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 أنظمة الح�م
 

ناقش اإلCجابAات  
ُ
K ونظام الحRم شOه الرئاKL وت

<Wلما XYم الRونظام الح KLم الرئاRة نظام الحAتعرض الورقة التال
> دCمقراطAة األغلبAة والدCمقراطAة التوافقAة.  ح أوجه التOاين ب<= lm ذلك يتم pات الخاصة بها. عالوة عAوالسلب 

 

. أنظمة الح�م الرئا�� ١  
 

أنظمة الحRم الرئاKL �شRل عام ~أر|ــع صفات أساسAة: تwسم   
  
> رئاسة الدولة  ١ التنفAذCة. بهذا Cجمع الرئ�س ما ب<= K السلطة 

ة و�شغل أعp منصب �> lmاOيتم انتخاب الرئ�س م .

  pدور القائد األع~ KLم الرئاRأنظمة الح K
 ما Cقوم الرئ�س �>

�
K آن واحد. عالوة عp ذلك غالOا

ورئاسة الحكومة �>
K وهو مسؤول عن ط�ح مشار�ــــع  

الوط�> المستوى   pة عAالمدن الخدمات  أس عادة قطاع  �Yالمسلحة و� للقوات 
> الجدCدة.    القوان<=

 
لمان) و�قدمون للرئ�س االسwشارة ٢ XYأمام الرئ�س (ول�س أمام ال < > رئ�س الدولة الوزراء، الذين Cعدون مسؤول<= . Cع<=

> ال K تم اعتمادها.  ضمن نطاق اختصاصاتهم و�طOقون المضام<=
 سAاسAة ال��

 
> كحد أق¥. ال Cمكن تنحAة الرئ�س من منصOه  ٣ > رئاس§ت<= ̈ مدة شغل الرئ�س لمنصOه عp واليت<= . عادة ما تقت

K ظروف اسwثنائAة. 
K واليته إال �>

�W �Yخالل ف 
 
�عAة، فب§نما Cحق للرئ�س أن يOادر  ٤ l̄ wحتاج الرئ�س إ° موافقة السلطة الC .  دون < �ــــع ال Cمكن اعتماد القوان<= l̄ wال~

  
�
مهما  

�
معا²سا  

�
قطOا  

�
أCضا دCمقراطAة  انتخا~ات  من  عيته  lm المستمد  لمان  XYال ´شRل   K°و|التا لمان.  XYال موافقة 

�عAة ( l̄ wلسلطات الرئ�س الchecks and balances  .("أي "الضوا~ط والتوازنات 
 

> التنفAذCة وال > السلطت<= > الفصل التام ب<= =Yل خاص ~عدم السماح للرئ�س ولوزرائه  يتمRش� KLم الرئاRأنظمة الح K
�عAة �> l̄ w

ورة التعاون والت¹سيق فAما  <º قا~لهC أن هذا الفصل النظري للسلطات =Yلمان. غ XYال K
K الوقت ذاته أعضاء �>

~أن Cكونوا �>
متحدة االم��كAة، ال ~د من عرض  ب§نهم. و|ما أن معظم أنظمة الحRم الرئاKL تهتدي بنظام الحRم الرئاKL للوالCات ال

 : KpC ماAة ¼أمثلة فAات المتحدة األم��كCالوال K
  السمات الحاسمة للنظام المعتمد �>

 
رئ�س الوالCات المتحدة األم��كAة هو القائد األعp للقوات المسلحة، ل½ن إعالن الحرب هو من صالحAات 

�عAة (ال½ونغرس) فقط.  l̄ wالسلطة ال  
  

> آخ��ن، ل½ن Cمكن للمجلس األعC  pحق لرئ�س   > سAاسي<= > الوزراء ومسؤول<= الوالCات المتحدة األم��كAة تعي<=
لمان (مجلس الشي¿خ) أن يرفضهم.  XYال K

<�  
  

> ~صورة منفردة، ول½ن Cمكن لل½ونغرس تجاوز حق النقض من   Cحق للرئ�س استخدام حق النقض ضد القوان<=
> علAه.   خالل تص¿�ت أغلبAة الثلث<=

