
أشكال النظم االنتخابية
دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

"نسخة جديدة ومنقحة"



٣

أشكال النظم االنتخابية
دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

"نسخة جديدة ومنقحة"

تأليف
أندرو رينولدز

بن ريلي
أندرو إيليس

باالشتراك مع
خوسيه أنطونيو شيبوب

كارين كوكس
دونغ ليشنغ

يورغن إلكليت
مايكل غاالغر

ألني هيكن
كارلوس هونيوس

أوجني هاسكي
ستينا الرسرود
فيجاي باتيدار
نيجل روبرتس

ريتشارد بينغروف
جيفري ويلدون

تعريب
أمين أيوب



٤٥

تصدير

 استنادًا إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان "لكل فرد احلق يف املشاركة يف إدارة شؤون بلده، مباشرًة 
أو من خالل ممثلني منتخبني بشكل حر". وعليه، فلقد عملت األمم املتحدة يف جمال الدعم االنتخايب منذ 

تأسيسها سنة ١٩٤٥، دائبًة على تدعيم وتطوير مبادئ الدميقراطية واحلقوق السياسية.
السالم  حفظ  جماالت  يف  أوسع  نطاق  على  بعملها  االنتخايب  املجال  يف  املتحدة  األمم  عمل   ويتصل 
وتدعيمه، كمسامهاا يف كمبوديا والسلفادور واملوزامبيق أو، حديثًا، يف كل من أفغانستان والعراق. إال أن 
هذه اجلهود ما هي إال اجلزء الظاهر للعيان من مسامهات األمم املتحدة االنتخابية اليت تعمل من خالهلا على 

دعم العمليات االنتخابية الدميقراطية يف أكثر من ٥٠ بلد.
التطرق هلا  العمليات، وهي اليت ال ميكن  النظم االنتخابية مكونًا أساسيًا يف هذه   تعترب مسألة تصميم 
مبعزل عن مسائل البناء الدستوري واملؤسسي، باعتبارها حيوية ملجاالت أخرى متعددة مثل إدارة الصراعات، 
االنتخايب بشكل صحيح يسهم  النظام  السياسية. فتصميم  باألحزاب  النظم اخلاصة  أو تطوير  املرأة  ومتثيل 
يف إجناح عملية التحول السياسي، باإلضافة إىل اإلسهام يف رفع مستويات املشاركة الشعبية، األمر االذي 
ميهد الطريق أمام ظهور ممثلني شرعيني قادرين على معاجلة العديد من االحتياجات والتطلعات، يف احلاضر 
واملستقبل على حد سواء. أما وإن مت التعاطي مع هذه املسألة بشكل خاطئ فقد يسهم ذلك يف اخلروج عن 

املسار الصحيح باجتاه الدميقراطية واالستقرار السياسي.
التفاهم والثقة، ليس بني   ولكي تصمم بنجاح، جيب أن تقوم النظم االنتخابية على أساس من تعميق 
العاملني بالسياسة والقائمني على إدارة العملية االنتخابية فحسب، إمنا كذلك بني منظمات املجتمع املدين 
الدميقراطي. وال جيوز  بلد يقارب مسألة اإلصالح  املواطنني يف أي  واملحللني، وفوق ذلك كله بني عامة 
أن يستند تصميم النظم االنتخابية إىل الواقع اآلين فقط، إمنا جيب أن تأخذ العملية بعني االعتبار التحوالت 
املستقبلية املمكنة يف املفاهيم والقيم، واليت تنتج عن التغيريات احلاصلة يف املحفزات االنتخابية، وذلك كي 

تسهم النظم االنتخابية يف تطوير الدميقراطيات املستقرة بدًال من أن تتحول إىل حجر عثرٍة أمامها.
يوفر  الذي  واالنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  للمؤسسة  اجلديد  الدليل  ذا  أرحب  أن  يسعدين   لذلك 
معلومات أساسية حول النظم االنتخابية وما ميكن أن ينتج عنها، من خالل التطرق ملسائل معقدة بإسلوٍب 
سلٍس وواضح. ويتطرق الدليل وبلغة عملية إىل جوانب مفصلية يف عملية اإلصالح الدميقراطي. كما وأنه 
يتحلى بصفات الوضوح والبساطة والشمولية، مما جيعل منه أداًة حيوية لكل من هلم عالقة يف تطوير األنظمة 
له،  ممكن  انتشار  أوسع  حتقيق  على  بالعمل  للمناداة  يدفعين  الذي  األمر  والراسخة.  املستقرة  الدميقراطية 

ولتمكني أكرب عدد من املختصني بالعملية االنتخابية من االطالع عليه.
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تقدمي

مخسون عامًا انقضت منذ بدأت موريس دوبريغر بدراسة النظم االنتخابية ومؤثراا. وعلى الرغم من 
ذلك فلقد بقي تأثري تلك الدراسة على عامل السياسة حمدودًا لسنوات طويلة، حيث مل يؤد ذلك إىل إجياد 
صلة بني عامل العلوم السياسية ومصممي األطر االنتخابية، ذلك باإلضافة إىل بقاء عملية التطوير املؤسسي 

حمدودة املدى يف أحناء كثرية من العامل أثناء فترة احلرب الباردة.
ولقد رأت فترة التسعينات من القرن املاضي طفرة من احلداثة واإلصالح يف جمال النظم االنتخابية، خاصة 
بعدما بدأت الدميقراطيات الناشئة يف كل من أفريقيا، وآسيا، وأوروبا الشرقية، وأمريكا الالتينية ودول االحتاد 
وجتارب  خيارات جديدة  عن  والبحث  واالنتخابية  السياسية  نظمها  إصالح  على  بالعمل  سابقًا  السوفييت 
أخرى. ولسد الفراغ القائم يف توفر املعلومات املقارنة ووسائل اإلرشاد، قامت املؤسسة الدولية للدميقراطية 
واالنتخابات، كمؤسسة دولية حديثة العهد واليت تتمثل مهمتها األساسية يف نشر الدميقراطية وتوفري الدعم 
االنتخايب، بنشر أول دليل هلا حول أشكال النظم االنتخابية يف العام ١٩٩٧، مستندًة إىل العديد من مصادر 
املعرفة والتجارب املختلفة. ومنذ ذلك احلني، حضي ذلك املصدر بكثري من التقييم اإلجيايب، ومت استخدامه 
على أوسع نطاق، حيث مت توفريه من خالل صفحة املؤسسة على شبكة اإلنترنت، ومت توزيعه على أقراص 
مضغوطة، باإلضافة إىل ترمجته من اللغة اإلجنليزية ونشره يف كل من اللغات الفرنسية، واإلسبانية، والعربية 

والبورمية.
ودون االنتقاص من جناح ذلك الدليل املستمر، إال أن الكثري من املستجدات والتطورات قد حصلت 
يف عامل النظم االنتخابية منذ نشره. إذ قامت العديد من البلدان بتغيري نظمها االنتخابية، األمر الذي مكن 
استسقاء العرب والدروس. وميكن القول بأن هناك اآلن فهمًا أكرب للعالقة بني النظم االنتخابية ونظم األحزاب 
السياسية، وكذلك بني هذه النظم واإلطار األوسع للمؤسسات الدميقراطية، خاصًة يف الدميقراطيات الناشئة. 
ونلحظ اليوم اعترافًا واضحًا بأن تغيري النظم االنتخابية ال ميكن اعتباره على أنه مسألًة فنيًة حبتة، إمنا هي 
مسألة سياسية حتتاج إىل نقاش عام يفضي إىل بناٍء حذٍر إلمجاع كافة الشركاء حوهلا. يف هذا السياق ميكن 
للنظم االنتخابية أن تشكل أداًة حيوية فيما يتعلق باستراتيجيات إدارة الصراعات، واإلسهام يف وضع األسس 

املتينة للدميقراطية املستدامة.
أشكال  دليلها حول  من  اجلديدة  النسخة  هذه  بنشر  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  قامت 
فعالياا لالحتفال مبرور عشر سنوات على  اإلجنليزية سنة ٢٠٠٥) كجزء من  (بنسخته  االنتخابية  النظم 
ومواد  األساسية،  لنصوصه  حتديثًا  تتضمن  فهي  األول،  للدليل  وفيًة  النسخة  هذه  تبقى  وبينما  تأسيسها. 
إىل  باإلضافة  سابقًا،  هلا  التطرق  يتم  مل  حلاالت  جديدة  وأمثلة  االنتخابية،  النظم  إصالح  حول  جديدة 
أبواب مستحدثة ختتص جبوانب حمددة مثل جودة التمثيل، والتحديات اليت تالزم البلدان اخلارجة لتوها من 
الرتاعات، واستخدامات اخليارات اليت توفرها وسائل الدميقراطية املباشرة. ويتضمن الدليل اجلديد كذلك 
حتديثًا لقوائم النظم االنتخابية املعتمدة حول العامل من خالل امللحقات واجلداول واخلرائط اليت حيتوي عليها 
الدليل. وإذ نرحب بأية مالحظات، وأفكار واقتراحات حول أي من جوانب هذا الدليل، نأمل أن نكون قد 

وفقنا يف تقدمي عمٍل سلٍس ومفيد ميكن لكل ذي عالقة بعملية البناء الدميقراطي االستفادة منه.

كارين فوغ
األمني العام للمؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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١. تعترب مسألة انتقاء النظام االنتخايب من أهم القرارات بالنسبة ألي نظام دميقراطي. ففي غالبية األحيان 
يترتب على انتقاء نظام انتخايب معني تبعات هائلة على مستقبل احلياة السياسية يف البلد املعين، حيث 
أن النظم االنتخابية املنتقاة متيل إىل الدميومة، يف الوقت الذي تتموحر االهتمامات السياسية املحيطة ا 
حول ما ميّكنها من االستفادة من املحفزات اليت توفرها تلك األنظمة. وعلى الرغم من أن انتقاء النظم 
االنتخابية يتم مؤخرًا من خالل عملية مدروسة، إال أن ذلك مل يكن كذلك فيما مضى. ففي كثري من 
األحيان كانت عملية االنتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامن جمموعة من الظروف غري االعتيادية، أو 
استجابة مليول شائع، أو بسبب حتول تارخيي مفاجئ، دون أن ننسى مسائل اإلرث االستعماري وتأثري 

املحيط كعوامل بالغة التأثري.

٢. حيتاج النظام الدميقراطي الناشئ إىل انتقاء (إن مل يكن وراثة) نظام انتخايب معني النتخاب سلطته 
النظام  تغيري  إىل  قائم  نظام دميقراطي  احلاصلة يف  السياسية  األزمات  تفضي  أن  التشريعية. كما وميكن 
االنتخايب املعتمد. وحىت يف غياب تلك األزمات فقد يعمل مؤيدو اإلصالح السياسي على وضع مسألة 
تغيري النظام االنتخايب على األجندة السياسية يف بلد ما. وعادًة ما تتأثر القرارات املتخذة لتغيري النظام 

االنتخايب املعتمد، أو لإلبقاء عليه، بعاملني اثنني مها:

افتقاد القوى السياسية للدراية الكافية حول النظم االنتخابية، مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول   •
خمتلف اخليارات املتوفرة والنتائج املترتبة على كل منها؛

أو، على العكس من ذلك، استغالل القوى السياسية لدرايتها بتفاصيل النظم االنتخابية للدفع باجتاه   •
اعتماد نظٍم يعتقدون بأا تتالئم بشكل أفضل مع مصاحلهم احلزبية.

وباإلضافة إىل النتائج املحسوبة مسبقًا، ميكن أن ينتج عن عملية انتقاء النظام االنتخايب تبعات مل تكن يف 
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احلسبان حلظة اختيارها. لذلك فقد ال تكون اخليارات املتخذة هي األفضل لصحة احلياة السياسية على 
املدى الطويل، وقد ينتج عنها أحيانًا تبعات قد تكون كارثية بالنسبة للعملية الدميقراطية يف البلد املعين.

فعملية  ذاته.  املعتمد  اخليار  أمهية  بنفس  تكون  قد  االنتخايب  النظام  انتقاء  وراء  اخللفية  فإن  ٣. وعليه، 
انتقاء النظام االنتخايب هي مسألة سياسية بالدرجة األوىل، وليست مسألة فنية ميكن ملجموعة من اخلرباء 
املستقلني معاجلتها. غالبًا ما تكون املصاحل السياسية يف صلب االعتبارات، إن مل تكن االعتبار الوحيد، 
اليت يتم األخذ ا يف عملية انتقاء النظام االنتخايب من بني اخليارات املتوفرة واليت، لذلك السبب بالذات، 
عادًة ما تنحصر يف عدد قليل من اخليارات. وبنفس الوقت، تؤدي احلسابات السياسية قصرية املدى إىل 
التعتيم على النتائج طويلة األمد لألنظمة االنتخابية، وذلك على حساب املصاحل األكرب للنظام السياسي 
العام. وبالتايل، وعلى الرغم من الصعوبات اهلائلة، يهدف هذا الدليل إىل معاجلة مسألة النظم االنتخابية 

وانتقائها بأوسع ما ميكن من العمومية والشمولية.

٤. يتجه هذا الدليل بشكل خاص إىل القائمني على املباحثات السياسية، وواضعي الدساتري باإلضافة 
إىل كافة من هلم ضلع يف حبث املؤسسات السياسية وتنظيمها يف الدميقراطيات اجلديدة والناشئة وتلك 
مسألة  تعترب  السياسية  املؤسسات  تنظيم  عملية  أن  وطاملا  ثانية،  ناحية  من  انتقالية.  مراحل  متر يف  اليت 
واليت  الراسخة  للدميقراطيات  بالنسبة  كذلك  إمنا  فحسب  الناشئة  للدميقراطيات  بالنسبة  ليس  أساسية، 
الدليل  يعمل هذا  املتغري،  السياسي  الواقع  أفضل مع  لتتماشى بشكل  أنظمتها ومؤسساا  تعىن مبوائمة 
كذلك على خماطبة القائمني على تصميم نظمهم االنتخابية أو إعادة تصميمها يف الدميقراطيات الراسخة. 
لذلك، ونظرًا التساع نطاق اجلمهور املعين ذا الدليل، فلقد مت تبسيط معظم األدبيات األكادميية حول 
املوضوع، دون التخلي عن معاجلة أكثر األوجه تعقيدًا يف هذا املجال. وعليه ففي حماولة حتقيق التوازن 
الدليل، حيث قد يبدو بالغ  القارئ يف هذا  بني الوضوح والشمولية تكمن اإلجابة على ما قد يواجه 

التبسيط يف بعض املواقع بينما يأيت فجأًة شديد التعقيد يف مواقع أخرى.

يف الوقت الذي قد ختتلف فيه الظروف املحيطة بعملية االختيار بني كل من الدميقراطيات الناشئة وتلك 
الراسخة، إال أن أهدافها عادًة ما تكون واحدة على املدى الطويل، وهي: اعتماد مؤسسات على قدر 
كاٍف من القوة للدفع باجتاه نظام دميقراطي يتمتع باالستقرار، على أن تتمتع تلك املؤسسات بنفس الوقت 
بقدر كاٍف من املرونة للتعامل مع املتغريات. وميكن لكال النوعني من الدميقراطيات االستفادة من جتارب 

الدميقراطيات األخرى.

ومبا أن عملية تنظيم وبناء املؤسسات يف تطور مستمر، يعمل هذا الدليل على تقدمي العرب والدروس الناجتة 
عن كثري من األمثلة الواقعية فيما يتعلق ذه العملية حول العامل.

٥. متت كثري من عمليات تصميم وبناء األنظمة الدستورية يف حقب قريبة نسبيًا: إذ حفزت احلركات 
أكثر  البحث عن أشكال  باجتاه  املاضي  القرن  والتسعينات من  الثمانينات  الدميقراطية يف  باجتاه  الدافعة 
استقرارًا ومالئمة للمؤسسات التمثيلية، مبا يف ذلك تقييم جديد لألنظمة االنتخابية. ولقد شجع على 
ذلك اإلدراك املتزايد حلقيقة مفادها أن للخيارات املمارسة فيما يتعلق بتنظيم املؤسسات السياسية تأثري 

كبري على النظام السياسي العام. وعلى سبيل املثال هناك إدراك متعاظم إلمكانية تصميم النظم االنتخابية 
بشكل يوفر التمثيل اجلغرايف وحيفز على حتقيق النسبية يف التمثيل يف آن واحد؛ ومبا يشجع قيام األحزاب 
املرأة واألقليات  الفرص لتمثيل  الوقت توفري املزيد من  الفاعلة على املستوى الوطين، وبنفس  السياسية 
املحلية؛ وإمكانية استخدام النظام االنتخايب لتحقيق التعاون والتوافق يف املجتمعات اليت يسودها االنقسام 
ينظر  لذلك  الوقت.  نفس  يف  وكضوابط  كمحفزات  واستخدامها  مبتكرة  وسائل  اعتماد  خالل  من 
لألنظمة االنتخابية اليوم على أن هلا تأثري حاسم يف بناء النظام السياسي، باإلضافة إىل أمهيتها البالغة يف 

كل ما يتعلق بقضايا إدارة احلكم على نطاق أوسع.

٦. بينما خيتص هذا الدليل باألنظمة االنتخابية على املستوى الوطين، إال أنه يتطرق إىل كافة اخليارات 
املتاحة ألية فئة تعمل على تنظيم انتخاباا. وعليه، فباإلضافة إىل فائدة الدليل للعاملني على تصميم وتنظيم 
والتنظيمات  كاجلمعيات  منه،  االستفادة  أخرى  لفئات  ميكن  واإلقليمية،  واملحلية  الوطنية  املؤسسات 

واالحتادات املهنية، أو املنظمات األهلية.
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٧. يهدف هذا الدليل من خالل التحليل املفصل للخيارات املختلفة ونتائجها املحتملة، وتوضيح كيفية 
عمل النظم االنتخابية يف أحناء العامل الدميقراطي، إىل حتقيق هدفني مها: توفري املعرفة وتنوير املناظرات 
االنتخاب والعاملني  الدساتري وقوانني  املطروحة هنا؛ وإعطاء واضعي  املواضيع  السياسية والعامة حول 
على تنظيم األطر السياسية الوسائل املساعدة ملمارسة خيارام على أساس من املعرفة، ومبا جينبهم اآلثار 

املعيقة واملثرية للبلبلة اليت قد تنجم عن اختيار بعض النظم االنتخابية.

٨. ويبدأ الدليل مبناقشة ماهية النظم االنتخابية ( وما ال جيب أن تكون عليه)، ومدى أمهيتها للنجاح 
بتحقيق االستقرار السياسي ألمة ما. يتطرق بعد ذلك إىل عشرة معايري جيب استخدامها يف عملية اختاذ 
النظم االنتخابية اليت ميكن اعتمادها يف أي جمتمع (الفقرات ٢٧ إىل ٤٥)، ويناقش  القرار حول أجنع 
مسائل تتعلق بتقييم النظم وتعديلها. وبعد االنتهاء من حتديد هذا اإلطار، يعمل الدليل يف الفصلني الثاين 
والثالث على وصف خمتلف النظم االنتخابية ونتائجها املحتملة، حمددًا مزايا وعيوب كل نظام استنادًا إىل 

اخلربات املتراكمة عرب السنني وأحباث املختصني يف هذا املجال.

من  الكثري  إىل  باإلضافة  حاليًا،  استخدامها  يتم  اليت  املختلفة  االنتخابية  النظم  من  العديد  هناك   .٩
عائالت  ثالث  االنتخابية ضمن  النظم  بتصنيف  قمنا  التبسيط  وبغرض  أننا  إال  منها،  لكل  التعديالت 
النسيب (PR)، والنظم  التمثيل  التعددية/األغلبية (Plurality/Majority)، ونظم  أساسية هي: نظم 
املختلطة (Mixed). وتتفرع هذه العائالت األساسية إىل تسع عائالت فرعية هي: نظام الفائز األول 
(FPTP)، ونظام الكتلة (BV)، ونظام الكتلة احلزبية (PBV)، ونظام الصوت البديل (AV)، ونظام 
 ،(List PR) واليت تندرج مجيعها ضمن نظم التعددية/األغلبية؛ ونظام القائمة النسبية (TRS) اجلولتني
ونظام الصوت الواحد املتحول (STV) ويندرجان ضمن نظم التمثيل النسيب؛ ونظام العضوية املختلطة 
(MMP) والنظم املتوازية، وتقع ضمن إطار النظم املختلطة. باإلضافة إىل ذلك، هناك نظم انتخابية 
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أخرى مثل نظام الصوت الواحد غري املتحول (SNTV)، ونظام الصوت املحدود (LV)، ونظام بوردا 
(BC) واليت ال تندرج ضمن أي من هذه العائالت (أنظر الشكل ١) إمنا ميكن اعتبارها على أا ثالث 

عائالت فرعية إضافية.

١٠. مت إعداد هذا التصنيف لتوفري مرشد واضح ودقيق من أجل االختيار بني النظم املختلفة. وبينما ينبع 
من أعراف متفق عليها منذ زمن بعيد، يأخذ هذا التصنيف يف احلسبان كافة النظم االنتخابية املستخدمة 
حاليًا حول العامل لتنظيم االنتخابات التشريعية على املستوى الوطين، بغض النظر عن قضايا الدميقراطية 
والشرعية األوسع نطاقًا. ولقد مت تصنيف النظم استنادًا إىل طريقة عملها وليس إىل نتائجها: فبينما تأيت 
البلدان اليت تعتمد إحدى النظم النسبية بنتائج عادًة ما تكون أكثر تناسبًا من تلك يف  االنتخابات يف 

البلدان اليت تعتمد إحدى نظم التعددية/األغلبية، جند استثناءات عديدة لذلك.

١١. بعد االنتهاء من عرض اآلليات اليت تعمل ا النظم االنتخابية ونتائجها، ينتقل الفصل الثالث من 
هذا الدليل ملعاجلة جمموعة من املسائل اهلامة بالنسبة لكافة النظم، مثل متثيل املرأة واألقليات واملجتمعات 
املركزي  املحور  يتمثل  بعد. وبينما  القسري، والتصويت عن  االنتخابات، واالقتراع  املحلية، وتوقيت 
هلذا الدليل يف معاجلة النظم االنتخابية اخلاصة بانتخاب اهليئات التشريعية، مثل اجلمعية الوطنية أو الربملان 
يف غرفته أو جملسه األول (ما يعرف مبجلس العموم أو جملس النواب)، إال أن الفصل الرابع منه يتعرض 
ملناقشة اخليارات املتعلقة بالنظم اخلاصة بانتخاب الرؤساء، والغرفة أو املجلس الثاين (والذي تطلق عليه 
سلطتها  تتألف  اليت  األنظمة  يف  إخل)  املستشارين،  أو  األعيان  أو  الشيوخ،  كمجلس  خمتلفة  تسميات 
اهليئات  انتخاب  ختص  قضايا  إىل  باإلضافة  املحلية،  السلطات  انتخاب  وكذا  جملسني،  من  التشريعية 
اإلقليمية مثل الربملان األورويب، والتبعات االنتخابية ألشكال الفيدرالية املختلفة، مبا فيها املتماثلة وغري 

املتماثلة، واإلدارات املستقلة األخرى.

وخيتص الفصل اخلامس من الدليل مبعاجلة التكاليف والتبعات اإلدارية اهلامة املترتبة على كل نظام انتخايب، 
بينما ينتهي يف الفصل السادس إىل تقدمي بعض النصائح ملصممي النظم االنتخابية، واليت مت استخالصها 
من جتارب عدد من اخلرباء الذين سامهوا يف صياغة الدساتري وقوانني االنتخاب يف أحناء خمتلفة من العامل. 
أما امللحقات فتتضمن جدوًال يبني خصائص النظم االنتخابية املعمول ا يف ٢١٣ دولة مستقلة واألقاليم 
املرتبطة ا، وقائمة املصطلحات، وقائمة املراجع اإلضافية، فضًال عن بعض األمثلة آلثار النظم االنتخابية 

ولعملية ترسيم الدوائر االنتخابية.

١٢. وحيتوي هذا الدليل على ١٨ دراسة دف إىل تقدمي أمثلة حية من الواقع حول املعاجلة النظرية للنظم 
االنتخابية. ولقد وضع هذه الدراسات جمموعة من اخلرباء املتخصصني، كل يف البلد الذي أسندت إليه 
دراسته، حيث طلب منهم تناول املسائل التالية: ما هو النظام االنتخايب املعمول به وكيف مت اعتماده؟ 
كيف يتم تطبيقه على أرض الواقع؟ ما هي اجلوانب اليت تعمل بنجاعة؟ ما هي اجلوانب القابلة للنقد فيه؟ 
ويف حالة حدوث تغيري ما يف النظام يف مرحلة معينة، فلماذا، وهل يليب النظام اجلديد الناتج عن التغيري 

املتطلبات املرجوة منه؟

١٣. ال يسعى هذا الدليل إىل اإلجابة عن كافة األوجه املتعلقة بتصميم النظم االنتخابية؛ فعلى العكس 
من ذلك، نأمل من خالله تقدمي املعلومات الكافية اليت تتيح ممارسة اخليار على أساس من املعرفة، وفتح 
املزيد من النوافذ على البحث عن أجنع النظم االنتخابية وأكثرها مالئمة يف كل حالة. وال يهدف الدليل 
النظام  مباهية  املثال،  سبيل  على  القارئ،  لتنبئ  ممكنة  معادلة  توجد  ال  إذ  امللزمة:  الوصفات  تقدمي  إىل 
االنتخايب الذي جيب اعتماده يف جمتمع يضم ٦٠٪ من املسلمني و٤٠٪ من املسيحيني ويقوم على وجود 
ثالثة أحزاب سياسية ويتسم بتاريخ حافل بالقضايا االنفصالية العنيفة. إمنا يقترح الدليل املعايري اخلاصة 
باخليارات املتاحة، موفرًا بذلك األرضية العلمية الختاذ القرارات على أساس من املعرفة. ويستطيع القارئ 
يف بلد ما، من خالل األمثلة والدراسات اليت تضمنها الدليل، حتديد املعاجلات اليت مت اختاذها يف أحناء 
أخرى من العامل ملشكالت واحتياجات مماثلة. وخيتلف كل بلد عن اآلخر، إال أن هذا االختالف يرتكز 
إىل كيفية التعامل مع العوامل االجتماعية والسياسية األساسية يف كل بلد، ككيفية تعاطي جمتمع وثقافة 
ما مع مفهوم التمثيل، أو كيفية معاجلة االنقسامات العرقية أو مواجهة تاريخ داخلي من الصراعات، إخل. 
لذلك نوصي كل القائمني على تصميم نظمهم االنتخابية االنطالق من معايري االختيار (راجع الفقرات 
٢٧ إىل ٤٥)، حماولني وضع قائمة أولويات بالقضايا اهلامة لبلدهم على وجه اخلصوص؛ بعد ذلك ينصح 
باالنتقال إىل دراسة اخليارات املتاحة ونتائجها املحتملة وعملية التشاور اليت جيب أن تسبق اعتماد أي 
نظام انتخايب جديد. وعليه، فإن البحث عن أكثر النظم االنتخابية مالئمة يتطلب تقييمًا معمقًا للخيارات 
املتاحة ومقارنتها مع اخليارات املعتمدة (أخذًا بعني االعتبار العامل التارخيي، والواقع السياسي والظروف 
الراهنة) سعيًا إىل حتديد خيار أو أكثر يتالئم مع احتياجات البلد املعين. ويتطلب ذلك أيضًا استكمال 

العملية مبشاركة كافة املعنيني إلضفاء صفة الشرعية على اخليار املعتمد.
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١٤. يف مفهومها األساسي تعمل النظم االنتخابية على ترمجة األصوات اليت يتم اإلدالء ا يف االنتخابات 
إىل عدد املقاعد اليت تفوز ا األحزاب واملرشحني املشاركني ا. أما املتغريات األساسية فتتمثل يف املعادلة 
االنتخابية املستخدمة (هل يتم استخدام إحدى نظم التعددية/األغلبية، أو النسبية، أو املختلطة أو غريها، 
وما هي املعادلة احلسابية اليت تستخدم الحتساب املقاعد املخصصة لكل فائز)، وتركيبة ورقة االقتراع 
(هل يصوت الناخب ملرشح واحد أو لقائمة حزبية، وهل بإمكانه التعبري عن خيار واحد أو جمموعة من 
اخليارات)، باإلضافة إىل حجم الدائرة االنتخابية (وهذا ال يتعلق بعدد الناخبني املقيمني ضمن حدود 
الدائرة الواحدة، إمنا بعدد املمثلني الذين يتم انتخام عن كل دائرة انتخابية). وعلى الرغم من عدم تركيز 
هذا الدليل على اجلوانب اإلدارية للعملية االنتخابية (كتوزيع مقرات االقتراع، أو تسمية املرشحني، أو 
تسجيل الناخبني، أو اجلهاز اإلداري للعملية االنتخابية، إخل) إال أن هذه املسائل على درجة بالغة من 
اختياره. كما وأن  يتم  انتخايب  نظام  املرجوة من أي  الفوائد  تقويض  األمهية حيث يؤدي جتاهلها إىل 
تصميم النظام االنتخايب يؤثر يف جماالت أخرى من قوانني االنتخابات: فاختيار النظام االنتخايب له تأثريه 
على طريقة ترسيم الدوائر االنتخابية، وكيفية تسجيل الناخبني، وكيفية تصميم أوراق االقتراع، وكيفية 

فرز األصوات، باإلضافة إىل العديد من اجلوانب األخرى للعملية االنتخابية.

مة
 عا

حملة
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١٥. تعمل املؤسسات السياسية على صياغة قواعد اللعبة اليت تتم ممارسة الدميقراطية مبوجبها، وميكن 
القول بأن النظام االنتخايب هو إحدى تلك املؤسسات السياسية اليت يسهل التالعب ا، إن إجيابًا أو 
سلبًا. فمن خالل ترمجة األصوات إىل مقاعد يف اهليئة التشريعية، ميكن للخيار املمارس يف اختيار النظام 
االنتخايب أن حيدد من هم املنتخبون وأي األحزاب حيصل على السلطة. وبينما يتم حتديد الكثري من األطر 
السياسية لبلد ما يف دستورها مما يزيد يف صعوبة تعديلها، غالبًا ما يسهل تعديل النظام االنتخايب من خالل 

العمل على وضع قوانني جديدة فقط دون احلاجة لتعديل دستوري.

١٦. وحىت يف تلك احلاالت اليت يعطى فيها لكل ناخب صوت واحد، وعندما يؤدي ذلك إىل حصول 
كافة األحزاب على نفس العدد من األصوات، ميكن لنظام انتخايب ما أن يفضي إىل تشكيل حكومة 
بالسلطة. وتبني  االنفراد  بينما يفضي نظام آخر إىل متكني حزب واحد من  أقلية،  ائتالفية أو حكومة 
األمثلة الواردة يف امللحق (د) كيف ميكن للنظم االنتخابية على أشكاهلا ترمجة ذات األصوات إىل نتائج 

خمتلفة متامًا.

النظم االنتخابية ونظم األحزاب السياسية
١٧. متتد تأثريات النظم االنتخابية إىل أبعد مما مت التطرق إليه من تبعات أولية. حيث تشجع بعض النظم 
االنتخابية، أو حىت أا تلزم، قيام األحزاب السياسية؛ بينما تعمل نظم أخرى من خالل املرشحني األفراد 
فقط. وتتأثر طبيعة النظم اخلاصة باألحزاب السياسية اليت يتم تطويرها إىل حد كبري بالنظام االنتخايب، 
وخاصًة فيما يتعلق بعدد األحزاب السياسية الفاعلة يف اهليئة التشريعية وأحجامها. وكذلك األمر بالنسبة 
للتماسك واالنضباط الداخليني ضمن األحزاب: إذ تساعد بعض النظم االنتخابية على ظهور التيارات 
املتباينة ضمن احلزب الواحد حيث تتصارع أجنحته املختلفة فيما بينها باستمرار، بينما تدفع نظم أخرى 
حنو توحيد كلمتهم ونبذ االنشقاقات الداخلية. وميكن للنظم االنتخابية التأثري يف كيفية قيام األحزاب 
السياسية حبمالا االنتخابية، ويف سلوكيات القيادات السياسية، مبا يسهم يف حتديد ما يكون عليه اجلو 
أو، على  بينها  فيما  التحالفات  السياسية حنو تشكيل  النظم باألحزاب  العام؛ وقد تدفع هذه  السياسي 
العكس من ذلك، أن تتبتعد عن تلك املمارسة؛ وقد توفر النظم االنتخابية حمفزات لألحزاب السياسية 
لتوسيع قاعدا الشعبية على أوسع نطاق ممكن، أو حلصرها يف أطر ضيقة ضمن نطاق القبيلة أو صلة 

القرابة.

النظم االنتخابية وإدارة الصراعات
بإدارة  يتعلق  فيما  االنتخابية  النظم  به  تضطلع  الذي  اهلام  الدور  أعاله  املبينة  االنعكاسات  تؤكد   .١٨
والصراع  التوتر  من حدة  تفاقم  أن  من شأا  املختلفة  االنتخابية  النظم  بأن  الواضح  فمن  الصراعات. 
يف جمتمع ما أو أن تسهم يف دئته. فعلى املستوى األول، هناك نزاع بني النظم اليت ترتكز إىل إشراك 
األقليات وتلك اليت تدفع باجتاه متكني احلزب الواحد من السيطرة على احلكم. وعلى املستوى اآلخر، 
فإذا مل ينظر للنظام االنتخايب على أنه نظام عادل وأن اإلطار القانوين القائم قد ميكن املعارضة من الفوز 

يف االنتخابات القادمة، فقد يرى اخلاسرون أنفسهم جمربين على العمل خارج النظام، مبا يف ذلك اللجوء 
إىل وسائل غري دميقراطية، وصدامية أو عنيفة حىت. أخريًا، ولكون النظام االنتخايب حيدد صعوبة أو سهولة 
عملية االقتراع، فهو ينعكس بالضرورة على األقليات واملجموعات املهمشة. وهذا أمر بالغ األمهية، إال 
أن أمهيته تتعاظم يف املجتمعات اليت تكثر فيها أعداد األميني (أنظر الفصل اخلامس حول التكاليف النامجة 

عن النظم االنتخابية وتبعاا اإلدارية).

املؤثرات السيكولوجية وامليكانيكية للنظم االنتخابية
فيمكن  منها  امليكانيكية  أما  والسيكولوجية.  امليكانيكية  مؤثراا  عام  بشكل  االنتخابية  للنظم   .١٩
مالحظتها من خالل النظم احلزبية املختلفة اليت تدفع للعمل ا خمتلف النظم االنتخابية. فعادًة ما متيل 
نظم التعددية/األغلبية إىل وضع القيود على تزايد عدد األحزاب السياسية، بينما متيل نظم النسبية إىل فتح 
املجال أمام تنوع أكرب لألحزاب السياسية على الساحة. وأما التأثريات السيكولوجية للنظم االنتخابية 
فتعمل بدورها على تدعيم املؤثرات امليكانيكية: ففي نظام الفائز األول على سبيل املثال يواجه الناخبون 
الراغبون بتأييد األحزاب الصغرية معظلة يف كيفية تفادي ضياع أصوام هباء، إذ ال ميكن انتخاب أكثر 
من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية. وعادًة ما ينتج عن ذلك عدم تعبري الناخبني عن خيارهم احلقيقي 
والتوجه لدعم مرشح آخر (غالبًا ما يتبع إحدى األحزاب الكبرية) يعتقدون بأن حظوظه يف الفوز أوفر 
من غريه. والناتج النهائي لذلك يتمثل يف تقوية األحزاب الكبرية على حساب الصغرية. مقابل ذلك، فإن 
نظم النسبية أو تلك اليت تتيح للناخب التعبري عن عدة خيارات، تسهم يف متكينه من االقتراع لألحزاب 

الصغرية، مما خيفف من وطأة االضطرار ملمارسة ما يعرف "باالقتراع االستراتيجي".

أمهية السياق املحيط بالنظم االنتخابية
٢٠. من الضروري مبكان األخذ باحلسبان بأن أي نظام انتخايب لن يعمل بنفس الطريقة يف بلدان خمتلفة. 
فعلى الرغم من وجود بعض التجارب املتماثلة يف أحناء خمتلفة من العامل، إال أن نتائج أي نوع من النظم 
االنتخابية تعتمد إىل حد كبري على السياق االجتماعي والسياسي حيث يتم تطبيقها. وعلى سبيل املثال، 
فبالرغم من وجود توافق عام حول حقيقة مفادها أن نظم التعددية/األغلبية متيل إىل حتديد ألوان الطيف 
السائد  النسبية، إال أن االعتقاد  النظم  تعددها  بينما تشجع على  التشريعية  السلطة  املمثلة يف  السياسي 
بأن نظم التعددية/األغلبية تفضي إىل ارتكاز النظام السياسي على وجود حزبني اثنني بينما تفضي النظم 
النسبية إىل قيامه على أساس من التعددية احلزبية، يبدو مهجورًا أكثر فأكثر. فنظام الفائز األول مل يسهم 
مؤخرًا يف تكتل جمموعات األحزاب السياسية ضمن أحزاب كبرية يف بعض الدميقراطيات الراسخة مثل 
كندا واهلند، كما وأنه مل يؤدي إىل قيام أحزاب سياسية متماسكة يف بابوا غينيا اجلديدة. يف نفس الوقت، 
فلقد نتج عن النظام النسيب سيطرة احلزب الواحد يف ناميبيا وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى. وبشكل 
املجتمع  تركيبة  مثل  متفرقة،  عوامل  على  تعتمد  االنتخايب  النظام  اختيار  على  املترتبة  النتائج  فإن  عام 
األيديولوجية، والدينية، والعرقية، والقبلية، واملناطقية، واللغوية والطبقية؛ أو ما إذا كان البلد املعين يتمتع 
بدميقراطية راسخة أم ناشئة؛ أو إذا ما توفر يف البلد نظام حزيب متماسك أم أن أحزابه ما زالت يف بداية 
تكوينها، وما هو عدد األحزاب "اجلادة" فيه؛ أو إذا ما كان مؤيدو حزب ما متمركزين جغرافيًا يف جزء 

حمدد من البالد أم أم موزعون على مناطق واسعة.
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٢٢٢٣

اإلطار الدميقراطي
٢١. من الضروري عدم التعامل مع النظم االنتخايب بشكل منعزل، حيث أن لتصميمها ولنتائجها ارتباطًا 
قويًا بالنظم األخرى، سواء كانت ضمن الدستور أو خارجه. فالنظم االنتخابية عبارة عن حلقة واحدة 
يقوم  أن  لذا جيب  ومداخلها.  السلطة  إىل  الوصول  وقواعد  احلكم،  بنظم  تتعلق  متراصة  ضمن سلسة 
التصميم الناجح للنظم االنتخابية على النظر إىل اإلطار املؤسسي والسياسي ككل: فأي تغيري يف أي جزء 
من هذا اإلطار العام من شأنه أن يؤدي إىل تعديالت وتسويات يف طريقة عمل باقي املؤسسات داخله.

٢٢. وعلى سبيل املثال، كيف ميكن للنظام االنتخايب املعتمد اإلسهام يف حل الرتاعات بني قادة األحزاب 
السياسية والناشطني السياسيني على أرض الواقع؟ وما هو مدى سيطرة أولئك القادة على ممثلي أحزام 
املنتخبني؟ وهل توجد هناك ضوابط دستورية لتنظيم االستفتاءات ووسائل املشاركة الدميقراطية املباشرة 
األخرى واليت تكمل عمل املؤسسات الدميقراطية التمثيلية؟ وهل يتطرق الدستور إىل حتديد معامل النظام 
النظام  يعترب  أي مدى  إىل  عادية؟ وهذا كله سيحدد  أو كقوانني  بالدستور  ملحقة  االنتخايب، كمواد 

االنتخايب حمصنًا أو إىل أي مدى يبقى عرضًة للتغيري من قبل األغلبية املنتخبة (أنظر الفقرة ٤٩ أدناه).

٢٣. هناك مسألتني من هذا القبيل جيدر بنا معاجلتهما بتفصيل أكرب. األوىل تتعلق مبدى مركزية النظام. 
فهل البلد املعين بلد فيدرايل أم موحد، وإذا كان فيدراليًا، فهل تتمتع املقاطعات/األلوية املختلفة بذات 
القدر من القوة واالستقالل أم ال؟ والثانية ختص اخليار القائم بني النظام الربملاين والنظام الرئاسي. ولكال 
النظامني مؤيديهما، ويتأثر اخليار بينهما باملرياث السياسي لكل بلد؛ إال أن الطبيعة املختلفة للعالقة بني 
كل من السلطتني التنفيذية والتشريعية يف كال النظامني هلا تأثري مباشر على مسألة تصميم النظام االنتخايب 
يف كلتا احلالتني. واجلدل القائم عادًة حول االنتخاب املباشر لرؤساء البلديات أو السلطة التنفيذية على 

املستوى املحلي يعكس كال األمرين.

٢٤. يف غالبية البلدان الفيدرالية اليت تعتمد نظام الغرفتني يف هيئتها التشريعية، يتم انتخاب األعضاء يف 
للفيدرالية.  باملفهوم األساسي  اثنني على عالقة  أمر منطقي لسببني  كال املجلسني بطرق خمتلفة. وهذا 
السبب األول يتمثل يف أن مهمة املجلس الثاين (الشيوخ) للسلطة التشريعية تنحصر يف متثيل املقاطعات/

األلوية اليت يتشكل منها البلد الفيدرايل، وعادًة ما خيصص لكل منها عدد مماثل من املمثلني، بغض النظر 
عن حجمها اجلغرايف أو الدميغرايف (كمجلس الشيوخ األمريكي على سبيل املثال، أو املجلس الوطين 
للمحافظات يف جنوب أفريقيا). أما السبب الثاين فيعود إىل انعدام الفائدة من وجود جملسني إن مل يكن 
لكل منهما أدوار خمتلفة وحىت جماالت سلطة خمتلفة، ويف حال استخدام ذات النظام االنتخايب لكليهما، 
ذات  إفراز  وبالتايل  كليهما،  تركيبة  يف  االنتخابية  النتائج  ذات  تكرار  األرجح  على  النتيجة  فستكون 
األغلبية الربملانية يف كل من املجلسني، خاصًة إذا ما مت إجراء االنتخابات لكال املجلسني بشكل متزامن. 
وكما يبني الدليل الحقًا (أنظر الفقرات ١٨٩ إىل ١٩٢)، يوفر انتخاب املجلس الثاين (جملس الشيوخ) 
فرصة إلدخال بعض احللول اخلالقة دف متكني بعض املجموعات من احلصول على متثيل هلا فيه، بينما 
يصعب عليها أن تتمثل يف املجلس األول (النواب). ولكن عندما جترى االنتخابات على ثالثة مستويات 
خمتلفة أو أكثر، كاالنتخابات للمجلس األول، وللمجلس الثاين وكذلك النتخاب اإلدارات املحلية، فمن 
الضروري األخذ بالنظم االنتخابية املستخدمة لكل منها جمتمعة. فقد ميكن ذلك على سبيل املثال الدفع 

باجتاه رفع مستوى متثيل األقليات على املستوى املحلي، يف الوقت الذي حيد منه أو مينعه على املستوى 
الوطين.

٢٥. إىل ما قبل سنوات قليلة مل تكثر األمثلة لدميقراطيات تعتمد النظام الرئاسي بشكل مستدام. إال أن 
االلتزام ذا النظام يف بعض املناطق، مثل أمريكا الالتينية أو جنوب شرق آسيا، حيتم علينا طرح التساؤل 
التايل: ما هي امليزات املتعلقة بتصميم النظم االنتخابية واليت من شأا اإلسهام يف اعتماد النظام الرئاسي 
وعمله بشكل سليم؟ وتظهر لنا التجربة يف أمريكا الالتينية على سبيل املثال ضعفًا يف استقرار النظام 
السياسية  تتسم ساحتها  الذي  الوقت  الرئاسي، يف  النظام  اعتمدت دساتريها  اليت  البلدان  السياسي يف 
شاشة النظام احلزيب وتشتته، باإلضافة إىل وجود توتر دائم بني سلطاا التنفيذية والتشريعية املنقسمة، يف 
الوقت الذي يقوم فيه انتحاب الرئيس على نظام اجلولتني، وانتخاب السلطة التشريعية على نظام القائمة 
النسبية وجترى االنتخابات يف مواعيد خمتلفة لكلتا السلطتني. وعلى أية حال، فقد يساعد على التخفيف 
من ذلك اعتماد نظام انتخايب ميكن أن ينتج عنه حصول احلزب أو التكتل الداعم للرئيس املنتخب على 

أغلبية مرحية، دون احلصول على أغلبية مطلقة بالضرورة، يف اهليئة التشريعية.

٢٦. عادًة ما ينظر إىل اعتماد نظام التعددية/األغلبية يف انتخاب الرئيس وإجرائها متزامنة مع االنتخابات 
التشريعية كعامل مساعد حلصر النظام احلزيب ضمن عدد أقل من اخليارات احلزبية القادرة على االستمرار 
يتمتع  اليت  الكبرية  السلطات  تتمخض عن اجلمع بني  أن  البدائل. ولكن، ميكن ألخطار كبرية  وطرح 
بلد  التعددية/األغلبية يف  نظام  التنفيذية، واستخدام  للسلطة  مباشرًا كرأس  انتخابًا  املنتخب  الرئيس  ا 
منقسم قبليًا أو عرقيًا، حيث ال تتمتع أية فئة باألغلبية املطلقة. وقد تكون النتائج كارثية بالنسبة ملستوى 
الشرعية أو لنجاح أية عملية مصاحلة. وميكن للنظام االنتخايب اخلاص بانتخاب الرئيس أن يأيت مكمًال 
للنظام الفيدرايل إذا ما اقتضى على املرشح الفائز ضرورة الفوز بنسبة هامة من األصوات يف حد أدىن من 
املقاطعات/األلوية التابعة للبلد، باإلضافة إىل فوزه بأكرب عدد من األصوات على املستوى الوطين العام 

(كما هي احلال يف إندونيسيا أو نيجرييا – أنظر الفقرات ١٨٧ إىل ١٨٨ أدناه).
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٢٧. يفضل، للعمل على تصميم النظام االنتخايب، االنطالق من وضع قائمة من املعايري لتلخيص ما يراد 
حتقيقه، وما يراد تفاديه، والشكل الذي يراد لكل من السلطتني التشريعية والنفيذية أن تكونا عليه بشكل 
عام. وتغطي قائمة املعايري املدرجة أدناه كثريًا من القضايا، إال أا ليست شاملة حيث ميكن للقارئ إضافة 
معايري أخرى قد ال تقل أمهية عما ورد هنا. وقد جند أن بعض املعايري املطروحة تتقاطع مع بعضها البعض 
وقد تبدو متناقضة فيما بينها، وذلك يعود لكوا متناقضة يف حقيقة األمر: حيث أن املقايضة بني جمموعة 

من الرغبات واألهداف املتضاربة عادًة ما تدخل يف صلب أية عملية من هذا القبيل.

فعلى سبيل املثال، قد يطمح البعض إىل متكني املرشحني املستقلني من االنتخاب، يف الوقت الذي يصبو 
فيه إىل الدفع باجتاه قيام أحزاب سياسية قوية. أو قد يرى البعض اآلخر حكمة يف تصميم نظام يفسح 
املجال أمام الناخبني خليارات أوسع بني املرشحني واألحزاب، إال أن ذلك قد يؤدي إىل زيادة يف تعقيد 
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٢٤٢٥

ورقة االقتراع واليت تشكل صعوبة زائدة يف التعامل معها من قبل الناخبني ذوي املستوى الثقايف املحدود. 
وعليه فإن األساس يف تصميم النظام االنتخايب أو تعديله يقوم على تصنيف املعايري واألهداف يف قائمة 
أولويات، حسب أمهية كل منها، والبحث بعد ذلك عن النظام أو التركيبة اليت متكننا من حتقيق أكرب 

قدر من تلك املعايري واألهداف.

حتقيق مستويات التمثيل املختلفة
٢٨. ميكن للتمثيل أن يأخذ أربعة أشكال على األقل. األول، التمثيل اجلغرايف ويعين حصول كل منطقة، 
سواء كانت بلدة أو مدينة، أو حمافظة أو دائرة انتخابية، على ممثلني هلا يف اهليئة التشريعية، يتم انتخام 
من قبل تلك املنطقة ليكونوا مسؤولني يف اية املطاف أمامها. الثاين، التوزيع األيديولوجي ملجتمع ما 
والذي قد يتمثل يف اهليئة التشريعية، من خالل ممثلني عن األحزاب السياسية أو مستقلني أو خليط منهما. 
الثالث، ويتمثل فيي انعكاس الواقع احلزيب-السياسي القائم يف بلد ما داخل تركيبة هيئته التشريعية ، 
حىت وإن مل تقم األحزاب السياسية على أساس أيديولوجي. فلو اقترع نصف الناخبني حلزب ما ومل يؤد 
ذلك إىل فوز ممثلني عنه، أو إىل فوز أعداد ضئيلة منهم، ال ميكن اعتبار ذلك النظام االنتخايب على أنه 
ميثل اإلرادة العامة للناخبني. أما الشكل الرابع فيخص ما يعرف بالتمثيل الوصفي أو التصويري، حيث 
جيب أن تقوم تركيبة اهليئة التشريعية على شاكلة التركيبة الكلية ألمة ما، كمرآة هلا تعكس ذات الشكل، 
تشعر وتفكر وتفعل بطرق تنطبق مع ما يشعر ويفكر ويعمل به عامة الشعب. فتركيبة الربملان التصويري 
جيب أن حتتوي على ممثلني من كال اجلنسني (رجاًال ونساء)، ومن كافة األعمار (كهلة وشباب)، وأغنياء 

وفقراء، وأن تعكس التوزيع الديين واللغوي والعرقي أو القبلي للمجتمع.

جعل االنتخابات يف متناول اجلميع وذات معىن
٢٩. االنتخابات أيًا كانت جيدة وإجيابية، إال اا قد تعين القليل للناخبني إذا تعذرت عليهم املشاركة 
أو إذا ما شعروا بأن ال قيمة ألصوام يف التأثري يف طريقة إدارة الشأن العام يف بلدهم. وسهولة االقتراع 
أماكن  إىل  الوصول  وسهولة  وضوحها،  ومدى  االقتراع  ورقة  بساطة  مثل  خمتلفة  عوامل  إىل  تستند 

االقتراع، ودقة جداول الناخبني وحداثتها، ومدى قناعة الناخب بسرية االقتراع.

٣٠. ترتفع مستويات املشاركة يف االنتخابات عندما يتمخض عن نتائج االنتخابات، سواء على املستوى 
العام أو املحلي، تأثري فعلي يف إدارة احلكم. فلو علم الناخب مسبقًا بأن ال حضوض ملرشحه املفضل 
بالفوز فما الذي سيحفزه على املشاركة؟ ويف بعض النظم االنتخابية قد ميثل عدد األصوات املهدورة أو 
الضائعة هباًء (وهي األصوات الصحيحة اليت ال تفضي إىل فوز أي مرشح، على العكس من األصوات 
الباطلة أو غري الصحيحة واليت ال يتم احتساا أصًال) نسبًة هامة من جمموع األصوات على املستوى 

الوطين.

٣١. أخريًا، فقد تسهم السلطة الفعلية اليت متارسها اهليئة اليت يتم انتخاا على أرض الواقع يف إضفاء 
مزيد من االعتبار واألمهية على العملية االنتخابية حبد ذاا. فاالنتحابات اجلوفاء اليت يتم تنظيمها من 
قبل األنظمة الديكتاتورية واليت ال متنح الناخب أي خيار حقيقي، وحيث ال متارس السلطة التشريعية 

املنتخبة أي تأثري يف تشكيل احلكومة (السلطة التنفيذية) وال يف قراراا، أقل أمهية وجذبًا بكثري من تلك 
اليت تنتظم يف بلدان تلعب فيها سلطتها التشريعية املنتخبة دورًا أساسيًا يف كل ما يتعلق بالقضايا الرئيسية 

حلياة املواطن اليومية.

