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و�ض��عت هذه الرتجمة لدليل امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بن�س��خته املعدلة ال�ص��ادرة �س��نة  2005باللغة الإنكليزية بعنوان
“ .”Electoral System Design: The New International IDEA Handbookمل تت��م مراجع��ة ه��ذه الرتجمة من قبل
امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،ويف حال وجود �أي تعار�ض بني هذه الرتجمة والن�س��خة الأ�صلية ي�ؤخذ مبا ورد يف الن�سخة
الإنكليزية (� .)ISBN: 91-85391-18-2أعد هذه الرتجمة �أمين �أيوب وهو متخ�ص���ص يف �ش���ؤون االنتخابات .ومت مراجعتها و�إعادة
طباعتها عام .٢٠١٠

ا�س��تناداً �إىل الإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان "لكل فرد احلق يف امل�ش��اركة يف �إدارة �ش�ؤون بلده ،مبا�رش ًة
�أو م��ن خالل ممثلني منتخبني ب�ش��كل حر" .وعليه ،فلقد عمل��ت الأمم املتحدة يف جمال الدعم االنتخابي منذ
ت�أ�سي�سها �سنة  ،1945دائب ًة على تدعيم وتطوير مبادئ الدميقراطية واحلقوق ال�سيا�سية.
ويت�ص��ل عم��ل الأمم املتح��دة يف املجال االنتخاب��ي بعملها على نطاق �أو�س��ع يف جماالت حفظ ال�س�لام
وتدعيمه ،كم�ساهماتها يف كمبوديا وال�سلفادور واملوزامبيق �أو ،حديث ًا ،يف كل من �أفغان�ستان والعراق� .إال
�أن هذه اجلهود ما هي �إال اجلزء الظاهر للعيان من م�ساهمات الأمم املتحدة االنتخابية التي تعمل من خاللها على
دعم العمليات االنتخابية الدميقراطية يف �أكرث من  50بلد.
تعترب م�س�ألة ت�صميم النظم االنتخابية مكون ًا �أ�سا�سي ًا يف هذه العمليات ،وهي التي ال ميكن التطرق لها مبعزل
عن م�س��ائل البناء الد�س��توري وامل�ؤ�س�س��ي ،باعتبارها حيوية ملجاالت �أخرى متعددة مثل �إدارة ال�رصاعات،
ومتثيل املر�أة �أو تطوير النظم اخلا�ص��ة بالأحزاب ال�سيا�س��ية .فت�ص��ميم النظام االنتخابي ب�ش��كل �ص��حيح ي�سهم
يف �إجناح عملية التحول ال�سيا�س��ي ،بالإ�ضافة �إىل الإ�س��هام يف رفع م�ستويات امل�شاركة ال�شعبية ،الأمر االذي
ميه��د الطري��ق �أمام ظهور ممثلني �رشعيني قادرين على معاجلة العديد م��ن االحتياجات والتطلعات ،يف احلا�رض
وامل�س��تقبل على حد �س��واء� .أما و�إن مت التعاطي مع هذه امل�س���ألة ب�شكل خاطئ فقد ي�سهم ذلك يف اخلروج عن
امل�سار ال�صحيح باجتاه الدميقراطية واال�ستقرار ال�سيا�سي.
ولك��ي ت�ص��مم بنجاح ،يجب �أن تقوم النظم االنتخابية على �أ�س��ا�س من تعمي��ق التفاهم والثقة ،لي�س بني
العاملني بال�سيا�س��ة والقائمني على �إدارة العملية االنتخابية فح�س��ب� ،إمنا كذلك ب�ين منظمات املجتمع املدين
واملحلل�ين ،وفوق ذلك كله بني عامة املواطنني يف �أي بلد يقارب م�س���ألة الإ�ص�لاح الدميقراطي .وال يجوز
�أن ي�س��تند ت�ص��ميم النظم االنتخابية �إىل الواقع الآين فقط� ،إمنا يجب �أن ت�أخذ العملية بعني االعتبار التحوالت
امل�س��تقبلية املمكنة يف املفاهيم والقيم ،والتي تنتج عن التغيريات احلا�صلة يف املحفزات االنتخابية ،وذلك كي
ت�سهم النظم االنتخابية يف تطوير الدميقراطيات امل�ستقرة بد ًال من �أن تتحول �إىل حجر عرث ٍة �أمامها.
لذلك ي�س��عدين �أن �أرحب به��ذا الدليل اجلديد للم�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطي��ة واالنتخابات ،الذي يوفر
ٍ
إ�س��لوب
معلومات �أ�سا�س��ية حول النظم االنتخابية وما ميكن �أن ينتج عنها ،من خالل التطرق مل�س��ائل معقدة ب�
�س��ل�س ووا�ض��ح .ويتطرق الدليل وبلغة عملية �إىل جوانب مف�صلية يف عملية الإ�صالح الدميقراطي .كما و�أنه
ٍ
يتحلى ب�ص��فات الو�ضوح والب�ساطة وال�شمولية ،ما يجعل منه �أدا ًة حيوية لكل من لهم عالقة يف تطوير الأنظمة
الدميقراطية امل�ستقرة والرا�سخة .الأمر الذي يدفعني للمناداة بالعمل على حتقيق �أو�سع انت�شار ممكن له ،ولتمكني
�أكرب عدد من املخت�صني بالعملية االنتخابية من االطالع عليه.

مت �إعداد وطباعة هذه الن�سخة العربية بدعم م�شكور من قبل الإدارة العامة للتعاون الإمنائي التابعة لوزارة اخلارجية الإيطالية .وال تعك�س
الآراء الواردة يف هذا الدليل �أية �آراء ر�سمية للحكومة الإيطالية.
ت�ش��جع امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( )International IDEAعلى توزيع من�ش��وراتها ،لذا فهي ت�س��تجيب ب�رسعة
للطلبات املوجهة �إليها لنقل �أو ترجمة تلك املن�شورات.
ت�صميم الن�سخة العربية :توربو ديزاين/رام الله .ت�صميم الن�سخة االجنليزية :ماغنو�س الكمار ()Magnus Alkmar
�صورة الغالف © :فريدريك فانك�/سكانبيك�س ()Fredrik Funck/Scanpix
طباعة :بولز غرافيك�س ،ال�سويد ()Bulls Graphics, Sweden

كارينا برييلّي
مديرة ق�سم امل�ساعدة االنتخابية يف الأمم املتحدة
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تقدمي

خم�س��ون عام ًا انق�ضت منذ بد�أت موري�س دوبريغر بدرا�س��ة النظم االنتخابية وم�ؤثراتها .وعلى الرغم من
ذلك فلقد بقي ت�أثري تلك الدرا�س��ة على عامل ال�سيا�س��ة حمدوداً ل�س��نوات طويلة ،حيث مل ي�ؤد ذلك �إىل �إيجاد
�ص��لة بني عامل العلوم ال�سيا�س��ية وم�صممي الأطر االنتخابية ،ذلك بالإ�ض��افة �إىل بقاء عملية التطوير امل�ؤ�س�سي
حمدودة املدى يف �أنحاء كثرية من العامل �أثناء فرتة احلرب الباردة.
ولقد �ش��هدت فرتة الت�سعينات من القرن املا�ض��ي طفرة من احلداثة والإ�صالح يف جمال النظم االنتخابية،
خا�ص��ة بعدما بد�أت الدميقراطيات النا�ش��ئة يف كل من �أفريقيا ،و�آ�س��يا ،و�أوروبا ال�رشقي��ة ،و�أمريكا الالتينية
ودول االحتاد ال�س��وفيتي �س��ابق ًا بالعمل على �إ�صالح نظمها ال�سيا�س��ية واالنتخابية والبحث عن خيارات جديدة
وجتارب �أخرى .ول�س��د الفراغ القائم يف توفر املعلومات املقارنة وو�س��ائل الإر�ش��اد ،قامت امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات ،كم�ؤ�س�س��ة دولية حديثة العهد تتمثل مهمتها الأ�سا�س��ية يف ن�رش الدميقراطية وتوفري
الدعم االنتخابي ،بن�رش �أول دليل لها حول �أ�ش��كال النظم االنتخابية يف العام  ،1997م�ستند ًة �إىل العديد من
م�ص��ادر املعرفة والتجارب املختلفة .ومنذ ذلك احلني ،حظي ذلك امل�ص��در بكثري من التقييم الإيجابي ،ومت
ا�ستخدامه على �أو�سع نطاق ،حيث مت توفريه من خالل موقع امل�ؤ�س�سة على �شبكة الإنرتنت ،ومت توزيعه على
�أقرا�ص مدجمة ،بالإ�ض��افة �إىل ترجمته من اللغة الإجنليزية ون�رشه يف كل من اللغات الفرن�س��ية ،والإ�سبانية،
والعربية والبورمية.
ودون االنتقا�ص من جناح ذلك الدليل امل�س��تمر� ،إال �أن الكثري من امل�س��تجدات والتطورات قد ح�ص��لت
يف ع��امل النظ��م االنتخابية منذ ن��شره� .إذ قامت العديد من البلدان بتغيري نظمه��ا االنتخابية ،الأمر الذي مكن
ا�ستخال�ص العرب والدرو�س .وميكن القول ب�أن هناك الآن فهم ًا �أكرب للعالقة بني النظم االنتخابية ونظم الأحزاب
ال�سيا�س��ية ،وكذلك ب�ين هذه النظم والإطار الأو�س��ع للم�ؤ�س�س��ات الدميقراطية ،خا�ص�� ًة يف الدميقراطيات
النا�شئة .ونلحظ اليوم اعرتاف ًا وا�ضح ًا ب�أن تغيري النظم االنتخابية ال ميكن اعتباره م�س�أل ًة فني ًة بحتة� ،إمنا هو م�س�ألة
�سيا�س��ية حتتاج �إىل نقا�ش عام يف�ض��ي �إىل بنا ٍء حذ ٍر لإجماع كافة ال�رشكاء حولها .يف هذا ال�سياق ميكن للنظم
االنتخابية �أن ت�شكل �أدا ًة حيوية فيما يتعلق با�سرتاتيجيات �إدارة ال�رصاعات ،والإ�سهام يف و�ضع الأ�س�س املتينة
للدميقراطية امل�ستدامة.
قامت امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بن�رش هذه الن�س��خة اجلديدة من دليلها حول �أ�شكال النظم
االنتخابية (بن�س��خته الإجنليزية �س��نة  )2005كجزء من فعالياتها لالحتفال مبرور ع�رش �سنوات على ت�أ�سي�سها.
وبينما تبقى هذه الن�س��خة وفي ًة للدليل الأول ،فهي تت�ض��من حتديث ًا لن�صو�ص��ه الأ�سا�س��ية ،ومواد جديدة حول
�إ�ص�لاح النظم االنتخابية ،و�أمثلة جديدة حلاالت مل يتم التطرق لها �س��ابق ًا ،بالإ�ض��افة �إىل �أبواب م�س��تحدثة
تخت���ص بجوان��ب حمددة مثل جودة التمثي��ل ،والتحديات التي تالزم البلدان اخلارج��ة لتوها من النزاعات،
وا�س��تخدامات اخليارات التي توفرها و�سائل الدميقراطية املبا�رشة .ويت�ضمن الدليل اجلديد كذلك حتديث ًا لقوائم
النظ��م االنتخابية املعتمدة ح��ول العامل من خالل امللحقات واجلداول واخلرائط التي يحتوي عليها الدليل .و�إذ
نرح��ب ب�أية مالحظات ،و�أف��كار واقرتاحات حول �أي من جوانب هذا الدلي��ل ،ن�أمل �أن نكون قد وفقنا يف
�سل�س ومفيد ميكن لكل ذي عالقة بعملية البناء الدميقراطي اال�ستفادة منه.
عمل ٍ
تقدمي ٍ
كارين فوغ
الأمني العام للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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الف�صل الأول
الف�صل الأول

 .1ملحة عامة

مقدمة
 .1تعترب م�س�ألة اختيار النظام االنتخابي من �أهم القرارات بالن�سبة لأي نظام دميقراطي .ففي غالبية الأحيان
يرتتب على اختيار نظام انتخابي معني تبعات هائلة على م�س��تقبل احلياة ال�سيا�س��ية يف البلد املعني ،حيث �أن
النظم االنتخابية املنتقاة متيل �إىل الدميومة ،يف الوقت الذي تتموحر االهتمامات ال�سيا�سية املحيطة بها حول
ما ّ
ميكنها من اال�س��تفادة من املحفزات التي توفرها تلك النظم .وعلى الرغم من �أن انتقاء النظم االنتخابية
يت��م م�ؤخ��راً من خالل عملية مدرو�س��ة� ،إال �أن ذلك مل يكن كذلك فيما م�ض��ى .ففي كثري من الأحيان
كانت عملية االنتقاء تتم ب�شكل عر�ضي ،كنتيجة لتزامن جمموعة من الظروف غري االعتيادية� ،أو ا�ستجابة
مليول �ش��ائعة� ،أو ب�س��بب حتول تاريخي مفاجئ ،دون �أن نن�سى م�سائل الإرث اال�ستعماري وت�أثري املحيط
كعوامل بالغة الت�أثري.
 .2يحت��اج النظام الدميقراطي النا�ش��ئ �إىل انتقاء (�إن مل يكن وراثة) نظام انتخابي معني النتخاب �س��لطته
الت�رشيعي��ة .ومن املمكن �أن ت�ؤدي الأزمات ال�سيا�س��ية احلا�ص��لة يف نظام دميقراطي قائ��م �إىل تغيري النظام
االنتخابي املعتمد .وحتى يف غياب تلك الأزمات فقد يعمل م�ؤيدو الإ�ص�لاح ال�سيا�س��ي على و�ضع م�س�ألة
تغي�ير النظام االنتخابي على الأجندة ال�سيا�س��ية يف بل��د ما .وعاد ًة ما تت�أثر الق��رارات املتخذة لتغيري النظام
االنتخابي املعتمد� ،أو للإبقاء عليه ،بعاملني اثنني هما:
• افتقاد القوى ال�سيا�سية للدراية الكافية بالنظم االنتخابية ،ما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول خمتلف
اخليارات املتوفرة والنتائج املرتتبة على كل منها؛
• �أو ،على العك�س من ذلك ،ا�ستغالل القوى ال�سيا�سية لدرايتها بتفا�صيل النظم االنتخابية للدفع باجتاه
نظم يعتقدون ب�أنها تتالءم ب�شكل �أف�ضل مع م�صاحلهم احلزبية.
اعتماد ٍ
وبالإ�ض��افة �إىل النتائج املح�س��وبة م�س��بق ًا ،ميكن �أن ينتج عن عملية اختيار النظام االنتخابي تبعات مل تكن
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 .3وعليه ،ف�إن اخللفية التي تقف وراء اختيار النظام االنتخابي قد تكون بنف�س �أهمية اخليار املعتمد ذاته.
فعملية انتقاء النظام االنتخابي هي م�س���ألة �سيا�س��ية بالدرجة الأوىل ،ولي�ست م�س�ألة فنية ميكن ملجموعة من
اخلرباء امل�س��تقلني معاجلتها .غالب ًا ما تكون امل�صالح ال�سيا�س��ية يف �صلب االعتبارات� ،إن مل تكن االعتبار
الوحي��د ،الت��ي يتم الأخذ بها يف عملية انتق��اء النظام االنتخابي من بني اخلي��ارات املتوفرة ،والتي لذلك
ال�س��بب بالذات ،عاد ًة ما تنح�رص يف عدد قليل من اخليارات .وبنف�س الوقت ،ت�ؤدي احل�سابات ال�سيا�سية
ق�ص�يرة املدى �إىل التعتيم على النتائج طويلة الأمد للنظم االنتخابية ،وذلك على ح�س��اب امل�ص��الح الأكرب
للنظام ال�سيا�سي العام .وبالتايل ،وعلى الرغم من ال�صعوبات الهائلة ،يهدف هذا الدليل �إىل معاجلة م�س�ألة
النظم االنتخابية وانتقائها ب�أو�سع ما ميكن من العمومية وال�شمولية.
 .4يتجه هذا الدليل ب�ش��كل خا�ص �إىل القائمني على املباحثات ال�سيا�س��ية ،ووا�ض��عي الد�ساتري بالإ�ضافة
�إىل كافة من لهم �ض��لع يف بحث امل�ؤ�س�سات ال�سيا�س��ية وتنظيمها يف الدميقراطيات اجلديدة والنا�شئة وتلك
الت��ي مت��ر يف مراح��ل انتقالية .من ناحية ثانية ،وطاملا �أن عملية تنظيم امل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية تعترب م�س���ألة
�أ�سا�س��ية ،لي�س بالن�سبة للدميقراطيات النا�شئة فح�سب �إمنا كذلك بالن�سبة للدميقراطيات الرا�سخة والتي تعنى
مبواءمة �أنظمتها وم�ؤ�س�س��اتها لتتما�ش��ى ب�شكل �أف�ضل مع الواقع ال�سيا�س��ي املتغري ،يعمل هذا الدليل كذلك
على خماطبة القائمني على ت�ص��ميم نظمهم االنتخابية �أو �إعادة ت�صميمها يف الدميقراطيات الرا�سخة.ونظراً
الت�ساع نطاق اجلمهور املعني بهذا الدليل ،فقد مت تب�سيط معظم الأدبيات الأكادميية حول املو�ضوع ،دون
التخل��ي ع��ن معاجلة �أكرث الأوجه تعقيداً يف ه��ذا املجال .وعليه ففي حماولة حتقيق التوازن بني الو�ض��وح
وال�ش��مولية تكمن الإجابة على ما قد يواجه القارئ يف هذا الدليل ،حيث قد يبدو بالغ التب�س��يط يف بع�ض
املواقع بينما ي�أتي فج�أ ًة �شديد التعقيد يف مواقع �أخرى.
يف الوق��ت الذي قد تختلف فيه الظروف املحيطة بعملية االختيار بني كل من الدميقراطيات النا�ش��ئة وتلك
الرا�س��خة� ،إال �أن �أهدافها عاد ًة ما تكون واحدة على املدى الطويل ،وهي :اعتماد م�ؤ�س�س��ات على قدر
ٍ
كاف من القوة للدفع باجتاه نظام دميقراطي يتمتع باال�ستقرار ،على �أن تتمتع تلك امل�ؤ�س�سات بنف�س الوقت
بقدر ٍ
كاف من املرونة للتعامل مع املتغريات .وميكن لكال النوعني من الدميقراطيات اال�ستفادة من جتارب
الدميقراطيات الأخرى.
ومبا �أن عملية تنظيم وبناء امل�ؤ�س�سات يف تطور م�ستمر ،يعمل هذا الدليل على تقدمي العرب والدرو�س الناجتة
عن كثري من الأمثلة الواقعية فيما يتعلق بهذه العملية حول العامل.
 .5متت كثري من عمليات ت�ص��ميم وبناء الأنظمة الد�س��تورية يف حقب قريبة ن�س��بي ًا� :إذ حفزت احلركات
الدافعة باجتاه الدميقراطية يف الثمانينات والت�سعينات من القرن املا�ضي باجتاه البحث عن �أ�شكال �أكرث ا�ستقراراً
ومالءمة للم�ؤ�س�س��ات التمثيلية ،مبا يف ذلك تقييم جديد للنظم االنتخابية .ولقد �ش��جع على ذلك الإدراك
املتزاي��د حلقيق��ة مفادها �أن للخيارات املطبقة فيما يتعلق بتنظيم امل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية ت�أثري كبري على النظام
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 .6بينم��ا يخت���ص هذا الدليل بالنظم االنتخابية على امل�س��توى الوطني� ،إال �أن��ه يتطرق �إىل كافة اخليارات
املتاحة لأية فئة تعمل على تنظيم انتخاباتها .وعليه ،فبالإ�ضافة �إىل فائدة الدليل للعاملني على ت�صميم وتنظيم
امل�ؤ�س�س��ات الوطنية واملحلي��ة والإقليمية ،ميكن لفئات �أخرى اال�س��تفادة من��ه ،كاجلمعيات والتنظيمات
واالحتادات املهنية� ،أو املنظمات الأهلية.

كيفية ا�ستخدام الدليل
 .7يهدف هذا الدليل من خالل التحليل املف�ص��ل للخيارات املختلفة ونتائجها املحتملة ،وتو�ض��يح كيفية
عم��ل النظم االنتخابية يف �أنحاء العامل الدميقراط��ي� ،إىل حتقيق هدفني هما :توفري املعرفة وتنوير املناظرات
ال�سيا�س��ية والعامة حول املوا�ضيع املطروحة هنا؛ و�إعطاء وا�ضعي الد�ساتري وقوانني االنتخاب والعاملني على
تنظيم الأطر ال�سيا�س��ية الو�س��ائل امل�ساعدة ملمار�س��ة خياراتهم على �أ�س��ا�س من املعرفة ،ومبا يجنبهم الآثار
املعيقة واملثرية للبلبلة التي قد تنجم عن اختيار بع�ض النظم االنتخابية.
 .8ويبد�أ الدليل مبناق�ش��ة ماهي��ة النظم االنتخابية ( وما ال يجب �أن تكون علي��ه) ،ومدى �أهميتها للنجاح
بتحقيق اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي لأمة ما .يتطرق بعد ذلك �إىل ع�رشة معايري يجب ا�ستخدامها يف عملية اتخاذ
الق��رار حول �أجن��ع النظم االنتخابية التي ميكن اعتمادها يف �أي جمتم��ع (الفقرات � 27إىل  ،)45ويناق�ش
م�س��ائل تتعلق بتقييم النظم وتعديلها .وبعد االنتهاء من حتديد هذا الإطار ،يعمل الدليل يف الف�صلني الثاين
والثالث على و�ص��ف خمتلف النظم االنتخابية ونتائجها املحتملة ،حمدداً مزايا وعيوب كل نظام ا�س��تناداً
�إىل اخلربات املرتاكمة عرب ال�سنني و�أبحاث املخت�صني يف هذا املجال.
 .9هناك العديد من النظم االنتخابية املختلفة التي يتم ا�ستخدامها حالي ًا ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من التعديالت
ل��كل منها� ،إال �أننا وبغر�ض التب�س��يط قمنا بت�ص��نيف النظم االنتخابية �ض��من ثالث عائالت رئي�س��ية هي:
نظم الأغلبية ( ،)Plurality/Majorityونظم التمثيل الن�سبي ( ،)PRوالنظم املختلطة (.)Mixed
وتتفرع هذه العائالت الرئي�س��ية �إىل ت�س��ع عائالت فرعية هي :نظام الفائز الأول ( ،)FPTPونظام الكتلة
( ،)BVونظام الكتلة احلزبية ( ،)PBVونظام ال�ص��وت البديل ( ،)AVونظام اجلولتني ( )TRSوالتي
تندرج جميعها �ض��من نظم الأغلبية؛ ونظام القائمة الن�س��بية ( ،)List PRونظام ال�صوت الواحد املتحول
( )STVويندرجان �ضمن نظم التمثيل الن�سبي؛ ونظام الن�سبية املختلطة ( )MMPوالنظم املتوازية ،وتقع
�ض��من �إطار النظم املختلطة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك نظم انتخابية �أخرى مثل نظام ال�صوت الواحد غري
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يف احل�سبان حلظة اختيارها .لذلك فقد ال تكون اخليارات املتخذة هي الأف�ضل ل�صحة احلياة ال�سيا�سية على
املدى الطويل ،وقد ينتج عنها �أحيان ًا تبعات قد تكون كارثية بالن�سبة للعملية الدميقراطية يف البلد املعني.

ال�سيا�سي العام .وعلى �سبيل املثال هناك �إدراك متعاظم لإمكانية ت�صميم النظم االنتخابية ب�شكل يوفر التمثيل
اجلغرايف ويحفز على حتقيق الن�س��بية يف التمثيل يف �آن واحد؛ ومبا ي�ش��جع قيام الأحزاب ال�سيا�س��ية الفاعلة
على امل�س��توى الوطني ،وبنف�س الوق��ت توفري املزيد من الفر�ص لتمثيل امل��ر�أة والأقليات املحلية؛ و�إمكانية
ا�ستخدام النظام االنتخابي لتحقيق التعاون والتوافق يف املجتمعات التي ي�سودها االنق�سام من خالل اعتماد
و�س��ائل مبتكرة ،وا�ستخدامها كمحفزات وك�ضوابط يف نف�س الوقت .لذلك ينظر للنظم االنتخابية اليوم
على �أن لها ت�أثري حا�سم يف بناء النظام ال�سيا�سي ،بالإ�ضافة �إىل �أهميتها البالغة يف كل ما يتعلق بق�ضايا �إدارة
احلكم على نطاق �أو�سع.

 .10مت �إعداد هذا الت�صنيف لتوفري مر�شد وا�ضح ودقيق من �أجل االختيار بني النظم املختلفة .وبينما ينبع
من �أعراف متفق عليها منذ زمن بعيد ،ي�أخذ هذا الت�ص��نيف يف احل�س��بان كافة النظم االنتخابية امل�ستخدمة
حالي ًا حول العامل لتنظيم االنتخابات الت�رشيعية على امل�س��توى الوطني ،بغ�ض النظر عن ق�ض��ايا الدميقراطية
وال�رشعية الأو�س��ع نطاق ًا .ولقد مت ت�صنيف النظم ا�س��تناداً �إىل طريقة عملها ولي�س �إىل نتائجها :فبينما ت�أتي
االنتخابات يف البلدان التي تعتمد �إحدى النظم الن�سبية بنتائج عاد ًة ما تكون �أكرث تنا�سب ًا من تلك امل�ستخدمة
يف البلدان التي تعتمد �إحدى نظم الأغلبية ،جند ا�ستثناءات عديدة لذلك.
 .11بع��د االنته��اء من عر�ض الآليات التي تعمل بها النظم االنتخابية ونتائجها ،ينتقل الف�ص��ل الثالث من
هذا الدليل ملعاجلة جمموعة من امل�سائل الهامة بالن�سبة لكافة النظم ،مثل متثيل املر�أة والأقليات واملجتمعات
املحلية ،وتوقيت االنتخابات ،واالقرتاع الإجباري ،والت�صويت عن بعد .وبينما يتمثل املحور املركزي
لهذا الدليل يف معاجلة النظم االنتخابية اخلا�صة بانتخاب الهيئات الت�رشيعية ،مثل اجلمعية الوطنية �أو الربملان
يف غرفته �أو جمل�سه الأول (ما يعرف مبجل�س العموم �أو جمل�س النواب)� ،إال �أن الف�صل الرابع منه يتعر�ض
ملناق�ش��ة اخليارات املتعلقة بالنظم اخلا�ص��ة بانتخاب الر�ؤ�س��اء ،والغرفة �أو املجل�س الثاين (والذي تطلق عليه
ت�س��ميات خمتلفة كمجل�س ال�ش��يوخ� ،أو الأعيان �أو امل�ست�ش��ارين� ،إلخ) يف الأنظمة التي تت�ألف �س��لطتها
الت�رشيعية من جمل�س�ين ،وكذلك انتخاب ال�سلطات املحلية ،بالإ�ضافة �إىل ق�ضايا تخ�ص انتخاب الهيئات
الإقليمي��ة مثل الربملان الأوروبي ،والتبعات االنتخابية لأ�ش��كال الفيدرالي��ة املختلفة ،مبا فيها املتماثلة وغري
املتماثلة ،والإدارات امل�ستقلة الأخرى.
ويخت���ص الف�ص��ل اخلام�س م��ن الدليل مبعاجل��ة التكاليف والتبع��ات الإدارية الهامة املرتتب��ة على كل نظام
انتخابي ،بينما ينتهي يف الف�ص��ل ال�س��اد�س �إىل تقدمي بع�ض الن�صائح مل�ص��ممي النظم االنتخابية ،والتي مت
ا�ستخال�ص��ها من جتارب عدد من اخلرباء الذين �س��اهموا يف �صياغة الد�س��اتري وقوانني االنتخاب يف �أنحاء
خمتلفة من العامل� .أما امللحقات فتت�ضمن جدو ًال يبني خ�صائ�ص النظم االنتخابية املعمول بها يف  213دولة
م�س��تقلة والأقاليم املرتبطة بها ،معجم امل�ص��طلحات ،وقائمة املراجع الإ�ض��افية ،ف�ض ًال عن بع�ض الأمثلة
لآثار النظم االنتخابية ولعملية تر�سيم الدوائر االنتخابية.
 .12ويحت��وي ه��ذا الدليل على  18درا�س��ة تهدف �إىل تقدمي �أمثلة حية من الواق��ع حول املعاجلة النظرية
للنظم االنتخابية .ولقد و�ضع هذه الدرا�سات جمموعة من اخلرباء املخت�صني ،كل يف البلد الذي �أ�سندت
�إليه درا�سته ،حيث طلب منهم تناول امل�سائل التالية :ما هو النظام االنتخابي املعمول به وكيف مت اعتماده؟
كي��ف يت��م تطبيقه على �أر�ض الواقع؟ ما هي اجلوانب التي تعم��ل بنجاعة؟ ما هي اجلوانب القابلة للنقد فيه؟
ويف حال��ة حدوث تغيري م��ا يف النظام يف مرحلة معينة ،فلماذا مت ذلك؟ وهل يلبي النظام اجلديد الناجت عن
التغيري املتطلبات املرجوة منه؟
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ما هي النظم االنتخابية
 .14يف مفهومه��ا الأ�سا�س��ي تعم��ل النظ��م االنتخابية عل��ى ترجمة الأ�ص��وات التي يت��م الإدالء بها يف
االنتخابات �إىل عدد املقاعد التي تفوز بها الأحزاب واملر�ش��حون امل�ش��اركون بها� .أما املتغريات الأ�سا�سية
فتتمثل يف املعادلة االنتخابية امل�س��تخدمة (هل يتم ا�س��تخدام �إحدى نظم الأغلبية� ،أو الن�سبية� ،أو املختلطة
�أو غريها ،وما هي املعادلة احل�س��ابية التي ت�س��تخدم الحت�ساب املقاعد املخ�ص�ص��ة لكل فائز) ،وبنية ورقة
االق�تراع (هل ي�ص��وت الناخب ملر�ش��ح واحد �أو لقائمة حزبي��ة ،وهل ب�إمكانه التعبري ع��ن خيار واحد �أو
جمموع��ة من اخليارات) ،بالإ�ض��افة �إىل حجم الدائ��رة االنتخابية (وهذا ال يتعلق بع��دد الناخبني املقيمني
�ضمن حدود الدائرة الواحدة� ،إمنا بعدد املمثلني الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية) .وعلى الرغم
م��ن عدم تركيز هذا الدليل على اجلوان��ب الإدارية للعملية االنتخابية (كتوزيع مقرات االقرتاع� ،أو اختيار
املر�ش��حني� ،أو ت�س��جيل الناخبني� ،أو اجلهاز الإداري للعملية االنتخابية� ،إلخ) �إال �أن هذه امل�س��ائل على
درجة بالغة من الأهمية حيث ي�ؤدي جتاهلها �إىل تقوي�ض الفوائد املرجوة من �أي نظام انتخابي يتم اختياره.
كما و�أن ت�صميم النظام االنتخابي ي�ؤثر يف جماالت �أخرى من قوانني االنتخابات :فاختيار النظام االنتخابي
له ت�أثريه على طريقة تر�سيم الدوائر االنتخابية ،وكيفية ت�سجيل الناخبني ،وكيفية ت�صميم �أوراق االقرتاع،
وكيفية فرز الأ�صوات ،بالإ�ضافة �إىل العديد من اجلوانب الأخرى للعملية االنتخابية.
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املتحول ( ،)SNTVونظام ال�صوت املحدود ( ،)LVونظام بوردا ( )BCوالتي ال تندرج �ضمن �أي من
هذه العائالت (�أنظر ال�شكل � )1إمنا ميكن اعتبارها على �أنها ثالث عائالت فرعية �إ�ضافية.

 .13ال ي�سعى هذا الدليل �إىل الإجابة عن كافة الأوجه املتعلقة بت�صميم النظم االنتخابية؛ فعلى العك�س من
ذلك ،ن�أمل من خالله تقدمي املعلومات الكافية التي تتيح ممار�سة اخليار على �أ�سا�س من املعرفة ،وفتح املزيد
م��ن النوافذ على البحث ع��ن �أجنع النظم االنتخابية و�أكرثها مالءم��ة يف كل حالة .وال يهدف الدليل �إىل
تقدمي الو�صفات امللزمة� :إذ ال توجد معادلة ممكنة لتنبئ القارئ ،على �سبيل املثال ،مباهية النظام االنتخابي
الذي يجب اعتماده يف جمتمع ي�ض��م  %60من امل�س��لمني و %40من امل�س��يحيني ويقوم على وجود ثالثة
�أحزاب �سيا�سية ويت�سم بتاريخ حافل بالق�ضايا االنف�صالية العنيفة� .إمنا يقرتح الدليل املعايري اخلا�صة باخليارات
املتاحة ،موفراً بذلك الأر�ض��ية العلمية التخاذ القرارات على �أ�س��ا�س من املعرفة .وي�ستطيع القارئ يف بلد
ما ،من خالل الأمثلة والدرا�س��ات التي ت�ضمنها الدليل ،حتديد املعاجلات التي مت اتخاذها يف �أنحاء �أخرى
م��ن العامل مل�ش��كالت واحتياجات مماثلة .ويختلف كل بلد عن الآخ��ر� ،إال �أن هذا االختالف يرتكز �إىل
كيفية التعامل مع العوامل االجتماعية وال�سيا�س��ية الأ�سا�س��ية يف كل بلد ،ككيفية تعاطي جمتمع وثقافة ما
مع مفهوم التمثيل� ،أو كيفية معاجلة االنق�س��امات العرقية �أو مواجهة تاريخ داخلي من ال�رصاعات� ،إلخ.
لذلك نو�صي كل القائمني على ت�صميم نظمهم االنتخابية االنطالق من معايري االختيار (راجع الفقرات 27
�إىل  ،)45حماولني و�ض��ع قائمة �أولويات بالق�ض��ايا الهامة لبلدهم على وجه اخل�ص��و�ص؛ بعد ذلك ين�صح
باالنتقال �إىل درا�سة اخليارات املتاحة ونتائجها املحتملة وعملية الت�شاور التي يجب �أن ت�سبق اعتماد �أي نظام
انتخابي جديد .وعليه ،ف�إن البحث عن �أكرث النظم االنتخابية مالءمة يتطلب تقييم ًا معمق ًا للخيارات املتاحة
ومقارنته��ا مع اخليارات املعتمدة (مع الأخذ بعني االعتبار العامل التاريخي ،والواقع ال�سيا�س��ي والظروف
الراهنة) �س��عي ًا �إىل حتديد خيار �أو �أكرث يتالءم مع احتياجات البلد املعني .ويتطلب ذلك �أي�ض�� ًا ا�س��تكمال
العملية مب�شاركة كافة املعنيني لإ�ضفاء �صفة ال�رشعية على اخليار املعتمد.

 .15تعمل امل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية على �صياغة قواعد اللعبة التي تتم ممار�س��ة الدميقراطية مبوجبها ،وميكن
القول ب�أن النظام االنتخابي هو �إحدى تلك امل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية التي ي�س��هل التالعب بها� ،إن �إيجاب ًا �أو
�سلب ًا .فمن خالل ترجمة الأ�صوات �إىل مقاعد يف الهيئة الت�رشيعية ،ميكن للخيار املمار�س يف اختيار النظام
االنتخاب��ي �أن يحدد من هم املنتخبون و�أي الأحزاب يح�ص��ل على ال�س��لطة .وبينم��ا يتم حتديد الكثري من
الأطر ال�سيا�سية لبلد ما يف د�ستورها ما يزيد يف �صعوبة تعديلها ،غالب ًا ما ي�سهل تعديل النظام االنتخابي من
خالل العمل على و�ضع قوانني جديدة فقط دون احلاجة لتعديل د�ستوري.
 .16وحتى يف تلك احلاالت التي يعطى فيها لكل ناخب �صوت واحد ،وعندما ي�ؤدي ذلك �إىل ح�صول
كافة الأحزاب على نف�س العدد من الأ�ص��وات ،ميكن لنظام انتخابي ما �أن يف�ض��ي �إىل ت�ش��كيل حكومة
ائتالفية �أو حكومة �أقلية ،بينما يف�ضي نظام �آخر �إىل متكني حزب واحد من االنفراد بال�سلطة .وتبني الأمثلة
الواردة يف امللحق (د) كيف ميكن للنظم االنتخابية على �أ�ش��كالها ترجمة ذات الأ�صوات �إىل نتائج خمتلفة
متام ًا.

النظم االنتخابية ونظم الأحزاب ال�سيا�سية

 .17متتد ت�أثريات النظم االنتخابية �إىل �أبعد مما مت التطرق �إليه من تبعات �أولية .حيث ت�ش��جع بع�ض النظم
االنتخابية� ،أو حتى �أنها تلزم ،قيام الأحزاب ال�سيا�سية؛ بينما تعمل نظم �أخرى من خالل املر�شحني الأفراد
فقط .وتت�أثر طبيعة النظم اخلا�ص��ة بالأحزاب ال�سيا�س��ية التي يتم تطويرها �إىل حد كبري بالنظام االنتخابي،
وخا�ص�� ًة فيما يتعلق بعدد الأحزاب ال�سيا�سية الفاعلة يف الهيئة الت�رشيعية و�أحجامها .وكذلك الأمر بالن�سبة
للتما�س��ك واالن�ضباط الداخليني �ض��من الأحزاب� :إذ ت�س��اعد بع�ض النظم االنتخابية على ظهور التيارات
املتباينة �ض��من احلزب الواحد حيث تت�ص��ارع �أجنحته املختلفة فيما بينها با�س��تمرار ،بينما تدفع نظم �أخرى
نح��و توحيد كلمتهم ونبذ االن�ش��قاقات الداخلية .وميكن للنظم االنتخابي��ة الت�أثري يف كيفية قيام الأحزاب
ال�سيا�سية بحمالتها االنتخابية ،ويف �سلوكيات القيادات ال�سيا�سية ،مبا ي�سهم يف حتديد ما يكون عليه اجلو
ال�سيا�سي العام؛ وقد تدفع هذه النظم بالأحزاب ال�سيا�سية نحو ت�شكيل التحالفات فيما بينها �أو ،على العك�س
م��ن ذل��ك� ،أن تتبتعد عن تلك املمار�س��ة؛ وقد توفر النظم االنتخابية حوافز للأحزاب ال�سيا�س��ية لتو�س��يع
قاعدتها ال�شعبية على �أو�سع نطاق ممكن� ،أو حل�رصها يف �أطر �ضيقة �ضمن نطاق القبيلة �أو �صلة القرابة.

النظم االنتخابية و�إدارة ال�صراعات

 .18ت�ؤك��د االنعكا�س��ات املبينة �أعاله الدور الهام الذي ت�ض��طلع ب��ه النظم االنتخابية فيم��ا يتعلق ب�إدارة
ال�رصاع��ات .فمن الوا�ض��ح �أن النظم االنتخابية املختلفة من �ش���أنها �أن تفاقم من ح��دة التوتر وال�رصاع يف
جمتم��ع ما �أو �أن ت�س��هم يف تهدئته .فعلى امل�س��توى الأول ،هناك نزاع بني النظم الت��ي ترتكز �إىل �إ�رشاك
الأقليات وتلك التي تدفع باجتاه متكني حزب واحد من ال�سيطرة على احلكم .وعلى امل�ستوى الآخر ،ف�إذا
مل ينظ��ر للنظام االنتخاب��ي على �أنه نظام عادل و�أن الإطار القانوين القائم قد ميكن املعار�ض��ة من الفوز يف
االنتخابات القادمة ،فقد يرى اخلا�رسون �أنف�س��هم جمربين على العمل خارج النظام ،مبا يف ذلك اللجوء
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الت�أثيرات ال�سيكولوجية والميكانيكية للنظم االنتخابية

 .19للنظم االنتخابية ب�ش��كل عام ت�أثرياتها امليكانيكية وال�سيكولوجية .فالآثار امليكانيكية ميكن مالحظتها
م��ن خ�لال النظم احلزبية املختلفة التي تدفع للعمل بها خمتلف النظم االنتخابية .فعاد ًة ما متيل نظم الأغلبية
�إىل و�ضع القيود على تزايد عدد الأحزاب ال�سيا�سية ،بينما متيل نظم الن�سبية �إىل فتح املجال �أمام تنوع �أكرب
للأحزاب ال�سيا�س��ية على ال�ساحة .و�أما الت�أثريات ال�سيكولوجية للنظم االنتخابية فتعمل بدورها على تدعيم
الت�أثريات امليكانيكية :ففي نظام الفائز الأول ،على �سبيل املثال ،يواجه الناخبون الراغبون بت�أييد الأحزاب
ال�ص��غرية مع�ضلة يف كيفية تفادي �ض��ياع �أ�صواتهم هباء� ،إذ ال ميكن انتخاب �أكرث من ممثل واحد عن كل
دائرة انتخابية .وعاد ًة ما ينتج عن ذلك عدم تعبري الناخبني عن خيارهم احلقيقي والتوجه لدعم مر�شح �آخر
(غالب�� ًا ما يتب��ع �إحدى الأحزاب الكبرية) يعتقدون ب�أن حظوظه يف الف��وز �أوفر من غريه .والنتيجة النهائية
لذلك تتمثل يف تقوية الأحزاب الكبرية على ح�ساب ال�صغرية .مقابل ذلك ،ف�إن النظم الن�سبية �أو تلك التي
تتيح للناخب التعبري عن عدة خيارات ،ت�س��هم يف متكينه من االقرتاع للأحزاب ال�ص��غرية ،ما يخفف من
وط�أة اال�ضطرار ملمار�سة ما يعرف "باالقرتاع اال�سرتاتيجي".

�أهمية ال�سياق المحيط بالنظم االنتخابية

 .20من ال�رضوري مبكان الأخذ باحل�سبان ب�أن �أي نظام انتخابي لن يعمل بنف�س الطريقة يف بلدان خمتلفة.
فعلى الرغم من وجود بع�ض التجارب املتماثلة يف �أنحاء خمتلفة من العامل� ،إال �أن نتائج �أي نوع من النظم
االنتخابية تعتمد �إىل حد كبري على ال�س��ياق االجتماعي وال�سيا�س��ي حيث يتم تطبيقها .وعلى �سبيل املثال،
فبالرغ��م من وج��ود توافق عام حول حقيقة مفادها �أن نظم الأغلبية متيل �إىل حتديد �ألوان الطيف ال�سيا�س��ي
املمثلة يف ال�سلطة الت�رشيعية بينما ت�شجع على تعددها النظم الن�سبية� ،إال �أن االعتقاد ال�سائد ب�أن نظم الأغلبية
تف�ض��ي �إىل ارتكاز النظام ال�سيا�س��ي على وجود حزبني اثنني بينما تف�ضي النظم الن�سبية �إىل قيامه على �أ�سا�س
من التعددية احلزبية ،يبدو مهجوراً �أكرث ف�أكرث .فنظام الفائز الأول مل ي�سهم م�ؤخراً يف تكتل جمموعات
الأحزاب ال�سيا�س��ية �ض��من �أحزاب كبرية يف بع�ض الدميقراطيات الرا�سخة مثل كندا والهند ،كما و�أنه مل
ي�ؤدي �إىل قيام �أحزاب �سيا�س��ية متما�س��كة يف بابوا غينيا اجلديدة .ويف نف�س الوقت ،فلقد نتج عن النظام
الن�س��بي �س��يطرة احلزب الواحد يف ناميبيا وجنوب �أفريقيا و�أماكن �أخرى .وب�شكل عام ف�إن النتائج املرتتبة
عل��ى اختيار النظام االنتخاب��ي تعتمد على عوامل متفرقة ،مثل تركيبة املجتم��ع الأيديولوجية ،والدينية،
والعرقية ،والقبلية ،واملناطقية ،واللغوية والطبقية؛ �أو ما �إذا كان البلد املعني يتمتع بدميقراطية را�س��خة �أم
نا�ش��ئة؛ �أو �إذا ما توفر يف البلد نظام حزبي متما�س��ك �أم �أن �أحزابه ما زالت يف بداية تكوينها ،وما هو عدد
الأحزاب "اجلادة" فيه؛ �أو �إذا ما كان م�ؤيدو حزب ما متمركزين جغرافي ًا يف جزء حمدد من البالد �أم �أنهم
موزعون على مناطق وا�سعة.
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حملة عامة

�أهمية النظم االنتخابية

�إىل و�س��ائل غري دميقراطية ،و�ص��دامية �أو عنيفة �أحيان�� ًا� .أخرياً ،ولكون النظام االنتخابي يحدد �ص��عوبة
�أو �س��هولة عملية االق�تراع ،فهو ينعك�س بال�رضورة على الأقليات واملجموعات املهم�ش��ة .وهذا �أمر بالغ
الأهمي��ة� ،إال �أن �أهميت��ه تتعاظ��م يف املجتمعات التي تكرث فيها �أعداد الأميني (�أنظر الف�ص��ل اخلام�س حول
التكاليف الناجمة عن النظم االنتخابية وتبعاتها الإدارية).

 .21من ال�رضوري عدم التعامل مع النظم االنتخابي ب�شكل منعزل ،حيث �أن لت�صميمها ولنتائجها ارتباط ًا
قوي ًا بالنظم الأخرى� ،س��واء كانت �ضمن الد�س��تور �أو خارجه .فالنظم االنتخابية عبارة عن حلقة واحدة
�ض��من �سل�س��ة مرتا�ص��ة تتعلق بنظم احلكم ،وقواعد الو�صول �إىل ال�س��لطة ومداخلها .لذا يجب �أن يقوم
الت�ص��ميم الناجح للنظم االنتخابية على النظر �إىل الإطار امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سي ككل :ف�أي تغيري يف �أي جزء
من هذا الإطار العام من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تعديالت وت�سويات يف طريقة عمل باقي امل�ؤ�س�سات داخله.
 .22وعلى �سبيل املثال ،كيف ميكن للنظام االنتخابي املعتمد الإ�سهام يف حل النزاعات بني قادة الأحزاب
ال�سيا�س��ية والنا�شطني ال�سيا�س��يني على �أر�ض الواقع؟ وما هو مدى �سيطرة �أولئك القادة على ممثلي �أحزابهم
املنتخبني؟ وهل توجد هناك �ض��وابط د�ستورية لتنظيم اال�س��تفتاءات وو�سائل امل�شاركة الدميقراطية املبا�رشة
الأخرى والتي تكمل عمل امل�ؤ�س�س��ات الدميقراطية التمثيلية؟ وهل يتطرق الد�س��تور �إىل حتديد معامل النظام
االنتخاب��ي ،كم��واد ملحقة بالد�س��تور �أو كقوانني عادية؟ وهذا كله �س��يحدد �إىل �أي م��دى يعترب النظام
االنتخابي حم�صن ًا �أو �إىل �أي مدى يبقى عر�ض ًة للتغيري من قبل الأغلبية املنتخبة (�أنظر الفقرة � 49أدناه).
 .23هناك م�س�ألتان من هذا القبيل يجدر بنا معاجلتهما بتف�صيل �أكرب .الأوىل تتعلق مبدى مركزية النظام.
فه��ل البلد املعني بلد فيدرايل �أم موحد ،و�إذا كان فيدرالي�� ًا ،فهل تتمتع املقاطعات/الألوية املختلفة بذات
القدر من القوة واال�ستقالل �أم ال؟ والثانية تخ�ص اخليار القائم بني النظام الربملاين والنظام الرئا�سي .ولكال
النظامني م�ؤيديهما ،ويت�أثر اخليار بينهما باملرياث ال�سيا�سي لكل بلد؛ �إال �أن الطبيعة املختلفة للعالقة بني كل
من ال�س��لطتني التنفيذية والت�رشيعية يف كال النظامني لها ت�أثري مبا�رش على م�س���ألة ت�ص��ميم النظام االنتخابي
يف كلتا احلالتني .واجلدل القائم عاد ًة حول االنتخاب املبا�رش لر�ؤ�س��اء البلديات �أو ال�س��لطة التنفيذية على
امل�ستوى املحلي يعك�س كال الأمرين.
 .24يف غالبي��ة البلدان الفيدرالية التي تعتمد نظام املجل�س�ين يف هيئتها الت�رشيعية ،يتم انتخاب الأع�ض��اء
يف كال املجل�س�ين بطرق خمتلفة .وهذا �أمر منطقي ل�سببني اثنني على عالقة باملفهوم الأ�سا�سي للفيدرالية.
ال�س��بب الأول يتمثل يف �أن مهمة املجل�س الثاين (ال�ش��يوخ) لل�سلطة الت�رشيعية تنح�رص يف متثيل املقاطعات/
الألوية التي يت�شكل منها البلد الفيدرايل ،وعاد ًة ما يخ�ص�ص لكل منها عدد مماثل من املمثلني ،بغ�ض النظر
ع��ن حجمها اجلغرايف �أو الدميغرايف (كمجل�س ال�ش��يوخ الأمريكي على �س��بيل املثال� ،أو املجل�س الوطني
للمحافظ��ات يف جن��وب �أفريقيا)� .أما ال�س��بب الثاين فيع��ود �إىل انعدام الفائدة من وجود جمل�س�ين �إن مل
يكن لكل منهما �أدوار خمتلفة وحتى جماالت �س��لطة خمتلفة ،ويف حال ا�س��تخدام ذات النظام االنتخابي
لكليهما ،ف�س��تكون النتيجة على الأرجح تكرار ذات النتائج االنتخابية يف تركيبة كليهما ،وبالتايل �إفراز
ذات الأغلبية الربملانية يف كل من املجل�س�ين ،خا�ص�� ًة �إذا ما مت �إجراء االنتخابات لكال املجل�س�ين ب�ش��كل
متزام��ن .وكما يبني الدليل الحق ًا (�أنظر الفقرات � 189إىل  ،)192يوفر انتخاب املجل�س الثاين (جمل�س
ال�ش��يوخ) فر�ص��ة لإدخال بع�ض احللول اخلالقة بهدف متكني بع�ض املجموعات من احل�صول على متثيل لها
فيه ،بينما ي�ص��عب عليها �أن تتمثل يف املجل�س الأول (النواب) .ولكن عندما جترى االنتخابات على ثالثة
م�ستويات خمتلفة �أو �أكرث ،كاالنتخابات للمجل�س الأول ،وللمجل�س الثاين وكذلك النتخاب الإدارات
املحلية ،فمن ال�رضوري الأخذ بالنظم االنتخابية امل�ستخدمة لكل منها جمتمعة .فقد ميكن ذلك على �سبيل
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� .25إىل ما قبل �س��نوات قليلة مل تكرث الأمثلة لدميقراطيات تعتمد النظام الرئا�س��ي ب�ش��كل م�س��تدام� .إال
�أن االلت��زام به��ذا النظام يف بع�ض املناطق ،مث��ل �أمريكا الالتينية �أو جنوب �رشق �آ�س��يا ،يحتم علينا طرح
الت�س��ا�ؤل التايل :ما هي امليزات املتعلقة بت�ص��ميم النظم االنتخابية والتي من �ش�أنها الإ�سهام يف اعتماد النظام
الرئا�سي وعمله ب�شكل �سليم؟ وتظهر لنا التجربة يف �أمريكا الالتينية على �سبيل املثال �ضعف ًا يف ا�ستقرار النظام
ال�سيا�س��ي يف البلدان التي اعتمدت د�س��اتريها النظام الرئا�س��ي ،يف الوقت الذي تت�سم �س��احتها ال�سيا�سية
به�شا�ش��ة النظام احلزبي وت�شتته ،بالإ�ضافة �إىل وجود توتر دائم بني �سلطاتها التنفيذية والت�رشيعية املنق�سمة،
يف الوقت الذي يقوم فيه انتحاب الرئي�س على نظام اجلولتني ،وانتخاب ال�سلطة الت�رشيعية على نظام القائمة
الن�سبية وجترى االنتخابات يف مواعيد خمتلفة لكلتا ال�سلطتني .وعلى �أية حال ،فقد ي�ساعد على التخفيف
م��ن ذلك اعتماد نظام انتخابي ميكن �أن ينتج عنه ح�ص��ول احلزب �أو التكت��ل الداعم للرئي�س املنتخب على
�أغلبية مريحة ،دون احل�صول على �أغلبية مطلقة بال�رضورة ،يف الهيئة الت�رشيعية.
 .26عاد ًة ما ينظر �إىل اعتماد نظام الأغلبية يف انتخاب الرئي�س و�إجرائها متزامنة مع االنتخابات الت�رشيعية
كعامل م�س��اعد حل�رص النظام احلزبي �ض��من عدد �أقل من اخليارات احلزبية القادرة على اال�س��تمرار وطرح
البدائل .ولكن ،ميكن لأخطار كبرية �أن تتمخ�ض عن اجلمع بني ال�سلطات الكبرية التي يتمتع بها الرئي�س
املنتخب انتخاب ًا مبا�رشاً كر�أ�س لل�س��لطة التنفيذية ،وا�س��تخدام نظام الأغلبية يف بلد منق�سم قبلي ًا �أو عرقي ًا،
حيث ال تتمتع �أية فئة بالأغلبية املطلقة .وقد تكون النتائج كارثية بالن�س��بة مل�س��توى ال�رشعية �أو لنجاح �أية
عملي��ة م�ص��احلة .وميكن للنظام االنتخابي اخلا�ص بانتخاب الرئي���س �أن ي�أتي مكم ًال للنظام الفيدرايل �إذا ما
اقت�ض��ى على املر�ش��ح الفائز �رضورة الفوز بن�س��بة هامة من الأ�ص��وات يف حد �أدنى من املقاطعات/الألوية
التابعة للبلد ،بالإ�ض��افة �إىل فوزه ب�أكرب عدد من الأ�ص��وات على امل�ستوى الوطني العام (كما هي احلال يف
�إندوني�سيا �أو نيجرييا – �أنظر الفقرات � 187إىل � 188أدناه).

املعايري الأ�سا�سية يف ت�صميم النظم االنتخابية
 .27يف�ضل ،للعمل على ت�صميم النظام االنتخابي ،االنطالق من و�ضع قائمة من املعايري لتلخي�ص ما يراد
حتقيقه ،وما يراد تفاديه ،وال�ش��كل الذي يراد لكل من ال�س��لطتني الت�رشيعية والنفيذية �أن تكونا عليه ب�شكل
عام .وتغطي قائمة املعايري املدرجة �أدناه كثرياً من الق�ضايا� ،إال �أنها لي�ست �شاملة حيث ميكن للقارئ �إ�ضافة
معايري �أخرى قد ال تقل �أهمية عما ورد هنا .وقد جند �أن بع�ض املعايري املطروحة تتقاطع مع بع�ضها البع�ض
وقد تبدو متناق�ضة فيما بينها ،وذلك يعود لكونها متناق�ضة يف حقيقة الأمر :حيث �أن املقاي�ضة بني جمموعة
من الرغبات والأهداف املت�ضاربة عاد ًة ما تدخل يف �صلب �أية عملية من هذا القبيل.
فعلى �سبيل املثال ،قد يطمح البع�ض �إىل متكني املر�شحني امل�ستقلني من االنتخاب ،يف الوقت الذي ي�صبو
فيه �إىل الدفع باجتاه قيام �أحزاب �سيا�س��ية قوية� .أو قد يرى البع�ض الآخر حكمة يف ت�ص��ميم نظام يف�س��ح
املجال �أمام الناخبني خليارات �أو�س��ع بني املر�ش��حني والأحزاب� ،إال �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل زيادة يف تعقيد
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الإطار الديمقراطي

املثال الدفع باجتاه رفع م�س��توى متثيل الأقليات على امل�س��توى املحلي ،يف الوق��ت الذي يحد منه �أو مينعه
على امل�ستوى الوطني.

تحقيق م�ستويات التمثيل المختلفة

 .28ميك��ن للتمثي��ل �أن ي�أخذ �أربعة �أ�ش��كال على الأق��ل .الأول ،التمثيل اجلغرايف ويعني ح�ص��ول كل
منطق��ة� ،س��واء كانت بلدة �أو مدين��ة� ،أو حمافظة �أو دائرة انتخابية ،على ممثل�ين لها يف الهيئة الت�رشيعية،
يتم انتخابهم من قبل تلك املنطقة ليكونوا م�س�ؤولني يف نهاية املطاف �أمامها .الثاين ،التوزيع الأيديولوجي
ملجتم��ع م��ا والذي قد يتمثل يف الهيئة الت�رشيعية ،من خالل ممثلني عن الأحزاب ال�سيا�س��ية �أو م�س��تقلني �أو
خلي��ط منهما .الثالث ،ويتمثل فيي انعكا�س الواق��ع احلزبي-ال�سيا�سي القائم يف بلد ما داخل تركيبة هيئته
الت�رشيعية  ،حتى و�إن مل تقم الأحزاب ال�سيا�س��ية على �أ�سا�س �أيديولوجي .فلو اقرتع ن�صف الناخبني حلزب
ما ومل ي�ؤد ذلك �إىل فوز ممثلني عنه� ،أو �إىل فوز �أعداد �ضئيلة منهم ،ال ميكن اعتبار ذلك النظام االنتخابي
عل��ى �أنه ميثل الإرادة العامة للناخبني� .أما ال�ش��كل الرابع فيخ�ص ما يع��رف بالتمثيل الو�صفي �أو الت�صويري
(الإجتماعي) ،حيث يجب �أن تقوم تركيبة الهيئة الت�رشيعية على �شاكلة الرتكيبة الكلية لأمة ما ،كمر�آة لها
تعك�س ذات ال�شكل ،ت�شعر وتفكر وتفعل بطرق تنطبق مع ما ي�شعر ويفكر ويعمل به عامة ال�شعب .فرتكيبة
الربملان الت�صويري يجب �أن حتتوي على ممثلني من كال اجلن�سني (رجا ًال ون�ساء) ،ومن كافة الأعمار (كهلة
و�شباب) ،و�أغنياء وفقراء ،و�أن تعك�س التوزيع الديني واللغوي والعرقي �أو القبلي للمجتمع.

جعل االنتخابات في متناول الجميع وذات معنى

 .29االنتخابات �أي ًا كانت جيدة و�إيجابية� ،إال انها قد تعني القليل للناخبني �إذا تعذرت عليهم امل�ش��اركة
�أو �إذا ما �ش��عروا ب�أن ال قيمة لأ�ص��واتهم يف الت�أثري يف طريقة �إدارة ال�ش�أن العام يف بلدهم .و�سهولة االقرتاع
ت�س��تند �إىل عوامل خمتلفة مثل ب�س��اطة ورقة االقرتاع ومدى و�ض��وحها ،و�س��هولة الو�ص��ول �إىل �أماكن
االقرتاع ،ودقة جداول الناخبني وحداثتها ،ومدى قناعة الناخب ب�رسية االقرتاع.
 .30ترتفع م�ستويات امل�شاركة يف االنتخابات عندما يتمخ�ض عن نتائج االنتخابات� ،سواء على امل�ستوى
الع��ام �أو املحل��ي ،ت�أثري فعلي يف �إدارة احلكم .فلو علم الناخب م�س��بق ًا ب�أن ال حظوظ ملر�ش��حه املف�ض��ل
بالفوز فما الذي �س��يحفزه على امل�ش��اركة؟ ويف بع�ض النظم االنتخابية قد ميثل عدد الأ�ص��وات ال�ض��ائعة
(وهي الأ�ص��وات ال�صحيحة التي ال تف�ضي �إىل فوز �أي مر�شح ،على العك�س من الأ�صوات الباطلة �أو غري
ال�صحيحة والتي ال يتم احت�سابها �أ�ص ًال) ن�سب ًة هامة من جمموع الأ�صوات على امل�ستوى الوطني.
� .31أخرياً ،فقد ت�س��هم ال�س��لطة الفعلية التي متار�س��ها الهيئة التي يتم انتخابها على �أر�ض الواقع يف �إ�ضفاء
مزيد من االعتبار والأهمية على العملية االنتخابية بحد ذاتها .فاالنتحابات اجلوفاء التي يتم تنظيمها من قبل
الأنظمة الديكتاتورية والتي ال متنح الناخب �أي خيار حقيقي ،وحيث ال متار�س ال�س��لطة الت�رشيعية املنتخبة
�أي ت�أثري يف ت�ش��كيل احلكومة (ال�س��لطة التنفيذية) وال يف قراراتها� ،أقل �أهمي��ة وجذب ًا بكثري من تلك التي
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 .32وحتى يف الأنظمة الدميقراطية ،ي�ؤثر اختيار النظم االنتخابية يف �رشعية امل�ؤ�س�س��ات املنتخبة .وعلى
�سبيل املثال ،اعتادت �أ�سرتاليا انتخاب جمل�س ال�شيوخ فيها بني الأعوام  1919و  1946على �أ�سا�س نظام
انتخابي ات�س��م �إىل حد كبري بالإخالل بن�س��بية التمثيل (نظام ال�صوت البديل يف دوائر انتخابية تعددية) ،ما
�أدى �إىل نتائج ملتوية وغري متثيلية .و�أدى ذلك �إىل فقدان املجل�س ل�رشعيته يف نظر الناخبني وال�سيا�سيني،
بالإ�ض��افة �إىل تقوي�ض املوقف العام الداعم مل�ؤ�س�سات احلكم الفيدرالية عامة بر�أي بع�ض املراقبني .ولكن،
وبع��د تعدي��ل النظام االنتخابي �إىل نظام �أكرث عد ًال (نظام ال�ص��وت الواحد املتح��ول) يف العام  1948بد�أ
اجلميع ينظر �إىل جمل�س ال�ش��يوخ على �أنه ذو م�ص��داقية �أكرب ومتثيل �أقرب �إىل الواقع ،ما �أدى تدريجي ًا �إىل
رفع م�ستويات االحرتام له ولأهميته يف �صنع القرارات.

توفير الحوافز لتحقيق الم�صالحة

 .33بالإ�ض��افة �إىل كونها الو�س��يلة التي يتم من خاللها انتخاب م�ؤ�س�س��ات احلك��م ،ميكن اعتبار النظم
االنتخابي��ة ك�أداة لإدارة ال�رصاعات الدائ��رة يف جمتمع ما .فقد تدفع بع�ض النظم االنتخابية ،يف ظروف
معينة ،الأحزاب ال�سيا�سية �إىل التوجه نحو قواعد �أو�سع من امل�ؤيدين خارج نطاق الإطار الأ�ضيق مل�ؤيديهم
االعتياديني .وكمثال على ذلك ،فقد يحفز نظام انتخابي معني حزب ًا �سيا�س��ي ًا ما على العمل لك�س��ب ت�أييد
الناخب�ين البي���ض �أو غريهم ،حت��ى ولوكانت قاعدته الأ�سا�س��ية ترتكز �إىل م�ؤيديه من الناخبني ال�س��ود.
وبهذه الطريقة ي�ص��بح برنامج ذلك احلزب �أكرث �ش��مولية و�أقل فئوي ًة �أو ا�ستثنائيةً .وميكن ملحفزات �أخرى
للنظم االنتخابية �أن حتد من تقوقع الأحزاب ال�سيا�س��ية �ض��من �أطر قبلية� ،أو عرقية� ،أو حملية� ،أو لغوية �أو
�أيديولوجية .وي�شمل هذا الدليل يف مواقع خمتلفة منه �أمثلة حول كيفية عمل النظم االنتخابية ك�أداة لإدارة
ال�رصاعات.
 .34وعل��ى اجلانب الآخ��ر من املعادلة ،ميكن للنظم االنتخابية �أن حت��دو بالناخبني �إىل اخلروج من دوائر
الت�أييد التقليدية التي اعتادوا عليها والتفكري يف االقرتاع ل�صالح �أحزاب �أخرى تعترب ممثلة ملجموعات وفئات
�أخ��رى غ�ير تلك التي ينتم��ون �إليها ،ما يولد مزيداً م��ن التعاي�ش والتوافق .وكذلك الأمر بالن�س��بة للنظم
االنتخابية التي تعطي الناخب �أكرث من �صوت واحد �أو تف�سح له املجال لرتتيب املر�شحني ح�سب الأف�ضلية
التي يرت�أيها ،فهي توفر الفر�ص��ة له لتخطي احلواجز االجتماعية الرا�س��خة يف ذهنيته .ففي االنتخابات التي
�أعقبت االتفاق املعروف باتفاق اجلمعة الف�ض��يلة يف �أيرلندا ال�ش��مالية يف العام  ،1998ا�س��تفادت القوى
ال�سيا�سية ال�س��لمية امل�ؤيدة لالتفاق من حتويل الأ�صوات الناجت عن ا�ستخدام نظام ال�صوت الواحد املتحول،
يف نف���س الوق��ت الذي نتج عنه متثيل ن�س��بي وا�س��ع لكافة امل�ش��اركني .لكن التحول احلا�ص��ل يف اخليار
الأول للأ�ص��وات نحو �أحزاب �أكرث ت�ش��دداً يف انتخابات العام � 2003أظهر تراجع ًا لتلك النتائج الإيجابية
لالنتخابات ال�سابقة.
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ورقة االقرتاع والتي ت�شكل �صعوبة زائدة يف التعامل معها من قبل الناخبني ذوي امل�ستوى الثقايف املحدود.
وعليه ف�إن الأ�س��ا�س يف ت�ص��ميم النظام االنتخابي �أو تعديله يقوم على ت�ص��نيف املعايري والأهداف يف قائمة
�أولوي��ات ،ح�س��ب �أهمية كل منها ،والبحث بعد ذلك عن النظ��ام �أو الرتكيبة التي متكننا من حتقيق �أكرب
قدر من تلك املعايري والأهداف.

تنظم يف بلدان تلعب فيها �س��لطتها الت�رشيعية املنتخبة دوراً �أ�سا�س��ي ًا يف كل ما يتعلق بالق�ض��ايا الرئي�سية حلياة
املواطن اليومية.

 .35ال ميكن القول ب�أن النظام االنتخابي وحده ي�ضمن ا�ستقرار احلكومات وعملها بكفاءة� ،إال �أن نتائجه
ت�س��هم ،مبا ال يدع جما ًال لل�ش��ك ،يف حتقيق اال�ستقرار يف �أوجه عدة .والأهم هنا هو هل يعترب الناخبون
النظام عاد ًال ،وهل ت�ستطيع احلكومة تنفيذ القانون و�إدارة احلكم بكفاءة ،وهل يفيد النظام لتفادي التمييز
�ضد �أحزاب �أو جمموعات حمددة.
 .36تختل��ف االنطباعات حول عدالة النتائ��ج االنتخابية كثرياً من بلد �إىل �آخر .ففي بريطانيا مث ًال كانت
نتيجة االنتخابات يف عمليتني انتخابيتني (�س��نة  1951و�س��نة � )1974أن ح�صل احلزب الفائز ب�أكرب عدد
من الأ�صوات على امل�ستوى الوطني على عدد �أقل من مقاعد الربملان من �أنداده من الأحزاب� ،إال �أن ذلك
اعت�بر �أن��ه كبوة لنظام انتخابي جيد (نظام الفائز الأول – �أنظر الفقرات � 76إىل  )79ولي�س عيب ًا يف عدالته
ي�س��تدعي التغيري .وعلى العك���س من ذلك ،فلقد �أعت�برت نتائج االنتخابات يف نيوزيلن��دا يف انتخابات
العامني  1978و ،1981حيث حافظ احلزب الوطني احلاكم على مكانته يف �سدة احلكم على الرغم من
ح�صوله على عدد �أقل من �أ�صوات الناخبني التي ح�صل عليها حزب العمال املعار�ض ،على �أنها عامل كاف
لتحريك الأ�ص��وات املنادية بتغيري النظام االنتخابي ،الأمر الذي �أدى يف النهاية �إىل تغيريه (�أنظر الدرا�س��ة
اخلا�صة بنيوزيلندا يف هذا الدليل).
� .37أما ما يخ�ص قدرة احلكومة على �إ�ص��دار وتنفيذ القوانني بكفاءة فيتعلق بقدرتها على ت�ش��كيل �أغلبية
برملاني��ة كافية لذلك ،وهو ما يرتبط بدوره بالنظام االنتخاب��ي .وكقاعدة عامة �أولية ميكن القول ب�أن نظم
الأغلبية تعترب �أكرث مي ًال �إىل �إنتاج تركيبة للهيئة الت�رشيعية ميكن من خاللها حلزب واحد حتقيق الأغلبية مقابل
كافة �أحزاب املعار�ض��ة جمتمعةً ،بينما متيل النظم الن�س��بية �إىل �إفراز احلكوم��ات االئتالفية .لكن ،وعلى
الرغم من ذلك ،يجب �أال نن�سى ب�أن النظم الن�سبية قد تف�ضي كذلك �إىل �أغلبية احلزب الواحد ،بينما ميكن
�أن ينت��ج عن نظم الأغلبية عدم ح�ص��ول �أي ح��زب على تلك الأغلبية .وذلك يعتم��د �إىل حد كبري على
تركيبة النظام احلزبي وطبيعة املجتمع ككل.
� .38أخرياً ،يجب �أن يعمل النظام االنتخابي ب�ش��كل حيادي وبعيداً عن التف�ض��يل �أو االنحياز لأي حزب
�أو جماعة� ،إىل �أبعد حد ممكن؛ حيث ال يجب �أن يقع النظام يف فخ التمييز �ض��د �أية جمموعة �سيا�س��ية.
فاالنطباع الذي قد ينتج عن ذلك ،ب�أن ال�سيا�س��ات االنتخابية يف بلد دميقراطي لي�ست متزنة ،يعترب م�ؤ�رشاً
على �ضعف النظام ال�سيا�سي ككل ،وقد يعني ب�أن عدم اال�ستقرار قد �أ�صبح قاب قو�سني �أو �أدنى .وميكن
اعتبار انتخابات العام  1998يف لي�سوتو كمثال حي على ذلك ،حيث فاز حزب امل�ؤمتر الدميقراطي بكافة
مقاعد الربملان ،على الرغم من ح�ص��وله على  60باملئة من �أ�ص��وات الناخبني فقط ،من خالل نظام الفائز
الأول .ولقد برهنت االحتجاجات ال�ش��عبية التي �أعقبت االنتخابات ،والتي انتهت �إىل تدخل ع�س��كري
من قبل قوات جمموعة التنمية للجنوب الإقريقي ،على خطورة تلك النتائج ف�ض ًال عن عدم عدالتها .ولقد
�أدى ذلك احلدث �إىل تغيري النظام االنتخابي (�أنظر الدرا�سة اخلا�صة بلي�سوتو يف هذا الدليل).
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 .39تعترب امل�س��اءلة �إحدى الدعائم الأ�سا�س��ية للحكومة التمثيلية .فغيابها من �ش���أنه �أن ي�ؤدي �إىل زعزعة
اال�ستقرار على املدى الطويل .ويقوم النظام ال�سيا�سي امل�س�ؤول على قاعدة م�س�ؤولية احلكومة �أمام الناخبني
ب�أكرب قدر ممكن� .إذ يجب �أن يتمكن الناخبون من الت�أثري يف �ش��كل احلكومة وم�ض��مونها ،وذلك �إما من
خ�لال تغيري االئتالفات احلزبية احلاكمة �أو من خالل حجب ت�أييدهم عن احلزب احلاكم عندما يف�ش��ل يف
�إدارة احلكم ب�شكل �سليم .وميكن للنظم االنتخابية امل�صممة ب�شكل مالئم �أن ت�سهم يف حتقيق ذلك.
 .40عاد ًة ما ي�س��ود اعتقاد مب�س��ط حول هذه امل�س���ألة ،مفاده �أن نظم الأغلبية ،مثل نظام الفائز الأول،
ت�ؤدي �إىل ا�س��تيالء حزب واحد على ال�س��لطة ،بينما ترتبط النظم الن�س��بية باالئتالفات متعددة الأحزاب.
وبينم��ا ميك��ن القول ب�أن املنطق العام خل��ف هذا االعتقاد ال يزال قائم ًا ،هناك م��ا يكفي من الأمثلة القريبة
حل��االت مت فيها ا�س��تخدام نظام الفائز الأول و�أدى ذلك �إىل ت�ش��كيل حكوم��ات ائتالفية (كالهند مث ًال)،
و�أمثلة �أخرى حول حاالت ا�ستخدمت فيها نظم ًا ن�سبية �أدت �إىل انتخاب حكومة احلزب الواحد (كجنوب
�أفريقيا) ،ما يثري بع�ض ال�شكوك حول فر�ضية �أن كل نوع من النظم االنتخابية ينتج �شك ًال حمدداً من �أ�شكال
احلكم بال�رضورة� .إال �أنه من الوا�ض��ح �أن للنظم االنتخابية ت�أثرياً كبرياً على ق�ض��ايا احلكم و�إدارته ،وذلك
لكل من النظامني الرئا�سي والربملاين.

�إخ�ضاع الممثلين المنتخبين للم�ساءلة

 .41تعني امل�ساءلة على امل�ستوى الفردي قدرة الناخبني على مراقبة �أولئك املمثلني الذين ال يفون بالوعود
التي قدموها �أثناء احلملة االنتخابية بعد انتخابهم� ،أو يظهرون عجزهم وعدم كفاءتهم لتبوء املنا�ص��ب التي
مت انتخابهم لها و�إق�ص��ائهم ب�ش��كل فعلي .ويف هذا ال�س��ياق نالحظ ب�أن بع�ض النظم االنتخابية ت�ؤكد على
دور املر�ش��حني امل�ؤيدين �شعبي ًا على امل�س��توى املحلي ،بد ًال من �أولئك الذين تتم ت�سميتهم من قبل �أحزاب
مركزية كبرية.
وم��ن املتعارف عليه �أن ينظر �إىل نظم الأغلبية على �أنها تزيد من قدرة الناخبني على �إق�ص��اء املمثلني الأفراد
الذين ال يحققون لهم الر�ضى .وهذا العرف ما زال �صحيح ًا �إىل حد ما� ،إال �أن �صحته تتزعزع يف احلاالت
التي يتمحور فيها دعم الناخبني حول الأحزاب ال�سيا�سية ولي�س حول املر�شحني الأفراد ،كما هي احلال يف
بريطانيا .ويف نف�س الوقت ،ت�ص��مم نظم القائمة احلرة �أو املفتوحة ونظام ال�ص��وت الواحد املتحول ب�شكل
ي�سمح للناخبني ممار�سة اختيارهم بني خمتلف املر�شحني ،وذلك على الرغم من كونها نظم ًا ن�سبية.

تحفيز قيام الأحزاب ال�سيا�سية

 .42ال �ش��ك يف �أن التجربة ،يف كل من الدميقراطيات الرا�س��خة والنا�ش��ئة على حد �س��واء ،تدل على
�أن تعزي��ز النظام الدميقراطي على املدى الطويل (�إىل �أي مدى يعترب النظام الدميقراطي حم�ص��ن ًا �ض��د كافة
التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن ال�سيا�س��يني) يتطلب قيام وا�ستمرارية الأحزاب ال�سيا�سية
الفاعلة .لذا يجب �أن يحفز النظام االنتخابي على ذلك بد ًال من عرقلته وت�شجيع الت�رشذم احلزبي .وميكن
ت�ص��ميم النظم االنتخابية للعمل على �إق�ص��اء وا�س��تبعاد الأحزاب ال�ص��غرية والتي ال تتمتع �إال بت�أييد رمزي
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تمكين الحكومات من التمتع باال�ستقرار والكفاءة

�إخ�ضاع الحكومات للم�ساءلة

ويتفق معظم اخلرباء على �رضورة �أن يقوم النظام االنتخابي على �أ�س��ا�س حتفيز وتقوية الأحزاب ال�سيا�س��ية
القائمة على قيم و�إيديولوجيات �سيا�س��ية رحبة ،بالإ�ض��افة �إىل برامج �سيا�سية حمددة ،بد ًال من الأحزاب
القائمة على طروحات عرقية� ،أو قبلية� ،أو حملية �ضيقة .فبالإ�ضافة �إىل كونها تعمل على احلد من خماطر
ال�رصاع االجتماعي ،ف�إن الأحزاب التي تتبع الفئة الأوىل �أكرث قدر ًة على متثيل الر�أي العام على امل�س��توى
الوطني من تلك امل�صنفة �ضمن الفئة الثانية.

تحفيز المعار�ضة الت�شريعية والرقابة

 .43ال ت�س��تند الإدارة الفاعلة للحكم على من يتبو�ؤون ال�س��لطة فح�سب ،بل على �أولئك الذين يقومون
ب��دور املعار�ض لها والرقيب عليها ،وبنف�س القدر تقريب ًا .وعليه يجب على النظام االنتخابي الإ�س��هام يف
وجود معار�ضة قابلة للحياة تكون قادرة على تقييم الت�رشيعات بعني ناقدة ،وم�ساءلة احلكومة على �أدائها،
و�ص��يانة حقوق الأقليات ،بالإ�ض��افة �إىل متثيل م�ؤيديها ب�ش��كل فاعل .ولتكون فاعل��ة حتتاج جمموعات
املعار�ضة لعدد ٍ
كاف من املمثلني املنتخبني (هذا �إذا مكنها �أدا�ؤها االنتخابي من ذلك) و�أن تكون قادرة على
طرح بديل حقيقي للحكومة القائمة يف �أية دميقراطية برملانية .ومن الوا�ض��ح �أن قوة املعار�ض��ة تعتمد على
عوام��ل كثرية �أخرى بالإ�ض��افة �إىل النظام االنتخابي ،ولكن �إذا جعل منه��ا ذلك النظام عاجزة عن القيام
بدورها ،ف�إن ذلك ي�ض��عف الإدارة الدميقراطية للحكم مبجملها .وعلى �س��بيل املثال ،فلقد كان التمثيل
ال�ضئيل الذي ما انفكت حت�صل عليه الأحزاب املعار�ضة ال�صغرية يف ظل نظام الفائز الأول ال�سبب الرئي�سي
يف التحول نحو نظام الن�س��بية املختلطة يف نيوزيلندا .ويف نف�س الوقت يجب على النظام االنتخابي العمل
عل��ى احلد من منو ثقافة م��ا يعرف بحيازة الفائز على كافة املقاعد التمثيلي��ة ( )winner takes allوالتي
ت���ؤدي �إىل جتاه��ل الر�أي الآخر واحتياجات ورغبات ناخبي املعار�ض��ة ،من خ�لال النظر �إىل االنتخابات
واحلكومة التي تنتج عنها كمنازلة تقوم على معادلة ال �شئ مقابل كل �شئ.
ويف الأنظمة الرئا�س��ية ،يحتاج الرئي�س املنتخب �إىل ت�أييد ثابت من قبل جمموعة هامة من �أع�ض��اء ال�س��لطة
الت�رشيعية� ،إال �أن دور الآخرين يف معار�ض��ة احلكومة ومراقبة م�ش��اريعها الت�رشيعية يعترب على ذات القدر
من الأهمية .بالإ�ض��افة �إىل ذلك ،ف�إن مبد�أ ف�ص��ل ال�سطات بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ب�شكل فعال
يلقي مهمة الرقابة على عاتق كافة املمثلني املنتخبني يف الهيئة الت�رشيعية ،ولي�س املعار�ض�ين منهم فقط .ما
يحدو للتفكري ملي ًا يف تلك الأوجه من النظام االنتخابي املتعلقة بالأهمية الن�سبية لكل من الأحزاب ال�سيا�سية
واملر�شحني الأفراد� ،إىل جانب العالقة بني الأحزاب و�أع�ضائها املنتخبني.

جعل العملية االنتخابية عملية م�ستدامة

 .44طامل��ا �أن االنتخاب��ات ال ت�أخذ مكانها يف الوجود من خالل �ص��فحات املراج��ع الأكادميية ،فال بد
�أن ي�س��تند اختيار النظام االنتخابي يف البلد املعن��ي� ،إىل حد ما ،على قدرات ذلك البلد الإدارية واملالية.
وعلى الرغم من اعتياد الدول املانحة على تقدمي الدعم املايل لالنتخابات الأوىل ،وحتى الثانية ،يف بلد مير
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فعل��ى �س��بيل املثال ،قد ال ي�س��تطيع بلد فقري توفري امل�س��تلزمات الكافية التي يتطلبها تنظي��م �أكرث من عملية
انتخابية واحدة يف ظل نظام اجلولتني االنتخابي� ،أو �أن يدير بي�رس عمليات الفرز التي يتطلبها نظام ال�صوت
التف�ضيلي .وعلى �أية حال ،فقد ال ي�ؤدي اللجوء �إىل تب�سيط النظام على املدى الق�صري �إىل جناع ٍة �أكرب فيما
يتعل��ق بتكلف��ة االنتخابات على املدى الطويل .وقد ينظر �إىل نظام انتخابي ما على �أنه قليل التكلفة و�س��هل
الإدارة �إال �أن��ه ق��د ال يتالءم م��ع احتياجات البلد امللحة – مع العلم ب�أن ع��دم مالءمة النظام االنتخابي مع
احتياج��ات البل��د قد ي�ؤدي �إىل نتائج كارثي��ة .ويف املقابل ،فقد جند النظام االنتخاب��ي الذي يبدو لنا يف
البداية ب�أن تكاليفه �أكرب وحيثياته �أكرث تعقيداً بع�ض ال�ش��ئ ،ي�س��هم ب�شكل �أف�ض��ل يف تدعيم ا�ستقرار البلد
ونظامه الدميقراطي على املدى الطويل.

�أخذ المعايير الدولية بالح�سبان

� .45أخرياً ،ففي �أيامنا هذه يتم ت�ص��ميم النظم االنتخابية �ض��من �إط��ار العديد من االتفاقيات واملعاهدات
والقوانني الدولية الأخرى املتعلقة بالق�ض��ايا ال�سيا�سية .ويف الوقت الذي ال ميكن فيه القول ب�أن هناك قائمة
موح��دة ملعاي�ير االنتخابات املتفق عليها دولي ًا� ،إال �أن هناك توافق ًا على �أن تلك املعايري ت�ش��تمل على مبادئ
االنتخاب��ات احلرة ،والنزيهة والدورية والتي ت�ض��من حق االقرتاع العام دون ا�س��تثناءات ،بالإ�ض��افة �إىل
�ضمانها ل�رسية االقرتاع وممار�سته بعيداً عن الإكراه �أو الق�رس ،والتزام مبد�أ ال�صوت الواحد لكل فرد (مبعنى
�أن تت�س��اوى قوة ال�ص��وت املخول لكل ناخب مع باقي الناخبني ولي�س مبفهوم��ه كنظام انتخابي حمدد).
وبينما ال توجد �أية ا�شرتاطات قانونية لتف�ضيل نوع ما من النظم االنتخابية على غريها ،هناك اعرتاف متزايد
ب�أهمي��ة الق�ض��ايا املت�أثرة بالنظم االنتخابية ،مثل ق�ض��ايا التمثيل العادل لكافة املواطن�ين ،وحقوق املر�أة يف
امل�ساواة مع الرجل ،و�صيانة حقوق الأقليات ،و�رضورة الأخذ مبتطلبات ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إىل
ما هنالك .ولقد مت حت�ص�ين هذه املبادئ واحلقوق والت�أكيد على �رضورة االلتزام بها من خالل العديد من
املعاهدات والقوانني الدولية ،مثل الإعالن الدويل حلقوق الإن�سان للعام  ،1948واملعاهدة الدولية حول
احلقوق املدنية وال�سيا�س��ية للعام  ،1966بالإ�ضافة �إىل العديد من الوثائق واالتفاقيات املتعلقة باالنتخابات
الدميقراطية والتي مت �إجنازها من قبل املنظمات الإقليمية ،مثل االحتاد الأوروبي ،واملنظمة الأوروبية للأمن
والتعاون.

خال�صة

 .46تتقاطع املعايري الع�رشة املبينة �أعاله وتت�ض��ارب فيما بينها ،وقد يلغي بع�ض��ها البع�ض الآخر .لذلك،
فعلى القائمني على ت�ص��ميم النظام االنتخابي البدء برتتيب تلك املعايري ودرا�س��تها ح�سب �أولويتها و�أهميتها
بالن�س��بة �إىل الواقع ال�سيا�س��ي الذي يعملون من خالله ،وبكل حذر ،وذلك قبل االنتقال �إىل تقييم النظم
واتخ��اذ قرارهم حول �أيها الأف�ض��ل والأكرث مالءم�� ًة يف كل حالة .وميكن �إمتام ذل��ك بنجاح من خالل
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ب�ش��كل خا�ص .كما و�أن القرارات املتخذة يف ت�ص��ميم النظام االنتخابي قد جتعل من الأحزاب ال�سيا�س��ية
مطية للقادة ال�سيا�سيني لي�س �إال.

مبرحلة التحول الدميقراطي� ،إال �أن ذلك الدعم قد ال يكون متوفراً على املدى الأطول ،و�إن كان مرغوب ًا
فيه .وعليه ف�إن الرتتيبات املتعلقة بالنظام ال�سيا�س��ي امل�ستدام وامل�ستقر يجب �أن ت�أخذ باحل�سبان قدرات البلد
املعن��ي ،مبا يف ذلك وجود الكف��اءات الب�رشية املالئمة للقيام مبه��ام الإدارة االنتخابية وتوفر املوارد املادية
الكافية لتنظيمها من خالل امليزانية الوطنية.

عملية التغيري
 .47حليثي��ات العملي��ة التي يتم من خاللها ت�ص��ميم النظام االنتخابي �أو تعديل��ه ت�أثري كبري على نوع النظام
االنتخابي الذي ينتج عنها ،وعلى مالءمته للواقع ال�سيا�سي ،بالإ�ضافة �إىل مدى �رشعيته والقبول العام به.
قلما يتم ت�صميم النظم االنتخابية على �صفحة بي�ضاء ودون وجود �أية �سوابق .فحتى اجلهود املبذولة لت�صميم
النظام االنتخابي يف كل من �أفغان�س��تان والعراق م�ؤخراً ا�س��تندت �إىل �س��وابق تاريخية لنظم حزبية تعددية
(على الرغم من بعدها الزمني وقلة ت�أثريها على ما ميكن �أن تكون عليه الرتتيبات امل�ستقبلية).

رابع ًا :قد تلعب بع�ض اجلهات التابعة للنظام الديكتاتوري ال�س��ابق دوراً يف ت�ص��ميم النظام االنتخابي اجلديد
�أثناء املراحل الأخرية من وجوده وقبل �سقوطه بالكامل (مثلما ح�صل يف ت�شيلي).
خام�س�� ًا :قد ي�أتي النظام اجلديد نتيج ًة لأعمال جلنة فنية يتم ت�ش��كيلها �إما لهذا الغر�ض بالتحديد (كاحلال يف
بريطانيا �أو موري�شيو�س) �أو للعمل على م�سائل الإ�صالح الد�ستوري ب�شكل عام (كما كان يف فيجي) .وقد
تف�ضي هذه العملية �إىل جمموعة من االقرتاحات يتم �إخ�ضاعها لال�ستفتاء العام (كما حدث يف نيوزيلندا) �أو
عر�ضها �أمام ال�سلطة الت�رشيعية التخاذ القرارات املالئمة ب�ش�أنها (وهذا ما ح�صل يف فيجي).
�ساد�س�� ًا :قد يتم ت�صميم النظام االنتخابي بوا�سطة م�شاركة �أو�سع جلمهور املواطنني يف العملية ،وذلك من
خالل ت�شكيل جلان �شعبية غري خمت�صة للبحث فيه .وهذه هي الطريقة التي اتبعتها مقاطعة بريت�ش كولومبيا
يف كندا ،حيث قادت اال�ستنتاجات املتمخ�ضة عن تلك اللجان �إىل اقرتاح لتغيري النظام االنتخابي من نظام
الفائز الأول �إىل نظام ال�ص��وت الواحد املتحول لطرحه يف ا�ستفتاء عام على م�ستوى املقاطعة لإقراره (�أنظر
الدرا�سة اخلا�صة بربيت�ش كولومبيا يف هذا الدليل).

ومن امل�س��ائل الهامة بالن�سبة لعملية الت�ص��ميم ما يلي :من يقوم بتنفيذ العملية؟ مبعنى من هم املخولون بو�ضع
م�س���ألة تغيري النظام االنتخابي على الأجندة ال�سيا�س��ية ،ومن هم امل�س���ؤولون عن اقرتاح النظم اجلديدة �أو
املعدلة ومن خالل �أية و�س��ائل؟ وما هي الو�سائل التي يوفرها الإطار ال�سيا�سي والقانوين للقيام بعملية التغيري
�أو التعديل؟ وما هي مقت�ضيات احلوار واملناظرة املطلوبة كي يت�سم النظام اجلديد �أو املعدل بال�رشعية والقبول؟
وكيف يتم تنفيذ التغيري �أو التعديل على �أر�ض الواقع بعد االنتهاء من �إقراره؟

من يقوم بت�صميم النظام االنتخابي

 .48يتم اعتماد النظم االنتخابية بعدة طرق ،منها:
�أوال :قد تتم وراثتها دون تعديالت هامة تذكر عن القوة امل�س��تعمرة �أو املحتلة (كما هي احلال يف كل من
ماالوي ،ومايل ،وجزر �سليمان ،وباالو على �سبيل املثال).
ثاني ًا :قد تنتج عن مباحثات �س�لام بني جمموعات حملية تتوافق على �إنهاء حالة �رصاع �أو انق�س��ام يف البلد
املعني (مثل لي�س��وتو ،وجن��وب �أفريقيا ولبنان) .ويف هذه احلاالت فقد ال تخ�ض��ع عملي��ة اختيار النظام
االنتخابي للجدل والبحث العام ،بل تنح�رص �ضمن دائرة املفاو�ضات ال�سلمية بني �أطراف ال�رصاع.
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االنطالق من و�ض��ع قائمة بكافة امل�س��ائل التي يجب تفاديها ب�شكل مطلق ،مثل الأزمات ال�سيا�سية التي قد
ت�ؤدي �إىل انتكا�س النظام الدميقراطي ككل .فعلى �سبيل املثال ،قد يرغب بلد ما يت�سم باالنق�سام القبلي يف
العمل على جتنب �أية قرارات �أو خيارات من �ش���أنها �أن ت�ؤدي �إىل ا�س��تثناء املجموعات القبلية و�إق�صائها عن
امل�ش��اركة يف التمثيل ،وذلك لالرتقاء ب�رشعية العملية االنتخابية وقطع الطريق �أمام �أي �إح�س��ا�س قد يتولد
بعدم عدالة النظام االنتخابي .ويف املقابل ،فقد تختلف الأولويات لدى دميقراطية نا�ش��ئة يف موقع �آخر،
على الرغم من �أهمية هذه الق�ض��ايا بالن�س��بة �إليها ،ك�أن تعنى بالدرجة الأوىل بتمكني احلكومة من �إ�ص��دار
وتنفيذ القوانني بفاعلية ودون اال�ص��طدام بعقبات ك�أداء� ،أو متكني الناخبني من �إق�ص��اء القادة ال�سيا�س��يني
ذوي ال�سمعة امل�شينة� .أما حتديد الأولويات بني خمتلف املعايري املت�ضاربة فال ميكن �إ�سناده �إال للمعنيني حملي ًا
املنخرطني يف عملية بناء امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ببلدهم.

ثالث�� ًا :ق��د يفر�ض النظام االنتخابي م��ن قبل املجموعات القائمة على �إعادة بناء النظام ال�سيا�س��ي يف املرحلة
التي تلي انتهاء ال�رصاع (كقوات التحالف يف العراق �أو املجل�س الوطني االنتقايل املعني يف �أفغان�ستان).

بريت�ش كولومبيا:
جمهور المواطنين ي�شارك في ت�صميم النظام االنتخابي
جمعية مواطني بريت�ش كولومبيا للإ�صالح االنتخابي

�رشع��ت احلكومة يف مقاطعة بريت���ش كولومبيا ،مبباركة اجلمعية الت�رشيعية يف املقاطعة ،ب�إ�ص�لاح النظام
االنتخابي من خالل عملية فريدة من نوعها قد تعترب �سابقة هامة ،متثلت يف ت�أ�سي�س "جمعية مواطني بريت�ش
كولومبيا للإ�ص�لاح االنتخابي" .وه��ي املرة الأوىل التي تعطي فيها حكومة م��ا ملجموعة من املواطنني مت
انتقا�ؤهم ب�ش��كل ع�ش��وائي الفر�صة بل وامل�س���ؤولية التامة للقيام مبراجعة النظام االنتخابي وو�ضع اقرتاحاتها
ب�شكل م�ستقل ،كي تعر�ض تلك املقرتحات على جمهور الناخبني يف ا�ستفتاء عام.
نظمت انتخابات العام  1996النتخاب �أع�ض��اء اجلمعية الت�رشيعية يف بريت�ش كولومبيا مبوجب نظام الفائز
الأول .ونتج عن تلك االنتخابات فوز احلزب الدميقراطي اجلديد مبا جمموعه  39مقعداً ،وذلك بح�صوله
على  39باملئة من الأ�ص��وات ،بينما مل يح�ص��ل احلزب الليربايل �س��وى على  33مقعد ،على الرغم من
ح�ص��وله على  42باملئة من �أ�ص��وات الناخبني .وبذلك ق��ام احلزب الدميقراطي اجلديد بت�ش��كيل حكومة
املقاطعة لل�س��نوات اخلم�س التالية ،على الرغم من ح�ص��وله على عدد �أقل من �أ�ص��وات اجلمهور .على �أثر
ذلك ،و�ض��ع احلزب الليربايل م�س���ألة الإ�ص�لاح االنتخابي على ر�أ�س قائمة �أولوياته يف حملته االنتخابية
لالنتخابات التالية .ويف انتخابات العام  2001وعد احلزب الليربايل بتنفيذ عملية الإ�ص�لاح االنتخابي من
خالل جمعية املواطنني ،الأمر الذي كان ب�إمكانه تنفيذه بكل �سهولة والإيفاء بوعده نظراً حل�صوله على 97
باملئة من املقاعد ،من خالل فوزه مبا ن�سبته  58باملئة من الأ�صوات.
ج��رت الع��ادة يف كندا على �أن تق��وم احلكومة بتطوير ال�سيا�س��ات العامة ا�س��تناداً �إىل �آراء العامة ،وذلك
من خالل ت�ش��كيل جلان ال�س��تطالع الر�أي العام ،عاد ًة ما يقوم على �إدارتها ق�ض��اة� ،أو خرباء �أو قيادات
�سيا�س��ية .وتقوم احلكومة ،بعد ا�س��تقبال اقرتاحات اجلمهور وبعد فرتة من الزمن تخ�ص�ص للم�شاورات،
باتخاذ قرارها بالن�س��بة للخطوات التالية يف تلك العملية ،وذلك ا�س��تناداً �إىل ما ين�ص عليه التقرير التي تقوم
جلان اال�ستطالع ب�إعداده.
�أما فكرة ت�شكيل ما �أطلق عليه جمعية املواطنني ،وطريقة عملها ،فو�ضعها ال�سيد غوردون غيب�سون ،وهو
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وهك��ذا ت�ألف��ت اجلمعية من  160رجل وامر�أة من كافة الأعمار من امل�س��جلني يف �س��جالت الناخبني يف
بريت�ش كولومبيا ،ما نتج عنه جمعية حمايدة وم�ستقلة .ومت ت�صميم عملية االنتقاء الع�شوائي ب�شكل يحفظ
التوازن يف عدد الأع�ضاء بني الرجال والن�ساء ،ويعك�س توزيع الأعمار ح�سب املعطيات املتوفرة يف �سجل
الناخب�ين يف الع��ام  ،2001ومبا ي�ض��من كذلك وجود مواطنني اثنني ينتميان �إىل ال�س��كان الأ�ص��ليني،
بالإ�ض��افة �إىل متثيل كافة �أرجاء املقاطعة .وتبع ذلك فرتة من التثقيف املكثف لأع�ضاء اجلمعية ،حيث قام
ع��دد من خرباء النظ��م االنتخابية ب�إعداد املواد التثقيفية وتنظيم لقاءات مع �أع�ض��اء اجلمعية لإطالعهم على
خمتلف النظم االنتخابية وحيثياتها ،ومناق�شة ميزات وعيوب كل منها.
بعد ذلك �أ�صدرت اجلمعية تقريرها الأويل وقامت بتوزيعه على خمتلف الفئات ،مبا يف ذلك �أع�ضاء اجلمعية
الت�رشيعية ،واملكتبات ،وال�س��لطات املحلية ،واملدار�س واجلامعات ،بهدف �إطالعهم على اال�ستنتاجات
الأولية للجمعية .وتبع ذلك فرتة قامت اجلمعية خاللها بتنظيم جل�س��ات ا�س��تماع ،حيث �شارك ما يقارب
 3000مواطن يف حوايل  50جل�سة نظمت يف خمتلف �أنحاء املقاطعة .وخالل هذه الفرتة من امل�شاورات
قامت اجلمعية ،من خالل جل�س��اتها العمومية وجمموعات العم��ل املنبثقة عنها ،بتحديد خياراتها بنظامني
انتخابيني ،وو�ضعت التفا�صيل الكاملة لكل منهما .كان الهدف الأ�سا�سي من كل هذه الإجراءات حتديد
املكون��ات الرئي�س��ية للنظ��م االنتخابية التي قد تعتمده��ا املقاطعة ،ومراجعة كافة اخليارات املتاحة ب�ش��كل
دقيق ،والعمل على رفع م�ستويات الوعي العام وامل�شاركة اجلماعية يف تلك العملية� .أما املكونات الرئي�سية
الثالث��ة التي مت التو�ص��ل �إليها فكانت :حرية اخلي��ار من قبل الناخب ،والتمثيل املحلي والن�س��بية� .أخرياً،
قدم��ت اجلمعية اقرتاحاتها وتو�ص��ياتها النهائية يف نهاية �ش��هر ت�رشين الأول�/أكتوبر �س��نة  ،2004حيث
�أو�صت (مبوافقة  146من �أع�ضائها ومعار�ضة �سبعة فقط) بتغيري النظام االنتخابي من نظام الفائز الأول �إىل
نظام ال�صوت الواحد املتحول .وتطلب انتهاء �أعمال اجلمعية ن�رش تقريرها النهائي ب�شكل ر�سمي ،وعر�ض
تو�صياتها لال�ستفتاء العام.
�أثارت هذه الطريقة يف مراجعة و�إ�صالح النظام االنتخابي اهتمام جمموعات كبرية من كافة �أنحاء كندا،
حي��ث مت اقرتاحها على العديد من حكومات املقاطعات الأخرى ك�أف�ض��ل الط��رق لإ�رشاك املواطنني فيما
يجب �أن يكون من اخت�صا�صهم املبا�رش ،حيث �رشعت احلكومة يف مقاطعة �أونتاريو بعملية مماثلة.
ويف التجربة الكندية ،جند ب�أن انتخابات �أخرى غري تلك التي تطرقنا لها هنا بخ�ص��و�ص بريت�ش كولومبيا،
قد �ساهمت يف الدفع باجتاه مراجعة النظم االنتخابية و�إ�صالحها� .إذ كثرياً ما تنتخب احلكومات الفيدرالية
يف كن��دا بح�ص��ولها عل��ى ما يقل عن  50باملئة من الأ�ص��وات .م��ا نتج عنه ظهور العدي��د من املبادرات
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دراسة خاصة :بريتش كولومبيا

درا�سة خا�صة:

الباحث يف �ش���ؤون الدميقراطية وقائد �سيا�س��ي �س��ابق ،وذلك باال�ش�تراك مع احلكومة اجلديدة الناجتة عن
انتخابات العام  2001يف بريت�ش كولومبيا ،وبا�ست�شارة جمموعة من خرباء الإ�صالح االنتخابي .وتت�سم
ه��ذه املب��ادرة مبيزتني فريدتني ال �س��ابقة لهما ،هما� :أن الأفراد الذين مت انتقا�ؤهم لع�ض��وية اجلمعية هم من
العامة ولي�سوا خرباء �أو خمت�صني يف حقل الإ�صالح االنتخابي ،حيث �أنهم منتقون ب�شكل ع�شوائي من بني
مواطني املقاطعة؛ و�أن �أية �إ�ص�لاحات �أو تغيريات يتم اقرتاحها من قبل اجلمعية ،يتم عر�ض��ها ب�شكل مبا�رش
على عامة ال�شعب يف ا�ستفتاء عام ،دون �أن متر تلك املقرتحات عرب احلكومة.

ومن املرجح �أن يكون لتجربة جمعية املواطنني يف بريت�ش كولومبيا انعكا�س��ات كبرية على م�س��تقبل اجلدل
حول �إعادة النظر بالنظم االنتخابية و�إ�صالحها على امل�ستوى الفيدرايل يف كندا .وبف�ضل ال�ضغوطات التي
مار�س��ها كل من احلزب الدميقراطي اجلديد وحزب املحافظني ،ات�س��مت التعدي�لات التالية املقرتحة على
خطاب العر�ش يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2004بقبول وا�سع ،حيث ن�صت على ..." :توجيه اللجنة
الدائمة املخت�صة ب�ش�ؤون الربملان ونظامه الداخلي للعمل على اقرتاح عملية ت�ضمن �إ�رشاك املواطنني و�أع�ضاء
الربملان يف مراجعة النظام االنتخابي ودرا�سة كافة اخليارات املتاحة".
�أما ت�أثري التجربة يف بريت�ش كولومبيا على �إ�ص�لاح النظم االنتخابية على امل�س��توى العاملي ،فهو ما �ستف�صح
عن��ه ال�س��نوات القادمة� .إال �أنه من املمكن القول ب�أن تلك التجربة �أث��ارت اهتمام ًا كبرياً و�أعطت مثا ًال حي ًا
حول �إمكانيات الإ�صالح النابعة من القاعدة والقائمة على �أ�سا�س الإ�رشاك املبا�رش للمواطنني.

 .49يف حني ت�ش��كل النظم االنتخابية �أحد الأ�س���س الهامة جداً والتي ت�ؤثر يف كيفية عمل نظام احلكم يف
بلد ما ،مل جتر العادة على التطرق لها يف الد�س��تور ،ب�ص��فته امل�ص��در الأعلى للقانون� ،إال �أن ذلك التوجه
بد�أ يتغري يف ال�سنوات الأخرية.
نرى اليوم ب�أن عدداً من البلدان قد عمدت �إىل �إدراج تفا�ص��يل تتعلق بالنظام االنتخابي يف د�س��اتريها �أو يف
مالحق لها .والنتيجة الأهم لذلك بالن�س��بة للعاملني على م�س��ائل الإ�ص�لاح االنتخابي تكمن يف �أن كل ما
يتطرق �إليه الد�ستور ي�صبح تغيريه �أو تعديله �أ�صعب بكثري مما يرتك للقوانني العادية� ،إذ عاد ًة ما يتطلب ذلك
�أغلبية خا�صة من �أ�صوات ال�سلطلة الت�رشيعية� ،أو ا�ستفتا ًء عام ًا �أو و�سائل �أخرى م�شابهة لإقراره ،ما يح�صن
تلك النظم من التالعب بها وتعديلها ب�س��هولة .وعلى �س��بيل املثال ،ين�ص الد�ستور يف جنوب �أفريقيا على
�أن النظام االنتخابي اخلا�ص بانتخاب اجلمعية الوطنية يجب �أن يفرز نتائج ن�س��بية ب�ش��كل عام ،وعليه ف�إن
خيارات الإ�صالح تبقى حم�صورة �ضمن نظم االنتخابات الن�سبية ما مل يتم تعديل الد�ستور.
�إال �أن تفا�صيل النظام االنتخابي ما زالت حتدد على الأغلب من خالل القوانني العادية ،مبا ميكن من تعديلها
من خالل الأغلبية الب�س��يطة يف الهيئة الت�رشيعية .وقد يجع��ل ذلك من النظام االنتخابي �أكرث مرونة وقابلية
لال�س��تجابة للمتغريات يف الر�أي العام واملتطلبات ال�سيا�س��ية� ،إال �أنه يف نف�س الوقت ينطوي على خطورة
تتمثل يف متكني �أية �أغلبية يف الربملان من القيام بتعديل النظام ب�شكل منفرد ملا يفيد م�صاحلها ال�سيا�سية.
 .50وتعتم��د فر�ص الإ�ص�لاح على كل من الو�س��ائل القانوني��ة املتاحة والإطار ال�سيا�س��ي الذي تتم من
خالل��ه الدع��وة للتغيري� ،إذ ال تنتهي كافة املحاوالت لتغيري النظام االنتخاب��ي �إىل النجاح .فغالبية عمليات
التغي�ير الت��ي حدثت م�ؤخراً متت يف ظل واحد ٍة م��ن احلالتني التاليتني :الأوىل ،كج��زء من عملية انتقالية
يتحول من خاللها البلد �إىل اعتماد النظام الدميقراطي� ،أو مبا�رش ًة بعد ا�ستكمال تلك املرحلة ،والتي تت�سم
بكون الإطار ال�سيا�س��ي مبجمله قابل للجدل خاللها� .أما الثانية ففي خ�ض��م �أزمة �سيا�سية حول �إدارة احلكم
يف دميقراطيات را�س��خة .وك�أمثلة على احلالة الثانية ميكننا ذكر التحول احلا�ص��ل يف نيوزيلندا بعد فقدان
حكومتني متعاقبتني ل�رشعيتهما يف نظر املواطنني حل�ص��ولهما على الأغلبية يف الربملان رغم ح�ص��ولهما على
عدد من الأ�ص��وات يقل عن عدد الأ�صوات التي ح�ص��لت عليها الأحزاب املعار�ضة؛ وما نتج عن ال�شعور
ال�س��ائد لدى اجلمهور من �أن امل�س��تويات العالية للف�ساد يف كل من �إيطاليا واليابان �إمنا تنبع من �صلب النظام
ال�سيا�س��ي برمته ولي�ست نتيجة لت�رصفات فردية .وميكن االطالع على حالتي نيوزيلندا واليابان يف الدرا�سة
اخلا�صة بكل منهما يف هذا الدليل.
 .51حتى يف احلاالت التي يعم فيها ال�شك وعدم الر�ضى العام بالنظام ال�سيا�سي القائم ،حتتاج عملية التغيري
�إىل قرار من قبل متبوئي ال�س��لطة احلالية قبل التغيري .وال تعمل القيادات ال�سيا�س��ية على اخلو�ض يف التغيري
�إال �إذا ر�أت يف ذل��ك منافع لها �أو توج�س��ت من نتائج االنتخاب��ات املقبلة �إذا �أخفقت يف ال�رشوع بالتغيري.
وحتى عندما تعمل القيادات ال�سيا�س��ية بقناعة على �إحداث التغيري ،فال غرابة يف �أنها �ستحاول دوم ًا ممار�سة
كل م��ا �أوتيت من ت�أثري الختيار نظام انتخابي ترى �أنه يحقق لها م�ص��احلها ب�ش��كل �أف�ض��ل .ويف حالة مل
تكن تلك القيادات على دراية كافية بكيفية حتقيق ذلك� ،أو �إذا ما تعار�ض��ت امل�ص��الح وتراكمت احللول
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حملة عامة

لإ�ص�لاح النظام االنتخابي على امل�س��توى الفيدرايل ،مب��ا يف ذلك ما عرف مببادرة "ال�ص��وت العادل يف
كندا" ،بالإ�ضافة �إىل العديد من املبادرات الفردية.

