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 ا�ش��تناداً اإىل االإعالن العاملي حلق�ق االإن�ش��ان "لكل فرد احلق يف امل�ش��اركة يف اإدارة �ش�ؤون بلده، مبا�رسًة 
اأو م��ن خالل ممثلني منتخبني ب�ش��كل حر". وعليه، فلقد عمل��ت االأمم املتحدة يف جمال الدعم االنتخابي منذ 

تاأ�شي�شها �شنة 1945، دائبًة على تدعيم وتط�ير مبادئ الدميقراطية واحلق�ق ال�شيا�شية.
 ويت�ش��ل عم��ل االأمم املتح��دة يف املجال االنتخاب��ي بعملها على نطاق اأو�ش��ع يف جماالت حفظ ال�ش��الم 
وتدعيمه، كم�شاهماتها يف كمب�ديا وال�شلفادور وامل�زامبيق اأو، حديثًا، يف كل من اأفغان�شتان والعراق. اإال 
اأن هذه اجله�د ما هي اإال اجلزء الظاهر للعيان من م�شاهمات االأمم املتحدة االنتخابية التي تعمل من خاللها على 

دعم العمليات االنتخابية الدميقراطية يف اأكرث من 50 بلد.
 تعترب م�شاألة ت�شميم النظم االنتخابية مك�نًا اأ�شا�شيًا يف هذه العمليات، وهي التي ال ميكن التطرق لها مبعزل 
عن م�ش��ائل البناء الد�ش��ت�ري وامل�ؤ�ش�ش��ي، باعتبارها حي�ية ملجاالت اأخرى متعددة مثل اإدارة ال�رساعات، 
ومتثيل املراأة اأو تط�ير النظم اخلا�ش��ة باالأحزاب ال�شيا�ش��ية. فت�ش��ميم النظام االنتخابي ب�ش��كل �ش��حيح ي�شهم 
يف اإجناح عملية التح�ل ال�شيا�ش��ي، باالإ�شافة اإىل االإ�ش��هام يف رفع م�شت�يات امل�شاركة ال�شعبية، االأمر االذي 
ميه��د الطري��ق اأمام ظه�ر ممثلني �رسعيني قادرين على معاجلة العديد م��ن االحتياجات والتطلعات، يف احلا�رس 
وامل�ش��تقبل على حد �ش���اء. اأما واإن مت التعاطي مع هذه امل�ش��األة ب�شكل خاطئ فقد ي�شهم ذلك يف اخلروج عن 

امل�شار ال�شحيح باجتاه الدميقراطية واال�شتقرار ال�شيا�شي.
 ولك��ي ت�ش��مم بنجاح، يجب اأن تق�م النظم االنتخابية على اأ�ش��ا�س من تعمي��ق التفاهم والثقة، لي�س بني 
العاملني بال�شيا�ش��ة والقائمني على اإدارة العملية االنتخابية فح�ش��ب، اإمنا كذلك ب��ني منظمات املجتمع املدين 
واملحلل��ني، وف�ق ذلك كله بني عامة امل�اطنني يف اأي بلد يقارب م�ش��األة االإ�ش��الح الدميقراطي. وال يج�ز 
اأن ي�ش��تند ت�ش��ميم النظم االنتخابية اإىل ال�اقع االآين فقط، اإمنا يجب اأن تاأخذ العملية بعني االعتبار التح�الت 
امل�ش��تقبلية املمكنة يف املفاهيم والقيم، والتي تنتج عن التغيريات احلا�شلة يف املحفزات االنتخابية، وذلك كي 

ت�شهم النظم االنتخابية يف تط�ير الدميقراطيات امل�شتقرة بداًل من اأن تتح�ل اإىل حجر عرثٍة اأمامها.
 لذلك ي�ش��عدين اأن اأرحب به��ذا الدليل اجلديد للم�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطي��ة واالنتخابات، الذي ي�فر 
معل�مات اأ�شا�ش��ية ح�ل النظم االنتخابية وما ميكن اأن ينتج عنها، من خالل التطرق مل�ش��ائل معقدة باإ�ش��ل�ٍب 
�ش��ل�ٍس ووا�ش��ح. ويتطرق الدليل وبلغة عملية اإىل ج�انب مف�شلية يف عملية االإ�شالح الدميقراطي. كما واأنه 
يتحلى ب�ش��فات ال��ش�ح والب�شاطة وال�شم�لية، ما يجعل منه اأداًة حي�ية لكل من لهم عالقة يف تط�ير االأنظمة 
الدميقراطية امل�شتقرة والرا�شخة. االأمر الذي يدفعني للمناداة بالعمل على حتقيق اأو�شع انت�شار ممكن له، ولتمكني 

اأكرب عدد من املخت�شني بالعملية االنتخابية من االطالع عليه.

كارينا برييّلي
مديرة ق�شم امل�شاعدة االنتخابية يف االأمم املتحدة
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تقدمي

خم�ش���ن عامًا انق�شت منذ بداأت م�ري�س دوبريغر بدرا�ش��ة النظم االنتخابية وم�ؤثراتها. وعلى الرغم من 
ذلك فلقد بقي تاأثري تلك الدرا�ش��ة على عامل ال�شيا�ش��ة حمدوداً ل�ش��ن�ات ط�يلة، حيث مل ي�ؤد ذلك اإىل اإيجاد 
�ش��لة بني عامل العل�م ال�شيا�ش��ية وم�شممي االأطر االنتخابية، ذلك باالإ�ش��افة اإىل بقاء عملية التط�ير امل�ؤ�ش�شي 

حمدودة املدى يف اأنحاء كثرية من العامل اأثناء فرتة احلرب الباردة.
ولقد �ش��هدت فرتة الت�شعينات من القرن املا�ش��ي طفرة من احلداثة واالإ�شالح يف جمال النظم االنتخابية، 
خا�ش��ة بعدما بداأت الدميقراطيات النا�ش��ئة يف كل من اأفريقيا، واآ�ش��يا، واأوروبا ال�رسقي��ة، واأمريكا الالتينية 
ودول االحتاد ال�ش���فيتي �ش��ابقًا بالعمل على اإ�شالح نظمها ال�شيا�ش��ية واالنتخابية والبحث عن خيارات جديدة 
وجتارب اأخرى. ول�ش��د الفراغ القائم يف ت�فر املعل�مات املقارنة وو�ش��ائل االإر�ش��اد، قامت امل�ؤ�ش�شة الدولية 
للدميقراطية واالنتخابات، كم�ؤ�ش�ش��ة دولية حديثة العهد تتمثل مهمتها االأ�شا�ش��ية يف ن�رس الدميقراطية وت�فري 
الدعم االنتخابي، بن�رس اأول دليل لها ح�ل اأ�ش��كال النظم االنتخابية يف العام 1997، م�شتندًة اإىل العديد من 
م�ش��ادر املعرفة والتجارب املختلفة. ومنذ ذلك احلني، حظي ذلك امل�ش��در بكثري من التقييم االإيجابي، ومت 
ا�شتخدامه على اأو�شع نطاق، حيث مت ت�فريه من خالل م�قع امل�ؤ�ش�شة على �شبكة االإنرتنت، ومت ت�زيعه على 
اأقرا�س مدجمة، باالإ�ش��افة اإىل ترجمته من اللغة االإجنليزية ون�رسه يف كل من اللغات الفرن�ش��ية، واالإ�شبانية، 

والعربية والب�رمية.
ودون االنتقا�س من جناح ذلك الدليل امل�ش��تمر، اإال اأن الكثري من امل�ش��تجدات والتط�رات قد ح�ش��لت 
يف ع��امل النظ��م االنتخابية منذ ن���رسه. اإذ قامت العديد من البلدان بتغيري نظمه��ا االنتخابية، االأمر الذي مكن 
ا�شتخال�س العرب والدرو�س. وميكن الق�ل باأن هناك االآن فهمًا اأكرب للعالقة بني النظم االنتخابية ونظم االأحزاب 
ال�شيا�ش��ية، وكذلك ب��ني هذه النظم واالإطار االأو�ش��ع للم�ؤ�ش�ش��ات الدميقراطية، خا�ش��ًة يف الدميقراطيات 
النا�شئة. ونلحظ الي�م اعرتافًا وا�شحًا باأن تغيري النظم االنتخابية ال ميكن اعتباره م�شاألًة فنيًة بحتة، اإمنا ه� م�شاألة 
�شيا�ش��ية حتتاج اإىل نقا�س عام يف�ش��ي اإىل بناٍء حذٍر الإجماع كافة ال�رسكاء ح�لها. يف هذا ال�شياق ميكن للنظم 
االنتخابية اأن ت�شكل اأداًة حي�ية فيما يتعلق با�شرتاتيجيات اإدارة ال�رساعات، واالإ�شهام يف و�شع االأ�ش�س املتينة 

للدميقراطية امل�شتدامة.
قامت امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بن�رس هذه الن�ش��خة اجلديدة من دليلها ح�ل اأ�شكال النظم 
االنتخابية )بن�ش��خته االإجنليزية �ش��نة 2005( كجزء من فعالياتها لالحتفال مبرور ع�رس �شن�ات على تاأ�شي�شها. 
وبينما تبقى هذه الن�ش��خة وفيًة للدليل االأول، فهي تت�ش��من حتديثًا لن�ش��ش��ه االأ�شا�ش��ية، وم�اد جديدة ح�ل 
اإ�ش��الح النظم االنتخابية، واأمثلة جديدة حلاالت مل يتم التطرق لها �ش��ابقًا، باالإ�ش��افة اإىل اأب�اب م�ش��تحدثة 
تخت���س بج�ان��ب حمددة مثل ج�دة التمثي��ل، والتحديات التي تالزم البلدان اخلارج��ة لت�ها من النزاعات، 
وا�ش��تخدامات اخليارات التي ت�فرها و�شائل الدميقراطية املبا�رسة. ويت�شمن الدليل اجلديد كذلك حتديثًا لق�ائم 
النظ��م االنتخابية املعتمدة ح���ل العامل من خالل امللحقات واجلداول واخلرائط التي يحت�ي عليها الدليل. واإذ 
نرح��ب باأية مالحظات، واأف��كار واقرتاحات ح�ل اأي من ج�انب هذا الدلي��ل، ناأمل اأن نك�ن قد وفقنا يف 

تقدمي عمٍل �شل�ٍس ومفيد ميكن لكل ذي عالقة بعملية البناء الدميقراطي اال�شتفادة منه.

كارين ف�غ
االأمني العام للم�ؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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مقدمة

1. تعترب م�شاألة اختيار النظام االنتخابي من اأهم القرارات بالن�شبة الأي نظام دميقراطي. ففي غالبية االأحيان 
يرتتب على اختيار نظام انتخابي معني تبعات هائلة على م�ش��تقبل احلياة ال�شيا�ش��ية يف البلد املعني، حيث اأن 
النظم االنتخابية املنتقاة متيل اإىل الدمي�مة، يف ال�قت الذي تتم�حر االهتمامات ال�شيا�شية املحيطة بها ح�ل 
ما ميّكنها من اال�ش��تفادة من املحفزات التي ت�فرها تلك النظم. وعلى الرغم من اأن انتقاء النظم االنتخابية 
يت��م م�ؤخ��راً من خالل عملية مدرو�ش��ة، اإال اأن ذلك مل يكن كذلك فيما م�ش��ى. ففي كثري من االأحيان 
كانت عملية االنتقاء تتم ب�شكل عر�شي، كنتيجة لتزامن جمم�عة من الظروف غري االعتيادية، اأو ا�شتجابة 
ملي�ل �ش��ائعة، اأو ب�ش��بب حت�ل تاريخي مفاجئ، دون اأن نن�شى م�شائل االإرث اال�شتعماري وتاأثري املحيط 

كع�امل بالغة التاأثري.

2. يحت��اج النظام الدميقراطي النا�ش��ئ اإىل انتقاء )اإن مل يكن وراثة( نظام انتخابي معني النتخاب �ش��لطته 
الت�رسيعي��ة. ومن املمكن اأن ت�ؤدي االأزمات ال�شيا�ش��ية احلا�ش��لة يف نظام دميقراطي قائ��م اإىل تغيري النظام 
االنتخابي املعتمد. وحتى يف غياب تلك االأزمات فقد يعمل م�ؤيدو االإ�ش��الح ال�شيا�ش��ي على و�شع م�شاألة 
تغي��ري النظام االنتخابي على االأجندة ال�شيا�ش��ية يف بل��د ما. وعادًة ما تتاأثر الق��رارات املتخذة لتغيري النظام 

االنتخابي املعتمد، اأو لالإبقاء عليه، بعاملني اثنني هما:

افتقاد الق�ى ال�شيا�شية للدراية الكافية بالنظم االنتخابية، ما ينتج عنه غياب ال�عي الكامل ح�ل خمتلف  	•
اخليارات املت�فرة والنتائج املرتتبة على كل منها؛

اأو، على العك�س من ذلك، ا�شتغالل الق�ى ال�شيا�شية لدرايتها بتفا�شيل النظم االنتخابية للدفع باجتاه  	•
اعتماد نظٍم يعتقدون باأنها تتالءم ب�شكل اأف�شل مع م�شاحلهم احلزبية.

وباالإ�ش��افة اإىل النتائج املح�ش���بة م�ش��بقًا، ميكن اأن ينتج عن عملية اختيار النظام االنتخابي تبعات مل تكن 

1. ملحة عامة

الف�صل الأول
الف�صل الأول
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يف احل�شبان حلظة اختيارها. لذلك فقد ال تك�ن اخليارات املتخذة هي االأف�شل ل�شحة احلياة ال�شيا�شية على 
املدى الط�يل، وقد ينتج عنها اأحيانًا تبعات قد تك�ن كارثية بالن�شبة للعملية الدميقراطية يف البلد املعني.

3. وعليه، فاإن اخللفية التي تقف وراء اختيار النظام االنتخابي قد تك�ن بنف�س اأهمية اخليار املعتمد ذاته. 
فعملية انتقاء النظام االنتخابي هي م�ش��األة �شيا�ش��ية بالدرجة االأوىل، ولي�شت م�شاألة فنية ميكن ملجم�عة من 
اخلرباء امل�ش��تقلني معاجلتها. غالبًا ما تك�ن امل�شالح ال�شيا�ش��ية يف �شلب االعتبارات، اإن مل تكن االعتبار 
ال�حي��د، الت��ي يتم االأخذ بها يف عملية انتق��اء النظام االنتخابي من بني اخلي��ارات املت�فرة، والتي  لذلك 
ال�ش��بب بالذات، عادًة ما تنح�رس يف عدد قليل من اخليارات. وبنف�س ال�قت، ت�ؤدي احل�شابات ال�شيا�شية 
ق�ش��رية املدى اإىل التعتيم على النتائج ط�يلة االأمد للنظم االنتخابية، وذلك على ح�ش��اب امل�ش��الح االأكرب 
للنظام ال�شيا�شي العام. وبالتايل، وعلى الرغم من ال�شع�بات الهائلة، يهدف هذا الدليل اإىل معاجلة م�شاألة 

النظم االنتخابية وانتقائها باأو�شع ما ميكن من العم�مية وال�شم�لية.

4. يتجه هذا الدليل ب�ش��كل خا�س اإىل القائمني على املباحثات ال�شيا�ش��ية، ووا�ش��عي الد�شاتري باالإ�شافة 
اإىل كافة من لهم �ش��لع يف بحث امل�ؤ�ش�شات ال�شيا�ش��ية وتنظيمها يف الدميقراطيات اجلديدة والنا�شئة وتلك 
الت��ي مت��ر يف مراح��ل انتقالية. من ناحية ثانية، وطاملا اأن عملية تنظيم امل�ؤ�ش�ش��ات ال�شيا�ش��ية تعترب م�ش��األة 
اأ�شا�ش��ية، لي�س بالن�شبة للدميقراطيات النا�شئة فح�شب اإمنا كذلك بالن�شبة للدميقراطيات الرا�شخة والتي تعنى 
مب�اءمة اأنظمتها وم�ؤ�ش�ش��اتها لتتما�ش��ى ب�شكل اأف�شل مع ال�اقع ال�شيا�ش��ي املتغري، يعمل هذا الدليل كذلك 
على خماطبة القائمني على ت�ش��ميم نظمهم االنتخابية اأو اإعادة ت�شميمها يف الدميقراطيات الرا�شخة.ونظراً 
الت�شاع نطاق اجلمه�ر املعني بهذا الدليل، فقد مت تب�شيط معظم االأدبيات االأكادميية ح�ل امل��ش�ع، دون 
التخل��ي ع��ن معاجلة اأكرث االأوجه تعقيداً يف ه��ذا املجال. وعليه ففي حماولة حتقيق الت�ازن بني ال��ش���ح 
وال�ش��م�لية تكمن االإجابة على ما قد ي�اجه القارئ يف هذا الدليل، حيث قد يبدو بالغ التب�ش��يط يف بع�س 

امل�اقع بينما ياأتي فجاأًة �شديد التعقيد يف م�اقع اأخرى.

يف ال�ق��ت الذي قد تختلف فيه الظروف املحيطة بعملية االختيار بني كل من الدميقراطيات النا�ش��ئة وتلك 
الرا�ش��خة، اإال اأن اأهدافها عادًة ما تك�ن واحدة على املدى الط�يل، وهي: اعتماد م�ؤ�ش�ش��ات على قدر 
كاٍف من الق�ة للدفع باجتاه نظام دميقراطي يتمتع باال�شتقرار، على اأن تتمتع تلك امل�ؤ�ش�شات بنف�س ال�قت 
بقدر كاٍف من املرونة للتعامل مع املتغريات. وميكن لكال الن�عني من الدميقراطيات اال�شتفادة من جتارب 

الدميقراطيات االأخرى.

ومبا اأن عملية تنظيم وبناء امل�ؤ�ش�شات يف تط�ر م�شتمر، يعمل هذا الدليل على تقدمي العرب والدرو�س الناجتة 
عن كثري من االأمثلة ال�اقعية فيما يتعلق بهذه العملية ح�ل العامل.

5. متت كثري من عمليات ت�ش��ميم وبناء االأنظمة الد�ش��ت�رية يف حقب قريبة ن�ش��بيًا: اإذ حفزت احلركات 
الدافعة باجتاه الدميقراطية يف الثمانينات والت�شعينات من القرن املا�شي باجتاه البحث عن اأ�شكال اأكرث ا�شتقراراً 
ومالءمة للم�ؤ�ش�ش��ات التمثيلية، مبا يف ذلك تقييم جديد للنظم االنتخابية. ولقد �ش��جع على ذلك االإدراك 
املتزاي��د حلقيق��ة مفادها اأن للخيارات املطبقة فيما يتعلق بتنظيم امل�ؤ�ش�ش��ات ال�شيا�ش��ية تاأثري كبري على النظام 

ال�شيا�شي العام. وعلى �شبيل املثال هناك اإدراك متعاظم الإمكانية ت�شميم النظم االنتخابية ب�شكل ي�فر التمثيل 
اجلغرايف ويحفز على حتقيق الن�ش��بية يف التمثيل يف اآن واحد؛ ومبا ي�ش��جع قيام االأحزاب ال�شيا�ش��ية الفاعلة 
على امل�ش��ت�ى ال�طني، وبنف�س ال�ق��ت ت�فري املزيد من الفر�س لتمثيل امل��راأة واالأقليات املحلية؛ واإمكانية 
ا�شتخدام النظام االنتخابي لتحقيق التعاون والت�افق يف املجتمعات التي ي�ش�دها االنق�شام من خالل اعتماد 
و�ش��ائل مبتكرة، وا�شتخدامها كمحفزات وك�ش�ابط يف نف�س ال�قت. لذلك ينظر للنظم االنتخابية الي�م 
على اأن لها تاأثري حا�شم يف بناء النظام ال�شيا�شي، باالإ�شافة اإىل اأهميتها البالغة يف كل ما يتعلق بق�شايا اإدارة 

احلكم على نطاق اأو�شع.

6. بينم��ا يخت���س هذا الدليل بالنظم االنتخابية على امل�ش��ت�ى ال�طني، اإال اأن��ه يتطرق اإىل كافة اخليارات 
املتاحة الأية فئة تعمل على تنظيم انتخاباتها. وعليه، فباالإ�شافة اإىل فائدة الدليل للعاملني على ت�شميم وتنظيم 
امل�ؤ�ش�ش��ات ال�طنية واملحلي��ة واالإقليمية، ميكن لفئات اأخرى اال�ش��تفادة من��ه، كاجلمعيات والتنظيمات 

واالحتادات املهنية، اأو املنظمات االأهلية.

كيفية ا�صتخدام الدليل

7. يهدف هذا الدليل من خالل التحليل املف�ش��ل للخيارات املختلفة ونتائجها املحتملة، وت��ش��يح كيفية 
عم��ل النظم االنتخابية يف اأنحاء العامل الدميقراط��ي، اإىل حتقيق هدفني هما: ت�فري املعرفة وتن�ير املناظرات 
ال�شيا�ش��ية والعامة ح�ل امل�ا�شيع املطروحة هنا؛ واإعطاء وا�شعي الد�شاتري وق�انني االنتخاب والعاملني على 
تنظيم االأطر ال�شيا�ش��ية ال��ش��ائل امل�شاعدة ملمار�ش��ة خياراتهم على اأ�ش��ا�س من املعرفة، ومبا يجنبهم االآثار 

املعيقة واملثرية للبلبلة التي قد تنجم عن اختيار بع�س النظم االنتخابية.

8. ويبداأ الدليل مبناق�ش��ة ماهي��ة النظم االنتخابية ) وما ال يجب اأن تك�ن علي��ه(، ومدى اأهميتها للنجاح 
بتحقيق اال�ش��تقرار ال�شيا�ش��ي الأمة ما. يتطرق بعد ذلك اإىل ع�رسة معايري يجب ا�شتخدامها يف عملية اتخاذ 
الق��رار ح�ل اأجن��ع النظم االنتخابية التي ميكن اعتمادها يف اأي جمتم��ع )الفقرات 27 اإىل 45(، ويناق�س 
م�ش��ائل تتعلق بتقييم النظم وتعديلها. وبعد االنتهاء من حتديد هذا االإطار، يعمل الدليل يف الف�شلني الثاين 
والثالث على و�ش��ف خمتلف النظم االنتخابية ونتائجها املحتملة، حمدداً مزايا وعي�ب كل نظام ا�ش��تناداً 

اإىل اخلربات املرتاكمة عرب ال�شنني واأبحاث املخت�شني يف هذا املجال.

9. هناك العديد من النظم االنتخابية املختلفة التي يتم ا�شتخدامها حاليًا، باالإ�شافة اإىل الكثري من التعديالت 
ل��كل منها، اإال اأننا وبغر�س التب�ش��يط قمنا بت�ش��نيف النظم االنتخابية �ش��من ثالث عائالت رئي�ش��ية هي: 
 .)Mixed( والنظم املختلطة ،)PR( ونظم التمثيل الن�شبي ،)Plurality/Majority( نظم االأغلبية
وتتفرع هذه العائالت الرئي�ش��ية اإىل ت�ش��ع عائالت فرعية هي: نظام الفائز االأول )FPTP(، ونظام الكتلة 
)BV(، ونظام الكتلة احلزبية )PBV(، ونظام ال�ش���ت البديل )AV(، ونظام اجل�لتني )TRS( والتي 
تندرج جميعها �ش��من نظم االأغلبية؛ ونظام القائمة الن�ش��بية )List PR(، ونظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل 
)STV( ويندرجان �شمن نظم التمثيل الن�شبي؛ ونظام الن�شبية املختلطة )MMP( والنظم املت�ازية، وتقع 
�ش��من اإطار النظم املختلطة. باالإ�شافة اإىل ذلك، هناك نظم انتخابية اأخرى مثل نظام ال�ش�ت ال�احد غري 
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املتح�ل )SNTV(، ونظام ال�ش�ت املحدود )LV(، ونظام ب�ردا )BC( والتي ال تندرج �شمن اأي من 
هذه العائالت )اأنظر ال�شكل 1( اإمنا ميكن اعتبارها على اأنها ثالث عائالت فرعية اإ�شافية.

10. مت اإعداد هذا الت�شنيف لت�فري مر�شد وا�شح ودقيق من اأجل االختيار بني النظم املختلفة. وبينما ينبع 
من اأعراف متفق عليها منذ زمن بعيد، ياأخذ هذا الت�ش��نيف يف احل�ش��بان كافة النظم االنتخابية امل�شتخدمة 
حاليًا ح�ل العامل لتنظيم االنتخابات الت�رسيعية على امل�ش��ت�ى ال�طني، بغ�س النظر عن ق�ش��ايا الدميقراطية 
وال�رسعية االأو�ش��ع نطاقًا. ولقد مت ت�شنيف النظم ا�ش��تناداً اإىل طريقة عملها ولي�س اإىل نتائجها: فبينما تاأتي 
االنتخابات يف البلدان التي تعتمد اإحدى النظم الن�شبية بنتائج عادًة ما تك�ن اأكرث تنا�شبًا من تلك امل�شتخدمة 

يف البلدان التي تعتمد اإحدى نظم االأغلبية، جند ا�شتثناءات عديدة لذلك.

11. بع��د االنته��اء من عر�س االآليات التي تعمل بها النظم االنتخابية ونتائجها، ينتقل الف�ش��ل الثالث من 
هذا الدليل ملعاجلة جمم�عة من امل�شائل الهامة بالن�شبة لكافة النظم، مثل متثيل املراأة واالأقليات واملجتمعات 
املحلية، وت�قيت االنتخابات، واالقرتاع االإجباري، والت�ش�يت عن بعد. وبينما يتمثل املح�ر املركزي 
لهذا الدليل يف معاجلة النظم االنتخابية اخلا�شة بانتخاب الهيئات الت�رسيعية، مثل اجلمعية ال�طنية اأو الربملان 
يف غرفته اأو جمل�شه االأول )ما يعرف مبجل�س العم�م اأو جمل�س الن�اب(، اإال اأن الف�شل الرابع منه يتعر�س 
ملناق�ش��ة اخليارات املتعلقة بالنظم اخلا�ش��ة بانتخاب الروؤ�ش��اء، والغرفة اأو املجل�س الثاين )والذي تطلق عليه 
ت�ش��ميات خمتلفة كمجل�س ال�ش��ي�خ، اأو االأعيان اأو امل�شت�ش��ارين، اإلخ( يف االأنظمة التي تتاألف �ش��لطتها 
الت�رسيعية من جمل�ش��ني، وكذلك انتخاب ال�شلطات املحلية، باالإ�شافة اإىل ق�شايا تخ�س انتخاب الهيئات 
االإقليمي��ة مثل الربملان االأوروبي، والتبعات االنتخابية الأ�ش��كال الفيدرالي��ة املختلفة، مبا فيها املتماثلة وغري 

املتماثلة، واالإدارات امل�شتقلة االأخرى.

ويخت���س الف�ش��ل اخلام�س م��ن الدليل مبعاجل��ة التكاليف والتبع��ات االإدارية الهامة املرتتب��ة على كل نظام 
انتخابي، بينما ينتهي يف الف�ش��ل ال�ش��اد�س اإىل تقدمي بع�س الن�شائح مل�ش��ممي النظم االنتخابية، والتي مت 
ا�شتخال�ش��ها من جتارب عدد من اخلرباء الذين �ش��اهم�ا يف �شياغة الد�ش��اتري وق�انني االنتخاب يف اأنحاء 
خمتلفة من العامل. اأما امللحقات فتت�شمن جدواًل يبني خ�شائ�س النظم االنتخابية املعم�ل بها يف 213 دولة 
م�ش��تقلة واالأقاليم املرتبطة بها، معجم امل�ش��طلحات، وقائمة املراجع االإ�ش��افية، ف�شاًل عن بع�س االأمثلة 

الآثار النظم االنتخابية ولعملية تر�شيم الدوائر االنتخابية.

12. ويحت���ي ه��ذا الدليل على 18 درا�ش��ة تهدف اإىل تقدمي اأمثلة حية من ال�اق��ع ح�ل املعاجلة النظرية 
للنظم االنتخابية. ولقد و�شع هذه الدرا�شات جمم�عة من اخلرباء املخت�شني، كل يف البلد الذي اأ�شندت 
اإليه درا�شته، حيث طلب منهم تناول امل�شائل التالية: ما ه� النظام االنتخابي املعم�ل به وكيف مت اعتماده؟ 
كي��ف يت��م تطبيقه على اأر�س ال�اقع؟ ما هي اجل�انب التي تعم��ل بنجاعة؟ ما هي اجل�انب 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 املرج�ة منه؟

13. ال ي�شعى هذا الدليل اإىل االإجابة عن كافة االأوجه املتعلقة بت�شميم النظم االنتخابية؛ فعلى العك�س من 
ذلك، ناأمل من خالله تقدمي املعل�مات الكافية التي تتيح ممار�شة اخليار على اأ�شا�س من املعرفة، وفتح املزيد 
م��ن الن�افذ على البحث ع��ن اأجنع النظم االنتخابية واأكرثها مالءم��ة يف كل حالة. وال يهدف الدليل اإىل 
تقدمي ال��شفات امللزمة: اإذ ال ت�جد معادلة ممكنة لتنبئ القارئ، على �شبيل املثال، مباهية النظام االنتخابي 
الذي يجب اعتماده يف جمتمع ي�ش��م 60% من امل�ش��لمني و40% من امل�ش��يحيني ويق�م على وج�د ثالثة 
اأحزاب �شيا�شية ويت�شم بتاريخ حافل بالق�شايا االنف�شالية العنيفة. اإمنا يقرتح الدليل املعايري اخلا�شة باخليارات 
املتاحة، م�فراً بذلك االأر�ش��ية العلمية التخاذ القرارات على اأ�ش��ا�س من املعرفة. وي�شتطيع القارئ يف بلد 
ما، من خالل االأمثلة والدرا�ش��ات التي ت�شمنها الدليل، حتديد املعاجلات التي مت اتخاذها يف اأنحاء اأخرى 
م��ن العامل مل�ش��كالت واحتياجات مماثلة. ويختلف كل بلد عن االآخ��ر، اإال اأن هذا االختالف يرتكز اإىل 
كيفية التعامل مع الع�امل االجتماعية وال�شيا�ش��ية االأ�شا�ش��ية يف كل بلد، ككيفية تعاطي جمتمع وثقافة ما 
مع مفه�م التمثيل، اأو كيفية معاجلة االنق�ش��امات العرقية اأو م�اجهة تاريخ داخلي من ال�رساعات، اإلخ. 
لذلك ن��شي كل القائمني على ت�شميم نظمهم االنتخابية االنطالق من معايري االختيار )راجع الفقرات 27 
اإىل 45(، حماولني و�ش��ع قائمة اأول�يات بالق�ش��ايا الهامة لبلدهم على وجه اخل�ش����س؛ بعد ذلك ين�شح 
باالنتقال اإىل درا�شة اخليارات املتاحة ونتائجها املحتملة وعملية الت�شاور التي يجب اأن ت�شبق اعتماد اأي نظام 
انتخابي جديد. وعليه، فاإن البحث عن اأكرث النظم االنتخابية مالءمة يتطلب تقييمًا معمقًا للخيارات املتاحة 
ومقارنته��ا مع اخليارات املعتمدة )مع االأخذ بعني االعتبار العامل التاريخي، وال�اقع ال�شيا�ش��ي والظروف 
الراهنة( �ش��عيًا اإىل حتديد خيار اأو اأكرث يتالءم مع احتياجات البلد املعني. ويتطلب ذلك اأي�ش��ًا ا�ش��تكمال 

العملية مب�شاركة كافة املعنيني الإ�شفاء �شفة ال�رسعية على اخليار املعتمد.

ما هي النظم النتخابية

14. يف مفه�مه��ا االأ�شا�ش��ي تعم��ل النظ��م االنتخابية عل��ى ترجمة االأ�ش���ات التي يت��م االإدالء بها يف 
االنتخابات اإىل عدد املقاعد التي تف�ز بها االأحزاب واملر�ش��ح�ن امل�ش��ارك�ن بها. اأما املتغريات االأ�شا�شية 
فتتمثل يف املعادلة االنتخابية امل�ش��تخدمة )هل يتم ا�ش��تخدام اإحدى نظم االأغلبية، اأو الن�شبية، اأو املختلطة 
اأو غريها، وما هي املعادلة احل�ش��ابية التي ت�ش��تخدم الحت�شاب املقاعد املخ�ش�ش��ة لكل فائز(، وبنية ورقة 
االق��رتاع )هل ي�ش���ت الناخب ملر�ش��ح واحد اأو لقائمة حزبي��ة، وهل باإمكانه التعبري ع��ن خيار واحد اأو 
جمم�ع��ة من اخليارات(، باالإ�ش��افة اإىل حجم الدائ��رة االنتخابية )وهذا ال يتعلق بع��دد الناخبني املقيمني 
�شمن حدود الدائرة ال�احدة، اإمنا بعدد املمثلني الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية(. وعلى الرغم 
م��ن عدم تركيز هذا الدليل على اجل�ان��ب االإدارية للعملية االنتخابية )كت�زيع مقرات االقرتاع، اأو اختيار 
املر�ش��حني، اأو ت�ش��جيل الناخبني، اأو اجلهاز االإداري للعملية االنتخابية، اإلخ( اإال اأن هذه امل�ش��ائل على 
درجة بالغة من االأهمية حيث ي�ؤدي جتاهلها اإىل تق�ي�س الف�ائد املرج�ة من اأي نظام انتخابي يتم اختياره. 
كما واأن ت�شميم النظام االنتخابي ي�ؤثر يف جماالت اأخرى من ق�انني االنتخابات: فاختيار النظام االنتخابي 
له تاأثريه على طريقة تر�شيم الدوائر االنتخابية، وكيفية ت�شجيل الناخبني، وكيفية ت�شميم اأوراق االقرتاع، 

وكيفية فرز االأ�ش�ات، باالإ�شافة اإىل العديد من اجل�انب االأخرى للعملية االنتخابية.
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اأهمية النظم النتخابية

15. تعمل امل�ؤ�ش�ش��ات ال�شيا�ش��ية على �شياغة ق�اعد اللعبة التي تتم ممار�ش��ة الدميقراطية مب�جبها، وميكن 
الق�ل باأن النظام االنتخابي ه� اإحدى تلك امل�ؤ�ش�ش��ات ال�شيا�ش��ية التي ي�ش��هل التالعب بها، اإن اإيجابًا اأو 
�شلبًا. فمن خالل ترجمة االأ�ش�ات اإىل مقاعد يف الهيئة الت�رسيعية، ميكن للخيار املمار�س يف اختيار النظام 
االنتخاب��ي اأن يحدد من هم املنتخب�ن واأي االأحزاب يح�ش��ل على ال�ش��لطة. وبينم��ا يتم حتديد الكثري من 
االأطر ال�شيا�شية لبلد ما يف د�شت�رها ما يزيد يف �شع�بة تعديلها، غالبًا ما ي�شهل تعديل النظام االنتخابي من 

خالل العمل على و�شع ق�انني جديدة فقط دون احلاجة لتعديل د�شت�ري.

16. وحتى يف تلك احلاالت التي يعطى فيها لكل ناخب �ش�ت واحد، وعندما ي�ؤدي ذلك اإىل ح�ش�ل 
كافة االأحزاب على نف�س العدد من االأ�ش���ات، ميكن لنظام انتخابي ما اأن يف�ش��ي اإىل ت�ش��كيل حك�مة 
ائتالفية اأو حك�مة اأقلية، بينما يف�شي نظام اآخر اإىل متكني حزب واحد من االنفراد بال�شلطة. وتبني االأمثلة 
ال�اردة يف امللحق )د( كيف ميكن للنظم االنتخابية على اأ�ش��كالها ترجمة ذات االأ�ش�ات اإىل نتائج خمتلفة 

متامًا.

النظم االنتخابية ونظم االأحزاب ال�سيا�سية
17. متتد تاأثريات النظم االنتخابية اإىل اأبعد مما مت التطرق اإليه من تبعات اأولية. حيث ت�ش��جع بع�س النظم 
االنتخابية، اأو حتى اأنها تلزم، قيام االأحزاب ال�شيا�شية؛ بينما تعمل نظم اأخرى من خالل املر�شحني االأفراد 
فقط. وتتاأثر طبيعة النظم اخلا�ش��ة باالأحزاب ال�شيا�ش��ية التي يتم تط�يرها اإىل حد كبري بالنظام االنتخابي، 
وخا�ش��ًة فيما يتعلق بعدد االأحزاب ال�شيا�شية الفاعلة يف الهيئة الت�رسيعية واأحجامها. وكذلك االأمر بالن�شبة 
للتما�ش��ك واالن�شباط الداخليني �ش��من االأحزاب: اإذ ت�ش��اعد بع�س النظم االنتخابية على ظه�ر التيارات 
املتباينة �ش��من احلزب ال�احد حيث تت�ش��ارع اأجنحته املختلفة فيما بينها با�ش��تمرار، بينما تدفع نظم اأخرى 
نح��� ت�حيد كلمتهم ونبذ االن�ش��قاقات الداخلية. وميكن للنظم االنتخابي��ة التاأثري يف كيفية قيام االأحزاب 
ال�شيا�شية بحمالتها االنتخابية، ويف �شل�كيات القيادات ال�شيا�شية، مبا ي�شهم يف حتديد ما يك�ن عليه اجل� 
ال�شيا�شي العام؛ وقد تدفع هذه النظم باالأحزاب ال�شيا�شية نح� ت�شكيل التحالفات فيما بينها اأو، على العك�س 
م��ن ذل��ك، اأن تتبتعد عن تلك املمار�ش��ة؛ وقد ت�فر النظم االنتخابية ح�افز لالأحزاب ال�شيا�ش��ية لت��ش��يع 

قاعدتها ال�شعبية على اأو�شع نطاق ممكن، اأو حل�رسها يف اأطر �شيقة �شمن نطاق القبيلة اأو �شلة القرابة.

النظم االنتخابية واإدارة ال�سراعات
18. ت�ؤك��د االنعكا�ش��ات املبينة اأعاله الدور الهام الذي ت�ش��طلع ب��ه النظم االنتخابية فيم��ا يتعلق باإدارة 
ال�رساع��ات. فمن ال�ا�ش��ح اأن النظم االنتخابية املختلفة من �ش��اأنها اأن تفاقم من ح��دة الت�تر وال�رساع يف 
جمتم��ع ما اأو اأن ت�ش��هم يف تهدئته. فعلى امل�ش��ت�ى االأول، هناك نزاع بني النظم الت��ي ترتكز اإىل اإ�رساك 
االأقليات وتلك التي تدفع باجتاه متكني حزب واحد من ال�شيطرة على احلكم. وعلى امل�شت�ى االآخر، فاإذا 
مل ينظ��ر للنظام االنتخاب��ي على اأنه نظام عادل واأن االإطار القان�ين القائم قد ميكن املعار�ش��ة من الف�ز يف 
االنتخابات القادمة، فقد يرى اخلا�رسون اأنف�ش��هم جمربين على العمل خارج النظام، مبا يف ذلك اللج�ء 

اإىل و�ش��ائل غري دميقراطية، و�ش��دامية اأو عنيفة اأحيان��ًا. اأخرياً، ولك�ن النظام االنتخابي يحدد �ش��ع�بة 
اأو �ش��ه�لة عملية االق��رتاع، فه� ينعك�س بال�رسورة على االأقليات واملجم�عات املهم�ش��ة. وهذا اأمر بالغ 
االأهمي��ة، اإال اأن اأهميت��ه تتعاظ��م يف املجتمعات التي تكرث فيها اأعداد االأميني )اأنظر الف�ش��ل اخلام�س ح�ل 

التكاليف الناجمة عن النظم االنتخابية وتبعاتها االإدارية(.

التاأثيرات ال�سيك�ل�جية والميكانيكية للنظم االنتخابية
19. للنظم االنتخابية ب�ش��كل عام تاأثرياتها امليكانيكية وال�شيك�ل�جية. فاالآثار امليكانيكية ميكن مالحظتها 
م��ن خ��الل النظم احلزبية املختلفة التي تدفع للعمل بها خمتلف النظم االنتخابية. فعادًة ما متيل نظم االأغلبية 
اإىل و�شع القي�د على تزايد عدد االأحزاب ال�شيا�شية، بينما متيل نظم الن�شبية اإىل فتح املجال اأمام تن�ع اأكرب 
لالأحزاب ال�شيا�ش��ية على ال�شاحة. واأما التاأثريات ال�شيك�ل�جية للنظم االنتخابية فتعمل بدورها على تدعيم 
التاأثريات امليكانيكية: ففي نظام الفائز االأول، على �شبيل املثال، ي�اجه الناخب�ن الراغب�ن بتاأييد االأحزاب 
ال�ش��غرية مع�شلة يف كيفية تفادي �ش��ياع اأ�ش�اتهم هباء، اإذ ال ميكن انتخاب اأكرث من ممثل واحد عن كل 
دائرة انتخابية. وعادًة ما ينتج عن ذلك عدم تعبري الناخبني عن خيارهم احلقيقي والت�جه لدعم مر�شح اآخر 
)غالب��ًا ما يتب��ع اإحدى االأحزاب الكبرية( يعتقدون باأن حظ�ظه يف الف���ز اأوفر من غريه. والنتيجة النهائية  
لذلك تتمثل يف تق�ية االأحزاب الكبرية على ح�شاب ال�شغرية. مقابل ذلك، فاإن النظم الن�شبية اأو تلك التي 
تتيح للناخب التعبري عن عدة خيارات، ت�ش��هم يف متكينه من االقرتاع لالأحزاب ال�ش��غرية، ما يخفف من 

وطاأة اال�شطرار ملمار�شة ما يعرف "باالقرتاع اال�شرتاتيجي".

اأهمية ال�سياق المحيط بالنظم االنتخابية
20. من ال�رسوري مبكان االأخذ باحل�شبان باأن اأي نظام انتخابي لن يعمل بنف�س الطريقة يف بلدان خمتلفة. 
فعلى الرغم من وج�د بع�س التجارب املتماثلة يف اأنحاء خمتلفة من العامل، اإال اأن نتائج اأي ن�ع من النظم 
االنتخابية تعتمد اإىل حد كبري على ال�ش��ياق االجتماعي وال�شيا�ش��ي حيث يتم تطبيقها. وعلى �شبيل املثال، 
فبالرغ��م من وج���د ت�افق عام ح�ل حقيقة مفادها اأن نظم االأغلبية متيل اإىل حتديد األ�ان الطيف ال�شيا�ش��ي 
املمثلة يف ال�شلطة الت�رسيعية بينما ت�شجع على تعددها النظم الن�شبية، اإال اأن االعتقاد ال�شائد باأن نظم االأغلبية 
تف�ش��ي اإىل ارتكاز النظام ال�شيا�ش��ي على وج�د حزبني اثنني بينما تف�شي النظم الن�شبية اإىل قيامه على اأ�شا�س 
من التعددية احلزبية، يبدو مهج�راً اأكرث فاأكرث. فنظام الفائز االأول مل ي�شهم م�ؤخراً يف تكتل جمم�عات 
االأحزاب ال�شيا�ش��ية �ش��من اأحزاب كبرية يف بع�س الدميقراطيات الرا�شخة مثل كندا والهند، كما واأنه مل 
ي�ؤدي اإىل قيام اأحزاب �شيا�ش��ية متما�ش��كة يف باب�ا غينيا اجلديدة. ويف نف�س ال�قت، فلقد نتج عن النظام 
الن�ش��بي �ش��يطرة احلزب ال�احد يف ناميبيا وجن�ب اأفريقيا واأماكن اأخرى. وب�شكل عام فاإن النتائج املرتتبة 
عل��ى اختيار النظام االنتخاب��ي تعتمد على ع�امل متفرقة، مثل تركيبة املجتم��ع االأيدي�ل�جية، والدينية، 
والعرقية، والقبلية، واملناطقية، واللغ�ية والطبقية؛ اأو ما اإذا كان البلد املعني يتمتع بدميقراطية را�ش��خة اأم 
نا�ش��ئة؛ اأو اإذا ما ت�فر يف البلد نظام حزبي متما�ش��ك اأم اأن اأحزابه ما زالت يف بداية تك�ينها، وما ه� عدد 
االأحزاب "اجلادة" فيه؛ اأو اإذا ما كان م�ؤيدو حزب ما متمركزين جغرافيًا يف جزء حمدد من البالد اأم اأنهم 

م�زع�ن على مناطق وا�شعة.
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االإطار الديمقراطي
21. من ال�رسوري عدم التعامل مع النظم االنتخابي ب�شكل منعزل، حيث اأن لت�شميمها ولنتائجها ارتباطًا 
ق�يًا بالنظم االأخرى، �ش���اء كانت �شمن الد�ش��ت�ر اأو خارجه. فالنظم االنتخابية عبارة عن حلقة واحدة 
�ش��من �شل�ش��ة مرتا�ش��ة تتعلق بنظم احلكم، وق�اعد ال��ش�ل اإىل ال�ش��لطة ومداخلها. لذا يجب اأن يق�م 
الت�ش��ميم الناجح للنظم االنتخابية على النظر اإىل االإطار امل�ؤ�ش�شي وال�شيا�شي ككل: فاأي تغيري يف اأي جزء 

من هذا االإطار العام من �شاأنه اأن ي�ؤدي اإىل تعديالت وت�ش�يات يف طريقة عمل باقي امل�ؤ�ش�شات داخله.

22. وعلى �شبيل املثال، كيف ميكن للنظام االنتخابي املعتمد االإ�شهام يف حل النزاعات بني قادة االأحزاب 
ال�شيا�ش��ية والنا�شطني ال�شيا�ش��يني على اأر�س ال�اقع؟ وما ه� مدى �شيطرة اأولئك القادة على ممثلي اأحزابهم 
املنتخبني؟ وهل ت�جد هناك �ش���ابط د�شت�رية لتنظيم اال�ش��تفتاءات وو�شائل امل�شاركة الدميقراطية املبا�رسة 
االأخرى والتي تكمل عمل امل�ؤ�ش�ش��ات الدميقراطية التمثيلية؟ وهل يتطرق الد�ش��ت�ر اإىل حتديد معامل النظام 
االنتخاب��ي، كم���اد ملحقة بالد�ش��ت�ر اأو كق�انني عادية؟ وهذا كله �ش��يحدد اإىل اأي م��دى يعترب النظام 

االنتخابي حم�شنًا اأو اإىل اأي مدى يبقى عر�شًة للتغيري من قبل االأغلبية املنتخبة )اأنظر الفقرة 49 اأدناه(.

23. هناك م�شاألتان من هذا القبيل يجدر بنا معاجلتهما بتف�شيل اأكرب. االأوىل تتعلق مبدى مركزية النظام. 
فه��ل البلد املعني بلد فيدرايل اأم م�حد، واإذا كان فيدرالي��ًا، فهل تتمتع املقاطعات/االأل�ية املختلفة بذات 
القدر من الق�ة واال�شتقالل اأم ال؟ والثانية تخ�س اخليار القائم بني النظام الربملاين والنظام الرئا�شي. ولكال 
النظامني م�ؤيديهما، ويتاأثر اخليار بينهما باملرياث ال�شيا�شي لكل بلد؛ اإال اأن الطبيعة املختلفة للعالقة بني كل 
من ال�ش��لطتني التنفيذية والت�رسيعية يف كال النظامني لها تاأثري مبا�رس على م�ش��األة ت�ش��ميم النظام االنتخابي 
يف كلتا احلالتني. واجلدل القائم عادًة ح�ل االنتخاب املبا�رس لروؤ�ش��اء البلديات اأو ال�ش��لطة التنفيذية على 

امل�شت�ى املحلي يعك�س كال االأمرين.

24. يف غالبي��ة البلدان الفيدرالية التي تعتمد نظام املجل�ش��ني يف هيئتها الت�رسيعية، يتم انتخاب االأع�ش��اء 
يف كال املجل�ش��ني بطرق خمتلفة. وهذا اأمر منطقي ل�شببني اثنني على عالقة باملفه�م االأ�شا�شي للفيدرالية. 
ال�ش��بب االأول يتمثل يف اأن مهمة املجل�س الثاين )ال�ش��ي�خ( لل�شلطة الت�رسيعية تنح�رس يف متثيل املقاطعات/

االأل�ية التي يت�شكل منها البلد الفيدرايل، وعادًة ما يخ�ش�س لكل منها عدد مماثل من املمثلني، بغ�س النظر 
ع��ن حجمها اجلغرايف اأو الدميغرايف )كمجل�س ال�ش��ي�خ االأمريكي على �ش��بيل املثال، اأو املجل�س ال�طني 
للمحافظ��ات يف جن���ب اأفريقيا(. اأما ال�ش��بب الثاين فيع���د اإىل انعدام الفائدة من وج�د جمل�ش��ني اإن مل 
يكن لكل منهما اأدوار خمتلفة وحتى جماالت �ش��لطة خمتلفة، ويف حال ا�ش��تخدام ذات النظام االنتخابي 
لكليهما، ف�ش��تك�ن النتيجة على االأرجح تكرار ذات النتائج االنتخابية يف تركيبة كليهما، وبالتايل اإفراز 
ذات االأغلبية الربملانية يف كل من املجل�ش��ني، خا�ش��ًة اإذا ما مت اإجراء االنتخابات لكال املجل�ش��ني ب�ش��كل 
متزام��ن. وكما يبني الدليل الحقًا )اأنظر الفقرات 189 اإىل 192(، ي�فر انتخاب املجل�س الثاين )جمل�س 
ال�ش��ي�خ( فر�ش��ة الإدخال بع�س احلل�ل اخلالقة بهدف متكني بع�س املجم�عات من احل�ش�ل على متثيل لها 
فيه، بينما ي�ش��عب عليها اأن تتمثل يف املجل�س االأول )الن�اب(. ولكن عندما جترى االنتخابات على ثالثة 
م�شت�يات خمتلفة اأو اأكرث، كاالنتخابات للمجل�س االأول، وللمجل�س الثاين وكذلك النتخاب االإدارات 
املحلية، فمن ال�رسوري االأخذ بالنظم االنتخابية امل�شتخدمة لكل منها جمتمعة. فقد ميكن ذلك على �شبيل 

املثال الدفع باجتاه رفع م�ش��ت�ى متثيل االأقليات على امل�ش��ت�ى املحلي، يف ال�ق��ت الذي يحد منه اأو مينعه 
على امل�شت�ى ال�طني.

25. اإىل ما قبل �ش��ن�ات قليلة مل تكرث االأمثلة لدميقراطيات تعتمد النظام الرئا�ش��ي ب�ش��كل م�ش��تدام. اإال 
اأن االلت��زام به��ذا النظام يف بع�س املناطق، مث��ل اأمريكا الالتينية اأو جن�ب �رسق اآ�ش��يا، يحتم علينا طرح 
الت�ش��اوؤل التايل: ما هي امليزات املتعلقة بت�ش��ميم النظم االنتخابية والتي من �شاأنها االإ�شهام يف اعتماد النظام 
الرئا�شي وعمله ب�شكل �شليم؟ وتظهر لنا التجربة يف اأمريكا الالتينية على �شبيل املثال �شعفًا يف ا�شتقرار النظام 
ال�شيا�ش��ي يف البلدان التي اعتمدت د�ش��اتريها النظام الرئا�ش��ي، يف ال�قت الذي تت�شم �ش��احتها ال�شيا�شية 
به�شا�ش��ة النظام احلزبي وت�شتته، باالإ�شافة اإىل وج�د ت�تر دائم بني �شلطاتها التنفيذية والت�رسيعية املنق�شمة، 
يف ال�قت الذي يق�م فيه انتحاب الرئي�س على نظام اجل�لتني، وانتخاب ال�شلطة الت�رسيعية على نظام القائمة 
الن�شبية وجترى االنتخابات يف م�اعيد خمتلفة لكلتا ال�شلطتني. وعلى اأية حال، فقد ي�شاعد على التخفيف 
م��ن ذلك اعتماد نظام انتخابي ميكن اأن ينتج عنه ح�ش���ل احلزب اأو التكت��ل الداعم للرئي�س املنتخب على 

اأغلبية مريحة، دون احل�ش�ل على اأغلبية مطلقة بال�رسورة، يف الهيئة الت�رسيعية.

26. عادًة ما ينظر اإىل اعتماد نظام االأغلبية يف انتخاب الرئي�س واإجرائها متزامنة مع االنتخابات الت�رسيعية 
كعامل م�ش��اعد حل�رس النظام احلزبي �ش��من عدد اأقل من اخليارات احلزبية القادرة على اال�ش��تمرار وطرح 
البدائل. ولكن، ميكن الأخطار كبرية اأن تتمخ�س عن اجلمع بني ال�شلطات الكبرية التي يتمتع بها الرئي�س 
املنتخب انتخابًا مبا�رساً كراأ�س لل�ش��لطة التنفيذية، وا�ش��تخدام نظام االأغلبية يف بلد منق�شم قبليًا اأو عرقيًا، 
حيث ال تتمتع اأية فئة باالأغلبية املطلقة. وقد تك�ن النتائج كارثية بالن�ش��بة مل�ش��ت�ى ال�رسعية اأو لنجاح اأية 
عملي��ة م�ش��احلة. وميكن للنظام االنتخابي اخلا�س بانتخاب الرئي���س اأن ياأتي مكماًل للنظام الفيدرايل اإذا ما 
اقت�ش��ى على املر�ش��ح الفائز �رسورة الف�ز بن�ش��بة هامة من االأ�ش���ات يف حد اأدنى من املقاطعات/االأل�ية 
التابعة للبلد، باالإ�ش��افة اإىل ف�زه باأكرب عدد من االأ�ش���ات على امل�شت�ى ال�طني العام )كما هي احلال يف 

اإندوني�شيا اأو نيجرييا – اأنظر الفقرات 187 اإىل 188 اأدناه(.

املعايري الأ�صا�صية يف ت�صميم النظم النتخابية

27. يف�شل، للعمل على ت�شميم النظام االنتخابي، االنطالق من و�شع قائمة من املعايري لتلخي�س ما يراد 
حتقيقه، وما يراد تفاديه، وال�ش��كل الذي يراد لكل من ال�ش��لطتني الت�رسيعية والنفيذية اأن تك�نا عليه ب�شكل 
عام. وتغطي قائمة املعايري املدرجة اأدناه كثرياً من الق�شايا، اإال اأنها لي�شت �شاملة حيث ميكن للقارئ اإ�شافة 
معايري اأخرى قد ال تقل اأهمية عما ورد هنا. وقد جند اأن بع�س املعايري املطروحة تتقاطع مع بع�شها البع�س 
وقد تبدو متناق�شة فيما بينها، وذلك يع�د لك�نها متناق�شة يف حقيقة االأمر: حيث اأن املقاي�شة بني جمم�عة 

من الرغبات واالأهداف املت�شاربة عادًة ما تدخل يف �شلب اأية عملية من هذا القبيل.

فعلى �شبيل املثال، قد يطمح البع�س اإىل متكني املر�شحني امل�شتقلني من االنتخاب، يف ال�قت الذي ي�شب� 
فيه اإىل الدفع باجتاه قيام اأحزاب �شيا�ش��ية ق�ية. اأو قد يرى البع�س االآخر حكمة يف ت�ش��ميم نظام يف�ش��ح 
املجال اأمام الناخبني خليارات اأو�ش��ع بني املر�ش��حني واالأحزاب، اإال اأن ذلك قد ي�ؤدي اإىل زيادة يف تعقيد 
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ورقة االقرتاع والتي ت�شكل �شع�بة زائدة يف التعامل معها من قبل الناخبني ذوي امل�شت�ى الثقايف املحدود. 
وعليه فاإن االأ�ش��ا�س يف ت�ش��ميم النظام االنتخابي اأو تعديله يق�م على ت�ش��نيف املعايري واالأهداف يف قائمة 
اأول�ي��ات، ح�ش��ب اأهمية كل منها، والبحث بعد ذلك عن النظ��ام اأو الرتكيبة التي متكننا من حتقيق اأكرب 

قدر من تلك املعايري واالأهداف.

تحقيق م�ست�يات التمثيل المختلفة
28. ميك��ن للتمثي��ل اأن ياأخذ اأربعة اأ�ش��كال على االأق��ل. االأول، التمثيل اجلغرايف ويعني ح�ش���ل كل 
منطق��ة، �ش���اء كانت بلدة اأو مدين��ة، اأو حمافظة اأو دائرة انتخابية، على ممثل��ني لها يف الهيئة الت�رسيعية، 
يتم انتخابهم من قبل تلك املنطقة ليك�ن�ا م�ش�ؤولني يف نهاية املطاف اأمامها. الثاين، الت�زيع االأيدي�ل�جي 
ملجتم��ع م��ا والذي قد يتمثل يف الهيئة الت�رسيعية، من خالل ممثلني عن االأحزاب ال�شيا�ش��ية اأو م�ش��تقلني اأو 
خلي��ط منهما. الثالث، ويتمثل فيي انعكا�س ال�اق��ع احلزبي-ال�سيا�سي القائم يف بلد ما داخل تركيبة هيئته 
الت�رسيعية ، حتى واإن مل تقم االأحزاب ال�شيا�ش��ية على اأ�شا�س اأيدي�ل�جي. فل� اقرتع ن�شف الناخبني حلزب 
ما ومل ي�ؤد ذلك اإىل ف�ز ممثلني عنه، اأو اإىل ف�ز اأعداد �شئيلة منهم، ال ميكن اعتبار ذلك النظام االنتخابي 
عل��ى اأنه ميثل االإرادة العامة للناخبني. اأما ال�ش��كل الرابع فيخ�س ما يع��رف بالتمثيل ال��سفي اأو الت�س�يري 
)االإجتماعي(، حيث يجب اأن تق�م تركيبة الهيئة الت�رسيعية على �شاكلة الرتكيبة الكلية الأمة ما، كمراآة 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�ش�يري يجب اأن حتت�ي على ممثلني من كال اجلن�شني )رجااًل ون�شاء(، ومن كافة االأعمار )كهلة 

و�شباب(، واأغنياء وفقراء، واأن تعك�س الت�زيع الديني واللغ�ي والعرقي اأو القبلي للمجتمع.

جعل االنتخابات في متناول الجميع وذات معنى
29. االنتخابات اأيًا كانت جيدة واإيجابية، اإال انها قد تعني القليل للناخبني اإذا تعذرت عليهم امل�ش��اركة 
اأو اإذا ما �ش��عروا باأن ال قيمة الأ�ش���اتهم يف التاأثري يف طريقة اإدارة ال�شاأن العام يف بلدهم. و�شه�لة االقرتاع 
ت�ش��تند اإىل ع�امل خمتلفة مثل ب�ش��اطة ورقة االقرتاع ومدى و�ش���حها، و�ش��ه�لة ال��ش���ل اإىل اأماكن 

االقرتاع، ودقة جداول الناخبني وحداثتها، ومدى قناعة الناخب ب�رسية االقرتاع.

30. ترتفع م�شت�يات امل�شاركة يف االنتخابات عندما يتمخ�س عن نتائج االنتخابات، �ش�اء على امل�شت�ى 
الع��ام اأو املحل��ي، تاأثري فعلي يف اإدارة احلكم. فل� علم الناخب م�ش��بقًا باأن ال حظ�ظ ملر�ش��حه املف�ش��ل 
بالف�ز فما الذي �ش��يحفزه على امل�ش��اركة؟ ويف بع�س النظم االنتخابية قد ميثل عدد االأ�ش���ات ال�ش��ائعة 
)وهي االأ�ش���ات ال�شحيحة التي ال تف�شي اإىل ف�ز اأي مر�شح، على العك�س من االأ�ش�ات الباطلة اأو غري 

ال�شحيحة والتي ال يتم احت�شابها اأ�شاًل( ن�شبًة هامة من جمم�ع االأ�ش�ات على امل�شت�ى ال�طني.

31. اأخرياً، فقد ت�ش��هم ال�ش��لطة الفعلية التي متار�ش��ها الهيئة التي يتم انتخابها على اأر�س ال�اقع يف اإ�شفاء 
مزيد من االعتبار واالأهمية على العملية االنتخابية بحد ذاتها. فاالنتحابات اجل�فاء التي يتم تنظيمها من قبل 
االأنظمة الديكتات�رية والتي ال متنح الناخب اأي خيار حقيقي، وحيث ال متار�س ال�ش��لطة الت�رسيعية املنتخبة 
اأي تاأثري يف ت�ش��كيل احلك�مة )ال�ش��لطة التنفيذية( وال يف قراراتها، اأقل اأهمي��ة وجذبًا بكثري من تلك التي 

تنظم يف بلدان تلعب فيها �ش��لطتها الت�رسيعية املنتخبة دوراً اأ�شا�ش��يًا يف كل ما يتعلق بالق�ش��ايا الرئي�شية حلياة 
امل�اطن الي�مية.

32. وحتى يف االأنظمة الدميقراطية، ي�ؤثر اختيار النظم االنتخابية يف �رسعية امل�ؤ�ش�ش��ات املنتخبة. وعلى 
�شبيل املثال، اعتادت اأ�شرتاليا انتخاب جمل�س ال�شي�خ فيها بني االأع�ام 1919 و 1946 على اأ�شا�س نظام 
انتخابي ات�ش��م اإىل حد كبري باالإخالل بن�ش��بية التمثيل )نظام ال�ش�ت البديل يف دوائر انتخابية تعددية(، ما 
اأدى اإىل نتائج ملت�ية وغري متثيلية. واأدى ذلك اإىل فقدان املجل�س ل�رسعيته يف نظر الناخبني وال�شيا�شيني، 
باالإ�ش��افة اإىل تق�ي�س امل�قف العام الداعم مل�ؤ�ش�شات احلكم الفيدرالية عامة براأي بع�س املراقبني. ولكن، 
وبع��د تعدي��ل النظام االنتخابي اإىل نظام اأكرث عداًل )نظام ال�ش���ت ال�احد املتح���ل( يف العام 1948 بداأ 
اجلميع ينظر اإىل جمل�س ال�ش��ي�خ على اأنه ذو م�ش��داقية اأكرب ومتثيل اأقرب اإىل ال�اقع، ما اأدى تدريجيًا اإىل 

رفع م�شت�يات االحرتام له والأهميته يف �شنع القرارات.

ت�فير الح�افز لتحقيق الم�سالحة
33. باالإ�ش��افة اإىل ك�نها ال��ش��يلة التي يتم من خاللها انتخاب م�ؤ�ش�ش��ات احلك��م، ميكن اعتبار النظم 
االنتخابي��ة كاأداة الإدارة ال�رساعات الدائ��رة يف جمتمع ما. فقد تدفع بع�س النظم االنتخابية، يف ظروف 
معينة، االأحزاب ال�شيا�شية اإىل الت�جه نح� ق�اعد اأو�شع من امل�ؤيدين خارج نطاق االإطار االأ�شيق مل�ؤيديهم 
االعتياديني. وكمثال على ذلك، فقد يحفز نظام انتخابي معني حزبًا �شيا�ش��يًا ما على العمل لك�ش��ب تاأييد 
الناخب��ني البي���س اأو غريهم، حت��ى ول�كانت قاعدته االأ�شا�ش��ية ترتكز اإىل م�ؤيديه من الناخبني ال�ش���د. 
وبهذه الطريقة ي�ش��بح برنامج ذلك احلزب اأكرث �ش��م�لية واأقل فئ�يًة اأو ا�شتثنائيًة. وميكن ملحفزات اأخرى 
للنظم االنتخابية اأن حتد من تق�قع االأحزاب ال�شيا�ش��ية �ش��من اأطر قبلية، اأو عرقية، اأو حملية، اأو لغ�ية اأو 
اأيدي�ل�جية. وي�شمل هذا الدليل يف م�اقع خمتلفة منه اأمثلة ح�ل كيفية عمل النظم االنتخابية كاأداة الإدارة 

ال�رساعات.

34. وعل��ى اجلانب االآخ��ر من املعادلة، ميكن للنظم االنتخابية اأن حت��دو بالناخبني اإىل اخلروج من دوائر 
التاأييد التقليدية التي اعتادوا عليها والتفكري يف االقرتاع ل�شالح اأحزاب اأخرى تعترب ممثلة ملجم�عات وفئات 
اأخ��رى غ��ري تلك التي ينتم���ن اإليها، ما ي�لد مزيداً م��ن التعاي�س والت�افق. وكذلك االأمر بالن�ش��بة للنظم 
االنتخابية التي تعطي الناخب اأكرث من �ش�ت واحد اأو تف�شح له املجال لرتتيب املر�شحني ح�شب االأف�شلية 
التي يرتاأيها، فهي ت�فر الفر�ش��ة له لتخطي احل�اجز االجتماعية الرا�ش��خة يف ذهنيته. ففي االنتخابات التي 
اأعقبت االتفاق املعروف باتفاق اجلمعة الف�ش��يلة يف اأيرلندا ال�ش��مالية يف العام 1998، ا�ش��تفادت الق�ى 
ال�شيا�شية ال�ش��لمية امل�ؤيدة لالتفاق من حت�يل االأ�ش�ات الناجت عن ا�شتخدام نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل، 
يف نف���س ال�ق��ت الذي نتج عنه متثيل ن�ش��بي وا�ش��ع لكافة امل�ش��اركني. لكن التح�ل احلا�ش��ل يف اخليار 
االأول لالأ�ش���ات نح� اأحزاب اأكرث ت�ش��دداً يف انتخابات العام 2003 اأظهر تراجعًا لتلك النتائج االإيجابية 

لالنتخابات ال�شابقة.
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تمكين الحك�مات من التمتع باال�ستقرار والكفاءة
35. ال ميكن الق�ل باأن النظام االنتخابي وحده ي�شمن ا�شتقرار احلك�مات وعملها بكفاءة، اإال اأن نتائجه 
ت�ش��هم، مبا ال يدع جمااًل لل�ش��ك، يف حتقيق اال�شتقرار يف اأوجه عدة. واالأهم هنا ه� هل يعترب الناخب�ن 
النظام عاداًل، وهل ت�شتطيع احلك�مة تنفيذ القان�ن واإدارة احلكم بكفاءة، وهل يفيد النظام لتفادي التمييز 

�شد اأحزاب اأو جمم�عات حمددة.

36. تختل��ف االنطباعات ح�ل عدالة النتائ��ج االنتخابية كثرياً من بلد اإىل اآخر. ففي بريطانيا مثاًل كانت 
نتيجة االنتخابات يف عمليتني انتخابيتني )�ش��نة 1951 و�ش��نة 1974( اأن ح�شل احلزب الفائز باأكرب عدد 
من االأ�ش�ات على امل�شت�ى ال�طني على عدد اأقل من مقاعد الربملان من اأنداده من االأحزاب، اإال اأن ذلك 
اعت��رب اأن��ه كب�ة لنظام انتخابي جيد )نظام الفائز االأول – اأنظر الفقرات 76 اإىل 79( ولي�س عيبًا يف عدالته 
ي�ش��تدعي التغيري. وعلى العك���س من ذلك، فلقد اأعت��ربت نتائج االنتخابات يف ني�زيلن��دا يف انتخابات 
العامني 1978 و1981، حيث حافظ احلزب ال�طني احلاكم على مكانته يف �شدة احلكم على الرغم من 
ح�ش�له على عدد اأقل من اأ�ش�ات الناخبني التي ح�شل عليها حزب العمال املعار�س، على اأنها عامل كاف 
لتحريك االأ�ش���ات املنادية بتغيري النظام االنتخابي، االأمر الذي اأدى يف النهاية اإىل تغيريه )اأنظر الدرا�ش��ة 

اخلا�شة بني�زيلندا يف هذا الدليل(.

37. اأما ما يخ�س قدرة احلك�مة على اإ�ش��دار وتنفيذ الق�انني بكفاءة فيتعلق بقدرتها على ت�ش��كيل اأغلبية 
برملاني��ة كافية لذلك، وه� ما يرتبط بدوره بالنظام االنتخاب��ي. وكقاعدة عامة اأولية ميكن الق�ل باأن نظم 
االأغلبية تعترب اأكرث مياًل اإىل اإنتاج تركيبة للهيئة الت�رسيعية ميكن من خاللها حلزب واحد حتقيق االأغلبية مقابل 
كافة اأحزاب املعار�ش��ة جمتمعًة، بينما متيل النظم الن�ش��بية اإىل اإفراز احلك�م��ات االئتالفية. لكن، وعلى 
الرغم من ذلك، يجب اأال نن�شى باأن النظم الن�شبية قد تف�شي كذلك اإىل اأغلبية احلزب ال�احد، بينما ميكن 
اأن ينت��ج عن نظم االأغلبية عدم ح�ش���ل اأي ح��زب على تلك االأغلبية. وذلك يعتم��د اإىل حد كبري على 

تركيبة النظام احلزبي وطبيعة املجتمع ككل.

38. اأخرياً، يجب اأن يعمل النظام االنتخابي ب�ش��كل حيادي وبعيداً عن التف�ش��يل اأو االنحياز الأي حزب 
اأو جماعة، اإىل اأبعد حد ممكن؛ حيث ال يجب اأن يقع النظام يف فخ التمييز �ش��د اأية جمم�عة �شيا�ش��ية. 
فاالنطباع الذي قد ينتج عن ذلك، باأن ال�شيا�ش��ات االنتخابية يف بلد دميقراطي لي�شت متزنة، يعترب م�ؤ�رساً 
على �شعف النظام ال�شيا�شي ككل، وقد يعني باأن عدم اال�شتقرار قد اأ�شبح قاب ق��شني اأو اأدنى. وميكن 
اعتبار انتخابات العام 1998 يف لي�ش�ت� كمثال حي على ذلك، حيث فاز حزب امل�ؤمتر الدميقراطي بكافة 
مقاعد الربملان، على الرغم من ح�ش���له على 60 باملئة من اأ�ش���ات الناخبني فقط، من خالل نظام الفائز 
االأول. ولقد برهنت االحتجاجات ال�ش��عبية التي اأعقبت االنتخابات، والتي انتهت اإىل تدخل ع�ش��كري 
من قبل ق�ات جمم�عة التنمية للجن�ب االإقريقي، على خط�رة تلك النتائج ف�شاًل عن عدم عدالتها. ولقد 

اأدى ذلك احلدث اإىل تغيري النظام االنتخابي )اأنظر الدرا�شة اخلا�شة بلي�ش�ت� يف هذا الدليل(.

اإخ�ساع الحك�مات للم�ساءلة
39. تعترب امل�ش��اءلة اإحدى الدعائم االأ�شا�ش��ية للحك�مة التمثيلية. فغيابها من �ش��اأنه اأن ي�ؤدي اإىل زعزعة 
اال�شتقرار على املدى الط�يل. ويق�م النظام ال�شيا�شي امل�ش�ؤول على قاعدة م�ش�ؤولية احلك�مة اأمام الناخبني 
باأكرب قدر ممكن. اإذ يجب اأن يتمكن الناخب�ن من التاأثري يف �ش��كل احلك�مة وم�ش��م�نها، وذلك اإما من 
خ��الل تغيري االئتالفات احلزبية احلاكمة اأو من خالل حجب تاأييدهم عن احلزب احلاكم عندما يف�ش��ل يف 

اإدارة احلكم ب�شكل �شليم. وميكن للنظم االنتخابية امل�شممة ب�شكل مالئم اأن ت�شهم يف حتقيق ذلك.

40. عادًة ما ي�ش���د اعتقاد مب�ش��ط ح�ل هذه امل�ش��األة، مفاده اأن نظم االأغلبية، مثل نظام الفائز االأول، 
ت�ؤدي اإىل ا�ش��تيالء حزب واحد على ال�ش��لطة، بينما ترتبط النظم الن�ش��بية باالئتالفات متعددة االأحزاب. 
وبينم��ا ميك��ن الق�ل باأن املنطق العام خل��ف هذا االعتقاد ال يزال قائمًا، هناك م��ا يكفي من االأمثلة القريبة 
حل��االت مت فيها ا�ش��تخدام نظام الفائز االأول واأدى ذلك اإىل ت�ش��كيل حك�م��ات ائتالفية )كالهند مثاًل(، 
واأمثلة اأخرى ح�ل حاالت ا�شتخدمت فيها نظمًا ن�شبية اأدت اإىل انتخاب حك�مة احلزب ال�احد )كجن�ب 
اأفريقيا(، ما يثري بع�س ال�شك�ك ح�ل فر�شية اأن كل ن�ع من النظم االنتخابية ينتج �شكاًل حمدداً من اأ�شكال 
احلكم بال�رسورة. اإال اأنه من ال�ا�ش��ح اأن للنظم االنتخابية تاأثرياً كبرياً على ق�ش��ايا احلكم واإدارته، وذلك 

لكل من النظامني الرئا�شي والربملاين.
     

اإخ�ساع الممثلين المنتخبين للم�ساءلة
41. تعني امل�شاءلة على امل�شت�ى الفردي قدرة الناخبني على مراقبة اأولئك املمثلني الذين ال يف�ن بال�ع�د 
التي قدم�ها اأثناء احلملة االنتخابية بعد انتخابهم، اأو يظهرون عجزهم وعدم كفاءتهم لتب�ء املنا�ش��ب التي 
مت انتخابهم لها واإق�ش��ائهم ب�ش��كل فعلي. ويف هذا ال�ش��ياق نالحظ باأن بع�س النظم االنتخابية ت�ؤكد على 
دور املر�ش��حني امل�ؤيدين �شعبيًا على امل�ش��ت�ى املحلي، بداًل من اأولئك الذين تتم ت�شميتهم من قبل اأحزاب 

مركزية كبرية.

وم��ن املتعارف عليه اأن ينظر اإىل نظم االأغلبية على اأنها تزيد من قدرة الناخبني على اإق�ش��اء املمثلني االأفراد 
الذين ال يحقق�ن لهم الر�شى. وهذا العرف ما زال �شحيحًا اإىل حد ما، اإال اأن �شحته تتزعزع يف احلاالت 
التي يتمح�ر فيها دعم الناخبني ح�ل االأحزاب ال�شيا�شية ولي�س ح�ل املر�شحني االأفراد، كما هي احلال يف 
بريطانيا. ويف نف�س ال�قت، ت�ش��مم نظم القائمة احلرة اأو املفت�حة ونظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل ب�شكل 

ي�شمح للناخبني ممار�شة اختيارهم بني خمتلف املر�شحني، وذلك على الرغم من ك�نها نظمًا ن�شبية.

تحفيز قيام االأحزاب ال�سيا�سية
42. ال �ش��ك يف اأن التجربة، يف كل من الدميقراطيات الرا�ش��خة والنا�ش��ئة على حد �ش���اء، تدل على 
اأن تعزي��ز النظام الدميقراطي على املدى الط�يل )اإىل اأي مدى يعترب النظام الدميقراطي حم�ش��نًا �ش��د كافة 
التحديات الداخلية التي قد ي�اجهها النظام واالأمن ال�شيا�ش��يني( يتطلب قيام وا�شتمرارية االأحزاب ال�شيا�شية 
الفاعلة. لذا يجب اأن يحفز النظام االنتخابي على ذلك بداًل من عرقلته وت�شجيع الت�رسذم احلزبي. وميكن 
ت�ش��ميم النظم االنتخابية للعمل على اإق�ش��اء وا�ش��تبعاد االأحزاب ال�ش��غرية والتي ال تتمتع اإال بتاأييد رمزي 
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ب�ش��كل خا�س. كما واأن القرارات املتخذة يف ت�ش��ميم النظام االنتخابي قد جتعل من االأحزاب ال�شيا�ش��ية 
مطية للقادة ال�شيا�شيني لي�س اإال.

ويتفق معظم اخلرباء على �رسورة اأن يق�م النظام االنتخابي على اأ�ش��ا�س حتفيز وتق�ية االأحزاب ال�شيا�ش��ية 
القائمة على قيم واإيدي�ل�جيات �شيا�ش��ية رحبة، باالإ�ش��افة اإىل برامج �شيا�شية حمددة، بداًل من االأحزاب 
القائمة على طروحات عرقية، اأو قبلية، اأو حملية �شيقة. فباالإ�شافة اإىل ك�نها تعمل على احلد من خماطر 
ال�رساع االجتماعي، فاإن االأحزاب التي تتبع الفئة االأوىل اأكرث قدرًة على متثيل الراأي العام على امل�ش��ت�ى 

ال�طني من تلك امل�شنفة �شمن الفئة الثانية. 

تحفيز المعار�سة الت�سريعية والرقابة
43. ال ت�ش��تند االإدارة الفاعلة للحكم على من يتب�وؤون ال�ش��لطة فح�شب، بل على اأولئك الذين يق�م�ن 
ب��دور املعار�س لها والرقيب عليها، وبنف�س القدر تقريبًا. وعليه يجب على النظام االنتخابي االإ�ش��هام يف 
وج�د معار�شة قابلة للحياة تك�ن قادرة على تقييم الت�رسيعات بعني ناقدة، وم�شاءلة احلك�مة على اأدائها، 
و�ش��يانة حق�ق االأقليات، باالإ�ش��افة اإىل متثيل م�ؤيديها ب�ش��كل فاعل. ولتك�ن فاعل��ة حتتاج جمم�عات 
املعار�شة لعدد كاٍف من املمثلني املنتخبني )هذا اإذا مكنها اأداوؤها االنتخابي من ذلك( واأن تك�ن قادرة على 
طرح بديل حقيقي للحك�مة القائمة يف اأية دميقراطية برملانية. ومن ال�ا�ش��ح اأن ق�ة املعار�ش��ة تعتمد على 
ع�ام��ل كثرية اأخرى باالإ�ش��افة اإىل النظام االنتخابي، ولكن اإذا جعل منه��ا ذلك النظام عاجزة عن القيام 
بدورها، فاإن ذلك ي�ش��عف االإدارة الدميقراطية للحكم مبجملها. وعلى �ش��بيل املثال، فلقد كان التمثيل 
ال�شئيل الذي ما انفكت حت�شل عليه االأحزاب املعار�شة ال�شغرية يف ظل نظام الفائز االأول ال�شبب الرئي�شي 
يف التح�ل نح� نظام الن�ش��بية املختلطة يف ني�زيلندا. ويف نف�س ال�قت يجب على النظام االنتخابي العمل 
عل��ى احلد من من� ثقافة م��ا يعرف بحيازة الفائز على كافة املقاعد التمثيلي��ة )winner takes all( والتي 
ت���ؤدي اإىل جتاه��ل الراأي االآخر واحتياجات ورغبات ناخبي املعار�ش��ة، من خ��الل النظر اإىل االنتخابات 

واحلك�مة التي تنتج عنها كمنازلة تق�م على معادلة ال �شئ مقابل كل �شئ.

ويف االأنظمة الرئا�ش��ية، يحتاج الرئي�س املنتخب اإىل تاأييد ثابت من قبل جمم�عة هامة من اأع�ش��اء ال�ش��لطة 
الت�رسيعية، اإال اأن دور االآخرين يف معار�ش��ة احلك�مة ومراقبة م�ش��اريعها الت�رسيعية يعترب على ذات القدر 
من االأهمية. باالإ�ش��افة اإىل ذلك، فاإن مبداأ ف�ش��ل ال�شطات بني ال�شلطتني الت�رسيعية والتنفيذية ب�شكل فعال 
يلقي مهمة الرقابة على عاتق كافة املمثلني املنتخبني يف الهيئة الت�رسيعية، ولي�س املعار�ش��ني منهم فقط. ما 
يحدو للتفكري مليًا يف تلك االأوجه من النظام االنتخابي املتعلقة باالأهمية الن�شبية لكل من االأحزاب ال�شيا�شية 

واملر�شحني االأفراد، اإىل جانب العالقة بني االأحزاب واأع�شائها املنتخبني.
 

جعل العملية االنتخابية عملية م�ستدامة
44. طامل��ا اأن االنتخاب��ات ال تاأخذ مكانها يف ال�ج�د من خالل �ش��فحات املراج��ع االأكادميية، فال بد 
اأن ي�ش��تند اختيار النظام االنتخابي يف البلد املعن��ي، اإىل حد ما، على قدرات ذلك البلد االإدارية واملالية. 
وعلى الرغم من اعتياد الدول املانحة على تقدمي الدعم املايل لالنتخابات االأوىل، وحتى الثانية، يف بلد مير 

مبرحلة التح�ل الدميقراطي، اإال اأن ذلك الدعم قد ال يك�ن مت�فراً على املدى االأط�ل، واإن كان مرغ�بًا 
فيه. وعليه فاإن الرتتيبات املتعلقة بالنظام ال�شيا�ش��ي امل�شتدام وامل�شتقر يجب اأن تاأخذ باحل�شبان قدرات البلد 
املعن��ي، مبا يف ذلك وج�د الكف��اءات الب�رسية املالئمة للقيام مبه��ام االإدارة االنتخابية وت�فر امل�ارد املادية 

الكافية لتنظيمها من خالل امليزانية ال�طنية.

فعل��ى �ش��بيل املثال، قد ال ي�ش��تطيع بلد فقري ت�فري امل�ش��تلزمات الكافية التي يتطلبها تنظي��م اأكرث من عملية 
انتخابية واحدة يف ظل نظام اجل�لتني االنتخابي، اأو اأن يدير بي�رس عمليات الفرز التي يتطلبها نظام ال�ش�ت 
التف�شيلي. وعلى اأية حال، فقد ال ي�ؤدي اللج�ء اإىل تب�شيط النظام على املدى الق�شري اإىل جناعٍة اأكرب فيما 
يتعل��ق بتكلف��ة االنتخابات على املدى الط�يل. وقد ينظر اإىل نظام انتخابي ما على اأنه قليل التكلفة و�ش��هل 
االإدارة اإال اأن��ه ق��د ال يتالءم م��ع احتياجات البلد امللحة – مع العلم باأن ع��دم مالءمة النظام االنتخابي مع 
احتياج��ات البل��د قد ي�ؤدي اإىل نتائج كارثي��ة. ويف املقابل، فقد جند النظام االنتخاب��ي الذي يبدو لنا يف 
البداية باأن تكاليفه اأكرب وحيثياته اأكرث تعقيداً بع�س ال�ش��ئ، ي�ش��هم ب�شكل اأف�ش��ل يف تدعيم ا�شتقرار البلد 

ونظامه الدميقراطي على املدى الط�يل.

اأخذ المعايير الدولية بالح�سبان
45. اأخرياً، ففي اأيامنا هذه يتم ت�ش��ميم النظم االنتخابية �ش��من اإط��ار العديد من االتفاقيات واملعاهدات 
والق�انني الدولية االأخرى املتعلقة بالق�ش��ايا ال�شيا�شية. ويف ال�قت الذي ال ميكن فيه الق�ل باأن هناك قائمة 
م�ح��دة ملعاي��ري االنتخابات املتفق عليها دوليًا، اإال اأن هناك ت�افقًا على اأن تلك املعايري ت�ش��تمل على مبادئ 
االنتخاب��ات احلرة، والنزيهة والدورية والتي ت�ش��من حق االقرتاع العام دون ا�ش��تثناءات، باالإ�ش��افة اإىل 
�شمانها ل�رسية االقرتاع وممار�شته بعيداً عن االإكراه اأو الق�رس، والتزام مبداأ ال�ش�ت ال�احد لكل فرد )مبعنى 
اأن تت�ش��اوى ق�ة ال�ش���ت املخ�ل لكل ناخب مع باقي الناخبني ولي�س مبفه�م��ه كنظام انتخابي حمدد(. 
وبينما ال ت�جد اأية ا�شرتاطات قان�نية لتف�شيل ن�ع ما من النظم االنتخابية على غريها، هناك اعرتاف متزايد 
باأهمي��ة الق�ش��ايا املتاأثرة بالنظم االنتخابية، مثل ق�ش��ايا التمثيل العادل لكافة امل�اطن��ني، وحق�ق املراأة يف 
امل�شاواة مع الرجل، و�شيانة حق�ق االأقليات، و�رسورة االأخذ مبتطلبات ذوي االحتياجات اخلا�شة، اإىل 
ما هنالك. ولقد مت حت�ش��ني هذه املبادئ واحلق�ق والتاأكيد على �رسورة االلتزام بها من خالل العديد من 
املعاهدات والق�انني الدولية، مثل االإعالن الدويل حلق�ق االإن�شان للعام 1948، واملعاهدة الدولية ح�ل 
احلق�ق املدنية وال�شيا�ش��ية للعام 1966، باالإ�شافة اإىل العديد من ال�ثائق واالتفاقيات املتعلقة باالنتخابات 
الدميقراطية والتي مت اإجنازها من قبل املنظمات االإقليمية، مثل االحتاد االأوروبي، واملنظمة االأوروبية لالأمن 

والتعاون.
  

خال�سة
46. تتقاطع املعايري الع�رسة املبينة اأعاله وتت�ش��ارب فيما بينها، وقد يلغي بع�ش��ها البع�س االآخر. لذلك، 
فعلى القائمني على ت�ش��ميم النظام االنتخابي البدء برتتيب تلك املعايري ودرا�ش��تها ح�شب اأول�يتها واأهميتها 
بالن�ش��بة اإىل ال�اقع ال�شيا�ش��ي الذي يعمل�ن من خالله، وبكل حذر، وذلك قبل االنتقال اإىل تقييم النظم 
واتخ��اذ قرارهم ح�ل اأيها االأف�ش��ل واالأكرث مالءم��ًة يف كل حالة. وميكن اإمتام ذل��ك بنجاح من خالل 
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االنطالق من و�ش��ع قائمة بكافة امل�ش��ائل التي يجب تفاديها ب�شكل مطلق، مثل االأزمات ال�شيا�شية التي قد 
ت�ؤدي اإىل انتكا�س النظام الدميقراطي ككل. فعلى �شبيل املثال، قد يرغب بلد ما يت�شم باالنق�شام القبلي يف 
العمل على جتنب اأية قرارات اأو خيارات من �ش��اأنها اأن ت�ؤدي اإىل ا�ش��تثناء املجم�عات القبلية واإق�شائها عن 
امل�ش��اركة يف التمثيل، وذلك لالرتقاء ب�رسعية العملية االنتخابية وقطع الطريق اأمام اأي اإح�ش��ا�س قد يت�لد 
بعدم عدالة النظام االنتخابي. ويف املقابل، فقد تختلف االأول�يات لدى دميقراطية نا�ش��ئة يف م�قع اآخر، 
على الرغم من اأهمية هذه الق�ش��ايا بالن�ش��بة اإليها، كاأن تعنى بالدرجة االأوىل بتمكني احلك�مة من اإ�ش��دار 
وتنفيذ الق�انني بفاعلية ودون اال�ش��طدام بعقبات كاأداء، اأو متكني الناخبني من اإق�ش��اء القادة ال�شيا�ش��يني 
ذوي ال�شمعة امل�شينة. اأما حتديد االأول�يات بني خمتلف املعايري املت�شاربة فال ميكن اإ�شناده اإال للمعنيني حمليًا 

املنخرطني يف عملية بناء امل�ؤ�ش�شات اخلا�شة ببلدهم.

عملية التغيري

47. حليثي��ات العملي��ة التي يتم من خاللها ت�ش��ميم النظام االنتخابي اأو تعديل��ه تاأثري كبري على ن�ع النظام 
االنتخابي الذي ينتج عنها، وعلى مالءمته لل�اقع ال�شيا�شي، باالإ�شافة اإىل مدى �رسعيته والقب�ل العام به.

قلما يتم ت�شميم النظم االنتخابية على �شفحة بي�شاء ودون وج�د اأية �ش�ابق. فحتى اجله�د املبذولة لت�شميم 
النظام االنتخابي يف كل من اأفغان�ش��تان والعراق م�ؤخراً ا�ش��تندت اإىل �ش���ابق تاريخية لنظم حزبية تعددية 

)على الرغم من بعدها الزمني وقلة تاأثريها على ما ميكن اأن تك�ن عليه الرتتيبات امل�شتقبلية(.

ومن امل�ش��ائل الهامة بالن�شبة لعملية الت�ش��ميم ما يلي: من يق�م بتنفيذ العملية؟ مبعنى من هم املخ�ل�ن ب��شع 
م�ش��األة تغيري النظام االنتخابي على االأجندة ال�شيا�ش��ية، ومن هم امل�ش���ؤول�ن عن اقرتاح النظم اجلديدة اأو 
املعدلة ومن خالل اأية و�ش��ائل؟ وما هي ال��شائل التي ي�فرها االإطار ال�شيا�شي والقان�ين للقيام بعملية التغيري 
اأو التعديل؟ وما هي مقت�شيات احل�ار واملناظرة املطل�بة كي يت�شم النظام اجلديد اأو املعدل بال�رسعية والقب�ل؟ 

وكيف يتم تنفيذ التغيري اأو التعديل على اأر�س ال�اقع بعد االنتهاء من اإقراره؟

من يق�م بت�سميم النظام االنتخابي
48. يتم اعتماد النظم االنتخابية بعدة طرق، منها:

اأوال: قد تتم وراثتها دون تعديالت هامة تذكر عن الق�ة امل�ش��تعمرة اأو املحتلة )كما هي احلال يف كل من 
ماالوي، ومايل، وجزر �شليمان، وباالو على �شبيل املثال(.

ثانيًا: قد تنتج عن مباحثات �ش��الم بني جمم�عات حملية تت�افق على اإنهاء حالة �رساع اأو انق�ش��ام يف البلد 
املعني )مثل لي�ش���ت�، وجن���ب اأفريقيا ولبنان(. ويف هذه احلاالت فقد ال تخ�ش��ع عملي��ة اختيار النظام 

االنتخابي للجدل والبحث العام، بل تنح�رس �شمن دائرة املفاو�شات ال�شلمية بني اأطراف ال�رساع.

ثالث��ًا: ق��د يفر�س النظام االنتخابي م��ن قبل املجم�عات القائمة على اإعادة بناء النظام ال�شيا�ش��ي يف املرحلة 
التي تلي انتهاء ال�رساع )كق�ات التحالف يف العراق اأو املجل�س ال�طني االنتقايل املعني يف اأفغان�شتان(.

رابعًا: قد تلعب بع�س اجلهات التابعة للنظام الديكتات�ري ال�ش��ابق دوراً يف ت�ش��ميم النظام االنتخابي اجلديد 
اأثناء املراحل االأخرية من وج�ده وقبل �شق�طه بالكامل )مثلما ح�شل يف ت�شيلي(.

خام�ش��ًا: قد ياأتي النظام اجلديد نتيجًة الأعمال جلنة فنية يتم ت�ش��كيلها اإما لهذا الغر�س بالتحديد )كاحلال يف 
بريطانيا اأو م�ري�شي��س( اأو للعمل على م�شائل االإ�شالح الد�شت�ري ب�شكل عام )كما كان يف فيجي(. وقد 
تف�شي هذه العملية اإىل جمم�عة من االقرتاحات يتم اإخ�شاعها لال�شتفتاء العام )كما حدث يف ني�زيلندا( اأو 

عر�شها اأمام ال�شلطة الت�رسيعية التخاذ القرارات املالئمة ب�شاأنها )وهذا ما ح�شل يف فيجي(.

�شاد�ش��ًا: قد يتم ت�شميم النظام االنتخابي ب�ا�شطة م�شاركة اأو�شع جلمه�ر امل�اطنني يف العملية، وذلك من 
خالل ت�شكيل جلان �شعبية غري خمت�شة للبحث فيه. وهذه هي الطريقة التي اتبعتها مقاطعة بريت�س ك�ل�مبيا 
يف كندا، حيث قادت اال�شتنتاجات املتمخ�شة عن تلك اللجان اإىل اقرتاح لتغيري النظام االنتخابي من نظام 
الفائز االأول اإىل نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل لطرحه يف ا�شتفتاء عام على م�شت�ى املقاطعة الإقراره )اأنظر 

الدرا�شة اخلا�شة بربيت�س ك�ل�مبيا يف هذا الدليل(.
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�رسع��ت احلك�مة يف مقاطعة بريت���س ك�ل�مبيا، مبباركة اجلمعية الت�رسيعية يف املقاطعة، باإ�ش��الح النظام 
االنتخابي من خالل عملية فريدة من ن�عها قد تعترب �شابقة هامة، متثلت يف تاأ�شي�س "جمعية م�اطني بريت�س 
ك�ل�مبيا لالإ�ش��الح االنتخابي". وه��ي املرة االأوىل التي تعطي فيها حك�مة م��ا ملجم�عة من امل�اطنني مت 
انتقاوؤهم ب�ش��كل ع�ش���ائي الفر�شة بل وامل�ش���ؤولية التامة للقيام مبراجعة النظام االنتخابي وو�شع اقرتاحاتها 

ب�شكل م�شتقل، كي تعر�س تلك املقرتحات على جمه�ر الناخبني يف ا�شتفتاء عام.

نظمت انتخابات العام 1996 النتخاب اأع�ش��اء اجلمعية الت�رسيعية يف بريت�س ك�ل�مبيا مب�جب نظام الفائز 
االأول. ونتج عن تلك االنتخابات ف�ز احلزب الدميقراطي اجلديد مبا جمم�عه 39 مقعداً، وذلك بح�ش�له 
على 39 باملئة من االأ�ش���ات، بينما مل يح�ش��ل احلزب الليربايل �ش���ى على 33 مقعد، على الرغم من 
ح�ش���له على 42 باملئة من اأ�ش���ات الناخبني. وبذلك ق��ام احلزب الدميقراطي اجلديد بت�ش��كيل حك�مة 
املقاطعة لل�ش��ن�ات اخلم�س التالية، على الرغم من ح�ش���له على عدد اأقل من اأ�ش���ات اجلمه�ر. على اأثر 
ذلك، و�ش��ع احلزب الليربايل م�ش��األة االإ�ش��الح االنتخابي على راأ�س قائمة اأول�ياته يف حملته االنتخابية 
لالنتخابات التالية. ويف انتخابات العام 2001 وعد احلزب الليربايل بتنفيذ عملية االإ�ش��الح االنتخابي من 
خالل جمعية امل�اطنني، االأمر الذي كان باإمكانه تنفيذه بكل �شه�لة واالإيفاء ب�عده نظراً حل�ش�له على 97 

باملئة من املقاعد، من خالل ف�زه مبا ن�شبته 58 باملئة من االأ�ش�ات.

ج��رت الع��ادة يف كندا على اأن تق���م احلك�مة بتط�ير ال�شيا�ش��ات العامة ا�ش��تناداً اإىل اآراء العامة، وذلك 
من خالل ت�ش��كيل جلان ال�ش��تطالع الراأي العام، عادًة ما يق�م على اإدارتها ق�ش��اة، اأو خرباء اأو قيادات 
�شيا�ش��ية. وتق�م احلك�مة، بعد ا�ش��تقبال اقرتاحات اجلمه�ر وبعد فرتة من الزمن تخ�ش�س للم�شاورات، 
باتخاذ قرارها بالن�ش��بة للخط�ات التالية يف تلك العملية، وذلك ا�ش��تناداً اإىل ما ين�س عليه التقرير التي تق�م 

جلان اال�شتطالع باإعداده.

اأما فكرة ت�شكيل ما اأطلق عليه جمعية امل�اطنني، وطريقة عملها، ف��شعها ال�شيد غ�ردون غيب�ش�ن، وه� 

درا�صة خا�صة:

 بريت�ش كولومبيا:
جمهور المواطنين ي�صارك في ت�صميم النظام االنتخابي

جمعية مواطني بريت�ش كولومبيا لالإ�صالح االنتخابي 

الباحث يف �ش���ؤون الدميقراطية وقائد �شيا�ش��ي �ش��ابق، وذلك باال�ش��رتاك مع احلك�مة اجلديدة الناجتة عن 
انتخابات العام 2001 يف بريت�س ك�ل�مبيا، وبا�شت�شارة جمم�عة من خرباء االإ�شالح االنتخابي. وتت�شم 
ه��ذه املب��ادرة مبيزتني فريدتني ال �ش��ابقة لهما، هما: اأن االأفراد الذين مت انتقاوؤهم لع�ش���ية اجلمعية هم من 
العامة ولي�ش�ا خرباء اأو خمت�شني يف حقل االإ�شالح االنتخابي، حيث اأنهم منتق�ن ب�شكل ع�ش�ائي من بني 
م�اطني املقاطعة؛ واأن اأية اإ�ش��الحات اأو تغيريات يتم اقرتاحها من قبل اجلمعية، يتم عر�ش��ها ب�شكل مبا�رس 

على عامة ال�شعب يف ا�شتفتاء عام، دون اأن متر تلك املقرتحات عرب احلك�مة.

وهك��ذا تاألف��ت اجلمعية من 160 رجل وامراأة من كافة االأعمار من امل�ش��جلني يف �ش��جالت الناخبني يف 
بريت�س ك�ل�مبيا، ما نتج عنه جمعية حمايدة وم�شتقلة. ومت ت�شميم عملية االنتقاء الع�ش�ائي ب�شكل يحفظ 
الت�ازن يف عدد االأع�شاء بني الرجال والن�شاء، ويعك�س ت�زيع االأعمار ح�شب املعطيات املت�فرة يف �شجل 
الناخب��ني يف الع��ام 2001، ومبا ي�ش��من كذلك وج�د م�اطنني اثنني ينتميان اإىل ال�ش��كان االأ�ش��ليني، 
باالإ�ش��افة اإىل متثيل كافة اأرجاء املقاطعة. وتبع ذلك فرتة من التثقيف املكثف الأع�شاء اجلمعية، حيث قام 
ع��دد من خرباء النظ��م االنتخابية باإعداد امل�اد التثقيفية وتنظيم لقاءات مع اأع�ش��اء اجلمعية الإطالعهم على 

خمتلف النظم االنتخابية وحيثياتها، ومناق�شة ميزات وعي�ب كل منها.

بعد ذلك اأ�شدرت اجلمعية تقريرها االأويل وقامت بت�زيعه على خمتلف الفئات، مبا يف ذلك اأع�شاء اجلمعية 
الت�رسيعية، واملكتبات، وال�ش��لطات املحلية، واملدار�س واجلامعات، بهدف اإطالعهم على اال�شتنتاجات 
االأولية للجمعية. وتبع ذلك فرتة قامت اجلمعية خاللها بتنظيم جل�ش��ات ا�ش��تماع، حيث �شارك ما يقارب 
3000 م�اطن يف ح�ايل 50 جل�شة نظمت يف خمتلف اأنحاء املقاطعة. وخالل هذه الفرتة من امل�شاورات 
قامت اجلمعية، من خالل جل�ش��اتها العم�مية وجمم�عات العم��ل املنبثقة عنها، بتحديد خياراتها بنظامني 
انتخابيني، وو�شعت التفا�شيل الكاملة لكل منهما. كان الهدف االأ�شا�شي من كل هذه االإجراءات حتديد 
املك�ن��ات الرئي�ش��ية للنظ��م االنتخابية التي قد تعتمده��ا املقاطعة، ومراجعة كافة اخليارات املتاحة ب�ش��كل 
دقيق، والعمل على رفع م�شت�يات ال�عي العام وامل�شاركة اجلماعية يف تلك العملية. اأما املك�نات الرئي�شية 
الثالث��ة التي مت الت��ش��ل اإليها فكانت: حرية اخلي��ار من قبل الناخب، والتمثيل املحلي والن�ش��بية. اأخرياً، 
قدم��ت اجلمعية اقرتاحاتها وت��ش��ياتها النهائية يف نهاية �ش��هر ت�رسين االأول/اأكت�بر �ش��نة 2004، حيث 
اأو�شت )مب�افقة 146 من اأع�شائها ومعار�شة �شبعة فقط( بتغيري النظام االنتخابي من نظام الفائز االأول اإىل 
نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل. وتطلب انتهاء اأعمال اجلمعية ن�رس تقريرها النهائي ب�شكل ر�شمي، وعر�س 

ت��شياتها لال�شتفتاء العام.

اأثارت هذه الطريقة يف مراجعة واإ�شالح النظام االنتخابي اهتمام جمم�عات كبرية من كافة اأنحاء كندا، 
حي��ث مت اقرتاحها على العديد من حك�مات املقاطعات االأخرى كاأف�ش��ل الط��رق الإ�رساك امل�اطنني فيما 

يجب اأن يك�ن من اخت�شا�شهم املبا�رس، حيث �رسعت احلك�مة يف مقاطعة اأونتاري� بعملية مماثلة.

ويف التجربة الكندية، جند باأن انتخابات اأخرى غري تلك التي تطرقنا لها هنا بخ�ش����س بريت�س ك�ل�مبيا، 
قد �شاهمت يف الدفع باجتاه مراجعة النظم االنتخابية واإ�شالحها. اإذ كثرياً ما تنتخب احلك�مات الفيدرالية 
يف كن��دا بح�ش���لها عل��ى ما يقل عن 50 باملئة من االأ�ش���ات. م��ا نتج عنه ظه�ر العدي��د من املبادرات 
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الإ�ش��الح النظام االنتخابي على امل�ش��ت�ى الفيدرايل، مب��ا يف ذلك ما عرف مببادرة "ال�ش���ت العادل يف 
كندا"، باالإ�شافة اإىل العديد من املبادرات الفردية.

ومن املرجح اأن يك�ن لتجربة جمعية امل�اطنني يف بريت�س ك�ل�مبيا انعكا�ش��ات كبرية على م�ش��تقبل اجلدل 
ح�ل اإعادة النظر بالنظم االنتخابية واإ�شالحها على امل�شت�ى الفيدرايل يف كندا. وبف�شل ال�شغ�طات التي 
مار�ش��ها كل من احلزب الدميقراطي اجلديد وحزب املحافظني، ات�ش��مت التعدي��الت التالية املقرتحة على 
خطاب العر�س يف ت�رسين االأول/اأكت�بر 2004، بقب�ل وا�شع، حيث ن�شت على: "... ت�جيه اللجنة 
الدائمة املخت�شة ب�ش�ؤون الربملان ونظامه الداخلي للعمل على اقرتاح عملية ت�شمن اإ�رساك امل�اطنني واأع�شاء 

الربملان يف مراجعة النظام االنتخابي ودرا�شة كافة اخليارات املتاحة".

اأما تاأثري التجربة يف بريت�س ك�ل�مبيا على اإ�ش��الح النظم االنتخابية على امل�ش��ت�ى العاملي، فه� ما �شتف�شح 
عن��ه ال�ش��ن�ات القادمة. اإال اأنه من املمكن الق�ل باأن تلك التجربة اأث��ارت اهتمامًا كبرياً واأعطت مثااًل حيًا 

ح�ل اإمكانيات االإ�شالح النابعة من القاعدة والقائمة على اأ�شا�س االإ�رساك املبا�رس للم�اطنني.

ما هي و�سائل االإ�سالح والتعديل
49. يف حني ت�ش��كل النظم االنتخابية اأحد االأ�ش���س الهامة جداً والتي ت�ؤثر يف كيفية عمل نظام احلكم يف 
بلد ما، مل جتر العادة على التطرق لها يف الد�ش��ت�ر، ب�ش��فته امل�ش��در االأعلى للقان�ن، اإال اأن ذلك الت�جه 

بداأ يتغري يف ال�شن�ات االأخرية.

نرى الي�م باأن عدداً من البلدان قد عمدت اإىل اإدراج تفا�ش��يل تتعلق بالنظام االنتخابي يف د�ش��اتريها اأو يف 
مالحق لها. والنتيجة االأهم لذلك بالن�ش��بة للعاملني على م�ش��ائل االإ�ش��الح االنتخابي تكمن يف اأن كل ما 
يتطرق اإليه الد�شت�ر ي�شبح تغيريه اأو تعديله اأ�شعب بكثري مما يرتك للق�انني العادية، اإذ عادًة ما يتطلب ذلك 
اأغلبية خا�شة من اأ�ش�ات ال�شلطلة الت�رسيعية، اأو ا�شتفتاًء عامًا اأو و�شائل اأخرى م�شابهة الإقراره، ما يح�شن 
تلك النظم من التالعب بها وتعديلها ب�ش��ه�لة. وعلى �ش��بيل املثال، ين�س الد�شت�ر يف جن�ب اأفريقيا على 
اأن النظام االنتخابي اخلا�س بانتخاب اجلمعية ال�طنية يجب اأن يفرز نتائج ن�ش��بية ب�ش��كل عام، وعليه فاإن 

خيارات االإ�شالح تبقى حم�ش�رة �شمن نظم االنتخابات الن�شبية ما مل يتم تعديل الد�شت�ر.

اإال اأن تفا�شيل النظام االنتخابي ما زالت حتدد على االأغلب من خالل الق�انني العادية، مبا ميكن من تعديلها 
من خالل االأغلبية الب�ش��يطة يف الهيئة الت�رسيعية. وقد يجع��ل ذلك من النظام االنتخابي اأكرث مرونة وقابلية 
لال�ش��تجابة للمتغريات يف الراأي العام واملتطلبات ال�شيا�ش��ية، اإال اأنه يف نف�س ال�قت ينط�ي على خط�رة 

تتمثل يف متكني اأية اأغلبية يف الربملان من القيام بتعديل النظام ب�شكل منفرد ملا يفيد م�شاحلها ال�شيا�شية.

50. وتعتم��د فر�س االإ�ش��الح على كل من ال��ش��ائل القان�ني��ة املتاحة واالإطار ال�شيا�ش��ي الذي تتم من 
خالل��ه الدع���ة للتغيري، اإذ ال تنتهي كافة املحاوالت لتغيري النظام االنتخاب��ي اإىل النجاح. فغالبية عمليات 
التغي��ري الت��ي حدثت م�ؤخراً متت يف ظل واحدٍة م��ن احلالتني التاليتني: االأوىل، كج��زء من عملية انتقالية 
يتح�ل من خاللها البلد اإىل اعتماد النظام الدميقراطي، اأو مبا�رسًة بعد ا�شتكمال تلك املرحلة، والتي تت�شم 
بك�ن االإطار ال�شيا�ش��ي مبجمله قابل للجدل خاللها. اأما الثانية ففي خ�ش��م اأزمة �شيا�شية ح�ل اإدارة احلكم 
يف دميقراطيات را�ش��خة. وكاأمثلة على احلالة الثانية ميكننا ذكر التح�ل احلا�ش��ل يف ني�زيلندا بعد فقدان 
حك�متني متعاقبتني ل�رسعيتهما يف نظر امل�اطنني حل�ش���لهما على االأغلبية يف الربملان رغم ح�ش���لهما على 
عدد من االأ�ش���ات يقل عن عدد االأ�ش�ات التي ح�ش��لت عليها االأحزاب املعار�شة؛ وما نتج عن ال�شع�ر 
ال�ش��ائد لدى اجلمه�ر من اأن امل�ش��ت�يات العالية للف�شاد يف كل من اإيطاليا واليابان اإمنا تنبع من �شلب النظام 
ال�شيا�ش��ي برمته ولي�شت نتيجة لت�رسفات فردية. وميكن االطالع على حالتي ني�زيلندا واليابان يف الدرا�شة 

اخلا�شة بكل منهما يف هذا الدليل.

