو داخل نظام
أحادي املجلس (عىل سبيل املثال املادة  81من دستور كوسوفو لعام .)2008
احلصص االنتخابية يف النظام أحادي املجلس :يمكن التشجيع عىل مشاركة املجموعات التي تعرضت تقليدي ًا
لإلقصاء يف عملية صنع القرار السيايس ودعمها ،من خالل ترتيبات انتخابية يف نظام أحادي املجلس .عىل سبيل
املثال ،حتتفظ نيوزيلندا بسبعة مقاعد لناخبي املاوري (السكان األصليون) يف نظام أحادي املجلس يمنحهم خيار
التصويت يف سجل انتخايب منفصل .لبنان يوفر متثي ً
ال متساوي ًا للمسلمني واملسيحيني يف جملس واحد .يمكن
التفكري بمثل هذه األحكام ،التي تنا َقش يف كراسة اساسية منفصلة ،كبديل لنظام املجلسني.

ثان
اتخاذ القرار حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك مجلس ٍ
من املستحيل القول بشكل جمرد ما إذا كان وجود جملس ٍ
ثان سيكون مفيد ًا .لكل بلد سياق خمتلف ،وهناك الكثري
مما يعتمد عىل الوضع السيايس ،وكذلك عىل تصميم ،وصالحيات ووظائف املجلس الثاين .من املهم حتليل
االحتياجات والظروف املحددة للبلد املعني .وفيام ييل بعض األسئلة التي يمكن النظر فيها:
تنوع البلد؟ هل هناك أقليات وطنية ال حتظى بالتمثيل الكايف؟
·ما مدى ّ

·ما هي البنية املناطقية؟ هل هي مركزية أو ال مركزية؟ فيدرالية أو أحادية؟ هل ينبغي أن ينعكس ذلك
يف املشاركة املتساوية يف عمليات الترشيع الوطنية؟
·ما هي عيوب ونواقص الدستور السابق ،وما هي التحسينات الالزمة من أجل تعزيز وتقوية النظام
الدستوري الديمقراطي؟
·هل هناك حاجة لتوفري ضوابط وتوازنات إضافية يف مواجهة احلكومة القائمة؟
·هل هناك حاجة لتحسني اجلودة التقنية للترشيعات؟
·هل هناك حاجة لتوسيع املشاركة السياسية من قبل جمموعات معينة يف املجتمع؟ كيف يمكن حتديد
هذه املجموعات وإرشاكها؟
·هل األولوية القصوى هي ضامن وجود حكومة مستقرة وفعالة ومسؤولة؟ إذا كان األمر كذلك،
كيف يمكن أن يتعارض هذا مع أهداف أخرى؟

نقطة تأمل :ملاذا تتم مناقشة وجود جملس ٍ
ثان؟ ما هي احلاجة التي هيدف إىل تلبيتها؟ هل املجلس الثاين
طريقة مناسبة ـ أو الطريقة املثىل ـ لتلبية هذه االحتياجات؟
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أي شكل من أشكال المجلس الثاني؟
االنسجام بين الغايات والبنية والصالحيات

إذا كان البد من وجود جملس ٍ
ثان ،ينبغي أن تكون تركيبته وصالحياته مناسبة للغايات املرجوة منه .إن أجوبة عىل
أسئلة مثل ‘كيف سيتم اختيار األعضاء؟’ و ‘ما الصالحيات التي ينبغي أن يتمتع هبا؟’ ستتبع بشكل طبيعي الفهم
الصحيح لالحتياجات التي ُيفرتض باملجلس الثاين أن يلبيها.
عىل سبيل املثال ،إذا كانت احلاجة الرئيسية هي حتسني جودة الترشيعات وتوفري منتدى ملناقشة القضايا التقنية
بطريقة هادئة ومبنية عىل املعلومات ،دون الطعن يف أولوية دور املجلس األدنى يف الترشيع وصنع السياسات،
يمكن النظر يف جملس يكون أعضاؤه معينني أو حم َّيدين ،أو بحكم منصبهم ،أو منتخبني بشكل غري مبارش .سيتم
استقدام أعضاء مثل هذا املجلس بشكل رئييس من النخب السياسية والقانونية واإلدارية ،وقد تقترص صالحيتهم
عىل اقرتاح التعديالت وتأجيل الترشيعات .من جهة أخرى ،إذا كانت احلاجة الرئيسية هي إرشاك الوحدات
املناطقية أو األقليات يف صنع القوانني ،ينبغي النظر يف إجياد جملس منتخب يعطي متثي ً
ال أكرب للوحدات الصغرية أو
األقليات ،ويمنحها سلطة فيتو فعالة يف املسائل التي تؤثر بمصاحلها املبارشة .وإذا كان هناك حاجة لتوفري ضوابط
ديمقراطية عىل احلكومات القائمة ،قد يكون من املطلوب إجراء انتخابات مبارشة باستخدام نظام انتخايب خمتلف
و/أو دورة انتخابية خمتلفة عن تلك التي تستخدم يف املجلس الرئييس ،إضافة إىل صالحيات فيتو واسعة.

االنسجام مع النظام السياسي بمجمله

عند اختاذ قرار حول ما إذا كان إجياد جملس ٍ
ثان مناسب ًا ،وإذا كان كذلك ،أي شكل ينبغي للمجلس الثاين أن
يتخذه ،من املهم التذكري يف كيفية انسجام املجلس الثاين مع السياق السيايس واملؤسسايت األوسع .وعىل وجه
اخلصوص ،ينبغي التفكري بام ييل:

العدد اإلمجايل لالعبي الفيتو يف النظام السيايس :هل هو أقل مما ينبغي ،وهل هناك خماطرة بحكم األغلبية الضيقة،
أو الرتكيز املفرط للسلطة ،أم أن العدد أقل مما ينبغي ،وهناك خماطرة بوصول الدولة اىل طريق مسدود او مسألة
عالقة وعدم القدرة عىل االستجابة للمطالب الشعبية؟ إن أي ًا من هذين النقيضني يمكن أن يلحق الرضر بأداء
ورشعية النظام السيايس برمته.
بنية الدولة :يكون يف الدول الفيدرالية واملقسمة إىل أقاليم عادة جملس ٍ
ثان يتمثل يف الوحدات املناطقية ،حيث
يعطيها صوت ًا يف الترشيعات الوطنية.

النظام االنتخايب :قد يكون النظام االنتخايب للمجلس الثاين مصم ًام للتكامل مع النظام املستخدم يف املجلس
األول ،بحيث تتم املحافظة عىل املزايا املختلفة لكل من النظامني .يف مجهورية التشيك وبولندا عىل سبيل املثال،
ُي َ
نتخب املجلس األول عن طريق التمثيل النسبي ،لضامن التمثيل الشامل والتوزيع العادل للسلطة بني األطراف
طبق ًا لنسبة األصوات التي حيصل عليها كل منها ،بينام يتم انتخاب املجلس الثاين عىل أساس تعددي يف املناطق
اجلغرافية .يف أسرتاليا حيدث العكس ،حيث يتم انتخاب املجلس األول طبق ًا لنظام األغلبية التفضيلية (جولة
إعادة فورية) الذي ينزع ملنح احلزبني األكرب متثي ً
ال مفرط ًا ،بينام يستخدم املجلس الثاين نسخة من التمثيل النسبي
متكِّن األحزاب الصغرية من أن يكون هلا بعض النفوذ عىل املستوى الوطني.