٣٢. وحىت يف األنظمة الدميقراطية، يؤثر اختيار النظم االنتخابية يف شرعية املؤسسات املنتخبة. وعلى 
الشيوخ فيها بني األعوام ١٩١٩ و ١٩٤٦ على أساس  انتخاب جملس  اعتادت أستراليا  املثال،  سبيل 
نظام انتخايب اتسم إىل حد كبري باإلخالل بنسبية التمثيل (نظام الصوت البديل يف دوائر انتخابية متعددة 
التمثيل)، مما أدى إىل نتائج ملتوية وغري متثيلية. وأدى ذلك إىل فقدان املجلس لشرعيته يف نظر الناخبني 
بعض  برأي  عامة  الفيدرالية  احلكم  ملؤسسات  الداعم  العام  املوقف  تقويض  إىل  باإلضافة  والسياسيني، 
املراقبني. ولكن، وبعد تعديل النظام االنتخايب إىل نظام أكثر عدًال (نظام الصوت الواحد املتحول) يف 
العام ١٩٤٨ بدأ اجلميع ينظر إىل جملس الشيوخ على أنه ذو مصداقية أكرب ومتثيل أقرب إىل الواقع، مما 

أدى تدرجييًا إىل رفع مستويات االحترام له وألمهيته يف صنع القرارات.

توفري املحفزات لتحقيق املصاحلة
النظم  اعتبار  ميكن  احلكم،  مؤسسات  انتخاب  خالهلا  من  يتم  اليت  الوسيلة  كوا  إىل  باإلضافة   .٣٣
النظم االنتخابية، يف ظروف  الدائرة يف جمتمع ما. فقد تدفع بعض  االنتخابية كأداة إلدارة الصراعات 
معينة، األحزاب السياسية إىل التوجه حنو قواعد أوسع من املؤيدين خارج نطاق اإلطار األضيق ملؤيديهم 
االعتياديني. وللمثال على ذلك، فقد حيفز نظام انتخايب معني حزبًا سياسيًا ما على العمل لكسب تأييد 
السود.  الناخبني  من  مؤيديه  إىل  ترتكز  األساسية  قاعدته  ولوكانت  حىت  غريهم،  أو  البيض  الناخبني 
وذه الطريقة يصبح برنامج ذلك احلزب أكثر مشولية وأقل فئويًة أو استثنائيًة. وميكن ملحفزات أخرى 
للنظم االنتخابية أن حتد من تقوقع األحزاب السياسية ضمن أطر قبلية، أو عرقية، أو حملية، أو لغوية أو 
أيديولوجية. ويشمل هذا الدليل يف مواقع خمتلفة منه أمثلة حول كيفية عمل النظم االنتخابية كأداة إلدارة 

الصراعات.

٣٤. وعلى اجلانب اآلخر من املعادلة، ميكن للنظم االنتخابية أن حتدو بالناخبني إىل اخلروج من دوائر 
التأييد التقليدية اليت اعتادوا عليها والتفكري يف االقتراع لصاحل أحزاب أخرى تعترب أا متثل جمموعات 
وفئات أخرى غري تلك اليت ينتمون إليها، مما يولد مزيدًا من التعايش والتوافق. وكذلك األمر بالنسبة 
املرشحني  لترتيب  املجال  له  تفسح  أو  واحد  صوت  من  أكثر  الناخب  تعطي  اليت  االنتخابية  للنظم 
حسب األفضلية اليت يرتأيها، فهي توفر الفرصة له لتخطي احلواجز االجتماعية الراسخة يف ذهنيته. ففي 
العام ١٩٩٨،  أيرلندا الشمالية يف  باتفاق اجلمعة الفضيلة يف  االنتخابات اليت أعقبت االتفاق املعروف 
استفادت القوى السياسية السلمية املؤيدة لالتفاق من حتويل األصوات الناتج عن استخدام نظام الصوت 
الواحد املتحول، يف نفس الوقت الذي نتج عنه متثيل نسيب واسع لكافة املشاركني. لكن التحول احلاصل 
يف اخليار األول لألصوات حنو أحزاب أكثر تشددًا يف انتخابات العام ٢٠٠٣ أظهر تراجعًا لتلك النتائج 

اإلجيابية لالنتخابات السابقة.
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متكني احلكومات من التمتع باالستقرار والكفائة
٣٥. ال ميكن القول بأن النظام االنتخايب وحده يضمن استقرار احلكومات وعملها بكفائة، إال أن نتائجه 
تسهم، مبا ال يدع جماًال للشك، يف حتقيق االستقرار يف أوجه عدة. واألهم هنا هو هل يعترب الناخبون 
النظام عادًال، وهل تستطيع احلكومة تنفيذ القانون وإدارة احلكم بكفائة، وهل يفيد النظام لتفادي التمييز 

ضد أحزاب أو جمموعات حمددة.

٣٦. ختتلف االنطباعات حول عدالة النتائج االنتخابية كثريًا من بلد إىل آخر. ففي بريطانيا مثًال كانت 
نتيجة االنتخابات يف عمليتني انتخابيتني (سنة ١٩٥١ وسنة ١٩٧٤) أن حصل احلزب الفائز بأكرب عدد 
من األصوات على املستوى الوطين على عدد أقل من مقاعد الربملان من أنداده من األحزاب، إال أن 
ذلك اعترب أنه كبوة لنظام انتخايب جيد (نظام الفائز األول – أنظر الفقرات ٧٦ إىل ٧٩) وليس عيبًا يف 
عدالته يستدعي التغيري. وعلى العكس من ذلك، فلقد أعتربت نتائج االنتخابات يف نيوزيلندا يف انتخابات 
العامني ١٩٧٨ و١٩٨١، حيث حافظ احلزب الوطين احلاكم على مكانته يف سدة احلكم على الرغم من 
حصوله على عدد أقل من أصوات الناخبني اليت حصل عليها حزب العمال املعارض، على أا عامل كاف 
لتحريك األصوات املنادية بتغيري النظام االنتخايب، األمر الذي أدى يف النهاية إىل تغيريه (أنظر الدراسة 

اخلاصة بنيوزيلندا يف هذا الدليل).

٣٧. أما ما خيص قدرة احلكومة على إصدار وتنفيذ القوانني بكفائة فيتعلق بقدرا على تشكيل أغلبية 
برملانية كافية لذلك، وهو ما يرتبط بدوره بالنظام االنتخايب. وكقاعدة عامة أولية ميكن القول بأن نظم 
التعددية/األغلبية تعترب أكثر ميوًال إىل إنتاج تركيبة للهيئة التشريعية ميكن من خالهلا حلزب واحد حتقيق 
األغلبية مقابل كافة أحزاب املعارضة جمتمعًة، بينما متيل النظم النسبية إىل إفراز احلكومات االئتالفية. 
لكن، وعلى الرغم من ذلك، جيب أال ننسى بأن النظم النسبية قد تفضي كذلك إىل أغلبية احلزب الواحد، 
بينما ميكن أن ينتج عن نظم التعددية/األغلبية عدم حصول أي حزب على تلك األغلبية. وذلك يعتمد 

إىل حد كبري على تركيبة النظام احلزيب وطبيعة املجتمع ككل.

٣٨. أخريًا، جيب أن يعمل النظام االنتخايب بشكل حيادي وبعيدًا عن التفضيل أو االحنياز ألي حزب 
أية جمموعة سياسية.  التمييز ضد  النظام يف فخ  أو مجاعة، إىل أبعد حد ممكن؛ حيث ال جيب أن يقع 
فاالنطباع الذي قد ينتج عن ذلك، بأن السياسات االنتخابية يف بلد دميقراطي ليست متزنة، يعترب مؤشرًا 
على ضعف النظام السياسي ككل، وقد يعين بأن عدم االستقرار قد أصبح قاب قوسني أو أدىن. وميكن 
اعتبار انتخابات العام ١٩٩٨ يف ليسوتو كمثال حي على ذلك، حيث فاز حزب املؤمتر الدميقراطي بكافة 
مقاعد الربملان، على الرغم من حصوله على ٦٠ باملئة من أصوات الناخبني فقط، من خالل نظام الفائز 
األول. ولقد برهنت االحتجاجات الشعبية اليت أعقبت االنتخابات، واليت انتهت إىل تدخل عسكري من 
قبل قوات املجموعة اجلنوب أفريقية للتنمية، على خطورة تلك النتائج فضًال عن عدم عدالتها. ولقد أدى 

ذلك احلدث إىل تغيري النظام االنتخايب (أنظر الدراسة اخلاصة بليسوتو يف هذا الدليل).

إخضاع احلكومات للمساءلة
٣٩. تعترب املساءلة إحدى الدعائم األساسية للحكومة التمثيلية. فغياا من شأنه أن يؤدي إىل زعزعة 
االستقرار على املدى الطويل. ويقوم النظام السياسي املسؤول على قاعدة مسؤولية احلكومة أمام الناخبني 
بأكرب قدر ممكن. إذ جيب أن يتمكن الناخبون من التأثري يف شكل احلكومة ومضموا، وذلك إما من 
خالل تغيري االئتالفات احلزبية احلاكمة أو من خالل حجب تاييدهم عن احلزب احلاكم عندما يفشل يف 

إدارة احلكم بشكل سليم. وميكن للنظم االنتخابية املصممة بشكل مالئم أن تسهم يف حتقيق ذلك.

٤٠. عادًة ما يسود اعتقاد مبسط حول هذه املسألة، مفاده أن نظم التعددية/األغلبية، مثل نظام الفائز 
باالئتالفات متعددة  النسبية  النظم  ترتبط  بينما  السلطة،  الواحد على  األول، تؤدي إىل استيالء احلزب 
األحزاب. وبينما ميكن القول بأن املنطق العام خلف هذا االعتقاد ال يزال قائمًا، هناك ما يكفي من األمثلة 
القريبة حلاالت مت فيها استخدام نظام الفائز األول وأدى ذلك إىل تشكيل حكومات ائتالفية (كاهلند 
مثًال)، وأمثلة أخرى حول حاالت استخدمت فيها نظمًا نسبية أدت إىل انتخاب حكومة احلزب الواحد 
(كجنوب أفريقيا)، مما يثري بعض الشكوك حول فرضية أن كل نوع من النظم االنتخابية تنتج شكًال 
حمددًا من أشكال احلكم بالضرورة. إال أنه من الواضح أن للنظم االنتخابية تأثري كبري على قضايا احلكم 

وإدارته، وذلك لكل من النظامني الرئاسي والربملاين.
     

إخضاع املمثلني املنتخبني للمساءلة
٤١. تعين املساءلة على املستوى الفردي قدرة الناخبني على مراقبة أولئك املمثلني الذين ال يفون بالوعود 
اليت قدموها أثناء احلملة االنتخابية بعد انتخام، أو يظهرون عجزهم وعدم كفاءم لتبوء املناصب اليت 
مت انتخام هلا وإقصائهم بشكل فعلي. ويف هذا السياق نالحظ بأن بعض النظم االنتخابية تؤكد على 
دور املرشحني املؤيدين شعبيًا على املستوى املحلي، بدًال من أولئك الذين تتم تسميتهم من قبل أحزاب 

مركزية كبرية.

ومن املتعارف عليه أن ينظر إىل نظم التعددية/األغلبية على أا تزيد من قدرة الناخبني على إقصاء املمثلني 
األفراد الذين ال حيققون هلم الرضى. وهذا العرف ما زال صحيحًا إىل حد ما، إال أن صحته تتزعزع يف 
احلاالت اليت يتمحور فيها دعم الناخبني حول األحزاب السياسية وليس حول املرشحني األفراد، كما 
هي احلال يف بريطانيا. ويف نفس الوقت، تصمم نظم القائمة احلرة أو املفتوحة ونظام الصوت الواحد 
الرغم من كوا  للناخبني ممارسة اختيارهم بني خمتلف املرشحني، وذلك على  املتحول بشكل يسمح 

نظمًا نسبية.

حتفيز قيام األحزاب السياسية
تدل على  والناشئة على حد سواء،  الراسخة  الدميقراطيات  التجربة، يف كل من  أن  ٤٢. ال شك يف 
أن تعزيز النظام الدميقراطي على املدى الطويل (إىل أي مدى يعترب النظام الدميقراطي حمصنًا ضد كافة 
التحديات الداخلية اليت قد يواجهها النظام واألمن السياسيني) يتطلب قيام واستمرارية األحزاب السياسية 
الفاعلة. لذا جيب أن حيفز النظام االنتخايب على ذلك بدًال من عرقلته وتشجيع التشرذم احلزيب. وميكن 
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تصميم النظم االنتخابية للعمل على إقصاء واستبعاد األحزاب الصغرية واليت ال تتمتع إال بتأييد رمزي 
بشكل خاص. كما وأن القرارات املتخذة يف تصميم النظام االنتخايب قد جتعل من األحزاب السياسية 

مطية للقادة السياسيني ليس إال.

ويتفق معضم اخلرباء على ضرورة أن يقوم النظام االنتخايب على أساس حتفيز وتقوية األحزاب السياسية 
القائمة على قيم وإيديولوجيات سياسية رحبة، باإلضافة إىل برامج سياسية حمددة، بدًال من األحزاب 
القائمة على طروحات عرقية، أو قبلية، أو حملية ضيقة. فباإلضافة إىل كوا تعمل على احلد من خماطر 
الصراع االجتماعي، فإن األحزاب اليت تتبع الفئة األوىل أكثر قدرًة على متثيل الرأي العام على املستوى 

الوطين من تلك املصنفة ضمن الفئة الثانية. 

حتفيز املعارضة التشريعية والرقابة
٤٣. ال تستند اإلدارة الفاعلة للحكم على من يتبوأون السلطة فحسب، بل على أولئك الذين يقومون 
بدور املعارض هلا والرقيب عليها، وبنفس القدر تقريبًا. وعليه جيب على النظام االنتخايب اإلسهام يف 
وجود معارضة قابلة للحياة تكون قادرة على تقييم التشريعات بعني ناقدة، ومساءلة احلكومة على أدائها، 
جمموعات  حتتاج  فاعلة  ولتكون  فاعل.  بشكل  مؤيديها  متثيل  إىل  باإلضافة  األقليات،  حقوق  وصيانة 
املعارضة لعدد كاٍف من املمثلني املنتخبني (هذا إذا مكنها أدائها االنتخايب من ذلك) وأن تكون قادرة 
على طرح بديل حقيقي للحكومة القائمة يف أية دميقراطية برملانية. ومن الواضح أن قوة املعارضة تعتمد 
على عوامل كثرية أخرى باإلضافة إىل النظام االنتخايب، ولكن إذا جعل منها ذلك النظام عاجزة عن القيام 
بدورها، فإن ذلك يضعف اإلدارة الدميقراطية للحكم مبجملها. وعلى سبيل املثال، فلقد كان التمثيل 
الضئيل الذي ما انفكت حتصل عليه األحزاب املعارضة الصغرية يف ضل نظام الفائز األول السبب الرئيسي 
يف التحول حنو نظام العضوية املختلطة يف نيوزيلندا. ويف نفس الوقت جيب على النظام االنتخايب العمل 
على احلد من منو ثقافة ما يعرف حبيازة الفائز على كافة املقاعد التمثيلية (winner takes all) واليت 
النظر إىل االنتخابات  املعارضة، من خالل  الرأي اآلخر واحتياجات ورغبات ناخيب  تؤدي إىل جتاهل 

واحلكومة اليت تنتج عنها كمنازلة تقوم على معادلة ال شئ مقابل كل شئ.

ويف األنظمة الرئاسية، حيتاج الرئيس املنتخب إىل تأييد ثابت من قبل جمموعة هامة من أعضاء السلطة 
التشريعية، إال أن دور اآلخرين يف معارضة احلكومة ومراقبة مشاريعها التشريعية يعترب على ذات القدر 
من األمهية. باإلضافة إىل ذلك، فإن مبدأ فصل السطات بني السلطتني التشريعية والتنفيذية بشكل فعال 
يلقي مهمة الرقابة على عاتق كافة املمثلني املنتحبني يف اهليئة التشريعية، وليس املعارضني منهم فقط. مما 
حيدو للتفكري مليًا يف تلك األوجه من النظام االنتخايب املتعلقة باألمهية النسبية لكل من األحزاب السياسية 

واملرشحني األفراد، إىل جانب العالقة بني األحزاب وأعضائها املنتخبني.
 

جعل العملية االنتخابية عملية مستدامة
٤٤. طاملا أن االنتخابات ال تأخذ مكاا يف الوجود من خالل صفحات املراجع األكادميية، فال بد أن 
يستند اختيار النظام االنتخايب يف البلد املعين، إىل حد ما، على قدرات ذلك البلد اإلدارية واملالية. وعلى 

الرغم من اعتياد الدول املاحنة على تقدمي الدعم املايل لالنتخابات األوىل، وحىت الثانية، يف بلد مير مبرحلة 
التحول الدميقراطي، إال أن ذلك الدعم قد ال يكون متوفرًا على املدى األطول، وإن كان مرغوبًا فيه. 
البلد  باحلسبان قدرات  تأخذ  أن  املستدام واملستقر جيب  السياسي  بالنظام  املتعلقة  الترتيبات  فإن  وعليه 
املعين، مبا يف ذلك وجود الكفاءات البشرية املالئمة للقيام مبهام اإلدارة االنتخابية وتوفر املوارد املادية 

الكافية لتنظيمها من خالل امليزانية الوطنية.

فعلى سبيل املثال، قد ال يستطيع بلد فقري توفري املستلزمات الكافية اليت يتطلبها تنظيم أكثر من عملية 
انتخابية واحدة يف ظل نظام اجلولتني االنتخايب، أو أن يدير بيسر عمليات الفرز اليت يتطلبها نظام الصوت 
املفضل. وعلى أية حال، فقد ال يؤدي اللجوء إىل تبسيط النظام على املدى القصري إىل جناعٍة أكرب فيما 
يتعلق بتكلفة االنتخابات على املدى الطويل. وقد ينظر إىل نظام انتخايب ما على أنه قليل التكلفة وسهل 
اإلدارة إال أنه قد ال يتالءم مع احتياجات البلد امللحة – مع العلم بأن عدم مالءمة النظام االنتخايب مع 
احتياجات البلد قد يؤدي إىل نتائج كارثية. ويف املقابل، فقد جند النظام االنتخايب الذي يبدو لنا يف البداية 
بأن تكاليفه أكرب وحيثياته أكثر تعقيدًا بعض الشئ، يسهم بشكل أفضل يف تدعيم استقرار البلد ونظامه 

الدميقراطي على املدى الطويل.

أخذ املعايري الدولية باحلسبان
٤٥. أخريًا، ففي أيامنا هذه يتم تصميم النظم االنتخابية ضمن إطار العديد من االتفاقيات واملعاهدات 
والقوانني الدولية األخرى املتعلقة بالقضايا السياسية. ويف الوقت الذي ال ميكن فيه القول بأن هناك قائمة 
موحدة ملعايري االنتخابات املتفق عليها دوليًا، إال أن هناك توافقًا على أن تلك املعايري تشتمل على مبادئ 
االنتخابات احلرة، والرتيهة والدورية واليت تضمن حق االقتراع العام دون استثناءات، باإلضافة إىل ضماا 
لسرية االقتراع وممارسته بعيدًا عن اإلكراه أو القسر، والتزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (مبعىن أن 
تتساوى قوة الصوت املخول لكل ناخب مع باقي الناخبني وليس مبفهومه كنظام انتخايب حمدد). وبينما 
ال توجد أية اشتراطات قانونية لتفضيل نوع ما من النظم االنتخابية على غريها، هناك اعتراف متزايد 
املرأة يف  املواطنني، وحقوق  لكافة  العادل  التمثيل  قضايا  مثل  االنتخابية،  بالنظم  املتأثرة  القضايا  بأمهية 
املساواة مع الرجل، وصيانة حقوق األقليات، وضرورة األخذ مبتطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة، إىل 
ما هنالك. ولقد مت حتصني هذه املبادئ واحلقوق والتأكيد على ضرورة االلتزام ا من خالل العديد من 
املعاهدات والقوانني الدولية، مثل اإلعالن الدويل حلقوق اإلنسان للعام ١٩٤٨، واملعاهدة الدولية حول 
احلقوق املدنية والسياسية للعام ١٩٦٦، باإلضافة إىل العديد من الوثائق واالتفاقيات املتعلقة باالنتخابات 
الدميقراطية واليت مت إجنازها من قبل املنظمات اإلقليمية، مثل االحتاد األورويب، واملنظمة األوروبية لألمن 

والتعاون.
  

خالصة
٤٦. تتقاطع املعايري العشرة املبينة أعاله وتتضارب فيما بينها، وقد يلغي بعضها البعض اآلخر. لذلك، 
فعلى القائمني على تصميم النظام االنتخايب البدء بترتيب تلك املعايري ودراستها حسب أولويتها وأمهيتها 
بالنسبة إىل الواقع السياسي الذي يعملون من خالله، وبكل حذر، وذلك قبل االنتقال إىل تقييم النظم 
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بنجاح من خالل  ذلك  إمتام  واألكثر مالءمًة يف كل حالة. وميكن  األفضل  أيها  قرارهم حول  واختاذ 
االنطالق من وضع قائمة بكافة املسائل اليت جيب تفاديها بشكل مطلق، مثل األزمات السياسية اليت قد 
تؤدي إىل انتكاس النظام الدميقراطي ككل. فعلى سبيل املثال، قد يرغب بلد ما يتسم باالنقسام القبلي يف 
العمل على جتنب أية قرارات أو خيارات من شأا أن تؤدي إىل استثناء املجموعات القبلية وإقصائها عن 
املشاركة يف التمثيل، وذلك لالرتقاء بشرعية العملية االنتخابية وقطع الطريق أمام أي إحساس قد يتولد 
بعدم عدالة النظام االنتخايب. ويف املقابل، فقد ختتلف األولويات لدى دميقراطية ناشئة يف موقع آخر، 
على الرغم من أمهية هذه القضايا بالنسبة إليها، كأن تعىن بالدرجة األوىل بتمكني احلكومة من إصدار 
وتنفيذ القوانني بفاعلية ودون االصطدام بعقبات كأداء، أو متكني الناخبني من إقصاء القادة السياسيني 
ذوي السمعة املشينة. أما حتديد األولويات بني خمتلف املعايري املتضاربة فال ميكن إسناده إال للمعنيني حمليًا 

املنخرطني يف عملية بناء املؤسسات اخلاصة ببلدهم.
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٤٧. حليثيات العملية اليت يتم من خالهلا تصميم النظام االنتخايب أو تعديله تأثري كبري على نوع النظام 
االنتخايب الذي ينتج عنها، وعلى مالءمته للواقع السياسي، باإلضافة إىل مدى شرعيته والقبول العام به.

املبذولة  اجلهود  فحىت  أية سوابق.  ودون وجود  بيضاء  على صفحة  االنتخابية  النظم  تصميم  يتم  قلما 
لتصميم النظام االنتخايب يف كل من أفغانستان والعراق مؤخرًا استندت إىل سوابق تارخيية لنظم حزبية 

تعددية (على الرغم من بعدها الزمين وقلة تأثريها على ما ميكن أن تكون عليه الترتيبات املستقبلية).

ومن املسائل اهلامة بالنسبة لعملية التصميم ما يلي: من يقوم بتنفيذ العملية؟ مبعىن من هم املخولون بوضع 
مسألة تغيري النظام االنتخايب على األجندة السياسية، ومن هم املسؤولون عن اقتراح النظم اجلديدة أو 
املعدلة ومن خالل أية وسائل؟ وما هي الوسائل اليت يوفرها اإلطار السياسي والقانوين للقيام بعملية التغيري 
بالشرعية  املعدل  أو  النظام اجلديد  يتسم  املطلوبة كي  التعديل؟ وما هي مقتضيات احلوار واملناظرة  أو 

والقبول؟ وكيف يتم تنفيذ التغيري أو التعديل على أرض الواقع بعد االنتهاء من إقراره؟

من يقوم بتصميم النظام االنتخايب
٤٨. يتم اعتماد النظم االنتخابية بعدة طرق، منها:

أوال: قد تتم وراثتها دون تعديالت هامة تذكر عن القوة املستعمرة أو املحتلة (كما هي احلال يف كل من 
ماالوي، ومايل، وجزر السليمان، وباالو على سبيل املثال).

ثانيًا: قد تنتج عن مباحثات سالم بني جمموعات حملية تتوافق على إاء حالة صراع أو انقسام يف البلد 
النظام  اختيار  عملية  ختضع  ال  فقد  احلاالت  هذه  ويف  ولبنان).  أفريقيا  وجنوب  ليسوتو،  (مثل  املعين 

االنتخايب للجدل والبحث العام، بل تنحصر ضمن دائرة املفاوضات السلمية بني أطراف الصراع.

ثالثًا: قد يفرض النظام االنتخايب من قبل املجموعات القائمة على إعادة بناء النظام السياسي يف املرحلة 
اليت تلي انتهاء الصراع (كقوات التحالف يف العراق أو املجلس الوطين االنتقايل املعني يف أفغانستان).

رابعًا: قد تلعب بعض اجلهات التابعة للنظام الديكتاتوري السابق دورًا يف تصميم النظام االنتخايب اجلديد 
أثناء املراحل األخرية من وجوده وقبل سقوطه بالكامل (مثلما حصل يف التشيلي).

خامسًا: قد يأيت النظام اجلديد نتيجًة ألعمال جلنة فنية يتم تشكيلها إما هلذا الغرض بالتحديد (كاحلال يف 
بريطانيا أو موريشيوس) أو للعمل على مسائل اإلصالح الدستوري بشكل عام (كما كان يف فيجي). 
يف  حدث  (كما  العام  لالستفتاء  إخضاعها  يتم  االقتراحات  من  جمموعة  إىل  العملية  هذه  تفضي  وقد 
نيوزيلندا) أو عرضها أمام السلطة التشريعية الختاذ القرارات املالئمة بشأا (وهذا ما حصل يف فيجي).

سادسًا: قد يتم تصميم النظام االنتخايب بواسطة مشاركة أوسع جلمهور املواطنني يف العملية، وذلك من 
خالل تشكيل جلان شعبية غري خمتصة للبحث فيه. وهذه هي الطريقة اليت اتبعتها مقاطعة بريتش كولومبيا 
يف كندا، حيث قادت االستنتاجات املتمخضة عن تلك اللجان إىل اقتراح لتغيري النظام االنتخايب من نظام 
الفائز األول إىل نظام الصوت الواحد املتحول لطرحه يف استفتاء عام على مستوى املقاطعة إلقراره (أنظر 

الدراسة اخلاصة بربيتش كولومبيا يف هذا الدليل).
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النظام  بإصالح  املقاطعة،  التشريعية يف  اجلمعية  مبباركة  بريتش كولومبيا،  مقاطعة  احلكومة يف  شرعت 
االنتخايب من خالل عملية فريدة من نوعها قد تعترب سابقة هامة، متثلت يف تأسيس "مجعية مواطين بريتش 
كولومبيا لإلصالح االنتخايب". وهي املرة األوىل اليت تعطي فيها حكومة ما ملجموعة من املواطنني مت 
انتقاؤهم بشكل عشوائي الفرصة بل واملسؤولية التامة للقيام مبراجعة النظام االنتخايب ووضع اقتراحاا 

بشكل مستقل، كي تعرض تلك املقترحات على مجهور الناخبني يف استفتاء عام.

نظام  مبوجب  بريتش كولومبيا  التشريعية يف  اجلمعية  أعضاء  النتخاب  العام ١٩٩٦  انتخابات  نظمت 
الفائز األول. ونتج عن تلك االنتخابات فوز احلزب الدميقراطي اجلديد مبا جمموعه ٣٩ مقعدًا، وذلك 
حبصوله على ٣٩ باملئة من األصوات، بينما مل حيصل احلزب الليربايل سوى على ٣٣ مقعد، على الرغم 
من حصوله على ٤٢ باملئة من أصوات الناخبني. وبذلك قام احلزب الدميقراطي اجلديد بتشكيل حكومة 
على  اجلمهور.  أصوات  من  أقل  عدد  على  من حصوله  الرغم  على  التالية،  اخلمس  للسنوات  املقاطعة 
أثر ذلك، وضع احلزب الليربايل مسألة اإلصالح االنتخايب على رأس قائمة أولوياته يف محلته االنتخابية 
لالنتخابات التالية. ويف انتخابات العام ٢٠٠١ وعد احلزب الليربايل بتنفيذ عملية اإلصالح االنتخايب من 
خالل مجعية املواطنني، األمر الذي كان بإمكانه تنفيذه بكل سهولة واإليفاء بوعده نظرًا حلصوله على 

٩٧ باملئة من املقاعد، من خالل فوزه مبا نسبته ٥٨ باملئة من األصوات.

جرت العادة يف كندا على أن تقوم احلكومة بتطوير السياسات العامة استنادًا إىل آراء العامة، وذلك 
من خالل تشكيل جلان الستطالع الرأي العام، عادًة ما يقوم على إدارا قضاة، أو خرباء أو قيادات 
سياسية. وتقوم احلكومة، بعد استقبال اقتراحات اجلمهور وبعد فترة من الزمن ختصص للمشاورات، 
باختاذ قرارها بالنسبة للخطوات التالية يف تلك العملية، وذلك استنادًا إىل ما ينص عليه التقرير اليت تقوم 

جلان االستطالع بإعداده.

أما فكرة تشكيل ما أطلق عليه مجعية املواطنني، وطريقة عملها، فوضعها السيد غوردون غيبسون، وهو 
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الناجتة عن  الباحث يف شؤون الدميقراطية وقائد سياسي سابق، وذلك باالشتراك مع احلكومة اجلديدة 
انتخابات العام ٢٠٠١ يف بريتش كولومبيا، وباستشارة جمموعة من خرباء اإلصالح االنتخايب. وتتسم 
هذه املبادرة مبيزتني فريدتني ال سابقة هلما، مها: أن األفراد الذين مت انتقاؤهم لعضوية اجلمعية هم من 
العامة وليسوا خرباء أو خمتصني يف حقل اإلصالح االنتخايب، حيث أم منتقون بشكل عشوائي من بني 
مواطين املقاطعة؛ وأن أية إصالحات أو تغيريات يتم اقتراحها من قبل اجلمعية، يتم عرضها بشكل مباشر 

على عامة الشعب يف استفتاء عام، دون أن متر تلك املقترحات عرب احلكومة.

وهكذا تألفت اجلمعية من ١٦٠ رجل وامرأة من كافة األعمار من املسجلني يف سجالت الناخبني يف 
بريتش كولومبيا، مما نتج عنه مجعية حمايدة ومستقلة. ومت تصميم عملية االنتقاء العشوائي بشكل حيفظ 
يف  املتوفرة  املعطيات  حسب  األعمار  توزيع  ويعكس  والنساء،  الرجال  بني  األعضاء  عدد  يف  التوازن 
سجل الناخبني يف العام ٢٠٠١، ومبا يضمن كذلك وجود مواطنني اثنني ينتميان إىل السكان األصليني، 
باإلضافة إىل متثيل كافة أرجاء املقاطعة. وتبع ذلك فترة من التثقيف املكثف ألعضاء اجلمعية، حيث قام 
عدد من خرباء النظم االنتخابية بإعداد املواد التثقيفية وتنظيم لقاءات مع أعضاء اجلمعية إلطالعهم على 

خمتلف النظم االنتخابية وحيثياا، ومناقشة حسنات وعيوب كل منها.

بعد ذلك أصدرت اجلمعية تقريرها األويل وقامت بتوزيعه على خمتلف الفئات، مبا يف ذلك أعضاء اجلمعية 
االستنتاجات  على  إطالعهم  دف  واجلامعات،  واملدارس  املحلية،  والسلطات  واملكتبات،  التشريعية، 
األولية للجمعية. وتبع ذلك فترة قامت اجلمعية خالهلا بتنظيم جلسات استماع، حيث شارك ما يقارب 
٣٠٠٠ مواطن يف حوايل ٥٠ جلسة نظمت يف خمتلف أحناء املقاطعة. وخالل هذه الفترة من املشاورات 
قامت اجلمعية، من خالل جلساا العمومية وجمموعات العمل املنبثقة عنها، بتحديد خياراا بنظامني 
انتخابيني، ووضعت التفاصيل الكاملة لكل منهما. كان اهلدف األساسي من كل هذه اإلجراءات حتديد 
املتاحة بشكل  اخليارات  املقاطعة، ومراجعة كافة  تعتمدها  قد  اليت  االنتخابية  للنظم  الرئيسية  املكونات 
دقيق، والعمل على رفع مستويات الوعي العام واملشاركة اجلماعية يف تلك العملية. أما املكونات الرئيسية 
والنسبية. أخريًا،  املحلي  والتمثيل  الناخب،  قبل  اخليار من  إليها فكانت: حرية  التوصل  اليت مت  الثالثة 
حيث   ،٢٠٠٤ سنة  األول/أكتوبر  تشرين  شهر  اية  يف  النهائية  وتوصياا  اقتراحاا  اجلمعية  قدمت 
أوصت (مبوافقة ١٤٦ من أعضائها ومعارضة سبعة فقط) بتغيري النظام االنتخايب من نظام الفائز األول إىل 
نظام الصوت الواحد املتحول. وتطلب انتهاء أعمال اجلمعية نشر تقريرها النهائي بشكل رمسي، وعرض 

توصياا لالستفتاء العام.

أثارت هذه الطريقة يف مراجعة وإصالح النظام االنتخايب اهتمام جمموعات كبرية من كافة أحناء كندا، 
حيث مت اقتراحها على العديد من حكومات املقاطعات األخرى كأفضل الطرق إلشراك املواطنني فيما 

جيب أن يكون من اختصاصهم املباشر، حيث شرعت احلكومة يف مقاطعة أونتاريو بعملية ممثالة.

ويف التجربة الكندية، جند بأن انتخابات أخرى غري تلك اليت تطرقنا هلا هنا خبصوص بريتش كولومبيا، قد 
سامهت يف الدفع باجتاه مراجعة النظم االنتخابية وإصالحها. إذ كثريًا ما تنتخب احلكومات الفيدرالية يف 
كندا حبصوهلا على ما يقل عن ٥٠ باملئة من األصوات. مما نتج عنه ظهور العديد من املبادرات إلصالح 
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النظام االنتخايب على املستوى الفيدرايل، مبا يف ذلك ما عرف مببادرة "الصوت العادل يف كندا"، باإلضافة 
إىل العديد من املبادرات الفردية.

ومن املرجح أن يكون لتجربة مجعية املواطنني يف بريتش كولومبيا انعكاسات كبرية على مستقبل اجلدل 
الضغوطات  الفيدرايل يف كندا. وبفضل  املستوى  االنتخابية وإصالحها على  بالنظم  النظر  إعادة  حول 
اليت مارسها كل من احلزب الدميقراطي اجلديد وحزب املحافظني، اتسمت التعديالت التالية املقترحة 
توجيه   ..." على:  واسع، حيث نصت  بقبول  األول/أكتوبر ٢٠٠٤،  تشرين  العرش يف  على خطاب 
اللجنة الدائمة املختصة بشؤون الربملان ونظامه الداخلي للعمل على اقتراح عملية تضمن إشراك املواطنني 

وأعضاء الربملان يف مراجعة النظام االنتخايب ودراسة كافة اخليارات املتاحة".

أما تأثري التجربة يف بريتش كولومبيا على إصالح النظم االنتخابية على املستوى العاملي، فهو ما ستفصح 
عنه السنوات القادمة. إال أنه من املمكن القول بأن تلك التجربة أثارت اهتمامًا كبريًا وأعطت مثاًال حيًا 

حول إمكانيات اإلصالح النابعة من القاعدة والقائمة على أساس اإلشراك املباشر للمواطنني.

ما هي وسائل اإلصالح والتعديل
٤٩. يف حني تشكل النظم االنتخابية أحد األسس اهلامة جدًا واليت تؤثر يف كيفية عمل نظام احلكم يف 
بلد ما، مل جتر العادة على التطرق هلا يف الدستور، بصفته املصدر األعلى للقانون، إال أن ذلك التوجه بدأ 

يتغري يف السنوات األخرية.

نرى اليوم بأن عددًا من البلدان قد عمدت إىل إدراج تفاصيل تتعلق بالنظام االنتخايب يف دساتريها أو يف 
مالحق هلا. والنتيجة األهم لذلك بالنسبة للعاملني على مسائل اإلصالح االنتخايب تكمن يف أن كل ما 
يتطرق إليه الدستور يصبح تغيريه أو تعديله أصعب بكثري مما يترك للقوانني العادية، إذ عادًة ما يتطلب 
ذلك أغلبية خاصة من أصوات السلطلة التشريعية، أو استفتاًء عامًا أو وسائل أخرى مشاة إلقراره، مما 
حيصن تلك النظم من التالعب ا وتعديلها بسهولة. وعلى سبيل املثال، ينص الدستور يف جنوب أفريقيا 
على أن النظام االنتخايب اخلاص بانتخاب اجلمعية الوطنية جيب أن يفرز نتائج نسبية بشكل عام، وعليه 

فإن خيارات اإلصالح تبقى حمصورة ضمن نظم االنتخابات النسبية ما مل يتم تعديل الدستور.

العادية، مبا ميكن من  القوانني  االنتخايب ما زالت حتدد على األغلب من خالل  النظام  تفاصيل  أن  إال 
تعديلها من خالل األغلبية البسيطة يف اهليئة التشريعية. وقد جيعل ذلك من النظام االنتخايب أكثر مرونة 
وقابلية لالستجابة إىل املتغريات يف الرأي العام واملتطلبات السياسية، إال أنه يف نفس الوقت ينطوي على 
النظام بشكل منفرد ملا يفيد مصاحلها  بتعديل  القيام  الربملان من  أية أغلبية يف  تتمثل يف متكني  خطورة 

السياسية.

٥٠. وتعتمد فرص اإلصالح على كل من الوسائل القانونية املتاحة واإلطار السياسي الذي تتم من خالله 
الدعوة للتغيري، إذ ال تنتهي كافة املحاوالت لتغيري النظام االنتخايب إىل النجاح. فغالبية عمليات التغيري 
اليت حدثت مؤخرًا متت يف ظل واحدٍة من احلالتني التاليتني: األوىل، كجزء من عملية انتقالية يتحول 
من خالهلا البلد إىل اعتماد النظام الدميقراطي، أو مباشرًة بعد استكمال تلك املرحلة، واليت تتسم بكون 
اإلطار السياسي مبجمله قابل للجدل خالهلا. أما الثانية ففي خضم أزمة سياسية حول إدارة احلكم يف 
فقدان  بعد  نيوزيلندا  يف  احلاصل  التحول  ذكر  ميكننا  الثانية  احلالة  على  وكأمثلة  راسخة.  دميقراطيات 
حكومتني متعاقبتني لشرعيتهما يف نظر املواطنني حلصوهلما على األغلبية يف الربملان رغم حصوهلما على 
عدد من األصوات يقل عن عدد األصوات اليت حصلت عليها األحزاب املعارضة؛ وما نتج عن الشعور 
السائد لدى اجلمهور من أن املستويات العالية للفساد يف كل من إيطاليا واليابان إمنا تنبع من صلب النظام 
السياسي برمته وليست نتيجة لتصرفات فردية. وميكن االطالع على حاليت نيوزيلندا واليابان يف الدراسة 

اخلاصة بكل منهما يف هذا الدليل.

٥١. حىت يف احلاالت اليت يعم فيها الشك وعدم الرضى العام بالنظام السياسي القائم، حتتاج عملية التغيري 
إىل قرار من قبل متبوئي السلطة احلالية قبل التغيري. وال تعمل القيادات السياسية على اخلوض يف التغيري 
إال إذا رأت يف ذلك منافع ملصاحلها أو توجست من نتائج االنتخابات املقبلة إذا أخفقت يف الشروع 
بالتغيري. وحىت عندما تعمل القيادات السياسية بقناعة على إحداث التغيري، فال غرابة يف أا ستحاول 
دومًا ممارسة كل ما أوتيت من تأثري الختيار نظام انتخايب ترى أنه حيقق هلا مصاحلها بشكل أفضل. أما 
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وقد يرى القائمون على تعديل النظام االنتخايب حتقيق ذلك من خالل تعديالت يف التقسيمات االنتخابية 
- حدود الدوائر االنتخابية (أنظر الفقرات ١١٣ إىل ١١٨)، أو تعديل نسبة احلسم (أنظر الفقرة ١١٩)، 
أو تغيري املعادلة املعتمدة الحتساب األصوات وتوزيع املقاعد (أنظر امللحق ب)، إخل. ونرى أن الكثري من 
عمليات التعديل احلاصلة يف السنوات األخرية متثلت يف إضافة أحد أنظمة القائمة النسبية إىل نظام الفائز 
األول القائم أصًال، وذلك إلجياد نظام انتخايب خمتلط أكثر نسبيًة (كالتعديالت اليت مت اعتمادها يف كل 

من ليسوتو والتايالند – أنظر الدراسة اخلاصة بكل منهما يف هذا الدليل).

نصائح حول املناظرة واحلوار
االنتخايب  النظام  تغيري  بعملية  املتعلقة  الفنية  للحيثيات  القانونية  اجلوانب  كافة  فهم  إىل  باإلضافة   .٥٥
وتبعاا، على القائمني على عملية إصالح النظام االنتخايب فهم كافة اجلوانب السياسية للعملية ونتائجها 
بالنسبة لإلطار السياسي العام، مبا ميكنهم من شرحها وتبسيطها لآلخرين. وقد يلجأ اإلصالحيون إىل 
أصوات بارزة يف املجتمع املدين، والشخصيات األكادميية ووسائل اإلعالم لإلسهام يف إقناع الرأي العام 
بضرورة التغيري. إال أن ذلك ال يغين عن ضرورة إقتناع األغلبية احلاكمة بفوائد التغيري، مبا يف ذلك تلك 

اليت قد تصب يف مصلحتها.

٥٦. وعلى الرغم من االهتمام املتزايد بالنظم االنتخابية، إال أن أعداد املتفهمني للنتائج املحتملة لتغيري 
النظام االنتخايب تبقى حمدودة، سواًء على مستوى القيادات أو على املستوى العام. ويزيد من تعقيد األمر 
أن تنفيذ النظم االنتخابية على أرض الواقع قد يعتمد إىل حد كبري على تفاصيل صغرية قد تبدو عدمية 
األمهية. لذلك جيب على القائمني على عملية اإلصالح التعامل مع كافة التفاصيل القانونية الضرورية 
للقيام بعملية التغيري وشرحها لآلخرين، باإلضافة إىل تقدمي األمثلة االفتراضية الفنية (باالستناد إىل نتائج 
االنتخابات السابقة عادًة) إلعطاء فكرة تقريبية حول انعكاسات املقترحات املطروحة على تقسيم الدوائر 
االنتخابية على سبيل املثال أو على النتائج املحتملة لكيفية متثيل األحزاب السياسية ضمن كل منها. وذه 
الطريقة ميكن هلذه األمثلة التجريبية أن تساعد يف التحقق من أن كافة االحتماالت قد مت أخذها باحلسبان، 
باإلضافة إىل تقييم النتائج اليت قد تبدو بعيدة أو غري حمتملة للوهلة األوىل، إذ من األفضل العمل على 

اإلجابة على كافة التساؤالت أثناء عملية التغيري وليس يف خضم األزمات اليت قد تتبعها.

٥٧. وقد تسهم الربامج اخلاصة بإشراك الناخبني يف عملية التغيري، كأن يدعى الناخبون للمشاركة يف 
انتخابات جتريبية افتراضية استنادًا إىل نظام انتخايب جديد يتم حبثه، يف جذب انتباه وسائل اإلعالم للعملية 
مما يساعد يف رفع مستويات الوعي والفهم القتراحات التغيري املطروحة. وميكن هلذه الربامج أن تسهم 
يواجهها  قد  اليت  النظام اجلديد، كالعقبات  تنتج عن  قد  اليت  العقبات  أو  الصعوبات  كذلك يف حتديد 

الناخبون يف التعامل مع أوراق االقتراع. 

نصائح حول التنفيذ
٥٨. مييل اجلميع، مبن فيهم الناخبون، والقائمون على اإلدارة االنتخابية، والسياسيون واملحللون، إىل 
ارتياح أكرب مع ما هو معهود ومعروف للجميع، حيث أن استخدام أي نظام انتخايب لسنوات طويلة 

وإن مل تكن تلك القيادات على دراية كافية بكيفية حتقيق ذلك، أو إذا ما تعارضت املصاحل وتراكمت 
احللول املقترحة، فقد يؤدي ذلك إىل اعتماد احللول الوسط، مما قد يفضي إىل اعتماد النظم املختلطة. 
إال أن االتفاقات والتعديالت قد ال تولد النتائج املقصودة أصًال من قبل مقترحيها، وقد تنتهي إىل نتائج 
أخرى غري مقصودة. ففي املكسيك أفرزت اإلصالحات اليت قام بإدخاهلا احلزب احلاكم يف العام ١٩٩٤، 
دف منح أحزاب املعارضة بعض التسهيالت، أكثر النتائج بعدًا عن النسبية يف السنوات األخرية (أنظر 

الدراسة اخلاصة باملكسيك يف هذا الدليل).

السياسية  ان تشكل األحزاب  والتشيلي كيف ميكن  أفريقيا  احلالة يف كل من جنوب  لنا  ٥٢. تصور 
العقبات  عن  أمهية  تقل  ال  االنتخايب  النظام  إصالح  عملية  أمام  عقبة  بالسلطة  االحتفاظ  يف  ورغبتها 
القانونية. ففي جنوب أفريقيا تعالت األصوات املنادية بضرورة إدخال عناصر تتعلق باملحاسبة واملساءلة 
االنتخابية  الدوائر  يف  به  املعمول  النسيب  املغلقة  القائمة  نظام  من  وذلك كجزء  املحلي،  املستوى  على 
الكبرية، حيث ينظر للممثلني املنتخبني بأم ليسوا على صلة وثيقة بناخبيهم. ولقد أكدت على ذلك 
االستنتاجات املنبثقة عن تقرير أعدته ذا اخلصوص يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ جلنة رئاسية، إال أن 
احلكومة عمدت إىل جتاهل التوصيات وعدم اإلقدام على إدخال التعديالت املقترحة، واليت من شأا أن 
حتد من إحكام السيطرة على عملية انتقاء املرشحني وقرارات القيادات احلزبية ذات العالقة (أنظر الدراسة 
اخلاصة جبنوب أفريقيا يف هذا الدليل). أما يف التشيلي فقد عمل اجلنرال بينوتشي قبل ختليه عن احلكم 
على تأليب النظام االنتخايب بشكل يضمن نتائج أفضل لصاحل مؤيديه وحلفائه السياسيني. وبعد مرور 
أكثر من عقد من الزمن على إزاحته من سدة احلكم، إال أن النظام االنتخايب الذي خلفه وراءه ما زال 

قائمًا دون أي تغيري (أنظر الدراسة اخلاصة بالتشيلي يف هذا الدليل).

٥٣. يف نيوزيلندا مت إخضاع عملية تغيري النظام االنتخايب ألكثر من استفتاء، وذلك نتيجة لتحرك سياسي 
تلخص يف حماولة من قبل قيادة أحد األحزاب الكبرية وضع العراقيل أمام حزب كبري منافس له أثناء 
إحدى احلمالت االنتخابية. ويف االستفتاء األول، سئل الناخبون حول موقفهم من عملية تغيري النظام 
االنتخايب بشكل عام، وطلب منهم اختيار إحدى النظم من بني أربع خيارات مقترحة. أما يف االستفتاء 
الثاين، فكان على الناخبني االختيار ما بني اعتماد النظام االنتخايب اجلديد (الناتج عن االستفتاء األول) 
أو اإلبقاء على النظام االنتخايب القدمي. وكانت النتيجة أن اعتمد نظام العضوية املختلطة كنظام انتخايب 

جديد للبالد يتمتع بشرعية وقبول كبريين.

٥٤. ال بد لألنظمة االنتخابية أن تتالئم مع املتغريات احلاصلة مع مرور الزمن، وذلك ملواجهة االحتياجات 
اجلديده والتماشي مع امليول املستجدة سياسيًا، ودميغرافيا وتشريعيًا. وال شك بأن املستفيدين من النظام 
االنتخايب يعملون على حماربة أية حماولة لتغيريه أو تعديله. وعليه فقد تنحصر اإلصالحات والتغيريات يف 
اجلوانب اهلامشية دون املساس باألمور اجلوهرية للنظام، إال إذا كان ذلك من خالل عملية انتقال حقيقي 
وشامل حنو الدميقراطية أو كنتيجة ألزمة سياسية حقيقية تعمل كمحرض أو حمفز على ذلك. وقد تتأثر 
العملية برمتها يف البلدان اخلارجة من حاالت الصراع واليت متر مبرحلة انتقالية، بنتائج ذلك الصراع اليت 
تفرض مزيدًا من التحديات، واليت ميكن أن تنعكس على إجراء االنتخابات عمًال بترتيبات تتحدد من 

خالل اتفاق سالم داخلي ينص على اعتماد نظام حمدد منذ البداية. 
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يسهم يف تلطيف جوانبه األكثر تعقيدًا ومدعادًة للخالف. وبذلك فقد يكون اخلوض يف نظام جديد 
كالدخول يف املجهول، وهو ما جيعل تنفيذه أمرًا أصعب بسبب عدم االعتياد على تفاصيله. وإن كان 
ذلك يصعب تفاديه، إال أنه يدل على أن العملية ال تنتهي باعتماد التعديالت القانونية فقط، فعملية التغيري 
ال تكتمل إال بإرافقها بربامج مكثفة لتوعية الناخبني وتبيان كيفية عمل النظام االنتخايب اجلديد لكافة 

املعنيني، باإلضافة إىل وضع كافة الضوابط التفصيلية امليسرة واخلاصة بتنفيذه واالتفاق عليها.

إدارة  القائمني على  أو  الناخبني  لتوعية  الوقت، سواء كانت  التوعية إىل متسع من  برامج  ٥٩. حتتاج 
العملية االنتخابية. إال أن الوقت الكايف عادًة ما ال يتوفر لإلدارة االنتخابية العاملة على تنظيم االنتخابات 
استنادًا إىل نظام انتخايب جديد. حيث عادًة ما يلجأ املتفاوضون إىل استخدام عامل الوقت قبل التوصل 
إىل اتفاق ائي، خاصًة عندما ينتج النظام اجلديد عن مفاوضات شاقة بني األطراف السياسية. إال أن 
اإلدارة االنتخابية الفاعلة، وعلى الرغم من ذلك كله، هي تلك اليت تعمل على وضع أكرب قدر ممكن من 

التحضريات بأكثر وأبكر ما أوتيت من إمكانيات.

تقييم التأثري الناتج عن عملية التغيري
٦٠. بعدما تطرقنا إىل عملية التغيري، يبقى علينا األخذ ببعض التحذيرات اهلامة. ومبا أنه يترتب على النظم 
االنتخابية تبعات سيكولوجية وفنية، فإن بعض تلك التبعات يأخذ طابعًا طويل األمد وقد ال تتم مالحظته 
على أرض الواقع إال بعد مرور فاصل زمين. وقد حيتاج الناخبون، واملرشحون واألحزاب السياسية إىل 
عمليتني انتخابيتني أو ثالثة لكي يلحظوا ويتفاعلوا بشكل تام مع النتائج واملحفزات النامجة عن أي تغيري 
يف النظام االنتخايب. وقد يسهم امليول الشائع يف اعتماد األنظمة املختلطة يف ذلك، إذ عادًة ما تكون 

التبعات واملحفزات املترتبة عليها بالنسبة للناخبني واملرشحني أقل وضوحًا.