51. حتى يف احلاالت التي يعم فيها ال�شك وعدم الر�شى العام بالنظام ال�شيا�شي القائم، حتتاج عملية التغيري 
اإىل قرار من قبل متب�ئي ال�ش��لطة احلالية قبل التغيري. وال تعمل القيادات ال�شيا�ش��ية على اخل��س يف التغيري 
اإال اإذا راأت يف ذل��ك منافع لها اأو ت�ج�ش��ت من نتائج االنتخاب��ات املقبلة اإذا اأخفقت يف ال�رسوع بالتغيري. 
وحتى عندما تعمل القيادات ال�شيا�ش��ية بقناعة على اإحداث التغيري، فال غرابة يف اأنها �شتحاول دومًا ممار�شة 
كل م��ا اأوتيت من تاأثري الختيار نظام انتخابي ترى اأنه يحقق لها م�ش��احلها ب�ش��كل اأف�ش��ل. ويف حالة مل 
تكن تلك القيادات على دراية كافية بكيفية حتقيق ذلك، اأو اإذا ما تعار�ش��ت امل�ش��الح وتراكمت احلل�ل 
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- حدود الدوائر االنتخابية )اأنظر الفقرات 113 اإىل 118(، اأو تعديل ن�شبة احل�شم )اأنظر الفقرة 119(، 
اأو تغيري ال�ش��يغة املعتمدة الحت�شاب االأ�ش���ات وت�زيع املقاعد )اأنظر امللحق ب(، اإلخ. ونرى اأن الكثري 
من عمليات التعديل احلا�شلة يف ال�شن�ات االأخرية متثلت يف اإ�شافة اأحد نظم القائمة الن�شبية اإىل نظام الفائز 
االأول القائم اأ�شاًل، وذلك الإيجاد نظام انتخابي خمتلط اأكرث ن�شبيًة )كالتعديالت التي مت اعتمادها يف كل 

من لي�ش�ت� وتايالند – اأنظر الدرا�شة اخلا�شة بكل منهما يف هذا الدليل(.

ن�سائح ح�ل المناظرة والح�ار
55. باالإ�ش��افة اإىل فه��م كاف��ة اجل�انب القان�ني��ة للحيثيات الفني��ة املتعلقة بعملية تغيري النظ��ام االنتخابي 
وتبعاتها، على القائمني على عملية اإ�ش��الح النظام االنتخابي فهم كافة اجل�انب ال�شيا�شية للعملية ونتائجها 
بالن�ش��بة لالإطار ال�شيا�ش��ي العام، مبا ميكنهم من �رسحها وتب�ش��يطها لالآخرين. وقد يلجاأ االإ�شالحي�ن اإىل 
اأ�ش�ات بارزة يف املجتمع املدين، وال�شخ�شيات االأكادميية وو�شائل االإعالم لالإ�شهام يف اإقناع الراأي العام 
ب���رسورة التغيري. اإال اأن ذلك ال يغني عن �رسورة اإقتناع االأغلبية احلاكمة بف�ائد التغيري، مبا يف ذلك تلك 

التي قد ت�شب يف م�شلحتها.

56. وعل��ى الرغم من االهتم��ام املتزايد بالنظم االنتخابية، اإال اأن اأع��داد املتفهمني للنتائج املحتملة لتغيري 
النظام االنتخابي تبقى حمدودة، �ش���اًء على م�ش��ت�ى القيادات اأو على امل�ش��ت�ى العام. ويزيد من تعقيد 
االأمر اأن تنفيذ النظم االنتخابية على اأر�س ال�اقع قد يعتمد اإىل حد كبري على تفا�شيل �شغرية قد تبدو عدمية 
االأهمي��ة. لذلك يجب على القائمني على عملية االإ�ش��الح التعامل مع كافة التفا�ش��يل القان�نية ال�رسورية 
للقيام بعملية التغيري و�رسحها لالآخرين، باالإ�ش��افة اإىل تقدمي االأمثلة االفرتا�ش��ية الفنية )باال�شتناد اإىل نتائج 
االنتخابات ال�ش��ابقة عادًة( الإعطاء فكرة تقريبية ح�ل انعكا�ش��ات املقرتحات املطروحة على تق�شيم الدوائر 
االنتخابية على �شبيل املثال اأو على النتائج املحتملة لكيفية متثيل االأحزاب ال�شيا�شية �شمن كل منها. وبهذه 
الطريقة ميكن لهذه االأمثلة التجريبية اأن ت�شاعد يف التحقق من اأن كافة االحتماالت قد مت اأخذها باحل�شبان، 
باالإ�ش��افة اإىل تقييم النتائ��ج التي قد تبدو بعيدة اأو غري حمتملة لل�هلة االأوىل، اإذ من االأف�ش��ل العمل على 

االإجابة على كافة الت�شاوؤالت اأثناء عملية التغيري ولي�س يف خ�شم االأزمات التي قد تتبعها.

57. وق��د ت�ش��هم الربامج اخلا�ش��ة باإ�رساك الناخبني يف عملي��ة التغيري، كاأن يدعى الناخب�ن للم�ش��اركة 
يف انتخابات جتريبية افرتا�ش��ية ا�ش��تناداً اإىل نظام انتخابي جديد يتم بحثه، يف جذب انتباه و�ش��ائل االإعالم 
للعملية ما ي�ش��اعد يف رفع م�ش��ت�يات ال�عي والفهم القرتاحات التغيري املطروحة. وميكن لهذه الربامج اأن 
ت�شهم كذلك يف حتديد ال�شع�بات اأو العقبات التي قد تنتج عن النظام اجلديد، كالعقبات التي قد ي�اجهها 

الناخب�ن يف التعامل مع اأوراق االقرتاع. 

ن�سائح ح�ل التنفيذ
58. مييل اجلميع، مبن فيهم الناخب�ن، والقائم�ن على االإدارة االنتخابية، وال�شيا�شي�ن واملحلل�ن، اإىل 
ارتياح اأكرب مع ما ه� معه�د ومعروف للجميع، حيث اأن ا�شتخدام اأي نظام انتخابي ل�شن�ات ط�يلة ي�شهم 
يف تلطي��ف ج�انبه االأكرث تعقيداً ومدعاة للخالف. وبذلك فقد يك�ن اخل��س يف نظام جديد كالدخ�ل 

املقرتحة، فقد ي�ؤدي ذلك اإىل اعتماد احلل�ل ال��ش��ط، ما قد يف�ش��ي اإىل اعتم��اد النظم املختلطة. اإال اأن 
االتفاقات والتعديالت قد ال ت�لد النتائج املق�ش���دة اأ�ش��اًل من قبل مقرتحيها، وقد تنتهي اإىل نتائج اأخرى 
غري مق�ش���دة. ففي املك�ش��يك اأفرزت االإ�ش��الحات التي قام باإدخالها احلزب احلاكم يف العام 1994، 
بهدف منح اأحزاب املعار�ش��ة بع�س الت�شهيالت، اأكرث النتائج بعداً عن الن�شبية يف ال�شن�ات االأخرية )اأنظر 

الدرا�شة اخلا�شة باملك�شيك يف هذا الدليل(.

52. ت�ش�ر لنا احلالة يف كل من جن�ب اأفريقيا وت�شيلي كيف ميكن ان ت�شكل االأحزاب ال�شيا�شية ورغبتها 
يف االحتفاظ بال�ش��لطة عقبة اأمام عملية اإ�ش��الح النظام االنتخابي ال تقل اأهمية عن العقبات القان�نية. ففي 
جن�ب اأفريقيا تعالت االأ�ش���ات املنادية ب�رسورة اإدخال عنا�رس تتعلق باملحا�ش��بة وامل�ش��اءلة على امل�ش��ت�ى 
املحل��ي، وذل��ك كجزء من نظام القائمة املغلقة الن�ش��بي املعم�ل به يف الدوائ��ر االنتخابية الكبرية، حيث 
ينظر للممثلني املنتخبني على اأنهم لي�ش���ا على �ش��لة وثيقة بناخبيهم. ولقد اأكدت على ذلك اال�شتنتاجات 
املنبثقة عن تقرير اأعدته بهذا اخل�ش��س يف كان�ن الثاين/يناير 2003 جلنة رئا�شية، اإال اأن احلك�مة عمدت 
اإىل جتاهل الت��ش��يات وعدم االإقدام على اإدخال التعديالت املقرتحة، والتي من �ش��اأنها اأن حتد من اإحكام 
ال�شيطرة على عملية انتقاء املر�شحني وقرارات القيادات احلزبية ذات العالقة )اأنظر الدرا�شة اخلا�شة بجن�ب 
اأفريقيا يف هذا الدليل(. اأما يف ت�ش��يلي فقد عمل اجلرنال بين��ش��يه قبل تخليه عن احلكم على تف�شيل النظام 
االنتخابي ب�ش��كل ي�ش��من نتائج اأف�شل ل�شالح م�ؤيديه وحلفائه ال�شيا�ش��يني. وبعد مرور اأكرث من عقد من 
الزمن على اإزاحته من �ش��دة احلكم، اإال اأن النظام االنتخابي الذي خلفه وراءه ما زال قائمًا دون اأي تغيري 

)اأنظر الدرا�شة اخلا�شة بت�شيلي يف هذا الدليل(.

53. يف ني�زيلندا مت اإخ�شاع عملية تغيري النظام االنتخابي الأكرث من ا�شتفتاء، وذلك نتيجة لتحرك �شيا�شي 
تلخ���س يف حماول��ة من قبل قيادة اأحد االأحزاب الكبرية و�ش��ع العراقيل اأمام حزب كب��ري مناف�س له اأثناء 
اإحدى احلمالت االنتخابية. ويف اال�ش��تفتاء االأول، �ش��ئل الناخب�ن ح�ل م�قفهم من عملية تغيري النظام 
االنتخابي ب�ش��كل عام، وطلب منهم اختيار اأحد النظم من بني اأربع خيارات مقرتحة. اأما يف اال�ش��تفتاء 
الثاين، فكان على الناخبني االختيار ما بني اعتماد النظام االنتخابي اجلديد )الناجت عن اال�ش��تفتاء االأول( اأو 
االإبقاء على النظام االنتخابي القدمي. وكانت النتيجة اأن اعتمد نظام الن�شبية املختلطة كنظام انتخابي جديد 

للبالد يتمتع ب�رسعية وقب�ل كبريين.

54. ال بد للنظم االنتخابية اأن تتالءم مع املتغريات احلا�شلة مع مرور الزمن، وذلك مل�اجهة االحتياجات 
اجلديده والتما�ش��ي مع املي�ل امل�شتجدة �شيا�شيًا، ودميغرافيا وت�رسيعيًا. وال �شك باأن امل�شتفيدين من النظام 
االنتخابي يعمل�ن على حماربة اأية حماولة لتغيريه اأو تعديله. وعليه فقد تنح�رس االإ�شالحات والتغيريات يف 
اجل�انب الهام�شية دون امل�شا�س باالأم�ر اجل�هرية للنظام، اإال اإذا كان ذلك من خالل عملية انتقال حقيقي 
و�ش��امل نح� الدميقراطية اأو كنتيجة الأزمة �شيا�ش��ية حقيقية تعمل كمحر�س اأو حمفز على ذلك. وقد تتاأثر 
العملي��ة برمتها يف البلدان اخلارجة من حاالت ال�رساع والت��ي متر مبرحلة انتقالية، بنتائج ذلك ال�رساع التي 
تفر���س مزي��داً من التحديات، والتي ميك��ن اأن تنعك�س على اإجراء االنتخابات عم��اًل برتتيبات تتحدد من 

خالل اتفاق �شالم داخلي ين�س على اعتماد نظام حمدد منذ البداية. 

وقد يرى القائم�ن على تعديل النظام االنتخابي حتقيق ذلك من خالل تعديالت يف التق�ش��يمات االنتخابية 
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يف املجه�ل، وه� ما يجعل تنفيذه اأمراً اأ�شعب ب�شبب عدم االعتياد على تفا�شيله. واإن كان ذلك ي�شعب 
تفادي��ه، اإال اأنه يدل على اأن العملية ال تنتهي باعتماد التعديالت القان�نية فقط، فعملية التغيري ال تكتمل اإال 
باإرفاقها بربامج مكثفة لت�عية الناخبني وتبيان كيفية عمل النظام االنتخابي اجلديد لكافة املعنيني، باالإ�ش��افة 

اإىل و�شع كافة ال�ش�ابط التف�شيلية املي�رسة واخلا�شة بتنفيذه واالتفاق عليها.

59. حتت��اج برام��ج الت�عية اإىل مت�ش��ع من ال�قت، �ش���اء كانت لت�عية الناخب��ني اأو القائمني على اإدارة 
العملي��ة االنتخابية. اإال اأن ال�قت ال��كايف عادًة ما ال يت�فر لالإدارة االنتخابية العاملة على تنظيم االنتخابات 
ا�ش��تناداً اإىل نظام انتخابي جديد. حيث عادًة ما يلجاأ املتفاو�ش���ن اإىل ا�شتخدام عامل ال�قت قبل الت��شل 
اإىل اتفاق نهائي، خا�ش��ًة عندما ينتج النظام اجلديد عن مفاو�ش��ات �ش��اقة بني االأطراف ال�شيا�شية. اإال اأن 
االإدارة االنتخابية الفاعلة، وعلى الرغم من ذلك كله، هي تلك التي تعمل على و�شع اأكرب قدر ممكن من 

التح�شريات باأكرث ما اأوتيت من اإمكانيات واأبكر ما ميكن من وقت.

تقييم التاأثير الناتج عن عملية التغيير
60. بعدما تطرقنا اإىل عملية التغيري، يبقى علينا االأخذ ببع�س التحذيرات الهامة. ومبا اأنه يرتتب على النظم 
االنتخابية تبعات �ش��يك�ل�جية وفنية، فاإن بع�س تلك التبعات ياأخذ طابعًا ط�يل االأمد وقد ال تتم مالحظته 
على اأر�س ال�اقع اإال بعد مرور فا�شل زمني. وقد يحتاج الناخب�ن، واملر�شح�ن واالأحزاب ال�شيا�شية اإىل 
عمليتني انتخابيتني اأو ثالثة لكي يلحظ�ا ويتفاعل�ا ب�ش��كل تام مع النتائج واحل�افز الناجمة عن اأي تغيري يف 
النظام االنتخابي. وقد ي�ش��هم امليل ال�ش��ائع يف اعتماد النظم املختلطة يف ذلك، اإذ عادًة ما تك�ن التبعات 

واحل�افز املرتتبة عليها بالن�شبة للناخبني واملر�شحني اأقل و�ش�حًا.

ق��د يحت��اج االأمر اإىل الكثري من التمعن ملعرفة ما اإذا كانت ال�ش��ع�بات الناجمة عن النظام املعدل اأو اجلديد 
عابرة اأم انها تدل على خلل هام فيه ي�شتدعي تعديله اأو ا�شتبداله. فعلى �شبيل املثال، ويف الفرتة التي اأعقبت 
االنق��الب الذي قاده ج�رج �ش��بيت ع��ام 2000 يف فيجي، دار البحث ح�ل ه��ذه النقطة بالذات، اإذ 
متح�ر ح�ل ما اإذا كان نظام ال�ش�ت البديل املعم�ل به منذ العام 1997 �شي�شتقر من خالل تفاعل الناخبني 
واالأحزاب مع ح�افزه يف تلطيف ال�رساعات العرقية يف البلد، اأم اأن االأحداث املت�شارعة منذ اعتماده تدل 

بب�شاطة على اأنه نظام غري مالئم لل�اقع القائم يف البلد؟
   

المي�ل ال�سائعة في اإ�سالح النظم االنتخابية
61. يعت��رب اال�ش��تفتاء العام يف اإيطاليا �ش��نة 1993، وال��ذي اأدى اإىل تغيري النظ��ام االنتخابي اإىل نظام 
الن�ش��بية  املختلطة، كنقطة حت�ل تبعتها العديد من عمليات تغيري النظم االنتخابية ح�ل العامل. ويف غالبية 
احلاالت انح�رست عملية التغيري يف اجل�انب الهام�شية، كاعتماد �شيغة جديدة لت�زيع املقاعد يف املجل�س 
املنتخ��ب، اأو بع�س التعديل يف ت�زي��ع الدوائر االنتخابية، اأو اللج�ء اإىل رفع عدد االأع�ش��اء املعينني يف 
الهيئة الت�رسيعية؛ اإال اأن 26 بلد اتبعت املثال االإيطايل منذ ذلك احلني واإىل وقتنا هذا، وقامت بتغيري نظمها 

االنتخابية ب�شكل كلي )اأنظر اجلدول رقم 1(.

وي��ش��ح اجلدول رقم )1( اأدناه املي�ل ال�ش��ائعة. فمعظم البلدان التي قامت بتغيري نظمها االنتخابية اجتهت 
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حمل نح� مزيد من الن�ش��بية فيها، وذلك اإما باإ�ش��افة عن�رس ن�ش��بي اإىل نظام االأغلبية، معتمدة نظامًا خمتلطًا اأو 

نظام الن�ش��بية املختلطة، اأو با�ش��تبدال كامل للنظام القدمي بنظام القائمة الن�شبية. اأما التح�ل االأكرث �شي�عًا 
ف��كان باالنتق��ال من نظام االأغلبية اإىل نظام خمتلط، اإذ ال ت�جد اأمثلة ح���ل انتقال باالجتاه املعاك�س. اأما 
نظم االأغلبية اجلديدة فتنت�ش��ب جميعها اإىل ذات العائلة، با�ش��تثناء ما ح�شل يف مدغ�شقر حيث مت التح�ل 
من نظام القائمة الن�ش��بية اإىل خليط من الرتتيبات تزيد فيها احل�ش��ة املخ�ش�ش��ة لنظام الفائز االأول على تلك 

املخ�ش�شة لنظام القائمة.
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مك�نات عملية الت�سميم
62. بع��د اتخاذ الق��رارات املتعلقة باأهم االأهداف التي يراد حتقيقها من خ��الل النظام االنتخابي اجلديد، 
وما يراد تفاديه، ميكن اللج�ء اإىل ا�ش��تخدام جمم�عة من ال��شائل اخلا�شة بت�شميم النظام االنتخابي والتي 
ت�ش��اعد على حتقي��ق تلك االأهداف. ومن تلك ال��ش��ائل ما يتعلق بكل من امل�ش��ائل التالية: عائالت النظم 
االنتخابية واأن�اعها، حجم الدوائر االنتخابية، تنا�ش��ب االأدوار بني االأحزاب ال�شيا�ش��ية واملر�شحني، بنية 
ورقة االقرتاع، ال�ش���ابط اخلا�شة برت�ش��يم الدوائر االنتخابية، الطرق املعتمدة لت�شجيل الناخبني، م�اعيد 

العمليات االنتخابية وتزامنها، باالإ�شافة اإىل م�شائل تتعلق باحل�ش�س )الك�تا( وغريها.

وتتفاعل هذه ال��شائل فيما بينها ب�شكل خمتلف ا�شتناداً اإىل الرتكيبات املختلفة التي يتم تنظيمها من خاللها. 
اأما ا�ش��تخدام كل منها فيعتمد على االإح�ش��ائيات املت�فرة اأو التي ميكن اأن تت�فر يف كل جمتمع، كاأعداد 
امل�اطنني، وت�زيعهم اجلغرايف والرتكيبة االجتماعية التي يت�زع�ن عليها. وتعتمد تاأثرياتها هذه ال��ش��ائل 
كذلك على و�ش��ائل اأخرى تتعلق باالأطر امل�ؤ�ش�شاتية، كاخليار بني النظام الربملاين والرئا�شي، اأو متطلبات 
ت�شجيل واإدارة االأحزاب ال�شيا�شية، اأو طبيعة العالقة بني االأحزاب ال�شيا�شية واالأع�شاء املنتخبني، اأو الدور 
امل�شند يف النظام اإىل ما يعرف ب��شائل الدميقراطية املبا�رسة )اال�شتفتاء، واملبادرات ال�شعبية، وا�شتفتاء طرح 
الثق��ة اأو تاأكيدها(. اأخرياً يج��در بنا التاأكيد على عدم وج�د "حل اأمثل" واحد ودائم ميكن اللج�ء اإليه اأو 

فر�شه يف الفراغ ودون االأخذ باحل�شبان الظروف واحليثيات املحيطة بكل حالة.

جدول رقم 1: التغيريات احلديثة يف النظم االنتخابية
النظام اجلديد )العائلة(

نظم اأخرىالتمثيل الن�سبياملختلطاالأغلبيةالنظام القدمي )العائلة(
برم�دااالأغلبية

)من نظام الكتلة اإىل نظام الفائز 
االأول(

لي�س�ت�
)من نظام الفائز االأول اإىل نظام 

الن�شبية املختلطة(

العراق
)من نظام اجل�لتني اإىل نظام 

القائمة الن�شبية(

االأردن
)من نظام الكتلة اإىل 

نظام ال�ش�ت ال�احد غري 
املتح�ل(

فيجي
)من نظام الفائز االأول اإىل نظام 

ال�ش�ت البديل(

م�ناك�
)من نظام اجل�لتني اإىل النظام 

املت�ازي(

رواندا
)من نظام الفائز االأول اإىل نظام 

القائمة الن�شبية(

اأفغان�شتان
)من نظام الفائز االأول اإىل 
نظام ال�ش�ت ال�احد غري 

املتح�ل(
م�ن�رسات

)من نظام الفائز االأول اإىل نظام 
ال�ش�ت البديل(

ني�زيلندا
)من نظام الفائز االأول اإىل نظام 

الن�شبية  املختلطة(

�شريالي�ن
)من نظام الفائز االأول اإىل نظام 

القائمة الن�شبية(
باب�ا غينيا اجلديدة

)من نظام الفائز االأول اإىل نظام 
ال�ش�ت البديل(

الفلبني
)من نظام الكتلة اإىل النظام 

املت�ازي(

جن�ب اأفريقيا
)من نظام الفائز االأول اإىل نظام 

القائمة الن�شبية(
م�نغ�ليا

)من نظام الكتلة اإىل نظام 
اجل�لتني(

تايالند
)من نظام الكتلة اإىل النظام 

املت�ازي(

م�لدافيا
)من نظام اجل�لتني اإىل نظام 

القائمة الن�شبية(
اأوكرانيا

)من نظام اجل�لتني اإىل النظام 
املت�ازي(

رو�شيا االحتادية
)من نظام اجل�لتني اإىل النظام 

املت�ازي(
املك�سيكاملختلط

)من النظام املت�ازي اإىل نظام 
الن�شبية  املختلطة(

مقدونيا
)من النظام املت�ازي اإىل نظام 

القائمة الن�شبية(
كرواتيا

)من النظام املت�ازي اإىل نظام 
القائمة الن�شبية(

مدغ�سقرالتمثيل الن�سبي
)من نظام القائمة الن�شبية اإىل نظام 
خمتلط بني الفائز االأول والقائمة 

والن�شبية(

ب�ليفيا
)من نظام القائمة الن�شبية اإىل نظام 

الن�شبية  املختلطة(

اإيطاليا
)من نظام القائمة الن�شبية اإىل نظام 

الن�شبية املختلطة(
فنزويال

)من نظام القائمة الن�شبية اإىل نظام 
الن�شبية  املختلطة(

اليابانالنظم االأخرى
)من نظام ال�ش�ت ال�احد غري 
املتح�ل اإىل النظام املت�ازي(

مالحظة: يبني هذا اجلدول التعديالت احلا�شلة يف البلدان امل�شتقلة واالأقاليم التابعة فيما يخ�س انتخاباتها العامة النتخاب املجال�س الت�رسيعية / الربملانات )بالن�شبة ملجل�س 
الن�اب )العم�م( يف تلك البلدان واالأقاليم التي تتاألف هيئتها الت�رسيعية من جمل�ش��ني(، وذلك خالل الفرتة املمتدة من 1993 اإىل 2004. ومل ترد قريغيز�ش��تان يف 

هذا اجلدول، والتي قامت خالل هذه الفرتة بتغيري نظامها من نظام اجل�لتني اإىل النظام املت�ازي، ومن ثم عادت اإىل العمل بنظام اجل�لتني من جديد.

مة
عا

ة 
حمل
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2. عامل النظم النتخابية

الف�صل الثاين
الف�صل الثاين

63. كما �ش��بق واأ�رسنا يف الفقرة التا�ش��عة اأعاله، هناك عدد كبري من النظ��م االنتخابية املتن�عة، اإال اأنه 
ميكن ت�ش��نيفها �ش��من 12 نظام رئي�شي، تقع غالبيتها �ش��من ثالث عائالت اأ�شا�شية. ولقد جرت العادة 
على ت�شنيف النظم االنتخابية ا�شتناداً اإىل كيفية عمل كل منها على ترجمة االأ�ش�ات التي تف�ز بها كل فئة 
م�شاركة يف االنتخابات اإىل مقاعد يف الهيئة الت�رسيعية املنتخبة )الربملان(، اأو مبعنى اآخر، ا�شتناداً اإىل مدى 
ن�ش��بية كل من تلك النظم. وللقيام بذلك فال بد من االأخذ باحل�ش��بان العالقة التنا�ش��بية بني عدد االأ�ش�ات 
وعدد املقاعد، باالإ�شافة اإىل النظر اإىل م�شت�ى االأ�ش�ات ال�شائعة. فعلى �شبيل املثال، ا�شتخدمت جن�ب 
 )ANC( اأفريقيا نظامًا انتخابيًا ن�شبيًا يف انتخابات العام 2004، حيث فاز حزب امل�ؤمتر ال�طني االأفريقي
بن�ش��بة 69.69 باملئة من االأ�ش���ات، وح�ش��ل بذلك على ما ن�ش��بته 69.75 باملئة من مقاعد الربملان. 
وعليه، فلقد كان النظام االنتخابي امل�ش��تخدم تنا�ش��بيًا للغاية، ومل يتجاوز عدد االأ�ش���ات ال�شائعة )تلك 
االأ�ش���ات املعطاة لالأحزاب امل�ش��اركة يف االنتخابات والتي مل تف�س للف�ز باأية مقاعد( ما ن�ش��بته 0.74 
باملئة فقط من املجم�ع الكلي لالأ�ش���ات. وعلى العك�س من ذلك، فلقد اأدى ا�شتخدام نظام اجل�لتني يف 
انتخابات العام 2000 يف منغ�ليا، حيث مل يتطلب الف�ز اأكرث مما ن�ش��بته 25 باملئة من االأ�ش���ات، اإىل 
ح�ش�ل حزب ال�شعب الث�ري املنغ�يل على 72 مقعداً من اأ�شل 76 مقعد يف الربملان، وذلك على الرغم 
من ح�ش���له على 52 باملئة فقط من اأ�ش���ات الناخبني. وهذا ما ح�شل كذلك يف انتخابات العام 2003 
يف جيب�تي، حيث مت ا�ش��تخدام نظام الكتلة احلزبية، ما اأ�ش��فر عن ف�ز حزب التجمع ال�ش��عبي من اأجل 
التط�ير على كافة مقاعد الربملان البالغة 65 مقعداً، يف ال�قت الذي مل يح�ش��ل فيه �ش���ى على ما ن�ش��بته 

62.7 باملئة من االأ�ش�ات.

64. وعل��ى الرغم م��ن ذلك، ميكن اأن ينتج عن بع���س النظم االنتخابية غري الن�ش��بية يف بع�س احلاالت 
)كنظام الفائز االأول( نتائج ن�ش��بية اإىل حد ما، كاحلاالت التي يرتكز فيها دعم حزب �شيا�ش��ي ما �ش��من 
نط��اق جغ��رايف حمدد )كمقاطع��ة اأو والي��ة اأو حمافظة(. وهذا ما كان��ت عليه النتائ��ج يف دولة اأخرى 
م��ن جن�ب القارة االأفريقي��ة، وهي ماالوي يف انتخابات العام 2004. ففي تلك االنتخابات، ح�ش��ل 
حزب امل�ؤمتر املاالوي على 30 باملئة من املقاعد بعد ح�ش���له على 25 باملئة من اأ�ش���ات الناخبني، بينما 
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ح�ش��ل حزب اجلبهة الدميقراطية امل�حدة على 27 باملئة من املقاعد بح�ش���له على 25 باملئة من االأ�ش�ات 
كذلك، اأما حزب االئتالف الدميقراطي فحاز على ح�ايل 3 باملئة من املقاعد بف�زه مبا يقارب 4 باملئة من 
االأ�ش�ات. وعليه، فلقد عك�شت تلك النتائج درحة عالية من التنا�شب بني عدد االأ�ش�ات وعدد املقاعد، 
اإال اأن ال�رس يف عدم اعتبار النظام امل�ش��تخدم نظامًا  ن�ش��بيًا، وبالتايل عدم اإمكانية ت�شنيفه �شمن عائلة النظم 
الن�ش��بية، يكمن يف ارتفاع اأعداد االأ�ش���ات ال�ش��ائعة يف تلك االنتخابات، والتي بلغت ح�ايل ن�ش��ف 

جمم�ع االأ�ش�ات التي مت االإدالء بها، وه� ما اأ�شهم يف حتقيق هذا امل�شت�ى من التنا�شب.

وبنف�س الطريقة ميكن لبع�س الع�امل املتعلقة بت�شميم النظام االنتخابي اأن تعمق من اختالل التنا�شب. فعادًة 
ما ت�شفر النظم التي تنط�ي على م�شت�يات عالية من الت�زيع اأو الق�شمة غري املن�شفة عن نتائج غري تنا�شبية، 
كما هي احلال بالن�شبة للنظم الن�شبية التي ت�شتمل على ن�شبة عالية للح�شم، والتي ميكن اأن ت�ؤدي اإىل ارتفاع 
كبري يف اأعداد االأ�ش���ات ال�ش��ائعة، كما ح�شل يف تركيا يف انتخابات العام 2002 حيث اأ�شفرت ن�شبة 

احل�شم املعتمدة والتي بلغت 10 باملئة اإىل �شياع ما ن�شبته 46 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني.

65. ول��� اأخذنا مبداأ التنا�ش��ب بعني االعتبار، باالإ�ش��افة اإىل بع�س االعتب��ارات االأخرى كعدد املمثلني 
املنتخبني عن كل دائرة انتخابية وعدد االأ�ش���ات التي ميكن للناخب االإدالء بها، ن�شل اإىل الت�زيعة املبينة 

يف ال�شكل )1( لعائالت النظم االنتخابية.

�سكل رقم 1: عائالت النظم االنتخابية

نظم الأغلبية

66.م��ا ميي��ز نظم االأغلبية االنتخابية اأنها عادًة ما ت�ش��تخدم �ش��من دوائر فردية. ففي نظ��ام الفائز االأول 
)والذي عادًة ما يعرف بنظام االأغلبية الن�ش��بية للدائرة االنتخابية الفردية( يف�ز باملقعد املمثل للدائرة املر�شح 
احلائز على اأعلى عدد من االأ�ش�ات، ولي�س بال�رسورة على االأغلبية املطلقة لتلك االأ�ش�ات )اأنظر الفقرات 
76 اإىل 79(. وعندم��ا ي�ش��تخدم هذا النظ��ام يف دوائر انتخابية تعددية )تلك الت��ي تنتحب اأكرث من ممثل 
واحد لكل منها( يتح�ل اإىل نظام الكتلة، حيث ميتلك الناخب عدداً من االأ�ش���ات ي�ش��اوي عدد املقاعد 
التي يتم انتخابها لتمثيل دائرته االنتخابية، ويف�ز مبقاعد الدائرة املر�شح�ن احلائزون على اأعلى االأ�ش�ات، 
بغ�س النظر عن ن�ش��بة تلك االأ�ش���ات )اأنظر الفقرات 80 اإىل 85(. ويتح�ل هذا النظام اإىل نظام الكتلة 
احلزبية عندما يك�ن على الناخبني االقرتاع ل�شالح ق�ائم حزبية بداًل من انتقاء املر�شحني ب�شكل فردي )اأنظر 
الفق��رات 86 اإىل 88(. اأما نظم االأغلبية املطلقة، كنظام ال�ش���ت البديل اأو نظام اجل�لتني، فتعمل على 
اأ�ش��ا�س ف�ز املر�ش��ح املنتخب باالأغلبية املطلقة الأ�ش���ات الناخبني )كاأن يفر�س عليه احل�ش�ل على ما يزيد 
عن 50 باملئة من االأ�ش�ات(. وتعمد هذه النظم اإىل االأخذ بعني االعتبار خيارات الناخبني الثانية وما يليها 
الحت�ش��اب النتائج التي ت�شفر عن ف�ز املر�ش��ح املنتخب باالأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات يف حال مل يح�شل اأي 
من املر�ش��حني على تلك االأغلبية من خالل احت�ش��اب اخليارات االأوىل الأ�ش���ات الناخبني )اأنظر الفقرات 

89 اإىل 99(.

نظم التمثيل الن�صبي

67. تق�م الفكرة االأ�شا�شية لنظم التمثيل الن�شبي على تقلي�س الفارق الن�شبي بني ح�شة احلزب امل�شارك يف 
االنتخابات من اأ�ش���ات الناخبني على امل�شت�ى ال�طني وح�ش��ته من مقاعد الهيئة الت�رسيعية )الربملان( التي 
يتم انتخابها. فل� فاز حزب كبري مبا ن�ش��بته 40 باملئة من االأ�ش���ات، يجب اأن يح�ش��ل على ذات الن�شبة 
تقريبًا من مقاعد الربملان، وكذلك احلال بالن�شبة للحزب ال�شغري الذي يف�ز بن�شبة 10 باملئة من االأ�ش�ات 
يجب اأن يح�شل كذلك على ح�ايل 10 باملئة من تلك املقاعد. وكثرياً ما يعتقد باأن اللج�ء اإىل ا�شتخدام 
الق�ائم احلزبية يزيد من فر�س حتقيق الن�ش��بية يف التمثيل، حيث تق�م االأحزاب ال�شيا�ش��ية بتقدمي ق�ائم من 
املر�شحني �ش�اء على امل�شت�ى ال�طني اأو املحلي )اأنظر الفقرات 106 اإىل 108(، اإال اأنه ميكن حتقيق ذلك 
من خالل نظم االنتخاب التف�ش��يلية اأي�ش��ًا: فنظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل، حيث يق�م الناخب�ن برتتيب 
املر�ش��حني على ورقة االقرتاع بالت�شل�شل ح�شب االأف�شلية يف الدوائر االنتخابية التعددية، يعترب نظامًا ن�شبيًا 

اآخر اأثبت فعاليته يف هذا االجتاه )اأنظر الفقرات 109 اإىل 112(.
 

النظم املختلطة

68. تق�م النظم املختلطة على ا�ش��تخدام مك�نات من نظم التمثيل الن�شبي باالإ�شافة اإىل مك�نات من نظم 
االأغلبية )اأو غريها( ب�ش��كل مت�ازي وم�ش��تقل عن بع�ش��ها البع�س. وكذلك احلال بالن�ش��بة لنظام الن�شبية  
املختلطة الذي يق�م على ا�ش��تخدام مك�نني خمتلفني )اأحدهما ن�ش��بي(، اإال اأن ما مييزه ه� ا�شتخدام اجلزء 
الن�ش��بي منه للتع�ي�س عن اأي خلل يف التنا�ش��ب قد ينتج عن جزئه االآخر املتمث��ل بنظام يتبع لنظم االأغلبية 

عائالت النظم االنتخابية

النظم 
النظم االأخرىاملختلطة نظم التمثيل الن�سبينظم االأغلبية

 نظام
 الفائز
االأول

 نظام
الن�سبية  
املختلطة

النظام 
املت�ازي

 نظام
 الكتلة
احلزبية

 نظام
الكتلة

 نظام
ال�س�ت 

البديل

نظام 
اجل�لتني

 نظام
ب�ردا

 نظام
ال�س�ت 
املحدود

نظام 
ال�س�ت 

ال�احد غري 
املتح�ل

 نظام
ال�س�ت 
ال�احد 
املتح�ل

 نظام
القائمة 
الن�سبية
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خاب

نت
اال

م 
ظ

لن
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اأو غريه��ا، م��ا ي���ؤدي عادًة اإىل اإف��راز نتائج اأكرث تنا�ش��بًا من تلك التي قد ي�ش��فر عنها النظ��ام املت�ازي. 
ولقد عمدت الكثري من الدميقراطيات النا�ش��ئة يف اأفريقيا ودول االحتاد ال�ش�فيتي �شابقًا اإىل ا�شتخدام النظام 

املت�ازي و نظام الن�شبية  املختلطة )اأنظر الفقرات 128 اإىل 137(.

النظم الأخرى

69. هناك ثالثة نظم انتخابية ال ميكن ت�شنيفها �شمن اأي من الفئات ال�اردة اأعاله تقريبًا. فنظام ال�ش�ت 
ال�احد غري املتح�ل ي�ش��تخدم �شمن دوائر انتخابية تعددية، ويتمح�ر ح�ل املر�شح الفردي، حيث ميلك 
الناخب �ش���تًا واحداً. اأما نظام ال�ش���ت املحدود فه� �شبيه للغاية بنظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل، اإال 
اأن��ه يعطي الناخب اأكرث من �ش���ت واحد )ولك��ن، على العك�س من نظام الكتل��ة، فه� ال مينح الناخب 
عدداً من االأ�ش���ات ي�ش��اوي عدد املقاعد التي يتم انتخابها لتمثيل الدائرة(. واأخرياً هناك نظام ب�ردا الذي 

ي�شتخدم يف دوائر انتخابية فردية اأو تعددية على حد �ش�اء )اأنظر الفقرات 138 اإىل 144(.

70. كما ي��شح اجلدول رقم )2( واخلارطة املرفقة بهذا الدليل، فاإن ح�ايل ن�شف الدول واالأقاليم التابعة 
له��ا )91 منه��ا اأو ما ميثل 46 باملئة من املجم�ع الكلي( مما جمم�عه 199 بلد واإقليم تق�م بتنظيم انتخابات 
مبا�رسة النتخاب هيئاتها الت�رسيعية ت�شتخدم نظم االأغلبية؛ وي�شتخدم 72 بلد واإقليم )36 باملئة( نظمًا ن�شبية؛ 
و30 بلد واإقليم )15 باملئة( نظمًا خمتلطة، بينما ال ت�ش��تخدم النظم االأخرى �ش���ى يف �شتة بلدان واأقاليم 
)اأي 3 باملئة فقط من املجم�ع الكلي(. ول� قمنا بهذا الت�ش��نيف ا�ش��تناداً اإىل احلجم الدميغرايف، جند باأن 
ن�ش��بة ا�ش��تخدام نظم االأغلبية تزداد، اإذ متثل الهيئات الت�رسيعية املنتخبة ح���ل العامل من خالل نظام الفائز 
االأول، ونظام الكتلة، ونظام الكتلة احلزبية، ونظام ال�ش���ت البديل ونظام اجل�لتني ما جمم�عه 2.65 
بلي�ن اإن�ش��ان )اأي ما ن�ش��بته 54 باملئة من جمم�ع م�اطني البلدان واالأقاليم ال� 199(. اأما النظم الن�ش��بية 
فت�شتخدم يف بلدان واأقاليم يبلغ جمم�ع م�اطنيها 1.19 بلي�ن م�اطن، وت�شتخدم النظم املختلطة لتمثيل 
ما جمم�عه 1.07 بلي�ن من امل�اطنني ح�ل العامل، بينما يبلغ عدد امل�اطنني يف البلدان التي تعتمد النظم 

االأخرى 34 ملي�نًا فقط.

71. ويبدو من اجلدول ال�شابق باأن النظم االنتخابية الن�شبية هي االأكرث �شعبية ا�شتناداً اإىل عدد البلدان التي 

جدول رقم 2: ت�زيع ا�ستخدام النظم االنتخابية لالنتخابات الت�رصيعية ح�ل العامل

عدد  جمم�ع ال�سكانعدد البلدان/ االأقاليم
الدميقراطيات 

الرا�سخة

عدد  جمم�ع ال�سكان
الدميقراطيات 

النا�سئة

البلدان جمم�ع ال�سكان
االأخرى

جمم�ع ال�سكان

1234567891011

الفائز 
االأول

47%23.62.148.870.177%43.522%32.41.458.403.073%70.34%13.0205.865%0.121%21.0690.261.239%27.0

1.2%7.030.586.923%0.100007%11.81.515.622%0.68%7.532.102.545%15الكتلة

الكتلة 
احلزبية

4%2.030.423.015%0.6000000004%4.030.423.015%1.2

ال�ش�ت 
البديل

3%1.526.214.298%0.52%2.925.333.424%1.200001%1.0880.874%0.0

13.1%17.0334.134.810%4.817%6.514.708.102%2.92%4.460.534.006%8.33%11.1409.376.918%22اجل�لتني

القائمة 
الن�شبية

70%35.21.181.718.922%23.921%30.9195.051.175%9.419%61.3168.528.219%55.030%30.0818.139.528%32.0

ال�ش�ت 
ال�احد 
املتح�ل

2%1.04.366.409%0.12%2.94.366.409%0.200000000

الن�شبية 
املختلطة

9%4.5298.619.263%6.04%5.9153.200.059%7.41%3.210.032.375%3.34%4.0135.386.829%5.3

18.9%14.0484.458.588%36.814%16.1112.701.569%8.55%2.9175.931.177%15.72%10.6773.091.334%21املت�ازي

ال�ش�ت 
ال�احد 

غري 
املتح�ل

4%2.034.327.534%0.72%2.9202.655%0.000002%2.034.124.879%1.3

ب�ردا 
املعدل

1%0.512.809%0.01%1.512.809%0.000000000

ال�ش�ت 
املحدود

1%0.527.833%0.01%1.527.833%0.000000000

املجم�ع               
         199

4.939.151.057682.074.578.24231306.176.1301002.558.396.685

مالحظة: تع�د املعطيات ال�اردة يف هذا اجلدول ل�ش��هر ت�رسين الثاين/ن�فمرب 2004، وتت�ش��من معل�مات تتعلق باالنتخابات الت�رسيعية 
واالنتخابات ملجل�س الن�اب بالن�شبة للبلدان التي تتاألف هياآتها الت�رسيعية من اأكرث من جمل�س واحد. وي�شتند اجلدول اإىل املنهجية املتبعة 
يف كت��اب اأرين��د لييبهارت "اأمناط الدميقراطية: اأ�ش��كال احلكم واأداوؤها يف �ش��ت وثالثني دولة )1999(". وت�ش��مل "الدميقراطيات 
الرا�شخة" كافة البلدان املعتربة دميقراطية حاليًا، وعلى امتداد الع�رسين �شنة االأخرية على االأقل؛ وت�شمل "الدميقراطيات النا�شئة" البلدان 
املعتربة دميقراطية حاليًا، وعلى امتداد الع�رس �ش��ن�ات االأخرية على االأقل، اأما »البلدان االأخرى« فت�ش��مل البلدان التي مل يتم اعتبارها 
كبلدان دميقراطية على امتداد الع�رس �ش��ن�ات االأخرية من قبل م�ؤ�ش�ش��ة "فريدوم هاو�س – Freedom House" يف ت�ش��نيفها لبلدان 
العامل للع��ام http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm( .2004(. اأما بالن�ش��بة للبل��دان واالأقاليم التي مل 
يت�شمنها تقرير امل�ؤ�ش�شة املذك�رة )وهي البلدان التي يقل عدد �شكانها عن 250.000 ن�شمة( فلقد جلاأنا اإىل ت�شنيفها ا�شتناداً اإىل م�شادر 
اأخرى. وجتدر االإ�ش��ارة اإىل اأن هذا اجلدول ال ي�ش��مل اأربع ع�رسة دولة ب�ش��بب عدم وج�د انتخابات مبا�رسة فيها اأو ل�ج�د حك�مات 
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تعتمده��ا، والبالغ عددها 70 بلد واإقليم من ا�ش��ل 199، اأي ما ن�ش��بته 35 باملئ��ة من املجم�ع الكلي، 
يليها نظام الفائز االأول امل�شتخدم يف 47 بلد واإقليم، بن�شبة 24 باملئة من املجم�ع الكلي. اأما ل� نظرنا اإىل 
عدد ال�ش��كان، فاإن نظام الفائز االأول ي�ش��تخدم يف بلدان واقاليم يبلغ جمم�ع �شكانها ح�ايل �شعف عدد 
ال�شكان يف البلدان واالأقاليم التي تعتمد نظام القائمة الن�شبية. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن ت�شنيف كل من الهند 
)1.1 بلي�ن ن�ش��مة( وال�اليات املتحدة االأمريكية )293 ملي�ن ن�ش��مة( قد اأثر كثرياً يف رفع العدد املبني 
يف اجلدول )2.1 بلي�ن ن�شمة( لل�شكان يف البلدان التي تعتمد نظام الفائز االأول، اإال اأن كثرياً من البلدان 
ال�ش��غرية جداً يف منطقة الكاريبي والدويالت/اجلزر تلجاأ ال�ش��تخدام هذا النظام اأي�ش��ًا. وتعترب اأندوني�شيا 
اأكرب دولة ت�شتخدم نظام القائمة الن�شبية )283 ملي�ن ن�شمة(، اإال اأن غالبية الدول التي ت�شتخدم هذا النظام 
ه��ي بلدان مت��ش��طة احلجم يف غرب اأوروبا، واأمريكا الالتينية واأفريقي��ا. تليها يف الرتتيب النظم املت�ازية 
)16 باملئة من جمم�ع ال�ش��كان يف العامل(، ونظم اجل�لتني )8 باملئة من جمم�ع ال�شكان العاملي(. وبينما 
ت�ش��تخدم نظ��م اجل�لتني يف عدد اأكرب من البل��دان، اإال اأن النظم املت�ازية تعتم��د يف بلدان يف�ق جمم�ع 
�ش��كانها نظريها يف بلدان نظم اجل�لتني. وال�ش��بب يف ذلك يع�د ب�شكل رئي�شي اإىل اعتماد كل من رو�شيا 

)144 ملي�ن ن�شمة( واليابان )127 ملي�ن ن�شمة( على النظم املت�ازية التقليدية.

انتقالية لديها. وبالن�ش��بة للبلدان التي ت�ش��تخدم خليطًا من النظم االنتخابية ب�ش��كل مت�ازي، فلقد مت ت�ش��نيفها ح�شب النظام االنتخابي 
امل�شتخدم النتخاب اأكرب عدد من مقاعد الهيئة الت�رسيعية فيها.

ترمز االأرقام امل�شتخدمة يف اأعلى اجلدول اإىل ما يلي:
1 = الن�شبة املئ�ية للبلدان التي ت�شتخدم هذا الن�ع من النظم االنتخابية من املجم�ع الكلي البالغ 199 بلداً.

2 = الن�شبة املئ�ية لل�شكان القاطنني يف البلدان التي ت�شتخدم هذا الن�ع من النظم االنتخابية من املجم�ع الكلي لل�شكان يف 199 بلد.
3 = عدد البلدان/االأقاليم امل�شنفة �شمن فئة "الدميقراطيات الرا�شخة".

4 = الن�شبة املئ�ية للدميقراطيات الرا�شخة التي ت�شتخدم هذا الن�ع من النظم االنتخابية.
5 = الن�ش��بة املئ�ية لل�ش��كان القاطنني يف بلدان ت�ش��تخدم هذا الن�ع من النظم االنتخابية من املجم�ع الكلي لل�ش��كان يف الدميقراطيات 

الرا�شخة.
6 = عدد البلدان/االأقاليم امل�شنفة �شمن فئة "الدميقراطيات النا�شئة".

7 = الن�شبة املئ�ية للدميقراطيات النا�شئة التي ت�شتخدم هذا الن�ع من النظم االنتخابية.
8 = الن�ش��بة املئ�ية لل�ش��كان القاطنني يف بلدان ت�ش��تخدم هذا الن�ع من النظم االنتخابية من املجم�ع الكلي لل�ش��كان يف الدميقراطيات 

النا�شئة.
9 = عدد البلدان/االأقاليم امل�شنفة �شمن فئة »البلدان االأخرى«.

10 = الن�شبة املئ�ية للبلدان االأخرى التي ت�شتخدم هذا الن�ع من النظم االنتخابية.
11 = الن�شبة املئ�ية لل�شكان القاطنني يف بلدان ت�شتخدم هذا الن�ع من النظم االنتخابية من املجم�ع الكلي لل�شكان يف البلدان االأخرى.

املراج��ع: ق�اع��د البيان��ات التابعة للم�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؛ والت�ش��نيف املع��د من قبل م�ؤ�ش�ش��ة "فريدوم هام�س – 
Freedom Haouse" فيم��ا يتعل��ق بت�ش��نيف الدميقراطي��ات http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm؛ 
وكتاب احلقائق العاملي "وورلد ب�ك" ل�كالة اال�ش��تخبارات املركزية االأمريكية، باالإ�ش��افة اإىل بع�س امل�ش��ادر والتقديرات االأخرى، 

فيما يتعلق باأعداد ال�شكان.
 

جدول رقم 3: ملخ�ص ت�زيع النظم االنتخابية لالنتخابات الت�رصيعية ح�ل العامل

ال�رصق اأوقيان��سيااأوروبا الغربيةاأوروبا ال�رصقيةاآ�سيااالأمريكيتنياأفريقيا 
االأو�سط

املجم�ع

15175017247الفائز االأول

132032415الكتلة
30100004الكتلة احلزبية

00000303ال�ش�ت البديل
836111222اجل�لتني

1619313150470القائمة الن�شبية
00002002ال�ش�ت ال�احد املتح�ل

13022109الن�شبية  املختلطة
408711021املت�ازي

00100214ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل
00000101ب�ردا املعدل

00001001ال�ش�ت املحدود
48452623261813199املجم�ع
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�سكل رقم 2: عائالت النظم االنتخابية:

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

 
2. عدد البلدان واالأقاليم التي تتبع 

كل ن�ع من النظم االنتخابية
 .3

جمم�ع ال�شكان )بامللي�ن( �شمن كل ن�ع من النظم االنتخابية

الن�سبية 72

االأغلبية 91

املختلطة 30

االأخرى 6

72. ي�شتخدم نظام الكتلة يف 15 بلد واإقليم، اأي ما ن�شبته 8 باملئة من جمم�ع البلدان واالأقاليم، اإال اأن 
جمم�ع ال�ش��كان يف تلك البلدان والبالغ 32 ملي�ن ن�شمة ال ي�شكل �ش�ى 0.7 باملئة من جمم�ع ال�شكان 
الكلي يف البلدان واالأقاليم التي اأ�شار اإليها اجلدول رقم )2( اأعاله. وعلى العك�س من ذلك، ت�شتخدم نظم 
الن�شبية املختلطة يف ت�شعة بلدان فقط )هي األبانيا، ب�ليفيا، اأملانيا، هنغاريا، اإيطاليا، لي�ش�ت�، املك�شيك، 
ني�زيلن��دا وفنزويال(، اإال اأن جمم�ع ال�ش��كان يف هذه البلدان )299 ملي�ن ن�ش��مة( ي�ش��كل 6 باملئة من 
املجم�ع الكلي لل�شكان. ويعترب كل من نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل، ونظام ال�ش�ت املحدود، ونظام 
ب�ردا املعدل، ونظام ال�ش���ت البديل، ونظام الكتلة احلزبية، ونظام ال�ش���ت ال�احد غري املتح�ل االأقل 
ا�ش��تعمااًل حالي��ًا، حيث يرتاوح عدد البلدان اأو االأقاليم التي ت�ش��تخدم اأي منها من واح��د اإىل اأربعة. اأما 
ا�ش��تخدام نظام ال�ش�ت البديل يف كل من اأ�شرتاليا، وفيجي وباب�ا غينا اجلديدة فيعني اأن 26 ملي�ن ن�شمة 
ي�ش��تخدم�ن هذا النظام يف عاملنا الي�م، بينما ي�شتخدم 34 ملي�ن ن�شمة نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل 
يف كل من اأفغان�ش��تان، واالأردن، وجزر بيتكرين وڤان�ات�، و4 ماليني ن�شمة ي�شتخدم�ن نظام ال�ش�ت 

ال�احد املتح�ل املعم�ل به يف كل من اأيرلندا ومالطا. 

73. ول� نظرنا اإىل جمم�عة الدميقراطيات الرا�شخة، جند باأن اأغلب البلدان التابعة لهذه الفئة ت�شتخدم نظمًا 
ن�شبية، حيث يعمل بها 21 بلد )31 باملئة( من اأ�شل 68، اإال اأن احلجم ال�شكاين لكل من الهند وال�اليات 
املتحدة االأمريكية يعني باأن 70 باملئة من جمم�ع ال�ش��كان يف كافة الدميقراطيات الرا�ش��خة يعمل�ن بنظام 
الفائز االأول. ويف حني ال ميثل جمم�ع البلدان التي ت�ش��تخدم نظم الن�ش��بية املختلطة على امل�شت�ى العاملي 
�ش���ى 4.5 باملئة، اإال اأنه ميثل 6 باملئة من جمم�ع الدميقراطيات الرا�شخة. اأخرياً، فاإن املثالني ال�حيدين 

ال�شتخدام نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل، اإيرلندا ومالطا، يقعان �شمن فئة الدميقراطيات الرا�شخة.

74. اأم��ا ت�زيع النظم االنتخابية بني خمتلف القارات فيعطي نتائج اأكرث اختالطًا. وكما يظهر من خالل 
اجل��دول رق��م )3( واخلارط��ة املرفقة به��ذا الدليل، فاإن نظام الفائز االأول ي�ش��كل ما ن�ش��بته 35 باملئة من 
النظم امل�ش��تخدمة يف كل من اأفريقيا، االأمريكيتني، واأوقيان��ش��يا. وهذا النظام اأقل �ش��ي�عًا يف كل من 
اأوروبا، واآ�ش��يا وال�رسق االأو�ش��ط. اأما نظم القائمة الن�ش��بية فهي م�زعة ب�شكل مت�شاوي تقريبًا بني اأفريقيا 
واالأمريكيت��ني، اإال اأن��ه اأكرث �ش��ي�عًا يف كل م��ن اأوروبا ال�رسقي��ة والغربية، حيث ي�ش��كل هذا النظام، 
باالإ�ش��افة اإىل نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل الن�ش��بي كذلك، ح�ايل ثلثي النظم االنتخابية امل�شتخدمة يف 

القارة االأوروبية. اأما النظام املت�ازي في�شتخدم ب�شكل اأ�شا�شي يف اآ�شيا واأوروبا ال�رسقية.
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الف�صل الثالث
الف�صل الثالث

3. النظم النتخابية وتبعاتها

نظم الأغلبية

ما هي نظم االأغلبية
75. تق�م نظم االأغلبية على مبداأ ب�ش��يط مفاده ف�ز املر�ش��حني اأو االأحزاب احلا�ش��لني على اأعلى عدد من 
اأ�ش���ات الناخبني بعد فرزها وعدها )باالإ�ش��افة اإىل بع�س ال�رسوط االأخرى التي قد تفر�س اأحيانًا(. اإال اأنه 
ميكن ال��ش�ل اإىل هذه النتيجة من الناحية العملية بطرق خمتلفة. فهناك خم�شة اأن�اع من نظم االأغلبية هي: 
نظ��ام الفائز االأول )FPTP(، ونظ��ام الكتلة )BV(، ونظام الكتلة احلزبية )PBV(، ونظام ال�ش���ت 

.)TRS( ونظام اجل�لتني ،)AV( البديل

)FPTP(  نظام الفائز االأول
76. يعد نظام الفائز االأول اأب�ش��ط نظم االأغلبية، حيث يتم 
ا�ش��تخدامه �ش��من دوائر انتخابية فردية. وه� نظام يتمح�ر 
ح���ل املر�ش��حني االأفراد، اإذ يق���م الناخ��ب باختيار واحد 
فقط من جمم�ع املر�ش��حني املدرجني عل��ى ورقة االقرتاع. 
وبب�ش��اطة، فاإن املر�شح الفائز ه� احلا�شل على اأعلى عدد من 
اأ�ش�ات الناخبني. ونظريًا فقد يف�ز املر�شح ب�ش�تني فقط يف 
حال مل يحقق اأي من املر�شحني االآخرين �ش�ى �ش�ت واحد 

فقط.

77. واإىل ي�منا هذا جند باأن نظام الفائز االأول اأكرث �شي�عًا يف كل من اململكة املتحدة )بريطانيا( والبلدان 
املتاأثرة بها تاريخيًا. فباالإ�ش��افة اإىل بريطانيا، متثل كندا، والهند وال�اليات املتحدة االأمريكية اأبرز االأمثلة 
عل��ى هذا النظام. وي�ش��تخدم نظام الفائز االأول يف بع�س دول البحر الكاريب��ي؛ وبليز يف اأمريكا الالتينية؛ 

نظ��ام الفائ��ز االأول هو اأب�ص��ط نظ��م االأغلبية 
االنتخابية، حيث يفوز المر�ص��ح الحا�ص��ل على 
ع��دد من االأ�ص��وات يف��وق ما ح�ص��ل عليه اي 
من المر�ص��حين االآخرين، حتى واإن لم يح�صل 
على االأغلبية المطلقة لالأ�ص��وات ال�ص��حيحة. 
وي�صتخدم ه��ذا النظام �صمن دوائ��ر انتخابية 
فردي��ة، حي��ث يقت��رع الناخب��ون للمر�صحي��ن 

االأفراد ولي�ش لالأحزاب.
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وكل م��ن بنغالد���س، وب�رما، والهن��د، وماليزيا ونيبال يف القارة االآ�ش��ي�ية؛ باالإ�ش��افة اإىل العديد من 
الدويالت/اجلزر يف جن�ب املحيط الهادئ. اأما يف اأفريقيا، فهناك خم�شة ع�رس بلداً ت�شتخدم هذا النظام، 
غالبيتها من امل�شتعمرات الربيطانية ال�شابقة. ومن اأ�شل 213 بلد واإقليم وردت يف امللحق )اأ( من هذا الدليل 
)مب��ا فيها البلدان التي متر مبراحل انتقالية وتلك التي ال جترى فيها انتخابات مبا�رسة( تبلغ ن�ش��بة البلدان التي 

تعتمد نظام الفائز االأول 22 باملئة.

78. ولنظام الفائز االأول جمم�عة من امليزات احل�ش��نة، اإذ عادًة ما يربز املدافعني عنه ب�ش��اطته، �شاأنه يف 
ذلك �ش��اأن اأن�اع اأخرى من نظم االأغلبية، باالإ�ش��افة اإىل ك�نه مييل اإىل اإفراز ممثلني مرتبطني ب�شكل مبا�رس 

مبناطق جغرافية حمددة. اأما اأهم حما�شن هذا النظام التي ميكن االإ�شارة اإليها فهي:

ي�فر هذا النظام خياراً وا�شحًا ال لب�س فيه اأمام الناخبني بني احلزبني ال�شيا�شيني االأكرب على ال�شاحة. اإذ   اأ( 
اأنه ي�ؤدي، يف كثري من االأحيان، اإىل تراجع حظ�ظ االأحزاب ال�ش��غرية، ما ينتج عنه جن�ح النظام 
ال�شيا�ش��ي يف البلد املعني نح� االنق�ش��ام بني حزب »ي�شاري« واآخر »مييني« يتناوبان يف احلكم. وبهذا 
ت�ش��محل فر�س االأحزاب االأخرى اإىل درجة تتال�ش��ى عندها اإمكانية احل�ش�ل على تاأييد �شعبي ي�شمن 

لهم ح�ش�راً م�ؤثراً يف ال�شلطة الت�رسيعية املنتخبة. 

 ب( ميك��ن ه��ذا النظام قيام حك�مات احلزب ال�احد، اإذ اأن اإحدى نتائجه تتمثل يف متكني احلزب االأكرب 
من احل�ش���ل على مزيد من املقاعد )كاأن يح�ش��ل احلزب الفائز بن�ش��بة 45 باملئة من االأ�ش���ات على 
ح�ايل 55 باملئة من املقاعد(، ما يجعل من حك�مة االئتالف اال�ش��تثناء ولي�س القاعدة. وميتدح هذا 
ال�اقع لك�نه ميكن ت�ش��كيل احلك�مات الق�ية وغري املقيدة بتنازالت ا�ش��طرارية ل�شالح �رسكاء �شغار 

يف حك�مة االئتالف.

 ج( ميك��ن ه��ذا النظام كذلك قيام معار�ش��ة برملانية مرتا�ش��ة. اإذ اأنه من الناحية النظري��ة على االأقل، فاإن 
اجلانب االآخر للعملة يتمثل يف ت�فري عدد كاٍف كذلك من املقاعد التمثيلية ل�ش��الح املعار�ش��ة، للقيام 

بدورها يف مراقبة اأعمال احلك�مة وتقدمي نف�شها كبديل حقيقي للحزب احلاكم.

 د( يعم��ل نظام الفائز االأول ل�ش��الح االأحزاب املرتكزة اإىل ق�اعد وا�ش��عة م��ن امل�ؤيدين. ففي املجتمعات 
املنق�ش��مة عرقيًا اأو جغرافيًا يعمل هذا النظام على ت�ش��جيع وتق�ية االأحزاب ال�ش��م�لية والتي ت�شم حتت 
جناحيها العديد من الفئات االجتماعية، خا�ش��ًة يف تلك احلاالت حيث يت�اجد حزبان رئي�ش��يان فقط 
يف ال�ق��ت الذي ينق�ش��م فيه املجتم��ع اإىل العديد من اجلماع��ات. ويف هذه احل��االت يعمل احلزبان 
الرئي�شيان على ت�شمية جمم�عات خمتلفة من املر�شحني. ففي ماليزيا على �شبيل املثال، تتاألف احلك�مة 
من حركة �شيا�شية جامعة ت�شم ممثلني عن فئات من اأ�ش�ل ماليزية، و�شينية وهندية م�زعني على مناطق 

ذات تركيبة وتن�ع اجتماعي متفاوت.

ي�شهم هذا النظام يف احلد من اإمكانية ح�ش�ل االأحزاب املتطرفة على متثيل برملاين لها. اإذ اأن االأحزاب   ه( 
املتطرفة ال�ش��غرية ال ميكن لها اأن حت�ش��ل على متثيل اإال يف حال تركز م�ؤيدوها �ش��من منطقة جغرافية 

حم�ش���رة. )يف مقاب��ل ذل��ك، جند ب��اأن 1 باملئة فقط من اأ�ش���ات الناخبني، يف ظل نظ��ام القائمة 
الن�ش��بية ل� طبق يف بلد ي�ش��كل يف جممله دائرة انتخابية واحدة، ميكن اأن ي�شمن حداً اأدنى من التمثيل 

الربملاين(.

يحفز نظام الفائز االأول على تق�ية ال�ش��لة بني املمثلني وناخبيهم، اإذ اأنه ينتج �ش��لطات م�ؤلفة من ممثلني   و( 
ملناطق جغرافية حمددة، حيث ميثل االأع�ش��اء املنتخب�ن مناطق حم�ش���رة من امل��دن، اأو البلدات اأو 
االأل�ية واملحافظات، وال ينح�رس متثيلهم يف �ش��عارات احلزب ال�شيا�ش��ي. ويعتقد بع�س املحلل�ن باأن 

لهذا الن�ع من التمثيل و"امل�ش�ؤولية اجلغرافية" اأهمية خا�شة يف املجتمعات الريفية والبلدان النامية.

يعط��ي هذا النظام الناخبني فر�ش��ًة لالختيار بني االأفراد ولي�س بني االأحزاب ال�شيا�ش��ية فقط. اإذ ميكن   ز( 
للناخب��ني تقييم اأداء املر�ش��حني االأفراد ب��داًل من االلتزام بقب�ل ق�ائم من املر�ش��حني تنتقيهم االأحزاب 

ال�شيا�شية، مثلما يحدث يف ظل بع�س نظم القائمة الن�شبية.

يعطي هذا النظام الفر�ش��ة للمر�ش��حني امل�شتقلني للف�ز باالنتخاب. وهذا ما قد يك�ن على درجة عالية   ح( 
من االأهمية يف تلك املجتمعات التي ما زالت اأحزابها ال�شيا�شية يف ط�ر الن�ش�ء، حيث تدور العالقات 
ال�شيا�ش��ية �شمن نطاق العالقات العائلية، اأو القبلية اأو العرقية، بداًل من ا�شتنادها اإىل تنظيمات �شيا�شية 

ق�ية ومتما�شكة.

 ط( اأخرياً ميتدح نظام الفائز االأول لك�نه �شهل اال�شتخدام وي�شري الفهم. حيث ال يحتاج ال�ش�ت ال�شحيح 
اإال للتاأ�ش��ري بجانب ا�شم اأو رمز املر�ش��ح املف�شل على ورقة االقرتاع. وه� ي�شهل عملية فرز االأ�ش�ات 

وعدها، حتى عندما ت�شتمل ورقة االقرتاع على اأ�شماء عدد كبري من املر�شحني.

79. اإال اأن لنظام الفائز االأول �شيئاته كذلك، ومنها:

ينتج عنه ا�شتثناء االأحزاب ال�شغرية واحلد من اإمكانية ح�ش�لها على متثيل برملاين عادل، اإذ اأنه يفرت�س   اأ( 
على احلزب الذي يح�ش��ل على 10 باملئة من االأ�ش���ات على �ش��بيل املثال اأن يح�شل على ن�شبة مماثلة 
تقريب��ًا من مقاعد الربملان. ففي االنتخابات الفيدرالية للعام 1993 يف كندا ح�ش��ل حزب املحافظني 
التقدمي��ني عل��ى 16 باملئة من اأ�ش���ات الناخبني اإال اأنه مل يفز اإال بن�ش��بة 0.7 باملئ��ة من املقاعد؛ ويف 
االنتخابات العامة للعام 1998 يف لي�ش���ت� ح�ش��ل حزب با�ش�ت� ال�طني على 24 باملئة من االأ�ش�ات 

يف حني فاز ب�احد باملئة فقط من املقاعد. وهذا النم�ذج يتكرر مراراً يف ظل نظام الفائز االأول.

 ب( يحرم نظام الفائز االأول االأقليات من احل�ش�ل على متثيل عادل. اإذ تعتاد االأحزاب ال�شيا�شية على ت�شمية 
املر�ش��ح االأكرث قب�اًل و�شعبيًة يف كل دائرة انتخابية، وذلك لك�شب ود غالبية الناخبني. وعليه، فمن 
غري املعتاد اأن يح�شل مر�شح اأ�ش�د، على �شبيل املثال، على دعم وتر�شيح من قبل حزب كبري يف دائرة 
انتخابية تقطنها غالبية من البي�س يف بريطانيا اأو ال�اليات املتحدة االأمريكية، وهناك الكثري من التجارب 
التي تثبت باأن فر�س االأقليات العرقية باحل�ش���ل على متثيل برملاين لها اأقل بكثري يف ظل ا�ش��تخدام نظام 
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الفائز االأول. وباملح�شلة، فاإذا ما انتهج الناخب�ن ممار�شات انتخابية تتطابق مع االنق�شامات االجتماعية 
القائمة، فاإن اإق�شاء املنتمني اإىل االأقليات من التمثيل ميكن اأن ي�ؤدي اإىل زعزعة اأركان النظام ال�شيا�شي 

برمته. 

 ج( ي���ؤدي ه��ذا النظام اإىل اإ�ش��عاف التمثيل الربملاين الع��ادل للمراأة. فمق�لة اللج�ء اإىل "املر�ش��ح االأكرث 
�ش��عبية" ت�ؤثر ب�ش��كل مبا�رس و�شلبي يف فر�س الن�شاء يف االنتخاب، وذلك لك�نهن اأقل حظًا باحل�ش�ل 
على دعم االأحزاب ال�شيا�ش��ية، والتي ي�شيطر الرجال فيها على مراكز القرار، لرت�شيحهن. واأظهرت 
التجارب ح�ل العامل باأن املراأة تتمتع بفر�س اأقل كثرياً يف االنتخاب يف ظل نظم االأغلبية منها يف ظل 
النظم الن�شبية. ولقد وجدت الدرا�شة التي قام بها االحتاد الربملاين العاملي بعن�ان "الن�شاء يف الربملان" اأن 
معدل ن�شبة الن�شاء االأع�شاء يف املجال�س الت�رسيعية ح�ل العامل ال تتعدى 15.6 باملئة، وذلك ح�شب 
املعطيات القائمة يف حزيران/ي�ني� 2004. وعند مقارنة ال��ش��ع القائم يف الدميقراطيات الرا�شخة يف 
العام 2004، وجدت الدرا�شة باأن ن�شبة الن�شاء االأع�شاء يف البلدان التي تعتمد نظام الفائز االأول بلغت 
14.4 باملئة، بينما بلغت تلك الن�شبة �شعف ذلك تقريبًا )27.6 باملئة( يف البلدان التي ت�شتخدم اأحد 

النظم الن�شبية. ولقد تكرر هذا الت�جه يف الدميقراطيات النا�شئة، وخا�شة يف البلدان االأفريقية.
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تعترب الهند اأكرب بلد ديقراطي على االإطالق، حيث �ش��مل �ش��جل الناخبني فيها يف انتخابات العام 2004 
الت�رسيعية ما يزيد على 670 ملي�ن ناخب. ا�ش��تقلت الهند عن اال�شتعمار الربيطاين يف العام 1947، اإال 
اأنها ورثت عن ذلك اال�ش��تعمار نظام احلكم الربملاين ونظام الفائز االأول االنتخابي. وعلى الرغم من منح 
اال�ش��تعمار احلكم الذاتي للهند على مراحل، اإال اأن حق االقرتاع العام مل يتحقق اإال بعد انتهاء اال�ش��تعمار 
واعتماد الد�شت�ر اجلديد للبالد يف العام 1949. وقامت اجلمعية التاأ�شي�شية التي و�شعت الد�شت�ر، والتي 
�شمت العديد من خرباء القان�ن، واملحامني، واملفكرين ال�شيا�شيني، مبناق�شات ط�يلة ح�ل ماهية النظام 
االنتخابي الذي ميكن اأن يتالءم مع الهند، وذلك على مدى ثالث �شن�ات من العمل، قبل اأن تت��شل اإىل 
اعتماد نظام الفائز االأول. وخالل هذه العملية، متت مناق�شة العديد من اخليارات االأخرى والنظم الن�شبية 
التي ا�ش��تح�ذت على تاأييد البع�س، ا�ش��تناداً اإىل تن�ع االأعراق الكب��ري يف املجتمع الهندي، اإال اأن اخليار 
وقع على نظام الفائز االأول، وذلك ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي للحيل�لة دون ت�ش��تيت الرتكيبة الربملانية وانق�شامها، 
عماًل على قيام حك�مات ق�ية وم�ش��تقرة، خا�ش��ًة واأن م�شاألة اال�شتقرار كانت تعترب من اأهم احليثيات يف 

بلد خرج لت�ه من �رساعات داخلية دم�ية اأعقبت اال�شتقالل، وحيث ترتفع م�شت�يات الفقر واالأمية.

ا�شتناداً اإىل الد�شت�ر الهندي، ينتخب الناخب�ن برملانًا من جمل�شني، يتاألف جمل�شه االأول )جمل�س العم�م 
ويدعى بالهندية ل�ك �ش��ابها( من 543 ع�ش���، من خالل دوائر انتخابية فردية، بينما يتم انتخاب املجل�س 
الثاين )جمل�س الدولة ويدعى بالهندية راجيا �شابها(، وكذلك املجال�س الثانية يف بع�س املقاطعات، ب�شكل 
غري مبا�رس من خالل اجلمعيات الت�رسيعية اخلا�شة يف كل واحدة من املقاطعات. اأما الرئي�س، فيتم انتخابه 
من جمل�س انتخابي يتك�ن من اأع�شاء جمل�شي الربملان باالإ�شافة اإىل املجال�س الت�رسيعية لل�اليات. اأما نائب 

الرئي�س فيتم انتخابه من قبل اأع�شاء جمل�شي الراجيا �شابها والل�ك �شابها فقط.

تنظم االنتخابات العامة مرة كل خم�س �ش��ن�ات، اإال اأن للرئي�س �ش��الحية حل جمل�س العم�م قبل انتهاء 
مدته بناًء على ت��ش��ية من رئي�س ال�زراء )كما ح�ش��ل يف العام 2004(، اأو اإذا اقتنع الرئي�س با�ش��تحالة 
ت�ش��كيل حك�مة م�ش��تقرة )كما ح�ش��ل يف العام 1991(. اأما رئي�س ال�زراء فيبقى يف من�ش��به طاملا متتع 

بدعم االأغلبية يف جمل�س العم�م. وهكذا ا�شتمرت احلك�مات املتعاقبة حلزب امل�ؤمتر حتى العام 1977 يف 
ال�شيطرة على احلكم لفرتة خم�س �شن�ات يف كل فرتة ت�رسيعية. وبني االأع�ام 1977 و 1997 ت�شكلت 
حك�مات اأقل ا�ش��تقراراً، حيث ا�ش��طر عدد من روؤ�ش��اء ال�زراء لال�شتقالة قبل ا�ش��تكمال فرتاتهم ب�شبب 
االنق�ش��امات احلزبية اأو �ش��حب الثقة. ومنذ العام 1997 بداأت احلك�مات بالتمتع با�شتقرار اأكرب، بف�شل 

التحالفات احلزبية.

يتمث��ل التاأثري االأكرب للنظ��ام االنتخابي املعم�ل به يف الهند يف انتخاب حك�مات ت�ش��تند اإىل دعم االأغلبية 
الربملانية، على الرغم من ا�ش��تنادها اإىل اأقلية من االأ�ش���ات. حيث نتج عن نظ��ام الفائز االأول حتى العام 
1977 متكني حزب امل�ؤمتر من احل�ش���ل على اأغلبية املقاعد، يف م�اجهة جمم�عة من اأحزاب املعار�ش��ة 
املنق�ش��مة وامل�شتتة. ومن اأ�ش��باب ذلك الت�شتت ال�ش��عبية التي متتعت بها بع�س االأحزاب املحلية النا�شئة يف 
بع�س املقاطعات. لكن، عندما بداأت تلك االأحزاب باالئتالف فيما بينها وبتقدمي مر�شحني م�شرتكني عنها 
مقابل مر�شحي حزب امل�ؤمتر )كما ح�شل يف انتخابات 1977 و 1989( تال�شت اأغلبية امل�ؤمتر. باالإ�شافة 
اإىل ذلك، فاإن طبيعة النظام االنتخابي كانت تعني اأن تغيرياً طفيفًا يف اأعداد االأ�ش���ات التي يح�ش��ل عليها 
كل ح��زب ميك��ن اأن ينتج عنه تغيريات دراماتيكية يف اأعداد املقاعد التي يف�ز بها حزب ما، كما ميكن اأن 
ن��رى م��ن خالل اجلدول التايل، والذي يبني العالقة بني عدد االأ�ش���ات 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 االأول على عدد املقاعد ن�سبًة اإىل 
تغيريات ب�سيطة يف عدد االأ�س�ات      

ن�سبة اأ�س�ات ال�سنة
حزب امل�ؤمتر

ن�سبة التغيري يف عدد 
اأ�س�ات حزب امل�ؤمتر

عدد املقاعد التي فاز 
بها حزب امل�ؤمتر

ن�سبة التغيري يف عدد 
مقاعد حزب امل�ؤمتر

1971%43.7-)%64.8( 352-
1977%34.5-%21.0)%28.4( 154-%56.2
1980%42.7-)%65.0( 353-
1984%48.1-)%74.6( 405-
1989%39.5-%17.8)%36.3( 197-%51.4
1991%36.5-)%42.7( 232-
1996%28.8-%21.1)%25.8( 140-%39.7
1998%25.8-%10.3)%26.0( 141+%0.7
1999%28.3+%9.6)%21.0( 114-%19.1
2004%26.7-%5.7)%26.7( 145+%27.2

ويبني اجلدول التايل تباينًا مماثاًل بني ن�ش��بة االأ�ش���ات ون�شبة املقاعد يف ظل نظام الفائز االأول بالن�شبة حلزب 
اآخر من االأحزاب ال�شيا�شية الكبرية يف الهند، ه� حزب "باراتيا جاناتا" والذي قاد احلك�مة االئتالفية حتى 

درا�صة خا�صة

الهند: نظام الفائز االأول على نطاق وا�صع
 فيجاي باتيدار
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العام 2004:

نتائج حزب "باراتيا جاناتا" يف االنتخابات الهندية العامة

عدد املقاعد التي فاز بها احلزبن�سبة االأ�س�ات احلا�سل عليها احلزبال�سنة

1984%7.7)%0.4( 2
1989%11.5)%15.8( 86
1991%20.0)%22.3( 121
1996%20.3)%29.7( 161
1998%25.6)%33.5( 182
1999%23.6)%33.5( 182
2004%22.2)%25.4( 138

مما �شبق ميكن اأن نرى باأن نتائج االنتخابات ملجل�س العم�م مل ت�شفر عن اأية نتائج تنا�شبية. ففي الهند تت�زع 
االأ�ش���ات بني املر�شحني عن نف�س املجم�عة العرقية اأو الدينية اأو املنطقة والذين يدخل�ن املعرتك االنتخابي 
�ش��د بع�ش��هم البع�س. ويف هذا ال�ش��ياق، فاإن نظام الفائز االأول يدفع بامل�شاركني يف االنتخابات لتحفيز 
تعدد املر�ش��حني من قبل معار�ش��يهم، ما ينتج عنه يف كثري من االأحيان ف�ز اأحد املر�شحني على الرغم من 
ح�ش���له على عدد من االأ�ش�ات يقل بكثري عن االأغلبية املطلقة. وعلى اأية حال، فعلى الرغم من الرتكيبة 
االجتماعية متعددة االأعراق يف الهند، اإال اأن النظام االنتخابي ما زال يحظى بقب�ل وا�ش��ع، وذلك لك�نه 
يخ�ش���س عدداً من املقاعد للمجم�عات املهم�ش��ة اجتماعيًا وللفئات والطبق��ات اأو القبائل الفقرية، اإذ اأن 
هذه الفئات م�زعة ب�ش��كل كبري على كافة اأرجاء الهند، ما يجعل من ال�ش��عب عليها احل�ش���ل على متثيل 
الئق ل�ال هذا التخ�ش��ي�س يف ظل نظام الفائز االأول. وعليه فاإن الد�ش��ت�ر الهندي يخ�ش���س لهذه الفئات 
دوائر انتخابية خا�شة بها تتنا�شب مع اأحجامها، بحيث يخ�ش�س 79 مقعداً للطبقات الفقرية التي متثل 15 
باملئة من جمم�ع ال�ش��كان، و41 مقعداً للقبائل املهم�ش��ة والتي متثل 8 باملئة من جمم�ع ال�ش��كان. ويف 
تلك الدوائر ال ميكن تر�ش��يح �ش���ى من ينتم�ن لتلك الفئات، على الرغم من م�شاركة كافة الناخبني يف 

االقرتاع، بغ�س النظر عن الفئة التي ينتم�ن اإليها.

يدور النقا�س منذ �شن�ات عديدة ح�ل اإدخال تعديل على الد�شت�ر لتخ�شي�س 33 باملئة من مقاعد الربملان، 
وكذل��ك مقاع��د اجلمعيات الت�رسيعية يف املقاطعات، لتمثيل الن�ش��اء، اإال اأن ذلك مل يف�س حتى االآن اإىل 
اعتماد اأي اإجراء بهذا اخل�ش����س، وذلك على الرغم من تخ�ش��ي�س هذه الن�ش��بة من املقاعد للن�ش��اء يف 

جمال�س املديريات منذ العام 1993.

يف ع��ام 1977 تب��ني اإىل اأي مدى يتمتع النظام االنتخابي بالقب�ل. حيث قامت املحكمة املخت�ش��ة باإلغاء 
انتخاب رئي�ش��ة ال���زراء، اإنديرا غاندي، بعد ف�ز ح��زب امل�ؤمتر باأغلبية ثلثي املقاع��د يف العام 1971. 
وكان رد رئي�ش��ة ال�زراء على ذلك اأن عملت على تقلي�س احلق�ق الد�ش��ت�رية على مدى �شنتني )1975 

اإىل 1977(، وهي احلقبة ال�حيدة التي ميكن فيها احلديث عن نظام حكم �ش��م�يل يف تاريخ الدميقراطية 
الهندي��ة. ويف انتخابات العام 1977 خ�رست حك�مة ال�ش��يدة غاندي االنتخابات، من خالل انتخابات 

عادلة برهنت على عدم تقبل الناخب الهندي الأية ممار�شات غري دميقراطية.

على مدى 20 عام، من 1977 اإىل 1997، بدا وكاأن نظام الفائز االأول املعم�ل به قد دخل يف مرحلة 
من عدم اال�ش��تقرار، وذلك ب�ش��بب ت�ش��كيل العديد من احلك�مات االئتالفية التي �شمت اأحزاب مل تكن 
لها اهتمامات عامة م�ش��رتكة بل اكتفت باجلري خلف م�ش��احلها اخلا�شة. ففي عام 1977 فازت اأحزاب 
املعار�شة و�شكلت حك�مة ائتالفية من خالل احتادها �شمن ت�شكيلة حزبية م�حدة �شميت "تكتل جاناتا". 
اإال اأن هذه الت�ش��كيلة انق�شمت على نف�ش��ها بعد عامني. ويف كان�ن االأول/دي�شمرب من عام 1989، قام 
اأحد االأحزاب املن�ش��قة )ح��زب "جاناتا دال"( بت�ش��كيل احلك�مة، وذلك بدعم من االأحزاب ال�ش��ي�عية 
وحزب الهندو�س "باراتيا جاناتا"، اإال اأن هذه احلك�مة مل تدم �ش�ى ع�رسة اأ�شهر. اأما يف انتخابات العام 
1996 فلم ي�ش��تطع اأي من االأحزاب ت�شكيل حك�مة م�شتقرة. حيث فاز حزب باراتيا جاناتا مبا جمم�عه 
161 مقع��د وفاز حزب امل�ؤمتر ب� 140 مقعد. اإال اأن �ش��البة النظ��ام االنتخابي ظهرت من جديد يف عام 
1999، عندما متكن ائتالف ق�ي ومتما�ش��ك ملجم�عة م��ن االأحزاب، بقيادة حزب باراتيا جاناتا، من 
ت�ش��كيل حك�مة ا�شتطاعت ا�شتكمال فرتتها الد�ش��ت�رية بالكامل تقريبًا. وكذلك االأمر يف عام 2004، 
حيث ا�ش��تطاع حزب امل�ؤمتر ال�طني الهندي من ت�ش��كيل حك�مة ائتالفية مب�شاعدة بع�س االأحزاب الي�شارية 

واالأحزاب االأخرى.

يف ع��ام 2000 قامت احلك�مة بت�ش��كيل جلنة وطنية ملراجعة الد�ش��ت�ر. وقامت ه��ذه اللجنة، من خالل 
م�ش��اوراتها، مبناق�ش��ة ما اإذا كان من ال�رسوري اإعادة النظر يف بع�س امل�اد الد�شت�رية املتعلقة باالنتخابات 
وتط�يرها. اإال اأنها اأو�ش��ت بعدم اإجراء اأية تعديالت على تلك امل�اد يف تقريرها املقدم اإىل احلك�مة �ش��نة 
2002، م�ؤكدًة على اأن اأية تغيريات متعلقة بالعملية االنتخابية، يف حال اال�ش��طرار لها، ميكن معاجلتها 

من خالل الق�انني ذات العالقة، اأو الل�ائح التنفيذية واملرا�شيم االإدارية.

لك��ن اللجن��ة املذك�رة اأقرت باأن ح�ايل ثلثي اأع�ش��اء الربملان املنتخبني يف اآخر ثالث��ة انتخابات عامة فازوا 
مبقاعدهم دون احل�ش�ل على االأغلبية املطلقة )اأكرث من 50 باملئة( من االأ�ش�ات، ما له انعكا�شاته على �رسعية 
التمثيل ح�شب راأي اللجنة. وبناًء على ذلك، وا�شتناداً اإىل اإدخال اأنظمة الت�ش�يت االإلكرتوين، والتي بداأ 
العمل بها �شنة 2004، اأو�شت اللجنة ال�طنية ملراجعة الد�شت�ر باأن تق�م احلك�مة وجلنة االنتخابات بدرا�شة 
دقيقة ومهنية الإمكانية اإدخال نظام اجل�لتني، بحيث ي�شارك يف اجل�لة الثانية، والتي يجب تنظيمها يف الي�م 
التايل للج�لة االأوىل، املر�شحان احلا�شالن على اأعلى االأ�ش�ات فقط. اإال اأن تقرير جلنة االنتخابات الذي 
تبع انتخابات العام 2004 مل ياأخذ بهذه الت��ش��ية، على الرغم من اأنها اقرتحت اأن تت�ش��من ورقة االقرتاع 
م�شاحًة يعرب فيها الناخب عن عدم انتخابه الأي من املر�شحني املدرجني عليها، باالإ�شافة اإىل ت��شيتها باإلغاء 

الرتتيبات التي ي�شمح مب�جبها لذات ال�شخ�س بالرت�شح يف دائرتني انتخابيتني خمتلفتني.

غالبًا ما ينظر لنظام الفائز االأول على اأنه اأكرث مالئمة للبلدان التي ي�ش��يطر فيها حزبني كبريين على �ش��احتها 
ال�شيا�ش��ية. اأما يف الهند، فلقد ا�ش��تطاع حزب امل�ؤمتر يف ظل هذا النظام من ال�ش��يطرة على ال�ش��لطة دون 
انقط��اع من��ذ عام 1952 اإىل عام 1977، دون قيام اأية معار�ش��ة ق�ية. وبعد انتهاء هذه ال�ش��يطرة حت�ل 
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ا االأم��ر، اأواًل اإىل ���رساع بني ح��زب واحد مقابل جمم�عة من االأحزاب امل�ؤتلف��ة، ومن ثم اإىل �رساع بني 

ائتالفني كبريين ي�شم كل منهما جمم�عة من االأحزاب. وجند باأن اأحد االأحزاب الكبرية، باراتيا جاناتا، 
وال��ذي بداأ �ش��ع�ده من حيث ح�ش���ره الربملاين من خالل اأطروحات هندو�ش��ية �ش��يقة، قد حت�ل نح� 
اأطروحات اأكرث �شم�لية وات�شاعًا بعد قيادته للحك�مة لفرتة برملانية كاملة، حيث وجد نف�شه م�شطراً للبحث 
عن تاأييد اأو�ش��ع يف اأو�شاط امل�ش��لمني، والقبائل، واملجم�عات االأخرى والتي كان ينظر اإليها يف ال�شابق 

على اأنها تتبع لدوائر التاأييد املطلق حلزب امل�ؤمتر.

يتيح نظام الفائز االأول الفر�شة لن�ش�ء االأحزاب امل�شتندة اإىل ق�اعد قبلية، اأو عرقية اأو مناطقية، والتي   د( 
ت�ؤ�ش�س حمالتها وبراجمها ال�شيا�شية ا�شتناداً اإىل مفاهيم واأطروحات جذابة للغالبية يف منطقتها اأو دائرتها 
اإال اأنها قد تك�ن معادية لالآخرين وتق�م على ا�شتثنائهم. ولقد �شكل ذلك مع�شلة دائمة يف بع�س الدول 
االأفريقية، كمالوي اأو كينيا، حيث تتمركز جمم�عات قبلية كبرية يف مناطق جغرافية حم�ش�رة. ما 
ي�ؤدي اإىل انق�شام البلد اإىل مناطق حزبية حيث يتمتع كل حزب مب�قع الق�ة يف كل منها، االأمر الذي 

ال يحفز االأحزاب على االهتمام باأية م�شائل خارج نطاق مناطق نف�ذهم وجمم�عات م�ؤيديهم.

ميكن لنظام الفائز االأول اأن يزيد من حدة االكت�شاح احلزبي، حيث ميكن حزبًا واحداً اأن يف�ز مبفرده   ه( 
بكاف��ة املقاع��د التمثيلية يف دائرة اأو حمافظة ما. فل� كان حلزب م��ا تاأييد ق�ي يف جزء معني من البلد 
فذلك �ش��ي�ؤدي اإىل ف�زه باأعلى عدد من االأ�ش�ات، االأمر الذي يرتتب عليه ف�زه مبعظم، اإن مل يكن 
كافة املقاعد املخ�ش�ش��ة لذلك اجلزء. وذلك ي�ؤدي اإىل اإق�ش��اء االأقليات يف تلك املنطقة وحرمانها من 
التمثيل، باالإ�ش��افة اإىل تعميق االإح�ش��ا�س باأن املعركة ال�شيا�شية حمك�مة مبن يك�ن امل�اطن واأين يقيم 

ولي�س مبا ي�ؤمن به. وهذا ما متت اإثارته مراراً ملحاربة هذا النظام يف كندا على �شبيل املثال.

ي�ش��فر هذا النظام عن �ش��ياع اأعداد كبرية من االأ�ش���ات الت��ي تهدر وال ت���ؤدي اإىل انتخاب اأي من   و( 
املر�ش��حني. وه��ذا ما ميكن اأن يك�ن خط��راً للغاية ل� ترافق م��ع ما ورد اأعاله فيما يتعلق االكت�ش��اح 
احلزبي، حيث ي�ؤدي اإىل ياأ�س امل�ؤيدين لالأحزاب ال�ش��غرية واأحزاب االأقلية من انتخاب ممثلني لهم يف 
مناطقه��م. وقد ت��زداد خط�رته يف تلك احلاالت حيث ت�ؤدي االختالالت ال�شيا�ش��ية اإىل تعزيز م�قع 
احلركات املتطرفة وف�شح املجال اأمامها لتحريك جم�ع كبرية من امل�ؤيدين �شد النظام ال�شيا�شي القائم.

ي�ؤدي هذا النظام، يف بع�س االأحيان، اإىل انق�شام االأ�ش�ات بني االأحزاب الكبرية املتناف�شة اأو املر�شحني   ز( 
االأكرث �ش��عبية، ما ينتج عنه ف�ز االأحزاب اأو املر�ش��حني االأقل �ش��عبيًة ومتثياًل. وت�فر الدرا�شة اخلا�شة 

ح�ل باب�ا غينيا اجلديدة ال�اردة يف هذا الدليل مثااًل حيًا لذلك.

قد يبدو نظام الفائز االأول عدمي اال�ش��تجابة للمتغريات الطارئة على الراأي العام. اإذ اأن متركز امل�ؤيدين   ح( 
حلزب �شيا�ش��ي ما يف منطقة جغرافية حمددة ميكنه من اال�شتمرار يف ال�شيطرة على احلكم حتى يف ظل 
تراجع اأدائه االنتخابي من حيث عدد االأ�ش�ات الكلي على امل�شت�ى ال�طني العام. ففي بع�س البلدان 
الت��ي تعتم��د هذا النظام االنتخابي، قد ال يعني الرتاجع يف ح�ش��ة حزب ما من 60 باملئة اإىل 40 باملئة 
من جممل اأ�ش�ات الناخبني على امل�شت�ى ال�طني �ش�ى انخفا�شًا يف ح�شته من مقاعد الربملان من 80 
باملئة اإىل 60 باملئة، االأمر الذي ال يرتك اأثراً يذكر على م�قعه امل�شيطر على احلكم ب�شكل عام. وفيما 
عدا احلاالت التي ت�ش��تد فيها املناف�شة على اأعداد كافية من املقاعد، فقد يك�ن نظام الفائز االأول عدمي 

التاأثر بتاأرجح ن�شبة الدعم على امل�شت�ى العام.
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اأخرياً، يتاأثر نظام الفائز االأول، ب�شكل كبري، مب�شاألة تر�شيم الدوائر االنتخابية. فللتق�شيمات االنتخابية   ط( 
تبعاته��ا ال�شيا�ش��ية، اإذ ال ت�ج��د حل�ل فنية لت�فري حل اأمث��ل مبعزل عن االعتبارات ال�شيا�ش��ية وغريها 
)كما ي��ش��ح امللحق "ه�" لهذا الدليل(. وقد تتطلب عملية تر�شيم الدوائر االنتخابية الكثري من ال�قت 
وامل���ارد للخ��روج بنتائج مر�ش��ية و�رسعية. وقد ت�اج��ه العملية الكثري من ال�ش��غ�طات وحماوالت 
التالعب والتق�شيم القائم على اأ�شا�س تف�شيل جهات معينة على ح�شاب جهات اأخرى. وهذا ما ات�شح 
جلي��ًا يف انتخاب��ات العام 1993 يف كينيا، حيث اأدى االخت��الل الكبري يف اأحجام الدوائر االنتخابية 
اإىل متكني احلزب احلاكم )حزب االحتاد ال�طني االأفريقي الكيني( من الف�ز باأغلبية مقاعد الربملان رغم 
ح�ش���له على 30 باملئة فقط من جممل اأ�ش���ات الناخبني )يف هذا املثال، �ش��مت اأكرب دائرة انتخابية 

عدداً من الناخبني يف�ق عددهم يف اأ�شغر دائرة مبا يقارب 23 �شعفًا(.   

)BV( نظام الكتلة
80. يتمث��ل نظ��ام الكتلة، بب�ش��اطة، يف ا�ش��تخدام نظام 
االأغلبية الن�ش��بية يف دوائر انتخابية تعددي��ة )اأي التي تنتخب 
اأك��رث من ممثل واحدة عن كل منها(. ويتمتع الناخب�ن بعدد 
من االأ�ش���ات ي�ش��اوي ع��دد املقاعد التي يت��م انتخابها عن 
دوائرهم، بحيث ميكنهم االقرتاع الأي من املر�ش��حني على 
ورق��ة االقرتاع، بغ���س النظر عادًة ع��ن انتماءاتهم احلزبية. 
ويف غالبي��ة نظم الكتلة، ميكن للناخب االإدالء مبا �ش��اء من 
االأ�ش���ات التي ميتلكها طامل��ا مل يتعدى ذلك ع��دد املقاعد 

املخ�ش�شة لدائرته االنتخابية.

81. يكرث ا�ش��تخدام نظ��ام الكتلة يف البلدان التي تفتقر اإىل تركيبات واأحزاب �شيا�ش��ية ق�ية. وح�ش��ب 
املعطي��ات املت�ف��رة حت��ى ع��ام 2004 ت�ش��تخدم ه��ذا النظام كل م��ن ج��زر الكاميان، وج��زر املالفني 
)الف�كالند(، وغرين�ش��ي، والك�يت، والو�س، ولبنان، واملالديف، وفل�ش��طني )مت تغيريه اإىل النظام 
املت�ازي النتخابات �ش��نة 2006(، واجلمه�رية العربية ال�ش�رية، وت�نغا، وت�فال�. ولقد ا�شتخدم نظام 
الكتل��ة كذل��ك يف االأردن يف العام 1989، ويف منغ�ليا يف العام 1992، ويف كل من الفلبني وتايالند 

حتى العام 1997، اإال اأن هذه البلدان قامت بتغيريه نظراً لعدم االرتياح لنتائجه.

82. ومن ح�شنات نظام الكتلة اأنه ميكن الناخبني من اختيار مر�شحيهم بحرية اأكرب ودون االأخذ بانتماءاتهم 
احلزبية، ولك�نه يف�شح املجال لتق�شيم البلد اإىل دوائر انتخابية متعادلة احلجم ن�شبيًا، يف ال�قت الذي ي�ؤكد 
عل��ى دور اأك��رث اأهمية لالأحزاب ال�شيا�ش��ية، باملقارنة مع نظ��ام الفائز االأول، دافعًا باجت��اه تق�ية ومتكني 

االأحزاب االأكرث متا�شكًا واالأف�شل تنظيمًا.

83. اأما اأهم م�ش��اوئه فتتمثل يف انعكا�شاته غري املت�قعة وغري املرغ�ب فيها اأحيانًا على نتائج االنتخابات. 
فعندما يق�م الناخب�ن باالقرتاع مبجمل اأ�ش���اتهم ل�ش��الح مر�شحي حزب ما على �شبيل املثال، ي�ؤدي ذلك 

ها
عات

تب
ة و

بي
خا

نت
اال

م 
ظ

لن
ا اإىل ت�ش��خيم االختالالت الناجتة عن نظام الفائز االأول فيما يتعلق بالتنا�ش��ب بني عدد االأ�ش�ات وما تف�شي 

اإليه من مقاعد. وهذا ما يح�ش��ل ب�ش��كل خا�س عندما تق�م االأحزاب بت�ش��مية مر�شحني لها لكافة املقاعد 
املتناف�س عليها يف الدائرة وبحث ناخبيها لالقرتاع لكل منهم. ففي انتخابات عام 1982 وعام 1995 يف 
م�ري�ش��ي��س، على �ش��بيل املثال، فاز حزب املعار�ش��ة بكافة مقاعد الربملان بح�ش�له على 64 باملئة وعلى 
65 باملئة، على الت�ايل، من اأ�ش���ات الناخبني. ونتج عن ذلك م�ش��اعب جمة اأمام عمل النظام الربملاين 
ب�شكل فاعل والقائم على وج�د حك�مة ومعار�شة. وخفف من ذلك، ول� ب�شكل جزئي، اللج�ء اإىل ما 

يعرف "باأف�شل اخلا�رسين" مللئ بع�س املقاعد )اأنظر الفقرة 153 اأدناه(.

84. اأما يف تايالند ف�جد نظام الكتلة كعامل اأدى اإىل انق�ش��ام وت�رسذم االأحزاب ال�شيا�شية. اإذ اأن النظام 
ي�ش��هم يف تناف�س مر�ش��حي احلزب ال�احد فيما بينهم نظراً لتمكن الناخبني من االقرتاع الأكرث من مر�ش��ح 
واحد يف دوائرهم االنتخابية، حتى ول� كان كل منهم ينتمي حلزب مغاير. وعليه ينظر اأحيانًا لنظام الكتلة 

على اأنه ي�شهم يف االنق�شامات الداخلية لالأحزاب ال�شيا�شية وا�ش�رساء الف�شاد يف �شف�فها.

85. لذلك جند باأن بع�س الدول قد هجرت هذا النظام وا�ش��تغنت عن ا�ش��تخدامه يف ال�ش��ن�ات االأخرية 
معتم��دًة نظم��ًا اأخ��رى. اإذ حت�لت كل من تايالند والفلب��ني من نظام الكتلة اإىل نظ��ام خمتلط يف نهايات 
الت�شعينات من القرن املا�شي. ويف كلتا احلالتني برر التح�ل كمحاولة ملحاربة �رساء االأ�ش�ات والعمل على 

تط�ير االأحزاب ال�شيا�شية وتق�يتها )اأنظر الدرا�شة اخلا�شة بتايالند يف هذا الدليل(. 

نظام الكتلة هو اأحد نظم االأغلبية، والم�صتخدم 
�صمن دوائر تعددي��ة. ويملك الناخب في ظله 
ع��ددًا من االأ�ص��وات ي�ص��اوي ع��دد الممثلين 
الذين يت��م انتخابهم عن دائرت��ه االنتخابية. 
ويفوز باالنتخ��اب المر�صح��ون الحا�صلون على 
اأعلى االأ�صوات. وعادًة ما يقترع فيه الناخبون 
ل�صال��ح المر�صحين ب�صكل ف��ردي ولي�ش ل�صالح 
االأح��زاب، وفي غالبية االأحي��ان يمكن للناخب 
ا�صتخ��دام اأي عدد م��ن اأ�صوات��ه �صمن حدود 

العدد الكلي الم�صموح به..
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ت�شمن اتفاق املبادئ )املعروف باتفاق اأو�شل�(  امل�قع بني منظمة التحرير الفل�شطينية واإ�رسائيل يف اأواخر عام 
1993، قيام جمل�س ت�رسيعي فل�ش��طيني منتخب. وتطلب تطبيق هذا االتفاق مزيداً من املفاو�شات ح�ل 
اتفاق تف�شيلي مكّمل، عرف باالتفاق االنتقايل. االأمر الذي مت الت��شل اإليه يف طابا يف اأيل�ل/�شبتمرب من 
عام 1995، وت�ش��من اتفاقات مف�ش��لة ح�ل تنظيم انتخابات عامة النتخاب اأع�شاء املجل�س الت�رسيعي، 
باالإ�شافة اإىل انتخاب رئي�س ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية. وتبع ذلك انتخاب كل من رئي�س ال�شلطة واأع�شاء 

املجل�س الت�رسيعي يف الع�رسين من �شهر كان�ن الثاين/يناير �شنة 1996.

بداأت التح�ش��ريات لالنتخابات منذ العام 1994، مب�ازاة املفاو�ش��ات املتعلقة باالتفاق االنتقايل، حيث 
كان اإعداد قان�ن االنتخابات وتنظيمها م�ش�ؤولية فل�شطينية بحتة، على الرغم من االتفاق بني الطرفني على 
�رسورة مالءمة بع�س م�اد القان�ن والرتتيبات االإدارية مع ما ن�س عليه االتفاق االنتقايل. وعليه، مل تعتمد 

ال�شيغة النهائية لقان�ن االنتخابات والرتتيبات االأ�شا�شية ذات العالقة حتى اأواخر عام 1995.

كان لل�اق��ع ال�شيا�ش��ي القائم تاأثري كبري على اختيار النظام االنتخابي من ب��ني اخليارات املتاحة. ففي تلك 
االأثناء كان وا�ش��حًا للجميع باأن ال�ش��يد يا�رس عرفات �ش��يف�ز باالنتخابات الرئا�ش��ية، ما اأ�شهم يف اعتماد 
نظام الفائز االأول من خالل اجل�لة ال�احدة لالنتخابات الرئا�شية دون الكثري من النقا�س. ولقد بينت نتائج 
االنتخابات �شحة ذلك، بعدما فاز ال�شيد عرفات مبا يرب� على 80 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني مقابل ال�شيدة 

�شميحة خليل، املناف�شة ال�حيدة له يف تلك االنتخابات.

اأم��ا اختي��ار النظ��ام االنتخابي اخلا�س بانتخاب اأع�ش��اء املجل���س الت�رسيعي فلم يكن عل��ى ذات القدر من 
ال�ش��ه�لة، وذلك لعدة اأ�ش��باب اأهمها: اأواًل، مل يتمتع االتفاق االنتقايل بقب�ل وم�شاركة جميع الف�شائل 
والق�ى ال�شيا�ش��ية الفل�ش��طينية الفاعلة على ال�شاحة، حيث ا�شطرت ال�شلطة الفل�شطينية النا�شئة للدخ�ل يف 
ح�ارات مط�لة ح�ل ذلك مع حركة املقاومة االإ�ش��المية )حما�س( وحركات اإ�ش��المية اأخرى، للبحث 
يف اإمكاني��ة م�ش��اركتها يف االنتخابات الت�رسيعية. ثانيًا، كان النظام احلزبي يف االأرا�ش��ي الفل�ش��طينية ال 
يزال يف مرحلة الطف�لة والن�ش���ء، حيث اأخذت فتح، كربى الف�ش��ائل، طابع حركة التحرر ال�طني، 
وه��� الطابع الذي مل ت�ش��تطع التح�ل عنه ب�ش��بب احلاج��ة اإىل ال�حدة الداخلية من اأجل امل�ش��ي قدمًا يف 
مفاو�ش��ات ال��ش��ع النهائي مع اإ�رسائيل )والتي مل يكتب لها النجاح(. يف نف�س ال�قت، مت ت�شكيل بع�س 
االأحزاب ال�ش��غرية االأخرى، اإال اأن بع�س القيادات يف فتح كانت تنظر يف اإمكانية الرت�ش��ح لالنتخابات 
ب�ش��فة م�ش��تقلة عن فتح وعن تلك االأحزاب. ثالثًا، كانت هناك بع�س ال�ش���ابق التي كان يجب اأخذها 
بع��ني االعتب��ار، كاالنتخابات املحلية التي مت تنظيمه��ا يف قطاع غزة يف اأربعينات القرن املا�ش��ي، حيث 
مت ا�ش��تخدام االإجراءات املعم�ل به��ا يف جمه�رية م�رس العربية لتنظيمه��ا، واالنتخابات املحلية يف مدن 
وبلدات ال�ش��فة الغربية يف �ش��بعينات ذلك القرن، والتي نظمت ا�ش��تناداً اإىل النظ��م واالإجراءات املعتمدة 
يف اململكة االأردنية الها�ش��مية وامل�روثة بدورها عن االنتداب الربيطاين. واأخرياً، ظهرت يف تلك الفرتة 

�شغ�طات العتماد التجربة االأردنية لتنظيم االنتخابات الت�رسيعية.

وعليه، اأتى اختيار نظام انتخابي يتمح�ر ح�ل املر�ش��حني االأفراد لال�ش��تجابة لثالثة اأن�اع من ال�شغ�طات: 
الرغب��ة يف متك��ني �شخ�ش��يات تنتمي اإىل حركات وف�ش��ائل كانت ترف�س ر�ش��ميًا االتفاق��ات امل�قعة من 
امل�ش��اركة باالنتخابات كم�ش��تقلني؛ رغبة عدد من القيادات وال�شخ�شيات البارزة يف الرت�شح كم�شتقلني؛ 
وتاأثريات التجارب االنتخابية ال�ش��ابقة. باالإ�ش��افة اإىل ذلك، اأدت االأهمية املعطاة ل�رسورة تب�شيط العملية 
االنتخابية، و�ش��فافيتها والعمل على اعتماد اإجراءات ت�ش��من �رسعة اإعالن النتائج وقب�لها، اأدت جمتمعة 
اإىل اإقرار االإجراءات التي تتم مب�جبها عملية عد وفرز االأ�ش�ات يف مراكز االقرتاع، ما نتج عنه ا�شتبعاد اأية 
اإمكانية العتماد اأي من النظم االنتخابية التف�شيلية، كنظام ال�ش�ت البديل اأو ال�ش�ت ال�احد املتح�ل. اأما 
الت�افق على االلتزام بحدود الدوائر الطبيعية كما هي على اأر�س ال�اقع فقاد اإىل اعتماد نظام الكتلة، �شمن 
دوائر انتخابية متباينة االأحجام، حيث تراوحت بني دوائر كبرية تنتخب 12 ممثاًل عنها كما يف مدينة غزة 

ودوائر �شغرية تنتخب ممثاًل واحداً، كما يف كل من اأريحا و�شلفيت وط�با�س.

اأث��ريت كذلك نقا�ش��ات ح�ل متثيل االأقليات، وب�ش��كل خا���س فيما يتعلق باالأقلية امل�ش��يحية )والتي متثل 
ح�ايل 10 باملئة من جمم�ع الناخبني( وال�ش��امريني )وهي اأقلية يه�دية تتاألف من ب�ش��عة مئات يتمركزون 
بالقرب من مدينة نابل�س(. وعليه، مت تخ�شي�س �شتة مقاعد للم�شيحيني �شمن نظام الكتلة، والتي ت�زعت 
عل��ى الدوائر االنتخابي��ة االأربعة حيث تقطن اأغلبي��ة املنتمني لهذه االأقلية )مقعدي��ن يف كل من دائرة بيت 
حل��م ودائ��رة القد�س االنتخابيتني، ومقعد واحد يف كل من دائرتي رام الله ومدينة غزة(، باالإ�ش��افة اإىل 
مقعد واحد لل�ش��امريني يف دائرة نابل�س االنتخابية. ومب�جب هذه الرتتيبات، اأعطي للمر�شحني امل�شيحيني 
اخليار يف الرت�ش��ح لتلك املقاعد املخ�ش�شة لهم اأو للرت�ش��ح لباقي املقاعد. ون�شت االإجراءات على ت�زيع 
املقاعد يف الدوائر التي حجزت فيها مقاعد للم�شيحيني بحيث يف�ز باملقاعد املخ�ش�شة املر�شح اأو املر�شحني 
احلا�ش��لني على اأعلى االأ�ش�ات من بني املر�شحني امل�ش��يحيني، وذلك فقط يف حال عدم وج�د اأي منهم 

درا�صة خا�صة

فل�صطين: الواقع ال�صيا�صي يحدد نوعية النظام االنتخابي
اأندرو اإلي�ش

* مالحظة من املرتجم: اأعدت هذه الدرا�شة قبل اعتماد التغيريات االأخرية يف قان�ن االنتخابات والنظام االنتخابي والتي 
�شبقت اآخر انتخابات ت�رسيعية يف كان�ن الثاين/يناير 2006.
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)PBV( نظام الكتلة الحزبية
86. على عك�س ما يح�شل يف ظل نظام الفائز االأول، يق�م نظام الكتلة احلزبية على وج�د دوائر انتخابية 
تعددية، حيث ميلك الناخب �ش���تًا واحداً ي�ش��تخدمه ملمار�ش��ة خياره بني ق�ائم حزبية منتاف�ش��ة بداًل من 
االختيار بني املر�ش��حني االأفراد. ويف�ز احلزب )اأو القائمة( احلا�ش��ل على اأعلى االأ�ش���ات بكافة مقاعد 
الدائرة االنتخابية، وبذلك يتم انتخاب كافة مر�شحيه على القائمة. وكما هي احلال يف نظام الفائز االأول 
ال يتحتم على الفائز احل�ش���ل على االأغلبية املطلقة من االأ�ش���ات. وح�ش��ب املعطيات املت�فرة حتى عام 

2004، يتم ا�شتخدام هذا النظام يف اأربع دول هي: الكامريون، وت�شاد، وجيب�تي، و�شنغاف�رة.