النظام ثنائي المجلس القوي والضعيف
تعتمد قوة املجلس الثاين بشكل أسايس عىل ثالثة عوامل )1( :التناظر ـ التوازن بني الصالحيات الدستورية بني
املجلسني؛ ( )2التوافق ـ إىل أي مدى من املرجح أن يعكس املجلس الثاين الرتكيبة احلزبية للمجلس األدنى أو
3
خيتلف عنها؛ ( )3الرشعية ـ ما إذا كان املجلس الثاين يمتلك الرشعية الديمقراطية ملامرسة صالحياته.
 3تم استخدام هذا التصنيف ،بام يف ذلك مفاهيم التناظر والتوافق ،بترصف من .)1999( reflections on Arend Lijphart )2003( Meg Russell's
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التناظر :يشري التناظر إىل مدى املساواة يف الصالحيات القانونية بني املجلسني .يف نظام ثنائي املجلس متناظر ،يتمتع
املجلسان بصالحيات متساوية تقريب ًا ،حيث يكون هناك عادة حاجة ملوافقة كال املجلسني عىل سن القوانني ،وال
يستطيع املجلس األدنى تعطيل الفيتو أو التعديالت التي يتبناها املجلس األعىل ،أو أنه يمكنه فعل ذلك بصعوبة
(كام يف حالة األغلبية غري االعتيادية) .يكون النظام ثنائي املجلس غري متناسب عندما يكون املجلس األعىل مقيد
دستوري ًا (حيث تقترص صالحياته عىل التأخري ،عندما يكون له حق اقرتاح التعديالت لكن ليس اإلرصار عليها).
يكون للمجالس الثانية اإلقليمية عادة صالحيات ضعيفة عىل بعض جماالت الترشيع وصالحيات أقوى عىل
جماالت أخرى ،فيام يعكس اهتاممها املحدد بحامية حكومات األقاليم ودعمها (كام يف البوندرسات األملاين وجملس
الشيوخ الكيني وجملس األقاليم الوطنية يف جنوب أفريقيا).
التوافق :التوافق هو املصطلح املستعمل لوصف تشابه املجلسني من حيث تركيبتهام احلزبية .يكون املجلسان متوافقني
عندما يتمتع نفس احلزب أو االئتالف احلزيب باألغلبية يف كال املجلسني ،وغري متوافقني عندما خيتلف الرتكيب احلزيب
بني املجلسني .من املرجح أن حيدث التوافق عندما يتم انتخاب املجلسني بشكل مبارش ،ويف نفس الوقت ،بإستخدام
النظام االنتخايب نفسه أو عندما يعني زعامء األغلبية يف املجلس األدنى أغلبية أعضاء املجلس األعىل .ومن املرجح
أن حيدث عدم التوافق عندما يستند املجلسان إىل مبادئ متثيلية خمتلفة ـ حيث يتم اختيار األعضاء من قبل ناخبني
خمتلفني ،ويف أوقات خمتلفة ،أو بإستخدام نظام انتخايب خمتلف .عىل سبيل املثال ،فإن جمليس الشيوخ يف رومانيا وإيطاليا
متوافقان جد ًا مع املجلس األدنى ،حيث يتم يف كال البلدين انتخاب أعضاء املجلسني مبارشة ويف الوقت نفسه من
خالل التمثيل النسبي .أما جملس الشيوخ األسرتايل فهو غري متوافق مع جملس النواب ،حيث يتم انتخابه بموجب
نظام انتخايب خمتلف عن ذاك املستخدم يف انتخاب املجلس األدنى .ونتيجة لذلك ،فإن جملس الشيوخ األسرتايل
العب سيايس أكثر أمهية ألنه يضع اخلُرض أو أحزاب األقليات األخرى يف موقع مؤثر من حيث املساومة والتفاوض.
الرشعية :كلام متتع املجلس الثاين برشعية أقوى ،كلام ازداد احتامل استخدامه لكامل صالحياته .يتم منح الرشعية
الديمقراطية عادة بواسطة االنتخابات الشعبية ،لكن يمكن تطبيق أشكال أخرى من الرشعية مثل الرشعية التقليدية
أو الدينية أو الرشعية التي يمنحها متثيل حكومات األقاليم يف بعض السياقاتُ .ينظر إىل العديد من املجالس الثانية
حول العامل ،خصوص ًا تلك التي يتم تعيينها بدالً من انتخاهبا ،عىل أهنا تفتقر إىل الرشعية ،ونتيجة لذلك فإهنا تتمتع
بسلطة عملية أقل مما توحي به صالحياهتا القانونية الرسمية .عىل سبيل املثال ،فإن للمجالس العليا يف كندا (املع ّينة)
لنص الدستور يف بلدهيام ،صالحيات فيتو مطلقة عىل مجيع الترشيعات.
وهولندا (املنتخبة بشكل غري مبارش) ،طبق ًا ّ
أما من الناحية العملية ،فإن هذه الصالحيات نادر ًا ما تستخدم بسبب ما يعتقد من افتقار املجلسني إىل الرشعية
الديمقراطية .عىل عكس ذلك ،فإن جملس الشيوخ املنتخب يف أسرتاليا أكثر قوة ومبادرة يف استخدام صالحياته،
وكذلك األمر بالنسبة للبوندرسات األملاين ،الذي يستمد رشعيته من حكومات األقاليم.

خيارات التصميم :البنية والمك ّونات
سيتأثر دور املجلس الثاين وفعاليته إىل درجة كبرية بكيفية اختيار أعضائه ،ومن قبل من ،وألي فرتة زمنية .ستجري
مناقشة هذه االعتبارات يف هذا القسم.

طريقة اختيار األعضاء

يمكن اختيار أعضاء املجلس الثاين بواحدة من الطرق اآلتية:

