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المقدمة
يف أي يوم من األيام ،قد يكون هناك  15أو  20بلدا ً يف العامل تناقش إحداث تغيريات مهمة يف ترتيباتها
الدستورية .قد يكون بعضها منخرطاً يف االنتقال من الحكم االستبدادي إىل الحكم الدميقراطي ،بينام قد
يكون بعضها دميقراطياً لكنه يجري نقاشات دستورية حول بنية تلك الدميقراطية .ومثة قضية مهمة ،ورمبا
محورية ،يتم بحثها بشكل متزايد يف عمليات االنتقال الدستوري تتمثل يف التعامل مع تنوع الرتكيبة السكانية
يف أقاليم مختلفة ،أي التعامل مع االنقسامات اإلقليمية .عندما يكون هذا البعد اإلقليمي مهامً ،من شأنه أن
يعقد بشكل كبري عملية وضع الدساتري وتصميم مؤسسات دستورية رشعية ومستقرة .إن نظرية ومامرسة
صنع الدساتري تفرتض ضمناً وبشكل مسبق أن هناك شعباً واحدا ً ،وأن هدف صنع الدساتري هو جعل هذا
الكيان يقرر اإلطار الدستوري الذي سيحكم هذا الشعب نفسه مبوجبه .غري أنه ،ويف العديد من الحاالت،
فإن مجرد فكرة الشعب الواحد تكون غري مقبولة ،أو أنها تكون مقيدة بشدة بالتنوع العميق الذي يتجسد
يف هوية وطنية مركبة ومتنوعة .ميكن أن يكون لهذا التنوع الدميوغرايف مضامني جدية حول كيفية إجراء
العمليات الدستورية وكيفية تصميم املؤسسات الدستورية ،خصوصاً عندما تتسم ببعد إقليمي قوي.
وقد باتت هذه ظاهرة حارضة بشكل متزايد يف عمليات صنع الدساتري املعارصة .خالل العقدين أو الثالثة
عقود املاضية ،وجدت العديد من البلدان التي انخرطت يف نقاشات دستورية نفسها مضطرة ملعالجة (أو
أنها ال تزال تعالج) الطبيعة والبنية اإلقليمية للدولة (((.يشري تنوع هذه البلدان ،إىل أنه ما من عملية مفردة
أو تصميم دستوري واحد يوفر لصناع السياسات صيغة بسيطة ملعالجة ظروفهم املختلفة.
تقدم هذه الورقة إطارا ً لدراسة عمليات االنتقال الدستوري التي تنطوي عىل انقسامات إقليمية كبرية .وقد
صممت الورقة ملساعدة القادة السياسيني واملواطنني واملستشارين املنخرطني يف عمليات االنتقال الدستوري،
التي تكون فيها الطبيعة والبنية اإلقليمية للدولة قضية مطروحة إىل جانب القضايا الدستورية األخرى .بعد
مناقشة وجيزة ألهمية الدساتري وطبيعة العمليات الدستورية االنتقالية ،تتناول الورقة الطبيعة السياسية
لالنقسامات اإلقليمية ،والتحديات التي ميكن أن تشكلها للعمليات الدستورية التي ال تأخذ صياغتها دامئاً
القضايا اإلقليمية بعني االعتبار ،وبعض خيارات التصميم الدستوري التي ميكن أن تساعد يف إدارة مثل هذه
االنقسامات والتعامل معها.

 1تشمل هذه البلدان :بلجيكا ،بوليفيا ،البوسنة والهرسك ،كندا ،كولومبيا ،قربص ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،إثيوبيا ،الهند،
إندونيسيا ،العراق ،إيطاليا ،كينيا ،ليبيا ،ميامنار ،نيبال ،نيجرييا ،باكستان ،بابوا غينيا الجديدة ،بريو ،الفلبني ،روسيا ،جنوب أفريقيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،رسيالنكا ،السودان ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة واليمن.
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الدساتير
وعمليات االنتقال الدستوري
تتفاوت الدساتري ،وهي القوانني العليا يف البلدان والتي تنص عىل تنظيم الدولة ،بشكل كبري من حيث املحتوى
والتفاصيل .ميكن للدساتري أن تكون قصرية (وتنص ببساطة عىل تأسيس املؤسسات السياسية والقضائية األكرث
أهمية يف الحكومة املركزية ،وعىل بعض الحقوق واملبادئ ،وتوفر بعض العنارص األخرى لتنظيم الدولة) أو
طويلة جدا ً (حيث تحتوي مقدمات شاملة ،ودرجة كبرية من التفاصيل حول املؤسسات الرئيسية ،وأحكاماً
تتعلق بعدد كبري من املؤسسات الخاصة ،وقوائم شاملة للحقوق االجتامعية واالقتصادية ،إضافة إىل الحقوق
املدنية والسياسية ،وأطرا ً للربامج أو السياسات التي ميكن أن تعالج يف حاالت أخرى من خالل الترشيعات
العادية) .مهام كانت املحتويات الجوهرية للدساتري ،فإن لها أيضاً أهمية رمزية كربى بوصفها تجسيدا ً لهوية
املجتمع السيايس والتزاماته األساسية .ونظرا ً لألهمية الجوهرية والرمزية للنصوص الدستورية ،فإن النقاشات
بشأنها قد تكون ساخنة.
تكون عمليات االنتقال الدستوري ،أي عمليات االنتقال السيايس التي تتميز بإستبدال الدساتري أو إجراء
إصالحات كبرية عليها ،أكرث صعوبة بكثري يف البلدان التي تتسم بإنقسامات إقليمية بارزة مام هو الحال يف
البلدان األكرث تجانساً .ميكن للبلدان املقسمة إقليمياً أن تواجه أسئلة حول طبيعتها ،وحتى حول وجودها
الرشعي ،وقد تثري هذه األسئلة انقسامات كبرية جدا ً .وميكن لقضية األقاليم أن تالمس جوهر تعريف
الجامعات السياسية واملؤسسات الدميقراطية الرشعية.
ميكن لعمليات التحول الدميقراطي أن تزيد مستويات التوتر بني املجموعات العرقية أو املجموعات ذات
الهويات األخرى .يف الواقع ،أكدت عمليات التحول نحو الدميقراطية يف كثري من األحيان عىل الدميقراطية
اإلجرائية أو دميقراطية األغلبية ،مع الرتكيز الكبري عىل االنتخابات بدالً من اتباع مقاربة أكرث جوهرية تكون
حساسة لحقوق األقليات وتطلعاتهم .قد ال تكون مبادئ الدميقراطية القامئة عىل حكم األغلبية مقبولة
من قبل مجموعة أو أكرث من السكان يف بعض مناطق البالد ،تخىش من هيمنة أغلبية تكون مختلفة عنها
يف أوجه مهمة .قد ال يكون هناك يف ظل الحكم االستبدادي ،مجال سيايس كبري لهذه املطالب الدستورية
املتنازعة ،ويجوز لالنتقال نحو الدميقراطية أن يتيح املجال لهذه القضايا يك تتقدم إىل الواجهة .بإستطاعة
املراحل االنتقالية السياسية أن تكون فرتات واعدة جدا ً ،لكنها قد تنطوي يف اآلن ذاته عىل مخاطر كبرية.
ميكن لعملية تخفق يف معالجة هذه القضايا بنجاح أن تؤدي إىل مامرسة القمع من قبل األغلبية ،وانهيار
النظام الدميقراطي ونشوب الحرب األهلية .وهكذا ،ينبغي عىل العمليات الدستورية أن تصاغ بعناية يف مثل
هذا السياق.
تستكشف هذه الورقة هذه القضايا فيام يتعلق بثالثة أبعاد رئيسية مرتابطة:
 .1التعبئة السياسية :ما هي العوامل التي تجعل االنقسامات اإلقليمية ذات أهمية سياسية خاصة يف
سياق صنع الدساتري؟ وما الذي يجعل التعامل معها أكرث (أو أقل) صعوبة؟
 .2عمليات صنع الدساتري :كيف تؤثر االنقسامات اإلقليمية يف عمليات صنع الدساتري؟ وما هي
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الخيارات التي تطرح عىل جدول أعاملها؟ ومن الذي سيمثل مصالح األقاليم ،وكيف يتم إرشاكهم يف
عملية وضع الدستور؟
 .3التصميم الدستوري :ما العالقة التي تربط االنقسامات اإلقليمية بالطبيعة املحتملة للدولة
املركزية ومببادئها وبنيتها؟ كيف ميكن لخيارات رئيسية مثل االتحاد (الفيدرالية )Federalism
ونقل السلطات ،وإحداث أقاليم تتمتع بحكم ذايت خاص ،وتقاسم السلطة داخل املؤسسات
املركزية ،والرتتيبات اللغوية والدينية أن تعالج السياقات املجتمعية املختلفة؟ عندما يكون االتحاد
(الفيدرالية) خيارا ً مطروحاً ،كيف ينبغي تحديد الوحدات الفرعية أو إزالة الحدود فيام بينها ،وإىل
أي حد ميكن لها أن تحدد ترتيباتها الداخلية؟
يف حني أن هذه الورقة تركز عىل العوامل التي ترتبط مبارشة بعملية صنع الدساتري ،فإن نجاح العديد من
العمليات الدستورية االنتقالية أو فشلها يرتبط عىل نحو وثيق مبسائل سياقية أوسع ،مثل جودة الحكم
والوضع األمني خالل الفرتة االنتقالية .بالنظر إىل تعقيد النقاشات واإلصالحات الدستورية ،فإنها ميكن أن
تستغرق أشهرا ً عديدة ،بل سنوات ،وقد يتأثر املوقف الشعبي من الطبقة السياسية ومنتجات العملية
الدستورية بقوة باألوضاع االقتصادية واألمنية واألداء العام للحكومة .إنها حكاية مألوفة؛ فالنجاح يبنى
عىل نجاح ،يف حني أن الصعوبات يف أحد املجاالت ميكن أن تقوض مقاربة نفذت بشكل جيد يف مجال
آخر ،ما يعني يف هذه الحالة إجراء مراجعة دستورية رئيسية .عالوة عىل ذلك ،إذا أصبحت األوضاع األمنية
واالقتصادية سيئة جدا ً ،قد يصبح من املستحيل إدارة أو إكامل العملية الدستورية بأي درجة من الرشعية.
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االنقسامات اإلقليمية
والتعبئة السياسية
يف حني أن بعض املجتمعات متجانسة نسبياً يف جميع مناطقها ،فإن مثة حاالت أخرى تصبح فيها االختالفات
اإلقليمية سمة مميزة لبلد من البلدان .قد تحتوي املجتمعات العديد من االنقسامات االجتامعية والسياسية
املحتملة ،لكنها ال تصبح جميعها منظمة وبارزة سياسياً .إن مدى وطبيعة التعبئة السياسية حول التجمعات
السكانية املرتكزة يف مناطق معينة تعتمد عىل العديد من العوامل ،مبا يف ذلك وجود تاريخ من التمييز
والرصاع بني املجموعات ،أو الرتكز الجغرايف ملجموعة من املجموعات أو تناثرها ،وما إذا كانت مجموعة من
املجموعات تعرف نفسها بأنها ‘أمة’ ،واإلسرتاتيجيات التي يتبعها قادة املجموعات والديناميكيات الداخلية
فيها ،واملوارد والفرص التنظيمية املتاحة للمجموعات والتأثريات والتدخالت الدولية فيها.
ولذلك ،فإن فهم السياق الذي تطورت فيه التعبئة حول االنقسامات اإلقليمية مهم جدا ً لتقدير املضامني
والتبعات املحتملة ملختلف خيارات العملية الدستورية وتصميم الدستور .تتأثر التعبئة السياسية للسكان
يف منطقة معينة بالعديد من العوامل ،وميكن للشكل الذي تتخذه هذه التعبئة أن يلعب دورا ً حاسامً يف
صياغة تطور عملية االنتقال الدستوري.
تاريخ العالقات بين المجموعات

يتمثل أحد العوامل املحورية التي تصوغ هويات املجموعات والتعبئة السياسية حولها يف تاريخ العالقات
بني املجموعات .وبشكل خاص ،فإن مجموعة من السكان واجهت تاريخاً من القمع ،والهيمنة والتمييز
أو محاوالت االستيعاب واإلذابة ستكون ،عىل األرجح ،أكرث ميالً لتطوير وعيها لنفسها كمجموعة بدرجة
كبرية وأن يكون لها أجندة سياسية؛ وقد تكون عمليات التهميش التي تعرضت لها سياسية أو اقتصادية أو
ثقافية ،أو مزيجاً من هذه جميعاً .يف حني أن األقليات املعبأة سياسياً تكون دوافعها يف كثري من األحيان
التمييز أو التهميش االقتصادي ،فإن بعض األقليات اإلقليمية املتمتعة باالمتيازات االقتصادية ،مثل الكتاالنيني
أو الباسكيني يف إسبانيا ،قاموا بالتعبئة حول قضايا مختلفة ،مبا يف ذلك املحاوالت التي جرت يف املايض
الستيعابهم وإذابتهم ثقافياً .وقد تشعر املجتمعات املهيمنة تاريخياً ،والتي قد تكون إما أقلية (مثل البيض
يف جنوب أفريقيا يف حقبة الفصل العنرصي) أو أغلبية (مثل السنهاليني يف رسيالنكا) ،بالتهديد الذي تشكله
التعبئة السياسية لألغلبية ،أو ألقلية مهمة ،وبالتايل تعبئ نفسها ردا ً عىل ذلك .ميكن لفرتات االنتقال السيايس
أن تكون مضطربة عىل نحو خاص مع تغري عالقات القوة بني املجموعات ،وهو ما قد يتسبب يف انهيارات
أكرب يف العالقات ،مبا يف ذلك نشوب صدامات عنيفة.
طبيعة المجموعات ذات الهويات المختلفة

