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هل احلل يف نظام احلزبني؟!
نوف ال�سعيد َّية

ُ
مقال «املواطنة والدميقراطية يف املجتمعات التعددية» لآرنت ليبهارت يف جملة الت�سامح يطر ُح مالحظ ًة �شديد َة الدقة والذكاء؛ وهي� :أ َّن وجود نظام
احلزبني -احلزبني ولي�س تعدد الأحزابُ -ي�سهم يف حفظ ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي؛ لأ َّن نظام احلزبني �أكرث اعتداال .ففي الأنظمة ُمتعدِّدة الأحزاب تبدو
�شرطي ُم ْ
ْ
�سبقي
ويعب متا ًما عنهم� .إ َّن «التجان�س االجتماعي والإجماع ال�سيا�سي ُيعتربان
الفوارق بينة ،والتع�صب وا�ضحا �-أو ممكنا -لوجود حزب ُي ِّثلهم ِّ
للدميقراطية امل�ستقرة» .هذا التجان�س قد ال يكون ُمكِنا �إذا ما َّ
مت اللجوء �إىل الأنظمة التوافقية� .صحيح �أ َّن مثل هذه الطرق من �ش�أنها �أن حتقق التمثيل
جلميع الفئات -الأقليات خ�صو�صا� -إال �أنها حتمل اعرتافاً �ضمن ًّيا بوجود الفوراق ،وقد ت�ؤدِّي النق�سامات حادة وخلل �سيا�سي بدل حتقيق الإرادة امل�شرتكة.
و ُي �ع��دُّ ت�صنيف �أمل��ون��د ل�ل�أن�ظ�م��ة ال�سيا�سية امل�ح��اول��ة
احلديثة الكربى لتحديد خمتلف �أمناط الدميقراطيات.
وت �� �ص ��ور �أمل ��ون ��د ي� ��ؤك ��د ع �ل��ى � �س �م��ة ال �ت �م��اي��ز يف الأدوار
ب��اع�ت�ب��اره��ا �أح ��د م�ف��ات�ي��ح احل ��ل ال��دمي �ق��راط��ي امل�ستقر،
حتى �إن��ه ي�ق��ول« :م�ستوى التنمية ال�سيا�سية ينبغي �أن
يقا�س بدرجة متايز الأدوار»؛ الأمر الذي ُت ِّققه �أنظمة
احلزبني .تتفق منظومة �أملوند ومذهب ف�صل ال�سلطات
يف �أ َّن كليهما ُيعنى ب�أمور مثل :اال�ستقرار الدميقراطي،
وهيكلية الأدوار ،وال�ث�ق��اف��ة ال�سيا�سية .وتختلف يف �أ َّن
و�سع فكرة ف�صل ال�سلطات بحيث ت�شمل الهيكليات
�أملوند ُي ِّ
الفرعية غري الر�سمية (الأح ��زاب ،وجماعات امل�صلحة،
وو�سائل الإعالم) .لكن �أملوند يعرتف ب�أ َّن «احلفاظ التام
ع�ل��ى احل ��دود ب�ين الأدوار وال��وظ��ائ��ف ال ي�ح��دث �أب ��دا»؛
لذلك احتاج مذهب ف�صل ال�سلطات ملفهوم «ال�ضوابط
وال �ت��وازن��ات» لإك�م��ال��ه .ه��ذا الأم ��ر ي��وازي��ه مفهوم «تعدد
ال��وظ��ائ��ف» ل��دى �أمل��ون��د؛ �أي �أ َّن ��ه بجانب قيام الهيكليات
مب �ي ��زة وظ �ي �ف �ي��ة خ ��ا� �ص ��ة ،ف ��إن �ه ��ا ت �ق ��وم ب � ��دور ت�ن�ظ�ي�م��ي
لوظيفتها داخل النظام ال�سيا�سي.
والأن � �ظ � �م� ��ة ال� �ت ��ي ي �ه �ت � ُّ�م ب �ه ��ا امل � �ق� ��ال ه� ��ي الأن �ظ �م ��ة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة حت��دي��داُ .ي�ك��ن ت�صنيف �أن�ظ�م��ة احلكم
املعا�صرة على �أ�سا�س تعددية الأحزاب� ،إىل �أنظمة :احلزب
الواحد ،احلزبني ،الأحزاب املتعددة .وال�س�ؤال الأهم هنا
هو :ما الذي يجعل نظام احلزبني متفوقا؟
ُيكن الإجابة عن ال�س�ؤال عرب التعريج على ق�ضيتني
مهمتني :ق�ضية الع�ضويات املتداخلة ،وق�ضية االنق�سامات
املتقاطعة .و»حا�صل هاتني الق�ضيتني �أنه عندما ينتمي
الأفراد �إىل عدد من املجموعات ذات امل�صالح واملنظورات

