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طـ ـبـق االصـل

كيف ننقذ العالم؟

مسألة األولويات :اجلوع
و املرض أم التغري املناخي؟
ترجمة :فاروق السعد

من أعمال الراحل مؤيد نعمة

العفـــو عن املتمردين؟ نعـــــــم!
كـان لديـنا هـدفان سـياسـيان يف
دخ ــولـنـ ــا للعـ ــراق :خلع ص ــدام
حـ ـ ـســني واس ـت ـب ـ ـ ــدال نـ ـظـ ـ ـ ــامه
بحكـومــة دميقــراطيـة التــشكل
تهــدي ــدا علــى املـنـطق ــة وتكــون
صـديقــا ستـراتـيجيـا للـواليـات
املــتح ـ ــدة .لقـ ــد ثـبــت سهـ ــولـ ــة
حتـقـ ـيـق الـهـ ـ ـ ــدف األول أكـ ـثـ ـ ـ ــر
بكـثيـر ممـا كـان متـوقعـا ،وثـبت
صعـوبــة حتقيق الهـدف الثـاني
أكثر بكثير مما كان متوقعا.
رمب ـ ــا ك ـ ــانــت ح ـ ــرك ـ ــة ال ـت ـم ـ ــرد
احلالـية لـتهزم بـواسطـة عرض
ساحق للقوة االمـريكية باعداد
هـ ــائل ــة مـن الق ــوات وعـملـي ــات
مـكـ ــافحـ ــة اإلرهـ ــاب ،لـكـن ذلـك
كـان ليـؤدي إلـى انـتصـار مـؤقت
ي ـ ــزي ـ ــد مــن م ـ ــرارة امل ـت ـم ـ ــرديــن
ومق ـ ــاوم ــتهــم ال ـتــي س ـتـ ــظه ـ ــر
حتمـا حال سحب قواتنا .فبعد
كل شــي نحـن لـم نـكـن لـنــبقـي
جيـشـا كـبيــرا يف الصحـراء إلـى
األبد.
ويف كل االح ــوال لق ــد اخـت ــرن ــا
احـ ـتـالال مـخـفـفـ ـ ـ ــا .الـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــرد
يـستمر ولن يهزم عسكريا ،لكن
ذلك اليعـني خـس ــارتنــا .ميـكن
ان يـنـتهـي الـتـم ــرد بـضـمه إل ــى
العـمليـة الـسيـاسيـة .وتـلك هي

بــالــضبــط ستــراتيـجيــة رئيـس
الــوزراء نــوري املــالـكي .وبـتبـني
فـكـ ــرة ان حـيـ ــاتـه علـ ــى احملـك
ح ــرفـي ــا ب ــاتخ ــاذه ق ــرارا كه ــذا،
يـجب علـينـا ان نــولي نـظــريته
بعض االهتمام.
فه ــو ينــوى فـصـل عنــاص ــر من
الـتـمــرد بــاعـط ــائهـم حـصــة يف
الـن ـظ ـ ــام الع ـ ــراقـي اجل ـ ــدي ـ ــد.
فـرمبـا تقـرر هــذه العنـاصـر –
مـن زعمــاء العـشــائــر والـفئــات
املـ ـ ـسـلحـ ـ ــة –انه لــن تـكـ ـ ــون
لــديهــا فــرصــة النـصــر الكــامل
مع اي من الطرفني ،ومينحون
مك ــان ــا مع بعـض الــسلـط ــة يف
العـراق اجلـديــد كبـديل افـضل
من احلرب الدائمة.
ان ادارة ب ـ ـ ـ ــوش ت ـ ـ ـ ــدع ــم ه ـ ـ ـ ــذه
ال ـسـي ــاس ــة ب ـش ــدة .ومـن ال ــذي
ي ـتـق ـن ـ ـصـه ـ ـ ــا مــن اخل ـ ـط ـ ـ ــوط
اجلــانـبيــة؟ان أعـض ــاء مجلـس
الــشيــوخ الــدميقــراطيـني ،بعــد
فـت ــرة قـصـي ــرة مـن الـتـص ــويـت
لـص ــالح االن ــسح ــاب ب ــدال مـن
حتقــيق هـ ــدفـنـ ــا بـ ــالـن ـصـ ــر يف
الـع ـ ـ ــراق ،ق ـ ـ ــادوا إل ـ ـ ــى احلـك ــم
بشجب اي نوع من انواع العفو
عـن املـتـم ــرديـن ال ــذيـن قــتل ــوا

