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 مسودة
 غذاء الفكر

 التشارك األفقي للسلطة

 :ػامة خلفُة
القضايا احلامسة اليت تتعلق بتنظيم الدولة ادلستقبلية يف اليمن،  ذبري اليمن عملية حوار وطٍت تتضمن مناقشة لبعض

وستقوم تلك النقاشات بتزويد ادلعلومات الستخدامها يف عملية صياغو الدستور ادلستقبلي، وتأيت ىذه الوثيقة ضمن 
دلفاىيم سلسلة من الوثائق اليت أعدت لدعم برنامج احلوار الوطٍت والغرض منها ىو تقدًن ادلعلومات حول ا

واخليارات والتجارب ادلقارنة من أجل توفَت ادلعلومات األساسية لصانعي القرار وللمجتمع بشكل عام، ومن اجل 
ضمان أمهيتها وتعلقها بادلوضوع مت إعداد ىذه الوثائق بالتعاون بُت اخلرباء اليمنيُت والدوليُت وذلك بناء على التقييم 

كما أن ىذه الوثائق ال تقوم باي شكل من األشكال باقًتاح حلول زلددة   األويل للتحديات القائمة واحملتملة،
 وذلك الن ىذا األمر خاص باليمنيُت وحدىم وذلم اخليار يف الطريقة اليت يريدون القيام بتنظيم بلدىم هبا.

  

بصورة أكثر دقة  وتركز ىذه الوثيقة على اخليارات ادلمكنة والتجارب السابقة يف رلال التقاسم األفقي للسلطة، أو
تشارك السلطة على ادلستوى ادلركزي، كما أن ىناك وثيقة منفصلة تتناول التشارك الرأسي للسلطة أو تشارك السلطة 

بُت ادلركز واألقاليم ادلختلفة يف البالد. وتقدم ىذه الوثيقة نظرة عامة حول خيارات التشارك األفقي للسلطة وتقدم 
ومنها على سبيل ادلثال تشارك السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وحياول شرحا لألساليب ادلختلفة لذلك 

زلرري الوثيقة االستجابة للمناقشات اليت تدور يف اليمن دون القيام بتفضيل أي حل على احللول األخرى، ويقومون 
تعتمد على النظام الرئاسي  على سبيل ادلثال باإلشارة إىل خيارات سلتلفة باالعتماد على ما اذا كانت اليمن ستظل

أو شبو الرئاسي أم أهنا سوف تعمد إىل اختيار النظام الربدلاين، وتتناول الوثيقة إضافة إىل ذلك بعض القضايا اليت 
قد تؤثر على ديناميكيات النقاش حول تشارك السلطة، ومن ذلك على سبيل ادلثال التفاىم حول ادلشاكل 

ياكل السلطة ادلتوازية أو التحديات احملتملة للتنفيذ يف ضوء وجود مؤسسات ضعيفة، األساسية والتحديات ادلتعلقة هب
وعالوة على ذلك يتم تقدًن بعض األسئلة األساسية داخل كل قسم والذي من ادلمكن أن يوجو ادلناقشات بشأن 

 التشارك األفقي للسلطة يف اليمن.
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 :مقذمة
عدد من القضايا، دبا يف  يقدم الدستور ادلواد اخلاصة بالبنية ادلؤسسية وقواعد نظام احلكم، وسبيل الدساتَت إىل تنظيم

ذلك مبادئ عامة وحقوق اإلنسان واحلقوق االجتماعية واحلقوق السياسية والنظام احلكومي وتقوم بتنظيم السلطة 
التنفيذية والتشريعية والقضائية وتفاعالهتا، كما تقوم بالتنظيم اإلقليمي وتنظيم اذليئات الدستورية والسلطات يف حالة 

إرساء قواعد اللعبة وربقيق توازن للسلطات  إىلتعديل واألحكام االنتقالية. وهتدف الدساتَت الطوارئ وإجراءات ال
 إىليتناسب مع السياق احملدد، فهي مثال هتدف إىل الفصل بُت السلطات مع إجياد الضوابط والتوازنات اليت هتدف 

ورىا احملدد وبإمكاهنا التصرف وفقا ذلذا ضمان بان لكل من السلطات احلكومية )التنفيذية، التشريعية والقضائية( د
الدور دون التدخالت غَت ادلربرة واليت ديكن أن يتم احتواؤىا يف حالة حدوثها. ونتيجة لذلك فإن كل فرع من فروع 

احلكومة ديتلك السلطة ولكنو ال ديتلك السلطة ادلطلقة، وعادة ما تتبع الدساتَت آليات إضافية تضمن تقاسم 
بالسيطرة على بقية البالد وال أن يتم  إقليم أومتساوية ومتوازنة حبيث ال تسمح بان تقوم رلموعة  السلطات بصورة

 حرماهنا داخل العملية السياسية.

قواعد توازن السلطات واليت تسمح بالتعبَت عن ادلصاحل ادلختلفة يف العملية السياسية وبان  إرساء إىلوهتدف الفكرة 
ون لو صوت فعال يف احلكم. وهتدف الدساتَت إىل إرساء ادلؤسسات وعمليات احلكم كل ما يتعلق هبا جيب أن يك

اليت توازن بُت ادلصلحة الوطنية ومصاحل اجلماعة واألفراد بطريقة تشاركية وجيب أن تقوم آلية تقاسم السلطات دبنع 
لتقاسم السلطات واذلدف استبداد األغلبية وبدون أن تؤسس الستبداد األقلية، وحيتوي كل دستور حيتوي آلية 

الرئيسي لذلك ىو ىدف واقعي: حيث أن التشارك يف احلكم )والسلطة( جيب أن يكون من أسباب الشعور 
 باالنتماء ومن خاللو تعزيز والء كل ادلواطنُت للدولة. 

فانو من  قوية إقليميةومن أجل إرساء التوازن يف السلطة خاصة يف البالد اليت هبا رلتمعات متنوعة أو ىويات 
 واجلماعات. واألفرادالضروري أن يتم تعزيز التعاون يف احلكم بدال من ادلنافسة الصرفة بُت السياسيُت 
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ومن ىذا ادلنطلق ال يتم فهم الدديقراطية باعتبارىا عملية بسيطة يتم حساهبا ذىنيا وإمنا ىي عنصر نوعي، ويسَت 
داد ادلواطنُت واجلماعات الذين ديكنهم ادلشاركة بفعالية يف عملية توطيد الدديقراطية جنبا إىل جنب مع الزيادة يف أع

 صنع القرار الدديقراطي.

