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تمهيد

تـُعترب ليبيا دولة فريدة تشهد أوضاعاً فريدة .فعىل الرغم من أن مرحلة ما بعد الثورة تطرح العديد من التحديات ،فإن ليبيا
تواصل االستفادة من مجتمع مدين يعج بالحياة ومن الفرص التي خلقتها حقيقة أن ثورتها أزالت النظام السيايس السابق
من الوجود .وعىل الرغم أيضا من الرتدي الذي فرضه نظامها السابق ،فإن لدى ليبيا مزيّة القدرة عىل االستفادة من عدد من
التقاليد ،مبا يف ذلك دستور .1951
لقد أ ِع ّد هذا الدليل خصيصا يف ضوء تلك الظروف .وهو يتضمن خمسة فصول تغطي املجاالت التقليدية املهمة (كالفصل
بني السلطات ،والحقوق األساسية ،والالمركزية) ،باإلضافة إىل جوانب ذات صلة بليبيا تحديدا (كاملوارد الطبيعية والفساد).
وال يتب ّنى الدليل النهج الكالسييك ،بل يركز بصورة رئيسية عىل النواحي التي تم اعتبارها مالمئة بصفة خاصة لليبيا .فمثال،
ال يناقش فصل الحقوق األساسية يف الدليل جميع الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تتضمنها الدساتري عادة
(ألنه من املفرتض بالتأكيد أن يويل واضعو الدستور وفقهاء القانون الليبيون االهتامم الالزم ملختلف هذه الحقوق يف الدستور
الجديد) .وبدالً من ذلك ،يركز الدليل عىل الطرق الرئيسية املستخدمة يف الدساتري الحديثة لحامية وتعزيز تطبيق الحقوق
عىل األرض.
ويستند الدليل إىل تجارب مقارنة من املنطقة العربية (ال سيام الدساتري الجديدة التي وضعتها مرص وتونس واملغرب
واألردن بعد عام  ،)2011ومن أوروبا ،أمريكا الالتينية ،أمريكا الشاملية ،أفريقيا ،وآسيا .وهو يحرتم دامئاً التزام املؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات بإعداد دراسات مستقلة وموضوعية وغنية ،بعيدا عن الوصف اللفظي .وليس لصياغة أي فصل من
فصول الدليل سوى هدف واحد ،هو مساعدة واضعي الدستور وسائر الجهات املعنية األخرى يف جهودهم الرامية إىل إقامة
نظام دميقراطي يف املنطقة.
وتفخر املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بنرش هذا الدليل كجزء من سلسلة وثائق أعدت حول بناء دستور جديد
يف ليبيا .ونحن عىل ثقة بأنه سيسهم يف تحقيق فهم أفضل للتجارب األخرى املتعلقة بالقضايا الدستورية الرئيسية ،وسيغني
عملية النقاش املتواصل حول اإلصالح الدستوري يف ليبيا وخارجها.
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شكر وتقدير

رشعت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف إعداد هذا الدليل يف عام  .2012وقد وضعت املسودة األوىل من ِقـبـَل
أندرو فريدمان مطلع عام  .2013وجرى وضع مسودة ثانية من قبل مجموعة باحثني هم :أمري بدات ،أنيسة والجي ،دوغالس
كيث ،إريك آلستون ،ووسام فيليبسيك ،حيث أكملوا عملهم يف سبتمرب/أيلول  .2013وجرى إعداد مسودة ثالثة ونهائية
وإنجازها داخليا يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف أبريل/نيسان  .2014وقد جرى إعداد جميع املسودات
املذكورة ،مبا فيها النسخة النهائية ،تحت إرشاف زيد العيل ،خبري بناء الدساتري يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،
وبتوجيه من دنيا بن رمضان ،خبرية الدميقراطية والنوع االجتامعي يف املؤسسة.
وتتقدم املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بالشكر واالمتنان لألشخاص التالية أسامؤهم ،عىل مساهامتهم القيمة يف
هذا الدليل :أمري بدات ،من جامعة نيويورك؛ أندرو فريدمان ،املحلل القانوين يف واشنطن بوست؛ أنيسة والجي ،من جامعة
نيويورك واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؛ دنيا بن رمضان ،من املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؛ دوغالس
كيث ،من جامعة نيويورك؛ إريك آلستون ،من جامعة شيكاغو؛ يورغ فيدتكة ،من جامعة تولني؛ كيت كونفورد ،من جامعة
نيويورك؛ ماركوس بوكنفوردة ،من مركز أبحاث التعاون الدويل؛ مايكل دافيل ،من جامعة نيويورك؛ محمد الغنام ،من بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا؛ ريتشارد ستاييس ،من جامعة نيويورك؛ وسام فيليبسيك ،من جامعة نيويورك؛ سوجيت شودري،
من جامعة نيويورك؛ سوميت بيساريا من املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؛ وتوم غينسربغ ،من جامعة شيكاغو.
وتجدر اإلشارة أيضا ،إىل أن إعداد وإخراج هذا الدليل ما كان لريى النور لوال الدعم السخي من صندوق السالم واألمن العاملي
يف كندا ( ،)GPSFولوال الدعم املادي والفكري الكبري من جانب مركز التحوالت الدستورية يف كلية الحقوق بجامعة نيويورك
للقانون ( .)www.constitutionaltransitions.orgتم تدقيق وتحرير النسخة العربية من هذا الدليل من قبل عيل برازي
من مركز التوثيق السوري األورويب (.)sedcsyria@gmail.com
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الجزء األول :الحقوق األساسية
مقدمة
تحتوي جميع الدساتري الحديثة ،كالدساتري الليبية والعربية السابقة ،قوائم أحكام ترمي إىل حامية الحقوق السياسية
واالقتصادية واالجتامعية .وبعض األنظمة الدستورية حقق نجاحاً كبريا ً يف حامية الحقوق األساسية وتحسني الظروف املعيشية،
بينام كان بعضها اآلخر أقل نجاحاً بكثري .ورغم أن االختالفات بني األنظمة الدستورية الناجحة وتلك األقل نجاحاً ميكن أن
تعزى إىل عوامل سياسية واقتصادية واجتامعية معقدة ،فإن الطريقة التي توضع بها األطر الدستورية ميكن أن يكون لها أثر
مهم أيضاً .ومثة ،يف جميع األحوال ،اختالفان مهامن يف الطريقة التي تحمي بها الدساتري الحقوق األساسية.
أوالً ،تحتوي بعض الدساتري حقوقاً أكرث بكثري من دساتري أخرى:
•جميع الدساتري تقريباً تحمي رسمياً حرية التعبري ،والتجمع ،وتشكيل املنظامت (ويشار إليها عادة بحقوق ‘الجيل
األول’)؛
•كثري من الدساتري ،ولكن ليس جميعها ،مينح حقوقاً للمواطنني يف قضايا اجتامعية واقتصادية مهمة ،مثل الحق يف
التعليم املجاين ،والرعاية الصحية املجانية ،وفرص العمل ،والضامن االجتامعي (حقوق ‘الجيل الثاين’)؛
•ومتنح دساتري أخرى حقوقاً أخرى مثل الحق يف بيئة نظيفة ،والحقوق املجتمعية (حقوق ‘الجيل الثالث’).
هناك عدد كبري من الدراسات واألمثلة التي تحدد األمناط املختلفة للحقوق التي ميكن أن يتضمنها الدستور ،ولذلك فإن هذا
يفصل كثريا ً يف تلك القضية .وبدالً من ذلك ،سريكّز عىل آليات التطبيق التي تُص َّمم لضامن عدم بقاء الحقوق نظرية،
الجزء لن ّ
كام كان الحال لوقت طويل يف املنطقة العربية ،وليبيا ضمنا .تشكّل هذه القضية تح ّدياً خاصاً ،ال سيام يف مجتمعات ما بعد
األنظمة االستبدادية .وتعتمد آلية التطبيق الناجحة عىل عدد من العوامل ،مثل وجود نظام قضايئ ف ّعال ،وبرملان ف ّعال،
وحكومة ف ّعالة .وعىل الحكومة والربملان ،بشكل خاص ،أن يحرتما جميع الحقوق التي ينص عليها الدستور ،كام ينبغي أن
تعمل املحاكم عىل ضامن عدم تجاوز الحكومة والربملان لصالحياتهام عرب فرض قيود غري رضورية أو غري مربرة عىل الحقوق
(انظر الجزء .)2
إن اإلطار الدستوري الناجح يقيس أيضا قوة تلك املؤسسات باملقارنة مع التقاليد الدستورية يف البلد املعني (مقارنة نجاحاته
وإخفاقاته) ،وتحديد هل من الرضوري استحداث أحكام وآليات إضافية لحامية الحقوق األساسية .ويشمل ذلك آليات من
قبيل إدراج أحكام تقييد يف الدساتري أو تضمينها درجة كبرية من التفاصيل عن كيفية مامرسة حقوق معيّنة عملياً ،وماهية
القيود التي ميكن أن تُف َرض عىل تلك الحقوق.
(أ) أحكام عامة

تطرح األحكام املتعلقة بالحقوق األساسية أسئلة عامة تتعلق مبا ييل:
•مكانتها يف اإلطار الدستوري العام لبلد من البلدان؛
•تطبيقها؛
•تفسريها؛
•القيود التي تحكمها.
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ويف حني يرتك العديد من الدساتري هذه األسئلة دون جواب ٍ
شاف (انظر عىل سبيل املثال الدستور الفرنيس لعام ،)1958
وبالتايل ترتك للجهاز القضايئ مهمة وضع حلول لكل حالة عىل حدة ،فإن نصوصاً أخرى (كالقانون األسايس األملاين لعام ،1949
ودستور جنوب أفريقيا لعام  ،1996وإىل درجة أقل بكثري الدستور العراقي لعام  )2005تحتوي أحكاماً تشغيلية مهمة تتصدى
لهذه القضايا رصاحة (رغم أنها تختلف يف درجة التفصيل) .ميكن لألنظمة ذات السجالت املتباينة يف حاميتها لحقوق اإلنسان،
بشكل عام ،أو ذات التجربة العملية املحدودة يف فصل محاكمها يف النزاعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ،أن تجد قيمة كبرية
يف تنفيذ بعض القواعد العامة يف هذا املجال.
(ب) ضمان أن تكون الحقوق األساسية ملزمة للدولة (أحكام األولوية)

يحتوي العديد من الدساتري أحكاماً تنص بوضوح عىل أن الحقوق األساسية ملزمة للسلطات العامة يف سياق مامرستها
للسلطة .ينبغي أن تكون جميع فروع الحكم (الترشيعية والتنفيذية والقضائية) عىل جميع مستويات الدولة (الوطنية
واملناطقية والبلدية) إضافة إىل جميع أجهزة الدولة األخرى ،مشمولة ضمن نطاق حامية الحقوق األساسية .واألمثلة التالية
من أملانيا وجنوب أفريقيا وناميبيا والعراق ،توضح هذه الفكرة:

القانون األسايس األملاين ( ،)1949املادة )3( 1

تكون الحقوق األساسية اآلتية ملزمة للهيئات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،بوصفها قانوناً يُط َّبق بشكل مبارش.

دستور جنوب أفريقيا ( ،)1996الفصل )1( 8

تنطبق رشعة الحقوق عىل جميع القوانني ،وتكون ملزمة للهيئات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،وجميع أجهزة الدولة.

دستور ناميبيا ( ،)1990املادة 5

ينبغي احرتام الحقوق والحريات األساسية الواردة يف هذا الفصل والدفاع عنها من قبل الهيئات التنفيذية ،والترشيعية
والقضائية وجميع أجهزة الحكومة وهيئاتها وجميع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني يف ناميبيا ،عندما ينطبق األمر عليهم،
وسيجري تطبيقها من قبل املحاكم بالشكل املوصوف أدناه.

دستور العراق ( ،)2005املادة 2

أوالً :اإلسالم دين الدولة الرسمي ،وهـو مصدر أساس للترشيع:
(أ) ال يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم.
(ب) ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدميقراطية.
(ج) ال يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات األساسية الواردة يف هذا الدستور.
ثانيا ،يضمن هذا الدستور الحفاظ عىل الهوية االسالمية لغالبية الشعب العراقي ،كام ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع
االفراد يف حرية العقيدة واملامرسة الدينية كاملسيحيني واآليزديني والصابئة املندائيني .
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املادة 13

اوالً :يُع ُد هذا الدستور القانون االسمى واالعىل يف العراق ،ويكون ملزماً يف انحائه كافة وبدون استثناء .
ثانياً :اليجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ،ويُعد باطالً كل نص يرد يف دساتري االقاليم أو اي نص قــانوين آخــر يتعارض معه.
يال َحظ أن األحكام الواردة يف الدستور األملاين ،والجنوب أفريقي ،والناميبي ملزمة لفروع الحكم الثالثة؛ بينام النص العراقي
يلزم الهيئة الترشيعية بالحقوق األساسية ومسائل أخرى ،املادة ( )1( 2ج) و  ،)2( 13يف حني ال يذكر الفرعني التنفيذي
والقضايئ رصاحة.

أحكام التقييد
معظم املجتمعات ت ُق ِّيد الحقوق األساسية بشكل من األشكال؛ وكل ترشيع ينظّم النشاط اإلنساين يحمل معه عىل األقل
احتامل تقييد بعض الحقوق .عىل سبيل املثال:
•حرية التعبري مق َّيدة مبنع القذف وتشويه السمعة .بعبارة أخرى ،ال يستطيع املرء استعامل حرية التعبري لتدمري
سمعة شخص آخر ،أو الدعوة إىل مامرسة العنف ضد شخص محدد أو مجموعات من األشخاص.
•حرية الحركة مق َّيدة باألنظمة املرورية ،والقواعد املتعلقة باالحتجاز والسجن ،وأخريا ً بقواعد الهجرة .وبعبارة أخرى،
فإن حرية الحركة تق َّيد عادة لجعل النقل العام أكرث كفاءة ،وحامية القانون والنظام من خالل احتجاز وسجن
املجرمني ،وألسباب اقتصادية تشمل الرغبة يف حامية أسواق العمل املحلية مبنع الهجرة واسعة النطاق.
ونص بشكل محدد عىل الطلب من الربملان تحديد الكيفية التي يتم من
يف املايض ،أدرك العديد من الدساتري هذه املشكلة ّ
خاللها تقييد كل حق .عىل سبيل املثال:

دستور ليبيا ( ،)1951املادة 25

حق االجتامع السلمي مكفول يف حدود القانون.

دستور مرص ( ،)1971املادة 47

حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري يف حدود
القانون ،والنقد الذايت والنقد البناء لضامن سالمة البناء الوطني.
رغم أن قصد واضع الدستور واضح هنا ،فإن هذه األحكام الدستورية ،من الناحية العملية ،ال متنح حقاً أو تحميه .إنها مجرد
إعالن يفيد بأن هذا الحق موجود ،وأنه خاضع للقيود ،دون تقديم أي مؤرش عىل املدى الذي ميكن أن تصل إليه هذه القيود.
نصت عىل وجود حقوق محددة ،فإن مئات إن مل يكن
من الناحية العملية ،وكام هو معروف ،رغم أن جميع الدساتري العربية ّ
آالف القوانني التي صدرت ق ّيدت تلك الحقوق إىل درجة جعلت الحقوق نفسها بال معنى .عىل سبيل املثال ،أصدرت مرص ،يف
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ظل دستور عام  ،1971قانونا يحظر أي نقاش عام حول صحة الرئيس عىل أسس تتعلق باألمن العام .وتم إصدار قواعد متنع
توجيه النقد العلني للرشطة والجيش واملحاكم .وأصبح من املستحيل تقريباً انتقاد الدولة ،وبشكل يعني أن حرية التعبري مل
تعد موجودة فعليا ،رغم الصياغة الواسعة والسخية جدا ً للامدة .47
اليوم ،يُشار إىل مثل هذه األحكام عادة بـ «أحكام االسرتداد» ألنها تبدو وكأنها تعلن عن حق أسايس ميتلكه الناس ،لكنها تنص
عىل أن بوسع الحكومة سحب تلك الحرية من الناس عرب الترشيعات .وتُع ُّد أحكام االسرتداد إشكالية جدا ً وتق ّوض أي حامية
يوفرها الدستور ،ألنها تسمح للترشيعات بإلغاء كل املعاين الكامنة يف الحقوق األساسية .ففي غياب جهاز قضايئ قوي (وهو
غائب معظم األحيان يف املنطقة العربية) ،ال تواجه الحكومة التي تسعى لتقييد الحقوق األساسية عقبات تذكر عندما يكون
الحق محمياً فقط بأحكام من هذا النوع.
لقد تص ّدى العديد من بلدان العامل لهذه القضايا منذ أكرث من نصف قرن ،واجرتحت هذه البلدان معاً عددا ً من الحلول ،بعضها أكرث
فعالية من اآلخر .هذه البلدان (وتضم كندا ،أملانيا ،جنوب أفريقيا ،كينيا ،وغريها الكثري) تتعلم من تجارب بعضها بعضاً لتعزيز تجربتها
الوطنية الخاصة .ومؤخرا ،تقوم تونس بالبناء عىل تلك التجربة املقا َرنة عرب إدراج بعض األحكام املبتكرة يف دستورها الجديد .واملقاربتان
الرئيسيتان القامئتان اليوم للحد من قدرة الدولة عىل تقييد الحقوق األساسية بشكل اعتباطي وغري عادل هام:
•أحكام تقييد محددة؛
•أحكام تقييد عامة.
حكم التقييد املحدد هو حكم يرتبط بحق محدد ،ويرشح الغايات أو الوسائل التي ميكن من خاللها تقييد ذلك الحق .يتكون
حكم التقييد العام من مجموعة تعليامت تنص عىل كيف ميكن تقييد جميع الحقوق يف دستور ما ،أو يف فصل محدد منه.
لكل من هذه األحكام محاسنه ومساوئه ،ويعتمد أثرها إىل درجة كبرية عىل كيفية صياغتها .ينبغي أن تفكر ليبيا بجدية يف
تضمني دستورها الوطني الجديد حكم تقييد خاص بها ،إذا أرادت تعزيز فرص بناء دولة تحرتم الحقوق األساسية وال تنتهكها
باستمرار كام يف املايض.
(أ) أحكام التقييد المحدد

بنود التقييد املحدد هي بنود يحتويها نفس الحكم الذي يحتوي حرية مع ّينة ويرشح الحاالت التي ميكن تقييد تلك الحرية
فيها .تتفاوت بنود التقييد املحدد بشكل كبري ،لكنها جميعاً تهدف إىل منع فرض قيود اعتباطية عىل الحقوق .وميكن للقيود
املحددة أن تتخذ شكل عبارة واحدة يف إحدى مواد الدستور.

دستور تشييل ،املادة 19

يضمن هذا الدستور لجميع األشخاص:

( )6حرية الضمري ،وإظهار تجليات جميع العقائد واملامرسة الحرة لجميع العبادات التي ال تتعارض مع األخالق ،أو التقاليد
الحميدة ،أو النظام العام.
وعبارة « ...التي ال تتعارض مع األخالق ،أو العادات الحميدة أو النظام العام» هي القيود يف هذا الحكم .فهي تعني أن حرية
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أي من القيم الثالث املذكورة .هذه الصياغة املحددة
مامرسة جميع العبادات ال تق َّيد إال إذا كانت املامرسة تتعارض مع ٍّ
الواردة يف املادة  19من الدستور التشييل إشكالية ،ألنها تدعو الحكومة والربملان واملحاكم إىل الحد من حرية الضمري ،استنادا ً
إىل ثالث قيم تتسم بدرجة كبرية من الذاتية وغري مع َّرفة يف أي مكان من الدستور .لقد استُع ِملت أحكام مشابهة للامدة 19
يف العديد من أنحاء العامل يف تقييد الحقوق بشكل انتقايئ ،استنادا ً إىل مصالح خاصة للمسؤولني ،حتى لو تعارض ذلك مع
مصالح رشائح واسعة من السكان.
وميكن ألحكام التقييد املحدد أن تكون أكرث تفصيالً بكثري من املثال السابق.

دستور جنوب أفريقيا ،املادة 16

(((1لكل شخص الحق بالتمتع بحرية التعبري ،التي تتضمن:
(آ) حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى؛
(ب) حرية تلقي أو إرسال املعلومات أو األفكار؛
(ج) حرية اإلبداع الفني؛
(د) الحرية األكادميية وحرية البحث العلمي.
(((2الحق يف الفقرة ( )1ال يشمل:
(آ) الدعاية للحرب؛
(ب) التحريض عىل العنف الوشيك؛
(ج) تشجيع الكراهية املبنية عىل العنرص ،أو العرق ،أو الجنس ،أو الدين ،وما يشكل تحريضاً عىل إحداث الرضر.
موسع مك ّونات الحق ،ثم يناقش بشكل منفصل القيود املحتملة بالتفصيل .ومبا أن هذه
هذا النموذج أوضح بكثري ألنه يناقش بشكل َّ
الصياغة تنص بوضوح عىل أنه ميكن تقييد الحرية ،فإنه ينبغي أيضاً صياغتها بعناية يك ال تسمح بتقييد ذلك الحق بشكل كامل .وتحقق
هذه املادة ذلك الهدف بجعل فئات القيود املسموح بها ضيقة جدا ً .لقد تخلّص دستور جنوب أفريقيا ،كام يرد أدناه ،من العبارات
الغامضة والذاتية كالرفاه العام ،والنظام واألخالق ،واستبدلها بنص أكرث دقة وتحديدا ً كالذي نراه هنا.

(ب) أحكام التقييد العام

1

تنص بنود التقييد العام عىل الوسائل والغايات الرضورية لتقييد جميع حقوق الدستور .ويتم وضع هذه البنود لضامن
سيادة الدستور عىل جميع املحاوالت الترشيعية الرامية إىل تقييد الحقوق .وميكن لهذه البنود أن تضمن عدم خضوع أي
حق دستوري للتقييد بشكل كامل .وينبغي أن تكون اللغة عامة ،ألن هذه البنود تنطبق عىل جميع الحقوق؛ وعىل واضعي
الدستور تج ّنب استعامل لغة غامضة تسمح بفرض قيود اعتباطية .إن الصياغات املختلفة لبنود القيود العامة تضمن حامية
الحقوق بدرجات متفاوتة.

 1يستند هذا الجزء بشكل كبري إىل ورقة بعنوان «اإلصالح الدستوري التونيس والحقوق األساسية :ردود أفعال عىل دستور الجمهورية التونسية» ،يورغ
فيدتكة ( ،)Jörg Fedtkeورقة العمل رقم  ،4تعزيز الربيع العريب :االنتقال الدستوري يف مرص وتونس ،العيل وستاييس (محرران) (يونيو/حزيران
 ،)2013نرشت من قبل مركز التحوالت الدستورية يف جامعة نيويورك واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات (آيديا ،)IDEA -وهي متاحة عىل
املوقع.http://constitutionaltransitions.org/consolidating-arab-spring/ :
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القانون األسايس األملاين ( ،)1949املادة  - )2( )1( 19تقييد الحقوق األساسية

1.1طاملا أن هناك إمكانية يف هذا القانون األسايس لتقييد أحد الحقوق األساسية مبوجب قانون أو سعياً لتطبيق قانون،
فإن مثل هذا القانون ينبغي أن يطبق بشكل عام وليس عىل حالة منفردة وحسب .إضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يحدد
القانون الحق األسايس الذي يتأثر بذلك واملادة التي تنص عليه.
2.2ال يجوز ،بأي حال من األحوال ،أن يؤثر ذلك بأي حق أسايس.

امليثاق الكندي للحقوق والحريات ( ،)1982املادة 1

يضمن امليثاق الكندي للحقوق والحريات فقط الحريات الواردة فيه ،والتي تخضع فقط للقيود املعقولة التي تنص عليها
القوانني ،والتي ميكن تربيرها بشكل واضح يف مجتمع حر ودميقراطي.

دستور جنوب أفريقيا ،املادة 36

(((1ال ميكن تقييد الحقوق الواردة يف رشعة الحقوق هذه إال مبوجب قانون ذي تطبيق عام ،وبالحد الذي يكون فيه القيد
معقوالً ومربرا ً يف مجتمع منفتح ودميقراطي ،وباالستناد إىل الكرامة واملساواة والحرية اإلنسانية ،مع أخذ جميع العوامل
ذات الصلة بعني االعتبار ،مبا فيها:

(آ) طبيعة الحق؛
(ب) أهمية الغاية من القيد؛
(ج) طبيعة ونطاق القيد؛
(د) العالقة بني القيد وغايته؛
(هـ) استعامل وسائل أقل تقييدا ً لتحقيق الغاية.
(((2باستثناء ما تنص عليه الفقرة ( )1أو أي من أحكام الدستور األخرى ،ال ميكن ألي قانون أن يقيّد أي حق تنص عليه
رشعة الحقوق.

دستور العراق ( ،)2005املادة 46

ميس
ال يكون تقييد مامرسة أي من الحقوق والحريات الواردة يف هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون أو بنا ًء عليه ،عىل أالّ ّ
ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

دستور إندونيسيا ،املادة  28ك ()2

من واجب كل شخص ،يف سياق مامرسته لحقوقه ،أن يقبل القيود التي يفرضها القانون لتحقيق الغايات الوحيدة املتمثّلة
يف ضامن واحرتام حقوق وحريات اآلخرين ،وتربير املطالب العادلة التي تستند إىل اعتبارات األخالق والقيم الدينية واألمن
والنظام العام يف مجتمع دميقراطي.
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دستور تونس ( ،)2014املادة 49

يحدد القانون الضوابط املتعلقة بالحقوق والحريات املضمونة بهذا الدستور ومامرستها مبا ال ينال من جوهرها .وال توضع
هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وبهدف حامية حقوق الغري ،أو ملقتضيات األمن العام ،أو الدفاع
الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها .وتتكّفل الهيئات
القضائية بحامية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
ال يجوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.
ستتم مناقشة محتويات هذه البنود بالتفصيل أدناه ،إالّ أن أوجه االختالف والشبه يف عملية الصياغة مهمة ،ويجدر
تلخيصها فيام ييل:
•بند التقييد العام يف الدستور الكندي قصري ،وقد تم تطوير معناه بدرجة كبرية من قبل املحكمة الدستورية.
•بند التقييد العام يف الدستور العراقي قصري أيضاً وغامض ،وبذلك فهو يعتمد عىل املحاكم يف تحديد ما يعنيه .وقد
تبي أن ذلك كان خطأً رئيسياً يف ظل ضعف نظام املحاكم العراقي وافتقاره إىل االستقالل.
ّ
ُعب كتابة عن مفاهيم شبيهة جدا ً باملفاهيم التي
•بند التقييد العام يف دستور جنوب أفريقيا أكرث شموالً ،وصياغته ت ّ
تبناها النظام القضايئ الكندي.
•بند التقييد العام يف الدستور التونيس يشري إىل العديد من العنارص ذاتها املوجودة يف دستور جنوب أفريقيا ،لكنه
ينص أيضاً عىل أن من مسؤولية املحاكم حامية الحقوق والحريات من جميع االنتهاكات .املعنى الضمني الواضح
هنا ،هو أن عىل املحاكم أن تحمي الحقوق والحريات من انتهاكات الحكومة والربملان.
•يستعمل الدستور اإلندونييس لغة مشابهة للغة الدساتري األخرى ،لكنه يضع العبء عىل األفراد لقبول القيود بدالً
من وضعه عىل الجهات التي تق ّيد الحقوق إلظهار صحة ومالءمة تلك القيود.
من الشائع أن يوجد يف الدساتري التي تحتوي بنود تقييد عام عىل بعض الحقوق التي تخضع لبنود تقييد محددة .عىل سبيل
املثال ،تعلن املادة  25من دستور جنوب أفريقيا التحرر من الحرمان التعسفي من امللكية الشخصية ،لكنها ترشح ،من ثم،
الغايات التي ميكن للدولة ألجلها أن تستويل عىل امللكية الخاصة .لقد عرب بعض املعلّقني عن قلقه من أن وجود مستويني
من بنود التقييد يجعل الحقوق تبدو وكأنها عرضة للتقييد دوما .ويف دساتري أخرى ،أدت بنود التقييد املحدد إىل جعل بنود
التقييد العام أقل مالءمة.
إالّ أن مستويي القيود قد يعمال معاً بشكل إيجايب .إذ ميكن لبند التقييد العام أن ميثل حامية لجميع الحقوق ،دون الحاجة
إىل أشكال إضافية من الحامية .ويف الوقت ذاته ،فإن للحقوق املختلفة خصائص مختلفة وقد تتمتع بأهمية مختلفة .وميكن
لبنود التقييد املحدد أن تسمح بتفصيل حاالت التقييد طبقاً لخصائص حق معني .تُع ُّد املادة  25من دستور جنوب أفريقيا
مثاالً جيدا ً عىل هذا .لحقوق امللكية طبيعة فريدة ،وميكن االستيالء عىل امللكية املادية بوسائل ال ميكن استعاملها لتقييد
الحقوق غري امللموسة األخرى .وقد سعى واضعو الدستور لتطبيق جملة محددة من القيود عليها .كام ميكن أن تؤدي بنود
التقييد العام إىل تعزيز تحليل مو ّحد تستعمله املحاكم ،يف حني أن تضمني بنود قيود محددة قد يوجِد تراتبية للحقوق متيل
عىل املحكمة كيفية استجابتها عند تنازع حقني أساسني.
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(ج) محتوى أحكام التقييد

تتمتع بنود التقييد بدرجات متفاوتة من الفعالية يف حامية الحقوق األساسية ،ومحتوى هذه البنود يلعب دورا ً مهامً يف
تحديد فعاليتها .وميكن تقسيم هذا املحتوى إىل عدد صغري من الفئات.

	أقانونيتها
يتمثل أحد أهداف بنود التقييد يف ضامن أالّ تكون هذه القيود اعتباطية .ولتحقيق هذا الهدف ،ينص العديد من بنود التقييد
عىل أن يكون أي تقييد للحقوق مبوجب قانون وليس إجرا ًء فردياً .ويُعتَقَد أن القوانني ،خاصة تلك التي تصدرها الهيئات
الترشيعية ،تتطلب قدرا ً أكرب من التم ّعن مقارنة باإلجراءات التنفيذية ،وهي توفّر للمواطنني جهة واضحة تتحمل املسؤولية
السياسية عن القيود .غري أن مجرد االشرتاط بأن تكون القيود مبوجب قانون قد ال يوفّر حامية كبرية ،ألن اإلجراءات التنفيذية
قد يكون لها أيضاً مكانة القانون.
ولحل هذه املشكلة ،تشرتط بعض األحكام الدستورية أن يلبي القانون معايري معينة قبل أن يُسمح له بتقييد الحقوق .عىل
سبيل املثال ،يقول الجزء األول من املادة  36يف دستور جنوب أفريقيا« :ال ميكن تقييد الحقوق الواردة يف رشعة الحقوق إال
مبوجب قانون ذي تطبيق عام» .ويعني «التطبيق العام» ،أن أي قانون يق ّيد الحقوق ينبغي أن يُط َّبق عىل جميع األفراد وليس
فقط عىل حالة خاصة .ويأيت هذا استجابة للمخاوف من إمكانية مترير قوانني أو إجراءات حكومية موجهة بشكل تعسفي
ضد مجموعات بعينها أو أفراد بعينهم .ويحتوي الدستور الكيني رشطا أكرث قوة بخصوص القانونية.

دستور كينيا ،املادة )2( 24

 ...إن بندا ً يف الترشيع يقيّد حقاً أساسياً أو حرية أساسية:
عب الترشيع عىل نحو محدد عن النية بتقييد ذلك الحق األسايس أو الحرية األساسية ،وطبيعة
(أ) ليس مرشوعاً ما مل يُ ِّ
ونطاق ذلك التقييد؛
(ب) ال يُفهم منه أنه يقيّد الحق األسايس والحرية األساسية ما مل يكن الحكم واضحاً ومحددا ً بشأن الحق أو الحرية
موضع التقييد وطبيعة ونطاق التقييد؛
يعزز هذا الرشط يف الدستور الكيني ُمثُل التفكري املتم ّعن واملساءلة .يتطلب الحكم أن يفكّر املرشعون باألثر الذي سيكون
للترشيع عىل الحقوق ،ومن ثم يحدد يف القانون نفسه ماهية األثر املتوقع للترشيع عند التطبيق العميل .إن الطلب إىل
املرشعني باإلقرار بانتهاكات الحقوق ،سيس ّهل عىل املواطنني إخضاع هؤالء املسؤولني للمساءلة.
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	بالغاية منها
بنود التقييد تختلف عن بنود االسرتداد ،ألن بنود التقييد تضع قيودا ً عىل قدرة الحكومة عىل تقييد الحقوق .وهي تفعل
ذلك ،يف كثري من األحيان ،بالنص عىل أنه ميكن للربملانات والحكومات فقط أن تقيّد الحقوق لتحقيق غايات معينة مثل،
األمن الوطني والنظام العام وغريها.

دستور جمهورية كوريا ،املادة )2( 37

ميكن تقييد حريات وحقوق املواطنني فقط عندما يكون ذلك رضورياً لألمن الوطني ،واملحافظة عىل القانون والنظام أو الرفاه
العام .وحتى عند فرض مثل هذا التقييد ،ال يتم انتهاك أي وجه جوهري للحرية أو الحق.

دستور إندونيسيا ،املادة  28ك ()2

يف مامرسته لحقوقه ،يكون من واجب كل شخص القبول بالقيود املفروضة بالقانون فقط لغايات ضامن االعرتاف
بحقوق وحريات اآلخرين ،واحرتامها وتلبية املطالب العادلة ،استنادا ً إىل اعتبارات األخالق والقيم الدينية واألمن
والنظام العام يف مجتمع دميقراطي.

دستور تونس ( ،)2014املادة 49

وال توضع هذه الضوابط إالّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وبهدف حامية حقوق الغري ،أو ملقتضيات األمن العام ،أو
الدفاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها.
يسمح الدستور الكوري بقيود تستند إىل األمن الوطني والنظام والرفاه العام ،يف حني أن الدستور اإلندونييس يشمل أيضاً
األخالق والقيم الدينية .إن مصطلحات مثل النظام العام والرفاه واألخالق ذاتية إىل درجة كبرية وليس لها تعريفات قانونية
راسخة .وال تزال املحاوالت الدولية لتعريف هذه املصطلحات ترتك القيود بشكل أسايس دون ضوابط .وهذا يجعل هذه
املصطلحات عرضة لفرض إرادة قادة البلد ،وبالتايل فإنها ال توفر حامية كافية للحقوق األساسية.
رغم أن املادة  49من الدستور التونيس تنص أيضاً ،عىل أن تقييد الحقوق ميكن أن يُفرض أيضاً لغاية «النظام العام والدفاع
الوطني والصحة العامة أو األخالق العامة» ،فإنها تفرض أيضاً ،كرشط ،رضورة أن يكون أي تقييد «رضورياً لدولة مدنية
ودميقراطية» .ورغم أن هذا الحكم مل يطبق بعد من قبل املحاكم التونسية ،فإنه سيكون مطلوباً منها تعريف ما الذي ينطبق
عليه وصف «الرضوري» ،وما هي طبيعة «الدولة الدميقراطية».
املادة  36يف دستور جنوب أفريقيا ال تحتوي أياً من هذه املصطلحات ،ألن العديد منها كان قد استعمل لتقييد الحقوق بشكل
مفرط يف املايض يف البالد .وبدالً من الرتكيز عىل األسباب املناسبة للقيود ،فإن جنوب أفريقيا عززت الرشوط التي تنص عىل
أن أي تقييد ينبغي أن يكون متناسباً مع األهداف التي يسعى لتحقيقها.
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	جتناسبها
يُع ُّد التناسب ،باملعايري الدولية ،العامل األكرث أهمية عندما يتعلق األمر بتقييد الحقوق األساسية .وقد كانت املحاكم األملانية
سبّاقة يف تبني فكرة اإلجراءات املتناسبة للدولة ،رغم أن القانون األسايس األملاين نفسه ال يحتوي إشارة مبارشة إىل هذا
املفهوم .عند الحكم يف القضايا ،تتحقق املحاكم بشكل روتيني لضامن أن اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العامة (سواء
كانت ترشيعية ،أو تنفيذية ،أو قضائية):
•تحقق هدفا مرشوعا أو مصلحة مرشوعة؛
•مناسبة لتحقيق هذا الهدف؛
•تستعمل أخف اإلجراءات املمكنة؛
•متناسبة فيام يتعلق بنطاق التقييد وأهمية الحق األسايس املتأثر به؛
•الدستور الكيني الجديد يبني عىل هذا التقليد ويحتوي عىل العديد من هذه العنارص يف بنود التقييد فيه.

دستور كينيا ،املادة 24

ال يُق َّيد حق أسايس أو حرية أساسية يف رشعة الحقوق إال بقانون ،وعندها يكون فقط إىل الحد الذي يكون فيه التقييد معقوالً
ومربرا ً يف مجتمع منفتح ودميقراطي استنادا ً إىل الكرامة واملساواة والحرية اإلنسانية ،مع أخذ جميع العوامل ذات الصلة بعني
االعتبار ،مبا يف ذلك:

...

(أ) طبيعة الحق األسايس أو الحرية األساسية؛
(ب) أهمية الغاية من التقييد؛
(ج) طبيعة ونطاق التقييد؛
(د) الحاجة إىل ضامن أال يكون تَ َتُّع أي شخص بالحقوق والحريات األساسية عىل حساب الحقوق والحريات األساسية
لآلخرين؛
(هـ) العالقة بني التقييد وغايته ،وهل هناك وسائل أقل تقييدا ً لتحقيق الغاية.

تُ ثِّل مثل هذه األحكام دليالً مرشدا ً للهيئات الساعية لتقييد الحقوق ،وكذلك للمحاكم التي تفصل يف دستورية القيود .كام
أن البحث عن وسائل أقل تقييدا ً متوفّرة للدولة لتحقيق هدف محدد أو أمر فعال جدا ،حيث يطلب من املحاكم والهيئات
الترشيعية والتنفيذية دراسة إن كان التقييد رضورياً أم ال .ويشرتط بند التقييد العام يف دستور كوريا الجنوبية (انظر أعاله)
أن تكون القيود رضورية يك تكون دستورية.
	داالستثناءات
املفصلة لبنود التقييد تطبق مفهوم سيادة الدستور .فهي تضع رشوطا عىل املرشعني واملسؤولني التنفيذيني
إن جميع األشكال ّ
ت ُوجِب تلبيتها قبل تقييد حق ما مبوجب القانون .لقد بذلت بعض الدساتري جهودا ً لتحقيق التوازن بني السيادتني الدستورية
والترشيعية وأعادت بعض السلطة للهيئة الترشيعية.
20

امليثاق الكندي للحقوق والحريات ،املادة 33

1.1ميكن للربملان أو الهيئة الترشيعية يف إحدى املقاطعات أن يعلن رصاحة من خالل ترشيع صادر عن الربملان أو الهيئة
الترشيعية ،حسب الحالة ،أن الترشيع أو أحد أحكامه يكون نافذا ً رغم وجود حكم يف املادة  2أو املواد من  7إىل .15
...2.2
3.3تنتهي صالحية إعالن صادر مبوجب البند ( )1بعد  5سنوات من دخوله حيز التنفيذ أو يف تاريخ ُمس َبق يحدده اإلعالن.
يسمح هذا الحكم للهيئة الترشيعية أن تبطل بند التقييد رصاحة وإصدار ترشيع ،حتى عندما يكون هذا الترشيع مقيّدا ً لحق
دستوري .غري أنه يشرتط عليها االعرتاف بأنها تقيّد حقاً معيناً ،وأن صالحية هذا القيد تنتهي بعد  5سنوات .ميكن لهذا الحكم
التجاوزي أن يكون مناسباً فقط يف األنظمة التي متلك هيئات ترشيعية موثوقة وراسخة ،ويكون فيها جهاز قضايئ مستقل.
وقد يكون من املناسب أكرث االشرتاط عىل الحكومة ،قبل السامح لها بتجاوز الدستور ،أن تنظر فيام إذا كانت تتطلب أوضاع
معيّنة فرض حالة طوارئ ليس لها مربرات قوية.
كام أن بعض االستثناءات متنع القيود التي ميكنها دون ذلك تحقيق رشوط بنود التقييد .يتمثل أحد أشكال االستثناءات يف
حامية «جوهر» الحقوق من التعدي .فمثالً ،تنص املادة  37يف دستور كوريا الجنوبية عىل أنه حتى عند فرض قيود عىل
الحقوق« ،ال يُسمح بانتهاك أي ناحية جوهرية من الحريات أو الحقوق» .وعىل الرغم من أن بعض األنظمة يستعمل هذه
اللغة لحامية جوهر الحقوق ،فإن هذا مفهوم ذايت آخر يتوقف عىل إرادة املحكمة يف تفسري معناه .إن جميع األمثلة عىل
بنود التقييد العامة تقريباً تشرتط أيضاً أن تكون القيود متوافقة مع مجتمع منفتح ودميقراطي .ويف األنظمة التي تحتوي بنو َد
ِ
تقييد أك َرث إيجازا ً ،تستعمل هذه اللغة أداة تفسري ترشد املحاكم يف تحليالتها.

حاالت الطوارئ
متثّل حاالت الطوارئ مربرا شائعا آخر لتقييد الحريات .فكثري من الدساتري مينح الحكومات صالحية إعالن حاالت الطوارئ
خالل فرتات تسودها أخطار كبرية ،بحيث تستطيع اتخاذ تدابري تعترب غري دستورية يف غري تلك الفرتات .وتُع ُّد ماهية الظروف
الكافية ،وماهية اإلجراءات الرضورية إلعالن حالة الطوارئ قضايا مهمة للعالقة بني الهيئتني الترشيعية والتنفيذية .ومثة
وجهان مهامن لحاالت الطوارئ يؤثران عىل الحقوق األساسية )1 :أية حقوق ميكن تعطيلها أثناء حالة الطوارئ؟  )2ما طول
املدة الزمنية التي ميكن تعطيل هذه الحقوق خاللها؟
(أ) عدم جواز تقييد الحقوق

مثة مناظرة هامة حول ما إذا كان النص عىل الحقوق التي ال يجوز تقييدها يوفر حامية أفضل للحقوق األساسية
من ترك املسألة دون معالجة .فتوصيف حقوق بأنها ال يجوز تقييدها ميكن ،حتى يف حاالت الطوارئ ،أن يحقق يف
املحصلة حامية لتلك الحقوق من أي ٍ
تعد .وتضم املادة  37يف دستور جنوب أفريقيا ،التي تتصدى لحالة الطوارئ،
جدوالً واضحاً بالحقوق التي ال يجوز تقييدها ،تشري إىل أجزاء سابقة من رشعة الحقوق ،وتجعل أحكاماً بأكملها أو
جزءا ً منها غري قابلة للتقييد يف حاالت الطوارئ:
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جدول بالحقوق التي ال يجوز تقييدها

 1رقم املادة  2عنوان املادة

 3مستوى الحامية التي يتمتع بها الحق

9

املساواة

يف موضوع التمييز غري العادل ،حرصياً ،عىل أساس العنرص ،أو اللون ،أو األصل
العرقي أو االجتامعي ،أو الجنس ،أو الدين ،أو اللغة.

10

الكرامة اإلنسانية

حامية كاملة

11

الحياة

حامية كاملة

12

حرية وأمن األفراد

يف البنود (( )1د) و (هـ) و (( )2ج).

13

العبودية ،والرق
والعاملة القرسية

يف موضوع العبودية والرق

28

األطفال

يف:
البند (( )1د) و (هـ)؛
الحقوق الواردة يف البنود الفرعية ( )1و ( )2من البند (( )1ز)؛
البند ( 1ي) فيام يتعلق باألطفال بسن  15عاماً فام دون.
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األشخاص املعتقلون ،يف:
واملحتجزون
البنود (( )1أ)( ،ب) و (ج) و (( )2د)؛
واملتّهمون
الحقوق الواردة يف الفقرات (أ) إىل (س) من البند ( ،)3باستثناء الفقرة (د).
البند ()4؛
البند ( )5فيام يتعلق باستبعاد الدليل إذا كان قبول الدليل يجعل املحاكمة غري عادلة.

ومثة دساتري أخرى تعالج موضوع عدم جواز تقييد الحقوق بشكل أكرث عمومية:

دستور كينيا ،املادة 25

برصف النظر عن أية أحكام أخرى يف هذا الدستور ،فإن الحقوق والحريات األساسية اآلتية ال تخضع للتقييد:
(أ) عدم التع ّرض للتعذيب واملعاملة أو املعاقبة القاسية ،أو غري اإلنسانية أو املهينة؛
(ب) التحرر من العبودية أو الرق؛
(ج) الحق يف محاكمة عادلة؛
(د) الحق بوجود أمر رسمي للمثول أمام القضاء.
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إالّ أن وضع قامئة بالحقوق التي ال يجوز تقييدها ،قد يجعل حقوقاً أساسية أخرى تبدو وكأنها أكرث قابلية للتقييد ،ويجعلها
أكرث عرضة لالنتقاص الكامل أثناء حاالت الطوارئ .ولذلك ،فإن تضمني الدساتري قامئة بالحقوق غري القابلة للتقييد ،ميكن أن
يزيد القيود عىل الحقوق األساسية .ويعالج الدستور الكيني هذه املشكلة بوضع قيود إضافية عىل انتقاص الحقوق يف حاالت
الطوارئ .حيث تشرتط املادة  58أن يكون أي تقييد للحقوق رضوريا ومنسجام مع القانون الدويل.

املادة 58

( )6أي ترشيع يصدر نتيجة إعالن حالة طوارئ:
(أ) ميكن أن يقيّد حقاً أساسياً أو حرية أساسية يف رشعة الحقوق فقط عندما:
(((1يكون التقييد رضورياً حرصا ً من أجل حالة الطوارئ؛
(((2يكون الترشيع منسجامً مع التزامات الجمهورية بالقانون الدويل املط َّبق عىل حاالت الطوارئ []...
كام ميكن للطريقة التي تصاغ بها الدساتري أيضاً أن ترشد املحاكم يف فرتات الطوارئ .فالعديد من الدساتري يتضمن الحق
بإعالن حالة طوارئ يف الجزء املتعلق بسلطات الهيئة التنفيذية .وتتضمن دساتري أخرى ،مبا فيها دستور جنوب أفريقيا ،أحكام
حالة الطوارئ (وتذكر الحقوق التي ال يجوز تقييدها) يف رشعة الحقوق .وبربط عدم جواز التقييد بحاالت الطوارئ ،ميكن
للدستور أن يوفر حامية أفضل لتلك الحقوق من دستور يرتك األمر مفتوحاً إلمكانية أالّ تُطبَّق القيود عىل عدم االنتقاص من
الحقوق يف الظروف االستثنائية.
(ب) الحدود الزمنية

من غري املؤكد أيضاً مدى فعالية القيود الزمنية الدستورية يف ضامن عدم استمرار حاالت الطوارئ إال بالحدود الرضورية
فقط .ففي األنظمة التي تنص عىل قيود زمنية قصرية وتم تجديد حاالت الطوارئ فيها بشكل متكرر حتى دامت سنوات،
ميكن للسلطة التنفيذية إما أن تعيد إصدار قانون بفرض حالة الطوارئ بشكل أحادي أو مبوافقة فرع متعاطف آخر من فروع
الحكم .وقد استحدث الدستور املرصي لعام  2012مقاربة جديدة لتقييد حاالت الطوارئ.

دستور مرص ( ،)2012املادة 148

… ويكون إعالن حالة الطوارئ ،ملدة محددة ال تجاوز ستة أشهر ،ال متدد إالّ ملدة أخرى مامثلة بعد موافقة الشعب يف
استفتاء عام .وال يجوز حل مجلس النواب أثناء رسيان حالة الطوارئ.
تضع املادة سلطة متديد حالة الطوارئ بني أيدي الجمهور من خالل استفتاء .وهذا مينع السلطتني التنفيذية والترشيعية اللتني
تنتميان إىل الحزب نفسه من متديد حالة الطوارئ إىل ما ال نهاية .لقد حاولت أنظمة أخرى معالجة هذه املشكلة ،ويف الوقت
نفسه إبقاء سلطة إعادة فرض حاالت الطوارئ بيد الحكومة.
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دستور كينيا ،املادة 58

(((1ميكن إعالن حالة الطوارئ فقط مبوجب املادة ( )4( 132د) وفقط عندما:
(آ) تكون الدولة مهددة بالحرب ،أو الغزو ،أو العصيان العام ،أو الفوىض ،أو الكوارث الطبيعية ،أو طوارئ عامة أخرى؛
(ب) يكون اإلعالن رضورياً ملواجهة الظروف التي أُعلنت من أجلها حالة الطوارئ.
(((2أي إعالن لحالة الطوارئ ،أو أي ترشيع يصدر أو أي إجراء يتخذ نتيجة اإلعالن ،يكون فعاالً فقط:
(آ) يف الفرتة التي تيل اإلعالن؛
(ب) ملدة ال تتجاوز  14يوماً من تاريخ اإلعالن ،ما مل تقرر الجمعية الوطنية متديد اإلعالن.
(((3ميكن للجمعية الوطنية متديد إعالن حالة الطوارئ:
(آ) بقرار يتم تبنيه:
( )1بعد مناظرة علنية يف الجمعية الوطنية؛
( )2بأغلبيات محددة يف البند ()4؛
(ب) ملدة ال تتجاوز شهرين يف كل مرة.
(((4يتطلب التمديد األول إلعالن حالة الطوارئ موافقة ثلثي جميع أعضاء الجمعية الوطنية كحد أدىن ،كام يتطلب أي
متديد الحق موافقة ثالثة أرباع جميع أعضاء الجمعية الوطنية كحد أدىن.
(((5ميكن للمحكمة العليا أن تحكم برشعية:
(آ) إعالن حالة الطوارئ؛
(ب) أي متديد إلعالن حالة الطوارئ؛
(ج) أي ترشيع يُسن ،أو أي إجراء يُتخذ ،بعد إعالن حالة الطوارئ.

يبقي الدستور الكيني متديد حالة الطوارئ بيد الهيئة الترشيعية ،لكنه يضع قيودا ً عىل األسباب املوجبة لحالة الطوارئ ويرشك
املحكمة يف عملية اتخاذ القرار .لكن ينبغي مالحظة أن املقاربة الكينية ال تكون ناجحة ،إال إذا كان نظام املحاكم مستقالً
فعالً عن الفروع األخرى للحكم.

24

تطبيق الحقوق
من أجل حامية الحقوق األساسية ،ينبغي للدستور أن ينص عىل تطبيق أحكام الحقوق األساسية الواردة فيه .وعادة ما يكون
الجهاز القضايئ هو اآللية الرئيسية لحامية الحقوق األساسية .وميكن للدساتري منح املحاكم سلطة االستامع إىل االدعاءات
بانتهاك الحقوق ،وكذلك سلطة إلغاء القوانني التي تنتهك هذه الحقوق .كام ميكن للدساتري أن تسمح بتطبيق الحقوق
بالسامح ألي فرد أو مجموعة بإقامة دعاوى بانتهاك الحقوق وبتأسيس هيئات مستقلة لفرض القانون ،مثل مؤسسات حقوق
اإلنسان الوطنية .وقد يكون تطبيق الحقوق االجتامعية واالقتصادية أكرث تعقيدا ً من حقوق الجيل األول التقليدية ،وقد
استعملت الدساتري طرائق مختلفة لحامية هذه الحقوق.
لقد بات من الشائع عىل نحو متزايد إدراج حقوق الجيل الثاين ،أو الحقوق االجتامعية واالقتصادية يف الدساتري .وتشمل هذه
الحقوق الحق يف الرعاية الصحية ،الحق يف الحصول عىل أجر عادل ،الحق يف التعليم ،والعديد من الحقوق األخرى .لقد تم
تطبيق هذه الحقوق بدرجات متفاوتة بني نظام وآخر بسبب اختالف الطرق املنصوص عليها يف الدساتري .وتعد صياغة هذه
الحقوق وكذلك مكانها يف الدستورغاية يف األهمية .وقد وضعت الهند هذه الحقوق يف فصل من الدستور بعنوان «مبادئ
توجيهية لسياسة الدولة» وجعلت هذه الحقوق ،بشكل رصيح ،غري قابلة للتطبيق.

دستور الهند ،املادة 37

األحكام الواردة يف هذا الجزء غري قابلة للتطبيق من قبل أي محكمة ،إالّ أن املبادئ املنصوص عليها يف هذا الجزء تظل أساسية
يف حكم البالد ،ومن واجب الدولة تطبيق هذه املبادئ يف صياغة القوانني.
ومل متيّز جنوب أفريقيا بني هذه الحقوق وغريها من الحقوق األساسية ،وكال املجموعتني منصوص عليهام يف «رشعة حقوق»
الدستور وتغطيها القواعد التوجيهية للتقايض يف ذلك الفصل.

دستور جنوب أفريقيا ،املادة 8

تنطبق رشعة الحقوق عىل جميع القوانني ،وهي ملزمة للهيئات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،وجميع أجهزة الدولة.
إالّ أن دستور جنوب أفريقيا ،يقر بأن هذه الحقوق ميكن أن تشكّل تحديات ال تشكّلها حقوق الجيل األول .عىل سبيل املثال:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة 26

1.1لكل شخص الحق بالحصول عىل سكن الئق.
2.2عىل الحكومة اتخاذ تدابري تشجيعية وإجراءات أخرى ،مبا تسمح به مواردها املتاحة ،من أجل التحقيق املتنامي لهذه الحقوق.
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تقر هذه املادة بأن بعض الحقوق االجتامعية واالقتصادية ميكن أن تتداخل مع موازنات الدولة بطريقة ال تفعلها حقوق
الجيل األول .ولهذا السبب ،فإن املادة  26تطلب من الدولة فقط العمل ضمن ‘ما تسمح به املوارد املتاحة’ .كام تقر املادة
بأن املسألة قد تستغرق وقتاً لبناء مؤسسات تدير هذه الحقوق ،وبالتايل فإن املادة  26تسمح بالتحقيق التدريجي لهذه
الحقوق .إن قابلية هذه املواد للتطبيق ليست مدعاة شك يف دستور جنوب أفريقيا ،إالّ أن كل حالة تطرح أسئلة معقدة
عن كيفية تطبيق هذه الحقوق ،ومتى يكون معقوالً بالنسبة للمحكمة إجبار الحكومة عىل ضامن حامية حق معني .ويوفر
الدستور للمحاكم املرونة الرضورية لتطبيق هذه الحقوق.

دستور جنوب أفريقيا ،املادة 172

(((1عند الحكم يف مسألة دستورية تقع ضمن نطاق صالحياتها ،للمحكمة:
(ب) أن تصدر أي حكم عادل ومنصف...

لقد سمحت املادة ( )1( 172ب) للمحكمة باملرونة لتطبيق حقوق الجيل الثاين ،ويف الوقت نفسه احرتام القيود املفروضة
عىل املوارد والوقت.
وتطرح حقوق الجيل الثالث ،وهي فئة تشمل الحقوق البيئية واملجتمعية ،أيضاً أسئلة تتعلق بالتطبيق ،ألنها تصاغ يف كثري
من األحيان بلغة عامة وبطريقة تستعمل يف التعبري عن التطلعات .والدستور التشييل يحاول معالجة هذه القضية ،باستعامله
لغة محددة تضمن تطبيق هذه الحقوق.