مشكالت التمثيل النسبي

االمريكيني.
بعـي ـ ــدا عـن الــنف ـ ــاق ،هـن ـ ــالـك
م ـنـ ــطق غ ـ ــريــب يف ذلـك :فـهل
ال ـطـ ـ ــريق ـ ــة املــثل ـ ــى لــتق ـ ــدي ـ ــر
تضحيـة اولئك الذين ماتوا يف
العــراق هي اسـتخــدام سيــاســة
الـعقوبـة االفتـراضيـة جدا؟ او
هـل ك ـ ـ ــان ذلـك م ــن اجـل خـلـق
ظـ ــروف تالئـم ظـ ــروف الع ــراق
ب ـشـكل دقـيـق؟  --احلكـم ذاتـي
وامل ـصـ ــاحل ـ ــة داخلـيـ ــة –وهـي
األهداف التي كان كفاح اولئك
اجلنود الشجعان من اجلها.
ان هدفنـا يف اي حرب هو ليس
االنــتق ـ ــام بل الــنجـ ــاح .فـلقـ ــد
اعفي عن جنـود االحتاد الذين
اقـ ـسـمـ ــوا بـ ــال ـ ــوالء للـ ــواليـ ــات
املـتح ــدة بعــد احل ــرب االهلـيــة
وحتـى عن اولئك الـذين قتـلوا
جـن ــود االحت ــاد .ولق ــد عف ــون ــا
عــن جحـ ــافل مـن الـي ــاب ــانـيـني
واألمل ــان من ال ــذين قـتلــو االف
االمــريكـان يف احلــرب العــامليـة
الثانية.

اسـت ــسالم غـيـ ــر مـ ـشـ ــروط -
كـالنزاعات االهلية التي تنتهي
ب ـ ـسـ ـ ــوداويـ ـ ــة ك ـب ـيـ ـ ــرة ك ـمـ ـ ــا يف
الـسلفادور وتـشيلي علـى سبيل
املـث ــال –تعـتـب ــر امل ـص ــاحل ــة
والـعـفـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ــوامـل اسـ ـ ـ ــاسـ ـيـ ـ ـ ــة
لـ ـت ـ ـ ــأسـ ـي ـ ــس سـالم مـ ـ ـسـ ـتـق ـ ـ ــر
ودميقراطي.
يف الع ـ ــراق ،مــن ال ـض ـ ــروري ان
يـك ـ ــون الـعف ـ ــو ج ـ ــزءاً مــن أي ـ ــة
سـتــراتـيجـيــة احـتــواء يـتخلــى

بقلم :تشارلز كروتهامر
ترجمة :مروة وضاء

فيهـا املتمـردون عن اسـلحتهم.
وهـي لـن تـ ـشـمـل "اجلهـ ــاديـني"
األجـ ـ ــانــب الـ ـ ــذيــن يـحل ـمـ ـ ــون
ب ــدولـ ــة اسالمـي ــة تـبـنـ ــى عل ــى
خـ ــراب الـن ـظـ ــام احلـ ــالــي .فال
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ــنقـ ـ ــاشـه مع م ــثل
اولــئك .والـط ــريق ــة ال ــوحـي ــدة
له ـ ــزميــتهــم هــي ق ـتـلهــم ك ـم ـ ــا
فعلنا بأبي مصعب الزرقاوي.
لكـن قتلهـم يتـطلب حـرمــانهم
مــن مالجــئهـم .ان امل ـصـ ــاحلـ ــة

وقـ ــد مــنحــت تلـك االعفـ ــاءات
بـع ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــر ال ـكـلـ ــي .يف
الـنـ ــزاعـ ــات الـتـي لـي ــس فــيهـ ــا

