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نظرة عامة
ماذا؟

ملاذا؟

ِل َ ال؟

أين؟

·الرئيس غري التنفيذي هو زعيم رمزي لدولة يؤدي دور ًا متثيلي ًا ومدني ًا،
لكنه ال يامرس السلطة التنفيذية أو سلطة صنع السياسات.
·رغم ذلك ،يمكن لرئيس غري تنفيذي أن يمتلك بعض الصالحيات
ويامرسها حسب تقديره يف التدخل السيايس االستثنائي كحكَم أو ضامن
دستوري.
· َيفصل الرئيس غري التنفيذي التجسيد التمثييل للمؤسسات الدائمة
بالدولة عن رئيس احلكومة القائمة .قد يوفر هذا استمرارية وقدرة
إضافيتني وقد حيقق متثي ً
ال أكثر شموالً .إضافة إىل ذلك ،يمكن للرئيس
غري التنفيذي أن يكون رمز ًا للوحدة الوطنية وأن خيفف من الرصاعات
السياسية.
·جيادل البعض ،أن الرئيس غري التنفيذي الذي ال يتمتع بصالحيات فعلية
تذكر هو إضافة غري رضورية للنظام السيايس.
·باملقابل ،فإن الرئيس غري التنفيذي الذي يمتلك صالحيات فعالة من
خالل التدخل الذي يقوم به ،حسب تقديره ،يمكن أن يعارض احلكومة
املنتخبة ويتسبب يف رصاع عىل السلطة يؤدي إىل االنقسام.
·يوجد رئيس غري تنفيذي يف مجيع اجلمهوريات الربملانية .بعض األمثلة
البارزة عىل ذلك بنغالديش وأملانيا واهلند ولبنان ومالطا ومنغوليا وتركيا.

ما القضية؟
رئيس الحكومة ورئيس الدولة

ت ِ
َفصل األنظمة الربملانية عادة وظائف رئيس الدولة عن وظائف رئيس احلكومة .تشمل واجبات رئيس الدولة
عادة ،متثيل البالد وأداء الواجبات الفخرية كتجسيد لسلطة الدولة ،وتوفري القيادة املدنية كتعبري عن اهلوية والقيم
والتطلعات الوطنية.

كام يمكن أن يكون لرئيس الدولة وظائف حمدودة كحكَم أو ويص دستوري :يمكن أن يكون له ،عىل سبيل
املثال ،بعض الصالحيات التي يامرسها حسب تقديره يف تسمية رئيس الوزراء وحل الربملان وإجراء التعيينات
غري السياسية ،وربام حتى استخدام حق الفيتو عىل الترشيعات أو الدعوة إىل استفتاء.
يف هذه األثناء ،يكون رئيس احلكومة (الذي يسمى عادة رئيس الوزراء) مسؤوالً عن توجيه اإلدارة ووضع
السياسة التنفيذية .وهو الذي يعني الوزراء ويرصفهم ،ويكون مسؤوالً عن تنفيذ القوانني ،وله القدرة (بموجب
الدستور والقانون) عىل توجيه قوة الدولة ،بام يف ذلك اخلدمة املدنية والقوات املسلحة .يف النظام الربملاين ،يقود
رئيس احلكومة السلطة الترشيعية أيض ًا ويضع أجندة السياسة الترشيعية .وهذا يشمل وضع الترشيعات اجلديدة
وتطويرها من أجل حتقيق أهداف السياسات ،ومترير الترشيعات يف الربملان.

يمكن يف الديمقراطية الربملانية أن يكون هناك إما َم ِلك وراثي أو رئيس منتخب كرأس للدولة .يتم تناول األنظمة
امللكية يف كراسة أساسية منفصلة .عىل نحو مماثل ،فإن األنظمة شبه الرئاسية ،حيث يتمتع الرئيس بصالحيات
تنفيذية وصالحيات يف وضع السياسات ،يتم تناوهلا يف وثيقة أخرى .موضوع هذه الكراسة االساسية ،هو فقط
أوجه التصميم الدستوري املطبق عىل اجلمهوريات الربملانية ذات الرئيس غري التنفيذي.
من منظور التصميم الدستوري ،فإن االعتبارات الرئيسية هي اآلتية )1( :كيفية انتخاب الرئيس ،من حيث اهليئة
االنتخابية (الشعب كله ،أو الربملان أو هيئة انتخابية خاصة) ،وطريقة التصويت واألغلبية املطلوبة ،وقواعد
الرتشح وإعادة االنتخاب والفرتة التي يقضيها الرئيس يف منصبه؛ ( )2صالحيات ووظائف الرئيس؛ ( )3العالقة
بني الرئيس ورئيس الوزراء والربملان واألجزاء األخرى من النظام السيايس.

خلفية تاريخية
األصول :نشأ النظام الربملاين ،الذي تطور يف امللكيات الدستورية األوروبية يف القرنني  18و ،19عرب النقل
التدرجيي لسلطة احلكم الفعلية من احلاكم الوراثي املطلق إىل الوزراء الذين ُ ِ
اعتف بأن موقعهم يستند بحكم
العادة ،إىل موافقة الربملان .يف حني متت املحافظة عىل امللكيات الوراثية ،فإن صالحيات امللك انتقلت ،عرب
املامرسة التقليدية ،إىل الوزراء املسؤولني ،وبقي املنصب ذا أمهية رمزية كبرية لكن دون صالحيات فعلية تذكر
يف قمة هرم الدولة.
وهكذا ،تم فصل منصبي رئيس احلكومة ورئيس الدولة ،حيث يكون رئيس الوزراء كبري املسؤولني التنفيذيني
وأحيل اىل امللك )1( :دور متثييل رمزي و ( )2ممارسة بعض الصالحيات االحتياطية أو التي يامرسها حسب
كحكَم ورا ٍع للدستور.
تقديره َ
امللوك والرؤساء واحلكام العامون :مجيع األنظمة الربملانية التي كانت سائدة يف منتصف القرن  19كانت أيض ًا
ملكيات دستورية ،يف حني أن مجيع اجلمهوريات تقريب ًا كان فيها سلطة تنفيذية رئاسية قوية.
القوانني الدستورية الفرنسية لعام  1875شكلت تغيري ًا يف التصميم الدستوري .كانت فرنسا أول مجهورية برملانية
يف العامل :مجهورية تتم فيها ممارسة الوظائف املدنية والدستورية للملك من قبل رئيس منتخب غري تنفيذي ،يف
حني أن الصالحيات التنفيذية وصالحيات وضع السياسات يامرسها رئيس الوزراء ويكون مسؤوالً أمام الربملان.
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اليوم ،تتبنى العديد من البلدان حول العامل نموذج اجلمهورية الربملانية ،بام يف ذلك بلدان متنوعة مثل بنغالديش
واهلند وإيطاليا ومنغوليا وتركيا وفانواتو.
إضافة إىل ذلك ،يف بلدان الكومنولث (املستعمرات الربيطانية السابقة املستقلة التي احتفظت بامللك الربيطاين
يعي عادة حاكم عام للترصف نيابة عن امللك الغائب .يتمتع احلكام العامون بالعديد من
كرأس للدولة)َّ ،
خصائص الرئيس املنتخب؛ حيث يكون احلاكم العام عادة أكرب شخصية عامة ،وال يرث منصبه وخيدم عادة لعدة
سنوات ثم يتقاعد .إال أن األمر احلاسم ،هو أن سلطة احلاكم العام تستند إىل حقيقة أنه يمثل امللك الوراثي الذي
يكون هو الرأس (الوطني) للدولة وال يكون ممث ً
ال للشعب.