االنتخاب املبارش :يمكن انتخاب أعضاء املجلس الثاين مبارشة من قبل الشعب .من شأن هذه الطريقة أن تزيد
من الرشعية الديمقراطية للمجلس الثاين .إذا كان النظام االنتخايب وتوقيت االنتخابات وتوزيع املقاعد متشاهب ًا
يف املجلسني ،من املرجح أن يكون املجلس الثاين متوافق ًا ،وأن يكون فيه نفس التكوين احلزيب املوجود يف املجلس
األول ،وبالتايل فإن قوته يف االعرتاض الفعيل أقل .بدالً من ذلك ،إذا كانت قواعد حتديد التوقيت والعملية
وشكل ومعايري االنتخاب خمتلفة ،من املرجح أن يكون املجلس الثاين غري متوافق ،وأن حيتوي عىل تركيبة حزبية
خمتلفة عن املجلس األدنى ،وبالتايل ـ ورغم التساوي يف كل األشياء األخرى ـ فإنه سيتمتع بنفوذ سيايس أكرب.
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متثيل األقاليم :يتم اختيار أعضاء املجلس الثاين عن األقاليم من املؤسسات يف تلك األقاليم .يتم انتخاب أعضاء
املجالس العليا يف اهلند والنمسا بشكل غري مبارش من قبل املجالس الترشيعية يف األقاليم .من األفضل اعتبار
املجلس األعىل يف أملانيا جملس ًا للموفدين من  16مقاطعة ،ترسل كل منها وفد ًا من سلطتها التنفيذية (يتكون
عادة من وزراء املقاطعات املسؤولني عن جماالت الترشيع التي جتري مناقشتها) .املجلس الوطني للمقاطعات يف
املكونة
جنوب أفريقيا له تركيبة خمتلطة :يتكون كل وفد من املقاطعات من ستة أعضاء دائمني تع ّينهم األحزاب ّ
للمجالس الترشيعية يف املقاطعات ورئيس وزراء املقاطعة ،و ثالثة أعضاء خيتارهم رئيس الوزراء طبق ًا للموضوع
الذي جتري مناقشته .كام يمكن تبني االنتخاب غري املبارش من قبل الوحدات يف املناطق يف الدول األحادية (عىل
سبيل املثال يتم انتخاب جملس الشيوخ الفرنيس بشكل غري مبارش من قبل هيئات انتخابية تتكون بشكل رئييس
من أعضاء جمالس البلديات والدوائر).
التمثيل الوظيفي :يشري مصطلح ‘التمثيل الوظيفي’ إىل متثيل املجموعات االجتامعية أو االقتصادية أو املهنية أو
احلرفية .وهيدف ذلك إىل ضامن أن تعكس اهليئة الترشيعية املجتمع برمته ،من حيث مصاحله االقتصادية ووظيفته
االجتامعية وخرباته وجتاربه احلياتية .املجلس الوطني يف سلوفينيا ،عىل سبيل املثال ،يتكون من أعضاء يتم اختيارهم
من قبل جمموعات اجتامعية واقتصادية خمتلفة (انظر الشكل) .جملس الشيوخ األيرلندي يتم اختياره عىل أساس مماثل،
حيث إن معظم أعضائه ُينتخبون من مخس هيئات متثل ( )1اللغة والثقافة واآلداب والفنون والتعليم؛ ( )2الزراعة
وصيد األسامك؛ ( )3العمل؛ ( )4الصناعة والتجارة؛ ( )5اإلدارة العامة واخلدمات االجتامعية ،بام يف ذلك األنشطة
االجتامعية التطوعية .من الناحية العملية ،هتيمن السياسات احلزبية بقوة عىل جملس الشيوخ األيرلندي .حيث،
وبالنظر إىل أن هذه اهليئات يمكن أن تسمي املرشحني ،فإن االنتخابات حيددها السياسيون املوجودون يف السلطة.
التمثيل الوظيفي :المجلس الوطني في سلوفينيا
َّ
الممثلة
المجموعة الوظيفية

عدد األعضاء المنتخبين من قبل كل مجموعة

أرباب العمل

غرف التجارة والصناعة وجمعيات أرباب العمل

4

الموظفون

اتحادات التجارة

4

المزارعون ،والكسبة وأصحاب الحرف
والمهن

منظمات المزارعين

2

مجموعات الحرفيين والكسبة

1

المنظمات المهنية

1

الجامعات والكليات

1

المدرسون

1

المنظمات البحثية

1

الثقافة والرياضة

1

ّ
القطاعات غير التجارية

المجتمعات المحلية

المهن الطبية

1

الرعاية االجتماعية

1

أعضاء المجالس المحلية

22
40

اإلجمالي

متثيل اجلامعات يف املجتمع :يكون مشاهب ًا للتمثيل الوظيفي ومتثيل األقاليم ،لكنه يط َّبق عىل املجموعات اللغوية أو
العرقية أو الثقافية بدالً من املجموعات املناطقية أو االجتامعية ـ االقتصادية .هناك عدد قليل نسبي ًا من املجالس
التي يتم اختيار أعضائها عىل هذا األساس ،رغم أن جملس الشيوخ البلجيكي ،الذي يتكون جزئي ًا من حصص
لألعضاء املنتخبني عن املجموعات اللغوية ،يعد مثاالً عىل ذلك .جملس الشعوب يف البوسنة واهلرسك الذي
ٍ
متساو من البوسنيني والكروات والرصب هو مثال آخر .يرتبط هذا الشكل من التكوين عادة
يتكون من عدد
بالرتتيبات التوافقية التي هتدف إىل توزيع السلطة بني املجموعات املكونة للمجتمع .قد يكون هذا رضوري ًا كجزء
من اتفاق سالم يأيت بعد عنف بني املجموعات العرقية أو ملنع دولة تتسم بانقسامات ثقافية أو لغوية عميقة من
االنقسام .إالّ أن مساوئ هذه الرتتيبات تتمثل يف أن بناء سياسات عىل أساس مثل هذه االنقسامات ،من شأنه أن
يرسخ ويطيل االنقسامات التي هتدف مثل هذه الرتتيبات ملعاجلتها.
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التعيينات التنفيذية :يستخدم التعيني من قبل السلطة التنفيذية عادة يف جمالس املراجعة الضعيفة ،حيث يمثل
األعضاء خرباهتم وحكمتهم وليس أي دائرة خارج املجلس .لكن من الناحية العملية ،فإن التعيينات يمكن
أن تتم ـ عىل أساس القانون الدستوري أو التقاليد الدستورية ـ عىل أساس شبه متثييل ،بضامن إرشاك جمموعات
معينة .يف هذه احلاالت ،يمكن للمجلس املعني أن يشبه جملس ًا قائ ًام عىل التمثيل الوظيفي أو عىل متثيل املجموعات
املختلفة .يف بليز عىل سبيل املثال ،يعني ربع أعضاء جملس الشيوخ بناء عىل مشورة جمموعات مصالح اجتامعية
واقتصادية معرتف هبا دستوري ًا ،بينام يف كندا ،ينبغي تعيني حصة معينة من أعضاء جملس الشيوخ من كل مقاطعة يف
البالد .بدالً من ذلك ،يمكن إجراء التعيينات ،بحيث تضمن أن يعكس املجلس الثاين توازن القوى بني األحزاب
السياسية يف املجلس األدنى .يف هذه احلاالت ،فإن املجلس الثاين يمكن أن يشبه عملي ًا جملس ًا منتخب ًا متوافق ًا مع
املجلس األول .يف جامايكاُ ،يضمن للحكومة دستوري ًا حوايل أغلبية الثلثني يف جملس الشيوخ .يف مجيع احلاالت،
يمكن للتعيينات التنفيذية أن تكون عرضة للزبائنية واملحسوبية والفساد ،حيث ُيتار األعضاء عىل أساس االنتامء
احلزيب وليس عىل أساس الكفاءة .يمكن هلذا أن يقلص رشعية أو فعالية املجلس الثاين .وملنع حدوث ذلك ،يمكن
تأسيس هيئة تعيينات مستقلة ،تتمتع بصالحيات تسمية املرشحني أو دراسة املرشحني املقرتحني.
العضوية املختلطة :ليس من غري الشائع أن تستند املجالس الثانية إىل خليط من طريقتني أو أكثر يف تركيبة عضويتها.
يعي كل أعضائها هي نادرة عاملي ًا ،لكن من الشائع جد ًا السامح بوجود عدد
عىل سبيل املثال ،فإن املجالس التي َّ
صغري من األعضاء املعينني إىل جانب األعضاء املنتخبني ،كي يتم إرشاك أشخاص أكفاء يتمتعون باخلربة وغري
حزبيني يف اهليئة الترشيعية .يف إيطاليا ،ت َ
ُنتخب الغالبية العظمى من أعضاء جملس الشيوخ عىل أساس املقاطعات،
لكن عدد ًا صغري ًا من أعضاء جملس الشيوخ يمكن أن يعينوا مدى احلياة من قبل رئيس اجلمهورية من بني أولئك
‘رشفوا األمة بإنجازاهتم االستثنائية يف املجاالت االجتامعية ،والعلمية ،والفنية واألدبية’(الدستور اإليطايل،
الذين ّ
ً
ً
ً
ً
املادة  .)59يف اهلند أيضا ،يمكن للرئيس أن يعني عددا صغريا من األعضاء طبقا لـ ‘معارفهم اخلاصة أو جتربتهم
العملية فيام يتعلق بمسائل مثل  ...اآلداب ،العلوم ،الفنون ،واخلدمة االجتامعية’ (الدستور اهلندي ،املادة ،)80
الذين جيلسون إىل جانب األعضاء املنتخبني من قبل اهليئات الترشيعية يف األقاليم.

