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النموذج التوافقي يف �سوي�سرا وبلجيكا
وي �ك��ن و��ص��ف ال�ن�م��وذج ال�ت��واف�ق��ي ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة يف
ُ
��ض��وء ع���ش��رة ع�ن��ا��ص��ر تتناق�ض ت�ن��اق��ً��ض��ا � �ص��ارخً ��ا مع
اخل�صائ�ص الع�شر ل�ن�م��وذج و�ستمن�سرت .ف�ب� ً
�دل من
تركيز ال�سلطة يف �أي ��دي الأغ�ل�ب�ي��ة ،ي�ح��اول النموذج
ال�ت��واف�ق��ي �أن ي�ت�ق��ا��س��م ال���س�ل�ط��ة وي�ن���ش��ره��ا وي��وزع�ه��ا
بطرائق عدة.
�أ -ت�ق��ا��س��م ال���س�ل�ط��ة يف جم��ال����س ائ�ت�لاف�ي��ة م��و��س�ع��ة:
على النقي�ض من ميل من��وذج و�ستمن�سرت �إىل تركيز
ال�سلطة التنفيذية يف جمال�س وزراء تت�ألف من حزب
واح��د و�أغلبية �ضئيلة؛ ف��امل�ب��د�أ التوافقي ه��و �إف�ساح
امل �ج ��ال ل �ك��ل الأح� � ��زاب امل �ه �م��ة� ،أو مل�ع�ظ�م�ه��ا ،بتقا�سم
ال���س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف حت��ال �ف��ات ائ�ت�لاف�ي��ة وا��س�ع��ة.
وي�ق��دم املجل�س ال�ف�ي��درايل ،وه��و ال�سلطة التنفيذية
الوطنية ال�سوي�سرية ،امل�ؤلف من �سبعة �أع�ضاءً ،
مثال
مم�ت��ازًا على ه��ذا التحالف املو�سع :فحتى ع��ام ،2003
ا� �س �ت �ح��وذ ك ��ل م ��ن الأح� � ��زاب ال �ث�لاث��ة ال �ك �ب�ي�رة ،وه��ي
احل��زب امل�سيحي الدميقراطي واحل��زب الدميقراطي
اال��ش�تراك��ي واحل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي ال��رادي �ك��ايل ،على
ربع عدد املقاعد يف املجل�س الأدنى للهيئة الت�شريعية
خالل حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية .وتقا�سمت
ه��ذه الأح� ��زاب م��ع ح��زب ال�شعب ال�سوي�سري -ال��ذي
ن��ال ثمن ع��دد املقاعد -املنا�صب التنفيذية ال�سبعة،
بالتنا�سب ،يطلق عليه امل�ع��ادل��ة ال�سحرية ،1:2:2:2
التي مت �إر�سا�ؤها يف العام  .1959وبعد انتخابات ،2003
�أ� �ص �ب��ح احل� ��زب ال��دمي �ق��راط��ي اال� �ش�ت�راك ��ي ه ��و ح��زب
الغالبية ،حيث ح�صل على مقعد �إ��ض��ايف على ح�ساب
احل � ��زب امل���س�ي�ح��ي ال ��دمي �ق ��راط ��ي .وب ��رغ ��م ذل � ��ك ،مل
ً
طويل ،ففي عام  ،2007انتهى
يعمر التحالف املو�سع
التحالف عندما مل يتم تر�شيح كري�ستوفر بلوت�شر
الذي كان ع�ض ًوا يف املجل�س االحتادي منذ عام -2003وانتُخب مكانه �أحد مر�شحي احلزب الآخرين.
ب -النظام املتعدد الأح ��زاب :ت�ضم ك��ل م��ن �سوي�سرا
وبلجيكا �أنظمة حكم متعددة الأح��زاب دون �أن يظفر
�أي منها بو�ضعية ح��زب الأغلبية .ويف انتخابات عام
 2007للمجل�س الوطني ال�سوي�سري ،ف��از اث�ن��ا ع�شر
حز ًبا مبقاعد برملانية ،بيد �أن �أغلب هذه املقاعد -وهي
مئة و�سبعة و�ستون مقع ًدا من �أ�صل مئتني -حازتها
الأحزاب الأربعة الكربى املمثلة يف املجل�س الفيدرايل.
وم ��ن ث��م ف�ق��د ج ��از ل�ن��ا �أن ن �ق��ول �إن ن �ظ��ام احل �ك��م يف
�سوي�سرا ي�ضم �أربعة �أحزاب.