تع ّرف بعض املجموعات داخل بلد من البلدان نفسها بأنها ‘أمم’ أو ‘قوميات’ ،وهو ما مييزها عادة عن باقي
السكان يف مطالبها الدستورية .تسعى املجموعات القومية ،يف كثري من األحيان ،المتالك الوسائل التي متكنها
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ليس فقط من البقاء بل أيضاً من التعبري الكامل عن نفسها .عندما تكون هذه املجموعات أقليات ،فإن هذا
يعني ،يف كثري من األحيان ،السعي للحصول عىل ترتيبات يف الحكم الذايت ،مبا يف ذلك الحق ىف االستقالل.
إن املجموعات التي تكون متشابهة ،ميكن أن تكون مختلفة يف هذا املجال .عىل سبيل املثال ،فإن التاميل
الشامليني يف رسيالنكا يعتربون أنفسهم وبشكل جوهري قومية ،بينام تاميل املرتفعات ،الذين يتحدرون من
مهاجرين قدموا إىل البالد يف مرحلة الحقة ،ال يعتربون أنفسهم كذلك .وبالتايل ،فإن التاميل الشامليني يعربون
عن مطالب أقوى بالحكم الذايت .عندما تشكل مجموعة قومية أغلبية ،من املرجح أن تؤيد وجود حكومة
مركزية قوية .لكن يف بعض الحاالت ،كام يف حالة الفالمنكيني يف بلجيكا ،فإن األغلبيات قد تفضل نظام
حكم ذايت إقليمي لتحايش عمليات صنع القرار املشرتكة أو دعم األقليات .قد تع ّرف القوميات التي تحظى
باألغلبية البلد أحياناً بشكل ضيق بوصفه امتدادا ً ملجموعتها ،ويف هذه الحالة قد ترى يف األقليات مواطنني
غري رشعيني أو من الدرجة الثانية وقد تخضعهم لسياسات االستيعاب والتذويب ،لكن يف حاالت أخرى تنظر
إىل البلد يف إطار أوسع ومبعايري تعددية ،حيث تكون هذه القومية واحدة فقط من قوميات أخرى ،مام يوفر
إمكانية استيعاب القوميات األخرى.
طموحات النخب وإستراتيجياتهم

ميكن للقادة السياسيني الطموحني يف بعض األحيان تعبئة مجموعة معينة عن طريق ‘لعب الورقة العرقية
(أو الدينية ،إلخ)’ وإثارة االستياء أو املخاوف من أجل الفوز يف االنتخابات أو الحصول عىل منافع سياسية.
يف حني أن من املمكن وجود حركات جامهريية عفوية كبرية ال تحركها النخب ،فإنه حتى هذه التحركات
تتطلب قيادة ،إذا كان لها أن تعمل بفعالية عىل مدى فرتة من الزمن .وقد يكون لقادة املجموعة أجندات
شخصية أو سياسية مختلفة جدا ً ،وهو ما ميكن أن يدفع املجموعة إىل االنقسام إىل فصائل متعارضة .ميكن
للتنافس بني القادة أن يكشف الرتكيبة املعقدة ملجموعة اجتامعية ،بحيث ميكن ألجزاء مختلفة من إحدى
املجموعات أن تدفع بأهداف متضاربة خالل عملية االنتقال الدستوري.
الموارد التنظيمية

قد يكون للبنية التنظيمية لبلد مير مبرحلة انتقال دستوري أثر رئييس عىل تشكيل القوى السياسية ،ألن
املجموعات التي متتلك موارد تنظيمية راسخة تكون أكرث قدرة عىل التعبئة .ميكن أن تتمثل هذه املوارد يف
قادة تقليديني معروفني أو وحدات فرعية توفر منصة للتعبئة السياسية ،أو أحزاب سياسية كانت موجودة
يف ظل النظام السابق ،أو مجموعات لها تاريخ يف التنظيم من خالل النقابات أو املنظامت الدينية أو
املجموعات املحلية أو املنظامت غري الحكومية ،أو مجموعة ثورية مسلحة قاتلت يف ثورة مسلحة .يف حني
تتسم عمليات االنتقال الدستوري ،وخصوصاً تلك التي تنهي نظاماً استبدادياً ،يف كثري من األحيان باملظاهرات
الجامهريية ،فإن هذه املجموعات الجامهريية كثريا ً ما تثبت عدم قدرتها عىل التوحد وتشكيل منظامت
فعالة ،يف حني أن الشبكات األكرث رسوخاً ،مثل اإلخوان املسلمني يف مرص ،تصبح يف كثري من األحيان فعالة
جدا ً من الناحية االنتخابية .عندما تسقط أنظمة قمعية جدا ً ،مثل نظام القذايف يف ليبيا ،قد ال يكون هناك
أية موارد تنظيمية تقريباً ميكن للقوى السياسية أن تبني عليها برسعة ،وهو ما ميكن أن يؤدي إىل مشكالت
كبرية من حيث بناء عملية انتقالية متامسكة .بالطبع ،إذا استمرت املرحلة االنتقالية لفرتة طويلة مبا يكفي،
قد يتشكل هناك تعبئة سياسية حول مجموعات وقضايا جديدة.
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التأثيرات الدولية واالطراف الخارجية

تؤثر االطراف الخارجية والتطورات الخارجية يف كثري من األحيان بقوة يف عمليات االنتقال السيايس .وقد
يحدث ذلك من خالل العدوى ،كام حدث يف انتشار حاالت التعبئة السياسية الجامهريية يف بلدان بأكملها
خالل الربيع العريب .كام ميكن لذلك أن يحدث من خالل التدخل املبارش ألطراف خارجية ،مبا يف ذلك
الحكومات األجنبية واملنظامت اإلقليمية واملنظامت الدولية .قد تدعم االطراف الخارجية أحياناً عمليات
االنتقال الدستوري ،إال أن التدخل الخارجي ال يكون دامئاً حميدا ً .وقد يحدث لقوة أجنبية أن تتدخل أحياناً
لدعم حركة سياسية داخل بلد من البلدان ،أو للتوسط يف عملية انتقالية أو حتى لإلطاحة بأحد األنظمة.
ميكن ملواطني البلد يف الشتات تقديم التمويل للثورات أو للمجموعات السياسية ،ويكون الشتات يف كثري
من األحيان مصدرا ً للعائدين إىل البلد الذين يستلمون مناصب قيادية.
التركز الجغرافي للمجموعات أو انتشارها في أماكن متفرقة

غالباً ما يكون لدى السكان املرتكزين يف مناطق معينة شعور بالتاريخ املشرتك والهوية املشرتكة ميكنهم من
القيام بالتعبئة السياسية حولها .قد يتمتعون مبزايا تنظيمية رئيسية عىل املجموعات املتناثرة ،حيث يكون
التواصل أسهل (كام يف تنظيم املظاهرات وحاالت العصيان الجامهريي) ،وهكذا ميكنهم من الحصول عىل
األصول السياسية ،مثل مقاعد يف الربملان أو السيطرة عىل الحكومات املحلية ،التي متنحهم نفوذا ً .يف حاالت
متطرفة قد تلجأ مجموعة إقليمية إىل الثورة ،وهذا أيضاً قد تكون إدارته أسهل يف منطقة تحظى فيها بدعم
من السكان .ميكن ملجموعة ترتكز يف إقليم معني أن تهدد باالنفصال ،وقد يكون لتهديدها مصداقية .بعض
الثورات الصغرية ،لكن املركزة جغرافياً( ،مثل آتشيه يف إندونيسيا أو بوغانفيل يف بابوا غينيا الجديدة) حصلت
عىل تنازالت مل يكن من املمكن تخيلها بالنسبة ألعداد بنفس حجمها الصغري لكنها متفرقة عىل مدى اتساع
البلد .وهذه القوة الكامنة لألقليات املرتكزة إقليمياً تعني أن بعض البلدان ،مثل نيجرييا ،تحاول الحد من
حقها بالتعبئة السياسية وذلك بإشرتاط أن تكون األحزاب السياسية ذات طبيعة إقليمية متعددة.
الديناميكيات الداخلية للمجموعات

كل املجموعات ،سواء كانت أقلية أو أغلبية ،لها انقساماتها واختالفاتها الداخلية ،والتي قد تجد تعبريا ً لها
من خالل التنافس بني النخب أو بطرق أخرى .ملجموعات الهويات حدود متغرية ،من حيث إن أعضاءها
يُعرفون مبوجب املجموعة بدرجات متفاوتة من االرتباط ويكون لديهم هويات أخرى عابرة للمجموعات
أيضاً .وهكذا ،فإن حال التعبئة السياسية للتقسيامت اإلقليمية ،كحال التعبئة السياسية حول عوامل أخرى،
تتسم بالديناميكية ،حيث تقوم كل مجموعة ذات هوية مرتكزة يف منطقة معينة بالتعبئة بطريقة موحدة.
عىل سبيل املثال ،فإن السكان يف كيبيك وإسكتلندا منقسمون بعمق حول ما إذا كانوا سيسعون لالستقالل.
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التعامل مع االنقسامات اإلقليمية
في صنع الدستور
يف بعض عمليات االنتقال الدستوري ،قد تقوم واحدة أو أكرث من املجموعات السكانية القاطنة يف مناطق
معينة ،بالتعبئة حول أهداف دستورية محددة ،مثل نقل السلطات أو الحكم الذايت أو تقاسم السلطة.
وقد تكون العملية االنتقالية ميالة الستيعاب مطالب مثل هذه املجموعات أو مقاومتها .وتعد هذه ،جزئياً،
مسألة إطار وقواعد قانونية ،لكنها تتعلق ،بشكل أكرث جوهرية ،مبوقف املجموعات األخرى .ميكن لتأثري
املجموعات اإلقليمية أن يعتمد عىل العملية التي يتم تبنيها ،مبا يف ذلك عنارص مثل املفاوضات والحوار
الوطني واالنتخابات ،تركيبة وقواعد عمل هيئة صياغة الدستور ،وآليات املصادقة عليه.
خوف األقليات من نظام حكم األغلبية

يف حني تعالج عمليات االنتقال الدستوري قضايا مهمة تتعلق بالطبيعة املتوخاة لبنية الدولة ،فإنه يرتتب
عليها يف كثري من األحيان التعامل مع القضية األكرث إلحاحاً ،واملتمثلة يف عملية تسوية هذه املسائل األبعد
مدى .يف العديد من عمليات االنتقال الدستوري ،تكون األهداف الرئيسية التي ينبغي معالجتها واضحة ومثة
اتفاق واسع عليها ،مثل التحول من نظام ما نحو الدميقراطية .إال أن بعض الحاالت تعقّدها كيفية انعكاس
وجود مجموعات مختلفة ،مبا يف ذلك واحدة أو أكرث من املجموعات املرتكزة يف األقاليم ،يف مبادئ وهيكليات
الدولة .يف حني أن هدف االنتقال إىل الدميقراطية قد يكون مشرتكاً بني جميع املجموعات ،فإن الشكل املحدد
للدميقراطية قد يكون قضية خالفية رئيسية .بشكل خاص ،فإن مجموعات سكانية معينة ،قد تكون مرتكزة
يف مناطق معينة ،وقد تخىش من أن دميقراطية األغلبية قد تؤدي إىل خضوعها لسيطرة طويلة األجل من
قبل أغلبية معينة ،قد تكون غري متعاطفة معها ،أو حتى معادية لها .مثل هذه املجموعة تسعى ألشكال
حامية خاصة ،وإىل الحكم الذايت وترتيبات تقاسم السلطة .ميكن لهذه املخاوف أن تكون سائدة بشكل خاص
يف حاالت ما بعد الرصاع التي ال يكون فيها بني املجموعات املسلحة ،التي كانت منخرطة يف رصاع عنيف،
ثقة متبادلة تذكر ،لكن بات يرتتب عليها اآلن العثور عىل حل مؤسسايت طويل األمد ميكنها من العيش مع
بعضها بعضاً .عندما تعتقد أقلية مرتكزة يف منطقة معينة بأنها لن تعامل بإنصاف يف بنية الحكم التي قد
تهيمن عليها األغلبية ،من الطبيعي أن تسعى هذه األقلية إىل درجة من درجات الحكم الذايت من خالل نقل
املسؤوليات إىل حكومة محلية تشكل هي فيها األغلبية.
االستمرارية القانونية أو االنقطاع الثوري في عملية صنع الدساتير

سؤال يطرح مبكرا ً خالل العديد من العمليات االنتقالية ،يتعلق مبا إذا كان ينبغي إجراء عملية اإلصالح
الدستوري داخل اإلطار القانوين للنظام السابق ،ما يرتتب عليه احرتام إجراءات التعديل التي ينص عليها
دستور ذلك النظام .البعض ،ممن يرتبطون بالنظام القديم ،سيرصون عىل أن االستمرارية القانونية أمر
رضوري ليك تكون عملية اإلصالح رشعية .إال أن احرتام قواعد مؤسسات النظام القديم قد يكون لصالح
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مجموعة عىل حساب مجموعة أخرى ،وبالتايل سيؤدي إىل حرمان مجموعات معينة بشكل جدي يف عملية
اإلصالح .ميكن ملثل تلك املجموعات أن تقول بوجوب فرض قطيعة مع النظام القديم ،وإنه ينبغي تطوير
قواعد ومؤسسات جديدة ومنصفة تكون أكرث مالءمة للوضع الراهن .وقد يكون هناك انقطاع ثوري ،حيث
يبني النظام الجديد رشعيته عىل فكرة السيادة الشعبية أو حقوق املجموعة الثورية .إال أن التخيل عن اإلطار
الدستوري القديم ،يطرح السؤال حول كيفية تعريف القواعد واملؤسسات التي توجه عملية صنع الدستور
الجديد .بسبب صعوبة تسوية هذه املسائل ،فإن العديد من عمليات االنتقال الدستوري تتميز بقواعد غري
واضحة وخالفية ،وبدرجة كبرية من التخبط .ميكن لألقليات املرتكزة يف أقاليم معينة أن تجد أن العمل يف سياق
االستمرارية القانونية سيجعل من تحقيقها ألهدافها أكرث صعوبة ،ألن القواعد املوجودة للتعديل قد تتطلب
دعم أغلبية عظمى ،وهو ما مينح ‘املفسدين’ يف مجموعة األغلبية حق النقض عىل التغيريات الدستورية.
طول فترة االنتقال الدستوري وعناصرها المتباينة

تتفاوت عمليات االنتقال الدستوري بشكل كبري من حيث طولها .عندما يستلم الحكومة منترص واضح ،أو
عندما تفرض تسوية سلمية من خالل الوساطة الدولية ،ميكن إكامل العملية خالل فرتة عام أو أقل .لكن ليس
من غري املعتاد أن تستغرق العملية االنتقالية عدة سنوات (أو حتى عقود) وأن متر مبراحل عدة ،خصوصاً
إذا كان هناك عمليات سياسية كثيفة ،تسعى خاللها األحزاب املختلفة للحصول عىل منافع أو تعمل للتوصل
إىل التفاهم املتبادل واالتفاق .قد تتميز كل مرحلة من العملية بأنشطة محددة .وتشمل النامذج الرئيسية
من األنشطة ما ييل:
y yاملفاوضات بني االطراف السياسية الرئيسية؛
y yالحوار الوطني الذي يشارك فيه ممثلون عن كل االطراف السياسية؛

y yاالنتخابات للمؤسسات السياسية الرسمية؛
y yكتابة النصوص الدستورية ،التي كثريا ً ما تنطوي عىل مشورة فنية قانونية؛
y yاملصادقة من قبل الهيئة الترشيعية أو من خالل االستفتاء.