مدة العضوية
من الشائع أن تكون مدة العضوية يف املجالس الثانية أطول مما هي يف املجالس األوىل (عىل سبيل املثال ست سنوات،
مقارنة بـأربع سنوات يف املجلس األول) .يمكن أن تتقاطع مدد العضوية ،بحيث يوفر املجلس الثاين االستمرارية يف
الفرتة االنتقالية بني حكومتني .إذا كان املجلس الثاين منتخب ًا مبارشة ،يمكن أن تؤدي االنتخابات املتقاطعة إىل عدم
التوافق بني املجلسني ،حيث يمكن أن تستخدم انتخابات املجلس الثاين للتعبري عن االحتجاج ضد األغلبية املقيمة.
املجلس الثاين الذي يمكن حله بمشيئة السلطة التنفيذية (مع التساوي يف كل األشياء األخرى) ،سيكون يف موقف
أضعف من جملس ينعقد لفرتة حمددة أو يمكن حله فقط يف ظروف حمدودة .بعض املجالس الثانية يتمتع أعضاؤها
بالعضوية الدائمة أو الدورية وال يتم حلها ،وذلك من شأنه أن يعزز من قوهتا يف مواجهة السلطة التنفيذية أو
املجلس األدنى.

عدد األعضاء
تكون املجالس الثانية عادة صغرية من حيث عدد األعضاء باملقارنة مع املجلس األول ،واهلدف من ذلك هو تشجيع
أسلوب غري رسمي وأكثر محيمية يف النقاش ،خصوص ًا يف جمالس املراجعة .لكن من املهم التفكري فيام إذا كان هناك
عدد ٍ
كاف للتوزيع عىل مجيع اللجان ،ويف حالة املجالس الثانية املنتخبة ،التفكري بأحجام الدوائر االنتخابية؛ حيث
إنه إذا كان العدد أقل من الالزم فإن ذلك يعني أن عىل كل عضو أن يتحمل عبء عمل أكرب من طاقته.

اعتبارات إضافية (خصوصًا بالنسبة لمجالس المناطق)
التمثيل حسب عدد السكان أو حسب اإلقليم :هل ينبغي لكل وحدة أن مت َّثل طبق ًا لعدد سكاهنا ،أم ينبغي
للوحدات األقل سكان ًا أن متثل بشكل أكرب ،بحيث تعطى الوحدات األصغر درجة أكرب من الندّ ية مع الوحدات

8

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات | الكراسات األساسية لبناء الدستور

األكرب؟ األرجنتني وأسرتاليا وجنوب أفريقيا والواليات املتحدة ،مجيعها تعطي صوت ًا متساوي ًا لكل وحدة رغم
التفاوت يف عدد السكان .وفيام ترفع بلدان أخرى مثل املانيا واهلند من متثيل الوحدات األصغر ،إال أهنا تفعل
ذلك عىل سلم تنازيل :املقاطعة األكرب يف أملانيا من حيث عدد السكان بافاريا التي يقطنها  12.5مليون نسمة،
هلا ستة أصوات ،يف حني أن بريمن التي يقطنها  600٫000نسمة ،هلا ثالثة أصوات (أي نصف األصوات بينام
فيها  20/1من السكان) .يؤكد هذا التمثيل األكرب دور هذا املجلس كهيئة متثيلية للوحدات بحد ذاهتا وليس
للمواطنني األفراد داخلها .من الناحية العملية ،فإن منح هذه الوحدات متثي ً
ال أكرب من حجمها يمكن أن يتيح
ألقلية من السكان ممارسة حق الفيتو عىل تغيريات وافقت عليها األغلبية .يقدر عىل سبيل املثال ،أنه يف جملس
الشيوخ األمريكي يمكن ألعضاء يمثلون جمرد  %11من السكان أن يعرقلوا الترشيعات .قد يكون هلذا آثار غري
ديمقراطية ،ومن شأنه محاية الوضع الراهن من اإلصالحات التقدمية والشعبية.
تصويت الكتلة أو تصويت شخيص :هل ينبغي عىل مجيع أعضاء وفد يمثل وحدة مناطقية أن يصوتوا ككتلة (متثل
قرار تلك الوحدة بحد ذاهتا ،بدالً من أن يكون هناك قرارات منفردة أو حزبية متفاوتة)؟ أعضاء البوندرسات
األملاين يصوتون ككتل ،حيث يصوت مجيع أعضاء الوفد بنفس الطريقة .إذا كان أحد الوفود منقس ًام ،يعترب
ممتنع ًا عن التصويت .أعضاء املجلس األعىل يف اهلند ،الراجيا سبها ،ال يصوتون ككتل .هذه الطرق املختلفة يف
التصويت ،تعكس تصورين خمتلفني عن دور املجلس الثاين ونظرتني خمتلفتني أيض ًا حول مكانة أعضائهُ :يعد
موفدو البوندرسات أساس ًا متحدثني بإسم حكومات مقاطعاهتم ،بينام أعضاء الراجيا سبها ،ورغم أهنم منتخبون
من قبل اهليئات الترشيعية يف مقاطعاهتم ،فإهنم يمثلون أحزاهبم أوالً وقبل كل يشء .بالنظر إىل ما سبق ،فإن
ترتيبات اجللوس يف املجلس يمكن أن حتدد حسب الوحدات املناطقية التي يأتون منها أو احلزب السيايس الذي
ينتمون إليه .يرتبط الرتتيب األول بالتصويت ككتل ،حيث يتم التأكيد عىل دور هؤالء كسفراء ملناطقهم؛ أما
الرتتيب الثاين فريتبط بالتصويت الشخيص ،حيث يؤكد عىل الدور احلزيب السيايس لألعضاء.
متثيل األقليات :هل يتم متثيل كل املجموعات السياسية يف املجالس املناطقية نسبي ًا يف املجلس الوطني األعىل أو
طبق ًا لألغلبية املهيمنة؟ يف اهلند ،ورغم أن االنتخابات املبارشة للهيئات الترشيعية جتري طبق ًا للنظام االنتخايب
التعددي ،فإن االنتخاب غري املبارش ألعضاء املجلس األعىل جيري طبق ًا للصوت املفرد القابل للتحويل ،وهو ما
يمكّن أحزاب األقليات من احلصول عىل متثيل .عىل نحو مماثل ،فإن الوفود إىل املجلس الوطني للمقاطعات يف
جنوب أفريقيا ينبغي تعيينهم بطريقة متثل نسبي ًا األحزاب املوجودة يف املجالس الترشيعية يف املقاطعات .وحيث إن
البوندرسات األملاين يمثل اجتامع ًا للموفدين التنفيذيني ،فإن األحزاب املشاركة يف السلطة التنفيذية عىل مستوى
املقاطعات وحدها ممثلة ،وتُستثنى األحزاب األخرى.