   
 < K ح<=

> الرئ�س القوى القAادCة للسلطات االتحادCة،  �> > ور|ما Cعتمدها، Cع<=  يناقش ال½ونغرس مشار�ــــع القوان<=
 . < K يتم تRلAفها بتطبيق القوان<=

  ال��
 

  ، KLيب�> عليها النظام الرئا K
توضح هذە األمثلة من جهة منطق "الضوا~ط والتوازنات"، الذي ´شRل عادة القاعدة ال��

�عAة. هنا RCمن الخطر الذي يهدد أداء واستقرار وتتجp من جهة  l̄ wة والCذAالتنف < > السلطت<= ورة التعاون ما ب<= <º أخرى
Cمكن أن يؤدي إ° Ãشوب   المختلفة  لرقا~ة األحزاب  �عAة  l̄ wال الرئاسة والسلطة  إن اخضاع منصب  الرئاسAة.  األنظمة 

تب علAه حا �Yة و�Aع� l̄ wالرئ�س والسلطة ال < . خالفات مزمنة ب<= KLاAلة من الركود الس 
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  KLم الرئاRات الحديثة العهد ~أن أنظمة الحAمقراطCز الد�Åث عن فرص تعCاق الحدAس K

<� < ¼ما Cجادل العدCد من الOاحث<=
̈ف �شRل   للت

�
 ق¿�ا

�
K أنظمة الحRم الرئاC KLمتل½ون حافزا

أÈY² عرضة لالنزالق نحو أنظمة حRم اسOwدادCة، و|أن الرؤساء �>
K الدCمقراطAات الغY= مستقرة ~صفة خاصة قادرون  شعبوي اسOwدا

�عAة. فالرؤساء �> l̄ wدي والتملص من نفوذ السلطة ال
> طوارئ قائمة ـ عp تف��ــــغ نظام    ور|ما قوان<=

�
كة غY= ناضجة ÃسAÌا �Yضوء أنظمة أحزاب أو مجموعات ذات مصالح مش K

ـ �>
K من محتواە.   XÍل منهRالضوا~ط والتوازنات" �ش" 

 
 

� . أنظمة ا٢
لما��  لح�م ال��

 
لمان المنتخب. تتألف   XYنما ت¹بثق عادة عن الÎو lmاOل مRش� K

<Wلما XYم الRأنظمة الح K
ال يتم انتخاب السلطة التنفAذCة �>

الوزراء. جرت   المسwشار) ومجلس  (أو  الوزراء  K أغلب األحAان من رئ�س 
<� K

<Wلما XYال الحRم  أنظمة   K
التنفAذCة �> السلطة 

 XY²ة ألCادAات القAة،  العادة أن تتو° الشخصCذAالسلطة التنف K
لمان (أو الئتالف من عدة أحزاب) مناصب �> XYال K

 حزب �>
لمانAة. هذا يؤدي إ°   XYـ االستمرار ~ممارسة واليتها ال KLم الرئاRأنظمة الح K

غY= أنه من المسم¿ح لها ـ عp خالف الحال �>
الحRم   K أنظمة 

�عAة �> l̄ wة والCذAالتنف  < السلطت<=  < ب<=  =Yكث~ أنظمة  فصل أقل ºامة   K
الرؤساء �>  لحال 

�
. وخالفا K

<Wلما XYال
عم السلطة التنفAذCة، ل½ن مجلس الوزراء ¼Rل هو الجهة   < �Yمن ي 

�
الحRم الرئاKL فإن رئ�س الوزراء (أو المسwشار) هو أCضا

K تتو° المسؤولAة الجماعAة للحكومة.  
  ال��
  

K أن Cمثل ¼ل من رئ�س الوز 
<Wلما XYم الRأنظمة الح K

، فب§نما Cحق  ¼ما جرت العادة �> < > مختلفت<= راء ورئ�س الدولة مؤسست<=
 K

(المسwشار) �> الوزراء  الوزار�ة. Cملك رئ�س  الحكومة  الوزراء  عم رئ�س  < �Yي ~مهام مراسAمAة فقط،  القAام  الدولة  لرئ�س 
إ لمان  XYلل Cمكن  الوقت ذاته   K

لمان والدعوة النتخا~ات جدCدة. و�> XYال K صالحAة حل 
<Wلما XYال الحRم  أنظمة  زاحة  معظم 