ما هي و�سائل الإ�صالح والتعديل

 .52ت�صور لنا احلالة يف كل من جنوب �أفريقيا وت�شيلي كيف ميكن ان ت�شكل الأحزاب ال�سيا�سية ورغبتها
يف االحتفاظ بال�س��لطة عقبة �أمام عملية �إ�ص�لاح النظام االنتخابي ال تقل �أهمية عن العقبات القانونية .ففي
جنوب �أفريقيا تعالت الأ�ص��وات املنادية ب�رضورة �إدخال عنا�رص تتعلق باملحا�س��بة وامل�س��اءلة على امل�س��توى
املحل��ي ،وذل��ك كجزء من نظام القائمة املغلقة الن�س��بي املعمول به يف الدوائ��ر االنتخابية الكبرية ،حيث
ينظر للممثلني املنتخبني على �أنهم لي�س��وا على �ص��لة وثيقة بناخبيهم .ولقد �أكدت على ذلك اال�ستنتاجات
املنبثقة عن تقرير �أعدته بهذا اخل�صو�ص يف كانون الثاين/يناير  2003جلنة رئا�سية� ،إال �أن احلكومة عمدت
�إىل جتاهل التو�ص��يات وعدم الإقدام على �إدخال التعديالت املقرتحة ،والتي من �ش���أنها �أن حتد من �إحكام
ال�سيطرة على عملية انتقاء املر�شحني وقرارات القيادات احلزبية ذات العالقة (�أنظر الدرا�سة اخلا�صة بجنوب
�أفريقيا يف هذا الدليل)� .أما يف ت�ش��يلي فقد عمل اجلرنال بينو�ش��يه قبل تخليه عن احلكم على تف�صيل النظام
االنتخابي ب�ش��كل ي�ض��من نتائج �أف�ضل ل�صالح م�ؤيديه وحلفائه ال�سيا�س��يني .وبعد مرور �أكرث من عقد من
الزمن على �إزاحته من �س��دة احلكم� ،إال �أن النظام االنتخابي الذي خلفه وراءه ما زال قائم ًا دون �أي تغيري
(�أنظر الدرا�سة اخلا�صة بت�شيلي يف هذا الدليل).

ن�صائح حول المناظرة والحوار

 .53يف نيوزيلندا مت �إخ�ضاع عملية تغيري النظام االنتخابي لأكرث من ا�ستفتاء ،وذلك نتيجة لتحرك �سيا�سي
تلخ���ص يف حماول��ة من قبل قيادة �أحد الأحزاب الكبرية و�ض��ع العراقيل �أمام حزب كب�ير مناف�س له �أثناء
�إحدى احلمالت االنتخابية .ويف اال�س��تفتاء الأول� ،س��ئل الناخبون حول موقفهم من عملية تغيري النظام
االنتخابي ب�ش��كل عام ،وطلب منهم اختيار �أحد النظم من بني �أربع خيارات مقرتحة� .أما يف اال�س��تفتاء
الثاين ،فكان على الناخبني االختيار ما بني اعتماد النظام االنتخابي اجلديد (الناجت عن اال�س��تفتاء الأول) �أو
الإبقاء على النظام االنتخابي القدمي .وكانت النتيجة �أن اعتمد نظام الن�سبية املختلطة كنظام انتخابي جديد
للبالد يتمتع ب�رشعية وقبول كبريين.
 .54ال بد للنظم االنتخابية �أن تتالءم مع املتغريات احلا�صلة مع مرور الزمن ،وذلك ملواجهة االحتياجات
اجلديده والتما�ش��ي مع امليول امل�ستجدة �سيا�سي ًا ،ودميغرافيا وت�رشيعي ًا .وال �شك ب�أن امل�ستفيدين من النظام
االنتخابي يعملون على حماربة �أية حماولة لتغيريه �أو تعديله .وعليه فقد تنح�رص الإ�صالحات والتغيريات يف
اجلوانب الهام�شية دون امل�سا�س بالأمور اجلوهرية للنظام� ،إال �إذا كان ذلك من خالل عملية انتقال حقيقي
و�ش��امل نحو الدميقراطية �أو كنتيجة لأزمة �سيا�س��ية حقيقية تعمل كمحر�ض �أو حمفز على ذلك .وقد تت�أثر
العملي��ة برمتها يف البلدان اخلارجة من حاالت ال�رصاع والت��ي متر مبرحلة انتقالية ،بنتائج ذلك ال�رصاع التي
تفر���ض مزي��داً من التحديات ،والتي ميك��ن �أن تنعك�س على �إجراء االنتخابات عم� ً
لا برتتيبات تتحدد من
خالل اتفاق �سالم داخلي ين�ص على اعتماد نظام حمدد منذ البداية.
وقد يرى القائمون على تعديل النظام االنتخابي حتقيق ذلك من خالل تعديالت يف التق�س��يمات االنتخابية
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 .55بالإ�ض��افة �إىل فه��م كاف��ة اجلوانب القانوني��ة للحيثيات الفني��ة املتعلقة بعملية تغيري النظ��ام االنتخابي
وتبعاتها ،على القائمني على عملية �إ�ص�لاح النظام االنتخابي فهم كافة اجلوانب ال�سيا�سية للعملية ونتائجها
بالن�س��بة للإطار ال�سيا�س��ي العام ،مبا ميكنهم من �رشحها وتب�س��يطها للآخرين .وقد يلج�أ الإ�صالحيون �إىل
�أ�صوات بارزة يف املجتمع املدين ،وال�شخ�صيات الأكادميية وو�سائل الإعالم للإ�سهام يف �إقناع الر�أي العام
ب��ضرورة التغيري� .إال �أن ذلك ال يغني عن �رضورة �إقتناع الأغلبية احلاكمة بفوائد التغيري ،مبا يف ذلك تلك
التي قد ت�صب يف م�صلحتها.
 .56وعل��ى الرغم من االهتم��ام املتزايد بالنظم االنتخابية� ،إال �أن �أع��داد املتفهمني للنتائج املحتملة لتغيري
النظام االنتخابي تبقى حمدودة� ،س��وا ًء على م�س��توى القيادات �أو على امل�س��توى العام .ويزيد من تعقيد
الأمر �أن تنفيذ النظم االنتخابية على �أر�ض الواقع قد يعتمد �إىل حد كبري على تفا�صيل �صغرية قد تبدو عدمية
الأهمي��ة .لذلك يجب على القائمني على عملية الإ�ص�لاح التعامل مع كافة التفا�ص��يل القانونية ال�رضورية
للقيام بعملية التغيري و�رشحها للآخرين ،بالإ�ض��افة �إىل تقدمي الأمثلة االفرتا�ض��ية الفنية (باال�ستناد �إىل نتائج
االنتخابات ال�س��ابقة عادةً) لإعطاء فكرة تقريبية حول انعكا�س��ات املقرتحات املطروحة على تق�سيم الدوائر
االنتخابية على �سبيل املثال �أو على النتائج املحتملة لكيفية متثيل الأحزاب ال�سيا�سية �ضمن كل منها .وبهذه
الطريقة ميكن لهذه الأمثلة التجريبية �أن ت�ساعد يف التحقق من �أن كافة االحتماالت قد مت �أخذها باحل�سبان،
بالإ�ض��افة �إىل تقييم النتائ��ج التي قد تبدو بعيدة �أو غري حمتملة للوهلة الأوىل� ،إذ من الأف�ض��ل العمل على
الإجابة على كافة الت�سا�ؤالت �أثناء عملية التغيري ولي�س يف خ�ضم الأزمات التي قد تتبعها.
 .57وق��د ت�س��هم الربامج اخلا�ص��ة ب�إ�رشاك الناخبني يف عملي��ة التغيري ،ك�أن يدعى الناخبون للم�ش��اركة
يف انتخابات جتريبية افرتا�ض��ية ا�س��تناداً �إىل نظام انتخابي جديد يتم بحثه ،يف جذب انتباه و�س��ائل الإعالم
للعملية ما ي�س��اعد يف رفع م�س��تويات الوعي والفهم القرتاحات التغيري املطروحة .وميكن لهذه الربامج �أن
ت�سهم كذلك يف حتديد ال�صعوبات �أو العقبات التي قد تنتج عن النظام اجلديد ،كالعقبات التي قد يواجهها
الناخبون يف التعامل مع �أوراق االقرتاع.

ن�صائح حول التنفيذ

 .58مييل اجلميع ،مبن فيهم الناخبون ،والقائمون على الإدارة االنتخابية ،وال�سيا�سيون واملحللون� ،إىل
ارتياح �أكرب مع ما هو معهود ومعروف للجميع ،حيث �أن ا�ستخدام �أي نظام انتخابي ل�سنوات طويلة ي�سهم
يف تلطي��ف جوانبه الأكرث تعقيداً ومدعاة للخالف .وبذلك فقد يكون اخلو�ض يف نظام جديد كالدخول
37

حملة عامة

املقرتحة ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل اعتماد احللول الو�س��ط ،ما قد يف�ض��ي �إىل اعتم��اد النظم املختلطة� .إال �أن
االتفاقات والتعديالت قد ال تولد النتائج املق�ص��ودة �أ�ص� ً
لا من قبل مقرتحيها ،وقد تنتهي �إىل نتائج �أخرى
غري مق�ص��ودة .ففي املك�س��يك �أفرزت الإ�ص�لاحات التي قام ب�إدخالها احلزب احلاكم يف العام ،1994
بهدف منح �أحزاب املعار�ض��ة بع�ض الت�سهيالت� ،أكرث النتائج بعداً عن الن�سبية يف ال�سنوات الأخرية (�أنظر
الدرا�سة اخلا�صة باملك�سيك يف هذا الدليل).

 حدود الدوائر االنتخابية (�أنظر الفقرات � 113إىل � ،)118أو تعديل ن�سبة احل�سم (�أنظر الفقرة ،)119�أو تغيري ال�ص��يغة املعتمدة الحت�ساب الأ�ص��وات وتوزيع املقاعد (�أنظر امللحق ب)� ،إلخ .ونرى �أن الكثري
من عمليات التعديل احلا�صلة يف ال�سنوات الأخرية متثلت يف �إ�ضافة �أحد نظم القائمة الن�سبية �إىل نظام الفائز
الأول القائم �أ�ص ًال ،وذلك لإيجاد نظام انتخابي خمتلط �أكرث ن�سبي ًة (كالتعديالت التي مت اعتمادها يف كل
من لي�سوتو وتايالند – �أنظر الدرا�سة اخلا�صة بكل منهما يف هذا الدليل).

 .59حتت��اج برام��ج التوعية �إىل مت�س��ع من الوقت� ،س��واء كانت لتوعية الناخب�ين �أو القائمني على �إدارة
العملي��ة االنتخابية� .إال �أن الوقت ال��كايف عاد ًة ما ال يتوفر للإدارة االنتخابية العاملة على تنظيم االنتخابات
ا�س��تناداً �إىل نظام انتخابي جديد .حيث عاد ًة ما يلج�أ املتفاو�ض��ون �إىل ا�ستخدام عامل الوقت قبل التو�صل
�إىل اتفاق نهائي ،خا�ص�� ًة عندما ينتج النظام اجلديد عن مفاو�ض��ات �ش��اقة بني الأطراف ال�سيا�سية� .إال �أن
الإدارة االنتخابية الفاعلة ،وعلى الرغم من ذلك كله ،هي تلك التي تعمل على و�ضع �أكرب قدر ممكن من
التح�ضريات ب�أكرث ما �أوتيت من �إمكانيات و�أبكر ما ميكن من وقت.

تقييم الت�أثير الناتج عن عملية التغيير

 .60بعدما تطرقنا �إىل عملية التغيري ،يبقى علينا الأخذ ببع�ض التحذيرات الهامة .ومبا �أنه يرتتب على النظم
االنتخابية تبعات �س��يكولوجية وفنية ،ف�إن بع�ض تلك التبعات ي�أخذ طابع ًا طويل الأمد وقد ال تتم مالحظته
على �أر�ض الواقع �إال بعد مرور فا�صل زمني .وقد يحتاج الناخبون ،واملر�شحون والأحزاب ال�سيا�سية �إىل
عمليتني انتخابيتني �أو ثالثة لكي يلحظوا ويتفاعلوا ب�ش��كل تام مع النتائج واحلوافز الناجمة عن �أي تغيري يف
النظام االنتخابي .وقد ي�س��هم امليل ال�ش��ائع يف اعتماد النظم املختلطة يف ذلك� ،إذ عاد ًة ما تكون التبعات
واحلوافز املرتتبة عليها بالن�سبة للناخبني واملر�شحني �أقل و�ضوح ًا.
ق��د يحت��اج الأمر �إىل الكثري من التمعن ملعرفة ما �إذا كانت ال�ص��عوبات الناجمة عن النظام املعدل �أو اجلديد
عابرة �أم انها تدل على خلل هام فيه ي�ستدعي تعديله �أو ا�ستبداله .فعلى �سبيل املثال ،ويف الفرتة التي �أعقبت
االنق�لاب الذي قاده جورج �س��بيت ع��ام  2000يف فيجي ،دار البحث حول ه��ذه النقطة بالذات� ،إذ
متحور حول ما �إذا كان نظام ال�صوت البديل املعمول به منذ العام � 1997سي�ستقر من خالل تفاعل الناخبني
والأحزاب مع حوافزه يف تلطيف ال�رصاعات العرقية يف البلد� ،أم �أن الأحداث املت�سارعة منذ اعتماده تدل
بب�ساطة على �أنه نظام غري مالئم للواقع القائم يف البلد؟

الميول ال�شائعة في �إ�صالح النظم االنتخابية

 .61يعت�بر اال�س��تفتاء العام يف �إيطاليا �س��نة  ،1993وال��ذي �أدى �إىل تغيري النظ��ام االنتخابي �إىل نظام
الن�س��بية املختلطة ،كنقطة حتول تبعتها العديد من عمليات تغيري النظم االنتخابية حول العامل .ويف غالبية
احلاالت انح�رصت عملية التغيري يف اجلوانب الهام�شية ،كاعتماد �صيغة جديدة لتوزيع املقاعد يف املجل�س
املنتخ��ب� ،أو بع�ض التعديل يف توزي��ع الدوائر االنتخابية� ،أو اللجوء �إىل رفع عدد الأع�ض��اء املعينني يف
الهيئة الت�رشيعية؛ �إال �أن  26بلد اتبعت املثال الإيطايل منذ ذلك احلني و�إىل وقتنا هذا ،وقامت بتغيري نظمها
االنتخابية ب�شكل كلي (�أنظر اجلدول رقم .)1
ويو�ض��ح اجلدول رقم (� )1أدناه امليول ال�ش��ائعة .فمعظم البلدان التي قامت بتغيري نظمها االنتخابية اجتهت
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يف املجهول ،وهو ما يجعل تنفيذه �أمراً �أ�صعب ب�سبب عدم االعتياد على تفا�صيله .و�إن كان ذلك ي�صعب
تفادي��ه� ،إال �أنه يدل على �أن العملية ال تنتهي باعتماد التعديالت القانونية فقط ،فعملية التغيري ال تكتمل �إال
ب�إرفاقها بربامج مكثفة لتوعية الناخبني وتبيان كيفية عمل النظام االنتخابي اجلديد لكافة املعنيني ،بالإ�ض��افة
�إىل و�ضع كافة ال�ضوابط التف�صيلية املي�رسة واخلا�صة بتنفيذه واالتفاق عليها.

نحو مزيد من الن�س��بية فيها ،وذلك �إما ب�إ�ض��افة عن�رص ن�س��بي �إىل نظام الأغلبية ،معتمدة نظام ًا خمتلط ًا �أو
نظام الن�س��بية املختلطة� ،أو با�س��تبدال كامل للنظام القدمي بنظام القائمة الن�سبية� .أما التحول الأكرث �شيوع ًا
ف��كان باالنتق��ال من نظام الأغلبية �إىل نظام خمتلط� ،إذ ال توجد �أمثلة ح��ول انتقال باالجتاه املعاك�س� .أما
نظم الأغلبية اجلديدة فتنت�س��ب جميعها �إىل ذات العائلة ،با�س��تثناء ما ح�صل يف مدغ�شقر حيث مت التحول
من نظام القائمة الن�س��بية �إىل خليط من الرتتيبات تزيد فيها احل�ص��ة املخ�ص�ص��ة لنظام الفائز الأول على تلك
املخ�ص�صة لنظام القائمة.

النظام القدمي (العائلة)
الأغلبية

الأغلبية
برمودا
(من نظام الكتلة �إىل نظام الفائز
الأول)
فيجي
(من نظام الفائز الأول �إىل نظام
ال�صوت البديل)
مون�رسات
(من نظام الفائز الأول �إىل نظام
ال�صوت البديل)
بابوا غينيا اجلديدة
(من نظام الفائز الأول �إىل نظام
ال�صوت البديل)
مونغوليا
(من نظام الكتلة �إىل نظام
اجلولتني)

املختلط

التمثيل الن�سبي

النظم الأخرى

مدغ�شقر
(من نظام القائمة الن�سبية �إىل نظام
خمتلط بني الفائز الأول والقائمة
والن�سبية)

النظام اجلديد (العائلة)
نظم �أخرى
التمثيل الن�سبي
املختلط
الأردن
العراق
لي�سوتو
(من نظام الكتلة �إىل
(من نظام الفائز الأول �إىل نظام (من نظام اجلولتني �إىل نظام
نظام ال�صوت الواحد غري
القائمة الن�سبية)
الن�سبية املختلطة)
املتحول)
�أفغان�ستان
رواندا
موناكو
(من نظام اجلولتني �إىل النظام (من نظام الفائز الأول �إىل نظام (من نظام الفائز الأول �إىل
املتوازي)
نظام ال�صوت الواحد غري
القائمة الن�سبية)
املتحول)
نيوزيلندا
�سرياليون
(من نظام الفائز الأول �إىل نظام (من نظام الفائز الأول �إىل نظام
القائمة الن�سبية)
الن�سبية املختلطة)
جنوب �أفريقيا
الفلبني
(من نظام الفائز الأول �إىل نظام
(من نظام الكتلة �إىل النظام
القائمة الن�سبية)
املتوازي)
مولدافيا
تايالند
(من نظام اجلولتني �إىل نظام
(من نظام الكتلة �إىل النظام
القائمة الن�سبية)
املتوازي)
�أوكرانيا
(من نظام اجلولتني �إىل النظام
املتوازي)
رو�سيا االحتادية
(من نظام اجلولتني �إىل النظام
املتوازي)
مقدونيا
املك�سيك
(من النظام املتوازي �إىل نظام
(من النظام املتوازي �إىل نظام
القائمة الن�سبية)
الن�سبية املختلطة)
كرواتيا
(من النظام املتوازي �إىل نظام
القائمة الن�سبية)
بوليفيا
(من نظام القائمة الن�سبية �إىل نظام
الن�سبية املختلطة)

 .62بع��د اتخاذ الق��رارات املتعلقة ب�أهم الأهداف التي يراد حتقيقها من خ�لال النظام االنتخابي اجلديد،
وما يراد تفاديه ،ميكن اللجوء �إىل ا�س��تخدام جمموعة من الو�سائل اخلا�صة بت�صميم النظام االنتخابي والتي
ت�س��اعد على حتقي��ق تلك الأهداف .ومن تلك الو�س��ائل ما يتعلق بكل من امل�س��ائل التالية :عائالت النظم
االنتخابية و�أنواعها ،حجم الدوائر االنتخابية ،تنا�س��ب الأدوار بني الأحزاب ال�سيا�س��ية واملر�شحني ،بنية
ورقة االقرتاع ،ال�ض��وابط اخلا�صة برت�س��يم الدوائر االنتخابية ،الطرق املعتمدة لت�سجيل الناخبني ،مواعيد
العمليات االنتخابية وتزامنها ،بالإ�ضافة �إىل م�سائل تتعلق باحل�ص�ص (الكوتا) وغريها.
وتتفاعل هذه الو�سائل فيما بينها ب�شكل خمتلف ا�ستناداً �إىل الرتكيبات املختلفة التي يتم تنظيمها من خاللها.
�أما ا�س��تخدام كل منها فيعتمد على الإح�ص��ائيات املتوفرة �أو التي ميكن �أن تتوفر يف كل جمتمع ،ك�أعداد
املواطنني ،وتوزيعهم اجلغرايف والرتكيبة االجتماعية التي يتوزعون عليها .وتعتمد ت�أثرياتها هذه الو�س��ائل
كذلك على و�س��ائل �أخرى تتعلق بالأطر امل�ؤ�س�ساتية ،كاخليار بني النظام الربملاين والرئا�سي� ،أو متطلبات
ت�سجيل و�إدارة الأحزاب ال�سيا�سية� ،أو طبيعة العالقة بني الأحزاب ال�سيا�سية والأع�ضاء املنتخبني� ،أو الدور
امل�سند يف النظام �إىل ما يعرف بو�سائل الدميقراطية املبا�رشة (اال�ستفتاء ،واملبادرات ال�شعبية ،وا�ستفتاء طرح
الثق��ة �أو ت�أكيدها)� .أخرياً يج��در بنا الت�أكيد على عدم وجود "حل �أمثل" واحد ودائم ميكن اللجوء �إليه �أو
فر�ضه يف الفراغ ودون الأخذ باحل�سبان الظروف واحليثيات املحيطة بكل حالة.

�إيطاليا
(من نظام القائمة الن�سبية �إىل نظام
الن�سبية املختلطة)
فنزويال
(من نظام القائمة الن�سبية �إىل نظام
الن�سبية املختلطة)
اليابان
(من نظام ال�صوت الواحد غري
املتحول �إىل النظام املتوازي)

مالحظة :يبني هذا اجلدول التعديالت احلا�صلة يف البلدان امل�ستقلة والأقاليم التابعة فيما يخ�ص انتخاباتها العامة النتخاب املجال�س الت�رشيعية  /الربملانات (بالن�سبة ملجل�س
النواب (العموم) يف تلك البلدان والأقاليم التي تت�ألف هيئتها الت�رشيعية من جمل�س�ين) ،وذلك خالل الفرتة املمتدة من � 1993إىل  .2004ومل ترد قريغيز�س��تان يف
هذا اجلدول ،والتي قامت خالل هذه الفرتة بتغيري نظامها من نظام اجلولتني �إىل النظام املتوازي ،ومن ثم عادت �إىل العمل بنظام اجلولتني من جديد.
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حملة عامة

جدول رقم  :1التغيريات احلديثة يف النظم االنتخابية

مكونات عملية الت�صميم

الف�صل الثاين
الف�صل الثاين

 .2عامل النظم االنتخابية
 .63كما �س��بق و�أ�رشنا يف الفقرة التا�س��عة �أعاله ،هناك عدد كبري من النظ��م االنتخابية املتنوعة� ،إال �أنه
ميكن ت�ص��نيفها �ض��من  12نظام رئي�سي ،تقع غالبيتها �ض��من ثالث عائالت �أ�سا�سية .ولقد جرت العادة
على ت�صنيف النظم االنتخابية ا�ستناداً �إىل كيفية عمل كل منها على ترجمة الأ�صوات التي تفوز بها كل فئة
م�شاركة يف االنتخابات �إىل مقاعد يف الهيئة الت�رشيعية املنتخبة (الربملان)� ،أو مبعنى �آخر ،ا�ستناداً �إىل مدى
ن�س��بية كل من تلك النظم .وللقيام بذلك فال بد من الأخذ باحل�س��بان العالقة التنا�س��بية بني عدد الأ�صوات
وعدد املقاعد ،بالإ�ضافة �إىل النظر �إىل م�ستوى الأ�صوات ال�ضائعة .فعلى �سبيل املثال ،ا�ستخدمت جنوب
�أفريقيا نظام ًا انتخابي ًا ن�سبي ًا يف انتخابات العام  ،2004حيث فاز حزب امل�ؤمتر الوطني الأفريقي ()ANC
بن�س��بة  69.69باملئة من الأ�ص��وات ،وح�ص��ل بذلك على ما ن�س��بته  69.75باملئة من مقاعد الربملان.
وعليه ،فلقد كان النظام االنتخابي امل�س��تخدم تنا�س��بي ًا للغاية ،ومل يتجاوز عدد الأ�ص��وات ال�ضائعة (تلك
الأ�ص��وات املعطاة للأحزاب امل�ش��اركة يف االنتخابات والتي مل تف�ض للفوز ب�أية مقاعد) ما ن�س��بته 0.74
باملئة فقط من املجموع الكلي للأ�ص��وات .وعلى العك�س من ذلك ،فلقد �أدى ا�ستخدام نظام اجلولتني يف
انتخابات العام  2000يف منغوليا ،حيث مل يتطلب الفوز �أكرث مما ن�س��بته  25باملئة من الأ�ص��وات� ،إىل
ح�صول حزب ال�شعب الثوري املنغويل على  72مقعداً من �أ�صل  76مقعد يف الربملان ،وذلك على الرغم
من ح�ص��وله على  52باملئة فقط من �أ�ص��وات الناخبني .وهذا ما ح�صل كذلك يف انتخابات العام 2003
يف جيبوتي ،حيث مت ا�س��تخدام نظام الكتلة احلزبية ،ما �أ�س��فر عن فوز حزب التجمع ال�ش��عبي من �أجل
التطوير على كافة مقاعد الربملان البالغة  65مقعداً ،يف الوقت الذي مل يح�ص��ل فيه �س��وى على ما ن�س��بته
 62.7باملئة من الأ�صوات.
 .64وعل��ى الرغم م��ن ذلك ،ميكن �أن ينتج عن بع���ض النظم االنتخابية غري الن�س��بية يف بع�ض احلاالت
(كنظام الفائز الأول) نتائج ن�س��بية �إىل حد ما ،كاحلاالت التي يرتكز فيها دعم حزب �سيا�س��ي ما �ض��من
نط��اق جغ��رايف حمدد (كمقاطع��ة �أو والي��ة �أو حمافظة) .وهذا ما كان��ت عليه النتائ��ج يف دولة �أخرى
م��ن جنوب القارة الأفريقي��ة ،وهي ماالوي يف انتخابات العام  .2004ففي تلك االنتخابات ،ح�ص��ل
حزب امل�ؤمتر املاالوي على  30باملئة من املقاعد بعد ح�ص��وله على  25باملئة من �أ�ص��وات الناخبني ،بينما
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وبنف�س الطريقة ميكن لبع�ض العوامل املتعلقة بت�صميم النظام االنتخابي �أن تعمق من اختالل التنا�سب .فعاد ًة
ما ت�سفر النظم التي تنطوي على م�ستويات عالية من التوزيع �أو الق�سمة غري املن�صفة عن نتائج غري تنا�سبية،
كما هي احلال بالن�سبة للنظم الن�سبية التي ت�شتمل على ن�سبة عالية للح�سم ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ارتفاع
كبري يف �أعداد الأ�ص��وات ال�ض��ائعة ،كما ح�صل يف تركيا يف انتخابات العام  2002حيث �أ�سفرت ن�سبة
احل�سم املعتمدة والتي بلغت  10باملئة �إىل �ضياع ما ن�سبته  46باملئة من �أ�صوات الناخبني.
 .65ول��و �أخذنا مبد�أ التنا�س��ب بعني االعتبار ،بالإ�ض��افة �إىل بع�ض االعتب��ارات الأخرى كعدد املمثلني
املنتخبني عن كل دائرة انتخابية وعدد الأ�ص��وات التي ميكن للناخب الإدالء بها ،ن�صل �إىل التوزيعة املبينة
يف ال�شكل ( )1لعائالت النظم االنتخابية.
�شكل رقم  :1عائالت النظم االنتخابية

نظم التمثيل الن�سبي
عائالت النظم االنتخابية

النظم
املختلطة

نظم الأغلبية

نظام
الفائز
الأول

نظام
اجلولتني

نظام
ال�صوت
البديل

نظام
الكتلة

.66م��ا ميي��ز نظم الأغلبية االنتخابية �أنها عاد ًة ما ت�س��تخدم �ض��من دوائر فردية .ففي نظ��ام الفائز الأول
(والذي عاد ًة ما يعرف بنظام الأغلبية الن�س��بية للدائرة االنتخابية الفردية) يفوز باملقعد املمثل للدائرة املر�شح
احلائز على �أعلى عدد من الأ�صوات ،ولي�س بال�رضورة على الأغلبية املطلقة لتلك الأ�صوات (�أنظر الفقرات
� 76إىل  .)79وعندم��ا ي�س��تخدم هذا النظ��ام يف دوائر انتخابية تعددية (تلك الت��ي تنتحب �أكرث من ممثل
واحد لكل منها) يتحول �إىل نظام الكتلة ،حيث ميتلك الناخب عدداً من الأ�ص��وات ي�س��اوي عدد املقاعد
التي يتم انتخابها لتمثيل دائرته االنتخابية ،ويفوز مبقاعد الدائرة املر�شحون احلائزون على �أعلى الأ�صوات،
بغ�ض النظر عن ن�س��بة تلك الأ�ص��وات (�أنظر الفقرات � 80إىل  .)85ويتحول هذا النظام �إىل نظام الكتلة
احلزبية عندما يكون على الناخبني االقرتاع ل�صالح قوائم حزبية بد ًال من انتقاء املر�شحني ب�شكل فردي (�أنظر
الفق��رات � 86إىل � .)88أما نظم الأغلبية املطلقة ،كنظام ال�ص��وت البديل �أو نظام اجلولتني ،فتعمل على
�أ�س��ا�س فوز املر�ش��ح املنتخب بالأغلبية املطلقة لأ�ص��وات الناخبني (ك�أن يفر�ض عليه احل�صول على ما يزيد
عن  50باملئة من الأ�صوات) .وتعمد هذه النظم �إىل الأخذ بعني االعتبار خيارات الناخبني الثانية وما يليها
الحت�س��اب النتائج التي ت�سفر عن فوز املر�ش��ح املنتخب بالأغلبية املطلقة للأ�صوات يف حال مل يح�صل �أي
من املر�ش��حني على تلك الأغلبية من خالل احت�س��اب اخليارات الأوىل لأ�ص��وات الناخبني (�أنظر الفقرات
� 89إىل .)99

نظام
الكتلة
احلزبية

النظام
املتوازي

نظام
الن�سبية
املختلطة

نظم التمثيل الن�سبي

نظام
القائمة
الن�سبية

نظام
ال�صوت
الواحد
املتحول

النظم الأخرى

نظام
ال�صوت
الواحد غري
املتحول

نظام
ال�صوت
املحدود

نظام
بوردا

 .67تقوم الفكرة الأ�سا�سية لنظم التمثيل الن�سبي على تقلي�ص الفارق الن�سبي بني ح�صة احلزب امل�شارك يف
االنتخابات من �أ�ص��وات الناخبني على امل�ستوى الوطني وح�ص��ته من مقاعد الهيئة الت�رشيعية (الربملان) التي
يتم انتخابها .فلو فاز حزب كبري مبا ن�س��بته  40باملئة من الأ�ص��وات ،يجب �أن يح�ص��ل على ذات الن�سبة
تقريب ًا من مقاعد الربملان ،وكذلك احلال بالن�سبة للحزب ال�صغري الذي يفوز بن�سبة  10باملئة من الأ�صوات
يجب �أن يح�صل كذلك على حوايل  10باملئة من تلك املقاعد .وكثرياً ما يعتقد ب�أن اللجوء �إىل ا�ستخدام
القوائم احلزبية يزيد من فر�ص حتقيق الن�س��بية يف التمثيل ،حيث تقوم الأحزاب ال�سيا�س��ية بتقدمي قوائم من
املر�شحني �سواء على امل�ستوى الوطني �أو املحلي (�أنظر الفقرات � 106إىل � ،)108إال �أنه ميكن حتقيق ذلك
من خالل نظم االنتخاب التف�ض��يلية �أي�ض�� ًا :فنظام ال�ص��وت الواحد املتحول ،حيث يقوم الناخبون برتتيب
املر�ش��حني على ورقة االقرتاع بالت�سل�سل ح�سب الأف�ضلية يف الدوائر االنتخابية التعددية ،يعترب نظام ًا ن�سبي ًا
�آخر �أثبت فعاليته يف هذا االجتاه (�أنظر الفقرات � 109إىل .)112

النظم املختلطة
 .68تقوم النظم املختلطة على ا�س��تخدام مكونات من نظم التمثيل الن�سبي بالإ�ضافة �إىل مكونات من نظم
الأغلبية (�أو غريها) ب�ش��كل متوازي وم�س��تقل عن بع�ض��ها البع�ض .وكذلك احلال بالن�س��بة لنظام الن�سبية
املختلطة الذي يقوم على ا�س��تخدام مكونني خمتلفني (�أحدهما ن�س��بي)� ،إال �أن ما مييزه هو ا�ستخدام اجلزء
الن�س��بي منه للتعوي�ض عن �أي خلل يف التنا�س��ب قد ينتج عن جزئه الآخر املتمث��ل بنظام يتبع لنظم الأغلبية
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عالم النظم االنتخابية

ح�ص��ل حزب اجلبهة الدميقراطية املوحدة على  27باملئة من املقاعد بح�ص��وله على  25باملئة من الأ�صوات
كذلك� ،أما حزب االئتالف الدميقراطي فحاز على حوايل  3باملئة من املقاعد بفوزه مبا يقارب  4باملئة من
الأ�صوات .وعليه ،فلقد عك�ست تلك النتائج درحة عالية من التنا�سب بني عدد الأ�صوات وعدد املقاعد،
�إال �أن ال�رس يف عدم اعتبار النظام امل�س��تخدم نظام ًا ن�س��بي ًا ،وبالتايل عدم �إمكانية ت�صنيفه �ضمن عائلة النظم
الن�س��بية ،يكمن يف ارتفاع �أعداد الأ�ص��وات ال�ض��ائعة يف تلك االنتخابات ،والتي بلغت حوايل ن�ص��ف
جمموع الأ�صوات التي مت الإدالء بها ،وهو ما �أ�سهم يف حتقيق هذا امل�ستوى من التنا�سب.

نظم الأغلبية

النظم الأخرى
 .69هناك ثالثة نظم انتخابية ال ميكن ت�صنيفها �ضمن �أي من الفئات الواردة �أعاله تقريب ًا .فنظام ال�صوت
الواحد غري املتحول ي�س��تخدم �ضمن دوائر انتخابية تعددية ،ويتمحور حول املر�شح الفردي ،حيث ميلك
الناخب �ص��وت ًا واحداً� .أما نظام ال�ص��وت املحدود فهو �شبيه للغاية بنظام ال�صوت الواحد غري املتحول� ،إال
�أن��ه يعطي الناخب �أكرث من �ص��وت واحد (ولك��ن ،على العك�س من نظام الكتل��ة ،فهو ال مينح الناخب
عدداً من الأ�ص��وات ي�س��اوي عدد املقاعد التي يتم انتخابها لتمثيل الدائرة) .و�أخرياً هناك نظام بوردا الذي
ي�ستخدم يف دوائر انتخابية فردية �أو تعددية على حد �سواء (�أنظر الفقرات � 138إىل .)144
 .70كما يو�ضح اجلدول رقم ( )2واخلارطة املرفقة بهذا الدليل ،ف�إن حوايل ن�صف الدول والأقاليم التابعة
له��ا ( 91منه��ا �أو ما ميثل  46باملئة من املجموع الكلي) مما جمموعه  199بلد و�إقليم تقوم بتنظيم انتخابات
مبا�رشة النتخاب هيئاتها الت�رشيعية ت�ستخدم نظم الأغلبية؛ وي�ستخدم  72بلد و�إقليم ( 36باملئة) نظم ًا ن�سبية؛
و 30بلد و�إقليم ( 15باملئة) نظم ًا خمتلطة ،بينما ال ت�س��تخدم النظم الأخرى �س��وى يف �ستة بلدان و�أقاليم
(�أي  3باملئة فقط من املجموع الكلي) .ولو قمنا بهذا الت�ص��نيف ا�س��تناداً �إىل احلجم الدميغرايف ،جند ب�أن
ن�س��بة ا�س��تخدام نظم الأغلبية تزداد� ،إذ متثل الهيئات الت�رشيعية املنتخبة ح��ول العامل من خالل نظام الفائز
الأول ،ونظام الكتلة ،ونظام الكتلة احلزبية ،ونظام ال�ص��وت البديل ونظام اجلولتني ما جمموعه 2.65
بليون �إن�س��ان (�أي ما ن�س��بته  54باملئة من جمموع مواطني البلدان والأقاليم الـ � .)199أما النظم الن�س��بية
فت�ستخدم يف بلدان و�أقاليم يبلغ جمموع مواطنيها  1.19بليون مواطن ،وت�ستخدم النظم املختلطة لتمثيل
ما جمموعه  1.07بليون من املواطنني حول العامل ،بينما يبلغ عدد املواطنني يف البلدان التي تعتمد النظم
الأخرى  34مليون ًا فقط.

عدد البلدان /الأقاليم

جمموع ال�سكان

1

عدد
الدميقراطيات
الرا�سخة
3

2

جمموع ال�سكان

4

عدد
الدميقراطيات
النا�شئة
5

6

7

الفائز %13.0 4 %70.3 1.458.403.073 %32.4 22 %43.5 2.148.870.177 %23.6 47
الأول
الكتلة 1.515.622 %11.8 8 %0.6 32.102.545 %7.5 15

جمموع ال�سكان

البلدان
الأخرى

8
205.865

9

جمموع ال�سكان

11

10

%27.0 690.261.239 %21.0 21 %0.1

0 %0.1

0

0

0

%1.2 30.586.923 %7.0 7

0

0

0

0

%1.2 30.423.015 %4.0 4

ال�صوت 0 %1.2 25.333.424 %2.9 2 %0.5 26.214.298 %1.5 3
البديل

0

0

0

%0.0

الكتلة
احلزبية

0 %0.6 30.423.015 %2.0 4

0

0

0

%1.0 1

880.874

اجلولتني %13.1 334.134.810 %17.0 17 %4.8 14.708.102 %6.5 2 %2.9 60.534.006 %4.4 3 %8.3 409.376.918 %11.1 22
القائمة %32.0 818.139.528 %30.0 30 %55.0 168.528.219 %61.3 19 %9.4 195.051.175 %30.9 21 %23.9 1.181.718.922 %35.2 70
الن�سبية
ال�صوت %1.0 2
الواحد
املتحول

4.366.409

%2.9 2 %0.1

4.366.409

0 %0.2

0

0

0

0

0

0

0

الن�سبية %5.3 135.386.829 %4.0 4 %3.3 10.032.375 %3.2 1 %7.4 153.200.059 %5.9 4 %6.0 298.619.263 %4.5 9
املختلطة
املتوازي %18.9 484.458.588 %14.0 14 %36.8 112.701.569 %16.1 5 %8.5 175.931.177 %2.9 2 %15.7 773.091.334 %10.6 21
ال�صوت %2.9 2 %0.7 34.327.534 %2.0 4
الواحد
غري
املتحول

202.655

0 %0.0

0

0

0

بوردا
املعدل

%1.3 34.124.879 %2.0 2

%0.5 1

12.809

%1.5 1 %0.0

12.809

0 %0.0

0

0

0

0

0

0

0

ال�صوت %0.5 1
املحدود

27.833

%1.5 1 %0.0

27.833

0 %0.0

0

0

0

0

0

0

0

املجموع
199

4.939.151.057

68

2.074.578.242

31

306.176.130

100

2.558.396.685

 .71ويبدو من اجلدول ال�سابق ب�أن النظم االنتخابية الن�سبية هي الأكرث �شعبية ا�ستناداً �إىل عدد البلدان التي
مالحظة :تعود املعطيات الواردة يف هذا اجلدول ل�ش��هر ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2004وتت�ض��من معلومات تتعلق باالنتخابات الت�رشيعية
واالنتخابات ملجل�س النواب بالن�سبة للبلدان التي تت�ألف هي�آتها الت�رشيعية من �أكرث من جمل�س واحد .وي�ستند اجلدول �إىل املنهجية املتبعة
يف كت��اب �أرين��د لييبهارت "�أمناط الدميقراطية� :أ�ش��كال احلكم و�أدا�ؤها يف �س��ت وثالثني دولة ( .")1999وت�ش��مل "الدميقراطيات
الرا�سخة" كافة البلدان املعتربة دميقراطية حالي ًا ،وعلى امتداد الع�رشين �سنة الأخرية على الأقل؛ وت�شمل "الدميقراطيات النا�شئة" البلدان
املعتربة دميقراطية حالي ًا ،وعلى امتداد الع�رش �س��نوات الأخرية على الأقل� ،أما «البلدان الأخرى» فت�ش��مل البلدان التي مل يتم اعتبارها
كبلدان دميقراطية على امتداد الع�رش �س��نوات الأخرية من قبل م�ؤ�س�س��ة "فريدوم هاو�س –  "Freedom Houseيف ت�ص��نيفها لبلدان
العامل للع��ام � .)http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm( .2004أما بالن�س��بة للبل��دان والأقاليم التي مل
يت�ضمنها تقرير امل�ؤ�س�سة املذكورة (وهي البلدان التي يقل عدد �سكانها عن  250.000ن�سمة) فلقد جل�أنا �إىل ت�صنيفها ا�ستناداً �إىل م�صادر
�أخرى .وجتدر الإ�ش��ارة �إىل �أن هذا اجلدول ال ي�ش��مل �أربع ع�رشة دولة ب�س��بب عدم وجود انتخابات مبا�رشة فيها �أو لوجود حكومات
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�أو غريه��ا ،م��ا ي���ؤدي عاد ًة �إىل �إف��راز نتائج �أكرث تنا�س��ب ًا من تلك التي قد ي�س��فر عنها النظ��ام املتوازي.
ولقد عمدت الكثري من الدميقراطيات النا�ش��ئة يف �أفريقيا ودول االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا �إىل ا�ستخدام النظام
املتوازي و نظام الن�سبية املختلطة (�أنظر الفقرات � 128إىل .)137

جدول رقم  :2توزيع ا�ستخدام النظم االنتخابية لالنتخابات الت�رشيعية حول العامل

ترمز الأرقام امل�ستخدمة يف �أعلى اجلدول �إىل ما يلي:
 = 1الن�سبة املئوية للبلدان التي ت�ستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي البالغ  199بلداً.
 = 2الن�سبة املئوية لل�سكان القاطنني يف البلدان التي ت�ستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي لل�سكان يف  199بلد.
 = 3عدد البلدان/الأقاليم امل�صنفة �ضمن فئة "الدميقراطيات الرا�سخة".
 = 4الن�سبة املئوية للدميقراطيات الرا�سخة التي ت�ستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية.
 = 5الن�س��بة املئوية لل�س��كان القاطنني يف بلدان ت�س��تخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي لل�س��كان يف الدميقراطيات
الرا�سخة.
 = 6عدد البلدان/الأقاليم امل�صنفة �ضمن فئة "الدميقراطيات النا�شئة".
 = 7الن�سبة املئوية للدميقراطيات النا�شئة التي ت�ستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية.
 = 8الن�س��بة املئوية لل�س��كان القاطنني يف بلدان ت�س��تخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي لل�س��كان يف الدميقراطيات
النا�شئة.
 = 9عدد البلدان/الأقاليم امل�صنفة �ضمن فئة «البلدان الأخرى».
 = 10الن�سبة املئوية للبلدان الأخرى التي ت�ستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية.
 = 11الن�سبة املئوية لل�سكان القاطنني يف بلدان ت�ستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي لل�سكان يف البلدان الأخرى.
املراج��ع :قواع��د البيان��ات التابعة للم�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؛ والت�ص��نيف املع��د من قبل م�ؤ�س�س��ة "فريدوم هام�س –
 "Freedom Haouseفيم��ا يتعل��ق بت�ص��نيف الدميقراطي��ات http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm؛
وكتاب احلقائق العاملي "وورلد بوك" لوكالة اال�س��تخبارات املركزية الأمريكية ،بالإ�ض��افة �إىل بع�ض امل�ص��ادر والتقديرات الأخرى،
فيما يتعلق ب�أعداد ال�سكان.
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جدول رقم  :3ملخ�ص توزيع النظم االنتخابية لالنتخابات الت�رشيعية حول العامل
�أوقيانو�سيا

ال�رشق
الأو�سط

املجموع

�أوروبا ال�رشقية �أوروبا الغربية

�أفريقيا

الأمريكيتني

�آ�سيا

1

7

2

47

الفائز الأول

15

17

5

0

2

4

15

الكتلة

1

3

2

0

3

0

4

0

3

الكتلة احلزبية

3

0

1

0

0

0

ال�صوت البديل

0

0

0

0

0

3
1

2

22

0

4

70

اجلولتني

8

3

6

1

1

القائمة الن�سبية

16

19

3

13

15

0

0

2

1

0

9

ال�صوت الواحد املتحول

0

0

0

0

2

الن�سبية املختلطة

1

3

0

2

2

0

21

املتوازي

4

0

8

7

1

1

4
1

ال�صوت الواحد غري املتحول

0

0

1

0

0

2

1

بوردا املعدل

0

0

0

0

0

1

0

ال�صوت املحدود

0

0

0

0

1

0

0

1

املجموع

48

45

26

23

26

18

13

199
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انتقالية لديها .وبالن�س��بة للبلدان التي ت�س��تخدم خليط ًا من النظم االنتخابية ب�ش��كل متوازي ،فلقد مت ت�ص��نيفها ح�سب النظام االنتخابي
امل�ستخدم النتخاب �أكرب عدد من مقاعد الهيئة الت�رشيعية فيها.

تعتمده��ا ،والبالغ عددها  70بلد و�إقليم من ا�ص��ل � ،199أي ما ن�س��بته  35باملئ��ة من املجموع الكلي،
يليها نظام الفائز الأول امل�ستخدم يف  47بلد و�إقليم ،بن�سبة  24باملئة من املجموع الكلي� .أما لو نظرنا �إىل
عدد ال�س��كان ،ف�إن نظام الفائز الأول ي�س��تخدم يف بلدان واقاليم يبلغ جمموع �سكانها حوايل �ضعف عدد
ال�سكان يف البلدان والأقاليم التي تعتمد نظام القائمة الن�سبية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ت�صنيف كل من الهند
( 1.1بليون ن�س��مة) والواليات املتحدة الأمريكية ( 293مليون ن�س��مة) قد �أثر كثرياً يف رفع العدد املبني
يف اجلدول ( 2.1بليون ن�سمة) لل�سكان يف البلدان التي تعتمد نظام الفائز الأول� ،إال �أن كثرياً من البلدان
ال�ص��غرية جداً يف منطقة الكاريبي والدويالت/اجلزر تلج�أ ال�س��تخدام هذا النظام �أي�ض�� ًا .وتعترب �أندوني�سيا
�أكرب دولة ت�ستخدم نظام القائمة الن�سبية ( 283مليون ن�سمة)� ،إال �أن غالبية الدول التي ت�ستخدم هذا النظام
ه��ي بلدان متو�س��طة احلجم يف غرب �أوروبا ،و�أمريكا الالتينية و�أفريقي��ا .تليها يف الرتتيب النظم املتوازية
( 16باملئة من جمموع ال�س��كان يف العامل) ،ونظم اجلولتني ( 8باملئة من جمموع ال�سكان العاملي) .وبينما
ت�س��تخدم نظ��م اجلولتني يف عدد �أكرب من البل��دان� ،إال �أن النظم املتوازية تعتم��د يف بلدان يفوق جمموع
�س��كانها نظريها يف بلدان نظم اجلولتني .وال�س��بب يف ذلك يعود ب�شكل رئي�سي �إىل اعتماد كل من رو�سيا
( 144مليون ن�سمة) واليابان ( 127مليون ن�سمة) على النظم املتوازية التقليدية.

�شكل رقم  :2عائالت النظم االنتخابية:
الأخرى 6

 .1عدد البلدان والأقاليم التي تتبع
كل عائلة من النظم االنتخابية

املختلطة 30
الأغلبية 91
الن�سبية 72

 .2عدد البلدان والأقاليم التي تتبع
كل نوع من النظم االنتخابية
.3
القائمة الن�سبية 70

ال�صوت املحدود 1

بوردا املعدل 1

ال�صوت الواحد غري املتحول 4

املتوازي 21

الن�سبية املختلطة 9

اجلولتني 22

ال�صوت البديل 3

الكتلة احلزبية 4

الكتلة 15

ال�صوت الواحد املتحول 2

الفائز الأول 47

� .74أم��ا توزيع النظم االنتخابية بني خمتلف القارات فيعطي نتائج �أكرث اختالط ًا .وكما يظهر من خالل
اجل��دول رق��م ( )3واخلارط��ة املرفقة به��ذا الدليل ،ف�إن نظام الفائز الأول ي�ش��كل ما ن�س��بته  35باملئة من
النظم امل�س��تخدمة يف كل من �أفريقيا ،الأمريكيتني ،و�أوقيانو�س��يا .وهذا النظام �أقل �ش��يوع ًا يف كل من
�أوروبا ،و�آ�س��يا وال�رشق الأو�س��ط� .أما نظم القائمة الن�س��بية فهي موزعة ب�شكل مت�ساوي تقريب ًا بني �أفريقيا
والأمريكيت�ين� ،إال �أن��ه �أكرث �ش��يوع ًا يف كل م��ن �أوروبا ال�رشقي��ة والغربية ،حيث ي�ش��كل هذا النظام،
بالإ�ض��افة �إىل نظام ال�ص��وت الواحد املتحول الن�س��بي كذلك ،حوايل ثلثي النظم االنتخابية امل�ستخدمة يف
القارة الأوروبية� .أما النظام املتوازي في�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي يف �آ�سيا و�أوروبا ال�رشقية.

جمموع ال�سكان (باملليون) �ضمن كل نوع من النظم االنتخابية

ال�صوت املحدود ()0.03

بوردا املعدل ()0.03

ال�صوت الواحد غري املتحول ()34

املتوازي ()773

الن�سبية املختلطة ()299

ال�صوت الواحد املتحول ()4

اجلولتني ()409

ال�صوت البديل ()26

الكتلة احلزبية ()30

الكتلة ()32

القائمة الن�سبية ()1182

الفائز الأول ()2148
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 .73ولو نظرنا �إىل جمموعة الدميقراطيات الرا�سخة ،جند ب�أن �أغلب البلدان التابعة لهذه الفئة ت�ستخدم نظم ًا
ن�سبية ،حيث يعمل بها  21بلد ( 31باملئة) من �أ�صل � ،68إال �أن احلجم ال�سكاين لكل من الهند والواليات
املتحدة الأمريكية يعني ب�أن  70باملئة من جمموع ال�س��كان يف كافة الدميقراطيات الرا�س��خة يعملون بنظام
الفائز الأول .ويف حني ال ميثل جمموع البلدان التي ت�س��تخدم نظم الن�س��بية املختلطة على امل�ستوى العاملي
�س��وى  4.5باملئة� ،إال �أنه ميثل  6باملئة من جمموع الدميقراطيات الرا�سخة� .أخرياً ،ف�إن املثالني الوحيدين
ال�ستخدام نظام ال�صوت الواحد املتحول� ،إيرلندا ومالطا ،يقعان �ضمن فئة الدميقراطيات الرا�سخة.

51

عالم النظم االنتخابية

 .72ي�ستخدم نظام الكتلة يف  15بلد و�إقليم� ،أي ما ن�سبته  8باملئة من جمموع البلدان والأقاليم� ،إال �أن
جمموع ال�س��كان يف تلك البلدان والبالغ  32مليون ن�سمة ال ي�شكل �سوى  0.7باملئة من جمموع ال�سكان
الكلي يف البلدان والأقاليم التي �أ�شار �إليها اجلدول رقم (� )2أعاله .وعلى العك�س من ذلك ،ت�ستخدم نظم
الن�سبية املختلطة يف ت�سعة بلدان فقط (هي �ألبانيا ،بوليفيا� ،أملانيا ،هنغاريا� ،إيطاليا ،لي�سوتو ،املك�سيك،
نيوزيلن��دا وفنزويال)� ،إال �أن جمموع ال�س��كان يف هذه البلدان ( 299مليون ن�س��مة) ي�ش��كل  6باملئة من
املجموع الكلي لل�سكان .ويعترب كل من نظام ال�صوت الواحد املتحول ،ونظام ال�صوت املحدود ،ونظام
بوردا املعدل ،ونظام ال�ص��وت البديل ،ونظام الكتلة احلزبية ،ونظام ال�ص��وت الواحد غري املتحول الأقل
ا�س��تعما ًال حالي�� ًا ،حيث يرتاوح عدد البلدان �أو الأقاليم التي ت�س��تخدم �أي منها من واح��د �إىل �أربعة� .أما
ا�س��تخدام نظام ال�صوت البديل يف كل من �أ�سرتاليا ،وفيجي وبابوا غينا اجلديدة فيعني �أن  26مليون ن�سمة
ي�س��تخدمون هذا النظام يف عاملنا اليوم ،بينما ي�ستخدم  34مليون ن�سمة نظام ال�صوت الواحد غري املتحول
يف كل من �أفغان�س��تان ،والأردن ،وجزر بيتكرين وڤانواتو ،و 4ماليني ن�سمة ي�ستخدمون نظام ال�صوت
الواحد املتحول املعمول به يف كل من �أيرلندا ومالطا.

الف�صل الثالث
الف�صل الثالث
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نظم الأغلبية
ما هي نظم الأغلبية

 .75تقوم نظم الأغلبية على مبد�أ ب�س��يط مفاده فوز املر�ش��حني �أو الأحزاب احلا�ص��لني على �أعلى عدد من
�أ�ص��وات الناخبني بعد فرزها وعدها (بالإ�ض��افة �إىل بع�ض ال�رشوط الأخرى التي قد تفر�ض �أحيان ًا)� .إال �أنه
ميكن الو�صول �إىل هذه النتيجة من الناحية العملية بطرق خمتلفة .فهناك خم�سة �أنواع من نظم الأغلبية هي:
نظ��ام الفائز الأول ( ،)FPTPونظ��ام الكتلة ( ،)BVونظام الكتلة احلزبية ( ،)PBVونظام ال�ص��وت
البديل ( ،)AVونظام اجلولتني (.)TRS

نظام الفائز الأول ()FPTP

 .76يعد نظام الفائز الأول �أب�س��ط نظم الأغلبية ،حيث يتم
ا�س��تخدامه �ض��من دوائر انتخابية فردية .وهو نظام يتمحور
ح��ول املر�ش��حني الأفراد� ،إذ يق��وم الناخ��ب باختيار واحد
فقط من جمموع املر�ش��حني املدرجني عل��ى ورقة االقرتاع.
وبب�س��اطة ،ف�إن املر�شح الفائز هو احلا�صل على �أعلى عدد من
�أ�صوات الناخبني .ونظري ًا فقد يفوز املر�شح ب�صوتني فقط يف
حال مل يحقق �أي من املر�شحني الآخرين �سوى �صوت واحد
فقط.

نظ��ام الفائ��ز الأول هو �أب�س��ط نظ��م الأغلبية
االنتخابية ،حيث يفوز المر�ش��ح الحا�ص��ل على
ع��دد من الأ�ص��وات يف��وق ما ح�ص��ل عليه اي
من المر�ش��حين الآخرين ،حتى و�إن لم يح�صل
على الأغلبية المطلقة للأ�ص��وات ال�ص��حيحة.
وي�ستخدم ه��ذا النظام �ضمن دوائ��ر انتخابية
فردي��ة ،حي��ث يقت��رع الناخب��ون للمر�شحي��ن
الأفراد ولي�س للأحزاب.

 .77و�إىل يومنا هذا جند ب�أن نظام الفائز الأول �أكرث �شيوع ًا يف كل من اململكة املتحدة (بريطانيا) والبلدان
املت�أثرة بها تاريخي ًا .فبالإ�ض��افة �إىل بريطانيا ،متثل كندا ،والهند والواليات املتحدة الأمريكية �أبرز الأمثلة
عل��ى هذا النظام .وي�س��تخدم نظام الفائز الأول يف بع�ض دول البحر الكاريب��ي؛ وبليز يف �أمريكا الالتينية؛
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 .78ولنظام الفائز الأول جمموعة من امليزات احل�س��نة� ،إذ عاد ًة ما يربز املدافعني عنه ب�س��اطته� ،ش�أنه يف
ذلك �ش���أن �أنواع �أخرى من نظم الأغلبية ،بالإ�ض��افة �إىل كونه مييل �إىل �إفراز ممثلني مرتبطني ب�شكل مبا�رش
مبناطق جغرافية حمددة� .أما �أهم حما�سن هذا النظام التي ميكن الإ�شارة �إليها فهي:
�أ) يوفر هذا النظام خياراً وا�ضح ًا ال لب�س فيه �أمام الناخبني بني احلزبني ال�سيا�سيني الأكرب على ال�ساحة� .إذ
�أنه ي�ؤدي ،يف كثري من الأحيان� ،إىل تراجع حظوظ الأحزاب ال�ص��غرية ،ما ينتج عنه جنوح النظام
ال�سيا�س��ي يف البلد املعني نحو االنق�س��ام بني حزب «ي�ساري» و�آخر «مييني» يتناوبان يف احلكم .وبهذا
ت�ض��محل فر�ص الأحزاب الأخرى �إىل درجة تتال�ش��ى عندها �إمكانية احل�صول على ت�أييد �شعبي ي�ضمن
لهم ح�ضوراً م�ؤثراً يف ال�سلطة الت�رشيعية املنتخبة.
ب) ميك��ن ه��ذا النظام قيام حكومات احلزب الواحد� ،إذ �أن �إحدى نتائجه تتمثل يف متكني احلزب الأكرب
من احل�ص��ول على مزيد من املقاعد (ك�أن يح�ص��ل احلزب الفائز بن�س��بة  45باملئة من الأ�ص��وات على
حوايل  55باملئة من املقاعد) ،ما يجعل من حكومة االئتالف اال�س��تثناء ولي�س القاعدة .وميتدح هذا
الواقع لكونه ميكن ت�ش��كيل احلكومات القوية وغري املقيدة بتنازالت ا�ض��طرارية ل�صالح �رشكاء �صغار
يف حكومة االئتالف.
ج) ميك��ن ه��ذا النظام كذلك قيام معار�ض��ة برملانية مرتا�ص��ة� .إذ �أنه من الناحية النظري��ة على الأقل ،ف�إن
اجلانب الآخر للعملة يتمثل يف توفري عدد ٍ
كاف كذلك من املقاعد التمثيلية ل�ص��الح املعار�ض��ة ،للقيام
بدورها يف مراقبة �أعمال احلكومة وتقدمي نف�سها كبديل حقيقي للحزب احلاكم.
د) يعم��ل نظام الفائز الأول ل�ص��الح الأحزاب املرتكزة �إىل قواعد وا�س��عة م��ن امل�ؤيدين .ففي املجتمعات
املنق�س��مة عرقي ًا �أو جغرافي ًا يعمل هذا النظام على ت�ش��جيع وتقوية الأحزاب ال�ش��مولية والتي ت�ضم حتت
جناحيها العديد من الفئات االجتماعية ،خا�ص�� ًة يف تلك احلاالت حيث يتواجد حزبان رئي�س��يان فقط
يف الوق��ت الذي ينق�س��م فيه املجتم��ع �إىل العديد من اجلماع��ات .ويف هذه احل��االت يعمل احلزبان
الرئي�سيان على ت�سمية جمموعات خمتلفة من املر�شحني .ففي ماليزيا على �سبيل املثال ،تت�ألف احلكومة
من حركة �سيا�سية جامعة ت�ضم ممثلني عن فئات من �أ�صول ماليزية ،و�صينية وهندية موزعني على مناطق
ذات تركيبة وتنوع اجتماعي متفاوت.
ه) ي�سهم هذا النظام يف احلد من �إمكانية ح�صول الأحزاب املتطرفة على متثيل برملاين لها� .إذ �أن الأحزاب
املتطرفة ال�ص��غرية ال ميكن لها �أن حت�ص��ل على متثيل �إال يف حال تركز م�ؤيدوها �ض��من منطقة جغرافية
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و) يحفز نظام الفائز الأول على تقوية ال�ص��لة بني املمثلني وناخبيهم� ،إذ �أنه ينتج �س��لطات م�ؤلفة من ممثلني
ملناطق جغرافية حمددة ،حيث ميثل الأع�ض��اء املنتخبون مناطق حم�ص��ورة من امل��دن� ،أو البلدات �أو
الألوية واملحافظات ،وال ينح�رص متثيلهم يف �ش��عارات احلزب ال�سيا�س��ي .ويعتقد بع�ض املحللون ب�أن
لهذا النوع من التمثيل و"امل�س�ؤولية اجلغرافية" �أهمية خا�صة يف املجتمعات الريفية والبلدان النامية.
ز) يعط��ي هذا النظام الناخبني فر�ص�� ًة لالختيار بني الأفراد ولي�س بني الأحزاب ال�سيا�س��ية فقط� .إذ ميكن
للناخب�ين تقييم �أداء املر�ش��حني الأفراد ب��د ًال من االلتزام بقبول قوائم من املر�ش��حني تنتقيهم الأحزاب
ال�سيا�سية ،مثلما يحدث يف ظل بع�ض نظم القائمة الن�سبية.
ح) يعطي هذا النظام الفر�ص��ة للمر�ش��حني امل�ستقلني للفوز باالنتخاب .وهذا ما قد يكون على درجة عالية
من الأهمية يف تلك املجتمعات التي ما زالت �أحزابها ال�سيا�سية يف طور الن�شوء ،حيث تدور العالقات
ال�سيا�س��ية �ضمن نطاق العالقات العائلية� ،أو القبلية �أو العرقية ،بد ًال من ا�ستنادها �إىل تنظيمات �سيا�سية
قوية ومتما�سكة.
ط) �أخرياً ميتدح نظام الفائز الأول لكونه �سهل اال�ستخدام وي�سري الفهم .حيث ال يحتاج ال�صوت ال�صحيح
�إال للت�أ�ش�ير بجانب ا�سم �أو رمز املر�ش��ح املف�ضل على ورقة االقرتاع .وهو ي�سهل عملية فرز الأ�صوات
وعدها ،حتى عندما ت�شتمل ورقة االقرتاع على �أ�سماء عدد كبري من املر�شحني.
� .79إال �أن لنظام الفائز الأول �سيئاته كذلك ،ومنها:
�أ) ينتج عنه ا�ستثناء الأحزاب ال�صغرية واحلد من �إمكانية ح�صولها على متثيل برملاين عادل� ،إذ �أنه يفرت�ض
على احلزب الذي يح�ص��ل على  10باملئة من الأ�ص��وات على �س��بيل املثال �أن يح�صل على ن�سبة مماثلة
تقريب�� ًا من مقاعد الربملان .ففي االنتخابات الفيدرالية للعام  1993يف كندا ح�ص��ل حزب املحافظني
التقدمي�ين عل��ى  16باملئة من �أ�ص��وات الناخبني �إال �أنه مل يفز �إال بن�س��بة  0.7باملئ��ة من املقاعد؛ ويف
االنتخابات العامة للعام  1998يف لي�س��وتو ح�ص��ل حزب با�سوتو الوطني على  24باملئة من الأ�صوات
يف حني فاز بواحد باملئة فقط من املقاعد .وهذا النموذج يتكرر مراراً يف ظل نظام الفائز الأول.
ب) يحرم نظام الفائز الأول الأقليات من احل�صول على متثيل عادل� .إذ تعتاد الأحزاب ال�سيا�سية على ت�سمية
املر�ش��ح الأكرث قبو ًال و�شعبي ًة يف كل دائرة انتخابية ،وذلك لك�سب ود غالبية الناخبني .وعليه ،فمن
غري املعتاد �أن يح�صل مر�شح �أ�سود ،على �سبيل املثال ،على دعم وتر�شيح من قبل حزب كبري يف دائرة
انتخابية تقطنها غالبية من البي�ض يف بريطانيا �أو الواليات املتحدة الأمريكية ،وهناك الكثري من التجارب
التي تثبت ب�أن فر�ص الأقليات العرقية باحل�ص��ول على متثيل برملاين لها �أقل بكثري يف ظل ا�س��تخدام نظام
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وكل م��ن بنغالد���ش ،وبورما ،والهن��د ،وماليزيا ونيبال يف القارة الآ�س��يوية؛ بالإ�ض��افة �إىل العديد من
الدويالت/اجلزر يف جنوب املحيط الهادئ� .أما يف �أفريقيا ،فهناك خم�سة ع�رش بلداً ت�ستخدم هذا النظام،
غالبيتها من امل�ستعمرات الربيطانية ال�سابقة .ومن �أ�صل  213بلد و�إقليم وردت يف امللحق (�أ) من هذا الدليل
(مب��ا فيها البلدان التي متر مبراحل انتقالية وتلك التي ال جترى فيها انتخابات مبا�رشة) تبلغ ن�س��بة البلدان التي
تعتمد نظام الفائز الأول  22باملئة.

حم�ص��ورة( .يف مقاب��ل ذل��ك ،جند ب���أن  1باملئة فقط من �أ�ص��وات الناخبني ،يف ظل نظ��ام القائمة
الن�س��بية لو طبق يف بلد ي�ش��كل يف جممله دائرة انتخابية واحدة ،ميكن �أن ي�ضمن حداً �أدنى من التمثيل
الربملاين).

النظم االنتخابية وتبعاتها

الفائز الأول .وباملح�صلة ،ف�إذا ما انتهج الناخبون ممار�سات انتخابية تتطابق مع االنق�سامات االجتماعية
القائمة ،ف�إن �إق�صاء املنتمني �إىل الأقليات من التمثيل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل زعزعة �أركان النظام ال�سيا�سي
برمته.
ج) ي���ؤدي ه��ذا النظام �إىل �إ�ض��عاف التمثيل الربملاين الع��ادل للمر�أة .فمقولة اللجوء �إىل "املر�ش��ح الأكرث
�ش��عبية" ت�ؤثر ب�ش��كل مبا�رش و�سلبي يف فر�ص الن�ساء يف االنتخاب ،وذلك لكونهن �أقل حظ ًا باحل�صول
على دعم الأحزاب ال�سيا�س��ية ،والتي ي�سيطر الرجال فيها على مراكز القرار ،لرت�شيحهن .و�أظهرت
التجارب حول العامل ب�أن املر�أة تتمتع بفر�ص �أقل كثرياً يف االنتخاب يف ظل نظم الأغلبية منها يف ظل
النظم الن�سبية .ولقد وجدت الدرا�سة التي قام بها االحتاد الربملاين العاملي بعنوان "الن�ساء يف الربملان" �أن
معدل ن�سبة الن�ساء الأع�ضاء يف املجال�س الت�رشيعية حول العامل ال تتعدى  15.6باملئة ،وذلك ح�سب
املعطيات القائمة يف حزيران/يونيو  .2004وعند مقارنة الو�ض��ع القائم يف الدميقراطيات الرا�سخة يف
العام  ،2004وجدت الدرا�سة ب�أن ن�سبة الن�ساء الأع�ضاء يف البلدان التي تعتمد نظام الفائز الأول بلغت
 14.4باملئة ،بينما بلغت تلك الن�سبة �ضعف ذلك تقريب ًا ( 27.6باملئة) يف البلدان التي ت�ستخدم �أحد
النظم الن�سبية .ولقد تكرر هذا التوجه يف الدميقراطيات النا�شئة ،وخا�صة يف البلدان الأفريقية.

منوذج لورقة اقرتاع من الهند ،حيث ي�ستخدم نظام الفائز الأول
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الهند :نظام الفائز الأول على نطاق وا�سع
فيجاي باتيدار

تعترب الهند �أكرب بلد ديقراطي على الإطالق ،حيث �ش��مل �س��جل الناخبني فيها يف انتخابات العام 2004
الت�رشيعية ما يزيد على  670مليون ناخب .ا�س��تقلت الهند عن اال�ستعمار الربيطاين يف العام � ،1947إال
�أنها ورثت عن ذلك اال�س��تعمار نظام احلكم الربملاين ونظام الفائز الأول االنتخابي .وعلى الرغم من منح
اال�س��تعمار احلكم الذاتي للهند على مراحل� ،إال �أن حق االقرتاع العام مل يتحقق �إال بعد انتهاء اال�س��تعمار
واعتماد الد�ستور اجلديد للبالد يف العام  .1949وقامت اجلمعية الت�أ�سي�سية التي و�ضعت الد�ستور ،والتي
�ضمت العديد من خرباء القانون ،واملحامني ،واملفكرين ال�سيا�سيني ،مبناق�شات طويلة حول ماهية النظام
االنتخابي الذي ميكن �أن يتالءم مع الهند ،وذلك على مدى ثالث �سنوات من العمل ،قبل �أن تتو�صل �إىل
اعتماد نظام الفائز الأول .وخالل هذه العملية ،متت مناق�شة العديد من اخليارات الأخرى والنظم الن�سبية
التي ا�س��تحوذت على ت�أييد البع�ض ،ا�س��تناداً �إىل تنوع الأعراق الكب�ير يف املجتمع الهندي� ،إال �أن اخليار
وقع على نظام الفائز الأول ،وذلك ب�ش��كل �أ�سا�س��ي للحيلولة دون ت�ش��تيت الرتكيبة الربملانية وانق�سامها،
عم ًال على قيام حكومات قوية وم�س��تقرة ،خا�ص�� ًة و�أن م�س�ألة اال�ستقرار كانت تعترب من �أهم احليثيات يف
بلد خرج لتوه من �رصاعات داخلية دموية �أعقبت اال�ستقالل ،وحيث ترتفع م�ستويات الفقر والأمية.
ا�ستناداً �إىل الد�ستور الهندي ،ينتخب الناخبون برملان ًا من جمل�سني ،يت�ألف جمل�سه الأول (جمل�س العموم
ويدعى بالهندية لوك �س��ابها) من  543ع�ض��و ،من خالل دوائر انتخابية فردية ،بينما يتم انتخاب املجل�س
الثاين (جمل�س الدولة ويدعى بالهندية راجيا �سابها) ،وكذلك املجال�س الثانية يف بع�ض املقاطعات ،ب�شكل
غري مبا�رش من خالل اجلمعيات الت�رشيعية اخلا�صة يف كل واحدة من املقاطعات� .أما الرئي�س ،فيتم انتخابه
من جمل�س انتخابي يتكون من �أع�ضاء جمل�سي الربملان بالإ�ضافة �إىل املجال�س الت�رشيعية للواليات� .أما نائب
الرئي�س فيتم انتخابه من قبل �أع�ضاء جمل�سي الراجيا �سابها واللوك �سابها فقط.
تنظم االنتخابات العامة مرة كل خم�س �س��نوات� ،إال �أن للرئي�س �ص�لاحية حل جمل�س العموم قبل انتهاء
مدته بنا ًء على تو�ص��ية من رئي�س الوزراء (كما ح�ص��ل يف العام � ،)2004أو �إذا اقتنع الرئي�س با�س��تحالة
ت�ش��كيل حكومة م�س��تقرة (كما ح�ص��ل يف العام � .)1991أما رئي�س الوزراء فيبقى يف من�ص��به طاملا متتع
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يتمث��ل الت�أثري الأكرب للنظ��ام االنتخابي املعمول به يف الهند يف انتخاب حكومات ت�س��تند �إىل دعم الأغلبية
الربملانية ،على الرغم من ا�س��تنادها �إىل �أقلية من الأ�ص��وات .حيث نتج عن نظ��ام الفائز الأول حتى العام
 1977متكني حزب امل�ؤمتر من احل�ص��ول على �أغلبية املقاعد ،يف مواجهة جمموعة من �أحزاب املعار�ض��ة
املنق�س��مة وامل�شتتة .ومن �أ�س��باب ذلك الت�شتت ال�ش��عبية التي متتعت بها بع�ض الأحزاب املحلية النا�شئة يف
بع�ض املقاطعات .لكن ،عندما بد�أت تلك الأحزاب باالئتالف فيما بينها وبتقدمي مر�شحني م�شرتكني عنها
مقابل مر�شحي حزب امل�ؤمتر (كما ح�صل يف انتخابات  1977و  )1989تال�شت �أغلبية امل�ؤمتر .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن طبيعة النظام االنتخابي كانت تعني �أن تغيرياً طفيف ًا يف �أعداد الأ�ص��وات التي يح�ص��ل عليها
كل ح��زب ميك��ن �أن ينتج عنه تغيريات دراماتيكية يف �أعداد املقاعد التي يفوز بها حزب ما ،كما ميكن �أن
ن��رى م��ن خالل اجلدول التايل ،والذي يبني العالقة بني عدد الأ�ص��وات وعدد املقاعد التي فاز بها حزب
امل�ؤمتر يف انتخابات عدة متعاقبة.
نتائج حزب امل�ؤمتر يف االنتخابات الهندية العامة :امل�ؤثرات الهائلة لنظام الفائز الأول على عدد املقاعد ن�سب ًة �إىل
تغيريات ب�سيطة يف عدد الأ�صوات
ال�سنة
1971
1977
1980
1984
1989
1991
1996
1998
1999
2004

ن�سبة �أ�صوات
حزب امل�ؤمتر

ن�سبة التغيري يف عدد
�أ�صوات حزب امل�ؤمتر

عدد املقاعد التي فاز
بها حزب امل�ؤمتر

ن�سبة التغيري يف عدد
مقاعد حزب امل�ؤمتر

%43.7
%34.5
%42.7
%48.1
%39.5
%36.5
%28.8
%25.8
%28.3
%26.7

-%21.0
-%17.8
-%21.1
-%10.3
+%9.6
-%5.7

)%64.8( 352
)%28.4( 154
)%65.0( 353
)%74.6( 405
)%36.3( 197
)%42.7( 232
)%25.8( 140
)%26.0( 141
)%21.0( 114
)%26.7( 145

-%56.2
-%51.4
-%39.7
+%0.7
-%19.1
+%27.2

ويبني اجلدول التايل تباين ًا مماث ًال بني ن�س��بة الأ�ص��وات ون�سبة املقاعد يف ظل نظام الفائز الأول بالن�سبة حلزب
�آخر من الأحزاب ال�سيا�سية الكبرية يف الهند ،هو حزب "باراتيا جاناتا" والذي قاد احلكومة االئتالفية حتى
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درا�سة خا�صة

بدعم الأغلبية يف جمل�س العموم .وهكذا ا�ستمرت احلكومات املتعاقبة حلزب امل�ؤمتر حتى العام  1977يف
ال�سيطرة على احلكم لفرتة خم�س �سنوات يف كل فرتة ت�رشيعية .وبني الأعوام  1977و  1997ت�شكلت
حكومات �أقل ا�س��تقراراً ،حيث ا�ض��طر عدد من ر�ؤ�س��اء الوزراء لال�ستقالة قبل ا�س��تكمال فرتاتهم ب�سبب
االنق�س��امات احلزبية �أو �س��حب الثقة .ومنذ العام  1997بد�أت احلكومات بالتمتع با�ستقرار �أكرب ،بف�ضل
التحالفات احلزبية.

العام :2004
نتائج حزب "باراتيا جاناتا" يف االنتخابات الهندية العامة
ال�سنة

ن�سبة الأ�صوات احلا�صل عليها احلزب

عدد املقاعد التي فاز بها احلزب

1984
1989
1991
1996
1998
1999
2004

%7.7
%11.5
%20.0
%20.3
%25.6
%23.6
%22.2

)%0.4( 2
)%15.8( 86
)%22.3( 121
)%29.7( 161
)%33.5( 182
)%33.5( 182
)%25.4( 138

مما �سبق ميكن �أن نرى ب�أن نتائج االنتخابات ملجل�س العموم مل ت�سفر عن �أية نتائج تنا�سبية .ففي الهند تتوزع
الأ�ص��وات بني املر�شحني عن نف�س املجموعة العرقية �أو الدينية �أو املنطقة والذين يدخلون املعرتك االنتخابي
�ض��د بع�ض��هم البع�ض .ويف هذا ال�س��ياق ،ف�إن نظام الفائز الأول يدفع بامل�شاركني يف االنتخابات لتحفيز
تعدد املر�ش��حني من قبل معار�ض��يهم ،ما ينتج عنه يف كثري من الأحيان فوز �أحد املر�شحني على الرغم من
ح�ص��وله على عدد من الأ�صوات يقل بكثري عن الأغلبية املطلقة .وعلى �أية حال ،فعلى الرغم من الرتكيبة
االجتماعية متعددة الأعراق يف الهند� ،إال �أن النظام االنتخابي ما زال يحظى بقبول وا�س��ع ،وذلك لكونه
يخ�ص���ص عدداً من املقاعد للمجموعات املهم�ش��ة اجتماعي ًا وللفئات والطبق��ات �أو القبائل الفقرية� ،إذ �أن
هذه الفئات موزعة ب�ش��كل كبري على كافة �أرجاء الهند ،ما يجعل من ال�ص��عب عليها احل�ص��ول على متثيل
الئق لوال هذا التخ�ص��ي�ص يف ظل نظام الفائز الأول .وعليه ف�إن الد�س��تور الهندي يخ�ص���ص لهذه الفئات
دوائر انتخابية خا�صة بها تتنا�سب مع �أحجامها ،بحيث يخ�ص�ص  79مقعداً للطبقات الفقرية التي متثل 15
باملئة من جمموع ال�س��كان ،و 41مقعداً للقبائل املهم�ش��ة والتي متثل  8باملئة من جمموع ال�س��كان .ويف
تلك الدوائر ال ميكن تر�ش��يح �س��وى من ينتمون لتلك الفئات ،على الرغم من م�شاركة كافة الناخبني يف
االقرتاع ،بغ�ض النظر عن الفئة التي ينتمون �إليها.
يدور النقا�ش منذ �سنوات عديدة حول �إدخال تعديل على الد�ستور لتخ�صي�ص  33باملئة من مقاعد الربملان،
وكذل��ك مقاع��د اجلمعيات الت�رشيعية يف املقاطعات ،لتمثيل الن�س��اء� ،إال �أن ذلك مل يف�ض حتى الآن �إىل
اعتماد �أي �إجراء بهذا اخل�ص��و�ص ،وذلك على الرغم من تخ�ص��ي�ص هذه الن�س��بة من املقاعد للن�س��اء يف
جمال�س املديريات منذ العام .1993
يف ع��ام  1977تب�ين �إىل �أي مدى يتمتع النظام االنتخابي بالقبول .حيث قامت املحكمة املخت�ص��ة ب�إلغاء
انتخاب رئي�س��ة ال��وزراء� ،إنديرا غاندي ،بعد فوز ح��زب امل�ؤمتر ب�أغلبية ثلثي املقاع��د يف العام .1971
وكان رد رئي�س��ة الوزراء على ذلك �أن عملت على تقلي�ص احلقوق الد�س��تورية على مدى �سنتني (1975
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على مدى  20عام ،من � 1977إىل  ،1997بدا وك�أن نظام الفائز الأول املعمول به قد دخل يف مرحلة
من عدم اال�س��تقرار ،وذلك ب�س��بب ت�ش��كيل العديد من احلكومات االئتالفية التي �ضمت �أحزاب مل تكن
لها اهتمامات عامة م�ش�تركة بل اكتفت باجلري خلف م�ص��احلها اخلا�صة .ففي عام  1977فازت �أحزاب
املعار�ضة و�شكلت حكومة ائتالفية من خالل احتادها �ضمن ت�شكيلة حزبية موحدة �سميت "تكتل جاناتا".
�إال �أن هذه الت�ش��كيلة انق�سمت على نف�س��ها بعد عامني .ويف كانون الأول/دي�سمرب من عام  ،1989قام
�أحد الأحزاب املن�ش��قة (ح��زب "جاناتا دال") بت�ش��كيل احلكومة ،وذلك بدعم من الأحزاب ال�ش��يوعية
وحزب الهندو�س "باراتيا جاناتا"� ،إال �أن هذه احلكومة مل تدم �سوى ع�رشة �أ�شهر� .أما يف انتخابات العام
 1996فلم ي�س��تطع �أي من الأحزاب ت�شكيل حكومة م�ستقرة .حيث فاز حزب باراتيا جاناتا مبا جمموعه
 161مقع��د وفاز حزب امل�ؤمتر بـ  140مقعد� .إال �أن �ص�لابة النظ��ام االنتخابي ظهرت من جديد يف عام
 ،1999عندما متكن ائتالف قوي ومتما�س��ك ملجموعة م��ن الأحزاب ،بقيادة حزب باراتيا جاناتا ،من
ت�ش��كيل حكومة ا�ستطاعت ا�ستكمال فرتتها الد�س��تورية بالكامل تقريب ًا .وكذلك الأمر يف عام ،2004
حيث ا�س��تطاع حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي من ت�ش��كيل حكومة ائتالفية مب�ساعدة بع�ض الأحزاب الي�سارية
والأحزاب الأخرى.
يف ع��ام  2000قامت احلكومة بت�ش��كيل جلنة وطنية ملراجعة الد�س��تور .وقامت ه��ذه اللجنة ،من خالل
م�ش��اوراتها ،مبناق�ش��ة ما �إذا كان من ال�رضوري �إعادة النظر يف بع�ض املواد الد�ستورية املتعلقة باالنتخابات
وتطويرها� .إال �أنها �أو�ص��ت بعدم �إجراء �أية تعديالت على تلك املواد يف تقريرها املقدم �إىل احلكومة �س��نة
 ،2002م�ؤكد ًة على �أن �أية تغيريات متعلقة بالعملية االنتخابية ،يف حال اال�ض��طرار لها ،ميكن معاجلتها
من خالل القوانني ذات العالقة� ،أو اللوائح التنفيذية واملرا�سيم الإدارية.
لك��ن اللجن��ة املذكورة �أقرت ب�أن حوايل ثلثي �أع�ض��اء الربملان املنتخبني يف �آخر ثالث��ة انتخابات عامة فازوا
مبقاعدهم دون احل�صول على الأغلبية املطلقة (�أكرث من  50باملئة) من الأ�صوات ،ما له انعكا�ساته على �رشعية
التمثيل ح�سب ر�أي اللجنة .وبنا ًء على ذلك ،وا�ستناداً �إىل �إدخال �أنظمة الت�صويت الإلكرتوين ،والتي بد�أ
العمل بها �سنة � ،2004أو�صت اللجنة الوطنية ملراجعة الد�ستور ب�أن تقوم احلكومة وجلنة االنتخابات بدرا�سة
دقيقة ومهنية لإمكانية �إدخال نظام اجلولتني ،بحيث ي�شارك يف اجلولة الثانية ،والتي يجب تنظيمها يف اليوم
التايل للجولة الأوىل ،املر�شحان احلا�صالن على �أعلى الأ�صوات فقط� .إال �أن تقرير جلنة االنتخابات الذي
تبع انتخابات العام  2004مل ي�أخذ بهذه التو�ص��ية ،على الرغم من �أنها اقرتحت �أن تت�ض��من ورقة االقرتاع
م�ساح ًة يعرب فيها الناخب عن عدم انتخابه لأي من املر�شحني املدرجني عليها ،بالإ�ضافة �إىل تو�صيتها ب�إلغاء
الرتتيبات التي ي�سمح مبوجبها لذات ال�شخ�ص بالرت�شح يف دائرتني انتخابيتني خمتلفتني.
غالب ًا ما ينظر لنظام الفائز الأول على �أنه �أكرث مالئمة للبلدان التي ي�س��يطر فيها حزبني كبريين على �س��احتها
ال�سيا�س��ية� .أما يف الهند ،فلقد ا�س��تطاع حزب امل�ؤمتر يف ظل هذا النظام من ال�س��يطرة على ال�س��لطة دون
انقط��اع من��ذ عام � 1952إىل عام  ،1977دون قيام �أية معار�ض��ة قوية .وبعد انتهاء هذه ال�س��يطرة حتول
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�إىل  ،)1977وهي احلقبة الوحيدة التي ميكن فيها احلديث عن نظام حكم �ش��مويل يف تاريخ الدميقراطية
الهندي��ة .ويف انتخابات العام  1977خ�رست حكومة ال�س��يدة غاندي االنتخابات ،من خالل انتخابات
عادلة برهنت على عدم تقبل الناخب الهندي لأية ممار�سات غري دميقراطية.

ه) ميكن لنظام الفائز الأول �أن يزيد من حدة االكت�ساح احلزبي ،حيث ميكن حزب ًا واحداً �أن يفوز مبفرده
بكاف��ة املقاع��د التمثيلية يف دائرة �أو حمافظة ما .فلو كان حلزب م��ا ت�أييد قوي يف جزء معني من البلد
فذلك �س��ي�ؤدي �إىل فوزه ب�أعلى عدد من الأ�صوات ،الأمر الذي يرتتب عليه فوزه مبعظم� ،إن مل يكن
كافة املقاعد املخ�ص�ص��ة لذلك اجلزء .وذلك ي�ؤدي �إىل �إق�ص��اء الأقليات يف تلك املنطقة وحرمانها من
التمثيل ،بالإ�ض��افة �إىل تعميق الإح�س��ا�س ب�أن املعركة ال�سيا�سية حمكومة مبن يكون املواطن و�أين يقيم
ولي�س مبا ي�ؤمن به .وهذا ما متت �إثارته مراراً ملحاربة هذا النظام يف كندا على �سبيل املثال.
و) ي�س��فر هذا النظام عن �ض��ياع �أعداد كبرية من الأ�ص��وات الت��ي تهدر وال ت���ؤدي �إىل انتخاب �أي من
املر�ش��حني .وه��ذا ما ميكن �أن يكون خط��راً للغاية لو ترافق م��ع ما ورد �أعاله فيما يتعلق االكت�س��اح
احلزبي ،حيث ي�ؤدي �إىل ي�أ�س امل�ؤيدين للأحزاب ال�ص��غرية و�أحزاب الأقلية من انتخاب ممثلني لهم يف
مناطقه��م .وقد ت��زداد خطورته يف تلك احلاالت حيث ت�ؤدي االختالالت ال�سيا�س��ية �إىل تعزيز موقع
احلركات املتطرفة وف�سح املجال �أمامها لتحريك جموع كبرية من امل�ؤيدين �ضد النظام ال�سيا�سي القائم.
ز) ي�ؤدي هذا النظام ،يف بع�ض الأحيان� ،إىل انق�سام الأ�صوات بني الأحزاب الكبرية املتناف�سة �أو املر�شحني
الأكرث �ش��عبية ،ما ينتج عنه فوز الأحزاب �أو املر�ش��حني الأقل �ش��عبي ًة ومتثي ًال .وتوفر الدرا�سة اخلا�صة
حول بابوا غينيا اجلديدة الواردة يف هذا الدليل مثا ًال حي ًا لذلك.
ح) قد يبدو نظام الفائز الأول عدمي اال�س��تجابة للمتغريات الطارئة على الر�أي العام� .إذ �أن متركز امل�ؤيدين
حلزب �سيا�س��ي ما يف منطقة جغرافية حمددة ميكنه من اال�ستمرار يف ال�سيطرة على احلكم حتى يف ظل
تراجع �أدائه االنتخابي من حيث عدد الأ�صوات الكلي على امل�ستوى الوطني العام .ففي بع�ض البلدان
الت��ي تعتم��د هذا النظام االنتخابي ،قد ال يعني الرتاجع يف ح�ص��ة حزب ما من  60باملئة �إىل  40باملئة
من جممل �أ�صوات الناخبني على امل�ستوى الوطني �سوى انخفا�ض ًا يف ح�صته من مقاعد الربملان من 80
باملئة �إىل  60باملئة ،الأمر الذي ال يرتك �أثراً يذكر على موقعه امل�سيطر على احلكم ب�شكل عام .وفيما
عدا احلاالت التي ت�ش��تد فيها املناف�سة على �أعداد كافية من املقاعد ،فقد يكون نظام الفائز الأول عدمي
الت�أثر بت�أرجح ن�سبة الدعم على امل�ستوى العام.
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الأم��ر� ،أو ًال �إىل ��صراع بني ح��زب واحد مقابل جمموعة من الأحزاب امل�ؤتلف��ة ،ومن ثم �إىل �رصاع بني
ائتالفني كبريين ي�ضم كل منهما جمموعة من الأحزاب .وجند ب�أن �أحد الأحزاب الكبرية ،باراتيا جاناتا،
وال��ذي بد�أ �ص��عوده من حيث ح�ض��وره الربملاين من خالل �أطروحات هندو�س��ية �ض��يقة ،قد حتول نحو
�أطروحات �أكرث �شمولية وات�ساع ًا بعد قيادته للحكومة لفرتة برملانية كاملة ،حيث وجد نف�سه م�ضطراً للبحث
عن ت�أييد �أو�س��ع يف �أو�ساط امل�س��لمني ،والقبائل ،واملجموعات الأخرى والتي كان ينظر �إليها يف ال�سابق
على �أنها تتبع لدوائر الت�أييد املطلق حلزب امل�ؤمتر.

د) يتيح نظام الفائز الأول الفر�صة لن�شوء الأحزاب امل�ستندة �إىل قواعد قبلية� ،أو عرقية �أو مناطقية ،والتي
ت�ؤ�س�س حمالتها وبراجمها ال�سيا�سية ا�ستناداً �إىل مفاهيم و�أطروحات جذابة للغالبية يف منطقتها �أو دائرتها
�إال �أنها قد تكون معادية للآخرين وتقوم على ا�ستثنائهم .ولقد �شكل ذلك مع�ضلة دائمة يف بع�ض الدول
الأفريقية ،كمالوي �أو كينيا ،حيث تتمركز جمموعات قبلية كبرية يف مناطق جغرافية حم�صورة .ما
ي�ؤدي �إىل انق�سام البلد �إىل مناطق حزبية حيث يتمتع كل حزب مبوقع القوة يف كل منها ،الأمر الذي
ال يحفز الأحزاب على االهتمام ب�أية م�سائل خارج نطاق مناطق نفوذهم وجمموعات م�ؤيديهم.

نظام الكتلة ()BV
نظام الكتلة هو �أحد نظم الأغلبية ،والم�ستخدم
�ضمن دوائر تعددي��ة .ويملك الناخب في ظله
ع��دد ًا من الأ�ص��وات ي�س��اوي ع��دد الممثلين
الذين يت��م انتخابهم عن دائرت��ه االنتخابية.
ويفوز باالنتخ��اب المر�شح��ون الحا�صلون على
ً
وعادة ما يقترع فيه الناخبون
�أعلى الأ�صوات.
ل�صال��ح المر�شحين ب�شكل ف��ردي ولي�س ل�صالح
الأح��زاب ،وفي غالبية الأحي��ان يمكن للناخب
ا�ستخ��دام �أي عدد م��ن �أ�صوات��ه �ضمن حدود
العدد الكلي الم�سموح به..

 .80يتمث��ل نظ��ام الكتلة ،بب�س��اطة ،يف ا�س��تخدام نظام
الأغلبية الن�س��بية يف دوائر انتخابية تعددي��ة (�أي التي تنتخب
�أك�ثر من ممثل واحدة عن كل منها) .ويتمتع الناخبون بعدد
من الأ�ص��وات ي�س��اوي ع��دد املقاعد التي يت��م انتخابها عن
دوائرهم ،بحيث ميكنهم االقرتاع لأي من املر�ش��حني على
ورق��ة االقرتاع ،بغ���ض النظر عاد ًة ع��ن انتماءاتهم احلزبية.
ويف غالبي��ة نظم الكتلة ،ميكن للناخب الإدالء مبا �ش��اء من
الأ�ص��وات التي ميتلكها طامل��ا مل يتعدى ذلك ع��دد املقاعد
املخ�ص�صة لدائرته االنتخابية.

� .84أما يف تايالند فوجد نظام الكتلة كعامل �أدى �إىل انق�س��ام وت�رشذم الأحزاب ال�سيا�سية� .إذ �أن النظام
ي�س��هم يف تناف�س مر�ش��حي احلزب الواحد فيما بينهم نظراً لتمكن الناخبني من االقرتاع لأكرث من مر�ش��ح
واحد يف دوائرهم االنتخابية ،حتى ولو كان كل منهم ينتمي حلزب مغاير .وعليه ينظر �أحيان ًا لنظام الكتلة
على �أنه ي�سهم يف االنق�سامات الداخلية للأحزاب ال�سيا�سية وا�س�رشاء الف�ساد يف �صفوفها.
 .85لذلك جند ب�أن بع�ض الدول قد هجرت هذا النظام وا�س��تغنت عن ا�س��تخدامه يف ال�س��نوات الأخرية
معتم��د ًة نظم�� ًا �أخ��رى� .إذ حتولت كل من تايالند والفلب�ين من نظام الكتلة �إىل نظ��ام خمتلط يف نهايات
الت�سعينات من القرن املا�ضي .ويف كلتا احلالتني برر التحول كمحاولة ملحاربة �رشاء الأ�صوات والعمل على
تطوير الأحزاب ال�سيا�سية وتقويتها (�أنظر الدرا�سة اخلا�صة بتايالند يف هذا الدليل).

 .81يكرث ا�س��تخدام نظ��ام الكتلة يف البلدان التي تفتقر �إىل تركيبات و�أحزاب �سيا�س��ية قوية .وح�س��ب
املعطي��ات املتوف��رة حت��ى ع��ام  2004ت�س��تخدم ه��ذا النظام كل م��ن ج��زر الكاميان ،وج��زر املالفني
(الفوكالند) ،وغرين�س��ي ،والكويت ،والو�س ،ولبنان ،واملالديف ،وفل�س��طني (مت تغيريه �إىل النظام
املتوازي النتخابات �س��نة  ،)2006واجلمهورية العربية ال�سورية ،وتونغا ،وتوفالو .ولقد ا�ستخدم نظام
الكتل��ة كذل��ك يف الأردن يف العام  ،1989ويف منغوليا يف العام  ،1992ويف كل من الفلبني وتايالند
حتى العام � ،1997إال �أن هذه البلدان قامت بتغيريه نظراً لعدم االرتياح لنتائجه.
 .82ومن ح�سنات نظام الكتلة �أنه ميكن الناخبني من اختيار مر�شحيهم بحرية �أكرب ودون الأخذ بانتماءاتهم
احلزبية ،ولكونه يف�سح املجال لتق�سيم البلد �إىل دوائر انتخابية متعادلة احلجم ن�سبي ًا ،يف الوقت الذي ي�ؤكد
عل��ى دور �أك�ثر �أهمية للأحزاب ال�سيا�س��ية ،باملقارنة مع نظ��ام الفائز الأول ،دافع ًا باجت��اه تقوية ومتكني
الأحزاب الأكرث متا�سك ًا والأف�ضل تنظيم ًا.
� .83أما �أهم م�س��اوئه فتتمثل يف انعكا�ساته غري املتوقعة وغري املرغوب فيها �أحيان ًا على نتائج االنتخابات.
فعندما يقوم الناخبون باالقرتاع مبجمل �أ�ص��واتهم ل�ص��الح مر�شحي حزب ما على �سبيل املثال ،ي�ؤدي ذلك
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ط)	�أخرياً ،يت�أثر نظام الفائز الأول ،ب�شكل كبري ،مب�س�ألة تر�سيم الدوائر االنتخابية .فللتق�سيمات االنتخابية
تبعاته��ا ال�سيا�س��ية� ،إذ ال توج��د حلول فنية لتوفري حل �أمث��ل مبعزل عن االعتبارات ال�سيا�س��ية وغريها
(كما يو�ض��ح امللحق "هـ" لهذا الدليل) .وقد تتطلب عملية تر�سيم الدوائر االنتخابية الكثري من الوقت
وامل��وارد للخ��روج بنتائج مر�ض��ية و�رشعية .وقد تواج��ه العملية الكثري من ال�ض��غوطات وحماوالت
التالعب والتق�سيم القائم على �أ�سا�س تف�ضيل جهات معينة على ح�ساب جهات �أخرى .وهذا ما ات�ضح
جلي�� ًا يف انتخاب��ات العام  1993يف كينيا ،حيث �أدى االخت�لال الكبري يف �أحجام الدوائر االنتخابية
�إىل متكني احلزب احلاكم (حزب االحتاد الوطني الأفريقي الكيني) من الفوز ب�أغلبية مقاعد الربملان رغم
ح�ص��وله على  30باملئة فقط من جممل �أ�ص��وات الناخبني (يف هذا املثال� ،ض��مت �أكرب دائرة انتخابية
عدداً من الناخبني يفوق عددهم يف �أ�صغر دائرة مبا يقارب � 23ضعف ًا).

�إىل ت�ض��خيم االختالالت الناجتة عن نظام الفائز الأول فيما يتعلق بالتنا�س��ب بني عدد الأ�صوات وما تف�ضي
�إليه من مقاعد .وهذا ما يح�ص��ل ب�ش��كل خا�ص عندما تقوم الأحزاب بت�س��مية مر�شحني لها لكافة املقاعد
املتناف�س عليها يف الدائرة وبحث ناخبيها لالقرتاع لكل منهم .ففي انتخابات عام  1982وعام  1995يف
موري�ش��يو�س ،على �س��بيل املثال ،فاز حزب املعار�ض��ة بكافة مقاعد الربملان بح�صوله على  64باملئة وعلى
 65باملئة ،على التوايل ،من �أ�ص��وات الناخبني .ونتج عن ذلك م�ص��اعب جمة �أمام عمل النظام الربملاين
ب�شكل فاعل والقائم على وجود حكومة ومعار�ضة .وخفف من ذلك ،ولو ب�شكل جزئي ،اللجوء �إىل ما
يعرف "ب�أف�ضل اخلا�رسين" مللئ بع�ض املقاعد (�أنظر الفقرة � 153أدناه).

فل�سطين :الواقع ال�سيا�سي يحدد نوعية النظام االنتخابي
�أندرو �إلي�س

ت�ضمن اتفاق املبادئ (املعروف باتفاق �أو�سلو) املوقع بني منظمة التحرير الفل�سطينية و�إ�رسائيل يف �أواخر عام
 ،1993قيام جمل�س ت�رشيعي فل�س��طيني منتخب .وتطلب تطبيق هذا االتفاق مزيداً من املفاو�ضات حول
مكمل ،عرف باالتفاق االنتقايل .الأمر الذي مت التو�صل �إليه يف طابا يف �أيلول�/سبتمرب من
اتفاق تف�صيلي ّ
عام  ،1995وت�ض��من اتفاقات مف�ص��لة حول تنظيم انتخابات عامة النتخاب �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي،
بالإ�ضافة �إىل انتخاب رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .وتبع ذلك انتخاب كل من رئي�س ال�سلطة و�أع�ضاء
املجل�س الت�رشيعي يف الع�رشين من �شهر كانون الثاين/يناير �سنة .1996
بد�أت التح�ض�يرات لالنتخابات منذ العام  ،1994مبوازاة املفاو�ض��ات املتعلقة باالتفاق االنتقايل ،حيث
كان �إعداد قانون االنتخابات وتنظيمها م�س�ؤولية فل�سطينية بحتة ،على الرغم من االتفاق بني الطرفني على
�رضورة مالءمة بع�ض مواد القانون والرتتيبات الإدارية مع ما ن�ص عليه االتفاق االنتقايل .وعليه ،مل تعتمد
ال�صيغة النهائية لقانون االنتخابات والرتتيبات الأ�سا�سية ذات العالقة حتى �أواخر عام .1995
كان للواق��ع ال�سيا�س��ي القائم ت�أثري كبري على اختيار النظام االنتخابي من ب�ين اخليارات املتاحة .ففي تلك
الأثناء كان وا�ض��ح ًا للجميع ب�أن ال�س��يد يا�رس عرفات �س��يفوز باالنتخابات الرئا�س��ية ،ما �أ�سهم يف اعتماد
نظام الفائز الأول من خالل اجلولة الواحدة لالنتخابات الرئا�سية دون الكثري من النقا�ش .ولقد بينت نتائج
االنتخابات �صحة ذلك ،بعدما فاز ال�سيد عرفات مبا يربو على  80باملئة من �أ�صوات الناخبني مقابل ال�سيدة
�سميحة خليل ،املناف�سة الوحيدة له يف تلك االنتخابات.

* مالحظة من املرتجم� :أعدت هذه الدرا�سة قبل اعتماد التغيريات الأخرية يف قانون االنتخابات والنظام االنتخابي والتي
�سبقت �آخر انتخابات ت�رشيعية يف كانون الثاين/يناير .2006
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وعليه� ،أتى اختيار نظام انتخابي يتمحور حول املر�ش��حني الأفراد لال�س��تجابة لثالثة �أنواع من ال�ضغوطات:
الرغب��ة يف متك�ين �شخ�ص��يات تنتمي �إىل حركات وف�ص��ائل كانت ترف�ض ر�س��مي ًا االتفاق��ات املوقعة من
امل�ش��اركة باالنتخابات كم�س��تقلني؛ رغبة عدد من القيادات وال�شخ�صيات البارزة يف الرت�شح كم�ستقلني؛
وت�أثريات التجارب االنتخابية ال�س��ابقة .بالإ�ض��افة �إىل ذلك� ،أدت الأهمية املعطاة ل�رضورة تب�سيط العملية
االنتخابية ،و�ش��فافيتها والعمل على اعتماد �إجراءات ت�ض��من �رسعة �إعالن النتائج وقبولها� ،أدت جمتمعة
�إىل �إقرار الإجراءات التي تتم مبوجبها عملية عد وفرز الأ�صوات يف مراكز االقرتاع ،ما نتج عنه ا�ستبعاد �أية
�إمكانية العتماد �أي من النظم االنتخابية التف�ضيلية ،كنظام ال�صوت البديل �أو ال�صوت الواحد املتحول� .أما
التوافق على االلتزام بحدود الدوائر الطبيعية كما هي على �أر�ض الواقع فقاد �إىل اعتماد نظام الكتلة� ،ضمن
دوائر انتخابية متباينة الأحجام ،حيث تراوحت بني دوائر كبرية تنتخب  12ممث ًال عنها كما يف مدينة غزة
ودوائر �صغرية تنتخب ممث ًال واحداً ،كما يف كل من �أريحا و�سلفيت وطوبا�س.
�أث�يرت كذلك نقا�ش��ات حول متثيل الأقليات ،وب�ش��كل خا���ص فيما يتعلق بالأقلية امل�س��يحية (والتي متثل
حوايل  10باملئة من جمموع الناخبني) وال�س��امريني (وهي �أقلية يهودية تت�ألف من ب�ض��عة مئات يتمركزون
بالقرب من مدينة نابل�س) .وعليه ،مت تخ�صي�ص �ستة مقاعد للم�سيحيني �ضمن نظام الكتلة ،والتي توزعت
عل��ى الدوائر االنتخابي��ة الأربعة حيث تقطن �أغلبي��ة املنتمني لهذه الأقلية (مقعدي��ن يف كل من دائرة بيت
حل��م ودائ��رة القد�س االنتخابيتني ،ومقعد واحد يف كل من دائرتي رام الله ومدينة غزة) ،بالإ�ض��افة �إىل
مقعد واحد لل�س��امريني يف دائرة نابل�س االنتخابية .ومبوجب هذه الرتتيبات� ،أعطي للمر�شحني امل�سيحيني
اخليار يف الرت�ش��ح لتلك املقاعد املخ�ص�صة لهم �أو للرت�ش��ح لباقي املقاعد .ون�صت الإجراءات على توزيع
املقاعد يف الدوائر التي حجزت فيها مقاعد للم�سيحيني بحيث يفوز باملقاعد املخ�ص�صة املر�شح �أو املر�شحني
احلا�ص��لني على �أعلى الأ�صوات من بني املر�شحني امل�س��يحيني ،وذلك فقط يف حال عدم وجود �أي منهم
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�أم��ا اختي��ار النظ��ام االنتخابي اخلا�ص بانتخاب �أع�ض��اء املجل���س الت�رشيعي فلم يكن عل��ى ذات القدر من
ال�س��هولة ،وذلك لعدة �أ�س��باب �أهمها� :أو ًال ،مل يتمتع االتفاق االنتقايل بقبول وم�شاركة جميع الف�صائل
والقوى ال�سيا�س��ية الفل�س��طينية الفاعلة على ال�ساحة ،حيث ا�ضطرت ال�سلطة الفل�سطينية النا�شئة للدخول يف
حوارات مطولة حول ذلك مع حركة املقاومة الإ�س�لامية (حما�س) وحركات �إ�س�لامية �أخرى ،للبحث
يف �إمكاني��ة م�ش��اركتها يف االنتخابات الت�رشيعية .ثاني ًا ،كان النظام احلزبي يف الأرا�ض��ي الفل�س��طينية ال
يزال يف مرحلة الطفولة والن�ش��وء ،حيث �أخذت فتح ،كربى الف�ص��ائل ،طابع حركة التحرر الوطني،
وه��و الطابع الذي مل ت�س��تطع التحول عنه ب�س��بب احلاج��ة �إىل الوحدة الداخلية من �أجل امل�ض��ي قدم ًا يف
مفاو�ض��ات الو�ض��ع النهائي مع �إ�رسائيل (والتي مل يكتب لها النجاح) .يف نف�س الوقت ،مت ت�شكيل بع�ض
الأحزاب ال�ص��غرية الأخرى� ،إال �أن بع�ض القيادات يف فتح كانت تنظر يف �إمكانية الرت�ش��ح لالنتخابات
ب�ص��فة م�س��تقلة عن فتح وعن تلك الأحزاب .ثالث ًا ،كانت هناك بع�ض ال�س��وابق التي كان يجب �أخذها
بع�ين االعتب��ار ،كاالنتخابات املحلية التي مت تنظيمه��ا يف قطاع غزة يف �أربعينات القرن املا�ض��ي ،حيث
مت ا�س��تخدام الإجراءات املعمول به��ا يف جمهورية م�رص العربية لتنظيمه��ا ،واالنتخابات املحلية يف مدن
وبلدات ال�ض��فة الغربية يف �س��بعينات ذلك القرن ،والتي نظمت ا�س��تناداً �إىل النظ��م والإجراءات املعتمدة
يف اململكة الأردنية الها�ش��مية واملوروثة بدورها عن االنتداب الربيطاين .و�أخرياً ،ظهرت يف تلك الفرتة
�ضغوطات العتماد التجربة الأردنية لتنظيم االنتخابات الت�رشيعية.