87. تتمثل اأهم مزايا هذا النظام يف ك�نه �شهل اال�شتخدام، 
ويعمل على حتفيز االأحزاب ال�شيا�ش��ية ومتكينها من تر�ش��يح 
جمم�عات خمتلطة من املر�ش��حني وذل��ك عماًل على متكني 
االأقليات من احل�ش���ل عل��ى متثيل لها. وميكن ا�ش��تخدامه 
لتحقي��ق متثيل عرقي مت�ازن، حي��ث اأنه ميكن االأحزاب من 
تقدمي ق�ائم مر�ش��حني ت�ش��تمل على تن�ع عرق��ي، وقد يتم 
ت�ش��ميمه ب�ش��كل يلزم االأحزاب القيام بذلك. ففي جيب�تي 

على �ش��بيل املثال، يت�جب على القائمة احلزبية اأن ت�ش��تمل على خليط من املر�شحني ينتم�ن اإىل مزيج من 
املجم�عات االإثنية اأو العرقية. اأما يف �شنغاف�رة فيتم انتخاب معظم اأع�شاء الربملان من خالل دوائر انتخابية 
تعددية تعرف بالدوائر التمثيلية للمجم�عات املختلفة، حيث يجب اأن ت�شم كل قائمة حزبية مر�شحًا واحداً 
على االأقل من املنتمني اإىل جمم�عة املاالي اأو الهن�د اأو اأية اأقلية اأخرى. كما اأن �ش��نغاف�رة ت�ش��تخدم ما 
يعرف مبقاعد "اأف�شل اخلا�رسين" ملر�شحي املعار�شة يف بع�س احلاالت. اأما يف بع�س الدول االأخرى، مثل 
ال�ش��نغال وت�ن�س، في�ش��كل نظام الكتلة احلزبية اجلزء اخلا�س بنظم االأغلبية من نظامها االنتخابي املت�ازي 

)اأنظر الدرا�شة اخلا�شة بال�شنغال(.

88. اإال اأن نظ��ام الكتلة احلزبية يعاين من معظم امل�ش��اوئ املتعلقة بنظ��ام الفائز االأول، اإذ اأنه قد ي�ؤي اإىل 
نتائج غري تنا�ش��بية من خالل متكينه حلزب ما الف�ز بكافة املقاعد بالرغم من ح�ش���له على اأغلبية ب�شيطة من 
االأ�ش���ات. ففي انتخابات عام 1997 يف جيب�تي فاز ائتالف التجمع من اأجل االأغلبية الرئا�ش��ية احلاكم 

بكافة مقاعد الربملان، تاركًا بذلك حزبي املعار�شة خارج نطاق التمثيل الربملاين.

)AV( نظام ال�س�ت البديل
89. تنتظم االنتخابات يف ظل هذا النظام عادًة على اأ�شا�س الدوائر االنتخابية الفردية، كما هي احلال يف 
ظل نظام الفائز االأول. اإال اأن نظام ال�ش���ت البديل يعطي الناخب خياراً اأو�ش��ع ما يعطيه نظام الفائز االأول 
لدى ممار�ش��ة االقرتاع. فبداًل من حتديد مر�شحهم املف�شل على ورقة االقرتاع، يق�م الناخب�ن ح�شب هذا 
النظام برتتيب املر�شحني ح�شب االأف�شلية وذلك من خالل اإعطاء املر�شح املف�شل الرقم "1" ومن ثم اإعطاء 
الذي يليه يف االأف�شلية الرقم "2" ومن ثم الرقم "3" للذي يليه وهكذا. وبهذا ال�شكل يعطي نظام ال�ش�ت 
البديل الناخبني اإمكانية التعبري عن اأف�شلياتهم بداًل من التعبري عن خيارهم االأول فقط. ولهذا ال�شبب يعرف 

بني املر�شحني احلا�شلني على اأعلى االأ�ش�ات ب�شكل عام يف تلك الدائرة، مبعنى اأن يحل اأولئك املر�شحني 
مكان احلا�ش��لني على اأقل عدد من االأ�ش���ات من بني املر�ش��حني االآخرين والذين كان ميكن اأن يف�زوا 
باالنتخاب ل�ال ذلك، وه� ما ح�شل بالفعل يف كافة احلاالت. ويعني ذلك اأن املجل�س الت�رسيعي �شم بني 
اأع�ش��ائه بع�س املر�شحني املنتخبني رغم ح�ش���لهم على عدد من االأ�ش�ات يقل عما ح�شل عليه مر�شحني 
اآخرين مل يتم انتخابهم. وبينما دار جدل كبري ح�ل هذه الرتتيبات، اإال اأنها حظيت بقب�ل وا�شع واعتربت 
كاإجراءات �رسعية بهدف حتقيق اأو�شع متثيل ممكن للمجتمع الفل�شطيني، وه� ما اأكد عليه االإح�شا�س العام 

بعد جناح العملية االنتخابية.

حقق نظام الكتلة كثرياً مما ع�ل عليه على اأر�س ال�اقع. فعلى الرغم من تر�شح 87 مر�شح يف مدينة غزة، 
اإال اأن الناخبني تعامل�ا بكل �شه�لة مع ورقة اقرتاع بهذا احلجم و�شل ط�لها حل�ايل املرت. وبينما مل يرت�شح 
اإال عدد قليل من ال�شخ�شيات املح�ش�بة على الف�شائل التي رف�شت عملية ال�شالم، اإال اأن واحداً منهم على 
االأقل فاز باالنتخاب، االأمر الذي كان من �شاأنه مد اجل�ش�ر مع تلك الف�شائل. وبالرغم من متتع مر�شحي 
فتح ببع�س االأف�شلية، اإال اأن الناخبني ميزوا ب�شكل وا�شح يف انتخابهم بني املر�شحني االأكرث �شعبية واأولئك 
االأقل قب�اًل ب�ش��كل عام، حيث مت انتخاب بع�س القيادات ال�ش��عبية امل�شتقلة، باالإ�شافة اإىل انتخاب ممثلني 
عن االأقليات، بينما متكنت املدن ال�شغرية املتمتعة ب�شخ�شية م�شتقلة وا�شحة من انتخاب ممثليها التقليديني. 
وبا���رس كل من رئي�س ال�ش��لطة واملجل���س الت�رسيعي املنتخبني مهامهم يف بداي��ات العام 1996، متمتعني 

ب�رسعية كبرية داخل املجتمع الفل�شطيني.
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نظام الكتل��ة الحزبية هو اأحد نظ��م االأغلبية، 
والم�صتخ��دم �صم��ن دوائ��ر تعددي��ة. ويملك 
الناخب في ظله �صوت��ًا واحدًا يدلي به للقائمة 
الحزبي��ة التي يري��د انتخابه��ا، دون اأن يختار 
الح��زب  ويف��وز  االأف��راد.  المر�صحي��ن  بي��ن 
الحا�صل عل��ى اأعلى االأ�صوات بكاف��ة المقاعد 

المخ�ص�صة للدائرة االنتخابية.
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هذا النظ��ام عادًة بنظام ال�ش���ت التف�ش��يلي يف البلدان التي 
تعتمده )كما هي احلال بالن�شبة لنظام ب�ردا، ونظام ال�ش�ت 
ال�احد املتح�ل ونظام ال�ش�ت االإ�شايف والتي تعترب جميعها 

من ف�شيلة النظم التف�شيلية(.

90. يختل��ف هذا النظام عن نظ��ام الفائز االأول كذلك يف 
طريقة عد االأ�ش���ات. فعلى الرغم من ف�ز املر�شح احلا�شل 
على االأغلبية املطلقة لالأ�ش���ات )اأكرث من50 باملئة( ب�ش��كل 
مبا�رس، كما يح�شل يف نظام الفائز االأول ونظام اجل�لتني، 
اإال اأن��ه يف حال عدم ح�ش���ل اأي من املر�ش��حني على تلك 
االأغلبية من االأ�ش�ات، يتم اإق�شاء املر�شح احلا�شل على اأدنى 
عدد من االأف�ش��ليات االأوىل من عملية عد االأ�ش�ات، ويتم 
احت�ش��اب تلك االأوراق ا�ش��تناداً اإىل االأف�ش��لية الثانية )الرقم 

"2"( يف كل منها. ويتم احت�شاب كل ورقة منها ل�شالح املر�شح احلا�شل على اأعلى االأف�شليات. ويتم 
تكرار هذه العملية اإىل اأن يح�ش��ل اأحد املر�ش��حني على االأغلبية املطلقة املطل�بة من االأ�ش�ات ويف�ز بذلك 

يف االنتخاب. وعليه فاإن نظام ال�ش�ت البديل ه� اأحد نظم االأغلبية.

91. من املمكن، ولي�س من ال�رسوري، اأن يطلب من الناخبني يف ظل النظم التف�ش��يلية كنظام ال�ش�ت 
البديل اأن يق�م�ا برتقيم كافة اأو معظم املر�ش��حني على ورقة االقرتاع ح�ش��ب ترتيب االأف�ش��ليات، وذلك 
لتفادي �ش��ياع االأ�ش���ات يف املراحل املتقدمة من عملية العد ب�ش��بب عدم تعبريها عن مزيد من االأف�شليات 
املت�شل�ش��لة. اإال اأن ذلك من �ش��اأنه اأن يعمل على زيادة عدد االأ�ش���ات الباطلة، كما واأنه يرفع من اأهمية 
االأف�ش��ليات التي يجرب الناخب للتعبري عنها بني مر�ش��حني ال يعن�نه باأي �ش��كل من االأ�ش��كال اأو يرف�شهم 

ب�شكل تام.

92. يتم ا�شتخدام نظام ال�ش�ت البديل يف كل من اأ�شرتاليا، وفيجي وباب�ا غينيا اجلديدة. وبذلك ي�شكل 
مثااًل جيداً ح�ل انت�ش��ار النظم االنتخابية االإقليمي كما �ش��بق واأ�رسنا )اأنظر الفقرة 74 اأعاله(: حيث يرتكز 
ا�ش��تخدام هذا النظام على امل�ش��ت�ى ال�طني يف اأوقيان��ش��يا. اإال اأنه ت�جد بع�س االأمثلة ال�ش��تخدامه على 
امل�ش��ت�يات املحلية يف كل من اأوروبا واأمريكا ال�ش��مالية، كما واأنه ي�ش��تخدم يف جمه�رية اأيرلندا لتنظيم 

االنتخابات الرئا�شية.

93. اأما اأهم مزايا هذا النظام فتتمثل يف متكني االأ�ش���ات املعطاة ملجم�عة من املر�ش��حني من الرتاكم، 
بحيث ميكن ت�فيق االهتمامات املتقاربة على الرغم من اختالفها من اأجل احل�ش���ل على متثيل يف الربملان. 
كما واأن نظام ال�ش���ت البديل ميكن الناخبني امل�ؤيدين للمر�ش��حني ذوي احلظ�ظ ال�شئيلة بالف�ز من التاأثري 
يف انتخاب املر�ش��ح االأوفر حظًا من خالل اأف�ش��لياتهم الثانية والثالثة على ورق��ة االقرتاع. وعليه كثرياً ما 
يعترب هذا النظام على اأنه عامل حمفز باجتاه انتهاج �شيا�ش��ات ال��شط، وذلك لك�نه يدفع باملر�شحني للعمل 
على ك�ش��ب االأف�ش��ليات الثانية اأو الثالثة للناخبني االآخرين من غري م�ؤيديهم االأ�شا�ش��يني. وه� ما يتطلب 
من املر�ش��حني العمل على ت��ش��يع دوائر التاأييد بداًل من ح�رس جه�دهم يف اأطر �ش��يقة. وعادًة ما تدعم 
التجربة االأ�شرتالية يف ا�شتخدام هذا النظام هذه املي�ل: اإذ كثرياً ما تعمل االأحزاب الكبرية على االتفاق مع 
االأحزاب ال�ش��غرية من اأجل احل�ش���ل على االأف�ش��ليات الثانية من م�ؤيديها قبل كل عملية انتخابية، االأمر 
الذي يعرف "بتبادل االأف�ش��ليات". باالإ�ش��افة اإىل ذلك، وب�ش��بب متطلب االأغلبية الذي يق�م عليه نظام 
ال�ش���ت البديل، فه� يرفع من م�شت�ى التاأييد للمر�ش��حني املنتخبني، االأمر الذي ينتج عنه م�شت�ًى اأعلى 

من ال�رسعية املكت�شبة.

وتدل التجربة يف كل من ا�ش��رتاليا وباب�ا غينيا اجلديدة على اإمكانيات نظام ال�ش���ت البديل يف الدفع باجتاه 
انتهاج �شيا�ش��ات تعاونية واأكرث �ش��م�لية. ويف ال�ش��ن�ات االأخرية مت اعتماد نظام ال�ش���ت البديل اأو اأحد 
تفرعاته )ال�ش�ت االإ�شايف( لتنظيم االنتخابات الرئا�شية يف الب��شنة والنتخاب روؤ�شاء البلديات يف كل من 

لندن و�شان فران�شي�شك� )اأنظر الفقرات 182 اإىل 186 اأدناه(. 

نظ��ام ال�صوت البدي��ل هو اأحد نظ��م االأغلبية 
التف�صيلية، والم�صتخدم �صم��ن دوائر فردية. 
وي�صتخدم الناخبون في ظله االأرقام الت�صل�صلية 
للتعبي��ر ع��ن اأف�صلياتهم بي��ن المر�صحين على 
ورقة االقتراع. ويفوز باالنتخاب ب�صكل مبا�صر 
المر�ص��ح الحا�ص��ل على االأغلبي��ة المطلقة من 
االأف�صليات االأول��ى )اأكثر من 50 بالمئة(. اأما 
في حال ع��دم ح�صول اأي م��ن المر�صحين على 
تلك االأغلبية، يتم اق�صاء المر�صحين الحا�صلين 
على اأدن��ى االأف�صلي��ات واحت�ص��اب االأف�صليات 
المر�صحي��ن  ل�صال��ح  اأوراقه��م  عل��ى  الثاني��ة 
االآخرين، وتتك��رر العملية اإلى اأن يح�صل اأحد 
المر�صحي��ن عل��ى االأغلبية المطلق��ة. ويقترع 
الناخبون ل�صالح المر�صحين االأفراد عو�صًا عن 

االأحزاب ال�صيا�صية.
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من�ذج عن ورقة اقرتاع من فيجي حيث يعتمد نظام ال�ش�ت البديل 
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94. ولنظام ال�ش�ت البديل عي�به كذلك، فه� يتطلب م�شت�يات جيدة من ال�عي والثقافة لتطبيقه ب�شكل 
�شحيح، كما واأنه قد ي�ؤدي اإىل نتائج غري تنا�شبية ب�شبب ا�شتخدامه يف دوائر فردية باملقارنة مع نظم التمثيل 
الن�شبي، وحتى باملقارنة مع نظام الفائز االأول يف بع�س احلاالت. كذلك فاإن مي�ل هذا النظام الإفراز نتائج 
و�شطية ي�شتند اإىل حد كبري على الع�امل االجتماعية والدميغرافية املحيطة به: فبينما متخ�شت عنه نتائج اأكرث 
اعتدااًل من حيث التمثيل الن�ش��بي ملختلف املجم�عات العرقية يف انتخابات ال�شتينات وال�شبعينات من القرن 
املا�ش��ي يف باب�ا غينيا اجلديدة، االأمر الذي اأدى اإىل اإعادة اعتماده م�ؤخراً )اأنظر الدرا�ش��ة اخلا�ش��ة(، ما 
انفك��ت االنتقادات تت�ارد ح�ل ا�ش��تخدامه يف بلد اآخر من بل��دان املحيط الهادئ، ه� فيجي، منذ البدء 
يف ا�شتخدامه يف 1997. اأخرياً وكما ات�شح من خالل املثال الذي مت التطرق اإليه ح�ل انتخابات جمل�س 
ال�ش��ي�خ يف اأ�ش��رتاليا بني االأع�ام 1919 و 1946 )اأنظر الفقرة 32 اأعاله(، فاإن نظام ال�ش�ت البديل ال 

يعمل ب�شكل جيد يف ظل وج�د دوائر انتخابية تعددية كبرية.

ا�ش��تخدمت باب�ا غينيا اجلديدة ال�اقعة يف جن�ب املحيط الهادئ، على مر ال�ش��نني نظامني انتخابيني هما: 
نظام ال�ش���ت البديل من عام 1945 اإىل عام 1975، عندما كانت تتبع الأ�ش��رتاليا، ونظام الفائز االأول 

من عام 1975 اإىل عام 2002، حيث عادت ال�شتخدام نظام ال�ش�ت البديل منذ ذلك احلني.

ولتجرب��ة هذا البلد اأهمية خا�ش��ة وذلك لعدة اأ�ش��باب: اأواًل، تعترب باب�ا غينيا اجلديدة اأح��د البلدان النامية 
القليلة التي ا�ش��تطاعت تنظيم انتخابات تناف�ش��ية حقيقة دون انقطاع، مبا يف ذلك التناوب ال�ش��لمي لل�شلطة 
مل��رات عديدة. ثانيًا، ترتب على التح�ل م��ن نظام انتخابي اإىل اآخر يف هذا البلد جمم�عة من النتائج غري 
املت�قعة، والتي ميكن اعتبارها مثااًل على النتائج املختلفة التي ميكن اأن ت�ش��فر عنها النظم االنتخابية التي قد 
تبدو مت�شابهة يف ظاهرها. ثالثًا، ميثل هذا البلد اأحد االأمثلة النادرة العتماد نظام انتخابي حمدد، ومن ثم 

التح�ل عنه اإىل نظام اآخر والع�دة اإليه بعد ذلك. 

ورثت باب�ا غينيا اجلديدة نظام ال�ش���ت البديل عن اأ�ش��رتاليا، وقامت با�ش��تخدامه لتنظيم ثالث انتخابات 
يف االأع�ام 1964، 1968 و1972. ولكن، على العك�س من اأ�ش��رتاليا، يت�ش��م املجتمع يف هذا البلد 
بانق�شامات عرقية متعددة، حيث ت�شتخدم فيه اأكرث من 850 لغة ولهجة حملية، تتحدث بها ب�شعة اآالف 

من القبائل واملجم�عات العرقية املختلفة.

وتعطي جتربة ال�ش���ت البديل يف هذا البلد مزيداً من احلجج لتاأييد مق�لة اأن هذا النظام يعمل ب�ش��كل جيد 
لتحقيق الت�افق وتقريب امل�اقف يف املجتمعات املت�شمة بانق�شامات داخلية حادة، وذلك من خالل اإعطائه 
الفر�ش��ة للناخبني للتعبري لي�س عن خيارهم االأول فح�ش��ب، بل عن خياراتهم الثانية والتي تليها. وب�ش��بب 
الرتكيبة االجتماعية، يعطي الناخب�ن اأف�ش��ليتهم االأوىل عادًة للمر�شح املنتمي اإىل جمم�عتهم اأو قبيلتهم. 
اإال اأن ذلك، يف كثري من امل�اقع، ال يكفي حل�ش���ل املر�ش��ح على االأغلبية املطل�بة من االأ�ش���ات للف�ز 
باالنتخاب، حيث يحتاج املر�شح يف تلك احلاالت اإىل اأ�ش�ات املجم�عات االأخرى التي تعطيه االأف�شلية 
الثانية من اأ�ش���اتها. ويفر�س ذلك على املر�ش��حني العمل على تقدمي اأنف�ش��هم كاأف�شل خيار ثاين يف اأعني 

درا�صة خا�صة

بابوا غينيا الجديدة: محفزات انتخابية للتوفيق بين 
المجموعات العرقية المختلفة

بن ريلي
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الناخب��ني من املجم�عات والقبائل االأخ��رى غري التي ينتم�ن اإليها، مبعنى اأن يعمل املر�ش��ح�ن على اإقناع 
الناخب��ني باأنهم يهتم�ن بتطلعات كافة املجم�عات ولي�س بهم���م جمم�عتهم العرقية اأو القبلية التي ينتم�ن 
لها. كما ويعني ذلك زيادة يف حظ�ظ املر�ش��حني العاملني على التعاون والتحالف مع مر�ش��حني اآخرين 

ميثل�ن جمم�عات اأخرى، ن�شبة اإىل حظ�ظ اأولئك امل�شتندين اإىل اأ�ش�ات ناخبيهم فقط.

حفز هذا ال�اقع كثرياً من املر�ش��حني على الت�رسف مبا ي�ش��هم يف حتقيق الت�افق بني خمتلف املجم�عات. 
كم��ا ونت��ج عن النظام االنتخابي ف�ز مر�ش��حني يتمتع���ن بتاأييد االأغلبية املطلق��ة للناخبني. ويف كثري من 
احلاالت، مل يكن املر�ش��ح�ن الفائزون من بني اأولئك احلا�شلني على تاأييد اأكرب جمم�عة اأو فئة حمددة، 

اإمنا اأولئك القادرين على ح�شد التاأييد من فئات خمتلفة.

ا�ش��تناداً اإىل اعتقادهم باأنه نظام اأكرث ب�ش��اطة من �ش��اأنه اأن ي�ش��فر عن نتائج مماثلة لنظام ال�ش�ت البديل، مت 
التح�ل اإىل نظام الفائز االأول ف�ر ا�شتقالل البالد عام 1975. اإال اأن ال�اقع كان غري ذلك ومل يف�س نظام 
الفائز االأول اإىل النتائج املت�قعة. ففي ظل النظام اجلديد مل يعد املر�ش��ح�ن بحاجة للح�ش���ل على االأغلبية 
املطلقة من االأ�ش���ات للف�ز، اإذ يكفي احل�ش���ل على عدد من االأ�ش���ات يف�ق تلك التي يح�ش��ل عليها 
اي من املر�ش��حني االآخرين يف نف���س الدائرة االنتخابية، وعليه كان باإمكان املر�ش��حني املنتمني اإىل اأكرب 
املجم�عات اأو القبائل �ش��مان الف�ز ب�ش��كل مبا�رس. وعليه، مل يعد لدى املر�ش��حني اأي حافز للتعاون مع 
اأية فئة اأو جمم�عة اأخرى. ونتج عن ذلك ارتفاع يف م�ش��ت�يات العنف اأثناء العمليات االنتخابية، اإذ كان 
يعمد بع�س املر�ش��ح�ن اإىل العمل على منع م�ؤيدي مناف�ش��يهم من ممار�ش��ة االقرتاع بداًل من ح�شد تاأييدهم 
له، ول� كخيار ثاين، كما كان ال��ش��ع عليه يف ظل نظام ال�ش���ت البديل. باالإ�ش��افة اإىل ذلك، وجد 
املر�ش��ح�ن اأنه باإمكانهم الف�ز من خالل احل�ش�ل على عدد قليل ن�شبيًا من االأ�ش�ات، وذلك ب�شبب تعدد 

القبائل واملجم�عات املتناف�شة فيما بينها للح�ش�ل على مقاعد متثيلية.

يف انتخابات العام 2002، فاز ما يزيد عن ن�ش��ف االأع�ش��اء املنتخبني بح�ش���لهم على اأقل من 20 باملئة 
من االأ�ش���ات، مبا يف ذلك بع�س املر�ش��حني الذين فازوا بح�ش���لهم على 5 باملئة من االأ�ش���ات فقط. 
ويف ال�قت الذي ما فتاأت تتعاظم فيه م�ش��ت�يات القلق العام من الف�ش��اد ال�شيا�شي واملايل واال�شتح�اذ على 
ال�ش��لطة، اأدى ذلك اإىل اعتماد ممار�ش��ات �شلبية يف احلمالت االنتخابية، كت�ش��جيع املر�شحني املناف�شني 
للرت�ش��ح باأع��داد كبرية بهدف ت�زي��ع اأ�ش���ات الناخبني املنتمني لفئ��ة اأو جمم�عة حم��ددة، ما زاد من 
ال�ش��غ�طات املنادية بالع�دة اإىل نظام ال�ش���ت البديل. ويف عام 2003، اأقر الربملان اعتماد ما اأطلق عليه 
ا�شم النظام االنتخابي التف�شيلي املحدود لتنظيم االنتخابات يف امل�شتقبل، حيث يك�ن على الناخبني التعبري 

عما ال يقل عن ثالثة خيارات على ورقة االقرتاع.

تب��ني لنا هذه احلالة مدى اعتماد كل ما يعرف عن النظم االنتخابية على تركيبة املجتمعات التي يتم تطبيقها 
�ش��منها. وعلى الرغم من ا�ش��تخدام نظ��ام الفائ��ز االأول، اإال اأن باب�ا غينيا اجلدي��دة متتعت بنظام حزبي 
فاعل، يق�م على اأ�شا�س االأفراد بداًل من االأيدي�ل�جيات. وقامت كافة احلك�مات الناجتة عن االنتخابات 
يف ظ��ل نظ��ام الفائز االأول على ائتالفات �ش��عيفة، والتي طاملا تبدلت �ش���اء داخ��ل الربملان اأو من خالل 
االنتخابات املتعاقبة. كما ونتج عن اعتماد الدوائر االنتخابية الفردية تبدل كبري يف وج�ه املمثلني املنتخبني 

من انتخابات اإىل اأخرى، حيث مل ي�شتطع اأع�شاء الربملان الت�اجد يف عملهم الربملاين يف العا�شمة )ب�رت 
م�ر�شبي(، والت�اجد يف نف�س ال�قت يف دوائرهم االنتخابية ل�شمان ا�شتمرارية التاأييد ال�شعبي لهم.

وعليه تزايد االإح�ش��ا�س ب�رسورة اإخ�شاع املمثلني املنتخبني للم�شاءلة اأمام ناخبيهم يف دوائرهم االنتخابية، 
وال��ذي بدون��ه تنح�رس ب�ش��كل ملح�ظ فر�ش��هم بالف�ز من جدي��د يف االنتخابات. وه� ما يتما�ش��ى مع 
االعتقاد ال�ش��ائد لدى الناخبني باأن الدور االأ�شا�ش��ي ملمثلهم يتمثل يف حتقيق املكا�ش��ب املبا�رسة للمجم�عة 
التي انتخبته، ا�شتناداً اإىل الثقافة ال�شائعة يف تلك املنطقة باأنه على القائد اأن ي�رسك جماعته يف ثروته اخلا�شة 
وجناحه ال�شخ�شي. وكما قال اأحد اأع�شاء الربملان "عندما ينتخبني النا�س لع�ش�ية الربملان، يعتقدون باأنني 

اأملك البنك املركزي يف باب�ا غينيا اجلديدة".

اأما يف ظل نظام ال�ش���ت البديل، فيت�زع هذا االإح�ش��ا�س باخل�ش�ع للم�شاءلة بني جمم�عات خمتلفة، ما 
ي�ش��هم يف اإدارة ال�رساعات العرقية، اإال اأن ذلك بحد ذاته ال يعدو ك�نه انعكا�شًا لالنق�شام احلاد للمجتمع 

يف هذا البلد.
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)TRS( نظام الج�لتين
95. كما ي�ش��تدل من ا�ش��مه، يق�م هذا النظام على انتظام العملية االنتخابية من خالل ج�لتني انتخابيتني 
بداًل من اجل�لة ال�احدة، عادًة ما يف�ش��ل بينهما اأ�ش��ب�ع اأو اأكرث، حيث ت�شري اجل�لة االأوىل بذات الطريقة 
التي يتم فيها تنظيم االنتخاب على اأ�شا�س اجل�لة ال�احدة �شمن نظم االأغلبية، وغالبًا ما يك�ن ذلك ا�شتناداً 
اإىل نظ��ام الفائز االأول. اإال اأنه من املمكن ا�ش��تخدام نظام اجل�لت��ني يف دوائر انتخابية تعددية، من خالل 
ا�ش��تخدام نظ��ام الكتلة )كما هي احل��ال يف كرييباتي( اأو نظام الكتلة احلزبي��ة )كما هي احلال يف مايل(. 
ويف���ز يف االنتخاب ب�ش��كل مبا�رس يف اجل�لة االأوىل، ودون احلاجة اإىل ج�لة ثانية، احلزب اأو املر�ش��ح 
احلا�شل على اأغلبية معينة من االأ�ش�ات، عادًة ما تك�ن االأغلبية املطلقة الأ�ش�ات الناخبني ال�شحيحة، على 
الرغم من اعتماد بع�س الدول الأغلبية اأخرى يف االنتخابات الرئا�شية لدى ا�شتخدامها لنظام اجل�لتني )اأنظر 
الفقرة 179 اأدناه(. ويف حال عدم ف�ز اأي من االأحزاب اأو 
املر�ش��حني بتلك االأغلبية يف اجل�لة االأوىل، يتم تنظيم ج�لة 
انتخابية ثانية يف�ز فيها باالنتخاب احلزب اأو املر�ش��ح احلا�شل 

على اأعلى االأ�ش�ات.

96. اأما التفا�ش��يل املتعلقة باجل�لة الثاني��ة فتختلف من حالة 
اإىل اأخرى. والطريقة االأكرث �شي�عًا تتمثل يف ح�رس املناف�شة 
يف اجل�لة الثانية بني املر�ش��حني )اأو احلزبني( احلا�ش��لني على 
اأعلى االأ�ش���ات يف اجل�ل��ة االأوىل، وه� م��ا يعرف بنظام 
اجل�لت��ني باالأغلبية املطلقة، اإذ ينت��ج عنه بال�رسورة ف�ز اأحد 
املر�شحني )اأو احلزبني( باالأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات يف اجل�لة 
الثاني��ة وبالتايل ف�زه يف االنتخاب. اأم��ا الطريقة االأخرى، 
والتي تعرف بنظ��ام اجل�لتني باالأغلبية الن�ش��بية، والذي يتم 
ا�ش��تخدامه يف االنتخابات الت�رسيعية يف فرن�ش��ا، فتتمثل يف 
متكني اأي مر�ش��ح يح�ش��ل على ما يزيد عن 12.5 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني امل�شجلني يف اجل�لة االأوىل 
امل�ش��اركة يف اجل�ل��ة الثانية من االنتخابات. ويف�ز يف االنتخاب يف اجل�لة الثانية املر�ش��ح احلا�ش��ل على 
اأعلى االأ�ش���ات، بغ�س النظر عما اإذا ح�ش��ل على االأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات اأم ال. وبالتايل فهذه الطريقة 
تختلف عن �شابقتها، حيث ميكن اأن ي�شارك يف اجل�لة االنتخابية الثانية عدد اأكرب من املر�شحني ال ينح�رس 

يف مر�شحني اثنني فقط.

97. ي�ش��تخدم نظ��ام اجل�لتني النتخاب 22 هيئة ت�رسيعي��ة ح�ل العامل، وه� النظام االأكرث �ش��ي�عًا يف 
انتخابات الرئا�ش��ة ب�ش��كل مبا�رس )اأنظر الفقرة 178 اأدناه(. باالإ�ش��افة اإىل فرن�ش��ا، ي�ش��تخدم هذا النظام 
يف الكث��ري من البلدان التي كانت يف املا�ش��ي اأقاليم اأو م�ش��تعمرات تابعة لفرن�ش��ا اأو متاأثرة بها ب�ش��كل اأو 
باآخ��ر. وي�ش��تخدم نظ��ام اجل�لتني النتخ��اب الهيئ��ة الت�رسيعية يف كل م��ن جمه�رية اأفريقيا ال��ش��طى، 
والك�نغ��� )برازافي��ل(، والغاب�ن، وم��ايل، وم�ريتانيا، وت�غ� من �ش��من جمم�عة البل��دان االأفريقية 
الناطقة بالفرن�ش��ية. وي�ش��تخدم كذلك يف كل من م�رس، وجزر القمر، وهايتي، واإيران، وكرييباتي، 
والفيتنام، باالإ�ش��افة اإىل بع�س دول االحتاد ال�ش�فياتي �شابقًا )بيالرو�شيا، وقريغيز�شتان، وتركمان�شتان، 

واأوزباك�شتان(. وت�شتخدم نظام اجل�لتني، كجزء من نظامها االنتخابي املختلط النتخاب ممثلي الدوائر، 
كل من ج�رجيا، وكزاخ�شتان، وطاجيك�شتان.

98. وميكن تلخي�س مزايا نظام اجل�لتني االنتخابي مبا يلي:
اأهم مزاياه اأنه يعطي الناخبني فر�شة ثانية لالقرتاع ل�شالح مر�شحهم املف�شل من جديد، اأو لتغيري راأيهم بني  اأ ( 
اجل�لة االأوىل والثانية. وبذلك فه� يتحلى ببع�س مزايا النظم التف�ش��يلية، كنظام ال�ش�ت البديل، يف 
نف���س ال�قت الذي ميكن الناخبني من التعبري عن خي��ار اآخر جديد يف اجل�لة الثانية مغاير كليًا خليارهم 

يف اجل�لة االأوىل.

ب ( يعمل نظام اجل�لتني على حتفيز االئتالفات واتفاقات الدعم املتبادل بني املر�شحني املتقدمني على غريهم 
يف اجل�ل��ة االأوىل، وذلك حت�ش��رياً للج�لة الثانية، م��ا ي�ؤدي اإىل ت�افقات ا�ش��رتاتيجية بني االأحزاب 
واملر�ش��حني. كما واأنه يعطي االأحزاب ال�شيا�ش��ية وجمه���ر الناخبني الفر�ش��ة للتفاعل مع املتغريات 

ال�شيا�شية احلا�شلة يف الفرتة الفا�شلة بني اجل�لتني االنتخابيتني.

ج ( يحد هذا النظام من م�شكلة انق�شام االأ�ش�ات، وه� ما تعاين منه كثري من نظم االأغلبية، حيث تنق�شم 
االأ�ش���ات بني حزبني اأو مر�ش��حني متقاربني اأو متماثلني، ما ينتج عنه ف�ز حزب اأو مر�ش��ح اآخر اأقل 
�شعبية. ومن ناحية اأخرى، لك�نه ال يتطلب من الناخبني ترتيب املر�شحني على ورقة االقرتاع ح�شب 
االأف�ش��لية والتعبري عن اأف�ش��لياتهم االأوىل، فالثانية وهكذا، فقد يك�ن نظام اجل�لتني اأكرث مالءمة من 

النظم التف�شيلية للبلدان التي تعاين من وج�د ن�شب عالية من االأميني.

99. اأما م�شاوئ نظام اجل�لتني فهي:
قد يثقل نظام اجل�لتني كاهل االإدارة االنتخابية، والتي ت�شطر مب�جبه لتنظيم عملية انتخابية ثانية خالل مدة   اأ( 
زمنية ق�ش��رية بعد االنتهاء من االأوىل، ما يزيد من اأعباء العملية االنتخابية وتكلفتها املادية، باالإ�ش��افة 
اإىل مزيد من التاأخري يف االإعالن عن نتائج االنتخابات النهائية. االأمر الذي قد ي�ؤدي اإىل �شئ من عدم 
اال�ش��تقرار والغم����س. زد على ذلك ك�نه يلقي املزيد من االأعباء عل��ى كاهل الناخبني، من خالل 
ا�شطرارهم للقيام باالقرتاع مرتني متتاليتني، االأمر الذي كثرياً ما ينتج عنه انخفا�س حاد يف م�شت�يات 

امل�شاركة يف اجل�لة الثانية مقارنة باالأوىل.

 ب( يعاين نظام اجل�لتني من كثري من م�شاوئ نظام الفائز االأول. ولقد اأظهرت الدرا�شات باأن هذا النظام 
يف��رز يف فرن�ش��ا اأقل النتائج االنتخابية تنا�ش��بية يف الدميقراطي��ات الغربية، كما واأن��ه مييل اإىل �رسذمة 

االأحزاب ال�شيا�شية وت�شجيع االنق�شامات بداخلها يف الدميقراطيات النا�شئة.

 ج( تتعلق اأكرث العي�ب الناجتة عن نظام اجل�لتني جديًة بالتبعات املرتتبة على تطبيقه يف املجتمعات املنق�ش��مة 
على ذاتها. ففي انتخابات العام 1992 يف اأنغ�ال، والتي كان يفرت�س اأن تف�ش��ي اإىل �ش��الم داخلي 
يف البلد، نتج عن اجل�لة االأوىل لالنتخابات الرئا�ش��ية ف�ز قائد املتمردين، ج�نا�س �شافيمبي، باملرتبة 
الثانية مبجم�ع 40 باملئة من االأ�ش���ات، مقابل 49 باملئة ل�ش��الح مر�ش��ح احلزب احلاكم، خ��ش��يه 

نظام الجولتي��ن هو اأحد نظ��م االأغلبية، حيث 
يتم تنظيم جولة انتخابي��ة ثانية في حال عدم 
ح�ص��ول اأي م��ن المر�صحين اأو االأح��زاب على 
اأغلبي��ة مح��ددة في الجول��ة االأولى، ع��ادًة ما 
تتمثل في االأغلبية المطلقة الأ�صوات الناخبين 
)اأكث��ر م��ن 50 بالمئة(. ويمكن له��ذا النظام 
اال�صتن��اد اإل��ى مب��داأ االأغلبي��ة الن�صبية، حيث 
ي�ص��ارك في الجولة الثانية اأكث��ر من مر�صحين 
اثني��ن، ويف��وز باالنتخاب في الجول��ة الثانية 
المر�ص��ح الحا�صل على اأعل��ى االأ�صوات، بغ�ش 
النظ��ر عن ح�صول��ه عل��ى االأغلبي��ة المطلقة 
لالأ�ص��وات اأم ال، كما ويمكنه اال�صتناد اإلى مبداأ 
االأغلبية المطلقة، حي��ث ال ي�صارك في الجولة 
الثانية �ص��وى المر�صحان الحا�ص��الن )2( على 

اأعلى االأ�صوات في الجولة االأولى.
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دو�شانت��س. ولقد ا�شتدل قائد املتمردين من ذلك باأن حظ�ظه يف الف�ز باجل�لة الثانية معدومة، وعليه 
ف�شل عدم اال�شتمرار يف اللعبة الدميقراطية والقيام بدور املعار�شة، وبداًل من ذلك عاد ف�راً اإىل اإ�شعال 
احل��رب االأهلية والتي ا�ش��تمرت بعد ذلك لعقد اإ�ش��ايف من الزمن. اأم��ا يف انتخابات العام 1993 يف 
الك�نغ� )برازافيل(، فلقد اأدى االنطباع ال�ش��ائد لدى اأحزاب املعار�ش��ة باأن احلزب احلاكم �شيكت�شح 
ال�ش��احة ويح�ش��ل على اأعلى النتائج يف اجل�لة الثانية اإىل مقاطعة املعار�ش��ة للج�لة الثانية واللج�ء اإىل 
ال�ش��دام امل�ش��لح. ويف كلتا احلالتني، كانت امل�ؤ�رسات الناجتة عن اجل�ل��ة االأوىل باأن اأحد املتنازعني 
�شيخ�رس االنتخابات يف اجل�لة الثانية مبثابة ال�رسارة التي ولدت العنف. ويف انتخابات العام 1992 يف 
اجلزائر، نتج عن ف�ز مر�شح جبهة االإنقاذ االإ�شالمي يف اجل�لة االأوىل تدخل امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية واإلغاء 

اجل�لة الثانية من االنتخابات.

ميكن اعتبار االنتخابات يف بلدان اآ�ش��يا ال��ش��طى يف املرحلة الراهنة كم�رسحية �شيا�شية بقدر ما هي تناف�س 
للح�ش�ل على منا�شب متثيلية، حيث انحدرت معظم البلدان يف هذه املنطقة نح� اأنظمة فردية اأو احلروب 
االأهلية مبا�رسًة بعد تفكك االحتاد ال�ش���فياتي اأواخر العام 1991. ومل تكن االنتخابات �شبه التناف�شية التي 
مت تنظيمها يف االأ�ش��هر االأخرية للحقبة ال�ش���فياتية �ش�ى ن�ع من املبايعة للقيادات ال�شيا�شية التي ا�شتح�ذت 
على ال�ش��لطة وركزتها يف اأيدي الروؤ�شاء م�ؤ�ش�شي الدول اجلديدة خالل �شن�ات اال�شتقالل االأوىل. ويف 
البداية بدت قريغيز�ش��تان وكاأنها تبتعد عن ال�ق�ع يف النظام ال�شم�يل، اإال اأن رئي�شها، �رسعان ما بداأ يف 

اأوا�شط الت�شعينات من القرن املا�شي باحلد من قدرة املجتمع املدين على م�شاءلة ال�شلطة وممثليها.

وتعط��ي االنتخاب��ات التي اأتت باأول رئي�س للبالد، اأ�ش��كار اأكاييف، وه� الرئي���س ال�حيد املنتحب حتى 
تاريخ اإعداد هذه الدرا�شة، مثااًل حيًا ح�ل ما يرتتب على االإجراءات والرتتيبات االنتخابية املتقلبة من تاأثري 
على نتائج االنتخابات. ففي اأواخر العهد ال�ش�فياتي، جرت العادة على انتخاب الرئي�س من قبل الربملانات 
)م��ا كان يعرف برئي�س املجل���س االأعلى( يف كل واحدة من جمه�ريات االحتاد. اأما يف قريغيز�ش��تان، 
فن�س قان�ن االنتخاب على اأنه يف حال ف�ش��ل الربملان يف انتخاب اأي من املر�ش��حني ملن�ش��ب الرئا�ش��ة بعد 
ج�لتني من الت�ش���يت، ت�شقط االأهلية عن كافة املر�شحني. ويف ت�رسين االأول/اأكت�بر من عام 1990، 
�شمح ذلك الأكاييف )والذي كان ينظر له على اأنه من اأتباع غ�ربات�ش�ف املعار�شني لهيمنة اجلناح املحافظ 
�شمن احلزب ال�شي�عي القريغيزي( بالف�ز برئا�شة اجلمه�رية يف اجل�لة الثانية لت�ش�يت الربملان. ويف العام 
التايل، قامت قريغيز�ش��تان، �شاأنها يف ذلك �شاأن معظم اجلمه�ريات ال�ش�فياتية، باإدخال نظام االنتخاب 
العام املبا�رس ملن�شب الرئا�شة اجلديد والذي نقلت اإليه كافة ال�شلطات التي متتع بها احلزب ال�شي�عي �شابقًا. 
ويف ت�رسين االأول/اأكت�بر من عام 1991، وقبل اأ�شهر قليلة من ح�ش�ل قريغيز�شتان على ا�شتقاللها، فاز 
اأكاييف باالنتخاب العام املبا�رس دون اأية مناف�شة. بعد ذلك، فاز اأكاييف يف انتخابات العام 1995 والعام 
2000، وذلك بفارق كبري عن مناف�شيه يف اجل�لة االنتخابية االأوىل، على الرغم من االنتهاكات الكثرية 

التي حتدثت عنها التقارير يف كلتا العمليتني االنتخابيتني.

درا�صة خا�صة 

قيرغيز�صتان: التالعب باالنتخابات في اآ�صيا الو�صطى
اأوجني ها�صكي
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اأما االإجراءات وال�ش���ابط التي حتكم العملية االنتخابية يف قريغيز�ش��تان فهي مزيج من املك�نات التقليدية 
وتلك غري املعه�دة. تنتظم االنتخابات الرئا�ش��ية مرة كل خم�س �ش��ن�ات من خالل نظام اجل�لتني، حيث 
تنظم اجل�لة الثانية فقط يف حال عدم ف�ز اأي من املر�شحني باالأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات يف اجل�لة االأوىل، 
ويف تلك احلالة ي�ش��ارك يف اجل�لة الثانية املر�ش��حان احلا�ش��الن على اأعلى االأ�ش�ات، ويف�ز فيها املر�شح 
الذي يح�ش��ل على اأعلى االأ�ش���ات. كما وتن�س الرتتيبات على اإعادة االنتخابات يف حال عدم م�شاركة 
ن�ش��ف الناخبني على االأقل يف االقرتاع يف اأي من اجل�لتني. وال ميكن للرئي�س املنتخب البقاء يف من�ش��به 
الأكرث من فرتتني رئا�ش��يتني، اإال اأن املحكمة الد�ش��ت�رية يف قريغيز�شتان، على عك�س مثيلتها يف رو�شيا، 
ق��ررت ب��اأن ذلك ال ينطبق على الرئي�س احل��ايل عند بدء العمل بهذا االإجراء، معت��ربًة باأن فرتته االأوىل ال 

حتت�شب وذلك لك�نها بداأت قبل اإقرار الد�شت�ر اجلديد عام 1993، الذي ن�س على ذلك.

للرت�شح للرئا�شة يجب اأن ال يقل عمر املر�شح عن 35 �شنة واأال يزيد عن 65. كما ويجب على املر�شحني 
ا�شتيفاء جمم�عة من ال�رسوط االأخرى: اأواًل، يجب عليهم اجتياز امتحان من قبل اللجنة اللغ�ية املخت�شة 
للتحقق من اإجادتهم للغة الر�ش��مية يف البلد، القرغيزية. وا�ش��تخدم هذا ال�رسط، والذي مت اإدخاله اأ�شاًل 
ل�شد الطريق اأمام املر�شحني من اأ�شل رو�شي اأو القرغيز النا�شئني �شمن الثقافة الرو�شية فقط، يف انتخابات 
العام 2000 لرف�س تر�شيح اأهم املناف�شني الأكاييف، فيليك�س ك�ل�ف. ثانيًا، على كافة املر�شحني اإيداع 
مبلغ تاأمني، من م�ش��ادرهم اخلا�شة، ي�شاوي 1000 �شعف من احلد االأدنى الر�شمي للراتب ال�شهري، 
وه��� عملي��ًا ما يعادل الدخل الكام��ل للم�اطن العادي مدى احلياة. وال ي�ش��رتد ذل��ك املبلغ اإال يف حال 
ح�ش�ل املر�شح على ما ال يقل عن 10 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني، وه� ما يعمل الربملان حاليًا على مناق�شة 
م�رسوع لرفعه اإىل 15 باملئة من االأ�ش�ات. باالإ�شافة اإىل ذلك، على املر�شحني تقدمي 50،000 ت�قيع، 
3 باملئة منها على االأقل من كل واحدة من االأقاليم يف البلد، وذلك ل�شمان ح�ش�ل اأي مر�شح على تاأييد 
ما من كافة اأنحاء البالد يف ال�ش��مال واجلن�ب، علمًا باأن القيادات ال�شيا�ش��ية يف كلتا املنطقتني كانت على 

خالف حاد فيما بينها يف ال�شن�ات االأخرية. 

يقابل اال�ش��تقرار الن�ش��بي يف االإجراءات القان�نية املتعلقة باالنتخابات الرئا�ش��ية تغي��ريات متكررة يف تلك 
اخلا�ش��ة باالنتخابات الربملانية يف قريغيز�ش��تان، والتي ورثت عن االحتاد اال�ش�فياتي برملانًا يتاألف من غرفة 
)جمل�س( واحدة ت�ش��م 350 ع�ش�اً، والذي مت انتخابه يف �شباط/فرباير 1990 من خالل نظام اجل�لتني 
يف دوائر انتخابية فردية. واأدت التعديالت الد�ش��ت�رية املعتمدة با�شتفتاء عام �شنة 1994، والتي ا�شتندت 
اأ�ش��اًل اإىل رغبة الرئي�س يف تق�ية �شلطاته على ح�ش��اب الربملان، اإىل ا�شتبدال الغرفة ال�احدة بربملان جديد 
من جمل�ش��ني: اجلمعية الت�رسيعية وتتاألف من 60 ع�ش��ٍ�، وجمعية ممثلي ال�ش��عب وتتاألف من 45 ع�ش�. 
ويف انتخابات العامني 1995 و2000، مت انتخاب كافة اأع�ش��اء جمعية ممثلي ال�ش��عب و45 ع�ش��� من 
اأع�ش��اء اجلمعية الت�رسيعية من خ��الل نظام اجل�لتني يف 45 دائرة انتخابية فردية. اأما باقي اأع�ش��اء اجلمعية 
الت�رسيعية البالغ عددهم 15، فتم انتخابهم من خالل نظام القائمة الن�شبية املغلقة، حيث �شكل البلد دائرة 
انتخابية واحدة لهذا الغر�س، وحيث بلغت ن�ش��بة احل�ش��م 5 باملئة )مبعنى اأنه يجب على اأي حزب �شيا�شي 
احل�ش���ل على ما ال يقل عن 5 باملئة من االأ�ش���ات ال�ش��حيحة على م�شت�ى ال�طن للح�ش�ل على متثيل له 
يف الربملان(. ون�شت االإجراءات اخلا�شة بانتخابات القائمة على متكن االأحزاب من تقدمي ق�ائم مغلقة من 
30 مر�ش��ح )�ش��عف عدد املقاعد املنتخبة(، مبا يف ذلك مر�ش��حني لها يف الدوائر االنتخابية فردية، ويف 

حال ف�ز اأي منهم يف انتخابات تلك الدوائر يتم حذفهم من القائمة احلزبية.

اأ�ش��هم خف���س عدد املقاعد الربملانية من 350 اإىل 105، والذي ق��دم على اأنه اإجراء يهدف اإىل احلد من 
التكاليف، يف متكني الرئي�س من اإحكام �ش��يطرته على الربملان، خا�ش��ًة يف ظل م�ش��اعفة حجم الدوائر 
االنتخابية الفردية الناجت عن ذلك، والذي حد ب�ش��كل كبري من اإمكانيات االأحزاب ال�ش��غرية يف احل�ش�ل 
على متثيل لها يف ال�ش��لطة الت�رسيعية. ومل ي�ش��اعد انتخاب ب�شعة مقاعد برملانية فقط من خالل نظام القائمة 
الن�شبية على تع�ي�س االأحزاب ال�شيا�شية ال�شغرية عن االأ�رسار التي حلقت بها جراء تقلي�س حجم الربملان.

اأف��رزت االنتخاب��ات التي اأعقبت العهد ال�ش���فياتي برملانات تختلف كليًا يف تركيبته��ا عن تلك الربملانات 
ال�ش���فياتية التي مل متار�س �ش�ى �شالحيات �شكلية يف امل�افقة دائمًا على ما ميلى عليها. ففي تلك احلقبة، 
عمل احلزب ال�شي�عي من خالل �شيطرته الكاملة على انتقاء املر�شحني على اإيجاد هيئات تتاألف من اأع�شاء 
ميثل���ن �رسائح وا�ش��عة من املجتمع. وعل��ى العك�س من ذلك، جن��د باأن الهيئات واملجال���س املنتخبة يف 
قريغيز�ش��تان بعد انتهاء احلقبة ال�ش��ي�عية تتالف من الرجال فقط ب�شكل كلي تقريبًا، مبا يف ذلك ن�شبة هائلة 

من اأ�شحاب النف�ذ واالأغنياء اجلدد.

قامت قريغيز�ش��تان بتغيري االإجراءات االنتخابية حديثًا من جديد. اإذ دعت التعديالت الد�ش��ت�رية املعتمدة 
يف عام 2003 اإىل ا�ش��تبدال الربملان القائم على جمل�شني من 105 اأع�شاء بربملان جديد من جمل�س واحد 
ي�ش��م 75 ع�ش�اً. وعليه، ين�س قان�ن االنتخابات اجلديد املعتمد يف كان�ن الثاين/يناير 2004، والذي 
اأث��ريت ح�له الكثري من االنتق��ادات داخل البلد وخارجه، على انتخاب اأع�ش��اء الربملان اجلديد يف دوائر 
انتخابي��ة فردي��ة من خالل نظام اجل�لتني. وم��ن املرجح اأن يعمل هذا التقلي�س االإ�ش��ايف حلجم الربملان، 
واإلغاء املقاعد املنتخبة بنظام القائمة الن�شبية اإىل و�شع مزيد من العراقيل اأمام االأقليات يف احل�ش�ل على متثيل 
لها يف ال�شلطة الت�رسيعية، باالإ�شافة اإىل اإعطاء ال�شلطة التنفيذية مزيداً من الق�ة للتاأثري على ال�شلطة الت�رسيعية 
واإحكام ال�شيطرة عليها، وكذلك اإ�شعاف النظام احلزبي، اله�س اأ�شاًل، ب�شكل عام. كما وميكن للنظام 
االنتخابي اجلديد اأن يعمق من االنق�ش��ام ال�شيا�شي بني خمتلف املناطق، من خالل احلد من �شلطة القيادات 

احلزبية املركزية يف التحكم بعملية انتقاء املر�شحني مركزيًا.

اأدى تقلي�س عدد مقاعد الربملان اإىل ات�شاع م�شاحة الدوائر االنتخابية، االأمر الذي مكن املر�شحني املنتمني 
اإىل االأغلبية القرغيزية من الف�ز ب�ش��ه�لة اأكرب من اأولئك املنتمني اإىل االأقليات العرقية االأخرى. حيث جند 
اأنه يف مقابل التمثيل الكبري للقرغيز يف الربملان، ال حت�شل االأقليات االأخرى، مبا فيها االأوزبك، والرو�س 
واالأملان، �ش���ى على متثيل ب�شيط ال يتالءم مع حجمها احلقيقي. وباالأخ�س فيما يتعلق باالأوزبك املمثلني 

بعدد من املقاعد املنتخبة ال ي�شل ن�شبيًا اإىل ن�شف ما متثله ن�شبتهم من عدد ال�شكان العام يف البالد.

يف ال�شن�ات االأخرية وجدت املعار�شة ال�شيا�شية يف قريغيز�شتان �شع�بات جمة ومتزايدة يف دخ�ل املناف�شة 
االنتخابية لكل من انتخابات الرئا�ش��ة واالنتخابات الت�رسيعية. واأدى انحياز ال�ش��لطة الق�شائية، وكل من 
جلنة االنتخابات واللجنة اللغ�ية ل�ش��الح الرئي�س اإىل مالحقات ق�ش��ائية ورف���س الأعداد كبرية من طلبات 
الرت�ش��يح ب�شكل انتقائي �ش��ارخ. زد على اأن هيمنة الرئي�س على و�ش��ائل االإعالم منعت اأحزاب املعار�شة 
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م��ن اإمكانية القيام بحمالت انتخابية م�ؤثرة. ففي انتخابات الرئا�ش��ة للعام 2000 على �ش��بيل املثال، متتع 
الرئي�س اأكاييف بح�ايل ع�رس �ش��اعات من التغطية يف قناة التلفزة الر�ش��مية، بينما مل يحظ مناف�شه الرئي�شي 
�ش���ى باأقل من 5 دقائق من التغطية. اأما امل�ش��در الرئي�ش��ي ال�حيد للتغطية االإعالمية  امل�ش��تقلة للحمالت 
االنتخابية املتمثل ب��شائل االإعالم اخلارجية، فعادًة ما يخ�شع للتهديد بعق�بات قان�نية يف حال انتقاده الأي 
من مر�ش��حي النظام. وعليه، تعيق طريقة اإدارة االنتخابات، مبا يف ذلك التجاوزات العديدة التي تت�ش��م 
بها عمليات االقرتاع، والتغيريات املتكررة يف ال�ش���ابط االنتخابية ن�ش���ء وتط�ر ج� �شيا�شي تناف�شي بكل 

معنى الكلمة يف قريغيز�شتان.

اأما فيما يتعلق باالنتخابات على امل�شت�ى املحلي، فتم تنظيمها على امتداد معظم العقد االأول من اال�شتقالل 
عم��اًل بنظ��ام اجل�لتني يف دوائ��ر انتخابية فردية كذل��ك. اإال اأنه ومنذ العام 1999 يت��م انتخاب املجال�س 
االإقليمية واملحلية يف دوائر انتخابية تعددية، ا�ش��تناداً اإىل نظام ال�ش���ت ال�احد غري املتح�ل. وعلى الرغم 
م��ن اأن حمافظي االأقاليم ال�ش��بعة التي يت�ش��كل منها البلد يتم تعيينهم ب�ش��كل مبا�رس من قب��ل الرئي�س، اإال 
اأن املجال���س املحلية املنتخبة هي امل�ش���ؤولة عن انتخاب الروؤ�ش��اء التنفيذيني للبلدي��ات وجمال�س املديريات 
والقرى، وذلك با�ش��تثناء العا�ش��مة، بي�ش��كيك، حيث يتم انتخاب رئي�س البلدية ب�ش��كل مبا�رس من قبل 

الناخبني.

وكما جرى يف كل من ج�رجيا واأكرانيا، اأدى التالعب يف الق�اعد االنتخابية وطريقة اإدارة االنتخابات 
اإىل �ش��حب �ش��فة ال�رسعية من العملية االنتخابية برمتها، االأمر الذي اأ�ش��هم يف قيام ث�رة 24 اآذار/مار�س 
من عام 2005، والتي اأدت اإىل �ش��ق�ط نظام الرئي�س اأكاييف واإخ�ش��اع الربملان اجلديد املنتخب والنظام 

االنتخابي برمته للمراجعة والتط�ير.  

نظم التمثيل الن�صبي

ما ه� التمثيل الن�سبي
100. ي�ش��تند املفه�م االأ�شا�ش��ي لنظم التمثيل الن�ش��بي اإىل ترجمة ح�ش��ة اأي حزب �شيا�ش��ي م�شارك يف 
االنتخاب��ات م��ن اأ�ش���ات الناخبني اإىل ح�ش��ة مماثلة اأو متنا�ش��بة من املقاع��د يف الهيئة الت�رسيعي��ة املنتخبة 
)الربملان(. وهناك ن�عان رئي�ش��يان من نظم التمثيل الن�ش��بي وهما نظام القائمة الن�شبية )List PR( ونظام 
ال�ش�ت ال�احد املتح�ل )STV(. ويتطلب تنفيذ نظم التمثيل الن�شبي وج�د دوائر انتخابية تعددية، اإذ ال 
ميكن ت�زيع املقعد ال�احد ن�شبيًا. ويف بع�س البلدان، كما يف اإ�رسائيل وه�لندا، ي�شكل البلد برمته دائرة 
انتخابية تعددية واحدة. وت�ش��تند الدوائر االنتخابية يف بلدان اأخرى، كما يف االأرجنتني اأو الربتغال، اإىل 
التق�ش��يمات االإدارية القائمة، حيث ت�شكل كل واحدة من املحافظات دائرة انتخابية تعددية واحدة، بينما 
جند يف اأندوني�شيا مثااًل على دوائر انتخابية متفاوتة االأحجام ال عالقة لها بالتق�شيمات االإدارية، حيث ي�شند 

اإىل االإدارة االنتخابية مهمة تر�شيم تلك الدوائر.

101. تعترب نظم التمثيل الن�ش��بي خياراً �ش��ائعًا يف الدميقراطيات النا�ش��ئة، بينما ي�شتخدم اأحد تلك النظم 
23 بلد من جمم�عة الدميقراطيات الرا�ش��خة )اأنظر اجل��دول رقم 2(. وحتتل هذه النظم املركز االأول من 
حيث عدد البلدان التي تعتمدها يف كل من اأمريكا الالتينية، واأفريقيا واأروبا. وت�شتخدم غالبية البلدان التي 
تعتمد نظم التمثيل الن�شبي والبالغ عددها 72 بلداً اأحد اأ�شكال نظام القائمة الن�شبية، بينما ال ي�شتخدم نظام 

ال�ش�ت ال�احد املتح�ل �ش�ى يف بلدين اثنني، هما اأيرلندا ومالطا.

102. هن��اك الكث��ري م��ن االعتب��ارات ذات التاأث��ري الكبري 
واملبا���رس على طريقة عم��ل نظم التمثيل الن�ش��بي على اأر�س 
ال�اق��ع. فكلما زاد عدد املر�ش��حني املنتخبني عن كل دائرة 
انتخابي��ة )اأنظ��ر الفق��رات 113 اإىل 118 اأدناه ح�ل حجم 

الدائرة االنتخابية( كلما ارتفع م�شت�ى الن�شبية يف النظام االنتخابي. كما واأن نظم التمثيل الن�شبي تختلف 
فيما بينها مباهية اخليارات التي ت�فرها للناخب، من حيث ا�شتطاعة الناخب االختيار بني االأحزاب ال�شيا�شية 

اأو املر�شحني االأفراد اأو كليهما معًا.

103. متتاز نظم التمثيل الن�ش��بي ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي بك�نها تعمل على تفادي النتائج غري املرغ�ب بها لنظم 
االأغلبية ما يجعلها �شاحلة الإفراز هيئات ت�رسيعية متثيلية ب�شكل اأف�شل. ففي كثري من الدميقراطيات النا�شئة، 
وخا�شة تلك التي ت�اجه انق�شامات اجتماعية حادة، قد ت�شبح م�شاألة اإ�رساك كافة املجم�عات واملك�نات 
االجتماعية �رسطًا مف�شليًا ال غنى عنه لتدعيم النظام الدميقراطي ب�شكل عام. اإذ اأن الف�شل يف ت�فري الفر�شة 
احلقيقة لكافة االأقليات، باالإ�ش��افة لالأكرثية، للم�شاركة يف �شنع القرار وتط�ير النظام ال�شيا�شي من �شاأنه 

اأن يف�شي اإىل نتائج كارثية )اأنظر الدرا�شة اخلا�شة بلي�ش�ت� يف هذا الدليل(.

104. وتتلخ�س اأهم مميزات نظم التمثيل الن�شبي مبا يلي:
تعمل هذه النظم على ترجمة االأ�ش�ات اإىل مقاعد ب�شكل دقيق، متفادية بذلك بع�س النتائج املرتتبة على   اأ( 

يتطلب تنفيذ نظم التمثيل الن�صبي قيام دوائر 
انتخابية تعددية تنتخب كل منها اأكثر من ممثل 

واحد لها.
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االأيدي�ل�جية، كما ميكن اأن يح�شل يف ظل نظام الفائز االأول، ما ي�شعب عملية التخطيط االإقت�شادي 
على املدى الط�يل، بينما ت�ش��هم احلك�مات االئتالفية الناجتة عن النظم الن�ش��بية يف تاأ�ش��يل اال�شتقرار 

والتما�شك يف القرارت الهامة والتي تف�شح املجال اأمام التط�ير والنم� امل�شتدام.

 ح( ت�ش��هم هذه النظ��م يف جتذير مبداأ ال�رساكة يف احلك��م بني االأحزاب واملجم�ع��ات ذات االهتمامات 
املختلف��ة. ففي كثري من الدميقراطيات النا�ش��ئة تعترب م�ش��األة ال�رساكة يف احلكم ب��ني االأكرثية العددية 
لل�ش��كان والتي ت�ش��يطر على الق�ة ال�شيا�ش��ية واالأقلية التي ت�ش��يطر على الق�ة االإقت�ش��ادية يف البلد اأمراً 
ال ب��د منه وحقيقة ال ميكن جتاهلها. اإذ نرى باأنه حيث تنفرد االأكرثية العددية بال�ش��يطرة على ال�ش��لطة 
بينما تنح�رس اهتمامات االأقلية يف ال�ش��يطرة على م�شادر الرثوة والق�ة االإقت�شادية ت�شبح امل�شادات بني 
خمتلف م�ش��ادر الق�ى اأقل و�ش���حًا واأكرث �شبابية وال تخ�شع ملبادئ امل�شاءلة واملحا�شبة )كما ح�شل 
يف زمباب�ي خالل ال�شن�ات الع�رسين االأوىل من ا�شتقاللها على �شبيل املثال(. وعليه، فكثرياً ما يعتقد 
باأن نظم التمثيل الن�شبي، ومن خالل اإ�رساك كافة املجم�عات يف ال�شلطة الت�رسيعية، ت�فر فر�شة اأكرب 
التخاذ القرارت الهامة حتت ال�ش�ء وعلى مراأى من اأعني العامة ومبا يحقق متطلبات �رسائح اأو�شع من 

املجتمع.   

105. ولنظم التمثيل الن�ش��بي م�ش��اوئها كذلك، واأهمها ك�نها متيل اإىل اإفراز حك�مات ائتالفية وتعمل 
على �رسذمة االأحزاب ال�شيا�ش��ية. اأما اأهم االنتقادات امل�جهة عادًة لهذه النظم فتكمن يف ك�نها تق�د اإىل 

ما يلي:

حك�مات ائتالفية تف�شي بدورها اإىل اختناقات يف �شري االأعمال الت�رسيعية وما ينتج عنها من عدم القدرة   اأ( 
على تنفيذ ال�شيا�ش��ات املتما�ش��كة. وتزداد خط�رة ال�ق�ع يف ذلك ب�ش��كل خا�س يف حاالت ما بعد 
ال�رساع واملراحل االنتقالية، حيث تك�ن تطلعات ال�ش��عب لالجن��ازات احلك�مية يف اأوجها. اإذ ميكن 
للحك�مات االئتالفية وحك�مات ال�حدة ال�طنية امل�شكلة من اأحزاب خمتلفة احليل�لة دون القدرة على 

اتخاذ القرارات ب�شكل �رسيع ومتما�شك.

 ب( انق�ش��امات يف االحزاب ال�شيا�ش��ية مت�س با�شتقرار النظام ال�شيا�ش��ي. حيث ميكن لنظم التمثيل الن�شبي 
اأن ت�ؤدي اإىل، اأو على االأقل اأن ت�ش��هم يف ت�رسذم االأحزاب ال�شيا�ش��ية. وقد يف�ش��ح تعدد االأحزاب 
ال�شيا�شية ب�شكل كبري املجال اأمام االأحزاب ال�شغرية جداً ال�شتنزاف االأحزاب الكبرية ودفعها اإىل تقدمي 
التنازالت الكبرية بهدف ت�ش��كيل حك�م��ة ائتالفية. وهنا يعترب البع�س مي��زة التعددية يف نظم التمثيل 
الن�ش��بي كاأحد ارتداداتها ال�ش��لبية. ففي اإ�رسائيل على �ش��بيل املثال، عادًة ما تلع��ب االأحزاب الدينية 
املتطرفة ال�ش��غرية دوراً مف�شليًا يف ت�ش��كيل احلك�مات، بينما عانت اإيطاليا ل�شن�ات ط�يلة من تقلبات 
م�ش��تمرة وانعدام يف ا�ش��تقرار احلك�مات االئتالفية املتعاقبة. وكثرياً ما تتخ���ف البلدان املتح�لة اإىل 
النظام الدميقراطي من اأن ت�ؤدي نظم التمثيل الن�ش��بي اإىل ظه�ر االأحزاب ال�شيا�شية امل�شتندة اإىل قيادات 

تقليدية اأو جماعات عرقية، وذلك ب�شبب عدم تط�ر نظامها احلزبي ال�شيا�شي ب�شكل عام.

 ج( ا�ش��تخدامها كقاعدة لظه�ر االأحزاب املتطرفة. اإذ كثرياً ما تنتقد نظم التمثيل الن�ش��بي لك�نها تف�ش��ح 

نظم االأغلبية االأكرث مدعاة للقلق واالأقل عدالة. حيث تعمل هذه النظم على احلد من ح�ش�ل االأحزاب 
الكبرية على مقاعد اإ�ش��افية تف�ق ن�ش��بتها من اأ�ش���ات الناخبني، يف ال�قت الذي ت�ش��مح لالأحزاب 

ال�شغرية ال��ش�ل اإىل الربملان من خالل احل�ش�ل على اأعداد حمدودة من اأ�ش�ات الناخبني.

 ب( حتفز نظم التمثيل الن�شبي على قيام االأحزاب ال�شيا�شية اأو ت�شكيل التجمعات االنتخابية من قبل املر�شحني 
املتقاربني فكريًا لتقدمي ق�ائم من املر�ش��حني لالنتخاب. ومن �شاأن ذلك االإ�شهام يف اإي�شاح ال�شيا�شات 
واالختالف��ات االأيدي�ل�جية والقيادية القائمة �ش��من جمتمع ما، خا�ش��ًة عندم��ا يفتقد ذلك املجتمع 

الأحزاب �شيا�شية ق�ية ومتما�شكة، كما كانت عليه احلال يف تيم�ر ال�رسقية حلظة ا�شتقاللها.

 ج( ينتج عن هذه النظم انح�ش��ار يف اأعداد االأ�ش���ات ال�ش��ائعة اأو املهدورة. فعندما تنخف�س ن�شبة احل�شم 
تف�ش��ي كافة االأ�ش���ات تقريبًا اإىل انتخاب مر�ش��ح ما. وه� م��ا يزيد من قناعة الناخ��ب بالفائدة من 
امل�ش��اركة يف العملية االنتخابي��ة والت�جه اإىل مراكز االقرتاع، حيث ت��زداد القناعة لدى الناخبني باأن 
الأ�ش���اتهم تاأثري حقيقي من �ش��اأنه اأن يحدث تغيرياً فعليًا يف نتائج االنتخاب، مهما كان ذلك التغيري 

مت�ا�شعًا.

ت�شاعد نظم التمثيل الن�شبي اأحزاب االأقليات يف احل�ش�ل على متثيل لها. فعدا تلك احلاالت التي ترتفع   د( 
فيها ن�ش��بة احل�شم اإىل م�شت�يات غري مقب�لة، اأو ي�شغر فيها حجم الدوائر االنتخابية ب�شكل غري معتاد، 
ي�ش��بح باإمكان اأي حزب يح�ش��ل على ن�ش��بة ب�ش��يطة من اأ�ش�ات الناخبني احل�ش���ل على متثيل له يف 
الربملان. وهذا ما يحقق مبداأ التعددية والذي ميكن اعتباره اأ�شا�ش��يًا يف ا�ش��تقرار املجتمعات املنق�شمة، 

باالإ�شافة اإىل ف�ائده املثبتة واملتعلقة بعملية اتخاذ القرارات يف الدميقراطيات الرا�شخة.

تعمل هذه النظم على حتفيز االأحزاب ال�شيا�شية للت�جه اإىل اأطر وا�شعة من الناخبني، خارج نطاق االأطر   ه( 
التي يكرث فيها م�ؤيديها اأو تلك التي تت�قع ح�ش���ل مناف�ش��ة اأكرب فيها. حيث اأن احلافز احلقيقي يف ظل 
نظم التمثيل الن�ش��بي يكمن يف العمل على احل�ش���ل على اأكرب عدد ممكن من االأ�ش�ات، بغ�س النظر 
عن م�شدر تلك االأ�ش�ات. اإذ ميكن لكل �ش�ت اإ�شايف، حتى ول� اأتى من م�اقع ي�شعف فيها ت�اجد 

احلزب، اأن ي�شهم يف احل�ش�ل على مقعد اإ�شايف.

حتد هذه النظم من من� ما يعرف بظاهرة االكت�ش��اح االنتخابي. وذلك لك�نها متنح االأحزاب ال�ش��غرية   و( 
فر�شة احل�ش�ل على ب�شعة مقاعد، ما يقلل من اإمكانية ح�ش�ل احلزب ال�احد على كافة مقاعد الدائرة 
االنتخابي��ة ال�احدة. وه� ما تزيد اأهميته بالن�ش��بة لالأقليات، خا�ش��ًة تلك الت��ي ال تتمركز يف م�اقع 

جغرافية حمددة وحم�ش�رة وال متلك و�شائل بديلة للح�ش�ل على متثيل لها.

تق�د نظم التمثيل الن�ش��بي اإىل حتقيق م�ش��ت�يات اأعلى من اال�شتمرارية وا�شتقرار ال�شيا�شات. فقد اأثبتت   ز( 
التج��ارب يف اأوروب��ا الغربي��ة جناعة هذه النظم ل��دى اعتمادها النتخاب الربملانات يف حتقيق ا�ش��تقرار 
اأف�شل للحك�مات، باالإ�شافة اإىل حتقيق م�شت�يات اأعلى من امل�شاركة واالأداء االإقت�شادي. اأما ال�شبب 
يف ذلك فيع�د اإىل اأن التناوب املتكرر يف مقاليد احلكم بني اأحزاب �شيا�ش��ية متناق�ش��ة كليًا من الناحية 
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املجال اأمام االأحزاب املتطرفة، الي�ش��ارية اأو اليمينية على حد �ش���اء، للح�ش���ل على متثيل يف الهيئة 
الت�رسيعية. فلقد راأى الكثريون اأن اأحد االأ�ش��باب خلف انهيار جمه�رية ومير يف اأملانيا يع�د اإىل كيفية 
اإعطاء النظام االنتخابي الن�ش��بي الفر�شة لالأحزاب املتطرفة اليمينية والي�شارية للح�ش�ل على م�طئ قدم 

لها يف ال�شلطة.

حك�مات ائتالفية ال تتمتع بقدر كاف من االأر�ش��ية امل�ش��رتكة �ش�اء فيما يتعلق ب�شيا�شاتها اأو بق�اعدها   د( 
ال�ش��عبية. وكثرياً ما تتم مقارنة هذا الن�ع من ائتالفات امل�ش��لحة باالئتالفات املتما�شكة الناجتة عن نظم 
انتخابي��ة اأخرى )مثل نظام ال�ش���ت البديل(، حيث متيل خمتلف االأحزاب ال�شيا�ش��ية اإىل االعتماد، 
وب�ش��كل متبادل، على اأ�ش���ات االأحزاب االأخرى كذلك، ما ي�ؤدي اإىل قيام ائتالفات اأق�ى واأكرث 

تعا�شداً.

ح�ش�ل اأحزاب �شيا�شية �شغرية على ح�ش�س من ال�شلطة ال تتنا�شب مع حجمها وق�تها احلقيقية. اإذ قد   ه( 
ت�شطر االأحزاب الكبرية لالئتالف مع اأحزاب �شغرية جداً لت�شكيل احلك�مة، وذلك من خالل اإعطاء 
احلزب املمثل لن�شبة �شئيلة من الناخبني القدرة على تعطيل اأية اقرتاحات ومبادرات قد تاأتي بها االأحزاب 

الكبرية.

 و( عدم قدرة الناخب على تنفيذ مبداأ امل�شاءلة من خالل حجب ثقته واإق�شاء حزب �شيا�شي ما عن ال�شلطة. 
حيث قد يك�ن من ال�شعب مبكان اإق�شاء حزب مركزي كبري من ال�شلطة يف ظل نظم التمثيل الن�شبي. 
فعندما تت�ش��كل احلك�مات من ائتالفات، جند باأن بع�س االأحزاب مت�اجدة دائمًا يف احلك�مة ب�ش��كل 
اأو باآخر، على الرغم من تراجع اأدائها االنتخابي من حني الآخر. وعلى �ش��بيل املثال، ا�ش��تمر احلزب 
الدميقراط��ي احلر يف اأملانيا كع�ش��� يف كاف��ة احلك�مات االئتالفية على مدى خم�ش��ني عام، من عام 
1949 اإىل عام 1998، ما عدا فرتة ثماين �ش��ن�ات منها فقط، وذلك على الرغم من عدم ح�ش���له 

اأبداً على ما يزيد على 12 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني يف اأف�شل احلاالت.

ال�ش��ع�بات التي قد يفر�ش��ها تنفيذ هذه النظم على اأر�س ال�اقع، �ش�اء بالن�شبة للناخبني وقدرتهم على   ز( 
فهم بع�س تفا�شيل النظام، اأو بالن�شبة لالإدارة االنتخابية يف تطبيق ق�اعده املعقدة اأحيانًا. اإذ تعترب بع�س 
نظم التمثيل الن�ش��بي اأكرث تعقيداً من غريها من النظم غري الن�ش��بية، وه� ما يتطلب جه�داً اأكرب لت�عية 

الناخبني، باالإ�شافة اإىل مزيد من التدريب املهني مل�ظفي االنتخابات ل�شمان �شحة العملية. 

نظام القائمة الن�سبية
106. يق�م نظام القائمة الن�ش��بية على تقدمي كل حزب �شيا�ش��ي لقائمة من املر�ش��حني يف كل واحدة من 
الدوائر االنتخابية التعددية. ويق�م الناخب�ن باالقرتاع ل�ش��الح االأحزاب، حيث يف�ز كل حزب �شيا�ش��ي 
بح�شة من مقاعد الدائرة االنتخابية تتنا�شب مع ح�شته من اأ�ش�ات الناخبني. ويف�ز باالنتخاب املر�شح�ن 

على ق�ائم االأحزاب وذلك بح�شب ترتيبهم الت�شل�شلي على القائمة.

اإال اأن اختي��ار نظ��ام القائمة الن�ش��بية ال يحدد مبفرده �ش��كل 
النظ��ام االنتخاب��ي املعتمد، حيث يتطلب ذل��ك حتديد مزيد 
من التفا�شيل. اإذ ميكن اأن ت�شتند الطريقة املعتمدة الحت�شاب 
وت�زيع املقاعد بعد عد االأ�ش�ات اإىل طريقة املت��شط االأعلى 
اأو طريق��ة الباقي االأكرب )اأنظر قائمة امل�ش��طلحات يف امللحق 
"ب"(. وللمعادلة االنتخابية املعتمدة لهذا الغر�س تاأثري ما، 
ق��د يك�ن كبرياً يف بع�س االأحي��ان، على نتائج االنتخابات 
يف ظ��ل نظم التمثيل الن�ش��بي. ففي انتخاب��ات عام 1998 
يف كمب�دي��ا، اأدى التغي��ري املعتم��د يف املعادل��ة االنتخابية 
ب�شعة ا�ش��ابيع قبل م�عد االنتخابات اإىل ف�ز اأكرب االأحزاب 
ال�شيا�ش��ية مبا جمم�عه 64 مقعداً، بداًل من 59 مقعد، من 

مقاع��د اجلمعي��ة ال�طنية البالغة 121 مقعداً. ومل تتقبل اأحزاب املعار�ش��ة تلك النتائج ب�ش��ه�لة نظراً لعدم 
االإع��الن عن ذلك التغيري يف املعادلة االنتخابية ب�ش��كل كاٍف. وهذا املثال ي��دل على اأهمية وعي القائمني 

على ت�شميم النظم االنتخابية باأ�شغر واأدق التفا�شيل.

وهناك م�شائل هامة اأخرى يجب اأخذها بعني االعتبار لتحديد طريقة عمل نظام القائمة الن�شبية. فقد يفر�س 
النطام املعتمد اجتياز ن�ش��بة ح�ش��م حمددة للح�ش���ل على متثيل يف الهيئة الت�رسيعية املنتخبة )اأنظر الفقرات 
119 اإىل 121 اأدناه(: واإذا كانت تلك الن�شبة مرتفعة )10 باملئة، كما ه� معم�ل به يف تركيا على �شبيل 
املثال( �ش��ي�ؤدي ذلك اإىل ا�شتثناء االأحزاب ال�شغرية وحرمانها من احل�ش�ل على متثيل لها، بينما قد ت�شمح 
لهم بذلك ن�شبة ح�شم منخفظة )1.5 باملئة، كما هي احلال يف اإ�رسائيل مثاًل(. يف جن�ب اأفريقيا ال ت�جد 
ن�شبة ح�شم، وقد اأدى ذلك يف انتخابات عام 2004 اإىل ف�ز احلزب امل�شيحي الدميقراطي االأفريقي ب�شتة 
مقاعد من اأ�شل 400 مقعد رغم ح�ش�له على 1.6 باملئة فقط من اأ�ش�ات الناخبني. وتختلف نظم القائمة 
الن�شبية فيما بينها ا�شتناداً اإىل اإمكانية قيام الناخب باالختيار بني املر�شحني باالإ�شافة اإىل اختياره بني خمتلف 
االأح��زاب، اأي اإذا م��ا كانت الق�ائم مغلقة، اأو مفت�حة اأو ح��رة )اأنظر الفقرات 122 اإىل 126 اأدناه(. 

ولهذا اخليار تبعاته املتعلقة ب�شه�لة اأو �شع�بة التعامل مع ورقة االقرتاع.

اأما اخليارات االأخرى اخلا�شة بهذا النظام االنتخابي فتتعلق برتتيبات جتميع االأ�ش�ات، �ش�اء كان ذلك ب�شكل 
ر�شمي اأو غري ر�شمي؛ اأو املجال املفت�ح اأمام االأحزاب ال�شيا�شية لعقد االتفاقات االنتخابية، كتلك التي تتعلق 

بت�شكيل التكتالت االنتخابية )اأنظر الفقرة 127 اأدناه(؛ اأو حجم الدوائر االنتخابية وطريقة تر�شيمها.

107. تتلخ�س امليزات التي يتمتع بها نظام القائمة الن�شبية فيما يلي:
باالإ�شافة اإىل امليزات التي تتمتع بها نظم التمثيل الن�شبي ب�شكل عام، يعمل هذا النظام على زيادة حظ�ظ   اأ( 
ممثل��ي االأقليات يف الف�ز باالنتخاب. فعندما يقرتع الناخب�ن، كما هي العادة، مبا يتما�ش��ى مع واقع 
الرتكيبة االجتماعية والثقافية ملجتمع ما، ميكن لنظام القائمة الن�ش��بية اأن ي�شهم يف اإفراز �شلطة ت�رسيعية 
ت�ش��م ممثلني عن كل من جمم�عات االأكرثية واالأقليات يف ذلك املجتمع. وذلك لك�ن النظام يعمل 
كحافز لدى االأحزاب ال�شيا�ش��ية لتقدمي ق�ائم مت�ازنة من املر�ش��حني ميكنهم من خاللها التطلع لدعم 

يق��وم كل ح��زب �صيا�صي اأو تجم��ع انتخابي في 
ظ��ل نظام القائم��ة الن�صبية بتقدي��م قائمة من 
المر�صحي��ن لدائرة انتخابي��ة تعددية. ويقوم 
الناخب��ون باالقتراع ل�صالح االأح��زاب، ويفوز 
الح��زب بح�صة من المقاع��د تتنا�صب مع ح�صته 
من االأ�ص��وات. اأما المر�صح��ون الفائزون فيتم 
احت�صابه��م ح�ص��ب ترتيبه��م الت�صل�صل��ي عل��ى 
القائم��ة الحزبي��ة )ف��ي ظ��ل نظ��ام القوائ��م 
المغلق��ة(. واإذا كانت القوائم مفتوحة اأو حرة 
فيمكن للناخبي��ن التاأثير في ترتيب المر�صحين 
وتعديل��ه من خ��الل التعبي��ر ع��ن اأف�صلياتهم 

الفردية على كل قائمة.
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اأو�ش��ع �رسيحة ممكنة من الناخبني. ولقد اأثبتت التجربة يف عدد من الدميقراطيات النا�ش��ئة )كجن�ب 
اأفريقيا، واأندوني�شيا، و�شريالي�ن( باأن نظام القائمة الن�شبية يف�شح املجال اأمام االأحزاب ال�شيا�شية لتقدمي 
ق�ائ��م من مر�ش��حني ينتم���ن ملجم�عات عرقية واإثنية خمتلفة. وعلى �ش��بيل املثال، �ش��مت اجلمعية 
ال�طني��ة املنتخب��ة يف جن�ب اأفريقيا �ش��نة 2004 ما ن�ش��بته 52 باملئة من املمثلني ال�ش���د )مبا يف ذلك 
11 باملئ��ة من جماعة الزول�، بينما ت�زع الباق�ن على اأك��رث من ثمانية جماعات اأخرى(، و32 باملئة 
م��ن البي�س )ثلثهم م��ن الناطقني باالإجنليزية والثلثني االآخرين من اجلماع��ات الناطقة بلغة االأفريكان(، 
و7 باملئ��ة من ال�ش��مر، باالإ�ش��افة اإىل 8 باملئة من الهن���د. وكذلك احلال بالن�ش��بة لرتكيبة الربملان يف 
ناميبيا، والتي ت�ش��م ممثلني ينتم�ن جلماعات خمتلفة مثل االأوفامب�، والدامارا، والهرييرو، والناما، 

والبا�شرت، باالإ�شافة اإىل بع�س البي�س.

من�ذج ورقة اقرتاع من كمب�ديا حيث ت�شتخدم الق�ائم املغلقة يف نظام القائمة الن�شبية

 ب( يعطي نظام القائمة الن�ش��بية فر�ش��ًا اأكرب حل�ش���ل املراأة عل��ى متثيل لها، وذلك ا�ش��تناداً اإىل ت�فري نظم 
التمثيل الن�ش��بي عامًة فر�ش��ًا اأكرب النتخاب املمثالت من الن�ش��اء مما ت�فره نظم االأغلبية. اإذ ميكن هذا النظام 
االأحزاب ال�شيا�ش��ية من ت�ش��مني ق�ائمها ملر�شحات من الن�شاء والدفع بذلك باجتاه انتخابهن من قبل الناخبني 
دون اأن يك�ن ذلك بال�رسورة ا�ش��تناداً اإىل اعتبارات جندرية )تتعلق بالن�ع( بال�رسورة. وكما �ش��بق وبينا 
اأعاله، يحفز وج�د الدوائر االنتخابية الفردية معظم االأحزاب للبحث عن املر�شح االأكرث حظًا بالف�ز ح�شب 
اعتقاده��م، وه��� امل�قع الذي قل م��ا حتتله امراأة يف كثري من املجتمعات. وجند باأن نتائج النظم الن�ش��بية، 
يف كافة اأنحاء العامل دون ا�ش��تثناء، اأف�ش��ل من نتائج نظام الفائز االأول فيما يتعلق بعدد الن�ش��اء املنتخبات. 
ويعتمد 14 بلد من بني اأول 20 بلد يف هذا املجال نظام القائمة الن�ش��بية. وح�ش��ب املعطيات املت�فرة حتى 
عام 2004 فلقد فاق مت��ش��ط عدد الن�شاء املنتخبات لع�ش�ية الهيئات الت�رسيعية ح�ل العامل من خالل نظام 
القائمة الن�ش��بية بح�ايل 4.3 باملئة مت��ش��ط عددهن يف كل الهيئات الت�رسيعية يف العامل  والبالغ ما ن�ش��بته 

15.2 باملئة، بينما كان عددهن يف ظل نظام الفائز االأول يقل مبا ن�شبته 4.1 باملئة عن ذلك املعدل.

�ش��كلت انتخابات اجلمعية ال�طني��ة الربملانية واالنتخابات املحلية يف جن���ب اأفريقيا يف العام 1994 نقطة 
ال��ذروة يف مرحلة التح�ل من النظام ال�ش��م�يل اإىل الدميقراطية التعددية يف جن���ب اأفريقيا، اإذ مثل اإنزال 
العل��م االأك��رث عن�رسية يف اأفريقيا يف منت�ش��ف ليل 27 ني�ش��ان/اأبريل من ذلك العام نهاية 300 �ش��نة من 
اال�ش��تعمار واأربعة عق�د من نظام الف�شل العن�رسي. وفتحت تلك االنتخابات التعددية االأوىل الباب على 
م�رساعي��ه اأمام الق�ى ال�شيا�ش��ية التي دفعها نظام الف�ش��ل العن�رسي يف بريت�ريا للعمل يف اخلفاء ل�ش��ن�ات 
ط�يل��ة. واأ�ش��فرت تلك االنتخاب��ات عن ف�ز حزب امل�ؤمت��ر ال�طني االأفريقي، بقيادة نيل�ش���ن مانديال، 
بال�ش��لطة، حيث ناف�ش��ه على اأ�ش���ات املاليني من الناخبني امل�ؤهلني للم�ش��اركة يف االنتخابات الأول مرة 
كل م��ن االأح��زاب التالية: ح��زب امل�ؤمتر االأفريقي الذي ناف���س امل�ؤمتر ال�طني على اأ�ش���ات الناخبني من 
نف�س املجم�عات العرقية، وحزب اإنكاتا للحرية الذي ا�ش��تند ب�ش��كل اأ�شا�شي اإىل �شيطرته على ال�شاحة يف 
حمافظة ك�ازول� ناتال ال�شمالية، وذلك باالإ�شافة اإىل كل من احلزب ال�طني، بقيادة ديكلريك، واحلزب 
الدميقراط��ي اللي��ربايل، وحزب جبهة احلرية اجلديد، املنحدرة من اأح��زاب البي�س اليمينية القائمة يف ظل 

النظام ال�شابق.

نظمت تلك االنتخابات عماًل بنظام القائمة الن�شبية، حيث مت انتخاب ن�شف اأع�شاء اجلمعية ال�طنية املك�نة 
من 400 ع�ش� من خالل املحافظات الت�شع يف البالد، بينما انتخب الن�شف االآخر ا�شتناداً اإىل ق�ائم وطنية 
حي��ث اعترب كامل البلد كدائرة انتخابية واحدة لهذا الغر�س. اإال اأن ت�زيع كافة املقاعد ال� 400 قام على 

اأ�شا�س اعتبار كامل اأر�س ال�طن كدائرة انتخابية واحدة، ومل تفر�س اأية ن�شبة ح�شم. 

مت ا�ش��تخدام م��ا يعرف "بح�ش��ة اأو ك�ت��ة دروب – Droop Quota" يف ت�زي��ع املقاعد، حيث مت 
اللج�ء اإىل طريقة معدلة للباقي االأكرب لتخ�ش��ي�س املقاعد االإ�ش��افية. وا�ش��تملت الن�ش��س االأولية لقان�ن 
االنتخابات اجلديد على ن�ش��بة ح�ش��م تبلغ 5 باملئة من جمم�ع االأ�ش���ات على امل�ش��ت�ى ال�طني، اإال اأن 
حزبي امل�ؤمتر ال�طني واحلزب ال�طني وافقا يف اأوائل عام 1994 على التخلي عن اأية ن�شبة اإلزامية، وذلك 
ا�ش��تجابة اإىل مطالب االأحزاب ال�ش��غرية. لكن يف املقابل مت ح�رس حق امل�ش��اركة يف اأول حك�مة وحدة 

درا�صة خا�صة 

جنوب اأفريقيا: النظم االنتخابية واإدارة ال�صراع
اأندرو رينولدز
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وطني��ة يف االأح��زاب الفائزة مبا ال يقل ع��ن 20 مقعٍد يف اجلمعية ال�طنية، اأي 5 باملئة من عدد االأع�ش��اء 
املنتخبني الكلي.

كان م��ن ال�ا�ش��ح يف تلك املرحلة باأن حركة التحرر بقي��ادة مانديال كانت خم�لة بالف�ز يف ظل اأي نظام 
انتخاب��ي ميكن اعتم��اده، اإال اأن ذلك ال يقلل من اأهمية اختيار جن�ب اأفريقيا لنظام القائمة الن�ش��بية لتنظيم 
اأول انتخابات دميقراطية. اإذ لعب ذلك، باالإ�شافة اإىل جمم�عة اأخرى من الرتتيبات الد�شت�رية الرامية اإىل 
تقا�شم ال�شلطة، دوراً مف�شليًا يف خلق ج� من الت�افق وح�س امل�شاركة والذي �رسع يف �شق�ط اأ�ش�اأ اأنظمة 

العنف ال�شيا�شي وجعل من جن�ب اأفريقيا منارة اأمل وا�شتقرار لباقي دول اأفريقيا امل�شطربة.

عند االإفراج عن نيل�ش���ن مانديال وخروجه من ال�ش��جن �ش��نة 1990، مل تكن هناك اأية م�ؤ�رسات خا�شة 
تدل على اأن جن�ب اأفريقيا �ش��تعتمد نظام القائمة الن�ش��بية. اإذ جرت العادة دائمًا على انتخاب الربملان اأثناء 
فرتة الف�ش��ل العن�رسي واملقت�رس على البي�س فقط، عم��اًل بنظام الفائز االأول، وه� النظام الذي كان من 
�ش��اأنه اأن يعمل ل�شالح حزب امل�ؤمتر ال�طني االأفريقي الذي بداأ بالتفاو�س من م�قع ق�ي، علمًا باأن البي�س 
كان�ا ي�شكل�ن االأغلبية يف خم�شة فقط مما يزيد عن 700 دائرة انتخابية، االأمر الذي كان �شيمكن حزب 
امل�ؤمتر من الف�ز بح�ايل 70 اإىل 80 باملئة من مقاعد الربملان، بح�ش�له على 50 اإىل 60 باملئة من اأ�ش�ات 
الناخب��ني يف ظل نظام الفائز االأول االنتخابي. اإال اأن حزب امل�ؤمتر مل ينجر خلف تلك احل�ش��ابات، وعيًا 
منه باأن اعتماد نظام ي�ؤدي اإىل ح�ش�ل الفائز يف االنتخابات على معظم اإن مل يكن كافة املقاعد التمثيلية من 
�شاأنه اأن يعمل على زعزة ا�شتقرار البلد على املدى االأط�ل واالإ�رسار مب�شالح اجلميع، االأكرثية واالأقلية. 
كما اأن اعتماد نظام القائمة الن�شبية وفر الدخ�ل يف م�شاألة تر�شيم الدوائر االنتخابية ال�شائكة والتي اعتربت 
على درجة عالية من احل�شا�ش��ية ال�شيا�ش��ية، باالإ�ش��افة اإىل ك�نه يتالءم ب�ش��كل اأف�ش��ل مع روح ال�رساكة 
وتقا�ش��م ال�ش��لطة والذي راأى فيه كل من حزب امل�ؤمتر واحلزب ال�طني عن�رساً اأ�شا�شيًا ا�شتند اإليه الد�شت�ر 

االنتقايل للبالد.

ويف ح��ال تنظي��م تلك االنتخابات االأوىل على اأ�ش��ا�س نظام الفائز االأول يف دوائ��ر انتخابية فردية، فعلى 
االأرجح باأن االأحزاب ال�شغرية مل تكن �شتح�شل على اأي متثيل لها يف اجلمعية ال�طنية املنتخبة، وذلك على 
الرغم من ا�شتنادها اإىل جمم�عات من امل�ؤيدين املتمركزين يف مناطق جغرافية حمددة. اإال اأن نظام القائمة 
الن�شبية مكنها من دخ�ل الربملان، حيث ح�شلت جبهة احلرية على ت�شعة مقاعد، واحلزب الدميقراطي على 
�ش��بعة مقاعد، وحزب امل�ؤمتر االأفريقي على خم�ش��ة مقاعد، واحلزب امل�شيحي الدميقراطي االأفريقي على 
مقعدين. وبينما ال متثل هذه االأحزاب ال�ش��غرية جمتمعة �ش���ى 6 باملئة من جمم�ع االأع�ش��اء يف اجلمعية 

ال�طنية، اإال اأن ثقلها يف تركيبة احلك�مة اجلديدة فاق بكثري اأهميتها العددية.

وتبني قراءة النتائج التف�ش��يلية لتلك االنتخابات باأن نظام القائمة الن�ش��بية مل يعمل ل�شالح االأحزاب مت��شطة 
احلج��م يف العام 1994، كاحلزب ال�طني اأو حزب اإنكات��ا للحرية، مقارنة مع ما كان باإمكانهم حتقيقه 
يف ظل نظام الفائز االأول. وذلك ب�ش��بب طبيعة احلملة االنتخابية والتي اأخذت طابع اال�ش��تفتاء ال�طني، 
االأم��ر الذي اأدى اإىل ح�رس املناف�ش��ة الكربى بني حزبني، القدمي واجلدي��د، اأي بني حزب امل�ؤمتر ال�طني 
االأفريقي وحزب اإنكاتا للحرية يف حمافظة ك�ازول� ناتال من جهة، وبني امل�ؤمتر ال�طني االأفريقي واحلزب 

ال�طني يف باقي اأنحاء البالد من جهة اأخرى. زد على ذلك اأن طبيعة الدوائر القائمة على جتان�س االنتماءات 
العرقية، والتمركز اجلغرايف الق�ي ملجم�عات امل�ؤيدين لكل حزب، كان �شيعطي كل من احلزب ال�طني 
وح��زب اإنكاتا للحرية عدداً من املقاعد ال يقل اإال بال�ش��ئ الب�ش��يط عما ح�ش��ال علي��ه. اإال اأن نظام الفائز 
االأول كان �ش��يمنح حزب امل�ؤمتر ال�طني االأفريقي عدداً اأكرب من املقاعد يف�ق ح�ش��ته الن�شبية من اأ�ش�ات 
الناخبني، والتي بلغت 62 باملئة، ومبا يزيد عن ثلثي االأع�شاء ما كان �شيمكنه من العمل ب�شكل منفرد على 

و�شع الد�شت�ر اجلديد للبالد دون احلاجة الإ�رساك اأية اأحزاب اأخرى.

مّث��ل اعتماد ورقت��ي اقرتاع، واحدة النتخابات اجلمعية ال�طنية واأخ��رى النتخابات جمال�س املحافظات، 
جتديداً هامًا كذلك يف ت�ش��ميم النظام االنتخابي. فحتى ما قبل االنتخابات باأ�ش��هر قليلة اأ�رس حزب امل�ؤمتر 
ال�طني االأفريقي على ا�شتخدام ورقة اقرتاع واحدة لكلتا العمليتني االنتخابيتني، يف حماولة لرتجيح فر�س 
االأح��زاب ال�طني��ة الكربى، وه� ما مل يتم تغيريه اإال بعد كثري من ال�ش��غ�طات م��ن قبل جمم�عات من 
القيادات ورجال االأعمال، واحلزب الدميقراطي، باالإ�ش��افة اإىل امل�شت�شارين الدوليني. وبينت النتائج باأن 
اأغلبي��ة الناخبني اقرتع�ا بط��رق خمتلفة يف كل انتخاب، حيث اأعط�ا اأ�ش���اتهم حلزب ما يف االنتخابات 
العامة بينما اقرتع�ا ل�ش��الح حزب اآخر يف انتخابات املحافظة. ويبدو اأن احلزب الدميقراطي وجبهة احلرية 
ال�ش��غريين كانا من اأكرب امل�ش��تفيدين من هذا االإجراء، حيث حازا يف انتخابات املحافظات على عدد من 
االأ�ش���ات يف�ق ما ح�شال عليه يف االنتخابات العامة بح�ايل 200،000 �ش�ت، وه� ما يف�رس كذلك 
الفارق يف اأ�ش�ات احلزب ال�طني على امل�شت�ى العام والتي فاقت اأ�ش�اته يف انتخابات املحافظات بح�ايل 

490،000 �ش�ت.

كم��ا كان للنظ��ام االنتخابي املعتم��د تاأثريه على تركيبة الربملان م��ن حيث التعددية العرقي��ة ومتثيل املراأة. 
حي��ث �ش��مت اجلمعية ال�طني��ة، التي با�رست مهامها يف �ش��هر اأيار/ماي� من ع��ام 1994، ما يزيد على 
80 ع�ش��� من اأع�ش��اء الربملان ال�ش��ابق البي�س، االأمر الذي مثل وجه الت�ش��ابه ال�حيد بني الربملانني القدمي 
واجلديد. ومبا يتناق�س كليًا مع تاريخ جن�ب اأفريقيا احلديث، جل�س االأع�ش��اء ال�ش���د جنبًا اإىل جنب مع 
االأع�شاء البي�س، وال�شي�عي�ن مع املحافظني، واملنتم�ن اإىل قبائل الزول� مع املنتمني اإىل قبائل ال�ش��شا، 
وامل�ش��لم�ن اإىل جانب امل�ش��يحيني. وكان هذا التن�ع يف ع�ش���ية اجلمعية ال�طنية، اإىل حد كبري، اأحد 
نتائج نظام القائمة الن�ش��بية، اإذ اأن نظام القائمة ال�طنية املغلقة حفز االأحزاب ال�شيا�ش��ية على تر�ش��يح ق�ائم 
متن�عة من املر�شحني املنتمني ملختلف الفئات واملجم�عات، اأماًل يف احل�ش�ل على تاأييد اأكرب من قبل تلك 
املجم�عات. وت�شكلت اجلمعية ال�طنية املنتخبة على النح� التايل: 52 باملئة من ال�ش�د )مبا يف ذلك اأع�شاء 
ينتم�ن اإىل القبائل التالية: ال�ش��ش��ا، الزول�، ال�ش�ت�، الفيندا، الت�ش�انا، البيدي، ال�ش�ازي، ال�شانغان 
والنديل��ي(، 32 باملئة من البي�س ) مبا يف ذلك الناطقني باالإجنليزية واالأفريكان(، 8 باملئة من الهن�د، و7 
باملئ��ة من املجم�عات االأخ��رى. وت�زع الناخب�ن على النح� التايل: 73 باملئة من ال�ش���د، 15 باملئة من 
البي�س، 9 باملئة من املجم�عات العرقية االأخرى، و3 باملئة من الهن�د. اأما جمم�ع الن�ش��اء املنتخبات يف 

اجلمعية ال�طنية فبلغ 27 باملئة من جممل االأع�شاء.

ويف انتخابات عام 1999 ارتفعت ن�ش��بة االأع�ش��اء ال�ش���د اإىل 58 باملئة، ون�ش��بة االأع�ش��اء املنتمني اإىل 
االأعراق االأخرى اإىل 10 باملئة، بينما انخف�ش��ت ن�ش��بة االأع�ش��اء البي�س اإىل 26 باملئة واالأع�ش��اء الهن�د 
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اإىل 5 باملئة. ويف انتخابات العام 2004، اقرتبت ن�ش��بة االأع�ش��اء ال�ش���د اأكرث من ن�ش��بتهم احلقيقية من 
جمم�ع ال�شكان، حيث مثل�ا 65 باملئة من جمم�ع االأع�شاء املنتخبني، بينما ح�شل البي�س على 22 باملئة 
من املقاعد التمثيلية، وبقيت ن�ش��بة متثيل املجم�عات االأخرى على ما هي تقريبًا. اأما ن�شبة الن�شاء االأع�شاء 
فارتفعت اإىل 30 باملئة يف انتخابات عام 1999، واإىل 33 باملئة يف انتخابات 2004. ويعتقد اجلميع يف 
جن�ب اأفريقيا اأنه يف حال اعتماد نظام الفائز االأول، فاإن ذلك كان �شي�ؤدي اإىل ف�ز اأعداد اأقل من الن�شاء، 

باالإ�شافة اإىل اأعداد اأقل من املمثلني البي�س والهن�د، بينما كان �شي�شيطر على الربملان الرجال من ال�ش�د.

اأخرياً فاإن نظام الفائز االأول كان �ش��يفرز متثياًل منق�ش��مًا ومتعدد االأقطاب، حيث ميثل البي�س الدوائر التي 
ي�ش��كل فيه��ا الناخب�ن من هذه الفئ��ة االأغلبية، وال�ش��ش��ا دوائر جمم�عتهم والزول� دوائرهم اخلا�ش��ة، 
وهك��ذا. وبينما يرتتب على نظام القائمة الن�ش��بية ابتعاد االأع�ش��اء املنتخبني عن ناخبيهم و�ش��عف العالقة 
املبا�رسة معهم على م�ش��ت�ى الدائ��رة، اإال اأنه يف نف�س ال�قت ي�فر للناخب��ني جمم�عة متن�عة من املمثلني 

الذين ميكنهم اللج�ء اإليهم عند احلاجة.

وعل��ى الرغم من ذلك، ت�ش��هد جن�ب اأفريقيا جداًل م�ش��تمراً ح�ل كيفية العمل علىحتقيق مبداأ امل�ش��اءلة 
الدميقراطي��ة والتمثيل يف عمل اأع�ش��اء الربملان، خا�ش��ًة وان اجلميع يتفق�ن، ب�ش��كل اأو باآخر، على اأن 
االنتخابات غري العن�رسية االأوىل كانت عبارة عن ا�شتفتاء عام ح�ل االأحزاب ال�شيا�شية التي يجب اأن ت�شع 
الد�ش��ت�ر اجلديد للبالد بعد �ش��ق�ط نظام الف�ش��ل العن�رسي. اأما االنتخابات التالية فتتمح�ر ح�ل تاأ�شي�س 
برملان متثيلي، االأمر الذي يحدو بالكثري من ال�شيا�شيني والناخبني اإىل االعتقاد ب�رسورة اإعادة النظر بالنظام 

االنتخابي الأخذ ذلك بعني االعتبار.

حالي��ًا م��ا زال نظام القائمة الن�ش��بية يتمتع بتاأييد كافة االأحزاب ال�شيا�ش��ية الك��ربى. ولكن، ميكن العمل 
على اإدخال بع�س التعديالت التي ال مت�س الطابع االأ�شا�ش��ي للتمثيل الن�ش��بي، من خالل متكني الناخبني من 
ممار�شة االختيار بني املر�شحني االأفراد كذلك، باالإ�شافة اإىل االختيار بني خمتلف االأحزاب. وتتمثل اأحد 
اخليارات املطروحة يف انتخاب اأع�شاء الربملان من خالل دوائر انتخابية تعددية ولكن اأ�شغر حجمًا، االأمر 
ال��ذي ميكن اأن يق�ي من �ش��لة الربط ب��ني الناخبني وممثليهم املنتخبني، خا�ش��ًة واأن حجم الدوائر احلايل 
كب��ري للغاي��ة، االأمر الذي يقف عائقًا اأم��ام تق�ية تلك الروابط. اأما اخليار االآخ��ر فيكمن يف اعتماد نظام 
الن�شبية املختلطة، حيث يتم انتخاب ن�شف االأع�شاء من خالل دوائر انتخابية فردية، والن�شف االآخر من 
خالل نظام القائمة، وبحيث يع��س الن�شف الثاين عن اختالالت التنا�شب يف النتائج والذي قد ي�شفر عنه 
انتخاب الن�ش��ف االأول. وقام فريق عمل من 12 ع�ش���، بقيادة اأحد قياديي احلزب الدميقراطي �ش��ابقًا، 
بدرا�ش��ة هذه االإمكانيات بعدما تلق�ا الت�جيهات الفنية الالزمة لدرا�شة اإمكانيات التعديل يف عام 2002. 
وينتمي غالبية اأع�ش��اء الفريق اإىل حزب امل�ؤمتر ال�طني االأفريقي، باالإ�شافة اإىل اأع�شاء من جلنة االنتخابات 
امل�ش��تقلة، والتي مت تعيينها من قبل رئي�س البالد الإعادة النظر يف النظام االنتخابي بعدما تعالت االأ�ش���ات 

املطالبة بذلك، ا�شتناداً اإىل اأن نظام القائمة الن�شبية كما ه� قائم ال ي�فر متثياًل جغرافيًا مالئمًا. ولقد اأو�شى 
فريق العمل اأخرياً باالإبقاء على نظام القائمة الن�ش��بية، ولكن تق�ش��يمه اإىل جزئني، بحيث يتم تق�شيم البالد 
اإىل 69 دائ��رة انتخابية تنتخب كل منها من 3 اإىل 7 اأع�ش��اء، مع االإبق��اء على 100 مقعد النتخابها من 
خالل القائمة ال�طنية وللتع�ي�س عن اختالالت التنا�ش��ب التي قد تنجم عن النظام اجلديد. اإال اأن حك�مة 
امل�ؤمتر ال�طني رف�ش��ت العمل بهذه الت��ش��ية يف انتخابات العام 2004، ويبدو اأنها ال ترغب باعتماد اأي 

نظام جديد النتخابات العام 2009.