ج -التمثيل املتنا�سب :يتمثل التف�سري الثاين لن�شوء
ال �ن �ظ��م ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل �ت �ع ��ددة الأح � � ��زاب يف ��س��وي���س��را
وبلجيكا يف �أن نظمها االنتخابية املتنا�سبة مل متنع
ت��رج �م��ة االن �ق �� �س��ام��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة �إىل ان �ق �� �س��ام��ات يف
النظام احلزبي .فعلى خالف منهج التعددية ،والذي
مييل �إىل التمثيل املفرط للأحزاب الكبرية والتمثيل
املتدين ل�ل�أح��زاب ال�صغرية ،يتمثل الهدف الأ�سا�سي
للتمثيل املتنا�سب يف تق�سيم امل�ق��اع��د ال�برمل��ان�ي��ة بني



الأح ��زاب ب�شكل يتنا�سب مع الأ��ص��وات التي تتلقاها.
وكال املجل�سني الأدنيني لكلتا الهيئتني الت�شريعيتني
ُينتخب بنظام التمثيل املتنا�سب.
د -م ��ؤ� �س �� �س��ات �ي��ة ج �م ��اع ��ات ال �� �ض �غ��ط :ث �م��ة اخ �ت�لاف
ب�ي�ن خ �ب��راء امل ��ؤ� �س �� �س��ات �ي��ة ح� ��ول درج � ��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات �ي��ة
 corporatismيف �سوي�سرا وبلجيكا ،ل�سبب رئي�سي
يف ذلك هو �أن االحت��ادات العمالية يف هذين البلدين
�را م��ن امل��ؤ��س���س��ات االق�ت���ص��ادي��ة.
�أق ��ل ت�ن�ظ�ي� ًم��ا وت� ��أث�ي ً
وميكن ح��ل ه��ذا االخ�ت�لاف بالتمييز ب�ين نوعني من
امل��ؤ��س���س��ات�ي��ة :امل�ؤ�س�ساتية االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي تهيمن
فيها االحت� ��ادات ال�ع�م��ال�ي��ة ،وامل��ؤ��س���س��ات�ي��ة الليربالية
ال�ت��ي ت�شكل فيها ج�م�ع�ي��ات �أ� �ص �ح��اب الأع �م ��ال ال�ق��وة
الأك �ب��ر .وي���س�ت�خ��دم ب�ي�تر ج .ك��ات��زن���ش�ت��اي��ن �سوي�سرا
وبلجيكا مثالني على تلك الأخ�ي�رة ،ويخل�ص �إىل �أن
�سوي�سرا «ه��ي املثال الأو��ض��ح خل�صائ�ص امل�ؤ�س�ساتية
الليربالية» .فكال البلدين يو�ضح العنا�صر العامة
ال�ث�لاث��ة للم�ؤ�س�ساتية :ال�ت��واف��ق ال�ث�لاث��ي وجماعات
ال�ضغط الكبرية ن�سب ًيا والقليلة ن�سب ًيا واالحت ��ادات
البارزة.
ه � �ـ -احل �ك ��وم ��ة ال �ف �ي ��درال �ي ��ة وال�ل�ام ��رك ��زي ��ة :ت�ع�ت�بر
�سوي�سرا دول��ة فيدرالية ،وتنق�سم فيها ال�سلطة بني
احل�ك��وم��ة امل��رك��زي��ة وح �ك��وم��ات ع���ش��ري��ن ك��ان�ت��و ًن��ا وم��ا
يطلق عليه ت�سمية �ستة كانتونات ن�صفية ن�ش�أت عن
ان���ش�ق��اق��ات يف ث�لاث��ة ك��ان�ت��ون��ات م��وح��دة يف ال���س��اب��ق.
ول�ل�ك��ان�ت��ون��ات الن�صفية مم�ث��ل واح ��د ف�ق��ط ب � ً
�دل من
اثنني من املمثلني يف الهيئة الفيدرالية ال�سوي�سرية،
وه��و جمل�س ال��والي��ات .وه��ي حتمل فقط ن�صف ثقل
الكانتونات التقليدية يف الت�صويت على التعديالت
ال��د��س�ت��وري��ة؛ ويف معظم اجل��وان��ب الأخ� ��رى ،جن��د �أن
و�ضعيتها ت�ساوي و�ضعية الكانتونات الكاملة .كما تعد
أي�ضا من �أكرث البلدان المركزي ًة يف العامل.
�سوي�سرا � ً
و -ثنائية امل�ج��ال����س ال�ق��وي��ة :يتمثل امل�ب�رر الرئي�س
لإر�� �س ��اء ه�ي�ئ��ة ت���ش��ري�ع�ي��ة ث�ن��ائ�ي��ة ال�ت�م�ث�ي��ل ب� � ً
�دل من
هيئة �أحادية التمثيل يف ما مينحه من متثيل خا�ص
للأقليات ،والتي ت�شمل الواليات ال�صغرى يف النظم
ال�ف�ي��درال�ي��ة ،وذل ��ك يف هيئة ث��ان�ي��ة �أو جمل�س �أع�ل��ى.