حقق نظام الكتلة كثرياً مما عول عليه على �أر�ض الواقع .فعلى الرغم من تر�شح  87مر�شح يف مدينة غزة،
�إال �أن الناخبني تعاملوا بكل �سهولة مع ورقة اقرتاع بهذا احلجم و�صل طولها حلوايل املرت .وبينما مل يرت�شح
�إال عدد قليل من ال�شخ�صيات املح�سوبة على الف�صائل التي رف�ضت عملية ال�سالم� ،إال �أن واحداً منهم على
الأقل فاز باالنتخاب ،الأمر الذي كان من �ش�أنه مد اجل�سور مع تلك الف�صائل .وبالرغم من متتع مر�شحي
فتح ببع�ض الأف�ضلية� ،إال �أن الناخبني ميزوا ب�شكل وا�ضح يف انتخابهم بني املر�شحني الأكرث �شعبية و�أولئك
الأقل قبو ًال ب�ش��كل عام ،حيث مت انتخاب بع�ض القيادات ال�ش��عبية امل�ستقلة ،بالإ�ضافة �إىل انتخاب ممثلني
عن الأقليات ،بينما متكنت املدن ال�صغرية املتمتعة ب�شخ�صية م�ستقلة وا�ضحة من انتخاب ممثليها التقليديني.
وبا��شر كل من رئي�س ال�س��لطة واملجل���س الت�رشيعي املنتخبني مهامهم يف بداي��ات العام  ،1996متمتعني
ب�رشعية كبرية داخل املجتمع الفل�سطيني.

 .87تتمثل �أهم مزايا هذا النظام يف كونه �سهل اال�ستخدام،
ويعمل على حتفيز الأحزاب ال�سيا�س��ية ومتكينها من تر�ش��يح
جمموعات خمتلطة من املر�ش��حني وذل��ك عم ًال على متكني
الأقليات من احل�ص��ول عل��ى متثيل لها .وميكن ا�س��تخدامه
لتحقي��ق متثيل عرقي متوازن ،حي��ث �أنه ميكن الأحزاب من
تقدمي قوائم مر�ش��حني ت�ش��تمل على تنوع عرق��ي ،وقد يتم
ت�ص��ميمه ب�ش��كل يلزم الأحزاب القيام بذلك .ففي جيبوتي
على �س��بيل املثال ،يتوجب على القائمة احلزبية �أن ت�ش��تمل على خليط من املر�شحني ينتمون �إىل مزيج من
املجموعات الإثنية �أو العرقية� .أما يف �سنغافورة فيتم انتخاب معظم �أع�ضاء الربملان من خالل دوائر انتخابية
تعددية تعرف بالدوائر التمثيلية للمجموعات املختلفة ،حيث يجب �أن ت�ضم كل قائمة حزبية مر�شح ًا واحداً
على الأقل من املنتمني �إىل جمموعة املاالي �أو الهنود �أو �أية �أقلية �أخرى .كما �أن �س��نغافورة ت�س��تخدم ما
يعرف مبقاعد "�أف�ضل اخلا�رسين" ملر�شحي املعار�ضة يف بع�ض احلاالت� .أما يف بع�ض الدول الأخرى ،مثل
ال�س��نغال وتون�س ،في�ش��كل نظام الكتلة احلزبية اجلزء اخلا�ص بنظم الأغلبية من نظامها االنتخابي املتوازي
(�أنظر الدرا�سة اخلا�صة بال�سنغال).

 .86على عك�س ما يح�صل يف ظل نظام الفائز الأول ،يقوم نظام الكتلة احلزبية على وجود دوائر انتخابية
تعددية ،حيث ميلك الناخب �ص��وت ًا واحداً ي�س��تخدمه ملمار�س��ة خياره بني قوائم حزبية منتاف�س��ة بد ًال من
االختيار بني املر�ش��حني الأفراد .ويفوز احلزب (�أو القائمة) احلا�ص��ل على �أعلى الأ�ص��وات بكافة مقاعد
الدائرة االنتخابية ،وبذلك يتم انتخاب كافة مر�شحيه على القائمة .وكما هي احلال يف نظام الفائز الأول
ال يتحتم على الفائز احل�ص��ول على الأغلبية املطلقة من الأ�ص��وات .وح�س��ب املعطيات املتوفرة حتى عام
 ،2004يتم ا�ستخدام هذا النظام يف �أربع دول هي :الكامريون ،وت�شاد ،وجيبوتي ،و�سنغافورة.
نظام الكتل��ة الحزبية هو �أحد نظ��م الأغلبية،
والم�ستخ��دم �ضم��ن دوائ��ر تعددي��ة .ويملك
الناخب في ظله �صوت�� ًا واحد ًا يدلي به للقائمة
الحزبي��ة التي يري��د انتخابه��ا ،دون �أن يختار
بي��ن المر�شحي��ن الأف��راد .ويف��وز الح��زب
الحا�صل عل��ى �أعلى الأ�صوات بكاف��ة المقاعد
المخ�ص�صة للدائرة االنتخابية.

� .88إال �أن نظ��ام الكتلة احلزبية يعاين من معظم امل�س��اوئ املتعلقة بنظ��ام الفائز الأول� ،إذ �أنه قد ي�ؤي �إىل
نتائج غري تنا�س��بية من خالل متكينه حلزب ما الفوز بكافة املقاعد بالرغم من ح�ص��وله على �أغلبية ب�سيطة من
الأ�ص��وات .ففي انتخابات عام  1997يف جيبوتي فاز ائتالف التجمع من �أجل الأغلبية الرئا�س��ية احلاكم
بكافة مقاعد الربملان ،تارك ًا بذلك حزبي املعار�ضة خارج نطاق التمثيل الربملاين.

نظام ال�صوت البديل ()AV

 .89تنتظم االنتخابات يف ظل هذا النظام عاد ًة على �أ�سا�س الدوائر االنتخابية الفردية ،كما هي احلال يف
ظل نظام الفائز الأول� .إال �أن نظام ال�ص��وت البديل يعطي الناخب خياراً �أو�س��ع ما يعطيه نظام الفائز الأول
لدى ممار�س��ة االقرتاع .فبد ًال من حتديد مر�شحهم املف�ضل على ورقة االقرتاع ،يقوم الناخبون ح�سب هذا
النظام برتتيب املر�شحني ح�سب الأف�ضلية وذلك من خالل �إعطاء املر�شح املف�ضل الرقم " "1ومن ثم �إعطاء
الذي يليه يف الأف�ضلية الرقم " "2ومن ثم الرقم " "3للذي يليه وهكذا .وبهذا ال�شكل يعطي نظام ال�صوت
البديل الناخبني �إمكانية التعبري عن �أف�ضلياتهم بد ًال من التعبري عن خيارهم الأول فقط .ولهذا ال�سبب يعرف
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بني املر�شحني احلا�صلني على �أعلى الأ�صوات ب�شكل عام يف تلك الدائرة ،مبعنى �أن يحل �أولئك املر�شحني
مكان احلا�ص��لني على �أقل عدد من الأ�ص��وات من بني املر�ش��حني الآخرين والذين كان ميكن �أن يفوزوا
باالنتخاب لوال ذلك ،وهو ما ح�صل بالفعل يف كافة احلاالت .ويعني ذلك �أن املجل�س الت�رشيعي �ضم بني
�أع�ض��ائه بع�ض املر�شحني املنتخبني رغم ح�ص��ولهم على عدد من الأ�صوات يقل عما ح�صل عليه مر�شحني
�آخرين مل يتم انتخابهم .وبينما دار جدل كبري حول هذه الرتتيبات� ،إال �أنها حظيت بقبول وا�سع واعتربت
ك�إجراءات �رشعية بهدف حتقيق �أو�سع متثيل ممكن للمجتمع الفل�سطيني ،وهو ما �أكد عليه الإح�سا�س العام
بعد جناح العملية االنتخابية.

نظام الكتلة الحزبية ()PBV

 .90يختل��ف هذا النظام عن نظ��ام الفائز الأول كذلك يف
طريقة عد الأ�ص��وات .فعلى الرغم من فوز املر�شح احلا�صل
على الأغلبية املطلقة للأ�ص��وات (�أكرث من 50باملئة) ب�ش��كل
مبا�رش ،كما يح�صل يف نظام الفائز الأول ونظام اجلولتني،
�إال �أن��ه يف حال عدم ح�ص��ول �أي من املر�ش��حني على تلك
الأغلبية من الأ�صوات ،يتم �إق�صاء املر�شح احلا�صل على �أدنى
عدد من الأف�ض��ليات الأوىل من عملية عد الأ�صوات ،ويتم
احت�س��اب تلك الأوراق ا�س��تناداً �إىل الأف�ض��لية الثانية (الرقم

 .91من املمكن ،ولي�س من ال�رضوري� ،أن يطلب من الناخبني يف ظل النظم التف�ض��يلية كنظام ال�صوت
البديل �أن يقوموا برتقيم كافة �أو معظم املر�ش��حني على ورقة االقرتاع ح�س��ب ترتيب الأف�ض��ليات ،وذلك
لتفادي �ض��ياع الأ�ص��وات يف املراحل املتقدمة من عملية العد ب�س��بب عدم تعبريها عن مزيد من الأف�ضليات
املت�سل�س��لة� .إال �أن ذلك من �ش���أنه �أن يعمل على زيادة عدد الأ�ص��وات الباطلة ،كما و�أنه يرفع من �أهمية
الأف�ض��ليات التي يجرب الناخب للتعبري عنها بني مر�ش��حني ال يعنونه ب�أي �ش��كل من الأ�ش��كال �أو يرف�ضهم
ب�شكل تام.
 .92يتم ا�ستخدام نظام ال�صوت البديل يف كل من �أ�سرتاليا ،وفيجي وبابوا غينيا اجلديدة .وبذلك ي�شكل
مثا ًال جيداً حول انت�ش��ار النظم االنتخابية الإقليمي كما �س��بق و�أ�رشنا (�أنظر الفقرة � 74أعاله) :حيث يرتكز
ا�س��تخدام هذا النظام على امل�س��توى الوطني يف �أوقيانو�س��يا� .إال �أنه توجد بع�ض الأمثلة ال�س��تخدامه على
امل�س��تويات املحلية يف كل من �أوروبا و�أمريكا ال�ش��مالية ،كما و�أنه ي�س��تخدم يف جمهورية �أيرلندا لتنظيم
االنتخابات الرئا�سية.
� .93أما �أهم مزايا هذا النظام فتتمثل يف متكني الأ�ص��وات املعطاة ملجموعة من املر�ش��حني من الرتاكم،
بحيث ميكن توفيق االهتمامات املتقاربة على الرغم من اختالفها من �أجل احل�ص��ول على متثيل يف الربملان.
كما و�أن نظام ال�ص��وت البديل ميكن الناخبني امل�ؤيدين للمر�ش��حني ذوي احلظوظ ال�ضئيلة بالفوز من الت�أثري
يف انتخاب املر�ش��ح الأوفر حظ ًا من خالل �أف�ض��لياتهم الثانية والثالثة على ورق��ة االقرتاع .وعليه كثرياً ما
يعترب هذا النظام على �أنه عامل حمفز باجتاه انتهاج �سيا�س��ات الو�سط ،وذلك لكونه يدفع باملر�شحني للعمل
على ك�س��ب الأف�ض��ليات الثانية �أو الثالثة للناخبني الآخرين من غري م�ؤيديهم الأ�سا�س��يني .وهو ما يتطلب
من املر�ش��حني العمل على تو�س��يع دوائر الت�أييد بد ًال من ح�رص جهودهم يف �أطر �ض��يقة .وعاد ًة ما تدعم
التجربة الأ�سرتالية يف ا�ستخدام هذا النظام هذه امليول� :إذ كثرياً ما تعمل الأحزاب الكبرية على االتفاق مع
الأحزاب ال�ص��غرية من �أجل احل�ص��ول على الأف�ض��ليات الثانية من م�ؤيديها قبل كل عملية انتخابية ،الأمر
الذي يعرف "بتبادل الأف�ض��ليات" .بالإ�ض��افة �إىل ذلك ،وب�س��بب متطلب الأغلبية الذي يقوم عليه نظام
م�ستوى �أعلى
ال�ص��وت البديل ،فهو يرفع من م�ستوى الت�أييد للمر�ش��حني املنتخبني ،الأمر الذي ينتج عنه
ً
من ال�رشعية املكت�سبة.
وتدل التجربة يف كل من ا�س�تراليا وبابوا غينيا اجلديدة على �إمكانيات نظام ال�ص��وت البديل يف الدفع باجتاه
انتهاج �سيا�س��ات تعاونية و�أكرث �ش��مولية .ويف ال�س��نوات الأخرية مت اعتماد نظام ال�ص��وت البديل �أو �أحد
تفرعاته (ال�صوت الإ�ضايف) لتنظيم االنتخابات الرئا�سية يف البو�سنة والنتخاب ر�ؤ�ساء البلديات يف كل من
لندن و�سان فران�سي�سكو (�أنظر الفقرات � 182إىل � 186أدناه).

منوذج عن ورقة اقرتاع من فيجي حيث يعتمد نظام ال�صوت البديل
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نظ��ام ال�صوت البدي��ل هو �أحد نظ��م الأغلبية
التف�ضيلية ،والم�ستخدم �ضم��ن دوائر فردية.
وي�ستخدم الناخبون في ظله الأرقام الت�سل�سلية
للتعبي��ر ع��ن �أف�ضلياتهم بي��ن المر�شحين على
ورقة االقتراع .ويفوز باالنتخاب ب�شكل مبا�شر
المر�ش��ح الحا�ص��ل على الأغلبي��ة المطلقة من
الأف�ضليات الأول��ى (�أكثر من  50بالمئة)� .أما
في حال ع��دم ح�صول �أي م��ن المر�شحين على
تلك الأغلبية ،يتم اق�صاء المر�شحين الحا�صلين
على �أدن��ى الأف�ضلي��ات واحت�س��اب الأف�ضليات
الثاني��ة عل��ى �أوراقه��م ل�صال��ح المر�شحي��ن
الآخرين ،وتتك��رر العملية �إلى �أن يح�صل �أحد
المر�شحي��ن عل��ى الأغلبية المطلق��ة .ويقترع
الناخبون ل�صالح المر�شحين الأفراد عو�ض ًا عن
الأحزاب ال�سيا�سية.

هذا النظ��ام عاد ًة بنظام ال�ص��وت التف�ض��يلي يف البلدان التي
تعتمده (كما هي احلال بالن�سبة لنظام بوردا ،ونظام ال�صوت
الواحد املتحول ونظام ال�صوت الإ�ضايف والتي تعترب جميعها
من ف�صيلة النظم التف�ضيلية).

" )"2يف كل منها .ويتم احت�ساب كل ورقة منها ل�صالح املر�شح احلا�صل على �أعلى الأف�ضليات .ويتم
تكرار هذه العملية �إىل �أن يح�ص��ل �أحد املر�ش��حني على الأغلبية املطلقة املطلوبة من الأ�صوات ويفوز بذلك
يف االنتخاب .وعليه ف�إن نظام ال�صوت البديل هو �أحد نظم الأغلبية.

 .94ولنظام ال�صوت البديل عيوبه كذلك ،فهو يتطلب م�ستويات جيدة من الوعي والثقافة لتطبيقه ب�شكل
�صحيح ،كما و�أنه قد ي�ؤدي �إىل نتائج غري تنا�سبية ب�سبب ا�ستخدامه يف دوائر فردية باملقارنة مع نظم التمثيل
الن�سبي ،وحتى باملقارنة مع نظام الفائز الأول يف بع�ض احلاالت .كذلك ف�إن ميول هذا النظام لإفراز نتائج
و�سطية ي�ستند �إىل حد كبري على العوامل االجتماعية والدميغرافية املحيطة به :فبينما متخ�ضت عنه نتائج �أكرث
اعتدا ًال من حيث التمثيل الن�س��بي ملختلف املجموعات العرقية يف انتخابات ال�ستينات وال�سبعينات من القرن
املا�ض��ي يف بابوا غينيا اجلديدة ،الأمر الذي �أدى �إىل �إعادة اعتماده م�ؤخراً (�أنظر الدرا�س��ة اخلا�ص��ة) ،ما
انفك��ت االنتقادات تتوارد حول ا�س��تخدامه يف بلد �آخر من بل��دان املحيط الهادئ ،هو فيجي ،منذ البدء
يف ا�ستخدامه يف � .1997أخرياً وكما ات�ضح من خالل املثال الذي مت التطرق �إليه حول انتخابات جمل�س
ال�ش��يوخ يف �أ�س�تراليا بني الأعوام  1919و �( 1946أنظر الفقرة � 32أعاله) ،ف�إن نظام ال�صوت البديل ال
يعمل ب�شكل جيد يف ظل وجود دوائر انتخابية تعددية كبرية.

درا�سة خا�صة

بابوا غينيا الجديدة :محفزات انتخابية للتوفيق بين
المجموعات العرقية المختلفة
بن ريلي

ا�س��تخدمت بابوا غينيا اجلديدة الواقعة يف جنوب املحيط الهادئ ،على مر ال�س��نني نظامني انتخابيني هما:
نظام ال�ص��وت البديل من عام � 1945إىل عام  ،1975عندما كانت تتبع لأ�س�تراليا ،ونظام الفائز الأول
من عام � 1975إىل عام  ،2002حيث عادت ال�ستخدام نظام ال�صوت البديل منذ ذلك احلني.
ولتجرب��ة هذا البلد �أهمية خا�ص��ة وذلك لعدة �أ�س��باب� :أو ًال ،تعترب بابوا غينيا اجلديدة �أح��د البلدان النامية
القليلة التي ا�س��تطاعت تنظيم انتخابات تناف�س��ية حقيقة دون انقطاع ،مبا يف ذلك التناوب ال�س��لمي لل�سلطة
مل��رات عديدة .ثاني ًا ،ترتب على التحول م��ن نظام انتخابي �إىل �آخر يف هذا البلد جمموعة من النتائج غري
املتوقعة ،والتي ميكن اعتبارها مثا ًال على النتائج املختلفة التي ميكن �أن ت�س��فر عنها النظم االنتخابية التي قد
تبدو مت�شابهة يف ظاهرها .ثالث ًا ،ميثل هذا البلد �أحد الأمثلة النادرة العتماد نظام انتخابي حمدد ،ومن ثم
التحول عنه �إىل نظام �آخر والعودة �إليه بعد ذلك.
ورثت بابوا غينيا اجلديدة نظام ال�ص��وت البديل عن �أ�س�تراليا ،وقامت با�س��تخدامه لتنظيم ثالث انتخابات
يف الأعوام  1968 ،1964و .1972ولكن ،على العك�س من �أ�س�تراليا ،يت�س��م املجتمع يف هذا البلد
بانق�سامات عرقية متعددة ،حيث ت�ستخدم فيه �أكرث من  850لغة ولهجة حملية ،تتحدث بها ب�ضعة �آالف
من القبائل واملجموعات العرقية املختلفة.
وتعطي جتربة ال�ص��وت البديل يف هذا البلد مزيداً من احلجج لت�أييد مقولة �أن هذا النظام يعمل ب�ش��كل جيد
لتحقيق التوافق وتقريب املواقف يف املجتمعات املت�سمة بانق�سامات داخلية حادة ،وذلك من خالل �إعطائه
الفر�ص��ة للناخبني للتعبري لي�س عن خيارهم الأول فح�س��ب ،بل عن خياراتهم الثانية والتي تليها .وب�س��بب
الرتكيبة االجتماعية ،يعطي الناخبون �أف�ض��ليتهم الأوىل عاد ًة للمر�شح املنتمي �إىل جمموعتهم �أو قبيلتهم.
�إال �أن ذلك ،يف كثري من املواقع ،ال يكفي حل�ص��ول املر�ش��ح على الأغلبية املطلوبة من الأ�ص��وات للفوز
باالنتخاب ،حيث يحتاج املر�شح يف تلك احلاالت �إىل �أ�صوات املجموعات الأخرى التي تعطيه الأف�ضلية
الثانية من �أ�ص��واتها .ويفر�ض ذلك على املر�ش��حني العمل على تقدمي �أنف�س��هم ك�أف�ضل خيار ثاين يف �أعني
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حفز هذا الواقع كثرياً من املر�ش��حني على الت�رصف مبا ي�س��هم يف حتقيق التوافق بني خمتلف املجموعات.
كم��ا ونت��ج عن النظام االنتخابي فوز مر�ش��حني يتمتع��ون بت�أييد الأغلبية املطلق��ة للناخبني .ويف كثري من
احلاالت ،مل يكن املر�ش��حون الفائزون من بني �أولئك احلا�صلني على ت�أييد �أكرب جمموعة �أو فئة حمددة،
�إمنا �أولئك القادرين على ح�شد الت�أييد من فئات خمتلفة.
ا�س��تناداً �إىل اعتقادهم ب�أنه نظام �أكرث ب�س��اطة من �ش���أنه �أن ي�س��فر عن نتائج مماثلة لنظام ال�صوت البديل ،مت
التحول �إىل نظام الفائز الأول فور ا�ستقالل البالد عام � .1975إال �أن الواقع كان غري ذلك ومل يف�ض نظام
الفائز الأول �إىل النتائج املتوقعة .ففي ظل النظام اجلديد مل يعد املر�ش��حون بحاجة للح�ص��ول على الأغلبية
املطلقة من الأ�ص��وات للفوز� ،إذ يكفي احل�ص��ول على عدد من الأ�ص��وات يفوق تلك التي يح�ص��ل عليها
اي من املر�ش��حني الآخرين يف نف���س الدائرة االنتخابية ،وعليه كان ب�إمكان املر�ش��حني املنتمني �إىل �أكرب
املجموعات �أو القبائل �ض��مان الفوز ب�ش��كل مبا�رش .وعليه ،مل يعد لدى املر�ش��حني �أي حافز للتعاون مع
�أية فئة �أو جمموعة �أخرى .ونتج عن ذلك ارتفاع يف م�س��تويات العنف �أثناء العمليات االنتخابية� ،إذ كان
يعمد بع�ض املر�ش��حون �إىل العمل على منع م�ؤيدي مناف�س��يهم من ممار�س��ة االقرتاع بد ًال من ح�شد ت�أييدهم
له ،ولو كخيار ثاين ،كما كان الو�ض��ع عليه يف ظل نظام ال�ص��وت البديل .بالإ�ض��افة �إىل ذلك ،وجد
املر�ش��حون �أنه ب�إمكانهم الفوز من خالل احل�صول على عدد قليل ن�سبي ًا من الأ�صوات ،وذلك ب�سبب تعدد
القبائل واملجموعات املتناف�سة فيما بينها للح�صول على مقاعد متثيلية.

وعليه تزايد الإح�س��ا�س ب�رضورة �إخ�ضاع املمثلني املنتخبني للم�ساءلة �أمام ناخبيهم يف دوائرهم االنتخابية،
وال��ذي بدون��ه تنح�رس ب�ش��كل ملحوظ فر�ص��هم بالفوز من جدي��د يف االنتخابات .وهو ما يتما�ش��ى مع
االعتقاد ال�س��ائد لدى الناخبني ب�أن الدور الأ�سا�س��ي ملمثلهم يتمثل يف حتقيق املكا�س��ب املبا�رشة للمجموعة
التي انتخبته ،ا�ستناداً �إىل الثقافة ال�شائعة يف تلك املنطقة ب�أنه على القائد �أن ي�رشك جماعته يف ثروته اخلا�صة
وجناحه ال�شخ�صي .وكما قال �أحد �أع�ضاء الربملان "عندما ينتخبني النا�س لع�ضوية الربملان ،يعتقدون ب�أنني
�أملك البنك املركزي يف بابوا غينيا اجلديدة".
�أما يف ظل نظام ال�ص��وت البديل ،فيتوزع هذا الإح�س��ا�س باخل�ضوع للم�ساءلة بني جمموعات خمتلفة ،ما
ي�س��هم يف �إدارة ال�رصاعات العرقية� ،إال �أن ذلك بحد ذاته ال يعدو كونه انعكا�س ًا لالنق�سام احلاد للمجتمع
يف هذا البلد.

يف انتخابات العام  ،2002فاز ما يزيد عن ن�ص��ف الأع�ض��اء املنتخبني بح�ص��ولهم على �أقل من  20باملئة
من الأ�ص��وات ،مبا يف ذلك بع�ض املر�ش��حني الذين فازوا بح�ص��ولهم على  5باملئة من الأ�ص��وات فقط.
ويف الوقت الذي ما فت�أت تتعاظم فيه م�س��تويات القلق العام من الف�س��اد ال�سيا�سي واملايل واال�ستحواذ على
ال�س��لطة� ،أدى ذلك �إىل اعتماد ممار�س��ات �سلبية يف احلمالت االنتخابية ،كت�ش��جيع املر�شحني املناف�سني
للرت�ش��ح ب�أع��داد كبرية بهدف توزي��ع �أ�ص��وات الناخبني املنتمني لفئ��ة �أو جمموعة حم��ددة ،ما زاد من
ال�ض��غوطات املنادية بالعودة �إىل نظام ال�ص��وت البديل .ويف عام � ،2003أقر الربملان اعتماد ما �أطلق عليه
ا�سم النظام االنتخابي التف�ضيلي املحدود لتنظيم االنتخابات يف امل�ستقبل ،حيث يكون على الناخبني التعبري
عما ال يقل عن ثالثة خيارات على ورقة االقرتاع.
تب�ين لنا هذه احلالة مدى اعتماد كل ما يعرف عن النظم االنتخابية على تركيبة املجتمعات التي يتم تطبيقها
�ض��منها .وعلى الرغم من ا�س��تخدام نظ��ام الفائ��ز الأول� ،إال �أن بابوا غينيا اجلدي��دة متتعت بنظام حزبي
فاعل ،يقوم على �أ�سا�س الأفراد بد ًال من الأيديولوجيات .وقامت كافة احلكومات الناجتة عن االنتخابات
يف ظ��ل نظ��ام الفائز الأول على ائتالفات �ض��عيفة ،والتي طاملا تبدلت �س��واء داخ��ل الربملان �أو من خالل
االنتخابات املتعاقبة .كما ونتج عن اعتماد الدوائر االنتخابية الفردية تبدل كبري يف وجوه املمثلني املنتخبني
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دراسة خاصة :بابوا غينيا اجلديدة

الناخب�ين من املجموعات والقبائل الأخ��رى غري التي ينتمون �إليها ،مبعنى �أن يعمل املر�ش��حون على �إقناع
الناخب�ين ب�أنهم يهتمون بتطلعات كافة املجموعات ولي�س بهم��وم جمموعتهم العرقية �أو القبلية التي ينتمون
لها .كما ويعني ذلك زيادة يف حظوظ املر�ش��حني العاملني على التعاون والتحالف مع مر�ش��حني �آخرين
ميثلون جمموعات �أخرى ،ن�سبة �إىل حظوظ �أولئك امل�ستندين �إىل �أ�صوات ناخبيهم فقط.

من انتخابات �إىل �أخرى ،حيث مل ي�ستطع �أع�ضاء الربملان التواجد يف عملهم الربملاين يف العا�صمة (بورت
مور�سبي) ،والتواجد يف نف�س الوقت يف دوائرهم االنتخابية ل�ضمان ا�ستمرارية الت�أييد ال�شعبي لهم.

 .95كما ي�س��تدل من ا�س��مه ،يقوم هذا النظام على انتظام العملية االنتخابية من خالل جولتني انتخابيتني
بد ًال من اجلولة الواحدة ،عاد ًة ما يف�ص��ل بينهما �أ�س��بوع �أو �أكرث ،حيث ت�سري اجلولة الأوىل بذات الطريقة
التي يتم فيها تنظيم االنتخاب على �أ�سا�س اجلولة الواحدة �ضمن نظم الأغلبية ،وغالب ًا ما يكون ذلك ا�ستناداً
�إىل نظ��ام الفائز الأول� .إال �أنه من املمكن ا�س��تخدام نظام اجلولت�ين يف دوائر انتخابية تعددية ،من خالل
ا�س��تخدام نظ��ام الكتلة (كما هي احل��ال يف كرييباتي) �أو نظام الكتلة احلزبي��ة (كما هي احلال يف مايل).
ويف��وز يف االنتخاب ب�ش��كل مبا�رش يف اجلولة الأوىل ،ودون احلاجة �إىل جولة ثانية ،احلزب �أو املر�ش��ح
احلا�صل على �أغلبية معينة من الأ�صوات ،عاد ًة ما تكون الأغلبية املطلقة لأ�صوات الناخبني ال�صحيحة ،على
الرغم من اعتماد بع�ض الدول لأغلبية �أخرى يف االنتخابات الرئا�سية لدى ا�ستخدامها لنظام اجلولتني (�أنظر
الفقرة � 179أدناه) .ويف حال عدم فوز �أي من الأحزاب �أو
نظام الجولتي��ن هو �أحد نظ��م الأغلبية ،حيث املر�ش��حني بتلك الأغلبية يف اجلولة الأوىل ،يتم تنظيم جولة
يتم تنظيم جولة انتخابي��ة ثانية في حال عدم انتخابية ثانية يفوز فيها باالنتخاب احلزب �أو املر�ش��ح احلا�صل
ح�ص��ول �أي م��ن المر�شحين �أو الأح��زاب على
ع��ادة ما على �أعلى الأ�صوات.
ً
�أغلبي��ة مح��ددة في الجول��ة الأولى،
تتمثل في الأغلبية المطلقة لأ�صوات الناخبين

(�أكث��ر م��ن  50بالمئة) .ويمكن له��ذا النظام � .96أما التفا�ص��يل املتعلقة باجلولة الثاني��ة فتختلف من حالة
اال�ستن��اد �إل��ى مب��د�أ الأغلبي��ة الن�سبية ،حيث �إىل �أخرى .والطريقة الأكرث �شيوع ًا تتمثل يف ح�رص املناف�سة
ي�ش��ارك في الجولة الثانية �أكث��ر من مر�شحين
اثني��ن ،ويف��وز باالنتخاب في الجول��ة الثانية يف اجلولة الثانية بني املر�ش��حني (�أو احلزبني) احلا�ص��لني على
المر�ش��ح الحا�صل على �أعل��ى الأ�صوات ،بغ�ض �أعلى الأ�ص��وات يف اجلول��ة الأوىل ،وهو م��ا يعرف بنظام
النظ��ر عن ح�صول��ه عل��ى الأغلبي��ة المطلقة اجلولت�ين بالأغلبية املطلقة� ،إذ ينت��ج عنه بال�رضورة فوز �أحد
للأ�ص��وات �أم ال ،كما ويمكنه اال�ستناد �إلى مبد�أ املر�شحني (�أو احلزبني) بالأغلبية املطلقة للأ�صوات يف اجلولة
الأغلبية المطلقة ،حي��ث ال ي�شارك في الجولة
الثانية �س��وى المر�شحان الحا�ص�لان ( )2على الثاني��ة وبالتايل فوزه يف االنتخاب� .أم��ا الطريقة الأخرى،
والتي تعرف بنظ��ام اجلولتني بالأغلبية الن�س��بية ،والذي يتم
�أعلى الأ�صوات في الجولة الأولى.
ا�س��تخدامه يف االنتخابات الت�رشيعية يف فرن�س��ا ،فتتمثل يف
متكني �أي مر�ش��ح يح�ص��ل على ما يزيد عن  12.5باملئة من �أ�صوات الناخبني امل�سجلني يف اجلولة الأوىل
امل�ش��اركة يف اجلول��ة الثانية من االنتخابات .ويفوز يف االنتخاب يف اجلولة الثانية املر�ش��ح احلا�ص��ل على
�أعلى الأ�ص��وات ،بغ�ض النظر عما �إذا ح�ص��ل على الأغلبية املطلقة للأ�صوات �أم ال .وبالتايل فهذه الطريقة
تختلف عن �سابقتها ،حيث ميكن �أن ي�شارك يف اجلولة االنتخابية الثانية عدد �أكرب من املر�شحني ال ينح�رص
يف مر�شحني اثنني فقط.
 .97ي�س��تخدم نظ��ام اجلولتني النتخاب  22هيئة ت�رشيعي��ة حول العامل ،وهو النظام الأكرث �ش��يوع ًا يف
انتخابات الرئا�س��ة ب�ش��كل مبا�رش (�أنظر الفقرة � 178أدناه) .بالإ�ض��افة �إىل فرن�س��ا ،ي�س��تخدم هذا النظام
يف الكث�ير من البلدان التي كانت يف املا�ض��ي �أقاليم �أو م�س��تعمرات تابعة لفرن�س��ا �أو مت�أثرة بها ب�ش��كل �أو
ب�آخ��ر .وي�س��تخدم نظ��ام اجلولتني النتخ��اب الهيئ��ة الت�رشيعية يف كل م��ن جمهورية �أفريقيا الو�س��طى،
والكونغ��و (برازافي��ل) ،والغابون ،وم��ايل ،وموريتانيا ،وتوغو من �ض��من جمموعة البل��دان الأفريقية
الناطقة بالفرن�س��ية .وي�س��تخدم كذلك يف كل من م�رص ،وجزر القمر ،وهايتي ،و�إيران ،وكرييباتي،
والفيتنام ،بالإ�ض��افة �إىل بع�ض دول االحتاد ال�سوفياتي �سابق ًا (بيالرو�سيا ،وقريغيز�ستان ،وتركمان�ستان،
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 .98وميكن تلخي�ص مزايا نظام اجلولتني االنتخابي مبا يلي:
�أ)	�أهم مزاياه �أنه يعطي الناخبني فر�صة ثانية لالقرتاع ل�صالح مر�شحهم املف�ضل من جديد� ،أو لتغيري ر�أيهم بني
اجلولة الأوىل والثانية .وبذلك فهو يتحلى ببع�ض مزايا النظم التف�ض��يلية ،كنظام ال�صوت البديل ،يف
نف���س الوقت الذي ميكن الناخبني من التعبري عن خي��ار �آخر جديد يف اجلولة الثانية مغاير كلي ًا خليارهم
يف اجلولة الأوىل.
ب) يعمل نظام اجلولتني على حتفيز االئتالفات واتفاقات الدعم املتبادل بني املر�شحني املتقدمني على غريهم
يف اجلول��ة الأوىل ،وذلك حت�ض�يراً للجولة الثانية ،م��ا ي�ؤدي �إىل توافقات ا�س�تراتيجية بني الأحزاب
واملر�ش��حني .كما و�أنه يعطي الأحزاب ال�سيا�س��ية وجمه��ور الناخبني الفر�ص��ة للتفاعل مع املتغريات
ال�سيا�سية احلا�صلة يف الفرتة الفا�صلة بني اجلولتني االنتخابيتني.
ج) يحد هذا النظام من م�شكلة انق�سام الأ�صوات ،وهو ما تعاين منه كثري من نظم الأغلبية ،حيث تنق�سم
الأ�ص��وات بني حزبني �أو مر�ش��حني متقاربني �أو متماثلني ،ما ينتج عنه فوز حزب �أو مر�ش��ح �آخر �أقل
�شعبية .ومن ناحية �أخرى ،لكونه ال يتطلب من الناخبني ترتيب املر�شحني على ورقة االقرتاع ح�سب
الأف�ض��لية والتعبري عن �أف�ض��لياتهم الأوىل ،فالثانية وهكذا ،فقد يكون نظام اجلولتني �أكرث مالءمة من
النظم التف�ضيلية للبلدان التي تعاين من وجود ن�سب عالية من الأميني.
� .99أما م�ساوئ نظام اجلولتني فهي:
�أ) قد يثقل نظام اجلولتني كاهل الإدارة االنتخابية ،والتي ت�ضطر مبوجبه لتنظيم عملية انتخابية ثانية خالل مدة
زمنية ق�ص�يرة بعد االنتهاء من الأوىل ،ما يزيد من �أعباء العملية االنتخابية وتكلفتها املادية ،بالإ�ض��افة
�إىل مزيد من الت�أخري يف الإعالن عن نتائج االنتخابات النهائية .الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل �شئ من عدم
اال�س��تقرار والغمو���ض .زد على ذلك كونه يلقي املزيد من الأعباء عل��ى كاهل الناخبني ،من خالل
ا�ضطرارهم للقيام باالقرتاع مرتني متتاليتني ،الأمر الذي كثرياً ما ينتج عنه انخفا�ض حاد يف م�ستويات
امل�شاركة يف اجلولة الثانية مقارنة بالأوىل.
ب) يعاين نظام اجلولتني من كثري من م�ساوئ نظام الفائز الأول .ولقد �أظهرت الدرا�سات ب�أن هذا النظام
يف��رز يف فرن�س��ا �أقل النتائج االنتخابية تنا�س��بية يف الدميقراطي��ات الغربية ،كما و�أن��ه مييل �إىل �رشذمة
الأحزاب ال�سيا�سية وت�شجيع االنق�سامات بداخلها يف الدميقراطيات النا�شئة.
ج) تتعلق �أكرث العيوب الناجتة عن نظام اجلولتني جدي ًة بالتبعات املرتتبة على تطبيقه يف املجتمعات املنق�س��مة
على ذاتها .ففي انتخابات العام  1992يف �أنغوال ،والتي كان يفرت�ض �أن تف�ض��ي �إىل �س�لام داخلي
يف البلد ،نتج عن اجلولة الأوىل لالنتخابات الرئا�س��ية فوز قائد املتمردين ،جونا�س �سافيمبي ،باملرتبة
الثانية مبجموع  40باملئة من الأ�ص��وات ،مقابل  49باملئة ل�ص��الح مر�ش��ح احلزب احلاكم ،خو�س��يه
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و�أوزباك�ستان) .وت�ستخدم نظام اجلولتني ،كجزء من نظامها االنتخابي املختلط النتخاب ممثلي الدوائر،
كل من جورجيا ،وكزاخ�ستان ،وطاجيك�ستان.

دو�سانتو�س .ولقد ا�ستدل قائد املتمردين من ذلك ب�أن حظوظه يف الفوز باجلولة الثانية معدومة ،وعليه
ف�ضل عدم اال�ستمرار يف اللعبة الدميقراطية والقيام بدور املعار�ضة ،وبد ًال من ذلك عاد فوراً �إىل �إ�شعال
احل��رب الأهلية والتي ا�س��تمرت بعد ذلك لعقد �إ�ض��ايف من الزمن� .أم��ا يف انتخابات العام  1993يف
الكونغو (برازافيل) ،فلقد �أدى االنطباع ال�س��ائد لدى �أحزاب املعار�ض��ة ب�أن احلزب احلاكم �سيكت�سح
ال�س��احة ويح�ص��ل على �أعلى النتائج يف اجلولة الثانية �إىل مقاطعة املعار�ض��ة للجولة الثانية واللجوء �إىل
ال�ص��دام امل�س��لح .ويف كلتا احلالتني ،كانت امل�ؤ�رشات الناجتة عن اجلول��ة الأوىل ب�أن �أحد املتنازعني
�سيخ�رس االنتخابات يف اجلولة الثانية مبثابة ال�رشارة التي ولدت العنف .ويف انتخابات العام  1992يف
اجلزائر ،نتج عن فوز مر�شح جبهة الإنقاذ الإ�سالمي يف اجلولة الأوىل تدخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�إلغاء
اجلولة الثانية من االنتخابات.

درا�سة خا�صة

قيرغيز�ستان :التالعب باالنتخابات في �آ�سيا الو�سطى
�أوجني ها�سكي

ميكن اعتبار االنتخابات يف بلدان �آ�س��يا الو�س��طى يف املرحلة الراهنة كم�رسحية �سيا�سية بقدر ما هي تناف�س
للح�صول على منا�صب متثيلية ،حيث انحدرت معظم البلدان يف هذه املنطقة نحو �أنظمة فردية �أو احلروب
الأهلية مبا�رش ًة بعد تفكك االحتاد ال�س��وفياتي �أواخر العام  .1991ومل تكن االنتخابات �شبه التناف�سية التي
مت تنظيمها يف الأ�ش��هر الأخرية للحقبة ال�س��وفياتية �سوى نوع من املبايعة للقيادات ال�سيا�سية التي ا�ستحوذت
على ال�س��لطة وركزتها يف �أيدي الر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سي الدول اجلديدة خالل �سنوات اال�ستقالل الأوىل .ويف
البداية بدت قريغيز�س��تان وك�أنها تبتعد عن الوقوع يف النظام ال�شمويل� ،إال �أن رئي�سها� ،رسعان ما بد�أ يف
�أوا�سط الت�سعينات من القرن املا�ضي باحلد من قدرة املجتمع املدين على م�ساءلة ال�سلطة وممثليها.
وتعط��ي االنتخاب��ات التي �أتت ب�أول رئي�س للبالد� ،أ�س��كار �أكاييف ،وهو الرئي���س الوحيد املنتحب حتى
تاريخ �إعداد هذه الدرا�سة ،مثا ًال حي ًا حول ما يرتتب على الإجراءات والرتتيبات االنتخابية املتقلبة من ت�أثري
على نتائج االنتخابات .ففي �أواخر العهد ال�سوفياتي ،جرت العادة على انتخاب الرئي�س من قبل الربملانات
(م��ا كان يعرف برئي�س املجل���س الأعلى) يف كل واحدة من جمهوريات االحتاد� .أما يف قريغيز�س��تان،
فن�ص قانون االنتخاب على �أنه يف حال ف�ش��ل الربملان يف انتخاب �أي من املر�ش��حني ملن�ص��ب الرئا�س��ة بعد
جولتني من الت�ص��ويت ،ت�سقط الأهلية عن كافة املر�شحني .ويف ت�رشين الأول�/أكتوبر من عام ،1990
�سمح ذلك لأكاييف (والذي كان ينظر له على �أنه من �أتباع غوربات�شوف املعار�ضني لهيمنة اجلناح املحافظ
�ضمن احلزب ال�شيوعي القريغيزي) بالفوز برئا�سة اجلمهورية يف اجلولة الثانية لت�صويت الربملان .ويف العام
التايل ،قامت قريغيز�س��تان� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن معظم اجلمهوريات ال�سوفياتية ،ب�إدخال نظام االنتخاب
العام املبا�رش ملن�صب الرئا�سة اجلديد والذي نقلت �إليه كافة ال�سلطات التي متتع بها احلزب ال�شيوعي �سابق ًا.
ويف ت�رشين الأول�/أكتوبر من عام  ،1991وقبل �أ�شهر قليلة من ح�صول قريغيز�ستان على ا�ستقاللها ،فاز
�أكاييف باالنتخاب العام املبا�رش دون �أية مناف�سة .بعد ذلك ،فاز �أكاييف يف انتخابات العام  1995والعام
 ،2000وذلك بفارق كبري عن مناف�سيه يف اجلولة االنتخابية الأوىل ،على الرغم من االنتهاكات الكثرية
التي حتدثت عنها التقارير يف كلتا العمليتني االنتخابيتني.
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للرت�شح للرئا�سة يجب �أن ال يقل عمر املر�شح عن � 35سنة و�أال يزيد عن  .65كما ويجب على املر�شحني
ا�ستيفاء جمموعة من ال�رشوط الأخرى� :أو ًال ،يجب عليهم اجتياز امتحان من قبل اللجنة اللغوية املخت�صة
للتحقق من �إجادتهم للغة الر�س��مية يف البلد ،القرغيزية .وا�س��تخدم هذا ال�رشط ،والذي مت �إدخاله �أ�ص ًال
ل�سد الطريق �أمام املر�شحني من �أ�صل رو�سي �أو القرغيز النا�شئني �ضمن الثقافة الرو�سية فقط ،يف انتخابات
العام  2000لرف�ض تر�شيح �أهم املناف�سني لأكاييف ،فيليك�س كولوف .ثاني ًا ،على كافة املر�شحني �إيداع
مبلغ ت�أمني ،من م�ص��ادرهم اخلا�صة ،ي�ساوي � 1000ضعف من احلد الأدنى الر�سمي للراتب ال�شهري،
وه��و عملي�� ًا ما يعادل الدخل الكام��ل للمواطن العادي مدى احلياة .وال ي�س�ترد ذل��ك املبلغ �إال يف حال
ح�صول املر�شح على ما ال يقل عن  10باملئة من �أ�صوات الناخبني ،وهو ما يعمل الربملان حالي ًا على مناق�شة
م�رشوع لرفعه �إىل  15باملئة من الأ�صوات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،على املر�شحني تقدمي  50،000توقيع،
 3باملئة منها على الأقل من كل واحدة من الأقاليم يف البلد ،وذلك ل�ضمان ح�صول �أي مر�شح على ت�أييد
ما من كافة �أنحاء البالد يف ال�ش��مال واجلنوب ،علم ًا ب�أن القيادات ال�سيا�س��ية يف كلتا املنطقتني كانت على
خالف حاد فيما بينها يف ال�سنوات الأخرية.
يقابل اال�س��تقرار الن�س��بي يف الإجراءات القانونية املتعلقة باالنتخابات الرئا�س��ية تغي�يرات متكررة يف تلك
اخلا�ص��ة باالنتخابات الربملانية يف قريغيز�س��تان ،والتي ورثت عن االحتاد اال�سوفياتي برملان ًا يت�ألف من غرفة
(جمل�س) واحدة ت�ض��م  350ع�ضواً ،والذي مت انتخابه يف �شباط/فرباير  1990من خالل نظام اجلولتني
يف دوائر انتخابية فردية .و�أدت التعديالت الد�س��تورية املعتمدة با�ستفتاء عام �سنة  ،1994والتي ا�ستندت
�أ�ص� ً
لا �إىل رغبة الرئي�س يف تقوية �سلطاته على ح�س��اب الربملان� ،إىل ا�ستبدال الغرفة الواحدة بربملان جديد
من جمل�س�ين :اجلمعية الت�رشيعية وتت�ألف من  60ع�ض��وٍ ،وجمعية ممثلي ال�ش��عب وتت�ألف من  45ع�ضو.
ويف انتخابات العامني  1995و ،2000مت انتخاب كافة �أع�ض��اء جمعية ممثلي ال�ش��عب و 45ع�ض��و من
�أع�ض��اء اجلمعية الت�رشيعية من خ�لال نظام اجلولتني يف  45دائرة انتخابية فردية� .أما باقي �أع�ض��اء اجلمعية
الت�رشيعية البالغ عددهم  ،15فتم انتخابهم من خالل نظام القائمة الن�سبية املغلقة ،حيث �شكل البلد دائرة
انتخابية واحدة لهذا الغر�ض ،وحيث بلغت ن�س��بة احل�س��م  5باملئة (مبعنى �أنه يجب على �أي حزب �سيا�سي
احل�ص��ول على ما ال يقل عن  5باملئة من الأ�ص��وات ال�ص��حيحة على م�ستوى الوطن للح�صول على متثيل له
يف الربملان) .ون�صت الإجراءات اخلا�صة بانتخابات القائمة على متكن الأحزاب من تقدمي قوائم مغلقة من
 30مر�ش��ح (�ض��عف عدد املقاعد املنتخبة) ،مبا يف ذلك مر�ش��حني لها يف الدوائر االنتخابية فردية ،ويف
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�أ�س��هم خف���ض عدد املقاعد الربملانية من � 350إىل  ،105والذي ق��دم على �أنه �إجراء يهدف �إىل احلد من
التكاليف ،يف متكني الرئي�س من �إحكام �س��يطرته على الربملان ،خا�ص�� ًة يف ظل م�ض��اعفة حجم الدوائر
االنتخابية الفردية الناجت عن ذلك ،والذي حد ب�ش��كل كبري من �إمكانيات الأحزاب ال�ص��غرية يف احل�صول
على متثيل لها يف ال�س��لطة الت�رشيعية .ومل ي�س��اعد انتخاب ب�ضعة مقاعد برملانية فقط من خالل نظام القائمة
الن�سبية على تعوي�ض الأحزاب ال�سيا�سية ال�صغرية عن الأ�رضار التي حلقت بها جراء تقلي�ص حجم الربملان.
�أف��رزت االنتخاب��ات التي �أعقبت العهد ال�س��وفياتي برملانات تختلف كلي ًا يف تركيبته��ا عن تلك الربملانات
ال�س��وفياتية التي مل متار�س �سوى �صالحيات �شكلية يف املوافقة دائم ًا على ما ميلى عليها .ففي تلك احلقبة،
عمل احلزب ال�شيوعي من خالل �سيطرته الكاملة على انتقاء املر�شحني على �إيجاد هيئات تت�ألف من �أع�ضاء
ميثل��ون �رشائح وا�س��عة من املجتمع .وعل��ى العك�س من ذلك ،جن��د ب�أن الهيئات واملجال���س املنتخبة يف
قريغيز�س��تان بعد انتهاء احلقبة ال�ش��يوعية تتالف من الرجال فقط ب�شكل كلي تقريب ًا ،مبا يف ذلك ن�سبة هائلة
من �أ�صحاب النفوذ والأغنياء اجلدد.
قامت قريغيز�س��تان بتغيري الإجراءات االنتخابية حديث ًا من جديد� .إذ دعت التعديالت الد�س��تورية املعتمدة
يف عام � 2003إىل ا�س��تبدال الربملان القائم على جمل�سني من � 105أع�ضاء بربملان جديد من جمل�س واحد
ي�ض��م  75ع�ضواً .وعليه ،ين�ص قانون االنتخابات اجلديد املعتمد يف كانون الثاين/يناير  ،2004والذي
�أث�يرت حوله الكثري من االنتق��ادات داخل البلد وخارجه ،على انتخاب �أع�ض��اء الربملان اجلديد يف دوائر
انتخابي��ة فردي��ة من خالل نظام اجلولتني .وم��ن املرجح �أن يعمل هذا التقلي�ص الإ�ض��ايف حلجم الربملان،
و�إلغاء املقاعد املنتخبة بنظام القائمة الن�سبية �إىل و�ضع مزيد من العراقيل �أمام الأقليات يف احل�صول على متثيل
لها يف ال�سلطة الت�رشيعية ،بالإ�ضافة �إىل �إعطاء ال�سلطة التنفيذية مزيداً من القوة للت�أثري على ال�سلطة الت�رشيعية
و�إحكام ال�سيطرة عليها ،وكذلك �إ�ضعاف النظام احلزبي ،اله�ش �أ�ص ًال ،ب�شكل عام .كما وميكن للنظام
االنتخابي اجلديد �أن يعمق من االنق�س��ام ال�سيا�سي بني خمتلف املناطق ،من خالل احلد من �سلطة القيادات
احلزبية املركزية يف التحكم بعملية انتقاء املر�شحني مركزي ًا.
�أدى تقلي�ص عدد مقاعد الربملان �إىل ات�ساع م�ساحة الدوائر االنتخابية ،الأمر الذي مكن املر�شحني املنتمني
�إىل الأغلبية القرغيزية من الفوز ب�س��هولة �أكرب من �أولئك املنتمني �إىل الأقليات العرقية الأخرى .حيث جند
�أنه يف مقابل التمثيل الكبري للقرغيز يف الربملان ،ال حت�صل الأقليات الأخرى ،مبا فيها الأوزبك ،والرو�س
والأملان� ،س��وى على متثيل ب�سيط ال يتالءم مع حجمها احلقيقي .وبالأخ�ص فيما يتعلق بالأوزبك املمثلني
بعدد من املقاعد املنتخبة ال ي�صل ن�سبي ًا �إىل ن�صف ما متثله ن�سبتهم من عدد ال�سكان العام يف البالد.
يف ال�سنوات الأخرية وجدت املعار�ضة ال�سيا�سية يف قريغيز�ستان �صعوبات جمة ومتزايدة يف دخول املناف�سة
االنتخابية لكل من انتخابات الرئا�س��ة واالنتخابات الت�رشيعية .و�أدى انحياز ال�س��لطة الق�ضائية ،وكل من
جلنة االنتخابات واللجنة اللغوية ل�ص��الح الرئي�س �إىل مالحقات ق�ض��ائية ورف���ض لأعداد كبرية من طلبات
الرت�ش��يح ب�شكل انتقائي �ص��ارخ .زد على �أن هيمنة الرئي�س على و�س��ائل الإعالم منعت �أحزاب املعار�ضة
81

دراسة خاصة :قيرغيزستان

�أما الإجراءات وال�ض��وابط التي حتكم العملية االنتخابية يف قريغيز�س��تان فهي مزيج من املكونات التقليدية
وتلك غري املعهودة .تنتظم االنتخابات الرئا�س��ية مرة كل خم�س �س��نوات من خالل نظام اجلولتني ،حيث
تنظم اجلولة الثانية فقط يف حال عدم فوز �أي من املر�شحني بالأغلبية املطلقة للأ�صوات يف اجلولة الأوىل،
ويف تلك احلالة ي�ش��ارك يف اجلولة الثانية املر�ش��حان احلا�ص�لان على �أعلى الأ�صوات ،ويفوز فيها املر�شح
الذي يح�ص��ل على �أعلى الأ�ص��وات .كما وتن�ص الرتتيبات على �إعادة االنتخابات يف حال عدم م�شاركة
ن�ص��ف الناخبني على الأقل يف االقرتاع يف �أي من اجلولتني .وال ميكن للرئي�س املنتخب البقاء يف من�ص��به
لأكرث من فرتتني رئا�س��يتني� ،إال �أن املحكمة الد�س��تورية يف قريغيز�ستان ،على عك�س مثيلتها يف رو�سيا،
ق��ررت ب���أن ذلك ال ينطبق على الرئي�س احل��ايل عند بدء العمل بهذا الإجراء ،معت�بر ًة ب�أن فرتته الأوىل ال
حتت�سب وذلك لكونها بد�أت قبل �إقرار الد�ستور اجلديد عام  ،1993الذي ن�ص على ذلك.

حال فوز �أي منهم يف انتخابات تلك الدوائر يتم حذفهم من القائمة احلزبية.

�أما فيما يتعلق باالنتخابات على امل�ستوى املحلي ،فتم تنظيمها على امتداد معظم العقد الأول من اال�ستقالل
عم� ً
لا بنظ��ام اجلولتني يف دوائ��ر انتخابية فردية كذل��ك� .إال �أنه ومنذ العام  1999يت��م انتخاب املجال�س
الإقليمية واملحلية يف دوائر انتخابية تعددية ،ا�س��تناداً �إىل نظام ال�ص��وت الواحد غري املتحول .وعلى الرغم
م��ن �أن حمافظي الأقاليم ال�س��بعة التي يت�ش��كل منها البلد يتم تعيينهم ب�ش��كل مبا�رش من قب��ل الرئي�س� ،إال
�أن املجال���س املحلية املنتخبة هي امل�س���ؤولة عن انتخاب الر�ؤ�س��اء التنفيذيني للبلدي��ات وجمال�س املديريات
والقرى ،وذلك با�س��تثناء العا�ص��مة ،بي�ش��كيك ،حيث يتم انتخاب رئي�س البلدية ب�ش��كل مبا�رش من قبل
الناخبني.
وكما جرى يف كل من جورجيا و�أكرانيا� ،أدى التالعب يف القواعد االنتخابية وطريقة �إدارة االنتخابات
�إىل �س��حب �ص��فة ال�رشعية من العملية االنتخابية برمتها ،الأمر الذي �أ�س��هم يف قيام ثورة � 24آذار/مار�س
من عام  ،2005والتي �أدت �إىل �س��قوط نظام الرئي�س �أكاييف و�إخ�ض��اع الربملان اجلديد املنتخب والنظام
االنتخابي برمته للمراجعة والتطوير.

ما هو التمثيل الن�سبي

 .100ي�س��تند املفهوم الأ�سا�س��ي لنظم التمثيل الن�س��بي �إىل ترجمة ح�ص��ة �أي حزب �سيا�س��ي م�شارك يف
االنتخاب��ات م��ن �أ�ص��وات الناخبني �إىل ح�ص��ة مماثلة �أو متنا�س��بة من املقاع��د يف الهيئة الت�رشيعي��ة املنتخبة
(الربملان) .وهناك نوعان رئي�س��يان من نظم التمثيل الن�س��بي وهما نظام القائمة الن�سبية ( )List PRونظام
ال�صوت الواحد املتحول ( .)STVويتطلب تنفيذ نظم التمثيل الن�سبي وجود دوائر انتخابية تعددية� ،إذ ال
ميكن توزيع املقعد الواحد ن�سبي ًا .ويف بع�ض البلدان ،كما يف �إ�رسائيل وهولندا ،ي�شكل البلد برمته دائرة
انتخابية تعددية واحدة .وت�س��تند الدوائر االنتخابية يف بلدان �أخرى ،كما يف الأرجنتني �أو الربتغال� ،إىل
التق�س��يمات الإدارية القائمة ،حيث ت�شكل كل واحدة من املحافظات دائرة انتخابية تعددية واحدة ،بينما
جند يف �أندوني�سيا مثا ًال على دوائر انتخابية متفاوتة الأحجام ال عالقة لها بالتق�سيمات الإدارية ،حيث ي�سند
�إىل الإدارة االنتخابية مهمة تر�سيم تلك الدوائر.
 .101تعترب نظم التمثيل الن�س��بي خياراً �ش��ائع ًا يف الدميقراطيات النا�ش��ئة ،بينما ي�ستخدم �أحد تلك النظم
 23بلد من جمموعة الدميقراطيات الرا�س��خة (�أنظر اجل��دول رقم  .)2وحتتل هذه النظم املركز الأول من
حيث عدد البلدان التي تعتمدها يف كل من �أمريكا الالتينية ،و�أفريقيا و�أروبا .وت�ستخدم غالبية البلدان التي
تعتمد نظم التمثيل الن�سبي والبالغ عددها  72بلداً �أحد �أ�شكال نظام القائمة الن�سبية ،بينما ال ي�ستخدم نظام
ال�صوت الواحد املتحول �سوى يف بلدين اثنني ،هما �أيرلندا ومالطا.
 .102هن��اك الكث�ير م��ن االعتب��ارات ذات الت�أث�ير الكبري
واملبا��شر على طريقة عم��ل نظم التمثيل الن�س��بي على �أر�ض
الواق��ع .فكلما زاد عدد املر�ش��حني املنتخبني عن كل دائرة
انتخابي��ة (�أنظ��ر الفق��رات � 113إىل � 118أدناه حول حجم
الدائرة االنتخابية) كلما ارتفع م�ستوى الن�سبية يف النظام االنتخابي .كما و�أن نظم التمثيل الن�سبي تختلف
فيما بينها مباهية اخليارات التي توفرها للناخب ،من حيث ا�ستطاعة الناخب االختيار بني الأحزاب ال�سيا�سية
�أو املر�شحني الأفراد �أو كليهما مع ًا.
يتطلب تنفيذ نظم التمثيل الن�سبي قيام دوائر
انتخابية تعددية تنتخب كل منها �أكثر من ممثل
واحد لها.

 .103متتاز نظم التمثيل الن�س��بي ب�ش��كل �أ�سا�س��ي بكونها تعمل على تفادي النتائج غري املرغوب بها لنظم
الأغلبية ما يجعلها �صاحلة لإفراز هيئات ت�رشيعية متثيلية ب�شكل �أف�ضل .ففي كثري من الدميقراطيات النا�شئة،
وخا�صة تلك التي تواجه انق�سامات اجتماعية حادة ،قد ت�صبح م�س�ألة �إ�رشاك كافة املجموعات واملكونات
االجتماعية �رشط ًا مف�صلي ًا ال غنى عنه لتدعيم النظام الدميقراطي ب�شكل عام� .إذ �أن الف�شل يف توفري الفر�صة
احلقيقة لكافة الأقليات ،بالإ�ض��افة للأكرثية ،للم�شاركة يف �صنع القرار وتطوير النظام ال�سيا�سي من �ش�أنه
�أن يف�ضي �إىل نتائج كارثية (�أنظر الدرا�سة اخلا�صة بلي�سوتو يف هذا الدليل).
 .104وتتلخ�ص �أهم مميزات نظم التمثيل الن�سبي مبا يلي:
�أ) تعمل هذه النظم على ترجمة الأ�صوات �إىل مقاعد ب�شكل دقيق ،متفادية بذلك بع�ض النتائج املرتتبة على
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م��ن �إمكانية القيام بحمالت انتخابية م�ؤثرة .ففي انتخابات الرئا�س��ة للعام  2000على �س��بيل املثال ،متتع
الرئي�س �أكاييف بحوايل ع�رش �س��اعات من التغطية يف قناة التلفزة الر�س��مية ،بينما مل يحظ مناف�سه الرئي�سي
�س��وى ب�أقل من  5دقائق من التغطية� .أما امل�ص��در الرئي�س��ي الوحيد للتغطية الإعالمية امل�س��تقلة للحمالت
االنتخابية املتمثل بو�سائل الإعالم اخلارجية ،فعاد ًة ما يخ�ضع للتهديد بعقوبات قانونية يف حال انتقاده لأي
من مر�ش��حي النظام .وعليه ،تعيق طريقة �إدارة االنتخابات ،مبا يف ذلك التجاوزات العديدة التي تت�س��م
بها عمليات االقرتاع ،والتغيريات املتكررة يف ال�ض��وابط االنتخابية ن�ش��وء وتطور جو �سيا�سي تناف�سي بكل
معنى الكلمة يف قريغيز�ستان.

نظم التمثيل الن�سبي

ب) حتفز نظم التمثيل الن�سبي على قيام الأحزاب ال�سيا�سية �أو ت�شكيل التجمعات االنتخابية من قبل املر�شحني
املتقاربني فكري ًا لتقدمي قوائم من املر�ش��حني لالنتخاب .ومن �ش�أن ذلك الإ�سهام يف �إي�ضاح ال�سيا�سات
واالختالف��ات الأيديولوجية والقيادية القائمة �ض��من جمتمع ما ،خا�ص�� ًة عندم��ا يفتقد ذلك املجتمع
لأحزاب �سيا�سية قوية ومتما�سكة ،كما كانت عليه احلال يف تيمور ال�رشقية حلظة ا�ستقاللها.

ح) ت�س��هم هذه النظ��م يف جتذير مبد�أ ال�رشاكة يف احلك��م بني الأحزاب واملجموع��ات ذات االهتمامات
املختلف��ة .ففي كثري من الدميقراطيات النا�ش��ئة تعترب م�س���ألة ال�رشاكة يف احلكم ب�ين الأكرثية العددية
لل�س��كان والتي ت�س��يطر على القوة ال�سيا�س��ية والأقلية التي ت�س��يطر على القوة الإقت�ص��ادية يف البلد �أمراً
ال ب��د منه وحقيقة ال ميكن جتاهلها� .إذ نرى ب�أنه حيث تنفرد الأكرثية العددية بال�س��يطرة على ال�س��لطة
بينما تنح�رص اهتمامات الأقلية يف ال�س��يطرة على م�صادر الرثوة والقوة الإقت�صادية ت�صبح امل�شادات بني
خمتلف م�ص��ادر القوى �أقل و�ض��وح ًا و�أكرث �ضبابية وال تخ�ضع ملبادئ امل�ساءلة واملحا�سبة (كما ح�صل
يف زمبابوي خالل ال�سنوات الع�رشين الأوىل من ا�ستقاللها على �سبيل املثال) .وعليه ،فكثرياً ما يعتقد
ب�أن نظم التمثيل الن�سبي ،ومن خالل �إ�رشاك كافة املجموعات يف ال�سلطة الت�رشيعية ،توفر فر�صة �أكرب
التخاذ القرارت الهامة حتت ال�ضوء وعلى مر�أى من �أعني العامة ومبا يحقق متطلبات �رشائح �أو�سع من
املجتمع.

ج) ينتج عن هذه النظم انح�س��ار يف �أعداد الأ�ص��وات ال�ض��ائعة �أو املهدورة .فعندما تنخف�ض ن�سبة احل�سم
تف�ض��ي كافة الأ�ص��وات تقريب ًا �إىل انتخاب مر�ش��ح ما .وهو م��ا يزيد من قناعة الناخ��ب بالفائدة من
امل�ش��اركة يف العملية االنتخابي��ة والتوجه �إىل مراكز االقرتاع ،حيث ت��زداد القناعة لدى الناخبني ب�أن
لأ�ص��واتهم ت�أثري حقيقي من �ش���أنه �أن يحدث تغيرياً فعلي ًا يف نتائج االنتخاب ،مهما كان ذلك التغيري
متوا�ضع ًا.
د) ت�ساعد نظم التمثيل الن�سبي �أحزاب الأقليات يف احل�صول على متثيل لها .فعدا تلك احلاالت التي ترتفع
فيها ن�س��بة احل�سم �إىل م�ستويات غري مقبولة� ،أو ي�صغر فيها حجم الدوائر االنتخابية ب�شكل غري معتاد،
ي�ص��بح ب�إمكان �أي حزب يح�ص��ل على ن�س��بة ب�س��يطة من �أ�صوات الناخبني احل�ص��ول على متثيل له يف
الربملان .وهذا ما يحقق مبد�أ التعددية والذي ميكن اعتباره �أ�سا�س��ي ًا يف ا�س��تقرار املجتمعات املنق�سمة،
بالإ�ضافة �إىل فوائده املثبتة واملتعلقة بعملية اتخاذ القرارات يف الدميقراطيات الرا�سخة.
ه) تعمل هذه النظم على حتفيز الأحزاب ال�سيا�سية للتوجه �إىل �أطر وا�سعة من الناخبني ،خارج نطاق الأطر
التي يكرث فيها م�ؤيديها �أو تلك التي تتوقع ح�ص��ول مناف�س��ة �أكرب فيها .حيث �أن احلافز احلقيقي يف ظل
نظم التمثيل الن�س��بي يكمن يف العمل على احل�ص��ول على �أكرب عدد ممكن من الأ�صوات ،بغ�ض النظر
عن م�صدر تلك الأ�صوات� .إذ ميكن لكل �صوت �إ�ضايف ،حتى ولو �أتى من مواقع ي�ضعف فيها تواجد
احلزب� ،أن ي�سهم يف احل�صول على مقعد �إ�ضايف.
و) حتد هذه النظم من منو ما يعرف بظاهرة االكت�س��اح االنتخابي .وذلك لكونها متنح الأحزاب ال�ص��غرية
فر�صة احل�صول على ب�ضعة مقاعد ،ما يقلل من �إمكانية ح�صول احلزب الواحد على كافة مقاعد الدائرة
االنتخابي��ة الواحدة .وهو ما تزيد �أهميته بالن�س��بة للأقليات ،خا�ص�� ًة تلك الت��ي ال تتمركز يف مواقع
جغرافية حمددة وحم�صورة وال متلك و�سائل بديلة للح�صول على متثيل لها.
ز) تقود نظم التمثيل الن�س��بي �إىل حتقيق م�س��تويات �أعلى من اال�ستمرارية وا�ستقرار ال�سيا�سات .فقد �أثبتت
التج��ارب يف �أوروب��ا الغربي��ة جناعة هذه النظم ل��دى اعتمادها النتخاب الربملانات يف حتقيق ا�س��تقرار
�أف�ضل للحكومات ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق م�ستويات �أعلى من امل�شاركة والأداء الإقت�صادي� .أما ال�سبب
يف ذلك فيعود �إىل �أن التناوب املتكرر يف مقاليد احلكم بني �أحزاب �سيا�س��ية متناق�ض��ة كلي ًا من الناحية
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 .105ولنظم التمثيل الن�س��بي م�س��اوئها كذلك ،و�أهمها كونها متيل �إىل �إفراز حكومات ائتالفية وتعمل
على �رشذمة الأحزاب ال�سيا�س��ية� .أما �أهم االنتقادات املوجهة عاد ًة لهذه النظم فتكمن يف كونها تقود �إىل
ما يلي:
�أ) حكومات ائتالفية تف�ضي بدورها �إىل اختناقات يف �سري الأعمال الت�رشيعية وما ينتج عنها من عدم القدرة
على تنفيذ ال�سيا�س��ات املتما�س��كة .وتزداد خطورة الوقوع يف ذلك ب�ش��كل خا�ص يف حاالت ما بعد
ال�رصاع واملراحل االنتقالية ،حيث تكون تطلعات ال�ش��عب لالجن��ازات احلكومية يف �أوجها� .إذ ميكن
للحكومات االئتالفية وحكومات الوحدة الوطنية امل�شكلة من �أحزاب خمتلفة احليلولة دون القدرة على
اتخاذ القرارات ب�شكل �رسيع ومتما�سك.
ب) انق�س��امات يف االحزاب ال�سيا�س��ية مت�س با�ستقرار النظام ال�سيا�س��ي .حيث ميكن لنظم التمثيل الن�سبي
�أن ت�ؤدي �إىل� ،أو على الأقل �أن ت�س��هم يف ت�رشذم الأحزاب ال�سيا�س��ية .وقد يف�س��ح تعدد الأحزاب
ال�سيا�سية ب�شكل كبري املجال �أمام الأحزاب ال�صغرية جداً ال�ستنزاف الأحزاب الكبرية ودفعها �إىل تقدمي
التنازالت الكبرية بهدف ت�ش��كيل حكوم��ة ائتالفية .وهنا يعترب البع�ض مي��زة التعددية يف نظم التمثيل
الن�س��بي ك�أحد ارتداداتها ال�س��لبية .ففي �إ�رسائيل على �س��بيل املثال ،عاد ًة ما تلع��ب الأحزاب الدينية
املتطرفة ال�ص��غرية دوراً مف�صلي ًا يف ت�ش��كيل احلكومات ،بينما عانت �إيطاليا ل�سنوات طويلة من تقلبات
م�س��تمرة وانعدام يف ا�س��تقرار احلكومات االئتالفية املتعاقبة .وكثرياً ما تتخ��وف البلدان املتحولة �إىل
النظام الدميقراطي من �أن ت�ؤدي نظم التمثيل الن�س��بي �إىل ظهور الأحزاب ال�سيا�سية امل�ستندة �إىل قيادات
تقليدية �أو جماعات عرقية ،وذلك ب�سبب عدم تطور نظامها احلزبي ال�سيا�سي ب�شكل عام.
ج) ا�س��تخدامها كقاعدة لظهور الأحزاب املتطرفة� .إذ كثرياً ما تنتقد نظم التمثيل الن�س��بي لكونها تف�س��ح
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نظم الأغلبية الأكرث مدعاة للقلق والأقل عدالة .حيث تعمل هذه النظم على احلد من ح�صول الأحزاب
الكبرية على مقاعد �إ�ض��افية تفوق ن�س��بتها من �أ�ص��وات الناخبني ،يف الوقت الذي ت�س��مح للأحزاب
ال�صغرية الو�صول �إىل الربملان من خالل احل�صول على �أعداد حمدودة من �أ�صوات الناخبني.

الأيديولوجية ،كما ميكن �أن يح�صل يف ظل نظام الفائز الأول ،ما ي�صعب عملية التخطيط الإقت�صادي
على املدى الطويل ،بينما ت�س��هم احلكومات االئتالفية الناجتة عن النظم الن�س��بية يف ت�أ�ص��يل اال�ستقرار
والتما�سك يف القرارت الهامة والتي تف�سح املجال �أمام التطوير والنمو امل�ستدام.

د) حكومات ائتالفية ال تتمتع بقدر كاف من الأر�ض��ية امل�ش�تركة �سواء فيما يتعلق ب�سيا�ساتها �أو بقواعدها
ال�ش��عبية .وكثرياً ما تتم مقارنة هذا النوع من ائتالفات امل�ص��لحة باالئتالفات املتما�سكة الناجتة عن نظم
انتخابي��ة �أخرى (مثل نظام ال�ص��وت البديل) ،حيث متيل خمتلف الأحزاب ال�سيا�س��ية �إىل االعتماد،
وب�ش��كل متبادل ،على �أ�ص��وات الأحزاب الأخرى كذلك ،ما ي�ؤدي �إىل قيام ائتالفات �أقوى و�أكرث
تعا�ضداً.
ه) ح�صول �أحزاب �سيا�سية �صغرية على ح�ص�ص من ال�سلطة ال تتنا�سب مع حجمها وقوتها احلقيقية� .إذ قد
ت�ضطر الأحزاب الكبرية لالئتالف مع �أحزاب �صغرية جداً لت�شكيل احلكومة ،وذلك من خالل �إعطاء
احلزب املمثل لن�سبة �ضئيلة من الناخبني القدرة على تعطيل �أية اقرتاحات ومبادرات قد ت�أتي بها الأحزاب
الكبرية.
و) عدم قدرة الناخب على تنفيذ مبد�أ امل�ساءلة من خالل حجب ثقته و�إق�صاء حزب �سيا�سي ما عن ال�سلطة.
حيث قد يكون من ال�صعب مبكان �إق�صاء حزب مركزي كبري من ال�سلطة يف ظل نظم التمثيل الن�سبي.
فعندما تت�ش��كل احلكومات من ائتالفات ،جند ب�أن بع�ض الأحزاب متواجدة دائم ًا يف احلكومة ب�ش��كل
�أو ب�آخر ،على الرغم من تراجع �أدائها االنتخابي من حني لآخر .وعلى �س��بيل املثال ،ا�س��تمر احلزب
الدميقراط��ي احلر يف �أملانيا كع�ض��و يف كاف��ة احلكومات االئتالفية على مدى خم�س�ين عام ،من عام
� 1949إىل عام  ،1998ما عدا فرتة ثماين �س��نوات منها فقط ،وذلك على الرغم من عدم ح�ص��وله
�أبداً على ما يزيد على  12باملئة من �أ�صوات الناخبني يف �أف�ضل احلاالت.
ز) ال�ص��عوبات التي قد يفر�ض��ها تنفيذ هذه النظم على �أر�ض الواقع� ،سواء بالن�سبة للناخبني وقدرتهم على
فهم بع�ض تفا�صيل النظام� ،أو بالن�سبة للإدارة االنتخابية يف تطبيق قواعده املعقدة �أحيان ًا� .إذ تعترب بع�ض
نظم التمثيل الن�س��بي �أكرث تعقيداً من غريها من النظم غري الن�س��بية ،وهو ما يتطلب جهوداً �أكرب لتوعية
الناخبني ،بالإ�ضافة �إىل مزيد من التدريب املهني ملوظفي االنتخابات ل�ضمان �صحة العملية.

نظام القائمة الن�سبية

 .106يقوم نظام القائمة الن�س��بية على تقدمي كل حزب �سيا�س��ي لقائمة من املر�ش��حني يف كل واحدة من
الدوائر االنتخابية التعددية .ويقوم الناخبون باالقرتاع ل�ص��الح الأحزاب ،حيث يفوز كل حزب �سيا�س��ي
بح�صة من مقاعد الدائرة االنتخابية تتنا�سب مع ح�صته من �أ�صوات الناخبني .ويفوز باالنتخاب املر�شحون
على قوائم الأحزاب وذلك بح�سب ترتيبهم الت�سل�سلي على القائمة.
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وهناك م�سائل هامة �أخرى يجب �أخذها بعني االعتبار لتحديد طريقة عمل نظام القائمة الن�سبية .فقد يفر�ض
النطام املعتمد اجتياز ن�س��بة ح�س��م حمددة للح�ص��ول على متثيل يف الهيئة الت�رشيعية املنتخبة (�أنظر الفقرات
� 119إىل � 121أدناه) :و�إذا كانت تلك الن�سبة مرتفعة ( 10باملئة ،كما هو معمول به يف تركيا على �سبيل
املثال) �س��ي�ؤدي ذلك �إىل ا�ستثناء الأحزاب ال�صغرية وحرمانها من احل�صول على متثيل لها ،بينما قد ت�سمح
لهم بذلك ن�سبة ح�سم منخفظة ( 1.5باملئة ،كما هي احلال يف �إ�رسائيل مث ًال) .يف جنوب �أفريقيا ال توجد
ن�سبة ح�سم ،وقد �أدى ذلك يف انتخابات عام � 2004إىل فوز احلزب امل�سيحي الدميقراطي الأفريقي ب�ستة
مقاعد من �أ�صل  400مقعد رغم ح�صوله على  1.6باملئة فقط من �أ�صوات الناخبني .وتختلف نظم القائمة
الن�سبية فيما بينها ا�ستناداً �إىل �إمكانية قيام الناخب باالختيار بني املر�شحني بالإ�ضافة �إىل اختياره بني خمتلف
الأح��زاب� ،أي �إذا م��ا كانت القوائم مغلقة� ،أو مفتوحة �أو ح��رة (�أنظر الفقرات � 122إىل � 126أدناه).
ولهذا اخليار تبعاته املتعلقة ب�سهولة �أو �صعوبة التعامل مع ورقة االقرتاع.
�أما اخليارات الأخرى اخلا�صة بهذا النظام االنتخابي فتتعلق برتتيبات جتميع الأ�صوات� ،سواء كان ذلك ب�شكل
ر�سمي �أو غري ر�سمي؛ �أو املجال املفتوح �أمام الأحزاب ال�سيا�سية لعقد االتفاقات االنتخابية ،كتلك التي تتعلق
بت�شكيل التكتالت االنتخابية (�أنظر الفقرة � 127أدناه)؛ �أو حجم الدوائر االنتخابية وطريقة تر�سيمها.
 .107تتلخ�ص امليزات التي يتمتع بها نظام القائمة الن�سبية فيما يلي:
�أ) بالإ�ضافة �إىل امليزات التي تتمتع بها نظم التمثيل الن�سبي ب�شكل عام ،يعمل هذا النظام على زيادة حظوظ
ممثل��ي الأقليات يف الفوز باالنتخاب .فعندما يقرتع الناخبون ،كما هي العادة ،مبا يتما�ش��ى مع واقع
الرتكيبة االجتماعية والثقافية ملجتمع ما ،ميكن لنظام القائمة الن�س��بية �أن ي�سهم يف �إفراز �سلطة ت�رشيعية
ت�ض��م ممثلني عن كل من جمموعات الأكرثية والأقليات يف ذلك املجتمع .وذلك لكون النظام يعمل
كحافز لدى الأحزاب ال�سيا�س��ية لتقدمي قوائم متوازنة من املر�ش��حني ميكنهم من خاللها التطلع لدعم
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املجال �أمام الأحزاب املتطرفة ،الي�س��ارية �أو اليمينية على حد �س��واء ،للح�ص��ول على متثيل يف الهيئة
الت�رشيعية .فلقد ر�أى الكثريون �أن �أحد الأ�س��باب خلف انهيار جمهورية ومير يف �أملانيا يعود �إىل كيفية
�إعطاء النظام االنتخابي الن�س��بي الفر�صة للأحزاب املتطرفة اليمينية والي�سارية للح�صول على موطئ قدم
لها يف ال�سلطة.

�إال �أن اختي��ار نظ��ام القائمة الن�س��بية ال يحدد مبفرده �ش��كل
النظ��ام االنتخاب��ي املعتمد ،حيث يتطلب ذل��ك حتديد مزيد
من التفا�صيل� .إذ ميكن �أن ت�ستند الطريقة املعتمدة الحت�ساب
وتوزيع املقاعد بعد عد الأ�صوات �إىل طريقة املتو�سط الأعلى
�أو طريق��ة الباقي الأكرب (�أنظر قائمة امل�ص��طلحات يف امللحق
"ب") .وللمعادلة االنتخابية املعتمدة لهذا الغر�ض ت�أثري ما،
ق��د يكون كبرياً يف بع�ض الأحي��ان ،على نتائج االنتخابات
يف ظ��ل نظم التمثيل الن�س��بي .ففي انتخاب��ات عام 1998
يف كمبودي��ا� ،أدى التغي�ير املعتم��د يف املعادل��ة االنتخابية
ب�ضعة ا�س��ابيع قبل موعد االنتخابات �إىل فوز �أكرب الأحزاب
ال�سيا�س��ية مبا جمموعه  64مقعداً ،بد ًال من  59مقعد ،من
مقاع��د اجلمعي��ة الوطنية البالغة  121مقعداً .ومل تتقبل �أحزاب املعار�ض��ة تلك النتائج ب�س��هولة نظراً لعدم
الإع�لان عن ذلك التغيري يف املعادلة االنتخابية ب�ش��كل ٍ
كاف .وهذا املثال ي��دل على �أهمية وعي القائمني
على ت�صميم النظم االنتخابية ب�أ�صغر و�أدق التفا�صيل.
يق��وم كل ح��زب �سيا�سي �أو تجم��ع انتخابي في
ظ��ل نظام القائم��ة الن�سبية بتقدي��م قائمة من
المر�شحي��ن لدائرة انتخابي��ة تعددية .ويقوم
الناخب��ون باالقتراع ل�صالح الأح��زاب ،ويفوز
الح��زب بح�صة من المقاع��د تتنا�سب مع ح�صته
من الأ�ص��وات� .أما المر�شح��ون الفائزون فيتم
احت�سابه��م ح�س��ب ترتيبه��م الت�سل�سل��ي عل��ى
القائم��ة الحزبي��ة (ف��ي ظ��ل نظ��ام القوائ��م
المغلق��ة) .و�إذا كانت القوائم مفتوحة �أو حرة
فيمكن للناخبي��ن الت�أثير في ترتيب المر�شحين
وتعديل��ه من خ�لال التعبي��ر ع��ن �أف�ضلياتهم
الفردية على كل قائمة.

�أو�س��ع �رشيحة ممكنة من الناخبني .ولقد �أثبتت التجربة يف عدد من الدميقراطيات النا�ش��ئة (كجنوب
�أفريقيا ،و�أندوني�سيا ،و�سرياليون) ب�أن نظام القائمة الن�سبية يف�سح املجال �أمام الأحزاب ال�سيا�سية لتقدمي
قوائ��م من مر�ش��حني ينتم��ون ملجموعات عرقية و�إثنية خمتلفة .وعلى �س��بيل املثال� ،ض��مت اجلمعية
الوطني��ة املنتخب��ة يف جنوب �أفريقيا �س��نة  2004ما ن�س��بته  52باملئة من املمثلني ال�س��ود (مبا يف ذلك
 11باملئ��ة من جماعة الزولو ،بينما توزع الباقون على �أك�ثر من ثمانية جماعات �أخرى) ،و 32باملئة
م��ن البي�ض (ثلثهم م��ن الناطقني بالإجنليزية والثلثني الآخرين من اجلماع��ات الناطقة بلغة الأفريكان)،
و 7باملئ��ة من ال�س��مر ،بالإ�ض��افة �إىل  8باملئة من الهن��ود .وكذلك احلال بالن�س��بة لرتكيبة الربملان يف
ناميبيا ،والتي ت�ض��م ممثلني ينتمون جلماعات خمتلفة مثل الأوفامبو ،والدامارا ،والهرييرو ،والناما،
والبا�سرت ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض البي�ض.

منوذج ورقة اقرتاع من كمبوديا حيث ت�ستخدم القوائم املغلقة يف نظام القائمة الن�سبية

ب) يعطي نظام القائمة الن�س��بية فر�ص�� ًا �أكرب حل�ص��ول املر�أة عل��ى متثيل لها ،وذلك ا�س��تناداً �إىل توفري نظم
التمثيل الن�س��بي عام ًة فر�ص�� ًا �أكرب النتخاب املمثالت من الن�س��اء مما توفره نظم الأغلبية� .إذ ميكن هذا النظام
الأحزاب ال�سيا�س��ية من ت�ض��مني قوائمها ملر�شحات من الن�ساء والدفع بذلك باجتاه انتخابهن من قبل الناخبني
دون �أن يكون ذلك بال�رضورة ا�س��تناداً �إىل اعتبارات جندرية (تتعلق بالنوع) بال�رضورة .وكما �س��بق وبينا
�أعاله ،يحفز وجود الدوائر االنتخابية الفردية معظم الأحزاب للبحث عن املر�شح الأكرث حظ ًا بالفوز ح�سب
اعتقاده��م ،وه��و املوقع الذي قل م��ا حتتله امر�أة يف كثري من املجتمعات .وجند ب�أن نتائج النظم الن�س��بية،
يف كافة �أنحاء العامل دون ا�س��تثناء� ،أف�ض��ل من نتائج نظام الفائز الأول فيما يتعلق بعدد الن�س��اء املنتخبات.
ويعتمد  14بلد من بني �أول  20بلد يف هذا املجال نظام القائمة الن�س��بية .وح�س��ب املعطيات املتوفرة حتى
عام  2004فلقد فاق متو�س��ط عدد الن�ساء املنتخبات لع�ضوية الهيئات الت�رشيعية حول العامل من خالل نظام
القائمة الن�س��بية بحوايل  4.3باملئة متو�س��ط عددهن يف كل الهيئات الت�رشيعية يف العامل والبالغ ما ن�س��بته
 15.2باملئة ،بينما كان عددهن يف ظل نظام الفائز الأول يقل مبا ن�سبته  4.1باملئة عن ذلك املعدل.
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جنوب �أفريقيا :النظم االنتخابية و�إدارة ال�صراع
�أندرو رينولدز

�ش��كلت انتخابات اجلمعية الوطني��ة الربملانية واالنتخابات املحلية يف جن��وب �أفريقيا يف العام  1994نقطة
ال��ذروة يف مرحلة التحول من النظام ال�ش��مويل �إىل الدميقراطية التعددية يف جن��وب �أفريقيا� ،إذ مثل �إنزال
العل��م الأك�ثر عن�رصية يف �أفريقيا يف منت�ص��ف ليل  27ني�س��ان�/أبريل من ذلك العام نهاية � 300س��نة من
اال�س��تعمار و�أربعة عقود من نظام الف�صل العن�رصي .وفتحت تلك االنتخابات التعددية الأوىل الباب على
م�رصاعي��ه �أمام القوى ال�سيا�س��ية التي دفعها نظام الف�ص��ل العن�رصي يف بريتوريا للعمل يف اخلفاء ل�س��نوات
طويل��ة .و�أ�س��فرت تلك االنتخاب��ات عن فوز حزب امل�ؤمت��ر الوطني الأفريقي ،بقيادة نيل�س��ون مانديال،
بال�س��لطة ،حيث ناف�س��ه على �أ�ص��وات املاليني من الناخبني امل�ؤهلني للم�ش��اركة يف االنتخابات لأول مرة
كل م��ن الأح��زاب التالية :ح��زب امل�ؤمتر الأفريقي الذي ناف���س امل�ؤمتر الوطني على �أ�ص��وات الناخبني من
نف�س املجموعات العرقية ،وحزب �إنكاتا للحرية الذي ا�س��تند ب�ش��كل �أ�سا�سي �إىل �سيطرته على ال�ساحة يف
حمافظة كوازولو ناتال ال�شمالية ،وذلك بالإ�ضافة �إىل كل من احلزب الوطني ،بقيادة ديكلريك ،واحلزب
الدميقراط��ي اللي�برايل ،وحزب جبهة احلرية اجلديد ،املنحدرة من �أح��زاب البي�ض اليمينية القائمة يف ظل
النظام ال�سابق.
نظمت تلك االنتخابات عم ًال بنظام القائمة الن�سبية ،حيث مت انتخاب ن�صف �أع�ضاء اجلمعية الوطنية املكونة
من  400ع�ضو من خالل املحافظات الت�سع يف البالد ،بينما انتخب الن�صف الآخر ا�ستناداً �إىل قوائم وطنية
حي��ث اعترب كامل البلد كدائرة انتخابية واحدة لهذا الغر�ض� .إال �أن توزيع كافة املقاعد الـ  400قام على
�أ�سا�س اعتبار كامل �أر�ض الوطن كدائرة انتخابية واحدة ،ومل تفر�ض �أية ن�سبة ح�سم.
مت ا�س��تخدام م��ا يعرف "بح�ص��ة �أو كوت��ة دروب –  "Droop Quotaيف توزي��ع املقاعد ،حيث مت
اللجوء �إىل طريقة معدلة للباقي الأكرب لتخ�ص��ي�ص املقاعد الإ�ض��افية .وا�ش��تملت الن�صو�ص الأولية لقانون
االنتخابات اجلديد على ن�س��بة ح�س��م تبلغ  5باملئة من جمموع الأ�ص��وات على امل�س��توى الوطني� ،إال �أن
حزبي امل�ؤمتر الوطني واحلزب الوطني وافقا يف �أوائل عام  1994على التخلي عن �أية ن�سبة �إلزامية ،وذلك
ا�س��تجابة �إىل مطالب الأحزاب ال�ص��غرية .لكن يف املقابل مت ح�رص حق امل�ش��اركة يف �أول حكومة وحدة
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كان م��ن الوا�ض��ح يف تلك املرحلة ب�أن حركة التحرر بقي��ادة مانديال كانت خمولة بالفوز يف ظل �أي نظام
انتخاب��ي ميكن اعتم��اده� ،إال �أن ذلك ال يقلل من �أهمية اختيار جنوب �أفريقيا لنظام القائمة الن�س��بية لتنظيم
�أول انتخابات دميقراطية� .إذ لعب ذلك ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة �أخرى من الرتتيبات الد�ستورية الرامية �إىل
تقا�سم ال�سلطة ،دوراً مف�صلي ًا يف خلق جو من التوافق وح�س امل�شاركة والذي �رسع يف �سقوط �أ�سو�أ �أنظمة
العنف ال�سيا�سي وجعل من جنوب �أفريقيا منارة �أمل وا�ستقرار لباقي دول �أفريقيا امل�ضطربة.
عند الإفراج عن نيل�س��ون مانديال وخروجه من ال�س��جن �س��نة  ،1990مل تكن هناك �أية م�ؤ�رشات خا�صة
تدل على �أن جنوب �أفريقيا �س��تعتمد نظام القائمة الن�س��بية� .إذ جرت العادة دائم ًا على انتخاب الربملان �أثناء
فرتة الف�ص��ل العن�رصي واملقت�رص على البي�ض فقط ،عم� ً
لا بنظام الفائز الأول ،وهو النظام الذي كان من
�ش���أنه �أن يعمل ل�صالح حزب امل�ؤمتر الوطني الأفريقي الذي بد�أ بالتفاو�ض من موقع قوي ،علم ًا ب�أن البي�ض
كانوا ي�شكلون الأغلبية يف خم�سة فقط مما يزيد عن  700دائرة انتخابية ،الأمر الذي كان �سيمكن حزب
امل�ؤمتر من الفوز بحوايل � 70إىل  80باملئة من مقاعد الربملان ،بح�صوله على � 50إىل  60باملئة من �أ�صوات
الناخب�ين يف ظل نظام الفائز الأول االنتخابي� .إال �أن حزب امل�ؤمتر مل ينجر خلف تلك احل�س��ابات ،وعي ًا
منه ب�أن اعتماد نظام ي�ؤدي �إىل ح�صول الفائز يف االنتخابات على معظم �إن مل يكن كافة املقاعد التمثيلية من
�ش�أنه �أن يعمل على زعزة ا�ستقرار البلد على املدى الأطول والإ�رضار مب�صالح اجلميع ،الأكرثية والأقلية.
كما �أن اعتماد نظام القائمة الن�سبية وفر الدخول يف م�س�ألة تر�سيم الدوائر االنتخابية ال�شائكة والتي اعتربت
على درجة عالية من احل�سا�س��ية ال�سيا�س��ية ،بالإ�ض��افة �إىل كونه يتالءم ب�ش��كل �أف�ض��ل مع روح ال�رشاكة
وتقا�س��م ال�س��لطة والذي ر�أى فيه كل من حزب امل�ؤمتر واحلزب الوطني عن�رصاً �أ�سا�سي ًا ا�ستند �إليه الد�ستور
االنتقايل للبالد.
ويف ح��ال تنظي��م تلك االنتخابات الأوىل على �أ�س��ا�س نظام الفائز الأول يف دوائ��ر انتخابية فردية ،فعلى
الأرجح ب�أن الأحزاب ال�صغرية مل تكن �ستح�صل على �أي متثيل لها يف اجلمعية الوطنية املنتخبة ،وذلك على
الرغم من ا�ستنادها �إىل جمموعات من امل�ؤيدين املتمركزين يف مناطق جغرافية حمددة� .إال �أن نظام القائمة
الن�سبية مكنها من دخول الربملان ،حيث ح�صلت جبهة احلرية على ت�سعة مقاعد ،واحلزب الدميقراطي على
�س��بعة مقاعد ،وحزب امل�ؤمتر الأفريقي على خم�س��ة مقاعد ،واحلزب امل�سيحي الدميقراطي الأفريقي على
مقعدين .وبينما ال متثل هذه الأحزاب ال�ص��غرية جمتمعة �س��وى  6باملئة من جمموع الأع�ض��اء يف اجلمعية
الوطنية� ،إال �أن ثقلها يف تركيبة احلكومة اجلديدة فاق بكثري �أهميتها العددية.
وتبني قراءة النتائج التف�ص��يلية لتلك االنتخابات ب�أن نظام القائمة الن�س��بية مل يعمل ل�صالح الأحزاب متو�سطة
احلج��م يف العام  ،1994كاحلزب الوطني �أو حزب �إنكات��ا للحرية ،مقارنة مع ما كان ب�إمكانهم حتقيقه
يف ظل نظام الفائز الأول .وذلك ب�س��بب طبيعة احلملة االنتخابية والتي �أخذت طابع اال�س��تفتاء الوطني،
الأم��ر الذي �أدى �إىل ح�رص املناف�س��ة الكربى بني حزبني ،القدمي واجلدي��د� ،أي بني حزب امل�ؤمتر الوطني
الأفريقي وحزب �إنكاتا للحرية يف حمافظة كوازولو ناتال من جهة ،وبني امل�ؤمتر الوطني الأفريقي واحلزب
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م ّث��ل اعتماد ورقت��ي اقرتاع ،واحدة النتخابات اجلمعية الوطنية و�أخ��رى النتخابات جمال�س املحافظات،
جتديداً هام ًا كذلك يف ت�ص��ميم النظام االنتخابي .فحتى ما قبل االنتخابات ب�أ�ش��هر قليلة �أ�رص حزب امل�ؤمتر
الوطني الأفريقي على ا�ستخدام ورقة اقرتاع واحدة لكلتا العمليتني االنتخابيتني ،يف حماولة لرتجيح فر�ص
الأح��زاب الوطني��ة الكربى ،وهو ما مل يتم تغيريه �إال بعد كثري من ال�ض��غوطات م��ن قبل جمموعات من
القيادات ورجال الأعمال ،واحلزب الدميقراطي ،بالإ�ض��افة �إىل امل�ست�شارين الدوليني .وبينت النتائج ب�أن
�أغلبي��ة الناخبني اقرتعوا بط��رق خمتلفة يف كل انتخاب ،حيث �أعطوا �أ�ص��واتهم حلزب ما يف االنتخابات
العامة بينما اقرتعوا ل�ص��الح حزب �آخر يف انتخابات املحافظة .ويبدو �أن احلزب الدميقراطي وجبهة احلرية
ال�ص��غريين كانا من �أكرب امل�س��تفيدين من هذا الإجراء ،حيث حازا يف انتخابات املحافظات على عدد من
الأ�ص��وات يفوق ما ح�صال عليه يف االنتخابات العامة بحوايل � 200,000صوت ،وهو ما يف�رس كذلك
الفارق يف �أ�صوات احلزب الوطني على امل�ستوى العام والتي فاقت �أ�صواته يف انتخابات املحافظات بحوايل
� 490,000صوت.
كم��ا كان للنظ��ام االنتخابي املعتم��د ت�أثريه على تركيبة الربملان م��ن حيث التعددية العرقي��ة ومتثيل املر�أة.
حي��ث �ض��مت اجلمعية الوطني��ة ،التي با�رشت مهامها يف �ش��هر �أيار/مايو من ع��ام  ،1994ما يزيد على
 80ع�ض��و من �أع�ض��اء الربملان ال�س��ابق البي�ض ،الأمر الذي مثل وجه الت�ش��ابه الوحيد بني الربملانني القدمي
واجلديد .ومبا يتناق�ض كلي ًا مع تاريخ جنوب �أفريقيا احلديث ،جل�س الأع�ض��اء ال�س��ود جنب ًا �إىل جنب مع
الأع�ضاء البي�ض ،وال�شيوعيون مع املحافظني ،واملنتمون �إىل قبائل الزولو مع املنتمني �إىل قبائل ال�شو�سا،
وامل�س��لمون �إىل جانب امل�س��يحيني .وكان هذا التنوع يف ع�ض��وية اجلمعية الوطنية� ،إىل حد كبري� ،أحد
نتائج نظام القائمة الن�س��بية� ،إذ �أن نظام القائمة الوطنية املغلقة حفز الأحزاب ال�سيا�س��ية على تر�ش��يح قوائم
متنوعة من املر�شحني املنتمني ملختلف الفئات واملجموعات� ،أم ًال يف احل�صول على ت�أييد �أكرب من قبل تلك
املجموعات .وت�شكلت اجلمعية الوطنية املنتخبة على النحو التايل 52 :باملئة من ال�سود (مبا يف ذلك �أع�ضاء
ينتمون �إىل القبائل التالية :ال�شو�س��ا ،الزولو ،ال�سوتو ،الفيندا ،الت�سوانا ،البيدي ،ال�سوازي ،ال�شانغان
والنديل��ي) 32 ،باملئة من البي�ض ( مبا يف ذلك الناطقني بالإجنليزية والأفريكان) 8 ،باملئة من الهنود ،و7
باملئ��ة من املجموعات الأخ��رى .وتوزع الناخبون على النحو التايل 73 :باملئة من ال�س��ود 15 ،باملئة من
البي�ض 9 ،باملئة من املجموعات العرقية الأخرى ،و 3باملئة من الهنود� .أما جمموع الن�س��اء املنتخبات يف
اجلمعية الوطنية فبلغ  27باملئة من جممل الأع�ضاء.
ويف انتخابات عام  1999ارتفعت ن�س��بة الأع�ض��اء ال�س��ود �إىل  58باملئة ،ون�س��بة الأع�ض��اء املنتمني �إىل
الأعراق الأخرى �إىل  10باملئة ،بينما انخف�ض��ت ن�س��بة الأع�ض��اء البي�ض �إىل  26باملئة والأع�ض��اء الهنود
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وطني��ة يف الأح��زاب الفائزة مبا ال يقل ع��ن  20مقع ٍد يف اجلمعية الوطنية� ،أي  5باملئة من عدد الأع�ض��اء
املنتخبني الكلي.

الوطني يف باقي �أنحاء البالد من جهة �أخرى .زد على ذلك �أن طبيعة الدوائر القائمة على جتان�س االنتماءات
العرقية ،والتمركز اجلغرايف القوي ملجموعات امل�ؤيدين لكل حزب ،كان �سيعطي كل من احلزب الوطني
وح��زب �إنكاتا للحرية عدداً من املقاعد ال يقل �إال بال�ش��ئ الب�س��يط عما ح�ص�لا علي��ه� .إال �أن نظام الفائز
الأول كان �س��يمنح حزب امل�ؤمتر الوطني الأفريقي عدداً �أكرب من املقاعد يفوق ح�ص��ته الن�سبية من �أ�صوات
الناخبني ،والتي بلغت  62باملئة ،ومبا يزيد عن ثلثي الأع�ضاء ما كان �سيمكنه من العمل ب�شكل منفرد على
و�ضع الد�ستور اجلديد للبالد دون احلاجة لإ�رشاك �أية �أحزاب �أخرى.

�أخرياً ف�إن نظام الفائز الأول كان �س��يفرز متثي ًال منق�س��م ًا ومتعدد الأقطاب ،حيث ميثل البي�ض الدوائر التي
ي�ش��كل فيه��ا الناخبون من هذه الفئ��ة الأغلبية ،وال�شو�س��ا دوائر جمموعتهم والزولو دوائرهم اخلا�ص��ة،
وهك��ذا .وبينما يرتتب على نظام القائمة الن�س��بية ابتعاد الأع�ض��اء املنتخبني عن ناخبيهم و�ض��عف العالقة
املبا�رشة معهم على م�س��توى الدائ��رة� ،إال �أنه يف نف�س الوقت يوفر للناخب�ين جمموعة متنوعة من املمثلني
الذين ميكنهم اللجوء �إليهم عند احلاجة.
وعل��ى الرغم من ذلك ،ت�ش��هد جنوب �أفريقيا جد ًال م�س��تمراً حول كيفية العمل علىحتقيق مبد�أ امل�س��اءلة
الدميقراطي��ة والتمثيل يف عمل �أع�ض��اء الربملان ،خا�ص�� ًة وان اجلميع يتفقون ،ب�ش��كل �أو ب�آخر ،على �أن
االنتخابات غري العن�رصية الأوىل كانت عبارة عن ا�ستفتاء عام حول الأحزاب ال�سيا�سية التي يجب �أن ت�ضع
الد�س��تور اجلديد للبالد بعد �س��قوط نظام الف�ص��ل العن�رصي� .أما االنتخابات التالية فتتمحور حول ت�أ�سي�س
برملان متثيلي ،الأمر الذي يحدو بالكثري من ال�سيا�سيني والناخبني �إىل االعتقاد ب�رضورة �إعادة النظر بالنظام
االنتخابي لأخذ ذلك بعني االعتبار.
حالي�� ًا م��ا زال نظام القائمة الن�س��بية يتمتع بت�أييد كافة الأحزاب ال�سيا�س��ية الك�برى .ولكن ،ميكن العمل
على �إدخال بع�ض التعديالت التي ال مت�س الطابع الأ�سا�س��ي للتمثيل الن�س��بي ،من خالل متكني الناخبني من
ممار�سة االختيار بني املر�شحني الأفراد كذلك ،بالإ�ضافة �إىل االختيار بني خمتلف الأحزاب .وتتمثل �أحد
اخليارات املطروحة يف انتخاب �أع�ضاء الربملان من خالل دوائر انتخابية تعددية ولكن �أ�صغر حجم ًا ،الأمر
ال��ذي ميكن �أن يقوي من �ص��لة الربط ب�ين الناخبني وممثليهم املنتخبني ،خا�ص�� ًة و�أن حجم الدوائر احلايل
كب�ير للغاي��ة ،الأمر الذي يقف عائق ًا �أم��ام تقوية تلك الروابط� .أما اخليار الآخ��ر فيكمن يف اعتماد نظام
الن�سبية املختلطة ،حيث يتم انتخاب ن�صف الأع�ضاء من خالل دوائر انتخابية فردية ،والن�صف الآخر من
خالل نظام القائمة ،وبحيث يعو�ض الن�صف الثاين عن اختالالت التنا�سب يف النتائج والذي قد ي�سفر عنه
انتخاب الن�ص��ف الأول .وقام فريق عمل من  12ع�ض��و ،بقيادة �أحد قياديي احلزب الدميقراطي �س��ابق ًا،
بدرا�س��ة هذه الإمكانيات بعدما تلقوا التوجيهات الفنية الالزمة لدرا�سة �إمكانيات التعديل يف عام .2002
وينتمي غالبية �أع�ض��اء الفريق �إىل حزب امل�ؤمتر الوطني الأفريقي ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء من جلنة االنتخابات
امل�س��تقلة ،والتي مت تعيينها من قبل رئي�س البالد لإعادة النظر يف النظام االنتخابي بعدما تعالت الأ�ص��وات
منوذج ورقة اقرتاع من جنوب �أفريقيا حيث
ت�ستخدم القوائم املغلقة يف نظام القائمة الن�سبية
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�إىل  5باملئة .ويف انتخابات العام  ،2004اقرتبت ن�س��بة الأع�ض��اء ال�س��ود �أكرث من ن�س��بتهم احلقيقية من
جمموع ال�سكان ،حيث مثلوا  65باملئة من جمموع الأع�ضاء املنتخبني ،بينما ح�صل البي�ض على  22باملئة
من املقاعد التمثيلية ،وبقيت ن�س��بة متثيل املجموعات الأخرى على ما هي تقريب ًا� .أما ن�سبة الن�ساء الأع�ضاء
فارتفعت �إىل  30باملئة يف انتخابات عام  ،1999و�إىل  33باملئة يف انتخابات  .2004ويعتقد اجلميع يف
جنوب �أفريقيا �أنه يف حال اعتماد نظام الفائز الأول ،ف�إن ذلك كان �سي�ؤدي �إىل فوز �أعداد �أقل من الن�ساء،
بالإ�ضافة �إىل �أعداد �أقل من املمثلني البي�ض والهنود ،بينما كان �سي�سيطر على الربملان الرجال من ال�سود.