حيث  اأفريقيا  جن�ب  من  اقرتاع  ورقة  من�ذج 
ت�شتخدم الق�ائم املغلقة يف نظام القائمة الن�شبية
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�ش��كلت م�ش��األة تط�ير امل�ؤ�ش�شات ال�شيا�ش��ية القادرة على اإفراز حك�مات م�ش��تقرة وفاعلة حتٍد م�شتمر يف 
اأندوني�شيا، هذا البلد الكبري ومتعدد االأعراق، والذي يتاألف من ح�ايل 20،000 جزيرة وحدتها مقاومة 
اال�ش��تعمار امل�ش��رتكة فيما بينها. واله�ية ال�شيا�شية يف اأندوني�شيا م�ش��األة معقدة، غالبًا ما قامت يف املا�شي 
عل��ى االنتماء للط�ائف االإ�ش��المية املختلفة، اأو انتم��اء وطني علماين، اأو انتماء اإىل الديانة امل�ش��يحية يف 
بع�س املناطق، والتي ي�ش��اف اإليها حاليًا التبعية للقيادات ال�شيا�ش��ية املختلفة وامل�ؤثرات الناجتة عن الف�ش��اد. 
وعليه، فاإن م�شاألة ت�شميم نظام انتخابي فاعل، يق�م على مبداأ ال�رساكة، يف ال�شياق االإندوني�شي مل تكن 

اأبداً بامل�شاألة ال�شهلة.

يف عام 1955 مت تنظيم اأول انتخابات عامة يف اأندوني�ش��يا، بعد ح�ش���لها على اال�شتقالل عام 1945، 
وذل��ك عماًل بنظام التمثيل الن�ش��بي من خالل 15 مقاطعة. ويف ظل ذل��ك النظام، مت ت�زيع املقاعد على 
خمتلف املقاطعات ن�ش��بًة اإىل عدد ال�شكان، مبا يف ذلك تخ�ش��ي�س بع�س املقاعد االإ�شافية للجزر النائية. 
وا�شتخدمت طريقة الباقي االأكرب ا�شتناداً اإىل ح�شة هري، حيث كان باإمكان االأحزاب اأو التنظيمات تر�شيح 
ق�ائم، يف نف�س ال�قت الذي �شمح فيه للمر�شحني امل�شتقلني بالرت�شح كذلك. وكان باإمكان الناخبني اإما 

االقرتاع ل�شالح اإحدى الق�ائم اأو كتابة ا�شم اأحد املر�شحني االأفراد على ورقة االقرتاع.

نتج عن ذلك برملان �ش��مل ممثلني عن 27 حزب وقائمة، وع�ش��� م�ش��تقل واحد فقط. وح�شلت كربى 
االأحزاب االأربعة امل�ش��اركة على ما ترتاوح ن�ش��بته من 16 اإىل 23 باملئة من اأ�ش���ات الناخبني. وعليه فلم 
ي�شتطع اأي حزب من احل�ش�ل على اأغلبية كافية يف الربملان، وال حتى اأي حتالف من حزبني معًا، ما زاد 
يف �ش��ع�بة ت�ش��كيل احلك�مة واالحتفاظ بتاأييد كاٍف لها يف الربملان. وهذا م��ا كانت عليه احلال كذلك 
بالن�شبة للجمعية التاأ�شي�شية التي مت انتخابها بعد ذلك بقليل ل��شع الد�شت�ر اجلديد للبالد، حيث ت�شكلت من 

تركيبة منق�شمة م�شابهة، ما اأدى اإىل ف�شلها يف الت��شل اإىل اتفاق ح�ل الد�شت�ر اجلديد.

بناًء على ما �شبق، اأدى انح�شار الثقة يف امل�ؤ�ش�شات ال�شيا�شية واحلركات االإنف�شالية التي قامت هنا وهناك 

يف اأنح��اء البالد، بالرئي�س �ش���كارن� اإىل فر�س نظام دكتات�ري يف ع��ام 1959. وبقي االأمر على هذه 
احلال اإىل حني ا�شتبداله مبا عرف بالنظام اجلديد للرئي�س �ش�هارت� يف اأوا�شط ال�شتينات من القرن املا�شي، 
والذي قام عمليًا على اأ�ش��ا�س اال�ش��تيالء الكامل على كافة ال�شلطات التنفيذية والت�رسيعية والق�شائية. ويف 
ظل هذا النظام، نظمت انتخابات ات�ش��مت بالتقييدات اجلمة على احلمالت االنتخابية وا�ش��تثناء اأو رف�س 
العديد من املر�ش��حني، باالإ�ش��افة اإىل تطبيق االإجراءات ب�ش��كل انتقائي ومبا يحد من اإمكانيات املعار�ش��ة 
ويعزلها. واأ�شهمت الرغبة القائمة يف احلفاظ على ال�شيطرة املركزية الكاملة يف انتقاء املر�شحني يف اعتماد 
نظام القائمة الن�ش��بية املغلقة. وخل�ف الرئي�س �ش���هارت� من �ش��يطرة جزيرة جاوا على ال�شاحة ال�شيا�شية، 
خ�ش���س لتلك اجلزيرة ن�ش��ف ع��دد مقاعد الربملان فقط، عل��ى الرغم من اأنها كانت متث��ل 70 باملئة من 
الناخبني امل�ش��جلني عام 1955. وعلى الرغم من تناق�س هذه الن�ش��بة، اإال اأنها ما زالت متثل 61 باملئة يف 

العام 2004.

التح�ل اإىل الدميقراطية: انتخابات العام 1999
بعد �ش��ق�ط نظام �ش���هارت� �شنة 1998، مت اعتماد قان�ن جديد لالنتخابات يف اأواخر كان�ن الثاين/يناير 
1999، ومت اعتم��اد نظ��ام انتخابي و�ش��ف باأنه فريد من ن�عه، يق�م على التمثيل الن�ش��بي ولكن مبيزات 
تخ�س متثيل الدوائر. اأتى ذلك نتيجة للمفاو�شات ال�شيا�شية التي عملت يف ظل حيز �شيق من ال�قت. ومت 
الت��ش��ل اإىل هذا االتفاق من قبل االأحزاب ال�شيا�ش��ية املمثلة يف الربملان واملنتخبة يف ظل نظام �ش���هارت�، 
والذين عمل�ا حتت �شغ�طات من قبل االأحزاب ال�شيا�شية اجلديدة وغريهم من املعنيني، باالإ�شافة طبعًا اإىل 
عملهم يف البحث عن م�ش��احلهم احلزبية اخلا�شة مبا ير�شي م�ؤيديهم. ويف ظل كل هذه ال�شغ�طات كان 

من ال�شعب الت��شل اإىل اأي اتفاق اآخر.

يف انتخابات العام 1999 اأدىل كل ناخب ب�ش�ت واحد ل�شالح احلزب الذي وقع عليه خياره. واعتربت 
املحافظ��ات وعدده��ا 27 دوائ��ر انتخابية، تراوح عدد ممثليها م��ن 4 اإىل 82. ومت ت�زيع املقاعد يف كل 
دائرة على االأحزاب ا�ش��تناداً اإىل نظام التمثيل الن�شبي، باالإ�شافة اإىل قيام كل حزب بربط كل مر�شح على 
قائمته يف الدائرة باإحدى الدوائر من الدرجة الثانية، اأي ال�ش��لطات املحلية املدنية والريفية. وب�ش��بب القلق 
ح�ل احلفاظ على وحدة البالد، ن�س القان�ن على اإجراءات جعلت من امل�شتحيل ت�شجيل االأحزاب املحلية 
)االأحزاب املنح�رسة يف مقاطعة ما(، حيث فر�س قان�ن االأحزاب ال�شيا�شية على كافة االأحزاب امل�شاركة 

يف االنتخابات اأن ي�شمل تنظيمها احلزبي ت�شع حمافظات على االأقل.

اإال اأن القان�ن اأغفل م�شاألة غاية يف االأهمية، حيث مل ين�س على كيفية ترجمة االأ�ش�ات اإىل مقاعد. كما 
اأنه مل ي�ش��تمل على �ش�ابط لتحديد اأي املر�ش��حني من بني املدرجني على القائمة يف�زون باملقاعد التي يتم 

تخ�شي�شها لكل حزب يف نهاية املطاف. ومل حتل هذه امل�شائل اإال يف مرحلة متاأخرة جداً.

وعليه، مت االإبقاء على طريقة الباقي االأكرب ا�ش��تناداً اإىل ح�ش��ة هري لرتجمة االأ�ش�ات اإىل مقاعد وت�زيعها 
بني االأحزاب، اأما م�شاألة حتديد اأي املر�شحني يح�شل�ن على تلك املقاعد فكانت اأكرث تعقيداً. ويف واقع 
االأم��ر مل يلتزم �ش���ى القليل من القيادات احلزبية مبا مت الت��ش��ل اإليه، حيث عم��د غالبيتهم اإىل اإبالغ جلنة 

االنتخابات باأ�شماء املر�شحني الذين يجب اأن تخ�ش�س لهم املقاعد التي فاز بها احلزب.

درا�صة  خا�صة

اإندوني�صيا: اإ�صتمرارية، �صفقات واإجماع
اأندرو اإلي�ش
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وعلى الرغم من كل ذلك، اعتربت انتخابات العام 1999 اأول انتخابات مقب�لة ب�شكل عام منذ 1955. 
وا�شتطاعت فيها خم�شة اأحزاب الف�ز باأكرث من 3 باملئة من االأ�ش�ات، اأخذاً بعني االعتبار باأن ق�تها الن�شبية 

اختلفت كثرياً من م�قع الآخر يف البالد، وح�شل 16 حزب على متثيل لهم يف الربملان املنتخب.

�رسعان ما طغت املراجعة الكلية لد�ش��ت�ر العام 1945 على كافة املبادرات لدرا�شة انتخابات العام 1999 
وا�ش��تخال�س العرب منها. واأدى ا�ش��تكمال املراجعة الد�ش��ت�رية يف عام 2002 اإىل تغيريات هامة، مبا يف 
ذلك اإدخال مبداأ ف�ش��ل ال�ش��لطات، واملحا�ش��بة، واالنتخاب املبا�رس لكل من الرئي�س ونائبه، باالإ�ش��افة 
اإىل اإدخال غرفة )جمل�س( برملانية ثانية منتخبة تق�م على متثيل املقاطعات ولكنها ت�ش��طلع ب�ش��لطات حمددة 
وحم��دودة. وعلي��ه مت اإق��رار اأربع تعديالت د�ش��ت�رية، غريت ب�ش��كل كام��ل طريقة عمل امل�ؤ�ش�ش��ات 
ال�شيا�شية، واإقرار خم�شة ق�انني جديدة هي: قان�ن االنتخابات العامة، قان�ن االنتخابات الرئا�شية، قان�ن 
االأحزاب ال�شيا�ش��ية، قان�ن تنظيم الهيئات املنتخبة، وقان�ن ت�ش��كيل املحكمة الد�ش��ت�رية. وبهذا ميكن 

ت�شنيف اأندوني�شيا حاليًا على اأنها من عائلة الدميقراطيات الرئا�شية.

اإخفاق نظام االأغلبية الن�سبية القائم على الدوائر الفردية النتخاب ال�سلطة الت�رصيعية
على اأثر انتخابات العام 1999، تعالت االأ�ش���ات املنادية باعتماد نظام االأغلبية الن�ش��بية قي دوائر انتخابية 
فردية، وذلك يف و�ش��ائل االإعالم واالأو�شاط االأكادميية، خا�ش��ًة ب�شبب االإح�شا�س ال�شائع ب�شعف �شلة 
الرب��ط بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم. وعلى الرغم من اعتبار النظام االنتخابي املعتمد يف انتخابات العام 
1999 كمحاولة �ش��جاعة للت�فيق بني مبادئ نظام القائمة الن�شبية وم�ش�ؤولية املمثلني املبا�رسة اأمام ناخبيهم 

يف الدوائر االنتخابية، اإال اأن �شيئًا من ذلك مل يح�شل على اأر�س ال�اقع.

وعلى اأية حال، بينت التجارب االفرتا�شية التي اأجريت بعد انتخابات �شنة 1999 باأن نظام التعددية القائم 
على الدوائر االنتخابية الفردية من �ش��اأنه اأن ي�ؤدي، يف ال�ش��ياق االأندوني�شي، اإىل نتائج اأبعد ما يك�ن عن 
التنا�ش��ب، اأكرث من اأي بلد اآخر يف العامل. باالإ�ش��افة اإىل ذلك، فاإن العالقات بني الربملان املنتخب وكل 
من و�ش��ائل االإعالم، واالأو�ش��اط االأكادميية واملجتمع املدين ب�شكل عام، والتي ما فتاأت تتده�ر، اأدت 
كذلك اإىل انح�ش��ار اأية اإمكانية يف اأخذ الربملان باأي من تلك االقرتاحات اأو تاأييدها. وقد بدا وا�ش��حًا باأن 
اأي نظام يعتمد االأغلبية الن�ش��بية �ش��يخفق ال حمالة يف متثيل التن�ع العرقي الكبري يف املجتمع االأندوني�شي، 
وب��اأن اأية حماولة لرت�ش��يم جديد للدوائ��ر االنتخابية النتخابات العام 2004 �ش��تحتاج اإىل كثري من اجلهد 

وال�قت، زد على اأن ذلك النظام لن يعمل ل�شالح متثيل املراأة يف الربملان.

النظام االنتخابي املعتمد النتخابات عام 2004
ن�س الد�ش��ت�ر املعدل ل�شنة 2002 على ح�رس امل�ش��اركة يف انتخابات اجلمعية ال�طنية )الغرفة االأوىل( يف 
االأحزاب ال�شيا�ش��ية، ما يعني حتديد اخليارات التي ميكن اللج�ء اإليها يف اختيار النظام االنتخابي يف قان�ن 
االنتخابات اجلديد. وعليه، ن�س م�رسوع القان�ن املقدم من قبل احلك�مة على اعتماد نظام التمثيل الن�شبي 
من خالل دوائر انتخابية تعددية. وا�شتجابًة لل�شغ�طات بهدف تق�ية روابط ال�شلة بني املمثلني وناخبيهم، 
ن�س امل�رسوع على اعتماد الق�ائم املفت�حة وعلى تق�ش��يم املحافظات الكبرية اإىل عدة دوائر انتخابية. وهذا 
م��ا مت اعتماده اأخرياً، حيث اأ�ش��ند للجنة االنتخابات تر�ش��يم الدوائر االنتخابي��ة اجلديدة، على اأن ترتاوح 

اأحجامه��ا م��ن 3 اإىل 12 ممث��ل لكل منها. ونتج عن اجل��دل الدائر عقب ذلك تر�ش��يم دوائر انتخابية متيل 
يف معظمه��ا اإىل احلد االأعلى من احلجم املقرتح. اأما نظ��ام القائمة املفت�حة املحدود، فمكن الناخبني من 
االقرتاع ل�ش��الح حزب واحد، اإال اأنه اأعطاهم االإمكانية لالقرتع ل�ش��الح اأحد املر�ش��حني على قائمة ذلك 
احلزب اإذا رغب�ا يف ذلك. وعلى اأية حال، فاإن هذا االإجراء �شيمكن مر�شح ما من الف�ز باالنتخاب على 
الرغم من عدم ف�زه ح�شب ترتيبه على القائمة يف حال ح�ش�له على عدد من االأ�ش�ات يف�ق احلد االأدنى 
ح�شب ح�شة هري للف�ز باملقعد، وه� ما يقلل من تاأثري هذا االإجراء وفاعليته، كما برهنت نتائج انتخابات 

العام 2004.

عل��ى اأث��ر اإدخال الغرفة الربملاني��ة الثانية )جمل�س املقاطع��ات(، اتخذت بع�س االأحزاب م�قفًا ي�ش��تند اإىل 
مبداأ الت�ش��اوي يف ق�ة اأو تاأثري ال�ش���ت، بحيث يك�ن لكل ناخب �ش���ت واحد له ذات القيمة يف التاأثري 
عل��ى نتيج��ة االنتخابات، االأمر الذي ي�ش��تدعي ت�زيع املقاعد بح�ش��ب عدد ال�ش��كان، بحيث ميثل كل 
مقع��د ذات الع��دد من امل�اطن��ني، بينما قال البع�س االآخ��ر ب�رسورة احلفاظ على بع���س التمييز فيما يتعلق 
ب�ش��مان متثيل كاٍف للجزر النائية. اأخرياً مت الت��شل اإىل ت�افق مركب، بحيث يخ�ش�س مقعد واحد لكل 
325،000 م�اط��ن على االأقل يف املحافظات ال�ش��غرى، ومقعد واحد لكل 425،000 م�اطن على 

االأقل يف املحافظات الكربى، مع �رسورة تخ�شي�س ما ال يقل عن 3 مقاعد لكل حمافظة كحد اأدنى.

مل تب��د القي��ادات احلزبية املركزية اأية رغبة يف التخفيف من اإحكام �ش��يطرتها عل��ى اأحزابها مركزيًا، كما 
وعملت االأحزاب ال�شيا�شية الكبرية على جعل �رسوط امل�شاركة يف انتخابات العام 2004 والتي تليها اأكرث 

�شع�بة.

وعليه، مت التاأكيد على منع قيام االأحزاب املحلية اأو املناطقية. و�شملت املفاو�شات احلزبية كافة اجل�انب 
ذات العالق��ة بالعملي��ة االنتخابية، مبا يف ذلك الق�ائم املغلقة واملفت�حة، ومبداأ �ش��خ�س واحد-�ش���ت 
واحد، والتنا�ش��ب بني متثيل جزيرة جاوا وباقي اجلزر، اإلخ. يف نف�س ال�قت اأ�ش��همت احلمالت ال�ا�شعة 
املنادي��ة ب�رسورة اإ�رساك املراأة، يف الت�افق على اعتماد ح�ش��ة )ك�تا( غري اإلزامية للمراأة، حيث طلب من 
كاف��ة االأحزاب العمل على اأن تت�ش��من ق�ائمها 30 باملئة من الن�ش��اء على االأق��ل، وعلى الرغم من عدم 
وج�د اية �ش���ابط اإلزامية لفر�س ذلك، اإال اأنه �ش��جع مزيداً من الن�شاء على الرت�شح، حيث �شكلت املراأة 
12 باملئة من اأع�ش��اء الربملان املنتخبني يف انتخابات 2004، وه� تط�ر هام بالن�ش��بة ملا كانت عليه احلال 

يف انتخابات 1999.

وعك�شت نتائج االنتخابات يف عام 2004 تغيرياً وا�شتمراريًة يف نف�س ال�قت. حيث فازت نف�س االأحزاب 
ال�شيا�شية اخلم�س التي تخطت عتبة 3 باملئة يف انتخابات العام 1999، باالإ�شافة اإىل حزب اآخر، وح�شل 

17 حزب على متثيل لهم يف الربملان املنتخب.
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انتخابات جمل�ص ممثلي املحافظات: املفاجاأة الناجتة عن نظام ال�س�ت ال�احد غري املتح�ل
ا�شتناداً اإىل اأحكام الد�شت�ر، يجب اأن يك�ن املر�شح�ن لع�ش�ية جمل�س ممثلي املقاطعات من االأفراد ولي�س 
االأحزاب، بحيث يتم انتخاب 4 ممثلني عن كل حمافظة. وعلى الرغم من اقرتاح امل�رسوع االأول للقان�ن 
لنظام الكتلة، وذلك لرتجيح فر�س االأحزاب االأكرث ح�ش���راً يف اجلزر االأخرى خارج جزيرة جاوا، اإال 
اأنه مت اأخرياً اعتماد نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل ا�شتناداً اإىل اقرتاح اأق�ى االأحزاب ال�شيا�شية يف جاوا.

مت تنظيم اأول انتخابات لهذا املجل�س �شنة 2004، حيث برهنت نتائجها عن اإحدى م�شاوئ نظام ال�ش�ت 
ال�اح��د غ��ري املتح�ل املعروفة: اإذ مت انتخاب كثري من املر�ش��حني، والذي كان مت��ش��ط عددهم يف كل 
حمافظة ح�ايل 30 مر�شحًا يتناف�ش�ن على اأربعة مقاعد، بح�ش�لهم على اأقل من 10 باملئة من االأ�ش�ات. 
وعلى الرغم من ذلك، اأدت احلمالت املكثفة من قبل الن�شاء املر�شحات اإىل ح�ش�لهن، مبا فاجاأ الكثريين، 
عل��ى 21 باملئة من مقاعد املجل�س، وهي ن�ش��بة غري م�ش��ب�قة يف اأي جه��از منتخب يف انتخابات حرة يف 

اأندوني�شيا.

االنتخابات الرئا�سية املبا�رصة
مب�جب الرتتيبات اجلديدة، يتم انتخاب الرئي�س ونائبه، والذين يرت�ش��حان معًا يف قائمة واحدة، ب�ش��كل 
مبا���رس، وذلك عماًل بنظام اجل�لتني، بهدف التحقق من ح�ش���ل املر�ش��ح الفائز على تاأييد وا�ش��ع على 
امتداد بلد بهذا احلجم وبهذا التعدد العرقي. وللف�ز باجل�لة االأوىل، فباالإ�ش��افة اإىل ح�ش���ل املر�ش��حني 
ملن�شبي الرئي�س ونائبه معًا على االأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات، عليهم احل�ش�ل على ما ال يقل عن 20 باملئة من 
االأ�ش�ات يف ن�شف املحافظات على االأقل. ويف االنتخابات الرئا�شية املبا�رسة االأوىل يف 2004، تر�شح 
لالنتخاب 5 ثنائيات )الرئي�س ونائب الرئي�س(، ومل يفز اأي منهم باأكرث من 35 باملئة من االأ�ش�ات. ويف 

اجل�لة الثانية فاز بالرئا�شة �ش��شيل� بامبانغ ي�دوي�ن� بح�ش�له على 61 باملئة من االأ�ش�ات.

ال�سياق ال�سيا�سي: التفاو�ص من اأجل الت�افق
كان على االتفاق املربم العتماد النظام االنتخابي �ش��نة 1999 احل�ش���ل على تاأييد كل من اأحزاب احلقبة 
ال�ش��ابقة املمثلني يف الربملان، وكذلك االأحزاب اجلديدة غ��ري املمثلة. كما تطلب الت�افق على التعديالت 
الد�ش��ت�رية تاأييداً من كافة اأطياف الل�ن ال�شيا�ش��ي يف البالد. واأتى قان�ن االنتخابات لعام 2004 كت�افق 
اآخ��ر، م�ش��ابه لذلك املعق�د يف الع��ام 1999، اإال اأنه يختلف عنه يف بع�س التفا�ش��يل الهامة. ويف كل 
مرة انح�رست احلل�ل واخليارات ال�شيا�ش��ية �ش��من ع��دد قليل منها، اأخذاً بعني االعتب��ار التقاليد امل�روثة 
واخللفيات ال�شيا�ش��ية وامل�اق��ف املتباينة ملختلف االأطراف. وعلى اية حال، ميك��ن الق�ل باأن هناك ب�ادر 
اإيجابية ل�ش��الح تدعيم النظام الدميقراطي يف اأندوني�ش��يا اجلديدة، حيث اأن املتطلبات وامل�شالح على املدى 
الق�ش��ري �شاحبتها نظرة واعية للم�ش��لحة العامة على املدى الط�يل بني االأحزاب واالفراد الذين عمل�ا على 

اإحداث واإدخال التغيريات.

108. اأما فيما يتعلق مب�شاوئ نظام القائمة الن�شبية، فباالإ�شافة اإىل ما ورد ح�ل نظم التمثيل الن�شبي عامًة، 
ميكن التطرق كذلك اإىل اجل�انب التالية:

�شالت �شعيفة وعالقة غري وثيقة بني املمثلني ومنتخبيهم. فعندما ي�شتخدم نظام القائمة الن�شبية، ويتم   اأ( 
ت�زي��ع املقاعد من خالل دائ��رة انتخابية وطنية واحدة، كما هي احلال يف ناميبي��ا اأو اإ�رسائيل، ينتقد 
النظام لك�نه يق�ش��ي عملي��ًا على العالقة بني الناخبني وممثليهم. ويف حال ا�ش��تخدام الق�ائم املغلقة ال 
ميل��ك الناخب�ن اأية اإمكانية لتحديد ه�ية ممثليهم، وال حتديد من ميثل بلداتهم اأو دائرتهم اأو منطقتهم، 
كم��ا وال ميكنهم رف�س اأو اإق�ش��اء ممثل ما قد يرون باأنه اأخفق يف متثيل م�ش��احلهم. ويف بع�س الدول 
النامية، حيث يتمركز غالبية الناخب�ن يف جمتمعات ريفية، تك�ن تبعيتهم ووالوؤهم ملناطق �ش��كناهم 
اأق�ى بكثري من والئهم الأي من االأحزاب ال�شيا�شية اأو املجم�عات االأخرى. اإال اأن هذا االنتقاد ميكن 
ح���رسه يف التميي��ز بني النظم التي يقرتع فيها الناخب�ن ل�ش��الح االأحزاب ال�شيا�ش��ية فقط، وتلك التي 

يقرتع�ن فيها ل�شالح املر�شحني االأفراد.

 ب( تركيز ال�ش��لطة يف اأيدي القيادات احلزبية ومقراتها الرئي�شية، خا�شًة يف ظل ا�شتخدام الق�ائم املغلقة. 
اإذ يعتم��د م�قع املر�ش��ح الت�شل�ش��لي على قائمة احل��زب، وبالتايل حظ�ظه بالف�ز، على مدى ر�ش��ى 
القي��ادات احلزبية عنه والتي عادًة ما تك���ن عالقاتها بجمه�ر الناخبني على قدر اأقل من االأهمية. ويف 
حتريف غريب لنظام القائمة الن�ش��بية تق�م االأحزاب ال�شيا�ش��ية يف غ�ايانا بن�رس ق�ائم مر�ش��حيها مرتبة 
ح�ش��ب الرتتي��ب االأبجدي لالأ�ش��ماء، وه� ما يعطي القي��ادات احلزبية مزيداً من الق��درة على مكافاأة 
ال�الءات ومعاقبة العمل امل�ش��تقل للمر�ش��حني اإذ اأن ت�زيع املقاعد بني املر�ش��حني ال يتم اإال بعد ظه�ر 

النتائج النهائية لالنتخابات.

حاجة النظام اإىل وج�د �ش��كل ما من االأحزاب ال�شيا�شية اأو التجمعات االنتخابية. وه� ما يجعل تنفيذ   ج( 
نظام القائمة الن�شبية �شعب ب�شكل خا�س يف املجتمعات التي تفتقد لالأحزاب ال�شيا�شية الفاعلة، اأو التي 
ال ي�جد فيها اإال ن�اة لهيكلية حزبية ه�ش��ة، كما هي احلال على �ش��بيل املثال يف الكثري من الدويالت/

اجلزر يف منطقة املحيط الهادئ.

)STV( نظام ال�س�ت ال�احد المتح�ل
109. دافع علماء ال�شيا�ش��ة ل�ش��ن�ات ط�يلة عن نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل كاأكرث النظم االنتخابية 
جاذبية، اإال اأن ا�ش��تخدامه لتنظيم االنتخابات الت�رسيعية ما زال حم�ش���راً يف ب�شعة حاالت هي: جمه�رية 
اأيرلندا منذ عام 1921، ومالطا منذ عام 1947، كما مت ا�شتخدامه ملرة واحدة يف انتخابات العام 1990 
يف اإ�شت�نيا.وي�شتخدم هذا النظام يف انتخابات جمل�س ال�شي�خ يف اأ�شرتاليا ويف انتخابات بع�س املقاطعات 
االأ�ش��رتالية، وكذلك لتنظيم االنتخابات للربملان االأوروبي واالنتخابات املحلية يف اأيرلندا ال�شمالية. ولقد 
مت اعتماده الأغرا�س االنتخابات املحلية يف اأ�شك�تالندا والنتخاب بع�س االإدارات يف ني�زيلندا. كما ومت 
اختياره كت��ش��ية من قبل جمعية م�اطني مقاطعة بريت�س ك�ل�مبيا )اأنظر الدرا�ش��ة اخلا�شة بربيت�س ك�ل�مبيا 

يف هذا الدليل(.

ولقد قام كل من ت�ما�س هري يف بريطانيا وكارل اأندراي يف الدمنارك، كل على حدة، بابتكار مك�نات 
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هذا النظام االأ�شا�شية يف القرن التا�شع ع�رس. ويق�م نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل على اأ�شا�س وج�د دوائر 
انتخابية تعددية، حيث يق�م الناخب�ن برتتيب املر�ش��حني على ورقة االقرتاع بالت�شل�ش��ل ح�شب االأف�شلية، 
كما هي احلال يف ظل نظام ال�ش���ت البديل. ويف غالبية االأح�ال، تك�ن عملية الرتتيب هذه اختيارية، 

حيث ال يطلب من الناخبني ترتيب كافة املر�شحني، ولهم اإن اأرادوا اختيار مر�شح واحد فقط.

بع��د االنتهاء من فرز وعد االأف�ش��ليات االأوىل عل��ى اأوراق االقرتاع، يتم حتديد عدد االأ�ش���ات املطل�بة 
النتخاب املر�شح ال�احد. وعادة ما يتم ا�شتخراج ذلك عماًل "بح�شة دروب"، والتي يتم احت�شابها ا�شتناداً 

اإىل املعادلة الب�شيطة التالية:
عدد االأ�ش�ات ال�شاحلة احل�شة =     +1    

عدد املقاعد + 1     

110. يت��م حتديد النتيجة النهائي��ة لالنتخابات يف ظل نظام 
ال�ش���ت ال�اح��د املتح�ل من خالل �شل�ش��لة م��ن عمليات 
العد. ففي العد االأول، يتم احت�ش��اب جمم�ع االأف�ش��ليات 
االأوىل التي ح�ش��ل عليها كل مر�شح. ويف�ز ب�شكل مبا�رس 
املر�ش��ح�ن احلا�ش��ل�ن على عدد م��ن االأف�ش��ليات االأوىل 
ي�ش��اوي اأو يف�ق احل�ش��ة التي مت حتديدها من خالل املعادلة 

املبينة اأعاله.

وتت��م من خالل عمليات العد الثاني��ة والتي تليها اإعادة ت�زيع 
الفائ���س من اأ�ش���ات املر�ش��حني املنتخبني يف الع��د االأول 
)تلك التي تزيد عن ح�ش��ة املقعد املعتمدة( ا�ش��تناداً اإىل عدد 
االأف�ش��ليات الثانية على اأوراق االقرتاع للمر�شحني املتبقني. 
وللعمل على حتقيق اأعلى م�ش��ت�ى من العدالة يف عملية اإعادة 
الت�زيع، يتم ت�زيع كافة اأوراق املر�ش��ح، ولكن كل منها 

بح�ش��ب ن�شبة جزئية من �ش�ت واحد، بحيث ي�شاوي عدد االأ�ش���ات التي يعاد ت�زيعها الفائ�س اخلا�س 
بذلك املر�ش��ح )با�ش��تثناء جمه�رية اإيرلندا حيث يتم ا�ش��تخدام عينة ن�عية(. فعلى �شبيل املثال، ل� ح�شل 
املر�شح على 100 �ش�ت، وكان الفائ�س اخلا�س به 5 اأ�ش�ات، عندها يتم اإعادة ت�زيع كل ورقة بقيمة 

ت�شاوي 20/1 من ال�ش�ت.

وبعد كل عملية اإعادة، اإذا مل يح�ش��ل اأي مر�ش��ح على عدد من االأ�ش���ات ي�ش��اوي احل�ش��ة املعتمدة، 
يتم ا�ش��تبعاد املر�ش��ح احلا�ش��ل على اأدنى عدد من االأ�ش�ات. ويتم ت�زيع اأ�ش���ات ذلك املر�شح على باقي 
املر�ش��حني، ا�شتناداً اإىل االأف�ش��لية الثانية والتي تليها فيما بعد. وت�شتمر اإعادة هذه العملية، بحيث ينتج عن 
كل منها اإما اإعادة ت�زيع االأ�ش�ات الفائ�شة اأو ا�شتبعاد مر�شح ما، اإىل اأن يتم انتخاب العدد املماثل للمقاعد 

يت��م انتخ��اب املجل�س االأول )جمل�س الن�اب( من الربملان يف جمه�ية اأيرلندا عماًل بنظام ال�ش���ت ال�احد 
املتح�ل. ويع�د اعتماد هذا النظام غري ال�ش��ائع اإىل الظروف التي اأحاطت بح�ش���ل اأيرلندا على ا�شتقاللها 
�شنة 1922. حيث اأراد اال�شتعمار الربيطاين اإر�شاء نظام ن�شبي ل�شمان حق�ق االأقلية الربوت�شتانتية، وه� 
ما متا�شى كذلك مع تف�شيل النخبة ال�شيا�شية يف الدولة احلديثة لنظام التمثيل الن�شبي من حيث املبداأ. وطاملا 
اأن اأي من الطرفني مل يع الكثري ح�ل نظم القائمة الن�ش��بية، مت االتفاق على اعتماد نظام ال�ش���ت ال�احد 

املتح�ل، وه� ما ا�شتمر العمل به حتى ي�منا هذا.

يتحل��ى جمل�س الن���اب يف اأيرلندا مب�قع مركزي يف النظام ال�شيا�ش��ي، حيث اأن��ه ينتخب احلك�مة والتي 
يجب اأن تتمتع بتاأييد االأغلبية فيه ال�شتمرارها. اأما م�ؤ�ش�ش�شة الرئا�شة فهي على قدر اأقل من االأهمية يف هذا 
ال�شياق، على الرغم من اأن الرئي�س ينتخب ب�شكل مبا�رس، االأمر غري االعتيادي يف االأنظمة الربملانية. ويتم 

انتخاب الرئي�س مب�جب نظام ال�ش�ت البديل.

ينتخب اأع�شاء املجل�س البالغ عددهم 166 يف 40 دائرة انتخابية، حيث تنتخب كل منها ثالثة، اأو اأربعة 
اأو خم�ش��ة اأع�ش��اء. ويق�م الناخب�ن بتحديد مر�شحهم املف�ش��ل على ورقة االقرتاع من خالل كتابة الرقم 
"1" اإىل جانب ا�ش��م املر�شح املف�ش��ل بالدرجة االأوىل، وميكنهم كذلك حتديد اأف�شلياتهم الثانية والثالثة 
وهكذا بنف�س الطريقة ومن خالل ا�ش��تخدام االأرقام الت�شل�شلية. وميكن للناخبني االقرتاع ملر�شحي احلزب 
ال�احد اأو ملر�شحني ينتم�ن الأحزاب خمتلفة. وعلى الرغم من اأن اأغلبية الناخبني يقرتع�ن ملر�شحي احلزب 
املف�ش��ل لديه��م، اإال ان ذل��ك لي�س اإلزاميًا، حيث جند ب��اأن بع�س الناخبني يقرتع�ن بح�ش��ب االنتماءات 
اجلغرافية للمر�ش��حني، بحيث يعط�ن اأف�ش��لياتهم للمر�شحني من اأبناء مناطقهم. وقد تبدو عملية عد وفرز 
االأ�ش���ات معقدة بع�س ال�ش��ئ، خا�ش��ًة عندما يتعلق االأمر بت�زيع االأ�ش�ات الفائ�ش��ة، اإال اأنه ال يجدر 
بالناخب��ني معرف��ة كافة التفا�ش��يل: فهم بحاجة ملعرفة تفا�ش��يل عملية االقرتاع وكيفية الت�ش���يت مبا يحقق 

رغباتهم، وللتحقق من اأن عملية الفرز تتم ب�شكل عادل وب�شفافية تامة.

درا�صة خا�صة 

جمهورية اأيرلندا: نظام ال�صوت الواحد المتحول في 
تطبيقاته العملية

مايكل غاالغر

يعتب��ر نظ��ام ال�صوت الواح��د المتح��ول اأحد 
النظم التف�صيلية، حيث يقوم الناخبون بترتيب 
المر�صحين ح�صب االأف�صلية على ورقة االقتراع 
في دوائر انتخابي��ة تعددية، ويفوز باالنتخاب 
ب�ص��كل مبا�صر المر�صح��ون الحا�صلون على عدد 
م��ن االأف�صلي��ات االأول��ى يفوق ح�ص��ة المقعد 
المعتم��دة. وتتك��رر عملي��ات الع��د والفرز، 
حيث يع��اد توزيع كل م��ن االأ�ص��وات الفائ�صة 
عن المر�صحين الفائزين، واأ�صوات المر�صحين 
الحا�صلي��ن على اأق��ل االأ�ص��وات، والذين يتم 
ا�صتبعاده��م، اإل��ى اأن يح�ص��ل ع��دد كاٍف م��ن 
المر�صحين على الح�صة المطلوبة للفوز. ويقوم 
الناخب��ون باالقتراع ل�صال��ح المر�صحين عو�صًا 
عن االأحزاب ال�صيا�صية، اإال اأنه يمكن ا�صتخدام 

هذا النظام عماًل بالقائمة الحزبية كذلك.
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النظام االنتخابي من�ش��س عليه يف الد�شت�ر، لذا ال ميكن تغيريه اإال من خالل اال�شتفتاء العام، اإذ يتطلب 
ذل��ك تعدياًل د�ش��ت�ريًا. ويف هذا ال�ش��ياق قام احلزب االأك��رب يف البلد مبحاولتني لتغي��ري النظام االنتخابي 
والتح�ل اإىل نظام الفائز االأول، وذلك يف العامني 1959 و1968، م�شتخدمًا لذلك ذريعة اأن اأي نظام 
انتخابي ن�ش��بي ميكن اأن ي�ؤدي اإىل ت�ش��كيل حك�مات ائتالفية ال تتمتع باال�ش��تقرار. ويف كلتا املحاولتني 
رف�س الناخب�ن التغيري املقرتح، حيث �ش�ت �شده 52 باملئة مقابل 48 باملئة عام 1959 بينما �ش�ت �شده 

61 باملئة مقابل 39 باملئة عام 1968. 

ول� نظرنا اإىل م�ش��األة ا�ش��تقرار احلك�مات، لن جند باأن نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل قد �شكل عائقًا اأمام 
ذلك يف اأيرلندا، حيث �شمدت احلك�مات املتعاقبة منذ اأوا�شط اأربعينات القرن املا�شي )�ش�اء احلك�مات 
االئتالفية اأو حك�مات احلزب ال�احد( لثالث، اأو اأربع اأو خم�س �شن�ات، با�شتثناء فرتة ق�شرية من عدم 
اال�ش��تقرار يف اأوائل الثمانينات. اإذ يعمل الناخب�ن، من خالل التعبري عن خياراتهم واأف�ش��لياتهم ل�ش��الح 
املر�ش��حني التابعني الأح��زاب خمتلفة، على حتديد ت�جهاتهم فيما يتعلق به�ي��ة االئتالفات التي يرغب�ن اأن 

ي�شرتك حزبهم املف�شل بالتحالف معها يف ت�شكيل احلك�مة. 

ولقد اأ�ش��فر نظام ال�ش���ت ال�اح��د املتح�ل عن نتائج على درجة عالية من التنا�ش��ب، حيث مل يح�ش��ل 
�ش���ى اأكرب االأحزاب )فيانا فايل( على بع�س املقاعد االإ�ش��افية، وذلك بح�ش�له على ح�ايل 48 باملئة من 
املقاع��د مقابل ف�زه بح�ايل 45 باملئة من االأ�ش���ات يف الفرتة املمتدة م��ن عام 1945 اإىل عام 1992. 
وعلى اية حال فاإن �شغر حجم الدوائر االنتخابية )مبعدل اأربعة مقاعد لكل دائرة انتخابية( من �شاأنه اأن يرفع 
من حظ�ظ احلزب املهيمن يف احل�ش���ل على ب�ش��عة مقاعد اإ�شافية اإذا ما ا�شتطاع جذب م�ؤيدي االأحزاب 
االأخرى ملنحه اأف�شلياتهم الثانية والثالثة، وه� ما ح�شل يف اآخر عمليتني انتخابيتني يف البلد، والتي اأفرزت 
اأقل النتائج تنا�شبًا على االإطالق يف تاريخه: حيث ح�شل احلزب االأكرب يف انتخابات �شنة 2002 على 49 

باملئة من املقاعد مقابل ف�زه مبا ن�شبته 41 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني.

ويف�شح هذا النظام املجال اأمام االأحزاب ال�شغرية للح�ش�ل على متثيل لها، وكذلك للمر�شحني امل�شتقلني، 
حي��ث ف��از 13 منهم يف انتخابات 2002. وبينما ي�ش��مح الكث��ري من نظم االنتخاب الن�ش��بية لالأحزاب 
ال�ش��غرية احل�ش���ل على مقاعد يف الربملان، اإال اأن نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل يعطي فر�ش��ة ا�شتثنائية 
للمر�شحني امل�شتقلني لدخ�ل الربملان كذلك، وذلك ب�شبب طبيعته املتمح�رة ح�ل املر�شحني االأفراد بداًل 

من االأحزاب ال�شيا�شية.

ت��دور غالبي��ة االنتقادات وكذلك التاأييد الذي يحظى به نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل ح�ل ك�نه ي�ش��ع 
�ش��لطة القرار يف يد الناخبني لالختيار والتف�ش��يل بني مر�ش��حي احلزب ال�احد. وهذا االأمر يخلق مناف�شة 
ق�ية داخل احلزب ال�احد وبني مر�ش��حيه، خا�ش��ة احلزب االأكرب والذي عادًة ما يق�م برت�ش��يح ما معدله 
من مر�ش��حني اإىل اأربعة مر�ش��حني عن كل دائرة انتخابية. واأثبتت االإح�ش��اءات اأن معظم مر�شحي ذلك 
احلزب غري الفائزين يخ�رسون املناف�ش��ة ل�ش��الح مر�ش��حني اآخرين من ذات احلزب ولي�س ل�شالح مر�شحني 

من اأحزاب اأخرى.

ويرى منتقدو هذا النظام باأن ذلك يدفع باملر�شحني للعمل ب�شكل اأكرب واأكرث فاعلية ل�شمان ر�شى الناخبني 

يف دوائرهم، وذلك على ح�شاب عملهم ال�شيا�شي على امل�شت�ى ال�طني، كعملهم يف ممار�شة الرقابة على 
احلك�مة اأو يف الن�ش��اط الت�رسيعي من خالل اللجان الربملانية. وي��رى م�ؤيدو هذا الطرح باأن ذلك ينعك�س 
عل��ى ج���دة العمل الربملاين والربملانيني )حيث يتقاع�س من يف مقدورهم االإ�ش��هام يف العمل الربملاين على 
امل�شت�ى ال�طني ب�شكل اأ�شا�شي عن الرت�شح لعلمهم بحجم العمل الهائل الذي �شيقع على عاتقهم يف حال 
الف�ز باالنتخاب، نظراً الن�ش��غال الربملانيني االآخرين ب�ش�ؤون دوائرهم االنتخابية(، باالإ�شافة اإىل اأن ذلك 
ي�ؤدي باحلك�مة للعمل على املدى الق�ش��ري فقط واإهمال ال�ش���ؤون املحلية. كما واأن املناف�شة داخل احلزب 
ال�احد من �شاأنها اأن ت�ؤدي اإىل االنق�شامات الداخلية واإىل ظه�ر اأحزاب �شيا�شية �شعيفة وغري متما�شكة. 

اأم��ا م�ؤي��دو هذا النظام االنتخابي، فريون يف املقابل يف متكني الناخبني من التعبري عن خياراتهم التف�ش��يلية 
بني مر�ش��حي احلزب ال�احد كاإحدى ميزاته االإيجابية. اإذ يعتقدون باأن ذلك ميكن الناخبني من ا�ش��تبدال 
املمثل��ني املنتخبني باآخري��ن جدد اأكرث فاعلية، كما اأن��ه يعطي الربملانيني ح�افز كبرية للبقاء على ت�ا�ش��ل 
وثيق مع الناخبني وبذلك جذبهم لالهتمام ب�ش��كل اأكرب بال�ش���ؤون ال�شيا�ش��ية للبلد، يف وقت ي�شمحل فيه 
االهتمام العام بال�شيا�ش��ة التقليدية. كما اأن م�ؤيدي هذا النظام ال يرون اأن املمثلني املنتخبني يف اإيرلندا اأقل 
ج�دًة من غريهم من الربملانيني يف اأي بلد اآخر، واأن االأداء اجليد لنم� االقت�شاد االإيرلندي م�ؤخراً اإمنا يدل 
على املمار�ش��ة اجليدة للحك�مات املتعاقبة. باالإ�ش��افة اإىل ذلك فهم يرون اأن االأحزاب ال�شيا�شية االإيرلندية 
هي اأحزاب متما�ش��كة جداً وملتزمة يف اأدائها الربملاين، دون اأن تعاين من االنق�ش��امات وظه�ر التيارات 

املت�شارعة داخلها.

يف العام 2002 قامت جلنة برملانية متثلت فيها كافة االأحزاب ال�شيا�ش��ية بدرا�ش��ة كافة الطروحات امل�ؤيدة 
واملعار�شة لتغيري النظام االنتخابي. وت��شلت هذه اللجنة اإىل خال�شة مفادها باأن جمه�ر الناخبني متم�شك 
ب�شكل ق�ي بنظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل، وباأن التح�ل اإىل اأي نظام انتخابي اآخر من �شاأنه اأن يحد من 
ق��درة الناخب يف التعبري عن خياراته، وباأن كثرياً من االإخفاقات ال�شيا�ش��ية والت��ي اأرجعها البع�س للنظام 
االنتخابي اإمنا هي نتيجة لع�امل اأخرى ال عالقة لها بذلك النظام. وكما يت�ش��ح من هذه الت��ش��يات، ال 

ت�جد يف اإيرلندا ت�جهات ق�ية لتغيري اأو تعديل النظام االنتخابي القائم.

ال بد الأي تقييم الأداء نظام ال�ش���ت ال�احد يف اإيرلندا اأن ياأخذ بعني االعتبار خ�ش��شيات هذا البلد. فه� 
بلد �ش��غري من حيث امل�ش��احة وعدد ال�شكان، حيث تعترب ن�شبة االأع�ش��اء املنتخبني لل�شكان )ح�ايل ممثل 
واح��د ل��كل 20،000 م�اطن( عالية يف املعاي��ري الدولية. وهذا بحد ذاته من �ش��اأنه اأن ي�ثق العالقة بني 
اأع�ش��اء الربملان والناخبني اأكرث مما هي عليه يف اأي بلد اآخر اأكرب حجمًا، بغ�س النظر عن النظام االنتخابي 
املعتمد. باالإ�ش��افة اإىل ذلك فاإن جمه�رية اإيرلندا بلد غني، ذو جمتمع على درجة عالية من الثقافة، ينعم 
بنظام �شيا�ش��ي را�ش��خ يتمت��ع ب�رسعية عالية يف نظر اجلمي��ع. كما اأن املجتمع االإيرلن��دي ال يعاين من اأية 

انق�شامات حادة من اأي ن�ع كان، �ش�اء اأكانت عرقية، اأو لغ�ية اأو دينية.

لذل��ك يجب علينا ت�خي احلذر يف ا�ش��تخال�س العرب ح�ل كيفية عمل نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل يف 
اأي �ش��ياق اآخر خمتلف عن واقع احلال يف اإيرلندا. اإال اأنه ميكننا الق�ل باأنه ال ت�جد اأية ب�ادر تدل على اأن 

جمه�ر الناخبني يف اأيرلندا يرغب با�شتبدال نظامه االنتخابي باأي نظام اآخر.
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املنتخبة ب�ا�شطة مر�شحني يح�شل�ن من خالل تكرار العملية واإعادة الت�زيع على احل�شة املطل�بة، ويف حال 
مل يتم ملئ كافة املقاعد ومل يبقى من املر�ش��حني غري امل�ش��تبعدين ما ال يزيد باأكرث من واحد عن عدد املقاعد 

املتبقية، يعترب اأولئك املر�شح�ن عدا واحد منهم منتخب�ن رغم عدم ح�ش�لهم على الن�شبة املطل�بة.
   

111. ميكن الق�ل باأن نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل ه� اأكرث النظم االنتخابية تعقيداً، حيث اأنه يف�ش��ح 
املج��ال اأم��ام الناخبني لالختيار بني االأحزاب ال�شيا�ش��ية وبني مر�ش��حي تلك االأحزاب ال�شيا�ش��ية كذلك. 
وتتمخ�س نتائجه عن م�ش��ت�ى عادل من الن�ش��بية والتنا�ش��ب. كما ويدل حجم الدوائر االنتخابية التعددية 
ال�شغري ن�شبيًا يف كافة االأمثلة حيث ي�شتخدم هذا النظام على اأنه يعمل على احلفاظ على العالقة املبا�رسة بني 
الناخبني وممثليهم املنتخبني. باالإ�شافة اإىل ذلك، ميّكن هذا النظام الناخبني من التاأثري يف تركيبة التحالفات 
التي تعقب االنتخابات، كما ح�شل يف جمه�رية اأيرلندا، حيث اأنه يحفز االأحزاب ال�شيا�شية على التعاون 
فيما بينها وذلك من خالل تبادل االأف�شليات التي يعرب عنها ناخب�ها. كما واأن نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل 
ي�فر فر�شًا اأكرب اأمام املر�شحني امل�شتقلني للف�ز مقارنة مع نظام القائمة الن�شبية، وذلك الأن الناخبني يعربون 
عن خيارهم بني املر�شحني بداًل من االأحزاب )على الرغم من اإمكانية ا�شتخدام عن�رس القائمة احلزبية يف ظل 

نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل، وه� ما يعمل به يف انتخابات جمل�س ال�شي�خ يف اأ�شرتاليا(.

112. باالإ�شافة اإىل م�شاوئ النظم الن�شبية ب�شكل عام، يعاين هذا النظام من بع�س العي�ب االأخرى وهي:

ينتقد هذا النظام على اأ�ش��ا�س اأن النظم التف�ش��يلية غريبة وغري معه�دة من قبل الكثري من املجتمعات،   اأ( 
وتتطلب م�شت�يات جيدة من ال�عي الثقايف واملعريف.

 ب( تنط�ي تفا�ش��يل عد وفرز االأ�ش���ات يف ظل نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل على كثري من التعقيد، 
وه� ما ينظر اإليه على اأنه اإحدى م�شاوئه. ولقد كان هذا ال�شبب الرئي�شي يف تراجع اإ�شت�نيا عن العمل 
به بعد ا�ش��تخدامه يف انتخاباتها االأوىل، فه� نظام يتطلب تكرار الكثري من عمليات احت�ش��اب وت�زيع 
االأ�ش���ات الفائ�ش��ة. ولهذا ال�ش��بب، يتحتم عد وفرز االأ�ش���ات يف مراكز خا�شة بذلك ولي�س يف 
مراك��ز االق��رتاع. وال يخفى على اأحد باأن القي��ام بعمليات العد والفرز يف مراكز االقرتاع، خا�ش��ًة 
يف تلك احلاالت حيث تعترب م�ش��األة �ش��المة وا�شتقامة العملية االنتخابية من امل�شائل الهامة، ي�شبح اأمراً 

�رسوريًا للتاأكيد على �رسعية االنتخاب، ما يتطلب اختيار النظام االنتخابي مبا يحقق ذلك.

على العك�س من نظام القائمة الن�ش��بية، ميكن لنظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل اأن ي�ؤدي اإىل انق�شامات   ج( 
داخ��ل االأحزاب ال�شيا�ش��ية، اإذ اأن مر�ش��حي احلزب ال�احد يتناف�ش���ن فيما بينه��م يف حقيقة االأمر، 
باالإ�شافة اإىل مناف�شة مر�شحي االأحزاب االأخرى. وه� ما قد ينتج عنه ما يعرف ب�شيا�شة الزبائنية حيث 

يعمد املر�شح�ن اإىل حماوالت ل�رساء والءات جمم�عات حمددة من الناخبني.

قد ينتج عن هذا النظام ف�ز حزب ما مبقاعد اأقل من مناف�ش��يه، على الرغم من ح�ش���له على عدد اأعلى   د( 
من االأ�ش�ات. فعلى �شبيل املثال قامت مالطا بتعديل نظامها االنتخابي يف اأوا�شط الثمانينات من القرن 
املا�شي وذلك لف�شح املجال اأمام اإمكانية تخ�شي�س بع�س املقاعد االإ�شافية لتع�ي�س احلزب املت�رسر يف 

حال حدوث ذلك.
من�ذج ورقة اقرتاع النتخاب جمل�س ال�شي�خ يف اأ�شرتاليا حيث ي�شتخدم نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل
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اإال اأن��ه تب��ني باأن كثرياً من ه��ذه االنتقادات اجتاه هذا النظام ال تتعدى ك�نها م�ش��ائل هام�ش��ية على اأر�س 
ال�اقع. فقد اأدت االنتخابات مب�جب نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل يف كل من جمه�رية اأيرلندا ومالطا 
اإىل اإفراز حك�مات م�شتقرة تتمتع ب�رسعية ن�شبية جيدة تتاألف من حزب واحد اأو حزبني رئي�شيني عادًة.  

الق�صايا املتعلقة بنظم التمثيل الن�صبي

حجم الدائرة االنتخابية
113. يجمع خرباء االنتخابات ح�ل العامل على اعتبار حجم الدائرة االنتخابية كاأحد العنا�رس االأ�شا�ش��ية 
امل�ؤثرة يف قدرة النظام االنتخابي على ترجمة االأ�ش���ات اإىل مقاعد ب�شكل تنا�شبي. ويق�شد بحجم الدائرة 
االنتخابي��ة هنا عدد املمثلني الذين يتم انتخابهم عن كل دائ��رة انتخابية. وينح�رس حجم الدائرة االنتخابية 
يف ظ��ل بع���س النظم االنتخابي��ة، مثل نظام الفائز االأول، ونظام ال�ش���ت البديل ونظ��ام اجل�لتني مبمثل 
)مقع��د( واحد فقط، حيث يق���م الناخب�ن بانتخاب ممثل واحد عن الدائرة االنتخابية. وعلى العك�س من 
ذلك، تتطلب كافة نظم االنتخاب الن�شبية، باالإ�شافة اإىل بع�س نظم االأغلبية مثل نظام الكتلة ونظام الكتلة 
احلزبية، وبع�س النظم االنتخابية االأخرى كنظام ال�ش���ت املحدود ونظام ال�ش���ت ال�احد غري املتح�ل، 
تتطل��ب جميعه��ا وج���د دوائر انتخابية تنتخب كل منه��ا اأكرث من ممثل واحد له��ا. ويف ظل اأي من نظم 
االنتخاب الن�ش��بية، يلعب عدد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة انتخابية دوراً اأ�شا�شيًا يف حتديد مدى ن�شبية 

نتائج االنتخاب.

114. حتقق النظم التي ت�ش��تند اإىل دوائر انتخابية كبرية احلجم )من حيث عدد املمثلني املنتخبني عن كل 
منها( اأعلى م�ش��ت�يات الن�ش��بية، حيث اأنها ت�ش��من بذلك ح�ش�ل اأ�ش��غر االأحزاب على متثيل ما يف الهيئة 
الت�رسيعية املنتخبة )الربملان(. اأما يف ظل وج�د الدوائر اال�ش��غرية فيك�ن تاأثري ن�ش��بة احل�ش��م )اأنظر الفقرة 
121 اأدناه( اأكرب بكثري. وعلى �شبيل املثال، ففي دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني لها فقط، يت�جب على 
اأي حزب م�شارك الف�ز مبا ال يقل عن 25 باملئة زائد واحد من اأ�ش�ات الناخبني ل�شمان الف�ز مبقعد واحد 
من املقاعد الثالثة املتنازع عليها. اأما احلزب الذي ال يح�ش��ل �ش���ى على 10 باملئة من اأ�ش���ات الناخبني 
فلن ت�شنح له الفر�شة للح�ش�ل على اأي من تلك املقاعد، وبالتايل �شي�ؤدي ذلك اإىل اعتبار تلك االأ�ش�ات 
على اأنها اأ�ش�ات �شائعة اأو مهدورة. وعلى العك�س من ذلك، فل� خ�ش�س للدائرة االنتخابية ت�شعة مقاعد 
بداًل من ثالثة، فاإن ح�ش���ل اأي حزب على ن�ش��بة 10 باملئة من االأ�ش�ات زائد 1 �شي�شمن له الف�ز مبقعد 

واحد منها على االأقل.

اإال اأن امل�ش��كلة تكم��ن يف اأن ازدي��اد حج��م الدائرة االنتخابية، م��ن ناحية عدد املقاعد املخ�ش�ش��ة لها، 
ولكن كذلك من ناحية حجمها اجلغرايف، عادًة ما ي�ؤدي اإىل اإ�ش��عاف �ش��لة ال��شل بني املمثلني املنتخبني 
وناخبيهم. وقد يرتتب على ذلك نتائج �ش��لبية يف املجتمعات التي تلعب فيها االعتبارات املحلية دوراً هامًا 
يف احلي��اة ال�شيا�ش��ية العام��ة، وحيث ينتظر الناخب�ن م��ن ممثليهم احلفاظ على �ش��الت ق�ية معهم والعمل 

كمبع�ثني لهم يف ال�شلطة الت�رسيعية.

115. وبن��اًء عل��ى ما تقدم ال يزال اجل��دل قائمًا ح�ل حتديد احلجم االأمثل للدوائ��ر االنتخابية. وكمبداأ 
ع��ام يتف��ق معظم الباحث�ن باأن حجم الدائرة االنتخابية املتمثل يف تخ�ش��ي�س ما بني ثالثة اإىل �ش��بعة مقاعد 
ل��كل منها من �ش��اأنه اأن يف��ي بالغر�س املطل�ب، مع التاأكي��د على اأن االأعداد الفردية )ثالثة، خم�ش��ة اأو 
�ش��بعة( تف�ش��ي اإىل نتائج اف�شل على اأر�س ال�اقع، خا�ش��ة يف ظل وج�د نظام يتقا�شم فيه حزبني كبريين 
ال�شاحة ال�شيا�شية. اإال اأن ذلك ال يعدو ك�نه مبداأً عامًا، اإذ اأن هناك الكثري من احلاالت التي قد يك�ن فيها 
قيام دوائر انتخابية اأكرب حجما اأمراً �رسوريًا ومطل�بًا لتحقيق م�ش��ت�يات مر�ش��ية من التمثيل الن�شبي. ويف 
كثري من البلدان ت�ش��تند الدوائر االنتخابية اإىل التق�ش��يمات االإدارية القائمة اأ�ش��اًل، كاملقاطعات اأو االأل�ية 
اأو املحافظ��ات، ما يعني وج�د اختالفات كبرية بني اأحجامها. ومن حما�ش��ن هذا اخليار اأنه يلغي احلاجة 
لر�ش��م حدود جديدة الأغرا�س االنتخابات فقط، وميّكن ربط الدوائر االنتخابية مبناطق وجمم�عات قائمة 

وحمددة ومقب�لة من قبل اجلميع.

116. متي��ل االأعداد يف طريف املعادلة االأعلى واالأدنى اإىل اإف��راز نتائج اأكرث تطرفًا. ففي الطرف االأعلى 
لها، حيث ي�ش��كل كام��ل البلد دائرة انتخابية واح��دة، ال يتطلب الف�ز بتمثيل ما يف االنتخابات �ش���ى 
احل�ش���ل على اأعداد قليلة جداً من االأ�ش���ات، االأمر الذي ميّكن االأحزاب ال�شغرية جداً من االنتخاب. 
ففي اإ�رسائيل على �ش��بيل املثال، ي�ش��كل البلد باأكمله دائرة انتخابية واح��دة تتنتخب 120 ممثاًل، ما يعني 
حتقي��ق االنتخاب��ات لنتائج على درجة عالية من الن�ش��بية، ولكنه يعني كذلك ف�ز االأحزاب ال�ش��غرية جداً 
ببع�س التمثيل على الرغم من ح�ش���لها على اأعداد �شئيلة من اأ�ش�ات الناخبني، ويعني كذلك �شعفًا حاداً 
يف العالق��ة بني املمثلني املنتخبني وناخبيه��م يف اأي من اأرجاء البلد. وعلى الطرف االآخر للمعادلة، ميكن 
تطبيق نظم التمثيل الن�شبي يف بلد يتم تق�شيمه اإىل دوائر انتخابية ال تنتخب كل منها �ش�ى ممثلني اثنني فقط، 
كما هي احلال يف ت�شيلي على �شبيل املثال. وكما يت�شح من الدرا�شة اخلا�شة بت�شيلي اأعاله، ينتج عن ذلك 
خلاًل كبرياً يف ن�ش��بية النتائج، اإذ ال ي�ش��تطيع اأكرث من حزبني الف�ز مبقاعد عن اأي من تلك الدوائر. وه� 
ما يعمل على تق�ي�س الف�ائد املرج�ة من تطبيق النظام الن�شبي فيما يتعلق بتعددية ون�شبية التمثيل و�رسعيته.

117. تفيد هذه االأمثلة حلاالت متناق�ش��ة للتاأكيد على اأهمية، حجم الدائرة بالن�شبة الأي من نظم التمثيل 
الن�ش��بي. وعليه، يعترب الكثريون هذه امل�ش��األة باأنها اأكرث اجل�انب اأهمية والتي يجب معاجلتها عند ت�ش��ميم 
نظام انتخاب ن�شبي، كما واأنها بالغة االأهمية بالن�شبة لعدد من النظم االنتخابية االأخرى غري الن�شبية. فنظام 
ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل على �شبيل املثال مييل الإفراز نتائج ن�شبية اإىل حد ما على الرغم من عدم ك�نه 
نظامًا ن�ش��بيًا وذلك ب�ش��بب تطبيقه �ش��من دوائر انتخابية تعددية. كذلك االأمر فعندما يتم ا�ش��تخدام نظام 
ال�ش���ت ال�احد املتح�ل �ش��من دوائر انتخابية فردية يتح�ل اإىل نظام ال�ش�ت البديل، فاقداً بذلك ميزاته 
التنا�شبية على الرغم من حفاظه على بع�س ميزاته التف�شيلية االأخرى. اأما يف نظامي الكتلة والكتلة احلزبية، 
فكلما كرب حجم الدائرة االنتخابية كلما تراجعت ن�شبية النتائج. وللخال�شة نق�ل باأن م�شاألة حجم الدائرة 
االنتخابية )مبفه�مها املتعلق بعدد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة( ت�ش��بح اأمراً مف�ش��ليًا يف عملية ت�ش��ميم 
النظام االنتخابي لك�نها تلعب دوراً هامًا يف كيفية عمل النظام ونتائجه على اأر�س ال�اقع، وفيما يتعلق بق�ة 

ال�شلة والعالقة بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم، باالإ�شافة اإىل اأهميته الق�ش�ى فيما يتعلق بن�شبية النتائج.
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من ال�شعب مبكان فهم النظام االنتخابي القائم يف ت�شيلي اإن مل ناأخذ بعني االعتبار فرتة احلكم الديكتات�ري 
لنظام بين��شيه، والتي امتدت من عام 1975 اإىل عام 1990، والذي هدف اإىل اإقامة نظاٍم �شم�يٍل يعتمد 
نظامًا انتخابيًا حمدداً من �ش��انه اأن ي�ش��هم يف حتقيق ذلك. قبل االنقالب الع�ش��كري يف 11 اأيل�ل/�شبتمرب 
1973، عملت ت�شيلي بنظام القائمة الن�شبية، اإال اأنه األغي بعد ذلك االنقالب. وكانت ت�شيلي قد اعتمدت 
ذلك النظام االنتخابي ك��شيلة مل�اجهة االنق�شامات الداخلية التي ات�شم بها املجتمع ت�شيلي منذ القرن التا�شع 
ع�رس، االأمر الذي اأ�ش��هم يف تر�ش��يخ نظام التعددية احلزبية وال�شيا�ش��ية. وعليه، ت�اجدت يف البالد يف 
اأوا�شط ال�شتينات �شتة اأحزاب �شيا�شية كربى، مبا يف ذلك حزبني ي�شاريني، هما اال�شرتاكي وال�شي�عي، 
وحزبني يف ال��شط هما حزب امل�شيحيني الدميقراطيني واحلزب الراديكايل، وحزبي الليرباليني واملحافظني 

اليمينيني، والذين احتدا يف عام 1966 و�شكال احلزب ال�طني.

النظام امل�روث عن العهد الديكتات�ري
ينق�ش��م الربملان يف ت�ش��يلي اإىل جمل�شني، حيث يبلغ عدد اأع�ش��اء جمل�س الن�اب 120 ينتخب�ن ملدة اأربع 
�ش��ن�ات، وذلك لتمثيل 60 دائرة انتخابية تنتخب كل منها ممثلني. اأما جمل�س ال�ش��ي�خ في�شم 38 ع�ش�اً 
منتخبًا، ميثل�ن 19 دائرة انتخابية، ينتخب�ن ملدة ثمان �ش��ن�ات، ويتم انتخاب ن�ش��ف االأع�شاء مرة كل 
اأربع �ش��ن�ات بالتزامن مع االنتخابات ملجل�س الن�اب. باالإ�شافة اإىل ذلك، هناك ت�شعة اأع�شاء معينيني يف 
جمل�س ال�ش��ي�خ، حيث يعني جمل�س االأمن االق�مي اأربعة اأع�ش��اء، واملحكمة العليا ثالثة اأع�ش��اء، بينما 
يعني الرئي�س الع�ش���ين املتبقيني، زد على الع�ش��� االإ�ش��ايف مدى احلياة وهي ال�ش��فة التي اأعطيت لرئي�س 
البالد ال�ش��ابق اإدواردو فراي رويث تاغلي. ولقد مت االتفاق على هذه الرتتيبات مع بين��ش��يه واأع�انه قبيل 

خروجهم من ال�شلطة.

يق�م النظام االنتخابي على تقدمي ق�ائم املر�ش��حني من قبل االأحزاب، اأو التكتالت احلزبية اأو امل�ش��تقلني، 
وذل��ك ب�اقع مر�ش��حني اثن��ني يف كل دائرة انتخابية ع��ادًة، لكل من انتخابات جمل���س الن�اب وجمل�س 
ال�ش��ي�خ. ويقرتع الناخب�ن ل�ش��الح املر�ش��حني االأفراد، حيث تف�ز باملقعد االأول ع��ن كل دائرة القائمة 

احلا�ش��لة على اأعلى االأ�ش���ات، ويح�شل على ذلك املقعد املر�شح احلا�ش��ل على اأعلى االأ�ش�ات من بني 
مر�ش��حي القائمة الفائزة. وللف�ز بكال املقعدين يتحتم على القائمة الفائزة احل�ش�ل على �شعف االأ�ش�ات 
التي حت�شل عليها القائمة التي تليها يف الرتتيب. وبذلك يدفع هذا االإجراء باالأحزاب ال�شيا�شية اإىل ت�شكيل 
التحالفات فيما بينها، اإذ ت�شبح ن�شبة احل�شم العملية عالية للغاية، مبا ن�شبته 33.4 باملئة من االأ�ش�ات للف�ز 

باملقعد االأول، وما ن�شبته 66.7 باملئة للف�ز بكال املقعدين معًا. 

هن��اك حتالفني انتخابي��ني فازا بكافة مقاع��د جمل�س الن�اب ع��دا واحد يف انتخابات الع��ام 2001، هما 
حتالف ال��ش��ط الي�ش��اري من اأجل الدميقراطية والذي ي�شم اأربعة اأحزاب معار�ش��ة لنظام بين��شيه )احلزب 
اال�ش��رتاكي، واحل��زب الدميقراطي، وح��زب امل�ش��يحيني الدميقراطيني، واحلزب الرادي��كايل(، وه� 
التحالف الذي ا�شتح�ذ على ال�شلطة منذ ع�دة الدميقراطية للبالد عام 1990. اأما التكتل الثاين فه� حتالف 
اليمني املعار�س من اأجل ت�ش��يلي، وي�شم حزبني هما حزب االحتاد الدميقراطي امل�شتقل، وحزب التجديد 
ال�طني. ويعمل كل من التحالفني دائمًا على تقدمي ق�ائم ت�ش��م مر�ش��حني عن خمتلف االأحزاب، بحيث 

ال يتناف�س يف ذات الدائرة مر�شحي االأحزاب التابعة لنف�س التحالف فيما بينهم.

وينتج عن هذا النظام عادًة انتخاب مر�شح عن كل واحد من التحالفني يف كل دائرة انتخابية. وعلى الرغم 
من اأن النظام قد ي�ؤدي اإىل تناف�س بني املر�ش��حني يف كل قائمة على املقعد الذي تف�ز به تلك القائمة، اإال 

اأن الت�افقات التي ت�شعها القيادات احلزبية عادًة حت�ل دون ذلك على اأر�س ال�اقع.

ويعترب هذا النظام االنتخابي فريداً من ن�عه، اإذ اأنه يعمل ل�شالح اأكرب االأقليات من الناحية العملية، ولي�س 
ل�ش��الح االأكرثية. لذا فه� لي�س من نظم االأغلبية، فه� ي�ش��تخدم طريقة التمثيل الن�ش��بي، على الرغم من 
ع��دم تنا�ش��ب النتائج التي ي�ش��فر عنها، حيث اأنه ميّكن اأي��ة قائمة من الف�ز بن�ش��ف املقاعد يف كل دائرة 
بح�ش�لها على 34 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني. وال�شبب ال�حيد لعدم ح�ش�ل ذلك على االأر�س يكمن يف 

واقع النظام ال�شيا�شي والذي يحد من املناف�شة االنتخابية.

مت و�شع النظام االنتخابي من قبل النظام الديكتات�ري ال�شابق على اأثر اال�شتفتاء العام يف اخلام�س من ت�رسين 
االأول/اأكت�ب��ر 1988، وال��ذي مت تنظيمه لهدفني هما: اإقرار د�ش��ت�ر الع��ام 1980، وانتخاب اجلرنال 
بين��ش��يه كرئي�س للبالد لثمان �ش��ن�ات اأخرى. ويف ذلك اال�ش��تفتاء، حيث كان بين��شيه املر�شح ال�حيد 
للرئا�ش��ة، متكن حتالف الي�ش��ار من الف�ز على بين��شيه، االأمر الذي فتح الباب على م�رساعيه اأمام التح�ل 
اإىل الدميقراطية، وتنظيم انتخابات ت�رسيعية ورئا�ش��ية جديدة �ش��نة 1989، حيث فاز بالرئا�ش��ة مر�ش��ح 
املعار�ش��ة باتري�شي� األ�ين. ومت ت�شميم النظام االنتخابي لرتجيح كفة اأحزاب اليمني التي كانت يف ال�شابق 

قد اأيدت تر�شيح اجلرنال بين��شيه، ال�شت�شعارها باإمكانية ف�ز املعار�شة.

ح�ش��ل حتالف الي�ش��ار على اأكرث االأ�ش���ات يف كافة االنتخابات الرئا�ش��ية الثالثة واالنتخابات الت�رسيعية 
االأربعة التي مت تنظيمها منذ العام 1990 وحتى االآن. اإال اأنه على الرغم من ذلك مل ي�شتطع ال�شيطرة على 

جمل�س ال�شي�خ مطلقًا وذلك لتاأييد كافة االأع�شاء املعينيني الأحزاب املعار�شة اليمينية.

درا�صة خا�صة

ت�صيلي: م�صالح النخبة تعمل على تجميد النظام
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امل�ؤثرات ال�سلبية للنظام االنتخابي على االأحزاب ال�سيا�سية والنظام الدميقراطي
تتعاىل االأ�ش���ات املنتقدة للنظام االنتخابي يف ت�ش��يلي، وذلك لعدة اأ�شباب. اأواًل، لك�نه يجرب االأحزاب 
ال�شيا�ش��ية على ت�شكيل التحالفات ب�شبب ن�شبة احل�ش��م العملية التي تنتج عنه للف�ز باأي مقعد متثيلي. ثانيًا، 
النعكا�ش��اته ال�ش��لبية على م�شاألة التمثيل، حيث اأنه اأبقى احلزب ال�ش��ي�عي خارج دائرة التمثيل على الرغم 
من اأهميته على ال�ش��احة ال�شيا�شية حتى العام 1973، وح�ش�له عادًة على ما يرتاوح من 5 اإىل 7 باملئة من 
االأ�ش���ات يف كافة االنتخابات الدميقراطية التي مت تنظيمها حتى االآن. ثالثًا، ومبا اأن النظام ي�ش��فر دائمًا 
ع��ن ف�ز كل من االئتالفني املتناف�ش��ني مبقعد واح��د يف كل دائرة انتخابية، فاإن املناف�ش��ة احلقيقة تقع بني 
االأحزاب املنتمية لكل ائتالف بداًل من املناف�شة بني االئتالفني، وه� ما يجعل ا�شتقرار االئتالفات يف خطر 
م�ش��تمر: ففي انتخابات العام 2001 ملجل�س ال�ش��ي�خ، قامت اأحزاب التحال��ف اليميني بتفادي ذلك من 
خالل الت�افق على مر�شح واحد لها يف �شبعة من الدوائر االنتخابية اخلا�شة بتلك االنتخابات. رابعًا، ينتج 
عن هذا النظام تركيز ال�شيطرة التامة يف اأيدي القيادات احلزبية، والذين يختارون املر�شحني الفائزين عمليًا 
عندما يق�م�ن بت�ش��كيل الق�ائم. اأخرياً، فاإن انعدام املناف�ش��ة احلقيقية يف كثري من الدوائر يقلل من اهتمام 

الناخبني، خا�شًة عندما ال ت�شتمل القائمة يف دائرتهم االنتخابية على اأي مر�شح ينتمي حلزبهم املف�شل.

اأدى ذل��ك كله باحلك�مة اإىل اقرتاح �رسورة تعديل النظ��ام االنتخابي، والعمل على اعتماد دوائر انتخابية 
بحجم اأكرب ما ي�ش��هم يف اإفراز نتائج اأكرث تنا�ش��بًا ومالءمًة ل�اقع االأم�ر يف البالد. اإال اأن ذلك مل يحدث 
بعد ب�ش��بب تخ�ف اأحزاب التحالف الي�ش��اري احلاكم من النتائج غري ال�ا�شحة التي قد ي�شفر عنها، علمًا 

باأن اأحزاب املعار�شة تدافع بدورها عن النظام القائم لك�نه يعمل ل�شاحلها كذلك.

االنتخابات الرئا�سية
ين�س د�ش��ت�ر العام 1980 على نظام اجل�لتني النتخابات الرئا�ش��ة، حيث يتطلب الف�ز يف اجل�لة االأوىل 
احل�ش�ل على االأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات. ومن ال�ا�شح باأن هذا النظام يدفع باالأحزاب ال�شيا�شية للتحالف 
فيما بينها، خا�ش��ًة للف�ز باجل�لة الثانية. فبينما فاز مر�ش��ح� اليمني باالأغلبي��ة املطلقة يف اجل�لة االأوىل من 
انتخابات العامني 1989 و1993، انح�رس الفارق بني مر�ش��ح الي�ش��ار ريكاردو الغ��س ومعار�ش��ه من 
اليمني خ�اكني الفني يف انتخابات العام 1999 بح�ايل 30،000 �ش�ت، ما ا�شتدعى اإجراء ج�لة ثانية 
فاز فيها ال�ش��يد الغ��س بن�شبة 50.27 باملئة من االأ�ش�ات. ومن اجلدير ذكره باأن الد�شت�ر ال�شابق للبالد 
)د�شت�ر العام 1925( كان ين�س على قيام جمل�س الن�اب بانتخاب الرئي�س يف حال عدم ح�ش�ل اأي من 
املر�شحني على االأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات، وه� ما ح�شل يف االأع�ام 1946، 1958 و1970، حيث 

انتخب املجل�س دائمًا املر�شح احلا�شل على اأعلى االأ�ش�ات.

ت�سجيل الناخبني واالقرتاع: اإلزامي اأم حر؟
من بني امل�ش��اكل التي ت�اجه النظام االنتخابي احلايل ه� اأن الت�شجيل يف ل�ائح الناخبني يع�د لقرار الناخب 
ب�ش��كل ح��ر، بينما يفر�س عليه االقرتاع كاأمر اإلزامي. يف �ش��باط/فرباير من الع��ام 1987 مت ال�رسوع يف 
اإعداد �ش��جل جديد للناخبني، حت�ش��رياً لال�ش��تفتاء يف عام 1988، وذلك بعدما كانت كافة ال�شجالت 
القدمية قد اأحرقت من قبل النظام الع�ش��كري �ش��نة 1973. ويف تلك املنا�ش��بة حتركت اأحزاب املعار�شة 
على اأو�ش��ع نطاق لتحفيز ناخبيها على الت�ش��جيل، حيث اأن ا�ش��رتاتيجيتها متثلت يف الف�ز على بين��شيه يف 

اال�ش��تفتاء من اأجل الدفع نح� اإر�شاء النظام الدميقراطي من جديد يف البالد، وجنحت باإقناع 92 باملئة من 
امل�ؤهلني لالنتخاب لت�ش��جيل اأ�شمائهم يف ال�ش��جالت اجلديدة. اإال اأن اأعداد امل�شجلني مل تتزايد منذ ذلك 
احلني، خا�شًة واأن جيل ال�شباب ال يظهر اهتمامًا كبرياً يف امل�شاركة يف االنتخابات. ففي انتخابات العام 
2001 �ش��ملت �ش��جالت الناخبني 80 باملئة من جمم�ع 10 ماليني م�اطن من اأ�شحاب حق االقرتاع، 

بينما تراجعت تلك الن�شبة اإىل 77 باملئة يف انتخابات العام 2004.

دفع انخفا�س اأعداد امل�ش��جلني من الناخبني ال�ش��باب باحلك�مة القرتاح جعل االقرتاع اختياري بينما يعترب 
كل م�اطن يبلغ ال�شن القان�نية لالقرتاع م�شجاًل حكما، واإعداد �شجالت الناخبني اأوت�ماتيكيًا ا�شتناداً اإىل 
ذلك. وعلى الرغم من م�افقة كافة اأحزاب التحالف الي�ش��اري احلاكم على م�ش��األة الت�شجيل، اإال اأنها ال 
تتفق على جعل االقرتاع م�شاألة اختيارية. اإذ تتخ�ف تلك االأحزاب من اأن ذلك �شي�ؤدي اإىل انخفا�س ن�شبة 
امل�شاركة يف االنتخابات، االأمر الذي �شيدفع باجتاه زيادة تكاليف احلمالت االنتخابية لتحفيز الناخبني على 
امل�ش��اركة، ما قد يك�ن ل�ش��الح اأحزاب املعار�ش��ة اليمينية يف نهاية املطاف، والتي بدورها ترف�س م�شاألة 

الت�شجيل املقرتحة وت�ؤيد االقرتاع االختياري.

يعتق��د م�ؤي��دو النظ��ام القائم باأنه ي�ش��هم يف تدعيم اال�ش��تقرار يف البالد، حيث اأنه يف��رز حتالفني كبريين 
اأحدهم��ا يف احلك�م��ة واالآخر يف املعار�ش��ة. اإال اأن الكثريي��ن ال ي�افق�ن هذه الروؤي��ة، حيث يعتقدون 
باأن اال�ش��تقرار قائم يف البالد على الرغم من هذا النظام ولي�س ب�ش��ببه، فتكتل الي�ش��ار قائم قبل اعتماد هذا 
النظام، كتحالف يف وجه النظام الديكتات�ري الإر�ش��اء النظام الدميقراطي من قبل جمم�عة من القيادات 
ال�شيا�شية التي ا�شتخل�شت العرب من التجارب املا�شية، والتي اأدت اإىل االنقالب الع�شكري �شنة 1973 وما 

تبعه، وه� حتالف ما زال يعمل على اأ�شا�س الت�افق وال�رساكة بني تلك القيادات.

ويرى البع�س باأن هذا النظام لن يتمكن من ال�شم�د لفرتات ط�يلة لك�نه ي�ؤثر �شلبًا على االأحزاب ال�شيا�شية 
وي�ش��ع بع�س العراقيل يف وجه العملية الدميقراطية، اإال اأن اجلميع يقر باأن تغيريه لن يك�ن باالأمر ال�ش��هل 
ب�ش��بب غم��س النتائج التي قد ي�ش��فر عنها اأي تغيري بالن�شبة لالأحزاب ال�شيا�شية الفاعلة يف البلد. كما واأن 
اأي تغي��ري للنظام يتطلب تعدياًل د�ش��ت�ريًا. وعلى اية حال، يبدو باأن هن��اك ت�افقًا عامًا بني كافة االأحزاب 
م��ن كال التكتلني يف جمل���س الن�اب على �رسورة اإلغاء املقاعد املعينة وغري املنتخبة يف جمل�س ال�ش��ي�خ، 

و�رسورة عدم اعتبار الروؤ�شاء ال�شابقني كاأع�شاء مدى احلياة فيه.
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118. اأخرياً يعترب حجم و�ش��اأن احلزب ال�شيا�ش��ي )مبعنى العدد املت��ش��ط للممثل��ني املنتخبني عن احلزب 
ال�اح��د يف كل دائ��رة انتخابي��ة( عاماًل هامًا يف حتديد من يتم انتخابهم يف املح�ش��لة. فل� مت انتخاب ممثل 
واحد عن حزب ما يف الدائرة، ف�ش��يك�ن ذلك املمثل على االأرجح رجاًل، وينتمي اإىل االأكرثية العرقية 
اأو االجتماعي��ة يف تلك الدائرة. اأما ل� مت انتخ��اب ممثلني اثنني اأو اأكرث عن ذلك احلزب يف تلك الدائرة، 
فاإن ذلك يف�شح جمااًل اأكرب لف�ز اأعداد اأكرب من الن�شاء ومن ممثلي االأقليات. وميكن الق�ل باأن كرب حجم 
الدائرة االنتخابية )�ش��بعة ممثلني اأو اأكرث( وقلة عدد االأحزاب ال�شيا�ش��ية املتناف�ش��ة ت�ؤدي جمتمعًة اإىل زيادة 

حجم اأو �شاأن احلزب ال�شيا�شي.

ن�صبة احل�صم

119. لكافة النظم االنتخابية ن�ش��بة ح�ش��م ما. واملق�ش���د بن�ش��بة احل�ش��م احلد االأدنى من االأ�ش�ات التي 
يحتاجها حزب ما للف�ز بتمثيل ما له يف الهيئة املنتخبة. وميكن اأن يتم فر�س ن�شبة احل�شم قان�نيًا )ن�شبة احل�شم 

الر�شمية اأو القان�نية( اأو اأن تك�ن كمح�شلة ح�شابية للنظام االنتخابي )ن�شبة احل�شم الفعلية اأو الطبيعية(.

120. يتم حتديد ن�ش��بة احل�ش��م الر�ش��مية من خالل امل�اد الد�ش��ت�رية اأو القان�نية التي حتدد ماهية النظام 
االنتخابي. ففي نظم االنتخاب املختلطة املطبقة يف كل من اأملانيا، وني�زيلندا ورو�ش��يا على �شبيل املثال، 
تعتمد ن�شبة ح�شم مقدارها 5 باملئة للمقاعد املنتخبة ح�شب النظام الن�شبي، حيث يتم ا�شتبعاد كافة االأحزاب 
التي ال حت�ش��ل على هذه الن�ش��بة كحد اأدنى من اأ�ش���ات الناخبني على امل�ش��ت�ى ال�طني من عملية ت�زيع 
املقاعد الن�ش��بية. اأما م�شدر ذلك االإجراء فيكمن يف و�شع العراقيل اأمام االأحزاب املتطرفة يف اأملانيا واحلد 
من اإمكانية انتخابها، وه� م�شمم ب�شكل عام للحيل�لة دون ح�ش�ل االأحزاب ال�شغرية جداً على متثيل لها 
يف الهيئة املنتخبة. اإال اأنه ت�جد يف كل من اأملانيا وني�زيلندا طرق جانبية اأخرى ت�ش��تخدمها تلك االأحزاب 
للح�ش���ل على مقاعد متثيلية: ففي ني�زيلندا ي�ش��اوي ف�ز احلزب مبقعد واحد على االأقل يف اإحدى الدوائر 
االنتخابية، ويف اأملانيا بثالثة مقاعد، اجتياز ن�ش��بة احل�ش��م. اأما يف انتخابات العام 1995 يف رو�ش��يا فلم 

تعتمد اأي من هذه االإجراءات، االأمر الذي اأدى اإىل �شياع ح�ايل ن�شف اأ�ش�ات الق�ائم احلزبية هباًء.

وترتاوح ن�ش��بة احل�ش��م يف اأماكن اأخرى بني 0.67 باملئة يف ه�لندا و10 باملئة يف تركيا. وت�شتثنى كافة 
االأح��زاب ال�شيا�ش��ية التي ال جتتاز هذه الن�ش��بة من عملية ت�زيع املقاعد التمثيلي��ة. وجند يف انتخابات العام 
2002 يف تركيا مثااًل هامًا على ذلك، حيث اأخفق العديد من االأحزاب ال�شيا�شية يف اجتياز ن�شبة احل�شم 
)10 باملئة(، ما اأدى اإىل �شياع اأو هدر ما ن�شبته 46 باملئة من جممل اأ�ش�ات الناخبني. ويف كافة احلاالت 
يعمل وج�د ن�ش��بة احل�ش��م الر�ش��مية )القان�نية( على رفع م�شت�يات عدم التنا�ش��ب يف نتائج االنتخابات، 
وذلك ب�ش��بب �شياع اأ�ش���ات االأحزاب التي ال جتتاز الن�شبة والتي كان ميكن لها احل�ش�ل على متثيل ما يف 

حال عدم تطبيق ن�شبة احل�شم.

يف انتخابات العام 1993 يف ب�لندا، اأدى تطبيق ن�ش��بة ح�ش��م مقدارها 5 باملئة بالن�شبة لالأحزاب و8 باملئة 
بالن�شبة للتكتالت احلزبية اإىل �شياع ما ن�شبته 34 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني التي ذهبت الأحزاب اأو تكتالت 

مل تفز باأية مقاعد متثيلية.

121. اأما ن�ش��بة احل�ش��م الفعلية اأو الطبيعية فتنتج ب�شكل ح�ش��ابي حم�س عن جمم�عة من مق�مات النظام 
االنتخابي، من اأهمها حجم الدائرة االنتخابية. فعلى �ش��بيل املثال، يف دائرة انتخابية تنتخب اأربعة ممثلني 
مب�ج��ب اأحد نظم االنتخاب الن�ش��بية، ي�ش��من الف�ز الأي مر�ش��ح يح�ش��ل على ما يف���ق 20 باملئة من 
االأ�ش���ات، يف ال�قت الذي يفقد اأي حظ�ظ بالف�ز كل مر�ش��ح يح�ش��ل على اأقل من ح�ايل 10 باملئة 
من االأ�ش���ات )تعتمد الن�شبة احلقيقية على جمم�عة من الع�امل، منها عدد االأحزاب ال�شيا�شية املتناف�شة، 

وعدد املر�شحني واملقرتعني(.

القوائم املفتوحة، القوائم املغلقة والقوائم احلرة

122. بينما يق�م نظام القائمة الن�شبية على مبداأ طرح االأحزاب ال�شيا�شية اأو تكتالتها لق�ائم من املر�شحني، 
اإال اأنه من املمكن لهذا النظام اأن يعمل ب�ش��كل يف�ش��ح املجال اأمام الناخبني لالختيار بني املر�ش��حني االأفراد 
باالإ�ش��افة اإىل االختيار بني خمتلف االأحزاب. وهناك ثالثة خيارات ميكن اعتمادها هي: الق�ائم املفت�حة 

والق�ائم املغلقة والق�ائم احلرة.

123. تعتمد غالبية نظم القائمة الن�شبية املعم�ل بها يف العامل على الق�ائم املغلقة، مبعنى اأن ترتيب املر�شحني 
على القائمة يك�ن ثابتًا وح�شب ما يعتمده احلزب الذي يق�م بت�شمية القائمة، حيث ال ميكن للناخبني التعبري 
عن اأية خيارات اأو تف�ش��يل اأي من املر�ش��حني عن غريهم اأو تعديل ترتيبهم. ويعطي نظام التمثيل الن�ش��بي 
املطب��ق يف جن���ب اأفريقيا مثااًل حي��ًا على القائمة املغلقة. حيث تت�ش��من ورقة االقرتاع اأ�ش��ماء االأحزاب 
ال�شيا�ش��ية ورم�زها فقط، باالإ�ش��افة اإىل �ش���رٍة �شخ�ش��ية لقائد احلزب، دون اأن تت�شمن اأ�شماء اأي من 
املر�شحني االأفراد. ويق�م الناخب�ن بالتاأ�شري على ورقة االقرتاع ل�شالح احلزب املف�شل، وعليه فاإن احلزب 
ه� من يحدد املر�ش��حني املنتخبني. وبذلك ت�ش��تطيع االأحزاب ال�شيا�ش��ية ت�ش��مني مر�شحني حمددين يف 
ق�ائمهم قد ي�ش��عب عليهم الف�ز باالنتخاب بطريقة اأخرى )مثل املر�شحني املنتمني لالأقليات اأو املر�شحات 

من الن�شاء، اإلخ(.

اأما ال�جه ال�ش��لبي للقائمة املغلقة فيتمثل يف عدم قدرة الناخبني على حتديد من ميثلهم �ش��من قائمة احلزب 
ال��ذي يق�م���ن باالقرتاع له. كما واأن الق�ائ��م املغلقة تعترب اأقل قدرة للتفاعل مع املتغريات املت�ش��ارعة يف 
اجل� العام. ففي انتخابات العام 1990 يف اأملانيا ال�رسقية ما قبل ال�حدة، اأكت�شف باأن املر�شح االأول على 
قائم��ة اأحد االأحزاب كان خمرباً يف اأحد اأجهزة اال�ش��تخبارات ال�رسية، وذلك اأربعة ايام فقط قبل م�عد 
االنتخاب��ات، االأم��ر الذي اأدى اإىل طرده من احلزب ب�ش��كل ف�ري؛ وعلى الرغ��م من ذلك مل يكن اأمام 
الناخبني الراغبني باالقرتاع لذلك احلزب اأي خيار اآخر �ش���ى االقرتاع لذلك املر�ش��ح وذلك لك�ن الق�ائم 

مغلقة. 

124. ت�ش��تخدم الكث��ري من نظم القائمة الن�ش��بية املعم�ل به��ا يف غربي اأوروبا الق�ائ��م املفت�حة، حيث 
ي�ش��تطيع الناخب�ن حتديد مر�شحيهم املف�شلني �شمن قائمة احلزب باالإ�شافة اإىل اختيارهم للحزب املف�شل. 
وتبقى ممار�ش��ة ذلك اخليار اختيارية يف معظم احلاالت، وعليه، وب�ش��بب تبعي��ة معظم الناخبني لالأحزاب 
ال�شيا�ش��ية اأكرث من املر�ش��حني االأفراد، فاإن تاأث��ري القائمة املفت�حة واإمكانية انتقاء املر�ش��حني االأفراد تبقى 
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حمدودًة. اإال اأن ما يزيد عن 25 باملئة من الناخبني يف ال�ش���يد عادًة ما يق�م�ن بانتقاء املر�ش��حني باالإ�شافة 
اإىل االأحزاب، االأمر الذي ي�ؤدي اإىل ف�ز بع�س املر�ش��حني يف االنتخاب والذين ال ميكنهم الف�ز فيما ل� 

كانت الق�ائم مغلقة.

125. اأم��ا يف فنلن��دا، فبخالف ما ه� احلال يف الربازيل )اأنظر الدرا�ش��ة اخلا�ش��ة يف هذا الدليل( حيث 
ميكن للناخبني االختيار بني الت�ش���يت للق�ائم احلزبية اأو املر�ش��حني االأفراد على هذه الق�ائم،فيجب على 
الناخب��ني الفنلنديني االقرتاع ل�ش��الح املر�ش��حني االأفراد، حيث يتم حتديد عدد املقاع��د التي يف�ز بها كل 
حزب من خالل جمم�ع االأ�ش���ات التي يح�شل عليها مر�ش��ح�ه. اأما ترتيب املر�شحني الفائزين عن كل 
حزب في�ش��تند اإىل عدد االأ�ش���ات التي يح�شل عليها كل مر�شح ب�شكل فردي. وبينما تعطي هذه الطريقة 
م�ش��ت�يات اأعلى من احلرية للناخب يف ممار�ش��ة خيارات��ه، اإال اأن لها تاأثرياتها اجلانبي��ة غري املرغ�ب فيها. 
ومن اأهم تلك امل�ؤثرات اأنها ت�ؤدي اإىل �رساعات وانق�ش��امات داخلية �شمن احلزب ال�احد، وذلك ب�شبب 
تناف�س مر�ش��حي احلزب ال�احد بني بع�شهم البع�س من الناحية العملية. كما واأنها قد تلغي الف�ائد املرج�ة 
من العمل على اإعداد ق�ائم حزبية ت�ش��تمل على تن�ع يف املر�ش��حني. ففي �ش��رييالنكا على �ش��بيل املثال، 
حيث تعتمد الق�ائم املفت�حة �شمن نظام القائمة الن�شبية، مل ي�شتفد حزب االأكرثية )ال�شنهاليز( من تر�شيح 
بع�س مر�ش��حي االأقلية التاميل يف م�اقع متقدمة على ق�ائمه، وذلك ب�شبب تعمد الناخبني االقرتاع ل�شالح 
مر�ش��حني اآخرين ينتم�ن لالأكرثية ال�ش��نهاليزية على الرغم من ترتيبهم يف م�اقع متخلفة من القائمة. ويف 
اإقليم ك��ش���ف� نتج عن التح�ل من نظام القائمة املغلقة اإىل القائمة املفت�حة ف�ز اأعداد اأكرب من املر�ش��حني 
املتطرفني. وبنف�س االجتاه، فلقد اأثبتت الق�ائم املفت�حة باأنها حتد من حظ�ظ املر�ش��حات الن�ش��اء يف الف�ز 
يف بع���س املجتمع��ات، على الرغم من اال�ش��تثناء احلا�ش��ل يف ب�لندا حيث بره��ن الناخب�ن، من خالل 
ا�ش��تخدام الق�ائ��م املفت�ح��ة، عن رغبتهم يف انتخاب اأعداد اأكرب من الن�ش��اء مم��ا كان ميكن اأن ينتج عن 

ا�شتخدام الق�ائم املغلقة.

126. هن��اك عدد من االإج��راءات االأخرى التي يتم تطبيقها يف بع�س االأماكن الإ�ش��فاء مزيد من اللي�نة 
على طريقة عمل الق�ائم املفت�حة. ففي كل من ل�ك�شمب�رغ و�ش�ي�رسا يتمتع الناخب بعدد من االأ�ش�ات 
ي�ش��اوي عدد املقاعد التي يتم انتخابها، حيث ميكنه ت�زيعها على خمتلف املر�ش��حني، وذلك �ش�اء كان�ا 
يتبع�ن حلزٍب واحٍد اأو الأحزاب خمتلفة، اأي اأن الناخب غري مقيد باالقرتاع ل�شالح مر�شحي حزب واحد 
فقط. وميكن لذلك اأن ياأخذ اأ�ش��كااًل خمتلفة، كاأن يتمكن الناخب من االقرتاع ل�ش��الح اأكرث من مر�شح 
واحد يتبع�ن الأحزاب خمتلفة )كما يف املثالني ال�شابقني(، اأو اأن يعطي اأكرث من �ش�ت واحد من اأ�ش�اته 
ملر�شح ما لزيادة حظ�ظه يف الف�ز. ويف كلتا احلالتني فاإن ذلك يعطي الناخب مزيداً من ال�شيطرة والقدرة 

على التاأثري يف النتائج الفعلية لالنتخابات، وه� ما يعرف بنظم الق�ائم احلرة.

ال�سراكة االنتخابية
127. تهدف ن�ش��بة احل�شم املرتفعة ب�شكل اأ�شا�شي اإىل ا�ش��تثناء االأحزاب ال�شيا�شية ال�شغرية من ال�شاحة. 
وقد ال يك�ن من ال�رسوري مبكان اللج�ء ملثل هذا التمييز يف كثري من احلاالت، خا�ش��ًة عندما تتقا�ش��م 
جمم�عات من االأحزاب ال�ش��غرية اأ�ش���ات جمم�عات حمددة من الناخبني، خمفقة بذلك يف احل�ش���ل 

على اأي متثيل لها، اإال اإذا تكتلت وحالت دون ت�ش��تت اأ�ش���ات م�ؤيديها. وملعاجلة هذه امل�ش��األة ت�ش��مح 
بع�س البلدان التي ت�شتخدم نظام القائمة الن�شبية لالأحزاب ال�شيا�شية ال�شغرية يف ت�شكيل ما يعرف بال�رساكة 
االنتخابي��ة )Apparentement(، وذلك لغر�س خ��س االنتخابات مع��ًا ككتلة واحدة، ولكن دون 
االحتاد يف اإطار حزبي م�حد، وبحيث تبقى تلك االأحزاب م�شتقلًة عن بع�شها البع�س، وتظهر على ورقة 
االقرتاع ب�شكل منف�شل. وتعني ال�رساكة االنتخابية احت�شاب االأ�ش�ات التي يح�شل عليها اأي من االأحزاب 
املنخرطة يف ال�رساكة وكاأنها اأ�ش���ات ل�ش��الح ال�رساكة برمتها، ما ي�شهم يف تخطيها ن�شبة احل�شم وبالتايل 
متكينها من احل�ش�ل على بع�س املقاعد التمثيلية. وي�شتخدم هذا االإجراء يف عدد من بلدان اأوروبا واأمريكا 
الالتينية التي تعتمد نظام القائمة الن�شبية، اإال اأن ا�شتخدامه حمدود جداً يف بلدان اأفريقيا واآ�شيا العاملة بنظم 
التمثيل الن�ش��بي. ويف اإندوني�ش��يا على �شبيل املثال مت اإلغاوؤه يف العام 1999 بعدما وجدت بع�س االأحزاب 

باأن م�شت�يات متثيلها كاأحزاب م�شتقلة تراجعت على الرغم من ف�ز �رساكاتها مبقاعد متثيلية.

النظم املختلطة

128. تق���م نظم االنتخاب املختلطة على اأ�ش��ا�س اال�ش��تفادة من ميزات كل من نظ��م االأغلبية )اأو النظم 
االأخرى( ونظم التمثيل الن�شبي. وعليه، يرتكب النظام املختلط من نظامني انتخابيني خمتلفني عن بع�شهما 
البع�س ويعمالن ب�ش��كل مت�ازي. ويتم االقرتاع مب�جب النظامني من قبل نف�س الناخبني حيث جتمع نتائج 
النظامني النتخاب املمثلني يف الهيئة التي يتم انتخابها. وي�شتخدم يف ظل النظام املختلط اأحد نظم االأغلبية 
)اأو اأحيان��ًا اأح��د النظم االأخرى(، والذي عادًة ما يق�م ا�ش��تناداً اإىل دوائر انتخابية فردية، باالإ�ش��افة اإىل 
نظ��ام القائمة الن�ش��بية. وهناك �ش��كلني للنظم االنتخابي��ة املختلطة: فعندما ترتبط نتائ��ج االنتخاب يف ظل 
كال النظامني االنتخابيني ببع�ش��ها البع�س، بحيث ي�ش��تند ت�زيع املقاعد يف ظل النظام الن�ش��بي على نتائج 
النظ��ام االآخ��ر، وذلك لتع�ي�س ما قد ينتج عن ذلك النظام من خلل يف ن�ش��بية النتائج، يطلق على النظام 
املختلط ا�شم نظام الن�شبية املختلطة )MMP(. اأما عندما ينف�شل النظامان عن بع�شهما البع�س ب�شكل كلي 
ويعمالن ب�ش��كل م�ش��تقل متامًا، حيث ال ي�ش��تند ت�زيع املقاعد يف ظل اأي منهما على ما يحدث يف النظام 
االآخر، يطلق على ذلك النظام ا�ش��م النظام االنتخابي املت�ازي )Parallel(. وبينما ي�ش��فر نظام الن�ش��بية 
املختلطة عن نتائج ن�شبية ب�شكل عام، عادًة ما ي�شفر النظام املت�ازي عن نتائج ال حتقق �ش�ى ن�شبية مت��شطة 

املدى بني ما ينتج عن نظم االأغلبية ونظم التمثيل الن�شبي ب�شكل عام.

نظام الن�سبية المختلطة
129. يتم ت�زيع املقاعد الن�شبية يف ظل هذا النظام للتع�ي�س 
عن اخللل احلا�ش��ل يف ن�ش��بية النتائج اخلا�ش��ة مبقاعد الدوائر 
االنتخابي��ة الفردي��ة واملنتخبة مب�ج��ب اأحد نظ��م االأغلبية اأو 
اأح��د النظ��م االأخرى الت��ي يرتكب منه��ا النظ��ام املختلط. 
وعلى �ش��بيل املثال، فل� فاز حزب ما مبا ن�ش��بته 10 باملئة من 
اأ�ش���ات الناخبني على امل�ش��ت�ى ال�طني من اأ�ش�ات القائمة 
الن�ش��بية، يف ال�قت الذي مل يح�ش��ل فيه على اأية مقاعد من 
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نظ��ام الن�صبي��ة المختلط��ة ه��و اأح��د النظ��م 
االنتخابي��ة المختلطة، حي��ث ت�صتخدم اأ�صوات 
الناخبين النتخ��اب الممثلي��ن بموجب نظامين 
انتخابيي��ن مختلفي��ن، اأحدهما نظ��ام القائمة 
الن�صبية واالآخر اأحد نظم االأغلبية عادًة، حيث 
تعمل نتائج النظام الن�صبي على تعوي�ش الخلل 
الحا�صل في ن�صبي��ة النتائج المنبثقة عن نظام 

االأغلبية.
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من�ذج ورقة اقرتاع من الدمنارك حيث ت�شتخدم الق�ائم املفت�حة يف نظام 
القائمة الن�شبية

من�ذج ورقة اقرتاع من نيكاراغ�ا حيث ت�شتخدم الق�ائم املغلقة يف نظام القائمة الن�شبية

ت�جه الناخب�ن الربازيلي�ن يف العام 2002 اإىل �شناديق االقرتاع النتخاب رئي�س جديد للبالد، والنتخاب 
اأع�ش��اء الربملان مبجل�ش��يه، وكذلك النتخاب ح��كام املقاطعات الفيدرالية والبال��غ عددها 26 مقاطعة، 
باالإ�ش��افة اإىل العا�ش��مة برازيليا، واأع�ش��اء املجال�س الت�رسيعية يف تلك املقاطعات، يف رابع انتخابات منذ 

�شق�ط النظام الع�شكري يف البالد عام 1985.

تق�م االنتخابات الرئا�ش��ية يف هذا البلد ال�شا�ش��ع، والذي تبلغ م�شاحته 8،511،965 كيل�مرت مربع، 
على اأ�ش��ا�س نظام اجل�لتني، حيث ميكن الرت�شح للرئا�ش��ة لفرتتني رئا�شيتني فقط، وذلك مب�جب التعديل 
الد�ش��ت�ري ل�ش��نة 1997. وفاز ال�ش��يد فريناندو اإنريكي كاردو�ش��� يف اأول انتخابات بعد ذلك التعديل 
الد�شت�ري، والتي جرت �شنة 1998، باجل�لة االأوىل لالنتخابات بح�ش�له على 53.1 باملئة من اأ�ش�ات 
الناخبني. اأما يف انتخابات العام 2002، فلم يح�ش��ل الرئي�س احلايل ل�يز اإنا�ش��ي� ل�ال دا�شيلفا �ش�ى على 

46 باملئة يف اجل�لة االأوىل لالنتخابات، ولكنه عاد وفاز يف االنتخاب يف اجل�لة الثانية.

اأما ترتيبات االنتخابات الت�رسيعية فما زالت على ما هي دون تغيري منذ اعتمادها �شنة 1946. يتخذ جمل�س 
ال�شي�خ طابع املجل�س التمثيلي للمقاطعات، حيث تنتخب كل مقاطعة ثالثة ممثلني عنها، ا�شتناداً اإىل نظام 
االأغلبية، وذلك لفرتة ثمان �ش��ن�ات. ويتم جتديد االأع�ش��اء ب�ش��كل جزئي مرة كل اأربع �شن�ات، حيث 
يع��اد انتخاب ثلث االأع�ش��اء ومن ثم الثلثني االآخرين، وهكذا. وعندم��ا يتطلب االأمر انتخاب ممثلني عن 

املقاطعة، يديل الناخب�ن ب�ش�تني لكل منهم من خالل نظام الكتلة االنتخابي.

اأم��ا جمل���س الن�اب فيتاألف من 513 ع�ش���اً ينتخب�ن يف 27 دائرة انتخابية تعددية، بحيث ت�ش��كل كل 
واح��دة من املقاطع��ات )مبا فيها العا�ش��مة( دائرة انتخابية واح��دة. ويتم حتديد حج��م الدوائر )اأي عدد 
املمثلني املنتخبني عن كل منها( ن�ش��بًة اإىل عدد ال�ش��كان، مع العلم باأنه ال يج�ز اأن يقل عدد املمثلني عن 
اأي مقاطع��ة عن ثمانية اأو يزي��د عن 70. ويتم تنظيم االنتخابات مب�جب نظام القائمة الن�ش��بية املفت�حة، 
حيث ميلك الناخب �ش���تًا واحداً يعطيه اإما الإحدى الق�ائم اأو الأحد املر�ش��حني. ويتم جتميع االأ�ش���ات 

درا�صة خا�صة

البرازيل: نظام انتخابي ن�صبي يتمحور حول المر�صحين 
في نظام رئا�صي

خو�صيه اأنطونيو �صيبوب
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التي يح�شل عليها مر�شح� كل حزب ب�شكل فردي واإ�شافتها اإىل اأ�ش�ات ذلك احلزب، وت�شتخدم نتائج 
ذلك يف حتديد جمم�ع اأ�ش�ات احلزب الحت�شابها يف عملية ت�زيع املقاعد. ويف�ز باملقاعد التي تخ�ش�س 
لكل حزب املر�ش��ح�ن احلا�شل�ن على اأعلى االأ�ش�ات �ش��من قائمة ذلك احلزب. اأما ت�زيع املقاعد على 
االأحزاب فيتم من خالل تطبيق معادلة دونت، والتي ت�شتخدم يف الربازيل منذ العام 1950. وت�شتثنى من 
عملية ت�زيع املقاعد االأحزاب التي ال حت�شل على عدد من االأ�ش�ات ي�شاوي الك�تا )احل�شة( الالزمة للف�ز 
مبقعد واحد والناجتة عن تطبيق املعادلة املذك�رة. وحتى �ش��نة 1998، كانت حتت�ش��ب كافة االأ�ش���ات 

ال�شحيحة والبي�شاء الحت�شاب تلك الك�تا، االأمر الذي رفع من ن�شبة احل�شم الفعلية.