عن :واشنطن بوست

التمثيل النسبي خيلق ديمقراطيات فاشلة

لم حتقق معظم الدميقراطيات يف العالم الثالث رخاء كبير ًا ،ومن هذه
الدميقراطيات ما يتسم بالفساد والفشل والفوضى والعجز عن السيطرة على
اجلرمية أو أداء أبسط وظائف اجملتمع املدني .ولكي تدرك معنى التمثيل
النسبي عليك أن تتخيل أن الكوجنرس (أو البرملان) يتألف من أربعة أحزاب أحدها
للمحافظني ،وآخر لالشتراكيني ،وثالث لليسار الراديكالي (أو حلزب ديني كما هو احلال يف
بعض الدول) ،والرابع للخضر ،وأن ك ًال من األخيرين له خمسة باملئة من مقاعده .تخيل
أيض ًا أن كل حزب يديره كبار يف السن أمضوا عقود ًا طويلة يف أماكنهم .لن
يكون ثمة فكر جديد ،واخلالفات السياسية املستحكمة ستحسمها األصوات
املتأرجحة—الراديكاليون أو اخلضر.
وهـذا النـوع مـن نظـم احلكم ،وغـالبـاً مـا يكـون
بعـدد أكبر من األحـزاب صغيرة احلـجم ،ابتليت
به أوروبــا ال ـشــرقـيــة وأم ــريك ــا الالتـيـنـيــة .وأي
ح ــزب يـتــمكـن مـن حتقـيق خـم ـس ــة ب ــاملـئ ــة مـن
األص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ع ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــى األقـل يـ ـ ـ ـصـ ـ ـبـح ممـ ـ ـثـالً يف
ـ
الكوجنرس.
ويــزيــد األمــر ســوءاً بـتق ــدم كل ح ــزب للـت ــرشح
علــى امل ـسـت ــوى القــومـي حـيـث حتــدد م ــرشحـيه
قــوائم تــسيـطــر علـيهــا آليــات كل حــزب—وهــى
ع ــادةً مـن رج ــال احل ــرس الق ــدمي مـن أصح ــاب
احملسـوبيـة والضغـائن .فـيضع هـؤالء العجـائـز
أسماءهم على قمة القائمة بينما يأتي األصغر
سنـاً يف ذيلهـا لـو وافق رؤســاؤهم علـى وجــودهم
أصـالً .وإذا ف ـ ـ ـ ــاز احل ـ ـ ـ ــزب ب ـ ـ ـ ــأربـع ــني مـقـع ـ ـ ـ ــداً
بـ ــالـكـ ــوجنـ ــرس يـقع االخـتـي ـ ــار علـ ــى األسـمـ ــاء
األربـعني األولــى بــالق ــائم ــة .ويتــوطـن الفـســاد
ويـحظـى بــاحلمـايــة حيـث ال يتـمكـن النــاخبـون

امل ـصـ ــاحـب ـ ــة للـعفـ ــو قـ ــد جتـ ــر
العـ ــراقـيـني الـ ـسـ ــاخ ـطـني ،مـن
زعـم ــاء ع ـش ــائ ــر ال ـسـن ــة ،إل ــى
ج ـ ــانــب احلـك ـ ــومـ ـ ــة مجـففــني
ب ـ ــذلـك الــبح ـ ــر ال ـ ــذي يـ ـســبح
اجلهـاديون فيه .وبعد كل شيء
وجــدنــا الــزرقــاوي يف مـنـطقــة
ذات اكـثــريــة سـنـيــة عـن طــريق
مـعـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات ات ـت ـن ـ ـ ــا مــن ق ـبـل
العراقيني احملليني.
سببت االحتجـاجات يف امريكا
على اقتـراحات العفـو التراجع
لالدارة االمـ ــريـكـيـ ــة وحـكـ ــومـ ــة
املـ ــالكــي .لكـن الت ـصـ ــدق ذلك.
فسيـاسة العفو سـتكون عنصرا
اس ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــا يف أي ـ ـ ــة س ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
م ـ ـص ـ ـ ــاحل ـ ـ ــة .وال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدوره
الـط ــريق الــوحـي ــد للـنـصــر –
الذي يعـرف اليـوم كتعـريفه يف
اول ي ــوم مـن احل ــرب –ت ــرك
حك ــومـ ــة مكــتفــيه ذاتـيـ ــا بع ــد
ص ـ ــدام حـ ـســني ،دميق ـ ــراطـي ـ ــة
وصـ ــديقـ ــة مل ـصـ ــاحلـنـ ــا .وذلـك
سـهـل امل ــن ـ ـ ـ ــال.اال ان تـعـق ــي ـ ـ ـ ــد
االمور حول العفو ميكنه فقط
ان يجعل االمر أصعب.