املطالبة بذلك ،ا�ستناداً �إىل �أن نظام القائمة الن�سبية كما هو قائم ال يوفر متثي ًال جغرافي ًا مالئم ًا .ولقد �أو�صى
فريق العمل �أخرياً بالإبقاء على نظام القائمة الن�س��بية ،ولكن تق�س��يمه �إىل جزئني ،بحيث يتم تق�سيم البالد
�إىل  69دائ��رة انتخابية تنتخب كل منها من � 3إىل � 7أع�ض��اء ،مع الإبق��اء على  100مقعد النتخابها من
خالل القائمة الوطنية وللتعوي�ض عن اختالالت التنا�س��ب التي قد تنجم عن النظام اجلديد� .إال �أن حكومة
امل�ؤمتر الوطني رف�ض��ت العمل بهذه التو�ص��ية يف انتخابات العام  ،2004ويبدو �أنها ال ترغب باعتماد �أي
نظام جديد النتخابات العام .2009

�إندوني�سيا� :إ�ستمرارية� ،صفقات و�إجماع
�أندرو �إلي�س

�ش��كلت م�س���ألة تطوير امل�ؤ�س�سات ال�سيا�س��ية القادرة على �إفراز حكومات م�س��تقرة وفاعلة حت ٍد م�ستمر يف
�أندوني�سيا ،هذا البلد الكبري ومتعدد الأعراق ،والذي يت�ألف من حوايل  20,000جزيرة وحدتها مقاومة
اال�س��تعمار امل�ش�تركة فيما بينها .والهوية ال�سيا�سية يف �أندوني�سيا م�س���ألة معقدة ،غالب ًا ما قامت يف املا�ضي
عل��ى االنتماء للطوائف الإ�س�لامية املختلفة� ،أو انتم��اء وطني علماين� ،أو انتماء �إىل الديانة امل�س��يحية يف
بع�ض املناطق ،والتي ي�ض��اف �إليها حالي ًا التبعية للقيادات ال�سيا�س��ية املختلفة وامل�ؤثرات الناجتة عن الف�س��اد.
وعليه ،ف�إن م�س�ألة ت�صميم نظام انتخابي فاعل ،يقوم على مبد�أ ال�رشاكة ،يف ال�سياق الإندوني�سي مل تكن
�أبداً بامل�س�ألة ال�سهلة.
يف عام  1955مت تنظيم �أول انتخابات عامة يف �أندوني�س��يا ،بعد ح�ص��ولها على اال�ستقالل عام ،1945
وذل��ك عم ًال بنظام التمثيل الن�س��بي من خالل  15مقاطعة .ويف ظل ذل��ك النظام ،مت توزيع املقاعد على
خمتلف املقاطعات ن�س��ب ًة �إىل عدد ال�سكان ،مبا يف ذلك تخ�ص��ي�ص بع�ض املقاعد الإ�ضافية للجزر النائية.
وا�ستخدمت طريقة الباقي الأكرب ا�ستناداً �إىل ح�صة هري ،حيث كان ب�إمكان الأحزاب �أو التنظيمات تر�شيح
قوائم ،يف نف�س الوقت الذي �سمح فيه للمر�شحني امل�ستقلني بالرت�شح كذلك .وكان ب�إمكان الناخبني �إما
االقرتاع ل�صالح �إحدى القوائم �أو كتابة ا�سم �أحد املر�شحني الأفراد على ورقة االقرتاع.
نتج عن ذلك برملان �ش��مل ممثلني عن  27حزب وقائمة ،وع�ض��و م�س��تقل واحد فقط .وح�صلت كربى
الأحزاب الأربعة امل�ش��اركة على ما ترتاوح ن�س��بته من � 16إىل  23باملئة من �أ�ص��وات الناخبني .وعليه فلم
ي�ستطع �أي حزب من احل�صول على �أغلبية كافية يف الربملان ،وال حتى �أي حتالف من حزبني مع ًا ،ما زاد
يف �ص��عوبة ت�ش��كيل احلكومة واالحتفاظ بت�أييد ٍ
كاف لها يف الربملان .وهذا م��ا كانت عليه احلال كذلك
بالن�سبة للجمعية الت�أ�سي�سية التي مت انتخابها بعد ذلك بقليل لو�ضع الد�ستور اجلديد للبالد ،حيث ت�شكلت من
تركيبة منق�سمة م�شابهة ،ما �أدى �إىل ف�شلها يف التو�صل �إىل اتفاق حول الد�ستور اجلديد.
بنا ًء على ما �سبق� ،أدى انح�سار الثقة يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واحلركات الإنف�صالية التي قامت هنا وهناك
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بعد �س��قوط نظام �س��وهارتو �سنة  ،1998مت اعتماد قانون جديد لالنتخابات يف �أواخر كانون الثاين/يناير
 ،1999ومت اعتم��اد نظ��ام انتخابي و�ص��ف ب�أنه فريد من نوعه ،يقوم على التمثيل الن�س��بي ولكن مبيزات
تخ�ص متثيل الدوائر� .أتى ذلك نتيجة للمفاو�ضات ال�سيا�سية التي عملت يف ظل حيز �ضيق من الوقت .ومت
التو�ص��ل �إىل هذا االتفاق من قبل الأحزاب ال�سيا�س��ية املمثلة يف الربملان واملنتخبة يف ظل نظام �س��وهارتو،
والذين عملوا حتت �ضغوطات من قبل الأحزاب ال�سيا�سية اجلديدة وغريهم من املعنيني ،بالإ�ضافة طبع ًا �إىل
عملهم يف البحث عن م�ص��احلهم احلزبية اخلا�صة مبا ير�ضي م�ؤيديهم .ويف ظل كل هذه ال�ضغوطات كان
من ال�صعب التو�صل �إىل �أي اتفاق �آخر.
يف انتخابات العام � 1999أدىل كل ناخب ب�صوت واحد ل�صالح احلزب الذي وقع عليه خياره .واعتربت
املحافظ��ات وعدده��ا  27دوائ��ر انتخابية ،تراوح عدد ممثليها م��ن � 4إىل  .82ومت توزيع املقاعد يف كل
دائرة على الأحزاب ا�س��تناداً �إىل نظام التمثيل الن�سبي ،بالإ�ضافة �إىل قيام كل حزب بربط كل مر�شح على
قائمته يف الدائرة ب�إحدى الدوائر من الدرجة الثانية� ،أي ال�س��لطات املحلية املدنية والريفية .وب�س��بب القلق
حول احلفاظ على وحدة البالد ،ن�ص القانون على �إجراءات جعلت من امل�ستحيل ت�سجيل الأحزاب املحلية
(الأحزاب املنح�رصة يف مقاطعة ما) ،حيث فر�ض قانون الأحزاب ال�سيا�سية على كافة الأحزاب امل�شاركة
يف االنتخابات �أن ي�شمل تنظيمها احلزبي ت�سع حمافظات على الأقل.
�إال �أن القانون �أغفل م�س�ألة غاية يف الأهمية ،حيث مل ين�ص على كيفية ترجمة الأ�صوات �إىل مقاعد .كما
�أنه مل ي�ش��تمل على �ضوابط لتحديد �أي املر�ش��حني من بني املدرجني على القائمة يفوزون باملقاعد التي يتم
تخ�صي�صها لكل حزب يف نهاية املطاف .ومل حتل هذه امل�سائل �إال يف مرحلة مت�أخرة جداً.
وعليه ،مت الإبقاء على طريقة الباقي الأكرب ا�س��تناداً �إىل ح�ص��ة هري لرتجمة الأ�صوات �إىل مقاعد وتوزيعها
بني الأحزاب� ،أما م�س�ألة حتديد �أي املر�شحني يح�صلون على تلك املقاعد فكانت �أكرث تعقيداً .ويف واقع
الأم��ر مل يلتزم �س��وى القليل من القيادات احلزبية مبا مت التو�ص��ل �إليه ،حيث عم��د غالبيتهم �إىل �إبالغ جلنة
االنتخابات ب�أ�سماء املر�شحني الذين يجب �أن تخ�ص�ص لهم املقاعد التي فاز بها احلزب.
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درا�سة خا�صة

يف �أنح��اء البالد ،بالرئي�س �س��وكارنو �إىل فر�ض نظام دكتاتوري يف ع��ام  .1959وبقي الأمر على هذه
احلال �إىل حني ا�ستبداله مبا عرف بالنظام اجلديد للرئي�س �سوهارتو يف �أوا�سط ال�ستينات من القرن املا�ضي،
والذي قام عملي ًا على �أ�س��ا�س اال�س��تيالء الكامل على كافة ال�سلطات التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية .ويف
ظل هذا النظام ،نظمت انتخابات ات�س��مت بالتقييدات اجلمة على احلمالت االنتخابية وا�س��تثناء �أو رف�ض
العديد من املر�ش��حني ،بالإ�ض��افة �إىل تطبيق الإجراءات ب�ش��كل انتقائي ومبا يحد من �إمكانيات املعار�ض��ة
ويعزلها .و�أ�سهمت الرغبة القائمة يف احلفاظ على ال�سيطرة املركزية الكاملة يف انتقاء املر�شحني يف اعتماد
نظام القائمة الن�س��بية املغلقة .وخلوف الرئي�س �س��وهارتو من �س��يطرة جزيرة جاوا على ال�ساحة ال�سيا�سية،
خ�ص���ص لتلك اجلزيرة ن�ص��ف ع��دد مقاعد الربملان فقط ،عل��ى الرغم من �أنها كانت متث��ل  70باملئة من
الناخبني امل�س��جلني عام  .1955وعلى الرغم من تناق�ص هذه الن�س��بة� ،إال �أنها ما زالت متثل  61باملئة يف
العام .2004

�رسعان ما طغت املراجعة الكلية لد�س��تور العام  1945على كافة املبادرات لدرا�سة انتخابات العام 1999
وا�س��تخال�ص العرب منها .و�أدى ا�س��تكمال املراجعة الد�س��تورية يف عام � 2002إىل تغيريات هامة ،مبا يف
ذلك �إدخال مبد�أ ف�ص��ل ال�س��لطات ،واملحا�س��بة ،واالنتخاب املبا�رش لكل من الرئي�س ونائبه ،بالإ�ض��افة
�إىل �إدخال غرفة (جمل�س) برملانية ثانية منتخبة تقوم على متثيل املقاطعات ولكنها ت�ض��طلع ب�س��لطات حمددة
وحم��دودة .وعلي��ه مت �إق��رار �أربع تعديالت د�س��تورية ،غريت ب�ش��كل كام��ل طريقة عمل امل�ؤ�س�س��ات
ال�سيا�سية ،و�إقرار خم�سة قوانني جديدة هي :قانون االنتخابات العامة ،قانون االنتخابات الرئا�سية ،قانون
الأحزاب ال�سيا�س��ية ،قانون تنظيم الهيئات املنتخبة ،وقانون ت�ش��كيل املحكمة الد�س��تورية .وبهذا ميكن
ت�صنيف �أندوني�سيا حالي ًا على �أنها من عائلة الدميقراطيات الرئا�سية.

عل��ى �أث��ر �إدخال الغرفة الربملاني��ة الثانية (جمل�س املقاطع��ات) ،اتخذت بع�ض الأحزاب موقف ًا ي�س��تند �إىل
مبد�أ الت�س��اوي يف قوة �أو ت�أثري ال�ص��وت ،بحيث يكون لكل ناخب �ص��وت واحد له ذات القيمة يف الت�أثري
عل��ى نتيج��ة االنتخابات ،الأمر الذي ي�س��تدعي توزيع املقاعد بح�س��ب عدد ال�س��كان ،بحيث ميثل كل
مقع��د ذات الع��دد من املواطن�ين ،بينما قال البع�ض الآخ��ر ب�رضورة احلفاظ على بع���ض التمييز فيما يتعلق
ب�ض��مان متثيل ٍ
كاف للجزر النائية� .أخرياً مت التو�صل �إىل توافق مركب ،بحيث يخ�ص�ص مقعد واحد لكل
 325,000مواط��ن على الأقل يف املحافظات ال�ص��غرى ،ومقعد واحد لكل  425,000مواطن على
الأقل يف املحافظات الكربى ،مع �رضورة تخ�صي�ص ما ال يقل عن  3مقاعد لكل حمافظة كحد �أدنى.

�إخفاق نظام الأغلبية الن�سبية القائم على الدوائر الفردية النتخاب ال�سلطة الت�رشيعية
على �أثر انتخابات العام  ،1999تعالت الأ�ص��وات املنادية باعتماد نظام الأغلبية الن�س��بية قي دوائر انتخابية
فردية ،وذلك يف و�س��ائل الإعالم والأو�ساط الأكادميية ،خا�ص�� ًة ب�سبب الإح�سا�س ال�شائع ب�ضعف �صلة
الرب��ط بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم .وعلى الرغم من اعتبار النظام االنتخابي املعتمد يف انتخابات العام
 1999كمحاولة �ش��جاعة للتوفيق بني مبادئ نظام القائمة الن�سبية وم�س�ؤولية املمثلني املبا�رشة �أمام ناخبيهم
يف الدوائر االنتخابية� ،إال �أن �شيئ ًا من ذلك مل يح�صل على �أر�ض الواقع.

مل تب��د القي��ادات احلزبية املركزية �أية رغبة يف التخفيف من �إحكام �س��يطرتها عل��ى �أحزابها مركزي ًا ،كما
وعملت الأحزاب ال�سيا�سية الكبرية على جعل �رشوط امل�شاركة يف انتخابات العام  2004والتي تليها �أكرث
�صعوبة.

وعلى �أية حال ،بينت التجارب االفرتا�ضية التي �أجريت بعد انتخابات �سنة  1999ب�أن نظام التعددية القائم
على الدوائر االنتخابية الفردية من �ش���أنه �أن ي�ؤدي ،يف ال�س��ياق الأندوني�سي� ،إىل نتائج �أبعد ما يكون عن
التنا�س��ب� ،أكرث من �أي بلد �آخر يف العامل .بالإ�ض��افة �إىل ذلك ،ف�إن العالقات بني الربملان املنتخب وكل
من و�س��ائل الإعالم ،والأو�س��اط الأكادميية واملجتمع املدين ب�شكل عام ،والتي ما فت�أت تتدهور� ،أدت
كذلك �إىل انح�س��ار �أية �إمكانية يف �أخذ الربملان ب�أي من تلك االقرتاحات �أو ت�أييدها .وقد بدا وا�ض��ح ًا ب�أن
�أي نظام يعتمد الأغلبية الن�س��بية �س��يخفق ال حمالة يف متثيل التنوع العرقي الكبري يف املجتمع الأندوني�سي،
وب���أن �أية حماولة لرت�س��يم جديد للدوائ��ر االنتخابية النتخابات العام � 2004س��تحتاج �إىل كثري من اجلهد
والوقت ،زد على �أن ذلك النظام لن يعمل ل�صالح متثيل املر�أة يف الربملان.

وعليه ،مت الت�أكيد على منع قيام الأحزاب املحلية �أو املناطقية .و�شملت املفاو�ضات احلزبية كافة اجلوانب
ذات العالق��ة بالعملي��ة االنتخابية ،مبا يف ذلك القوائم املغلقة واملفتوحة ،ومبد�أ �ش��خ�ص واحد�-ص��وت
واحد ،والتنا�س��ب بني متثيل جزيرة جاوا وباقي اجلزر� ،إلخ .يف نف�س الوقت �أ�س��همت احلمالت الوا�سعة
املنادي��ة ب�رضورة �إ�رشاك املر�أة ،يف التوافق على اعتماد ح�ص��ة (كوتا) غري �إلزامية للمر�أة ،حيث طلب من
كاف��ة الأحزاب العمل على �أن تت�ض��من قوائمها  30باملئة من الن�س��اء على الأق��ل ،وعلى الرغم من عدم
وجود اية �ض��وابط �إلزامية لفر�ض ذلك� ،إال �أنه �ش��جع مزيداً من الن�ساء على الرت�شح ،حيث �شكلت املر�أة
 12باملئة من �أع�ض��اء الربملان املنتخبني يف انتخابات  ،2004وهو تطور هام بالن�س��بة ملا كانت عليه احلال
يف انتخابات .1999

النظام االنتخابي املعتمد النتخابات عام 2004
ن�ص الد�س��تور املعدل ل�سنة  2002على ح�رص امل�ش��اركة يف انتخابات اجلمعية الوطنية (الغرفة الأوىل) يف
الأحزاب ال�سيا�س��ية ،ما يعني حتديد اخليارات التي ميكن اللجوء �إليها يف اختيار النظام االنتخابي يف قانون
االنتخابات اجلديد .وعليه ،ن�ص م�رشوع القانون املقدم من قبل احلكومة على اعتماد نظام التمثيل الن�سبي
من خالل دوائر انتخابية تعددية .وا�ستجاب ًة لل�ضغوطات بهدف تقوية روابط ال�صلة بني املمثلني وناخبيهم،
ن�ص امل�رشوع على اعتماد القوائم املفتوحة وعلى تق�س��يم املحافظات الكبرية �إىل عدة دوائر انتخابية .وهذا
م��ا مت اعتماده �أخرياً ،حيث �أ�س��ند للجنة االنتخابات تر�س��يم الدوائر االنتخابي��ة اجلديدة ،على �أن ترتاوح

وعك�ست نتائج االنتخابات يف عام  2004تغيرياً وا�ستمراري ًة يف نف�س الوقت .حيث فازت نف�س الأحزاب
ال�سيا�سية اخلم�س التي تخطت عتبة  3باملئة يف انتخابات العام  ،1999بالإ�ضافة �إىل حزب �آخر ،وح�صل
 17حزب على متثيل لهم يف الربملان املنتخب.
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وعلى الرغم من كل ذلك ،اعتربت انتخابات العام � 1999أول انتخابات مقبولة ب�شكل عام منذ .1955
وا�ستطاعت فيها خم�سة �أحزاب الفوز ب�أكرث من  3باملئة من الأ�صوات� ،أخذاً بعني االعتبار ب�أن قوتها الن�سبية
اختلفت كثرياً من موقع لآخر يف البالد ،وح�صل  16حزب على متثيل لهم يف الربملان املنتخب.

�أحجامه��ا م��ن � 3إىل  12ممث��ل لكل منها .ونتج عن اجل��دل الدائر عقب ذلك تر�س��يم دوائر انتخابية متيل
يف معظمه��ا �إىل احلد الأعلى من احلجم املقرتح� .أما نظ��ام القائمة املفتوحة املحدود ،فمكن الناخبني من
االقرتاع ل�ص��الح حزب واحد� ،إال �أنه �أعطاهم الإمكانية لالقرتع ل�ص��الح �أحد املر�ش��حني على قائمة ذلك
احلزب �إذا رغبوا يف ذلك .وعلى �أية حال ،ف�إن هذا الإجراء �سيمكن مر�شح ما من الفوز باالنتخاب على
الرغم من عدم فوزه ح�سب ترتيبه على القائمة يف حال ح�صوله على عدد من الأ�صوات يفوق احلد الأدنى
ح�سب ح�صة هري للفوز باملقعد ،وهو ما يقلل من ت�أثري هذا الإجراء وفاعليته ،كما برهنت نتائج انتخابات
العام .2004

مت تنظيم �أول انتخابات لهذا املجل�س �سنة  ،2004حيث برهنت نتائجها عن �إحدى م�ساوئ نظام ال�صوت
الواح��د غ�ير املتحول املعروفة� :إذ مت انتخاب كثري من املر�ش��حني ،والذي كان متو�س��ط عددهم يف كل
حمافظة حوايل  30مر�شح ًا يتناف�سون على �أربعة مقاعد ،بح�صولهم على �أقل من  10باملئة من الأ�صوات.
وعلى الرغم من ذلك� ،أدت احلمالت املكثفة من قبل الن�ساء املر�شحات �إىل ح�صولهن ،مبا فاج�أ الكثريين،
عل��ى  21باملئة من مقاعد املجل�س ،وهي ن�س��بة غري م�س��بوقة يف �أي جه��از منتخب يف انتخابات حرة يف
�أندوني�سيا.
االنتخابات الرئا�سية املبا�رشة
مبوجب الرتتيبات اجلديدة ،يتم انتخاب الرئي�س ونائبه ،والذين يرت�ش��حان مع ًا يف قائمة واحدة ،ب�ش��كل
مبا��شر ،وذلك عم ًال بنظام اجلولتني ،بهدف التحقق من ح�ص��ول املر�ش��ح الفائز على ت�أييد وا�س��ع على
امتداد بلد بهذا احلجم وبهذا التعدد العرقي .وللفوز باجلولة الأوىل ،فبالإ�ض��افة �إىل ح�ص��ول املر�ش��حني
ملن�صبي الرئي�س ونائبه مع ًا على الأغلبية املطلقة للأ�صوات ،عليهم احل�صول على ما ال يقل عن  20باملئة من
الأ�صوات يف ن�صف املحافظات على الأقل .ويف االنتخابات الرئا�سية املبا�رشة الأوىل يف  ،2004تر�شح
لالنتخاب  5ثنائيات (الرئي�س ونائب الرئي�س) ،ومل يفز �أي منهم ب�أكرث من  35باملئة من الأ�صوات .ويف
اجلولة الثانية فاز بالرئا�سة �سو�سيلو بامبانغ يودويونو بح�صوله على  61باملئة من الأ�صوات.
ال�سياق ال�سيا�سي :التفاو�ض من �أجل التوافق
كان على االتفاق املربم العتماد النظام االنتخابي �س��نة  1999احل�ص��ول على ت�أييد كل من �أحزاب احلقبة
ال�س��ابقة املمثلني يف الربملان ،وكذلك الأحزاب اجلديدة غ�ير املمثلة .كما تطلب التوافق على التعديالت
الد�س��تورية ت�أييداً من كافة �أطياف اللون ال�سيا�س��ي يف البالد .و�أتى قانون االنتخابات لعام  2004كتوافق
�آخ��ر ،م�ش��ابه لذلك املعقود يف الع��ام � ،1999إال �أنه يختلف عنه يف بع�ض التفا�ص��يل الهامة .ويف كل
مرة انح�رصت احللول واخليارات ال�سيا�س��ية �ض��من ع��دد قليل منها� ،أخذاً بعني االعتب��ار التقاليد املوروثة
واخللفيات ال�سيا�س��ية واملواق��ف املتباينة ملختلف الأطراف .وعلى اية حال ،ميك��ن القول ب�أن هناك بوادر
�إيجابية ل�ص��الح تدعيم النظام الدميقراطي يف �أندوني�س��يا اجلديدة ،حيث �أن املتطلبات وامل�صالح على املدى
الق�ص�ير �صاحبتها نظرة واعية للم�ص��لحة العامة على املدى الطويل بني الأحزاب واالفراد الذين عملوا على
�إحداث و�إدخال التغيريات.

ب) تركيز ال�س��لطة يف �أيدي القيادات احلزبية ومقراتها الرئي�سية ،خا�ص ًة يف ظل ا�ستخدام القوائم املغلقة.
�إذ يعتم��د موقع املر�ش��ح الت�سل�س��لي على قائمة احل��زب ،وبالتايل حظوظه بالفوز ،على مدى ر�ض��ى
القي��ادات احلزبية عنه والتي عاد ًة ما تك��ون عالقاتها بجمهور الناخبني على قدر �أقل من الأهمية .ويف
حتريف غريب لنظام القائمة الن�س��بية تقوم الأحزاب ال�سيا�س��ية يف غوايانا بن�رش قوائم مر�ش��حيها مرتبة
ح�س��ب الرتتي��ب الأبجدي للأ�س��ماء ،وهو ما يعطي القي��ادات احلزبية مزيداً من الق��درة على مكاف�أة
الوالءات ومعاقبة العمل امل�س��تقل للمر�ش��حني �إذ �أن توزيع املقاعد بني املر�ش��حني ال يتم �إال بعد ظهور
النتائج النهائية لالنتخابات.
ج) حاجة النظام �إىل وجود �ش��كل ما من الأحزاب ال�سيا�سية �أو التجمعات االنتخابية .وهو ما يجعل تنفيذ
نظام القائمة الن�سبية �صعب ب�شكل خا�ص يف املجتمعات التي تفتقد للأحزاب ال�سيا�سية الفاعلة� ،أو التي
ال يوجد فيها �إال نواة لهيكلية حزبية ه�ش��ة ،كما هي احلال على �س��بيل املثال يف الكثري من الدويالت/
اجلزر يف منطقة املحيط الهادئ.

نظام ال�صوت الواحد المتحول ()STV

 .109دافع علماء ال�سيا�س��ة ل�س��نوات طويلة عن نظام ال�ص��وت الواحد املتحول ك�أكرث النظم االنتخابية
جاذبية� ،إال �أن ا�س��تخدامه لتنظيم االنتخابات الت�رشيعية ما زال حم�ص��وراً يف ب�ضعة حاالت هي :جمهورية
�أيرلندا منذ عام  ،1921ومالطا منذ عام  ،1947كما مت ا�ستخدامه ملرة واحدة يف انتخابات العام 1990
يف �إ�ستونيا.وي�ستخدم هذا النظام يف انتخابات جمل�س ال�شيوخ يف �أ�سرتاليا ويف انتخابات بع�ض املقاطعات
الأ�س�ترالية ،وكذلك لتنظيم االنتخابات للربملان الأوروبي واالنتخابات املحلية يف �أيرلندا ال�شمالية .ولقد
مت اعتماده لأغرا�ض االنتخابات املحلية يف �أ�سكوتالندا والنتخاب بع�ض الإدارات يف نيوزيلندا .كما ومت
اختياره كتو�ص��ية من قبل جمعية مواطني مقاطعة بريت�ش كولومبيا (�أنظر الدرا�س��ة اخلا�صة بربيت�ش كولومبيا
يف هذا الدليل).
ولقد قام كل من توما�س هري يف بريطانيا وكارل �أندراي يف الدمنارك ،كل على حدة ،بابتكار مكونات
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انتخابات جمل�س ممثلي املحافظات :املفاج�أة الناجتة عن نظام ال�صوت الواحد غري املتحول
ا�ستناداً �إىل �أحكام الد�ستور ،يجب �أن يكون املر�شحون لع�ضوية جمل�س ممثلي املقاطعات من الأفراد ولي�س
الأحزاب ،بحيث يتم انتخاب  4ممثلني عن كل حمافظة .وعلى الرغم من اقرتاح امل�رشوع الأول للقانون
لنظام الكتلة ،وذلك لرتجيح فر�ص الأحزاب الأكرث ح�ض��وراً يف اجلزر الأخرى خارج جزيرة جاوا� ،إال
�أنه مت �أخرياً اعتماد نظام ال�صوت الواحد غري املتحول ا�ستناداً �إىل اقرتاح �أقوى الأحزاب ال�سيا�سية يف جاوا.

� .108أما فيما يتعلق مب�ساوئ نظام القائمة الن�سبية ،فبالإ�ضافة �إىل ما ورد حول نظم التمثيل الن�سبي عامةً،
ميكن التطرق كذلك �إىل اجلوانب التالية:
�أ) �صالت �ضعيفة وعالقة غري وثيقة بني املمثلني ومنتخبيهم .فعندما ي�ستخدم نظام القائمة الن�سبية ،ويتم
توزي��ع املقاعد من خالل دائ��رة انتخابية وطنية واحدة ،كما هي احلال يف ناميبي��ا �أو �إ�رسائيل ،ينتقد
النظام لكونه يق�ض��ي عملي�� ًا على العالقة بني الناخبني وممثليهم .ويف حال ا�س��تخدام القوائم املغلقة ال
ميل��ك الناخبون �أية �إمكانية لتحديد هوية ممثليهم ،وال حتديد من ميثل بلداتهم �أو دائرتهم �أو منطقتهم،
كم��ا وال ميكنهم رف�ض �أو �إق�ص��اء ممثل ما قد يرون ب�أنه �أخفق يف متثيل م�ص��احلهم .ويف بع�ض الدول
النامية ،حيث يتمركز غالبية الناخبون يف جمتمعات ريفية ،تكون تبعيتهم ووال�ؤهم ملناطق �س��كناهم
�أقوى بكثري من والئهم لأي من الأحزاب ال�سيا�سية �أو املجموعات الأخرى� .إال �أن هذا االنتقاد ميكن
ح��صره يف التميي��ز بني النظم التي يقرتع فيها الناخبون ل�ص��الح الأحزاب ال�سيا�س��ية فقط ،وتلك التي
يقرتعون فيها ل�صالح املر�شحني الأفراد.

هذا النظام الأ�سا�سية يف القرن التا�سع ع�رش .ويقوم نظام ال�صوت الواحد املتحول على �أ�سا�س وجود دوائر
انتخابية تعددية ،حيث يقوم الناخبون برتتيب املر�ش��حني على ورقة االقرتاع بالت�سل�س��ل ح�سب الأف�ضلية،
كما هي احلال يف ظل نظام ال�ص��وت البديل .ويف غالبية الأحوال ،تكون عملية الرتتيب هذه اختيارية،
حيث ال يطلب من الناخبني ترتيب كافة املر�شحني ،ولهم �إن �أرادوا اختيار مر�شح واحد فقط.
بع��د االنتهاء من فرز وعد الأف�ض��ليات الأوىل عل��ى �أوراق االقرتاع ،يتم حتديد عدد الأ�ص��وات املطلوبة
النتخاب املر�شح الواحد .وعادة ما يتم ا�ستخراج ذلك عم ًال "بح�صة دروب" ،والتي يتم احت�سابها ا�ستناداً
�إىل املعادلة الب�سيطة التالية:
عدد الأ�صوات ال�صاحلة
1+
احل�صة =
عدد املقاعد 1 +
 .110يت��م حتديد النتيجة النهائي��ة لالنتخابات يف ظل نظام
ال�ص��وت الواح��د املتحول من خالل �سل�س��لة م��ن عمليات
العد .ففي العد الأول ،يتم احت�س��اب جمموع الأف�ض��ليات
الأوىل التي ح�ص��ل عليها كل مر�شح .ويفوز ب�شكل مبا�رش
املر�ش��حون احلا�ص��لون على عدد م��ن الأف�ض��ليات الأوىل
ي�س��اوي �أو يفوق احل�ص��ة التي مت حتديدها من خالل املعادلة
املبينة �أعاله.

يعتب��ر نظ��ام ال�صوت الواح��د المتح��ول �أحد
النظم التف�ضيلية ،حيث يقوم الناخبون بترتيب
المر�شحين ح�سب الأف�ضلية على ورقة االقتراع
في دوائر انتخابي��ة تعددية ،ويفوز باالنتخاب
ب�ش��كل مبا�شر المر�شح��ون الحا�صلون على عدد
م��ن الأف�ضلي��ات الأول��ى يفوق ح�ص��ة المقعد
المعتم��دة .وتتك��رر عملي��ات الع��د والفرز،
حيث يع��اد توزيع كل م��ن الأ�ص��وات الفائ�ضة
عن المر�شحين الفائزين ،و�أ�صوات المر�شحين
الحا�صلي��ن على �أق��ل الأ�ص��وات ،والذين يتم
كاف م��ن
ا�ستبعاده��م� ،إل��ى �أن يح�ص��ل ع��دد ٍ
المر�شحين على الح�صة المطلوبة للفوز .ويقوم
الناخب��ون باالقتراع ل�صال��ح المر�شحين عو�ض ًا
عن الأحزاب ال�سيا�سية� ،إال �أنه يمكن ا�ستخدام
هذا النظام عم ًال بالقائمة الحزبية كذلك.

وتت��م من خالل عمليات العد الثاني��ة والتي تليها �إعادة توزيع
الفائ���ض من �أ�ص��وات املر�ش��حني املنتخبني يف الع��د الأول
(تلك التي تزيد عن ح�ص��ة املقعد املعتمدة) ا�س��تناداً �إىل عدد
الأف�ض��ليات الثانية على �أوراق االقرتاع للمر�شحني املتبقني.
وللعمل على حتقيق �أعلى م�س��توى من العدالة يف عملية �إعادة
التوزيع ،يتم توزيع كافة �أوراق املر�ش��ح ،ولكن كل منها
بح�س��ب ن�سبة جزئية من �صوت واحد ،بحيث ي�ساوي عدد الأ�ص��وات التي يعاد توزيعها الفائ�ض اخلا�ص
بذلك املر�ش��ح (با�س��تثناء جمهورية �إيرلندا حيث يتم ا�س��تخدام عينة نوعية) .فعلى �سبيل املثال ،لو ح�صل
املر�شح على � 100صوت ،وكان الفائ�ض اخلا�ص به � 5أ�صوات ،عندها يتم �إعادة توزيع كل ورقة بقيمة
ت�ساوي  20/1من ال�صوت.
وبعد كل عملية �إعادة� ،إذا مل يح�ص��ل �أي مر�ش��ح على عدد من الأ�ص��وات ي�س��اوي احل�ص��ة املعتمدة،
يتم ا�س��تبعاد املر�ش��ح احلا�ص��ل على �أدنى عدد من الأ�صوات .ويتم توزيع �أ�ص��وات ذلك املر�شح على باقي
املر�ش��حني ،ا�ستناداً �إىل الأف�ض��لية الثانية والتي تليها فيما بعد .وت�ستمر �إعادة هذه العملية ،بحيث ينتج عن
كل منها �إما �إعادة توزيع الأ�صوات الفائ�ضة �أو ا�ستبعاد مر�شح ما� ،إىل �أن يتم انتخاب العدد املماثل للمقاعد
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جمهورية �أيرلندا :نظام ال�صوت الواحد المتحول في
تطبيقاته العملية
مايكل غاالغر

يت��م انتخ��اب املجل�س الأول (جمل�س النواب) من الربملان يف جمهوية �أيرلندا عم ًال بنظام ال�ص��وت الواحد
املتحول .ويعود اعتماد هذا النظام غري ال�ش��ائع �إىل الظروف التي �أحاطت بح�ص��ول �أيرلندا على ا�ستقاللها
�سنة  .1922حيث �أراد اال�ستعمار الربيطاين �إر�ساء نظام ن�سبي ل�ضمان حقوق الأقلية الربوت�ستانتية ،وهو
ما متا�شى كذلك مع تف�ضيل النخبة ال�سيا�سية يف الدولة احلديثة لنظام التمثيل الن�سبي من حيث املبد�أ .وطاملا
�أن �أي من الطرفني مل يع الكثري حول نظم القائمة الن�س��بية ،مت االتفاق على اعتماد نظام ال�ص��وت الواحد
املتحول ،وهو ما ا�ستمر العمل به حتى يومنا هذا.
يتحل��ى جمل�س الن��واب يف �أيرلندا مبوقع مركزي يف النظام ال�سيا�س��ي ،حيث �أن��ه ينتخب احلكومة والتي
يجب �أن تتمتع بت�أييد الأغلبية فيه ال�ستمرارها� .أما م�ؤ�س�س�سة الرئا�سة فهي على قدر �أقل من الأهمية يف هذا
ال�سياق ،على الرغم من �أن الرئي�س ينتخب ب�شكل مبا�رش ،الأمر غري االعتيادي يف الأنظمة الربملانية .ويتم
انتخاب الرئي�س مبوجب نظام ال�صوت البديل.
ينتخب �أع�ضاء املجل�س البالغ عددهم  166يف  40دائرة انتخابية ،حيث تنتخب كل منها ثالثة� ،أو �أربعة
�أو خم�س��ة �أع�ض��اء .ويقوم الناخبون بتحديد مر�شحهم املف�ض��ل على ورقة االقرتاع من خالل كتابة الرقم
"� "1إىل جانب ا�س��م املر�شح املف�ض��ل بالدرجة الأوىل ،وميكنهم كذلك حتديد �أف�ضلياتهم الثانية والثالثة
وهكذا بنف�س الطريقة ومن خالل ا�س��تخدام الأرقام الت�سل�سلية .وميكن للناخبني االقرتاع ملر�شحي احلزب
الواحد �أو ملر�شحني ينتمون لأحزاب خمتلفة .وعلى الرغم من �أن �أغلبية الناخبني يقرتعون ملر�شحي احلزب
املف�ض��ل لديه��م� ،إال ان ذل��ك لي�س �إلزامي ًا ،حيث جند ب���أن بع�ض الناخبني يقرتعون بح�س��ب االنتماءات
اجلغرافية للمر�ش��حني ،بحيث يعطون �أف�ض��لياتهم للمر�شحني من �أبناء مناطقهم .وقد تبدو عملية عد وفرز
الأ�ص��وات معقدة بع�ض ال�ش��ئ ،خا�ص�� ًة عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأ�صوات الفائ�ض��ة� ،إال �أنه ال يجدر
بالناخب�ين معرف��ة كافة التفا�ص��يل :فهم بحاجة ملعرفة تفا�ص��يل عملية االقرتاع وكيفية الت�ص��ويت مبا يحقق
رغباتهم ،وللتحقق من �أن عملية الفرز تتم ب�شكل عادل وب�شفافية تامة.
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ولو نظرنا �إىل م�س���ألة ا�س��تقرار احلكومات ،لن جند ب�أن نظام ال�ص��وت الواحد املتحول قد �شكل عائق ًا �أمام
ذلك يف �أيرلندا ،حيث �صمدت احلكومات املتعاقبة منذ �أوا�سط �أربعينات القرن املا�ضي (�سواء احلكومات
االئتالفية �أو حكومات احلزب الواحد) لثالث� ،أو �أربع �أو خم�س �سنوات ،با�ستثناء فرتة ق�صرية من عدم
اال�س��تقرار يف �أوائل الثمانينات� .إذ يعمل الناخبون ،من خالل التعبري عن خياراتهم و�أف�ض��لياتهم ل�ص��الح
املر�ش��حني التابعني لأح��زاب خمتلفة ،على حتديد توجهاتهم فيما يتعلق بهوي��ة االئتالفات التي يرغبون �أن
ي�شرتك حزبهم املف�ضل بالتحالف معها يف ت�شكيل احلكومة.
ولقد �أ�س��فر نظام ال�ص��وت الواح��د املتحول عن نتائج على درجة عالية من التنا�س��ب ،حيث مل يح�ص��ل
�س��وى �أكرب الأحزاب (فيانا فايل) على بع�ض املقاعد الإ�ض��افية ،وذلك بح�صوله على حوايل  48باملئة من
املقاع��د مقابل فوزه بحوايل  45باملئة من الأ�ص��وات يف الفرتة املمتدة م��ن عام � 1945إىل عام .1992
وعلى اية حال ف�إن �صغر حجم الدوائر االنتخابية (مبعدل �أربعة مقاعد لكل دائرة انتخابية) من �ش�أنه �أن يرفع
من حظوظ احلزب املهيمن يف احل�ص��ول على ب�ض��عة مقاعد �إ�ضافية �إذا ما ا�ستطاع جذب م�ؤيدي الأحزاب
الأخرى ملنحه �أف�ضلياتهم الثانية والثالثة ،وهو ما ح�صل يف �آخر عمليتني انتخابيتني يف البلد ،والتي �أفرزت
�أقل النتائج تنا�سب ًا على الإطالق يف تاريخه :حيث ح�صل احلزب الأكرب يف انتخابات �سنة  2002على 49
باملئة من املقاعد مقابل فوزه مبا ن�سبته  41باملئة من �أ�صوات الناخبني.
ويف�سح هذا النظام املجال �أمام الأحزاب ال�صغرية للح�صول على متثيل لها ،وكذلك للمر�شحني امل�ستقلني،
حي��ث ف��از  13منهم يف انتخابات  .2002وبينما ي�س��مح الكث�ير من نظم االنتخاب الن�س��بية للأحزاب
ال�ص��غرية احل�ص��ول على مقاعد يف الربملان� ،إال �أن نظام ال�ص��وت الواحد املتحول يعطي فر�ص��ة ا�ستثنائية
للمر�شحني امل�ستقلني لدخول الربملان كذلك ،وذلك ب�سبب طبيعته املتمحورة حول املر�شحني الأفراد بد ًال
من الأحزاب ال�سيا�سية.
ت��دور غالبي��ة االنتقادات وكذلك الت�أييد الذي يحظى به نظام ال�ص��وت الواحد املتحول حول كونه ي�ض��ع
�س��لطة القرار يف يد الناخبني لالختيار والتف�ض��يل بني مر�ش��حي احلزب الواحد .وهذا الأمر يخلق مناف�سة
قوية داخل احلزب الواحد وبني مر�ش��حيه ،خا�ص��ة احلزب الأكرب والذي عاد ًة ما يقوم برت�ش��يح ما معدله
من مر�ش��حني �إىل �أربعة مر�ش��حني عن كل دائرة انتخابية .و�أثبتت الإح�ص��اءات �أن معظم مر�شحي ذلك
احلزب غري الفائزين يخ�رسون املناف�س��ة ل�ص��الح مر�ش��حني �آخرين من ذات احلزب ولي�س ل�صالح مر�شحني
من �أحزاب �أخرى.
ويرى منتقدو هذا النظام ب�أن ذلك يدفع باملر�شحني للعمل ب�شكل �أكرب و�أكرث فاعلية ل�ضمان ر�ضى الناخبني
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�أم��ا م�ؤي��دو هذا النظام االنتخابي ،فريون يف املقابل يف متكني الناخبني من التعبري عن خياراتهم التف�ض��يلية
بني مر�ش��حي احلزب الواحد ك�إحدى ميزاته الإيجابية� .إذ يعتقدون ب�أن ذلك ميكن الناخبني من ا�س��تبدال
املمثل�ين املنتخبني ب�آخري��ن جدد �أكرث فاعلية ،كما �أن��ه يعطي الربملانيني حوافز كبرية للبقاء على توا�ص��ل
وثيق مع الناخبني وبذلك جذبهم لالهتمام ب�ش��كل �أكرب بال�ش���ؤون ال�سيا�س��ية للبلد ،يف وقت ي�ضمحل فيه
االهتمام العام بال�سيا�س��ة التقليدية .كما �أن م�ؤيدي هذا النظام ال يرون �أن املمثلني املنتخبني يف �إيرلندا �أقل
جود ًة من غريهم من الربملانيني يف �أي بلد �آخر ،و�أن الأداء اجليد لنمو االقت�صاد الإيرلندي م�ؤخراً �إمنا يدل
على املمار�س��ة اجليدة للحكومات املتعاقبة .بالإ�ض��افة �إىل ذلك فهم يرون �أن الأحزاب ال�سيا�سية الإيرلندية
هي �أحزاب متما�س��كة جداً وملتزمة يف �أدائها الربملاين ،دون �أن تعاين من االنق�س��امات وظهور التيارات
املت�صارعة داخلها.
يف العام  2002قامت جلنة برملانية متثلت فيها كافة الأحزاب ال�سيا�س��ية بدرا�س��ة كافة الطروحات امل�ؤيدة
واملعار�ضة لتغيري النظام االنتخابي .وتو�صلت هذه اللجنة �إىل خال�صة مفادها ب�أن جمهور الناخبني متم�سك
ب�شكل قوي بنظام ال�صوت الواحد املتحول ،وب�أن التحول �إىل �أي نظام انتخابي �آخر من �ش�أنه �أن يحد من
ق��درة الناخب يف التعبري عن خياراته ،وب�أن كثرياً من الإخفاقات ال�سيا�س��ية والت��ي �أرجعها البع�ض للنظام
االنتخابي �إمنا هي نتيجة لعوامل �أخرى ال عالقة لها بذلك النظام .وكما يت�ض��ح من هذه التو�ص��يات ،ال
توجد يف �إيرلندا توجهات قوية لتغيري �أو تعديل النظام االنتخابي القائم.
ال بد لأي تقييم لأداء نظام ال�ص��وت الواحد يف �إيرلندا �أن ي�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صيات هذا البلد .فهو
بلد �ص��غري من حيث امل�س��احة وعدد ال�سكان ،حيث تعترب ن�سبة الأع�ض��اء املنتخبني لل�سكان (حوايل ممثل
واح��د ل��كل  20,000مواطن) عالية يف املعاي�ير الدولية .وهذا بحد ذاته من �ش���أنه �أن يوثق العالقة بني
�أع�ض��اء الربملان والناخبني �أكرث مما هي عليه يف �أي بلد �آخر �أكرب حجم ًا ،بغ�ض النظر عن النظام االنتخابي
املعتمد .بالإ�ض��افة �إىل ذلك ف�إن جمهورية �إيرلندا بلد غني ،ذو جمتمع على درجة عالية من الثقافة ،ينعم
بنظام �سيا�س��ي را�س��خ يتمت��ع ب�رشعية عالية يف نظر اجلمي��ع .كما �أن املجتمع الإيرلن��دي ال يعاين من �أية
انق�سامات حادة من �أي نوع كان� ،سواء �أكانت عرقية� ،أو لغوية �أو دينية.
لذل��ك يجب علينا توخي احلذر يف ا�س��تخال�ص العرب حول كيفية عمل نظام ال�ص��وت الواحد املتحول يف
�أي �س��ياق �آخر خمتلف عن واقع احلال يف �إيرلندا� .إال �أنه ميكننا القول ب�أنه ال توجد �أية بوادر تدل على �أن
جمهور الناخبني يف �أيرلندا يرغب با�ستبدال نظامه االنتخابي ب�أي نظام �آخر.
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دراسة خاصة :جمهورية إيرلندا

النظام االنتخابي من�صو�ص عليه يف الد�ستور ،لذا ال ميكن تغيريه �إال من خالل اال�ستفتاء العام� ،إذ يتطلب
ذل��ك تعدي ًال د�س��توري ًا .ويف هذا ال�س��ياق قام احلزب الأك�بر يف البلد مبحاولتني لتغي�ير النظام االنتخابي
والتحول �إىل نظام الفائز الأول ،وذلك يف العامني  1959و ،1968م�ستخدم ًا لذلك ذريعة �أن �أي نظام
انتخابي ن�س��بي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ت�ش��كيل حكومات ائتالفية ال تتمتع باال�س��تقرار .ويف كلتا املحاولتني
رف�ض الناخبون التغيري املقرتح ،حيث �صوت �ضده  52باملئة مقابل  48باملئة عام  1959بينما �صوت �ضده
 61باملئة مقابل  39باملئة عام .1968

يف دوائرهم ،وذلك على ح�ساب عملهم ال�سيا�سي على امل�ستوى الوطني ،كعملهم يف ممار�سة الرقابة على
احلكومة �أو يف الن�ش��اط الت�رشيعي من خالل اللجان الربملانية .وي��رى م�ؤيدو هذا الطرح ب�أن ذلك ينعك�س
عل��ى ج��ودة العمل الربملاين والربملانيني (حيث يتقاع�س من يف مقدورهم الإ�س��هام يف العمل الربملاين على
امل�ستوى الوطني ب�شكل �أ�سا�سي عن الرت�شح لعلمهم بحجم العمل الهائل الذي �سيقع على عاتقهم يف حال
الفوز باالنتخاب ،نظراً الن�ش��غال الربملانيني الآخرين ب�ش�ؤون دوائرهم االنتخابية) ،بالإ�ضافة �إىل �أن ذلك
ي�ؤدي باحلكومة للعمل على املدى الق�ص�ير فقط و�إهمال ال�ش���ؤون املحلية .كما و�أن املناف�سة داخل احلزب
الواحد من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل االنق�سامات الداخلية و�إىل ظهور �أحزاب �سيا�سية �ضعيفة وغري متما�سكة.

 .111ميكن القول ب�أن نظام ال�ص��وت الواحد املتحول هو �أكرث النظم االنتخابية تعقيداً ،حيث �أنه يف�س��ح
املج��ال �أم��ام الناخبني لالختيار بني الأحزاب ال�سيا�س��ية وبني مر�ش��حي تلك الأحزاب ال�سيا�س��ية كذلك.
وتتمخ�ض نتائجه عن م�س��توى عادل من الن�س��بية والتنا�س��ب .كما ويدل حجم الدوائر االنتخابية التعددية
ال�صغري ن�سبي ًا يف كافة الأمثلة حيث ي�ستخدم هذا النظام على �أنه يعمل على احلفاظ على العالقة املبا�رشة بني
الناخبني وممثليهم املنتخبني .بالإ�ضافة �إىل ذلكّ ،
ميكن هذا النظام الناخبني من الت�أثري يف تركيبة التحالفات
التي تعقب االنتخابات ،كما ح�صل يف جمهورية �أيرلندا ،حيث �أنه يحفز الأحزاب ال�سيا�سية على التعاون
فيما بينها وذلك من خالل تبادل الأف�ضليات التي يعرب عنها ناخبوها .كما و�أن نظام ال�صوت الواحد املتحول
يوفر فر�ص ًا �أكرب �أمام املر�شحني امل�ستقلني للفوز مقارنة مع نظام القائمة الن�سبية ،وذلك لأن الناخبني يعربون
عن خيارهم بني املر�شحني بد ًال من الأحزاب (على الرغم من �إمكانية ا�ستخدام عن�رص القائمة احلزبية يف ظل
نظام ال�صوت الواحد املتحول ،وهو ما يعمل به يف انتخابات جمل�س ال�شيوخ يف �أ�سرتاليا).
 .112بالإ�ضافة �إىل م�ساوئ النظم الن�سبية ب�شكل عام ،يعاين هذا النظام من بع�ض العيوب الأخرى وهي:
�أ) ينتقد هذا النظام على �أ�س��ا�س �أن النظم التف�ض��يلية غريبة وغري معهودة من قبل الكثري من املجتمعات،
وتتطلب م�ستويات جيدة من الوعي الثقايف واملعريف.
ب) تنطوي تفا�ص��يل عد وفرز الأ�ص��وات يف ظل نظام ال�ص��وت الواحد املتحول على كثري من التعقيد،
وهو ما ينظر �إليه على �أنه �إحدى م�ساوئه .ولقد كان هذا ال�سبب الرئي�سي يف تراجع �إ�ستونيا عن العمل
به بعد ا�س��تخدامه يف انتخاباتها الأوىل ،فهو نظام يتطلب تكرار الكثري من عمليات احت�س��اب وتوزيع
الأ�ص��وات الفائ�ض��ة .ولهذا ال�س��بب ،يتحتم عد وفرز الأ�ص��وات يف مراكز خا�صة بذلك ولي�س يف
مراك��ز االق�تراع .وال يخفى على �أحد ب�أن القي��ام بعمليات العد والفرز يف مراكز االقرتاع ،خا�ص�� ًة
يف تلك احلاالت حيث تعترب م�س���ألة �س�لامة وا�ستقامة العملية االنتخابية من امل�سائل الهامة ،ي�صبح �أمراً
�رضوري ًا للت�أكيد على �رشعية االنتخاب ،ما يتطلب اختيار النظام االنتخابي مبا يحقق ذلك.
ج) على العك�س من نظام القائمة الن�س��بية ،ميكن لنظام ال�ص��وت الواحد املتحول �أن ي�ؤدي �إىل انق�سامات
داخ��ل الأحزاب ال�سيا�س��ية� ،إذ �أن مر�ش��حي احلزب الواحد يتناف�س��ون فيما بينه��م يف حقيقة الأمر،
بالإ�ضافة �إىل مناف�سة مر�شحي الأحزاب الأخرى .وهو ما قد ينتج عنه ما يعرف ب�سيا�سة الزبائنية حيث
يعمد املر�شحون �إىل حماوالت ل�رشاء والءات جمموعات حمددة من الناخبني.

منوذج ورقة اقرتاع النتخاب جمل�س ال�شيوخ يف �أ�سرتاليا حيث ي�ستخدم نظام ال�صوت الواحد املتحول
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د) قد ينتج عن هذا النظام فوز حزب ما مبقاعد �أقل من مناف�س��يه ،على الرغم من ح�ص��وله على عدد �أعلى
من الأ�صوات .فعلى �سبيل املثال قامت مالطا بتعديل نظامها االنتخابي يف �أوا�سط الثمانينات من القرن
املا�ضي وذلك لف�سح املجال �أمام �إمكانية تخ�صي�ص بع�ض املقاعد الإ�ضافية لتعوي�ض احلزب املت�رضر يف
حال حدوث ذلك.
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النظم االنتخابية وتبعاتها

املنتخبة بوا�سطة مر�شحني يح�صلون من خالل تكرار العملية و�إعادة التوزيع على احل�صة املطلوبة ،ويف حال
مل يتم ملئ كافة املقاعد ومل يبقى من املر�ش��حني غري امل�س��تبعدين ما ال يزيد ب�أكرث من واحد عن عدد املقاعد
املتبقية ،يعترب �أولئك املر�شحون عدا واحد منهم منتخبون رغم عدم ح�صولهم على الن�سبة املطلوبة.

الق�ضايا املتعلقة بنظم التمثيل الن�سبي
حجم الدائرة االنتخابية

 .113يجمع خرباء االنتخابات حول العامل على اعتبار حجم الدائرة االنتخابية ك�أحد العنا�رص الأ�سا�س��ية
امل�ؤثرة يف قدرة النظام االنتخابي على ترجمة الأ�ص��وات �إىل مقاعد ب�شكل تنا�سبي .ويق�صد بحجم الدائرة
االنتخابي��ة هنا عدد املمثلني الذين يتم انتخابهم عن كل دائ��رة انتخابية .وينح�رص حجم الدائرة االنتخابية
يف ظ��ل بع���ض النظم االنتخابي��ة ،مثل نظام الفائز الأول ،ونظام ال�ص��وت البديل ونظ��ام اجلولتني مبمثل
(مقع��د) واحد فقط ،حيث يق��وم الناخبون بانتخاب ممثل واحد عن الدائرة االنتخابية .وعلى العك�س من
ذلك ،تتطلب كافة نظم االنتخاب الن�سبية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض نظم الأغلبية مثل نظام الكتلة ونظام الكتلة
احلزبية ،وبع�ض النظم االنتخابية الأخرى كنظام ال�ص��وت املحدود ونظام ال�ص��وت الواحد غري املتحول،
تتطل��ب جميعه��ا وج��ود دوائر انتخابية تنتخب كل منه��ا �أكرث من ممثل واحد له��ا .ويف ظل �أي من نظم
االنتخاب الن�س��بية ،يلعب عدد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة انتخابية دوراً �أ�سا�سي ًا يف حتديد مدى ن�سبية
نتائج االنتخاب.
 .114حتقق النظم التي ت�س��تند �إىل دوائر انتخابية كبرية احلجم (من حيث عدد املمثلني املنتخبني عن كل
منها) �أعلى م�س��تويات الن�س��بية ،حيث �أنها ت�ض��من بذلك ح�صول �أ�ص��غر الأحزاب على متثيل ما يف الهيئة
الت�رشيعية املنتخبة (الربملان)� .أما يف ظل وجود الدوائر اال�ص��غرية فيكون ت�أثري ن�س��بة احل�س��م (�أنظر الفقرة
� 121أدناه) �أكرب بكثري .وعلى �سبيل املثال ،ففي دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني لها فقط ،يتوجب على
�أي حزب م�شارك الفوز مبا ال يقل عن  25باملئة زائد واحد من �أ�صوات الناخبني ل�ضمان الفوز مبقعد واحد
من املقاعد الثالثة املتنازع عليها� .أما احلزب الذي ال يح�ص��ل �س��وى على  10باملئة من �أ�ص��وات الناخبني
فلن ت�سنح له الفر�صة للح�صول على �أي من تلك املقاعد ،وبالتايل �سي�ؤدي ذلك �إىل اعتبار تلك الأ�صوات
على �أنها �أ�صوات �ضائعة �أو مهدورة .وعلى العك�س من ذلك ،فلو خ�ص�ص للدائرة االنتخابية ت�سعة مقاعد
بد ًال من ثالثة ،ف�إن ح�ص��ول �أي حزب على ن�س��بة  10باملئة من الأ�صوات زائد � 1سي�ضمن له الفوز مبقعد
واحد منها على الأقل.
�إال �أن امل�ش��كلة تكم��ن يف �أن ازدي��اد حج��م الدائرة االنتخابية ،م��ن ناحية عدد املقاعد املخ�ص�ص��ة لها،
ولكن كذلك من ناحية حجمها اجلغرايف ،عاد ًة ما ي�ؤدي �إىل �إ�ض��عاف �ص��لة الو�صل بني املمثلني املنتخبني
وناخبيهم .وقد يرتتب على ذلك نتائج �س��لبية يف املجتمعات التي تلعب فيها االعتبارات املحلية دوراً هام ًا
يف احلي��اة ال�سيا�س��ية العام��ة ،وحيث ينتظر الناخبون م��ن ممثليهم احلفاظ على �ص�لات قوية معهم والعمل
كمبعوثني لهم يف ال�سلطة الت�رشيعية.
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 .116متي��ل الأعداد يف طريف املعادلة الأعلى والأدنى �إىل �إف��راز نتائج �أكرث تطرف ًا .ففي الطرف الأعلى
لها ،حيث ي�ش��كل كام��ل البلد دائرة انتخابية واح��دة ،ال يتطلب الفوز بتمثيل ما يف االنتخابات �س��وى
احل�ص��ول على �أعداد قليلة جداً من الأ�ص��وات ،الأمر الذي ّ
ميكن الأحزاب ال�صغرية جداً من االنتخاب.
ففي �إ�رسائيل على �س��بيل املثال ،ي�ش��كل البلد ب�أكمله دائرة انتخابية واح��دة تتنتخب  120ممث ًال ،ما يعني
حتقي��ق االنتخاب��ات لنتائج على درجة عالية من الن�س��بية ،ولكنه يعني كذلك فوز الأحزاب ال�ص��غرية جداً
ببع�ض التمثيل على الرغم من ح�ص��ولها على �أعداد �ضئيلة من �أ�صوات الناخبني ،ويعني كذلك �ضعف ًا حاداً
يف العالق��ة بني املمثلني املنتخبني وناخبيه��م يف �أي من �أرجاء البلد .وعلى الطرف الآخر للمعادلة ،ميكن
تطبيق نظم التمثيل الن�سبي يف بلد يتم تق�سيمه �إىل دوائر انتخابية ال تنتخب كل منها �سوى ممثلني اثنني فقط،
كما هي احلال يف ت�شيلي على �سبيل املثال .وكما يت�ضح من الدرا�سة اخلا�صة بت�شيلي �أعاله ،ينتج عن ذلك
خل ًال كبرياً يف ن�س��بية النتائج� ،إذ ال ي�س��تطيع �أكرث من حزبني الفوز مبقاعد عن �أي من تلك الدوائر .وهو
ما يعمل على تقوي�ض الفوائد املرجوة من تطبيق النظام الن�سبي فيما يتعلق بتعددية ون�سبية التمثيل و�رشعيته.
 .117تفيد هذه الأمثلة حلاالت متناق�ض��ة للت�أكيد على �أهمية ،حجم الدائرة بالن�سبة لأي من نظم التمثيل
الن�س��بي .وعليه ،يعترب الكثريون هذه امل�س���ألة ب�أنها �أكرث اجلوانب �أهمية والتي يجب معاجلتها عند ت�ص��ميم
نظام انتخاب ن�سبي ،كما و�أنها بالغة الأهمية بالن�سبة لعدد من النظم االنتخابية الأخرى غري الن�سبية .فنظام
ال�صوت الواحد غري املتحول على �سبيل املثال مييل لإفراز نتائج ن�سبية �إىل حد ما على الرغم من عدم كونه
نظام ًا ن�س��بي ًا وذلك ب�س��بب تطبيقه �ض��من دوائر انتخابية تعددية .كذلك الأمر فعندما يتم ا�س��تخدام نظام
ال�ص��وت الواحد املتحول �ض��من دوائر انتخابية فردية يتحول �إىل نظام ال�صوت البديل ،فاقداً بذلك ميزاته
التنا�سبية على الرغم من حفاظه على بع�ض ميزاته التف�ضيلية الأخرى� .أما يف نظامي الكتلة والكتلة احلزبية،
فكلما كرب حجم الدائرة االنتخابية كلما تراجعت ن�سبية النتائج .وللخال�صة نقول ب�أن م�س�ألة حجم الدائرة
االنتخابية (مبفهومها املتعلق بعدد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة) ت�ص��بح �أمراً مف�ص��لي ًا يف عملية ت�ص��ميم
النظام االنتخابي لكونها تلعب دوراً هام ًا يف كيفية عمل النظام ونتائجه على �أر�ض الواقع ،وفيما يتعلق بقوة
ال�صلة والعالقة بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم ،بالإ�ضافة �إىل �أهميته الق�صوى فيما يتعلق بن�سبية النتائج.
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�إال �أن��ه تب�ين ب�أن كثرياً من ه��ذه االنتقادات اجتاه هذا النظام ال تتعدى كونها م�س��ائل هام�ش��ية على �أر�ض
الواقع .فقد �أدت االنتخابات مبوجب نظام ال�ص��وت الواحد املتحول يف كل من جمهورية �أيرلندا ومالطا
�إىل �إفراز حكومات م�ستقرة تتمتع ب�رشعية ن�سبية جيدة تت�ألف من حزب واحد �أو حزبني رئي�سيني عادةً.

 .115وبن��ا ًء عل��ى ما تقدم ال يزال اجل��دل قائم ًا حول حتديد احلجم الأمثل للدوائ��ر االنتخابية .وكمبد�أ
ع��ام يتف��ق معظم الباحثون ب�أن حجم الدائرة االنتخابية املتمثل يف تخ�ص��ي�ص ما بني ثالثة �إىل �س��بعة مقاعد
ل��كل منها من �ش���أنه �أن يف��ي بالغر�ض املطلوب ،مع الت�أكي��د على �أن الأعداد الفردية (ثالثة ،خم�س��ة �أو
�س��بعة) تف�ض��ي �إىل نتائج اف�ضل على �أر�ض الواقع ،خا�ص��ة يف ظل وجود نظام يتقا�سم فيه حزبني كبريين
ال�ساحة ال�سيا�سية� .إال �أن ذلك ال يعدو كونه مبد�أً عام ًا� ،إذ �أن هناك الكثري من احلاالت التي قد يكون فيها
قيام دوائر انتخابية �أكرب حجما �أمراً �رضوري ًا ومطلوب ًا لتحقيق م�س��تويات مر�ض��ية من التمثيل الن�سبي .ويف
كثري من البلدان ت�س��تند الدوائر االنتخابية �إىل التق�س��يمات الإدارية القائمة �أ�ص� ً
لا ،كاملقاطعات �أو الألوية
�أو املحافظ��ات ،ما يعني وجود اختالفات كبرية بني �أحجامها .ومن حما�س��ن هذا اخليار �أنه يلغي احلاجة
لر�س��م حدود جديدة لأغرا�ض االنتخابات فقطّ ،
وميكن ربط الدوائر االنتخابية مبناطق وجمموعات قائمة
وحمددة ومقبولة من قبل اجلميع.

ت�شيلي :م�صالح النخبة تعمل على تجميد النظام
كارلو�س �أونيو�س

من ال�صعب مبكان فهم النظام االنتخابي القائم يف ت�شيلي �إن مل ن�أخذ بعني االعتبار فرتة احلكم الديكتاتوري
يل يعتمد
لنظام بينو�شيه ،والتي امتدت من عام � 1975إىل عام  ،1990والذي هدف �إىل �إقامة نظا ٍم �شمو ٍ
نظام ًا انتخابي ًا حمدداً من �ش��انه �أن ي�س��هم يف حتقيق ذلك .قبل االنقالب الع�س��كري يف � 11أيلول�/سبتمرب
 ،1973عملت ت�شيلي بنظام القائمة الن�سبية� ،إال �أنه �ألغي بعد ذلك االنقالب .وكانت ت�شيلي قد اعتمدت
ذلك النظام االنتخابي كو�سيلة ملواجهة االنق�سامات الداخلية التي ات�سم بها املجتمع ت�شيلي منذ القرن التا�سع
ع�رش ،الأمر الذي �أ�س��هم يف تر�س��يخ نظام التعددية احلزبية وال�سيا�س��ية .وعليه ،تواجدت يف البالد يف
�أوا�سط ال�ستينات �ستة �أحزاب �سيا�سية كربى ،مبا يف ذلك حزبني ي�ساريني ،هما اال�شرتاكي وال�شيوعي،
وحزبني يف الو�سط هما حزب امل�سيحيني الدميقراطيني واحلزب الراديكايل ،وحزبي الليرباليني واملحافظني
اليمينيني ،والذين احتدا يف عام  1966و�شكال احلزب الوطني.
النظام املوروث عن العهد الديكتاتوري
ينق�س��م الربملان يف ت�ش��يلي �إىل جمل�سني ،حيث يبلغ عدد �أع�ض��اء جمل�س النواب  120ينتخبون ملدة �أربع
�س��نوات ،وذلك لتمثيل  60دائرة انتخابية تنتخب كل منها ممثلني� .أما جمل�س ال�ش��يوخ في�ضم  38ع�ضواً
منتخب ًا ،ميثلون  19دائرة انتخابية ،ينتخبون ملدة ثمان �س��نوات ،ويتم انتخاب ن�ص��ف الأع�ضاء مرة كل
�أربع �س��نوات بالتزامن مع االنتخابات ملجل�س النواب .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك ت�سعة �أع�ضاء معينيني يف
جمل�س ال�ش��يوخ ،حيث يعني جمل�س الأمن االقومي �أربعة �أع�ض��اء ،واملحكمة العليا ثالثة �أع�ض��اء ،بينما
يعني الرئي�س الع�ض��وين املتبقيني ،زد على الع�ض��و الإ�ض��ايف مدى احلياة وهي ال�ص��فة التي �أعطيت لرئي�س
البالد ال�س��ابق �إدواردو فراي رويث تاغلي .ولقد مت االتفاق على هذه الرتتيبات مع بينو�ش��يه و�أعوانه قبيل
خروجهم من ال�سلطة.
يقوم النظام االنتخابي على تقدمي قوائم املر�ش��حني من قبل الأحزاب� ،أو التكتالت احلزبية �أو امل�س��تقلني،
وذل��ك بواقع مر�ش��حني اثن�ين يف كل دائرة انتخابية ع��ادةً ،لكل من انتخابات جمل���س النواب وجمل�س
ال�ش��يوخ .ويقرتع الناخبون ل�ص��الح املر�ش��حني الأفراد ،حيث تفوز باملقعد الأول ع��ن كل دائرة القائمة
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هن��اك حتالفني انتخابي�ين فازا بكافة مقاع��د جمل�س النواب ع��دا واحد يف انتخابات الع��ام  ،2001هما
حتالف الو�س��ط الي�س��اري من �أجل الدميقراطية والذي ي�ضم �أربعة �أحزاب معار�ض��ة لنظام بينو�شيه (احلزب
اال�ش�تراكي ،واحل��زب الدميقراطي ،وح��زب امل�س��يحيني الدميقراطيني ،واحلزب الرادي��كايل) ،وهو
التحالف الذي ا�ستحوذ على ال�سلطة منذ عودة الدميقراطية للبالد عام � .1990أما التكتل الثاين فهو حتالف
اليمني املعار�ض من �أجل ت�ش��يلي ،وي�ضم حزبني هما حزب االحتاد الدميقراطي امل�ستقل ،وحزب التجديد
الوطني .ويعمل كل من التحالفني دائم ًا على تقدمي قوائم ت�ض��م مر�ش��حني عن خمتلف الأحزاب ،بحيث
ال يتناف�س يف ذات الدائرة مر�شحي الأحزاب التابعة لنف�س التحالف فيما بينهم.
وينتج عن هذا النظام عاد ًة انتخاب مر�شح عن كل واحد من التحالفني يف كل دائرة انتخابية .وعلى الرغم
من �أن النظام قد ي�ؤدي �إىل تناف�س بني املر�ش��حني يف كل قائمة على املقعد الذي تفوز به تلك القائمة� ،إال
�أن التوافقات التي ت�ضعها القيادات احلزبية عاد ًة حتول دون ذلك على �أر�ض الواقع.
ويعترب هذا النظام االنتخابي فريداً من نوعه� ،إذ �أنه يعمل ل�صالح �أكرب الأقليات من الناحية العملية ،ولي�س
ل�ص��الح الأكرثية .لذا فهو لي�س من نظم الأغلبية ،فهو ي�س��تخدم طريقة التمثيل الن�س��بي ،على الرغم من
ع��دم تنا�س��ب النتائج التي ي�س��فر عنها ،حيث �أنه ّ
ميكن �أي��ة قائمة من الفوز بن�ص��ف املقاعد يف كل دائرة
بح�صولها على  34باملئة من �أ�صوات الناخبني .وال�سبب الوحيد لعدم ح�صول ذلك على الأر�ض يكمن يف
واقع النظام ال�سيا�سي والذي يحد من املناف�سة االنتخابية.
مت و�ضع النظام االنتخابي من قبل النظام الديكتاتوري ال�سابق على �أثر اال�ستفتاء العام يف اخلام�س من ت�رشين
الأول�/أكتوب��ر  ،1988وال��ذي مت تنظيمه لهدفني هما� :إقرار د�س��تور الع��ام  ،1980وانتخاب اجلرنال
بينو�ش��يه كرئي�س للبالد لثمان �س��نوات �أخرى .ويف ذلك اال�س��تفتاء ،حيث كان بينو�شيه املر�شح الوحيد
للرئا�س��ة ،متكن حتالف الي�س��ار من الفوز على بينو�شيه ،الأمر الذي فتح الباب على م�رصاعيه �أمام التحول
�إىل الدميقراطية ،وتنظيم انتخابات ت�رشيعية ورئا�س��ية جديدة �س��نة  ،1989حيث فاز بالرئا�س��ة مر�ش��ح
املعار�ض��ة باتري�سيو �ألوين .ومت ت�صميم النظام االنتخابي لرتجيح كفة �أحزاب اليمني التي كانت يف ال�سابق
قد �أيدت تر�شيح اجلرنال بينو�شيه ،ال�ست�شعارها ب�إمكانية فوز املعار�ضة.
ح�ص��ل حتالف الي�س��ار على �أكرث الأ�ص��وات يف كافة االنتخابات الرئا�س��ية الثالثة واالنتخابات الت�رشيعية
الأربعة التي مت تنظيمها منذ العام  1990وحتى الآن� .إال �أنه على الرغم من ذلك مل ي�ستطع ال�سيطرة على
جمل�س ال�شيوخ مطلق ًا وذلك لت�أييد كافة الأع�ضاء املعينيني لأحزاب املعار�ضة اليمينية.
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درا�سة خا�صة

احلا�ص��لة على �أعلى الأ�ص��وات ،ويح�صل على ذلك املقعد املر�شح احلا�ص��ل على �أعلى الأ�صوات من بني
مر�ش��حي القائمة الفائزة .وللفوز بكال املقعدين يتحتم على القائمة الفائزة احل�صول على �ضعف الأ�صوات
التي حت�صل عليها القائمة التي تليها يف الرتتيب .وبذلك يدفع هذا الإجراء بالأحزاب ال�سيا�سية �إىل ت�شكيل
التحالفات فيما بينها� ،إذ ت�صبح ن�سبة احل�سم العملية عالية للغاية ،مبا ن�سبته  33.4باملئة من الأ�صوات للفوز
باملقعد الأول ،وما ن�سبته  66.7باملئة للفوز بكال املقعدين مع ًا.

�أدى ذل��ك كله باحلكومة �إىل اقرتاح �رضورة تعديل النظ��ام االنتخابي ،والعمل على اعتماد دوائر انتخابية
بحجم �أكرب ما ي�س��هم يف �إفراز نتائج �أكرث تنا�س��ب ًا ومالءم ًة لواقع الأمور يف البالد� .إال �أن ذلك مل يحدث
بعد ب�س��بب تخوف �أحزاب التحالف الي�س��اري احلاكم من النتائج غري الوا�ضحة التي قد ي�سفر عنها ،علم ًا
ب�أن �أحزاب املعار�ضة تدافع بدورها عن النظام القائم لكونه يعمل ل�صاحلها كذلك.
االنتخابات الرئا�سية
ين�ص د�س��تور العام  1980على نظام اجلولتني النتخابات الرئا�س��ة ،حيث يتطلب الفوز يف اجلولة الأوىل
احل�صول على الأغلبية املطلقة للأ�صوات .ومن الوا�ضح ب�أن هذا النظام يدفع بالأحزاب ال�سيا�سية للتحالف
فيما بينها ،خا�ص�� ًة للفوز باجلولة الثانية .فبينما فاز مر�ش��حو اليمني بالأغلبي��ة املطلقة يف اجلولة الأوىل من
انتخابات العامني  1989و ،1993انح�رص الفارق بني مر�ش��ح الي�س��ار ريكاردو الغو�س ومعار�ض��ه من
اليمني خواكني الفني يف انتخابات العام  1999بحوايل � 30,000صوت ،ما ا�ستدعى �إجراء جولة ثانية
فاز فيها ال�س��يد الغو�س بن�سبة  50.27باملئة من الأ�صوات .ومن اجلدير ذكره ب�أن الد�ستور ال�سابق للبالد
(د�ستور العام  )1925كان ين�ص على قيام جمل�س النواب بانتخاب الرئي�س يف حال عدم ح�صول �أي من
املر�شحني على الأغلبية املطلقة للأ�صوات ،وهو ما ح�صل يف الأعوام  1958 ،1946و ،1970حيث
انتخب املجل�س دائم ًا املر�شح احلا�صل على �أعلى الأ�صوات.

دفع انخفا�ض �أعداد امل�س��جلني من الناخبني ال�ش��باب باحلكومة القرتاح جعل االقرتاع اختياري بينما يعترب
كل مواطن يبلغ ال�سن القانونية لالقرتاع م�سج ًال حكما ،و�إعداد �سجالت الناخبني �أوتوماتيكي ًا ا�ستناداً �إىل
ذلك .وعلى الرغم من موافقة كافة �أحزاب التحالف الي�س��اري احلاكم على م�س���ألة الت�سجيل� ،إال �أنها ال
تتفق على جعل االقرتاع م�س�ألة اختيارية� .إذ تتخوف تلك الأحزاب من �أن ذلك �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض ن�سبة
امل�شاركة يف االنتخابات ،الأمر الذي �سيدفع باجتاه زيادة تكاليف احلمالت االنتخابية لتحفيز الناخبني على
امل�ش��اركة ،ما قد يكون ل�ص��الح �أحزاب املعار�ض��ة اليمينية يف نهاية املطاف ،والتي بدورها ترف�ض م�س�ألة
الت�سجيل املقرتحة وت�ؤيد االقرتاع االختياري.
يعتق��د م�ؤي��دو النظ��ام القائم ب�أنه ي�س��هم يف تدعيم اال�س��تقرار يف البالد ،حيث �أنه يف��رز حتالفني كبريين
�أحدهم��ا يف احلكوم��ة والآخر يف املعار�ض��ة� .إال �أن الكثريي��ن ال يوافقون هذه الر�ؤي��ة ،حيث يعتقدون
ب�أن اال�س��تقرار قائم يف البالد على الرغم من هذا النظام ولي�س ب�س��ببه ،فتكتل الي�س��ار قائم قبل اعتماد هذا
النظام ،كتحالف يف وجه النظام الديكتاتوري لإر�س��اء النظام الدميقراطي من قبل جمموعة من القيادات
ال�سيا�سية التي ا�ستخل�صت العرب من التجارب املا�ضية ،والتي �أدت �إىل االنقالب الع�سكري �سنة  1973وما
تبعه ،وهو حتالف ما زال يعمل على �أ�سا�س التوافق وال�رشاكة بني تلك القيادات.
ويرى البع�ض ب�أن هذا النظام لن يتمكن من ال�صمود لفرتات طويلة لكونه ي�ؤثر �سلب ًا على الأحزاب ال�سيا�سية
وي�ض��ع بع�ض العراقيل يف وجه العملية الدميقراطية� ،إال �أن اجلميع يقر ب�أن تغيريه لن يكون بالأمر ال�س��هل
ب�س��بب غمو�ض النتائج التي قد ي�س��فر عنها �أي تغيري بالن�سبة للأحزاب ال�سيا�سية الفاعلة يف البلد .كما و�أن
�أي تغي�ير للنظام يتطلب تعدي ًال د�س��توري ًا .وعلى اية حال ،يبدو ب�أن هن��اك توافق ًا عام ًا بني كافة الأحزاب
م��ن كال التكتلني يف جمل���س النواب على �رضورة �إلغاء املقاعد املعينة وغري املنتخبة يف جمل�س ال�ش��يوخ،
و�رضورة عدم اعتبار الر�ؤ�ساء ال�سابقني ك�أع�ضاء مدى احلياة فيه.

ت�سجيل الناخبني واالقرتاع� :إلزامي �أم حر؟
من بني امل�ش��اكل التي تواجه النظام االنتخابي احلايل هو �أن الت�سجيل يف لوائح الناخبني يعود لقرار الناخب
ب�ش��كل ح��ر ،بينما يفر�ض عليه االقرتاع ك�أمر �إلزامي .يف �ش��باط/فرباير من الع��ام  1987مت ال�رشوع يف
�إعداد �س��جل جديد للناخبني ،حت�ض�يراً لال�س��تفتاء يف عام  ،1988وذلك بعدما كانت كافة ال�سجالت
القدمية قد �أحرقت من قبل النظام الع�س��كري �س��نة  .1973ويف تلك املنا�س��بة حتركت �أحزاب املعار�ضة
على �أو�س��ع نطاق لتحفيز ناخبيها على الت�س��جيل ،حيث �أن ا�س�تراتيجيتها متثلت يف الفوز على بينو�شيه يف
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امل�ؤثرات ال�سلبية للنظام االنتخابي على الأحزاب ال�سيا�سية والنظام الدميقراطي
ً
تتعاىل الأ�ص��وات املنتقدة للنظام االنتخابي يف ت�ش��يلي ،وذلك لعدة �أ�سباب� .أوال ،لكونه يجرب الأحزاب
ال�سيا�س��ية على ت�شكيل التحالفات ب�سبب ن�سبة احل�س��م العملية التي تنتج عنه للفوز ب�أي مقعد متثيلي .ثاني ًا،
النعكا�س��اته ال�س��لبية على م�س�ألة التمثيل ،حيث �أنه �أبقى احلزب ال�ش��يوعي خارج دائرة التمثيل على الرغم
من �أهميته على ال�س��احة ال�سيا�سية حتى العام  ،1973وح�صوله عاد ًة على ما يرتاوح من � 5إىل  7باملئة من
الأ�ص��وات يف كافة االنتخابات الدميقراطية التي مت تنظيمها حتى الآن .ثالث ًا ،ومبا �أن النظام ي�س��فر دائم ًا
ع��ن فوز كل من االئتالفني املتناف�س�ين مبقعد واح��د يف كل دائرة انتخابية ،ف�إن املناف�س��ة احلقيقة تقع بني
الأحزاب املنتمية لكل ائتالف بد ًال من املناف�سة بني االئتالفني ،وهو ما يجعل ا�ستقرار االئتالفات يف خطر
م�س��تمر :ففي انتخابات العام  2001ملجل�س ال�ش��يوخ ،قامت �أحزاب التحال��ف اليميني بتفادي ذلك من
خالل التوافق على مر�شح واحد لها يف �سبعة من الدوائر االنتخابية اخلا�صة بتلك االنتخابات .رابع ًا ،ينتج
عن هذا النظام تركيز ال�سيطرة التامة يف �أيدي القيادات احلزبية ،والذين يختارون املر�شحني الفائزين عملي ًا
عندما يقومون بت�ش��كيل القوائم� .أخرياً ،ف�إن انعدام املناف�س��ة احلقيقية يف كثري من الدوائر يقلل من اهتمام
الناخبني ،خا�ص ًة عندما ال ت�شتمل القائمة يف دائرتهم االنتخابية على �أي مر�شح ينتمي حلزبهم املف�ضل.

اال�س��تفتاء من �أجل الدفع نحو �إر�ساء النظام الدميقراطي من جديد يف البالد ،وجنحت ب�إقناع  92باملئة من
امل�ؤهلني لالنتخاب لت�س��جيل �أ�سمائهم يف ال�س��جالت اجلديدة� .إال �أن �أعداد امل�سجلني مل تتزايد منذ ذلك
احلني ،خا�ص ًة و�أن جيل ال�شباب ال يظهر اهتمام ًا كبرياً يف امل�شاركة يف االنتخابات .ففي انتخابات العام
� 2001ش��ملت �س��جالت الناخبني  80باملئة من جمموع  10ماليني مواطن من �أ�صحاب حق االقرتاع،
بينما تراجعت تلك الن�سبة �إىل  77باملئة يف انتخابات العام .2004

ن�سبة احل�سم
 .119لكافة النظم االنتخابية ن�س��بة ح�س��م ما .واملق�ص��ود بن�س��بة احل�س��م احلد الأدنى من الأ�صوات التي
يحتاجها حزب ما للفوز بتمثيل ما له يف الهيئة املنتخبة .وميكن �أن يتم فر�ض ن�سبة احل�سم قانوني ًا (ن�سبة احل�سم
الر�سمية �أو القانونية) �أو �أن تكون كمح�صلة ح�سابية للنظام االنتخابي (ن�سبة احل�سم الفعلية �أو الطبيعية).
 .120يتم حتديد ن�س��بة احل�س��م الر�س��مية من خالل املواد الد�س��تورية �أو القانونية التي حتدد ماهية النظام
االنتخابي .ففي نظم االنتخاب املختلطة املطبقة يف كل من �أملانيا ،ونيوزيلندا ورو�س��يا على �سبيل املثال،
تعتمد ن�سبة ح�سم مقدارها  5باملئة للمقاعد املنتخبة ح�سب النظام الن�سبي ،حيث يتم ا�ستبعاد كافة الأحزاب
التي ال حت�ص��ل على هذه الن�س��بة كحد �أدنى من �أ�ص��وات الناخبني على امل�س��توى الوطني من عملية توزيع
املقاعد الن�س��بية� .أما م�صدر ذلك الإجراء فيكمن يف و�ضع العراقيل �أمام الأحزاب املتطرفة يف �أملانيا واحلد
من �إمكانية انتخابها ،وهو م�صمم ب�شكل عام للحيلولة دون ح�صول الأحزاب ال�صغرية جداً على متثيل لها
يف الهيئة املنتخبة� .إال �أنه توجد يف كل من �أملانيا ونيوزيلندا طرق جانبية �أخرى ت�س��تخدمها تلك الأحزاب
للح�ص��ول على مقاعد متثيلية :ففي نيوزيلندا ي�س��اوي فوز احلزب مبقعد واحد على الأقل يف �إحدى الدوائر
االنتخابية ،ويف �أملانيا بثالثة مقاعد ،اجتياز ن�س��بة احل�س��م� .أما يف انتخابات العام  1995يف رو�س��يا فلم
تعتمد �أي من هذه الإجراءات ،الأمر الذي �أدى �إىل �ضياع حوايل ن�صف �أ�صوات القوائم احلزبية هبا ًء.
وترتاوح ن�س��بة احل�س��م يف �أماكن �أخرى بني  0.67باملئة يف هولندا و 10باملئة يف تركيا .وت�ستثنى كافة
الأح��زاب ال�سيا�س��ية التي ال جتتاز هذه الن�س��بة من عملية توزيع املقاعد التمثيلي��ة .وجند يف انتخابات العام
 2002يف تركيا مثا ًال هام ًا على ذلك ،حيث �أخفق العديد من الأحزاب ال�سيا�سية يف اجتياز ن�سبة احل�سم
( 10باملئة) ،ما �أدى �إىل �ضياع �أو هدر ما ن�سبته  46باملئة من جممل �أ�صوات الناخبني .ويف كافة احلاالت
يعمل وجود ن�س��بة احل�س��م الر�س��مية (القانونية) على رفع م�ستويات عدم التنا�س��ب يف نتائج االنتخابات،
وذلك ب�س��بب �ضياع �أ�ص��وات الأحزاب التي ال جتتاز الن�سبة والتي كان ميكن لها احل�صول على متثيل ما يف
حال عدم تطبيق ن�سبة احل�سم.
يف انتخابات العام  1993يف بولندا� ،أدى تطبيق ن�س��بة ح�س��م مقدارها  5باملئة بالن�سبة للأحزاب و 8باملئة
بالن�سبة للتكتالت احلزبية �إىل �ضياع ما ن�سبته  34باملئة من �أ�صوات الناخبني التي ذهبت لأحزاب �أو تكتالت
مل تفز ب�أية مقاعد متثيلية.
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 .122بينما يقوم نظام القائمة الن�سبية على مبد�أ طرح الأحزاب ال�سيا�سية �أو تكتالتها لقوائم من املر�شحني،
�إال �أنه من املمكن لهذا النظام �أن يعمل ب�ش��كل يف�س��ح املجال �أمام الناخبني لالختيار بني املر�ش��حني الأفراد
بالإ�ض��افة �إىل االختيار بني خمتلف الأحزاب .وهناك ثالثة خيارات ميكن اعتمادها هي :القوائم املفتوحة
والقوائم املغلقة والقوائم احلرة.
 .123تعتمد غالبية نظم القائمة الن�سبية املعمول بها يف العامل على القوائم املغلقة ،مبعنى �أن ترتيب املر�شحني
على القائمة يكون ثابت ًا وح�سب ما يعتمده احلزب الذي يقوم بت�سمية القائمة ،حيث ال ميكن للناخبني التعبري
عن �أية خيارات �أو تف�ض��يل �أي من املر�ش��حني عن غريهم �أو تعديل ترتيبهم .ويعطي نظام التمثيل الن�س��بي
املطب��ق يف جن��وب �أفريقيا مثا ًال حي�� ًا على القائمة املغلقة .حيث تت�ض��من ورقة االقرتاع �أ�س��ماء الأحزاب
ال�سيا�س��ية ورموزها فقط ،بالإ�ض��افة �إىل �ص��ور ٍة �شخ�ص��ية لقائد احلزب ،دون �أن تت�ضمن �أ�سماء �أي من
املر�شحني الأفراد .ويقوم الناخبون بالت�أ�شري على ورقة االقرتاع ل�صالح احلزب املف�ضل ،وعليه ف�إن احلزب
هو من يحدد املر�ش��حني املنتخبني .وبذلك ت�س��تطيع الأحزاب ال�سيا�س��ية ت�ض��مني مر�شحني حمددين يف
قوائمهم قد ي�ص��عب عليهم الفوز باالنتخاب بطريقة �أخرى (مثل املر�شحني املنتمني للأقليات �أو املر�شحات
من الن�ساء� ،إلخ).
�أما الوجه ال�س��لبي للقائمة املغلقة فيتمثل يف عدم قدرة الناخبني على حتديد من ميثلهم �ض��من قائمة احلزب
ال��ذي يقوم��ون باالقرتاع له .كما و�أن القوائ��م املغلقة تعترب �أقل قدرة للتفاعل مع املتغريات املت�س��ارعة يف
اجلو العام .ففي انتخابات العام  1990يف �أملانيا ال�رشقية ما قبل الوحدة� ،أكت�شف ب�أن املر�شح الأول على
قائم��ة �أحد الأحزاب كان خمرباً يف �أحد �أجهزة اال�س��تخبارات ال�رسية ،وذلك �أربعة ايام فقط قبل موعد
االنتخاب��ات ،الأم��ر الذي �أدى �إىل طرده من احلزب ب�ش��كل فوري؛ وعلى الرغ��م من ذلك مل يكن �أمام
الناخبني الراغبني باالقرتاع لذلك احلزب �أي خيار �آخر �س��وى االقرتاع لذلك املر�ش��ح وذلك لكون القوائم
مغلقة.
 .124ت�س��تخدم الكث�ير من نظم القائمة الن�س��بية املعمول به��ا يف غربي �أوروبا القوائ��م املفتوحة ،حيث
ي�س��تطيع الناخبون حتديد مر�شحيهم املف�ضلني �ضمن قائمة احلزب بالإ�ضافة �إىل اختيارهم للحزب املف�ضل.
وتبقى ممار�س��ة ذلك اخليار اختيارية يف معظم احلاالت ،وعليه ،وب�س��بب تبعي��ة معظم الناخبني للأحزاب
ال�سيا�س��ية �أكرث من املر�ش��حني الأفراد ،ف�إن ت�أث�ير القائمة املفتوحة و�إمكانية انتقاء املر�ش��حني الأفراد تبقى
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� .118أخرياً يعترب حجم و�ش���أن احلزب ال�سيا�س��ي (مبعنى العدد املتو�س��ط للممثل�ين املنتخبني عن احلزب
الواح��د يف كل دائ��رة انتخابي��ة) عام ًال هام ًا يف حتديد من يتم انتخابهم يف املح�ص��لة .فلو مت انتخاب ممثل
واحد عن حزب ما يف الدائرة ،ف�س��يكون ذلك املمثل على الأرجح رج ًال ،وينتمي �إىل الأكرثية العرقية
�أو االجتماعي��ة يف تلك الدائرة� .أما لو مت انتخ��اب ممثلني اثنني �أو �أكرث عن ذلك احلزب يف تلك الدائرة،
ف�إن ذلك يف�سح جما ًال �أكرب لفوز �أعداد �أكرب من الن�ساء ومن ممثلي الأقليات .وميكن القول ب�أن كرب حجم
الدائرة االنتخابية (�س��بعة ممثلني �أو �أكرث) وقلة عدد الأحزاب ال�سيا�س��ية املتناف�س��ة ت�ؤدي جمتمع ًة �إىل زيادة
حجم �أو �ش�أن احلزب ال�سيا�سي.

� .121أما ن�س��بة احل�س��م الفعلية �أو الطبيعية فتنتج ب�شكل ح�س��ابي حم�ض عن جمموعة من مقومات النظام
االنتخابي ،من �أهمها حجم الدائرة االنتخابية .فعلى �س��بيل املثال ،يف دائرة انتخابية تنتخب �أربعة ممثلني
مبوج��ب �أحد نظم االنتخاب الن�س��بية ،ي�ض��من الفوز لأي مر�ش��ح يح�ص��ل على ما يف��وق  20باملئة من
الأ�ص��وات ،يف الوقت الذي يفقد �أي حظوظ بالفوز كل مر�ش��ح يح�ص��ل على �أقل من حوايل  10باملئة
من الأ�ص��وات (تعتمد الن�سبة احلقيقية على جمموعة من العوامل ،منها عدد الأحزاب ال�سيا�سية املتناف�سة،
وعدد املر�شحني واملقرتعني).

� .125أم��ا يف فنلن��دا ،فبخالف ما هو احلال يف الربازيل (�أنظر الدرا�س��ة اخلا�ص��ة يف هذا الدليل) حيث
ميكن للناخبني االختيار بني الت�ص��ويت للقوائم احلزبية �أو املر�ش��حني الأفراد على هذه القوائم،فيجب على
الناخب�ين الفنلنديني االقرتاع ل�ص��الح املر�ش��حني الأفراد ،حيث يتم حتديد عدد املقاع��د التي يفوز بها كل
حزب من خالل جمموع الأ�ص��وات التي يح�صل عليها مر�ش��حوه� .أما ترتيب املر�شحني الفائزين عن كل
حزب في�س��تند �إىل عدد الأ�ص��وات التي يح�صل عليها كل مر�شح ب�شكل فردي .وبينما تعطي هذه الطريقة
م�س��تويات �أعلى من احلرية للناخب يف ممار�س��ة خيارات��ه� ،إال �أن لها ت�أثرياتها اجلانبي��ة غري املرغوب فيها.
ومن �أهم تلك امل�ؤثرات �أنها ت�ؤدي �إىل �رصاعات وانق�س��امات داخلية �ضمن احلزب الواحد ،وذلك ب�سبب
تناف�س مر�ش��حي احلزب الواحد بني بع�ضهم البع�ض من الناحية العملية .كما و�أنها قد تلغي الفوائد املرجوة
من العمل على �إعداد قوائم حزبية ت�ش��تمل على تنوع يف املر�ش��حني .ففي �س�يريالنكا على �س��بيل املثال،
حيث تعتمد القوائم املفتوحة �ضمن نظام القائمة الن�سبية ،مل ي�ستفد حزب الأكرثية (ال�سنهاليز) من تر�شيح
بع�ض مر�ش��حي الأقلية التاميل يف مواقع متقدمة على قوائمه ،وذلك ب�سبب تعمد الناخبني االقرتاع ل�صالح
مر�ش��حني �آخرين ينتمون للأكرثية ال�س��نهاليزية على الرغم من ترتيبهم يف مواقع متخلفة من القائمة .ويف
�إقليم كو�س��وفو نتج عن التحول من نظام القائمة املغلقة �إىل القائمة املفتوحة فوز �أعداد �أكرب من املر�ش��حني
املتطرفني .وبنف�س االجتاه ،فلقد �أثبتت القوائم املفتوحة ب�أنها حتد من حظوظ املر�ش��حات الن�س��اء يف الفوز
يف بع���ض املجتمع��ات ،على الرغم من اال�س��تثناء احلا�ص��ل يف بولندا حيث بره��ن الناخبون ،من خالل
ا�س��تخدام القوائ��م املفتوح��ة ،عن رغبتهم يف انتخاب �أعداد �أكرب من الن�س��اء مم��ا كان ميكن �أن ينتج عن
ا�ستخدام القوائم املغلقة.
 .126هن��اك عدد من الإج��راءات الأخرى التي يتم تطبيقها يف بع�ض الأماكن لإ�ض��فاء مزيد من الليونة
على طريقة عمل القوائم املفتوحة .ففي كل من لوك�سمبورغ و�سوي�رسا يتمتع الناخب بعدد من الأ�صوات
ي�س��اوي عدد املقاعد التي يتم انتخابها ،حيث ميكنه توزيعها على خمتلف املر�ش��حني ،وذلك �سواء كانوا
يتبعون ٍ
حلزب واح ٍد �أو لأحزاب خمتلفة� ،أي �أن الناخب غري مقيد باالقرتاع ل�صالح مر�شحي حزب واحد
ً
فقط .وميكن لذلك �أن ي�أخذ �أ�ش��كاال خمتلفة ،ك�أن يتمكن الناخب من االقرتاع ل�ص��الح �أكرث من مر�شح
واحد يتبعون لأحزاب خمتلفة (كما يف املثالني ال�سابقني)� ،أو �أن يعطي �أكرث من �صوت واحد من �أ�صواته
ملر�شح ما لزيادة حظوظه يف الفوز .ويف كلتا احلالتني ف�إن ذلك يعطي الناخب مزيداً من ال�سيطرة والقدرة
على الت�أثري يف النتائج الفعلية لالنتخابات ،وهو ما يعرف بنظم القوائم احلرة.

ال�شراكة االنتخابية

 .127تهدف ن�س��بة احل�سم املرتفعة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ا�س��تثناء الأحزاب ال�سيا�سية ال�صغرية من ال�ساحة.
وقد ال يكون من ال�رضوري مبكان اللجوء ملثل هذا التمييز يف كثري من احلاالت ،خا�ص�� ًة عندما تتقا�س��م
جمموعات من الأحزاب ال�ص��غرية �أ�ص��وات جمموعات حمددة من الناخبني ،خمفقة بذلك يف احل�ص��ول
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النظم املختلطة
 .128تق��وم نظم االنتخاب املختلطة على �أ�س��ا�س اال�س��تفادة من ميزات كل من نظ��م الأغلبية (�أو النظم
الأخرى) ونظم التمثيل الن�سبي .وعليه ،يرتكب النظام املختلط من نظامني انتخابيني خمتلفني عن بع�ضهما
البع�ض ويعمالن ب�ش��كل متوازي .ويتم االقرتاع مبوجب النظامني من قبل نف�س الناخبني حيث جتمع نتائج
النظامني النتخاب املمثلني يف الهيئة التي يتم انتخابها .وي�ستخدم يف ظل النظام املختلط �أحد نظم الأغلبية
(�أو �أحيان�� ًا �أح��د النظم الأخرى) ،والذي عاد ًة ما يقوم ا�س��تناداً �إىل دوائر انتخابية فردية ،بالإ�ض��افة �إىل
نظ��ام القائمة الن�س��بية .وهناك �ش��كلني للنظم االنتخابي��ة املختلطة :فعندما ترتبط نتائ��ج االنتخاب يف ظل
كال النظامني االنتخابيني ببع�ض��ها البع�ض ،بحيث ي�س��تند توزيع املقاعد يف ظل النظام الن�س��بي على نتائج
النظ��ام الآخ��ر ،وذلك لتعوي�ض ما قد ينتج عن ذلك النظام من خلل يف ن�س��بية النتائج ،يطلق على النظام
املختلط ا�سم نظام الن�سبية املختلطة (� .)MMPأما عندما ينف�صل النظامان عن بع�ضهما البع�ض ب�شكل كلي
ويعمالن ب�ش��كل م�س��تقل متام ًا ،حيث ال ي�س��تند توزيع املقاعد يف ظل �أي منهما على ما يحدث يف النظام
الآخر ،يطلق على ذلك النظام ا�س��م النظام االنتخابي املتوازي ( .)Parallelوبينما ي�س��فر نظام الن�س��بية
املختلطة عن نتائج ن�سبية ب�شكل عام ،عاد ًة ما ي�سفر النظام املتوازي عن نتائج ال حتقق �سوى ن�سبية متو�سطة
املدى بني ما ينتج عن نظم الأغلبية ونظم التمثيل الن�سبي ب�شكل عام.

نظام الن�سبية المختلطة

 .129يتم توزيع املقاعد الن�سبية يف ظل هذا النظام للتعوي�ض
عن اخللل احلا�ص��ل يف ن�س��بية النتائج اخلا�ص��ة مبقاعد الدوائر
االنتخابي��ة الفردي��ة واملنتخبة مبوج��ب �أحد نظ��م الأغلبية �أو
�أح��د النظ��م الأخرى الت��ي يرتكب منه��ا النظ��ام املختلط.
وعلى �س��بيل املثال ،فلو فاز حزب ما مبا ن�س��بته  10باملئة من
�أ�ص��وات الناخبني على امل�س��توى الوطني من �أ�صوات القائمة
الن�س��بية ،يف الوقت الذي مل يح�ص��ل فيه على �أية مقاعد من

نظ��ام الن�سبي��ة المختلط��ة ه��و �أح��د النظ��م
االنتخابي��ة المختلطة ،حي��ث ت�ستخدم �أ�صوات
الناخبين النتخ��اب الممثلي��ن بموجب نظامين
انتخابيي��ن مختلفي��ن� ،أحدهما نظ��ام القائمة
الن�سبية والآخر �أحد نظم الأغلبية ً
عادة ،حيث
تعمل نتائج النظام الن�سبي على تعوي�ض الخلل
الحا�صل في ن�سبي��ة النتائج المنبثقة عن نظام
الأغلبية.

115

النظم االنتخابية وتبعاتها

حمدودةً� .إال �أن ما يزيد عن  25باملئة من الناخبني يف ال�س��ويد عاد ًة ما يقومون بانتقاء املر�ش��حني بالإ�ضافة
�إىل الأحزاب ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل فوز بع�ض املر�ش��حني يف االنتخاب والذين ال ميكنهم الفوز فيما لو
كانت القوائم مغلقة.

على �أي متثيل لها� ،إال �إذا تكتلت وحالت دون ت�ش��تت �أ�ص��وات م�ؤيديها .وملعاجلة هذه امل�س���ألة ت�س��مح
بع�ض البلدان التي ت�ستخدم نظام القائمة الن�سبية للأحزاب ال�سيا�سية ال�صغرية يف ت�شكيل ما يعرف بال�رشاكة
االنتخابي��ة ( ،)Apparentementوذلك لغر�ض خو�ض االنتخابات مع�� ًا ككتلة واحدة ،ولكن دون
االحتاد يف �إطار حزبي موحد ،وبحيث تبقى تلك الأحزاب م�ستقل ًة عن بع�ضها البع�ض ،وتظهر على ورقة
االقرتاع ب�شكل منف�صل .وتعني ال�رشاكة االنتخابية احت�ساب الأ�صوات التي يح�صل عليها �أي من الأحزاب
املنخرطة يف ال�رشاكة وك�أنها �أ�ص��وات ل�ص��الح ال�رشاكة برمتها ،ما ي�سهم يف تخطيها ن�سبة احل�سم وبالتايل
متكينها من احل�صول على بع�ض املقاعد التمثيلية .وي�ستخدم هذا الإجراء يف عدد من بلدان �أوروبا و�أمريكا
الالتينية التي تعتمد نظام القائمة الن�سبية� ،إال �أن ا�ستخدامه حمدود جداً يف بلدان �أفريقيا و�آ�سيا العاملة بنظم
التمثيل الن�س��بي .ويف �إندوني�س��يا على �سبيل املثال مت �إلغا�ؤه يف العام  1999بعدما وجدت بع�ض الأحزاب
ب�أن م�ستويات متثيلها ك�أحزاب م�ستقلة تراجعت على الرغم من فوز �رشاكاتها مبقاعد متثيلية.

درا�سة خا�صة

البرازيل :نظام انتخابي ن�سبي يتمحور حول المر�شحين
في نظام رئا�سي
خو�سيه �أنطونيو �شيبوب

توجه الناخبون الربازيليون يف العام � 2002إىل �صناديق االقرتاع النتخاب رئي�س جديد للبالد ،والنتخاب
�أع�ض��اء الربملان مبجل�س��يه ،وكذلك النتخاب ح��كام املقاطعات الفيدرالية والبال��غ عددها  26مقاطعة،
بالإ�ض��افة �إىل العا�ص��مة برازيليا ،و�أع�ض��اء املجال�س الت�رشيعية يف تلك املقاطعات ،يف رابع انتخابات منذ
�سقوط النظام الع�سكري يف البالد عام .1985
منوذج ورقة اقرتاع من الدمنارك حيث ت�ستخدم القوائم املفتوحة يف نظام
القائمة الن�سبية

تقوم االنتخابات الرئا�س��ية يف هذا البلد ال�شا�س��ع ،والذي تبلغ م�ساحته  8,511,965كيلومرت مربع،
على �أ�س��ا�س نظام اجلولتني ،حيث ميكن الرت�شح للرئا�س��ة لفرتتني رئا�سيتني فقط ،وذلك مبوجب التعديل
الد�س��توري ل�س��نة  .1997وفاز ال�س��يد فريناندو �إنريكي كاردو�س��و يف �أول انتخابات بعد ذلك التعديل
الد�ستوري ،والتي جرت �سنة  ،1998باجلولة الأوىل لالنتخابات بح�صوله على  53.1باملئة من �أ�صوات
الناخبني� .أما يف انتخابات العام  ،2002فلم يح�ص��ل الرئي�س احلايل لويز �إنا�س��يو لوال دا�سيلفا �سوى على
 46باملئة يف اجلولة الأوىل لالنتخابات ،ولكنه عاد وفاز يف االنتخاب يف اجلولة الثانية.
�أما ترتيبات االنتخابات الت�رشيعية فما زالت على ما هي دون تغيري منذ اعتمادها �سنة  .1946يتخذ جمل�س
ال�شيوخ طابع املجل�س التمثيلي للمقاطعات ،حيث تنتخب كل مقاطعة ثالثة ممثلني عنها ،ا�ستناداً �إىل نظام
الأغلبية ،وذلك لفرتة ثمان �س��نوات .ويتم جتديد الأع�ض��اء ب�ش��كل جزئي مرة كل �أربع �سنوات ،حيث
يع��اد انتخاب ثلث الأع�ض��اء ومن ثم الثلثني الآخرين ،وهكذا .وعندم��ا يتطلب الأمر انتخاب ممثلني عن
املقاطعة ،يديل الناخبون ب�صوتني لكل منهم من خالل نظام الكتلة االنتخابي.