قد حيتاج األمر إىل الكثري من التمعن ملعرفة ما إذا كانت الصعوبات النامجة عن النظام املعدل أو اجلديد 
اليت  الفترة  املثال، ويف  فعلى سبيل  استبداله.  أو  تعديله  فيه يستدعي  تدل على خلل هام  اا  أم  عابرة 
أعقبت االنقالب الذي قاده جورج سبيت عام ٢٠٠٠ يف فيجي، دار البحث حول هذه النقطة بالذات، 
إذ متحور حول ما إذا كان نظام الصوت البديل املعمول به منذ العام ١٩٩٧ سيستقر من خالل تفاعل 
املتسارعة منذ  البلد، أم أن األحداث  العرقية يف  الناخبني واألحزاب مع حمفزاته يف تلطيف الصراعات 

اعتماده تدل ببساطة على أنه نظام غري مالئم للواقع القائم يف البلد؟
   

امليول الشائعة يف إصالح النظم االنتخابية
٦١. يعترب االستفتاء العام يف إيطاليا سنة ١٩٩٣، والذي أدى إىل تغيري النظام االنتخايب إىل نظام العضوية 
املختلطة، كنقطة حتول تبعتها العديد من عمليات تغيري النظم االنتخابية حول العامل. ويف غالبية احلاالت 
احنصرت عملية التغيري يف اجلوانب اهلامشية، كاعتماد معادلة جديدة لتوزيع املقاعد يف املجلس املنتخب، 
أو بعض التعديل يف توزيع الدوائر االنتخابية، أو اللجوء إىل رفع عدد األعضاء املعينني يف اهليئة التشريعية؛ 
اتبعت املثال اإليطايل منذ ذلك احلني وإىل وقتنا هذا، وقامت بتغيري نظمها االنتخابية  إال أن ٢٦ بلد 

بشكل كلي (أنظر اجلدول رقم ١).

مة
 عا

حملة ويوضح اجلدول رقم (١) أدناه امليول الشائعة. فمعظم البلدان اليت قامت بتغيري نظمها االنتخابية اجتهت 
حنو مزيد من النسبية فيها، وذلك إما بإضافة عنصر نسيب إىل نظام األغلبية، معتمدة نظامًا خمتلطًا أو نظام 
العضوية املختلطة، أو باستبدال كامل للنظام القدمي بنظام القائمة النسبية. أما التحول األكثر شيوعًا فكان 
باالنتقال من نظام التعددية/األغلبية إىل نظام خمتلط، إذ ال توجد أمثلة حول انتقال باالجتاه املعاكس. أما 
أنظمة التعددية/األغلبية اجلديدة فتنتسب مجيعها إىل ذات العائلة، باستثناء ما حصل يف مدغشقر حيث 
مت التحول من نظام القائمة النسبية إىل خليط من التريبات تزيد فيها احلصة املخصصة لنظام الفائز األول 

على تلك املخصصة لنظام القائمة.
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مكونات عملية التصميم
النظام االنتخايب اجلديد،  يراد حتقيقها من خالل  اليت  املتعلقة بأهم األهداف  القرارات  ٦٢. بعد اختاذ 
وما يراد تفاديه، ميكن اللجوء إىل استخدام جمموعة من الوسائل اخلاصة بتصميم النظام االنتخايب واليت 
تساعد على حتقيق تلك األهداف. ومن تلك الوسائل ما يتعلق بكل من املسائل التالية: عائالت النظم 
االنتخابية وأنواعها، حجم الدوائر االنتخابية، تناسب األدوار بني األحزاب السياسية واملرشحني، شكل 
ورقة االقتراع، الضوابط اخلاصة بترسيم الدوائر االنتخابية، الطرق املعتمدة لتسجيل الناخبني، مواعيد 

العمليات االنتخابية وتزامنها، باإلضافة إىل مسائل تتعلق باحلصص (الكوتا) وغريها.

وتتفاعل هذه الوسائل فيما بينها بشكل خمتلف استنادًا إىل التركيبات املختلفة اليت يتم تنظيمها من خالهلا. 
أما استخدام كل منها فيعتمد على اإلحصائيات املتوفرة أو اليت ميكن أن تتوفر يف كل جمتمع، كأعداد 
املواطنني، وتوزيعهم اجلغرايف والتركيبة االجتماعية اليت يتوزعون عليها. وتعتمد مؤثرات هذه الوسائل 
كذلك على وسائل أخرى تتعلق باألطر املؤسساتية، كاخليار بني النظام الربملاين والرئاسي، أو متطلبات 
تسجيل وإدارة األحزاب السياسية، أو طبيعة العالقة بني األحزاب السياسية واألعضاء املنتخبني، أو الدور 
واستفتاء  الشعبية،  واملبادرات  (االستفتاء،  املباشرة  الدميقراطية  بوسائل  يعرف  ما  إىل  النظام  يف  املسند 
سحب الثقة أو تأكيدها). أخريًا جيدر بنا التأكيد على عدم وجود "حل أمثل" واحد ودائم ميكن اللجوء 

إليه أو فرضه يف الفراغ ودون األخذ باحلسبان الظروف واحليثيات املحيطة بكل حالة.

جدول رقم ١: التغيريات احلديثة يف النظم االنتخابية

النظام اجلديد (العائلة)
أنظمة أخرىالتمثيل النسيباملختلطالتعددية/األغلبيةالنظام القدمي (العائلة)

برموداالتعددية/األغلبية
(من نظام الكتلة إىل نظام الفائز 

األول)

ليسوتو
(من نظام الفائز األول إىل نظام 

العضوية املختلطة)

العراق
(من نظام اجلولتني إىل نظام 

القائمة النسبية)

األردن
(من نظام الكتلة إىل 

نظام الصوت الواحد غري 
املتحول)

فيجي
(من نظام الفائز األول إىل نظام 

الصوت البديل)

موناكو
(من نظام اجلولتني إىل النظام 

املتوازي)

رواندا
(من نظام الفائز األول إىل نظام 

القائمة النسبية)

أفغانستان
(من نظام الفائز األول إىل 
نظام الصوت الواحد غري 

املتحول)
مونسرات

(من نظام الفائز األول إىل نظام 
الصوت البديل)

نيوزيلندا
(من نظام الفائز األول إىل نظام 

العضوية املختلطة)

سرياليون
(من نظام الفائز األول إىل نظام 

القائمة النسبية)
بابوا غينيا اجلديدة

(من نظام الفائز األول إىل نظام 
الصوت البديل)

الفلبني
(من نظام الكتلة إىل النظام 

املتوازي)

جنوب أفريقيا
(من نظام الفائز األول إىل نظام 

القائمة النسبية)
مونغوليا

(من نظام الكتلة إىل نظام 
اجلولتني)

التايالند
(من نظام الكتلة إىل النظام 

املتوازي)

مولدافيا
(من نظام اجلولتني إىل نظام 

القائمة النسبية)
أوكرانيا

(من نظام اجلولتني إىل النظام 
املتوازي)

روسيا االحتادية
(من نظام اجلولتني إىل النظام 

املتوازي)
املكسيكاملختلط

(من النظام املتوازي إىل نظام 
العضوية املختلطة)

مقدونيا
(من النظام املتوازي إىل نظام 

القائمة النسبية)
كرواتيا

(من النظام املتوازي إىل نظام 
القائمة النسبية)

مدغشقرالتمثيل النسيب
(من نظام القائمة النسبية إىل 
نظام خمتلط بني الفائز األول 

والقائمة والنسبية)

بوليفيا
(من نظام القائمة النسبية إىل نظام 

العضوية املختلطة)

إيطاليا
(من نظام القائمة النسبية إىل نظام 

العضوية املختلطة)
فرتويال

(من نظام القائمة النسبية إىل نظام 
العضوية املختلطة)

الياباناألنظمة األخرى
(من نظام الصوت الواحد غري 

املتحول إىل النظام املتوازي)

مالحظة: يبني هذا اجلدول التعديالت احلاصلة يف البلدان املستقلة واألقاليم التابعة فيما خيص انتخاباا العامة النتخاب املجالس التشريعية / الربملانات (بالنسبة 
ملجلس النواب (العموم) يف تلك البلدان واألقاليم اليت تتألف هيئتها التشريعية من جملسني)، وذلك خالل الفترة املمتدة من ١٩٩٣ إىل ٢٠٠٤. ومل ترد قرقيزستان 

يف هذا اجلدول، واليت قامت خالل هذه الفترة بتغيري نظامها من نظام اجلولتني إىل النظام املتوازي، ومن مث عادت إىل العمل بنظام اجلولتني من جديد.

مة
 عا

حملة
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٦٣. كما سبق وأشرنا يف الفقرة التاسعة أعاله، هناك عدد كبري من النظم االنتخابية املتنوعة، إال أنه ميكن 
تصنيفها ضمن ١٢ نظام أساسي، تقع غالبيتها ضمن ثالث عائالت. ولقد جرت العادة على تصنيف 
النظم االنتخابية استنادًا إىل كيفية عمل كل منها على ترمجة األصوات اليت تفوز ا كل فئة مشاركة يف 
االنتخابات إىل مقاعد يف اهليئة التشريعية املنتخبة (الربملان)، أو مبعىن آخر، استنادًا إىل مدى نسبية كل 
من تلك األنظمة. وللقيام بذلك فال بد من األخذ باحلسبان العالقة التناسبية بني عدد األصوات وعدد 
املقاعد، باإلضافة إىل النظر إىل مستوى األصوات الضائعة. فعلى سبيل املثال، استخدمت جنوب أفريقيا 
نظامًا انتخابيًا نسبيًا يف انتخابات العام ٢٠٠٤، حيث فاز حزب املؤمتر الوطين األفريقي (ANC) بنسبة 
باملئة من مقاعد الربملان. وعليه،  ٦٩,٦٩ باملئة من األصوات، وحصل بذلك على ما نسبته ٦٩,٧٥ 
فلقد كان النظام االنتخايب املستخدم تناسبيًا للغاية، ومل يتجاوز عدد األصوات الضائعة (تلك األصوات 
املعطاة لألحزاب املشاركة يف االنتخابات واليت مل تفض للفوز بأية مقاعد) ما نسبته ٠,٧٤ باملئة فقط 
من املجموع الكلي لألصوات. وعلى العكس من ذلك، فلقد أدى استخدام نظام اجلولتني يف انتخابات 
باملئة من األصوات، إىل حصول  الفوز أكثر مما نسبته ٢٥  العام ٢٠٠٠ يف منغوليا، حيث مل يتطلب 
حزب الشعب الثوري املنغويل على ٧٢ مقعدًا من أصل ٧٦ مقعد يف الربملان، وذلك على الرغم من 
حصوله على ٥٢ باملئة فقط من أصوات الناخبني. وهذا ما حصل كذلك يف انتخابات العام ٢٠٠٣ يف 
جيبويت، حيث مت استخدام نظام الكتلة احلزبية، مما أسفر عن فوز حزب التجمع الشعيب من أجل التطوير 
على كافة مقاعد الربملان البالغة ٦٥ مقعدًا، يف الوقت الذي مل حيصل فيه سوى على ما نسبته ٦٢,٧ 

باملئة من األصوات.

النسبية يف بعض احلاالت  االنتخابية غري  النظم  ينتج عن بعض  الرغم من ذلك، ميكن أن  ٦٤. وعلى 
(كنظام الفائز األول) نتائج نسبية إىل حد ما، كاحلاالت اليت يتركز فيها دعم حزب سياسي ما ضمن 
نطاق جغرايف حمدد (كمقاطعة أو والية أو حمافظة). وهذا ما كانت عليه النتائج يف دولة أخرى من جنوب 
القارة األفريقية، وهي ماالوي يف انتخابات العام ٢٠٠٤. ففي تلك االنتخابات، حصل حزب املؤمتر 
املاالوي على ٣٠ باملئة من املقاعد بعد حصوله على ٢٥ باملئة من أصوات الناخبني، بينما حصل حزب 
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اجلبهة الدميقراطية املوحدة على ٢٧ باملئة من املقاعد حبصوله على ٢٥ باملئة من األصوات كذلك، أما 
حزب االئتالف الدميقراطي فحاز على حوايل ٣ باملئة من املقاعد بفوزه مبا يقارب ٤ باملئة من األصوات. 
وعليه، فلقد عكست تلك النتائج درحة عالية من التناسب بني عدد األصوات وعدد املقاعد، إال أن السر 
النظام املستخدم كنظام نسيب، وبالتايل عدم إمكانية تصنيفه كذلك، يكمن يف ارتفاع  يف عدم اعتبار 
أعداد األصوات الضائعة يف تلك االنتخابات، واليت بلغت حوايل نصف جمموع األصوات اليت مت اإلدالء 

ا، وهو ما أسهم يف حتقيق هذا املستوى من التناسب.

وبنفس الطريقة ميكن لبعض العوامل املتعلقة بتصميم النظام االنتخايب أن تعمق من اختالل التناسب. فعادًة 
ما تسفر النظم اليت تنطوي على مستويات عالية من التوزيع أو القسمة غري املنصفة عن نتائج غري متناسبة، 
كما هي احلال بالنسبة للنظم النسبية اليت تشتمل على نسبة عالية للحسم، واليت ميكن أن تؤدي إىل ارتفاع 
كبري يف أعداد األصوات الضائعة، كما حصل يف تركيا يف انتخابات العام ٢٠٠٢ حيث أسفرت نسبة 

احلسم املعتمدة واليت بلغت ١٠ باملئة إىل ضياع ما نسبته ٤٦ باملئة من أصوات الناخبني.

املمثلني  األخرى كعدد  االعتبارات  بعض  إىل  باإلضافة  االعتبار،  بعني  التناسب  مبدأ  أخذنا  ولو   .٦٥
املنتخبني عن كل دائرة انتخابية وعدد األصوات اليت ميكن للناخب اإلدالء ا، نصل إىل التوزيعة املبينة 

يف الشكل (١) لعائالت النظم االنتخابية.

شكل رقم ١: عائالت النظم االنتخابية
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٦٦.ما مييز نظم التعددية/األغلبية االنتخابية أا عادًة ما تستخدم ضمن دوائر أحادية التمثيل. ففي نظام 
الفائز األول (والذي عادًة ما يعرف بنظام التعددية للدائرة االنتخابية أحادية التمثيل) يفوز باملقعد املمثل 
للدائرة املرشح احلائز على أعلى عدد من األصوات، وليس بالضرورة على األغلبية املطلقة لتلك األصوات 
(أنظر الفقرات ٧٦ إىل ٧٩). وعندما يستخدم هذا النظام يف دوائر انتخابية متعددة التمثيل (تلك اليت 
تنتحب أكثر من ممثل واحد لكل منها) يتحول إىل نظام الكتلة، حيث ميتلك الناخب عددًا من األصوات 
يساوي عدد املقاعد اليت يتم انتخاا لتمثيل دائرته االنتخابية، ويفوز مبقاعد الدائرة املرشحون احلائزون 
على أعلى األصوات، بغض النظر عن نسبة تلك األصوات (أنظر الفقرات ٨٠ إىل ٨٥). ويتحول هذا 
انتقاء  الناخبني االقتراع لصاحل قوائم حزبية بدًال من  الكتلة احلزبية عندما يكون على  النظام إىل نظام 
املرشحني بشكل فردي (أنظر الفقرات ٨٦ إىل ٨٨). أما نظم األغلبية، كنظام الصوت البديل أو نظام 
اجلولتني، فتعمل على أساس فوز املرشح املنتخب باألغلبية املطلقة ألصوات الناخبني (كأن يفرض عليه 
احلصول على ما يزيد عن ٥٠ باملئة من األصوات). وتعمد هذه األنظمة إىل األخذ بعني االعتبار خيارات 
الناخبني الثانية وما يليها الحتساب النتائج اليت تسفر عن فوز املرشح املنتخب باألغلبية املطلقة لألصوات 
يف حال مل حيصل أي من املرشحني على تلك األغلبية من خالل احتساب اخليارات األوىل ألصوات 

الناخبني (أنظر الفقرات ٨٩ إىل ٩٩).
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٦٧. تقوم الفكرة األساسية لنظم التمثيل النسيب على تقليص الفارق النسيب بني حصة احلزب املشارك 
يف االنتخابات من أصوات الناخبني على املستوى الوطين وحصته من مقاعد اهليئة التشريعية (الربملان) 
اليت يتم انتخاا. فلو فاز حزب كبري مبا نسبته ٤٠ باملئة من األصوات، جيب أن حيصل على ذات النسبة 
تقريبًا من مقاعد الربملان، وكذلك احلال بالنسبة للحزب الصغري الذي يفوز بنسبة ١٠ باملئة من األصوات 
جيب أن حيصل كذلك على حوايل ١٠ باملئة من تلك املقاعد. وكثريًا ما يعتقد بأن اللجوء إىل استخدام 
القوائم احلزبية يزيد من فرص حتقيق النسبية يف التمثيل، حيث تقوم األحزاب السياسية بتقدمي قوائم من 
املرشحني سواء على املستوى الوطين أو املحلي (أنظر الفقرات ١٠٦ إىل ١٠٨)، إال أنه ميكن حتقيق ذلك 
من خالل نظم االنتخاب التفضيلية أيضًا: فنظام الصوت الواحد املتحول، حيث يقوم الناخبون بترتيب 
املرشحني على ورقة االقتراع بالتسلسل حسب األفضلية يف الدوائر االنتخابية متعددة التمثيل، يعترب نظامًا 

نسبيًا آخر أثبت فعاليته يف هذا االجتاه (أنظر الفقرات ١٠٩ إىل ١١٢).
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النسيب باإلضافة إىل مكونات من  التمثيل  النظم املختلطة على استخدام مكونات من نظم  ٦٨. تقوم 
البعض. وكذلك احلال بالنسبة  التعددية/األغلبية (أو غريها) بشكل متوازي ومستقل عن بعضها  نظم 
لنظام العضوية املختلطة الذي يقوم على استخدام مكونني خمتلفني (أحدمها نسيب)، إال أن ما مييزه هو 
استخدام اجلزء النسيب منه للتعويض عن أي خلل يف التناسب قد ينتج عن جزئه اآلخر املتمثل بنظام يتبع 

عائالت النظم االنتخابية

النظم 
املختلطة

النظم األخرى نظم التمثيل النسيبنظم التعددية/األغلبية

نظام الفائز 
األول

نظام 
العضوية 
املختلطة

النظام 
املتوازي

نظام الكتلة 
احلزبية

نظام الكتلة نظام 
الصوت 
البديل

نظام 
اجلولتني

نظام بوردا نظام 
الصوت 
املحدود

نظام 
الصوت 

الواحد غري 
املتحول

نظام 
الصوت 
الواحد 
املتحول

نظام القائمة 
النسبية
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٤٦٤٧

لنظم التعددية/األغلبية أو غريها، مما يؤدي عادًة إىل إفراز نتائج أكثر تناسبًا من تلك اليت قد يسفر عنها 
النظام املتوازي. ولقد عمدت الكثري من الدميقراطيات الناشئة يف أفريقيا ودول االحتاد السوفييت سابقًا إىل 

استخدام النظام املتوازي و نظام العضوية املختلطة (أنظر الفقرات ١٢٨ إىل ١٣٧).
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٦٩. هناك ثالثة نظم انتخابية ال ميكن تصنيفها ضمن أي من الفئات الواردة أعاله تقريبًا. فنظام الصوت 
الفردي،  املرشح  ويتمحور حول  التمثيل،  متعددة  انتخابية  دوائر  يستخدم ضمن  املتحول  غري  الواحد 
حيث ميلك الناخب صوتًا واحدًا. أما نظام الصوت املحدود فهو شبيه للغاية بنظام الصوت الواحد غري 
املتحول، إال أنه يعطي الناخب أكثر من صوت واحد (ولكن، على العكس من نظام الكتلة، فهو ال مينح 
الناخب عددًا من األصوات يساوي عدد املقاعد اليت يتم انتخاا لتمثيل الدائرة). وأخريًا هناك نظام 
بوردا الذي يستخدم يف دوائر انتخابية أحادية أو متعددة التمثيل على حد سواء (أنظر الفقرات ١٣٨ 

إىل ١٤٤).

واألقاليم  الدول  فإن حوايل نصف  الدليل،  ذا  املرفقة  واخلارطة   (٢) رقم  اجلدول  يوضح  ٧٠. كما 
التابعة هلا (٩١ منها أو ما ميثل ٤٦ باملئة من املجموع الكلي) مما جمموعه ١٩٩ بلد وإقليم تقوم بتنظيم 
انتخابات مباشرة النتخاب هيئاا التشريعية تستخدم نظم التعددية/األغلبية؛ ويستخدم ٧٢ بلد وإقليم 
(٣٦ باملئة) نظمًا نسبية؛ و٣٠ بلد وإقليم (١٥ باملئة) نظمًا خمتلطة، بينما ال تستخدم النظم األخرى 
سوى يف ستة بلدان وأقاليم (أي ٣ باملئة فقط من املجموع الكلي). ولو قمنا ذا التصنيف استنادًا إىل 
احلجم الدميغرايف، جند بأن نسبة استخدام نظم التعددية/األغلبية تزداد، إذ متثل اهليئات التشريعية املنتخبة 
حول العامل من خالل نظام الفائز األول، ونظام الكتلة، ونظام الكتلة احلزبية، ونظام الصوت البديل ونظام 
اجلولتني ما جمموعه ٢,٦٥ بليون إنسان (أي ما نسبته ٥٤ باملئة من جمموع مواطين البلدان واألقاليم 
الـ ١٩٩). أما النظم النسبية فتستخدم يف بلدان وأقاليم يبلغ جمموع مواطنيها ١,١٩ بليون مواطن، 
عدد  يبلغ  بينما  العامل،  املواطنني حول  من  بليون  ما جمموعه ١,٠٧  لتمثيل  املختلطة  النظم  وتستخدم 

املواطنني يف البلدان اليت تعتمد النظم األخرى ٣٤ مليونًا فقط.

جدول رقم ٢: توزيع استخدام النظم االنتخابية لالنتخابات التشريعية حول العامل

عدد  جمموع السكانعدد البلدان/ األقاليم
الدميقراطيات 

الراسخة

عدد  جمموع السكان
الدميقراطيات 

الناشئة

البلدان جمموع السكان
األخرى

جمموع السكان

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١

الفائز 
األول

٢٧,٠٪٢١,٠٦٩٠,٢٦١,٢٣٩٪٠,١٢١٪١٣,٠٢٠٥,٨٦٥٪٧٠,٣٤٪٣٢,٤١,٤٥٨,٤٠٣,٠٧٣٪٤٣,٥٢٢٪٢٣,٦٢,١٤٨,٨٧٠,١٧٧٪٤٧

١,٢٪٧,٠٣٠,٥٨٦,٩٢٣٪٠,١٠٠٠٠٧٪١١,٨١,٥١٥,٦٢٢٪٠,٦٨٪٧,٥٣٢,١٠٢,٥٤٥٪١٥الكتلة

الكتلة 
احلزبية

١,٢٪٤,٠٣٠,٤٢٣,٠١٥٪٠,٦٠٠٠٠٠٠٠٠٤٪٢,٠٣٠,٤٢٣,٠١٥٪٤

الصوت 
البديل

٠,٠٪١,٠٨٨٠,٨٧٤٪١,٢٠٠٠٠١٪٢,٩٢٥,٣٣٣,٤٢٤٪٠,٥٢٪١,٥٢٦,٢١٤,٢٩٨٪٣

١٣,١٪١٧,٠٣٣٤,١٣٤,٨١٠٪٤,٨١٧٪٦,٥١٤,٧٠٨,١٠٢٪٢,٩٢٪٤,٤٦٠,٥٣٤,٠٠٦٪٨,٣٣٪١١,١٤٠٩,٣٧٦,٩١٨٪٢٢اجلولتني

القائمة 
النسبية

٣٢,٠٪٣٠,٠٨١٨,١٣٩,٥٢٨٪٥٥,٠٣٠٪٦١,٣١٦٨,٥٢٨,٢١٩٪٩,٤١٩٪٣٠,٩١٩٥,٠٥١,١٧٥٪٢٣,٩٢١٪٣٥,٢١,١٨١,٧١٨,٩٢٢٪٧٠

الصوت 
الواحد 
املتحول

٠,٢٠٠٠٠٠٠٠٠٪٢,٩٤,٣٦٦,٤٠٩٪٠,١٢٪١,٠٤,٣٦٦,٤٠٩٪٢

العضوية 
املختلطة

٥,٣٪٤,٠١٣٥,٣٨٦,٨٢٩٪٣,٣٤٪٣,٢١٠,٠٣٢,٣٧٥٪٧,٤١٪٥,٩١٥٣,٢٠٠,٠٥٩٪٦,٠٤٪٤,٥٢٩٨,٦١٩,٢٦٣٪٩

١٨,٩٪١٤,٠٤٨٤,٤٥٨,٥٨٨٪٣٦,٨١٤٪١٦,١١١٢,٧٠١,٥٦٩٪٨,٥٥٪٢,٩١٧٥,٩٣١,١٧٧٪١٥,٧٢٪١٠,٦٧٧٣,٠٩١,٣٣٤٪٢١املتوازي

الصوت 
الواحد 
غري 

املتحول

١,٣٪٢,٠٣٤,١٢٤,٨٧٩٪٠,٠٠٠٠٠٢٪٢,٩٢٠٢,٦٥٥٪٠,٧٢٪٢,٠٣٤,٣٢٧,٥٣٤٪٤

بوردا 
املعدل

٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٪١,٥١٢,٨٠٩٪٠,٠١٪٠,٥١٢,٨٠٩٪١

الصوت 
املحدود

٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٪١,٥٢٧,٨٣٣٪٠,٠١٪٠,٥٢٧,٨٣٣٪١

املجموع               
         ١٩٩

٤,٩٣٩,١٥١,٠٥٧٦٨٢,٠٧٤,٥٧٨,٢٤٢٣١٣٠٦,١٧٦,١٣٠١٠٠٢,٥٥٨,٣٩٦,٦٨٥

مالحظة: تعود املعطيات الواردة يف هذا اجلدول لشهر تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤، وتتضمن معلومات تتعلق باالنتخابات التشريعية 
املنهجية  إىل  اجلدول  أكثر من جملس واحد. ويستند  التشريعية من  هيآا  تتألف  اليت  للبلدان  بالنسبة  النواب  واالنتخابات ملجلس 
املتبعة يف كتاب أريند لييبهارت "أمناط الدميقراطية: أشكال احلكم وأدائها يف ست وثالثني دولة (١٩٩٩)". وتشمل "الدميقراطيات 
الناشئة"  "الدميقراطيات  وتشمل  األقل؛  على  األخرية  سنة  العشرين  امتداد  وعلى  حاليًا،  دميقراطية  املعتربة  البلدان  كافة  الراسخة" 
البلدان املعتربة دميقراطية حاليًا، وعلى امتداد العشر سنوات األخرية على األقل، أما «البلدان األخرى» فتشمل البلدان اليت مل يتم 
اعتبارها كبلدان دميقراطية على امتداد العشر سنوات األخرية من قبل مؤسسة "فريدوم هاوس – Freedom House" يف تصنيفها 
لبلدان العامل للعام ٢٠٠٤. (http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm). أما بالنسبة للبلدان واألقاليم اليت 
مل يتضمنها تقرير املؤسسة املذكورة (وهي البلدان اليت يقل عدد سكاا عن ٢٥٠,٠٠٠ نسمة) فلقد جلأنا إىل تصنيفها استنادًا إىل 
مصادر أخرى. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اجلدول ال يشمل أربع عشرة دولة بسبب عدم وجود انتخابات مباشرة فيها أو لوجود 
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٤٨٤٩

٧١. ويبدو من اجلدول السابق بأن النظم االنتخابية النسبية هي األكثر شعبية استنادًا إىل عدد البلدان 
اليت تعتمدها، والبالغ عددها ٧٠ بلد وإقليم من اصل ١٩٩، أي ما نسبته ٣٥ باملئة من املجموع الكلي، 
يليها نظام الفائز األول املستخدم يف ٤٧ بلد وإقليم، بنسبة ٢٤ باملئة من املجموع الكلي. أما لو نظرنا 
إىل عدد السكان، فإن نظام الفائز األول يستخدم يف بلدان واقاليم يبلغ جمموع سكاا حوايل ضعف عدد 
السكان يف البلدان واألقاليم اليت تعتمد نظام القائمة النسبية. وجتدر اإلشارة إىل أن تصنيف كل من اهلند 
(١,١ بليون نسمة) والواليات املتحدة األمريكية (٢٩٣ مليون نسمة) قد أثر كثريًا يف رفع العدد املبني 
يف اجلدول (٢,١ بليون نسمة) للسكان يف البلدان اليت تعتمد نظام الفائز األول، إال أن كثريًا من البلدان 
الصغرية جدًا يف منطقة الكارييب والدويالت/اجلزر تلجأ الستخدام هذا النظام أيضًا. وتعترب أندونيسيا 
أكرب دولة تستخدم نظام القائمة النسبية (٢٨٣ مليون نسمة)، إال أن غالبية الدول اليت تستخدم هذا 
النظم  الترتيب  النظام هي بلدان متوسطة احلجم يف غرب أوروبا، وأمريكا الالتينية وأفريقيا. تليها يف 
املتوازية (١٦ باملئة من جمموع السكان يف العامل)، ونظم اجلولتني (٨ باملئة من جمموع السكان العاملي). 
وبينما تستخدم نظم اجلولتني يف عدد أكرب من البلدان، إال أن النظم املتوازية تعتمد يف بلدان يفوق جمموع 
سكاا ذلك يف بلدان نظم اجلولتني. والسبب يف ذلك يعود بشكل رئيسي إىل اعتماد كل من روسيا 

(١٤٤ مليون نسمة) واليابان (١٢٧ مليون نسمة) على النظم املتوازية التقليدية.

حكومات انتقالية لديها. وبالنسبة للبلدان اليت تستخدم خليطًا من النظم االنتخابية بشكل متوازي، فلقد مت تصنيفها حسب النظام 
االنتخايب املستخدم النتخاب أكرب عدد من مقاعد اهليئة التشريعية فيها.

ترمز األرقام املستخدمة يف أعلى اجلدول إىل ما يلي:
١ = النسبة املؤية للبلدان اليت تستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي البالغ ١٩٩ بلدًا.

٢ = النسبة املؤية للسكان القاطنني يف البلدان اليت تستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي للسكان يف ١٩٩ 
بلد.

٣ = عدد البلدان/األقاليم املصنفة ضمن فئة "الدميقراطيات الراسخة".
٤ = النسبة املؤية للدميقراطيات الراسخة اليت تستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية.

٥ = النسبة املؤية للسكان القاطنني يف بلدان تستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي للسكان يف الدميقراطيات 
الراسخة.

٦ = عدد البلدان/األقاليم املصنفة ضمن فئة "الدميقراطيات الناشئة".
٧ = النسبة املؤية للدميقراطيات الناشئة اليت تستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية.

٨ = النسبة املؤية للسكان القاطنني يف بلدان تستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية من املجموع الكلي للسكان يف الدميقراطيات 
الناشئة.

٩ = عدد البلدان/األقاليم املصنفة ضمن فئة «البلدان األخرى».
١٠ = النسبة املؤية للبلدان األخرى اليت تستخدم هذا النوع من النظم االنتخابية.

البلدان  للسكان يف  الكلي  املجموع  االنتخابية من  النظم  النوع من  بلدان تستخدم هذا  القاطنني يف  للسكان  املؤية  النسبة   = ١١
األخرى.

 – هامس  "فريدوم  مؤسسة  قبل  من  املعد  والتصنيف  واالنتخابات؛  للدميقراطية  الدولية  للمؤسسة  التابعة  البيانات  قواعد  املراجع: 
http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm؛  الدميقراطيات  بتصنيف  يتعلق  فيما   "Freedom Haouse

وكتاب احلقائق العاملي "وورلد بوك" لوكالة االستخبارات املركزية األمريكية، باإلضافة إىل بعض املصادر والتقديرات األخرى، فيما 
يتعلق بأعداد السكان.

 

جدول رقم ٣: ملخص توزيع النظم االنتخابية لالنتخابات التشريعية حول العامل

الشرق أوقيانوسياأوروبا الغربيةأوروبا الشرقيةآسيااألمريكيتنيأفريقيا 
األوسط

املجموع

١٥١٧٥٠١٧٢٤٧الفائز األول

١٣٢٠٣٢٤١٥الكتلة

٣٠١٠٠٠٠٤الكتلة احلزبية

٠٠٠٠٠٣٠٣الصوت البديل

٨٣٦١١١٢٢٢اجلولتني

١٦١٩٣١٣١٥٠٤٧٠القائمة النسبية

٠٠٠٠٢٠٠٢الصوت الواحد املتحول

١٣٠٢٢١٠٩العضوية املختلطة

٤٠٨٧١١٠٢١املتوازي

٠٠١٠٠٢١٤الصوت الواحد غري املتحول

٠٠٠٠٠١٠١بوردا املعدل

٠٠٠٠١٠٠١الصوت املحدود

٤٨٤٥٢٦٢٣٢٦١٨١٣١٩٩املجموع
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شكل رقم ٢: عائالت النظم االنتخابية:

١. عدد البلدان واألقاليم اليت تتبع 
كل عائلة من النظم االنتخابية

 
٢. عدد البلدان واألقاليم اليت تتبع 

كل نوع من النظم االنتخابية
 .٣

جمموع السكان (باملليون) ضمن كل نوع من النظم االنتخابية

النسبية ٧٢

التعددية/األغلبية ٩١

املختلطة ٣٠

األخرى ٦

٧٢. يستخدم نظام الكتلة يف ١٥ بلد وإقليم، أي ما نسبته ٨ باملئة من جمموع البلدان واألقاليم، إال أن 
جمموع السكان يف تلك البلدان والبالغ ٣٢ مليون نسمة ال يشكل سوى ٠,٧ باملئة من جمموع السكان 
الكلي يف البلدان واألقاليم اليت أشار إليها اجلدول رقم (٢) أعاله. وعلى العكس من ذلك، تستخدم نظم 
العضوية املختلطة يف تسعة بلدان فقط (هي ألبانيا، بوليفيا، أملانيا، هنغاريا، إيطاليا، ليسوتو، املكسيك، 
باملئة من  البلدان (٢٩٩ مليون نسمة) يشكل ٦  نيوزيلندا وفرتويال)، إال أن جمموع السكان يف هذه 
املجموع الكلي للسكان. ويعترب كل من نظام الصوت الواحد املتحول، ونظام الصوت املحدود، ونظام 
بوردا املعدل، ونظام الصوت البديل، ونظام الكتلة احلزبية، ونظام الصوت الواحد غري املتحول األقل 
استعماًال حاليًا، حيث يتراوح عدد البلدان أو األقاليم اليت تستخدم أي منها من واحد إىل أربعة. أما 
استخدام نظام الصوت البديل يف كل من أستراليا، وفيجي وبابوا غينا اجلديدة فيعين أن ٢٦ مليون نسمة 
يستخدمون هذا النظام يف عاملنا اليوم، بينما يستخدم ٣٤ مليون نسمة نظام الصوت الواحد غري املتحول 
يف كل من أفغانستان، واألردن، وجزر بيتكرين وفانواتو، و٤ ماليني نسمة يستخدمون نظام الصوت 

الواحد املتحول املعمول به يف كل من أيرلندا ومالطا. 

٧٣. ولو نظرنا إىل جمموعة الدميقراطيات الراسخة، جند بأن أغلب البلدان التابعة هلذه الفئة تستخدم نظمًا 
نسبية، حيث يعمل ا ٢١ بلد (٣١ باملئة) من أصل ٦٨، إال أن احلجم السكاين لكل من اهلند والواليات 
املتحدة األمريكية يعين بأن ٧٠ باملئة من جمموع السكان يف كافة الدميقراطيات الراسخة يعملون بنظام 
الفائز األول. ويف حني ال ميثل جمموع البلدان اليت تستخدم نظم العضوية املختلطة على املستوى العاملي 
سوى ٤,٥ باملئة، إال أنه ميثل ٦ باملئة من جمموع الدميقراطيات الراسخة. أخريًا، فإن املثالني الوحيدين 

الستخدام نظام الصوت الواحد املتحول، إيرلندا ومالطا، يقعان ضمن فئة الدميقراطيات الراسخة.

٧٤. أما توزيع النظم االنتخابية بني خمتلف القارات فيعطي نتائج أكثر اختالطًا. وكما يظهر من خالل 
باملئة من  الفائز األول يشكل ما نسبته ٣٥  نظام  فإن  الدليل،  املرفقة ذا  اجلدول رقم (٣) واخلارطة 
من  أقل شيوعًا يف كل  النظام  وهذا  وأوقيانوسيا.  األمريكيتني،  أفريقيا،  من  املستخدمة يف كل  النظم 
أوروبا، وآسيا والشرق األوسط. أما نظم القائمة النسبية فهي موزعة بشكل متساوي تقريبًا بني أفريقيا 
واألمريكيتني، إال أنه أكثر شيوعًا يف كل من أوروبا الشرقية والغربية، حيث يشكل هذا النظام، باإلضافة 
القارة  يف  املستخدمة  االنتخابية  النظم  ثلثي  حوايل  كذلك،  النسيب  املتحول  الواحد  الصوت  نظام  إىل 

األوروبية. أما النظام املتوازي فيستخدم بشكل أساسي يف آسيا وأوروبا الشرقية.
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ما هي نظم التعددية/األعلبية
٧٥. تقوم نظم التعددية/األغلبية على مبدأ بسيط مفاده فوز املرشحني أو األحزاب احلاصلني على أعلى 
عدد من أصوات الناخبني بعد فرزها وعدها (باإلضافة إىل بعض الشروط األخرى اليت قد تفرض أحيانًا). 
نظم  أنواع من  فهناك مخسة  العملية بطرق خمتلفة.  الناحية  النتيجة من  الوصول إىل هذه  أنه ميكن  إال 
 ،(PBV) ونظام الكتلة احلزبية ،(BV) ونظام الكتلة ،(FPTP) التعددية/األغلبية هي: نظام الفائز األول

.(TRS) ونظام اجلولتني ،(AV) ونظام الصوت البديل

(FPTP)  نظام الفائز األول
٧٦. يعد نظام الفائز األول أبسط أنظمة التعددية/األغلبية، 
التمثيل.  أحادية  انتخابية  دوائر  استخدامه ضمن  يتم  حيث 
وهو نظام يتمحور حول املرشحني األفراد، إذ يقوم الناخب 
باختيار واحد فقط من جمموع املرشحني املدرجني على ورقة 
االقتراع. وببساطة، فإن املرشح الفائز هو احلاصل على أعلى 
عدد من أصوات الناخبني. ونظريًا فقد يفوز املرشح بصوتني 
سوى  اآلخرين  املرشحني  من  أي  حيقق  مل  حال  يف  فقط 

صوت واحد فقط.

٧٧. وإىل يومنا هذا جند بأن نظام الفائز األول أكثر شيوعًا يف كل من اململكة املتحدة (بريطانيا) والبلدان 
املتأثرة ا تارخييًا. فباإلضافة إىل بريطانيا، متثل كندا، واهلند والواليات املتحدة األمريكية أبرز األمثلة 
على هذا النظام. ويستخدم نظام الفائز األول يف بعض دول الكارييب؛ وبليز يف أمريكا الالتينية؛ وكل من 
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بنغالدش، وبورما، واهلند، وماليزيا والنيبال يف القارة اآلسيوية؛ باإلضافة إىل العديد من الدويالت/اجلزر 
من  غالبيتها  النظام،  هذا  تستخدم  بلدًا  فهناك مخسة عشر  أفريقيا،  يف  أما  اهلادئ.  املحيط  يف جنوب 
املستعمرات الربيطانية السابقة. ومن أصل ٢١٣ بلد وإقليم وردت يف امللحق (أ) من هذا الدليل (مبا فيها 
البلدان اليت متر مبراحل انتقالية وتلك اليت ال جترى فيها انتخابات مباشرة) تبلغ نسبة البلدان اليت تعتمد 

نظام الفائز األول ٢٢ باملئة.

٧٨. ولنظام الفائز األول جمموعة من امليزات احلسنة، إذ عادًة ما يربز املدافعني عنه بساطته، شأنه يف ذلك 
شأن أنواع أخرى من نظم التعددية/األغلبية، باإلضافة إىل كونه مييل إىل إفراز ممثلني مرتبطني بشكل 

مباشر مبناطق جغرافية حمددة. أما أهم حماسن هذا النظام اليت ميكن اإلشارة إليها فهي:

يوفر هذا النظام خيارًا واضحًا ال لبس فيه أمام الناخبني بني احلزبني السياسيني األكرب على الساحة. إذ   أ) 
أنه يؤدي، يف كثري من األحيان، إىل تراجع حضوض األحزاب الصغرية، مما ينتج عنه جنوح النظام 
السياسي يف البلد املعين حنو االنقسام بني حزب «يساري» وآخر «مييين» يتناوبان يف احلكم. وذا 
تضمحل فرص األحزاب األخرى إىل درجة تتالشى عندها إمكانية احلصول على تأييد شعيب يضمن 

هلم حضورًا مؤثرًا يف السلطة التشريعية املنتخبة. 

 ب) ميكن هذا النظام قيام حكومات احلزب الواحد، إذ أن إحدى نتائجه تتمثل يف متكني احلزب األكرب 
من احلصول على مزيد من املقاعد (كأن حيصل احلزب الفائز بنسبة ٤٥ باملئة من األصوات على 
حوايل ٥٥ باملئة من املقاعد)، مما جيعل من حكومة االئتالف االستثناء وليس القاعدة. وميتدح هذا 
الواقع لكونه ميكن تشكيل احلكومات القوية وغري املقيدة بتنازالت اضطرارية لصاحل شركاء صغار 

يف حكومة االئتالف.

النظرية على األقل، فإن  الناحية  النظام كذلك قيام معارضة برملانية متراصة. إذ أنه من   ج) ميكن هذا 
اجلانب اآلخر للعملة يتمثل يف توفري عدد كاٍف كذلك من املقاعد التمثيلية لصاحل املعارضة، للقيام 

بدورها يف مراقبة أعمال احلكومة وتقدمي نفسها كبديل حقيقي للحزب احلاكم.

املجتمعات  املؤيدين. ففي  قواعد واسعة من  املرتكزة إىل  الفائز األول لصاحل األحزاب  نظام  يعمل   د) 
املنقسمة عرقيًا أو جغرافيًا يعمل هذا النظام على تشجيع وتقوية األحزاب الشمولية واليت تضم حتت 
رئيسيني  حزبني  يتواجد  حيث  احلاالت  تلك  يف  خاصًة  االجتماعية،  الفئات  من  العديد  جناحيها 
فقط يف الوقت الذي ينقسم فيه املجتمع إىل العديد من اجلماعات. ويف هذه احلاالت يعمل احلزبني 
الرئيسيني على تسمية جمموعات خمتلفة من املرشحني. ففي ماليزيا على سبيل املثال، تتألف احلكومة 
من حركة سياسية جامعة تضم ممثلني عن فئات من أصول ماليزية، وصينية وهندية موزعني على 

مناطق ذات تركيبة وتنوع اجتماعي متفاوت.

يسهم هذا النظام يف احلد من إمكانية األحزاب املتطرفة يف احلصول على متثيل برملاين هلا. إذ أن األحزاب   ه) 
املتطرفة الصغرية ال ميكن هلا أن حتصل على متثيل إال يف حال تركز مؤيدوها ضمن منطقة جغرافية 

حمصورة. (يف مقابل ذلك، جند بأن ١ باملئة فقط من أصوات الناخبني، يف ظل نظام القائمة النسبية لو 
طبق يف بلد يشكل يف جممله دائرة انتخابية واحدة، ميكن أن يضمن حدًا أدىن من التمثيل الربملاين).

حيفز نظام الفائز األول على تقوية الصلة بني املمثلني وناخبيهم، إذ أنه ينتج سلطات مؤلفة من ممثلني   و) 
ملناطق جغرافية حمددة، حيث ميثل األعضاء املنتخبون مناطق حمصورة من املدن، أو البلدات أو األلوية 
واملحافظات، وال ينحصر متثيلهم يف شعارات احلزب السياسي. ويعتقد بعض املحللون بأن هلذا النوع 

من التمثيل و"املسؤولية اجلغرافية" أمهية خاصة يف املجتمعات الريفية والبلدان النامية.

يعطي هذا النظام الناخبني فرصًة لالختيار بني األفراد وليس بني األحزاب السياسية فقط. إذ ميكن   ز) 
للناخبني تقييم أداء املرشحني األفراد بدًال من االلتزام بقبول قوائم من املرشحني تنتقيهم األحزاب 

السياسية، مثلما حيدث يف ظل بعض نظم القائمة النسبية.

يعطي هذا النظام الفرصة للمرشحني املستقلني للفوز باالنتخاب. وهذا ما قد يكون على درجة عالية   ح) 
من األمهية يف تلك املجتمعات اليت ما زالت أحزاا السياسية يف طور النشوء، حيث تدور العالقات 
السياسية ضمن نطاق العالقات العائلية، أو القبلية أو العرقية، بدًال من استنادها إىل تنظيمات سياسية 

قوية ومتماسكة.

 ط) أخريًا ميتدح نظام الفائز األول لكونه سهل االستخدام ويسري الفهم. حيث ال حيتاج الصوت الصاحل 
إال للتأشري جبانب اسم أو رمز املرشح املفضل على ورقة االقتراع. وهو يسهل عملية فرز األصوات 

وعدها، حىت عندما تشتمل ورقة االقتراع على أمساء عدد كبري من املرشحني.

٧٩. إال أن لنظام الفائز األول سيئاته كذلك، ومنها:

ينتج عنه استثناء األحزاب الصغرية واحلد من إمكانية حصوهلا على متثيل برملاين عادل، إذ أنه يفترض   أ) 
على احلزب الذي حيصل على ١٠ باملئة من األصوات على سبيل املثال أن حيصل على نسبة مماثلة 
تقريبًا من مقاعد الربملان. ففي االنتخابات الفيدرالية للعام ١٩٩٣ يف كندا حصل حزب املحافظني 
التقدميني على ١٦ باملئة من أصوات الناخبني إال أنه مل يفز إال بنسبة ٠,٧ باملئة من املقاعد؛ ويف 
االنتخابات العامة للعام ١٩٩٨ يف ليسوتو حصل حزب باسوتو الوطين على ٢٤ باملئة من األصوات 

يف حني فاز بواحد باملئة فقط من املقاعد. وهذا النموذج يتكرر مرارًا يف ظل نظام الفائز األول.

الفائز األول األقليات من احلصول على متثيل عادل. إذ تعتاد األحزاب السياسية على   ب) حيرم نظام 
الناخبني.  غالبية  ود  لكسب  وذلك  انتخابية،  دائرة  كل  يف  وشعبيًة  قبوًال  األكثر  املرشح  تسمية 
وعليه، فمن غري املعتاد أن حيصل مرشح أسود، على سبيل املثال، على دعم وترشيح من قبل حزب 
كبري يف دائرة انتخابية تقطنها غالبية من البيض يف بريطانيا أو الواليات املتحدة األمريكية، وهناك 
الكثري من التجارب اليت تثبت بأن فرص األقليات العرقية باحلصول على متثيل برملاين هلا أقل بكثري 
الناخبون ممارسات انتخابية تتطابق  يف ظل استخدام نظام الفائز األول. وباملحصلة، فإذا ما انتهج 
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٥٦٥٧

مع االنقسامات االجتماعية القائمة، فإن إقصاء املنتمني إىل األقليات من التمثيل ميكن أن يؤدي إىل 
زعزعة أركان النظام السياسي برمته. 

األكثر  "املرشح  إىل  اللجوء  فمقولة  للمرأة.  العادل  الربملاين  التمثيل  إضعاف  إىل  النظام  يؤدي هذا   ج) 
شعبية" تؤثر بشكل مباشر وسليب يف فرص النساء يف االنتخاب، وذلك لكون أقل حضًا باحلصول 
على دعم األحزاب السياسية، واليت يسيطر الرجال فيها على مراكز القرار، لترشيحهن. وأظهرت 
التجارب حول العامل بأن املرأة تتمتع بفرص أقل كثريًا يف االنتخاب يف ظل نظم التعددية/األغلبية 
منها يف ظل النظم النسبية. ولقد وجدت الدراسة اليت قام االحتاد الربملاين العاملي بعنوان "النساء يف 
الربملان" بأن معدل نسبة النساء األعضاء يف املجالس التشريعية حول العامل ال تتعدى ١٥,٦ باملئة، 
وذلك حسب املعطيات القائمة يف حزيران/يونيو ٢٠٠٤. وعند مقارنة الوضع القائم يف الدميقراطيات 
الراسخة يف العام ٢٠٠٤، وجدت الدراسة بأن نسبة النساء األعضاء يف البلدان اليت تعتمد نظام الفائز 
األول بلغت ١٤,٤ باملئة، بينما بلغت تلك النسبة ضعف ذلك تقريبًا (٢٧,٦ باملئة) يف البلدان اليت 
تستخدم إحدى النظم النسبية. ولقد تكرر هذا التوجه يف الدميقراطيات الناشئة، وخاصة يف البلدان 

األفريقية.
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منوذج لورقة اقتراع من اهلند، حيث يستخدم نظام الفائز األول
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تعترب اهلند أكرب بلد ديقراطي على اإلطالق، حيث مشل سجل الناخبني فيها يف انتخابات العام ٢٠٠٤ 
التشريعية ما يزيد على ٦٧٠ مليون ناخب. استقلت اهلند عن االستعمار الربيطاين يف العام ١٩٤٧، إال 
أا ورثت عن ذلك االستعمار نظام احلكم الربملاين ونظام الفائز األول االنتخايب. وعلى الرغم من منح 
االستعمار احلكم الذايت للهند على مراحل، إال أن حق االقتراع العام مل يتحقق إال بعد انتهاء االستعمار 
واعتماد الدستور اجلديد للبالد يف العام ١٩٤٩. وقامت اجلمعية التأسيسية اليت وضعت الدستور، واليت 
ضمت العديد من خرباء القانون، واملحامني، واملفكرين السياسيني، مبناقشات طويلة حول ماهية النظام 
االنتخايب الذي ميكن أن يتالءم مع اهلند، وذلك على مدى ثالث سنوات من العمل، قبل أن تتوصل إىل 
اعتماد نظام الفائز األول. وخالل هذه العملية، متت مناقشة العديد من اخليارات األخرى والنظم النسبية 
اليت استحوذت على تأييد البعض، استنادًا إىل تنوع األعراق الكبري يف املجتمع اهلندي، إال أن اخليار وقع 
على نظام الفائز األول، وذلك بشكل أساسي للحؤول دون تشتيت التركيبة الربملانية وانقسامها، عمًال 
على قيام حكومات قوية ومستقرة، خاصًة وأن مسألة االستقرار كانت تعترب من أهم احليثيات يف بلد 

خرج لتوه من صراعات داخلية دموية أعقبت االستقالل، وحيث ترتفع مستويات الفقر واألمية.

العموم  تتألف غرفته األوىل (جملس  برملانًا من غرفتني،  الناخبون  ينتخب  اهلندي،  الدستور  استنادًا إىل 
ويدعى باهلندية لوك ساا) من ٥٤٣ عضو، من خالل دوائر انتخابية أحادية التمثيل، بينما يتم انتخاب 
الغرفة الثانية (جملس الدولة ويدعى باهلندية راجيا ساا)، وكذلك الغرف الثانية يف بعض املقاطعات، 
بشكل غري مباشر من خالل اجلمعيات التشريعية اخلاصة بكل واحدة من املقاطعات. أما الرئيس ونائبه 

فيتم انتخاما بشكل غري مباشر من قبل الربملان واجلمعيات التشريعية يف املقاطعات.