دستور تشييل ،املادة 20

كل من يعاين الحرمان ،أو اإلزعاج أو التهديد يف املامرسة املرشوعة للحقوق والضامنات بسبب أفعال أو إجراءات حظر
استبدادية أو غري قانونية [ ]...فيام يتعلق بحرية العمل والحق يف حرية االختيار وحرية التعاقد [ ]...ميكن أن يقوم بنفسه،
أو أن يكلف شخصاً ينوب عنه ،باللجوء إىل محكمة االستئناف املختصة ،التي ستتبنى مبارشة اإلجراءات التي تراها رضورية
إلعادة ترسيخ حكم القانون وضامن الحامية الالزمة للشخص املترضر ،دون اإلخالل بالحقوق األخرى التي ميكن أن يطالب
بها أمام السلطة أو املحاكم املختصة.
كام ميكن اللجوء إىل الحامية يف حالة الرقم  8من املادة  ،19عندما يتأثر الحق يف الحياة يف بيئة خالية من التلوث بسبب فعل
أو إجراء حظر غري قانوين ينسب إىل سلطة أو شخص محدد.
تضمن الفقرة األوىل من املادة  20يف الدستور التشييل خضوع حقوق ترتاوح بني الحامية املتساوية ،والحق يف الحياة،
وحرية التعاقد ،والتي قد تبدو مبادئ واسعة غري قابلة للتطبيق ،إىل التقايض .وتنص الفقرة الثانية بوضوح عىل أن
حق العيش يف بيئة غري مل ّوثة ،وهو حق من الجيل الثالث ،قابل للتقايض .كام تُش ِّجع هذه املادة تطبيق الحق املذكور
مبنح املحاكم مرونة يف «تبني اإلجراءات التي تراها رضورية» ،وتحتوي بندا ً دامئاً يسمح ألي شخص بالتقايض نيابة
عن شخص تم انتهاك أو تهديد حقوقه.
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ومييض الدستور الكولومبي خطوة أبعد ،بتأسيس آلية خاصة لضامن أن يتاح لألفراد دامئاً اللجوء إىل إجراء ما ،خصوصاً يف
الحاالت التي تعجز فيها املحاكم عن أداء وظيفتها:

دستور كولومبيا ،املادة 86

لكل شخص الحق بالتقدم بطلب خطي للحامية أمام ٍ
قاض ،يف أي وقت أو مكان ،من خالل إجراءات تفضيلية ومخترصة،
لنفسه أو من قبل أي شخص ميثله من أجل توفري الحامية الفورية لحقوقه الدستورية األساسية ،عندما يخىش ذلك الشخص
من تعرض هذه الحقوق لالنتهاك بسبب اتخاذ إجراء ما أو غياب مثل هذا اإلجراء من قبل سلطة عامة.
وستتمثل الحامية بأمر يصدره ٍ
قاض يفرض عىل اآلخرين اتخاذ تدابري معينة أو االمتناع عن اتخاذها .وهذا األمر ،الذي ينبغي
االلتزام به فورا ً ،ميكن الطعن به أمام ٍ
قاض يف محكمة أعىل ،ويف كل األحوال ميكن للقايض األخري أن يحيله إىل املحكمة
الدستورية من أجل املراجعة.
سيكون هذا اإلجراء متاحاً فقط عندما ال يتخىل الطرف املتأثر عن وسائل أخرى يف الدفاع القضايئ ،باستثناء الحالة التي
يستعمل فيها كوسيلة مؤقتة لدرء رضر ال ميكن عكسه .وال ميكن بأي حال أن مير أكرث من  10أيام بني تقديم طلب الحامية
واتخاذ قرار بشأنه.
وتعرتف املادة  86بأن اإلجراءات القضائية العادية قد تكون أحيانا غري كافية أو غري مرضية للعديد من األفراد .ولذلك فإنها
تنص عىل أنه عندما ال يتاح للفرد الحصول عىل االنتصاف القضايئ ،ميكنه االستئناف أمام إحدى املحاكم يف أي وقت وبأي
شكل؛ ومن الناحية العملية ،فإن هذا الحق سمح للكولومبيني الذين ال يتاح لهم متثيل قانوين بتقديم طلباتهم بأنفسهم إىل
املحاكم الكولومبية عىل شكل رسائل قصرية ،ويف بعض األحيان شفهيا .كام تنص املادة  86عىل وجوب أن ترد املحاكم عىل
الطلبات خالل فرتة ال تتجاوز  10أيام .هذه اآللية ،التي يشار إليها يف كولومبيا بـ ‘الوصاية’ ،تتم دراستها حالياً يف سائر أنحاء
العامل بوصفها مقاربة مبتكرة لتطبيق حقوق الجيلني األول والثاين.
(أ) المكانة

لضامن حامية فعالة للحقوق األساسية ،ينبغي أن تتوفر إمكانية تقديم االدعاءات بحدوث انتهاكات إىل املحاكم .وينص
العديد من الدساتري عىل أن بوسع الذين انتهكت حقوقهم التقدم بدعاوى أمام املحاكم واملطالبة بتصحيح الخطأ .إالّ أن
معظم املواطنني العاديني الذين قد تكون انتهكت حقوقهم ،ليس لديهم الوقت أو املوارد املالية أو الخربة القانونية للتقدم
بدعاوى ناجحة ضد الدولة .وتظهر دراسات مقارنة ،أنه عندما ينص الدستور عىل أن األشخاص الذين يلحق بهم الرضر هم
وحدهم الذين يستطيعون التقدم بدعاوى ،فإن حامية الحقوق األساسية تتعرض لإلضعاف .ويتمثل أحد الحلول التي تبنتها
بعض الدساتري لهذه املشكلة يف السامح بدرجة أكرب من الوصول إىل املحاكم من قبل أطراف ثالثة.
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دستور جنوب أفريقيا ،املادة 38

كل من هو مذكور يف هذه القامئة له الحق باالتصال مبحكمة ذات صالحية لالدعاء بأن أحد الحقوق الواردة يف رشعة الحقوق
تم انتهاكه أو تهديده ،وميكن للمحكمة أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً ،مبا يف ذلك إصدار إعالن للحقوق .واألشخاص الذين
يحق لهم التقدم إىل املحكمة هم:
(أ) أي شخص يعمل ملصلحته؛
(ب) أي شخص يعمل نيابة عن شخص آخر ال يستطيع أن يعمل نيابة عن نفسه؛
(ج) أي شخص يعمل بوصفه عضوا ً يف ،أو ملصلحة مجموعة أو طبقة أو أشخاص؛
(د) أي شخص يعمل للمصلحة العامة؛
(ه) أي جمعية تعمل ملصلحة أعضائها.
متنح املادة وصوالً واسعاً للمحاكم ،ومتكّن األطراف التي متتلك موارد أكرث من تقديم الدعاوى نيابة عن أفراد قد ال تكون
لديهم املوارد ،أو قد ال يكون لديهم معرفة بحقوقهم.
(ب) مؤسسات حقوق اإلنسان

تنشئ العديد من الدساتري اليوم مؤسسات حقوق إنسان وطنية ،تكون مسؤوليتها حامية وتطبيق الحقوق األساسية .أما قوة
هذه املؤسسات ،فتعتمد عىل الصالحيات التي مينحها لها الدستور وعىل استقاللها .والشكالن األكرث شيوعاً لهذه املؤسسات
هام هيئات حقوق اإلنسان وهيئات املظامل .وقد تفاوتت درجات نجاح هذه الهيئات بشكل كبري من بلد إىل آخر ،وهناك
بعض اإلجامع عىل ماهية الظروف التي ينبغي توفّرها يك تكون مثل هذه الهيئات ناجحة.

يذكر مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان سبعة عوامل جوهرية لنجاح أية مؤسسة حقوق إنسان وطنية:
•االستقالل؛
•الوالية القضائية املحددة؛
•الصالحيات الكافية؛
•إمكانية الوصول إليها؛
•التعاون؛
•كفاءة التشغيل؛
•املساءلة.
بعض هذه العوامل يصعب تحديده يف الدستور ،مثل شخصية رئيس املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،وقبول الحكومة
والجمهور بها ،وعوامل أخرى مهمة .ويعد االستقالل ،عىل سبيل املثال ،حصيلة لعدد من العوامل تشمل االنفصال عن الفروع
السياسية ،إضافة إىل وجود قيادة كفؤة وبيئة سياسية داعمة .ويحاول دستور جنوب أفريقيا ضامن استقالل املؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان يف البالد ،وكذلك الهيئات الرقابية الحكومية األخرى.
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دستور جنوب أفريقيا ،املادة 181

 )2( ...هذه املؤسسات مستقلة ،وتخضع فقط للدستور والقانون ،وينبغي أن تكون حيادية وأن متارس صالحياتها وتؤدي
وظائفها دون خوف ،أو محاباة أو تحامل.
( )3ينبغي عىل أجهزة الدولة األخرى ،عرب إجراءات ترشيعية وغري ترشيعية ،مساعدة وحامية هذه املؤسسات لضامن
استقاللها وحياديتها وكرامتها وفعاليتها.
( )4ال يجوز ألي شخص أو جهاز من أجهزة الدولة التدخل يف عمل هذه املؤسسات...
يحتوي الدستور البولندي أحكاماً قوية ،توفر للمواطنني وصوالً واسعاً إىل مساعدة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
يف البالد .وتحمي مفوضية حقوق املواطنني استقالل مفوض حقوق اإلنسان ،ومتنحه القدرة عىل التوجه مبارشة إىل
املحكمة الدستورية.

الدستور البولندي ،املادة 208

(((1يضمن مفوض حقوق املواطنني حريات وحقوق األشخاص واملواطنني املحددة يف الدستور وغريه من القوانني الوضعية.
(((2يح َّدد نطاق ونظام عمل مفوض حقوق اإلنسان يف النظام األسايس.

املادة 209

يعي مفوض حقوق املواطنني من قبل مجلس النواب ،ومبوافقة مجلس الشيوخ ،لفرتة  5سنوات.
((َّ (1
(((2ال يجوز ملفوض حقوق املواطنني أن يشغل أي منصب آخر ،باستثناء التدريس يف مؤسسات التعليم العايل ،وال يؤدي
أية أنشطة مهنية أخرى.
(((3ال يجوز أن ينتمي مفوض حقوق املواطنني إىل أي حزب سيايس أو نقابة مهنية ،أو أن يؤدي أنشطة عامة أخرى ال
تنسجم مع كرامة منصبه.

املادة 210

يكون مفوض حقوق املواطنني مستقالً يف أنشطته ،ومستقالً عن أجهزة الدولة األخرى ،ويخضع للمساءلة فقط أمام مجلس
النواب ،طبقاً للمبادئ املحددة يف النظام األسايس.

املادة 211

ال يخضع مفوض حقوق املواطنني للمساءلة الجنائية وال يُحرم من حريته دون موافقة مسبقة من مجلس النواب .وال
يجوز اعتقال مفوض حقوق املواطنني أو احتجازه ،إالّ يف حاالت القبض عليه بالجرم املشهود ،وعندما يكون اعتقاله
رضورياً لضامن حسن سري اإلجراءات .ويف حالة أي احتجاز ،يتم فورا إبالغ رئيس مجلس النواب الذي يحق له أن يأمر
بإطالق رساح املحتجز فورا ً.
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املادة 212

يقوم مفوض حقوق املواطنني بإبالغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ سنوياً بأنشطته ،ويضع تقريرا ً عن درجة االحرتام التي
تحظى بها حريات وحقوق األشخاص واملواطنني.

املادة 80

طبقاً للمبادئ املحددة يف النظام األسايس ،يحق لكل شخص التقدم إىل مفوض حقوق املواطنني بطلب املساعدة يف حامية
حرياته أو حقوقه عندما تتعرض لالنتهاك من قبل أجهزة السلطات العامة.
إضافة إىل هذه املواد ،متنح املادة  191املفوض صالحية التوجه مبارشة إىل املحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كان أحد األنظمة
األساسية يتوافق مع الدستور أو املعاهدات الدولية .ورغم أن الدستور البولندي ينص عىل خصائص مهمة ملؤسسة حقوق
اإلنسان الوطنية ،فإن الصالحيات املمنوحة لها غامضة .ومثة دساتري أخرى ،مثل دستور غانا ،تنص عىل واجبات وصالحيات
مفصلة جدا ً للمفوض.
كام تبنت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أيضاً مبادئ باريس التي توفر إطارا ً مفصالً لتأسيس مؤسسات
حقوق إنسان وطنية ف ّعالة .إالّ أن االلتزام بهذه املبادئ ال يضمن وجود مؤسسة وطنية فعالة لحقوق اإلنسان .فبعض
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يتجاوز هذه املبادئ ويوجد يف بيئة سياسية داعمة ،ورغم ذلك أثبت عدم فعاليته .وال
متثّل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الضامن األخري للحقوق األساسية ،لكن إذا ُدعمت بأحكام دستورية قوية وبجمهور
داعم وحكومة متعاونة ،فإنها متثّل أداة مفيدة.

القانون الدولي
ميكن للقانون الدويل أن يلعب دورا ً مهامً يف حامية الحقوق األساسية .فعندما تكون حقوق األفراد محمية مبواثيق دولية،
فإن ذلك يسمح باستبعاد حقوق ،قد تكون إشكالية ،من النقاشات السياسية الداخلية التناحرية .كام ميكن للحقوق املستندة
إىل القانون الدويل أن تكون مدعومة بوالية قضائية تستعمل يف تطبيقها .إال أن القرارات املتعلقة بالقانون الدويل ال تتخذ
من قبل الالعبني املحليني ،ولذلك فإن الجمهور قد يعتقد أن القانون الدويل غري مرشوع .ومثة مشكلة أخرى ،هي أن إدماج
القانون الدويل يف الهيكليات القانونية الداخلية أمر معقد ومثري للتشوش واالختالط .وينبغي أن ينص الدستور بشكل واضح
عىل كيفية التعامل مع القانون الدويل ،وإالّ فإن املواطنني ميكن هنا أيضا أن يعتربوا استعامل القانون الدويل غري مرشوع .لقد
استعملت طرق عديدة إلدماج القانون الدويل وبدرجات متفاوتة من الوضوح.

دستور كينيا ،املادة )5(2

تشكل القواعد العامة للقانون الدويل جزءا ً من القانون الكيني.
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املسودة الرابعة لدستور الجمهورية التونسية ،املادة 19

املعاهدات املوافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب ،واملصادق عليها ،أعىل من القوانني وأدىن من الدستور.

الدستور اإلسباين ،املادة )2( 10

تُفهم األحكام املتعلقة بالحقوق والحريات األساسية التي يعرتف بها الدستور مبا يتفق مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إسبانيا.

دستور جنوب أفريقيا ،املادة 39

(((1عند تفسري رشعة الحقوق ،فإن أي محكمة أو محفل قضايئ أو عام:
(آ) ينبغي أن يعزز القيم التي يتميز بها مجتمع منفتح ودميقراطي يستند إىل الكرامة واملساواة والحرية اإلنسانية؛
(ب) ينبغي أن يأخذ القانون الدويل بعني االعتبار؛
(ج) ميكن أن يأخذ قوانني أجنبية بعني االعتبار.

متثل هذه األحكام طرائق لإلدماج املبارش وغري املبارش للقانون الدويل .ففي كينيا وتونس ،يصبح القانون الدويل جزءا ً من
القانون املحيل .إالّ أن أحكاماً كتلك الواردة يف الدستور الكيني ميكن أن تثري التشوش واالختالط ،ألنها ال ترشح ما سيحدث
عندما يتعارض القانون املحيل مع القانون الدويل .والدستور التونيس أكرث وضوحاً ،رغم أن الجمهور قد يعترب القانون الدويل
رشع التونيس .وتشكل أحكام الدستورين اإلسباين والجنوب أفريقي أمثلة عىل اإلدماج
غري رشعي عندما يلغي قانوناً س ّنه امل ّ
غري املبارش للقانون الدويل .فهي توجه املحاكم الستعامل القانون الدويل يف عمليات اتخاذ القرار .وينتج عن هذه املقاربة
درجة أكرب من الرشعية واألولوية السيادية ،لكن ميكن أن ينتج عنها درجة أكرب من الغموض يف القانون ومنح املحاكم مجاالً
أوسع للحكم مبا تراه مناسباً.

دراسة حالة :عدم التعرض للتعذيب
تحتوي أغلبية الدساتري حظرا ً تاماً للتعذيب .لكن حتى األحكام املناهضة للتعذيب واملصاغة بلغة قوية مل تؤد إىل القضاء عىل
التعذيب يف العديد من األنظمة .وت ُظهر األحكام املتعلقة بالتعذيب رضورة وجود اعتبارات إضافية ،تتجاوز مجرد الحظر ،عند
محاولة حامية حق أسايس يف الدستور .يحدث التعذيب  )1ألن هناك ما يحفز عىل مامرسة التعذيب )2 ،بسبب عدم احتامل
تعرض املسؤولني عن التعذيب للعقاب )3 ،لوجود فرصة متاحة لعنارص الرشطة ملامرسة التعذيب .وللقضاء عىل التعذيب،
ينبغي ألحكام الدستور أن تزيل الحوافز والفرص املتاحة ملامرسته ،وتزيد العوامل التي تحظره وتعاقب عليه.
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(أ) إزالة العوامل المحفزة على ممارسة التعذيب

هناك عدد من الحوافز التي تدفع إىل التعذيب وينبغي مواجهتها .ففي األنظمة التي تسمح بإصدار إدانات تستند فقط إىل
االعرتاف ،يكون هناك حافز النتزاع االعرتاف من األشخاص املحتجزين .وهذا صحيح عىل وجه خاص يف األنظمة التي تكافئ
الرشطة بنا ًء عىل عدد حاالت اإلدانة التي تحققها .وتعتمد البلدان التي ينترش فيها التعذيب يف كثري من األحيان عىل االعرتاف
أكرث مام تعتمد عىل إجراءات تستند إىل األدلة .وحتى يف األنظمة التي ال تسمح باإلدانات التي تستند إىل االعرتاف فقط،
تبقى هناك حوافز الستعامل التعذيب للحصول عىل أدلة عىل ارتكاب جرمية ،أو لتخويف األفراد أو املجموعات .لقد حاول
عدد من األنظمة إزالة هذه الحوافز من خالل دساتريها.

الدستور العراقي ،املادة ( )1( 37ج)

يحرم جميع أنواع التعذيب النفيس والجسدي واملعاملة غري اإلنسانية ،وال عربة بأي اعرتاف انتُزِع باإلكراه أو التهديد أو
التعذيب ،وللمترضر املطالبة بالتعويض عن الرضر املادي واملعنوي الذي أصابه ،وفقاً للقانون.

دستور جمهورية كوريا ،املادة )7( 12

يف حالة اعتُ ِب أن املدعى عليه اعرتف ضد إرادته بسبب التعذيب ،أو العنف ،أو التخويف ،أو االعتقال الطويل غري املربر ،أو
الخداع أو ما إىل ذلك ،أو عندما يكون االعرتاف هو الدليل الوحيد ضد املدعى عليه يف محاكمة رسمية ،فإن هذا االعرتاف ال
يكون مقبوالً كدليل عىل إدانته ،وهو ال يعاقَب استنادا ً إىل هذا االعرتاف.
كال املادتني السابقتني مينع االعتامد عىل االعرتاف إذا جاء نتيجة التعذيب ،الذي يُع َّرف بشكل واسع .ومييض دستور كوريا
الجنوبية أبعد من ذلك بحظر استعامل االعرتاف بوصفه الدليل الوحيد ضد املدعى عليه ،برصف النظر عن كيفية الحصول
عىل االعرتاف .وهذا يحمي األفراد يف الحاالت التي يصعب فيها إثبات حدوث التعذيب .إالّ أن أياً من هذه املواد ال يستثني
األدلة األخرى غري االعرتاف املنتزع تحت التعذيب .وهذا غياب مؤسف ،ألنه ال يزال يسمح باستعامل أدلة تنتزع عرب تعذيب
أشخاص محيطني باملدعى عليه .وجدير باملالحظة أيضاً ،أنه يف حالة العراق كانت املادة ( )1( 37ج) غري ف ّعالة نهائياً يف منع
استعامل االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب يف املحاكم .ينبغي أن يكون هذا مؤرشا ً مهامً ،مفاده أن مجرد النص عىل أنه ال
ينبغي للتعذيب أن يحدث ،أو أن االعرتافات املنتزع تحت التعذيب ال ينبغي االعتامد عليها ،ال تشكل ضامنة بأن هذه األشياء
لن تحدث .وينبغي إرساء آليات إضافية ملعالجة هذه القضايا.
(ب) تعزيز العوامل التي تثني عن ممارسة التعذيب

كام أن من الجوهري زيادة العوامل التي تثني األشخاص عن مامرسة التعذيب .وأهم هذه العوامل هو العقاب .ففي العديد
من األنظمة ،تفشل الدساتري يف ضامن معاقبة من ميارسون التعذيب .ولثنيهم عن التعذيب ،عىل األنظمة أن تزيد احتامل
اكتشاف فعل التعذيب ،وزيادة احتامل املعاقبة عليه عند اكتشافه.

إن الحق يف الحصول الفوري عىل االستشارة القانونية شائع يف الدساتري .ولكن هذا الحق ،رغم أنه جوهري ،غري ٍ
كاف لضامن
اكتشاف التعذيب .وهناك حقوق دستورية أقل شيوعاً ،من شأنها أن تزيد احتامل اكتشاف التعذيب.
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دستور البريو ،املادة ( )24( 2ح)

ال يجوز أن يقع أي شخص ضحية للعنف األخالقي أو النفيس أو الجسدي ،وال أن يتعرض للتعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية
أو املهينة .ويحق ألي شخص أن يطلب فورا ً إجراء فحص طبي للشخص املترضر أو لشخص غري قادر عىل مخاطبة السلطات
بنفسه .إن اإلفادات املنتزعة تحت التعذيب الغية وال قيمة لها .وكل من يستعمل مثل هذا العنف يتحمل املسؤولية.

دستور جنوب أفريقيا ،املادة )2( 35

لكل محتجز ،مبن يف ذلك كل سجني محكوم ،الحق يف:
(هـ) ظروف احتجاز تحفظ الكرامة اإلنسانية ،مبا يف ذلك ،عىل األقل ،مامرسة التامرين الرياضية ،وتقديم مكان إقامة
مناسب ،وغذاء ،ومواد قراءة ،ومعالجة طبية عىل نفقة الدولة؛
(و) التواصل مع ،وتلقي الزيارات من:
 )1الزوج أو الرشيك؛
 )2الفرد األقرب إليه من عائلته؛
 )3مستشار ديني يختاره؛
 )4طبيب يختاره.

دستور جمهورية كوريا ،املادة )1( 29

يف حال تع ّرض شخص لألذى بسبب فعل غري قانوين ارتكبه شخص يعمل يف سلطة عامة يف سياق أدائه لواجباته الرسمية ،ميكنه
املطالبة بتعويض عادل من الدولة أو املؤسسة العامة مبوجب الرشوط التي ينص عليها القانون .ويف هذه الحالة ،ال يتمتع
الشخص املعني يف املؤسسة العامة بالحصانة من املساءلة وما يرتتب عليها.

ويضمن دستورا جنوب أفريقيا والبريو حصول املحتجزين عىل الفحص الطبي ،والوصول إىل أشخاص آخرين يتمتعون بالقدرة
عىل معرفة إن كان هؤالء املحتجزين يتعرضون لسوء املعاملة.
ميكن أن ُينح أشخاص آخرون حق طلب املعالجة الطبية نيابة عن املحتجز ،كام ينص دستور البريو .وينزع دستور كوريا
الجنوبية الحصانة عن املسؤولني يف حاالت التعذيب ويقدم للمحتجزين وعدا ً بالتعويض ،وهو ما يشكل سببا إضافياً لإلبالغ
عن حاالت التعذيب.
ينبغي أن يكون املحتجزون عىل علم بهذه الحقوق إذا كان لهذه الحقوق أن تحدث أثرا ً .يحتوي دستور جنوب أفريقيا أحكاماً
عن حقوق األشخاص املحتجزين واملعتقلني ،وتطلب أيضاً أن يتم إبالغ الشخص فورا ً بهذا الحق.
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دستور جنوب أفريقيا ،املادة )2( 35

لكل شخص يحتجز ،مبا يف ذلك السجناء املحكومون ،الحق—
( ...ب) باختيار مستشار قانوين ،والتشاور معه ،وأن يتم إبالغه بهذا الحق فورا ً.
تكون الحقوق أكرث هشاشة بكثري عندما ال يكون املواطنون عىل علم بها .ينبغي لهذا الرشط ،بإبالغ األشخاص بحقوقهم ،أن
يكون مرتبطاً بجميع الحقوق املمنوحة لألشخاص املحتجزين واملعتقلني.

هناك أيضاً عدد من األحكام التي ميكن استعاملها لزيادة احتامل معاقبة التعذيب عند اكتشافه .كقاعدة ،ينبغي أن
يعطى التعذيب تعريفاً واسعاً بحيث تكون املعاملة غري اإلنسانية للمحتجزين خاضعة للحامية املتعلقة بالتعذيب.
فمثالً ،تشمل دساتري البريو وكوريا والعراق التعذيب النفيس إضافة إىل الجسدي .ولزيادة احتامل العقاب ،ينبغي
حامية ضحايا التعذيب أيضاً من االنتقام كام هو الحال يف القوانني املحلية يف بعض األنظمة .كام ينبغي أن تعالج
الدساتري احتامل وجود فساد يف أوساط قوات الرشطة والجهاز القضايئ .وقد فعلت دساتري عدة ذلك بإنشاء هيئة
مستقلة مسؤولة عن التحقيق يف انتهاكات الرشطة.

دستور غانا ،املادة 218

ت ُع َّرف وظائف الهيئة ،وينص عليها قانون يصدره الربملان وتتضمن واجباتها:
(أ)التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات األساسية ،والظلم ،والفساد ،وإساءة استعامل السلطة
واملعاملة غري العادلة ألي شخص من قبل مسؤول عام أثناء مامرسة مهامه الرسمية؛
(ب)التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بأداء هيئة الخدمات العامة ،واألجهزة اإلدارية للدولة ،والقوات املسلحة ،وقوات
الرشطة وخدمة السجون ،وبقدر ما تتعلق هذه الشكاوى بالفشل يف تحقيق تنظيم متوازن لتلك الخدمات أو
بعدم إتاحة فرص متساوية للجميع للتوظيف يف هذه الخدمات أو باإلدارة العادلة لتلك الخدمات؛...

دستور جنوب أفريقيا ،املادة )6( 206

عند تلقي شكوى من موظف محيل ،عىل هيئة الرشطة املستقلة املختصة بالشكاوى ،واملشكلة مبوجب ترشيع وطني،
التحقيق بأي سوء سلوك مزعوم أو جرمية ارتكبها أحد أفراد قوات الرشطة يف املقاطعة.

ومينح دستور غانا هيئة حقوق اإلنسان صالحيات واضحة بالتحقيق يف الشكاوى ضد الرشطة .وقد منحت دساتري أخرى نفس
الصالحيات من خالل الترشيعات املحلية .فدستور موريشيوس مينحها ويسمح لهيئة حقوق اإلنسان فيها بإدارة إجراءات
االنضباط الداخلية للرشطة .كام نص دستور جنوب أفريقيا عىل وجود هيئة مستقلة لتلقي الشكاوى ضد الرشطة .ولقد أثبتت
هذه األدوار الرقابية فعاليتها ،لكن ينبغي إيجاد عالقة تعاون بني الرشطة وهذه الهيئات الرقابية.
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(ج) إزالة فرص ممارسة التعذيب

ينبغي أن ت ُقلِّص الدساتري من قدرة الرشطة والجيش واملسؤولني األمنيني عىل مامرسة التعذيب .ويكون األفراد أكرث عرضة
للتعذيب يف فرتات االحتجاز التي تسبق املحاكمة .ففي هذا الوقت ،تكون عمليات االستجواب غري خاضعة للمراقبة وتحدث
أحيانا دون إبالغ املحتجز بالجرمية التي اعتقل بسببها .وينبغي أن تهدف األحكام الدستورية إىل تقليص هذه الفرتة الزمنية
وزيادة مراقبتها .فدستور جنوب أفريقيا يشرتط إحالة األفراد إىل املحكمة خالل  48ساعة ،ودستور البريو خالل  24ساعة
فقط .كام ينبغي إبالغ عائلة املحتجز باحتجازه دون تأخري ،كام يشرتط دستور جنوب أفريقيا.
أخريا ً ،فقد التفّت الحكومات عىل الحاميات القوية املتعلقة بالتعذيب بإعالن حاالت الطوارئ .وكام ناقشنا أعاله ،فإن
األحكام املتعلقة بحاالت الطوارئ ميكن أن تحدث أثرا ً كبريا ً عىل حقوق أساسية كعدم التعرض للتعذيب .ولتوفري الحامية ضد
التعذيب ،ينبغي أن يكون عدم التعرض له حقاً غري قابل لالنتقاص ،حتى يف حاالت الطوارئ.
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الجزء الثاني :الفصل بين السلطات
مقدمة
(أ) أنظمة الحكم

تصنف الدميقراطيات القامئة اليوم إىل ثالثة أنظمة حكم عامة :الرئاسية ،الربملانية ،واملختلطة .ويف حني تشرتك أنظمة هذه
الفئات الثالث يف بعض الصفات العامة ،فإن هناك تبايناً واسعاً بينها يف كيفية توزيع السلطة .ويعمل هذا الفصل عىل
استعراض هذه الفئات الثالث لرشح كيف تقوم الدساتري عموما بهيكلة أنظمة الحكم .ومع ذلك ،قد يختلف نظام برملاين
عن آخر اختالفا كبريا لجهة درجة قوة السلطة التنفيذية مقارنة بالسلطتني الترشيعية والقضائية .وينطبق اليشء ذاته عىل
األنظمة الرئاسية واملختلطة ،ويكون الفارق أكرث وضوحاً رمبا يف األنظمة املختلطة.
األنظمة الرئاسية :يف األنظمة الرئاسية ،ميارس الرئيس السلطة التنفيذية من خالل مجلس الوزراء ،الذي يترصف وفق رغبات
الرئيس .وبشكل عام ،ال يترصف الرئيس وفق رغبات السلطة الترشيعية ،وإمنا يخدم ملدة محددة يقررها الدستور .ولذلك،
فإن الرئيس يعترب مسؤوالً مبارش ًة أمام الناخبني.
وتتصف األنظمة الرئاسية دوما بسلطة تنفيذية قوية نسبياً باملقارنة مع سلطة الفروع األخرى .ويعود ذلك يف جانب منه إىل
حقيقة تركز السلطة التنفيذية يف منصب وحيد ،ال يخضع ملساءلة أية جهة أخرى طوال فرتة واليته (إال من خالل إجراءات
استثنائية كاإلقالة أو العزل الذي يحظى بشعبية متزايدة) .عالوة عىل ذلك ،ميارس الرئيس التنفيذي سيطرة كاملة عىل مجلس
الوزراء الذي يعترب أيضاً غري خاضع ملساءلة الفروع األخرى .وهو عموماً يستطيع تعيني أو عزل أعضاء مجلس الوزراء كام
يشاء (عىل الرغم من أن الهيئة الترشيعية قد متارس بعض السيطرة عىل عملية التعيني ،كام هو مبني أدناه) .وقد نص العديد
من دساتري أمريكا الالتينية عىل أنظمة رئاسية يُعترب الرئيس فيها الشخصية األقوى يف الدولة.
قد يكون دافع واضعي الدساتري إلنشاء أنظمة رئاسية اعتقادهم بأنها ت ُـولّد االستقرار .ويخدم الرئيس ملدة محددة؛ وبالتايل
يستطيع ،عىل عكس النظام الربملاين ،أن ينفذ أجندة سياسات طويلةاملدى دون خوف من العزل من قبل املجلس الترشيعي.
عالوة عىل ذلك ،فإن السياسة الحزبية ال تؤثر عىل املسؤول التنفيذي يف النظام الرئايس مبثل تأثريها عليه يف النظام الربملاين،
ألن النظام الرئايس ال يشرتط ثقة أغلبية املجلس الترشيعي إلبقاء املسؤول التنفيذي يف منصبه .ولكن األنظمة الرئاسية ع ْرضَ ة
لعدد من االنتقادات املهمة ،مبا فيها زيادة مخاطر االرتداد إىل حكم استبدادي (انظر أدناه).
األنظمة الربملانية :يف النظام الربملاين ،تقوم السلطة الترشيعية باختيار رئيس الوزراء ،الذي يختار بدوره مجلس وزراء يشكل الحكومة.
ويتوىل رئيس الوزراء والحكومة املهام التنفيذية للدولة .ولعل أكرث ما مييز النظام الربملاين ،هو أن رئيس الوزراء والحكومة يعملون
مبشيئة السلطة الترشيعية .وبعبارة أخرى ،هناك آلية تستطيع السلطة الترشيعية فيها مساءلة السلطة التنفيذية من خالل مامرسة
صالحيات إقالة الحكومة ،وغالباً عرب التصويت بسحب الثقة .ويف حني متتلك األنظمة الربملانية غالباً رؤساء أو ملوكا يعملون يف منصب
رئيس الدولة (مع رئيس وزراء يعمل بوصفه رئيساً للحكومة) ،فإن هذا املنصب غالباً ما يكون رشفيا.
وعىل عكس األنظمة الرئاسية ،تعرف األنظمة الربملانية بإتاحة املرونة يف العملية السياسية .ومبا أن السلطة التنفيذية ال تخدم
مدة ثابتة وقد يتم التصويت عىل إقالتها إذا افتقدت ثقة املجلس الترشيعي ،فإن تغري املصالح السياسية ينعكس يف تشكيل
الحكومة .وقد يكون ذلك رضورياً بصفة خاصة يف البلدان ذات املجتمعات املتشظية أو التي تضم عددا كبريا من األحزاب
السياسية .فالسلطة التنفيذية تضطر للتوافق مع التفضيالت السياسية لألغلبية يف املجلس الترشيعي؛ وإال فإنها ستواجه ليس
فقط صعوبة يف مترير سياساتها ،بل وتهديدا ً لبقائها أيضاً.
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ومثة يف األنظمة الربملانية إمكانية لعدم االستقرار .وبالتحديد ،ألن الحكومات قد تتعاقب بشكل رسيع ،يتولّد خطر عدم
متابعة تنفيذ سياسات متامسكة عىل املدى الطويل .وقد يكون هذا الخطر حادا ً للغاية ،وخاصة يف البلدان التي يكون
االنضباط الحزيب السيايس فيها ضعيفا ،وتتغري الوالءات فيها بسهولة .ومن ناحية أخرى ،فإنه إذا كان االنضباط الحزيب السيايس
شديدا ،فإن السلطة الترشيعية قد ال تعمل كهيئة رقابية فاعلة عىل السلطة التنفيذية .وبعبارة أخرى ،قد يكون الحزب أو
األحزاب صاحبة األغلبية يف املجلس الترشيعي غري راغبة يف انتقاد سياسات الحكومة .وباملثل ،قد تحجم الحكومة عن تقديم
سياسات جديدة بسبب التخوف من فقدان ثقة املجلس الترشيعي.
األنظمة شبه الرئاسية :إضافة إىل أنظمة الحكم الرئاسية والربملانية ،عمد العديد من البلدان ،ال سيام يف اآلونة األخرية ،إىل
اختيار أنظمة حكم مختلطة .وميكن وصف األنظمة شبه الرئاسية بأنها أنظمة يتشارك فيها رئيس الدولة مع رئيس الوزراء
مامرسة مهام السلطة التنفيذية ،ويُنتَخب فيها الرئيس انتخاباً مبارشا ً ،يف حني تتشارك السلطة الترشيعية مع الرئيس املنتخب
يف اختيار رئيس الوزراء عموماً.
وكام يف النظام الرئايس عموماً ،فإن الرئيس ليس مسؤوالً مسؤولية مبارشة أمام املجلس الترشيعي ،إالّ أن رئيس الوزراء وأعضاء
الحكومة يُعتربون مسؤولني مبارشة أمام املجلس الترشيعي ،عىل منوال األنظمة الربملانية .ويف بعض األنظمة شبه الرئاسية،
التي تسمى غالباً أنظمة مختلطة برملانية-رئاسية ،يكون رئيس الوزراء والحكومة أيضاً مسؤولني أمام رئيس الدولة ،كام يف
جمهورية النيجر .أما األنظمة التي يكون فيها رئيس الوزراء والحكومة مسؤولني فقط أمام الهيئة الترشيعية ،فتدعى أنظمة
مختلطة «رئيس-رئيس حكومة» .وستجري دراسة آليات املساءلة يف نظام الحكم بالتفصيل يف املناقشة املب ّينة أدناه.
والهدف من النظام شبه الرئايس ،هو الجمع بني االستقرار املفرتض يف األنظمة الرئاسية مع املرونة امل ُفرتضة يف األنظمة
الربملانية .ولعل األمل يف تشجيع التشارك والحد من إمكانية تركز السلطات بيد كيان واحد ،هو ما يدفع واضعي الدستور إىل
تبني النظام شبه الرئايس .وتقدم الجمهورية الفرنسية الخامسة التي قامت عام  1958أشهر مثال عن النظام شبه الرئايس .وقد
ات ّبع العديد من الدميقراطيات الناشئة ،ال سيام يف البلدان الفرنكوفونية ،النهج الفرنيس ،فج ّربت أشكاال مختلفة من األنظمة
شبه الرئاسية ،وحققت بذلك درجات متفاوتة من النجاح من حيث استمرا الحياة الدميقراطية.
وينصب أش ّد االنتقادات لألنظمة شبه الرئاسية عىل احتامل نشوب رصاع داخل السلطة التنفيذية .فالرصاعات بشأن الكيان
ّ
الذي سيتوىل السيطرة عىل أجندة السياسات ،والكيان الذي يسيطر عىل الجيش ،والكيان الذي يسيطر عىل جهاز الدولة
اإلداري ،جميعها تق َــ ّوض أهداف التعاون واملشاركة .وقد تغدو هذه الرصاعات حادة للغاية خاصة عندما يكون رئيس الدولة
ورئيس الوزراء من حزبني سياسيني ُمختلفني ،وهي ظاهرة تعرف باسم «التعايش السيايس ."Cohabitation" -ومثة احتامل
أثناء فرتة التعايش النسداد األفق السيايس ،وهو احتامل يزداد إذا مل يتمكن الرئيس ورئيس الوزراء من االتفاق عىل قضايا هامة
يف السياسة العامة .كام يزداد هذا االحتامل عندما يكون الرئيس ورئيس الوزراء من حزبني مختلفني وال يحظى رئيس الوزراء
بأغلبية املجلس الترشيعي  --وتعرف هذه الظاهرة باسم حكومة أقلية منقسمة (.)divided minority government
ويزداد احتامل حدوث ظاهرة التعايش السيايس وحكومة األقلية املنقسمة ،عىل وجه الخصوص ،يف املجتمعات املنقسمة
بشدة وتتبع نظامً انتخابية تعتمد التمثيل النسبي.
وتثري األنظمة شبه الرئاسية ،التي يكون فيها احتامل الشلل السيايس احتامالً واقعياً ،مخاوف مامثلة لتلك القامئة يف األنظمة
الرئاسية .فإذا كان الرئيس ورئيس الوزراء عىل خالف ومل يتم وضع سياسة مشرتكة لهام ،فإن إزدياد السخط الشعبي والتدخل
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العسكري يصبحان احتامالت واردة لتهديد النظام ،وخاصة يف الدميقراطيات الهشة الخارجة لت ّوها من حكم استبدادي .ومثة
قلق آخر يتمثل يف أن الرئيس سوف يعمل عىل توطيد سلطته ملواجهة العقبات التي تعرتض سياساته .ولعل األنظمة املختلطة
«الربملانية-الرئاسية» هي األكرث عـُرضة لرتكيز السلطة يف الرئاسة ،نظرا ً المتالك الرئيس سلطة إقالة رئيس الوزراء.
2

(ب) الحماية من االستبداد

يكتسب هذا األمر أهمية استثنائية يف املنطقة العربية ،حيث جرت العادة أن مييل الفصل بني السلطات بشدة لصالح السلطة
التنفيذية ،التي دأبت عىل استغالل سلطاتها ألغراض وأهداف غري دميقراطية طوال عقود .ولعل سبب انتشار الديكتاتوريات
الرئاسية يف املنطقة العربية قبل عام  2011هو مزيج من ثالثة َمواطن خلل:
•غياب الضوابط والقيود الدستورية عىل سلطات الرئيس.
•ضعف املجالس الترشيعية من الناحية املؤسسية ،نظرا ً لضعف متثيل أحزاب األقلية واملعارضة غري القادرة عىل
تقديم أية معارضة سياسية حقيقية للرئيس ،أو حشد املجلس الترشيعي ملامرسة الرقابة عليه.
•دولة الحزب الواحد التي يشغل فيها املناصب الهامة واملؤثرة يف الحكومة والجهاز اإلداري للدولة مسؤولون من
حزب واحد يدين بالوالء للرئيس.
وتعود مواطن الخلل تلك إىل القواعد الدستورية التي تعمل مبوجبها الدول العربية وما ينجم عنها من تبعات سياسية .فقد
سمحت تلك القواعد بظهور رئيس قوي وحزب ُمهيمن ،ما فسح املجال لقمع املعارضة السياسية وانحالل النظام الحزيب
وغياب أي منافسة سياسية ذات معنى .ولطاملا ف ُّصلت هذه القواعد يف حاالت كثرية لتعرب عن الواقع السيايس وتحافظ عليه
كام هو ،ومل تفعل سوى مأسسة الرشوط السياسية السائدة .وقد أنتجت مواطن الخلل الدستورية تلك عددا ً من املبادئ التي
تنظم التصميم الدستوري لألنظمة السياسية الجديدة عىل النحو التايل:
•النظام شبه الرئايس بوصفه حالً ممكناً لحكم الفرد املطلق :إن الحاجة إىل الحامية من العودة إىل حكم رئايس
مطلق رضورة تشكل محركاً للتحوالت الدستورية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وينبغي تصميم الدساتري
الجديدة لبلدان تلك املنطقة بحيث تأخذ باالعتبار هذه الرضورة.
•أحد الحلول الواضحة لهذه املشكلة اعتامد نظام برملاين رصف ،يكون فيه رئيس الدولة غري منتخب انتخاباً مبارشا ً،
وليس لديه أي تفويض شعبي ،ويتمتع بسلطات محدودة جدا ً ورشفية إىل حد كبري .بيد أن تجربة العراق الحالية،
تبني أن إلغاء منصب الرئيس ال يحل وحده مشكلة السلطات التنفيذية الواسعة .فقد نجح رئيس الوزراء يف تجميع
سلطات واسعة بيده ،عىل الرغم من أن الدستور العراقي لعام  2005ينص عىل نظام برملاين رصف يسمح للربملان
بسحب الثقة من الحكومة بسهولة نسبياً ،األمر الذي بعث من جديد الخشية من إمكانية استيالء حفنة من
األشخاص عىل الدولة.
•يُوصف نظام الحكم شبه الرئايس يف غالب األحيان حالً لهذه املشكلة .وهو منوذج واعد ،ألنه يؤسس سلطة تنفيذية
ألي منهام حيازة جميع السلطات التنفيذية .لكن تجربة االستبداد الرئايس
برأسني (الرئيس ورئيس الوزراء) ال ميكن ٍّ

 2يعتمد هذا الجزء اعتامدا ً كبريا ً عىل تقرير بعنوان ‹النظام شبه الرئايس منوذجاً لتقاسم السلطة :اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب» ،تأليف :سوجيت
شودري ( )Sujit Choudhryوريتشارد ستاييس ( ،)Richard Staceyالصادر عن مركز التحوالت الدستورية يف جامعة نيويورك واملؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات (أبريل/نيسان  ،)2014وهو متوفر عىل الرابط ،www.constitutionaltransitions.org :والرابط.www.idea.int :
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يف األنظمة شبه الرئاسية يف كل من مرص وتونس قبل الربيع العريب ،تثبت أن النظام نفسه غري كاف ملنع االستبداد
الرئايس .وينبغي تصميم عنارص محددة فيه ،تزيد احتامل االلتزام مببدأ الرئاسة محدودة السلطات.
•الرقابة الترشيعية عىل السلطة التنفيذية :ينبغي متكني السلطة الترشيعية ليس من التحقيق ومساءلة السلطة
التنفيذية عىل ترصفاتها فحسب ،بل أيضاً من ردعها إذا تبني لها أن سلوكها غري مقبول .ويف هذا الصدد ،يجب أن
يخ ّول الدستور شبه الرئايس الهيئة الترشيعية مبعارضة الرئيس إذا تجاوز صالحياته ،إما بإقالته مبارشة أو بعزله
والرشوع يف إجراءات تشبه املحاكمة ،ميكن من خاللها التدقيق يف سلوكه.
•تقاسم السلطة :إن تقاسم السلطة التنفيذية بني األحزاب وأصحاب املصالح والجامعات السياسية التي تشغل الفضاء
العام يف الوضع الناشئ بعد نظام استبدادي يقلل فرص متركزها .وتعد الحاجة إىل ضامن متثيل آراء وجامعات سياسية
مختلفة يف السلطة التنفيذية ردا ً عىل تجارب هيمنة الحزب الواحد والعواقب املرتتبة عىل دولة الحزب الواحد .وميثل
تقاسم السلطة التنفيذية طريق ًة للحد من خطر استحواذ وهيمنة حزب واحد عىل مؤسسات الدولة.
•القيادة التنفيذية :إذا كان هناك قلق من عدم استقرار الحكومات التي تعتمد عىل دعم برملان منقسم ،فإن اإلبقاء
عىل الرئيس ،باعتباره سلطة تنفيذية مستقلة يتمتع بتفويض انتخايب مستقل عن املجلس الترشيعي ،من شأنه
ضامن القدرة عىل مامرسة جزء من السلطة التنفيذية يف حالة دبّت الفوىض يف الربملان .وحتى لو تعذّر عىل املجلس
الترشيعي التوافق عىل حكومة ما ،فإن الرئيس سيكون قادرا ً عىل توفري القيادة التنفيذية .وإذا تم تشكيل حكومة،
لكنها مل تستطع صياغة سياسة عامة متامسكة ألن املجلس الترشيعي مشتت بني وجهات نظر أيديولوجية متباينة،
فإن التفويض االنتخايب املستقل للرئيس يسمح له مبامرسة قيادة فعالة ورشعية.
•وإذا قررت ليبيا اعتامد نظام يُنتخب فيه الرئيس بصورة مبارشة ،فهنالك عنرصان اثنان يجب معالجتهام.
أ َّوالً ،ينبغي أن يتمتع الرئيس بسلطات كافية ليغدو قادرا ً عىل االضطالع بدور قيادي عندما يؤدي تقلب
السياسات الربملانية إىل تعطيل املجلس الترشيعي أو حكومة رئيس الوزراء .لكن يجب موازنة هذه السلطة
من الناحية األخرى وفقاً ملبدأي السلطة الرئاسية املحدودة وتقاسم السلطة – خاص ًة إذا كان الحزب السيايس
املهيمن عىل املجلس الترشيعي يدين بالوالء للرئيس ،كام يف حالة مرص يف عهد الرئيس محمد مريس بعد
الربيع العريب .ولذلك ،يجب تحديد مهام الرئيس بوصفه قائدا ً تنفيذياً بعناية فائقة وتحديد صالحياته
بعناية يف الدستور ،حرصاً عىل القيادة الرئاسية املناسبة دون املخاطرة بقيام استبداد رئايس .وثانياً ،يجب
النظر إىل الرئيس باعتباره رمزا ً لألمة ،يتحدث باسمها يف املحافل الدولية ويستقبل الشخصيات األجنبية عىل
سبيل املثال .ولن يستطيع الرئيس الرتفع بسهولة عن السياسة ومتثيل األمة ككل ،إذا ظل غارقاً يف الخالفات
السياسية الحزبية ومتورطاً باملساومات والصفقات االنتخابية التي تحدث يف املجلس الترشيعي .كام ينبغي
أن تنعكس هذه الرضورة يف القواعد والنصوص الدستورية التي تحدد مهام الرئيس وصالحياته.
تجدر اإلشارة منذ البداية إىل أن أي َّـاً من املبادئ الواردة أعاله ال ميكن اعتباره ضامنة مطلقة ضد إمكانية انقضاض قوى غري
دميقراطية عىل الدولة .وهناك عدد من التدابري األخرى التي يتعني اتخاذها ملنع تكرار حدوث مثل هذا األمر ،مبا يف ذلك
وضع نظام انتخايب يزيد احتامل توزيع السلطة .فمثالً إذا تم اعتامد نظام شبه رئايس ،فإن الحكومة ستكون أكرث فعالية عندما
ينتمي الرئيس ورئيس الوزراء إىل حزبني مختلفني .وتشري تجارب الدول التي أخذت بنظام شبه رئايس بالفعل إىل أنه عندما
يكون الرئيس ورئيس الوزراء ميثالن الحزب نفسه ومدعو َمـ ْيـن بأغلبية ترشيعية ،فإن الرئيس يصبح قادرا ً عىل مامرسة قدر
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كبري من السلطة عىل سياسة الدولة ،ويضعف فعلياً منصب رئيس الوزراء من الناحية السياسية ،ويحول النظام شبه الرئايس
إىل رئايس .لكن يف فرتات «التعايش السيايس» ،وعندما ميثل رئيس الوزراء والرئيس حزبني مختلفني ،وال يكون حزب الرئيس
ممثالً يف الحكومة ،مييل ميزان القوى لصالح رئيس الوزراء ،ما قد يسهل عملية تقاسم السلطة بني مختلف األحزاب السياسية.

السلطة التنفيذية
(أ) حدود مدة الوالية الرئاسية

كام نوقش أعاله ،تختلف إجراءات اختيار وعزل مسؤول تنفيذي باختالف نظم الحكم .ففي األنظمة الرئاسية واألنظمة
املختلطة بوجود منصب الرئيس ،يُنتَخب الرئيس من الناخبني مبارشةً .وهنالك يف بعض األنظمة هيئة متثيلية وسيطة ،كالهيئة
االنتخابية يف الواليات املتحدة ،تختار الرئيس وفقاً لعدد أصوات الناخبني .بيد أن فكرة الرئيس املنتخب شعبياً وبتفويض من
الشعب تبقى قامئة حتى يف مثل هذه النظم ،وفيها يشغل الرئيس منصبه لفرتة محددة ،وال ميكن للسلطة الترشيعية عزله
حتى نهاية واليته وعن طريق االنتخابات؛ إال يف حالة املحاكمة.
ويشكل تحديد مدة والية الرئيس إحدى أهم الوسائل التي يلجأ إليها واضعو الدساتري ملنع العودة إىل الحكم االستبدادي يف
األنظمة الرئاسية أو املختلطة .ويف حني تسمح غالبية الدساتري الرئاسية بواليتني رئاسيتني عىل األقل ،فإن بعضها ،كالدستور
الرتيك ،ال يسمح إال بوالية واحدة فقط.

دستور تركيا ( ،)1982املادة 101

ال ميكن انتخاب رئيس الجمهورية ملرة ثانية.

وقد تكون حدود مدة الوالية باتَّـة وقطعية ،مبعنى أن الشخص الواحد ال ميكن أن يشغل منصب الرئاسة إال لعدد محدد من
الواليات يف حياته.

دستور تونس ( ،)2014املادة 75

ال يجوز تويل رئاسة الجمهورية ألكرث من دورتني كاملتني ،متصلتني أو منفصلتني .ويف حالة االستقالة ،تعترب تلك املدة مدة
رئاسية كاملة.]…[ .
بيد أن بعض البلدان حدد فقط عدد الواليات الرئاسية املتتالية التي يستطيع فرد ما أن يشغل فيها منصب الرئيس .فمثالً،
تشرتط بنام مرور واليتني رئاسيتني قبل قد أن يحق لرئيس سابق أن يرتشح ملنصب الرئاسة مرة أخرى.

دستور بنام ( ،)1972املادة 178

ال يحق للمواطن الذي انتخب رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أن يُنتخب مرة أخرى للمنصب نفسه طوال الواليتني التاليتني
مبارشة لوجوده يف املنصب.
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وألن القيود عىل الوالية الرئاسية تلعب دورا ً هاماً يف الحد من قوة السلطة التنفيذية ومنع العودة إىل الحكم االستبدادي،
فإن الرؤساء ذوي الطموحات االستبدادية غالباً ما يحاولون تعديل األحكام الدستورية التي تحدد عدد فرتات والية الرئيس.
وملعالجة هذه املسألة ،عمدت بعض الدساتري إىل وضع أحكام تحظر تعديل رشوط تحديد والية الرئيس.

دستور تونس ( ،)2014املادة 75

[…] ال يجوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

دستور هندوراس ( ،)1982املادة 374

ال يجوز تعديل املادة السابقة وهذه املادة ومواد الدستور املتعلقة بشكل الحكم ،وبالرتاب الوطني ،والوالية الرئاسية ،وحظر
إعادة انتخاب املواطن الذي شغل منصب الرئيس تحت أي لقب ملنصب رئاسة الجمهورية ،وباألشخاص الذين ال يحق لهم
تويل منصب رئيس الجمهورية لفرتة الحقة.
واتخذت كوريا الجنوبية نهجاً مغايرا ً بعض اليشء ،فسمحت بتعديل األحكام التي تحدد الوالية الرئاسية ،لكنها حظرت نفاذ
مفعولها حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

دستور كوريا الجنوبية ( ،)1948املادة )2( 128

إن التعديالت عىل الدستور من أجل متديد فرتة والية منصب الرئيس أو بهدف إجراء تغيري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس ،ال
ترسي عىل الرئيس الذي يشغل املنصب يف لحظة تقديم اقرتاح هذه التعديالت عىل الدستور.

(ب) اختيار رئيس الوزراء

كام نوقش يف القسم السابق ،يتوىل رئيس الوزراء السلطة التنفيذية بشكل كامل يف النظام الربملاين ،وجزئياً يف النظام املختلط.
وبصورة عامة ،تحدد أفضليات األغلبية يف املجلس الترشيعي َمن سيتم اختياره رئيساً للوزراء ،حتى وإن مل يكن التعيني
الرسمي بيد السلطة الترشيعية نفسها .مثالً ،يشرتط الدستور الياباين أن يقوم رئيس الدولة بتعيني من يختاره املجلس
الترشيعي ملنصب رئيس الوزراء .أما يف اليونان ،فيجب عىل الرئيس تسمية رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأكرب عدد من
املقاعد يف االنتخابات الترشيعية.
وتختلف طريقة اختيار رئيس الوزراء اختالفاً كبريا ً يف األنظمة املختلطة .ويقرتب العديد من األنظمة كثريا ً من النموذج الربملاين
يف أن املجلس الترشيعي هو الذي يتحكم يف املقام األول باختيار رئيس الوزراء ،ويتم ذلك غالباً من خالل التنصيب.

دستور رومانيا ( ،)1991املادة )2( 103

عىل املرشح ملنصب رئيس الوزراء ،يف غضون  10أيام من تسميته ،طلب التصويت لنيل الثقة من الربملان عىل برنامجه
وعىل قامئة الوزراء.
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ويف النموذج الفرنيس شبه الرئايس ،يختار الرئيس رئيس الوزراء دون تدخل الهيئة الترشيعية.

دستور فرنسا ( ،)1958املادة 8

يتوىل رئيس الجمهورية تعيني رئيس الوزراء .وينهي الرئيس تكليف رئيس الوزراء عندما يقدم األخري استقالة الحكومة.

وتقع بعض النامذج األخرى يف الوسط بني النموذجني املذكورين أعاله .مثالً:

دستور الربتغال ( ،)1976املادة )1(187

يقوم رئيس الجمهورية بتعيني رئيس الوزراء بعد التشاور مع األحزاب املمثلة يف الجمعية الوطنية ،وعىل ضوء نتائج االنتخابات.

دستور مرص ( ،)2012املادة 139

يختار رئيس الجمهورية رئيسا ملجلس الوزراء ،ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها عىل مجلس النواب خالل ثالثني يوما
عىل األكرث؛ فإذا مل تحصل عىل الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر ملجلس الوزراء من الحزب الحائز عىل أكرثية مقاعد
مجلس النواب؛ فإذا مل تحصل حكومته عىل الثقة خالل مدة مامثلة ،يختار مجلس النواب رئيسا ملجلس الوزراء ويكلفه رئيس
الجمهورية بتشكيل الحكومة ،عىل أن تحصل عىل الثقة خالل مدة أخرى مامثلة ،وإال يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب،
ويدعو النتخاب مجلس جديد خالل ستني يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويف جميع األحوال ،يجب أال يزيد مجموع املدد املنصوص عليها يف هذه املادة عىل تسعني يوما.