منوذج ورقة اقرتاع من نيكاراغوا حيث ت�ستخدم القوائم املغلقة يف نظام القائمة الن�سبية
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�أم��ا جمل���س النواب فيت�ألف من  513ع�ض��واً ينتخبون يف  27دائرة انتخابية تعددية ،بحيث ت�ش��كل كل
واح��دة من املقاطع��ات (مبا فيها العا�ص��مة) دائرة انتخابية واح��دة .ويتم حتديد حج��م الدوائر (�أي عدد
املمثلني املنتخبني عن كل منها) ن�س��ب ًة �إىل عدد ال�س��كان ،مع العلم ب�أنه ال يجوز �أن يقل عدد املمثلني عن
�أي مقاطع��ة عن ثمانية �أو يزي��د عن  .70ويتم تنظيم االنتخابات مبوجب نظام القائمة الن�س��بية املفتوحة،
حيث ميلك الناخب �ص��وت ًا واحداً يعطيه �إما لإحدى القوائم �أو لأحد املر�ش��حني .ويتم جتميع الأ�ص��وات
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عدم التوازن املتعمد يف حجم الدوائر االنتخابية
ميكن القول ب�أن الرتتيبات اخلا�صة بانتخاب جمل�س النواب هي التي تت�سبب يف �أكرب قدر من الإ�شكاليات يف
النظام االنتخابي القائم يف الربازيل� .إذ يعني احلدين الأدنى والأعلى لعدد املمثلني الذين يجوز انتخابهم يف
كل دائرة �أن توزيع التمثيل فيما بينها غري مت�ساوي وال يتنا�سب مع ن�سبة ال�سكان يف كل منها .وهذا بحد
ذاته يتعار�ض مع مبد�أ ت�ساوي الأ�صوات وت�أثريها على نتائج االنتخابات� ،إذ يبلغ عدد الأ�صوات ال�رضورية
النتخ��اب ممثل واحد يف �س��او باولو على �س��بيل املثال ،والت��ي يبلغ عدد الناخبني فيه��ا  25مليون ناخب
ينتخبون  70ممث ًال ،ع�رشة �أ�ضعاف الأ�صوات الالزمة النتخاب كل ممثل عن مقاطعة �أمابا ،والتي يبلغ عدد
الناخبني فيها  290,000ناخب ينتخبون  8ممثلني .وعليه ،فمن الوا�ضح ب�أن هذه الرتتيبات تعمل ل�صالح
املقاطعات الأ�ص��غر حجم ًا من حيث عدد ال�س��كان ،وت�رض بتلك الأكرب حجم ًا ،وهي املقاطعات الأغنى
والأكرث تقدم ًا على ال�ص��عيد ال�ص��ناعي .ولهذا ال�س��بب ينتقد النظام االنتخابي لكونه يرجح كفة القيادات
ال�سيا�سية التقليدية وي�ضعف الأحزاب ال�سيا�سية.
على اية حال يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار ب�أن املقاطعة الوحيدة اخلا�رسة فعلي ًا جراء هذه الرتتيبات هي �ساو
باولو ،والتي ميكنها �أن حت�صل على  40ممثل �إ�ضايف يف حال توزيع املقاعد بني الدوائر االنتخابية مبا يتنا�سب
متام ًا مع عدد ال�سكان .وهناك بع�ض املقاطعات الأخرى التي حت�صل على عدد من املمثلني يقل ب�شئ ب�سيط
عما ميكن �أن يخ�ص�ص لها بنا ًء على عدد ال�سكان ،حيث متثل مقاطعة مينا�س جرياي�س املثال الثاين من حيث
الأهمية يف هذا ال�سياق والتي ميكنها �أن حت�صل على �أربعة مقاعد �إ�ضافية .وعليه ف�إن خ�سارة املقاعد ب�سبب
هذه الرتتيبات تنح�رص يف مواقع حمددة فقط .وتعك�س هذه الإجرارءات قلق وا�ض��عي الد�س��تور يف عام
 1946من �س��يطرة املقاطعة الأكرب (�س��او باولو) على كافة �ش�ؤون البلد ال�سيا�سية ،كما كانت عليه احلال
بني العامني  1899و ،1930وهي احلقبة املعروفة باجلمهورية الأوىل.
ميك��ن لهذا االختالل يف توزيع املقاعد التمثيلية على خمتلف املقاطعات ،والذي يعمل ل�ص��الح املقاطعات
الفقرية� ،أن ي�سهم يف توزيع �أف�ضل للرثوة الوطنية يف بلد يعاين من فوارق كبرية يف هذا ال�صدد بني خمتلف
مناطقه كالربازيل.
بالإ�ض��افة �إىل ذلك ،ف�إن مقولة �أن املقاطعات املمثلة بعدد من املقاعد يفوق حجمها الطبيعي ن�س��بي ًا ميكنها
تعطيل م�ش��اريع القوانني ذات الأهمية على امل�ستوى الوطني اعتقاد غري مثبت على �أر�ض الواقع .حيث �أن
�أ�ش��كال العمل ال�سيا�س��ي يف تلك املقاطعات ال تختلف بال�رضورة عنها يف املقاطعات املمثلة ب�أعداد �أقل مما
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املناف�سة بني خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية وداخلها
من �أهم ميزات نظام القائمة الن�سبية املفتوحة �أنه يحفز على التناف�س بني الأحزاب وداخل احلزب الواحد يف
نف�س الوقت ،الأمر الذي ينتج عنه انتخابات على درجات عالية من التناف�سية .فعلى �سبيل املثال ،بلغ عدد
املر�شحني النتخابات العام  2002ما جمموعه  4,901مر�شح تناف�سوا للفوز ب�أحد مقاعد جمل�س النواب
البالغة  513مقعداً .ومل يقل عدد املر�ش��حني عن  100مر�ش��ح �س��وى يف  9دوائر من �أ�صل  :27حيث
بلغ �أقل عدد للمر�ش��حني  66مر�ش��ح ًا يف مقاطعة توكانتين�س التي تنتخب  8ممثلني .وبلغ عدد املر�ش��حني
يف �س��او باولو  793مر�شح ًا تناف�سوا على  70مقعد ،ويف ريو دي جانريو  602مر�شح تناف�سوا على 46
مقعد ،و 554مر�ش��ح يف مينا�س جرياي�س تناف�سوا على  53مقعد .ويف ظل هذا النظام تتناف�س الأحزاب
فيما بينها ،بينما يتناف�س مر�شحو احلزب الواحد فيما بينهم كذلك للفوز باملقاعد التي يح�صل عليها حزبهم.
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تقوية ال�سيا�س��ات الفردية على ح�س��اب الأحزاب ،وهو ما يكمن يف �صلب �ضعف
تلك الأحزاب يف الربازيل ،بالإ�ضافة �إىل كونه يحفز على �إيجاد روابط الزبائنية بني املر�شحني وناخبيهم،
ويفرز جمل�س�� ًا يهتم �أع�ضا�ؤه بال�ش���ؤون املحلية �أكرث من اهتمامهم بال�ش�ؤون الوطنية العامة ،عاملني ا�ستناداً
لهذا النوع من العالقة مع الناخبني �أكرث من عملهم ب�شكل منهجي ومربمج.
وم��ن جديد يجب التقليل من �أهمية ذلك .فاالعتقاد ب�أن �س��لوك الناخب�ين حتكمه االعتبارات الفردية فقط
لي�س �ص��حيح ًا ،وعلى الرغم من �أن عدد الأ�ص��وات التي يعرب فيها الناخبون عن خيارهم ل�ص��الح مر�ش��ح
مع�ين �أكرث من تلك التي يدلون بها ل�ص��الح الأح��زاب� ،إال �أن ذلك ال يبني كيفية اتخاذ الناخبني لقرارهم
عند االقرتاع .ف�إذا كانت الأ�ص��وات تعطي املر�ش��ح الفردي وزن ًا ن�سبي ًا يفوق وزن احلزب ال�سيا�سي ،ف�إن
الكثريين من الناخبني الذي يعطون �أ�صواتهم ملر�شح معني �سيقرتعون ل�صالح ذلك املر�شح حتى لو غري تبعيته
احلزبية وانتقل حلزب �آخر .لكن ،وعلى الرغم من غياب الدرا�س��ات التحليلية املف�ص��لة حول ذلك ،تدل
امل�ؤ�رشات على �أن انح�سار فر�ص املر�شحني الذين ينتقلون من حزب �سيا�سي �إىل �آخر بعد انتخابهم يف الفوز
جم��دداً باالنتخابات ،وهو ما يدل على عدم متكن �أولئك املر�ش��حني ،ب�ص��فتهم الفردية ،من االحتفاظ
بالأ�صوات التي مت انتخابهم من خاللها �أ�ص ًال.
الناخبون وممثلوهم
�إ�ض��افة �إىل م��ا تقدم ال تبدو ال�ص��ورة وا�ض��حة يف الربازيل حول حقيق��ة العالقة التي ترب��ط بني الناخبني
وممثليهم .ولقد بذلت جهود كبرية يف حماولة لك�شف طبيعة تلك العالقات والتي من امل�ؤكد �أنها �شكلت
الأ�س��ا�س لنج��اح الكثريين يف حمالتهم االنتخابية وح�ص��ولهم عل��ى مقاعد متثيلية .وكثرياً م��ا يقال ب�أن
املر�ش��حني الناجحني هم �أولئ��ك الذين يجلبون القوت لناخبيهم .ويف ظل ه��ذا النظام يف الربازيل ،ف�إن
املمث��ل املنتخب لي���س �إال واحداً فقط من بني ثمانية ممثلني �آخرين على الأقل ع��ن الدائرة االنتخابية ،وهو
م��ا يجعل من ال�ص��عب حتديد العالقة املبا��شرة بني املمثل الفردي و�أي من امل�ش��اريع �أو االمتيازات التي قد
حت�ص��ل عليها الدائرة .وعلى الرغم من حماولة بع�ض املمثلني اال�س��تحواذ على مناطق نفوذ حمددة لهم،
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التي يح�صل عليها مر�شحو كل حزب ب�شكل فردي و�إ�ضافتها �إىل �أ�صوات ذلك احلزب ،وت�ستخدم نتائج
ذلك يف حتديد جمموع �أ�صوات احلزب الحت�سابها يف عملية توزيع املقاعد .ويفوز باملقاعد التي تخ�ص�ص
لكل حزب املر�ش��حون احلا�صلون على �أعلى الأ�صوات �ض��من قائمة ذلك احلزب� .أما توزيع املقاعد على
الأحزاب فيتم من خالل تطبيق معادلة دونت ،والتي ت�ستخدم يف الربازيل منذ العام  .1950وت�ستثنى من
عملية توزيع املقاعد الأحزاب التي ال حت�صل على عدد من الأ�صوات ي�ساوي الكوتا (احل�صة) الالزمة للفوز
مبقعد واحد والناجتة عن تطبيق املعادلة املذكورة .وحتى �س��نة  ،1998كانت حتت�س��ب كافة الأ�ص��وات
ال�صحيحة والبي�ضاء الحت�ساب تلك الكوتا ،الأمر الذي رفع من ن�سبة احل�سم الفعلية.

يخولها به حجمها ال�س��كاين .فممار�س��ات الزبائنية ال�سيا�سية قائمة يف كافة املقاطعات ،ومتثل االنتخابات
يف معظمها ظواهر �ش��عبية ت�س��فر عن م�ستويات تناف�سية عالية .وال يبدو �أن مل�س�ألة توزيع املقاعد التمثلية بني
املقاطعات عالقة مبا�رشة بذلك.

هل ي�سهم النظام االنتخابي يف ت�شتيت الأحزاب ال�سيا�سية وانق�سامها يف الربازيل؟
معرفة كيفية عمل نظام القائمة الن�س��بية املفتوحة على �أر�ض الواقع بكل تفا�ص��يليه ما زال بحاجة �إىل املزيد
م��ن البح��ث والت�أمل� .إال �أنه من الوا�ض��ح ،على �أية حال ،ب�أنه ي�ؤدي �إىل درج��ات عالية من التناف�س يف
االنتخابات ،وب�أن له ت�أثري �ضعيف يف زيادة حظوظ املمثلني احلاليني يف الفوز باالنتخاب من جديد ،وب�أن
طبيع��ة العالقة ب�ين املمثلني وناخبيهم يف ظله تختلف من موقع �إىل �آخر وم��ن حالة �إىل �أخرى ،بحيث ال
ميكن القول ب�أنه يدفع باملر�شحني العتماد ا�سرتاتيجية حمددة ووا�ضحة يف هذا اخل�صو�ص.
�أما مدى تفاعل الزبائنية وال�سيا�سة الفردية داخل جمل�س النواب فهي م�س�ألة قابلة للت�أويل واجلدل .وبينما ال
ي�سعنا يف هذه الدرا�سة التطرق �إىل الو�سائل التي ميكن لر�ؤ�ساء وقيادات الأحزاب اتباعها لتحديد �سلوكيات
الأع�ضاء املنتخبني يف املجل�س� ،إال �أنه من الوا�ضح ب�أن النواب يواجهون �ضغوطات �أخرى ال تقت�رص على
تلك التي ميار�س��ها عليهم ناخبيهم لتحقيق �أغرا�ضهم اخلا�صة .وميكن اعتبار �أن هذه ال�ضغوطات ت�سهم يف
خلق توازن ما يف وجه م�س�ألة ت�شتت وانق�سام الأحزاب ال�سيا�سية.
كثري من التحديات وال�صعوبات التي واجهتها الربازيل على امتداد ال�سنوات اخلم�سة ع�رش املا�ضية تعود �إىل
الت�شتت واالنق�سامات يف الأحزاب اال�سيا�سية املمثلة داخل الربملان .وتعود االنق�سامات الكثرية يف �صفوف
الأحزاب �إىل جمموعة من العوامل ،مبا فيها النظام االنتخابي وميوله الفردية ،وخ�ص��ائ�ص النظام الرئا�سي
املعمول به يف البالد ،بالإ�ضافة �إىل خ�صائ�ص النظام الفيدرايل املعتمد يف د�ستور العام .1988
بقي م�س��توى االنق�سامات احلزبية داخل جمل�س النواب على ذات الوترية منذ العام  ،1990بوجود ثمانية
�أحزاب ممثلة داخله .ومن الوا�ض��ح �أن بع�ض �أوجه النظام االنتخابي تعمل ل�ص��الح الأحزاب الكبرية وحتد
من االنق�سامات وتعدد الأحزاب .ومن تلك الأوجه م�س�ألة جمع الأ�صوات البي�ضاء مع الأ�صوات ال�صاحلة
الحت�س��اب عدد الأ�ص��وات الالزمة للفوز بكل مقعد ،ما يرفع من ن�سبة احل�سم الفعلية ويجعل حتقيقها �أمراً
�أ�ص��عب ،خا�ص ًة بالن�سبة للأحزاب ال�صغرية ،وا�س��تثناء كافة الأحزاب التي ال جتتاز تلك الن�سبة من عملية
توزيع املقاعد ،حتى عندما يتعلق الأمر بتوزيع املقاعد املتبقية بعد االنتهاء من تطبيق معادلة التوزيع.
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�إال �أن ذل��ك ال ميث��ل الطريقة الوحيدة لدخول الربملان ،ورمبا ال ميثل الطريقة الأجنع لتحقيق ذلك الهدف.
�إذ دلت الدرا�س��ة التي �أجريت حول التوزيع اجلغرايف لأ�ص��وات الناخبني ل�ص��الح املر�شحني الفائزين� ،أن
 17باملئ��ة فق��ط من املمثلني املنتخب�ين يف العام�ين  1994و 1998قد اتبعوا تلك اال�س�تراتيجية ،مبعنى
�أنهم ركزوا حمالتهم يف احل�ص��ول على �أعلى الأ�ص��وات يف مناطق جغرافية وجتمعات �س��كانية حمددة.
بينما اعتمد املمثلون الآخرون ا�س�تراتيجيات �أخرى خمتلفة ،كاقت�س��ام الت�أييد مع مناف�س��يهم �ضمن مناطق
جغرافية حمددة نوع ًا ما� ،أو ب�س��ط نفوذهم االنتخابي يف جتمعات �س��كانية متباعدة عن بع�ضها البع�ض� ،أو
جتميع �أ�ص��وات م�ؤيديهم من مناطق جغرافية موزعة وخمتلفة عن بع�ضها البع�ض .وعليه ،ونظراً للم�ستوى
التناف�س��ي الع��ايل يف االنتخابات الربازيلية ،فمن غري املرجح �أن ي�ش��عر املمثلون املنتخبون ب�أن م�س��تقبلهم
االنتخابي �آمن ا�س��تناداً �إىل ت�أييد جمموعة تتمرك��ز يف موقع جغرايف حمدد .وبالفعل ،ف�إن �أعداد املمثلني
الذين يعاد انتخابهم لي�س مرتفع ًا ،حيث يقدر بحوايل  60باملئة من �أولئك املتقدمني لالنتخاب من جديد.
وعليه ف�إن ما مييز العالقة التي تربط املمثلني بناخبيهم ال تنح�رص فقط يف م�س�ألة الزبائنية ال�سيا�سية.

ما زالت العالقة بني النظام الرئا�س��ي واحلزبي غري وا�ضحة .وهو ما يحدو لالعتقاد ب�أن االنق�سامات احلزبية
�إمنا تعود �إىل النظام الفيدرايل ،حيث �أن بع�ض الأحزاب الوطنية يف الربازيل لي�س��ت �إال ائتالفات لأحزاب
حملية .وتظهر الأحزاب ال�صغرية للوجود من رحم هذه الأحزاب الكبرية لأ�سباب و�أغرا�ض حملية بحتة،
ما ينتج عنه تعدد �أكرب يف امل�ش��هد احلزبي على امل�س��توى الوطني .وحتى لو كانت م�س���ألة الفيدرالية هي
ال�س��بب الرئي�س��ي �أو الوحيد لن�ش��وء الأحزاب اجلديدة ،يبقى علينا معرفة ما �إذا كان النظام الفيدرايل هو
العامل امل�س��بب لت�ش��تت وانق�سام ال�ساحة احلزبية �أم �أن ذلك ال يعدو كونه انعكا�س ًا لالهتمامات والأغرا�ض
املحلية املتعددة واملختلفة والتي يجب على بلد بحجم الربازيل ا�ستيعابها للعمل كنظام دميقراطي.
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 .130كما يظهر من هذا اجلدول ،ي�ستخدم نظام الن�سبية املختلطة يف كل من �ألبانيا ،وبوليفيا ،و�أملانيا،
وهنغاريا ،و�إيطاليا ،ولي�سوتو ،واملك�سيك ،ونيوزيلندا وفنزويال .ويف جميعها عدا هنغاريا يتم ا�ستخدام
نظام الفائز الأول النتخاب مقاعد الدوائر االنتخابية غري الن�سبية� .أما يف هنغاريا في�ستخدم نظام اجلولتني.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النظام املعتمد يف �إيطاليا �أكرث تعقيداً :حيث يوزع ربع مقاعد جمل�س النواب للتعوي�ض
عن الأ�صوات ال�ضائعة يف انتخابات الدوائر الفردية.
ويف فنزويال هناك  100مقعد خم�ص�ص��ة لالنتخاب من خالل نظام الفائز الأول ،بينما تتوزع املقاعد الباقية
لالنتخاب من خالل نظام القائمة الن�س��بية وكمقاعد للتعوي�ض� .أما يف املك�س��يك (�أنظر الدرا�سة اخلا�صة يف
هذا الدليل) ي�ستخدم  200مقعد منتخب مبوجب نظام القائمة الن�سبية للتعوي�ض عن اخللل العايل الذي عاد ًة
ما ينتج عن انتخاب املقاعد املتبقية والبالغة  300مقعد مبوجب نظام الفائز الأول� .أخرياً ،ي�س��تخدم النظام
االنتخابي املعتمد يف لي�س��وتو يف مرحلة ما بعد ال�رصاع  40مقعداً للتعوي�ض عن اخللل يف نتائج انتخاب 80
مقعد �آخر مبوجب نظام الفائز الأول كذلك.
 .131على الرغم من ت�صميم نظام الن�سبية املختلطة لإفراز نتائج ن�سبية� ،إال �أن حجم اخللل يف ن�سبية النتائج
يف انتخابات الدوائر الفردية قد يكون كبرياً �إىل حد ال ت�س��تطيع معه املقاعد املخ�ص�ص��ة لالنتخاب الن�س��بي
التعوي�ض عنه .وهو ما قد يح�ص��ل ب�صورة جلية خا�ص ًة عندما يتم حتديد الدوائر االنتخابية لالنتخاب الن�سبي
على امل�ستوى املحلي ولي�س الوطني .حيث قد يفوز حزب ما بعدد من املقاعد املنتخبة مبوجب نظام الأغلبية
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 .132من حما�سن نظام الن�سبية املختلطة �أنه يتمتع مبزايا نظم التمثيل الن�سبي ،يف نف�س الوقت الذي ي�سهم
يف ربط املمثلني املنتخبني مبناطق جغرافية حمددة ،ما يقوي من �صلتهم بناخبيهم� .إال �أنه يف تلك احلاالت
الت��ي يعطى فيها الناخب �ص��وتني ،واحداً للحزب وواحداً ملمثله املحل��ي ،فكثرياً ما ال يعي الناخبون متام ًا
الأهمي��ة الأكرب لل�ص��وت اخلا�ص باحلزب يف توزي��ع املقاعد النهائي يف الهيئ��ة املنتخبة .كما وميكن لهذا
النظ��ام �أن ي�ؤدي �إىل �إيج��اد �رشيحتني خمتلفتني من املمثلني املنتخبني� :أولئك امل�س���ؤولني �أمام ناخبيهم يف
دوائرهم االنتخابية بالدرجة الأوىل ،و�أولئك املنتخبني على قائمة احلزب الوطنية والذين ال ي�ش��عرون ب�أية
م�س���ؤولية �أخرى غري تلك التي تربطهم باحلزب الذي مت انتخابهم على قائمته ،ودون �أية روابط جغرافية.
وهو ما من �ش�أنه الت�أثري على متا�سك الأحزاب والفرق الربملانية يف عملها الربملاين.
 .133ميكن لنظام الن�سبية املختلطة �أن يحقق ذات امل�ستويات من الن�سبية يف نتائج االنتخابات كتلك الناجتة
عن نظام القائمة الن�سبية ،وبذلك فهو ي�شرتك معه يف كثري من مزاياه وم�ساوئه� .إال �أنه غالب ًا ما يف�ضل نظام
القائمة الن�س��بية على نظام الن�س��بية املختلطة لكون هذا الأخري يحفز على ما ي�س��مى باالقرتاع اال�س�تراتيجي
وما ينتج عنه من �س��لوكيات م�ش��بوهة .فف��ي انتخابات عام  1996يف نيوزيلن��دا ،ويف دائرة ويلينغتون
بالتحديد ،قام م�س�ؤولو حملة احلزب الوطني بتوجيه ناخبي احلزب لعدم الت�صويت ل�صالح مر�شحه يف تلك
الدائرة وذلك لأن ح�س��اباتهم بينت لهم ب�أن انتخاب ذلك املر�ش��ح مبوجب نظام الن�سبية املختلطة لن يعطي
احلزب مقعداً �إ�ض��افي ًا بل �س��يعمل على ا�ستبدال مر�شح �آخر �س��يتم انتخابه من خالل القائمة احلزبية على �أية
حال .وعليه ،ف�ضل احلزب الوطني �أن يتم انتخاب مر�شح �آخر من حزب �آخر يتعاطف مع احلزب الوطني
ويقف يف �صفه �أيديولوجي ًا ،بد ًال من هدر الأ�صوات يف دعم مر�شحهم الذي لن يك�سبهم مقعداً �إ�ضافي ًا.

النظم المتوازية

 .134تق��وم نظم االنتخاب املتوازية على ا�س��تخدام مركبني
�أحدهما نظام انتخاب ن�سبي والآخر يتبع نظم الأغلبية ،ولكن
عل��ى العك�س من نظام الن�س��بية املختلطة ،فف��ي هذا النظام ال
عالقة للنظامني ببع�ضهما البع�ض ،حيث ال يعمل النظام الن�سبي
على تعوي�ض اخللل يف تنا�س��ب النتائ��ج الناجت عن نظام الأغلبية
امل�س��تخدم مبوازاته (وميكن �أن يرافق النظام الن�س��بي �أحد نظم
االنتخ��اب الأخ��رى ،كما هي احل��ال يف تايوان) .ويف ظل
هذا النظام ،ميكن �أن يعطى الناخب ورقة اقرتاع واحدة ،كما
يف نظام الن�سبية املختلطة ،حيث يديل ب�صوته لكل من مر�شحه املف�ضل وللحزب الذي يختاره ،على غرار ما
يح�ص��ل يف جمهورية كوريا اجلنوبية ،كما وميكن �أن يعطى ورقتي اقرتاع منف�ص��لتني ،تخ�ص واحدة منهما
النظ��ام المت��وازي ه��و �أح��د نظ��م االنتخ��اب
المختلط��ة ،حي��ث ت�ستخ��دم �أ�ص��وات الناخبين
النتخ��اب ممثليه��م عب��ر نظامي��ن انتخابيي��ن
مختلفين� ،أحدهما نظام القائمة الن�سبية والآخر
ً
ع��ادة ما يك��ون �أحد نظ��م الأغلبي��ة ،وحيث ال
عالقة لنتائ��ج كل من النظامي��ن بنتائج الآخر،
�إذ ال ت�ؤخ��ذ نتائ��ج �أي منهما بعي��ن االعتبار في
احت�س��اب نتائ��ج النظ��ام الآخر وال ف��ي توزيع
المقاعد المنتخبة بموجب كل منهما.
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تلك املخ�ص�صة لالنتخاب يف الدوائر االنتخابية مبوجب النظام الآخر ،ف�سيعطى ذلك احلزب ما يكفي من
املقاعد املخ�ص�ص��ة لالنتخاب الن�سبي مبا يكفل له احل�صول على  10باملئة من مقاعد الهيئة الت�رشيعية املنتخبة
(الربمل��ان) .وق��د يطبق هذا النظام من خالل �إعطاء الناخبني �إمكانيت�ين للخيار (تتبع كل منهما لواحد من
النظام�ين االنتخابيني) ،كما هي احل��ال يف كل من �أملانيا ونيوزيلندا� ،أو من خالل �إعطائهم خياراً واحداً
يتمثل يف االقرتاع ل�ص��الح املر�ش��حني يف دوائرهم االنتخابية ،ويتم احت�ساب الأ�صوات التي يح�صل عليها
كل حزب من خالل جتميع �أ�صوات مر�شحيه يف خمتلف الدوائر االنتخابية.

يف��وق العدد الذي قد يخوله الفوز فيه عدد �أ�ص��واته احلزبية .وملعاجلة ذلك ،ميكن مقاربة الن�س��بية ب�ش��كل
�أف�ض��ل من خالل تو�س��يع عدد مقاعد الهيئة املنتخبة بع�ض ال�شئ ،حيث تكون املقاعد الإ�ضافية مبثابة مقاعد
تعوي�ض��ية .وهذا ما ح�ص��ل يف معظم االنتخابات التي جرت يف �أملانيا .كما �أن النظام يف نيوزيلندا ي�سمح
بذلك� .أما يف لي�س��وتو ،فقد �أدى عدد مقاعد الربملان املحدد والنهائي �إىل نتائج غري ن�س��بية ب�ش��كل ٍ
كاف
يف �أول انتخابات جترى يف ظل نظام الن�سبية املختلطة �سنة �( 2002أنظر الدرا�سة اخلا�صة يف هذا الدليل).

لي�سوتو :المثال الأول في �أفريقيا ال�ستخدام نظام
الن�سبية المختلطة
يورغن �إلكليت

�أتت نتائج االنتخابات الت�رشيعية لعام  1998وا�ضحة و�رصيحة ،حيث فاز حزب امل�ؤمتر من �أجل الدميقراطية
احلاكم ب�أغلبية �ساحقة ،ما ممكنه من ال�سيطرة على  79من �أ�صل  80مقعد من مقاعد اجلمعية الوطنية.
�إال �أن ذلك الفوز ال�س��احق للحزب احلاكم ا�س��تند �إىل ح�ص��وله على ما يزيد بقليل فقط عن  60باملئة من
�أ�صوات الناخبني .وم ّثل ذلك كيف ميكن لنظام الفائز الأول �أن يحدث خل ًال كبرياً يف التنا�سب بني ن�سبة
الأ�ص��وات ون�س��بة املقاعد التي ميكن حلزب ما احل�ص��ول عليها .وعلى الرغم من �أن �أحداً مل يتفاج�أ بتلك
النتائج� ،إال �أنها دفعت بالأحزاب املعار�ض��ة التي خ�رست االنتخابات ،وخا�ص ًة احلزب املعار�ض الرئي�سي
(حزب با�سوتو الوطني) ،للتعبري عن احتجاج �صارخ .وعلى الرغم من عدم ال�شك يف �صحة االنتخابات
ونزاهتها� ،إال �أن الإعالن عن تلك النتائج �أدى �إىل �أعمال �ش��غب وعنف يف �شوارع العا�صمة ،ما�سريو،
�صاحبتها عمليات حرق للمباين العامة واخلا�صة.
وملواجهة الو�ض��ع الأمني املرتدي طلبت احلكومة تدخل جمموعة التنمية للجنوب الإفريقي ،والتي قامت
بالفعل بن�رش قواتها يف البالد ،معتمد ًة ب�شكل �أ�سا�سي على القوات امل�سلحة القادمة من دولة جنوب �أفريقيا.
وبعد عودة اال�س��تقرار الأمني ،مت يف الثاين من ت�رشين الأول�/أكتوبر التو�ص��ل التفاق حول �إقامة �س��لطة
انتقالي��ة �ض��مت ممثل�ين اثنني عن كل واحد م��ن الأحزاب ال�سيا�س��ية التي �ش��اركت يف االنتخابات (12
ح��زب) ،بغ�ض النظر عن نتائجها يف انتخابات العام  .1998ومتثلت مهمة ال�س��لطة االنتقالية يف اعتماد
نظام انتخابي جديد واقرتاح جمموعة من الرتتيبات ال�سيا�س��ية والإدارية ل�ض��مان تطوير العملية الدميقراطية
يف لي�س��وتو و�إر�س��ائها ب�شكل �سلمي ،على �أن يتم تقدمي كافة االقرتاحات للحكومة والتي التزمت بتقدميها
للربملان لإقرارها بالطرق القانونية املعهودة.
ا�س��تلهمت فكرة ال�س��لطة االنتقالية من عملي��ة التفاو�ض التي جرت يف دولة جن��وب �أفريقيا خالل املراحل
الأوىل م��ن العملية االنتقالية هناك ،ولكن دون �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار االختالفات ال�شا�س��عة بني ظروف
البلدي��ن والعملي��ة االنتقالية يف كل منهما ،الأمر الذي كان يتطل��ب اللجوء �إىل ترتيبات خمتلفة كذلك.
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هم الأع�ضاء يف ال�سلطة االنتقالية ،والذين مل يكن �أي منهم من بني الفائزين يف االنتخابات ال�سابقة،
تركز ّ
يف العم��ل عل��ى اقرتاح نظام انتخابي يبقي عل��ى الدوائر االنتخابية الفردية� ،إال �أنه يفرز نتائج �أكرث تنا�س��ب ًا
م��ن تلك التي �أ�س��فرت عنها انتخابات الع��ام  .1998وعليه ،اقت�رصت احلل��ول املمكنة على �أحد نظامي
الن�س��بية املختلط��ة �أو النظام املت��وازي .وبعدما قام خبري �أمل��اين بتقدمي عر�ض ٍ
واف �أمام ال�س��لطة وبدعوة
منها ،وقع خيار �أغلبية الأع�ض��اء على نظام الن�س��بية املختلطة ،حيث يتم انتخاب بع�ض املقاعد من خالل
الدوائ��ر االنتخابية الفردية بينما ينتخب بع�ض��ها الآخر من خالل القوائم احلزبية مبا يعو�ض عن االختالالت
يف انتخابات الدوائر� .أما احلزب احلاكم امل�سيطر كلي ًا على الربملان ،فف�ضل النظام املتوازي الذي من �ش�أنه
�أن ي�ض��من له عدداً �إ�ض��افي ًا من املقاعد املنتخبة من خالل القائمة ،بالإ�ض��افة �إىل ح�صته الكبرية من مقاعد
الدوائر.
وات�ض��ح منذ البداية ب�أن ال�س��لطة االنتقالية مل تع كافة التفا�ص��يل العملية التي يجب �أخذها باحل�سبان الختيار
نظام الن�سبية املختلطة ،مثل ما يتعلق باملعادلة التي تعتمد لتوزيع املقاعد� ،أو ما يتعلق بن�سبة احل�سم الر�سمية،
�أو املقاع��د الإ�ض��افية �أو ما يتعل��ق باعتماد ورقة اقرتاع واحدة �أو ورقتني� ،إل��خ .كما �أثار عدد املقاعد التي
يجب انتخابها مبوجب كل واحد من النظامني جد ًال وا�س��ع ًا ،على الرغم من اتفاق معظم �أع�ض��اء ال�سلطة
االنتقالية على الإبقاء على الدوائر الفردية القائمة والبالغ عددها  80دائرة (وبالتايل  80مقعد) و�إ�ض��افة 50
مقع��د ينتخبون للتعوي�ض عن طريق القائمة الن�س��بية .وا�س��تند هذا االقرتاح �إىل �أن ع��دد الدوائر االنتخابية
الفردية يف لي�س��وتو �س��ابق ًا كان  ،65وعليه فلو متت العودة للعمل بذلك العدد وا�س��تحدث  65مقعد �آخر
لالنتخاب بالقائمة (�أي بت�ساوي املقاعد املنتخبة يف ظل كل واحد من النظامني ،كما هي احلال يف �أملانيا)،
ف�سيكون جمموع املقاعد املنتخبة يف اجلمعية الوطنية  130مقعداً ،وطاملا �أنه من ال�صعب خف�ض عدد الدوائر
االنتخابي��ة الفردية القائمة وهي  80دائرة ،فمن ال�رضوري �إذاً انتخاب  50مقعد �إ�ض��ايف للو�ص��ول �إىل ما
جمموعه � .130إال �أن احلكومة عار�ض��ت هذا العدد ،حيث ر�أت ب�أن لي�س��وتو بلداً �صغرياً وفقرياً يجب �أن
يتوافق عدد املقاعد الربملانية فيه مع هذا الواقع.
وتلخ�ص ال�رصاع ال�سيا�س��ي القائم يف ت�أييد ال�س��لطة االنتقالية ،والتي قامت �أ�ص ًال بهدف تقدمي االقرتاحات
للخروج من الأزمة ال�سيا�س��ية يف البالد ،اعتماد نظام الن�س��بية املختلطة كما ورد �أعاله ،بينما عار�ض��ت
احلكومة ذلك ،وهي التي ت�سيطر على الربملان الذي كان من املفرت�ض �أن يقر �أية اقرتاحات تنتج عن �أعمال
ال�س��لطة االنتقالية ،و�أيدت اعتماد النظام املتوازي ،بحيث تبقى الدوائر الفردية على ما هي ،ويتم �إ�ض��افة
حوايل  40مقعد ينتخبون من خالل نف�س �أوراق االقرتاع امل�ستخدمة يف انتخابات الدوائر ،مع العلم ب�أنها
�أبدت ا�ستعدادها لقبول انتخابهم من خالل ورقة اقرتاع ثانية منف�صلة.
تطلب التو�صل �إىل اتفاق نهائي ب�ش�أن النظام االنتخابي �إىل بع�ض الوقت ،خا�ص ًة يف ظل �أجواء انعدام الثقة
بني الطرفني وعدم ا�س��تعدادهما لتقدمي التنازالت .ومت االتفاق يف نهاية املطاف على اعتماد نظام الن�س��بية
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وعليه ،مل تكن العملية ال�سيا�س��ية التي تبعت ذلك يف لي�س��وتو بالعملية ال�سهلة� ،إذ مل ت�سهم تركيبة ال�سلطة
االنتقالية يف خلق �أجواء مالئمة للعملية التفاو�ض��ية ،خا�ص�� ًة و�أن �أحزاب املعار�ض��ة �سيطرت على الأغلبية
ال�ساحقة يف ع�ضوية تلك ال�سلطة ،بواقع  22ممثل لها مقابل ممثلني اثنني فقط للحكومة.

ن���ص اتفاق  1998على �رضورة �إجراء انتخابات مبكرة يف �أيار/مايو � .2000إال �أن ذلك مل يكن منطقي ًا
على الإطالق ،خا�ص�� ًة و�أن ك ًال من احلكومة واملعار�ض��ة كانتا ال تزاالن يف مواجهة م�س��تمرة وحادة،
و�أن ت�ش��كيل جلنة االنتخابات امل�س��تقلة مل يتم �إال يف �شهر ني�س��ان�/أبريل من ذلك العام .لذلك مت االتفاق
على ت�أجيل تلك االنتخابات لعام واحد� ،إال �أن الت�أخر احلا�ص��ل يف التوافق على النظام االنتخابي اجلديد،
وال�ش��كوك املثارة حول دقة �س��جالت الناخبني �أدت جمتمعة �إىل ت�أجيل االنتخابات حتى �ش��هر �أيار/مايو
.2002
�س��ارت تلك االنتخابات ب�ش��كل جيد عموم ًا ،حيث فاز احلزب احلاكم بن�سبة  55باملئة من الأ�صوات يف
انتخابات القائمة� ،إال �أنه ح�ص��ل يف النهاية على ما جمموعه  65باملئة من جممل املقاعد ،وذلك ب�س��بب
ف��وزه ب��ـ  77مقعد من �أ�ص��ل  78يف الدوائ��ر (مت ت�أجيل االنتخاب��ات يف الدائرتني املتبقيتني ب�س��بب وفاة
املر�ش��حني� ،إال �أن احلزب احلاكم عاد وفاز بهما عند �إج��راء االنتخابات فيهما يف وقت الحق) .ومبا �أن
النظام مل ين�ص على وجود �أية مقاعد �إ�ضافية خارج املجموع الكلي من  ،120فازت املعار�ضة بكافة مقاعد
القائمة البالغة  40مقعداً.
مل حت�صل �سبعة �أحزاب من بني �أحزاب املعار�ضة التي ح�صلت على متثيل لها يف الربملان على مقاعد تتنا�سب
مع ن�س��بتها من جمموع الأ�ص��وات� ،إال �أن ذلك كان �أقل كثرياً عما كان عليه الو�ض��ع يف انتخابات عام
 .1998وعلي��ه ميكن اعتب��ار �أن اجلمعية الوطنية احلالية ب�أنها متثل خمتلف �ألوان الطيف ال�سيا�س��ي �إىل حد
كبري يف لي�س��وتو ،الأمر ال��ذي ي�ؤكد على حتقيق �أهم الأهداف املرجوة م��ن خلف اجلهود املبذولة عقب
الأزمة ال�سيا�سية احلا�صلة يف تلك ال�سنة.

ت�س��تخدم نظم االنتخاب املتوازية حالي ًا يف  21بلد ،حيث �ش��اع ا�س��تخدامها على امتداد ما يزيد على 15
عام م�ضت ،وذلك ب�سبب االنطباع ال�سائد ب�أنها جتمع بني مزايا كل من نظام القائمة الن�سبية ونظم الأغلبية
(�أو النظ��م الأخرى) .وت�س��تخدم كل من �أرميني��ا ،وغينيا (كوناكري) ،والياب��ان ،وكوريا اجلنوبية،
والباك�س��تان ،والفلبني ،ورو�سيا ،وجزر �سي�ش��يل ،وتايالند ،وتيمور ال�رشقية و�أوكرانيا نظام ًا متوازي ًا
يق��وم عل��ى اجلمع بني نظام الفائ��ز الأول يف دوائر فردية ونظام القائمة الن�س��بية ،بينما ت�س��تخدم كل من
�أذربيجان ،وجورجيا ،وكازاخ�س��تان ،وليتوانيا وطاجيك�ستان نظام ًا يقوم على اجلمع بني نظام اجلولتني
يف الدوائر االنتخابية الفردية ونظام القائمة الن�سبية.
يف كل من �أندورا وتون�س وال�س��نغال (�أنظر الدرا�س��ة اخلا�ص��ة يف هذا الدليل) ي�ستخدم نظام الكتلة احلزبية
النتخاب جزء من املمثلني يف الهيئة الت�رشيعية ،بينما تنفرد موناكو يف كونها البلد الوحيد الذي ي�س��تخدم
نظ��ام الكتلة لذلك الغر�ض ،كما وتنفرد تايوان يف ا�س��تخدام نظام ال�ص��وت الواح��د غري املتحول مبوازاة
النظام الن�سبي يف نظامها االنتخابي املتوازي.
� .135أم��ا توزيع املقاعد املنتخبة مبوجب كل من النظامني يف ظل النظام االنتخابي املتوازي فيختلف من
موق��ع �إىل �آخر (�أنظر اجلدول رقم � 5أدناه) .وال تت�س��اوى الق�س��مة بني النظام�ين ،مبعنى �أن يتم انتخاب
ن�ص��ف املمثلني مبوج��ب كل من النظامني� ،إال يف �أندورا ورو�س��يا و�أوكرانيا .وعل��ى �أحد �أطراف هذه
املعادلة جند �أن كوريا اجلنوبية تنتخب  81باملئة من ممثليها البالغ عددهم  299مبوجب نظام الفائز الأول،
بينم��ا ال تنتخب �س��وى  56ممث��ل مبوجب نظام القائمة الن�س��بية� .أما على الطرف املقاب��ل ،جند ب�أن تيمور
ال�رشقي��ة تنتخ��ب  75ممث ًال مبوجب النظام الن�س��بي بينما التنتخب �س��وى  13ممث ًال ا�س��تناداً �إىل نظام الفائز
الأول .وعل��ى �أية حال ،فع��اد ًة ما يكون التوزيع بني النظامني �أكرث تقارب ًا من هاتني احلالتني ،ففي اليابان
على �س��بيل املثال يت��م انتخاب حوايل  60باملئة من ممثليها من خالل نظام الفائ��ز الأول (الدوائر االنتخابية
الفردية) ،بينما ينتخب باقي املمثلون عم ًال بنظام القائمة الن�سبية.

من الوا�ض��ح �أنه من �ش���أن جمموعة من العوامل �أن ت�س��فر عن �شئ من عدم تنا�س��ب النتائج يف امل�ستقبل.
وتلك العوامل هي :فوز حزب واحد مبعظم مقاعد الدوائر ،ووجود  33باملئة فقط من املقاعد التعوي�ضية،
بالإ�ض��افة �إىل غياب �إمكانية تخ�ص��ي�ص مقاعد �إ�ض��افية� .إال �أن ذلك ال يعدو كونه ت�ض��حية �صغرية مقابل
التقدم الذي مت حتقيقه يف تطوير النظام نحو الأف�ضل من خالل العملية التفاو�ضية ال�صعبة خالل الفرتة املمتدة
من � 1999إىل  ،2000والتي متكنت كذلك من الإبقاء على عدد �أع�ضاء الربملان �ضمن احلد املقبول يف
بلد �صغري وفقري كلي�سوتو.
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النظم االنتخابية وتبعاتها

املختلط��ة ،كما �أرادت �أحزاب املعار�ض��ة ،على �أن يكون ع��دد املقاعد الكلي  120مقعداً ،ينتخب 80
منها من خالل الدوائر الفردية ،بالإ�ضافة �إىل  40مقعداً تعوي�ضي ًا ينتخبون من خالل القائمة الن�سبية .وعلى
الرغم من �سيطرة احلكومة على املوقف من خالل �سيطرتها التامة على الربملان� ،إال �أنه كان من ال�رضوري
تقدمي بع�ض التنازالت لتحقيق �أو�سع قبول ممكن للتعديالت وت�أكيد �رشعيتها .تطلبت التعديالت الد�ستورية
التي تبعت االتفاق ت�أييداً قوي ًا ووا�ض��ح ًا من قبل جمل�س النواب وجمل�س ال�ش��يوخ (امل�ؤلف ب�ش��كل �أ�سا�سي
من ر�ؤ�س��اء القبائل)� ،إذ �أن عدم موافقة املجل�س�ين على تلك التعديالت يجعل من ال�رضوري �إقرارها من
خالل ا�س��تفتاء ع��ام ،الأمر الذي مل يكن ممكن ًا يف تلك الأثناء ب�س��بب النزاعات القائمة حول �س��جالت
الناخبني� .أخرياً مت اعتماد التعديالت الد�ستورية يف �شهر �أيار/مايو عام  ،2001ما مهد الطريق �أمام �إدخال
التعديالت الالزمة على قانون االنتخابات.

املقعد املنتخب مبوجب نظام الأغلبية بينما ت�س��تخدم الورقة الأخ��رى لالقرتاع للمقاعد املنتخبة مبوجب النظام
الن�س��بي ،وهو ما يعمل به يف كل من اليابان وليتوانيا وتايالند (�أنظر الدرا�س��ات اخلا�ص��ة باليابان وتايالند يف
هذا الدليل).

المك�سيك :التحول �إلى الديمقراطية من خالل
الإ�صالح االنتخابي
جيفري �أ .ويلدون

تتمتع املك�س��يك بنظام رئا�س��ي ترافقه �س��لطة ت�رشيعية قوية وم�س��تقلة ،بالإ�ض��افة �إىل ال�س��لطتني التنفيذية
والق�ض��ائية .وميك��ن القول ب�أن املك�س��يك قد �أعاد مبد�أ ف�ص��ل ال�س��لطات �إىل احلياة ك�أح��د ميزات نظامه
ال�سيا�س��ي على امل�س��توى الفيدرايل ،بعدما كان معط ًال ل�س��نوت طويلة امتدت من �س��نة � 1929إىل �سنة
� ،1997أثناء �سيطرة احلزب الواحد (احلزب الثوري الر�سمي) ب�شكل تام وم�ستمر على كل من ال�سلطتني
الت�رشيعية والتنفيذية.
يتم انتخاب الرئي�س يف املك�س��يك من خالل نظام الأغلبية الن�س��بية� ،إذ ح�ص��ل الرئي�س الفائز يف انتخابات
العامني  1988و 1994على حوايل ن�ص��ف الأ�صوات ،بينما مل يح�صل الرئي�س الفائز يف انتخابات العام
( 2000بي�سينتي فوك�س) �سوى على  42.5باملئة من �أ�صوات الناخبني .وتوجد حالي ًا بع�ض االقرتاحات
لإدخال تعديالت د�ستورية للتحول �إىل نظام اجلولتني يف حال عدم فوز �أي من املر�شحني بالأغلبية املطلقة
للأ�صوات يف اجلولة الأوىل� .إال �أن ذلك �ستحدده االعتبارات احلزبية لكربى الأحزاب الفاعلة يف البالد،
بالإ�ضافة �إىل م�س�ألة التكاليف التي قد تنجم عن تنظيم جولة انتخابية ثانية.
مدة الرئا�س��ة �س��ت �س��نوات وال يجوز انتخاب الرئي�س لأكرث من فرتة واحدة .وهو ما مينع الر�ؤ�س��اء من
حماولة التمرت�س يف ال�س��لطة� ،إال �أنه يحد من م�س���ؤليتهم �أمام الناخبني �إذ ال يحتاجون ملواجهة االمتحان
االنتخابي من جديد .وا�ستناداً �إىل اخللفية الرمزية والإيديولوجية لهذا الإجراء ،والذي �شكل �أحد ركائز
النظام الد�ستوري املك�سيكي ،فمن غري املتوقع �أعادة النظر فيه يف املدى القريب.
يت�ألف الربملان يف املك�س��يك من جمل�س�ين ،جمل�س النواب الذي ينتخب لفرتة ثالث �س��نوات ،وجمل�س
ال�شيوخ املنتخب ل�ست �سنوات بالتزامن مع االنتخابات الرئا�سية .ويتم انتخاب كال املجل�سني عم ًال بنظام
انتخابي خمتلط يقوم على نظامي الفائز الأول والقائمة الن�سبية.
يت�أل��ف جمل�س النواب من  500ع�ض��و ،ينتخب  300منهم مبوجب نظ��ام الفائز الأول يف دوائر انتخابية
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وميكن للأحزاب ت�ش��كيل ائتالفات عامة �أو جزئية لأغرا�ض االنتخابات ،بحيث ي�ش�تركون مبر�شح واحد
�أو قائم��ة واح��دة يف بع�ض الدوائ��ر االنتخابية .ويف تلك احلالة يكون على الأح��زاب امل�ؤتلفة تقدمي اتفاق
خط��ي للمعه��د االنتخابي يبينون فيه اتفاقهم على كيفية توزيع الأ�ص��وات فيما بينهم .ويف حال �ش��كلت
بع���ض الأحزاب ائتالف ًا لالنتخابات الرئا�س��ية ،يك��ون عليها االلتزام بذلك االئت�لاف كذلك النتخابات
كل من جمل�س النواب وجمل�س ال�ش��يوخ .ويف انتخابات العام  ،2000انتمى مر�ش��حان من �أ�صل ثالثة
تر�ش��حوا للرئا�س��ة الئتالفات حزبية� .أما يف انتخاب��ات  2003الت�رشيعية فتم ت�ش��كيل ائتالف جزئي بني
حزبني (الثوري الر�س��مي وحزب اخل�رض) والذان قدما مر�ش��حني م�شرتكني يف  97دائرة انتخابية فردية،
بينما دخال العملية االنتخابية ب�ش��كل منف�ص��ل يف  203دائرة �أخرى ،وقدما قوائم منف�ص��لة يف انتخابات
الن�س��بية ،مع العلم �أنهما قدما اتفاق ًا حول كيفية احت�س��اب الأ�صوات يف الدوائر امل�شرتكة بينهما لأغرا�ض
توزيع املقاعد مبوجب نظام القائمة.
يقوم الناخبون بالإدالء ب�أ�ص��واتهم من خالل ورقة اقرتاع واحدة النتخاب �أع�ض��اء جمل�س النواب .ويتم
ا�س��تخدام جمموع الأ�ص��وات التي يح�ص��ل عليها كل حزب من الدوائر االنتخابية الفردية الحت�ساب عدد
املقاعد التي تخ�ص�ص للحزب يف ال�شق اخلا�ص بالتمثيل الن�سبي ،وذلك عم ًال بطريقة الباقي الأكرب وح�صة
هري .وين�ص القانون على ن�سبة ح�سم تبلغ  2باملئة من جمموع الأ�صوات على امل�ستوى الوطني .وال عالقة
لع��دد املقاعد املخ�ص�ص��ة لكل حزب يف التمثيل الن�س��بي بعدد الدوائر الفردية التي يف��وز فيها باالنتخاب،
وذل��ك با�س��تثنائني هم��ا :ال ميكن لأي حزب الف��وز ب�أكرث من  300مقعد ،كم��ا وال يجوز لأي حزب
احل�ص��ول على ن�سبة من مقاعد جمل�س النواب تفوق ن�س��بة ح�صته من �أ�صوات الناخبني ب�أكرث من  8باملئة.
وعليه ،يجب على �أي حزب الفوز مبا ن�س��بته  42.2باملئة من جمموع الأ�ص��وات ال�ص��حيحة ،بالإ�ضافة
�إىل ف��وزه مب��ا ال يقل عن  167دائرة انتخابية فردية ،كي يح�ص��ل على  251مقع��د (الأغلبية املطلقة) يف
جمل���س النواب .ويف انتخابات العامني  1997و 2003ا�س��تخدم احلد املذكور �أعاله ( 8باملئة) لتحديد
ع��دد املقاع��د التي فاز بها احلزب الثوري� ،أما يف انتخابات الع��ام  2000فلم يكن من ال�رضوري اللجوء
لهذا الإجراء على �ضوء النتائج االنتخابية لأي من الأحزاب.
يتم توزيع مقاعد القائمة الن�سبية بني خمتلف الأحزاب يف الدوائر اخلم�س عم ًال بطريقة الباقي الأكرب وح�صة
هري كذلك .وت�ستخدم يف هذه االنتخابات القوائم املغلقة ،بحيث يفوز مبقاعد احلزب من ي�أتي ترتيبهم يف
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دراسة خاصة :املكسيك

درا�سة خا�صة

فردي��ة ،بينما ينتخب  200ع�ض��و عم ًال بنظام القائمة الن�س��بية يف خم�س دوائ��ر انتخابية تنتخب كل منها
 40ممث ًال .وتوزع مقاعد الدوائر فردية ( )300على خمتلف املقاطعات التي يت�شكل منها النظام الفيدرايل
ن�س��بة �إىل عدد ال�س��كان ،مع العلم ب�أنه ال يجوز �أن يخ�ص�ص لأي منها �أقل من مقعدين .وي�ستخدم املعهد
االنتخابي الفيدرايل (الإدارة االنتخابية امل�ستقلة) طريقة �سانت الغ لتوزيع املقاعد بني املقاطعات .بعد ذلك
يقوم املعهد بتق�س��يم كل مقاطعة �إىل دوائر انتخابية فردية متنا�س��بة من حيث عدد ال�س��كان� ،إال �أنه ي�ستند
عاد ًة �إىل حدود ال�سلطات املحلية على ح�ساب ذلك التنا�سب ،بالإ�ضافة �إىل تق�سيم البالد �إىل خم�س دوائر
انتخابية يخ�ص���ص لكل منها  40ممثل لالنتخاب مبوجب نظام القائمة الن�س��بية .وتقوم الأحزاب ال�سيا�س��ية
بت�سمية مر�شح واحد يف كل واحدة من الدوائر الفردية ،وبت�سمية قائمة مغلقة من املر�شحني يف كل واحدة
من الدوائر اخلم�س الأخرى.

�سارت املك�سيك نحو نظام الدميقراطية التعددية ببطئ ،فمنذ عام  1979تتابعت التعديالت والإ�صالحات
املدخل��ة على النظام االنتخابي اخلا�ص بانتخاب جمل�س الن��واب� .إذ �أجريت انتخابات  ،1979و1982
و 1985عل��ى �أ�س��ا�س وج��ود  300دائرة انتخابية فردي��ة و 100مقعد ينتخبون بالقائمة الن�س��بية ،والتي
خ�ص�ص��ت فق��ط للأحزاب ال�سيا�س��ية التي مل حتقق ف��وزاً يف �أكرث من  60دائرة فردي��ة� .أما يف انتخابات
 ،1988فق��د مت رف��ع عدد مقاع��د القائم��ة �إىل � ،200إال �أن التعديل ن�ص على ح�ص��ول احلزب الفائز
يف �أغلبي��ة الدوائر على �أغلبية املقاعد ،بغ�ض النظر عن ن�س��بته من املجموع العام لأ�ص��وات الناخبني .ومت
حتديد احلد الأق�ص��ى لعدد املقاعد التي ميكن حلزب ما الفوز بها مبا جمموعه  350مقعد� .أما يف انتخابات
 ،1991فتم الإبقاء على هذا احلد الأق�ص��ى وما يتعلق باحل�ص��ول على �أغلبية املقاعد ،مع �إدخال مطلب
جديد يتمثل يف �رضورة ح�صول احلزب الفائز بالأغلبية على ما اليقل عن  30باملئة من جممل الأ�صوات.
وفتح هذا التعديل املجال �أمام تخ�صي�ص مقاعد �إ�ضافية للحزب الفائز بحيث ي�ستطيع العمل يف املجل�س من
خالل �أغلبية مريحة .يف املقابل تنازلت احلكومة عن جزء من �سيطرتها على �إدارة العملية االنتخابية ل�صالح
جهاز �إداري م�س��تقل نوع ًا ما ،بالإ�ض��افة �إىل املحكمة االنتخابية الفيدرالية .و�أتت الإ�ص�لاحات املعتمدة
�سنة  1994ف�ألغت ال�ضمان ال�سابق فيما يتعلق بح�صول احلزب الفائز ب�أغلبية الأ�صوات على �أغلبية املقاعد،
و�أدخلت نظام ًا متوازي ًا ،حيث ف�صلت انتخاب املقاعد الن�سبية (القائمة) متام ًا عن انتخابات الدوائر الفردية.
وبن��ا ًء عل��ى ذلك مل يكن مبق��دور �أي من الأحزاب الفوز ب�أكرث من  60باملئة من املقاعد ( 300من �أ�ص��ل
 )500يف �أغل��ب احل��االت� .إال �أن ه��ذه التعديالت �أدت �إىل �أكرث النتائج االنتخابية بعداً عن الن�س��بية يف
تاريخ املك�س��يك االنتخابي ،حيث ح�ص��ل احلزب الثوري احلاكم على  60باملئة من املقاعد بفوزه بن�س��بة
 50باملئة من الأ�ص��وات .لذلك مت تعديل قانون االنتخابات من جديد �سنة  1996لتحديد العدد الأق�صى
ال��ذي ميك��ن حلزب ما الفوز به مبا جمموع��ه  300مقعد ،واعتماد حد  8باملئة املذك��ور �أعاله فيما يتعلق
بعدم التنا�س��ب امل�س��موح به بني عدد الأ�صوات وعدد املقاعد .وا�س��تقر احلال على هذه الرتتيبات والتي مت
اللج��وء لتطبيقه��ا كما ذكرنا يف انتخابات  2000 ،1997و .2003وعليه ،فلم يفز �أي من الأحزاب
بالأغلبي��ة املطلق��ة للمقاعد يف ظل هذه الإجراءات .كما و�أن �إ�ص�لاحات العام  1996جعلت من املعهد
االنتخاب��ي الفي��درايل (الإدارة االنتخابية) هيئة م�س��تقلة متام ًا و�أعطت املحكمة االنتخابي��ة الفيدرالية مزيداً
م��ن ال�ص�لاحيات .وحالي ًا هناك اقرتاحات جلع��ل التمثيل يف جمل�س النواب �أكرث ن�س��بيةً ،و�أخرى جلعله
�أقل ن�س��بيةً ،وذلك من خالل زيادة �أو �إنقا�ص عدد املقاعد املنتخبة مبوجب القائمة الن�س��بية ،بالإ�ضافة �إىل
�إنقا�ص �أو �إلغاء ن�س��بة  8باملئة املتعلقة بعدم تنا�س��ب عدد الأ�صوات مع عدد املقاعد امل�سموح به� .إال �أن هذه
االقرتاحات مل تر النور ،خا�ص ًة و�أن الأحزاب مل ت�صل �إىل توافق حولها الختالف م�صاحلها احلزبية.
حتى �س��نة  1994ت�ش��كل جمل�س ال�شيوخ من  64ع�ضو ،بواقع ممثلني اثنني لكل واحدة من املقاطعات مبا
فيها العا�صمة االفيدرالية .وكانت انتخابات الأع�ضاء تتم مبوجب نظم �أغلبية ن�سبية خمتلفة .ونتج عن ذلك
�أن ا�س��تحوذ احلزب الثوري الر�سمي على كافة مقاعد املجل�س حتى عام  .1988و�سمحت هذه ال�سيطرة
للحكومة بتقدمي بع�ض التنازالت للمعار�ضة ،من خالل جعل التمثيل يف جمل�س النواب �أكرث ن�سبيةً.
ويف �س��نة  1994تعالت الأ�ص��وات املنادية بجعل جمل�س ال�ش��يوخ على قدر �أعلى من التمثيل .وعليه مت
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هن��اك الكثري من االقرتاحات املقدم��ة �إىل الربملان املطالبة ب�إلغاء املقاعد املنتخب��ة مبوجب القائمة الوطنية يف
جمل�س ال�شيوخ ،وذلك ا�ستناداً �إىل �أن ذلك ال يتالءم مع طبيعة ذلك املجل�س املتمثلة يف متثيل املقاطعات.
�إال �أن ذلك من �ش�أنه �أن يعمل ل�صالح احلزب الثوري الر�سمي فقط ،والذي ي�أتي يف املرتبة الأوىل �أو الثانية
يف كافة املقاطعات عدا واحدة ،الأمر الذي يدفع بباقي الأحزاب ال�سيا�س��ية ملعار�ض��ته� .أما اخليار الآخر
فقد يتمثل يف تخ�ص��ي�ص ثالثة �إىل �أربعة مقاعد لكل مقاطعة ،ينتخبون جميع ًا عم ًال بنظام التمثيل الن�س��بي
ا�ستناداً �إىل معادلة دونت.
ال يجوز انتخاب املمثلني يف الربملان الفيدرايل لأكرث من فرتة واحدة ب�شكل متتايل (كما هي احلال بالن�سبة
حلكام املقاطعات ،و�أع�ضاء املجال�س الت�رشيعية فيها ،ور�ؤ�ساء البلديات و�أع�ضائها)� .إال �أنه ميكن انتخاب
الع�ض��و يف �أحد املجل�س�ين لع�ض��وية املجل�س الآخر بعد انتهاء مدته يف املجل�س الأول ،كما وميكن �إعادة
انتخابهم لع�ض��وية نف�س املجل�س بعد انق�ض��اء فرتة برملانية واحدة على الأقل خارج ع�ض��وية الربملان .ولقد
ق��ام احلزب الثوري الر�س��مي ب�إدخال هذه الإجراءات املتعلقة بعدم �إمكانية �إعادة االنتخاب ب�ش��كل متتايل
يف �س��نة  1932وذلك لو�ضع حد ل�س��لطة القيادات احلزبية املحلية وتوثيق التبعية والوالء لهيكليات احلزب
املركزية .ويف ذلك الوقت قدمت هذه الإجراءات على �أنها النتيجة احلتمية ملفاهيم الثورة املك�سيكية� ،إال
�أنها �أدت �إىل التقليل من ا�ستقاللية الأع�ضاء املنتخبني ،حيث �أن �آفاق العمل ال�سيا�سي بعد انتهاء فرتتهم يف
الربملان تعتمد كلي ًا على احلزب و�أجهزته املركزية ،وهو ما فاقم من �س��لطة الرئي�س ل�س��نوات طويلة ب�سبب
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املواقع الأوىل على قائمة احلزب ،وال ميكن للناخبني تعديل ترتيب املر�شحني على القائمة.

رفع عدد �أع�ض��ائه لي�ص��بح  ،128مع �ض��مان ما ال يقل عن ربع تلك املقاعد ل�ص��الح �أحزاب املعار�ضة.
بعد ذلك مت اعتماد نظام انتخابي خمتلط النتخابات �س��نة  ،1997حيث تنتخب كل مقاطعة ثالثة ممثلني
يف جمل�س ال�ش��يوخ ،بالإ�ض��افة �إىل انتخاب  32ممثل �إ�ض��ايف من خالل نظام القائمة الن�س��بية ومن خالل
قائمة وطنية واحدة .ومبوجب ذلك النظام �س��مح لكل حزب تقدمي مر�ش��حني اثنني فقط يف كل مقاطعة
يف قائمة مغلقة ،حيث يفوز كال املر�ش��حني التابعني للحزب احلا�ص��ل على �أعلى الأ�ص��وات باالنتخاب،
�أم��ا املقع��د الثالث يف كل مقاطعة فيذهب للمر�ش��ح الأول على قائمة احلزب الث��اين يف الرتتيب من حيث
عدد الأ�ص��وات .وطاملا �أن القوائم مغلقة فال ميكن للناخبني تغيري ترتيب املر�شحني على القائمة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ي�س��مي كل حزب قائمة واحدة مغلقة من  32مر�ش��ح على امل�ستوى الوطني ،ويتم جمع كافة
الأ�صوات التي يح�صل عليها كل حزب يف كل مقاطعة الحت�ساب جمموع ا�صواته على امل�ستوى الوطني.
ويتم توزيع املقاعد بطريقة الباقي الأكرب عم ًال بح�ص��ة هري ،مع وجود ن�س��بة ح�س��م تبلغ  2باملئة .وعلى
العك���س مما يح�ص��ل يف انتخابات جمل���س النواب ،ال توجد �أية عالقة بني املقاع��د املنتخبة مبوجب النظام
الن�سبي وتلك املنتخبة يف الدوائر مبوجب نظام الأغلبية� .إذ يطبق كال النظامني ب�شكل موازي للآخر ،وال
تعمل املقاعد الن�س��بية على تعوي�ض اخللل الذي قد ينتج يف تنا�س��ب مقاعد الأغلبية .ومبوجب هذا النظام،
ميكن للحزب الفائز �ضمان الفوز ب�أغلبية املقاعد يف حال ح�صوله على  40باملئة من الأ�صوات على امل�ستوى
الوطني� ،إذا ما توزعت هذه الأ�صوات ب�شكل متنا�سق ،وكان الفارق بينه وبني �أقرب املناف�سني له حوايل
� 3إىل  4باملئة� .أما الفوز بثلثي مقاعد جمل�س ال�شيوخ (الأمر الهام فيما يتعلق باعتماد التعديالت الد�ستورية،
�أو انتخاب ق�ض��اة املحكمة العليا ،بالإ�ض��افة �إىل �أمور �إجرائية �أخرى) فيتطلب الفوز بثلثي الأ�صوات على
امل�س��توى الوطني .ويف انتخابات العام  2000مل يتمكن �أي من الأحزاب ال�سيا�س��ية امل�ش��اركة من الفوز
ب�أغلبية املقاعد يف جمل�س ال�شيوخ.

�إحكام �س��يطرته على �أجهزة احلزب احلاكم .و�س��اعد ذلك يف تر�سيخ االن�ض��باط احلزبي مب�ستويات عالية
جداً ،خا�ص��ة داخل احلزب احلاكم حتى �س��نة  .2000وكان له انعكا�ساته املبا�رشة على م�س�ألة املحا�سبة
وامل�ساءلة� ،إذ �أدى �إىل افتقاد الناخبني لأية �إمكانية ملحا�سبة الأداء ال�سئ �أو مكاف�أة الأداء اجليد ملمثليهم.
ت�ستخدم كافة الأحزاب طرق ًا غري �شفافة نوع ًا ما يف انتقاء مر�شحيها ،وذلك من خالل االنتقاء املبا�رش لهم
من قبل القيادات احلزبية� ،أو امل�ؤمترات احلزبية املغلقة� ،أو االنتخابات الأولية املغلقة كذلك والتي تخ�ض��ع
ل�س��يطرة احلزب وقياداته التامة .وعلى الرغم من �أن عملية ت�سمية املر�شحني بد�أت باالنفتاح �أكرث ف�أكرث يف
ال�س��نوات الأخرية� ،إال �أن ذلك ما زال م�س��تنداً ب�ش��كل كبري �إىل الإرادة احلزبية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
الأحزاب هي التي ت�سيطر على معظم تكاليف احلمالت االنتخابية وم�رصوفاتها ،حتى يف انتخابات الدوائر
واملقاطعات ،كما و�أن طبيعة القوائم املغلقة ال تعطي املر�شحني �أي حافز للقيام بحمالتهم الفردية اخلا�صة.
مرت العملية الدميقراطية البطيئة يف املك�س��يك من خالل العديد من التعديالت والإ�ص�لاحات االنتخابية،
والتي حتققت ك�سل�س��ة من التنازالت التي قدمها احلزب املهيمن على ال�س��لطة ل�س��نوات طويلة يف حماولة
النتزاع فتيل الأزمة .و�أدت تلك التنازالت يف حم�ص��لتها �إىل �إر�ساء نظام رئا�سي تعددي يقوم على وجود
�أحزاب �سيا�س��ية قوية ومتما�س��كة .وعلي��ه ،فمن غري املرجح ر�ؤي��ة مزيد من التعديالت الآن ،ب�س��بب
االهتمامات املتناق�ضة ملختلف الأحزاب ،والتي ترى يف �أي تغيري خطراً من �ش�أنه �أن ينحدر باللعبة ال�سيا�سية
من جديد �إىل �سابق عهدها.

درا�سة خا�صة

نيوزيلندا :االعتياد على العمل في ظل التمثيل
الن�سبي
نيجل روبرت�س

اعتربت نيوزيلندا ل�س��نوات طويلة ك�أحد �أبرز الأمثلة على نظام الفائز الأول االنتخابي� ،إال �أنها حتولت يف
�أوائل ت�س��عينات القرن املا�ض��ي �إىل نظام الن�س��بية املختلطة ،وذلك بعد ا�ستفتاءين عامني ،النتخاب برملان
يت�ألف من جمل�س واحد من  120ع�ضو .وحتى نهاية العام  2004مت تنظيم ثالث انتخابات عامة مبوجب
النظام اجلديد.
ولك��ن ،ملاذا قامت نيوزيلندا بتغيري نظامه��ا االنتخابي؟ وما الذي حدا ببلد للقيام بخطوة غري معتادة كهذه
يف �أية دميقراطية را�س��خة وطويلة الأمد ،وخا�ص�� ًة يف بلد يقع �ض��من جمموعة البلدان الت��ي تتبع التقاليد
الأجنلو�سك�سونية؟
للإجابة على هذه الت�س��ا�ؤالت ميكننا البدء من انتخاب��ات العامني  1978و 1981والتي �أفرزت نتائج فيها
خلل كبري فيما يتعلق بالتنا�سب .ففي كال االنتخابني متكن احلزب الوطني من االحتفاظ ب�أغلبية مطلقة من
مقاعد الربملان على الرغم من فوزه بعدد من الأ�صوات على امل�ستوى الوطني يقل عن تلك التي ح�صل عليها
حزب العمال املعار�ض .يف نف�س الوقت ،ظهر �إىل الوجود يف تلك االنتخابات احلزب الثالث يف البلد،
�أال وهو حزب الر�صيد االجتماعي ،والذي مل يح�صل على متثيل الئق له على الرغم من فوزه بعدد ال ب�أ�س
به من �أ�ص��وات الناخبني� ،إذ مل يفز يف انتخابات عام � 1978س��وى مبقعد واحد بح�ص��وله على  16باملئة
من الأ�ص��وات ،ومبقعدين يف انتخابات عام  1981رغم ح�ص��وله على  21باملئة من الأ�صوات ،وذلك
من �أ�ص��ل  92مقعد يف كلتا احلالتني� .أدت حالة االنزع��اج العارم من تلك النتائج بحكومة حزب العمال
املنتخبة يف �أوا�سط �سنة � 1984إىل ت�شكيل اللجنة امللكية حول النظام االنتخابي .و�أو�صت تلك اللجنة يف
تقريرها املقدم �س��نة  ،1986بعنوان "نحو دميقراطية �أف�ضل" ،باعتماد نظام انتخابي م�شابه للنظام املعمول
به يف �أملانيا .حيث �أكدت اللجنة ب�أنها وجدت ،ا�س��تناداً �إىل املعايري الع�رشة التي ا�س��تندت �إليها يف درا�سة
خمتلف النظم االنتخابية ،ب�أن نظام الن�سبية املختلطة هو "النظام املف�ضل من بني كافة النظم االنتخابية".
مل ي�ؤيد �أي من احلزبني الكبريين يف نيوزيلندا ذلك االقرتاح ،والذي كان عر�ض ًة للإهمال لوال �أن احلزب
الوطني وعد يف برناجمه االنتخابي النتخابات عام  1990بطرح امل�س�ألة لال�ستفتاء العام .ويف ا�ستفتاء �أويل
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وكم��ا هي احل��ال يف �أملانيا ،يعطى الناخب يف االنتخابات الربملانية �ص��وتني ،يقرتع بواحد منهما ل�ص��الح
احلزب ال�سيا�س��ي يف دائرة انتخابية واحدة ت�ش��مل كامل الوطن ،بينما ي�س��تخدم ال�صوت الآخر للت�صويت
ملر�ش��ح واح��د يف دوائر انتخابية فردية .وبينم��ا يتم انتخاب املمثلني يف الدوائ��ر االنتخابية الفردية مبوجب
نظ��ام الفائ��ز الأول ،يح��دد عدد املقاعد الكل��ي التي يفوز بها كل حزب �سيا�س��ي يف الربملان ا�س��تناداً �إىل
عدد الأ�ص��وات التي يح�صل عليها كل حزب وبالتنا�س��ب التام معها .ف�إذا فاز حزب ما بن�سبة  25باملئة من
الأ�ص��وات اخلا�ص��ة بالأحزاب ،ف�سيح�ص��ل ذلك احلزب على ربع مقاعد الربملان تقريب ًا البالغ عددها 120
مقع��داً� ،أي ح��وايل  30مقعداً .و�إذا نتج ب�أن حزب ما فاز بعدد من �أ�ص��وات الأحزاب تخوله احل�ص��ول
على  30مقعد� ،إال �أنه قد فاز بـ  23مقعد من مقاعد الدوائر ،ف�س��يعطى ذلك احلزب �س��بعة مقاعد �أخرى
تخ�ص���ص ملر�شحيه على القائمة ح�س��ب ترتيبهم من بني املر�شحني الذين مل يفوزوا ب�أي من مقاعد الدوائر.
وبنف�س الطريقة ،ف�إذا كانت ح�صة حزب ما من املقاعد  30مقعداً ن�سب ًة لعدد الأ�صوات احلزبية التي ح�صل
عليها� ،إال �أنه فاز يف نف�س الوقت مبا جمموعه  11مقعداً يف انتخابات الدوائر الفردية ،فيخ�ص�ص له عندها
 19مقعداً �إ�ضافي ًا تعطى ملر�شحيه على القائمة ح�سب ترتيبهم على تلك القائمة.
ويت�ضمن نظام الن�سبية املختلطة يف نيوزيلندا ن�سبتني للح�سم .فللفوز بح�صة من املقاعد ا�ستناداً �إىل الأ�صوات
احلزبية ،يجب على احلزب �إما الفوز مبا ال يقل عن  5باملئة من جمموع الأ�صوات احلزبية� ،أو الفوز مبقعد
واح��د عل��ى الأقل يف انتخابات الدوائ��ر الفردية .ويف انتخابات عام  1996متكنت خم�س��ة �أحزاب من
تخطي ن�س��بة احل�س��م ،بينما تخطاها حزب �س��اد�س من خالل فوزه مبقعد واحد يف انتخابات الدوائر على
الرغم من عدم ح�صوله على  5باملئة من الأ�صوات احلزبية .بعد ذلك بثالث �سنوات ،تخطت ن�سبة احل�سم
( 5باملئة) خم�س��ة �أحزاب ،بينما تخطاها حزبان �آخران من خالل الفوز ب�إحدى الدوائر االنتخابية فردية،
الأمر الذي خول �أحدهما احل�صول على �أربعة مقاعد �إ�ضافية يف نهاية املطاف ،حيث �أنه ح�صل على 4.3
باملئة من جمموع الأ�صوات احلزبية .ويف انتخابات  2002العامة جتاوزت ن�سبة احل�سم �ستة �أحزاب ،بينما
فاز حزب �سابع يف واحدة من الدوائر االنتخابية الفردية ،ما خوله احل�صول على مقعد �آخر يف الربملان من
قائمته احلزبية.
تدل هذه الإح�ص��اءات على التغيري الهام الذي �أحدثه نظام الن�سبية املختلطة امل�صمم لتحقيق العدالة يف متثيل
خمتلف الأحزاب ال�سيا�س��ية ،جزئي ًا على الأقل� .إذ جند ب�أن النظام اجلديد قد خف�ض فارق عدم التنا�س��ب
يف النتائ��ج مما معدل��ه  11باملئة على امتداد الفرتة من عام � 1946إىل عام  ،1993والتي نظمت فيها 17
عملية انتخابية يف ظل نظام الفائز الأول� ،إىل ما معدله  3باملئة فقط يف �أول ثالث انتخابات نظمت مبوجب
نظام الن�سبية املختلطة .نتج عن كافة االنتخابات العامة التي جرت بنظام الفائز الأول يف نيوزيلندا من عام
 1935وحتى عام  1993فوز �أحد احلزبني الرئي�سيني يف البالد ،حزب العمال واحلزب الوطني ،ب�أغلبية
مطلقة يف الربملان .ومن �أهم نتائج نظام الن�س��بية املختلطة �أنه ،ويف �أول ثالث انتخابات نظمت مبوجبه،
مل يفز �أي حزب ب�أكرث من ن�صف مقاعد الربملان .ففي انتخابات  1996فاز �أكرب الأحزاب باربع و�أربعني
مقعداً من �أ�صل  ،120ويف انتخابات عام  1999فاز �أكرث حزب مبجموع  49مقعد ،بينما بلغ �أكرب عدد
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لي���س م��ن الغريب �إذاً �أن تك��ون نيوزيلندا ق��د حتولت من بلد اعتاد عل��ى حكومات احل��زب الواحد الفائز
بالأغلبية املطلقة ملقاعد الربملان� ،إىل بلد حتكمه حكومات ائتالفية .فبعد �أول انتخابات يف ظل نظام الن�سبية
املختلط��ة� ،ش��كل حزبان اثنان االئت�لاف احلكومي من خالل جتميعهما لأغلبية  61مقعد من �أ�ص��ل 120
مقعد يف الربملان .ومنذ �سقوط ذلك االئتالف يف �آب�/أغ�سط�س �سنة  ،1998متتعت نيوزيلندا بحكومات
ائتالفية ا�س��تندت �إىل ت�أييد �أقلية برملانية تلج�أ عاد ًة �إىل ترتيبات واتفاقات لدعمها� ،إما ب�ش��كل ر�سمي �أو غري
ر�س��مي لتمرير م�ش��اريعها الت�رشيعية و�سيا�س��اتها يف الربملان ،وذلك �إما من خالل املفاو�ض��ات مع �أحزاب
�أخرى مل تدخل االئتالف احلكومي� ،أو من خالل االتفاق مع �أع�ضاء برملانيني ب�صفتهم الفردية .و�شكلت
م�س���ألة «احلكومة الفاعلة» معياراً �آخر من املعايري التي ا�س��تندت �إليها اللجن��ة امللكية حول النظام االنتخابي.
حيث �أكدت اللجنة على �أنه يجب على النظم االنتخابية «ال�س��ماح للحكومات ...القيام مب�س�ؤولياتها� .إذ
يج��ب �أن تتمكن احلكومات من العمل ب�رصامة وحزم عندما يتطلب الأمر ذلك» .ويف هذا ال�س��ياق يجدر
بنا الت�أكيد على �أن احلكومات الناجتة عن نظام الن�س��بية املختلطة يف نيوزيلندا مل تواجه الكثري من ال�ص��عوبات
يف �إدارة احلك��م والقيام مبهامها ب�ش��كل فاعل ،حيث متكنت جميعها من �إق��رار ميزانياتها العامة يف الربملان
دون �ص��عوبات حقيقية ،كما و�أن �أي منها مل تواجه �إمكانية ال�س��قوط من خالل ت�صويت ل�سحب الثقة يف
الربمل��ان .ويف نف���س الوقت ،متكنت الربملان��ات املتعاقبة يف نيوزيلندا من حتقيق �أح��د معايري اللجنة امللكية
الأخ��رى املتمث��ل يف كونها �أك�ثر فاعلية� .إذ ال ميكن للحكوم��ات بعد الآن االعتماد على ح�ص��ولها على
الأغلبية يف اللجان الربملانية (على الرغم من �أن ذلك مل يح�ص��ل كثرياً من قبل) ،بالإ�ض��افة �إىل قيام جو من
الت�شاور املتزايد ،والأخذ والرد ،بني احلكومة و�أحزاب املعار�ضة يف الربملانات الناجتة عن النظام االنتخابي
اجلديد.
ر�أت اللجنة امللكية حول النظام االنتخابي ب�أنه من �ش���أن نظام الن�س��بية املختلطة �أن يحقق متثي ًال �أكرث فاعلية
لكل من �ش��عب املاوري (�سكان نيوزيلندا الأ�ص��ليني) بالإ�ضافة �إىل بع�ض الفئات واملجموعات الأخرى،
كاملر�أة والآ�س��يويني و�س��كان جزر البا�س��يفيك .وهو ما ح�ص��ل بالفعل .ففي �آخر انتخابات يف ظل نظام
الفائز الأول ح�ص��ل املاوري على  7باملئة من مقاعد الربملان ،بينما ميثلون اليوم  16باملئة من بني �أع�ض��ائه
املنتخبني� .أما ن�س��بة الن�س��اء يف الربملان فارتفعت من  21باملئة �س��نة � 1993إىل ما معدله  29باملئة يف �أول
ثالثة انتخابات يف ظل نظام الن�س��بية املختلطة .وبني عام  1993و 2002ارتفعت ن�سبة الأع�ضاء املمثلني
جلزر البا�سيفيك من  1باملئة �إىل  3باملئة ،ون�سبة الآ�سيويني يف الربملان من �صفر �إىل  2باملئة.
ال تعترب عملية التحول من نظام انتخابي معتمد لفرتات طويلة �إىل نظام �آخر عملية �سهلة من الناحية ال�سيا�سية،
كما و�أنها ال حتظى عاد ًة بت�أييد ال�سيا�س��يني املنتخبني يف ظل النظام القدمي �أو �أ�ص��حاب امل�صالح املتعار�ضة.
وينبه خرباء وباحثي النظم االنتخابية من �أن م�س�ألة تغيري و�إ�صالح النظام االنتخابي يجب �أال تقحم دون متعن
ودرا�سة معمقة .لكن وعلى الرغم من ذلك فمن الوا�ضح ب�أن كل من �أع�ضاء الربملان يف نيوزيلندا وجمهور
الناخبني على ال�سواء قد بد�أوا باالعتياد على العمل يف ظل نظام التمثيل الن�سبي ،حتى ولو �أنهم ال يحبذونه
بال�رضورة .وعليه ميكن القول ب�أن الإ�ص�لاحات املعتمدة يف �أوائل ت�س��عينات القرن املا�ضي يف نيوزيلندا،
والتي بد�أ تطبيقها �سنة  1996مر�شحة لال�ستمرار لفرتة ال ب�أ�س بها من الزمن.
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نظم �س��نة � 1992ص��وت حوايل  85باملئة من الناخبني ل�ص��الح تغيري النظام االنتخابي .وبعد ذلك ب�أربعة
ع�رش �شهر اعتمد النظام االنتخابي اجلديد (نظام الن�سبية املختلطة) يف ا�ستفتاء عام ثاين وبت�أييد  54باملئة من
الناخبني ،بينما �صوت  46باملئة ل�صالح الإبقاء على نظام الفائز الأول.

للمقاعد التي فاز بها حزب واحد يف انتخابات عام  52 ،2002مقعداً.

البلد
�أندورا
�أرمينيا
�أذربيجان
جورجيا
غينيا
اليابان
كازاخ�ستان
كوريا اجلنوبية
ليتوانيا
موناكو
الباك�ستان
الفلبني
رو�سيا
ال�سنغال
جزر ال�سي�شيل
تايوان
طاجيك�ستان
تايالند
تيمور ال�رشقية
تون�س
�أوكرانيا

منوذج ورقة اقرتاع من نيوزيلندا حيث ي�ستخدم نظام الن�سبية املختلطة
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عدد املقاعد املنتخبة عدد املقاعد املنتخبة
بنظام القائمة الن�سبية بنظام الأغلبية (�أو غريه)
)%50( 14
)%43( 56
)%20( 25
)%64( 150
)%67( 76
)%37،5( 180
)%13( 10
)%19( 56
)%50( 70
)%33( 8
)%20( 70
)%20( 52
)%50( 225
)%46( 55
)%26( 9
)%22( 49
)%35( 22
)%20( 100
)%85( 75
)%80( 152
)%50( 225

)%50( 14
)%57( 75
)%80( 100
)%36( 85
)%33( 38
)%62،5( 300
)%87( 67
)%81( 243
)%50( 71
)%67( 16
)%80( 272
)%80( 208
)%50( 225
)%54( 65
)%74( 25
)%78( 176
)%65( 41
)%80( 400
)%15( 13
)%20( 37
)%50( 225

نظام الأغلبية (�أو الآخر)
امل�ستخدم

املجموع الكلي
للمقاعد

28
الكتلة احلزبية
131
الفائز الأول
125
اجلولتني
235
اجلولتني
114
الفائز الأول
480
الفائز الأول
77
اجلولتني
299
الفائز الأول
141
اجلولتني
24
الكتلة
342
الفائز الأول
260
الفائز الأول
450
الفائز الأول
120
الكتلة احلزبية
34
الفائز الأول
ال�صوت الواحد غري املتحول 225
63
اجلولتني
500
الفائز الأول
88
الفائز الأول
189
الكتلة احلزبية
450
الفائز الأول

 .136تتلخ���ص مزاي��ا النظم املتوازية يف كونها حتد من اخللل يف ن�س��بية النتائج� ،إذ تفرز نتائج ًا و�س��طية
بني ما ت�س��فر عنه نظم الأغلبية وما ينتج عن نظم التمثيل الن�س��بي .ومن ميزاتها كذلك �أنها تعطي الأحزاب
ال�ص��غرية التي متثل الأقليات فر�ص�� ًة يف احل�ص��ول على متثيل لها من خالل املقاعد املنتخبة مبوجب التمثيل
الن�سبي يف حال �إخفاقها يف احل�صول على �أي من مقاعد الأغلبية ،خا�ص ًة كلما ارتفع عدد املقاعد املنتخبة
مبوجب النظام الن�سبي� .أخرياً ،ومن الناحية النظرية على الأقل ،ف�إن نظم االنتخاب املتوازية ال حتفز على
ت�رشذم الأحزاب ال�سيا�س��ية وتعددها بنف�س املقدار الذي تعمل عليه نظم التمثيل الن�س��بي عندما تطبق ب�شكل
منفرد.

137

النظم االنتخابية وتبعاتها

اجلدول رقم  :5البلدان التي تعتمد النظم املتوازية

تايالند :محاربة الف�ساد من خالل الإ�صالح االنتخابي
�ألني هيكن

اعتمدت تايالند �س��نة  1997د�س��توراً جديداً للبالد ،مدخلة جمموعة من التغيريات يف نظامها ال�سيا�س��ي
واالنتخابي .و�ش��مل ذلك ت�ش��كيل جلنة انتخابات م�ستقلة لإدارة االنتخابات والإ�رشاف عليها ،و�ضوابط
جديدة لتنظيم العالقة بني �أع�ض��اء الربملان واحلكومة ،بالإ�ض��افة �إىل �إحداث جمل�س �ش��يوخ منتخب للمرة
الأوىل يف تاريخ البالد .كما �شملت التعديالت الد�ستورية التحول من نظام الكتلة الذي ا�ستخدم ل�سنوات
طويلة �إىل نظام متوازي يقوم على نظامي الفائز الأول والقائمة الن�سبية.
قبل اعتماد الد�س��تور اجلديد كانت انتخابات جمل�س النواب تنظم عم ًال بنظام الكتلة� ،أما جمل�س ال�ش��يوخ
فكان يت�ألف من �أع�ضاء معينني .وق�سمت البالد �إىل دوائر انتخابية تنتخب ممث ًال واحداً� ،أو اثنني �أو ثالثة،
حي��ث كانت �أغلبية الدوائر تنتخ��ب �أكرث من ممثل واحد .وكانت مقاعد الربمل��ان توزع على املحافظات
ا�ستناداً �إىل عدد ال�سكان .ويف ظل ذلك النظام كان الناخبون يقرتعون ل�صالح املر�شحني الأفراد بد ًال من
الأحزاب ،حيث مل يكن با�س��تطاعة الناخب �إعطاء كافة �أ�ص��واته ل�صالح مر�شح واحد� ،إال �أنه متكن من
توزيعها على مر�شحني ينتمون لأحزاب خمتلفة .كما وكان ب�إمكان الناخبني االمتناع جزئي ًا عن الت�صويت
من خالل عدم الإدالء بكافة الأ�ص��وات التي ميلكونها (ك�أن يقرتع الناخب ل�ص��الح مر�شح واحد �أو اثنني
فقط يف دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني) .وكان على الأحزاب ت�سمية عدد من املر�شحني ي�ساوي عدد
املقاع��د املنتخب��ة يف كل دائ��رة انتخابية يرغبون دخول املناف�س��ة االنتخابية فيها .وكان��ت املقاعد املنتخبة
عن كل دائرة انتخابية تخ�ص���ص للمر�شح �أو املر�شحني احلا�ص��لني على �أعلى الأ�صوات عم ًال بقواعد نظام
الأغلبية.
وكان لنظ��ام الكتلة انعكا�س��اته على النظام احلزبي يف تايالند� ،إذ ع��اد ًة ما نتج عن االنتخابات يف الدوائر
االنتخابية التعددية انتخاب ممثلني لأحزاب خمتلفة ،الأمر الذي �أدى بدوره �إىل تعدد الأحزاب ال�سيا�س��ية
املمثلة يف الربملان ،حيث بلغ معدل عدد الأحزاب املمثلة يف الفرتة املمتدة من � 1975إىل � 1996أكرث من
�ستة �أحزاب .لذا فال ي�ستغرب �أن �أي من تلك الأحزاب مل ي�ستطع احل�صول على �أغلبية كافية ،الأمر الذي
جعل من ت�ش��كيل احلكومات االئتالفية متعددة الأحزاب �أمراً �رضوري ًا .وعليه ،ات�س��مت تلك احلكومات
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من ناحية �أخرى ،دفع نظام الكتلة مبر�ش��حي احلزب الواحد للمناف�س��ة فيما بينهم �ض��من الدائرة االنتخابية
الواحدة .فعلى الرغم من ت�سمية كل حزب لفريق من املر�شحني ي�ساوي عدد مقاعد الدائرة ،مال مر�شحو
احلزب الواحد لتوجيه حمالتهم االنتخابية �ض��د بع�ض��هم البع�ض بد ًال من العمل على ح�ش��د ت�أييد الناخبني
لفريق احلزب برمته� .أدى ذلك �إىل التقليل من �أهمية االنتماء احلزبي للمر�شحني ومن �أهمية تلك الأحزاب
يف نظر الناخبني ،ما �أ�س��هم يف ت�ش��تيت الأحزاب ال�سيا�س��ية و�إحداث االنق�سامات الداخلية فيها .وميكن
�أن جند �أهم الدالئل على ذلك يف الن�س��بة الهائلة لتبديل االنتماءات احلزبية للمر�شحني والتي عاد ًة ما كانت
ت�س��بق كل عملية انتخابية ،وما �ص��احب ذلك من اتهامات تتعلق بف�ساد املر�شحني وجريهم خلف امل�صالح
املادية .كل ذلك ،بالإ�ض��افة �إىل �ص��غر حجم الدوائر االنتخابية ،دفع باملر�شحني حل�رص حمالتهم �ضمن
�أطر �ض��يقة من امل�ؤيدين .وخالل تلك احلمالت عمد املر�ش��حون �إىل ممار�س��ة ما يعرف ب�رشاء الأ�ص��وات
حل�ش��د جمموعات من امل�ؤيدين اخلا�ص��ة ب��كل منهم .وبالتايل ،وبعد فوزه��م باالنتخاب ،عمل املمثلون
ب�شكل �أ�سا�سي ل�صالح ناخبيهم من خالل العمل على حتقيق امل�صالح ال�ضيقة لهم وتوفري املكا�سب الفردية،
وذلك على ح�س��اب العمل للم�ص��لحة العامة ولتحقيق �أهداف الربامج وال�سيا�س��ات الوطنية الأكرب .و�أمل
وا�ض��عو الد�س��تور اجلديد ل�س��نة  1997يف �أن يتمكنوا ،من خالل �إ�ص�لاح النظام االنتخابي ،يف �إيجاد
احلوافز لقيام �أحزاب �أكرث متا�س��ك ًا و�إعطاء م�س���ألة االنتماء احلزبي �أهمية �أكرب ،بالإ�ضافة �إىل دفع القيادات
ال�سيا�سية واملر�شحني للعمل على توجيه حمالتهم لأطر �أو�سع من امل�ؤيدين على امل�ستوى الوطني العام.
يف ع��ام  1996قام جمل�س النواب ،ا�س��تجابة لدعوات متكررة من املجتمع املدين لإدخال �إ�ص�لاحات
�سيا�س��ية ،بت�ش��كيل جمعية �صياغة الد�س��تور .وبعد ذلك ب�سنة ،بعد م�شاورات وا�س��عة ويف خ�ضم �أزمة
اقت�ص��ادية خانقة تطورت �رسيع ًا �إىل �أزمة �سيا�س��ية يف البالد ،قدمت جلنة ال�صياغة م�رشوع ًا لد�ستور جديد
�أقره جمل�س النواب .ومتثلت اجلوانب الأ�سا�س��ية للد�س��تور اجلديد يف ا�ستحداث جمل�س �شيوخ منتخب،
بالإ�ض��افة �إىل نظام انتخابي جديد النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب ،هو نظام االنتخاب املتوازي ،وذلك
مت�ش��ي ًا مع امليول ال�ش��ائعة .وعليه مت تق�س��يم البالد �إىل  400دائرة انتخابية فردي��ة ،حيث يديل الناخبون
ب�ص��وت واحد ل�صالح املر�شح املف�ضل لديهم .بالإ�ض��افة �إىل ذلك� ،أوجد الد�ستور اجلديد جمموعة ثانية
من املقاعد يف جمل�س النواب ،يبلغ عددها  100مقعد ،تنتخب مبوجب نظام القائمة الن�س��بية من خالل
دائرة واحدة على م�ستوى الوطن .وللح�صول على �أية مقاعد من املنتخبة بالنظام الن�سبي يجب على احلزب
ال�سيا�س��ي تخطي ن�س��بة احل�س��م البالغة  5باملئة من جمموع الأ�صوات ال�ص��حيحة يف هذا اجلزء من العملية
االنتخابية ،حيث تقوم الأحزاب بت�س��مية قائمة واحدة من املر�ش��حني ،ويقرتع الناخبون ب�ص��وت واحد
ل�ص��الح القائمة املف�ض��لة ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاعهم ل�ص��الح املر�شح املف�ض��ل عن دائرتهم االنتخابية الفردية
كما �س��بق وذكرنا .وعليه ،فعلى املر�ش��حني �أن يختاروا بني الرت�شح يف الدوائر االنتخابية �أو على القوائم
احلزبية .ومن اجلدير ذكره �أن نتائج االنتخابات يف الدوائر �أو على القوائم ال ت�ؤثر ببع�ضهما البع�ض� ،إذ ال
يعتمد عدد املقاعد التي يح�صل عليها احلزب يف انتخابات القائمة على ما ح�صل عليه يف انتخابات الدوائر،
وبالعك�س.
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بطاب��ع ع��دم الفعالية وق�رص مدتها يف �س��دة احلكم .لذلك اعتقد القائمون على عملية الإ�ص�لاح ب�أن تغيري
النظ��ام االنتخابي قد ي�س��هم يف احل��د من عدد الأحزاب املمثلة يف الربملان ،وبذلك الإ�س��هام يف احلد من
عدم فاعلية وا�ستقرار احلكومات.

كما �س��بق و�أوردنا �أعاله ،كان �أحد �أهداف وا�ض��عي الد�س��تور اجلديد تقليل عدد الأحزاب ال�سيا�سية يف
تايالند ،وهو ما دفعهم العتماد الدوائر االنتخابية الفردية ون�سبة احل�سم البالغة  5باملئة .وعلى ما يبدو ف�إن
تلك الإجراءات قد حققت الهدف املن�ش��ود ،ففي انتخابات  2001النيابية انخف�ض عدد الأحزاب املمثلة
ب�شكل ملحوظ مما كان معدله  6.2قبل العام � 1997إىل  ،3.1الأمر الذي انعك�س من خالل انخفا�ض
عدد الأحزاب املتناف�سة يف كل واحدة من الدوائر االنتخابية الفردية ،وكذلك من خالل تن�سيق �أف�ضل بني
تلك الأحزاب بني خمتلف الدوائر .وللمرة الأوىل منذ �سنة  1957متكن حزب واحد ،وهو حزب تاي
راك تاي اجلديد ،من احل�ص��ول على ما يقارب �أغلبية املقاعد� ،إال �أنه حقق تلك الأغلبية فيما بعد على �أثر
انحالل �أحد الأحزاب ال�صغرية وان�ضمامه ل�صفوف حزب الأغلبية.
من ناحية ثانية ،تطلع وا�ض��عو الد�س��تور ،من خالل �إدخال القائمة احلزبية الوطنية ،للحد من ال�رصاعات
داخل الأحزاب ،و�إىل حتفيز املر�ش��حني والناخبني للرتكيز ب�ش��كل �أكرب على ال�سيا�س��ات والربامج احلزبية
املتعلق��ة بامل�س��ائل الوطني��ة العامة .وهو ما بد�أ باحل��دوث يف انتخابات  .2001فللم��رة الأوىل يف تاريخ
تايالند االنتخابي قامت الأحزاب ال�سيا�س��ية ببذل جهود غري م�سبوقة لتطوير �سيا�سات وا�سرتاتيجيات حزبية
متنا�س��قة ،حيث بد�أت تلك الأحزاب بتمييز نف�س��ها من خالل براجمها ال�سيا�سية ،جاعلة من تلك الربامج
�أ�سا�س ًا حلمالتها االنتخابية.
وعل��ى �أية حال ،يجب علينا توخ��ي احلذر عند تقييم التغيريات احلديثة يف النظ��ام االنتخابي يف تايالند،
وذل��ك لعدة �أ�س��باب� :أو ًال� ،إن التحول نحو ا�س�تراتيجيات حزبية وا�ض��حة انح��صر يف حمالتها املتعلقة
بانتخاب املقاعد الن�سبية يف جمل�س النواب فقط ،بينما بقيت احلمالت االنتخابية يف الدوائر الفردية ترتكز
�إىل ن�ش��اط املر�شحني الأفراد� .إال �أن ذلك ال يدعو للغرابة لو �أخذنا بعني االعتبار طبيعة النظام االنتخابي،
�إذ �أن وج��ود الدوائر االنتخابية الفردية ما زال يحفز على البحث عن حلقات الت�أييد الفردي للمر�ش��حني،
لك��ن ب�ش��كل �أقل مما كانت عليه احل��ال يف ظل نظام الكتل��ة .ثاني ًا� ،أدى النظام اجلدي��د �إىل خف�ض حاد
يف ع��دد الأ�ص��وات الالزمة للف��وز ب�أحد مقاعد الربملان .وه��و ما نتج عن اجلمع بني زي��ادة عدد املقاعد
املنتخب��ة والتح��ول من نظام الكتلة بدوائر تعددية �إىل دوائر انتخابية فردية .وذلك ي�ض��عف احلوافز الهادفة
لالبتعاد عن ال�سيا�س��ات الفردية للمر�ش��حني� ،إذ كلما انخف�ض عدد الأ�صوات الالزمة للفوز باملقعد كلما
ازدادت احتماالت جلوء املر�شحني الأفراد لال�سرتاتيجيات الفردية من �أجل الفوز باالنتخاب� .أخرياً ،ف�إن
ا�ستحداث جمل�س �شيوخ غري حزبي ،ينتخب من خالل نظام ال�صوت الواحد غري املتحول ،يقو�ض ب�شكل
ما حماوالت توجيه الناخبني للرتكيز على الربامج واال�سرتتيجيات احلزبية بد ًال من الفردية.
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دراسة خاصة :تايالند

�أما فيما يتعلق ب�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ ،والبالغ عددهم  200ع�ضو مبوجب الد�ستور اجلديد ،فيتم انتخابهم
عم ًال بنظام ال�ص��وت الواحد غري املتحول .ويرتاوح حجم الدوائر االنتخابية اخلا�ص��ة بهذه االنتخابات من
ممثل واحد �إىل  18ممثل .ويت�ض��من هذا النظام يف تايالند ميزة خا�ص��ة ،حيث �أن وا�ضعي الد�ستور �أرادوا
ملجل�س ال�ش��يوخ �أن يبقى بعيداً عن النزاعات احلزبية ،وعليه يحظر على �أع�ض��اء هذا املجل�س االنتماء لأي
حزب �سيا�سي ،وال يجوز لهم القيام بحمالت انتخابية.

من الوا�ض��ح ب�أن �أي تقييم لنتائج الإ�ص�لاحات املعتمدة �سنة  1997ما زال بحاجة ملزيد من الوقت� .إذ �أن
املعلومات الإح�صائية املحدودة املتوفرة جتعل من ال�صعب احلكم على نتائج انتخابات  2001و 2005على
�أنها ميول جديدة نابعة من تلك الإ�ص�لاحات� ،أم �أنها ال تعدو كونها انعكا�س��ات للت�أثري الكبري ل�شخ�ص��ية
رئي�س الوزراء ،تاك�سني �شيناواترا ،زعيم حزب تاي راك تاي .لكن على الرغم من ذلك ،ف�إن العمليتني
االنتخابيتني املذكورتني النتخاب جمل�س النواب جتعل من تايالند حالة هامة لدرا�س��ة العواقب املرتتبة على
متعمدة يف كثري من الأحيان.
�إ�صالح النظم االنتخابية ،حتى و�إن كانت نتائج غري ّ

ال�سنغال :نظام االنتخاب المتوازي في �أفريقيا
ريت�شارد بينغروف

تعت�بر ال�س��نغال واحدة من ب�ض��عة بلدان قليل��ة يف �أفريقيا مرت بعملية تن��اوب دميقراطي لل�س��لطة على �أثر
هزمية رئي�س �س��ابق .وت�س��تخدم ال�س��نغال لتنظيم انتخاباتها الرئا�سية نظام اجلولتني امل�ش��ابه لذلك املعمول
به يف فرن�س��ا ،وهو نظام يحفز الأحزاب ال�سيا�س��ية على ت�سمية مر�ش��حيها يف اجلولة الأوىل لالنتخابات،
حيث ميكن للناخبني االقرتاع ل�ص��الح املر�ش��ح املف�ض��ل لديهم بكل حرية ،بينما يحتفظون عاد ًة ب�ص��وتهم
"اال�سرتاتيجي" للجولة الثانية .ويف انتخابات عام  2000ا�ستطاعت �أحزاب املعار�ضة احليلولة دون فوز
الرئي�س عبدو �ضيوف باجلولة الأوىل ،وتوافقت على ح�شد ت�أييدها يف اجلولة الثانية خلف مر�شح املعار�ضة
الأول ،ال�س��يد عبدوالي وادي ،لهزمية قائد احلزب اال�شرتاكي يف اجلولة الثانية ،والذي كان قد �سيطر
على احلكم ل�سنوات طويلة.
�أما فيما يتعلق باالنتخابات الت�رشيعية ،فتم تغيري النظام االنتخابي من نظام التمثيل الن�سبي من خالل القوائم
الوطني��ة املعمول ب��ه حتى انتخابات � ،1978إىل نظ��ام متوازي ابتدا ًء من انتخاب��ات عام  .1983ومنذ
ذل��ك الوقت مت تعديل النظ��ام االنتخابي عدة مرات ،حيث تركزت معظ��م التعديالت حول حتقيق مزيد
من ال�رشعية الدميقراطية ،من خالل اعتماد ال�ض��مانات التي حتقق للمعار�ض��ة احل�صول على متثيل لها ،يف
الوق��ت الذي تبقي على �أغلبية احلزب احلاكم .وكما هي احلال بالن�س��بة لكثري من النظم املختلطة ،تعتمد
ال�س��نغال القائمة الوطنية النتخاب جزء من مقاعد الربملان .وعل��ى العك�س من الكثري من النظم املتوازية،
يتم انتخاب املقاعد املخ�ص�ص��ة لنظام الأغلبية من خ�لال نظام الكتلة احلزبية يف دوائر تعددية يف غالبيتها،
بد ًال من دوائر انتخابية فردية.
يتم توزيع املقاعد الن�س��بية (التي متثل حوايل ن�صف املقاعد) على القوائم احلزبية الوطنية عم ًال بطريقة الباقي
الأك�بر وح�ص��ة هري� .أما املقاعد الأخرى فيتم تخ�صي�ص��ها عم ًال بنظام الأغلبي��ة يف دوائر تعددية يف 30
لواء ،تنتخب كل منها من ممثل واحد �إىل خم�س��ة ممثلني .وتطالب �أحزاب املعار�ض��ة والأحزاب ال�صغرية
دائم ًا بزيادة عدد املقاعد املنتخبة من خالل القوائم الن�سبية ،بينما يف�ضل احلزب احلاكم احلفاظ على توازن
بني االثنني ،حيث �أن تفوقه يف انتخابات الدوائر بالإ�ض��افة �إىل ح�ص��وله على جزء من املقاعد الن�س��بية من
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�أي��د الرئي�س وادي ،عندما كان يف املعار�ض��ة ،العمل على زيادة املقاعد الن�س��بية وخف�ض املقاعد املنتخبة
بنظام الكتلة احلزبية ،والتي تعمل ل�ص��الح احلزب احلاكم ب�ش��كل كبري .ويف انتخابات عام  2001كان
الرئي�س وادي يف موقع ي�س��مح له بتعديل التوازن بني هذين النوعني من املقاعد املنتخبة ،وهو الذي كان
قد هاجم ب�رشا�س��ة مراوغات احلزب اال�ش�تراكي �س��ابق ًا ،حيث كان ب�إمكانه يف موقعه يف �س��دة الرئا�سة
العم��ل عل��ى تعديل النظام االنتخابي� ،إما جلعل��ه �أكرث متثي ًال لرغبات الناخب�ين �أو لزيادة حظوظ االئتالف
الداعم له والذي قاده احلزب الدميقراطي ال�س��نغايل� .إال �أن الإمكانيات الكبرية املتوفرة ل�ص��الح حزبه بعد
الفوز باالنتخابات ،مبا يف ذلك �سيطرته على الرئا�سة ،جعلته يرى ب�أن النظام الذي طاملا هاجمه قد �أ�صبح
فج�أ ًة جذاب ًا بالن�سبة له.
يف نف�س الوقت ،وجد احلزب اال�شرتاكي وحزب احتاد القوى التقدمية الكبريين ب�أنه ميكنهم اال�ستفادة من
ترجيح كفة امليزان ل�صالح املقاعد املنتخبة من خالل نظام الكتلة احلزبية يف الدوائر ،وذلك من خالل الفوز
ب�أغلبية املقاعد يف عدد من تلك الدوائر .وعليه �أيدا هذا اخليار كذلك� .أما الأحزاب ال�صغرية فطالبت �إما
باعتماد النظام الن�س��بي ب�ش��كل كامل� ،أو بالتو�صل �إىل توافقات حتقق توازن ًا �أكرب يف تنا�سب توزيع املقاعد
مع عدد الأ�ص��وات .واختار احلزب الدميقراطي احلاكم اللج��وء �إىل تخفي�ض عدد مقاعد اجلمعية الوطنية
من � 140إىل  120مقعد ،والتحول من توزيع مت�س��اوي للمقاعد بني نظامي االنتخاب ( 70لكل منهما)
�إىل تخ�صي�ص  65مقعد لالنتخاب مبوجب نظام الأغلبية يف الدوائر مقابل  55مقعد تنتخب بالقائمة الوطنية
الن�سبية ،حيث قدر احلزب الدميقراطي ب�أن وجوده يف ال�سلطة �سيمكنه من الفوز ب�أغلبية املقاعد يف كثري من
الألوية والدوائر ورفع عدد مقاعده يف اجلمعية الوطنية نتيجة لذلك.
وتب�ين فيم��ا بعد ب�أن تقدي��رات احلزب احلاكم كانت �ص��ائبة� ،إذ �أنه على الرغم من ح�ص��وله على ما يقل
بقليل عن ن�ص��ف الأ�ص��وات ( 49.6باملئة) فاز مبا جمموعه  89مقعد من �أ�ص��ل �( 120أي  74.2باملئة
من املقاعد) يف انتخابات عام � .2001أما احلزب اال�ش�تراكي احلاكم �س��ابق ًا ف�أتى يف املرتبة الثانية حيث
ح�ص��ل على  17.4باملئة من الأ�ص��وات� ،إال �أنه مل يفز �س��وى بع�رشة مقاعد ،جميعها من مقاعد القائمة
الن�س��بية .واحتل حزب احتاد القوى التقدمية املرتبة الثالثة من حيث عدد الأ�ص��وات بح�صوله على 16.1
باملئة منها� ،إال �أن ذلك مكنه من الفوز ب�أحد ع�رش مقعد ،اثنني منها من مقاعد الدوائر حيث ح�ص��ل على
�أغلبية الأ�ص��وات يف �أحد الألوية� .أما حزب التجمع من �أجل التجديد الدميقراطي فلم يح�ص��ل �سوى على
 3.7باملئة من الأ�صوات ،وفاز بذلك بثالثة مقاعد ،مبا فيها مقعد واحد من مقاعد الدوائر فاز به يف اللواء
ال�صغري الذي ينتمي �إليه قائد احلزب .وبالن�سبة للحزب الأفريقي من �أجل الدميقراطية واال�شرتاكية ،والذي
ح�صل على ما يزيد عن  4باملئة من الأ�صوات ،فلم يفز �سوى مبقعدين من مقاعد القائمة الن�سبية .وفازت
خم�س��ة �أحزاب �أخرى مبقعد واحد لكل منها من مقاعد القائمة الن�س��بية نتيجة لتنفيذ طريقة الباقي الأكرب،
بينما مل يح�صل  15حزب �آخر �شارك يف االنتخابات على �أي متثيل.
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درا�سة خا�صة

�ش���أنه �أن ميكن��ه من االحتفاظ بال�س��لطة .قام احلزب اال�ش�تراكي احلاكم ،يف انتخاب��ات  1998بتعديل
توزيع املقاعد من جديد ،حيث �أ�ض��اف  20مقعداً لتلك املنتخبة بنظام الأغلبية يف الدوائر .وفاز احلزب
اال�شرتاكي بثمانية ع�رش مقعد منها ،ما مكنه اال�ستمرار يف ال�سيطرة على الربملان ب�سهولة ،على الرغم من
فوزه ب�أغلبية حمدودة من الأ�صوات على امل�ستوى الوطني بلغت  50.3باملئة.