الحزبية
من الناحية العملية ،من املعتاد يف البلدان ذات األنظمة احلزبية املتطورة ،أن تطغى السياسات احلزبية عىل معظم
االهتاممات املحلية أو املناطقية .إن توافق املجلس الثاين من حيث التوازن احلزيب ،سيكون حمدد ًا رئيسي ًا لقوته
ونشاطه .حتى يف أملانيا ،فإن أعضاء البوندرسات ،ورغم طبيعتهم كموفدين ،فإهنم يصوتون غالب ًا عىل أساس
حزيب ،وعند حدوث اختالف يف الرتكيبة احلزبية للمجالس (الناجتة ،عىل سبيل املثال ،عن االختالف يف نتائج
االنتخابات عىل املستويني الوطني واملناطقي) ،فإن ذلك يمكن أن يسبب إحباط ًا كبري ًا للحزب احلاكم.

خيارات التصميم :الصالحيات
تسوية الصراعات وتجنبها بين المجالس
يمكن للمجالس العليا أن تدخل يف رصاعات مع املجالس الدنيا .بعض الدساتري التي تعطي األولوية للحاجة
لوجود ضوابط وتوازنات ،متنح كل جملس سلطة فيتو مطلقة عىل الترشيعات .ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل مسائل
عالقة عندما ال يتفق املجلسان .ويصبح حدوث مثل هذه املسألة العالقة أكثر ورود ًا ،إذا كان املجلسان يتمتعان
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ٍ
ً
(فمثل جملس الشيوخ وجملس النواب األمريكيني منتخبان من
متساو يف قوته
بتفويض ديمقراطي خمتلف لكن
الشعب ،لكن تقاطع فرتاهتام االنتخابية واختالف حجم دوائرمها االنتخابية يعني ان من املمكن لالغلبيتني الشعبيتني
يف املجلسني ان ختتلفا) .إال ان العديد من الدول ثنائية املجلس تضع آليات لتسوية النزاعات بني املجلسني .وهتدف
هذه االليات عادة إىل ضامن استقرار احلكومة ،منع حدوث مسائل عالقة ،محاية أولوية دور املجلس االدنى واهليئة
التمثيلية الرئيسية للشعب ،وقرص دور املجلس الثاين عىل املراجعة ً
بدل من أن يتمتع بفيتو مطلق عىل الترشيعات.
اإلجراءات املكوكية :يف البلدان التي يتمتع فيها املجلسان بسلطات متساوية أو شبه متساويةُ ،يستخدم إجراء املكوك،
ألن التعديالت املقرتحة تتحرك جيئة وذهاب ًا بني املجلسني إىل أن تتم تسوية اخلالفات حول مرشوع القانون وتتم
املوافقة عىل نص بشكل متطابق يف املجلسني .اإلجراءات املكوكية ال تتحاشى أو تتغلب عىل مسألة عالقة ،بل إهنا
ببساطة توفر طريقة للتعامل مع االختالفات .ما مل تكن اإلجراءات املكوكية مصحوبة بآليات أخرى ،فإن االعتامد
عليها يمكن أن يؤدي إىل تأخريات طويلة يف مترير الترشيعات ،خصوص ًا إذا مل يكن للمجلسني تركيبة حزبية متشاهبة.
جلان املؤمترات :تتكون جلنة املؤمتر (وتعرف أيض ًا بلجنة الوساطة يف بعض الواليات القضائية) عادة من عدد من
أعضاء كل جملس ،الذين يمكنهم ،يف حال االختالف بني املجلسني ،أن يعقدوا اجتامع ًا لالتفاق عىل نَص يتم
التوافق عليه بشكل مشرتك .ثم يتم التصويت عىل مرشوع القانون الذي تصوغه جلنة املؤمتر من قبل كال املجلسني.
وللمجلسني يف جلسة عامة القرار النهائي باملوافقة عىل مرشوع القانون ،لكن لتسهيل التفاوض واالتفاق ،من
املعتاد عقد اجتامعات جلان املؤمترات بشكل مغلق ،وأن يصوت املجلسان مع النص املقرتح دون تعديل أو ضدّ ه.
يمكن هلذه العملية أن تتيح لعدد صغري من األعضاء ممارسة نفوذ غري متناسب عىل حمتوى مرشوع القانون دون أي
تدقيق فعال .يف الواليات املتحدة ،عىل سبيل املثال ،تشهد جلان املؤمترات عمليات ضغط مكثفة من قبل املصالح
اخلاصة ،وهو ما يؤدي إىل اختاذ قرارات بشأن السياسات من قبل جمموعة صغرية دون تدقيق ديمقراطي يذكر
(حيث ،ورغم أن كل جملس يمكنه رفض االتفاق ،فإن ذلك ينطوي عادة عىل ثمن سيايس مرتفع).
السلطات غري املتناظرة :يف البلدان التي يؤدي فيها املجلس الثاين وظائف املراجعة بشكل رئييس ،من املحتمل
أن يتمتع بصالحيات ضعيفة ،مثل صالحيات تأجيل الترشيعات (لكن ليس استخدام الفيتو ملنعها) ،أو اقرتاح
التعديالت دون اإلرصار عليها .يف مثل هذه احلاالت ،يمكن تسوية النزاعات بني املجلسني ببساطة باللجوء إىل
استخدام صالحيات اإلبطال التي يتمتع هبا املجلس األدنى .يف أيرلندا ،عىل سبيل املثال ،فإن مشاريع القوانني
التي يوافق عليها املجلس األدنى ويرفضها جملس الشيوخ أو يوافق عليها املجلس األدنى لكن ال يوافق عليها
جملس الشيوخ خالل  90يوم ًا ،يمكن أن يتم تبنيها بأغلبية بسيطة يف املجلس األدنى بعد انقضاء فرتة  180يوم ًا.
مثل هذه القواعد متنع الوصول إىل مسائل عالقة لكنها أيض ًا تلغي جزء ًا من مربر وجود املجلسني ،حيث يمكن
النظر إىل جملس دون صالحيات فعالة كتكلفة غري رضورية.
اجللسات املشرتكة :يمكن تسوية مسألة عالقة بني املجلسني عن طريق اجللسات املشرتكة .تضم اجللسات املشرتكة
أعضاء املجلسني مع ًا يف جلسة واحدة .بام أن املجالس العليا تكون أصغر من املجالس الدنيا ،فإن هذا الرتتيب
ورفض
يعطي عادة نفوذ ًا أكرب لألغلبية يف املجلس األدنى .يف اهلند ،إذا تم مترير مرشوع قانون من قبل جملس ُ
من قبل املجلس اآلخر أو مل يمرره املجلس اآلخر خالل ستة أشهر ،جيوز للرئيس ،الذي يعمل بموجب املشورة
امللزمة التي تقدمها احلكومة ،أن يدعو إىل جلسة مشرتكة لكال املجلسني إلختاذ قرار حول مرشوع القانون بأغلبية
بسيطة .ومن أجل التوصل إىل تسوية اخلالفات بني املجلسني ،فإن للجلسة املشرتكة صالحيات حمدودة إلجراء
التعديالت (الدستور اهلندي ،املادة .)108
اللجوء إىل الشعب :يمكن تسوية املسائل العالقة بني املجلسني باللجوء إىل الشعب .يف أسرتاليا عىل سبيل املثال،
يمكن للحكومة أن تأمر بحل كال املجلسني من أجل إبطال فيتو فرضه املجلس الثاين .دستور والية نيو ساوث
ويلز يف أسرتاليا ،ينص عىل تسوية االختالفات بني املجلسني بإجراء استفتاء.
سلطة استخدام الفيتو عىل أنواع معينة من القرارات :املجلس الثاين الذي يتمتع بصالحيات ضعيفة فيام يتعلق
بأنواع معينة من الترشيعات يمكن رغم ذلك ،أن يتمتع بصالحيات واسعة عىل أنواع أخرى من القرارات .عىل
سبيل املثال ،يمكن أن يكون للمجلس الثاين سلطة فيتو مطلقة عىل التعديالت الدستورية من أجل محاية أساسيات
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النظام الدستوري من األغلبيات املقيمة يف املجلس األدنى ،أو قد يكون له سلطة الفيتو عىل الترشيعات التي حتكم
احلقوق اللغوية ،ومكانة األقليات الوطنية أو املسائل ذات االهتامم اخلاص بالنسبة للوحدات املناطقية .يف بلجيكا،
وأملانيا وجنوب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،يتمتع املجلس الثاين بصالحيات ضعيفة فيام يتعلق بالترشيعات العادية
(قرار املجلس األدنى هو الذي ينفذ) ،لكن يتمتع بدور أقوى يف مسائل مثل التعديالت الدستورية والقوانني
املتعلقة بصالحيات الوحدات املناطقية ،ما يعكس دور هذه املجالس الثانية يف متثيل الوحدات املناطقية.
أحكام خاصة بمشاريع القوانني املتعلقة باملال :إذا مل تستطع السلطة التنفيذية مجع املال ،فإن احلكومة ال تستطيع
االستمرار .يف النظام الرئايس ،يمكن أن يتسبب عدم التمكن من مترير املوازنة يف إغالق احلكومة وأن يعرض
الدولة إلنقالب ذايت من قبل السلطة التنفيذية أو ألشكال أخرى من التدخل غري الدستوري .يف النظام الربملاين،
فإن رفض املوازنة يعترب عادة (وذلك يعتمد عىل القواعد النافذة املحددة) سحب ًا للثقة ،وهو ما يمكن أن يؤدي إىل
استقالة احلكومة و/أو انتخابات عامة جديدة .يف العديد من الواليات القضائية ،هناك تصنيف خاص لـ ‘مشاريع
القوانني املتعلقة باملال’ ،حيث تتعلق هذه املشاريع بالرضائب والقروض واالعتامدات (اإلنفاق) .بالنظر إىل أمهية
الترشيعات املالية عىل أداء الدولة لوظائفها اليومية ،يمكن أن يتم إخضاع مشاريع القوانني املالية إلجراءات
ترشيعية خاصة ،هتدف إىل منع الرصاعات بني املجلسني حول املسائل املالية .يف أيرلندا ،عىل سبيل املثال ،جيوز
ملجلس الشيوخ تأجيل مشاريع القوانني املالية ملدة  21يوم ًا فقط (مقارنة بـ  90يوم ًا بالنسبة للترشيعات األخرى).
يف جنوب أفريقيا ،جيوز للمجلس الوطني للمقاطعات أن يدخل تعديالت عىل مشاريع القوانني املالية ،إال أن هذه
التعديالت ليست ملزمة ،حيث يمكن أن تُقبل أو تُرفض بقرار من املجلس الوطني (املجلس األدنى) (املادة .)75