وظائف وصالحيات الرؤساء غير التنفيذيون
الوظائف والصالحيات
تتفاوت الصالحيات املحددة للرؤساء غري التنفيذيني ،ومدى التقدير الشخيص الذي يمكن أن يستخدموه
يف ممارسة هذه الصالحيات ،من بلد إىل آخر .إال أن األغراض الوظيفية للرؤساء غري التنفيذيني (الغرض من
وجودهم أكثر مما يقومون به فعلي ًا) ،يمكن أن يتم تناوهلا حتت العناوين اآلتية:
جتسيد السلطة الدستورية :جيسد الرؤساء غري التنفيذيني ويمثلون عادة السلطة الدستورية الرشعية للدولة،
ويقومون بوظائف فخرية ورسمية يتم التأكيد فيها عىل هوية وسلطة الدولة يف حد ذاهتا ،بدالً من سلطة احلكومة
القائمة .عىل سبيل املثال ،يمنح الرئيس االعتامد للسفراء ويستقبلهم ،ويفتتح جلسات الربملان ويسمي أو يعني
رئيس الوزراء .كام يمكن لرئيس الوزراء أن يقوم رسمي ًا بتعيني بعض املسؤولني رفيعي املستوى ،ويقوم دائ ًام
تقريب ًا بنرش القوانني وتوقيع املعاهدات .ال يتمتع الرؤساء غري التنفيذيني عادة بصالحيات تذكر يف أداء هذه
الواجبات الرسمية (عىل سبيل املثال ،يمكن للرئيس أن يوقع رسمي ًا معاهدة صادق عليها الربملان ،لكن جيب
عليه القيام بذلك :كونه/ها ال يتمتع بصالحية رفض التوقيع) ،لكن بوجودهم ،فإهنم ربام يعززون من رشعية
أفعال احلكومة بإضافة سلطتهم األخالقية والرمزية واملؤسساتية كتجسيد للدولة بحد ذاهتا (أو ،إذا كانوا منتخبني
مبارشة ،كممثلني للشعب بأرسه) إىل التفويض احلزيب للحكومة.
محاية احليادية السياسية للدولة :يرتتب عىل ما سبق ،أن الفصل بني منصبي رئيس احلكومة والرئيس غري التنفيذي
يساعد يف االحتفاظ بفصل رمزي بني احلكومة السياسية احلزبية املقيمة من جهة ،واملؤسسات الدائمة للدولة بحد
ذاهتا ،التي يفرتض أن تكون حيادية سياسي ًا وشاملة من جهة أخرى .يضمن الرئيس رمزي ًا أن يكون أولئك الذين
يقودون احلكومة نظري ًا عىل األقل خاضعني لسلطة أعىل متثل النظام الدستوري الديمقراطي ،وأن زعيم احلزب
أو االئتالف احلاكم خيضع لرمز غري حزيب للدولة كلها .وهلذا السبب ،يرتبط الرؤساء غري التنفيذيني عىل نحو
خاص بتلك املؤسسات التي يفرتض بأهنا غري حزبية .عىل سبيل املثال ،فإن رئيس مالطا هو بحكم منصبه رئيس
هيئة إدارة العدالة ،وهو يعني رسمي ًا أعضاء اهليئة االنتخابية‘ ،ويعمل طبق ًا ملشورة رئيس الوزراء ،التي يقدمها
بعد أن يتشاور مع زعيم املعارضة’ (دستور مالطا ،املادة  .)60ال ُيتوقع عادة قيام رئيس الدولة بتوجيه مثل تلك
املؤسسات شخصي ًا ،لكن وجوده بحد ذاته يمنع سوء توجيهها لغايات حزبية.
االستمرارية (جتنب الفراغ يف السلطة) :إن وجود رئيس غري تنفيذي يضمن عدم حصول فراغ يف السلطة عندما
يكون منصب رئيس الوزراء شاغر ًا (عىل سبيل املثال ،إذا استغرقت عملية تشكيل احلكومة وقت ًا أطول من املتوقع
ووجدت حكومة ترصيف أعامل) أو عند حل الربملان .يرمز الرئيس ،ورغم عدم وجود حكومة،إىل أن الدولة
ُ
ال زالت تعمل .يمكن أن يكون هلذا مضامني عىل مستوى الثقة الداخلية ومكانة الدولة اخلارجية .وعىل نحو
مماثل ،ففي البلدان التي ال تستمر فيها احلكومات طويالً ،فإن الرئيس غري التنفيذي يمكن أن يكون مصدر ًا مه ًام
لالستمرارية ،حيث حيافظ عىل الذاكرة املؤسساتية والتجربة االجتامعية رغم تعدد التغيريات يف منصب رئيس
الوزراء.
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موحدة :إيطاليا
الرئيس غير التنفيذي كشخصية ِّ
تفض االنتخابات البرلمانية اإليطالية لعام  2013إلى فائز واضح ،وكان تشكيل الحكومة
لم
ِ
صعبًا ،حيث لم يكن من الممكن التوصل إلى تشكيل ائتالف كبير بين اليسار واليمين
وال تشكيل حكومة أقلية من اليسار .وفي الوقت نفسه ،كان قد حان وقت االنتخابات
الرئاسية ،وفي المشهد السياسي المنقسم كان من الصعب اختيار مرشح .في
مواجهة هذه األزمة ،أعيد انتخاب الرئيس القائم غير الحزبي ،جورجيو نابوليتانو ،لفترة
موحدة
رئاسية ثانية غير مسبوقة بأغلبية ساحقة ،مرسخًا بذلك موقعه كشخصية
ِّ
فوق السياسة.