الحRم   أنظمة   عن 
�
 حاسما

�
اختالفا ذلك   < ُيب<= الثقة.  من خالل تص¿�ت حجب  الوزار�ة  الحكومة  وأعضاء  الوزراء  رئ�س 

لمان فإن الرئ�س   XYل الOعرضة للمساءلة من ق K
<Wلما XYم الRأنظمة الح K

، فب§نما Cكون رئ�س الوزراء وأعضاء الوزارة �> KLالرئا
K أن

<� lmاOل مRمسؤول أمام الشعب �ش  . KLم الرئاRظمة الح  
  

K من الناحAة النظ��ة �شدة، تظهر عp أرض الواقع أوجه الwشا~ه من الناحAة 
<Wلما XYوال KLم الرئاRب§نما تتفاوت أنظمة الح

�عAة. و|§نما تفوق   l̄ wة والCذAالتنف < > السلطت<= > �شRل رئ�KÐ عp الت¹سيق الناجح ب<= التطبAقAة. يتوقف نجاح ¼ال النظام<=
K الوقت ذاته أنظمة الحRم  صالحAات ال

، تتجه �> =Yات رئ�س الوزراء ~قدر كبAعادة صالح KLم الرئاRأنظمة الح K
رئ�س �>

K منصب رئ�س الوزراء (أو المسwشار). 
K لتكد´س أXY² قدر من السلطة �>

<Wلما XYال  
 

K مقارنة ~أنظمة ال
<Wلما XYم الRة حاسمة ألنظمة الح < =Yان إ° مAمن األح =Yكث K

، وهذە تتلخص ÑشY= األدبAات �> KLم الرئاRح  
̈ف، و�تم   K ُينجب حكومات أÈY² قوة وقدرة عp الت

<Wلما XYم الRأنظمة الح K
�عAة �> l̄ wة والCذAالتنف < ~أن انصهار السلطت<=

  pع K
<Wلما XYم الRول½ن قد ي¹تج عن أنظمة الح . K

<Wلما XYم الRنجاح أنظمة الح pا~ان وكندا ¼أمثلة عAا والAا وألمانAذكر ب��طان
، مما Cفرض ÑشكAل ائتالفات غرا =Yل كبRش� 

�
K مجزءا XWحال ¼ان النظام الحز K

 وذلك �>
�
 أCضا

�
 سAاسAا

�
ر األنظمة الرئاسAة ركودا

K ~صورة  
<Wلما XYم الRذلك. تعمل أنظمة الح pا ¼مثال عAطالCو�رد ذكر إ (ةAأو ح�� حكومات أقل) 

�
حكومAة غY= مستقرة ÃسAÌا

 عندما تملك السلطة الت
�
لمان و�كون هناك مستوى  فعالة جدا XYال K

نفAذCة (الحزب الحكوKÔ أو االئتالف) أغلبAة مت§نة �>
K مجلس  

K قادرة عp تمثAل فئات سRانAة مختلفة �>
<Wلما XYم الRذلك فإن أنظمة الح pاط ال½تلوي. عالوة عOعاٍل من االنض

K مرتOط �شRل الوزراء (¼األقلAات مثÚً) لwساهم بهذە الط��قة بØدماج الفئات المهمشة. ل
<Wلما XYم الRن نجاح أنظمة الح½

لمان.  XYال K
K فعال ومناسب، األمر الذي ينعكس عÃ pسب األغلبAة �> XWوحز K XWبوجود نظام انتخا KÐرئ�   
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  . أنظمة الح�م ش�ه الرئا�� ٣
 

K أنظمة الحRم شOه الرئاKL سلطة تنفAذCة مزدوجة، تتألف من رئ�س منتخب من الشعب  
 ورئ�س وزراء  يوجد �>

ً
ة lmاOم

> رئ�س الوزراء من قOل الرئ�س. يتو° رئ�س الوزراء إدارة   لمان. عادة ما Cُع<= XYأمام ال Ûًأس مجلس الوزراء و�عد مسؤو �Yي
  KÐÃم الفرRشهاد بنظام الحwمن خالل االس KpC ماAعرض ف

ُ
K ذلك. وت

<� K
ا�> lmأن للرئ�س دور إ =Yة، غAة اليومAاسAالشؤون الس

: الخصائص ال KLه الرئاOم شRة ألنظمة الح < =Yمم 
 

ة. ١ lmاOيتم انتخاب الرئ�س من الشعب م .  
 
