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حول هذه السلسلة

ترمي هذه الكراسات األساسية التي تتناول
بناء الدساتري إىل مساعدة الدول يف بناء
دساتريها أو إنجاز عمليات إصالح دستوري
عرب )1( :مساعدة املواطنني واألحزاب
السياسية ومنظامت املجتمع املدين واملسؤولني
احلكوميني وأعضاء اجلمعيات التأسيسية
يف اختاذ خيارات دستورية حكيمة؛ ()2
مساعدة موظفي املنظامت الدولية احلكومية
وأطراف خارجية أخرى يف تقديم دعم
مفيد ومدروس ووثيق الصلة بالظروف
السياقية لصناع القرار املحليني .وقد صممت
الكراسات لتكون مدخ ً
ال للقراء غري
املختصني ،ومفكرات مكثفة مالئمة لذوي
املعرفة أو اخلربة يف بناء الدساتري .وهي هتدف
برتتيب مواضيعها وفق اخليارات العملية
التي يواجهها بناة الدساتري ،إىل إيضاح قضايا
معقدة بطريقة مبسطة وخمترصة.

نظرة عامة
ماذا؟

·يعد الفيتو الرئايس قاعدة دستورية متكن الرئيس (أو رأس الدولة املنتخب الذي
يمكن يف بعض األحيان ،أن حيمل منصبه اس ًام آخر) من رفض املوافقة عىل مرشوع
قانون أقرته السلطة الترشيعية ،وبذلك يمنع مرشوع القانون من أن يصبح قانون ًا.
أما املربرات التي يمكن أن يامرس بموجبها صالحية استخدام الفيتو ودرجة
صعوبة إبطال ذلك الفيتو ،فتتفاوت بني الواليات القانونية املختلفة.

ملاذا؟

·تارخيي ًا ،كان اهلدف من صالحية استخدام الفيتو أن تكون بشكل أسايس
كأداة سلبية حلامية الفصل الدستوري بني السلطات وحقوق املواطنني
كجزء من نظام الرقابة والضوابط .وحيتفظ استخدام الفيتو ،يف كثري من
األحيان ،هبذه الوظيفة ،لكنها حتولت أيض ًا إىل أداة تستخدم يف املساومات
بني املؤسسات عىل السياسات يف األنظمة الديمقراطية التي يكون فيها قائد
البالد هو رئيس اجلمهورية.

ِل َ ال؟
حول المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
هي منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية
املستدامة حول العامل.
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أين؟

·يضع حق استخدام الفيتو سلطة ومسؤولية كبريتني يف يد شخص واحد:
ملاذا ُيمنح قرار شخص واحد وزن ًا أكرب من قرار املجلس الترشيعي برمته؟

·يمكن لصالحيات الفيتو الرئايس املفرطة أن تقوض التوازن يف عالقات
العمل بني السلطتني التنفيذية والترشيعية ،ما يؤدي إىل مزيج من احلكم
املطلق والدخول يف مسألة عالقة.
·متارس صالحيـات الفيتو الرئـايس القوية عادة يف الديمقراطيات الرئاسـية
التـي تسـتند إىل النمـوذج الكالسـيكي املـوروث مـن القرنين  18و،19
واملتمثلـة يف فصل السـلطات.
·توجد صالحيات الفيتو الرئايس الضعيفة ،بشكل أسايس ،يف الديمقراطيات
شبه الرئاسية ويف األنظمة الرئاسية احلديثة التي ُيعرتف فيها بالدور القيادي
للرئيس يف عملية الترشيع.

ما القضية؟
يف جمتمع حتكمه سيادة القانون ،من املهم أن يكون هناك بيان واضح حول ماهية القانون .ولذلك ،من الرضوري
ٍ
ٍ
ترشيعي وقانون تم إقراره .ويتم توضيح هذا التمييز حلظة
مقرتح
التمييز بشكل ال يرقى إليه الغموض بني جمرد
سن القانون (املصطلح املعتاد يف أنظمة القانون العام) أو نرش القانون (املصطلح املعتاد يف أنظمة القانون املدين)،
والذي يتجىل عادة يف التوقيع الرسمي عىل مرشوع القانون الذي سيصبح قانون ًا من قبل رئيس الدولة .عندما
يمنح رئيس الدولة توقيعه أو موافقته عىل القانون اجلديد ،فإنه يعطيه صيغته النهائية ورشعيته الرسمية.
إن املوافقة عىل مرشوع القانون تنطوي ضمني ًا عىل إمكانية رفض املوافقة أو اإلحجام عن منحها .تُعرف صالحية رئيس
الدولة برفض املوافقة عىل الترشيع أو اإلحجام عن منح هذه املوافقة بصالحية استخدام الفيتو .يف الديمقراطيات
الربملانية ،حيث يكون منصب رئيس الدولة منصب ًا رشفي ًا فخري ًا ،فإن صالحية استخدام الفيتو هذه تكون عادة اسمية،
أو عىل األقل تُفرض قيود صارمة عىل استخدامها 1.غري أنه يف معظم الديمقراطيات الرئاسية وشبه الرئاسية ،يتمتع
الرئيس بصالحية استخدام فيتو أوسع طبق ًا لتقديراته ،ما يمكنه من وقف أو إعاقة سن الترشيعات.
تتسم سلطة الفيتو بطبيعتها بأهنا أساس ًا أداة تستخدم كرد فعل؛ حيث ال متكن الرئيس من إحداث التغيري بل متكنه من
محاية الوضع الراهن وذلك بمنع التغيري .يسمح هذا من حيث املبدأ ،للرئيس بحامية الدستور ،واملحافظة عىل التوازن
بني السلطات والفصل بينها ،ومنع سن ترشيعات مترسعة أو مل تُصغ عىل نحو جيد ،وإفشال الترشيعات التي ختدم
مصالح خاصة بدالً من املنفعة العامة .إال أن سلطة الفيتو ال تأيت فقط كرد فعل .بالنظر إىل أن صالحية استخدام
الفيتو تزيد من القوة التفاوضية السياسية للرئيس يف عالقته مع السلطة الترشيعية ،فإن رئيس ًا يتمتع باحلنكة والشعبية
يمكنه أيض ًا استخدام صالحية استخدام الفيتو بطريقة ِ
مبادرة ،كأداة تنطوي عىل قوة كبرية لقيادة السياسات ووضع
األجندات .من ناحية أخرى ،من شأن االعتامد املفرط عىل صالحية استخدام الفيتو أن يؤدي إىل نظام سيايس مغلق
ال يمكن فيه اختاذ القرارات الرضورية ،ويقوض فيه متاسك السياسات ،واملساءلة واحلوكمة الرشيدة.
بالنظر إىل أن صالحية استخدام الفيتو الرئايس يمكن أن تلعب مثل هذا الدور احليوي يف العالقات بني السلطتني
التنفيذية والترشيعية ،فعىل املشاركني يف كتابة الدستور أن يفكروا فيام إذا كان ينبغي أن يتمتع الرئيس بصالحية
استخدام الفيتو ،وإن كان األمر كذلك ،عىل أي أساس ويف ظل أية ظروف يمكن استخدامه .كام أن من املهم
التفكري يف كيفية تناسب صالحية استخدام الفيتو مع املنطق الداخيل للدستور املقرتح ،وأن ترتبط بالتوازن الكيل
للقوى يف نظام ديمقراطي .يف معظم احلاالت ،يمكن إبطال الفيتو الرئايس أو جتاوزه من قبل السلطة الترشيعية
بموجب إجراءات حمددة أو يف ظروف حمددة ،ويمكن أن يكون للصياغة الدقيقة هلذه القواعد ،حسب الظروف
السياسية ،أثر ًا كبري ًا عىل القرارات املتعلقة بالسياسات وحمصالت احلوكمة.

طبيعة صالحية استخدام الفيتو وأغراضها
(أ) ما هو مصدر الفيتو؟
تعود أصول الشكل احلديث من صالحية استخدام الفيتو عىل الترشيعات من قبل الرؤساء املنتخبني إىل حق
ملوك القرون الوسطى برفض املقرتحات والطلبات املقدمة هلم من قبل برملاناهتم؛ وكان امللك ،الذي كان يعترب
يف الفكر السيايس األورويب للقرون الوسطي راعي ًا للعدالة واملصلحة العامة ،يتمتع بصالحية استخدام الفيتو عىل
أي مقرتح ترشيعي يعتربه ضار ًا باململكة .وبقيامه بذلك ،كان امللك يضع حكمه العام وغري املنحاز فوق املصالح
اخلاصة ملمثيل املقاطعات اإلقطاعية.

 1تناقش هذه الكراسة االساسية صالحية استخدام الفيتو يف الديمقراطيات الرئاسية وشبه الرئاسية ،أي يف الديمقراطيات التي يامرس فيها الرئيس املنتخب شعبي ًا صالحيات
واسعة .ملزيد من املعلومات حول صالحية استخدام الفيتو ،انظر «الرؤساء غري التنفيذيني» و «ا َمللكية الدستورية» ،يف هذه السلسلة أيض ًا.
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يف الفرتة التي تلت الثورتني األمريكية ( )1776والفرنسية ( ،)1789سعى بعض املفكرين الدستوريني
الديمقراطيني ،بمن فيهم توماس باين وتوماس جيفرسون ،إىل إلغاء صالحية استخدام الفيتو جزئي ًا ،بسبب
ارتباطها باحلكم امللكي .بالنسبة هلؤالء اجلمهوريني الراديكاليني ،كان يتم التعبري عن احلرية بشكل أسايس من خالل
حق الشعب بمامرسة السيطرة عىل حكومته واملشاركة فيها .وضع هؤالء ثقتهم بالديمقراطية املحلية ،واملشاركة
الشعبية الفعالة واالنتخابات املتواترة .وكان ُينظر إىل الفيتو الرئايس عىل أنه يشكل تقييد ًا ‘خطري ًا’ و ‘اعتباطي ًا’ لسلطة
املمثلني املنتخبني للشعب ،ما يعطي شخص ًا واحد ًا مقدار ًا من السلطة أكثر مما ينبغي ( .)1805 ،Paineيف هذه
األثناء ،كان مفكرين حمافظني مثل ألكساندر هاملتون وجون آدامز ،متشككني حيال هذه األفكار الشعوبية .ونظر ًا
إىل أن هؤالء فهموا احلرية بشكل أسايس من حيث تقييد السلطة (بام يف ذلك سلطة الشعب) ،فإهنم كانوا مهتمني
بحامية املصالح اخلاصة وحقوق امللكية .لقد نظروا إىل الفيتو عىل أنه شكل من أشكال احلامية الرضورية يف مواجهة
ما يسمى ‘استبداد األغلبية’ ،التي اعتقدوا أهنا إحدى التبعات املالزمة ملنح السلطة للهيئات الترشيعية غري املقيدة،
مستحب للسلطة الترشيعية ،هيدف إىل محاية املجتمع ضد...أي
وبرروا صالحيات الفيتو الرئايس عىل أهنا ‘تقييد
َ
دافع يتعارض مع املصلحة العامة ،وقد يؤثر عىل األغلبية يف اهليئة الترشيعية’ (.)1788 ،Hamilton
تتسم هذه النزاعات بني الديمقراطيني الراديكاليني ونظرائهم املحافظني يف القرن  18بأكثر من جمرد أمهية تارخيية.
بالنسبة لواضعي الدساتري اليوم ،فإن هذه النزاعات ال تزال تلقي الضوء عىل مبدأ مهم ومستمر ،يتمثل يف أن
سلطة الفيتو نشأت بوصفها طريقة لتقييد سلطة املمثلني املنتخبني للشعب .من حيث اجلوهر ،فإن يعد الفيتو أداة
تستخدم ضد األغلبية ،ويكون أثرها املبارش هو تعزيز الوضع الراهن ،وزيادة صعوبة مترير القوانني وجعل حتقيق
التغيري االجتامعي من خالل إجراءات األغلبية الترشيعية صعب التحقق ،رغم أن مدى انطباق ذلك يتفاوت طبق ًا
للفيتو املحدد والقواعد املوضوعة إلبطاله ،وعىل طبيعة النظام االنتخايب وغري ذلك من العوامل السياقية.