دستور مرص ( ،)2014املادة 146

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً ملجلس الوزراء ،بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه عىل مجلس النواب ،فإذا مل تحصل حكومته
عىل ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خالل ثالثني يوماً عىل األكرث ،يكلف رئيس الجمهورية رئيسا ملجلس الوزراء برتشيح من
الحزب أو االئتالف الحائز عىل أكرثية مقاعد مجلس النواب ،فاذا مل تحصل حكومته عىل ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب
خالل ثالثني يوماًُ ،ع ٌد املجلس منحالً ويدعو رئيس الجمهورية النتخاب مجلس نواب جديد خالل ستني يوماً من تاريخ صدور
قرار الحل .ويف جميع األحوال ،يجب أال يزيد مجموع مدد االختيار املنصوص عليها يف هذه املادة عىل ستني يوماً.
إن السؤال بشأن من يختار رئيس الوزراء قد يبدو أقل أهمية ،إذا أخذنا باالعتبار أن املجالس الترشيعية يف األنظمة الربملانية
واألنظمة املختلطة عموماً متتلك صالحية التصويت بحجب الثقة عن الحكومة وإقالتها .بيد أن اشرتاط مساهمة السلطة
الترشيعية يتيح املجال إلجراء التفاوض قبل قيام الحكومة ،األمر الذي يضفي الطابع املؤسيس عىل املساومة بني السلطتني
ويحسن كفاءة الحكم.
الترشيعية والتنفيذية
ّ
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(ج) تشكيل الحكومة

جرت العادة يف األنظمة الرئاسية أن تعطى للرئيس الحرية املطلقة يف اختيار أعضاء الحكومة ،عىل الرغم من أن بعض األنظمة
يشرتط مصادقة املجلس الترشيعي عىل تعيينات السلطة التنفيذية .ويف حني قد يكون للسلطة الترشيعية تأثري عىل من يتم
اختياره يف الوزارة ،فإنها عموماً ال متلك سلطة عزل أعضاء الحكومة ،باستثناء الحاالت املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة .ويحتفظ
الرئيس لنفسه بالسيطرة الكاملة عىل حكومته .وهذا يعني أن السلطة التنفيذية ترتكز بيد الرئيس ،بينام يعمل أعضاء الوزارة
كأدوات لسلطاته التنفيذية.

دستور تشييل ( ،)1980املادة )7( 32

ميارس رئيس الجمهورية اختصاصات خاصة [هي] )7 ...:تعيني وإقالة وزراء الدولة ،ووكالء الوزارات ،واملديرين ،واملحافظني
وفقاً ملا يراه مناسباً...
وتتمتع السلطة الترشيعية يف عدد قليل من األنظمة الرئاسية بتأثري مبارش عىل صالحيات أعضاء الحكومة .ففي كولومبيا
عىل سبيل املثال ،للسلطة الترشيعية صالحية استجواب أعضاء الحكومة وإقالتهم باألغلبية املطلقة من أصوات املجلسني
الترشيعيني (املادة  .))9(135ويتيح هذا النص للسلطة الترشيعية مامرسة نفوذ أكرب عىل عملية صنع السياسات داخل
السلطة التنفيذية ،ويفرض عىل الرئيس وضع أفضليات السلطة الترشيعية يف حسبانه عند تصميم وتنفيذ السياسات العامة
من خالل الحكومة .ويطرح هذا التأثري إمكانية عدم االستقرار الذي ميثل هاجساً يف األنظمة النيابية ،لكن بحكم الصعوبة
البالغة يف الوصول إىل اتفاق يف كال مجليس النواب ،فمن الصعب إىل حد ما تحقيقه .ويعترب هذا النوع من التصميم نادر
الحصول نسبياً يف األنظمة الرئاسية.
أما يف األنظمة الربملانية ،فإن رئيس الوزراء يتوىل ،وإن بدرجات متفاوتة ،صالحية اختيار وزرائه .ويشرتط بعض الدساتري
موافقة السلطة الترشيعية عىل اختيار أعضاء الحكومة.

دستور منغوليا ( ،)1992املادة )6( 27

يكتمل نصاب اجتامعات مجلس الشعب األعىل ولجانه الدامئة بحضور أغلبية أعضائه ،وتتخذ القرارات بأغلبية األصوات
البسيطة .ويكون التصويت علنياً عىل تعيني رئيس مجلس الوزراء والوزراء أو غري ذلك من القضايا غري املذكورة بقانون.

(د) سحب الثقة من الحكومة

حتى لو مل تلعب السلطة الترشيعية دورا ً يف اختيار مجلس الوزراء ،فإن صالحية التصويت بحجب الثقة عن الحكومة تثبت
ضمنياً مسؤولية الحكومة أمام السلطة الترشيعية .وعىل العموم ،فإن السلطة الترشيعية متتلك القدرة عىل التصويت بحجب
الثقة عن الحكومة ككل ،ولكن ليك يكون لهذه السلطة أي أثر ،ال يجوز أن يكون الحد األدىن الالزم لسحب الثقة مرتفعاً جدا ً
بحيث تغدو مستحيلة تقريباً .عىل سبيل املثال:
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دستور مرص ( ،)1971املادة 127

ملجلس الشعب أن يقرر بناء عىل طلب عرش أعضائه مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ،ويصدر القرار بأغلبية أعضاء املجلس .وال
يجوز أن يصدر هذا القرار إال بعد استجواب موجه إىل الحكومة ،وبعد ثالثة أيام عىل األقل من تقديم الطلب .ويف حالة تقرير
املسؤولية ،يعد املجلس تقريرا يرفعه إىل رئيس الجمهورية متضمنا عنارص املوضوع وما انتهى إليه من رأي يف هذا الشأن
وأسبابه .ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إىل املجلس خالل عرشة أيام ،فإذا عاد املجلس إىل إقراره من جديد جاز لرئيس
الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بني املجلس والحكومة عىل االستفتاء الشعبي .ويجب أن يجرى االستفتاء خالل ثالثني
يوما من تاريخ اإلقرار األخري للمجلس ،وتقف جلسات املجلس يف هذه الحالة .فإذا جاءت نتيجة االستفتاء مؤيدة للحكومة،
اعتُ ِب املجلس منحال ،وإال قَبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
وقد كان اإلجراء املنصوص عليه يف دستور مرص عام  1971شاقاً ومرهقاً ،لدرجة أن مجلس الشعب مل يكن بوسعه سحب الثقة
من الحكومة أساساً إال مبوافقة الرئيس نفسه ،األمر الذي جعل العملية برمتها بال طائل .واستنادا ً إىل هذه التجربة ،خفف
الدستور املرصي الجديد رشوط الحد األدىن تخفيفاً كبريا ً:

دستور مرص ( ،)2014املادة 131

ملجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم .وال يجوز عرض
طلب سحب الثقة إال بعد استجواب ،وبناء عىل اقرتاح ُعرش أعضاء املجلس عىل األقل ،ويصدر املجلس قراره عقب مناقشة
االستجواب ،ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء.
وتسمح بعض الدساتري للمجلس الترشيعي بالتصويت عىل حجب الثقة عن وزراء بعينهم .فاملادة  131خففت الحد األدىن
الالزم إىل تصويت بأغلبية األعضاء البسيطة (بدالً من ثلثي األصوات يف دستور  ،)1971إال أنها خ ّولت الربملان أيضاً بسحب
الثقة من الوزراء فرادى .إن صالحية عزل الوزراء فرادى ،تشجع املساءلة الفردية للوزراء حسب ما تراه أغلبية املجلس
الترشيعي مناسباً .كام أن التصويت بسحب الثقة من وزير واحد ال يتطلب سوى إحالل وزير آخر محله وليس تغيري الحكومة
برمتها ،وهذا يشجع املجلس عىل مبارشة عدد أكرب من إجراءات سحب الثقة من الوزراء .ومثة رأي يقول ،إن األنظمة التي
تكون فيها الحكومة خاضعة للمساءلة ككل تشجع عىل تشكيل حكومات أكرث متاسكاً ،بينام األنظمة التي ميكن فيها مساءلة
الوزراء فرادى تشجع عىل احرتام أكرب من جانب الوزراء لخيارات أغلبية املجلس الترشيعي.
وتعترب مسألة إقالة الحكومة مثار خالف وجدل واسع يف األنظمة املختلطة .ففي األنظمة «الربملانية-الرئاسية» ،ميكن للرئيس
أو املجلس الترشيعي إقالة الحكومة ،بينام يف األنظمة «الرئاسية-الحكومية» تنحرص صالحية إقالة الحكومة بيد املجلس
الترشيعي .ويف رسيالنكا ،يجوز للرئيس إقالة الوزراء فرادى وفقاً لتقديره الشخيص (املادة  ،)47بينام يستطيع الرئيس يف
النيجر إقالة الوزراء فـُرادى فقط بعد استشارة رئيس الوزراء (املادة  .)56وحتى يف بعض البلدان التي تتبع نظام «رئيس-
رئيس حكومة» كفرنسا ،ميكن لرئيس الدولة إقالة بعض أعضاء الحكومة بعد استشارة رئيس الوزراء (املادة  .)8ويف ليتوانيا،
يحق للرئيس إقالة رئيس الوزراء مبوافقة السلطة الترشيعية (املادة  .)5/84وميكن القول ،إن األنظمة «الربملانية-الرئاسية»
أكرث عرضة للوقوع يف شلل سيايس .فليس هناك ما يدفع الرئيس إىل التفاوض عىل خياراته ألنه ميلك صالحية إقالة الحكومة.
لكن مثة رأياً يقول ،إن األنظمة «الرئاسية-الحكومية» عموماً توفر حوافز أفضل للتفاوض بني السلطتني التنفيذية والترشيعية.
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(ه) عزل الرئيس

العزل هو طريقة أخرى إلقالة املسؤول التنفيذي .ويعترب هذا اإلجراء يف معظم الظروف طريقة أكرث تطرفاً لإلقالة ،وهو
مناسب لظروف استثنائية .وغالباً ما تجيز الدساتري العزل عند ارتكاب املسؤول التنفيذي مخالفات جنائية ،وتبعاً لخطورة
حملة األوجه التي
الجرمية .وتعد الدقة يف أحكام العزل إحدى االعتبارات الهامة لدى واضعي الدساتري .فالنصوص الغامضة ّ
ميكن أن تحاسب عىل ترصفات غري مؤذية ،تشجع السياسيني عىل طلب العزل بدالً من العقاب عىل سوء السلوك الفعيل.
عىل سبيل املثال:

دستور تونس ( ،)2014املادة 88

ميكن ألغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب املبادرة بالئحة معللة إلعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور.

دستور مرص ( ،)2014املادة 159

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور ،أو بالخيانة العظمى ،أو أية جناية أخرى ،بناء عىل طلب موقّع من
أغلبية أعضاء مجلس النواب عىل األقل.
وتختلف الصياغتان السابقتان عن بعضهام اختالفاً كبريا ً .وتشري املادة  159من الدستور املرصي إىل جرائم محددة ،مبا يف ذلك
الجنايات بأنواعها ،باعتبارها سبباً كافياً لعزل الرئيس .بيد أن الجناية بح ّد ذاتها يف الدستور التونيس ليست مربرا ً كافياً للعزل،
بل يتطلب ذلك ارتكاب الرئيس لخرق «جسيمٍ » للدستور .وهذا يقيم متييزا ً بني الخروقات الجسيمة وغري الجسيمة ،إال أن
الخط الفاصل بينهام غري واضح عىل اإلطالق.
وعىل الرغم من أن الدساتري تختلف فيام بينها بشأن الجهة التي ميكنها أن تبارش إجراءات العزل ،فإن هذه الصالحية تبقى
غالباً بيد السلطة الترشيعية .وتلعب السلطة القضائية يف كثري من األحيان دورا ً يف إجراء التحقيق ،أو البت يف مدى صحة
إجراء العزل .ويُطلب يف كل من تونس ومرص من كبار القضاة لعب دور يف هذا الشأن ،عىل الرغم من أن الدستور املرصي
الجديد يشرتط تشكيل محكمة خاصة لهذا الغرض:

دستور تونس ( ،)2014املادة 88

ميكن ألغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب املبادرة بالئحة معللة إلعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور،
ويوافق عليها املجلس بأغلبية الثلثني من أعضائه ،ويف هذه الصورة تقع اإلحالة إىل املحكمة الدستورية للبت يف ذلك بأغلبية
الثلثني من أعضائها .وال ميكن للمحكمة الدستورية أن تحكم يف صورة اإلدانة إال بالعزل .وال يُعفي ذلك من التتبعات الجزائية
عند االقتضاء .ويرتتب عىل الحكم بالعزل فقدانه لحق الرتشح ألي انتخابات أخرى.

دستور مرص ( ،)2014املادة 159

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء األعىل ،وعضوية أقدم نائب لرئيس املحكمة
الدستورية العليا ،وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ،وأقدم رئيسني مبحاكم االستئناف ،ويتوىل االدعاء أمامها النائب العام،
وإذا قام بأحدهم مانع ،حل محله َمن يليه يف األقدمية ،وأحكام املحكمة نهائية غري قابلة للطعن.
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(و) حل البرلمان

الوجه اآلخر لصالحية السلطة الترشيعية بإقالة املسؤول التنفيذي ،هو صالحية السلطة التنفيذية بحل الربملان .ويسمح
العديد من الدساتري للسلطة التنفيذية بحل الربملان بعد التصويت بحجب الثقة عن الحكومة ،أو يف حال فشل الربملان يف
تصويت منح الثقة للحكومة بعد االنتخابات.

دستور مولدوفا ( ،)1994املادة 85

(((3إذا تعذر تشكيل الحكومة أو إذا جرى تعطيل إجراء تبني القوانني يف غضون  3أشهر ،لرئيس جمهورية مولدوفا ،عقب
مشاورات مع الكتل الربملانية ،حل الربملان.
(((4يجوز حل الربملان ،إذا مل ينجح التصويت عىل منح الثقة لتشكيل حكومة جديدة يف غضون  45يوماً من تاريخ أول طلب
رئايس لتشكيل الحكومة ،وبعد رفض طلبني اثنني عىل األقل لتشكيلها.
ويشتمل دستور كرواتيا عىل حكم مامثل يتم مبوجبه الرشوع بإجراء حل الربملان يف حال فشل الربملان يف إقرار املوازنة .ومربر
هذه األحكام ،هو التغلب عىل الشلل داخل الربملان وضامن عمل الحكومة بكفاءة.
وقد جرت العادة أن يضع الدستور بعض القيود عىل صالحية السلطة التنفيذية يف حل املجلس الترشيعي .مثالً :تحدد بعض
الدساتري توقيتاً معيناً لحل الربملان أو عددا ً محددا ً ملرات حله خالل فرتة أو والية معينة.

دستور مولدوفا ( ،)1994املادة 85

(((1يجوز حل الربملان مرة واحدة فقط يف السنة الواحدة.
(((2ال يجوز حل الربملان سواء يف غضون األشهر الستة األخرية املتبقية من فرتة والية رئيس جمهورية مولدوفا أو أثناء حاالت
الطوارئ ،أو األحكام العرفية ،أو الحرب ،باستثناء الحالة املنصوص عليها يف الفقرة ( )5من املادة .78
صحيح أن حل الربملان قد يساعد يف التغلب عىل الشلل السيايس بفرض إجراء انتخابات جديدة ،إال أ ّن هذه القيود تساعد يف
ضامن عدم إساءة السلطة التنفيذية استخدام هذا الحق القانوين بحل الربملان .وقد طبقت ناميبيا آلية مثرية لالهتامم ،يتم
مبوجبها الدعوة إىل إجراء انتخابات رئاسية جديدة إذا تم حل الربملان من قبل الرئيس (املادة ( )1( 29ب)) ،ما يعني أن قرار
الرئيس بحل املجلس الترشيعي ينطوي ضمناً عىل االعتقاد بأن الرئيس يحمل تفويضاً من الشعب ،ويكون قادرا عىل الفوز
يف انتخابات جديدة.
3

(ز) العزل بمطالبة شعبية

إن حق املواطنني بإقالة رئيس السلطة التنفيذية قبل نهاية فرتة واليته هي طريقة أخرى ملحاسبة السلطة التنفيذية ،إىل جانب
الرقابة املؤسسية ضمن فروع الحكم املختلفة وفيام بينها .وبشكل عام ،هنالك نوعان مختلفان من املطالبة بالعزل

 3يعتمد هذا الجزء اعتامدا ً كبريا َ عىل «الدليل العميل لبناء الدستور :تصميم السلطة التنفيذية» ،تأليف :ماركوس بوكنفورديه (Markus
 ،)Böckenfördeصادر عن املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات عام  ،2011ومتوفر عىل الرابط.www.idea.int :
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عىل املستوى الوطني ،وهام :العزل املختلط والعزل الكامل .ويعني الشكل األخري ،أن املبادرة والقرار النهايئ يقترصان عىل
املواطنني .وفيام يتعلق باملسؤول التنفيذي ،فإن هذا النوع من املطالبة أقل شيوعا وغري متبع إال يف بعض بلدان أمريكا الالتينية
(مثل اإلكوادور) .أما املطالبة املختلطة فهي عملية يشارك فيها املواطنون بإحدى الخطوتني ،إما بإطالق املطالبة أو بالتقرير
عرب استفتاء شعبي .وبينام تشكل مشاركة املواطنني يف بعض البلدان جزءا ً من إجراء التعليق نتيجة خروقات يرتكبها الرئيس
(كام يف رومانيا) ،فإن املواطنني يف معظم الحاالت يصبحون جزءا ً من جدل سيايس رصف يضطرون فيه للموافقة عىل املطالبة
بعزل الرئيس (كام يف النمسا وأيسالندا).
ويتعني أن تحقق املطالبة الشعبية بالعزل ،التوازن بني مبادئ املشاركة والحكم الفعال ورضورة انسجام إجراءات املطالبة مع
مؤسسات الدميقراطية التمثيلية الفعالة .فمن جهة أوىل ،رمبا تقوض املطالبات املتكررة بالعزل فكرة الدميقراطية التمثيلية،
وقد تعيق السلطة التنفيذية عن تنفيذ األجندات السياسية متوسطة وطويلة األجل .ومن جهة أخرى ،فإن جعل املطالبة
شديدة التعقيد بغية تجنب االستخدام الزائد لها قد يحد من الغاية املرادة منها يف األصل ،واملتمثلة يف السامح للمواطنني
مبحاسبة ممثليهم بصورة مبارشة.
(ح) الصالحيات الرئيسية للسلطة التنفيذية

مثة اثنتان من أهم صالحيات السلطة التنفيذية وهام :سن القوانني وإعالن الطوارئ .وتخول العديد من الدساتري السلطة
التنفيذية بصالحيات كبرية بإصدار القوانني؛ واملقصود صالحية الترشيع مبوجب مراسيم (متييزا ً لها عن صالحيات السلطة
التنفيذية بإصدار قرارات تنظيمية).

وتشكل قدرات السلطة التنفيذية عىل إصدار املراسيم مصدرا ً هاماً من مصادر السلطة .وقد يخول الدستور صالحية إصدار
املراسيم التنفيذية يف مجاالت أساسية معينة من السياسة العامة .وأحد أسباب السامح للسلطة التنفيذية بالترشيع مبوجب
مراسيم يف بعض مجاالت السياسات هو سبب عميل-وظيفي .ففي الدول التي تفتقر فيها السلطة الترشيعية إىل الخربة يف
صنع السياسات ،قد يكون السامح للسلطة التنفيذية بالترشيع مبوجب مراسيم يف قضايا معينة أكرث كفاءة ونجاعة .فهو
يجنب املساومات التي ال بد ستحصل نتيجة الرصاعات السياسية داخل الربملان ،والتي غالباً ما تضعف صنع سياسات طموحة.
عالوة عىل ذلك ،يتيح هذا األسلوب للمرشعني تركيز اهتاممهم عىل قضايا قد تكون أكرث أهمية سياسياً للناخبني .لكن ينبغي
التذكري ،بأن النص عىل صالحية إصدار مراسيم رئاسية يحمل مخاطر تركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية .كام أنه يعيق تطوير
خربات صنع السياسات لدى السلطة الترشيعية ،ويتيح للمرشعني األفراد تجنب القرارات السياسية الصعبة.
وإحدى طرق تخفيف مخاطر زيادة سلطات الفرع التنفيذي بسبب منحه سلطة إصدار املراسيم ،هي السامح للسلطة
الترشيعية بتفويض صالحية الترشيع بأغلبية األصوات ولفرتات مؤقتة من الزمن .فهذا يجرب السلطة الترشيعية عىل
أن تحدد  -باألغلبية  -الحاالت التي تحتاج إىل الترشيع وال تكون هي قادرة فيها عىل الترشيع بشكل فعال .ولكنه
يسمح لها باملقابل بتقييد صالحية السلطة التنفيذية بالترشيع من خالل النص فقط عىل صالحيات متنح لزمن محدود،
وغالباً يف قضايا معينة فقط.
ويعد الدستور الربازييل أحد األمثلة عىل السلطة املقيدة إلصدار املراسيم .فعىل الرغم من أن املادة  62تسمح للرئيس
الربازييل بالترشيع بواسطة املراسيم يف فرتات الطوارئ ،فإن هيكلية القيود الدستورية تضم تعليامت كافية لواضعي الدستور
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حتى خارج فرتات الطوارئ .ويُحظر عىل الرئيس إصدار مراسيم بشأن قضايا كالحقوق السياسية ،وقانون االنتخابات ،والقانون
الجنايئ واملوازنة .ويصبح املرسوم قانوناً نافذا ً ملدة ثالثني يوماً ،وبعد ذلك ميكن للسلطة الترشيعية تب ّنيه بأغلبية بسيطة ،أو
تعديله ،أو وقف نفاذه .وللرئيس تجديد املراسيم التي انقضت صالحيتها لعدد غري محدد من املرات .وقد استخدم الرؤساء
الربازيليون سلطة إصدار املراسيم عىل نطاق واسع ،وكثريا ً ما سمحت السلطة الترشيعية للرؤساء بتجديد املراسيم لعدة أشهر
أو حتى لسنوات .وبينام ميكن اعتبار املادة  62مبثابة دعوة لرتكيز السلطات يف منصب الرئاسة ،تحتفظ السلطة الترشيعية
ببعض السيطرة من خالل إجراء التعديل .عالوة عىل ذلك ،يتيح إجراء التعديل للمرشعني تركيز جهودهم عىل ترشيعات أكرث
أهمية لناخبيهم ،ويوفر لهم أيضاً فرصة الرتكيز عىل مجاالت السياسة التي ميارس فيها الرئيس سلطة إصدار املراسيم.
وخطر تركيز السلطة يف يد السلطة التنفيذية ،يدفع أيضاً إىل إقرار كيفية تصميم آلية إلعالن حاالت الطوارئ .وتذكر
بعض الدساتري ،عىل وجه التحديد ،الظروف التي يجوز فيها إعالن حالة الطوارئ ،مثل حاالت العدوان الخارجي أو
الكوارث الطبيعية.

دستور كينيا ( ،)2010املادة 58

(((1تُعلن حالة الطوارئ فقط مبوجب املادة ( )4( 132د) ويف الحاالت التالية فقط:
(أ)تع ّرض للدولة للتهديد بالحرب ،أو العدوان الخارجي ،أو العصيان العام ،أو االضطراب ،أو الكوارث الطبيعية أو
غريها من حاالت الطوارئ العامة؛
(ب) عندما يكون اإلعالن رضورياً ملواجهة الظروف التي جرى إعالن حالة الطوارئ من أجلها.
إن وضع نص دستوري مفصل يبني متى ميكن إعالن حالة الطوارئ ،له مزايا وعيوب يف الوقت نفسه .فمن جهة ،يحول التقييد
دون قيام أي جهة متتلك صالحية إعالن الطوارئ بإساءة استغالل هذه الصالحية إلعالن حالة طوارئ غري رضورية .لكنه من
جهة أخرى ،يضعف املرونة ويجعل من الصعب عىل الدولة معالجة مشاكل خطرية مل تكن متوقعة وقت صياغة الدستور.
والجانب اآلخر املهم يف إعالن حاالت الطوارئ ،هو َمن ميلك صالحية اإلعالن .ويتعني عىل واضعي الدستور ،املوازنة بني رضورة
مواجهة الحاالت الطارئة برسعة وبني املخاطرة بزيادة تركيز السلطة يف فرع واحد من فروع الحكم .وبالتايل ،عليهم عند
تنظيم صالحيات اإلعالن عن الطوارئ النظر يف رضورة وجود جهة أخرى يتعني موافقتها عىل اإلعالن ،وإذا كانت رضورية،
ف َمن هي .فحاالت الطوارئ عىل األغلب تستدعي اتخاذ تدابري فورية .لذلك ،ال بد من وضع أحكام دستورية واضحة تحدد
من ميتلك صالحية إعالنها .لكن من املهم أيضاً أال تتمكن الجهة صاحبة الصالحية من إساءة استخدامها .وعليه ،من املفيد
أيضاً وضع ضوابط عىل هذه الجهة.
لقد تبنت دساتري العامل طرقاً مختلفة يف تنظيم صالحيات إعالن الطوارئ .ففي البريو ،وزع الدستور هذه الصالحيات ضمن
السلطة التنفيذية ،فأعطى الرئيس حق إعالن الطوارئ ،ولكنه اشرتط موافقة مجلس الوزراء عليها (املادة  .)125كام ميكن
وضع الضوابط يف فروع الحكم األخرى .فالدستور املنغويل يخول صالحية إعالن حالة الطوارئ كامل ًة للهيئة الترشيعية (املادة
 .)22وقد يشرتط الدستور موافقة السلطة الترشيعية عىل إعالن حالة الطوارئ قبل دخولها حيز التنفيذ ،كام هو الحال يف
إثيوبيا (املادة  ،)77ما يضمن عدم تركيز السلطة يف جانب واحد ،لكن ذلك قد يحول دون املعالجة الفورية لحالة طارئة،
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وخصوصاً عندما تكون السلطة الترشيعية منقسمة انقساماً حادا ً بني عدة أحزاب ،أو عندما يتعذر اجتامعها برسعة لسبب
أو آلخر .ولتحقيق التوازن بني رضورات الترصف برسعة ووضع ضوابط عىل تلك الصالحية ،مثة طريقة أخرى تشرتط الحصول
عىل موافقة ترشيعية بأثر رجعي يف غضون فرتة زمنية محددة .ففي مالوي مثالً ،يرسي مفعول صالحيات السلطة التنفيذية يف
إعالن الطوارئ عند إعالنها من قبل السلطة التنفيذية .لكن إذا مل توافق السلطة الترشيعية عىل اإلعالن خالل واحد وعرشين
يوماً ،يتنتهي مفعول الصالحية املمنوحة للسلطة التنفيذية (املادة  .)45ومن اآلليات األخرى لتقييد تركز السلطة يف قبضة
السلطة التنفيذية يف حالة الطوارئ ،فرض قيود عىل السلطة التنفيذية ملنع حل الربملان أو تعديل الدستور يف حالة الطوارئ.
وأخريا ً ،ورمبا األهم من ذلك بالنسبة للمنطقة العربية ،فإن العديد من الدساتري الحديثة يفرض قيودا ً عىل مدة تطبيق حالة
الطوارئ .فالدستور املرصي لعام  1971مل يحدد تقريباً أي تفاصيل بهذا الخصوص ،ما سمح باستمرار حالة الطوارئ لعقود:

دستور مرص ( ،)1971املادة 148

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ عىل الوجه املبني يف القانون ،ويجب عرض هذا اإلعالن عىل مجلس الشعب خالل
الخمسة عرش يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحال ،يعرض األمر عىل املجلس الجديد يف أول اجتامع له.
ويف جميع األحوال يكون إعالن حالة الطوارئ ملدة محددة ،وال يجوز م ّدها إال مبوافقة مجلس الشعب.
والواقع ،أن الرشط الوحيد املفروض لتجديد حالة الطوارئ حسب املادة  - 148وهو رضورة موافقة الربملان عىل ذلك  -مل
يكن له أيضاً أي أثر ،ألن الربملان كان يهيمن عليه حزب الرئيس السيايس .ومن وحي تلك التجربة السلبية ،تم إدخال عدد
من التغيريات الهامة يف دستور :2012

دستور مرص ( ،)2012املادة 148

يعلن رئيس الجمهورية ،بعد أخذ رأي الحكومة ،حالة الطوارئ؛ عىل النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا اإلعالن
عىل مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية.

وإذا حدث اإلعالن يف غري دور االنعقاد ،وجبت دعوة املجلس لالنعقاد فورا ً للعرض عليه .ويف حالة حل املجلس يعرض األمر
عىل مجلس الشورى؛ وذلك كله مبراعاة املدة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة .ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من
املجلسني عىل إعالن حالة الطوارئ ،ويكون إعالنها ملدة محددة ال تجاوز ستة أشهر ،ال متد إال ملدة أخرى مامثلة بعد موافقة
الشعب يف استفتاء عام.
وال يجوز حل مجلس النواب أثناء رسيان حالة الطوارئ.
وقد أدخل عدد من التغيريات عىل املادة  ،148أهمها( :أ) أشارت الصياغة الجديدة للدستور ،عىل وجه التحديد ،إىل أن
املدة القصوى لحالة الطوارئ هي ستة أشهر (بينام مل يتضمن دستور  1971سوى إشارة إىل أن فرتة الطوارئ يجب أن تكون
«محدودة»)؛ (ب) اشرتط الدستور الجديد أيضاً إجراء استفتاء يف حالة سعى الرئيس لتجديد حالة الطوارئ.
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السلطة التشريعية
تضطلع املجالس الترشيعية يف الدميقراطيات الناشئة ،باعتبارها الهيئة الرئيسية املمثلة للشعب ،مبسؤولية ضخمة يف متثيل
مختلف املصالح القامئة يف البالد ،ويف الوقت نفسه ُو ِضع إطار ترشيعي يحكمها .وتتوىل السلطة الترشيعية بالتايل ثالث
وظائف مرتابطة هي :التمثيل وسن القوانني والرقابة.
(أ) هيكل السلطة التشريعية

	أهيكل املجالس الترشيعية
إن أول مالمح هيكل السلطة الترشيعية املؤثرة عىل متثيلية الربملان هو هيكليتها .وعىل واضعي الدستور لدى تحديد هذه
الهيكلية البت بشأن الخيار األسايس بني مجلس ترشيعي واحد أو مجلسني اثنني .وبصورة عامة ،فإن البلدان التي تتسم
بانقسامات اجتامعية كبرية أو انتامءات إقليمية متاميزة تختار نظام املجلسني ألنه يتيح تطبيق أنظمة متثيل مختلفة يف كل
مجلس منهام .فعىل سبيل املثال ،يتألف مجلس الشيوخ يف السلطة الترشيعية يف «بوتسوانا» ،واسمه مجلس الزعامء ،من
زعامء قبليني معينني ومنتخبني (املادة  ،)79-78يف حني ينتخب مجلس النواب وفقاً لنظام انتخايب أكرث تقليدية .وعىل الرغم
من أن مجلس الشيوخ يؤدي دورا ً استشارياً فقط ،فإن هيكلية املجالس الترشيعية تساعد يف ضامن التعبري عن املصالح
اإلقليمية واملحلية أثناء العملية الترشيعية .وقد تشكل مجموعات مصالح أخرى – مبا يف ذلك املنظامت املهنية (املغرب ،املادة
 ،)63ومجموعات املزارعني وصيادي األسامك (أيرلندا ،املادة  ،)18واملعوقون (مالوي ،املادة  – )68جزءا ً من مجلس الشيوخ،
ويكون لها تأثريها بالتايل يف العملية الترشيعية .ويلجأ واضعو الدستور إىل إنشاء مجلس شيوخ بصورة أساسية لضامن متثيل
كاف للمصالح اإلقليمية ،مثل الواليات أو املحافظات.
ويُعتقد عموماً أن إنشاء برملان من مجلسني يساعد يف حامية حقوق األقليات عىل حساب الرسعة يف َسن القوانني .ومن شأن
أنظمة التمثيل املتعددة يف نظام املجلسني املساعدة يف منع استبداد األكرثية .ويف الوقت ذاته ،وألن أنظمة املجلسني مترر
مشاريع القوانني عرب أكرث من مرحلة من التدقيق الترشيعي ،فإن هذه املشاريع تواجه عددا ً أكرب من العقبات قبل أن تصبح
قوانني نافذة .وتكون زيادة مستوى التدقيق عادة عىل حساب الرسعة يف سري العملية الترشيعية .ومن مخاطر بطء العملية
الترشيعية يف الدميقراطيات الناشئة أال يتطور اإلطار الترشيعي للدولة برسعة كافية تضمن عملها عىل نحو سليم .لكن كرثة
املداوالت الترشيعية ليست بالرضورة ذات طبيعة سلبية ،إذ ميكن للترشيعات املقرتحة أن تستفيد كثريا ً من مساهامت عدد
أكرب وأكرث تنوعاً من مجموعات املصالح .عالوة عىل ذلك ،قد تلعب األقليات يف مجلس الشيوخ دورا ً هاماً يف مهام الرقابة
املنوطة بالهيئة الترشيعية ،كام سنناقش فيام بعد.
وتختلف طريقة اختيار أعضاء مجلس الشيوخ اختالفاً بيـّناً بني بلد وآخر .وتحدد طريقة االختيار الجهة التي سيكون املرشعون
مسؤولني أمامها ،وبالتايل فإن ذلك يؤثر عىل التوزع األفقي للسلطة .ويف بعض األنظمة ،كنيجرييا واملكسيك ،ينتخب أعضاء
مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالطريقة نفسها ،وبصورة مبارشة من الشعب .وتعزز املسؤولية املبارشة أمام الشعب
مسؤولية املرشعني أمام ناخبيهم ،وترفع من شأن األحزاب السياسية .ويف دول أخرى ،تختار الكيانات الحكومية الالمركزية
أعضاء مجلس الشيوخ .ففي إثيوبيا ،تتحكم املجالس الترشيعية للواليات بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
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دستور إثيوبيا ( ،)1994املادة 61

(((3تنتخب مجالس الواليات أعضاء مجلس النواب االتحادي .ويجوز ملجالس الواليات نفسها انتخاب ممثلني يف املجلس
االتحادي ،أو إجراء انتخابات لتعيني ممثلني منتخبني من الشعب مبارشة.
ويف أملانيا ،من ناحية أخرى ،تقوم حكومات املقاطعات بتعيني أعضاء مجلس النواب االتحادي.

دستور أملانيا ( ،)1949املادة 51

(((1يتألف املجلس االتحادي األملاين ( )Bundesratمن أعضاء من حكومات املقاطعات ،وهي املسؤولة عن تعيينهم
وإقالتهم .ويجوز ألعضاء آخرين من تلك الحكومات أن يحلوا محلهم.
وتقيض بعض الدساتري باختيار أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الحكومة الوطنية .ففي األردن ،يختار امللك أعضاء (مجلس
األعيان) الذي ميثل الغرفة العليا يف السلطة الترشيعية.

دستور األردن ( ،)1952املادة 36

امللك يعني أعضاء مجلس األعيان ،ويعني من بينهم رئيس مجلس األعيان ويقبل استقالتهم.

ويعترب مثل هذا الهيكل عادة األقل فاعلية لجهة تعزيز التمثيل املناسب لألقليات ،كام يحول دون مامرسة رقابة
كافية عىل الحكومة.
	بالنظام االنتخايب
هناك آليتان أخريان لضامن متثيل األقليات ،وهام :املقاعد املحجوزة ،وحصص (كوتا) املرشحني .فقد تلجأ بعض الدساتري إىل
تخصيص عدد معني من املقاعد النيابية ملجموعات األقلية ،كالنساء أو األقليات الدينية.

دستور كينيا ()2010

(( (1تتكون الجمعية الوطنية مام ييل:
(أ)....
(ب)سبع وأربعون امرأة منتخبة من الناخبني املسجلني لالنتخاب يف املقاطعات ،ومتثل كل مقاطعة دائرة انتخابية
لعضو واحد من النساء؛
(ج)اثنا عرش عضوا ً ترشحهم األحزاب السياسية املمثلة يف الجمعية وفقاً لنسبة متثيلهم العددية يف الجمعية الوطنية
مبوجب املادة  ،90لتمثيل أصحاب املصالح الخاصة ،مبا يف ذلك الشباب واملعوقون ،والعامل...
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وميكن استخدام املقاعد املحجوزة يف السلطات الترشيعية ذات املجلس الواحد لتجنب عراقيل األنظمة ذات املجلسني
املتعلقة بالرسعة ،مع إعطاء أصوات للمجموعات ضعيفة التمثيل .وتتيح املقاعد املخصصة ،عىل غرار األنظمة ذات املجلسني،
لألقليات املشاركة يف سن القوانني ومامرسة الرقابة عىل السلطة التنفيذية ،والتي تتألف عىل األرجح من مجموعة األغلبية
بصورة أساسية .وعىل املنوال ذاته ،تتطلب كوتا املرشحني أحزاباً سياسية لتقديم نسبة معينة من مرشحي األقليات يف قوامئها.
لكن غالباً ما تتم قوننة نظام الكوتا كجزء من قانون االنتخابات بدالً من إدراجها يف منت الدستور.
(ب) صالحية سن القوانين

يعترب سن القوانني رمبا الصالحية األساسية للسلطة الترشيعية .وتخص بعض الدساتري السلطة الترشيعية حرصا ً بتلك الصالحية،
لكنها غالباً ما تكون موزعة .وكام نوقش أعاله بشأن حاالت الطوارئ ،قد متنح للسلطة التنفيذية صالحية سن القوانني يف
مجاالت معينة من السياسة العامة .كام تسمح بعض الدساتري أيضاً للسلطة التنفيذية بالترشيع بواسطة املراسيم خارج حاالت
الطوارئ .ويؤدي التشتت الواسع يف صالحيات الترشيع إىل إضعاف السلطة الترشيعية مقابل السلطة التنفيذية ،يف حني أن
حرص وتركيز هذه الصالحيات يف السلطة الترشيعية يتيح لها مامرسة تأثري أقوى يف صنع السياسات .وال بد عند توزيع سلطات
الترشيع ،من أخذ املناقشة الواردة أعاله باالعتبار بشأن تطوير الخربات الترشيعية.
وإحدى طرق توزيع صالحيات الترشيع ،هي السامح لبعض الكيانات األخرى باملبادرة إىل الترشيع .وعىل الرغم من أن معظم
غري املختصني يعتربون الترشيع عموماً مهمة الربملان ،إال أن كثريين ال يدركون كم ميكن أن يكون حق الربملان يف املبادرة
إىل الترشيع محدودا ً .ففي كثري من البلدان ،وعىل الرغم من أن الربملان يصوت عىل الترشيعات ،تتحكم الحكومة مبشاريع
القوانني التي ميكن للربملان فعلياً التصويت عليها .عىل سبيل املثال:

دستور العراق ( )2005املادة 60

أوالً :مرشوعات القوانني تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانياً :مقرتحات القوانني تقدم من عرشة من أعضاء مجلس النواب ،أو من إحدى لجانه املختصة.

فوفقاً للامدة  60من الدستور العراقي ،يتعني مراجعة جميع مشاريع القوانني وإقرارها أوالً من ق ِـب َـل الحكومة أو
الرئيس ق َـب ْـل التصويت عليها يف الربملان .وحتى مشاريع القوانني التي تعد وفقاً للامدة  ،)2( 60يتعني إحالتها إىل
الحكومة أو إىل الرئيس قبل التصويت عليها يف الربملان .ومربر هذا النوع من األحكام هو السامح للحكومة بتنظيم
صياغة السياسات يف الدولة ،لكن أحد االنتقادات األساسية هو أن املادة  60اختزلت سلطات الربملان وحرصتها
باملوافقة عىل مقرتحات الحكومة أو رفضها.
ومتنح بعض األنظمة الدستورية األخرى صالحية املبادرة إىل الترشيع لكل من الحكومة والربملان يف آن معاً ،ولكنها مع ذلك
متنح سلطة كربى للحكومة للسيطرة عىل جدول أعامل الربملان والتأثري عىل صالحياته .ومثال عىل ذلك:
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دستور املغرب ( ،)2011املادة 82

يضع مكتب كل من مجليس الربملان جدول أعامله .ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانني ومقرتحات القوانني ،باألسبقية
ووفق الرتتيب الذي تحدده الحكومة.

املادة 83

ألعضاء مجليس الربملان وللحكومة حق التعديل .وللحكومة ،بعد افتتاح املناقشة ،أن تعارض يف بحث كل تعديل مل يُعرض من
قبل عىل اللجنة التي يعنيها األمر.
وبالنسبة لقانون املوازنة السنوية العامة للدولة ،مينح العديد من الدساتري كالً من السلطتني التنفيذية والترشيعية أدوارا ً
محددة يف هذا الشأن .لكن ال بد من النظر إىل مدى خضوع عملية صنع القرارات املالية إىل الرصاعات السياسية داخل
املجلس الترشيعي ،وإىل أي درجة ينبغي تفويض تلك القرارات إىل السلطة التنفيذية .وتخول بعض الدساتري السلطة
الترشيعية بالصالحية الكاملة للرشوع يف إعداد ومترير قانون املوازنة ،يف حني تفوض دساتري أخرى السلطة التنفيذية بصالحية
إعداد املوازنة وتقدميها إىل الربملان الذي مينح صالحية قبول أو رفض أو تعديل املوازنة .بيد أنه ميكن للدستور أن يحد من
قدرة السلطة الترشيعية عىل تعديل املوازنة ،بالنص عىل أنه ال يحق لها زيادة حجم املوازنة .كام ميكن للدستور أن يحد أيضاً
من الوقت الذي تستغرقه السلطة الترشيعية يف مراجعة املوازنة .ويستند مربر هذه القيود عىل قدرة السلطة الترشيعية
علىى مراجعة مشاريع املوازنة عموماً إىل فكرتني .األوىل ،هي أنه ال يستحسن إخضاع قضية مبثل هذه األهمية لعمل الحكومة
كاملوازنة إىل الرصاعات السياسية املتحولة يف املجلس الترشيعي ،ألن مخاطر عدم إقرار املوازنة يف موعدها قد تكون كبرية،
خاصة إذا كان املجلس الترشيعي يعاين من انقسامات حادة .والفكرة الثانية ،هي أن املجلس الترشيعي قد ال ميتلك الخربة
السياسية الالزمة ملامرسة رقابة فعالة .وهذا ينطبق يف املقام األول عىل الدميقراطيات حديثة العهد ،والتي تفتقر برملاناتها
إىل التجربة والخربة الالزمة.
لكن عىل الرغم من أن الرقابة الترشيعية عىل املوازنة قد تنطوي عىل بعض املخاطر املذكورة أعاله ،يجب عدم التقليل
من شأنها ،ألن التالعب باملوازنة أداة شائعة من أدوات الفساد ،واملنفعة الشخصية وتركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية.
وتساعد صالحية املرشعني يف مراجعة املوازنة وإخضاعها للتدقيق باسم ناخبيهم يف تقليل فرص الفساد وتحسني عملية صنع
السياسات بشكل عام .وقد عالج العديد من البلدان مشكلة الخربات الترشيعية ،من خالل إنشاء أجهزة بحث مستقلة ذات
مرشوعية قانونية ملساعدة السلطة الترشيعية يف مهام املراجعة .لكن غالباً ما يتم تعويق هذه الكيانات جراء عدم توفر
املوازنة والكوادر البرشية الكافية لقيامها بوظيفتها عىل نحو فعال .والنص عىل إنشاء مثل هذا الكيانات يف الدستور ،يساعد
يف ضامن توفري التمويل الالزم ويف تعزيز استقالليتها.
وقد يحد الدستور أيضاً من صالحيات السلطة الترشيعية عرب النص عىل حق رئيس البالد باالعرتاض عىل الترشيعات.
وتتوقف درجة تقييد صالحيات الربملان عىل مدى قوة االعرتاض الرئايس .وميكن للسلطة الترشيعية يف بعض األطر
التغلب عىل اعرتاض الرئيس باستخدام نسبة األصوات التي أقرت مرشوع القانون األصيل ،إال أن هذه الصالحية ال
تفعل سوى تأخري االعرتاض الرئايس.
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دستور بنغالديش ( ،)1972املادة )4( 80

إذا أعاد الرئيس مرشوع القانون إىل الربملان ،يتعني عىل الربملان النظر يف مرشوع القانون ويف اعرتاض الرئيس ،وإذا م ّرر الربملان
مرشوع القانون مرة أخرى مع أو بدون تعديالت ،ينبغي تقدميه إىل الرئيس للمصادقة عليه ،ويتعني عىل الرئيس بنا ًء عليه
املوافقة عىل مرشوع القانون خالل سبعة أيام بعد إحالته إليه ِمن جديد ،وإذا مل يوافق عليه الرئيس خالل تلك الفرتة ،يُعترب
أنه موافق عىل مرشوع القانون عند انقضائها.
وتنص دساتري أخرى عىل قوة أكرب لفيتو الرئيس ،حيث تشرتط نسبة أعىل من أصوات الربملان لتجاوز الفيتو .وميكن زيادة
قوة الفيتو الرئايس بأشكال عديدة ،بدءا ً من اشرتاط األغلبية املطلقة (لبنان ،املادة  )57إىل اشرتاط ثلثي كامل أعضاء الربملان
(كينيا ،املادة  .)4/115وعادة ما يرتك االعرتاض الرئايس عموماً لتقدير الرئيس ليقرر التوقيت األفضل الستخدامه .ويتخذ دوماً
تقريباً شكل رأي سيايس يؤثر سلباً أو إيجاباً عىل السياسات واالستقرار .وقد تعزف البلدان التي رزحت لفرتة طويلة تحت
حكم استبدادي عن الفيتو الرئايس القوي لصالح األضعف ،ليك تتيح للربملان مامرسة صالحيات ترشيعية أقوى نسبياً باملقارنة
مع صالحيات السلطة التنفيذية.
وتتفاوت الصالحيات الترشيعية أحياناً بني مجليس الربملان يف األنظمة ذات املجلسني .وتتسم األنظمة الثنائية القوية بأنها
متنح كال املجلسني صالحيات ترشيعية متساوية .وبعبارة أخرى ،يحق لكال املجلسني املبادرة إىل الترشيع ،وال بد من موافقة
كال املجلسني ليك يصبح مرشوع القانون قانوناً نافذا ً (كولومبيا ،املادة  .)154ويكون ملجلس الشيوخ يف األساس حق االعرتاض
عىل الترشيعات التي يطرحها مجلس النواب (والعكس بالعكس) .ويتسبب حق االعرتاض هذا يف بطء العملية الترشيعية،
وهو صفة مالزمة لألنظمة ثنائية املجالس.
بيد أن صالحيات مجلس الشيوخ الترشيعية ال تكون دوماً مساوية لصالحيات مجلس النواب .فمثالً ،قد ال مينح مجلس
الشيوخ سوى صالحيةالتأخري بدالً من حق االعرتاض .وعندما ميرر مجلس النواب مرشوع قانون ،يُحال إىل مجلس الشيوخ
للموافقة عليه باألغلبية .فإذا رفض ،يحق ملجلس النواب إقراره مع ذلك .وتشرتط بعض الدساتري موافقة األغلبية املطلقة يف
مجلس النواب لتمرير مرشوع قانون رفضَ ُه مجلس الشيوخ ،يف حني ال تشرتط دساتري أخرى سوى أغلبية بسيطة (بالرشوط
لحض مجلس
ذاتها الذي تم مبوجبها مترير املرشوع يف البداية) .ويف النظام األخري ،يعمل مجلس الشيوخ ببساطة كأداة تأخري ّ
النواب عىل دراسة مشاريعه بعناية أكرب ،آخذا ً بعني االعتبار توصيات مجلس الشيوخ .ففي ماليزيا ،يحدد الدستور فرتة التأخري
من خالل منع مجلس النواب من إعادة النظر يف الترشيعات قبل انقضاء عام كامل عىل رفضها من مجلس الشيوخ (املادة
 ،)68والغاية هي إجبار مجلس النواب عىل إجراء مداوالت أكرث شمولية للترشيعات.
وقد يلجأ واضعو الدساتري أيضاً إىل تقييد الصالحيات الترشيعية األساسية ملجلس الشيوخ .ففي أملانيا عىل سبيل املثال ،يتمتع
مجلس الشيوخ بسلطة االعرتاض عىل الترشيعات التي تؤثر عىل مصالح الوحدات الالمركزية .لكن يف الترشيعات التي ال
تتعلق باملقاطعات ،ميكن ملجلس النواب أن يتغلب عىل رفض مجلس الشيوخ عرب إقرارها بنسبة تصويت مساوية لنسبة
تصويت مجلس الشيوخ عليها بالرفض.
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دستور أملانيا ( ،)1949املادة )4( 77

إذا حصل االعرتاض بأغلبية أصوات املجلس االتحادي ( ،)Bundesratميكن إبطال ذلك بقرار من أغلبية أعضاء الربملان
(بوندستاغ) .وإذا حصل االعرتاض بأغلبية ثلثي أعضاء البوندرسات ،يشرتط إلبطال هذا االعرتاض أغلبية ثلثي البوندستاغ ،مبن
فيهم أغلبية أعضاء البوندستاغ عىل األقل.
ويعمل هذا النوع من األحكام عىل تفصيل الصالحيات الترشيعية األساسية ملجلس الشيوخ عرب آليات إجرائية مبتكرة .ويتمتع
املجلس االتحادي األملاين بتأثري عىل الترشيعات ذات الصلة مبصالح الوحدات الالمركزية أكرب بكثري من تأثريه عىل الترشيعات
األخرى .ويحاول هذا النوع من التصميم ،تحقيق املزايا التمثيلية اإليجابية لنظام املجلسني دون التأخري غري امل َّربر للعملية
الترشيعية يف معظم أنواع الترشيع.
(ج) الدور الرقابي للسلطة التشريعية

عالو ًة عىل التمثيل وصنع القوانني ،تتوىل السلطة الترشيعية دورا ً محورياً يف الرقابة املستمرة عىل السلطة التنفيذية .وكام
نوقش أعاله ،مثة قلق كبري يف البلدان الخارجة من حكم استبدادي طويل بشأن ضامن عدم قيام السلطة التنفيذية برتكيز
السلطة يف قبضتها وإعادة البالد إىل الدكتاتورية .ومن السبل املهمة للحد ِمن هذا الخطر ،متكني السلطة الترشيعية من
مامرسة الرقابة عىل أنشطة وقرارات السلطة التنفيذية .وتتوفر لدى الربملانات عادة آليتان عىل األقل ملامرسة هذه الرقابة:
(أ) التحقيقات واالستجوابات؛ (ب) عملية إعداد املوازنة .ولتأدية هاتني املهمتني عىل نحو ٍ
مرض ،يتعني أن يحصل الربملان
عىل معلومات كافية عن أداء الحكومة وتنفيذها لقانون املوازنة العامة للدولة .وأفضل طريقة لضامن وصول الربملان إىل تلك
املعلومات ،هي حامية وحصانة استقالل ديوان املحاسبة يف الدولة وعالقته مع الربملان.
إن دواوين املحاسبة ،هي الهيئات الوحيدة التي لديها صالحية مراجعة كافة نفقات الدولة .ويعكف مدققوها ومحققوها
تبي الهدر وسوء
عىل تفتيش كل حسابات الدولة بشكل دوري ،ويقومون بجوالت تدقيق ميدانية ،ويعدون تقارير تفصيلية ّ
اإلدارة يف جميع أجهزة الدولة .ويجري يف العادة نرش تقاريرهم علناً ،وإحالتها إىل الربملان الستخدامها يف مساءلة الحكومة
ومحاسبتها عن أدائها .وتلعب هذه املؤسسات يف الدميقراطيات الحديثة دورا ً حاسامً يف تحسني األداء الحكومي .وعىل الرغم
من وجود دواوين املحاسبة يف جميع البلدان العربية تقريباً ،فإنه ال يُسمح لها بلعب دور بارز يف تحسني األداء الحكومي ألن
استقالليتها محدودة للغاية .وهي تتبع كلها تقريباً إىل الرئيس مبارشةً ،الذي يحرص كل الحرص عىل أال ترى النور أي تقارير
حساسة تكشف تفاصيل الفساد وسوء اإلدارة .كام أن الرئيس أيضاً هو من يحدد موازنة ديوان املحاسبة وأعضاء مجلس
إدارته ،األمر الذي يضمن والءه للمؤسسة التي يُفرتض أن يراقبها .ويف كثري من الدميقراطيات الحديثة والناشئة ،تجري صياغة
أحكام دستورية قوية لحامية استقاللية دواوين املحاسبة القامئة فيها.
ومل يرد يف دستور مرص لعام  1971أي ذكر للجهاز املركزي للمحاسبات ،وهو أعىل جهاز تدقيق يف الدولة .ولذلك ،تق ّرر
وجوده بقانون عادي نظّم جميع التفاصيل املتعلقة بفرع الحكم الذي يتبع له ،وكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارته ،ومن
يحدد موازنته .ولهذا السبب بات الجهاز عرضة لتالعب كبري من األغلبية السياسية يف الربملان ،والتي كانت موالية للرئيس.
ومل يضطلع ،طوال عقود ،بأي دور يُذكر يف كشف سوء اإلدارة أو الفساد يف الدولة املرصية .وعىل ضوء تلك التجربة السلبية،
ووسع تفويضه:
عمد دستور عام  2012ألول مرة إىل منح الجهاز املذكور قدرا ً كبريا ً من الحاميةّ ،
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يتوىل الجهاز املركزي للمحاسبات الرقابة عىل أموال الدولة ،والجهات األخرى التي يحددها القانون.

املادة 201

تقدم تقارير الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية إىل كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى ،خالل ثالثني
يوما من تاريخ صدورها .وعىل مجلس النواب أن ينظرها ،ويتخذ اإلجراء املناسب حيالها يف مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ
ورودها إليه .وتنرش هذه التقارير عىل الرأي العام .وتبلغ األجهزة الرقابية سلطات التحقيق املختصة مبا تكتشفه من دالئل
عىل ارتكاب مخالفات أو جرائم .وكل ذلك عىل النحو الذي ينظمه القانون.

املادة 202

يعني رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى ،وذلك ملدة أربع سنوات قابلة
للتجديد ملرة واحدة .وال يعزلون إال مبوافقة أغلبية أعضاء املجلس ،ويُحظر عليهم ما يحظر عىل الوزراء.
وبالتايل ،فإن دستور  ،2012وألول مرة ،خ َـ َّول الجهاز املركزي للمحاسبات بتفويض واسع ومحدد يف «الرقابة عىل أموال
ونص أيضاً عىل أن الرئيس مل يعد
الدولة» ،وأشار عىل وجه التحديد إىل وجوب إعالن جميع تقارير الجهاز عىل الرأي العامّ .
بوسعه تعيني رئيس الجهاز مبفرده.

السلطةالقضائية
إن الالعب الرئييس الثالث يف التوزّع األفقي للسلطة هو القضاء .وبصفة عامة ،يتوىل القضاء مسؤولة تفسري وتطبيق القانون
وحل النزاعات بطريقة محايدة ومستقلة ،ويعمل باعتباره رقيباً هاماً عىل السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية عىل السواء.
ويتعني عىل واضعي الدستور ،يف الوقت نفسه ،النظر يف مدى قدرة السلطة القضائية عىل فرض نفسها عىل الفروع السياسية
للدولة .ويركز هذا القسم عىل مسألتني من أهم املسائل املتعلقة بالتصميم الدستوري للسلطة القضائية ،وهام )1 :التوازن
املالئم بني استقاللية القضاء واملساءلة )2 ،صالحية السلطة القضائية يف مراجعة الدستور.
(أ) استقاللية القضاء وقابليته للمساءلة

يعترب استقالل القضاء مبثابة رشط أسايس يف الدساتري الحديثة .ويعتمد نجاح النظام القضايئ يف بلد ما عىل مدى استقاللية
وحيادية القضاة واملحاكم يف مامرسة أحكامهم .ويق ّر املجتمع الدويل ،عىل نطاق واسع ،برضورة استقالل القضاء املنصوص
عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،املادة 10

يحق لكل شخص ،عىل قدم املساواة التامة ،الحصول عىل محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة ،يف تحديد
حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية موجهة ضده.
وتعرب معظم الدساتري عن التزام الدولة باستقالل القضاء .فالدستوران العراقي والتونيس ينصان عىل استقاللية
السلطة القضائية والقضاة:
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السلطة القضائية مستقلة وتتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاتها ،وتصدر أحكامها وفقا للقانون.

املادة 88

القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون ،وال يجوز الية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة.