املتنوعة؛ ف ��إن مواقفهم متيل �إىل االع �ت��دال» ،وه��ذا قد
خ�ضع قادة املنظمات ويدفعهم التخاذ مواقف و�سطية،
ُي ِ
وه��و الأم ��ر ال���ض��روري لال�ستقرار ال�سيا�سي .عك�س ما
يح�صل يف املجتمعات ال�ت��ي ال تتداخل فيها الع�ضويات
حيث تكون االنق�سامات حادة ،واحلدود متمايزة فينتفي
وجود ذلك النوع من ال�ضغط الذي ي�ؤدي للو�سطية؛ �إذا
فـ�إن «فر�ص ا�ستقرار الدميقراطية تتعزز بقدر ما يكون
للجماعات والأفراد عدد من االنتماءات املتقاطعة».
� ...إ َّن نظا َم احلزبني ي�ضمن الفاعلية ال�سيا�سية وتكتيل
امل�صالح؛ ففيما يقت�صر كل ح��زب -يف الأنظمة مُتعدِّدة
الأح� ��زاب -على نقل م�صالح جمموعة حم ��دودة ،يعمل
ن�ظ��ام احل��زب�ين على اخ�ت��زال م�صالح جمموعة عري�ضة
بغ�ض النظر عن خلفياتهم االجتماعية والثقافية� ،أمر
ك�ه��ذا م��ن ��ش��أن��ه خلق ثقافة �سيا�سية متجان�سة� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن الأنظمة متعددة الأح��زاب تبقى مهددة ب�أن
تف�ضي �إىل حكم ديكتاتوري �أو تنطوي يف جوهرها على
م�ب��ادئ النظام ال�شمويل ،وعليه «ال ميكن ل�ه��ذا النمط
غري امل�ستقر من احلكم �أن يدمي الدميقراطية».
ولفهم املعنى الذي ُيريده الكاتب من كلمة «التعددية»،
دع��ون��ا ننظر يف الفقرة الآت�ي��ة وال�ت��ي �أزع��م �أن�ه��ا �ستق ِّرب
الأف� �ك ��ار ال���س��اب�ق��ة ك �ل �ه��ا ،ي �ق��ول ل �ي �ب �ه��ارت« :يف ال �ب �ل��دان
الأوروبية الكاثوليكية -مثال -مييل النمط �إىل �أنْ يكون
تراكميا من حيث الأيديولوجية .ف��الأ��س��رة ،والكني�سة،
وجماعة امل�صلحة ،والع�ضوية احلزبية متيل �إىل التطابق
يف �سماتها الأيديولوجية وال�سيا�سية و�إىل التعزيز املتبادل
لت�أثرياتها يف تكوين الر�أي العام� .أما يف الواليات املتحدة
وبريطانيا ،ف�إ َّن النمط املتداخل يبدو �أكرث �شيوعا».

ويختتم املقال مبو�ضوع �شيق؛ وهو :التباين بني العامل
الأول والثالث ،وي�شري الكاتب �إىل جمموعة من الأخطاء
التي ُترتكب عند درا�سة الو�ضع:
 �أو ًال :امل �ب ��ال �غ ��ة يف درج � � ��ة ال �ت �ج ��ان �� ��س يف ال � ��دولالدميقراطية الغربية.
 ث��ان �ي �اً :رغ ��م �أ َّن ال�ع��دي��د م��ن ال �ن �م��اذج ت��و�َّ��ص�ل��ت �إىلدميقراطية م�ستقرة من خالل طرائق توافقية؛ �إال �أ َّن
الطريقة التوافقية يف التمثيل ال�شعبي متيل �إىل �إ�ضعاف
الإرادة االجتماعية عِ َو�ضا عن تقويتها؛ �إذ ب�إمكانها �أن
ت�أتي بنتائج عك�سية عرب خلق انق�سام فئوي.
ُي�ك��ن �إذاً للحل ال�ت��واف�ق��ي �أن ي�ك��ون م��رح�ل��ة ُم��ؤ َّق�ت��ة،
ويكنه �أن يكون �سبيال للدميقراطية امل�ستقرة �إذا ما
ُ
ح � َّق��ق ال �� �ش��رط ْ�ين الأ� �س��ا� �س �ي�ين :ال�ت�ج��ان����س االج�ت�م��اع��ي،
والإجماع ال�سيا�سي .وبالرغم من تكرار النماذج الفا�شلة
للدميقراطية يف عاملنا� ،إال �أ َّن��ه ال يجب �أن يدفعنا لفقد
الإميان بها ،و�إال قد ي�ؤدي هذا املوقف ال�سلبي �إىل �شيوع
الديكتاتوريات.
ريا عند مقارنة الو�ضع يف عُمان بجاراتها:
�أت�ساءل كث ً
�أيُّ ه��ذه ال ��دول �أق ��رب لتحقيق ال��دمي�ق��راط�ي��ة؟ ه��ل هي
ُع �م ��ان ال �ت��ي مت �ت ��ز ُج ف�ي�ه��ا ث �ق��اف��ات ك �ث�يرة م�ف���ص��ول��ة يف
حقيقتها ع��ن بع�ضها� ،أم ه��ي ال ��دول ال�ت��ي ي َّت�ضح فيها
ال�صراع بني التيارات املختلفة؟ يبدو �أ َّن الإجابة الوحيدة
عن هذا ال�س�ؤال هي �أ َّنه كلما كان النظام ال�سيا�سي �أقرب
لطبيعة املجتمع �أو املجتمعات املن�ضوية حتته ،ف�إنه يعد
ب��ال�ب�ق��اء واال� �س �ت �ق��رار ،خ�صو�صا ب�ع��د «اخل�ي�ب��ة امل�ت�ك��ررة»
للثورات والدميقراطيات العربية.
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