(ب) ما عالقة الفيتو بفصل السلطات والضوابط والتوازنات؟
طبق ًا للمبدأ الكالسيكي للفصل بني السلطات ،فإن سلطة سن القوانني (السلطة الترشيعية) ينبغي أن تكون منفصلة
عن سلطة إدارة الدولة (السلطة التنفيذية) وسلطة تفسري وتطبيق القوانني عىل حاالت معينة (السلطة القضائية).
إال أن الدساتري التي تتبع هذا املبدأ ال تبقي فروع احلكومة عادة منفصلة متام ًا .كام قال جيمس ماديسون ،فإن املبدأ
يسمح لكل من الفروع الثالثة للحكومة بأن يشارك يف أفعال السلطتني األخريني ،أو أن يكون له بعض السيطرة
عليهامُ .يعرف هذا املزج اجلزئي للسيطرة املتبادلة بني السلطات بنظام الضوابط والتوازنات.
اعترب ماديسون صالحية السلطة التنفيذية باستخدام الفيتو عىل الترشيعات بوصفها أحد أهم هذه الضوابط
والتوازنات ،مستذكر ًا وموافق ًا عىل أن تلك السلطة كانت موجودة يف العديد من الدساتري األوىل للواليات
األمريكية ( .)1788 ،Madisonإال أن الفيتو الرئايس يشكل واحد ًا فقط من الطرق التي تتفاعل من خالهلا
الفروع الثالثة الرئيسية للحكومة وتقيد بعضها بعض ًا .عىل سبيل املثال ،يمكن للرئيس (طبق ًا للقواعد الدستورية
يف البلد املعني) أن يكون له احلق باقرتاح الترشيعات ،وأن يدعو إىل اجتامعات طارئة للهيئة الترشيعية ،وإصدار
مراسيم تتمتع بقوة القانون يف ظروف معينة ،واللجوء إىل الشعب من خالل االستفتاء أو حتى حل اهليئة الترشيعية
والدعوة إىل انتخابات مبكرة .السلطة الترشيعية من جهتها ،يمكن أن تتمتع بالسلطة ليس فقط إلبطال الفيتو طبق ًا
إلجراء خاص ،بل لعزل الرئيس ،واملوافقة عىل ترشيحات رئاسية مهمة معينة واإلرشاف عىل سلوك اإلدارة من
خالل جلان االستامع والتحقيقات اخلاصة.
عند وضع األحكام الدستورية التي تشري إىل الفيتو الرئايس (واإلجراءات الترشيعية إلبطاله) ،من املفيد التفكري هبذه
األحكام يف سياق الدستور ككل وكجزء من نظام الضوابط والتوازنات برمته .إذا كانت الضوابط والتوازنات حمدودة
أكثر مما ينبغي ،من املرجح أن تكون احلكومة اعتباطية واستبدادية ،وأيض ًا غري منسجمة وفاسدة .من جهة أخرى ،إذا
كانت الضوابط والتوازنات أقوى مما ينبغي ،فإن من شأهنا خنق مؤسسات احلكم وجعل احلوكمة الرشيدة أمر ًا صعب ًا،
وبالتايل تغري باستخدام وسائل غري دستورية للحصول عىل املزيد من السلطة (االنقالبات واإلكراه والرشوة ،إلخ).
يظهر الشكل  1أدناه بعض الضوابط والتوازنات املعتادة يف الدساتري احلديثة استناد ًا إىل مبدأ فصل السلطات.
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الشكل  .1فصل السلطات والضوابط والتوازنات يف دستور ليبرييا ()1986
الضوابط والتوازنات

فصل السلطات

السلطة التشريعية
(مجلسا النواب
والشيوخ)
تسن القوانين (المادة .)29

الضوابط على السلطة التنفيذية
تحدد االعتمادات المالية (المادة .)34
تصادق على المعاهدات (المادة .)34
يمكنها إبطال الفيتو الرئاسي (المادة
.)35
يمكنها عزل الرئيس (المادة .)62

السلطة التنفيذية
(الرئيس)
يدير البالد طبقًا لقوانينها
(المادة .)50

الضوابط على السلطة التشريعية
يمكنه الدعوة لجلسات خاصة (المادة
.)32
يمكنه استخدام الفيتو على مشاريع
القوانين أو بنود الموازنة (المادة .)35
يمكنه اقتراح مشاريع القوانين (المادة
.)58

الضوابط على السلطة القضائية
يسمي القضاة (المادة .)54
يمكنه منح العفو (المادة .)59

السلطة القضائية
(المحاكم)
تفسر القوانين وتطبقها
على المتقاضين (المادة
.)65

الضوابط على السلطة التنفيذية
تقرر قانونية اإلجراءات التنفيذية (المادة
.)66

الضوابط على السلطة التشريعية
تقرر دستورية القوانين (المادة .)66

الضوابط على السلطة القضائية
يمكنها عزل ونقل القضاة (المادة .)43
توافق على التعيينات القضائية (المادة
.)54
ّ
تنظم السلطة القضائية (المادة .)65
تقترح تغييرات دستورية (المادة .)91

(ج) كيف تؤثر صالحيات استخدام الفيتو على دور الرئيس ووظائفه؟

عندما ينظر واضعو الدستور يف نطاق الفيتو الرئايس ومداه ،قد يكون من املفيد التفكري بكيفية
انعكاس الضوابط والتوازنات الدستورية ،وعالقتها بـ )1( :الدور املركزي للقيادة يف الدستور ،وبالتايل ()2
ما هو الدور الذي يفرتض بالفيتو الرئايس أن يلعبه يف ضبط عملية القيادة أو تسهيلها.