تنظم االنتخابات العامة مرة كل مخس سنوات، إال أن للرئيس صالحية حل جملس العموم قبل انتهاء 
مدته بناًء على توصية من رئيس الوزراء (كما حصل يف العام ٢٠٠٤)، أو إذا اقتنع الرئيس باستحالة 
تشكيل حكومة مستقرة (كما حصل يف العام ١٩٩١). أما رئيس الوزراء فيبقى يف منصبه طاملا متتع 
بدعم األغلبية يف جملس العموم. وهكذا استمرت احلكومات املتعاقبة حلزب املؤمتر حىت العام ١٩٧٧ يف 

السيطرة على احلكم لفترة مخس سنوات يف كل فترة تشريعية. وبني األعوام ١٩٧٧ و ١٩٩٧ تشكلت 
حكومات أقل استقرارًا، حيث اضطر عدد من رؤساء الوزراء لالستقالة قبل استكمال فترام بسبب 
االنقسامات احلزبية أو سحب الثقة. ومنذ العام ١٩٩٧ بدأت احلكومات بالتمتع باستقرار أكرب، بفضل 

التحالفات احلزبية.

يتمثل التأثري األكرب للنظام االنتخايب املعمول به يف اهلند يف انتخاب حكومات تستند إىل دعم األغلبية 
الربملانية، على الرغم من استنادها إىل أقلية من األصوات. حيث نتج عن نظام الفائز األول حىت العام 
١٩٧٧ متكني حزب املؤمتر من احلصول على أغلبية املقاعد، يف مواجهة جمموعة من أحزاب املعارضة 
املنقسمة واملشتتة. ومن أسباب ذلك التشتت الشعبية اليت متتعت ا بعض األحزاب املحلية الناشئة يف 
بعض املقاطعات. لكن، عندما بدأت تلك األحزاب باالئتالف فيما بينها وبتقدمي مرشحني مشتركني 
عنها مقابل مرشحي حزب املؤمتر (كما حصل يف انتخابات ١٩٧٧ و ١٩٨٩) تالشت أغلبية املؤمتر. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن طبيعة النظام االنتخايب كانت تعين أن تغيريًا طفيفًا يف أعداد األصوات اليت حيصل 
عليها كل حزب ميكن أن ينتج عنه تغيريات دراماتيكية يف أعداد املقاعد اليت يفوز ا حزب ما، كما 
ميكن أن نرى من خالل اجلدول التايل، والذي يبني العالقة بني عدد األصوات وعدد املقاعد اليت فاز ا 

حزب املؤمتر يف انتخابات عدة متعاقبة.

نتائج حزب املؤمتر يف االنتخابات اهلندية العامة: املؤثرات اهلائلة لنظام الفائز األول على عدد املقاعد نسبًة إىل 
تغيريات بسيطة يف عدد األصوات      

نسبة أصوات العام
حزب املؤمتر

نسبة التغيري يف عدد 
أصوات حزب املؤمتر

عدد املقاعد اليت فاز 
ا حزب املؤمتر

نسبة التغيري يف عدد 
مقاعد حزب املؤمتر
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٦٠٦١

ويبني اجلدول التايل تباينًا مماثًال بني نسبة األصوات ونسبة املقاعد يف ظل نظام الفائز األول بالنسبة حلزب 
آخر من األحزاب السياسية الكبرية يف اهلند، هو حزب "باراتيا جاناتا" والذي قاد احلكومة االئتالفية 

حىت العام ٢٠٠٤:

نتائج حزب "باراتيا جاناتا" يف االنتخابات اهلندية العامة

عدد املقاعد اليت فاز ا احلزبنسبة األصوات احلاصل عليها احلزبالعام

٢ (٠,٤٪)٧,٧٪١٩٨٤
٨٦ (١٥,٨٪)١١,٥٪١٩٨٩
١٢١ (٢٢,٣٪)٢٠,٠٪١٩٩١
١٦١ (٢٩,٧٪)٢٠,٣٪١٩٩٦
١٨٢ (٣٣,٥٪)٢٥,٦٪١٩٩٨
١٨٢ (٣٣,٥٪)٢٣,٦٪١٩٩٩
١٣٨ (٢٥,٤٪)٢٢,٢٪٢٠٠٤

مما سبق ميكن أن نرى بأن نتائج االنتخابات ملجلس العموم مل تسفر عن أية نتائج تناسبية. ففي اهلند 
تتوزع األصوات بني املرشحني عن نفس املجموعة العرقية أو الدينية أو املنطقة والذين يدخلون املعترك 
االنتخايب ضد بعضهم البعض. ويف هذا السياق، فإن نظام الفائز األول يدفع باملشاركني يف االنتخابات 
لتحفيز تعدد املرشحني من قبل معارضيهم، مما ينتج عنه يف كثري من األحيان فوز أحد املرشحني على 
الرغم من حصوله على عدد من األصوات يقل بكثري عن األغلبية املطلقة. وعلى أية حال، فعلى الرغم 
من التركيبة االجتماعية متعددة األعراق يف اهلند، إال أن النظام االنتخايب ما زال يتحلى بقبول واسع، 
وذلك لكونه خيصص عددًا من املقاعد للمجموعات املهمشة اجتماعيًا وللفئات والطبقات أو القبائل 
الفقرية، إذ أن هذه الفئات موزعة بشكل كبري على كافة أرجاء اهلند، مما جيعل من الصعب عليها احلصول 
على متثيل الئق لوال هذا التخصيص يف ظل نظام الفائز األول. وعليه فإن الدستور اهلندي خيصص هلذه 
الفئات دوائر انتخابية خاصة ا تتناسب مع أحجامها، حبيث خيصص ٧٩ مقعدًا للطبقات الفقرية اليت 
متثل ١٥ باملئة من جمموع السكان، و٤١ مقعدًا للقبائل املهمشة واليت متثل ٨ باملئة من جمموع السكان. 
ويف تلك الدوائر ال ميكن ترشيح سوى من ينتمون لتلك الفئات، على الرغم من مشاركة كافة الناخبني 

يف االقتراع، بغض النظر عن الفئة اليت ينتمون إليها.

مقاعد  من  باملئة  لتخصيص ٣٣  الدستور  على  تعديل  إدخال  عديدة حول  سنوات  منذ  النقاش  يدور 
الربملان، وكذلك مقاعد اجلمعيات التشريعية يف املقاطعات، لتمثيل النساء، إال أن ذلك مل يفض حىت اآلن 
إىل اعتماد أي إجراء ذا اخلصوص، وذلك على الرغم من ختصيص هذه النسبة من املقاعد للنساء يف 

جمالس املديريات منذ العام ١٩٩٣.

يف عام ١٩٧٧ تبني إىل أي مدى يتمتع النظام االنتخايب بالقبول. حيث قامت املحكمة املختصة بإلغاء 
انتخاب رئيسة الوزراء، إنديرا غاندي، بعد فوز حزب املؤمتر بأغلبية ثلثي املقاعد يف العام ١٩٧١. وكان 
رد رئيسة الوزراء على ذلك أن عملت على تقليص احلقوق الدستورية على مدى سنتني (١٩٧٥ إىل 
١٩٧٧)، وهي احلقبة الوحيدة اليت ميكن فيها احلديث عن نظام حكم مشويل يف تاريخ الدميقراطية اهلندية. 
انتخابات عادلة  االنتخابات، من خالل  غاندي  السيدة  العام ١٩٧٧ خسرت حكومة  انتخابات  ويف 

برهنت على عدم تقبل الناخب اهلندي ألية ممارسات غري دميقراطية.

على مدى ٢٠ عام، من ١٩٧٧ إىل ١٩٩٧، بدى وكأن نظام الفائز األول املعمول به قد دخل يف مرحلة 
من عدم االستقرار، وذلك بسبب تشكيل العديد من احلكومات االئتالفية اليت ضمت أحزاب مل تكن 
هلا اهتمامات عامة مشتركة بل اكتفت باجلري خلف مصاحلها اخلاصة. ففي عام ١٩٧٧ فازت أحزاب 
املعارضة وشكلت حكومة ائتالفية من خالل احتادها ضمن تشكيلة حزبية موحدة مسيت "تكتل جاناتا". 
إال أن هذه التشكيلة انقسمت على نفسها بعد عامني. ويف كانون األول/ديسمرب من عام ١٩٨٩، قام 
الشيوعية  األحزاب  من  بدعم  وذلك  احلكومة،  بتشكيل  دال")  "جاناتا  املنشقة (حزب  األحزاب  أحد 
وحزب اهلندوس "باراتيا جاناتا"، إال أن هذه احلكومة مل تدم سوى عشرة أشهر. أما يف انتخابات العام 
١٩٩٦ فلم يستطع أي من األحزاب تشكيل حكومة مستقرة. حيث فاز حزب باراتيا جاناتا مبا جمموعه 
١٦١ مقعد وفاز حزب املؤمتر بـ ١٤٠ مقعد. إال أن صالبة النظام االنتخايب ظهرت من جديد يف عام 
١٩٩٩، عندما متكن ائتالف قوي ومتماسك ملجموعة من األحزاب، بقيادة حزب باراتيا جاناتا، من 
تشكيل حكومة استطاعت استكمال فترا الدستورية بالكامل تقريبًا. وكذلك األمر يف عام ٢٠٠٤، 
حيث استطاع حزب املؤمتر الوطين اهلندي من تشكيل حكومة ائتالفية مبساعدة بعض األحزاب اليسارية 

واألحزاب األخرى.

يف عام ٢٠٠٠ قامت احلكومة بتشكيل جلنة وطنية ملراجعة الدستور. وقامت هذه اللجنة، من خالل 
مشاوراا، مبناقشة ما إذا كان من الضروري إعادة النظر يف بعض املواد الدستورية املتعلقة باالنتخابات 
وتطويرها. إال أا أوصت بعدم إجراء أية تعديالت على تلك املواد يف تقريرها املقدم إىل احلكومة سنة 
٢٠٠٢، مؤكدًة على أن أية تغيريات متعلقة بالعملية االنتخابية، يف حال االضطرار هلا، ميكن معاجلتها 

من خالل القوانني ذات العالقة، أو اللوائح التنفيذية واملراسيم اإلدارية.

لكن اللجنة املذكورة أقرت بأن حوايل ثلثي أعضاء الربملان املنتخبني يف آخر ثالثة انتخابات عامة فازوا 
مبقاعدهم دون احلصول على األغلبية املطلقة (٥٠ باملئة زائد واحد) من األصوات، مما له انعكاساته على 
شرعية التمثيل حسب رأي اللجنة. وبناًء على ذلك، واستنادًا إىل إدخال أنظمة التصويت اإللكتروين، 
وجلنة  احلكومة  تقوم  بأن  الدستور  ملراجعة  الوطنية  اللجنة  أوصت   ،٢٠٠٤ سنة  ا  العمل  بدأ  واليت 
االنتخابات بدراسة دقيقة ومهنية إلمكانية إدخال نظام اجلولتني، حبيث يشارك يف اجلولة الثانية، واليت جيب 
تنظيمها يف اليوم التايل للجولة األوىل، املرشحني احلاصلني على أعلى األصوات فقط. إال أن تقرير جلنة 
االنتخابات الذي تبع انتخابات العام ٢٠٠٤ مل يأخذ ذه التوصية، على الرغم من أا اقترحت أن تتضمن 
ورقة االقتراع مساحًة يعرب فيها الناخب عن عدم انتخابه ألي من املرشحني املدرجني عليها، باإلضافة إىل 

توصيتها بإلغاء الترتيبات اليت يسمح مبوجبها لذات الشخص بالترشح يف دائرتني انتخابيتني خمتلفتني.
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ال على  كبريين  فيها حزبني  يسيطر  اليت  للبلدان  مالئمة  أكثر  أنه  على  األول  الفائز  لنظام  ينظر  ما  غالبًا 
ساحتها السياسية. أما يف اهلند، فلقد استطاع حزب املؤمتر يف ظل هذا النظام من السيطرة على السلطة 
دون انقطاع منذ عام ١٩٥٢ إىل عام ١٩٧٧، دون قيام أية معارضة قوية. وبعد انتهاء هذه السيطرة 
حتول األمر، أوًال إىل صراع بني حزب واحد مقابل جمموعة من األحزاب املؤتلفة، ومن مث إىل صراع 
باراتيا  الكبرية،  األحزاب  أحد  بأن  األحزاب. وجند  منهما جمموعة من  ائتالفني كبريين يضم كل  بني 
جاناتا، والذي بدأ صعوده من حيث حضوره الربملاين من خالل أطروحات هندوسية ضيقة، قد حتول 
حنو أطروحات أكثر مشولية واتساعًا بعد قيادته للحكومة لفترة برملانية كاملة، حيث وجد نفسه مضطرًا 
للبحث عن تأييد أوسع يف أوساط املسلمني، والقبائل، واملجموعات األخرى واليت كانت تعترب يف السابق 

على أا تتبع لدوائر التأييد املطلق حلزب املؤمتر.

يتيح نظام الفائز األول الفرصة لنشوء األحزاب املستندة إىل قواعد قبلية، أو عرقية أو مناطقية، واليت   د) 
أو  منطقتها  يف  للغالبية  جذابة  وأطروحات  مفاهيم  إىل  استنادًا  السياسية  وبراجمها  محالا  تؤسس 
دائرا إال أا قد تكون معادية لآلخرين وتقوم على استثنائهم. ولقد شكل ذلك معضلة دائمة يف 
بعض الدول األفريقية، كمالوي أو كينيا، حيث تتمركز جمموعات قبلية كبرية يف مناطق جغرافية 
حمصورة. مما يؤدي إىل انقسام البلد إىل مناطق حزبية حيث يتمتع كل حزب مبوقع القوة يف كل 
منها، األمر الذي ال حيفز األحزاب على االهتمام بأية مسائل خارج نطاق مناطق نفوذهم وجمموعات 

مؤيديهم.

ميكن لنظام الفائز األول أن يزيد من حدة اإلقطاعية احلزبية، حيث ميكن حزبًا واحدًا أن يفوز مبفرده   ه) 
بكافة املقاعد التمثيلية يف دائرة أو حمافظة ما. فلو كان حلزب ما تأييد قوي يف جزء معني من البلد 
فذلك سيؤدي إىل فوزه بأعلى عدد من األصوات، األمر الذي يترتب عليه فوزه مبعظم، إن مل يكن 
كافة املقاعد املخصصة لذلك اجلزء. وذلك يؤدي إىل إقصاء األقليات يف تلك املنطقة وحرماا من 
التمثيل، باإلضافة إىل تعميق اإلحساس بأن املعركة السياسية حمكومة مبن يكون املواطن وأين يقيم 

وليس مبا يؤمن به. وهذا ما متت إثارته مرارًا ملحاربة هذا النظام يف كندا على سبيل املثال.

انتخاب أي من  إىل  تؤدي  اليت در وال  أعداد كبرية من األصوات  النظام عن ضياع  يسفر هذا   و) 
املرشحني. وهذا ما ميكن أن يكون خطرًا للغاية لو ترافق مع ما ورد أعاله فيما يتعلق باإلقطاعية 
احلزبية، حيث يؤدي إىل يأس املؤيدين لألحزاب الصغرية وأحزاب األقلية من انتخاب ممثلني هلم يف 
مناطقهم. وقد تزداد خطورته يف تلك احلاالت حيث تؤدي االختالالت السياسية إىل تعزيز موقع 
السياسي  النظام  ضد  املؤيدين  من  كبرية  لتحريك مجوع  أمامها  املجال  وفسح  املتطرفة  احلركات 

القائم.

يؤدي هذا النظام، يف بعض األحيان، إىل انقسام األصوات بني األحزاب الكبرية املتنافسة أو املرشحني   ز) 
األكثر شعبية، مما ينتج عنه فوز األحزاب أو املرشحني األقل شعبيًة ومتثيًال. وتوفر الدراسة اخلاصة 

حول بابوا غينيا اجلديدة الواردة يف هذا الدليل مثاًال حيًا لذلك.

قد يبدو نظام الفائز األول عدمي االستجابة للمتغريات الطارئة على الرأي العام. إذ أن متركز املؤيدين   ح) 
حلزب سياسي ما يف منطقة جغرافية حمددة ميكنه من االستمرار يف السيطرة على احلكم حىت يف ظل 
تراجع أدائه االنتخايب من حيث عدد األصوات الكلي على املستوى الوطين العام. ففي بعض البلدان 
اليت تعتمد هذا النظام االنتخايب، قد ال يعين التراجع يف حصة حزب ما من ٦٠ باملئة إىل ٤٠ باملئة 
من جممل أصوات الناخبني على املستوى الوطين سوى اخنفاضًا يف حصته من مقاعد الربملان من ٨٠ 
باملئة إىل ٦٠ باملئة، األمر الذي ال يترك أثرًا يذكر على موقعه املسيطر على احلكم بشكل عام. وفيما 
عدا احلاالت اليت تشتد فيها املنافسة على أعداد كافية من املقاعد، فقد يكون نظام الفائز األول عدمي 

التأثر بتأرجح نسبة الدعم على املستوى العام.
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أخريًا، يتأثر نظام الفائز األول، بشكل كبري، مبسألة ترسيم الدوائر االنتخابية. فللتقسيمات االنتخابية   ط) 
السياسية وغريها  أمثل مبعزل عن االعتبارات  لتوفري حل  فنية  إذ ال توجد حلول  السياسية،  تبعاا 
(كما يوضح امللحق "هـ" هلذا الدليل). وقد تتطلب عملية ترسيم الدوائر االنتخابية إىل الكثري من 
الوقت واملوارد للخروج بنتائج مرضية وشرعية. وقد تواجه العملية الكثري من الضغوطات وحماوالت 
القائم على أساس تفضيل جهات معينة على حساب جهات أخرى. وهذا ما  التالعب والتقسيم 
الدوائر  أحجام  يف  الكبري  االختالل  أدى  حيث  كينيا،  يف  العام ١٩٩٣  انتخابات  يف  جليًا  اتضح 
االنتخايب إىل متكني احلزب احلاكم (حزب االحتاد الوطين األفريقي الكيين) من الفوز بأغلبية مقاعد 
الربملان رغم حصوله على ٣٠ باملئة فقط من جممل أصوات الناخبني (يف هذا املثال، ضمت أكرب دائرة 

انتخابية عددًا من الناخبني يفوق عددهم يف أصغر دائرة مبا يقارب ٢٣ ضعفًا).   

(BV) نظام الكتلة
٨٠. يتمثل نظام الكتلة، ببساطة، يف استخدام نظام التعددية 
أكثر  تنتخب  اليت  (أي  التمثيل  متعددة  انتخابية  دوائر  يف 
بعدد  الناخبون  ويتمتع  منها).  كل  عن  واحدة  ممثل  من 
عن  انتخاا  يتم  اليت  املقاعد  عدد  يساوي  األصوات  من 
على  املرشحني  من  االقتراع ألي  ميكنهم  حبيث  دوائرهم، 
احلزبية.  انتماءام  عن  عادًة  النظر  بغض  االقتراع،  ورقة 
للناخب اإلدالء مبا شاء من  الكتلة، ميكن  ويف غالبية نظم 
املقاعد  عدد  ذلك  يتعدى  مل  طاملا  ميتلكها  اليت  األصوات 

املخصصة لدائرته االنتخابية.

قوية. وحسب  تركيبات وأحزاب سياسية  إىل  تفتقر  اليت  البلدان  الكتلة يف  نظام  استخدام  يكثر   .٨١
املعطيات املتوفرة حىت عام ٢٠٠٤ تستخدم هذا النظام كل من جزر الكاميان، وجزر املالفني (الفوكالند)، 
وغرينسي، والكويت، والوس، ولبنان، واملالديف، وفلسطني (مت تغيريه إىل النظام املتوازي النتخابات 
سنة ٢٠٠٦)، واجلمهورية العربية السورية، وتونغا، وتوفالو. ولقد استخدم نظام الكتلة كذلك يف األردن 
يف العام ١٩٨٩، ويف منغوليا يف العام ١٩٩٢، ويف كل من الفلبني والتايالند حىت العام ١٩٩٧، إال أن 

هذه البلدان قامت بتغيريه نظرًا لعدم االرتياح لنتائجه.

األخذ  ودون  أكرب  حبرية  مرشحيهم  اختيار  من  الناخبني  ميكن  أنه  الكتلة  نظام  حسنات  ومن   .٨٢
بانتماءام احلزبية، ولكونه يفسح املجال لتقسيم البلد إىل دوائر انتخابية متعادلة احلجم نسبيًا، يف الوقت 
الذي يؤكد على دور أكثر أمهية لألحزاب السياسية، باملقارنة مع نظام الفائز األول، دافعًا باجتاه تقوية 

ومتكني األحزاب األكثر متاسكًا وأفضل تنظيمًا.

٨٣. أما أهم مساوئه فتتمثل يف انعكاساته غري املتوقعة وغري املرغوب فيها أحيانًا على نتائج االنتخابات. 
فعندما يقوم الناخبون باالقتراع مبجمل أصوام لصاحل مرشحي حزب ما على سبيل املثال، يؤدي ذلك 
إىل تضخيم االختالالت الناجتة عن نظام الفائز األول فيما يتعلق بالتناسب بني عدد األصوات وما تفضي 
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ال إليه من مقاعد. وهذا ما حيصل بشكل خاص عندما تقوم األحزاب بتسمية مرشحني هلا لكافة املقاعد 
املتنافس عليها يف الدائرة وحبث ناخبيها لالقتراع لكل منهم. ففي انتخابات عام ١٩٨٢ وعام ١٩٩٥ يف 
موريشيوس، على سبيل املثال، فاز حزب املعارضة بكافة مقاعد الربملان حبصوله على ٦٤ باملئة وعلى ٦٥ 
باملئة، على التوايل، من أصوات الناخبني. ونتج عن ذلك مصاعب مجة أمام عمل النظام الربملاين بشكل 
فاعل والقائم على وجود حكومة ومعارضة. وخفف من ذلك، ولو بشكل جزئي، اللجوء إىل ما يعرف 

"بأفضل املواقع اخلاسرة" مللئ بعض املقاعد (أنظر الفقرة ١٥٣ أدناه).

٨٤. أما يف التايالند فوجد نظام الكتلة كعامل أدى إىل انقسام وتشرذم األحزاب السياسية. إذ أن النظام 
يسهم يف تنافس مرشحي احلزب الواحد فيما بينهم نظرًا لتمكن الناخبني من االقتراع ألكثر من مرشح 
واحد يف دوائرهم االنتخابية، حىت ولو كان كل منهم ينتمي حلزب مغاير. وعليه ينظر أحيانًا لنظام الكتلة 

على أنه يسهم يف االنقسامات الداخلية لألحزاب السياسية واسشراء الفساد يف صفوفها.

٨٥. لذلك جند بأن بعض الدول قد هجرت هذا النظام واستغنت عن استخدامه يف السنوات األخرية 
التايالند والفلبني من نظام الكتلة إىل نظام خمتلط يف ايات  معتمدًة نظمًا أخرى. إذ حتولت كل من 
التسعينات من القرن املاضي. ويف كلتا احلالتني برر التحول كمحاولة ملحاربة شراء األصوات والعمل 

على تطوير األحزاب السياسية وتقويتها (أنظر الدراسة اخلاصة بالتايالند يف هذا الدليل). 
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تضمن اتفاق املبادئ (املعروف باتفاق أوسلو)  املوقع بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل يف أواخر 
عام ١٩٩٣، قيام جملس تشريعي فلسطيين منتخب. وتطلب تطبيق هذا االتفاق مزيدًا من املفاوضات 
حول اتفاق تفصيلي مكّمل، عرف باالتفاق االنتقايل. األمر الذي مت التوصل إليه يف طابا يف أيلول/سبتمرب 
من عام ١٩٩٥، وتضمن اتفاقات مفصلة حول تنظيم انتخابات عامة النتخاب أعضاء املجلس التشريعي، 
السلطة  رئيس  من  كل  انتخاب  ذلك  وتبع  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  رئيس  انتخاب  إىل  باإلضافة 

وأعضاء املجلس التشريعي يف العشرين من شهر كانون الثاين/يناير سنة ١٩٩٦.

بدأت التحضريات لالنتخابات منذ العام ١٩٩٤، مبوازات املفاوضات املتعلقة باالتفاق االنتقايل، حيث 
كان إعداد قانون االنتخابات وتنظيمها مسؤولية فلسطينية حبتة، على الرغم من االتفاق بني الطرفني على 
ضرورة مالءمة بعض مواد القانون والترتيبات اإلدارية مع ما نص عليه االتفاق االنتقايل. وعليه، مل تعتمد 

الصيغة النهائية لقانون االنتخابات والترتيبات األساسية ذات العالقة حىت أواخر عام ١٩٩٥.

كان للواقع السياسي القائم تأثري كبري على اختيار النظام االنتخايب من بني اخليارات املتاحة. ففي تلك 
األثناء كان واضحًا للجميع بأن السيد ياسر عرفات سيفوز باالنتخابات الرئاسية، مما أسهم يف اعتماد 
النقاش. ولقد بينت  الكثري من  الرئاسية دون  الواحدة لالنتخابات  الفائز األول من خالل اجلولة  نظام 
نتائج االنتخابات صحة ذلك، بعدما فاز السيد عرفات مبا يربو على ٨٠ باملئة من أصوات الناخبني مقابل 

السيدة مسيحة خليل، املنافسة الوحيدة له يف تلك االنتخابات.

القدر من  ذات  يكن على  فلم  التشريعي  املجلس  أعضاء  بانتخاب  اخلاص  االنتخايب  النظام  اختيار  أما 
الفصائل  بقبول ومشاركة مجيع  االنتقايل  االتفاق  يتمتع  أوًال، مل  أمهها:  أسباب  لعدة  السهولة، وذلك 
والقوى السياسية الفلسطينية الفاعلة على الساحة، حيث اضطرت السلطة الفلسطينية الناشئة للدخول يف 
حوارات مطولة حول ذلك مع حركة املقاومة اإلسالمية (محاس) وحركات إسالمية أخرى، للبحث يف 
إمكانية مشاركتها يف االنتخابات التشريعية. ثانيًا، كان النظام احلزيب يف األراضي الفلسطينية ال يزال يف 
مرحلة الطفولة والنشوء، حيث أخذت فتح، كربى الفصائل، طابع حركة التحرير الوطين، وهو الطابع 
الذي مل تستطع التحول عنه بسبب احلاجة إىل الوحدة الداخلية من أجل املضي قدمًا يف مفاوضات الوضع 
النهائي مع إسرائيل (واليت مل يكتب هلا النجاح). يف نفس الوقت، مت تشكيل بعض األحزاب الصغرية 
األخرى، إال أن بعض القيادات يف فتح كانت تنظر يف إمكانية الترشح لالنتخابات بصفة مستقلة عن فتح 
وعن تلك األحزاب. ثالثًا، كانت هناك بعض السوابق اليت كان جيب أخذها بعني االعتبار، كاالنتخابات 
املحلية اليت مت تنظيمها يف قطاع غزة يف أربعينات القرن املاضي، حيث مت استخدام اإلجراءات املعمول 
ا يف مجهورية مصر العربية لتنظيمها، واالنتخابات املحلية يف مدن وبلدات الضفة الغربية يف سبعينات 
ذلك القرن، واليت نظمت استنادًا إىل النظم واإلجراءات املعتمدة يف اململكة األردنية اهلامشية واملوروثة 
بدورها عن االنتداب الربيطاين. وأخريًا، ظهرت يف تلك الفترة ضغوطات العتماد التجربة األردنية لتنظيم 

االنتخابات التشريعية.

وعليه، أتى اختيار نظام انتخايب يتمحور حول املرشحني األفراد لالستجابة لثالثة أنواع من الضغوطات: 
من  املوقعة  االتفاقات  رمسيًا  ترفض  كانت  وفصائل  حركات  إىل  تنتمي  شخصيات  متكني  يف  الرغبة 
املشاركة باالنتخابات كمستقلني؛ رغبة عدد من القيادات والشخصيات البارزة يف الترشح كمستقلني؛ 
وتأثريات التجارب االنتخابية السابقة. باإلضافة إىل ذلك، أدت األمهية املعطاة لضرورة تبسيط العملية 
االنتخابية، وشفافيتها والعمل على اعتماد إجراءات تضمن سرعة إعالن النتائج وقبوهلا، أدت جمتمعة إىل 
إقرار اإلجراءات اليت تتم مبوجبها عملية عد وفرز األصوات يف مراكز االقتراع، مما نتج عنه استبعاد أية 
إمكانية العتماد أي من النظم االنتخابية التفضيلية، كنظام الصوت البديل أو الصوت الواحد املتحول. 
أما التوافق على االلتزام حبدود الدوائر الطبيعية كما هي على أرض الواقع فقاد إىل اعتماد نظام الكتلة، 
ضمن دوائر انتخابية متباينة األحجام، حيث تراوحت بني دوائر كبرية تنتخب ١٢ ممثًال عنها كما يف 

مدينة غزة ودوائر صغرية تنتخب ممثًال واحدًا، كما يف كل من أرحيا وسلفيت وطوباس.

أثريت كذلك نقاشات حول متثيل األقليات، بشكل خاص فيما يتعلق باألقلية املسيحية (واليت متثل حوايل 
١٠ باملئة من جمموع الناخبني) والسامريني (وهي أقلية تتألف من بضعة مئات يتمركزون بالقرب من 
مدينة نابلس). وعليه، مت ختصيص ستة مقاعد للمسيحيني ضمن نظام الكتلة، واليت توزعت على الدوائر 
املنتمني هلذه األقلية (مقعدين يف كل من دائرة بيت حلم ودائرة  أغلبية  االنتخابية األربعة حيث تقطن 
القدس االنتخابيتني، ومقعد واحد يف كل من دائريت رام اهللا ومدينة غزة)، باإلضافة إىل مقعد واحد 
للسامريني يف دائرة نابلس االنتخابية. ومبوجب هذه الترتيبات، أعطي للمرشحني املسيحيني اخليار يف 
الترشح لتلك املقاعد املخصصة هلم أو للترشح لباقي املقاعد. ونصت اإلجراءات على توزيع املقاعد يف 
الدوائر اليت حجزت فيها مقاعد للمسيحيني حبيث يفوز باملقاعد املخصصة املرشح أو املرشحني احلاصلني 
على أعلى األصوات من بني املرشحني املسيحيني، وذلك فقط يف حال عدم وجود أي منهم بني املرشحني 
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* مالحظة من املترجم: أعدت هذه الدراسة قبل اعتماد التغيريات األخرية يف قانون االنتخابات والنظام االنتخايب واليت 
سبقت آخر انتخابات تشريعية يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦.



٦٨٦٩

(PBV) نظام الكتلة احلزبية
٨٦. على عكس ما حيصل يف ظل نظام الفائز األول، يقوم نظام الكتلة احلزبية على وجود دوائر انتخابية 
متعددة التمثيل، حيث ميلك الناخب صوتًا واحدًا يستخدمه ملمارسة خياره بني قوائم حزبية من املرشحني 
بدًال من االختيار بني املرشحني األفراد. ويفوز احلزب (أو القائمة) احلاصل على أعلى األصوات بكافة 
مقاعد الدائرة االنتخابية، وبذلك يتم انتخاب كافة مرشحيه على القائمة. وكما هي احلال يف نظام الفائز 
األول ال يتحتم على الفائز احلصول على األغلبية املطلقة من األصوات. وحسب املعطيات املتوفرة حىت 

عام ٢٠٠٤، يتم استخدام هذا النظام يف أربع دول هي: الكامريون، والتشاد، وجيبويت، وسنغافورة.

٨٧. تتمثل أهم مزايا هذا النظام يف كونه سهل االستخدام، 
ويعمل على حتفيز األحزاب السياسية ومتكينها من ترشيح 
متكني  على  عمًال  وذلك  املرشحني  من  خمتلطة  جمموعات 
استخدامه  وميكن  هلا.  متثيل  على  احلصول  من  األقليات 
لتحقيق متثيل عرقي متوازن، حيث أنه ميكن األحزاب من 
يتم  وقد  عرقي،  تنوع  على  تشتمل  مرشحني  قوائم  تقدمي 
ففي جيبويت  بذلك.  القيام  األحزاب  يلزم  بشكل  تصميمه 

على سبيل املثال، يتوجب على القائمة احلزبية أن تشتمل على خليط من املرشحني ينتمون إىل مزيج 
من املجموعات اإلثنية أو العرقية. أما يف سنغافورة فيتم انتخاب معظم أعضاء الربملان من خالل دوائر 
انتخابية متعددة التمثيل تعرف بالدوائر التمثيلية للمجموعات املختلفة، حيث جيب أن تضم كل قائمة 
حزبية مرشحًا واحدًا على األقل من املنتمني إىل جمموعة املاالي أو اهلنود أو أية أقلية أخرى. كما وأن 
سنغافورة تستخدم ما يعرف مبقاعد "أفضل اخلاسرين" ملرشحي املعارضة يف بعض احلاالت. أما يف بعض 
الدول األخرى، مثل السنغال وتونس، فيشكل نظام الكتلة احلزبية اجلزء التابع لنظم التعددية/األغلبية من 

نظامها االنتخايب املتوازي (أنظر الدراسة اخلاصة بالسنغال).

٨٨. إال أن نظام الكتلة احلزبية يعاين من معظم املساوئ املتعلقة بنظام الفائز األول، إذ أنه قد يؤي إىل 
نتائج غري تناسبية من خالل متكينه حلزب ما الفوز بكافة املقاعد بالرغم من حصوله على أغلبية بسيطة من 
األصوات. ففي انتخابات عام ١٩٩٧ يف جيبويت فاز ائتالف التجمع من أجل األغلبية الرئاسية احلاكم 

بكافة مقاعد الربملان، تاركًا بذلك حزيب املعارضة خارج نطاق التمثيل الربملاين.

(AV) نظام الصوت البديل
٨٩. تنتظم االنتخابات يف ظل هذا النظام عادًة على أساس الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل، كما هي 
احلال يف ظل نظام الفائز األول. إال أن نظام الصوت البديل يعطي الناخب خيارًا أوسع مما يعطيه نظام 
الفائز األول لدى ممارسة االقتراع. فبدًال من حتديد مرشحهم املفضل على ورقة االقتراع، يقوم الناخبون 
حسب هذا النظام بترتيب املرشحني حسب األفضلية وذلك من خالل إعطاء املرشح املفضل الرقم "١" 
ومن مث إعطاء الذي يليه يف األفضلية الرقم "٢" ومن مث الرقم "٣" للذي يليه وهكذا. وذا الشكل يعطي 
نظام الصوت البديل الناخبني إمكانية التعبري عن أفضليام بدًال من التعبري عن خيارهم األول فقط. وهلذا 

احلاصلني على أعلى األصوات بشكل عام يف تلك الدائرة، مبعىن أن حيل أولئك املرشحني مكان احلاصلني 
على أقل عدد من األصوات من بني املرشحني اآلخرين والذين كان ميكن أن يفوزوا باالنتخاب لوال 
ذلك، وهو ما حصل بالفعل يف كافة احلاالت. ويعين ذلك أن املجلس التشريعي ضم بني أعضائه بعض 
املرشحني املنتخبني رغم حصوهلم على عدد من األصوات يقل عما حصل عليه مرشحني آخرين مل يتم 
انتخام. وبينما دار جدل كبري حول هذه الترتيبات، إال أا حضيت بقبول واسع واعتربت كإجراءات 
شرعية دف حتقيق أوسع متثيل ممكن للمجتمع الفلسطيين، وهو ما أكد عليه اإلحساس العام بعد جناح 

العملية االنتخابية.

حقق نظام الكتلة كثريًا مما عول عليه على أرض الواقع. فعلى الرغم من ترشح ٨٧ مرشح يف مدينة 
غزة، إال أن الناخبني تعاملوا بكل سهولة مع ورقة اقتراع ذا احلجم وصل طوهلا حلوايل املتر. وبينما مل 
يترشح إال عدد قليل من الشخصيات املحسوبة على الفاصائل اليت رفضت عملية السالم، إال أن واحدًا 
منهم على األقل فاز باالنتخاب، األمر الذي كان من شأنه مد اجلسور مع تلك الفصائل. وبالرغم من 
متتع مرشحي فتح ببعض األفضلية، إال أن الناخبني ميزوا بشكل واضح يف انتخام بني املرشحني األكثر 
شعبية وأولئك األقل قبوًال بشكل عام، حيث مت انتخاب بعض القيادات الشعبية املستقلة، باإلضافة إىل 
انتخاب ممثلني عن األقليات، بينما متكنت املدن الصغرية املتمتعة بشخصية مستقلة واضحة من انتخاب 
ممثليها التقليديني. وباشر كل من رئيس السلطة واملجلس التشريعي املنتخبني مهامهم يف بدايات العام 

١٩٩٦، متمتعني بشرعية كبرية داخل املجتمع الفلسطيين.
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٧٠٧١

السبب يعرف هذا النظام عادًة بنظام الصوت التفضيلي يف 
بوردا،  لنظام  بالنسبة  احلال  (كما هي  تعتمده  اليت  البلدان 
ونظام الصوت الواحد املتحول ونظام الصوت اإلضايف واليت 

تعترب مجيعها من فصيلة النظم التفضيلية).

األول كذلك يف  الفائز  نظام  النظام عن  ٩٠. خيتلف هذا 
طريقة عد األصوات. فعلى الرغم من فوز املرشح احلاصل 
على األغلبية املطلقة لألصوات (٥٠ باملئة زائد واحد) بشكل 
مباشر، كما حيصل يف نظام الفائز األول ونظام اجلولتني، إال 
أنه يف حال عدم حصول أي من املرشحني على تلك األغلبية 
من األصوات، يتم إقصاء املرشح احلاصل على أدىن عدد من 
األفضليات األوىل من عملية عد األصوات، ويتم احتساب 
تلك األوراق استنادًا إىل األفضلية الثانية (الرقم "٢") يف كل 

منها. ويتم احتساب كل ورقة منها لصاحل املرشح احلاصل على أعلى األفضليات. ويتم تكرار هذه العملية 
إىل أن حيصل أحد املرشحني على األغلبية املطلقة املطلوبة من األصوات ويفوز بذلك يف االنتخاب. وعليه 

فإن نظام الصوت البديل هو أحد نظم األغلبية.

٩١. من املمكن، وليس من الضروري، أن يطلب من الناخبني يف ظل النظم التفضيلية كنظام الصوت 
البديل أن يقوموا بترقيم كافة أو معظم املرشحني على ورقة االقتراع حسب ترتيب األفضليات، وذلك 
لتفادي ضياع األصوات يف املراحل املتقدمة من عملية العد بسبب عدم تعبريها عن مزيد من األفضليات 
املتسلسلة. إال أن ذلك من شأنه أن يعمل على زيادة عدد األصوات الباطلة، كما وأنه يرفع من أمهية 
األفضليات اليت جيرب الناخب للتعبري عنها بني مرشحني ال يعنونه بأي شكل من األشكال أو يرفضهم 

بشكل تام.

٩٢. يتم استخدام نظام الصوت البديل يف كل من أستراليا، وفيجي وبابوا غينيا اجلديدة. وبذلك يشكل 
مثاًال جيدًا حول انتشار النظم االنتخابية اإلقليمي كما سبق وأشرنا (أنظر الفقرة ٧٤ أعاله): حيث 
يتمركز استخدام هذا النظام على املستوى الوطين يف أوقيانوسيا. إال أنه توجد بعض األمثلة الستخدامه 
على املستويات املحلية يف كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، كما وأنه يستخدم يف مجهورية أيرلندا لتنظيم 

االنتخابات الرئاسية.

٩٣. أما أهم مزايا هذا النظام فتتمثل يف متكني األصوات املعطاة ملجموعة من املرشحني من التراكم، 
حبيث ميكن توفيق االهتمامات املتقاربة على الرغم من اختالفها من أجل احلصول على متثيل يف الربملان. 
كما وأن نظام الصوت البديل ميكن الناخبني املؤيدين للمرشحني ذوي احلضوض الضئيلة بالفوز من التأثري 
يف انتخاب املرشح األوفر حضًا من خالل أفضليام الثانية والثالثة على ورقة االقتراع. وعليه كثريًا ما 
يعترب هذا النظام على أنه عامل حمفز باجتاه انتهاج سياسات الوسط، وذلك لكونه يدفع باملرشحني للعمل 
على كسب األفضليات الثانية أو الثالثة للناخبني اآلخرين من غري مؤيديهم األساسيني. وهو ما يتطلب 
من املرشحني العمل على توسيع دوائر التأييد بدًال من حصر جهودهم يف أطر ضيقة. وعادًة ما تدعم 
التجربة األسترالية يف استخدام هذا النظام هذه امليول: إذ كثريًا ما تعمل األحزاب الكبرية على االتفاق 
انتخابية،  الثانية من مؤيديها قبل كل عملية  مع األحزاب الصغرية من أجل احلصول على األفضليات 
األمر الذي يعرف "بتبادل األفضليات". باإلضافة إىل ذلك، وبسبب مطلب األغلبية الذي يقوم عليه نظام 
الصوت البديل، فهو يرفع من مستوى التأييد للمرشحني املنتخبني، األمر الذي ينتج عنه مستوًى أعلى 

من الشرعية املكتسبة.

وتدل التجربة يف كل من استراليا وبابوا غينيا اجلديدة على إمكانيات نظام الصوت البديل يف الدفع باجتاه 
البديل أو أحد  اعتماد نظام الصوت  السنوات األخرية مت  تعاونية وأكثر مشولية. ويف  انتهاج سياسات 
متغرياته (الصوت اإلضايف) لتنظيم االنتخابات الرئاسية يف البوسنة والنتخاب رؤساء البلديات يف كل من 

لندن وسان فرانسيسكو (أنظر الفقرات ١٨٢ إىل ١٨٦ أدناه). 
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٩٤. ولنظام الصوت البديل عيوبه كذلك، فهو يتطلب مستويات جيدة من الوعي والثقافة لتطبيقه بشكل 
صحيح، كما وأنه قد يؤدي إىل نتائج غري تناسبية بسبب استخدامه يف دوائر أحادية التمثيل باملقارنة مع 
نظم التمثيل النسيب، وحىت باملقارنة مع نظام الفائز األول يف بعض احلاالت. كذلك فإن ميول هذا النظام 
إلفراز نتائج وسطية يستند إىل حد كبري على العوامل االجتماعية والدميغرافية املحيطة به: فبينما متخضت 
الستينات  انتخابات  يف  العرقية  املجموعات  ملختلف  النسيب  التمثيل  من حيث  اعتداًال  أكثر  نتائج  عنه 
والسبعينات من القرن املاضي يف بابوا غينيا اجلديدة، األمر الذي أدى إىل إعادة اعتماده مؤخرًا (أنظر 
الدراسة اخلاصة)، ما انفكت االنتقادات تتوارد حول استخدامه يف بلد آخر من بلدان املحيط اهلادئ، 
فيجي، منذ البدء يف استخدامه يف ١٩٩٧. أخريًا وكما اتضح من خالل املثال الذي مت التطرق إليه حول 
انتخابات جملس الشيوخ يف أستراليا بني األعوام ١٩١٩ و ١٩٤٦ (أنظر الفقرة ٣٢ أعاله)، ال يعمل 

نظام الصوت البديل بشكل جيد يف ظل وجود دوائر انتخابية كبرية متعددة التمثيل.

استخدمت بابوا غينيا اجلديدة الواقعة يف جنوب املحيط اهلادئ، على مر السنني نظامني انتخابيني مها: 
نظام الصوت البديل من عام ١٩٤٥ إىل عام ١٩٧٥، عندما كانت تتبع ألستراليا، ونظام الفائز األول 

من عام ١٩٧٥ إىل عام ٢٠٠٢، حيث عادت الستخدام نظام الصوت البديل مذ ذلك احلني.

ولتجربة هذا البلد أمهية خاصة وذلك لعدة أسباب: أوًال، تعترب بابوا غينيا اجلديدة أحد البلدان النامية 
القليلة اليت استطاعت تنظيم انتخابات تنافسية حقيقة دون انقطاع، مبا يف ذلك التناوب السلمي للسلطة 
ملرات عديدة. ثانيًا، ترتب على التحول من نظام انتخايب إىل آخر يف هذا البلد جمموعة من النتائج غري 
املتوقعة، واليت ميكن اعتبارها مثاًال على النتائج املختلفة اليت ميكن أن تسفر عنها النظم االنتخابية اليت قد 
تبدو متشاة يف ظاهرها. ثالثًا، ميثل هذا البلد أحد األمثلة النادرة العتماد نظام انتخايب حمدد، ومن مث 

التحول عنه إىل نظام آخر والعودة إليه بعد ذلك. 

ورثت بابوا غينيا اجلديدة نظام الصوت البديل عن أستراليا، وقامت باستخدامه لتنظيم ثالث انتخابات 
البلد  العكس من أستراليا، يتسم املجتمع يف هذا  يف األعوام ١٩٦٤، ١٩٦٨ و١٩٧٢. ولكن، على 
بانقسامات عرقية متعددة، حيث تستخدم فيه أكثر من ٨٥٠ لغة وهلجة حملية، تتحدث ا بضعة آالف 

من القبائل واملجموعات العرقية املختلفة.

وتعطي جتربة الصوت البديل يف هذا البلد مزيدًا من احلجج لتأييد مقولة أن هذا النظام يعمل بشكل جيد 
لتحقيق التوافق وتلطيف املواقف يف املجتمعات املتسمة بانقسامات داخلية حادة، وذلك من خالل إعطائه 
الفرصة للناخبني للتعبري ليس عن خيارهم األول فحسب، بل عن خيارام الثانية واليت تليها. وبسبب 
التركيبة االجتماعية، يعطي الناخبون أفضليتهم األوىل عادًة للمرشح املنتمي إىل جمموعتهم أو قبيلتهم. 
إال أن ذلك، يف كثري من املواقع، ال يكفي حلصول املرشح على األغلبية املطلوبة من األصوات للفوز 
باالنتخاب، حيث حيتاج املرشح يف تلك احلاالت إىل أصوات املجموعات األخرى اليت تعطيه األفضلية 
الثانية من أصواا. ويفرض ذلك على املرشحني العمل على تقدمي أنفسهم كأفضل خيار ثاين يف أعني 
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الناخبني من املجموعات والقبائل األخرى غري اليت ينتمون إليها، مبعىن أن يعمل املرشحون على إقناع 
الناخبني بأم يهتمون بتطلعات كافة املجموعات وليس موم جمموعتهم العرقية أو القبلية اليت ينتمون 
هلا. كما ويعين ذلك زيادة يف حضوض املرشحني العاملني على التعاون والتحالف مع مرشحني آخرين 

ميثلون جمموعات أخرى، نسبة إىل حضوض أولئك املستندين إىل أوصات ناخبيهم فقط.

حفز هذا الواقع كثريًا من املرشحني على التصرف مبا يسهم يف حتقيق التوافق بني خمتلف املجموعات. 
للناخبني. ويف كثري من  املطلقة  األغلبية  بتأييد  يتمتعون  فوز مرشحني  االنتخايب  النظام  كما ونتج عن 
احلاالت، مل يكن املرشحون الفائزون من بني أولئك احلاصلني على تأييد أكرب جمموعة أو فئة حمددة، إمنا 

أولئك القادرين على حشد التأييد من فئات خمتلفة.

استنادًا إىل اعتقادهم بأنه نظام أكثر بساطة من شأنه أن يسفر عن نتائج مماثلة لنظام الصوت البديل، مت 
التحول إىل نظام الفائز األول فور استقالل البالد عام ١٩٧٥. إال أن الواقع كان غري ذلك ومل يفض 
النظام اجلديد مل يعد املرشحون حباجة للحصول على  النتائج املتوقعة. ففي ظل  الفائز األول إىل  نظام 
األغلبية املطلقة من األصوات للفوز، إذ يكفي احلصول على عدد من األصوات يفوق تلك اليت حيصل 
عليها اي من املرشحني اآلخرين يف نفس الدائرة االنتخابية، وعليه كان بإمكان املرشحني املنتمني إىل 
أكرب املجموعات أو القبائل ضمان الفوز بشكل مباشر. وعليه، مل يعد لدى املرشحني أي حافز للتعاون 
مع أية فئة أو جمموعة أخرى. ونتج عن ذلك ارتفاع يف مستويات العنف أثناء العمليات االنتخابية، إذ 
كان يعمد بعض املرشحون إىل العمل على منع مؤيدي منافسيهم من ممارسة االقتراع بدًال من حشد 
تأييدهم له، ولو كخيار ثاين، كما كان الوضع عليه يف ظل نظام الصوت البديل. باإلضافة إىل ذلك، 
وجد املرشحون أنه بإمكام الفوز من خالل احلصول على عدد قليل نسبيًا من األصوات، وذلك بسبب 

تعدد القبائل واملجموعات املتنافسة فيما بينها للحصول على مقاعد متثيلية.

يف انتخابات العام ٢٠٠٢، فاز ما يزيد عن نصف األعضاء املنتخبني حبصوهلم على أقل من ٢٠ باملئة من 
األصوات، مبا يف ذلك بعض املرشحني الذين فازوا حبصوهلم على ٥ باملئة من األصوات فقط. ويف الوقت 
الذي ما فتأت تتعاظم فيه مستويات القلق العام من الفساد السياسي واملايل واالستحواذ على السلطة، 
للترشح  املنافسني  املرشحني  كتشجيع  االنتخابية،  احلمالت  يف  سلبية  ممارسات  اعتماد  إىل  ذلك  أدى 
بأعداد كبرية دف توزيع أصوات الناخبني املنتمني لفئة أو جمموعة حمددة، مما زاد من الضغوطات املنادية 
بالعودة إىل نظام الصوت البديل. ويف عام ٢٠٠٣، أقر الربملان اعتماد ما أطلق عليه اسم النظام االنتخايب 
التفضيلي املحدود لتنظيم االنتخابات يف املستقبل، حيث يكون على الناخبني التعبري عما ال يقل عن ثالثة 

خيارات على ورقة االقتراع.

تبني لنا هذه احلالة مدى اعتماد كل ما يعرف عن النظم االنتخابية على تركيبة املجتمعات اليت يتم تطبيقها 
ضمنها. وعلى الرغم من استخدام نظام الفائز األول، إال أن بابوا غينيا اجلديدة متتعت بنظام حزيب فاعل، 
يقوم على أساس األفراد بدًال من األيديولوجيات. وقامت كافة احلكومات الناجتة عن االنتخابات يف ظل 
نظام الفائز األول على ائتالفات ضعيفة، واليت لطاملا تبدلت سواء داخل الربملان أو من خالل االنتخابات 
املتعاقبة. كما ونتج عن اعتماد الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل تبدل كبري يف وجوه املمثلني املنتخبني 

من انتخابات إىل أخرى، حيث مل يستطع أعضاء الربملان التواجد يف عملهم الربملاين يف العاصمة (بورت 
مورسيب)، والتواجد يف نفس الوقت يف دوائرهم االنتخابية لضمان استمرارية التأييد الشعيب هلم.

وعليه تزايد اإلحساس بضرورة إخضاع املمثلني املنتخبني للمساءلة أمام ناخبيهم يف دوائرهم االنتخابية، 
مع  يتماشى  ما  االنتخابات. وهو  من جديد يف  بالفوز  فرصهم  ملحوظ  بشكل  تنحسر  بدونه  والذي 
االعتقاد السائد لدى الناخبني بأن الدور األساسي ملمثلهم يتمثل يف حتقيق املكاسب املباشرة للمجموعة 
اليت انتخبته، استنادًا إىل الثقافة الشائعة يف تلك املنطقة بأنه على القائد أن يشرك مجاعته يف ثروته اخلاصة 
وجناحه الشخصي. وكما قال أحد أعضاء الربملان "عندما ينتخبين الناس لعضوية الربملان، يعتقدون بأنين 

أملك البنك املركزي يف بابوا غينيا اجلديدة".

أما يف ظل نظام الصوت البديل، فيتوزع هذا اإلحساس باخلضوع للمساءلة بني جمموعات خمتلفة، مما 
يسهم يف إدارة الصراعات العرقية، إال أن ذلك حبد ذاته ال يعدو كونه انعكاسًا لالنقسام احلاد للمجتمع 

يف هذا البلد.