ال تحتوي كل العمليات عىل جميع هذه األنشطة ،كام ميكن لألنشطة أن تتقاطع ،وأن يتباين تتابعها .ستصاغ
املقاربة املتبعة حيال كل من هذه األنشطة طبقاً ألهداف ونقاط قوة االطراف الرئيسة ،وما إذا كانت
العملية تحدث يف اإلطار الدستوري القائم (الذي سيضع مختلف القواعد للتمثيل ،والعمليات واملوافقة عىل
التغيريات) أو من خالل قطيعة قانونية (ترتك مجاالً أكرب للتقدير حول القواعد والعمليات التي يتم تبنيها).
عندما تتوجب إدارة االنقسامات اإلقليمية كجزء من العملية الدستورية ،قد يكون هناك قضايا تتعلق
بالتمثيل واملشاركة واملوافقة من قبل املجموعات اإلقليمية يف كل من هذه األنشطة .نستعرض بإيجاز هذه
األنشطة للتفكري بكيف ميكن لها أن تعكس البعد اإلقليمي لعملية االنتقال الدستوري.
المفاوضات

تكون املفاوضات محورية عادة يف حاالت ما بعد الرصاع التي مل يظهر فيها منترص واضح ،ويف العمليات
االنتقالية التي تأيت يف أعقاب أنظمة استبدادية تشمل ممثلني عن النظام القديم وقوى دميقراطية .يف كل
من السيناريوهني ،إذا كان هناك تقسيم إقليمي ،ينبغي بذل اهتامم خاص بكيفية إرشاك األطراف اإلقليمية.
عىل سبيل املثال ،قد تتفاوض األحزاب اإلقليمية مع بعضها بعضاً (كام يف البوسنة والهرسك ،وقربص) أو مع

12

الحكومة املركزية (كام يف إندونيسيا بالنسبة آلتشيه ،والفلبني بالنسبة لبانغسامورو يف مينداناو) .يف جنوب
أفريقيا ،تكونت املرحلة األوىل من عملية االنتقال الدستوري من مفاوضات بني حكومة الفصل العنرصي
واملؤمتر الوطني األفريقي ( .)ANCتوسعت املفاوضات يف الوقت املناسب لتشمل األحزاب اإلقليمية (حيث
فاز أحدها بتنازالت رئيسية ،رغم أن دعمه مل يكن رضورياً من الناحية التقنية للتوصل إىل اتفاق) .بالطبع،
فإن املفاوضات تجري يف الهيئات الترشيعية والجمعيات التأسيسية أيضاً ،إال أن الديناميكية تختلف يف سياق
سيايس جامعي عام هو الحال يف املفاوضات الثنائية الهادفة إىل التوصل إلتفاق سالم أو يف تسويات ما بعد
الرصاع .كام تختلف الديناميكية مرة أخرى عندما يكون هناك قائد قوي أو حزب مهيمن ميكنه فرض دستور
جديد بحد أدىن من املفاوضات ،وهو ما قد يجعل من الصعوبة مبكان استيعاب وجود إقليمي متاميز.
الحوارات الوطنية

ترعى بعض البلدان عملية حوار وطني حول مستقبلها الدستوري قبل الدخول يف املرحلة األكرث رسمية،
واملتمثلة يف صياغة الدستور أو انتخاب جمعية تأسيسية .يف بعض األحيان ،كام يف اليمن ،تشكل عملية الحوار
بديالً عن االنتخابات ،التي ال ميكن إجراؤها ألسباب أمنية أو ألسباب أخرى .يشارك يف الحوارات الوطنية عادة
مئات املشاركني الذين يتم اختيارهم ،وليس انتخابهم ،من خالل عملية تهدف إىل تشكيل جمعية أوسع من
النخب السياسية والعسكرية التقليدية وتضم ممثلني عن املجتمع املدين ،ويف كثري من األحيان يكون فيها
تأكيد قوي عىل النساء والشباب وبعض املجموعات املهمشة .ميكن أن مينح للحوار تفويض طموح ،إال أن
هذه اآلليات نادرا ً ما تكون قادرة عىل الخروج بالقرارات املفصلة املطلوبة لوضع دستور متكامل .إال أنها
ميكن أن تساعد يف تهيئة السياق األوسع ووضع بعض املبادئ الرئيسية لضبط عملية صنع الدستور ،ورمبا
اتخاذ بعض القرارات اإلسرتاتيجية .عندما تكون االنقسامات اإلقليمية مهمة ،ميكن لعملية الحوار أن تساعد
السكان من مختلف املناطق يف التعبري عن رؤاهم املختلفة وأن يصبحوا أكرث حساسية ملخاوف بعضهم بعضاً.
صمم الحوار يف اليمن برتكيز قوي عىل القضية الجنوبية ،وبالتايل كان متثيل الجنوبيني أكرث من متثيل غريهم،
وشكلت مجموعة عمل حول القضايا الجنوبية (ومجموعة أخرى حول إقليم شاميل) .تنزع عمليات الحوار
تلك إىل التوصل إىل توافق واسع ،ما ميكن أن يساعد يف إيجاد بيئة أكرث مالءمة لعملية صنع القرار الالحقة،
إال أنها عادة ما ترتك العديد من القضايا دون تسوية .بالنظر إىل محدودية الحوارات ،فإن االعتامد املفرط
عليها ميكن أن يقوض مصداقية عملية املراجعة الدستورية ،حيث ينفذ صرب السكان الذين ينتظرون النتائج
(رغم أن هذا يحدث أيضاً يف بعض الجمعيات التأسيسية الكبرية).
االنتخابات

قد يبدو من الطبيعي إجراء االنتخابات يف مرحلة مبكرة من عملية االنتقال الدستوري ،من أجل اختيار
هيئة ترشيعية أو جمعية تأسيسية تتمتع بالرشعية الشعبية .هناك مربرات لفعل ذلك ،خصوصاً يف البلدان
املتجانسة نسبياً ،حيث تكون القضية الرئيسية هي االنتقال إىل الدميقراطية وافتقار النظام السابق للرشعية.
لكن يف مثل تلك األوضاع ،فإن االنتخابات ميكن أن تكون حدثاً يؤدي إىل االستقطاب وال يرشك جميع املصالح
السياسية الرئيسية يف املفاوضات الدستورية .يف املجتمعات املنقسمة التي تعاين من انفصال سيايس عميق
بني أغلبية السكان وواحدة أو أكرث من األقليات ،ميكن لالنتخابات أن تشكل تهديدا ً لألقليات اإلقليمية،
التي ميكن أن تخىش وجود هيئة انتخابية تعمل عىل أساس مبادئ األغلبية ،ألن االنتخابات تقوم عادة عىل
أساس ‘التمثيل حسب عدد السكان’ .أفرزت أول انتخابات لجمعية تأسيسية يف نيبال هيئة منقسمة بعمق،
خصوصاً فيام يتعلق بقضايا االتحاد ،وغري قادرة عىل التوصل إىل اتفاق .يف النهاية ،أجريت انتخابات جديدة
أنتجت هيئة قادرة عىل تحقيق األغلبية العظمى الرضورية لصنع الدستور .لكن حتى هذه األغلبية ،قد تجد
من املستحيل سياسياً فرض دستور دون درجة معينة من موافقة املعارضة.
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صياغة الدستور

ميكن أن توكل إىل هيئات مختلفة مسؤولية إعداد مسودة دستور ،مثل هيئة خرباء أو لجنة للهيئة الترشيعية
الدستورية .يف بعض الحاالت ،كام يف حالة نيجرييا يف ظل حكم الجرناالت أو إثيوبيا بعد الحرب األهلية،
تسيطر الحكومة فعلياً عىل عملية صياغة الدستور ،وال توجد مساحة تذكر للنقاش السيايس ،مبا يف ذلك
بالنسبة لألقليات اإلقليمية .يف إثيوبيا ،عىل سبيل املثال ،ترك فصيل كبري من مجموعة األورومو العرقية
االئتالف الحكومي بسبب شعوره باإلحباط من دستور كان مفروضاً من قبل الحكومة .يف البالد التي تكون
فيها السياسة أكرث مرونة ،ميكن تفويض لجان خرباء تتمتع باستقالل حقيقي بكتابة مسودة الدستور .وميكن
أن ميثل أعضاء تلك اللجان مجموعات مختلفة ،مبا يف ذلك األقليات اإلقليمية (كام يف اليمن ،حيث ضمت
لجنة صياغة الدستور ،التي تشكلت يف أعقاب الحوار الوطني ،متثيالً متساوياً من الشامل والجنوب) .عالوة
عىل ذلك ،ميكن عقد جلسات استامع يف سائر أنحاء البالد وبلغات األقليات ،مام يسمح مبدخالت أكرب من
األقليات اإلقليمية .لكن حتى الهيئات التمثيلية واملستقلة جدا ً تخاطر برفض مسودتها املقرتحة إذا مل يكن
هناك مشاركة من السياسيني املنتخبني ،كام حدث يف كينيا عام .2004
المصادقة من قبل الهيئات التشريعية أو من خالل االستفتاءات

ميكن أن تعطى الهيئات الترشيعية أو الهيئات الدستورية السلطة النهائية للمصادقة عىل دستور جديد أو
عىل تعديل دستوري .يتم تنظيم مثل تلك الهيئات يف كثري من األحيان يف لجان فرعية مختصة ،يتناول بعضها
القضايا املتعلقة باالنقسامات اإلقليمية .إن متثيل األقليات اإلقليمية يف مثل هذه اللجان أمر حاسم ،وكذلك
التمثيل يف اللجنة املسؤولة عن جمع العمل وتوحيده يف نص املسودة (التي تسمى عادة ‘اللجنة الدستورية’
أو ‘لجنة الوفاق’).
إضافة إىل ذلك ،ففي حني أن قواعد خاصة يف اتخاذ القرار ،مثل األغلبية العظمى من  60إىل  75باملئة ،قد
متنح بعض الحامية لألقليات اإلقليمية ،حسب حجمها ،ليس هناك سوابق تذكر يف مثل تلك الحاالت إلعطاء
أقلية إقليمية معينة حق النقض إذا مل تحقق معيارا ً أكرث عمومية ،مثل عدد السكان ،يف نيبال ،من املطلوب
رسمياً الحصول عىل موافقة ثلثي أعضاء الجمعية التأسيسية لتبني دستور جديد ،لكن قد يتبني أن ذلك غري
كاف سياسياً ألن األحزاب املاوية وغريها من أحزاب املعارضة هددت بالعصيان املدين إذا تم مترير الدستور
دون موافقتها .ميكن للعتبات املطلوبة لتغيري الدستور أن تكون مرتفعة عىل نحو خاص يف الدول االتحادية
(الفيدرالية) الراسخة ،التي تتبنى يف كثري من األحيان صيغ تعديل صارمة جدا ً تتطلب أغلبيات ،وأحياناً
أغلبيات عظمى ،يف كال املجلسني الترشيعيني املركزيني ويف تصويت الهيئات الترشيعية أو األقاليم املكونة
للدولة االتحادية .كام ميكن وجود عتبات معينة ملنح حق النقض ألقاليم معينة يف االتحاد.
هناك أيضاً البديل املتمثل يف تقديم املسودة املقرتحة للسكان يف استفتاء عام .إذا كانت القاعدة هي
ببساطة الحصول عىل أصوات األغلبية ،فإن ذلك قد ال يكون كافياً بالنسبة ألقلية إقليمية .يستخدم عدد من
الدول االتحادية االستفتاءات للمصادقة عىل التعديالت الدستورية بأغلبية خاصة ،عىل سبيل املثال سويرسا
وأسرتاليا ،اللتان تطلبان أغلبية مضاعفة من األصوات عىل املستوى الوطني وأغلبية مضاعفة للناخبني عىل
املستوى الوطني وللناخبني يف الوحدات املكونة لالتحاد .لكن حتى متطلبات األغلبية العظمى ،قد ال تكون
كافية لحامية أقلية إقليمية معينة إذا كانت صغرية .إن بديل األغلبيات العظمى هو حق النقض .يف قربص
مثالً ،تطلبت املصادقة عىل الدستور يف االستفتاء تحقيق أغلبية بني القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك
عىل حد سواء :األقلية الرتكية صوتت لصالح الدستور بينام صوتت األغلبية اليونانية ضده ،ومل يتم تبني
الدستور .يف العراق ،فاوض األكراد عىل اتفاق قبل كتابة الدستور ينص عىل أن املصادقة عليه تكون من خالل
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االستفتاء ،وأن أي ثالثة أقاليم تصوت بـ ‹ال› بأغلبية الثلثني تهزمه .أعطى هذا فعلياً حق النقض لكردستان
ومكن اإلقليم من انتزاع تنازالت كبرية استعدادا ً لصياغة مسودة الدستور .املفارقة كانت ،أن األقاليم السنية
الثالثة هي التي منعت املصادقة تقريباً يف التصويت األخري.
يف حني يعتقد أحياناً أن االستفتاءات متنح رشعية أكرب للمصادقة عىل الدستور أو عىل تعديل دستوري،
فإنها تشكل مخاطرة سياسية أكرب من إعطاء سلطة املصادقة للهيئة التي وضعت الدستور .إن احتامل
عدم املصادقة عىل الدستور ،وعىل األقل عدم املوافقة عليه من قبل رشيحة مهمة من السكان ،خصوصاً يف
األوضاع شديدة التوتر ،قد تكون أكرب إذا كان يتوجب املصادقة عىل املسودة من قبل الجمعية التأسيسية أو
الهيئة الترشيعية إضافة إىل السكان.
القضية الهامة حول شمول الجميع