يف املا�ض��ي قامت ا�س�تراتيجية احلزب احلاكم دون منازع يف اختياره النظام املتوازي على �أ�س��ا�س �أن ذلك
من �ش���أنه ت�ش��تيت املعار�ضة واحليلولة دون تن�سيق مواقفها وبراجمها ،بالإ�ضافة �إىل احلد من �إمكانية ممار�سة
االقرتاع اال�س�تراتيجي ،وبالتايل حتقيق املكا�سب ل�ص��احله لكونه احلزب الأكرب .وعمل ذلك احلزب على
تدعيم تلك اال�س�تراتيجية من خ�لال �إلزام الناخبني باالقرتاع من خالل ورقة اق�تراع واحدة لكال النوعني
من املقاعد ،القائمة الن�سبية والدوائر .وطاملا �أن توزيع املقاعد املخ�ص�صة للقائمة كان يعتمد على جمموع
الأ�صوات التي يح�صل عليها كل حزب من خمتلف الدوائر االنتخابية ،ف�إن ذلك حفز الأحزاب ال�سيا�سية
على ت�سمية مر�شحني لها يف �أكرب عدد ممكن من الدوائر ،الأمر الذي يدفع بالأحزاب للإحجام عن اللجوء
للتوافقات التن�سيقية فيما بينها لت�سمية مر�شحيها يف دوائر خمتلفة عن بع�ضها البع�ض ،يف الوقت الذي يحفز
الناخبني على االقرتاع ب�ش��كل �رصيح ل�صالح املر�شح املف�ضل ،وبذلك تت�شتت �أ�صوات املعار�ضة ،وهو ما
ي�ضمن للحزب احلاكم الفوز ب�أغلبية مقاعد الدوائر االنتخابية.
ي�س��تخدم النظ��ام املتوازي كذلك يف االنتخابات املحلي��ة والبلدية .ويف حماولة ل�ض��مان الأغلبية املطلقة
ل�صالح احلزب الفائز ،يتم انتخاب ن�صف مقاعد ال�سلطة املحلية عم ًال بنظام الكتلة احلزبية يف دائرة واحدة
ت�ش��مل كامل منطقة ال�س��لطة املنتخبة� .أما الن�ص��ف الآخر فينتخب من خالل نظام القائمة الن�سبية يف دائرة
واحدة كذلك ت�شمل كامل منطقة ال�سلطة املحلية �أو البلدية.
تعطي ال�سنغال مثا ًال حي ًا حول حتكم املكا�سب ال�سيا�سية ق�صرية املدى يف اجلدل حول تغيري النظم االنتخابية،
لت�ص��بح تلك االهتمامات العن�رص الأ�سا�س��ي فيه� .إذ جند هنا معار�ض��ة دافعت عن التغيري �إال �أنها تراجعت
و�أيدت الإبقاء على الو�ض��ع القائم بعد و�ص��ولها �إىل �سدة احلكم .واجلانب ال�سلبي لذلك يتمثل يف �أن �أي
انقالب م�س��تقبلي يف ميزان القوى ل�ص��الح احلزب اال�شرتاكي ،احلاكم فيما م�ضى ،يف ظل ترجيح كفة
املقاعد املنتخبة بنظام الكتلة احلزبية يف الدوائر ،من �ش���أنه �أن يح�رص فر�ص املعار�ض��ة يف الفوز يف مقاعد
القائمة الن�س��بية ،دافع ًا بذلك االئتالف احلاكم حالي ًا للعودة �إىل املوقع الذي كان عليه قبل انتخابات العام
� .2001أما الإمكانية الأخرى فتتمثل يف �س�ير النظام ال�سيا�س��ي باجتاه تر�سيخ حزبني كبريين يعمالن على
تعقيد الأمور لأي حزب ثالث يحاول ك�رس هيمنتهما على ال�ساحة ال�سيا�سية.
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النظم الأخرى
 .138بالإ�ض��افة �إىل نظم الأغلبية ،ونظم التمثيل الن�س��بي والنظم املختلطة ،هناك بع�ض النظم االنتخابية
الأخرى والتي ال تنطبق يف تفا�ص��يلها على �أي من هذه الت�صنيفات .وهذه النظم هي نظام ال�صوت الواحد
غري املتحول ،ونظام ال�ص��وت املحدود ونظام بوردا .ومتيل هذه النظم �إىل �إفراز نتائج انتخابية تقع ما بني
نتائج النظم الن�سبية ونتائج نظم الأغلبية.

نظام ال�صوت الواحد غري املتحول ()SNTV
يق��وم الناخبون في ظل نظ��ام ال�صوت الواحد
غير المتح��ول باالقتراع ل�صال��ح مر�شح واحد
فق��ط ف��ي دوائ��ر انتخابي��ة تعددي��ة .ويفوز
باالنتخ��اب المر�شح��ون الحا�صلون عل��ى �أعلى
الأ�ص��وات .ويقترع الناخب��ون بموجبه ل�صالح
المر�شحي��ن الأف��راد ولي�س ل�صال��ح الأحزاب
ال�سيا�سية.

 .139يق��وم الناخ��ب يف ظل هذا النظام باالقرتاع ل�ص��الح
مر�ش��ح واح��د فق��ط يف دائرت��ه ،ولكن عل��ى العك�س من
نظ��ام الفائ��ز الأول ،يت��م ذلك يف دوائر تعددي��ة حيث يتم
انتخ��اب �أكرث من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية ،ويفوز
باالنتخاب املر�شحون احلا�صلون على �أعلى الأ�صوات.

وي�ض��ع هذا النظام الأحزاب ال�سيا�س��ية �أم��ام حتدي كبري،
فل��و كان لدينا على �س��بيل املثال دائرة انتخابية تنتخب �أربعة ممثلني لها ،ف�س��يفوز باالنتخاب كل مر�ش��ح
يح�ص��ل على ما يزيد على  20باملئة من الأ�ص��وات تقريب ًا .ولو ح�ص��ل حزب �سيا�سي ما على  50باملئة من
الأ�ص��وات ،وذلك بفوز اثنني من مر�شحيه على حوايل  25باملئة من الأ�صوات لكل منهما ،ف�إن ذلك قد
يخول��ه الفوز مبقعدين من مقاعد الدائرة� .أما يف حال ح�ص��ول �أحد مر�ش��حي ذلك احلزب على  40باملئة
من الأ�صوات يف حني مل يح�صل املر�شح الآخر �سوى على  10باملئة من الأ�صوات ،فقد يعني ذلك عدم
فوز املر�ش��ح الثاين باملقعد ،وبالتايل عدم فوز احلزب �س��وى مبقعد واحد فقط .وفيما لو قام ذلك احلزب
بت�س��مية ثالثة مر�ش��حني له يف تلك الدائرة ،ف�إن حظوظه بالفوز مبقعدين قد ت�ض��محل �أكرث ف�أكرث وذلك
ب�سبب توزيع الأ�صوات بني مر�شحيه الثالثة يف الدائرة.
ي�س��تخدم نظام ال�ص��وت الواحد غ�ير املتحول حالي�� ًا يف االنتخاب��ات الت�رشيعية يف كل من �أفغان�س��تان،
والأردن ،وج��زر البيكت�يرن وڤانواتو ،كما وي�س��تخدم النتخاب �أع�ض��اء جمل�س ال�ش��يوخ يف كل من
�أندوني�س��يا وتايالند ،وكذلك النتخاب  176ع�ض��و من �أ�ص��ل  225يف برملان تاي��وان التي تعتمد نظام ًا
متوازي ًا� .إال �أن النظام عرف ب�ش��كل �أ�سا�س��ي من خالل تطبيقه يف انتخابات جمل�س العموم يف اليابان بني
الأعوام  1948و.1993
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تعدت ن�سبة اخللل يف تنا�سب النتائج ما كان يح�صل يف االنتخابات يف ال�سنغال يف عهد احلزب اال�شرتاكي
يف املا�ضي .ففي انتخابات �سنة  1993مت انتخاب  70مقعد عم ًال بنظام القائمة الن�سبية الوطنية و 50مقعد
يف الدوائ��ر االنتخابية عم ًال بنظام الكتلة احلزبية؛ ويف انتخابات عام  1998انتخب  70مقعد مبوجب كل
واح��د من هذين النظامني ،ما رفع ن�س��بة عدم التنا�س��ب قلي ًال� .أما يف انتخابات  2001ف�إن ن�س��بة عدم
التنا�سب ارتفعت ب�شكل كبري ،ومبا يفوق النتائج التي ت�سفر عنها كثري من االنتخابات املنظمة مبوجب نظام
الفائز الأول ،الأمر الذي نتج عنه �إ�رضاراً ب�رشعية الربملان .ومن الوا�ضح �أن االئتالف احلاكم والذي �أتى
�إىل ال�س��لطة بنا ًء على دعواته للإ�ص�لاح الدميقراطي قد تراجع عن ذلك من خالل جتيري النظام االنتخابي مبا
يفيد م�صاحله احلزبية اخلا�صة.

� .137أما م�ساوئ هذه النظم فتتمثل يف كونها قد تفرز �رشيحتني خمتلفتني من املمثلني ،كما �سبق وذكرنا
فيما يتعلق بنظام الن�س��بية املختلطة.كما و�أن النظم املتوازية ال ت�ض��من ن�سبية تامة يف نتائج االنتخابات ،ما
ينتج عنه ا�س��تبعاد بع�ض الأحزاب ال�سيا�س��ية من احل�صول على �أي متثيل لها على الرغم من فوزها ب�أعداد ال
ب�أ�س بها من �أ�ص��وات الناخبني� .أخرياً ف�إن هذه النظم معقدة بع�ض ال�شئ وقد ت�ضلل الناخبني الذين ي�صعب
عليهم �إدراك تفا�صيلها بالكامل وكيفية عملها على �أر�ض الواقع.

ب)ي�س��هم هذا النظام يف دفع الأحزاب لتنظيم نف�س��ها داخلي ًا ب�ش��كل �أف�ض��ل وللعمل على توجيه ناخبيها
لتوزيع �أ�ص��واتهم على مر�ش��حيها ب�شكل ي�ض��من لها الفوز ب�أكرب عدد ممكن من املقاعد .وبينما يعطي
نظام ال�صوت الواحد غري املتحول للناخبني �إمكانية االختيار بني خمتلف املر�شحني املتقدمني عن احلزب
الواحد ،فهو ال ي�سفر عن ذات امل�ستويات من تعدد تلك الأحزاب كما هي احلال يف ظل نظم التمثيل
الن�سبي .وكدليل على ذلك جند ب�أن تطبيق هذا النظام على مدى ما يزيد عن  45عام يف اليابان مل يقف
عائق ًا �أمام تدعيم قوة احلزب الواحد الذي ا�س��تمر متما�س��ك ًا وبالتايل حافظ على �س��يطرته على ال�ساحة
ال�سيا�سية طوال تلك املدة.
ج)	�أخرياً يتميز هذا النظام بكونه �سهل الفهم وبالتايل �سهل التطبيق على �أر�ض الواقع.
 .141من عيوب نظام ال�صوت الواحد غري املتحول ما يلي:
�أ) ميكن �أن ينتج عن هذا النظام عدم فوز الأحزاب ال�صغرية ب�أي متثيل لها يف حال توزعت �أ�صواتها ب�شكل
كبري بني مر�شحيها ،بينما تفوز الأحزاب الكبرية ب�أعداد �إ�ضافية من املقاعد ما ميكنها من ال�سيطرة على
الأغلبية املطلقة يف الربملان من خالل ح�ص��ولها على �أغلبية ب�س��يطة من �أ�ص��وات الناخبني على امل�ستوى
الوطن��ي .وعلى الرغم من �أن تو�س��يع حجم الدائ��رة االنتخابية من حيث ع��دد املمثلني املنتخبني عن
كل منها من �ش���أنه �أن يرفع من م�س��توى ن�سبية النتائج� ،إال �أن ذلك بدوره ي�ضعف العالقة املبا�رشة بني
الناخ��ب وممثل��ه .ومتثل الدوائر االنتخابية التعددي��ة والتي تنتخب كل منها  18ممث� ً
لا يف تايالند احلد
الأق�صى املقبول يف ظل هذا النظام.
ب) كما هي احلال يف �أي نظام انتخابي حيث يتناف�س مر�ش��حو احلزب الواحد فيما بينهم للفوز ب�أ�ص��وات
الناخبني ،ف�إن ذلك من �ش���أنه �أن ي�س��هم يف تعميق االنق�سامات الداخلية �ض��من الأحزاب ال�سيا�سية.
وه��و ما ميكن �أن يحفز على انتهاج �سيا�س��ات الزبائنية االنتخابية ،حيث يعمل املر�ش��حون على تقدمي
الإغراءات ملجموعات حمددة من الناخبني.
ج) يتطلب هذا النظام من الأحزاب ال�سيا�سية اعتماد �سيا�سات ا�سرتاتيجية معقدة فيما يتعلق بت�سمية مر�شحيهم
و�إدارة �أ�ص��وات ناخبيهم .فقد تكون ت�س��مية �أعداد كبرية من املر�ش��حني على ذات القدر من ال�رضر
بامل�ص��الح احلزبية كت�س��مية �أعداد �ض��ئيلة منهم .هذا بالإ�ض��افة �إىل الأهمية البالغة لكيفية توجيه ناخبي
احلزب الواحد �إىل توزيع �أ�صواتهم بالت�ساوي بني مر�شحي ذلك احلزب.
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ه) عاد ًة ما ينتج عن نظام ال�صوت الواحد غري املتحول �ضياع �أعداد كبرية من الأ�صوات التي تذهب هبا ًء،
خا�ص ًة يف ظل وجود �رشوط لينة للرت�شيح والتي متكن �أعداد كبرية من املر�شحني من التقدم لالنتخاب.

نظام ال�صوت المحدود ()LV

يرتكز نظام ال�ص��وت المحدود على المر�شحين  .142ميكن اعتبار نظام ال�صوت املحدود على �أنه �أحد نظم
الأف��راد ،وي�ستخدم �ضمن دوائ��ر فردية حيث الأغلبية امل�س��تخدم يف دوائر انتخابية تعددية ،كما يف نظام
يمل��ك الناخب��ون �أكثر من �ص��وت واحد ،ولكن ال�ص��وت الواحد غري املتحول� .إال �أن��ه يف ظل هذا النظام،
�أقل من ع��دد الممثلين المنتخبين عن الدائرة ميلك الناخب �أكرث من �ص��وت واحد ،ولكن بعدد يقل عن
االنتخابي��ة .ويف��وز باالنتخ��اب المر�شح��ون
ع��دد املمثل�ين املنتخبني عن الدائ��رة االنتخابي��ة .ويتم فرز
الحا�صلون على �أعلى الأ�صوات.
الأ�ص��وات بذات الطريقة التي يتم فيها يف ظل نظام ال�صوت
الواحد غري املتحول ،حيث يفوز باالنتخاب املر�شحون احلا�صلون على �أعلى الأ�صوات.
وي�ستخدم هذا النظام لتنظيم العديد من االنتخابات املحلية� ،إال �أن ا�ستخدامه على امل�ستوى الوطني ينح�رص
يف كل من جبل طارق و�أ�س��بانيا ،حيث ي�س��تخدم النتخاب جمل�س ال�ش��يوخ الأ�س��باين منذ عام 1977
وحت��ى الآن .ويف هذه احلالة ،ميلك الناخب عدداً من الأ�ص��وات يق��ل بواحد عن عدد املمثلني املنتخبني
عن كل واحدة من الدوائر االنتخابية التعددية وذات احلجم الكبري ن�سبي ًا.
 .143ويعترب هذا النظام ب�س��يط ًا بالن�س��بة للناخبني كما و�أنه ال يتطلب عمليات معقدة لفرز الأ�ص��وات.
�إال �أنه مييل عاد ًة لإفراز نتائج �أقل ن�س��بية من تلك الناجتة عن نظام ال�ص��وت الواحد غري املتحول .وت�رسي
على نظام ال�ص��وت املحدود الكثري من االعتبارات املتعلقة بالتناف�س الداخلي بني مر�شحي احلزب الواحد،
وم�س��ائل �إدارة �أ�ص��وات الناخبني وتوزيعها و�سيا�س��ات الزبائنية االنتخابية والتي مت التطرق لها يف معر�ض
احلديث عن نظام ال�صوت الواحد غري املتحول.

نظام بوردا ()BC
يرتكز نظام بوردا التف�ضيل��ي على المر�شحين
الأف��راد ،وي�ستخ��دم �ضم��ن دوائ��ر فردي��ة
�أو تعددي��ة عل��ى حد �س��واء ،حي��ث ي�ستخدم
الناخبون الأرقام الت�سل�سلية لترتيب المر�شحين
ح�س��ب الأف�ضلية على ورق��ة االقتراع ،وتعطى
كل �أف�ضلية قيمة محددة لأغرا�ض الفرز وذلك
ب�شكل متنا�سق .ويتم جمع ه��ذه القيم بالن�سبة
ل��كل مر�ش��ح ويف��وز باالنتخ��اب المر�شح��ون
الحا�صلون على �أعلى المجاميع.

 .144الن��وع الأخري من نظم االنتخابات الأخرى هو نظام
بوردا املعدل وامل�س��تخدم يف ناورو فقط ،وهي �إحدى جزر
املحيط الهادئ امل�س��تقلة .وهو نظام تف�ض��يلي ،حيث يقوم
الناخب��ون برتتيب املر�ش��حني ح�س��ب الأف�ض��لية ،كما هي
احلال بالن�س��بة لنظام ال�ص��وت البديل .وميكن ا�ستخدامه يف
دوائ��ر فردية �أو دوائر تعددية على حد �س��واء .ويف ظل هذا
النظام ،على العك�س من نظام ال�صوت البديل ،هناك عملية
147

النظم االنتخابية وتبعاتها

 .140وميكن تلخي�ص مزايا هذا النظام فيما يلي:
�أ) الفارق الأ�سا�س��ي بني هذا النظام ونظم الأغلبية يتمثل يف كونه ي�سهم ب�شكل �أف�ضل يف متكني مر�شحي
الأحزاب ال�ص��غرية ومر�ش��حي الأقليات واملر�ش��حني امل�ستقلني من احل�ص��ول على متثيل لهم يف الهيئة
املنتخبة .وترتفع ن�س��بية النتائج املتمخ�ض��ة عن هذا النظام كلما زاد حجم الدائرة االنتخابية (�أي كلما
ارتف��ع عدد املمثل�ين املنتخبني عن الدائرة االنتخابي��ة الواحدة) .وجند ب�أن نظام ال�ص��وت الواحد غري
املتحول قد مكن عدداً من املر�ش��حني امل�س��تقلني يف الأردن ،واملعروفني بوالئهم للنظام امللكي ،من
الفوز وهو ما يعترب ميز ًة �إيجابية يف بلد ما زال النظام احلزبي فيه يف طور الن�شوء.

د) ال يحفز هذا النظام الأحزاب ال�سيا�سية للعمل على تو�سيع قواعد م�ؤيديها وذلك لكونه ال يعطي للناخب
�سوى �صوت ًا واحداً فقط ،فطاملا متكن احلزب من ت�أمني جمموعة �أ�سا�سية كافية من الأ�صوات ف�إن ذلك
ي�ضمن له الفوز دون احلاجة للبحث عن ت�أييد �إ�ضايف من قبل جمموعات �أخرى من الناخبني.

اليابان :التكيف مع النظام االنتخابي الجديد
كارين كوك�س

يف عام  1993انق�سم احلزب الليربايل الدميقراطي الذي �سيطر على احلكم ل�سنوات طويلة وخ�رس �سيطرته
على جمل�س النواب يف الربملان الياباين يف االنتخابات التي �أعقبت ذلك .وكان من �أهم �إجنازات االئتالف
احلكومي الذي حل حمله �إ�صالح النظام االنتخابي الذي اعترب م�صدراً من م�صادر الف�ساد ،والأ�سا�س الذي
ا�ستند �إليه احلزب الليربايل الدميقراطي لل�سيطرة على احلكم.
جرت العادة يف ظل النظام االنتخابي القدمي ،القائم على نظام ال�صوت الواحد غري املتحول ،على انتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب البالغ عددهم  511ع�ضو يف  129دائرة انتخابية تنتخب كل منها عدداً من املمثلني
يرتاوح بني ممثل واحد و�س��تة ممثل�ين .وعمل بذلك النظام منذ العام  ،1947حيث حدد ل�س��نوات طويلة
طريقة عمل الأحزاب ال�سيا�سية وتعاملها مع االنتخابات .تطلب ذلك النظام من �أي حزب يرغب باحل�صول
على �أغلبية من املقاعد تر�ش��يح جمموعة من املر�ش��حني يف كل دائرة انتخابية .ومن �أجل �ض��مان النجاح،
كان على الأحزاب العمل على ح�صول كل مر�شح على احلد الأدنى فقط من الأ�صوات التي تخوله بالفوز،
بد ًال من ال�س��ماح لكل مر�ش��ح بالعمل على احل�صول على �أكرب عدد ممكن من الأ�صوات� ،إذ �أن ح�صول �أي
مر�ش��ح على عدد من الأ�ص��وات يفوق العدد املطلوب للفوز مبقعده كان ي�رض مب�ص��الح زمالئه من مر�شحي
ذات احلزب ال�سيا�س��ي احلا�صلني على عدد �أقل من الأ�صوات ،حيث �أن الأ�صوات الفائ�ضة التي قد يح�صل
عليها املر�شح (�أ) ميكن �أن حترم زميله املر�شح (ب) من نف�س احلزب من الفوز مبقعد �آخر.
تعامل احلزب الليربايل الدميقراطي مع هذه امل�س�ألة من خالل �سيا�سات ّ
ركزت على �ضمان ت�أييد جمموعات
حمددة من الناخبني ،من خالل توفري املكا�سب وحتقيق امل�صالح اخلا�صة لهم .ولكونه احلزب الأول الفائز
يف االنتخابات بف�ضل نظام ال�صوت الواحد غري املتحول� ،سيطر هذا احلزب على زمام احلكم وحال دون
ا�ستطاعة �أحزاب املعار�ضة من مناف�سته ب�شكل فعال .و�أ�سهم هذا النظام با�ست�رشاء الف�ساد ،وت�سبب يف عدم
�أخذ ال�سيا�س��ات املبنية على الربامج املنهجية مكانتها الهامة من خالل حتفيزه على انتهاج ال�سيا�س��ات الفردية
القائمة على تبادل امل�صالح.
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يقوم النظام املتوازي احلايل على نظامي القائمة الن�س��بية والفائز الأول ،حيث يديل الناخبون ب�ص��وت واحد
يف كل منهم��ا .ويف �أول انتخاب��ات نظمت مبوج��ب هذا النظام كان عدد املقاعد املنتخبة بالقائمة الن�س��بية
 200مقع��د وزع��ت على  11دائرة انتخابية ،تراوحت �أحجامها من �س��بعة �إىل  33مقعد ،بينما بلغ عدد
املقاع��د املنتخب��ة بنظام الفائز الأول  300مقعد انتخبت يف عدد مماثل من الدوائر االنتخابية الفردية .و�أدت
اجلهود الرامية �إىل جعل النظام ال�سيا�س��ي �أكرث مالءم��ة للواقع �إىل خف�ض عدد مقاعد القائمة �إىل  180قبيل
انتخابات عام  ،2000تنتخب يف  11دائرة انتخابية يرتاوح حجمها من �ستة �إىل  29مقعد.
وكما يف �أي نظام متوازي ،ال يعمل مببد�أ التعوي�ض ملواءمة عدد املقاعد التي يفوز بها كل حزب �سيا�س��ي
مع ن�س��بته من �أ�ص��وات الناخبني التي يح�صل عليها .وبذلك ،ف�إن وجود عدد �أكرب من املقاعد املنتخبة يف
الدوائ��ر الفردية يعمل ل�ص��الح الأحزاب الكبرية التي تتمكن من الفوز بع��دد كبري من تلك املقاعد� .إال �أن
النظامني االنتخابيني الذين يقوم عليهما النظام املتوزاي يف اليابان مرتبطني ببع�ض��هما ب�شكل �آخر وفريد من
نوعه ،حيث ي�سمح قانون االنتخابات للمر�شحني الرت�شح يف الدوائر ويف القوائم يف نف�س الوقت.
بينما يقوم نظام القائمة الن�س��بية على القوائم املغلقة عملي ًا� ،إال �أن القانون ي�س��مح للناخبني ب�ش��ئ من الت�أثري
على ترتيب املر�شحني يف القائمة ،حيث ي�سمح للأحزاب ب�إعطاء ذات الرتتيب لكافة مر�شحيها على القائمة
واملر�ش��حني كذلك يف الدوائر الفردية �أو لبع�ضهم .وبعد ا�س��تبعاد الفائزين منهم يف انتخابات الدوائر من
القائمة ،يقوم احلزب برتتيب الباقني (غري الفائزين يف الدوائر) ا�ستناداً �إىل نتائجهم االنتخابية يف دوائرهم
مقارنة مع املر�شحني الفائزين يف تلك الدوائر.
ينتج عن هذا الإجراء جمموعة من الفوائد ل�ص��الح الأحزاب� ،إذ ي�س��مح لهم بالدرجة الأوىل �أن يوكلوا،
ب�ش��كل غري مبا�رش ،م�س�ألة ترتيب املر�شحني على القائمة ،وهي امل�س�ألة ال�شائكة �سيا�سي ًا� ،إىل الناخبني .من
ناحية �أخرى ،فهو يحفز املر�ش��حني للعمل على احل�ص��ول على �أعلى قدر ممكن من الأ�ص��وات يف دوائرهم
االنتخابية .وبينما تلج�أ الأحزاب �إىل ا�س��تخدام هذا الإجراء املتمثل يف �إعطاء ذات الرتتيب لعدة مر�شحني،
�إال �أنها تبقي يف نف�س الوقت على خيار �إعطاء بع�ض مر�شحيها ترتيب ًا ثابت ًا على القائمة .ويف ذلك فائدة كبرية
للأحزاب كذلك ،حيث �أن ح�ص��ول املر�ش��ح على ترتيب عايل �أو "م�ضمون" على القائمة ي�ساعد يف �إقناعه
للرت�شح ،يف نف�س الوقت ،يف دائرة انتخابية فردية حيث ال ميلك احلزب حظوظ ًا كبرية بالفوز.
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درا�سة خا�صة

يف بدايات الت�سعينات من القرن املا�ضي بد�أ ال�سخط ال�شعبي من النظام االنتخابي بفر�ض مزيد من ال�ضغوطات
لإ�ص�لاحه .و�أدى عجز احلزب الليربايل الدميقراطي احلاكم عن االتفاق حول جمموعة من الإ�ص�لاحات
االنتخابية و�إقرارها �إىل انق�سامه ،الأمر الذي مكن �أحزاب املعار�ضة من الو�صول �إىل ال�سلطة �سنة .1993
يف تلك الأثناء تزايدت بني �ص��فوف ال�سا�س��ة والباحثني والإعالميني �شعبية اخليار القائم على وجود حزبني
�سيا�س��يني كبريين يتناوبان ب�شكل م�ستمر يف �سدة احلكم ،على الطريقة الأمريكية ،حيث ر�أى اجلميع يف
ذلك ح ًال �س��حري ًا ميكن �أن يخرج النظام ال�سيا�س��ي الياباين من �أزمته .وعليه نادى الكثريون باعتماد نظام
يق��وم على الدوائ��ر االنتخابية الفردية� .إال �أن ممثلي الأحزاب ال�ص��غرية امل�ش�تركة يف االئتالف احلكومي
تخوفوا من �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ا�س��تثنائهم من اللعبة ال�سيا�س��ية ولذلك عار�ضوا هذا الطرح .وكانت نتيجة
ذلك اعتماد النظام املتوازي املعمول به حالي ًا.

وبحلول االنتخابات الثانية يف ظل النظام االنتخابي اجلديد عام  ،2000انخف�ض عدد املر�شحني املتناف�سني
عل��ى كل واح��د من مقاعد الدوائر االنتخابية الفردية� .إال �أن االقرتاب من تر�س��يخ نظام احلزبني مل يخط
�سوى خطوات قليلة فقط ،حيث �أن �أحزاب املعار�ضة ،با�ستثناء احلزب ال�شيوعي ،كانت من�شقة وم�شتتة،
بينما كان حزب الو�سط (كوميتو) قد ان�ضم �إىل االئتالف الذي يقوده احلزب الليربايل الدميقراطي.
�أما االمتحان الثالث للنظام االنتخابي اجلديد فكان يف انتخابات ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2003وقبل ذلك،
يف �ش��هر �أيلول�/س��بتمرب ،احتد احلزب الليربايل ال�ص��غري مع �أكرب �أحزاب املعار�ضة ،احلزب الدميقراطي.
على �أثر ذلك فاز احلزب الناجت عن ذلك االحتاد مبجموع  40مقعد يف انتخابات ات�سمت با�ستخدام الربامج
احلزبية ك�أ�س��ا�س للحمالت االنتخابية لأول مرة� .أما باقي �أحزاب املعار�ضة ،فخ�رست معظم مقاعدها يف
تل��ك االنتخاب��ات .وخ�رست كذلك �أحزاب االئتالف احلكومي بع�ض املقاعد ،خا�ص��ة احلزب الليربايل
الدميقراط��ي الذي تزعم االئتالف و�أ�ص��غر احلزبني امل�ؤتلفني معه ،الأم��ر الذي �أدى �أخرياً �إىل انحالل هذا
الأخري �ض��من �ص��فوف احلزب الليربايل الدميقراطي .ويف ظل تلك احلالة ،حيث تركز تقا�س��م احلزبني
الكبريين يف البالد �أغلبية املقاعد ،مل يبقى �سوى حزب الو�سط (كوميتو) كحزب �صغري .وما زال احلزب
اللي�برايل الدميقراط��ي يحافظ على ائتالفه مع حزب كوميتو ،حلاجته �إىل �أ�ص��واته يف جمل�س ال�ش��يوخ،
خا�ص�� ًة و�أن ذل��ك احلزب مكنه ،م��ن خالل التنظيم اجليد ل�ص��فوفه ،م��ن الفوز يف العديد م��ن الدوائر
االنتخابية الفردية.
يتبني مما �س��بق ،ومن خالل النتائج التي �أ�س��فرت عنها انتخابات العام  ،2003ب�أن العواقب املرتتبة على
تعديل و�إ�ص�لاح النظم االنتخابية ال تظهر جلية ب�شكل مبا�رش بل �أنها حتتاج �إىل بع�ض الوقت ،كما يحتاجه
كذل��ك تغيري الع��ادات املوروثة والإجراءات �أو الرتتيبات الرا�س��خة .كما وي�س��تخل�ص م��ن تلك النتائج
ب�أن النظام اجلديد قد ال ي�ؤدي �إىل �إر�س��اء نظام �سيا�س��ي يقوم على حزبني �سيا�س��يني كبريين على الطريقة
الأمريكية ،خا�ص�� ًة و�أن وجود املقاعد املنتخبة عن طريق القائمة الن�س��بية ميه��د الطريق للأحزاب الأخرى
للبقاء يف �ساحة املعرتك ال�سيا�سي.
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م�ستويات النظم االنتخابية والنظم املركبة
 .145لكثري من النظم االنتخابية ،الن�سبية منها وتلك التي تتبع نظم الأغلبية ،م�ستوى متثيلي واحد :حيث
يقرتع كل ناخب مر ًة واحدة وذلك النتخاب جمموعة واحدة من املمثلني .ففي نظام القائمة الن�سبية ذات
امل�س��توى الواحد ،ميكن �أن تكون القوائم وطني��ة ،كما يف كل من ناميبيا وهولندا� ،أو حملية ،كما يف
كل من فنلندا و�سوي�رسا.
�أم��ا يف النظم االنتخابية املختلطة ،فهناك عاد ًة م�س��تويان اثنان م��ن املمثلني� :أولئك املنتخبون مبوجب �أحد
نظم الأغلبية و�أولئك املنتخبون ا�س��تناداً �إىل نظام ن�س��بي� .أما يف هنغاريا فهناك ثالثة م�س��تويات :املمثلون
املنتخبون مبوجب نظام اجلولتني يف دوائر انتخابية فردية ،واملنتخبون على امل�ستوى املحلي واملنتخبون على
امل�ستوى الوطني ،وذلك ا�ستناداً �إىل نظام القائمة الن�سبية يف كلتا احلالتني.
وميكن �أن يكون للنظام االنتخابي م�ستويني متثيليني دون �أن يكون ذلك النظام خمتلط ًا� .إذ ميكن �أن يحدث
ذلك من خالل ا�س��تخدام �أحد النظم الن�س��بية بوجود قوائم وطنية وقوائم حملية يف نف�س الوقت (كما يف
جن��وب �أفريقي��ا)� ،أو من خالل قوائم حملية فقط (كما يف الدمن��ارك)� .أما يف النظام املعمول به يف جزر
ڤريجن الربيطانية ،وهو �أحد نظم الأغلبية ذو امل�س��تويني التمثيليني ،فهناك ممثلون لدوائر انتخابية فردية يتم
انتخابه��م مبوجب نظام الفائ��ز الأول ،وممثلون لكل واحدة من اجلزر كوح��دة كاملة يتم انتخابهم عم ًال
بنظام الكتلة.
جدول رقم  :6املتغريات يف نظم التمثيل الن�سبي
اخليارات املتوفرة للناخب
امل�ستويات
واحد :حملي
واحد :وطني
متعدد

القائمة املغلقة
�أ�سبانيا ،مقدونيا ،وغريها
ناميبيا ،مولدافيا ،وغريها
جنوب �أفريقيا ،ال�سلفادور ،وغريها

القائمة احلرة
القائمة املفتوحة
التفيا� ،أندوني�سيا ،وغريها �سوي�رسا ولوك�سمبورغ
هولندا
ال�سويد� ،أي�سالندا،
وغريها

 .146يج��ب متييز النظ��م االنتخابية التي تتمتع مب�س��تويني متثيليني �أو �أكرث من النظ��م االنتخابية املركبة،
حيث يتم انتخاب ممثلي جزء ما من البالد عم ًال بنظام انتخابي معني ،بينما يتم انتخاب ممثلي جزء �آخر منها
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النظم االنتخابية وتبعاتها

�أ�س��فرت التجربة الأوىل للنظام اجلديد يف انتخابات  1996عن نتائج اعتربت غري مر�ض��ية .فمنذ اعتماد
النظ��ام اجلدي��د لالنتخابات متكن احلزب اللي�برايل الدميقراطي من جتميع قواه والعودة �إىل �س��دة احلكم،
بينما عانت �أحزاب املعار�ض��ة من عدة انق�س��امات وتغيريات يف التحالفات القائمة .و�أدت هذه احلالة من
عدم اال�س��تقرار يف امل�ش��هد احلزبي �إىل العودة �إىل �س��ابق العهد ،حيث يحقق احلزب الليربايل الدميقراطي
ف��وزاً عام ًا ،بينم��ا ال يقرتب النظام ال�سيا�س��ي �إال قلي ًال من نظام احلزبني املن�ش��ود .بالإ�ض��افة �إىل ذلك،
نتج عن طبيعة النظام املعقدة بع�ض ال�ش��ئ حالة من عدم الر�ض��ى بني �ص��فوف الناخبني ،خا�ص�� ًة يف ظل
الإج��راءات التي متكن الأحزاب من انت�ش��ال املر�ش��حني اخلا�رسين يف الدوائر الفردي��ة ومتكينهم من الفوز
مبقاعد برملانية من خالل القائمة ،حيث بينت نتائج االنتخابات ب�أن ذلك �س��اعد يف كثري من الأحيان على
فوز املر�شح الثالث والرابع يف الرتتيب من حيث عدد الأ�صوات يف الكثري من الدوائر االنتخابية (بالإ�ضافة
طبع ًا للمر�شح الأول) مبقاعد برملانية من خالل القائمة ،بينما مل يتمكن من ذلك املر�شح احلا�صل على ثاين
�أعلى الأ�ص��وات يف الدائرة والذي عاد ًة ما كان ينتمي لكربى �أحزاب املعار�ض��ة .كما و�أن تطبيق النظام
اجلديد مل يظهر �أي انخفا�ض جلي ملعدالت الف�ساد و�سيا�سات امل�صالح املتبادلة.

عد واحدة ،حيث يتم احت�س��اب الأف�ضليات التي يح�صل عليها كل مر�شح ك�أجزاء من ال�صوت الواحد.
ومبوجب النظام امل�س��تخدم يف ناورو ،تعطى الأف�ض��لية الأوىل القيمة واحد ،بينما تعطى الأف�ض��لية الثانية
قيمة ت�س��اوي الن�ص��ف ،والثالثة قيمة ت�س��اوي الثلث وهكذا .ويتم جمع هذه القيم لكل مر�ش��ح ح�سب
الأف�ض��ليات التي ح�ص��ل عليها من �أ�صوات الناخبني ،ويفوز باالنتخاب املر�ش��حون احلا�صلون على �أعلى
املجاميع.

 .147يلخ�ص اجلدول � 7أدناه ميزات وعيوب النظم االنتخابية الرئي�سية .ويجدر بنا التنويه هنا �إىل �أن هذه
امليزات والعيوب قد تختلف من حالة �إىل �أخرى ،حيث �أنها تعتمد على جمموعة من العوامل .فعلى �سبيل
املثال ،قد يدفع نظام الفائز الأول �إىل رفع م�ستويات امل�شاركة ،يف الوقت الذي قد ينتج عن نظام القائمة
الن�سبية توفري دعم قوي داخل ال�سلطة الت�رشيعية مل�ؤ�س�سة الرئا�سة ،على الرغم مما ورد يف اجلدول .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن ما يعترب ميزة يف واقع ما �أو من قبل حزب ما ،قد يعترب واحداً من العيوب يف ظل ظروف
�أخ��رى �أو من قبل حزب �آخر .وعلى �أية حال ،ميكن اال�س��تدالل من خالل اجلدول املذكور على بع�ض
التبع��ات املمكنة املرتتبة على اختيار النظام االنتخابي .كم��ا و�أنه يعطي داللة على العالقة التي تربط النظام
االنتخابي الذي يتم اختياره بالناجت ال�سيا�س��ي وامل�ؤ�س�س��ي املتمخ�ض عن ذلك اخليار ،مبا يف ذلك امل�ؤثرات
املختلفة املرتتبة على اختالف بع�ض التفا�صيل �ضمن كل نوع من النظم االنتخابية.
جدول رقم  :7ميزات وعيوب خم�سة نظم انتخابية
النظام االنتخابي
نظام القائمة الن�سبية
()List PR

العيوب

امليزات
• ن�سبية النتائج

• �ضعف التمثيل اجلغرايف

• التعددية احلزبية

• �ضعف امل�ساءلة واملحا�سبة

• متثيل الأقليات
• قلة الأ�صوات ال�ضائعة

• �إمكانية �ضعيفة يف ح�صول م�ؤ�س�سة
الرئا�سة على دعم ٍ
كاف داخل ال�سلطة
الت�رشيعية

• �سهولة االقرتاع عن بعد

ال�سيا�سية

• احلد من انت�شار املناطق التي ينفرد احلزب
الواحد بال�سيطرة فيها

• ميكن �أن ي�سهل و�صول الأحزاب
املتطرفة �إىل الربملان

• �إمكانية ارتفاع م�ستويات امل�شاركة

• عدم �إمكانية �إق�صاء حزب ما عن ال�سلطة

• �سهولة انتخاب املر�أة
• �إمكانية ازدياد احلكومات االئتالفية �أو
• انعدام/قلة احلاجة لرت�سيم الدوائر االنتخابية حكومات الأقلية
• انعدام احلاجة لالنتخابات الفرعية/التكميلية • القوة الزائدة التي مينحها للأحزاب
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• ي�سهل ممار�سة امل�ساءلة واملحا�سبة

• يعمل على ا�ستثناء الأقليات من التمثيل

• ب�سيط و�سهل الفهم

• يعمل على ا�ستثناء املر�أة من التمثيل

• مينح الناخبني خيارات وا�ضحة

• ي�ؤدي �إىل �ضياع �أعداد كبرية من
الأ�صوات

• يحفز على وجود معار�ضة متما�سكة
• ي�سهم يف ا�ستبعاد الأحزاب املتطرفة
• ميكن الناخبني من االختيار بني املر�شحني
• قد ي�سهم يف توفري دعم �أكرب مل�ؤ�س�سة
الرئا�سة �ضمن ال�سلطة الت�رشيعية
• قد ي�سهم يف ت�شكيل حكومات تتمتع بدعم
الأغلبية الربملانية
النظام االنتخابي

امليزات

نظام اجلولتني ( • )TRSيعطي الناخبني فر�صة ثانية لالختيار

• عاد ًة ما ي�ؤدي �إىل �إجراء انتخابات
فرعية/تكميلية
• يحتاج �إىل تر�سيم الدوائر االنتخابية
• ي�سهل العبث بالدوائر االنتخابية لأغرا�ض
غري م�رشوعة
• ي�صعب معه تنظيم االقرتاع عن بعد
العيوب
• يحتاج �إىل تر�سيم الدوائر االنتخابية

• يحد من انق�سام الأ�صوات �أكرث من �أي من • يحتاج �إىل جولة ثانية عاد ًة ما تكون
مكلفة مادي ًا و�إداري ًا
نظم الأغلبية الأخرى
• ب�سيط و�سهل الفهم
• ي�سهم يف تقوية التمثيل اجلغرايف

• عاد ًة ما ي�ؤدي �إىل �إجراء انتخابات
فرعية/تكميلية
• ي�ؤدي �إىل ات�ساع الفارق الزمني بني
االقرتاع و�إعالن النتائج النهائية
• ي�ؤدي �إىل خلل يف ن�سبية النتائج
• ي�سهم يف ت�شتيت الأحزاب ال�سيا�سية
• قد يكون عام ًال من عوامل عدم
اال�ستقرار يف املجتمعات املنق�سمة
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باال�س��تناد �إىل نظام انتخابي خمتلف .ففي بنما ،يتم انتخاب حوايل ثلثي املمثلني يف دوائر انتخابية تعددية
عم� ً
لا بنظام القائمة الن�س��بية ،بينما يتم انتخاب الثلث املتبقي م��ن دوائر انتخابية �أخرى فردية مبوجب نظام
الفائز الأول.

نظام الفائز الأول
()FPTP

• قوة التمثيل اجلغرايف

• يعمل على ا�ستبعاد الأحزاب ال�صغرية

• متثيل الأقليات

• يحتاج �إىل تر�سيم الدوائر االنتخابية

• احلد من ت�شتيت الأحزاب ال�سيا�سية

• عاد ًة ما ي�ؤدي �إىل �إجراء انتخابات
فرعية/تكميلية

• متكني امل�ساءلة واملحا�سبة

• قد ي�ؤدي �إىل ظهور �رشيحتني خمتلفتني
من املمثلني املنتخبني

• �سهولة التوافق عليه �أكرث من غريه
• احلد من عدد الأ�صوات ال�ضائعة

• يحفز على ممار�سة االقرتاع اال�سرتاتيجي
• �صعوبة تنظيم االقرتاع عن بعد
• ال ي�ضمن ن�سبية النتائج

نظام الن�سبية املختلطة
()MMP

• ن�سبية النتائج

• نظام اكرث تعقيدا من غريه

• التعددية احلزبية

• يحتاج �إىل تر�سيم الدوائر االنتخابية

• تقوية التمثيل اجلغرايف

• عاد ًة ما ي�ؤدي �إىل انتخابات فرعية/
تكميلية

• متكني امل�ساءلة واملحا�سبة
• احلد من عدد الأ�صوات ال�ضائعة

• قد ي�ؤدي �إىل ظهور �رشيحتني خمتلفتني
من املمثلني املنتخبني
• يحفز على ممار�سة االقرتاع اال�سرتاتيجي
• �صعوبة تنظيم االقرتاع عن بعد

�إعتبارات حول م�س�ألة التمثيل
تمثيل المر�أة

 .148هناك العديد من الطرق لرفع م�ستويات متثيل املر�أة .وكما �سبق وذكرنا يف الفقرة � 107أعاله متيل
نظم التمثيل الن�س��بي �إىل الإ�سهام يف انتخاب �أعداد �أكرب من الن�ساء .وب�شكل عام ،تعمل النظم االنتخابية
الت��ي ت�س��تند �إىل دوائر انتخابية ذات �أحجام �أكرب (�أي التي تنتخب �أع��داد �أكرب من املمثلني عن كل منها)
على حتفيز الأحزاب ال�سيا�س��ية لرت�ش��يح مزيد من الن�ساء على قوائمها ،حيث �أن التوازن الأكرب يف تركيبة
تلك القوائم بحيث ت�ش��مل مر�ش��حني من اجلن�سني من �ش�أنه �أن يزيد من حظوظ تلك الأحزاب بالفوز بعدد
�أكرب من املقاعد التمثيلية .وتفر�ض بع�ض البلدان التي ت�ستخدم نظام القائمة الن�سبية على الأحزاب ال�سيا�سية
ت�ضمني ن�سبة معينة من الن�ساء املر�شحات على قوائمها.
 .149وبالإ�ضافة �إىل نوع النظام االنتخابي الذي يتم اختياره ،ميكن اعتماد جمموعة من اال�سرتاتيجيات
بهدف رفع م�ستويات متثيل املر�أة ،ومنها:
�أ)	�أو ًال ،من خالل حجز ح�ص��ة معينة من مقاعد الربملان للن�س��اء (الكوتا) .ويتم �إ�شغال هذه املقاعد من
قبل املر�ش��حات املنتخبات �س��واء من املناط��ق �أو الدوائر االنتخابية� ،أو من قبل مر�ش��حات الأحزاب
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ب)ثاني ًا ،ميكن �أن يفر�ض قانون االنتخابات على الأحزاب ال�سيا�س��ية ت�س��مية عدد حمدد من املر�ش��حات
الن�ساء .وهذا ما ي�ستخدم عاد ًة يف ظل نظم التمثيل الن�سبي ،كما هي احلال يف ناميبيا على �سبيل املثال
( 30باملئة من املر�ش��حني على امل�س��توى املحلي) والبريو ( 30باملئة من جمموع املر�ش��حني) .وهو ما
يفر�ض��ه القانون فيما يتعلق باملر�ش��حني للمقاعد املنتخبة مبوجب نظام القائمة الن�سبية �ضمن نظام الن�سبية
املختلط��ة يف بوليفيا ( 30باملئة من جمموع املر�ش��حني)� .إال �أن ذلك بحد ذاته ال ي�ض��من دائم ًا حتقيق
الهدف املرجو ،ما مل ي�ضع القانون �ضوابط ت�ضمن ترتيب الن�ساء املر�شحات يف مواقع قابلة لالنتخاب
على قوائم الأحزاب ،بالإ�ض��افة �إىل �ض��وابط كافية لتنفيذ ذلك على �أر�ض الواقع .وهذا ما يح�ص��ل
يف الأرجنتني (حيث يفر�ض القانون ت�ض��مني القوائم  30باملئة من املر�شحات الن�ساء يف مواقع متقدمة
وقابلة لالنتخاب) ،ويف بلجيكا (حيث يفر�ض القانون تر�ش��يح امر�أة من بني �أول مر�ش��حني على كل
قائمة) ،وكو�ستاريكا ( 40باملئة من املر�شحات الن�ساء يف مواقع متقدمة وقابلة لالنتخاب).
ج) ثالث ًا ،ميكن �أن تعتمد الأحزاب ال�سيا�س��ية كوتا داخلية خا�ص��ة بها لرت�شيح عدد من الن�ساء لالنتخاب.
وهذه هي الطريقة الأكرث �ش��يوع ًا لتحفيز م�ش��اركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ،وامل�ستخدمة حول العامل
ولكن بن�س��ب متفاوتة من النجاعة� ،إذ ي�س��تخدمها حزب امل�ؤمتر الوطني الأفريقي يف جنوب �أفريقيا،
واحلزب البريوين واالحتاد ال�شعبي الراديكايل يف الأرجنتني ،وحزب �أر�ض الآباء يف بوليفيا ،وحزب
الثورة الدميقراطية يف املك�س��يك ،وحزب العمال يف كل من �أ�سرتاليا وبريطانيا ،وكثري من الأحزاب
يف البلدان اال�س��كندنافية .ولقد �أدى اللجوء �إىل ا�س��تخدام قوائم �أولية ن�س��ائية حم�ضة من قبل حزب
العمال يف بريطانيا يف انتخابات العام � 1997إىل رفع عدد الن�ساء املنتخبات يف جمل�س العموم من 60
�إىل  119امر�أة.
ح�سب املعطيات املتوفرة عام  ،2004ن�ص الد�ستور يف  14بلد على فر�ض كوتا ن�سائية (مبا فيها �أفغان�ستان
م�ؤخراً) ،بينما ن�ص��ت على ذلك قوانني االنتخابات يف  32بلد ،وما ال يقل عن  125حزب �سيا�س��ي يف
 61بلد اعتمدت كوتا طوعية خا�صة بها� .أما فيما يتعلق ب�أنواع النظم االنتخابية ،جند ب�أن  17بلد ت�ستخدم
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النظام املتوازي
()Parallel

• التعددية احلزبية

• نظام �أكرث تعقيداً من غريه

ال�سيا�س��ية ،وذلك بالتنا�س��ب مع ح�ص��ة تلك الأحزاب من �أ�ص��وات الناخبني على امل�ستوى الوطني.
ويت��م اللج��وء �إىل هذا الإجراء ع��اد ًة يف البلدان التي تعتمد �أحد نظم الأغلبية ،وعاد ًة ما يتم �ض��مانها
(الت�أكي��د عل��ى حجزها) من خالل املواد الد�س��تورية .وهذا ما يحدث يف كل من �أفغان�س��تان (حيث
يحجز مقعدين للن�ساء عن كل واحدة من حمافظات البلد البالغة � ،32أو ما يعادل  25باملئة من املقاعد
تقريب�� ًا) ،و�أوغندا (مقعد واحد لكل واحدة من الدوائر االنتخابي��ة البالغة � ،56أو ما يعادل  18باملئة
من جمموع املقاعد الربملانية) ،ورواندا (حيث يتم انتخاب  24امر�أة من خالل دوائر خا�ص��ة ال ت�ضم
�س��وى املر�ش��حات الن�س��اء ،وهو ما يعادل  30باملئة من مقاعد الربملان)� .أما يف الهند ،فيتم تق�س��يم
املقاعد املنتخبة يف بع�ض الإدارات املحلية �إىل ثالث جمموعات ،حيث ال ميكن تر�ش��يح �سوى الن�ساء
�ضمن �إحدى تلك املجموعات ،ما ي�ضمن للمر�أة احل�صول على ثلث املقاعد على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل
ما ينتج عن م�ؤثرات جانبية ترتتب على حتديد عدد الدورات التي ميكن للرجال خو�ض االنتخابات فيها
بدورتني فقط.

� .150أما ال�س��بل التي ت�ض��من متثيل املر�أة فتختلف يف م�س��تويات جناعتها ونتائجه��ا على الأر�ض .فعلى
�سبيل املثال ،ميكن العتماد طريقة الكوتا �أن ت�ضمن انتخاب املر�أة� ،إال �أن الكثريين ،وخا�ص ًة من الن�ساء،
يرون يف ذلك �إجرا ًء �إر�ضائي ًا فح�سب ال يهدف �سوى �إىل حتييد املر�أة وحتجيم دورها .فالفوز ب�أحد مقاعد
الربملان ال يعني بال�رضورة احل�صول على موقع م�ؤثر يف �سلطة �صنع القرار ،ويف بع�ض البلدان ،يتم تهمي�ش
الن�س��اء املنتخبات من مواقع �ص��نع القرار ،خا�ص�� ًة عندما يتم انتخابهن من خالل مقاعد حمجوزة للن�ساء
فقط .ولكن على الرغم من ذلك ،فلقد ا�س��تطاعت املر�أة يف بلدان �أخرى ،ومن خالل ا�ستغالل الفر�صة
املتاحة لها عرب الكوتا� ،إثبات وجودها والإ�س��هام ب�ش��كل فاعل يف �ص��نع القرارات ور�س��م ال�سيا�سات،
والت�أثري بذلك على النهج التقليدي يف العمل ال�سيا�سي.
ملزيد من التفا�ص��يل واملعلومات حول هذه امل�س���ألة� ،أنظر قاعدة البيانات ال�ش��املة حول الكوتا الن�سائية يف
االنتخابات ،املعدة من قبل امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،باال�ش�تراك مع جامعة �ستوكهومل
(.)www.quotaproject.org

تمثيل الأقليات

 .151تتعدد ال�سبل الرامية لتح�سني م�ستويات متثيل الأقليات .وكما هي احلال بالن�سبة لتمثيل املر�أة ،تعمل
النظم االنتخابية التي ت�س��تند �إىل دوائر انتخابية ذات �أحجام �أكرب (�أي التي تنتخب �أعداد �أكرب من املمثلني
عن كل منها) على حتفيز الأحزاب ال�سيا�س��ية لرت�ش��يح مزيد من املنتمني للأقليات على قوائمها ،حيث �أن
التوازن الأكرب يف تركيبة تلك القوائم بحيث ت�ش��مل مر�ش��حني من الأقليات من �ش�أنه �أن يزيد من حظوظ
تل��ك الأحزاب بالفوز بعدد �أكرب من املقاعد التمثيلية .كما و�أن اعتماد ن�س��بة �ض��ئيلة للح�س��م� ،أو غيابها
بالكامل �ض��من نظم االنتخاب الن�سبية من �ش�أنه �أن ي�س��هم يف متكني الأقليات واملجموعات غري املمثلة من
احل�ص��ول على متثيل لها .وعاد ًة ما يتم حجز عدد من املقاعد ،خا�ص�� ًة يف ظل ا�ستخدام �أحد نظم الأغلبية
االنتخابية ،لتمثيل الأقليات واملجتمعات املحلية.
 .152وميك��ن حتقي��ق هذا الهدف من خالل حجز عدد من املقاعد ل�ض��مان متثي��ل الأقليات يف الربملان .ويتم
حج��ز املقاع��د ملجموعات معرفة وحمددة من الأقليات العرقية �أو الديني��ة يف بلدان تتنوع تركيبتها االجتماعية،
كما يف كولومبيا (للأقلية ال�س��وداء) ،ويف كرواتيا (لكل من الأقليات التالية :املجر ،والطليان ،والت�ش��يك،
وال�سلوفاك ،والروثانيني ،والأوكرانيني ،والأملان ،والنم�ساويني) ،ويف الهند (ملختلف القبائل والطبقات)،
ويف الأردن (للم�س��يحيني وال�رشك���س) ،ويف النيجر (للط��وارق) ،ويف نيوزيلندا (ل�ش��عب املاوري) ،ويف
الباك�س��تان (للأقليات من غري امل�س��لمني) ،ويف فل�سطني (للم�سيحيني) ،ويف �ساموا (للأقليات من غري ال�سكان
الأ�صليني) ،ويف �سلوفينيا (للمجر والطليان) ،ويف تايوان (لل�سكان الأ�صليني).
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 .153وبدال من حجز عدد من املقاعد ،ميكن اللجوء �إىل طريقة �أخرى تتمثل يف زيادة عدد ممثلي املقاطعات/
الألوية �أو املحافظات ،الأمر الذي قد ي�س��هم يف رفع م�س��تويات متثيل املجموعات املتمركزة جغرافي ًا يف مناطق
حم��ددة .ففي اململكة املتحدة الربيطانية حت�ص��ل مقاطعات �س��كوتلندا وويلز على عدد م��ن املمثلني يف جمل�س
العم��وم يف��وق العدد الذي ميكنهم احل�ص��ول علي��ه يف حال اعتماد مبد�أ احلجم ال�س��كاين ل��كل مقاطعة لتوزيع
املقاعد .وكذلك الأمر بالن�سبة للمقاطعات اجلبلية يف نيبال .ويوفر نظام ما يعرف «باخلا�رس الأف�ضل» امل�ستخدم
حالي ًا يف موري�شيو�س �إمكانية �أخرى لتحقيق ذلك ،حيث مينح اخلا�رسون احلا�صلون على �أعلى الأ�صوات (دائم ًا
من بني املر�ش��حني اخلا�رسي��ن) والتابعون لأقليات عرقية حمددة ،مينحون مقاع��د يف الربملان وذلك للعمل على
�إيجاد توازن يف متثيل خمتلف املجموعات العرقية يف البلد.
 .154كم��ا وميكن تعديل حدود الدوائر االنتخابية وجتيريها ل�ض��مان متثيل الأقلي��ات .ففي الواليات املتحدة
الأمريكية على �س��بيل املثال ،كان قانون احلقوق االنتخابية ي�س��مح للحكومة برت�س��يم حدود الدوائر االنتخابية
بكافة الأ�ش��كال امللتوية وغري املتنا�س��قة ،وذلك بهدف �إيجاد دوائر انتخابية تتمتع فيها بع�ض املجموعات العرقية
بالأغلبي��ة ،مثل ال�س��ود� ،أو الالتينيني �أو الأ�س��يويني الأمريكان ،وهو ما ميكن اعتب��اره على �أنه تالعب �إيجابي
(جريمياندري��ة ايجابية) يف حدود الدوائ��ر .وعلى �أية حال ،قلما تخلو �أية �إج��راءات تهدف �إىل حماية حقوق
الأقليات يف التمثيل من اجلدل.

تمثيل المجتمعات المحلية

 .155قامت بع�ض املجتمعات املنق�س��مة عرقي ًا با�س��تغالل مفهوم املقاعد املحج��وزة �إىل �أبعد حد ممكن.
وذلك لي�س فيما يتعلق بتوزيع املقاعد على �أ�س��ا�س التوزيع العرقي للمجتمع فح�س��ب ،بل �أن جممل النظام
التمثيلي يف الهيئة الت�رشيعية ي�ستند كذلك �إىل اعتبارات عرقية ،حيث يف�ضي ذلك �إىل وجود �سجل انتخابي
خا�ص بكل جمموعة �أو فئة ،وتنتخب كل من هذه املجموعات ممثليها ب�ش��كل منف�ص��ل (�أي �أنها ال تقرتع
ملمثلي املجموعات الأخرى).
ففي لبنان يعمل بدوائر انتخابية تعددية حمددة م�س��بق ًا ،حيث يتم توزيع املقاعد املخ�ص�ص��ة لكل منها بني
خمتل��ف الطوائ��ف املتواجدة يف تل��ك الدائرة .ويتم انتخ��اب املمثلني مبوجب نظام الكتلة ،ا�س��تناداً �إىل
�سجالت للناخبني تخ�ص كل واحدة من تلك الطوائف ل�شغل املقاعد اخلا�صة بكل طائفة� .أما يف فيجي،
في�ستطيع الناخبون االقرتاع لقوائم مفتوحة ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاعهم ل�صالح مر�شحي جمموعاتهم �أو فئاتهم
العرقية.
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�أحد نظم الأغلبية تعتمد كوتا ن�س��ائية ،بينما يعتمدها  15بلد تعمل ب�إحدى نظم االنتخابات املختلطة و45
بلد تعتمد نظم ًا ن�س��بية .وذلك بالإ�ض��افة �إىل كل من �أفغان�ستان والأردن ،حيث يتم ا�ستخدام �أحد النظم
االنتخابية الأخرى ،والتي تعتمد الكوتا �أي�ض ًا.

يت��م انتخاب املمثلني عن تل��ك الأقليات عاد ًة بنف�س الطريقة التي يتم فيها انتخاب باقي املمثلني� ،إال �أن انتخابهم
ينح�رص �أحيان ًا بالناخبني التابعني لتلك الأقليات املن�ص��و�ص عليه��ا يف القانون .وذلك يتطلب بطبيعة احلال �إعداد
�س��جل خا���ص لللناخبني من تلك الأقليات (�أنظ��ر الفقرات � 155إىل � 157أدن��اه) .وبينما يتفق الكثريون على
الفائدة من �ضمان متثيل املجموعات ال�صغرية والأقليات� ،إال �أن �آخرون يرون �أنه من الأف�ضل العمل على انتهاج
�سيا�سات تف�ضي �إىل �إفراز هيئات ت�رشيعية متثيلية دون املزيد من املعاجلات وال�رشوط القانونية ،حيث �أن الكوتا قد
ت�ؤدي �إىل امتعا�ض الأكرثية والإ�رضار بجهود بناء الثقة والتعاي�ش بني خمتلف املجموعات الثقافية واالجتماعية.

 .157بينما ت�س��ند مهمة حتديد املجموعة/الفئة التي يتبع لها كل ناخب �إىل جهات م�س���ؤولة عن ت�س��جيل
الناخب�ين يف بع���ض احلاالت ،يرتك حتديد ذلك يف حاالت �أخرى للناخب للقيام بذلك بنف�س��ه� .أما املثال
الأهم لل�س��جل املنف�ص��ل واملعمول به يف الدميقراطيات احلالية فنجده يف ال�سجل االختياري اخلا�ص ب�شعب
امل��اوري يف نيوزيلندا .حيث ميكن للناخب من هذه الفئة �أن يختار ت�س��جيل نف�س��ه على �س��جل الناخبني
العام �أو على ال�س��جل اخلا�ص بتلك الأقلية ،والتي تنتخب حالي ًا �س��بعة ممثلني لها يف الربملان� .إال �أن نتائج
االنتخابات الأوىل مبوجب نظام ن�س��بي يف نيوزيلندا منذ العام  1996قد �أ�ض��عفت املربرات ال�س��تخدام
ال�س��جل اخلا�ص ،حيث فاز باالنتخاب على �أ�س��ا�س ال�س��جل العام للناخبني عدد م��ن املمثلني من جماعة
املاوري ي�ساوي �ضعف العدد املنتخب مبوجب ال�سجل اخلا�ص بتلك الفئة.

مواعيد االنتخابات

 .158ميك��ن �إج��راء االنتخاب��ات على مراحل ولي�س بال��ضرورة يف يوم واحد �أو حمدد� ،س��واء كانت
تلك انتخابات ت�رشيعية ،عامة� ،أو حملية �أوغريها .وميكن �أن يكمن ال�س��بب يف ف�ص��ل مواعيد االنتخاب
وتوزيعه��ا على فرتات زمنية متباعدة يف اعتبارات عملية و�سيا�س��ية يف نف�س الوق��ت .وعاد ًة ما يتم تنظيم
االنتخابات على مراحل عندما يتطلب ذلك مزيداً من التح�ضريات اللوج�ستية (كما هي احلال يف انتخابات
جمل���س العم��وم يف الهند)� ،أو عندم��ا تفر�ض ذلك االعتب��ارات الأمنية .وجند ب�أن االعتب��ارات الإدارية
والأمني��ة جتع��ل تنظيم االنتخابات على مراحل متتالية� ،إن من حيث التوقيت �أو من حيث املواقع� ،أ�س��هل
بكثري بالن�س��بة للجنة االنتخابات الهندية .وميكن �أن تف�ص��ل عدة �أ�س��ابيع بني االنتخابات الت�رشيعية يف كل
مقاطع��ة والتي تليها� .أما ال�ص��عوبات التي تواجه تنظيم االنتخابات على مراح��ل فتكمن يف ت�أمني وحماية
�أ�صوات الناخبني املقرتعني .حيث �أنه يجب ت�أمني الأ�صوات اخلا�صة بالأماكن التي انتهت من االقرتاع يف
موقع مركزي �آمن �إىل �أن تنتهي باقي املواقع من االقرتاع ،وذلك كي ال ت�ؤثر نتائج االنتخابات يف املواقع
الأوىل يف �سلوك وتوجهات الناخبني يف املواقع التي مل تنتخب بعد.

الت�صويت عن بعد

 .160ي�س��تخدم الت�ص��ويت عن بعد يف العديد من البلدان ،مبا فيها الدميقراطيات النا�ش��ئة والرا�س��خة،
وذلك يف حماولة لرفع م�س��تويات امل�ش��اركة .وقد يتم الت�ص��ويت عن بعد من خالل االقرتاع �شخ�صي ًا
يف موق��ع يختلف عن مركز االقرتاع الذي يتبع له الناخب� ،أو يف موعد يختلف عن موعد االنتخابات،
�أو من خالل اتباع �إجراءات حمددة لإر�س��ال ال�ص��وت عرب الربيد �أو االقرتاع بالوكالة .وميكن للأ�صوات
عن بعد �أن متثل ن�س��بة هامة من جممل �أ�ص��وات الناخبني ،خا�ص ًة عندما تنح�رص ال�رشوط ملمار�سة ذلك يف
حدها الأدنى .ففي فنلندا تبلغ ن�س��بة الأ�ص��وات عن بعد حوايل  37باملئة من جممل �أ�ص��وات الناخبني،
ويف انتخابات عام  2003يف جزر املار�ش��ال بلغت تلك الن�س��بة  58باملئة� .أما يف ال�س��ويد ،حيث تبلغ
ن�س��بة الأ�ص��وات عن بعد حوايل  30باملئة عادةً ،فيمكن للناخبني تغيري �صوتهم عن بعد من خالل التوجه
�إىل مركز االقرتاع اخلا�ص بهم يوم االنتخاب� .إال �أن ا�ستخدام االقرتاع عن بعد له انعكا�ساته على ت�صميم
النظام االنتخابي ،كما و�أنه على درجة من الأهمية فيما يتعلق ب�سالمة ونزاهة العملية االنتخابية.
 .161وي�س��هل تطبيق الت�ص��ويت عن بعد يف ظل نظام القائمة الن�سبية امل�ستند �إىل قوائم وطنية وحيث يتم
تر�شيح قائمة واحدة عن كل حزب ،بينما ي�صبح بالغ التعقيد يف ظل نظام ي�ستند �إىل دوائر انتخابية فردية.
وعندما يتعلق الأمر باالقرتاع من خارج حدود البلد املعني ،يجب االنتباه �إىل �رضورة ت�أمني و�ص��ول ورقة
االقرتاع ال�ص��حيحة �إىل كل ناخ��ب (�أي الورقة التي تخ�ص الدائرة االنتخابية الت��ي يتبع لها) وتنظيم ذلك
بكل حذر ودقة .فقد ال ت�سري العملية ح�سب املطلوب فيما لو طلب من املمثليات الدبلوما�سية توزيع �أوراق
االقرتاع �إذا ما كان البلد املعني ينق�سم �إىل عدد كبري من الدوائر االنتخابية� ،أخذاً بعني االعتبار ال�صعوبات
اللوج�س��تية الكامنة يف �ضمان ا�س��تالم كل ممثلية لأوراق االقرتاع ال�صحيحة واملطلوبة وبالتايل قدرتها على
�إي�صال الورقة ال�صحيحة لكل ناخب ب�شكل فردي� .أما �إذا ما اختري اللجوء �إىل �إر�سال �أوراق االقرتاع عرب
الربيد فيجب �أخذ انعكا�سات ذلك على اجلدول الزمني للعملية االنتخابية.
 .162بعد الإدالء بها ،ميكن دمج الأ�صوات عن بعد مع باقي �أ�صوات الناخبني يف الدائرة االنتخابية التي
يتبع لها الناخب عن بعد (كما يف نيوزيلندا)� ،أو ميكن عدها وفرزها ب�ش��كل منفرد �ض��من دوائر خارجية
خا�ص��ة باملقرتعني خارج البلد (كما يف كرواتيا)� ،أو �إتباعها للأ�ص��وات يف دائرة انتخابية حمددة �أو �أكرث
(كما يف �إندوني�س��يا)� ،أو �إ�ض��افتها �إىل جمموع الأ�ص��وات على امل�س��توى الوطني عندما يقوم النظام على
�أ�سا�س التمثيل الن�سبي للقائمة من خالل قوائم وطنية (كما يف هولندا).

� .159أما الإجراء الأكرث �شيوع ًا فهو تنظيم االنتخابات الرئا�سية ،والت�رشيعية واملحلية يف مواعيد خمتلفة.
حيث دلت التجارب على �أن تنظيم االنتخابات الرئا�س��ية والت�رشيعية يف نف�س الوقت وب�ش��كل متزامن من
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 .156ولقد مت اال�ستغناء عن هذه الإجراءات يف غالبية احلاالت (ال�سجالت العرقية �أو الطائفية املنف�صلة)،
بعدما ات�ض��ح ب�أن ذلك ،وعلى الرغم من كونه ي�ض��من للمجموعات والأقليات احل�ص��ول على متثيل لها،
�إال �أنه يقو�ض جهود التعاي�ش والتوافق بني خمتلف املجموعات والفئات ،وال يدفع باجتاه التفاعل ال�سيا�سي
فيما بينها .كما و�أن عملية حتديد هوية كل ناخب وتبعيته لإحدى املجموعات �أو الفئات ،وبالتايل توزيع
املقاعد بينها ب�ش��كل عادل ،عاد ًة ما يكون �أمراً �ص��عب ًا للغاية وال يخلو من املخاطر .ففي الهند على �س��بيل
املثال ،مت بعد اال�س��تقالل �إلغاء الدوائر االنتخابية املعتمدة يف العهد اال�س��تعماري ب�ش��كل منف�صل لكل من
امل�س��لمني ،وامل�س��يحيني ،وال�س��يخ وغريهم ،على الرغم من الإبقاء على بع�ض املقاعد املحجوزة لتمثيل
القبائل والطبقات (�أنظر الدرا�سة اخلا�صة يف هذا الدليل) .كما ومت اال�ستغناء عن �إجراءات و�سجالت مماثلة
يف كل م��ن باك�س��تان ،وقرب�ص وزميبابوي .وعلى الرغم من اجلدل املحيط با�س��تخدامها يف فيجي ،ما
زال انتخاب املمثلني يف الربملان يتم من خالل �س��جالت منف�ص��لة لكل من الفيجيني الأ�صليني ،والهنود،
والروتومان ،بالإ�ضافة �إىل ال�سجل اخلا�ص بباقي الناخبني.

�ش�أنه �أن يرجح كفة حزب مر�شح الرئا�سة �صاحب �أف�ضل احلظوظ يف الفوز ،الأمر الذي ينتج عنه متا�سك ًا
وتنا�سق ًا �أكرب بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية وبالتايل منح ال�سلطة التنفيذية �سلطة �أقوى يف �إدارة احلكم،
خا�ص�� ًة يف الدميقراطيات النا�ش��ئة .لكن� ،إذا كانت هناك رغبة يف تدعيم الف�ص��ل بني ال�س��لطات ،و�إذا
�سمحت بذلك االعتبارات والقدرات اللوج�ستية ،فقد يكون من ال�رضوري العمل على ف�صل االنتخابات
الرئا�سية عن الت�رشيعية وتنظيمها يف مواعيد خمتلفة.

 .163هناك عالقة مبا�رشة بني م�ستوى امل�شاركة يف االنتخابات (مبعنى ن�سبة الناخبني امل�شاركني باالقرتاع)
والنظام االنتخابي املعتمد .وترتبط نظم التمثيل الن�س��بي ب�شكل عام مب�ستويات �أعلى مل�شاركة الناخبني� .أما
يف نظ��م الأغلبية ،فعاد ًة ما ترتفع ن�س��بة امل�ش��اركة عندم��ا يتوقع جمهور الناخبني نتائ��ج متقاربة ملختلف
الأحزاب �أو املر�شحني ،على العك�س مما يح�صل عندما يكون وا�ضح ًا للجميع تفوق حزب ما منذ البداية.
 .164وللعم��ل عل��ى االرتقاء ب�رشعي��ة العملية االنتخابي��ة ،قامت بع�ض البلدان ،وخا�ص��ة جمهوريات
االحتاد ال�سوفياتي �سابق ًا ،ب�إدخال ن�سب �إلزامية للم�شاركة كحد �أدنى العتبار االنتخابات على �أنها �صحيحة
وقانونية :فلو مل ت�ص��ل ن�سبة امل�شاركة �إىل احلد املطلوب يف دائرة انتخابية ما ( 50باملئة على �سبيل املثال)،
ال تعترب االنتخابات �ص��حيحة يف تلك الدائرة وتتم �إعادتها� .إال �أن �إدخال مثل هذه الن�س��ب الإلزامية يزيد
يف تعقي��د العملية االنتخابية م��ن الناحية الإدارية فيما لو �أخفقت االنتخابات املعادة مراراً وتكراراً يف حتقيق
الن�س��بة املطلوبة .ففي �أوكرانيا على �س��بيل املثال مت �إلغاء ن�سبة امل�شاركة الإلزامية يف انتخابات عام 1998
بعدما �أخفقت االنتخابات التكميلية املعادة يف حتقيق ن�سبة امل�شاركة املطلوبة.
 .165وتعمد عدة بلدان ملعاجلة م�س���ألة امل�ش��اركة من خالل فر�ض االقرتاع كواجب قانوين �إلزامي على
الناخب ،كما يحدث يف كل من �أ�س�تراليا ،وبلجيكا ،واليونان وكثري من دول �أمريكا الالتينية� .إال �أن
الكث�ير م��ن البلدان الأخرى ترف�ض هذا الإجراء من منطلق مب��د�أي .وبينما ميكن اللجوء لهذا الإجراء يف
ظل �أي من النظم االنتخابية ،ميكن كذلك تطبيقه بالتزامن مع �أي من الإجراءات الأخرى الهادفة �إىل رفع
م�ستويات م�شاركة الناخبني يف العملية االنتخابية.

�إعتبارات �إ�ضافية حول االنتخابات االنتقالية ومراحل ما بعد ال�صراعات
 .166عاد ًة ما ال يتوفر الوقت الكايف للحوار والتفاو�ض يف املراحل االنتقالية والتي تلي انتهاء ال�رصاعات
مبا�رشة .حيث ميكن �أن تدفع التطورات ال�سيا�س��ية الناجتة عن التو�ص��ل التفاق �س�لام �أو عن �سقوط نظام
ديكتات��وري باجت��اه �إجراء انتخاب��ات ب�أ�رسع ما ميكن .وبينم��ا تبقى الكثري من االعتب��ارات املتعلقة بنجاعة
وجودة االنتخابات االنتقالية ومعوقاتها بعيدة عن اخت�صا�ص هذا الدليل� ،إال �أن هناك بع�ض امل�سائل املتعلقة
بت�صميم النظام االنتخابي يف هذه الظروف والتي ال بد من التطرق لها.

 .168ع��اد ًة م��ا مييل القائمون عل��ى التفاو�ض حول ماهية النظام االنتخابي وتفا�ص��يله �إىل جعله �ش��مولي ًا
�إىل �أبع��د احلدود ،ما يحدو بهم �إىل تخفيف �رشوط امل�ش��اركة وعدم تعقيدها� ،س��واء من خالل اعتماد
�رشوط �س��هلة للرت�ش��يح �أو من خالل اعتماد نظام ال ينطوي على ن�س��بة ح�س��م عالية (يف �شقيها القانوين/
الر�سمي �أو الفعلي) .ويف املقابل ،فقد يعنى املفاو�ضون باحلد من تعدد الأحزاب ال�سيا�سية وان�سياقها خلف
االعتبارات ال�شخ�ص��ية �أو العرقية ،ما يدفعهم نحو رفع �رشوط امل�ش��اركة و�ض��بطها ب�شكل �أكرب� .إال �أن
ظهور �أعداد كبرية من الأحزاب ال�سيا�س��ية يبدو ب�أنه �أحد امليزات املالزمة لالنتخابات التي تعقب �س��قوط
الأنظمة الديكتاتورية ،لكن كثرياً منها ال تلبث �أن تتال�شى بعدما تثبت ف�شلها يف االنتخابات.
 .169يف حاالت التحول نحو الدميقراطية يف املجتمعات التي تعاين من جو �سيا�سي ه�ش ومنق�سم ،هناك
الكثري من الأ�صوات املنادية ب�أف�ضلية البدء يف تنظيم انتخابات حملية ،ومن ثم االنتقال� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا ومت�شي ًا
مع حت�س��ن الظروف ال�سيا�س��ية واملادية� ،إىل م�س��تويات �أعلى حتى الو�صول �إىل امل�ستوى الوطني ،كما مت
طرحه يف ال�س��ودان على �س��بيل املثال .ويف حال اللجوء �إىل هذا اخليار ،فمن املهم مبكان ت�ص��ميم النظام
االنتخابي مبا يفي باملتطلبات ال�سيا�س��ية لالنتخابات املحلية وب�ش��كل قابل للتطبيق �أخذاً بعني االعتبار الوقت
املتوفر والظروف املحيطة.
 .170وقد يكون لتمكني املهجرين والالجئني من امل�ش��اركة يف االنتخابات �أهمية خا�ص��ة يف حاالت ما
بعد ال�رصاع� .إذ جند يف الت�أثري البالغ لأ�ص��وات املهجرين والالجئني يف البو�س��نة والهر�س��ك مثا ًال حي ًا على
ذلك .ففي انتخابات عام  ،1998مت ت�سجيل ما جمموعه  314,000ناخب لالقرتاع من خارج البلد،
من �أ�ص��ل حوايل مليوين ناخب ،حيث تواجد حوايل ن�ص��فهم يف كل من كرواتيا ويوغو�س�لافيا �س��ابق ًا
(�رصبيا حالي ًا) ،بينما توزع الباقون على  51بلد �آخر .و�شارك  66باملئة من ه�ؤالء الناخبني باالقرتاع.

 .167حتت��اج النظم االنتخابية املختلف��ة �إىل فرتات زمنية متفاوتة لإعداد البنية التحتية ال�رضورية لتطبيق كل
منها .فم�س���ألتي ت�س��جيل الناخبني وتر�سيم الدوائر االنتخابية ،على �سبيل املثال ،من امل�سائل التي حتتاج �إىل
مزيد من الوقت لإمتامها ،والتي من �ش�أنها �أن تف�ضي �إىل �صعوبات مت�س �رشعية العملية االنتخابية برمتها .فلو
قام النظام االنتخابي على �أ�سا�س اقرتاع كافة الناخبني �شخ�صي ًا ،بحيث يتم ا�ستخدام �إحدى الو�سائل ال�شائعة
للداللة على قيام الناخب باالقرتاع واحليلولة دون ممار�س��ته لذلك �أكرث من مرة واحدة ،فيمكن العمل بنظام
القائمة الن�س��بية على �أ�سا�س دائرة وطنية واحدة ت�شمل كافة م�ساحة البلد ،دون احلاجة ل�سجل الناخبني وال
لرت�س��يم الدوائر االنتخابية� .أما لو كان اخليار اعتماد �أحد نظم الأغلبية على �أ�س��ا�س دوائر انتخابية فردية،
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م�ستويات الم�شاركة

ف�سيتطلب ذلك �إجناز كال الأمرين (ال�سجل وتر�سيم الدوائر) قبل �إجراء االنتخابات .وعلى �أية حال فقد ال
يكون النظام االنتخابي الذي يتم اختياره لتنظيم �أول انتخابات انتقالية هو الأف�ضل على املدى الطويل ،على
الرغم من �أن التغيري امل�ستمر يف النظام االنتخابي ،بحيث ال يتمكن الناخبون وال املر�شحون �أو الأحزاب من
االعتياد على النظام املعتمد يف كل مرة� ،أمر غري مرغوب فيه كذلك.

الف�صل الرابع
الف�صل الرابع

 .4النظم االنتخابية ،الأطر امل�ؤ�س�سية و�إدارة احلكم
 .171للنظم االنتخابية ت�أثرياتها اخلا�ص��ة فيما يتعلق مب�س��ائل �إدارة احلكم ،ور�سم ال�سيا�سات واال�ستقرار
ال�سيا�س��ي ب�ش��كل عام� .إذ ينتج عن خمتلف النظم االنتخابية تبعات حمددة تتعلق ب�إدارة احلكم يف الأنظمة
الربملاني��ة .وب�ش��كل خا�ص ،هن��اك فارق كبري يف الت�أث�يرات الناجتة عن النظم االنتخابي��ة التي تدفع باجتاه
متكني احلزب الواحد من ال�س��يطرة على احلكم (كنظم الأغلبية) وتلك الناجتة عن النظم التي متيل �إىل �إفراز
حكومات ائتالفية (كنظم التمثيل الن�س��بي) .وينتج عن كلتا احلالتني تبعات وا�ض��حة تنعك�س على النظام
ال�سيا�س��ي� :إذ تكون عملية �صنع القرار ور�سم ال�سيا�سات ،بالإ�ضافة �إىل حتديد امل�س�ؤوليات �أو�ضح و�أ�سهل
يف ظل حكومة احلزب الواحد ،بينما تعمل احلكومات االئتالفية على توليد �سيا�سات �أكرث متثي ًال من خالل
�إ��شراك عدد �أكرب من الأحزاب والقوى ال�سيا�س��ية .وبنف�س الوقت ،ي�س��هل على حكومة احلزب الواحد
اعتم��اد حتوالت جذرية يف �سيا�س��اتها بينما يتطلب ذل��ك املزيد من التفاو�ض واجل��دل يف ظل احلكومات
االئتالفية.
 .172تنتخب معظم البلدان التي تعتمد نظام ًا رئا�س��ي ًا �أو �ش��به رئا�سي رئي�سها ب�شكل مبا�رش .كما وتعمل
على انتخاب رئي�س��ها ب�ش��كل مبا��شر كذلك بع�ض اجلمهوريات التي ين�ص د�س��تورها عل��ى اعتماد النظام
الربملاين.
�أما يف الأنظمة الرئا�س��ية ،فتعتمد �رشعية الرئا�س��ة �إىل حد كبري على الطريقة التي يتم انتخاب الرئي�س من
خاللها� .إذ جند ب�أن الر�ؤ�ساء املنتخبني من خالل نظام يحتم عليهم الفوز بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الناخبني
يتمتع��ون ب�رشعي��ة �أقوى لطرح وتنفيذ �أجندتهم ال�سيا�س��ية من �أولئك املنتخب�ين مبوجب نظام ال يتطلب فيه
الفوز �إال ب�أغلبية ب�س��يطة من الأ�صوات .ولذلك انعكا�ساته الهامة على العالقة بني م�ؤ�س�سة الرئا�سة وال�سلطة
الت�رشيعية� ،إذ يتمكن الرئي�س املنتخب بالأغلبية املطلقة من اال�ستناد �إىل �رشعية �أكرب يف مواجهة �أي �رصاع
قد يح�صل بينه وبني ال�سلطة الت�رشيعية .وعلى العك�س من ذلك ،جند ب�أن انتخاب الرئي�س الت�شيلي �سالفادور
�أليندي �سنة  1970بفوزه بن�سبة  36باملئة فقط من �أ�صوات الناخبني ،والذي تالزم مع انتخاب برملان مييني
معار�ض ،قد �أ�سهم يف �إيجاد الأر�ضية املالئمة لالنقالب الع�سكري �ضده �سنة .1973
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وبن��ا ًء عل��ى ما تقدم ،ميك��ن القول ب�أنه من ال��ضروري النظر �إىل كاف��ة االعتبارات عن��د النظر يف النظم
االنتخابية املعتمدة النتخاب كل من الرئا�س��ة وال�س��لطة الت�رشيعية مع ًا ،يف الدميقراطيات التي تتبع الأنظمة
الرئا�س��ية �أو �شبه الرئا�س��ية ،على الرغم من �أن الأدوار املختلفة لكلتا ال�س��لطتني تفر�ض اعتبارات وعوامل
خمتلفة يجدر الأخذ بها �أثناء اختيار النظام االنتخابي اخلا�ص بكل منهما� .إذ يجب الأخذ يف نف�س الوقت
بكافة االعتبارات املتعلقة بتزامن االنتخابات الرئا�س��ية والت�رشيعية �أو تباعدها ،وكذلك ال�ضوابط التي حتفز
�أو حتد من ت�ش��تت الأحزاب ال�سيا�س��ية ،بالإ�ض��افة �إىل تلك املتعلقة بتحديد العالقة بني الأحزاب ال�سيا�سية
واملمثلني املنتخبني.

�إنتخاب الرئي�س
 .174ميك��ن م��ن حيث املبد�أ اللجوء �إىل ا�س��تخدام �أي من نظ��م االنتخاب امل�س��تندة �إىل دوائر انتخابية
فردية لتنظيم االنتخابات الرئا�س��ية املبا�رشة .فعندما يتم انتخاب الرئي�س ،ب�ص��فته ال�س��لطة التنفيذية الأعلى
يف البالد ،يف�ض��ل العمل ب�أحد النظم االنتخابية التي تقوم على الفوز بالأغلبية املطلقة من الأ�ص��وات للفوز
بالرئا�سة .لذلك ،جند ب�أن غالبية البلدان التي تنتخب رئي�سها انتخاب ًا مبا�رشاً ت�ستخدم نظام اجلولتني.
 .175ي�س��تفيد املر�ش��حون املتقدمون يف نتائج اجلولة الأوىل من الفا�ص��ل الزمني بني اجلولتني للعمل على
ح�ش��د الدع��م والت�أييد من قبل املر�ش��حني اخلا�رسين يف اجلول��ة الأوىل وناخبيهم .وع��اد ًة ما ينح�رص هذا
الن��وع من التحالفات والتفاهمات يف اعتبارات تتعلق بتحديد هوية الفائز يف اجلولة الثانية ،دون اال�س��تناد
بال�رضورة �إىل توافق م�س��بق حول الربامج وال�سيا�س��ات ،كما ميكن �أن يح�ص��ل يف ظل النظم التف�ض��يلية
املنتظمة من خالل جولة انتخابية واحدة .بالإ�ض��افة �إىل ذلك ،وكما �س��بق و�أ�رشنا يف موقع �آخر من هذا
الدلي��ل ،ف�إن نظام اجلولتني يرفع من تكاليف العملي��ة االنتخابية كما �أنه يتطلب مزيداً من املوارد لتطبيقه،
زد على ذلك النتائج امل�رضة بالنظام ال�سيا�سي برمته والتي ي�ؤدي �إليها انخفا�ض م�ستويات امل�شاركة يف اجلولة
الثانية ،مقارنة باجلولة الأوىل ،والذي قد ي�ش��كل انخفا�ض�� ًا حاداً يف بع�ض الأحيان .لهذا ال�س��بب تنت�رش
م�ؤخراً حماوالت البحث يف �إمكانية ا�س��تخدام نظم �أخرى لتنظيم االنتخابات الرئا�س��ية ،كنظام ال�صوت
البديل.

منوذج ورقة اقرتاع من فل�سطني حيث ي�ستخدم نظام الفائز الأول يف انتخابات الرئا�سة

انتخاب الرئي�س من خالل نظام الفائز الأول

 .176تتمثل الطريقة الأب�س��ط يف انتخاب الرئي�س من خالل الفوز مبوقع الرئا�س��ة من قبل املر�شح احلا�صل
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 .173وتختل��ف طبيع��ة العالقة بني ال�س��لطتني التنفيذية والت�رشيعي��ة بني الأنظمة الربملانية والأنظمة �ش��به
الرئا�س��ية والرئا�سية .ففي الأنظمة الرئا�سية �أو �شبه الرئا�س��ية ال ت�ستند مواقف الرئي�س و�سيا�ساته �إىل حفاظه
على ثقة ال�س��طلة الت�رشيعية :حيث ال ميكن �إق�ص��اء الرئي�س عن من�صبه بنا ًء على اختالف يف ال�سيا�سات بينه
وبني ال�سلطة الت�رشيعية� .إال �أن التجربة يف بلدان �أمريكا الالتينية على وجه التحديد تثبت ب�أن افتقاد الرئي�س
املنتخب ب�ش��كل مبا�رش لأغلبية داعمة له داخل ال�س��لطة الت�رشيعية ال ي�سهم يف قيام حكومات فاعلة بل على
العك�س من ذلك يعرقل عمل ال�سلطة التنفيذية.

عل��ى �أعل��ى عدد من الأ�ص��وات ،حتى ول��و مل يعن ذلك ف��وزه بالأغلبية املطلقة من �أ�ص��وات الناخبني.
وه��ذا ما يعمل به يف انتخابات الرئا�س��ة يف كل من البو�س��نة والهر�س��ك ،والكام�يرون ،وجزر القمر،
وغيني��ا اال�س��توائية ،وغوايانا ،وهندورا�س ،و�أي�س�لاندا ،وكرييباتي ،وكوري��ا اجلنوبية ،وماالوي،
واملك�سيك ،وفل�س��طني ،وبنما ،والربغواي ،والفلبني ،ورواندا ،و�س��نغافورة ،وتايوان ،وتون�س،
وفنزويال ،وزامبيا .ومن الوا�ض��ح ب�أن هذا النظام هو نظام ب�س��يط ،قليل التكلفة وفعال� ،إال �أنه يف�س��ح
املجال ،خا�ص ًة يف احلاالت التي يزداد فيها عدد املر�شحني املتناف�سني� ،أمام انتخاب رئي�س ال يفوز �سوى
بعدد قليل من �أ�صوات الناخبني ،ما يفقده �إمكانية الظهور كخيار للأغلبية ،بل على العك�س من ذلك فقد
يب��دو وك�أن �أغلبية معتربة من الناخبني املقرتعني للمر�ش��حني الآخرين تعار���ض انتخابه .وهناك العديد من
الأمثلة على ذلك ،ومنها ما ح�ص��ل يف انتخابات عام  1993يف فنزيال حيث فاز ال�س��يد رفائيل كالديرا
باالنتخاب بح�ص��وله على  30.5باملئة فقط من �أ�ص��وات الناخبني ،وانتخابات عام  1992يف الفلبني،
حيث انتخب ال�س��يد فيدل رامو�س� ،أحد املر�ش��حني ال�س��بعة ،بفوزه بن�س��بة  24باملئة فقط من �أ�ص��وات
الناخب�ين� .أما يف تايوان ،ففاز مر�ش��ح املعار�ض��ة يف انتخابات عام  2000بح�ص��وله على  39باملئة من
الأ�صوات ،بفارق ال ي�صل �إىل  3باملئة فقط عن املر�شح التايل.

انتخاب الرئي�س عم ًال بنظام الجولتين

 .178كما هي احلال يف االنتخابات الت�رشيعية ،ميكن اللجوء �إىل تنظيم جولة انتخابية ثانية يف حال عدم
فوز �أي من املر�ش��حني يف اجلولة الأوىل بالأغلبية املطلقة لأ�ص��وات الناخبني ،وذلك لتفادي فوز مر�ش��ح
ما بح�ص��وله على ن�س��بة �ض��ئيلة فقط من تلك الأ�ص��وات .وميكن تنظيم ذلك من خالل ح�رص املناف�سة يف
اجلولة الثانية بني املر�ش��حني احلا�صلني على �أعلى الأ�صوات يف اجلولة الأوىل (وهو ما يعرف بنظام الأغلبية
املطلقة)� ،أو من خالل متكني عدد �أكرب من املر�شحني الراغبني من امل�شاركة يف اجلولة الثانية (نظام الأغلبية
الن�سبية) ،كما �سبق وبينا �أعاله (�أنظر الفقرة  .)96وت�ستخدم نظام اجلولتني لتنظيم انتخاباتها الرئا�سية كل
من فرن�س��ا ،ومعظم دول �أمريكا الالتينية ،وكافة اجلمهوريات اخلم�س يف �آ�س��يا الو�س��طى والتابعة لالحتاد
ال�سوفياتي �سابق ًا ،بالإ�ضافة �إىل العديد من البلدان الناطقة بالفرن�سية يف القارة الأفريقية� .أما الدول الأفريقية
الأخرى التي ت�س��تخدم ه��ذا النظام فهي �أنغوال ،والق��رن الأخ�رض (كاب ف�يردي) ،وغامبيا ،وغانا،
وغينيا-بي�س��او ،وكينيا ،وموزامبيق ،وناميبيا ،ونيجرييا ،و�ساو تومي ،وجزر �سي�شيل ،و�سرياليون،
وال�س��ودان ،وتنزانيا ،و�أوغندا ،وزميبابوي .ويف �أوروبا ،فبالإ�ض��افة �إىل فرن�سا ي�ستخدم نظام اجلولتني
يف كل من �أرمينيا ،و�أذربيجان ،والنم�س��ا ،وبيالرو�س��يا ،وبلغاريا ،وكرواتي��ا ،وقرب�ص ،وفنلندا،
وجورجيا ،وليتوانيا ،ومقدونيا ،وبولندا ،والربتغال ،ورومانيا ،ورو�س��يا ،و�سلوفاكيا ،و�سلوفينيا،
و�أوكرانيا .كما و�أنه ي�س��تخدم يف كل من �أفغان�س��تان ،وهايتي ،و�إندوني�سيا ،و�إيران ،وتيمور ال�رشقية
واليمن.

منوذج ورقة اقرتاع من كينيا حيث ي�ستخدم نظام الفائز الأول يف انتخابات الرئا�سة
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 .179وهناك بع�ض التعديالت التي مت �إدخالها على نظام اجلولتني يف بع�ض احلاالت .ففي كو�ستاريكا،
ميكن ملر�شح ما الفوز بالرئا�سة بح�صوله على  40باملئة فقط من �أ�صوات الناخبني يف اجلولة الأوىل .وعلى
العك�س من ذلك ،جند ب�أن النظام يف �سرياليون يحتم الفوز بن�سبة  55باملئة من الأ�صوات يف اجلولة الأوىل
لتف��ادي الذه��اب �إىل جولة ثاني��ة� .أما يف الأرجنتني فيمكن الفوز بالرئا�س��ة يف اجلول��ة الأوىل من خالل
احل�صول على  45باملئة من الأ�صوات� ،أو من خالل ح�صول �أحد املر�شحني على  40باملئة من الأ�صوات
�إذا كان الفارق بينه وبني املر�شح الذي يليه يزيد عن  10باملئة .وهو ما يعمل به كذلك يف الإكوادور.
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 .177وتنف��رد الوالي��ات املتحدة الأمريكية يف تنظيم انتخاباتها الرئا�س��ية ا�س��تناداً �إىل نظ��ام الفائز الأول
على م�س��توى الواليات ،حيث يفوز املر�ش��ح احلا�صل على �أعلى الأ�ص��وات يف كل والية بكافة �أ�صوات
املجم��ع االنتخابي اخلا�ص بتلك الوالية ،وذلك با�س��تثناء ما يح�ص��ل يف كل من والية ماين ونربا�س��كا،
حيث يخ�ص���ص للفائز على م�س��توى الوالية �صوتني من �أ�ص��وات املجمع االنتخابي ،بينما يعطى الفائز يف
كل واحدة من الدوائر االنتخابية اخلا�ص��ة بانتخابات الكونغر�س يف الوالية �ص��وت ًا واحداً .بعد ذلك يقوم
املجم��ع االنتخابي بانتخاب الرئي�س عم ًال بنظام الأغلبية املطلقة .وميكن �أن ي�ؤدي هذا النظام �إىل فوز �أحد
املر�ش��حني بالرئا�س��ة على الرغم من ح�صوله على عدد من �أ�ص��وات الناخبني يقل عن �أ�صوات مناف�سيه على
امل�س��توى العام ،كما ح�ص��ل يف انتخابات عام  2000حيث فاز مر�شح احلزب اجلمهوري جورج بو�ش
بالرئا�سة على الرغم من ح�صوله على عدد من الأ�صوات يقل بحوايل ن�صف مليون �صوت عما ح�صل عليه
مناف�سه عن احلزب الدميقراطي� ،آل غور.

� .181أ�س��فر ا�س��تخدام نظام اجلولتني يف بل��دان �أمريكا الالتينية عن جدل كبري ،وذلك با�س��تثناء بع�ض
احلاالت يف البلدان التي متكنت �أحزابها ال�سيا�س��ية من التو�ص��ل �إىل توافقات وحتالفات ت�س��بق االنتخابات
لتمكني مر�شحي الرئا�سة من الفوز باالنتخاب يف اجلولة الأوىل (كما يف انتخابات عام  1994يف الربازيل
وانتخابات العامني  1989و 1994يف ت�شيلي على �سبيل املثال) .يف انتخابات عام  1990يف البريو فاز
�ألبريتو فوجيموري باالنتخابات بح�ص��وله على  56باملئة من الأ�ص��وات يف اجلولة الثانية ،بينما مل يح�صل
حزبه �س��وى على  14مقعداً من �أ�ص��ل  60يف جمل�س ال�شيوخ وعلى  33مقعداً من �أ�صل  180يف جمل�س
العموم� .أما يف انتخابات عام  1989يف الربازيل ،فقد فاز فريناندو كولور دمييلو بح�ص��وله على �أقل من
ن�ص��ف الأ�ص��وات يف اجلولة الثاني��ة� ،إال �أن حزبه مل يفز يف االنتخابات الت�رشيعي��ة التي �أجريت يف موعد
خمتلف عن موعد االنتخابات الرئا�س��ية �س��وى بثالثة مقاعد من �أ�صل  75يف جمل�س ال�شيوخ ،وعلى 40
مقعد فقط من �أ�صل  503يف جمل�س النواب .ويف الإكوادور مل يح�صل حزب �أي من الر�ؤ�ساء املنتخبني
على �أغلبية يف الربملان منذ اعتماد نظام اجلولتني �سنة .1978
وتثب��ت الإ�ش��كاليات املتعلقة ب�إدارة احلك��م والناجتة عن هذه احل��االت �أهمية النظ��ر �إىل كافة االعتبارات
وامل�سائل املرتبطة ببع�ضها البع�ض واملتعلقة مب�سائل احلكم والإطار امل�ؤ�س�سي بذات القدر من االهتمام .فعلى
الرغم من �أن نظام اجلولتني �أدى يف جولته الثانية �إىل انتخاب ر�ؤ�ساء يتمتعون بت�أييد الأغلبية� ،إال �أنه تالزم
م��ع نظم انتخابية ت�رشيعية مل ت�ض��من لهم حتقيق �أغلبية كافية داخل ال�س��لطة الت�رشيعية .ويف الربازيل على
وجه التحديد حفز ذلك على مزيد من ت�ش��تيت النظام احلزبي يف البالد .وبينما متكن املر�ش��حون الفائزون
من �ض��مان ت�أييد �أحزاب �سيا�س��ية �أخرى لهم بني اجلولتني الأوىل والثانية� ،إال �أنهم �أخفقوا يف احلفاظ على
ذلك الت�أييد بعد فوزهم باالنتخابات.

انتخاب الرئي�س بموجب النظم التف�ضيلية

 .182تتمث��ل �إحدى الطرق املمكنة لاللتفاف على م�س��اوئ نظ��ام اجلولتني يف دجمهما يف جولة انتخابية
واح��دة .وهن��اك عدة طرق للقي��ام بذلك ،يف مقدمتها اللجوء �إىل نظام ال�ص��وت البدي��ل ،واملعمول به
النتخاب الرئي�س يف جمهورية �أيرلندا .حيث ميكن ملر�ش��ح ال يح�ص��ل على �أعلى الأف�ضليات التغلب على
مر�ش��ح متقدم عليه من خالل ح�صوله على عدد كبري من الأف�ضليات الثانية من �أ�صوات الناخبني .ويعطي
فوز ال�س��يدة ماري روبن�س��ون يف انتخابات الرئا�سة للعام  1990مثا ًال حي ًا على اال�ستفادة من تطبيق النظام
التف�ضيلي بهذا ال�شكل.
منوذج ورقة اقرتاع من
�أفغان�ستان حيث ي�ستخدم
نظام اجلولتني يف انتخابات
الرئا�سة
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� .183أم��ا الإمكاني��ة الأخرى فتكمن يف ا�س��تخدام النظام املعم��ول به النتخاب الرئي���س يف �رسيالنكا
وكذلك النتخاب رئي�س بلدية لندن ،واملعروف با�سم ال�صوت التكميلي .حيث يطلب من الناخبني حتديد
�أف�ض��لياتهم الأوىل والثانية من بني املر�ش��حني (وحت��ى الثالثة يف �رسيالنكا)� .أما طريق��ة تطبيق هذا النظام
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 .180تعتمد بع�ض البلدان مطلب ًا �إ�ض��افي ًا يتمثل يف حتقيق حد �أدنى من ن�س��بة امل�ش��اركة يف االنتخابات،
عاد ًة ما يكون  50باملئة من جمموع الناخبني امل�س��جلني ،كما هي احلال يف رو�س��يا االحتادية والعديد من
جمهوريات االحتاد ال�سوفياتي �سابق ًا ،وهو ما يعترب �إجرا ًء �إ�ضافي ًا للت�أكيد على �رشعية النتائج.

� .184أما فرز الأ�ص��وات فيتم ب��ذات الطريقة يف كلتا احلالتني :ف�إذا فاز �أحد املر�ش��حني بالأغلبية املطلقة
لأف�ض��ليات الناخبني الأوىل يفوز باالنتخابات ،و�إال فيتم ا�ستبعاد كافة املر�شحني عدا املر�شحني احلا�صلني
على �أعلى النتائج ،ويتم احت�س��اب الأف�ض��ليات الثانية (والثالثة يف �رسيالنكا) للمر�شحني اخلا�رسين ل�صالح
املر�ش��حني املتناف�س�ين ح�س��ب �أف�ض��ليات الناخبني .ويفوز باالنتخاب املر�شح احلا�ص��ل على �أعلى النتائج
بع��د االنته��اء من هذه العملية .وبذلك يحق��ق هذا النظام من خالل جولة انتخابي��ة واحدة ما يحققه نظام
اجلولتني ،موفراً بذلك الكثري من التكلفة وحمقق ًا جناع ًة �إدارية �أكرب للعملية االنتخابية.

 .186وعلى الرغم من االختالفات بني نظامي ال�ص��وت البديل وال�ص��وت التكميلي �إال �أنهما يهدفان �إىل
حتقيق ذات الهدف� :أال وهو �ض��مان فوز املر�ش��ح املنتخب بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الناخبني .فا�ستخدام
النظم التف�ضيلية لتمكني الناخب من التعبري عن خياره (�أف�ضليته) الثاين يلغي احلاجة �إىل جولة انتخابية ثانية،
وهو ما ي�ؤدي �إىل توفري يف التكاليف وجناعة �أكرب يف العملية االنتخابية من النواحي الإدارية ،واللوج�ستية
والأمنية.