الفيتو الرئايس كوسيلة حلامية الدستور :تتمثل إحدى الوظائف التقليدية للفيتو الرئايس يف احلامية من الترشيعات
التي تكون غري دستورية بشكل صارخ ،أو التي مل يتم وضعها طبق ًا لإلجراءات الدستورية السليمة .الدور
اجلوهري للرئيس هو أن يكون راعي ًا للدستور ،وتكون وظيفته إجراء مراجعة تنفيذية للترشيعات املقرتحة
(وبشكل خيتلف عام ُيعرف عىل نطاق أوسع باملراجعة القضائية) .يفرتض هذا الفهم للفيتو الرئايس بالرضورة،
أن املركز الرئييس للقيادة السياسية هو يف مكان آخر غري الرئاسة (عىل سبيل املثال لدى احلكومة يف حالة النظام
شبه الرئايس ،أو لدى قادة األغلبيات الترشيعية يف النظام الرئايس) .طبق ًا للعديد من الباحثني ،فإن محاية الدستور
كانت اهلدف األصيل للفيتو كام تصوره واضعو دستور الواليات املتحدة .وطبق ًا هلذه الرؤية ،فإن الفيتو الرئايس
تم تصوره يف البداية عىل أنه رد فعل ،وأنه استثنائي جد ًا ،وأنه أداة ال تُستخدم إال لِام ًا ويمكن فقط ‘تطبيقها بشكل
مرشوع عىل الترشيعات التي يكون من الواضح أهنا غري دستورية ،وأهنا تتعدى عىل السلطة التنفيذية ،أو أهنا سيئة
الصياغة’ (.)369 :2009 McCarty
الفيتو الرئايس بوصفه محاية من السياسات الضارة والفساد :يف العديد من الواليات القضائية ،يمكن استخدام
سلطة الفيتو من قبل الرؤساء ملنع مترير ترشيعات جيدها الرئيس سيئة من منظور السياسات أو من حيث حمتواها،
دون أن يرتتب عليه الشكوى من سالمة الرتتيبات الدستورية أو اإلجرائية املحيطة بمرشوع القانون املعني .إضافة
إىل استخدامها ضد الترشيعات التي يعارضها الرئيس أيديولوجي ًا ،يمكن االعتامد عىل الفيتو الرئايس يف كثري من
األحيان كوسيلة ملنع سن قوانني ذات نفع خاص ،حيث يصوت املرشعون عىل إنفاق األموال العامة عىل مشاريع
يف دوائرهم االنتخابية) أو منع الترشيعات التي تعود باملنفعة عىل املصالح اخلاصة (حيث حتاول جمموعات الضغط
التأثري عىل املرشعني لسن قوانني تعود بالفائدة عىل رشحية معينة من املجتمع بشكل يتعارض مع املصلحة العامة).
يامرس حرصي ًا عىل أساس دستوري أو إجرائي،
هذا الفهم لصالحيات استخدام الفيتو ،عىل عكس الفيتو الذي َ
يوسع نطاق الصالحيات الرئاسية .إنه يدعو الرئيس ،كشخصية متثل دائرة انتخابية بحجم الوطن ،للنظر يف
مزايا مرشوع قانون ما واحلكمة من َسنّه ورضورة متريره ،وأن يترصف كرا ٍع للمصالح العامة .لكنها تبقى بشكل
ومتارس كرد فعل تتطلب من الرئيس أن يراجع ،أو أن يوافق عىل املقرتحات الترشيعية
جوهري صالحيات سلبية َ
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التي يقدمها آخرون (قيادات الكونغرس عىل سبيل املثال) أو يرفضها .إهنا تضع تصور ًا للرئيس بوصفه العب ًا
مستق ً
ال يف جمال السياسات ،لكن ليس بالرضورة الالعب الوحيد أو الرئييس الذي يقرتح السياسات.
الفيتو كأداة للقيادة الرئاسية :تتمثل إحدى التطورات الرئيسية التي حدثت يف الديمقراطيات الرئاسية خالل
القرن املايض يف موقع وتصور القيادة الرئاسية .طبق ًا للنموذج الكالسيكي يف فصل السلطات ،كام تطور يف
القرنني  18و ،19اعتُرب الرئيس من حيث املبدأ قائد ًا للسلطة التنفيذية ورئيس ًا لإلدارة ،لكن ليس بالرضورة (عىل
األقل ليس يف أوقات السلم) بوصفه قائد ًا للبالد أو للنظام السيايس برمته .فيام يتعلق بقيادة السياسات املحلية،
حتول عىل القيادة الرئاسية بحكم عمليات
ُيفرتض أن يتم تقاسمها بني الرئيس والسلطة الترشيعية .إال أنه جرى ّ
التحرض والتصنيع .لقد نتج عن تنظيم التوسع التجاري ودعم التنمية الصناعية ،واالستجابة يف الوقت نفسه
ملطالب الفقراء يف املناطق احلرضية وتصحيح اآلثار السيئة للتنمية ،زيادة الطلب عىل القيادة الرئاسية يف وضع
السياسات املحلية ،وتوقع ممارسة الرئيس هلذه القيادة .يف الواليات املتحدة ،حدث هذا التغيري خالل ما سمي
بـ ‘احلقبة التقدمية’ (تسعينيات القرن  19إىل عرشينيات القرن  )20وخالل ‘الصفقة اجلديدة’ (.)1945-1933
حدثت تطورات موازية تقريب ًا يف الديمقراطيات الرئاسية يف أمريكا الالتينية؛ كان الدستور التشييل لعام ،1925
الذي ركز قدر ًا أكرب من صالحيات صنع السياسات يف يد الرئيس ،مثاالً ملفت ًا ( .)2013 ،Gargarellaيف الدول
األفريقية ،كان ينظر إىل القيادة الرئاسية عىل نطاق واسع عىل أهنا رضورية لدعم التنمية وتلبية احتياجات السكان
الذين كانت تزداد أعداهم يف املناطق احلرضية بعد االستقالل يف ستينيات القرن  .20يف مواجهة احلاجة لتوفري
قيادة متامسكة يف جمال السياساتُ ،ينظر إىل الرئيس يف العديد من البلدان ليس بوصفه املسؤول التنفيذي األول
وحسب ،بل بوصفه املسؤول الترشيعي األول أيض ًا ،حيث يتوقع منه أن يتخذ زمام املبادرة ويوفر الزخم للعملية
الترشيعية.
لقد كان هلذا التغري يف املوقع الرئييس للقيادة واملبادرة تبعات عىل طبيعة صالحيات استخدام الفيتو .إذا كان
الرئيس هو القائد يف جمال السياسات ،فإنه ال يستطيع أن يكون الضابط الرئييس ضد السياسات الترشيعية السيئة.
يف هذا السياق ،فقد نشأ الفيتو الرئايس كأداة ملامرسة النفوذ أو كأداة للمساومة ،يمكن للرئيس أن يستخدمها
إسرتاتيجي ًا وبشكل ِ
مبادر لتحقيق أجندة السياسات .إن صالحية استخدام الفيتو ‘تضمن للرئيس مكان ًا عىل
طاولة املساومات الترشيعية’ ،ما يمكن الرئيس من ‘وقف الترشيعات التي يعارضها ،أو يف حاالت أكثر ،انتزاع
تنازالت يف جمال السياسات من األغلبيات التي تكره منح هذه التنازالت’ ( .)1 :2009 ،Cameronلقد سمح
وغي
االستخدام املتزايد للفيتو بوصفه سالح ًا سياسي ًا للرئيس بأن يصبح أكثر انخراط ًا يف املسائل الترشيعيةَّ ،
ديناميكية العالقة بني الرئيس والكونغرس بحيث مل يعد الكونغرس هو القوة املهيمنة يف احلكومة ـ كام كان يف
هناية القرن .)2007 Slezak( 19
ليس من الرضوري استخدام الفيتو كي يكون له أمهية سياسية .إن جمرد وجود صالحيات استخدام الفيتو ،إذا
كانت مصحوبة بإشارات مقنعة عىل استعداد الرئيس إلستخدامها ،يمكنها أن حتدث أثر ًا يف تعديل الترشيعات
طبق ًا لرغبات الرئيس ( .)2009 ،Cameronكام يالحظ ماكاريت ( ،)370 :2009قد يكون هلذا التدخل أثر
عكيس؛ فبدالً من تقديم التنازالت للرئيس ملنعه من ممارسة حق الفيتو ،يمكن لألغلبية الترشيعية أن تقرر ـ إذا
رأت أن الظروف السياسية ناضجة (عىل سبيل املثال ،يف سنة انتخابية) ـ أن مترر مرشوع قانون إذا كانت تعرف
بأنه سيرتتب عىل الرئيس استخدام الفيتو ،وبالتايل إجباره عىل اختاذ موقف يف السياسات قد ال حيظى بالشعبية يف
أوساط رشائح معينة من اجلمهور.
نقطة تأمل :أين يتمثل توازن القوى يف الدستور؟ هل ُيفرتض بالرئيس أن يكون القائد الرئييس يف عملية
وضع السياسات ،أو أن يكون واحد ًا بني عدد من الالعبني يف هذا املجال ،أو حامي ًا ال ينخرط يف وضع
السياسات عىل أساس يومي؟ وبالتايل ما هو اهلدف من الفيتو يف النظام السيايس؟
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الشكل  .2خمطط باألدوار الرئاسية املعتادة وما يصاحبها من صالحيات استخدام الفيتو
الدور الدستوري
للرئيس

المبادرة
الصالحيات
ِ

صالحيات الرد (الفيتو
التشريعي)

األهداف الرئيسية
للفيتو

أمثلة

مالحظات

قائد
للسياسات
(رئاسة نشطة)

قوية :المبادرة
التشريعية ،صالحيات
سن المراسيم،
صالحيات وضع
األجندات.

متفاوتة :تتراوح
بين الفيتو الرمزي
والفيتو الذي يصعب
إبطاله.

أداة للقيادة
الرئاسية.

العديد من
دساتير
أميركا
الالتينية،
مثل بوليفيا
وكولومبيا.

كلما كان الرئيس
يمتلك صالحيات
ِ
مبادرة ،كلما قلت
الحاجة لصالحية
الرد لتحقيق أهداف
السياسات.

رئيس اإلدارة.
(رئاسة
كالسيكية
قائمة على
‘الفصل بين
السلطات’)

ضعيفة :ال يسمح
الدستور للرئيس
باقتراح تشريعات
أو السيطرة على
األجندة؛ صالحيات
محدودة في إصدار
المراسيم.

قوية :صالحية
استخدام فيتو
يصعب إبطاله.

 .1الحماية من
التشريعات
الضارة.
 .2الحماية من
المخالفات
اإلجرائية أو
الدستورية.

الواليات
المتحدة
وليبيريا.

عمليًا ،يستطيع
الرئيس في مثل
هذه األنظمة عادة
استخدام المصادر
غير الرسمية
للسلطة لتحويل
الفيتو إلى أداة أكثر
مبادرة.

ُمدافع عن
المصلحة
العامة/النظام
الدستوري.
(رئاسة
الوصاية).

ضعيفة :قد يتمتع
الرئيس بصالحية
اقتراح التشريعات
لكنه يفعل ذلك في
ظروف استثنائية؛
صالحيات محدودة
في إصدار المراسيم.

ضعيفة :يمكن
أن تقتصر صالحية
استخدام الفيتو
على مسائل تتعلق
بسالمة اإلجراءات أو
الصالحية الدستورية.
قد يكون من السهل
إبطال الفيتو عندما
يتعلق بالسياسات.

الحماية من
المخالفات
اإلجرائية أو
الدستورية.

رئيس وزراء
ـ رئيس في
األنظمة (شبه
الرئاسية
الضعيفة).

ال يتوقع من
الرئيس أن يكون
القائد الرئيسي
للسياسات ،لكن
قد يتوقع منه
التدخل في ظروف
استثنائية معينة.

				

خيارات التصميم األساسية
ثمة خياران أساسيان يف تصميم صالحية استخدام الفيتو ينبغي أخذمها بعني االعتبار )1( :ما هي األسس التي
يمكن ممارسة الفيتو عىل أساسها؟ ( )2كيف يمكن إبطال الفيتو من قبل السلطة الترشيعية؟

(أ) ما هي األسس التي يمكن على أساسها استخدام الفيتو؟
الفيتو عىل أساس دستوري أو إجرائي :يمكن للدساتري أن تقرص صالحية استخدام الفيتو عىل مسائل السالمة
الدستورية أو اإلجرائية .الدستور النمساوي ،عىل سبيل املثال ،ينص عىل أن ‘يتم التأكد من تبني القوانني االحتادية
طبق ًا للدستور من خالل توقيع الرئيس االحتادي عليها’ ويكون مصحوب ًا بتوقيع املستشار االحتادي [رئيس
الوزراء] (املادة  .)47وهذا يعني ضمن ًا أن الرئيس جمرب عىل نرش القوانني وأن بوسعه رفض ذلك فقط يف ظروف
استثنائية ،أي عندما يكون من الواضح أن القانون مل يتم إصداره ،من الناحية اإلجرائية أو من ناحية املحتوى،
‘طبق ًا للدستور’ (.)2014 Koker
يتخذ الفيتو الرئايس عىل أساس دستوري عادة شكل إحالة الترشيع إىل املحكمة العليا أو املحكمة الدستورية
للحكم يف دستوريته .هذه الصالحية موجودة عىل سبيل املثال ،يف دساتري بلغاريا (املادة  )150وأيرلندا (املادة
 .)25وهذا شكل من أشكال املراجعة القضائية السابقة أو املجردة .يف حني أن الرئيس يعمل هبذه الصفة كحا ٍم
للبوابة ،فإن صالحية اختاذ القرار النهائي فيام يتعلق بدستورية القوانني تكون لدى املحاكم.
الفيتو عىل أساس السياسات :عىل العكس من ذلك ،ففي الديمقراطيات التي يتوقع فيها من الرئيس أن يلعب
دور ًا أكثر فعالية يف قيادة السياسات وصنعها ،من املعتاد السامح للرئيس بصالحية واسعة إلستخدام الفيتو
يمكنه ممارستها عىل أي أساس يراه مناسب ًا .ولذلك ،يمكن للرئيس استخدام الفيتو عىل الترشيعات إذا كان لديه
اعرتاضات عىل حمتواها من السياسات دون احلاجة لإلشارة إىل خمالفات إجرائية أو دستورية.
حظر استخدام الفيتو عىل أنواع معينة من الترشيعات :يمكن ألنواع معينة من الترشيعات أن تتمتع باحلصانة من
الفيتو الرئايس ،مثل القوانني التي ال تعامل بنفس الطريقة التي تعا َمل هبا القوانني الترشيعية العادية .عىل سبيل
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املثال ،فإن الرؤساء الذين يتمتعون بصالحية استخدام الفيتو عىل مجيع الترشيعات العادية قد ُيرمون من حق
استخدام الفيتو عىل التعديالت الدستورية (التي قد متر بعملية خمتلفة من أجل املوافقة النهائية عليها ،كأن تتم
املصادقة عليها يف استفتاء شعبي) .وعوضا عن ذلك ،فإن الرئيس قد يتمتع بصالحية استخدام الفيتو فقط عىل
أنامط حمددة من الترشيعات اإلشكالية أو اجلوهرية .يف سنغافورة مثالً ،للرئيس صالحية استخدام الفيتو فقط فيام
يتعلق بنطاق ضيق من مشاريع القوانني ،تشمل مسائل حمددة تتعلق باملوازنة.