 توازن القوى، احلكم الشامل، ادلشاركة يف السلطة

 تقسيم السلطة، احلكم التعاوين

 الدديقراطية الشاملة

 

ولكن ديكن أن يؤدي إىل  إجيابيةة مع ذلك فإن تعدد اآلليات التعاونية ال يعٍت بالضرورة خلق توازن السلطات بصور 
سيطرة األقليات. وبالتايل فإن أيا من الدساتَت ادلوجودة هتدف إىل إجياد خليط  أوادلساومات بُت النخبة أو اجلمود 

عمليات احلكم ليست ثابتة وال ربدث يف الفراغ  أن إىلمن احلكم التعاوين أو ادلتشارك واىل خلق التنافسية، إضافة 
 تاج من حُت آلخر إىل إعادة تعديل من اجل ضبط توازن القوى.إذ أهنا رب

 

التعاون ومن مث توازن  إرساءاليت تساعد على  اآللياتىنالك العديد من ادلصطلحات اليت تستخدم لتوصيف 
تشارك السلطة"، وربجم بعض الدول بسبب اخلجل من استخدام ىذا ادلصطلح “السطات، ومن العبارات الشائعة 

بسبب استخدامها بقصد دالالت زلددة، فمثال فإن استخدام ادلصطلح يف  أواكتسبت دالالت سلبية  الن صيغتو
النيبال يعٍت بصورة رئيسية تشارك السلطة عن طريق حكومة ائتالفية أو بصورة أكثر وضوحا فانو يعٍت لعبة الهنائية 

لح ال يعترب مرضيا ألنو يرتبط يف من سياسات االئتالف.  ويفضل آخرون احلديث عن تقسيم السلطة وىو مصط
يساىم يف ادلزيد من الوحدة العادلة وادلقبولة ويعود  أنتوازن السلطات جيب  أناألذىان بعبارة )فرق تسد( يف حُت 

األمر لألطراف السياسيُت لتجنب ادلصطلحات اليت ربمل معاين سلبية وعليهم البحث عن ادلصطلحات اليت تعرب 
 ون يف احلكم ومقبولة يف سياق البلد ادلعٍت. عن أفكار ربًتم التعا

يقرر نظام حكمو اخلاص والقانون الدويل ال يوفر سوى موجهات زلدودة يف ىذا  أنيف مقدمة واجبات كل بلد  أن
 األساسالشعوب ىي اليت تشكل  إرادة أن"  إىل اإلنسان( من اإلعالن العادلي حلقوق 3) 21ادلادة  الشأن وتشَت

بعض  األخرىة " وىذا يعٍت أن القانون الدويل ال يفرض نظام بعينو، ديكن أن تلقي ذبارب الدول لسلطات احلكوم
أو السلبية احملتملة لعناصر تشارك السلطة ولكن ويف هناية ادلطاف فإن كل بلد فريد حبد  اإلجيابيةالضوء على اآلثار 
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و، وتتمثل اىم عوامل النجاح بالنسبة لكل نظام ذاتو ولذلك فعليو إن يطور مؤسساتو اخلاصة ونظام احلكم اخلاص ب
 يف الدعم الذي يتلقاه النظام من اجلمهور والالعبُت السياسيُت 

 الىهج أوىاع
ربقيق توازن السلطات بُت ادلركز واألقاليم ادلختلفة أو كذلك بُت ادلركز واجملتمعات ادلختلفة  إىلهتدف  آلياتىنالك 

خر إىل ربسُت توازن السلطات يف إطار مستوى واحد من مستويات احلكومة )النهج الرأسي(، ويهدف البعض اآل
 (األفقي)النهج 
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 :الىهج الشأسُة
ديكن للحكم الذايت يف ادلستويات ادلناطقية واحمللية جملتمعات معينة إتاحة الفرصة للعديد من ادلناطق  الحكم الذاتي:

السلطات وادلوارد وتطبيق السياسات والقرارات، وديكن أن يأيت اجلغرافية واجملموعات لتحقيق قدر من االستقاللية يف 
إىل إمكانية أن  إضافةىذا النوع من احلكم الذايت ضمن إطار الالمركزية أو التفويض أو الفدرالية أو الكونفدرالية 

ات احلكومية يكون على ىيئة إعطاء حقوق لبعض اجلماعات ادلعينة، وديثل توزيع السلطات وادلسؤوليات بُت ادلستوي
 غَت متماثل. أويكون متماثال  أنادلختلفة جوىر احلكم الذايت وديكن 

 األفقيةالنهج 

ديكن ربقيق توازن السلطات داخل السلطة التنفيذية يف النظام الرئاسي أو الربدلاين وكذلك  ضمن السلطة التنفيذية:
 النظام ادلختلط غَت أن ادلناىج والتبعات لذلك قد زبتلف 

 

رة ىنا ىي أن يتم تشكيل السلطة التنفيذية حبيث يتم سبثيل ادلصاحل ادلختلفة مع احلرص على ادلوازنة الفاعلة والفك
أو اختالف اجملموعات أو االختالفات  اإلقليميةلتلك ادلصاحل، وقد تكون تلك ادلصاحل ادلختلفة نتيجة لالختالفات 

منصب  إسنادأو الرئاسة الدورية أو اجملالس الرئاسية أو  على ذلك ىي احلكومات االئتالفية ةالعقائدية واألمثل
 أطراف سياسية سلتلفة  أوالرئيس ونائب الرئيس جملموعات أو مناطق 

 

  

ديكن تطبيق اآلليات ادلتعلقة دبوازنة السلطات  التمثيل النسبي: ضمن المجلس التشريعي والمؤسسات األخرى:
ف النظم النسبية لالنتخابات الربدلانية إىل ضمان أن يكون اجمللس مثل أن هتداألخرى يف كافة مؤسسات الدولة 

 شلثاًل دلختلف ادلصاحل

  

مثل اجليش  األخرىىنالك أيضاً العديد من الدول اليت تطالب بالتمثيل النسيب يف العديد من ادلؤسسات ادلهمة 
بعض الدول تشدد على أن تأخذ  أن التوظيف حىتوما يًتتب على ذلك فيما يتعلق بسياسات  واإلدارةوالشرطة 

 لضمان التمثيل ادلناسب كالقضاة وذلباالعتبار االنتماء العرقي أو اللغة أو االنتماء السياسي عند اختيار 

زبسر اجملموعات  أالاخلاصة مثال يف الربدلان وكذلك داخل رللس الوزراء  اإلجراءاتوتضمن  الخاصة: اإلجراءات
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ادلزدوجة أو  األغلبيةاخلاصة مثل  اإلجراءاتادلطلقة وقد يتم حصر  األغلبيةويت أمام ادلختلفة بصورة دائمة يف التص
ادلؤىلة، إجراءات جرس اإلنذار على قرارات حامسة مثل التعديالت الدستورية أو القرارات األخرى ذات التأثَت 

 اخلاص على األقاليم أو اجملموعات.

تقرر إن كان بإمكان مثل ىذا  أناحلكم  وآلياتؤسسات ادلختلفة ديكن فقط الجتماع أو ترابط العالقات يف ادل
ادلختلفة، وتعتمد ماىية اآللية ادلناسبة  اآللياتالنظام ادلطبق التأثَت توازن السلطات، وحيتاج ذلك عادة إىل مزيج من 

ة واخلربات السابقة ومدى على العديد من العوامل مثال تنوع ادلناطق، والتنوع السكاين واجلغرايف وتنوع البنية التحتي
 ادلقدرة على تعبئة سلتلف اجملموعات ومطالب اجملموعات ادلختلفة إضافة إىل انطباعات سلتلف اجملموعات.