تظهر هذه النظرة العامة املوجزة ،أن من املمكن تصميم جميع األنشطة الرئيسية التي ميكن أن يكون
لها عالقة بالعملية االنتقالية ،بحيث تشمل ممثلني عن واحد أو أكرث من األقليات اإلقليمية .أما إذا ما
كان سيتم إدماج األقليات فعلياً ،وإىل أي حد سيتم أخذ مصالحها بعني االعتبار ،فيعتمد إىل حد كبري عىل
أهداف االطراف األقوى الذين يوجهون العملية .إذا كانت أهدافهم تشمل التوصل إىل تسوية مع األقلية
اإلقليمية ،فإنهم سيفكرون يف كيفية إرشاك ممثيل األقلية يف العملية وكيف ميكن استيعابهم بشكل حقيقي
يف الدستور .لكن إذا كانوا معادين لتلك األقلية ،فإنهم قد ال يحاولون إرشاكها يف العملية أو يف النتيجة
النهائية .مل تكن حكومة راجاباكسا يف سرييالنكا ،املدعومة بقوة من األغلبية السنهالية ،مستعدة الستيعاب
التاميل بعد هزميتهم العسكرية .إال أن الهزمية االنتخابية للرئيس راجاباكسا يف عام  2015أدت إىل عكس
هذا املوقف ،حيث تحالفت األقليات وعدد كبري من السنهاليني يف االنتخابات للدفع بأجندة دستورية
جديدة أكرث استيعاباً ملخاوف األقليات ومصالحها .يف بوليفيا ،مل يرغب الرئيس موراليس مبنح ممثيل األرايض
املنخفضة الرشقية الحكم الذايت الذي يريدونه ،لكن حاملا هزمهم بوضوح يف االنتخابات ويف االستفتاء ،بات
مستعدا ً للتفاوض عىل تسويات ثانوية ،يف تناقض صارخ مع سلوك سرييالنكا بعد راجاباكسا .كام ميكن أن
يكون هناك حاالت ،كام يف نيجرييا ،يفرض فيها الحكام (يف هذه الحالة الجرناالت) بنية جديدة للعالقات
اإلقليمية (يف نيجرييا ،تأسيس العديد من الواليات الجديدة) بحد أدىن من التشاور حول االتفاقيات .وعىل
نحو مامثل ،ميكن للقوى الخارجية أن تلعب دورا ً قوياً يف العملية الدستورية ،وميكن أن تؤثر أولوياتها بعمق
يف توقيت النتيجة النهائية ومحتواها ،كام يف العراق ،والبوسنة والهرسك ،وقربص .لكن يف معظم الحاالت،
فإن القوى الخارجية ال تلعب دورا ً كبريا ً أو تلعب دورا ً تيسريياً عىل األغلب.
وهكذا ،فإن أي عملية دستورية تصاغ طبقاً ألهداف ونقاط قوة األطراف املختلفة املشاركة فيها .يف حني
أن الحكام املستبدين أو األحزاب املهيمنة املنترصة قد تفرض تسويات دستورية (متجاهلة يف بعض األحيان
إجراءات التعديل الواردة يف الدستور القائم) ،هناك حاالت أكرث توازناً يجري فيها عادة تقديم تنازالت
متبادلة .من قبيل املفارقة ،أن األقليات اإلقليمية يكون لها يف كثري من األحيان صوت أقوى يف مفاوضات
السالم التي تيل الرصاعات ،حيث تكون موافقتها مطلوبة للتوصل إىل اتفاق ،أكرث مام هو الحال يف الرتتيبات
القامئة عىل رأي األغلبية ،كام يف حال املجالس املنتخبة .وهكذا ،فإن األقليات الصغرية جدا ً يف آتشيه ومينداناو
متكنت من التفاوض مبارشة مع الحكومات الوطنية والحصول عىل تنازالت رئيسية ،وهو ما مل تكن لتحققه
رمبا يف مجلس منتخب يعمل طبقاً لقواعد األغلبية (رغم أنه كان ال بد من تأكيد النتائج يف الهيئة الترشيعية
الوطنية أيضاً).
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عامل آخر مييز املفاوضات يف سياق االنقسامات اإلقليمية ،هو التهديد باالنفصال .من جهة ،فإن هذا
‘التهديد بالخروج’ قد يعطي لألقليات املرتكزة يف األقاليم قوة أكرب من تلك التي تحظى بها األقليات املتناثرة
يف البالد .إال أن املخاوف من أن درجة أكرب من الحكم الذايت ستفيض إىل االنفصال ،قد تدفع األغلبية إىل رفض
مطالب األقاليم ،أو تصميم عملية صنع دستور تضعف أو تقسم متثيل مجموعات إقليمية معينة.
رغم العدد الكبري من العوامل التي تؤثر يف عملية االنتقال الدستوري ،فإن العملية نفسها تشكل عامالً مهامً
يف صياغة التصميم النهايئ للدستور.
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التصميم الدستوري
واالنقسامات اإلقليمية
يف حني ميكن أن تلعب عملية تصميم الدستور دورا ً حاسامً يف االستدامة السياسية لنظام ما ،فإن التصميم
الذي يتم اختياره يف عملية انتقالية معينة سيعكس مرتسامت قوة وأهداف االطراف الرئيسة ،إضافة إىل
العملية التي يتم تبنيها .عندما تكون االنقسامات اإلقليمية بارزة وحارضة بقوة ،فإن خيارات التصميم تشمل
نقل السلطات (إىل أي وحدات إقليمية وبالنسبة ألي صالحيات أو موارد) والتسويات املتعلقة بدور األقليات
اإلقليمية يف عملية صنع القرار عىل املستوى الوطني والرموز والسياسات املتخذة بشأن اللغات ،وما إىل ذلك.
إن مواءمة مختلف خيارات التصميم ستعتمد عىل املرتسامت السياسية للمجموعات اإلقليمية داخل البالد.
وحدات نقل السلطات

تواجه الدول التي تنتقل إىل النظام االتحادي أو إىل نظام تنتقل فيه السلطات إىل األقاليم ،يف كثري من
األحيان ،حالة من عدم اليقني حيال عدد وطبيعة وحدود الوحدات املكونة لالتحاد .يف العديد من البلدان
الوحدوية ( ،)unitary countriesكان من الرضوري رسم خارطة سياسية جديدة قد تنطوي عىل دمج بعض
الوحدات القامئة يف أحجام أكرث قابلية للحياة أو تطبيق عدد من املعايري يف عملية رسم خارطة جديدة متاماً.
تتخذ القرارات املتعلقة بخارطة جديدة عادة عندما تتم كتابة الدستور ،إال أن إسبانيا والهند تركتا هذه
املسألة إىل مرحلة الحقة من إعادة تعريف والياتها .لقد قامت بعض الدول االتحادية العريقة بدمج وحدات
أو إنشاء وحدات جديدة بعد املوافقة عىل دساتريها بوقت طويل .كام كان هناك أمثلة أدى فيها عدم تسوية
خالف عىل الخارطة السياسية إىل عدم االتفاق عىل الدستور نفسه.
يطرح تعريف الخارطة السياسية قضايا تشمل معايري تعريف الوحدات املكونة ،وتوقيت وإجراءات إعادة
رسم الخارطة ،واألحكام الدستورية الالزمة لتغيري أو إضافة وحدات جديدة.
معايير تعريف الوحدات المكونة

ميكن للمعايري التي يتم النظر فيها أن تشمل:
y yالعوامل االقتصادية مثل الكفاءة والفعالية والقابلية للحياة (وهي حجة لتجنب وجود عدد كبري
من الوحدات الصغرية أو الفقرية اقتصادياً) وجمع املناطق االقتصادية؛
y yالعوامل االجتامعية ـ االقتصادية مثل ،القومية والعرق واللغة والدين والقبيلة والعشرية؛
y yاملالمح الجغرافية مثل الحدود الطبيعية كاألنهار والجبال؛

y yالتوازن السيايس ،الذي قد يعني تقسيم إقليم مهيمن أو أكرث ،أو تقسيم منطقة قد تكون لها
تطلعات انفصالية ،أو تجنب وجود بنية تتكون من وحدتني أو ثالث وحدات فحسب (وهي
الحالة التي غالباً ما تتميز بالسياسات االنقسامية وعدم االستقرار السيايس)؛
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y yالرأي العام ،الذي ميكن تقييمه من خالل االنتخابات أو االستفتاءات أو املشاورات العامة؛
y yالحدود التاريخية التي غالباً ما تحدد هوية الناس مبوجبها ،والتي ميكن أن تشكل نقطة مرجعية
مفيدة وتلغي الحاجة للنظر مبعايري أخرى بالتفصيل عند رسم الحدود.
من الناحية العملية ،يبدو أن رسم الخرائط السياسية الجديدة يعتمد عىل مزيج من بعض هذه املعايري،
رغم أنه ميكن أن تحدث نقاشات ساخنة حول الفلسفة الجوهرية إلنشاء الوحدات .قد تكون القضية األكرث
خالفية ،هي املدى الذي تعكس فيه الحدود العوامل االجتامعية ـ الثقافية ،والتي ميكن أن تتمحور حول
االختيار بني االتحادات ‘العرقية’ أو ‘اإلقليمية’ .يف إثيوبيا ،والبوسنة والهرسك مثالً ،هناك أشكال عرقية
رصيحة لالتحاد ،وهناك دعاة أقوياء لالتحاد العرقي يف النقاش الدستوري الراهن يف نيبال .يف حني أن العديد
من االتحادات تتميز بطبيعة عرقية أو لغوية قوية يف بنيتها ،فإن شكالً صافياً من االتحاد العرقي يطرح قضايا
عملية جدية وقضايا مبدئية أيضاً.
من الصعب متثيل االتحاد العرقي من الناحية العملية ،ألن الجامعات العرقية تتسم عادة بدرجة كبرية من
التقاطع واالختالط اإلقليمي (ما مل يكن قد حدث ‘تطهري عرقي’ كام يف الرصاع يف البوسنة) .وهكذا ،فإن
محاولة رسم الحدود عىل هذا األساس ميكن أن تكون صعبة وإشكالية جدا ً ،بل مستحيلة .كام ميكن أن تؤدي
إىل املطالبة بإنشاء وحدات أصغر وأصغر ،وهي عملية ستكون مكلفة وغري فعالة .من الناحية الفلسفية،
فإن االتحاد العرقي ميكن أن يقوض املواطنة املشرتكة وحقوق األقليات .إذا كان يعتقد أن إحدى الوحدات
املكونة تنتمي إىل جامعة (أو جامعات) إثنية معينة ،هناك مخاطرة يف أن يتحول األفراد الذين ينتمون إىل
جامعات أخرى ويعيشون يف تلك الوحدة إىل مواطنني من الدرجة الثانية .عىل سبيل املثال يف نيجرييا ،فإن
الجامعات التي تعترب أصلية يف إحدى الواليات تتمتع بحقوق أكرب (مثل الوصول إىل الوظائف الحكومية
وبعض الربامج التعليمية) من أولئك الذين يعتربون ‘مستوطنني’ ،حتى لو كانوا يعيشون يف الوالية منذ أجيال.
عدد قليل من االتحادات اختارت شكالً نقياً من االتحاد العرقي؛ وعدد أكرب ،مثل الهند وجنوب أفريقيا،
تحاىش رسم حدود قامئة برصامة عىل أساس اللغة أو العرق ،حتى لو كانت هذه العوامل مهمة جدا ً .كام
تفرس هذه التعقيدات العودة املتكررة إىل الحدود الراسخة عندما يتم رسم خرائط جديدة ،ألن هذا يساعد
يف الحد من الرصاعات الخطرية املحتملة عىل املستوى املحيل .ميكن لجمع هذه املقاربة مع أحكام تضمن
حقوق األقليات داخل الوحدات الجديدة ،أن يخفف كثريا ً من الرهانات السياسية ومخاطر الرصاع التي
تنطوي عليها عملية رسم خارطة سياسية.
توقيت وإجراءات رسم الخارطة