عزل الحكومة والثقة
من أجل جتنب حاالت تتمكن فيها أغلبية عدائية يف املجلس األعىل من إجبار احلكومة عىل االستقالة ،فإن العديد
من الدساتري الربملانية حترم املجلس األعىل من صالحية التصويت بحجب الثقة ،وحتتفظ بصالحية تشكيل وحل
احلكومات بشكل حرصي للمجلس األدنى ،اعرتاف ًا بأولويته كهيئة متثل الشعب بأرسه.
عىل سبيل املثال ،فإن القانون األسايس األملاين ينص عىل أن املستشار (رئيس الوزراء) ُي َ
نتخب من قبل البوندستاغ
(املجلس األدنى) ويكون مسؤوالً أمامه وليس أمام البوندرسات .يف أيرلندا ،جيوز للمجلس األعىل أن يؤخر
مشاريع القوانني التي تطرحها احلكومة فقط ملدة أقصاها  90يوم ًا ،جيوز بعدها لألغلبية يف املجلس األدنى
اإلرصار عىل القرار الذي اختذته.

المعاهدات
تعد املعاهدات الدولية مصدر ًا مه ًام للقوانني ،ويف العديد من الواليات القضائية فإن املعاهدات (أو ،عىل
األقل ،فئات معينة من املعاهدات ،مثل تلك التي تؤثر يف القوانني املحلية يف الدولة ،أو املالية العامة أو تفويض
الصالحيات ملنظمة دولية) تتطلب موافقة السلطة الترشيعية قبل أن تدخل حيز النفاذ .يمكن ملثل هذه املوافقة
أن تتخذ شكل املصادقة الترشيعية أو إصدار ترشي ٍع متكيني .يف األنظمة ثنائية املجلس ،هل ينبغي املوافقة عىل
املعاهدات من قبل كال املجلسني؟ إذا كان األمر كذلك ،ماهي العملية التي تتم من خالهلا تسوية النزاعات بني
املجلسني؟ يف اليابان ،عىل سبيل املثال ،يتم التعامل مع املعاهدات بنفس الطريقة التي تعامل هبا الترشيعات املالية،
بمعنى أن قرار املجلس األدنى هو الذي يطبق بعد تأخري ملدة  30يوم ًا.

صالحيات أخرى غير تشريعية
يمكن للمجالس الثانية أن تتمتع بصالحيات خمتلفة أخرى يف النظام السيايس .عىل سبيل املثال ،فإن موافقة املجلس
الثاين تكون رضورية لتعيني مسؤولني رئيسيني مثل أمني املظامل والقضاة .ويمكنها أن تنتخب ،مع املجلس األدنى،
رئيس الدولة .كام يمكن للمجلس الثاين أن يكون حمكمة ملحاكمة املسؤولني الذين تم عزهلم ألسباب قانونية ،أو
أن يكون له احلق بالرشوع يف حتقيقات عامة يف حاالت سوء اإلدارة املزعومة .يتم تناول هذه األحكام بدرجة أكرب
من التفصيل يف عروض متهيدية أخرى.
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أمثلة
البلد
ألمانيا:

ديمقراطية
منذ عام 1949
(توحدت عام
 .)1990نظام
برلماني
جمهوري
اتحادي متعدد
األحزاب.
عدد السكان
 80.2مليون

أستراليا:

ديمقراطية
منذ عام 1901
ملكية
برلمانية
اتحادية.
عدد السكان:
 23.2مليون

هولندا:

ديمقراطية
منذ عام
 1917ملكية
برلمانية
أحادية.
عدد السكان:
 16.8مليون

رومانيا:

ديمقراطية
منذ عام 1991
جمهورية
أحادية شبه
رئاسية.
عدد السكان:
 20.1مليون
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التركيب
البوندسرات (المجلس
االتحادي)
يوفد حوالي 60
عضوًا من حكومات
المقاطعات ،ويصوتون
ككتل .هناك تمثيل
للمقاطعات األصغر
أكبر من حجمها .فترات
متقاطعة (تستند
إلى فترات الحكومات
المحلية) .المجلس
اليحل.
ُ

 76عضوًا 12 :من كل
والية و اثنين من كل
منطقة؛ جميعهم
ينتخبون مباشرة عن
طريق الصوت المنفرد
القابل للتحويل لفترة
ست سنوات ،مع
انتخاب نصف العدد
كل سنة ثالثة ،يخضع
إلجراءات الحل المزدوج.