(ب) كيف يمكن إبطال الفيتو؟
الفيتو املطلق :يف حاالت نادرة ،متنح الدساتري الرئيس صالحية فيتو مطلقة ال يمكن إبطاهلا من قبل السلطة
الترشيعية .من حيث املبدأ ،فإن هذا يعني أنه ال يمكن ألي قانون أن يصبح نافذ ًا دون موافقة الرئيس حتى لو
كانت أغلبية كبرية من املرشعني قد صوتت لصالح القانون.
·ألن هذا سيعزز بشكل كبري من موقع الرئيس يف توازن القوى ،بشكل يتجاوز ما هو مطلوب عادة
طبق ًا ملبادئ فصل السلطات والضوابط والتوازنات ،فإن الفيتو املطلق عىل أساس السياسات نادر
يف الدساتري الديمقراطية .إال أن بعض الدساتري القديمة واملحافظة ،مثل دستور تشييل لعام ،1833
نص عىل مثل هذا الفيتو املطلق.
·من املعتاد أكثر أن ُتنح صالحية استخدام الفيتو املطلق يف احلاالت التي يمكن فيها ممارسة هذه
الصالحية فقط عىل أساس عدم الدستورية .والسبب يف ذلك أنه من حيث املبدأ ،ال تستطيع أية
أغلبية أن جتعل مرشوع قانون دستوري ًا إذا كان غري دستوري ،والعالج السليم يف مثل هذه احلاالت،
هو تعديل الدستور أو تغيري مرشوع القانون .يف كولومبيا مثالً ،ال ينطبق حق السلطة الترشيعية
بإبطال الفيتو الرئايس يف حالة مشاريع القوانني التي يعرتض عليها الرئيس بسبب عدم دستوريتها.
يف مثل تلك احلاالت ،حيال مرشوع القانون ،إذا أعيدت املوافقة عليه من قبل أغلبية مطلقة يف اهليئة
الترشيعية ،إىل املحكمة الدستورية ،التي يكون قرارها ـ باملوافقة عىل مرشوع القانون أو رفضه ـ
ملزم ًا للرئيس (املادة .)167
فيتو مقيد لكن قوي (مع عتبات مرتفعة إلمكانية إبطاله من قبل السلطة الترشيعية) :الفيتو الذي يمكن إبطاله
بقرار الحق من السلطة الترشيعية يعرف أحيان ًا بالفيتو ‘املقيد’ .معظم الدساتري التي تنص عىل الفيتو الرئايس ،فيام
يتعلق بمسائل السياسات ،تسمح أيض ًا للسلطة الترشيعية بإبطال الفيتو الرئايس عن طريق تصويت أغلبية غري
اعتيادية.
·يتفاوت حجم األغلبية غري االعتيادية املطلوبة من بلد إىل بلد .األكثر شيوع ًا هي أغلبية الثلثني (كام
يف األرجنتني وتشييل وكوستاريكا والسلفادور وغانا واملكسيك والفيلبني ونيجرييا وزامبيا) ،رغم
أن أغلبية ثالثة أمخاس األعضاء تكون مطلوبة يف بعض احلاالت (بولندا مثالً).
·املنطق الكامن وراء مطلب األغلبية غري االعتيادية هو أن الفيتو الرئايس يستخدم من أجل منع مترير
ترشيع يكون لصالح جمموعات معينة ،أو ترشيع إشكايل أو يؤدي إىل انقسام ،أو ترشيع ال يراعي
املصلحة العامة .أما إعادة مترير مرشوع القانون بأغلبية غري اعتيادية ،فيشري إىل أن هذه االعرتاضات
متت معاجلتها وختطيها .يعد هذا دلي ً
ال عىل أن مرشوع القانون ال حيايب مصالح جمموعة معينة ،وليس
إشكالي ًا وال يتسبب يف انقسام ،بل يتمتع بإمجاع ودعم واسعني يف اهليئة الترشيعية.
لكن من الناحية العملية ،فإن أثر مثل هذه األحكام هو السامح للرئيس بتعديل حجم األغلبية الرضورية لسن
القوانني بشكل أحادي :إذا كان الرئيس يدعم مرشوع قانون ،تكون األغلبية العادية كافية؛ أما إذا كان الرئيس
يعارض مرشوع القانون ،فإن األغلبية غري االعتيادية تكون مطلوبة .وهذا ما يعطي الرئيس اخليار يف التأثري يف
حصيلة القرارات الترشيعية ،من خالل ممارسة ما يرقى فعلي ًا إىل ‘فيتو كتلة’ كبري وسلبي.
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من الواضح أن أثر ‘فيتو الكتلة السلبي’ يعتمد عىل عوامل ظرفية ،مثل أن تكون هناك أغلبية غري اعتيادية متوافرة
يف اهليئة الترشيعية مستعدة لتبني سياسة متامسكة يف معارضة الرئيس .ستكون ممارسة الفيتو الرئايس يف العديد
من احلاالت مطلقة فعلي ًا ،حيث إن فرص بناء ائتالف ترشيعي واسع بام يكفي للوصول إىل عتبة األغلبية غري
االعتيادية وبالتايل تعطيل الفيتو ،قد تكون حمدودة جد ًا .يف الواليات املتحدة مثالً ،ومنذ انتخاب رونالد ريغان
( )1980وحتى هناية الفرتة األوىل من رئاسة باراك أوباما ( ،)2012استُخدم الفيتو  173مرة من قبل مجيع
الرؤساء ،ع ّطل الكونغرس  16حالة منها فقط ( 9.2باملئة من إمجايل احلاالت).2
فيتو ضعيف ومق ّيد (بعتبات منخفضة إلبطاله) :بعض الدساتري تسمح للرؤساء باالعرتاض عىل الترشيعات
بإعادة مشاريع القوانني إىل اهليئة الترشيعية إلعادة النظر ،بينام تسمح للسلطة الترشيعية باإلرصار عىل مرشوع
القانون يف تصويت ٍ
ثان دون أن يكون مطلوب ًا حتقيق أغلبية غري اعتيادية .يف العديد من احلاالت ،يكون املطلوب
حتقيق أغلبية مطلقة ( 50باملئة  )1 +من العدد اإلمجايل ألعضاء اهليئة الترشيعية.
·يرتبط هذا الشكل من الفيتو باألنظمة الربملانية واألنظمة شبه الرئاسية التي يكون فيها رئيس الوزراء
هو الشخصية السياسية القيادية .عىل سبيل املثال ،يسمح دستور مجهورية التشيك (املادة  )50للرئيس
بإعادة مشاريع القوانني إىل جملس النواب ،لكن مرشوع القانون الذي أعيد هبذه الطريقة يصبح نافذ ًا،
برصف النظر عن أية اعرتاضات رئاسية ،إذا متت املوافقة عليه بأغلبية مطلقة من النواب .وعىل نحو
مماثل ،يف بلغاريا (املادة  ،)101يكون املطلوب األغلبية املطلقة من عدد أعضاء الربملان إلبطال الفيتو
الرئايس عىل الترشيعات.
·لكن مثل هذا الفيتو الضعيف موجود أيض ًا يف بعض األنظمة الرئاسية :دساتري الربازيل (املادة ،)66
كولومبيا (املادة  ،)167والبريو (املادة  ،)180مثالً ،تسمح لسلطاهتا الترشيعية بإبطال الفيتو الرئايس
بأغلبية مطلقة يف كال املجلسني.
عندما تكون األغلبية الترشيعية قوية وموحدة ،فإن مثل هذا الفيتو يكون له بشكل رئييس أثر رمزي؛ فهو يسمح
للرئيس بالتعبري عن اعرتاضه عىل مرشوع قانون وأن يطلب من السلطة الترشيعية إعادة النظر فيه ،لكن دون أن يكون
له يف النهاية سلطة منع إقراره .لكن عندما تكون األغلبية الترشيعية غري قوية أو موحدة ،فإنه حتى مثل هذا الفيتو
الضعيف يمكن أن يكون حاس ًام؛ فبفرض التأخري وإعادة النظر (ما يسمح ألعضاء اهليئة الترشيعية بإعادة التموضع
أو حتى تغيري رأهيم دون أن خيرسوا ماء وجههم) ،يمكن للرئيس منع سن قوانني كان يمكن أن تُسن لوال الفيتو.
أغلبيات غري اعتيادية خمتلفة ألنامط خمتلفة من الترشيعات :يمكن للدساتري أن حتدد متطلبات خمتلفة لألغلبية غري
االعتيادية ألنامط خمتلفة من الترشيعات.
·يف قربص مثالً ،يتمتع الرئيس بصالحية فيتو مطلقة عىل الترشيعات يف جمال الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن ،بينام يتمتع بصالحية فيتو رمزية ،يمكن تعطيلها بأغلبية بسيطة ،فيام يتعلق بالترشيعات
األخرى (املادتان  50و .)51تقر هذه القواعد بالدور اخلاص واملسؤولية اخلاصة للرئيس يف هذه
املجاالت التي يمكن تسميتها ‘السياسات العليا’.
·يف تونس ،يمكن للسلطة الترشيعية أن تبطل الفيتو الرئايس بأغلبية مطلقة ،باستثناء حالة القوانني
العضوية ،التي يكون مطلوب ًا فيها حتقيق أغلبية ثالثة أمخاس األعضاء (املادة  .)81يف الربتغال أيض ًا
يمكن إبطال الفيتو الرئايس بأغلبية مطلقة ،باستثناء القوانني العضوية ،والقوانني املتعلقة بالعالقات
اخلارجية ،والقوانني املتعلقة بالنظام االنتخايب والقوانني املتعلقة بالبنية االقتصادية األساسية
للمجتمع ،التي تتطلب أغلبية ثالثة أمخاس (املادة  .)136وهذا يعكس مبدأ أن القوانني العادية ينبغي
سنها بأغلبيات عادية ،بينام القوانني العضوية والقوانني األخرى ذات األمهية املؤسساتية أو البنيوية
اخلاصة ينبغي سنها من خالل عملية تتطلب إمجاع ًا أوسع ومعايري أعىل من املداوالت واملشاركة
 2انظر ‘ ،’Presidential Vetoes: Washington – Obamaعىل موقع مرشوع الرئاسة األمريكية.>http://www.presidency.ucsb.edu/data/vetoes.php< ،
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فيتو التعليق :هناك بعض احلاالت التي يعلق فيها الفيتو الرئايس مرشوع قانون لفرتة حمددة من الزمن .وخالل هذه
الفرتة ،تكون صالحية الفيتو مطلقة فعلي ًا ،حيث ال يمكن تعطيلها .لكن التعطيل يصبح ممكن ًا عند انقضاء فرتة التعليق.
·يف اإلكوادور مثالً ،ال يمكن تعطيل الفيتو الرئايس ملدة سنة ،وبعد انقضاء السنة ،يمكن للسلطة الترشيعية
أن تُرص عىل مترير مرشوع القانون بأغلبية الثلثني (املادة  .)138املنطق الكامن وراء هذه القاعدة ،هو أن
مؤجلة لتوفري الوقت لتهدئة العواطف السياسية وإجراء املزيد من املداوالت.
الفيتو الرئايس يكون قوة ِّ
·لقد بات فيتو التعليق أمر ًا غري اعتيادي يف الدساتري املعارصة يف العامل ،لكن قد يكون له حماسن يف بعض
احلاالت ،خصوص ًا عندما يكون مصحوب ًا بمتطلبات عتبات متدنية (مثل األغلبية املطلقة) :يمكن أن
يسهم يف فلرتة الترشيعات املترسعة املدفوعة بالعواطف االنية واملفاجئة ،ويسمح باملزيد من الوقت كي
املصممة لألغلبية.
يكون هناك نقاش عام للتأثري باجتاه الترشيع ،لكنه ال يسمح لألقلية بتعطيل اإلرادة
ِّ