يف حني أن بعض البلدان ،مثل بلجيكا وكينيا وجنوب أفريقيا ،حددت خارطتها السياسية قبل تبني دستورها
االتحادي الجديد او التي انتقلت السلطة اليه ،فإن بلداناً أخرى عدة تبنت دستورها دون أن تكون قد
سوت هذه القضية كلياً أو جزئياً .تبنت الهند دستورها عام  1949عىل أساس بنية دولة اعتربت مؤقتة ،وهو
ما سمح بأن يبدأ االتحاد بأداء وظائفه مبارشة وأن يأخذ وقته يف إعادة هيكلة الواليات .بينام تبنت املانيا
دستورها لعام  1949دون تسوية وضع ثالث مقاطعات كانت مرشحة لالندماج ،وهو ما حدث يف وقت الحق
بعد إجراء استفتاء .ال يزال هناك قضية مل تتم تسويتها يف البوسنة والهرسك فيام يتعلق مبقاطعة برتشكو،
التي متت تسويتها الحقاً من خالل التحكيم الدويل .دستور إسبانيا الجديد لعام  1978وضع معايري وإجراءات
لتأسيس كيانات جديدة ذات حكم ذايت ،وحدث ذلك بعد تبني الدستور .ووضع دستور العراق لعام 2005
إجراءات ميكن للمحافظات مبوجبها أن تصبح أقاليم ،بشكل منفرد أو مجتمع ،بينام كان إقليم كردستان
وحده إقليامً عندما تم تبني الدستور (ومل يتم إنشاء أية أقاليم أخرى الحقاً) .وأخريا ً ،فإن الدستور النيجريي
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أسس يف األصل ثالث واليات ،وتبني الحقاً أن هذا غري فعال من الناحية الوظيفية .ومنذ ذلك الحني ،ارتفع
عدد الواليات إىل  ،36وهو ما أنشأ ديناميكية صحية من حيث العالقات بني األقاليم والقبائل ،رغم أن ذلك
عزز أيضاً من قوة الحكومة املركزية.
تشري هذه األمثلة إىل أنه ،ويف حني أن وجود خارطة سياسية شاملة أمر رضوري من أجل التنفيذ الكامل
لرتتيبات اتحادية تقيض بنقل السلطات ،فإنها ليست رضورية دامئاً إلكامل رسم خارطة جديدة عند املوافقة
عىل الدستور ،خصوصاً إذا كان فعل ذلك خالفياً ويستغرق وقتاً طويالً .يف هذه الحالة ،فإن ما يلزم هو إجراء
متفق عليه إلنشاء وحدات مكونة .وهكذا ،ميكن للدستور أن يضع معايري لهذا ،لكن أن يؤجل تأسيس مثل
تلك الوحدات إىل مرحلة التنفيذ .ميكن لالتحاد أن يبدأ بخارطة انتقالية ،تخضع ملراجعة شاملة يف الوقت
املناسب .إذا كان هناك قضايا تتعلق بالحدود ،أو االندماج أو إلغاء االندماج بني وحدات معينة ،ميكن
معالجة ذلك بعد تب ّني الدستور .من املرجح أن تكون املراجعات ممكنة حتى يف االتحادات الناضجة ،رغم
أن سهولة فعل ذلك ،كام تتم مناقشته أدناه ،سيعتمد عىل قواعد اتخاذ القرارات املحددة يف الدستور.
األحكام الدستورية الناظمة لتغيير أو إضافة وحدات جديدة

تختلف عمليات رسم الخرائط السياسية خالل عمليات االنتقال الدستوري وبعدها بشكل كبري ،من حيث
إتاحتها املجال للمشاورات العامة أو لوجود دور محيل يف عملية صنع القرار الرسمية .لقد رسمت العديد من
الخرائط الجديدة باستخدام مقاربة رأسية من القمة إىل القاعدة ،حيث ميكن للحكومة أو ألطراف رئيسية
أن تنخرط يف بعض املشاورات ،وأن تتخذ القرارات بنفسها .وهكذا ،يف إثيوبيا ،تم اتخاذ القرار فعلياً داخل
االئتالف الحاكم (مبا يف ذلك دمج ما كان مؤقتاً أربع واليات يف الجنوب) ،بينام يف نيجرييا متت إعادة رسم
الخارطة مرات متتالية بواسطة قرارات غري دستورية اتخذها الجرناالت الحاكمون .أنشأت جنوب أفريقيا
هيئة متعددة األطراف إلقرتاح خارطة تستند إىل عدد من املعايري ،وتشاورت الهيئة مع السكان ومن ثم
قدمت توصياتها ،التي قبلت بشكل عام (رغم خضوعها ملراجعة طفيفة) من قبل القادة السياسيني .وعىل
نحو مامثل ،استخدمت الهند هيئة صغرية من الخرباء أجرت مشاورات موسعة يف املرحلة األوىل من إجراء
إعادة هيكلة رئيسية للواليات ،وتم تبني توصية الهيئة بشكل عام.
عىل العكس من ذلك ،فإن الدستور اإلسباين الجديد جمع مقاربة من القاعدة إىل القمة مع مقاربة أخرى من
القمة إىل القاعدة ،حيث حددت معايري لتأسيس جامعات تتمتع بحكم ذايت ،لكن تركت القرار للمسؤولني
املنتخبني محلياً يف كل مقاطعة من خالل عملية انتخابية حول احتامل االندماج مع املقاطعات املجاورة.
ونص الدستور العراقي لعام  2005عىل إجراء مامثل ،لكن نظام املاليك كان معادياً لالتحاد (للفيدرالية) ومل
يسمح بإنشاء أقاليم جديدة.
حاملا يتم تأسيس االتحادات ،قد يصبح هناك مصلحة يف إجراء تغيريات هامشية ،بدالً من إعادة رسم كاملة
للخارطة .يف مثل هذه الظروف ،قد يكون من األسهل إعطاء دور رسمي للرأي العام .لقد استخدمت املانيا
وروسيا االستفتاءات حول عمليات اندماج محتملة (بعضها فقط خرج إىل حيز الوجود) ،وصوتت املانيا ضد
احتامل فك االندماج .أجرت أسرتاليا استفتاء حول احتامل تأسيس والية جديدة تقتطع من والية نيو ساوث
ويلز القامئة .سويرسا ،بتقاليدها العريقة يف الدميقراطية املبارشة ،أسست كانتوناً جديدا ً هو ‘جورا’ اقتطع من
كانتون برين القائم ،لكن هذا تطلب موافقة برين ،واستخدام عمليات تصويت فرعية داخل الكانتون لتحديد
أجزاء برين التي سيتم نقلها إىل جورا .وكان ينبغي املوافقة عىل تأسيس الكانتون الجديد يف استفتاء وطني،
لكن حتى عندها ،مل تتم تسوية قضية الحدود وأجريت تعديالت إضافية؛ ومثة تعديالت أخرى قيد النقاش.
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ترتاوح القواعد التي تدرجها االتحادات يف دساتريها ،لتأسيس وحدات مكونة جديدة أو إجراء مراجعات،
بني املرن جدا ً واملتصلب جدا ً .ميكن لإلجراءات أن متنح السلطة للربملان الوطني وحده (بأغلبية بسيطة يف
املجلسني كام يف الهند ،أو بأغلبية خاصة كام يف كينيا وبلجيكا) ،وكذلك للوحدات املكونة املتأثرة (بأغلبية
بسيطة كام يف الواليات املتحدة وأسرتاليا ،أو بأغلبية خاصة كام يف باكستان) ،وكل الوحدات املكونة (كام
يف كندا) ،أو ألغلبية خاصة يف الوحدات املكونة (كام يف نيجرييا) .كام ميكن أن يكون هناك إجراءات إلطالق
مبادرات عامة أو توقيع عرائض للرشوع بالنظر يف إجراء مراجعة للحدود أو تأسيس وحدات جديدة (املانيا
ونيجرييا والعراق) .من الناحية العملية ،فإن تقسيم أو دمج وحدات موجودة يف االتحادات الراسخة كانت
نادرة ،ألن معظم االتحادات تتطلب موافقة الوحدات املوجودة عىل تقسيمها ،وهو ما ال يوافق معظمها
عليه .وميكن لسياسة التقسيم اإلقليمي أن تكون متقلبة عىل نحو خاص (كام يف نيجرييا ،حيث فرضت عىل
(((
العملية تعقيدات صعبة إىل درجة االستحالة).
شكل نقل السلطات

تتفاوت األشكال االتحادية وأشكال نقل السلطة بشكل كبري من حيث االسم والشكل ،وكذلك من حيث
نطاق نقل السلطات .هناك مناذج متناظرة وغري متناظرة يف نقل السلطات.
النماذج المتناظرة

النامذج األكرث شيوعاً لنقل السلطات ،سواء يف األنظمة االتحادية أو الوحدوية ،هي النامذج املتناظرة ،من
حيث إن الوحدات املكونة متنح نفس الصالحيات اإلدارية وصالحيات سن القوانني (أو صالحيات متشابهة
جدا ً) .يف حني أن االتحادات تكون عادة متناظرة ،فإن املطالب السياسية لنقل السلطات تتفاوت عادة من
حيث الكثافة من منطقة إىل أخرى .وهكذا ،فخالل عملية االنتقال الدستوري ،قد يكون هناك إجامع عىل
تبني بنية اتحادية أو بنية تنقل فيها الصالحيات إىل الوحدات املكونة ،إال أن املمثلني اإلقليميني ميكن أن
يختلفوا حول عدد الصالحيات التي ينبغي أن متنح للمستوى اإلقليمي بدالً من املستوى الوطني .رغم ذلك،
فإن االستنتاج املعتاد هو اعتامد النموذج املتناظر ،الذي يعطي جميع الوحدات املكونة نفس الصالحيات
القانونية تقريباً .ميكن اعتبار إسبانيا من بعض النواحي االستثناء الذي يثبت القاعدة ،حيث كان يتوقع
أن تكون غري متناظرة بالشكل لكنها اآلن متناظرة بدرجة كبرية .أتت أقوى املطالب لنقل السلطات خالل
العملية االنتقالية من حقبة فرانكو مام يسمى القوميات التاريخية ،أي من كتالونيا ومقاطعة الباسك
وغاليسيا .كان يتوقع أن تحصل هذه املجموعات عىل صالحيات أكرب من املناطق األخرى ،وسمح الدستور
لكل جامعة ذات حكم ذايت التفاوض عىل اتفاق خاص بها يف إطار نقل الصالحيات والسلطات .كانت
القوميات التاريخية أول من تفاوض ،وسعت للحصول عىل أكرب عدد من الصالحيات التي ميكن أن تحصل
عليها قانونياً .كانت املفاجأة أن الحكومات الجديدة يف األقاليم األخرى ذات الحكم الذايت قررت أنها تريد
نفس الصالحيات .رمبا كان ذلك ألن السياسيني يف األقاليم أرادوا ببساطة ،أكرب قدر من الصالحيات التي
ميكنهم الحصول عليها .أو من الناحية الرمزية ،رمبا مل يرد أي منها الحصول عىل صالحيات أقل ،أو مكانة
أقل ،من األقاليم األخرى .مهام كانت األسباب ،وباستثناء املزايا املالية التاريخية التي كانت تتمتع بها مقاطعة
الباسك ،انتهى األمر يف إسبانيا بتبني شكل متناظر جدا ً يشبه االتحاد .خالل العمليات الدستورية االنتقالية يف
بعض البلدان النامية مثل إثيوبيا ،قد يكون هناك استثناء مؤقت عىل التناظر ،من حيث إن األحكام االنتقالية
 2يف نصف الكرة الغريب ،كان هناك مناطق قليلة الكثافة السكانية اعتربت ‘أقاليم’ ،ال تتمتع مبكانة الوحدات املكونة .مبرور الوقت،
تم تأسيس وحدات جديدة يف هذه األرايض يف األرجنتني والربازيل وكندا والواليات املتحدة .إال أن تأسيس مثل هذه الوحدات ليس
موضوعنا هنا.
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ميكن أن تنتظر حتى تطور الوحدات املكونة القدرة عىل االضطالع بالصالحيات قبل أن يتم نقلها رسمياً.
إال أن هذا ميثل عادة مسألة توقيت ،وليس االختالفات يف القدرات الدستورية للوحدات والتي متكنها من
االضطالع مبثل هذه الصالحيات .كام تدرس بعض االتحادات املناطق ذات الكثافة السكانية املتدنية جدا ً ،أو
املناطق التي تقطنها تجمعات قبلية أو ذات قدرات محدودة ،مسألة تشكيل ‘مناطق’ أو ‘أقاليم’ دون أن
متنح مكانة الحكم الذايت للوحدات املكونة.
النماذج غير المتناظرة

تنشأ النامذج غري املتناظرة يف أكرث أشكالها بروزا ً ،عندما يكون إقليم أو بضعة أقاليم لها رغبة أكرب بكثري
بالحصول عىل الحكم الذايت املحيل مام هو موجود يف أماكن أخرى من البالد .قد يكون هناك أقلية أو أكرث
متمركزة يف أقاليم معينة وذات هويات متاميزة عن غالبية السكان .تسعى مثل تلك األقليات عادة إىل حكم
ذايت يتم فيه نقل سلطات أكرب مام تريده األغلبية يف أقاليمها ،ومن هنا ميكن التباع مقاربة متناظرة لنقل
السلطات أن ينجم عنها نقل سلطات محدودة جدا ً لواحدة أو أكرث من األقليات يف املناطق ،ودرجة أكرب مام
ينبغي بالنسبة لألغلبية .وميكن لهذا أن يحدث يف األنظمة االتحادية واألحادية عىل حد سواء.
رغم ذلك ،تنزع الدول االتحادية ألن تكون متناظرة ،وعدد قليل نسبياً منها يوفر أحكاماً تنص عىل منح
سلطات أكرب لوحدات مكونة معينة .ألسباب تاريخية ،فإن جامو وكشمري يف الهند ،ورساواك وصباح يف ماليزيا،
وإقليم الباسك يف إسبانيا ،والتريول وآوستا يف إيطاليا تتمتع بسلطات أكرب مام هو موجود يف الوحدات املكونة
األخرى يف أنظمتها .يف معظم األحيان ،مل يتبني أن هذا إشكايل ،ويعود ذلك جزئياً ألن عدد السكان يف هذه
الوحدات قليل كنسبة مئوية من عدد سكان البالد (عىل سبيل املثال واحد باملئة يف حالة جامو وكشمري
وخمسة باملئة يف إقليم الباسك و 20باملئة يف رساواك وصباح) ،ولكن أيضاً بسبب اإلقرار بـ ‘خصوصية’ هذه
الوحدات .إال أن الرتتيبات املالية الخاصة التي يتمتع بها إقليم الباسك يسمح لهذا اإلقليم الغني نسبياً
باالحتفاظ بقدر أكرب من عائداته مام تفعل الجامعات األخرى ذات الحكم الذايت ،وهو ما أصبح مصدرا ً
للتوتر يف الحياة السياسية يف إسبانيا .يتمتع إقليم كردستان يف العراق بدرجة كبرية من الحكم الذايت فيام
يفرتض أن يكون نظاماً اتحادياً ،ومن حيث املبدأ فإن أجزاء أخرى من البالد كانت مؤهلة للتمتع بحكم ذايت
مامثل ،إال أن منح تلك الدرجة الكبرية من الحكم الذايت لجميع األقاليم لن يكون مستداماً.
ميكن لرتتيبات الحكم الذايت الخاصة أن تكون سمة من سامت األنظمة الوحدوية أو ‘وحدة’ أيضاً ـ بالنسبة
إلسكتلندا وويلز وأيرلندا الشاملية يف اململكة املتحدة؛ وأوالند يف فنلندا؛ وزنجبار يف تنزانيا .وتم االتفاق مؤخرا ً
عىل ترتيبات حكم ذايت خاصة إلقليم آتشيه يف إندونيسيا ،وبوغانفيل يف بابوا غينيا الجديدة ،وبانغسامورو
يف جزيرة مينداناو يف الفلبني.
تتم املوافقة عىل ترتيبات الحكم الذايت الخاصة يف كثري من األحيان من خالل مفاوضات أو عمليات محدودة،
وليس كجزء من عملية انتقال دستوري .كام ميكن أن تكون نتاجاً إلتفاقيات دولية (مثل االتفاق بني فنلندا
والسويد ،وبني إيطاليا والنمسا) تعكس الحقوق التاريخية (عىل سبيل املثال إقليم الباسك يف إسبانيا) أو تأيت
بعد حالة مترد (كام يف آتشيه وبانغسامورو) .يف ماليزيا ،تم التفاوض عىل الرتتيبات الخاصة برساواك وصباح
كرشوط لدخولها يف االتحاد.