لمانAة،  ٢ XYة الAمن داخل صفوف األغلب 

�
K حتما

�WأC أن رئ�س الوزراء~ 
�
> رئ�س الدولة رئ�س الوزراء و�قAله، علما . Cع<=

K حال  
لمان اإلطاحة ~ه من خالل حجب الثقة عنه ~أغلبAة مطلقة. �> XYان الRمØلمان  ألن ب XYة أعضاء الAانتماء أغلب

ورئ�س الدولة لمعسك��ن متغاي��ن، Cضطر رئ�س الدولة إ° اختAار رئ�س الوزراء من حزب مناوئ. تعرف هذە  
 أي "التعا´ش".  Cohabitation الحالة ~ـ 

  
K حالة الطوارئ. ٣

لمان ولدCه سلطات واسعة �> XYحق للرئ�س حل الC . 
 
 Aة وهو القائد األعp للقوات المسلحة. . Cحدد الرئ�س السAاسة الخارج٤
 
لمان ول�س  ٥ XYأمام ال < > أعضاء المجلس الوزاري، الذين Cعدون مسؤول<= اح لتعي<= �Yمتلك رئ�س الوزراء حق االقC .

 أمام الرئ�س. 
 

ة ورئ�س الوز  lmاOمؤسسة الرئاسة لرئ�س قوي ومنتخب ~صورة م < راء،  بهذە الط��قة Cجمع نظام الحRم شOه الرئاKL ما ب<=
لمان.  XYأمام ال Ûًة و�كون مسؤوCذAأس السلطة التنف �Yالذي ي  

  
K العالم، فإ° جانب فرÃسا قامت مجموعة من الدCمقراطAات 

K دول قلAلة �>
<� 

�
تتواجد أنظمة الحRم شOه الرئاÃ KLسAÌا

K أنظمة حRم شOه رئاسAة (عp سAÌل المثال  
K دول شيوعAة سا~قة بwب�>

Ã Kشأت �>
جمهور�ة الwشAك، أست¿�نا،  الحديثة ال��

K العدCد من الدCمقراطAات الفتAة، فمن 
 ~صورة خاصة �>

�
بولندا وسلوفيA¹ا). يOدو خAار نظام الحRم شOه الرئاKL جذا~ا

عAة الدCمقراطAة، ومن جهة أخرى Cحول منصب رئ�س   l̄ جهة Ñستطيع المؤسسة الرئاسAة الق¿�ة إدارة الOالد وتمثAل ال
�عAة، ~اعتOار أن رئ�س الوزراء  الوزراء دون Ãشوب حا l̄ wة والCذAالسلطة التنف < لة خالف دائم وحصول عرقلة متOادلة ب<=

�عAة.  l̄ wة والCذAالتنف < > السلطت<= لمانAة و|التا°C Kكون هناك تعاون وثيق ما ب<= XYة الAدعم األغلب~ <   ره<=
  

 لال 
�
K طAاتها تهدCدا

K إمRانAة الـتعا´ش (انظر أعالە) �>
<Þيتطلب  بنفس الوقت تخ ، ßموقٍف ح�ج K

ستقرار وقد تضع الرئ�س �>
K وضع كهذا ~عدم قدرة المواطن (و|التا°K الناخب)  

<� XY²ة األAالRمن اإلشRحد سواء. ت pادة األمة والمعارضة عAمنه ق
> سAاسAة معينة.  > بوض¿ح ما إذا ¼ان الرئ�س أم رئ�س الوزراء هو المسؤول عن مضام<= =Yالتمي pع  
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  : مقارنة ألنظمة الحRم١ الجدول
   

�   أنظمة الح�م الرئا��  
لما��   أنظمة الح�م ش�ه الرئا��   أنظمة الح�م ال��

االنتخاب المOاlm للرئ�س    المزا ا 
كقائد للدولة ورئ�س  

عAة  l̄ للحكومة Cعزز ال
الدCمقراطAة والمسؤولAة أمام  

 . <   الناخب<=

الدCمقراطAات  لدى معظم
K العالم أنظمة 

حRم  المستقرة �>
  برلمانAة. 