دة
جلدي

يا ا
غين

وا 
 باب

صة:
خا

سة 
درا



٧٦٧٧

(TRS) نظام اجلولتني
٩٥. كما يستدل من امسه، يقوم هذا النظام على انتظام العملية االنتخابية من خالل جولتني انتخابيتني 
بدًال من اجلولة الواحدة، عادًة ما يفصل بينهما أسبوع أو أكثر، حيث تسري اجلولة األوىل بذات الطريقة 
اليت يتم فيها تنظيم االنتخاب على أساس اجلولة الواحدة ضمن نظم التعددية/األغلبية، وغالبًا ما يكون 
ذلك استنادًا إىل نظام الفائز األول. إال أنه من املمكن استخدام نظام اجلولتني يف دوائر انتخابية متعددة 
التمثيل، من خالل استخدام نظام الكتلة (كما هي احلال يف كرييبايت) أو نظام الكتلة احلزبية (كما هي 
احلال يف مايل). ويفوز يف االنتخاب بشكل مباشر يف اجلولة األوىل، ودون احلاجة إىل جولة ثانية، احلزب 
الناخبني  أو املرشح احلاصل على أغلبية معينة من األصوات، عادًة ما تكون األغلبية املطلقة ألصوات 
الصاحلة، على الرغم من اعتماد بعض الدول ألغلبية أخرى يف االنتخابات الرئاسية لدى استخدامها لنظام 
اجلولتني (أنظر الفقرة ١٧٩ أدناه). ويف حال عدم فوز أي 
من األحزاب أو املرشحني بتلك األغلبية يف اجلولة األوىل، 
يتم تنظيم جولة انتخابية ثانية يفوز فيها باالنتخاب احلزب 

أو املرشح احلاصل على أعلى األصوات.

٩٦. أما التفاصيل املتعلقة باجلولة الثانية فتختلف من حالة 
إىل أخرى. والطريقة األكثر شيوعًا تتمثل يف حصر املنافسة 
يف اجلولة الثانية بني املرشحني (أو احلزبني) احلاصلني على 
بنظام  يعرف  ما  وهو  األوىل،  اجلولة  يف  األصوات  أعلى 
اجلولتني املستند إىل األغلبية، إذ ينتج عنه بالضرورة فوز أحد 
املرشحني (أو احلزبني) باألغلبية املطلقة لألصوات يف اجلولة 
األخرى،  الطريقة  أما  االنتخاب.  يف  فوزه  وبالتايل  الثانية 
التعددية/األغلبية،  إىل  املستند  اجلولتني  بنظام  تعرف  واليت 
فرنسا،  التشريعية يف  االنتخابات  استخدامه يف  يتم  والذي 
فتتمثل يف متكني أي مرشح حيصل على ما يزيد عن ١٢,٥ باملئة من أصوات الناخبني املسجلني يف اجلولة 
األوىل املشاركة يف اجلولة الثانية من االنتخابات. ويفوز يف االنتخاب يف اجلولة الثانية املرشح احلاصل 
على أعلى األصوات، بغض النظر عما إذا حصل على األغلبية املطلقة لألصوات أم ال. وبالتايل فهذه 
الطريقة ختتلف عن سابقتها، حيث ميكن أن يشارك يف اجلولة االنتخابية الثانية عدد أكرب من املرشحني 

ال ينحصر يف مرشحني اثنني فقط.

األكثر شيوعًا يف  النظام  وهو  العامل،  تشريعية حول  هيئة  اجلولتني النتخاب ٢٢  نظام  يستخدم   .٩٧
النظام  فرنسا، يستخدم هذا  باإلضافة إىل  أدناه).  الفقرة ١٧٨  (أنظر  الرئاسة بشكل مباشر  انتخابات 
يف الكثري من البلدان اليت كانت يف املاضي أقاليم أو مستعمرات تابعة لفرنسا أو متأثرة ا بشكل أو 
بآخر. ويستخدم نظام اجلولتني النتخاب اهليئة التشريعية يف كل من مجهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو 
(برازافيل)، والغابون، ومايل، وموريتانيا، وتوغو من ضمن جمموعة البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية. 
ويستخدم كذلك يف كل من مصر، وجزر القمر، وهاييت، وإيران، وكرييبايت، والفيتنام، باإلضافة إىل بعض 
دول االحتاد السوفيايت سابقًا (بيالروسيا، وقريقيزستان، وتركمانستان، وأوزباكستان). وتستخدم نظام 

اجلولتني، كجزء من نظامها االنتخايب املختلط النتخاب ممثلي الدوائر، كل من جورجيا، وكزاخستان، 
وطاجيكستان.

٩٨. وميكن تلخيص مزايا نظام اجلولتني االنتخايب مبا يلي:
أهم مزاياه أنه يعطي الناخبني فرصة ثانية لالقتراع لصاحل مرشحهم املفضل من جديد، أو لتغيري رأيهم  أ ) 
بني اجلولة األوىل والثانية. وبذلك فهو يتحلى ببعض مزايا النظم التفضيلية، كنظام الصوت البديل، يف 
نفس الوقت الذي ميكن الناخبني من التعبري عن خيار آخر جديد يف اجلولة الثانية مغاير كليًا خليارهم 

يف اجلولة األوىل.

املتقدمني على  املرشحني  املتبادل بني  الدعم  االئتالفات واتفاقات  نظام اجلولتني على حتفيز  يعمل  ب ) 
غريهم يف اجلولة األوىل، وذلك حتضريًا للجولة الثانية، مما يؤدي إىل توافقات استراتيجية بني األحزاب 
املتغريات  مع  للتفاعل  الفرصة  الناخبني  ومجهور  السياسية  األحزاب  يعطي  وأنه  كما  واملرشحني. 

السياسية احلاصلة يف الفترة الفاصلة بني اجلولتني االنتخابيتني.

ج ) حيد هذا النظام من مشكلة انقسام األصوات، وهو ما تعاين منه كثري من نظم التعددية/األغلبية، حيث 
تنقسم األصوات بني حزبني أو مرشحني متقاربني أو متماثلني، مما ينتج عنه فوز حزب أو مرشح آخر 
أقل شعبية. ومن ناحية أخرى، لكونه ال يتطلب من الناخبني ترتيب املرشحني على ورقة االقتراع 
حسب األفضلية والتعبري عن أفضليام األوىل، فالثانية وهكذا، فقد يكون نظام اجلولتني أكثر مالءمة 

من النظم التفضيلية للبلدان اليت تعاين من وجود نسب عالية من األميني.

٩٩. أما مساوئ نظام اجلولتني فهي:
قد يثقل نظام اجلولتني كاهل اإلدارة االنتخابية، واليت تضطر مبوجبه لتنظيم عملية انتخابية ثانية خالل   أ) 
املادية،  وتكلفتها  االنتخابية  العملية  أعباء  من  يزيد  مما  األوىل،  من  االنتهاء  بعد  قصرية  زمنية  مدة 
باإلضافة إىل مزيد من التأخري يف اإلعالن عن نتائج االنتخابات النهائية. األمر الذي قد يؤدي إىل 
شئ من عدم االستقرار والغموض. زد على ذلك كونه يلقي املزيد من األعباء على كاهل الناخبني، 
من خالل اضطرارهم للقيام باالقتراع مرتني متتاليتني، األمر الذي كثريًا ما ينتج عنه اخنفاض حاد يف 

مستويات املشاركة يف اجلولة الثانية مقارنة باألوىل.

بأن هذا  الدراسات  أظهرت  ولقد  األول.  الفائز  نظام  من مساوئ  اجلولتني من كثري  نظام  يعاين   ب) 
النظام يفرز يف فرنسا أقل النتائج االنتخابية تناسبًا يف الدميقراطيات الغربية، كما وأنه مييل إىل شرذمة 

األحزاب السياسية وتشجيع االنقسامات بداخلها يف الدميقراطيات الناشئة.

 ج) تتعلق أكثر العيوب الناجتة عن نظام اجلولتني جديًة بالتبعات املترتبة على تطبيقه يف املجتمعات املنقسمة 
على ذاا. ففي انتخابات العام ١٩٩٢ يف أنغوال، واليت كان يفترض أن تفضي إىل سالم داخلي يف 
البلد، نتج عن اجلولة األوىل لالنتخابات الرئاسية فوز قائد املتمردين، جوناس سافيميب، باملرتبة الثانية 
مبجموع ٤٠ باملئة من األصوات، مقابل ٤٩ باملئة لصاحل مرشح احلزب احلاكم، جوسيه دوسانتوس. 
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ولقد استدل قائد املتمردين من ذلك بأن حضوضه يف الفوز باجلولة الثانية معدومة، وعليه فضل عدم 
االستمرار يف اللعبة الدميقراطية والقيام بدور املعارضة، وبدًال من ذلك عاد فورًا إىل إشعال احلرب 
األهلية واليت استمرت بعد ذلك لعقد إضايف من الزمن. أما يف انتخابات العام ١٩٩٣ يف الكونغو 
(برازافيل)، فلقد أدى االنطباع السائد لدى أحزاب املعارضة بأن احلزب احلاكم سيكتسح الساحة 
وحيصل على أعلى النتائج يف اجلولة الثانية إىل مقاطعة املعارضة للجولة الثانية واللجوء إىل الصدام 
املسلح. ويف كلتا احلالتني، فلقد كانت املؤشرات الناجتة عن اجلولة األوىل بأن أحد املتنازعني سيخسر 
االنتخابات يف اجلولة الثانية مبثابة الشرارة اليت ولدت العنف. ويف انتخابات العام ١٩٩٢ يف اجلزائر، 
نتج عن فوز مرشح جبهة اإلنقاذ اإلسالمي يف اجلولة األوىل تدخل املؤسسة العسكرية وإلغاء اجلولة 

الثانية من االنتخابات.

ميكن اعتبار االنتخابات يف بلدان آسيا الوسطى يف املرحلة الراهنة كمسرحية سياسية بقدر ما هي تنافس 
للحصول على مناصب متثيلية، حيث احندرت معظم البلدان يف هذه املنطقة حنو أنظمة الرجل الواحد 
أو احلروب األهلية مباشرًة بعد تفكك االحتاد السوفيايت أواخر العام ١٩٩١. ومل تكن االنتخابات شبه 
التنافسية اليت مت تنظيمها يف األشهر األخرية للحقبة السوفياتية سوى نوع من املبايعة للقيادات السياسية 
اليت استحوذت على السلطة وركزا يف أيدي الرؤساء مؤسسي الدول اجلديدة خالل سنوات االستقالل 
رئيسها،  أن  إال  الشمويل،  النظام  يف  الوقوع  عن  تبتعد  وكأا  قريقيزستان  بدت  البداية  ويف  األوىل. 
سرعان ما بدأ يف أواسط التسعينات من القرن املاضي باحلد من قدرة املجتمع املدين على مساءلة السلطة 

وممثليها.

املنتحب حىت  الوحيد  الرئيس  للبالد، أسكار أكاييف، وهو  بأول رئيس  اليت أتت  وتعطي االنتخابات 
املتقلبة  االنتخابية  والترتيبات  اإلجراءات  على  يترتب  ما  حول  حيًا  مثاًال  الدراسة،  هذه  إعداد  تاريخ 
الرئيس من  انتخاب  العادة على  العهد السوفيايت، جرت  نتائج االنتخابات. ففي أواخر  من تأثري على 
أما يف  برئيس املجلس األعلى) يف كل واحدة من مجهوريات االحتاد.  الربملانات (ما كان يعرف  قبل 
قريقيزستان، فنص قانون االنتخاب على أنه يف حال فشل الربملان يف انتخاب أي من املرشحني ملنصب 
التصويت، تسقط األهلية عن كافة املرشحني. ويف تشرين األول/أكتوبر من  الرئاسة بعد جولتني من 
عام ١٩٩٠، مسح ذلك ألكاييف (والذي كا ينظر له على أنه من أتباع غورباتشوف املعارضني هليمنة 
اجلناح املحافظ ضمن احلزب الشيوعي القريقيزي) بالفوز برئاسة اجلمهورية يف اجلولة الثانية لتصويت 
الربملان. ويف العام التايل، قامت قريقيزستان، شأا يف ذلك شأن معظم اجلمهوريات السوفياتية، بإدخال 
نظام االنتخاب العام املباشر ملنصب الرئاسة اجلديد والذي نقلت إليه كافة السلطات اليت متتع ا احلزب 
الشيوعي سابقًا. ويف تشرين األول/أكتوبر من عام ١٩٩١، وقبل أشهر قليلة من حصول قريقيزستان 
على استقالهلا، فاز أكاييف باالنتخاب العام املباشر دون أية منافسة. بعد ذلك، فاز أكاييف يف انتخابات 
العام ١٩٩٥ والعام ٢٠٠٠، وذلك بفارق كبري عن منافسيه يف اجلولة االنتخابية األوىل، على الرغم من 

االنتهاكات الكثرية اليت حتدثت عنها التقارير يف كلتا العمليتني االنتخابيتني.

@ÚïbÅ@ÚçaâÖ
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أما اإلجراءات والضوابط اليت حتكم العملية االنتخابية يف قريقيزستان فهي مزيج من املكونات التقليدية 
وتلك غري املعهودة. تنتظم االنتخابات للرئاسة مرة كل مخس سنوات من خالل نظام اجلولتني، حيث 
تنظم اجلولة الثانية فقط يف حال عدم فوز أي من املرشحني باألغلبية املطلقة لألصوات يف اجلولة األوىل، 
ويف تلك احلالة يشارك يف اجلولة الثانية املرشحني احلاصلني على أعلى األصوات، ويفوز فيها املرشح الذي 
حيصل على أعلى األصوات. كما وتنص الترتيبات على إعادة االنتخابات يف حال عدم مشاركة نصف 
الناخبني على األقل يف االقتراع يف أي من اجلولتني. وال ميكن للرئيس املنتخب البقاء يف منصبه ألكثر من 
فترتني رئاسيتني، إال أن املحكمة الدستورية يف قريقيزستان، على عكس مثيلتها يف روسيا، قررت بأن 
ذلك ال ينطبق على الرئيس احلايل عند بدء العمل ذا اإلجراء، معتربًة بأن فترته األوىل ال حتتسب وذلك 

لكوا بدأت قبل إقرار الدستور اجلديد عام ١٩٩٣، الذي نص على ذلك.

للترشح للرئاسة جيب أن ال يقل عمر املرشح عن ٣٥ سنة وأال يزيد عن ٦٥. كما وجيب على املرشحني 
استيفاء جمموعة من الشروط األخرى: أوًال، جيب عليهم اجتياز امتحان من قبل اللجنة اللغوية املختصة 
للتحقق من إجادم للغة الرمسية يف البلد، القرقيزية. واستخدم هذا الشرط، والذي مت إدخاله أصًال لسد 
الطريق أمام املرشحني من أصل روسي أو القريقيز الناشئني ضمن الثقافة الروسية فقط، يف انتخابات العام 
٢٠٠٠ لرفض ترشيح أهم املنافسني ألكاييف، فيليكس كولوف. ثانيًا، على كافة املرشحني إيداع مبلغ 
تأمني، من مصادرهم اخلاصة، يساوي ١٠٠٠ ضعف من احلد األدىن الرمسي للراتب الشهري، وهو عمليًا 
ما يعادل الدخل الكامل للمواطن العادي مدى احلياة. وال يسترد ذلك املبلغ إال يف حال حصول املرشح 
على ما ال يقل عن ١٠ باملئة من أصوات الناخبني، وهو ما يعمل الربملان حاليًا على مناقشة مشروع 
لرفعه إىل ١٥ باملئة من األصوات. باإلضافة إىل ذلك، على املرشحني تقدمي ٥٠،٠٠٠ توقيع، ٣ باملئة 
منها على األقل من كل واحدة من األقاليم يف البلد، وذلك لضمان حصول أي مرشح على تأييد ما من 
كافة أحناء البالد يف الشمال واجلنوب، علمًا بأن القيادات السياسية يف كلتا املنطقتني كانت على خالف 

حاد فيما بينها يف السنوات األخرية. 

الرئاسية تغيريات متكررة يف تلك  باالنتخابات  املتعلقة  القانونية  النسيب يف اإلجراءات  يقابل االستقرار 
اخلاصة باالنتخابات الربملانية يف قريقيزستان، واليت ورثت عن االحتاد االسوفيايت برملانًا يتألف من غرفة 
(جملس) واحدة تضم ٣٥٠ عضوًا، والذي مت انتخابه يف شباط/فرباير ١٩٩٠ من خالل نظام اجلولتني 
يف دوائر انتخابية أحادية التمثيل. وأدت التعديالت الدستورية املعتمدة باستفتاء عام سنة ١٩٩٤، واليت 
استندت أصًال إىل رغبة الرئيس يف تقوية سلطاته على حساب الربملان، إىل استبدال الغرفة الواحدة بربملان 
جديد من جملسني: اجلمعية التشريعية وتتألف من ٦٠ عضٍو، ومجعية ممثلي الشعب وتتألف من ٤٥ عضو. 
ويف انتخابات العامني ١٩٩٥ و٢٠٠٠، مت انتخاب كافة أعضاء مجعية ممثلي الشعب و٤٥ عضو من 
أعضاء اجلمعية التشريعية من خالل نظام اجلولتني يف ٤٥ دائرة انتخابية أحادية التمثيل. أما باقي أعضاء 
اجلمعية التشريعية البالغ عددهم ١٥، فتم انتخام من خالل نظام القائمة النسبية املغلقة، حيث شكل 
البلد دائرة انتخابية واحدة هلذا الغرض، وحيث بلغت نسبة احلسم ٥ باملئة (مبعىن أنه جيب على أي حزب 
سياسي احلصول على ما ال يقل عن ٥ باملئة من األصوات الصحيحة على مستوى الوطن للحصول على 
متثيل له يف الربملان). ونصت اإلجراءات اخلاصة بانتخابات القائمة على متكن األحزاب من تقدمي قوائم 
مغلقة من ٣٠ مرشح (ضعف عدد املقاعد املنتخبة)، مبا يف ذلك مرشحني هلا يف الدوائر االنتخابية أحادية 

التمثيل، ويف حال فوز أي منهم يف انتخابات تلك الدوائر يتم حذفهم من القائمة احلزبية.

احلد  إجراء يهدف إىل  أنه  الربملانية من ٣٥٠ إىل ١٠٥، والذي قدم على  املقاعد  أسهم خفض عدد 
من التكاليف، يف متكني الرئيس من إحكام سيطرته على الربملان، خاصًة يف ظل مضاعفة حجم الدوائر 
االنتخابية أحادية التمثيل الناتج عن ذلك، والذي حد بشكل كبري من إمكانيات األحزاب الصغرية يف 
احلصول على متثيل هلا يف السلطة التشريعية. ومل يساعد انتخاب بضعة مقاعد برملانية فقط من خالل 
نظام القائمة النسبية على تعويض األحزاب السياسية الصغرية عن األضرار اليت حلقت ا جراء تقليص 

حجم الربملان.

أفرزت االنتخابات اليت أعقبت العهد السوفيايت برملانات ختتلف كليًا يف تركيبتها عن تلك الربملانات 
السوفياتية اليت مل متارس سوى صالحيات شكلية يف املوافقة دائمًا على ما ميلى عليها. ففي تلك احلقبة، 
من  تتألف  هيئات  إجياد  على  املرشحني  انتقاء  على  الكاملة  الشيوعي من خالل سيطرته  احلزب  عمل 
أعضاء ميثلون شرائح واسعة من املجتمع. وعلى العكس من ذلك، جند بأن اهليئات واملجالس املنتخبة يف 
قريقيزستان بعد انتهاء احلقبة الشيوعية تتالف من الرجال فقط بشكل كلي تقريبًا، مبا يف ذلك نسبة هائلة 

من أصحاب النفوذ واألغنياء اجلدد.

قامت قريقيزستان بتغيري اإلجراءات االنتخابية حديثًا من جديد. إذ دعت التعديالت الدستورية املعتمدة 
يف عام ٢٠٠٣ إىل استبدال الربملان القائم على جملسني من ١٠٥ أعضاء بربملان جديد من جملس واحد 
يضم ٧٥ عضوًا. وعليه، ينص قانون االنتخابات اجلديد املعتمد يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، والذي 
أثريت حوله الكثري من االنتقادات داخل البلد وخارجه، على انتخاب أعضاء الربملان اجلديد يف دوائر 
التقليص اإلضايف حلجم  يعمل هذا  أن  املرجح  نظام اجلولتني. ومن  التمثيل من خالل  انتخابية أحادية 
الربملان، وإلغاء املقاعد املنتخبة بنظام القائمة النسبية إىل وضع مزيد من العراقيل أمام األقليات يف احلصول 
للتأثري على  القوة  التنفيذية مزيدًا من  السلطة  إعطاء  باإلضافة إىل  التشريعية،  السلطة  متثيل هلا يف  على 
السلطة التشريعية وإحكام السيطرة عليها، وكذا إضعاف النظام احلزيب، اهلش أصًال، بشكل عام. كما 
وميكن للنظام االنتخايب اجلديد أن يعمق من االنقسام السياسي بني خمتلف املناطق، من خالل احلد من 

سلطة القيادات احلزبية املركزية يف التحكم بعملية انتقاء املرشحني مركزيًا.

أدى تقليص عدد مقاعد الربملان إىل اتساع مساحة الدوائر االنتخابية، األمر الذي مكن املرشحني املنتمني 
إىل األغلبية القريقيزية من الفوز بسهولة أكرب من أولئك املنتمني إىل األقليات العرقية األخرى. حيث جند 
بأنه يف مقابل التمثيل الكبري للقريقيز يف الربملان، ال حتصل األقليات األخرى، مبا فيها األوزبيك، والروس 
واألملان، سوى على متثيل بسيط ال يتالءم مع حجمها احلقيقي. وباألخص فيما يتعلق باألوزبيك املمثلني 

بعدد من املقاعد املنتخبة ال يصل نسبيًا إىل نصف ما متثله نسبتهم من عدد السكان العام يف البالد.

يف السنوات األخرية وجدت املعارضة السياسية يف قريقيزستان صعوبات مجة ومتزايدة يف دخول املنافسة 
االنتخابية لكل من انتخابات الرئاسة واالنتخابات التشريعية. وأدى احنياز السلطة القضائية، وكل من 
جلنة االنتخابات واللجنة اللغوية لصاحل الرئيس إىل مالحقات قضائية ورفض ألعداد كبرية من طلبات 
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الترشيح بشكل انتقائي صارخ. زد على أن هيمنة الرئيس على وسائل اإلعالم منعت أحزاب املعارضة 
من إمكانية القيام حبمالت انتخابية مؤثرة. ففي انتخابات الرئاسة للعام ٢٠٠٠ على سبيل املثال، متتع 
الرئيس أكاييف حبوايل عشر ساعات من التغطية يف قناة التلفزة الرمسية، بينما مل حيض منافسه الرئيسي 
سوى بأقل من ٥ دقائق من التغطية. أما املصدر الرئيسي الوحيد للتغطية اإلعالمية  املستقلة للحمالت 
االنتخابية املتمثل بوسائل اإلعالم اخلارجية، فعادًة ما خيضع للتهديد بعقوبات قانونية يف حال انتقاده ألي 
من مرشحي النظام. وعليه، تعيق طريقة إدارة االنتخابات، مبا يف ذلك التجاوزات العديدة اليت تتسم ا 
تنافسي بكل  الضوابط االنتخابية نشوء وتطور جو سياسي  املتكررة يف  عمليات االقتراع، والتغيريات 

معىن الكلمة يف قريقيزستان.

من  األول  العقد  معظم  امتداد  على  تنظيمها  فتم  املحلي،  املستوى  على  باالنتخابات  يتعلق  فيما  أما 
االستقالل عمًال بنظام اجلولتني يف دوائر انتخابية أحادية التمثيل كذلك. إال أنه ومنذ العام ١٩٩٩ يتم 
انتخاب املجالس اإلقليمية واملحلية يف دوائر انتخابية متعددة التمثيل، استنادًا إىل نظام الصوت الواحد 
غري املتحول. وعلى الرغم من أن حمافظي األقاليم السبعة اليت يتشكل منها البلد يتم تعيينهم بشكل مباشر 
من قبل الرئيس، إال أن املجالس املحلية املنتخبة هي املسؤولة عن انتخاب الرؤساء التنفيذيني للبلديات 
وجمالس املديريات والقرى، وذلك باستثناء العاصمة، بيشكيك، حيث يتم انتخاب رئيس البلدية بشكل 

مباشر من قبل الناخبني.

وكما جرى يف كل من جورجيا وأكرانيا، أدى التالعب يف القواعد االنتخابية وطريقة إدارا إىل سحب 
آذار/مارس من عام  ثورة ٢٤  قيام  الذي أسهم يف  األمر  برمتها،  االنتخابية  العملية  الشرعية من  صفة 
٢٠٠٥، واليت أدت إىل سقوط نظام الرئيس أكاييف وإخضاع الربملان اجلديد املنتخب والنظام االنتخايب 

برمته للمراجعة والتطوير.  

=é‰€a@›Ór‡n€a@·ƒ„

ما هو التمثيل النسيب
يف  مشارك  سياسي  حزب  أي  حصة  ترمجة  إىل  النسيب  التمثيل  لنظم  األساسي  املفهوم  يستند   .١٠٠
املنتخبة  التشريعية  اهليئة  يف  املقاعد  من  متناسبة  أو  مماثلة  حصة  إىل  الناخبني  أصوات  من  االنتخابات 
(الربملان). وهناك نوعان رئيسيان من نظم التمثيل النسيب ومها نظام القائمة النسبية (List PR) ونظام 
معتددة  انتخابية  دوائر  وجود  النسيب  التمثيل  نظم  تنفيذ  ويتطلب   .(STV) املتحول  الواحد  الصوت 
التمثيل، إذ ال ميكن توزيع املقعد الواحد نسبيًا. ويف بعض البلدان، كما يف إسرائيل وهولندا، يشكل البلد 
برمته دائرة انتخابية واحدة متعددة التمثيل. وتستند الدوائر االنتخابية يف بلدان أخرى، كما يف األرجنتني 
انتخابية  دائرة  املحافظات  القائمة، حيث تشكل كل واحدة من  اإلدارية  التقسيمات  إىل  الربتغال،  أو 
واحدة متعددة التمثيل، بينما جند يف أندونيسيا مثاًال على دوائر انتخابية متفاوتة األحجام ال عالقة هلا 

بالتقسيمات اإلدارية، حيث يسند إىل اإلدارة االنتخابية مهمة ترسيم تلك الدوائر.

١٠١. تعترب نظم التمثيل النسيب خيارًا شائعًا يف الدميقراطيات الناشئة، بينما يستخدم إحدى تلك النظم 
٢٣ بلد من جمموعة الدميقراطيات الراسخة (أنظر اجلدول رقم ٢). وحتتل هذه النظم املركز األول من 
حيث عدد البلدان اليت تعتمدها يف كل من أمريكا الالتينية، وأفريقيا وأروبا. وتستخدم غالبية البلدان اليت 
تعتمد نظم التمثيل النسيب والبالغ عددها ٧٢ بلدًا إحدى أشكال نظام القائمة النسبية، بينما ال يستخدم 

نظام الصوت الواحد املتحول سوى يف بلدين اثنني، مها أيرلندا ومالطا.

الكبري  التأثري  ذات  االعتبارات  من  الكثري  هناك   .١٠٢
أرض  على  النسيب  التمثيل  نظم  طريقة عمل  على  واملباشر 
املنتخبني عن كل دائرة  املرشحني  الواقع. فكلما زاد عدد 
انتخابية (أنظر الفقرات ١١٣ إىل ١١٨ أدناه حول حجم 

الدائرة االنتخابية) كلما ارتفع مستوى النسبية يف النظام االنتخايب. كما وأن نظم التمثيل النسيب ختتلف 
األحزاب  بني  االختيار  الناخب  استطاعة  حيث  من  للناخب،  توفرها  اليت  اخليارات  مباهية  بينها  فيما 

السياسية أو املرشحني األفراد أو كليهما معًا.

١٠٣. متتاز نظم التمثيل النسيب بشكل أساسي بكوا تعمل على تفادي النتائج غري املرغوب ا لنظم 
التعددية/األغلبية مما جيعلها صاحلة إلفراز هيئات تشريعية متثيلية بشكل أفضل. ففي كثري من الدميقراطيات 
الناشئة، وخاصة تلك اليت تواجه انقسامات اجتماعية حادة، قد تصبح مسألة إشراك كافة املجموعات 
واملكونات االجتماعية شرطًا مفصليًا ال غىن عنه لتدعيم النظام الدميقراطي بشكل عام. إذ أن الفشل 
يف توفري الفرصة احلقيقة لكافة األقليات، باإلضافة لألكثرية، للمشاركة يف صنع القرار وتطوير النظام 

السياسي من شأنه أن يفضي إىل نتائج كارثية (أنظر الدراسة اخلاصة بليسوتو يف هذا الدليل).

١٠٤. وتتلخص أهم مميزات نظم التمثيل النسيب مبا يلي:
تعمل هذه النظم على ترمجة األصوات إىل مقاعد بشكل دقيق، متفادية بذلك بعض النتائج املترتبة على   أ) 

@äˆaÎÖ@‚bÓ”@=é‰€a@›Ór‡n€a@·ƒ„@àÓ–‰m@k‹İnÌ
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األيديولوجية، كما ميكن أن حيصل يف ظل نظام الفائز األول، يصعب عملية التخطيط اإلقتصادي 
على املدى الطويل، بينما تسهم احلكومات االئتالفية الناجتة عن النظم النسبية يف تأصيل االستقرار 

والتماسك يف القرارت اهلامة واليت تفسح املجال أمام التطوير والنمو املستدام.

 ح) تسهم هذه النظم يف جتذير مبدأ الشراكة يف احلكم بني األحزاب واملجموعات ذات االهتمامات 
العددية  الناشئة تعترب مسألة الشراكة يف احلكم بني األكثرية  الدميقراطيات  املختلفة. ففي كثري من 
للسكان واليت تسيطر على القوة السياسية واألقلية اليت تسيطر على القوة اإلقتصادية يف البلد أمرًا ال 
بد منه وحقيقة ال ميكن جتاهلها. إذ نرى بأنه حيث تنفرد األكثرية العددية بالسيطرة على السلطة 
بينما تنحصر اهتمامات األقلية يف السيطرة على مصادر الثروة والقوة اإلقتصادية تصبح املشادات بني 
خمتلف مصادر القوى أقل وضوحًا وأكثر ضبابية وال ختضع ملبادئ املساءلة واملحاسبة (كما حصل 
يف زمبابوي خالل السنوات العشرين األوىل من استقالهلا على سبيل املثال). وعليه، فكثريًا ما يعتقد 
بأن نظم التمثيل النسيب، ومن خالل إشراك كافة املجموعات يف السلطة التشريعية، توفر فرصة أكرب 
الختاذ القرارت اهلامة حتت الضوء وعلى مرأى من أعني العامة ومبا حيقق متطلبات شرائح أوسع من 

املجتمع.   

ائتالفية وتعمل  إفراز حكومات  النسيب مساوئها كذلك، وأمهها كوا متيل إىل  التمثيل  ١٠٥. ولنظم 
على شرذمة األحزاب السياسية. أما أهم االنتقادات املوجهة عادًة هلذه النظم فتكمن يف كوا تقود إىل 

ما يلي:

حكومات ائتالفية تفضي بدورها إىل اختناقات يف سري األعمال التشريعية وما ينتج عنه من عدم القدرة   أ) 
على تنفيذ السياسات املتماسكة. وتزداد خطورة الوقوع يف ذلك بشكل خاص يف حاالت ما بعد 
الصراع واملراحل االنتقالية، حيث تكون تطلعات الشعب لالجنازات احلكومية يف أوجها. إذ ميكن 
للحكومات االئتالفية وحكومات الوحدة الوطنية املشكلة من أحزاب خمتلفة احلؤول دون القدرة على 

اختاذ القرارات بشكل سريع ومتماسك.

 ب) انقسامات يف االحزاب السياسية متس باستقرار النظام السياسي. حيث ميكن لنظم التمثيل النسيب 
السياسية. وقد يفسح تعدد األحزاب  أن تؤدي إىل، أو على األقل أن تسهم يف تشرذم األحزاب 
السياسية بشكل كبري املجال أمام األحزاب الصغرية جدًا السترتاف األحزاب الكبرية ودفعها إىل 
نظم  التعددية يف  ميزة  البعض  يعترب  وهنا  ائتالفية.  تشكيل حكومة  الكبرية دف  التنازالت  تقدمي 
األحزاب  تلعب  ما  عادًة  املثال،  إسرائيل على سبيل  ففي  السلبية.  ارتداداا  النسيب كأحد  التمثيل 
الدينية املتطرفة الصغرية دورًا مفصليًا يف تشكيل احلكومات، بينما عانت إيطاليا لسنوات طويلة من 
تقلبات مستمرة وانعدام يف استقرار احلكومات االئتالفية املتعاقبة. وكثريًا ما تتخوف البلدان املتحولة 
إىل النظام الدميقراطي من أن تؤدي نظم التمثيل النسيب إىل ظهور األحزاب السياسية املستندة إىل 

قيادات تقليدية أو مجاعات عرقية، وذلك بسبب عدم تطور نظامها احلزيب السياسي بشكل عام.

 ج) استخدامها كقاعدة لظهور األحزاب املتطرفة. إذ كثريًا ما تنتقد نظم التمثيل النسيب لكوا تفسح 

نظم التعددية/األغلبية األكثر مدعاة للقلق واألقل عدالة. حيث تعمل هذه النظم على احلد من حصول 
الذي تسمح  الوقت  الناخبني، يف  نسبتها من أصوات  تفوق  إضافية  مقاعد  الكبرية على  األحزاب 
لألحزاب الصغرية الوصول إىل الربملان من خالل احلصول على أعداد حمدودة من أصوات الناخبني.

 ب) حتفز نظم التمثيل النسيب على قيام األحزاب السياسية أو تشكيل التجمعات االنتخابية من قبل املرشحني 
املتقاربني فكريًا لتقدمي قوائم من املرشحني لالنتخاب. ومن شأن ذلك اإلسهام يف إيضاح السياسات 
املجتمع  ذلك  يفتقد  عندما  خاصًة  ما،  جمتمع  ضمن  القائمة  والقيادية  األيديولوجية  واالختالفات 

ألحزاب سياسية قوية ومتماسكة، كما كانت عليه احلال يف تيمور الشرقية حلظة استقالهلا.

 ج) ينتج عن هذه النظم احنسار يف أعداد األصوات الضائعة أو املهدورة. فعندما تنخفض نسبة احلسم 
تفضي كافة األصوات تقريبًا إىل انتخاب مرشح ما. وهو ما يزيد من قناعة الناخب بالفائدة من 
املشاركة يف العملية االنتخابية والتوجه إىل مراكز االقتراع، حيث تزداد القناعة لدى الناخبني بأن 
ألصوام تأثري حقيقي من شأنه أن حيدث تغيريًا فعليًا يف نتائج االنتخاب، مهما كان ذلك التغيري 

متواضعًا.

تساعد نظم التمثيل النسيب أحزاب األقليات يف احلصول على متثيل هلا. فعدا تلك احلاالت اليت ترتفع   د) 
فيها نسبة احلسم إىل مستويات غري مقبولة، أو يصغر فيها حجم الدوائر االنتخابية بشكل غري معتاد، 
الناخبني احلصول على متثيل له يف  يصبح بإمكان أي حزب حيصل على نسبة بسيطة من أصوات 
الربملان. وهذا ما حيقق مبدأ التعددية والذي ميكن اعتباره أساسيًا يف استقرار املجتمعات املنقسمة، 

باإلضافة إىل فوائده املثبتة واملتعلقة بعملية اختاذ القرارات يف الدميقراطيات الراسخة.

تعمل هذه النظم على حتفيز األحزاب السياسية للتوجه إىل أطر واسعة من الناخبني، خارج نطاق الدوائر   ه) 
اليت يكثر فيها مؤيديها أو تلك اليت تتوقع حصول منافسة أكرب فيها. حيث أن احلافز احلقيقي يف ظل 
نظم التمثيل النسيب يكمن يف العمل على احلصول على أكرب عدد ممكن من األصوات، بغض النظر 
عن مصدر تلك األصوات. إذ ميكن لكل صوت إضايف، حىت ولو أتى من مواقع يضعف فيها تواجد 

احلزب، أن يسهم يف احلصول على مقعد إضايف.

حتد هذه النظم من منو ما يعرف باإلقطاعيات املحلية. وذلك لكوا متنح األحزاب الصغرية فرصة   و) 
احلصول على بضعة مقاعد، مما يقلل من إمكانية حصول احلزب الواحد على كافة مقاعد الدائرة 
مواقع  يف  تتمركز  ال  اليت  تلك  خاصًة  لألقليات،  بالنسبة  أمهيته  تزيد  ما  وهو  الواحدة.  االنتخابية 

جغرافية حمددة وحمصورة وال متلك وسائل بديلة للحصول على متثيل هلا.

تقود نظم التمثيل النسيب إىل حتقيق مستويات أعلى من االستمرارية واستقرار السياسات. فقد أثبتت   ز) 
التجارب يف أوروبا الغربية جناعة هذه النظم لدى اعتمادها النتخاب الربملانات يف حتقيق استقرار 
أفضل للحكومات، باإلضافة إىل حتقيق مستويات أعلى من املشاركة واألداء اإلقتصادي. أما السبب 
يف ذلك فيعود إىل أن التناوب املتكرر يف مقاليد احلكم بني أحزاب سياسية متناقضة كليًا من الناحية 
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اهليئة  للحصول على متثيل يف  اليمينية على حد سواء،  أو  اليسارية  املتطرفة،  أمام األحزاب  املجال 
التشريعية. فلقد رأى الكثريون يف أن أحد األسباب خلف ايار مجهورية ومير يف أملانيا يعود إىل كيفية 
إعطاء النظام االنتخايب النسيب الفرصة لألحزاب املتطرفة اليمينية واليسارية للحصول على موطئ قدم 

هلا يف السلطة.

حكومات ائتالفية ال تتمتع بقدر كاف من اخللفية املشتركة سواء فيما يتعلق بسياساا أو بقواعدها   د) 
الناجتة عن  النوع من ائتالفات املصلحة باالئتالفات املتماسكة  الشعبية. وكثريًا ما تتم مقارنة هذا 
نظم انتخابية أخرى (مثل نظام الصوت البديل)، حيث متيل خمتلف األحزاب السياسية إىل االعتماد، 
وبشكل متبادل، على أصوات األحزاب األخرى كذلك، مما يؤدي إىل قيام ائتالفات أقوى وأكثر 

تعاضدًا.

حصول أحزاب سياسية صغرية على حصص من السلطة ال تتناسب مع حجمها وقوا احلقيقية. إذ   ه) 
قد تضطر األحزاب الكبرية لالئتالف مع أحزاب صغرية جدًا لتشكيل احلكومة، وذلك من خالل 
إعطاء احلزب املمثل لنسبة ضئيلة من الناخبني القدرة على تعطيل أية اقتراحات ومبادرات قد تأيت ا 

األحزاب الكبرية.

تنفيذ مبدأ املساءلة من خالل حجب ثقته وإقصاء حزب سياسي ما عن  الناخب على   و) عدم قدرة 
السلطة. حيث قد يكون من الصعب مبكان إقصاء حزب مركزي كبري من السلطة يف ظل نظم التمثيل 
النسيب. فعندما تتشكل احلكومات من ائتالفات، جند بأن بعض األحزاب متواجدة دائمًا يف احلكومة 
بشكل أو بآخر، على الرغم من تراجع أدائها االنتخايب من حني آلخر. وعلى سبيل املثال، استمر 
احلزب الدميقراطي احلر يف أملانيا كعضو يف كافة احلكومات االئتالفية على مدى مخسني عام، من عام 
١٩٤٩ إىل عام ١٩٩٨، ما عدا فترة مثاين سنوات منها فقط، وذلك على الرغم من عدم حصوله 

أبدًا على ما يزيد على ١٢ باملئة من أصوات الناخبني يف أفضل احلاالت.

الصعوبات اليت قد يفرضها تنفيذ هذه النظم على أرض الواقع، سواء بالنسبة للناخبني وقدرم على   ز) 
فهم بعض تفاصيل النظام، أو بالنسبة لإلدارة االنتخابية يف تطبيق قواعده املعقدة أحيانًا. إذ تعترب بعض 
نظم التمثيل النسيب أكثر تعقيدًا من غريها من النظم غري النسبية، وهو ما يتطلب جهودًا توعوية أكرب 

للناخبني، باإلضافة إىل مزيد من التدريب املهين ملوظفي االنتخابات لضمان صحة العملية. 

نظام القائمة النسبية
١٠٦. يقوم نظام القائمة النسبية على تقدمي كل حزب سياسي لقائمة من املرشحني يف كل واحدة من 
الناخبون باالقتراع لصاحل األحزاب، حيث يفوز كل حزب  التمثيل. ويقوم  الدوائر االنتخابية متعددة 
سياسي حبصة من مقاعد الدائرة االنتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبني. ويفوز باالنتخاب 

املرشحون على قوائم األحزاب وذلك حبسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة.

النظام االنتخايب املعتمد، حيث يتطلب ذلك  النسبية ال حيدد مبفرده شكل  القائمة  إال أن اختيار نظام 

الطريقة  تستند  أن  ميكن  إذ  التفاصيل.  من  مزيد  حتديد 
إىل  األصوات  عد  بعد  املقاعد  وتوزيع  املعتمدة الحتساب 
طريقة املتوسط األعلى أو طريقة الباقي األعلى (أنظر قائمة 
هلذا  املعتمدة  وللمعادلة  "ب").  امللحق  يف  املصطلحات 
األحيان، على  قد يكون كبريًا يف بعض  ما،  تأثري  الغرض 
نتائج االنتخابات يف ظل نظم التمثيل النسيب. ففي انتخابات 
املعادلة  يف  املعتمد  التغيري  أدى  كمبوديا،  يف   ١٩٩٨ عام 
االنتخابية بضعة اسابيع قبل موعد االنتخابات إىل فوز أكرب 
 ٥٩ من  بدًال  مقعدًا،   ٦٤ جمموعه  مبا  السياسية  األحزاب 
مقعدًا.   ١٢١ البالغة  الوطنية  اجلمعية  مقاعد  من  مقعد، 
ومل تتقبل أحزاب املعارضة تلك النتائج بسهولة نظرًا لعدم 

اإلعالن عن ذلك التغيري يف املعادلة بشكل كاٍف. وهذا املثال يدل على أمهية وعي القائمني على تصميم 
النظم االنتخابية بأصغر وأدق التفاصيل.

النسبية. فقد  القائمة  لتحديد طريقة عمل نظام  وهناك مسائل هامة أخرى جيب أخذها بعني االعتبار 
(أنظر  املنتخبة  التشريعية  اهليئة  للحصول على متثيل يف  اجتياز نسبة حسم حمددة  املعتمد  النطام  يفرض 
الفقرات ١١٩ إىل ١٢١ أدناه): وإذا كانت تلك النسبة مرتفعة (١٠ باملئة، كما هو معمول به يف تركيا 
على سبيل املثال) سيؤدي ذلك إىل استثناء األحزاب الصغرية وحرماا من احلصول على متثيل هلا، بينما 
باملئة، كما هي احلال يف إسرائيل مثًال). يف جنوب  قد تسمح هلم بذلك نسبة حسم منخفظة (١,٥ 
أفريقيا ال توجد نسبة حسم، وقد أدى ذلك يف انتخابات عام ٢٠٠٤ إىل فوز احلزب املسيحي الدميقراطي 
األفريقي بستة مقاعد من أصل ٤٠٠ مقعد رغم حصوله على ١,٦ باملئة فقط من أصوات الناخبني. 
وختتلف نظم القائمة النسبية فيما بينها استنادًا إىل إمكانية قيام الناخب باالختيار بني املرشحني باإلضافة 
إىل اختياره بني خمتلف األحزاب، أي إذا ما كانت القوائم مغلقة، مفتوحة أم حرة (أنظر الفقرات ١٢٢ 

إىل ١٢٦ أدناه). وهلذا اخليار تبعاته املتعلقة بسهولة أو صعوبة التعامل مع ورقة االقتراع.

أما اخليارات األخرى اخلاصة ذا النظام االنتخايب فتتعلق بترتيبات جتميع األصوات، سواء كان ذلك 
بشكل رمسي أو غري رمسي؛ أو املجال املفتوح أمام األحزاب السياسية لعقد االتفاقات االنتخابية، كتلك 
اليت تتعلق بتشكيل التكتالت االنتخابية (أنظر الفقرة ١٢٧ أدناه)؛ أو حجم الدوائر االنتخابية وطريقة 

ترسيمها.

١٠٧. تتلخص امليزات اليت يتمتع ا نظام القائمة النسبية فيما يلي:
باإلضافة إىل امليزات اليت تتمتع ا نظم التمثيل النسيب بشكل عام، يعمل هذا النظام على زيادة حضوض   أ) 
ممثلي األقليات يف الفوز باالنتخاب. فعندما يقترع الناخبون، كما هي العادة، مبا يتماشى مع واقع 
التركيبة االجتماعية والثقافية ملجتمع ما، ميكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم يف إفراز سلطة تشريعية 
تضم ممثلني عن كل من جمموعات األكثرية واألقليات يف ذلك املجتمع. وذلك لكون النظام يعمل 
كحافز لدى األحزاب السياسية لتقدمي قوائم متوازنة من املرشحني ميكنهم من خالهلا التطلع لدعم 
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أوسع شرحية ممكنة من الناخبني. ولقد أثبتت التجربة يف عدد من الدميقراطيات الناشئة (كجنوب 
أفريقيا، وأندونيسيا، وسرياليون) بأن نظام القائمة النسبية يفسح املجال أمام األحزاب السياسية لتقدمي 
قوائم من مرشحني ينتمون ملجموعات عرقية وإثنية خمتلفة. وعلى سبيل املثال، ضمت اجلمعية الوطنية 
املنتخبة يف جنوب أفريقيا سنة ٢٠٠٤ ما نسبته ٥٢ باملئة من املمثلني السود (مبا يف ذلك ١١ باملئة 
من مجاعة الزولو، بينما توزع الباقون على أكثر من مثانية مجاعات أخرى)، و٣٢ باملئة من البيض 
(ثلثهم من الناطقني باإلجنليزية والثلثني اآلخرين من اجلماعات الناطقة بلغة األفريكان)، و٧ باملئة من 
السمر، باإلضافة إىل ٨ باملئة من اهلنود. وكذلك احلال بالنسبة لتركيبة الربملان يف ناميبيا، واليت تضم 
ممثلني ينتمون جلماعات خمتلفة مثل األوفامبو، والدامارا، واهلرييرو، والناما، والباستر، باإلضافة إىل 

بعض البيض.

منوذج ورقة اقتراع من كمبوديا حيث تستخدم القوائم املغلقة يف نظام القائمة النسبية

 ب) يعطي نظام القائمة النسبية فرصًا أكرب حلصول املرأة على متثيل هلا، وذلك استنادًا إىل توفري نظم 
التمثيل النسيب عامًة فرصًا أكرب النتخاب املمثالت من النساء مما توفره نظم التعددية/األغلبية. إذ ميكن هذا 
النظام األحزاب السياسية من تضمني قوائمهم ملرشحات من النساء والدفع بذلك باجتاه انتخان من قبل 
الناخبني دون أن يكون ذلك بالضرورة استنادًا إىل اعتبارات جندرية (تتعلق بالنوع) بالضرورة. وكما 
سبق وبينا أعاله، حيفز وجود الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل معظم األحزاب للبحث عن املرشح األكثر 
حظًا بالفوز حسب اعتقادهم، وهو املوقع الذي قل ما حتتله امرأة يف كثري من املجتمعات. وجند بأن نتائج 
النظم النسبية، يف كافة أحناء العامل دون استثناء، أفضل من نتائج نظام الفائز األول فيما يتعلق بعدد النساء 
املنتخبات. ويعتمد ١٤ بلد من بني أفضل ٢٠ بلد يف هذا املجال نظام القائمة النسبية. وحسب املعطيات 
املتوفرة حىت عام ٢٠٠٤ فلقد فاق متوسط عدد النساء املنتخبات لعضوية اهليئات التشريعية حول العامل 
من خالل نظام القائمة النسبية حبوايل ٤,٣ باملئة متوسط عددهن الكلي والبالغ ما نسبته ١٥,٢ باملئة، 

بينما كان عددهن يف ظل نظام الفائز األول يقل مبا نسبته ٤,١ باملئة عن ذلك املعدل.

شكلت انتخابات اجلمعية الوطنية الربملانية واالنتخابات املحلية يف جنوب أفريقيا يف العام ١٩٩٤ نقطة 
الذروة يف مرحلة التحول من النظام الشمويل إىل الدميقراطية التعددية يف جنوب أفريقيا، إذ مثل إنزال 
العام اية ٣٠٠ سنة من  ليل ٢٧ نيسان/أبريل من ذلك  أفريقيا يف منتصف  العلم األكثر عنصرية يف 
االستعمار وأربعة عقود من نظام الفصل العنصري. وفتحت تلك االنتخابات التعددية األوىل الباب على 
مصراعيه أمام القوى السياسية اليت دفعها نظام الفصل العنصري يف بريتوريا للعمل يف اخلفاء لسنوات 
مانديال،  نيلسون  بقيادة  األفريقي،  الوطين  املؤمتر  حزب  فوز  عن  االنتخابات  تلك  وأسفرت  طويلة. 
بالسلطة، حيث نافسه على أصوات املاليني من الناخبني املؤهلني للمشاركة يف االنتخابات ألول مرة 
الناخبني من  الوطين على أصوات  املؤمتر  نافس  الذي  األفريقي  املؤمتر  التالية: حزب  كل من األحزاب 
نفس املجموعات العرقية، وحزب إنكاتا للحرية الذي استند بشكل أساسي إىل سيطرته على الساحة يف 
حمافظة كوازولو ناتال الشمالية، وذلك باإلضافة إىل كل من احلزب الوطين، بقيادة ديكلريك، واحلزب 
القائمة يف ظل  اليمينية  البيض  الليربايل، وحزب جبهة احلرية اجلديد، املنحدرة من أحزاب  الدميقراطي 

النظام السابق.

الوطنية  انتخاب نصف أعضاء اجلمعية  النسبية، حيث مت  القائمة  بنظام  نظمت تلك االنتخابات عمًال 
املكونة من ٤٠٠ عضو من خالل املحافظات التسع يف البالد، بينما انتخب النصف اآلخر استنادًا إىل 
قوائم وطنية حيث اعترب كامل البلد كدائرة انتخابية واحدة هلذا الغرض. إال أن توزيع كافة املقاعد الـ 

٤٠٠ قام على أساس اعتبار كامل أرض الوطن كدائرة انتخابية واحدة، ومل تفرض أية نسبة حسم. 

مت  حيث  املقاعد،  توزيع  يف   "Droop Quota  – دروب  كوتة  أو  "حبصة  يعرف  ما  استخدام  مت 
اللجوء إىل طريقة معدلة للباقي األعلى لتخصيص املقاعد اإلضافية. واشتملت النصوص األولية لقانون 
الوطين، إال أن  باملئة من جمموع األصوات على املستوى  تبلغ ٥  االنتخابات اجلديد على نسبة حسم 
حزيب املؤمتر الوطين واحلزب الوطين وافقا يف أوائل عام ١٩٩٤ على التخلي عن أية نسبة إلزامية، وذلك 
استجابة إىل مطالب األحزاب الصغرية. لكن يف املقابل مت حصر حق املشاركة يف أول حكومة وحدة 
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وطنية يف األحزاب الفائزة مبا ال يقل عن ٢٠ مقعٍد يف اجلمعية الوطنية، أي ٥ باملئة من عدد األعضاء 
املنتخبني الكلي.