  

األفقي للسلطة، أما بالنسبة للتشارك الرأسي للسلطة  مناقشة آليات التشاركويف اجلزء القادم من الوثيقة سيتم 
ويوصف التشارك الرأسي للسلطة يف بعض األحيان بالقوة اجلاذبة: وديكن أن فسيتم مناقشتو يف وثيقة مستقلة، 

 تدفع صناعة القرار ادلشًتكة بشكل أقرب إىل سباسك البالد

 لمارا التشاسك األفقٍ للسلطة؟

غاية معينة وعند الدخول يف نقاش حول تشارك السلطة، فإن  إىلإن تشارك السلطة عادة وسيلة طبيعية للوصول 
ادلهم الذي يتم طرحو ىو "دلاذا التشارك يف السلطة؟" أو ديكن القول بعبارة أخرى: دلاذا جيب تقدًن ترتيبات السؤال 

تشارك السلطة؟ ما الذي سوف ربققو عملية تشارك السلطة؟ ما الذي سيختلف حينما يتم تطبيق عملية تشارك 
"ما ىي  أوفهم "ما ىي ادلشكلة؟"  ىلأخرى عأشياء  نتعتمد ضمالسلطة؟ إن اإلجابة على ىذا السؤال سوف 

)ادلشاكل(فعلى سبيل ادلثال قد يكون  أوليس ىنالك فهم مشًتك لطبيعة ادلشكلة  األحوالادلشاكل؟" ففي معظم 
ىنالك فهم لديناميكيات ومعوقات العالقات بُت الشمال واجلنوب يف اليمن. فبينما يراىا البعض بصورة أساسية 

لى سبيل ادلثال فيما يتعلق بفرص التنمية االقتصادية واحلصول على ادلوارد، فإن آخرين على أهنا صراع توزيعي، ع
ردبا يرون إضافة إىل ذلك باهنا صراع طبقي حول ىوية الدولة اليمنية ووضع بناء الدولة اليمنية واألجزاء ادلكونة ذلا، 

ادلشكلة، ولكنو  العالقة إىلذات  ألطرافاليس من ادلمكن يف أحيان كثَتة فانو ليست من ادلمكن أن تتوحد نظرة 
فإن ىناك خطورة  ادلشكلة واالوعي بالفروقات يف فهم  ىالعالقة علذات  األطرافسوف يكون من ادلفيد أن يكون 

 1أن األطراف قد يتحدثون مع بعضهم البعض يف غياب التواصل 
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لة، وديكن لرؤية مشًتكة حول ىوية الدولة الفهم ادلختلف للمشكلة قد ينجم عن اختالف الرؤى حول ىوية الدو  أن
 تساىم حلد كبَت يف تسهيل آليو النقاش يف تشارك السلطة  أن

 ما ىي ادلشكلة؟ 
 ما الذي ديكن ربقيقو بتشارك السلطة؟ 
 ما ىي الصورة اليت ديكن رمسها ليمن ادلستقبل؟ 

 َمكه التؼامل مغ تجاسب الماضٍ والحقائق الشاهىة؟ كُف
لدستور يف الفراغ وتسهم التجارب السابقة يف تشكيل فهم عن احلاضر ونظرة إىل ادلستقبل، إن وال تتم صياغة ا

التجارب السابقة ادلتعلقة بًتتيبات تشارك السلطة سوف تؤثر يف اجلدل حول آليات تشارك السلطة يف احلاضر 
وحدة متمثلة يف الرئاسة اجلماعية وادلستقبل، لقد شهدت اليمن من قبل بعض أنواع التشارك األفقي يف احلكم منذ ال

واإلشراك الطوعي لبعض الوزراء من اجلنوب يف رللس الوزراء بعد  1994إىل  1990)اجمللس الرئاسي( من 
يف الربدلان للموافقة على ترشيح رئيس  2/3، ومن ادلمكن أن يفهم أن العتبة العالية نسبيا وادلتمثلة يف نسبة 1994

وكذلك اجمللس شبو االستشاري الذي يعمل كغرفة شبو بردلانية من  2012حدة يف الوزراء وتأسيس حكومة الو 
 ادلمكن على أهنا آليات للتشارك األفقي يف احلكم.

 

وجهات النظر حول شرعية  إىل إضافةأغراضها  إىلإن التجارب ادلتعلقة هبذه اآلليات وتنفيذىا وفعاليتها بالنظر 
 قًتحات ادلماثلة آلليات تشارك السلطة يف ادلستقبل. أغراضها سوف تؤثر على كيفية تقبل ادل

  

وديكن آللية مشاهبة يف ظروف سلتلقة أن تؤدي إىل آثار سلتلفة جذريا، والستخالص العرب فسيكون من الضروري 
دوما أخذ نظام احلكم بشكل كامل إىل جانب السياق العام عُت االعتبار، ويعٍت ذلك )كذلك يف سياق البلد 

 أن تأثَتات آليات تشارك السلطة من ادلمكن أن تتغَت إذا تغَتت الظروف العامة بأكملها الواحد( 

  

 ما ىي ذبارب التشارك األفقي يف ادلاضي؟   
 ماذا كان من ادلتوقع أن تنجز آليات تشارك السلطة تلك أن؟ 
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 ان متوقعا؟ ودلاذا؟ما ىي اآلثار اليت أحدثتها آليات التشارك األفقي يف احلكم؟ وىل كان أدائها كما ك  
 ما ىي الدروس ادلستفادة من اجل ادلستقبل؟ 

 

ستؤثر آلية تشارك السلطة على الطريقة اليت تدار هبا الشؤون العامة كما سيؤثر تقدًن آليات تقاسم احلكم على 
وادلغلوب ة الغالب الطريقة اليت يتم هبا توزيع السلطات، وىناك سلاطر أن يتم النظر إىل آلية التشارك يف السلطة كحال

يتخلوا عن سلطاهتم، ومن ادلمكن  أن اآلخرينيتم النظر على أن البعض قد حصل على السلطة بينما على  حبيث
الضرورة )الضغط من قبل الشارع  عالعالقة بدافذات  األطرافأن يكون مثل ىذا التحول يف السلطات مقبوال من 

اآلمنة يف الربدلان( ومن ادلمكن أيضا أن تكون مبنية على تغَت مفاىيم وسلاطر العنف وعدم االستقرار واألغلبية غَت 
 العدالة و الشرعية. 

يعكس الواقع دبا يف ذلك  أنىنالك أيضا معضلة ادلنظرين الذين يصيغون الدستور، فمن ناحية فإن الدستور جيب 
مت إقصاء الدساتَت عن  االواقع إذتغيَت الواقع ولكن ويف نفس الوقت فإن عملية صياغة الدستور تستخدم لتغيَت 

الواقع فإن ىنالك سلاطر إمكانية أال يطبق الدستور بصورة كاملة خاصة فيما يتعلق بالسلطة، والسؤال الذي جيب 
التعديالت الدستورية ىيكل احلكم يف البالد؟ وال تنشأ  أويغَت الدستور اجلديد  أن إمكانيةطرحو ىو مدى 

وص الدستورية فقط ولكن أيضا من خالل التاريخ والتقاليد، وإذا كانت ادلعيارية السلطات عادة من خالل النص
الدستورية ذليكل السلطات غَت مرتبطة بواقع ىيكل السلطة فإن ذلك سيهيئ فرصا مناسبة لتطور ىياكل حكم 

ال من ىياكل شبو موازية، وتواجو اليمن فعليا مشكلة وجود ىياكل موازية للسلطة، ويثَت ذلك موضوع كيفية االنتق
 الدولة ضلو ىياكل دولة قوية بال منازع 

ذبربة سبرد ثوري من ىياكل سلطات سابقة، منها ادلوازية وغَت ادلوازية، وعلى سيب ادلثال قد  ىخر أوقد شهدت دول 
يع، تتيح الفرصة للتغيَت السر  أخرىنزاع طويل األمد وثورات مضادة ولكنها يف أحيان  إىل األحيانتقود يف بعض 

وقد اختارت بعض الدول الذىاب يف طرق أبطئ خطوة خبطوة لتغيَت ىياكل السلطة من اجل فتحها لتوسيع قاعدة 
اختارت بعض الكانتونات السويسرية  دسويسرا وقالتشارك، وديكن على سبيل ادلثال مالحظة وجود كال النهجُت يف 