عدم الت�ازن املتعمد يف حجم الدوائر االنتخابية
ميكن الق�ل باأن الرتتيبات اخلا�شة بانتخاب جمل�س الن�اب هي التي تت�شبب يف اأكرب قدر من االإ�شكاليات يف 
النظام االنتخابي القائم يف الربازيل. اإذ يعني احلدين االأدنى واالأعلى لعدد املمثلني الذين يج�ز انتخابهم يف 
كل دائرة اأن ت�زيع التمثيل فيما بينها غري مت�شاوي وال يتنا�شب مع ن�شبة ال�شكان يف كل منها. وهذا بحد 
ذاته يتعار�س مع مبداأ ت�شاوي االأ�ش�ات وتاأثريها على نتائج االنتخابات، اإذ يبلغ عدد االأ�ش�ات ال�رسورية 
النتخ��اب ممثل واحد يف �ش��او باول� على �ش��بيل املثال، والت��ي يبلغ عدد الناخبني فيه��ا 25 ملي�ن ناخب 
ينتخب�ن 70 ممثاًل، ع�رسة اأ�شعاف االأ�ش�ات الالزمة النتخاب كل ممثل عن مقاطعة اأمابا، والتي يبلغ عدد 
الناخبني فيها 290،000 ناخب ينتخب�ن 8 ممثلني. وعليه، فمن ال�ا�شح باأن هذه الرتتيبات تعمل ل�شالح 
املقاطعات االأ�ش��غر حجمًا من حيث عدد ال�ش��كان، وت�رس بتلك االأكرب حجمًا، وهي املقاطعات االأغنى 
واالأكرث تقدمًا على ال�ش��عيد ال�ش��ناعي. ولهذا ال�ش��بب ينتقد النظام االنتخابي لك�نه يرجح كفة القيادات 

ال�شيا�شية التقليدية وي�شعف االأحزاب ال�شيا�شية.

على اية حال يجب اأن ناأخذ بعني االعتبار باأن املقاطعة ال�حيدة اخلا�رسة فعليًا جراء هذه الرتتيبات هي �شاو 
باول�، والتي ميكنها اأن حت�شل على 40 ممثل اإ�شايف يف حال ت�زيع املقاعد بني الدوائر االنتخابية مبا يتنا�شب 
متامًا مع عدد ال�شكان. وهناك بع�س املقاطعات االأخرى التي حت�شل على عدد من املمثلني يقل ب�شئ ب�شيط 
عما ميكن اأن يخ�ش�س لها بناًء على عدد ال�شكان، حيث متثل مقاطعة مينا�س جرياي�س املثال الثاين من حيث 
االأهمية يف هذا ال�شياق والتي ميكنها اأن حت�شل على اأربعة مقاعد اإ�شافية. وعليه فاإن خ�شارة املقاعد ب�شبب 
هذه الرتتيبات تنح�رس يف م�اقع حمددة فقط. وتعك�س هذه االإجرارءات قلق وا�ش��عي الد�ش��ت�ر يف عام 
1946 من �ش��يطرة املقاطعة االأكرب )�ش��او باول�( على كافة �ش�ؤون البلد ال�شيا�شية، كما كانت عليه احلال 

بني العامني 1899 و1930، وهي احلقبة املعروفة باجلمه�رية االأوىل.

ميك��ن لهذا االختالل يف ت�زيع املقاعد التمثيلية على خمتلف املقاطعات، والذي يعمل ل�ش��الح املقاطعات 
الفقرية، اأن ي�شهم يف ت�زيع اأف�شل للرثوة ال�طنية يف بلد يعاين من ف�ارق كبرية يف هذا ال�شدد بني خمتلف 

مناطقه كالربازيل.

باالإ�ش��افة اإىل ذلك، فاإن مق�لة اأن املقاطعات املمثلة بعدد من املقاعد يف�ق حجمها الطبيعي ن�ش��بيًا ميكنها 
تعطيل م�ش��اريع الق�انني ذات االأهمية على امل�شت�ى ال�طني اعتقاد غري مثبت على اأر�س ال�اقع. حيث اأن 
اأ�ش��كال العمل ال�شيا�ش��ي يف تلك املقاطعات ال تختلف بال�رسورة عنها يف املقاطعات املمثلة باأعداد اأقل مما 

يخ�لها به حجمها ال�ش��كاين. فممار�ش��ات الزبائنية ال�شيا�شية قائمة يف كافة املقاطعات، ومتثل االنتخابات 
يف معظمها ظ�اهر �ش��عبية ت�ش��فر عن م�شت�يات تناف�شية عالية. وال يبدو اأن مل�شاألة ت�زيع املقاعد التمثلية بني 

املقاطعات عالقة مبا�رسة بذلك.

املناف�سة بني خمتلف االأحزاب ال�سيا�سية وداخلها
من اأهم ميزات نظام القائمة الن�شبية املفت�حة اأنه يحفز على التناف�س بني االأحزاب وداخل احلزب ال�احد يف 
نف�س ال�قت، االأمر الذي ينتج عنه انتخابات على درجات عالية من التناف�شية. فعلى �شبيل املثال، بلغ عدد 
املر�شحني النتخابات العام 2002 ما جمم�عه 4،901 مر�شح تناف�ش�ا للف�ز باأحد مقاعد جمل�س الن�اب 
البالغة 513 مقعداً. ومل يقل عدد املر�ش��حني عن 100 مر�ش��ح �ش���ى يف 9 دوائر من اأ�شل 27: حيث 
بلغ اأقل عدد للمر�ش��حني 66 مر�ش��حًا يف مقاطعة ت�كانتين�س التي تنتخب 8 ممثلني. وبلغ عدد املر�ش��حني 
يف �ش��او باول� 793 مر�شحًا تناف�ش�ا على 70 مقعد، ويف ري� دي جانريو 602 مر�شح تناف�ش�ا على 46 
مقعد، و554 مر�ش��ح يف مينا�س جرياي�س تناف�ش�ا على 53 مقعد. ويف ظل هذا النظام تتناف�س االأحزاب 
فيما بينها، بينما يتناف�س مر�شح� احلزب ال�احد فيما بينهم كذلك للف�ز باملقاعد التي يح�شل عليها حزبهم. 
االأمر الذي ي�ؤدي اإىل تق�ية ال�شيا�ش��ات الفردية على ح�ش��اب االأحزاب، وه� ما يكمن يف �شلب �شعف 
تلك االأحزاب يف الربازيل، باالإ�شافة اإىل ك�نه يحفز على اإيجاد روابط الزبائنية بني املر�شحني وناخبيهم، 
ويفرز جمل�ش��ًا يهتم اأع�شاوؤه بال�ش���ؤون املحلية اأكرث من اهتمامهم بال�ش�ؤون ال�طنية العامة، عاملني ا�شتناداً 

لهذا الن�ع من العالقة مع الناخبني اأكرث من عملهم ب�شكل منهجي ومربمج.

وم��ن جديد يجب التقليل من اأهمية ذلك. فاالعتقاد باأن �ش��ل�ك الناخب��ني حتكمه االعتبارات الفردية فقط 
لي�س �ش��حيحًا، وعلى الرغم من اأن عدد االأ�ش���ات التي يعرب فيها الناخب�ن عن خيارهم ل�ش��الح مر�ش��ح 
مع��ني اأكرث من تلك التي يدل�ن بها ل�ش��الح االأح��زاب، اإال اأن ذلك ال يبني كيفية اتخاذ الناخبني لقرارهم 
عند االقرتاع. فاإذا كانت االأ�ش���ات تعطي املر�ش��ح الفردي وزنًا ن�شبيًا يف�ق وزن احلزب ال�شيا�شي، فاإن 
الكثريين من الناخبني الذي يعط�ن اأ�ش�اتهم ملر�شح معني �شيقرتع�ن ل�شالح ذلك املر�شح حتى ل� غري تبعيته 
احلزبية وانتقل حلزب اآخر. لكن، وعلى الرغم من غياب الدرا�ش��ات التحليلية املف�ش��لة ح�ل ذلك، تدل 
امل�ؤ�رسات على اأن انح�شار فر�س املر�شحني الذين ينتقل�ن من حزب �شيا�شي اإىل اآخر بعد انتخابهم يف الف�ز 
جم��دداً باالنتخابات، وه� ما يدل على عدم متكن اأولئك املر�ش��حني، ب�ش��فتهم الفردية، من االحتفاظ 

باالأ�ش�ات التي مت انتخابهم من خاللها اأ�شاًل.

الناخب�ن وممثل�هم
اإ�ش��افة اإىل م��ا تقدم ال تبدو ال�ش���رة وا�ش��حة يف الربازيل ح�ل حقيق��ة العالقة التي ترب��ط بني الناخبني 
وممثليهم. ولقد بذلت جه�د كبرية يف حماولة لك�شف طبيعة تلك العالقات والتي من امل�ؤكد اأنها �شكلت 
االأ�ش��ا�س لنج��اح الكثريين يف حمالتهم االنتخابية وح�ش���لهم عل��ى مقاعد متثيلية. وكثرياً م��ا يقال باأن 
املر�ش��حني الناجحني هم اأولئ��ك الذين يجلب�ن الق�ت لناخبيهم. ويف ظل ه��ذا النظام يف الربازيل، فاإن 
املمث��ل املنتخب لي���س اإال واحداً فقط من بني ثمانية ممثلني اآخرين على االأقل ع��ن الدائرة االنتخابية، وه� 
م��ا يجعل من ال�ش��عب حتديد العالقة املبا���رسة بني املمثل الفردي واأي من امل�ش��اريع اأو االمتيازات التي قد 
حت�ش��ل عليها الدائرة. وعلى الرغم من حماولة بع�س املمثلني اال�ش��تح�اذ على مناطق نف�ذ حمددة لهم، 
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اإال اأن ذل��ك ال ميث��ل الطريقة ال�حيدة لدخ�ل الربملان، ورمبا ال ميثل الطريقة االأجنع لتحقيق ذلك الهدف. 
اإذ دلت الدرا�ش��ة التي اأجريت ح�ل الت�زيع اجلغرايف الأ�ش���ات الناخبني ل�ش��الح املر�شحني الفائزين، اأن 
17 باملئ��ة فق��ط من املمثلني املنتخب��ني يف العام��ني 1994 و1998 قد اتبع�ا تلك اال�ش��رتاتيجية، مبعنى 
اأنهم ركزوا حمالتهم يف احل�ش���ل على اأعلى االأ�ش���ات يف مناطق جغرافية وجتمعات �ش��كانية حمددة. 
بينما اعتمد املمثل�ن االآخرون ا�ش��رتاتيجيات اأخرى خمتلفة، كاقت�ش��ام التاأييد مع مناف�ش��يهم �شمن مناطق 
جغرافية حمددة ن�عًا ما، اأو ب�ش��ط نف�ذهم االنتخابي يف جتمعات �ش��كانية متباعدة عن بع�شها البع�س، اأو 
جتميع اأ�ش���ات م�ؤيديهم من مناطق جغرافية م�زعة وخمتلفة عن بع�شها البع�س. وعليه، ونظراً للم�شت�ى 
التناف�ش��ي الع��ايل يف االنتخابات الربازيلية، فمن غري املرجح اأن ي�ش��عر املمثل�ن املنتخب�ن باأن م�ش��تقبلهم 
االنتخابي اآمن ا�ش��تناداً اإىل تاأييد جمم�عة تتمرك��ز يف م�قع جغرايف حمدد. وبالفعل، فاإن اأعداد املمثلني 
الذين يعاد انتخابهم لي�س مرتفعًا، حيث يقدر بح�ايل 60 باملئة من اأولئك املتقدمني لالنتخاب من جديد. 

وعليه فاإن ما مييز العالقة التي تربط املمثلني بناخبيهم ال تنح�رس فقط يف م�شاألة الزبائنية ال�شيا�شية.

هل ي�سهم النظام االنتخابي يف ت�ستيت االأحزاب ال�سيا�سية وانق�سامها يف الربازيل؟
معرفة كيفية عمل نظام القائمة الن�ش��بية املفت�حة على اأر�س ال�اقع بكل تفا�ش��يليه ما زال بحاجة اإىل املزيد 
م��ن البح��ث والتاأمل. اإال اأنه من ال�ا�ش��ح، على اأية حال، باأنه ي�ؤدي اإىل درج��ات عالية من التناف�س يف 
االنتخابات، وباأن له تاأثري �شعيف يف زيادة حظ�ظ املمثلني احلاليني يف الف�ز باالنتخاب من جديد، وباأن 
طبيع��ة العالقة ب��ني املمثلني وناخبيهم يف ظله تختلف من م�قع اإىل اآخر وم��ن حالة اإىل اأخرى، بحيث ال 

ميكن الق�ل باأنه يدفع باملر�شحني العتماد ا�شرتاتيجية حمددة ووا�شحة يف هذا اخل�ش��س.

اأما مدى تفاعل الزبائنية وال�شيا�شة الفردية داخل جمل�س الن�اب فهي م�شاألة قابلة للتاأويل واجلدل. وبينما ال 
ي�شعنا يف هذه الدرا�شة التطرق اإىل ال��شائل التي ميكن لروؤ�شاء وقيادات االأحزاب اتباعها لتحديد �شل�كيات 
االأع�شاء املنتخبني يف املجل�س، اإال اأنه من ال�ا�شح باأن الن�اب ي�اجه�ن �شغ�طات اأخرى ال تقت�رس على 
تلك التي ميار�ش��ها عليهم ناخبيهم لتحقيق اأغرا�شهم اخلا�شة. وميكن اعتبار اأن هذه ال�شغ�طات ت�شهم يف 

خلق ت�ازن ما يف وجه م�شاألة ت�شتت وانق�شام االأحزاب ال�شيا�شية.

كثري من التحديات وال�شع�بات التي واجهتها الربازيل على امتداد ال�شن�ات اخلم�شة ع�رس املا�شية تع�د اإىل 
الت�شتت واالنق�شامات يف االأحزاب اال�شيا�شية املمثلة داخل الربملان. وتع�د االنق�شامات الكثرية يف �شف�ف 
االأحزاب اإىل جمم�عة من الع�امل، مبا فيها النظام االنتخابي ومي�له الفردية، وخ�ش��ائ�س النظام الرئا�شي 

املعم�ل به يف البالد، باالإ�شافة اإىل خ�شائ�س النظام الفيدرايل املعتمد يف د�شت�ر العام 1988.

بقي م�ش��ت�ى االنق�شامات احلزبية داخل جمل�س الن�اب على ذات ال�ترية منذ العام 1990، ب�ج�د ثمانية 
اأحزاب ممثلة داخله. ومن ال�ا�ش��ح اأن بع�س اأوجه النظام االنتخابي تعمل ل�ش��الح االأحزاب الكبرية وحتد 
من االنق�شامات وتعدد االأحزاب. ومن تلك االأوجه م�شاألة جمع االأ�ش�ات البي�شاء مع االأ�ش�ات ال�شاحلة 
الحت�ش��اب عدد االأ�ش���ات الالزمة للف�ز بكل مقعد، ما يرفع من ن�شبة احل�شم الفعلية ويجعل حتقيقها اأمراً 
اأ�ش��عب، خا�شًة بالن�شبة لالأحزاب ال�شغرية، وا�ش��تثناء كافة االأحزاب التي ال جتتاز تلك الن�شبة من عملية 

ت�زيع املقاعد، حتى عندما يتعلق االأمر بت�زيع املقاعد املتبقية بعد االنتهاء من تطبيق معادلة الت�زيع.

ما زالت العالقة بني النظام الرئا�ش��ي واحلزبي غري وا�شحة. وه� ما يحدو لالعتقاد باأن االنق�شامات احلزبية 
اإمنا تع�د اإىل النظام الفيدرايل، حيث اأن بع�س االأحزاب ال�طنية يف الربازيل لي�ش��ت اإال ائتالفات الأحزاب 
حملية. وتظهر االأحزاب ال�شغرية لل�ج�د من رحم هذه االأحزاب الكبرية الأ�شباب واأغرا�س حملية بحتة، 
ما ينتج عنه تعدد اأكرب يف امل�ش��هد احلزبي على امل�ش��ت�ى ال�طني. وحتى ل� كانت م�ش��األة الفيدرالية هي 
ال�ش��بب الرئي�ش��ي اأو ال�حيد لن�ش���ء االأحزاب اجلديدة، يبقى علينا معرفة ما اإذا كان النظام الفيدرايل ه� 
العامل امل�ش��بب لت�ش��تت وانق�شام ال�شاحة احلزبية اأم اأن ذلك ال يعدو ك�نه انعكا�شًا لالهتمامات واالأغرا�س 

املحلية املتعددة واملختلفة والتي يجب على بلد بحجم الربازيل ا�شتيعابها للعمل كنظام دميقراطي.
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تلك املخ�ش�شة لالنتخاب يف الدوائر االنتخابية مب�جب النظام االآخر، ف�شيعطى ذلك احلزب ما يكفي من 
املقاعد املخ�ش�ش��ة لالنتخاب الن�شبي مبا يكفل له احل�ش�ل على 10 باملئة من مقاعد الهيئة الت�رسيعية املنتخبة 
)الربمل��ان(. وق��د يطبق هذا النظام من خالل اإعطاء الناخبني اإمكانيت��ني للخيار )تتبع كل منهما ل�احد من 
النظام��ني االنتخابيني(، كما هي احل��ال يف كل من اأملانيا وني�زيلندا، اأو من خالل اإعطائهم خياراً واحداً 
يتمثل يف االقرتاع ل�ش��الح املر�ش��حني يف دوائرهم االنتخابية، ويتم احت�شاب االأ�ش�ات التي يح�شل عليها 

كل حزب من خالل جتميع اأ�ش�ات مر�شحيه يف خمتلف الدوائر االنتخابية.

اجلدول رقم 4: البلدان التي تعتمد نظام الن�سبية املختلطة

عدد املقاعد البلد
الن�سبية

عدد مقاعد نظام االأغلبية 
)اأو غريه(

نظام االأغلبية )اأو النظام 
االآخر( امل�ستخدم

املجم�ع الكلي 
للمقاعد

140الفائز االأول100 )71%(40 )29%(األبانيا
130الفائز االأول68 )52%(62 )48%(ب�ليفيا
598الفائز االأول299 )50%(299 )50%(اأملانيا

386اجل�لتني176 )46%(210 )54%(هنغاريا
630الفائز االأول475 )75%(155 )25%(اإيطاليا

120الفائز االأول80 )67%(40 )33%(لي�س�ت�
500الفائز االأول300 )60%(200 )40%(املك�سيك
120الفائز االأول65 )54%(55 )46%(ني�زيلندا
165الفائز االأول100 )61%(65 )39%(فنزويال

130. كما يظهر من هذا اجلدول، ي�شتخدم نظام الن�شبية املختلطة يف كل من األبانيا، وب�ليفيا، واأملانيا، 
وهنغاريا، واإيطاليا، ولي�ش�ت�، واملك�شيك، وني�زيلندا وفنزويال. ويف جميعها عدا هنغاريا يتم ا�شتخدام 
نظام الفائز االأول النتخاب مقاعد الدوائر االنتخابية غري الن�شبية. اأما يف هنغاريا في�شتخدم نظام اجل�لتني. 
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن النظام املعتمد يف اإيطاليا اأكرث تعقيداً: حيث ي�زع ربع مقاعد جمل�س الن�اب للتع�ي�س 

عن االأ�ش�ات ال�شائعة يف انتخابات الدوائر الفردية.

ويف فنزويال هناك 100 مقعد خم�ش�ش��ة لالنتخاب من خالل نظام الفائز االأول، بينما تت�زع املقاعد الباقية 
لالنتخاب من خالل نظام القائمة الن�ش��بية وكمقاعد للتع�ي�س. اأما يف املك�ش��يك )اأنظر الدرا�شة اخلا�شة يف 
هذا الدليل( ي�شتخدم 200 مقعد منتخب مب�جب نظام القائمة الن�شبية للتع�ي�س عن اخللل العايل الذي عادًة 
ما ينتج عن انتخاب املقاعد املتبقية والبالغة 300 مقعد مب�جب نظام الفائز االأول. اأخرياً، ي�ش��تخدم النظام 
االنتخابي املعتمد يف لي�ش���ت� يف مرحلة ما بعد ال�رساع 40 مقعداً للتع�ي�س عن اخللل يف نتائج انتخاب 80 

مقعد اآخر مب�جب نظام الفائز االأول كذلك.
 

131. على الرغم من ت�شميم نظام الن�شبية املختلطة الإفراز نتائج ن�شبية، اإال اأن حجم اخللل يف ن�شبية النتائج 
يف انتخابات الدوائر الفردية قد يك�ن كبرياً اإىل حد ال ت�ش��تطيع معه املقاعد املخ�ش�ش��ة لالنتخاب الن�ش��بي 
التع�ي�س عنه. وه� ما قد يح�ش��ل ب�ش�رة جلية خا�شًة عندما يتم حتديد الدوائر االنتخابية لالنتخاب الن�شبي 
على امل�شت�ى املحلي ولي�س ال�طني. حيث قد يف�ز حزب ما بعدد من املقاعد املنتخبة مب�جب نظام االأغلبية 

يف���ق العدد الذي قد يخ�له الف�ز فيه عدد اأ�ش���اته احلزبية. وملعاجلة ذلك، ميكن مقاربة الن�ش��بية ب�ش��كل 
اأف�ش��ل من خالل ت��ش��يع عدد مقاعد الهيئة املنتخبة بع�س ال�شئ، حيث تك�ن املقاعد االإ�شافية مبثابة مقاعد 
تع�ي�ش��ية. وهذا ما ح�ش��ل يف معظم االنتخابات التي جرت يف اأملانيا. كما اأن النظام يف ني�زيلندا ي�شمح 
بذلك. اأما يف لي�ش���ت�، فقد اأدى عدد مقاعد الربملان املحدد والنهائي اإىل نتائج غري ن�ش��بية ب�ش��كل كاٍف 
يف اأول انتخابات جترى يف ظل نظام الن�شبية املختلطة �شنة 2002 )اأنظر الدرا�شة اخلا�شة يف هذا الدليل(.

132. من حما�شن نظام الن�شبية املختلطة اأنه يتمتع مبزايا نظم التمثيل الن�شبي، يف نف�س ال�قت الذي ي�شهم 
يف ربط املمثلني املنتخبني مبناطق جغرافية حمددة، ما يق�ي من �شلتهم بناخبيهم. اإال اأنه يف تلك احلاالت 
الت��ي يعطى فيها الناخب �ش���تني، واحداً للحزب وواحداً ملمثله املحل��ي، فكثرياً ما ال يعي الناخب�ن متامًا 
االأهمي��ة االأكرب لل�ش���ت اخلا�س باحلزب يف ت�زي��ع املقاعد النهائي يف الهيئ��ة املنتخبة. كما وميكن لهذا 
النظ��ام اأن ي�ؤدي اإىل اإيج��اد �رسيحتني خمتلفتني من املمثلني املنتخبني: اأولئك امل�ش���ؤولني اأمام ناخبيهم يف 
دوائرهم االنتخابية بالدرجة االأوىل، واأولئك املنتخبني على قائمة احلزب ال�طنية والذين ال ي�ش��عرون باأية 
م�ش���ؤولية اأخرى غري تلك التي تربطهم باحلزب الذي مت انتخابهم على قائمته، ودون اأية روابط جغرافية. 

وه� ما من �شاأنه التاأثري على متا�شك االأحزاب والفرق الربملانية يف عملها الربملاين.

133. ميكن لنظام الن�شبية املختلطة اأن يحقق ذات امل�شت�يات من الن�شبية يف نتائج االنتخابات كتلك الناجتة 
عن نظام القائمة الن�شبية، وبذلك فه� ي�شرتك معه يف كثري من مزاياه وم�شاوئه. اإال اأنه غالبًا ما يف�شل نظام 
القائمة الن�ش��بية على نظام الن�ش��بية املختلطة لك�ن هذا االأخري يحفز على ما ي�ش��مى باالقرتاع اال�ش��رتاتيجي 
وما ينتج عنه من �ش��ل�كيات م�ش��ب�هة. فف��ي انتخابات عام 1996 يف ني�زيلن��دا، ويف دائرة ويلينغت�ن 
بالتحديد، قام م�ش�ؤول� حملة احلزب ال�طني بت�جيه ناخبي احلزب لعدم الت�ش�يت ل�شالح مر�شحه يف تلك 
الدائرة وذلك الأن ح�ش��اباتهم بينت لهم باأن انتخاب ذلك املر�ش��ح مب�جب نظام الن�شبية املختلطة لن يعطي 
احلزب مقعداً اإ�ش��افيًا بل �ش��يعمل على ا�شتبدال مر�شح اآخر �ش��يتم انتخابه من خالل القائمة احلزبية على اأية 
حال. وعليه، ف�شل احلزب ال�طني اأن يتم انتخاب مر�شح اآخر من حزب اآخر يتعاطف مع احلزب ال�طني 
ويقف يف �شفه اأيدي�ل�جيًا، بداًل من هدر االأ�ش�ات يف دعم مر�شحهم الذي لن يك�شبهم مقعداً اإ�شافيًا.

النظم المت�ازية
134. تق���م نظم االنتخاب املت�ازية على ا�ش��تخدام مركبني 
اأحدهما نظام انتخاب ن�شبي واالآخر يتبع نظم االأغلبية، ولكن 
عل��ى العك�س من نظام الن�ش��بية املختلطة، فف��ي هذا النظام ال 
عالقة للنظامني ببع�شهما البع�س، حيث ال يعمل النظام الن�شبي 
على تع�ي�س اخللل يف تنا�ش��ب النتائ��ج الناجت عن نظام االأغلبية 
امل�ش��تخدم مب�ازاته )وميكن اأن يرافق النظام الن�ش��بي اأحد نظم 
االنتخ��اب االأخ��رى، كما هي احل��ال يف تاي�ان(. ويف ظل 
هذا النظام، ميكن اأن يعطى الناخب ورقة اقرتاع واحدة، كما 

يف نظام الن�شبية املختلطة، حيث يديل ب�ش�ته لكل من مر�شحه املف�شل وللحزب الذي يختاره، على غرار ما 
يح�ش��ل يف جمه�رية ك�ريا اجلن�بية، كما وميكن اأن يعطى ورقتي اقرتاع منف�ش��لتني، تخ�س واحدة منهما 
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النظ��ام المت��وازي ه��و اأح��د نظ��م االنتخ��اب 
المختلط��ة، حي��ث ت�صتخ��دم اأ�ص��وات الناخبين 
انتخابيي��ن  النتخ��اب ممثليه��م عب��ر نظامي��ن 
مختلفين، اأحدهما نظام القائمة الن�صبية واالآخر 
ع��ادًة ما يك��ون اأحد نظ��م االأغلبي��ة، وحيث ال 
عالقة لنتائ��ج كل من النظامي��ن بنتائج االآخر، 
اإذ ال توؤخ��ذ نتائ��ج اأي منهما بعي��ن االعتبار في 
احت�ص��اب نتائ��ج النظ��ام االآخر وال ف��ي توزيع 

المقاعد المنتخبة بموجب كل منهما.
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اأتت نتائج االنتخابات الت�رسيعية لعام 1998 وا�شحة و�رسيحة، حيث فاز حزب امل�ؤمتر من اأجل الدميقراطية 
احلاكم باأغلبية �شاحقة، ما ممكنه من ال�شيطرة على 79 من اأ�شل 80 مقعد من مقاعد اجلمعية ال�طنية.

اإال اأن ذلك الف�ز ال�ش��احق للحزب احلاكم ا�ش��تند اإىل ح�ش���له على ما يزيد بقليل فقط عن 60 باملئة من 
اأ�ش�ات الناخبني. ومّثل ذلك كيف ميكن لنظام الفائز االأول اأن يحدث خلاًل كبرياً يف التنا�شب بني ن�شبة 
االأ�ش���ات ون�ش��بة املقاعد التي ميكن حلزب ما احل�ش���ل عليها. وعلى الرغم من اأن اأحداً مل يتفاجاأ بتلك 
النتائج، اإال اأنها دفعت باالأحزاب املعار�ش��ة التي خ�رست االنتخابات، وخا�شًة احلزب املعار�س الرئي�شي 
)حزب با�ش�ت� ال�طني(، للتعبري عن احتجاج �شارخ. وعلى الرغم من عدم ال�شك يف �شحة االنتخابات 
ونزاهتها، اإال اأن االإعالن عن تلك النتائج اأدى اإىل اأعمال �ش��غب وعنف يف �ش�ارع العا�شمة، ما�شريو، 

�شاحبتها عمليات حرق للمباين العامة واخلا�شة.

ومل�اجهة ال��ش��ع االأمني املرتدي طلبت احلك�مة تدخل جمم�عة التنمية للجن�ب االإفريقي، والتي قامت 
بالفعل بن�رس ق�اتها يف البالد، معتمدًة ب�شكل اأ�شا�شي على الق�ات امل�شلحة القادمة من دولة جن�ب اأفريقيا. 
وبعد ع�دة اال�ش��تقرار االأمني، مت يف الثاين من ت�رسين االأول/اأكت�بر الت��ش��ل التفاق ح�ل اإقامة �ش��لطة 
انتقالي��ة �ش��مت ممثل��ني اثنني عن كل واحد م��ن االأحزاب ال�شيا�ش��ية التي �ش��اركت يف االنتخابات )12 
ح��زب(، بغ�س النظر عن نتائجها يف انتخابات العام 1998. ومتثلت مهمة ال�ش��لطة االنتقالية يف اعتماد 
نظام انتخابي جديد واقرتاح جمم�عة من الرتتيبات ال�شيا�ش��ية واالإدارية ل�ش��مان تط�ير العملية الدميقراطية 
يف لي�ش���ت� واإر�ش��ائها ب�شكل �شلمي، على اأن يتم تقدمي كافة االقرتاحات للحك�مة والتي التزمت بتقدميها 

للربملان الإقرارها بالطرق القان�نية املعه�دة.

ا�ش��تلهمت فكرة ال�ش��لطة االنتقالية من عملي��ة التفاو�س التي جرت يف دولة جن���ب اأفريقيا خالل املراحل 
االأوىل م��ن العملية االنتقالية هناك، ولكن دون اأن ت�ؤخذ بعني االعتبار االختالفات ال�شا�ش��عة بني ظروف 
البلدي��ن والعملي��ة االنتقالية يف كل منهما، االأمر الذي كان يتطل��ب اللج�ء اإىل ترتيبات خمتلفة كذلك. 

وعليه، مل تكن العملية ال�شيا�ش��ية التي تبعت ذلك يف لي�ش���ت� بالعملية ال�شهلة، اإذ مل ت�شهم تركيبة ال�شلطة 
االنتقالية يف خلق اأج�اء مالئمة للعملية التفاو�ش��ية، خا�ش��ًة واأن اأحزاب املعار�ش��ة �شيطرت على االأغلبية 

ال�شاحقة يف ع�ش�ية تلك ال�شلطة، ب�اقع 22 ممثل لها مقابل ممثلني اثنني فقط للحك�مة.

تركز هّم االأع�شاء يف ال�شلطة االنتقالية، والذين مل يكن اأي منهم من بني الفائزين يف االنتخابات ال�شابقة، 
يف العم��ل عل��ى اقرتاح نظام انتخابي يبقي عل��ى الدوائر االنتخابية الفردية، اإال اأنه يفرز نتائج اأكرث تنا�ش��بًا 
م��ن تلك التي اأ�ش��فرت عنها انتخابات الع��ام 1998. وعليه، اقت�رست احلل���ل املمكنة على اأحد نظامي 
الن�ش��بية  املختلط��ة اأو النظام املت���ازي. وبعدما قام خبري اأمل��اين بتقدمي عر�س واٍف اأمام ال�ش��لطة وبدع�ة 
منها، وقع خيار اأغلبية االأع�ش��اء على نظام الن�ش��بية املختلطة، حيث يتم انتخاب بع�س املقاعد من خالل 
الدوائ��ر االنتخابية الفردية بينما ينتخب بع�ش��ها االآخر من خالل الق�ائم احلزبية مبا يع��س عن االختالالت 
يف انتخابات الدوائر. اأما احلزب احلاكم امل�شيطر كليًا على الربملان، فف�شل النظام املت�ازي الذي من �شاأنه 
اأن ي�ش��من له عدداً اإ�ش��افيًا من املقاعد املنتخبة من خالل القائمة، باالإ�ش��افة اإىل ح�شته الكبرية من مقاعد 

الدوائر.

وات�ش��ح منذ البداية باأن ال�ش��لطة االنتقالية مل تع كافة التفا�ش��يل العملية التي يجب اأخذها باحل�شبان الختيار 
نظام الن�شبية املختلطة، مثل ما يتعلق باملعادلة التي تعتمد لت�زيع املقاعد، اأو ما يتعلق بن�شبة احل�شم الر�شمية، 
اأو املقاع��د االإ�ش��افية اأو ما يتعل��ق باعتماد ورقة اقرتاع واحدة اأو ورقتني، اإل��خ. كما اأثار عدد املقاعد التي 
يجب انتخابها مب�جب كل واحد من  النظامني جداًل وا�ش��عًا، على الرغم من اتفاق معظم اأع�ش��اء ال�شلطة 
االنتقالية على االإبقاء على الدوائر الفردية القائمة والبالغ عددها 80 دائرة )وبالتايل 80 مقعد( واإ�ش��افة 50 
مقع��د ينتخب�ن للتع�ي�س عن طريق القائمة الن�ش��بية. وا�ش��تند هذا االقرتاح اإىل اأن ع��دد الدوائر االنتخابية 
الفردية يف لي�ش���ت� �ش��ابقًا كان 65، وعليه فل� متت الع�دة للعمل بذلك العدد وا�ش��تحدث 65 مقعد اآخر 
لالنتخاب بالقائمة )اأي بت�شاوي املقاعد املنتخبة يف ظل كل واحد من النظامني، كما هي احلال يف اأملانيا(، 
ف�شيك�ن جمم�ع املقاعد املنتخبة يف اجلمعية ال�طنية 130 مقعداً، وطاملا اأنه من ال�شعب خف�س عدد الدوائر 
االنتخابي��ة الفردية القائمة وهي 80 دائرة، فمن ال�رسوري اإذاً انتخاب 50 مقعد اإ�ش��ايف لل��ش���ل اإىل ما 
جمم�عه 130. اإال اأن احلك�مة عار�ش��ت هذا العدد، حيث راأت باأن لي�ش���ت� بلداً �شغرياً وفقرياً يجب اأن 

يت�افق عدد املقاعد الربملانية فيه مع هذا ال�اقع.

وتلخ�س ال�رساع ال�شيا�ش��ي القائم يف تاأييد ال�ش��لطة االنتقالية، والتي قامت اأ�شاًل بهدف تقدمي االقرتاحات 
للخروج من االأزمة ال�شيا�ش��ية يف البالد، اعتماد نظام الن�ش��بية املختلطة كما ورد اأعاله، بينما عار�ش��ت 
احلك�مة ذلك، وهي التي ت�شيطر على الربملان الذي كان من املفرت�س اأن يقر اأية اقرتاحات تنتج عن اأعمال 
ال�ش��لطة االنتقالية، واأيدت اعتماد النظام املت�ازي، بحيث تبقى الدوائر الفردية على ما هي، ويتم اإ�ش��افة 
ح�ايل 40 مقعد ينتخب�ن من خالل نف�س اأوراق االقرتاع امل�شتخدمة يف انتخابات الدوائر، مع العلم باأنها 

اأبدت ا�شتعدادها لقب�ل انتخابهم من خالل ورقة اقرتاع ثانية منف�شلة.

تطلب الت��شل اإىل اتفاق نهائي ب�شاأن النظام االنتخابي اإىل بع�س ال�قت، خا�شًة يف ظل اأج�اء انعدام الثقة 
بني الطرفني وعدم ا�ش��تعدادهما لتقدمي التنازالت. ومت االتفاق يف نهاية املطاف على اعتماد نظام الن�ش��بية 

درا�صة خا�صة

لي�صوتو: المثال االأول في اأفريقيا ال�صتخدام نظام 
الن�صبية المختلطة
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املختلط��ة، كما اأرادت اأحزاب املعار�ش��ة، على اأن يك�ن ع��دد املقاعد الكلي 120 مقعداً، ينتخب 80 
منها من خالل الدوائر الفردية، باالإ�شافة اإىل 40 مقعداً تع�ي�شيًا ينتخب�ن من خالل القائمة الن�شبية. وعلى 
الرغم من �شيطرة احلك�مة على امل�قف من خالل �شيطرتها التامة على الربملان، اإال اأنه كان من ال�رسوري 
تقدمي بع�س التنازالت لتحقيق اأو�شع قب�ل ممكن للتعديالت وتاأكيد �رسعيتها. تطلبت التعديالت الد�شت�رية 
التي تبعت االتفاق تاأييداً ق�يًا ووا�ش��حًا من قبل جمل�س الن�اب وجمل�س ال�ش��ي�خ )امل�ؤلف ب�ش��كل اأ�شا�شي 
من روؤ�ش��اء القبائل(، اإذ اأن عدم م�افقة املجل�ش��ني على تلك التعديالت يجعل من ال�رسوري اإقرارها من 
خالل ا�ش��تفتاء ع��ام، االأمر الذي مل يكن ممكنًا يف تلك االأثناء ب�ش��بب النزاعات القائمة ح�ل �ش��جالت 
الناخبني. اأخرياً مت اعتماد التعديالت الد�شت�رية يف �شهر اأيار/ماي� عام 2001، ما مهد الطريق اأمام اإدخال 

التعديالت الالزمة على قان�ن االنتخابات.

ن���س اتفاق 1998 على �رسورة اإجراء انتخابات مبكرة يف اأيار/ماي� 2000. اإال اأن ذلك مل يكن منطقيًا 
على االإطالق، خا�ش��ًة واأن كاًل من احلك�مة واملعار�ش��ة كانتا ال تزاالن يف م�اجهة م�ش��تمرة وحادة، 
واأن ت�ش��كيل جلنة االنتخابات امل�ش��تقلة مل يتم اإال يف �شهر ني�ش��ان/اأبريل من ذلك العام. لذلك مت االتفاق 
على تاأجيل تلك االنتخابات لعام واحد، اإال اأن التاأخر احلا�ش��ل يف الت�افق على النظام االنتخابي اجلديد، 
وال�ش��ك�ك املثارة ح�ل دقة �ش��جالت الناخبني اأدت جمتمعة اإىل تاأجيل االنتخابات حتى �ش��هر اأيار/ماي� 

.2002

�ش��ارت تلك االنتخابات ب�ش��كل جيد عم�مًا، حيث فاز احلزب احلاكم بن�شبة 55 باملئة من االأ�ش�ات يف 
انتخابات القائمة، اإال اأنه ح�ش��ل يف النهاية على ما جمم�عه 65 باملئة من جممل املقاعد، وذلك ب�ش��بب 
ف���زه ب��� 77 مقعد من اأ�ش��ل 78 يف الدوائ��ر )مت تاأجيل االنتخاب��ات يف الدائرتني املتبقيتني ب�ش��بب وفاة 
املر�ش��حني، اإال اأن احلزب احلاكم عاد وفاز بهما عند اإج��راء االنتخابات فيهما يف وقت الحق(. ومبا اأن 
النظام مل ين�س على وج�د اأية مقاعد اإ�شافية خارج املجم�ع الكلي من 120، فازت املعار�شة بكافة مقاعد 

القائمة البالغة 40 مقعداً.

مل حت�شل �شبعة اأحزاب من بني اأحزاب املعار�شة التي ح�شلت على متثيل لها يف الربملان على مقاعد تتنا�شب 
مع ن�ش��بتها من جمم�ع االأ�ش���ات، اإال اأن ذلك كان اأقل كثرياً عما كان عليه ال��ش��ع يف انتخابات عام 
1998. وعلي��ه ميكن اعتب��ار اأن اجلمعية ال�طنية احلالية باأنها متثل خمتلف األ�ان الطيف ال�شيا�ش��ي اإىل حد 
كبري يف لي�ش���ت�، االأمر ال��ذي ي�ؤكد على حتقيق اأهم االأهداف املرج�ة م��ن خلف اجله�د املبذولة عقب 

االأزمة ال�شيا�شية احلا�شلة يف تلك ال�شنة.

من ال�ا�ش��ح اأنه من �ش��اأن جمم�عة من الع�امل اأن ت�ش��فر عن �شئ من عدم تنا�ش��ب النتائج يف امل�شتقبل. 
وتلك الع�امل هي: ف�ز حزب واحد مبعظم مقاعد الدوائر، ووج�د 33 باملئة فقط من املقاعد التع�ي�شية، 
باالإ�ش��افة اإىل غياب اإمكانية تخ�ش��ي�س مقاعد اإ�ش��افية. اإال اأن ذلك ال يعدو ك�نه ت�ش��حية �شغرية مقابل 
التقدم الذي مت حتقيقه يف تط�ير النظام نح� االأف�شل من خالل العملية التفاو�شية ال�شعبة خالل الفرتة املمتدة 
من 1999 اإىل 2000، والتي متكنت كذلك من االإبقاء على عدد اأع�شاء الربملان �شمن احلد املقب�ل يف 

بلد �شغري وفقري كلي�ش�ت�.  

املقعد املنتخب مب�جب نظام االأغلبية بينما ت�ش��تخدم ال�رقة االأخ��رى لالقرتاع للمقاعد املنتخبة مب�جب النظام 
الن�ش��بي، وه� ما يعمل به يف كل من اليابان وليت�انيا وتايالند )اأنظر الدرا�ش��ات اخلا�ش��ة باليابان وتايالند يف 

هذا الدليل(.

ت�ش��تخدم نظم االنتخاب املت�ازية حاليًا يف 21 بلد، حيث �ش��اع ا�ش��تخدامها على امتداد ما يزيد على 15 
عام م�شت، وذلك ب�شبب االنطباع ال�شائد باأنها جتمع بني مزايا كل من نظام القائمة الن�شبية ونظم االأغلبية 
)اأو النظ��م االأخرى(. وت�ش��تخدم كل من اأرميني��ا، وغينيا )ك�ناكري(، والياب��ان، وك�ريا اجلن�بية، 
والباك�ش��تان، والفلبني، ورو�شيا، وجزر �شي�ش��يل، وتايالند، وتيم�ر ال�رسقية واأوكرانيا نظامًا مت�ازيًا 
يق���م عل��ى اجلمع بني نظام الفائ��ز االأول يف دوائر فردية ونظام القائمة الن�ش��بية، بينما ت�ش��تخدم كل من 
اأذربيجان، وج�رجيا، وكازاخ�ش��تان، وليت�انيا وطاجيك�شتان نظامًا يق�م على اجلمع بني نظام اجل�لتني 

يف الدوائر االنتخابية الفردية ونظام القائمة الن�شبية. 

يف كل من اأندورا وت�ن�س وال�ش��نغال )اأنظر الدرا�ش��ة اخلا�ش��ة يف هذا الدليل( ي�شتخدم نظام الكتلة احلزبية 
النتخاب جزء من املمثلني يف الهيئة الت�رسيعية، بينما تنفرد م�ناك� يف ك�نها البلد ال�حيد الذي ي�ش��تخدم 
نظ��ام الكتلة لذلك الغر�س، كما وتنفرد تاي�ان يف ا�ش��تخدام نظام ال�ش���ت ال�اح��د غري املتح�ل مب�ازاة 

النظام الن�شبي يف نظامها االنتخابي املت�ازي. 

135. اأم��ا ت�زيع املقاعد املنتخبة مب�جب كل من النظامني يف ظل النظام االنتخابي املت�ازي فيختلف من 
م�ق��ع اإىل اآخر )اأنظر اجلدول رقم 5 اأدناه(. وال تت�ش��اوى الق�ش��مة بني النظام��ني، مبعنى اأن يتم انتخاب 
ن�ش��ف املمثلني مب�ج��ب كل من النظامني، اإال يف اأندورا ورو�ش��يا واأوكرانيا. وعل��ى اأحد اأطراف هذه 
املعادلة جند اأن ك�ريا اجلن�بية تنتخب 81 باملئة من ممثليها البالغ عددهم 299 مب�جب نظام الفائز االأول، 
بينم��ا ال تنتخب �ش���ى 56 ممث��ل مب�جب نظام القائمة الن�ش��بية. اأما على الطرف املقاب��ل، جند باأن تيم�ر 
ال�رسقي��ة تنتخ��ب 75 ممثاًل مب�جب النظام الن�ش��بي بينما التنتخب �ش���ى 13 ممثاًل ا�ش��تناداً اإىل نظام الفائز 
االأول. وعل��ى اأية حال، فع��ادًة ما يك�ن الت�زيع بني النظامني اأكرث تقاربًا من هاتني احلالتني، ففي اليابان 
على �ش��بيل املثال يت��م انتخاب ح�ايل 60 باملئة من ممثليها من خالل نظام الفائ��ز االأول )الدوائر االنتخابية 

الفردية(، بينما ينتخب باقي املمثل�ن عماًل بنظام القائمة الن�شبية.
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تتمتع املك�ش��يك بنظام رئا�ش��ي ترافقه �ش��لطة ت�رسيعية ق�ية وم�ش��تقلة، باالإ�ش��افة اإىل ال�ش��لطتني التنفيذية 
والق�ش��ائية. وميك��ن الق�ل باأن املك�ش��يك قد اأعاد مبداأ ف�ش��ل ال�ش��لطات اإىل احلياة كاأح��د ميزات نظامه 
ال�شيا�ش��ي على امل�ش��ت�ى الفيدرايل، بعدما كان معطاًل ل�ش��ن�ت ط�يلة امتدت من �ش��نة 1929 اإىل �شنة 
1997، اأثناء �شيطرة احلزب ال�احد )احلزب الث�ري الر�شمي( ب�شكل تام وم�شتمر على كل من ال�شلطتني 

الت�رسيعية والتنفيذية.

يتم انتخاب الرئي�س يف املك�ش��يك من خالل نظام االأغلبية الن�ش��بية، اإذ ح�ش��ل الرئي�س الفائز يف انتخابات 
العامني 1988 و1994 على ح�ايل ن�ش��ف االأ�ش�ات، بينما مل يح�شل الرئي�س الفائز يف انتخابات العام 
2000 )بي�شينتي ف�ك�س( �ش�ى على 42.5 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني. وت�جد حاليًا بع�س االقرتاحات 
الإدخال تعديالت د�شت�رية للتح�ل اإىل نظام اجل�لتني يف حال عدم ف�ز اأي من املر�شحني باالأغلبية املطلقة 
لالأ�ش�ات يف اجل�لة االأوىل. اإال اأن ذلك �شتحدده االعتبارات احلزبية لكربى االأحزاب الفاعلة يف البالد، 

باالإ�شافة اإىل م�شاألة التكاليف التي قد تنجم عن تنظيم ج�لة انتخابية ثانية.

مدة الرئا�ش��ة �ش��ت �ش��ن�ات وال يج�ز انتخاب الرئي�س الأكرث من فرتة واحدة. وه� ما مينع الروؤ�ش��اء من 
حماولة التمرت�س يف ال�ش��لطة، اإال اأنه يحد من م�ش���ؤليتهم اأمام الناخبني اإذ ال يحتاج�ن مل�اجهة االمتحان 
االنتخابي من جديد. وا�شتناداً اإىل اخللفية الرمزية واالإيدي�ل�جية لهذا االإجراء، والذي �شكل اأحد ركائز 

النظام الد�شت�ري املك�شيكي، فمن غري املت�قع اأعادة النظر فيه يف املدى القريب.

يتاألف الربملان يف املك�ش��يك من جمل�ش��ني، جمل�س الن�اب الذي ينتخب لفرتة ثالث �ش��ن�ات، وجمل�س 
ال�شي�خ املنتخب ل�شت �شن�ات بالتزامن مع االنتخابات الرئا�شية. ويتم انتخاب كال املجل�شني عماًل بنظام 

انتخابي خمتلط يق�م على نظامي الفائز االأول والقائمة الن�شبية.

يتاأل��ف جمل�س الن�اب من 500 ع�ش���، ينتخب 300 منهم مب�جب نظ��ام الفائز االأول يف دوائر انتخابية 

فردي��ة، بينما ينتخب 200 ع�ش��� عماًل بنظام القائمة الن�ش��بية يف خم�س دوائ��ر انتخابية تنتخب كل منها 
40 ممثاًل. وت�زع مقاعد الدوائر فردية )300( على خمتلف املقاطعات التي يت�شكل منها النظام الفيدرايل 
ن�ش��بة اإىل عدد ال�ش��كان، مع العلم باأنه ال يج�ز اأن يخ�ش�س الأي منها اأقل من مقعدين. وي�شتخدم املعهد 
االنتخابي الفيدرايل )االإدارة االنتخابية امل�شتقلة( طريقة �شانت الغ لت�زيع املقاعد بني املقاطعات. بعد ذلك 
يق�م املعهد بتق�ش��يم كل مقاطعة اإىل دوائر انتخابية فردية متنا�ش��بة من حيث عدد ال�ش��كان، اإال اأنه ي�شتند 
عادًة اإىل حدود ال�شلطات املحلية على ح�شاب ذلك التنا�شب، باالإ�شافة اإىل تق�شيم البالد اإىل خم�س دوائر 
انتخابية يخ�ش���س لكل منها 40 ممثل لالنتخاب مب�جب نظام القائمة الن�ش��بية. وتق�م االأحزاب ال�شيا�ش��ية 
بت�شمية مر�شح واحد يف كل واحدة من الدوائر الفردية، وبت�شمية قائمة مغلقة من املر�شحني يف كل واحدة 

من الدوائر اخلم�س االأخرى.

وميكن لالأحزاب ت�ش��كيل ائتالفات عامة اأو جزئية الأغرا�س االنتخابات، بحيث ي�ش��رتك�ن مبر�شح واحد 
اأو قائم��ة واح��دة يف بع�س الدوائ��ر االنتخابية. ويف تلك احلالة يك�ن على االأح��زاب امل�ؤتلفة تقدمي اتفاق 
خط��ي للمعه��د االنتخابي يبين�ن فيه اتفاقهم على كيفية ت�زيع االأ�ش���ات فيما بينهم. ويف حال �ش��كلت 
بع���س االأحزاب ائتالفًا لالنتخابات الرئا�ش��ية، يك���ن عليها االلتزام بذلك االئت��الف كذلك النتخابات 
كل من جمل�س الن�اب وجمل�س ال�ش��ي�خ. ويف انتخابات العام 2000، انتمى مر�ش��حان من اأ�شل ثالثة 
تر�ش��ح�ا للرئا�ش��ة الئتالفات حزبية. اأما يف انتخاب��ات 2003 الت�رسيعية فتم ت�ش��كيل ائتالف جزئي بني 
حزبني )الث�ري الر�ش��مي وحزب اخل�رس( والذان قدما مر�ش��حني م�شرتكني يف 97 دائرة انتخابية فردية، 
بينما دخال العملية االنتخابية ب�ش��كل منف�ش��ل يف 203 دائرة اأخرى، وقدما ق�ائم منف�ش��لة يف انتخابات 
الن�ش��بية، مع العلم اأنهما قدما اتفاقًا ح�ل كيفية احت�ش��اب االأ�ش�ات يف الدوائر امل�شرتكة بينهما الأغرا�س 

ت�زيع املقاعد مب�جب نظام القائمة.

يق�م الناخب�ن باالإدالء باأ�ش���اتهم من خالل ورقة اقرتاع واحدة النتخاب اأع�ش��اء جمل�س الن�اب. ويتم 
ا�ش��تخدام جمم�ع االأ�ش���ات التي يح�ش��ل عليها كل حزب من الدوائر االنتخابية الفردية الحت�شاب عدد 
املقاعد التي تخ�ش�س للحزب يف ال�شق اخلا�س بالتمثيل الن�شبي، وذلك عماًل بطريقة الباقي االأكرب وح�شة 
هري. وين�س القان�ن على ن�شبة ح�شم تبلغ 2 باملئة من جمم�ع االأ�ش�ات على امل�شت�ى ال�طني. وال عالقة 
لع��دد املقاعد املخ�ش�ش��ة لكل حزب يف التمثيل الن�ش��بي بعدد الدوائر الفردية التي يف���ز فيها باالنتخاب، 
وذل��ك با�ش��تثنائني هم��ا: ال ميكن الأي حزب الف���ز باأكرث من 300 مقعد، كم��ا وال يج�ز الأي حزب 
احل�ش���ل على ن�شبة من مقاعد جمل�س الن�اب تف�ق ن�ش��بة ح�شته من اأ�ش�ات الناخبني باأكرث من 8 باملئة. 
وعليه، يجب على اأي حزب الف�ز مبا ن�ش��بته 42.2 باملئة من جمم�ع االأ�ش���ات ال�ش��حيحة، باالإ�شافة 
اإىل ف���زه مب��ا ال يقل عن 167 دائرة انتخابية فردية، كي يح�ش��ل على 251 مقع��د )االأغلبية املطلقة( يف 
جمل���س الن�اب. ويف انتخابات العامني 1997 و2003 ا�ش��تخدم احلد املذك�ر اأعاله )8 باملئة( لتحديد 
ع��دد املقاع��د التي فاز بها احلزب الث�ري، اأما يف انتخابات الع��ام 2000 فلم يكن من ال�رسوري اللج�ء 

لهذا االإجراء على �ش�ء النتائج االنتخابية الأي من االأحزاب.

يتم ت�زيع مقاعد القائمة الن�شبية بني خمتلف االأحزاب يف الدوائر اخلم�س عماًل بطريقة الباقي االأكرب وح�شة 
هري كذلك. وت�شتخدم يف هذه االنتخابات الق�ائم املغلقة، بحيث يف�ز مبقاعد احلزب من ياأتي ترتيبهم يف 

درا�صة خا�صة

المك�صيك: التحول اإلى الديمقراطية من خالل 
االإ�صالح االنتخابي
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امل�اقع االأوىل على قائمة احلزب، وال ميكن للناخبني تعديل ترتيب املر�شحني على القائمة.

�شارت املك�شيك نح� نظام الدميقراطية التعددية ببطئ، فمنذ عام 1979 تتابعت التعديالت واالإ�شالحات 
املدخل��ة على النظام االنتخابي اخلا�س بانتخاب جمل�س الن���اب. اإذ اأجريت انتخابات 1979، و1982 
و1985 عل��ى اأ�ش��ا�س وج���د 300 دائرة انتخابية فردي��ة و100 مقعد ينتخب�ن بالقائمة الن�ش��بية، والتي 
خ�ش�ش��ت فق��ط لالأحزاب ال�شيا�ش��ية التي مل حتقق ف���زاً يف اأكرث من 60 دائرة فردي��ة. اأما يف انتخابات 
1988، فق��د مت رف��ع عدد مقاع��د القائم��ة اإىل 200، اإال اأن التعديل ن�س على ح�ش���ل احلزب الفائز 
يف اأغلبي��ة الدوائر على اأغلبية املقاعد، بغ�س النظر عن ن�ش��بته من املجم�ع العام الأ�ش���ات الناخبني. ومت 
حتديد احلد االأق�ش��ى لعدد املقاعد التي ميكن حلزب ما الف�ز بها مبا جمم�عه 350 مقعد. اأما يف انتخابات 
1991، فتم االإبقاء على هذا احلد االأق�ش��ى وما يتعلق باحل�ش���ل على اأغلبية املقاعد، مع اإدخال مطلب 
جديد يتمثل يف �رسورة ح�ش�ل احلزب الفائز باالأغلبية على ما اليقل عن 30 باملئة من جممل االأ�ش�ات. 
وفتح هذا التعديل املجال اأمام تخ�شي�س مقاعد اإ�شافية للحزب الفائز بحيث ي�شتطيع العمل يف املجل�س من 
خالل اأغلبية مريحة. يف املقابل تنازلت احلك�مة عن جزء من �شيطرتها على اإدارة العملية االنتخابية ل�شالح 
جهاز اإداري م�ش��تقل ن�عًا ما، باالإ�ش��افة اإىل املحكمة االنتخابية الفيدرالية. واأتت االإ�ش��الحات املعتمدة 
�شنة 1994 فاألغت ال�شمان ال�شابق فيما يتعلق بح�ش�ل احلزب الفائز باأغلبية االأ�ش�ات على اأغلبية املقاعد، 
واأدخلت نظامًا مت�ازيًا، حيث ف�شلت انتخاب املقاعد الن�شبية )القائمة( متامًا عن انتخابات الدوائر الفردية. 
وبن��اًء عل��ى ذلك مل يكن مبق��دور اأي من االأحزاب الف�ز باأكرث من 60 باملئة من املقاعد )300 من اأ�ش��ل 
500( يف اأغل��ب احل��االت. اإال اأن ه��ذه التعديالت اأدت اإىل اأكرث النتائج االنتخابية بعداً عن الن�ش��بية يف 
تاريخ املك�ش��يك االنتخابي، حيث ح�ش��ل احلزب الث�ري احلاكم على 60 باملئة من املقاعد بف�زه بن�ش��بة 
50 باملئة من االأ�ش���ات. لذلك مت تعديل قان�ن االنتخابات من جديد �شنة 1996 لتحديد العدد االأق�شى 
ال��ذي ميك��ن حلزب ما الف�ز به مبا جمم�ع��ه 300 مقعد، واعتماد حد 8 باملئة املذك���ر اأعاله فيما يتعلق 
بعدم التنا�ش��ب امل�ش��م�ح به بني عدد االأ�ش�ات وعدد املقاعد. وا�ش��تقر احلال على هذه الرتتيبات والتي مت 
اللج���ء لتطبيقه��ا كما ذكرنا يف انتخابات 1997، 2000 و2003. وعليه، فلم يفز اأي من االأحزاب 
باالأغلبي��ة املطلق��ة للمقاعد يف ظل هذه االإجراءات. كما واأن اإ�ش��الحات العام 1996 جعلت من املعهد 
االنتخاب��ي الفي��درايل )االإدارة االنتخابية( هيئة م�ش��تقلة متامًا واأعطت املحكمة االنتخابي��ة الفيدرالية مزيداً 
م��ن ال�ش��الحيات. وحاليًا هناك اقرتاحات جلع��ل التمثيل يف جمل�س الن�اب اأكرث ن�ش��بيًة، واأخرى جلعله 
اأقل ن�ش��بيًة، وذلك من خالل زيادة اأو اإنقا�س عدد املقاعد املنتخبة مب�جب القائمة الن�ش��بية، باالإ�شافة اإىل 
اإنقا�س اأو اإلغاء ن�ش��بة 8 باملئة املتعلقة بعدم تنا�ش��ب عدد االأ�ش�ات مع عدد املقاعد امل�شم�ح به. اإال اأن هذه 

االقرتاحات مل تر الن�ر، خا�شًة واأن االأحزاب مل ت�شل اإىل ت�افق ح�لها الختالف م�شاحلها احلزبية.

حتى �ش��نة 1994 ت�ش��كل جمل�س ال�شي�خ من 64 ع�ش�، ب�اقع ممثلني اثنني لكل واحدة من املقاطعات مبا 
فيها العا�شمة االفيدرالية. وكانت انتخابات االأع�شاء تتم مب�جب نظم اأغلبية ن�شبية خمتلفة. ونتج عن ذلك 
اأن ا�ش��تح�ذ احلزب الث�ري الر�شمي على كافة مقاعد املجل�س حتى عام 1988. و�شمحت هذه ال�شيطرة 

للحك�مة بتقدمي بع�س التنازالت للمعار�شة، من خالل جعل التمثيل يف جمل�س الن�اب اأكرث ن�شبيًة.

ويف �ش��نة 1994 تعالت االأ�ش���ات املنادية بجعل جمل�س ال�ش��ي�خ على قدر اأعلى من التمثيل. وعليه مت 

رفع عدد اأع�ش��ائه لي�ش��بح 128، مع �ش��مان ما ال يقل عن ربع تلك املقاعد ل�ش��الح اأحزاب املعار�شة. 
بعد ذلك مت اعتماد نظام انتخابي خمتلط النتخابات �ش��نة 1997، حيث تنتخب كل مقاطعة ثالثة ممثلني 
يف جمل�س ال�ش��ي�خ، باالإ�ش��افة اإىل انتخاب 32 ممثل اإ�ش��ايف من خالل نظام القائمة الن�ش��بية ومن خالل 
قائمة وطنية واحدة. ومب�جب ذلك النظام �ش��مح لكل حزب تقدمي مر�ش��حني اثنني فقط يف كل مقاطعة 
يف قائمة مغلقة، حيث يف�ز كال املر�ش��حني التابعني للحزب احلا�ش��ل على اأعلى االأ�ش���ات باالنتخاب، 
اأم��ا املقع��د الثالث يف كل مقاطعة فيذهب للمر�ش��ح االأول على قائمة احلزب الث��اين يف الرتتيب من حيث 
عدد االأ�ش���ات. وطاملا اأن الق�ائم مغلقة فال ميكن للناخبني تغيري ترتيب املر�شحني على القائمة. باالإ�شافة 
اإىل ذلك، ي�ش��مي كل حزب قائمة واحدة مغلقة من 32 مر�ش��ح على امل�شت�ى ال�طني، ويتم جمع كافة 
االأ�ش�ات التي يح�شل عليها كل حزب يف كل مقاطعة الحت�شاب جمم�ع ا�ش�اته على امل�شت�ى ال�طني. 
ويتم ت�زيع املقاعد بطريقة الباقي االأكرب عماًل بح�ش��ة هري، مع وج�د ن�ش��بة ح�ش��م تبلغ 2 باملئة. وعلى 
العك���س مما يح�ش��ل يف انتخابات جمل���س الن�اب، ال ت�جد اأية عالقة بني املقاع��د املنتخبة مب�جب النظام 
الن�شبي وتلك املنتخبة يف الدوائر مب�جب نظام االأغلبية. اإذ يطبق كال النظامني ب�شكل م�ازي لالآخر، وال 
تعمل املقاعد الن�ش��بية على تع�ي�س اخللل الذي قد ينتج يف تنا�ش��ب مقاعد االأغلبية. ومب�جب هذا النظام، 
ميكن للحزب الفائز �شمان الف�ز باأغلبية املقاعد يف حال ح�ش�له على 40 باملئة من االأ�ش�ات على امل�شت�ى 
ال�طني، اإذا ما ت�زعت هذه االأ�ش�ات ب�شكل متنا�شق، وكان الفارق بينه وبني اأقرب املناف�شني له ح�ايل 
3 اإىل 4 باملئة. اأما الف�ز بثلثي مقاعد جمل�س ال�شي�خ )االأمر الهام فيما يتعلق باعتماد التعديالت الد�شت�رية، 
اأو انتخاب ق�ش��اة املحكمة العليا، باالإ�ش��افة اإىل اأم�ر اإجرائية اأخرى( فيتطلب الف�ز بثلثي االأ�ش�ات على 
امل�ش��ت�ى ال�طني. ويف انتخابات العام 2000 مل يتمكن اأي من االأحزاب ال�شيا�ش��ية امل�ش��اركة من الف�ز 

باأغلبية املقاعد يف جمل�س ال�شي�خ.

هن��اك الكثري من االقرتاحات املقدم��ة اإىل الربملان املطالبة باإلغاء املقاعد املنتخب��ة مب�جب القائمة ال�طنية يف 
جمل�س ال�شي�خ، وذلك ا�شتناداً اإىل اأن ذلك ال يتالءم مع طبيعة ذلك املجل�س املتمثلة يف متثيل املقاطعات. 
اإال اأن ذلك من �شاأنه اأن يعمل ل�شالح احلزب الث�ري الر�شمي فقط، والذي ياأتي يف املرتبة االأوىل اأو الثانية 
يف كافة املقاطعات عدا واحدة، االأمر الذي يدفع بباقي االأحزاب ال�شيا�ش��ية ملعار�ش��ته. اأما اخليار االآخر 
فقد يتمثل يف تخ�ش��ي�س ثالثة اإىل اأربعة مقاعد لكل مقاطعة، ينتخب�ن جميعًا عماًل بنظام التمثيل الن�ش��بي 

ا�شتناداً اإىل معادلة دونت.

ال يج�ز انتخاب املمثلني يف الربملان الفيدرايل الأكرث من فرتة واحدة ب�شكل متتايل )كما هي احلال بالن�شبة 
حلكام املقاطعات، واأع�شاء املجال�س الت�رسيعية فيها، وروؤ�شاء البلديات واأع�شائها(. اإال اأنه ميكن انتخاب 
الع�ش��� يف اأحد املجل�ش��ني لع�ش���ية املجل�س االآخر بعد انتهاء مدته يف املجل�س االأول، كما وميكن اإعادة 
انتخابهم لع�ش���ية نف�س املجل�س بعد انق�ش��اء فرتة برملانية واحدة على االأقل خارج ع�ش���ية الربملان. ولقد 
ق��ام احلزب الث�ري الر�ش��مي باإدخال هذه االإجراءات املتعلقة بعدم اإمكانية اإعادة االنتخاب ب�ش��كل متتايل 
يف �ش��نة 1932 وذلك ل��شع حد ل�ش��لطة القيادات احلزبية املحلية وت�ثيق التبعية وال�الء لهيكليات احلزب 
املركزية. ويف ذلك ال�قت قدمت هذه االإجراءات على اأنها النتيجة احلتمية ملفاهيم الث�رة املك�شيكية، اإال 
اأنها اأدت اإىل التقليل من ا�شتقاللية االأع�شاء املنتخبني، حيث اأن اآفاق العمل ال�شيا�شي بعد انتهاء فرتتهم يف 
الربملان تعتمد كليًا على احلزب واأجهزته املركزية، وه� ما فاقم من �ش��لطة الرئي�س ل�ش��ن�ات ط�يلة ب�شبب 
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اإحكام �ش��يطرته على اأجهزة احلزب احلاكم. و�ش��اعد ذلك يف تر�شيخ االن�ش��باط احلزبي مب�شت�يات عالية 
جداً، خا�ش��ة داخل احلزب احلاكم حتى �ش��نة 2000. وكان له انعكا�شاته املبا�رسة على م�شاألة املحا�شبة 

وامل�شاءلة، اإذ اأدى اإىل افتقاد الناخبني الأية اإمكانية ملحا�شبة االأداء ال�شئ اأو مكافاأة االأداء اجليد ملمثليهم.

ت�شتخدم كافة االأحزاب طرقًا غري �شفافة ن�عًا ما يف انتقاء مر�شحيها، وذلك من خالل االنتقاء املبا�رس لهم 
من قبل القيادات احلزبية، اأو امل�ؤمترات احلزبية املغلقة، اأو االنتخابات االأولية املغلقة كذلك والتي تخ�ش��ع 
ل�ش��يطرة احلزب وقياداته التامة. وعلى الرغم من اأن عملية ت�شمية املر�شحني بداأت باالنفتاح اأكرث فاأكرث يف 
ال�ش��ن�ات االأخرية، اإال اأن ذلك ما زال م�ش��تنداً ب�ش��كل كبري اإىل االإرادة احلزبية. باالإ�شافة اإىل ذلك فاإن 
االأحزاب هي التي ت�شيطر على معظم تكاليف احلمالت االنتخابية وم�رسوفاتها، حتى يف انتخابات الدوائر 
واملقاطعات، كما واأن طبيعة الق�ائم املغلقة ال تعطي املر�شحني اأي حافز للقيام بحمالتهم الفردية اخلا�شة.

مرت العملية الدميقراطية البطيئة يف املك�ش��يك من خالل العديد من التعديالت واالإ�ش��الحات االنتخابية، 
والتي حتققت ك�شل�ش��ة من التنازالت التي قدمها احلزب املهيمن على ال�ش��لطة ل�ش��ن�ات ط�يلة يف حماولة 
النتزاع فتيل االأزمة. واأدت تلك التنازالت يف حم�ش��لتها اإىل اإر�شاء نظام رئا�شي تعددي يق�م على وج�د 
اأحزاب �شيا�ش��ية ق�ية ومتما�ش��كة. وعلي��ه، فمن غري املرجح روؤي��ة مزيد من التعديالت االآن، ب�ش��بب 
االهتمامات املتناق�شة ملختلف االأحزاب، والتي ترى يف اأي تغيري خطراً من �شاأنه اأن ينحدر باللعبة ال�شيا�شية 

من جديد اإىل �شابق عهدها.

اعتربت ني�زيلندا ل�ش��ن�ات ط�يلة كاأحد اأبرز االأمثلة على نظام الفائز االأول االنتخابي، اإال اأنها حت�لت يف 
اأوائل ت�ش��عينات القرن املا�ش��ي اإىل نظام الن�ش��بية املختلطة، وذلك بعد ا�شتفتاءين عامني، النتخاب برملان 
يتاألف من جمل�س واحد من 120 ع�ش�. وحتى نهاية العام 2004 مت تنظيم ثالث انتخابات عامة مب�جب 

النظام اجلديد.

ولك��ن، ملاذا قامت ني�زيلندا بتغيري نظامه��ا االنتخابي؟ وما الذي حدا ببلد للقيام بخط�ة غري معتادة كهذه 
يف اأية دميقراطية را�ش��خة وط�يلة االأمد، وخا�ش��ًة يف بلد يقع �ش��من جمم�عة البلدان الت��ي تتبع التقاليد 

االأجنل��شك�ش�نية؟

لالإجابة على هذه الت�ش��اوؤالت ميكننا البدء من انتخاب��ات العامني 1978 و1981 والتي اأفرزت نتائج فيها 
خلل كبري فيما يتعلق بالتنا�شب. ففي كال االنتخابني متكن احلزب ال�طني من االحتفاظ باأغلبية مطلقة من 
مقاعد الربملان على الرغم من ف�زه بعدد من االأ�ش�ات على امل�شت�ى ال�طني يقل عن تلك التي ح�شل عليها 
حزب العمال املعار�س. يف نف�س ال�قت، ظهر اإىل ال�ج�د يف تلك االنتخابات احلزب الثالث يف البلد، 
اأال وه� حزب الر�شيد االجتماعي، والذي مل يح�شل على متثيل الئق له على الرغم من ف�زه بعدد ال باأ�س 
به من اأ�ش���ات الناخبني، اإذ مل يفز يف انتخابات عام 1978 �ش���ى مبقعد واحد بح�ش���له على 16 باملئة 
من االأ�ش���ات، ومبقعدين يف انتخابات عام 1981 رغم ح�ش���له على 21 باملئة من االأ�ش�ات، وذلك 
من اأ�ش��ل 92 مقعد يف كلتا احلالتني. اأدت حالة االنزع��اج العارم من تلك النتائج بحك�مة حزب العمال 
املنتخبة يف اأوا�شط �شنة 1984 اإىل ت�شكيل اللجنة امللكية ح�ل النظام االنتخابي. واأو�شت تلك اللجنة يف 
تقريرها املقدم �ش��نة 1986، بعن�ان "نح� دميقراطية اأف�شل"، باعتماد نظام انتخابي م�شابه للنظام املعم�ل 
به يف اأملانيا. حيث اأكدت اللجنة باأنها وجدت، ا�ش��تناداً اإىل املعايري الع�رسة التي ا�ش��تندت اإليها يف درا�شة 

خمتلف النظم االنتخابية، باأن نظام الن�شبية املختلطة ه� "النظام املف�شل من بني كافة النظم االنتخابية".

مل ي�ؤيد اأي من احلزبني الكبريين يف ني�زيلندا ذلك االقرتاح، والذي كان عر�شًة لالإهمال ل�ال اأن احلزب 
ال�طني وعد يف برناجمه االنتخابي النتخابات عام 1990 بطرح امل�شاألة لال�شتفتاء العام. ويف ا�شتفتاء اأويل 
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نظم �ش��نة 1992 �ش���ت ح�ايل 85 باملئة من الناخبني ل�ش��الح تغيري النظام االنتخابي. وبعد ذلك باأربعة 
ع�رس �شهر اعتمد النظام االنتخابي اجلديد )نظام الن�شبية املختلطة( يف ا�شتفتاء عام ثاين وبتاأييد 54 باملئة من 

الناخبني، بينما �ش�ت 46 باملئة ل�شالح االإبقاء على نظام الفائز االأول.

وكم��ا هي احل��ال يف اأملانيا، يعطى الناخب يف االنتخابات الربملانية �ش���تني، يقرتع ب�احد منهما ل�ش��الح 
احلزب ال�شيا�ش��ي يف دائرة انتخابية واحدة ت�ش��مل كامل ال�طن، بينما ي�ش��تخدم ال�ش�ت االآخر للت�ش�يت 
ملر�ش��ح واح��د يف دوائر انتخابية فردية. وبينم��ا يتم انتخاب املمثلني يف الدوائ��ر االنتخابية الفردية مب�جب 
نظ��ام الفائ��ز االأول، يح��دد عدد املقاعد الكل��ي التي يف�ز بها كل حزب �شيا�ش��ي يف الربملان ا�ش��تناداً اإىل 
عدد االأ�ش���ات التي يح�شل عليها كل حزب وبالتنا�ش��ب التام معها. فاإذا فاز حزب ما بن�شبة 25 باملئة من 
االأ�ش���ات اخلا�ش��ة باالأحزاب، ف�شيح�ش��ل ذلك احلزب على ربع مقاعد الربملان تقريبًا البالغ عددها 120 
مقع��داً، اأي ح���ايل 30 مقعداً. واإذا نتج باأن حزب ما فاز بعدد من اأ�ش���ات االأحزاب تخ�له احل�ش���ل 
على 30 مقعد، اإال اأنه قد فاز ب� 23 مقعد من مقاعد الدوائر، ف�ش��يعطى ذلك احلزب �ش��بعة مقاعد اأخرى 
تخ�ش���س ملر�شحيه على القائمة ح�ش��ب ترتيبهم من بني املر�شحني الذين مل يف�زوا باأي من مقاعد الدوائر. 
وبنف�س الطريقة، فاإذا كانت ح�شة حزب ما من املقاعد 30 مقعداً ن�شبًة لعدد االأ�ش�ات احلزبية التي ح�شل 
عليها، اإال اأنه فاز يف نف�س ال�قت مبا جمم�عه 11 مقعداً يف انتخابات الدوائر الفردية، فيخ�ش�س له عندها 

19 مقعداً اإ�شافيًا تعطى ملر�شحيه على القائمة ح�شب ترتيبهم على تلك القائمة.

ويت�شمن نظام الن�شبية املختلطة يف ني�زيلندا ن�شبتني للح�شم. فللف�ز بح�شة من املقاعد ا�شتناداً اإىل االأ�ش�ات 
احلزبية، يجب على احلزب اإما الف�ز مبا ال يقل عن 5 باملئة من جمم�ع االأ�ش�ات احلزبية، اأو الف�ز مبقعد 
واح��د عل��ى االأقل يف انتخابات الدوائ��ر الفردية. ويف انتخابات عام 1996 متكنت خم�ش��ة اأحزاب من 
تخطي ن�ش��بة احل�ش��م، بينما تخطاها حزب �ش��اد�س من خالل ف�زه مبقعد واحد يف انتخابات الدوائر على 
الرغم من عدم ح�ش�له على 5 باملئة من االأ�ش�ات احلزبية. بعد ذلك بثالث �شن�ات، تخطت ن�شبة احل�شم 
)5 باملئة( خم�ش��ة اأحزاب، بينما تخطاها حزبان اآخران من خالل الف�ز باإحدى الدوائر االنتخابية فردية، 
االأمر الذي خ�ل اأحدهما احل�ش�ل على اأربعة مقاعد اإ�شافية يف نهاية املطاف، حيث اأنه ح�شل على 4.3 
باملئة من جمم�ع االأ�ش�ات احلزبية. ويف انتخابات 2002 العامة جتاوزت ن�شبة احل�شم �شتة اأحزاب، بينما 
فاز حزب �شابع يف واحدة من الدوائر االنتخابية الفردية، ما خ�له احل�ش�ل على مقعد اآخر يف الربملان من 

قائمته احلزبية.

تدل هذه االإح�ش��اءات على التغيري الهام الذي اأحدثه نظام الن�شبية املختلطة امل�شمم لتحقيق العدالة يف متثيل 
خمتلف االأحزاب ال�شيا�ش��ية، جزئيًا على االأقل. اإذ جند باأن النظام اجلديد قد خف�س فارق عدم التنا�ش��ب 
يف النتائ��ج مما معدل��ه 11 باملئة على امتداد الفرتة من عام 1946 اإىل عام 1993، والتي نظمت فيها 17 
عملية انتخابية يف ظل نظام الفائز االأول، اإىل ما معدله 3 باملئة فقط يف اأول ثالث انتخابات نظمت مب�جب 
نظام الن�شبية املختلطة. نتج عن كافة االنتخابات العامة التي جرت بنظام الفائز االأول يف ني�زيلندا من عام 
1935 وحتى عام 1993 ف�ز اأحد احلزبني الرئي�شيني يف البالد، حزب العمال واحلزب ال�طني، باأغلبية 
مطلقة يف الربملان. ومن اأهم نتائج نظام الن�ش��بية املختلطة اأنه، ويف اأول ثالث انتخابات نظمت مب�جبه، 
مل يفز اأي حزب باأكرث من ن�شف مقاعد الربملان. ففي انتخابات 1996 فاز اأكرب االأحزاب باربع واأربعني 
مقعداً من اأ�شل 120، ويف انتخابات عام 1999 فاز اأكرث حزب مبجم�ع 49 مقعد، بينما بلغ اأكرب عدد 

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

لي���س م��ن الغريب اإذاً اأن تك���ن ني�زيلندا ق��د حت�لت من بلد اعتاد عل��ى حك�مات احل��زب ال�احد الفائز 
باالأغلبية املطلقة ملقاعد الربملان، اإىل بلد حتكمه حك�مات ائتالفية. فبعد اأول انتخابات يف ظل نظام الن�شبية 
املختلط��ة، �ش��كل حزبان اثنان االئت��الف احلك�مي من خالل جتميعهما الأغلبية 61 مقعد من اأ�ش��ل 120 
مقعد يف الربملان. ومنذ �شق�ط ذلك االئتالف يف اآب/اأغ�شط�س �شنة 1998، متتعت ني�زيلندا بحك�مات 
ائتالفية ا�ش��تندت اإىل تاأييد اأقلية برملانية تلجاأ عادًة اإىل ترتيبات واتفاقات لدعمها، اإما ب�ش��كل ر�شمي اأو غري 
ر�ش��مي لتمرير م�ش��اريعها الت�رسيعية و�شيا�ش��اتها يف الربملان، وذلك اإما من خالل املفاو�ش��ات مع اأحزاب 
اأخرى مل تدخل االئتالف احلك�مي، اأو من خالل االتفاق مع اأع�شاء برملانيني ب�شفتهم الفردية. و�شكلت 
م�ش��األة »احلك�مة الفاعلة« معياراً اآخر من املعايري التي ا�ش��تندت اإليها اللجن��ة امللكية ح�ل النظام االنتخابي. 
حيث اأكدت اللجنة على اأنه يجب على النظم االنتخابية »ال�ش��ماح للحك�مات... القيام مب�ش�ؤولياتها. اإذ 
يج��ب اأن تتمكن احلك�مات من العمل ب�رسامة وحزم عندما يتطلب االأمر ذلك«. ويف هذا ال�ش��ياق يجدر 
بنا التاأكيد على اأن احلك�مات الناجتة عن نظام الن�ش��بية املختلطة يف ني�زيلندا مل ت�اجه الكثري من ال�ش��ع�بات 
يف اإدارة احلك��م والقيام مبهامها ب�ش��كل فاعل، حيث متكنت جميعها من اإق��رار ميزانياتها العامة يف الربملان 
دون �ش��ع�بات حقيقية، كما واأن اأي منها مل ت�اجه اإمكانية ال�ش��ق�ط من خالل ت�ش�يت ل�شحب الثقة يف 
الربمل��ان. ويف نف���س ال�قت، متكنت الربملان��ات املتعاقبة يف ني�زيلندا من حتقيق اأح��د معايري اللجنة امللكية 
االأخ��رى املتمث��ل يف ك�نها اأك��رث فاعلية. اإذ ال ميكن للحك�م��ات بعد االآن االعتماد على ح�ش���لها على 
االأغلبية يف اللجان الربملانية )على الرغم من اأن ذلك مل يح�ش��ل كثرياً من قبل(، باالإ�ش��افة اإىل قيام ج� من 
الت�شاور املتزايد، واالأخذ والرد، بني احلك�مة واأحزاب املعار�شة يف الربملانات الناجتة عن النظام االنتخابي 

اجلديد.

راأت اللجنة امللكية ح�ل النظام االنتخابي باأنه من �ش��اأن نظام الن�ش��بية املختلطة اأن يحقق متثياًل اأكرث فاعلية 
لكل من �ش��عب املاوري )�شكان ني�زيلندا االأ�ش��ليني( باالإ�شافة اإىل بع�س الفئات واملجم�عات االأخرى، 
كاملراأة واالآ�ش��ي�يني و�ش��كان جزر البا�ش��يفيك. وه� ما ح�ش��ل بالفعل. ففي اآخر انتخابات يف ظل نظام 
الفائز االأول ح�ش��ل املاوري على 7 باملئة من مقاعد الربملان، بينما ميثل�ن الي�م 16 باملئة من بني اأع�ش��ائه 
املنتخبني. اأما ن�ش��بة الن�ش��اء يف الربملان فارتفعت من 21 باملئة �ش��نة 1993 اإىل ما معدله 29 باملئة يف اأول 
ثالثة انتخابات يف ظل نظام الن�ش��بية املختلطة. وبني عام 1993 و2002 ارتفعت ن�شبة االأع�شاء املمثلني 

جلزر البا�شيفيك من 1 باملئة اإىل 3 باملئة، ون�شبة االآ�شي�يني يف الربملان من �شفر اإىل 2 باملئة.

ال تعترب عملية التح�ل من نظام انتخابي معتمد لفرتات ط�يلة اإىل نظام اآخر عملية �شهلة من الناحية ال�شيا�شية، 
كما واأنها ال حتظى عادًة بتاأييد ال�شيا�ش��يني املنتخبني يف ظل النظام القدمي اأو اأ�ش��حاب امل�شالح املتعار�شة. 
وينبه خرباء وباحثي النظم االنتخابية من اأن م�شاألة تغيري واإ�شالح النظام االنتخابي يجب اأال تقحم دون متعن 
ودرا�شة معمقة. لكن وعلى الرغم من ذلك فمن ال�ا�شح باأن كل من اأع�شاء الربملان يف ني�زيلندا وجمه�ر 
الناخبني على ال�ش�اء قد بداأوا باالعتياد على العمل يف ظل نظام التمثيل الن�شبي، حتى ول� اأنهم ال يحبذونه 
بال�رسورة. وعليه ميكن الق�ل باأن االإ�ش��الحات املعتمدة يف اأوائل ت�ش��عينات القرن املا�شي يف ني�زيلندا، 

والتي بداأ تطبيقها �شنة 1996 مر�شحة لال�شتمرار لفرتة ال باأ�س بها من الزمن.
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من�ذج ورقة اقرتاع من ني�زيلندا حيث ي�شتخدم نظام الن�شبية املختلطة

اجلدول رقم 5: البلدان التي تعتمد النظم املت�ازية

عدد املقاعد املنتخبة البلد
بنظام القائمة الن�سبية

عدد املقاعد املنتخبة 
بنظام االأغلبية )اأو غريه(

نظام االأغلبية )اأو االآخر( 
امل�ستخدم

املجم�ع الكلي 
للمقاعد

28الكتلة احلزبية14 )50%( 14 )50%(اأندورا
131الفائز االأول75 )57%(56 )43%(اأرمينيا

125اجل�لتني100 )80%(25 )20%(اأذربيجان
235اجل�لتني85 )36%(150 )64%(ج�رجيا

114الفائز االأول38 )33%(76 )67%(غينيا
480الفائز االأول300 )62،5%(180 )37،5%(اليابان

77اجل�لتني67 )87%(10 )13%(كازاخ�ستان
299الفائز االأول243 )81%(56 )19%(ك�ريا اجلن�بية

141اجل�لتني71 )50%(70 )50%(ليت�انيا
24الكتلة16 )67%(8 )33%(م�ناك�

342الفائز االأول272 )80%(70 )20%(الباك�ستان
260الفائز االأول208 )80%(52 )20%(الفلبني
450الفائز االأول225 )50%(225 )50%(رو�سيا

120الكتلة احلزبية65 )54%(55 )46%(ال�سنغال
34الفائز االأول25 )74%(9 )26%(جزر ال�سي�سيل

225ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل176 )78%(49 )22%(تاي�ان
63اجل�لتني41 )65%(22 )35%(طاجيك�ستان

500الفائز االأول400 )80%(100 )20%(تايالند
88الفائز االأول13 )15%(75 )85%(تيم�ر ال�رصقية

189الكتلة احلزبية37 )20%(152 )80%(ت�ن�ص
450الفائز االأول225 )50%(225 )50%(اأوكرانيا

136. تتلخ���س مزاي��ا النظم املت�ازية يف ك�نها حتد من اخللل يف ن�ش��بية النتائج، اإذ تفرز نتائجًا و�ش��طية 
بني ما ت�ش��فر عنه نظم االأغلبية وما ينتج عن نظم التمثيل الن�ش��بي. ومن ميزاتها كذلك اأنها تعطي االأحزاب 
ال�ش��غرية التي متثل االأقليات فر�ش��ًة يف احل�ش���ل على متثيل لها من خالل املقاعد املنتخبة مب�جب التمثيل 
الن�شبي يف حال اإخفاقها يف احل�ش�ل على اأي من مقاعد االأغلبية، خا�شًة كلما ارتفع عدد املقاعد املنتخبة 
مب�جب النظام الن�شبي. اأخرياً، ومن الناحية النظرية على االأقل، فاإن نظم االنتخاب املت�ازية ال حتفز على 
ت�رسذم االأحزاب ال�شيا�ش��ية وتعددها بنف�س املقدار الذي تعمل عليه نظم التمثيل الن�ش��بي عندما تطبق ب�شكل 

منفرد.
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اعتمدت تايالند �ش��نة 1997 د�ش��ت�راً جديداً للبالد، مدخلة جمم�عة من التغيريات يف نظامها ال�شيا�ش��ي 
واالنتخابي. و�ش��مل ذلك ت�ش��كيل جلنة انتخابات م�شتقلة الإدارة االنتخابات واالإ�رساف عليها، و�ش�ابط 
جديدة لتنظيم العالقة بني اأع�ش��اء الربملان واحلك�مة، باالإ�ش��افة اإىل اإحداث جمل�س �ش��ي�خ منتخب للمرة 
االأوىل يف تاريخ البالد. كما �شملت التعديالت الد�شت�رية التح�ل من نظام الكتلة الذي ا�شتخدم ل�شن�ات 

ط�يلة اإىل نظام مت�ازي يق�م على نظامي الفائز االأول والقائمة الن�شبية.

قبل اعتماد الد�ش��ت�ر اجلديد كانت انتخابات جمل�س الن�اب تنظم عماًل بنظام الكتلة، اأما جمل�س ال�ش��ي�خ 
فكان يتاألف من اأع�شاء معينني. وق�شمت البالد اإىل دوائر انتخابية تنتخب ممثاًل واحداً، اأو اثنني اأو ثالثة، 
حي��ث كانت اأغلبية الدوائر تنتخ��ب اأكرث من ممثل واحد. وكانت مقاعد الربمل��ان ت�زع على املحافظات 
ا�شتناداً اإىل عدد ال�شكان. ويف ظل ذلك النظام كان الناخب�ن يقرتع�ن ل�شالح املر�شحني االأفراد بداًل من 
االأحزاب، حيث مل يكن با�ش��تطاعة الناخب اإعطاء كافة اأ�ش���اته ل�شالح مر�شح واحد، اإال اأنه متكن من 
ت�زيعها على مر�شحني ينتم�ن الأحزاب خمتلفة. كما وكان باإمكان الناخبني االمتناع جزئيًا عن الت�ش�يت 
من خالل عدم االإدالء بكافة االأ�ش���ات التي ميلك�نها )كاأن يقرتع الناخب ل�ش��الح مر�شح واحد اأو اثنني 
فقط يف دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني(. وكان على االأحزاب ت�شمية عدد من املر�شحني ي�شاوي عدد 
املقاع��د املنتخب��ة يف كل دائ��رة انتخابية يرغب�ن دخ�ل املناف�ش��ة االنتخابية فيها. وكان��ت املقاعد املنتخبة 
عن كل دائرة انتخابية تخ�ش���س للمر�شح اأو املر�شحني احلا�ش��لني على اأعلى االأ�ش�ات عماًل بق�اعد نظام 

االأغلبية.

وكان لنظ��ام الكتلة انعكا�ش��اته على النظام احلزبي يف تايالند، اإذ ع��ادًة ما نتج عن االنتخابات يف الدوائر 
االنتخابية التعددية انتخاب ممثلني الأحزاب خمتلفة، االأمر الذي اأدى بدوره اإىل تعدد االأحزاب ال�شيا�ش��ية 
املمثلة يف الربملان، حيث بلغ معدل عدد االأحزاب املمثلة يف الفرتة املمتدة من 1975 اإىل 1996 اأكرث من 
�شتة اأحزاب. لذا فال ي�شتغرب اأن اأي من تلك االأحزاب مل ي�شتطع احل�ش�ل على اأغلبية كافية، االأمر الذي 
جعل من ت�ش��كيل احلك�مات االئتالفية متعددة االأحزاب اأمراً �رسوريًا. وعليه، ات�ش��مت تلك احلك�مات 

بطاب��ع ع��دم الفعالية وق�رس مدتها يف �ش��دة احلكم. لذلك اعتقد القائم�ن على عملية االإ�ش��الح باأن تغيري 
النظ��ام االنتخابي قد ي�ش��هم يف احل��د من عدد االأحزاب املمثلة يف الربملان، وبذلك االإ�ش��هام يف احلد من 

عدم فاعلية وا�شتقرار احلك�مات.

من ناحية اأخرى، دفع نظام الكتلة مبر�ش��حي احلزب ال�احد للمناف�ش��ة فيما بينهم �ش��من الدائرة االنتخابية 
ال�احدة. فعلى الرغم من ت�شمية كل حزب لفريق من املر�شحني ي�شاوي عدد مقاعد الدائرة، مال مر�شح� 
احلزب ال�احد لت�جيه حمالتهم االنتخابية �ش��د بع�ش��هم البع�س بداًل من العمل على ح�ش��د تاأييد الناخبني 
لفريق احلزب برمته. اأدى ذلك اإىل التقليل من اأهمية االنتماء احلزبي للمر�شحني ومن اأهمية تلك االأحزاب 
يف نظر الناخبني، ما اأ�ش��هم يف ت�ش��تيت االأحزاب ال�شيا�ش��ية واإحداث االنق�شامات الداخلية فيها. وميكن 
اأن جند اأهم الدالئل على ذلك يف الن�ش��بة الهائلة لتبديل االنتماءات احلزبية للمر�شحني والتي عادًة ما كانت 
ت�ش��بق كل عملية انتخابية، وما �ش��احب ذلك من اتهامات تتعلق بف�شاد املر�شحني وجريهم خلف امل�شالح 
املادية. كل ذلك، باالإ�ش��افة اإىل �ش��غر حجم الدوائر االنتخابية، دفع باملر�شحني حل�رس حمالتهم �شمن 
اأطر �ش��يقة من امل�ؤيدين. وخالل تلك احلمالت عمد املر�ش��ح�ن اإىل ممار�ش��ة ما يعرف ب�رساء االأ�ش���ات 
حل�ش��د جمم�عات من امل�ؤيدين اخلا�ش��ة ب��كل منهم. وبالتايل، وبعد ف�زه��م باالنتخاب، عمل املمثل�ن 
ب�شكل اأ�شا�شي ل�شالح ناخبيهم من خالل العمل على حتقيق امل�شالح ال�شيقة لهم وت�فري املكا�شب الفردية، 
وذلك على ح�ش��اب العمل للم�ش��لحة العامة ولتحقيق اأهداف الربامج وال�شيا�ش��ات ال�طنية االأكرب. واأمل 
وا�ش��ع� الد�ش��ت�ر اجلديد ل�ش��نة 1997 يف اأن يتمكن�ا، من خالل اإ�ش��الح النظام االنتخابي، يف اإيجاد 
احل�افز لقيام اأحزاب اأكرث متا�ش��كًا واإعطاء م�ش��األة االنتماء احلزبي اأهمية اأكرب، باالإ�شافة اإىل دفع القيادات 

ال�شيا�شية واملر�شحني للعمل على ت�جيه حمالتهم الأطر اأو�شع من امل�ؤيدين على امل�شت�ى ال�طني العام.

يف ع��ام 1996 قام جمل�س الن�اب، ا�ش��تجابة لدع�ات متكررة من املجتمع املدين الإدخال اإ�ش��الحات 
�شيا�ش��ية، بت�ش��كيل جمعية �شياغة الد�ش��ت�ر. وبعد ذلك ب�شنة، بعد م�شاورات وا�ش��عة ويف خ�شم اأزمة 
اقت�ش��ادية خانقة تط�رت �رسيعًا اإىل اأزمة �شيا�ش��ية يف البالد، قدمت جلنة ال�شياغة م�رسوعًا لد�شت�ر جديد 
اأقره جمل�س الن�اب. ومتثلت اجل�انب االأ�شا�ش��ية للد�ش��ت�ر اجلديد يف ا�شتحداث جمل�س �شي�خ منتخب، 
باالإ�ش��افة اإىل نظام انتخابي جديد النتخاب اأع�شاء جمل�س الن�اب، ه� نظام االنتخاب املت�ازي، وذلك 
مت�ش��يًا مع املي�ل ال�ش��ائعة. وعليه مت تق�ش��يم البالد اإىل 400 دائرة انتخابية فردي��ة، حيث يديل الناخب�ن 
ب�ش���ت واحد ل�شالح املر�شح املف�شل لديهم. باالإ�ش��افة اإىل ذلك، اأوجد الد�شت�ر اجلديد جمم�عة ثانية 
من املقاعد يف جمل�س الن�اب، يبلغ عددها 100 مقعد، تنتخب مب�جب نظام القائمة الن�ش��بية من خالل 
دائرة واحدة على م�شت�ى ال�طن. وللح�ش�ل على اأية مقاعد من املنتخبة بالنظام الن�شبي يجب على احلزب 
ال�شيا�ش��ي تخطي ن�ش��بة احل�ش��م البالغة 5 باملئة من جمم�ع االأ�ش�ات ال�ش��حيحة يف هذا اجلزء من العملية 
االنتخابية، حيث تق�م االأحزاب بت�ش��مية قائمة واحدة من املر�ش��حني، ويقرتع الناخب�ن ب�ش���ت واحد 
ل�ش��الح القائمة املف�ش��لة، باالإ�شافة اإىل اقرتاعهم ل�ش��الح املر�شح املف�ش��ل عن دائرتهم االنتخابية الفردية 
كما �ش��بق وذكرنا. وعليه، فعلى املر�ش��حني اأن يختاروا بني الرت�شح يف الدوائر االنتخابية اأو على الق�ائم 
احلزبية. ومن اجلدير ذكره اأن نتائج االنتخابات يف الدوائر اأو على الق�ائم ال ت�ؤثر ببع�شهما البع�س، اإذ ال 
يعتمد عدد املقاعد التي يح�شل عليها احلزب يف انتخابات القائمة على ما ح�شل عليه يف انتخابات الدوائر، 

وبالعك�س.

درا�صة خا�صة

تايالند: محاربة الف�صاد من خالل االإ�صالح االنتخابي
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اأما فيما يتعلق باأع�شاء جمل�س ال�شي�خ، والبالغ عددهم 200 ع�ش� مب�جب الد�شت�ر اجلديد، فيتم انتخابهم 
عماًل بنظام ال�ش���ت ال�احد غري املتح�ل. ويرتاوح حجم الدوائر االنتخابية اخلا�ش��ة بهذه االنتخابات من 
ممثل واحد اإىل 18 ممثل. ويت�ش��من هذا النظام يف تايالند ميزة خا�ش��ة، حيث اأن وا�شعي الد�شت�ر اأرادوا 
ملجل�س ال�ش��ي�خ اأن يبقى بعيداً عن النزاعات احلزبية، وعليه يحظر على اأع�ش��اء هذا املجل�س االنتماء الأي 

حزب �شيا�شي، وال يج�ز لهم القيام بحمالت انتخابية.
 

كما �ش��بق واأوردنا اأعاله، كان اأحد اأهداف وا�ش��عي الد�ش��ت�ر اجلديد تقليل عدد االأحزاب ال�شيا�شية يف 
تايالند، وه� ما دفعهم العتماد الدوائر االنتخابية الفردية ون�شبة احل�شم البالغة 5 باملئة. وعلى ما يبدو فاإن 
تلك االإجراءات قد حققت الهدف املن�ش���د، ففي انتخابات 2001 النيابية انخف�س عدد االأحزاب املمثلة 
ب�شكل ملح�ظ مما كان معدله 6.2 قبل العام 1997 اإىل 3.1، االأمر الذي انعك�س من خالل انخفا�س 
عدد االأحزاب املتناف�شة يف كل واحدة من الدوائر االنتخابية الفردية، وكذلك من خالل تن�شيق اأف�شل بني 
تلك االأحزاب بني خمتلف الدوائر. وللمرة االأوىل منذ �شنة 1957 متكن حزب واحد، وه� حزب تاي 
راك تاي اجلديد، من احل�ش���ل على ما يقارب اأغلبية املقاعد، اإال اأنه حقق تلك االأغلبية فيما بعد على اأثر 

انحالل اأحد االأحزاب ال�شغرية وان�شمامه ل�شف�ف حزب االأغلبية.

من ناحية ثانية، تطلع وا�ش��ع� الد�ش��ت�ر، من خالل اإدخال القائمة احلزبية ال�طنية، للحد من ال�رساعات 
داخل االأحزاب، واإىل حتفيز املر�ش��حني والناخبني للرتكيز ب�ش��كل اأكرب على ال�شيا�ش��ات والربامج احلزبية 
املتعلق��ة بامل�ش��ائل ال�طني��ة العامة. وه� ما بداأ باحل��دوث يف انتخابات 2001. فللم��رة االأوىل يف تاريخ 
تايالند االنتخابي قامت االأحزاب ال�شيا�ش��ية ببذل جه�د غري م�شب�قة لتط�ير �شيا�شات وا�شرتاتيجيات حزبية 
متنا�ش��قة، حيث بداأت تلك االأحزاب بتمييز نف�ش��ها من خالل براجمها ال�شيا�شية، جاعلة من تلك الربامج 

اأ�شا�شًا حلمالتها االنتخابية.

وعل��ى اأية حال، يجب علينا ت�خ��ي احلذر عند تقييم التغيريات احلديثة يف النظ��ام االنتخابي يف تايالند، 
وذل��ك لعدة اأ�ش��باب: اأواًل، اإن التح�ل نح� ا�ش��رتاتيجيات حزبية وا�ش��حة انح���رس يف حمالتها املتعلقة 
بانتخاب املقاعد الن�شبية يف جمل�س الن�اب فقط، بينما بقيت احلمالت االنتخابية يف الدوائر الفردية ترتكز 
اإىل ن�ش��اط املر�شحني االأفراد. اإال اأن ذلك ال يدع� للغرابة ل� اأخذنا بعني االعتبار طبيعة النظام االنتخابي، 
اإذ اأن وج���د الدوائر االنتخابية الفردية ما زال يحفز على البحث عن حلقات التاأييد الفردي للمر�ش��حني، 
لك��ن ب�ش��كل اأقل مما كانت عليه احل��ال يف ظل نظام الكتل��ة. ثانيًا، اأدى النظام اجلدي��د اإىل خف�س حاد 
يف ع��دد االأ�ش���ات الالزمة للف���ز باأحد مقاعد الربملان. وه��� ما نتج عن اجلمع بني زي��ادة عدد املقاعد 
املنتخب��ة والتح���ل من نظام الكتلة بدوائر تعددية اإىل دوائر انتخابية فردية. وذلك ي�ش��عف احل�افز الهادفة 
لالبتعاد عن ال�شيا�ش��ات الفردية للمر�ش��حني، اإذ كلما انخف�س عدد االأ�ش�ات الالزمة للف�ز باملقعد كلما 
ازدادت احتماالت جل�ء املر�شحني االأفراد لال�شرتاتيجيات الفردية من اأجل الف�ز باالنتخاب. اأخرياً، فاإن 
ا�شتحداث جمل�س �شي�خ غري حزبي، ينتخب من خالل نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل، يق��س ب�شكل 

ما حماوالت ت�جيه الناخبني للرتكيز على الربامج واال�شرتتيجيات احلزبية بداًل من الفردية.

من ال�ا�ش��ح باأن اأي تقييم لنتائج االإ�ش��الحات املعتمدة �شنة 1997 ما زال بحاجة ملزيد من ال�قت. اإذ اأن 
املعل�مات االإح�شائية املحدودة املت�فرة جتعل من ال�شعب احلكم على نتائج انتخابات 2001 و2005 على 
اأنها مي�ل جديدة نابعة من تلك االإ�ش��الحات، اأم اأنها ال تعدو ك�نها انعكا�ش��ات للتاأثري الكبري ل�شخ�ش��ية 
رئي�س ال�زراء، تاك�شني �شيناواترا، زعيم حزب تاي راك تاي. لكن على الرغم من ذلك، فاإن العمليتني 
االنتخابيتني املذك�رتني النتخاب جمل�س الن�اب جتعل من تايالند حالة هامة لدرا�ش��ة الع�اقب املرتتبة على 

اإ�شالح النظم االنتخابية، حتى واإن كانت نتائج غري متعّمدة يف كثري من االأحيان.   

من�ذج ورقة اقرتاع من األبانيا حيث ي�شتخدم النظام املت�ازي
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تعت��رب ال�ش��نغال واحدة من ب�ش��عة بلدان قليل��ة يف اأفريقيا مرت بعملية تن��اوب دميقراطي لل�ش��لطة على اأثر 
هزمية رئي�س �ش��ابق. وت�ش��تخدم ال�ش��نغال لتنظيم انتخاباتها الرئا�شية نظام اجل�لتني امل�ش��ابه لذلك املعم�ل 
به يف فرن�ش��ا، وه� نظام يحفز االأحزاب ال�شيا�ش��ية على ت�شمية مر�ش��حيها يف اجل�لة االأوىل لالنتخابات، 
حيث ميكن للناخبني االقرتاع ل�ش��الح املر�ش��ح املف�ش��ل لديهم بكل حرية، بينما يحتفظ�ن عادًة ب�ش���تهم 
"اال�شرتاتيجي" للج�لة الثانية. ويف انتخابات عام 2000 ا�شتطاعت اأحزاب املعار�شة احليل�لة دون ف�ز 
الرئي�س عبدو �شي�ف باجل�لة االأوىل، وت�افقت على ح�شد تاأييدها يف اجل�لة الثانية خلف مر�شح املعار�شة 
االأول، ال�ش��يد عبدوالي وادي، لهزمية قائد احلزب اال�شرتاكي يف اجل�لة الثانية، والذي كان قد �شيطر 

على احلكم ل�شن�ات ط�يلة.

اأما فيما يتعلق باالنتخابات الت�رسيعية، فتم تغيري النظام االنتخابي من نظام التمثيل الن�شبي من خالل الق�ائم 
ال�طني��ة املعم�ل ب��ه حتى انتخابات 1978، اإىل نظ��ام مت�ازي ابتداًء من انتخاب��ات عام 1983. ومنذ 
ذل��ك ال�قت مت تعديل النظ��ام االنتخابي عدة مرات، حيث تركزت معظ��م التعديالت ح�ل حتقيق مزيد 
من ال�رسعية الدميقراطية، من خالل اعتماد ال�ش��مانات التي حتقق للمعار�ش��ة احل�ش�ل على متثيل لها، يف 
ال�ق��ت الذي تبقي على اأغلبية احلزب احلاكم. وكما هي احلال بالن�ش��بة لكثري من النظم املختلطة، تعتمد 
ال�ش��نغال القائمة ال�طنية النتخاب جزء من مقاعد الربملان. وعل��ى العك�س من الكثري من النظم املت�ازية، 
يتم انتخاب املقاعد املخ�ش�ش��ة لنظام االأغلبية من خ��الل نظام الكتلة احلزبية يف دوائر تعددية يف غالبيتها، 

بداًل من دوائر انتخابية فردية.

يتم ت�زيع املقاعد الن�ش��بية )التي متثل ح�ايل ن�شف املقاعد( على الق�ائم احلزبية ال�طنية عماًل بطريقة الباقي 
االأك��رب وح�ش��ة هري. اأما املقاعد االأخرى فيتم تخ�شي�ش��ها عماًل بنظام االأغلبي��ة يف دوائر تعددية يف 30 
ل�اء، تنتخب كل منها من ممثل واحد اإىل خم�ش��ة ممثلني. وتطالب اأحزاب املعار�ش��ة واالأحزاب ال�شغرية 
دائمًا بزيادة عدد املقاعد املنتخبة من خالل الق�ائم الن�شبية، بينما يف�شل احلزب احلاكم احلفاظ على ت�ازن 
بني االثنني، حيث اأن تف�قه يف انتخابات الدوائر باالإ�ش��افة اإىل ح�ش���له على جزء من املقاعد الن�ش��بية من 

�ش��اأنه اأن ميكن��ه من االحتفاظ بال�ش��لطة. قام احلزب اال�ش��رتاكي احلاكم، يف انتخاب��ات 1998 بتعديل 
ت�زيع املقاعد من جديد، حيث اأ�ش��اف 20 مقعداً لتلك املنتخبة بنظام االأغلبية يف الدوائر. وفاز احلزب 
اال�شرتاكي بثمانية ع�رس مقعد منها، ما مكنه اال�شتمرار يف ال�شيطرة على الربملان ب�شه�لة، على الرغم من 

ف�زه باأغلبية حمدودة من االأ�ش�ات على امل�شت�ى ال�طني بلغت 50.3 باملئة.

اأي��د الرئي�س وادي، عندما كان يف املعار�ش��ة، العمل على زيادة املقاعد الن�ش��بية وخف�س املقاعد املنتخبة 
بنظام الكتلة احلزبية، والتي تعمل ل�ش��الح احلزب احلاكم ب�ش��كل كبري. ويف انتخابات عام 2001 كان 
الرئي�س وادي يف م�قع ي�ش��مح له بتعديل الت�ازن بني هذين الن�عني من املقاعد املنتخبة، وه� الذي كان 
قد هاجم ب�رسا�ش��ة مراوغات احلزب اال�ش��رتاكي �ش��ابقًا، حيث كان باإمكانه يف م�قعه يف �ش��دة الرئا�شة 
العم��ل عل��ى تعديل النظام االنتخابي، اإما جلعل��ه اأكرث متثياًل لرغبات الناخب��ني اأو لزيادة حظ�ظ االئتالف 
الداعم له والذي قاده احلزب الدميقراطي ال�ش��نغايل. اإال اأن االإمكانيات الكبرية املت�فرة ل�ش��الح حزبه بعد 
الف�ز باالنتخابات، مبا يف ذلك �شيطرته على الرئا�شة، جعلته يرى باأن النظام الذي طاملا هاجمه قد اأ�شبح 

فجاأًة جذابًا بالن�شبة له.