·هناك بديل آخر حمتمل (ليس من املعروف أنه يوجد يف أي دستور حالي ًا ،لكن نناقشه هنا كخيار
افرتايض) هو متكني أغلبية غري اعتيادية من تعطيل الفيتو يف أي وقت ،بينام يتم السامح ألغلبية مطلقة
أو بسيطة بتعطيله بعد انقضاء فرتة التعليق .وهذا سيمكن األقلية الترشيعية ـ مع الرئيس ـ من تأجيل
الترشيع لكن ليس إيقاف سن الترشيعات التي ترص عليها األغلبية بقوة إىل ما ال هناية.
تبني اخليارات التصميمية :يمكن للمتطلبات املرتفعة لألغلبية غري االعتيادية (مثل الثلثني أو الثالثة أرباع) أن
جتعل من الصعوبة بمكان عىل اهليئات الترشيعية تعطيل الفيتو الرئايس .وهذا من شأنه أيض ًا أن حيدث فرتات من
االنقسام احلكومي (عندما تكون األغلبية الترشيعية حلزب والرئاسة حلزب معارض) أكثر إشكالية ،حيث يمكن
أن يكون لألقليات الصغرية نسبي ًا قوة غري متناسبة ملنع مترير ترشيعات رضورية .من جهة أخرى ،فإن املتطلبات
املتدنية لألغلبية (مثل األغلبية البسيطة أو املطلقة) من شأهنا أن توفر قيود ًا غري كافية عىل القوانني غري املدروسة،
أو املنحازة حزبي ًا أو الفاسدة التي متررها األغلبية الترشيعية ما مل يكن هناك آليات أخرى ملنع حدوث هذا.
للحكم عىل مزايا ومساوئ هذه اخليارات ،يمكن ملصممي الدساتري أن يفكروا ،قبل كل يشء ،باألهداف العامة،
وبغايات ومقاصد وروح الدستور :هل هيدف الدستور بشكل رئييس ألن يكون وسيلة للتعبري عن اإلرادة
الديمقراطية لألغلبية وتنفيذها ،أم أن الغاية الرئيسية للدستور هي إنفاذ نظام حكومة حمدودة وحقوق فردية
ومحاية األقليات؟ معظم الدساتري ،بالطبع ،تفعل األمرين مع ًا ـ لكن بدرجات متفاوتة جد ًا من التأكيد.

اعتبارات إضافية عند التصميم
إضافة إىل املالمح األساسية للفيتو التي نوقشت أعاله ،ثمة عدد من االعتبارات واخليارات اإلضافية يف التصميم
ينبغي النظر فيها .وهذه تشمل الفيتو عىل أحد بنود القانون ،واألطر الزمنية و‘فيتو اجليب’ (املامطلة) ،واحلاجة إىل
التشاور الرسمي قبل استخدام صالحية الفيتو والتعديالت الرئاسية.

(أ) هل ينبغي أن يكون للرئيس صالحية استخدام الفيتو على أحد بنود القانون؟
قد ينتج عن عملية التفاوض بشأن الترشيعات ومترير مشاريع القوانني يف اهليئة الترشيعية مشاريع قوانني ،رغم
احتفاظها ببعض مالمح املقرتح األويل ،مليئة بالبنود املتعلقة باملصالح اخلاصة أو بالتزامات اإلنفاق املحددة
واملصممة لكسب دعم مرشعني بعينهم أو جمموعات ضغط معينة .عندما تؤخذ كل هذه االعتبارات بشكل
إمجايل ،فإن االعتامد عىل إرضاء مثل تلك املصالح اخلاصة يمكن أن يؤدي إىل سياسات غري متامسكة وإىل سوء
إدارة املوازنة ،وهو ما يلحق الرضر باملصلحة العامة.
يسمح الفيتو عىل أحد بنود القانون للرئيس باالعرتاض جزئي ًا عىل مرشوع القانون (بام يف ذلك االعرتاض عىل بنود
إنفاق معينة) ،بينام يسمح لألجزاء األخرى من مرشوع القانون بأن تصبح قانون ًا .وهذا يعني ،أنه يمكن للرئيس أن
يعرتض عىل البنود املتعلقة باملصالح اخلاصة التي متت إضافتها إىل مرشوع القانون خالل متريره يف اهليئة الترشيعية.
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من الناحية النظرية ،ينبغي أن يسهم ذلك يف حتسني متاسك الترشيعات ومنع الفساد وفرض االنضباط املايل .وهلذه
األسباب ،فإن الفيتو عىل أحد بنود القانون أصبح شائع ًا يف واليات أمريكية خمتلفة (حوايل  90باملئة من الواليات
تسمح للحاكم باستخدام الفيتو عىل أحد بنود القوانني) وعىل املستوى الوطني يف أمريكا الالتينية (عىل سبيل املثال
يف األرجنتني ،املادة 83؛ الربازيل ،املادة 66؛ وباراغواي ،املادة  .)208قد يكون األثر العميل للفيتو عىل أحد بنود
القانون عىل احلد من اإلنفاق غري املسؤول حمدود ًا .طبق ًا لبيكر (‘ ،)5-64 :2000 ،Bakerليس هناك أثر منتظم
لصالحية الفيتو املعززة عىل مستوى اإلنفاق احلكومي’ ،و ‘جزء كبري من هذا العمل هيدف إىل تبديد التصور
اخلاطئ الشائع بأن صالحية الفيتو املعززة تقيد اإلنفاق احلكومي’ .رغم ذلك ،من البدهيي أن صالحية الفيتو
الرئايس عىل أحد بنود القانون تعزز سلطة الرئيس عىل املوازنة ،ونتيجة لذلك ،عىل كامل نطاق السياسات العامة.

(ب) الفيتو على األطر الزمنية و ‘فيتو الجيب’
الفرتة التي يمكن خالهلا استخدام صالحية الفيتو :معظم الدساتري التي تنص عىل فيتو رئايس ،حتدد فرتة زمنية
يمكن للرئيس خالهلا النظر يف مرشوع قانون واختاذ قرار فيام إذا كان سيعرتض عليه أم ال.
·تتفاوت هذه الفرتة ،إال أن الفرتة العادية ترتاوح بني عرشة أيام (كوستاريكا والواليات املتحدة) و
 30يوم ًا (اإلكوادور)؛ أما فرتة ثالثة أشهر (فنلندا) فهي استثنائية.
·يف بعض احلاالت ،تعتمد فرتة النظر يف مرشوع القانون عىل طوله .يف كولومبيا (املادة  ،)166تعطى
فرتة ستة أيام لالعرتاض عىل أي مرشوع قانون ال حيتوي أكثر من  20مادة ،وفرتة عرشة أيام ملشاريع
القوانني التي حتتوي  21إىل  50مادة ،وفرتة  20يوم ًا ملشاريع القوانني التي حتتوي أكثر من  50مادة.
·هناك احتامل آخر لتقليص الفرتة التي يمكن للرئيس خالهلا أن يستخدم صالحية الفيتو عندما يكون
ذلك ملح ًا .يف مجهورية بنـن مثالً ،لدى الرئيس  15يوم ًا اعتيادي ًا للنظر يف مرشوع قانون وإصداره
أو االعرتاض عليه ،لكن يمكن للسلطة الترشيعية أن تعلن أن مرشوع قانون ما ُملح ،ويف هذه احلالة
تتقلص الفرتة إىل مخسة أيام.
ماذا حيدث إذا مل يعرتض الرئيس عىل مرشوع القانون ومل يوقعه؟ قد يكون هناك ظروف ال يقوم فيها الرئيس
بتوقيع مرشوع القانون أو يرفض توقيعه لكنه ال يقوم فعلي ًا برفض القانون ،أو االعرتاض عليه أو إعادته إىل اهليئة
الترشيعية خالل الفرتة املحددة يف الدستور .يف هذه احلاالت ،يمكن للدستور أن يعالج املأزق بعدد من الطرق.
·يف بعض الدساتري ،يصبح مرشوع القانون ،الذي مل يوقع أو ُيعرتض عليه من قبل الرئيس خالل
الفرتة املحددة ،قانون ًا بشكل تلقائي عند هناية الفرتة ،برصف النظر عن عدم قيام الرئيس بأي فعل.
دستور األرجنتني (املادة  80مثالً ،ينص عىل أن ‘أي مرشوع قانون مل تتم إعادته خالل عرشة أيام
عمل يعد موا َفق ًا عليه من قبل السلطة التنفيذية)’.
·يسمح الدستور األمريكي بـعرشة أيام يمكن للرئيس خالهلا أن يعرتض عىل مرشوع قانون .يف هناية
هذه الفرتة ،يصبح مرشوع القانون بشكل تلقائي قانون ًا ‘بنفس الطريقة كام لو أن [الرئيس] وقعه’.
لكن عىل عكس حالة األرجنتني ،فإن مرشوع القانون ال يصبح قانون ًا إذا كان الكونغرس قد علق
جلساته ،وبالتايل منع الرئيس من إعادة مرشوع القانون .يف هذه احلاالت ،ال يصبح مرشوع القانون
قانون ًا وينقيض ببساطة عند هناية فرتة الـعرشة أيام (املادة  ،1الفقرة  ،)7أي أنه إذا رغب الكونغرس
باإلرصار عىل مرشوع القانون ،فعليه أن يعيد العملية الترشيعية من البداية يف اجللسة التالية .و ُيعرف
هذا بـ ‘فيتو اجليب’ (كام لو أن الرئيس وضع مرشوع القانون يف جيبه ومىض).
·يف املكسيك ،يعد مرشوع القانون الذي مل تتم إعادته خالل  10أيام عمل موا َفق ًا عليه ما مل يكن
الكونغرس ليس يف حالة انعقاد (املادة  .)72هذا يعني فعلي ًا أن بوسع الرئيس تأخري نرش مرشوع
قانون ببساطة برفضه التوقيع عليه عندما ال يكون الكونغرس منعقد ًا ،لكن مرشوع القانون سيصبح
قانون ًا بشكل تلقائي عندما يعود الكونغرس إىل االنعقاد ما مل يقم الرئيس فعلي ًا بإعادة مرشوع القانون.
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·يف بنـن (املادة  ،)57إذا مل يوقع الرئيس مرشوع القانون أو يعيده خالل الفرتة املسموح هبا ،فإن
مرشوع القانون يعد مرفوض ًا ،وبالتايل ،يمكن للسلطة الترشيعية أن تعطل الفيتو الرئايس من خالل
العملية املعتادة (يف حالة بنـن ،من خالل التصويت بأغلبية مطلقة).
بعض الدساتري ال حتدد فرتة زمنية يمكن خالهلا ممارسة سلطة الفيتو الرئايس .يف غياب حد زمني أو آلية لتعطيل
الفيتو ،تكون موافقة الرئيس مطلقة ،وال يمكن ألي مرشوع قانون أن يصبح قانون ًا بدوهنا .توجد مثل هذه
األحكام املفتوحة عادة يف دساتري (النمسا مثالً) ال يتوقع فيها أن يستخدم الرئيس الفيتو إال نادر ًا وفقط عىل
أساس دستوري أو إجرائي .لكن حتى يف هذه الظروف ،فإن غياب األطر الزمنية الواضحة يمكن أن يؤدي إىل
انعدام اليقني يف املسائل اإلجرائية .إذا كان الدستور حيدد الفرتة الزمنية التي يمكن خالهلا استخدام الفيتو وما
حيدث إذا مل يتم توقيع مرشوع القانون أو االعرتاض عليه يف هناية تلك الفرتة ،فإن هذا قد يمنع نشوء الرصاعات
بني املؤسسات الحق ًا .ما جيعل األمر ذا أمهية بالغة ،هو أن احلاالت التي حيتمل أن يستخدم فيها الفيتو هي حاالت
استثنائية ،ويف تلك احلاالت بالتحديد يكون الوضوح اإلجرائي يف أكثر حاالته أمهية ملنع نشوء أزمات دستورية.
القيود الزمنية عىل إعادة طرح الترشيعات التي استُخدم عليها الفيتو :يمكن للدساتري أن تضع قيود ًا زمنية عىل
إعادة طرح الترشيعات التي استُخدم ضدها الفيتو.
·يف كوستاريكا مثالً ،فإن مرشوع قانون اعرتض عليه الرئيس ومل تعد السلطة الترشيعية متريره بأغلبية
الثلثني املطلوبة إلبطال الفيتو ،ال يمكن إعادة طرحه مرة ثانية خالل نفس اجللسة الترشيعية (املادة .)127
·يمكن هلذه القيود أن توقف تصاعد الرصاعات بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،كام يمكن أن
تعيق قضاء وقت ترشيعي أطول مما ينبغي عىل قضية واحدة ال يمكن الوصول إىل اتفاق بشأهنا.
وعرب فرضها ‘وقفة للتفكري’ ،تسمح القيود الزمنية أيض ًا بتهدئة االنفعاالت والعواطف وختفيف حدة
املواقف ،بحيث يمكن التوصل إىل تسويات مقبولة يف الوقت املناسب.