دستور تونس ( ،)2014املادة 102

يتمتع القايض بحصانة جزائية ،وال ميكن تتبّعه أو إيقافه ما مل ترفع عنه ،ويف حالة التلبس يجوز إيقافه وإعالم مجلس القضاء
الراجع إليه بالنظر الذي يبت يف مطلب رفع الحصانة.
وهناك عدة اعتبارات مهمة يف هذا الشأن .أوالً ،تبني عقود من التجربة أنه ال يكفي القول يف الدستور إن القضاء مستقل
حتى يكون مستقالً .فقد نصت كل الدساتري العربية يف الحقيقة (مبا يف ذلك دستور العراق املؤقت عام  1970ودستور تونس
عام  )1959عىل أن املحاكم مستقلة ،ولكنها أشارت يف الوقت ذاته إىل أن كل التفاصيل املتعلقة بكيفية حامية هذا االستقالل
يحددها القانون .وملا كانت الحكومة هي التي تعد القوانني ويقرها الربملان (وكانت هاتان السلطتان تحت سيطرة حزب
سيايس واحد) ،فقد أخضع دستورا البلدين يف واقع األمر املحاكم إلرادة سلطتي الحكم األخريني دون أي حامية الستقاللية
املحاكم مهام صغر شأنها.
ثانياً ،يجب عىل واضعي الدساتري النظر أيضاً يف خضوع السلطة القضائية للمساءلة أمام فرعي الحكم اآلخرين .وهناك أمثلة
كثرية من بلدان تعمل فيها املحاكم باستقاللية كبرية ،لدرجة أنها تنفذ العدالة بصورة غري عادلة أو تتعدى عىل عملية صنع
القرار السيايس بغري وجه حق .ولذلك ،يجب أن يقرتن استقالل القضاء بآليات فعالة للمساءلة والرقابة عىل السلطة القضائية.
ويتناول هذا القسم ثالثة عنارص أساسية يف التوازن بني استقالل القضاء ومساءلة القضاء )1( :االختيار؛ ( )2فرتة الوالية؛ و( )3األتعاب.
	أاالختيار
تتفاوت التصاميم الدستورية الناظمة الختيار القضاة بصورة عامة تبعاً لدرجة تركز صالحية االختيار بني مختلف املؤسسات.
وهناك أربعة أنواع عامة آلليات االختيار:
االختيار من قبل املؤسسات السياسية.
االختيار من قبل قضاة آخرين.
االختيار من قبل مجلس قضايئ.
االنتخاب املبارش.
وكام هو واضح من املناقشة أعاله ،فإن سلطة اختيار القضاة تؤثر كثريا ً عىل توازن السلطات .ومتنح معظم الدساتري هذه
السلطة للفروع السياسية ،وعموماً للرئيس أو لرئيس الوزراء ،عىل الرغم من أنه نادرا ً ما يسمح الدستور للرئيس أو لرئيس
الوزراء بالقيام بهذه التعيينات دون دعم أو مشاركة أو موافقة من هيئة أو سلطة أخرى .ومع ذلك ،فإن لبعض الرؤساء
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سلطات كبرية يف هذا املجال .ففي زميبابوي ،يعني الرئيس القضاة بالتشاور مع لجنة الخدمة القضائية ،إال أنه هو من يعني
معظم أعضاء تلك اللجنة ،ما يتناقض يف بعض النواحي مع الغرض من منح صالحية التعيني ألكرث من جهة.
ومتارس السلطة الترشيعية يف بعض البلدان سيطرة أكرب عىل تعيني القضاة .ففي جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،ينتخب الربملان أعضاء املحكمة الدستورية ومجلس القضاء الجمهوري .وهو الذي يقرتح انتخاب القضاة
وترسيحهم وتقييم كفاءتهم ،ويرشف عىل إجراءات املساءلة .وتتشارك السلطتان الترشيعية والتنفيذية يف العديد من
تعي السلطة الترشيعية وحدها أعضاء املحكمة الدستورية ،بينام
الدساتري يف تعيني قضاة املحاكم العليا .ففي املجرّ ،
يعني الرئيس أعضاء املحكمة العليا .ويف إندونيسيا ،تتشارك السلطتان الترشيعية والتنفيذية يف تعيني أعضاء املحكمة
العليا ،واللجنة القضائية ،واملحكمة الدستورية.
إن تجارب القضاة ووجهات نظرهم سوف تؤثر حتامً يف القرارات التي يتخذونها ،حتى لو حاولوا جاهدين تنحية معتقداتهم
تعي القضاة إىل انتقاء
السياسية أو الشخصية جانباً عند تفسري القانون .ومن الطبيعي ،أن تعمد الفعاليات السياسية التي ّ
أشخاص يشاركونهم مبادئهم األساسية .وعليه ،فإن سلطة التعيني عندما توضع بيد السلطة التنفيذية أو السلطة الترشيعية،
متثل رقيباً سياسياً عىل السلطة القضائية .أي أن الدساتري ،التي تسمح للسلطات السياسية بتعيني القضاة ،تدعم فرض قدر من
النفوذ السيايس عىل طبيعة السلطة القضائية وتركيبتها.
وبتفويض مسؤولية اختيار القضاة إىل أطراف عدة ،يح ّد الدستور من خطر قيام فرد واحد مبامرسة نفوذ كبري عىل تطوير
القانون .وقد يساعد هذا النظام أيضاً يف استبعاد القضاة األكرث تطرفاً من الناحية األيديولوجية ،ألن معظم املرشحني ميثلون
حالً توافقياً يتم التوصل إليه عرب املفاوضات السياسية .وينص دستور كل من إثيوبيا وجنوب أفريقيا ،مثالً ،عىل إرشاك مجلس
القضاء يف عملية تعيني قضاة املحكمة الدستورية .ويف الربازيل ،يقدم الرئيس مرشحني إىل القضاء ،وعىل هؤالء الحصول عىل
املوافقات الالزمة من السلطة الترشيعية .ولتحقيق أقىص قدر من التنوع يف الرأي داخل السلطة القضائية ،يعهد الدستور
اإليطايل لكل من الرئيس والربملان واملحاكم الدنيا ،بضامنات قانونية لتعزيز استقالل القضاء ،يف حني يشرتط العديد من
الدساتري تعيني ثلث أعضاء املحكمة الدستورية.
إن الضامنات القانونية تعزز استقالل القضاء .ويتضمن العديد من الدساتري معايري اختيار واضحة تض ّيق قوائم القضاة
املحتملني .وتشمل هذه املعايري عادة حدود السن ،األصل القومي واإلقليمي ،املؤهالت القانونية ،ومتطلبات الخربة .ويف وسع
بناة الدساتري وضع معايري معينة لتحقيق توازن معني يف سلك القضاء ،لضامن التنوع يف وجهات النظر ،أو لتحفيز وتعزيز
الكفاءات واملؤهالت املهنية ،بدالً من التعني عىل أساس االنتامء السيايس.
ويشرتط نوع آخر من الضامنات القانونية تعيني القضاة من قبل هيئة محايدة مستقلة .إذ يكلف دستور البوسنة والهرسك
هيئة دولية ،وهي املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،باختيار ثالثة من القضاة التسعة األعضاء يف املحكمة الدستورية.
وترشك دساتري أخرى هيئات مستقلة محلية يف عمليات تعيني القضاة ،عىل الرغم من أن تلك الهيئات عادة ما تعمل جنباً
إىل جنب مع السلطات السياسية .ففي أوغندا ،عىل سبيل املثال ،تعني لجنة الخدمة القضائية  38عضوا ً من قضاة املحاكم
الدنيا ،ولكن عند تعيني قضاة املحكمة العليا فإن دورها مبنح املجالس القضائية النزيهة أو إىل لجان الخدمة القضائية صالحية
التعيني يحمي بالتأكيد ،بل ويعزز استقالل القضاء من خالل الحد من السيطرة السياسية عىل تلك املسألة.
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كام ميكن للسلطة القضائية نفسها املشاركة يف عملية التعيني أو التحكم بها كلّية .ومن شأن هذه الرتتيبات تعزيز استقالل
القضاء ،ولكنها تزيد أيضاً تركيز السلطات بيد القضاء .ويف حني أن السلطة القضائية قد تختار قضاة أكرث حيادية وكفاءة ممن
تختارهم السلطات السياسية ،مع أنه ال يوجد ما يدعم هذا االدعاء ،فإن ذلك يفيض عىل األرجح إىل اختيار قضاة أقل متثيالً
لبقية مواطني األمة .كام أن حرص سلطة التعيني كلياً بيد السلطة القضائية يلغي الرقابة السياسية الهامة عىل مؤسسة غري
سياسية بالفعل ،ورمبا يتطلب ذلك  -كإجراء مضاد  -انتهاكاً الستقاللية القضاء يف مناطق أخرى .ويخول الدستور الربتغايل
القضاة املنتخبني بتعيني جزء من أعضاء هذه السلطة .ومتارس السلطة القضائية أيضاً صالحيات التعيني يف بلغاريا ،حيث ميكن
لقضاة املحاكم العليا تعيني نسبة من أعضاء املحاكم األدىن .وعىل املنوال ذاته ،تقرتح املحكمة العليا يف دستور أفغانستان
قضاة لتعيينهم يف املحاكم األدىن.
	بمدة الوالية
تشكل مدة والية القضاة عنرصا ً رئيسياً آخر مهامً يف استقالل القضاء .وتلعب حامية القضاة من العزل ألسباب سياسية دورا ً
هاماً يف حامية قدرتهم عىل اتخاذ قرارات محايدة طبقاً للقانون .وتحدد الدساتري مدة الوالية بطرق مختلفة ،ترتاوح من الوالية
مدى الحياة حتى الوالية لفرتة زمنية محددة.
ولعل الوالية مدى الحياة متثل أقوى تجسيد الستقالل القضاء .والقضاة الذين يعينون مدى الحياة هم األبعد عن الضغوط
السياسية ،وخصوصاً عندما ال يبني الدستور سن التقاعد أو مربرات محددة إلقالة القضاة .وعىل الرغم من أن الوالية مدى
الحياة تعزز استقالل القضاء ،فإنها يف الوقت ذاته قد تحد من املساءلة .عالو ًة عىل ذلك ،قد تسهم الوالية مدى الحياة يف
تح ّجر الفقه القانوين وتباطؤ مسرية تطور القانون وتكيّفه مع الظروف املتغرية .وتلجأ بعض الدساتري للتخفيف من هذه
املشاكل إىل فرض سن إلزامية للتقاعد ،عىل الرغم من أن سن التقاعد للقضاة يف كثري من األحيان يكون عالياً جدا ً لدرجة أنه
ال فرق بينه وبني الوالية مدى الحياة.
وتعد الوالية لفرتة محددة أحد بدائل الوالية مدى الحياة .حيث ينص بعض الدساتري ،كدستور غواتيامال ،عىل فرتة محددة
قابلة للتجديد (املادة  .)215ويساهم هذا النوع ِمن األحكام يف تعزيز مساءلة القضاة أمام أي جهة مسؤولة عن تجديد
التعيني ،إال أنه يفتح املجال لدخول االعتبارات السياسية يف حسابات التجديد ،وقد يشجع القضاة بالتايل عىل البت يف قضايا
معينة ألسباب سياسية .ويشرتط بعض الدساتري والية لفرتة محددة بدون إمكانية تجديد التعيني .وصحيح أن هذا اإلجراء
قد يقلل مشاكل النفوذ السيايس ،إال أنه ال يقيض عليها متاماً .وقد يطمح القضاة ،وخاصة الذين يتم تعيينهم يف سن مبكرة،
لشغل مناصب أخرى يف الحكومة أو وظائف أخرى عموماً بعد خدمتهم يف القضاء .لذلك ،فإن الحسابات السياسية قد تدخل
يف قراراتهم إذا اعتقدوا أن فرصهم يف الحصول عىل تلك املناصب تزداد بالتقرب من أطراف سياسية معينة.
ويجمع دستور جنوب أفريقيا بني هذه الرشوط املختلفة لوالية القضاة ،ويتضمن مجموعة األسباب التي تسوغ عزل القضاة.

دستور جنوب أفريقيا ،املادة 176

(((1يعني قايض املحكمة الدستورية ملدة  12سنة غري قابلة للتجديد ،ويتقاعد عند بلوغه السبعني.
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املادة 177

(((1ال يجوز عزل القايض من منصبه ،إال إذا:
(أ) تبني للجنة الخدمات القضائية أن القايض يعاين من عجز ما ،أو يفتقر بشدة إىل الكفاءة ،أو أدين بسلوك مشني.
(ب) طالبت الجمعية الترشيعية الوطنية بعزل ذلك القايض ،بقرار تتخذه بأغلبية ال تقل عن ثلثي أعضائها.
(((2عىل الرئيس عزل القايض من منصبه بعد تبني قرار يدعو إلقالة ذلك القايض.
(((3يجوز للرئيس ،بناء عىل نصيحة من لجنة الخدمات القضائية ،تعليق عمل القايض الذي يخضع لإلجراء املذكور يف البند (.)1
قد ال يكون منوذج جنوب أفريقيا مناسباً لبلدان أخرى ،ولكن باستطاعة واضعي الدستور بعد إدخال تعديالت مالمئة تتعلق
بسن التقاعد اإللزامي ،والوالية ملدة ثابتة وغري قابلة للتجديد ،تحقيق توازن أمثل بني االستقاللية واملساءلة.
	جاألتعاب
متثل األتعاب الثابتة واملضمونة عنرصا ً هاماً أيضاً يف استقالل القضاء .ويف حني أن هذا املطلب الدستوري بسيط متاماً ،فإنه مهم
ألنه يحمي القضاة من خطر تخفيض رواتبهم من قبل السلطات السياسية .وهذا يتيح لهم إصدار أحكام قضائية باستقاللية
ودون خوف من فقدان مصدر رزقهم.
(ب) مجالس القضاء

	أاالختصاص
تعمل املجالس القضائية يف بيئات قانونية مختلفة جدا ً ،ولذلك ال بد من فهم الخصوصيات قبل مقارنة دورها وصالحياتها يف
بلدان مختلفة .وبصورة عامة ،تتوىل املجالس القضائية ثالثة اختصاصات هامة:
•وظائف إدارية (موازنة اإلدارة ،املوارد املادية ،والعمليات)؛
•تعيني القضاة؛
•تقييم األداء (الرتقية ،االنضباط ،إقالة القضاة أو االحتفاظ بهم ،ورواتب القضاة).

إن املوازنة الفعالة بني استقالل القضاء واملساءلة الخارجية عامل أسايس يف تأدية هذه الوظائف جميعها .ويتحقق ذلك ،عىل
سبيل املثال ،من خالل تركيبة أو عضوية املجلس ،أو آلية التعيني ،أو تقاسم وظائف معينة مع سلطات أو هيئات حكم أخرى
(وحتى مع املواطنني يف حالة القضاة املنتخبني) .ونحن ال نؤكد أن هناك توازناً مثالياً شامالً بني االستقاللية واملساءلة ،ولكننا
أي من االتجاهني يف املجتمعات الدميقراطية.
ندرك أن هنالك حدودا ً للحركة يف ٍّ
وقد تؤدي املبالغة يف أي من االتجاهني إىل إثارة ضغوط من أجل التحول .ويف حني أن االختصاص األول (اإلدارة) شأن إداري
محض ،فإن االختصاصني الثاين والثالث يتعلقان بالحوافز الوظيفية ويسهامن بصورة مبارشة أكرث يف تعزيز جودة القضاء.
وتتعامل الوظائف اإلدارية باملسائل العملية املتعلقة بتنظيم وتسيري شؤون القضاء .وميكن لهذه الوظائف بطبيعة الحال أن
تؤثر عىل استقالل القضاء ،كأن تستخدم مثالً حوافز مادية ملكافأة فئات معينة من القضاة .ومن الواضح أن االختصاصات
اإلدارية مهمة أيضاً لكفاءة املحاكم ،وهي بهذا املعنى تحدد جودة النظام القانوين .ومع ذلك ،فإن االختصاصني اآلخرين
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(التعيني وتقييم األداء) يرتبطان بشكل مبارش أكرث بالحوافز عىل أداء القضاة؛ فإذا كانت املؤسسات مهمة لجودة القضاء ،فإن
أهميتها تنبع من تأثريها عىل الحوافز القضائية.
	بالرتكيبة
تختلف املجالس أيضاً يف تركيبتها .ويتألف املجلس من ثالثة أصناف محتملة من األعضاء )1( :قضاة؛ ( )2أعضاء من هيئات
حكومية أخرى أو معينني من قبلها؛ ( )3محامون .ويتم عادة تعيني القضاة يف املجلس من قبل املحكمة العليا أو غريها من
املحاكم ،يف حني يعني املحامون من قبل نقاباتهم .أما أعضاء الهيئات الحكومية فتعيّنهم مؤسساتهم.
ومثة افرتاض عام يف األدبيات القانونية ،وهو أن وجود أغلبية من القضاة يف املجلس القضايئ يضمن استقالل القضاء .لكن حتى
عندما ال ميثل القضاة أغلبية عددية يف املجلس ،فقد تكون لهم الهيمنة أو دور غالب لثالثة أسباب :أوالً ،يعتمد أعضاء املجلس
القضايئ عىل املعلومات املقدمة من جانب رجال القضاء أنفسهم .ثانياً ،ال ميارس املجلس القضايئ سيطرة مبارشة عىل القضاء
(ألن ذلك يرض باستقاللية القضاء) ولكنه ميارس توليفة من الصالحيات متثّل مزيجاً من السلطة واملساءلة .وهذه التوليفة هي
عادة معقدة ومحفوفة بالشكوك التي تستدعي عادة خربة القضاة .ثالثاً ،قد تكون حوافز القضاة لتمثيل املصالح القضائية يف
املجلس أقوى من حوافز غري القضاة :فبعد انقضاء خدمتهم يف املجلس ،يعود القضاة إىل حياتهم املهنية املعتادة يف القضاء
يف حني يعود غري القضاة إىل وظائفهم خارج السلك القضايئ ،والتي قد يكون أو ال يكون لها عالقة بقضايا اإلدارة القضائية.
(ج) المحاكم الدستورية

تع ّد صالحية املراجعة الدستورية ،عىل غرار استقاللية القضاء ،بصفة عامة رشطاً أساسياً ألي دستور عرصي .واملراجعة
الدستورية آلية أساسية متكن القضاء من مامرسة الرقابة عىل سلطات الحكم السياسية .لكن ،كام يف استقالل القضاء ،قد
تستخدم املحكمة صالحيات املراجعة الدستورية لتتجاوز حدودها إىل ميدان السياسة.

	أ َمن يتوىل إجراء املراجعة الدستورية؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ،هنالك خياران للتصميم العام :منوذج مراجعة «ممركز» ،ومنوذج مراجعة «موزّع» .ففي النموذج
األول ،تتوىل محكمة واحدة  -مستقلة عن بقية القضاء  -وحدها مراجعة الترشيعات وأعامل الحكومة للتثبت من دستوريتها.
ويطلق عىل هذه املحكمة عادة اسم «املحكمة الدستورية».

دستور تركيا ( ،)1982املادة 148

تنظر املحكمة الدستورية يف دستورية القوانني ،واملراسيم التي لها قوة القانون ،والنظام الداخيل للجمعية الوطنية
العليا لرتكيا شكالً أو مضموناً.

املادة 152

إذا َوجدت محكمة عند النظر يف قضية ما أن القانون أو املرسوم الذي له قوة القانون الواجب تطبيقه فيها غري دستوري،
أو إذا كانت املحكمة مقتنعة بج ّدية االدعاء بعدم الدستورية املقدم من أحد األطراف ،فلها أن تؤجل النظر يف القضية حتى
تقرر املحكمة الدستورية بهذا الشأن.
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وإنشاء املحاكم الدستورية اتجاه سائد يف الدساتري الحديثة .والبلدان الخارجة لتوها من رِبـْقـَة االستبداد غالباً ما تختار
النامذج املركزية للمراجعة الدستورية .فتمكني محكمة واحدة من إجراء املراجعة الدستورية يخدم غرضاً معربا ً بالنسبة إىل
الدميقراطيات الجديدة ،يشري إىل أهمية النظام الدستوري .كام أن مركزية صنع القرار الدستوري تعزز الخربات الدستورية
والقانونية ،األمر الذي يعزز بدوره الثقة واالت ّساق.
ويف الجانب اآلخر ،يعطي النموذج املوزَّع صالحية املراجعة الدستورية للعديد من املحاكم .وتقوم هذه املحاكم املولجة بأداء
املهام العادية للسلطة القضائية بالنظر يف املنازعات بني األطراف املتنازعة ،ولكنها أيضاً قد تقوم مبراجعة القوانني األساسية
وأعامل الحكومة للوقوف عىل النواقص الدستورية الكامنة فيها .وألن الثقة الشعبية بالقضاء تكون ضعيفة غالباً يف البلدان
الخارجة من حكم استبدادي ،قد تعترب املراجعات الالمركزية غري رشعية يف تلك البلدان .لكن ميكن سوق حجة مامثلة ضد
املحاكم املركزية يف الدميقراطيات الوليدة التي قد تفتقر إىل االستقاللية أو الرشعية أو السلطة يف صفوف النخبة الحاكمة.
وقد يكون املسؤولون املنتخبون يف هذه البلدان أكرث استعدادا ً لتعطيل املحكمة ،بدل االمتثال لقراراتها ،أو اتخاذ خطوات
أخرى لعدم تنفيذ تلك القرارات.
	بتوقيت مراجعة الدستور
السؤال الجوهري الثاين الذي ينبغي معالجته لدى تصميم آلية املراجعة الدستورية يف الدستور هو توقيت إجراء املراجعة
الدستورية .وتحدث املراجعة عادة إما قبل أو بعد اإلنتهاء من صدور الترشيعات .وتخول بعض الدساتري املحكمة الدستورية
صالحية البت يف قضية دستورية ما قبل أن يتم فعالً مترير مرشوع القانون .فمثالً ،يتيح دستور جنوب أفريقيا للرئيس تقديم
مرشوع قانون إىل املحكمة الدستورية إذا كان لديه شكوك يف دستوريته قبل صدوره (املادة ( )4( 79ب)) .ومتيض دساتري
أخرى إىل حد مطالبة املحكمة الدستورية بالنظر يف أنواع معينة من الترشيعات قبل إقرارها .عىل سبيل املثال ،يطلب الدستور
التشييل من املحكمة الدستورية مراجعة القوانني العضوية قبل صدورها (املادة  .)93كام نص الدستور املرصي لعام 2012
املعطل حالياً ،عىل أن جميع مشاريع القوانني االنتخابية يجب أن توافق عليها املحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها من
قبل الرئيس وقبل أن تتحول إىل قانون (املادة .)177
وتسمى املراجعة الدستورية لترشيع ما ،يف حال عدم وجود قضية حقيقة أو عدم وجود خالف حوله ،بأنها مراجعة «مجردة».
وتسمح بعض الدساتري للمحكمة الدستورية بإجراء مراجعة مجردة ،سواء قبل أو بعد إقرار الترشيع .ومن ناحية أخرى ،فإن
عملية املراجعة «امللموسة» هي النظر يف دستورية نص ترشيعي ما بعد إصداره ،وبعد أن يثري قضية محددة أو خالفاً يُعرض
يحسن جودة الترشيعات ،ألنه يحول
أمام املحكمة .والنص عىل إجراء مراجعة دستورية مجردة ملرشوع قانون ما قبل إصداره ّ
بالتأكيد دون مترير أي مرشوع قانون غري دستوري .لكن قد يكون من الصعب إجراء تقييم كامل لآلثار الحقيقية الشاملة
لنص ترشيعي قبل صدوره .وخري مثال عىل ذلك هو األزمة التي ظهرت يف مرص يف النصف األول من عام  ،2013عندما حاول
الربملان مترير مرشوع قانون االنتخابات ،فتصدت له املحكمة الدستورية العليا ورفضت القانون يف مناسبات عدة وألسباب
كثرية مل يتوقعها الربملان.
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوقيت املراجعة الدستورية ،مسألة من يرفع الدعوى الدستورية .وهنا ،تختلف الدساتري اختالفاً كبريا ً.
ففي أوكرانيا مثالً ،تستطيع بعض الهيئات الحكومية فقط رفع دعاوى دستورية أمام املحكمة.
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دستور أوكرانيا ( ،)1996املادة 150

تشمل سلطة املحكمة الدستورية يف أوكرانيا:

(((1البت بقضايا االلتزام بدستور أوكرانيا (دستورية القضايا) يف األمور التالية:
القوانني واملراسيم القانونية األخرى الصادرة عن الربملان األوكراين.
قوانني رئيس جمهورية أوكرانيا.
قوانني مجلس وزراء أوكرانيا.
املراسيم القانونية لربملان جمهورية القرم ذات االستقالل الذايت.
ويتم النظر يف هذه القضايا عندما يتقدم بها :رئيس جمهورية أوكرانيا؛ ما ال يقل عن خمسة وأربعني نائباً من الربملان األوكراين؛ املحكمة
العليا يف أوكرانيا؛ ممثل حقوق اإلنسان املعتمد لدى الربملان األوكراين؛ برملان جمهورية القرم ذات االستقالل الذايت.
ومينح الدستور الجزائري الرئيس حق الطلب من املحكمة الدستورية موافاته برأي باتّ وملزم بشأن دستورية «القوانني
املؤسسية» فور اعتامدها من قبل السلطة الترشيعية (املادة  .)165وتخول تايالند املرشعني بالطعن يف دستورية اإلجراءات
الحكومية ،من خالل حشد دعم بنسبة معينة من السلطة الترشيعية إلحالة الترشيعات أو اإلجراءات إىل املحكمة الدستورية
(املادة  .)154ويف بلدان أخرى ،مثل هندوراس ،يسمح ألي شخص برفع دعوى دستورية.

دستور هندوراس ( ،)1982املادة 185

ميكن ألي شخص يعترب نفسه مترضرا ً يف مصالحه املبارشة والشخصية واملرشوعة التقدم بالتامس يعلن فيه عدم دستورية
قانون وعدم مرشوعية تطبيقه...
إن السامح للمواطنني العاديني برفع القضايا يساعد يف ضامن حامية الحقوق السياسية واملدنية األساسية.
	جتعيني قضاة املحكمة الدستورية
إن املحكمة الدستورية التي يتم اختيار قضاتها من قبل السلطة التنفيذية فقط ،ودون مشاركة جهات سياسية أخرى أو
فعاليات من املجتمع املدين ،لن تحظى بفرصة كبرية لتعمل باستقاللية .أوال ،ستحاول السلطة التنفيذية السيطرة عليها عن
طريق اختيار قضاة يعتقد أنهم متعاطفون مع سياسات السلطة التنفيذية ،وذلك لتحصني نفسها من املساءلة الدستورية.
وثانياً ،يرجح أن ميتنع القضاة يف املحكمة ،إلدراكهم أنهم مدينون يف مناصبهم للسلطة التنفيذية فقط ،عن إصدار أي حكم
قد تعارضه هذه األخرية.
وقد دأبت السلطات التنفيذية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل إحكام قبضتها تاريخياً عىل تعيينات
املحاكم الدستورية.
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•يف مرص ،كان الرئيس مبارك قادرا ً عىل التأثري يف املحكمة الدستورية العليا السابقة من خالل مامرسة صالحياته
القانونية عىل تعييناتها ،وبخاصة تعيني رئيسها.
•ويف الكويت ،يتحكم مجلس القضاء األعىل ،الذي يضم ممثالً عن السلطة التنفيذية هو وزير العدل ،من الناحية
الفنية يف تعيني قضاة املحكمة الدستورية .وعىل الرغم من أن املجلس يضم عددا ً من أعضاء السلطة القضائية ،فإن
وزارة العدل تشارك يف تعيينات جميع املناصب القضائية العليا تقريباً .ونتيجة لذلك ،ميارس أمري الكويت نفوذا ً كبريا ً
عىل عمل املحكمة .وينعكس هذا يف الفقه القانوين للمحكمة ،التي إما تتجنب الحكم يف مواضيع مثرية للجدل أو
تقيض بطريقة تدعم مصالح األمري.
•يقيض الدستور املغريب لعام  ،2011والذي صاغه مجموعة خرباء اختارهم امللك محمد السادس وأ ِق َّر باستفتاء شعبي،
بتأسيس املحكمة الدستورية من  12عضوا ً ،يعني امللك ستة منهم يف حني ينتخب كل مجلس من مجليس الربملان
بأغلبية الثلثني ثالثة من الستة املتبقني (املادة  .)130ورغم أن هذا اإلجراء يوزع صالحية التعيني بني امللك والربملان،
فإنه يعطي امللك صالحية تعيني نصف األعضاء ،وهذا يف واقع األمر يتيح للقضاة املعينني من قبله تعطيل أي قرار
ال يوافق عليه.
•ويف سوريا ،يعني الرئيس جميع قضاة املحكمة الدستورية العليا املشكلة حديثا ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد
(دستور سوريا ،2012 ،املواد  .)143 ،141وهذا مشابه لعملية التعيينات يف املحكمة الدستورية العليا السورية التي
تأسست مبوجب دستور عام ( 1973املواد  .)141 ،139ومبوجب هذه العملية ،يعني الرئيس أعضاء املحكمة الذين
يعتمدون عىل الدعم التنفيذي املستمر طوال مدة خدمتهم؛ وبالتايل ال يبقى للقضاة حافز يذكر ملامرسة أي قدر
من استقالل القضاء.
•وباملثل ،يعني امللك يف األردن جميع األعضاء التسعة يف املحكمة الدستورية املشكّلة مؤخرا ً ،مبن فيهم رئيسها.
والرئيس الحايل للمحكمة ،طاهر حكمت ،عضو سابق يف مجلس األعيان ،وعمل سابقاً يف الحكومة ،وكان رئيساً
ملحكمة النقض وملجلس القضاء األعىل .ومن املر ّجح أن سيطرة امللك الكاملة عىل التعيينات يف املحكمة سيكون لها
تأثري عىل قراراتها ،عىل الرغم من أنه قد يكون من السابق ألوانه إجراء تقييم عادل لعمل املحكمة.
إن املحاكم التي تعيّنها جهة سياسية واحدة ،وخاصة السلطة التنفيذية ،معرضة جدا ً لخطر التأثري عليها عىل نحو غري قانوين
من قبل تلك الجهة .ولعل عمليات التعيني التي ال يهيمن عليها سوى عدد قليل من األطراف تحظى بفرصة أفضل لخلق
محكمة مستقلة يف عملها عن التأثري الخارجي ،ولكن بالنظر إىل أنها ال تزال تستبعد العديد من رشائح الطيف السيايس
من عملية اختيار القضاة ،فإنها قد تخفق يف خلق وتوليد شعور عام باالستثامر السيايس يف املحاكم .أما عملية التعيني التي
تهدف ألن تكون شاملة لجميع املصالح ،عرب إرشاك مختلف سلطات الحكم واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين
واملؤسسات األكادميية الحقوقية ونقابات املحامني والجامعات املامثلة يف عملية اختيار القضاة ،فإنها تُعترب األقدر عىل إنشاء
محكمة تُ ثل املجتمع وتحظى بتأييد شتى املصالح السياسية .وقد تتخذ املشاركة يف هذه العملية أشكاال متعددة ،مبا يف ذلك
املشاورات العامة ،الدعوة لتقديم الرتشيحات من مختلف القطاعات ،جعل عملية التعيني شفافة قدر املستطاع عىل جميع
املستويات ،السامح لجامعة معينة بتعيني عدد معني من القضاة يف املحكمة ،السامح لجامعة ما باالعرتاض عىل تعيينات
جامعات أخرى ،وتكليف جامعة ما بتسمية عدد محدد من املرشحني وقيام مجموعة أخرى باختيار عدد معني من القضاة
من بني الرتشيحات املقدمة من املجموعة األوىل .بيد أن الظرف السيايس واالجتامعي الخاص ببلد ما ،هو الذي يقرر أفضل
السبل لتعزيز املشاركة يف التعيني وتدعيم االستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية.
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نظام األغلبية الترشيعية املطلقة :يف نظام التعيينات الترشيعية باألغلبية املطلقة ،تسيطر السلطة الترشيعية يف املقام األول عىل عملية
اختيار القضاة .ويكون أحد املجلسني أو كالهام مسؤوالً عن انتخاب القضاة ،بحسب النظام السيايس يف البلد املعني .وما مييز هذا
النظام هو األغلبية املطلوبة التي يحتاجها املرشح لالنتخاب؛ أي األغلبية املطلقة .ويف حني تسمح األغلبية البسيطة للحزب الحاكم
بالهيمنة عىل إجراءات التعيني ،فإن األغلبية املطلقة املؤلفة من الثلثني (أو أكرث) تضمن دورا ً لألحزاب املعارضة يف هذه العملية .إن
الغاية من اشرتاط األغلبية املطلقة للموافقة عىل التعيينات القضائية هي تعزيز عملية التفاوض والتسويات بني الحكومة وزعامء
املعارضة .ويُستخدم هذا النموذج يف أملانيا لتعيني أعضاء املحكمة الدستورية االتحادية .وقد عملت هذه الطريقة بنجاح عىل تعزيز
شعور واسع النطاق بني األحزاب السياسية باالستثامر السيايس يف املحكمة املذكورة .بيد أن اشرتاط األغلبية املطلقة قد يؤدي إىل الشلل
الترشيعي يف البلدان التي تعاين من درجة عالية من الترشذم يف األحزاب السياسية ،أو عندما تجعل شدة الرصاع الحزيب التوافق عىل
مرشح ما أمرا ً صعباً .وليس هناك يف الوقت الحايل أي بلد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يستخدم هذا النموذج لتعيني
القضاة يف املحكمة الدستورية .إال أن الدستور املغريب الجديد يطالب الربملان باختيار نصف القضاة املرشحني للمحكمة الدستورية،
ويشرتط التصويت باألغلبية املطلقة عىل اختيارهم .كام يتضمن مرشوع الدستور التونيس املقرتح يف يونيو/حزيران  2013أيضاً نصاً
يطالب مجلس النواب باختيار املرشحني املقرتحني من قبل األطراف السياسية بتصويت األغلبية املطلقة.
نظام املجلس القضايئ :يتم إنشاء املجالس القضائية لعزل عملية التعيينات عن الجهات السياسية من خالل تشكيل مجلس يضم
سلطات سياسية متعددة ،وغالباً ما يضم أيضاً جامعات غري سياسية مثل نقابات املحامني ،وباحثني حقوقيني ،فعاليات مدنية أخرى.
ويرشف هذا املجلس عىل عملية التعيني ،حيث يطلب تقديم الطلبات لشغل الوظائف الشاغرة يف املحكمة ،ويجري املقابالت مع
املرشحني ،ومن ثم يعمل عىل انتقاء أكفأ املرشحني ،أو تقديم قامئة مخترصة بأسامئهم إىل السلطة التنفيذية أو الترشيعية ،من أجل
االختيار النهايئ .وتشكل جنوب أفريقيا مثاالً أساسياً لنظام املجلس القضايئ ،حيث تلعب لجنة الخدمة القضائية ( )JSCدورا ً مركزياً يف
تعيينات املحكمة الدستورية .وتضم اللجنة يف عضويتها أفرادا ً معينني من السلطة التنفيذية ،وأعضاء من مجليس الربملان ،وأعضاء من
السلطة القضائية واملحامني وأساتذة القانون .ويساعد التنوع يف عضوية اللجنة عىل تعزيز الشعور باالستثامر يف محكمة ذات طيف
سيايس متنوع .وقد نجحت إىل حد كبري يف إنشاء محكمة مستقلة تحظى قراراتها باحرتام كبري .لكن الهيمنة املتواصلة للمؤمتر الوطني
األفريقي عىل مختلف ميادين السلطتني التنفيذية والترشيعية يسمح له بتعيني غالبية أعضاء اللجنة املذكورة من أعضائه ،مام يؤثر
عىل استقاللية املحكمة عىل املدى البعيد .وقد شكل العديد من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا مجالس قضائية ،وإن مل يكن
جميعها يلعب دورا ً يف تعيني قضاة املحكمة الدستورية .ويتم اختيار أعضاء املحكمة الدستورية يف الكويت من قبل مجلس القضاء
املك ّون من كبار القضاة ومسؤولني سياسيني.
النظام املختلط القضايئ-التنفيذي :يوزع هذا النظام صالحية تعيني قضاة املحكمة الدستورية بني السلطتني القضائية
والتنفيذية .ويف معظم تجارب هذا النوع من األنظمة ،ترشِّ ح السلطة القضائية (كبار قضاة املحاكم العليا يف الغالب األعم)
إما مرشحاً واحدا ً أو قامئة مخترصة لعضوية املحكمة الدستورية .ويتعني عىل السلطة التنفيذية بعدها انتقاء مرشح واحد
أو املوافقة عىل اختيار املرشح املسمى من قبل القضاء ،ثم القيام بتعيني القايض رسمياً يف املحكمة .وتقيض األمناط األخرى
من هذا النظام بقيام السلطة التنفيذية بتسمية ،إما مرشح واحد أو قامئة مرشحني لالنضامم لعضوية املحكمة ،ويتعني
عىل السلطة القضائية املوافقة عىل التعيني .ويستبعد هذا النظام ،باالعتامد عىل املوافقة املشرتكة بني السلطتني القضائية
والتنفيذية ،مشاركة املجلس الترشيعي بصورة مدروسة ومقصودة ،يف محاولة لعزل املحكمة عن املشاغل السياسية قصرية
املدى .ويتم تعيني املحكمة الدستورية العليا يف مرص واملحكمة االتحادية العليا يف العراق وفقاً لهذا النظام ،ولكن بأشكال
مختلفة .ومل ّا كان هذا النظام يستثني العديد من األطراف السياسية من عملية التعيني ،وبخاصة األحزاب السياسية املعارضة،
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فإن املحاكم يف كال البلدين تعمل بدرجة متدنية من االستثامر السيايس ،ما يرتك املحاكم ُعرضة لالتهام بأن أحكامها تقوم عىل
الوالءات السياسية .وتشري تجارب كل من مرص والعراق إىل أن عملية التعيينات يف املحكمة الدستورية يف ظل نظام دميقراطي
تتطلب إرشاك مجموعة أوسع من األطراف ،أكرث مام يسمح به النظام القضايئ-التنفيذي.
النظام متعدد األطراف :يرشك هذا النظام مؤسسات متعددة يف عملية التعيينات القضائية ،مبا يف ذلك مختلف سلطات
الحكم ،حتى أن بعض الدول ترشك منظامت املجتمع املدين يف العملية .وقد متارس املؤسسات املشاركة يف التعيني صالحياتها
بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،حيث ميكن للمؤسسات التي متارس صالحياتها يف التعيني املبارش أن تحدد املرشحني وتعينهم يف
املحكمة دون الحاجة إىل التشاور مع أي جهة أخرى أو الحصول عىل موافقتها .بينام تعطى املؤسسات التي متارس صالحية
التعيني غري املبارش عموماً إما القدرة عىل ترشيح شخص واحد أو تقديم قامئة مرشحني لعضوية املحكمة ،أو السامح لها
باملوافقة أو االعرتاض عىل مرشح ما من مؤسسة أخرى ،ولكن ال يكون بوسعها تسمية وتأكيد تعيني مرشح معني .ولعل األكرث
شيوعاً يف هذا النموذج ،هو توزيع شَ غل املقاعد الشاغرة يف املحكمة بني مختلف املؤسسات التي تتمتع بسلطة التعيني .وعىل
النقيض من نظام املجلس القضايئ ،تعمل املؤسسات التي لها دور يف اختيار قضاة املحكمة عادة بشكل مستقل عن بعضها
أثناء عملية االختيار .ففي إيطاليا يجري تعيني أعضاء املحكمة الدستورية وفق النظام متعدد األطراف منذ عام  .1953وتغريت
طريقة التعيني يف املحكمة الدستورية الرتكية من النظام القضايئ-التنفيذي إىل النظام متعدد األطراف مبوجب التعديالت
الدستورية التي أقرت عام  .2010وقد خلق النظام املذكور يف إيطاليا شعورا ً قوياً باالستثامر السيايس يف املحكمة الدستورية،
عىل الرغم من أن هذه التجربة تشري أيضاً إىل أن تعيينات السلطة الترشيعية قد تتأخر إذا كانت أحزاب الربملان غري قادرة
عىل التوصل إىل حل وسط بشأن اعتامد مرشح ما .وقد جرى اعتامد هذا النموذج يف تركيا يف وقت قريب جدا ً مام يتعذر
تقييم تأثريه حالياً ،لكن التغيري يف جزء منه كان مطلوباً بدافع الرغبة يف إنشاء محكمة دستورية أوسع متثيالً وأرسع استجابة.
ويستخدم مرشوع الدستور التونيس املقرتح يف يونيو/حزيران  2013شكالً من أشكال النظام متعدد األطراف ،إضاف ًة إىل بعض
عنارص نظام األغلبية الترشيعية املطلقة ،يف التعيينات الخاصة باملحكمة الدستورية.
رضورة تحديد مؤهالت الختيار قضاة عىل مستوى عال من الخربة القانونية :إن تحديد املؤهالت املطلوبة يف قضاة املحكمة
الدستورية هو وسيلة أخرى لضامن االستثامر السيايس من مختلف ألوان الطيف السيايس .كام أن تحديد املستوى التعليمي
واإلنجاز املهني للقضاة أو تحديد الحد األدىن أو األقىص للعمر يف وقت التعيني ،من شأنه أن يضمن امتالك القضاة املعينني
يف املحكمة الدستورية للمعرفة والخربة الالزمتني لتحليل القضايا الدستورية املعقدة واملهمة سياسياً التي قد تعرض عىل
املحكمة .ويخلق ذلك أيضاً حاجزا ً آخر مينع حشو املحكمة بال فائدة :فعىل أي طرف أو حزب سيايس يسعى إليصال مؤيديه
إىل عضوية املحكمة الدستورية ضامن امتالك مرشحيه الحد األدىن من املؤهالت املقررة يف الدستور .وقد تشمل املؤهالت
املطلوبة أيضاً قامئة املهن أو املناصب التي تتعارض مع التعيني يف املحكمة الدستورية ،وخاصة املناصب السياسية ،مام يساعد
يف حامية املحكمة الدستورية من النفوذ السيايس.
	دعدد قضاة املحاكم الدستورية
إذا مل تكن هناك معايري صارمة يف الدستور تحدد عدد القضاة يف املحكمة الدستورية أو أن هذا العدد يتحدد مبوجب قوانني
عادية ،أو إذا كان من السهل تعديل الدستور أو الترشيعات األخرى التي تحدد عدد القضاة يف املحكمة الدستورية ،يغدو
بوسع السلطة التنفيذية تغيري عدد قضاة املحكمة مبحض إرادتها واختيارها ،خاصة إذا كانت صالحية التعيينات يف يدها
بصورة أساسية .وتستطيع السلطة التنفيذية أن تضيف قضاة عىل مقاعد البدالء لضامن أن األغلبية ستحكم دامئاً لصالحها
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أو إلرغام القايض الذي ال يحظى برضاها عىل التخيل عن عضوية املحكمة .وقد شهدت املحكمة الدستورية العليا يف مرص
كال هذين النوعني من االحتيال والتالعب يف تشكيلها .فخالل عهد الرئيس مبارك ،وبعد أن أعلنت هذه املحكمة أن قانون
االنتخابات الذي صاغه النظام نفسه مل يكن دستورياً ،عمد مبارك إىل تعيني رئيس جديد لها معروف بوالئه الشديد للنظام
وقام عىل الفور بتعيني خمسة قضاة جدد يف املحكمة ،فزاد عدد قضاتها بنسبة  50يف املئة .وأدى هذا التغيري يف تركيبة
املحكمة إىل تحويلها من مؤسسة طاملا شكلت رقيباً إىل حد ما عىل السلطة التنفيذية إىل مجرد هيئة تسيطر عليها السلطة
التنفيذية فعلياً .وبعد سقوط مبارك ،أقر الدستور املرصي يف ديسمرب/كانون األول  2012خفض عدد قضاة املحكمة الدستورية
العليا إىل  11عضوا ً بدالً من  19عضوا ً كام يف السابق (مبا يف ذلك رئيس القضاة) .وتطلب األمر عزل مثانية من القضاة املبتدئني،
كان بينهم أحد أشد منتقدي اإلخوان املسلمني .ويف حني أنه من غري الواضح إن كانت أحكام دستور عام  2012مصاغة بهدف
عزل ذلك القايض من عضوية املحكمة ،فإن ذلك املشهد يوضح أنه ميكن استخدام التالعب بزيادة أو خفض عدد القضاة يف
املحكمة الدستورية لتحقيق املزيد من األغراض واألهداف السياسية.
	هعزل قضاة املحكمة الدستورية
تحظى صالحية إقالة قضاة املحكمة الدستورية بالقدر نفسه من األهمية .والدساتري التي ال تتضمن أحكاماً خاصة بالعزل  -أو
تلك التي تتيح عزل القضاة بسهولة نسبياً أو من جانب واحد هو السلطة التنفيذية أو أي طرف آخر يف الحكم  -ترتك القضاة
ُعرضة لتأثري الجهات السياسية .وهناك العديد من القضايا ينبغي النظر فيها بهذا الصدد.
وإذا كانت مسؤولية تعيني وعزل قضاة املحكمة الدستورية منوطة بنفس الجهة أو املؤسسة السياسية ،فمن املرجح أن تكون
تلك الجهة أو املؤسسة قادرة عىل التأثري عىل املحكمة عىل نحو غري مالئم .وسوف يدرك القضاة أنهم مدينون يف مناصبهم
لتلك الجهة .لذلك ،ينبغي تخويل صالحيات تعيني وعزل قضاة املحكمة الدستورية لجهات أو مؤسسات سياسية مستقلة
بعضها عن بعض .وال يسمح بعض الدول بعزل قايض املحكمة الدستورية إال إذا صوتت املحكمة نفسها لصالح عملية العزل،
وهذا يتطلب أحياناً أغلبية مطلقة .كام تشرتط بلدان أخرى عملية متعددة الخطوات لعزل القايض ،األمر الذي يتطلب موافقة
العديد من سلطات الحكم املختلفة عىل عملية العزل قبل تنفيذها.
إن إجراءات العزل والتعيني يعزز بعضها بعضاً .فإذا كان من السهل عىل جهة سياسية واحدة عزل قضاة املحكمة
الدستورية ،فقد يستخدم ذلك وسيلة للتحايل حتى عىل أفضل نظام للتعيينات عن طريق السامح بالتالعب بعضوية
املحكمة .وميكن استخدام التهديد بالعزل ،يف الحقيقة ،كأداة خفية للتأثري عىل القضاة .وللحامية من هذا الخطر ،ال
يسمح بعض البلدان بعزل قايض املحكمة الدستورية إال إذا كانت املحكمة الدستورية نفسها قد صوتت لصالح العزل،
وتشرتط أحياناً األغلبية املطلقة .وتتبنى بلدان أخرى عملية متعددة الخطوات إلقالة القايض ،باشرتاط موافقة العديد
من سلطات الحكم عىل عملية العزل قبل تنفيذها.
وينظر العديد من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا حاليا يف هذه املسائل املهمة بشأن تشكيل املحكمة الدستورية
وآلية تعيني قضاتها .وقد أثار الربيع العريب نقاشاً يف املنطقة بشأن اإلصالحات الدستورية ،وأتاح فرصة فريدة إلنشاء
مؤسسات قضائية قوية ميكن أن تساعد عىل تعزيز سيادة القانون وإخضاع كافة الجهات السياسية إىل املساءلة أمام
الدستور .وهنالك اتجاهان يف املنطقة .إذ اقرتحت دول مثل تونس إجراء لتعيني قضاة املحكمة الدستورية يشمل
جهات سياسية مختلفة ،ما يعزز الشعور باالستثامر السيايس يف املحكمة واملساعدة عىل حامية استقاللها .وباملقابل،
منحت األردن واملغرب وسوريا السلطة التنفيذية قدرا ً كبريا ً من السيطرة عىل تعيينات املحكمة الدستورية .وإذا
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كان قضاة املحاكم الدستورية يخشون من أن إغضاب السلطة التنفيذية يكلفهم خسارة مناصبهم ،فإن قراراتهم قد
تتأثر برضورة اسرتضاء السلطة التنفيذية أكرث من متطلبات القانون .وإذا مل توضع قواعد وإجراءات متكن املحكمة
الدستورية من مقاومة الضغوط السياسية ،فسوف تصبح مجرد واجهة زائفة للحكام الذين يرغبون يف إعطاء مظهر
خادع من احرتام سيادة القانون دون خلق ضوابط حقيقية عىل سلطاتهم.
(د) التحوالت القضائية (عمليات التدقيق)

4

تشكل قضية التحول القضايئ تحدياً كبريا ً .وإذا توفرت يف البلدان التي متر مبرحلة تحول وانتقال نحو الدميقراطية إرادة
حقيقية لبناء سلطة قضائية قوية ومستقلة ،فإنه يتعني تقرير ما ينبغي فعله مع القضاة املوجودين حالياً .وهناك بالطبع
دافع طبيعي يف أية دميقراطية جديدة ألن ترغب يف «تنظيف» السلطة القضائية ،وإزالة أولئك الذين كانوا إما فاسدين أو
مقربني سياسياً من النظام القديم .ولكن «التنظيف» يجب أن يتم بطريقة حذرة للغاية .وقد يكون العديد من القضاة
القدماء أكفاء للغاية ،وقادرين يف الواقع عىل املساهمة بصورة ممتازة يف تطوير النظام القانوين .وقد يقاوم القضاة محاوالت
التدقيق يف سجالتهم ،وقد ترتاجع الروح املعنوية لديهم .وإذا تم ترسيح الجميع ،فإنه لن يغدو هناك أحد مؤهالً للبت يف
الحاالت والقضايا املدرجة عىل أجندات املحاكم .وتوفر عملية وضع الدستور فرصة لتحويل وإعادة تشكيل وتأهيل املوظفني
القضائيني ،ولكن إذا فشلت تلك العملية ،فلن تكون هناك فرصة ثانية يف الغالب.
ومن األمثلة الحديثة عىل عملية ناجحة ما يجري حالياً يف كينيا ،حيث ميارس مجلس خاص لفحص القضاة ومساعديهم عمله
منذ عام تقريبا .5وقد تم إنشاء هذا املجلس مبوجب دستور كينيا ( )2010خصيصاً ملعالجة مشكلة التحول القضايئ .وهو
يتكون من ستة كينيني ،وثالثة أجانب من املنطقة ،مبن فيهم قضاة من غانا ،زامبيا ،وجنوب أفريقيا .وممثل جنوب أفريقيا يف
املجلس هو املنشق الشهري ألبي ساكس ( ،)AlbieSachsالذي نجا من محاولة اغتيال من قبل النظام العنرصي ليصبح أحد
أوائل قضاة املحكمة الدستورية األوىل يف البالد بعد املرحلة االنتقالية .ويقوم املجلس مبقابلة كل قاض أو مساعد قاض ممن
خدموا يف عهد النظام القديم عىل انفراد (إال إذا فضل القايض أن تكون املقابلة علنية) .وهذا اإلجراء مرن متاما :فهذه ليست
جلسة تأديب رسمية عىل سوء سلوك ،وإمنا تقييم الستعداد القايض للمساهمة يف نظام قضايئ يثق فيه الجمهور .ويتعني عىل
املجلس إصدار رشح خطي لكل قرار عزل .ويتوقع اعتامد مؤسسات مامثلة يف بلدان أخرى يف السنوات املقبلة .ومن العوامل
املهمة التي أسهمت يف نجاح التحول القضايئ يف كينيا ،وجود رئيس جديد دينامييك للمحكمة العليا استطاع التواصل مع
الجمهور حول مرشوع التحول املؤسيس.
ويف بلدان أخرى ،فشلت عمليات التدقيق أو تعطلت .فمثال ،يطالب دستور  2008يف جزر املالديف بخضوع كل قاض لتقييم
املجلس القضايئ الجديد .ولكن القضاة املوجودين ،والذين كانت مؤهالتهم التعليمية متدنية جدا ً ،خافوا من فقدان وظائفهم
لدرجة متكنوا من السيطرة عىل املجلس القضايئ .ونتيجة لذلك ،مل يتم عزل أي قاض من منصبه ،وبقيت ثقة الجمهور بالنظام
القضايئ متدنية للغاية.
 4يعتمد هذا الجزء اعتامدا ً كبريا ً عىل ورقة بحث بعنوان ‹القطاع القضايئ التونيس :تحليل وتوصيات› ،توم غينسربغ ( ،)Tom Ginsburgورقة العمل
رقم  ،5تعزيز الربيع العريب :االنتقال الدستوري يف مرص وتونس ،العيل وستاييس (محرران) (يونيو/حزيران  ،)2013صادرة عن مركز التحوالت
الدستورية يف جامعة نيويورك واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،ومتوفرة عىل الرابط:
.http://constitutionaltransitions.org/consolidating-arab-spring/
 5انظر موقع املجلس عىل الرابط.www.jmvb.or.ke :
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الجزء الثالث :المركزية سلطة الحكومة
في السياق الدستوري المعاصر
الملخص التنفيذي
إن تفويض سلطات الحكم إىل الوحدات الالمركزية 6بشكل ف ّعال ،يزيد الكفاءة ويحد من النزاعات بني الجامعات السكانية
املتنوعة .ويتعامل نظام الالمركزية الشامل مع املكونات اإلدارية والسياسية واملالية لالمركزية ،مع إيالء اهتامم خاص بالرتابط
بني هذه املكونات املختلفة .أما منح الالمركزية السياسية أو اإلدارية دون صالحيات مالية فعلية ،فإنه ،عىل وجه الخصوص،
يقود إىل نتائج سلبية.
وهنالك أربعة مكونات أساسية تحكم نظام الالمركزية )1( :اإلطار املؤسيس الرسمي الذي ُيا َرس الحك ُم الالمركزي
من خالله؛ ( )2عمق نظام الالمركزية ،مبا يف ذلك ميادين السياسات القطاعية التي متنح الوحدات الالمركزية سلطة
التحكم بها؛ ( )3توازن سلطات الحكم وما يرافقها من آليات أخرى للمساءلة تنظم وتدير العالقة بني الحكومة
املركزية ومختلف الوحدات الالمركزية؛ ( )4الضامنات املمنوحة لهيكل نظام الالمركزية وتطبيقه .ويتعني عىل واضعي
الدستور إيالء عناية خاصة بكل مكون من هذه املكونات عند البت يف تطبيق نظام الالمركزية وكيفية تطبيقه ،وكذلك
رش ع.
بتحديد املجاالت التي سترتك لتعريف امل ّ
عند دراسة تجارب الدول األخرى ،يربز أمام واضعي الدستور عدد من األفكار بخصوص الالمركزية .أوالً :املساءلة الشاملة
رضورية للتنفيذ الفعال لالمركزية ،ويشمل ذلك املساءلة بني وحدات الحكومة ومساءلة املواطن للحكومة عىل السواء .ثانياً:
يتطلب التنفيذ الفعال تحقيق التوازن بني الطريقة التدريجية أو الرتاكمية الذي تفرضها الرضورة وتطلعات املواطنني لنقل
السلطة رسيعاً .ثالثاً :يرتدي الوضوح والدقة يف تعريف الالمركزية أهمية كربى ،عىل الرغم من وضوحها بالنسبة لواضعي
الدستور ،وأي خلل يف ذلك يؤدي عىل األرجح إىل فشل التطبيق ،أو إىل نزاع يستهلك الكثري من الوقت بني وحدات الحكم
لرسم حدود سلطاتها .رابعاً :الالمركزية الجزئية التي تفتقر إىل الركن املايل تفيض عىل األغلب إىل الفشل.

تعريف الالمركزية
تعترب دول املنطقة العربية بني أكرث الدول مركزي ًة يف العامل .ففي غالبيتها العظمى تتوىل الحكومة املركزية عملياً صنع
القرارات الخاصة بالسياسات ،وإن يكن مبساهمة محدودة من الربملان .وتتوىل األجهزة اإلدارية تنفيذ هذه السياسات يف أنحاء
البالد تحت رقابة مبارشة من الوزارات املركزية .وينتج عن هذه الطريقة ،بني أمور أخرى ،فجوة كبرية يف الدميقراطية بني
املدن واملحافظات الرئيسية .وملا كانت الغالبية العظمى من صناع القرار تتواجد يف العاصمة ،فهي يف أغلب األحيان بعيدة
عن املشاكل املوجودة يف أماكن أخرى من البالد .وهنا أيضا يوجد فرق كبري يف غالبية البلدان العربية يف تقديم الخدمات
ومستويات املعيشة بني العاصمة (ورمبا مدينة أو مدينتني غريها) وبقية البالد.