يف نف�س ال�قت، وجد احلزب اال�شرتاكي وحزب احتاد الق�ى التقدمية الكبريين باأنه ميكنهم اال�شتفادة من 
ترجيح كفة امليزان ل�شالح املقاعد املنتخبة من خالل نظام الكتلة احلزبية يف الدوائر، وذلك من خالل الف�ز 
باأغلبية املقاعد يف عدد من تلك الدوائر. وعليه اأيدا هذا اخليار كذلك. اأما االأحزاب ال�شغرية فطالبت اإما 
باعتماد النظام الن�ش��بي ب�ش��كل كامل، اأو بالت��شل اإىل ت�افقات حتقق ت�ازنًا اأكرب يف تنا�شب ت�زيع املقاعد 
مع عدد االأ�ش���ات. واختار احلزب الدميقراطي احلاكم اللج���ء اإىل تخفي�س عدد مقاعد اجلمعية ال�طنية 
من 140 اإىل 120 مقعد، والتح�ل من ت�زيع مت�ش��اوي للمقاعد بني نظامي االنتخاب )70 لكل منهما( 
اإىل تخ�شي�س 65 مقعد لالنتخاب مب�جب نظام االأغلبية يف الدوائر مقابل 55 مقعد تنتخب بالقائمة ال�طنية 
الن�شبية، حيث قدر احلزب الدميقراطي باأن وج�ده يف ال�شلطة �شيمكنه من الف�ز باأغلبية املقاعد يف كثري من 

االأل�ية والدوائر ورفع عدد مقاعده يف اجلمعية ال�طنية نتيجة لذلك.

وتب��ني فيم��ا بعد باأن تقدي��رات احلزب احلاكم كانت �ش��ائبة، اإذ اأنه على الرغم من ح�ش���له على ما يقل 
بقليل عن ن�ش��ف االأ�ش���ات )49.6 باملئة( فاز مبا جمم�عه 89 مقعد من اأ�ش��ل 120 )اأي 74.2 باملئة 
من املقاعد( يف انتخابات عام 2001. اأما احلزب اال�ش��رتاكي احلاكم �ش��ابقًا فاأتى يف املرتبة الثانية حيث 
ح�ش��ل على 17.4 باملئة من االأ�ش���ات، اإال اأنه مل يفز �ش���ى بع�رسة مقاعد، جميعها من مقاعد القائمة 
الن�ش��بية. واحتل حزب احتاد الق�ى التقدمية املرتبة الثالثة من حيث عدد االأ�ش���ات بح�ش�له على 16.1 
باملئة منها، اإال اأن ذلك مكنه من الف�ز باأحد ع�رس مقعد، اثنني منها من مقاعد الدوائر حيث ح�ش��ل على 
اأغلبية االأ�ش���ات يف اأحد االأل�ية. اأما حزب التجمع من اأجل التجديد الدميقراطي فلم يح�ش��ل �ش�ى على 
3.7 باملئة من االأ�ش�ات، وفاز بذلك بثالثة مقاعد، مبا فيها مقعد واحد من مقاعد الدوائر فاز به يف الل�اء 
ال�شغري الذي ينتمي اإليه قائد احلزب. وبالن�شبة للحزب االأفريقي من اأجل الدميقراطية واال�شرتاكية، والذي 
ح�شل على ما يزيد عن 4 باملئة من االأ�ش�ات، فلم يفز �ش�ى مبقعدين من مقاعد القائمة الن�شبية. وفازت 
خم�ش��ة اأحزاب اأخرى مبقعد واحد لكل منها من مقاعد القائمة الن�ش��بية نتيجة لتنفيذ طريقة الباقي االأكرب، 

بينما مل يح�شل 15 حزب اآخر �شارك يف االنتخابات على اأي متثيل.

درا�صة خا�صة

ال�صنغال: نظام االنتخاب المتوازي في اأفريقيا
ريت�صارد بينغروف

ال
نغ

س
 ال

ة:
ص

خا
ة 

س
درا



144145

تعدت ن�شبة اخللل يف تنا�شب النتائج ما كان يح�شل يف االنتخابات يف ال�شنغال يف عهد احلزب اال�شرتاكي 
يف املا�شي. ففي انتخابات �شنة 1993 مت انتخاب 70 مقعد عماًل بنظام القائمة الن�شبية ال�طنية و50 مقعد 
يف الدوائ��ر االنتخابية عماًل بنظام الكتلة احلزبية؛ ويف انتخابات عام 1998 انتخب 70 مقعد مب�جب كل 
واح��د من هذين النظامني، ما رفع ن�ش��بة عدم التنا�ش��ب قلياًل. اأما يف انتخابات 2001 فاإن ن�ش��بة عدم 
التنا�شب ارتفعت ب�شكل كبري، ومبا يف�ق النتائج التي ت�شفر عنها كثري من االنتخابات املنظمة مب�جب نظام 
الفائز االأول، االأمر الذي نتج عنه اإ�رساراً ب�رسعية الربملان. ومن ال�ا�شح اأن االئتالف احلاكم والذي اأتى 
اإىل ال�ش��لطة بناًء على دع�اته لالإ�ش��الح الدميقراطي قد تراجع عن ذلك من خالل جتيري النظام االنتخابي مبا 

يفيد م�شاحله احلزبية اخلا�شة.

يف املا�ش��ي قامت ا�ش��رتاتيجية احلزب احلاكم دون منازع يف اختياره النظام املت�ازي على اأ�ش��ا�س اأن ذلك 
من �ش��اأنه ت�ش��تيت املعار�شة واحليل�لة دون تن�شيق م�اقفها وبراجمها، باالإ�شافة اإىل احلد من اإمكانية ممار�شة 
االقرتاع اال�ش��رتاتيجي، وبالتايل حتقيق املكا�شب ل�ش��احله لك�نه احلزب االأكرب. وعمل ذلك احلزب على 
تدعيم تلك اال�ش��رتاتيجية من خ��الل اإلزام الناخبني باالقرتاع من خالل ورقة اق��رتاع واحدة لكال الن�عني 
من املقاعد، القائمة الن�شبية والدوائر. وطاملا اأن ت�زيع املقاعد املخ�ش�شة للقائمة كان يعتمد على جمم�ع 
االأ�ش�ات التي يح�شل عليها كل حزب من خمتلف الدوائر االنتخابية، فاإن ذلك حفز االأحزاب ال�شيا�شية 
على ت�شمية مر�شحني لها يف اأكرب عدد ممكن من الدوائر، االأمر الذي يدفع باالأحزاب لالإحجام عن اللج�ء 
للت�افقات التن�شيقية فيما بينها لت�شمية مر�شحيها يف دوائر خمتلفة عن بع�شها البع�س، يف ال�قت الذي يحفز 
الناخبني على االقرتاع ب�ش��كل �رسيح ل�شالح املر�شح املف�شل، وبذلك تت�شتت اأ�ش�ات املعار�شة، وه� ما 

ي�شمن للحزب احلاكم الف�ز باأغلبية مقاعد الدوائر االنتخابية.

ي�ش��تخدم النظ��ام املت�ازي كذلك يف االنتخابات املحلي��ة والبلدية. ويف حماولة ل�ش��مان االأغلبية املطلقة 
ل�شالح احلزب الفائز، يتم انتخاب ن�شف مقاعد ال�شلطة املحلية عماًل بنظام الكتلة احلزبية يف دائرة واحدة 
ت�ش��مل كامل منطقة ال�ش��لطة املنتخبة. اأما الن�ش��ف االآخر فينتخب من خالل نظام القائمة الن�شبية يف دائرة 

واحدة كذلك ت�شمل كامل منطقة ال�شلطة املحلية اأو البلدية.

تعطي ال�شنغال مثااًل حيًا ح�ل حتكم املكا�شب ال�شيا�شية ق�شرية املدى يف اجلدل ح�ل تغيري النظم االنتخابية، 
لت�ش��بح تلك االهتمامات العن�رس االأ�شا�ش��ي فيه. اإذ جند هنا معار�ش��ة دافعت عن التغيري اإال اأنها تراجعت 
واأيدت االإبقاء على ال��ش��ع القائم بعد و�ش���لها اإىل �شدة احلكم. واجلانب ال�شلبي لذلك يتمثل يف اأن اأي 
انقالب م�ش��تقبلي يف ميزان الق�ى ل�ش��الح احلزب اال�شرتاكي، احلاكم فيما م�شى، يف ظل ترجيح كفة 
املقاعد املنتخبة بنظام الكتلة احلزبية يف الدوائر، من �ش��اأنه اأن يح�رس فر�س املعار�ش��ة يف الف�ز يف مقاعد 
القائمة الن�ش��بية، دافعًا بذلك االئتالف احلاكم حاليًا للع�دة اإىل امل�قع الذي كان عليه قبل انتخابات العام 
2001. اأما االإمكانية االأخرى فتتمثل يف �ش��ري النظام ال�شيا�ش��ي باجتاه تر�شيخ حزبني كبريين يعمالن على 

تعقيد االأم�ر الأي حزب ثالث يحاول ك�رس هيمنتهما على ال�شاحة ال�شيا�شية.

137. اأما م�شاوئ هذه النظم فتتمثل يف ك�نها قد تفرز �رسيحتني خمتلفتني من املمثلني، كما �شبق وذكرنا 
فيما يتعلق بنظام الن�ش��بية املختلطة.كما واأن النظم املت�ازية ال ت�ش��من ن�شبية تامة يف نتائج االنتخابات، ما 
ينتج عنه ا�ش��تبعاد بع�س االأحزاب ال�شيا�ش��ية من احل�ش�ل على اأي متثيل لها على الرغم من ف�زها باأعداد ال 
باأ�س بها من اأ�ش���ات الناخبني. اأخرياً فاإن هذه النظم معقدة بع�س ال�شئ وقد ت�شلل الناخبني الذين ي�شعب 

عليهم اإدراك تفا�شيلها بالكامل وكيفية عملها على اأر�س ال�اقع.

النظم الأخرى

138. باالإ�ش��افة اإىل نظم االأغلبية، ونظم التمثيل الن�ش��بي والنظم املختلطة، هناك بع�س النظم االنتخابية 
االأخرى والتي ال تنطبق يف تفا�ش��يلها على اأي من هذه الت�شنيفات. وهذه النظم هي نظام ال�ش�ت ال�احد 
غري املتح�ل، ونظام ال�ش���ت املحدود ونظام ب�ردا. ومتيل هذه النظم اإىل اإفراز نتائج انتخابية تقع ما بني 

نتائج النظم الن�شبية ونتائج نظم االأغلبية.

)SNTV( نظام ال�صوت الواحد غري املتحول

139. يق���م الناخ��ب يف ظل هذا النظام باالقرتاع ل�ش��الح 
مر�ش��ح واح��د فق��ط يف دائرت��ه، ولكن عل��ى العك�س من 
نظ��ام الفائ��ز االأول، يت��م ذلك يف دوائر تعددي��ة حيث يتم 
انتخ��اب اأكرث من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية، ويف�ز 

باالنتخاب املر�شح�ن احلا�شل�ن على اأعلى االأ�ش�ات.

وي�ش��ع هذا النظام االأحزاب ال�شيا�ش��ية اأم��ام حتدي كبري، 
فل��� كان لدينا على �ش��بيل املثال دائرة انتخابية تنتخب اأربعة ممثلني لها، ف�ش��يف�ز باالنتخاب كل مر�ش��ح 
يح�ش��ل على ما يزيد على 20 باملئة من االأ�ش���ات تقريبًا. ول� ح�ش��ل حزب �شيا�شي ما على 50 باملئة من 
االأ�ش���ات، وذلك بف�ز اثنني من مر�شحيه على ح�ايل 25 باملئة من االأ�ش�ات لكل منهما، فاإن ذلك قد 
يخ�ل��ه الف�ز مبقعدين من مقاعد الدائرة. اأما يف حال ح�ش���ل اأحد مر�ش��حي ذلك احلزب على 40 باملئة 
من االأ�ش�ات يف حني مل يح�شل املر�شح االآخر �ش�ى على 10 باملئة من االأ�ش�ات، فقد يعني ذلك عدم 
ف�ز املر�ش��ح الثاين باملقعد، وبالتايل عدم ف�ز احلزب �ش���ى مبقعد واحد فقط. وفيما ل� قام ذلك احلزب 
بت�ش��مية ثالثة مر�ش��حني له يف تلك الدائرة، فاإن حظ�ظه بالف�ز مبقعدين قد ت�ش��محل اأكرث فاأكرث وذلك 

ب�شبب ت�زيع االأ�ش�ات بني مر�شحيه الثالثة يف الدائرة.

ي�ش��تخدم نظام ال�ش���ت ال�احد غ��ري املتح�ل حالي��ًا يف االنتخاب��ات الت�رسيعية يف كل من اأفغان�ش��تان، 
واالأردن، وج��زر البيكت��رين وڤان�ات�، كما وي�ش��تخدم النتخاب اأع�ش��اء جمل�س ال�ش��ي�خ يف كل من 
اأندوني�ش��يا وتايالند، وكذلك النتخاب 176 ع�ش��� من اأ�ش��ل 225 يف برملان تاي���ان التي تعتمد نظامًا 
مت�ازيًا. اإال اأن النظام عرف ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي من خالل تطبيقه يف انتخابات جمل�س العم�م يف اليابان بني 

االأع�ام 1948 و1993.
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يق��وم الناخبون في ظل نظ��ام ال�صوت الواحد 
غير المتح��ول باالقتراع ل�صال��ح مر�صح واحد 
فق��ط ف��ي دوائ��ر انتخابي��ة تعددي��ة. ويفوز 
باالنتخ��اب المر�صح��ون الحا�صلون عل��ى اأعلى 
االأ�ص��وات. ويقترع الناخب��ون بموجبه ل�صالح 
المر�صحي��ن االأف��راد ولي�ش ل�صال��ح االأحزاب 

ال�صيا�صية.
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 د( ال يحفز هذا النظام االأحزاب ال�شيا�شية للعمل على ت��شيع ق�اعد م�ؤيديها وذلك لك�نه ال يعطي للناخب 
�ش�ى �ش�تًا واحداً فقط، فطاملا متكن احلزب من تاأمني جمم�عة اأ�شا�شية كافية من االأ�ش�ات فاإن ذلك 

ي�شمن له الف�ز دون احلاجة للبحث عن تاأييد اإ�شايف من قبل جمم�عات اأخرى من الناخبني.

 ه( عادًة ما ينتج عن نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل �شياع اأعداد كبرية من االأ�ش�ات التي تذهب هباًء، 
خا�شًة يف ظل وج�د �رسوط لينة للرت�شيح والتي متكن اأعداد كبرية من املر�شحني من التقدم لالنتخاب.

)LV( نظام ال�س�ت المحدود
 142. ميكن اعتبار نظام ال�ش�ت املحدود على اأنه اأحد نظم 
االأغلبية امل�ش��تخدم يف دوائر انتخابية تعددية، كما يف نظام 
ال�ش���ت ال�احد غري املتح�ل. اإال اأن��ه يف ظل هذا النظام، 
ميلك الناخب اأكرث من �ش���ت واحد، ولكن بعدد يقل عن 
ع��دد املمثل��ني املنتخبني عن الدائ��رة االنتخابي��ة. ويتم فرز 
االأ�ش���ات بذات الطريقة التي يتم فيها يف ظل نظام ال�ش�ت 

ال�احد غري املتح�ل، حيث يف�ز باالنتخاب املر�شح�ن احلا�شل�ن على اأعلى االأ�ش�ات.

وي�شتخدم هذا النظام لتنظيم العديد من االنتخابات املحلية، اإال اأن ا�شتخدامه على امل�شت�ى ال�طني ينح�رس 
يف كل من جبل طارق واأ�ش��بانيا، حيث ي�ش��تخدم النتخاب جمل�س ال�ش��ي�خ االأ�ش��باين منذ عام 1977 
وحت��ى االآن. ويف هذه احلالة، ميلك الناخب عدداً من االأ�ش���ات يق��ل ب�احد عن عدد املمثلني املنتخبني 

عن كل واحدة من الدوائر االنتخابية التعددية وذات احلجم الكبري ن�شبيًا.

143. ويعترب هذا النظام ب�ش��يطًا بالن�ش��بة للناخبني كما واأنه ال يتطلب عمليات معقدة لفرز االأ�ش���ات. 
اإال اأنه مييل عادًة الإفراز نتائج اأقل ن�ش��بية من تلك الناجتة عن نظام ال�ش���ت ال�احد غري املتح�ل. وت�رسي 
على نظام ال�ش���ت املحدود الكثري من االعتبارات املتعلقة بالتناف�س الداخلي بني مر�شحي احلزب ال�احد، 
وم�ش��ائل اإدارة اأ�ش���ات الناخبني وت�زيعها و�شيا�ش��ات الزبائنية االنتخابية والتي مت التطرق لها يف معر�س 

احلديث عن نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل.

)BC( نظام ب�ردا
144. الن���ع االأخري من نظم االنتخابات االأخرى ه� نظام 
ب�ردا املعدل وامل�ش��تخدم يف ناورو فقط، وهي اإحدى جزر 
املحيط الهادئ امل�ش��تقلة. وه� نظام تف�ش��يلي، حيث يق�م 
الناخب���ن برتتيب املر�ش��حني ح�ش��ب االأف�ش��لية، كما هي 
احلال بالن�ش��بة لنظام ال�ش���ت البديل. وميكن ا�شتخدامه يف 
دوائ��ر فردية اأو دوائر تعددية على حد �ش���اء. ويف ظل هذا 
النظام، على العك�س من نظام ال�ش�ت البديل، هناك عملية 

140. وميكن تلخي�س مزايا هذا النظام فيما يلي:
الفارق االأ�شا�ش��ي بني هذا النظام ونظم االأغلبية يتمثل يف ك�نه ي�شهم ب�شكل اأف�شل يف متكني مر�شحي   اأ( 
االأحزاب ال�ش��غرية ومر�ش��حي االأقليات واملر�ش��حني امل�شتقلني من احل�ش���ل على متثيل لهم يف الهيئة 
املنتخبة. وترتفع ن�ش��بية النتائج املتمخ�ش��ة عن هذا النظام كلما زاد حجم الدائرة االنتخابية )اأي كلما 
ارتف��ع عدد املمثل��ني املنتخبني عن الدائرة االنتخابي��ة ال�احدة(. وجند باأن نظام ال�ش���ت ال�احد غري 
املتح�ل قد مكن عدداً من املر�ش��حني امل�ش��تقلني يف االأردن، واملعروفني ب�الئهم للنظام امللكي، من 

الف�ز وه� ما يعترب ميزًة اإيجابية يف بلد ما زال النظام احلزبي فيه يف ط�ر الن�ش�ء.

 ب( ي�ش��هم هذا النظام يف دفع االأحزاب لتنظيم نف�ش��ها داخليًا ب�ش��كل اأف�ش��ل وللعمل على ت�جيه ناخبيها 
لت�زيع اأ�ش���اتهم على مر�ش��حيها ب�شكل ي�ش��من لها الف�ز باأكرب عدد ممكن من املقاعد. وبينما يعطي 
نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل للناخبني اإمكانية االختيار بني خمتلف املر�شحني املتقدمني عن احلزب 
ال�احد، فه� ال ي�شفر عن ذات امل�شت�يات من تعدد تلك االأحزاب كما هي احلال يف ظل نظم التمثيل 
الن�شبي. وكدليل على ذلك جند باأن تطبيق هذا النظام على مدى ما يزيد عن 45 عام يف اليابان مل يقف 
عائقًا اأمام تدعيم ق�ة احلزب ال�احد الذي ا�ش��تمر متما�ش��كًا وبالتايل حافظ على �ش��يطرته على ال�شاحة 

ال�شيا�شية ط�ال تلك املدة.

اأخرياً يتميز هذا النظام بك�نه �شهل الفهم وبالتايل �شهل التطبيق على اأر�س ال�اقع.  ج( 
141. من عي�ب نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل ما يلي:

 اأ( ميكن اأن ينتج عن هذا النظام عدم ف�ز االأحزاب ال�شغرية باأي متثيل لها يف حال ت�زعت اأ�ش�اتها ب�شكل 
كبري بني مر�شحيها، بينما تف�ز االأحزاب الكبرية باأعداد اإ�شافية من املقاعد ما ميكنها من ال�شيطرة على 
االأغلبية املطلقة يف الربملان من خالل ح�ش���لها على اأغلبية ب�ش��يطة من اأ�ش���ات الناخبني على امل�شت�ى 
ال�طن��ي. وعلى الرغم من اأن ت��ش��يع حجم الدائ��رة االنتخابية من حيث ع��دد املمثلني املنتخبني عن 
كل منها من �ش��اأنه اأن يرفع من م�ش��ت�ى ن�شبية النتائج، اإال اأن ذلك بدوره ي�شعف العالقة املبا�رسة بني 
الناخ��ب وممثل��ه. ومتثل الدوائر االنتخابية التعددي��ة والتي تنتخب كل منها 18 ممث��اًل يف تايالند احلد 

االأق�شى املقب�ل يف ظل هذا النظام.

 ب( كما هي احلال يف اأي نظام انتخابي حيث يتناف�س مر�ش��ح� احلزب ال�احد فيما بينهم للف�ز باأ�ش���ات 
الناخبني، فاإن ذلك من �ش��اأنه اأن ي�ش��هم يف تعميق االنق�شامات الداخلية �ش��من االأحزاب ال�شيا�شية. 
وه��� ما ميكن اأن يحفز على انتهاج �شيا�ش��ات الزبائنية االنتخابية، حيث يعمل املر�ش��ح�ن على تقدمي 

االإغراءات ملجم�عات حمددة من الناخبني.

 ج( يتطلب هذا النظام من االأحزاب ال�شيا�شية اعتماد �شيا�شات ا�شرتاتيجية معقدة فيما يتعلق بت�شمية مر�شحيهم 
واإدارة اأ�ش���ات ناخبيهم. فقد تك�ن ت�ش��مية اأعداد كبرية من املر�ش��حني على ذات القدر من ال�رسر 
بامل�ش��الح احلزبية كت�ش��مية اأعداد �ش��ئيلة منهم. هذا باالإ�ش��افة اإىل االأهمية البالغة لكيفية ت�جيه ناخبي 

احلزب ال�احد اإىل ت�زيع اأ�ش�اتهم بالت�شاوي بني مر�شحي ذلك احلزب.
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يرتكز نظام ال�ص��وت المحدود على المر�صحين 
االأف��راد، وي�صتخدم �صمن دوائ��ر فردية حيث 
يمل��ك الناخب��ون اأكثر من �ص��وت واحد، ولكن 
اأقل من ع��دد الممثلين المنتخبين عن الدائرة 
المر�صح��ون  باالنتخ��اب  ويف��وز  االنتخابي��ة. 

الحا�صلون على اأعلى االأ�صوات.

يرتكز نظام بوردا التف�صيل��ي على المر�صحين 
فردي��ة  دوائ��ر  �صم��ن  وي�صتخ��دم  االأف��راد، 
اأو تعددي��ة عل��ى حد �ص��واء، حي��ث ي�صتخدم 
الناخبون االأرقام الت�صل�صلية لترتيب المر�صحين 
ح�ص��ب االأف�صلية على ورق��ة االقتراع، وتعطى 
كل اأف�صلية قيمة محددة الأغرا�ش الفرز وذلك 
ب�صكل متنا�صق. ويتم جمع ه��ذه القيم بالن�صبة 
ل��كل مر�ص��ح ويف��وز باالنتخ��اب المر�صح��ون 

الحا�صلون على اأعلى المجاميع.
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يف عام 1993 انق�شم احلزب الليربايل الدميقراطي الذي �شيطر على احلكم ل�شن�ات ط�يلة وخ�رس �شيطرته 
على جمل�س الن�اب يف الربملان الياباين يف االنتخابات التي اأعقبت ذلك. وكان من اأهم اإجنازات االئتالف 
احلك�مي الذي حل حمله اإ�شالح النظام االنتخابي الذي اعترب م�شدراً من م�شادر الف�شاد، واالأ�شا�س الذي 

ا�شتند اإليه احلزب الليربايل الدميقراطي لل�شيطرة على احلكم.

جرت العادة يف ظل النظام االنتخابي القدمي، القائم على نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل، على انتخاب 
اأع�شاء جمل�س الن�اب البالغ عددهم 511 ع�ش� يف 129 دائرة انتخابية تنتخب كل منها عدداً من املمثلني 
يرتاوح بني ممثل واحد و�ش��تة ممثل��ني. وعمل بذلك النظام منذ العام 1947، حيث حدد ل�ش��ن�ات ط�يلة 
طريقة عمل االأحزاب ال�شيا�شية وتعاملها مع االنتخابات. تطلب ذلك النظام من اأي حزب يرغب باحل�ش�ل 
على اأغلبية من املقاعد تر�ش��يح جمم�عة من املر�ش��حني يف كل دائرة انتخابية. ومن اأجل �ش��مان النجاح، 
كان على االأحزاب العمل على ح�ش�ل كل مر�شح على احلد االأدنى فقط من االأ�ش�ات التي تخ�له بالف�ز، 
بداًل من ال�ش��ماح لكل مر�ش��ح بالعمل على احل�ش�ل على اأكرب عدد ممكن من االأ�ش�ات، اإذ اأن ح�ش�ل اأي 
مر�ش��ح على عدد من االأ�ش���ات يف�ق العدد املطل�ب للف�ز مبقعده كان ي�رس مب�ش��الح زمالئه من مر�شحي 
ذات احلزب ال�شيا�ش��ي احلا�شلني على عدد اأقل من االأ�ش�ات، حيث اأن االأ�ش�ات الفائ�شة التي قد يح�شل 

عليها املر�شح )اأ( ميكن اأن حترم زميله املر�شح )ب( من نف�س احلزب من الف�ز مبقعد اآخر.

تعامل احلزب الليربايل الدميقراطي مع هذه امل�شاألة من خالل �شيا�شات رّكزت على �شمان تاأييد جمم�عات 
حمددة من الناخبني، من خالل ت�فري املكا�شب وحتقيق امل�شالح اخلا�شة لهم. ولك�نه احلزب االأول الفائز 
يف االنتخابات بف�شل نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل، �شيطر هذا احلزب على زمام احلكم وحال دون 
ا�شتطاعة اأحزاب املعار�شة من مناف�شته ب�شكل فعال. واأ�شهم هذا النظام با�شت�رساء الف�شاد، وت�شبب يف عدم 
اأخذ ال�شيا�ش��ات املبنية على الربامج املنهجية مكانتها الهامة من خالل حتفيزه على انتهاج ال�شيا�ش��ات الفردية 

القائمة على تبادل امل�شالح.

يف بدايات الت�شعينات من القرن املا�شي بداأ ال�شخط ال�شعبي من النظام االنتخابي بفر�س مزيد من ال�شغ�طات 
الإ�ش��الحه. واأدى عجز احلزب الليربايل الدميقراطي احلاكم عن االتفاق ح�ل جمم�عة من االإ�ش��الحات 
االنتخابية واإقرارها اإىل انق�شامه، االأمر الذي مكن اأحزاب املعار�شة من ال��ش�ل اإىل ال�شلطة �شنة 1993. 
يف تلك االأثناء تزايدت بني �ش��ف�ف ال�شا�ش��ة والباحثني واالإعالميني �شعبية اخليار القائم على وج�د حزبني 
�شيا�ش��يني كبريين يتناوبان ب�شكل م�شتمر يف �شدة احلكم، على الطريقة االأمريكية، حيث راأى اجلميع يف 
ذلك حاًل �ش��حريًا ميكن اأن يخرج النظام ال�شيا�ش��ي الياباين من اأزمته. وعليه نادى الكثريون باعتماد نظام 
يق���م على الدوائ��ر االنتخابية الفردية. اإال اأن ممثلي االأحزاب ال�ش��غرية امل�ش��رتكة يف االئتالف احلك�مي 
تخ�ف�ا من اأن ي�ؤدي ذلك اإىل ا�ش��تثنائهم من اللعبة ال�شيا�ش��ية ولذلك عار�ش�ا هذا الطرح. وكانت نتيجة 

ذلك اعتماد النظام املت�ازي املعم�ل به حاليًا.

يق�م النظام املت�ازي احلايل على نظامي القائمة الن�ش��بية والفائز االأول، حيث يديل الناخب�ن ب�ش���ت واحد 
يف كل منهم��ا. ويف اأول انتخاب��ات نظمت مب�ج��ب هذا النظام كان عدد املقاعد املنتخبة بالقائمة الن�ش��بية 
200 مقع��د وزع��ت على 11 دائرة انتخابية، تراوحت اأحجامها من �ش��بعة اإىل 33 مقعد، بينما بلغ عدد 
املقاع��د املنتخب��ة بنظام الفائز االأول 300 مقعد انتخبت يف عدد مماثل من الدوائر االنتخابية الفردية. واأدت 
اجله�د الرامية اإىل جعل النظام ال�شيا�ش��ي اأكرث مالءم��ة لل�اقع اإىل خف�س عدد مقاعد القائمة اإىل 180 قبيل 

انتخابات عام 2000، تنتخب يف 11 دائرة انتخابية يرتاوح حجمها من �شتة اإىل 29 مقعد.

وكما يف اأي نظام مت�ازي، ال يعمل مببداأ التع�ي�س مل�اءمة عدد املقاعد التي يف�ز بها كل حزب �شيا�ش��ي 
مع ن�ش��بته من اأ�ش���ات الناخبني التي يح�شل عليها. وبذلك، فاإن وج�د عدد اأكرب من املقاعد املنتخبة يف 
الدوائ��ر الفردية يعمل ل�ش��الح االأحزاب الكبرية التي تتمكن من الف�ز بع��دد كبري من تلك املقاعد. اإال اأن 
النظامني االنتخابيني الذين يق�م عليهما النظام املت�زاي يف اليابان مرتبطني ببع�ش��هما ب�شكل اآخر وفريد من 

ن�عه، حيث ي�شمح قان�ن االنتخابات للمر�شحني الرت�شح يف الدوائر ويف الق�ائم يف نف�س ال�قت.

بينما يق�م نظام القائمة الن�ش��بية على الق�ائم املغلقة عمليًا، اإال اأن القان�ن ي�ش��مح للناخبني ب�ش��ئ من التاأثري 
على ترتيب املر�شحني يف القائمة، حيث ي�شمح لالأحزاب باإعطاء ذات الرتتيب لكافة مر�شحيها على القائمة 
واملر�ش��حني كذلك يف الدوائر الفردية اأو لبع�شهم. وبعد ا�ش��تبعاد الفائزين منهم يف انتخابات الدوائر من 
القائمة، يق�م احلزب برتتيب الباقني )غري الفائزين يف الدوائر( ا�شتناداً اإىل نتائجهم االنتخابية يف دوائرهم 

مقارنة مع املر�شحني الفائزين يف تلك الدوائر.

ينتج عن هذا االإجراء جمم�عة من الف�ائد ل�ش��الح االأحزاب، اإذ ي�ش��مح لهم بالدرجة االأوىل اأن ي�كل�ا، 
ب�ش��كل غري مبا�رس، م�شاألة ترتيب املر�شحني على القائمة، وهي امل�شاألة ال�شائكة �شيا�شيًا، اإىل الناخبني. من 
ناحية اأخرى، فه� يحفز املر�ش��حني للعمل على احل�ش���ل على اأعلى قدر ممكن من االأ�ش���ات يف دوائرهم 
االنتخابية. وبينما تلجاأ االأحزاب اإىل ا�ش��تخدام هذا االإجراء املتمثل يف اإعطاء ذات الرتتيب لعدة مر�شحني، 
اإال اأنها تبقي يف نف�س ال�قت على خيار اإعطاء بع�س مر�شحيها ترتيبًا ثابتًا على القائمة. ويف ذلك فائدة كبرية 
لالأحزاب كذلك، حيث اأن ح�ش���ل املر�ش��ح على ترتيب عايل اأو "م�شم�ن" على القائمة ي�شاعد يف اإقناعه 

للرت�شح، يف نف�س ال�قت، يف دائرة انتخابية فردية حيث ال ميلك احلزب حظ�ظًا كبرية بالف�ز.

درا�صة  خا�صة

اليابان: التكيف مع النظام االنتخابي الجديد 
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عد واحدة، حيث يتم احت�ش��اب االأف�شليات التي يح�شل عليها كل مر�شح كاأجزاء من ال�ش�ت ال�احد. 
ومب�جب النظام امل�ش��تخدم يف ناورو، تعطى االأف�ش��لية االأوىل القيمة واحد، بينما تعطى االأف�ش��لية الثانية 
قيمة ت�ش��اوي الن�ش��ف، والثالثة قيمة ت�ش��اوي الثلث وهكذا. ويتم جمع هذه القيم لكل مر�ش��ح ح�شب 
االأف�ش��ليات التي ح�ش��ل عليها من اأ�ش�ات الناخبني، ويف�ز باالنتخاب املر�ش��ح�ن احلا�شل�ن على اأعلى 

املجاميع.

م�صتويات النظم النتخابية والنظم املركبة

145. لكثري من النظم االنتخابية، الن�شبية منها وتلك التي تتبع نظم االأغلبية، م�شت�ى متثيلي واحد: حيث 
يقرتع كل ناخب مرًة واحدة وذلك النتخاب جمم�عة واحدة من املمثلني. ففي نظام القائمة الن�شبية ذات 
امل�ش��ت�ى ال�احد، ميكن اأن تك�ن الق�ائم وطني��ة، كما يف كل من ناميبيا وه�لندا، اأو حملية، كما يف 

كل من فنلندا و�ش�ي�رسا.

اأم��ا يف النظم االنتخابية املختلطة، فهناك عادًة م�ش��ت�يان اثنان م��ن املمثلني: اأولئك املنتخب�ن مب�جب اأحد 
نظم االأغلبية واأولئك املنتخب�ن ا�ش��تناداً اإىل نظام ن�ش��بي. اأما يف هنغاريا فهناك ثالثة م�ش��ت�يات: املمثل�ن 
املنتخب�ن مب�جب نظام اجل�لتني يف دوائر انتخابية فردية، واملنتخب�ن على امل�شت�ى املحلي واملنتخب�ن على 

امل�شت�ى ال�طني، وذلك ا�شتناداً اإىل نظام القائمة الن�شبية يف كلتا احلالتني.
وميكن اأن يك�ن للنظام االنتخابي م�شت�يني متثيليني دون اأن يك�ن ذلك النظام خمتلطًا. اإذ ميكن اأن يحدث 
ذلك من خالل ا�ش��تخدام اأحد النظم الن�ش��بية ب�ج�د ق�ائم وطنية وق�ائم حملية يف نف�س ال�قت )كما يف 
جن���ب اأفريقي��ا(، اأو من خالل ق�ائم حملية فقط )كما يف الدمن��ارك(. اأما يف النظام املعم�ل به يف جزر 
ڤريجن الربيطانية، وه� اأحد نظم االأغلبية ذو امل�ش��ت�يني التمثيليني، فهناك ممثل�ن لدوائر انتخابية فردية يتم 
انتخابه��م مب�جب نظام الفائ��ز االأول، وممثل�ن لكل واحدة من اجلزر ك�ح��دة كاملة يتم انتخابهم عماًل 

بنظام الكتلة.

جدول رقم 6: املتغريات يف نظم التمثيل الن�سبي

اخليارات املت�فرة للناخب

القائمة احلرةالقائمة املفت�حةالقائمة املغلقةامل�ست�يات
�ش�ي�رسا ول�ك�شمب�رغالتفيا، اأندوني�شيا، وغريهااأ�شبانيا، مقدونيا، وغريهاواحد: حملي
-ه�لنداناميبيا، م�لدافيا، وغريهاواحد: وطني

ال�ش�يد، اأي�شالندا، جن�ب اأفريقيا، ال�شلفادور، وغريهامتعدد
وغريها

-

  
146. يج��ب متييز النظ��م االنتخابية التي تتمتع مب�ش��ت�يني متثيليني اأو اأكرث من النظ��م االنتخابية املركبة، 
حيث يتم انتخاب ممثلي جزء ما من البالد عماًل بنظام انتخابي معني، بينما يتم انتخاب ممثلي جزء اآخر منها 

اأ�ش��فرت التجربة االأوىل للنظام اجلديد يف انتخابات 1996 عن نتائج اعتربت غري مر�ش��ية. فمنذ اعتماد 
النظ��ام اجلدي��د لالنتخابات متكن احلزب اللي��ربايل الدميقراطي من جتميع ق�اه والع�دة اإىل �ش��دة احلكم، 
بينما عانت اأحزاب املعار�ش��ة من عدة انق�ش��امات وتغيريات يف التحالفات القائمة. واأدت هذه احلالة من 
عدم اال�ش��تقرار يف امل�ش��هد احلزبي اإىل الع�دة اإىل �ش��ابق العهد، حيث يحقق احلزب الليربايل الدميقراطي 
ف���زاً عامًا، بينم��ا ال يقرتب النظام ال�شيا�ش��ي اإال قلياًل من نظام احلزبني املن�ش���د. باالإ�ش��افة اإىل ذلك، 
نتج عن طبيعة النظام املعقدة بع�س ال�ش��ئ حالة من عدم الر�ش��ى بني �ش��ف�ف الناخبني، خا�ش��ًة يف ظل 
االإج��راءات التي متكن االأحزاب من انت�ش��ال املر�ش��حني اخلا�رسين يف الدوائر الفردي��ة ومتكينهم من الف�ز 
مبقاعد برملانية من خالل القائمة، حيث بينت نتائج االنتخابات باأن ذلك �ش��اعد يف كثري من االأحيان على 
ف�ز املر�شح الثالث والرابع يف الرتتيب من حيث عدد االأ�ش�ات يف الكثري من الدوائر االنتخابية )باالإ�شافة 
طبعًا للمر�شح االأول( مبقاعد برملانية من خالل القائمة، بينما مل يتمكن من ذلك املر�شح احلا�شل على ثاين 
اأعلى االأ�ش���ات يف الدائرة والذي عادًة ما كان ينتمي لكربى اأحزاب املعار�ش��ة. كما واأن تطبيق النظام 

اجلديد مل يظهر اأي انخفا�س جلي ملعدالت الف�شاد و�شيا�شات امل�شالح املتبادلة.

وبحل�ل االنتخابات الثانية يف ظل النظام االنتخابي اجلديد عام 2000، انخف�س عدد املر�شحني املتناف�شني 
عل��ى كل واح��د من مقاعد الدوائر االنتخابية الفردية. اإال اأن االقرتاب من تر�ش��يخ نظام احلزبني مل يخط 
�ش�ى خط�ات قليلة فقط، حيث اأن اأحزاب املعار�شة، با�شتثناء احلزب ال�شي�عي، كانت من�شقة وم�شتتة، 

بينما كان حزب ال��شط )ك�ميت�( قد ان�شم اإىل االئتالف الذي يق�ده احلزب الليربايل الدميقراطي.

اأما االمتحان الثالث للنظام االنتخابي اجلديد فكان يف انتخابات ت�رسين الثاين/ن�فمرب 2003. وقبل ذلك، 
يف �ش��هر اأيل�ل/�ش��بتمرب، احتد احلزب الليربايل ال�ش��غري مع اأكرب اأحزاب املعار�شة، احلزب الدميقراطي. 
على اأثر ذلك فاز احلزب الناجت عن ذلك االحتاد مبجم�ع 40 مقعد يف انتخابات ات�شمت با�شتخدام الربامج 
احلزبية كاأ�ش��ا�س للحمالت االنتخابية الأول مرة. اأما باقي اأحزاب املعار�شة، فخ�رست معظم مقاعدها يف 
تل��ك االنتخاب��ات. وخ�رست كذلك اأحزاب االئتالف احلك�مي بع�س املقاعد، خا�ش��ة احلزب الليربايل 
الدميقراط��ي الذي تزعم االئتالف واأ�ش��غر احلزبني امل�ؤتلفني معه، االأم��ر الذي اأدى اأخرياً اإىل انحالل هذا 
االأخري �ش��من �ش��ف�ف احلزب الليربايل الدميقراطي. ويف ظل تلك احلالة، حيث تركز تقا�ش��م احلزبني 
الكبريين يف البالد اأغلبية املقاعد، مل يبقى �ش�ى حزب ال��شط )ك�ميت�( كحزب �شغري. وما زال احلزب 
اللي��ربايل الدميقراط��ي يحافظ على ائتالفه مع حزب ك�ميت�، حلاجته اإىل اأ�ش���اته يف جمل�س ال�ش��ي�خ، 
خا�ش��ًة واأن ذل��ك احلزب مكنه، م��ن خالل التنظيم اجليد ل�ش��ف�فه، م��ن الف�ز يف العديد م��ن الدوائر 

االنتخابية الفردية.

يتبني مما �ش��بق، ومن خالل النتائج التي اأ�ش��فرت عنها انتخابات العام 2003، باأن الع�اقب املرتتبة على 
تعديل واإ�ش��الح النظم االنتخابية ال تظهر جلية ب�شكل مبا�رس بل اأنها حتتاج اإىل بع�س ال�قت، كما يحتاجه 
كذل��ك تغيري الع��ادات امل�روثة واالإجراءات اأو الرتتيبات الرا�ش��خة. كما وي�ش��تخل�س م��ن تلك النتائج 
باأن النظام اجلديد قد ال ي�ؤدي اإىل اإر�ش��اء نظام �شيا�ش��ي يق�م على حزبني �شيا�ش��يني كبريين على الطريقة 
االأمريكية، خا�ش��ًة واأن وج�د املقاعد املنتخبة عن طريق القائمة الن�ش��بية ميه��د الطريق لالأحزاب االأخرى 

للبقاء يف �شاحة املعرتك ال�شيا�شي.
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باال�ش��تناد اإىل نظام انتخابي خمتلف. ففي بنما، يتم انتخاب ح�ايل ثلثي املمثلني يف دوائر انتخابية تعددية 
عم��اًل بنظام القائمة الن�ش��بية، بينما يتم انتخاب الثلث املتبقي م��ن دوائر انتخابية اأخرى فردية مب�جب نظام 

الفائز االأول.

147. يلخ�س اجلدول 7 اأدناه ميزات وعي�ب النظم االنتخابية الرئي�شية. ويجدر بنا التن�يه هنا اإىل اأن هذه 
امليزات والعي�ب قد تختلف من حالة اإىل اأخرى، حيث اأنها تعتمد على جمم�عة من الع�امل. فعلى �شبيل 
املثال، قد يدفع نظام الفائز االأول اإىل رفع م�شت�يات امل�شاركة، يف ال�قت الذي قد ينتج عن نظام القائمة 
الن�شبية ت�فري دعم ق�ي داخل ال�شلطة الت�رسيعية مل�ؤ�ش�شة الرئا�شة، على الرغم مما ورد يف اجلدول. باالإ�شافة 
اإىل ذلك، فاإن ما يعترب ميزة يف واقع ما اأو من قبل حزب ما، قد يعترب واحداً من العي�ب يف ظل ظروف 
اأخ��رى اأو من قبل حزب اآخر. وعلى اأية حال، ميكن اال�ش��تدالل من خالل اجلدول املذك�ر على بع�س 
التبع��ات املمكنة املرتتبة على اختيار النظام االنتخابي. كم��ا واأنه يعطي داللة على العالقة التي تربط النظام 
االنتخابي الذي يتم اختياره بالناجت ال�شيا�ش��ي وامل�ؤ�ش�ش��ي املتمخ�س عن ذلك اخليار، مبا يف ذلك امل�ؤثرات 

املختلفة املرتتبة على اختالف بع�س التفا�شيل �شمن كل ن�ع من النظم االنتخابية.
جدول رقم 7: ميزات وعي�ب خم�سة نظم انتخابية

العي�بامليزاتالنظام االنتخابي

نظام القائمة الن�سبية 
)List PR(

•	ن�شبية النتائج
•	التعددية احلزبية
•	متثيل االأقليات

•	قلة االأ�ش�ات ال�شائعة
•	�شه�لة انتخاب املراأة

•	انعدام/قلة احلاجة لرت�شيم الدوائر االنتخابية
•	انعدام احلاجة لالنتخابات الفرعية/التكميلية

•	�شه�لة االقرتاع عن بعد
•	احلد من انت�شار املناطق التي ينفرد احلزب 

ال�احد بال�شيطرة فيها
•	اإمكانية ارتفاع م�شت�يات امل�شاركة

•	�شعف التمثيل اجلغرايف
•	�شعف امل�شاءلة واملحا�شبة

•	اإمكانية �شعيفة يف ح�ش�ل م�ؤ�ش�شة 
الرئا�شة على دعم كاٍف داخل ال�شلطة 

الت�رسيعية
•	اإمكانية ازدياد احلك�مات االئتالفية اأو 

حك�مات االأقلية
•	الق�ة الزائدة التي مينحها لالأحزاب 

ال�شيا�شية
•	ميكن اأن ي�شهل و�ش�ل االأحزاب 

املتطرفة اإىل الربملان
•	عدم اإمكانية اإق�شاء حزب ما عن ال�شلطة

نظام الفائز االأول 
 )FPTP(

•	ق�ة التمثيل اجلغرايف
•	ي�شهل ممار�شة امل�شاءلة واملحا�شبة

•	ب�شيط و�شهل الفهم
•	مينح الناخبني خيارات وا�شحة

•	يحفز على وج�د معار�شة متما�شكة
•	ي�شهم يف ا�شتبعاد االأحزاب املتطرفة

•	ميكن الناخبني من االختيار بني املر�شحني
•	قد ي�شهم يف ت�فري دعم اأكرب مل�ؤ�ش�شة 

الرئا�شة �شمن ال�شلطة الت�رسيعية
•	قد ي�شهم يف ت�شكيل حك�مات تتمتع بدعم 

االأغلبية الربملانية

•	يعمل على ا�شتبعاد االأحزاب ال�شغرية
•	يعمل على ا�شتثناء االأقليات من التمثيل

•	يعمل على ا�شتثناء املراأة من التمثيل
•	ي�ؤدي اإىل �شياع اأعداد كبرية من 

االأ�ش�ات
•	عادًة ما ي�ؤدي اإىل اإجراء انتخابات 

فرعية/تكميلية
•	يحتاج اإىل تر�شيم الدوائر االنتخابية

•	ي�شهل العبث بالدوائر االنتخابية الأغرا�س 
غري م�رسوعة

•	ي�شعب معه تنظيم االقرتاع عن بعد

العي�بامليزاتالنظام االنتخابي

)TRS( يعطي الناخبني فر�شة ثانية لالختيارنظام اجل�لتني	•
•	يحد من انق�شام االأ�ش�ات اأكرث من اأي من 

نظم االأغلبية االأخرى
•	ب�شيط و�شهل الفهم

•	ي�شهم يف تق�ية التمثيل اجلغرايف

•	يحتاج اإىل تر�شيم الدوائر االنتخابية
•	يحتاج اإىل ج�لة ثانية عادًة ما تك�ن 

مكلفة ماديًا واإداريًا
•	عادًة ما ي�ؤدي اإىل اإجراء انتخابات 

فرعية/تكميلية
•	ي�ؤدي اإىل ات�شاع الفارق الزمني بني 

االقرتاع واإعالن النتائج النهائية
•	ي�ؤدي اإىل خلل يف ن�شبية النتائج

•	ي�شهم يف ت�شتيت االأحزاب ال�شيا�شية
•	قد يك�ن عاماًل من ع�امل عدم 

اال�شتقرار يف املجتمعات املنق�شمة
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النظام املت�ازي 
)Parallel(

•	التعددية احلزبية
•	متثيل االأقليات

•	احلد من ت�شتيت االأحزاب ال�شيا�شية
•	�شه�لة الت�افق عليه اأكرث من غريه

•	متكني امل�شاءلة واملحا�شبة
•	احلد من عدد االأ�ش�ات ال�شائعة

•	نظام اأكرث تعقيداً من غريه
•	يحتاج اإىل تر�شيم الدوائر االنتخابية
•	عادًة ما ي�ؤدي اإىل اإجراء انتخابات 

فرعية/تكميلية
•	قد ي�ؤدي اإىل ظه�ر �رسيحتني خمتلفتني 

من املمثلني املنتخبني
•	يحفز على ممار�شة االقرتاع اال�شرتاتيجي

•	�شع�بة تنظيم االقرتاع عن بعد
•	ال ي�شمن ن�شبية النتائج

نظام الن�سبية املختلطة 
)MMP(

•	ن�شبية النتائج
•	التعددية احلزبية

•	تق�ية التمثيل اجلغرايف
•	متكني امل�شاءلة واملحا�شبة

•	احلد من عدد االأ�ش�ات ال�شائعة

•	نظام اكرث تعقيدا من غريه
•	يحتاج اإىل تر�شيم الدوائر االنتخابية
•	عادًة ما ي�ؤدي اإىل انتخابات فرعية/

تكميلية
•	قد ي�ؤدي اإىل ظه�ر �رسيحتني خمتلفتني 

من املمثلني املنتخبني
•	يحفز على ممار�شة االقرتاع اال�شرتاتيجي

•	�شع�بة تنظيم االقرتاع عن بعد

اإعتبارات حول م�صاألة التمثيل

تمثيل المراأة
148. هناك العديد من الطرق لرفع م�شت�يات متثيل املراأة. وكما �شبق وذكرنا يف الفقرة 107 اأعاله متيل 
نظم التمثيل الن�ش��بي اإىل االإ�شهام يف انتخاب اأعداد اأكرب من الن�شاء. وب�شكل عام، تعمل النظم االنتخابية 
الت��ي ت�ش��تند اإىل دوائر انتخابية ذات اأحجام اأكرب )اأي التي تنتخب اأع��داد اأكرب من املمثلني عن كل منها( 
على حتفيز االأحزاب ال�شيا�ش��ية لرت�ش��يح مزيد من الن�شاء على ق�ائمها، حيث اأن الت�ازن االأكرب يف تركيبة 
تلك الق�ائم بحيث ت�ش��مل مر�ش��حني من اجلن�شني من �شاأنه اأن يزيد من حظ�ظ تلك االأحزاب بالف�ز بعدد 
اأكرب من املقاعد التمثيلية. وتفر�س بع�س البلدان التي ت�شتخدم نظام القائمة الن�شبية على االأحزاب ال�شيا�شية 

ت�شمني ن�شبة معينة من الن�شاء املر�شحات على ق�ائمها.

149. وباالإ�شافة اإىل ن�ع النظام االنتخابي الذي يتم اختياره، ميكن اعتماد جمم�عة من اال�شرتاتيجيات 
بهدف رفع م�شت�يات متثيل املراأة، ومنها:

اأواًل، من خالل حجز ح�ش��ة معينة من مقاعد الربملان للن�ش��اء )الك�تا(. ويتم اإ�شغال هذه املقاعد من   اأ( 
قبل املر�ش��حات املنتخبات �ش���اء من املناط��ق اأو الدوائر االنتخابية، اأو من قبل مر�ش��حات االأحزاب 

ال�شيا�ش��ية، وذلك بالتنا�ش��ب مع ح�ش��ة تلك االأحزاب من اأ�ش���ات الناخبني على امل�شت�ى ال�طني. 
ويت��م اللج���ء اإىل هذا االإجراء ع��ادًة يف البلدان التي تعتمد اأحد نظم االأغلبية، وعادًة ما يتم �ش��مانها 
)التاأكي��د عل��ى حجزها( من خالل امل�اد الد�ش��ت�رية. وهذا ما يحدث يف كل من اأفغان�ش��تان )حيث 
يحجز مقعدين للن�شاء عن كل واحدة من حمافظات البلد البالغة 32، اأو ما يعادل 25 باملئة من املقاعد 
تقريب��ًا(، واأوغندا )مقعد واحد لكل واحدة من الدوائر االنتخابي��ة البالغة 56، اأو ما يعادل 18 باملئة 
من جمم�ع املقاعد الربملانية(، ورواندا )حيث يتم انتخاب 24 امراأة من خالل دوائر خا�ش��ة ال ت�شم 
�ش���ى املر�ش��حات الن�ش��اء، وه� ما يعادل 30 باملئة من مقاعد الربملان(. اأما يف الهند، فيتم تق�ش��يم 
املقاعد املنتخبة يف بع�س االإدارات املحلية اإىل ثالث جمم�عات، حيث ال ميكن تر�ش��يح �ش�ى الن�شاء 
�شمن اإحدى تلك املجم�عات، ما ي�شمن للمراأة احل�ش�ل على ثلث املقاعد على االأقل، باالإ�شافة اإىل 
ما ينتج عن م�ؤثرات جانبية ترتتب على حتديد عدد الدورات التي ميكن للرجال خ��س االنتخابات فيها 

بدورتني فقط.

 ب( ثانيًا، ميكن اأن يفر�س قان�ن االنتخابات على االأحزاب ال�شيا�ش��ية ت�ش��مية عدد حمدد من املر�ش��حات 
الن�شاء. وهذا ما ي�شتخدم عادًة يف ظل نظم التمثيل الن�شبي، كما هي احلال يف ناميبيا على �شبيل املثال 
)30 باملئة من املر�ش��حني على امل�ش��ت�ى املحلي( والبريو )30 باملئة من جمم�ع املر�ش��حني(. وه� ما 
يفر�ش��ه القان�ن فيما يتعلق باملر�ش��حني للمقاعد املنتخبة مب�جب نظام القائمة الن�شبية �شمن نظام الن�شبية 
املختلط��ة يف ب�ليفيا )30 باملئة من جمم�ع املر�ش��حني(. اإال اأن ذلك بحد ذاته ال ي�ش��من دائمًا حتقيق 
الهدف املرج�، ما مل ي�شع القان�ن �ش�ابط ت�شمن ترتيب الن�شاء املر�شحات يف م�اقع قابلة لالنتخاب 
على ق�ائم االأحزاب، باالإ�ش��افة اإىل �ش���ابط كافية لتنفيذ ذلك على اأر�س ال�اقع. وهذا ما يح�ش��ل 
يف االأرجنتني )حيث يفر�س القان�ن ت�ش��مني الق�ائم 30 باملئة من املر�شحات الن�شاء يف م�اقع متقدمة 
وقابلة لالنتخاب(، ويف بلجيكا )حيث يفر�س القان�ن تر�ش��يح امراأة من بني اأول مر�ش��حني على كل 

قائمة(، وك��شتاريكا )40 باملئة من املر�شحات الن�شاء يف م�اقع متقدمة وقابلة لالنتخاب(.

ثالثًا، ميكن اأن تعتمد االأحزاب ال�شيا�ش��ية ك�تا داخلية خا�ش��ة بها لرت�شيح عدد من الن�شاء لالنتخاب.   ج( 
وهذه هي الطريقة االأكرث �ش��ي�عًا لتحفيز م�ش��اركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية، وامل�شتخدمة ح�ل العامل 
ولكن بن�ش��ب متفاوتة من النجاعة، اإذ ي�ش��تخدمها حزب امل�ؤمتر ال�طني االأفريقي يف جن�ب اأفريقيا، 
واحلزب البريوين واالحتاد ال�شعبي الراديكايل يف االأرجنتني، وحزب اأر�س االآباء يف ب�ليفيا، وحزب 
الث�رة الدميقراطية يف املك�ش��يك، وحزب العمال يف كل من اأ�شرتاليا وبريطانيا، وكثري من االأحزاب 
يف البلدان اال�ش��كندنافية. ولقد اأدى اللج�ء اإىل ا�ش��تخدام ق�ائم اأولية ن�ش��ائية حم�شة من قبل حزب 
العمال يف بريطانيا يف انتخابات العام 1997 اإىل رفع عدد الن�شاء املنتخبات يف جمل�س العم�م من 60 

اإىل 119 امراأة.

ح�شب املعطيات املت�فرة عام 2004، ن�س الد�شت�ر يف 14 بلد على فر�س ك�تا ن�شائية )مبا فيها اأفغان�شتان 
م�ؤخراً(، بينما ن�ش��ت على ذلك ق�انني االنتخابات يف 32 بلد، وما ال يقل عن 125 حزب �شيا�ش��ي يف 
61 بلد اعتمدت ك�تا ط�عية خا�شة بها. اأما فيما يتعلق باأن�اع النظم االنتخابية، جند باأن 17 بلد ت�شتخدم 
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اأحد نظم االأغلبية تعتمد ك�تا ن�ش��ائية، بينما يعتمدها 15 بلد تعمل باإحدى نظم االنتخابات املختلطة و45 
بلد تعتمد نظمًا ن�ش��بية. وذلك باالإ�ش��افة اإىل كل من اأفغان�شتان واالأردن، حيث يتم ا�شتخدام اأحد النظم 

االنتخابية االأخرى، والتي تعتمد الك�تا اأي�شًا.

150. اأما ال�ش��بل التي ت�ش��من متثيل املراأة فتختلف يف م�ش��ت�يات جناعتها ونتائجه��ا على االأر�س. فعلى 
�شبيل املثال، ميكن العتماد طريقة الك�تا اأن ت�شمن انتخاب املراأة، اإال اأن الكثريين، وخا�شًة من الن�شاء، 
يرون يف ذلك اإجراًء اإر�شائيًا فح�شب ال يهدف �ش�ى اإىل حتييد املراأة وحتجيم دورها. فالف�ز باأحد مقاعد 
الربملان ال يعني بال�رسورة احل�ش�ل على م�قع م�ؤثر يف �شلطة �شنع القرار، ويف بع�س البلدان، يتم تهمي�س 
الن�ش��اء املنتخبات من م�اقع �ش��نع القرار، خا�ش��ًة عندما يتم انتخابهن من خالل مقاعد حمج�زة للن�شاء 
فقط. ولكن على الرغم من ذلك، فلقد ا�ش��تطاعت املراأة يف بلدان اأخرى، ومن خالل ا�شتغالل الفر�شة 
املتاحة لها عرب الك�تا، اإثبات وج�دها واالإ�ش��هام ب�ش��كل فاعل يف �ش��نع القرارات ور�ش��م ال�شيا�شات، 

والتاأثري بذلك على النهج التقليدي يف العمل ال�شيا�شي.

ملزيد من التفا�ش��يل واملعل�مات ح�ل هذه امل�ش��األة، اأنظر قاعدة البيانات ال�ش��املة ح�ل الك�تا الن�شائية يف 
االنتخابات، املعدة من قبل امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، باال�ش��رتاك مع جامعة �شت�كه�مل 

.)www.quotaproject.org(

تمثيل االأقليات
151. تتعدد ال�شبل الرامية لتح�شني م�شت�يات متثيل االأقليات. وكما هي احلال بالن�شبة لتمثيل املراأة، تعمل 
النظم االنتخابية التي ت�ش��تند اإىل دوائر انتخابية ذات اأحجام اأكرب )اأي التي تنتخب اأعداد اأكرب من املمثلني 
عن كل منها( على حتفيز االأحزاب ال�شيا�ش��ية لرت�ش��يح مزيد من املنتمني لالأقليات على ق�ائمها، حيث اأن 
الت�ازن االأكرب يف تركيبة تلك الق�ائم بحيث ت�ش��مل مر�ش��حني من االأقليات من �شاأنه اأن يزيد من حظ�ظ 
تل��ك االأحزاب بالف�ز بعدد اأكرب من املقاعد التمثيلية. كما واأن اعتماد ن�ش��بة �ش��ئيلة للح�ش��م، اأو غيابها 
بالكامل �ش��من نظم االنتخاب الن�شبية من �شاأنه اأن ي�ش��هم يف متكني االأقليات واملجم�عات غري املمثلة من 
احل�ش���ل على متثيل لها. وعادًة ما يتم حجز عدد من املقاعد، خا�ش��ًة يف ظل ا�شتخدام اأحد نظم االأغلبية 

االنتخابية، لتمثيل االأقليات واملجتمعات املحلية.

152. وميك��ن حتقي��ق هذا الهدف من خالل حجز عدد من املقاعد ل�ش��مان متثي��ل االأقليات يف الربملان. ويتم 
حج��ز املقاع��د ملجم�عات معرفة وحمددة من االأقليات العرقية اأو الديني��ة يف بلدان تتن�ع تركيبتها االجتماعية، 
كما يف ك�ل�مبيا )لالأقلية ال�ش���داء(، ويف كرواتيا )لكل من االأقليات التالية: املجر، والطليان، والت�ش��يك، 
وال�شل�فاك، والروثانيني، واالأوكرانيني، واالأملان، والنم�شاويني(، ويف الهند )ملختلف القبائل والطبقات(، 
ويف االأردن )للم�ش��يحيني وال�رسك���س(، ويف النيجر )للط���ارق(، ويف ني�زيلندا )ل�ش��عب املاوري(، ويف 
الباك�ش��تان )لالأقليات من غري امل�ش��لمني(، ويف فل�شطني )للم�شيحيني(، ويف �شام�ا )لالأقليات من غري ال�شكان 

االأ�شليني(، ويف �شل�فينيا )للمجر والطليان(، ويف تاي�ان )لل�شكان االأ�شليني(.

يت��م انتخاب املمثلني عن تل��ك االأقليات عادًة بنف�س الطريقة التي يتم فيها انتخاب باقي املمثلني، اإال اأن انتخابهم 
ينح�رس اأحيانًا بالناخبني التابعني لتلك االأقليات املن�ش����س عليه��ا يف القان�ن. وذلك يتطلب بطبيعة احلال اإعداد 
�ش��جل خا���س لللناخبني من تلك االأقليات )اأنظ��ر الفقرات 155 اإىل 157 اأدن��اه(. وبينما يتفق الكثريون على 
الفائدة من �شمان متثيل املجم�عات ال�شغرية واالأقليات، اإال اأن اآخرون يرون اأنه من االأف�شل العمل على انتهاج 
�شيا�شات تف�شي اإىل اإفراز هيئات ت�رسيعية متثيلية دون املزيد من املعاجلات وال�رسوط القان�نية، حيث اأن الك�تا قد 
ت�ؤدي اإىل امتعا�س االأكرثية واالإ�رسار بجه�د بناء الثقة والتعاي�س بني خمتلف املجم�عات الثقافية واالجتماعية.

153. وبدال من حجز عدد من املقاعد، ميكن اللج�ء اإىل طريقة اأخرى تتمثل يف زيادة عدد ممثلي املقاطعات/
االأل�ية اأو املحافظات، االأمر الذي قد ي�ش��هم يف رفع م�ش��ت�يات متثيل املجم�عات املتمركزة جغرافيًا يف مناطق 
حم��ددة. ففي اململكة املتحدة الربيطانية حت�ش��ل مقاطعات �ش��ك�تلندا وويلز على عدد م��ن املمثلني يف جمل�س 
العم���م يف���ق العدد الذي ميكنهم احل�ش���ل علي��ه يف حال اعتماد مبداأ احلجم ال�ش��كاين ل��كل مقاطعة لت�زيع 
املقاعد. وكذلك االأمر بالن�شبة للمقاطعات اجلبلية يف نيبال. وي�فر نظام ما يعرف »باخلا�رس االأف�شل« امل�شتخدم 
حاليًا يف م�ري�شي��س اإمكانية اأخرى لتحقيق ذلك، حيث مينح اخلا�رسون احلا�شل�ن على اأعلى االأ�ش�ات )دائمًا 
من بني املر�ش��حني اخلا�رسي��ن( والتابع�ن الأقليات عرقية حمددة، مينح�ن مقاع��د يف الربملان وذلك للعمل على 

اإيجاد ت�ازن يف متثيل خمتلف املجم�عات العرقية يف البلد.

154. كم��ا وميكن تعديل حدود الدوائر االنتخابية وجتيريها ل�ش��مان متثيل االأقلي��ات. ففي ال�اليات املتحدة 
االأمريكية على �ش��بيل املثال، كان قان�ن احلق�ق االنتخابية ي�ش��مح للحك�مة برت�ش��يم حدود الدوائر االنتخابية 
بكافة االأ�ش��كال امللت�ية وغري املتنا�ش��قة، وذلك بهدف اإيجاد دوائر انتخابية تتمتع فيها بع�س املجم�عات العرقية 
باالأغلبي��ة، مثل ال�ش���د، اأو الالتينيني اأو االأ�ش��ي�يني االأمريكان، وه� ما ميكن اعتب��اره على اأنه تالعب اإيجابي 
)جريمياندري��ة ايجابية( يف حدود الدوائ��ر. وعلى اأية حال، قلما تخل� اأية اإج��راءات تهدف اإىل حماية حق�ق 

االأقليات يف التمثيل من اجلدل.

تمثيل المجتمعات المحلية
155. قامت بع�س املجتمعات املنق�ش��مة عرقيًا با�ش��تغالل مفه�م املقاعد املحج���زة اإىل اأبعد حد ممكن. 
وذلك لي�س فيما يتعلق بت�زيع املقاعد على اأ�ش��ا�س الت�زيع العرقي للمجتمع فح�ش��ب، بل اأن جممل النظام 
التمثيلي يف الهيئة الت�رسيعية ي�شتند كذلك اإىل اعتبارات عرقية، حيث يف�شي ذلك اإىل وج�د �شجل انتخابي 
خا�س بكل جمم�عة اأو فئة، وتنتخب كل من هذه املجم�عات ممثليها ب�ش��كل منف�ش��ل )اأي اأنها ال تقرتع 

ملمثلي املجم�عات االأخرى(.

ففي لبنان يعمل بدوائر انتخابية تعددية حمددة م�ش��بقًا، حيث يتم ت�زيع املقاعد املخ�ش�ش��ة لكل منها بني 
خمتل��ف الط�ائ��ف املت�اجدة يف تل��ك الدائرة. ويتم انتخ��اب املمثلني مب�جب نظام الكتلة، ا�ش��تناداً اإىل 
�شجالت للناخبني تخ�س كل واحدة من تلك الط�ائف ل�شغل املقاعد اخلا�شة بكل طائفة. اأما يف فيجي، 
في�شتطيع الناخب�ن االقرتاع لق�ائم مفت�حة، باالإ�شافة اإىل اقرتاعهم ل�شالح مر�شحي جمم�عاتهم اأو فئاتهم 

العرقية.
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156. ولقد مت اال�شتغناء عن هذه االإجراءات يف غالبية احلاالت )ال�شجالت العرقية اأو الطائفية املنف�شلة(، 
بعدما ات�ش��ح باأن ذلك، وعلى الرغم من ك�نه ي�ش��من للمجم�عات واالأقليات احل�ش���ل على متثيل لها، 
اإال اأنه يق��س جه�د التعاي�س والت�افق بني خمتلف املجم�عات والفئات، وال يدفع باجتاه التفاعل ال�شيا�شي 
فيما بينها. كما واأن عملية حتديد ه�ية كل ناخب وتبعيته الإحدى املجم�عات اأو الفئات، وبالتايل ت�زيع 
املقاعد بينها ب�ش��كل عادل، عادًة ما يك�ن اأمراً �ش��عبًا للغاية وال يخل� من املخاطر. ففي الهند على �ش��بيل 
املثال، مت بعد اال�ش��تقالل اإلغاء الدوائر االنتخابية املعتمدة يف العهد اال�ش��تعماري ب�ش��كل منف�شل لكل من 
امل�ش��لمني، وامل�ش��يحيني، وال�ش��يخ وغريهم، على الرغم من االإبقاء على بع�س املقاعد املحج�زة لتمثيل 
القبائل والطبقات )اأنظر الدرا�شة اخلا�شة يف هذا الدليل(. كما ومت اال�شتغناء عن اإجراءات و�شجالت مماثلة 
يف كل م��ن باك�ش��تان، وقرب�س وزميباب�ي. وعلى الرغم من اجلدل املحيط با�ش��تخدامها يف فيجي، ما 
زال انتخاب املمثلني يف الربملان يتم من خالل �ش��جالت منف�ش��لة لكل من الفيجيني االأ�شليني، والهن�د، 

والروت�مان، باالإ�شافة اإىل ال�شجل اخلا�س بباقي الناخبني.

157. بينما ت�ش��ند مهمة حتديد املجم�عة/الفئة التي يتبع لها كل ناخب اإىل جهات م�ش���ؤولة عن ت�ش��جيل 
الناخب��ني يف بع���س احلاالت، يرتك حتديد ذلك يف حاالت اأخرى للناخب للقيام بذلك بنف�ش��ه. اأما املثال 
االأهم لل�ش��جل املنف�ش��ل واملعم�ل به يف الدميقراطيات احلالية فنجده يف ال�شجل االختياري اخلا�س ب�شعب 
امل��اوري يف ني�زيلندا. حيث ميكن للناخب من هذه الفئة اأن يختار ت�ش��جيل نف�ش��ه على �ش��جل الناخبني 
العام اأو على ال�ش��جل اخلا�س بتلك االأقلية، والتي تنتخب حاليًا �ش��بعة ممثلني لها يف الربملان. اإال اأن نتائج 
االنتخابات االأوىل مب�جب نظام ن�ش��بي يف ني�زيلندا منذ العام 1996 قد اأ�ش��عفت املربرات ال�ش��تخدام 
ال�ش��جل اخلا�س، حيث فاز باالنتخاب على اأ�ش��ا�س ال�ش��جل العام للناخبني عدد م��ن املمثلني من جماعة 

املاوري ي�شاوي �شعف العدد املنتخب مب�جب ال�شجل اخلا�س بتلك الفئة.

م�اعيد االنتخابات
158. ميك��ن اإج��راء االنتخاب��ات على مراحل ولي�س بال���رسورة يف ي�م واحد اأو حمدد، �ش���اء كانت 
تلك انتخابات ت�رسيعية، عامة، اأو حملية اأوغريها. وميكن اأن يكمن ال�ش��بب يف ف�ش��ل م�اعيد االنتخاب 
وت�زيعه��ا على فرتات زمنية متباعدة يف اعتبارات عملية و�شيا�ش��ية يف نف�س ال�ق��ت. وعادًة ما يتم تنظيم 
االنتخابات على مراحل عندما يتطلب ذلك مزيداً من التح�شريات الل�ج�شتية )كما هي احلال يف انتخابات 
جمل���س العم���م يف الهند(، اأو عندم��ا تفر�س ذلك االعتب��ارات االأمنية. وجند باأن االعتب��ارات االإدارية 
واالأمني��ة جتع��ل تنظيم االنتخابات على مراحل متتالية، اإن من حيث الت�قيت اأو من حيث امل�اقع، اأ�ش��هل 
بكثري بالن�ش��بة للجنة االنتخابات الهندية. وميكن اأن تف�ش��ل عدة اأ�ش��ابيع بني االنتخابات الت�رسيعية يف كل 
مقاطع��ة والتي تليها. اأما ال�ش��ع�بات التي ت�اجه تنظيم االنتخابات على مراح��ل فتكمن يف تاأمني وحماية 
اأ�ش�ات الناخبني املقرتعني. حيث اأنه يجب تاأمني االأ�ش�ات اخلا�شة باالأماكن التي انتهت من االقرتاع يف 
م�قع مركزي اآمن اإىل اأن تنتهي باقي امل�اقع من االقرتاع، وذلك كي ال ت�ؤثر نتائج االنتخابات يف امل�اقع 

االأوىل يف �شل�ك وت�جهات الناخبني يف امل�اقع التي مل تنتخب بعد.

159. اأما االإجراء االأكرث �شي�عًا فه� تنظيم االنتخابات الرئا�شية، والت�رسيعية واملحلية يف م�اعيد خمتلفة. 
حيث دلت التجارب على اأن تنظيم االنتخابات الرئا�ش��ية والت�رسيعية يف نف�س ال�قت وب�ش��كل متزامن من 

�شاأنه اأن يرجح كفة حزب مر�شح الرئا�شة �شاحب اأف�شل احلظ�ظ يف الف�ز، االأمر الذي ينتج عنه متا�شكًا 
وتنا�شقًا اأكرب بني ال�شلطتني الت�رسيعية والتنفيذية وبالتايل منح ال�شلطة التنفيذية �شلطة اأق�ى يف اإدارة احلكم، 
خا�ش��ًة يف الدميقراطيات النا�ش��ئة. لكن، اإذا كانت هناك رغبة يف تدعيم الف�ش��ل بني ال�ش��لطات، واإذا 
�شمحت بذلك االعتبارات والقدرات الل�ج�شتية، فقد يك�ن من ال�رسوري العمل على ف�شل االنتخابات 

الرئا�شية عن الت�رسيعية وتنظيمها يف م�اعيد خمتلفة.

الت�س�يت عن بعد
160. ي�ش��تخدم الت�ش���يت عن بعد يف العديد من البلدان، مبا فيها الدميقراطيات النا�ش��ئة والرا�ش��خة، 
وذلك يف حماولة لرفع م�ش��ت�يات امل�ش��اركة. وقد يتم الت�ش���يت     عن بعد من خالل االقرتاع �شخ�شيًا 
يف م�ق��ع يختلف عن مركز االقرتاع الذي يتبع له الناخب، اأو يف م�عد يختلف عن م�عد االنتخابات، 
اأو من خالل اتباع اإجراءات حمددة الإر�ش��ال ال�ش���ت عرب الربيد اأو االقرتاع بال�كالة. وميكن لالأ�ش�ات 
عن بعد اأن متثل ن�ش��بة هامة من جممل اأ�ش���ات الناخبني، خا�شًة عندما تنح�رس ال�رسوط ملمار�شة ذلك يف 
حدها االأدنى. ففي فنلندا تبلغ ن�ش��بة االأ�ش���ات عن بعد ح�ايل 37 باملئة من جممل اأ�ش���ات الناخبني، 
ويف انتخابات عام 2003 يف جزر املار�ش��ال بلغت تلك الن�ش��بة 58 باملئة. اأما يف ال�ش���يد، حيث تبلغ 
ن�ش��بة االأ�ش���ات عن بعد ح�ايل 30 باملئة عادًة، فيمكن للناخبني تغيري �ش�تهم عن بعد من خالل الت�جه 
اإىل مركز االقرتاع اخلا�س بهم ي�م االنتخاب. اإال اأن ا�شتخدام االقرتاع عن بعد له انعكا�شاته على ت�شميم 

النظام االنتخابي، كما واأنه على درجة من االأهمية فيما يتعلق ب�شالمة ونزاهة العملية االنتخابية.

161. وي�ش��هل تطبيق الت�ش���يت عن بعد يف ظل نظام القائمة الن�شبية امل�شتند اإىل ق�ائم وطنية وحيث يتم 
تر�شيح قائمة واحدة عن كل حزب، بينما ي�شبح بالغ التعقيد يف ظل نظام ي�شتند اإىل دوائر انتخابية فردية. 
وعندما يتعلق االأمر باالقرتاع من خارج حدود البلد املعني، يجب االنتباه اإىل �رسورة تاأمني و�ش���ل ورقة 
االقرتاع ال�ش��حيحة اإىل كل ناخ��ب )اأي ال�رقة التي تخ�س الدائرة االنتخابية الت��ي يتبع لها( وتنظيم ذلك 
بكل حذر ودقة. فقد ال ت�شري العملية ح�شب املطل�ب فيما ل� طلب من املمثليات الدبل�ما�شية ت�زيع اأوراق 
االقرتاع اإذا ما كان البلد املعني ينق�شم اإىل عدد كبري من الدوائر االنتخابية، اأخذاً بعني االعتبار ال�شع�بات 
الل�ج�ش��تية الكامنة يف �شمان ا�ش��تالم كل ممثلية الأوراق االقرتاع ال�شحيحة واملطل�بة وبالتايل قدرتها على 
اإي�شال ال�رقة ال�شحيحة لكل ناخب ب�شكل فردي. اأما اإذا ما اختري اللج�ء اإىل اإر�شال اأوراق االقرتاع عرب 

الربيد فيجب اأخذ انعكا�شات ذلك على اجلدول الزمني للعملية االنتخابية.

162. بعد االإدالء بها، ميكن دمج االأ�ش�ات عن بعد مع باقي اأ�ش�ات الناخبني يف الدائرة االنتخابية التي 
يتبع لها الناخب عن بعد )كما يف ني�زيلندا(، اأو ميكن عدها وفرزها ب�ش��كل منفرد �ش��من دوائر خارجية 
خا�ش��ة باملقرتعني خارج البلد )كما يف كرواتيا(، اأو اإتباعها لالأ�ش���ات يف دائرة انتخابية حمددة اأو اأكرث 
)كما يف اإندوني�ش��يا(، اأو اإ�ش��افتها اإىل جمم�ع االأ�ش���ات على امل�ش��ت�ى ال�طني عندما يق�م النظام على 

اأ�شا�س التمثيل الن�شبي للقائمة من خالل ق�ائم وطنية )كما يف ه�لندا(.
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م�ست�يات الم�ساركة
163. هناك عالقة مبا�رسة بني م�شت�ى امل�شاركة يف االنتخابات )مبعنى ن�شبة الناخبني امل�شاركني باالقرتاع( 
والنظام االنتخابي املعتمد. وترتبط نظم التمثيل الن�ش��بي ب�شكل عام مب�شت�يات اأعلى مل�شاركة الناخبني. اأما 
يف نظ��م االأغلبية، فعادًة ما ترتفع ن�ش��بة امل�ش��اركة عندم��ا يت�قع جمه�ر الناخبني نتائ��ج متقاربة ملختلف 
االأحزاب اأو املر�شحني، على العك�س مما يح�شل عندما يك�ن وا�شحًا للجميع تف�ق حزب ما منذ البداية.

164. وللعم��ل عل��ى االرتقاء ب�رسعي��ة العملية االنتخابي��ة، قامت بع�س البلدان، وخا�ش��ة جمه�ريات 
االحتاد ال�ش�فياتي �شابقًا، باإدخال ن�شب اإلزامية للم�شاركة كحد اأدنى العتبار االنتخابات على اأنها �شحيحة 
وقان�نية: فل� مل ت�ش��ل ن�شبة امل�شاركة اإىل احلد املطل�ب يف دائرة انتخابية ما )50 باملئة على �شبيل املثال(، 
ال تعترب االنتخابات �ش��حيحة يف تلك الدائرة وتتم اإعادتها. اإال اأن اإدخال مثل هذه الن�ش��ب االإلزامية يزيد 
يف تعقي��د العملية االنتخابية م��ن الناحية االإدارية فيما ل� اأخفقت االنتخابات املعادة مراراً وتكراراً يف حتقيق 
الن�ش��بة املطل�بة. ففي اأوكرانيا على �ش��بيل املثال مت اإلغاء ن�شبة امل�شاركة االإلزامية يف انتخابات عام 1998 

بعدما اأخفقت االنتخابات التكميلية املعادة يف حتقيق ن�شبة امل�شاركة املطل�بة.

165. وتعمد عدة بلدان ملعاجلة م�ش��األة امل�ش��اركة من خالل فر�س االقرتاع ك�اجب قان�ين اإلزامي على 
الناخب، كما يحدث يف كل من اأ�ش��رتاليا، وبلجيكا، والي�نان وكثري من دول اأمريكا الالتينية. اإال اأن 
الكث��ري م��ن البلدان االأخرى ترف�س هذا االإجراء من منطلق مب��داأي. وبينما ميكن اللج�ء لهذا االإجراء يف 
ظل اأي من النظم االنتخابية، ميكن كذلك تطبيقه بالتزامن مع اأي من االإجراءات االأخرى الهادفة اإىل رفع 

م�شت�يات م�شاركة الناخبني يف العملية االنتخابية.

اإعتبارات اإ�صافية حول النتخابات النتقالية ومراحل ما بعد ال�صراعات

166. عادًة ما ال يت�فر ال�قت الكايف للح�ار والتفاو�س يف املراحل االنتقالية والتي تلي انتهاء ال�رساعات 
مبا�رسة. حيث ميكن اأن تدفع التط�رات ال�شيا�ش��ية الناجتة عن الت��ش��ل التفاق �ش��الم اأو عن �شق�ط نظام 
ديكتات���ري باجت��اه اإجراء انتخاب��ات باأ�رسع ما ميكن. وبينم��ا تبقى الكثري من االعتب��ارات املتعلقة بنجاعة 
وج�دة االنتخابات االنتقالية ومع�قاتها بعيدة عن اخت�شا�س هذا الدليل، اإال اأن هناك بع�س امل�شائل املتعلقة 

بت�شميم النظام االنتخابي يف هذه الظروف والتي ال بد من التطرق لها.

167. حتت��اج النظم االنتخابية املختلف��ة اإىل فرتات زمنية متفاوتة الإعداد البنية التحتية ال�رسورية لتطبيق كل 
منها. فم�ش��األتي ت�ش��جيل الناخبني وتر�شيم الدوائر االنتخابية، على �شبيل املثال، من امل�شائل التي حتتاج اإىل 
مزيد من ال�قت الإمتامها، والتي من �شاأنها اأن تف�شي اإىل �شع�بات مت�س �رسعية العملية االنتخابية برمتها. فل� 
قام النظام االنتخابي على اأ�شا�س اقرتاع كافة الناخبني �شخ�شيًا، بحيث يتم ا�شتخدام اإحدى ال��شائل ال�شائعة 
للداللة على قيام الناخب باالقرتاع واحليل�لة دون ممار�ش��ته لذلك اأكرث من مرة واحدة، فيمكن العمل بنظام 
القائمة الن�ش��بية على اأ�شا�س دائرة وطنية واحدة ت�شمل كافة م�شاحة البلد، دون احلاجة ل�شجل الناخبني وال 
لرت�ش��يم الدوائر االنتخابية. اأما ل� كان اخليار اعتماد اأحد نظم االأغلبية على اأ�ش��ا�س دوائر انتخابية فردية، 

ف�شيتطلب ذلك اإجناز كال االأمرين )ال�شجل وتر�شيم الدوائر( قبل اإجراء االنتخابات. وعلى اأية حال فقد ال 
يك�ن النظام االنتخابي الذي يتم اختياره لتنظيم اأول انتخابات انتقالية ه� االأف�شل على املدى الط�يل، على 
الرغم من اأن التغيري امل�شتمر يف النظام االنتخابي، بحيث ال يتمكن الناخب�ن وال املر�شح�ن اأو االأحزاب من 

االعتياد على النظام املعتمد يف كل مرة، اأمر غري مرغ�ب فيه كذلك.

168. ع��ادًة م��ا مييل القائم�ن عل��ى التفاو�س ح�ل ماهية النظام االنتخابي وتفا�ش��يله اإىل جعله �ش��م�ليًا 
اإىل اأبع��د احلدود، ما يحدو بهم اإىل تخفيف �رسوط امل�ش��اركة وعدم تعقيدها، �ش���اء من خالل اعتماد 
�رسوط �ش��هلة للرت�ش��يح اأو من خالل اعتماد نظام ال ينط�ي على ن�ش��بة ح�ش��م عالية )يف �شقيها القان�ين/
الر�شمي اأو الفعلي(. ويف املقابل، فقد يعنى املفاو�ش�ن باحلد من تعدد االأحزاب ال�شيا�شية وان�شياقها خلف 
االعتبارات ال�شخ�ش��ية اأو العرقية، ما يدفعهم نح� رفع �رسوط امل�ش��اركة و�ش��بطها ب�شكل اأكرب. اإال اأن 
ظه�ر اأعداد كبرية من االأحزاب ال�شيا�ش��ية يبدو باأنه اأحد امليزات املالزمة لالنتخابات التي تعقب �ش��ق�ط 

االأنظمة الديكتات�رية، لكن كثرياً منها ال تلبث اأن تتال�شى بعدما تثبت ف�شلها يف االنتخابات.

169. يف حاالت التح�ل نح� الدميقراطية يف املجتمعات التي تعاين من ج� �شيا�شي ه�س ومنق�شم، هناك 
الكثري من االأ�ش�ات املنادية باأف�شلية البدء يف تنظيم انتخابات حملية، ومن ثم االنتقال، �شيئًا ف�شيئًا ومت�شيًا 
مع حت�ش��ن الظروف ال�شيا�ش��ية واملادية، اإىل م�ش��ت�يات اأعلى حتى ال��ش�ل اإىل امل�شت�ى ال�طني، كما مت 
طرحه يف ال�ش���دان على �ش��بيل املثال. ويف حال اللج�ء اإىل هذا اخليار، فمن املهم مبكان ت�ش��ميم النظام 
االنتخابي مبا يفي باملتطلبات ال�شيا�ش��ية لالنتخابات املحلية وب�ش��كل قابل للتطبيق اأخذاً بعني االعتبار ال�قت 

املت�فر والظروف املحيطة.

170. وقد يك�ن لتمكني املهجرين والالجئني من امل�ش��اركة يف االنتخابات اأهمية خا�ش��ة يف حاالت ما 
بعد ال�رساع. اإذ جند يف التاأثري البالغ الأ�ش���ات املهجرين والالجئني يف الب��ش��نة والهر�ش��ك مثااًل حيًا على 
ذلك. ففي انتخابات عام 1998، مت ت�شجيل ما جمم�عه 314،000 ناخب لالقرتاع من خارج البلد، 
من اأ�ش��ل ح�ايل ملي�ين ناخب، حيث ت�اجد ح�ايل ن�ش��فهم يف كل من كرواتيا وي�غ��ش��الفيا �ش��ابقًا 

)�رسبيا حاليًا(، بينما ت�زع الباق�ن على 51 بلد اآخر. و�شارك 66 باملئة من ه�ؤالء الناخبني باالقرتاع.
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171. للنظم االنتخابية تاأثرياتها اخلا�ش��ة فيما يتعلق مب�ش��ائل اإدارة احلكم، ور�شم ال�شيا�شات واال�شتقرار 
ال�شيا�ش��ي ب�ش��كل عام. اإذ ينتج عن خمتلف النظم االنتخابية تبعات حمددة تتعلق باإدارة احلكم يف االأنظمة 
الربملاني��ة. وب�ش��كل خا�س، هن��اك فارق كبري يف التاأث��ريات الناجتة عن النظم االنتخابي��ة التي تدفع باجتاه 
متكني احلزب ال�احد من ال�ش��يطرة على احلكم )كنظم االأغلبية( وتلك الناجتة عن النظم التي متيل اإىل اإفراز 
حك�مات ائتالفية )كنظم التمثيل الن�ش��بي(. وينتج عن كلتا احلالتني تبعات وا�ش��حة تنعك�س على النظام 
ال�شيا�ش��ي: اإذ تك�ن عملية �شنع القرار ور�شم ال�شيا�شات، باالإ�شافة اإىل حتديد امل�ش�ؤوليات اأو�شح واأ�شهل 
يف ظل حك�مة احلزب ال�احد، بينما تعمل احلك�مات االئتالفية على ت�ليد �شيا�شات اأكرث متثياًل من خالل 
اإ���رساك عدد اأكرب من االأحزاب والق�ى ال�شيا�ش��ية. وبنف�س ال�قت، ي�ش��هل على حك�مة احلزب ال�احد 
اعتم��اد حت�الت جذرية يف �شيا�ش��اتها بينما يتطلب ذل��ك املزيد من التفاو�س واجل��دل يف ظل احلك�مات 

االئتالفية.

172. تنتخب معظم البلدان التي تعتمد نظامًا رئا�ش��يًا اأو �ش��به رئا�شي رئي�شها ب�شكل مبا�رس. كما وتعمل 
على انتخاب رئي�ش��ها ب�ش��كل مبا���رس كذلك بع�س اجلمه�ريات التي ين�س د�ش��ت�رها عل��ى اعتماد النظام 

الربملاين.

اأما يف االأنظمة الرئا�ش��ية، فتعتمد �رسعية الرئا�ش��ة اإىل حد كبري على الطريقة التي يتم انتخاب الرئي�س من 
خاللها. اإذ جند باأن الروؤ�شاء املنتخبني من خالل نظام يحتم عليهم الف�ز باالأغلبية املطلقة الأ�ش�ات الناخبني 
يتمتع���ن ب�رسعي��ة اأق�ى لطرح وتنفيذ اأجندتهم ال�شيا�ش��ية من اأولئك املنتخب��ني مب�جب نظام ال يتطلب فيه 
الف�ز اإال باأغلبية ب�ش��يطة من االأ�ش�ات. ولذلك انعكا�شاته الهامة على العالقة بني م�ؤ�ش�شة الرئا�شة وال�شلطة 
الت�رسيعية، اإذ يتمكن الرئي�س املنتخب باالأغلبية املطلقة من اال�شتناد اإىل �رسعية اأكرب يف م�اجهة اأي �رساع 
قد يح�شل بينه وبني ال�شلطة الت�رسيعية. وعلى العك�س من ذلك، جند باأن انتخاب الرئي�س الت�شيلي �شالفادور 
األيندي �شنة 1970 بف�زه بن�شبة 36 باملئة فقط من اأ�ش�ات الناخبني، والذي تالزم مع انتخاب برملان مييني 

معار�س، قد اأ�شهم يف اإيجاد االأر�شية املالئمة لالنقالب الع�شكري �شده �شنة 1973. 

4. النظم النتخابية، الأطر املوؤ�ص�صية واإدارة احلكم
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173. وتختل��ف طبيع��ة العالقة بني ال�ش��لطتني التنفيذية والت�رسيعي��ة بني االأنظمة الربملانية واالأنظمة �ش��به 
الرئا�ش��ية والرئا�شية. ففي االأنظمة الرئا�شية اأو �شبه الرئا�ش��ية ال ت�شتند م�اقف الرئي�س و�شيا�شاته اإىل حفاظه 
على ثقة ال�ش��طلة الت�رسيعية: حيث ال ميكن اإق�ش��اء الرئي�س عن من�شبه بناًء على اختالف يف ال�شيا�شات بينه 
وبني ال�شلطة الت�رسيعية. اإال اأن التجربة يف بلدان اأمريكا الالتينية على وجه التحديد تثبت باأن افتقاد الرئي�س 
املنتخب ب�ش��كل مبا�رس الأغلبية داعمة له داخل ال�ش��لطة الت�رسيعية ال ي�شهم يف قيام حك�مات فاعلة بل على 

العك�س من ذلك يعرقل عمل ال�شلطة التنفيذية.

وبن��اًء عل��ى ما تقدم، ميك��ن الق�ل باأنه من ال���رسوري النظر اإىل كاف��ة االعتبارات عن��د النظر يف النظم 
االنتخابية املعتمدة النتخاب كل من الرئا�ش��ة وال�ش��لطة الت�رسيعية معًا، يف الدميقراطيات التي تتبع االأنظمة 
الرئا�ش��ية اأو �شبه الرئا�ش��ية، على الرغم من اأن االأدوار املختلفة لكلتا ال�ش��لطتني تفر�س اعتبارات وع�امل 
خمتلفة يجدر االأخذ بها اأثناء اختيار النظام االنتخابي اخلا�س بكل منهما. اإذ يجب االأخذ يف نف�س ال�قت 
بكافة االعتبارات املتعلقة بتزامن االنتخابات الرئا�ش��ية والت�رسيعية اأو تباعدها، وكذلك ال�ش�ابط التي حتفز 
اأو حتد من ت�ش��تت االأحزاب ال�شيا�ش��ية، باالإ�ش��افة اإىل تلك املتعلقة بتحديد العالقة بني االأحزاب ال�شيا�شية 

واملمثلني املنتخبني.

اإنتخاب الرئي�س

174. ميك��ن م��ن حيث املبداأ اللج�ء اإىل ا�ش��تخدام اأي من نظ��م االنتخاب امل�ش��تندة اإىل دوائر انتخابية 
فردية لتنظيم االنتخابات الرئا�ش��ية املبا�رسة. فعندما يتم انتخاب الرئي�س، ب�ش��فته ال�ش��لطة التنفيذية االأعلى 
يف البالد، يف�ش��ل العمل باأحد النظم االنتخابية التي تق�م على الف�ز باالأغلبية املطلقة من االأ�ش���ات للف�ز 

بالرئا�شة. لذلك، جند باأن غالبية البلدان التي تنتخب رئي�شها انتخابًا مبا�رساً ت�شتخدم نظام اجل�لتني.

175. ي�ش��تفيد املر�ش��ح�ن املتقدم�ن يف نتائج اجل�لة االأوىل من الفا�ش��ل الزمني بني اجل�لتني للعمل على 
ح�ش��د الدع��م والتاأييد من قبل املر�ش��حني اخلا�رسين يف اجل�ل��ة االأوىل وناخبيهم. وع��ادًة ما ينح�رس هذا 
الن���ع من التحالفات والتفاهمات يف اعتبارات تتعلق بتحديد ه�ية الفائز يف اجل�لة الثانية، دون اال�ش��تناد 
بال�رسورة اإىل ت�افق م�ش��بق ح�ل الربامج وال�شيا�ش��ات، كما ميكن اأن يح�ش��ل يف ظل النظم التف�ش��يلية 
املنتظمة من خالل ج�لة انتخابية واحدة. باالإ�ش��افة اإىل ذلك، وكما �ش��بق واأ�رسنا يف م�قع اآخر من هذا 
الدلي��ل، فاإن نظام اجل�لتني يرفع من تكاليف العملي��ة االنتخابية كما اأنه يتطلب مزيداً من امل�ارد لتطبيقه، 
زد على ذلك النتائج امل�رسة بالنظام ال�شيا�شي برمته والتي ي�ؤدي اإليها انخفا�س م�شت�يات امل�شاركة يف اجل�لة 
الثانية، مقارنة باجل�لة االأوىل، والذي قد ي�ش��كل انخفا�ش��ًا حاداً يف بع�س االأحيان. لهذا ال�ش��بب تنت�رس 
م�ؤخراً حماوالت البحث يف اإمكانية ا�ش��تخدام نظم اأخرى لتنظيم االنتخابات الرئا�ش��ية، كنظام ال�ش�ت 

البديل.

انتخاب الرئي�ص من خالل نظام الفائز االأول
176. تتمثل الطريقة االأب�ش��ط يف انتخاب الرئي�س من خالل الف�ز مب�قع الرئا�ش��ة من قبل املر�شح احلا�شل 
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ا عل��ى اأعل��ى عدد من االأ�ش���ات، حتى ول��� مل يعن ذلك ف���زه باالأغلبية املطلقة من اأ�ش���ات الناخبني. 

وه��ذا ما يعمل به يف انتخابات الرئا�ش��ة يف كل من الب��ش��نة والهر�ش��ك، والكام��ريون، وجزر القمر، 
وغيني��ا اال�ش��ت�ائية، وغ�ايانا، وهندورا�س، واأي�ش��الندا، وكرييباتي، وك�ري��ا اجلن�بية، وماالوي، 
واملك�شيك، وفل�ش��طني، وبنما، والربغ�اي، والفلبني، ورواندا، و�ش��نغاف�رة، وتاي�ان، وت�ن�س، 
وفنزويال، وزامبيا. ومن ال�ا�ش��ح باأن هذا النظام ه� نظام ب�ش��يط، قليل التكلفة وفعال، اإال اأنه يف�ش��ح 
املجال، خا�شًة يف احلاالت التي يزداد فيها عدد املر�شحني املتناف�شني، اأمام انتخاب رئي�س ال يف�ز �ش�ى 
بعدد قليل من اأ�ش�ات الناخبني، ما يفقده اإمكانية الظه�ر كخيار لالأغلبية، بل على العك�س من ذلك فقد 
يب��دو وكاأن اأغلبية معتربة من الناخبني املقرتعني للمر�ش��حني االآخرين تعار���س انتخابه. وهناك العديد من 
االأمثلة على ذلك، ومنها ما ح�ش��ل يف انتخابات عام 1993 يف فنزيال حيث فاز ال�ش��يد رفائيل كالديرا 
باالنتخاب بح�ش���له على 30.5 باملئة فقط من اأ�ش���ات الناخبني، وانتخابات عام 1992 يف الفلبني، 
حيث انتخب ال�ش��يد فيدل رام��س، اأحد املر�ش��حني ال�ش��بعة، بف�زه بن�ش��بة 24 باملئة فقط من اأ�ش���ات 
الناخب��ني. اأما يف تاي�ان، ففاز مر�ش��ح املعار�ش��ة يف انتخابات عام 2000 بح�ش���له على 39 باملئة من 

االأ�ش�ات، بفارق ال ي�شل اإىل 3 باملئة فقط عن املر�شح التايل.

من�ذج ورقة اقرتاع من فل�شطني حيث ي�شتخدم نظام الفائز االأول يف انتخابات الرئا�شة
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من�ذج ورقة اقرتاع من كينيا حيث ي�شتخدم نظام الفائز االأول يف انتخابات الرئا�شة
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ا 177. وتنف��رد ال�الي��ات املتحدة االأمريكية يف تنظيم انتخاباتها الرئا�ش��ية ا�ش��تناداً اإىل نظ��ام الفائز االأول 

على م�ش��ت�ى ال�اليات، حيث يف�ز املر�ش��ح احلا�شل على اأعلى االأ�ش���ات يف كل والية بكافة اأ�ش�ات 
املجم��ع االنتخابي اخلا�س بتلك ال�الية، وذلك با�ش��تثناء ما يح�ش��ل يف كل من والية ماين ونربا�ش��كا، 
حيث يخ�ش���س للفائز على م�ش��ت�ى ال�الية �ش�تني من اأ�ش���ات املجمع االنتخابي، بينما يعطى الفائز يف 
كل واحدة من الدوائر االنتخابية اخلا�ش��ة بانتخابات الك�نغر�س يف ال�الية �ش���تًا واحداً. بعد ذلك يق�م 
املجم��ع االنتخابي بانتخاب الرئي�س عماًل بنظام االأغلبية املطلقة. وميكن اأن ي�ؤدي هذا النظام اإىل ف�ز اأحد 
املر�ش��حني بالرئا�ش��ة على الرغم من ح�ش�له على عدد من اأ�ش���ات الناخبني يقل عن اأ�ش�ات مناف�شيه على 
امل�ش��ت�ى العام، كما ح�ش��ل يف انتخابات عام 2000 حيث فاز مر�شح احلزب اجلمه�ري ج�رج ب��س 
بالرئا�شة على الرغم من ح�ش�له على عدد من االأ�ش�ات يقل بح�ايل ن�شف ملي�ن �ش�ت عما ح�شل عليه 

مناف�شه عن احلزب الدميقراطي، اآل غ�ر.

انتخاب الرئي�ص عماًل بنظام الج�لتين
178. كما هي احلال يف االنتخابات الت�رسيعية، ميكن اللج�ء اإىل تنظيم ج�لة انتخابية ثانية يف حال عدم 
ف�ز اأي من املر�ش��حني يف اجل�لة االأوىل باالأغلبية املطلقة الأ�ش���ات الناخبني، وذلك لتفادي ف�ز مر�ش��ح 
ما بح�ش���له على ن�ش��بة �ش��ئيلة فقط من تلك االأ�ش���ات. وميكن تنظيم ذلك من خالل ح�رس املناف�شة يف 
اجل�لة الثانية بني املر�ش��حني احلا�شلني على اأعلى االأ�ش�ات يف اجل�لة االأوىل )وه� ما يعرف بنظام االأغلبية 
املطلقة(، اأو من خالل متكني عدد اأكرب من املر�شحني الراغبني من امل�شاركة يف اجل�لة الثانية )نظام االأغلبية 
الن�شبية(، كما �شبق وبينا اأعاله )اأنظر الفقرة 96(. وت�شتخدم نظام اجل�لتني لتنظيم انتخاباتها الرئا�شية كل 
من فرن�ش��ا، ومعظم دول اأمريكا الالتينية، وكافة اجلمه�ريات اخلم�س يف اآ�ش��يا ال��ش��طى والتابعة لالحتاد 
ال�ش�فياتي �شابقًا، باالإ�شافة اإىل العديد من البلدان الناطقة بالفرن�شية يف القارة االأفريقية. اأما الدول االأفريقية 
االأخرى التي ت�ش��تخدم ه��ذا النظام فهي اأنغ�ال، والق��رن االأخ�رس )كاب ف��ريدي(، وغامبيا، وغانا، 
وغينيا-بي�ش��او، وكينيا، وم�زامبيق، وناميبيا، ونيجرييا، و�شاو ت�مي، وجزر �شي�شيل، و�شريالي�ن، 
وال�ش���دان، وتنزانيا، واأوغندا، وزميباب�ي. ويف اأوروبا، فباالإ�ش��افة اإىل فرن�شا ي�شتخدم نظام اجل�لتني 
يف كل من اأرمينيا، واأذربيجان، والنم�ش��ا، وبيالرو�ش��يا، وبلغاريا، وكرواتي��ا، وقرب�س، وفنلندا، 
وج�رجيا، وليت�انيا، ومقدونيا، وب�لندا، والربتغال، ورومانيا، ورو�ش��يا، و�شل�فاكيا، و�شل�فينيا، 
واأوكرانيا. كما واأنه ي�ش��تخدم يف كل من اأفغان�ش��تان، وهايتي، واإندوني�شيا، واإيران، وتيم�ر ال�رسقية 

واليمن.

179. وهناك بع�س التعديالت التي مت اإدخالها على نظام اجل�لتني يف بع�س احلاالت. ففي ك��شتاريكا، 
ميكن ملر�شح ما الف�ز بالرئا�شة بح�ش�له على 40 باملئة فقط من اأ�ش�ات الناخبني يف اجل�لة االأوىل. وعلى 
العك�س من ذلك، جند باأن النظام يف �شريالي�ن يحتم الف�ز بن�شبة 55 باملئة من االأ�ش�ات يف اجل�لة االأوىل 
لتف��ادي الذه��اب اإىل ج�لة ثاني��ة. اأما يف االأرجنتني فيمكن الف�ز بالرئا�ش��ة يف اجل�ل��ة االأوىل من خالل 
احل�ش�ل على 45 باملئة من االأ�ش�ات، اأو من خالل ح�ش�ل اأحد املر�شحني على 40 باملئة من االأ�ش�ات 

اإذا كان الفارق بينه وبني املر�شح الذي يليه يزيد عن 10 باملئة. وه� ما يعمل به كذلك يف االإك�ادور.
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انتخابات  يف  اجل�لتني  نظام 
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ا 180. تعتمد بع�س البلدان مطلبًا اإ�ش��افيًا يتمثل يف حتقيق حد اأدنى من ن�ش��بة امل�ش��اركة يف االنتخابات، 

عادًة ما يك�ن 50 باملئة من جمم�ع الناخبني امل�ش��جلني، كما هي احلال يف رو�ش��يا االحتادية والعديد من 
جمه�ريات االحتاد ال�ش�فياتي �شابقًا، وه� ما يعترب اإجراًء اإ�شافيًا للتاأكيد على �رسعية النتائج. 

181. اأ�ش��فر ا�ش��تخدام نظام اجل�لتني يف بل��دان اأمريكا الالتينية عن جدل كبري، وذلك با�ش��تثناء بع�س 
احلاالت يف البلدان التي متكنت اأحزابها ال�شيا�ش��ية من الت��ش��ل اإىل ت�افقات وحتالفات ت�ش��بق االنتخابات 
لتمكني مر�شحي الرئا�شة من الف�ز باالنتخاب يف اجل�لة االأوىل )كما يف انتخابات عام 1994 يف الربازيل 
وانتخابات العامني 1989 و1994 يف ت�شيلي على �شبيل املثال(. يف انتخابات عام 1990 يف البريو فاز 
األبريت� ف�جيم�ري باالنتخابات بح�ش���له على 56 باملئة من االأ�ش���ات يف اجل�لة الثانية، بينما مل يح�شل 
حزبه �ش���ى على 14 مقعداً من اأ�ش��ل 60 يف جمل�س ال�شي�خ وعلى 33 مقعداً من اأ�شل 180 يف جمل�س 
العم�م. اأما يف انتخابات عام 1989 يف الربازيل، فقد فاز فريناندو ك�ل�ر دمييل� بح�ش���له على اأقل من 
ن�ش��ف االأ�ش���ات يف اجل�لة الثاني��ة، اإال اأن حزبه مل يفز يف االنتخابات الت�رسيعي��ة التي اأجريت يف م�عد 
خمتلف عن م�عد االنتخابات الرئا�ش��ية �ش���ى بثالثة مقاعد من اأ�شل 75 يف جمل�س ال�شي�خ، وعلى 40 
مقعد فقط من اأ�شل 503 يف جمل�س الن�اب. ويف االإك�ادور مل يح�شل حزب اأي من الروؤ�شاء املنتخبني 

على اأغلبية يف الربملان منذ اعتماد نظام اجل�لتني �شنة 1978.

وتثب��ت االإ�ش��كاليات املتعلقة باإدارة احلك��م والناجتة عن هذه احل��االت اأهمية النظ��ر اإىل كافة االعتبارات 
وامل�شائل املرتبطة ببع�شها البع�س واملتعلقة مب�شائل احلكم واالإطار امل�ؤ�ش�شي بذات القدر من االهتمام. فعلى 
الرغم من اأن نظام اجل�لتني اأدى يف ج�لته الثانية اإىل انتخاب روؤ�شاء يتمتع�ن بتاأييد االأغلبية، اإال اأنه تالزم 
م��ع نظم انتخابية ت�رسيعية مل ت�ش��من لهم حتقيق اأغلبية كافية داخل ال�ش��لطة الت�رسيعية. ويف الربازيل على 
وجه التحديد حفز ذلك على مزيد من ت�ش��تيت النظام احلزبي يف البالد. وبينما متكن املر�ش��ح�ن الفائزون 
من �ش��مان تاأييد اأحزاب �شيا�ش��ية اأخرى لهم بني اجل�لتني االأوىل والثانية، اإال اأنهم اأخفق�ا يف احلفاظ على 

ذلك التاأييد بعد ف�زهم باالنتخابات.

انتخاب الرئي�ص بم�جب النظم التف�سيلية
182. تتمث��ل اإحدى الطرق املمكنة لاللتفاف على م�ش��اوئ نظ��ام اجل�لتني يف دجمهما يف ج�لة انتخابية 
واح��دة. وهن��اك عدة طرق للقي��ام بذلك، يف مقدمتها اللج�ء اإىل نظام ال�ش���ت البدي��ل، واملعم�ل به 
النتخاب الرئي�س يف جمه�رية اأيرلندا. حيث ميكن ملر�ش��ح ال يح�ش��ل على اأعلى االأف�شليات التغلب على 
مر�ش��ح متقدم عليه من خالل ح�ش�له على عدد كبري من االأف�شليات الثانية من اأ�ش�ات الناخبني. ويعطي 
ف�ز ال�ش��يدة ماري روبن�ش���ن يف انتخابات الرئا�شة للعام 1990 مثااًل حيًا على اال�شتفادة من تطبيق النظام 

التف�شيلي بهذا ال�شكل.

183. اأم��ا االإمكاني��ة االأخرى فتكمن يف ا�ش��تخدام النظام املعم���ل به النتخاب الرئي���س يف �رسيالنكا 
وكذلك النتخاب رئي�س بلدية لندن، واملعروف با�شم ال�ش�ت التكميلي. حيث يطلب من الناخبني حتديد 
اأف�ش��لياتهم االأوىل والثانية من بني املر�ش��حني )وحت��ى الثالثة يف �رسيالنكا(. اأما طريق��ة تطبيق هذا النظام 
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فتختلف يف كلتا احلالتني: ففي �رسيالنكا يطلب من الناخبني ترقيم مر�ش��حيهم املف�شلني من خالل االأرقام 
الت�شل�ش��لية، 1 و2 و3، كما هي احلال يف نظام ال�ش���ت البديل اأو نظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل. اأما 
يف لندن فال يحتاج الناخب�ن ال�ش��تخدام االأرقام، حيث حتت�ي ورقة االقرتاع على عم�دين، ي�ش��تخدم 
االأول لتحديد االأف�شلية االأوىل بينما ي�شتخدم الثاين لتحديد االأف�شلية الثانية بني خمتلف املر�شحني، ويق�م 
الناخب�ن بالتاأ�شري على مر�شحهم املف�شل بالدرجة االأوىل يف العم�د االأول وبالتاأ�شري على مر�شحهم املف�شل 

باملرتبة الثانية يف العم�د الثاين.