التمثيل :يستطيع الرؤساء غري التنفيذيني العمل كممثلني لألمة ،يدافعون عن صورهتا وسمعتها يف الداخل
واخلارج .نظر ًا إىل حتررهم ،بحكم مكانتهم غري التنفيذية ،من مسؤوليات السياسة اليومية ،فإن ذلك يعني
أهنم يستطيعون أن جيدوا الوقت لالنخراط يف مثل تلك األنشطة دون أن يتأثروا بسهولة بالقرارات السياسية
حلكوماهتم.
القيادة املدنية :بوصفه زعي ًام مدني ًا ،فإن الرئيس غري التنفيذي يعكس القيم األخالقية والتطلعات املشرتكة
للشعب ويعرب عنها .وقد تشمل وظائف القيادة املدنية للرئيس رعاية الفنون والثقافة ،دعم أو تشجيع األنشطة
اخلريية ،زيارة املجتمعات املحلية ،إلقاء اخلطب ،واستضافة الفعاليات الثقافية .نظر ًا لتحرره من السياسة اليومية
ومن االنتامء احلزيب ،ومتتعه رغم ذلك بمنصة وطنية يتحدث منها ،فإن الرئيس غري التنفيذي يمكنه أن يكون
ضمري األمة ،وأن يتحدث نيابة عن أولئك الذين ينساهم النظام السيايس لوال ذلك .إال أن اخلط الفاصل بني
القيادة املدنية والتدخل السيايس خط رفيع ،فلحامية استقالهلمُ ،يظر عىل الرؤساء غري التنفيذيني يف الكثري من
الواليات القضائية ،بموجب القانون أو العادة ،إطالق مالحظات أو تعليقات عامة يمكن تفسريها عىل أهنا
إشكالية سياسي ًا.
تعزيز املشاركة الشاملة :قد يكون منصبا الرئيس غري التنفيذي ورئيس الوزراء منقسمني (بحكم القانون أو
ال ُعرف) بني جمموعات خمتلفة يف جمتمع منقسم .يف لبنان ،عىل سبيل املثال ،فإن الرئاسة يشغلها مسيحي ،يف حني
أن منصب رئيس الوزراء يشغله مسلم .رغم أن هذا غري حمدد يف الدستور ،فإن ذلك متجسد يف ميثاق وطني يتمتع
بمكانة شبه دستورية.
التحكيم الدستوري :يمكن أن يتمتع الرئيس غري التنفيذي ببعض الصالحيات التي يامرسها حسب تقديره،
متارس بحكم القانون أو املامرسة التقليدية للدستور ،حسب التقدير الشخيص للرئيس .تستثنى هذه
والتي َ
الصالحيات من قواعد املسؤولية الوزارية ،بمعنى أن من غري املطلوب أن يكون توقيع الرئيس مرفق ًا بتوقيع
الوزراء ،كام يمكن جتاهل املشورة التي يقدمها رئيس الوزراء بشأهنا.

1

خيتلف مفهوم التحكيم الدستوري عن مفهوم احلكم القضائي الدستوري ،الذي تؤديه املؤسسات القضائية.
إنه يتعلق باملحافظة عىل النظام الدستوري الديمقراطي ،وذلك بالتوسط والتحكيم يف النزاعات السياسية بني
املؤسسات الرئيسية يف احلكومة (أي حتقيق التوازن بني الربملان واحلكومة والشعب) .وقد تشمل هذه الصالحيات
ما ييل:
·الصالحيات التقديرية لتسمية رئيس الوزراء وعزله ـ عادة يتم ذلك بموجب القاعدة التي تنص
عىل أن رئيس الوزراء ينبغي أن يتمتع بثقة األغلبية الربملانية .طبق ًا للقواعد الدستورية والظروف
السياسية السائدة ،يمكن للرئيس أن يلعب دور ًا فعاالً يف تشكيل االئتالفات ،وقد يكون قادر ًا عىل
االختيار بني مجلة من االئتالفات املحتملة (كام يف إيطاليا) أو أن يقترص عىل دور أقل فعالية بكثري (كام
يف املانيا).
 1تتفاوت املصطلحات املستخدمة لإلشارة إىل هذه الصالحيات .هذا العرض التمهيدي يستخدم مصطلح ‘صالحيات تقديرية’ ،يف حني أن مصطلح ‘صالحيات احتياطية’
أكثر شيوع ًا يف بعض الديمقراطيات الربملانية التي احتفظت بامللك كرأس للدولة.
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·الصالحيات التقديرية ،يف ظروف معينة ،بحل الربملان (عىل سبيل املثال إذا مل يكن من املمكن تعيني
صوت الربملان بحجب الثقة عن احلكومة لكن احلكومة
رئيس وزراء يتمتع بالثقة الربملانية ،أو إذا ّ
رفضت االستقالة) أو رفضها أن حتل (مث ً
ال إذا خرست احلكومة ثقة الربملان ،وإذا كان من املمكن
تعيني حكومة تتمتع بثقة الربملان دون إجراء انتخابات برملانية).
·الصالحيات التقديرية باستخدام الفيتو عىل الترشيعات ،وإحالة الترشيعات إىل الربملان ملزيد من
الدراسة ،وعرض الترشيعات عىل الشعب يف استفتاء أو إحالة الترشيعات إىل املحكمة العليا أو
املحكمة الدستورية .يف أيرلندا عىل سبيل املثال ،يمكن للرئيس أن حييل مشاريع القوانني إىل املحكمة
العليا للحكم يف دستوريتها قبل إصدار القانون .يف التفيا ،يمكن للرئيس تعليق نرش قانون ما ملدة
شهرين ،يمكن خالهلام مجع التواقيع إلجراء استفتاء وطني ملزم حول القانون.
·الصالحيات التقديرية يف منح الترشيفات ،أو العفو أو إجراء تعيينات غري سياسية يف املناصب العامة.
نقطة تأمل )1( :ما هي الصالحيات االحتياطية/التقديرية ،إن ُوجدت ،التي ينبغي أن يمتلكها الرئيس
من أجل ضامن حسن سري النظام الربملاين ومحاية النظام الدستوري الديمقراطي؟ ( )2كيف من املمكن
ضامن أن تكون صالحيات الرئيس يف نفس الوقت واضحة وحمدودة ،بحيث يمكن استخدامها عندما
يكون ذلك مرشوع ًا ،لكن ال يمكن إساءة استخدامها عندما يكون استخدامها غري رشعي؟