 6ترجمة للمفردة اإلنجليزية « »sub-national unitsوتشمل هنا جميع الوحدات غري املركزية .فعىل الرغم من أن هذه الدراسة تقصد بها أحيانا
األقاليم/املحافظات متييزا لها عن السلطات املحلية ،فإنها يف معظم األمثلة تشمل جميع السلطات خارج الحكومة املركزية[ .املرتجم]
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وتعد الالمركزية أحد الحلول املمكنة املطروحة لهذه املشكلة .لكن مثة التباسا كبريا بشأن ما تعنيه الالمركزية يف الواقع ،ألن
املفهوم يف الحقيقة يشبه كثريا ً الفدرالية واإلقليمية .فالفدرالية واإلقليمية والالمركزية تشرتك بعدد من األهداف العامة التي
متيز هذه املقاربات عن األنظمة األحادية ،التي هي أيضا رمبا تشكل فروعاً محلية أو إقليمية إلداراتها املركزية ألغراض الكفاءة
يف األداء .ومن هذه األهداف:
•درجة معينة من الفصل (العمودي) والتوازن بني السلطات.
•مامرسة الحكم بشكل أقرب إىل احتياجات الشعب وأكرث تواؤماً معها.
•مقياس للرقابة واملشاركة الدميقراطية عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي.
ولتحقيق هذه األهداف ،تتمتع هياكل الحكم الالمركزية مبا ييل:
•قدر معني من السلطة التنفيذية (ورمبا) الترشيعية أو عىل األقل التنظيمية.
•السيطرة عىل نصيب من األصول اإلدارية للبالد (مرافق ،تجهيزات ،وموظفون).
•إدارة بعض مصادر اإليرادات (الخاصة أو املخصصة) عىل األقل.
•تعيني املوظفني اإلداريني والسياسيني عىل املستويني املحيل واإلقليمي.
•توفري الفرص أمام املواطنني للمشاركة يف مامرسة السلطة من خالل انتخاب املجالس املحلية واإلقليمية.
وقد يكون هناك أيضاً محاولة لتمثيل الرأي املحيل أو اإلقليمي عىل املستوى الوطني ،لكن الحكومة املحلية أو
اإلقليمية تركز يف العادة عىل:
•تقديم الخدمات (املرافق العامة كاملاء والكهرباء وإدارة النفايات الصلبة والجسور والطرق ،النقل ،الرعاية الصحية
العامة ،والتعليم األسايس).
•تنظيم النشاط االقتصادي املحيل (أسواق ،سياحة ،رشكات سيارات األجرة ،مطاعم ،ومالهي).
•التخطيط العمراين املحيل.
•حامية البيئة محلياً.
•التنمية االقتصادية املحلية/اإلقليمية.
وإضافة إىل هذه املجاالت ،يجري عملياً تقديم خدمات إدارية مركزية عديدة من قبل السلطات املحلية أو اإلقليمية (مثالً:
إصدار جوازات السفر ورخص السواقة أو منح رخص تجارية مختلفة).
ويكمن الفرق بني الفدرالية واإلقليمية والالمركزية يف الدرجة .فليس هناك أداة سحرية تساعد يف متييز مفهوم عن آخر
بوضوح ،بل يعتمد التمييز أساسا عىل التصميم الخاص للنظام املعني .فثمة تداخل كبري بني النامذج الثالثة املذكورة.
ومن املعروف أن لالمركزية فائدتني جوهريتني ،أولهام أنها تسمح لخدمة حكومية معينة أن تقدم يف أقرب مستوى إىل
املستفيدين منها ،أي أن السياسة التي تضعها أو تنفذها حكومة قريبة من املستفيدين هي عىل األرجح أكرث استجابة
ملخاوفهم ،وبالتايل أكرث عرضة للمساءلة يف حال انحرافها .عالوة عىل ذلك ،ميكن للحكومة القريبة من مواطنيها أن تستفيد
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من معلومات أكرث دقة عن فعالية السياسات التي تضعها أو تنفذها .والفائدة الثانية هي ،أن الالمركزية قد تحد من الخالفات
من خالل متكني مختلف الوحدات الالمركزية من تعديل سياساتها مبا يلبي مطالب مواطنيها املتنوعة عىل أفضل وجه.
إن تأسيس نظام حكم المركزي يف دستور جديد ،كام سنناقش الحقاً بالتفصيل ،ال يعد ضامن ًة بأ َّن أيّاً من الفائدتني املذكورتني
ستتحقق .فالنجاح النسبي لنظام دستوري يف تحقيق فوائد من هذا النوع يعتمد عىل عدد من العوامل يتعلق بعضها
بالدستور نفسه وبعضها اآلخر بعوامل خارجية تتجاوز حدود سيطرة واضعي الدستور .وإذا مل تتم إدارة املرحلة االنتقالية
إىل الالمركزية عىل نحو جيد ،فقد يفيض ذلك أحياناً إىل تدهور تقديم الخدمات وزيادة الفساد ،وهي مشاكل سنناقشها مع
غريها يف هذه الدراسة.
استنادا ً إىل كل ما سبق ،يتعني عىل واضعي الدستور إذا أرادوا إنشاء نظام حكم المركزي أن يجيبوا عىل عدد من األسئلة قبل
البدء فعلياً بصياغة الدستور .ومن هذه األسئلة عىل سبيل الذكر ال الحرص:
•كيف سيتم بناء هيكل نظام الحكم الالمركزي؟ ويشمل ذلك عددا ً من القضايا مثل :كم عدد مستويات الحكم
الالزمة؟ وما عدد الوحدات الالمركزية؟ وكيف سيتم بناء الهيكلية الداخلية لكل منها؟
•ما هي مجاالت السلطة التي ستمنح للوحدات الالمركزية؟ هل ستتوىل تنفيذ سياسات الحكومة املركزية (المركزية
إدارية) ،أم وضع سياسات خاصة بها تعكس إرادة السكان املحليني (المركزية سياسية) ،أم رسم ومتويل سياساتها
الخاصة باستخدام الصالحيات املحلية بفرض الرضائب (المركزية مالية)؟
•كيف سيتم متثيل الوحدات الالمركزية عىل املستوى الوطني؟
•أي نوع من اآلليات يتعني إدراجها يف الدستور لحامية نظام الحكم الالمركزي؟ وتشمل الخيارات الشائعة :اللجان
املستقلة ،األحكام االنتقالية ،الجداول الزمنية ...وغريها.

اعتبارات هامة

7

(أ) شروط استمرار الحكم المحلي

يجب أن تكون الحكومة املحلية  -كائنا ما كان تعريفها القانوين  -قادرة عىل مامرسة كافة الصالحيات املسندة إليها بكفاءة؛
فالالمركزية ليست غاية بذاتها .ويك تغدو الالمركزية مفهوماً ناجحاً ،ال بد من تصميم الكيانات الالمركزية بعناية ،لجهة املوقع
الجغرايف والحجم وعدد السكان والبنى التحتية األساسية (الطرق ،املوانئ ،املطارات ،املدارس ،املستشفيات ،ومحطات املياه
والكهرباء) واإلمكانات االقتصادية (فضالً عن عوامل كثرية أخرى) .فجميعها يحدد إىل حد بعيد حصيلة أي مسعى لتطبيق
الالمركزية .والوحدات املتوازنة جيدا مرغوبة بالتأكيد ،سواء عىل املستوى البلدي أم اإلقليمي .وهنالك عامل قوي آخر يحدد

 7يعتمد هذا الجزء اعتامدا ً كبريا ً عىل دراسة «اإلصالح الدستوري والالمركزية يف تونس :ردود عىل مسودة دستور الجمهورية التونسية» ،تأليف جورج
فيدتك ،ورقة عمل رقم  ،3تدعيم الربيع العريب :االنتقال الدستوري يف مرص وتونس ،العيل وستييس (يونيو/حزيران  ،)2013صادرة عن مركز االنتقال
الدستوري يف جامعة نيويورك واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( IDEAالدولية) ،متوفرة عىل الرابط:
.http://constitutionaltransitions.org/consolidating-arab-spring/
73

نجاح أو فشل الالمركزية هو التامسك االجتامعي الداخيل للكيانات الالمركزية .فالحكومة املحلية تعيش عىل (وتعزز) الروابط
الثقافية واإلثنية والدينية بني مجموعات محددة من سكان البلد؛ أي أن االنتامءات املحلية القوية ضمن اإلقاليم (وبدرجة
أقل ضمن البلديات بسبب حجمها الصغري) قد تشكل خطرا محتمال عىل وحدة البالد.
نح
ال ميكن التنبؤ دوماً بجميع نتائج عملية تطبيق الالمركزية .لذلك ينبغي أن يحتفظ املركز بتأثريه عىل أطر الحكم املحلية ُ
وي َ
إمكانية التدخل بصورة مبارشة إذا استدعت التطورات ذلك ،عىل أن يكون هذا التدخل مقترصا عىل التدابري الرضورية حرصا،
ومحدودا ً زمنياً .ويستحسن كثريا ً وجود رقابة سياسية وقانونية عىل مثل هذه التدابري (من خالل تدخل مجلس ترشيعي ثان
أو أي شكل آخر من التمثيل عىل املستوى الوطني و/أو محكمة دستورية).
إن وجود تباينات كبرية يف قدرة أجزاء معينة من البلد عىل إدامة حكم محيل كفء يطرح إمكانية تطبيق طريقة غري موحدة
يف الالمركزية .وهذا ممكن بال شك .فبينام تنحو معظم األنظمة (وبخاصة تلك التي تتبع منطاً فدرالياً) إىل إقامة عالقات
متامثلة بني املستوى املركزي وكافة الكيانات الالمركزية ،تبني تجربة بعض الدول مثل إسبانيا واململكة املتحدة أن هياكل حكم
غري متامثلة قد تحظى بالنصيب نفسه من النجاح.
(ب) المبادئ العامة لألحكام التفصيلية

ميكن تحقيق توزيع السلطات – عىل املستوى الدستوري – بني املركز والكيانات الالمركزية بطرق عدة.

إحدى هذه الطرق ،هي اعتامد مبادئ عامة ترتك للمرشع املعتاد (الوطني) توزيع سلطات وموارد محددة .وامليزة الواضحة
لهذه الطريقة هي مرونتها؛ إذ ميكن بسهولة ،ودومنا حاجة لتعديل الدستور ،أخذ الظروف املتغرية باالعتبار ،وبخاصة املتعلقة
منها بقدرة مستويات الحكم الالمركزية عىل أداء بعض الوظائف بكفاءة .أما العيب األسايس لهذه الطريقة فهو احتامل عدم
تطبيق المركزية حقيقية عىل األرض ،وهي خشية تتفاقم إذا افتقرت األطر الدنيا من الحكم إىل متثيل كاف عىل املستوى
الوطني .وليك يعمل نظام دستوري مرن بشكل عميل ،ينبغي أن متتلك الدولة تقليدا راسخا يف صياغة السياسات ،وسلطة
برملانية فعالة ومستقلة بوسعها ملء الثغرات التي يرتكها عدم التفصيل يف الدستور.
إن التقاليد الدستورية العربية يف هذا املضامر ضعيفة جدا ً .وهي تتكون ،بصورة أساسية ،من أحكام دستورية فضفاضة جدا ً
عن الالمركزية ،ترتك األمر برمته إىل قوانني الحقة .ونذكر عىل سبيل املثال:

دستور تونس ( ،)1959الفصل 71

متارس املجالس البلدية واملجالس الجهوية والهياكل التي مينحها القانون صفة الجامعة املحلية املصالح املحلية حسبام
يضبطه القانون.

دستور مرص ( ،)1971املادة 161

تقسم جمهورية مرص العربية إىل وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية ،منها املحافظات واملدن والقرى ،ويجوز إنشاء
وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية االعتبارية إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك .ويكفل القانون الالمركزية ،ويحدد سبل
متكني الوحدات اإلدارية من تقديم الخدمات واملرافق العامة املحلية وتطويرها وإدارتها إدارة جيدة.
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يكاد كل من الدستور املرصي والتونيس يخلوان من أي تفصيل آخر عن هذه املسألة ،ناهيك عن الالمركزية الحقيقية التي مل
ترد فيهام أي إشارة إليها .وعىل الرغم من أن الدستورين الجديدين ملرص وتونس يقدمان تفاصيل أكرث بكثري عن الدور الذي
ستلعبه الوحدات الالمركزية عملياً ،ال تزال األحكام ذات الصلة قارصة وتحتمل التأويل .عىل سبيل املثال:

دستور مرص لعام  ،2014املادة 179

ينظم القانون رشوط وطريقة تعيني أو انتخاب املحافظني ،ورؤساء الوحدات اإلدارية املحلية األخرى ،ويحدد اختصاصاتهم.

واملادة 180

تختص املجالس املحلية مبتابعة تنفيذ خطة التنمية ،ومراقبة أوجه النشاط املختلفة ،ومامرسة أدوات الرقابة عىل األجهزة
التنفيذية من اقرتاحات ،وتوجيه أسئلة ،وطلبات إحاطة ،واستجوابات وغريها ،ويف سحب الثقة من رؤساء الوحدات املحلية،
عىل النحو الذي ينظمه القانون.

ويفتقر الدستور املرصي الجديد إىل أي تفصيل بشأن الدور الذي سيلعبه املحافظون باعتبارهم السلطة التنفيذية العليا يف
كل محافظة .وهو يكتفى بإشارة صغرية جدا ً عن دور املجالس املحلية ،ما من شأنه فتح املجال أمام إمكانية عدم تطبيق
الالمركزية الحقيقية كام يف دستور عام .1971
أما الطريقة الثانية يف تقسيم السلطات ،فهي إسناد سلطات ومسؤوليات محددة لكل إطار من أطر الحكم .وهي تأخذ عادة
شكل قوائم مفصلة بدرجة ما ،تحدد (عىل نحو شامل نوعاً ما) املستويات التي ستتوىل ميادين وظيفية محددة للحكم .ويقدم
الدستور اإلسباين مثاالً واضحاً عن هذه الطريقة:

الدستور اإلسباين ( ،)1978املادة 148

للجامعات ذات الحكم الذايت أن متارس اختصاصاتها يف األمور التالية:

(((1تنظيم مؤسسات الحكم الذايت الخاصة بها.
(((2تغيري حدود البلديات ضمن أراضيها ،وبشكل عام ،الوظائف املسندة إىل إدارة املقاطعة املتعلقة باملجالس املحلية،
والتي يجوز نقل صالحياتها مبوجب قانون عن الحكم املحيل.
(((3التخطيط العمراين واإلسكان يف املدن واألرياف.
(((4األشغال العامة التي تهم الجامعة ذات الحكم الذايت ضمن األرايض الخاضعة لها.
(((5الطرق وسكك الحديد التي تقع بكاملها ضمن أرايض الجامعة ذات الحكم الذايت ،والنقل بالوسائط املذكورة آنفاً أو
بالوسائط العاملة بالكابل التي تنطبق عليها الرشوط نفسها.
(((6شواطئ الرسو واالستجامم واملطارات ،وتلك التي ال تنخرط عموماً يف نشاطات تجارية.
(((7الزراعة وتربية املاشية مبا ينسجم مع التخطيط االقتصادي العام.
(((8األحراج والغابات.
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(((9إدارة حامية البيئة.
((1(1تخطيط وتشييد واستغالل املشاريع املائية واألقنية والري التي تهم الجامعة ذات الحكم الذايت ،واملياه املعدنية والحا ّرة.
((1(1صيد األسامك واملحار وتربية األسامك يف املياه الداخلية ،والصيد وصيد األسامك يف األنهار.
((1(1املعارض املحلية.
((1(1تعزيز التنمية االقتصادية للجامعة ذات الحكم الذايت ضمن األهداف املحددة يف السياسة االقتصادية الوطنية.
(ِ (1(1
الح َرف والصناعات اليدوية.
((1(1املتاحف واملكتبات واملعاهد املوسيقية التي تهم الجامعة ذات الحكم الذايت.
((1(1الرصوح األثرية التي تخص الجامعة ذات الحكم الذايت.
((1(1ترويج الثقافة والبحوث وتعليم لغة الجامعة ذات الحكم الذايت ،إن ُوجِدت.
((1(1ترويج وتخطيط السياحة ضمن أراضيها.
((1(1ترويج الرياضة واالستخدام املناسب ألوقات الفراغ.
((2(2املعونة االجتامعية.
((2(2الصحة والنظافة العامة.
((2(2اإلرشاف عىل األبنية واملنشآت الخاصة بها وحاميتها .صالحيات التنسيق وغريه فيام يتعلق بقوات الرشطة املحلية وفق
رشوط يحددها قانون فدرايل.
وعندما يحدد الدستور قامئة الصالحيات ،يعرفها عاد ًة عىل أنها:
•حرصية (إما باملستوى املركزي أو املستوى الالمركزي).
•مشرتكة (مسؤولية مشرتكة ملستويني أو أكرث).
•متوازية (ميارسها مستوى معني مع إمكانية تدخل مستوى آخر ضمن رشوط معينة).
وهناك مجموعة رابعة  -غري محددة  -تتكون من الصالحيات غري املنصوص عنها رصاح ًة يف الدستور (املتبقية) .وهذه أيضاً
توزع عىل هذا املستوى أو ذاك من الحكم .ففي أملانيا وضعت صالحيات الترشيع املتبقية بيد املقاطعات الست عرشة ،بينام
أسندت يف جنوب أفريقيا إىل املستوى املركزي.
وتشبه ميزات ومساوئ هذه املقاربة تلك التي ناقشناها سابقاً بخصوص املبادئ الدستورية العامة ،فالقوائم التفصيلية أقل
مرونة لكنها يف املقابل تؤمن توزيعاً أوضح للصالحيات واملسؤوليات .وقد تبني بفعالية أكرب مجاال معينا من مجاالت اإلدارة
املحلية أو اإلقليمية .وميكن لهذا النظام أن يحتفظ بقدر من املرونة إذا ُس ِمح ملستوى محدد (املركز عادة) بإمكانية التدخل
 ضمن رشوط محددة  -يف ميادين وظيفية مسندة إىل مستويات أخرى .وتقدم جنوب أفريقيا وأملانيا أمثلة جيدة عىل ذلك،إذ ميكن للمستوى املركزي يف جنوب أفريقيا أحياناً التدخل يف الصالحيات الحرصية للمحافظات.
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دستور جنوب أفريقيا لعام  ،1996املادة )2( 44

للربملان التدخل ،عند الرضورة ومبوجب قانون ينسجم مع املادة [ )1( 76اإلجراء الخاص مبشاريع القوانني العادية املؤثرة عىل
املقاطعات] ،يختص بشأن يقع ضمن مجال وظيفي مذكور يف الجدول رقم [ 5االختصاص الترشيعي الحرصي للمقاطعات]
من أجل( :أ) الحفاظ عىل األمن القومي( ،ب) الحفاظ الوحدة االقتصادية( ،ج) الحفاظ عىل املعايري الوطنية األساسية( ،د)
إرساء معايري الحد األدىن الالزمة لتقديم الخدمات( ،ه) منع إجراء غري مقبول اتخذته مقاطعة وينطوي عىل رضر ملقاطعة
أخرى أو للبالد ككل.
ويحق للمستوى املركزي يف كل من جنوب أفريقيا وأملانيا الترشيع  -ضمن رشوط معينة  -يف مجال الصالحيات املتوازية.

القانون األسايس األملاين ،املادة 72

(((1للمقاطعة سلطة الترشيع يف الشؤون الواقعة ضمن الصالحيات الترشيعية املتوازية ،طاملا أن الفدرالية مل متارس سلطتها
الترشيعية بإصدار قانون.
(((2للفدرالية حق الترشيع يف الشؤون الواقعة ضمن البنود -19 ،15 ،13 ،11 ،7 ،4أ 25 ،22 ،20 ،و 26من الفقرة ( )1من
املادة  ،74إذا كان إرساء مستويات معيشة متساوية يف عموم األرايض الفدرالية أو املحافظة عىل الوحدة القانونية أو
االقتصادية يقتيض ترشيعاً فدرالياً بالرضورة من أجل املصلحة القومية.

(((3إذا استفادت الفدرالية من صالحياته يف الترشيع ،للمقاطعة أن تصدر قوانني مغايرة لهذا الترشيع يف الشؤون التالية:
الصيد (باستثناء قانون رخص الصيد) )2( ،حامية الطبيعة واإلدارة الطبيعية (باستثناء املبادئ العامة الناظمة لحامية
الطبيعة ،وقانون حامية السالالت النباتية والحيوانية وقانون حامية الحياة البحرية) )3( ،توزيع األرايض )4( ،التخطيط
اإلقليمي )5( ،إدارة املوارد املائية (باستثناء األنظمة املتعلقة باملواد أو املرافق) )5( ،القبول يف مؤسسات التعليم العايل
ورشوط التخرج يف هذه املؤسسات .وال تدخل القوانني الفدرالية املختصة بهذه األمور حيز التنفيذ قبل ستة أشهر من
إصدارها ما مل ينص عىل غري ذلك مبوافقة مجلس الشيوخ .وبالنسبة للعالقة بني القانون الفدرايل وقانون املقاطعة،
يكون آلخر قانون يصدر أولوية يف التطبيق يف الشؤون الداخلة ضمن نطاق الجملة األوىل.
(((4للقانون الفدرايل أن ينص عىل أنه ميكن لقانون املقاطعة أن يحل محل الترشيع الفدرايل الذي مل يعد رضورياً باملعنى
املقصود يف الفقرة ( )2من هذه املادة.
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(((2للقانون الوطني املطبق عىل عموم البالد عىل قدم املساواة أولوية يف التطبيق عىل قانون املقاطعة إذا استوىف الرشوط
التالية( :أ) كان القانون الوطني يعالج شأناً ال ميكن تنظيمه بفعالية بقانون يصدر عن كل مقاطعة مبفردها( ،ب) كان
القانون الوطني يعالج شأناً ال ميكن معالجته بفعالية إال بصورة موحدة يف عموم الدولة ،وكان القانون الوطني يؤمن
تلك الوحدة عرب تحديد )1( :النظم واملعايري )2( ،األطر )3( ،السياسات الوطنية( ،ج) كان القانون الوطني رضورياً من
أجل )1( :املحافظة عىل األمن القومي )2( ،املحافظة عىل الوحدة االقتصادية )3( ،حامية السوق املشرتكة فيام يتعلق
بحركة السلع والخدمات ورأس املال واليد العاملة )4( ،ترويج األنشطة االقتصادية بني املقاطعات )5( ،تعزيز تكافؤ
الفرص أو الوصول املتساوي إىل الخدمات الحكومية )6( ،حامية البيئة.
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(((3للقانون الوطني األولوية يف التطبيق عىل قانون املقاطعة ،إذا كان القانون الوطني يرمي إىل منع إجراء غري مقبول
اتخذته مقاطعة وينطوي عىل( :أ) رضر باملصالح االقتصادية أو الصحية أو األمنية ملقاطعة أخرى أو للدولة ككل ،أو
(ب) إعاقة تنفيذ السياسة االقتصادية الوطنية.
وهنالك طريقتان أخريان قد تكونان مفيدتني يف توزيع الصالحيات مبرونة أعىل بني شتى مستويات الحكم وتستحقان الدراسة
– حكم عام ينص عىل مبدأ تفويض الصالحيات وعىل قواعد تسمح بتدخل املستوى املركزي يف حاالت استثنائية ،إذا عجزت
كيانات المركزية عن الوفاء بالتزاماتها التنفيذية.
يخلق مبدأ تفويض الصالحيات انحيازا ً عاماً لألطر الدنيا من الحكم عرب إلزام املستوى املركزي باالمتناع عن التدخل يف أية
قضية تستطيع األطر األدىن معالجتها عىل نحو ٍ
واف .وهذا يعكس ،يف حدود معينة ،مبدأ عدم أحقية املستوى املركزي
بالتدخل يف املستويات األدىن من الحكم إال إذا تحققت رشوط بعينها.
ويسمح دستور جنوب أفريقيا لعام ( 1996املادة  )100للسلطة التنفيذية املركزية بالتدخل يف إدارة املقاطعة عندما تعجز
املقاطعة أو متتنع عن الوفاء بالتزام تنفيذي منوط بها مبارشة مبوجب الدستور أو مبوجب قانون وطني ،مثل عدم التقيد
مبعايري الحد األدىن لتقديم الخدمات.

دستور جنوب أفريقيا ( ،)1996املادة )1( 100

عندما ال تفي مقاطعة ما بالتزام تنفيذي  -أو تعجز عن الوفاء به  -وفقاً للدستور أو القانون ،للسلطة التنفيذية املركزية أن
تتدخل باتخاذ أي خطوات مناسبة لضامن الوفاء بذاك االلتزام ،مبا يف ذلك( :أ) إصدار توجيه للسلطة التنفيذية للمقاطعة
يصف مدى التقصري يف الوفاء بالتزاماتها وينص عىل جميع الخطوات الالزمة للوفاء بالتزاماتها( ،ب) تويل مسؤولية االلتزام
املعني يف تلك املقاطعة وبالحدود الرضورية ،من أجل:
1.1املحافظة عىل املعايري الوطنية األساسية أو تلبية معايري الحد األدىن املحددة لتقديم خدمة ما؛
2.2املحافظة عىل الوحدة االقتصادية؛
3.3املحافظة عىل األمن القومي؛ أو
4.4منع املقاطعة من اتخاذ إجراء غري معقول ينطوي عىل رضر مبصالح مقاطعة أخرى أو الدولة ككل.
وتسمح الفقرة ( )2من املادة للمجلس الترشيعي الوطني الثاين ،املجلس الوطني للمقاطعات ،برفض اإلجراء ووقف التدخل.
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خيارات التصميم
(أ) الهيكلية المؤسسية الرسمية

	أكم عدد مستويات الحكم التي يجب أن ينشئها الدستور؟
إحدى أوىل القضايا التي يتعني عىل واضعي الدستور النظر فيها هي عدد مستويات الحكم املزمع إنشاؤها .ومبا أنه ال يوجد
دستور حديث يكتب يف الفراغ وأن جميع الدول متلك هياكل إدارية موجودة مسبقاً ،يتعني عىل واضعي الدستور أخذ هذه
الهياكل باالعتبار عند البت بكيفية تشكيل دولة املستقبل .وعليهم بصورة خاصة تحديد نقاط الضعف والقوة يف الهياكل
القدمية ،وهل التغيريات التي ينوون إدخالها عليها تستحق التكلفة املالية الالزمة.
وللتقليل من تكاليف الالمركزية ميكن االستفادة من التقسيامت اإلدارية واملؤسسات املوجودة مسبقاً ،ما مل تكن األقاليم
السابقة التي أنشأتها تلك املؤسسات مصدر نزاع ضمنها وفيام بينها .وهنالك مصدر قلق آخر هنا :هل سيتم التوزيع العمودي
للسلطة بني الوحدات بالتساوي ،أم ستحظى بعض الوحدات يف مستوى معني باستقاللية أكرب من غريها؟
وهناك أمثلة ناجحة عىل كال النموذجني يف الواقع .فقد أنشأ نظام الالمركزية يف إسبانيا إطارين للسلطة املفوضة إىل
املقاطعات ،ومنح أحد اإلطارين سلطة أكرب بكثري من اآلخر .وتكمن ميزة هذا النموذج غري املتساوي من التوزيع العمودي
للسلطة يف أنه يسمح لواضعي الدستور أن يأخذوا بالحسبان الفوارق بني الوحدات الالمركزية يف القدرة عىل الحكم،
وكذلك اختالف درجة مطالبتها بالالمركزية .فقد طالبت بعض األقاليم يف إسبانيا باستقالل ذايت أكرب بكثري ،وكانت أيضاً
مراكز اقتصادية ذات قدرة أكرب عىل تنظيم شؤونها مقارنة باألقاليم األفقر يف إسبانيا .أما ميزات التوزيع املوحد أو املتساوي
للسلطات بني الوحدات الالمركزية ،فتتمثل يف سهولة اإلدارة ومنع التفاوت بني األقاليم من التفاقم.
	بكم عدد الوحدات الالمركزية التي يجب أن ينشئها الدستور؟
هنالك عدد من العوامل ذات الصلة هنا .فالتقسيم اإلداري القائم يف البالد يشكل أحد الخيارات لواضعي الدستور .واألقاليم
التقليدية املوجودة يف ليبيا ثالثة :طرابلس ،برقة ،وفزان .ومن الدول التي اعتمدت تقسيم مستويات الحكم فيها عىل
تقسيامت إقليمية موجود مسبقاً كندا وسويرسا والواليات املتحدة األمريكية .لكن يجب عدم افرتاض أن التقسيامت القامئة
هي املثىل دامئاً .فثمة عوامل عدة تؤثر عىل استمرارية الحدود الداخلية ،كالقضايا االقتصادية والقدرات اإلدارية ،فضالً عن
الهويات الدينية واللغوية التي قد تكون سبباً يف املشاكل إذا جمعت معاً يف وحدة إدارية واحدة.
ومثة عامل أخري ينبغي أخذه بعني االعتبار عند إنشاء وحدات ضمن مستوى حكم معني ،وهو التفاوتات التي ستنشأ
بني الوحدات املحتملة .ويتعني عىل واضعي الدستور العمل للحد من التفاوت يف الدخل وعدد السكان واملوارد
بني الوحدات يف املستوى الواحد ،ألن هذا التفاوت سيؤدي إىل أفضليات متباينة يف السياسات املركزية من جانب
الوحدات الالمركزية .وطاملا باإلمكان تفادي الخالفات بشأن السياسات عرب الحد من التفاوت بني الوحدات الفرعية،
يتعني عىل واضعي الدستور تحقيق هذا الهدف ألن هذه الخالفات بطبيعتها تهدر املوارد السياسية التي ميكن
االستفادة منها يف تنفيذ السياسات وتقديم الخدمات العامة.
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	جما شكل الحكم يف الوحدات الالمركزية؟
السؤال هنا هو :كيف يتم تنظيم نظام الحكم يف كل وحدة؟ ويتعني عىل واضعي الدستور أن يقرروا ،عىل وجه الخصوص ،هل
مينحون كل وحدة وظائف ترشيعية أم ال ،وما نوع الحكومة التنفيذية فيها ،وهل ينبغي أن يكون لكل وحدة نظام محاكم
خاص بها أو تكون محاكمها جزءا ً من السلطة القضائية املركزية .وهناك حالتان قصوتان يف هذا الشأن:
8

•نظام متنح فيه املكاتب امليدانية للحكومة املركزية صالحية تنفيذ السياسات .وهذا السيناريو يفتقر متاماً إىل
فوائد تفويض الصالحيات .كام يستبعد أن يتالءم منح الحكومة املركزية احتكارا ً عىل صياغة وتنفيذ السياسات مع
احتياجات أطر الحكم املحيل املختلفة.
•الحد األقىص اآلخر هو نظام متنح فيه كل وحدة سلطات تنفيذية وترشيعية وقضائية كاملة .وتحدث يف هذه الحالة
مشكلة معاكسة .فمنح سلطات زائدة عن اللزوم قد يفيض إىل شبكة معقدة من القوانني واألنظمة التي تؤدي إىل
نزاع كبري بني األقاليم وضياع للنشاط االقتصادي .ويشكل نظام الالمركزية اإلندونييس مثاالً عىل هذه الحالة ،إذ توجد
فيه أكرث من ألف سلطة محلية استدعت قوانينها املتعارضة واملرسفة من جانب الحكومة املركزية محاوالت متكررة
لتصحيح األرضار الناجمة عن التعارضات القانونية ،ومل تحظ بكثري من النجاح .ويقدم مثال إندونيسيا لواضعي
الدستور درساً مزدوجاً )1( :ميكن امليض بالمركزية املؤسسات الحكومية إىل حد بعيد جدا ً )2( ،من الصعب تصحيح
األخطاء يف أنظمة الالمركزية بعد وقوعها ،األمر الذي يشدد أكرث عىل رضورة قيام واضعي الدستور بوضع األمور يف
نصابها منذ البداية.
يشكل بناء نظام المركزي يناسب بلدا ً بعينه ويشجع االزدهار االقتصادي والتناغم االجتامعي تحدياً كبريا ً ،ويتعني عىل واضعي
الدستور إيالء العناية الالزمة لكل وجه من وجوهه.
ويتطلب تطبيق الالمركزية عىل الوظائف الترشيعية النظر يف تحديد مستوى الحكم الذي يسن القوانني املتعلقة مبهام معينة
(كالخدمات العامة) ،وهل ستكون هذه السلطة محصورة فيه أم مشرتكة مع مستويات الحكم األخرى .فقد يسند الدستور
السلطات الترشيعية حرصا ً للمستوى املركزي أو للمستويات الالمركزية ،لكن هذا التوزيع يواجه تحديني اثنني .فبعد رصاع
عنيف ناجم عن تهميش أقاليم معينة عىل وجه الخصوص ،قد ال توافق الجامعات املتصارعة عىل إسناد السلطة حرصا ً ألي
مستوى من مستويات الحكم .أما التحدي الثاين للتخصيص الحرصي للسلطة فينطوي عىل جانب عميل أكرث :فاالعتامد عىل
السلطات الحرصية فقط يتجاهل يف غالب األحيان أن تداخالً ال مفر منه يف املواضيع والصالحيات سيحدث يف كثري من
مجاالت التنظيم .وقد اختارت دساتري كثرية ،ابتغا ًء للمرونة ،توزيع الصالحيات الترشيعية بالتوازي بني مستويات الحكم
املركزية والالمركزية.
تعمل الصالحيات املتوازية بصورة مختلفة .فنظرا ً للتداخل العمودي للصالحيات املتوازية بني السلطات الترشيعية الوطنية
واإلقليمية ،ستنشأ مشكلة أي القوانني له الغلبة .إن الدستور عموماً يعطي األولوية للسلطة الترشيعية الوطنية ،لكن أنصار
الصالحيات اإلقليمية قد يقولون  -ولديهم بعض الحق يف ذلك  -إن مجاالت السلطات املتوازية هي فقط املجاالت التي يسود
فيها القانون الوطني وتكون له عىل املدى البعيد غلبة عىل ترشيعات األقاليم .غري أنه باإلمكان إرفاق أولوية املستوى الوطني
 8تعتمد هذه الفقرة كثريا ً عىل «دليل عميل لبناء الدساتري :أشكال الحكم الالمركزية» ،ماركوس بوكنفورديه ،صادر عن املؤسسة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ( ،)2011ومتوفر عىل الرابط.)www.idea.int( :
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برشوط معينة :فالدستور األملاين مثال ،يعطي األولوية للترشيع الوطني فقط عندما يكون «رضورياً» ويصب يف
«املصلحة القومية”.
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[إذا] كان ،وفقط إىل الحد الذي يكون فيه ،إرساء مستويات معيشة متساوية يف عموم األرايض الفدرالية أو املحافظة عىل
الوحدة القانونية أو االقتصادية يقتيض ترشيعاً فدرالياً بالرضورة من أجل املصلحة القومية.
وهنالك دساتري تتخذ موقفاً مختلفاً .وتشكل كندا استثناء بارزا لقاعدة غلبة املستوى الوطني :إذا تعارض قانون مقاطعة مع
قانون وطني  -كام يف قوانني تقاعد املسنني  -تكون األولوية لقانون املقاطعة .ومثة طريقة أخرى تخول الهيئة الترشيعية
الوطنية بوضع إطار وطني وتسمح يف الوقت نفسه للهيئات الترشيعية اإلقليمية بوضع التفاصيل وفقاً للظروف املحلية
(تدعى هذه الطريقة أحياناً الترشيع اإلطاري أو الصالحيات املشرتكة) .وتبنت دساتري أخرى طريقة ثالثة لتصنيف الصالحيات
املتوازية ،تسمح يف جوهرها ملستويي الحكم بالترشيع يف الوقت نفسه .وفقط حني يحدث تعارض مبارش بني الترشيع الوطني
والترشيع اإلقليمي ،يتم اللجوء إىل إجراءات دستورية لحل النزاع يقوم القضاة بتطبيقها لكل حالة عىل حدة (السودان).
ويقدم دستور جنوب أفريقيا مجموعة أحكام مصاغة بعناية فائقة تنظم حل النزاعات املحتملة يف املجاالت الوظيفية التي
ترسي فيها الصالحيات املتوازية:
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(((1ترسي هذه املادة عىل أي نزاع ينشأ بني ترشيع وطني وترشيع مقاطعة يندرج ضمن إحدى املجاالت الوظيفية الواردة
يف الجدول رقم .4
(((2للقانون الوطني الذي يطبق يف عموم البالد عىل قدم املساواة غلبة عىل قانون املقاطعة إذا استوىف الرشوط التالية:
(أ) كان القانون الوطني يعالج شأناً ال ميكن تنظيمه بفعالية بقانون يصدر عن كل مقاطعة مبفردها.
(ب) كان القانون الوطني يعالج شأناً ال ميكن معالجته بفعالية إال بصورة موحدة يف عموم الدولة.
وكان القانون الوطني يؤمن تلك الوحدة عرب تحديد:
( )1املستويات واملعايري؛
( )2األطر؛
( )3السياسات الوطنية.
(ج) كان القانون الوطني رضورياً من أجل:
( )1املحافظة عىل األمن القومي؛
( )2املحافظة عىل الوحدة االقتصادية؛
( )3حامية السوق املشرتكة فيام يتعلق بحركة السلع والخدمات ورأس املال واليد العاملة؛
( )4ترويج األنشطة االقتصادية بني املقاطعات؛
( )5تعزيز تكافؤ الفرص أو الوصول املتساوي للخدمات الحكومية؛ و
( )6حامية البيئة.
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(((3يسود القانون الوطني عىل قانون املقاطعة إذا كان القانون الوطني يرمي إىل منع إجراء غري مقبول اتخذته املقاطعة
وينطوي عىل:
(أ) رضر باملصالح االقتصادية أو الصحية أو األمنية ملحافظة أخرى أو للدولة ككل.
(ب) إعاقة لتنفيذ السياسة االقتصادية الوطنية.
(((4عندما ينشأ نزاع بخصوص القانون الوطني إن كان رضورياً للغرض املحدد يف الفقرة (( )2ج) ويرفع هذا النزاع إىل
املحكمة لحله ،يتعني عىل املحكمة إيالء االعتبار الالزم ملوافقة أو رفض القانون من جانب املجلس الوطني للمقاطعات.
(((5يحظى قانون املقاطعة باألولوية يف التطبيق عىل القانون الوطني إذا مل تتحقق الفقرة ( )2أو الفقرة (.)3
(((6يحظى القانون الذي يصدر عىل شكل قانون برملاين أو قانون مقاطعة باألولوية يف التطبيق ،فقط إذا حاز عىل موافقة
املجلس الوطني للمقاطعات.
(((7إذا مل يتوصل املجلس الوطني للمقاطعات إىل قرار خالل  30يوماً من أول جلسة له بعد إحالة القانون إليه ،يعترب أن
هذا القانون ،ولكافة األغراض ،قد حاز عىل موافقة املجلس.
(((8إذا مل يوافق املجلس الوطني للمقاطعات عىل القانون املشار إليه يف الفقرة ( ،)6يتعني عىل املجلس يف غضون  30يوماً
من صدور القرار تقديم أسباب عدم املوافقة عىل القانون إىل السلطة التي أحالت القانون إليه.
ولتجنب وضع ال يتوىل فيه أي مستوى من مستويات الحكم املسؤولية عن مهمة محددة ،يتم عادة إسناد الصالحيات العامة
أو املتبقية إىل أحد هذه املستويات .ففي بعض الدول ،يتوىل املستوى املركزي الصالحيات املتبقية (كندا ،الهند) ،بينام تسند
يف دول أخرى إىل الوحدات الالمركزية (أملانيا ،الواليات املتحدة األمريكية).
وهناك طرق مختلفة للتعبري عن توزيع السلطات يف الدستور .فبعض الدول يطبق نظام النص عىل الصالحيات ،وفيه يعدد
الدستور صالحيات املستوى املركزي ويرتك للوحدات الالمركزية الصالحيات املتبقية ،وال داعي بالتايل إىل ذكر هذه الصالحيات
بالتفصيل .ومثة نظام أكرث شيوعاً رمبا ،هو استخدام جداول يبني الدستور فيها الصالحيات الحرصية للمستوى املركزي واملستوى
الالمركزي ،ويضع قامئة بالصالحيات املتوازية والصالحيات املشرتكة ،وقد يقرتح قامئة للمستوى األدىن من الحكم.
وتعتمد درجة توزيع الصالحيات القطاعية عىل الوحدات الترشيعية الالمركزية عىل تنوع البلد املعني .فهناك معايري
كثرية -جغرافية ،تاريخية ،دينية ،اقتصادية ،وسكانية  -تؤثر تأثريا ً كبريا ً عىل املداوالت بشأن وضع الدستور ،وتحدد
درجة الالمركزية الفعلية يف السلطات الترشيعية .وعىل الرغم من أن العديد من مواضيع الترشيع  -كالعالقات
الدولية ،والدفاع الوطني ،والعملة واملواطنة  -تبقى عاد ًة بيد املستوى املركزي ،فإن تشتت مجاالت السياسات الكثرية
يدور حول الظروف الخاصة ويضع توازن املصالح عىل املحك .ومينح الدستور يف الربازيل وجنوب أفريقيا والهند بعض
الصالحيات الخاصة ملستوى حكم محيل ثالث.

82

قبل تطبيق الالمركزية عىل الوظائف التنفيذية ،يتعني عىل واضعي الدستور النظر يف تحديد هل ستقوم السلطة التنفيذية
املحلية أو اإلقليمية بتطبيق وتنفيذ( :أ) فقط القانون الوطني ،بسبب عدم وجود هيئة ترشيعية عىل املستوى املحيل أو
اإلقليمي( ،ب) فقط القانون املحيل أو اإلقليمي الصادر عن هيئة ترشيعية إقليمية أو محلية ،ألن اإلدارة املركزية تقوم حرصا ً
بتنفيذ القوانني الوطنية( ،ج) جزء كبري من القانون الوطني إضافة إىل القانون املحيل أو اإلقليمي –إذا كان املستوى اإلقليمي
أو املحيل عىل سبيل املثال أكرث فعالية يف تنفيذ األنظمة الوطنية (ويشار إىل هذه الحالة غالباً باسم «الالمركزية التعاونية»
أو «الفدرالية التعاونية») .ويتفق الخرباء عموماً عىل أنه لضامن تقديم الخدمات العامة بأكرث الطرق فعالية ومردودا ً لجهة
التكلفة ،يتعني عىل واضعي الدستور إسناد سلطة تقديم هذه الخدمات إىل مستوى الحكم األقرب متثيالً  -واألقرب للمحاسبة
 للمستفيدين من هذه الخدمات (ويطلق عليها اسم مبدأ تفويض الصالحيات) .ويعزز هذا الرتتيب الشفافية واملحاسبة ،ألنبوسع املواطنني التعرف بسهولة أكرب عىل من يقوم بإنفاق أموالهم وكيف .وال يؤدي هذا املنطق دوماً بالرضورة إىل االستنتاج
بأن املستويات الالمركزية ينبغي أن تقدم خدمات معينة :فتحديد الحجم األكرث مردودا ً لربنامج معني ميكن أيضاً أن يبني أي
مستوى حكم يجب أن يقدم الخدمة ،مثالً :ال تعمل بعض الربامج  -كالتنبؤ بحالة الطقس  -بكفاءة إال عىل مستوى البلد ككل.
وتؤثر األفضليات اإلقليمية أيضاً عىل مستوى الحكم الذي ينبغي أن يقدم خدمات عامة معينة ،مثالً :قد تفضل أقاليم كثرية
مناهج تعليم أسايس تتضمن تدريس اللغات والثقافات املحلية ،وهذا ما تستطيع الوحدات الالمركزية تقدميه بكفاءة أعىل.
وباملقابل ،قد يتفق واضعو الدستور عىل أن مستوى الحكم املركزي أقدر عىل تقديم خدمات عامة معينة ،كمعاشات التقاعد
وإعانات البطالة ،ألنه ،وألسباب تتعلق باملساواة ،ينبغي أن يتاح لكافة املوطنني وصول متسا ٍو إىل هذه الخدمات أينام وجدوا.
عالوة عىل ذلك ،تفادياً لزعزعة االستقرار االقتصادي واختالل املوازنة ،قد تحتفظ الحكومة املركزية باملسؤولية عن نفقات
معينة قد تؤثر عىل الطلب الكيل أو تتغري قيمتها تبعاً للدورة االقتصادية ،كإعانات البطالة .كام أن الطلب العام عىل معايري
الحد األدىن التي تغطي خدمات عامة محددة ،كالصحة والتعليم ،يف كل أنحاء البالد ،قد يستدعي تنظيمها عىل املستوى
املركزي ،والذي قد يكتفي بوضع مبادئ توجيهية وطنية لحكومات األقاليم التي ستنفذ برامج الخدمات.
إن الالمركزية الكاملة لكافة فروع الحكم ميكن أن تشمل أيضاً الالمركزية القضائية .ففي أي نظام المركزي هنالك عاد ًة
مجموعات عدة من القوانني :القانون الوطني يصدر عن الهيئة الترشيعية الوطنية ،وقوانني الوحدات الالمركزية تضعها
الكيانات املختصة سواء يف املستوى اإلقليمي أو املستوى املحيل .لذلك يطرح هنا سؤال يف غاية األهمية هو كيف نطبق هذه
املجموعات من القوانني .مبعنى آخر :ما نوع النظام القضايئ الذي يضمن تطبيقا شفافا وفعاال لهذه املجموعات املختلفة من
القوانني؟ هنالك منوذجان أساسيان يف الدول واسعة الالمركزية :النموذج املنفصل/املزدوج والنموذج املوحد ،وكالهام يحدد
خيارات لطرق التشارك يف االختصاصات القضائية يف نظام واسع الالمركزية.
•وفقاً للنموذج املنفصل/املزدوج ،كام تطبقه الواليات املتحدة األمريكية مثال ،هنالك نظام قضايئ ثاليث املستويات
عىل املستوى الوطني وعىل مستوى الوالية (املحاكم املحلية ،محاكم االستئناف املتنقلة ،واملحكمة العليا) .وتطبق
محاكم الوالية عموماً قوانني الوالية التابعة لها فقط ،يف حني تطبق املحاكم الوطنية القانون الوطني ،وتنترش بالنتيجة
املحاكم املحلية الوطنية التي تطبق القانون الوطني يف كل أنحاء الواليات املتحدة .ويؤثر النموذج املنفصل أيضاً عىل
متويل وإدارة املحاكم .ففي حني يتم متويل املحاكم الوطنية وإدارتها عىل املستوى الوطني ،متول كل والية محاكمها
الخاصة وتديرها.
•يف النموذج املوحد ،تندمج املحاكم الوطنية ومحاكم الوالية يف نظام قضايئ واحد (كام يوحي بذلك االسم) .ففي حني
تتبع املحكمة العليا إىل املستوى الوطني ،تخضع املحاكم األدىن إىل مستوى الوالية التي تقع فيها .ومتتلك املحاكم
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السلطة والقدرة عىل معالجة القضايا املرتبطة بقانون الوالية والقضايا املرتبطة بالقانون الوطني .ويكون القضاة
مخولني ومؤهلني للحكم مبوجب القانونني معاً :القانون الوطني وقانون الوالية .ويف الدول التي تتبع النموذج املوحد،
يكون للمحكمة العليا عىل املستوى الوطني فقط الوالية القضائية عىل قضايا القانون الوطني ،بينام تكون املحكمة
العليا يف الوالية هي محكمة اإلحالة األخرية لقضايا قانون الوالية (كام يف أملانيا والسودان) .وميكن يف أنظمة أخرى
استئناف النوعني من القضايا ،التي تتعلق بقانون الوالية وتلك التي تتعلق بالقانون الوطني ،أمام املحكمة العليا
(كام يف الهند).
لكل نظام من هذين النظامني ميزات تفضله عن اآلخر .فالنظام القضايئ املوحد يشهد نزاعات قليلة جدا ً حول نطاق الوالية
القضائية للمحاكم املختلفة واختصاصاتها ،وهو بالتايل أقل كلفة ألن عدد املحاكم والقضاة فيه أقل .وتطبق القوانني يف هذا
النظام بصورة موحدة ،األمر الذي يزيد إمكانية التنبؤ بقرارات القضاة .وباملقابل ،يضمن النظام املنفصل استقاللية أعىل
وتنوعاً أكرب ،وتحظى الكيانات املختلفة (الواليات ،العشائر أو األقاليم) بهامش أوسع لصياغة قانون التقايض الخاص بها.
ويغدو هذا النظام أكرث أهمية يف الدول التي تتبع أنظمة قانونية مختلفة (القانون العام – القانون املدين (كندا ،اململكة
املتحدة)) .وبالتايل ،ميكن أن يوجد يف البلد الواحد قوانني ومعايري مختلفة يف واليات مختلفة يف الوقت نفسه .كام يؤمن
النظام املنفصل قدرا ً من املنافسة بني األنظمة القانونية للواليات املختلفة.
	دهل يتعني أن يضع الدستور آليات للحد من مخاطر الالمركزية؟
مثة أمران جديران بالذكر يف تعريف اإلطار البنيوي لالمركزية .كالهام يتناول تعريف أو تغيري بعض أوجه الالمركزية يف
وقت الحق .السؤال البنيوي األول هو :هل يجدر بواضعي الدستور تأجيل البت بشأن بعض أوجه الالمركزية إىل مرحلة
الحقة؟ وهذا األمر مهم عىل نحو خاص عند غياب القدرات يف املستويات الالمركزية .فأي نظام المركزي يحتاج إىل تعديل
ترشيعي وإداري ليعمل ،وقد احتاجت عدة برامج المركزية معارصة مثل هذا التعديل نظرا ً الفتقار املستوى الالمركزي إىل
القدرات .وتقدم جنوب أفريقيا خري مثال عىل ذلك ،حيث يفرس معظم املعلقني الفشل يف تقديم الخدمات والحكم عىل
املستوى املحيل بنقص القدرات املحلية .كام يفرس ذلك جانباً من األسباب التي دعت إسبانيا إىل تطبيق مناهج غري موحدة
يف الالمركزية ،فأعطت مسؤوليات أكرب عن السياسات ملجموعة من األقاليم األكرث تطورا ً ،بينام تأخرت سنوات يف إعطاء
املسؤوليات نفسها ألقاليم أخرى كانت يف البداية أقل قدرة من الناحيتني االقتصادية واإلدارية .ويف حالة جنوب أفريقيا ،أدى
الفشل يف تقديم الخدمات املحلية إىل إعادة مركزة بعض الوظائف الحكومية ،يف حني برزت إسبانيا باعتبارها النموذج األكرث
نجاحاً يف تطبيق الالمركزية ،ويعود ذلك جزئياً إىل التدرج يف تطبيقها .بيد أن تأجيل بعض جوانب الالمركزية ينطوي بطبيعة
الحال عىل خطر عدم التقيد أبدا ً باملواعيد الدستورية لتنفيذ آليات معينة ،وسنناقش هذا األمر الحقاً.
أما الطريقة الثانية لتعديل الالمركزية مستقبالً فتتمثل يف السامح بتعديل املواصفات البنيوية لالمركزية نفسها .فهل باإلمكان
تغيري قامئة الصالحيات أو مجاالت السلطة اإلدارية التي متنح للوحدات الالمركزية؟ وما املطلوب للقيام بذلك؟ وكلام كان الحد
املطلوب من الحكومة املركزية لتغيري ترتيبات الالمركزية أدىن ،كانت الصالحيات املفوضة فعلياً للوحدات الالمركزية أقل .وإذا
منحت الحكومة املركزية صالحية تغيري درجة السلطة املمنوحة للوحدات األدىن دون موافقتها ،فإن هذه الوحدات لن تأخذ
هذه السلطة باعتبارها عند رسم السياسات أو تنفيذها .ومن الواضح أن ذلك يشكل عائقاً أمام درجة استقالليتها ،حتى يف
مجاالت السياسات التي تُخول فيها رسمياً مبوجب الدستور .وعىل املنوال ذاته ،كلام كان الحد الالزم لتغيري ترتيبات الالمركزية
أعىل ،تصبح الصالحيات واملسؤوليات املمنوحة للوحدات الالمركزية مبوجب الدستور أقوى.
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ومثة سؤال آخر عىل صلة مبا تقدم وهو :هل سيتم تحديد إمكانية تغيري الحدود الداخلية؟ والخيارات املطروحة هنا عىل أي
مؤسسة وطنية ،هي أن تقوم بذلك:
•كام تشاء.
•مع إمكانية اعرتاض الوحدات الالمركزية املترضرة.
•بعد إقرارها يف استفتاء ينظم يف الوحدات الالمركزية املترضرة.
•مبوافقة الوحدات املترضرة.
لكن ليس كل تغيري مؤسيس يضع الوحدات الالمركزية يف نزاع بعضها مع بعض أو مع الحكومة .فالدستور العراقي يسمح
ملستوى الحكم الثاين ،أي األقاليم ،أن تندمج يف وحدة واحدة وهي تنتمي إىل أكرث من وحدة ،إضاف ًة إىل إمكانية انضامم
الوحدات دون اإلقليمية (املحافظات) إىل بعضها لتشكل أقاليم جديدة.
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يحق لكل محافظة أو أكرث تكوين إقليم بناء عىل طلب باالستفتاء عليه ،يقدم بإحدى طريقتني:
أوالً -طلب من ثلث األعضاء يف كل مجلس من مجالس املحافظات التي تروم تكوين اإلقليم.
ثانياً -طلب من ُعرش الناخبني يف كل محافظة من املحافظات التي تروم تكوين اإلقليم.

ويعترب أكرث املراقبني أن املادة  119تعد منوذجاً متطرفاً يف املرونة .فالرشوط التي يجوز فيها للمحافظات االنضامم إىل بعضها
لتشكل اإلقليم فضفاضة جدا ً وغري محددة ،لدرجة أنه ميكن ملحافظتني ليس بينهام حدود مشرتكة أن تشكل إقليامً ،وهو أمر
غري معقول من الناحيتني القانونية والواقعية.
(ب) عمق الالمركزية

كام ذكرنا آنفاً ،يتعني عىل واضعي الدستور البت بشأن توزيع املسؤوليات اإلدارية والسياسة واملالية عىل مستويات
الحكم .ومن الواضح أن هذه املسألة ترتبط بالسؤال عن نوع الحكم الذي سيمنح للوحدات الالمركزية ،لكن ال
يزال يتعني دراستها بحد ذاتها .فمثال ،قد مينح دستور ما سلطات حكم كاملة لوحدات المركزية (مبا يف ذلك انتخاب
الحكومة والربملان) لكن ال مينحها سلطات مالية كاملة .وباملثل ،ميكن للدستور أن مينح الوحدات الالمركزية سلطات
مالية دون أن مينحها نظام حكم كامل.