�شرط الح�صول على ت�أييد موزع جغرافي ًا للفوز بالرئا�سة

 .187ي�شرتط يف كل من �إندوني�سيا وكينيا ونيجرييا ح�صول املر�شح الفائز يف انتخابات الرئا�سة على ت�أييد
موزع جغرافي ًا على خمتلف �أرجاء البالد (املحافظات� ،أو الألوية واملقاطعات) ،بالإ�ضافة �إىل ح�صوله على
الأغلبية املطلقة لأ�ص��وات الناخبني على امل�س��توى الوطني .ففي �إندوني�س��يا ،حيث نظمت �أول انتخابات
رئا�سية مبا�رشة عام  ،2004ي�شرتط يف الثنائي الفائز مبوقعي الرئي�س ونائب الرئي�س ،بالإ�ضافة �إىل فوزهما
بالأغلبي��ة املطلقة للأ�ص��وات ،ح�ص��ولهما على ما ال يقل عن  20باملئة من �أ�ص��وات الناخبني يف ن�ص��ف
املحافظات على الأقل لتفادي الذهاب �إىل جولة انتخابية ثانية .ولقد ا�س��توحت �إندوني�سيا هذا الإجراء من
نيجرييا ،وهو البلد املرتامي الأطراف واملنق�س��م �إىل مقاطعات خمتلفة ،حيث ي�ش�ترط يف املر�ش��ح الفائز
ح�ص��وله على ما ال يقل عن ثلث �أ�ص��وات الناخب�ين يف ثلثي املحافظات على الأقل ،بالإ�ض��افة �إىل فوزه
بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الناخبني.
 .188وم��ن �أهم فوائد هذا الإجراء كونه يدفع مبر�ش��حي الرئا�س��ة نحو العمل على ح�ش��د ت�أييد �أو�س��ع
حلملته��م ،ميتد �إىل خ��ارج مناطقهم �أو جمموعاتهم العرقية� .إال �أن فر�ض��ه ك�رشط �إ�ض��ايف (بالإ�ض��افة
�إىل ��شرط الفوز بالأغلبية املطلقة للأ�ص��وات) من �ش���أنه �أن ي���ؤدي �إىل عدم متكن �أي من املر�ش��حني من
ا�ستكمال كال ال�رشطني مع ًا .وعليه ،فمن ال�رضوري �أن ي�أخذ القائمون على ت�صميم النظام االنتخابي هذه
الإمكانية بعني االعتبار لو�ضع املعاجلات الالزمة ملواجهتها ،و�إال فقد ي�ؤدي النظام �إىل ا�ستحالة فوز �أي من
املر�شحني ،الأمر الذي لو تالزم مع غياب املعاجلات الناجعة للخروج بحلول ممكنة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل
فراغ يف ال�سلطة قد ت�صحبه الكثري من خماطر عدم اال�ستقرار.

منوذج ورقة اقرتاع من �رسيالنكا حيث ي�ستخدم النظام التف�ضيلي يف انتخابات الرئا�سة

�أما الفوز يف اجلولة الثانية يف االنتخابات الرئا�سية يف �إندوني�سيا فال يتطلب �سوى احل�صول على �أغلبية ب�سيطة
من �أ�صوات الناخبني ،بينما تبقي نيجرييا على ال�رشط الإ�ضايف يف احل�صول على ت�أييد موزع جغرافي ًا لتطبيقه
كذلك يف اجلولة الثانية ،ما ينتج عنه �إمكانية احلاجة �إىل جولة انتخابية ثالثة ،والتي يرتتب عليها ،يف حال
حدوثها ،الكثري من التبعات املتعلقة ب�إطالة مدة العملية االنتخابية وزيادة حجم املوارد املادية والإدارية التي
يتطلبها ذلك.
ويفر���ض �رشط احل�ص��ول على ت�أييد موزع جغرافي ًا على املر�ش��حني ر�س��م ا�س�تراتيجيات �إ�ض��افية لإدارة
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فتختلف يف كلتا احلالتني :ففي �رسيالنكا يطلب من الناخبني ترقيم مر�ش��حيهم املف�ضلني من خالل الأرقام
الت�سل�س��لية 1 ،و 2و ،3كما هي احلال يف نظام ال�ص��وت البديل �أو نظام ال�ص��وت الواحد املتحول� .أما
يف لندن فال يحتاج الناخبون ال�س��تخدام الأرقام ،حيث حتتوي ورقة االقرتاع على عمودين ،ي�س��تخدم
الأول لتحديد الأف�ضلية الأوىل بينما ي�ستخدم الثاين لتحديد الأف�ضلية الثانية بني خمتلف املر�شحني ،ويقوم
الناخبون بالت�أ�شري على مر�شحهم املف�ضل بالدرجة الأوىل يف العمود الأول وبالت�أ�شري على مر�شحهم املف�ضل
باملرتبة الثانية يف العمود الثاين.

 .185وتتلخ���ص م�س��اوئ نظام ال�ص��وت التكميلي يف كونه �أكرث تعقيداً ،وبكون��ه يتطلب من الناخبني
ا�ستخدام حد�سهم لتخمني هوية املر�شحني الأكرث حظ ًا بالفوز ال�ستخدام �أ�صواتهم ب�شكل �أكرث فاعلية.

انتخاب جمل�س ال�شيوخ
 .189كثرياً ما تت�ألف ال�سلطة الت�رشيعية يف بلد ما من جمل�سني ،خا�ص ًة يف البلدان الكبرية .ويكمن �أحد
ال�س��ببني التاليني �أو كليهما مع�� ًا خلف وجود املجل�س الثاين (والذي غالب ًا ما يع��رف باملجل�س الأعلى� ،أو
جمل�س ال�ش��يوخ� ،أو جمل�س الأعيان� ،أو جمل�س امل�ست�ش��ارين –  :)Senateيتمثل الأول يف العمل على
�إيج��اد نوع �آخر من التمثيل �أو م�س��توى خمتلف عن ذلك الع��دد يف املجل�س الأول ،غالب ًا ما يكون لتمثيل
املقاطعات �أو الألوية �أو املحافظات التي يرتكب منها البلد� .أما ال�سبب الثاين فيكمن يف �إيجاد جمل�س ملعاينة
قرارات املجل�س الآخر و�إعادة النظر بها واحليلولة دون الت�رسع يف اتخاذها .وعاد ًة ما تقل �أهمية ال�سلطات
التي يتمتع بها جمل�س ال�ش��يوخ عن تلك التي مينحها الد�س��تور للمجل�س الأول ،خا�ص ًة عندما ي�أخذ جمل�س
ال�ش��يوخ دور املعاين��ة و�إعادة النظر فقط .وجند ب���أن حوايل ثلثي البلدان حول الع��امل تعتمد نظام املجل�س
الواحد ،بينما يتبع الثلث املتبقي نظام املجل�سني ب�أحد ا�شكاله املختلفة.
 .190تختل��ف تركيب��ة هذه املجال���س من بلد �إىل �آخر� ،إال ان معظمها ي�س��تخدم يف البل��دان الفيدرالية
حيث ي�س��تخدم جمل�س ال�ش��يوخ لتمثيل الوحدات الإدارية التي يت�ألف منها النظام الفيدرايل (املقاطعات �أو
الواليات) ،كالواليات (ٍ )Statesيف الواليات املتحدة الأمريكية� ،أو املقاطعات ( )Ländersيف �أملانيا
واملحافظ��ات ( )Provincesيف جنوب �أفريقيا ،والتي يتم متثيلها جميع ًا يف جمل�س ال�ش��يوخ .وعاد ًة ما
ي�ش��تمل هذا النظام على ترجيح وزن الوحدات الإدارية ال�ص��غرية ،ا�س��تناداً �إىل االفرتا�ض القائم ب�رضورة
حتقيق امل�س��اواة يف متثيل خمتلف املقاطعات �أو املحافظات يف جمل�س ال�شيوخ املنتخب .بالإ�ضافة �إىل ذلك
يتم انتخاب هذه املجال�س يف بع�ض احلاالت على مراحل ،كاحلال يف كل من �أ�س�تراليا واليابان حيث يتم
انتخاب ن�ص��ف �أع�ضاء جمل�س ال�ش��يوخ كل ثالث �سنوات� ،أو ما يح�ص��ل يف كل من الواليات املتحدة
الأمريكية والهند حيث يتم انتخاب ثلث �أع�ضاء هذا املجل�س كل �سنتني.
 .191وت�ض��ع بع�ض البلدان قيوداً معينة على هذه املجال�س ،خا�ص�� ًة تلك التي ي�أخذ جمل�س ال�ش��يوخ فيها
طابع املجل�س املعاين .ففي تايالند على �سبيل املثال ،وعلى الرغم من كون جمل�س ال�شيوخ جمل�س ًا منتخب ًا،
�إال �أنه مينع على �أع�ضاء املجل�س االنتماء لأي حزب �سيا�سي �أو القيام بحمالت انتخابية.
 .192هناك نوع �آخر من هذه املجال�س �أقل �ش��يوع ًا ،يقوم على ا�س��تخدامها لتمثيل جمموعات �أو �أقليات
عرقية� ،أو لغوية� ،أو دينية� ،أو ثقافية حمددة .كما وميكن �أن يف�س��ح املجال �أمام متثيل منظمات املجتمع
املدين يف هذه املجال�س .ففي ماالوي على �سبيل املثال ين�ص الد�ستور على قيام الأع�ضاء املنتخبني يف جمل�س
ال�ش��يوخ بانتقاء  32ع�ض��و من �أ�صل  80من قائمة من ال�شخ�ص��يات املر�شحة من قبل خمتلف املجموعات
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 .193وبنا ًء على هذه االختالفات يف طبيعة جمال�س ال�ش��يوخ ،جند ب�أن بع�ضها منتخب ،وبع�ضها الآخر
منتخ��ب جزئي ًا �أو معني .ويف معظم احلاالت التي يتم فيه��ا انتخاب هذه املجال�س ،جند ب�أن البلدان املعنية
تعتمد نظم ًا انتخابية خمتلفة النتخابها غري تلك امل�ستخدمة يف انتخاب املجل�س الآخر ،وذلك للت�أكيد على
الدور املختلف امل�سند لكل من املجل�سني .ففي �أ�سرتاليا على �سبيل املثال يتم انتخاب جمل�س العموم بوا�سطة
�أحد نظم الأغلبية (ال�صوت البديل) ،بينما ينتخب جمل�س ال�شيوخ ا�ستناداً �إىل نظام ن�سبي (ال�صوت الواحد
املتحول) .وهو ما ي�ؤدي عاد ًة �إىل متكني الأقليات التي ال ميكنها احل�صول على متثيل يف جمل�س العموم من
احل�ص��ول على ذلك من خالل جمل�س ال�ش��يوخ .ويف �إندوني�سيا ينتخب جمل�س العموم عم ًال بنظام القائمة
الن�سبية ،بينما ي�ستخدم نظام ال�صوت الواحد غري املتحول النتخاب �أربعة ممثلني عن كل حمافظة يف جمل�س
ال�ش��يوخ� .أما يف كولومبيا ،فبينما يتم انتخاب كال املجل�س�ين بوا�سطة �أحد النظم الن�سبية� ،إال �أن انتخاب
جمل�س ال�شيوخ يقوم على �أ�سا�س دائرة انتخابية واحدة ت�شمل كامل الوطن ،ما يزيد من حظوظ الأحزاب
ال�صغرية وممثلي الأقليات يف الفوز بتمثيل لها يف هذا املجل�س.

امل�ستويات املختلفة لإدارة احلكم
 .194كما يت�ضح مما ورد �أعاله ،تختلف متطلبات ت�صميم النظام االنتخابي باختالف الهيئة التي يتم انتخابها
واختالف �أدوارها و�سلطاتها .فعندما يتعلق الأمر بانتخاب هيئة �إقليمية� ،أو حملية ،تختلف االعتبارات التي
يجب الأخذ بها يف اختيار النظام االنتخابي عن تلك املتعلقة بانتخاب هيئات ت�رشيعية وطنية.

انتخاب الهيئات الإقليمية
 .195ما زالت الهيئات الإقليمية التي تتمتع ب�س��لطات فاعلة والتي ت�ش��مل حتت رايتها عدد من البلدان،
كالربمل��ان الأوروبي ،قليلة العدد� ،إال �أن عددها مر�ش��ح للتزايد مت�ش��ي ًا مع ات�س��اع نط��اق العوملة يف عامل
ال�سيا�س��ة وتقاطع امل�ص��الح على امل�س��توى الإقليمي .ويفر�ض الإحتاد الأوروبي على كافة الدول الأع�ضاء
�رضورة اعتماد نظام انتخابي ن�س��بي النتخاب ممثليها يف الربملان الأوروبي ،حيث ت�س��تخدم  23من هذه
ال��دول نظ��ام القائمة الن�س��بية ،بينما تعمل دولتني منه��ا (جمهورية ايرلندا ومالطا) بنظام ال�ص��وت الواحد
املتحول .ويتم توزيع املقاعد على الدول الأع�ضاء لي�س ا�ستناداً �إىل حجمها الدميغرايف فح�سب ،بل عم ًال
مب�س��تويات خمتلفة يخ�ص���ص مبوجبها ذات العدد من املقاعد للدول امل�صنفة �ض��من كل فئة والتي يتقارب
حجمها ال�س��كاين من بع�ض��ها البع�ض ،بالإ�ضافة �إىل متكني الدول ال�ص��غرية من احل�صول على متثيل �أعلى
ن�سيب ًا لها يف الربملان.
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حمالتهم .ففي كينيا ي�ش�ترط يف املر�ش��ح الفائز ح�صوله على ما ال يقل عن  25باملئة من �أ�صوات الناخبني
يف خم�س��ة من حمافظات البلد الثمانية على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل ح�صوله على الأغلبية املطلقة بطبيعة احلال
على امل�س��توى العام .ولكن على الرغم من ذلك �س��محت االنق�س��امات التي ما برحت تعاين منها �أحزاب
املعار�ض��ة لدانييل �أراب موي باالحتفاظ بالرئا�سة على امتداد الت�سعينات من القرن املا�ضي وذلك رغم عدم
ح�صوله على الأغلبية املطلقة للأ�صوات.

التي متثل امل�صالح املختلفة يف البالد� .أما هذه املجموعات فت�ضم املنظمات الن�سائية ،ومنظمات املعوقني،
وامل�ؤ�س�سات ال�ص��حية والتعليمية ،وتنظيمات رجال الأعمال واملزارعني ،ونقابات العمال ،بالإ�ضافة �إىل
ال�شخ�ص��يات البارزة والقيادات الديني��ة .ويدافع الكثريون عن دور جمل�س الل��وردات يف بريطانيا لكونه
يحوي �أع�ض��اءاً ذوي خربة عالية متكنهم من معاينة م�ش��اريع القوانني التي تطرحها احلكومة وال�سيا�س��يون
العموميون الأقل خربة عادةً� .أما يف بلدان �أخرى مثل فيجي وبوت�س��وانا ،فت�س��تخدم هذه املجال�س لتمثيل
القيادات التقليدية� ،سواء من خالل التعيني كما يف فيجي �أو االنتخاب كما يف بوت�سوانا.

 .196ويعط��ي م�ص��ممو تلك النظم االنتخابية �أهمية �أكرب لتمثيل الوح��دات الإدارية التي يت�ألف منها كل
بلد والأحزاب ال�سيا�سية العاملة فيها ب�شكل �أكرب توازن ًا .ويت�شكل الربملان الأوروبي حالي ًا (ح�سب معطيات
العام  ،2004وقبل ان�ضمام كل من بلغاريا ورومانيا لع�ضوية الإحتاد) من  732ع�ضو ،ميثلون ما يزيد عن
 500مليون مواطن ،ما يجعل العالقة املبا�رشة بني املمثلني وناخبيهم �أمراً �صعب املنال.
 .197وبينما يعمل الربملان الأوروبي كهيئة �إقليمية� ،إال �أنه مل يحقق بعد هوية انتخابية م�س��تقلة يف ذهنية
الناخبني ،وذلك على الرغم من الإمكانية التي يوفرها هذا الربملان ملواطني �أي من الدول الأع�ضاء للرت�شح
لع�ض��ويته عن �أي من تلك الدول دون �أن ينح�رص ذلك بال�رضورة يف البلد الذي يتبع له املواطن .وما زال
ينظر النتخابات الربملان الأوروبي على �أنها مناف�س��ة انتخابية وطنية بني خمتلف الأحزاب ال�سيا�س��ية يف كل
دولة من الدول الأع�ضاء .وعليه ميكن القول ب�أن الأحزاب الوطنية مر�شحة للعب دور هام يف حتديد ماهية
النظام االنتخابي اخلا�ص بانتخاب الهيئات الإقليمية ،وب�أن التقاليد املتبعة على امل�ستوى الوطني يف كل �إقليم
فيم��ا يتعلق بالنظم االنتخابية من �ش���أنها �أن تلقي بظاللها على ما يتم اعتماده بالن�س��بة للنظم االنتخابية لتلك
الهيئات الإقليمية (كما هي احلال بالن�سبة للربملان الأوروبي املنتخب عم ًال بنظم التمثيل الن�سبي).

درا�سة خا�صة

البرلمان الأوروبي :االنتخابات لهيئة �إقليمية
�أندرو �إلي�س و�ستينا الر�سرود

يف حزيران/يوني��و  2004توجه ناخبو  25دولة �أوروبية النتخاب ممثليهم يف الربملان الأوروبي .وكانت
تلك التجربة الأوىل من هذا النوع بالن�سبة لكثريين من �أولئك الناخبني يف عدة بلدان ،بينما كان الناخبون
يف بل��دان �أخرى قد مروا بعدة جتارب مماثلة �س��ابق ًا� .أما القا�س��م امل�ش�ترك بينهم جميع ًا ف��كان تنظيم تلك
االنتخابات يف كافة البلدان عم ًال بنظام انتخابي ن�سبي.
�أق��ر �أول قان��ون يتعل��ق بانتخابات الربملان الأوروبي �س��نة  ،1976وهو ما عرف بقانون انتخاب �أع�ض��اء
الربمل��ان بانتخاب��ات عام��ة ومبا��شرة ،والذي �أقر مبد�أ انتخاب الأع�ض��اء ب�ش��كل مبا��شر يف كافة الدول
الأع�ض��اء .ففي بدايات عهد االحتاد الأوروبي جرت العادة على تعيني �أع�ض��اء الربملان الأوروبي من قبل
برملانات الدول الأع�ضاء ،دون م�شاركة مبا�رشة من قبل الناخبني .وا�ستناداً �إىل القانون املذكور ،نظمت
�أول انتخابات مبا�رشة للربملان الأوروبي �س��نة  1979يف الدول الت�س��ع الأع�ض��اء يف تلك الأثناء ،وهي:
بلجيكا ،الدمنارك ،فرن�س��ا� ،أملانيا (الغربية)� ،إيطاليا ،لوك�س��مبورغ ،هولندا� ،أيرلندا واململكة املتحدة
(بريطانيا) ،حيث انتخب � 410أع�ضاء.
حدد قانون  1976عدة جوانب تتعلق بانتخاب الربملان الأوروبي ،كمدة الع�ض��وية و�رشوط الرت�ش��يح،
�إال �أنه مل يحدد النظام االنتخابي الذي يجب انتخاب الأع�ضاء مبوجبه .لكنه �ألقى على عاتق الربملان مهمة
اقرتاح نظام انتخابي موحد النتخاب �أع�ضائه يف كافة الدول الأع�ضاء .و�إىل �أن مت �إقرار ذلك ،ترك الأمر
لقوانني الدول الأع�ضاء الداخلية لتحديد نظام االنتخاب.
وطاملا �أن غالبية الدول الأع�ض��اء كانت تعتمد �أحد نظم االنتخاب الن�س��بية� ،إما كنظام وحيد �أو خمتلط،
النتخاب برملاناتها ،كانت م�س�ألة حتديد النظام االنتخابي النتخاب �أع�ضاء الربملان الأوروبي م�س�ألة �سهلة.
�إذ كانت كل من بلجيكا ،الدمنارك� ،أملانيا� ،إيطاليا ،اللوك�س��مبورغ وهولندا معتادة على ا�ستخدام نظام
القائم��ة الن�س��بية ب�ش��كل �أو ب�آخر ،وعليه قامت بانتخ��اب ممثليها يف الربملان الأوروبي عم� ً
لا بنظام القائمة
الن�سبية (با�ستثناء ممثل واحد عن جزيرة غرينالند التابعة للدمنارك حيث انتخب ح�سب نظام الفائز الأول �إىل

174

175

قامت بريطانيا بتنظيم انتخاب ممثليها عم ًال بالنظام امل�س��تخدم لديها النتخاب �أع�ض��اء جمل�س العموم ،وهو
نظام توافق مع م�ص��الح احلزبني الرئي�س��يني يف البالد ،العمال واملحافظ�ين ،بينما جعل دخول �أي حزب
ثالث �أمراً �ص��عب ًا .من ناحية �أخرى� ،أدت معار�ضة مبد�أ ازدواجية التمثيل �إىل اعتماد نظام الفائز الأول يف
بريطاني��ا .ف�إذا كان الهدف هو منع الع�ض��وية املزدوجة يف الربمل��ان الأوروبي والربملان الربيطاين يف نف�س
الوقت ،كما �أراد بع�ض ال�سا�سة ،وبنف�س الوقت اعتماد �أحد �أ�شكال التمثيل الن�سبي ،كان ميكن �أن تت�ألف
قوائم الأحزاب من مر�شحني غري معروفني وال منتخبني لأية هيئة وطنية �أو حملية ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن
ي�رض ب�أهمية تلك االنتخابات وبنظرة الناخبني لها .وعليه وجد ب�أن نظام ًا يرتكز �إىل املر�ش��حني الأفراد من
خالل دوائر انتخابية فردية هو احلل الأف�ضل.
مل تعن �أي من تلك االعتبارات �أيرلندا ال�ش��مالية ،حيث �أدى االهتمام الرئي�س��ي هناك يف تقا�س��م التمثيل
ب�ين الأكرثية والأقلية ،بالإ�ض��افة �إىل �إحجام الأحزاب ال�سيا�س��ية الفاعلة يف باق��ي مناطق اململكة املتحدة
ع��ن امل�ش��اركة يف االنتخابات هناك� ،أدت جميعه��ا �إىل انتخاب ممثلي �أيرلندا ال�ش��مالية الثالثة يف الربملان
الأوروبي عم ًال بنظام ال�ص��وت الواحد املتحول .وكانت هناك حماولة لالعرتا�ض �أمام الق�ض��اء على قرار
تنظي��م االنتخاب��ات للربملان الأوروب��ي يف كل من �إنكلرتا ،و�س��كوتالندا وويلز على �أ�س��ا�س نظام الفائز
الأول ،ا�س��تناداً �إىل ما ن�ص عليه القانون حول �رضورة وج��ود نظام انتخابي موحد� ،إال �أن تلك املحاولة
باءت بالف�ش��ل .ومل يتغري النظام امل�س��تخدم يف تلك املواقع �إال يف عام  ،1999بعد �إقرار قانون انتخابات
الربمل��ان الأوروبي ،وذلك ا�س��تباق ًا لفر�ض التغي�يرات على اململكة املتحدة ،كما ح�ص��ل من خالل قرار
املجل���س الأوروبي �س��نة  .2002ومنذ العام  1999ب��د�أت اململكة املتحدة بتنظي��م انتخابات ممثليها يف
الربملان الأوروبي عم ًال بنظام القائمة الن�سبية ،يف قوائم مغلقة من خالل دوائر حملية.
�أما يف فرن�سا ،فعلى الرغم من ا�ستخدامها لنظام اجلولتني النتخاب برملانها الوطني ،مت اعتماد نظام القائمة
الن�س��بية املغلقة منذ �سنة  ،1977حيث �ش��كل كامل البلد دائرة انتخابية واحدة لهذا الغر�ض ،وذلك قبل
تنظيم �أول انتخابات للربملان الأوروبي �سنة  .1979وهناك عدة �أ�سباب خلف ذلك :مل تكن لأهم ميزات
نظم الأغلبية ،املتمثلة يف ت�ش��كيل حكومات م�س��تقرة وقوية� ،أية �أهمية يف هذا ال�س��ياق ،حيث نظر �إىل
التمثيل الن�سبي لكافة الأحزاب ال�سيا�سية ك�أ�سا�س �أكرث �أهمية يجب اعتباره يف اعتماد النظام االنتخابي لهذه
االنتخابات .ونظر �إىل اجلمع بني اعتماد دائرة انتخابية واحدة ت�شمل كامل البلد ،ون�سبة ح�سم هامة بلغت
 5باملئة على �أنه يحقق توازن ًا بني م�س��توى عال من ن�س��بية التمثيل من ناحية ،والرغبة يف ا�س��تثناء الأحزاب
ال�ص��غرية جداً من جهة �أخرى� .أما �إمكانية ملئ املقاعد ال�ش��اغرة قبل انتهاء مدة الربملان من خالل املر�شح
التايل على القائمة ،دون احلاجة �إىل اللجوء لالنتخابات التكميلية� ،شكل ميزة �أخرى دفعت كذلك باجتاه
اعتماد نظام القائمة الن�س��بية .وبعد خم�س انتخابات للربملان الأوروبي يف فرن�س��ا� ،أدت الرغبة يف توطيد
العالقة بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم ،ويف حتقيق م�س��تويات �أف�ض��ل من التمثيل اجلغرايف ملختلف مناطق
البالد� ،إىل ترك العمل بالدائرة الوطنية الواحدة قبل انتخابات العام  ،2004وا�س��تبدال ذلك بثمان دوائر
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يف �س��نة  2002مت االنته��اء من و�ض��ع بع�ض التعدي�لات لقانون انتخاب الربمل��ان الأوروبي مبوجب قرار
املجل�س الأوروبي رقم  .8964/02وبعد �س��ت وع�رشين عام ًا من �إقرار قانون االنتخاب املبا�رش لأع�ضاء
الربمل��ان ،ن�ص هذا القرار على �رضورة اعتماد نظام انتخابي موحد من قبل كافة الدول الأع�ض��اء .حيث
ن�ص��ت املادة الأوىل على ما يلي« :يجب انتخاب �أع�ض��اء الربملان الأوروبي يف كل الدول الأع�ضاء ا�ستناداً
�إىل نظ��ام التمثيل الن�س��بي ،وذل��ك عم ًال �إما بنظام القائمة �أو بنظام ال�ص��وت الواح��د املتحول» .وعليه،
ا�ستخدمت كافة الدول الأع�ضاء (البالغ عددها حينئذ  )25نظام التمثيل الن�سبي يف انتخابات العام 2004
للربملان الأوروبي.
بينما تنتمي كافة النظم املعمول بها لعائلة النظم الن�س��بية� ،إال �أنها تختلف فيما بينها ببع�ض امل�س��ائل .حيث
ت�س��تخدم  23دولة نظام القائمة الن�س��بية (هي النم�سا ،بلجيكا ،قرب�ص ،ت�ش��يكيا ،الدمنارك� ،إ�ستونيا،
فنلندا ،فرن�س��ا� ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا� ،إيطاليا ،التفيا ،ليتوانيا ،اللوك�س��مبورغ ،هولندا ،بولندا،
الربتغال� ،س��لوفاكيا� ،سلوفينيا� ،أ�سبانيا ،ال�سويد وبريطانيا) ،بينما ت�ستخدم كل من مالطا و�أيرلندا نظام
ال�ص��وت الواحد املتحول .ولي�س يف ذلك ما ي�س��تدعي الغرابة� ،إذ �أن  21دولة من الدول  23املذكورة
هنا ت�س��تخدم نظام القائمة ،على الأقل ك�أحد مكونات نظامها االنتخابي الوطني (با�ستثناء فرن�سا وبريطانيا
فقط) ،بينما ت�ستخدم كل من �إيرلندا ومالطا نظام ال�صوت الواحد املتحول يف انتخاباتها الوطنية كذلك.
ويف البل��دان التي ت�س��تخدم نظام القائمة جند ب�أن بع�ض��ها يعمل بالقائمة املغلقة ،بينم��ا يعمل البع�ض الآخر
بالقائمة املفتوحة ،وهو ما يتالءم عادة مع ما يعمل به يف االنتخابات الوطنية يف كل بلد ،با�ستثناء اليونان.
كم��ا و�أن بع�ض البل��دان تنتخب ممثليها من خالل دائرة وطنية واحدة ،وخا�ص�� ًة الدول ال�ص��غرية ،بينما
تنتخب البلدان الأخرى ممثليها من خالل عدة دوائر انتخابية تعددية.
تختلف ن�س��بة احل�س��م املعتمدة من بلد لآخر� ،إذ �أن تعديالت العام  2002ترتك خيار حتديد تلك الن�س��بة
للدول الأع�ض��اء ،على �أال تتعدى تلك الن�س��بة  5باملئة .وت�س��تخدم بع�ض البدان تلك الن�س��بة ،كما يف
قرب�ص ،وهنغاريا وال�سويد ،مت�شي ًا مع ما هو معتمد يف انتخاباتها الداخلية ،على الرغم من �أن بلجيكا التي
تعتمد ن�س��بة ح�س��م يف انتخاباتها الوطنية مل تعتمد ذلك النتخابات الربملان الأوروبي فيها .بالإ�ض��افة �إىل
ن�س��بة احل�س��م الر�سمية التي قد ين�ص عليها القانون ،هناك اي�ض�� ًا اختالف بني الدول الأع�ضاء يف ما يعرف
بن�سبة احل�سم الطبيعية �أو العملية ،والتي تتمثل يف حجم الت�أييد الالزم للفوز مبقعد واحد من مقاعد الربملان.
وي�س��تند ذلك االختالف �إىل اختالف عدد الربملانيني املنتخبني لتمثيل كل بلد من الدول الأع�ض��اء وعدد
املمثل�ين املنتخب�ين عن كل دائ��رة انتخابية يف كل من تلك الدول .ففي �إيطالي��ا التي تنتخب  78ممث ًال من
خالل دائرة وطنية واحدة ،تنخف�ض ن�س��بة احل�سم العملية �إىل ما دون  1باملئة ،بينما ترتفع تلك الن�سبة �إىل
�أك�ثر م��ن ذلك بكثري يف �إيرلندا حيث يتم انتخاب  13ممثل يف �أربع دوائر انتخابية مبوجب نظام ال�ص��وت
الواحد املتحول ،وحيث ح�ص��ل املر�ش��حون الفائ��زون يف انتخابات العام  2004على ن�س��بة ترتاوح من
� 12.9إىل  25.9باملئة من الأف�ضليات الأوىل لأ�صوات الناخبني يف دوائرهم االنتخابية.
بينما ينتخب كافة �أع�ض��اء الربملان الأوروبي حالي ًا عم ًال بنظم تنتمي جميعها لنف�س عائلة النظم االنتخابية،
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�أن خرجت غرينالند من االحتاد الأوروبي �س��نة  .)1985واخت��ارت �إيرلندا انتخاب ممثليها عم ًال بالنظام
االنتخابي التف�ضيلي القائم لديها� ،أال وهو نظام ال�صوت الواحد املتحول� .أما بريطانيا ،التي ت�ستخدم نظام
الفائز الأول ،وفرن�سا العاملة بنظام اجلولتني ،فمثلتا اال�ستثناء لعدم اعتيادهم العمل بنظام التمثيل الن�سبي.

انتخابية تعددية النتخاب ممثلي فرن�سا يف الربملان الأوروبي والبالغ عددهم  78ممثل.

�أما اجلدل الكبري فيبدو �أنه �س��يرتكز حول م�س���ألة انخفا�ض ن�س��ب م�ش��اركة الناخبني يف انتخابات الربملان
الأوروب��ي ،والت��ي تقلق كافة الدول الأع�ض��اء .فعلى الرغم من ا�س��تخدام نظم التمثيل الن�س��بي يف كل
تلك الدول ،وهي النظم التي ترتبط عاد ًة مب�س��تويات م�ش��اركة �أعلى بالن�س��بة لباقي النظم االنتخابية ،مل
تزل م�س��تويات امل�ش��اركة �ض��ئيلة للغاية .ففي انتخابات العام  2004بلغ معدل ن�سبة امل�شاركة يف خم�سة
ع�رش دولة ،هي الدول الأع�ض��اء قبل تو�س��يع االحتاد لي�ض��م ع�رش دول �أخرى 52.9 ،باملئة ،بينما بلغ
معدل تلك الن�سبة يف الدول الع�رش املن�ضمة حديث ًا لالحتاد  40.2باملئة .ويبدو �أنه طاملا ا�ستمر الناخبون يف
النظر �إىل انتخابات الربملان الأوروبي على �أنها من الدرجة الثانية من حيث الأهمية ،ودون �أن يروا ب�شكل
وا�ض��ح النتائ��ج املرتتبة على تغيري هوية املمثلني يف ذلك الربملان ،ف���إن اهتمامهم بتلك االنتخابات وبالتايل
م�س��توى م�شاركتهم فيها �سيبقى منخف�ض ًا� .أما النظم االنتخابية امل�ستخدمة فال يبدو �أنها ت�شكل م�صدر قلق
حقيق��ي ،حيث ال ي��دور �أي جدل جاد لتعديلها ،الأمر الذي يدعو لالعتقاد ب�أنها �س��تبقى على حالها يف
امل�ستقبل القريب.

 .198ميك��ن �أن ت�س��تخدم يف انتخابات الهيئات الت�رشيعية اخلا�ص��ة بالواليات �أو املقاطع��ات التي يت�ألف
منها بلد فيدرايل ذات النظم االنتخابية امل�س��تخدمة يف انتخاب الربملانات الوطنية ،كما يح�صل يف جنوب
�أفريقيا (نظام القائمة الن�سبية عم ًال بالقوائم املغلقة) ،كما وميكن ا�ستخدام نظم خمتلفة يف كل حالة ،كما
يف بريطانيا حيث ينتخب الربملان يف �س��كوتلندا وويلز مبوجب نظام الن�س��بية املختلطة بينما ينتخب الربملان
الفيدرايل (الوطني) ا�س��تناداً �إىل نظ��ام الفائز الأول .وميكن �أن تعطي النظ��م االنتخابية املعتمدة النتخاب
جمال�س املقاطعات �أهمية �أكرب لتمثيل الأقليات القاطنة �ضمن حدودها� ،أو لتحقيق توازن بني متثيل املناطق
احل�رضي��ة والريفي��ة .وكلما تعاظمت ا�س��تقاللية املقاطعات كلما خفت ال�ض��غوطات عليه��ا العتماد نظم
انتخابي��ة متاث��ل تلك املعتمدة يف مقاطعات �أو حمافظات وواليات �أخ��رى� .إذ �أن وجودها كوحدة �إدارية
ٍ
واحتياجات تختلف عن باقي املناطق.
م�ستقلة يعني بحد ذاته ب�أن لها واقع ًا

�إنتخاب الهيئات املحلية
 .199ميكن ا�ستخدام �أي من النظم االنتخابية التي مت التطرق لها يف هذا الدليل النتخاب الهيئات املحلية
والبلدي��ة� ،إال �أن��ه عاد ًة ما تربز جمموعة من االعتبارات امل�ؤثرة يف ذلك والنابعة �أ�سا�س�� ًا من الدور اخلا�ص
الذي ت�ض��طلع به الإدارات املحلية .وب�ش��كل خا�ص ،غالب ًا ما حتتل م�س���ألة التمثيل اجلغرايف مكان ًة خا�صة
من الأهمية ،وذلك لكون الإدارة املحلية تخت�ص ب�ش��كل �أ�سا�س��ي يف ت�رصيف و�إدارة �أمور احلياة اليومية
للمواطنني .كما ويعترب اللجوء �إىل تنظيم انتخابات حملية كخطوة �أوىل على طريق بناء النظام الدميقراطي
مثا ًال حي ًا على ذلك (�أنظر الدرا�سة اخلا�صة بال�صني يف هذا الدليل).
 .200قد ت�س��تخدم الدوائر االنتخابية الفردية لإعطاء كل حي يتبع لل�سلطة املحلية املنتخبة دوراً يف �إدارة
ال�ش�ؤون املحلية ،خا�ص ًة يف ظل غياب الأحزاب ال�سيا�سية �أو �ضعفها .وكلما �صغرت م�ساحة تلك الدوائر
كلما كانت على درجة �أعلى من التجان�س من حيث تركيبتها ال�س��كانية .وغالب ًا ما ينظر لذلك على �أنه �أمر
�إيجاب��ي� ،إال �أنه يف حال دعت احلاجة لوجود دوائر حملية متنوعة �س��كاني ًا ،فال بد من اعتماد نظام مغاير
لرت�س��يم الدوائر املحلية يقوم على تق�سيم منطقة ال�سلطة املحلية �إىل دوائر حتتل كل منها �شطر�أً معين ًا ،ابتدا ًء
م��ن مركز املدينة وانتها ًء بال�ض��واحي التابعة لها ،ما ينتج عنه ا�ش��تمال كل دائ��رة انتخابية على ناخبني من
املركز ومن ال�ضواحي يف نف�س الوقت ،الأمر الذي يحقق تنوع ًا �أكرب من حيث الرتكيبة الإقت�صادية وحتى
العرقية جلمهور الناخبني يف كل دائرة.
 .201وعلى العك�س من ذلك ،ت�شكل منطقة ال�سلطة املحلية املنتخبة برمتها دائرة انتخابية واحدة يف تلك
البلدان التي تعتمد نظم االنتخاب الن�س��بي يف انتخاب �س��لطاتها املحلية ،وهو ما ميكن �أن يعك�س اخليارات
ال�سيا�س��ية القائمة �ضمن كل �سلطة حملية ب�شكل ن�سبي .ولتحقيق ذلك فقد يتطلب الأمر ف�سح املجال �أمام
اجلمعي��ات والتظيم��ات املحلية التي ال تنتظم ا�س��تناداً �إىل التوجهات والأيديولوجيات احلزبية �أو ال�سيا�س��ية
لتقدمي قوائم من املر�شحني عنها ،بالإ�ضافة �إىل متكني املر�شحني امل�ستقلني ،يف بع�ض الأحيان ،من دخول
املناف�سة االنتخابية كقوائم من مر�شح واحد فقط.
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ال يبدو �أن هناك توجه ملزيد من توحيد الرتتيبات والإجراءات الأخرى بني الدول الأع�ض��اء .وعلى الرغم
م��ن ت�ش��كيل الفرق احلزبية داخل الربملان الأوروبي� ،إال �أن الأح��زاب الوطنية ال تظهر رغبة يف �إعطاء �أي
دور قي��ادي لتلك الفرق احلزبية الأوروبية .لذلك فمن الأرجح �أن تبقى القرارات املتعلقة بتفا�ص��يل النظم
االنتخابية النتخاب الربملان الأوروبي يف �أيدي ال�سا�س��ة املحليني يف كل بلد ،والذين يعملون حتت طائلة
اهتماماتهم احلزبية اخلا�صة والتقاليد الوطنية املعمول بها يف كل بلد.

�إنتخاب املجال�س الفيدرالية وجمال�س املقاطعات/الألوية امل�ستقلة

 .202يف كثري من الأحيان يتم اختيار النظام االنتخابي اخلا�ص باالنتخابات املحلية كجزء من التوافقات
التي يتم التو�صل �إليها فيما يتعلق بكافة العمليات االنتخابية يف بلد ما ،مبا فيها االنتخابات العامة .ففي بع�ض
الدميقراطيات النا�ش��ئة على �س��بيل املثال ،كالكونغو (برزافيل) ومايل ،قادت التقاليد املتبعة والت�أثر بالنظام
الفرن�سي �إىل اعتماد نظام اجلولتني النتخاب الربملان ،بينما نتج عن احلاجة لتحقيق متثيل �أف�ضل للمجموعات
املحلية والأقليات العرقية اعتماد نظام ن�سبي النتخاب ال�سلطات املحلية.

درا�سة خا�صة

ال�صين :هل ت�صبح انتخابات لجان القرى خطوة �أولى
على الطريق نحو الديمقراطية؟
دونغ لي�شنغ ويورغن �إلكليت

ب��د�أ املزارعون يف ال�ص�ين باالنتاج اخلا���ص لعائالتهم مع �إقرار ما يعرف بنظام امل�س���ؤولية العائلية يف �أواخر
ال�س��بعينات من القرن املا�ض��ي .وعلى �أثر ذلك النظام الذي مثل اعتماد المركزية االنتاج� ،أ�ص��بح تنظيم
التجمعات ال�شعبية (القرى) اجلماعي ترتيب ًا غري مالئم للنظام االنتاجي اجلديد.
ظهرت �أول جلان القرى يف مقاطعة غوانغ�شي املتمتعة با�ستقالل ذاتي بني عامي  1980و .1981وت�ألفت
تلك اللجان ،التي مت ت�ش��كيلها دون علم ال�س��لطات املحلية ،من كبار ال�سن يف القرية ،والكوادر احلزبية
ال�س��ابقة بالإ�ضافة �إىل بع�ض القرويني النا�ش��طني يف العمل املحلي .وكان الهدف من ت�أ�سي�س تلك اللجان
معاجلة الرتاجع احلا�ص��ل يف الأمن االجتماع��ي ،وكذلك مواجهة �أزمة �سيا�س��ية �أكرب بعدما توقفت فرق
االنتاج عن العمل يف م�س��توياتها الأ�سا�س��ية .وخالل �أ�شهر قليلة �أبلغت ال�سلطات املحلية احلكومة املركزية
بظاهرة تلك اللجان .على �أثر ذلك ،قام جمل�س ال�شعب الوطني بالت�شجيع على جتربة تلك الطريقة التنظيمية
اجلديدة.
ويف عام  1982ن�ص الد�س��تور على جلان القرى كتنظيمات �ش��عبية منتخبة للإدارة الذاتية (املادة .)111
وعل��ى العك���س مما كانت عليه العالقة بني ال�س��لطات املحلية وفرق االنتاج ،ف�إن تلك ال�س��لطات لي�س��ت
م�س���ؤولة ع��ن �إدارة اللجان القروية �إمنا تقوم بدور املوجه له��ا فقط� .أما الفارق الأهم فيتمثل يف �أن اللجان
منتخبة ب�ش��كل مبا�رش من قبل كافة الناخبني امل�ؤهلني .ويف �سنة  1987مت �إقرار �أول قانون تنظيمي للجان
الق��رى ،حمدداً املبادئ العامة النتخاب تلك اللجان يف انتخابات مبا�رشة ،ومبين ًا مهامها وم�س���ؤولياتها.
�أما تنفيذ القانون مبا يف ذلك و�ضع اللوائح التف�صيلية ،فرتك لل�سلطات املحلية (على م�ستوى املحافظات وما
دونها) .وعليه فلقد اختلفت نوعية وجودة االنتخابات وم�ستويات تنفيذ القانون ب�شكل ملحوظ من موقع
لآخر ،حيث جند ب�أن  25باملئة فقط مما يزيد على  658,000قرية (ح�س��ب املعطيات املتوفرة حتى نهاية
عام  )2002كانت قد جنحت يف تنظيم انتخابات مبا�رشة مبا يتما�شى كلي ًا مع القانون املذكور.
يف عام  1998جعل جمل�س ال�ش��عب الوطني من القانون التنظيمي املذكور قانون ًا دائم ًا .حيث و�ض��ح يف
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يتم انتخاب �أع�ض��اء اللجان القروية ملدة ثالث �س��نوات ،دون �أي حتديد لع��دد املرات التي ميكن انتخاب
نف�س الأ�شخا�ص لتلك الع�ضوية ب�شكل متتايل .وتت�ألف اللجان عاد ًة من عدد من الأع�ضاء يرتاوح من � 3إىل
� 7أع�ضاء ،مبن فيهم رئي�س اللجنة ونائب واحد له �أو نائبني .وعلى الرغم من الفوارق القائمة بني خمتلف
املحافظ��ات ،ت�ض��طلع تلك اللجان ع��اد ًة بالإ�رشاف على كاف��ة الأمور الإدارية اخلا�ص��ة بالقرية ،مبا يف
ذلك �إدارة امليزانية ،واملن�ش���آت العامة ،ومعاجلة النزاعات وحلها ،وال�سالمة العامة ،والنظام االجتماعي
والأمن ،بالإ�ض��افة �إىل �ش���ؤون ال�صحة العامة و�إدارة امل�ص��الح املحلية .وميكن �أن تت�ألف القرية الكبرية مما
يزيد عن  10,000مواطن ،بينما ت�ضم ال�صغرية منها ب�ضعة مئات .ويبلغ معدل عدد ال�سكان يف القرى
ال�صينية من � 1,000إىل  2,000مواطن.
تعترب جلان القرى م�س�ؤولة �أمام جمعية القرية �أو اجلمعية التمثيلية للقرية .وطاملا �أن جمعية القرية تعقد اجتماع ًا
واحداً لها يف ال�س��نة ،تلعب اجلمعية التمثيلية دوراً �أكرب يف عملية اتخاذ القرارات ومتابعة �أعمال اللجنة،
وتت�أل��ف اجلمعي��ة التمثيلية عاد ًة من � 25إىل  50مواط��ن من �أبناء القرية يتم انتدابه��م من قبل املجموعات
ال�صغرية املختلفة يف القرية .وتقوم جلنة قروية لالنتخابات ب�إدارة العملية االنتخابية يف القرية.
مت حت��ى الآن تنظي��م انتخابات للجان القرى يف كاف��ة املحافظات ،البالغ عدده��ا  ،31ويف املقاطعات
املتمتعة بالإدارة الذاتية والبلديات .يف عام  ،2003كانت كل من حمافظتي فوجيان ولياونينغ ،واللتان
حتتالن مركز الطليعة يف هذا ال�س��ياق ،قد نظمتا �س��بعة وثمانية عمليات انتخابية على التوايل ،بينما نظمت
 19حمافظ��ة �أخ��رى بني �أربع �إىل �س��ت انتخابات .ويف �إح��دى املحافظات ت�أخر تنظي��م �أول انتخابات
للجان القرى فيها حتى �س��نة  .2000ال يتم تنظي��م انتخابات كافة جلان القرى يف يوم انتخابي واحد يف
كافة �أنحاء ال�ص�ين� ،إذ تقرر ال�س��لطات املحلية يف كل حمافظة مواعيد االنتخابات للجان القرى يف تلك
املحافظة ،على �أن تكون خالل ال�سنة التي يجب �إجراء االنتخابات فيها.
تنظم كافة االنتخابات ا�س��تناداً �إىل نف�س الإطار التنظيمي ،حيث ميثل ت�س��جيل الناخبني املرحلة الأوىل من
العملية االنتخابية ،والتي تقوم بتنفيذها جلنة القرية االنتخابية .ويجب �إعداد قائمة الناخبني وعر�ضها للعامة
قبل موعد االنتخابات بع�رشين يوم ،وي�سمح للناخبني االعرتا�ض على تلك اللوائح .وبا�ستثناء املحرومني
من حقوقهم ال�سيا�س��ية ،يتمتع كل مواطن بلغ �س��ن  18عام فما فوق بحق االقرتاع والرت�ش��يح دون �أي
متييز على �أ�س��ا�س االنتماء القبلي �أو العرقي ،اجلن�س ،املهنة ،اخللفية العائلية ،الديانة ،م�س��توى التعليم،
امللكية �أو مدة الإقامة يف القرية .ويتمثل التحدي الأكرب الذي تواجهه عملية ت�سجيل الناخبني يف الأعداد
الكبرية من املواطنني امل�س��جلني يف قراهم الأ�ص��لية ولكنهم يقيمون ويعملون يف �أماكن بعيدة جداً ،عاد ًة
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بعد االنتهاء من ت�س��جيل الناخبني ،تبد�أ عملية ت�سمية املر�شحني ب�شكل مبا�رش من قبل املواطنني يف القرية.
ويف غالبية املحافظات يفرت�ض �أن يزيد عدد املر�شحني بواحد فقط عن عدد الأع�ضاء الذين يتم انتخابهم،
مب��ا فيهم الرئي�س ونوابه والأع�ض��اء .ويف ال�س��نوات الأخرية متت عملية الرت�ش��يح ع��اد ًة من خالل تنظيم
اجتم��اع ع��ام جلمعية القرية �أو للمجموعات ال�ص��غرية املختلفة يف القرية ،بينم��ا مل يحدث ذلك يف بع�ض
املحافظات الأخرى .وجرت العادة يف تلك االجتماعات على �إعطاء الناخبني ورقة بي�ضاء �أو ورقة اقرتاع
ال تت�ض��من �أية �أ�س��ماء بل فقط املنا�ص��ب التي يفرت�ض انتخابها (الرئي�س ،نائب الرئي�س والأع�ض��اء) لكتابة
�أ�س��ماء مر�شحيهم املف�ضلني .ويف حال مل ي�ؤدي ذلك �إىل ت�سمية العدد الكايف من املر�شحني ،يعترب عملي ًا
على �أنه جولة �أوىل ،ويتم تنظيم جولة ثانية لت�سمية املر�شحني.
يج��ب �أن تنظم االنتخابات من خ�لال االنتخاب املبا�رش ،وتعترب �رسية االق�تراع وتوفري كبائن اقرتاع (�أو
غرف اقرتاع لالقرتاع ال�رسي) �أموراً �إلزامية يف معظم املحافظات .وهناك ثالث طرق لتنظيم االقرتاع�( :أ)
االنتخ��اب اجلماعي ،حيث يتوجه كافة الناخبني �إىل موقع مرك��زي لالقرتاع ،ويبقون هناك حتى انتهاء
عملية الفرز؛ (ب) االنتخاب الفردي ،حيث ميار�س الناخبون الت�صويت ب�شكل فردي يف �أي وقت طوال
ي��وم االقرتاع؛ (ج) االقرتاع بالوكالة .وت�س��تخدم معظم املحافظات طريق��ة االقرتاع اجلماعي� .أما �أوراق
االقرتاع امل�س��تخدمة فتت�ض��من �أ�سماء املر�ش��حني مرتبني ح�سب املن�صب الذي يرت�ش��حون له ،حيث يقوم
الناخبون بالت�أ�شري على �أ�سماء املر�شحني الذين يرغبون بانتخابهم .وميكن للناخب الت�أ�شري على �أي عدد من
املر�ش��حني على �أال يتجاوز عدد املنا�ص��ب التي يتم انتخابها يف جلنة القرية (رئي�س واحد ،نائب واحد �أو
اثنني للرئي�س ،وعدد من الأع�ض��اء ح�سب كل حالة) .ولكي تعترب االنتخابات �صحيحة يجب �أن ت�شارك
يف االقرتاع الأغلبية املطلقة للناخبني امل�س��جلني ،ويتطلب الفوز ب�أي من�ص��ب احل�ص��ول على  50باملئة من
الأ�ص��وات زائد واحد .وعندما ال يح�ص��ل �أي من املر�شحني على تلك الأغلبية من الأ�صوات ،يتم تنظيم
جولة ثانية لالنتخاب بعد م�ضي ثالثة �أيام .ويف اجلولة الثانية يتطلب الفوز ح�صول املر�شحني على  33باملئة
من الأ�صوات .ويت�سلم الفائزون مهامهم مبا�رش ًة بعد �إعالن نتائج االنتخابات.
تكمن �أهمية انتخابات جلان القرى يف �أن قانون االنتخابات ين�ص على �رضورة تطبيق ال�ض��وابط الأ�سا�س��ية
لالنتخاب��ات الدميقراطي��ة ،ك�رسية االق�تراع ،واالنتخاب املبا�رش وتعدد املر�ش��حني .ومن الوا�ض��ح �أن
االنتخابات الأخرى يف ال�صني ما زالت بعيدة عن تطبيق هذه املبادئ .ولقد فتحت انتخابات جلان القرى
الباب للت�س��ا�ؤل ح��ول متى ميكن �أن تتطور االنتخابات املبا�رشة لت�ش��مل البلديات ،والأقاليم وم�س��تويات
�إدارية وحكومية �أعلى .كما و�أن كل عملية انتخابية من هذا القبيل ترفع من م�س��توى القدرات املحلية يف
�إدارة العمليات االنتخابية.
�أما التقييم الأهم النتخابات جلان القرى يف ال�ص�ين فيكم��ن يف ما �إذا كان ميكن لهذه الظاهرة الدميقراطية
املح��دودة �أن تف�ض��ي �إىل دميقراطي��ة حقيقي��ة يف نهاية املطاف .وهن��اك طرق خمتلفة لتقيي��م االنتخابات
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ن�ص��ه اجلديد وطور بع�ض اجلوانب املتعلقة بالإجراءات االنتخابية ،و�أعطى زخم ًا �أقوى ل�ض��وابط ال�شفافية
والرقابة ال�ش��عبية على جلان القرى .ويرى الكثريون يف هذا القانون كت�أكيد �سيا�س��ي وقانوين على العملية
االنتخابية للجان القرى� ،إال �أن تنفيذه ب�شكل كامل ما زال يواجه الكثري من التحديات ،خا�ص ًة بعد �إدخال
املزيد من املعايري امللزمة ،كم�س�ألة �رسية االقرتاع يف كبائن حتفظ ذلك (معازل االقرتاع �أو ال�ستائر) مث ًال،
�أو الرت�شيح املبا�رش .وما زالت جودة االنتخابات تختلف ب�شكل ملحوظ من موقع �إىل �آخر على طول البلد
وعر�ضه.

ما يكون ذلك يف جتمعات مدنية كبرية .ومن ال�صعب �إن مل يكن من امل�ستحيل على غالبية �أولئك الناخبني
العودة �إىل قراهم يوم االقرتاع .ويف نف�س الوقت ال ميكنهم امل�شاركة يف االنتخابات يف املدن التي يقيمون
ويعملون فيها ،ما يحرمهم عملي ًا من ممار�سة حقهم يف االقرتاع.

�أخرياً فلقد �أحدثت انتخابات جلان القرى ت�أثرياً وا�ض��ح ًا حيث دعت بع�ض فروع احلزب ال�ش��يوعي ال�صيني
املواطنني يف بع�ض القرى للم�شاركة يف ت�صويت للتعبري عن مدى ثقتهم باحلزب ،بالإ�ضافة �إىل قيام بع�ض
التج��ارب النتخاب قيادات بع���ض البلديات .وعليه ،ف�إن العملية الدميقراطية يف ال�ص�ين بحاجة لأن جتد
قرارات القيادات ال�سيا�س��ية العليا يف البالد �أ�ص��داء لها يف امل�ستويات الأدنى .فبعد عقدين من االنتخابات
املبا��شرة املتتالي��ة للجان القرى ،يبدو �أن تنظيم انتخابات على م�س��تويات �إدارية �أعلى �أمراً ممكن ًا من الناحية
الفنية على الأقل؛ لكن ال�س���ؤال الأهم يبقى يف ما �إذا كانت ال�ص�ين �س��تعتمد مزيداً من الإ�ص�لاحات نحو
الدميقراطية وكيف؟

النظم االنتخابية والأحزاب ال�سيا�سية
 .204ت�ؤثر النظم االنتخابية املختلفة يف ماهية وتركيبة نظم الأحزاب ال�سيا�سية وطريقة تنظيمها وعملها.
وعم ًال على قيام �أحزاب �سيا�سية ميكنها حتقيق �أعلى درجة ممكنة من التمثيل ،جند ب�أن معظم اخلرباء يف�ضلون
النظم االنتخابية التي حتفز على �إيجاد �أحزاب �سيا�س��ية ت�ستند �إىل قيم �سيا�سية و�أيديولوجية رحبة ،بالإ�ضافة
�إىل برامج �سيا�س��ية وا�ضحة املعامل ،بد ًال من تلك امل�ستندة �إىل اعتبارات عرقية �أو حملية �ضيقة .فبالإ�ضافة
�إىل كونها حتد من خماطر تفاقم ال�رصاعات الداخلية �ضمن جمتمع ما ،من �ش�أن الأحزاب القائمة على تلك
الأ�س�س الرحبة �أن تعك�س ب�شكل �أف�ضل الر�أي العام ملجموع املواطنني وتطلعاتهم.
 .205ت�أتي النظم ال�سيا�س��ية التي تت�ص��ف بدرجات عالية من مركزية احلكم والتي ت�س��تخدم نظام القائمة
الن�سبية على �أ�سا�س القوائم املغلقة يف مقدمة النظم التي حتفز على قيام التنظيمات احلزبية القوية واملتما�سكة،
على العك�س متام ًا مما ميكن �أن ينتج عن النظم القائمة على �أ�س��ا�س تعدد الدوائر االنتخابية ،مثل نظام الفائز
الأول� .إال �أنه هناك الكثري من املتغريات االنتخابية الأخرى والتي ت�ؤثر يف النظام احلزبي ب�شكل عام .فعلى
�س��بيل املثال ،حاولت بع�ض الدميقراطيات النا�شئة مثل رو�س��يا و�إندوني�سيا الت�أثري يف تكوين نظامها احلزبي
الغ���ض ،وذل��ك من خالل توفري املحف��زات لقيام �أحزاب وطنية بد ًال من املحلية (�أنظر الدرا�س��ة اخلا�ص��ة
ب�إندوني�س��يا يف هذا الدليل) .وجل�أت بع�ض البلدان الأخرى ،كالإكوادور وبابوا غينيا اجلديدة �إىل و�سائل
�أخ��رى لتحقيق ذلك تتعلق ب�رشوط ت�س��جيل ومتويل الأحزاب ال�سيا�س��ية .وتعترب م�س���ألة متكني الأحزاب
ال�سيا�س��ية من احل�ص��ول على متويل لها من القطاعني العام �أو اخلا�ص �إحدى امل�س��ائل املف�صلية ذات العالقة
بكافة اجلوانب اخلا�ص��ة بت�ص��ميم النظم االنتخابية ،بالإ�ض��افة �إىل حتولها يف كثري من الأحيان �إىل التحدي
الأكرب الذي يواجه ن�شوء الأحزاب ال�سيا�سية القابلة للحياة.

منوذج لورقة اقرتاع من ال�صني النتخاب جلان القرى
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وكما ي�ؤثر اختيار النظام االنتخابي يف تطور الأحزاب ال�سيا�س��ية وطريقة عملها ،ف�إن للنظام احلزبي القائم
ت�أثريه يف اختيار النظام االنتخابي� .إذ عاد ًة ما تعار�ض الأحزاب ال�سيا�سية القائمة �إدخال �أية تغيريات قد ت�رض
مب�ص��احلها� ،أو قد متكن �أحزاب ًا �أخرى مناف�س��ة لها من دخول املعرتك ال�سيا�سي� ،إال �إذا توافرت �رضورات
�سيا�سية ملحة للقبول بذلك .لذلك ،فقد تعمل الأحزاب ال�سيا�سية كعائق �أمام تنوع اخليارات املتوفرة لتغيري
النظام االنتخابي.
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النظم االنتخابية ،األطر املؤسسية وإدارة احلكم

الدميقراطية ،حيث ميكن اعتبار مبادئ االنتخابات احلرة والنزيهة وامل�ؤثرة كمبادئ عامة ميكن اال�س��تنارة
بها لهذا الغر�ض .وال�صني ال ت�ستكمل �أي من مبادئ االنتخابات احلرة والنزيهة يف ت�شكيل برملانها الوطني
وجمال�س��ها املحلية ،ويف كثري من الأحيان ال ت�س��تطيع القيادات املنتخبة يف القرى ممار�سة ذات القدر من
ال�ص�لاحيات وال�س��لطة التي متار�سها كوادر احلزب ال�شيوعي ال�صيني .ولكن ،وعلى الرغم من ذلك ،ال
ميكن القول ب�أن انتخابات جلان القرى هي انتخابات غري حرة وغري نزيهة وال ت�أثري لها على الإطالق� ،إذ ال
يجب تقييم �أي انتخابات مقارنة مببادئ مطلقة �إمنا كجزء من عملية دميقراطية م�ستمرة.

 .203يقابل اجلدل القائم بني النظامني الربملاين والرئا�س��ي على امل�س��تويات الوطنية جد ًال مماث ًال فيما يتعلق
برتكيبة ال�س��لطات املحلي��ة .وجند هنا تعاظم ًا يف �ش��عبية النظم القائمة على االنتخ��اب املبا�رش للمحافظني
ور�ؤ�س��اء البلديات ،كر�أ�س لل�س��لطة املحلية التنفيذية املنف�ص��لة عن املجال�س املحلية املنتخبة ،وذلك على
ح�ساب النظم القائمة على انتخاب �سلطات ت�ستند �إىل ت�شكيل جلان ت�ضطلع بامل�س�ؤولية املبا�رشة عن ت�رصيف
اخلدم��ات وال�ش���ؤون املحلية� .أم��ا اخليارات املعمول بها النتخ��اب املحافظني ور�ؤ�س��اء البلديات فتوازي
تلك امل�س��تخدمة يف االنتخابات الرئا�س��ية ،وتنطبق على ذلك ذات االعتبارات املتعلقة بانعكا�سات النظام
االنتخابي على العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية على امل�ستوى املحلي.

 .206ت���ؤدي النظم االنتخابية املختلفة �إىل �إفراز طبيعة خمتلفة للعالقة بني املر�ش��حني الأفراد وناخبيهم.
وب�ش��كل عام ،تعمل النظم امل�س��تندة �إىل وجود دوائر انتخابية فردية ،كمعظم نظم الأغلبية ،على تقوية
تلك العالقة من خالل حتفيز املر�شحني الأفراد على العمل كممثلني �أو مندوبني عن مناطق جغرافية حمددة،
حيث يتمثل دورهم الأ�سا�س��ي يف متثيل ناخبيه��م يف دوائرهم االنتخابية .وعلى العك�س من ذلك ،تعمل
النظ��م العامل��ة مبوجب دوائر انتخابية تعددية وكبرية ،كمعظم النظم الن�س��بية ،عل��ى �إفراز ممثلني يعملون
ب�ش��كل �أ�سا�سي ا�ستناداً �إىل والءاتهم احلزبية فيما يتعلق مب�سائل وطنية عامة .ولكل من التوجهني ح�سناته،
الأمر الذي يكمن خلف �ش��عبية النظم املختلطة والتي جتمع بني كال النوعني من التمثيل مب�س��توييه الوطني
واملحلي.
 .207عاد ًة ما يطفو على ال�س��طح كثري من اجلدل فيما يتعلق بامل�س��اءلة واملحا�سبة عند التطرق �إىل العالقة
بني النظم احلزبية والنظم االنتخابية ،خا�ص�� ًة بالن�س��بة مل�س���ؤولية املمثلني الأفراد املنتخبني .وال تت�أثر العالقة
بني الناخبني واملمثلني املنتخبني والأحزاب ال�سيا�س��ية بالنظ��ام االنتخابي فقط ،بل كذلك بجوانب �أخرى
تخ�ص الإطار القانوين للنظام ال�ساي�س��ي ،كعدد املرات التي ي�س��مح فيها للفرد بع�ضوية الهيئات املنتخبة،
�أو ال�ض��وابط اخلا�ص��ة بتحديد طبيعة العالقة بني الأحزاب ال�سيا�س��ية و�أع�ض��ائها املنتخبني ملواقع متثيلية� ،أو
تلك املتعلقة مبنع الأع�ض��اء املنتخبني من تغيري انتماءاتهم احلزبية دون اال�ض��طرار �إىل اال�ستقالة من املجل�س
املنتخب� ،إلخ.
 .208وتعترب حرية الناخبني يف التعبري عن خياراتهم ل�ص��الح املر�ش��حني الأفراد عو�ض�� ًا عن ح�رص ذلك
يف االختيار بني الأحزاب ال�سيا�س��ية فقط وجه ًا �آخر من �أوجه املحا�س��بة .لذلك جند ب�أن الكثري من البلدان
ق��د قام��ت م�ؤخراً ب�إدخال عنا�رص جديدة يف نظمها االنتخابية لتوف�ير ذلك للناخبني ،كاللجوء �إىل اعتماد
القوائم املفتوحة يف ظل نظام القائمة الن�سبية على �سبيل املثال.

خيارات الدميقراطية املبا�شرة
 .209يتطرق هذا الدليل �إىل املوا�ض��يع املتعلقة بت�ص��ميم النظم االنتخابية اخلا�ص��ة بانتخاب املمثلني على
خمتلف امل�ستويات .ولكن عند اخلو�ض يف امل�سائل املتعلقة مبو�ضوع املحا�سبة ،فقد نحتاج �إىل النظر لإطار
�أو�س��ع ي�أخذ بعني االعتبار الدور الذي ت�ض��طلع به و�س��ائل الدميقراطية املبا�رشة .حيث جند �أن ا�س��تخدام
اال�ستفتاءات حول العامل يف تزايد م�ستمر .وتربز احلالة ال�سوي�رسية من خالل تاريخها الطويل يف ا�ستخدام
ما يعرف مببادرات املواطنني (املبادرات ال�ش��عبية) ،والتي متكن جمموعة من املواطنني من التقدم مببادرات
ت�رشيعية تطرح لال�ستفتاء العام عليها من قبل جمموع الناخبني .وبينما تنفرد فنزويال يف اعتماد نظام ي�سمح
بتطبيق ما يعرف با�س��تفتاء �س��حب الثقة من الرئي�س املنتخب (وهو �إج��راء يكمن يف متكني عدد حمدد من
الناخب�ين من طرح م�س���ألة الثقة يف الرئي�س املنتخب لال�س��تفتاء العام)� ،إال �أنه نظ��ام قائم يف بع�ض البلدان
التي تعتمد النظام الرئا�س��ي وكثري من الواليات الأمريكية للعمل على �س��حب الثقة (�أو ت�أكيدها) باملمثلني
املنتخبني على امل�ستوى الوطني �أو املحلي.
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 .5التكاليف الناجمة
عن النظم االنتخابية وتبعاتها الإدارية
 .210يت�أثر اختيار النظام االنتخابي يف �أي بلد بالقدرات اللوج�ستية املتاحة وبتوافر الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة
لتطبيقه ،بالإ�ض��افة طبع ًا �إىل املقدرات املادية للبل��د .وحتى يف تلك احلاالت التي يتوفر فيها الدعم املادي
والفني من قبل املانحني ،يجب التفكري يف قدرة البلد على العمل بالنظام االنتخابي ب�ش��كل م�س��تدام وعلى
املدى الطويل.
�إال �أن ذلك ال يعني ب�أن النظام الأب�سط والأقل كلف ًة هو اخليار الأف�ضل يف كل احلاالت .فقد يولد خيار ما
ال يفي باحتياجات البلد وال يتما�شى مع ظروفه ،انعكا�سات �سلبية على النظام ال�سيا�سي برمته وعلى ا�ستقرار
النظام الدميقراطي ،حتى لو بدا للوهلة الأوىل ب�أنه �أجنع من الناحية املادية.
ولأي خيار يتخذ يف اعتماد النظام االنتخابي تبعاته الإدارية ،والتي تتطرق الفقرات التالية ملناق�شتها.
 .211تر�سيم الدوائر االنتخابية :تتطلب كافة النظم االنتخابية القائمة على ا�س��ا�س وجود دوائر انتخابية
فردية القيام بعملية �ش��اقة لرت�س��يم حدود تلك الدوائر ،ال�صغرية احلجم ن�س��بي ًا ،وهي العملية املكلفة والتي
تتطلب مت�س��ع ًا من الوقت لإمتامها� .أما طريقة تر�س��يم تلك احلدود فتعتم��د على جمموعة من العوامل مثل
عدد ال�س��كان وتوزيعهم اجلغرايف ،وتنا�س��ق املواقع وتوا�ص��لها اجلغرايف ،وتوزيع املجموعات والفئات
االجتماعية املختلفة ،بالإ�ض��افة �إىل ما تفر�ض��ه الت�ض��اري�س اجلغرافية من معوقات .وع��اد ًة ما ال تتم هذه
العملي��ة م��ن خالل مرحلة واحدة فقط� ،إذ يج��ب تعديل حدود الدوائر بني فرتة و�أخ��رى تبع ًا للمتغريات
ال�س��كانية .و�أكرث النظم االنتخابية تعقيداً بهذا اخل�ص��و�ص ،من الناحية الإدارية ،هي نظام الفائز الأول،
ونظام ال�ص��وت البديل ونظام اجلولتني .بينما تعترب متطلبات تر�س��يم الدوائر االنتخابية �أ�س��هل يف ظل نظم
الكتلة ،والكتلة احلزبية ،وال�ص��وت الواحد غري املتحول ،وال�صوت املحدود وال�صوت الواحد املتحول،
وذلك لكونها ت�س��تند �إىل دوائر انتخابية تعددية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تر�س��يم دوائر انتخابية �أكرب حجم ًا
وبالت��ايل �أقل عدداً .وتفر�ض م�س���ألة تر�س��يم احلدود ال�رضورية لتطبيق �أحد النظام�ين الذين يرتكب منهما
النظام االنتخابي املختلط حتديات و�صعوبات م�شابهة.
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 .213ت�سجيل الناخبني :ت�شكل عملية ت�سجيل الناخبني اجلزء الأكرث تعقيداً و�إثارة للجدل يف �إدارة العملية
االنتخابي��ة ،ف�ض� ً
لا عن كونها الأقل جناع�� ًة يف كثري من الأحيان .وتتطلب ه��ذه العملية جمع معلومات
حم��ددة لأعداد كبرية من الناخبني ا�س��تناداً �إىل من��اذج موحدة ،ومن ثم معاجلة تل��ك املعلومات وترتيبها
بطريقة ت�س��مح با�س��تخدامها ب�ش��كل ي�س�ير يوم االقرتاع .كما ويجب �إمتام ذلك بطريقة ت�ض��من ت�سجيل
الناخب�ين امل�ؤهل�ين فقط وحتول دون متك��ن �أي ناخب من االقرتاع �أكرث من مرة واحدة ،ف�ض� ً
لا عن منع
حماوالت التزوير وانتحال ال�شخ�ص��ية للأغرا�ض االنتخابية .لذلك ،ف�إن احل�سا�س��ية ال�سيا�سية لهذه الأمور
وطبيعة العملية املعقدة جتعل من ت�س��جيل الناخبني املرحلة الأكرث كلفة والتي حتتاج لأكرب مت�سع من الوقت
من مراحل العملية االنتخابية.
 .214تت�أثر متطلبات ت�س��جيل الناخبني بت�صميم النظام االنتخابي .حيث تفر�ض النظم القائمة على �أ�سا�س
الدوائر االنتخابية الفردية ت�س��جيل كل ناخب �ضمن حدود دائرة انتخابية واحدة حمددة .وعليه ف�إن نظام
الفائز الأول ،ونظام ال�ص��وت البديل ونظام اجلولتني ،بالإ�ض��افة �إىل نظام بوردا عندما ي�ستخدم يف دوائر
فردية ،هي النظم الأعلى كلف ًة والأكرث تعقيداً من الناحية الإدارية فيما يتعلق بت�سجيل الناخبني ،كما هي
احلال يف النظام املتوازي ونظام الن�سبية املختلطة عندما ي�ستخدمان �ضمن دوائر انتخابية فردية� .أما الأعداد
الأق��ل للدوائ��ر التي يعمل بها عاد ًة يف ظل نظم الكتلة ،والكتلة احلزبية ،وال�ص��وت الواحد املتحول وغري
املتحول فتجعل من تلك العملية �أ�س��هل بع�ض ال�ش��ئ ،بينما يعترب نظام التمثيل الن�س��بي املطبق �ض��من دوائر
انتخابية كبرية الأقل تعقيداً ن�س��ب ًة �إىل باقي النظم يف هذا اخل�ص��و�ص� .أخرياً جتدر الإ�ش��ارة �إىل �أن ت�سجيل
الناخبني املقيمني خارج حدود البلد املعني عاد ًة ما تكون على درجة عالية من ال�صعوبة.
ولقد �أ�سهمت �سهولة عملية الت�سجيل يف ظل نظام القائمة الن�سبية يف اعتماده من قبل عدد من الدميقراطيات
النا�ش��ئة ،كما ح�ص��ل يف �أول انتخابات دميقراطي��ة يف جنوب �أفريقيا ع��ام  .1994وعلى �أية حال ،ال
يرتتب على التعديالت الب�س��يطة يف النظم االنتخابية �س��وى انعكا�سات هام�شية على عملية ت�سجيل الناخبني
وكلفتها املرتفعة غالب ًا.
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 .216توعية الناخبني :تختلف احلاجة لربامج توعية الناخبني وطبيعتها اختالف ًا كبرياً من جمتمع �إىل �آخر.
وعندم��ا يتعلق الأمر بتوعية وتثقيف الناخبني حول كيفية التعامل مع ورقة االقرتاع وتعبئتها ،جند ب�أن هناك
اختالفات وا�ضحة وحمددة تبع ًا الختالف النظام االنتخابي املعتمد .تعترب املبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها
النظم التف�ضيلية ،مثل نظام ال�صوت البديل� ،أو ال�صوت الواحد املتحول �أو نظام بوردا �أمراً معقداً ،يجب
التطرق لها ب�ش��كل خا�ص يف حمالت التوعية ،خا�ص�� ًة يف تلك احلاالت حيث ت�ستخدم هذه النظم للمرة
الأوىل ،وخا�ص�� ًة عندما يطلب من الناخب ترتيب كافة املر�ش��حني على ورقة االقرتاع ح�سب الأف�ضلية،
و�إعطاء كل مر�ش��ح رقم معني ،كما هي احلال يف �أ�س�تراليا .ويزيد من �صعوبة التعامل مع ورقة االقرتاع
من قبل الناخبني التزايد امل�س��تمر يف ا�س��تخدام النظم االنتخابية املختلطة والتي يعطى الناخب مبوجب كثري
منه��ا ورقتي اقرتاع بد ًال من ورقة واحدة .وباملقابل ،ي�س��هل فهم �أوراق االق�تراع والتعامل معها يف تلك
النظم التي ال يطلب من الناخب فيها �سوى الإدالء ب�صوت واحد ملر�شح �أو قائمة واحدة ،مثل نظام الفائز
الأول� ،أو الكتل��ة احلزبي��ة �أو ال�ص��وت الواحد غري املتحول .ويبني اجلدول رق��م � 8أدناه درجة التعقيد �أو
ال�سهولة التي تتبع باقي النظم االنتخابية فيما يتعلق بهذا اجلانب من العملية االنتخابية.
 .217ع���دد �أيام االقرتاع :ب�ش��كل عام ال يحتاج تنظيم االنتخاب��ات لأكرث من عملية واحدة تتم يف يوم
اق�تراع واحد يف ظ��ل كل من النظم االنتخابي��ة التالية :الفائز الأول ،ال�ص��وت البدي��ل ،الكتلة ،الكتلة
احلزبي��ة ،ال�ص��وت الواحد املتحول وغري املتحول ،القائمة الن�س��بية ،نظام بوردا ،النظ��م املتوازية ونظم
الن�س��بية املختلطة� .أما نظام اجلولتني فكلفته �أعلى و�إدارته �أكرث م�ش��قة حيث �أنه يتطلب عاد ًة �إعادة العملية
االنتخابية برمتها (اجلولة الثانية) بعد انق�ضاء اجلولة الأوىل بفرتة زمنية ق�صرية ن�سبي ًا.
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 .212عندما ت�س��تخدم الدوائر االنتخابية التعددية ميكن اال�س��تغناء عن �إع��ادة النظر يف حدود الدوائر
وتعديلها من خالل تعديل �أعداد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة ،خا�ص�� ًة عندما تتطابق الدوائر االنتخابية
مع التق�سيمات الإدارية القائمة يف بلد ما مثل املحافظات .ويعترب نظام القائمة الن�سبية الأقل كلفة والأ�سهل
م��ن حي��ث متطلباته الإدارية فيما يتعلق برت�س��يم الدوائر لكونه ي�س��تند �إما �إىل وجود دائ��رة انتخابية واحدة
عل��ى م�س��توى الوطن ،ما يعني انع��دام احلاجة لأية عملية تر�س��يم على الإط�لاق� ،أو �إىل دوائر انتخابية
كب�يرة تتطابق يف حدودها مع حدود التق�س��يمات الإدارية القائمة �أ�ص� ً
لا ،كالألوية واملحافظات .ولقد
نظمت االنتخابات املمولة من قبل الأمم املتحدة يف كل من �س�يراليون �س��نة  ،1996وليبرييا �سنة 1997
وكو�سوفو �سنة  2001عم ًال بنظام القائمة الن�سبية الوطنية ،وذلك ب�سبب عدم متكن ال�سلطات االنتخابية
من تر�سيم �أية دوائر انتخابية لغياب املعطيات الإح�صائية الدقيقة الالزمة لذلك ،خا�ص ًة يف ظل وجود �أعداد
كبرية من املهجرين.

 .215ت�صميم و�إنتاج �أوراق االقرتاع :يجب �أن ت�ص��مم �أوراق االقرتاع ب�ش��كل وا�ض��ح يي�رس للناخبني
التعامل معها بكل �س��هولة ،وذلك لرفع م�س��تويات امل�ش��اركة واحلد من �أعداد الأ�ص��وات الباطلة �أو غري
ال�ص��حيحة والناجتة عاد ًة عن خط�أ يف تعبئة ورقة االقرتاع .ويتطلب ذلك يف كثري من الأحيان ا�س��تخدام
الرموز للداللة على الأحزاب �أو املر�ش��حني ،بالإ�ض��افة �إىل و�سائل �أخرى كال�صور الفوتوغرافية والألوان
املختلفة (�أنظر بع�ض الأمثلة الواردة يف هذا الدليل لعدد من �أوراق االقرتاع) .عاد ًة ما تكون �أوراق االقرتاع
اخلا�ص��ة بنظامي الفائز الأول وال�صوت البديل الأب�سط والأ�س��هل للطباعة واالنتاج ،وغالب ًا ما حتتوي على
�أعداد قليلة من �أ�س��ماء املر�ش��حني .وكذلك احلال بالن�سبة لأوراق االقرتاع اخلا�صة بنظام اجلولتني� ،إال �أنه
يتطل��ب يف غالبية الأحيان طباع��ة اوراق جديدة للجولة االنتخابية الثانية ،ما ي�ض��اعف تكاليف االنتاج،
بالإ�ض��افة �إىل كونه يحتاج �إىل ترك مت�س��ع من الوقت بني اجلولتني لإعداد وطباعة الأوراق للجولة الثانية.
�أما نظامي االنتخاب املتوازي والن�سبية املختلطة فعاد ًة ما يتطلبا طباعة نوعني خمتلفني من �أوراق االقرتاع،
ف�ض ًال عن كونهما ي�ستخدمان نظامني انتخابيني خمتلفني (�أو �أكرث) يف نف�س الوقت ،ما ينتج عنه احتياجات
لوج�س��تية �إ�ض��افية لتدريب موظفي االنتخابات وتوعية الناخبني حول كيفية االقرتاع .و�أما �أوراق االقرتاع
اخلا�ص��ة بنظامي ال�صوت الواحد املتحول وغري املتحول ،ونظام الكتلة ونظام بوردا ،فهي �أكرث تعقيداً من
تلك امل�س��تخدمة يف نظام الفائز الأول ،وذلك لكونها حتتوي عاد ًة على �أ�س��ماء عدد �أكرب من املر�شحني،
وبالت��ايل �أعداد �أكرب من الرموز (�أو ال�ص��ور يف حال ا�س��تخدامها)� .أخرياً تتباي��ن درجة التعقيد يف �أرواق
االقرتاع اخلا�صة بنظام القائمة الن�سبية ،فهي قد تكون ب�سيطة للغاية لدى اعتماد القوائم املغلقة ،وقد تكون
غاية يف التعقيد يف ظل اعتماد القوائم احلرة كما يف �سوي�رسا.

االنتخابات الفرعية/التكميلية هي انتخابات �أقل كلفة لكونها تخ�ص مواقع حمددة� ،إال �أنها قد تثقل كاهل
امليزاني��ة الوطني��ة يف بع�ض البلدان ،حيث جن��د �أحيان ًا ب�أن بع�ض املقاعد ترتك �ش��اغرة لفرتات طويلة وذلك
ب�س��بب غياب القدرات الكافي��ة لتنظيم االنتخابات الفرعية مللئها ،خا�ص�� ًة يف بع�ض بل��دان جنوب القارة
الأفريقية حيث يت�س��بب انت�ش��ار مر�ض فقدان املناعة املكت�سبة (الإيدز) �إىل خلو �أعداد كبرية من املقاعد يف
الفرتات الواقعة بني االنتخابات.
ميكن �أن يكون لالنتخابات التكميلية ،يف ظل ظروف معينة ،انعكا�س��اتها الوا�س��عة والتي تتعدى ا�ستبدال
بع�ض الأع�ض��اء ،حيث ينظر لها كامتحان لتقييم �أداء احلكومة يف منت�ص��ف الطريق .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
فقد ي�ؤدي ارتفاع عدد املقاعد ال�شاغرة التي يجب مل�ؤها �إىل تغيري يف تركيبة الهيئة الت�رشيعية ما قد ينتج عنه
تغيري يف الرتكيبة احلكومية.
 .219فرز وعد الأ�صوات� :أ�سهل النظم االنتخابية بالن�سبة لفرز الأ�صوات وعدها هو نظام الفائز الأول،
وال�صوت الواحد غري املتحول والقائمة الن�سبية املغلقة ،حيث ال يتطلب �إعداد النتائج �سوى جلمع الأ�صوات
ل�ص��الح كل واحد من املر�ش��حني �أو الأحزاب امل�شاركة� .أما نظام ال�ص��وت البديل ونظام الكتلة فيتطلب
جتميع الأ�ص��وات م��ن ورقة اقرتاع واح��دة ،بينما عاد ًة ما يحت��م كل من النظام املتوازي ونظام الن�س��بية
املختلطة عد الأ�صوات وفرزها من ورقتي اقرتاع خمتلفتني .والنظم الأكرث �صعوبة من حيث عد الأ�صوات
وفرزها و�إعداد النتائج هي نظم االنتخاب التف�ض��يلية كنظام اال�صوت البديل ،ونظام بوردا ونظام ال�صوت
الواحد املتحول.
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النظام االنتخابي

احلاجة
تر�سيم
ت�سجيل ت�صميم و�إنتاج توعية عدد �أيام
النتخابات
الدوائر
الناخبني �أوراق االقرتاع الناخبني االقرتاع
فرعية/تكميلية
االنتخابية

عد وفرز
الأ�صوات

الفائز الأول
الكتلة
اجلولتني
ال�صوت البديل
الكتلة احلزبية
القائمة الن�سبية
ال�صوت الواحد املتحول
املتوازي
الن�سبية املختلطة
بوردا
ال�صوت الواحد غري املتحول
ال�صوت املحدود
مفتاح الرموز:

= قليل التكلفة والتعقيد -

= متو�سط التكلفة والتعقيد -

= عايل التكلفة والتعقيد

� .220إ�ستدام���ة العملي���ة االنتخابية :تعتمد املتطلبات التي تلقي بها خمتل��ف النظم االنتخابية على كاهل
القدرات الإدارية يف بلد ما على اعتبارات تتعلق بتاريخ ذلك البلد ،وظروفه العامة ،بالإ�ض��افة �إىل جتربته
االنتخابي��ة وامل��وارد املتوفرة لديه .ويوفر اجل��دول �أعاله مقارب ًة مقارنة حول تكالي��ف جمموعة من النظم
االنتخابية املختلفة .ومن خالل نظر ٍة �رسيعة جند ب�أن نظام القائمة الن�س��بية ،خا�ص�� ًة عندما ي�ستند �إىل قائمة
وطني��ة مغلق��ة ،يحرز تقييم ًا �إيجابي ًا فيما يتعلق بكلفته الأقل ومتطلباته املحدودة من حيث املوارد الإدارية.
وكذلك الأمر بالن�سبة لنظام الكتلة احلزبية .يليها يف هذا املجال كل من نظام ال�صوت الواحد غري املتحول
ونظ��ام ال�ص��وت املحدود ،ومن ثم نظام��ي الكتلة والفائز الأول� .أما نظم ال�ص��وت البديل ،وال�ص��وت
الواحد املتحول ،واملتوازي ،وبوردا والن�سبية املختلطة فت�أتي يف مواقع مت�أخرة عن النظم الأخرى .ويبدو
وا�ضح ًا من اجلدول ( )8ب�أن نظام اجلولتني يعترب النظام الذي يثقل كاهل �أي بلد ب�شكل �أكرب من الناحيتني
املادية والإدارية.
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التكاليف الناجمة عن النظم االنتخابية وتبعاتها االدارية

 .218االنتخابات الفرعية/التكميلية :يف حال �شغر �أحد املقاعد التمثيلية يف الفرتة الواقعة بني االنتخابات،
يتم ملئ املقعد اخلايل يف ظل نظام القائمة الن�س��بية من خالل املر�ش��ح التايل على قائمة احلزب الذي يتبع له
املمثل ال�س��ابق ،ما يلغي احلاجة لتنظيم انتخاب��ات تكميلية �أو فرعية� .أما نظم الأغلبية فعاد ًة ما تنطوي على
�إجراءات لتنظيم انتخابات فرعية ل�ش��غل املقاعد ال�ش��اغرة يف الفرتات الواقعة بني االنتخابات .وميكن اتباع
�أي من هذين اخليارين يف ظل النظم الأخرى :ففي �إيرلندا حيث ي�ستخدم نظام ال�صوت الواحد املتحول،
يتم تنظيم انتخابات تكميلية ل�ش��غل املقاعد اال�ش��اغرة يف الربملان ،بينما ال تلج�أ �أ�سرتاليا �إىل هذا اخليار مللئ
املقاعد ال�شاغرة يف جمل�س ال�شيوخ .كما وميكن تفادي احلاجة لتنظيم انتخابات فرعية ،وذلك من خالل
انتخاب بدالء للممثلني املنتخبني �أثناء العملية االنتخابية ،كما هي احلال يف بوليفيا على �سبيل املثال.

جدول رقم  :8التكاليف املحتملة ،والتبعات الإدارية املرتتبة على  12نظام انتخابي

الف�صل ال�ساد�س
الف�صل ال�ساد�س

 .6ن�صائح للقائمني على ت�صميم النظم االنتخابية
 .221ي�س��تدل من درا�س��ة ومقارنة خمتلف النظ��م االنتخابية �أن اخليارات املتاحة وا�س��تخداماتها املمكنة
متعددة ومتنوعة .وعاد ًة ما مييل القائمني على ت�ص��ميم الأطر الد�س��تورية وال�سيا�سية واالنتخابية �إىل اختيار
النظام االنتخابي الذي يفقهون بتفا�ص��يله ب�شكل �أف�ض��ل ،كما وجند ميو ًال يف اعتماد النظام املعمول به يف
البلد امل�س��تعمر �س��ابق ًا يف حال وجوده ،ب��د ًال من البحث يف خمتلف اخلي��ارات والبدائل .ويف كثري من
الأحيان تعمل املتطلبات الناجمة عن اتفاق لل�سالم �أو عن ال�ضغوطات اخلارجية على احلد من عدد اخليارات
املمكنة.
وبالتايل ،يهدف هذا الدليل �إىل توفري م�ص��د ٍر علمي مل�س��اعدة املعنيني ومتكينه��م من اتخاذ قراراتهم على
�أ�س��ا�س من املعرفة .وهو ال يهدف بال�رضورة للت�ش��جيع باجتاه تغيري �شامل يف النظم االنتخابية القائمة ،بل
العك�س من ذلك ،ف�إن التجربة املقارنة لعمليات الإ�صالح االنتخابي احلا�صلة حتى يومنا هذا تظهر ب�أن الت�أين
يف عمليات الإ�صالح ،بحيث ي�ستند ذلك �إىل الإبقاء على العنا�رص اجليدة كنقطة انطالق ،عاد ًة ما يكون
خياراً �أف�ضل من التغيري ال�شامل والقفز نحو نظام انتخابي جديد كلي ًا وغري م�ألوف.
 .222ويف هذا ال�سياق ميكن مقاربة م�س�ألة الإ�صالح االنتخابي من خالل اال�ستفادة من جتارب الآخرين.
فعلى �س��بيل املثال ،ميك��ن لبلد ما يعمل بنظام الفائ��ز الأول ويرغب بالتحول نحو نظام �أكرث ن�س��بية ،يف
الوق��ت الذي يحافظ فيه على ربط التمثي��ل بالدوائر واملناطق اجلغرافية املختلف��ة� ،أن ي�أخذ جتربة نيوزيلندا
بعني االعتبار ،حيث مت اعتماد نظام الن�س��بية املختلطة �س��نة � ،1993أو جتربة لي�سوتو والتي اعتمدت نف�س
التحول عام  .2002وبنف�س املقدار ،ميكن لبلد يرغب يف الإبقاء على دوائره االنتخابية الفردية مع �إدخال
عنا�رص حتفز على التفاعل والتوافق بني خمتلف املجموعات �أن ينظر �إىل جتربة ال�صوت البديل يف بع�ض بلدان
�أوقيانو�س��يا (خا�ص�� ًة يف فيجي وبابوا غينيا اجلديدة) .كما وميكن لأي بلد يتحول �إىل النظام الدميقراطي،
يف الوقت الذي تت�سم فيه تركيبته االجتماعية باالنق�سامات احلادة ،اال�ستفادة من جتربة نظام القائمة الن�سبية
يف جنوب �أفريقيا ،والتي نتج عنها حكومات تف�سح املجال لتقا�سم ال�سلطة بني جمموعات عرقية خمتلفة،
�أو جترب��ة الربملان املتخب يف �أيرلندا ال�ش��مالية مبوجب نظام ال�ص��وت الواحد املتح��ول� .أخرياً ،ميكن لبلد
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 .223فيما يلي خال�صة لالعتبارات الرئي�سية والتي ين�صح الأخذ بها يف ت�صميم النظم االنتخابية:

ب�ساطة النظام االنتخابي

 .224يجب ت�ص��ميم النظم االنتخابية الفاعلة وامل�س��تدامة مبا يي�رس فهمه��ا والتعامل معها من قبل جمهور
الناخبني والعاملني بال�سيا�س��ية� .إذ تقود التعقيدات الزائدة �إىل عدم و�ض��وح النظام وبالتايل �صعوبة فهمه،
و�إىل نتائج غري مق�صودة �أو عر�ضية ،وهو ما ينتج عنه عدم ثقة الناخبني بنتائج االنتخابات.

عدم الخ�شية من االبتكار والتجديد

 .225متثل الكثري من النظم االنتخابية الناجعة ،واملعمول بها حول العامل حالي ًا ،حلو ًال وتوجهات مبتكرة
�أثبتت جناحها يف معاجلة م�شكالت حمددة .وكما �أ�رشنا �أعاله ،ميكن اال�ستفادة �إىل حد كبري من جتارب
الآخرين ،مبا يف ذلك البلدان املجاورة �أو تلك التي تبدو وك�أنها حاالت خمتلفة كلي ًا.

االهتمام بال�سياق المحيط والعامل الزمني

 .226ال تعم��ل النظم االنتخابية يف الفراغ� ،إذ يعتمد جناحها على التوفيق ال�س��ليم بني الأمناط والأعراف
ال�سيا�س��ية والتقاليد الثقافية ال�سائدة .ويجب �أن ت�شكل الإجابة على الت�سا�ؤل التايل نقطة االنطالق لكل من
يقوم على ت�ص��ميم النظام االنتخابي :ما هو ال�سياق ال�سيا�سي واالجتماعي الذي يتم ت�صميم النظام يف ظله؟
�أما امل�س���ألة التي تلي ذلك فقد تتمثل يف الإجابة على ما يلي :هل يتعلق الأمر بت�ص��ميم نظام انتخابي دائم �أم
�أنه ينح�رص يف اال�ستجابة ملتطلبات املرحلة االنتقالية الراهنة؟

عدم اال�ستهانة بجمهور الناخبين

 .227يف الوقت الذي يجب فيه احلفاظ على ب�ساطة النظام� ،إال �أن ذلك يجب �أال ينحدر بنا �إىل املخاطر
الت��ي قد تنجم عن اال�س��تهانة بقدرة الناخبني على ا�س��تيعاب اخليارات املتعددة واملختلف��ة للنظم االنتخابية
املتاحة وقدرتهم على ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح .فعلى �سبيل املثال ،مت ا�ستخدام نظم انتخابية تف�ضيلية
معقدة ب�شكل ناجح يف بع�ض الدميقراطيات النا�شئة يف منطقة �آ�سيا-البا�سيفيك ،بينما �أثبتت التجربة احلديثة
يف كث�ير م��ن االنتخابات يف عدد من الدميقراطي��ات اجلديدة �أهمية التمييز بني م�س��تويات الوعي واملعرفة
العملية وم�ستويات الوعي ال�سيا�سي .وحتى يف البلدان الفقرية يرغب الناخبون عاد ًة يف التعبري عن خيارات
و�أف�ضليات �سيا�سية معقدة ومركبة.

�شمولية النظام االنتخابي

 .228يجب �أن تقوم النظم االنتخابية على �أ�سا�س من ال�شمولية� ،سواء �أكان ذلك يف املجتمعات املنق�سمة
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االهتمام بطريقة اختيار النظام كعن�صر �أ�سا�سي

 .229تلع��ب الطريق��ة التي يتم من خاللها اختيار النظام االنتخاب��ي دوراً هام ًا يف الت�أكيد على �رشعيته.
�إذ ينت��ج ع��ن اختيار النظام االنتخابي من خالل عملية ت�ش��ارك فيها كاف��ة املجموعات املعنية ،مبا يف ذلك
جمهور الناخبني ،م�ستويات �أعلى من تقبل الناجت النهائي للعملية ،مما لو مت ذلك من خالل عملية ينظر لها
ب�أنها تنح�رص يف التعبري عن م�صالح حزبية �أو فردية فقط .وعلى الرغم من عدم �إمكانية تفادي االعتبارات
وامل�ص��الح احلزبية يف معر�ض اختيار النظام االنتخابي� ،إال �أن اختيار نظام يتمتع بر�ض��ى خمتلف الأحزاب
و�أو�س��ع �رشيح��ة ممكنة من الر�أي العام يعترب �أمراً مف�ص��لي ًا يف تقبل ذلك النظ��ام واحرتامه من قبل اجلميع.
ولقد تطلب التحول من نظام االفائز الأول �إىل نظام الن�سبية املختلطة يف نيوزيلندا على �سبيل املثال �إىل �إجراء
ا�س��تفتاءين عامني عليه ،ما �أ�س��هم يف �إ�ضفاء ال�رشعية على النظام اجلديد .باملقابل ،نتج عن قرار احلكومة
الإ�ش�تراكية يف فرن�س��ا عام  1986يف التحول من نظام اجلولتني �إىل نظام ن�س��بي �أن �ساد انطباع ب�أن ذلك
القرار ا�ستند �إىل اعتبارات حزبية حم�ضة ،و�رسعان ما �أعيد النظام ال�سابق فور فقدان احلكومة لل�سلطة �سنة
.1988

العمل على �إر�ساء ال�شرعية والقبول بين كافة الفاعلين الأ�سا�سيين

 .230يجب �أن ت�ش��عر كافة املجموعات والفئات الراغبة يف امل�ش��اركة يف العملية الدميقرطية ب�أن النظام
االنتخابي عادل ويعطيهم جميع ًا فر�ص�� ًا مماثلة للفوز باالنتخابات .ويتمثل الهدف الأكرب يف هذا ال�س��ياق
يف العم��ل على عدم توفري �أر�ض��ي ٍة للخا�رسي��ن لرتجمة خيبة الأمل من نتائج االنتخاب��ات �إىل رف�ض للنظام
االنتخابي �أو ال�س��تخدامه كعذر لزعزعة ا�س��تقرار النظام الدميقراطي برمته .ففي انتخابات عام  1990يف
نيكاراغوا خ�رس احلزب ال�س��انديني احلاكم االنتخابات �إال �أنه تقبل تلك اخل�س��ارة ،وذلك ب�س��بب �إقراره
بعدالة النظام االنتخابي ب�ش��كل �أ�سا�س��ي� .أما كمبوديا ،وموزامبيق وجنوب �أفريقيا ،فا�ستطاعت جميعها
�إنه��اء حروبها الأهلية الدموية من خالل اعتماد �إج��راءات وترتيبات متيزت بتقبل جميع الأطراف املتنازعة
لها.

العمل على زيادة ت�أثير الناخبين

 .231يجب �أن ي�شعر الناخبون ب�أن العملية االنتخابية حتقق لهم و�سائل للت�أثري يف احلكومات و�سيا�ساتها.
وميك��ن زيادة ت�أثري اخليارات التي ميار�س��ها الناخبون بعدة طرق .فقد ّ
ميك��ن النظام االنتخابي الناخبني من
االختيار بني خمتلف الأحزاب ال�سيا�س��ية� ،أو بني مر�ش��حني ينتمون لأحزاب خمتلفة� ،أو بني مر�ش��حي
احلزب الواحد .كما وميكن توفري نظم انتخابية خمتلفة للعمل بها يف كل من انتخابات الرئا�سة ،وانتخابات
جمل�س ال�ش��يوخ ،وكذلك انتخابات جمل�س النواب وال�س��لطات املحلية .ويجب �أن ي�ش��عر الناخبون ب�أن
ل�صوتهم وزن حقيقي يف الت�أثري على تركيبة احلكومة ،ولي�س فقط يف تركيبة الربملان املنتخب.
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يرغب بكل ب�س��اطة يف تخفي�ض كلفة االنتخابات واحلد من عدم اال�س��تقرار الناجم عن نظام اجلولتني يف
انتخاباته الرئا�س��ية ،التمعن يف جتربة جمهورية �أيرلندا يف تطبيق نظام ال�ص��وت البديل .ويف كافة احلاالت
املذكورة ،كان الختيار النظام االنتخابي ت�أثريه الوا�ضح يف احلياة ال�سيا�سية يف البلدان املعنية.

�أو الأكرث جتان�س�� ًا ،بحيث تعمل عل��ى �إفراز برملانات تتمثل فيها كافة امل�ص��الح .وبغ�ض النظر عن ارتكاز
الأقليات �إىل هويات �أيديولوجية� ،أو عرقية� ،أو عن�رصية� ،أو لغوية� ،أو مناطقية� ،أو دينية ،ف�إن ا�س��تثناء
جمموعات هامة من الر�أي العام من التمثيل يف الربملان املنتخب ،خا�ص�� ًة يف البلدان النامية ،من �ش���أنه �أن
ي�سفر عن نتائج كارثية.

 .232يجب موازنة العمل على زيادة ت�أثري الناخبني مع احلاجة للدفع باجتاه قيام �أحزاب �سيا�سية متما�سكة
وفاعلة� .إذ قد ينتج عن �إعطاء الناخبني �أعلى درجات اخليار بني املر�شحني من خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية
�إىل �إفراز برملانات متف�س��خة ومنق�س��مة ال حتقق لأحد الفوز بالنتائج املرجوة .ويتفق علماء ال�سيا�س��ية على
اعتبار قيام الأحزاب املتما�س��كة وامل�س��تندة �إىل قواعد وا�س��عة من امل�ؤيدين ك�أحد العنا�رص الهامة يف ن�شوء
الدميقراطيات الفاعلة وامل�ستدامة.

عدم �إهمال متطلبات اال�ستقرار على المدى الطويل من خالل التركيز على المكا�سب الآنية

 .233عندم��ا يتفاو���ض العاملون بال�سيا�س��ية حول اعتماد نظ��ام انتخابي جديد ،عاد ًة م��ا يدفعون باجتاه
املقرتحات التي يعتقدون بانها تعزز م�صاحلهم احلزبية يف االنتخابات القادمة� .إال �أن ذلك قد ميثل ا�سرتاتيجية
تفتقد للحكمة يف كثري من الأحيان ،خا�ص ًة يف البلدان النامية ،حيث ميكن �أن ي�سفر جناح احلزب الواحد
وهيمنته على املدى الق�صري عن انهيارات �سيا�سية وتخلخل يف ال�سلم االجتماعي على املدى الطويل .ففي
املفاو�ض��ات التي �س��بقت االنتخابات االنتقالية العام  1994يف جنوب �أفريقيا ،على �س��بيل املثال ،كان
ميك��ن حلزب امل�ؤمتر الوطن��ي الأفريقي الدفع نحو الإبق��اء على نظام الفائز الأول ،والذي كان �س��يمنحه
على الأرجح مزيداً من املقاعد مبا يفوق ح�صته من �أ�صوات الناخبني على امل�ستوى الوطني ،لكونه احلزب
الأكرب يف البالد دون منازع� .إال �أن موقفه امل�ؤيد العتماد النظام الن�سبي ،الأمر الذي �أدى �إىل فوزه بعدد
�أقل من املقاعد من ذلك الذي كان ميكنه الفوز بها يف ظل نظام الفائز الأولّ ،
دل على رغبة ذلك احلزب
يف العمل على حتقيق اال�ستقرار على املدى الطويل على ح�ساب املكا�سب االنتخابية الآنية.
 .234وبنف�س ال�شكل ،يجب �أن تكون النظم االنتخابية قادرة على اال�ستجابة ب�شكل فاعل والتكيف مع
الظروف ال�سيا�س��ية املتقلبة ومع منو احلركات ال�سيا�سية اجلديدة .وحتى يف الدميقراطيات الرا�سخة ،فعاد ًة
ما ال ي�س��تقر الت�أييد للأحزاب ال�سيا�سية الكبرية لفرتات طويلة ،بينما تتميز احلياة ال�سيا�سية يف الدميقراطيات
اجلديدة بدرجات عالية من احليوية ،حيث قد يفقد احلزب امل�ستفيد من الرتتيبات االنتخابية يف انتخابات ما
تلك املكا�سب يف االنتخابات التي تليها.

عدم اعتبار النظام االنتخابي على �أنه الدواء ال�شافي من كل داء

 .235قد متثل النظم االنتخابية الو�سيلة الأمثل لتغيري املعايري التي حتكم طبيعة التناف�س ال�سيا�سي� ،إال �أنها ال
ميكن �أن تكون الدواء ال�شايف لكافة العلل ال�سيا�سية التي يعاين منها بلد ما .وكثرياً ما يكون للت�أثريات الناجتة
عن عوامل �أخرى انعكا�ساتها الأقوى على م�سرية النظام الدميقراطي ،خا�ص ًة تلك املتعلقة بالثقافة ال�سيا�سية
ال�سائدة يف كل بلد� ،أكرث من العنا�رص الإجرائية كالنظام االنتخابي .وقد حتتجب كافة الفوائد املنبثقة عن
�أي نظام انتخابي ،مهما مت ت�ص��ميمه بكثري من العناية ،ب�س��بب التدابري الد�س��تورية غري املالئمة� ،أو هيمنة
قوى تعمل على تعميق ال�شقاق الداخلي� ،أو حجم التهديدات اخلارجية التي مت�س �سيادة البلد و�سالمته.
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 .236يتعر���ض النظام الدميقراطي يف عاملنا لكثري م��ن التحديات والقيود� ،إال �أنها ترتك ،على الرغم من
ذلك ،جما ًال لال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية الواعية والتي قد ت�سهم يف جناح العملية الدميقراطية �أو يف عرقلتها.
وكما ذكرنا ف�إن النظم االنتخابية ال توفر دوا ًء لكل داء� ،إال �أنها حتتل موقع ًا مركزي ًا يف حتقيق اال�ستقرار يف
�أي نظام �سيا�سي .قد ال تفلح الهند�سة املهنية للنظام االنتخابي يف جتنب �أو اجتثاث العداءات املتجذرة� ،إال
�أن اعتماد الرتتيبات املالئمة قد يدفع النظام ال�سيا�سي نحو احلد من ال�رصاعات وحتفيز احلكومات للعمل على
قدر �أعلى من امل�س���ؤولية .ومبعنى �آخر ،فبينما تبقى معظم التغيريات التي ميكن حتقيقها من خالل تفا�ص��يل
النظام االنتخابي يف اجلوانب الهام�ش��ية ،ف�إن الفارق بني الدميقراطية الرا�سخة والدميقراطية املهزوزة يكمن
يف كثري من الأحيان يف هذه االنعكا�سات وامل�ؤثرات الهام�شية بالذات.

االهتمام برغبة الناخبين في التغيير

 .237قد يبدو تغيري النظام االنتخابي فكر ًة جيدة بالن�س��بة لل�سا�سة املحليني العارفني مبثالب النظام القائم،
لكن جمهور الناخبني قد يرف�ض العبث بذلك النظام �إذا مل تقدم مقرتحات الإ�صالح والتغيري بطريقة منا�سبة
ومقنعة ،ومبا ال يدع جما ًال لديهم لالعتقاد ب�أن حماوالت التغيري لي�س��ت �س��وى و�سيلة ي�ستخدمها ال�سا�سة
لتعديل قواعد اللعبة وجتيريها لإفادة م�ص��احلهم اخلا�ص��ة ،واحل�صول على مكا�سب �سيا�سية (كما ح�صل يف
ال�ص�ين �س��نة  ،1989ويف الأردن يف  ،1993ويف قريغيز�ستان يف منا�سبات عدة منذ العام .)1995
كما �أن التعديل امل�س��تمر واملتكرر للنظام االنتخابي ي�س��فر كذلك عن �آثار �س��لبية تفقد الناخبني �إدراكهم
للقواعد املعمول بها يف كل حلظة (كما هي احلال يف بوليفيا بح�سب ر�أي بع�ض املراقبني).

عدم اال�ستهانة بعيوب النظام واالتكال على تجاوزها الحق ًا

 .238ت�ؤدي كافة النظم االنتخابية �إىل فوز البع�ض وخ�سارة البع�ض الآخر يف االنتخابات بطبيعة احلال،
لذلك فهي تفرز من لهم م�ص��الح حمددة تنبع من النظام االنتخابي املعتمد .وتعترب تلك امل�ص��الح جز ًء ال
يتجز�أ من اجلو ال�سيا�س��ي العام يف ظل العمل ب�أي نظام انتخابي .ولكن عندما تبد�أ عملية التغيري ،فمن غري
احلكمة االفرتا�ض ب�أن اجلميع �سيتقبل املعاجلات التي ميكن و�ضعها الحق ًا للم�شكالت الظاهرة حلظة التغيري.
ويف كاف��ة احلاالت الت��ي قد يرغب فيها ب�إعادة النظ��ر يف النظام االنتخابي الحق ًا ،م��ن املفيد العمل على
ا�ستباق ذلك وت�ضمينه يف القوانني التي تن�ص على تغيري النظام.