(ج) هل هناك حاجة للتشاور قبل استخدام الفيتو؟
قد يطلب الدستور من الرئيس التشاور مع مؤسسات أخرى أو مسؤولني آخرين ـ عىل سبيل املثال ،مع رئيس
اهليئة الترشيعية ،أو مع رئيس كل من جمليس اهليئة الترشيعية ،أو مع كبري القضاة أو جملس الدولة اخلاص املشكل
أص ً
ال لتقديم املشورة للرئيس ـ قبل استخدام الفيتو .قد تساعد احلاجة للتشاور يف منع الرئيس من الترصف بطريقة
مزاجية أو اعتباطية ،وقد يمكن الالعبني السياسيني واملؤسساتيني اآلخرين من التأثري يف القرارات الرئاسية أو
تقييدها ـ وبذلك ،ربام ،إجبار الرئيس عىل التفكري بوضوح أكرب حول تبعات قراره.
يف أيرلندا مثالً ،يمكن للرئيس استخدام صالحيته بإحالة الترشيع إىل املحكمة العليا إلصدار حكم بدستوريته
فقط بعد االستامع إىل مشورة جملس الدولة ،الذي يتكون من مستشارين معينني فيه أو مستشارين بحكم مناصبهم.
يف سنغافورةُ ،يطلب من الرئيس قبل ممارسة بعض الصالحيات املمنوحة له ،بام يف ذلك صالحية االعرتاض عىل
القرارات املتعلقة باملوازنة ،التشاور مع جملس املستشارين الرئاسيني .يف هذه احلاالت ،تكون املشورة املقدمة
للرئيس رسية ،ورغم أنه ُيطلب من الرئيس احلصول عليها ،فهو غري ملزم بالعمل وفق ًا هلا (إذا مل تكن تلك هي
احلال ،فالسلطة احلقيقية تكون عندئذ للمستشارين ،وليس للرئيس ،الذي تصبح وظيفته عندها رمزية فقط).

(د) بيان األسباب
ثمة طريقة أخرى يمكن للدستور أن يمنع من خالهلا االستخدام املزاجي أو االعتباطي للفيتو ،ويف الوقت نفسه
يبقي املسؤولية يف يد الرئيس ،تتمثل يف أن يكون أي فيتو مصحوب ًا ببيان باعرتاضات الرئيس ،وتقديم تربيرات
معللة إلستخدام الفيتو (مثل املادة  ،2الفقرة  7من الدستور األمريكي) .كام يعطي البيان املرفق بالفيتو الرئيس
فرصة ليرشح بالتحديد َمواطن اخلطأ يف مرشوع القانون وحتديد كيفية حتسينه .هبذه الطريقة ،تصبح صالحية
استخدام الفيتو أيض ًا ـ ولو بشكل غري مبارش ـ صالحية وضع أجندات يتمكن الرئيس من خالهلا ممارسة القيادة
السياسية وحتديد املواقف حيال السياسات أمام مجهور الناخبني ،وأن يضغط سياسي ًا عىل املرشعني.
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(هـ) التعديالت الرئاسية
متيض بعض الدساتري أبعد من جمرد السامح للرئيس بالتعليق عىل مرشوع قانون عند إعادته .إهنا تسمح للرئيس
باقرتاح تعديالت حمددة عىل مرشوع القانون ،وتسمح للسلطة الترشيعية بتمرير مرشوع القانون مرة أخرى،
بأغلبية عادية ،إذا تم تبني مقرتحات الرئيس بشكل كامل:
·يف تشييل ،يمكن مترير مرشوع قانون اعرتض عليه الرئيس بأغلبية عادية إذا تم تعديله من قبل
السلطة الترشيعية طبق ًا ملقرتحات الرئيس .أما إذا مل تقم السلطة الترشيعية بتعديل مرشوع القانون
طبق ًا ملقرتحات الرئيس ،يمكن عندها إبطال الفيتو فقط بأغلبية ثلثي األصوات يف كال املجلسني
(املادة .)73
·يف كينيا أيض ًا ،يصبح مرشوع القانون الذي اعرتض عليه الرئيس قانون ًا إذا عدلته السلطة الترشيعية
بأغلبية عادية طبق ًا ملقرتحات الرئيس ،بينام تكون أغلبية الثلثني رضورية لسن مرشوع قانون مل يتم
تعديله طبق ًا ملقرتحات الرئيس (املادة .)115
تعد صالحية اقرتاح التعديالت هذه أداة قوية للقيادة الرئاسية ،وهي متكن الرئيس من وضع األجندة الترشيعية
وأن يشارك بشكل مبادر يف صياغة الترشيعات (.)2005 ،Tsebelis and Alemán

(و) إحالة مشاريع القوانين إلى الشعب
تسمح بعض الدساتري للرئيس بعرض مشاريع القوانني التي تم تبنيها يف اهليئة الترشيعية إىل الشعب لالستفتاء.
يمكن لرئيس أيسلندا ،عىل سبيل املثال ،أن يعرض القوانني التي تم متريرها حديث ًا عىل الشعب ،الذي يكون قراره
حول قبول أو إلغاء القانون هنائي ًا (املادة  .)26يمكن اعتبار هذا فعلي ًا شك ً
ال من أشكال الفيتو الديمقراطي ،حيث
إن القرار النهائي مل يتخذه الرئيس أو السلطة الترشيعية ،بل الشعب نفسه.3
يمكن أن يكون جلعل الشعب احلكَم النهائي بشأن أحد الترشيعات املقرتحة أثران إجيابيان ،لكن ذلك يعتمد عىل
عتبة إبطال الفيتو الرئايس .وعىل عكس السامح ألغلبية بسيطة يف السلطة الترشيعية بإبطال الفيتو ،فإن عرض قرار
عىل الشعب يمكن أن يكون أكثر فعالية يف منع تبني ترشيع ال حيظى بالشعبية .وبخالف السامح بإبطال مرشوع
القانون فقط من خالل أغلبية كبرية يف اهليئة الترشيعية ،يمكن لالستفتاء أن يمنع األقليات العنيدة من عرقلة
إصدار ترشيعات حتظى بالشعبية .وقد تكون هذه ميزة يف احلاالت التي يكون فيها رغبة بإقامة دولة فعالة ونشطة
يمكن أن ترشع بشكل فعال لصالح األغلبية ،مع إخضاع هذه السلطة للقيود الديمقراطية حلامية الشعب من إساءة
استخدامها.
كام يمكن لعرض مرشوعات القوانني عىل الشعب أن يتخذ شك ً
ال آخر ،تستخدم فيها السلطة الترشيعية اإلحالة
إىل الشعب كطريقة لاللتفاف عىل الرئيس واحتامل استخدامه للفيتو .يف األرجنتني مث ً
ال (املادة  )40يمكن
للكونغرس أن يقدم مرشوع قانون للتشاور الشعبي (استفتاء) .وال ختضع مشاريع القوانني هذه للفيتو الرئايس،
حيث يتم نرشها تلقائي ًا إذا متت املوافقة عليها من خالل ‘تصويت الشعب باملوافقة عليها’.

 3تتم مناقشة األحكام املتعلقة باالستفتاءات بشكل أكثر تفصي ً
ال يف ‘ ،’Direct Democracyوهو جزء من سلسلة املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات من الكتب
التمهيدية حول بناء الدساتري.
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اعتبارات سياقية
(أ) توقيت االنتخابات
بالنظر إىل أن األشكال الرئاسية وشبه الرئاسية للحكومة تسمح للشعب بالتصويت بشكل منفصل يف االنتخابات
الرئاسية والترشيعية ،فإهنا يمكن أن تكون عرضة لفرتات ما يسمى احلكومة املنقسمة .حتدث احلكومة املنقسمة،
عندما يكون الرئيس واألغلبية الترشيعية (وبالتايل أعضاء احلكومة يف األنظمة شبه الرئاسية) من حزبني متعارضني
سياسي ًا .يف هذه الفرتات بالذات يكون احتامل استخدام الفيتو الرئايس يف حده األقىص ،حيث حياول الرئيس عرقلة
الترشيعات التي يقرتحها خصومه السياسيون .يف الواليات املتحدة ،وخالل الفرتة الواقعة بني عامي  1945و،1992
عىل سبيل املثال ،استخدم الفيتو الرئايس عىل حوايل  2باملئة فقط من مجيع الترشيعات التي طرحها الكونغرس ،إال أن
 20باملئة من الترشيعات املهمة اعرتض عليها خالل فرتات احلكومة املنقسمة (.)2009 ،Cameron
يمكن أن يكون لتوقيت االنتخابات أثر كبري عىل احتامل حدوث حكومة منقسمة ،وبالتايل عىل نطاق استخدام
الفيتو الرئايس .كقاعدة عامة ،يصبح نشوء حكومة منقسمة أقل احتامالً عندما حتدث االنتخابات الرئاسية
والترشيعية يف الوقت نفسه ،ويزداد احتامل حدوثها عندما جترى االنتخابات يف أوقات خمتلفة .ويعود ذلك
لألسباب اآلتية )1( :عندما جترى االنتخابات يف الوقت نفسه ،فإن املرشحني لعضوية اهليئة الترشيعية من نفس
حزب رئيس حيظى بالشعبية يفوزون بمعيته؛ ( )2عندما ال جترى االنتخابات بالتزامن ،فإن املظامل واالستياء العام
من الرئيس املقيم يمكن التعبري عنها من خالل التصويت ملرشعني من أحزاب املعارضة.
كام يمكن لتزامن الفرتات الرئاسية والترشيعية أن يعزز من التفويض الشعبي للرئيس ،حيث لن يكون هناك وقت
يتعرض فيه الرئيس القائم ،ملواجهة سلطة ترشيعية يكون تفويضها االنتخايب أحدث ـ وبالتايل أكثر صالحية ـ من
تفويض الرئيس.