تدوين الصالحيات التقديرية
كانت دساتري اجلمهوريات الربملانية األوىل متنح الرؤساء عادة صالحيات تنفيذية عىل الورق ،ويتوقع من تلك
الصالحيات ان تتم ممارستها طبق ًا لألعراف الدستورية (األعراف املقبولة يف اإلجراءات الدستورية السليمة التي،
ورغم عدم كتابتها يف الدستور ،فإهنا كانت تعترب ملزمة سياسي ًا وأخالقي ًا لالعبني املؤسساتيني) للديمقراطية الربملانية.
·نصت القوانني الدستورية الفرنسية لعام  1875عىل أن يكون ‘الوزراء مسؤولني مجاعي ًا أمام الربملان
عن السياسة العامة للحكومة’ ،وأن ‘مجيع األوامر التي يوقعها الرئيس ينبغي أن تكون مصحوبة
بتوقيع أحد الوزراء’ ،لكنها مل حتدد النطاق التقديري لصالحيات الرئيس .من الناحية العملية ،فإن
نظام احلكومة الربملانية ودور الرئيس يف تشكيل احلكومة والقيود الضيقة جد ًا ـ لكن املوجودة ـ
للصالحيات الرئاسية التقديرية ترسخت بفعل العرف والتقليد ،من خالل سلسلة من القرارات
السياسية التي اختذت طبق ًا للموضوع خالل السنوات األوىل من اجلمهورية .عىل سبيل املثال ،فإن
إساءة استخدام صالحية الرئيس يف حل الربملان يف إحدى املرات عام  1877جعلت من استخدام
هذه الصالحية أمر ًا غري مقبول ،لكن استمر االعرتاف بإستخدام تقدير الرئيس ألختيار رئيس وزراء
من بني عدد من الرشكاء املحتملني يف االئتالف من أعضاء الربملان.
الدساتري األحدث ،خصوص ًا تلك التي تم تبنيها يف عمليات إعادة البناء الديمقراطي ألوروبا بعد احلربني
العامليتني األوىل والثانية ،منحت اعرتاف ًا رسمي ًا ورصحي ًا للمبادئ الربملانية ،ويف الوقت نفسه دونت الصالحيات
التقديرية املحدودة للرئيس:
·القانون األسايس األملاين ( )1990/1949يمنح السلطة التنفيذية رصاحة للمستشار (رئيس
الوزراء) واحلكومة ،وليس للرئيس .صالحيات الرئيس التقديرية حمددة بشكل ضيق يف املادة ،58
التي تنص عىل وجوب توقيع مجيع قرارات الرئيس ،بإستثناء تسمية املستشار وحل البوندستاغ
(املجلس األدنى) ،إذا مل يكن باإلمكان تعيني مستشار وطلب استمرار مستشار استقال من منصبه
إىل أن يتم تعيني مستشار جديد .إضافة إىل ذلك ،فإن املادة ُ 82فرست عىل أهنا تسمح للرئيس برفض
نرش القوانني التي مل يتم إصدارها طبق ًا ألحكام الدستور ،رغم توقيع الوزير املختص عليها .ونادر ًا
ما تم اللجوء إىل صالحية استخدام الفيتو هذه.
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التغيري العضوي واملرونة واملخاطرة بانعدام اليقني الدستوري :عندما تكون القواعد الدستورية املكتوبة قليلة أو
غري دقيقة ،ويتم االعتامد بشكل كبري عىل القواعد التقليدية ،فإن العالقات بني املؤسسات الرئيسية يمكن أن تتغري
من خالل التطورات العضوية واالستجابة لألزمات أو عوامل أخرى:
·الرئاسة اآليسلندية ،ورغم أهنا قوية نسبي ًا طبق ًا للنص املكتوب للدستور ،انحرصت تقليدي ًا
بالوظائف املدنية والفخرية وحسب .قلصت القواعد التقليدية الراسخة بشكل كبري نطاق
الصالحيات التقديرية للرئيس يف املسائل السياسية .لكن بعد األزمة املالية لعام  ،2008متكن
الرئيس من استخدام صالحيات دستورية مل تُستخدم حتى ذلك احلني لتوجيه صنع السياسات،
عىل سبيل املثال ،وذلك بحل الربملان وعرض ترشيعات مهمة عىل الشعب يف استفتاءات .وهكذا،
حتولت آيسلندا (مؤقت ًا عىل األقل) من حكومة برملانية إىل حكومة شبه رئاسية ،دون تعديل الدستور
املكتوب.
قد يكون من املرغوب السامح بمثل هذه املرونة ،إال أن انعدام اليقني حول مكانة القواعد التقليدية تفتح املجال
أيض ًا إلمكانية حدوث أزمة دستورية ،حيث ينشأ نزاع سيايس حول رشعية فعل تسمح به القواعد املكتوبة ،لكنه
اعترب منذ وقت طويل غري مقبول بموجب القواعد التقليدية:
·يف عام  ،1975عزل احلاكم العام ألسرتاليا السري جون كري ،رئيس الوزراء غوف ويتالم ،عندما
رفض جملس الشيوخ املوافقة عىل املوازنة .ترصف جملس الشيوخ ،برفضه املوافقة عىل املوازنة،
وترصف احلاكم العام ،بعزله رئيس الوزراء وتعيني زعيم املعارضة مالكوم فريزر يف املنصب ،بشكل
واضح ضمن نطاق صالحياهتام الدستورية كام هي موجودة عىل الورق .أما إىل أي حد كانت أفعاهلام
مقبولة بموجب األعراف الدستورية ،فظل موضع جدل (.)1987:18 Ward
أمهية اليقني :يف البلدان التي فيها فهم جيد ألعراف الديمقراطية الربملانية ،والتي ترسخت فيها هذه األعراف من
خالل األداء العميل للنظام السيايس ،قد يكون مقبوالً االعتامد عىل القواعد التقليدية التي قد تكون ضمنية ،أو
حمددة جزئي ًا فقط ،يف الدستور .أما يف الدول املتحولة حديث ًا إىل الديمقراطية ،أو يف الدول التي ليس فيها فهم جيد
للقواعد التقليدية أو يتم إنفاذها بشكل ضعيف ،من الرضوري عادة أن يكون هناك وضوح ودقة .إن جعل النص
الدستوري واضح ًا ودقيق ًا ،ال يؤكد عىل الطبيعة غري التنفيذية للرئاسة وحسب ،بام يمنع أن يصبح املنصب أقوى
مما جيب ،بل يمنع نشوء نزاعات حول نطاق الصالحيات االحتياطية/التقديرية والنطاق املرشوع لدور الرئيس
كحكَم دستوري .وهذا يؤكد عىل أمهية السياق :إذا كانت القيود غري الرسمية ضعيفة ،ينبغي أن تكون القيود
َ
الرسمية قوية.
النظام احلزيب والتجزؤ :إذا كان من املرجح حتقيق العديد من األحزاب للتمثيل الربملاين ،دون أن يتمكن حزب
واحد من احلصول عىل األغلبية ،يمكن أن يتمتع الرئيس ،باالعتامد عىل القواعد املوجودة لتشكيل احلكومة،
بدرجة أكرب من الصالحيات يف تسمية رئيس الوزراء وتشكيل االئتالف .إذا كان من املرغوب تقليص الدور
السيايس احلزيب للرئيس يف تشكيل احلكومة ،من املهم بشكل خاص أن تكون قواعد التشكيل واضحة ال غموض
فيها .قد يكون من املرغوب عىل سبيل املثال ،النص عىل متكني الربملان من انتخاب رئيس الوزراء (كام يف أيرلندا)
بحيث تتم إزاحة الرئاسة من عملية تشكيل االئتالف.
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اعتبارات في التصميم :االنتخابات والفترة الرئاسية
الهيئات االنتخابية
ُينتخب رؤساء غري تنفيذيني يف الديمقراطيات الربملانية عادة بواحدة من ثالث طرق:

·االنتخاب من قبل الربملان ُيستخدم إلنتخاب الرؤساء غري التنفيذيني ،يف دول أخرى من بينها،
بنغالديش واليونان والتفيا ومالطا ،وترينداد وتوباغو ،وتركيا .وينتج عن االنتخاب من قبل الربملان
رئيس ضعيف دون تفويض مستقل .لكن ،وطبق ًا لقواعد االنتخاب املعمول هبا ،قد ينتج عنها أيض ًا
تعيني رئيس ليس أكثر من شخص تسميه األغلبية الربملانية ،وبالتايل يفتقر إىل االستقالل عن احلكومة.
·االنتخاب من قبل هيئة انتخابية متخصصة ،جتمع عادة أعضاء الربملان مع أعضاء جمالس متثيلية عىل
مستوى املناطق (عىل سبيل املثال ،جمالس عىل مستوى الدولة واالقاليم وعىل املستوى املحيل) ،قد
يكون مناسب ًا أكثر يف مجهورية برملانية احتادية أو تتسم فيها االقاليم بأمهية كبرية .يف املانيا ،عىل سبيل
املثالُ ،ينتخب الرئيس من قبل املجلس االحتادي ،حيث جيلس أعضاء برملانات املقاطعات إىل جانب
أعضاء املجلس االحتادي األدنى .وعىل نحو مماثل ،يف اهلندُ ،ينتخب الرئيس من قبل هيئة انتخابية
تتكون من أعضاء جمليس الربملان وأعضاء املجالس الترشيعية للواليات يف سائر أنحاء البالد .يف
اختالف طفيف عن هذا الرتتيبُ ،ينتخب الرئيس اإليطايل من قبل جمليس الربملان ،اللذين ينضم
اليهام هلذا الغرض ناخبون خمتارون من جمالس االقاليم اإليطالية.
·االنتخابات املبارشة من قبل الشعب .تُستخدم االنتخابات الشعبية املبارشة إلختيار الرؤساء غري
التنفيذيني ،يف دول من بينها ،النمسا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والربتغال وسلوفاكيا .االنتخابات
املبارشة متكن الرئيس من االدعاء بأنه يتمتع بتفويض شخيص خيتلف عن تفويض األغلبية الربملانية،
وهو ما قد يغري الرئيس بالسعي إىل دور أكثر فعالية يف العملية السياسية .كام أن ثمة احتامالً أكرب
بأن يؤدي االنتخاب املبارش إىل محلة انتخابية رئاسية ،تطغى عليها السياسات احلزبية التي يمكن أن
تلحق الرضر بمنصب الرئيس كشخصية يفرتض أن تكون حيادية.

قواعد االنتخاب
·متطلبات األنظمة االنتخابية/األغلبية يف االنتخاب الشعبي املبارش :يمكن انتخاب رئيس الدولة غري
التنفيذي بواحدة من ثالث طرق:
(()(1باالقرتاع التعددي البسيط :املرشح الذي حيصل عىل العدد األكرب من األصوات هو الذي
يفوز .رغم أن هذا النظام يبدو عادالً وبسيط ًا ،فإن له عدد ًا من املساوئ اجلدية )1( :يكون
عرضة ملشاكل حكم األقليات (حيث يمكن ملرشح يدعمه أقل من نصف الناخبني أن يفوز)؛
( )2ينزع إىل تقليص عدد املرشحني إىل اثنني ،وبالتايل حيرم الكثريين من صوت سيايس؛ ()3
يؤدي إىل ظهور أثر مفسد يف االنتخابات ،حيث إن األصوات التي تعطى ملرشح طرف ثالث
تؤدي إىل فوز املرشح األقل شعبية بني املرشحني الرئيسيني .لتجنب مثل هذا األثر املفسد ،يتم
تشجيع التصويت التكتيكي ،بحيث يصوت الناخبون ‘ضد’ املرشح الذي ال يفضلونه بدالً من
التصويت ’لصالح‘ املرشح الذي يفضلونه.
(()(2بنظام اجلولتني :نظام اجلولتني هو نظام يستند إىل األغلبية .يف اجلولة األوىل من التصويت ،يكون
مطلوب ًا احلصول عىل أغلبية مطلقة .إذا مل حيصل أي مرشح عىل أغلبية مطلقة ،يتم إجراء جولة
ثانية (تكون عادة بعد أسبوع أو أسبوعني) بني َ
املرش َحني األقوى .ويتم انتخاب املرشح الذي
حيصل عىل أغلبية بسيطة من أصوات الناخبني يف اجلولة الثانية .من حماسن هذا النظام أنه يقلص
احتامل ظهور األثر املفسد ،حيث يمكن للناخبني الذين يدعمون مرشحي األقلية أن يصوتوا
ملرشحهم املفضل يف اجلولة األوىل ،مع اختيار حتويل أصواهتم إىل املرشح الذي يفضلونه أكثر
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من غريه يف اجلولة الثانية إذا مل ينجح خيارهم األول .األمثلة احلالية عىل البلدان التي تستخدم
مثل هذا النظام تشمل النمسا وفنلندا والربتغال وسلوفاكيا.
(()(3بنظام اجلولة الثانية الفورية (الصوت البديل) :يمكن نظام اجلولة الثانية الفورية ،أو التصويت
البديل ،الناخبني من ترتيب املرشحني حسب أفضلياهتم .إذا مل حيصل أي مرشح عىل األغلبية
املطلقة يف التصويت عىل املرشح املفضل ،فإن املرشح الذي حيصل عىل أقل عدد من األصوات
جيري إخراجه ،وتتم إعادة توزيع األصوات عىل املرشحني املفضلني اآلخرين .تستمر هذه
العملية من إزاحة املرشحني وإعادة توزيع األصوات إىل أن حيصل أحد املرشحني عىل األغلبية.
عملية التصويت وعد األصوات يف هذه احلالة هي أكثر تعقيد ًا من نظام اجلولتني ،لكن ميزهتا
اللوجستية أن االنتخابات يمكن أن تنتهي يف مرة واحدةُ .يشار إىل أن رئيس أيرلنداُ ،ينتخب
بإستخدام هذا النظام.
·متطلبات األنظمة االنتخابية/األغلبية يف االنتخاب الشعبي غري املبارش :كام يمكن تطبيق األنظمة
االنتخابية املذكورة أعاله عىل االنتخابات غري املبارشة .عىل سبيل املثال ،فإن الرئيس اهلندي ُينتخب
بإستخدام نظام اجلولتني .إال أن االنتخابات غري املبارشة (من قبل جملس يمكن أن جيتمع ،ويتداول
وينخرط يف تبادل األصوات) يوفر احتامالت إضافية هتدف عادة إىل ضامن أن يكون الرئيس شخصية
حيادية سياسي ًا وغري حزبية.
(()(1قواعد األغلبية غري االعتيادية :تُستخدم قواعد األغلبية غري االعتيادية للمساعدة يف انتخاب
رئيس حيادي سياسي ًا وغري منحاز للحكومة أو املعارضة .ثمة عدد من التنويعات عىل هذا
النظام .عىل سبيل املثال ،فإن الربملان اليوناين ينتخب الرئيس بأغلبية الثلثني .إذا مل يفز أي
مرشح بعد اجلولتني بأغلبية الثلثني ،يصبح مطلوب ًا احلصول عىل أغلبية ثالثة أمخاس يف اجلولة
الثالثة .وإذا مل يفز أي مرشح بأغلبية ثالثة أمخاس ،يتم حل الربملان ،ومن ثم ينتخب الربملان
اجلديد الرئيس بأغلبية ثالثة أمخاس ،وإذا مل يتحقق ذلك فبأغلبية مطلقة .فقط يف حالة فشل هذه
املحاولة ،يمكن انتخاب الرئيس بأغلبية بسيطة من أعضاء الربملان.
(()(2التعيني بقرار من الربملان :بدالً من أن يتم انتخاب الرئيس يف انتخابات تنافسية ،يمكن تعيني
الرئيس بقرار برملاين .يف مالطا ،يؤدي هذا الرتتيب عادة إىل وضع تتمكن فيه احلكومة ،التي
تدعمها أغلبية برملانية ،من القيام بشكل أحادي بتعيني مرشحها رئيس ًا ،ما يلغي التصور بأن
الرئيس شخصية مستقلة وغري حزبية .ثمة تنويع عىل هذا الرتتيب يتطلب الرتشيح من قبل
احلزبني (عىل سبيل املثال ،من قبل رئيس الوزراء وزعيم أكرب أحزاب املعارضة يف الربملان) .جرى
اقرتاح هذا الرتتيب يف أسرتاليا عام  ،1999لكنه ُرفض من قبل الناخبني ألنه غري ديمقراطي.