ويتعي حتقق �شرطني �إذا �أُريد لتمثيل هذه الأقلية �أن
َّ
يكون ذا معنى :ال�شرط الأول هو �ضرورة �أن ُينتخب
املجل�س الأعلى على �أ�سا�س يختلف عن طريقة انتخاب
املجل�س الأدن��ى .وال�شرط الثاين هو �ضرورة �أن يكون
ل��ه ق��وة حقيقية ت�ق�ترب يف ال �ظ��روف امل ُ�ث�ل��ى م��ن ق��وة
املجل�س الأدنى نف�سها .ولقد حتقق هذان ال�شرطان يف
النظام ال�سوي�سري؛ حيث يعترب املجل�س الوطني هو
املجل�س الأدن��ى وميثل ال�شعب ال�سوي�سري ،وجمل�س
ال ��والي ��ات ه ��و امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى �أو ال �ف �ي ��درايل ال ��ذي
مي�ث��ل ال�ك��ان�ت��ون��ات ،ح�ي��ث ل�ك��ل ك��ان�ت��ون مم �ث َ�لان ولكل
ن�صف كانتون ممثل واح��د .وم��ن ثم ف ��إن الكانتونات
ال�صغرية حتظى بتمثيل �أكرث قوة يف جمل�س الواليات
م��ن املجل�س ال��وط�ن��ي .وع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف ��إن نظام

املجل�سني ال�سوي�سري متناظر« :امل�ساواة املطلقة بني
املجل�سني يف كل �أمور الت�شريع» قاعدة مقد�سة للغاية
يف �سوي�سرا.
ز -اجلمود الد�ستوري :يف كل من بلجيكا و�سوي�سرا
د�ستور مكتوب يف هيئة وثيقة �أح��ادي��ة ت�ضم القواعد
الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ح�ك��م ،مي�ك��ن ت�غ�ي�يره��ا ف�ق��ط م��ن خ�لال
�أغ �ل �ب �ي��ات خ��ا� �ص��ة .وي���س�ت�ل��زم �إدخ � ��ال �أي ت�ع��دي��ل على
الد�ستور ال�سوي�سري موافقة يف ا�ستفتاء �شعبي ،لي�س
ف�ق��ط م ��ن �أغ�ل�ب�ي��ة ال�ن��اخ�ب�ين يف ال �ب�ل�اد ،ب ��ل وك��ذل��ك
من الأغلبية يف �أك�ثر الكانتوناتُ .
وتنح الكانتونات
الن�صفية ن�صف الثقل عند احل�ساب على �أ�سا�س كل
ً
مثل-كانتون على حدة؛ وهو ما يعني �أنه بالإمكان
تبني �أي تعديل د�ستوري �إذا واف��ق عليه ثالثة ع�شر
كانتونًا ون�صف الكانتون ورف�ضه اثنا ع�شر كانتونًا� .إن
ال�شرط اخلا�ص مبوافقة �أغلبية الكانتونات يعني �أن
بو�سع �سكان الكانتونات الأ�صغر و�أن�صاف الكانتونات،
والتي متثل �أق��ل من  20يف املئة من �إج�م��ايل التعداد
ال�سكاين ال�سوي�سري ،نق�ض �أي تغيريات د�ستورية.
ح -امل��راج �ع��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة :ت�ن�ح��رف ��س��وي���س��را يف �أح ��د
اجل��وان��ب ع��ن ال�ن�م��وذج التوافقي البحت :فمحكمتها
ال��د� �س �ت��وري��ة ،وه ��ي امل�ح�ك�م��ة ال �ف �ي��درال �ي��ة ،وق ��د و��ض��ع
ال�برمل��ان يف االع �ت �ب��ار �إن �� �ش��اء حمكمة د��س�ت��وري��ة كجزء
م��ن عملية الإ� �ص�ل�اح ال�ق���ض��ائ��ي يف ال �ع��ام  .2000ومل
تكن هناك مراجعة ق�ضائية يف بلجيكا ،هي الأخ��رى،
ح�ت��ى ال �ع��ام  ،1984ع�ن��دم��ا اف� ُت�ت�ح��ت حمكمة التحكيم
اجلديدة .وكانت امل�س�ؤولية الرئي�سة للمحكمة تتمثل
يف تف�سري الأحكام الد�ستورية املتعلقة بف�صل ال�سلطات
ب�ي�ن احل �ك ��وم ��ات امل ��رك ��زي ��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة.
وق��د تو�سعت �سلطتها ب�شكل كبري م��ن خ�لال التنقيح
ال��د� �س �ت��وري ل �ع��ام  ،1988ومي �ك��ن ال�ن�ظ��ر �إىل حمكمة
التحكيم الآن كمحكمة د�ستورية �أ�صيلة.