21

إن الرتتيبات غري املتناظرة ،سواء يف األنظمة االتحادية أو الوحدوية ،أكرث مالءمة((( عندما ال تحتوي الوحدة
ذات الحكم الذايت عددا ً كبريا ً من السكان باملقارنة مع باقي أنحاء البالد .وهكذا فإن إسكتلندا ،التي يقطنها
مثانية باملئة من سكان اململكة املتحدة ،كبرية بحيث يصعب نقل سلطات واسعة إليها .معظم املناطق التي
تتمتع بحكم ذايت خاص ،سواء كانت متصلة أو وراء البحار ،تشكل اثنني باملئة من عدد سكان البالد .إن
إقليامً كبريا ً يتمتع بحكم ذايت واسع يطرح مشكالت تتعلق بعدد وصالحيات ممثليه املنتخبني يف الربملان
الوطني ،ألنهم ميكن أن يحددوا حصيلة األصوات يف مسائل ال تؤثر بأقاليمهم .ميكن حرمان مثل هؤالء
املمثلني من حق التصويت عىل مثل تلك املسائل ،لكن مبا أن ذلك سيخلق تعقيدات إجرائية تتعلق بعمل
الهيئة الترشيعية ودستور الحكومة ،فإن هذا اإلجراء لن يتم اللجوء إليه يف معظم الحاالت .تتم مناقشة هذه
القضية بكثافة يف اململكة املتحدة ،حيث ميكن للمناطق «الكلتية» أن تحدد الحزب الذي يشكل الحكومة،
حتى عندما تكون العديد من مسؤوليات الحكومة ال تنطبق عىل مناطقهم.
تحظى الوحدات التي تتمتع بالحكم الذايت يف كثري من األحيان بدعم حكومي كبري أو مبيزات مالية ،وهو
ما ميكن أن يقنعها بعدم االنسحاب من االتحاد .مواطنو املناطق ذات الحكم الذايت هم املواطنون يف البلد
املضيف .وال يعطى حق االنسحاب عادة للمناطق املتصلة التي تتمتع بالحكم الذايت (إسكتلندا استثناء عىل
ذلك) ،لكنه مينح يف كثري من األحيان للمناطق الواقعة وراء البحار التي كانت مستعمرات يف املايض.
يف رسيالنكا ،أخفقت حركة انفصالية يف الحصول عىل ترتيبات حكم ذايت خاصة ملنطقتها .نص االتفاق الهندي
– الرسيالنىك عام  1987عىل وجود شكل ضعيف من نقل السلطات املتناظر لجميع مقاطعات البالد (االندماج
املؤقت للمقاطعات الشاملية والرشقية كان االمتياز الخاص الوحيد لتاميل الشامل) إال أن االتفاق رسعان ما
فشل ،جزئياً ألن حركة التحرير املعروفة بنمور التاميل مل تدعمه .ومل تحقق محاوالت إجراء مفاوضات بني
النمور والحكومة نجاحاً كبريا ً ،وعندما حققت مثل ذلك النجاح ،كان خيار التسوية املمكن هو نقل السلطات
املتناظر وليس قيام إقليم للتاميل يتمتع بحكم ذايت كبري .ومل يتبني بعد ،كيف ستتطور ترتيبات الحكم الذايت
الخاص ونقل صالحيات كبرية يف إندونيسيا والفلبني وبابوا غينيا الجديدة مبرور الوقت .لكن ،يبدو أن ذلك
تحقق بسبب إنهاك الحكومات املركزية جراء حاالت التمرد والحجم الصغري نسبياً لألقاليم املعنية.
المؤسسات الوطنية وصنع القرار

يف األنظمة االتحادية وغريها من أشكال نقل السلطات التي تتم يف اإلطار الدستوري ،تصمم مؤسسات
الحكومة املركزية يف كثري من األحيان بشكل يعكس الطبيعة اإلقليمية للبالد ٍ
لحد ما .ويحقق هذا يف كثري
من األحيان ،متثيل األقاليم أو األقليات يف بعض املؤسسات املركزية ،مام ميكن أن يعزز صالحية اتخاذ القرار
لديها .لكن بالنسبة ملعظم األقليات اإلقليمية ،فإن مثل تلك الرتتيبات يف املركز ال تشكل أولوية مثل نقل
السلطات ،وهو ما من شأنه أن يعطيها سيطرة واضحة عىل صالحياتها .إن التمثيل القوي يف املركز سيؤدي
دامئاً إىل عدم إعطاء األقلية صالحية اتخاذ القرار النهايئ .إن أكرث يشء ميكن أن تحصل عليه هو دور يف
اتخاذ القرار .هناك بالطبع صالحيات ال ميكن (وال ينبغي) أن تنقل ،بحيث يكون لألقلية مصلحة حقيقية يف
املحافظة عىل دورها يف تلك القرارات .كام ميكن أن متنح األقاليم أو الحكومات اإلقليمية أيضاً دورا ً رسمياً
يف إجراءات تعديل للدستور ،وهو ما من شأنه أن يوفر شكالً من أشكال الحامية للحقوق املكتسبة .بعض
البلدان ذهبت أبعد من ذلك ،ونقل صالحيات إجراء الرتتيبات ‘الدستورية’ لتقاسم السلطة بشكل رسمي
بني الجامعات املحددة إقليمياً أو ثقافياً.
 3هناك ترتيبات حكم ذايت خاصة يف فرنسا والدمنارك وهولندا بالنسبة للمستعمرات السابقة وراء البحار ،والتي أدمجت يف حكومات
الدولة التي كانت مستعمرة بوصفها أقاليم واقعة وراء البحار .تركز هذه الورقة عىل ترتيبات الحكم الذايت الخاصة يف األرايض املتصلة.
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ترتيبات لدور إقليمي في صنع القرار على المستوى الوطني

املجالس العليا .يف حني تكون الصالحيات القانونية لجميع الوحدات املكونة عادة هي نفسها ،فإن وزنها
السيايس يف النظام االتحادي سيتفاوت طبقاً لعدد سكانها وثروتها وعوامل أخرى .ميكن أن يشكل ذلك قضية
بالنسبة لرتتيبات التمثيل يف الحكومة املركزية ،خصوصاً يف املجالس العليا .جميع االتحادات تقريباً فيها
هيئة ترشيعية ذات مجلسني يستند فيها التمثيل يف املجلس األدىن بشكل أسايس إىل عدد السكان ،يف حني
ينظم التمثيل يف املجلس األعىل يك يشمل الوحدات املكونة بطريقة ما .كام أن أدوار وطرائق اختيار أعضاء
املجالس العليا تتفاوت بشكل كبري.
y yعدد املقاعد أو األصوات املخصصة لكل وحدة مكونة .تحصل الوحدات املكونة لالتحاد ذات
عدد السكان األقل عىل متثيل مرتفع يف املجالس العليا االتحادية عادة ،ألن التمثيل إما أن يكون
متساوياً لجميع الوحدات أو يتم ترجيحه لصالح الوحدات األقل سكاناً .ميكن لهذا أن يعطي وزناً
لألقليات اإلقليمية يف سن القوانني عىل املستوى الوطني.
y yطريقة اختيار أعضاء املجلس األعىل .ميكن اختيار أعضاء هذا املجلس عن طريق االنتخاب
املبارش من قبل السكان ،أو بشكل غري مبارش من قبل الهيئات الترشيعية يف الوحدات املكونة
لالتحاد (ويف تلك الحالة ،يتطابق عدد مقاعد املجلس األعىل عادة مع حصص األحزاب يف الهيئة
الترشيعية) .تشكل املانيا حالة غري اعتيادية من حيث إن أعضاء املجلس األعىل ميثلون الحكومات
اإلقليمية (وبالتايل فإنهم يصوتون عادة ككتلة) .تستخدم جنوب أفريقيا النظام األملاين بالنسبة
لبعض املقاعد واالنتخابات غري املبارشة من قبل الهيئات الترشيعية اإلقليمية ملقاعد أخرى .عندما
ينتخب أعضاء املجلس األعىل بشكل مبارش أو غري مبارش ،فإنهم يصوتون عادة حسب األحزاب
التي ينتمون إليها ،ما يعني أن األعضاء من نفس اإلقليم يصوتون يف كثري من األحيان بشكل
مختلف ،وبذلك يتضاءل البعد ‘اإلقليمي’ للتمثيل .حتى يف املانيا ،حيث يتكون املجلس األعىل من
وفود الحكومات اإلقليمية ،فإن البعد الحزيب قوي جدا ً .يف حني أن الوفود األملانية تصوت عادة
حسب األحزاب التي تنتمي إليها ،يجري عادة قدر كبري من املساومة داخل املجموعات الحزبية
بسبب وجهات النظر اإلقليمية املختلفة ،ويف بعض األحيان تخرج بعض الوفود اإلقليمية عن رأي
أحزابها لتصوت طبقاً ملصالح أقاليمها.
y yدور املجلس األعىل .يكون للمجالس العليا يف األنظمة الرئاسية عادة سلطة أكرب من مثيلتها يف
األنظمة الربملانية ،ألن الحكومة يف األنظمة الربملانية تعتمد عىل ثقة املجلس األدىن املنتخب
مبارشة من الشعب .يف بعض األنظمة االتحادية ،مثل بلجيكا وكندا ،مل يعد املجلس األعىل مجلساً
سياسياً مهامً .يف عدد قليل من األنظمة االتحادية (مثل املانيا وجنوب أفريقيا) فإن املجلس األعىل
مصمم بوصفه مجلس للعالقات بني حكومات األقاليم ،حيث إن بعض األعضاء تتم تسميتهم من
قبل الوحدات املكونة لالتحاد ،ويتعلق دور املجلس بشكل أسايس بالقوانني التي تؤثر بالوحدات
– ويف هذه املسائل ميكن أن يلعب دورا ً بالغ األهمية .ينتخب املجلس األعىل يف إثيوبيا بشكل
غري مبارش من قبل الهيئات الترشيعية يف الواليات ،ويركز عىل تسوية الرصاعات بني الواليات،
ويفرس الدستور ويرشف عىل كيفية تخصيص االعتامدات للواليات يف املوازنة الوطنية ،وليس له
دور يف الترشيع .يف حني أن التمثيل والصالحيات التي يتمتع بها املجلس األعىل ميكن أن توفر
درجة أكرب من الحامية لألقليات اإلقليمية ،فإن هذا يكون محدودا ً ،ألن هذه األقليات نادرا ً ما
تتمتع بصالحية النقض.
يف بعض األنظمة االتحادية ،تكون الوحدات ذات العدد القليل من السكان ممثلة بشكل أكرب من حجمها يف
املجلس ،وتشكل الربازيل مثاالً متطرفاً عىل ذلك.
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القوانني االنتخابية .هناك العديد من العوامل التي تسهم باختيار القوانني االنتخابية ،مبا يف ذلك التصميامت
التي ميكن أن تؤثر بتمثيل األقليات اإلقليمية ووزنها يف مجليس الهيئة الترشيعية الوطنية .يف حني أن التمثيل
النسبي يف دوائر انتخابية كبرية وبعتبة منخفضة للتمثيل يف الهيئة الترشيعية ميكن أن يكون مهامً لألقليات،
فإن األقليات املركزة جغرافياً قد تستفيد أكرث من نظام انتخايب يقيض بفوز املرشح الذي يحصل عىل أكرب عدد
من األصوات (والذي ميكن فيه لحزب إقليمي أن يحصد جميع أو معظم املقاعد يف مناطق األقليات ببساطة،
من خالل حصوله عىل العدد األكرب من األصوات يف كل دائرة انتخابية) .فقد تغريت الحياة السياسية الهندية
مثالً بشكل جذري مبرور الوقت مع تراجع حزب املؤمتر وظهور أحزاب إقليمية ،والتي أصبحت يف مواقع
قوية للمساومة عىل تشكيل االئتالفات ومختلف اإلجراءات الحكومية .وقد صممت نيجرييا وبعض البلدان
األفريقية األخرى قوانينها االنتخابية لحظر األحزاب التي تتمركز بشكل ضيق يف األقاليم وتتطلب أن تحظى
جميع األحزاب بدعم يف سائر األقاليم ،لكن املصالح اإلقليمية ال تزال تتمتع بأهمية كربى داخل األحزاب ذات
القواعد الواسعة بطريقة ميكن أن تشبه ما يحدث يف البلدان التي تسمح بوجود األحزاب اإلقليمية .ميكن
للدساتري أن تكون صامتة فيام يتعلق بالقوانني االنتخابية ،أو أن تشري فقط إىل النموذج العام جدا ً للقانون
الذي ينبغي تطبيقه.
إجراءات تعديل الدستور .تنطوي صيغ تعديل الدستور دامئاً عىل إجراءات خاصة وتشرتط عادة أغلبيات
خاصة .وتعطي هذه اإلجراءات عادة الوحدات األقل سكاناً وزناً أكرب يف مثل تلك القرارات من الوزن الذي
تتمتع به بالنسبة للقوانني العادية من خالل املجالس العليا .ميكن أن يكون سبب ذلك اشرتاط أغلبية خاصة
يف املجلس األعىل أو بني الوحدات التي تصوت يف استفتاء أو من خالل هيئاتها الترشيعية .ال تعطي مثل هذه
القواعد عادة ،أقلية إقليمية معينة حق النقض عىل التغيريات الدستورية ،باستثناء تغيري حدود الوحدات
الفرعية ،التي تتطلب فيها العديد من الدساتري االتحادية موافقة الوحدات الفرعية املعنية .الدستور املاليزي
فريد من حيث إنه ينص عىل أن األحكام األخرى ،التي نصت عىل انضامم صباح ورساواك إىل ماليزيا ،ميكن
تغيريها فقط مبوافقة هذين اإلقليمني.
التمثيل يف هيئات الدولة املركزية .ميكن أن يكون هناك أيضاً ترتيبات لتعزيز متثيل األقليات أو مناطق معينة
يف السلطتني التنفيذية والقضائية والخدمة املدنية والجيش .ينص الدستور السويرسي عىل أن يكون اثنان
عىل األقل من املستشارين االتحاديني السبعة الذين يشكلون معاً السلطة التنفيذية من األقلية التي يشكلها
السكان الناطقني بالفرنسية .وينص الدستور النيجريي عىل أن يكون يف الحكومة ممثل من كل والية ،وأن
تعكس جميع املؤسسات االتحادية ‘الطبيعة االتحادية’ للبالد من حيث التنوع اللغوي والعرقي والديني
والجغرايف .وال تزال هيئة ‘الطبيعة االتحادية’ املكلفة بتنفيذ هذا املبدأ إشكالية ،بسبب صعوبة تحقيق
التوازن بني هذه املتطلبات مع اعتامد مبدأ الجدارة .يف العديد من البلدان ،هناك ترتيبات أقل رصامة وأقل
رسمية ،يف كثري من األحيان ،ملحاولة ضامن أن تعكس مؤسساتها املجموعات املختلفة من السكان بشكل
معقول.
الترتيبات التوافقية