قـبل ع ــامني ،كــان لــدى ع ــالم بـيئــة دمن ــاركي يــدعــى
بجــورن لــومـب ــورغ فكــرة:جـمـيعـنــا يــريــد جـعل العــالـم
مكـانا افـضل ولكن ،بـوجود املـصادر احملـدودة ،عليـنا ان
نـبحث عـن اكثـر الـوسـائل فعــاليـة لـلقيـام بـذلك .قـام هـذا
العـالم بإقنـاع مجموعـة من االقتصـاديني ،بضمـنهم ثالثة
من حملـة جائزة نـوبل ،لكتابـة قائمـة باالولويـات .فوجدوا
بـان جهـود محـاربـة ســوء التغـذيـة واملــرض ميكـن أن تنقـذ
العـديد من املوت وبتكاليف مـتواضعة ،يف حني ان مكافحة
ارتفــاع ح ــرارة االرض تكلـف مبــالغ هــائلــة اال انهــا تعــطي
نتائج بعيـدة املدى وغيـر مؤكدة .لـقد اقلقت تلك الـنتيجة
علمــاء البـيئـة .ويف هــذا االسبـوع ،تـبنــى الفكـرة رجل اخـر،
عن االمـر الـذي يــسبـب القلـق للكـثيـر مـن النــاس .فجـون
بـولتـون ،سفيـر امـريكـا إلـى االمم املتحـدة ،قـال إن "اجمـاع
كوبـنهاكن" للسـيد لومبـورغ يقدم طريـقة مفيدة للـمنظمة
الدولية لتعـديل اولوياتها.فغالبا ما يعد يف االمم املتحدة،
كمــا قــال الــسيــد بــولـنت "كل شـيء يحـظــى بــاالولــويــة" .ان
الــسكــرتيــر العــام مـكلف بـتنـفيــذ  9000تخــويـل ،كمــا قــال،
وعنـدمـا يكـون امـامك  9000اولـويـة ال ميكـنك تـنفيـذ اي
منها.
لــذلك ،وخالل نهـايــة االسبــوع ،جلـس الــسيـد بــولتــون مع
دبلــوم ــاسيـني من االمم املـتح ــدة من سـبعــة بلــدان اخــرى،
بـضمـنهـا الـصني والـهنـد ،ولـكن لـم يكـن هنـالـك أوروبيـون
لـتحديد  40طـريقة يف معـاجلة عشـر من األزمات العـاملية.
كـانت املشـاكل التـي عوجلـت هي التغـير املـناخـي ،االمراض
املنـتقلـة ،احلــرب ،الثقـافـة ،عــدم االستقـرار املـالـي ،احلكم،
سـ ــوء الــتغـ ــذيـ ــة ،الـهجـ ــرة ،املـيـ ــاه الـن ـظــيفـ ــة و احلـ ــواجـ ــز
التجارية.
واذا مــا تـصــورنــا مـبلغــا قــدره  50ملـيــار دوالر ،كـيـف ميكـن
للـسفــراء ان يصـرفـوه جلعل العــالم مكـانـا افـضل؟ فكـانت
استـنتـاجـاتـهم مـشــابهـة إلـى حـد يـثيـر الـدهـشــة الجمـاع
كوبنهـاغن .وبعد مقـدمات قـدمها اخلـبراء عن كل مـشكلة،
قـامـوا بــوضع قــائمـة بـاالولـويـات .كــانت االولـويــات االربع
االول ــى هـي العـن ــاي ــة ب ــالــصح ــة الع ــام ــة ،املـي ــاه االفــضل و
التنقـية ،املـزيد مـن املدارس و تـغذيـة افضل لالطفـال .اما
تفادي التغير املناخي فقد جاء يف النهاية.
اعتقـد الـسفـراء بــان من احلـكمــة ان تصــرف النقـود علـى
اشياء كانـوا يعلمون بانها ستنجح .فتشجيع الرضاعة من
الـصدر ،على سبـيل املثال ،ال تكلف اال القلـيل جدا و ثبتت
بـانهــا تنقــذ الكـثيـر مـن االرواح .كمـا انهـا تـسـاعـد الـرضع
علـ ــى ان يك ــون ــوا اكـث ــر ق ــوة و ذك ــاء ،و ه ــو مـ ــا يعـنـي انهـم
سيكـسبون اكـثر عنـد بلوغهـم .كما ان اضـافات فيـتامني A
ال يـكـلف اال دوالراً واحـ ــداً ،ولـكــنه يــنقـ ــذ االرواح و يحـمـي
االشخاص من فقدان البصر .و هكذا.
بالنسبة إلى التغيـر املناخي ،وهي املشكلة التي بالرغم من
ان البـعض يجـادل حـول مـسـالـة حـدوثهـا ،فال احـد يعـرف
إلــى اي مــدى سـتكــون درجــة ح ــدتهــا او مــا الـضــرر الــذي
ستحـدثه .كمـا ان احللـول املقتـرحـة مكلفـة بـشكل مـذهل.
يقـول السيـد لومـبورك إن مـنافع تـطبيق بـروتوكـول كيـوتو
قــد تفــوق الـتكــالـيف ،ولكـن ليـس قـبل عــام  2100,ان هــذه
احلـسـابــات لن تـســر (الكـور) .فـخالل املنـافـســة مع جـورج
بـوش عام  ،2000قـال السـيد (الكـور) إن ارتفاع درجـة حرارة
االرض " كــارث ــة منــدفعــة" و يجــادل بـشــدة إلــى ان كـبحهــا
ميـثل اكـب ــر حتـ ــد خلقـي ي ــواجه اجلـنــس الـب ـشـ ــري .لكـن
الـسيـد لـومبـورغ يعتـرض " .نحن بحـاجـة إلـى ان نـدرك ان
هنــالك العـديــد من احلقـائق املـزعجــة" كمـا يقــول .و لكن
امكــانيـته هــو والــسيــد بــولتــون علــى اقنــاع االمم املـتحــدة
بـذلـك تبقـى مــوضع شك .قـال مـارك مـالـوخ بـراون ،نــائب
االمني العـام ،يف  6حزيران ":هـنالك تصور بـني العديد من
البلدان املعتـدلة متاما بـان كل ما تدعمه الـواليات املتحدة
يجـب ان يكــون مـن خلفـه اجنــدة ســريــة ...و لهــذا يـنبـغي
معارضته بـدون اية مـناقشـة حقيقيـة فيما ان كـان معقوال
ام ال".