ط -ا�ستقاللية البنك املركزي :كان ُينظر �إىل البنك
امل��رك��زي ال�سوي�سري مل��دة طويلة ب��اع�ت�ب��اره م��ن �أق��وى
البنوك املركزية و�أكرثها ا�ستقاللية ،جن ًبا �إىل جنب
مع البنك املركزي الأملاين وبنك االحتياطي الفيدرايل
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .وع�ل��ى ال�ن�ق�ي����ض ،اع � ُت�بر البنك
الوطني البلجيكي ملدة طويلة من �أكرث البنوك املركزية
�ضعفًا .وم��ع ذل��ك ،فقد ت�ع��ززت ا�ستقالليته يف مطلع
الت�سعينيات ،خ�لال امل��دة نف�سها التي �شهدت التحول
�إىل ال�ن�ظ��ام ال �ف �ي��درايل ،ول�ك��ن ب�صفة خا�صة كنتيجة
ملعاهدة ما�سرتيخت ،املوقعة يف ال�ع��ام  1992وامل�صدق
عليها يف العام  ،1993والتي �ألزمت الدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي تعزيز ا�ستقاللية بنوكها املركزية.
.............................
 عنوان الكتاب�« :أمناط الدميقراطية». امل�ؤلف� :أرنت ليبهارت. املرتجم :حممد عثمان خليفة عيد. النا�شر� :شركة املطبوعات للتوزيع والن�شر.2015 ،كاتب ومفكر لبناين
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َّية» لأرنت ليبهارت
هي النموذج وهي الأ�صل الذي يجدر اتباعه يف كل مكان».
�إال �أن املتخ�ص�صني الأم��ري�ك�ي�ين يف ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية،
خ�صو�صا ال�ع��ام�ل�ين يف جم��ال ال�سيا�سة امل �ق��ارن��ة ،ك��ان��وا
ً
ينظرون �إىل من��وذج احلكم الربيطاين بالدرجة نف�سها
من التقدير على الأقل.
وجن��د من��وذج و�ستمن�سرت �أو من��وذج الأغلبية الربملانية
يف خ�صائ�ص ث�لاث دمي�ق��راط�ي��ات ،ومي�ك��ن ع� ُده��ا من��اذج
�أ�صيلة لنظام الأغلبية ،وهي :اململكة املتحدة ونيوزيلندا
وب��رب��ادو���س .وب��ال�ط�ب��ع ف ��إن ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ال�ت��ي ظ�ه��ر فيها
من��وذج و�ستمن�سرتُ ،ت� َع��د ب�لا �شك ،امل�ث��ال الأول والأك�ثر
و�ضوحا لال�ستخدام .و ُينظر �إىل نيوزيلندا ،يف كثري من
ً
جوانبها ،ك�أف�ضل متثيل لهذا النموذج ،على الأق��ل حتى
حتولها احلاد عن منوذج الأغلبية يف �أكتوبر .1996

وه��و ن�ظ��ام ال�ت�ع��ددي��ة امل�ت��اح��ة للجميع ،م��ا ي�ت�ع��ار���ض مع
النظام امل�ؤ�س�سي  corporatismجلماعات ال�ضغط
ال��ذي تعقد فيه اجتماعات دوري��ة ب�ين ممثلي احلكومة
واحتادات العمال ومنظمات �أ�صحاب العمل للتو�صل �إىل
ات�ف��اق على الق�ضايا االجتماعية االق�ت���ص��ادي��ة؛ ويطلق
ع�ل��ى ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة م��ن التن�سيق ا� �س��م عملية ال�ت��واف��ق
( ،)concertationوعلى االتفاقات التي يتم التو�صل
ُن�سق عملية التوافق �إذا
�إليها ا�سم املواثيق الثالثية .وت َ
كان هناك عدد �صغري ن�سب ًيا من جماعات ال�ضغط الكبرية
وال�ق��وي��ة يف ك��ل م��ن القطاعات الرئي�سة -وه��ي العمالة
و�أ�صحاب العمل واملزارعون -و�إذا كان هناك تنظيم علوي
قوي يف كل من القطاعات التي تتوىل تن�سيق االجتاهات
والإ�سرتاتيجيات املرغوب فيها لكل قطاع� .أما التعددية،
يف املقابل ،فتعني تعددية جماعات ال�ضغط التي متار�س
ً
�ضغوطا على احلكومة على نحو تناف�سي وغري من�سق.