(ب) البنية التشريعية
جملسان مقابل جملس واحد :يف أنظمة املجلسني ،خصوص ًا عندما ال يكون املجلسان متوافقني (حيث يتم
انتخاهبام يف أوقات خمتلفة أو بوسائل خمتلفة ،وبالتايل من املرجح أن يكون هناك اختالف كبري يف الرتكيبة احلزبية
للمجلسني) ،قد يكون هناك صعوبة أكرب يف املحافظة عىل مطلب معني لألغلبية غري االعتيادية من أجل تعطيل
الفيتو الرئايس مما هو احلال للتوصل إىل نفس عتبة األغلبية غري االعتيادية يف نظام املجلس الواحد .عىل سبيل
املثال ،عندما تكون مجيع األشياء األخرى متساوية ،ينبغي حتقيق درجة أكرب من االمجاع من أجل الوصول إىل
أغلبية الثلثني يف كال جمليس الكونغرس األمريكي (الذي يتكون من جملسني هلام تركيبة خمتلفة ،وتواريخ انتخابات
خمتلفة ووجود متثيل أكرب للواليات الريفية يف املجلس األعىل) مما هو مطلوب للوصول إىل أغلبية الثلثني يف برملان
زائري املكون من جملس واحد ،عىل سبيل املثال.
النظام االنتخايب والنظام احلزيب :يتطلب التوصل إىل أغلبية الثلثني يف النظام ثنائي احلزب جمرد أن يوافق هذان
احلزبان (عىل افرتاض أن يصوت معظم األعضاء وفق ًا إلنتامئهم احلزيب) .إذا كان هناك نظام متعدد األحزاب ،فإن
التوصل إىل أغلبية الثلثني نفسها قد تتطلب اتفاق ًا أوسع ربام بني ستة أحزاب سياسية .وعىل نحو مماثل ،إذا كانت
األحزاب متامسكة وهلا هيكليات قيادية مركزية ،فإن االتفاقات عىل مستوى القمة بني قادة األحزاب ستكون
كافية لتنظيم التكتالت احلزبية الترشيعية ،بينام يف حالة األحزاب املنقسمة فإن ذلك يتطلب عقد اتفاقات مع قادة
الفصائل املختلفة يف احلزب أو مع املرشعني األفراد ،مما يزيد من صعوبة التوصل إىل أي عتبة حمددة لألغلبية غري
االعتيادية .إضافة إىل ذلك ،قد تكون درجة االستقطاب األيديولوجي ـ وحتى الثقة أو العداوة الشخصية ـ بني
األطراف أمر ًا ينبغي أخذه باحلسبان؛ حيث سيكون التوصل إىل أغلبية غري اعتيادية معينة أصعب إذا كان هناك
عداوة متبادلة بني األحزاب ،وأسهل إذا كانت األحزاب متعاونة مع بعضها بعض ًا .يمكن هلذه العوامل الظرفية
أن تتفاوت باختالف الزمن ،وال ينبغي بالرضورة أن يكون دور واضع الدستور هو تصميم أحكا ٍم تتالءم بشكل
مثايل مع الوقت احلارض ،بل ينبغي ،وبالنظر إىل التوقع بأن يدوم الدستور لعقود أو ألجيال ،أن يفكر واضعو
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الدستور بكيفية عمل اآلليات التي يقرتحوهنا يف ظل ظروف سياقية خمتلفة ،وعليهم أن يتجنبوا اختاذ قرارات
تستند إىل افرتاضات حول السياق السيايس الذي قد ال يستمر يف املستقبل.

(ج) الحزمة الكاملة للصالحيات الرئاسية
إن احتامل استخدام الفيتو كوسيلة تفاوضية يعني أن فعاليتها تعتمد ليس فقط عىل القواعد املتعلقة بمامرسة
صالحية استخدام الفيتو ،بل أيض ًا عىل القواعد األخرى التي حتكم املساومات بني املؤسسات وتصوغ العالقات
السياسية بني الرئيس والسلطة الترشيعية (أو يف األنظمة شبه الرئاسية ،بني الرئيس ورئيس الوزراء).
ولذلك ينبغي عىل مصممي الدساتري عند تصميم صالحية استخدام الفيتو الرئايس ،أن يفكروا باحلزمة الكاملة
من الصالحيات التي تتمتع هبا خمتلف مؤسسات الدولة ،والنظر يف التفاعالت السياسية فيام بينها ،بدالً من
التعامل مع كل جزء من اهليكلية املؤسساتية بمعزل عن األجزاء األخرى.
قد تشمل هذه احلزمة من الصالحيات مثالً ،القدرة عىل وضع األجندة الترشيعية من خالل اقرتاح الترشيعات
واملوازنات ،إضافة إىل صالحية جتاوز عملية صنع القرار يف املؤسسة الترشيعية لتحقيق أهداف السياسات من
خالل استخدام أنظمة ترشيعية ظاهري ًا أو قوانني الطوارئ .حتى الصالحيات التي يبدو أن ال عالقة هلا بالعملية
الترشيعية ،مثل صالحية تسمية القضاة أو تعيني أعضاء اهليئات املستقلة أو منح الترشيفات العامة ،يمكن أن
تستخدم من قبل الرؤساء واملجالس الترشيعية كجزء من إسرتاتيجية املساومة والتفاوض عىل السياسات.
تتمثل إحدى أكرب الصالحيات التي يتمتع هبا (بعض) الرؤساء يف سلطة حل املجلس الترشيعي والدعوة إىل
انتخابات جديدة .وهذه ‘عصا كبرية’ يمكن للرئيس أن يستخدمها ملنع سن ترشيعات ال يقبلها ،أو عىل العكس،
إلجبار اهليئة الترشيعية عىل إصدار ترشيعات يدعمها الرئيس .ثمة أداة رئاسية قوية أخرى هي االستفتاء ،الذي
يمكن أن يمنح الرئيس القدرة عىل جتاوز املرشعني والتوجه مبارشة إىل الشعب بشأن قضية رئيسية من قضايا
السياسات ،إال أن هذه األدوات غري مرنة وال يمكن التنبؤ بنتائج استخدامها ،وتكون فعالة عندما يتمتع الرئيس
بدعم أغلبية الشعب لإلجراءات التي يتخذها .لكن الرئيس الذي خيطئ يف حساباته حول مدى الدعم الشعبي
ويزم يف صناديق االقرتاع ،سواء يف االنتخابات أو يف استفتاء ،قد خيرس جزء ًا كبري ًا من الرشعية
الذي يتمتع بهُ ،
واإلرادة الطيبة الرضوريتني للحكم بشكل فعال.
الشكل  .3صالحيات استخدام الفيتو وصالحيات التعطيل كجزء من توازن القوى
الفيتو الرئاسي

إبطال الهيئة التشريعية
للفيتو

على التشريعات

إص

دار مراسيم الطوارئ

الموافقة

على تعيين الحكومة

تعي
ين أعضاء الحكومة

التحكم بالموازنة

عزل الرئيس
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(د) الثقافة السياسية والتوقعات
قد خيتلف التوزيع الفعيل للسلطة السياسية يف دولة ما بشكل كبري عن توزيع الصالحيات املوجود عىل الورق.
تلعب الثقافة السياسية ،بام يف ذلك العادات الراسخة واألعراف والتوقعات ،دور ًا مه ًام يف ترسيخ هذا االختالف.
ينبغي عىل واضعي الدساتري الذين يرغبون بتغيري طريقة عمل النظام السيايس أن يأخذوا بعني االعتبار أن الثقافة
تتغري ببطء أكرب ،وهي أكثر مقاومة للصدمات اخلارجية من التغيريات التي يتم إحداثها عىل األشكال املؤسساتية.
وهكذا ،فإن البلدان التي هلا تاريخ طويل من الصالحيات الرئاسية املفرطة أو التي فيها مرشح رئايس معني له عدد
كبري من األتباع الشخصيني ،قد متيل نحو االستبداد الرئايس حتى لو تم تقليص صالحيات الرئيس عىل الورق.
إذا كان اهلدف هو تغيري هذه العادات املرتسخة ،ينبغي بذل عناية خاصة عند وضع الدستور لعدم ترك املجال
الحتامل العودة إىل احلكم االستبدادي.

بدائل الفيتو الرئاسي
هناك عدد قليل من البدائل لسلطة الفيتو الرئايس .معظم الدساتري التي تنص عىل وجود رئيس منتخب مبارشة
يتمتع بأكثر من وظيفة رمزية ،تسمح للرئيس بمامرسة شكل ما من أشكال الفيتو ،عىل األقل ،عىل شكل فيتو عىل
املسائل الدستورية أو اإلجرائية ،أو فيتو يف جمال السياسات يمكن تعطيله بسهولة ،أو احلق يف عرض الترشيعات
عىل الشعب لالستفتاء .إذا اختذ القرار بعدم السامح بوجود أي سلطة فيتو رئايس ،ويف الوقت نفسه االحتفاظ
بنظام حكم يكون فيه الرئيس أكثر من شخصية رمزية ذات وظيفة ترشيفية ،سيكون من الرضوري تعزيز
الصالحيات األخرى للرئاسة ،مثل صالحيات حل السلطة الترشيعية وصالحيات إصدار املراسيم .لكن يف
جمتمع منقسم عرقي ًا أو ديني ًا أو لغوي ًا ،يستحسن منح صالحيات الفيتو ألولئك الذين يمثلون جمتمعات معينة،
رغم أن األمثلة الناجحة عىل هذا نادرة .ينص الدستور القربيص ،كام تم وضعه يف األصل ،عىل وجود رئيس
من القبارصة اليونانيني ونائب رئيس من القبارصة األتراك ،ولكل منهام حق الفيتو عىل الترشيعات من أجل
محاية املصالح احليوية للمجموعتني .هناك يف كوسوفو فئة معينة من الترشيعات املتعلقة بحقوق وهوية ومصالح
األقليات الوطنية ،تتطلب موافقة أغلبية مزدوجة يف اهليئة الترشيعية ،ما يعطي تلك األقليات بشكل جوهري
صالحية استخدام الفيتو التي يمكنها استخدامها للمحافظة عىل ذاهتا.