> مزاCا أنظمة الحRم    ما ب<=
�
تجمع نظ��ا

 . K
<Wلما XYم الRوأنظمة الح KLالرئا  

تمثAل   Cمكن لمجلس الوزراء  
الفئات   تعددCة واختالف 

من خالل   المجتمعAة المتنوعة
وزراء من أعراق أو مجموعات  

  لغ¿�ة مختلفة. 

 < >   الفصل التام ب<= السلطت<=
�عAة هو   التنفAذCة l̄ wوال

 مع النموذج  
�
األÈY² توافقا

 KàAالسáلفصل السلطات.  ال  

>   ي¹تج عن انصهار السلطت<=
K الحالة  

�عAة �> l̄ wة والCذAالتنف
 المثالAة حكومة ق¿�ة وفعالة. 

K الدCمقراطAات  
بØمRان الرئ�س �>

عAة الدCمقراطAة  l̄ الفتAة أن Cمثل ال
 للوحدة الوطنAة، ب§نما  

�
وأن Cكون رمزا

ئ�س الوزراء إدارة الشؤون ر  يتو°
عيتها من    السAاسAة اليومAة.  lm ستمد الحكومةÑ

لمان.  XYال  

>   العيوب قد تؤدي الخالفات ب<=
> التنفAذCة   السلطت<=

�عAة إ° حالة ركود   l̄ wوال
 . KLاAس  

لمانAة XYتكون األنظمة ال   =Yالغ
متمتعة ب¹سب أغلبAة واضحة 

  pلمان أقل قدرة ع XYال K
<�

 =Yمستقرة. الحسم وغ  

  pاعات ع < <Yقد تؤدي الخالفات وال
 < إ°   الرئ�س ورئ�س الوزراء السلطة ب<=

K حالة  
حالة ركود سAاKL (وخاصة �>

  "التعا´ش"). 

K حال ¼انت  
CمAل الرؤساء �>

أنظمة األحزاب ومجموعات 
  =Yكة غ �Yالمصالح المش

  K
<� Úًناضجة (مث

الدCمقراطAات الفتAة) إ° 
االسOwدادي أسلوب الحRم 

  الشعبوي

  < Cعارض انصهار السلطت<=
�عAة l̄ wة والCذAدأ   التنفOم

  فصل السلطات. 

عدم وض¿ح توز�ــــع المسؤولAة  
> الرئ�س ورئ�س الوزراء.    السAاسAة ب<=

~غض النظر عن الوالCات  
المتحدة االم��كAة  

وكوستار�Rا ال يوجد نظام  
رئاKL مستقر عp مدى  

 ط¿�ل 
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� مجتمعات غ�, متجا)سة ٤
�/ �

لما��   . النظام الرئا�� مقا3ل النظام ال��
 

  KLم الرئاRحول ما إذا ¼ان نظام الح 
�
 واسعا

�
K تتحدث عن أنظمة الحRم السAاسAة جدÛً ال�� اهتماما

K األدبAات ال��
هناك �>

ان  �Yاب القOخمسة أس KLل أساRسة. هناك �شÃالمتجا  =Yللمجتمعات غ النظام األÈY² مالئمة   K
<Wلما XYال الحRم  أم نظام 

  أنظمة الحRم الرئاKL ~مخاطر جذر�ة. 
 

ينطوي النظام الرئاKL عp ن¿ع من المفارقة، فمن جهة ´ساعد االنتخاب المOاlm للرئ�س النظام عp اw²ساب .  ١
السلطة   تمركز  إ°  الواقع  أرض   pع يؤدي  أخرى  جهة  ومن  األنظمة  من  ە  =Yغ~ مقارنة  ~ارزة  دCمقراطAة  عAة  lm

  وشخصنة السAادة. 
 
عيتهما من انتخ.  ٢ lm لمان XYعض. من الممكن أن ´ستمد الرئ�س والOة وهما مستقالن عن ~عضهما الAمقراطCا~ات د

  pإ° حالة ركود وعدم استقرار، إال أن اعتماد رئ�س الحكومة ع < > المؤسست<= > هات<= يؤدي التعارض المستمر ب<=
C Kخفف من حدة هذە الخطورة. 