منوذج و�ستمن�سرت يف اململكة املتحدة
 -1تركيز ال�سلطة التنفيذية يف جمال�س وزراء ذات حزب
�أوح ��د وذات �أغلبية �ضئيلةُ :ي�ع� ُد جمل�س ال ��وزراء �أك�ثر
�أجهزة احلكومة الربيطانية ق��وة ،وه��و يت�ألف ع��ادة من
�أع���ض��اء احل ��زب ال ��ذي مي�ل��ك �أغ�ل�ب�ي��ة امل�ق��اع��د يف جمل�س
العموم ،وال ي�ضم الأقلية� .أما جمال�س الوزراء االئتالفية
ف�ن��ادرة احل ��دوث .ففي النظام ال�بري�ط��اين ال��ذي يعتمد
ع�ل��ى وج ��ود ح��زب�ين ،يتمتعان ب��ال��درج��ة نف�سها تقري ًبا
م��ن ال�شعبية وال�ن�ف��وذ ،وع��ادة م��ا جن��د �أن احل��زب الفائز
يف االن�ت�خ��اب��ات ال يك�سبها �إال ب��أغ�ل�ب�ي��ة �ضئيلة ،وت�ك��ون
الأقلية كبرية ن�سب ًيا .ومن ثم ُي َع ُد نظام جمل�س الوزراء
ال�بري �ط��اين الأح� � ��ادي احل� ��زب ذي الأغ �ل �ب �ي��ة ال�ضئيلة،
التج�سيد املثايل ملبد�أ حكم الأغلبية� ،إذ يتمتع بقدر وا�سع
من النفوذ ال�سيا�سي ميكنه من �أن يحكم كممثل لأغلبية
غري �ساحقة ومل�صلحتها� .أما الأقلية الكبرية فتُق�صى من
دائرة النفوذ ويحكم عليها باجللو�س يف �صف املعار�ضة.
 -2هيمنة جمل�س الوزراء :ت�ضم اململكة املتحدة نظام حكم
برملان ًيا� ،أي �أن جمل�س ال��وزراء يعتمد على ثقة الربملان.
ونظر ًيا ،وب�سبب قدرة جمل�س العموم على الت�صويت �ضد
�أي جمل�س وزراء و�إط��اح�ت��ه م��ن احل�ك��م ،ف��إن��ه «ي�سيطر»
على جمل�س ال ��وزراء� .إال �أن العالقة معكو�سة يف واق��ع
الأمر .فلأن جمل�س الوزراء يت�ألف من قادة حزب �أغلبية
مدعوما من
متما�سك يف جمل�س العموم ،عادة ما يكون
ً
الأغلبية التي تكونه ،وي�ستطيع ،يف ثقة ،االعتماد على
اال��س�ت�م��رار يف احل�ك��م و��ض�م��ان امل��واف�ق��ة على اق�تراح��ات��ه
الت�شريعية .وجم�ل����س ال� ��وزراء يتمتع بهيمنة وا�ضحة
مقارنة بالربملان.
 -3ال �ن �ظ��ام ال�ث�ن��ائ��ي الأح� � ��زاب :ي�ه�ي�م��ن ع�ل��ى ال�سيا�سة
الربيطانية اثنان من الأحزاب الكبرية :حزب املحافظني
وحزب العمال .وتتناف�س �أح��زاب �أخ��رى على االنتخابات
خ�صو�صا حزب الأحرار
وتفوز مبقاعد يف جمل�س العموم -
ً

النموذج التوافقي للدميقراطية
الذي بات ُي�سمى بعد اندماجه مع احلزب الدميقراطي
اال� �ش�تراك��ي ،ن�ه��اي��ة ثمانينيات ال�ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،ح��زب
الدميقراطيني الأح��رار (يقع يف الو�سط ال�سيا�سي ،بني
العمال �إىل الي�سار ،واملحافظني �إىل اليمني) ،بيد �أنَّ هذه
الأح��زاب ال تتمتع باالت�ساع الكايف الذي يخولها حتقيق
ان �ت �� �ص��ارات ك �ب�يرة .ف ��الأح ��زاب ال �� �ص �غ�يرة ،م�ث��ل احل��زب
ال��وط�ن��ي الإ��س�ك�ت�ل�ن��دي ،وال�ق��وم�ي�ين ال��وي�ل��زي�ين و�أح ��زاب
�أخرى يف �إيرلندا ال�شمالية ،ال تتمكن مطلقًا من الفوز
ب�أكرث من بع�ض الأ�صوات واملقاعد.
 -4نظام الأغلبية وع��دم التنا�سب يف االن�ت�خ��اب��اتُ :يعد
جمل�س العموم من الهيئات الت�شريعية الكبرية التي راوح
عدد �أع�ضائها بني  625عام  1950و 659منذ العام .1945
ويتم انتخاب الأع�ضاء يف الدوائر الفردية وفقًا لطريقة
التعددية ،التي ُي�شار �إليها يف بريطانيا عادة با�سم نظام
«الأول ال��ذي ينجح على القائمة»؛ فيفوز املر�شح الذي
يح�صد �أغلبية الأ�صوات ،و�إذا مل تكن هناك �أغلبية ،يفوز
املر�شح ال��ذي يح�صد �أك�بر ع��دد من الأ��ص��وات .ويرتتب
على هذا النظام نتائج عدمية التنا�سب� :إذ تقدم انتخابات
و�ضوحا على هذا .فقد فاز حزب
العام � 2005أكرث الأمثلة
ً
العمال ب�أغلبية برملانية مطلقة قدرها  355مقع ًدا من
�أ�صل  646مقع ًدا ،بن�سبة  35.2يف املئة فقط من الأ�صوات.