·االقرتاع الرسي املفتوح :يمكن انتخاب الرئيس باالقرتاع الرسي املفتوح .إذا استخدم االنتخاب
الشعبي العام ،فإن االقرتاع الرسي يكون طبيعي ًا .وإذا تم تبني طريقة االنتخاب من قبل الربملان أو
هيئة انتخابية مركبة تتكون من برملانيني وأعضاء يف جمالس األقاليم ،عىل سبيل املثال ،فإن االقرتاع
الرسي يمكن أن يساعد عىل ضامن االنتخاب غري احلزيب ومحاية استقالل رئيس الدولة من احلكومة
القائمة .إال أن إجراء انتخاب رسي يكون مصحوب ًا باالقرتاع غري املبارش يقوض الشفافية ،حيث
يعني أنه من غري املمكن للناس أن يعرفوا كيف صوت ممثليهم ،وبالتايل فإن ذلك يقوض رشعية
الرئيس .من املهم التفكري ،عند االختيار بني االقرتاع املفتوح والرسي ،ما إذا كان ُيفرتض بالرئيس
أن يكون حيادي ًا ومعزوالً عن السياسة أو ما إذا كان ُيفرتض أن يمثل الرأي العام.
نقطة تأمل :ما مدى أمهية أن يكون الرئيس غري التنفيذي غري حزيب؟ إذا كان الرئيس سيترصف كشخصية
موحدة وكرا ٍع غري منحاز للدستور ،هل من الرضوري أن ُينظر إىل الرئيس عىل أنه حيادي سياسي ًا؟
فخرية ِّ
أم أن األهم هو أن يتمتع بالسلطة والتفويض الشعبي اللذين يتم حتقيقهام من خالل االنتخاب املبارش،
ومن خالل االدعاء بأن الرئيس يتمتع بدعم أغلبية الشعب؟
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فترة الوجود في المنصب ،وإعادة االنتخاب والعزل
فرتة الوجود يف املنصب :لقد انتُخب الرؤساء غري التنفيذيني عادة لفرتات ترتاوح بني اربع سنوات (التفيا) ،و
مخس سنوات (اليونان ومالطا) ،و ست سنوات (النمسا) و سبع سنوات (أيرلندا وإيطاليا) .من املعتاد ـ رغم
أهنا ليست قاعدة عامة ـ بأن تكون الفرتة الرئاسية أطول من فرتة الربملان (أو املجلس األدنى ،يف األنظمة ذات
املجلسني) ،بحيث التتزامن االنتخابات الرئاسية والربملانية .هذا يمكن الرئيس من املحافظة عىل االستمرارية
خالل فرتات تغيري احلكومة.
إعادة االنتخاب :يف بعض احلاالت ،يمكن للرئيس غري التنفيذي أن ُينتخب لفرتة واحدة .ويف العديد من احلاالت،
ُيظر انتخاهبم ألكثر من فرتتني .هتدف هذه األحكام إىل )1( :ضامن تدوير املنصب وأال يبقى لفرتة طويلة يف يد
شخص واحد؛ ( )2تعزيز استقالل الرئيس بتحريره من احلاجة لالنخراط يف محلة انتخابية من أجل إعادة االنتخاب.
العزل :العزل أمر رضوري ،من جهة ،ملنح الرئيس ما يكفي من االستقالل واألمن بحيث ال خيضع املنصب لنزوات
األغلبية الربملانية ،ومن جهة أخرى ،توفري وسيلة لعزل الرئيس عندما يكون غري كفوء ،أو فاسد ًا أو ييسء السلوك.
·العزل ألسباب قانونية :العزل هبذه الطريقة عملية شبه قضائية ُيتَّهم الرئيس فيها بجرائم أو ُجنَح
معينة ،عادة من قبل اهليئة الترشيعية أو املجلس األدنى فيها ،ومن ثم تتم حماكمته من قبل املجلس
األعىل ،أو ،يف األنظمة أحادية املجلس ،من قبل املحكمة العليا أو الدستورية أو هيئة قضائية أو
شبه قضائية أخرى .جوهر العزل ألسباب قانونية ،هو أنه يتطلب هتمة معينة توجه للرئيس وأن
يكون الرئيس مذنب ًا .عىل سبيل املثال ،فإن دستور أيرلندا يسمح لثلثي أعضاء أي من املجلسني بعزل
الرئيس ألسباب قانونية .ومن ثم تتم حماكمة الرئيس من قبل املجلس اآلخر ،الذي يمكن أن يدين
الرئيس ـ وبالتايل يعزله ـ بتصويت أغلبية الثلثني.
·العزل بسبب املرض أو عدم القدرة عىل أداء وظائفه :تنص بعض الدساتري عىل وسيلة أخرى غري
االستقالة الطوعية ،وهي عزل الرئيس ألسباب صحية ،أو انعدام األهلية أو القدرة عىل أداء مهام
منصبه .املادة  48من دستور مالطا تسمح بعزل الرئيس ‘عىل أساس عدم القدرة عىل أداء مهام منصبه
(سواء كان السبب عجز ًا جسدي ًا أو عقلي ًا أو ألي سبب آخر)’ .يمكن للعزل بسبب املرض أو انعدام
القدرة أن خيضع لعملية خاصة هتدف إىل عزل هذه العملية عن إساءة استخدامها حزبي ًا .دستور
بنغالديش ،عىل سبيل املثال ،يمكِّن الربملان من عزل الرئيس ،بأغلبية الثلثني ،إذا اعتُرب الرئيس من
قبل جملس طبي أنه غري مؤهل ألداء مهام منصبه.
·العزل من قبل اهليئة الترشيعية لسبب حمدد :هذه العملية متكن اهليئة الترشيعية من عزل الرئيس (عادة
بسبب سوء السلوك) ببساطة بإصدار قرار هبذا املعنى ،دون احلاجة لعملية عزل قانونية رسمية .يعد
العزل لسبب حمدد ،عىل عكس العزل ألسباب قانونية ،يف املحصلة ،قرار ًا سياسي ًا ،وليس قرار ًا شبه
قضائي .لكن يف بعض احلاالت ،ينبغي للقرار أن يكون مسبوق ًا بعملية حتقيق ذات سامت شبه قضائية.
يف إرسائيل عىل سبيل املثال ،يمكن للتصويت عىل عزل الرئيس أن حيدث فقط باقرتاح من جلنة يف
اهليئة الترشيعية ينبغي أن تسمع رواية الرئيس بالقضية قبل اختاذ القرار .كام يمكن للقرار أن خيضع
للمراجعة القضائية ،إن مل يكن فيام يتعلق بمحتوى القرار ،فعىل األقل من أجل السالمة اإلجرائية.
·العزل من خالل االستفتاء :هذا النمط من العزل نادر ،وتعد آيسلندا احلالة املثالية عىل ذلك .إذا
صوت الربملان ،بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء ،لصالح عزل الرئيس ،يع ّلق عمل الرئيس ويتم إجراء
ّ
استفتاء خالل شهرين .إذا جاءت أغلبية أصوات املقرتعني يف االستفتاء داعمة لعزل الرئيس ،فإنه
يعزل من منصبه ،وإذا مل حيدث ذلكُ ،يل الربملان تلقائي ًا ويتم إجراء االنتخابات .هذه العملية جتعل
حلكَم األخري بني الرئيس والربملان ،لكنها تبقى خماطرة ديمقراطية قد تؤدي إىل حالة
من الشعب ا َ
استقطاب يف الرأي العام وترفع من الرهانات السياسية يف حلظات األزمة.
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بدائل الرئيس غير التنفيذي
النموذج اجلنوب أفريقي :يعد رئيس الدولة غري التنفيذي رضوري ًا يف ديمقراطية برملانية .يف جنوب أفريقيا عىل
سبيل املثال ،نظام حكم برملاين بشكل أسايس (من حيث إن رئيس احلكومة يتم اختياره من قبل اهليئة الترشيعية،
ويكون مسؤوالً أمامها) ،إال أن واجبات رئيس احلكومة ورئيس الدولة تكون جمموعة مع ًا يف رئاسة تنفيذية.
يمكن العثور عىل ترتيبات مشاهبة يف بوتسوانا وناورو .بموجب هذا النظام ،يكون الرئيس شخصية قوية جيمع
املسؤولية التنفيذية وصنع السياسات ترشيعي ًا مع وظائف التمثيل الرسمي والقيادة املدنية .إذا تم اختيار هذا
النموذج ،من املهم ضامن استقالل وعدم حزبية املؤسسات األخرى (اجلهاز القضائي واهليئة االنتخابية ،عىل
سبيل املثال)ِ ،من أجل محاية النظام السيايس بر ّمته من سوء استخدام الصالحيات الرئاسية.
رئيس اهليئة الترشيعية بصفته مؤمتن ًا عىل وظائف رئيس الدولة :يف بعض الواليات القضائية ،توكل إىل رئيس
الربملان وظائف دستورية ـ حتكيمية مهمة .يف السويد عىل سبيل املثال ،يسمي رئيس اهليئة الترشيعية ،بعد التشاور
يصوت عليه الربملان .كام أن لرؤساء اهليئات الترشيعية دور ًا
مع قادة األحزاب يف الربملان ،مرشح ًا لرئاسة الوزراء ّ
ِ
متثيلي ًا ،بوصفهم جتسيد ًا للربملان وسلطته .ومن ثم ،فإن خطوة صغرية تفصل هذا الوضع عن فكرة جعل رئيس
اهليئة الترشيعية يقوم أيض ًا ،إضافة إىل مهام منصبه بمهام رئيس الدولة غري التنفيذي دون كلفة تذكر .رغم عدم
وجود أمثلة راهنة معروفة عىل هذا الرتتيب ،فقد تم االعتامد عىل هذه الفكرة يف بعض احلاالت التارخيية .يوفر
ذلك العديد من فوائد فصل مؤسستي رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة ،دون كلفة إضافية ،ودون الرصاع املحتمل
يف األدوار الذي جتلبه الرئاسة .يف العديد من البلدانُ ،يطلب من رئيس اهليئة الترشيعية ،بحكم القانون أو العرف،
أن يكون غري حزيب ،عىل األقل عند أدائه ملهام منصبه .إذا عمل رئيس اهليئة الترشيعية أيض ًا رئيس ًا للدولة ،ينبغي
التفكري جدي ًا بجعل ذلك االلتزام بعدم احلزبية ُملزم ًا يف الدستور.