	أالالمركزية اإلدارية
تقتيض الالمركزية اإلدارية نقل مسؤولية الخدمات العامة إىل الوحدات الالمركزية/املحلية .ويتم ذلك عاد ًة بشكلني:
األول تكون فيه الوحدة اإلدارية املحلية مسؤولة أمام وزارة أو وكالة حكومية مركزية ،واآلخر تكون فيه الوكاالت أو
الوزارات املحلية مسؤولة بالحد األدىن ،أو غري مسؤولة ،أمام الوزارات أو الوكاالت املركزية املعنية .من الواضح أن
الالمركزية اإلدارية تؤمن فوائد تفويض الصالحيات :فالوحدات اإلدارية عندما متنح مسؤولية وصالحية تنفيذ أنظمة
الحكومة ،تستطيع استخدام معرفتها األفضل بالوحدة اإلدارية املحلية لتنفيذ السياسات بالشكل املناسب لتلبية
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االحتياجات املحلية عىل أفضل وجه .وتنص دساتري جميع الدول تقريباً التي يتجاوز حجمها حدا ً معيناً عىل قدر من
الالمركزية اإلدارية .ويرجع ذلك إىل أن تنفيذ السياسات واإلرشاف عليها يحتاج إىل تفويض مدراء محليني بها إذا كانت
املساحة الجغرافية (أو عدد السكان) تتجاوز حدا معينا .لكن إضافة إىل الحد األدىن الذي متليه مساحة البلد ،ميكن
تعميق الالمركزية اإلدارية دستورياً بفعل عوامل نتناولها الحقاً.
وهنالك عدد من األمور املرتبطة بالالمركزية اإلدارية تشغل واضعي الدستور .أولها األهمية القصوى لوضوح أدوار الوحدات
املركزية والوحدات الالمركزية ،والتي تستخدم كمقياس لالمركزية اإلدارية .ويرجع ذلك إىل أن التحديد الواضح ملجاالت سلطة
الحكومة املركزية والوحدات الالمركزية يحول دون نشوب نزاعات بني مستويات الحكم املختلفة ،ويسمح بذلك للمسؤولني
عن تقديم الخدمات العامة بالترصف مبارشةً ،بدالً من االنتظار حتى يتم تحديد مجاالت السلطة املمنوحة لهم .األمر الثاين:
يعترب حجم الصالحيات الفعلية بتقديم الخدمات املمنوحة للمستوى الالمركزي واملحيل محددا ً أساسياً لالمركزية اإلدارية.
وأخريا ً ،إىل أي درجة يلعب تحديد مستوى الحكم الذي يتمتع بسلطة تعيني وترسيح املوظفني املدنيني دورا ً يف تحديد من
ميسك مبقاليد السلطات اإلدارية فعلياً ،برصف النظر عن املكان الذي توجد فيه السلطة شكلياً.
ومثة أمر مهم وثيق الصلة أيضاً هو كيف توزع مسؤوليات تقديم الخدمات العامة بني املستويات املختلفة للوحدات
الالمركزية ،وهل يحظى املستوى األعىل باملسؤولية النهائية عن تقديم الخدمات العامة ،وبصالحية تحديد كيف ستتم
معالجة تقديم الخدمات العامة ضمن مجالها عىل املستوى املحيل .ويف حالة جنوب أفريقيا ،منح للمستوى املحيل قدر كبري
جدا ً من صالحيات تقديم الخدمات العامة ،دون قدر كاف من اإلرشاف عىل مستوى املقاطعة ،ما أدى إىل ضعف مزمن يف
تقديم الخدمات العامة.
	بالالمركزية السياسية
املجال الرئيس الثاين من الالمركزية هو الالمركزية السياسية .وتعني يف الجوهر إىل أي مدى ميكن لسكان األقاليم والوحدات
املحلية التأثري يف الوحدات التي تحكمهم .ويرتاوح ذلك من االنتخابات الرسمية للهيئات الترشيعية والتنفيذية املحلية إىل
مجرد انتخاب مسؤول محيل يدير سياسات يحددها املركز ،أو وضع شكل من أشكال القيود الشعبية عليه .وهذا يعني أنه
كلام كان عدد املسؤولني الحكوميني املنتخبني خارج املركز أكرب ،سواء أكانوا مدراء تنفيذيني أو مرشعني أو إداريني ،كانت درجة
الالمركزية السياسية أوسع.
ويتضمن توصيف الالمركزية السياسية يف الدستور عادة تعريفاً ملختلف ميادين السلطة عىل السياسات .ويحتفظ املستوى
املركزي ببعض مجاالت السلطة ،يف حني تسند مجاالت أخرى للمستوى الالمركزي ،وتتم مامرسة بعضها اآلخر بالتوازي بني
املستويني عرب عدد من اآلليات .وقد تضمن هذه املسؤولية املزدوجة تقديم الخدمات العامة يف مجاالت أساسية ،لكنها قد
تأيت عىل حساب الالمركزية الفعلية ،ألن مستوى الحكم املركزي يستأثر عىل األرجح بالسلطة ،التي منحت له بصورة مشرتكة،
بسبب امتالكه قدرات مالية وإدارية أكرب عىل القيام بذلك .وبطبيعة الحال ،ال ميكن ألي دستور أن يتضمن كافة مجاالت
السياسات التي تكون فيها الدولة ووحداتها الالمركزية مدعوة للترشيع فيها .وهذا يعني وجود مجال تعريف مهم آخر يحدد
ملن متنح سلطة الترشيع املتبقة .وقد عالجنا هذا األمر يف التعريف البنيوي الرسمي للمؤسسات الالمركزية .ومثة طريقة أخرى
ملعالجة املسألة وهي تحديد مستوى الحكم االفرتايض الذي ميتلك صالحية الترشيع يف مواضيع غري مذكورة يف الدستور.
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تقليدياً ،يرتك عدد من الوظائف للحكومة املركزية ،حتى يف أشد األنظمة المركزية .ومن هذه الوظائف الدفاع ،السياسة
الخارجية ،السياسة املالية ،املواطنة ،ومعايري األوزان واملكاييل .ويختلف نطاق الصالحيات املمنوحة للوحدات الالمركزية
اختالفاً كبريا ً من بلد إىل آخر ،ويع ُّد أحد أشكال تقييم درجة الالمركزية القامئة .فكلام كان عدد املجاالت التي متنح للوحدات
الالمركزية فيها صالحية الترشيع أو رسم السياسات أكرب ،كانت الالمركزية أوسع .وتشكل بعض مجاالت السياسة العامة،
مثل صالحيات اتخاذ التدابري الصحية الوقائية كاللقاحات والرعاية الصحية العامة يف الحاالت الطارئة ،أمثل ًة عىل الصالحيات
التي يفضل تركها بيد الحكومة املركزية ،نظرا ً للحاجة إىل قدرات ومالية وإدارية أكرب يف إدارة احتياجات الصحة الوقائية يف
األقاليم الفقرية ،إضاف ًة إىل االستجابة إىل األزمات الصحية العامة برسعة وشمولية .وفيام ييل منوذج عن الصالحيات املمنوحة
للوحدات الالمركزية:
الهند

أملانيا

جنوب أفريقيا

النظام العام/الصحة العامة

القانون واملحاكم املدنية/الجنائية

السياحة الداخلية

املعاشات التقاعدية

األرض/الحيوانات/الغذاء

اإلدارة البلدية

رسوم الرتاخيص

التنظيم االقتصادي

الشحن والسفن

املكتبات واملتاحف

البنى التحتية للنقل واملواصالت

تنظيم التجارة

األرض

املياه واملحافظة عليها

النقل واملواصالت داخل الوالية

املستشفيات

االنتخابات املحلية

مسؤولية املقاطعة

	جالالمركزية املالية
ترتبط الالمركزية املالية مبدى قدرة الوحدات الالمركزية عىل إدارة شؤونها املالية الخاصة .يركز املبدأ األول يف الالمركزية املالية
عىل أن االستقالل املايل ينطوي عملياً عىل عدد من األبعاد .وقبل أن تتمكن الوحدات الالمركزية من إنفاق األموال عىل تنفيذ
أو فرض سياسة ما ،تحتاج إىل مصدر لإليرادات .وميكن لهذا املصدر أن يتأثر تأثرا ً كبريا ً باملستوى الفعيل لالستقالل املمنوح
لهذه الوحدات .وعىل غرار الالمركزية عموماً ،ميكن النظر إىل سلطة تحصيل اإليرادات باعتبارها طيفاً متدرجاً بني الالمركزية
التامة والالمركزية املحدودة أو املركزية .وليك تحظى بسلطة كاملة يف جمع إيراداتها ،ينبغي أن متتلك الوحدة الالمركزية
القدرة عىل فرض الرضائب عىل املمتلكات والدخل ومبيعات السلع ،إضاف ًة إىل فرض رسوم استخدام الخدمات العامة كالطرق
واملياه وغريها .لكن املشكلة يف هذا النوع الواسع من الالمركزية يف أنه ميكن أن يشوه االقتصاد الوطني ،ال سيام إذا تم فرض
رضائب عىل حركة السلع بني الوحدات الالمركزية أكرب مام هو مفروض عىل السلع املنتجة محلياً ،لذلك ينبغي تحقيق توازن
دقيق بني صالحيات فرض الرضائب املمنوحة للوحدات الالمركزية.
لهذا السبب ،تلجأ األنظمة الالمركزية التي تفوض صالحيات جمع اإليرادات إىل الوحدات الالمركزية إىل تقييد هذه الصالحيات
بطرق عدة .وأول هذه الطرق احتفاظ الحكومة املركزية بسلطة إبطال القوانني الالمركزية املتعلقة باإليرادات والتي ترض
بالسوق املشرتكة .وتوضع هذه القيود عىل الوحدات الالمركزية ،باعتبارها اآلثار الضارة التي قد يرتكها فرض الرضائب بني
الوحدات عىل االقتصاد الوطني عموماً ،كام بينا يف التجربة اإلندونيسية .وهنالك خيار آخر للرقابة عىل جمع اإليرادات من
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جانب الوحدات الالمركزية يتمثل يف تحويل األموال من املستوى املركزي لتقديم الخدمات العامة إىل املستوى الالمركزي.
ويتخذ هذا التحويل شكلني ممكنني :التحويالت املبارشة والقروض .وميكن للتحويالت املبارشة نظرياً أن تقلل من مستوى
االستقالل املايل للوحدات الالمركزية ،إال أن درجة عالية من االستقالل املايل تؤدي غالبا إىل عواقب سلبية ،كارتفاع مستوى
اإلنفاق العام والفساد عىل املستويات الالمركزية .وباإلمكان الحد من االستقاللية املالية عرب التحويالت املبارشة إذا وضعت
آلية تربطها مبستوى معني من تقديم الخدمات العامة ،أو بإجراءات أخرى ترغب الحكومة املركزية من الوحدات الالمركزية
تنفيذها .ومع ذلك ،قد تؤمن التحويالت املبارشة وسيلة متكن للحكومة من تخفيف التفاوت بني األقاليم الذي يؤدي استمراره
إىل نزاعات فيام بينها.
وميكن لواضعي الدستور ،عرب اختيار شكل االستقالل املايل ودرجته ،منع النزاعات التي ترافق عادة الخالفات بشأن إيرادات
وإنفاق مستويات الحكم املختلفة .أوالً :من األهمية مبكان تحديد املسؤولية عن اإلنفاق بوضوح ،مع تحديد دقيق للمسؤولية
عن جمع اإليرادات .وميكن لواضعي الدستور االختيار بني َمركَزة املسؤوليات املالية بأكملها ،ومنح املسؤولية املالية الكاملة
عن تقديم الخدمات العامة ،وبالتايل القدرة عىل جميع اإليرادات إىل الوحدات الالمركزية .وتسعى األنظمة الالمركزية
عادة إىل تحقيق التوازن بني هذين الحدين ،مبنح قدر معني من سلطة فرض الرضائب للوحدات الالمركزية ،وقدر معني من
التحويالت املالية التي تتلقاها هذه الوحدات من الحكومة املركزية لتقديم الخدمات العامة .إن اختالل التوازن بني األقاليم
عىل وجه الخصوص ،يجعل التحويالت ضمن وحدات الحكم وسيل ًة هامة لتصحيح التفاوت بني الوحدات الالمركزية.
وهنالك عدة خيارات أمام واضعي الدستور بشأن المركزية السلطة املالية وتفويضها للوحدات الالمركزية .فبالنسبة
لجمع اإليرادات ميكن:
•منح هذه الوحدات سلطة فرض الرضائب.
•التعهد بتحويل األموال إليها من الحكومة املركزية.
•كال األمرين معاً.
أما بالنسبة الستقاللية اإلنفاق ،فيمكن:
•منح الوحدات الالمركزية تفويضاً باإلنفاق مقترصا عىل خدمات عامة محددة.
•منحها القدرة عىل وضع موازنات مستقلة.
•إخضاع إنفاقها لرقابة الوزارات املركزية.
وأخريا ً ،بخصوص اإلطار القانوين واملايل األوسع الذي يحدث فيه اإلنفاق العام ،ميكن للوحدات الالمركزية:
•أن تكون مستقلة قانوناً عن الحكومة املركزية.
•أن تكون قادرة عىل استجرار قروض من مؤسسات إقراض خاصة.
•أن تكون َر َّب العمل املبارش ملوظفي الخدمة املدنية العاملني لديها ،مبا يف ذلك القدرة عىل التفاوض عىل تكاليف
اليد العاملة مع اإلدارة املدنية.
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ويثري هذا املستوى األخري من االستقاللية املالية مرة أخرى مسألة التداخل بني مختلف مستويات الالمركزية .فإذا حددت
الحكومة املركزية أجور املوظفني املدنيني يف املستوى الالمركزي ،فإنها متارس تأثريا قويا عىل املدراء ،املستقلني اسمياً ،إىل الحد
الذي قد يرض بالالمركزية اإلدارية عموماً.
لكن يف النهاية ،حتى إطار الالمركزية املحدد بوضوح مع وصف مناسب لعمقها ليس كافياً لضامن التطبيق الناجح لنظام
الالمركزية الدستورية .وكام سيتضح من الفصل التايل ،يحتاج نظام الالمركزية الفعال إىل توازن دقيق بني سلطات الحكم،
مدعوماً مبؤسسات مساءلة مناسبة.
(ج) الحكم المتوازن والمؤسسات المسؤولة

إن الحاجة الرصيحة إىل إنشاء مؤسسات سياسية جديدة تقتضيها الالمركزية تتطلب إرادة سياسية ،ال سيام عىل املستوى
الوطني ،حيث تتوفر الحوافز لالحتفاظ بأكرب قدر ممكن من السلطة .ويقتيض ذلك تعديالً عميقاً يف الثقافة السياسية للدولة،
مع ازدياد حضور مراكز جديدة للسلطة خارج املركز .عالوة عىل ذلك ،رمبا تحتاج قدرات بعض أو كل الوحدات الالمركزية
عىل الحكم إىل مراقبة السلطة املركزية ،خاصة يف بيئات ما بعد النزاع حيث يكون الحكم املحيل يف بعض األقاليم مترضرا ً
أو غري موجود .وللتخفيف من مشاكل القدرات هذه ،ميكن تحديد بعض الوحدات الالمركزية باعتبارها وكيل ًة ملستوى أعىل.
ورمبا كان بوسع جنوب أفريقيا ،لو اشرتطت تعاونا أكرب بني مستوى املقاطعة واملستوى املحيل ،أن تتجنب مشاكل القدرات
املؤذية التي ترافقت مع تقديم الخدمات العامة عىل املستوى املحيل .كام ميكن لواضعي الدستور التخفيف من تلك املشاكل
بتحديد معايري دستورية واضحة تنص عىل احتفاظ الحكومة املركزية بالقدرة عىل تنظيم الخدمات التي تم تفويضها إىل
مستوى آخر من الحكم .وميكن أن يتغري دور السلطات املركزية يف بعض األنظمة الالمركزية إىل تحديد معايري الحد األدىن
للمحاسبة ومراقبة التزام الوحدات الالمركزية بها.
ومع ذلك ،يواجه تطبيق الالمركزية غالبا تعارضات بني مستويات الحكم املختلفة ،ويقتيض تعديالً ترشيعياً لنظام الالمركزية
ألخذ التفاصيل والظروف التي مل يأخذها واضعو الدستور بالحسبان .ولضامن معالجة هذه التعارضات عىل نحو عادل،
وبالتايل زيادة استدامة نظام الالمركزية املنصوص عنه يف الدستور ،ميكن لواضعي الدستور اختيار إحدى آليات املساءلة
املختلفة .بادئ ذي بدء ،يشكل مدى متثيل الوحدات الالمركزية يف املستوى املركزي ،سواء من خالل هيكلية انتخاب الهيئة
الترشيعية أو عرب خيار إعطاء صالحيات تنفيذية وترشيعية ،آلي ًة للمساءلة ميكن لناخبي تلك الوحدات التأثري من خاللها عىل
الحكومة املركزية.
وهكذا ،توفر الالمركزية السياسية ،بحد ذاتها آلية هامة للمساءلة للسكان املحليني من أجل كبح جامح السلطات التي ميكن،
يف غيابها ،أن تترصف مبا يتعارض مع مصالحهم سواء عن حسن نية نتيجة نقص الخربات والقدرات ،أو من منطلق نفعي مبا
فيه فائدة نخب محلية أو مصالح خاصة .وبالنسبة للحكومة املركزية ،فإن شكالً من أشكال التقييد عىل الحكومات الالمركزية
التي تتجاوز نطاق سلطتها ،أو تفشل يف الوفاء بالتزاماتها الدستورية ،يعد آلية أخرى للمساءلة ميكن إدراجها يف الدستور.
وتأخذ هذه اآللية شكلني يف الدستور :األول يحدد بالتفصيل األوضاع التي ميكن فيها للحكومة املركزية إدارة الوحدات
الالمركزية ،والثاين  -وهو األكرث شيوعاً  -يكلف هيئة قضائية باإلرشاف عىل الخالفات بني الحكومة املركزية والوحدات
الالمركزية ،وهي عادة املحكمة العليا أو املحكمة الدستورية.
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جدير بالذكر ،أن الخيار الثاين األعم يشكل أيضاً آلية ملساءلة الحكومة املركزية من جانب الوحدات الالمركزية ،ألن
األخرية تستطيع االدعاء عىل الحكومة املركزية يف حال تم التعدي عىل سلطتها دون وجه حق .ومن أهم مجاالت
االختالف نذكر ،املوارد الطبيعية والسكان والقضايا املتعلقة باألرض والوالية القضائية ،مبا يف ذلك تعداد املهاجرين
والسلطة عليهم ،وقضايا التلوث بني الوحدات الالمركزية وبضمنها السموم املنقولة عرب الهواء .ويعد تحديد محكمة
نهائية أو محكمة مختصة ما تعالج حرصا ً هذه النزاعات ،سبيالً لضامن الفصل يف تلك النزاعات الشائعة بني الحكومة
والوحدات الالمركزية وفيام بني هذه األخرية أيضاً.
وكام ذكرنا آنفاً ،تحمل الالمركزية املالية يف صلبها مشاكل خاصة بها ،مثل زيادة حجم القطاع العام ،إضاف ًة إىل زيادة إمكانية
الفساد .وتبني هذه املشاكل أن نوعاً من السلطة الرقابية عىل املستوى املركزي قد يشكل خيارا ً مثالياً للحد من تلك النتائج ،مبا
يف ذلك تخويل صالحيات حامية االقتصاد الوطني للحكومة املركزية ،كام ناقشنا يف فقرة عمق الالمركزية .وملا كانت اإليرادات
مسألة هامة للدولة عموماً ،فمن املستحسن وضع قدر معني من التقييد عىل إنفاق الوحدات الالمركزية .ومثة إمكانية أخرى
هي السامح لهذه األخرية باالقرتاض من القطاع الخاص ،وتحديد إىل أي مدى ستقبل الحكومة املركزية بتغطية هذه القروض
يف حال عجزت تلك الوحدات عن السداد .وهنالك خياران لجأ إليهام واضعو الدساتري للحد من زيادة االقرتاض من جانب
الوحدات الالمركزية :األول هو حظر االقرتاض من القطاع الخاص ،سواء رصاح ًة أو عرب فرض قيود مشددة عىل موازنات تلك
الوحدات؛ والثاين هو اإلعالن بوضوح أن الحكومة املركزية لن تكفل قروض الوحدات الالمركزية .ويشجع الخيار األول عىل
تحفيز الوحدات الالمركزية عىل اقرتاض مبالغ تستطيع سدادها عىل األرجح ،بينام يشجع الخيار الثاين القطاع الخاص عىل منح
قروض يرجح أن تتمكن الوحدات الالمركزية من سدادها ،األمر الذي يشكل آلية خاصة بها للمساءلة.
ومثة آلية أخرى ميكن لواضع الدستور استخدامها للتخفيف من املشاكل املرافقة لالمركزية املالية ،وهي النص عىل جهاز
مستقل للتدقيق املايل عىل املستوى املركزي يقوم مبراجعة إنفاق السلطات الالمركزية .هذا باإلضافة إىل قرار واضعي الدستور
بتحديد نطاق سلطات الحكومة املركزية ونطاق سلطات الوحدات الالمركزية ،والذي يشكل بديالً مكمالً لإلرشاف عىل اإلنفاق
واإليرادات من قبل جهاز مستقل .وبتحديد عدد املجاالت التي ميكن للوحدات الالمركزية مامرسة صالحيات الترشيع واإلدارة
وفرض الرضائب واإلنفاق فيها ،ميكن لواضعي الدستور الحد من بعض النتائج السلبية الناجمة عن الالمركزية املالية .إضافة
ملا سبق ،تشكل محاكم التدقيق املايل املختصة ،والتعداد السكاين الدوري ،واللجان املستقلة خيارات إضافية آلليات اإلرشاف
املستقل ملعالجة املشاكل املذكورة أعاله.
وهنالك أمر مهم آخر يؤثر عىل منح استقاللية اإلنفاق واإليرادات وهو ملكية الدولة للموارد الطبيعية والرضائب املفروضة
عليها ،األمر الذي يعالجه بعمق أكرب الفصل الخاص باملوارد الطبيعية .ومثة مالحظة أخرى بخصوص استقاللية اإلنفاق ،وهي
رضورة تحقيق التوازن بني استقاللية اإليرادات واستقاللية اإلنفاق .فإذا فوضت الدول الوحدات املحلية مبسؤوليات إنفاق
تفوق مسؤولياتها هي ،فإن مصادر اإليرادات أو مستوى الخدمات سينخفض ،أو يحصل غالبا عجز يف املوازنة .ويعود عجز
الوحدات الالمركزية املستمر يف املوازنة إىل التضخم وما يرافقه من تدهور يف األداء االقتصادي .وإذا استمر هذا األمر ألمد
طويل ،فإنه يؤدي إىل بروز اتجاه نحو العودة إىل املركزية .وتتفاقم هذه املشاكل تفاقامً كبريا ً ،إذا كانت الخدمة العامة
متأخرة أصالً منذ بداية نظام الالمركزية .ففي ظروف ما بعد النزاعات ،غالبا ما يعاين سكان الوحدات الالمركزية لسنوات
طويلة نقصا حادا يف الخدمات العامة قبل أن يطبق نظام الالمركزية .ويف حالة جنوب أفريقيا ،أدى ذلك إىل تراكم كبري يف
احتياجات الخدمة العامة التي كانت تطلب مبارشة من الحكومات املحلية ،مام فاقم املشاكل القامئة يف مجال القدرات
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اإلدارية والسياسية ،كام ناقشنا سابقاً .وتؤكد هذه املشاكل مجددا ً عىل أهمية ربط آليات املساءلة بالالمركزية املالية.
صحيح أن الصياغة مهمة ،لكن حتى الدستور املصاغ بعناية سيواجه مع ذلك عددا ً كبريا ً من التحديات أثناء التطبيق ،وتطبيق
أحكام الالمركزية ليس استثناء .لهذا السبب ،هنالك خيارات عدة أمام واضعي الدستور بخصوص قدرة نظام الالمركزية عىل
االستمرار ،إضافة إىل إنشاء آليات خاصة لإلرشاف عىل تنفيذه .وسنناقش هذه الخيارات يف الفصل التايل.
(د) حماية نظام الالمركزية وتنفيذه

ت ُحدد الضامنات القانونية لالمركزية َمن املخ َّول بتغيري إطارها الدستوري .وقد تطرقنا إىل ذلك يف فصل «اإلطار
الرسمي» الذي يتناول تغيري حدود الوحدات الالمركزية ،بيد أن القضية أكرب من ذلك ألنها تنطبق بشكل أوسع عىل
أي تغيري مطلوب يف نظام الالمركزية .والخيار األكرث مرونة هو أيضاً األكرث تدمريا ً لالمركزية ،وهو السامح للحكومة
املركزية بتعديل الصيغة ساعة تشاء .فإذا رغب واضعو الدستور يف املحافظة عىل االستقالل الذي نصوا عليه يف
إطار معني لالمركزية ،بإمكانهم االشرتاط بأن أي تعديل عىل نظام الالمركزية يقتيض الحصول عىل موافقة حكومات
الوحدات املتأثرة بذلك التعديل أو حتى تعديل الدستور ذاته.

وبعيدا ً عن الهيئات القضائية والتحديد الواضح لصالحيات مختلف مستويات الحكم والعالقة بينهام ،مثة عدد من آليات
التنفيذ األخرى ميكن أن يختار واضعو الدستور منها .أوالً :غالباً ما تحوي الدساتري الحديثة أحكاماً انتقالية خاصة بتنفيذ
الربنامج الجديد للحكم الذي أوجده الدستور .ويرشح هذا عادة كيف تسري املراحل األوىل لالنتقال من الحكم السابق أو
السلطات االنتقالية .ومثة شكل لألحكام االنتقالية أكرث رصامة ،وهو ذو جداول زمنية محددة دستورياً ترافق تنفيذ أحكام
الالمركزية .لكن لهذه الجداول مخاطر؛ فهي توفر إمكانية الطعن قانونياً بالحكومة إذا تأخرت ولو يوماً واحدا ً يف إنشاء
مؤسسة ما يقتضيها الدستور بحلول تاريخ معني.
ففي كينيا مثالً ،أجريت االنتخابات الرئاسية بعد زمن كبري من جميع التفسريات القضائية للمواعيد النهائية التي نص عليها
الدستور ،ما خلق جدالً قضائياً مكلفاً مع محاوالت لنزع الرشعية عن االنتخابات .ومع ذلك ،ينص الدستور عىل مجموعة كبرية
من الجداول الزمنية التي ترافق عمليات التنفيذ ،ومنها تنفيذ األهداف الخاصة بالالمركزية .وأخريا ً ،يفرض الدستور الكيني
عقوبات عند عدم إنشاء مؤسسات جديدة معينة .وطاملا أن واضعي الدستور يعتربون تنفيذ مؤسسات الالمركزية ذا أولوية
كبرية ،ميكن أن تعمل األحكام االنتقالية أو الجداول الزمنية مبثابة ضامنة دستورية للتنفيذ.
ومع ذلك ،ال تقترص آليات مراقبة التنفيذ عىل هذه الخيارات ،إذ ف َّوض واضعو الدستور يف بلدان أخرى هيئات محددة مبهمة
اإلرشاف عىل التنفيذ .وعادة ما تختص هيئات مستقلة مبجال محدد من القضايا بدءا ً من حقوق اإلنسان واإلدارة العامة،
ومرورا ً بالحقيقة واملصالحة ،وانتها ًء بتنفيذ الدستور نفسه .ويختار واضعو الدستور بني تصميمني رئيسيني لهذه الهيئات:
أولهام هو منحها نوعاً من السلطة الرسمية ،كالقدرة عىل مراجعة الترشيعات لضامن توافقها مع التفويضات الدستورية يف
مجال القضايا املحدد لكل هيئة ،ورفع دعاوى بانتهاكات حقوق اإلنسان وغريها من االنتهاكات ،وسن الترشيعات ،وإصدار
أحكام قانونية ضد من ينتهك حقوق اإلنسان من املسؤولني الحكوميني .ولكن فيام تزيد هذه السلطة من صالحيات التنفيذ
الفعالة للهيئات املستقلة ،مثة مخاطر ترتبط بها .فقد أدت زيادة سلطة املؤسسة إىل استغالل هذه األخرية لها يف بعض
الحاالت ،وهذا بالطبع يشجع فروع الحكم األخرى عىل اإلتيان باملثل .عالوة عىل ذلك ،ميكن القول بأن منح صالحيات رسمية
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ملؤسسات مستقلة عن فروع الحكم األخرى قد يغري التوازن التقليدي بني السلطات الثالث :الترشيعية والتنفيذية والقضائية.
أما الخيار الثاين فهو جعل الهيئات املستقلة هيئات مراجعة ترفع تقارير عن مدى االلتزام يف مجاالت القضايا التي تختص
بها دون أن تتمتع بصالحية إرغام الحكومة عىل الترصف .ويتمتع هذا الحل مبيزة إزالة الحافز عىل استغالل فروع الحكم
التقليدية للسلطة ،وهو ال يغري التوازن التقليدي بني فروع الحكم الثالثة .فإذا اختار واضعو الدستور إنشاء هيئة مستقلة
مهمتها اإلرشاف عىل الالمركزية ،يتعني عليهم االختيار بني منح تلك الهيئة صالحيات رسمية أو اعتبارها هيئة للمراجعة.
كذلك ،ميكن أيضاً منح صالحية اإلرشاف عىل تنفيذ الالمركزية إىل فروع الحكم التقليدية وفق صيغ عدة ،أولها هو منح
املستوى املركزي أسبقية يف السلطات الالمركزية إذا مل ِ
تف الوحدات املحلية بالتزاماتها بخصوص تقديم الخدمات العامة .وقد
ناقشنا ذلك يف فصل آليات املساءلة .وميكن لهذه الصيغة أن تعمل مبثابة آلية لإلرشاف عىل التنفيذ ،ترغم الوحدات املحلية
التي تنفذ سياسات الالمركزية عىل الترصف مبسؤولية أكرب .وكام هو الحال مع آليات تدخل املركز ،ميكن تفويض هيئة قضائية
ترشف عىل النزاعات بني فروع الحكم أو بني الوحدات الفرعية والحكومة املركزية مبهمة الفصل يف النزاعات املتعلقة بوترية
التنفيذ .وهذا ميثل وظيفة إضافية لسلط ٍة قد تكون بالفعل مبثابة آلية مساءلة ُمهمة لفض نزاعات الالمركزية.
وأخريا ً ،متنح بعض الدساتري أعىل هيئ ًة قضائية سلط َة الفصل يف التجاوزات غري الدستورية ملسؤويل الحكومة ومؤسساتها .ومن
هذه األمور عدم تنفيذ أجزاء معينة من الدستور ،ما قد ميتد بسهولة إىل أحكام الالمركزية .وعىل أي حال ،تُعترب صالحية
مراجعة تقاعس الحكومة أوسع من الصالحية املمنوحة للسلطة القضائية ملراجعة ما نفذته الحكومة للتأكد من توافقه مع
الدستور .ولذلك ،حرصت بعض الدول صالحية رفع الدعاوى بخصوص التجاوزات املذكورة يف بعض املكاتب أو املسؤولني
الحكوميني الكبار .ومن األمثلة عىل كيف ميكن آلليات مختلفة ملراقبة التنفيذ أن تعمل يف آن واحد ،هو منح هيئ ٍة مستقلة
صالحي َة رفع دعاوى بخصوص تقاعس الجهات الحكومية عن تنفيذ أحكام الالمركزية ،وتعيني إحدى املحاكم للفصل فيها.
مكمل ولكن ليس
ٌ
وهذا يؤكد عىل أن أياً من هذه الخيارات الكثرية ليس حرصياً بشكل مشرتك ،وأن بعضها هو يف الواقع
بالرضورة يكمل بعضها بعضاً .ومع ذلك ،يتعني عىل واضعي الدستور تحديد أي من آليات اإلرشاف عىل التنفيذ واملساءلة هو
األنسب لظروف الدولة املعنية ،فضالً عن هيكلية الحكم التي أنشأتها أحكام الدستور األخرى .وال بد من إدراك أن تجارب
الدول األخرى يف تنفيذ أنظمة الالمركزية الدستورية تشري إىل أن املساءلة بني املواطنني ،والوحدات الالمركزية ،والحكومة
املركزية هو الهدف األسمى ،وأن آليات اإلرشاف عىل التنفيذ قد تكون إحدى الطرق التي يعزز فيها واضعو الدستور هذه
املساءلة منذ البداية.

92

خاتمة
يفضِّ ل كثري من واضعي الدساتري الحديثة االستفادة من فوائد الالمركزية ،ومنها تحسني تقديم الخدمات العامة والحد من
النزاع وعدم املساواة بني املناطق داخل البلد الواحد .وتتنوع طرق القيام بذلك تنوعاً كبريا ً.
ويتمتع نظام الالمركزية الشامل بأربع خصائص هي:
1.1رضورة تحديد الهيكلية الرسمية لإلطار املؤسيس لالمركزية بوضوح ،مبا فيها عدد مستويات الحكم وعدد
الوحدات الالمركزية .كام ينبغي ذكر نوع مؤسسات الحكم التي سيتم إنشاؤها عند كل مستوى ،فضالً عن
العالقة بني مستويات الحكم.
2.2يجب معالجة عمق الالمركزية من منظار عنارصها اإلدارية والسياسية واملالية .ومثة فكرة أخرى ذات صلة ،هي أن
الالمركزية املالية التي تتجاوز مستوى معيناً رضورية لضامن فعالية نقل السلطة ألي مستوى المركزي.
3.3يؤثر توازن سلطات الحكم عىل املستوى الوطني عىل فعالية النظام الالمركزي .وقد جعلت االعتبارات اإلضافية املتعلقة
بالتفاعل بني مختلف مستويات الحكم واضعي الدستور يستخدمون عدة آليات تضمن مساءلة مختلف مستويات
الحكم من جانب بعضها البعض ،وأيضاً من جانب املواطنني عموماً.
4.4تعتمد استدامة النظام الالمركزي الدستوري عىل سهولة تغيريه .فتنفيذ نظام كهذا يواجه تحديات جعلت واضعي
الدساتري يستخدمون عددا ً من آليات اإلرشاف عىل التنفيذ للتعامل معها.
ويف النهاية ،يلعب الظرف الخاص بكل دولة ونظام الحكم الذي تحدده بقية أحكام الدستور دورا ً كبريا ً يف تحديد أنسب
الخيارات لتصميم الالمركزية .ومع ذلك ،ميكن أن يطّلع واضعو الدستور عىل الخيارات املج ّربة يف دول مختلفة قبل أن يح ِّددوا
أنسب خيار لبلدهم .كام تغدو بعض الدروس األساسية يف صياغة أنظمة المركزية فعال ٍة يف الدستور واضح ًة من خالل دراسة
تجارب دول أخرى .ويتضمن ذلك:
1.1أهمية آليات املساءلة بني مختلف مستويات الحكم ومساءلة املواطنني للحكومة.
2.2إن رضورة تنفيذ الالمركزية بالتدريج تُحدث توترات بني توقعات املواطنني يف ظروف ما بعد النزاع.
3.3أهمية الوضوح والدقة عند االختيار بني الخيارات املتاحة لالمركزية.
4.4الدور املحوري الذي تلعبه الالمركزية املالية يف ضامن الالمركزية الفعلية لسلطة اتخاذ القرار.
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الجزء الرابع :أحكام النفط والغاز
مقدمة
تهيئ االحتياطيات الليبية الكبرية من النفط والغاز فُرصاً ال يُستهان بها لتحسني البنية التحتية الوطنية واملساعدة يف توحيد
البالد .إال أ َّن العديد من املخاطر تُصاحب تلك الرثوة الوافرة من املوارد الطبيعية ،وهناك حاجة إىل آليات قانونية للحؤول
دون هدر هذه املوارد ،ودون قرص االستفادة منها عىل نسبة قليلة من السكان .وعندما يلعب النفط والغاز دورا ً بحجم الدور
الذي يلعبانه يف ليبيا ،فإ َّن تضمني الدستور مبادئ أساسية  -أو حتى أكرث تعقيدا ً من ذلك – بخصوص هذا الدور يُج ِّنب البالد
رش معارك حامية الوطيس يف املستقبل.
يبدأ هذا الفصل مبناقشة أحكام امللكية يف الدساتري .فالنص تحديدا ً عىل مستوى أو هوية جهات الحكم التي متتلك النفط
رشح لألنظمة املختلفة لتحديد كيفية استخراج النفط،
والغاز يف ليبيا أم ٌر حتمي ملنع اللبس أو الصدام .وييل ذلك القسم ٌ
وهوية الجهات التي تقرر توقيت التنقيب واالستخراج .وعىل الرغم من ارتباط اإلدارة بامللكية ،إال أ َّن إدارة املوارد النفطية
غالباً ما تكون أشد إثارة للخالف ،حيث إ َّن بعض مناطق البالد الغنية بالنفط يتأثر أكرث من غريه باستخراج النفط والغاز .بعد
ذلك نعرض للمسائل البيئية ،إذ إ َّن العديد من البلدان رشع بتطبيق قوانني أو تعديالت دستورية تضمن شيئاً من الحامية
للمناطق والسكان املتأثرين باستخراج النفط والغاز.
ويختص القسم التايل بالعقود مع الرشكات العاملية ،حيث إ َّن هذه االتفاقات تحمل إمكانية حرمان البلد املنتج من إيرادات
ضخمة إذا مل تُربم عىل نحو سليم .ثم ينتقل الفصل إىل مناقشة رشكات النفط الوطنية ،حيث إ َّن العديد من البلدان (ومنها
ليبيا) يستخدم تلك الرشكات اململوكة للدولة للمشاركة يف قطاع النفط ولتنظيمه يف الوقت ذاته .ويف أغلب األحوال ،تكون
أدوار رشكة النفط الوطنية يف صناعة النفط يف البالد غري واضحة أو متضاربة ،لذا من املهم أن ت ُحدد ليبيا مسؤوليات رشكتها
الوطنية للنفط بدقة .بعد ذلك ،نرسم خطوطاً عريضة ألنظمة إدارة اإليرادات النفطية ،نظرا ً لكونها يف الغالب أكرث جوانب
صناعة النفط أهمية ملعظم املواطنني .فاإليرادات الضخمة التي يحققها قطاع النفط والغاز يف ليبيا تؤثر عىل جميع قطاعات
االقتصاد ،وال بد من إدارتها عىل املستوى القومي ،أو توزيعها بني وحدات أقل مركزية .كام أن النسبة التي يحق للمناطق
االحتفاظ بها من إيرادات النفط املنتج يف أراضيها هي مسألة شائكة أخرى ميكن تناولها يف الدستور .وأخريا ً ،يتناول الفصل
مسألة صناديق الرثوة الوطنية ،وباألخص ،صناديق األجيال املقبلة ،حيث إ َّن العديد من الدول الغنية بالنفط يرى من الحكمة
املحافظة عىل الرثوة النفطية للمستقبل ،إال أنَّها ال تنص عىل حامية هذه االستثامرات يف الدستور.
ويضم قطاع النفط والغاز الليبي الكثري مام ال يتسع الدستور ألخذه يف الحسبان ،غري أ َّن ما تختار البالد حاميته يف الدستور
ميكن أن يرضب مثالً للصناعة بأكملها .وتشرتك جميع الجوانب التي يعرض لها هذا الفصل يف رضورة توفر الوضوح والشفافية.
فالصياغة مفرطة التعميم يف الدستور ستكون محدودة الفائدة ،أ َّما الصياغة امللتبسة فقد تؤدي إىل تضارب يف املسؤوليات بني
مستويات الحكم املختلفة .ويجب أن تُفسح كل مادة يف موضوع النفط والغاز يف الدستور الليبي املجال ملستويات متعددة
من الرقابة والعلنية أمام الشعب .فالشفافية تُسهم يف إبقاء جميع الفاعلني يف الصناعة رهن املساءلة الشعبية ،كام تحول
دون تغلغل الفساد يف هذا القطاع.
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الملكية
تحظى إيرادات النفط والغاز وأثرهام البيئي بأهمية محورية للعديد من املواطنني ،إال أ َّن امللكية تكمن خلف كال املوضوعني.
فقبل البت يف كيفية استخراج النفط أو طريقة توزيع إيراداته ،ال بد من إيجاد إجابة محددة للسؤال :من ميلك املوارد؟ وتلك
ولعل امللكية هي
املسألة وثيقة الصلة بليبيا ،نظرا ً لالحتامل الكبري لكون احتياطيات ليبيا النفطية مل تُستكشف بالكامل بعدَّ .
أبسط املسائل املحيطة بقطاع النفط والغاز يف أي بلد من البلدان ،ولذا فإ َّن العديد من الدساتري تتناولها فيام تغفل عن أسئلة
يبسط بقية جوانب العملية،
النفط والغاز األكرث تعقيدا ً .صحيح أ َّن النص يف الدستور عىل مستوى الحكم الذي ميلك النفط ّ
لكن هذا غري ممكن إال إذا كانت أحكام الدستور يف هذا الشأن واضحة .فالشكل التي ستختاره ليبيا مللكية النفط والغاز
سيستند إىل خربتها الخاصة وإرادتها الوطنية ،بيد أ َّن كيفية كتابة ذلك يف الدستور يجب أال ترتك مجاالً للبس.
وقد حدد دارسو العلوم الدستورية أربعة أنظمة دستورية عامة مللكية النفط:
•امللكية الخاصة؛
•امللكية الجامعية أو العرفية؛
•ملكية الدولة؛
•مزيج من األنظمة املذكورة.
لعل الواليات املتحدة األمريكية هي أبرز األمثلة عىل امللكية الخاصة للنفط .فدستورها ال يأيت عىل ذكر مسألة
امللكية الخاصةَّ :
ملكية املوارد الطبيعية ،مام مينح أصحاب األرض الحق يف املوارد الطبيعية املوجودة يف باطنها ،بينام متتلك الحكومة الفدرالية
النفط والغاز املستخ َرجني من األرايض اململوكة ملكية عامة ومن البحار فحسب .إال أن السامح بامللكية الخاصة للموارد
الطبيعية ال يحل جميع املشاكل املحتملة ،ألن الدولة يحق لها فرض قيود عىل من يحق له التملك أصالً ،أو حتى منع الرشكات
الخاصة واألجانب من متلك األرايض .وفيام ييل مثال من املكسيك.

دستور املكسيك ،املادة 27

حق حرصي للمواطنني
متلّك األرايض أو املوارد املائية وملحقاتهام أو الحصول عىل امتيازات الستغالل املناجم أو املوارد املائية ٌّ
املكسيكيني بالوالدة أو بالتج ُّنس وللرشكات املكسيكية.

وتعتمد السلطة الفلسطينية هذا املبدأ بحظر امللكية االحتكارية ملواردها .ومام ال شك فيه ،أنَّه ميكن أن تكون حقوق امللكية
الخاصة مكفولة بقوة يف دولة ما ،مع احتفاظها بحقوقها يف النفط والغاز .فعىل سبيل املثال ،ترتك املادة  22من دستور ليبرييا
الحق يف املوارد الظاهرة للملكية الشخصية ،بينام متنح الحق يف كافة املوارد املعدنية تحت األرض لـ «الجمهورية» .ونظرا ً أل َّن
ملكية املوارد الطبيعية الباطنية تؤثر بالرضورة عىل امللكية فوق األرض ،يلزم غالباً نزع ملكية املنطقة التي يقع بها الكشف
النفطي .فاملادة  27من دستور املكسيك تنص عىل أنَّ:
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دستور املكسيك ،املادة 27

ال تجوز مصادرة امللكية الخاصة إال ألغراض املنفعة العامة ورشيطة سداد التعويض.

وعىل الرغم من أ َّن هذا النص يوفر بعض الحامية ملالك األرايض ،إال أ َّن املادة ذاتها من الدستور املكسييك تسمح «بتقييد»
امللكية الخاصة لصالح األمة دون أي ذكر للتعويض .وقد م َّيزت املحاكم املكسيكية بني نزع امللكية وتقييدها ،فعوضت املالك
يف حالة نزع جميع حقوق امللكية فحسب .وعىل العكس من املكسيك ،مينح دستور ناميبيا الدولة الحق يف املوارد الطبيعية
«إذا مل تكن مملوكة قانوناً آلخرين» ،إال أنَّه ال يقدم حلوال يف حال وقوع نزاع عىل امللكية (املادة  .)100وميكن لليبيا أن تسعى
لحل أفضل بتعويض املالك عن أي تقييد ملمتلكاتهم.
ملكية األقاليم :متنح بعض الدساتري ملكية املوارد الطبيعية لألقاليم أو املناطق التي ُعرث عليها فيها .فعىل سبيل املثال ،تُعطي
كندا ملقاطعاتها حقاً حرصياً يف مواردها الطبيعية .وينص دستور اإلمارات العربية املتحدة عىل ما ييل:

دستور اإلمارات العربية املتحدة ،املادة 23

تُعترب الرثوات واملوارد الطبيعية يف كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك اإلمارة.

وتجدر املالحظة أ َّن كالً من كندا واإلمارات العربية املتحدة لديها نظام فيدرايل قوي ،وأ َّن منح ملكية النفط لوحدات المركزية
عىل هذا النحو أكرث حدوثاً يف األنظمة الفدرالية الالمركزية .غري أ َّن سلطة املقاطعات يف كندا ليست بال حدود ،فاالكتشافات
كل من الحكومة املركزية وإحدى املقاطعات تخضع يف األغلب لـ :مبدأ «أولوية االتحاد» الذي
البحرية التي يدعي ملكيتها ٌ
تسود مبوجبه السلطة املركزية .وليس من املستغرب أ َّن يرتبط استخراج النفط وإدارته (وهو موضوع يناقش الحقاً) بامللكية،
فمنح مستوى أدىن من الحكم الحق يف النفط مرتبط بقدرة هذا املستوى عىل إدارة هذا املورد مبفرده .باإلضافة إىل ذلك،
وفيام تُ نح الوحدات الالمركزية الحق املطلق يف ملكية نشاطات االستخراج ،فإن ملكية األجزاء األخرى لقطاع النفط التي تؤثر
عىل الدولة بأكملها ،تُنظَّم عىل املستوى الوطني يف كندا .ويف منط أقل شيوعاً ،تشارك الدولة يف روسيا املستويات األكرث محلية
يف امللكية .فتنص املادة  72من دستورها عىل أ َّن «املسائل املتعلقة بحيازة األرض واستخدامها وإدارتها وباملوارد الباطنية
واملائية وغريها من املوارد الطبيعية تخضع للوالية املشرتكة لالتحاد الرويس وكيانات االتحاد الرويس».
ملكية الدولة (والغموض الب َّناء) :يف أغلب األحوال ،عادة ما مينح الدستور ،إذا عالج الدستور مسألة ملكية النفط والغاز ،هذه
امللكية للدولة .ومام ال شك فيه أ َّن منح املستوى املركزي حق ملكية املوارد الطبيعية منفردا ً ال يُبعد األفراد ومستويات الحكم
بسط عملية بطبيعتها معقّدة .بيد أ َّن تحقيق هذا يتوقف عىل كتابة
املحيل عن جميع القرارات املتعلقة بالنفط ،إال أنَّه يُ ّ
األحكام بوضوح ،وبأقل قدر ممكن من الغموض .فعىل سبيل املثال ،يُغفل الدستور الكندي ذكر احتياطيات النفط البحرية،
وهو ما أ َّدى إىل ادعاءات متعارضة حول ملكيتها بني الحكومة املركزية واألقاليم.
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وتظهر أكرب إمكانية للبس يف كيفية تكريس الدولة مللكيتها للموارد .فهناك رغبة يف العديد من الدول لإلقرار بأ َّن
النفط يجب استغالله لصالح جميع املواطنني .إال أ َّن منح الحق يف غنائم الرثوة النفطية للجميع ال يُسهم يف تحديد
املستوى الحكومي (أو الكيان الخاص) صاحب الحق يف استخراجه من األرض .وهناك نربة وطنية قوية يف العديد
من الدساتري متنح حقوق امللكية عادة إىل «الجمهورية» ،كام يف فنزويال وليبرييا ،أو إىل «االتحاد» كام يف الربازيل ،أو
«األمة» كام يف املكسيك .ويف حالة املكسيك ،يفرتض البعض أ َّن منح امللكية لألُ َّمة يشمل كالً من الكيانات املكسيكية
والشعب املكسييك معاً ،وبالتايل ال يوضح الكثري.
ومينح عدد من الدساتري امللكية لـ»الشعب» وليس للدولة ،عىل الرغم من أن هذا التعبري مبفرده غري واضح متاماً ،وهو يتطلب
ترشيعات إضافية كثرية وتفسريا ً قضائياً الحقاً ليتحقق له املعنى .فعىل سبيل املثال:

دستور مرص ( ،)2014املادة 32

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب.

من الواضح أ َّن مسألة النفط والغاز بالغة الحساسية يف السياق الوطني ،وخاصة يف الفرتات الالحقة لنظام شمويل ،وأثناء
صياغة دستور جديد .وقد سعى العديد من البلدان فيام مىض للتوفيق بني اآلراء املتضاربة حول املوارد الطبيعية بال جدوى،
واعتمدوا من أجل ذلك أسلوب صياغة يعرف بالـ»الغموض الب َّناء» .فحينام تعجز األطراف املتفاوضة عن الوصول إىل اتفاق
بشأن مسائل معينة ،تلجأ عادة إىل لغة غامضة تسمح بتواجد عدد من الرؤى املختلفة بشأن املوارد الطبيعية يف النص
الدستوري ذاته ،دون التوفيق بينها بالرضورة ،عىل أمل أن تسوي األطراف املتفاوضة خالفاتها يف ٍ
وقت ما ،بعد إنهاء الدستور.
والعراق مثال عىل هذا .فقد ضغط التحالف الكردستاين يف عام  2005من أجل منح األقاليم االتحادية واملحافظات ملكية
رصت معظم األحزاب يف بغداد عىل أن تظل امللكية للحكومة املركزية .وفشلت األحزاب يف االتفاق،
مواردها الطبيعية ،بينام أ َّ
فتوصلت إىل تفاهم عىل النص التايل:

دستور العراق ،املادة 111

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واملحافظات.

ومثال العراق حالة قصوى ،ويزيده تعقيدا ً ذكر «األقاليم واملحافظات» رصاحةً ،وهو ما يوحي بإمكانية ملكية الوحدات
الالمركزية ،ما يؤدي إىل التوتر  -أو حتى العنف  -بني الدولة املركزية ومستويات الحكم الالمركزية .إال أ َّن هناك من يشري إىل
أ َّن ربط هيكل الحقوق النفطية بالشعب مينح املواطنني حقاً قانونياً أوسع للطعن يف عمليات االستخراج التي تنطوي عىل
رضر أو هدر .ومع ذلك ،فإ َّن منح حقوق امللكية مبارشة للدولة املركزية لن يؤدي إىل اللبس عىل األرجح .وينص عدد من
الدساتري عىل هذا بوضوح .فدستور نيجرييا ينص عىل أنَّ:
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دستور نيجرييا ،املادة 3-44

 ...ملكية جميع املعادن والزيوت املعدنية والغاز الطبيعي يف أي أرض يف نيجرييا أو تحتها أو فوقها أو يف أي من املياه اإلقليمية
أو املنطقة االقتصادية الحرصية أو تحتها أو فوقها ،والتحكم يف جميع سبق ،حق خالص للحكومة االتحادية ،وت ُدار عىل النحو
الذي تحدده الجمعية الوطنية.
فصلة مجاالً للبس بشأن امللكية حتى يف إسنادها قرارات اإلدارة للجمعية الوطنية .وهناك مثال
وال ترتك هذه املادة الــ ُم َّ
فصل آخر يف دستور إكوادور:
ُم َّ

دستور إكوادور ،املادة 408

املوارد الطبيعية غري املتجددة ،ونتاج األرض يف العموم ،والرواسب النفطية واملعدنية ،واملواد التي تختلف طبيعتها عن الرتبة
مبا يف ذلك ما يقع منها يف مناطق تغطيها مياه البحر اإلقليمية واملناطق البحرية ،وكذلك التنوع البيولوجي وأصوله الوراثية،
وطيف الرتددات الراديوية ،هي ملك للدولة ال يجوز الترصف بها ،وتتمتع بالحصانة من املصادرة وال تخضع لقانون التقادم.

ال ترتك هذه املادة مجاالً للغموض بشأن هوية مالك املوارد الطبيعية ،أو نوع تلك املوارد الطبيعية أو مصدرها .وهذه املادة
هي يف الواقع رشح أكرث تفصيال للملكية املنصوص عليها يف بداية دستور إكوادور ببساطة شديدة ال يعوزها الوضوح:

دستور إكوادور ،املادة 1

املوارد غري املتجددة يف املناطق الخاضعة للدولة جزء من أصول الدولة ال ميكن الترصف فيه أو االستغناء عنه وال
يتأثر بالتقادم.

وميكن للبلدان أن تنص يف دساتريها عىل مواد توضح أ َّن املواطنني سيستفيدون من موارد النفط والغاز دون أن ترتك سؤال
املستوى الحكومي الذي ميتلك املوارد بال إجابة.

دستور تيمور الرشقية ،املادة 1-139

إ َّن ما هو جوهري لالقتصاد من موارد األرض وباطنها واملياه اإلقليمية والجرف القاري واملنطقة االقتصادية الخالصة ،متتلكه
الدولة ،ويجب أن يُستخدم بأسلوب عادل ومنصف وطبقاً للمصالح الوطنية.
وعىل املنوال ذاته ،تُوضِّ ح إندونيسيا يف فقرتني من املادة نفسها أ َّن مواردها الطبيعية ملك للدولة ،إال أنَّها ال ت ُستغل
إال لصالح الشعب:
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دستور إندونيسيا ،املادة 33

( )2قطاعات اإلنتاج الهامة للبالد والتي تؤثر عىل حياة الشعب تكون تحت سلطة الدولة.
( )3األرض واملياه واملوارد الطبيعية يف كل منهام تحت سلطة الدولة ،وتُستخدم جميعاً من أجل صالح الشعب.

فالفصل بني ملكية النفط واملستفيدين املستهدفني منه قد يكون أفضل سبيل لتجنب تعارض االدعاءات بشأن الحق يف
استخراجه من األرض .وقد يكون املواطنون عىل حق يف طلب أن ينص دستورهم رصاحة عىل أن النفط لهم ولصالحهم ،إال
أ َّن هذا يتجسد يف األغلب يف كيفية توزيع إيراداته .فرثوة البالد النفطية يجب أن تساعد يف تنمية األُ َّمة بأكملها وتساهم يف
رفاه جميع املواطنني ،إال أنَّه من األفضل ترك الحق يف استخراج النفط لكيان واحد ال لبس فيه ،سواء كان هذا الكيان هو
النص عليه
الحكومة املركزية أو الوحدات الالمركزية ،حسب كل بلد .وكائناً ما كان مستوى الحكم الذي ميتلك املوارد ،يجب ّ
يف الدستور بوضوح.

اإلدارة
بعد تحديد هوية صاحب الحق يف النفط وهو يف باطن األرض ،تأيت مسألة استخراجه .فاملستوى الحكومي الذي ميتلك املوارد
هو من يقرر يف األغلب متى وكيف وأين يجري استخراج تلك املوارد ،مع بعض االستثناءات .فمن املمكن أن متتلك الدولة
مناطق بعينها غنية بالنفط يف البالد ،وتتأثر بعملية االستخراج
النفط وأن يكون لكل مواطن الحق يف إيراداته ،إال أ َّن هناك
َ
وحدها .ففي كثري من األحيان ،يكون هناك أثر بيئي سلبي يصحب عملية استخراج النفط ،مام يجعل إحساس سكان املناطق
املتأثرة بحجم ووترية استخراج النفط مختلفا متاماً عن سكان املناطق األخرى يف البالد ،الذين يستفيدون من زيادة اإلنتاج
دون أن يصيبهم رضر.
ومن القرارات املحورية األخرى يف إدارة النفط والغاز ما يتعلق برشوط التعاقد مع الرشكات العاملية .فالعديد من الدول
(ومنها ليبيا) يرتك هذه القرارات لرشكات النفط الوطنية ،التي غالباً ما تشارك يف عملية االستخراج كام نناقش بالتفصيل فيام
بعد .وتفتقد الدول ،مع استثناءات قليلة ،إىل القدرات والخربة الرضورية إلدارة قطاع النفط كامالً مبفردها ،مام يجعل التعاون
مع رشكات النفط العاملية حتمياً .ويجري االتفاق عىل تفاصيل أي تعاقد مع رشكة خاصة ،أجنبية أو محلية ،أثناء فرتة التعاقد،
إال أ َّن العديد من البلدان أق َّر مبادئ عامة ميكن تكريسها يف القانون أو الدستور وتحمي من رشوط التعاقد املجحفة ،أو
االتفاقيات طويلة املدى غري املجزية.
وبشكل عام ،تُدرج إدارة احتياطيات البالد من النفط والغاز يف الدستور عىل نحو مشابه إلدراج أحكام امللكية .والسؤال
املحوري الذي يجب أن يُجيب عليه الدستور هو تحديد املستوى الحكومي الذي تقع عىل عاتقه إدارة موارد البالد .وتشمل
األنشطة الواقعة تحت ُمسمى اإلدارة كيفية تنظيم القطاع ،وتحديد سلطة إصدار القرارات ،ووضع اإلجراءات املعمول
بها يف القطاع .ومن النادر أن ت ُسند الدساتري واجبات عىل هذه الدرجة من التفصيل ملستويات حكومية بعينها ،وإمنا
جرت العادة بأن تنص الدساتري عىل أ َّن «جميع» الواجبات منوطة بالدولة .فعىل سبيل املثال ،تنص املادة  261من دستور
إكوادور عىل أ َّن «للدولة املركزية والية حرصية عىل ....موارد الطاقة ،املعادن ،النفط والغاز ،املوارد املائية ،والتنوع البيولوجي
وموارد الغابات» .وعىل املنوال ذاته ،تنص املادة  28من دستور املكسيك عىل أ َّن «للدولة حق املامرسة الحرصي يف القطاع
100

اإلسرتاتيجي للنفط والهيدروكربونات األخرى» .وعىل الرغم من قلة تفصيل تلك األحكام لكيفية عمل الحكومة املركزية ،إال
أ َّن هناك مجاال محدودا للمحافظات منفرد ًة أو للرشكات الخاصة أن تعمل بدون الحصول عىل موافقة املركز أوالً .وتقل
احتامالت التحديات القانونية كثريا ً إذا نص الدستور كذلك عىل أ َّن املوارد الطبيعية ملك للدولة.
وتوضح الفلبني هذا باستخدام تفاصيل أكرث قليالً:

دستور الفلبني ،املادة  ،12الفقرة 2

يجري التنقيب عن املوارد الطبيعية وتنميتها واستغاللها تحت سيطرة الدولة وإرشافها الكاملني.
بل ونجد املزيد من الشمول يف دستور الربازيل ،الذي يرشح مسؤوليات الحكومة املركزية بالتفصيل:

دستور الربازيل ،املادة 177
يحتكر االتحاد ما ييل:

(أ) التنقيب عن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي والهيدروكربونات السائلة األخرى واستغاللها.
(ب) تكرير النفط املحيل أو األجنبي.
(ج) استرياد وتصدير املنتجات األساسية والثانوية الناتجة عن األنشطة املشار إليها يف البنود السابقة.
(د) نقل النفط الخام املنتج محلياً أو املنتجات النفطية الثانوية املنتجة يف البالد عن طريق البحر ،وكذلك نقل النفط
الخام ومنتجاته الثانوية والغاز الطبيعي أيا كان مصدرها عن طريق األنابيب.
فهذه املادة ال تدع مجاالً للشك يف أ َّن أنشطة النفط والغاز تتحكم فيها الدولة ،فيام ال ترتك قامئة الواجبات الشاملة أي مجال
لالدعاء بغري ذلك من أي منطقة المركزية .إال أ َّن العديد من البلدان يسمح بشكل مدروس ملستويات الحكم األدىن بلعب دور
نشط يف إدارة املوارد النفطية .فدستور كندا مثالً ينص عىل أنَّ:

دستور كندا ،املادة  92أ

(((1يف كل مقاطعة ،للهيئة الترشيعية الحق الحرصي يف س ِّن قوانني بشأن:
(أ) التنقيب عن املوارد الطبيعية غري املتجددة يف املقاطعة؛
(ب) تنمية املوارد الطبيعية غري املتجددة والغابات والحفاظ عليها وإدارتها.