184. اأما فرز االأ�ش���ات فيتم ب��ذات الطريقة يف كلتا احلالتني: فاإذا فاز اأحد املر�ش��حني باالأغلبية املطلقة 
الأف�ش��ليات الناخبني االأوىل يف�ز باالنتخابات، واإال فيتم ا�شتبعاد كافة املر�شحني عدا املر�شحني احلا�شلني 
على اأعلى النتائج، ويتم احت�ش��اب االأف�ش��ليات الثانية )والثالثة يف �رسيالنكا( للمر�شحني اخلا�رسين ل�شالح 
املر�ش��حني املتناف�ش��ني ح�ش��ب اأف�ش��ليات الناخبني. ويف�ز باالنتخاب املر�شح احلا�ش��ل على اأعلى النتائج 
بع��د االنته��اء من هذه العملية. وبذلك يحق��ق هذا النظام من خالل ج�لة انتخابي��ة واحدة ما يحققه نظام 

اجل�لتني، م�فراً بذلك الكثري من التكلفة وحمققًا جناعًة اإدارية اأكرب للعملية االنتخابية.

من�ذج ورقة اقرتاع من �رسيالنكا حيث ي�شتخدم النظام التف�شيلي يف انتخابات الرئا�شة
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ا 185. وتتلخ���س م�ش��اوئ نظام ال�ش���ت التكميلي يف ك�نه اأكرث تعقيداً، وبك�ن��ه يتطلب من الناخبني 

ا�شتخدام حد�شهم لتخمني ه�ية املر�شحني االأكرث حظًا بالف�ز ال�شتخدام اأ�ش�اتهم ب�شكل اأكرث فاعلية.

186. وعلى الرغم من االختالفات بني نظامي ال�ش���ت البديل وال�ش���ت التكميلي اإال اأنهما يهدفان اإىل 
حتقيق ذات الهدف: اأال وه� �ش��مان ف�ز املر�ش��ح املنتخب باالأغلبية املطلقة الأ�ش�ات الناخبني. فا�شتخدام 
النظم التف�شيلية لتمكني الناخب من التعبري عن خياره )اأف�شليته( الثاين يلغي احلاجة اإىل ج�لة انتخابية ثانية، 
وه� ما ي�ؤدي اإىل ت�فري يف التكاليف وجناعة اأكرب يف العملية االنتخابية من الن�احي االإدارية، والل�ج�شتية 

واالأمنية.

�سرط الح�س�ل على تاأييد م�زع جغرافيًا للف�ز بالرئا�سة
187. ي�شرتط يف كل من اإندوني�شيا وكينيا ونيجرييا ح�ش�ل املر�شح الفائز يف انتخابات الرئا�شة على تاأييد 
م�زع جغرافيًا على خمتلف اأرجاء البالد )املحافظات، اأو االأل�ية واملقاطعات(، باالإ�شافة اإىل ح�ش�له على 
االأغلبية املطلقة الأ�ش���ات الناخبني على امل�ش��ت�ى ال�طني. ففي اإندوني�ش��يا، حيث نظمت اأول انتخابات 
رئا�شية مبا�رسة عام 2004، ي�شرتط يف الثنائي الفائز مب�قعي الرئي�س ونائب الرئي�س، باالإ�شافة اإىل ف�زهما 
باالأغلبي��ة املطلقة لالأ�ش���ات، ح�ش���لهما على ما ال يقل عن 20 باملئة من اأ�ش���ات الناخبني يف ن�ش��ف 
املحافظات على االأقل لتفادي الذهاب اإىل ج�لة انتخابية ثانية. ولقد ا�ش��ت�حت اإندوني�شيا هذا االإجراء من 
نيجرييا، وه� البلد املرتامي االأطراف واملنق�ش��م اإىل مقاطعات خمتلفة، حيث ي�ش��رتط يف املر�ش��ح الفائز 
ح�ش���له على ما ال يقل عن ثلث اأ�ش���ات الناخب��ني يف ثلثي املحافظات على االأقل، باالإ�ش��افة اإىل ف�زه 

باالأغلبية املطلقة الأ�ش�ات الناخبني.

188. وم��ن اأهم ف�ائد هذا االإجراء ك�نه يدفع مبر�ش��حي الرئا�ش��ة نح� العمل على ح�ش��د تاأييد اأو�ش��ع 
حلملته��م، ميتد اإىل خ��ارج مناطقهم اأو جمم�عاتهم العرقية. اإال اأن فر�ش��ه ك�رسط اإ�ش��ايف )باالإ�ش��افة 
اإىل ���رسط الف�ز باالأغلبية املطلقة لالأ�ش���ات( من �ش��اأنه اأن ي���ؤدي اإىل عدم متكن اأي من املر�ش��حني من 
ا�شتكمال كال ال�رسطني معًا. وعليه، فمن ال�رسوري اأن ياأخذ القائم�ن على ت�شميم النظام االنتخابي هذه 
االإمكانية بعني االعتبار ل��شع املعاجلات الالزمة مل�اجهتها، واإال فقد ي�ؤدي النظام اإىل ا�شتحالة ف�ز اأي من 
املر�شحني، االأمر الذي ل� تالزم مع غياب املعاجلات الناجعة للخروج بحل�ل ممكنة من �شاأنه اأن ي�ؤدي اإىل 

فراغ يف ال�شلطة قد ت�شحبه الكثري من خماطر عدم اال�شتقرار. 

اأما الف�ز يف اجل�لة الثانية يف االنتخابات الرئا�شية يف اإندوني�شيا فال يتطلب �ش�ى احل�ش�ل على اأغلبية ب�شيطة 
من اأ�ش�ات الناخبني، بينما تبقي نيجرييا على ال�رسط االإ�شايف يف احل�ش�ل على تاأييد م�زع جغرافيًا لتطبيقه 
كذلك يف اجل�لة الثانية، ما ينتج عنه اإمكانية احلاجة اإىل ج�لة انتخابية ثالثة، والتي يرتتب عليها، يف حال 
حدوثها، الكثري من التبعات املتعلقة باإطالة مدة العملية االنتخابية وزيادة حجم امل�ارد املادية واالإدارية التي 

يتطلبها ذلك.

ويفر���س �رسط احل�ش���ل على تاأييد م�زع جغرافيًا على املر�ش��حني ر�ش��م ا�ش��رتاتيجيات اإ�ش��افية الإدارة 
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حمالتهم. ففي كينيا ي�ش��رتط يف املر�ش��ح الفائز ح�ش�له على ما ال يقل عن 25 باملئة من اأ�ش�ات الناخبني 
يف خم�ش��ة من حمافظات البلد الثمانية على االأقل، باالإ�شافة اإىل ح�ش�له على االأغلبية املطلقة بطبيعة احلال 
على امل�ش��ت�ى العام. ولكن على الرغم من ذلك �ش��محت االنق�ش��امات التي ما برحت تعاين منها اأحزاب 
املعار�ش��ة لدانييل اأراب م�ي باالحتفاظ بالرئا�شة على امتداد الت�شعينات من القرن املا�شي وذلك رغم عدم 

ح�ش�له على االأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات.

انتخاب جمل�س ال�صيوخ

189. كثرياً ما تتاألف ال�شلطة الت�رسيعية يف بلد ما من جمل�شني، خا�شًة يف البلدان الكبرية. ويكمن اأحد 
ال�ش��ببني التاليني اأو كليهما مع��ًا خلف وج�د املجل�س الثاين )والذي غالبًا ما يع��رف باملجل�س االأعلى، اأو 
جمل�س ال�ش��ي�خ، اأو جمل�س االأعيان، اأو جمل�س امل�شت�ش��ارين – Senate(: يتمثل االأول يف العمل على 
اإيج��اد ن�ع اآخر من التمثيل اأو م�ش��ت�ى خمتلف عن ذلك الع��دد يف املجل�س االأول، غالبًا ما يك�ن لتمثيل 
املقاطعات اأو االأل�ية اأو املحافظات التي يرتكب منها البلد. اأما ال�شبب الثاين فيكمن يف اإيجاد جمل�س ملعاينة 
قرارات املجل�س االآخر واإعادة النظر بها واحليل�لة دون الت�رسع يف اتخاذها. وعادًة ما تقل اأهمية ال�شلطات 
التي يتمتع بها جمل�س ال�ش��ي�خ عن تلك التي مينحها الد�ش��ت�ر للمجل�س االأول، خا�شًة عندما ياأخذ جمل�س 
ال�ش��ي�خ دور املعاين��ة واإعادة النظر فقط. وجند ب��اأن ح�ايل ثلثي البلدان ح�ل الع��امل تعتمد نظام املجل�س 

ال�احد، بينما يتبع الثلث املتبقي نظام املجل�شني باأحد ا�شكاله املختلفة.

190. تختل��ف تركيب��ة هذه املجال���س من بلد اإىل اآخر، اإال ان معظمها ي�ش��تخدم يف البل��دان الفيدرالية 
حيث ي�ش��تخدم جمل�س ال�ش��ي�خ لتمثيل ال�حدات االإدارية التي يتاألف منها النظام الفيدرايل )املقاطعات اأو 
ال�اليات(، كال�اليات ٍ)States( يف ال�اليات املتحدة االأمريكية، اأو املقاطعات )Länders( يف اأملانيا 
واملحافظ��ات )Provinces( يف جن�ب اأفريقيا، والتي يتم متثيلها جميعًا يف جمل�س ال�ش��ي�خ. وعادًة ما 
ي�ش��تمل هذا النظام على ترجيح وزن ال�حدات االإدارية ال�ش��غرية، ا�ش��تناداً اإىل االفرتا�س القائم ب�رسورة 
حتقيق امل�ش��اواة يف متثيل خمتلف املقاطعات اأو املحافظات يف جمل�س ال�شي�خ املنتخب. باالإ�شافة اإىل ذلك 
يتم انتخاب هذه املجال�س يف بع�س احلاالت على مراحل، كاحلال يف كل من اأ�ش��رتاليا واليابان حيث يتم 
انتخاب ن�ش��ف اأع�شاء جمل�س ال�ش��ي�خ كل ثالث �شن�ات، اأو ما يح�ش��ل يف كل من ال�اليات املتحدة 

االأمريكية والهند حيث يتم انتخاب ثلث اأع�شاء هذا املجل�س كل �شنتني.

191. وت�ش��ع بع�س البلدان قي�داً معينة على هذه املجال�س، خا�ش��ًة تلك التي ياأخذ جمل�س ال�ش��ي�خ فيها 
طابع املجل�س املعاين. ففي تايالند على �شبيل املثال، وعلى الرغم من ك�ن جمل�س ال�شي�خ جمل�شًا منتخبًا، 

اإال اأنه مينع على اأع�شاء املجل�س االنتماء الأي حزب �شيا�شي اأو القيام بحمالت انتخابية.

192. هناك ن�ع اآخر من هذه املجال�س اأقل �ش��ي�عًا، يق�م على ا�ش��تخدامها لتمثيل جمم�عات اأو اأقليات 
عرقية، اأو لغ�ية، اأو دينية، اأو ثقافية حمددة. كما وميكن اأن يف�ش��ح املجال اأمام متثيل منظمات املجتمع 
املدين يف هذه املجال�س. ففي ماالوي على �شبيل املثال ين�س الد�شت�ر على قيام االأع�شاء املنتخبني يف جمل�س 
ال�ش��ي�خ بانتقاء 32 ع�ش��� من اأ�شل 80 من قائمة من ال�شخ�ش��يات املر�شحة من قبل خمتلف املجم�عات 
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ا التي متثل امل�شالح املختلفة يف البالد. اأما هذه املجم�عات فت�شم املنظمات الن�شائية، ومنظمات املع�قني، 

وامل�ؤ�ش�شات ال�ش��حية والتعليمية، وتنظيمات رجال االأعمال واملزارعني، ونقابات العمال، باالإ�شافة اإىل 
ال�شخ�ش��يات البارزة والقيادات الديني��ة. ويدافع الكثريون عن دور جمل�س الل���ردات يف بريطانيا لك�نه 
يح�ي اأع�ش��اءاً ذوي خربة عالية متكنهم من معاينة م�ش��اريع الق�انني التي تطرحها احلك�مة وال�شيا�ش��ي�ن 
العم�مي�ن االأقل خربة عادًة. اأما يف بلدان اأخرى مثل فيجي وب�ت�ش���انا، فت�ش��تخدم هذه املجال�س لتمثيل 

القيادات التقليدية، �ش�اء من خالل التعيني كما يف فيجي اأو االنتخاب كما يف ب�ت�ش�انا.

193. وبناًء على هذه االختالفات يف طبيعة جمال�س ال�ش��ي�خ، جند باأن بع�شها منتخب، وبع�شها االآخر 
منتخ��ب جزئيًا اأو معني. ويف معظم احلاالت التي يتم فيه��ا انتخاب هذه املجال�س، جند باأن البلدان املعنية 
تعتمد نظمًا انتخابية خمتلفة النتخابها غري تلك امل�شتخدمة يف انتخاب املجل�س االآخر، وذلك للتاأكيد على 
الدور املختلف امل�شند لكل من املجل�شني. ففي اأ�شرتاليا على �شبيل املثال يتم انتخاب جمل�س العم�م ب�ا�شطة 
اأحد نظم االأغلبية )ال�ش�ت البديل(، بينما ينتخب جمل�س ال�شي�خ ا�شتناداً اإىل نظام ن�شبي )ال�ش�ت ال�احد 
املتح�ل(. وه� ما ي�ؤدي عادًة اإىل متكني االأقليات التي ال ميكنها احل�ش�ل على متثيل يف جمل�س العم�م من 
احل�ش���ل على ذلك من خالل جمل�س ال�ش��ي�خ. ويف اإندوني�شيا ينتخب جمل�س العم�م عماًل بنظام القائمة 
الن�شبية، بينما ي�شتخدم نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل النتخاب اأربعة ممثلني عن كل حمافظة يف جمل�س 
ال�ش��ي�خ. اأما يف ك�ل�مبيا، فبينما يتم انتخاب كال املجل�ش��ني ب�ا�شطة اأحد النظم الن�شبية، اإال اأن انتخاب 
جمل�س ال�شي�خ يق�م على اأ�شا�س دائرة انتخابية واحدة ت�شمل كامل ال�طن، ما يزيد من حظ�ظ االأحزاب 

ال�شغرية وممثلي االأقليات يف الف�ز بتمثيل لها يف هذا املجل�س.

امل�صتويات املختلفة لإدارة احلكم

194. كما يت�شح مما ورد اأعاله، تختلف متطلبات ت�شميم النظام االنتخابي باختالف الهيئة التي يتم انتخابها 
واختالف اأدوارها و�شلطاتها. فعندما يتعلق االأمر بانتخاب هيئة اإقليمية، اأو حملية، تختلف االعتبارات التي 

يجب االأخذ بها يف اختيار النظام االنتخابي عن تلك املتعلقة بانتخاب هيئات ت�رسيعية وطنية.

انتخاب الهيئات الإقليمية

195. ما زالت الهيئات االإقليمية التي تتمتع ب�ش��لطات فاعلة والتي ت�ش��مل حتت رايتها عدد من البلدان، 
كالربمل��ان االأوروبي، قليلة العدد، اإال اأن عددها مر�ش��ح للتزايد مت�ش��يًا مع ات�ش��اع نط��اق الع�ملة يف عامل 
ال�شيا�ش��ة وتقاطع امل�ش��الح على امل�ش��ت�ى االإقليمي. ويفر�س االإحتاد االأوروبي على كافة الدول االأع�شاء 
�رسورة اعتماد نظام انتخابي ن�ش��بي النتخاب ممثليها يف الربملان االأوروبي، حيث ت�ش��تخدم 23 من هذه 
ال��دول نظ��ام القائمة الن�ش��بية، بينما تعمل دولتني منه��ا )جمه�رية ايرلندا ومالطا( بنظام ال�ش���ت ال�احد 
املتح�ل. ويتم ت�زيع املقاعد على الدول االأع�شاء لي�س ا�شتناداً اإىل حجمها الدميغرايف فح�شب، بل عماًل 
مب�ش��ت�يات خمتلفة يخ�ش���س مب�جبها ذات العدد من املقاعد للدول امل�شنفة �ش��من كل فئة والتي يتقارب 
حجمها ال�ش��كاين من بع�ش��ها البع�س، باالإ�شافة اإىل متكني الدول ال�ش��غرية من احل�ش�ل على متثيل اأعلى 

ن�شيبًا لها يف الربملان.
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196. ويعط��ي م�ش��مم� تلك النظم االنتخابية اأهمية اأكرب لتمثيل ال�ح��دات االإدارية التي يتاألف منها كل 
بلد واالأحزاب ال�شيا�شية العاملة فيها ب�شكل اأكرب ت�ازنًا. ويت�شكل الربملان االأوروبي حاليًا )ح�شب معطيات 
العام 2004، وقبل ان�شمام كل من بلغاريا ورومانيا لع�ش�ية االإحتاد( من 732 ع�ش�، ميثل�ن ما يزيد عن 

500 ملي�ن م�اطن، ما يجعل العالقة املبا�رسة بني املمثلني وناخبيهم اأمراً �شعب املنال.

197. وبينما يعمل الربملان االأوروبي كهيئة اإقليمية، اإال اأنه مل يحقق بعد ه�ية انتخابية م�ش��تقلة يف ذهنية 
الناخبني، وذلك على الرغم من االإمكانية التي ي�فرها هذا الربملان مل�اطني اأي من الدول االأع�شاء للرت�شح 
لع�ش���يته عن اأي من تلك الدول دون اأن ينح�رس ذلك بال�رسورة يف البلد الذي يتبع له امل�اطن. وما زال 
ينظر النتخابات الربملان االأوروبي على اأنها مناف�ش��ة انتخابية وطنية بني خمتلف االأحزاب ال�شيا�ش��ية يف كل 
دولة من الدول االأع�شاء. وعليه ميكن الق�ل باأن االأحزاب ال�طنية مر�شحة للعب دور هام يف حتديد ماهية 
النظام االنتخابي اخلا�س بانتخاب الهيئات االإقليمية، وباأن التقاليد املتبعة على امل�شت�ى ال�طني يف كل اإقليم 
فيم��ا يتعلق بالنظم االنتخابية من �ش��اأنها اأن تلقي بظاللها على ما يتم اعتماده بالن�ش��بة للنظم االنتخابية لتلك 

الهيئات االإقليمية )كما هي احلال بالن�شبة للربملان االأوروبي املنتخب عماًل بنظم التمثيل الن�شبي(.
يف حزيران/ي�ني��� 2004 ت�جه ناخب� 25 دولة اأوروبية النتخاب ممثليهم يف الربملان االأوروبي. وكانت 
تلك التجربة االأوىل من هذا الن�ع بالن�شبة لكثريين من اأولئك الناخبني يف عدة بلدان، بينما كان الناخب�ن 
يف بل��دان اأخرى قد مروا بعدة جتارب مماثلة �ش��ابقًا. اأما القا�ش��م امل�ش��رتك بينهم جميعًا ف��كان تنظيم تلك 

االنتخابات يف كافة البلدان عماًل بنظام انتخابي ن�شبي.

اأق��ر اأول قان���ن يتعل��ق بانتخابات الربملان االأوروبي �ش��نة 1976، وه� ما عرف بقان�ن انتخاب اأع�ش��اء 
الربمل��ان بانتخاب��ات عام��ة ومبا���رسة، والذي اأقر مبداأ انتخاب االأع�ش��اء ب�ش��كل مبا���رس يف كافة الدول 
االأع�ش��اء. ففي بدايات عهد االحتاد االأوروبي جرت العادة على تعيني اأع�ش��اء الربملان االأوروبي من قبل 
برملانات الدول االأع�شاء، دون م�شاركة مبا�رسة من قبل الناخبني. وا�شتناداً اإىل القان�ن املذك�ر، نظمت 
اأول انتخابات مبا�رسة للربملان االأوروبي �ش��نة 1979 يف الدول الت�ش��ع االأع�ش��اء يف تلك االأثناء، وهي: 
بلجيكا، الدمنارك، فرن�ش��ا، اأملانيا )الغربية(، اإيطاليا، ل�ك�ش��مب�رغ، ه�لندا، اأيرلندا واململكة املتحدة 

)بريطانيا(، حيث انتخب 410 اأع�شاء.

حدد قان�ن 1976 عدة ج�انب تتعلق بانتخاب الربملان االأوروبي، كمدة الع�ش���ية و�رسوط الرت�ش��يح، 
اإال اأنه مل يحدد النظام االنتخابي الذي يجب انتخاب االأع�شاء مب�جبه. لكنه األقى على عاتق الربملان مهمة 
اقرتاح نظام انتخابي م�حد النتخاب اأع�شائه يف كافة الدول االأع�شاء. واإىل اأن مت اإقرار ذلك، ترك االأمر 

لق�انني الدول االأع�شاء الداخلية لتحديد نظام االنتخاب.

وطاملا اأن غالبية الدول االأع�ش��اء كانت تعتمد اأحد نظم االنتخاب الن�ش��بية، اإما كنظام وحيد اأو خمتلط، 
النتخاب برملاناتها، كانت م�شاألة حتديد النظام االنتخابي النتخاب اأع�شاء الربملان االأوروبي م�شاألة �شهلة. 
اإذ كانت كل من بلجيكا، الدمنارك، اأملانيا، اإيطاليا، الل�ك�ش��مب�رغ وه�لندا معتادة على ا�شتخدام نظام 
القائم��ة الن�ش��بية ب�ش��كل اأو باآخر، وعليه قامت بانتخ��اب ممثليها يف الربملان االأوروبي عم��اًل بنظام القائمة 
الن�شبية )با�شتثناء ممثل واحد عن جزيرة غرينالند التابعة للدمنارك حيث انتخب ح�شب نظام الفائز االأول اإىل 

درا�صة خا�صة

البرلمان االأوروبي: االنتخابات لهيئة اإقليمية 
اأندرو اإلي�ش و�صتينا الر�صرود
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اأن خرجت غرينالند من االحتاد االأوروبي �ش��نة 1985(. واخت��ارت اإيرلندا انتخاب ممثليها عماًل بالنظام 
االنتخابي التف�شيلي القائم لديها، اأال وه� نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل. اأما بريطانيا، التي ت�شتخدم نظام 
الفائز االأول، وفرن�شا العاملة بنظام اجل�لتني، فمثلتا اال�شتثناء لعدم اعتيادهم العمل بنظام التمثيل الن�شبي.

قامت بريطانيا بتنظيم انتخاب ممثليها عماًل بالنظام امل�ش��تخدم لديها النتخاب اأع�ش��اء جمل�س العم�م، وه� 
نظام ت�افق مع م�ش��الح احلزبني الرئي�ش��يني يف البالد، العمال واملحافظ��ني، بينما جعل دخ�ل اأي حزب 
ثالث اأمراً �ش��عبًا. من ناحية اأخرى، اأدت معار�شة مبداأ ازدواجية التمثيل اإىل اعتماد نظام الفائز االأول يف 
بريطاني��ا. فاإذا كان الهدف ه� منع الع�ش���ية املزدوجة يف الربمل��ان االأوروبي والربملان الربيطاين يف نف�س 
ال�قت، كما اأراد بع�س ال�شا�شة، وبنف�س ال�قت اعتماد اأحد اأ�شكال التمثيل الن�شبي، كان ميكن اأن تتاألف 
ق�ائم االأحزاب من مر�شحني غري معروفني وال منتخبني الأية هيئة وطنية اأو حملية، االأمر الذي من �شاأنه اأن 
ي�رس باأهمية تلك االنتخابات وبنظرة الناخبني لها. وعليه وجد باأن نظامًا يرتكز اإىل املر�ش��حني االأفراد من 

خالل دوائر انتخابية فردية ه� احلل االأف�شل.

مل تعن اأي من تلك االعتبارات اأيرلندا ال�ش��مالية، حيث اأدى االهتمام الرئي�ش��ي هناك يف تقا�ش��م التمثيل 
ب��ني االأكرثية واالأقلية، باالإ�ش��افة اإىل اإحجام االأحزاب ال�شيا�ش��ية الفاعلة يف باق��ي مناطق اململكة املتحدة 
ع��ن امل�ش��اركة يف االنتخابات هناك، اأدت جميعه��ا اإىل انتخاب ممثلي اأيرلندا ال�ش��مالية الثالثة يف الربملان 
االأوروبي عماًل بنظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل. وكانت هناك حماولة لالعرتا�س اأمام الق�ش��اء على قرار 
تنظي��م االنتخاب��ات للربملان االأوروب��ي يف كل من اإنكلرتا، و�ش��ك�تالندا وويلز على اأ�ش��ا�س نظام الفائز 
االأول، ا�ش��تناداً اإىل ما ن�س عليه القان�ن ح�ل �رسورة وج���د نظام انتخابي م�حد، اإال اأن تلك املحاولة 
باءت بالف�ش��ل. ومل يتغري النظام امل�ش��تخدم يف تلك امل�اقع اإال يف عام 1999، بعد اإقرار قان�ن انتخابات 
الربمل��ان االأوروبي، وذلك ا�ش��تباقًا لفر�س التغي��ريات على اململكة املتحدة، كما ح�ش��ل من خالل قرار 
املجل���س االأوروبي �ش��نة 2002. ومنذ العام 1999 ب��داأت اململكة املتحدة بتنظي��م انتخابات ممثليها يف 

الربملان االأوروبي عماًل بنظام القائمة الن�شبية، يف ق�ائم مغلقة من خالل دوائر حملية.

اأما يف فرن�شا، فعلى الرغم من ا�شتخدامها لنظام اجل�لتني النتخاب برملانها ال�طني، مت اعتماد نظام القائمة 
الن�ش��بية املغلقة منذ �شنة 1977، حيث �ش��كل كامل البلد دائرة انتخابية واحدة لهذا الغر�س، وذلك قبل 
تنظيم اأول انتخابات للربملان االأوروبي �شنة 1979. وهناك عدة اأ�شباب خلف ذلك: مل تكن الأهم ميزات 
نظم االأغلبية، املتمثلة يف ت�ش��كيل حك�مات م�ش��تقرة وق�ية، اأية اأهمية يف هذا ال�ش��ياق، حيث نظر اإىل 
التمثيل الن�شبي لكافة االأحزاب ال�شيا�شية كاأ�شا�س اأكرث اأهمية يجب اعتباره يف اعتماد النظام االنتخابي لهذه 
االنتخابات. ونظر اإىل اجلمع بني اعتماد دائرة انتخابية واحدة ت�شمل كامل البلد، ون�شبة ح�شم هامة بلغت 
5 باملئة على اأنه يحقق ت�ازنًا بني م�ش��ت�ى عال من ن�ش��بية التمثيل من ناحية، والرغبة يف ا�ش��تثناء االأحزاب 
ال�ش��غرية جداً من جهة اأخرى. اأما اإمكانية ملئ املقاعد ال�ش��اغرة قبل انتهاء مدة الربملان من خالل املر�شح 
التايل على القائمة، دون احلاجة اإىل اللج�ء لالنتخابات التكميلية، �شكل ميزة اأخرى دفعت كذلك باجتاه 
اعتماد نظام القائمة الن�ش��بية. وبعد خم�س انتخابات للربملان االأوروبي يف فرن�ش��ا، اأدت الرغبة يف ت�طيد 
العالقة بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم، ويف حتقيق م�ش��ت�يات اأف�ش��ل من التمثيل اجلغرايف ملختلف مناطق 
البالد، اإىل ترك العمل بالدائرة ال�طنية ال�احدة قبل انتخابات العام 2004، وا�ش��تبدال ذلك بثمان دوائر 
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درا انتخابية تعددية النتخاب ممثلي فرن�شا يف الربملان االأوروبي والبالغ عددهم 78 ممثل.

يف �ش��نة 2002 مت االنته��اء من و�ش��ع بع�س التعدي��الت لقان�ن انتخاب الربمل��ان االأوروبي مب�جب قرار 
املجل�س االأوروبي رقم 8964/02. وبعد �ش��ت وع�رسين عامًا من اإقرار قان�ن االنتخاب املبا�رس الأع�شاء 
الربمل��ان، ن�س هذا القرار على �رسورة اعتماد نظام انتخابي م�حد من قبل كافة الدول االأع�ش��اء. حيث 
ن�ش��ت املادة االأوىل على ما يلي: »يجب انتخاب اأع�ش��اء الربملان االأوروبي يف كل الدول االأع�شاء ا�شتناداً 
اإىل نظ��ام التمثيل الن�ش��بي، وذل��ك عماًل اإما بنظام القائمة اأو بنظام ال�ش���ت ال�اح��د املتح�ل«. وعليه، 
ا�شتخدمت كافة الدول االأع�شاء )البالغ عددها حينئذ 25( نظام التمثيل الن�شبي يف انتخابات العام 2004 

للربملان االأوروبي.

بينما تنتمي كافة النظم املعم�ل بها لعائلة النظم الن�ش��بية، اإال اأنها تختلف فيما بينها ببع�س امل�ش��ائل. حيث 
ت�ش��تخدم 23 دولة نظام القائمة الن�ش��بية )هي النم�شا، بلجيكا، قرب�س، ت�ش��يكيا، الدمنارك، اإ�شت�نيا، 
فنلندا، فرن�ش��ا، اأملانيا، الي�نان، هنغاريا، اإيطاليا، التفيا، ليت�انيا، الل�ك�ش��مب�رغ، ه�لندا، ب�لندا، 
الربتغال، �ش��ل�فاكيا، �شل�فينيا، اأ�شبانيا، ال�ش�يد وبريطانيا(، بينما ت�شتخدم كل من مالطا واأيرلندا نظام 
ال�ش���ت ال�احد املتح�ل. ولي�س يف ذلك ما ي�ش��تدعي الغرابة، اإذ اأن 21 دولة من الدول 23 املذك�رة 
هنا ت�ش��تخدم نظام القائمة، على االأقل كاأحد مك�نات نظامها االنتخابي ال�طني )با�شتثناء فرن�شا وبريطانيا 
فقط(، بينما ت�شتخدم كل من اإيرلندا ومالطا نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل يف انتخاباتها ال�طنية كذلك.

ويف البل��دان التي ت�ش��تخدم نظام القائمة جند باأن بع�ش��ها يعمل بالقائمة املغلقة، بينم��ا يعمل البع�س االآخر 
بالقائمة املفت�حة، وه� ما يتالءم عادة مع ما يعمل به يف االنتخابات ال�طنية يف كل بلد، با�شتثناء الي�نان. 
كم��ا واأن بع�س البل��دان تنتخب ممثليها من خالل دائرة وطنية واحدة، وخا�ش��ًة الدول ال�ش��غرية، بينما 

تنتخب البلدان االأخرى ممثليها من خالل عدة دوائر انتخابية تعددية.

تختلف ن�ش��بة احل�ش��م املعتمدة من بلد الآخر، اإذ اأن تعديالت العام 2002 ترتك خيار حتديد تلك الن�ش��بة 
للدول االأع�ش��اء، على اأال تتعدى تلك الن�ش��بة 5 باملئة. وت�ش��تخدم بع�س البدان تلك الن�ش��بة، كما يف 
قرب�س، وهنغاريا وال�ش�يد، مت�شيًا مع ما ه� معتمد يف انتخاباتها الداخلية، على الرغم من اأن بلجيكا التي 
تعتمد ن�ش��بة ح�ش��م يف انتخاباتها ال�طنية مل تعتمد ذلك النتخابات الربملان االأوروبي فيها. باالإ�ش��افة اإىل 
ن�ش��بة احل�ش��م الر�شمية التي قد ين�س عليها القان�ن، هناك اي�ش��ًا اختالف بني الدول االأع�شاء يف ما يعرف 
بن�شبة احل�شم الطبيعية اأو العملية، والتي تتمثل يف حجم التاأييد الالزم للف�ز مبقعد واحد من مقاعد الربملان. 
وي�ش��تند ذلك االختالف اإىل اختالف عدد الربملانيني املنتخبني لتمثيل كل بلد من الدول االأع�ش��اء وعدد 
املمثل��ني املنتخب��ني عن كل دائ��رة انتخابية يف كل من تلك الدول. ففي اإيطالي��ا التي تنتخب 78 ممثاًل من 
خالل دائرة وطنية واحدة، تنخف�س ن�ش��بة احل�شم العملية اإىل ما دون 1 باملئة، بينما ترتفع تلك الن�شبة اإىل 
اأك��رث م��ن ذلك بكثري يف اإيرلندا حيث يتم انتخاب 13 ممثل يف اأربع دوائر انتخابية مب�جب نظام ال�ش���ت 
ال�احد املتح�ل، وحيث ح�ش��ل املر�ش��ح�ن الفائ��زون يف انتخابات العام 2004 على ن�ش��بة ترتاوح من 

12.9 اإىل 25.9 باملئة من االأف�شليات االأوىل الأ�ش�ات الناخبني يف دوائرهم االنتخابية.

بينما ينتخب كافة اأع�ش��اء الربملان االأوروبي حاليًا عماًل بنظم تنتمي جميعها لنف�س عائلة النظم االنتخابية، 
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ال يبدو اأن هناك ت�جه ملزيد من ت�حيد الرتتيبات واالإجراءات االأخرى بني الدول االأع�ش��اء. وعلى الرغم 
م��ن ت�ش��كيل الفرق احلزبية داخل الربملان االأوروبي، اإال اأن االأح��زاب ال�طنية ال تظهر رغبة يف اإعطاء اأي 
دور قي��ادي لتلك الفرق احلزبية االأوروبية. لذلك فمن االأرجح اأن تبقى القرارات املتعلقة بتفا�ش��يل النظم 
االنتخابية النتخاب الربملان االأوروبي يف اأيدي ال�شا�ش��ة املحليني يف كل بلد، والذين يعمل�ن حتت طائلة 

اهتماماتهم احلزبية اخلا�شة والتقاليد ال�طنية املعم�ل بها يف كل بلد.

اأما اجلدل الكبري فيبدو اأنه �ش��يرتكز ح�ل م�ش��األة انخفا�س ن�ش��ب م�ش��اركة الناخبني يف انتخابات الربملان 
االأوروب��ي، والت��ي تقلق كافة الدول االأع�ش��اء. فعلى الرغم من ا�ش��تخدام نظم التمثيل الن�ش��بي يف كل 
تلك الدول، وهي النظم التي ترتبط عادًة مب�ش��ت�يات م�ش��اركة اأعلى بالن�ش��بة لباقي النظم االنتخابية، مل 
تزل م�ش��ت�يات امل�ش��اركة �ش��ئيلة للغاية. ففي انتخابات العام 2004 بلغ معدل ن�شبة امل�شاركة يف خم�شة 
ع�رس دولة، هي الدول االأع�ش��اء قبل ت��ش��يع االحتاد لي�ش��م ع�رس دول اأخرى، 52.9 باملئة، بينما بلغ 
معدل تلك الن�شبة يف الدول الع�رس املن�شمة حديثًا لالحتاد 40.2 باملئة. ويبدو اأنه طاملا ا�شتمر الناخب�ن يف 
النظر اإىل انتخابات الربملان االأوروبي على اأنها من الدرجة الثانية من حيث االأهمية، ودون اأن يروا ب�شكل 
وا�ش��ح النتائ��ج املرتتبة على تغيري ه�ية املمثلني يف ذلك الربملان، ف��اإن اهتمامهم بتلك االنتخابات وبالتايل 
م�ش��ت�ى م�شاركتهم فيها �شيبقى منخف�شًا. اأما النظم االنتخابية امل�شتخدمة فال يبدو اأنها ت�شكل م�شدر قلق 
حقيق��ي، حيث ال ي��دور اأي جدل جاد لتعديلها، االأمر الذي يدع� لالعتقاد باأنها �ش��تبقى على حالها يف 

امل�شتقبل القريب.
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ا اإنتخاب املجال�س الفيدرالية وجمال�س املقاطعات/الألوية امل�صتقلة

198. ميك��ن اأن ت�ش��تخدم يف انتخابات الهيئات الت�رسيعية اخلا�ش��ة بال�اليات اأو املقاطع��ات التي يتاألف 
منها بلد فيدرايل ذات النظم االنتخابية امل�ش��تخدمة يف انتخاب الربملانات ال�طنية، كما يح�شل يف جن�ب 
اأفريقيا )نظام القائمة الن�شبية عماًل بالق�ائم املغلقة(، كما وميكن ا�شتخدام نظم خمتلفة يف كل حالة، كما 
يف بريطانيا حيث ينتخب الربملان يف �ش��ك�تلندا وويلز مب�جب نظام الن�ش��بية املختلطة بينما ينتخب الربملان 
الفيدرايل )ال�طني( ا�ش��تناداً اإىل نظ��ام الفائز االأول. وميكن اأن تعطي النظ��م االنتخابية املعتمدة النتخاب 
جمال�س املقاطعات اأهمية اأكرب لتمثيل االأقليات القاطنة �شمن حدودها، اأو لتحقيق ت�ازن بني متثيل املناطق 
احل�رسي��ة والريفي��ة. وكلما تعاظمت ا�ش��تقاللية املقاطعات كلما خفت ال�ش��غ�طات عليه��ا العتماد نظم 
انتخابي��ة متاث��ل تلك املعتمدة يف مقاطعات اأو حمافظات وواليات اأخ��رى. اإذ اأن وج�دها ك�حدة اإدارية 

م�شتقلة يعني بحد ذاته باأن لها واقعًا واحتياجاٍت تختلف عن باقي املناطق.

اإنتخاب الهيئات املحلية

199. ميكن ا�شتخدام اأي من النظم االنتخابية التي مت التطرق لها يف هذا الدليل النتخاب الهيئات املحلية 
والبلدي��ة، اإال اأن��ه عادًة ما تربز جمم�عة من االعتبارات امل�ؤثرة يف ذلك والنابعة اأ�شا�ش��ًا من الدور اخلا�س 
الذي ت�ش��طلع به االإدارات املحلية. وب�ش��كل خا�س، غالبًا ما حتتل م�ش��األة التمثيل اجلغرايف مكانًة خا�شة 
من االأهمية، وذلك لك�ن االإدارة املحلية تخت�س ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي يف ت�رسيف واإدارة اأم�ر احلياة الي�مية 
للم�اطنني. كما ويعترب اللج�ء اإىل تنظيم انتخابات حملية كخط�ة اأوىل على طريق بناء النظام الدميقراطي 

مثااًل حيًا على ذلك )اأنظر الدرا�شة اخلا�شة بال�شني يف هذا الدليل(.

200. قد ت�ش��تخدم الدوائر االنتخابية الفردية الإعطاء كل حي يتبع لل�شلطة املحلية املنتخبة دوراً يف اإدارة 
ال�ش�ؤون املحلية، خا�شًة يف ظل غياب االأحزاب ال�شيا�شية اأو �شعفها. وكلما �شغرت م�شاحة تلك الدوائر 
كلما كانت على درجة اأعلى من التجان�س من حيث تركيبتها ال�ش��كانية. وغالبًا ما ينظر لذلك على اأنه اأمر 
اإيجاب��ي، اإال اأنه يف حال دعت احلاجة ل�ج�د دوائر حملية متن�عة �ش��كانيًا، فال بد من اعتماد نظام مغاير 
لرت�ش��يم الدوائر املحلية يق�م على تق�شيم منطقة ال�شلطة املحلية اإىل دوائر حتتل كل منها �شطراأً معينًا، ابتداًء 
م��ن مركز املدينة وانتهاًء بال�ش���احي التابعة لها، ما ينتج عنه ا�ش��تمال كل دائ��رة انتخابية على ناخبني من 
املركز ومن ال�ش�احي يف نف�س ال�قت، االأمر الذي يحقق تن�عًا اأكرب من حيث الرتكيبة االإقت�شادية وحتى 

العرقية جلمه�ر الناخبني يف كل دائرة.

201. وعلى العك�س من ذلك، ت�شكل منطقة ال�شلطة املحلية املنتخبة برمتها دائرة انتخابية واحدة يف تلك 
البلدان التي تعتمد نظم االنتخاب الن�ش��بي يف انتخاب �ش��لطاتها املحلية، وه� ما ميكن اأن يعك�س اخليارات 
ال�شيا�ش��ية القائمة �شمن كل �شلطة حملية ب�شكل ن�شبي. ولتحقيق ذلك فقد يتطلب االأمر ف�شح املجال اأمام 
اجلمعي��ات والتظيم��ات املحلية التي ال تنتظم ا�ش��تناداً اإىل الت�جهات واالأيدي�ل�جيات احلزبية اأو ال�شيا�ش��ية 
لتقدمي ق�ائم من املر�شحني عنها، باالإ�شافة اإىل متكني املر�شحني امل�شتقلني، يف بع�س االأحيان، من دخ�ل 

املناف�شة االنتخابية كق�ائم من مر�شح واحد فقط.
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202. يف كثري من االأحيان يتم اختيار النظام االنتخابي اخلا�س باالنتخابات املحلية كجزء من الت�افقات 
التي يتم الت��شل اإليها فيما يتعلق بكافة العمليات االنتخابية يف بلد ما، مبا فيها االنتخابات العامة. ففي بع�س 
الدميقراطيات النا�ش��ئة على �ش��بيل املثال، كالك�نغ� )برزافيل( ومايل، قادت التقاليد املتبعة والتاأثر بالنظام 
الفرن�شي اإىل اعتماد نظام اجل�لتني النتخاب الربملان، بينما نتج عن احلاجة لتحقيق متثيل اأف�شل للمجم�عات 

املحلية واالأقليات العرقية اعتماد نظام ن�شبي النتخاب ال�شلطات املحلية.

ب��داأ املزارع�ن يف ال�ش��ني باالنتاج اخلا���س لعائالتهم مع اإقرار ما يعرف بنظام امل�ش���ؤولية العائلية يف اأواخر 
ال�ش��بعينات من القرن املا�ش��ي. وعلى اأثر ذلك النظام الذي مثل اعتماد المركزية االنتاج، اأ�ش��بح تنظيم 

التجمعات ال�شعبية )القرى( اجلماعي ترتيبًا غري مالئم للنظام االنتاجي اجلديد.

ظهرت اأول جلان القرى يف مقاطعة غ�انغ�شي املتمتعة با�شتقالل ذاتي بني عامي 1980 و1981. وتاألفت 
تلك اللجان، التي مت ت�ش��كيلها دون علم ال�ش��لطات املحلية، من كبار ال�شن يف القرية، والك�ادر احلزبية 
ال�ش��ابقة باالإ�شافة اإىل بع�س القرويني النا�ش��طني يف العمل املحلي. وكان الهدف من تاأ�شي�س تلك اللجان 
معاجلة الرتاجع احلا�ش��ل يف االأمن االجتماع��ي، وكذلك م�اجهة اأزمة �شيا�ش��ية اأكرب بعدما ت�قفت فرق 
االنتاج عن العمل يف م�ش��ت�ياتها االأ�شا�ش��ية. وخالل اأ�شهر قليلة اأبلغت ال�شلطات املحلية احلك�مة املركزية 
بظاهرة تلك اللجان. على اأثر ذلك، قام جمل�س ال�شعب ال�طني بالت�شجيع على جتربة تلك الطريقة التنظيمية 

اجلديدة.

ويف عام 1982 ن�س الد�ش��ت�ر على جلان القرى كتنظيمات �ش��عبية منتخبة لالإدارة الذاتية )املادة 111(. 
وعل��ى العك���س مما كانت عليه العالقة بني ال�ش��لطات املحلية وفرق االنتاج، فاإن تلك ال�ش��لطات لي�ش��ت 
م�ش���ؤولة ع��ن اإدارة اللجان القروية اإمنا تق�م بدور امل�جه له��ا فقط. اأما الفارق االأهم فيتمثل يف اأن اللجان 
منتخبة ب�ش��كل مبا�رس من قبل كافة الناخبني امل�ؤهلني. ويف �شنة 1987 مت اإقرار اأول قان�ن تنظيمي للجان 
الق��رى، حمدداً املبادئ العامة النتخاب تلك اللجان يف انتخابات مبا�رسة، ومبينًا مهامها وم�ش���ؤولياتها. 
اأما تنفيذ القان�ن مبا يف ذلك و�شع الل�ائح التف�شيلية، فرتك لل�شلطات املحلية )على م�شت�ى املحافظات وما 
دونها(. وعليه فلقد اختلفت ن�عية وج�دة االنتخابات وم�شت�يات تنفيذ القان�ن ب�شكل ملح�ظ من م�قع 
الآخر، حيث جند باأن 25 باملئة فقط مما يزيد على 658،000 قرية )ح�ش��ب املعطيات املت�فرة حتى نهاية 

عام 2002( كانت قد جنحت يف تنظيم انتخابات مبا�رسة مبا يتما�شى كليًا مع القان�ن املذك�ر.

يف عام 1998 جعل جمل�س ال�ش��عب ال�طني من القان�ن التنظيمي املذك�ر قان�نًا دائمًا. حيث و�ش��ح يف 

درا�صة خا�صة

ال�صين: هل ت�صبح انتخابات لجان القرى خطوة اأولى 
على الطريق نحو الديمقراطية؟  

دونغ لي�صنغ ويورغن اإلكليت
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ن�ش��ه اجلديد وط�ر بع�س اجل�انب املتعلقة باالإجراءات االنتخابية، واأعطى زخمًا اأق�ى ل�ش���ابط ال�شفافية 
والرقابة ال�ش��عبية على جلان القرى. ويرى الكثريون يف هذا القان�ن كتاأكيد �شيا�ش��ي وقان�ين على العملية 
االنتخابية للجان القرى، اإال اأن تنفيذه ب�شكل كامل ما زال ي�اجه الكثري من التحديات، خا�شًة بعد اإدخال 
املزيد من املعايري امللزمة، كم�شاألة �رسية االقرتاع يف كبائن حتفظ ذلك )معازل االقرتاع اأو ال�شتائر( مثاًل، 
اأو الرت�شيح املبا�رس. وما زالت ج�دة االنتخابات تختلف ب�شكل ملح�ظ من م�قع اإىل اآخر على ط�ل البلد 

وعر�شه.

يتم انتخاب اأع�ش��اء اللجان القروية ملدة ثالث �ش��ن�ات، دون اأي حتديد لع��دد املرات التي ميكن انتخاب 
نف�س االأ�شخا�س لتلك الع�ش�ية ب�شكل متتايل. وتتاألف اللجان عادًة من عدد من االأع�شاء يرتاوح من 3 اإىل 
7 اأع�شاء، مبن فيهم رئي�س اللجنة ونائب واحد له اأو نائبني. وعلى الرغم من الف�ارق القائمة بني خمتلف 
املحافظ��ات، ت�ش��طلع تلك اللجان ع��ادًة باالإ�رساف على كاف��ة االأم�ر االإدارية اخلا�ش��ة بالقرية، مبا يف 
ذلك اإدارة امليزانية، واملن�ش��اآت العامة، ومعاجلة النزاعات وحلها، وال�شالمة العامة، والنظام االجتماعي 
واالأمن، باالإ�ش��افة اإىل �ش���ؤون ال�شحة العامة واإدارة امل�ش��الح املحلية. وميكن اأن تتاألف القرية الكبرية مما 
يزيد عن 10،000 م�اطن، بينما ت�شم ال�شغرية منها ب�شعة مئات. ويبلغ معدل عدد ال�شكان يف القرى 

ال�شينية من 1،000 اإىل 2،000 م�اطن.

تعترب جلان القرى م�ش�ؤولة اأمام جمعية القرية اأو اجلمعية التمثيلية للقرية. وطاملا اأن جمعية القرية تعقد اجتماعًا 
واحداً لها يف ال�ش��نة، تلعب اجلمعية التمثيلية دوراً اأكرب يف عملية اتخاذ القرارات ومتابعة اأعمال اللجنة، 
وتتاأل��ف اجلمعي��ة التمثيلية عادًة من 25 اإىل 50 م�اط��ن من اأبناء القرية يتم انتدابه��م من قبل املجم�عات 

ال�شغرية املختلفة يف القرية. وتق�م جلنة قروية لالنتخابات باإدارة العملية االنتخابية يف القرية.

مت حت��ى االآن تنظي��م انتخابات للجان القرى يف كاف��ة املحافظات، البالغ عدده��ا 31، ويف املقاطعات 
املتمتعة باالإدارة الذاتية والبلديات. يف عام 2003، كانت كل من حمافظتي ف�جيان ولياونينغ، واللتان 
حتتالن مركز الطليعة يف هذا ال�ش��ياق، قد نظمتا �ش��بعة وثمانية عمليات انتخابية على الت�ايل، بينما نظمت 
19 حمافظ��ة اأخ��رى بني اأربع اإىل �ش��ت انتخابات. ويف اإح��دى املحافظات تاأخر تنظي��م اأول انتخابات 
للجان القرى فيها حتى �ش��نة 2000. ال يتم تنظي��م انتخابات كافة جلان القرى يف ي�م انتخابي واحد يف 
كافة اأنحاء ال�ش��ني، اإذ تقرر ال�ش��لطات املحلية يف كل حمافظة م�اعيد االنتخابات للجان القرى يف تلك 

املحافظة، على اأن تك�ن خالل ال�شنة التي يجب اإجراء االنتخابات فيها.

تنظم كافة االنتخابات ا�ش��تناداً اإىل نف�س االإطار التنظيمي، حيث ميثل ت�ش��جيل الناخبني املرحلة االأوىل من 
العملية االنتخابية، والتي تق�م بتنفيذها جلنة القرية االنتخابية. ويجب اإعداد قائمة الناخبني وعر�شها للعامة 
قبل م�عد االنتخابات بع�رسين ي�م، وي�شمح للناخبني االعرتا�س على تلك الل�ائح. وبا�شتثناء املحرومني 
من حق�قهم ال�شيا�ش��ية، يتمتع كل م�اطن بلغ �ش��ن 18 عام فما ف�ق بحق االقرتاع والرت�ش��يح دون اأي 
متييز على اأ�ش��ا�س االنتماء القبلي اأو العرقي، اجلن�س، املهنة، اخللفية العائلية، الديانة، م�ش��ت�ى التعليم، 
امللكية اأو مدة االإقامة يف القرية. ويتمثل التحدي االأكرب الذي ت�اجهه عملية ت�شجيل الناخبني يف االأعداد 
الكبرية من امل�اطنني امل�ش��جلني يف قراهم االأ�ش��لية ولكنهم يقيم�ن ويعمل�ن يف اأماكن بعيدة جداً، عادًة 
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درا ما يك�ن ذلك يف جتمعات مدنية كبرية. ومن ال�شعب اإن مل يكن من امل�شتحيل على غالبية اأولئك الناخبني 
الع�دة اإىل قراهم ي�م االقرتاع. ويف نف�س ال�قت ال ميكنهم امل�شاركة يف االنتخابات يف املدن التي يقيم�ن 

ويعمل�ن فيها، ما يحرمهم عمليًا من ممار�شة حقهم يف االقرتاع.

بعد االنتهاء من ت�ش��جيل الناخبني، تبداأ عملية ت�شمية املر�شحني ب�شكل مبا�رس من قبل امل�اطنني يف القرية. 
ويف غالبية املحافظات يفرت�س اأن يزيد عدد املر�شحني ب�احد فقط عن عدد االأع�شاء الذين يتم انتخابهم، 
مب��ا فيهم الرئي�س ون�ابه واالأع�ش��اء. ويف ال�ش��ن�ات االأخرية متت عملية الرت�ش��يح ع��ادًة من خالل تنظيم 
اجتم��اع ع��ام جلمعية القرية اأو للمجم�عات ال�ش��غرية املختلفة يف القرية، بينم��ا مل يحدث ذلك يف بع�س 
املحافظات االأخرى. وجرت العادة يف تلك االجتماعات على اإعطاء الناخبني ورقة بي�شاء اأو ورقة اقرتاع 
ال تت�ش��من اأية اأ�ش��ماء بل فقط املنا�ش��ب التي يفرت�س انتخابها )الرئي�س، نائب الرئي�س واالأع�ش��اء( لكتابة 
اأ�ش��ماء مر�شحيهم املف�شلني. ويف حال مل ي�ؤدي ذلك اإىل ت�شمية العدد الكايف من املر�شحني، يعترب عمليًا 

على اأنه ج�لة اأوىل، ويتم تنظيم ج�لة ثانية لت�شمية املر�شحني.

يج��ب اأن تنظم االنتخابات من خ��الل االنتخاب املبا�رس، وتعترب �رسية االق��رتاع وت�فري كبائن اقرتاع )اأو 
غرف اقرتاع لالقرتاع ال�رسي( اأم�راً اإلزامية يف معظم املحافظات. وهناك ثالث طرق لتنظيم االقرتاع: )اأ( 
االنتخ��اب اجلماعي، حيث يت�جه كافة الناخبني اإىل م�قع مرك��زي لالقرتاع، ويبق�ن هناك حتى انتهاء 
عملية الفرز؛ )ب( االنتخاب الفردي، حيث ميار�س الناخب�ن الت�ش�يت ب�شكل فردي يف اأي وقت ط�ال 
ي���م االقرتاع؛ )ج( االقرتاع بال�كالة. وت�ش��تخدم معظم املحافظات طريق��ة االقرتاع اجلماعي. اأما اأوراق 
االقرتاع امل�ش��تخدمة فتت�ش��من اأ�شماء املر�ش��حني مرتبني ح�شب املن�شب الذي يرت�ش��ح�ن له، حيث يق�م 
الناخب�ن بالتاأ�شري على اأ�شماء املر�شحني الذين يرغب�ن بانتخابهم. وميكن للناخب التاأ�شري على اأي عدد من 
املر�ش��حني على اأال يتجاوز عدد املنا�ش��ب التي يتم انتخابها يف جلنة القرية )رئي�س واحد، نائب واحد اأو 
اثنني للرئي�س، وعدد من االأع�ش��اء ح�شب كل حالة(. ولكي تعترب االنتخابات �شحيحة يجب اأن ت�شارك 
يف االقرتاع االأغلبية املطلقة للناخبني امل�ش��جلني، ويتطلب الف�ز باأي من�ش��ب احل�ش���ل على 50 باملئة من 
االأ�ش���ات زائد واحد. وعندما ال يح�ش��ل اأي من املر�شحني على تلك االأغلبية من االأ�ش�ات، يتم تنظيم 
ج�لة ثانية لالنتخاب بعد م�شي ثالثة اأيام. ويف اجل�لة الثانية يتطلب الف�ز ح�ش�ل املر�شحني على 33 باملئة 

من االأ�ش�ات. ويت�شلم الفائزون مهامهم مبا�رسًة بعد اإعالن نتائج االنتخابات.

تكمن اأهمية انتخابات جلان القرى يف اأن قان�ن االنتخابات ين�س على �رسورة تطبيق ال�ش���ابط االأ�شا�ش��ية 
لالنتخاب��ات الدميقراطي��ة، ك�رسية االق��رتاع، واالنتخاب املبا�رس وتعدد املر�ش��حني. ومن ال�ا�ش��ح اأن 
االنتخابات االأخرى يف ال�شني ما زالت بعيدة عن تطبيق هذه املبادئ. ولقد فتحت انتخابات جلان القرى 
الباب للت�ش��اوؤل ح���ل متى ميكن اأن تتط�ر االنتخابات املبا�رسة لت�ش��مل البلديات، واالأقاليم وم�ش��ت�يات 
اإدارية وحك�مية اأعلى. كما واأن كل عملية انتخابية من هذا القبيل ترفع من م�ش��ت�ى القدرات املحلية يف 

اإدارة العمليات االنتخابية.

اأما التقييم االأهم النتخابات جلان القرى يف ال�ش��ني فيكم��ن يف ما اإذا كان ميكن لهذه الظاهرة الدميقراطية 
املح��دودة اأن تف�ش��ي اإىل دميقراطي��ة حقيقي��ة يف نهاية املطاف. وهن��اك طرق خمتلفة لتقيي��م االنتخابات 
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الدميقراطية، حيث ميكن اعتبار مبادئ االنتخابات احلرة والنزيهة وامل�ؤثرة كمبادئ عامة ميكن اال�ش��تنارة 
بها لهذا الغر�س. وال�شني ال ت�شتكمل اأي من مبادئ االنتخابات احلرة والنزيهة يف ت�شكيل برملانها ال�طني 
وجمال�ش��ها املحلية، ويف كثري من االأحيان ال ت�ش��تطيع القيادات املنتخبة يف القرى ممار�شة ذات القدر من 
ال�ش��الحيات وال�ش��لطة التي متار�شها ك�ادر احلزب ال�شي�عي ال�شيني. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، ال 
ميكن الق�ل باأن انتخابات جلان القرى هي انتخابات غري حرة وغري نزيهة وال تاأثري لها على االإطالق، اإذ ال 

يجب تقييم اأي انتخابات مقارنة مببادئ مطلقة اإمنا كجزء من عملية دميقراطية م�شتمرة.

اأخرياً فلقد اأحدثت انتخابات جلان القرى تاأثرياً وا�ش��حًا حيث دعت بع�س فروع احلزب ال�ش��ي�عي ال�شيني 
امل�اطنني يف بع�س القرى للم�شاركة يف ت�ش�يت للتعبري عن مدى ثقتهم باحلزب، باالإ�شافة اإىل قيام بع�س 
التج��ارب النتخاب قيادات بع���س البلديات. وعليه، فاإن العملية الدميقراطية يف ال�ش��ني بحاجة الأن جتد 
قرارات القيادات ال�شيا�ش��ية العليا يف البالد اأ�ش��داء لها يف امل�شت�يات االأدنى. فبعد عقدين من االنتخابات 
املبا���رسة املتتالي��ة للجان القرى، يبدو اأن تنظيم انتخابات على م�ش��ت�يات اإدارية اأعلى اأمراً ممكنًا من الناحية 
الفنية على االأقل؛ لكن ال�ش���ؤال االأهم يبقى يف ما اإذا كانت ال�ش��ني �ش��تعتمد مزيداً من االإ�ش��الحات نح� 

الدميقراطية وكيف؟

من�ذج ل�رقة اقرتاع من ال�شني النتخاب جلان القرى
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ا 203. يقابل اجلدل القائم بني النظامني الربملاين والرئا�ش��ي على امل�ش��ت�يات ال�طنية جداًل مماثاًل فيما يتعلق 

برتكيبة ال�ش��لطات املحلي��ة. وجند هنا تعاظمًا يف �ش��عبية النظم القائمة على االنتخ��اب املبا�رس للمحافظني 
وروؤ�ش��اء البلديات، كراأ�س لل�ش��لطة املحلية التنفيذية املنف�ش��لة عن املجال�س املحلية املنتخبة، وذلك على 
ح�شاب النظم القائمة على انتخاب �شلطات ت�شتند اإىل ت�شكيل جلان ت�شطلع بامل�ش�ؤولية املبا�رسة عن ت�رسيف 
اخلدم��ات وال�ش���ؤون املحلية. اأم��ا اخليارات املعم�ل بها النتخ��اب املحافظني وروؤ�ش��اء البلديات فت�ازي 
تلك امل�ش��تخدمة يف االنتخابات الرئا�ش��ية، وتنطبق على ذلك ذات االعتبارات املتعلقة بانعكا�شات النظام 

االنتخابي على العالقة بني ال�شلطتني الت�رسيعية والتنفيذية على امل�شت�ى املحلي.

النظم النتخابية والأحزاب ال�صيا�صية

204. ت�ؤثر النظم االنتخابية املختلفة يف ماهية وتركيبة نظم االأحزاب ال�شيا�شية وطريقة تنظيمها وعملها. 
وعماًل على قيام اأحزاب �شيا�شية ميكنها حتقيق اأعلى درجة ممكنة من التمثيل، جند باأن معظم اخلرباء يف�شل�ن 
النظم االنتخابية التي حتفز على اإيجاد اأحزاب �شيا�ش��ية ت�شتند اإىل قيم �شيا�شية واأيدي�ل�جية رحبة، باالإ�شافة 
اإىل برامج �شيا�ش��ية وا�شحة املعامل، بداًل من تلك امل�شتندة اإىل اعتبارات عرقية اأو حملية �شيقة. فباالإ�شافة 
اإىل ك�نها حتد من خماطر تفاقم ال�رساعات الداخلية �شمن جمتمع ما، من �شاأن االأحزاب القائمة على تلك 

االأ�ش�س الرحبة اأن تعك�س ب�شكل اأف�شل الراأي العام ملجم�ع امل�اطنني وتطلعاتهم.

205. تاأتي النظم ال�شيا�ش��ية التي تت�ش��ف بدرجات عالية من مركزية احلكم والتي ت�ش��تخدم نظام القائمة 
الن�شبية على اأ�شا�س الق�ائم املغلقة يف مقدمة النظم التي حتفز على قيام التنظيمات احلزبية الق�ية واملتما�شكة، 
على العك�س متامًا مما ميكن اأن ينتج عن النظم القائمة على اأ�ش��ا�س تعدد الدوائر االنتخابية، مثل نظام الفائز 
االأول. اإال اأنه هناك الكثري من املتغريات االنتخابية االأخرى والتي ت�ؤثر يف النظام احلزبي ب�شكل عام. فعلى 
�ش��بيل املثال، حاولت بع�س الدميقراطيات النا�شئة مثل رو�ش��يا واإندوني�شيا التاأثري يف تك�ين نظامها احلزبي 
الغ���س، وذل��ك من خالل ت�فري املحف��زات لقيام اأحزاب وطنية بداًل من املحلية )اأنظر الدرا�ش��ة اخلا�ش��ة 
باإندوني�ش��يا يف هذا الدليل(. وجلاأت بع�س البلدان االأخرى، كاالإك�ادور وباب�ا غينيا اجلديدة اإىل و�شائل 
اأخ��رى لتحقيق ذلك تتعلق ب�رسوط ت�ش��جيل ومت�يل االأحزاب ال�شيا�ش��ية. وتعترب م�ش��األة متكني االأحزاب 
ال�شيا�ش��ية من احل�ش���ل على مت�يل لها من القطاعني العام اأو اخلا�س اإحدى امل�ش��ائل املف�شلية ذات العالقة 
بكافة اجل�انب اخلا�ش��ة بت�ش��ميم النظم االنتخابية، باالإ�ش��افة اإىل حت�لها يف كثري من االأحيان اإىل التحدي 

االأكرب الذي ي�اجه ن�ش�ء االأحزاب ال�شيا�شية القابلة للحياة.

وكما ي�ؤثر اختيار النظام االنتخابي يف تط�ر االأحزاب ال�شيا�ش��ية وطريقة عملها، فاإن للنظام احلزبي القائم 
تاأثريه يف اختيار النظام االنتخابي. اإذ عادًة ما تعار�س االأحزاب ال�شيا�شية القائمة اإدخال اأية تغيريات قد ت�رس 
مب�ش��احلها، اأو قد متكن اأحزابًا اأخرى مناف�ش��ة لها من دخ�ل املعرتك ال�شيا�شي، اإال اإذا ت�افرت �رسورات 
�شيا�شية ملحة للقب�ل بذلك. لذلك، فقد تعمل االأحزاب ال�شيا�شية كعائق اأمام تن�ع اخليارات املت�فرة لتغيري 

النظام االنتخابي.
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206. ت���ؤدي النظم االنتخابية املختلفة اإىل اإفراز طبيعة خمتلفة للعالقة بني املر�ش��حني االأفراد وناخبيهم. 
وب�ش��كل عام، تعمل النظم امل�ش��تندة اإىل وج�د دوائر انتخابية فردية، كمعظم نظم االأغلبية، على تق�ية 
تلك العالقة من خالل حتفيز املر�شحني االأفراد على العمل كممثلني اأو مندوبني عن مناطق جغرافية حمددة، 
حيث يتمثل دورهم االأ�شا�ش��ي يف متثيل ناخبيه��م يف دوائرهم االنتخابية. وعلى العك�س من ذلك، تعمل 
النظ��م العامل��ة مب�جب دوائر انتخابية تعددية وكبرية، كمعظم النظم الن�ش��بية، عل��ى اإفراز ممثلني يعمل�ن 
ب�ش��كل اأ�شا�شي ا�شتناداً اإىل والءاتهم احلزبية فيما يتعلق مب�شائل وطنية عامة. ولكل من الت�جهني ح�شناته، 
االأمر الذي يكمن خلف �ش��عبية النظم املختلطة والتي جتمع بني كال الن�عني من التمثيل مب�ش��ت�ييه ال�طني 

واملحلي.

207. عادًة ما يطف� على ال�ش��طح كثري من اجلدل فيما يتعلق بامل�ش��اءلة واملحا�شبة عند التطرق اإىل العالقة 
بني النظم احلزبية والنظم االنتخابية، خا�ش��ًة بالن�ش��بة مل�ش���ؤولية املمثلني االأفراد املنتخبني. وال تتاأثر العالقة 
بني الناخبني واملمثلني املنتخبني واالأحزاب ال�شيا�ش��ية بالنظ��ام االنتخابي فقط، بل كذلك بج�انب اأخرى 
تخ�س االإطار القان�ين للنظام ال�شاي�ش��ي، كعدد املرات التي ي�ش��مح فيها للفرد بع�ش�ية الهيئات املنتخبة، 
اأو ال�ش���ابط اخلا�ش��ة بتحديد طبيعة العالقة بني االأحزاب ال�شيا�ش��ية واأع�ش��ائها املنتخبني مل�اقع متثيلية، اأو 
تلك املتعلقة مبنع االأع�ش��اء املنتخبني من تغيري انتماءاتهم احلزبية دون اال�ش��طرار اإىل اال�شتقالة من املجل�س 

املنتخب، اإلخ.

208. وتعترب حرية الناخبني يف التعبري عن خياراتهم ل�ش��الح املر�ش��حني االأفراد ع��ش��ًا عن ح�رس ذلك 
يف االختيار بني االأحزاب ال�شيا�ش��ية فقط وجهًا اآخر من اأوجه املحا�ش��بة. لذلك جند باأن الكثري من البلدان 
ق��د قام��ت م�ؤخراً باإدخال عنا�رس جديدة يف نظمها االنتخابية لت�ف��ري ذلك للناخبني، كاللج�ء اإىل اعتماد 

الق�ائم املفت�حة يف ظل نظام القائمة الن�شبية على �شبيل املثال.

خيارات الدميقراطية املبا�صرة

209. يتطرق هذا الدليل اإىل امل�ا�ش��يع املتعلقة بت�ش��ميم النظم االنتخابية اخلا�ش��ة بانتخاب املمثلني على 
خمتلف امل�شت�يات. ولكن عند اخل��س يف امل�شائل املتعلقة مب��ش�ع املحا�شبة، فقد نحتاج اإىل النظر الإطار 
اأو�ش��ع ياأخذ بعني االعتبار الدور الذي ت�ش��طلع به و�ش��ائل الدميقراطية املبا�رسة. حيث جند اأن ا�ش��تخدام 
اال�شتفتاءات ح�ل العامل يف تزايد م�شتمر. وتربز احلالة ال�ش�ي�رسية من خالل تاريخها الط�يل يف ا�شتخدام 
ما يعرف مببادرات امل�اطنني )املبادرات ال�ش��عبية(، والتي متكن جمم�عة من امل�اطنني من التقدم مببادرات 
ت�رسيعية تطرح لال�شتفتاء العام عليها من قبل جمم�ع الناخبني. وبينما تنفرد فنزويال يف اعتماد نظام ي�شمح 
بتطبيق ما يعرف با�ش��تفتاء �ش��حب الثقة من الرئي�س املنتخب )وه� اإج��راء يكمن يف متكني عدد حمدد من 
الناخب��ني من طرح م�ش��األة الثقة يف الرئي�س املنتخب لال�ش��تفتاء العام(، اإال اأنه نظ��ام قائم يف بع�س البلدان 
التي تعتمد النظام الرئا�ش��ي وكثري من ال�اليات االأمريكية للعمل على �ش��حب الثقة )اأو تاأكيدها( باملمثلني 

املنتخبني على امل�شت�ى ال�طني اأو املحلي.
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الف�صل اخلام�س
الف�صل اخلام�س

5. التكاليف الناجمة 
عن النظم النتخابية وتبعاتها الإدارية

210. يتاأثر اختيار النظام االنتخابي يف اأي بلد بالقدرات الل�ج�شتية املتاحة وبت�افر الك�ادر الب�رسية امل�ؤهلة 
لتطبيقه، باالإ�ش��افة طبعًا اإىل املقدرات املادية للبل��د. وحتى يف تلك احلاالت التي يت�فر فيها الدعم املادي 
والفني من قبل املانحني، يجب التفكري يف قدرة البلد على العمل بالنظام االنتخابي ب�ش��كل م�ش��تدام وعلى 

املدى الط�يل.

اإال اأن ذلك ال يعني باأن النظام االأب�شط واالأقل كلفًة ه� اخليار االأف�شل يف كل احلاالت. فقد ي�لد خيار ما 
ال يفي باحتياجات البلد وال يتما�شى مع ظروفه، انعكا�شات �شلبية على النظام ال�شيا�شي برمته وعلى ا�شتقرار 

النظام الدميقراطي، حتى ل� بدا لل�هلة االأوىل باأنه اأجنع من الناحية املادية.

والأي خيار يتخذ يف اعتماد النظام االنتخابي تبعاته االإدارية، والتي تتطرق الفقرات التالية ملناق�شتها.

211. تر�سيم الدوائر االنتخابية: تتطلب كافة النظم االنتخابية القائمة على ا�ش��ا�س وج�د دوائر انتخابية 
فردية القيام بعملية �ش��اقة لرت�ش��يم حدود تلك الدوائر، ال�شغرية احلجم ن�ش��بيًا، وهي العملية املكلفة والتي 
تتطلب مت�ش��عًا من ال�قت الإمتامها. اأما طريقة تر�ش��يم تلك احلدود فتعتم��د على جمم�عة من الع�امل مثل 
عدد ال�ش��كان وت�زيعهم اجلغرايف، وتنا�ش��ق امل�اقع وت�ا�ش��لها اجلغرايف، وت�زيع املجم�عات والفئات 
االجتماعية املختلفة، باالإ�ش��افة اإىل ما تفر�ش��ه الت�ش��اري�س اجلغرافية من مع�قات. وع��ادًة ما ال تتم هذه 
العملي��ة م��ن خالل مرحلة واحدة فقط، اإذ يج��ب تعديل حدود الدوائر بني فرتة واأخ��رى تبعًا للمتغريات 
ال�ش��كانية. واأكرث النظم االنتخابية تعقيداً بهذا اخل�ش����س، من الناحية االإدارية، هي نظام الفائز االأول، 
ونظام ال�ش���ت البديل ونظام اجل�لتني. بينما تعترب متطلبات تر�ش��يم الدوائر االنتخابية اأ�ش��هل يف ظل نظم 
الكتلة، والكتلة احلزبية، وال�ش���ت ال�احد غري املتح�ل، وال�ش�ت املحدود وال�ش�ت ال�احد املتح�ل، 
وذلك لك�نها ت�ش��تند اإىل دوائر انتخابية تعددية، االأمر الذي ي�ؤدي اإىل تر�ش��يم دوائر انتخابية اأكرب حجمًا 
وبالت��ايل اأقل عدداً. وتفر�س م�ش��األة تر�ش��يم احلدود ال�رسورية لتطبيق اأحد النظام��ني الذين يرتكب منهما 

النظام االنتخابي املختلط حتديات و�شع�بات م�شابهة.
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عندما ت�ش��تخدم الدوائر االنتخابية التعددية ميكن اال�ش��تغناء عن اإع��ادة النظر يف حدود الدوائر   .212
وتعديلها من خالل تعديل اأعداد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة، خا�ش��ًة عندما تتطابق الدوائر االنتخابية 
مع التق�شيمات االإدارية القائمة يف بلد ما مثل املحافظات. ويعترب نظام القائمة الن�شبية االأقل كلفة واالأ�شهل 
م��ن حي��ث متطلباته االإدارية فيما يتعلق برت�ش��يم الدوائر لك�نه ي�ش��تند اإما اإىل وج�د دائ��رة انتخابية واحدة 
عل��ى م�ش��ت�ى ال�طن، ما يعني انع��دام احلاجة الأية عملية تر�ش��يم على االإط��الق، اأو اإىل دوائر انتخابية 
كب��رية تتطابق يف حدودها مع حدود التق�ش��يمات االإدارية القائمة اأ�ش��اًل، كاالأل�ية واملحافظات. ولقد 
نظمت االنتخابات املم�لة من قبل االأمم املتحدة يف كل من �ش��ريالي�ن �ش��نة 1996، وليبرييا �شنة 1997 
وك��ش�ف� �شنة 2001  عماًل بنظام القائمة الن�شبية ال�طنية، وذلك ب�شبب عدم متكن ال�شلطات االنتخابية 
من تر�شيم اأية دوائر انتخابية لغياب املعطيات االإح�شائية الدقيقة الالزمة لذلك، خا�شًة يف ظل وج�د اأعداد 

كبرية من املهجرين.

213. ت�سجيل الناخبني: ت�شكل عملية ت�شجيل الناخبني اجلزء االأكرث تعقيداً واإثارة للجدل يف اإدارة العملية 
االنتخابي��ة، ف�ش��اًل عن ك�نها االأقل جناع��ًة يف كثري من االأحيان. وتتطلب ه��ذه العملية جمع معل�مات 
حم��ددة الأعداد كبرية من الناخبني ا�ش��تناداً اإىل من��اذج م�حدة، ومن ثم معاجلة تل��ك املعل�مات وترتيبها 
بطريقة ت�ش��مح با�ش��تخدامها ب�ش��كل ي�ش��ري ي�م االقرتاع. كما ويجب اإمتام ذلك بطريقة ت�ش��من ت�شجيل 
الناخب��ني امل�ؤهل��ني فقط وحت�ل دون متك��ن اأي ناخب من االقرتاع اأكرث من مرة واحدة، ف�ش��اًل عن منع 
حماوالت التزوير وانتحال ال�شخ�ش��ية لالأغرا�س االنتخابية. لذلك، فاإن احل�شا�ش��ية ال�شيا�شية لهذه االأم�ر 
وطبيعة العملية املعقدة جتعل من ت�ش��جيل الناخبني املرحلة االأكرث كلفة والتي حتتاج الأكرب مت�شع من ال�قت 

من مراحل العملية االنتخابية.

214. تتاأثر متطلبات ت�ش��جيل الناخبني بت�شميم النظام االنتخابي. حيث تفر�س النظم القائمة على اأ�شا�س 
الدوائر االنتخابية الفردية ت�ش��جيل كل ناخب �شمن حدود دائرة انتخابية واحدة حمددة. وعليه فاإن نظام 
الفائز االأول، ونظام ال�ش���ت البديل ونظام اجل�لتني، باالإ�ش��افة اإىل نظام ب�ردا عندما ي�شتخدم يف دوائر 
فردية، هي النظم االأعلى كلفًة واالأكرث تعقيداً من الناحية االإدارية فيما يتعلق بت�شجيل الناخبني، كما هي 
احلال يف النظام املت�ازي ونظام الن�شبية املختلطة عندما ي�شتخدمان �شمن دوائر انتخابية فردية. اأما االأعداد 
االأق��ل للدوائ��ر التي يعمل بها عادًة يف ظل نظم الكتلة، والكتلة احلزبية، وال�ش���ت ال�احد املتح�ل وغري 
املتح�ل فتجعل من تلك العملية اأ�ش��هل بع�س ال�ش��ئ، بينما يعترب نظام التمثيل الن�ش��بي املطبق �ش��من دوائر 
انتخابية كبرية االأقل تعقيداً ن�ش��بًة اإىل باقي النظم يف هذا اخل�ش����س. اأخرياً جتدر االإ�ش��ارة اإىل اأن ت�شجيل 

الناخبني املقيمني خارج حدود البلد املعني عادًة ما تك�ن على درجة عالية من ال�شع�بة.

ولقد اأ�شهمت �شه�لة عملية الت�شجيل يف ظل نظام القائمة الن�شبية يف اعتماده من قبل عدد من الدميقراطيات 
النا�ش��ئة، كما ح�ش��ل يف اأول انتخابات دميقراطي��ة يف جن�ب اأفريقيا ع��ام 1994. وعلى اأية حال، ال 
يرتتب على التعديالت الب�ش��يطة يف النظم االنتخابية �ش���ى انعكا�شات هام�شية على عملية ت�شجيل الناخبني 

وكلفتها املرتفعة غالبًا.

215. ت�سميم واإنتاج اأوراق االقرتاع: يجب اأن ت�ش��مم اأوراق االقرتاع ب�ش��كل وا�ش��ح يي�رس للناخبني 
التعامل معها بكل �ش��ه�لة، وذلك لرفع م�ش��ت�يات امل�ش��اركة واحلد من اأعداد االأ�ش���ات الباطلة اأو غري 
ال�ش��حيحة والناجتة عادًة عن خطاأ يف تعبئة ورقة االقرتاع. ويتطلب ذلك يف كثري من االأحيان ا�ش��تخدام 
الرم�ز للداللة على االأحزاب اأو املر�ش��حني، باالإ�ش��افة اإىل و�شائل اأخرى كال�ش�ر الف�ت�غرافية واالأل�ان 
املختلفة )اأنظر بع�س االأمثلة ال�اردة يف هذا الدليل لعدد من اأوراق االقرتاع(. عادًة ما تك�ن اأوراق االقرتاع 
اخلا�ش��ة بنظامي الفائز االأول وال�ش�ت البديل االأب�شط واالأ�ش��هل للطباعة واالنتاج، وغالبًا ما حتت�ي على 
اأعداد قليلة من اأ�ش��ماء املر�ش��حني. وكذلك احلال بالن�شبة الأوراق االقرتاع اخلا�شة بنظام اجل�لتني، اإال اأنه 
يتطل��ب يف غالبية االأحيان طباع��ة اوراق جديدة للج�لة االنتخابية الثانية، ما ي�ش��اعف تكاليف االنتاج، 
باالإ�ش��افة اإىل ك�نه يحتاج اإىل ترك مت�ش��ع من ال�قت بني اجل�لتني الإعداد وطباعة االأوراق للج�لة الثانية. 
اأما نظامي االنتخاب املت�ازي والن�شبية املختلطة فعادًة ما يتطلبا طباعة ن�عني خمتلفني من اأوراق االقرتاع، 
ف�شاًل عن ك�نهما ي�شتخدمان نظامني انتخابيني خمتلفني )اأو اأكرث( يف نف�س ال�قت، ما ينتج عنه احتياجات 
ل�ج�ش��تية اإ�ش��افية لتدريب م�ظفي االنتخابات وت�عية الناخبني ح�ل كيفية االقرتاع. واأما اأوراق االقرتاع 
اخلا�ش��ة بنظامي ال�ش�ت ال�احد املتح�ل وغري املتح�ل، ونظام الكتلة ونظام ب�ردا، فهي اأكرث تعقيداً من 
تلك امل�ش��تخدمة يف نظام الفائز االأول، وذلك لك�نها حتت�ي عادًة على اأ�ش��ماء عدد اأكرب من املر�شحني،  
وبالت��ايل اأعداد اأكرب من الرم�ز )اأو ال�ش���ر يف حال ا�ش��تخدامها(. اأخرياً تتباي��ن درجة التعقيد يف اأرواق 
االقرتاع اخلا�شة بنظام القائمة الن�شبية، فهي قد تك�ن ب�شيطة للغاية لدى اعتماد الق�ائم املغلقة، وقد تك�ن 

غاية يف التعقيد يف ظل اعتماد الق�ائم احلرة كما يف �ش�ي�رسا.

216. ت�عية الناخبني: تختلف احلاجة لربامج ت�عية الناخبني وطبيعتها اختالفًا كبرياً من جمتمع اإىل اآخر. 
وعندم��ا يتعلق االأمر بت�عية وتثقيف الناخبني ح�ل كيفية التعامل مع ورقة االقرتاع وتعبئتها، جند باأن هناك 
اختالفات وا�شحة وحمددة تبعًا الختالف النظام االنتخابي املعتمد. تعترب املبادئ االأ�شا�شية التي تق�م عليها 
النظم التف�شيلية، مثل نظام ال�ش�ت البديل، اأو ال�ش�ت ال�احد املتح�ل اأو نظام ب�ردا اأمراً معقداً، يجب 
التطرق لها ب�ش��كل خا�س يف حمالت الت�عية، خا�ش��ًة يف تلك احلاالت حيث ت�شتخدم هذه النظم للمرة 
االأوىل، وخا�ش��ًة عندما يطلب من الناخب ترتيب كافة املر�ش��حني على ورقة االقرتاع ح�شب االأف�شلية، 
واإعطاء كل مر�ش��ح رقم معني، كما هي احلال يف اأ�ش��رتاليا. ويزيد من �شع�بة التعامل مع ورقة االقرتاع 
من قبل الناخبني التزايد امل�ش��تمر يف ا�ش��تخدام النظم االنتخابية املختلطة والتي يعطى الناخب مب�جب كثري 
منه��ا ورقتي اقرتاع بداًل من ورقة واحدة. وباملقابل، ي�ش��هل فهم اأوراق االق��رتاع والتعامل معها يف تلك 
النظم التي ال يطلب من الناخب فيها �ش�ى االإدالء ب�ش�ت واحد ملر�شح اأو قائمة واحدة، مثل نظام الفائز 
االأول، اأو الكتل��ة احلزبي��ة اأو ال�ش���ت ال�احد غري املتح�ل. ويبني اجلدول رق��م 8 اأدناه درجة التعقيد اأو 

ال�شه�لة التي تتبع باقي النظم االنتخابية فيما يتعلق بهذا اجلانب من العملية االنتخابية.

217. ع���دد اأيام االقرتاع: ب�ش��كل عام ال يحتاج تنظيم االنتخاب��ات الأكرث من عملية واحدة تتم يف ي�م 
اق��رتاع واحد يف ظ��ل كل من النظم االنتخابي��ة التالية: الفائز االأول، ال�ش���ت البدي��ل، الكتلة، الكتلة 
احلزبي��ة، ال�ش���ت ال�احد املتح�ل وغري املتح�ل، القائمة الن�ش��بية، نظام ب�ردا، النظ��م املت�ازية ونظم 
الن�ش��بية املختلطة. اأما نظام اجل�لتني فكلفته اأعلى واإدارته اأكرث م�ش��قة حيث اأنه يتطلب عادًة اإعادة العملية 

االنتخابية برمتها )اجل�لة الثانية( بعد انق�شاء اجل�لة االأوىل بفرتة زمنية ق�شرية ن�شبيًا.
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جدول رقم 8: التكاليف املحتملة، والتبعات االإدارية املرتتبة على 12 نظام انتخابي

النظام االنتخابي
تر�سيم 
الدوائر 
االنتخابية

ت�سجيل 
الناخبني

ت�سميم واإنتاج 
اأوراق االقرتاع

ت�عية 
الناخبني

عدد اأيام 
االقرتاع

احلاجة 
النتخابات 

فرعية/تكميلية

عد وفرز 
االأ�س�ات

الفائز االأول
الكتلة

اجل�لتني
ال�س�ت البديل

الكتلة احلزبية
القائمة الن�سبية

ال�س�ت ال�احد املتح�ل
املت�ازي

الن�سبية املختلطة
ب�ردا

ال�س�ت ال�احد غري املتح�ل
ال�س�ت املحدود

مفتاح الرم�ز:  = قليل التكلفة والتعقيد -  = مت��شط التكلفة والتعقيد -  = عايل التكلفة والتعقيد  

220. اإ�ستدام���ة العملي���ة االنتخابية: تعتمد املتطلبات التي تلقي بها خمتل��ف النظم االنتخابية على كاهل 
القدرات االإدارية يف بلد ما على اعتبارات تتعلق بتاريخ ذلك البلد، وظروفه العامة، باالإ�ش��افة اإىل جتربته 
االنتخابي��ة وامل���ارد املت�فرة لديه. وي�فر اجل��دول اأعاله مقاربًة مقارنة ح�ل تكالي��ف جمم�عة من النظم 
االنتخابية املختلفة. ومن خالل نظرٍة �رسيعة جند باأن نظام القائمة الن�ش��بية، خا�ش��ًة عندما ي�شتند اإىل قائمة 
وطني��ة مغلق��ة، يحرز تقييمًا اإيجابيًا فيما يتعلق بكلفته االأقل ومتطلباته املحدودة من حيث امل�ارد االإدارية. 
وكذلك االأمر بالن�شبة لنظام الكتلة احلزبية. يليها يف هذا املجال كل من نظام ال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل 
ونظ��ام ال�ش���ت املحدود، ومن ثم نظام��ي الكتلة والفائز االأول. اأما نظم ال�ش���ت البديل، وال�ش���ت 
ال�احد املتح�ل، واملت�ازي، وب�ردا والن�شبية املختلطة فتاأتي يف م�اقع متاأخرة عن النظم االأخرى. ويبدو 
وا�شحًا من اجلدول )8( باأن نظام اجل�لتني يعترب النظام الذي يثقل كاهل اأي بلد ب�شكل اأكرب من الناحيتني 

املادية واالإدارية.
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ا 218. االنتخابات الفرعية/التكميلية: يف حال �شغر اأحد املقاعد التمثيلية يف الفرتة ال�اقعة بني االنتخابات، 
يتم ملئ املقعد اخلايل يف ظل نظام القائمة الن�ش��بية من خالل املر�ش��ح التايل على قائمة احلزب الذي يتبع له 
املمثل ال�ش��ابق، ما يلغي احلاجة لتنظيم انتخاب��ات تكميلية اأو فرعية. اأما نظم االأغلبية فعادًة ما تنط�ي على 
اإجراءات لتنظيم انتخابات فرعية ل�ش��غل املقاعد ال�ش��اغرة يف الفرتات ال�اقعة بني االنتخابات. وميكن اتباع 
اأي من هذين اخليارين يف ظل النظم االأخرى: ففي اإيرلندا حيث ي�شتخدم نظام ال�ش�ت ال�احد املتح�ل، 
يتم تنظيم انتخابات تكميلية ل�ش��غل املقاعد اال�ش��اغرة يف الربملان، بينما ال تلجاأ اأ�شرتاليا اإىل هذا اخليار مللئ 
املقاعد ال�شاغرة يف جمل�س ال�شي�خ. كما وميكن تفادي احلاجة لتنظيم انتخابات فرعية، وذلك من خالل 

انتخاب بدالء للممثلني املنتخبني اأثناء العملية االنتخابية، كما هي احلال يف ب�ليفيا على �شبيل املثال.

االنتخابات الفرعية/التكميلية هي انتخابات اأقل كلفة لك�نها تخ�س م�اقع حمددة، اإال اأنها قد تثقل كاهل 
امليزاني��ة ال�طني��ة يف بع�س البلدان، حيث جن��د اأحيانًا باأن بع�س املقاعد ترتك �ش��اغرة لفرتات ط�يلة وذلك 
ب�ش��بب غياب القدرات الكافي��ة لتنظيم االنتخابات الفرعية مللئها، خا�ش��ًة يف بع�س بل��دان جن�ب القارة 
االأفريقية حيث يت�ش��بب انت�ش��ار مر�س فقدان املناعة املكت�شبة )االإيدز( اإىل خل� اأعداد كبرية من املقاعد يف 

الفرتات ال�اقعة بني االنتخابات.

ميكن اأن يك�ن لالنتخابات التكميلية، يف ظل ظروف معينة، انعكا�ش��اتها ال�ا�ش��عة والتي تتعدى ا�شتبدال 
بع�س االأع�ش��اء، حيث ينظر لها كامتحان لتقييم اأداء احلك�مة يف منت�ش��ف الطريق. باالإ�شافة اإىل ذلك، 
فقد ي�ؤدي ارتفاع عدد املقاعد ال�شاغرة التي يجب مل�ؤها اإىل تغيري يف تركيبة الهيئة الت�رسيعية ما قد ينتج عنه 

تغيري يف الرتكيبة احلك�مية.

219. فرز وعد االأ�س�ات: اأ�شهل النظم االنتخابية بالن�شبة لفرز االأ�ش�ات وعدها ه� نظام الفائز االأول، 
وال�ش�ت ال�احد غري املتح�ل والقائمة الن�شبية املغلقة، حيث ال يتطلب اإعداد النتائج �ش�ى جلمع االأ�ش�ات 
ل�ش��الح كل واحد من املر�ش��حني اأو االأحزاب امل�شاركة. اأما نظام ال�ش���ت البديل ونظام الكتلة فيتطلب 
جتميع االأ�ش���ات م��ن ورقة اقرتاع واح��دة، بينما عادًة ما يحت��م كل من النظام املت�ازي ونظام الن�ش��بية 
املختلطة عد االأ�ش�ات وفرزها من ورقتي اقرتاع خمتلفتني. والنظم االأكرث �شع�بة من حيث عد االأ�ش�ات 
وفرزها واإعداد النتائج هي نظم االنتخاب التف�ش��يلية كنظام اال�ش�ت البديل، ونظام ب�ردا ونظام ال�ش�ت 

ال�احد املتح�ل.
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الف�صل ال�صاد�س
6. ن�صائح للقائمني على ت�صميم النظم النتخابية

221. ي�ش��تدل من درا�ش��ة ومقارنة خمتلف النظ��م االنتخابية اأن اخليارات املتاحة وا�ش��تخداماتها املمكنة 
متعددة ومتن�عة. وعادًة ما مييل القائمني على ت�ش��ميم االأطر الد�ش��ت�رية وال�شيا�شية واالنتخابية اإىل اختيار 
النظام االنتخابي الذي يفقه�ن بتفا�ش��يله ب�شكل اأف�ش��ل، كما وجند مي�اًل يف اعتماد النظام املعم�ل به يف 
البلد امل�ش��تعمر �ش��ابقًا يف حال وج�ده، ب��داًل من البحث يف خمتلف اخلي��ارات والبدائل. ويف كثري من 
االأحيان تعمل املتطلبات الناجمة عن اتفاق لل�شالم اأو عن ال�شغ�طات اخلارجية على احلد من عدد اخليارات 

املمكنة.

وبالتايل، يهدف هذا الدليل اإىل ت�فري م�ش��دٍر علمي مل�ش��اعدة املعنيني ومتكينه��م من اتخاذ قراراتهم على 
اأ�ش��ا�س من املعرفة. وه� ال يهدف بال�رسورة للت�ش��جيع باجتاه تغيري �شامل يف النظم االنتخابية القائمة، بل 
العك�س من ذلك، فاإن التجربة املقارنة لعمليات االإ�شالح االنتخابي احلا�شلة حتى ي�منا هذا تظهر باأن التاأين 
يف عمليات االإ�شالح، بحيث ي�شتند ذلك اإىل االإبقاء على العنا�رس اجليدة كنقطة انطالق، عادًة ما يك�ن 

خياراً اأف�شل من التغيري ال�شامل والقفز نح� نظام انتخابي جديد كليًا وغري ماأل�ف.

222. ويف هذا ال�شياق ميكن مقاربة م�شاألة االإ�شالح االنتخابي من خالل اال�شتفادة من جتارب االآخرين. 
فعلى �ش��بيل املثال، ميك��ن لبلد ما يعمل بنظام الفائ��ز االأول ويرغب بالتح�ل نح� نظام اأكرث ن�ش��بية، يف 
ال�ق��ت الذي يحافظ فيه على ربط التمثي��ل بالدوائر واملناطق اجلغرافية املختلف��ة، اأن ياأخذ جتربة ني�زيلندا 
بعني االعتبار، حيث مت اعتماد نظام الن�ش��بية املختلطة �ش��نة 1993، اأو جتربة لي�ش�ت� والتي اعتمدت نف�س 
التح�ل عام 2002. وبنف�س املقدار، ميكن لبلد يرغب يف االإبقاء على دوائره االنتخابية الفردية مع اإدخال 
عنا�رس حتفز على التفاعل والت�افق بني خمتلف املجم�عات اأن ينظر اإىل جتربة ال�ش�ت البديل يف بع�س بلدان 
اأوقيان��ش��يا )خا�ش��ًة يف فيجي وباب�ا غينيا اجلديدة(. كما وميكن الأي بلد يتح�ل اإىل النظام الدميقراطي، 
يف ال�قت الذي تت�شم فيه تركيبته االجتماعية باالنق�شامات احلادة، اال�شتفادة من جتربة نظام القائمة الن�شبية 
يف جن�ب اأفريقيا، والتي نتج عنها حك�مات تف�شح املجال لتقا�شم ال�شلطة بني جمم�عات عرقية خمتلفة، 
اأو جترب��ة الربملان املتخب يف اأيرلندا ال�ش��مالية مب�جب نظام ال�ش���ت ال�احد املتح���ل. اأخرياً، ميكن لبلد 

الف�صل  ال�صاد�س
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يرغب بكل ب�ش��اطة يف تخفي�س كلفة االنتخابات واحلد من عدم اال�ش��تقرار الناجم عن نظام اجل�لتني يف 
انتخاباته الرئا�ش��ية، التمعن يف جتربة جمه�رية اأيرلندا يف تطبيق نظام ال�ش���ت البديل. ويف كافة احلاالت 

املذك�رة، كان الختيار النظام االنتخابي تاأثريه ال�ا�شح يف احلياة ال�شيا�شية يف البلدان املعنية.

223. فيما يلي خال�شة لالعتبارات الرئي�شية والتي ين�شح االأخذ بها يف ت�شميم النظم االنتخابية:

ب�ساطة النظام االنتخابي
224. يجب ت�ش��ميم النظم االنتخابية الفاعلة وامل�ش��تدامة مبا يي�رس فهمه��ا والتعامل معها من قبل جمه�ر 
الناخبني والعاملني بال�شيا�ش��ية. اإذ تق�د التعقيدات الزائدة اإىل عدم و�ش���ح النظام وبالتايل �شع�بة فهمه، 

واإىل نتائج غري مق�ش�دة اأو عر�شية، وه� ما ينتج عنه عدم ثقة الناخبني بنتائج االنتخابات.

عدم الخ�سية من االبتكار والتجديد
225. متثل الكثري من النظم االنتخابية الناجعة، واملعم�ل بها ح�ل العامل حاليًا، حل�اًل وت�جهات مبتكرة 
اأثبتت جناحها يف معاجلة م�شكالت حمددة. وكما اأ�رسنا اأعاله، ميكن اال�شتفادة اإىل حد كبري من جتارب 

االآخرين، مبا يف ذلك البلدان املجاورة اأو تلك التي تبدو وكاأنها حاالت خمتلفة كليًا.

االهتمام بال�سياق المحيط والعامل الزمني
226. ال تعم��ل النظم االنتخابية يف الفراغ، اإذ يعتمد جناحها على الت�فيق ال�ش��ليم بني االأمناط واالأعراف 
ال�شيا�ش��ية والتقاليد الثقافية ال�شائدة. ويجب اأن ت�شكل االإجابة على الت�شاوؤل التايل نقطة االنطالق لكل من 
يق�م على ت�ش��ميم النظام االنتخابي: ما ه� ال�شياق ال�شيا�شي واالجتماعي الذي يتم ت�شميم النظام يف ظله؟ 
اأما امل�ش��األة التي تلي ذلك فقد تتمثل يف االإجابة على ما يلي: هل يتعلق االأمر بت�ش��ميم نظام انتخابي دائم اأم 

اأنه ينح�رس يف اال�شتجابة ملتطلبات املرحلة االنتقالية الراهنة؟

عدم اال�ستهانة بجمه�ر الناخبين
227. يف ال�قت الذي يجب فيه احلفاظ على ب�شاطة النظام، اإال اأن ذلك يجب اأال ينحدر بنا اإىل املخاطر 
الت��ي قد تنجم عن اال�ش��تهانة بقدرة الناخبني على ا�ش��تيعاب اخليارات املتعددة واملختلف��ة للنظم االنتخابية 
املتاحة وقدرتهم على ا�شتخدامها بال�شكل ال�شحيح. فعلى �شبيل املثال، مت ا�شتخدام نظم انتخابية تف�شيلية 
معقدة ب�شكل ناجح يف بع�س الدميقراطيات النا�شئة يف منطقة اآ�شيا-البا�شيفيك، بينما اأثبتت التجربة احلديثة 
يف كث��ري م��ن االنتخابات يف عدد من الدميقراطي��ات اجلديدة اأهمية التمييز بني م�ش��ت�يات ال�عي واملعرفة 
العملية وم�شت�يات ال�عي ال�شيا�شي. وحتى يف البلدان الفقرية يرغب الناخب�ن عادًة يف التعبري عن خيارات 

واأف�شليات �شيا�شية معقدة ومركبة.

�سم�لية النظام االنتخابي
228. يجب اأن تق�م النظم االنتخابية على اأ�شا�س من ال�شم�لية، �ش�اء اأكان ذلك يف املجتمعات املنق�شمة 

اأو االأكرث جتان�ش��ًا، بحيث تعمل عل��ى اإفراز برملانات تتمثل فيها كافة امل�ش��الح. وبغ�س النظر عن ارتكاز 
االأقليات اإىل ه�يات اأيدي�ل�جية، اأو عرقية، اأو عن�رسية، اأو لغ�ية، اأو مناطقية، اأو دينية، فاإن ا�ش��تثناء 
جمم�عات هامة من الراأي العام من التمثيل يف الربملان املنتخب، خا�ش��ًة يف البلدان النامية، من �ش��اأنه اأن 

ي�شفر عن نتائج كارثية.

االهتمام بطريقة اختيار النظام كعن�سر اأ�سا�سي
 229. تلع��ب الطريق��ة التي يتم من خاللها اختيار النظام االنتخاب��ي دوراً هامًا يف التاأكيد على �رسعيته. 
اإذ ينت��ج ع��ن اختيار النظام االنتخابي من خالل عملية ت�ش��ارك فيها كاف��ة املجم�عات املعنية، مبا يف ذلك 
جمه�ر الناخبني، م�شت�يات اأعلى من تقبل الناجت النهائي للعملية، مما ل� مت ذلك من خالل عملية ينظر لها 
باأنها تنح�رس يف التعبري عن م�شالح حزبية اأو فردية فقط. وعلى الرغم من عدم اإمكانية تفادي االعتبارات 
وامل�ش��الح احلزبية يف معر�س اختيار النظام االنتخابي، اإال اأن اختيار نظام يتمتع بر�ش��ى خمتلف االأحزاب 
واأو�ش��ع �رسيح��ة ممكنة من الراأي العام يعترب اأمراً مف�ش��ليًا يف تقبل ذلك النظ��ام واحرتامه من قبل اجلميع. 
ولقد تطلب التح�ل من نظام االفائز االأول اإىل نظام الن�شبية املختلطة يف ني�زيلندا على �شبيل املثال اإىل اإجراء 
ا�ش��تفتاءين عامني عليه، ما اأ�ش��هم يف اإ�شفاء ال�رسعية على النظام اجلديد. باملقابل، نتج عن قرار احلك�مة 
االإ�ش��رتاكية يف فرن�ش��ا عام 1986 يف التح�ل من نظام اجل�لتني اإىل نظام ن�ش��بي اأن �شاد انطباع باأن ذلك 
القرار ا�شتند اإىل اعتبارات حزبية حم�شة، و�رسعان ما اأعيد النظام ال�شابق ف�ر فقدان احلك�مة لل�شلطة �شنة 

.1988

العمل على اإر�ساء ال�سرعية والقب�ل بين كافة الفاعلين االأ�سا�سيين
230. يجب اأن ت�ش��عر كافة املجم�عات والفئات الراغبة يف امل�ش��اركة يف العملية الدميقرطية باأن النظام 
االنتخابي عادل ويعطيهم جميعًا فر�ش��ًا مماثلة للف�ز باالنتخابات. ويتمثل الهدف االأكرب يف هذا ال�ش��ياق 
يف العم��ل على عدم ت�فري اأر�ش��يٍة للخا�رسي��ن لرتجمة خيبة االأمل من نتائج االنتخاب��ات اإىل رف�س للنظام 
االنتخابي اأو ال�ش��تخدامه كعذر لزعزعة ا�ش��تقرار النظام الدميقراطي برمته. ففي انتخابات عام 1990 يف 
نيكاراغ�ا خ�رس احلزب ال�ش��انديني احلاكم االنتخابات اإال اأنه تقبل تلك اخل�ش��ارة، وذلك ب�ش��بب اإقراره 
بعدالة النظام االنتخابي ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي. اأما كمب�ديا، وم�زامبيق وجن�ب اأفريقيا، فا�شتطاعت جميعها 
اإنه��اء حروبها االأهلية الدم�ية من خالل اعتماد اإج��راءات وترتيبات متيزت بتقبل جميع االأطراف املتنازعة 

لها.

العمل على زيادة تاأثير الناخبين
231. يجب اأن ي�شعر الناخب�ن باأن العملية االنتخابية حتقق لهم و�شائل للتاأثري يف احلك�مات و�شيا�شاتها. 
وميك��ن زيادة تاأثري اخليارات التي ميار�ش��ها الناخب�ن بعدة طرق. فقد ميّك��ن النظام االنتخابي الناخبني من 
االختيار بني خمتلف االأحزاب ال�شيا�ش��ية، اأو بني مر�ش��حني ينتم�ن الأحزاب خمتلفة، اأو بني مر�ش��حي 
احلزب ال�احد. كما وميكن ت�فري نظم انتخابية خمتلفة للعمل بها يف كل من انتخابات الرئا�شة، وانتخابات 
جمل�س ال�ش��ي�خ، وكذلك انتخابات جمل�س الن�اب وال�ش��لطات املحلية. ويجب اأن ي�ش��عر الناخب�ن باأن 

ل�ش�تهم وزن حقيقي يف التاأثري على تركيبة احلك�مة، ولي�س فقط يف تركيبة الربملان املنتخب.
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م�ازنة تاأثير الناخبين مع تحفيز قيام االأحزاب ال�سيا�سية المتما�سكة والفاعلة
232. يجب م�ازنة العمل على زيادة تاأثري الناخبني مع احلاجة للدفع باجتاه قيام اأحزاب �شيا�شية متما�شكة 
وفاعلة. اإذ قد ينتج عن اإعطاء الناخبني اأعلى درجات اخليار بني املر�شحني من خمتلف االأحزاب ال�شيا�شية 
اإىل اإفراز برملانات متف�ش��خة ومنق�ش��مة ال حتقق الأحد الف�ز بالنتائج املرج�ة. ويتفق علماء ال�شيا�ش��ية على 
اعتبار قيام االأحزاب املتما�ش��كة وامل�ش��تندة اإىل ق�اعد وا�ش��عة من امل�ؤيدين كاأحد العنا�رس الهامة يف ن�ش�ء 

الدميقراطيات الفاعلة وامل�شتدامة.

عدم اإهمال متطلبات اال�ستقرار على المدى الط�يل من خالل التركيز على المكا�سب االآنية
233. عندم��ا يتفاو���س العامل�ن بال�شيا�ش��ية ح�ل اعتماد نظ��ام انتخابي جديد، عادًة م��ا يدفع�ن باجتاه 
املقرتحات التي يعتقدون بانها تعزز م�شاحلهم احلزبية يف االنتخابات القادمة. اإال اأن ذلك قد ميثل ا�شرتاتيجية 
تفتقد للحكمة يف كثري من االأحيان، خا�شًة يف البلدان النامية، حيث ميكن اأن ي�شفر جناح احلزب ال�احد 
وهيمنته على املدى الق�شري عن انهيارات �شيا�شية وتخلخل يف ال�شلم االجتماعي على املدى الط�يل. ففي 
املفاو�ش��ات التي �ش��بقت االنتخابات االنتقالية العام 1994 يف جن�ب اأفريقيا، على �ش��بيل املثال، كان 
ميك��ن حلزب امل�ؤمتر ال�طن��ي االأفريقي الدفع نح� االإبق��اء على نظام الفائز االأول، والذي كان �ش��يمنحه 
على االأرجح مزيداً من املقاعد مبا يف�ق ح�شته من اأ�ش�ات الناخبني على امل�شت�ى ال�طني، لك�نه احلزب 
االأكرب يف البالد دون منازع. اإال اأن م�قفه امل�ؤيد العتماد النظام الن�شبي، االأمر الذي اأدى اإىل ف�زه بعدد 
اأقل من املقاعد من ذلك الذي كان ميكنه الف�ز بها يف ظل نظام الفائز االأول، دّل على رغبة ذلك احلزب 

يف العمل على حتقيق اال�شتقرار على املدى الط�يل على ح�شاب املكا�شب االنتخابية االآنية.

234. وبنف�س ال�شكل، يجب اأن تك�ن النظم االنتخابية قادرة على اال�شتجابة ب�شكل فاعل والتكيف مع 
الظروف ال�شيا�ش��ية املتقلبة ومع من� احلركات ال�شيا�شية اجلديدة. وحتى يف الدميقراطيات الرا�شخة، فعادًة 
ما ال ي�ش��تقر التاأييد لالأحزاب ال�شيا�شية الكبرية لفرتات ط�يلة، بينما تتميز احلياة ال�شيا�شية يف الدميقراطيات 
اجلديدة بدرجات عالية من احلي�ية، حيث قد يفقد احلزب امل�شتفيد من الرتتيبات االنتخابية يف انتخابات ما 

تلك املكا�شب يف االنتخابات التي تليها.

عدم اعتبار النظام االنتخابي على اأنه الدواء ال�سافي من كل داء
235. قد متثل النظم االنتخابية ال��شيلة االأمثل لتغيري املعايري التي حتكم طبيعة التناف�س ال�شيا�شي، اإال اأنها ال 
ميكن اأن تك�ن الدواء ال�شايف لكافة العلل ال�شيا�شية التي يعاين منها بلد ما. وكثرياً ما يك�ن للتاأثريات الناجتة 
عن ع�امل اأخرى انعكا�شاتها االأق�ى على م�شرية النظام الدميقراطي، خا�شًة تلك املتعلقة بالثقافة ال�شيا�شية 
ال�شائدة يف كل بلد، اأكرث من العنا�رس االإجرائية كالنظام االنتخابي. وقد حتتجب كافة الف�ائد املنبثقة عن 
اأي نظام انتخابي، مهما مت ت�ش��ميمه بكثري من العناية، ب�ش��بب التدابري الد�ش��ت�رية غري املالئمة، اأو هيمنة 

ق�ى تعمل على تعميق ال�شقاق الداخلي، اأو حجم التهديدات اخلارجية التي مت�س �شيادة البلد و�شالمته.

عدم اال�ستهانة بالتاأثيرات الناجمة عن النظام االنتخابي
236. يتعر���س النظام الدميقراطي يف عاملنا لكثري م��ن التحديات والقي�د، اإال اأنها ترتك، على الرغم من 
ذلك، جمااًل لال�شرتاتيجيات ال�شيا�شية ال�اعية والتي قد ت�شهم يف جناح العملية الدميقراطية اأو يف عرقلتها. 
وكما ذكرنا فاإن النظم االنتخابية ال ت�فر دواًء لكل داء، اإال اأنها حتتل م�قعًا مركزيًا يف حتقيق اال�شتقرار يف 
اأي نظام �شيا�شي. قد ال تفلح الهند�شة املهنية للنظام االنتخابي يف جتنب اأو اجتثاث العداءات املتجذرة، اإال 
اأن اعتماد الرتتيبات املالئمة قد يدفع النظام ال�شيا�شي نح� احلد من ال�رساعات وحتفيز احلك�مات للعمل على 
قدر اأعلى من امل�ش���ؤولية. ومبعنى اآخر، فبينما تبقى معظم التغيريات التي ميكن حتقيقها من خالل تفا�ش��يل 
النظام االنتخابي يف اجل�انب الهام�ش��ية، فاإن الفارق بني الدميقراطية الرا�شخة والدميقراطية املهزوزة يكمن 

يف كثري من االأحيان يف هذه االنعكا�شات وامل�ؤثرات الهام�شية بالذات.