كان من الواضح يف تلك املرحلة بأن حركة التحرر بقيادة مانديال كانت خمولة بالفوز يف ظل أي نظام 
انتخايب ميكن اعتماده، إال أن ذلك ال يقلل من أمهية اختيار جنوب أفريقيا لنظام القائمة النسبية لتنظيم 
أول انتخابات دميقراطية. إذ لعب ذلك، باإلضافة إىل جمموعة أخرى من الترتيبات الدستورية الرامية إىل 
تقاسم السلطة، دورًا مفصليًا يف خلق جو من التوافق وحس املشاركة والذي سرع يف سقوط أسوأ أنظمة 

العنف السياسي وجعل من جنوب أفريقيا منارة أمل واستقرار لباقي دول أفريقيا املضطربة.

عند اإلفراج عن نيلسون مانديال وخروجه من السجن سنة ١٩٩٠، مل تكن هناك أية مؤشرات خاصة 
تدل على أن جنوب أفريقيا ستعتمد نظام القائمة النسبية. إذ جرت العادة دائمًا على انتخاب الربملان 
أثناء فترة الفصل العنصري واملقتصر على البيض فقط، عمًال بنظام الفائز األول، وهو النظام الذي كان 
من شأنه أن يعمل لصاحل حزب املؤمتر الوطين األفريقي الذي بدأ بالتفاوض من موقع قوي، علمًا بأن 
البيض كانوا يشكلون األغلبية يف مخسة فقط مما يزيد عن ٧٠٠ دائرة انتخابية، األمر الذي كان سيمكن 
حزب املؤمتر من الفوز حبوايل ٧٠ إىل ٨٠ باملئة من مقاعد الربملان، حبصوله على ٥٠ إىل ٦٠ باملئة من 
أصوات الناخبني يف ظل نظام الفائز األول االنتخايب. إال أن حزب املؤمتر مل ينجر خلف تلك احلسابات، 
وعيًا منه بأن اعتماد نظام يؤدي إىل حصول الفائز يف االنتخابات على معظم إن مل يكن كافة املقاعد 
التمثيلية من شأنه أن يعمل على زعزة استقرار البلد على املدى األطول واإلضرار مبصاحل اجلميع، األكثرية 
واألقلية. كما أن اعتماد نظام القائمة النسبية وفر الدخول يف مسألة ترسيم الدوائر االنتخابية الشائكة 
واليت اعتربت على درجة عالية من احلساسية السياسية، باإلضافة إىل كونه يتالءم بشكل أفضل مع روح 
الشراكة وتقاسم السلطة والذي رأى فيه كل من حزب املؤمتر واحلزب الوطين كعنصر أساسي استند 

إليه الدستور االنتقايل للبالد.

ويف حال تنظيم تلك االنتخابات األوىل على أساس نظام الفائز األول يف دوائر انتخابية أحادية التمثيل، 
املنتخبة،  الوطنية  الصغرية مل تكن ستحصل على أي متثيل هلا يف اجلمعية  بأن األحزاب  فعلى األرجح 
وذلك على الرغم من استنادها إىل جمموعات من املؤيدين املتمركزين يف مناطق جغرافية حمددة. إال أن 
نظام القائمة النسبية مكنها من دخول الربملان، حيث حصلت جبهة احلرية على تسعة مقاعد، واحلزب 
الدميقراطي على سبعة مقاعد، وحزب املؤمتر األفريقي على مخسة مقاعد، واحلزب املسيحي الدميقراطي 
األفريقي على مقعدين. وبينما ال متثل هذه األحزاب الصغرية جمتمعة سوى ٦ باملئة من جمموع األعضاء 

يف اجلمعية الوطنية، إال أن ثقلها يف تركيبة احلكومة اجلديدة فاق بكثري أمهيتها العددية.

وتبني قراءة النتائج التفصيلية لتلك االنتخابات بأن نظام القائمة النسبية مل يعمل لصاحل األحزاب متوسطة 
احلجم يف العام ١٩٩٤، كاحلزب الوطين أو حزب إنكاتا للحرية، مقارنة مع ما كان بإمكام حتقيقه يف 
ظل نظام الفائز األول. وذلك بسبب طبيعة احلملة االنتخابية واليت أخذت طابع االستفتاء الوطين، األمر 
الذي أدى إىل حصر املنافسة الكربى بني حزبني، القدمي واجلديد، أي بني حزب املؤمتر الوطين األفريقي 
وحزب إنكاتا للحرية يف حمافظة كوازولو ناتال من جهة، وبني املؤمتر الوطين األفريقي واحلزب الوطين يف 

باقي أحناء البالد من جهة أخرى. زد على ذلك أن طبيعة الدوائر القائمة على جتانس االنتماءات العرقية، 
والتمركز اجلغرايف القوي ملجموعات املؤيدين لكل حزب، كان سيعطي كل من احلزب الوطين وحزب 
إنكاتا للحرية عددًا من املقاعد ال يقل إال بالشئ البسيط عما حصال عليه. إال أن نظام الفائز األول كان 
سيمنح حزب املؤمتر الوطين األفريقي عددًا أكرب من املقاعد يفوق حصته النسبية من أصوات الناخبني، 
واليت بلغت ٦٢ باملئة، ومبا يزيد عن ثلثي األعضاء مما كان سيمكنه من العمل بشكل منفرد على وضع 

الدستور اجلديد للبالد دون احلاجة إلشراك أية أحزاب أخرى.

املحافظات،  الوطنية وأخرى النتخابات جمالس  اجلمعية  واحدة النتخابات  اقتراع،  اعتماد ورقيت  مّثل 
جتديدًا هامًا كذلك يف تصميم النظام االنتخايب. فحىت ما قبل االنتخابات بأشهر قليلة أصر حزب املؤمتر 
الوطين األفريقي على استخدام ورقة اقتراع واحدة لكلتا العمليتني االنتخابيتني، يف حماولة لترجيح فرص 
الضغوطات من قبل جمموعات من  تغيريه إال بعد كثري من  يتم  الكربى، وهو ما مل  الوطنية  األحزاب 
القيادات ورجال األعمال، واحلزب الدميقراطي، باإلضافة إىل املستشارين الدوليني. وبينت النتائج بأن 
انتخاب، حيث أعطوا أصوام حلزب ما يف االنتخابات  اقترعوا بطرق خمتلفة يف كل  الناخبني  أغلبية 
العامة بينما اقترعوا لصاحل حزب آخر يف انتخابات املحافظة. ويبدو أن احلزب الدميقراطي وجبهة احلرية 
الصغريين كانا من أكرب املستفيدين من هذا اإلجراء، حيث حازا يف انتخابات املحافظات على عدد من 
األصوات يفوق ما حصال عليه يف االنتخابات العامة حبوايل ٢٠٠,٠٠٠ صوت، وهو ما يفسر كذلك 
الفارق يف أصوات احلزب الوطين على املستوى العام واليت فاقت أصواته يف انتخابات املحافظات حبوايل 

٤٩٠,٠٠٠ صوت.

املرأة.  العرقية ومتثيل  التعددية  الربملان من حيث  تركيبة  تأثريه على  املعتمد  االنتخايب  للنظام  كما كان 
يزيد على  أيار/مايو من عام ١٩٩٤، ما  اليت باشرت مهامها يف شهر  الوطنية،  حيث ضمت اجلمعية 
٨٠ عضو من أعضاء الربملان السابق البيض، األمر الذي مثل وجه التشابه الوحيد بني الربملانني القدمي 
واجلديد. ومبا يتناقض كليًا مع تاريخ جنوب أفريقيا احلديث، جلس األعضاء السود جنبًا إىل جنب مع 
األعضاء البيض، والشيوعيون مع املحافظني، واملنتمون إىل قبائل الزولو مع املنتمني إىل قبائل الشوسا، 
أحد  إىل حد كبري،  الوطنية،  اجلمعية  التنوع يف عضوية  املسيحيني. وكان هذا  إىل جانب  واملسلمون 
نتائج نظام القائمة النسبية، إذ أن نظام القائمة الوطنية املغلقة حفز األحزاب السياسية على ترشيح قوائم 
متنوعة من املرشحني املنتمني ملختلف الفئات واملجموعات، أمًال يف احلصول على تأييد أكرب من قبل 
تلك املجموعات. وتشكلت اجلمعية الوطنية املنتخبة على النحو التايل: ٥٢ باملئة من السود (مبا يف ذلك 
أعضاء ينتمون إىل القبائل التالية: الشوسا، الزولو، السوتو، الفيندا، التسوانا، البيدي، السوازي، الشانغان 
والنديلي)، ٣٢ باملئة من البيض ( مبا يف ذلك الناطقني باإلجنليزية واألفريكان)، ٨ باملئة من اهلنود، و٧ 
باملئة من املجموعات األخرى. وتوزع الناخبون على النحو التايل: ٧٣ باملئة من السود، ١٥ باملئة من 
البيض، ٩ باملئة من املجموعات العرقية األخرى، و٣ باملئة من اهلنود. أما جمموع النساء املنتخبات يف 

اجلمعية الوطنية فبلغ ٢٧ باملئة من جممل األعضاء.

إىل  املنتمني  األعضاء  ونسبة  باملئة،  إىل ٥٨  السود  األعضاء  نسبة  ارتفعت  عام ١٩٩٩  انتخابات  ويف 
األعراق األخرى إىل ١٠ باملئة، بينما اخنفضت نسبة األعضاء البيض إىل ٢٦ باملئة واألعضاء اهلنود إىل 
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٥ باملئة. ويف انتخابات العام ٢٠٠٤، اقتربت نسبة األعضاء السود أكثر من نسبتهم احلقيقية من جمموع 
السكان، حيث مثلوا ٦٥ باملئة من جمموع األعضاء املنتخبني، بينما حصل البيض على ٢٢ باملئة من 
املقاعد التمثيلية، وبقيت نسبة متثيل املجموعات األخرى على ما هي تقريبًا. أما نسبة النساء األعضاء 
فارتفعت إىل ٣٠ باملئة يف انتخابات عام ١٩٩٩، وإىل ٣٣ باملئة يف انتخابات ٢٠٠٤. ويعتقد اجلميع يف 
جنوب أفريقيا أنه يف حال اعتماد نظام الفائز األول، فإن ذلك كان سيؤدي إىل فوز أعداد أقل من النساء، 

باإلضافة إىل أعداد أقل من املمثلني البيض واهلنود، بينما يسيطر على الربملان الرجال من السود.

أخريًا فإن نظام الفائز األول كان سيفرز متثيًال منقسمًا ومتعدد األقطاب، حيث ميثل البيض الدوائر اليت 
يشكل فيها الناخبون من هذه الفئة األغلبية، والشوسا دوائر جمموعتهم والزولو دوائرهم اخلاصة، وهكذا. 
ابتعاد األعضاء املنتخبني عن ناخبيهم وضعف العالقة املباشرة  وبينما يترتب على نظام القائمة النسبية 
معهم على مستوى الدائرة، إال أنه يف نفس الوقت يوفر للناخبني جمموعة متنوعة من املمثلني الذين ميكنهم 

اللجوء إليهم عند احلاجة.

وعلى الرغم من ذلك، تشهد جنوب أفريقيا جدًال مستمرًا حول كيفية العمل علىحتقيق مبدأ املساءلة 
أن  على  بآخر،  أو  بشكل  يتفقون،  اجلميع  وان  خاصًة  الربملان،  أعضاء  عمل  يف  والتمثيل  الدميقراطية 
االنتخابات غري العنصرية األوىل كانت عبارة عن استفتاء عام حول األحزاب السياسية اليت جيب أن تضع 
الدستور اجلديد للبالد بعد سقوط نظام الفصل العنصري. أما االنتخابات التالية فتتمحور حول تأسيس 
برملان متثيلي، األمر الذي حيدو بالكثري من السياسيني والناخبني إىل االعتقاد بضرورة إعادة النظر بالنظام 

االنتخايب ألخذ ذلك بعني االعتبار.

حاليًا ما زال نظام القائمة النسبية يتمتع بتأييد كافة األحزاب السياسية الكربى. ولكن، ميكن العمل على 
إدخال بعض التعديالت اليت ال متس الطابع األساسي للتمثيل النسيب، من خالل متكني الناخبني من ممارسة 
االختيار بني املرشحني األفراد كذلك، باإلضافة إىل االختيار بني خمتلف األحزاب. وتتمثل أحد اخليارات 
املطروحة يف انتخاب أعضاء الربملان من خالل دوائر انتخابية متعددة التمثيل ولكن أصغر حجمًا، األمر 
الذي ميكن أن يقوي من صلة الربط بني الناخبني وممثليهم املنتخبني، خاصًة وأن حجم الدوائر احلايل 
كبري للغاية، األمر الذي يقف عائقًا أمام تقوية تلك الروابط. أما اخليار اآلخر فيكمن يف اعتماد نظام 
العضوية املختلطة، حيث يتم انتخاب نصف األعضاء من خالل دوائر انتخابية أحادية التمثيل، والنصف 
اآلخر من خالل نظام القائمة، وحبيث يعوض النصف الثاين عن اختالالت التناسب يف النتائج والذي قد 
يسفر عنه انتخاب النصف األول. وقام فريق عمل من ١٢ عضو، بقيادة أحد قياديي احلزب الدميقراطي 
سابقًا، بدراسة هذه اإلمكانيات بعدما تلقوا التوجيهات الفنية الالزمة لدراسة إمكانيات التعديل يف عام 
٢٠٠٢. وينتمي غالبية أعضاء الفريق إىل حزب املؤمتر الوطين األفريقي، باإلضافة إىل أعضاء من جلنة 
االنتخابات املستقلة، واليت مت تعيينها من قبل رئيس البالد إلعادة النظر يف النظام االنتخايب بعدما تعالت 
األصوات املطالبة بذلك، استنادًا إىل أن نظام القائمة النسبية كما هو قائم ال يوفر متثيًال جغرافيًا مالئمًا. 

ولقد أوصى فريق العمل أخريًا باإلبقاء على نظام القائمة النسبية، ولكن تقسيمه إىل جزئني، حبيث يتم 
تقسيم البالد إىل ٦٩ دائرة انتخابية تنتخب كل منها من ٣ إىل ٧ أعضاء، مع اإلبقاء على ١٠٠ مقعد 
النتخاا من خالل القائمة الوطنية وللتعويض عن اختالالت التناسب اليت قد تنجم عن النظام اجلديد. 
إال أن حكومة املؤمتر الوطين رفضت العمل ذه التوصية يف انتخابات العام ٢٠٠٤، ويبدو أا ال ترغب 

باعتماد أي نظام جديد النتخابات العام ٢٠٠٩.

حيث  أفريقيا  جنوب  من  اقتراع  ورقة  منوذج 
تستخدم القوائم املغلقة يف نظام القائمة النسبية
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شكلت مسألة تطوير املؤسسات السياسية القادرة على إفراز حكومات مستقرة وفاعلة حتٍد مستمر يف 
أندونيسيا، هذا البلد الكبري ومتعدد األعراق، والذي يتألف من حوايل ٢٠,٠٠٠ جزيرة وحدا مقاومة 
االستعمار املشتركة فيما بينها. واهلوية السياسية يف أندونيسيا مسألة معقدة، غالبًا ما قامت يف املاضي 
على االنتماء للطوائف اإلسالمية املختلفة، أو انتماء وطين علماين، أو انتماء إىل الديانة املسيحية يف بعض 
املناطق، واليت يضاف إليها حاليًا التبعية للقيادات السياسية املختلفة واملؤثرات الناجتة عن الفساد. وعليه، 
فإن مسألة تصميم نظام انتخايب فاعل، يقوم على مبدأ الشراكة، يف السياق اإلندونيسي مل تكن أبدًا 

باملسألة السهلة.

يف عام ١٩٥٥ مت تنظيم أول انتخابات عامة يف أندونيسيا، بعد حصوهلا على االستقالل عام ١٩٤٥، 
وذلك عمًال بنظام التمثيل النسيب من خالل ١٥ مقاطعة. ويف ظل ذلك النظام، مت توزيع املقاعد على 
النائية.  للجزر  املقاعد اإلضافية  السكان، مبا يف ذلك ختصيص بعض  نسبًة إىل عدد  املقاطعات  خمتلف 
واستخدمت طريقة الباقي األعلى استنادًا إىل معادلة هاري، حيث كان بإمكان األحزاب أو التنظيمات 
بإمكان  وكان  كذلك.  بالترشح  املستقلني  للمرشحني  فيه  مسح  الذي  الوقت  نفس  يف  قوائم،  ترشيح 

الناخبني إما االقتراع لصاحل إحدى القوائم أو كتابة اسم أحد املرشحني األفراد على ورقة االقتراع.

نتج عن ذلك برملان يشمل ممثلني عن ٢٧ حزب وقائمة، وعضو مستقل واحد فقط. وحصلت كربى 
األحزاب األربعة املشاركة على ما تتراوح نسبته من ١٦ إىل ٢٣ باملئة من أصوات الناخبني. وعليه فلم 
يستطع أي حزب من احلصول على أغلبية كافية يف الربملان، وال حىت أي حتالف من حزبني معًا، مما زاد 
يف صعوبة تشكيل احلكومة واالحتفاظ بتأييد كاٍف هلا يف الربملان. وهذا ما كانت عليه احلال كذلك 
بالنسبة للجمعية التأسيسية اليت مت انتخاا بعد ذلك بقليل لوضع الدستور اجلديد للبالد، حيث تشكلت 

من تركيبة منقسمة مشاة، مما أدى إىل فشلها يف التوصل إىل اتفاق حول الدستور اجلديد.

بناًء على ما سبق، أدى احنسار الثقة يف املؤسسات السياسية واحلركات اإلنفصالية اليت قامت هنا وهناك 

األمر على هذه  نظام دكتاتوري يف عام ١٩٥٩. وبقي  بالرئيس سوكارنو إىل فرض  البالد،  أحناء  يف 
احلال إىل حني استبداله مبا عرف بالنظام اجلديد للرئيس سوهارتو يف أواسط الستينات من القرن املاضي، 
والذي قام عمليًا على أساس االستيالء الكامل على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويف 
ظل هذا النظام، نظمت انتخابات اتسمت بالتقييدات اجلمة على احلمالت االنتخابية واستثناء أو رفض 
املعارضة  إمكانيات  انتقائي ومبا حيد من  تطبيق اإلجراءات بشكل  باإلضافة إىل  املرشحني،  العديد من 
ويعزهلا. وأسهمت الرغبة القائمة يف احلفاظ على السيطرة املركزية الكاملة يف انتقاء املرشحني يف اعتماد 
نظام القائمة النسبية املغلقة. وخلوف الرئيس سوهارتو من سيطرة جزيرة جاوا على الساحة السياسية، 
باملئة من  الرغم من أا كانت متثل ٧٠  الربملان فقط، على  لتلك اجلزيرة نصف عدد مقاعد  خصص 
الناخبني املسجلني عام ١٩٥٥. وعلى الرغم من تناقص هذه النسبة، إال أا ما زالت متثل ٦١ باملئة يف 

العام ٢٠٠٤.

التحول إىل الدميقراطية: انتخابات العام ١٩٩٩
بعد سقوط نظام سوهارتو سنة ١٩٩٨، مت اعتماد قانون جديد لالنتخابات يف أواخر كانون الثاين/يناير 
١٩٩٩، ومت اعتماد نظام انتخايب وصف بأنه فريد من نوعه، يقوم على التمثيل النسيب ولكن مبيزات 
ختص متثيل الدوائر. أتى ذلك نتيجة للمفاوضات السياسية اليت عملت يف ظل متسع ضيق من الوقت. ومت 
التوصل إىل هذا االتفاق من قبل األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان واملنتخبة يف ظل نظام سوهارتو، 
والذين عملوا حتت ضغوطات من قبل األحزاب السياسية اجلديدة وغريهم من املعنيني، باإلضافة طبعًا إىل 
عملهم يف البحث عن مصاحلهم احلزبية اخلاصة مبا يرضي مؤيديهم. ويف ظل كل هذه الضغوطات كان 

من الصعب التوصل إىل أي اتفاق آخر.

يف انتخابات العام ١٩٩٩ أدىل كل ناخب بصوت واحد لصاحل احلزب الذي وقع عليه خياره. واعتربت 
املحافظات وعددها ٢٧ كدوائر انتخابية، تراوح عدد ممثليها من ٤ إىل ٨٢. ومت توزيع املقاعد يف كل 
دائرة على األحزاب استنادًا إىل نظام التمثيل النسيب، باإلضافة إىل قيام كل حزب بربط كل مرشح على 
قائمته يف الدائرة بإحدى الدوائر من الدرجة الثانية، أي السلطات املحلية املدنية والريفية. وبسبب القلق 
األحزاب  املستحيل تسجيل  إجراءات جعلت من  القانون على  البالد، نص  احلفاظ على وحدة  حول 
املحلية (األحزاب املنحصرة يف مقاطعة ما)، حيث فرض قانون األحزاب السياسية على كافة األحزاب 

املشاركة يف االنتخابات أن يشمل تنظيمها احلزيب تسع حمافظات على األقل.

إال أن القانون أغفل مسألة غاية يف األمهية، حيث مل ينص على كيفية ترمجة األصوات إىل مقاعد. كما 
أنه مل يشتمل على ضوابط لتحديد أي املرشحني من بني املدرجني على القائمة يفوزون باملقاعد اليت يتم 

ختصيصها لكل حزب يف اية املطاف. ومل حتل هذه املسائل إال يف مرحلة متأخرة جدًا.

وعليه، مت اإلبقاء على طريقة الباقي األعلى استنادًا إىل معادلة هاري لترمجة األصوات إىل مقاعد وتوزيعها 
بني األحزاب، أما مسألة حتديد أي املرشحني حيصلون على تلك املقاعد فكانت أكثر تعقيدًا. ويف واقع 
األمر مل يلتزم سوى القليل من القيادات احلزبية مبا مت التوصل إليه، حيث عمد غالبيتهم إىل إبالغ جلنة 

االنتخابات بأمساء املرشحني الذين جيب ختصيص املقاعد اليت فاز ا احلزب هلم.
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وعلى الرغم من كل ذلك، اعتربت انتخابات العام ١٩٩٩ على أا أول انتخابات مقبولة بشكل عام 
منذ ١٩٥٥. واستطاعت فيها مخسة أحزاب الفوز بأكثر من ٣ باملئة من األصوات، أخذًا بعني االعتبار 
بأن قوا النسبية اختلفت كثريًا من موقع آلخر يف البالد، وحصل ١٦ حزب على متثيل هلم يف الربملان 

املنتخب.

سرعان ما طغت املراجعة الكلية لدستور العام ١٩٤٥ على كافة املبادرات لدراسة انتخابات العام ١٩٩٩ 
واستخالص العرب منها. وأدى استكمال املراجعة الدستورية يف عام ٢٠٠٢ إىل تغيريات هامة، مبا يف ذلك 
إدخال مبدأ فصل السلطات، واملحاسبة، واالنتخاب املباشر لكل من الرئيس ونائبه، باإلضافة إىل إدخال 
غرفة (جملس) برملانية ثانية منتخبة تقوم على متثيل املقاطعات ولكنها تضطلع بسلطات حمددة وحمدودة. 
وعليه مت إقرار أربع تعديالت دستورية، غريت بشكل كامل طريقة عمل املؤسسات السياسية، وإقرار 
مخسة قوانني جديدة هي: قانون االنتخابات العامة، قانون االنتخابات الرئاسية، قانون األحزاب السياسية، 
قانون تنظيم اهليئات املنتخبة، وقانون تشكيل املحكمة الدستورية. وذا ميكن تصنيف أندونيسيا حاليًا 

على أا من عائلة الدميقراطيات الرئاسية.

إخفاق نظام التعددية القائم على الدوائر أحادية التمثيل النتخاب السلطة التشريعية
على أثر انتخابات العام ١٩٩٩، تعالت األصوات املنادية باعتماد نظام التعددية القائم على دوائر انتخابية 
أحادية التمثيل، وذلك يف وسائل اإلعالم واألوساط األكادميية، خاصًة بسبب اإلحساس الشائع بضعف 
صلة الربط بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم. وعلى الرغم من اعتبار النظام االنتخايب املعتمد يف انتخابات 
العام ١٩٩٩ كمحاولة شجاعة للتوفيق بني مبادئ نظام القائمة النسبية ومسؤولية املمثلني املباشرة أمام 

ناخبيهم يف الدوائر االنتخابية، إال أن شيئًا من ذلك مل حيصل على أرض الواقع.

وعلى أية حال، بينت التجارب االفتراضية اليت أجريت بعد انتخابات سنة ١٩٩٩ بأن نظام التعددية 
القائم على الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل من شأنه أن يؤدي، يف السياق األندونيسي، إىل نتائج أبعد ما 
يكون عن التناسب، أكثر من أي بلد آخر يف العامل. باإلضافة إىل ذلك، فإن العالقات بني الربملان املنتخب 
وكل من وسائل اإلعالم، واألوساط األكادميية واملجتمع املدين بشكل عام، واليت ما فتأت تتدهور، أدت 
كذلك إىل احنسار أية إمكانية يف أخذ الربملان بأي من تلك االقتراحات أو تأييدها. وقد بدا واضحًا بأن 
أي نظام تعددي سيخفق ال حمالة يف متثيل التنوع العرقي الكبري يف املجتمع األندونيسي، وبأن أية حماولة 
لترسيم جديد للدوائر االنتخابية النتخابات العام ٢٠٠٤ ستحتاج إىل كثري من اجلهد والوقت، زد على 

أن ذلك النظام لن يعمل لصاحل متثيل املرأة يف الربملان.

النظام االنتخايب املعتمد النتخابات عام ٢٠٠٤
نص الدستور املعدل لسنة ٢٠٠٢ على حصر املشاركة يف انتخابات اجلمعية الوطنية (الغرفة األوىل) يف 
األحزاب السياسية، مما يعين حتديد اخليارات اليت ميكن اللجوء إليها يف اختيار النظام االنتخايب يف قانون 
االنتخابات اجلديد. وعليه، نص مشروع القانون املقدم من قبل احلكومة على اعتماد نظام التمثيل النسيب 
من خالل دوائر انتخابية متعددة التمثيل. واستجابًة للضغوطات دف تقوية روابط الصلة بني املمثلني 
وناخبيهم، نص املشروع على اعتماد القوائم املفتوحة وعلى تقسيم املحافظات الكبرية إىل عدة دوائر 

انتخابية. وهذا ما مت اعتماده أخريًا، حيث أسند للجنة االنتخابات ترسيم الدوائر االنتخابية اجلديدة، 
على أن تتراوح أحجامها من ٣ إىل ١٢ ممثل لكل منها. ونتج عن اجلدل الدائر على عقب ذلك ترسيم 
دوائر انتخابية متيل يف معضمها إىل احلد األعلى من احلجم املقترح. أما نظام القائمة املفتوحة املحدود، 
فمكن الناخبني من االقتراع لصاحل حزب واحد، إال أنه أعطاهم اإلمكانية لالقترع لصاحل أحد املرشحني 
على قائمة ذلك احلزب إذا رغبوا يف ذلك. وعلى أية حال، فإن هذا اإلجراء سيمكن مرشح ما من الفوز 
باالنتخاب على الرغم من عدم فوزه حسب ترتيبه على القائمة يف حال حصوله على عدد من األصوات 
يفوق احلد األدىن حسب معادلة هاري للفوز باملقعد، وهو ما يقلل من تأثري هذا اإلجراء وفاعليته، كما 

برهنت نتائج انتخابات العام ٢٠٠٤.

على أثر إدخال الغرفة الربملانية الثانية (جملس املقاطعات)، اختذت بعض األحزاب موقفًا يستند إىل مبدأ 
التساوي يف قوة أو تأثري الصوت، حبيث يكون لكل ناخب صوت واحد له ذات القيمة يف التأثري على 
نتيجة االنتخابات، األمر الذي يستدعي توزيع املقاعد حبسب عدد السكان، حبيث ميثل كل مقعد ذات 
العدد من املواطنني، بينما قال البعض اآلخر بضرورة احلفاظ على بعض التمييز فيما يتعلق بضمان متثيل 
كاٍف للجزر النائية. أخريًا مت التوصل إىل توافق مركب، حبيث خيصص مقعد واحد لكل ٣٢٥,٠٠٠ 
يف  األقل  على  مواطن   ٤٢٥,٠٠٠ لكل  واحد  ومقعد  الصغرى،  املحافظات  يف  األقل  على  مواطن 

املحافظات الكربى، مع ضرورة ختصيص ما ال يقل عن ٣ مقاعد لكل حمافظة كحد أدىن.

مل تبد القيادات احلزبية املركزية أية رغبة يف التخفيف من إحكام سيطرا على أحزاا مركزيًا، كما 
وعملت األحزاب السياسية الكبرية على جعل شروط املشاركة يف انتخابات العام ٢٠٠٤ واليت تليها 

أكثر صعوبة.

وعليه، مت التأكيد على منع قيام األحزاب املحلية أو املناطقية. ومشلت املفاوضات احلزبية كافة اجلوانب 
الواحد-الصوت  الرجل  واملفتوحة، ومبدأ  املغلقة  القوائم  مبا يف ذلك  االنتخابية،  بالعملية  العالقة  ذات 
الواحد، والتناسب بني متثيل جزيرة جاوا وباقي اجلزر، إخل. يف نفس الوقت أسهمت احلمالت الواسعة 
املنادية بضرورة إشراك املرأة، يف التوافق على اعتماد حصة (كوتا) غري إلزامية للمرأة، حيث طلب من 
كافة األحزاب العمل على أن تتضمن قوائمها ٣٠ باملئة من النساء على األقل، وعلى الرغم من عدم 
وجود اية ضوابط إلزامية لفرض ذلك، إال أنه شجع مزيدًا من النساء على الترشح، حيث تشكل املرأة 
١٢ باملئة من أعضاء الربملان املنتخبني يف انتخابات ٢٠٠٤، وهو تطور هام بالنسبة ملا كانت عليه احلال 

يف انتخابات ١٩٩٩.

نفس  فازت  حيث  الوقت.  نفس  يف  واستمراريًة  تغيريًا   ٢٠٠٤ عام  يف  االنتخابات  نتائج  وعكست 
األحزاب السياسية اخلمس اليت ختطت عتبة ٣ باملئة يف انتخابات العام ١٩٩٩، باإلضافة إىل حزب آخر، 

وحصل ١٧ حزب على متثيل هلم يف الربملان املنتخب.
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انتخابات جملس ممثلي املحافظات: املفاجأة الناجتة عن نظام الصوت الواحد غري املتحول
استنادًا إىل أحكام الدستور، جيب أن يكون املرشحون لعضوية جملس ممثلي املقاطعات من األفراد وليس 
األحزاب، حبيث يتم انتخاب ٤ ممثلني عن كل حمافظة. وعلى الرغم من اقتراح املشروع األول للقانون 
لنظام الكتلة، وذلك لترجيح فرص األحزاب األكثر حضورًا يف اجلزر األخرى خارج جزيرة جاوا، إال أنه 
مت أخريًا اعتماد نظام الصوت الواحد غري املتحول استنادًا إىل اقتراح أقوى األحزاب السياسية يف جاوا.

مت تنظيم أول انتخابات هلذا املجلس سنة ٢٠٠٤، حيث برهنت نتائجها عن إحدى مساوئ نظام الصوت 
الواحد غري املتحول املعروفة: إذ مت انتخاب كثري من املرشحني، والذي كان متوسط عددهم يف كل 
حمافظة حوايل ٣٠ مرشحًا يتنافسون على أربعة مقاعد، حبصوهلم على أقل من ١٠ باملئة من األصوات. 
وعلى الرغم من ذلك، أدت احلمالت املكثفة من قبل النساء املرشحات إىل حصوهلن، مبا فاجأ الكثريين، 
على ٢١ باملئة من مقاعد املجلس، وهي نسبة غري مسبوقة يف أي جهاز منتخب يف انتخابات حرة يف 

أندونيسيا.

االنتخابات الرئاسية املباشرة
مبوجب الترتيبات اجلديدة، يتم انتخاب الرئيس ونائبه، والذين يترشحان معًا يف قائمة واحدة، بشكل 
مباشر، وذلك عمًال بنظام اجلولتني، دف التحقق من حصول املرشح الفائز على تأييد واسع على امتداد 
بلد ذا احلجم والتعدد العرقي. وللفوز باجلولة األوىل، فباإلضافة إىل حصول املرشحني ملنصيب الرئيس 
ونائبه معًا على األغلبية املطلقة لألصوات، عليهم احلصول على ما ال يقل عن ٢٠ باملئة من األصوات يف 
نصف املحافظات على األقل. ويف االنتخابات الرئاسية املباشرة األوىل يف ٢٠٠٤، ترشح لالنتخاب ٥ 
أزواج (الرئيس ونائب الرئيس)، ومل يفز أي منهم بأكثر من ٣٥ باملئة من األصوات. ويف اجلولة الثانية 

فاز بالرئاسة سوسيلو بامبانغ يودويونو حبصوله على ٦١ باملئة من األصوات.

السياق السياسي: التفاوض من أجل التوافق
كان على االتفاق املربم العتماد النظام االنتخايب سنة ١٩٩٩ احلصول على تأييد كل من أحزاب احلقبة 
التوافق على  السابقة املمثلني يف الربملان، وكذلك األحزاب اجلديدة غري املمثلة. وكذلك األمر تطلب 
لعام  االنتخابات  قانون  وأتى  البالد.  السياسي يف  اللون  أطياف  تأييدًا من كافة  الدستورية  التعديالت 
٢٠٠٤ كتوافق آخر، مشابه لذلك املعقود يف العام ١٩٩٩، إال أنه خيتلف عنه يف بعض التفاصيل اهلامة. 
ويف كل مرة احنصرت احللول واخليارات السياسية ضمن عدد قليل منها، أخذًا بعني االعتبار التقاليد 
املوروثة واخللفيات السياسية واملواقف املتباينة ملختلف األطراف. وعلى اية حال، ميكن القول بأن هناك 
بوادر إجيابية لصاحل تدعيم النظام الدميقراطي يف أندونيسيا اجلديدة، حيث أن املتطلبات واملصاحل على 
املدى القصري صاحبتها نظرة واعية للمصلحة العامة على املدى الطويل بني األحزاب واالفراد الذين عملوا 

على إحداث وإدخال التغيريات.

١٠٨. أما فيما يتعلق مبساوئ نظام القائمة النسبية، فباإلضافة إىل ما ورد حول نظم التمثيل النسيب عامًة، 
ميكن التطرق كذلك إىل اجلوانب التالية:

صالت ضعيفة وعالقة غري وثيقة بني املمثلني ومنتخبيهم. فعندما يستخدم نظام القائمة النسبية، ويتم   أ) 
توزيع املقاعد من خالل دائرة انتخابية وطنية واحدة، كما هي احلال يف ناميبيا أو إسرائيل، ينتقد 
النظام لكونه يقضي عمليًا على العالقة بني الناخبني وممثليهم. ويف حال استخدام القوائم املغلقة ال 
ميلك الناخبون أية إمكانية لتحديد هوية ممثليهم، وال حتديد من ميثل بلدام أو دائرم أو منطقتهم، 
كما وال ميكنهم رفض أو إقصاء ممثل ما قد يرون بأنه أخفق يف متثيل مصاحلهم. ويف بعض الدول 
النامية، حيث يتمركز غالبية الناخبون يف جمتمعات ريفية، تكون تبعيتهم ووالؤهم ملناطق سكناهم 
السياسية أو املجموعات األخرى. إال أن هذا االنتقاد  أقوى بكثري من والئهم ألي من األحزاب 
ميكن حصره يف التمييز بني النظم اليت يقترع فيها الناخبون لصاحل األحزاب السياسية فقط، وتلك اليت 

يقترعون فيها لصاحل املرشحني األفراد.

 ب) تركيز السلطة يف أيدي القيادات احلزبية ومقراا الرئيسية، خاصًة يف ظل استخدام القوائم املغلقة. 
بالفوز، على مدى رضى  قائمة احلزب، وبالتايل حضوضه  التسلسلي على  املرشح  إذ يعتمد موقع 
القيادات احلزبية عنه واليت عادًة ما تكون عالقاا جبمهور الناخبني على قدر أقل من األمهية. ويف 
حتريف غريب لنظام القائمة النسبية تقوم األحزاب السياسية يف غوايانا بنشر قوائم مرشحيها مرتبة 
مكافأة  على  القدرة  من  مزيدًا  احلزبية  القيادات  يعطي  ما  وهو  لألمساء،  األجبدي  الترتيب  حسب 
الوالءات ومعاقبة العمل املستقل للمرشحني إذ أن توزيع املقاعد بني املرشحني ال يتم إال بعد ظهور 

النتائج النهائية لالنتخابات.

حاجة النظام إىل وجود شكل ما من األحزاب السياسية أو التجمعات االنتخابية. وهو ما جيعل تنفيذ   ج) 
نظام القائمة النسبية صعب بشكل خاص يف املجتمعات اليت تفتقد لألحزاب السياسية الفاعلة، أو اليت 
ال يوجد فيها إال نواة هليكلية حزبية هشة، كما هي احلال على سبيل املثال يف الكثري من الدويالت/

اجلزر يف منطقة املحيط اهلادئ.

(STV) نظام الصوت الواحد املتحول
١٠٩. دافع علماء السياسة لسنوات طويلة عن نظام الصوت الواحد املتحول كأكثر النظم االنتخابية 
جذبًا، إال أن استخدامه لتنظيم االنتخابات التشريعية ما زال حمصورًا يف بضعة حاالت هي: مجهورية 
العام  انتخابات  واحدة يف  ملرة  استخدامه  مت  عام ١٩٤٧، كما  منذ  ومالطا  عام ١٩٢١،  منذ  أيرلندا 
١٩٩٠ يف إستونيا. كما ويستخدم هذا النظام يف انتخابات جملس الشيوخ يف أستراليا ويف انتخابات 
بعض املقاطعات األسترالية، وكذلك لتنظيم االنتخابات للربملان األورويب واالنتخابات املحلية يف أيرلندا 
اإلدارات يف  املحلية يف أسكوتالندا والنتخاب بعض  االنتخابات  اعتماده ألغراض  الشمالية. ولقد مت 
نيوزيلندا. كما ومت اختياره كتوصية من قبل مجعية مواطين مقاطعة بريتش كولومبيا (أنظر الدراسة اخلاصة 

بربيتش كولومبيا يف هذا الدليل).

ولقد قام كل من توماس هاري يف بريطانيا وكارل أندراي يف النمارك، كل على حدى، بابتكار مكونات 
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أساس وجود  املتحول على  الواحد  الصوت  نظام  ويقوم  التاسع عشر.  القرن  األساسية يف  النظام  هذا 
بالتسلسل  االقتراع  ورقة  على  املرشحني  بترتيب  الناخبون  يقوم  التمثيل، حيث  متعددة  انتخابية  دوائر 
حسب األفضلية، كما هي احلال يف ظل نظام الصوت البديل. ويف غالبية األحوال، تكون عملية الترتيب 
هذه اختيارية، حيث ال يطلب من الناخبني ترتيب كافة املرشحني، وهلم إن أرادوا اختيار مرشح واحد 

فقط.

املطلوبة  يتم حتديد عدد األصوات  بعد االنتهاء من فرز وعد األفضليات األوىل على أوراق االقتراع، 
النتخاب املرشح الواحد. وعادة ما يتم استخراج ذلك عمًال "حبصة دروب"، واليت يتم احتساا استنادًا 

إىل املعادلة البسيطة التالية:
عدد األصوات الصاحلة احلصة =     +١    

عدد املقاعد + ١     

الواحد  الصوت  بنظام  أيرلندا عمًال  الربملان يف مجهوية  النواب) من  األوىل (جملس  الغرفة  انتخاب  يتم 
املتحول. ويعود اعتماد هذا النظام غري الشائع إىل الظروف اليت أحاطت حبصول أيرلندا على استقالهلا 
سنة ١٩٢٢. حيث أراد االستعمار الربيطاين إرساء نظام نسيب لضمان حقوق األقلية الربوتستانتية، وهو 
ما متاشى كذلك مع تفضيل النخبة السياسية يف الدولة احلديثة لنظام التمثيل النسيب من حيث املبدأ. وطاملا 
أن أي من الطرفني مل يع الكثري حول نظم القائمة النسبية، مت االتفاق على اعتماد نظام الصوت الواحد 

املتحول، وهو ما استمر العمل به حىت يومنا هذا.

يتحلى جملس النواب يف أيرلندا مبوقع مركزي يف النظام السياسي، حيث أنه ينتخب احلكومة واليت جيب 
أن تتمتع بتأييد األغلبية فيه الستمرارها. أما مؤسسسة الرئاسة فهي على قدر أقل من األمهية يف هذا 
السياق، على الرغم من أن الرئيس ينتخب بشكل مباشر، األمر غري االعتيادي يف األنظمة الربملانية. ويتم 

انتخاب الرئيس مبوجب نظام الصوت البديل.

ينتخب أعضاء املجلس البالغ عددهم ١٦٦ يف ٤٠ دائرة انتخابية، حيث تنتخب كل منها ثالثة، أو أربعة 
أو مخسة أعضاء. ويقوم الناخبون بتحديد مرشحهم املفضل على ورقة االقتراع من خالل كتابة الرقم "١" 
إىل جانب اسم املرشح املفضل بالدرجة األوىل، وميكنهم كذلك حتديد أفضليام الثانية والثالثة وهكذا 
بنفس الطريقة ومن خالل استخدام األرقام التسلسلية. وميكن للناخبني االقتراع ملرشحي احلزب الواحد 
أو ملرشحني ينتمون ألحزاب خمتلفة. وعلى الرغم من أن أغلبية الناخبني يقترعون ملرشحي احلزب املفضل 
الناخبني يقترعون حبسب االنتماءات اجلغرافية  إلزاميًا، حيث جند بأن بعض  لديهم، إال ان ذلك ليس 
للمرشحني، حبيث يعطون أفضليام للمرشحني من أبناء مناطقهم. وقد تبدو عملية عد وفرز األصوات 
معقدة بعض الشئ، خاصًة عندما يتعلق األمر بتوزيع األصوات الفائضة، إال أنه ال جيدر بالناخبني معرفة 
كافة التفاصيل: فهم حباجة ملعرفة تفاصيل عملية االقتراع وكيفية التصويت مبا حيقق رغبام، وللتحقق 

من أن عملية الفرز تتم بشكل عادل وبشفافية تامة.
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النظام االنتخايب منصوص عليه يف الدستور، لذا ال ميكن تغيريه إال من خالل االستفتاء العام، إذ يتطلب 
االنتخايب  النظام  لتغيري  مبحاولتني  البلد  يف  األكرب  احلزب  قام  السياق  هذا  ويف  دستوريًا.  تعديًال  ذلك 
والتحول إىل نظام الفائز األول، وذلك يف العامني ١٩٥٩ و١٩٦٨، مستخدمًا لذلك ذريعة أن أي نظام 
انتخايب نسيب ميكن أن يؤدي إىل تشكيل حكومات ائتالفية ال تتمتع باالستقرار. ويف كلتا املحاولتني 
رفض الناخبون التغيري املقترح، حيث صوت ضده ٥٢ باملئة مقابل ٤٨ باملئة عام ١٩٥٩ بينما صوت 

ضده ٦١ باملئة مقابل ٣٩ باملئة عام ١٩٦٨. 

ولو نظرنا إىل مسألة استقرار احلكومات، لن جند بأن نظام الصوت الواحد املتحول قد شكل عائقًا لذلك 
احلكومات  (سواء  املاضي  القرن  أربعينات  أواسط  منذ  املتعاقبة  احلكومات  أيرلندا، حيث صمدت  يف 
االئتالفية أو حكومات احلزب الواحد) لثالث، أو أربع أو مخس سنوات، باستثناء فترة قصرية من عدم 
لصاحل  وأفضليام  التعبري عن خيارام  من خالل  الناخبون،  يعمل  إذ  الثمانينات.  أوائل  االستقرار يف 
أن  يرغبون  اليت  االئتالفات  يتعلق وية  فيما  التابعني ألحزاب خمتلفة، على حتديد توجهام  املرشحني 

يشترك حزم املفضل بالتحالف معها يف تشكيل احلكومة. 

ولقد أسفر نظام الصوت الواحد املتحول عن نتائج على درجة عالية من التناسب، حيث مل حيصل سوى 
أكرب األحزاب (فيانا فايل) على بعض املقاعد اإلضافية، وذلك حبصوله على حوايل ٤٨ باملئة من املقاعد 
مقابل فوزه حبوايل ٤٥ باملئة من األصوات يف الفترة املمتدة من عام ١٩٤٥ إىل عام ١٩٩٢. وعلى اية 
حال فإن صغر حجم الدوائر االنتخابية (مبعدل أربعة مقاعد لكل دائرة انتخابية) من شأنه أن يرفع من 
حضوض احلزب املهيمن يف احلصول على بضعة مقاعد إضافية إذا ما استطاع جذب مؤيدي األحزاب 
األخرى ملنحه أفضليام الثانية والثالثة، وهو ما حصل يف آخر عمليتني انتخابيتني يف البلد، واليت أفرزت 
أقل النتائج تناسبًا على اإلطالق يف تارخيه: حيث حصل احلزب األكرب يف انتخابات سنة ٢٠٠٢ على 

٤٩ باملئة من املقاعد مقابل فوزه مبا نسبته ٤١ باملئة من أصوات الناخبني.

ويفسح هذا النظام املجال أمام األحزاب الصغرية للحصول على متثيل هلا، وكذا للمرشحني املستقلني، 
النسبية لألحزاب  انتخابات ٢٠٠٢. وبينما يسمح الكثري من نظم االنتخاب  حيث فاز ١٣ منهم يف 
استثنائية  يعطي فرصة  املتحول  الواحد  الصوت  نظام  أن  إال  الربملان،  الصغرية احلصول على مقاعد يف 
للمرشحني املستقلني لدخول الربملان كذلك، وذلك بسبب طبيعته املتمحورة حول املرشحني األفراد بدًال 

من األحزاب السياسية.

املتحول حول كونه يضع  الواحد  الصوت  نظام  به  الذي حيضى  التأييد  االنتقادات وكذا  غالبية  تدور 
سلطة القرار يف يد الناخبني لالختيار والتفضيل بني مرشحي احلزب الواحد. وهذا األمر خيلق منافسة 
قوية داخل احلزب الواحد وبني مرشحيه، خاصة احلزب األكرب والذي عادًة ما يقوم بترشيح ما معدله 
من مرشحني إىل أربعة مرشحني عن كل دائرة انتخابية. وأثبتت اإلحصاءات أن معظم مرشحي ذلك 
احلزب غري الفائزين خيسرون املنافسة لصاحل مرشحني آخرين من ذات احلزب وليس لصاحل مرشحني من 

أحزاب أخرى.

لضمان رضى  فاعلية  وأكثر  أكرب  بشكل  للعمل  باملرشحني  يدفع  ذلك  بأن  النظام  هذا  منتقدو  ويرى 

الناخبني يف دوائرهم، وذلك على حساب عملهم السياسي على املستوى الوطين، كعملهم يف ممارسة 
الرقابة على احلكومة أو يف النشاط التشريعي من خالل اللجان الربملانية. ويرى مؤيدو هذا الطرح بأن 
ذلك ينعكس على جودة العمل الربملاين والربملانيني (حيث يتقاعس من يف مقدورهم اإلسهام يف العمل 
الربملاين على املستوى الوطين بشكل أساسي عن الترشح لعلمهم حبجم العمل اهلائل الذي سيقع على 
االنتخابية)،  دوائرهم  بشؤون  اآلخرين  الربملانيني  النشغال  نظرًا  باالنتخاب،  الفوز  حال  يف  عاتقهم 
باإلضافة إىل أن ذلك يؤدي باحلكومة للعمل على املدى القصري فقط وإلمهال الشؤون املحلية. كما وأن 
املنافسة داخل احلزب الواحد من شأا أن تؤدي إىل االنقسامات الداخلية وإىل ظهور أحزاب سياسية 

ضعيفة وغري متماسكة. 

أما مؤيدو هذا النظام االنتخايب، فريون يف املقابل يف متكني الناخبني من التعبري عن خيارام التفضيلية 
بني مرشحي احلزب الواحد كإحدى ميزاته اإلجيابية. إذ يعتقدون بأن ذلك ميكن الناخبني من استبدال 
املمثلني املنتخبني بآخرين جدد أكثر فاعلية، كما أنه يعطي الربملانيني حوافز كبرية للبقاء على تواصل 
وثيق مع الناخبني وبذلك جذم لالهتمام بشكل أكرب بالشؤون السياسية للبلد، يف وقت يضمحل فيه 
االهتمام العام بالسياسة التقليدية. كما أن مؤيدي هذا النظام ال يرون بأن املمثلني املنتخبني يف إيرلندا 
أقل جودًة من غريهم من الربملانيني يف أي بلد آخر، وبأن األداء اجليد لنمو االقتصاد اإليرلندي مؤخرًا 
إمنا يدل على املمارسة اجليدة للحكومات املتعاقبة. باإلضافة إىل ذلك فهم يرون بأن األحزاب السياسية 
اإليرلندية هي أحزاب متماسكة جدًا وملتزمة يف أدائها الربملاين، دون أن تعاين من االنقسامات وظهور 

التيارات املتصارعة داخلها.

يف العام ٢٠٠٢ قامت جلنة برملانية متثلت فيها كافة األحزاب السياسية بدراسة كافة الطروحات املؤيدة 
واملعارضة لتغيري النظام االنتخايب. وتوصلت هذه اللجنة إىل خالصة مفادها بأن مجهور الناخبني متمسك 
بشكل قوي بنظام الصوت الواحد املتحول، وبأن التحول إىل أي نظام انتخايب آخر من شأنه أن حيد من 
قدرة الناخب يف التعبري عن خياراته، وبأن كثريًا من اإلخفاقات السياسية واليت أرجعها البعض للنظام 
االنتخايب إمنا هي نتيجة لعوامل أخرى ال عالقة هلا بذلك النظام. وكما يتضح من هذه التوصيات، ال 

توجد يف إيرلندا توجهات قوية لتغيري أو تعديل النظام االنتخايب القائم.

ال بد ألي تقييم ألداء نظام الصوت الواحد يف إيرلندا أن يأخذ بعني االعتبار خصوصيات هذا البلد. 
فهو بلد صغري من حيث املساحة وعدد السكان، حيث تعترب نسبة األعضاء املنتخبني للسكان (حوايل 
ممثل واحد لكل ٢٠,٠٠٠ مواطن) عالية يف املعايري الدولية. وهذا حبد ذاته من شأنه أن يوثق العالقة بني 
أعضاء الربملان والناخبني أكثر مما هي عليه يف أي بلد آخر أكرب حجمًا، بغض النظر عن النظام االنتخايب 
املعتمد. باإلضافة إىل ذلك فإن مجهورية إيرلندا بلد غين، ذو جمتمع على درجة عالية من الثقافة، ينعم 
بنظام سياسي راسخ يتمتع بشرعية عالية يف نظر اجلميع. كما وأن املجتمع اإليرلندي ال يعاين من أية 

انقسامات حادة من أي نوع كان، سواء أكانت عرقية، أو لغوية أو دينية.

لذلك جيب علينا توخي احلذر يف استخالص العرب حول كيفية عمل نظام الصوت الواحد املتحول يف 
أي سياق آخر خمتلف عن واقع احلال يف إيرلندا. إال أنه ميكننا القول بأنه ال توجد أية بوادر تدل على أن 

مجهور الناخبني يف أيرلندا يرغب باستبدال نظامه االنتخايب بأي نظام آخر.
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١٠٤١٠٥

١١٠. يتم حتديد النتيجة النهائية لالنتخابات يف ظل نظام الصوت الواحد املتحول من خالل سلسلة من 
عمليات العد. ففي العد األول، يتم احتساب جمموع األفضليات األوىل اليت حصل عليها كل مرشح. 
ويفوز بشكل مباشر املرشحون احلاصلون على عدد من األفضليات األوىل يساوي أو يفوق احلصة اليت 

مت حتديدها من خالل املعادلة املبينة أعاله.