وتستطرد املادة لتمنح األقاليم الحق يف «س ِّن قوانني بشأن التصدير من املقاطعة إىل جزء آخر من كندا» ،إال أنَّها تُق ِّيد األسعار
وتسمح للربملان بس ِّن قوانني تصدير لها الغلبة عىل قوانني األقاليم يف حال التعارض (املادة  92أ) .وتعتمد أسرتاليا تقسيامً
مشابهاً لواجبات اإلدارة ،حيث تتصدى الحكومة الوطنية لألمور االقتصادية والدولية املتعلقة بإدارة النفط ،بينام تتمتع
حكومات األقاليم بصالحيات املسائل اإلدارية مثل منح حقوق التنقيب ،وسالمة التشغيل ،وتحصيل الرضائب .وكام ذكرنا قبالً،
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تشذ روسيا يف إخضاعها مسائل استخدام األرض وباطنها وإدارتهام «لوالية مشرتكة بني االتحاد الرويس ورعايا االتحاد الرويس»
(املادة  .)72فهذا الحكم ال يوضح كيف ميكن تحقيق الوالية املشرتكة ،إال أنَّه يعني يف التطبيق أ َّن رشكات النفط األجنبية
تتفاوض مع مسؤويل الحكومة عىل كال املستويني القومي ومستوى الجمهورية املعنية.
ومنوذج روسيا يف التشارك يف صنع القرار ميكن تفسريه بكونه استمرارا ً لسياسات االتحاد السوفييتي ،لكنه يظهر أيضاً رغبة يف
التعبري عن العديد من مخاوف املناطق املنتجة للنفط .وأهم تلك املخاوف ،التكاليف البيئية الستخراج النفط .إال أ َّن هناك
العديد من املسائل التي يجب أخذها يف الحسبان عند تحديد مستوى الحكم الذي يدير املوارد الطبيعية ،ومنها الكفاءة
والقدرة واملساءلة واملصالح الوطنية وإرضاء املناطق ذات النزوع االنفصايل .فحتى إذا منحت الحكومة املركزية سلطة اتخاذ
قرارات اإلدارة للمناطق التي تتأثر بصورة خاصة ،وكانت تلك املناطق قادرة عىل تحمل هذه املسؤولية ،يبقى هناك عدد
من املخاطر .فعىل سبيل املثال ،قد تنهمك مناطق ُمنحت سلطة االستخراج يف «سباق إىل القاع» مبنح رشوط تعاقد شديدة
التساهل للرشكات ،أو باستنزاف االحتياطيات عىل امتداد حدودها ،أو باستخراج النفط بأسلوب غري فعال لألمة بأكملها .ومن
دواعي القلق أيضاً ،أ َّن إبرام بلد ما اتفاقيات دولية متعلقة بالنفط والغاز يغدو أكرث صعوبة إذا ما تُركت مسؤوليات أكرث
من الالزم لألقاليم املنفردة .وقد يؤدي منح األقاليم حق االستخراج إىل خالف ،إذا كانت االحتياطيات النفطية املعنية تقع
يف منطقة متداخلة بني إقليمني .بيد أ َّن حكومات األقاليم املؤهلة تكون أقدر عىل االستجابة ملخاوف مواطنيها ،وقد يساهم
تفويض السلطات يف تعزيز مرشوعية عملية االستخراج يف أعني سكان مرتابني.
وعىل العكس من روسيا ،يقدم العراق مثاالً عىل الصعوبات التي تنشأ من التشارك يف إدارة النفط والغاز بني الحكومة املركزية
والحكومات اإلقليمية .فتنص املادة  112من دستور العراق عىل أن:

دستور العراق ،املادة 112

تقوم الحكومة االتحادية بإدارة النفط والغاز املستخرج من الحقول الحالية مع حكومات األقاليم واملحافظات املنتجة.

واقرتح البعض أن تكون السيطرة كاملة للحكومة االتحادية ،إال أ َّن التعبريات التي استُخدمت تفتح الباب أمام تفسريات تجعل
من غري الواضح أي املستويني له األولوية عىل اآلخر .وعالوة عىل ذلك ،وأل َّن «الحقول الحالية» وحدها هي ما ذُكر يف هذا
البند ،مث َّة احتامل بأن ي َّدعي أي من املستويني ملكية الحقول املستقبلية منفردا ً .وال توضح بقية مواد الدستور العراقي األمر
أكرث من ذلك .فبينام متنح املادة  93املحكمة االتحادية العليا الوالية عىل «املنازعات التي تحصل بني الحكومة االتحادية،
وحكومات األقاليم واملحافظات والبلديات واإلدارة املحلية» ،إال أ َّن املادة  115تنص عىل أنَّ:

دستور العراق ،املادة 115

كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات الحرصية للسلطات االتحادية يكون من صالحية األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف
إقليم ،والصالحيات األخرى املشرتكة بني الحكومة االتحادية واألقاليم تكون األولوية فيها لقانون األقاليم واملحافظات غري
املنتظمة يف إقليم يف حالة الخالف بينهام.
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وسيتبني يف املستقبل كيف كانت عواقب هذا التشارك يف السلطات يف العراق ،إال أنَّه أصبح بالفعل مثاالً عىل ما ال ينبغي
فست هذه األحكام
إدراجه يف الدستور من ترتيبات .فقد وقعت مشاكل سياسية وأمنية حادة ،أل َّن مؤسسات الدولة املختلفة َّ
املبهمة بطرق مختلفة .فإذا كان ملستويات الحكم أن تتشارك يف إدارة املوارد ،فمن الرضوري تفصيل مسؤوليات كل طرف
وطريقة حل املنازعات بني األطراف .وتجدر مالحظة أن أي تفويض بواجبات اإلدارة لسلطات املناطق ،من شأنه أن يُضعف
قدرة الحكومة املركزية عىل استخدام النفط بكفاءة لصالح األُ َّمة بكاملها .صحيح أن الوحدات الالمركزية قد تُدير النفط
بكفاءة تصب يف الصالح القومي ،إال أ َّن ذلك يتوقف عىل امتالكها قدرات يُعتد بها يف هذا املجال.

البيئة
أحد أهم دوافع املناطق املنتجة للبرتول لطلب يشء من السيطرة عىل كيفية استخراج النفط من أرضها ،هو الدمار البيئي
الذي يصاحب تلك العملية .فاإليرادات ،كام نبني الحقاً ،تستخدم غالباً يف تعويض املناطق املترضرة يف مرحلة الحقة ،إال أن
هذه التعويضات قد ال تكفي لدرء اآلثار املدمرة للتنقيب عن النفط واستخراجه .فاألرضار كثرية ومنها ،التلوث الناتج عن
إشعال الغاز الطبيعي أو حصول تغريات يف قاع البحر وال ُنظم البيئية البحرية (يف حالة التنقيب البحري) أو ،بطبيعة الحال،
الترسب النفطي.
ويتضمن عدد من الدساتري عبارات تؤكد عىل حق مواطني الدولة يف بيئة محمية ،وتضع واجبات بذلك عىل عاتق كل من
الحكومة والشعب .فدستور كوريا الجنوبية يضم مادة بيئية منوذجية يف عدم وضوح مثل هذه األحكام:

دستور كوريا الجنوبية ،املادة 35

لجميع املواطنني الحق يف بيئة صحية وطيبة .وعىل الدولة وجميع املواطنني العمل عىل حامية البيئة.

دستور تونس ( ،)2014املادة 45

تضمن الدولة الحق يف بيئة سليمة ومتوازنة واملساهمة يف سالمة املناخ .وعىل الدولة توفري الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل التلوث البيئي.

ويف األغلب ،تفتقر هذه األحكام إىل أي توجيهات بشأن كيفية تطبيق هذه الحقوق .وبعض الدساتري ينص عىل إنشاء لجان
مختصة لها املسؤولية املبارشة عن املسائل البيئية.

دستور تونس ( ،)2014الفصل 129

تستشار هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة وجوباً يف مشاريع القوانني املتعلقة باملسائل االقتصادية واالجتامعية
والبيئية ويف مخططات التنمية .وللهيئة أن تبدي رأيها يف املسائل املتصلة مبجال اختصاصها .تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي
الكفاءة والنزاهة ،يبارشون مهامهم لفرتة واحدة مدتها ست سنوات.
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فتدابري الحامية البيئية ،واسعة النطاق ،غالباً ما تكون خارج إطار املراجعة القضائية ،وكثريا ً ما يفتقر املواطنون
ألرضية قانونية لرفع دعوى قضائية بخصوص البيئة املترضرة .ويحاول دستور إكوادور أن يصحح بعض هذه املشكالت
بإعطاء صالحيات تنفيذ واسعة:

دستور إكوادور ،املادة 72

جميع األشخاص واملجتمعات والشعوب واألمم لهم حق استدعاء السلطات العامة لتطبيق حقوق الطبيعة .وتجب مراعاة
املبادئ املنصوص عليها يف الدستور لتطبيق وتفسري هذه الحقوق ،حسبام تقتيض الحاجة.
إال أ َّن مادة كهذه مل تسلم من االنتقادات لعدم وضوحها بخصوص هل هذا الحق ذايت التنفيذ ،ومن يحق له تحريك الدعوى
القضائية .كام أن الطبيعة مفهوم واسع ليس له حقوق عىل الدوام ،خاصة إذا تعارضت مع حقوق البرش .ويف األغلب ،ال تكون
الحقوق البيئية من مبادئ الدستور ،بينام الحق يف الحياة كذلك .فإذا أصبح تدمري البيئة خطرا ً عىل حياة أحد األشخاص ،يكون
دعوى إليقاف التدهور البيئي مبوجب هذا الحق .وكبديل عن منح البيئة حقوقاً غري قابلة للتطبيق ،تشرتط
من األسهل رفع
ً
إكوادور القيام بجهود تصحيحية فيام يخص أنشطة بعينها:

دستور إكوادور ،املادة 72

للطبيعة الحق يف أن ت ُعاد إىل حالها .وهذا العمل اإلصالحي منفصل عن التزام الدولة واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني
بتعويض األشخاص واملجتمعات التي تعتمد عىل األنظمة الطبيعية املتأثرة.
ويف حاالت التأثر البيئي الحاد أو الدائم ،مبا يف ذلك ما يتسبب فيه استغالل املوارد الطبيعية غري املتجددة ،يتعني عىل الدولة
إرساء آليات فعالة لتحقيق العمل اإلصالحي واعتامد اإلجراءات الالزمة للقضاء عىل النتائج البيئية الضارة أو التخفيف منها.
ويفتقر هذا الحكم ،بدوره ،إىل تحديد درجة األثر البيئي التي تعترب حادة مبا يكفي ،أو مالءمة اإلجراءات التي ستُتخذ .إال
أ َّن هذه املادة تتناول املشكلة املتكررة املتعلقة باألرايض املهجورة ،والتي ترقد منسية زمناً بعد أن يكون حقل النفط قد فقد
إنتاجيته .وقد س َّنت نيجرييا أيضاً ترشيعات تقيض بإنصاف أصحاب األرايض التي تعرضت للرضر من أنشطة االستخراج ،إال أ َّن
التعويضات ال تُ نح إال فيام ندر .وإذا ُمنحت ،تكون يف األغلب غري كافية لتعويض األرضار بعيدة املدى .وميكن النص يف العقود
املربمة مع رشكة االستخراج عىل إعادة األرايض املترضرة إىل حالها .ومن املر َّجح أن ت ُغطي الدولة جزءا ً من تكلفة اإلصالح من
خالل إعفاءات رضيبية تكفلها للرشكة ،بيد أنَّها ميكن أن تنص عىل أحكام بشأن التنظيف بعد انتهاء العقود .وبالفعل ،تصبح
هذه األحكام أكرث شيوعاً ،ومن املتوقع أن تنص دساتري الدول عىل إدراجها وجوباً يف جميع العقود.
وعىل النقيض من أسلوب التعويض واإلصالح ،هناك األسلوب الذي يقوم عىل إجراء تقييم لألثر البيئي قبل حدوثه .فعىل
سبيل املثال يف الربازيل:
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دستور الربازيل ،املادة 225

لجميع األشخاص الحق يف بيئة متزنة إيكولوجياً ،تعترب أصالً من األصول املخصصة لالستخدام العام من قبل الشعب ،ورضورة
من رضورات الحياة الصحية ،ومن الواجب عىل الحكومة واملجتمع أن يحمياها ويحافظا عليها من أجل األجيال الحارضة واملستقبلية.
(((1لضامن فاعلية هذا الحق ،عىل الحكومة أن)...( :
رابعاً :تشرتط ،مبوجب قانون ،إجراء دراسة عن اآلثار البيئية قبل إنشاء أي مرشوع أو نشاط ميكن أن يسبب رضرا ً فادحاً
للبيئة ،وأن ت ُعلن نتائج هذه الدراسة.
واشرتاط إعالن نتائج الدراسة يُسهم يف إرشاك املواطنني .فمن املر َّجح أن تثري النتائج السلبية للدراسة الرتدد يف نفوس السكان
املحليني بشأن السامح باالستخراج .ويف الواليات املتحدة ،وجدت محكمة أالسكا الدستورية العليا أنَّه من املطلوب دستورياً
أخذ جميع اآلثار الالحقة ملراحل استخراج النفط والغاز يف االعتبار ،وليس فقط تلك التي يحتمل أن تسبب رضرا ً فادحاً كام
يف الربازيل .ويتخطى دستور كولومبيا طلب اإلعالن عن اآلثار البيئية إىل طلب التعاون املجتمعي:

دستور كولومبيا ،املادة 79

لجميع األشخاص الحق يف التمتع ببيئة صحية .ويضمن القانون مشاركة املجتمع يف أي قرارات متس هذه البيئة.

فست املحكمة الدستورية الكولومبية هذه املادة بأنَّها تشرتط إجراء مشاورات مالمئة مع
ويف مناسبة واحدة عىل األقلَّ ،
السكان األصليني املترضرين قبل منح رخص التنقيب .و ُمنح الحق ذاته للعديد من الشعوب األصلية املحلية يف كولومبيا
الربيطانية بكندا .وس ّنت نيجرييا أيضاً ترشيعات تلزم بدراسة اآلثار البيئية ومشاورة الجهات املحلية املعنية ،إال أ َّن هذه
اإلجراءات مل تطبق .وبالفعل ،فإ َّن ضامن التعاون الكامل من السكان املترضرين قد يكون صعباً ويؤدي إىل إفشال األهداف
الوطنية ،إال أ َّن طلب املشاورة مع أصحاب املصلحة املحليني عىل األقل من شأنه أن يجعل السكان املحليني أكرث تقبالً لقرار
االستخراج يف نهاية األمر.

العقود
يختلف سؤال من يدير املوارد النفطية والغازية عن السؤال عن كيفية إدارتها .وعىل الرغم من أ َّن القرارات التي ت ُبنى عليها
عقود التنقيب واالستخراج تقوم عىل العديد من العوامل التي تقع خارج نطاق الدستور ،إال أ َّن هناك مامرسات ُمثىل يبدو
أنَّها تتخطى حدود االعتبارات االقتصادية التي تُحتسب يف التعاقد .فمعظم البلدان ال تستطيع العثور عىل النفط واستخراجه
وتكريره دون االستعانة برشكات أجنبية أو وطنية ،وإدخال القطاع الخاص يفتح الباب أمام إمكانية استخدام الرثوة النفطية
يف غري الصالح الوطني .فإذا تضمن دستور ليبيا موادا ً بشأن هذه االتفاقيات ،فيمكن أن يسعى إىل اشرتاط أدىن من الضامنات
للحكومة وتثبيط الفساد يف الوقت ذاته.
يف السابق ،استخدمت ليبيا املزادات املفتوحة ملنح عقود املشاركة يف اإلنتاج .ويعطي هذا النوع من العقود للرشكات
املتعاقدة نصيباً من إيرادات النفط حني يتم استخراجه بنجاح .وهناك ترتيبات تعاقد أخرى تشمل املرشوعات املشرتكة التي
105

تدخل فيها الدولة ،متثلها يف العادة رشكة النفط الوطنية ،يف رشاكة مع رشكة خاصة .وتستخدم البلدان أيضاً اتفاقيات االمتياز،
التي ُينح فيها املتعاقد ملكية النفط يف باطن األرض فيام تعتمد الدولة عىل الرضائب ورسوم االمتياز لجني اإليرادات .وقد
يتعذر التنازل عن امللكية يف اتفاقيات االمتياز يف بعض البلدان ،إال أ َّن القيام بذلك يتيح للدولة جني اإليرادات عالوة عىل
تنظيم الصناعة ،بدالً من املشاركة املبارشة .فالرنويج وماليزيا والربازيل جميعاً تخلت عن اتفاقيات املشاركة يف اإلنتاج لصالح
اتفاقيات االمتياز.
ومينع دستور املكسيك رصاحة اتفاقيات االمتياز« :ال تُ نح أي امتيازات أو عقود الستخراج النفط أو الهيدروكربونات الصلبة
والسائلة والغازية» (املادة  .)27فنظرا ً ألن إقرار الدستور املكسييك جاء يف ظل موجة تأميم ،فإنه يظل متفردا ً يف شدة
معارضته للتدخل الخارجي يف هذا املجال ،وتظل املكسيك النظام الدميقراطي الوحيد الذي مينع الرشكات األجنبية من
التنقيب واالنتاج .ورغم أن املادة  27تضمن أال تفقد املكسيك حقوقها يف أكرث مواردها قيمة ،فإنَّها تحد من مرونة الدولة
بشدة .فهي ،مثالً ،متنع رشكة النفط الوطنية من الدخول يف مرشوعات مشرتكة قد تكون مجدية التكاليف ،وبالتايل تخفض
املخاطر املالية .وعىل الرغم من أ َّن التعليامت التنفيذية سمحت مبشاركة القطاع الخاص يف توزيع الغاز الطبيعي وتخزينه
ونقله ،إال أ َّن االستخراج ما زال حكرا ً عىل الدولة ،ويصعب تغيري الوضع بدون تعديل الدستور.
وعىل عكس املكسيك ،يسمح دستور الربازيل مبشاركة الرشكات الخاصة« :لالتحاد أن يتعاقد مع رشكات عامة أو خاصة للقيام
باألنشطة املذكورة يف البنود  1حتى  4من هذه املادة (املذكورة أعاله) ،طبقاً لالشرتاطات التي يحددها القانون» (املادة .)177
وال يرشح الدستور الربازييل كيفية تعاقد الدولة مع هذه الرشكات ،إال أنَّه يضع قاعدة قانونية صلبة للتعاقد تساعد يف الحامية
ضد التالعب ويف منع املحسوبية .وهناك تدابري حامية أخرى مثل إجراء تدقيق مستقل لفحص عقود النفط .ويضع دستور
كينيا عقودها رهن الرقابة الربملانية:

دستور كينيا ،املادة 71

(((1تخضع أي معاملة لتصديق الربملان إذا كانت:
(أ) تتضمن إعطاء حق أو امتياز من أي شخص أو بالنيابة عن أي شخص ،وضمناً الحكومة الوطنية ،إىل أي شخص آخر
الستغالل أي من موارد كينيا الطبيعية.
وقد أقر دستور مرص الجديد يف إطار قلق بالغ حول ملكية أصول الدولة وعقود االمتياز .ونتجت املادة اآلتية عن هذا القلق:

دستور مرص ( ،)2014املادة 32

ال يجوز الترصف يف أمالك الدولة العامة ،ويكون منح حق استغالل املوارد الطبيعية أو التزام املرافق العامة بقانون ،وملدة
ال تتجاوز ثالثني عاماً.
ومثة اتفاق عام عىل أن العالنية يف جميع مراحل عملية التعاقد متثل عائقاً أمام الفساد ،كام يف نرش عقود النفط والغاز
للجمهور ،مبا يف ذلك الصفقات الخارسة .فالعقود الرسية تسمح للرشكات مبخالفة القوانني الدولية ،أو التهرب من الرضائب
وإهامل القواعد البيئية .وعالوة عىل إضفاء مستوى من املراقبة العامة إىل عملية التعاقد ،فإ َّن نرش العقود ينبه املواطنني
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إىل حجم احتياطيات البالد من النفط ،مام يسهم يف إبقاء التوقعات العامة متامشية مع حجم احتياطيات البالد الفعيل.
وتعرتض الرشكات الخاصة يف األغلب عىل نرش العقود بدعوى حامية املعلومات التجارية الحساسة ،إال أنَّه ميكن اتخاذ التدابري
الالزمة للحيلولة دون نرش ما يرض .فالعقود النهائية عادة ال تكشف ما له خصوصية ،بينام قد يسهم نرشها يف تقويض امليزة
املعلوماتية التي ت ُقوي الرشكات يف مفاوضاتها مع الحكومة .وهناك عدد متزايد من البلدان ،وبينها الواليات املتحدة وليبرييا،
بدأ يف نرش العقود وما زال قادرا ً عىل جذب استثامرات كبرية .وساعدت قوانني حرية املعلومات يف منح الشعوب فرصة
نصت يف دستورها عىل أن:
االطالع عىل تلك العقود ،إال أ َّن النيجر َّ

دستور النيجر ،املادة 150

فصلة حسب الرشكة ،يف
تنرش عقود التنقيب عن املوارد الطبيعية تحت األرض واستغاللها وإيرادات الدولة منها بالكاملُ ،م َّ
الجريدة الرسمية لجمهورية النيجر.

وبينام يعتمد العديد من البلدان عىل الشفافية إلبقاء الحكومات والرشكات رهن املساءلة وكبح الفساد ،إال أ َّن دستور إكوادور
يضيف طرقاً مبتكرة للحد من املعاملة التفضيلية لصناعة النفط .فلضامن أ َّن العاملني يف صناعة النفط ليسوا مرتبطني ارتباطاً
وثيقاً بالحكومة ،ينص الدستور عىل أنَّ:

دستور إكوادور ،املادة 153

ال ميكن لآليت ذكرهم أن يحتلوا موقع وزير دولة« :األشخاص الطبيعيني من ماليك أو أعضاء مجالس إدارات أو ممثيل أو
مفويض كيان قانوين خاص ،محلياً كان أو أجنبياً ،له تعاقد مع الدولة بهدف ...إنتاج املوارد الطبيعية عن طريق االمتياز أو
املشاركة أو أي نوع آخر من العقود» (املادة .)152

وال يجوز ملن احتل املنصب الدائم لوزير دولة أو ملوظفني عموميني يف املستويات العليا من اإلدارة العامة كام يحددهم
القانون ،وقت مغادرة منصبهم وملدة عامني من تاريخه ،أن يصبحوا أعضاء يف مجلس إدارة أو فريق إدارة تنفيذية أو ممثلني
دخل يف تعاقد مع الدولة ،سواء لتنفيذ األعامل العامة
قانونيني أو مفوضني بتوكيل لكيان قانوين خاص ،محلياً كان أو أجنبياًَ ،
أو توفري الخدمات العامة أو إنتاج املوارد الطبيعية عن طريق االمتياز أو املشاركة أو أي نوع آخر من العقود.
نص عليه الدستور لضامن عدالة التعاقد.
وتعتمد إكوادور عىل حد أدىن ّ
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تحصل الدولة من أرباح استغالل تلك املوارد (املوارد غري املتجددة مبا فيها احتياطي البرتول) عىل مبالغ ال تقل عن تلك التي
تجنيها الرشكة املنتجة.

وينص دستور الكويت عىل إمكانية منح امتيازات املوارد الطبيعية لـ «فرتة محدودة» ،بهدف عدم التورط يف عقود مجحفة
لفرتات زمنية طويلة ،إال أنَّه ال يحدد تلك الفرتة (املادة  .)152ويخوض دستور الفلبني يف تفاصيل أكرث عن الدخل الذي يجب
أن تطلبه الدولة يف عقودها ،وكذا عن مدة العقود:
107

دستور الفلبني ،املادة  ،12الفقرة 2

التنقيب عن املوارد الطبيعية وتنميتها واستغاللها ينبغي أن يكون تحت سيطرة الدولة وإرشافها بشكل كامل .وللدولة
أن تقوم بأي من هذه األنشطة مبارشة ،أو أن تدخل يف إنتاج مشرتك أو مرشوعات مشرتكة أو اتفاقيات مشاركة يف
اإلنتاج مع مواطني الفلبني أو مع رشكات أو جمعيات ميتلك مواطنون فلبينون ما ال يقل عن ستني باملئة من رأس
مالها .ولهذه االتفاقيات مدة ال تزيد عن خمسة وعرشين عاماً ،وال تُج َّدد إال لفرتة خمسة وعرشين عاماً مامثلة ،طبقاً
للرشوط واألحكام التي يحددها القانون.

وليس من الواضح إذا ما كانت مثل هذه املواد الدستورية متثِّل عائقاً أمام رشكات النفط العاملية لدخول هذه األسواق ،إال
أنَّه من غري الواضح كذلك إذا ما كان للبلدان القدرة عىل ضامن نصيب عادل من الرثوة النفطية من خالل الرضائب ورسوم
االمتياز وحدها .وبغض النظر عن السبل التي تقررها ليبيا لتناول رشوط التعاقد يف دستورها (إن فعلت) ،فبإمكانها العمل
عىل تعزيز مصالح مواطنيها باإلرصار عىل الشفافية يف كل مراحل العملية.

المؤسسة الوطنية للنفط
تدير ليبيا ،مثل العديد من الدول ،معظم قطاع النفط والغاز من خالل رشكة نفط وطنية .ولهذه الرشكات اململوكة للدولة
عدة مستويات من املسؤولية واالستقاللية عن الدولة ،وال يتطرق الدستور يف العادة إىل ذكر أنشطتها .وللمؤسسة الوطنية
للنفط يف ليبيا دور تاريخي هام يف إدارة نفط البالد ،سواء بتنظيم القطاع أو بالترصف كطرف أول يف جميع اتفاقيات املشاركة
يف اإلنتاج التي توقعها ليبيا .كام اضطلعت الرشكة بدور مهيمن عىل التنقيب واإلنتاج والتسويق .ونظرا ً لهذا الدور الهام ،من
املنطقي أن تحدد ليبيا الخطوط العريضة ملسؤوليات هذه املؤسسة يف الدستور إذا أرادت لها البقاء.
يعترب مستوى مشاركة الدولة يف تعامالت املؤسسة الوطنية للنفط رمبا أهم املسائل التي يلزم الفصل فيها قبل تكريس الرشكة
يف الدستور .فبينام يرغب العديد من الدول يف أن تأخذ مؤسساتها الوطنية مكان الرشكات الخاصة وأن ت ُدار وفق القواعد
التجارية ،فإن محاوالت استخدامها كمصدر دخل سهل للمرشوعات االجتامعية غالباً ما تعيق تحقيق هذا الهدف .فإذا
فُرضت عىل هذه املؤسسات رضائب مبالغ بها ،أو أُجربت عىل بيع النفط بأسعار منخفضة عىل نحو غري مربر ،أو أُلزمت قانوناً
باستخدام أعداد من املوظفني فوق حاجتها ،أو كان مطلوباً منها باستمرار أن تتخىل عن إيراداتها للدولة ،فليس من املتوقع لها
أن تزدهر .فإذا استُخدمت األولويات االجتامعية لتوجيه أنشطة الرشكة ،فهناك احتامل بأن تعجز عن وضع أهداف استثامرية
بعيدة املدى ،أو أن ت ُقيِّم املخاطر بشكل غري صحيح ،أو تعاين من نقص التمويل لعملياتها.
وعىل سبيل املثال ،مل متتلك رشكة النفط الوطنية يف املكسيك (بيمكس ،)Pemex :ما يكفي من املال للدخول يف عمليات
تنقيب عن احتياطيات كبرية متوقعة يف املياه العميقة من خليج املكسيك .ونظرا ً ألن الحكومة تستقطع أحياناً  80باملئة من
دخل الرشكة ،فإن األخرية مل تستطع االستثامر يف تكنولوجيا جديدة أو زيادة احتياطياتها .وهناك قيود صارمة عىل بيمكس يف
رشوط التعاقد أو التسويات املالية مع الرشكات الخاصة يف قطاع التكرير .والعالقة اللصيقة بينها وبني الدولة قد تكون كذلك
يف غري صالح الحكومة .ويف الكويت عىل سبيل املثال ،من السهل ألعضاء مؤسسة البرتول الكويتية ،وهي رشكة النفط الوطنية،
الحصول عىل امتيازات من أعضاء الربملان.
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ومن االنتقادات األخرى لرشكات النفط الوطنية هو أنَّها يف األغلب تترصف كهيئة تنظيمية لصناعة تشرتك فيها ،بينام تعاين
هي نفسها من عدم التنظيم .فتقليدياً ،اضطلعت املؤسسة الوطنية للنفط بتنظيم صناعة البرتول يف ليبيا وشاركت فيها يف
الوقت ذاته .وهنا ينشأ تضارب واضح للمصالح حني يصبح بإمكان مؤسسة النفط الوطنية محاباة نفسها عن طريق التحكم
يف توزيع التصاريح وتطبيق القواعد يف الصناعة بأكملها .إن إعطاء مؤسسة النفط الوطنية دورا ً تجارياً ،وترك مهمة تنظم
صناعة النفط لفروع أخرى من الحكم ،يسمح للمؤسسة أن تعمل بصورة أكرث فعالية ويقيض عىل جوانب فساد محتملة.
ولدى الرنويج نظام للفصل بني السلطات يُسهم يف الحد من بعض هذه املشاكل .فرشكة النفط الوطنية الرنويجية (ستات
أويل ،)Statoil :يُنظمها ويحميها القانون ،إال أ َّن قراراتها التجارية ال تتخذها الحكومة .فعىل سبيل املثال ،جميع الرتاخيص
املمنوحة لرشكات النفط العاملية ت ُلزمها بالدخول يف تحالف مع ستات أويل ،إال أ َّن األخرية ذاتها مدرجة يف البورصة ،مام
يعني صفتها التجارية .وعالوة عىل ذلك ،تستخدم الرنويج هيئة مستقلة ملنح تراخيص التنقيب ،يف حني تسمح لوزارة البرتول
أن تضع سياسة القطاع ،ولرشكة ستات أويل أن تركز عىل األنشطة التجارية .ومن ث َّم ،يُسمح لستات أويل أن متارس نشاطاً
تجارياً وتتبع «نظرة بعيدة املدى» ،بينام تستطيع الدولة أن تُنظِّم إنتاجها ،وكذلك أن تُنظِّم اآلثار البيئية والصحية والسالمة.
وحتى لو أُعطيت مؤسسة النفط الوطنية حرية الترصف كرشكة مستقلة ،فإنها تبقى رهن املساءلة وتظل تعامالتها شفافة.
ويف الواقع ،فإ َّن إدراج هذه املؤسسة يف البورصة يكشف مامرساتها أمام التدقيق املحيل والعاملي .وهناك أيضاً معايري
دولية اختيارية لإلفصاح عن ماليات مؤسسات النفط الوطنية ،وهو النموذج املتبع يف الرنويج والجزائر ،ولكن بعض الدول
يشرتط اإلفصاح ويق ّننه .ومن املمكن أن تتضمن إجراءات املراقبة إجراء مراجعات مالية سنوية وإلزام رشكة النفط الوطنية
بنرش أرباحها وعقودها .وتطلب املكسيك إنشاء لجان معينة تتضمن لجاناً للتدقيق وتقييم األداء وكذلك لتقييم الشفافية
واملساءلة .وميكن للدول أن تختار أعضاء مجالس إدارات رشكات النفط الوطنية وأن تضم موازناتها إىل موازنة الدولة ،إال أن
هذا يسحب صالحية اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية من أيدي الرشكة .ومثة نهج أكرث اعتداالً رمبا؛ هو أن تختار الدولة عددا ً
محدودا ً فقط من أعضاء مجلس اإلدارة ،وأن تطالب الرشكة بنرش موازناتها فحسب.
ومن املمكن لليبيا أن تكون من أوائل الدول التي تكرس املؤسسة الوطنية للنفط يف دستورها؛ إن فعلت .إال أنَّه من األفضل
أن تظل املؤسسة تلعب دورها البارز يف قطاع النفط .وبغض النظر عن مستوى تدخل الدولة يف عملياتها ،إال أ َّن تحديد دور
الدولة بوضوح يف القانون أو الدستور ،وإلزام املؤسسة بأعىل مستوى ممكن من الشفافية ،يخدم صالح مواطني ليبيا عىل
نحو أفضل .فالفساد ينترش حينام يُسمح لرشكات النفط الوطنية مامرسة أعاملها يف الخفاء ،وحني يُسمح للزعامء السياسيني
بالتدخل يف عملياتها أو مصادرة إيراداتها .فمن األفضل أن تكون هناك درجة من الفصل بني السلطات ،لضامن بقاء مختلف
الفاعلني يف قطاع النفط رهن املساءلة ويعملوا بفعالية أكرب.

اإليرادات
ميكن للنفط أن يغري مقادير البالد ،بيد أ َّن أسلوب توزيع الرثوة النفطية وإنفاقها كثريا ً ما يكون محل خالف .فاإليرادات الهائلة
التي يحققها النفط قد تكون نعمة عىل البالد أو نقمة ،وقد ال يصل إىل بعض األفراد أو الجامعات أو املناطق أية فوائد من
هذه الرثوة .وإيراد أحكام يف الدستور بهذا الخصوص يساعد ليبيا يف تفادي اآلثار السلبية للنفط عىل االقتصاد عامة ،ويضمن
تعميم الفائدة عىل األُ َّمة بأرسها .وكام يف املسائل األخرى يف قطاع النفط ،فإ َّن املطالبة بالشفافية يف التعامل مع اإليرادات
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تشكل درعاً حامياً ضد الفساد .واملناقشة األساسية املتعلقة باإليرادات ت ُركز عىل متى يجب توزيعها وكيف .وعىل البلدان،
تحديدا ً ،أن تقرر هل الحكومة املركزية هي من يتحكم يف اإليرادات ،أم يجب توزيعها عىل مستويات الحكم املحيل .وتطالب
املناطق التي تنتج الكثري من نفط البالد عادة بنصيب أكرب من اإليرادات.
ومن الطبيعي أن يتوقع املواطنون االستفادة من ثروة بالدهم النفطية ،وينص بعض الدساتري عىل ذلك رصاحة .والدساتري التي
تنصب «الشعب» أو «األُ َّمة» مالكاً للنفط ُملزمة بضامن وصول اإليرادات إىل مواطنيها .وهناك دساتري أكرث رصاحة .فاملادة
ِّ
 23من دستور اإلمارات العربية املتحدة تنص عىل أنَّ:

دستور اإلمارات العربية املتحدة ،املادة 23

يقوم املجتمع بالحفاظ عىل الرثوات واملوارد الطبيعية وحسن استغاللها ،لصالح االقتصاد الوطني.

ومقدمة دستور الكامريون تنص عىل أنَّه يجب تسخري املوارد الطبيعية لـ «ضامن رفاهية كل مواطن بدون متييز عن طريق
تحسني مستويات املعيشة» .وكام ورد أعاله ،ينص دستور إندونيسيا عىل استخدام املوارد الطبيعية لتحقيق «أكرب قدر من
املنفعة للشعب» (املادة .)33
والتأكيد عىل أن الرثوة النفطية ملك للشعب أمر ال خالف عليه ،إال أ َّن هناك سبال عدة لتحقيق ذلك .ففي العديد من الدول،
تحصل الحكومة املركزية عىل إيرادات النفط وتديرها ،وتقرر أفضل السبل إلنفاقها .ومزايا هذا النظام هي أ َّن الحكومة
املركزية عادة ما يكون لديها قدرة أكرب عىل إدارة األموال مقارنة بالوحدات الالمركزية ،وعىل تحمل تقلبات السوق ،وعىل
الحد من الفساد من خالل اإلدارة املوحدة ،والتنسيق بني سياسات قطاع الطاقة واإلنفاق املدروس ،وإنشاء البنية التحتية
العامة ،وتعزيز االستقرار املايل .فاملشاكل املالية التي ميكن أن تصيب الدول الغنية بالنفط غالباً ما تؤثر عىل االقتصاد القومي،
مام يجعل من املنطقي أن ترتكز اإليرادات يف أعىل مستويات الحكم .فالدول التي تعطي كل إيرادات النفط للحكومات
املحلية ،قد تعجز عن التعامل مع تقلبات السعر العاملية .وتتمتع الحكومة املركزية كذلك بوضع أفضل إلنفاق اإليرادات عىل
مرشوعات البنية التحتية والصناعات التي تؤثر عىل البالد ككل .فعىل سبيل املثال ،س َّنت تشاد عام  1998قانوناً يخصص 80
باملئة من إيرادات النفط لقطاعات محددة تفيد االقتصاد بأكمله.
مستوى عال من الثقة من الحكومات املحلية
ويتطلب منح الحكومة املركزية الوالية الحرصية عىل إدارة اإليرادات إىل
ً
واملواطنني .وإدراج تدابري للشفافية يف القانون أو الدستور يساعد يف غرس ثقة أكرب بأ َّن اإليرادات ت ُنفق بصورة منصفة .فعىل
سبيل املثال ،ميكن أن تنرش البلدان جميع عمليات تحويل اإليرادات ،مبا يف ذلك اإليرادات املحولة للحكومات املحلية.
ونرش تفاصيل تحويل اإليرادات لكل إقليم يضمن احتساب جميع األموال ،إال أنَّه ال يعني شيئاً بخصوص مالءمة تلك
التحويالت .وميكن تحويل الكثري من إيرادات النفط إىل الوحدات الالمركزية مبارشة ،خاصة إذا ضعفت الثقة بالحكومة
املركزية .ويصح األمر خصوصاً يف املناطق امليالة لالنفصال عن الدولة ،أل َّن منحها سلطة أكرب عىل إيرادات النفط قد يُثنيها عن
االنفصال .ومن ال ُحجج األخرى الداعمة لالمركزية تقسيم اإليرادات أ َّن الحكومات املحلية أكرث مسؤولية أمام سكان مناطقها،
بسبل اإلنفاق .ويبقى بإمكان الحكومة املركزية أن تجني ربحاً من الرثوة النفطية عن
وأنَّها أعلم من الحكومة االتحادية ُ
طريق تشغيل خطوط األنابيب الوطنية واملصايف ،فضالً عن سيطرتها عىل النقل البحري .وبطبيعة الحال ،ال تصح هذه ال ُحجج
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إال إذا كانت حكومات املناطق يف الحقيقة أكرث مسؤولية ولديها القدرة عىل إنفاق األموال .فأحد املخاطر األخرى لإلدارة
املركزية هي دخول املناطق يف لعبة ذات نتيجة صفرية للحصول عىل أكرب قدر من اإليرادات ،دون تحسني نوعية الحياة
التي يعيشها مواطنوها يف الواقع .وقد يؤدي تقسيم اإليرادات النفطية للوحدات الالمركزية إىل زيادة الفروق االقتصادية بني
األقاليم املختلفة ،كام يف اإلمارات العربية املتحدة .وملواجهة هذا الخطر ،توزع نيجرييا إيراداتها عن طريق الحكومة املركزية
بناء عىل عدة عوامل.
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 ...ويف حساب املعادلة ،يتعني عىل الجمعية الوطنية أن تأخذ يف الحسبان مبادئ التخصيص ،ال سيام تعداد السكان ،املساواة
بني الواليات ،الدخل املولد محلياً ،مساحة األرض ،التضاريس ،وكذلك الكثافة السكانية.

وليس مستغرباً أ َّن الدول التي متنح حقوق امللكية لألقاليم أو الحكومات املحلية تسمح لهم غالباً باالحتفاظ بإيرادات النفط.
فدستور كندا مثالً ينص عىل أن:

دستور كندا ،املادة  92أ

يف كل مقاطعة ،لل ُمرشع أن يسن القوانني املتعلقة بجمع املال من خالل أي منط أو نظام رضيبي فيام يخص  ...موارد الطاقة
غري املتجددة وموارد الغابات يف اإلقليم واإلنتاج األويل القائم عليها.

وعىل الرغم من عدم إيرادها يف الدستور ،تحدد املكسيك نسبة دقيقة من اإليرادات عىل الحكومة املركزية أن متنحها
للواليات ،وهذه النسبة هي  20باملئة .وتحديد مثل هذه النسبة ينبغي أن يضمن لكل والية نسبة محددة ومينع تركز الرثوة
يف منطقة واحدة.
ويختلف تقسيم اإليرادات عىل الوحدات الالمركزية عن تعويض الواليات الغنية بالنفط الذي استُخرج منها .فنظرا ً لألثر
البيئي السلبي لالستخراج عىل أي منطقة ،يشعر العديد من الدول بالتزام نحو منح تلك املناطق نصيباً أكرب من اإليرادات.
ونظرا ً لكون عملية االستخراج ليست كثيفة العاملة ،فإن زيادة التوظيف ال تع ِّوض مواطني املناطق املتأثرة مبا يكفي يف أغلب
األحيان .وحتى لو فعلت ،فإ َّن العاملة قد تهاجر إىل هذه املناطق املنتجة للبرتول بحثاً عن أجور أعىل ،مام يؤدي إىل ترك
املناطق القريبة دون تغري يف قوة العمل ودون تعويض من الدولة.
ويخوض دستور الربازيل يف بعض التفاصيل بشأن إعالة املناطق املترضرة:

دستور الربازيل ،املادة  ،20القسم 1

تحصل الواليات واملقاطعات الفدرالية واألقاليم ،وكذا وكاالت اإلدارة املبارشة لالتحاد ،عىل ضامنات ،مبوجب القانون،
باملشاركة يف حصيلة استغالل البرتول أو الغاز الطبيعي ،وموارد الطاقة املائية ،واملوارد املعدنية األخرى كل يف
مقاطعته ،أو يف الرصيف القاري ،أو املياه اإلقليمية أو املنطقة االقتصادية الحرصية الواقعة يف أراضيه ،أو بالحصول
ٍ
تعويض ما ٍيل عن هذا االستغالل.
عىل
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وعىل الرغم من دقته يف تفصيل زمن التعويض املمنوح ،ال يبيِّ الدستور الربازييل حجم هذا التعويض ،بينام تخصص املكسيك،
مبوجب القانون 3.17 ،باملئة لواليات اإلنتاج والشحن .وتعطي تشاد أكرث قليالً فتمنح  5باملئة .وتنفرد نيجرييا بالنص يف
دستورها عىل منح جزء محدد من إيرادات النفط للمنطقة املنتجة له ،فتضمن للواليات التي يقع فيها االستخراج «ما ال يقل
عن ثالثة عرش باملئة من اإليرادات التي تعود عىل حساب االتحاد مبارشة من أي موارد طبيعية» (املادة .)162
وقد سبب تحديد قيمة هذا الجزء جدالً كبريا ً يف نيجرييا .فعىل الرغم من الرثوة الكبرية التي تجنيها نيجرييا من النفط ،إال أ َّن
معدل الفقر يقارب  70باملئة ،ويعيش ثالثة أرباع السكان عىل دوالر واحد يف اليوم .إال أ َّن هذا الفقر يظهر أكرث يف املنطقة
الغنية بالنفط واملعروفة بدلتا النيجر ،والتي تضم أربع واليات متثل جزءا ً كبريا ً من إيرادات نيجرييا النفطية ،وفيها معدالت
أعىل للبطالة .وكانت اآلثار البيئية يف هذه املنطقة أكرث حدة ،كام أ َّن منطقة دلتا النيجر أقل منوا ً بكثري من أجزاء أخرى يف
البالد .ويشن املتشددون حرباً دموية يف دلتا النيجر للمطالبة باملزيد من اإليرادات .وبُذلت جهود يف عام  2005لرفع نسبة
 13باملئة إىل  17باملئة ،إال أ َّن منطقة دلتا النيجر رفضت التعديل الدستوري ،مطالبة بنسبة  25باملئة مبدئياً ترتفع يف نهاية
األمر إىل  50باملئة .وعىل الرغم من أ َّن زيادة اإليرادات لن تحل جميع مشاكل املنطقة ،فإن من الواضح أ َّن نسبة  13باملئة
غري مقبولة يف املنطقة املعرضة لالنفصال.
وعىل الرغم من عدم انتشار هذا النهج يف الواقع ،إال أ َّن العديد من الباحثني يطالبون بتوزيع إيرادات النفط عىل
هيئة حصص أرباح مبارشة لألفراد .وهناك أسلوب آخر غري بعيد عن األرباح هو الدعم .وهو مبثابة توزيع مبارش
لألموال ،ألنه يسمح لألفراد برشاء الوقود واملواد الغذائية األخرى بأسعار أقل .وغالباً ما يُنتقد الدعم ألنَّه يشجع عىل
االستهالك املفرط غري الفعال للمنتجات ،ويف حالة النفط امل ُـك َّرر ،يستنفده قبل األوان .بينام تسمح حصص األرباح
باملقابل للمستفيدين أن ينفقوا النقود عىل ما يحتاجونه ،رمبا بفعالية أكرب من الحكومة ،وبطرق قد تكون أقدر عىل
مواجهة تقلبات سوق النفط .ومن املمكن لنظام التوزيع هذا أن يجذب املواطنني لالستثامر يف قطاع النفط ،ألنَّه
يحفزهم عىل ضامن عدم ضياع اإليرادات بسبب التعامل الفاسد مع املال .إال أ َّن هذا النظام ،وباملنطق نفسه ،قد
يُشجع املواطنني عىل املطالبة باإلفراط يف اإلنتاج لزيادة حصتهم من اإليرادات .وهناك أيضاً تكاليف كبرية لتوزيع
هذه الحصص عىل املواطنني وفرض الرضائب عليها ،وكالهام يحتاج إىل حكومة قادرة.
وتقوم أالسكا ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،بتوزيع بعض إيرادات النفط عىل هيئة حصص أرباح .وتأيت هذه األرباح من
صندوق عام أُنشئ بناء عىل تعديل يف دستور الوالية ملصلحة األجيال الحالية واملستقبلية من مواطني أالسكا .ومن املمكن
حرمان املواطنني من حصة األرباح السنوية إذا ارتكبوا بعض االنتهاكات الجنائية .ويحصل املواطن عىل  1000دوالر كل عام،
حسب السوق العاملي ،وال ميكن بيع حصص امللكية .ويحول منع بيع حصص امللكية بني املواطنني وجمع رؤوس أموال رسيعة
من الربنامج ،ولكنه يحميهم من بيع حصصهم للحصول عىل سيولة رسيعة مام يسمح لقلة من األثرياء أن يستفيدوا وحدهم
من الربنامج يف نهاية األمر .وأصبحت حصص األرباح هذه جزءا ً من موازنة العائالت ،ومن غري املر َّجح أن يقرتح السياسيون
إلغاء هذا الربنامج اآلن .وتحرم حصص األرباح الحكومة بالرضورة من مصدر دخل ميكن استخدامه يف مرشوعات بنية تحتية
عىل مستوى الوالية .ويعتمد قرار توزيع األموال بهذه الطريقة عىل ما إذا كانت الحكومة ترغب يف تشجيع اإلنفاق االستهاليك
أم توفري الخدمات الحكومية .ويرجح أن يتغري هذا القرار مع مرور الوقت ،مام يجعل من إدراج نظام للتوزيع املبارش يف
الدستور قرصا ً للنظر.
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وسيعب أي نظام إلدارة اإليرادات عن احتياجات الدولة االقتصادية وأهدافها التنموية ،إال أ َّن جميع برامج اإليرادات ميكن،
ّ
وينبغي أن تدار بشفافية .ومنح املواطنني واملنظامت املستقلة سبل مراقبة كيفية التعامل مع هذه اإليرادات يسهم يف تحجيم
التهرب الرضيبي ،ويجعل البالد أكرث جذباً للمستثمرين ،ويساعد يف الوقوف عىل منابع الفساد ودرئها .وميكن لليبيا أن تشرتط
يف الدستور تدقيقاً مالياً سنوياً ،أو أن تُدرج ُحكامً يلزم باإلفصاح عن جميع تحويالت اإليرادات .وبينام يحذر االقتصاديون من
اعتامد املوازنة القومية عىل إيرادات عالية التقلب ،فإن اإللزام بإيداع هذه اإليرادات يف صندوق مخصص ضمن املوازنة أو يف
البنك املركزي يضمن بصورة أفضل املحاسبة عىل األموال.
ويف الوقت الراهن ،توجد يف الدساتري أحكام بشأن الرقابة املالية العامة ،مبا يف ذلك أحكام الرقابة املالية يف النظام األسايس
للحكم يف اململكة العربية السعودية:

النظام األسايس للحكم ،اململكة العربية السعودية ،املادة 79

تتم الرقابة عىل جميع ايرادات الدولة ومرصوفاتها والرقابة عىل كافة أموال الدولة املنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن
استعامل هذه االموال واملحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إىل مجلس الوزراء ،ويبني النظام جهاز الرقابة املختص.

وتشرتط املادة  170من دستور الجزائر أيضاً أن يتلقى رئيس الدولة تقرير تدقيق للاملية العامة ،لكنها متيض أبعد من
السعودية بتسمية «محكمة حسابات» لها سلطة عىل املالية بأثر رجعي .بيد أ َّن كلتا املادتني ال تح ّددان نطاق صالحيات
مؤسسات التدقيق الواردة فيهام ،وترتكان تحديد ذلك للقانون .كام أنهام تحرصان رصاحة من يحق له االطالع عىل نتائج
التدقيق يف شخص واحد (إما رئيس الوزراء أو الرئيس) .وتسمح الكويت مبقدار أكرب قليالً من الرقابة ،بإعطاء الربملان سلطة
الرقابة عىل التدقيق املايل السنوي:

دستور الكويت ،املادة 151

يُنشأ بقانون ديوان للمراقبة املالية ،ويكفل القانون استقالله ،ويكون ملحقاً مبجلس األمة ،ويعاون الحكومة ومجلس األمة
يف رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مرصوفاتها يف حدود املوازنة ،ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس األمة تقريرا ً
سنوياً عن أعامله ومالحظاته.

وأ َّدى هذا الحكم الرقايب األكرث شموالً يف الكويت إىل إقالة وزير نفط واحد عىل األقل بسبب الفساد .ولدى ليبيا فرصة
لتكريس مزيد من العلنية يف دستورها .فيمكن اإلعالن عن نتائج التدقيق ،وكذلك عن كل مرحلة من مراحل تحويل اإليرادات.
وقد تتغري وجهة أموال ليبيا مع مرور الوقت ،إال أ َّن العملية ذاتها تظل علنية لضامن عدم استيالء أي زعامء أو مؤسسات
فاسدة عىل أي من األموال.
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صناديق األجيال القادمة وصناديق الثروة السيادية
عندما يضمن الدستور استخدام املوارد الطبيعية لصالح الشعب ،فإ َّن هذا الضامن ميتد يف األغلب ليشمل األجيال القادمة.
فموارد الطاقة غري املتجددة كالنفط مصريها الزوال .ولهذا السببَّ ،أسس العديد من البلدان صناديق استثامرية للحفاظ
عىل بعض ثروتها النفطية وتنميتها لصالح املواطنني ،عندما تُستنفد مواردها .وصناديق األجيال القادمة تلك ،تكون يف بعض
األحيان جزءا ً من نفس الحساب العام الذي يضم صندوق الرثوة السيادية يف البالد ،والذي يسعى يف الغالب لحامية االقتصاد
القومي من تقلبات سوق النفط .فأسعار النفط غالباً ما تتغري بشكل كبري ،وإيجاد صندوق لالستقرار يحافظ عىل ثبات
إيرادات النفط ،مام يقي البالد صدمة االنخفاض الرسيع يف األسعار ومينعها من إنفاق األموال برسعة زائدة.
إال أ َّن مكان وطبيعة استثامر هذه الصناديق خارج مجال الدستور .ففي حالة صناديق االستقرار عىل وجه الخصوص ،يصعب
نص دستور جنوب السودان االنتقايل
إدراج اعتبارات االقتصاد الك ُِّل يف القوانني ،ناهيك عن الدستور .إال أنَّه يف اآلونة األخرية َّ
رصاحة عىل توريد األموال إىل «حساب استقرار اإليرادات النفطية» ،عىل الرغم من أنَّه ال يحدد املبلغ أو أي تفاصيل أخرى
(املادة  .)176وتتجاوز والية أالسكا ذلك يف دستورها ،فتقرر حدا ً أدىن من االستثامر يف صندوقها:

دستور أالسكا ،املادة  ،9القسم 15

ت ُو َدع خمسة وعرشون باملئة عىل األقل من إيرادات إيجار املناجم ،ورسوم االمتيازات ،وإيرادات بيعها ،ومدفوعات تقاسم
اإليرادات املعدنية الفدرالية واملكافآت التي تلقتها الوالية يف صندوق دائم ،يستخدم أصل ماله يف استثامرات مد ّرة للدخل
يسميها القانون استثامرات تستحق التمويل الدائم.

وتختلف تلك الصناديق غالباً من حيث الشكل القانوين ،حتى أ َّن بعضها منفصل متاماً عن الدولة .وبغض النظر عن كيفية
إدارة هذه الصناديق ،ينبغي أن يُلزمها القانون بإجراءات شفافية أساسية ويعطيها صالحية االستثامر.
ويندر ذكر صناديق استثامر األجيال القادمة يف الدساتري ،فدستور نيجرييا ،عىل سبيل املثال ،ال ينص عىل أكرث من
إنشاء الصندوق:

دستور نيجرييا ،املادة 162

عىل الدولة االستثامر يف املجاالت ذات األولوية ،خاصة الزراعة والرتبية الحيوانية والصحة والتعليم وتأسيس صندوق لألجيال القادمة.

وتبنت الكويت تفاصيل أكرث ،عندما أسست أول صندوق لألجيال القادمة عاملياً عام  .1976ففي املرسوم رقم  ،106قررت الكويت:

مرسوم بالقانون رقم  106لسنة  1976بشأن احتياطي األجيال القادمة
مادة أوىل

تقتطع سنوياً اعتبارا ً من السنة املالية  1977/1976نسبة قدرها  10باملئة (عرشة يف املئة) من اإليرادات العامة للدولة.
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مادة ثانية

يفتح حساب خاص لتكوين احتياطي بديل للرثوة النفطية يسمى «احتياطي األجيال القادمة» ترصد فيه تلك األموال.

تستثمر وزارة املالية تلك األموال ،ويضاف عائد استثامراتها إىل هذا الحساب .وتضم نسبة قدرها  50باملئة (خمسني يف املئة)
من املال االحتياطي العام للدولة املوجود عند العمل بهذا القانون إىل هذا الحساب.

مادة ثالثة

ال يجوز خفض النسبة املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا القانون أو أخذ أي مبلغ من «احتياطي األجيال القادمة».