مـن اسـتـبعــاد م ــرشح فــرد .وطــاملــا فــاز احلــزب
بخـمـ ـسـ ــة بـ ــاملـئـ ــة مـن األصـ ــوات فـ ــإن عجـ ــائـ ــزه
املتـربعني علـى قمـة القـائمـة ستكـون لهم دائـماً
مق ــاعـ ــد يف الك ــوجن ــرس ويح ــددون مـن يُ ــوضَع
معهـم بالقـوائم .ويف نظم احلـكم النيـابي يـتلو
ذلـك ت ـصـ ــويـت االئـتـالف الفـ ــائـ ــز ألحـ ــد أكـبـ ــر
زعمائهم سناً ليتولى رئاسة الوزراء.
وتعــد فـن ــزويال مـث ــاالً واضح ـاً يف هــذا الـصــدد،
وتعـتبــر منــوذج ـاً لـلنـظم يف أمــريكــا الـالتيـنيــة.
ف ـمــن ســبع ـي ـن ـيـ ـ ــات القـ ـ ــرن الع ـ ـش ـ ــريــن وح ـت ـ ــى
التـسـعيـنيــات جنــد أن كــارلــوس أنــدريـه بيــريـس
ورافـ ــائــيل كـ ــالـ ــديـ ــرا فـ ــاز كل مــنهـمـ ــا بـ ــرئـ ــاسـ ــة
اجلمهـوريـة مـرتـني حيـث لم يكـن للنـاخـبني أي
اختيار آخـر :فرفْض أحـدهما معنـاه فوز اآلخر.
وفـ ـ ــى غ ـمـ ـ ــار ي ـ ـ ــأسه ــم للـخالص مــن األحـ ـ ــزاب
الفــاســدة ،غـيــر الـكفــؤة ،اجلــام ــدة ،والقــدميــة،
ص ــوت ــوا ل ـصـ ــالح املـن ـظ ــر الـي ـس ــاري وال ــرئـيــس