وتتم من خالل عمليات العد الثانية واليت تليها إعادة توزيع 
الفائض من أصوات املرشحني املنتخبني يف العد األول (تلك 
اليت تزيد عن احلصة املطلوبة) استنادًا إىل عدد األفضليات 
الثانية على أوراق االقتراع للمرشحني املتبقني. وللعمل على 
حتقيق أعلى مستوى من العدالة يف عملية إعادة التوزيع، يتم 
توزيع أوراق كافة املرشحني، ولكن كل منها حبسب نسبة 
جزئية تساوي صوتًا واحدًا، حبيث يساوي عدد األصوات 
اليت يعاد توزيعها الفائض اخلاص بذلك املرشح. فعلى سبيل 
املثال، لو حصل املرشح على ١٠٠ صوت، وكان الفائض 
ورقة  توزيع كل  إعادة  يتم  عندها  أصوات،   ٥ به  اخلاص 

بقيمة تساوي ٢٠/١ من الصوت.

املعتمدة، يتم  وبعد كل عملية إعادة، إذا مل حيصل أي مرشح على عدد من األصوات يساوي احلصة 
باقي  على  املرشح  ذلك  أصوات  توزيع  ويتم  األصوات.  من  عدد  أدىن  على  احلاصل  املرشح  استبعاد 
املرشحني، استنادًا إىل األفضلية الثانية واليت تليها فيما بعد. وتستمر إعادة هذه العملية، حبيث ينتج عن كل 
منها إما إعادة توزيع األصوات الفائضة أو استبعاد مرشح ما، إىل أن يتم انتخاب العدد املماثل للمقاعد 
املنتخبة بواسطة مرشحني حيصلون من خالل تكرار العملية وإعادة التوزيع على احلصة املطلوبة، ويف حال 
مل يتم ملئ كافة املقاعد ومل يبقى من املرشحني غري املستبعدين ما ال يزيد بأكثر من واحد عن عدد املقاعد 

املتبقية، يعترب أولئك املرشحون عدا واحد منهم منتخبون رغم عدم حصوهلم على النسبة املطلوبة.
   

١١١. ميكن القول بأن نظام الصوت الواحد املتحول هو أكثر النظم االنتخابية تعقيدًا، حيث أنه يفسح 
السياسية كذلك.  السياسية وبني مرشحي تلك األحزاب  الناخبني لالختيار بني األحزاب  أمام  املجال 
وتتمخض نتائجه عن مستوى عادل من النسبية والتناسب. كما ويدل حجم الدوائر االنتخابية متعددة 
التمثيل الصغري نسبيًا يف كافة األمثلة حيث يستخدم هذا النظام على أنه يعمل على احلفاظ على العالقة 
املباشرة بني الناخبني وممثليهم املنتخبني. باإلضافة إىل ذلك، ميّكن هذا النظام الناخبني من التأثري يف تركيبة 
التحالفات اليت تعقب االنتخابات، كما حصل يف مجهورية أيرلندا، حيث أنه حيفز األحزاب السياسية 
على التعاون فيما بينها وذلك من خالل تبادل األفضليات اليت يعرب عنها ناخبوها. كما وأن نظام الصوت 
الواحد املتحول يوفر فرصًا أكرب أمام املرشحني املستقلني للفوز مقارنة مع نظام القائمة النسبية، وذلك 
الناخبني يعربون عن خيارهم بني املرشحني بدًال من األحزاب (على الرغم من إمكانية استخدام  ألن 
عنصر القائمة احلزبية يف ظل نظام الصوت الواحد املتحول، وهو ما يعمل به يف انتخابات جملس الشيوخ 

يف أستراليا). منوذج ورقة اقتراع النتخاب جملس الشيوخ يف أستراليا حيث يستخدم نظام الصوت الواحد املتحول

@·ƒ‰€a@Üyc@fiÏznΩa@ÜyaÏ€a@pÏñ€a@‚bƒ„@5n»Ì
@kÓm6i @ÊÏjÅb‰€a @‚Ï‘Ì @sÓy @LÚÓ‹Óö–n€a
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@ÊÏ‹ïbßa @ÊÏzëäΩa @äëbjfl @›ÿíi @lbÇn„¸bi
@Úñßa @÷Ï–Ì @µÎ˛a @pbÓ‹öœ˛a @Âfl @ÖÜ« @Û‹«
@Lãä–€aÎ @Ü»€a @pbÓ‹‡« @âäÿnmÎ @NÒÜ‡n»Ωa
@Úöˆb–€a @paÏï˛a @Âfl @›◊ @…ÌãÏm @Öb»Ì @sÓy
@¥zëäΩa @paÏïcÎ @LÂÌåˆb–€a @¥zëäΩa @Â«
@·nÌ @ÂÌà€aÎ @LpaÏï˛a @›”c @Û‹« @¥‹ïbßa
@Âfl @ đ“b◊ @ÖÜ« @›ñ∞ @Êc @µg @L·ÁÖb»jnça
@‚Ï‘ÌÎ @NãÏ–‹€ @ÚiÏ‹İΩa @Úñßa @Û‹« @¥zëäΩa
@Â«@ĆbôÏ«@¥zëäΩa@3bñ€@�a6”¸bi@ÊÏjÅb‰€a
@aàÁ@‚aÜÇnça@Âÿπ@È„c@¸g@LÚÓçbÓé€a@laåy˛a
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١٠٦١٠٧

األخرى  العيوب  بعض  من  النظام  هذا  يعاين  عام،  بشكل  النسبية  النظم  مساوئ  إىل  باإلضافة   .١١٢
وهي:

ينتقد هذا النظام على أساس أن النظم التفضيلية غريبة وغري معهودة من قبل الكثري من املجتمعات،   أ) 
وتتطلب مستويات جيدة من الوعي الثقايف واملعريف.

 ب) تنطوي تفاصيل عد وفرز األصوات يف ظل نظام الصوت الواحد املتحول على كثري من التعقيد، وهو 
ما ينظر إليه على أنه إحدى مساوئه. ولقد كان هذا السبب الرئيسي يف تراجع إستونيا عن العمل 
به بعد استخدامه يف انتخاباا األوىل، فهو نظام يتطلب تكرار الكثري من عمليات احتساب وتوزيع 
األصوات الفائضة. وهلذا السبب، يتحتم عد وفرز األصوات يف مراكز خاصة بذلك وليس يف مراكز 
االقتراع. وال خيفى على أحد بأن القيام بعمليات العد والفرز يف مراكز االقتراع، خاصًة يف تلك 
احلاالت حيث تعترب مسألة سالمة واستقامة العملية االنتخابية من املسائل اهلامة، يصبح أمرًا ضروريًا 

للتأكيد على شرعية االنتخاب، مما يتطلب اختيار النظام االنتخايب مبا حيقق ذلك.

على العكس من نظام القائمة النسبية، ميكن لنظام الصوت الواحد املتحول أن يؤدي إىل انقسامات   ج) 
األمر،  حقيقة  يف  بينهم  فيما  يتنافسون  الواحد  احلزب  مرشحي  أن  إذ  السياسية،  األحزاب  داخل 
باإلضافة إىل منافسة مرشحي األحزاب األخرى. وهو ما قد ينتج عنه ما يعرف بسياسة الزبانية حيث 

يعمد املرشحون إىل حماوالت لشراء والءات جمموعات حمددة من الناخبني.

قد ينتج عن هذا النظام فوز حزب ما مبقاعد أقل من منافسيه، على الرغم من حصوله على عدد أعلى   د) 
من األصوات. فعلى سبيل املثال قامت مالطا بتعديل نظامها االنتخايب يف أواسط الثمانينات من القرن 
املاضي وذلك لفسح املجال أمام إمكانية ختصيص بعض املقاعد اإلضافية لتعويض احلزب املتضرر يف 

حال حدوث ذلك.

إال أنه تبني بأن كثريًا من هذه االنتقادات اجتاه هذا النظام ال تتعدى كوا مسائل هامشية على أرض 
الواقع. فقد أدت االنتخابات مبوجب نظام الصوت الواحد املتحول يف كل من مجهورية أيرلندا ومالطا إىل 

إفراز حكومات مستقرة تتمتع بشرعية نسبية جيدة تتألف من حزب واحد أو حزبني رئيسيني عادًة.  

=é‰€a@›Ór‡n€a@·ƒ‰i@Ú‘‹»nΩa@bÌbö‘€a

حجم الدائرة االنتخابية
١١٣. جيمع خرباء االنتخابات حول العامل على اعتبار حجم الدائرة االنتخابية كأحد العناصر األساسية 
املؤثرة يف قدرة النظام االنتخايب على ترمجة األصوات إىل مقاعد بشكل تناسيب. ويقصد حبجم الدائرة 
االنتخابية هنا عدد املمثلني الذين يتم انتخام عن كل دائرة انتخابية. وينحصر حجم الدائرة االنتخابية 
مبمثل  اجلولتني  ونظام  البديل  الصوت  ونظام  األول،  الفائز  نظام  مثل  االنتخابية،  النظم  بعض  ظل  يف 
(مقعد) واحد فقط، حيث يقوم الناخبون بانتخاب ممثل واحد عن الدائرة االنتخابية. وعلى العكس من 

ذلك، تتطلب كافة نظم االنتخاب النسبية، باإلضافة إىل بعض نظم التعددية/األغلبية مثل نظام الكتلة 
ونظام الكتلة احلزبية، وبعض النظم االنتخابية األخرى كنظام الصوت املحدود ونظام الصوت الواحد 
غري املتحول، تتطلب مجيعها وجود دوائر انتخابية تنتخب كل منها أكثر من ممثل واحد هلا. ويف ظل أي 
من نظم االنتخاب النسبية، يلعب عدد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة انتخابية دورًا أساسيًا يف حتديد 

مدى نسبية نتائج االنتخاب.

١١٤. حتقق النظم اليت تستند إىل دوائر انتخابية كبرية احلجم (من حيث عدد املمثلني املنتخبني عن كل 
منها) أعلى مستويات النسبية، حيث أا تضمن بذلك حصول أصغر األحزاب على متثيل ما يف اهليئة 
التشريعية املنتخبة (الربملان). أما يف ظل وجود الدوائر االصغرية فيكون تأثري نسبة احلسم (أنظر الفقرة 
١٢١ أدناه) أكرب بكثري. وعلى سبيل املثال، ففي دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني هلا فقط، يتوجب 
على أي حزب مشارك الفوز مبا ال يقل عن ٢٥ باملئة زائد واحد من أصوات الناخبني للتحقق من الفوز 
مبقعد واحد من املقاعد الثالثة املتنازع عليها. أما احلزب الذي ال حيصل سوى على ١٠ باملئة من أصوات 
الناخبني فلن تسنح له الفرصة للحصول على أي من تلك املقاعد، وبالتايل سيؤدي ذلك إىل اعتبار تلك 
األصوات على أا أصوات ضائعة أو مهدورة. وعلى العكس من ذلك، فلو خصص للدائرة االنتخابية 
تسعة مقاعد بدًال من ثالثة، فإن حصول أي حزب على نسبة ١٠ باملئة من األصوات زائد ١ سيضمن 

له الفوز مبقعد واحد منها على األقل.

هلا،  املخصصة  املقاعد  عدد  ناحية  من  االنتخابية،  الدائرة  حجم  ازدياد  أن  يف  تكمن  املشكلة  أن  إال 
ولكن كذلك من ناحية حجمها اجلغرايف، عادًة ما يؤدي إىل إضعاف صلة الوصل بني املمثلني املنتخبني 
وناخبيهم. وقد يترتب على ذلك نتائج سلبية يف املجتمعات اليت تلعب فيها االعتبارات املحلية دورًا هامًا 
الناخبون من ممثليهم احلفاظ على صالت قوية معهم والعمل  العامة، وحيث ينتظر  يف احلياة السياسية 

كمبعوثني هلم يف السلطة التشريعية.
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١٠٨١٠٩

من الصعب مبكان فهم النظام االنتخايب القائم يف التشيلي إن مل نأخذ بعني االعتبار فترة احلكم الديكتاتوري 
لنظام بينوتشي، واليت امتدت من عام ١٩٧٥ إىل عام ١٩٩٠، والذي هدف إىل إقامة نظاٍم مشوٍيل يعتمد 
نظامًا انتخابيًا حمددًا من شانه أن يسهم يف حتقيق ذلك. قبل االنقالب العسكري يف ١١ أيلول/سبتمرب 
التشيلي قد  أنه ألغي بعد ذلك االنقالب. وكانت  النسبية، إال  القائمة  التشيلي بنظام  ١٩٧٣، عملت 
التشيلي  املجتمع  ا  اتسم  اليت  الداخلية  االنقسامات  ملواجهة  االنتخايب كوسيلة  النظام  ذلك  اعتمدت 
منذ القرن التاسع عشر، األمر الذي أسهم يف ترسيخ نظام التعددية احلزبية والسياسية. وعليه، تواجدت 
يف البالد يف أواسط الستينات ستة أحزاب سياسية كربى، مبا يف ذلك حزبني يساريني، مها االشتراكي 
والشيوعي، وحزبني يف الوسط مها حزب املسيحيني الدميقراطيني واحلزب الراديكايل، وحزيب الليرباليني 

واملحافظني اليمينيني، والذين احتدا يف عام ١٩٦٦ وشكال احلزب الوطين.

النظام املوروث عن العهد الديكتاتوري
ينقسم الربملان يف التشيلي إىل غرفتني (جملسني)، حيث يبلغ عدد أعضاء جملس النواب ١٢٠ ينتخبون 
ملدة أربع سنوات، وذلك لتمثيل ٦٠ دائرة انتخابية تنتخب كل منها ممثلني. أما جملس الشيوخ فيضم 
٣٨ عضوًا منتخبًا، ميثلون ١٩ دائرة انتخابية، ينتخبون ملدة مثان سنوات، ويتم انتخاب نصف األعضاء 
مرة كل أربع سنوات بالتزامن مع االنتخابات ملجلس النواب. باإلضافة إىل ذلك، هناك تسعة أعضاء 
معينيني يف جملس الشيوخ، حيث يعني جملس األمن االقومي أربعة أعضاء، واملحكمة العليا ثالثة أعضاء، 
بينما يعني الرئيس العضوين املتبقيني، زد على العضو اإلضايف مدى احلياة وهي الصفة اليت أعطيت لرئيس 
البالد السابق إدواردو فراي رويث تاغلي. ولقد مت االتفاق على هذه الترتيبات مع بينوتشي وأعوانه قبيل 

خروجهم من السلطة.

يقوم النظام االنتخايب على تقدمي قوائم املرشحني من قبل األحزاب، أو التكتالت احلزبية أو املستقلني، 
وذلك بواقع مرشحني اثنني يف كل دائرة انتخابية عادًة، لكل من انتخابات جملس النواب وجملس الشيوخ. 
ويقترع الناخبون لصاحل املرشحني األفراد، حيث تفوز باملقعد األول عن كل دائرة القائمة احلاصلة على 

أعلى األصوات، وحيصل على ذلك املقعد املرشح احلاصل على أعلى األصوات من بني مرشحي القائمة 
الفائزة. وللفوز بكال املقعدين يتحتم على القائمة الفائزة احلصول على ضعف األصوات اليت حتصل عليها 
القائمة اليت تليها يف الترتيب. وبذلك يدفع هذا اإلجراء باألحزاب السياسية إىل تشكيل التحالفات فيما 
بينها، إذ تصبح نسبة احلسم العملية عالية للغاية، مبا نسبته ٣٣,٤ باملئة من األصوات للفوز باملقعد األول، 

وما نسبته ٦٦,٧ باملئة للفوز بكال املقعدين معًا. 

مها   ،٢٠٠١ العام  انتخابات  يف  واحد  عدا  النواب  جملس  مقاعد  بكافة  فازا  انتخابيني  حتالفني  هناك 
حتالف الوسط اليساري من أجل الدميقراطية والذي يضم أربعة أحزاب معارضة لنظام بينوتشي (احلزب 
االشتراكي، واحلزب الدميقراطي، وحزب املسيحيني الدميقراطيني، واحلزب الراديكايل)، وهو التحالف 
الذي استحوذ على السلطة منذ عودة الدميقراطية للبالد عام ١٩٩٠. أما التكتل الثاين فهو حتالف اليمني 
املعارض من أجل التشيلي، ويضم حزبني مها حزب االحتاد الدميقراطي املستقل، وحزب التجديد الوطين. 
ويعمل كل من التحالفني دائمًا على تقدمي قوائم تشمل مرشحني عن خمتلف األحزاب، حبيث ال يتنافس 

يف ذات الدائرة مرشحي األحزاب التابعة لنفس التحالف فيما بينهم.

وينتج عن هذا النظام عادًة انتخاب مرشح عن كل واحد من التحالفني يف كل دائرة انتخابية. وعلى 
الذي تفوز به تلك  املقعد  تنافس بني املرشحني يف كل قائمة على  النظام قد يؤدي إىل  الرغم من أن 

القائمة، إال أن التوافقات اليت تضعها القيادات احلزبية عادًة حتول دون ذلك على أرض الواقع.

ويعترب هذا النظام االنتخايب فريدًا من نوعه، إذ أنه يعمل لصاحل أكرب األقليات من الناحية العملية، وليس 
لصاحل األكثرية. لذا فهو ليس من نظم التعددية/األغلبية، فهو يستخدم طريقة التمثيل النسيب، على الرغم 
من عدم تناسب النتائج اليت يسفر عنها، حيث أنه ميّكن أية قائمة من الفوز بنصف املقاعد يف كل دائرة 
حبصوهلا على ٣٤ باملئة من أصوات الناخبني. والسبب الوحيد لعدم حصول ذلك على األرض يكمن يف 

واقع النظام السياسي والذي حيد من املنافسة االنتخابية.

العام يف اخلامس من  أثر االستفتاء  السابق على  الديكتاتوري  النظام  قبل  النظام االنتخايب من  مت وضع 
تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٨، والذي مت تنظيمه هلدفني مها: إقرار دستور العام ١٩٨٠، وانتخاب اجلنرال 
بينوتشي كرئيس للبالد لثمان سنوات أخرى. ويف ذلك االستفتاء، حيث كان بينوتشي املرشح الوحيد 
للرئاسة، متكن حتالف اليسار من الفوز على بينوتشي، األمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام التحول 
مرشح  بالرئاسة  فاز  سنة ١٩٨٩، حيث  جديدة  ورئاسية  تشريعية  انتخابات  وتنظيم  الدميقراطية،  إىل 
املعارضة باتريسيو ألوين. ومت تصميم النظام االنتخايب لترجيح كفة أحزاب اليمني اليت كانت يف السابق 

قد أيدت ترشيح اجلنرال بينوتشي، الستشعارها بإمكانية فوز املعارضة.

التشريعية  الثالثة واالنتخابات  الرئاسية  اليسار على أكثر األصوات يف كافة االنتخابات  حصل حتالف 
األربعة اليت مت تنظيمها منذ العام ١٩٩٠ وحىت اآلن. إال أنه على الرغم من ذلك مل يستطع السيطرة على 

جملس الشيوخ مطلقًا وذلك لتأييد كافة األعضاء املعينيني ألحزاب املعارضة اليمينية.
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املؤثرات السلبية للنظام االنتخايب على األحزاب السياسية والنظام الدميقراطي
تتعاىل األصوات املنتقدة للنظام االنتخايب يف التشيلي، وذلك لعدة أسباب. أوًال، لكونه جيرب األحزاب 
السياسية على تشكيل التحالفات بسبب نسبة احلسم العملية اليت تنتج عنه للفوز بأي مقعد متثيلي. ثانيًا، 
النعكاساته السلبية على مسألة التمثيل، حيث أنه أبقى احلزب الشيوعي خارج دائرة التمثيل على الرغم 
من أمهيته على الساحة السياسية حىت العام ١٩٧٣، وحصوله عادًة على ما يتراوح من ٥ إىل ٧ باملئة 
من األصوات يف كافة االنتخابات الدميقراطية اليت مت تنظيمها حىت اآلن. ثالثًا، ومبا أن النظام يسفر دائمًا 
عن فوز كل من االئتالفني املتنافسني مبقعد واحد يف كل دائرة انتخابية، فإن املنافسة احلقيقة تقع بني 
األحزاب املنتمية لكل ائتالف بدًال من املنافسة بني االئتالفني، وهو ما جيعل استقرار االئتالفات يف خطر 
مستمر: ففي انتخابات العام ٢٠٠١ ملجلس الشيوخ، قامت أحزاب التحالف اليميين بتفادي ذلك من 
خالل التوافق على مرشح واحد هلا يف سبعة من الدوائر االنتخابية اخلاصة بتلك االنتخابات. رابعًا، ينتج 
عن هذا النظام تركيز السيطرة التامة يف أيدي القيادات احلزبية، والذين خيتارون املرشحني الفائزين عمليًا 
عندما يقومون بتشكيل القوائم. أخريًا، فإن انعدام املنافسة احلقيقية يف كثري من الدوائر يقلل من اهتمام 

الناخبني، خاصًة عندما ال تشتمل القائمة يف دائرم االنتخابية على أي مرشح ينتمي حلزم املفضل.

أدى ذلك كله باحلكومة إىل اقتراح ضرورة تعديل النظام االنتخايب، والعمل على اعتماد دوائر انتخابية 
حبجم أكرب مما يسهم يف إفراز نتائج أكثر تناسبًا ومالءمًة لواقع األمور يف البالد. إال أن ذلك مل حيدث 
بعد بسبب ختوف أحزاب التحالف اليساري احلاكم من النتائج غري الواضحة اليت قد يسفر عنها، علمًا 

بأن أحزاب املعارضة تدافع بدورها عن النظام القائم لكونه يعمل لصاحلها كذلك.

االنتخابات الرئاسية
ينص دستور العام ١٩٨٠ على نظام اجلولتني النتخابات الرئاسة، حيث يتطلب الفوز يف اجلولة األوىل 
احلصول على األغلبية املطلقة لألصوات. ومن الواضح بأن هذا النظام يدفع باألحزاب السياسية للتحالف 
فيما بينها، خاصًة للفوز باجلولة الثانية. فبينما فاز مرشحو اليمني باألغلبية املطلقة يف اجلولة األوىل من 
اليسار ريكاردو الغوس ومعارضه من  الفارق بني مرشح  العامني ١٩٨٩ و١٩٩٣، احنصر  انتخابات 
اليمني خواكني الفني يف انتخابات العام ١٩٩٩ حبوايل ٣٠,٠٠٠ صوت، مما استدعى إجراء جولة ثانية 
فاز فيها السيد الغوس بنسبة ٥٠,٢٧ باملئة من األصوات. ومن اجلدير ذكره بأن الدستور السابق للبالد 
(دستور العام ١٩٢٥) كان ينص على قيام جملس النواب بانتخاب الرئيس يف حال عدم حصول أي من 
املرشحني على األغلبية املطلقة لألصوات، وهو ما حصل يف األعوام ١٩٤٦، ١٩٥٨ و١٩٧٠، حيث 

انتخب املجلس دائمًا املرشح احلاصل على أعلى األصوات.

تسجيل الناخبني واالقتراع: إلزامي أم حر؟
من بني املشاكل اليت تواجه النظام االنتخايب احلايل هو أن التسجيل يف لوائح الناخبني يعود لقرار الناخب 
بشكل حر، بينما يفرض عليه االقتراع كأمر إلزامي. يف شباط/فرباير من العام ١٩٨٧ مت الشروع يف 
إعداد سجل جديد للناخبني، حتضريًا لالستفتاء يف عام ١٩٨٨، وذلك بعدما كانت كافة السجالت 
القدمية قد حرقت من قبل النظام العسكري سنة ١٩٧٣. ويف تلك املناسبة حتركت أحزاب املعارضة 
على أوسع نطاق لتحفيز ناخبيها على التسجيل، حيث أن استراتيجيتها متثلت يف الفوز على بينوتشي يف 

االستفتاء من أجل الدفع حنو إرساء النظام الدميقراطي من جديد يف البالد، وجنحت بإقناع ٩٢ باملئة من 
املؤهلني لالنتخاب لتسجيل أمسائهم يف السجالت اجلديدة. إال أن أعداد املسجلني مل تتزايد منذ ذلك 
احلني، خاصًة وأن جيل الشباب ال يظهر اهتمامًا كبريًا يف املشاركة يف االنتخابات. ففي انتخابات العام 
٢٠٠١ مشلت سجالت الناخبني ٨٠ باملئة من جمموع ١٠ ماليني مواطن من أصحاب حق االقتراع، 

بينما تراجعت تلك النسبة إىل ٧٧ باملئة يف انتخابات العام ٢٠٠٤.

دفع اخنفاض أعداد املسجلني من الناخبني الشباب باحلكومة القتراح جعل االقتراع اختياري بينما يعترب 
كل مواطن يبلغ السن القانونية لالقتراع مسجًال حكما، وإعداد سجالت الناخبني أوتوماتيكيًا استنادًا 
إىل ذلك. وعلى الرغم من موافقة كافة أحزاب التحالف اليساري احلاكم على مسألة التسجيل، إال أا ال 
تتفق على جعل االقتراع مسألة اختيارية. إذ تتخوف تلك األحزاب من أن ذلك سيؤدي إىل اخنفاض نسبة 
املشاركة يف االنتخابات، األمر الذي سيدفع باجتاه زيادة تكاليف احلمالت االنتخابية لتحفيز الناخبني 
على املشاركة، مما قد يكون لصاحل أحزاب املعارضة اليمينية يف اية املطاف، واليت بدورها ترفض مسألة 

التسجيل املقترحة وتؤيد االقتراع االختياري.

كبريين  حتالفني  يفرز  أنه  البالد، حيث  يف  االستقرار  تدعيم  يف  يسهم  بأنه  القائم  النظام  مؤيدو  يعتقد 
أحدمها يف احلكومة واآلخر يف املعارضة. إال أن الكثريين ال يوافقون هذه الرؤية، حيث يعتقدون بأن 
االستقرار قائم يف البالد على الرغم من هذا النظام وليس بسببه، فتكتل اليسار قائم قبل اعتماد هذا النظام، 
كتحالف يف وجه النظام الديكتاتوري إلرساء النظام الدميقراطي من قبل جمموعة من القيادات السياسية 
اليت استخلصت العرب من التجارب املاضية، واليت أدت إىل االنقالب العسكري سنة ١٩٧٣ وما تبعه، 

وهو حتالف ما زال يعمل على أساس التوافق والشراكة بني تلك القيادات.

األحزاب  يؤثر سلبًا على  لكونه  لفترات طويلة  الصمود  من  يتمكن  لن  النظام  بأن هذا  البعض  ويرى 
السياسية ويضع بعض العراقيل يف وجه العملية الدميقراطية، إال أن اجلميع يقر بأن تغيريه لن يكون باألمر 
السهل بسبب غموض النتائج اليت قد يسفر عنها أي تغيري بالنسبة لألحزاب السياسية الفاعلة يف البلد. 
كما وأن أي تغيري للنظام يتطلب تعديًال دستوريًا. وعلى اية حال، يبدو بأن هناك توافقًا عامًا بني كافة 
املنتخبة يف جملس  املعينة وغري  املقاعد  إلغاء  النواب على ضرورة  التكتلني يف جملس  األحزاب من كال 

الشيوخ، وضرورة عدم اعتبار الرؤساء السابقني كأعضاء مدى احلياة فيه.
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١١٥. وبناًء على ما تقدم ال يزال اجلدل قائمًا حول حتديد احلجم األمثل للدوائر االنتخابية. وكمبدأ 
عام يتفق معظم الباحثون بأن حجم الدائرة االنتخابية املتمثل يف ختصيص ما بني ثالثة إىل سبعة مقاعد 
لكل منها من شأنه أن يفي بالغرض املطلوب، مع التأكيد على أن األعداد الفردية (ثالثة، مخسة أو سبعة) 
تفضي إىل نتائج افضل على أرض الواقع، خاصة يف ظل وجود نظام يتقاسم فيه حزبني كبريين الساحة 
السياسية. إال أن ذلك ال يعدو كونه مبدًأ عامًا، إذ أن هناك الكثري من احلاالت اليت قد يكون فيها قيام 
النسيب. ويف  التمثيل  لتحقيق مستويات مرضية من  أمرًا ضروريًا ومطلوبًا  انتخابية أكرب حجما  دوائر 
كثري من البلدان تستند الدوائر االنتخابية إىل التقسيمات اإلدارية القائمة أصًال، كاملقاطعات أو األلوية 
أو املحافظات، مما يعين وجود اختالفات كبرية بني أحجامها. ومن حماسن هذا اخليار أنه يلغي احلاجة 
لرسم حدود جديدة ألغراض االنتخابات فقط، وميّكن ربط الدوائر االنتخابية مبناطق وجمموعات قائمة 

وحمددة ومقبولة من قبل اجلميع.

١١٦. متيل األعداد يف طريف املعادلة األعلى واألدىن إىل إفراز نتائج أكثر تطرفًا. ففي الطرف األعلى 
الفوز بتمثيل ما يف االنتخابات سوى  انتخابية واحدة، ال يتطلب  البلد دائرة  هلا، حيث يشكل كامل 
احلصول على أعداد قليلة جدًا من األصوات، األمر الذي ميّكن األحزاب الصغرية جدًا من االنتخاب. 
ففي إسرائيل على سبيل املثال، يشكل البلد بأكمله دائرة انتخابية واحدة تتنتخب ١٢٠ ممثًال، مما يعين 
حتقيق االنتخابات لنتائج على درجة عالية من النسبية، ولكنه يعين كذلك فوز األحزاب الصغرية جدًا 
ببعض التمثيل على الرغم من حصوهلا على أعداد ضئيلة من أصوات الناخبني، ويعين كذلك ضعفًا حادًا 
يف العالقة بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم يف أي من أرجاء البلد. وعلى الطرف اآلخر للمعادلة، ميكن 
تطبيق نظم التمثيل النسيب يف بلد يتم تقسيمه إىل دوائر انتخابية ال تنتخب كل منها سوى ممثلني اثنني 
فقط، كما هي احلال يف التشيلي على سبيل املثال. وكما يتضح من الدراسة اخلاصة بالتشيلي أعاله، 
ينتج عن ذلك خلًال كبريًا يف نسبية النتائج، إذ ال يستطيع أكثر من حزبني الفوز مبقاعد عن أي من تلك 
الدوائر. وهو ما يعمل على تقويض الفوائد املرجوة من تطبيق النظام النسيب فيما يتعلق بتعددية ونسبية 

التمثيل وشرعيته.

١١٧. تفيد هذه األمثلة حلاالت متناقضة للتأكيد على أمهية حجم الدائرة بالنسبة ألي من نظم التمثيل 
أكثر اجلوانب أمهية واليت جيب معاجلتها عند تصميم  بأا  املسألة  الكثريون هذه  يعترب  النسيب. وعليه، 
نظام انتخاب نسيب، كما وأا بالغة األمهية بالنسبة لعدد من النظم االنتخابية األخرى غري النسبية. فنظام 
الصوت الواحد غري املتحول على سبيل املثال مييل إلفراز نتائج نسبية إىل حد ما على الرغم من عدم كونه 
نظامًا نسبيًا وذلك بسبب تطبيقه ضمن دوائر انتخابية متعددة التمثيل. كذلك األمر فعندما يتم استخدام 
نظام الصوت الواحد املتحول ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل يتحول إىل نظام الصوت البديل، فاقدًا 
بذلك ميزاته التناسبية على الرغم من حفاظه على بعض ميزاته التفضيلية األخرى. أما يف نظامي الكتلة 
والكتلة احلزبية، فكلما كرب حجم الدائرة االنتخابية كلما تراجعت نسبية النتائج. وللخالصة نقول بأن 
مسألة حجم الدائرة االنتخابية (مبفهومها املتعلق بعدد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة) تصبح أمرًا مفصليًا 
النظام ونتائجه على أرض  النظام االنتخايب لكوا تلعب دورًا هامًا يف كيفية عمل  يف عملية تصميم 
الواقع، وفيما يتعلق بقوة الصلة والعالقة بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم، باإلضافة إىل أمهيته القصوى 

فيما يتعلق بنسبية النتائج.

١١٨. أخريًا يعترب حجم وشأن احلزب السياسي (مبعىن العدد املتوسط للممثلني املنتخبني عن احلزب 
الواحد يف كل دائرة انتخابية) عامًال هامًا يف حتديد من يتم انتخام يف املحصلة. فلو مت انتخاب ممثل 
واحد عن حزب ما يف الدائرة، فسيكون ذلك املمثل على األرجح رجًال، وينتمي إىل األكثرية العرقية 
أو االجتماعية يف تلك الدائرة. أما لو مت انتخاب ممثلني اثنني أو أكثر عن ذلك احلزب يف تلك الدائرة، 
فإن ذلك يفسح جماًال أكرب لفوز أعداد أكرب من النساء ومن ممثلي األقليات. وميكن القول بأن كرب حجم 
الدائرة االنتخابية (سبعة ممثلني أو أكثر) وقلة عدد األحزاب السياسية املتنافسة تؤدي جمتمعًة إىل زيادة 

حجم أو شأن احلزب السياسي.

·éßa@Újé„

اليت  األدىن من األصوات  احلد  بنسبة احلسم  واملقصود  ما.  نسبة حسم  االنتخابية  النظم  لكافة   .١١٩
حيتاجها حزب ما للفوز بتمثيل ما له يف اهليئة املنتخبة. وميكن أن يتم فرض نسبة احلسم قانونيًا (نسبة 
أو  الفعلية  احلسم  (نسبة  االنتخايب  للنظام  تكون كمحصلة حسابية  أن  أو  القانونية)  أو  الرمسية  احلسم 

الطبيعية).

النظام  ماهية  اليت حتدد  القانونية  أو  الدستورية  املواد  الرمسية من خالل  نسبة احلسم  يتم حتديد   .١٢٠
االنتخايب. ففي نظم االنتخاب املختلطة املطبقة يف كل من أملانيا، ونيوزيلندا وروسيا على سبيل املثال، 
كافة  استبعاد  يتم  حيث  النسيب،  النظام  املنتخبة حسب  للمقاعد  باملئة   ٥ مقدارها  نسبة حسم  تعتمد 
األحزاب اليت ال حتصل على هذه النسبة كحد أدىن من أصوات الناخبني على املستوى الوطين من عملية 
توزيع املقاعد النسبية. أما مصدر ذلك اإلجراء فيكمن يف وضع العراقيل أمام األحزاب املتطرفة يف أملانيا 
واحلد من إمكانية انتخاا، وهو مصمم بشكل عام للحؤول دون حصول األحزاب الصغرية جدًا على 
متثيل هلا يف اهليئة املنتخبة. إال أنه توجد يف كل من أملانيا ونيوزيلندا طرق جانبية أخرى تستخدمها تلك 
نيوزيلندا يساوي فوز احلزب مبقعد واحد على األقل يف  األحزاب للحصول على مقاعد متثيلية: ففي 
إحدى الدوائر االنتخابية، ويف أملانيا بثالثة مقاعد، اجتياز نسبة احلسم. أما يف انتخابات العام ١٩٩٥ 
يف روسيا فلم تعتمد أي من هذه اإلجراءات، األمر الذي أدى إىل ضياع حوايل نصف أصوات القوائم 

احلزبية هباًء.

وتتراوح نسبة احلسم يف أماكن أخرى بني ٠,٦٧ باملئة يف هولندا و١٠ باملئة يف تركيا. وتستثىن كافة 
األحزاب السياسية اليت ال جتتاز هذه النسبة من عملية توزيع املقاعد التمثيلية. وجند يف انتخابات العام 
٢٠٠٢ يف تركيا مثاًال هامًا على ذلك، حيث أخفق العديد من األحزاب السياسية يف اجتياز نسبة احلسم 
(١٠ باملئة)، مما أدى إىل ضياع أو هدر ما نسبته ٤٦ باملئة من جممل أصوات الناخبني. ويف كافة احلاالت 
االنتخابات،  نتائج  التناسب يف  (القانونية) على رفع مستويات عدم  الرمسية  يعمل وجود نسبة احلسم 
وذلك بسبب ضياع أصوات األحزاب اليت ال جتتاز النسبة واليت كان ميكن هلا احلصول على متثيل ما يف 

حال عدم تطبيق نسبة احلسم.
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١١٤١١٥

بالنسبة لألحزاب و٨  باملئة  بولندا، أدى تطبيق نسبة حسم مقدارها ٥  العام ١٩٩٣ يف  انتخابات  يف 
باملئة بالنسبة للتكتالت احلزبية إىل ضياع ما نسبته ٣٤ باملئة من أصوات الناخبني اليت ذهبت ألحزاب أو 

تكتالت مل تفز بأية مقاعد متثيلية.

١٢١. أما نسبة احلسم الفعلية أو الطبيعية فتنتج بشكل حسايب حمض عن جمموعة من مقومات النظام 
االنتخايب، من أمهها حجم الدائرة االنتخابية. فعلى سبيل املثال، يف دائرة انتخابية تنتخب أربعة ممثلني 
باملئة من  يفوق ٢٠  ما  الفوز ألي مرشح حيصل على  النسيب، يضمن  االنتخاب  نظم  مبوجب إحدى 
األصوات، يف الوقت الذي يفقد أية حضوض بالفوز كل مرشح حيصل على أقل من حوايل ١٠ باملئة 
من األصوات (تعتمد النسبة احلقيقية على جمموعة من العوامل، منها عدد األحزاب السياسية املتنافسة، 

وعدد املرشحني واملقترعني).

Òäßa@·ˆaÏ‘€aÎ@Ú‘‹ÃΩa@·ˆaÏ‘€a@LÚyÏn–Ωa@·ˆaÏ‘€a

١٢٢. بينما يقوم نظام القائمة النسبية على مبدأ طرح األحزاب السياسية أو تكتالا لقوائم من املرشحني، 
إال أنه من املمكن هلذا النظام أن يعمل بشكل يفسح املجال أمام الناخبني لالختيار بني املرشحني األفراد 
باإلضافة إىل االختيار بني خمتلف األحزاب. وهناك ثالثة خيارات ميكن اعتمادها هي: القوائم املفتوحة 

والقوائم املغلقة والقوائم احلرة.

ترتيب  أن  مبعىن  املغلقة،  القوائم  على  العامل  يف  ا  املعمول  النسبية  القائمة  نظم  غالبية  تعتمد   .١٢٣
املرشحني على القائمة يكون ثابتًا وحسب ما يعتمده احلزب الذي يقوم بتسمية القائمة، حيث ال ميكن 
للناخبني التعبري عن أية خيارات أو تفضيل أي من املرشحني عن غريهم أو تعديل ترتيبهم. ويعطي نظام 
التمثيل النسيب املطبق يف جنوب أفريقيا مثاًال حيًا على القائمة املغلقة. حيث تتضمن ورقة االقتراع أمساء 
األحزاب السياسية ورموزها فقط، باإلضافة إىل صورٍة شخصية لقائد احلزب، دون أن تتضمن أمساء 
أي من املرشحني األفراد. ويقوم الناخبون بالتأشري على ورقة االقتراع لصاحل احلزب املفضل، وعليه فإن 
احلزب هو من حيدد املرشحني املنتخبني. وبذلك تستطيع األحزاب السياسية تضمني مرشحني حمددين يف 
قوائمهم قد يصعب عليهم الفوز باالنتخاب بطريقة أخرى (مثل املرشحني املنتمني لألقليات أو املرشحات 

من النساء، إخل).

أما الوجه السليب للقائمة املغلقة فيتمثل يف عدم قدرة الناخبني على حتديد من ميثلهم ضمن قائمة احلزب 
الذي يقومون باالقتراع له. كما وأن القوائم املغلقة تعترب أقل قدرة للتفاعل مع املتغريات املتسارعة يف 
العام. ففي انتخابات العام ١٩٩٠ يف أملانيا الشرقية ما قبل الوحدة، أكتشف بأن املرشح األول  اجلو 
على قائمة أحد األحزاب كان خمربًا يف أحد أجهزة االستخبارات السرية، وذلك أربعة ايام فقط قبل 
موعد االنتخابات، األمر الذي أدى إىل طرده من احلزب بشكل فوري؛ وعلى الرغم من ذلك مل يكن 
أمام الناخبني الراغبني باالقتراع لذلك احلزب أي خيار آخر سوى االقتراع لذلك املرشح وذلك لكون 

القوائم مغلقة. 

١٢٤. تستخدم الكثري من نظم القائمة النسبية املعمول ا يف غريب أوروبا القوائم املفتوحة، حيث يستطيع 
الناخبون حتديد مرشحيهم املفضلني ضمن قائمة احلزب باإلضافة إىل اختيارهم للحزب املفضل. وتبقى 
ممارسة ذلك اخليار اختيارية يف معظم احلاالت، وعليه، وبسبب تبعية معظم الناخبني لألحزاب السياسية 
أكثر من املرشحني األفراد، فإن تأثري القائمة املفتوحة وإمكانية انتقاء املرشحني األفراد تبقى حمدودًة. إال 
أن ما يزيد عن ٢٥ باملئة من الناخبني يف السويد عادًة ما يقومون بانتقاء املرشحني باإلضافة إىل األحزاب، 
األمر الذي يؤدي إىل فوز بعض املرشحني يف االنتخاب والذين ال ميكنهم الفوز فيما لو كانت القوائم 

مغلقة.

١٢٥. أما يف كل من الربازيل (أنظر الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل) وفنلندا، فيجب على الناخبني االقتراع 
لصاحل املرشحني األفراد، حيث يتم حتديد عدد املقاعد اليت يفوز ا كل حزب من خالل جمموع األصوات 
اليت حيصل عليها مرشحوه. أما ترتيب املرشحني الفائزين عن كل حزب فيستند إىل عدد األصوات اليت 
حيصل عليها كل مرشح بشكل فردي. وبينما تعطي هذه الطريقة مستويات أعلى من احلرية للناخب 
يف ممارسة خياراته، إال أن هلا تأثرياا اجلانبية غري املرغوب فيها. ومن أهم تلك املؤثرات أا تؤدي إىل 
صراعات وانقسامات داخلية ضمن احلزب الواحد، وذلك بسبب تنافس مرشحي احلزب الواحد بني 
بعضهم البعض من الناحية العملية. كما وأا قد تلغي الفوائد املرجوة من العمل على إعداد قوائم حزبية 
تشتمل على تنوع يف املرشحني. ففي سرييالنكا على سبيل املثال، حيث تعتمد القوائم املفتوحة ضمن 
نظام القائمة النسبية، مل يستفد حزب األكثرية (السنهاليز) من ترشيح بعض مرشحي األقلية التاميل يف 
مواقع متقدمة على قوائمه، وذلك بسبب تعمد الناخبني االقتراع لصاحل مرشحني آخرين ينتمون لألكثرية 
السنهاليزية على الرغم من ترتيبهم يف مواقع متخلفة من القائمة. ويف إقليم كوسوفو نتج عن التحول من 
نظام القائمة املغلقة إىل القائمة املفتوحة فوز أعداد أكرب من املرشحني املتطرفني. وبنفس االجتاه، فلقد 
أثبتت القوائم املفتوحة بأا حتد من حضوض املرشحات النساء يف الفوز يف بعض املجتمعات، على الرغم 
من االستثناء احلاصل يف بولندا حيث برهن الناخبون، من خالل استخدام القوائم املفتوحة، عن رغبتهم 

يف انتخاب أعداد أكرب من النساء مما كان ميكن أن ينتج عن استخدام القوائم املغلقة.

١٢٦. هناك عدد من اإلجراءات األخرى اليت يتم تطبيقها يف بعض األماكن إلضفاء مزيد من الليونة 
على طريقة عمل القوائم املفتوحة. ففي كل من لوكسمبورغ وسويسرا يتمتع الناخب بعدد من األصوات 
يساوي عدد املقاعد اليت يتم انتخاا، حيث ميكنه توزيعها على خمتلف املرشحني، وذلك سواء كانوا 
يتبعون حلزٍب واحٍد أو ألحزاب خمتلفة، أي أن الناخب غري مقيد باالقتراع لصاحل مرشحي حزب واحد 
فقط. وميكن لذلك أن يأخذ أشكاًال خمتلفة، كأن يتمكن الناخب من االقتراع لصاحل أكثر من مرشح 
واحد يتبعون ألحزاب خمتلفة (كما يف املثالني السابقني)، أو أن يعطي أكثر من صوت واحد من أصواته 
ملرشح ما لزيادة حضوضه يف الفوز. ويف كلتا احلالتني فإن ذلك يعطي الناخب مزيدًا من السيطرة والقدرة 

على التأثري يف النتائج الفعلية لالنتخابات، وهو ما يعرف بنظم القوائم احلرة.
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١١٦١١٧

املفتوحة يف  القوائم  تستخدم  الدمنارك حيث  اقتراع من  منوذج ورقة 
نظام القائمة النسبية

منوذج ورقة اقتراع من نيكاراغوا حيث تستخدم القوائم املغلقة يف نظام القائمة النسبية

توجه الناخبون الربازيليون يف العام ٢٠٠٢ إىل صناديق االقتراع النتخاب رئيس جديد للبالد، والنتخاب 
مقاطعة،   ٢٦ عددها  والبالغ  الفيدرالية  املقطعات  حكام  النتخاب  وكذلك  مبجلسيه،  الربملان  أعضاء 
باإلضافة إىل العاصمة برازيليا، وأعضاء املجالس التشريعية يف تلك املقاطعات، يف رابع انتخابات منذ 

سقوط النظام العسكري يف البالد عام ١٩٨٥.

مربع،  تبلغ مساحته ٨,٥١١,٩٦٥ كيلومتر  والذي  الشاسع،  البلد  الرئاسية يف هذا  االنتخابات  تقوم 
على أساس نظام اجلولتني، حيث ميكن الترشح للرئاسة لفترتني رئاسيتني فقط، وذلك مبوجب التعديل 
الدستوري لسنة ١٩٩٧. وفاز السيد فريناندو إنريكي كاردوسو يف أول انتخابات بعد ذلك التعديل 
الدستوري، واليت جرت سنة ١٩٩٨، باجلولة األوىل لالنتخابات حبصوله على ٥٣,١ باملئة من أصوات 
الناخبني. أما يف انتخابات العام ٢٠٠٢، فلم حيصل الرئيس احلايل لويز إناسيو لوال داسيلفا سوى على 

٤٦ باملئة يف اجلولة األوىل لالنتخابات، ولكنه عاد وفاز يف االنتخاب يف اجلولة الثانية.

أما ترتيبات االنتخابات التشريعية فما زالت على ما هي دون تغيري منذ اعتمادها سنة ١٩٤٦. يتخذ 
جملس الشيوخ طابع املجلس التمثيلي للمقاطعات، حيث تنتخب كل مقاطعة ثالثة ممثلني عنها، استنادًا 
إىل نظام التعددية/األغلبية، وذلك لفترة مثان سنوات. ويتم جتديد األعضاء بشكل جزئي مرة كل أربع 
األمر  يتطلب  وعندما  وهكذا.  اآلخرين،  الثلثني  مث  ومن  األعضاء  ثلث  انتخاب  يعاد  حيث  سنوات، 

انتخاب ممثلني عن املقاطعة، يديل الناخبون بصوتني لكل منهم من خالل نظام الكتلة االنتخايب.

أما جملس النواب فيتألف من ٥١٣ عضوًا ينتخبون يف ٢٧ دائرة انتخابية متعددة التمثيل، حبيث تشكل 
كل واحدة من املقاطعات (مبا فيها العاصمة) دائرة انتخابية واحدة. ويتم حتديد حجم الدوائر (أي عدد 
املمثلني املنتخبني عن كل منها) نسبًة إىل عدد السكان، مع العلم بأنه ال جيوز أن يقل عدد املمثلني عن أي 
مقاطعة عن مثانية أو يزيد عن ٧٠. ويتم تنظيم االنتخابات مبوجب نظام القائمة النسبية املفتوحة، حيث 
ميلك الناخب صوتًا واحدًا يعطيه إما إلحدى القوام أو ألحد املرشحني. ويتم جتميع األصوات اليت حيصل 
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عليها مرشحو كل حزب بشكل فردي وإضافتها إىل أصوات ذلك احلزب، وتستخدم نتائج ذلك يف 
حتديد جمموع أصوات احلزب الحتساا يف عملية توزيع املقاعد. ويفوز باملقاعد اليت ختصص لكل حزب 
املرشحون احلاصلون على أعلى األصوات ضمن قائمة ذلك احلزب. أما توزيع املقاعد على األحزاب فيتم 
من خالل تطبيق معادلة ديهونت، واليت تستخدم يف الربازيل منذ العام ١٩٥٠. وتستثىن من عملية توزيع 
املقاعد األحزاب اليت ال حتصل على عدد من األصوات يساوي الكوتا (احلصة) الالزمة للفوز مبقعد واحد 
والناجتة عن تطبيق املعادلة املذكورة. وحىت سنة ١٩٩٨، كانت حتتسب كافة األصوات الصاحلة والبيضاء 

الحتساب تلك الكوتا، األمر الذي رفع من نسبة احلسم الفعلية.

عدم التوازن املتعمد يف حجم الدوائر االنتخابية
ميكن القول بأن الترتيبات اخلاصة بانتخاب جملس النواب هي اليت تتسبب يف أكرب قدر من اإلشكاليات 
يف النظام االنتخايب القائم يف الربازيل. إذ يعين احلدين األدىن واألعلى لعدد املمثلني الذين جيوز انتخام يف 
كل دائرة أن توزيع التمثيل فيما بينها غري متساوي وال يتناسب مع نسبة السكان يف كل منها. وهذا حبد 
ذاته يتعارض مع مبدأ تساوي األصوات وتأثريها على نتائج االنتخابات، إذ يبلغ عدد األصوات الضرورية 
النتخاب ممثل واحد يف ساو باولو على سبيل املثال، واليت يبلغ عدد الناخبني فيها ٢٥ مليون ناخب 
ينتخبون ٧٠ ممثًال، عشرة أضعاف األصوات الالزمة النتخاب كل ممثل عن مقاطعة أمابا، واليت يبلغ عدد 
الناخبني فيها ٢٩٠,٠٠٠ ناخب ينتخبون ٨ ممثلني. وعليه، فمن الواضح بأن هذه الترتيبات تعمل لصاحل 
املقاطعات األصغر حجمًا من حيث عدد السكان، وتضر بتلك األكرب حجمًا، وهي املقاطعات األغىن 
واألكثر تقدمًا على الصعيد الصناعي. وهلذا السبب ينتقد النظام االنتخايب لكونه يرجح كفة القيادات 

السياسية التقليدية ويضعف األحزاب السياسية.

على اية حال جيب أن نأخذ بعني االعتبار بأن املقاطعة الوحيدة اخلاسرة فعليًا جراء هذه الترتيبات هي 
ساو باولو، واليت ميكنها أن حتصل على ٤٠ ممثل إضايف يف حال توزيع املقاعد بني الدوائر االنتخابية مبا 
يتناسب متامًا مع عدد السكان. وهناك بعض املقاطعات األخرى اليت حتصل على عدد من املمثلني يقل 
بشئ بسيط عما ميكن أن خيصص هلا بناًء على عدد السكان، حيث متثل مقاطعة ميناس جريايس املثال 
الثاين من حيث األمهية يف هذا السياق واليت ميكنها أن حتصل على أربعة مقاعد إضافية. وعليه فإن خسارة 
واضعي  قلق  اإلجرارءات  هذه  وتعكس  فقط.  حمددة  مواقع  يف  تنحصر  الترتيبات  هذه  بسبب  املقاعد 
الدستور يف عام ١٩٤٦ من سيطرة املقاطعة األكرب (ساو باولو) على كافة شؤون البلد السياسية، كما 

كانت عليه احلال بني العامني ١٨٩٩ و١٩٣٠، وهي احلقبة املعروفة باجلمهورية األوىل.