 -5تعددية جماعات ال�ضغط :من خ�لال تركيز النفوذ
ال���س�ي��ا��س��ي يف ي��د الأغ �ل �ب �ي��ة ،ي��ر��س��ي من ��وذج و�ستمن�سرت
للدميقراطية ً
منطا يقوم على وجود حكومة ومعار�ضة،
ويت�سم بالتناف�س والندية ،يف حني يت�سم نظام جماعات
ال�ضغط امل�ألوف يف منوذج الأغلبية باملناف�سة وال�صراع.

وي��رى الت�أويل القائم على الأغلبية للتعريف الأ�سا�سي
للدميقراطية �أن�ه��ا تعني «حكم الأغلبية م��ن ال�شعب».
وح�سب ه��ذا الت�أويل ،ف��إنَّ على الأغلبية �أن حتكم وعلى
الأقلية �أن تعار�ض .ويتعار�ض مع هذه الر�ؤية النموذج
ال�ت��واف�ق��ي ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة .فكما �أ� �ش��ار ع ��امل االق�ت���ص��اد،
احلائز جائزة نوبل ،ال�سري �أرثر لوي�س� ،إن حكم الأغلبية
وال �ن �م��ط ال���س�ي��ا��س��ي ال ��ذي ي�ح�م�ل��ه ب�ين ط�ي��ات��ه وال�ق��ائ��م
ع�ل��ى وج ��ود ح�ك��وم��ة يف م��واج�ه��ة م�ع��ار��ض��ة مي�ك��ن النظر
�إليه باعتباره خل ًّوا من الدميقراطية؛ نظ ًرا لأن��ه مبد�أ
ي�ق��وم على الإق���ص��اء .وي�ق��ول لوي�س �إن املعنى الرئي�سي
للدميقراطية هو �أنه «ينبغي على جميع املت�أثرين بقرار
معني �أن تتوفر لهم فر�صة امل�شاركة يف اتخاذ هذا القرار،
�إما ب�شكل مبا�شر و�إما من خالل ممثلني ُمنتخبني»� .أما
معناه ال�ث��ان��وي ،فهو «وج��وب �أن ت�سود �إرادة الأغلبية».
ف��إذا كان هذا يعني �أن تقوم الأح��زاب الفائزة باتخاذ كل
القرارات احلكومية و�أن على اخلا�سرين �أن ينتقدوا فقط
ولي�س لهم �أن يحكموا -والكالم ال يزال لـ»لوي�س» -ف�إن
املعنيني غري متوافقني« :فا�ستبعاد اجلماعات اخلا�سرة
م��ن امل�شاركة يف �صنع ال�ق��رار �أم��ر ينطوي على انتهاك
وا�ضح للمعنى الرئي�سي للدميقراطية».
والأم �ث �ل��ة ال�ت��ي ي�ستيعن ب�ه��ا ال�ك��ات��ب لتو�ضيح ال�ن�م��وذج
التوافقي هي مناذج �سوي�سرا وبلجيكا واالحتاد الأوروبي،
وجميعها كيانات متعددة الأعراق .وتُعد �سوي�سرا �أف�ضل
م�ث��ال :فهي با�ستثناء واح��د فقط ت�ق�ترب ب�شكل مثايل
منوذجا
من النموذج ال�صرف .كما جند يف بلجيكا كذلك
ً
جي ًدا ،خا�صة بعد �أن �أ�صبحت ر�سم ًيا دول��ة فيدرالية يف
عام 1993؛ ول��ذا �أوىل الكاتب منط ال�سيا�سة البلجيكية
خا�صا يف الفرتة الأخرية.
ً
اهتماما ً
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«�أمناط الديـــــمقراطي
ر�ضوان ال�سيد
يقول امل�ؤلف �أرنت ليبهارت يف مقدمة كتابه املعنون «�أمناط الدميوقراطية» �إنه من حيث املبد�أ ،ميكننا �أن ندير الدميقراطية وننظمها بكثري من
الو�سائل .ومن جهة التطبيق � ً
ريا من الأنظمة الدميقراطية ت�صنع وتطور جمموعات متنوعة من امل�ؤ�س�سات احلكومية الر�سمية؛
أي�ضا ،جند �أن كث ً
ومنها :امل�ؤ�س�سات الت�شريعية والق�ضائية ،وكذلك نظم الأحزاب ال�سيا�سية وجماعات ال�ضغط .على �أننا جند � ً
أمناطا وترتيبات وا�ضحة عندما
ندر�س تلك امل�ؤ�س�سات من منظور مدى اتباع قواعدها وتطبيقاتها ،نظا َم الأغلبية (� )majoritarianأو التوافقية ()consensus؛ �إذ ين�ش�أ
التناق�ض بني الأغلبية ال�سيا�سية والتوافقية ،من واقع �أب�سط تعريف حريف للدميقراطية -حكم ال�شعب �أو حكم ممثلي ال�شعب يف الدميقراطية
التمثيلية -ومن اال�شرتاط ال�شهري للرئي�س �أبراهام لينكولن ب�أنَّ الدميقراطية ال تعني فقط حكم ال�شعب ،ولكن � ً
أي�ضا احلكم من �أجل ال�شعب؛
�أي :احلكم وفق ما يريده ال�شعب ويرغب فيه.