أسئلة تتعلق بإتخاذ القرارات
1.1ما هو املبدأ الشامل لتصميم الدستور؟ هل هيدف الدستور بشكل رئييس إىل احتواء سلطة القادة
الديمقراطيني وتوجيهها ،أو هيدف أساس ًا إىل تقييد القادة الديمقراطيني من أجل محاية األقليات ،أو
حقوق األفراد أو املمتلكات؟ ما هي التبعات التي يرتبها هذا عىل )1( :سهولة العملية الترشيعية أو
صعوبتها؛ ( )2دور الرئيس يف تلك العملية؟
2.2هل يفرتض بالرئيس أن يكون )1( :صانع السياسات الرئييس الذي يضطلع بالدور الرئييس يف وضع
السياسات؛ ( )2واحد من عدة واضعي سياسات متنافسني يتقاسم املبادرة مع اهليئة الترشيعية؛ ()3
بشكل رئييس ويص عىل النظام الدستوري يامرس قيادته بشكل متقطع ،كام يف أوقات األزمات؟
3.3ما هي الصالحيات التي حيتاجها الرئيس فيام يتعلق بالترشيع من أجل القيام هبذه الوظائف؟
4.4غالب ًا ما تعمل صالحيات الفيتو الرئايس وصالحيات الرئيس يف وضع األجندات (عىل سبيل املثال
احلق يف اقرتاح أو تقديم الترشيعات) بالتوازي مع بعضها بعض ًا .كيف يتم حتقيق التوازن بني هذه
الصالحيات؟
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5.5كيف تكون العالقة بني صالحيات الرئيس يف االعرتاض عىل الترشيعات وصالحياته األخرى؟ هل
احلزمة الكلية للصالحيات الرئاسية كافية لتحقيق األهداف املتوخاة؟ هل هذه الصالحيات مفرطة؟
6.6ما هي بنية اهليئة الترشيعية من حيث الدورة االنتخابية ،عدد املجالس ،النظام االنتخايب ،والرتكيبة
احلزبية املتوقعة؟ ما األثر الذي حيدثه هذا عىل )1( :صعوبة مترير الترشيعات؛ ( )2صعوبة إبطال الفيتو؟
7.7ما هي الثقافة السياسية السائدة؟ هل هناك عادات متأصلة جتعل من الرئيس مستودع ًا طبيعي ًا للسلطة؟
ما األثر الذي سيحدثه ذلك عىل عمل النظام السيايس برمته ،وكيف ينبغي التالؤم مع ذلك عند
تصميم صالحية استخدام الفيتو؟

أمثلة
البلد
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اإلطار الزمني
والمتطلبات األخرى
للفيتو

إجراءات التعطيل

مالحظات إضافية

السياق
المؤسساتي
والسياسي

األسس التي
بناء عليها
يمكن
ً
استخدام الفيتو
الرئاسي

بنـن

بنية أحادية،
مجلس
تشريعي واحد،
سلطة تنفيذية
رئاسية.

أي أساس.

لدى الرئيس 15
يومًا لينشر قانونًا
أو يعترض عليه.
يمكن تقليص
ذلك إلى خمسة
أيام في الحاالت
العاجلة التي
تعلنها السلطة
التشريعية .إذا لم
يتصرف الرئيس
خالل هذا الوقت،
يمكن للمحكمة
الدستورية نشر
القانون إذا اعتبرته
دستوريًا.

األغلبية المطلقة
للهيئة التشريعية.
يمكن للرئيس أن
يرفض مرة أخرى
نشر القانون الذي
تم تعطيل الفيتو
عليه بأغلبية
مطلقة ،لكن
في هذه الحالة
على المحكمة
الدستورية أن
تقرر ما إذا كان
مشروع القانون
دستوريًا ،وإذا كان
كذلك ،فإنها تنشر
القانون.

في بنـن مزيج غير
اعتيادي من المراجعة
الرئاسية والقضائية.
من السهل تعطيل
الفيتو الرئاسي ،لكن
يمكن تعطيله مرتين؛
وإذا عطل مرة ثانية،
يطبق التعطيل فقط
إذا اعتبرت المحكمة
الدستورية أن مشروع
القانون المعني غير
دستوري.

كولومبيا

بنية أحادية،
هيئة تشريعية
تتكون من
مجلسين،
سلطة تنفيذية
رئاسية.

أي أساس ،لكن
هناك قواعد
تعطيل مختلفة
طبقًا لما إذا كان
الفيتو يمارس
على أساس
السياسات أو على
أساس دستوري.
يمكن للحكومة
أن تعترض على
مشروع قانون
كليًا أو جزئيًا
(فيتو على أحد
بنود القانون).

إطار زمني
متفاوت يعتمد
على عدد المواد
الموجودة في
مشروع القانون:
من ستة أيام إلى
 20يومًا .إذا لم
تتم إعادة مشروع
القانون إلى الهيئة
التشريعية خالل
هذا الوقت ،على
الرئيس نشر
القانون.

األغلبية المطلقة
في كال مجلسي
الهيئة التشريعية.
إذا تم االعتراض
على مشروع
القانون على أسس
دستورية ،على
المجلسين إرسال
مشروع القانون
إلى المحكمة
الدستورية ،التي
يكون قرارها
ملزمًا للرئيس.

قرار إعادة مشاريع
القوانين إلى الهيئة
التشريعية إلعادة
النظر هو اسميًا من
صالحيات الحكومة
وليس الرئيس ،رغم أن
بنية السلطة التنفيذية
تجعل من المحتم أن
يقوم الرئيس فعليًا
بتوجيه الحكومة.

كينيا

بنية شبه اتحادية أي أساس ،لكن
ينبغي ذكر
(مناطقية)،
التحفظات عند
هيئة تشريعية
إعادة مشروع
بمجلسين،
القانون إلى
سلطة تنفيذية
البرلمان .وبذلك
رئاسية .نظام
يمكن للرئيس
متعدد األحزاب
اقتراح تعديالت.
مجزأ ويتسم
بالطابع
الشخصي،
تجرى فيه
االنتخابات في
أوقات مختلفة.

لدى الرئيس 14
يومًا يمنح خاللها
الموافقة على
مشروع القانون
أو يرفضه .إذا لم
يتصرف الرئيس
خالل هذه الفترة،
يعتبر مشروع
القانون نافذًا.

األغلبية العادية
للهيئة التشريعية
إذا تم تعديل
مشروع القانون
طبقًا لتوصيات
الرئيس؛ وبأغلبية
الثلثين إذا لم يتم
تعديله.

في كينيا شكل غير
متوازن من الهيئة
التشريعية ذات
المجلسين يعطي
مجلس الشيوخ
صالحيات المشاركة
في اتخاذ القرارات في
المسائل المتعلقة
بأقاليم البالد؛ عند
إبطال الفيتو الرئاسي،
فإن مشاريع القوانين
الخاضعة لموافقة
مجلس الشيوخ
ينبغي إعادة تمريرها
من قبل المجلسين،
بينما تحتاج مشاريع
القوانين األخرى إلى
التمرير من خالل
مجلس النواب.
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رومانيا

بنية أحادية،
هيئة تشريعية
من مجلسين،
سلطة تنفيذية
شبه رئاسية.
نظام متعدد
األحزاب ومستقر
نسبيًا يعتمد
التمثيل
النسبي
في الهيئة
التشريعية،
واألغلبية
المطلقة
(على جولتين
للرئاسة).
مواعيد انتخابية
متقاطعة
(فترة رئاسية
لـخمس سنوات،
وأربع سنوات
للبرلمان).

على أساس
دستوري باإلحالة
إلى المحكمة
الدستورية.
على أي أساس
آخر إلعادة مشروع
القانون إلى
البرلمان.

أمام الرئيس
 20يومًا إلحالة
مشروع القانون
إلى المحكمة
الدستورية أو إعادته
إلى البرلمان.

إذا حكمت
المحكمة
الدستورية بعدم
دستورية مشروع
القانون ،ال يجوز
نشر القانون ما
لم يتم تعديله
أوال ً ليتوافق مع
الدستور .في حال
أشكال الفيتو
األخرى ،يمكن
للهيئة التشريعية
إعادة تمرير
مشروع قانون
بأغلبية عادية ،وال
يستطيع الرئيس
االعتراض عليه مرة
ثانية.

الواليات
المتحدة
األميركية

بنية اتحادية،
هيئة تشريعية
من مجلسين،
سلطة تمثيلية
رئاسية .نظام
مستقر يتكون
من حزبين مع
انتخابات تعددية
لكل عضو.
تقويم انتخابي
شبه متقاطع.

أي أساس ،لكن
ينبغي ذكر
أسباب استخدام
الفيتو في رسالة
الرئيس الذي
تبلغ الكونغرس
باستخدامه
للفيتو.

أمام الرئيس
عشرة أيام
لمنح موافقته
أو ممارسة حق
الفيتو .إذا لم
يكن الكونغرس
منعقدًا ،يمكن
للرئيس استخدام
فيتو الجيب،
الذي ال يستطيع
الكونغرس
تعطيله.

يمكن تعطيل
الفيتو بأغلبية
الثلثين في
مجلسي
الكونغرس.

زامبيا

دولة أحادية،
هيئة تشريعية
تتكون من
مجلس واحد،
سلطة تنفيذية
رئاسية.

يمكن اإلحجام
عن الموافقة ألي
سبب .يمكن
للرئيس أن يذكر
أسبابه في رسالة،
لكنه غير ملزم
دستوريًا بفعل
ذلك.

ليس هناك إطار
زمني .أمام
الرئيس كل الوقت
الذي يرغب به؛ إما
للموافقة على
مشروع قانون أو
إعادته .الرئيس
غير ملزم بإعادة
مشروع القانون؛
ومشاريع القوانين
التي ال تُ عاد وال
ُيوافق عليها ال تصبح
قوانين.

إذا أعيد مشروع
القانون إلى
البرلمان مع
مقترحات للتعديل،
يمكن للبرلمان
تعطيل الفيتو
بأغلبية الثلثين،
مع التعديالت أو
بدونها .إذا لم تتم
إعادة مشروع
القانون ،يخضع
فعليًا لألغلبية
المطلقة.

حتى تبني التعديل
الدستوري عام ،2003
كانت رومانيا تعتمد
إجراء غير اعتيادي
يسمح بإعادة تمرير
قانون حكمت
المحكمة الدستورية
بعدم دستوريته في
البرلمان بأغلبية
الثلثين.

هذا المثال غير
اعتيادي على نظام
يسمح للرئيس
بممارسة صالحيات
فيتو مطلقة ببساطة
عبر الرفض إما
الموافقة ،أو إعادة
مشروع القانون إلى
البرلمان إلعادة النظر.
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