نفوذ األسر  إضعافأوا مؤسسات جديدة من اجل التغيَت اجلذري من أجل إدخال الدديقراطية التمثيلية وأنش
القددية، ويف كانتونات أخرى كان التغيَت أكثر رقة واستغرق وقتا أطول ومت من خاللو إصالح ادلؤسسات القددية من 

أجل ربويل ىياكل حكم األقلية إىل بدائل دديقراطية وللحفاظ على ادلؤسسات اليت عرفها الناس وديكنهم االنتماء 
كان كاتبوا الدستور على   دالسلطة وقوكان الدستور االنتقايل يف جنوب أفريقيا ضروريا لتسهيل عملية انتقال ، إليها

سلربُت وقد كان الدستور االنتقايل دبواده  إىلالسلطة  أصحابوعي بان االنتقال السريع للسلطة سوف حيول 
 للتغيَت ادلنظم للسلطة أداةاالنتقالية ادلكثفة 
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كان ذلما نفس اذلدف: يف النهاية جيب أن تعكس السلطة الواقعية معيارية ىيكل السلطة اليت ينص كال النهجُت  
سيحدث بدال  أوعليها الدستور، ويتضمن ذلك أيضا أن على الدساتَت أن تعكس التغيَت االجتماعي الذي حدث 

ديكن للدساتَت بوسائل تعديلها عليها الزمن، و  عفيمن التحجر بالتمسك بالنصوص القددية ذلياكل السلطة واليت 
 لتسهيل االنتقال غَت العنيف  أدواتتكون  أن

  ىياكل احلكم الواقعية ادلوجودة يف البالد؟ وميت ديكن أن تتغَت؟ أنواعما ىي   
  ما ىي الوسائل اليت ديكن عن طريقها التحقق من أن ضمان واقعية ىيكل السلطة ديكن أن يتزامن مع

 أسيسو يف الدستور؟ ىيكل السلطة الذي مت ت
  ماذا ديكن أن يكون دور القادة التقليدين، والنخب ادلتنفذة؟ كيف ديكن التوفيق بُت تطلعاهتم يف حد ذاهتا

 وتطلعات الشعب؟ كيف ديكن ذبنب/ السيطرة على التصرفات التخريبية؟ 
 

  

 

مستوى الثقة متدنيا كلما كان التعبَت إن انعدام الثقة ىو العدو األكرب للحلول اليت قد تكون مقبولة وكل ما كان 
عن احلاجة لوجود ضمانات صرحية أقوى، وسبيل الضمانات الصرحية والرمسية مثل زبصيص احلصص الثابتة إىل كوهنا 
غَت مرنة ومن الصعب التكيف مع احلقائق ادلتغَتة، ويف وضع انعدام الثقة ال يكون ىناك عادة أي طريقة ديكن من 

مانات الرمسية الواضحة، ويف حاالت ادلستويات العالية لعدم الثقة فإن ىنالك إمكانية لوجود خالذلا تفادي الض
وسائل اكثر مرونة، ويف حالة كان مستوى انعدام الثقة عاليا كما ىو يف اليمن فإن احد اخليارات ىو تقدًن صياغة 

ذات العالقة بان  األطرافئن الضمانات الواضحة و لكن عن طريق وضع مدي زمٍت ذلا وصياغة ضمانات ليطم
مصاحلهم سوف يتم وضعها عُت االعتبار يف ادلستقبل عن طريق النظام العادي الدديقراطي لتعددية األحزاب حيت 

 من دون ضمانات صرحية.

 

 ما نوع ادلطالب بتقاسم السلطة؟ 
 قة من اجل خلق جو ما الذي ديكن القيام بو لزيادة التقو والنية احلسنة بُت سلتلف األطراف ذات العال
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 حيفز النقاش؟  أنديكن 
 

 :للسلطة األفقٍ التقاسمتقذَم 
 

تقوم معظم البلدان باجلمع بُت أشكال التقاسم الراسي واألفقي للسلطة، ومن ادلرجح أن حيدث ذلك يف اليمن ويف  
الفًتة اليت تلي الغالب يكون تقاسم السلطة واحلكم الشامل الذي يؤدي ذلك التقاسم إىل ربقيقو ضروريا يف 

يلي بعض  األوىل وفيماحاالت الصراع من اجل السالم حىت وان بدى ذلك مقيدا للفعالية من خالل النظرة 
 اخليارات والتجارب ادلتعلقة بالتقاسم األفقي للسلطة 

ما الزٌ َجة أخزي ػُه االػتباس ػىذ الىظش إلً تحقُق السلطة المتىاصوة داخل المستىي 

 التىفُزٌ؟

العديد من الدول بتضمُت اقتسام السلطة داخل ادلستوى التنفيذي، وىنالك أيضا دول ال تقوم بتفويض  وتقوم
اقتسام السلطة على ادلستوى التنفيذي ولكنها تستخدم آلية تقاسم السلطة األفقية يف السلطة التشريعية مثال إىل 

 جانب آليات التقاسم الراسي للسلطة.

يتعلق بالرغبة بآلية تقاسم السلطة من ضمن أشياء أخرى فإهنا تعتمد على ما إذا  ومن اجل وضع اخليارات فيما 
كانت اليمن ستقرر احملافظة على النظام الرئاسي أو شبو الرئاسي أم إهنا ستتحول إىل النظام الربدلاين، ويف الوقت 

انتقالية بنظام شبو رئاسي، وردبا تقوم النظام الربدلاين مع فًتة  إىلاحلوار الوطٍت سوف يوصي بالتحول  أنالراىن يبدو 
 الفًتة االنتقالية بتسهيل عملية تسليم وانتقال السلطة

 

وىناك احتمال ربقيق تقاسم السلطة يف ادلستوى التنفيذي يف النظم الثالثة مجيعها )الرئاسي وشبو الرئاسي 
ي دبا يف ذلك الرئاسة اجلماعية يف شكل والربدلاين(، ولدي اليمن خربة سابقة لتقاسم السلطة على ادلستوى التنفيذ

اجمللس الرئاسي كنظام رمسي واالستيعاب الطوعي للوزراء من ادلناطق ادلختلفة كنظام غَت رمسي لتقاسم السلطة، ودبا 
انو من احملتمل اختيار نظام شبو رئاسي يتبعو نظام بردلاين فإن الفقرات القادمة سوف تركز على تقاسم السلطة 

 النظامُت. داخل ىذين 

 السلطة التنفيذية يتم اقتسامها  اقتسام: يتم الرئيس ورئيس الوزراء في النظام المختلط أو شبه الرئاسي
الرئيس ورئيس  أنيتم النص على  أنبُت الرئيس ورئيس الوزراء ورللس الوزراء/ رللس وزاري وديكن 
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 أواب الرئيس إما عن طريق الربدلان رلتمعات سلتلفة وديكن انتخ أوالوزراء يأتون من أحزاب أو مناطق 
 مباشرة من قبل الشعب.