و ُيثري تعريف الدميقراطية ب�أنها «حكم ال�شعب من �أجل ال�شعب» �س� ًؤال جوهر ًّيا :من الذي �سيقوم باحلكم؟ ومل�صلحة من ينبغي �أن ت�ستجيب
احلكومة يف حال كانت هناك خالفات بني فئات ال�شعب ،وكانت هناك اجتاهات وم�صالح متباينة؟ ويقول الباحث �إنَّ واحد ًا من الأجوبة عن
هذه الإ�شكالية؛ هو :الأغلبية؛ فهذا هو جوهر منوذج الأغلبية الدميقراطي .واللجوء �إىل حل الأغلبية ب�سيط ومبا�شر وينطوي على قدر
كبري من املنطق؛ �إذ �إنَّ منحها احلكم وف ًقا لرغباتها� ،أقرب منوذج �إىل املثالية الدميقراطية «حكم ال�شعب لل�شعب ومن �أجل ال�شعب» ،بد ًال من �أن
حتكم �أقلية وتكون م�س�ؤولة �أمام �أقلية!

واجلواب الآخر هو �أن يحكم �أكرب عدد ممكن من النا�س.
وهذا هو جوهر منوذج التوافقية ،وال يختلف عن منوذج
الأغلبية يف قبول �أن حكم الأغلبية هو �أف�ضل من حكم
الأق�ل�ي��ة ،لكنه ير�ضى بحكم الأغلبية كحد �أدن��ى فقط:
ً
فبدل من الر�ضا ب�أغلبية �ضئيلة ت�صنع ال�ق��رار ،ي�سعى
�إىل زي��ادة حجم ه��ذه الأغلبية �إىل �أق�صى ح��د .وتهدف
ق��واع��د ه ��ذا ال�ن�م��وذج وم��ؤ��س���س��ات��ه �إىل حتقيق م�شاركة
وا�سعة يف احلكومة وات�ف��اق وا��س��ع على ال�سيا�سات التي
ي�ن�ب�غ��ي ل�ل�ح�ك��وم��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا .وي ��رك ��ز من� ��وذج الأغ �ل �ب �ي��ة
ال�سلطة ال�سيا�سية يف يد الأغلبية ،ويف كثري من الأحيان
تكون ال�سلطة لتعددية ال لأغلبية ،بينما يحاول منوذج
التوافقية حتقيق امل�شاركة يف ال�سلطة وتوزيعها ،واحلد
منها ،مبجموع ٍة متنوع ٍة من الأ�ساليب.
ث��م �إنَّ ه�ن��اك ف��ار ًق��ا �آخ ��ر ،ه��و �أن من ��وذج الأغ�ل�ب�ي��ة يت�سم
ب��احل���ص��ري��ة وال�ت�ن��اف���س�ي��ة واخل �� �ص��وم��ة ،يف ح�ي�ن يتم َّيز
ال�ن�م��وذج ال�ت��واف�ق��ي بال�شمولية وامل���س��اوم��ة وال�ترا��ض��ي.
ولهذا ال�سبب ،ميكننا �أن ن�سمي الدميقراطية التوافقية
«الدميقراطية التفاو�ضية» (كايزر .)1997
وي��رى الكاتب �أنَّ هناك ع�شرة ف��وارق فيما يتعلق ب�أهم
امل�ؤ�س�سات والقواعد الدميقراطية ميكن ا�شتقاقها من
م�ب��ادئ الأغلبية والتوافقية� .إذ �إنَّ خ�صائ�ص الأغلبية
م�ستقاة م��ن امل�ب��د�أ نف�سه ،وبالتايل ترتبط ب��ه منطق ًيا،
وميكن املرء �أن يتوقع تطبيقهما م ًعا ،يف الواقع؛ وينطبق



ال�شيء نف�سه على خ�صائ�ص التوافقية .وبالتايل ميكننا
القول بوجود ارت�ب��اط وثيق بني ه��ذه املتغريات الع�شرة
جمي ًعا.