الصالحيات

اآلثار

ثنائية المجلس في المانيا تمكن
الحكومات المحلية من المشاركة في
التشريعات االتحادية ،وتعطي الحكومات
صالحية الفيتو على التشريعات المتعلقة
بمجال صالحياتها التشريعية أو التنفيذية
المتوافقة .مشاريع القوانين المتعلقة
بالصالحيات التشريعية المتوافقة ومشاريع
القوانين التي تتطلب التنفيذ من قبل
المقاطعات ،ينبغي الموافقة عليها من
قبل كال المجلسين .بالنسبة للتشريعات
األخرى ،فإن الفيتو الذي تفرضه أغلبية
مطلقة في البوندسرات يمكن تعطيله
بأغلبية مطلقة في المجلس األدنى؛ أما
الفيتو الذي تفرضه أغلبية الثلثين في
البوندسرات فيمكن تعطيله فقط بأغلبية
الثلثين في المجلس األدنى .من الناحية
العملية ،فإن حوالي  %60من التشريعات
تتطلب موافقة المجلس األعلى.

تعتمد العالقات بين المجلسين
بشكل كبير على تركيبتهما
الحزبية .منذ توحيد ألمانيا
في التسعينيات ،فإن الحزب
أو االئتالف الحزبي الذي يتمتع
باألغلبية في المجلس األدنى
كان في كثير من األحيان يتمتع
بأقلية في البوندسرات (بسبب
عدم تناسب التمثيل والدورات
االنتخابية المتقاطعة) .وقد جعل
هذا المجلس األعلى العبًا قويًا
في النظام السياسيّ ،
ومكن
أحزاب المعارضة أحيانًا من
ممارسة سلطة الفيتو ،من خالل
البوندسرات ،على جزء كبير من
البرنامج التشريعي للحكومة.

ينبغي موافقة مجلس الشيوخ على
جميع التشريعات ،لكن ال يجوز للمجلس
يعدل أو يقدم مشاريع قوانين مالية.
أن ّ

بالنظر إلى النظام االنتخابي
المشوه
المختلف والتوزيع
ّ
للمقاعد على أساس جغرافي،
فإن األغلبية الشعبية في
مجلس الشيوخ يمكن أن
تختلف عن نظيرتها في
المجلس األدنى ،مع محافظة
طرف ثالث وأعضاء أحزاب األقليات
في كثير من األحيان على توازن
القوى في مجلس الشيوخ.

إذا رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون
أقره المجلس األدنى مرة ثانية ،بعد انقضاء
ثالثة أشهر ،أو مرر مشروع قانون مرتين
مع تعديالت ال يوافق عليها المجلس األدنى،
يجوز للحاكم العام (الذي يعمل بمشورة
رئيس الوزراء) ،أن يأمر بحل مزدوج .يتم
حل المجلسين وتجرى انتخابات جديدة.
يعيد المجلس الجديد النظر بمشروع
القانون موضع النزاع .إذا رفض مجلس
الشيوخ مرة أخرى الموافقة ،يمكن إحالة
مشروع القانون إلى جلسة مشتركة
(يطغى فيها المجلس األدنى من خالل
العدد األكبر ألعضائه).

إن الحل المزدوج للمجلسين
أمر مكلف (يمكن لحزب رئيس
الوزراء أن يخسر السلطة) ،وقد
تم اللجوء إلى ذلك ست مرات
فقط  ،كان آخرها عام .1987
وهذا يعني أن مجلس الشيوخ
األسترالي يتمتع بقوة نسبية.

 75عضوًاُ ،ينتخبون من
قبل أعضاء المجالس
المحلية االثني عشر
في البالد عن طريق
التمثيل النسبي لفترة
اربع سنوات ،تتوافق
مع الفترات االنتخابية
للمجالس المحلية (وال
تتوافق بالضرورة مع
المجلس األدنى).

تبدأ جميع مشاريع القوانين في المجلس
يعدل
األدنى ،وال يجوز لمجلس الشيوخ أن ّ
التشريعات ـ يمكنه فقط التصويت مع
برمته .عدا عن ذلك،
أو ضد مشروع قانون ّ
ليس هناك قيود دستورية رسمية على
السلطة التشريعية في االعتراض على
التشريعات ،وليس هناك طريقة دستورية
رسمية ّ
تمكن المجلس األدنى من تعطيل
فيتو مجلس الشيوخ .أما الفيتو المطلق
على التعديالت الدستورية فيتطلب أغلبية
الثلثين في كال المجلسين.

 137عضوًا ُينتخبون
مباشرة لفترة اربع
سنوات.

رومانيا مثال على بلد يتمتع
من الضروري موافقة كال المجلسين
فيه المجلسان بسلطات
على جميع التشريعات ،بأغلبية بسيطة
في حالة القوانين العادية وأغلبية مطلقة متساوية أو متساوية تقريبًا،
ما يؤدي إلى وجود تركيبة
في حالة القوانين العضوية .إذا لم يتخذ
سياسية متشابهة في كال
أحد المجلسين قرارًا نهائيًا حول مشروع
القانون خالل  45يومًا (أو  60يومًا في حالة المجلسين .ولذلك فإن مجلس
ّ
المعقدة) ،يعتبر مشروع القانون الشيوخ يقوم بنفس العمل
القوانين
الذي يقوم به المجلس األدنى.
موافَ قًا عليه .ينبغي تقديم مشاريع
القوانين العضوية ومشاريع قوانين
تطبيق الدستور في المجلس األدنى؛
فتقدم أوال ً
أما مشاريع القوانين األخرى
َّ
في مجلس الشيوخ .يجتمع المجلسان
في جلسة مشتركة بشأن قرارات غير
تشريعية معينة.

يتم اختيار األعضاء وفق
نظام نسبي مختلط
معدل.
وهذا يشبه المجلس
األدنى باستثناء
عدد األعضاء وبعض
التفاصيل الجزئية.
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سلطات الفيتو الواسعة نظريًا
مقيدة من الناحية العملية
بالتقاليد وباحترام رأي المجلس
األدنى ،استنادًا إلى افتقار
المجلس األعلى للشرعية
الشعبية بحكم عملية االنتخاب
غير المباشر .كما أن قيودًا غير
رسمية أخرى  ،مثل العضوية
بدوام جزئي ـ تحد من سلطاته.

إسبانيا:

ديمقراطية
منذ عام 1978
ملكية
برلمانية شبه
اتحادية (هناك
مجموعات
تتمتع
بالحكم
الذاتي).
عدد السكان:
 46.5مليون

يتكون مجلس
الشيوخ من  208أعضاء
َ
ينتخبون مباشرة على
أساس مناطقي (اربعة
تقريبًا لكل مقاطعة)
بالتصويت المحدود.
يتم اختيار  51عضوًا
بشكل غير مباشر من
قبل الهيئات التشريعية
في المناطق ذات
الحكم الذاتي ،مع
بعض التمثيل المفرط
للوحدات األصغر.
ُي َ
نتخب لفترة اربع
سنوات ،ويخضع للحل
المبكر من قبل رأس
الدولة بموجب مشورة
رئيس الوزراء.