<Wلما XYم الRنظام الح K
لمان �> XYال 

 
ة والCة الرئ�س  تكون أنظمة الحRم الرئاKL أقل مرونة م.  ٣ �Yمع ف lLة تتماAاسAة، ألن األحداث السAلمان XYن النماذج ال

̈ف عند Ãشوب خالفات   K الت
<Wلما XYم الRأنظمة الح K

لمان �> XYالمقا~ل ´ستطيع ال K
K عادة ما تكون محدودة. �>

ال��
 وÎجراء تعدCالت عp مجلس الوزراء والحكومة. 

 
ء". فOمجرد Ñسلمه الحRم   Cthe winner-takes-it-allعمل نظام الحRم الرئاKL وفق قاعدة . ٤ K

lL أخذ ¼لC أي "الفائز
̈ف و�كون غY= مضطر لمراعاة مصالح األقلAات أو   للت  

�
 واسعا

�
K األنظمة الرئاسAة هامشا

Cمتلك رئ�س الدولة �>
ورة   <ºالسلطات و تقاسم  Cغلب عليها طابع   K

ال�� لمانAة  XYال K قراراته، عp عكس األنظمة 
<� < السAاسي<= خصومه 

  ت وتقدCم التنازالت. ÑشكAل االئتالفا
 
K هذە  .  ٥

<� < K أنظمة الحRم الرئاKL أعp، ألن اعتماد السAاسي<=
> لتقلد السلطة �> إن احتمال انتخاب أفراد شعب¿�<=

. إن هذا قد يؤدي إلحداث اضطراب   K
<Wلما XYم الRأنظمة الح K

األنظمة عp الب�> الحA|Åة المتنامAة أقل مما هو علAه �>
K توازن األنظمة السAاس

 لالستقرار. �>
�
  Aة و�شRل تهدCدا

 
K حصول  

C Kقت¥> XWشاء نظام انتخاÃة إلAانRل المثال إمAÌس pعض العيوب المذكورة: فهناك ع~ =Yمكن ~الطبع إضعاف تأثC
الرئ�س عp حد أدW> من األصوات من جميع مناطق (والCاتã أقالAم) الOالد. بهذە الط��قة Cمكن تكيAف نظام الحRم  

ة ~ال¹سOة للدCمقراطAات الرئاKL مع متطلOا < =Yمثل الرئ�س القوي مC مكن أنC ذلك pس. عالوة عÃالمتجا =Yت المجتمع غ
ة أفضل من تقOله لمسؤولAات نظام   lmاOل الشعب لرئ�س دول منتخب مOكون تقC ثAة والدول المتعددة األعراق، حAالفت

K ~عض الدول ا
K حدثت �>

K غY= واضحة. أظهرت التطورات ال��
<Wم برلماRة من  حAلمان XYساهم الÑ مكن أنC فAة كAالف��ق

اعات العرقAة والعنف  < <Yد الAتصع K
اCد �> < �Yالم K

<äشwخالل ال  
  

ال يوجد ح�� يومنا هذا أي اتفاق حول ن¿ع نظام الحRم الذي Cمثل الOدCل الواعد ~ال¹سOة للدCمقراطAات الفتAة وãأو الدول  
K عند  المتعددة األعراق، ل½ن من المؤكد أن  

<Wلما XYوال KLه الرئاOوش KLم الرئاRة ألنظمة الحAالسمات األساس pع < =Yك �Yال
> دCمقراطAة األغلبAة والدCمقراطAة   ناقش فAما KpC أوجه االختالف ما ب<=

ُ
، ولهذا ت K

مقارنة أنظمة الحRم ل�س ~األمر الáا�>
 التوافقAة. 

  
 

  . د مقراط6ة األغلب6ة والد مقراط6ة التوافق6ة ٥
 

  KLاÄف الس ، ل½ن هامش الت KLاAالنظام الس K
K إطار العمل وتوز�ــــع السلطة �> Xل تق���Rتم وصفها �ش K

تحدد النماذج ال��
لمانAة   XYالمجالس ال < K والعالقة ب<= XWة" مثل النظام االنتخاAث تلعب مؤسسات "الدرجة الثانAهذا يتأثر ~عوامل أخرى، ح
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الدس المحRمة  أو صالحAات   < المجلس<= K نظام 
<�  < ب<=  < =Yالتمي السAاسAة. و�عد  األنظمة  ~أداء  يتعلق  فAما   