تجنب عبودية النظم االنتخابية ال�سابقة

 .239على الرغم مما تقدم ،كثرياً ما يتم الإبقاء على النظم االنتخابية غري املالئمة الحتياجات الدميقراطيات
اجلدي��دة ،والت��ي ترثها عن العهد اال�س��تعماري ،دون التمعن يف كيفية ت�أثري تل��ك النظم وعملها يف ظل
الواقع ال�سيا�س��ي اجلديد .وجند ب�أن معظم امل�س��تعمرات الربيطانية �س��ابق ًا يف �آ�س��يا و�أفريقيا ومنطقة املحيط
اله��ادئ (البا�س��يفيك) قد اعتمدت نظام الفائ��ز الأول .ولقد �أثبت هذا النظام ع��دم مالءمته الحتياجات
كثري من هذه الدميقراطيات النا�ش��ئة ،خا�ص ًة تلك التي تعاين من انق�سامات عرقية .وب�شكل م�شابه ،يعتقد
البع�ض ب�أن كثري من امل�س��تعمرات الفرن�سية �س��ابق ًا يف غرب �أفريقيا (كمايل على �سبيل املثال) قد عانت من
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موازنة ت�أثير الناخبين مع تحفيز قيام الأحزاب ال�سيا�سية المتما�سكة والفاعلة

عدم اال�ستهانة بالت�أثيرات الناجمة عن النظام االنتخابي

تقييم التبعات المحتملة لأي نظام جديد في ت�أجيج ال�صراعات االجتماعية �أو الحد منها

 .240كما �سبق و�أ�رشنا يف بداية هذا الدليل ،ميكن اعتبار النظم االنتخابية ك�أدوات لإدارة ال�رصاع داخل
جمتمع ما ،بالإ�ضافة �إىل كونها الو�سيلة النتخاب الربملانات والر�ؤ�ساء .تعمل بع�ض النظم االنتخابية ،يف
ظل ظروف معينة ،على حتفيز الأحزاب ال�سيا�س��ية النتهاج �سيا�س��ات �ش��املة تدفع بها �إىل ح�شد امل�ؤيدين
م��ن خارج دوائر الت�أييد الرئي�س��ية �أو التقليدية لها .ولكن ل�س��وء احلظ جند يف عاملن��ا اليوم ازدياداً يف عدد
النظم االنتخابية غري املالئمة والتي ت�سهم عملي ًا يف تفاقم الطروحات واملواقف ال�سلبية القائمة ،وذلك على
�سبيل املثال من خالل حتفيز الأحزاب ال�سيا�سية على التعامل مع االنتخابات على �أنها مناف�سة كلية يف �سبيل
احل�صول على كل �شئ مقابل ال �شئ للآخرين ،وبالتايل دفعها للت�رصف بروح من العدائية واال�ستثناء لكل
م��ن ال ينتم��ي ملجموعتها �أو دائرة م�ؤيديها .لذلك يجب �أن يتمثل الهدف الأعلى يف ت�ص��ميم �أية ترتيبات
�سيا�سية ،مبا فيها النظام االنتخابي ،يف عدم العمل على زيادة الأمور �سو ًء �إن مل يكن بامل�ستطاع ت�صميمها
مبا يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية.

نصائح للقائمني على تصميم النظم االنتخابية

ا�س��تقطابات مدمرة يف حياتها ال�سيا�سية نتيجة العتمادها نظام اجلولتني ،عم ًال باملثال الفرن�سي؛ كما حتتفظ
الكثري من جمهوريات االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا مبتطلبات احلد الأدنى من ن�سبة امل�شاركة �أو ب�رشوط الأغلبية
املوروث��ة عن العهد ال�س��وفيتي .ومن �أكرث امليزات �إث��ارة يف اخلارطة املرفقة به��ذا الدليل كونها تعك�س،
بطرق خمتلفة ،خارطة العامل اال�س��تعماري كما كان��ت عليه احلال قبل  100عام ،حيث جند العديد من
امل�س��تعمرات الربيطانية �س��ابق ًا تعمل بنظام الفائز الأول ،والبلدان املت�أثرة باال�س��تعمار الفرن�سي تعمل بنظام
اجلولتني ،بينما جند ب�أن امل�ستعمرات البلجيكية والهولندية �سابق ًا قد اختارت العمل ب�أحد نظم القائمة الن�سبية
املعمول بها يف �أوروبا� ،إال �أن هذه التوجهات تتغري ب�شكل م�ستمر عرب ال�سنني.

ك�شف ب�أهم الجوانب التي يجب �أخذها بعين االعتبار في ت�صميم النظام االنتخابي
هل ميكن اعتبار النظام االنتخابي على �أنه وا�ضح و�سهل الفهم؟
هل مت �أخذ ال�سياق املحيط بالعملية بعني االعتبار؟
هل يالئم النظام الظرف الزمني احلايل؟
هل يحتوي النظام على �أدوات وا�ضحة لتغيريه و�إ�صالحه يف امل�ستقبل؟
هل يتفادى النظام اال�ستهانة بقدرات الناخبني؟
هل يحتوي النظام على عنا�رص جتعل منه �شمولي ًا/تعددي ًا ب�أكرب قدر ممكن؟
هل ينظر جميع املعنيني لعملية الت�صميم على �أنها م�رشوعة؟
هل �سي�سمح النظام بالإقرار ب�رشعية النتائج االنتخابية؟
هل مت �أخذ االحتماالت غري العادية بعني االعتبار؟
هل يتمتع النظام مبيزة اال�ستدامة من النواحي املادية والإدارية؟
هل �سيعطي النظام الناخبني �إح�سا�س ًا بقوة ت�أثريهم؟
هل يحفز النظام على قيام نظام حزبي تناف�سي؟
هل يتالءم النظام مع الإطار الد�ستوري العام؟
هل �سي�سهم النظام يف احلد من ال�رصاعات بد ًال من تفاقمها؟

توقع كافة االحتماالت غير العادية وغير المتوقعة

 .241غالب ًا ما يتم ت�صميم النظم االنتخابية لتفادي �أخطاء املا�ضي ،وبخا�صة املا�ضي القريب .لذلك يجب
�أخذ احليطة وعدم الوقوع يف ردود الفعل املبالغ فيها وت�ص��ميم نظام يبالغ يف ت�صحيح الإ�شكاليات الناجمة
عن النظام ال�س��ابق .ويف هذا ال�س��ياق ،فمن املفيد جداً �أن يطرح م�ص��ممو النظم االنتخابية على �أنف�س��هم
بع�ض الت�سا�ؤالت غري االعتيادية لتفادي الآثار ال�سلبية غري املتوقعة على املدى الطويل :فماذا �ستكون النتيجة
ل��و مل يح�ص��ل �أحد على فوز وا�ض��ح و�رصيح يف ظل النظام املقرتح؟ وهل ميك��ن �أن ينتج عن هذا النظام
انفراد حزب واحد بالفوز بكافة املقاعد؟ وماذا �سيح�ص��ل فيما لو �أ�ض��طر الأمر �إىل توزيع عدد من املقاعد
يفوق عدد املقاعد يف الهيئة املنتخبة؟ وكيف يتم التعامل مع ت�ساوي الأ�صوات بني املر�شحني؟ وهل يف�ضي
النظام املقرتح �إىل حالة يجد فيها الناخب ب�أنه من الأف�ضل له عدم االقرتاع ل�صالح احلزب �أو املر�شح املف�ضل
لديه يف بع�ض الدوائر االنتخابية؟

200

201

النظم االنتخابية المعتمدة في  213بلد م�ستقل
والأقاليم التي تتبعها ()2004
البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

الإكوادور

القائمة الن�سبية

�ألبانيا

الن�سبية املختلطة (الفائز املختلطة
الأول والقائمة الن�سبية)

( 140ح)

�أملانيا

الن�سبية املختلطة (القائمة املختلطة
الن�سبية والفائز الأول)

( 598ح)

598

ال تنظم انتخابات
الإمارات
العربية املتحدة مبا�رشة

-

-

-

-

�أنتيغوا وباربودا الفائز الأول

الأغلبية

17

17

1

-

املتوازي (القائمة الن�سبية املختلطة
والكتلة احلزبية)

28

28

2

-

550

550

1

اجلولتني
()5

الن�سبية

220

220

2

اجلولتني

7

11

1

-

99

1

اجلولتني

1

اجلولتني
اجلولتني

�أندورا

الن�سبية

140

2

-

2

-

�أثيوبيا

الفائز الأول

الأغلبية

�( 547س)

547

1

-

�إندوني�سيا

�أذربيجان

املتوازي (اجلولتني
والقائمة الن�سبية)

املختلطة

125

125

2

اجلولتني
()3

�أنغوال

القائمة الن�سبية

الأرجنتني

القائمة الن�سبية

الن�سبية

257

257

1

اجلولتني (د)

الأردن

ال�صوت الواحد غري
املتحول

�أنغيال

الفائز الأول

الأغلبية

الأخرى

)4(104

110

1

-

الأورغواي

القائمة الن�سبية

الن�سبية

99

�أرمينيا

املتوزاي (الفائز الأول
والقائمة الن�سبية)

املختلطة

131

131

2

اجلولتني

�أوزبك�ستان

اجلولتني

الأغلبية

250

250

�أروبا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

21

21

1

-

�أوغندا

الفائز الأول

الأغلبية

214

295

1

�أريرتيا

انتقايل

-

-

-

-

-

�أوكرانيا

�أ�سبانيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

350

350

1

-

املتوازي (القائمة الن�سبية املختلطة
والفائز الأول)

450

450

2

اجلولتني

�أ�سرتاليا

ال�صوت البديل

الأغلبية

150

150

1

-

�إيرلندا

ال�صوت الواحد املتحول الن�سبية

166

166

1

�إ�ستونيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

101

101

2

-

ال�صوت
البديل

�إ�رسائيل

القائمة الن�سبية

الن�سبية

120

120

1

-

�أي�سلندا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

63

63

2

الفائز الأول

�أفغان�ستان

ال�صوت الواحد غري
املتحول

الأخرى

249

249

1

اجلولتني

�إيطاليا

الن�سبية املختلطة (الفائز املختلطة
الأول والقائمة الن�سبية)

630

630

2

-

202

القائمة الن�سبية

الن�سبية

�( 100س)

100

1

اجلولتني (د)

203

النظم االنتخابية املعتمدة في  213بلد مستقل واألقاليم التي تتبعها

امللحق (�أ)

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

بوركينافا�سو

القائمة الن�سبية

الن�سبية

111

111

2

اجلولتني

بورما ()7

الفائز الأول

الأغلبية

485

485

1

-

القائمة الن�سبية

الن�سبية

81

)8( 179

1

-

الن�سبية

42

42

1

الفائز الأول

الن�سبية

460

460

1

اجلولتني

130

130

2

اجلولتني
()9

القائمة الن�سبية

الن�سبية

120

120

1

اجلولتني

اجلولتني

الأغلبية

110

110

1

اجلولتني

بابوا غينيا
اجلديدة

ال�صوت البديل

الأغلبية

109

109

2

-

باربادو�س

الفائز الأول

الأغلبية

30

30

1

-

بوروندي

باك�ستان

املتوازي (الفائز الأول املختلطة
والقائمة الن�سبية)

342

342

2

-

البو�سنة
والهر�سك

القائمة الن�سبية

باالو

الفائز الأول

الأغلبية

16

16

1

اجلولتني
()6

بولندا

القائمة الن�سبية

البحرين

اجلولتني

الأغلبية

40

40

1

-

بوليفيا

الن�سبية املختلطة (الفائز املختلطة
الأول والقائمة الن�سبية)

الربازيل

القائمة الن�سبية

الن�سبية

513

513

1

اجلولتني

البريو

الرباغواي

القائمة الن�سبية

الن�سبية

80

80

1

الفائز الأول

الربتغال

القائمة الن�سبية

الن�سبية

230

230

1

اجلولتني

بيالرو�سيا
(رو�سيا
البي�ضاء)

برمودا

الفائز الأول

الأغلبية

36

36

1

-

بروناي

ال تنظم انتخابات
مبا�رشة

-

-

-

-

-

بلجيكا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

150

150

1

-

تايالند

املتوازي (الفائز الأول املختلطة
والقائمة الن�سبية)

500

500

2

-

تايوان

املتوازي (ال�صوت
الواحد غري املتحول
والقائمة الن�سبية)

املختلطة

225

225

2

الفائز الأول

بلغاريا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

240

240

1

اجلولتني

تركمان�ستان

اجلولتني

الأغلبية

50

50

1

اجلولتني

بليز

الفائز الأول

الأغلبية

29

29

1

-

تركيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

550

550

1

-

بنغالد�ش

الفائز الأول

الأغلبية

300

300

1

-

بنما

القائمة الن�سبية والفائز
الأول

الن�سبية

�( 78س)

78

(م)

الفائز الأول

ترينيداد
وتوباغو

الفائز الأول

الأغلبية

36

36

1

-

ت�شاد

بنني

القائمة الن�سبية

الن�سبية

83

83

1

اجلولتني

الكتلة احلزبية/القائمة
الن�سبية واجلولتني ()10

الأغلبية

�( 155س)

155

(م)

اجلولتني

بوتان

ال تنظم انتخابات
مبا�رشة

-

-

-

-

-

ت�شيلي

القائمة الن�سبية

الن�سبية

120

120

1

اجلولتني

تنزانيا

الفائز الأول

الأغلبية

231

295

1

اجلولتني

بوت�سوانا

الفائز الأول

الأغلبية

57

62

1

-

توغو

اجلولتني

الأغلبية

81

81

1

اجلولتني

204

205

النظم االنتخابية املعتمدة في  213بلد مستقل واألقاليم التي تتبعها

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

توفالو

الكتلة

الأغلبية

15

15

1

-

جزر الكامين

الكتلة

الأغلبية

15

18

1

-

توكيالو

انتقايل

-

-

-

-

-

جزر املار�شال

الفائز الأول والكتلة

الأغلبية

33

33

(م)

-

تون�س

املتوازي (الكتلة احلزبية املختلطة
والقائمة الن�سبية)

�( 189س)

189

2

الفائز الأول

جزر املالديف

الكتلة

الأغلبية

42

50

1

)12( -

9

30

1

-

جزر املالفني
(الفوكالند)

الكتلة

الأغلبية

8

8

1

-

88

2

اجلولتني

جزر كوك

الفائز الأول

الأغلبية

24

24

1

-

1

-

جزيرة مان

الكتلة والفائز الأول

الأغلبية

24

24

(م)

-

-

اجلماهريية
الليبية

ال تنظم انتخابات
مبا�رشة

-

-

-

-

-

اجلمهورية
الإ�سالمية
الإيرانية

اجلولتني (د)

الأغلبية

290

290

1

اجلولتني

تونغا

الكتلة

تيمور ال�رشقية

املتوازي (القائمة الن�سبية املختلطة
والفائز الأول)

88

جامايكا

الفائز الأول

الأغلبية

60

60

جبل طارق

ال�صوت املحدود

الأخرى

15

17

1

اجلزائر

القائمة الن�سبية

الن�سبية

�( 389س)

389

1

اجلولتني

جزر االنتيل
الهولندية

القائمة الن�سبية

الن�سبية

22

22

1

-

جزر الباهاما

الفائز الأول

الأغلبية

40

40

1

-

اجلزر الربيطانية الفائز الأول والكتلة
العذراء

الأغلبية

13

13

2

-

جزر البيتكرن

ال�صوت الواحد غري
املتحول

الأخرى

4

8

1

-

جزر الرتك
والكايكو

الفائز الأول

الأغلبية

13

18

1

-

جزر �سليمان

الفائز الأول

الأغلبية

50

50

1

-

جزر �سي�شيل

املتوازي (الفائز الأول املختلطة
والقائمة الن�سبية)

34

34

2

اجلولتني

جزر القمر

اجلولتني

الأغلبية

18

33

1

الفائز الأول
()11

206

الأغلبية

جمهورية
�أفريقيا الو�سطى

اجلولتني

الأغلبية

105

105

1

اجلولتني

اجلمهورية
الت�شيكية

القائمة الن�سبية

الن�سبية

200

200

1

-

جمهورية
الدومينيكان

القائمة الن�سبية

الن�سبية

�( 150س)

150

2

اجلولتني

اجلمهورية
العربية ال�سورية

الكتلة

الأغلبية

250

250

1

جنوب �أفريقيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

400

400

2

-

جورجيا

املتوازي (القائمة الن�سبية املختلطة
واجلولتني) (د)

235

235

2

اجلولتني

جيبوتي

الأغلبية

الكتلة احلزبية

65

65

1

)13(-

اجلولتني

207

النظم االنتخابية املعتمدة في  213بلد مستقل واألقاليم التي تتبعها

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

�رسيالنكا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

225

225

2

ال�صوت
التكميلي

القائمة الن�سبية

الن�سبية

84

84

2

اجلولتني

الن�سبية

150

150

1

اجلولتني

90

90

2

اجلولتني

)15( 84

94

(م)

الفائز الأول

120

120

2

اجلولتني

�سوازيالندا

الفائز الأول

الأغلبية

55

65

1

-

الفائز الأول

الأغلبية

270

360

1

اجلولتني

الن�سبية

51

51

1

-

349

349

2

-

200

1

-

1

اجلولتني
()16
اجلولتني

جري�سي

الكتلة والفائز الأول

الأغلبية

53

53

3

-

الدمنارك

القائمة الن�سبية

الن�سبية

179

179

2

-

ال�سلفادور

الدومينيك

الفائز الأول

الأغلبية

21

30

1

-

�سلوفاكيا

القائمة الن�سبية

رواندا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

53

80

1

الفائز الأول

�سلوفينيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

450

450

2

اجلولتني

�سنغافورة

الكتلة احلزبية والفائز
الأول

الأغلبية

رومانيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

�( 345س)

345

1

اجلولتني
()14

ال�سنغال

املتوازي (الكتلة احلزبية املختلطة
والقائمة الن�سبية)

زامبيا

الفائز الأول

الأغلبية

150

158

1

الفائز الأول

ال�سودان

زمبابوي

الفائز الأول

الأغلبية

120

150

1

اجلولتني

�سورينام

القائمة الن�سبية

�ساحل العاج

الفائز الأول والكتلة
احلزبية

الأغلبية

225

225

(م)

اجلولتني

ال�سويد

القائمة الن�سبية

الن�سبية

�سوي�رسا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

200

�ساموا

الفائز الأول والكتلة

الأغلبية

49

49

(م)

-

�سرياليون

القائمة الن�سبية

الن�سبية

112

124

�سان فين�سنت
والغرانادين

الفائز الأول

الأغلبية

15

21

1

-

�شمال قرب�ص

القائمة الن�سبية

الن�سبية

50

50

1

�سان مارينو

القائمة الن�سبية

الن�سبية

60

60

1

-

�رصبيا

انتقايل ()17

-

126

126

-

-

�سانت كيت�س
ونيفي�س

الفائز الأول

الأغلبية

10

15

1

-

ال�صومال

انتقايل

-

-

-

-

-

ال�صني

�سانتا لو�سيا

الفائز الأول

الأغلبية

17

17

1

-

ال تنظم انتخابات
مبا�رشة

-

-

-

-

-

طاجيك�ستان

�سانتا هيلينا

الكتلة والفائز الأول

الأغلبية

12

14

(م)

-

املتوازي (اجلولتني
والقائمة الن�سبية)

املختلطة

63

63

1

اجلولتني

�ساو تومي
وبرن�سيبي

القائمة الن�سبية

الن�سبية

55

55

1

اجلولتني

رو�سيا االحتادية املتوازي (القائمة الن�سبية املختلطة
والفائز الأول)

208

العراق

القائمة الن�سبية

الن�سبية

275

275

1

-

عمان

الفائز الأول

الأغلبية

83

83

1

-
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النظم االنتخابية املعتمدة في  213بلد مستقل واألقاليم التي تتبعها

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

الغابون

اجلولتني

الأغلبية

120

120

1

اجلولتني

فيتنام

اجلولتني ()20

الأغلبية

498

498

1

-

غامبيا

الفائز الأول

الأغلبية

48

53

1

اجلولتني

فيجي

ال�صوت البديل

الأغلبية

71

71

2

-

غانا

الفائز الأول

الأغلبية

200

200

1

اجلولتني

قرب�ص

القائمة الن�سبية

الن�سبية

56

56

1

اجلولتني

غرانادا

الفائز الأول

الأغلبية

15

15

1

-

القرن الأخ�رض القائمة الن�سبية
(كاب فريدي)

الن�سبية

72

72

1

اجلولتني

غواتيماال

القائمة الن�سبية

الن�سبية

�( 158س)

158

2

اجلولتني

-

-

-

-

-

غوايانا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

53

65

1

الفائز الأول

غرين�سي

الكتلة

الأغلبية

45

47

1

-

غينيا (بي�ساو)

القائمة الن�سبية

الن�سبية

102

102

1

اجلولتني

غينيا
(كوناكري)

املتوازي (القائمة الن�سبية املختلطة
والفائز الأول)

114

114

2

اجلولتني

الن�سبية

100

100

1

الفائز الأول

الفاتكان

ال تنظم انتخابات
مبا�رشة

-

-

-

-

-

فانواتو

ال�صوت الواحد غري
املتحول

الأخرى

52

52

1

-

فرن�سا

اجلولتني

الأغلبية

577

577

1

اجلولتني

الفلبني

املتوازي (الفائز الأول املختلطة
والقائمة الن�سبية) ()18

260

260

2

الفائز الأول

غينيا اال�ستوائية القائمة الن�سبية

فل�سطني

الكتلة ()19

فنزويال

الن�سبية املختلطة (الفائز املختلطة
الأول والقائمة الن�سبية)

فنلندا

210

القائمة الن�سبية

الأغلبية

الن�سبية

قطر

ال تنظم انتخابات
مبا�رشة

قريغيز�ستان

اجلولتني

الأغلبية

75

75

1

اجلولتني

كازخ�ستان

املتوازي (اجلولتني
والقائمة الن�سبية)

املختلطة

77

77

2

اجلولتني

الكامريون

الكتلة احلزبية/القائمة
الن�سبية والفائز الأول
()21

الأغلبية

180

180

(م)

الفائز الأول

كرواتيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

151

151

1

اجلولتني

كمبوديا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

�( 123س)

123

1

-

كندا

الفائز الأول

الأغلبية

301

301

1

-

كوبا

اجلولتني

الأغلبية

609

609

1

-

كوريا اجلنوبية املتوازي (الفائز الأول املختلطة
والقائمة الن�سبية)

299

299

2

الفائز الأول

الأغلبية

687

687

1

-

89

89

1

الفائز الأول

كو�ستاريكا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

57

57

1

اجلولتني (د)

�( 165س)

165

3

الفائز الأول

كولومبيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

�( 166س)

166

1

اجلولتني

200

200

1

اجلولتني

الكونغو
(برزافيل)

اجلولتني

الأغلبية

137

137

1

اجلولتني

كوريا ال�شمالية اجلولتني
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النظم االنتخابية املعتمدة في  213بلد مستقل واألقاليم التي تتبعها

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء
االنتخابية الربملان
لتنظيم االنتخابات
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
ب�شكل مبا�رش
الوطني ()2

عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
النتخابات
�أ�صحاب حق
الرئا�سة
الت�صويت

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

م�رص

اجلولتني ()25

الأغلبية

444

454

1

املغرب

القائمة الن�سبية

الن�سبية

325

325

2

-

مقدونيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

120

120

1

اجلولتني

املك�سيك

الن�سبية املختلطة (الفائز املختلطة
الأول والقائمة الن�سبية)

500

500

2

الفائز الأول

-

-

-

-

-

الأغلبية

659

659

1

-

جمهورية
الكونغو
الدميقراطية

انتقايل

-

-

-

-

-

الكويت

الكتلة

الأغلبية

50

65

1

-

كرييباتي

اجلولتني ()22

الأغلبية

40

42

1

الفائز الأول

كينيا

الفائز الأول

الأغلبية

210

222

1

اجلولتني
()23

اململكة العربية
ال�سعودية

التفيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

100

100

1

-

الو�س

الكتلة

الأغلبية

109

109

1

-

اململكة املتحدة الفائز الأول
(بريطانيا)

لبنان

الكتلة

الأغلبية

128

128

1

-

لوك�سمبورغ

القائمة الن�سبية

الن�سبية

60

60

1

-

ليبرييا

انتقايل

-

-

-

-

-

ليتوانيا

املتوازي (اجلولتني
والقائمة الن�سبية)

املختلطة

141

141

2

اجلولتني

لي�سوتو

الن�سبية املختلطة (الفائز املختلطة
الأول والقائمة الن�سبية)

ال تنظم انتخابات
مبا�رشة

)26(-

منغوليا

اجلولتني (د)

الأغلبية

76

76

1

اجلولتني

موريتانيا

اجلولتني

الأغلبية

�( 81س)

81

1

اجلولتني

موري�شيو�س

الكتلة ()27

الأغلبية

70

70

1

-

موزامبيق

القائمة الن�سبية

الن�سبية

250

250

1

اجلولتني

مولدافيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

101

101

1

-

120

120

2

-

موناكو

املتوازي (القائمة الن�سبية املختلطة
والكتلة)

24

24

2

-

لي�شتن�ستني

القائمة الن�سبية

الن�سبية

25

25

1

-

مون�رسات

اجلولتني ()28

الأغلبية

9

11

1

-

ماالوي

الفائز الأول

الأغلبية

193

193

1

الفائز الأول

ميكرونيزيا

الفائز الأول

الأغلبية

14

14

1

-

مالطا

ال�صوت الواحد املتحول الن�سبية

65

65

1

-

ناميبيا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

72

78

1

مايل

اجلولتني ()24

الأغلبية

�( 147س)

147

1

اجلولتني

اجلولتني
()29

ماليزيا

الفائز الأول

الأغلبية

219

219

1

-

ناورو

بوردا

الأخرى

18

18

1

-

مدغ�شقر

الفائز الأول والقائمة
الن�سبية

الأغلبية

�( 160س)

160

(م)

اجلولتني

الرنويج

القائمة الن�سبية

الن�سبية

165

165

1

-

النم�سا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

183

183

3

اجلولتني

212

213

النظم االنتخابية املعتمدة في  213بلد مستقل واألقاليم التي تتبعها

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

 .2بالن�سبة للبلدان التي تنق�سم �سلطتها الت�رشيعية �إىل جمل�سني ،مت عر�ض النظام االنتخابي اخلا�ص بانتخاب
جمل�س النواب/العموم.

نيبال

الفائز الأول

الأغلبية

205

205

1

-

النيجر

القائمة الن�سبية والفائز
الأول ()30

الن�سبية

83

83

(م)

اجلولتني

نيجرييا

الفائز الأول

الأغلبية

360

360

1

اجلولتني
()31

 .5يتطلب الفوز يف اجلولة الأوىل للح�صول على ما ال يقل عن  1+%50من جمموع الأ�صوات ،بالإ�ضافة
للح�صول على ما ال يقل عن  %20من الأ�صوات يف ن�صف املحافظات على الأقل.

نيكاراغوا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

90

92

2

اجلولتني (د)

نيوزيالندا

الن�سبية املختلطة (الفائز املختلطة
الأول والقائمة الن�سبية)

( 120ح)

120

2

-

 .6ت�س��تخدم اجلولة الأوىل كانتخابات �أولية ،حيث ي�شارك يف اجلولة الثانية املر�شحون احلا�صلون على
�أف�ضل النتائج ،بغ�ض النظر عن ن�سبة تلك النتائج.

نيوي

الفائز الأول والكتلة

الأغلبية

20

20

2

-

هايتي

اجلولتني

الأغلبية

83

83

1

اجلولتني

الهند

الفائز الأول

الأغلبية

543

545

1

-

هندورا�س

القائمة الن�سبية

الن�سبية

128

128

1

الفائز الأول

386

386

3

-

هولندا

القائمة الن�سبية

الن�سبية

150

150

1

-

الواليات
الأمريكية
املتحدة

الفائز الأول

الأغلبية

435

435

1

الفائز الأول
()32

اليابان

املتوازي (الفائز الأول املختلطة
والقائمة الن�سبية)

480

480

2

-

اليمن

الفائز الأول

الأغلبية

301

301

1

اجلولتني

اليونان

القائمة الن�سبية

الن�سبية

300

300

2

-

هنغاريا (املجر) الن�سبية املختلطة (القائمة املختلطة
الن�سبية واجلولتني)

214

 .3يحتاج الفوز يف اجلولة الأوىل �إىل �أغلبية ثلثي الأ�صوات.
�	.4إذا مت انتخاب ما ال يقل عن  6ن�س��اء ي�ص��بح عدد املمثلني املنتخبني ب�ش��كل مبا�رش  ،110و�إال فيتم
انتخاب  6ن�ساء ب�شكل غري مبا�رش من قبل جممع انتخابي.

 .7الإ�سم املعتمد من قبل الأمم املتحدة هو ميامنار.
 .8مت تعيني  40نائب لفرتة انتقالية.
�	.9إذا مل يفز �أي من املر�شحني بالأغلبية املطلقة للأ�صوات يف اجلولة الأوىل ،تنتخب اجلمعية الوطنية �أحد
املر�شحني احلا�صلني على �أعلى الأ�صوات.
 .10ي�س��تخدم نظ��ام الكتلة احلزبي��ة يف دوائر تعددي��ة يف حال فازت �إح��دى القوائ��م بالأغلبية املطلقة
للأ�صوات ،و�إال في�ستخدم نظام القائمة الن�سبية.
 .11تتداول اجلزر الثالثة الرئي�سية رئا�سة االحتاد الفيدرايل .ويتم تنظيم اجلولة الأوىل من االنتخابات يف
اجلزيرة التي حتتل موقع الرئا�س��ة ،وي�ش��ارك يف اجلولة الثانية املر�شحون الثالثة احلا�صلون على �أعلى
الأ�صوات ،حيث ي�شارك يف االقرتاع يف اجلولة الثانية كافة الناخبني من اجلزر الثالثة.
 .12يتم انتخاب الرئي�س ملدة خم�س �سنوات من قبل الربملان ،ومن ثم يعر�ض ذلك لال�ستفتاء العام.
 .13يتم انتخاب الرئي�س ملدة خم�س �سنوات من قبل الربملان ،ومن ثم يعر�ض ذلك لال�ستفتاء العام.
 .14يتطلب الفوز يف اجلولة الأوىل احل�صول على ما ال يقل عن  %50من الأ�صوات.
 .15يرتاوح عدد الأع�ض��اء املعينني من �أحزاب املعار�ض��ة ،من انتخابات �إىل �أخرى ،من �صفر �إىل ثالثة
�أع�ض��اء ،وذلك ا�س��تناداً �إىل املقاع��د التي تفوز بها تلك الأح��زاب يف كل انتخابات .كما وميكن
لرئي�س اجلمهورية تعيني � 9أع�ضاء �إ�ضافيني.
 .16يتطلب الفوز يف اجلولة الأوىل احل�صول على ما ال يقل عن  %55من الأ�صوات.
 .17عند �إعداد هذا الدليل مل يكن هناك �أي قانون انتخابي على م�ستوى االحتاد الفيدرايل ،على الرغم من
قيام كافة اجلمهوريات املن�ضوية بتنظيم انتخاباتها اخلا�صة بها.
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النظم االنتخابية املعتمدة في  213بلد مستقل واألقاليم التي تتبعها

البلد/الإقليم
()1

النظام االنتخابي املعتمد عائلة النظم عدد �أع�ضاء عدد �أع�ضاء م�ستويات النظام
التمثيل االنتخابي
الربملان
الربملان
االنتخابية
لتنظيم االنتخابات
النتخابات
�أ�صحاب حق
املنتخبني
الت�رشيعية على امل�ستوى
الرئا�سة
ب�شكل مبا�رش الت�صويت
الوطني ()2

املالحظات:
 .1يت�ضمن هذا اجلدول تفا�صيل تتعلق بالأقاليم التي ال تتمتع بتمثيل مبا�رش لها يف برملانات البلدان التي تتبع
لها.

 .19مت تغيري النظام �إىل املتوازي (القائمة الن�سبية املغلقة والكتلة) قبيل انتخابات كانون الأول/يناير 2006
الت�رشيعية.

(د) :ن�سبة الأ�صوات املطلوبة للفوز يف اجلولة الأوىل من االنتخابات تقل عن .1+%50
(ح) :قد يختلف عدد الأع�ضاء من انتخابات �إىل �أخرى ،ب�سبب بقاء بع�ض املمثلني من الدورة ال�سابقة.
(�س) :يتغري عدد الأع�ضاء ا�ستناداً �إىل عدد ال�سكان.
انتقايل :البلدان والأقاليم التي متر مبراحل انتقالية ،والتي مل يتم حتديد نظامها االنتخابي بعد.

 .20ي�ستخدم نظام الكتلة ويتم تنظيم جولة ثانية �إذا تطلب الأمر ذلك.
 .21ي�س��تخدم نظ��ام الكتلة احلزبي��ة يف دوائر تعددي��ة يف حال فازت �إح��دى القوائ��م بالأغلبية املطلقة
للأ�صوات ،و�إال في�ستخدم نظام القائمة الن�سبية.
 .22ي�س��تخدم نظام اجلولتني يف دوائر فردية ،ونظام الكتلة ،مع تنظيم جولة ثانية �إذا تطلب الأمر ،يف
بع�ض الدوائر االنتخابية التعددية.
 .23يتطلب الفوز يف اجلولة الأوىل للح�ص��ول على ما ال يقل عن  %25من الأ�ص��وات يف خم�س��ة من
مقاطعات البلد الثمانية على الأقل.
 .24ي�ستخدم نظام الكتلة احلزبية ،ويتم تنظيم جولة ثانية �إذا تطلب الأمر.
 .25ي�ستخدم نظام الكتلة يف جولتني انتخابيتني �إذا تطلب الأمر ذلك.
 .26يتم انتخاب الرئي�س ملدة خم�س �سنوات من قبل الربملان ،ومن ثم يعر�ض ذلك لال�ستفتاء العام.
 .27حتجز  8مقاعد لتوزيعها على احلا�ص��لني على �أف�ض��ل النتائج من بني املر�شحني غري الفائزين واملنتمني
لأقليات حمددة مل حت�صل على متثيل ٍ
كاف بعد توزيع ما جمموعه  62مقعد.
 .28ي�ستخدم نظام الكتلة ،ويتم تنظيم جولة ثانية يف حال مل يح�صل املر�شحون على  %6على الأقل من
الأ�صوات.
 .29ميك��ن تكرار اجل��والت االنتخابية يف حال عدم ح�ص��ول �أي من املر�ش��حني عل��ى الأغلبية املطلقة
للأ�صوات.
 .30يتم انتخاب � 8أع�ضاء يف دوائر انتخابية فردية على امل�ستوى الوطني تخ�ص كل منها �إحدى الأقليات.
 .31يتطلب الفوز يف اجلولة الأوىل احل�ص��ول على الأغلبية املطلقة للأ�ص��وات �أو ما ال يقل عن  %25من
الأ�صوات يف ثلثي الواليات.
 .32يت��م انتخاب الرئي���س بالأغلبية املطلقة لأ�ص��وات املجمع االنتخابي .ويتم انتخاب �أع�ض��اء املجمع
االنتخابي على م�س��توى الواليات ،حيث يفوز املر�ش��ح احلا�صل على �أعلى الأ�صوات يف كل والية
عاد ًة على كافة �أ�صوات املجمع االنتخابي اخلا�صة بتلك الوالية.
(م) :نظام مركب ،حيث ي�ص��نف النظام االنتخابي ا�س��تناداً �إىل النظام املعمول به النتخاب �أكرب عدد من
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النظم االنتخابية املعتمدة في  213بلد مستقل واألقاليم التي تتبعها

 .18ي�تراوح عدد الأع�ض��اء من � 208إىل  ،260وذلك ا�س��تناداً �إىل نتائ��ج االنتخابات .حيث تعطى
املجموعات املحددة �أو الأقليات التي حت�صل على ما يزيد عن  %2من الأ�صوات ثالثة مقاعد �إ�ضافية.
وال ميكن للأحزاب ال�سيا�س��ية القائمة اال�ستفادة من ذلك ،كما وال يتم �شغل كافة املقاعد الإ�ضافية
بال�رضورة.

املمثلني املنتخبني يف الربملان.

االقرتاع اخلارجي :ت�صويت الناخبني املقيمني خارج البالد ،وذلك بطرق عدة منها عرب الربيد �أو املمثليات
الدبلوما�سية �أو املراكز اخلا�صة التي تعتمد لهذا الغر�ض.

معجم الم�صطلحات

االق�ت�راع عن بعد :ت�ص��ويت الناخبني املقيمني يف مناطق غري منطقة مرك��ز االقرتاع اخلا�ص بهم وحيث مت
ت�سجيلهم لالنتخاب ،وذلك بطرق عدة منها عرب الربيد �أو املراكز اخلا�صة التي تعتمد لهذا الغر�ض.
انتحال ال�شخ�صية :قيام الناخب باالقرتاع م�س��تخدم ًا ا�س��م وهوية ناخب �آخر من امل�س��جلني يف �سجالت
الناخبني.

الإدارة االنتخابي���ة :اجله��از الإداري امل�س���ؤول ع��ن �إدارة العملي��ة االنتخابية والإ�رشاف عل��ى مكوناتها
الرئي�س��ية ،ويطلق عليها ت�س��ميات عدة منها جلنة االنتخابات ،اللجنة املركزي��ة لالنتخابات ،اللجنة العليا
لالنتخاب��ات ،دائرة �ش���ؤون االنتخابات� ،إلخ .وميكن �أن ت�ش��كل جهازاً �إداري ًا م�س��تق ًال متام ًا �أو �أن تتبع
لإحدى الإدارات احلكومية القائمة.
الأ�صوات الباطلة (غري ال�صحيحة) :الأ�صوات التي ال حتت�سب يف عملية عد وفرز الأ�صوات ب�سبب ارتكاب
الناخب خلط�أ ما يف تعبئتها ما يجعل من ال�ص��عب حتديد خياره بني خمتلف املر�ش��حني �أو الأحزاب ،ك�أن
ي�ؤ�رش عليها ل�صالح عدد من املر�شحني يفوق عدد املمثلني املنتخبني عن دائرته االنتخابية على �سبيل املثال.
الأوراق التالفة� :أوراق االقرتاع التي يتم �إتالفها وا�س��تبدالها ب�أوراق �أخرى قبل �أن يديل الناخب ب�ص��وته،
وذلك ب�سبب ارتكاب خط�أ يف تعبئتها من قبل الناخب.
الأ�صوات ال�ضائعة :الأ�صوات التي يديل بها الناخبون والتي ال ت�ؤدي �إىل انتخاب �أي ممثلني ،كالأ�صوات
املعطاة للمر�شحني اخلا�رسين.
الأغلبية الن�سبية (الب�سيطة) :ح�ص��ول �أي من املر�ش��حني �أو الأحزاب على عدد من الأ�ص��وات يفوق عدد
الأ�صوات التي ح�صل عليها �أي من املر�شحني �أو الأحزاب الآخرين ،بغ�ض النظر عن ن�سبة تلك الأ�صوات
من املجموع العام.
الأغلبية املطلقة :ح�ص��ول �أي من املر�ش��حني �أو الأحزاب على ما ي�س��اوي �أكرث من ن�صف عدد الأ�صوات
ال�ص��حيحة من جمموع �أ�صوات الناخبني� ،سواء على م�س��توى الدائرة االنتخابية �أو على امل�ستوى الوطني
العام.
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االنتخاب���ات الفرعية/التكميلية :االنتخابات التي يتم تنظيمها يف ظل بع�ض النظم االنتخابية ل�ش��غل املقاعد
ال�شاغرة يف الربملان خالل الفرتة الواقعة بني االنتخابات.
الباق���ي الأكرب� :إحدى الطرق املعتمدة لرتجمة الأ�ص��وات �إىل مقاعد يف ظل نظام القائمة الن�س��بية .فبعد
توزيع املقاعد على الأحزاب امل�ش��اركة يف االنتخابات والتي ح�ص��لت على عدد من احل�ص�ص الكاملة التي
ت�ساوي كل منها مقعد متثيلي واحد ،تبقى بع�ض املقاعد دون توزيع كما ويتبقى لدى كل حزب عدد من
الأ�ص��وات �أقل من احل�ص��ة الواحدة لكل مقعد .ويتم توزيع املقاعد املتبقية على الأحزاب ا�ستناداً �إىل �أعلى
الباقي من �أ�ص��وات كل منها .وتعمل هذه الطريقة ل�ص��الح الأحزاب ال�ص��غرية �أكرث من الطريقة الأخرى
املتمثلة باملتو�سط الأعلى.
الربملان امل�ؤلف من جمل�سني :الهيئة الت�رشيعية القائمة على وجود جمل�س�ين يت�ألف منهما الربملان ،عاد ًة ما
يطلق على جمل�سه الأول ا�سم جمل�س النواب �أو العموم �أو املمثلني ( ،)Deputiesبينما يطلق على جمل�سه
الثاين ت�سمية جمل�س ال�شيوخ �أو الأعيان �أو امل�ست�شارين (.)Senate
الكيان االنتخابي� :إمكانية قيام جمموعة من الناخبني امل�سجلني بت�شكيل جتمع لأغرا�ض االنتخابات يخولهم
بتقدمي املر�شحني ،دون �أن يعني ذلك ت�شكيل حزب �سيا�سي جديد.
الرتاكم (االقرتاع الرتاكمي)�:إمكانية الت�ص��ويت ب�أكرث من �صوت واحد ل�صالح نف�س املر�شح التي تعطيها
بع�ض النظم االنتخابية للناخبني .على �سبيل املثال يف دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني حيث ميلك الناخب
عدداً مماث ًال من الأ�ص��وات ،يكون ب�إمكانه �إعطاء �ص��وتني �أو ثالثة لنف�س املر�شح وذلك لزيادة حظوظه يف
الفوز.
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امللحق (ب)

االقرتاع اال�سرتاتيجي :يطلق هذا امل�ص��طلح عندما ي�ض��طر الناخبون للت�ص��ويت ل�ص��الح �أكرث املر�ش��حني
حظوظ ًا بالفوز ،ولي�س ل�صالح مر�شحهم املف�ضل بال�رضورة.

جمهور الناخبني :جمموع املواطنني امل�س��جلني يف �س��جالت الناخبني مبا يخولهم من امل�ش��اركة يف العملية
االنتخابية ،بغ�ض النظر عما �إذا مار�سوا حقهم يف االقرتاع �أم ال.

الدائرة االنتخابية الفردية :الدائرة االنتخابية التي تنتخب ممث ًال واحداً عنها فقط لتمثيلها يف الربملان �أو الهيئة
املنتخبة.

حجم احلزب ال�سيا�سي :متو�س��ط عدد املمثلني املنتخبني عن كل حزب �سيا�س��ي �أو جتمع انتخابي� ،سواء
على م�ستوى الدائرة االنتخابية �أو على امل�ستوى الوطني العام.

ممثل واح ٍد عنها لتمثيلها يف الربملان �أو
الدائ���رة االنتخابية التعددية :الدائرة االنتخابية التي تنتخب �أكرث من ٍ
الهيئة املنتخبة.

حجم الدائرة االنتخابية :يق�صد به عدد املمثلني الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية.

�شخ�ص واحد�-ص���وت واحد-قيمة واحدة� :أحد مب��ادئ االنتخابات الدميقراطي��ة ،والذي يهدف �إىل
موازنة ثقل ال�صوت االنتخابي لكل ناخب يف كافة �أرجاء البالد ،بحيث ميثل كل ممثل منتخب ذات العدد
من الناخبني تقريب ًا.

احل�صة (الكوتا) :ميكن �أن ت�أخذ معنيني خمتلفني ،هما:
 .1احلد الأدنى من الأ�صوات الالزمة ل�ضمان الفوز مبقعد متثيلي واحد يف دائرة انتخابية ما يف ظل نظم
التمثيل الن�سبي ،وهناك ثالثة �أ�شكال �شائعة لهذه احل�صة هي ح�صة هري وح�صة دروب (هاجنباخ-
بي�شوف) وح�صة �إمربيايل.
 .2احلد الأدنى من املقاعد املنتخبة التي يجب �ش��غلها من قبل فئة حمددة ل�ض��مان متثيلها ،كاملر�أة �أو
الأقليات .وميكن �أن يفر�ض القانون هذا النوع من احل�ص��ة على الأحزاب بالن�س��بة للحد الأدنى من
املر�شحني املنتمني لفئة معينة والتي يجب �أن ت�شملها قوائم املر�شحني احلزبية.
ح�صة �إمربيايل� :إحدى احل�ص�ص املعمول بها يف ظل نظم التمثيل الن�سبي التي تعمل بطريقة الباقي الأكرب،
وذلك لتحديد عدد الأ�ص��وات (الكوتا) الالزمة للفوز باملقعد الواحد ،ويتم التو�ص��ل �إىل هذه احل�ص��ة من
خالل ق�سمة جمموع الأ�صوات ال�صحيحة على عدد املقاعد التي يتم انتخابها زائد (.)2
ح�صة دروب� :إحدى احل�ص���ص املعمول بها يف ظل نظم التمثيل الن�س��بي التي تعمل بطريقة الباقي الأكرب،
وذلك لتحديد عدد الأ�ص��وات (الكوتا) الالزمة للفوز باملقعد الواحد ،ويتم التو�ص��ل �إىل هذه احل�ص��ة من
خالل ق�سمة جمموع الأ�صوات ال�صحيحة على عدد املقاعد التي يتم انتخابها زائد (.)1
ح�ص���ة هري� :إحدى احل�ص���ص املعمول بها يف ظل نظم التمثيل الن�س��بي التي تعمل بطريق��ة الباقي الأكرب،
وذلك لتحديد عدد الأ�ص��وات (الكوتا) الالزمة للفوز باملقعد الواحد ،ويتم التو�ص��ل �إىل هذه احل�ص��ة من
خالل ق�سمة جمموع الأ�صوات ال�صحيحة على عدد املقاعد التي يتم انتخابها.
احلكومة االئتالفية :احلكومة التي يتم ت�ش��كيلها من �أكرث من حزب واحد ،وذلك لعدم ح�ص��ول �أي من
الأحزاب امل�شاركة يف االنتخابات على الأغلبية الالزمة من مقاعد الربملان.
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�س���وء التوزيع :هو توزيع املقاعد املنتخبة ب�ش��كل غري متكافئ بني خمتلف الدوائ��ر االنتخابية يف بلد ما،
بحي��ث ال يتنا�س��ب ذلك التوزيع مع ن�س��بة عدد ال�س��كان يف كل دائرة ،وهو ما تعم��د �إليه بع�ض القوى
ال�سيا�سية لأهداف وم�صالح حزبية حمددة.
ال�صوت الواحد املتحول� :أحد نظم االنتخاب التف�ض��يلية ،والذي ينتمي �إىل عائلة النظم الن�س��بية .حيث
يقوم الناخبون برتتيب املر�ش��حني ح�س��ب الأف�ض��لية على ورقة االقرتاع يف دوائر انتخابية تعددية ،ويفوز
باالنتخاب ب�ش��كل مبا�رش املر�ش��حون احلا�صلون على عدد من الأف�ض��ليات الأوىل يفوق احل�صة املعتمدة.
وتتك��رر عمليات العد والفرز ،حيث يعاد توزيع كل من الأ�ص��وات الفائ�ض��ة عن املر�ش��حني الفائزين،
و�أ�صوات املر�شحني احلا�صلني على �أقل الأ�صوات ،والذين يتم ا�ستبعادهم� ،إىل �أن يح�صل عدد ٍ
كاف من
املر�شحني على احل�صة املطلوبة للفوز.
ال�صوت الواحد غري املتحول� :أحد نظم الأغلبية االنتخابية ،حيث يقوم الناخبون باالقرتاع ل�صالح مر�شح
واحد فقط يف دوائر انتخابية تعددية .ويفوز باالنتخاب املر�شحون احلا�صلون على �أعلى الأ�صوات.
املجل�س الأول يف الربملان :هو املجل�س الذي يتمتع بقدر �أكرب من ال�صالحيات ،والذي تنبثق عنه احلكومة
عاد ًة يف النظم الربملانية ،ويطلق عليه جمل�س النواب� ،أو العموم� ،أو ال�شعب� ،إلخ.
املجل����س الثاين يف الربملان :هو املجل�س الآخر الذي يقوم لتمثيل املكونات الإدارية التي يت�ش��كل منها بلد
ما ،كالبلدان الفيدرالية� ،أو ملتابعة �أعمال الغرفة الأوىل والت�أكيد على قراراتها ،ويطلق عليه ت�سميات عدة
كمجل�س ال�شيوخ� ،أو الأعيان� ،أو امل�ست�شارين� ،إلخ.
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تر�سي���م الدوائر االنتخابية :العملية التي يتم من خاللها تق�س��يم البالد� ،أو �أجزاء منها� ،إىل دوائر انتخابية
لأغرا���ض تنظيم االنتخابات ،وقد ت�ش��مل الدائرة االنتخابية كام��ل الوطن �أو تنح�رص يف مناطق حمددة،
وقد تتطابق مع التق�سيمات الإدارية القائمة يف بلد ما.

الدائرة االنتخابية� :إحدى املناطق اجلغرافية التي يتم تق�س��يم بلد ما �أو �أجزاء منه من خاللها لأغرا�ض تنظيم
االنتخاب��ات ،حيث يخ�ص���ص ل��كل منها مقعد متثيلي واح��د �أو �أكرث يف الهيئة املنتخب��ة .وميكن للدوائر
االنتخابية �أن ت�ستند �إىل التق�سيمات الإدارية القائمة �أو �أن تقوم كتق�سيمات انتخابية م�ستقلة.

القائمة احلرة :نظام القائمة الن�س��بية الذي يعطي للناخبني حرية اختيار مر�ش��حيهم املف�ضلني من بني جمموع
املر�ش��حني املدرجني على القوائم امل�ش��اركة يف االنتخابات ،وذلك �إما من بني مر�شحي احلزب الواحد �أو
من بني مر�شحي خمتلف الأحزاب.
القائمة املغلقة :نظام القائمة الن�سبية الذي يقوم على قوائم ثابتة من املر�شحني ،حيث ال ميكن للناخب التعبري
عن خياره �سوى للقائمة املف�ضلة ،دون �أي ت�أثري على ترتيب املر�شحني على �أي من تلك القوائم.
القائمة املفتوحة :نظام القائمة الن�سبية الذي يعطي للناخبني حرية اختيار مر�شحيهم املف�ضلني من بني جمموع
املر�ش��حني املدرجني عل��ى واحد ٍة من القوائم امل�ش��اركة يف االنتخابات من قبل �أح��د الأحزاب ،بحيث
ي�ؤثرون يف ترتيب مر�شحي احلزب املف�ضل لديهم على القائمة.
ال�رشاك���ة االنتخابي���ة :التحالف املعقود بني جمموعة م��ن الأحزاب لأغرا�ض خو���ض االنتخابات بحيث
حتت�س��ب الأ�ص��وات احلا�ص��ل عليها �أي منها وك�أنها ل�ص��الح ال�رشاك��ة برمتها ،على الرغم من خو�ض��ها
لالنتخابات ك�أحزاب منف�ص��لة .وهو ما تعمد �إليه الأحزاب ال�صغرية يف ظل بع�ض النظم االنتخابية بهدف
جتميع �أ�صواتها لتخطي ن�سبة احل�سم وامل�شاركة بذلك يف عملية توزيع املقاعد.
قوائم الناخبني :ت�سمية �شائعة يف العديد من البلدان للداللة على �سجالت الناخبني.
املر�شح :ال�شخ�ص الذي يتم قبول تر�شيحه وت�سجيله ب�شكل ر�سمي للم�شاركة يف املناف�سة االنتخابية� ،سواء
�أكان ذلك ب�صفته الفردية كمر�شح م�ستقل� ،أو من خالل �أحد الأحزاب ال�سيا�سية كمر�شح حزبي.
متطلبات التوزيع اجلغرايف للأ�صوات :ويعني �رشط ح�صول املر�شح الفائز على ت�أييد حد �أدنى من الناخبني
املوزعني على عدد من مناطق �أو دوائر البالد ،بالإ�ضافة �إىل ح�صوله على ن�سبة حمددة من �أ�صوات الناخبني
على امل�ستوى الوطني العام.
املتو�سط الأعلى� :إحدى الطرق املعمول بها لرتجمة الأ�ص��وات �إىل مقاعد يف ظل نظام القائمة الن�س��بية،
والتي تعمل ل�ص��الح الأحزاب الكبرية عاد ًة �أكرث من طريقة الباقي الأكرب .وتختلف عنها يف كونها ت�ستند
يف توزيع املقاعد املتبقية بعد االنتهاء من توزيع احل�ص���ص �إىل متو�س��ط الأ�ص��وات الأعلى بد ًال من الباقي
الأكرب.
جمل�س ال�شيوخ� :أنظر "املجل�س الثاين يف الربملان".

�صيغة دونت� :إحدى املعادالت االنتخابية امل�ستخدمة يف توزيع املقاعد يف ظل نظام القائمة االن�سبية القائم
على مبد�أ املتو�س��ط الأعلى ،حيث يتم مبوجبها تق�س��يم جمموع �أ�صوات احلزب على الأرقام الت�سل�سلية (1
ث��م  2ث��م  3وهكذا) ،والت��ي متثل عملي ًا الرقم الت�سل�س��لي لكل مقعد يتم انتخابه ،ويخ�ص���ص كل مقعد
للحزب احلا�صل على �أعلى نتيجة ق�سمة يف كل مرحلة من مراحل الق�سمة .ومتيل هذه املعادلة لرتجيح كفة
الأحزاب الكبرية.
�صيغة �سانت الغ� :إحدى املعادالت االنتخابية امل�س��تخدمة يف توزيع املقاعد يف ظل نظام القائمة االن�س��بية
القائم على مبد�أ املتو�س��ط الأعلى ،حيث يتم مبوجبها تق�س��يم جمموع �أ�صوات احلزب على الأرقام الفردية
املت�سل�س��لة فقط ( 1ثم  3ثم  5وهكذا) ،ويخ�ص���ص كل مقعد ب�ش��كل ت�سل�س��لي ابتدا ًء من املقعد الأول
للحزب احلا�صل على �أعلى نتيجة ق�سمة يف كل مرحلة من مراحل الق�سمة.
املقاعد الإ�ضافية :هي املقاعد التي يفوز بها �أحد الأحزاب مبا يفوق ن�س��بته من الأ�ص��وات ،وذلك من بني
املقاعد املنتخبة مبوجب �أحد نظم الأغلبية يف ظل نظام الن�س��بية املختلطة ،والتي ت�ض��اف يف نهاية املطاف
�إىل العدد الكلي للمقاعد املنتخبة ،الأمر الذي يجعل من ذلك العدد متغرياً بع�ض ال�ش��ئ من انتخابات �إىل
�أخرى.
املقاعد التعوي�ضية :هي املقاعد املنتخبة مبوجب نظام القائمة الن�س��بية يف ظل نظام الن�س��بية املختلطة ،والتي
يتم تخ�صي�صها لبع�ض الأحزاب للتعوي�ض عن عدم التنا�سب احلا�صل بني عدد الأ�صوات التي ح�صلت عليها
تل��ك الأحزاب وعدد املقاعد التي ف��ازت بها يف ظل املكون الثاين لنظام الن�س��بية املختلطة والذي عاد ًة ما
يكون �أحد نظم الأغلبية.
املقاعد املحجوزة :هي املقاعد املخ�ص�ص��ة لأقلية �أو فئة اجتماعية حمددة لتمثيلها يف الربملان ،والتي ميكن
انتخابها من خالل دوائر انتخابية حمددة �أو جمموعات خم�ص�ص��ة من الناخبني املنتمني للمجموعة �أو الفئة
التي تخ�ص�ص لها تلك املقاعد� ،أو من قبل عامة الناخبني.
الناخب :هو املواطن الذي �أدرج ا�س��مه يف �س��جالت �أو لوائح الناخبني مبا يخوله من امل�شاركة يف العملية
االنتخابية.
النظام االنتخابي :هي الآلية املعتمدة ب�شكل �أ�سا�سي لرتجمة �أ�صوات الناخبني �إىل مقاعد متثيلية وتوزيعها بني
خمتلف املتناف�س�ين يف االنتخابات .ويحدد النظ��ام االنتخابي جمموعة كبرية من اجلوانب املتعلقة بالعملية
االنتخابية ،حيث ي�ؤثر ويت�أثر بها� .أما مكوناته الثالثة الرئي�سية فهي :ال�صيغة االنتخابية ،وبنية ورقة االقرتاع
وحجم الدائرة االنتخابية.

جمل�س النواب� :أنظر "املجل�س الأول يف الربملان".
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نظام الفائز الأول :هو �أب�سط نظم الأغلبية االنتخابية ،حيث يفوز املر�شح احلا�صل على عدد من الأ�صوات
يفوق ما ح�ص��ل عليه اي من املر�ش��حني الآخرين ،حتى و�إن مل يح�ص��ل على الأغلبية املطلقة للأ�ص��وات
ال�صحيحة .وي�ستخدم هذا النظام �ضمن دوائر انتخابية فردية.

ال�صيغة االنتخابية :تتمثل يف الإجراءات اخلا�صة برتجمة الأ�صوات �إىل مقاعد �ضمن النظام االنتخابي.

ن�سبة احل�سم :وتعرف كذلك بالعتبة ،وهي الن�س��بة املئوية من جمموع الأ�صوات التي يجب على حزب ما
تخطيها من �أجل امل�شاركة يف عملية توزيع املقاعد يف ظل بع�ض نظم التمثيل الن�سبي .وميكن �أن تكون هذه
الن�سبة ر�سمية �أو قانونية ،مبعنى �أن تفر�ض ب�شكل �رصيح من خالل القانون� ،أو �أن تكون فعلية (طبيعية)،
تنتج عملي ًا عن تطبيق النظام االنتخابي على �أر�ض الواقع ،حمدد ًة عدد الأ�صوات الالزمة للفوز ب�أي مقعد
متثيلي ،ودون �أن يفر�ضها القانون.
ن�سبة عدم التنا�سب :ن�س��بة اخللل الذي ينتج عن بع�ض النظم االنتخابية يف تنا�س��ب عدد �أو ن�سبة الأ�صوات
الت��ي يح�ص��ل عليها حزب ما مع عدد �أو ن�س��بة املقاعد التي يف��وز بها بعد تطبيق النظ��ام املعتمد يف توزيع
املقاعد.
نظ���م االنتخاب التف�ضيلية :جمموعة م��ن النظم االنتخابية التي تعطي للناخب �إمكانية التعبري عن �أف�ض��لياته
املت�سل�س��لة بالن�سبة للمر�ش��حني املتقدمني لالنتخاب ،بحيث يحدد هوية املر�شح املف�ضل بالدرجة الأوىل،
فالثانية وهكذا .ومنها نظام ال�صوت املتحول ،ونظام ال�صوت البديل ،ونظام بوردا.
نظام بوردا� :أحد النظم التف�ضيلية ،وي�ستخدم �ضمن دوائر فردية �أو تعددية على حد �سواء ،حيث ي�ستخدم
الناخبون الأرقام الت�سل�س��لية لرتتيب املر�ش��حني ح�سب الأف�ض��لية على ورقة االقرتاع ،وتعطى كل �أف�ضلية
قيم��ة حمددة لأغرا�ض الفرز وذلك ب�ش��كل متنا�س��ق .ويتم جمع هذه القيم بالن�س��بة لكل مر�ش��ح ويفوز
باالنتخاب املر�شحون احلا�صلون على �أعلى املجاميع.
نظ���ام اجلولتني� :أحد نظم الأغلبي��ة ،حيث يتم تنظيم جول��ة انتخابية ثانية يف حال عدم ح�ص��ول �أي من
املر�ش��حني �أو الأحزاب على �أغلبية حمددة يف اجلولة الأوىل ،عاد ًة ما تتمثل يف الأغلبية املطلقة لأ�ص��وات
الناخبني (�أكرث من  50باملئة) .وميكن لهذا النظام اال�س��تناد �إىل مبد�أ الأغلبية الن�س��بية ،حيث ي�ش��ارك يف
اجلول��ة الثانية �أكرث من مر�ش��حني اثن�ين ،ويفوز باالنتخاب يف اجلولة الثانية املر�ش��ح احلا�ص��ل على �أعلى
الأ�ص��وات ،بغ�ض النظر عن ح�ص��وله على الأغلبية املطلقة للأ�ص��وات �أم ال ،كما وميكنه اال�س��تناد �إىل
مبد�أ الأغلبية املطلقة فقط ،حيث ال ي�ش��ارك يف اجلولة الثانية �س��وى املر�ش��حني احلا�ص��لني ( )2على �أعلى
الأ�صوات يف اجلولة الأوىل.
نظام ال�صوت البديل� :أحد نظم الأغلبية التف�ض��يلية ،وامل�ستخدم �ضمن دوائر فردية .وي�ستخدم الناخبون
يف ظله الأرقام الت�سل�سلية للتعبري عن �أف�ضلياتهم بني املر�شحني على ورقة االقرتاع .ويفوز باالنتخاب ب�شكل
مبا�رش املر�ش��ح احلا�ص��ل على الأغلبية املطلقة من الأف�ض��ليات الأوىل (�أكرث م��ن  50باملئة)� .أما يف حال
عدم ح�ص��ول �أي من املر�ش��حني على تلك الأغلبية ،يتم اق�صاء املر�شحني احلا�صلني على �أدنى الأف�ضليات
واحت�ساب الأف�ضليات الثانية على �أوراقهم ل�صالح املر�شحني الآخرين ،وتتكرر العملية �إىل �أن يح�صل �أحد
املر�شحني على الأغلبية املطلقة.
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نظام الن�سبية املختلطة� :أحد النظم االنتخابية املختلطة ،حيث ت�س��تخدم �أ�صوات الناخبني النتخاب املمثلني
مبوجب نظامني انتخابيني خمتلفني� ،أحدهما نظام القائمة الن�سبية والآخر �أحد نظم الأغلبية عادةً ،وحيث
تعمل نتائج النظام الن�سبي على تعوي�ض اخللل احلا�صل يف تنا�سب النتائج املنبثقة عن نظام الأغلبية.
نظام القائمة الن�سبية� :أكرث النظم الن�س��بية �ش��يوع ًا ،حيث يقوم كل حزب �سيا�سي �أو جتمع انتخابي بتقدمي
قائمة من املر�شحني لدائرة انتخابية تعددية .ويقوم الناخبون باالقرتاع ل�صالح القائمة .وتفوز القائمة بح�صة
من املقاعد تتنا�س��ب مع ح�ص��تها من الأ�ص��وات� .أما املر�شحون الفائزون فيتم احت�س��ابهم ح�سب ترتيبهم
الت�سل�سلي على القائمة (يف ظل نظام القوائم املغلقة) .و�إذا كانت القوائم مفتوحة �أو حرة فيمكن للناخبني
الت�أثري يف ترتيب املر�شحني وتعديله من خالل التعبري عن �أف�ضلياتهم الفردية على كل قائمة.
نظ���ام الكتلة� :أحد نظم الأغلبية ،وامل�س��تخدم �ض��من دوائ��ر تعددية .وميلك الناخ��ب يف ظله عدداً من
الأ�ص��وات ي�س��اوي عدد املمثلني الذين يتم انتخابهم عن دائرته االنتخابية .ويفوز باالنتخاب املر�ش��حون
احلا�ص��لون على �أعلى الأ�ص��وات .ويف غالبية الأحيان ميكن للناخب ا�ستخدام �أي عدد من �أ�صواته �ضمن
حدود العدد الكلي امل�سموح به.
نظام الكتلة احلزبية� :أحد نظم الأغلبية ،وامل�س��تخدم �ض��من دوائر تعددية .وميلك الناخب يف ظله �صوت ًا
واح��داً يديل به للقائمة احلزبي��ة التي يريد انتخابها ،دون �أن يختار بني املر�ش��حني الأفراد .ويفوز احلزب
احلا�صل على �أعلى الأ�صوات بكافة املقاعد املخ�ص�صة للدائرة االنتخابية.
النظ���ام املتوازي� :أحد نظم االنتخاب املختلطة ،حيث ت�س��تخدم �أ�ص��وات الناخبني النتخاب ممثليهم عرب
نظامني انتخابيني خمتلفني� ،أحدهما نظام القائمة الن�سبية والآخر عاد ًة ما يكون �أحد نظم الأغلبية ،وحيث
ال عالقة لنتائج كل من النظامني بنتائج الآخر� ،إذ ال ت�ؤخذ نتائج �أي منهما بعني االعتبار يف احت�ساب نتائج
النظام الآخر وال يف توزيع املقاعد املنتخبة مبوجب كل منهما.
نظم الأغلبية� :إحدى عائالت النظم االنتخابية ،القائمة على مبد�أ ب�سيط مفاده فوز املر�شحني �أو الأحزاب
احلا�صلني على �أعلى عدد من �أ�صوات الناخبني بعد فرزها وعدها (بالإ�ضافة �إىل بع�ض ال�رشوط الأخرى التي
قد تفر�ض �أحيان ًا) .وميكن الو�ص��ول �إىل هذه النتيجة بطرق خمتلفة .وت�ض��م نظم الأغلبية النظم االنتخابية
التالي��ة :نظام الفائ��ز الأول ( ،)FPTPونظام الكتل��ة ( ،)BVونظام الكتلة احلزبي��ة ( ،)PBVونظام
ال�صوت البديل ( ،)AVونظام اجلولتني (.)TRS
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النظ���ام االنتخاب���ي املركب :على العك�س من النظ��م املختلطة ،قد يعتمد بلد ما نظام�� ًا انتخابي ًا يقوم على
نظامني منف�صلني كلي ًا ،ي�ستخدم كل منهما النتخاب جهات �أو م�ستويات متثيلية خمتلفة.

نظ���ام ال�صوت املحدود� :أحد النظم االنتخابية "الأخرى" ،وي�س��تخدم �ض��من دوائر تعددية حيث ميلك
الناخب��ون �أكرث من �ص��وت واحد ،ولكن �أقل من ع��دد املمثلني املنتخبني عن الدائ��رة االنتخابية .ويفوز
باالنتخاب املر�شحون احلا�صلون على �أعلى الأ�صوات.

نظم التمثيل الن�سبي� :إحدى عائالت النظم االنتخابية ،والتي ي�س��تند مفهومها الأ�سا�سي �إىل ترجمة ح�صة
�أي حزب �سيا�س��ي م�شارك يف االنتخابات من �أ�ص��وات الناخبني �إىل ح�صة مماثلة �أو متنا�سبة من املقاعد يف
الهيئة املنتخبة (الربملان) .وهناك نوعان رئي�س��يان من نظم التمثيل الن�س��بي هما نظام القائمة الن�س��بية (List
 )PRونظام ال�ص��وت الواحد املتحول ( .)STVويتطلب تنفيذ نظم التمثيل الن�س��بي وجود دوائر انتخابية
تعددية� ،إذ ال ميكن توزيع املقعد الواحد ن�سبي ًا.

امللحق (ج)

النظم املختلطة� :إحدى عائالت النظم االنتخابية ،القائمة على �أ�س��ا�س اال�س��تفادة من ميزات كل من نظم
الأغلبية ونظم التمثيل الن�سبي .ويرتكب النظام املختلط من نظامني انتخابيني خمتلفني عن بع�ضهما البع�ض.
ويتم االقرتاع مبوجب النظامني من قبل نف�س الناخبني حيث جتتمع نتائج النظامني النتخاب املمثلني يف الهيئة
الت��ي يتم انتخابها .وي�س��تخدم يف ظل النظام املختلط �أحد نظم الأغلبي��ة (�أو �أحيان ًا �أحد النظم الأخرى)،
والذي عاد ًة ما يقوم ا�س��تناداً �إىل دوائر انتخابية فردية ،بالإ�ضافة �إىل نظام القائمة الن�سبية .وهناك �شكالن
للنظم االنتخابية املختلطة :فعندما ترتبط نتائج االنتخاب يف ظل كال النظامني االنتخابيني ببع�ضها البع�ض،
بحيث ي�ستند توزيع املقاعد يف ظل النظام الن�سبي على نتائج النظام الآخر ،يطلق على النظام املختلط ا�سم
نظام الن�س��بية املختلطة (� .)MMPأما عندما ينف�ص��ل النظامان عن بع�ض��هما البع�ض ب�شكل كلي ويعمالن
ب�ش��كل م�س��تقل متام ًا ،حيث ال ي�س��تند توزيع املقاعد يف ظل �أي منهما على ما يحدث يف النظام الآخر،
يطلق على ذلك النظام ا�سم نظام االنتخاب املتوازي (.)Parallel
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امللحق (د)

هنا يتم التناف�س على ذات العدد من املقاعد وعم ًال بنف�س النظامني االنتخابيني كما يف املثال الأول� ،إال �أنه
يف هذا احلالة يتناف�س على تلك املقاعد خم�سة �أحزاب ،حيث يختلف بالتايل توزيع الأ�صوات.
الدوائر االنتخابية

�أثر النظم االنتخابية في ترجمة الأ�صوات �إلى مقاعد
احلزب (�أ)
احلزب (ب)
احلزب (ج)
احلزب (د)
احلزب (هـ)
املجموع

املثال الأول:
فيم��ا يلي انتخابات افرتا�ض��ية (حي��ث يبلغ عدد الناخب�ين  25,000يف انتخابات يتناف���س فيها اثنان من
الأحزاب على خم�سة مقاعد) ،والتي يتم تنظيمها ا�ستناداً �إىل نظامني انتخابيني خمتلفني :نظام الفائز الأول
عم ًال بخم�سة دوائر انتخابية فردية ،ونظام القائمة الن�سبية من خالل دائرة انتخابية واحدة.
الدوائر االنتخابية
املجموع
5
4
3
2
1
احلزب (�أ) 10802 100 2551 2551 2600 3000
احلزب (ب) 14198 4900 2449 2449 2400 2000
25000 5000 5000 5000 5000 5000
املجموع

عدد املقاعد
 %الفائز الأول القائمة الن�سبية
2
4
43
3
1
57
5
5
100

مالحظة :بالن�سبة الحت�ساب املقاعد يف ظل نظام القائمة الن�سبية مت ا�ستخدام طريقة الباقي الأكرب ا�ستناداً �إىل ح�صة هري
(.)Hare Quota

يتبني من هذا املثال ب�أن جمموع الأ�صوات التي ح�صل عليها احلزب (�أ) �أقل بكثري من تلك التي ح�صل عليها
احل��زب (ب) ( %43مقاب��ل � ،)%57إال �أنه يف��وز ب�أربعة من املقاعد اخلم�س يف ظل نظ��ام الفائز الأول.
وباملقاب��ل ،يف��وز احلزب (ب) بثالثة مقاعد مقابل مقعدين للحزب (�أ) يف ظل نظام القائمة الن�س��بية .وقد
يبدو هذا مثا ًال حلالة خا�صة� ،إال �أنه كثرياً ما ت�سفر نظم الأغلبية عن نتائج م�شابهة.
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5
4
3
2
1
50
200 2000 2000 2000
500 3750 500 500 500
3000 1000 750 250 500
1025 25 1700 500 1000
425
25
50 1750 1000
5000 5000 5000 5000 5000

عدد املقاعد
املجموع
6250
5750
5500
4250
3250
25000

 %الفائز الأول القائمة الن�سبية
1
3
25
1
1
23
1
1
22
1
0
17
1
0
13
5
5
100

مالحظة :بالن�س��بة الحت�س��اب املقاعد يف ظل نظام القائمة الن�س��بية مت ا�س��تخدام طريقة الباقي الأكرب ا�س��تناداً �إىل ح�صة هري
(.)Hare Quota

وجند هنا ب�أن نظام القائمة الن�سبية ي�سفر عن فوز كل واحد من الأحزاب املتناف�سة مبقعد واحد ،على الرغم
من فوز احلزب (�أ) بحوايل �ضعف الأ�صوات التي ح�صل عليها احلزب (هـ) .بينما ي�سفر نظام الفائز الأول
ع��ن ف��وز احلزب الأكرب (�أ) بثالثة من تلك املقاعد ،بينما يف��وز احلزبان التاليان يف الرتتيب من حيث عدد
الأ�ص��وات (ب & ج) مبقعد واحد ل��كل منهما ،ويبقى احلزبان الآخران خ��ارج دائرة التمثيل .وعليه،
جن��د ب���أن للنظام االنتخابي �أثراً هائ ًال على تركيبة الربملان املنتخب ،وبالتايل على تركيبة احلكومة يف النظام
الربملاين.

املثال الثالث:
جن��د يف املث��ال التايل اثنني من الأحزاب يتناف�س��ان على �أ�ص��وات  50,000م��ن الناخبني النتخاب 10
مقاع��د� .أما النظامني الذين تت��م مقارنتهما فهما النظام املتوازي (حيث يتم انتخاب  5مقاعد مبوجب نظام
القائم��ة الن�س��بية و 5مقاعد ح�س��ب نظام الفائز الأول) ،و�أحد نظم الن�س��بية املختلط��ة (حيث يتم كذلك
انتخاب  5مقاعد مبوجب نظام القائمة الن�سبية و 5مقاعد عم ًال بنظام الفائز الأول).
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اثر النظم االنتخابية في ترجمة األصوات الى مقاعد

املثال الثاين:

الدوائر االنتخابية

عدد املقاعد

4
3
2
1
 5الدائرة املجموع
الوطنية
النتخاب
 5مقاعد
احلزب 54 27000 13500 3100 2600 2600 2600 2600
(�أ)

النظام املتوازي الن�سبية املختلطة

%

8
( 5من الفائز
الأول و  3من
القائمة الن�سبية)
2
احلزب 46 23000 11500 1900 2400 2400 2400 2400
( 0من الفائز
(ب)
الأول و  2من
القائمة الن�سبية)
10
املجموع 100 50000 25000 5000 5000 5000 5000 5000

5
( 5من الفائز
الأول و  0من
القائمة الن�سبية)
5
( 0من الفائز
الأول و  5من
القائمة الن�سبية)
10

مالحظة :بالن�سبة الحت�ساب املقاعد يف ظل نظام القائمة الن�سبية يف كلتا احلالتني مت ا�ستخدام طريقة الباقي الأكرب ا�ستناداً �إىل
ح�صة هري (.)Hare Quota

وبذل��ك يف��وز احل��زب (�أ) يف ظل النظام املت��وازي مبجموع  8مقاع��د بينما يفوز احل��زب (ب) باملقعدين
املتبقيني .حيث ي�س��فر هذا النظام عن فوز احلزب (�أ) بكافة مقاعد الفائز الأول اخلم�س��ة وبثالثة مقاعد من
�أ�ص��ل خم�سة من املقاعد املنتخبة مبوجب نظام القائمة الن�س��بية ،ما يعني فوزه مبا ي�ساوي  %80من املقاعد
عل��ى الرغم من فوزه بن�س��بة  %54فقط من الأ�ص��وات� .أما يف ظل نظام الن�س��بية املختلطة ،حيث يعمل
نظام القائمة الن�س��بية على تعوي�ض اخللل يف ن�س��بية النتائج والذي ي�س��فر عنه نظام الفائز الأول ،فنجد ب�أن
ذات التوزيع للأ�صوات يعطي لكل واحد من احلزبني املتناف�سني  5مقاعد ،حيث يفوز احلزب (�أ) يف هذا
املثال بكافة املقاعد املنتخبة ح�سب نظام الفائز الأول ،بينما يح�صل احلزب (ب) على كافة املقاعد املنتخبة
مبوجب نظام القائمة الن�سبية.
ويظهر هذا املثال كيف يعمل نظام الن�سبية املختلطة على �إفراز نتائج �أكرث تنا�سبية من تلك الناجتة عن النظام
املت��وازي ،حيث ي�ؤدي �إىل توزيع املقاعد منا�ص��فة ( %50لكل واحد من احلزبني) ا�س��تناداً �إىل نتائجهما
املتمثلة يف  %54مقابل  .%46من هنا يت�ضح الفارق بني ا�ستخدام نظام القائمة الن�سبية ك�أحد مكوين النظام
املتوازي ،حيث ال عالقة لنتائجه بنتائج نظام الأغلبية الذي ي�س��تخدم مبوازاته ،وا�ستخدامه للتعوي�ض عن
عدم التنا�سب الناجت عن ذلك النظام.

امللحق (هـ)

تر�سيم الدوائر االنتخابية

تهدف الأ�شكال البيانية الواردة الحق ًا يف هذا امللحق لإي�ضاح املبد�أ القائل بعدم وجود منهج واحد م�ستقل
لرت�س��يم الدوائ��ر االنتخابية .وكما هي احلال بالن�س��بة لكثري م��ن الأوجه الأخرى املتعلقة بت�ص��ميم النظم
االنتخابية ،يرتتب على القرارات والرتتيبات التي قد تبدو على �أنها فنية حم�ض��ة تبعات �سيا�س��ية ،ما يحدو
مبن لهم م�صالح �سيا�سية للدفاع عن احللول التي تفي مب�صاحلهم ب�شكل �أف�ضل.
وتظهر هذه الأ�ش��كال النتائج التي قد ي�س��فر عنها انته��اج طريقتني خمتلفتني لرت�س��يم الدوائر االنتخابية،
�ض��من منطقة مدينة افرتا�ض��ية وال�ض��واحي املحيطة بها .ويف هذه احلالة ف�إن عدد ال�سكان يف هذه املنطقة
ي�ؤهلها للح�صول على مقعدين متثيليني يف الربملان املنتخب ،حيث يقيم  %40منهم داخل املدينة و %60يف
ال�ضواحي( .وميكن تعميم هذه الأعداد على جمموع الناخبني العام ،حيث ت�ستند بع�ض البلدان على تلك
الأعداد لتوزيع املقاعد التمثيلية على دوائرها االنتخابية).
وللعمل على تب�س��يط املثال ،نفرت�ض ب�أن كافة الناخبني املقيمني يف املدينة يقرتعون ل�صالح حزب العمال،
بينما يقرتع كافة الناخبني املقيمني يف ال�ضواحي ل�صالح حزب املزارعني .وعلى الرغم من �أن واقع الأمور
يف احلياة العملية عاد ًة ما يكون �أكرث تعقيداً� ،إال �أن ذلك ال يغري يف املبادئ احل�سابية املفرت�ضة هنا.
يف املثال الأول ،حيث يعمل مببد�أ احللقات املحيطة ببع�ضها البع�ض ،مت الإبقاء على املدينة كدائرة انتخابية
واحدة ،متجان�سة ن�سبي ًا وفردية ،حيث مت �ضم جزء �صغري من منطقة ال�ضواحي �إليها وذلك بهدف م�ساواة
ع��دد الناخبني يف كلت��ا الدائرتني .يف نف�س الوقت ،ت�ش��كل معظم ال�ض��واحي دائ��رة انتخابية �أخرى،
متجان�س��ة وفردية كذلك .وي�ؤدي هذا الرت�س��يم �إىل فوز حزب العمال يف دائرة املدينة االنتخابية ،وفوز
حزب املزارعني يف دائرة ال�ضواحي.
�أما يف املثال الثاين ،حيث يعمل مببد�أ الطبقات ،يتم تق�سيم املنطقة املعنية تبع ًا خلط �سري النهر الذي مير عرب
مركزها ،وي�شطرها �إىل �شطرين ،وينتج عن ذلك دائرتان انتخابيتان غري متجان�ستان ،تنتخب كل منهما
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ممث ًال واحداً .حيث ت�ش��تمل الدائرة الأوىل على اجلزء ال�ش��مايل من املدينة بالإ�ض��افة �إىل ما يحيط بها من
ال�ض��واحي ال�شمالية ،وت�شتمل الدائرة الثانية على اجلزء اجلنوبي من املدينة وال�ضواحي املحيطة بها من جهة
اجلنوب .وينتج عن هذا الرت�س��يم فوز حزب املزارعني يف كلتا الدائرتني بن�سبة  %60مقابل  %40للحزب
الآخر يف كل دائرة ،ما يعني فوزه بكال املقعدين التمثيليني.
لذل��ك ،فم��ن الطبيعي �أن يعمل حزب العمال على �إقناع القائمني على تر�س��يم الدوائ��ر االنتخابية بالفوائد
املرتتب��ة على قيام دوائر انتخابية متجان�س��ة واملحافظة على وحدة املدين��ة ،بينما يعمل حزب املزارعني على
�إقناعهم بعك�س ذلك وبفوائد التنوع يف الرتكيبة االجتماعية لكل دائرة.

امللحق (و)

الم�ؤلفون ومجموعة الم�ساهمين

املدينة و�ضواحيها :مقعدان متثيليان
املثال الأول
يقرتع كافة الناخبني يف املدينة ل�صالح حزب العمال
ويقرتع كافة الناخبني يف ال�ضواحي ل�صالح حزب املزارعني

ب

الدائرة (�أ) :حزب العمال %80
حزب املزارعني %20
الدائرة (ب) :حزب املزارعني %100
النتائج :فوز حزب العمال مبقعد واحد
فوز حزب املزارعني مبقعد واحد

40%
أ
10%
50%

حاز ال�س��يد رينولدز على جوائر يف البحث العلمي من قبل معهد ال�س�لام الأمريكي ،وم�ؤ�س�س��ة ال�س�لام
الوطنية ،وم�ؤ�س�سة فورد .ومن م�ؤلفاته:

املدينة و�ضواحيها :مقعدان متثيليان
املثال الثاين
يقرتع كافة الناخبني يف املدينة ل�صالح حزب العمال
ويقرتع كافة الناخبني يف ال�ضواحي ل�صالح حزب املزارعني

أ

الدائرة (�أ) :حزب العمال %40
حزب املزارعني %60
الدائرة (ب) :حزب العمال %40
حزب املزارعني %60
النتائج :فوز حزب املزارعني مبقعدين
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�أندرو رينولدز ()Andrew Reynolds
�أ�س��تاذ م�س��اعد يف ق�س��م العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة نورث كارولينا ،خريج جامعة كيب تاون وحا�صل
عل��ى �ش��هادة الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا يف �س��ان دييغو .د�أب على البح��ث والتدري�س يف جماالت
الدميقراطي��ة ،وال�سيا�س��ات الد�س��تورية واالنتخابي��ة .عم��ل ل�ص��الح الأمم املتح��دة ،وامل�ؤ�س�س��ة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات ،ووزارة التعاون الدويل الربيطانية ،ووزارة اخلارجية الأمريكية ،واملعهد الوطني
الدميقراطي ،واملعهد اجلمهوري الدويل ،ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا .وعمل كذلك كم�ست�ش��ار
يف ال�ش���ؤون الد�س��تورية واالنتخابية يف كل من �أفغان�ستان� ،أنغوال ،بورما ،فيجي ،غوايانا� ،إندوني�سيا،
العراق ،الأردن ،ليبرييا ،هولندا� ،إيرلندا ال�شمالية� ،سرياليون ،جنوب �أفريقيا ،ال�سودان وزميبابوي.

40%

The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict
Management, and Democracy (Oxford University Press, 2002). Electoral
Systems and Democratization in Southern Africa (Oxford University Press,
1999). Elections´99 South Africa: From Mandela to Mbeki (St Martin´s
Press, 1999). Elections and Conflict Management in Africa (co-edited with
Tim Sisk, USIP, 1998).

كما د�أب على كتابة العديد من املقاالت يف العديد من املن�شورات املتخ�ص�صة ،منها:

World Politics; Legislative Studies Quarterly; Democratization; the Journal
of Democracy; Politics and Society; the Journal of Commonwealth and
Comparative Politics and the Political Science Quarterly.

60%
ب

بني ريلي ()Ben Reilly
�أ�س��تاذ يف كلية �آ�سيا والبا�سيفيك للعلوم الإقت�ص��ادية واحلكومية يف جامعة �أ�سرتاليا الوطنية التي ح�صل على
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من م�ؤلفاته:

Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict
Management (Cambridge University Press, 2001). Electoral Systems
and Conflict in Divided Societies (Un National Research Council,
1999). Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators
(International IDEA, 1997). International IDEA Handbook of Electoral
System Design (International IDEA, 1997).

كما قام بن�رش العديد من املقاالت يف املجالت العلمية املتخ�ص�صة ،ومنها:

;Journal of Democracy; the International Political Science Review
International Security; The National Interest; Party Politics; Electoral
Studies; the Australian Journal of Political Science; the Australian Journal
of International Affairs; International Peacekeeping; Commonwealth and
;Comparative Politics; Representation; Asian Survey; Pacifica Review
Pacific Affairs; the Journal of Pacific History; and the Pacific Economic
Bulletin.

�أندرو �إلي�س ()Andrew Ellis
يعمل حالي ًا كمدير لق�س��م ال�ش���ؤون الدميقراطية ،امل�س���ؤول عن العمليات االنتخابية ،يف امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات ،وذو خربة طويلة يف جمال اال�ست�ش��ارات االنتخابية يف الدميقراطيات النا�ش��ئة.
عمل �س��ابق ًا كم�ست�شار ل�ص��الح املعهد الوطني الدميقراطي يف �إندوني�سيا من  1999وحتى  ،2003حيث
عمل مع �أع�ض��اء الربملان يف جماالت الإ�ص�لاح الد�س��توري واالنتخابي والقوانني ال�سيا�س��ية ،بالإ�ضافة
للعمل مع العديد من امل�ؤ�س�س��ات الأهلية غري احلكومية والباحثني ال�سيا�س��يني .كما عمل قبل ذلك ككبري
امل�ست�شارين الفنيني ل�صالح جلنة االنتخابات املركزية يف فل�سطني ،كجزء من برنامج الدعم املمول من قبل
املفو�ض��ية الأوروبية للتح�ض�ير لأول انتخابات فل�سطينية عام  ،1996و�ساهم يف �إعداد برامج امل�ساعدات
التي قدمتها املفو�ضية الأوروبية للعملية االنتخابية يف كمبوديا عام .1998

Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the
World, 1950 -1990 (Cambridge University Press, 2000).
كما �أ�سهم يف الإ�رشاف على كتابThe Democracy Sourcebook (MIT Press, 2003).

ويعمل حالي ًا على االنتهاء من �إعداد كتاب

The Stability of Democracy under Parliamentarism and Presidentialism.

كارين كوك�س ()Karen Cox
طالب��ة الدكتوراة يف جامعة فريجينيا ،تخ�ص���ص ال�سيا�س��ات اليابانية واملقارنة .عملت ل�ص��الح م�ؤ�س�س��ة
اليابان كباحثة يف جامعة طوكيو .ومن بني م�ؤلفاتها درا�س��ة باال�ش�تراك مع ليونارد �سكوبا حول "ت�أثريات
نظم الن�س��بية املختلطة االنتخابية :النظرية والتطبيق يف كل من �أملانيا ،واليابان و�إيطاليا" واملن�ش��ور يف جملة
الدرا�سات ال�سيا�سية املقارنة ( )Comparative Political Studiesيف نوفمرب .2002
دونغ لي�شنغ ()Dong Lisheng
�أ�س��تاذ وم�س��اعد املدير يف معهد العلوم ال�سيا�س��ية التابع للكلية ال�ص��ينية للعملوم االجتماعية .عمل كخبري
ل�صالح وزارة ال�ش�ؤون املدنية ال�صينية يف برناجمها امل�شرتك مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لتنظيم انتخابات
جلان القرى يف ال�ص�ين من العام � 1996إىل العام  .2001ا�ض��طلع بع�ضوية اللجنة امل�رشفة على الربنامج
ال�ص��يني-الأوروبي امل�ش�ترك للتدريب يف جمال �إدارة احلكم يف القرى (� 2003إىل  .)2006ومت تعيينه
ك�أحد مديري برنامج مركز الدرا�س��ات الأوروبية ،وهو برنامج م�ش�ترك بني االحتاد الأوروبي وال�ص�ين
(� 2004إىل  .)2009ومن بني م�ؤلفاته عدد من الأدلة التدريبية اخلا�صة بلجان القرى.
يورغن �إلكليت ()Jorgen Elklit
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة �آرهو�س الدمناركية .ترتكز اهتماماته يف جماالت النظم االنتخابية و�إدارة
االنتخابات يف الدميقراطيات النا�شئة .عمل منذ �سنة  1990كم�ست�شار يف �ش�ؤون االنتخابات والدميقراطية
يف �آ�سيا� ،أوروبا و�أفريقيا .كما كان �أحد �أع�ضاء جلنة االنتخابات امل�ستقلة يف جنوب �أفريقيا عام .1994
و�ش��ملت مهماته اال�ست�ش��ارية م�ؤخراً ك ًال من �أفغان�ستان ،جنوب �أفريقيا ،ال�ص�ين ولي�سوتو� .أما �أحدث
م�ؤلفاته فهو بحث �شمل �أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية يف الدمنارك ،بعنوان:
(Partiernes medlemmer, co-edited with Lars Bille, Arthus University, 2003).

ا�ض��طلع مبن�ص��ب نائب رئي�س و�أمني عام احلزب الليربايل الربيطاين ،ومن ثم من�ص��ب امل�س�ؤول التنفيذي
للحزب الليربايل الدميقراطي يف بريطانيا ،كما تر�شح لع�ضوية الربملان الربيطاين �أربع مرات ،بالإ�ضافة �إىل
عمله كع�ضو منتخب يف واحدة من كربى ال�سلطات املحلية يف بريطانيا.

مايكل غاالغر ()Michael Gallagher
�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف كلية ترينيتي يف جامعة دوبلن� .شارك يف ت�أليف كتاب بعنوان:

خو�سيه �أنطونيو �شيبوب ()José Antonio Cheibub
حا�ص��ل على �ش��هادة الدكتوراة من جامعة �شيكاغو عام  ،1994يعمل ك�أ�س��تاذ م�ساعد يف ق�سم العلوم

كما �أ�سهم يف الإ�رشاف على �إعداد جمموعة من امل�ؤلفات ،مبا يف ذلك:
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Representative Government in Modern Europe, 4th edition (McGraw Hill,
2006).

The Politics of Electoral Systems (Oxford University Press, 2005); Politics
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�شهادة الدكتوراة منها .عمل �سابق ًا ل�صالح برنامج الأمم املتحدة الإمنائي كم�ست�شار يف �ش�ؤون الدميقراطية
و�إدارة احلكم ،وباحث يف جامعة �أ�س�تراليا الوطنية ،وم�س���ؤول للربامج يف امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات .يخت�ص ال�س��يد ريلي يف عمله بامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والدميقراطية و�إدارة ال�رصاعات ،حيث
قدم خدماته اال�ست�ش��ارية يف هذه املجاالت للعديد من احلكومات وامل�ؤ�س�س��ات الدولية .ويعمل حالي ًا يف
�إعداد كتاب حول الدميقراطية ،واالنق�سامات العرقية و�إدارة احلكم يف منطقة �آ�سيا-البا�سيفيك.

ال�سيا�س��ية وكمدير لدرا�سات املرحلة الأوىل يف برنامج الدرا�سات الدولية يف جامعة ييل .وترتكز اهتماته
يف جماالت الدرا�س��ات ال�سيا�س��ية املقارنة ،واالقت�صاد ال�سيا�سي والدميقراطية� .ش��ارك يف ت�أليف كتاب

�ألني هيكن ()Aallen Hicken
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية و�سيا�سات جنوب �رشق �آ�سيا امل�ساعد يف كل من جامعة ميت�شيغان ،ومركز درا�سات
جنوب �رشق �آ�س��يا ومركز الدرا�س��ات ال�سيا�سية .يعمل كباحث يف جمال امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صاد
ال�سيا�س��ي يف البلدان النامية ،حيث ترتكز اهتماماته يف درا�سة الأحزاب ال�سيا�سية يف الدميقراطيات النا�شئة
ودورها يف ر�سم ال�سيا�سات .عمل كباحث يف كل من تايالند ،الفلبني وكمبوديا.
كارلو�س هونيو�س ()Carlos Huneeus
�أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد يف معهد الدرا�س��ات الدولية يف جامعة ت�شيلي ،واملدير التنفيذي ملجموعة
 .CERCوت�شمل �آخر م�ؤلفاته:
El régimen de Pinochet “Pinochet’s regime” (Editorial Sudamericana, 2000),
and Chile, un país dividido “Chile, a devided country” (Catalonia, 2003).

يوجني ها�سكي ()Eugene Huskey
�أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية والدرا�سات الرو�س��ية يف جامعة �ستيت�س��ون يف فلوريدا .تخت�ص م�ؤلفاته ومقاالته
بالبحث يف ال�ش���ؤون ال�سيا�س��ية والقانونية يف االحتاد ال�س��وفياتي وبع�ض اجلمهوريات ال�سوفياتية �سابق ًا ،مبا
فيها رو�سيا وقريغيز�ستان .وت�شمل �أعماله مقاالت حول انتخابات الأعوام  1995 ،1990و 2000يف
قريغيز�ستان.

New Zealand Votes: The General Election of 2002 (Victoria University,
2003).

ريت�شارد بينغروف ()Richard Vengroff
�أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة كونيكتيكت ،قام بت�أليف �أو الإ�رشاف على �س��بعة م�ؤلفات ،وما يزيد
عن  70مقالة يف املجالت واملن�ش��ورات املتخ�ص�ص��ة .ويعمل حالي ًا كباحث يف جمال الإدارة الدميقراطية
للحك��م ،والالمركزية والإ�ص�لاح االنتخابي� .أما �آخ��ر �أبحاثه فتتعلق بالتحول الدميقراطي والإ�س�لام،
وعمليات الإ�صالح الدميقراطي على امل�ستوى املحلي يف خم�س دول من بلدان �أوروبا ال�رشقية.
جيفري ويلدون ()Jeffrey A. Weldon
�أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية يف املعهد التقني امل�ستقل يف املك�سيك ،بالإ�ضافة �إىل عمله كباحث زائر يف مركز
درا�س��ات الواليات املتحدة-املك�س��يك يف جامعة كاليفورنيا .عمل كباحث م�ساعد يف مركز الدرا�سات
اال�س�تراتيجية والدولي��ة منذ العام  ،2001ون�رش الكثري من الأبحاث ح��ول الربملان والنظام االنتخابي يف
املك�سيك.

�ستينا الر�رسود ()Stina Larserud
تعمل ل�ص��الح امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،كع�ض��و يف فريق ال�ش�ؤون االنتخابية ،وتخت�ص
يف البحث يف ت�صميم النظم االنتخابية ،حيث قامت بدور الباحث الرئي�سي �أثناء �إعداد هذا الدليل .حتمل
�شهادة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية املقارنة من جامعة �أوب�ساال يف ال�سويد ،وتعمل ع�ضو يف �إحدى جلان
االقرتاع يف االنتخابات ال�سويدية.
فيجاي باتيدار ()Vijay Patidar
من كبار املوظفني املدنيني يف الهند ،ويخت�ص يف جمال االنتخابات على م�ستوى الهند وامل�ستوى الدويل.
عم��ل ك�أحد مدي��ري االنتخابات التنفيذيني يف والية مادهيا براد�ش ،وكم�ست�ش��ار انتخابي ل�ص��الح �أربع
عمليات حلفظ ال�س�لام من قبل الأمم املتحدة ،وكمدير لفريق االنتخابات يف امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات.
نيجل روبرت�س ()Nigel S. Roberts
�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة فيكتوريا يف والية ويلينغتون .كان على مدى ثمانية �أعوام
�أحد �أع�ض��اء فريق البحث الذي �شكلته امل�ؤ�س�سة النيوزيالندية للأبحاث والعلوم والتكنولوجيا ،والذي قام
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in the Republic of Ireland, 4th edition (Routledge, 2005); The Referendum
Experience in Europe (Macmillan and St Martin’s Press, 1996).

بدرا�سة التبعات الإدارية وال�سيا�سية لإدخال نظام التمثيل الن�سبي يف نيوزيالندا ،وذلك باال�شرتاك مع كل
من جوناثان بو�ستون ،و�ستيفن ليفني و�إليزابيت ماكلي� .أما �أحدث م�ؤلفاته ،باال�شرتاك مع �آخرين ،فهو:

امللحق (ز)

امللحق (ح)

�شكر خا�ص

حول الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
()International IDEA

تتقدم امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بخال�ص ال�ش��كر للعديد من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات الذين
�أ�سهموا يف �إعداد هذه الن�سخة اجلديدة واملنقحة لهذا الدليل حول النظم االنتخابية ،حيث قدم الكثريون من
�أع�ض��اء وموظفي الإدارات االنتخابية ،وال�س��لطات الت�رشيعية وال�سفارات حول العامل معلومات وتفا�صيل
هامة تخ�ص املوا�ضيع التي تطرق لها الدليل .وب�شكل خا�ص ،تتقدم امل�ؤ�س�سة بال�شكر للتالية �أ�سمائهم على
�إ�سهامهم من خالل طرح الأفكار واخلربات التي �أغنت التحاليل الواردة يف هذا الدليل:

تعم��ل امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخاب��ات ( )International IDEAكمنظمة دولية لإر�س��اء
الدميقراطية امل�ستدامة حول العامل ،حيث تتمثل �أهدافها يف دعم امل�ؤ�س�سات والعمليات الدميقراطية.

خو�س��يه ماريا �أراناث� ،ش��يم بيليو�س��ينغ ،جويل بالينغتون ،بريغاليا بام ،فريجينيا برياميندي هني� ،سارا
بري�ش� ،أندريه بالي ،نيفني براندت ،ناديا براون� ،إنغريد باك�سرتوم فو�س ،نيكوال�س كوتريل ،بيكا�ش
دا�ش� ،آ�ش��ا �إلكاريب ،يورغ��ن �إلكليت� ،أربينه غالفايان ،غيدو غايل ،ماريا غرات�ش��و ،ليزا هاغمان،
دونالد هوروفيت�ش ،توركواتو جاردمي� ،إيف جون�س��ون� ،س��وبها�ش كا�شياب� ،أنا كات�س ،ترييز بري�س
النيال ،لوتا الن� ،س��تيفن ليفني� ،أريند ليبهارت ،جوان ليندروث� ،ألون�سو لوجامبيو ،فالينتي مارتي،
�سيمون ما�سي ،ريت�شارد ماتالند� ،أندري�س ميخيا �أكو�ستا ،مار�سيل ميكاال ،خو�سيه مولينا� ،سيمون بيري
نانيتيالميو ،باولو ناتايل� ،س��ا نغيدي ،بيبا نوري�س� ،س��يمون بات�شانو ،فيجاي باتيدار ،كارينا برييللي،
كولفيل بيتي ،جورام روكامبي� ،أندرو را�س��يل ،ماثيو �شوغارت� ،أولغا �شفيت�سوفا ،تيموتي �سي�سك،
برونو �س��بيك� ،أنتونيو �سبينيللي� ،سارا �ستينو ،مايكل �س��تيد ،تورفالد �ستولتينبريغ ،ماركو �سوك�سي،
كيت �سوليفان ،جان �ساندبريغ ،رين تاغيبريا ،مايا ترين�سرتوم ،دانييل زوفاتو ،وجمعية مواطني مقاطعة
بريتي�ش كولومبيا (كندا) للإ�صالح االنتخابي.
وال�ش��كر اخلا�ص ملديرة �ش���ؤون املطبوعات يف امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطية واالنتخاب��ات ،ناديا حنظل
زاندر� .أخرياً ،نخ�ص بال�ش��كر �س��تينا الر�رسود ،والتي عملت على تن�سيق املواد والن�صو�ص عرب خمتلف
مراحل �إعداد هذا الدليل.
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات.
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ن�شاطات الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ت�ض��طلع امل�ؤ�س�س��ة بدو ٍر هام يف التحفيز على بناء النظم الدميقراطية ،وذلك من خالل توفري م�صادر املعرفة
واخلربة ،وتطوير ال�سيا�س��ات املنهجية ،بالإ�ض��افة �إىل م�س��اندة مبادرات الإ�ص�لاح الدميقراطي ا�ستجابة
لدعوات حمددة من البلدان املعنية .وتعمل امل�ؤ�س�س��ة مع القائمني على ر�س��م ال�سيا�سات ،واحلكومات،
وامل�ؤ�س�سات التابعة ملنظمة الأمم املتحدة ،واملنظمات الإقليمية النا�شطة يف جماالت البناء الدميقراطي.
تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات جاد ًة على توفري ما يلي:
• امل�ساعدة يف تنفيذ برامج الإ�صالح الدميقراطي ،ا�ستجابة لدعوات حمددة من البلدان املعنية؛
• �إعداد وتوفري م�صادر املعرفة ،كالأدلة ،وقواعد البيانات ،واملراجع املتخ�ص�صة عرب الإنرتنت و�شبكات
اخلرباء املتخ�ص�صني؛
• تطوير وتقدمي املقرتحات املتعلقة بر�سم ال�سيا�سات ،والهادفة لتحفيز احلوار حول م�س��ائل الدميقراطية
والعمل عليها.

مجاالت اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة

تخت�ص امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف املجاالت التالية:
• العمليات االنتخابية :لت�صميم النظم االنتخابية و�إدارة االنتخابات ت�أثري كبري على النظام ال�سيا�سي برمته.
لذا تهدف امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات للإ�سهام يف ا�س��تقاللية الإدارة االنتخابية و�إدارة
االنتخابات ب�ش��كل مهني ،وملواءمة النظم االنتخابية للظروف القائمة يف كل حالة ،بالإ�ضافة �إىل بناء
وتدعيم ثقة املواطنني بالعملية االنتخابية ككل.
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• بناء النظام الد�ستوري :قد ت�سهم العملية الد�ستورية يف و�ضع الأ�س�س لتحقيق ال�سلم االجتماعي والتنمية،
كما ميكن لها يف نف�س الوقت �أن تزرع بذور ال�ش��قاق وال�رصاع .وتعمل امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات على توفري م�ص��ادر املعرفة وتطوير اقرتاحات حمددة لتحقيق نظم د�س��تورية وطنية ،تنبع
من داخل املجتمع وتتفاعل مع االحتياجات الوطنية اخلا�صة بكل حالة ،يف الوقت الذي تقوم فيه على
مبادئ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة واحلد من النزاعات الداخلية.
• الدميقراطية والنوع الإجتماعي (اجلندر) :تبقى العملية الدميقراطية مبتور ًة ما مل يتحقق �إ�رشاك املر�أة على
قدم امل�س��اواة مع الرجل ،خا�ص�� ًة و�أن املر�أة ت�شكل ما يربو على ن�صف �سكان العامل .وتعمل امل�ؤ�س�سة
على تطوير املراجع والدرا�س��ات املقارنة ،والأدوات امل�ص��ممة خ�صي�ص�� ًا لرفع م�س��تويات متثيل املر�أة
وم�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية.
• تقييم العملية الدميقراطية :يجب التعامل مع عملية بناء النظام الدميقراطي على �أنها م�س�ألة وطنية بالدرجة
الأوىل .وت�س��هم املنهجية التي طورتها امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخاب��ات لتقييم واقع النظام
الدميقراطي يف متكني املعنيني لتقييم �أنظمتهم وترتيباتهم الدميقراطية ،بد ًال من االعتماد على امل�ؤ�رشات
والتقييمات اخلارجية لتلك الأنظمة.

�أماكن عمل الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

تعمل امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف كافة �أرج��اء العامل ،وذلك من خالل مقرها العام يف
العا�صمة ال�سويدية� ،ستوكهومل ،ومكاتبها الإقليمية يف كل من �أمريكا الالتينية ،و�أفريقيا و�آ�سيا.

الدول الأع�ضاء في الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

تت�ألف ع�ض��وية امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من جمموعة من الدول الدميقراطية التي توفر لها
الدعم ال�سيا�س��ي وامل��ادي للقيام مبهامها� .أما هذه الدول فهي� :أ�س��بانيا� ،أ�س�تراليا� ،أملانيا� ،أوروغواي،
باربادو���س ،الربتغال ،بلجيكا ،بوت�س��وانا ،البريو ،ت�ش��يلي ،جن��وب �أفريقيا ،الدمنارك ،ال�س��ويد،
�س��وي�رسا ،فنلندا ،القرن الأخ�رض (كاب فريدي) ،كندا ،كو�س��تاريكا ،موري�ش��يو�س ،املك�س��يك،
ناميبيا ،الرنويج ،الهند وهولندا .وتتمتع اليابان ب�صفة مراقب يف جمل�س امل�ؤ�س�سة.
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حول املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

• الأحزاب ال�سيا�سية :ت�شكل الأحزاب ال�سيا�سية حلقة الو�صل الرئي�سية بني الناخبني واحلكومات .وعلى
الرغم من ذلك ،تظهر ا�س��تطالعات الر�أي حول العامل تدني ًا يف م�س��تويات الثقة بالأحزاب ال�سيا�سية.
لذا تبحث امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف طريقة عمل الأحزاب ال�سيا�س��ية ،ويف كيفية
�إ�رشاك طواقمها يف العمل احلزبي و�أف�ض��ل ال�س��بل لتمثيل م�ؤيديها من الناخبني ،بالإ�ض��افة �إىل م�سائل
تتعلق بالتمويل العام للأحزاب ال�سيا�سية وو�سائل �إدارة عالقاتها بجمهور املواطنني.