االهتمام برغبة الناخبين في التغيير
237. قد يبدو تغيري النظام االنتخابي فكرًة جيدة بالن�ش��بة لل�شا�شة املحليني العارفني مبثالب النظام القائم، 
لكن جمه�ر الناخبني قد يرف�س العبث بذلك النظام اإذا مل تقدم مقرتحات االإ�شالح والتغيري بطريقة منا�شبة 
ومقنعة، ومبا ال يدع جمااًل لديهم لالعتقاد باأن حماوالت التغيري لي�ش��ت �ش���ى و�شيلة ي�شتخدمها ال�شا�شة 
لتعديل ق�اعد اللعبة وجتيريها الإفادة م�ش��احلهم اخلا�ش��ة، واحل�ش�ل على مكا�شب �شيا�شية )كما ح�شل يف 
ال�ش��ني �ش��نة 1989، ويف االأردن يف 1993، ويف قريغيز�شتان يف منا�شبات عدة منذ العام 1995(. 
كما اأن التعديل امل�ش��تمر واملتكرر للنظام االنتخابي ي�ش��فر كذلك عن اآثار �ش��لبية تفقد الناخبني اإدراكهم 

للق�اعد املعم�ل بها يف كل حلظة )كما هي احلال يف ب�ليفيا بح�شب راأي بع�س املراقبني(.

عدم اال�ستهانة بعي�ب النظام واالتكال على تجاوزها الحقًا
238. ت�ؤدي كافة النظم االنتخابية اإىل ف�ز البع�س وخ�شارة البع�س االآخر يف االنتخابات بطبيعة احلال، 
لذلك فهي تفرز من لهم م�ش��الح حمددة تنبع من النظام االنتخابي املعتمد. وتعترب تلك امل�ش��الح جزًء ال 
يتجزاأ من اجل� ال�شيا�ش��ي العام يف ظل العمل باأي نظام انتخابي. ولكن عندما تبداأ عملية التغيري، فمن غري 
احلكمة االفرتا�س باأن اجلميع �شيتقبل املعاجلات التي ميكن و�شعها الحقًا للم�شكالت الظاهرة حلظة التغيري. 
ويف كاف��ة احلاالت الت��ي قد يرغب فيها باإعادة النظ��ر يف النظام االنتخابي الحقًا، م��ن املفيد العمل على 

ا�شتباق ذلك وت�شمينه يف الق�انني التي تن�س على تغيري النظام.

تجنب عب�دية النظم االنتخابية ال�سابقة
239. على الرغم مما تقدم، كثرياً ما يتم االإبقاء على النظم االنتخابية غري املالئمة الحتياجات الدميقراطيات 
اجلدي��دة، والت��ي ترثها عن العهد اال�ش��تعماري، دون التمعن يف كيفية تاأثري تل��ك النظم وعملها يف ظل 
ال�اقع ال�شيا�ش��ي اجلديد. وجند باأن معظم امل�ش��تعمرات الربيطانية �ش��ابقًا يف اآ�ش��يا واأفريقيا ومنطقة املحيط 
اله��ادئ )البا�ش��يفيك( قد اعتمدت نظام الفائ��ز االأول. ولقد اأثبت هذا النظام ع��دم مالءمته الحتياجات 
كثري من هذه الدميقراطيات النا�ش��ئة، خا�شًة تلك التي تعاين من انق�شامات عرقية. وب�شكل م�شابه، يعتقد 
البع�س باأن كثري من امل�ش��تعمرات الفرن�شية �ش��ابقًا يف غرب اأفريقيا )كمايل على �شبيل املثال( قد عانت من 
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ا�ش��تقطابات مدمرة يف حياتها ال�شيا�شية نتيجة العتمادها نظام اجل�لتني، عماًل باملثال الفرن�شي؛ كما حتتفظ 
الكثري من جمه�ريات االحتاد ال�ش�فيتي �شابقًا مبتطلبات احلد االأدنى من ن�شبة امل�شاركة اأو ب�رسوط االأغلبية 
امل�روث��ة عن العهد ال�ش���فيتي. ومن اأكرث امليزات اإث��ارة يف اخلارطة املرفقة به��ذا الدليل ك�نها تعك�س، 
بطرق خمتلفة، خارطة العامل اال�ش��تعماري كما كان��ت عليه احلال قبل 100 عام، حيث جند العديد من 
امل�ش��تعمرات الربيطانية �ش��ابقًا تعمل بنظام الفائز االأول، والبلدان املتاأثرة باال�ش��تعمار الفرن�شي تعمل بنظام 
اجل�لتني، بينما جند باأن امل�شتعمرات البلجيكية واله�لندية �شابقًا قد اختارت العمل باأحد نظم القائمة الن�شبية 

املعم�ل بها يف اأوروبا، اإال اأن هذه الت�جهات تتغري ب�شكل م�شتمر عرب ال�شنني.

تقييم التبعات المحتملة الأي نظام جديد في تاأجيج ال�سراعات االجتماعية اأو الحد منها
240. كما �شبق واأ�رسنا يف بداية هذا الدليل، ميكن اعتبار النظم االنتخابية كاأدوات الإدارة ال�رساع داخل 
جمتمع ما، باالإ�شافة اإىل ك�نها ال��شيلة النتخاب الربملانات والروؤ�شاء. تعمل بع�س النظم االنتخابية، يف 
ظل ظروف معينة، على حتفيز االأحزاب ال�شيا�ش��ية النتهاج �شيا�ش��ات �ش��املة تدفع بها اإىل ح�شد امل�ؤيدين 
م��ن خارج دوائر التاأييد الرئي�ش��ية اأو التقليدية لها. ولكن ل�ش���ء احلظ جند يف عاملن��ا الي�م ازدياداً يف عدد 
النظم االنتخابية غري املالئمة والتي ت�شهم عمليًا يف تفاقم الطروحات وامل�اقف ال�شلبية القائمة، وذلك على 
�شبيل املثال من خالل حتفيز االأحزاب ال�شيا�شية على التعامل مع االنتخابات على اأنها مناف�شة كلية يف �شبيل 
احل�ش�ل على كل �شئ مقابل ال �شئ لالآخرين، وبالتايل دفعها للت�رسف بروح من العدائية واال�شتثناء لكل 
م��ن ال ينتم��ي ملجم�عتها اأو دائرة م�ؤيديها. لذلك يجب اأن يتمثل الهدف االأعلى يف ت�ش��ميم اأية ترتيبات 
�شيا�شية، مبا فيها النظام االنتخابي، يف عدم العمل على زيادة االأم�ر �ش�ًء اإن مل يكن بامل�شتطاع ت�شميمها 

مبا يحد من تفاقم الت�ترات االإجتماعية.

ت�قع كافة االحتماالت غير العادية وغير المت�قعة
241. غالبًا ما يتم ت�شميم النظم االنتخابية لتفادي اأخطاء املا�شي، وبخا�شة املا�شي القريب. لذلك يجب 
اأخذ احليطة وعدم ال�ق�ع يف ردود الفعل املبالغ فيها وت�ش��ميم نظام يبالغ يف ت�شحيح االإ�شكاليات الناجمة 
عن النظام ال�ش��ابق. ويف هذا ال�ش��ياق، فمن املفيد جداً اأن يطرح م�ش��مم� النظم االنتخابية على اأنف�ش��هم 
بع�س الت�شاوؤالت غري االعتيادية لتفادي االآثار ال�شلبية غري املت�قعة على املدى الط�يل: فماذا �شتك�ن النتيجة 
ل��� مل يح�ش��ل اأحد على ف�ز وا�ش��ح و�رسيح يف ظل النظام املقرتح؟ وهل ميك��ن اأن ينتج عن هذا النظام 
انفراد حزب واحد بالف�ز بكافة املقاعد؟ وماذا �شيح�ش��ل فيما ل� اأ�ش��طر االأمر اإىل ت�زيع عدد من املقاعد 
يف�ق عدد املقاعد يف الهيئة املنتخبة؟ وكيف يتم التعامل مع ت�شاوي االأ�ش�ات بني املر�شحني؟ وهل يف�شي 
النظام املقرتح اإىل حالة يجد فيها الناخب باأنه من االأف�شل له عدم االقرتاع ل�شالح احلزب اأو املر�شح املف�شل 

لديه يف بع�س الدوائر االنتخابية؟

ك�سف باأهم الج�انب التي يجب اأخذها بعين االعتبار في ت�سميم النظام االنتخابي
 هل ميكن اعتبار النظام االنتخابي على اأنه وا�شح و�شهل الفهم؟

 هل مت اأخذ ال�شياق املحيط بالعملية بعني االعتبار؟
 هل يالئم النظام الظرف الزمني احلايل؟

 هل يحت�ي النظام على اأدوات وا�شحة لتغيريه واإ�شالحه يف امل�شتقبل؟
 هل يتفادى النظام اال�شتهانة بقدرات الناخبني؟

 هل يحت�ي النظام على عنا�رس جتعل منه �شم�ليًا/تعدديًا باأكرب قدر ممكن؟
 هل ينظر جميع املعنيني لعملية الت�شميم على اأنها م�رسوعة؟

 هل �شي�شمح النظام باالإقرار ب�رسعية النتائج االنتخابية؟
 هل مت اأخذ االحتماالت غري العادية بعني االعتبار؟

 هل يتمتع النظام مبيزة اال�شتدامة من الن�احي املادية واالإدارية؟
 هل �شيعطي النظام الناخبني اإح�شا�شًا بق�ة تاأثريهم؟

 هل يحفز النظام على قيام نظام حزبي تناف�شي؟
 هل يتالءم النظام مع االإطار الد�شت�ري العام؟

 هل �شي�شهم النظام يف احلد من ال�رساعات بداًل من تفاقمها؟
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202203

امللحق )اأ(

النظم االنتخابية المعتمدة في 213 بلد م�صتقل 
واالأقاليم التي تتبعها )2004(

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة
-5475471 )�س(االأغلبيةالفائز االأولاأثي�بيا

املت�ازي )اجل�لتني اأذربيجان
اجل�لتني 1251252املختلطةوالقائمة الن�سبية(

)3(
اجل�لتني )د(2572571الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاالأرجنتني

ال�س�ت ال�احد غري االأردن
-1041101)4(االأخرىاملتح�ل

املت�زاي )الفائز االأول اأرمينيا
اجل�لتني1311312املختلطةوالقائمة الن�سبية(

-21211الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاأروبا
-----انتقايلاأريرتيا
-3503501الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاأ�سبانيا

-1501501االأغلبيةال�س�ت البديلاأ�سرتاليا
-1011012الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاإ�ست�نيا

-1201201الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاإ�رصائيل

ال�س�ت ال�احد غري اأفغان�ستان
اجل�لتني2492491االأخرىاملتح�ل

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

اجل�لتني )د(1001001 )�س(الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاالإك�ادور

الن�سبية املختلطة )الفائز األبانيا
االأول والقائمة الن�سبية(

-1401402 )ح(املختلطة

الن�سبية املختلطة )القائمة اأملانيا
الن�سبية والفائز االأول(

-5985982 )ح(املختلطة

االإمارات 
العربية املتحدة

ال تنظم انتخابات 
مبا�رصة

-----

-17171االأغلبيةالفائز االأولاأنتيغ�ا وبارب�دا

املت�ازي )القائمة الن�سبية اأندورا
والكتلة احلزبية(

-28282املختلطة

اجل�لتني 5505501الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاإندوني�سيا
)5(

اجل�لتني2202202الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاأنغ�ال

-7111االأغلبيةالفائز االأولاأنغيال

اجل�لتني99991الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاالأورغ�اي

اجل�لتني2502501االأغلبيةاجل�لتنياأوزبك�ستان

اجل�لتني2142951االأغلبيةالفائز االأولاأوغندا

املت�ازي )القائمة الن�سبية اأوكرانيا
والفائز االأول(

اجل�لتني4504502املختلطة

ال�ش�ت 1661661الن�شبيةال�س�ت ال�احد املتح�لاإيرلندا
البديل

الفائز االأول63632الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاأي�سلندا

الن�سبية املختلطة )الفائز اإيطاليا
االأول والقائمة الن�سبية(

-6306302املختلطة
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204205

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

باب�ا غينيا 
اجلديدة

-1091092االأغلبيةال�س�ت البديل

-30301االأغلبيةالفائز االأولباربادو�ص

املت�ازي )الفائز االأول باك�ستان
والقائمة الن�سبية(

-3423422املختلطة

اجل�لتني 16161االأغلبيةالفائز االأولباالو
)6(

-40401االأغلبيةاجل�لتنيالبحرين

اجل�لتني5135131الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالربازيل

الفائز االأول80801الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالرباغ�اي

اجل�لتني2302301الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالربتغال

-36361االأغلبيةالفائز االأولبرم�دا

ال تنظم انتخابات بروناي
مبا�رصة

-----

-1501501الن�شبيةالقائمة الن�سبيةبلجيكا

اجل�لتني2402401الن�شبيةالقائمة الن�سبيةبلغاريا

-29291االأغلبيةالفائز االأولبليز

-3003001االأغلبيةالفائز االأولبنغالد�ص

القائمة الن�سبية والفائز بنما
االأول

الفائز االأول)م(7878 )�س(الن�شبية

اجل�لتني83831الن�شبيةالقائمة الن�سبيةبنني

ال تنظم انتخابات ب�تان
مبا�رصة

-----

-57621االأغلبيةالفائز االأولب�ت�س�انا

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

اجل�لتني1111112الن�شبيةالقائمة الن�سبيةب�ركينافا�س�

-4854851االأغلبيةالفائز االأولب�رما )7(

-1791 )8(81الن�شبيةالقائمة الن�سبيةب�روندي

الب��سنة 
والهر�سك

الفائز االأول42421الن�شبيةالقائمة الن�سبية

اجل�لتني4604601الن�شبيةالقائمة الن�سبيةب�لندا

الن�سبية املختلطة )الفائز ب�ليفيا
االأول والقائمة الن�سبية(

اجل�لتني 1301302املختلطة
)9(

اجل�لتني1201201الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالبريو

بيالرو�سيا 
)رو�سيا 
البي�ساء(

اجل�لتني1101101االأغلبيةاجل�لتني

املت�ازي )الفائز االأول تايالند
والقائمة الن�سبية(

-5005002املختلطة

املت�ازي )ال�س�ت تاي�ان
ال�احد غري املتح�ل 

والقائمة الن�سبية(

الفائز االأول2252252املختلطة

اجل�لتني50501االأغلبيةاجل�لتنيتركمان�ستان

-5505501الن�شبيةالقائمة الن�سبيةتركيا

ترينيداد 
وت�باغ�

-36361االأغلبيةالفائز االأول

الكتلة احلزبية/القائمة ت�ساد
الن�سبية واجل�لتني )10(

اجل�لتني)م(155155 )�س(االأغلبية

اجل�لتني1201201الن�شبيةالقائمة الن�سبيةت�سيلي

اجل�لتني2312951االأغلبيةالفائز االأولتنزانيا

اجل�لتني81811االأغلبيةاجل�لتنيت�غ�
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206207

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

-15151االأغلبيةالكتلةت�فال�

-----انتقايلت�كيالو

املت�ازي )الكتلة احلزبية ت�ن�ص
والقائمة الن�سبية(

الفائز االأول1892 189 )�س(املختلطة

-9301االأغلبيةالكتلةت�نغا

املت�ازي )القائمة الن�سبية تيم�ر ال�رصقية
والفائز االأول(

اجل�لتني88882املختلطة

-60601االأغلبيةالفائز االأولجامايكا

-15171االأخرىال�س�ت املحدودجبل طارق

اجل�لتني3893891 )�س(الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاجلزائر

جزر االنتيل 
اله�لندية

-22221الن�شبيةالقائمة الن�سبية

-40401االأغلبيةالفائز االأولجزر الباهاما

اجلزر الربيطانية 
العذراء

-13132االأغلبيةالفائز االأول والكتلة

ال�س�ت ال�احد غري جزر البيتكرن
املتح�ل

-481االأخرى

جزر الرتك 
والكايك�

-13181االأغلبيةالفائز االأول

-50501االأغلبيةالفائز االأولجزر �سليمان

املت�ازي )الفائز االأول جزر �سي�سيل
والقائمة الن�سبية(

اجل�لتني34342املختلطة

الفائز االأول 18331االأغلبيةاجل�لتنيجزر القمر
)11(

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

-15181االأغلبيةالكتلةجزر الكامين

-)م(3333االأغلبيةالفائز االأول والكتلةجزر املار�سال

- )12(42501االأغلبيةالكتلةجزر املالديف

جزر املالفني 
)الف�كالند(

-881االأغلبيةالكتلة

-24241االأغلبيةالفائز االأولجزر ك�ك

-)م(2424االأغلبيةالكتلة والفائز االأولجزيرة مان

اجلماهريية 
الليبية

ال تنظم انتخابات 
مبا�رصة

-----

اجلمه�رية 
االإ�سالمية 

االإيرانية

اجل�لتني2902901االأغلبيةاجل�لتني )د(

جمه�رية 
اأفريقيا ال��سطى

اجل�لتني1051051االأغلبيةاجل�لتني

اجلمه�رية 
الت�سيكية

-2002001الن�شبيةالقائمة الن�سبية

جمه�رية 
الدومينيكان

اجل�لتني1501502 )�س(الن�شبيةالقائمة الن�سبية

اجلمه�رية 
العربية ال�س�رية

  -)13(2502501االأغلبيةالكتلة

-4004002الن�شبيةالقائمة الن�سبيةجن�ب اأفريقيا

املت�ازي )القائمة الن�سبية ج�رجيا
واجل�لتني( )د(

اجل�لتني2352352املختلطة

اجل�لتني65651االأغلبيةالكتلة احلزبيةجيب�تي
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208209

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

-53533االأغلبيةالكتلة والفائز االأولجري�سي

-1791792الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالدمنارك

-21301االأغلبيةالفائز االأولالدومينيك

الفائز االأول53801الن�شبيةالقائمة الن�سبيةرواندا

املت�ازي )القائمة الن�سبية رو�سيا االحتادية
والفائز االأول(

اجل�لتني4504502املختلطة

اجل�لتني 3451 345 )�س(الن�شبيةالقائمة الن�سبيةرومانيا
)14(

الفائز االأول1501581االأغلبيةالفائز االأولزامبيا

اجل�لتني1201501االأغلبيةالفائز االأولزمباب�ي

الفائز االأول والكتلة �ساحل العاج
احلزبية

اجل�لتني)م(225225االأغلبية

-)م(4949االأغلبيةالفائز االأول والكتلة�سام�ا

�سان فين�سنت 
والغرانادين

-15211االأغلبيةالفائز االأول

-60601الن�شبيةالقائمة الن�سبية�سان مارين�

�سانت كيت�ص 
ونيفي�ص

-10151االأغلبيةالفائز االأول

-17171االأغلبيةالفائز االأول�سانتا ل��سيا

-)م(1214االأغلبيةالكتلة والفائز االأول�سانتا هيلينا

�ساو ت�مي 
وبرن�سيبي

اجل�لتني55551الن�شبيةالقائمة الن�سبية

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

ال�ش�ت 2252252الن�شبيةالقائمة الن�سبية�رصيالنكا
التكميلي

اجل�لتني84842الن�شبيةالقائمة الن�سبيةال�سلفادور

اجل�لتني1501501الن�شبيةالقائمة الن�سبية�سل�فاكيا

اجل�لتني90902الن�شبيةالقائمة الن�سبية�سل�فينيا

الكتلة احلزبية والفائز �سنغاف�رة
االأول

الفائز االأول)م(8494 )15(االأغلبية

املت�ازي )الكتلة احلزبية ال�سنغال
والقائمة الن�سبية(

اجل�لتني1201202املختلطة

-55651االأغلبيةالفائز االأول�س�ازيالندا

اجل�لتني2703601االأغلبيةالفائز االأولال�س�دان

-51511الن�شبيةالقائمة الن�سبية�س�رينام

-3493492الن�شبيةالقائمة الن�سبيةال�س�يد

-2002001الن�شبيةالقائمة الن�سبية�س�ي�رصا

اجل�لتني 1121241الن�شبيةالقائمة الن�سبية�سريالي�ن
)16(

اجل�لتني50501الن�شبيةالقائمة الن�سبية�سمال قرب�ص

--126126-انتقايل )17(�رصبيا

-- -  - -انتقايلال�س�مال

ال تنظم انتخابات ال�سني
مبا�رصة

-----

املت�ازي )اجل�لتني طاجيك�ستان
والقائمة الن�سبية(

اجل�لتني63631املختلطة

-2752751الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالعراق

-83831االأغلبيةالفائز االأولعمان
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البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 

املنتخبني 
ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 

النتخابات 
الرئا�سة

اجل�لتني1201201االأغلبيةاجل�لتنيالغاب�ن

اجل�لتني48531االأغلبيةالفائز االأولغامبيا

اجل�لتني2002001االأغلبيةالفائز االأولغانا

-15151االأغلبيةالفائز االأولغرانادا

اجل�لتني1581582 )�س(الن�شبيةالقائمة الن�سبيةغ�اتيماال

الفائز االأول53651الن�شبيةالقائمة الن�سبيةغ�ايانا

-45471االأغلبيةالكتلةغرين�سي

اجل�لتني1021021الن�شبيةالقائمة الن�سبيةغينيا )بي�ساو(

غينيا 
)ك�ناكري(

املت�ازي )القائمة الن�سبية 
والفائز االأول(

اجل�لتني1141142املختلطة

الفائز االأول1001001الن�شبيةالقائمة الن�سبيةغينيا اال�ست�ائية

ال تنظم انتخابات الفاتكان
مبا�رصة

-----

ال�س�ت ال�احد غري فان�ات�
املتح�ل

-52521االأخرى

اجل�لتني5775771االأغلبيةاجل�لتنيفرن�سا

املت�ازي )الفائز االأول الفلبني
والقائمة الن�سبية( )18(

الفائز االأول2602602املختلطة

الفائز االأول89891االأغلبيةالكتلة )19(فل�سطني

الن�سبية املختلطة )الفائز فنزويال
االأول والقائمة الن�سبية(

الفائز االأول1651653 )�س(املختلطة

اجل�لتني2002001الن�شبيةالقائمة الن�سبيةفنلندا

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

-4984981االأغلبيةاجل�لتني )20(فيتنام

-71712االأغلبيةال�س�ت البديلفيجي

اجل�لتني56561الن�شبيةالقائمة الن�سبيةقرب�ص

القرن االأخ�رص 
)كاب فريدي(

اجل�لتني72721الن�شبيةالقائمة الن�سبية

ال تنظم انتخابات قطر
مبا�رصة

-----

اجل�لتني75751االأغلبيةاجل�لتنيقريغيز�ستان

املت�ازي )اجل�لتني كازخ�ستان
والقائمة الن�سبية(

اجل�لتني77772املختلطة

الكتلة احلزبية/القائمة الكامريون
الن�سبية والفائز االأول 

)21(

الفائز االأول)م(180180االأغلبية

اجل�لتني1511511الن�شبيةالقائمة الن�سبيةكرواتيا

-1231231 )�س(الن�شبيةالقائمة الن�سبيةكمب�ديا

-3013011االأغلبيةالفائز االأولكندا

-6096091االأغلبيةاجل�لتنيك�با

املت�ازي )الفائز االأول ك�ريا اجلن�بية
والقائمة الن�سبية(

الفائز االأول2992992املختلطة

-6876871االأغلبيةاجل�لتنيك�ريا ال�سمالية

اجل�لتني )د(57571الن�شبيةالقائمة الن�سبيةك��ستاريكا

اجل�لتني1661661 )�س(الن�شبيةالقائمة الن�سبيةك�ل�مبيا

الك�نغ� 
)برزافيل(

اجل�لتني1371371االأغلبيةاجل�لتني
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البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

جمه�رية 
الك�نغ� 

الدميقراطية

-----انتقايل

-50651االأغلبيةالكتلةالك�يت

الفائز االأول40421االأغلبيةاجل�لتني )22(كرييباتي

اجل�لتني 2102221االأغلبيةالفائز االأولكينيا
)23(

-1001001الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالتفيا

-1091091االأغلبيةالكتلةالو�ص

-1281281االأغلبيةالكتلةلبنان

-60601الن�شبيةالقائمة الن�سبيةل�ك�سمب�رغ

-----انتقايلليبرييا

املت�ازي )اجل�لتني ليت�انيا
والقائمة الن�سبية(

اجل�لتني1411412املختلطة

الن�سبية املختلطة )الفائز لي�س�ت�
االأول والقائمة الن�سبية(

-1201202املختلطة

-25251الن�شبيةالقائمة الن�سبيةلي�ستن�ستني

الفائز االأول1931931االأغلبيةالفائز االأولماالوي

-65651الن�شبيةال�س�ت ال�احد املتح�لمالطا

اجل�لتني1471471 )�س(االأغلبيةاجل�لتني )24(مايل

-2192191االأغلبيةالفائز االأولماليزيا

الفائز االأول والقائمة مدغ�سقر
الن�سبية

اجل�لتني)م(160160 )�س(االأغلبية

البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

  -)26(4444541االأغلبيةاجل�لتني )25(م�رص

-3253252الن�شبيةالقائمة الن�سبيةاملغرب

اجل�لتني1201201الن�شبيةالقائمة الن�سبيةمقدونيا

الن�سبية املختلطة )الفائز املك�سيك
االأول والقائمة الن�سبية(

الفائز االأول5005002املختلطة

اململكة العربية 
ال�سع�دية

ال تنظم انتخابات 
مبا�رصة

-----

اململكة املتحدة 
)بريطانيا(

-6596591االأغلبيةالفائز االأول

اجل�لتني76761االأغلبيةاجل�لتني )د(منغ�ليا

اجل�لتني81811 )�س(االأغلبيةاجل�لتنيم�ريتانيا

-70701االأغلبيةالكتلة )27(م�ري�سي��ص

اجل�لتني2502501الن�شبيةالقائمة الن�سبيةم�زامبيق

-1011011الن�شبيةالقائمة الن�سبيةم�لدافيا

املت�ازي )القائمة الن�سبية م�ناك�
والكتلة(

-24242املختلطة

-9111االأغلبيةاجل�لتني )28(م�ن�رصات

-14141االأغلبيةالفائز االأولميكرونيزيا

اجل�لتني 72781الن�شبيةالقائمة الن�سبيةناميبيا
)29(

-18181االأخرىب�رداناورو

-1651651الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالرنويج

اجل�لتني1831833الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالنم�سا
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املالحظات:
يت�شمن هذا اجلدول تفا�شيل تتعلق باالأقاليم التي ال تتمتع بتمثيل مبا�رس لها يف برملانات البلدان التي تتبع   .1

لها.
بالن�شبة للبلدان التي تنق�شم �شلطتها الت�رسيعية اإىل جمل�شني، مت عر�س النظام االنتخابي اخلا�س بانتخاب   .2

جمل�س الن�اب/العم�م.
يحتاج الف�ز يف اجل�لة االأوىل اإىل اأغلبية ثلثي االأ�ش�ات.  .3

اإذا مت انتخاب ما ال يقل عن 6 ن�ش��اء ي�ش��بح عدد املمثلني املنتخبني ب�ش��كل مبا�رس 110، واإال فيتم   .4
انتخاب 6 ن�شاء ب�شكل غري مبا�رس من قبل جممع انتخابي.

يتطلب الف�ز يف اجل�لة االأوىل للح�ش�ل على ما ال يقل عن 50%+1 من جمم�ع االأ�ش�ات، باالإ�شافة   .5
للح�ش�ل على ما ال يقل عن 20% من االأ�ش�ات يف ن�شف املحافظات على االأقل.

ت�ش��تخدم اجل�لة االأوىل كانتخابات اأولية، حيث ي�شارك يف اجل�لة الثانية املر�شح�ن احلا�شل�ن على   .6
اأف�شل النتائج، بغ�س النظر عن ن�شبة تلك النتائج. 

االإ�شم املعتمد من قبل االأمم املتحدة ه� ميامنار.  .7
مت تعيني 40 نائب لفرتة انتقالية.  .8

اإذا مل يفز اأي من املر�شحني باالأغلبية املطلقة لالأ�ش�ات يف اجل�لة االأوىل، تنتخب اجلمعية ال�طنية اأحد   .9
املر�شحني احلا�شلني على اأعلى االأ�ش�ات.

ي�ش��تخدم نظ��ام الكتلة احلزبي��ة يف دوائر تعددي��ة يف حال فازت اإح��دى الق�ائ��م باالأغلبية املطلقة   .10
لالأ�ش�ات، واإال في�شتخدم نظام القائمة الن�شبية.

تتداول اجلزر الثالثة الرئي�شية رئا�شة االحتاد الفيدرايل. ويتم تنظيم اجل�لة االأوىل من االنتخابات يف   .11
اجلزيرة التي حتتل م�قع الرئا�ش��ة، وي�ش��ارك يف اجل�لة الثانية املر�شح�ن الثالثة احلا�شل�ن على اأعلى 

االأ�ش�ات، حيث ي�شارك يف االقرتاع يف اجل�لة الثانية كافة الناخبني من اجلزر الثالثة.
يتم انتخاب الرئي�س ملدة خم�س �شن�ات من قبل الربملان، ومن ثم يعر�س ذلك لال�شتفتاء العام.  .12
يتم انتخاب الرئي�س ملدة خم�س �شن�ات من قبل الربملان، ومن ثم يعر�س ذلك لال�شتفتاء العام.  .13

يتطلب الف�ز يف اجل�لة االأوىل احل�ش�ل على ما ال يقل عن 50% من االأ�ش�ات.  .14
يرتاوح عدد االأع�ش��اء املعينني من اأحزاب املعار�ش��ة، من انتخابات اإىل اأخرى، من �شفر اإىل ثالثة   .15
اأع�ش��اء، وذلك ا�ش��تناداً اإىل املقاع��د التي تف�ز بها تلك االأح��زاب يف كل انتخابات. كما وميكن 

لرئي�س اجلمه�رية تعيني 9 اأع�شاء اإ�شافيني.
يتطلب الف�ز يف اجل�لة االأوىل احل�ش�ل على ما ال يقل عن 55% من االأ�ش�ات.  .16

عند اإعداد هذا الدليل مل يكن هناك اأي قان�ن انتخابي على م�شت�ى االحتاد الفيدرايل، على الرغم من   .17
قيام كافة اجلمه�ريات املن�ش�ية بتنظيم انتخاباتها اخلا�شة بها.
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البلد/االإقليم 
)1(

النظام االنتخابي املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

الت�رصيعية على امل�ست�ى 
ال�طني )2(

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد اأع�ساء 
الربملان 
املنتخبني 

ب�سكل مبا�رص

عدد اأع�ساء 
الربملان 

اأ�سحاب حق 
الت�س�يت

م�ست�يات 
التمثيل

النظام 
االنتخابي 
النتخابات 

الرئا�سة

-2052051االأغلبيةالفائز االأولنيبال

القائمة الن�سبية والفائز النيجر
االأول )30(

اجل�لتني)م(8383الن�شبية

اجل�لتني 3603601االأغلبيةالفائز االأولنيجرييا
)31(

اجل�لتني )د(90922الن�شبيةالقائمة الن�سبيةنيكاراغ�ا

الن�سبية املختلطة )الفائز ني�زيالندا
االأول والقائمة الن�سبية(

-1201202 )ح(املختلطة

-20202االأغلبيةالفائز االأول والكتلةني�ي

اجل�لتني83831االأغلبيةاجل�لتنيهايتي

-5435451االأغلبيةالفائز االأولالهند

الفائز االأول1281281الن�شبيةالقائمة الن�سبيةهندورا�ص

الن�سبية املختلطة )القائمة هنغاريا )املجر(
الن�سبية واجل�لتني(

-3863863املختلطة

-1501501الن�شبيةالقائمة الن�سبيةه�لندا

ال�اليات 
االأمريكية 

املتحدة

الفائز االأول 4354351االأغلبيةالفائز االأول
)32(

املت�ازي )الفائز االأول اليابان
والقائمة الن�سبية(

-4804802املختلطة

اجل�لتني3013011االأغلبيةالفائز االأولاليمن

-3003002الن�شبيةالقائمة الن�سبيةالي�نان



216217

ي��رتاوح عدد االأع�ش��اء من 208 اإىل 260، وذلك ا�ش��تناداً اإىل نتائ��ج االنتخابات. حيث تعطى   .18
املجم�عات املحددة اأو االأقليات التي حت�شل على ما يزيد عن 2% من االأ�ش�ات ثالثة مقاعد اإ�شافية. 
وال ميكن لالأحزاب ال�شيا�ش��ية القائمة اال�شتفادة من ذلك، كما وال يتم �شغل كافة املقاعد االإ�شافية 

بال�رسورة.
مت تغيري النظام اإىل املت�ازي )القائمة الن�شبية املغلقة والكتلة( قبيل انتخابات كان�ن االأول/يناير 2006   .19

الت�رسيعية.
ي�شتخدم نظام الكتلة ويتم تنظيم ج�لة ثانية اإذا تطلب االأمر ذلك.  .20

ي�ش��تخدم نظ��ام الكتلة احلزبي��ة يف دوائر تعددي��ة يف حال فازت اإح��دى الق�ائ��م باالأغلبية املطلقة   .21
لالأ�ش�ات، واإال في�شتخدم نظام القائمة الن�شبية.

ي�ش��تخدم نظام اجل�لتني يف دوائر فردية، ونظام الكتلة، مع تنظيم ج�لة ثانية اإذا تطلب االأمر، يف   .22
بع�س الدوائر االنتخابية التعددية.

يتطلب الف�ز يف اجل�لة االأوىل للح�ش���ل على ما ال يقل عن 25% من االأ�ش���ات يف خم�ش��ة من   .23
مقاطعات البلد الثمانية على االأقل.

ي�شتخدم نظام الكتلة احلزبية، ويتم تنظيم ج�لة ثانية اإذا تطلب االأمر.  .24
ي�شتخدم نظام الكتلة يف ج�لتني انتخابيتني اإذا تطلب االأمر ذلك.  .25

يتم انتخاب الرئي�س ملدة خم�س �شن�ات من قبل الربملان، ومن ثم يعر�س ذلك لال�شتفتاء العام.  .26
حتجز 8 مقاعد لت�زيعها على احلا�ش��لني على اأف�ش��ل النتائج من بني املر�شحني غري الفائزين واملنتمني   .27

الأقليات حمددة مل حت�شل على متثيل كاٍف بعد ت�زيع ما جمم�عه 62 مقعد.
ي�شتخدم نظام الكتلة، ويتم تنظيم ج�لة ثانية يف حال مل يح�شل املر�شح�ن على 6% على االأقل من   .28

االأ�ش�ات.
ميك��ن تكرار اجل���الت االنتخابية يف حال عدم ح�ش���ل اأي من املر�ش��حني عل��ى االأغلبية املطلقة   .29

لالأ�ش�ات.
يتم انتخاب 8 اأع�شاء يف دوائر انتخابية فردية على امل�شت�ى ال�طني تخ�س كل منها اإحدى االأقليات.  .30

يتطلب الف�ز يف اجل�لة االأوىل احل�ش���ل على االأغلبية املطلقة لالأ�ش���ات اأو ما ال يقل عن 25% من   .31
االأ�ش�ات يف ثلثي ال�اليات.

يت��م انتخاب الرئي���س باالأغلبية املطلقة الأ�ش���ات املجمع االنتخابي. ويتم انتخاب اأع�ش��اء املجمع   .32
االنتخابي على م�ش��ت�ى ال�اليات، حيث يف�ز املر�ش��ح احلا�شل على اأعلى االأ�ش�ات يف كل والية 

عادًة على كافة اأ�ش�ات املجمع االنتخابي اخلا�شة بتلك ال�الية.

)م(: نظام مركب، حيث ي�ش��نف النظام االنتخابي ا�ش��تناداً اإىل النظام املعم�ل به النتخاب اأكرب عدد من 

املمثلني املنتخبني يف الربملان.
)د(: ن�شبة االأ�ش�ات املطل�بة للف�ز يف اجل�لة االأوىل من االنتخابات تقل عن %50+1.

)ح(: قد يختلف عدد االأع�شاء من انتخابات اإىل اأخرى، ب�شبب بقاء بع�س املمثلني من الدورة ال�شابقة.
)�س(: يتغري عدد االأع�شاء ا�شتناداً اإىل عدد ال�شكان.

انتقايل: البلدان واالأقاليم التي متر مبراحل انتقالية، والتي مل يتم حتديد نظامها االنتخابي بعد.
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االإدارة االنتخابي���ة: اجله��از االإداري امل�ش���ؤول ع��ن اإدارة العملي��ة االنتخابية واالإ�رساف عل��ى مك�ناتها 
الرئي�ش��ية، ويطلق عليها ت�ش��ميات عدة منها جلنة االنتخابات، اللجنة املركزي��ة لالنتخابات، اللجنة العليا 
لالنتخاب��ات، دائرة �ش���ؤون االنتخابات، اإلخ. وميكن اأن ت�ش��كل جهازاً اإداريًا م�ش��تقاًل متامًا اأو اأن تتبع 

الإحدى االإدارات احلك�مية القائمة. 

االأ�س�ات الباطلة )غري ال�سحيحة(: االأ�ش�ات التي ال حتت�شب يف عملية عد وفرز االأ�ش�ات ب�شبب ارتكاب 
الناخب خلطاأ ما يف تعبئتها ما يجعل من ال�ش��عب حتديد خياره بني خمتلف املر�ش��حني اأو االأحزاب، كاأن 
ي�ؤ�رس عليها ل�شالح عدد من املر�شحني يف�ق عدد املمثلني املنتخبني عن دائرته االنتخابية على �شبيل املثال.

االأوراق التالفة: اأوراق االقرتاع التي يتم اإتالفها وا�ش��تبدالها باأوراق اأخرى قبل اأن يديل الناخب ب�ش���ته، 
وذلك ب�شبب ارتكاب خطاأ يف تعبئتها من قبل الناخب.

 
االأ�س�ات ال�سائعة: االأ�ش�ات التي يديل بها الناخب�ن والتي ال ت�ؤدي اإىل انتخاب اأي ممثلني، كاالأ�ش�ات 

املعطاة للمر�شحني اخلا�رسين.
 

االأغلبية الن�سبية )الب�سيطة(: ح�ش���ل اأي من املر�ش��حني اأو االأحزاب على عدد من االأ�ش���ات يف�ق عدد 
االأ�ش�ات التي ح�شل عليها اأي من املر�شحني اأو االأحزاب االآخرين، بغ�س النظر عن ن�شبة تلك االأ�ش�ات 

من املجم�ع العام. 

االأغلبية املطلقة: ح�ش���ل اأي من املر�ش��حني اأو االأحزاب على ما ي�ش��اوي اأكرث من ن�شف عدد االأ�ش�ات 
ال�ش��حيحة من جمم�ع اأ�ش�ات الناخبني، �ش�اء على م�ش��ت�ى الدائرة االنتخابية اأو على امل�شت�ى ال�طني 

العام. 

االقرتاع اال�سرتاتيجي: يطلق هذا امل�ش��طلح عندما ي�ش��طر الناخب�ن للت�ش���يت ل�ش��الح اأكرث املر�ش��حني 
حظ�ظًا بالف�ز، ولي�س ل�شالح مر�شحهم املف�شل بال�رسورة. 

االقرتاع اخلارجي: ت�ش�يت الناخبني املقيمني خارج البالد، وذلك بطرق عدة منها عرب الربيد اأو املمثليات 
الدبل�ما�شية اأو املراكز اخلا�شة التي تعتمد لهذا الغر�س. 

االق���رتاع عن بعد: ت�ش���يت الناخبني املقيمني يف مناطق غري منطقة مرك��ز االقرتاع اخلا�س بهم وحيث مت 
ت�شجيلهم لالنتخاب، وذلك بطرق عدة منها عرب الربيد اأو املراكز اخلا�شة التي تعتمد لهذا الغر�س. 

انتحال ال�سخ�سية: قيام الناخب باالقرتاع م�ش��تخدمًا ا�ش��م وه�ية ناخب اآخر من امل�ش��جلني يف �شجالت 
الناخبني. 

االنتخاب���ات الفرعية/التكميلية: االنتخابات التي يتم تنظيمها يف ظل بع�س النظم االنتخابية ل�ش��غل املقاعد 
ال�شاغرة يف الربملان خالل الفرتة ال�اقعة بني االنتخابات. 

الباق���ي االأكرب: اإحدى الطرق املعتمدة لرتجمة االأ�ش���ات اإىل مقاعد يف ظل نظام القائمة الن�ش��بية. فبعد 
ت�زيع املقاعد على االأحزاب امل�ش��اركة يف االنتخابات والتي ح�ش��لت على عدد من احل�ش�س الكاملة التي 
ت�شاوي كل منها مقعد متثيلي واحد، تبقى بع�س املقاعد دون ت�زيع كما ويتبقى لدى كل حزب عدد من 
االأ�ش���ات اأقل من احل�ش��ة ال�احدة لكل مقعد. ويتم ت�زيع املقاعد املتبقية على االأحزاب ا�شتناداً اإىل اأعلى 
الباقي من اأ�ش���ات كل منها. وتعمل هذه الطريقة ل�ش��الح االأحزاب ال�ش��غرية اأكرث من الطريقة االأخرى 

املتمثلة باملت��شط االأعلى. 

الربملان امل�ؤلف من جمل�سني: الهيئة الت�رسيعية القائمة على وج�د جمل�ش��ني يتاألف منهما الربملان، عادًة ما 
يطلق على جمل�شه االأول ا�شم جمل�س الن�اب اأو العم�م اأو املمثلني )Deputies(، بينما يطلق على جمل�شه 

 .)Senate( الثاين ت�شمية جمل�س ال�شي�خ اأو االأعيان اأو امل�شت�شارين

الكيان االنتخابي: اإمكانية قيام جمم�عة من الناخبني امل�شجلني بت�شكيل جتمع الأغرا�س االنتخابات يخ�لهم 
بتقدمي املر�شحني، دون اأن يعني ذلك ت�شكيل حزب �شيا�شي جديد. 

الرتاكم  )االقرتاع الرتاكمي(:اإمكانية الت�ش���يت باأكرث من �ش�ت واحد ل�شالح نف�س املر�شح التي تعطيها 
بع�س النظم االنتخابية للناخبني. على �شبيل املثال يف دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني حيث ميلك الناخب 
عدداً مماثاًل من االأ�ش���ات، يك�ن باإمكانه اإعطاء �ش���تني اأو ثالثة لنف�س املر�شح وذلك لزيادة حظ�ظه يف 

الف�ز.   
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تر�سي���م الدوائر االنتخابية: العملية التي يتم من خاللها تق�ش��يم البالد، اأو اأجزاء منها، اإىل دوائر انتخابية 
الأغرا���س تنظيم االنتخابات، وقد ت�ش��مل الدائرة االنتخابية كام��ل ال�طن اأو تنح�رس يف مناطق حمددة، 

وقد تتطابق مع التق�شيمات االإدارية القائمة يف بلد ما. 

جمه�ر الناخبني: جمم�ع امل�اطنني امل�ش��جلني يف �ش��جالت الناخبني مبا يخ�لهم من امل�ش��اركة يف العملية 
االنتخابية، بغ�س النظر عما اإذا مار�ش�ا حقهم يف االقرتاع اأم ال. 

حجم احلزب ال�سيا�سي: مت��ش��ط عدد املمثلني املنتخبني عن كل حزب �شيا�ش��ي اأو جتمع انتخابي، �ش�اء 
على م�شت�ى الدائرة االنتخابية اأو على امل�شت�ى ال�طني العام.

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

احل�سة )الك�تا(: ميكن اأن تاأخذ معنيني خمتلفني، هما:
 1.  احلد االأدنى من االأ�ش�ات الالزمة ل�شمان الف�ز مبقعد متثيلي واحد يف دائرة انتخابية ما يف ظل نظم 
التمثيل الن�شبي، وهناك ثالثة اأ�شكال �شائعة  لهذه احل�شة هي ح�شة هري وح�شة دروب )هاجنباخ-

بي�ش�ف( وح�شة اإمربيايل.

 2.  احلد االأدنى من املقاعد املنتخبة التي يجب �ش��غلها من قبل فئة حمددة ل�ش��مان متثيلها، كاملراأة اأو 
االأقليات. وميكن اأن يفر�س القان�ن هذا الن�ع من احل�ش��ة على االأحزاب بالن�ش��بة للحد االأدنى من 

املر�شحني املنتمني لفئة معينة والتي يجب اأن ت�شملها ق�ائم املر�شحني احلزبية.  

ح�سة اإمربيايل: اإحدى احل�ش�س املعم�ل بها يف ظل نظم التمثيل الن�شبي التي تعمل بطريقة الباقي االأكرب، 
وذلك لتحديد عدد االأ�ش���ات )الك�تا( الالزمة للف�ز باملقعد ال�احد، ويتم الت��ش��ل اإىل هذه احل�ش��ة من 

خالل ق�شمة جمم�ع االأ�ش�ات ال�شحيحة على عدد املقاعد التي يتم انتخابها زائد )2(.  

ح�سة دروب: اإحدى احل�ش���س املعم�ل بها يف ظل نظم التمثيل الن�ش��بي التي تعمل بطريقة الباقي االأكرب، 
وذلك لتحديد عدد االأ�ش���ات )الك�تا( الالزمة للف�ز باملقعد ال�احد، ويتم الت��ش��ل اإىل هذه احل�ش��ة من 

خالل ق�شمة جمم�ع االأ�ش�ات ال�شحيحة على عدد املقاعد التي يتم انتخابها زائد )1(.
 

ح�س���ة هري: اإحدى احل�ش���س املعم�ل بها يف ظل نظم التمثيل الن�ش��بي التي تعمل بطريق��ة الباقي االأكرب، 
وذلك لتحديد عدد االأ�ش���ات )الك�تا( الالزمة للف�ز باملقعد ال�احد، ويتم الت��ش��ل اإىل هذه احل�ش��ة من 

خالل ق�شمة جمم�ع االأ�ش�ات ال�شحيحة على عدد املقاعد التي يتم انتخابها.
 

احلك�مة االئتالفية: احلك�مة التي يتم ت�ش��كيلها من اأكرث من حزب واحد، وذلك لعدم ح�ش���ل اأي من 
االأحزاب امل�شاركة يف االنتخابات على االأغلبية الالزمة من مقاعد الربملان. 

الدائرة االنتخابية: اإحدى املناطق اجلغرافية التي يتم تق�ش��يم بلد ما اأو اأجزاء منه من خاللها الأغرا�س تنظيم 
االنتخاب��ات، حيث يخ�ش���س ل��كل منها مقعد متثيلي واح��د اأو اأكرث يف الهيئة املنتخب��ة. وميكن للدوائر 

االنتخابية اأن ت�شتند اإىل التق�شيمات االإدارية القائمة اأو اأن تق�م كتق�شيمات انتخابية م�شتقلة.
 

الدائرة االنتخابية الفردية: الدائرة االنتخابية التي تنتخب ممثاًل واحداً عنها فقط لتمثيلها يف الربملان اأو الهيئة 
املنتخبة. 

الدائ���رة االنتخابية التعددية: الدائرة االنتخابية التي تنتخب اأكرث من ممثٍل واحٍد عنها لتمثيلها يف الربملان اأو 
الهيئة املنتخبة. 

�سخ�ص واحد-�س����ت واحد-قيمة واحدة: اأحد مب��ادئ االنتخابات الدميقراطي��ة، والذي يهدف اإىل 
م�ازنة ثقل ال�ش�ت االنتخابي لكل ناخب يف كافة اأرجاء البالد، بحيث ميثل كل ممثل منتخب ذات العدد 

من الناخبني تقريبًا. 

�س����ء الت�زيع: ه� ت�زيع املقاعد املنتخبة ب�ش��كل غري متكافئ بني خمتلف الدوائ��ر االنتخابية يف بلد ما، 
بحي��ث ال يتنا�ش��ب ذلك الت�زيع مع ن�ش��بة عدد ال�ش��كان يف كل دائرة، وه� ما تعم��د اإليه بع�س الق�ى 

ال�شيا�شية الأهداف وم�شالح حزبية حمددة. 

ال�س�ت ال�احد املتح�ل: اأحد نظم االنتخاب التف�ش��يلية، والذي ينتمي اإىل عائلة النظم الن�ش��بية. حيث 
يق�م الناخب�ن برتتيب املر�ش��حني ح�ش��ب االأف�ش��لية على ورقة االقرتاع يف دوائر انتخابية تعددية، ويف�ز 
باالنتخاب ب�ش��كل مبا�رس املر�ش��ح�ن احلا�شل�ن على عدد من االأف�ش��ليات االأوىل يف�ق احل�شة املعتمدة. 
وتتك��رر عمليات العد والفرز، حيث يعاد ت�زيع كل من االأ�ش���ات الفائ�ش��ة عن املر�ش��حني الفائزين، 
واأ�ش�ات املر�شحني احلا�شلني على اأقل االأ�ش�ات، والذين يتم ا�شتبعادهم، اإىل اأن يح�شل عدد كاٍف من 

املر�شحني على احل�شة املطل�بة للف�ز. 

ال�س�ت ال�احد غري املتح�ل: اأحد نظم االأغلبية االنتخابية، حيث يق�م الناخب�ن باالقرتاع ل�شالح مر�شح 
واحد فقط يف دوائر انتخابية تعددية. ويف�ز باالنتخاب املر�شح�ن احلا�شل�ن على اأعلى االأ�ش�ات. 

املجل�ص االأول يف الربملان: ه� املجل�س الذي يتمتع بقدر اأكرب من ال�شالحيات، والذي تنبثق عنه احلك�مة 
عادًة يف النظم الربملانية، ويطلق عليه جمل�س الن�اب، اأو العم�م، اأو ال�شعب، اإلخ.  

املجل����ص الثاين يف الربملان: ه� املجل�س االآخر الذي يق�م لتمثيل املك�نات االإدارية التي يت�ش��كل منها بلد 
ما، كالبلدان الفيدرالية، اأو ملتابعة اأعمال الغرفة االأوىل والتاأكيد على قراراتها، ويطلق عليه ت�شميات عدة 

كمجل�س ال�شي�خ، اأو االأعيان، اأو امل�شت�شارين، اإلخ.  
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نظام الفائز االأول: ه� اأب�شط نظم االأغلبية االنتخابية، حيث يف�ز املر�شح احلا�شل على عدد من االأ�ش�ات 
يف�ق ما ح�ش��ل عليه اي من املر�ش��حني االآخرين، حتى واإن مل يح�ش��ل على االأغلبية املطلقة لالأ�ش���ات 

ال�شحيحة. وي�شتخدم هذا النظام �شمن دوائر انتخابية فردية. 

القائمة احلرة: نظام القائمة الن�ش��بية الذي يعطي للناخبني حرية اختيار مر�ش��حيهم املف�شلني من بني جمم�ع 
املر�ش��حني املدرجني على الق�ائم امل�ش��اركة يف االنتخابات، وذلك اإما من بني مر�شحي احلزب ال�احد اأو 

من بني مر�شحي خمتلف االأحزاب.  

القائمة املغلقة: نظام القائمة الن�شبية الذي يق�م على ق�ائم ثابتة من املر�شحني، حيث ال ميكن للناخب التعبري 
عن خياره �ش�ى للقائمة املف�شلة، دون اأي تاأثري على ترتيب املر�شحني على اأي من تلك الق�ائم. 

القائمة املفت�حة: نظام القائمة الن�شبية الذي يعطي للناخبني حرية اختيار مر�شحيهم املف�شلني من بني جمم�ع 
املر�ش��حني املدرجني عل��ى واحدٍة من الق�ائم امل�ش��اركة يف االنتخابات من قبل اأح��د االأحزاب، بحيث 

ي�ؤثرون يف ترتيب مر�شحي احلزب املف�شل لديهم على القائمة. 

ال�رصاك���ة االنتخابي���ة: التحالف املعق�د بني جمم�عة م��ن االأحزاب الأغرا�س خ����س االنتخابات بحيث 
حتت�ش��ب االأ�ش���ات احلا�ش��ل عليها اأي منها وكاأنها ل�ش��الح ال�رساك��ة برمتها، على الرغم من خ��ش��ها 
لالنتخابات كاأحزاب منف�ش��لة. وه� ما تعمد اإليه االأحزاب ال�شغرية يف ظل بع�س النظم االنتخابية بهدف 

جتميع اأ�ش�اتها لتخطي ن�شبة احل�شم وامل�شاركة بذلك يف عملية ت�زيع املقاعد. 

ق�ائم الناخبني: ت�شمية �شائعة يف العديد من البلدان للداللة على �شجالت الناخبني. 

املر�سح: ال�شخ�س الذي يتم قب�ل تر�شيحه وت�شجيله ب�شكل ر�شمي للم�شاركة يف املناف�شة االنتخابية، �ش�اء 
اأكان ذلك ب�شفته الفردية كمر�شح م�شتقل، اأو من خالل اأحد االأحزاب ال�شيا�شية كمر�شح حزبي.  

متطلبات الت�زيع اجلغرايف لالأ�س�ات: ويعني �رسط ح�ش�ل املر�شح الفائز على تاأييد حد اأدنى من الناخبني 
امل�زعني على عدد من مناطق اأو دوائر البالد، باالإ�شافة اإىل ح�ش�له على ن�شبة حمددة من اأ�ش�ات الناخبني 

على امل�شت�ى ال�طني العام.    

املت��سط االأعلى: اإحدى الطرق املعم�ل بها لرتجمة االأ�ش���ات اإىل مقاعد يف ظل نظام القائمة الن�ش��بية، 
والتي تعمل ل�ش��الح االأحزاب الكبرية عادًة اأكرث من طريقة الباقي االأكرب. وتختلف عنها يف ك�نها ت�شتند 
يف ت�زيع املقاعد املتبقية بعد االنتهاء من ت�زيع احل�ش���س اإىل مت��ش��ط االأ�ش���ات االأعلى بداًل من الباقي 

االأكرب. 

جمل�ص ال�سي�خ: اأنظر "املجل�س الثاين يف الربملان". 

جمل�ص الن�اب: اأنظر "املجل�س االأول يف الربملان".

ال�سيغة االنتخابية: تتمثل يف االإجراءات اخلا�شة برتجمة االأ�ش�ات اإىل مقاعد �شمن النظام االنتخابي. 

�سيغة دونت: اإحدى املعادالت االنتخابية امل�شتخدمة يف ت�زيع املقاعد يف ظل نظام القائمة االن�شبية القائم 
على مبداأ املت��ش��ط االأعلى، حيث يتم مب�جبها تق�ش��يم جمم�ع اأ�ش�ات احلزب على االأرقام الت�شل�شلية )1 
ث��م 2 ث��م 3 وهكذا(، والت��ي متثل عمليًا الرقم الت�شل�ش��لي لكل مقعد يتم انتخابه، ويخ�ش���س كل مقعد 
للحزب احلا�شل على اأعلى نتيجة ق�شمة يف كل مرحلة من مراحل الق�شمة. ومتيل هذه املعادلة لرتجيح كفة 

االأحزاب الكبرية. 

�سيغة �سانت الغ: اإحدى املعادالت االنتخابية امل�ش��تخدمة يف ت�زيع املقاعد يف ظل نظام القائمة االن�ش��بية 
القائم على مبداأ املت��ش��ط االأعلى، حيث يتم مب�جبها تق�ش��يم جمم�ع اأ�ش�ات احلزب على االأرقام الفردية 
املت�شل�ش��لة فقط )1 ثم 3 ثم 5 وهكذا(، ويخ�ش���س كل مقعد ب�ش��كل ت�شل�ش��لي ابتداًء من املقعد االأول 

للحزب احلا�شل على اأعلى نتيجة ق�شمة يف كل مرحلة من مراحل الق�شمة. 

املقاعد االإ�سافية: هي املقاعد التي يف�ز بها اأحد االأحزاب مبا يف�ق ن�ش��بته من االأ�ش���ات، وذلك من بني 
املقاعد املنتخبة مب�جب اأحد نظم االأغلبية يف ظل نظام الن�ش��بية املختلطة، والتي ت�ش��اف يف نهاية املطاف 
اإىل العدد الكلي للمقاعد املنتخبة، االأمر الذي يجعل من ذلك العدد متغرياً بع�س ال�ش��ئ من انتخابات اإىل 

اأخرى. 

املقاعد التع�ي�سية: هي املقاعد املنتخبة مب�جب نظام القائمة الن�ش��بية يف ظل نظام الن�ش��بية املختلطة، والتي 
يتم تخ�شي�شها لبع�س االأحزاب للتع�ي�س عن عدم التنا�شب احلا�شل بني عدد االأ�ش�ات التي ح�شلت عليها 
تل��ك االأحزاب وعدد املقاعد التي ف��ازت بها يف ظل املك�ن الثاين لنظام الن�ش��بية املختلطة والذي عادًة ما 

يك�ن اأحد نظم االأغلبية. 

املقاعد املحج�زة: هي املقاعد املخ�ش�ش��ة الأقلية اأو فئة اجتماعية حمددة لتمثيلها يف الربملان، والتي ميكن 
انتخابها من خالل دوائر انتخابية حمددة اأو جمم�عات خم�ش�ش��ة من الناخبني املنتمني للمجم�عة اأو الفئة 

التي تخ�ش�س لها تلك املقاعد، اأو من قبل عامة الناخبني. 

الناخب: ه� امل�اطن الذي اأدرج ا�ش��مه يف �ش��جالت اأو ل�ائح الناخبني مبا يخ�له من امل�شاركة يف العملية 
االنتخابية. 

النظام االنتخابي: هي االآلية املعتمدة ب�شكل اأ�شا�شي لرتجمة اأ�ش�ات الناخبني اإىل مقاعد متثيلية وت�زيعها بني 
خمتلف املتناف�ش��ني يف االنتخابات. ويحدد النظ��ام االنتخابي جمم�عة كبرية من اجل�انب املتعلقة بالعملية 
االنتخابية، حيث ي�ؤثر ويتاأثر بها. اأما مك�ناته الثالثة الرئي�شية فهي: ال�شيغة االنتخابية، وبنية ورقة االقرتاع 

وحجم الدائرة االنتخابية. 
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النظ���ام االنتخاب���ي املركب: على العك�س من النظ��م املختلطة، قد يعتمد بلد ما نظام��ًا انتخابيًا يق�م على 
نظامني منف�شلني كليًا، ي�شتخدم كل منهما النتخاب جهات اأو م�شت�يات متثيلية خمتلفة. 

ن�سبة احل�سم: وتعرف كذلك بالعتبة، وهي الن�ش��بة املئ�ية من جمم�ع االأ�ش�ات التي يجب على حزب ما 
تخطيها من اأجل امل�شاركة يف عملية ت�زيع املقاعد يف ظل بع�س نظم التمثيل الن�شبي. وميكن اأن تك�ن هذه 
الن�شبة ر�شمية اأو قان�نية، مبعنى اأن تفر�س ب�شكل �رسيح من خالل القان�ن، اأو اأن تك�ن فعلية )طبيعية(، 
تنتج عمليًا عن تطبيق النظام االنتخابي على اأر�س ال�اقع، حمددًة عدد االأ�ش�ات الالزمة للف�ز باأي مقعد 

متثيلي، ودون اأن يفر�شها القان�ن. 

ن�سبة عدم التنا�سب: ن�ش��بة اخللل الذي ينتج عن بع�س النظم االنتخابية يف تنا�ش��ب عدد اأو ن�شبة االأ�ش�ات 
الت��ي يح�ش��ل عليها حزب ما مع عدد اأو ن�ش��بة املقاعد التي يف���ز بها بعد تطبيق النظ��ام املعتمد يف ت�زيع 

املقاعد. 

نظ���م االنتخاب التف�سيلية: جمم�عة م��ن النظم االنتخابية التي تعطي للناخب اإمكانية التعبري عن اأف�ش��لياته 
املت�شل�ش��لة بالن�شبة للمر�ش��حني املتقدمني لالنتخاب، بحيث يحدد ه�ية املر�شح املف�شل بالدرجة االأوىل، 

فالثانية وهكذا. ومنها نظام ال�ش�ت املتح�ل، ونظام ال�ش�ت البديل، ونظام ب�ردا. 

نظام ب�ردا: اأحد النظم التف�شيلية، وي�شتخدم �شمن دوائر فردية اأو تعددية على حد �ش�اء، حيث ي�شتخدم 
الناخب�ن االأرقام الت�شل�ش��لية لرتتيب املر�ش��حني ح�شب االأف�ش��لية على ورقة االقرتاع، وتعطى كل اأف�شلية 
قيم��ة حمددة الأغرا�س الفرز وذلك ب�ش��كل متنا�ش��ق. ويتم جمع هذه القيم بالن�ش��بة لكل مر�ش��ح ويف�ز 

باالنتخاب املر�شح�ن احلا�شل�ن على اأعلى املجاميع. 

نظ���ام اجل�لتني: اأحد نظم االأغلبي��ة، حيث يتم تنظيم ج�ل��ة انتخابية ثانية يف حال عدم ح�ش���ل اأي من 
املر�ش��حني اأو االأحزاب على اأغلبية حمددة يف اجل�لة االأوىل، عادًة ما تتمثل يف االأغلبية املطلقة الأ�ش���ات 
الناخبني )اأكرث من 50 باملئة(. وميكن لهذا النظام اال�ش��تناد اإىل مبداأ االأغلبية الن�ش��بية، حيث ي�ش��ارك يف 
اجل�ل��ة الثانية اأكرث من مر�ش��حني اثن��ني، ويف�ز باالنتخاب يف اجل�لة الثانية املر�ش��ح احلا�ش��ل على اأعلى 
االأ�ش���ات، بغ�س النظر عن ح�ش���له على االأغلبية املطلقة لالأ�ش���ات اأم ال، كما وميكنه اال�ش��تناد اإىل 
مبداأ االأغلبية املطلقة فقط، حيث ال ي�ش��ارك يف اجل�لة الثانية �ش���ى املر�ش��حني احلا�ش��لني )2( على اأعلى 

االأ�ش�ات يف اجل�لة االأوىل. 

نظام ال�س�ت البديل: اأحد نظم االأغلبية التف�ش��يلية، وامل�شتخدم �شمن دوائر فردية. وي�شتخدم الناخب�ن 
يف ظله االأرقام الت�شل�شلية للتعبري عن اأف�شلياتهم بني املر�شحني على ورقة االقرتاع. ويف�ز باالنتخاب ب�شكل 
مبا�رس املر�ش��ح احلا�ش��ل على االأغلبية املطلقة من االأف�ش��ليات االأوىل )اأكرث م��ن 50 باملئة(. اأما يف حال 
عدم ح�ش���ل اأي من املر�ش��حني على تلك االأغلبية، يتم اق�شاء املر�شحني احلا�شلني على اأدنى االأف�شليات 
واحت�شاب االأف�شليات الثانية على اأوراقهم ل�شالح املر�شحني االآخرين، وتتكرر العملية اإىل اأن يح�شل اأحد 

املر�شحني على االأغلبية املطلقة. 

نظ���ام ال�س�ت املحدود: اأحد النظم االنتخابية "االأخرى"، وي�ش��تخدم �ش��من دوائر تعددية حيث ميلك 
الناخب���ن اأكرث من �ش���ت واحد، ولكن اأقل من ع��دد املمثلني املنتخبني عن الدائ��رة االنتخابية. ويف�ز 

باالنتخاب املر�شح�ن احلا�شل�ن على اأعلى االأ�ش�ات. 

نظام الن�سبية املختلطة: اأحد النظم االنتخابية املختلطة، حيث ت�ش��تخدم اأ�ش�ات الناخبني النتخاب املمثلني 
مب�جب نظامني انتخابيني خمتلفني، اأحدهما نظام القائمة الن�شبية واالآخر اأحد نظم االأغلبية عادًة، وحيث 

تعمل نتائج النظام الن�شبي على تع�ي�س اخللل احلا�شل يف تنا�شب النتائج املنبثقة عن نظام االأغلبية. 

نظام القائمة الن�سبية: اأكرث النظم الن�ش��بية �ش��ي�عًا، حيث يق�م كل حزب �شيا�شي اأو جتمع انتخابي بتقدمي 
قائمة من املر�شحني لدائرة انتخابية تعددية. ويق�م الناخب�ن باالقرتاع ل�شالح القائمة. وتف�ز القائمة بح�شة 
من املقاعد تتنا�ش��ب مع ح�ش��تها من االأ�ش���ات. اأما املر�شح�ن الفائزون فيتم احت�ش��ابهم ح�شب ترتيبهم 
الت�شل�شلي على القائمة )يف ظل نظام الق�ائم املغلقة(. واإذا كانت الق�ائم مفت�حة اأو حرة فيمكن للناخبني 

التاأثري يف ترتيب املر�شحني وتعديله من خالل التعبري عن اأف�شلياتهم الفردية على كل قائمة. 

نظ���ام الكتلة: اأحد نظم االأغلبية، وامل�ش��تخدم �ش��من دوائ��ر تعددية. وميلك الناخ��ب يف ظله عدداً من 
االأ�ش���ات ي�ش��اوي عدد املمثلني الذين يتم انتخابهم عن دائرته االنتخابية. ويف�ز باالنتخاب املر�ش��ح�ن 
احلا�ش��ل�ن على اأعلى االأ�ش���ات. ويف غالبية االأحيان ميكن للناخب ا�شتخدام اأي عدد من اأ�ش�اته �شمن 

حدود العدد الكلي امل�شم�ح به. 

نظام الكتلة احلزبية: اأحد نظم االأغلبية، وامل�ش��تخدم �ش��من دوائر تعددية. وميلك الناخب يف ظله �ش�تًا 
واح��داً يديل به للقائمة احلزبي��ة التي يريد انتخابها، دون اأن يختار بني املر�ش��حني االأفراد. ويف�ز احلزب 

احلا�شل على اأعلى االأ�ش�ات بكافة املقاعد املخ�ش�شة للدائرة االنتخابية. 

النظ���ام املت�ازي: اأحد نظم االنتخاب املختلطة، حيث ت�ش��تخدم اأ�ش���ات الناخبني النتخاب ممثليهم عرب 
نظامني انتخابيني خمتلفني، اأحدهما نظام القائمة الن�شبية واالآخر عادًة ما يك�ن اأحد نظم االأغلبية، وحيث 
ال عالقة لنتائج كل من النظامني بنتائج االآخر، اإذ ال ت�ؤخذ نتائج اأي منهما بعني االعتبار يف احت�شاب نتائج 

النظام االآخر وال يف ت�زيع املقاعد املنتخبة مب�جب كل منهما. 

نظم االأغلبية: اإحدى عائالت النظم االنتخابية، القائمة على مبداأ ب�شيط مفاده ف�ز املر�شحني اأو االأحزاب 
احلا�شلني على اأعلى عدد من اأ�ش�ات الناخبني بعد فرزها وعدها )باالإ�شافة اإىل بع�س ال�رسوط االأخرى التي 
قد تفر�س اأحيانًا(. وميكن ال��ش���ل اإىل هذه النتيجة بطرق خمتلفة. وت�ش��م نظم االأغلبية النظم االنتخابية 
التالي��ة: نظام الفائ��ز االأول )FPTP(، ونظام الكتل��ة )BV(، ونظام الكتلة احلزبي��ة )PBV(، ونظام 

 .)TRS( ونظام اجل�لتني ،)AV( ال�ش�ت البديل
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نظم التمثيل الن�سبي: اإحدى عائالت النظم االنتخابية، والتي ي�ش��تند مفه�مها االأ�شا�شي اإىل ترجمة ح�شة 
اأي حزب �شيا�ش��ي م�شارك يف االنتخابات من اأ�ش���ات الناخبني اإىل ح�شة مماثلة اأو متنا�شبة من املقاعد يف 
 List( وهناك ن�عان رئي�ش��يان من نظم التمثيل الن�ش��بي هما نظام القائمة الن�ش��بية .)الهيئة املنتخبة )الربملان
PR( ونظام ال�ش���ت ال�احد املتح�ل )STV(. ويتطلب تنفيذ نظم التمثيل الن�ش��بي وج�د دوائر انتخابية 

تعددية، اإذ ال ميكن ت�زيع املقعد ال�احد ن�شبيًا. 

النظم املختلطة: اإحدى عائالت النظم االنتخابية، القائمة على اأ�ش��ا�س اال�ش��تفادة من ميزات كل من نظم 
االأغلبية ونظم التمثيل الن�شبي. ويرتكب النظام املختلط من نظامني انتخابيني خمتلفني عن بع�شهما البع�س. 
ويتم االقرتاع مب�جب النظامني من قبل نف�س الناخبني حيث جتتمع نتائج النظامني النتخاب املمثلني يف الهيئة 
الت��ي يتم انتخابها. وي�ش��تخدم يف ظل النظام املختلط اأحد نظم االأغلبي��ة )اأو اأحيانًا اأحد النظم االأخرى(، 
والذي عادًة ما يق�م ا�ش��تناداً اإىل دوائر انتخابية فردية، باالإ�شافة اإىل نظام القائمة الن�شبية. وهناك �شكالن 
للنظم االنتخابية املختلطة: فعندما ترتبط نتائج االنتخاب يف ظل كال النظامني االنتخابيني ببع�شها البع�س، 
بحيث ي�شتند ت�زيع املقاعد يف ظل النظام الن�شبي على نتائج النظام االآخر، يطلق على النظام املختلط ا�شم 
نظام الن�ش��بية املختلطة )MMP(. اأما عندما ينف�ش��ل النظامان عن بع�ش��هما البع�س ب�شكل كلي ويعمالن 
ب�ش��كل م�ش��تقل متامًا، حيث ال ي�ش��تند ت�زيع املقاعد يف ظل اأي منهما على ما يحدث يف النظام االآخر، 

 .)Parallel( يطلق على ذلك النظام ا�شم نظام االنتخاب املت�ازي

الهيئة االإقليمية: الهيئة املنتخبة والتي ت�شم ممثلني عن جمم�عة من الدول االأع�شاء فيها، وتتعدى �شالحياتها 
ال�شالحيات ال�طنية لكل بلد من تلك الدول، مثل الربملان االأوروبي. 

الهيئة الت�رصيعية: الت�ش��مية املعتمدة للداللة على الهيئة التي تق�م مبهام ال�ش��لطة الت�رسيعية يف بلد ما، والتي 
تختلف ت�شمياتها وتركيبتها من بلد اإىل اآخر )الربملان(. 

و�سائل الدميقراطية املبا�رصة: الرتتيبات التي ميكن للناخبني من خاللها امل�ش��اركة ب�ش��كل مبا�رس يف �ش�ؤون 
البالد، باالإ�ش��افة اإىل االنتخابات، وهي اال�شتفتاء العام واملبادرات الت�رسيعية ال�شعبية ومبادرات اال�شتفتاء 
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املثال الأول:

فيم��ا يلي انتخابات افرتا�ش��ية )حي��ث يبلغ عدد الناخب��ني 25،000 يف انتخابات يتناف���س فيها اثنان من 
االأحزاب على خم�شة مقاعد(، والتي يتم تنظيمها ا�شتناداً اإىل نظامني انتخابيني خمتلفني: نظام الفائز االأول 

عماًل بخم�شة دوائر انتخابية فردية، ونظام القائمة الن�شبية من خالل دائرة انتخابية واحدة. 

عدد املقاعدالدوائر االنتخابية

القائمة الن�شبيةالفائز االأول%املجم�ع12345
3000260025512551100108024342احلزب )اأ(

20002400244924494900141985713احلزب )ب(
500050005000500050002500010055املجم�ع

اإىل ح�شة هري  ا�شتناداً  االأكرب  الباقي  ا�شتخدام طريقة  الن�شبية مت  القائمة  نظام  املقاعد يف ظل  بالن�شبة الحت�شاب  مالحظة: 
.)Hare Quota(

يتبني من هذا املثال باأن جمم�ع االأ�ش�ات التي ح�شل عليها احلزب )اأ( اأقل بكثري من تلك التي ح�شل عليها 
احل��زب )ب( )43% مقاب��ل 57%(، اإال اأنه يف���ز باأربعة من املقاعد اخلم�س يف ظل نظ��ام الفائز االأول. 
وباملقاب��ل، يف���ز احلزب )ب( بثالثة مقاعد مقابل مقعدين للحزب )اأ( يف ظل نظام القائمة الن�ش��بية. وقد 

يبدو هذا مثااًل حلالة خا�شة، اإال اأنه كثرياً ما ت�شفر نظم االأغلبية عن نتائج م�شابهة.

امللحق )د(

اأثر النظم االنتخابية في ترجمة االأ�صوات اإلى مقاعد

املثال الثاين:

هنا يتم التناف�س على ذات العدد من املقاعد وعماًل بنف�س النظامني االنتخابيني كما يف املثال االأول، اإال اأنه 
يف هذا احلالة يتناف�س على تلك املقاعد خم�شة اأحزاب، حيث يختلف بالتايل ت�زيع االأ�ش�ات.

عدد املقاعدالدوائر االنتخابية

القائمة الن�شبيةالفائز االأول%املجم�ع12345
2000200020002005062502531احلزب )اأ(

500500500375050057502311احلزب )ب(
5002507501000300055002211احلزب )ج(
1000500170025102542501701احلزب )د(

10001750502542532501301احلزب )ه�(
500050005000500050002500010055املجم�ع

مالحظة: بالن�ش��بة الحت�ش��اب املقاعد يف ظل نظام القائمة الن�ش��بية مت ا�ش��تخدام طريقة الباقي االأكرب ا�ش��تناداً اإىل ح�شة هري 
.)Hare Quota(

وجند هنا باأن نظام القائمة الن�شبية ي�شفر عن ف�ز كل واحد من االأحزاب املتناف�شة مبقعد واحد، على الرغم 
من ف�ز احلزب )اأ( بح�ايل �شعف االأ�ش�ات التي ح�شل عليها احلزب )ه�(. بينما ي�شفر نظام الفائز االأول 
ع��ن ف���ز احلزب االأكرب )اأ( بثالثة من تلك املقاعد، بينما يف���ز احلزبان التاليان يف الرتتيب من حيث عدد 
االأ�ش���ات )ب & ج( مبقعد واحد ل��كل منهما، ويبقى احلزبان االآخران خ��ارج دائرة التمثيل. وعليه، 
جن��د ب��اأن للنظام االنتخابي اأثراً هائاًل على تركيبة الربملان املنتخب، وبالتايل على تركيبة احلك�مة يف النظام 

الربملاين.

املثال الثالث:

جن��د يف املث��ال التايل اثنني من االأحزاب يتناف�ش��ان على اأ�ش���ات 50،000 م��ن الناخبني النتخاب 10 
مقاع��د. اأما النظامني الذين تت��م مقارنتهما فهما النظام املت�ازي )حيث يتم انتخاب 5 مقاعد مب�جب نظام 
القائم��ة الن�ش��بية و5 مقاعد ح�ش��ب نظام الفائز االأول(، واأحد نظم الن�ش��بية املختلط��ة )حيث يتم كذلك 

انتخاب 5 مقاعد مب�جب نظام القائمة الن�شبية و5 مقاعد عماًل بنظام الفائز االأول(.
 

عد
قا

 م
ى

 ال
ت

وا
ص

األ
ة 

جم
تر

ي 
 ف

ية
خاب

نت
اال

م 
ظ

لن
ر ا

اث



234235

عدد املقاعدالدوائر االنتخابية

الدائرة 12345
ال�طنية 

النتخاب 
5 مقاعد

الن�شبية املختلطةالنظام املت�ازي%املجم�ع

احلزب 
)اأ(

26002600260026003100135002700054 8
)5 من الفائز 

االأول و 3 من 
القائمة الن�شبية(

5
)5 من الفائز 

االأول و 0 من 
القائمة الن�شبية(

احلزب 
)ب(

24002400240024001900115002300046 2
)0 من الفائز 

االأول و 2 من 
القائمة الن�شبية(

5
)0 من الفائز 

االأول و 5 من 
القائمة الن�شبية(

5000500050005000500025000500001001010املجم�ع

مالحظة: بالن�شبة الحت�شاب املقاعد يف ظل نظام القائمة الن�شبية يف كلتا احلالتني مت ا�شتخدام طريقة الباقي االأكرب ا�شتناداً اإىل 
.)Hare Quota( ح�شة هري

وبذل��ك يف���ز احل��زب )اأ( يف ظل النظام املت���ازي مبجم�ع 8 مقاع��د بينما يف�ز احل��زب )ب( باملقعدين 
املتبقيني. حيث ي�ش��فر هذا النظام عن ف�ز احلزب )اأ( بكافة مقاعد الفائز االأول اخلم�ش��ة وبثالثة مقاعد من 
اأ�ش��ل خم�شة من املقاعد املنتخبة مب�جب نظام القائمة الن�ش��بية، ما يعني ف�زه مبا ي�شاوي 80% من املقاعد 
عل��ى الرغم من ف�زه بن�ش��بة 54% فقط من االأ�ش���ات. اأما يف ظل نظام الن�ش��بية املختلطة، حيث يعمل 
نظام القائمة الن�ش��بية على تع�ي�س اخللل يف ن�ش��بية النتائج والذي ي�ش��فر عنه نظام الفائز االأول، فنجد باأن 
ذات الت�زيع لالأ�ش�ات يعطي لكل واحد من احلزبني املتناف�شني 5 مقاعد، حيث يف�ز احلزب )اأ( يف هذا 
املثال بكافة املقاعد املنتخبة ح�شب نظام الفائز االأول، بينما يح�شل احلزب )ب( على كافة املقاعد املنتخبة 

مب�جب نظام القائمة الن�شبية.

ويظهر هذا املثال كيف يعمل نظام الن�شبية املختلطة على اإفراز نتائج اأكرث تنا�شبية من تلك الناجتة عن النظام 
املت���ازي، حيث ي�ؤدي اإىل ت�زيع املقاعد منا�ش��فة )50% لكل واحد من احلزبني( ا�ش��تناداً اإىل نتائجهما 
املتمثلة يف 54% مقابل 46%. من هنا يت�شح الفارق بني ا�شتخدام نظام القائمة الن�شبية كاأحد مك�ين النظام 
املت�ازي، حيث ال عالقة لنتائجه بنتائج نظام االأغلبية الذي ي�ش��تخدم مب�ازاته، وا�شتخدامه للتع�ي�س عن 

عدم التنا�شب الناجت عن ذلك النظام. 

تهدف االأ�شكال البيانية ال�اردة الحقًا يف هذا امللحق الإي�شاح املبداأ القائل بعدم وج�د منهج واحد م�شتقل 
لرت�ش��يم الدوائ��ر االنتخابية. وكما هي احلال بالن�ش��بة لكثري م��ن االأوجه االأخرى املتعلقة بت�ش��ميم النظم 
االنتخابية، يرتتب على القرارات والرتتيبات التي قد تبدو على اأنها فنية حم�ش��ة تبعات �شيا�ش��ية، ما يحدو 

مبن لهم م�شالح �شيا�شية للدفاع عن احلل�ل التي تفي مب�شاحلهم ب�شكل اأف�شل.

وتظهر هذه االأ�ش��كال النتائج التي قد ي�ش��فر عنها انته��اج طريقتني خمتلفتني لرت�ش��يم الدوائر االنتخابية، 
�ش��من منطقة مدينة افرتا�ش��ية وال�ش���احي املحيطة بها. ويف هذه احلالة فاإن عدد ال�شكان يف هذه املنطقة 
ي�ؤهلها للح�ش�ل على مقعدين متثيليني يف الربملان املنتخب، حيث يقيم 40% منهم داخل املدينة و60% يف 
ال�ش�احي. )وميكن تعميم هذه االأعداد على جمم�ع الناخبني العام، حيث ت�شتند بع�س البلدان على تلك 

االأعداد لت�زيع املقاعد التمثيلية على دوائرها االنتخابية(.

وللعمل على تب�ش��يط املثال، نفرت�س باأن كافة الناخبني املقيمني يف املدينة يقرتع�ن ل�شالح حزب العمال، 
بينما يقرتع كافة الناخبني املقيمني يف ال�ش�احي ل�شالح حزب املزارعني. وعلى الرغم من اأن واقع االأم�ر 

يف احلياة العملية عادًة ما يك�ن اأكرث تعقيداً، اإال اأن ذلك ال يغري يف املبادئ احل�شابية املفرت�شة هنا.

يف املثال االأول، حيث يعمل مببداأ احللقات املحيطة ببع�شها البع�س، مت االإبقاء على املدينة كدائرة انتخابية 
واحدة، متجان�شة ن�شبيًا وفردية، حيث مت �شم جزء �شغري من منطقة ال�ش�احي اإليها وذلك بهدف م�شاواة 
ع��دد الناخبني يف كلت��ا الدائرتني. يف نف�س ال�قت، ت�ش��كل معظم ال�ش���احي دائ��رة انتخابية اأخرى، 
متجان�ش��ة وفردية كذلك. وي�ؤدي هذا الرت�ش��يم اإىل ف�ز حزب العمال يف دائرة املدينة االنتخابية، وف�ز 

حزب املزارعني يف دائرة ال�ش�احي.

اأما يف املثال الثاين، حيث يعمل مببداأ الطبقات، يتم تق�شيم املنطقة املعنية تبعًا خلط �شري النهر الذي مير عرب 
مركزها، وي�شطرها اإىل �شطرين، وينتج عن ذلك دائرتان انتخابيتان غري متجان�شتان، تنتخب كل منهما 

امللحق )هـ(

تر�صيم الدوائر االنتخابية
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ممثاًل واحداً. حيث ت�ش��تمل الدائرة االأوىل على اجلزء ال�ش��مايل من املدينة باالإ�ش��افة اإىل ما يحيط بها من 
ال�ش���احي ال�شمالية، وت�شتمل الدائرة الثانية على اجلزء اجلن�بي من املدينة وال�ش�احي املحيطة بها من جهة 
اجلن�ب. وينتج عن هذا الرت�ش��يم ف�ز حزب املزارعني يف كلتا الدائرتني بن�شبة 60% مقابل 40% للحزب 

االآخر يف كل دائرة، ما يعني ف�زه بكال املقعدين التمثيليني.

لذل��ك، فم��ن الطبيعي اأن يعمل حزب العمال على اإقناع القائمني على تر�ش��يم الدوائ��ر االنتخابية بالف�ائد 
املرتتب��ة على قيام دوائر انتخابية متجان�ش��ة واملحافظة على وحدة املدين��ة، بينما يعمل حزب املزارعني على 

اإقناعهم بعك�س ذلك وبف�ائد التن�ع يف الرتكيبة االجتماعية لكل دائرة.

املدينة و�س�احيها: مقعدان متثيليان
املثال االأول

يقرتع كافة الناخبني يف املدينة ل�سالح حزب العمال
ويقرتع كافة الناخبني يف ال�س�احي ل�سالح حزب املزارعني

الدائرة )اأ(:  حزب العمال %80  
حزب املزارعني %20  

الدائرة )ب(:  حزب املزارعني %100  

النتائج:  ف�ز حزب العمال مبقعد واحد
            ف�ز حزب املزارعني مبقعد واحد

املدينة و�س�احيها: مقعدان متثيليان
املثال الثاين

يقرتع كافة الناخبني يف املدينة ل�سالح حزب العمال
ويقرتع كافة الناخبني يف ال�س�احي ل�سالح حزب املزارعني

الدائرة )اأ(:  حزب العمال %40  
حزب املزارعني %60               

الدائرة )ب(:  حزب العمال %40  
              حزب املزارعني %60

النتائج: ف�ز حزب املزارعني مبقعدين

)Andrew Reynolds( اأندرو رين�لدز
اأ�ش��تاذ م�ش��اعد يف ق�ش��م العل�م ال�شيا�ش��ية يف جامعة ن�رث كارولينا، خريج جامعة كيب تاون وحا�شل 
عل��ى �ش��هادة الدكت�راة من جامعة كاليف�رنيا يف �ش��ان دييغ�. داأب على البح��ث والتدري�س يف جماالت 
الدميقراطي��ة، وال�شيا�ش��ات الد�ش��ت�رية واالنتخابي��ة. عم��ل ل�ش��الح االأمم املتح��دة، وامل�ؤ�ش�ش��ة الدولية 
للدميقراطية واالنتخابات، ووزارة التعاون الدويل الربيطانية، ووزارة اخلارجية االأمريكية، واملعهد ال�طني 
الدميقراطي، واملعهد اجلمه�ري الدويل، ومنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا. وعمل كذلك كم�شت�ش��ار 
يف ال�ش���ؤون الد�ش��ت�رية واالنتخابية يف كل من اأفغان�شتان، اأنغ�ال، ب�رما، فيجي، غ�ايانا، اإندوني�شيا، 

العراق، االأردن، ليبرييا، ه�لندا، اإيرلندا ال�شمالية، �شريالي�ن، جن�ب اأفريقيا، ال�ش�دان وزميباب�ي.

حاز ال�ش��يد رين�لدز على ج�ائر يف البحث العلمي من قبل معهد ال�ش��الم االأمريكي، وم�ؤ�ش�ش��ة ال�ش��الم 
ال�طنية، وم�ؤ�ش�شة ف�رد. ومن م�ؤلفاته:

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 داأب على كتابة العديد من املقاالت يف العديد من املن�ش�رات املتخ�ش�شة، 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.

)Ben Reilly( بني ريلي
اأ�ش��تاذ يف كلية اآ�شيا والبا�شيفيك للعل�م االإقت�ش��ادية واحلك�مية يف جامعة اأ�شرتاليا ال�طنية التي ح�شل على 

امللحق )و(
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�شهادة الدكت�راة منها. عمل �شابقًا ل�شالح برنامج االأمم املتحدة االإمنائي كم�شت�شار يف �ش�ؤون الدميقراطية 
واإدارة احلكم، وباحث يف جامعة اأ�ش��رتاليا ال�طنية، وم�ش���ؤول للربامج يف امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية 
واالنتخابات. يخت�س ال�ش��يد ريلي يف عمله بامل�ؤ�ش�شات ال�شيا�شية والدميقراطية واإدارة ال�رساعات، حيث 
قدم خدماته اال�شت�ش��ارية يف هذه املجاالت للعديد من احلك�مات وامل�ؤ�ش�ش��ات الدولية. ويعمل حاليًا يف 

اإعداد كتاب ح�ل الدميقراطية، واالنق�شامات العرقية واإدارة احلكم يف منطقة اآ�شيا-البا�شيفيك.

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�رس العديد من املقاالت يف املجالت العلمية املتخ�ش�شة، 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.

 )Andrew Ellis( اأندرو اإلي�ص
يعمل حاليًا كمدير لق�ش��م ال�ش���ؤون الدميقراطية، امل�ش���ؤول عن العمليات االنتخابية، يف امل�ؤ�ش�شة الدولية 
للدميقراطية واالنتخابات، وذو خربة ط�يلة يف جمال اال�شت�ش��ارات االنتخابية يف الدميقراطيات النا�ش��ئة. 
عمل �ش��ابقًا كم�شت�شار ل�ش��الح املعهد ال�طني الدميقراطي يف اإندوني�شيا من 1999 وحتى 2003، حيث 
عمل مع اأع�ش��اء الربملان يف جماالت االإ�ش��الح الد�ش��ت�ري واالنتخابي والق�انني ال�شيا�ش��ية، باالإ�شافة 
للعمل مع العديد من امل�ؤ�ش�ش��ات االأهلية غري احلك�مية والباحثني ال�شيا�ش��يني. كما عمل قبل ذلك ككبري 
امل�شت�شارين الفنيني ل�شالح جلنة االنتخابات املركزية يف فل�شطني، كجزء من برنامج الدعم املم�ل من قبل 
املف��ش��ية االأوروبية للتح�ش��ري الأول انتخابات فل�شطينية عام 1996، و�شاهم يف اإعداد برامج امل�شاعدات 

التي قدمتها املف��شية االأوروبية للعملية االنتخابية يف كمب�ديا عام 1998.

ا�ش��طلع مبن�ش��ب نائب رئي�س واأمني عام احلزب الليربايل الربيطاين، ومن ثم من�ش��ب امل�ش�ؤول التنفيذي 
للحزب الليربايل الدميقراطي يف بريطانيا، كما تر�شح لع�ش�ية الربملان الربيطاين اأربع مرات، باالإ�شافة اإىل 

عمله كع�ش� منتخب يف واحدة من كربى ال�شلطات املحلية يف بريطانيا.

)José Antonio Cheibub( خ��سيه اأنط�ني� �سيب�ب
 حا�ش��ل على �ش��هادة الدكت�راة من جامعة �شيكاغ� عام 1994، يعمل كاأ�ش��تاذ م�شاعد يف ق�شم العل�م

 ال�شيا�ش��ية وكمدير لدرا�شات املرحلة االأوىل يف برنامج الدرا�شات الدولية يف جامعة ييل. وترتكز اهتماته
يف جماالت الدرا�ش��ات ال�شيا�ش��ية املقارنة، واالقت�شاد ال�شيا�شي والدميقراطية. �ش��ارك يف تاأليف كتاب
Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the   
World, 1950 -1990  )Cambridge University Press, 2000(.
       The Democracy Sourcebook )MIT Press, 2003(.كما اأ�شهم يف االإ�رساف على كتاب

ويعمل حاليًا على االنتهاء من اإعداد كتاب
The Stability of Democracy under Parliamentarism and Presidentialism.

)Karen Cox( كارين ك�ك�ص
طالب��ة الدكت�راة يف جامعة فريجينيا، تخ�ش���س ال�شيا�ش��ات اليابانية واملقارنة. عملت ل�ش��الح م�ؤ�ش�ش��ة 
اليابان كباحثة يف جامعة ط�كي�. ومن بني م�ؤلفاتها درا�ش��ة باال�ش��رتاك مع لي�نارد �شك�با ح�ل "تاأثريات 
نظم الن�ش��بية املختلطة االنتخابية: النظرية والتطبيق يف كل من اأملانيا، واليابان واإيطاليا" واملن�ش���ر يف جملة 

الدرا�شات ال�شيا�شية املقارنة )Comparative Political Studies( يف ن�فمرب 2002.

)Dong Lisheng( دونغ لي�سنغ
اأ�ش��تاذ وم�ش��اعد املدير يف معهد العل�م ال�شيا�ش��ية التابع للكلية ال�ش��ينية للعمل�م االجتماعية. عمل كخبري 
ل�شالح وزارة ال�ش�ؤون املدنية ال�شينية يف برناجمها امل�شرتك مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي لتنظيم انتخابات 
جلان القرى يف ال�ش��ني من العام 1996 اإىل العام 2001. ا�ش��طلع بع�ش�ية اللجنة امل�رسفة على الربنامج 
ال�ش��يني-االأوروبي امل�ش��رتك للتدريب يف جمال اإدارة احلكم يف القرى )2003 اإىل 2006(. ومت تعيينه 
كاأحد مديري برنامج مركز الدرا�ش��ات االأوروبية، وه� برنامج م�ش��رتك بني االحتاد االأوروبي وال�ش��ني 

)2004 اإىل 2009(. ومن بني م�ؤلفاته عدد من االأدلة التدريبية اخلا�شة بلجان القرى.

  )Jorgen Elklit( ي�رغن اإلكليت
اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية يف جامعة اآره��س الدمناركية. ترتكز اهتماماته يف جماالت النظم االنتخابية واإدارة 
االنتخابات يف الدميقراطيات النا�شئة. عمل منذ �شنة 1990 كم�شت�شار يف �ش�ؤون االنتخابات والدميقراطية 
يف اآ�شيا، اأوروبا واأفريقيا. كما كان اأحد اأع�شاء جلنة االنتخابات امل�شتقلة يف جن�ب اأفريقيا عام 1994. 
و�ش��ملت مهماته اال�شت�ش��ارية م�ؤخراً كاًل من اأفغان�شتان، جن�ب اأفريقيا، ال�ش��ني ولي�ش�ت�. اأما اأحدث 

م�ؤلفاته فه� بحث �شمل اأع�شاء االأحزاب ال�شيا�شية يف الدمنارك، بعن�ان:
)Partiernes medlemmer, co-edited with Lars Bille, Arthus University, 2003(.

)Michael Gallagher( مايكل غاالغر
اأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم العل�م ال�شيا�شية يف كلية ترينيتي يف جامعة دوبلن. �شارك يف تاأليف كتاب بعن�ان:
Representative Government in Modern Europe, 4th edition )McGraw Hill, 
2006(.

كما اأ�شهم يف االإ�رساف على اإعداد جمم�عة من امل�ؤلفات، مبا يف ذلك:
The Politics of Electoral Systems )Oxford University Press, 2005(; Politics 
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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(.

)Aallen Hicken( األني هيكن
اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية و�شيا�شات جن�ب �رسق اآ�شيا امل�شاعد يف كل من جامعة ميت�شيغان، ومركز درا�شات 
جن�ب �رسق اآ�ش��يا ومركز الدرا�ش��ات ال�شيا�شية. يعمل كباحث يف جمال امل�ؤ�ش�شات ال�شيا�شية واالقت�شاد 
ال�شيا�ش��ي يف البلدان النامية، حيث ترتكز اهتماماته يف درا�شة االأحزاب ال�شيا�شية يف الدميقراطيات النا�شئة 

ودورها يف ر�شم ال�شيا�شات. عمل كباحث يف كل من تايالند، الفلبني وكمب�ديا.

)Carlos Huneeus( كارل��ص ه�ني��ص
اأ�ش��تاذ العل�م ال�شيا�شية امل�شاعد يف معهد الدرا�ش��ات الدولية يف جامعة ت�شيلي، واملدير التنفيذي ملجم�عة 

CERC. وت�شمل اآخر م�ؤلفاته:
El régimen de Pinochet “Pinochet’s regime“ )Editorial Sudamericana, 2000(, 
and Chile, un país dividido “Chile, a devided country“ )Catalonia, 2003(. 

)Eugene Huskey( ي�جني ها�سكي
اأ�ش��تاذ العل�م ال�شيا�ش��ية والدرا�شات الرو�ش��ية يف جامعة �شتيت�ش���ن يف فل�ريدا. تخت�س م�ؤلفاته ومقاالته 
بالبحث يف ال�ش���ؤون ال�شيا�ش��ية والقان�نية يف االحتاد ال�ش���فياتي وبع�س اجلمه�ريات ال�ش�فياتية �شابقًا، مبا 
فيها رو�شيا وقريغيز�شتان. وت�شمل اأعماله مقاالت ح�ل انتخابات االأع�ام 1990، 1995 و2000 يف 

قريغيز�شتان.

)Stina Larserud( ستينا الر�رصود�
تعمل ل�ش��الح امل�ؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، كع�ش��� يف فريق ال�ش�ؤون االنتخابية، وتخت�س 
يف البحث يف ت�شميم النظم االنتخابية، حيث قامت بدور الباحث الرئي�شي اأثناء اإعداد هذا الدليل. حتمل 
�شهادة املاج�شتري يف العل�م ال�شيا�شية املقارنة من جامعة اأوب�شاال يف ال�ش�يد، وتعمل ع�ش� يف اإحدى جلان 

االقرتاع يف االنتخابات ال�ش�يدية.

)Vijay Patidar( فيجاي باتيدار
من كبار امل�ظفني املدنيني يف الهند، ويخت�س يف جمال االنتخابات على م�شت�ى الهند وامل�شت�ى الدويل. 
عم��ل كاأحد مدي��ري االنتخابات التنفيذيني يف والية مادهيا براد�س، وكم�شت�ش��ار انتخابي ل�ش��الح اأربع 
عمليات حلفظ ال�ش��الم من قبل االأمم املتحدة، وكمدير لفريق االنتخابات يف امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية 

واالنتخابات.

)Nigel S. Roberts( نيجل روبرت�ص
اأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم العل�م ال�شيا�شية يف جامعة فيكت�ريا يف والية ويلينغت�ن. كان على مدى ثمانية اأع�ام 
اأحد اأع�ش��اء فريق البحث الذي �شكلته امل�ؤ�ش�شة الني�زيالندية لالأبحاث والعل�م والتكن�ل�جيا، والذي قام 

بدرا�شة التبعات االإدارية وال�شيا�شية الإدخال نظام التمثيل الن�شبي يف ني�زيالندا، وذلك باال�شرتاك مع كل 
من ج�ناثان ب��شت�ن، و�شتيفن ليفني واإليزابيت ماكلي. اأما اأحدث م�ؤلفاته، باال�شرتاك مع اآخرين، فه�:
New Zealand Votes: The General Election of 2002 )Victoria University, 
2003(.

)Richard Vengroff( ريت�سارد بينغروف
اأ�ش��تاذ العل�م ال�شيا�ش��ية يف جامعة ك�نيكتيكت، قام بتاأليف اأو االإ�رساف على �ش��بعة م�ؤلفات، وما يزيد 
عن 70 مقالة يف املجالت واملن�ش���رات املتخ�ش�ش��ة. ويعمل حاليًا كباحث يف جمال االإدارة الدميقراطية 
للحك��م، والالمركزية واالإ�ش��الح االنتخابي. اأما اآخ��ر اأبحاثه فتتعلق بالتح�ل الدميقراطي واالإ�ش��الم، 

وعمليات االإ�شالح الدميقراطي على امل�شت�ى املحلي يف خم�س دول من بلدان اأوروبا ال�رسقية.

)Jeffrey A. Weldon( جيفري ويلدون
اأ�ش��تاذ العل�م ال�شيا�ش��ية يف املعهد التقني امل�شتقل يف املك�شيك، باالإ�شافة اإىل عمله كباحث زائر يف مركز 
درا�ش��ات ال�اليات املتحدة-املك�ش��يك يف جامعة كاليف�رنيا. عمل كباحث م�شاعد يف مركز الدرا�شات 
اال�ش��رتاتيجية والدولي��ة منذ العام 2001، ون�رس الكثري من االأبحاث ح���ل الربملان والنظام االنتخابي يف 

املك�شيك.  
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تتقدم امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بخال�س ال�ش��كر للعديد من االأ�شخا�س وامل�ؤ�ش�شات الذين 
اأ�شهم�ا يف اإعداد هذه الن�شخة اجلديدة واملنقحة لهذا الدليل ح�ل النظم االنتخابية، حيث قدم الكثريون من 
اأع�ش��اء وم�ظفي االإدارات االنتخابية، وال�ش��لطات الت�رسيعية وال�شفارات ح�ل العامل معل�مات وتفا�شيل 
هامة تخ�س امل�ا�شيع التي تطرق لها الدليل. وب�شكل خا�س، تتقدم امل�ؤ�ش�شة بال�شكر للتالية اأ�شمائهم على 

اإ�شهامهم من خالل طرح االأفكار واخلربات التي اأغنت التحاليل ال�اردة يف هذا الدليل:

خ��ش��يه ماريا اأراناث، �ش��يم بيلي��ش��ينغ، ج�يل بالينغت�ن، بريغاليا بام، فريجينيا برياميندي هني، �شارا 
بري�س، اأندريه بالي، نيفني براندت، ناديا براون، اإنغريد باك�شرتوم ف��س، نيك�ال�س ك�تريل، بيكا�س 
دا�س، اآ�ش��ا اإلكاريب، ي�رغ��ن اإلكليت، اأربينه غالفايان، غيدو غايل، ماريا غرات�ش���، ليزا هاغمان، 
دونالد ه�روفيت�س، ت�رك�ات� جاردمي، اإيف ج�ن�ش���ن، �ش���بها�س كا�شياب، اأنا كات�س، ترييز بري�س 
النيال، ل�تا الن، �ش��تيفن ليفني، اأريند ليبهارت، ج�ان ليندروث، األ�ن�ش� ل�جامبي�، فالينتي مارتي، 
�شيم�ن ما�شي، ريت�شارد ماتالند، اأندري�س ميخيا اأك��شتا، مار�شيل ميكاال، خ��شيه م�لينا، �شيم�ن بيري 
نانيتيالمي�، باول� ناتايل، �ش��ا نغيدي، بيبا ن�ري�س، �ش��يم�ن بات�شان�، فيجاي باتيدار، كارينا برييللي، 
ك�لفيل بيتي، ج�رام روكامبي، اأندرو را�ش��يل، ماثي� �ش�غارت، اأولغا �شفيت�ش�فا، تيم�تي �شي�شك، 
برون� �ش��بيك، اأنت�ني� �شبينيللي، �شارا �شتين�، مايكل �ش��تيد، ت�رفالد �شت�لتينبريغ، مارك� �ش�ك�شي، 
كيت �ش�ليفان، جان �شاندبريغ، رين تاغيبريا، مايا ترين�شرتوم، دانييل زوفات�، وجمعية م�اطني مقاطعة 

بريتي�س ك�ل�مبيا )كندا( لالإ�شالح االنتخابي.

وال�ش��كر اخلا�س ملديرة �ش���ؤون املطب�عات يف امل�ؤ�ش�ش��ة الدولي��ة للدميقراطية واالنتخاب��ات، ناديا حنظل 
زاندر. اأخرياً، نخ�س بال�ش��كر �ش��تينا الر�رسود، والتي عملت على تن�شيق امل�اد والن�ش��س عرب خمتلف 

مراحل اإعداد هذا الدليل.

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات�

امللحق )ز(

�صكر خا�ش

تعم��ل امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخاب��ات )International IDEA( كمنظمة دولية الإر�ش��اء 
الدميقراطية امل�شتدامة ح�ل العامل، حيث تتمثل اأهدافها يف دعم امل�ؤ�ش�شات والعمليات الدميقراطية.

ن�ساطات الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
ت�ش��طلع امل�ؤ�ش�ش��ة بدوٍر هام يف التحفيز على بناء النظم الدميقراطية، وذلك من خالل ت�فري م�شادر املعرفة 
واخلربة، وتط�ير ال�شيا�ش��ات املنهجية، باالإ�ش��افة اإىل م�ش��اندة مبادرات االإ�ش��الح الدميقراطي ا�شتجابة 
لدع�ات حمددة من البلدان املعنية. وتعمل امل�ؤ�ش�ش��ة مع القائمني على ر�ش��م ال�شيا�شات، واحلك�مات، 

وامل�ؤ�ش�شات التابعة ملنظمة االأمم املتحدة، واملنظمات االإقليمية النا�شطة يف جماالت البناء الدميقراطي.

تعمل امل�ؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات جادًة على ت�فري ما يلي:
امل�ساعدة يف تنفيذ برامج االإ�سالح الدميقراطي، ا�شتجابة لدع�ات حمددة من البلدان املعنية؛ 	•

اإعداد وت�فري م�سادر املعرفة، كاالأدلة، وق�اعد البيانات، واملراجع املتخ�ش�شة عرب االإنرتنت و�شبكات  	•
اخلرباء املتخ�ش�شني؛

تط�ير وتقدمي املقرتحات املتعلقة بر�سم ال�سيا�سات، والهادفة لتحفيز احل�ار ح�ل م�ش��ائل الدميقراطية  	•
والعمل عليها.

مجاالت اخت�سا�ص الم�ؤ�س�سة
تخت�س امل�ؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف املجاالت التالية:

العمليات االنتخابية: لت�شميم النظم االنتخابية واإدارة االنتخابات تاأثري كبري على النظام ال�شيا�شي برمته.  	•
لذا تهدف امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لالإ�شهام يف ا�ش��تقاللية االإدارة االنتخابية واإدارة 
االنتخابات ب�ش��كل مهني، ومل�اءمة النظم االنتخابية للظروف القائمة يف كل حالة، باالإ�شافة اإىل بناء 

وتدعيم ثقة امل�اطنني بالعملية االنتخابية ككل.

امللحق )ح(

حول الموؤ�ص�صة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
)International IDEA(
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االأحزاب ال�سيا�سية: ت�شكل االأحزاب ال�شيا�شية حلقة ال��شل الرئي�شية بني الناخبني واحلك�مات. وعلى  	•
الرغم من ذلك، تظهر ا�ش��تطالعات الراأي ح�ل العامل تدنيًا يف م�ش��ت�يات الثقة باالأحزاب ال�شيا�شية. 
لذا تبحث امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف طريقة عمل االأحزاب ال�شيا�ش��ية، ويف كيفية 
اإ�رساك ط�اقمها يف العمل احلزبي واأف�ش��ل ال�ش��بل لتمثيل م�ؤيديها من الناخبني، باالإ�ش��افة اإىل م�شائل 

تتعلق بالتم�يل العام لالأحزاب ال�شيا�شية وو�شائل اإدارة عالقاتها بجمه�ر امل�اطنني.

بناء النظام الد�ست�ري: قد ت�شهم العملية الد�شت�رية يف و�شع االأ�ش�س لتحقيق ال�شلم االجتماعي والتنمية،  	•
كما ميكن لها يف نف�س ال�قت اأن تزرع بذور ال�ش��قاق وال�رساع. وتعمل امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية 
واالنتخابات على ت�فري م�ش��ادر املعرفة وتط�ير اقرتاحات حمددة لتحقيق نظم د�ش��ت�رية وطنية، تنبع 
من داخل املجتمع وتتفاعل مع االحتياجات ال�طنية اخلا�شة بكل حالة، يف ال�قت الذي تق�م فيه على 

مبادئ امل�شاواة بني الرجل واملراأة واحلد من النزاعات الداخلية.

الدميقراطية والن�ع االإجتماعي )اجلندر(: تبقى العملية الدميقراطية مبت�رًة ما مل يتحقق اإ�رساك املراأة على  	•
قدم امل�ش��اواة مع الرجل، خا�ش��ًة واأن املراأة ت�شكل ما يرب� على ن�شف �شكان العامل. وتعمل امل�ؤ�ش�شة 
على تط�ير املراجع والدرا�ش��ات املقارنة، واالأدوات امل�ش��ممة خ�شي�ش��ًا لرفع م�ش��ت�يات متثيل املراأة 

وم�شاركتها يف احلياة ال�شيا�شية.

تقييم العملية الدميقراطية: يجب التعامل مع عملية بناء النظام الدميقراطي على اأنها م�شاألة وطنية بالدرجة  	•
االأوىل. وت�ش��هم املنهجية التي ط�رتها امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخاب��ات لتقييم واقع النظام 
الدميقراطي يف متكني املعنيني لتقييم اأنظمتهم وترتيباتهم الدميقراطية، بداًل من االعتماد على امل�ؤ�رسات 

والتقييمات اخلارجية لتلك االأنظمة.  

اأماكن عمل الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  
تعمل امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف كافة اأرج��اء العامل، وذلك من خالل مقرها العام يف 

العا�شمة ال�ش�يدية، �شت�كه�مل، ومكاتبها االإقليمية يف كل من اأمريكا الالتينية، واأفريقيا واآ�شيا.

الدول االأع�ساء في الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
تتاألف ع�ش���ية امل�ؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من جمم�عة من الدول الدميقراطية التي ت�فر لها 
الدعم ال�شيا�ش��ي وامل��ادي للقيام مبهامها. اأما هذه الدول فهي: اأ�ش��بانيا، اأ�ش��رتاليا، اأملانيا، اأوروغ�اي، 
باربادو���س، الربتغال، بلجيكا، ب�ت�ش���انا، البريو، ت�ش��يلي، جن���ب اأفريقيا، الدمنارك، ال�ش���يد، 
�ش���ي�رسا، فنلندا، القرن االأخ�رس )كاب فريدي(، كندا، ك��ش��تاريكا، م�ري�ش��ي��س، املك�ش��يك، 

ناميبيا، الرنويج، الهند وه�لندا. وتتمتع اليابان ب�شفة مراقب يف جمل�س امل�ؤ�ش�شة.
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