وعىل الرغم من عدم حاميته يف دستورها ،إال أ َّن القانون ينظم أعامل صندوق الكويت ،ويرشف عليه مجلس إدارة فضال عن
الربملان .بيد أنَّه ال يجوز للجمهور االطالع عىل كيفية إدارة استثامراته ،بزعم أ َّن مثل هذه القرارات يجب أن تبقى مبعزل عن
ضغوط اإلنفاق العام .وبينام تسهم التدابري القوية للحامية ضد استثامر الحكومة بأقل من  10باملئة من اإليرادات كل عام يف
الحفاظ عىل الصندوق من أن يُستنفد قبل األوان ،إال أ َّن البلدان ذات النمو السكاين املطّرد واالحتياجات املتغرية يف املوازنة
تحتاج إىل مزيد من املرونة يف تحديد نسبة اإليرادات التي تو َّجه للصندوق.
وصندوق الرنويج لألجيال القادمة غري ٍ
مكرس دستورياً ،عىل الرغم من أ َّن دستور الرنويج يشري إىل رضورة ضامن املستقبل.

دستور الرنويج /،املادة  110ب

«يجب استغالل املوارد الطبيعية بنا ًء عىل اعتبارات شاملة وبعيدة املدى تضمن هذا الحق لألجيال القادمة أيضاً».

وعىل الرغم من ذلك ،فإ َّن الرنويج أنشأت ،مبوجب قانون ،صندوقاً أثبت نجاحاً كبريا ً .فصندوق املعاشات الحكومي ’جلوبال‘،
يحمي البالد من تقلبات أسعار النفط ويحافظ عىل بعض ثروتها النفطية للمستقبل .ونظرا ً لتقدم سكانها يف العمر ،تستخدم
الرنويج استثامرات الصندوق املذكور لتغطية الزيادة املتوقعة يف اإلنفاق العام .ويضمن تعدد مستويات السلطة إدارة
ٌ
الصندوق بشكل سليم والحفاظ عليه .ويتوىل ُ
مشمول يف موازنة الدولة ،وتوافق
البنك املركزي الرنويجي إدارة الصندوق وهو
السلطة الترشيعية عىل أهدافه يف نهاية املطاف .ومشاريع الصندوق االستثامرية كذلك رهن مبوافقة مجلس األخالقيات
بوزارة املالية الرنويجية ،الذي يحدد مواضع استثامرات الصندوق وحجمها .والشفافية والرقابة أيضاً من أساسيات إدارة
الصندوق .ويقوم مكتب مدقق الحسابات العام بتدقيق مالية الصندوق ،وينرش تقارير سنوية وربع سنوية عىل شبكة
تبي تفاصيل إيرادات االستثامر ،والتحويالت من املوازنة وإليها ،والتغريات يف طريقة إدارة الصندوق.
اإلنرتنت ِّ
لقد ساهمت العلنية التي تدير بها الرنويج صندوق ’،جلوبال‘ يف الحفاظ عىل موارده عىل املدى الطويل .ومن الصعوبة أيضاً
سحب األموال من الصندوق ،أل َّن التحويالت تحتاج لقرار الربملان .وكان العديد من الدول أقل نجاحاً يف الحفاظ عىل أمواله
لألجيال القادمة .فحكومات املكسيك وفنزويال مل تكن قيد املساءلة ،فاستنزف رؤساء أقوياء أموال بالدهم إىل حد كبري .أما يف
أذربيجان وتيمور الرشقية ،فقد أدى ضعف تدابري الحامية ضد سحب األموال إىل فتح املجال الستنزافها قبل األوان .إن حامية
أموال األجيال القادمة من املصادرة السياسية أمر حيوي يف الغالب للحفاظ عليها ضمن االستخدامات املقررة .ويتحقق ذلك
من خالل تعدد مستويات الرقابة ،وتصعيب استخدام األموال لسد عجز املوازنة .وملواجهة خطر االستخدام املفرط لألموال
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يف مثل هذه األغراض ،تسمح كل من والية أالسكا يف أمريكا ومقاطعة ألربتا بكندا باستخدام جزء معني من هذه األموال
ألغراض املوازنة .وبالطبع ،تتوقف درجة الحفاظ عىل األموال لصالح األجيال القادمة عىل امتالك الدولة ما يكفي من املوارد
الحتياجاتها الحالية ،ورمبا تقرر ليبيا االستثامر يف البنية التحتية الحالية الرضورية قبل إنشاء صندوق قوي لألجيال القادمة.
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الجزء الخامس :اإلصالح الدستوري ومكافحة الفساد
مقدمة

9

إذا ما أخذنا مطالب ثورة  2011يف االعتبار ،فإ ِّن تكريس إطا ٍر ملكافحة الفساد ينبغي أن يكون مسأل ًة محوري ًة يف صياغة
أي دستور جديد يف ليبيا .فالفساد يُضعف النظم الدميقراطية الدستورية ،ويعوق التمتع بالحقوق السياسية واالجتامعية،
ويق ّوض املبادئ التي تستند إليها املجتمعات الدميقراطية الحرة .ولهذا السبب ،يتعني عىل واضعي الدستور أن يقفوا عىل
أفضل السبل لحامية الدستور من املامرسات الحكومية الفاسدة .ونظرا ً أل َّن الدساتري ليست ذاتية التنفيذ ،عىل واضعي
الدستور أن يوفِّروا حامية دستورية كافية للمؤسسات املسؤولة عن تطبيق الدستور وحاميته.
مخصصة بشأن الفساد .ففي معظم النظم الدميقراطية الدستورية،
وليس من الرضوري أن تشتمل الدساتري عىل أحكام َّ
يتكون إطار مكافحة الفساد من أحكام ترد يف أجزاء مختلفة من الدستور ،مبا يف ذلك األقسام التي تنظِّم صياغة
السياسات العامة وتنفيذها ،واآلليات الرقابية ،واستقالل القضاء ،إىل آخره .ويتَّبع الدستوران الجديدان يف مرص
وتونس هذا النهج ،إذ تتوزع فيهام املبادئ واآلليات التي تنظِّم مكافحة الفساد ومراقبته عىل حفنة من األحكام
املنفصلة املدرجة يف أماكن مختلفة من النص.
وبصفة عامة ،تعتمد الدساتري عملي ًة من ثالث مراحل يف صياغة السياسات وتنفيذها:
•املرحلة األوىل هي صياغة السياسة العامة للدولة ،والتي عاد ًة ما يقودها مجلس الوزراء أو مكتب رئيس الوزراء أو
وزارة التخطيط ،حسب البلد املعني .وبعد أن تضع الحكومة سياستها للعام املقبل ،ينبغي ترجمة هذه السياسة
يخصص موارد بعينها ملرشوعات بعينها .وفور
يف قانون املوازنة السنوية للدولة (الذي تعده وزارة املالية) ،والذي ِّ
املوافقة عىل مرشوع القانون ،يُعرض عىل السلطة الترشيعية ،التي يتعني عليها مراجعته ومناقشته وتعديله (يف
حدود ما يتيحه لها اإلطار الدستوري املعني) ،وأخريا ً إقراره.
•بعد ذلك ،تتوىل السلطة التنفيذية تنفيذ السياسة العامة التي وافقت عليها السلطة الترشيعية .ويكون هذا يف املقام
األول عرب إنفاق املال العام الذي يخضع بدوره للتنظيم عرب عدد من اآلليات والقوانني ملنع الهدر والتالعب .فمثالً،
يف األحوال التي تقتيض من الحكومة االستعانة مبق ِّدمي خدمات من القطاع الخاص (كام يف حالة إنشاء مؤسس ٍة عامة
أو إدارتها) ،ت ُنظِّم قوانني املشرتيات العامة طرق إرساء العقود.
•وأخريا ً ،يضطلع عدد من املؤسسات بالرقابة عىل تنفيذ السياسة العامة ،بغية ضامن التنفيذ بكفاءة وبأقل
قدر ممكن من الفساد.
والغرض من هذه العملية هو تشجيع إقامة حكومة متجاوبة وخاضعة للمساءلة .وميكن ،بل وينبغي ،أن تُستخدم الرقابة
لتحسني عملية صياغة السياسات العامة يف املستقبل ،كام أ َّن الرقابة تعزز املساءلة السياسية والجنائية .ويحاول الشكل التايل
توضيح العملية يف مجملها:
 9يستند هذا الجزء بشكل كبري إىل ورقة بعنوان "اإلصالح الدستوري يف مرص ومحاربة الفساد" ،زيد العيل ومايكل دافل ،ورقة العمل رقم ،1
تعزيز الربيع العريب :االنتقال الدستوري يف مرص وتونس ،العيل وستاييس (محرران) (يونيو/حزيران  ،)2013نرشت من قبل مركز التحوالت
الدستورية يف جامعة نيويورك واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،وهي متاحة عىل املوقع:
.http://constitutionaltransitions.org/consolidating-arab-spring/
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صياغة السياسات العامة

تنفيذ السياسات العامة

السلطة التنفيذية

السلطة التشريعية

السلطة التشريعية

القضاء

النيابة العامة

اإلنفاق العام للدولة
(بما في ذلك
المشتريات العامة)

المؤسسة العليا للمراجعة المحاسبية

السلطة التنفيذية

أمين المظالم المعني بمكافحة الفساد

الموازنة العامة للدولة

الرقابة على تنفيذ
السياسات العامة

المساءلة المساءلة
السياسية الجنائية

ومن ث َّم فإ َّن مكافحة الفساد ال تتوقف حرصا ً ،وال حتى يف املقام األول ،عىل إنشاء ٍ
آليات ملكافحة الفساد .فباإلضافة إىل ذلك،
يق ُّر هذا الجزء بأ َّن مكافحة الفساد تتوقف أيضاً عىل إقامة حكومة شفافة ونزيهة وخاضعة للمساءلة .ولذا ،فإ َّن هذا الجزء
ال يُركِّز عىل آليات منع الفساد أو القضاء عليه فحسب ،وإنَّ ا يبحث اإلطار الدستوري األوسع الذي تجري يف إطاره صياغة
السياسات العامة وتنفيذها ،وكذا سبل مراقبة ومحاسبة املوظفني العموميني املسؤولني عن ذلك عىل أفعالهم .وبناء عىل ذلك،
قسمنا املناقشة عىل أقسام ثالثة كام ييل:
فقد َّ
•يعرض القسم ( )2لعمليات صياغة السياسات العامة وتنفيذها ،مشريا ً إىل أ َّن العملية ينبغي أن تقوم عىل نهج من
الشفافية واملساءلة واملشاركة ،ال سيام أثناء صياغة املوازنة العامة للدولة .أ َّما يف مرحلة التنفيذ ،فيناقش القسم
املشرتيات العامة ،ورضورة ضامن إرساء عقود الدولة بأسلوب نزيه وشفاف.
•ويعرض القسم ( )3آليات الرقابة ،فيناقش أربع مؤسسات تتوىل الرقابة عىل السلوك التنفيذي والترشيعي :فالسلطة
الترشيعية (الربملان) ،مبساعدة من مؤسسة التدقيق ،تضمن بقاء السلطة التنفيذية رهن املساءلة السياسية يف
قراراتها وسلوكها؛ والسلطة القضائية ،من خالل الدعاوى التي تقيمها سلطة اال ِّدعاء (النيابة العامة) ،تضمن املساءلة
الجنائية لكل من السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
•وأخريا ً ،يناقش القسم ( )4دور املؤسسات التي ليست بالرضورة جزءا ً من أي من سلطات الدولة التقليدية الثالث.
فهو يناقش مزايا وعيوب إنشاء أمني مظامل مستقل ملكافحة الفساد ضمن اإلطار الليبي ملكافحة الفساد .ويختتم
بإشارة رسيعة إىل دور حقوق اإلنسان يف املساعدة يف تحسني الرقابة عىل تنفيذ السياسات العامة.
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صياغة السياسات العامة وتنفيذها
	أإجراءات املوافقة عىل املوازنة العامة للدولة
املوازنة السنوية للدولة يف أي بلد من البلدان ليست مجرد قانون من القوانني أو سلسة من األرقام .فهي تعكس السياسة
العامة للحكومة ،ومن ث َّم السياسة العامة للدولة للعام املقبل .وهي ُمص َّممة لتوزيع املوارد املتاحة لتمكني تنفيذ تلك
السياسة .وقانون املوازنة هو بالتايل أحد أهم الترشيعات التي تسنها الدول (وليبيا ضمناً) يف أي عامٍ كان .والواقع أ َّن الحكومة،
وباألخص وزارة املالية ،هي من يقود عىل الدوام تقريباً عملية صياغة موازنة الدولة .وتُ يل التقاليد أو اللوائح الحكومية أو
القانون ،أو يف بعض األحيان الدستور  -حسب البلد املعني  -طريقة إدارة الوزارة لهذه العملية.
وكنتيجة ألهمية هذه العملية وإمكانية إساءة استغاللها ،تض ُّم معظم الدساتري الحديثة إجراءات مخصصة للموافقة عىل
موازنة الدولة السنوية .وهذه اإلجراءات تحفزها بشكل كبري الرغبة يف تعزيز نهج يتسم بالشفافية واملساءلة واملشاركة يف
إقرار موازنة الدولة .ويقارن هذا القسم بني مزايا نه ٍج معقد يفتقد املرونة وعيوبه من ناحية ،ونهج مرن نسبياً يرتك تنظيم
اإلجراء إلحدى املؤسسات ،كالسلطة الترشيعية مثالً ،من الناحية األخرى.
ونظرياً ،ميكن لعملية إقرار املوازنة الواردة يف الدستور أن تكون ببساطة عرب سن قانون عادي ،أو أكرث تعقيدا ً بإضافة رشوط
كاملشاركة العامة ،وإنشاء هيئات/لجان رقابية ،ومشاركة جميع أجهزة الدولة ،وتحديد التوقيت ،وتنظيم إجراءات إلعداد
املوازنة السنوية ،وصورة النقاش الذي يجب أن يجري داخل السلطة الترشيعية قبل إقرار املوازنة .وتكشف دراسة الدساتري
عن طيف واسع من االختيارات املمكنة:
جنوب أفريقيا

تركيا

كينيا

تعتمد املادة  5-214نهجاً يقوم
تعتمد املادتان  6-215و 1-220أسلوباً تشرتط املادة  162إنشاء لجنة برملانية
عىل اإلحالة ،إذ تقيض بس َّن ترشيع أقل مرونة يتمحور حول اإلجراءات ،متخصصة ملراجعة املوازنة .وتحظى
ينظم العملية بأكملها .بيد أنَّها
ليس فقط لكونه يقتيض اتباع إجراءات جميع األحزاب السياسية امل َّمثلة يف
تنص عىل أ َّن املوازنة يجب أن تُوزَّع معينة؛ وإنَّ ا أيضاً ألنَّه يشرتط إنشاء الجمعية الوطنية الكربى (الربملان) بنفس
بشكل منصف ،ثم تعدد العوامل لجنة مكلفة مبراجعة موازنة الدولة
نسبة التمثيل يف اللجنة ،عىل الرغم من
الرضورية لضامن اإلنصاف.
لضامن التوزيع العادل لإليرادات.
أ َّن الحزب الحاكم يف هذه الحالة سينال
عىل األقل  25من املقاعد الـ .40
ومتيل الدساتري الحديثة إىل فرض رشوط وضامنات إضافية أثناء صياغة قانون موازنة الدولة لضامن املزيد من املساءلة
والعدالة يف العملية ،وأل َّن أهمية توزيع اإليرادات العامة بعدالة تتطلب ذلك .ويخدم تكريس هذه الضامنات اإلجرائية
غرضاً آخر حينام يُهيمن حزب واحد عىل الحياة السياسية .فهو يضمن عدم تغيري اإلجراءات بسهولة لصالح الحزب الحاكم،
وأن يكون ألحزاب األقلية دوماً منرب للتعبري علناً عن مخاوفها .والنص عىل إجراءات بعينها يف الدستور ذاته ،يؤكد عىل أهمية
هذه العملية ويغرس يف الثقافة السياسية اإلحساس بأ َّن اإلجراءات يجب أن تُحرتم ،وأال تتعرض للضغوط السياسية العادية.
والعيب الذي ينطوي عليه تضمني أحكام محددة يف الدستور يف هذا الصدد ،أ َّن العمليات تصبح غري مرنة وبالتايل ليست قابلة
للتكيف مع الظروف املتغرية ،وهو ما يثري املخاوف أكرث يف البلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،أو تتعرض ألزمات سياسية دورية،
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أو فيها عدد محدود من األفراد املؤهلني إلدارة عمليات بريوقراطية معقدة .فعىل سبيل املثال ،اشرتط دستور العراق الصادر يف
عام  2005مترير أكرث من  60قانوناً يف قضايا رئيسية (مبا يف ذلك كيفية تنظيم القضاء ،وكيفية تشكيل الغرفة الثانية للربملان).
ولكن قلة قليلة فقط من هذه القوانني صدرت فعالً .وبعض الدول ،خاصة املجتمعات شديدة االنقسام والتي ت ُعاين من
هياكل حكم غري فعالة ،تعجز باستمرار عن صياغة قانون للموازنة ،إما لغياب التوافق بني القوى السياسية أو بسبب إخفاقها
يف تحقيق الرشوط املبدئية التي فرضها القانون .واألثر الناجم هنا هو اإلرضار بالرشعية الدستورية :فأل َّن العملية السياسية
أو الدولة عاجزة عن تلبية رشوط الدستور ،تصبح أحكامه غري ملزمة بالكامل ،وبالتايل ميكن تجاهلها كلام استدعت الحاجة.
ويف مرص ،كانت اإلجراءات والقواعد التي حددتها مواد دستوري عامي  2012و 2014تشبه إىل حد كبري تلك الواردة يف دستور
تلب املُثُل العليا لحكومة دميقراطية وعادلة وشفافة
 .1971بيد أ َّن عملية صياغة السياسات يف مرص يف ظل دستور  1971مل ِّ
وخاضعة للمساءلة .ويبدو من الخطأ تبني األحكام واإلجراءات ذاتها ببساطة .إال أنَّه من الحكمة أيضاً عدم النص عىل الكثري
املفصلة واألحكام الثابتة يف الدستور ،أل َّن مرص تظل يف مرحلة انتقالية ويظل الكثري من األمور غامئاً ،خاصة
من اإلجراءات َّ
طريقة أداء العملية السياسية القادمة عىل أرض الواقع .وميكن للنموذج الذي يبنيه دستور  2014أن يكون مرناً مبا يكفي
للسامح بالتأقلم مع تقلبات النظام السيايس يف مرص ،ويف الوقت نفسه تكريس ُه يف الدستور بحيث ال يسمح بالتالعب أو
بتحكم املركز يف موازنة الدولة.
	بنظام املشرتيات العامة للدولة
املشرتيات العامة مك ّون حيوي يف قدرة أي دولة عىل تنفيذ سياستها العامة بنجاح .فالدول ،وال سيام النامية منها ،ليس لديها
دامئاً املوارد وال القدرة عىل تنفيذ املرشوعات ،ويف بعض األحيان ،تكون االستعانة مبصادر خارجية للتنفيذ أقل تكلفة .بيد أ َّن
إبرام العقود الحكومية يكون دامئاً ُعرضة للفساد .وهذان الجانبان يتطلبان من واضعي الدستور تنظيم املشرتيات العامة
بطريقة مدروسة للحد من منح عقود الدولة بشكل غري سليم.
مل يتناول دستور مرص الصادر عام  1971نظام املشرتيات العامة عىل وجه التحديد ،إال أنَّه اشرتط تنظيم اإلنفاق العام مبوجب
قانون (املادة  .)120ويف هذا اإلطار ،أرىس القانون رقم  89لسنة  1998ما بدا من الناحية النظرية إطارا ً قوياً للمشرتيات
العامة .فهو يشرتط إرساء العقود عىل أسس «العالنية وتكافؤ الفرص واملساواة وحرية املنافسة» .وتض ّمن رشوطاً إضافية
أهمها( :أ) تُ نح العقود الحكومية عن طريق مناقصات عامة ،أو مزادات محلية ،أو بالتعاقد املبارش – رغم أ َّن هناك استثناءات
يجب أن تُق َّدم اإلدارة التي تطلبها تربيرا ً كامالً؛ (ب) يُحظر عىل الدولة التفاوض عىل عرض مبجرد فتح املناقصة؛ (ج) اإلفصاح
العام عن أسباب استبعاد أي عطاء؛ (د) مراقبة األموال الشخصية للمسؤولني الحكوميني املشاركني يف عملية التعاقد .عالوة
عىل ذلك ،أُنشئت لجنة متخصصة مهمتها اإلرشاف عىل تنفيذ العقود التي أبرمتها الدولة (القانون  89لسنة  .)1998وأحد
العيوب الهامة التي تشوب القانون  ،89أنَّه ال يضع آجاال زمنية للجان االختيار لتجتمع وتقرر وتعلن قراراتها .وبالرغم من
هذه القوانني ،إال أ َّن قطاع املشرتيات العامة يف مرص ميلء باملامرسات الفاسدة .ويعود هذا إىل أسباب مختلفة منها (أ) نقص
عام يف الشفافية يف إرساء العقود الحكومية؛ (ب) ثقافة عدم التحقيق يف اتهامات الفساد؛ (ج) اضطهاد املبلغني عن التجاوزات
والصحفيني؛ (د) صعوبة االطالع عىل سجالت الدولة التي تتضمن تفاصيل الفساد.
ولذلك ،عىل الرغم من اإلطار القانوين الراسخ نسبياً للمشرتيات العامة ،ميكن للفساد أن يزدهر .والسؤال الذي يطرح بالتايل
هو :ما الذي ينبغي عمله إلحكام السيطرة عىل الفساد .وقد ات َّخذ العديد من الدساتري الحديثة نهج النص عىل مبادئ إرشادية
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يجب أال يحيد عنها نظام املشرتيات العامة بالدولة .فاملادة  217من دستور جنوب أفريقيا تقتيض أن يلتزم النظام بقيم
العدالة واإلنصاف والشفافية وفعالية التكلفة .وتك ِّرر املادة  227من دستور كينيا نفس ال ِقيم ،إال أنَّها تسمح للدولة مبنح
بعض الفئات من الناس معاملة تفضيلية ،وتفرض عقوبات يف حالة فشل املتعاقدين يف التنفيذ عىل نحو ُمرض .ويختار هذان
الدستوران نهجاً مرناً مينح السلطة الترشيعية حرية اختيار الرشوط اإلجرائية بناء عىل الحاجة والقدرة .فنظرياً ،ميكن للدستور
تبني نهج أكرث تحديدا ً عرب وضع رشوط إجرائية لحامية النظام التعاقدي للدولة .وقد يتضمن ذلك رشوطاً خاصة باإلعالن،
والتوقيت ،وعضوية لجان االختيار واملراقبة.
وبناء عىل هذه التجارب الدولية ،هناك خياران عا َّمان لتنظيم املشرتيات العامة:
•األول ،هو ترقية إجراءات محددة توجد عادة ضمن القوانني العادية إىل مستوى املبدأ الدستوري .فعىل سبيل املثال،
يشرتط الدستور أن تُربم العقود العامة عن طريق عملية مناقصة مفتوحة ،إال يف ظروف خاصة يحددها الدستور.
ويعيب هذا النهج ،أ َّن تضمني إجراءات محددة يف الدستور يؤدي إىل عدم املرونة يف النظام .فإذا كان الدستور مفرطاً
رض برشعية الدستور.
يف شموله ،فقد يؤدي إىل مخالفة أحكام دستورية باستمرار ،ما ي ُّ
•والخيار اآلخر ،هو تبني نهج قائم عىل القيمة ،كام يف جنوب أفريقيا وكينيا .فهذا النهج يوجه أي محاولة مستقبلية للربملان
أو الحكومة لتنظيم املشرتيات العامة ،إال أنَّه ال ميثل عصاً سحرية .فاملرشعون واملحاكم ،عليهم مسؤولية تفسري اإلجراءات
الدستورية العامة وترجمتها إىل خطوات إجرائية محددة ،وإال أصبحت النتيجة النهائية بعيدة عن اليقني.
ونظرا ً للتهديد الذي ُيثَّله فساد نظام املشرتيات الحكومية ،فسيكون من صالح ليبيا أن تنظر يف تبني مزيج من هذين النهجني.
	جالشؤون املالية
توصل دستور مرص الجديد أيضاً إىل ابتكار هام يف اشرتاطه اإلفصاح عن الذمة املالية لكبار املسؤولني بدرجة عالية من
التفصيل .فاملادة  138تشرتط أن ينص القانون عىل مرتب الرئيس ،وأن يضع قيودا ً صارمة عىل مصادر دخله األخرى وعىل
األجور التي قد يتلقاها .وتضع املادة  88قيودا ً مشابهة عىل أعضاء مجليس الربملان ،فيام تؤدي املادة  158الدور ذاته بالنسبة
ألعضاء الحكومة .وقد ض َّم دستور ( 1971املادتان  )81-80هذه الرشوط دومنا زيادة .أما املادة  145من دستور  2014فتميض
قُدماً لتطلب من الرئيس «تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه املنصب ،وعند تركه ،ويف نهاية كل عام ،ويُنرش اإلقرار يف الجريدة
الرسمية» .وعالوة عىل ذلك ،ففي حالة تلقي الرئيس هدايا نقدية أو عينية ،يجب تحويلها إىل خزينة الدولة .وهناك أحكام
مشابهة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة (املادة  )166وأعضاء الربملان (املادة .)109

الرقابة
	أزيادة رقابة السلطة الترشيعية
إ َّن قدرة السلطة الترشيعية عىل مراقبة سلوك السلطة التنفيذية والتحكم به بفعالية رشط أسايس يف أي نظام دميقراطي
دستوري .وقد ُوضعت لذلك إجراءات مختلفة يف أنحاء العامل ،إال أ َّن أكرث ُسبل املراقبة شيوعاً هي( :أ) صالحية السلطة
الترشيعية يف املوافقة عىل سياسة الحكومة( .ب) القدرة عىل عزل الرئيس أو الوزراء عن طريق تصويت بحجب الثقة( .ج)
إجراءات حل الربملان( .د) توفري منرب مناسب آلراء األقلية( .هـ) صالحية السلطة الترشيعية يف التحقيق يف سلوك السلطة
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التنفيذية .ويُركز هذا القسم عىل آخر هذه العمليات ،وهي قدرة السلطة الترشيعية عىل مامرسة املساءلة السياسية ،مبا يف
ذلك مساءلة املامرسات الفاسدة للحكومة .وتتوقف هذه املساءلة عىل قدرة السلطة الترشيعية عىل الحصول عىل معلومات
غنية ودقيقة عن أنشطة الحكومة.
وقد هيمنت عىل مرص وليبيا وتونس أنظمة الحزب الواحد لفرتة طويلة قبل ثورات  .2011وكحال أي بلد ،أث َّر ذلك عىل آليات
مراقبة السلطة الترشيعية للسلطة التنفيذية .وليس من املستغرب أ َّن هيمنة الحزب ذاته عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية
جعلت االستجوابات الربملانية (إن حصلت) بال تأثري يذكر عىل ضبط الفساد.
وهناك خيارات عديدة متاحة لتنفيذ سلطات السلطة الترشيعية يف التحقيق يف سلوك السلطة التنفيذية .ويحاول الشكل
التايل توضيح هذه الخيارات بصورة عامة.
التحقيقات البرلمانية
تحقيقات داخلية

تحقيقات خارجية

يقوم بها أعضاء الربملان

يقوم بها أشخاص غري حزبيني متخصصون
يف مجال معني ومن ذوي السمعة الطيبة

لجان دائمة

لجان مكلفة
مبهمة دامئة

لجان رقابية عامة

تراقب قطاعاً حكومياً كامال
(كالصحة أو التعليم) وتكون
مسؤولة عن مراجعة كفاءة هذا
القطاع (مبا يف ذلك الفساد)

لجان مؤقتة

عادة ما تنشأ بتصويت
األغلبية لغرض بعينه
لجان
متخصصة

ترصد موضوعات
هامة معينة كالفساد

وتبني التجارب املقارنة مختلف الخيارات املتاحة .فاملادة  125من دستور كينيا متنح السلطة الترشيعية صالحي ًة غري محدودة
ألي من غرفتي الربملان أو ألي لجن ٍة يف أي من الغرفتني الحق يف استدعاء
للتحقيق يف سلوك السلطة التنفيذية ،إذ تنص عىل أ َّن ٍ
أي شخص للمثول أمام اللجنة ،إما لإلدالء بشهادته أو لتقديم معلومات .ويف تونس ،تقيض قواعد النظام الداخيل للمجلس
التأسييس التونيس بإنشاء لجنة لإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد .وتنص القاعدة  72عىل أ َّن هذه اللجنة ُمكلفة بالنظر يف
قضايا الفساد املايل واإلداري ،واسرتداد األموال العامة املنهوبة ،ورصد وتحديث أساليب تطوير اإلدارة.
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وترِد مزايا كل من اللجان الخاصة والربملانية الدامئة أدناه:
مزايا اللجان الخاصة (ومنها لجان التقيص الخارجية) مزايا اللجان الربملانية الدامئة
•ميكن اختيار األعضاء بناء عىل خربات
محددة يف مواضيع التحقيق.
•تحتاج للموارد املالية وغريها
عند إنشائها فقط.
•يخضع إنشاؤها ملعايري معينة ،مام مينع
التحقيقات العبثية.

•ليست معنية بالتحقيق يف الواقعة فحسب،
بل تشارك أيضاً يف وضع إسرتاتيجيات وقائية.
•ميكن تنظيم تشكيلها دستورياً مبا يتضمن أحكاماً
بشأن متثيل أحزاب األقلية وإقالة األعضاء.
•طبيعتها الدامئة تجعلها أقل تأثرا ً بالنفوذ السيايس.
•إنشاؤها ليس رهن اإلرادة السياسية (ال يحتاج
نص عليها الدستور لتصويت
تشكيل لجنة ما ّ
األغلبية يف الربملان).
•هناك تراكم للمعرفة واملهارات.

	ب مؤسسات التدقيق العليا
عىل الرغم من أ َّن الربملانات ُمل َزمة دستورياً يف جميع الحاالت تقريباً باإلرشاف عىل أداء الحكومة ،إال أ َّن الربملانيني
أنفسهم ال يستطيعون أداء هذه املهمة مبفردهم .فالحكومات تتك َّون من مئات ،إن مل يكن آالف ،اإلدارات والوحدات
التي ال يستطيع بضع مئات من الربملانيني (وهم عىل أي حال مشغولون بالفعل بالترشيع واالجتامع بناخبيهم) أن
يأملوا بتغطيتها .ولذلك ،تضطر معظم برملانات العامل إىل االعتامد عىل مؤسسات أخرى إلمدادها باملعلومات التي
ميكن استخدامها ملساءلة الحكومة .وميكن لإلعالم أن يلعب دورا ً هاماً يف هذا ،إال أ َّن االعتامد عليه وحده للقيام
بالرقابة الربملانية موضع خالف ألنَّه غالباً ما يخضع ملصالح خاصة و ُمحددة .ونتيجة لذلك ،مييل الربملان إىل االعتامد
عىل مؤسسة التدقيق العليا يف البالد والتي تُ َعد ،إىل حد بعيد ،املؤسسة الوحيدة يف عملية الرقابة عىل السياسات التي
ال تقترص صالحياتها عىل القدرة عىل مراجعة حسابات اإليرادات واملرصوفات العامة متى شاءت فحسب ،وإنَّ ا لديها
أيضاً املعرفة الرضورية واملهارات لتدقيق موازنة الدولة بفعالية .وتعتمد قدرة السلطة الترشيعية عىل مراقبة السلطة
التنفيذية والتحكم بها بصورة مؤثرة عىل قدرة مؤسسة التدقيق العليا عىل تقديم تقارير مراجعة مالية غنية وصادقة
عن أنشطة السلطة التنفيذية .ولكن هناك أمر مهم أيضاً ،هو أنها تعتمد عىل اإلطار الدستوري والقانوين القائم يف
الدولة :ففي أغلب األحوال ،تتبع مؤسسة التدقيق العليا السلطة التنفيذية ال الترشيعية ،مام يحد من قدرتها عىل
مراجعة أداء الحكومة .ولذلك ،فإ َّن بناء اإلطار الصحيح أمر يف غاية األهمية لضامن املراقبة الربملانية الفعالة للحكومة.
ويؤدي الجهاز املركزي للمحاسبات دور املدقق العام يف مرص مبقتىض دستور  .1971ومل يك ّرس الدستور هذا الجهاز أو يحميه،
بل تحددت واليته وسلطاته مبوجب ترشيعات عادية .فقد نص القانون املرصي عىل أ َّن الـجهاز املركزي للمحاسبات مؤسسة
مستقلة وشفافة ،إال أ َّن الـجهاز أثبت أنَّه ُعرضة للنفوذ والتحكم السيايس .فاإلطار القانوين يضعه تحت سلطة رئيس الدولة،
وليس للسلطة الترشيعية إرشاف يذكر عىل عمله .كام يحق للرئيس متديد خدمة رئيس الجهاز (القانون  157لسنة ،1998
املادة  .)20ومل تكن البيانات املالية املدققة التي يصدرها الجهاز تلتزم باملعايري الدولية ،ومل تكن تقاريره تُنرش بل كانت ت ُق َّدم
للرئيس وحده ،وللسلطة الترشيعية فقط إذا طلبت تقريرا ً عن إدارة معينة.
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وكان التقليد الدستوري املرصي السابق قارصا ً عن تلبية املامرسات العاملية الجيدة يف هذه النقطة .ومن ث َّم ،فإ َّن ض َّم الجهاز
املركزي للمحاسبات إىل «الهيئات املستقلة واألجهزة الترشيعية» يف الباب الرابع من دستور  - 2012وكذا إنشاء هيئات
مستقلة وتنظيمية عىل اإلطالق يف حد ذاته  -هو إضافة مناسبة توقيتاً و ُمر َّحب بها للدستور املرصي .وعىل الرغم من ذلك،
فإ َّن املادة  219( 205يف دستور  ،)2014املتعلقة بالجهاز املركزي للمحاسبات ،قصرية للغاية .فهي تنص فقط عىل أن «يتوىل
الجهاز املركزي للمحاسبات الرقابة عىل أموال الدولة ،والجهات األخرى التي يحددها القانون» .واملعنى الضمني هنا ،هو
أنَّه عىل الرغم من أ َّن وجود الجهاز املركزي للمحاسبات محمي بسبب دستوريته ،إال أ َّن تحديد أغلب تفاصيل إدارته تُرك
للقانون العادي.
وتتناول املواد  203-200الهيئات امل ُستقلة واألجهزة التنظيمية بصورة عامة ،وتُورد بعض التفاصيل بشأن كيفية إدارتها يف
الواقع .فتوضح املادة  200أ َّن الجهاز املركزي للمحاسبات ،جنباً إىل جنب مع املؤسسات األخرى املحددة يف الباب الرابع،
تتمتع «بالشخصية االعتبارية العامة والحياد واالستقالل الفني واإلداري واملايل» .وتستطرد املادة نفسها« :ويتعني أخذ رأي
كل هيئة أو جهاز منها يف مرشوعات القوانني واللوائح املتعلقة مبجال عملها» .وتُثري املادة  202قلقاً أكرب بكثري ،إذ ت ُقرر أن
«يعي رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى ،وذلك ملدة أربع سنوات قابلة
ِّ
عي  10باملئة من أعضاء مجلس الشورى ذاته ،طبقاً للامدة  128من الدستور ،فإنه
للتجديد ملرة واحدة» .ونظرا ً أل َّن الرئيس يُ ِّ
يكون بذلك قد أُعطي نفوذا ً غري عادل وغري ُم َّربر يف تعيني جميع األجهزة املستقلِّة ،مبا فيها الجهاز املركزي للمحاسبات .ونظرا ً
أل َّن كالً من هذه الهيئات ،وخاصة الجهاز املركزي للمحاسباتُ ،صمم لإلرشاف عىل عمل السلطة التنفيذية ،فإنَّه من غري الالئق
ومام يدعو للقلق أن يكون للسلطة التنفيذية هذه الصالحية الواسعة بالتدخل يف عملها.
والنهج األفضل هو أن يوضع الـجهاز املركزي للمحاسبات ،أو أي مؤسسة تدقيق عليا أخرى ،تحت إمرة السلطة الترشيعية،
أو أن يُطلب من السلطة القضائية أن تصادق عىل جميع البيانات املالية املدققة الصادرة عنها .وتشرتط املادة  181من
دستور جنوب أفريقيا أن يكون املراجع العام للحسابات مؤسسة مستقلة مسؤولة أمام الربملان وحده ،ويُحظر عىل جميع
أجهزة الدولة التدخل يف أعاملها .وتعطي املادة  194للسلطة الترشيعية وسائل محدودة ملامرسة املساءلة عليها بوضع رشوط
عي املراجع العام لفرتة واحدة من خمس إىل عرش سنوات غري قابلة للتجديد (املادة .)189
متشددة إلقالة املراجع العام .ويُ َّ
إال أ َّن الدستور الرتيك يتبنى نهجاً مختلفاً ،حيث تنشئ املادة  160محكمة تدقيق متخصصة ضمن السلطة القضائية ،مسؤولة
عن اعتامد البيانات املالية املدققة.
وكائناً ما كان فرع الحكم الذي تتبعه مؤسسة التدقيق العليا ،ينبغي منحها درجة معينة من االستقاللية لحاميتها بصورة
فعالة من القوى السياسية .وت ُنشئ معظم الدساتري الحديثة مؤسسة تدقيق عليا ذات استقاللية نسبية ،عرب النص يف الدستور
عىل (أ) والية مؤسسة التدقيق املستقلة( ،ب) أن يكون لرئيسها أمان وظيفي طيلة مدة خدمته( ،ج) وجوب النرش العلني
لتقاريرها .ويفشل دستور  2012يف تلبية املعايري التي وضعتها الخربة الدستورية الدولية لكل من هذه اإلجراءات.
	جزيادة استقالل السلطة القضائية
ينتج عن العمل السليم ألي سلطة قضائية مستقلة نظام فعال من الضوابط والتوازنات .ويتضمن ذلك القيام بدور هيئة رقابة
عىل تطبيق السياسات يف موضوعات محددة .وتتضمن سلطات القضاء إبطال العقود العامة التي أُرسيت بأسلوب غري سليم،
واملساءلة الجنائية للمسؤولني الحكوميني الذين يستغلون مناصبهم إلثراء أنفسهم أو اآلخرين عىل نحو غري نزيه .ومن ث َّم،
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فإنَّه من الرضوري أن ينظم الدستور السلطة القضائية بأسلوب ميكنها من مامرسة مهمتها دون خوف أو محاباة.
وتكشف مراجعة الدساتري يف العامل استخدام تشكيلة واسعة من األنظمة ملنح السلطة القضائية االستقالل الكايف للقيام
بأعاملها ،مع تأكيد بقائها قيد املساءلة عىل أدائها يف الوقت ذاته .فتنشئ املادة  178من دستور جنوب أفريقيا لجنة الخدمة
القضائية التي يرتأسها رئيس املحكمة العليا ،وتتشكل من كبار القضاة واملامرسني القانونيني وأكادميي قانوين وأعضاء من كال
غرفتي الربملان (مبن فيهم أعضاء من أحزاب األقلية) وأفراد ترشحهم السلطة التنفيذية .واللجنة جز ٌء من السلطة القضائية،
يُعهد إليها برتشيح القضاة وتنظيمهم وانضباطهم .بيد أ َّن رئيس الدولة هو الذي يحق له تعيني القضاة ،وللجمعية الوطنية
وحدها عزل أي قاض بثلثي األصوات ،إذا ما وجدت اللجنة أنَّه ترصف بعدم كفاءة أو سوء سلوك ،أو أنَّه غري قادر جسدياً عىل
أداء مهامه القضائية .ويعتمد دستور كينيا طريقة مشابهة متاماً ،بالتكريس الدستوري للجنة الخدمة القضائية .إال أ َّن طريقة
عزل القضاة مختلفة :فبعد تحقيق اللجنة ،يشكل رئيس الدولة محكمة من أعضاء يحددهم الدستور .وت ُصدر هذه املحكمة
قرارا ً ملزماً .وللقايض املترضر أن يطعن عىل القرار أمام املحاكم األعىل (املادة .)168
وعىل العكس من ذلك ،تنص املادة  )2( 124من الدستور الهندي عىل أ َّن للرئيس حق تعيني قضاة املحكمة العليا ،بالتشاور
مع رئيس املحكمة .كام يحتاج عزل القضاة إىل أغلبية الثلثني يف كل غرفة من الربملان وكذلك ملوافقة رئيس الدولة ،وال يجوز
عزلهم إال بسبب ارتكاب جنحة أو بسبب العجز (املادة  )4( 124من الدستور الهندي).
	د هيئة تحقيق مستقلة
إ َّن آليات رفع املسائل الجنائية إىل القضاء يجب أن تكون محمية بدرجة كافية من التأثريات السياسية .وأحد ُسبل تحقيق
هذه الحامية هو النص عىل هيئة لالدعاء العام يف الدستور ،وتوفري الضامنات الكافية الستقاللها .وكام الحال يف السلطة
القضائية ،يتطلَّب هذا حامية آليات تعيني وإقالة أعضاء تلك الهيئة من النفوذ السيايس.
وال مشكلة ،من حيث املبدأ ،يف أن تتبع هيئات االدعاء العام السلطة الترشيعية أو القضائية .بيد أ َّن هناك سلبيات يف كال
النهجني .فوضع تلك الهيئات تحت سلطة الحكومة (من خالل وزارة العدل) قد مينع تقديم كبار املسؤولني الفاسدين إىل
العدالة ،بل وميكن أن يشجع اضطهاد الجامعات السياسية املنافسة .وباملقابل ،فإن إخضاعها بالكامل للسلطة القضائية بعيد
عن الصواب ،أل َّن السلطة القضائية تتوىل بذلك مهام االدعاء يف القضايا والفصل فيها يف الوقت ذاته.
وتوفر التجارب املقارنة عددا ً من األمثلة عىل كيفية حامية املدعني العامني من الضغط السيايس ،وإن كانوا خاضعني للسلطة
التنفيذية .فطبقاً للامدتني  158-157من الدستور الكيني ،ال يحتاج املدعي العام إلذن السلطة التنفيذية للبدء يف إطالق
التحقيقات واملالحقات القضائية .وكذلك ال ميكن عزل م ّد ٍع عام من منصبه إال ألسباب محددة ،وبعد تحقيق هيئتني مستقلتني
يف األمر .وأحد هاتني الهيئتني محكمة متخصصة يشرتط الدستور أن يكون ضمن عضويتها قضاة.
ويف هذا الصدد ،شكل دستور  2012يف مرص تحسناً ملحوظاً عن دستور  1971عندما ك َّرس هيئة االدعاء العام يف الدستور،
بدالً من ترك تنظيمها وواليتها بالكامل للقانون العادي .فدستور  2012يقرر أ َّن «النيابة العامة جزء ال يتجزأ من القضاء»،
ومن ث َّم يرفض نهج الدستور الكيني ،مفضالً النهج املتبع يف فرنسا ،عىل سبيل املثال ،حيث يُراقب املجلس األعىل للقضاء
كالً من القضاة وأعضاء النيابة العامة (الدستور الفرنيس  4أكتوبر/ترشين األول  ،1958املادة  .)65وتستطرد املادة  173من
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دستور  2012لتضع إجراءات مفصلة لتعيني النائب العام من بني قضاة محكمة النقض ومحكمة االستئناف والنواب العامني
املساعدين .ويعني الرئيس نائباً عاماً بناء عىل ترشيح املجلس األعىل للقضاء.
	هالنيابة اإلدارية
تُربز التجارب املقارنة ميزات النص عىل وجود أمني مظامل يف الدستور .وينشئ دستور جنوب أفريقيا ،تدريجياً ،يف املادتني
 183-182هيئة مستقلة هي «امل ُدافع العام» ،مسؤولة عن التحقيق وإصدار التقارير وأخذ الخطوات املناسبة حيال السلوك
غري القويم للدولة ،مبا يف ذلك الفساد .ويعني رئيس هذه الهيئة من ِق َبل رئيس الدولة لفرتة سبع سنوات غري قابلة للتجديد.
فتويص الغرفة األوىل يف الربملان ،الجمعية الوطنية ،الرئيس مبرشح بنا ًء عىل قرار يؤيده  60باملئة من أعضاء الجمعية .وميكن
ُعي ألسباب محدودة وبتأييد ثلثي الجمعية (املادتان  194-193من دستور جنوب أفريقيا) .وتشرتط املادة  79من
إقالة امل َّ
الدستور الكيني إنشاء لجنة مستقلة لألخالقيات ومكافحة الفساد مسؤولة عن ضامن االمتثال لقسم «القيادة والنزاهة» من
الدستور .وتنشئ املادة  102من دستور العراق لجنة مستقلة للنزاهة العامة .وال يذكر الدستور تفاصيل أكرث عن هذه اللجنة
إال النص عىل أ َّن مجلس النواب سرياقبها وأن القانون سينظم عملها.
وأهم مزايا إنشاء أمني مظامل مستقل ملكافحة الفساد هي أنَّه ميكن أن يكفل ،يف بعض الحاالت ،حامية وتطبيق
األحكام واملبادئ املوضوعية الدستورية عن طريق ضامن وسيلة كافية لإلنصاف يف حال فشل الهياكل الدستورية
التقليدية ،أو عدم قدرتها عىل مواجهة األخطار بفعالية بسبب الضغط السيايس .وهذا هو الحال ال سيام يف دميقراطية
دستورية حديثة ال تزال يف حاجة لغرس ثقافة املساءلة فيها .وتساعد قدرات أمني املظامل يف التحقيق املؤسسات
األخرى املسؤولة عن مكافحة الفساد أيضاً.
وعىل الرغم من أ َّن هذه املؤسسات توفر آلية إضافية فعالة للتحقيق يف املامرسات الفاسدة ،عند تطبيقها بأسلوب سليم ،إال
أ َّن هناك سلبيات يف اإلنشاء الدستوري ملؤسسة من هذا النوع:
•هذه املؤسسات غري ُمنتخبة ،ومساءلتها محدودة للغاية .فحتى السلطة القضائية ،وأعضاؤها غري منتخبني كذلك،
تحكمها إجراءات طعن ومراجعة.
•من شبه املؤكد أ َّن والية أمني املظامل ستتداخل مع مهام ومسؤوليات أفرع أخرى من الحكم ،خاصة التحقيق الجنايئ
يف الفساد والتحقيقات الربملانية يف السلطة التنفيذية .وقد يؤدي هذا بسهولة إىل تداخل السلطات القضائية ،ويخلق
فس بأ َّن املؤسسات
بالتايل عدم الكفاءة وحتى هدر املوارد .وإنشاء أمني املظامل إىل جانب األفرع العادية للحكم ،قد يُ َّ
التقليدية كسلطة التحقيق عاجزة عن أداء مسؤولياتها .وعىل الرغم من أ َّن هذه املؤسسات تكتب تقارير تتضمن يف
العادة توصيات ،إال أ َّن غياب اإلرادة السياسية قد يؤدي إىل تجاهل تحقيقات أمني املظامل.
•تؤدي محدودية املوارد دوماً إىل قرارات تقديرية بشأن أي األمور يجري التحقيق فيها ،وقد يؤدي ذلك إىل اعتقادات
ٍ
تقويض للغرض من إنشاء أمني املظامل بأكمله.
بالتحيز تتحول إىل
وينشئ دستور  2012لجنة قومية ملكافحة الفساد يف املادة  .204ويُفرتض أن ِ
تح َّل هذه اللجنة محل هيئة مكافحة الفساد
وتكلف مبحاربته ،والتعامل مع تضارب املصالح ،وتعزيز وتحديد معايري النزاهة والشفافية ،ووضع اإلسرتاتيجية القومية
املتعلقة بهذه األمور وضامن تنفيذها .وتكريس لجنة مكافحة الفساد يف الدستور ينبغي أن يكون ضامناً لعدم التالعب
بها وتقويضها كام كان الحال يف هيئة مكافحة الفساد التي نظَّمها القانون العادي .وتتناول املادة « 200األجهزة املستقلة
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والهيئات التنظيمية» التي أنشأها دستور  2012بوجه عام ،وتؤكد أ َّن لها «شخصية اعتبارية وحيادية واستقاللية فنية وإدارية
عي رئيس لجنة مكافحة الفساد (والهيئات املستقلة األخرى) مبوافقة
ومالية» .وتنص املادة  202أيضاً عل أ َّن رئيس الدولة يُ ِّ
مجلس الشورى ،وأن رئيس اللجنة ال ميكن عزله من منصبه بدون موافقة مجلس الشورى .وت ُشكَّل اللجنة بأسلوب مامثل
لل ُمدافع العام يف جنوب أفريقيا.
تفاصيل هامة حول لجنة مكافحة الفساد ت ُركت ليحددها القانون العادي (املادة  .)203ويختلف ذلك عن النهج
َ
إال أ َّن هناك
الذي اتبعته جنوب أفريقيا ،إال أنَّه ال يتعارض مع النهج املتبع يف كينيا والعراق ،حيث تتطلب دساتريهام أن تنشئ السلطة
الترشيعية أمني مظامل ملكافحة الفساد .وهناك من يؤكد ،أ َّن تكريس إجراءات تعيني رئيس لجنة مكافحة الفساد واشرتاط
استقاللها املايل يف دستور  2012من العوامل الهامة لضامن أن تكون هذه املؤسسة الجديدة ملكافحة الفساد أكرث فعالية من
سابقتها .ويف الوقت ذاته ،فإ َّن السامح للقانون بأ َّن يحدد للجنة مكافحة الفساد اختصاصاتها وسلطاتها وواليتها ،يف غري ما ورد
يف دستور  ،2012هي آلية مقبولة لضامن أال تتجاوز اللجنة حدودها.
	وحقوق اإلنسان والفساد
يتمحور اإلطار الذي يُناقشه هذا الجزء حول اآلليات اإلجرائية للمراقبة التي ميكن للدستور أن يستخدمها لتكريس إطار فعال
ملكافحة الفساد .إال أنَّه ينبغي أال يُنىس أ َّن عامة الناس ُيكنهم أيضاً رصد كفاءة الحكومة .ويتضمن ذلك إبقاء حكومة الشعب
قيد املساءلة عام تقرتفه من سوء اإلدارة .وحقوق حرية التعبري والصحافة والوصول للمعلومات هامة عىل نحو خاص يف هذا
األمر .وبهذا الخصوص ،يُشكل دستور مرص  2012مصدرا ً كبريا ً للقلق.
فاملادة  45من دستور  2012تضمن حرية التفكري والرأي عىل نحو مطلق ،إذ تنص عىل أ َّن لكل شخص «حق التعبري عن الرأي
ونرشه شفاهة أو كتابة أو رسامً أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النرش والتعبري» .بيد أ َّن هناك قيودا ً شديدة عىل هذا الحكم
املطلق يف أجزاء أخرى عديدة من دستور  .2012فاملادة  ،31عىل سبيل املثال ،تحظر «إهانة أو إظهار االزدراء ألي إنسان».
السمعة والحامية من التشهري ،إال أنَّه
وبينام يجب عىل األُطُر الدستورية يف أنحاء العامل أن توازن بني حقوق التعبري وحقوق ُ
من املمكن أن يعتمد املوظفون العموميون عىل املادة  31لقمع اتهامات الفساد .وعىل ذات املنوال ،ميكن تفسري «الجرائم
الضارة بالقوات املسلحة» ،والتي ميكن اتهام املواطنني بها ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية (املادة  ،)198بأنَّها تتضمن
االتهامات للمؤسسة العسكرية بالفساد .وبينام ال تفرض املادة  198قيودا ً عىل الحق يف حرية التعبري بالرضورة ،فإنها ت ُع ِّرض
املدنيني لعقوبات جنائية صارمة ملامرستهم حرية التعبري عىل نحو «ضار» بالقوات املسلحة.
وتضمن املادة  47من دستور  2012الحق يف الوصول للمعلومات ،إال أنَّها تشرتط ملامرسة هذا الحق أال «ينتهك حرمة الحياة
الخاصة أو حقوق اآلخرين ،وأال يرض باألمن القومي» .ويحدد القانون تفاصيل مامرسة هذا الحق .وليس من النادر أن
ترتك النظم الدميقراطية الدستورية تنظيم الحق يف الوصول إىل املعلومات للقانون .فعىل سبيل املثال ،ينص دستور جنوب
أفريقيا عىل إلزام السلطة الترشيعية مبنح هذا الحق (املادة  .)32بيد أ َّن أحد جوانب املادة  47يف دستور  2012يربر القلق.
فبينام تعطي املادة  32من دستور جنوب أفريقيا هذا الحق عىل «أي معلومات يف حوزة الدولة» وال تضع عليه قيودا ً ،ترى
املادة  47أ َّن اعتبارات «حرمة الحياة الخاصة» و»حقوق اآلخرين» و»األمن القومي» ميكن أن تق ّيد الحق يف الحصول عىل
املعلومات .فمصدر القلق األول ،أ َّن هذه القيود ستسمح للموظفني العموميني بضامن رسية أي فساد مايل أو غري مايل مام
تورطوا فيه بذريعة «حرمة الحياة الخاصة» والحق يف الكرامة الذي تضمنه املادة  .31وال يوجد يف املادة  47ما يشري إىل أ َّن
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املوظفني العموميني لن يستطيعوا استخدام «حقوق اآلخرين» تلك إلخفاء املعلومات عن فسادهم .واألمر الثاين هو أنَّه ال
رشع الوطني يسمح للفروع السياسية بحرية كبرية
توجد إشارة لطبيعة «األمن القومي» ،وترك تعريف هذا املصطلح لل ُم ِّ
يف الحد من نطاق الحق يف الحصول عىل املعلومات لدرجة يفقد معها معناه .وحرية الصحافة املنصوص عليها يف املادة 48
ُمع َّرضة لنفس النوع من التالعب من خالل قيود رصيحة عىل هذا الحق العتبارات غامضة من قبيل «حرمة حياة املواطنني
الخاصة ودواعي األمن القومي».
ودستور  ،2012ال ينشئ إطارا ً لحقوق اإلنسان ميكن أن يسمح للمواطنني والصحافة أن يقولوا كلمتهم يف التحقيق يف الفساد
رشع يف تعريف مصطلحات مثل «األمن القومي» فيام يتعلق بالحق يف
الحكومي وكشفه .فالسلطة التقديرية املمنوحة للم ِّ
الوصول إىل املعلومات ،وكذلك القدرة املتوقعة للموظفني العموميني عىل التذرع بتدابري الحامية من اإلهانة وانتهاك الحياة
الخاصة ،يشريان إىل أ َّن املحاوالت الخاصة إللقاء الضوء عىل الفساد مصريها الفشل.
***
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تـُعترب ليبيا دولة فريدة تشهد أوضاعاً فريدة .فعىل الرغم من أن مرحلة ما بعد
الثورة تطرح العديد من التحديات ،فإن ليبيا تواصل االستفادة من مجتمع مدين يعج
بالحياة ومن الفرص التي خلقتها حقيقة أن ثورتها أزالت النظام السيايس السابق
من الوجود .وعىل الرغم أيضا من الرتدي الذي فرضه نظامها السابق ،فإن لدى ليبيا
مزيّة القدرة عىل االستفادة من عدد من التقاليد ،مبا يف ذلك دستور .1951
لقد أ ِع ّد هذا الدليل خصيصا يف ضوء تلك الظروف .وهو يتضمن خمسة
فصول تغطي املجاالت التقليدية املهمة (كالفصل بني السلطات ،والحقوق
األساسية ،والالمركزية) ،باإلضافة إىل جوانب ذات صلة بليبيا تحديدا (كاملوارد
الطبيعية والفساد) .وال يتب ّنى الدليل النهج الكالسييك ،بل يركز بصورة رئيسية
عىل النواحي التي تم اعتبارها مالمئة بصفة خاصة لليبيا.
ويستند الدليل إىل تجارب مقارنة من املنطقة العربية (ال سيام الدساتري
الجديدة التي وضعتها مرص وتونس واملغرب واألردن بعد عام  ،)2011ومن
أوروبا ،أمريكا الالتينية ،أمريكا الشاملية ،أفريقيا ،وآسيا .وهو يحرتم دامئاً
التزام املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بإعداد دراسات مستقلة
وموضوعية وغنية ،بعيدا عن الوصف اللفظي .وليس لصياغة أي فصل من
فصول الدليل سوى هدف واحد ،هو مساعدة واضعي الدستور وسائر الجهات
املعنية األخرى يف جهودهم الرامية إىل إقامة نظام دميقراطي يف املنطقة.
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