�
مهما  

�
تور�ة دورا

K غاCة األهمAة. 
<� 

�
> للدCمقراطAة أمرا > أساس<=   دCمقراطAة األغلبAة والدCمقراطAة التوافقAة كنمط<=

  
افها السAاسAة، فب§نما تمAل دCمقراطAة األغلبAة نحو تمركز السلطة وتفتح الط��ق �شRل واسع أمام الحكومة لتتعقب أهد

تهدف الدCمقراطAة التوافقAة إ° تقاسم السلطة. ومن خالل وضع القيود عp سAادة األغلبAة ("طغAان األغلبAة") Cُ½بح 
K دCمقراطAة األغلبAة. 

  جماح الحكومة �شRل أXY² مما هو علAه �>
 
 

  : الخصائص الهRAلAة لدCمقراطAة األغلبAة والدCمقراطAة التوافقAة ٢الجدول 
  

  الد مقراط6ة التوافق6ة   د مقراط6ة األغلب6ة

C Kد حزب واحد من أحزاب  
تركز السلطة التنفAذCة �>

  الحكومة 
تقاسم السلطة التنفAذCة من خالل تعاون أحزاب  

 وجماعات مختلفة

لمان XYال pمنة مجلس الوزراء عAدمج السلطة وتوازن السلطة وتوز�ــــع السلطات   ه  

 ما يؤدي نظام  نظام الثنائAة 
�
الحA|Åة، حAث غالOا
�ن =Yكب < =>|Åمنة حAاالنتخاب إ° ه 

نظام تعدد األحزاب، حAث Cدعم نظام االنتخاب  
  تمثAل أحزاب مختلفة

K   نظام االنتخاب ~األغلبAة  Xال¹س� K XWالنظام االنتخا 

تعددCة أصحاب المصالح، تwنافس المجموعات  
  المختلفة عp السلطة والمشاركة السAاسAة. 

Ñ ة أصحاب المصالح، تتعاون المجموعاتAشارك
  .المختلفة وتتقاسم السلطة والمشاركة السAاسAة

  دولة فAدرالAة بØدارة المرك�Åة  دولة وحدو�ة بØدارة مرك�Åة 

�Kå األحادي)  l̄ wبرلمان ~مجلس واحد (النظام ال  ( K
æWالثنا Kå� l̄ wالنظام ال) <   برلمان ~مجلس<=

  صع¿|ة دستور قا~ل للتغY= ~  دستور مرن

مراجعة قضائAة (تدقيق المعايY= القانونAة) للقرارات   عدم وجود مراجعة قضائAة للقرارات السAاسAة 
السAاسAة من خالل المحRمة العلAا (عp سAÌل المثال  

  المحRمة الدستور�ة)

  بنك مركزي مستقل   بنك مركزي تابع للحكومة 

سAÌل    pع) المتجاÃسة   =Yغ المجتمعات  المجتمعات  تمAل  من  ها  =Yغ أو  الدCانات  المتعددة  األعراق،  المتعددة  المثال 
دCمقراطAة  divided societiesالمجزأة إ°  المتجاÃسة  المجتمعات  تمAل   < ح<=  K

<� التوافقAة،  الدCمقراطAة   ºالعنا إ°   (
طAة التوافقAة) مع نظام الحRم  األغلبAة. ¼ما Cالحظ عدم تقاطع النمط الدCمقراKç (الدCمقراطAة األغلبAة مقا~ل الدCمقرا

  K
<Wلما XYم الRل نظام الحRل محدود. ب§نما ´شRإال �ش ( KLه الرئاOمقا~ل النظام ش K

<Wلما XYمقا~ل النظام ال KLالنظام الرئا)
 ºعنا ( K

<Wاأللما ̄ي (و|قدر أقل  الس¿�  K
<Wلما XYال النظام   ما Cظهر 

�
لدCمقراطAة األغلبAة، غالOا  K Xéالنموذ المثال  �طانAا  XYل 

K كوستار�Rا
<Þف ، KLم الرئاRة ألنظمة الحOة. األمر مشا~ه ~ال¹سAة توافقAة تعتمد نظام األغلب�Åة مركAمقراطCتمثل   د < K ح<=