أمثلة على األنظمة التي فيها رئيس دولة غير
تنفيذي
البلد
بنغالديش

ديمقراطية منذ عام
1991
جمهورية برلمانية
أحادية ذات مجلسين.
السكان 150 :مليوناُ .

االنتخاب من قبل
البرلمان :طريقة
االنتخاب غير محددة في
الدستور.

‘يعين الرئيس رئيسًا للوزراء
ّ
يكون عضوًا في البرلمان ،ويبدو
له أنه يتمتع بدعم أغلبية أعضاء
البرلمان’.

ينتخب لفترة خمس
سنوات؛ ويمكن إعادة
انتخابه مرة واحدة .يمكن
عزله بأصوات أغلبية
الثلثين في البرلمان ،أو
إذا اعتبرت أغلبية ثلثي
أعضاء البرلمان الرئيس
فاقدًا للقدرة.

يعين كبير قضاة المحكمة
ّ
العليا.

أيرلندا

انتخابات عامة مباشرة.

ديمقراطية منذ عام
.1922

تستخدم النظام
االنتخابي القائم على
الصوت البديل.

جمهورية برلمانية
أحادية ذات مجلسين.
عدد السكان4.6 :
مليون.
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طريقة االنتخاب

صالحيات احتياطية/تقديرية

ينتخب لمدة سبع
سنوات؛ ويمكن إعادة
انتخابه مرة واحدة.
يمكن عزله ألسباب
قانونية بأغلبية ثلثي أحد
مجلسي البرلمان وإدانته
من قبل غالبية الثلثين
في المجلس اآلخر.

توقيع مزدوج/متطلبات
المشورة
‘في ممارسته لوظائفه،
وباستثناء تعيين رئيس الوزراء
 ...وكبير القضاة  ...فإن الرئيس
يعمل طبقًا لمشورة رئيس
الوزراء (المادة .)48.3

يكون مسؤوال ً خالل فترات
حكومات تصريف األعمال غير
الحزبية ،بين حل البرلمان
وتشكيل حكومة جديدة.

يستطيع إحالة التشريعات إلى
المحكمة العليا لتحكم في
شرعيتها الدستورية قبل منح
موافقته أو حجبها .يمكنه رفض
حل البرلمان قبل نهاية واليته إذا
أشار عليه بذلك رئيس الوزراء
الذي خسر ثقة البرلمان.
يمكنه دعوة البرلمان ،أو أي
المجلسين لالنعقاد.
يتمتع ببعض الصالحيات الثانوية
فيما يتعلق بتسوية النزاعات
بين مجلسي البرلمان.
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‘يمكنه ممارسة الصالحيات
والوظائف الممنوحة للرئيس
في الدستور فقط بنا ًء على
مشورة الحكومة ،إال عندما ينص
الدستور على أن يتصرف حسب
تقديره المطلق أو بعد التشاور
مع مجلس الدولة [وهو مجلس
استشاري لمساعدة الرئيس في
ممارسة صالحياته التقديرية] ،أو
بموجب مشورة أو تسمية أي
شخص آخر أو هيئة أخرى ،أو ّ
تلقي
مثل تلك المشورة من أي شخص
آخر أو هيئة أخرى’ (المادة .)13.9

التفيا

ديمقراطية منذ عام
.1991
جمهورية برلمانية
أحادية ذات مجلس
واحد.
عدد السكان 2 :مليون.