 :وديكن أيضا يف النظام شبو الرئاسي تقسيم السلطات بُت الرئيس ونائب الرئيس  الرئيس ونائب الرئيس
حيث ديكن أن يتنافس الرئيس ونائب الرئيس بصورة منفصلة أو أن ديكن أن يرشحا أنفسهما يف بطاقة 

الذي سيتم اختياره من أي من اخليارين سيكون لو تأثَت أساسي على احلملة،  مشًتكة وسيكون للخيار
يكونوا أكثر حذرا يف تصرفاهتم وخطاهبم حبيث ال ينفروا الناخبُت  أنوعلى الناخبُت يف البطاقة ادلزدوجة 

 من مرشحيهم ادلشًتكُت، وتعترب البطاقات ادلشًتكة اخليار األفضل للمرشحُت ادلعتدلُت
  إضافة إىل ذلك ديكن لرئيس الوزراء أن يؤكد بكل بساطة أن رللسو أو أدارتو  زراء الشامل:مجلس الو

تصبح مقرا لتقاسم السلطة، عن طريق ضمان أن تتكون من أعضاء يشملون نائب رئيس الوزراء والوزراء 
 من سلتلف األحزاب والتجمعات السياسية مثال عن طريق ضم أعضاء من الشمال واجلنوب 

سم السلطة يأيت بصورة طبيعية يف النظام الربدلاين ولكن ديكن أيضا أن يقود بسهولة إىل مساومات النخبة، إن تقا
وككل النظم فإن النظام الربدلاين حيتاج إىل اآلليات الضرورية من ادلراجعة وادلوازنات وادلراقبة، إن أفضل نظم تقاسم 

دلاين الذي يًتأسو رئيس وزراء أو رئيس بردلان والذي يتم فيو تقسيم السلطة التنفيذية ادلعروفة ىي نظام االئتالف الرب 
احلقائب الوزارية بُت عدد من األحزاب أو اجملموعات، يف بعض األحيان يتم تكوين االئتالف فقط من أجل ربقيق 

ة يقتصر االتفاق على عملي أناألغلبية ويف حاالت أخرى يكون اذلدف من ذلك تكوين ائتالف عريض، ديكن 
 االئتالف أو الصيغة إلنشاء االئتالف أو على األقل أن يساعد يف الًتكيز على تأسيس االئتالف بطريقة بناءة.

 :تركز بعض البلدان على العملية على سبيل ادلثال من خالل تطوير نظام موسع من ادليسرين الذين  العملية
 ىولندا(برنامج مشًتك ) إنشاءالسياسية مع بعضها ومساعدهتا على  األحزابحياولون مجع 

 :إىل إضافةاشهر الصيغ لتحديد عدد ادلقاعد يف رللس الوزراء لكل حزب سياسي  أنمن ادلرجح  الصيغة 
 إيرلندانظام االختيار اخلاص باحلقائب الوزارية ىو صيغة الدوىوندت، و اليت يتم استخدامها مثال يف 

 األكثر األحزاب، مثال مقدونيا )حيث تكون ىأخر يف دول  إحكاماالشمالية، ويتم استخدام صيغ اقل 
واليت تعترب  األربعةالرئيسية  األحزابجزء من االئتالف(، ويف سويسرا ) األلبانيةصلاحا يف مقدونيا والكتلة 

سياسية يتم سبثيلها يف احلكومة(، بينما تعتمد مقدونيا على التفاوض يف عملية إسناد  أحزابحاليا مخسة 
 . األقدميةفيما تتم عملية اختيار الوزراء يف سويسرا حسب احلقائب الوزارية 

 فيما يتعلق باختيار الوزراء فإنو ويف بعض الدول يًتك اخليار لرئيس الوزراء )مثال احلكومة  اختيار الوزراء
فإن احلزب السياسي يقوم باختيار شلثليو، كما انو ويف دول  أخرىاالنتقالية يف بنجالديش(، ويف بلدان 

يصوت لكل شخص بصورة  وبصورة مشًتكة(السياسة  أحزابومثال سويسرا فإن الربدلان )بكل  أخرى
 منفصلة.
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كل ىذه الوسائل لديها زلاسنها ومساوئها. يف التجربة اذلولندية )صيغو الدىوندت( والصيغة السويسرية لديها 
ة ادلقدونية ربافظ على تراصف ادلقدونيُت الوسيل أنىوية ما يفضلو الناخبُت يف حُت  ديكنو تبٍتالنظام  أفضلية أن

 .واأللبان

الًتتيب التسلسلي  أنعملية اقتسام السلطة التنفيذية تعمل بصورة جيدة اذا كانت سبثل مشاركة النظراء،  أنكما 
يكون اكثر  األشكالجيعل اقتسام السلطة فعاال بصورة واسعة وذو معٌت، لكن النظام التنفيذي ادلتعدد  أنديكن 
السياسية بقرارات دوائر  األحزاببرنامج حكومي واضح و ازباذ قرارات حامسة، واذا اربدت  إىلبة يف التوصل صعو 

االئتالف ادلشاركُت ويف نفس الوقت هتدد بصورة  أعضاءتعزز الدعم الشعيب الحد،  أنديكن  فإهناانتخابية سلتلفة 
نظام من غَت  إىليتحول بسهولة  أنالعريض ديكن  فإن نظام االئتالف أخرى، ومن ناحية اآلخرينخطَتة مصاحل 

العمل على مراجعة احلكومة والربدلان  بإمكاهنامؤسسات يكون  إجيادمعارضة بردلانية فعالة، ويف ىذه احلالة من ادلهم 
 الفرص الستفتاء شعيب  أومثال نظام قضائي قوي، جلنة مكافحة فساد فعالة 

 

 شبو  أوحافظت اليمن على نظامها الرئاسي  إذالنظام التنفيذي ىل ىنالك حاجة القتسام السلطة يف ا
 النظام الربدلاين؟  إىلربولت اليمن  إذا أوالرئاسي/ 

 

  ما الذي ديكن ربقيقو يف تقاسم السلطة التنفيذية؟ 
 من الذي يتم سبثيلو للسلطة التنفيذية؟  
  تكون  أنم السلطة اليت ديكن شبو رئاسي ما ىي آلية تقاس أويف حالة استمرت اليمن كنظام رئاسي

مناسبة؟ كيف ديكن خفض الًتتيب التسلسلي للسلطة التنفيذية من دون جعل فعالية ازباذ القرار داخل 
 صعبا؟  أمراالسلطة التنفيذية 

  اليت سوف تكون مناسبة لتقاسم السلطة؟ ىل سيتم  اآلليةيف حالة انتقال اليمن للنظام الربدلاين، ماىي
والسلبية  اإلجيابية اآلثاربنودا لتكوينو؟ ما ىي  رسيوفر الدستو لعريض دستوريا؟ ىل دعم االئتالف ا

 ؟احملتملة
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 كُف َمكه تحقُق التمثُل الىسبٍ؟
 التمثيلالسلطة التشريعية تكتلك نفس مستوى األمهية مع السلطة التنفيذية، وتؤكد العديد من النهج الًتكيز على  أن

 بٍت نظام القوائم النسبية.التناسيب، وتفكر اليمن يف ت

   

 كبَت على التمثيل يف النظام التشريعي، ويثور اجلدل دائما   أثرالنظام االنتخايب لو  أن: النظام االنتخابي
النظم االنتخابية التمثيلية، بدال من نظام يقوم على  أشكالبأن النظام ادلمثل للجميع يتطلب لشكال من 

يف الفوز لألكثر أصواتا وىو  أماحد ما،  إىلذلك يعترب تعميما احلكم الشمول، ولكن  أو األغلبية
الربدلان ادلنتخبُت، الن  أعضاءادلستخدم حاليا يف اليمن فإن عدد الدوائر االنتخابية يكون مساويا لعدد 

التمثيل النسيب الذي سبثل  أنطبقا حلجم سكاهنا.  ةمتساويكل ادلناطق يتم سبثيلها بصورة   أنذلك يضمن 
ينتج عنو خلل يف سبثيل  أنكدائرة انتخابية واحدة من الناحية النظرية على األقل ديكن   بأكملهااليمن فيو 

اليت تكون غَت متوازنة جغرافيا ويف اجلانب اآلخر فإن النظام  األحزابادلناطق ادلختلفة، خاصة يف قوائم 
 واجملموعات علىالصغَتة  األحزابربصل  أنيف الدوائر الكبَتة يعزز احتمال  أوالنسيب ذو الدائرة الواحدة 

 سبثيل يف الربدلان.
   