جنوب افريقيا :المجلس الوطني
ديمقراطية
للمقاطعات  90عضوًا
منذ عام  1993لهم حق التصويت؛
وفد يتكون من عشرة
جمهورية
أعضاء من كل مقاطعة
برلمانية
ـ مزيج من الموفدين
المركزية (تسع المنتخبين من
مقاطعات)
المجالس التشريعية
عدد السكان:
المحلية وموفدين
 53مليون
معينين من قبل
السلطات التنفيذية
المحلية.
عشرة أعضاء ليس لهم
حق التصويت يمثلون
الحكومة المحلية
على المستوى دون
اإلقليمي.

يمكن لمجلس الشيوخ ،بأغلبية مطلقة ،إن نمط تركيبة مجلس الشيوخ
يعني أن المقاطعات ذات العدد
أن يعدل أو يستخدم حق الفيتو على
التشريعات التي يمررها المجلس األدنى .األقل من السكان والمناطق ذات
الحكم الذاتي (التي تكون عادة
أمام مجلس الشيوخ مدة شهرين
أكثر ريفية ومحافظة) تحظى
ليمارس هذه الصالحية ،بالنسبة
بتمثيل مفرط ،وبذلك تمنح
لمشاريع القوانين؛ وبالنسبة لمشاريع
األحزاب المحافظة سلطة فيتو
القوانين التي يعتبرها المجلس األدنى
صغيرة لكنها غير متناسبة
ملحة ،تتقلص هذه الفترة
أو الحكومة ّ
على أحزاب اليسار.
إلى  20يومًا .إذا لم يستخدم مجلس
ال ُيحدث هذا تأثيرًا يذكر
الشيوخ حق الفيتو أو يجري تعديالت خالل
على القوانين العادية ،حيث
هذه الفترة ،يتم تمرير مشروع القانون
بالشكل الذي وافق عليه المجلس األدنى .إن مجلس الشيوخ يتمتع
بسلطات محدودة ،لكن
يمكن قبول أو رفض التعديالت التشريعية
يمكن أن يؤثر في الوظائف غير
التي يتبناها مجلس الشيوخ من قبل
التشريعية لمجلس الشيوخ،
المجلس األدنى بأغلبية بسيطة .إذا
مثل تعيين أعضاء المحكمة
استخدم مجلس الشيوخ الفيتو على
الدستورية.
مشروع قانون ،يجوز للمجلس األدنى إبطال
الفيتو دون تأخير ،بأغلبية مطلقة؛ وبعد
انقضاء شهرين ،يجوز للمجلس األدنى
إبطال الفيتو بأغلبية بسيطة .وهكذا،
فإنه يمكن لمجلس الشيوخ ،في أقصى
الحاالت ،تأخير مشاريع القوانين لفترة
أقصاها اربعة أشهر ،لكن فقط إذا كان هناك
أغلبية مطلقة تعارض مشروع القانون في
مجلس الشيوخ وعدم وجود أغلبية مطلقة
لصالح مشروع القانون في المجلس األدنى.
يتمتع المجلس الوطني للمقاطعات
بصالحيات متوافقة مع المجلس الوطني
(المجلس األدنى) فيما يتعلق بمشاريع
القوانين التي تهم المقاطعات (الجدول ،4
والمجاالت األخرى المحددة في الجزء )76
( .)3يمكن إبطال الفيتو الذي يستخدمه
المجلس الوطني للمقاطعات فقط
بأغلبية الثلثين في المجلس الوطني
(الفقرة  :76مشاريع القوانين) .كما يتمتع
بصالحية استخدام الفيتو على التعديالت
الدستورية المقترحة (الفقرة  :74مشاريع
القوانين) .تتخذ القرارات حول هذه المسائل
عن طريق تصويت الكتل ،ويكون مطلوبًا
الحصول على خمسة أصوات من أصوات
الموفدين التسع من المقاطعات للموافقة
(و ستة للتعديالت الدستورية).

بما أن لكل مقاطعة صوت
واحد في معظم المسائل
المهمة ،فإن المجلس
الوطني للمقاطعات يعطي
كل مقاطعة صوتًا متساويًا
في التشريعات .إن سيطرة
الحزب المهيمن في الهيئات
التشريعية للمقاطعات في
ثمانية من أصل المقاطعات
التسع يعني أن المجلس
الوطني للمقاطعات متوافق
مع المجلس الوطني ،وهو ما
ّ
يقلص سلطته الفعلية كأداة
لتقييد الحكومة أو حماية
مصالح المقاطعات.

التشريعات األخرى ،بما فيها جميع
التشريعات المالية ،يقررها في النهاية
المجلس الوطني ،ويمكن للتعديالت
المقترحة من قبل المجلس الوطني
للمقاطعات أو اعتراضاته ،في هذه
َّ
تعطل بأغلبية عادية في
المسائل ،أن
المجلس الوطني .يتم تصويت المجلس
الوطني للمقاطعات في هذه المسائل
من خالل التصويت الشخصي ،حيث
يحصل كل عضو على صوت واحد.

أسئلة تتعلق بإتخاذ القرارات

( )1هل املقصود من املجلس الثاين تعزيز قوة الشعب يف السيطرة عىل حكومته ،أو أنه هيدف إىل التخفيف من
سلطة القادة املنتخبني من الشعب؟
( )2ما هو اهلدف املحدد الذي ُيفرتض باملجلس الثاين حتقيقه؟ ما مدى الفعالية التي يمكن لنفس املؤسسة ان
حتقق من خالهلا اهداف ًا أخرى؟ كيف ينبغي ترتيب األولويات بني هذه األهداف ،وكيف ينبغي ان ينعكس
ذلك يف بنية وصالحيات املجلس الثاين؟
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) ما مدى القوة التي ينبغي أن يتمتع هبا املجلس األعىل من أجل حتقيق هذه األهداف؟3(
) كيف تساعد القواعد املقرتحة فيام يتعلق برتكيبة املجلس الثاين يف دعم هذا اهلدف؟4(
) كيف تدعم القواعد املقرتحة املتعلقة بصالحيات املجلس الثاين وتسوية النزاعات الترشيعية بني املجلسني5(
هذا اهلدف؟
) هل من املناسب جعل املجلس األعىل أكثر قوة (أي كي يصبح هناك صعوبة أكرب يف إبطال قراراته من قبل6(
املجلس األدنى) يف بعض جماالت الترشيع وأضعف يف جماالت أخرى؟
) ما عالقة املجلس الثاين بالسلطة التنفيذية؟ إذا كان املقصود أن تكون السلطة التنفيذية مسؤولة فقط أمام7(
 هل هذا واضح يف النص الدستوري؟،املجلس األدنى
 هل،) إذا كان املقصود رفع متثيل األقليات أو املجموعات التي تعرضت لإلقصاء يف املايض يف املجلس الثاين8(
 أو التصويت،تم النظر بأشكال أخرى إلرشاكها أو محايتها (عىل سبيل املثال من خالل احلصص االنتخابية
التوافقي باألغلبية)؟
 ويقلص من،) هل يتمتع املجلس الثاين بالسلطة دون أن يتحمل املسؤولية؟ هل يعيق احلكم املستقل والفعال9(
مساءلة احلكومة أمام الشعب؟
) ما مدى اتساع املشاورات حول هذا املوضوع؟ هل حيظى هذا املجلس الثاين بدعم مجيع الالعبني املعنيني؟10(
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