احلالي هوجو شافيز.
ومتثل حكـومـة إسـرائيل منـوذجـاً آخـر لـلتمـثيل
النــسبـي علــى املــستــوى القــومـي .فب ــإمكــان أي
حـزب أن يفـوز مبقـاعـد يف الـكنيـست إذا فـاز مبـا
ال يــزيــد علــى 1,5ب ــاملئ ــة من أص ــوات النــاخـبني
على ـ املستـوى ـ القوـمي ،ـ أي ـ بعدـد ـ 55,000صوت.
ويعـطي النظـام قوة كـبيرة لألحـزاب الديـنية—
وهي أقلية محـدودة—فتحصل علـى حوالي 20
ب ــاملـئ ــة مـن األص ــوات .وب ــاعـتـب ــارهـم املع ــسك ــر
املـتـ ــأرجح الـ ــذي ميـكـن أن يــتحـ ــالـف مع حـ ــزب
العمــال أو مع اللـيكــود لتـشكـيل حكـومـة ،فـلهم
سـلطــة سيــاسيـة كـبيـرة تـصل إلـى حـد إعفــائهم
من اخلـدمة العـسكريـة ،وكثيـر منهم ال يـعملون
وال يدفعون ضرائب.
وقلــيل مـن ال ـ ــدول تعـمـل بهـ ــا ن ـظـم الـتـمـثــيل
النـسـبي بــشكـل جيــد ،كــالــدول االسـكنــدنــافيــة،
ومـؤخراً سلـوفاكـيا ،مـثالً .إال أن هذه الـدول إما

أنها متجانسة إثنـياً وصغيرة للحد الذي ميكّن
احلك ــوم ــة فـيه ــا مـن الـتف ــاعـل محلـيـ ـاً أو أنه ــا
حديثة العهد حيث لم يضمر البرملان فيها بعد
ولم يُـصَب بعـد بـالـشلل الـذي أصــاب حكـومـات
الـتمـثيـل النـسـبي األقــدم .ويالحـظ يف ال ــوقت
نف ــسه أن دميقــراطـيــات شــرق آسـيــا الـن ــاجحــة
(والهنـد) ال تعتمـد نظـام التمثـيل النسـبي ،ولو
أن بعـضهــا يعـتمـد نـظـامـاً مـختلـطـاً حـيث يـتم
انـتخ ــاب ن ـسـب ــة  10إل ــى  20ب ــاملـئ ــة مـن أعـض ــاء
اجملـالـس التـشــريعيـة بـنظـام التـمثـيل النـسـبي.
أما البـرملان الـروسي (الدومـا) فيتـم انتخاب 50
بــاملـئــة مـن أعـضــائه بـنـظــام الـتـمـثـيل الـنـسـبـي،
واملكسيك  40باملئة .وتعد شيلي من دول أمريكا
الالتينية القالئل التي ال تعتمد هذا النظام.
حتـ ـ ــدثــت روث ري ـت ـ ـشـ ـ ــاردسـ ـ ــون ،وزيـ ـ ــر مـ ـ ــال ـيـ ـ ــة
نيــوزيـلنــدا الـســابقــة ومـهنــدســة حــريــة الـســوق
والـرخـاء بـتلك الـدولـة بــأوائل التـسعيـنيـات ،يف
مـؤمتر أقامه معهـد كيتو العام املـاضي مبوسكو،
وقـ ــالــت إن العـ ــديـ ــد مـن الـ ــدول الـتـي "ابــتلـيـت
بنـظام التمـثيل النسـبي" تتسـم بالسـوء النوعي
للــسيــاســات العــامــة وتــواجه مـصــاعـب جمــة يف
إقـرار إصالحـات نـاجحــة .واستـشهـدت بـأوروبـا
الغـربيـة كمثـال حيـث ثبت عجـزها— بـاستثـناء
بريـطانيـا—عن إصالح قـوانني العمل اجلـامدة
واألنظمة الطاردة لألعمال التجارية املُبادِرة.
وتنـاول هـرنـانـدو دي سـوتـو ،العـالم االقـتصـادي
الـبـي ــرويف الفــذ ،أيـض ـاً هــذه امل ـشـكلــة يف كـت ــابه
بـعـ ـنـ ـ ـ ــوان "ال ـ ـطـ ـ ـ ــريـق اآلخـ ـ ـ ــر" حـ ـي ــث يـ ـ ـ ــرى أن
الــدميقــراطـيــة تـنجح بـصــورة أفـضل يف الــدول
األجنلـ ــوسـ ــاكـ ـسـ ــونـيـ ــة ألنهـ ــا ال تعـتـمـ ــد ن ـظـ ــام
التمثيل النسبي.
يق ـ ـ ــول احملـلل األوروبــي ف ـ ـ ــرانــك جل ـ ـ ــوديـك يف