يف حني قد تحصل األقليات عىل بعض الحامية اإلضافية من الرتتيبات التي متنح الوحدات املكونة دورا ً أو
وزناً أكرب يف املؤسسات الوطنية أو صنع القرار ،فإن ذلك ال يكون كافياً بالنسبة إلحدى األقليات يف بعض
األحيان ،فتسعى إىل ترتيبات رسمية لتقاسم السلطة مع األغلبية ،عىل األقل فيام يتعلق ببعض املسائل.
ميكن أن تختار مثل تلك الرتتيبات ‘التوافقية’ عندما يكون هناك انقسامات عميقة بني جامعات سكانية،
خصوصاً كجزء من تسوية تفاوضية لرصاع ،رمبا كان عنيفاً (مثل البوسنة والهرسك ،وأيرلندا الشاملية) أو
غري عنيف (كام يف بلجيكا) .لقد تم تبني الرتتيبات التوافقية بني سكان مختلطني يف نفس املنطقة (كام يف
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أيرلندا الشاملية) ،لكن عندما يكون االنقسام إقليمياً أيضاً ،فإن البنية التوافقية عىل املستوى الوطني ترتبط
عادة بدرجة كبرية من نقل الصالحيات إىل الوحدات اإلقليمية أيضاً .يستند النموذج التوافقي إىل فكرة أن
قرارات الحكم الرئيسية ينبغي أن يتم التوصل إليها باالتفاق بني ممثيل جامعتني أو أكرث ،بشكل يحد من
أفعال الجامعة التي تشكل األغلبية.
إن اللجوء إىل التوافقية أمر نادر ،سواء ألنها تشكل خروجاً عىل دميقراطية األغلبية أو ألن مثة صعوبة يف
استمرار أدائها بشكل ُم ٍ
رض مبرور الوقت .تكون التوافقية عادة ترتيباً بني جامعتني (وأحياناً ثالث جامعات)،
كل منها كبرية بشكل معقول باملقارنة مع الجامعات األخرى .وبالتايل ،فإن هذه املقاربة ال يتم تبنيها عندما
تكون جامعة إقليمية صغرية جدا ً باملقارنة مع عدد سكان البالد :الجامعات املكونة آلتشيه وبانغسامورو
وبوغانفيل ،أصغر من أن تفكر يف تقاسم السلطة عىل املستوى الوطني ،فمن املرجح يف هذه الحالة أن يكون
الحكم الذايت الخاص أكرث مالءمة.
تعد التوافقية عادة عنرصا ً من عنارص التصميم الدستوري ،لكن قد يكون هناك أيضاً عنارص توافقية يف عملية
االنتقال الدستوري .يف جنوب أفريقيا مثالً ،تركزت املراحل األوىل من العملية عىل املفاوضات بني حكومة
الحزب الوطني واملؤمتر الوطني األفريقي ،وكان يتوجب أن يوافق كل منهام عىل القضايا اإلجرائية وقضايا
املحتوى .إال أن املؤمتر الوطني األفريقي أرص دامئاً أن النموذج األخري للحكومة ينبغي أن يكون منوذجاً قامئاً
عىل الدميقراطية .وتم التوصل إىل حل انتقايل ،متثل يف إجراء مفاوضات بني املؤمتر الوطني األفريقي والحزب
الوطني عىل  34مبدأ أساسياً ينبغي احرتامها ،عندما أرسلت مسودة الدستور إىل الجمعية الدستورية املنتخبة
من الشعب من أجل إجراء مراجعة أخرية واملصادقة عليها .تضمنت هذه املبادئ حامية املصالح الحيوية
لألقلية ،بينام أعطت أغلبية  60باملئة للجمعية ،التي كانت تتكون بشكل أسايس من السكان السود ،صالحية
املوافقة عىل الدستور.
تنجم الرتتيبات التوافقية عادة عن املفاوضات وليس عن الجمعيات الدستورية املنتخبة من الشعب .إن
املفاوضات عملية تهدف إىل التوصل إىل اتفاق مشرتك ،وإذا كان عىل األطراف املوافقة ،فإنها تكون يف
عالقة توافقية .لكن ،ويف حني أن املفاوضات الثنائية أو الثالثية ميكن أن تعطي العمليات الدستورية طبيعة
توافقية ،فإن من النادر نسبياً أن يتم تبني الدساتري لهيكلية توافقية .البوسنة والهرسك ،التي تحوي جامعات
بوسنية ورصبية وكرواتية ،توضح هذه النقطة ،حيث إن التسوية الدستورية فرضت من قبل الواليات املتحدة
واالتحاد األورويب كجزء من اتفاقات دايتون .وتم بناء الهيكلية الدستورية الناجمة عن ذلك حول املناطق
املتجانسة عرقياً ،والتي أتت نتاجاً للحرب األهلية وعمليات انتقال السكان وشكالً من النظام االتحادي
التوافقي ،مع الحد األقىص من نقل الصالحيات لحكومات الكيانات (التي تحتفظ حتى بالجيوش الخاصة بها
لفرتة طويلة من الزمن) وتطبيق ترتيب توافقي بالنسبة لـ ‘السلطة املركزية’ (التي مل تعترب حكومة حتى)،
تتطلب فيها القرارات موافقة جميع الجامعات املكونة لها .رمبا مل يكن هناك ترتيب آخر قادر عىل إحالل
السالم ،إال أن املؤسسات البوسنية ال تؤدي وظائفها ،وهي غالباً غري قادرة عىل اتخاذ القرار .عالوة عىل ذلك،
فإن هذا الرتتيب رسخ متايزات بني الجامعات ،ومل يرتك مجاالً حقيقياً لتطوير أي نوع من املواطنة املشرتكة.
يقال أحياناً ،إن هناك مناذج ‘ليربالية’ من التوافقية تحد من ديناميكيات الجامعات وتتيح املجال لتشكيل
تجمعات سياسية مختلفة – قد تكون حتى عابرة للجامعات – يك تلعب دورا ً يف الحكومة .منوذج أيرلندا
الشاملية ،وهو وحدوي وليس اتحادياً من حيث التصميم ألن السكان الكاثوليك والربوتستانت مختلطون
بشكل كبري ،ينطوي عىل ترتيب توزع فيه املناصب الحكومية عىل أساس عدد األصوات التي يحصل عليها
حزب من األحزاب ،قد يضم يف عضويته جامعات علامنية أو مكونة من الجامعتني .وهكذا ،فإن متثيل
الجامعتني ال يقترص عىل منوذج متصلب ثنايئ الجامعة .كام تم التفكري يف تنويعات عىل هذه املقاربة يف
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قربص .يف بلجيكا ،ظهر شكل من التوافقية الليربالية االتحادية بشكل سلمي من خالل السياسة االنتخابية
الطبيعية .كان النظام يعتمد عىل درجة كبرية من نقل السلطات عىل عدة مراحل ،لكن املسؤوليات املهمة
تبقى يف يد الحكومة االتحادية .ينبغي أن تتكون الحكومة االتحادية بالتساوي بني املتحدثني بالهولندية
والفرنسية (هذا ال ينطبق عىل رئيس الوزراء الذي ميكن أن يكون من أي من الجامعتني) ،وألن كال الجامعتني
اللغويتني لديهام عدة أحزاب ،فإن الطبيعة الحزبية للحكومات ميكن أن تتغري مبرور الوقت .يعالج الربملان
عادة القضايا من خالل تصويت األغلبية ،إال أن تدبريا ً مقرتحاً يعد ذا أهمية حيوية إلحدى الجامعتني
الثقافيتني يتطلب موافقة أغلبية مضاعفة من كال الجامعتني ،مع تصويت كل نائب كفرد .لقد تبينت صعوبة
إدارة النظام البلجييك ـ كام يتضح عىل سبيل املثال يف األوقات القياسية التي يستغرقها تشكيل حكومة
اتحادية جديدة بعد االنتخابات .عندما تبدو النامذج التوافقية حتمية ،مثة ميزات ملحاولة تصميم مثل تلك
النامذج الليربالية من أجل تكوين ديناميكيات إيجابية عابرة للجامعات .كام أن من املرغوب وضع ترتيبات
ملراجعتها مبرور الوقت ،وقد تبني أن تلك العملية صعبة.
مدى نقل السلطات

بسبب صعوبة اتخاذ القرارات من خالل االتفاق املشرتك ،فإن األنظمة التوافقية التي يتم بناؤها لتالئم
جامعات محددة عىل أساس املناطق التي تقطنها تنطوي عىل درجة كبرية من نقل السلطات ،وهو ما يشكل
منوذجاً هجيناً من االتحاد والتوافقية يقلص الحاجة إلتخاذ قرارات مشرتكة .يتضح هذا يف البوسنة والهرسك،
لكنه كان أيضاً عامالً قوياً يف التحرك نحو نقل السلطات يف بلجيكا (حيث تجلت القوة املضادة يف رغبة
األقلية الناطقة بالفرنسية األفقر ،باالحتفاظ ببعض الربامج االجتامعية الرئيسية عىل املستوى الوطني ،ألن
هذا يعود بالفائدة املالية عليها) .كام تبنت محاوالت التفاوض عىل نظام اتحادي توافقي يف قربص نظاماً
قامئاً عىل درجة كبرية من نقل السلطات.
عىل نحو مامثل ،فإن ترتيبات الحكم الذايت الخاص ،خصوصاً لألقليات الصغرية جدا ً ،ميكن أن تيرس عمليات
نقل واسعة للسلطات ،كام يف حاالت آتشيه واالتفاق الذي تم التوصل إليه حديثاً مع البانغسامورو يف
الفلبني ،ألنه يبدو أن الحكومة املركزية تتقبل بأن يكون لها سلطات محدودة جدا ً عىل مثل هذه األعداد
الصغرية من السكان .عندما يكون عدد السكان يف وحدة الحكم الذايت الخاص أكرب ،كام يف حالة إسكتلندا
داخل اململكة املتحدة ،يكون هناك قيود أكرب عىل مدى نقل السلطات (أو بأية رشوط) .كانت الحكومة
الربيطانية ملتزمة بنقل املزيد من السلطات إىل إسكتلندا بعد إجراء استفتاء عام  ،2014إال أن هذا اجتذب
املزيد من االنتباه إىل دور األعضاء اإلسكتلنديني يف الربملان الربيطاين يف التصويت عىل قوانني ال تنطبق عىل
إسكتلندا.
يرتاوح مدى نقل السلطات يف الرتتيبات األكرث تناظرا ً ،االتحادية أو غري االتحادية ،بني املتواضع والشامل.
لكن حتى أضعف الحكومات االتحادية تتمتع بصالحيات أكرب بكثري عىل الوحدات التي تنقل إليها السلطات
مام هو الحال يف الحكومات الوطنية يف األنظمة التي تعتمد درجة كبرية من التوافقية مثل البوسنة ،أو
التي تعتمد ترتيبات حكم ذايت خاص ملناطق صغرية جدا ً مثل آتشيه .ميكن ملدى نقل السلطات ان يكون
قضية رئيسية خالل عملية االنتقال الدستوري ،حيث تدفع املناطق التي تقطنها األقليات يف كثري من األحيان
نحو درجة أعىل من نقل السلطات مام يحدث يف مناطق أخرى؛ حيث إن النتيجة النهائية ستعكس حالً
وسطاً قامئاً عىل توازن القوى .وهكذا ،يف جنوب أفريقيا ،متكنت جامعتا البيض والسود وبعض قبائل السود،
من الحصول عىل تنازل لتشكيل بنية شبه اتحادية ،لكنها مركزية جدا ً .تبدو االتحادية األثيوبية راديكالية
من حيث إنها تعرتف بحق االنفصال لقوميات وجنسيات البالد ،لكن من الناحية العملية فإن مدى نقل
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السلطات محدود جدا ً ،خصوصاً مع سيطرة حزب واحد .عىل النقيض من ذلك ،تبني أن الوزن السيايس
لألقليات القومية اإلسبانية ٍ
كاف إلحداث نقل كبري للسلطات (حتى إن مل يستعمل مصطلح ‘اتحادي’).
ونص اتفاق السالم الذي تم التوصل إليه بني الحكومة السودانية وجنوب السودان عام  2005عىل درجة
جذرية من الالمركزية (حيث أصبح الجنوب اتحادا ً داخل االتحاد) ،وهو ما أدى يف النهاية إىل انقسام البالد.
بشكل عام ،فإن االتحادات متعددة األعراق تبدو أكرث ميالً نحو درجة أكرب من نقل السلطات من االتحادات
املتجانسة سكانياً.
القضايا الرمزية واللغوية والدينية