وي�شمل البعد الأول خم�س خ�صائ�ص لرتتيب ال�سلطة
التنفيذية والأن �ظ �م��ة احل��زب�ي��ة واالن�ت�خ��اب�ي��ة وج�م��اع��ات
ال�ضغط .وي�شري الكاتب �إي�ج��ازًا �إىل البعد الأول با�سم
«البعد التنفيذي احلزبي» .وملا كانت �أغلبية االختالفات
اخل �م �� �س ��ة يف ال �ب �ع ��د ال � �ث� ��اين م ��رت �ب �ط ��ة ب ��ال �ت �ب ��اي ��ن ب�ين
الفيدرالية واحلكومة الوحدوية ،فهو ي�سمي هذا البعد
«البعد الفيدرايل-الوحدوي».
ويغطي كتاب «�أمناط الدميقراطية» �ستًا وثالثني دولة
�أي �أك �ث�ر م ��ن ك�ت��اب��ه ال���س��اب��ق امل �ع �ن��ون «دمي �ق��راط �ي��ات»بخم�س ع�شرة دول ��ة -ولي�ست ه��ذه املجموعة اجل��دي��دة
امل �ك��ون��ة م ��ن � �س��ت وث�ل�اث�ي�ن دول� ��ة جم ��رد زي � ��ادة ع��ددي��ة،
ب��ل ه��ي �أك�ث�ر ت�ن��و ًع��ا ب�ك�ث�ير .ف�ق��د ك��ان��ت ال ��دول الأ�صلية
�إحدى وع�شرون دولة -جميعها دميقراطيات �صناعية،وكانت كلها -با�ستثناء واحدة «اليابان»ً -
دول غربية� .أما
الدول اخلم�س ع�شرة اجلديدة فت�شمل �أربع دول �أوروبية
(�إ�سبانيا وال�برت�غ��ال وال�ي��ون��ان وم��ال�ط��ا) ،لكن الإح��دى
ع�شرة دولة الأخرى -قرابة ثلث العدد الإجمايل -تنتمي
�إىل العامل النامي يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي و�إفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادئ.
وم ��ن ب�ي�ن ال � ��دول ال �ع �� �ش��ري��ن � �ص��اح �ب��ة �أط � ��ول ت ��اري ��خ يف

الدميقراطية الرا�سخة ،التي حلَلها ه��ذا ال�ك�ت��اب ،وكل
نظاما دميقراط ًّيا
منها يت�صف مب��ا ال �شك فيه بكونه
ً
م�ستق ًرا وثابتًا ،هناك ما ال يقل عن �أربع دول -هي �أملانيا
ولوك�سمبورج وهولندا و�سوي�سرا -مل جتتز حتى اختبار
التدوير الواحد لل�سلطة ط��وال ن�صف ق��رن ،منذ نهاية
يرا
الأرب�ع�ي�ن�ي��ات ح�ت��ى ال �ع��ام � ،1996أي �أن �ه��ا ��ش�ه��دت ك�ث� ً
ً
كامل
من التغيريات ال��وزاري��ة ،لكنها مل تعرف ت�سلي ًما
لل�سلطة ،وثماين دول -هي الدول الأربع ال�سابقة نف�سها
�إ�ضافة �إىل بلجيكا وفنلندا و�إ�سرائيل و�إيطاليا -مل جتتز
اختبار التدويرين لل�سلطة.

منوذج و�ستمن�سرت للدميقراطية
ي�ستخدم الباحث يف الكتاب م�صطلح «منوذج و�ستمن�سرت»
بالتبادل مع من��وذج الأغلبية للإ�شارة �إىل �أح��د النماذج
ال �ع��ام��ة ل �ل��دمي �ق��راط �ي��ة .وق ��د ي���س�ت�خ��دم ه ��ذا امل�صطلح
ب�شكل �أك�ثر حت��دي� ًدا ل�ل�إ��ش��ارة �إىل اخل�صائ�ص الرئي�سة
للم�ؤ�س�سات ال�برمل��ان�ي��ة واحل�ك��وم�ي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ،حيث
يجتمع ب��رمل��ان اململكة امل�ت�ح��دة يف ق�صر و�ستمن�سرت يف
لندن .و ُتعدُّ الن�سخة الربيطانية من منوذج و�ستمن�سرت
امل �ث ��ال الأ� �ص �ل ��ي والأ� �ش �ه ��ر ل ��ه ،ف �� �ض ً�لا ع ��ن �أن� ��ه يحظى
ب��أك�بر ق��در م��ن الإع �ج��اب .وي�شري ري�ت���ش��ارد روز �إىل �أن
«الأمريكيني افرت�ضوا ،يف ثقة نبعت من عزلتهم القارية،
�أن م�ؤ�س�ساتهم� ،أي الرئا�سة والكوجنر�س واملحكمة العليا،