عن :االيكونومست

بقلم:جون بيزل أتلي*
رسـالـة إلــى سيـنتـرال يــوروب ريفيــو بتـاريخ أيـار
:2000
"إن الـتـمـثـيل الـن ـسـبـي له خ ـط ــره يف أي ــة دول ــة
تعاني تقسيمـات إثنية أو إيديولـوجية أو دينية،
فهو يـدفع الناس للتصويت وفـقاً لهذه القواعد
املـستقـرة سلفـاً بغض الـنظـر عن مـدى درايـتهم
مبــا إذا كــانـت ه ـدّامــة ،وعـن إيـثــارهـم لغـيــرهــا.
حتى هـامش اخلمسة بـاملئة من األصوات الالزم
ألي حـزب لكي يحـتل مقاعـد يف البـرملان لـيست
عقبـة أمـام هـذه األمنـاط االنتخـابيـة وتـأثيـرهـا
السلبي".
ملاذا؟ ألنك حـني تعتمـد نظـام التمـثيل النـسبي
علـيـك أن تفـت ــرض أن ’اآلخ ــريـن ‘ سـيـص ــوت ــون
بـنـ ــاءً علـ ــى اخلـلفـيـ ــة اإلثـنـيـ ــة ،مـ ــا يــضعـك يف
موضع اخملـاطرة .والسبيل الـوحيد لكي حتمي
نف ـ ـسـك ه ـ ـ ــو أن تفـعل بـ ـ ــامل ـثـل ويف ظل نـ ـظـ ـ ــام
الـتـمـثــيل الـنـ ـسـبـي ،نـ ــرى كـيـف أن سلـ ــوبـ ــودان
مـيلوسـوفيتـش أصبح سلـطة رئـيسيـة من خالل
نـسبـة خـسيـســة تبلغ  20بـاملئـة من األصـوات يف
صربيا.
إن ن ـظ ــام الـتـمـثــيل الـن ـسـبـي ال ي ـس ــاعـ ــد عل ــى
توحيد الـشعوب واألمم املتباينـة العديدة بشكل
فع ــال ،فه ــو بـطـبـيعـته مـي ــال للـتـط ــرف ،وع ــدم
االستقرار ،وعدم االعتدال ،والفشل.

باالتفاق مع مصباح احلرية

*جــون بيـزل أتـلي :زمـيل أقــدم يف معهــد ميـزس
ومــؤس ـس ــة أطلــس ،وه ــو يكـتـب ويـتحــدث إذاعـي ـاً
طــوال سـبعــة عـشــر عــام ـاً لـ"صــوت أم ــريكــا" عـن
القضايا االقتصادية للعالم الثالث.