يف حني قد تسعى األقليات اإلقليمية يف كثري من األحيان إىل نقل السلطات أو إىل حصة من السلطة الوطنية
خالل عملية االنتقال الدستوري ،فإن بعض مطالبها ال تتعلق يف كثري من األحيان بالسلطة بحد ذاتها ،بل
بقضايا رمزية أو حقوق الجامعة .الرموز مهمة ،ألنها ميكن أن تشمل األقليات أو أن تهمشها؛ فاألعالم
واألناشيد الوطنية تعكس يف بعض األحيان رموز الجامعة السكانية املهيمنة ،وديباجات الدساتري تصف
طبيعة البالد (التي قد تشري عىل سبيل املثال ،إىل ‘األمة’ باملفرد أو ‘شعوب البلد’) وتحديد لغة ‘رسمية’
واحدة أو دين رسمي واحد يعطي امتيازا ً لتلك الهوية عىل الهويات األخرى .ميكن لهذه القضايا الرمزية أن
تتسبب يف ردود فعل عاطفية لدى األغلبية واألقلية عىل حد سواء ،وميكن أن تكون مهمة لعمليات االنتقال
الدستوري .عىل سبيل املثال ،فإن دستور مقدونيا التي كانت جزءا ً من جمهورية يوغسالفيا السابقة يشري إىل
‘الشعب املقدوين’ يف ديباجته ،رغم أن أكرث من  30باملئة من السكان هم من عرقيات أخرى .أدت مطالب
األقليات بقدر أكرب من الحكم الذايت واالعرتاف ،يف املحصلة ،إىل الرصاع بني السكان من أصول ألبانية وحكومة
األغلبية ،ما أجرب الحكومة عىل اتخاذ بعض إجراءات تقاسم السلطة وزيادة درجة الالمركزية.
تسعى األقليات التي تعتمد عىل حجمها ،يف كثري من األحيان ،إىل فرض االعرتاف بلغتها بوصفها لغة ‘رسمية’
أو منحها شكالً من أشكال االعرتاف الرسمي .كام قد تسعى أيضاً إىل الحصول عىل ضامنات ملكانتها يف
النظام التعليمي ،بوصفها لغة مفيدة للجمهور ،وكلغة للعمل داخل اإلدارات الوطنية أو اإلقليمية .بالطبع،
فإن هذه األهداف قد تتزامن مع مطالب أقلية لغوية يف أن يكون لها وحدة خاصة بها يف الحكومة (وحدة
ُمكونة اتحادية إذا كانت األقلية كبرية مبا يكفي ،أو حتى حكومة محلية أو حكومة مقاطعة) ،لكن إذا كانت
الجامعة اللغوية أقلية يف منطقة ،ميكنها ببساطة أن تسعى إىل تضمني حقوقها يف الدستور ،بحيث يتوجب
عىل األغلبية املحلية احرتامها.
تكون األولوية بالنسبة لألقليات الدينية عادة ،أن تتمكن من مامرسة شعائرها الدينية دون اضطهاد أو متييز؛
ويف هذه الحالة فإن الحقوق التقليدية لحرية الدين والضمري والتجمع غالباً ما توفر حامية لهذه املامرسات.
لكن بعض املجموعات الدينية تسعى أيضاً ألن يكون لها مدارسها أو مؤسساتها االجتامعية الخاصة (ورمبا
متويلها من الدولة) ،أو أن تكون محكومة مبثل تلك القوانني الدينية (خصوصاً يف مجال قانون األرسة) أو الحق
بالدعوة .قد يكون من األسهل القبول ببعض هذه املطالب ،عندما تشكل األقلية الدينية أغلبية يف واحدة أو
أكرث من الوحدات اإلقليمية.
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الخالصة
لقد قدمت ورقة العمل هذه رسامً تخطيطياً عىل مستوى رفيع للعنارص التي تشكل عمليات االنتقال
الدستوري التي تكون فيها قضية االنقسامات اإلقليمية مهمة وبارزة .إن التشكيالت املحتملة للمجموعات
السياسية داخل البلدان غري محدودة تقريباً .واالنقسامات اإلقليمية تشكل واحدة فقط من االنقسامات
السياسية املحتملة العديدة ،وميكن أن تتقاطع ومتحي الخطوط الفاصلة بينها وبني انقسامات أخرى .رغم
ذلك ،فإن العديد من عمليات االنتقال الدستوري ينبغي أن تعالج مطالب مهمة ذات أساس إقليمي .تهدف
هذه الورقة إىل تقديم خلفية تحليلية مفيدة أو خارطة مفاهيمية ملساعدة أولئك املشاركني يف عمليات
االنتقال الدستوري عىل التفكري يف العوامل والخيارات ذات الصلة.
ما من شك يف أن االنقسامات اإلقليمية تشكل تحديات خاصة للعمليات والتصميامت الدستورية .إن سكان
املناطق الذين يشكلون أغلبية يف منطقة معينة بينام يشكلون أقلية عىل املستوى الوطني ،قد يكون لهم
مخاوف من حكومات األغلبية عىل املستوى الوطني وبالتايل يسعون لنقل السلطات ،إضافة إىل تعزيز
متثيلهم يف املؤسسات والعمليات املركزية أيضاً ،ويطالبون بوجود أحكام خاصة تتعلق بالرموز واألولويات
اللغوية أو الدينية لجامعاتهم .تنطوي عمليات االنتقال نحو الدميقراطية عىل آفاق واعدة ومخاطر يف اآلن
ذاته .تلك العمليات التي تنجح يف التوصل إىل تسويات يف بعض املجاالت ،ميكن أن تشكل نقاط تحول
تاريخية يف العثور عىل إطار حكم مقبول ملجموعات كبرية من السكان .وهكذا ،فإن السؤال املحوري يف أي
عملية انتقال دستوري سيكون املكانة التي تعطيها االطراف االخرى ألولئك الذين يسعون إىل الحكم الذايت
يف مناطقهم أو إىل ترتيبات حكم خاصة :هل هم منفتحون عىل شكل من أشكال التسوية ،أو يرفضون تلك
املطالب؟ إذا كانوا منفتحني عىل التسوية ،فإن القضية األوىل ستكون العملية التي ينبغي اتباعها يف وضع
الدستور .هل تلتزم بقواعد التعديل الواردة يف الدستور املوجود حالياً ،أو سيتم وضع قواعد جديدة ،قد
تشكل قطيعة مع النظام القانوين؟ هناك العديد من الطرق التي ميكن أن تستوعب من خاللها األقليات
يف عمليات صنع الدساتري ،لكن مثة قرارا ً رئيسياً يتعلق بتعريف القواعد النهائية لصنع القرار ،والوزن الذي
تعطيه هذه العمليات لألقليات .بالطبع ،ميكن استيعاب األقليات حتى عندما يكون لها نفوذ رسمي محدود،
إذا رأت االطراف االخرى أن مقرتحات األقليات يف مصلحتهم أيضاً.
تعد املطالبة بـ ‘الحكم الذايت’ مطلباً طبيعياً للمجموعات اإلقليمية التي لديها شعور قوي بالتاميز .ميكن لهذا
أن يأخذ شكل ترتيبات حكم ذايت خاص ،إذا كانت األقلية صغرية نسيباً وليس هناك مصلحة بنقل السلطات
بالنسبة لباقي السكان .أو ميكن أن تكون جزءا ً من نقل عام للسلطات ،قد يتخذ شكالً اتحادياً ،رمبا مع تعزيز
صالحيات مناطق معينة .إال أنه قد يكون من املستحيل تعريف املناطق املتجانسة عرقياً أو لغوياً أو دينياً،
وهو ما يطرح سؤاالً حول مكان األقليات وحقوقها داخل الوحدات التي تنقل إليها السلطات .ميكن للرتكيز
املفرط عىل حقوق األغلبيات املحلية أن يؤدي إىل ظهور مشكلة قامئة بذاتها .أحياناً ،ميكن أن يحدث إجامع
بني االطراف السياسية الرئيسة عىل أن نقل السلطات ،بشكل ما ،يحقق مصلحة مشرتكة لهم ،لكن األغلبيات
تقاوم نقل السلطات أحياناً ـ أو عىل األقل نقل الصالحيات عىل النمط الذي تطالب به بعض مجموعات
األقليات .ستعتمد الحصيلة عىل قوة االطراف الرئيسة ،ومدى اإللحاح عىل التوصل إىل اتفاق (ومن الواضح
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أن املفاوضات التي تهدف إىل وضع حد للرصاع أو التوصل إىل هدوء يعقب الرصاع ،تلعب دورا ً متميزا ً يف
هذا الصدد) ،ويف قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات التي يتم تبنيها.
حتى لو حدثت عملية نقل واسعة للسلطات يف النظام السيايس ،فإن صالحيات مهمة ستبقى بشكل طبيعي
يف يد املؤسسات السياسية والقضائية والعسكرية واإلدارية املركزية .ميكن للمجموعات اإلقليمية أن تقبل
بأن هذه املؤسسات مبنية إىل حد بعيد حول مبادئ حكم األغلبية ،لكن إذا كانت درجة الثقة متدنية ،أو
إذا كان هناك تاريخ من التمييز واإلقصاء الشديدين ،فإن مثل تلك املجموعات قد تسعى إىل ترتيبات خاصة
لتمثيل مصالحها يف املؤسسات املركزية .قد تكون هذه املبادئ ذات صلة بالتمثيل املنصف يف املؤسسات
الرئيسية ،أو استخدام لغتها يف املؤسسات والرموز الوطنية ،لكن ميكن أن تشمل أيضاً ترتيبات إلتخاذ
القرارات بشكل عام (التوافقية) أو حول عدد محدود من القضايا .ميكن ملثل تلك الرتتيبات أن تكون الطريقة
الوحيدة لتسوية الرصاع ،لكن إدارتها تشكل عادة تحدياً كبريا ً.
ميكن لألشخاص الذين يشاركون يف عمليات االنتقال الدستوري التي يكون فيها البعد اإلقليمي بارزا ً ومهامً
أن يعملوا عىل القضايا املطروحة أعاله للمساعدة يف تحليلهم للقوى واالحتامالت التي قد تكون ذات صلة
بالحاالت التي يعملون عليها .كل حالة هي حالة فريدة ،ومعظمها ينطوي عىل ديناميكيات متغرية أيضاً.
هكذا ،ومع تقدم العملية ،فإن املامرسات السياسية تتغري ،وميكن اختبار أشكال أو طرائق بديلة ،وقد يكون
هناك خيارات جديدة أو معدلة وأكرث قابلية للتطبيق.
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
()International IDEA
ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،هي منظمة حكومية دولية تضطلع مبهمة دعم الدميقراطية
املستدامة يف جميع أنحاء العامل .وأهداف املؤسسة هي إرساء مؤسسات وعمليات دميقراطية أقوى ،ودعم
إقامة أنظمة دميقراطية تتمتع مبزيد من االستدامة والفعالية واملرشوعية.
ما الذي تقوم به المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

تقوم املؤسسة بعملها عىل املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية ،بالرتكيز عىل املواطن باعتباره هو محرك
التغيري .وتنتج املؤسسة معارف مقارنة يف مجاالت خربتها األساسية :العمليات االنتخابية ،صياغة الدساتري،
املشاركة والتمثيل السياسيني ،الدميقراطية والتنمية ،وكذلك الدميقراطية يف عالقتها بقضايا النوع االجتامعي
والتنوع والرصاع واألمن .وتق ّدم املؤسسة هذه املعارف إىل االطراف الفاعلة الوطنية واملحلية التي تعمل من
أجل إصالح دميقراطي ،وتيسري الحوار بغية دعم التغيري الدميقراطي.
وتهدف المؤسسة في عملها إلى ما يلي:

 y yزيادة قدرات النظام الدميقراطي ورشعيته ومصداقيته.
 y yمشاركة أكرث شموال ،ومتثيل خاضع للمساءلة.

 y yتعاون دميقراطي أكرث فعالية ورشعية.

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف جميع أنحاء العامل ،ومقرها يف ستوكهومل بالسويد،
وللمؤسسة مكاتب إقليمية يف أفريقيا ،آسيا واملحيط الهادئ ،أمريكا الالتينية والكاريبي ،غرب آسيا ،وشامل
أفريقيا.
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