  :اخلفيف  اإلفراط حىت أويستخدم لدعم التمثيل  أنرسم الدوائر االنتخابية ديكن  أنالدوائر االنتخابية
الوحدات االربادية كدوائر انتخابية  تأخذيف التمثيل يف مناطق معينة، فالكثَت من االربادات مثال 

على حجم سكان الوحدات الفدرالية  الشورى، اعتمادايف الربدلان القومي دبا يف ذلك رللس  لالنتخابات
تتخذ  أنعلى قيم متساوية.  وديكن  األصواتاقل لضمان حصول كل  أو أكثرربصل على شلثلُت  فإهنا

الدائرة  إقامةالدول غَت الفدرالية مناىج شبيهة وتقوم برسم دوائر انتخابية متعددة العضوية، وتضمن 
بقليل  أكثرزيادة  إضافةما من تلك ادلنطقة سيتم انتخابو وتسمح الكثَت من البلدان  أحد أناالنتخابية 

للممثلُت حسب السكان للمناطق النائية. وكلما قل عدد ادلرشحُت يف الدائرة فإن نظام التمثيل النسيب 
نظام األغلبية يكون شلثال للنظام النسيب  األغلبية وعندما تكون الدائرة صغَتة فإن سبثيليزيد من فرصة 
 التمثيل ادلناطقي. إلصلاز وبصورة خاصة

 :وقد أبرزت التجارب انو حىت مع التمثيل النسيب فإن بعض اجملموعات ربصل  اإلجراءات التصحيحية
ة متدنية من التمثيل، ومثاال لذلك النساء واجملتمعات الصغَتة، ورباول بعض الدول معاجل مستوياتعلى 
حبجز بعض ادلقاعد ويف البلدان اليت هبا نسبة سبثيل عالية للنساء يف  أوعن طريق منح احلصص  األمرىذا 

تعتمد على حصص النوع االجتماعي. وتقوم بعض الدول مثل النيبال بتقدًن نظم انتخابية  فإهناالربدلان 
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على  األخرىفيما تعتمد  صواتا،أ لألكثرسلتلطة، حيث يتم انتخاب بعض ادلمثلُت عن طريق نظام الفوز 
 لألكثرنظام التمثيل النسيب ويستخدم التمثيل النسيب بصورة خاصة يف ىذه احلالة كتصحيح لنظام الفوز 

 واجملموعات ادلهمشةويتم منح حصص للنساء  واجملموعات ادلهمشةوسوف يزيد من سبثيل النساء  أصواتا
 من مقاعد التمثيل النسيب.

 

 على وظيفة الربدلان حيث  أيضاالنظام االنتخايب سوف يؤثر  أنعلى وظائف البرلمان:  النتائج المترتبة
 أكثرذلا صوت  فيها معارضةيكون  أوضاع وإىل خلقالكبَتة  األحزابتفضيل  إىلدييل  األغلبيةنظام  أن

عدم استقرار  إىلشلا يؤدي  األحزابوافرة من  أعدادسبثيل  إىلالتمثيل النسيب  يقود نظام أنمساعا. وديكن 
البلدان اليت تعتمد نظام التمثيل النسيب قد قامت  أنوجود مشهد سياسي مضطرب،  إىلاألغلبية ويؤدي 

احلد من عدد األحزاب من خالل فرض حد معُت )مثال اشًتاط  إىلتؤدي  أمابتطوير بعض األليات اليت 
لتعزيز التعاون  اإلجراءات قوانُت بعض احلوافز يف أوللحصول على مقعد يف الربدلان(  األصواتعدد من 

واللجان ترسل شلثلُت للهيئات  أنالصغَتة، مثل أنو جيوز فقط جملموعات حبجم معُت  األحزاببُت 
  الربدلانية.

 :ولذا فإنبعض الدول لديها رللسُت بردلانيُت ديثالن مصاحل سلتلفة  األنظمة ثنائية المجالس التشريعية 
 أحدوبطبيعة احلال مثال فإن الدول الفدرالية لديها رللسُت تشريعيُت، حيث ديثل  انتخاهبا يتم بصورة سلتلفة

وجبانب  إثيوبيااجمللسُت الشعب بصورة عامة بينما ديثل اجمللس الثاين الوحدات الفدرالية ادلختلفة، يف 
ليست  أهنامن بالرغم  أيضاويف بورندي  األخرىالوحدات الفدرالية فإن ىناك سبثيل للعديد من اجملموعات 

كل ما حيتاجو اجمللسُت   أنتتيح سبثيال خاصا للمجتمعات ادلختلفة.  حىتتقيم غرفة ثانية  أهنا إالدولة فدرالية 
يف قوانُت  إىلانيا موافقة اجمللس الثاين من الربدلان ال يتم طلبها أدلفقط ىو وجود سلطات متساوية، فمثال يف 

ثاين ىو ادلفسر للدستور، ويف رللس الشورى يف اليمن الذي مت تعيينو يف فإن اجمللس ال إثيوبيايف  أمامعينو، 
 اليمن فقد شبة رللس ثاين ولكن من دون سلطة الزباذ القرار.

وليس الربدلان فقط ىو صاحب األمهية، كما أن فإن احلساسية بطبيعة احلال تشمل ادلكونات اإلدارية يف الشرطة 
دونيا بوضع سياسات للتمثيل العادل يف اإلدارة وادلؤسسات العامة والشرطة واجليش، فعلى سبيل ادلثال قامت مق

واجليش من أجل مراجعة النقص يف سبثيل العرقيات من األصول األلبانية على سبيل ادلثال، وكنتيجة مباشرة 
ذين يتم % من ضباط الشرطة اجلدد ال 50(، فإن ما ال يقل من 1991التفاقيات بلفاست يف إيرلندا الشمالية )

النسبية يف التمثيل عالمة على الفرص ادلتساوية  أنتعيينهم سنويا جيب أن يتم استقطاهبم من اجملموعة الكاثوليكية، 
ولكنها أيضا مهمة بالنسبة للمحافظة على والء كل رلموعات اجملتمع ذباه الدولة ودستورىا، وديكن أيضا أن تزيد  
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طنُت أن يتواصلوا من خالل لغتهم أو اذا كان ادلوظفون ادلدنيون مقبولون كفاءة وتأثَت اإلدارة فمثال ديكن للموا
 بصورة جيدة من قبل اجملتمع الذي يتعاملون معو.