<�
 لدCمقراطAة فAدرالAة تعتمد نظام األغلبAة  الوالCات المتحدة

�
 مختلطا

�
   .نمطا

النتقالAة والدCمقراطAات الفتAة ألنها Ñساهم  هناك حجج ق¿�ة تؤكد أن الدCمقراطAة التوافقAة خAار واعد لدول المرحلة ا
  ÈY²ة ~صورة عادلة أCة واالقتصادAة والثقافAتوز�ــــع مصادر السلطة االجتماع K

K تحقيق الم�Åد من المساواة السAاسAة و�>
<�

K الدCمقراط
. يتم تقاسم السلطة التنفAذCة �> < K المجتمع، ¼ما تركز عp رفع مستوى المشاركة السAاسAة للمواطن<=

Aات �>
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K الحكومة أحزاب وجماعات مختلفة ضمن ائتالف (عp سAÌل المثال جماعات عرقAة أو لغ¿�ة) 
التوافقAة، حAث Ñشارك �>

وذلك لwشمل أجزاء واسعة من المجتمع. Cكwسب هذا أهمAة جوه��ة ~ال¹سOة للمجتمعات غY= المتجاÃسة، ألن استقرار 
الOعAد،   المدى   pع ~الخطر  مهدد   KLاAالس عن النظام  دائمة  ~صورة   KLاAالس القرار  ~صنع  المشاركة  حجب 

ُ
ت عندما 

ة األساسAة للدCمقراطAات التوافقAة، حAث يتم تمحAص العمل   < =Yعد ذلك المC الوقت ذاته K
K مجتمع ما. و�>

األقلAات �>
~أنظمة الح > االعتOار مقارنة   ~ع<=

�
ؤخذ خالل عملAة صنع القرار جوانب أÈY² تنوعا

ُ
القائمة عp  السAاKL ~دقة، ¼ما ت Rم 

K تعتمد نظام  
K الدCمقراطAات ال��

K ¼ان س§تم تجاهلها �>
راê مصالح األقلAات، ال��

ُ
دCمقراطAة األغلبAة. و|ــهذە الط��قة ت

K العملAة السAاسAة. 
  األغلبAة �>

  
K الدCمقراطAات التوافقAة، حAث أن ز�ادة عدد األطراف  

<� KÐب الرئ�Aذات الوقت يتمخض عن ذلك الع K
الفاعلة وتوسيع  �>

شمولAة عملAات صنع القرار ل�سا مقرونان بØطالة مدة صنع القرار مقارنة ~أنظمة الحRم القائمة عp الدCمقراطAة األغلبAة 
 لذلك فإن قدرة الدCمقراطAات التوافقAة عل العمل السAاKL تعتمد إ° حد  

�
K ~عض األحAان. ووفقا

<� ÚًAنما ~جعله مستحÎو
   توصل إ° حلول التوافقAة. كبY= عp إرادة ال

 
  

  . مالحظات ختام6ة ٦
 

 غY= قا~ل للجدل فAما Cخص  
�
 جوه��ا

�
K حالة الدCمقراطAات الفتAة دورا

تلعب األنظمة السAاسAة واألنماط الدCمقراطAة �>
K ذات الوقت هناك عوامل أخرى ذات أهمAة حاسمة، حAث تتمتع

القواعد غY= المكت¿|ة   توطAد الدCمقراطAة. ول½ن �>
األنظمة  عمل  وط��قة  لفعالAة  ~ال¹سOة  ة  =Yة كبAأهم~  

�
أCضا الموثقة   =Yغ والقAم  ط¿�ل  مدى   pع المتنامAة   =Yوالمعاي

انتقالAة  ~مراحل  تمر   K
ال�� الدول   K

<� واالقتصادCة  واالجتماعAة  السAاسAة  النخب  سلوك  أن  ذلك  إ°  Cضاف  السAاسAة. 
، فب§نما ´شRل النظام السAاKL واألنماط الدCمقراطAة هRAلAة سطحAة مؤسساتAة فإن ~ث  دCمقراطAة Cعد عامÚً حاسم
�
ا

ام ~قواعد اللعب المؤسساتAة متوقف عp النخب.  < �Yاالل pة عOهذە المؤسسات والمواظ K
  الحAاة �>

  
  
  
  
  
  

  -النهاCة  -
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 