الهند

ديمقراطية منذ عام
.1947
جمهورية ديمقراطية
برلمانية اتحادية.
ثنائية المجلس.
عدد السكان  1.2مليار.

ُي َ
نتخب من قبل
البرلمان ،باالقتراع
السري وبأغلبية
مطلقة لألصوات.
ُي َ
نتخب لفترة اربع
سنوات؛ ويمكن إعادة
انتخابه مرة واحدة.
يعزل بقرار بأغلبية
الثلثين.
ُينتخب من قبل هيئة
مرجحة،تتكون
انتخابية ّ
من أعضاء مجلسي
البرلمان االتحادي إضافة
إلى أعضاء المجالس
التشريعية للواليات.
ُي َ
نتخب لفترة خمس
سنوات؛ ما من قيود
على إعادة االنتخاب.
يعزل ألسباب قانونية.

يسمي رئيس الوزراء.
يمكنه تعليق التشريع بينما
يعرضه على الشعب في
استفتاء .يمكنه إعادة التشريع
إلى البرلمان إلعادة النظر.
يمكنه اقتراح حل البرلمان
(شريطة موافقة الشعب في
استفتاء).

ال ينص الدستور بشكل واضح
على الصالحيات التقديرية
للرئيس؛ وفي الواقع فإن قراءة
بسيطة للنص تشير إلى أنه
ليس هناك أي تقدير.
إال أن بعض السلطات تجادل بأنه
يمكن للرئيس استخدام تقدير
تقليدي محدود في الظروف
اآلتية:
( )1تعيين رئيس الوزراء إذا لم
يكن هناك زعيم واضح لألغلبية
البرلمانية.
( )2عزل رئيس الوزراء إذا خسرت
الحكومة ثقة المجلس األدنى
ورفض االستقالة؛

‘ال يتحمل رئيس الدولة أي
مسؤولية سياسية عن أفعاله.
جميع المراسيم التي يصدرها
رئيس الدولة تحمل توقيعه
وتوقيع رئيس الوزراء ،أو الوزير
المختص ،الذي يتحمل كامل
مسؤولية المراسيم ،باستثناء
الحاالت المذكورة في المادة 48
[اقتراح ّ
الحل] والمادة [56تعيين
رئيس الوزراء].
‘[يتصرف الرئيس ،في القيام
بوظائفه ،طبقًا لمشورة
مجلس الوزراء] شريطة أن يكون
بوسع الرئيس أن يطلب من
مجلس الوزراء إعادة النظر في
مثل تلك المشورة ،إما بشكل
عام أو محدد ،ويتصرف الرئيس
طبقًا للمشورة المقدمة له بعد
إعادة النظر’.
يعين الرئيس القضاة بناء على
ِّ
مشورة كبير القضاة (يمكن
يعين فقط بناء على
للرئيس أن ِّ
ترشيح كبير القضاة ،لكنه غير
ملزم بقبول مثل ذلك الترشيح).

( )3رفض حل المجلس األدنى
إذا خسرت الحكومة الثقة وإذا
كان باإلمكان تشكيل حكومة
بديلة.

أسئلة تتعلق باتخاذ القرارات
(((1ما هي املشكلة التي حياول الدستور اجلديد/الذي تم إصالحه حلها؟ إذا كان هناك أص ً
ال رئيس غري
تنفيذي ،كيف ترصف ذلك الرئيس يف املايض؟ هل كانت القيود عىل صالحياته غري غامضة؟ هل
احرتمت هذه القيود من الناحية العملية؟
(((2ما اهلدف من إجياد رئيس غري تنفيذي؟ هل هناك رغبة باحلد من الصالحيات املفرطة التي كان يتمتع
هبا الرئيس؟ أم هل هناك رغبة بتعزيز قوة الرئيس كي يشكل ضابط ًا مقابل رئيس الوزراء؟ هل املقصود
أن يكون الرئيس شخصية مدنية ورمزية فخرية ،أم أن يكون َح َك ًام دستوري ًا يتمتع بصالحيات تقديرية
حمدودة لكن حقيقية؟
(((3ما هي الطبيعة السياسية للعملية؟ هل هناك ضغوط انتخابية قصرية األجل لصالح رئاسة قوية أو
ضعيفة؟ (عىل سبيل املثال ،هل هناك مرشح بارز لرئيس ُينتخب مبارشة؟ هل إرشاكه رضوري
لضامن استقرار ورشعية النظام الديمقراطي؟ أم أنه يشكل هتديد ًا له؟) هل ستتمكن األحزاب
الربملانية من االتفاق عىل مرشح لرئيس ُينتخب بشكل غري مبارش ـ هل سينتج عن ذلك إمجاع أم
مأزق؟
(((4إذا كان املقصود أن يؤدي الرئيس وظيفة فخرية وواجبات مدنية ،إذ ًا َمن ،إن كان هناك أي مسؤول،
حلكَم ،مثل تسمية رئيس الوزراء وحل اهليئة الترشيعية ومنع
سيؤدي الوظائف الدستورية ووظيفة ا َ
سن القوانني غري الدستورية؟
(((5إذا كان اهلدف هو أن يكون الرئيس َح َك ًام دستوري ًا يتمتع بصالحيات تقديرية أو احتياطية ،كيف
يمكن منعه من أن يصبح العب ًا يف اللعبة السياسية بدالً من كونه َحكَم يقف فوق وخارج اللعبة؟
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(((6ما مدى وضوح صالحيات الرئيس وواجباته يف الدستور؟ وما هو املجال املتاح لالختالف حول
رشعية أو عدم رشعية ممارسة التقديرات الشخصية من قبل الرئيس؟ هل جرت تغطية مجيع
االحتامالت إىل أكرب حد معقول؟
(((7ما هي االفرتاضات الثقافية للقيادة؟ هل هناك تراث من الفصل بني السلطة الرمزية والسلطة الفعلية؟
هل سيحظى منصب يتمتع بسلطة رمزية مع قليل من القوة احلقيقية باالحرتام ،أم أنه سيتعرض
لالزدراء؟
(((8ما الذي ينبغي أن يمثله الرئيس؟ الشعب؟ الدولة؟ األمة؟ األغلبية الثقافية؟ أقلية ثقافية مل حتظ
بالتمثيل الكايف؟ جمموعة معينة من القيم والتقاليد؟ كيف يمكن ربط ذلك بطريقة االنتخاب/التعيني؟
(((9أي نوع من األشخاص ينبغي أن يكون الرئيس؟ ما هي الشخصية التي ينبغي أن يؤدهيا والوظائف
املرسومة للمنصب؟ هل ينبغي أن يكون الرئيس حكي ًام ودبلوماسي ًا ولبق ًا وغري إشكايل؟ أم ينبغي أن
يكون زعي ًام جذاب ًا قادر ًا عىل حشد الدعم للرؤية الوطنية؟ كيف يمكن ربط ذلك بطريقة االنتخاب/
التعيني؟
((1(1ما مدى اتساع املشاورات مع الالعبني السياسيني؟ هل حتظى األحكام املتعلقة برئيس الدولة يف
الدستور( ،أو مسودة الدستور) بدعم مجيع الالعبني املعنيني؟
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