  ما نوع النظام االنتخايب الذي ستحصل عليو اليمن يف ادلستقبل؟ ما ىي النتائج احملتملة للنظام؟ ما
من اجل ضمان التمثيل الفعال؟ ىل ربتاج  ىي الصورة اليت جيب أن يظهر هبا نظام التمثيل النسيب

إىل تدابَت تصحيحية، على سبيل ادلثال احلصص، مداخل لضمان التمثيل فضال عن ضمان األداء 
   السليم للربدلان؟

  ىل سيكون لدي اليمن رللس بردلاين ثاين؟ ماىي شليزاتو ومساوئو؟ ما ىو أنواع ادلصاحل اليت سيتم
 اليت ستكون بُت اجمللسُت؟ سبثيلها؟ ما ىي نوع العالقة

  ىل ىنالك رلاالت أخري تتطلب ضمانات التمثيل النسيب، مثال التكوين اإلداري لقوات األمن؟
 وكيف ديكن تطبيق مثل ىذه الضمانات؟

  

 

 االػتباس ػىذ الىظش إلً اإلجشاءات الخاصة؟ فٍما الزٌ َجة أخزي 
ربصل على  أنادلسيطرة  لألحزابمت السماح  إذال بصورة جيدة تعم أناتفاقيات اقتسام السلطة من غَت احملتمل  أن

مت منح األحزاب/ اجملموعات الصغَتة نصيب من احلقائب  إذا حىتببساطة على حساب األحزاب الصغَتة،  األغلبية
االت الوزارية أو فازت بعدد من ادلقاعد يف الربدلان. إن ربقيق التوازن يعٍت أن القرارات على األقل يف بعض اجمل

 أناحليوية جيب أن تعكس إمجاع اآلراء أو التأييد الواسع نسبيا، ولضمان ذلك من الواجب على قوانُت صنع القرار 
مثل تلك  أنيكون ذلك حق مطلق يف النقض، حيث  أنتوفر على األقل إمكانية منع بعض أنواع القرارات، وجيب 

( 2(، و 1% + 50لتمريريها اعلى من األغلبية األدىن ) ىناألد( برفع احلد 1تقوم إما  أنمن ادلمكن  اإلجراءات
 أوو مستوى معُت من الدعم من رلموعات بعينها ) األغلبيةمعينة تتطلب حد ادين من  إجراءاتوالنص على أن 

 أعضاء أغلبية إىل إضافةالربدلان  أعضاءكل   أغلبية إىلمن شلثليهم(، فمثال يف مقدونيا ربتاج قرارات معينة ربتاج 
يقود نظام اجمللسُت إىل مثل ىذه األغلبية ادلزدوجة يف  أن، وديكن أغلبيةالربدلان من اجملموعات اليت ليست لديها 

من قبل رللسي الربدلان بشكل منفصل )مثل الواليات ادلتحدة  إجازهتاتتم  أنبعض البلدان فإن مجيع القوانُت جيب 
 ط تتطلب موافقة اجمللس الثاين )مثل أدلانيا(. وسويسرا(، ويف بلدان أخرى فإن قوانُت معينة فق

 على  أواخلاصة قد تنطبق على القوانُت اخلاصة بتغيَت الدستور  األغلبيةمتطلبات  أناخلاصة:  األغلبية
 احلاالت تثَتازباذ القرارات يف رللس الوزراء، ويف بعض  وحىت علىالتشريعات  بإقرارالقوانُت اخلاصة 



 

18 
 

جرس  إجراءاتنقاش ادلوضوع يف الربدلان مثال قامت بلجيكا بتقدًن  إعادة إىلجة اخلاصة احلا اإلجراءات
 إىلرفع توصيات  واليت بإمكاهناادلناقشة بواسطة جلنة بردلانية خاصة  األمرردبا حيتاج  أواإلنذار ىذه، 

 الربدلان )متال لذلك كسوفو( 
  من ادلهم معرفة ما يثَتىا  يف كثَت من  فإنو اإلجراءاتالدوافع )احملفزات(:  من اجل تفعيل مثل ىذه

اخلاصة،  اإلجراءاتالربدلانات ربدد احلاالت اليت تنطبق عليها  إجراءاتقوانُت  أوفإن الدستور،  األحيان
من قبل جلنة خاصة، وعلى  أومن قبل اجملتمعات ذات االىتمام  إثارهتاتتم  أنديكن  أخرىيف حاالت 

مقًتح من قبل  أن إعالنيتم  أنواذلرسك ينص على ما يلي: "ديكن سبيل ادلثال فان دستور البوسنة 
اجلمعية الربدلانية يعترب مدمرا دلصلحة حيوية للبوسنيُت والكروات والشعب الصريب  بأغلبية شلثلي الكروات 

أو الصرب بشكل مناسب، وتتطلب ىذه القرارات ادلقًتحة موافقة رللس الشعب و األغلبية  والبوسنيُت
 ة والكرواتية وتصويت شلثلي الشعب الصريب احلاضرين وبالتصويت.البوسني

اخلاصة من احملتمل عدم اخلسارة ادلستمرة للمجموعات ادلختلفة عن طريق التصويت من خالل  اإلجراءاتوذبعل 
 أدت –رسك واذلويف حاالت شلاثلة يف البوسنة  –اجلمود  إىل أيضاادلهمة ولكنها قد تقود  األمورادلطلقة يف  األغلبية

 قرار. أيلوقف  األسهلحيوية" للمجتمع الن تلك ىي الطريقة  أمهيةتشجيع السياسيُت لتقدًن مسائل "ذات  إىل

  أو إجيابيةتكون  أناليت ديكن  اآلثارنوع من ادلوضوعات؟ ما ىي  ألياخلاصة مطلوبة؟  اإلجراءاتىل 
 سلبية؟

  ءسو  إمكانيةلك حق النقض؟ ىل ىنالك داخل النظام؟ من دي اإليقافما ىي احتماالت / سلاطر 
 ؟اآلراءيف  وبناء اإلمجاعللتوفيق،  اآللياتمدى؟ ما ىي  وإىل أياستخدام السلطة؟ 

   حيدث هتميشا  أنىل ديكن للنظام  أويف االعتبار كل الوحدات/ اجملموعات ذات االىتمام  األخذىل مت
 ؟وكذا األغلبية األقلية ما ىي نوع الضمانات ادلفعلة؟ ىل يتم ضمان مصاحل جديدا؟

 

 

 

 تىاصن السلطات؟  إسساء آلُةكُفُة تشسُخ 
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الدستور ينظم قواعد وقوانُت اللعبة رغم انو قد تكون ىنالك اتفاقات غَت رمسية مثال يف تكوين احلكومة وادلواد  أن
الدستور رسالة واضحة ىي: القانونية والدستورية اليت قد تضيف ادلزيد الوزن وان كانت دبرونة اقل، ويرسل ترسيخ 

ليس بإمكان أي طرف تغيَت أو سبييع قواعد اللعبة، وبإمكان التعديل الدستوري فقط فعل ذلك وىذا ىو السبب 
تؤخذ يف االعتبار  أنادلصاحل ادلختلفة ديكن  أن أيضايضمن  أنالذي جيعل التعديالت الدستورية ذات أمهية، وجيب 

يقوم ترسيخ الدستور بالطبع ديكن  أنمن الصعب جدا تعديل الدستور، وديكن  يكون من السهل جدا وال إالوجيب 
الرئيس نفسو،   إرادة أويف احلكومة  األغلبيةحزب  إرادةيكون فعاال فقط اذا كان تطبيق الدستور يتم حيت ضد  أن

 نات ادلهمة. تعترب من ادلكو  األخرى اآلليات أواحًتام سيادة القانون و النظام القضائي الفعال  أنكما 

  

يفقد النظام توازنو، وقد  أنتكون شلكنة وخبالف ذلك ودبرور الوقت من ادلمكن  أنتوازن النظام جيب  إعادة أن
للسطلة استجابة دلطالب ادلزيد  األفقيقامت الكثَت من البلدان ذات النظم ادلركزية السابقة بتقدًن ادلزيد من االقتسام 

العديد من البالد ذات النظم  أنالبالد يف حُت  أضلاءاعلى، يف كل  إىلرارات من اسفل من الفروق الدقيقة وازباذ الق
للسلطات كاستجابة للتعقيدات ادلتزايدة ومن اجل التكامل  األفقيالالمركزية قد قامت خبفض درجة التقاسم 

، وسوف تكشف ذبربة الدويل، وقامت البعض منها بزيادة االقتسام األفقي للحد من االقتسام الراسي للسلطة 
منطقة، وتوفر بعض الدول مراجعات على الدستور،  أيموازنة و يف  أليكان ىنالك حاجة   أنالدستور اجلديد 

 تكون جلنة دستورية للمراجعة. فإهناعلى سبيل ادلثال 

ذلك فإن انتقالية )راجع ما سبق ذكره(، ول أسس وكذلك علىدائمة  أسستقدم آلية اقتسام السلطة على  أنوديكن 
عندما يتم الوفاء  أواليت يتوقف مفعوذلا بعد زمن معُت  )البنودربتوي على بنود قد غربت مشسها  أنالدساتَت ديكن 
وخيلق  بعينها(عندما يتم الوفاء بظروف  أويف زمن معُت  تأيتتشرق مشسها )البنود اليت  وكذلك بنوددبطالب معينة( 

 ريض ترسيخ الدستور للخطر.ىذا الوضع مستوى من ادلرونة من دون تع

 اقتسام السلطة يف الدستور؟ ما الذي ديكن تركو لالتفاقات غَت الرمسية؟  آلياتمدي ديكن تضمُت  أي إىل
   

 ما ىي العملية اليت جيب اتباعها لتعديل بنود اقتسام السلطة؟ 
 ىل ستكون ىنالك رؤية عامة لبنود اقتسام السلطة بعد وقت معُت؟ 
 ود معينة يف اقتسام السلطة دلدة زلددة؟ىل سيتم تقدًن بن 
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 مارا ػه التىفُز؟
يكون ىنالك دستور قد مت وضعو بشكل جيد بل جيب أن يتم ربويل النصوص إىل واقع ملموس وال  أنال يكفي 

واضعي الدستور زيادة فرص  بإمكان وليلة ولكنبُت يوم  ءشيربقيق كل  وليس باإلمكانيتم تطبيق البنود،  أنبد 
ادلطلوبة ادلسبق جلدول زمٍت للتنفيذ، عن طريق ربديد من سيفعل ماذا ومىت وماىي ادلوارد  اإلعدادفيذ من خالل التن

 .وتنسيقىيئة رقابة  وإنشاء

  

 

على ادلناىج اليت يتم اختيارىا، فمثال تقدًن النظام االنتخايب  أخرى أشياءمن ضمن  ذللتنفيويعتمد الوقت ادلطلوب 
 واألعدادالتشريعات ادلناسبة  إىلم تطبيقو مع االنتخابات اجلديدة وبالطيع سوف حيتاج يف البداية يت أناجلديد ديكن 

بالنسبة الطرق اجلديدة لتشكيل احلكومة فيمكن  أمااالنتخابات.  نتائجلالنتخابات وظروف االنتخابات وتوثيق 
تغيَت قوانُت اإلجراءات، ويف ىذه  ىلإاخلاصة فقط  اإلجراءاتتقدديها حىت من دون انتخابات جديدة، وربتاج 

تكون ىنالك عقبات سياسية يف العملية ولكن عملية التطبيق شلكنة يف وقت قصَت نسبيا، وتتزايد  أناحلاالت ديكن 
العقبات السياسية بشكل رئيسي ألن الًتتيبات اجلديدة تؤثّر مباشرة على السلطة ولذا قد يتخوف البعض من 

وبالتايل احلد من حفز السلوك التخرييب قامت بعض الدول  األفرادعلى  اآلثارل احلد من فقدان السلطة، و من اج
مت ضمان مقعد يف ادلؤسسات االنتقالية لكل عضو بردلان من عهد  أفريقيابتقدًن ترتيبات انتقالية، فمثال يف جنوب 

تؤخر تطبيق توزيع  أيضانتقال ولكنها تسهل عملية اال أنالتفرقة العنصرية، وديكن دلثل ىذه ادلؤسسات االنتقالية 
 السلطة االنتقالية الدائم.

 اإلدارةنسبية  إىلبند للوصول  أييف التطبيق فمثال فإن  أطولاقتسام السلطة بالضرورة وقت  آلياتوستأخذ بعض 
غَت  أيضا األحيانسوف يكون من غَت ادلعقول و يف كثَت من  -يف الشرطة مثال سوف يكون عملية طويلة ادلدى 

موظفُت جدد زللهم، وذلك الن مثل ىذا  إحالليتم فصل عدد كبَت من العاملُت لتتمكن من  أن –موصى بو 
 وأضافويضعف بصورة اعمق ادلؤسسات الضعيفة أصال،  أنوديكن  اإلدارةيثَت مقاومة داخل  أنمن احملتمل  األجراء

يزىا فاهنم جيب يكونوا مدربُت كما جيب، وذلك لوجوب إىل قدرة ادلوظفُت احملتملُت على احملافظة على اجلودة وتعز 
تكون مراجعة سياسة التعيُت و مؤىالت العمل و  أنربقيق التوازن بُت الكم والنوع، ويف بعض احلاالت ديكن 

على ادلمارسات العنصرية، وتقوم بعض الدول بوضع  ةغَت مباشر  أوالعاملُت تكون كافية للتعرف بصورة مباشرة 
الوزارة يقابل ادلمثلُت ادلستهدفُت للعاملُت.  أوكان ادلكتب   أن األداءتكون جزءا من تقييم  أنها ديكن أىداف

ورباول الدول ربقيق التمثيل من خالل حجز معظم نسب الوظائف الفارغة جملموعات ادلناطق منخفضة التمثيل، 
مام فإن ىنالك صعوبة يف ادلوافقة وبصورة خاصة فإن كان االعتماد على الوظائف احلكومية يستحوذ على االىت
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اجملموعات اليت حصلت على سبثيل  أواجملموعات اليت حصلت على سبثيل زايد  أمامن غَت هتميش  األىدافعلى 
اقل. وزيادة على ذلك فانو ليس كافيا أن تقوم بإحضار أشخاص جدد لإلدارة يف كل مستويات التسلسل اإلداري 

 اد للعمل يدا بيد من اجل التطوير يكون ىناك االستعد أن جيبولكن 

بنود تقاسم السلطة ذات معٌت وديكن تطبيقها،  أنيؤكد  أنفًتة الصياغة ديكن  أثناءالتفكَت الواقعي يف التطبيق  أن
( ال تتواجد الكثَت من الفرص يف ربققها فإن الدستور ربقيقورلتمع ال ديكن ) طوباويةكانت النصوص زبلق   إذاأما 

   على ورق. يبقى رلرد حرب

  كيف ديكن تطبيق بنود تقاسم السلطة؟ ما ىي اخلطوات ادلطلوبة؟ ما ىي اجلداول الزمنية الواقعية؟ من
 وكم ستبلغ تكلفتها؟  (؟سيكون على راسها ومن يفعل ماذا )ماىي اختصاصات كل شخص

  شل؟يف أنما ىي التحديات الفنية والسياسة ادلتوقعة يف عملية التطبيق؟ ما الذي ديكن 
 ىل بنود تقاسم السلطة واقعية وديكن تطبيقها؟ 
 ماىي آليات التطبيق ووسائل ادلراقبة ادلمكنة؟ 
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