التمثيلية على خمتلف املقاطعات، والذي يعمل لصاحل املقاطعات  ميكن هلذا االختالل يف توزيع املقاعد 
الفقرية، أن يسهم يف توزيع أفضل للثروة الوطنية يف بلد يعاين من فوارق كبرية يف هذا الصدد بني خمتلف 

مناطقه كالربازيل.

باإلضافة إىل ذلك، فإن مقولة أن املقاطعات املمثلة بعدد من املقاعد يفوق حجمها الطبيعي نسبيًا ميكنها 
تعطيل مشاريع القوانني ذات األمهية على املستوى الوطين اعتقاد غري مثبت على أرض الواقع. حيث أن 
أشكال العمل السياسي يف تلك املقاطعات ال ختتلف بالضرورة عنها يف املقاطعات املمثلة بأعداد أقل مما 

خيوهلا به حجمها السكاين. فممارسات الزبانية السياسية قائمة يف كافة املقاطعات، ومتثل االنتخابات يف 
معظمها ظواهر شعبية تسفر عن مستويات تنافسية عالية. وال يبدو أن ملسألة توزيع املقاعد التمثلية بني 

املقاطعات عالقة مباشرة بذلك.

املنافسة بني خمتلف األحزاب السياسية وداخلها
من أهم ميزات نظام القائمة النسبية املفتوحة أنه حيفز على التنافس بني األحزاب وداخل احلزب الواحد يف 
نفس الوقت، األمر الذي ينتج عنه انتخابات على درجات فائقة من التنافسية. فعلى سبيل املثال، بلغ عدد 
املرشحني النتخابات العام ٢٠٠٢ ما جمموعه ٤,٩٠١ مرشح تنافسوا للفوز بأحد مقاعد جملس النواب 
البالغة ٥١٣ مقعدًا. ومل يقل عدد املرشحني عن ١٠٠ مرشح سوى يف ٩ دوائر من أصل ٢٧: حيث 
بلغ أقل عدد للمرشحني ٦٦ مرشحًا يف مقاطعة توكانتينس اليت تنتخب ٨ ممثلني. وبلغ عدد املرشحني 
يف ساو باولو ٧٩٣ مرشحًا تنافسوا على ٧٠ مقعد، ويف ريو دي جانريو ٦٠٢ مرشح تنافسوا على ٤٦ 
مقعد، و٥٥٤ مرشح يف ميناس جريايس تنافسوا على ٥٣ مقعد. ويف ظل هذا النظام تتنافس األحزاب 
فيما بينها، بينما يتنافس مرشحو احلزب الواحد فيما بينهم كذلك للفوز باملقاعد اليت حيصل عليها حزم. 
األمر الذي يؤدي إىل تقوية السياسات الفردية على حساب األحزاب، وهو ما يكمن يف صلب ضعف 
تلك األحزاب يف الربازيل، باإلضافة إىل كونه حيفز على إجياد روابط الزبانية بني املرشحني وناخبيهم، 
ويفرز جملسًا يهتم أعضاؤه بالشؤون املحلية أكثر من اهتمامهم بالشؤون الوطنية العامة، عاملني استنادًا 

هلذا النوع من العالقة مع الناخبني أكثر من عملهم بشكل منهجي ومربمج.

ومن جديد جيب التقليل من أمهية ذلك. فاالعتقاد بأن سلوك الناخبني حتكمه االعتبارات الفردية فقط 
ليس صحيحًا، وعلى الرغم من أن عدد األصوات اليت يعرب فيها الناخبون عن خيارهم لصاحل مرشح 
معني أكثر من تلك اليت يدلون ا لصاحل األحزاب، إال أن ذلك ال يبني كيفية اختاذ الناخبني لقرارهم 
عند االقتراع. فإذا كانت األصوات تعطي املرشح الفردي وزنًا نسبيًا يفوق وزن احلزب السياسي، فإن 
الكثريين من الناخبني الذي يعطون أصوام ملرشح معني سيقترعون لصاحل ذلك املرشح حىت لو غري تبعيته 
احلزبية وانتقل حلزب آخر. لكن، وعلى الرغم من غياب الدراسات التحليلية املفصلة حول ذلك، تدل 
املؤشرات على أن احنسار فرص املرشحني الذين ينتقلون من حزب سياسي إىل آخر بعد انتخام يف 
الفوز جمددًا باالنتخابات، وهو ما يدل على عدم متكن أولئك املرشحني، بصفتهم الفردية، من االحتفاظ 

باألصوات اليت مت انتخام من خالهلا أصًال.

الناخبون وممثلوهم
الناخبني  بني  تربط  اليت  العالقة  حقيقة  الربازيل حول  واضحة يف  الصورة  تبدو  ال  تقدم  ما  إىل  إضافة 
وممثليهم. ولقد بذلت جهود كبرية يف حماولة لكشف طبيعة تلك العالقات واليت من املؤكد أا شكلت 
بأن  يقال  ما  وكثريًا  متثيلية.  مقاعد  على  وحصوهلم  االنتخابية  محالم  يف  الكثريين  لنجاح  األساس 
املرشحني الناجحني هم أولئك الذين جيلبون القوت لناخبيهم. ويف ظل هذا النظام يف الربازيل، فإن املمثل 
املنتخب ليس إال واحدًا فقط من بني مثانية ممثلني آخرين على األقل عن الدائرة االنتخابية، وهو ما جيعل 
من الصعب حتديد العالقة املباشرة بني املمثل الفردي وأي من املشاريع أو االمتيازات اليت قد حتصل عليها 
الدائرة. وعلى الرغم من حماولة بعض املمثلني االستحواذ على مناطق نفوذ حمددة هلم، إال أن ذلك ال 

يل
راز

الب
ة: 

اص
 خ

سة
درا



١٢٠١٢١

ميثل الطريقة الوحيدة لدخول الربملان، ورمبا ال ميثل الطريقة األجنع لتحقيق ذلك اهلدف. إذ دلت الدراسة 
اليت أجريت حول التوزيع اجلغرايف ألصوات الناخبني لصاحل املرشحني الفائزين، بأن ١٧ باملئة فقط من 
املمثلني املنتخبني يف العامني ١٩٩٤ و١٩٩٨ قد اتبعوا تلك االستراتيجية، مبعىن أم ركزوا محالم يف 
احلصول على أعلى األصوات يف مناطق جغرافية وجتمعات سكانية حمددة. بينما اعتمد املمثلون اآلخرون 
استراتيجيات أخرى خمتلفة، كاقتسام التأييد مع منافسيهم ضمن مناطق جغرافية حمددة نوعًا ما، أو بسط 
نفوذهم االنتخايب يف جتمعات سكانية متباعدة عن بعضها البعض، أو جتميع أصوات مؤيديهم من مناطق 
االنتخابات  يف  العايل  التنافسي  للمستوى  ونظرًا  وعليه،  البعض.  بعضها  عن  وخمتلفة  موزعة  جغرافية 
الربازيلية، فمن غري املرجح أن يشعر املمثلون املنتخبون بأن مستقبلهم االنتخايب آمن استنادًا إىل تأييد 
جمموعة تتمركز يف موقع جغرايف حمدد. وبالفعل، فإن أعداد املمثلني الذين يعاد انتخام ليس مرتفعًا، 
حيث يقدر حبوايل ٦٠ باملئة من أولئك املتقدمني لالنتخاب من جديد. وعليه فإن ما مييز العالقة اليت تربط 

املمثلني بناخبيهم ال تنحصر فقط يف مسألة الزبانية السياسية.

هل يسهم النظام االنتخايب يف تشتيت األحزاب السياسية وانقسامها يف الربازيل؟
معرفة كيفية عمل نظام القائمة النسبية املفتوحة على أرض الواقع بكل تفاصيليه ما زال حباجة إىل املزيد 
من البحث والتأمل. إال أنه من الواضح، على أية حال، بأنه يؤدي إىل درجات عالية من التنافس يف 
االنتخابات، وبأن له تأثري ضعيف يف زيادة حضوض املمثلني احلاليني يف الفوز باالنتخاب من جديد، 
وبأن طبيعة العالقة بني املمثلني وناخبيهم يف ظله ختتلف من موقع إىل آخر ومن حالة إىل أخرى، حبيث 

ال ميكن القول بأنه يدفع باملرشحني العتماد استراتيجية حمددة وواضحة يف هذا اخلصوص.

أما مدى تفاعل الزبانية والسياسة الفردية داخل جملس النواب فهي مسألة قابلة للتأويل واجلدل. وبينما 
لتحديد  اتباعها  األحزاب  وقيادات  لرؤساء  ميكن  اليت  الوسائل  إىل  التطرق  الدراسة  هذه  يسعنا يف  ال 
سلوكيات األعضاء املنتخبني يف املجلس، إال أنه من الواضح بأن النواب يواجهون ضغوطات أخرى ال 
تقتصر على تلك اليت ميارسها عليهم ناخبيهم لتحقيق أغراضهم اخلاصة. وميكن اعتبار هذه الضغوطات 

على أا تسهم يف خلق توازن ما يف وجه مسألة تشتت وانقسام األحزاب السياسية.

كثري من التحديات والصعوبات اليت واجهتها الربازيل على امتداد السنوات اخلمسة عشر املاضية تعود إىل 
التشتت واالنقسامات يف األحزاب االسياسية املمثلة داخل الربملان. وتعود االنقسامات الكثرية يف صفوف 
األحزاب إىل جمموعة من العوامل، مبا فيها النظام االنتخايب وميوله الفردية، وخصائص النظام الرئاسي 

املعمول به يف البالد، باإلضافة إىل خصائص النظام الفديرايل املعتمد يف دستور العام ١٩٨٨.

بقي مستوى االنقسامات احلزبية داخل جملس النواب على ذات الوترية منذ العام ١٩٩٠، بوجود مثانية 
أحزاب ممثلة داخله. ومن الواضح أن بعض أوجه النظام االنتخايب تعمل لصاحل األحزاب الكبرية وحتد 
من االنقسامات وتعدد األحزاب. ومن تلك األوجه مسألة مجع األصوات البيضاء مع األصوات الصاحلة 
الحتساب عدد األصوات الالزمة للفوز بكل مقعد، مما يرفع من نسبة احلسم الفعلية وجيعل حتقيقها أمرًا 
أصعب، خاصًة بالنسبة لألحزاب الصغرية، واستثناء كافة األحزاب اليت ال جتتاز تلك النسبة من عملية 

توزيع املقاعد، حىت عندما يتعلق األمر بتوزيع املقاعد املتبقية بعد االنتهاء من تطبيق معادلة التوزيع.

ما زالت العالقة بني النظام الرئاسي واحلزيب غري واضحة. وهو ما حيدو لالعتقاد بأن االنقسامات احلزبية 
إمنا تعود إىل النظام الفيدرايل، حيث أن بعض األحزاب الوطنية يف الربازيل ليست إال ائتالفات ألحزاب 
حملية. وتظهر األحزاب الصغرية للوجود من رحم هذه األحزاب الكبرية ألسباب وأغراض حملية حبتة، مما 
ينتج عنه تعدد أكرب يف املشهد احلزيب على املستوى الوطين. وحىت لو كانت مسألة الفيدرالية هي السبب 
الرئيسي أو الوحيد لنشوء األحزاب اجلديدة، يبقى علينا معرفة ما إذا كان النظام الفيدرايل هو العامل 
املسبب لتشتت وانقسام الساحة احلزبية أم أن ذلك ال يعدو كونه انعكاسًا لالهتمامات واألغراض املحلية 

املتعددة واملختلفة واليت جيب على بلد حبجم الربازيل استيعاا للعمل كنظام دميقراطي.
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١٢٢١٢٣

الكتلة االنتخابية
١٢٧. دف نسبة احلسم املرتفعة بشكل أساسي إىل استثناء األحزاب السياسية الصغرية من الساحة. 
وقد ال يكون من الضروري مبكان اللجوء ملثل هذا التمييز يف كثري من احلاالت، خاصًة عندما تتقاسم 
جمموعات من األحزاب الصغرية أصوات جمموعات حمددة من الناخبني، خمفقة بذلك يف احلصول على أي 
متثيل هلا، إال إذا تكتلت وحالت دون تشتت أصوات مؤيديها. وملعاجلة هذه املسألة تسمح بعض البلدان 
اليت تستخدم نظام القائمة النسبية لألحزاب السياسية الصغرية يف تشكيل ما يعرف بالكتلة االنتخابية، 
وذلك لغرض خوض االنتخابات معًا ككتلة واحدة، ولكن دون االحتاد يف إطار حزيب موحد، وحبيث 
تبقى تلك األحزاب مستقلًة عن بعضها البعض، وتظهر على ورقة االقتراع بشكل منفصل. ويعين التكتل 
االنتخايب احتساب األصوات اليت حيصل عليها أي من األحزاب املنخرطة يف التكتل وكأا أصوات لصاحل 
التكتل برمته، مما يسهم يف ختطيها نسبة احلسم وبالتايل متكينها من احلصول على بعض املقاعد التمثيلية. 
ويستخدم هذا اإلجراء يف عدد من بلدان أوروبا وأمريكا الالتينية اليت تعتمد نظام القائمة النسبية، إال أن 
استخدامه حمدود جدًا يف بلدان أفريقيا وآسيا العاملة بنظم التمثيل النسيب. ويف إندونيسيا على سبيل املثال 
مت إلغاؤه يف العام ١٩٩٩ بعدما وجدت بعض األحزاب بأن مستويات متثيلها كأحزاب مستقلة تراجعت 

على الرغم من فوز تكتالا مبقاعد متثيلية.

Úİ‹nÇΩa@·ƒ‰€a

١٢٨. تقوم نظم االنتخاب املختلطة على أساس االستفادة من ميزات كل من نظم التعددية/األغلبية (أو 
النظم األخرى) ونظم التمثيل النسيب. وعليه، يتركب النظام املختلط من نظامني انتخابيني خمتلفني عن 
بعضهما البعض ويعمالن بشكل متوازي. ويتم االقتراع مبوجب النظامني من قبل نفس الناخبني حيث 
جتتمع نتائج النظامني النتخاب املمثلني يف اهليئة اليت يتم انتخاا. ويستخدم يف ظل النظام املختلط أحد 
نظم التعددية/األغلبية (أو أحيانًا إحدى النظم األخرى)، والذي عادًة ما يقوم استنادًا إىل دوائر انتخابية 
أحادية التمثيل، باإلضافة إىل نظام القائمة النسبية. وهناك شكلني للنظم االنتخابية املختلطة: فعندما ترتبط 
نتائج االنتخاب يف ظل كال النظامني االنتخابيني ببعضها البعض، حبيث يستند توزيع املقاعد يف ظل النظام 
النسيب على نتائج النظام اآلخر، وذلك لتعويض ما قد ينتج عن ذلك النظام من خلل يف نسبية النتائج، 
يطلق على النظام املختلط اسم نظام العضوية املختلطة (MMP). أما عندما ينفصل النظامان عن بعضهما 
البعض بشكل كلي ويعمالن بشكل مستقل متامًا، حيث ال يستند توزيع املقاعد يف ظل أي منهما على ما 
حيدث يف النظام اآلخر، يطلق على ذلك النظام اسم نظام االنتخاب املتوازي (Parallel). وبينما يسفر 
نظام العضوية املختلطة عن نتائج نسبية بشكل عام، عادًة ما يسفر النظام املتوازي عن نتائج ال حتقق سوى 

نسبية متوسطة املدى بني ما ينتج عن نظم التعددية/األغلبية ونظم التمثيل النسيب بشكل عام.

نظام العضوية املختلطة
١٢٩. يتم توزيع املقاعد النسبية يف ظل هذا النظام للتعويض عن اخللل احلاصل يف نسبية النتائج اخلاصة 
النظم  أحد  أو  التعددية/األغلبية  نظم  أحد  مبوجب  واملنتخبة  التمثيل  أحادية  االنتخابية  الدوائر  مبقاعد 
األخرى اليت يتركب منها النظام املختلط. وعلى سبيل املثال، فلو فاز حزب ما مبا نسبته ١٠ باملئة من 
أصوات الناخبني على املستوى الوطين من أصوات القائمة النسبية، يف الوقت الذي مل حيصل فيه على أية 

مقاعد من تلك املخصصة لالنتخاب يف الدوائر االنتخابية مبوجب النظام اآلخر، فسيعطى ذلك احلزب 
ما يكفي من املقاعد املخصصة لالنتخاب النسيب مبا يكفل له احلصول على ١٠ باملئة من مقاعد اهليئة 
التشريعية املنتخبة (الربملان). وقد يطبق هذا النظام من خالل إعطاء الناخبني إمكانيتني للخيار (تتبع كل 
منهما لواحد من النظامني االنتخابيني)، كما هي احلال يف كل من أملانيا ونيوزيلندا، أو من خالل إعطائهم 
خيارًا واحدًا يتمثل يف االقتراع لصاحل املرشحني يف دوائرهم االنتخابية، ويتم احتساب األصوات اليت 

حيصل عليها كل حزب من خالل جتميع أصوات مرشحيه يف خمتلف الدوائر االنتخابية.

اجلدول رقم ٤: البلدان اليت تعتمد نظام العضوية املختلطة

عدد املقاعد البلد
النسبية

عدد مقاعد نظام التعددية/
األغلبية (أو غريه)

نظام التعددية/األغلبية (أو 
النظام اآلخر) املستخدم

املجموع الكلي 
للمقاعد

١٤٠الفائز األول١٠٠ (٧١٪)٤٠ (٢٩٪)ألبانيا
١٣٠الفائز األول٦٨ (٥٢٪)٦٢ (٤٨٪)بوليفيا
٥٩٨الفائز األول٢٩٩ (٥٠٪)٢٩٩ (٥٠٪)أملانيا

٣٨٦اجلولتني١٧٦ (٤٦٪)٢١٠ (٥٤٪)هنغاريا
٦٣٠الفائز األول٤٧٥ (٧٥٪)١٥٥ (٢٥٪)إيطاليا

١٢٠الفائز األول٨٠ (٦٧٪)٤٠ (٣٣٪)ليسوتو
٥٠٠الفائز األول٣٠٠ (٦٠٪)٢٠٠ (٤٠٪)املكسيك
١٢٠الفائز األول٦٥ (٥٤٪)٥٥ (٤٦٪)نيوزيلندا
١٦٥الفائز األول١٠٠ (٦١٪)٦٥ (٣٩٪)فرتويال

١٣٠. كما يظهر من هذا اجلدول، يستخدم نظام العضوية املختلطة يف كل من ألبانيا، وبوليفيا، وأملانيا، 
وهنغاريا، وإيطاليا، وليسوتو، واملكسيك، ونيوزيلندا وفرتويال. ويف مجيعها عدا هنغاريا يتم استخدام 
نظام الفائز األول النتخاب مقاعد الدوائر االنتخابية غري النسبية. أما يف هنغاريا فيستخدم نظام اجلولتني. 
العموم  جملس  مقاعد  ربع  يوزع  حيث  تعقيدًا:  أكثر  إيطاليا  يف  املعتمد  النظام  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

للتعويض عن األصوات الضائعة يف انتخابات الدوائر أحادية التمثيل.

ويف فرتويال هناك ١٠٠ مقعد خمصصة لالنتخاب من خالل نظام الفائز األول، بينما تتوزع املقاعد الباقية 
لالنتخاب من خالل نظام القائمة النسبية وكمقاعد للتعويض. أما يف املكسيك (أنظر الدراسة اخلاصة 

يف هذا الدليل) يستخدم ٢٠٠ مقعد منتخب مبوجب نظام 
القائمة النسبية للتعويض عن اخللل العايل الذي عادًة ما ينتج 
عن انتخاب املقاعد املتبقية والبالغة ٣٠٠ مقعد مبوجب نظام 
يف  املعتمد  االنتخايب  النظام  يستخدم  أخريًا،  األول.  الفائز 
ليسوتو يف مرحلة ما بعد الصراع ٤٠ مقعدًا للتعويض عن 
اخللل يف نتائج انتخاب ٨٠ مقعد آخر مبوجب نظام الفائز 

األول كذلك.
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١٢٤١٢٥

أتت نتائج االنتخابات التشريعية لعام ١٩٩٨ واضحة وصرحية، حيث فاز حزب املؤمتر من أجل الدميقراطية 
احلاكم بأغلبية ساحقة، مما ممكنه من السيطرة على ٧٩ من أصل ٨٠ مقعد من مقاعد اجلمعية الوطنية.

إال أن ذلك الفوز الساحق للحزب احلاكم استند إىل حصوله على ما يزيد بقليل فقط عن ٦٠ باملئة من 
أصوات الناخبني. ومّثل ذلك كيف ميكن لنظام الفائز األول أن حيدث خلًال كبريًا يف التناسب بني نسبة 
األصوات ونسبة املقاعد اليت ميكن حلزب ما احلصول عليها. وعلى الرغم من أن أحدًا مل يتفاجأ بتلك 
النتائج، إال أا دفعت باألحزاب املعارضة اليت خسرت االنتخابات، وخاصًة احلزب املعارض الرئيسي 
(حزب باسوتو الوطين)، للتعبري عن احتجاج صارخ. وعلى الرغم من عدم الشك يف صحة االنتخابات 
ونزاهتها، إال أن اإلعالن عن تلك النتائج أدى إىل أعمال شغب وعنف يف شوارع العاصمة، ماسريو، 

صاحبتها عمليات حرق للمباين العامة واخلاصة.

للتنمية، واليت قامت  أفريقية  املتردي طلبت احلكومة تدخل املجموعة اجلنوب  الوضع األمين  وملواجهة 
جنوب  دولة  من  القادمة  املسلحة  القوات  على  أساسي  بشكل  معتمدًة  البالد،  يف  قواا  بنشر  بالفعل 
أفريقيا. وبعد عودة االستقرار األمين، مت يف الثاين من تشرين األول/أكتوبر التوصل التفاق حول إقامة 
سلطة انتقالية ضمت ممثلني اثنني عن كل واحد من األحزاب السياسية اليت شاركت يف االنتخابات (١٢ 
حزب)، بغض النظر عن نتائجها يف انتخابات العام ١٩٩٨. ومتثلت مهمة السلطة االنتقالية يف اعتماد 
نظام انتخايب جديد واقتراح جمموعة من الترتيبات السياسية واإلدارية لضمان تطوير العملية الدميقراطية 
يف ليسوتو وإرسائها بشكل سلمي، على أن يتم تقدمي كافة االقتراحات للحكومة واليت التزمت بتقدميها 

للربملان إلقرارها بالطرق القانونية املعهودة.

استلهمت فكرة السلطة االنتقالية من عملية التفاوض اليت جرت يف دولة جنوب أفريقيا خالل املراحل 
األوىل من العملية االنتقالية هناك، ولكن دون أن تؤخذ بعني االعتبار االختالفات الشاسعة بني ظروف 
البلدين والعملية االنتقالية يف كل منهما، األمر الذي كان يتطلب اللجوء إىل ترتيبات خمتلفة كذلك. 

وعليه، مل تكن العملية السياسية يف ليسوتو اليت تبعت ذلك بالعملية السهلة، إذ مل تسهم تركيبة السلطة 
االنتقالية يف خلق أجواء مالئمة للعملية التفاوضية، خاصًة وأن أحزاب املعارضة سيطرت على األغلبية 

الساحقة يف عضوية تلك السلطة، بواقع ٢٢ ممثل هلا مقابل ممثلني اثنني فقط للحكومة.

تركز هم األعضاء يف السلطة االنتقالية، والذين مل يكن أي منهم من بني الفائزين يف االنتخابات السابقة، 
يف العمل على اقتراح نظام انتخايب يبقي على الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل، إال أنه يفرز نتائج أكثر 
تناسبًا من تلك اليت أسفرت عنها انتخابات العام ١٩٩٨. وعليه، اقتصرت احللول املمكنة على أحد 
السلطة  أمام  واٍف  بتقدمي عرض  أملاين  قام خبري  وبعدما  املتوازي.  النظام  أو  املختلطة  العضوية  نظامي 
وبدعوة منها، وقع خيار أغلبية األعضاء على نظام العضوية املختلطة، حيث يتم انتخاب بعض املقاعد من 
خالل الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل بينما ينتخب بعضها اآلخر من خالل القوائم احلزبية مبا يعوض عن 
االختالالت يف انتخابات الدوائر. أما احلزب احلاكم املسيطر كليًا على الربملان، ففضل النظام املتوازي 
الذي من شأنه أن يضمن له عددًا إضافيًا من املقاعد املنتخبة من خالل القائمة، باإلضافة إىل حصته 

الكبرية من مقاعد الدوائر.

واتضح منذ البداية بأن السلطة االنتقالية مل تع كافة التفاصيل العملية اليت جيب أخذها باحلسبان الختيار 
نظام العضوية املختلطة، كما هي احلال كذلك فيما يتعلق باملعادلة اليت تعتمد لتوزيع املقاعد، أو ما يتعلق 
بنسبة احلسم الرمسية، أو املقاعد اإلضافية أو ما يتعلق باعتماد ورقة اقتراع واحدة أو ورقتني، إخل. كما 
أثار عدد املقاعد اليت جيب انتخاا مبوجب كل واحد من  النظامني جدًال واسعًا، على الرغم من اتفاق 
معظم أعضاء السلطة االنتقالية على اإلبقاء على الدوائر أحادية التمثيل القائمة والبالغ عددها ٨٠ دائرة 
(وبالتايل ٨٠ مقعد) وإضافة ٥٠ مقعد ينتخبون للتعويض عن طريق القائمة النسبية. واستند هذا االقتراح 
إىل أن عدد الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل يف ليسوتو سابقًا كان ٦٥، وعليه فلو متت العودة للعمل 
بذلك العدد واستحدث ٦٥ مقعد آخر لالنتخاب بالقائمة (أي بتساوي املقاعد املنتخبة يف ظل كل واحد 
من النظامني، كما هي احلال يف أملانيا)، فسيكون جمموع املقاعد املنتخبة يف اجلمعية الوطنية ١٣٠ مقعدًا، 
وطاملا أنه من الصعب خفض عدد الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل القائمة وهي ٨٠ دائرة، فمن الضروري 
إذًا انتخاب ٥٠ مقعد إضايف للوصول إىل ما جمموعه ١٣٠. إال أن احلكومة عارضت هذا العدد، حيث 

رأت بأن ليسوتو بلدًا صغريًا وفقريًا جيب أن يتوافق عدد املقاعد الربملانية فيه مع هذا الواقع.

وتلخص الصراع السياسي القائم يف تأييد السلطة االنتقالية، واليت قامت أصًال دف تقدمي االقتراحات 
للخروج من األزمة السياسية يف البالد، اعتماد نظام العضوية املختلطة كما ورد أعاله، بينما عارضت 
احلكومة ذلك، وهي اليت تسيطر على الربملان الذي كان من املفترض أن يقر أية اقتراحات تنتج عن أعمال 
السلطة االنتقالية، وأيدت اعتماد النظام املتوازي، حبيث تبقى الدوائر أحادية التمثيل على ما هي، ويتم 
إضافة حوايل ٤٠ مقعد ينتخبون من خالل نفس أوراق االقتراع املستخدمة يف انتخابات الدوائر، مع 

العلم بأا أبدت استعدادها لقبول انتخام من خالل ورقة اقتراع ثانية منفصلة.

تطلب التوصل إىل اتفاق ائي بشأن النظام االنتخايب إىل بعض الوقت، خاصًة يف ظل أجواء انعدام الثقة 
بني الطرفني وعدم استعدادمها لتقدمي التنازالت. ومت االتفاق يف اية املطاف على اعتماد نظام العضوية 
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١٢٦١٢٧

املختلطة، كما أرادت أحزاب املعارضة، على أن يكون عدد املقاعد الكلي ١٢٠ مقعدًا، ينتخب ٨٠ 
القائمة  ينتخبون من خالل  تعويضيًا  باإلضافة إىل ٤٠ مقعدًا  التمثيل،  أحادية  الدوائر  منها من خالل 
التامة على الربملان، إال أنه  النسبية. وعلى الرغم من سيطرة احلكومة على املوقف من خالل سيطرا 
كان من الضروري تقدمي بعض التنازالت لتحقيق أوسع قبول ممكن للتعديالت وتأكيد شرعيتها. تطلبت 
الشيوخ  النواب وجملس  قبل جملس  قويًا وواضحًا من  تأييدًا  االتفاق  تبعت  اليت  الدستورية  التعديالت 
(املؤلف بشكل أساسي من رؤساء القبائل)، إذ أن عدم موافقة املجلسني على تلك التعديالت جيعل من 
الضروري إقرارها من خالل استفتاء عام، األمر الذي مل يكن ممكنًا يف تلك األثناء بسبب الرتاعات القائمة 
حول سجالت الناخبني. أخريًا مت اعتماد التعديالت الدستورية يف شهر أيار/مايو عام ٢٠٠١، مما مهد 

الطريق أمام إدخال التعديالت الالزمة على قانون االنتخابات.

نص اتفاق ١٩٩٨ على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة يف أيار/مايو ٢٠٠٠. إال أن ذلك مل يكن منطقيًا 
مواجهة مستمرة وحادة،  تزاالن يف  كانتا ال  واملعارضة  احلكومة  من  وأن كًال  اإلطالق، خاصًة  على 
وأن تشكيل جلنة االنتخابات املستقلة مل يتم إال يف شهر نيسان/أبريل من ذلك العام. لذلك مت االتفاق 
على تأجيل تلك االنتخابات لعام واحد، إال أن التأخر احلاصل يف التوافق على النظام االنتخايب اجلديد، 
والشكوك املثارة حول دقة سجالت الناخبني أدت جمتمعة إىل تأجيل االنتخابات حىت شهر أيار/مايو 

.٢٠٠٢

سارت تلك االنتخابات بشكل جيد عمومًا، حيث فاز احلزب احلاكم بنسبة ٥٥ باملئة من األصوات 
يف انتخابات القائمة، إال أنه حصل يف النهاية على ما جمموعه ٦٥ باملئة من جممل املقاعد، وذلك بسبب 
فوزه بـ ٧٧ مقعد من أصل ٧٨ يف الدوائر (مت تأجيل االنتخابات يف الدائرتني املتبقيتني بسبب وفاة 
املرشحني، إال أن احلزب احلاكم عاد وفاز ما عند إجراء االنتخابات فيهما يف وقت الحق). ومبا أن 
النظام مل ينص على وجود أية مقاعد إضافية خارج املجموع الكلي من ١٢٠، فازت املعارضة بكافة 

مقاعد القائمة البالغة ٤٠ مقعدًا.

مل حتصل سبعة أحزاب من بني أحزاب املعارضة اليت حصلت على متثيل هلا يف الربملان على مقاعد تتناسب 
مع نسبتها من جمموع األصوات، إال أن ذلك كان بأقل بكثري عما كان عليه الوضع يف انتخابات عام 
١٩٩٨. وعليه ميكن اعتبار اجلمعية الوطنية احلالية بأا متثل خمتلف ألوان الطيف السياسي إىل حد كبري 
يف ليسوتو، األمر الذي يؤكد على حتقيق أهم األهداف املرجوة من خلف اجلهود املبذولة عقب األزمة 

السياسية احلاصلة يف تلك السنة.

من الواضح بأنه من شأن جمموعة من العوامل أن تسفر عن شئ من عدم تناسب النتائج يف املستقبل. 
وتلك العوامل هي: فوز حزب واحد مبعظم مقاعد الدوائر، ووجود ٣٣ باملئة فقط من املقاعد التعويضية، 
باإلضافة إىل غياب إمكانية ختصيص مقاعد إضافية. إال أن ذلك ال يعدو كونه تضحية صغرية مقابل 
الفترة  الصعبة خالل  التفاوضية  العملية  النظام حنو األفضل من خالل  الذي مت حتقيقه يف تطوير  التقدم 
املمتدة من ١٩٩٩ إىل ٢٠٠٠، واليت متكنت كذلك من اإلبقاء على عدد أعضاء الربملان ضمن احلد 

املقبول يف بلد صغري وفقري كليسوتو.  

 
١٣١. على الرغم من تصميم نظام العضوية املختلطة إلفراز نتائج نسبية، إال أن حجم اخللل يف نسبية 
النتائج يف انتخابات الدوائر أحادية التمثيل قد يكون كبريًا إىل حد ال تستطيع معه املقاعد املخصصة 
لالنتخاب النسيب التعويض عنه. وهو ما قد حيصل بصورة جلية خاصًة عندما يتم حتديد الدوائر االنتخابية 
لالنتخاب النسيب على املستوى املحلي وليس الوطين. حيث قد يفوز حزب ما بعدد من املقاعد املنتخبة 
مبوجب نظام التعددية/األغلبية يفوق العدد الذي قد خيوله الفوز فيه عدد أصواته احلزبية. وملعاجلة ذلك، 
ميكن مقاربة النسبية بشكل أفضل من خالل توسيع عدد مقاعد اهليئة املنتخبة بعض الشئ، حيث تكون 
املقاعد اإلضافية مبثابة مقاعد تعويضية. وهذا ما حصل يف معظم االنتخابات اليت جرت يف أملانيا. كما أن 
النظام يف نيوزيلندا يسمح بذلك. أما يف ليسوتو أدى عدد مقاعد الربملان املحدد والنهائي إىل نتائج غري 
نسبية بشكل كاٍف يف أول انتخابات جترى يف ظل نظام العضوية املختلطة سنة ٢٠٠٢ (أنظر الدراسة 

اخلاصة يف هذا الدليل).

١٣٢. من حماسن نظام العضوية املختلطة أنه يتمتع مبزايا نظم التمثيل النسيب، يف نفس الوقت الذي يسهم 
يف ربط املمثلني املنتخبني مبناطق جغرافية حمددة، مما يقوي من صلتهم بناخبيهم. إال أنه يف تلك احلاالت 
اليت يعطى فيها الناخب صوتني، واحدًا للحزب وواحدًا للمثله املحلي، فكثريًا ما ال يعي الناخبون متامًا 
األمهية األكرب للصوت اخلاص باحلزب يف توزيع املقاعد النهائي يف اهليئة املنتخبة. كما وميكن هلذا النظام 
أن يؤدي إىل إجياد شرحيتني خمتلفتني من املمثلني املنتخبني: أولئك املسؤولني أمام ناخبيهم يف دوائرهم 
االنتخابية بالدرجة األوىل، وأولئك املنتخبني على قائمة احلزب الوطنية والذين ال يشعرون بأية مسؤولية 
أخرى غري تلك اليت تربطهم باحلزب الذي مت انتخام على قائمته، ودون أية روابط جغرافية. وهو ما 

من شأنه التأثري على متاسك األحزاب والفرق الربملانية يف عملها الربملاين.

١٣٣. ميكن لنظام العضوية املختلطة أن حيقق ذات املستويات من النسبية يف نتائج االنتخابات كتلك 
الناجتة عن نظام القائمة النسبية، وبذلك فهو يشترك معه يف كثري من مزاياه ومساوئه. إال أنه غالبًا ما 
يفضل نظام القائمة النسبية على نظام العضوية املختلطة لكون هذا األخري حيفز على ما يسمى باالقتراع 
االستراتيجي وما ينتج عنه من سلوكيات مشبوهة. ففي انتخابات عام ١٩٩٦ يف نيوزيلندا، ويف دائرة 
ويلينغتون بالتحديد، قام مسؤولو محلة احلزب الوطين بتوجيه ناخيب احلزب لعدم التصويت لصاحل مرشحه 
يف تلك الدائرة وذلك ألن حسابام بينت هلم بأن انتخاب ذلك املرشح مبوجب نظام العضوية املختلطة 
القائمة  لن يعطي احلزب مقعدًا إضافيًا بل سيعمل على استبدال مرشح آخر سيتم انتخابه من خالل 
احلزبية على أية حال. وعليه، فضل احلزب الوطين أن يتم انتخاب مرشح آخر من حزب آخر يتعاطف مع 
احلزب الوطين ويقف يف صفه أيديولوجيًا، بدًال من هدر األصوات يف دعم مرشحهم الذي لن يكسبهم 

مقعدًا إضافيًا.
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١٢٨١٢٩

التنفيذية  السلطتني  إىل  باإلضافة  ومستقلة،  قوية  تشريعية  سلطة  ترافقه  رئاسي  بنظام  املكسيك  تتمتع 
نظامه  ميزات  احلياة كأحد  إىل  السلطات  مبدأ فصل  أعاد  قد  املكسيك  بأن  القول  والقضائية. وميكن 
الفيدرايل، بعدما كان معطًال لسنوت طويلة امتدت من سنة ١٩٢٩ إىل سنة  السياسي على املستوى 
١٩٩٧، أثناء سيطرة احلزب الواحد (احلزب الثوري الرمسي) بشكل تام ومستمر على كل من السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.

يتم انتخاب الرئيس يف املكسيك من خالل نظام األغلبية، إذ حصل الرئيس الفائز يف انتخابات العامني 
١٩٨٨ و١٩٩٤ على حوايل نصف األصوات، بينما مل حيصل الرئيس الفائز يف انتخابات العام ٢٠٠٠ 
(بيسينيت فوكس) سوى على ٤٢,٥ باملئة من أصوات الناخبني. وتوجد حاليًا بعض االقتراحات إلدخال 
املطلقة  باألغلبية  املرشحني  من  أي  فوز  عدم  حال  يف  اجلولتني  نظام  إىل  للتحول  دستورية  تعديالت 
لألصوات يف اجلولة األوىل. إال أن ذلك ستحدده االعتبارات احلزبية لكربى األحزاب الفاعلة يف البالد، 

باإلضافة إىل مسألة التكاليف اليت قد تنجم عن تنظيم جولة انتخابية ثانية.

مدة الرئاسة ست سنوات وال جيوز انتخاب الرئيس ألكثر من فترة واحدة. وهو ما مينع الرؤساء من 
االمتحان  إذ ال حيتاجون ملواجهة  الناخبني  أمام  أنه حيد من مسؤليتهم  إال  السلطة،  التمترس يف  حماولة 
االنتخايب من جديد. واستنادًا إىل اخللفية الرمزية واإليديولوجية هلذا اإلجراء، والذي شكل أحد ركائز 

النظام الدستوري املكسيكي، فمن غري املتوقع أعادة النظر فيه يف املدى القريب.

يتألف الربملان يف املكسيك من غرفتني، جملس النواب الذي ينتخب لفترة ثالث سنوات، وجملس الشيوخ 
املنتخب لست سنوات بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية. ويتم انتخاب كال املجلسني عمًال بنظام انتخايب 

خمتلط يقوم على نظامي الفائز األول والقائمة النسبية.

يتألف جملس النواب من ٥٠٠ عضو، ينتخب ٣٠٠ منهم مبوجب نظام الفائز األول يف دوائر انتخابية 

أحادية التمثيل، بينما ينتخب ٢٠٠ عضو عمًال بنظام القائمة النسبية يف مخس دوائر انتخابية تنتخب كل 
منها ٤٠ ممثًال. وتوزع مقاعد الدوائر أحادية التمثيل (٣٠٠) على خمتلف املقاطعات اليت يتشكل منها 
النظام الفيدرايل نسبة إىل عدد السكان، مع العلم بأنه ال جيوز أن خيصص ألي منها أقل من مقعدين. 
ويستخدم املعهد االنتخايب الفيدرايل (اإلدارة االنتخابية املستقلة) طريقة سانت الغي لتوزيع املقاعد بني 
املقاطعات. بعد ذلك يقوم املعهد بتقسيم منطقة كل مقاطعة إىل دوائر انتخابية أحادية التمثيل متناسبة 
من حيث عدد السكان، إال أنه يستند عادًة إىل حدود السلطات املحلية على حساب ذلك التناسب، 
باإلضافة إىل تقسيم البالد إىل مخس دوائر انتخابية خيصص لكل منها ٤٠ ممثل لالنتخاب مبوجب نظام 
القائمة النسبية. وتقوم األحزاب السياسية بتسمية مرشح واحد يف كل واحدة من الدوائر أحادية التمثيل، 

وبتسمية قائمة مغلقة من املرشحني يف كل واحدة من الدوائر اخلمس األخرى.

وميكن لألحزاب تشكيل ائتالفات عامة أو جزئية ألغراض االنتخابات، حبيث يشتركون مبرشح واحد 
أو قائمة واحدة يف بعض الدوائر االنتخابية. ويف تلك احلالة يكون على األحزاب املؤتلفة تقدمي اتفاق 
خطي للمعهد االنتخايب يبينون فيه اتفاقهم على كيفية توزيع األصوات فيما بينهم. ويف حال شكلت 
بعض األحزاب ائتالفًا لالنتخابات الرئاسية، يكون عليها التزام ذلك االئتالف كذلك النتخابات كل 
من جملس النواب وجملس الشيوخ. ويف انتخابات العام ٢٠٠٠، انتمى مرشحني من أصل ثالثة ترشحوا 
بني حزبني  ائتالف جزئي  تشكيل  فتم  التشريعية  انتخابات ٢٠٠٣  يف  أما  الئتالفات حزبية.  للرئاسة 
(الثوري الرمسي وحزب اخلضر) والذين قدما مرشحني مشتركني يف ٩٧ دائرة انتخابية أحادية التمثيل، 
بينما دخال العملية االنتخابية بشكل منفصل يف ٢٠٣ دائرة أخرى، وقدما قوائم منفصلة يف انتخابات 
القائمة، مع العلم أما قدما اتفاقًا حول كيفية احتساب األصوات يف الدوائر املشتركة بينهما ألغراض 

توزيع املقاعد مبوجب نظام القائمة.

النواب. ويتم  الناخبون باإلدالء بأصوام من خالل ورقة اقتراع واحدة النتخاب أعضاء جملس  يقوم 
استخدام جمموع األصوات اليت حيصل عليها كل حزب من الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل الحتساب 
عدد املقاعد اليت ختصص للحزب يف الشق اخلاص بالتمثيل النسيب، وذلك عمًال بطريقة الباقي األعلى 
ومعادلة هاري. وينص القانون على نسبة حسم تبلغ ٢ باملئة من جمموع األصوات على املستوى الوطين. 
وال عالقة لعدد املقاعد املخصصة لكل حزب يف التمثيل النسيب بعدد الدوائر أحادية التمثيل اليت يفوز فيها 
باالنتخاب، وذلك باستثنائني مها: ال ميكن ألي حزب الفوز بأكثر من ٣٠٠ مقعد، كما وال جيوز ألي 
حزب احلصول على نسبة من مقاعد جملس النواب تفوق نسبة حصته من أصوات الناخبني بأكثر من ٨ 
باملئة. وعليه، جيب على أي حزب الفوز مبا نسبته ٤٢,٢ باملئة من جمموع األصوات الصحيحة، باإلضافة 
إىل فوزه مبا ال يقل عن ١٦٧ دائرة انتخابية أحادية التمثيل، كي حيصل على ٢٥١ مقعد (األغلبية املطلقة) 
يف جملس النواب. ويف انتخابات العامني ١٩٩٧ و٢٠٠٣ استخدم احلد املذكور أعاله (٨ باملئة) لتحديد 
عدد املقاعد اليت فاز ا احلزب الثوري، أما يف انتخابات العام ٢٠٠٠ فلم يكن من الضروري اللجوء 

هلذا اإلجراء على ضوء النتائج االنتخابية ألي من األحزاب.

األعلى  الباقي  بطريقة  الدوائر اخلمس عمًال  األحزاب يف  النسبية بني خمتلف  القائمة  مقاعد  توزيع  يتم 
ومعادلة هاري كذلك. وتستخدم يف هذه االنتخابات القوائم املغلقة، حبيث يفوز مبقاعد احلزب من يأيت 
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ترتيبهم يف املواقع األوىل على قائمة احلزب، وال ميكن للناخبني تعديل ترتيب املرشحني على القائمة.

سارت املكسيك حنو نظام الدميقراطية التعددية ببطئ، فمنذ عام ١٩٧٩ تتابعت التعديالت واإلصالحات 
املدخلة على النظام االنتخايب اخلاص بانتخاب جملس النواب. إذ أجريت انتخابات ١٩٧٩، و١٩٨٢ 
و١٩٨٥ على أساس وجود ٣٠٠ دائرة انتخابية أحادية التمثيل و١٠٠ مقعد ينتخبون بالقائمة النسبية، 
واليت خصصت فقط لألحزاب السياسية اليت مل حتقق فوزًا يف أكثر من ٦٠ دائرة أحادية التمثيل. أما يف 
انتخابات ١٩٨٨ مت رفع عدد مقاعد القائمة إىل ٢٠٠، إال أن التعديل نص على حصول احلزب الفائز يف 
أغلبية الدوائر على أغلبية املقاعد، بغض النظر عن نسبته من املجموع العام ألصوات الناخبني. ومت حتديد 
احلد األقصى لعدد املقاعد اليت ميكن حلزب ما الفوز ا مبا جمموعه ٣٥٠ مقعد. أما يف انتخابات ١٩٩١، 
فتم اإلبقاء على هذا احلد األقصى وما يتعلق باحلصول على أغلبية املقاعد، مع إدخال مطلب جديد يتمثل 
يف ضرورة حصول احلزب الفائز باألغلبية على ما اليقل عن ٣٠ باملئة من جممل األصوات. وفتح هذا 
التعديل املجال أمام ختصيص مقاعد إضافية للحزب الفائز حبيث يستطيع العمل يف املجلس من خالل 
أغلبية مرحية. يف املقابل تنازلت احلكومة عن جزء من سيطرا على إدارة العملية االنتخابية لصاحل جهاز 
إداري مستقل نوعًا ما، باإلضافة إىل املحكمة الفيدرالية لشؤون االنتخابات. وأتت اإلصالحات املعتمدة 
سنة ١٩٩٤ فألغت الضمان السابق فيما يتعلق حبصول احلزب الفائز بأغلبية األصوات على أغلبية املقاعد، 
الدوائر  انتخابات  عن  متامًا  (القائمة)  النسبية  املقاعد  انتخاب  فصلت  حيث  متوازيًا،  نظامًا  وأدخلت 
أحادية التمثيل. وبناًء على ذلك مل يكن مبقدور أي من األحزاب الفوز بأكثر من ٦٠ باملئة من املقاعد 
(٣٠٠ من أصل ٥٠٠) يف أغلب احلاالت. إال أن هذه التعديالت أدت إىل أكثر النتائج االنتخابية بعدًا 
عن النسبية يف تاريخ املكسيك االنتخايب، حيث حصل احلزب الثوري احلاكم على ٦٠ باملئة من املقاعد 
بفوزه بنسبة ٥٠ باملئة من األصوات. لذلك مت تعديل قانون االنتخابات من جديد سنة ١٩٩٦ لتحديد 
العدد األقصى الذي ميكن حلزب ما الفوز به مبا جمموعه ٣٠٠ مقعد، والعتماد حد ٨ باملئة املذكور أعاله 
فيما يتعلق بعدم التناسب املسموح به بني عدد األصوات وعدد املقاعد. واستقر احلال على هذه الترتيبات 
واليت مت اللجوء لتطبيقها كما ذكرنا يف انتخابات ١٩٩٧، ٢٠٠٠ و٢٠٠٣. وعليه، فلم يفز أي من 
األحزاب باألغلبية املطلقة للمقاعد يف ظل هذه اإلجراءات. كما وأن إصالحات العام ١٩٩٦ جعلت 
من املعهد االنتخايب الفيدرايل (اإلدارة االنتخابية) هيئة مستقلة متامًا وأعطت حمكمة االنتخابات الفيدرالية 
مزيدًا من الصالحيات. وحاليًا هناك اقتراحات جلعل التمثيل يف جملس النواب أكثر نسبيًة، وأخرى جلعله 
أقل نسبيًة، وذلك من خالل زيادة أو إنقاص عدد املقاعد املنتخبة مبوجب القائمة النسبية، باإلضافة إىل 
إنقاص أو إلغاء نسبة ٨ باملئة املتعلقة بعدم تناسب عدد األصوات مع عدد املقاعد املسموح به. إال أن هذه 

االقتراحات مل ترى النور، خاصًة وأن األحزاب مل تصل إىل توافق حوهلا الختالف مصاحلها احلزبية.

حىت سنة ١٩٩٤ تشكل جملس الشيوخ من ٦٤ عضو، بواقع ممثلني لكل واحدة من املقاطعات مبا فيها 
أن  ذلك  عن  ونتج  خمتلفة.  تعددية  نظم  مبوجب  تتم  األعضاء  انتخابات  وكانت  االفيدرالية.  العاصمة 
السيطرة  هذه  عام ١٩٨٨. ومسحت  املجلس حىت  مقاعد  كافة  على  الرمسي  الثوري  احلزب  استحوذ 

للحكومة بتقدمي بعض التنازالت للمعارضة، من خالل جعل التمثيل يف جملس النواب أكثر نسبيًة.

ويف سنة ١٩٩٤ تعالت األصوات املنادية جبعل جملس الشيوخ على قدر أعلى من التمثيلية. وعليه مت رفع 

عدد أعضائه ليصبح ١٢٨، مع ضمان ما ال يقل عن ربع تلك املقاعد لصاحل أحزاب املعارضة. بعد ذلك 
مت اعتماد نظام انتخايب خمتلط النتخابات سنة ١٩٩٧، حيث تنتخب كل مقاطعة ثالثة ممثلني يف جملس 
الشيوخ، باإلضافة إىل انتخاب ٣٢ ممثل إضايف من خالل نظام القائمة النسبية ومن خالل قائمة وطنية 
واحدة. ومبوجب ذلك النظام مسح لكل حزب تقدمي مرشحني اثنني فقط يف كل مقاطعة يف قائمة مغلقة، 
حيث يفوز كال املرشحني التابعني للحزب احلاصل على أعلى األصوات باالنتخاب، أما املقعد الثالث يف 
كل مقاطعة فيذهب للمرشح األول على قائمة احلزب الثاين يف الترتيب من حيث عدد األصوات. وطاملا 
أن القوائم مغلقة فال ميكن للناخبني تغيري ترتيب املرشحني على القائمة. باإلضافة إىل ذلك، يسمي كل 
حزب قائمة واحدة مغلقة من ٣٢ مرشح على املستوى الوطين، ويتم مجع كافة األصوات اليت حيصل 
عليها كل حزب يف كل مقاطعة الحتساب جمموع اصواته على املستوى الوطين. ويتم توزيع املقاعد 
بطريقة الباقي األعلى عمًال مبعادلة هاري، مع وجود نسبة حسم تبلغ ٢ باملئة. وعلى العكس مما حيصل 
يف انتخابات جملس النواب، ال توجد أية عالقة بني املقاعد املنتخبة مبوجب النظام النسيب وتلك املنتخبة 
يف الدوائر مبوجب نظام األغلبية. إذ يطبق كال النظامني بشكل موازي لآلخر، وال تعمل املقاعد النسبية 
على تعويض اخللل الذي قد ينتج يف تناسب مقاعد األغلبية. ومبوجب هذا النظام، ميكن للحزب الفائز 
ضمان الفوز بأغلبية املقاعد يف حال حصوله على ٤٠ باملئة من األصوات على املستوى الوطين، إذا ما 
توزعت هذه األصوات بشكل متناسق، وكان الفارق بينه وبني أقرب املنافسني له حوايل ٣ إىل ٤ باملئة. 
أما الفوز بثلثي مقاعد جملس الشيوخ (األمر اهلام فيما يتعلق باعتماد التعديالت الدستورية، أو انتخاب 
قضاة املحكمة العليا، باإلضافة إىل أمور إجرائية أخرى) فيتطلب الفوز بثلثي األصوات على املستوى 
الفوز بأغلبية  السياسية املشاركة من  العام ٢٠٠٠ مل يتمكن أي من األحزاب  انتخابات  الوطين. ويف 

املقاعد يف جملس الشيوخ.

هناك الكثري من االقتراحات املقدمة إىل الربملان املطالبة بإلغاء املقاعد املنتخبة مبوجب القائمة الوطنية يف 
جملس الشيوخ، وذلك استنادًا إىل أن ذلك ال يتالءم مع طبيعة ذلك املجلس املتمثلة يف متثيل املقاطعات. 
إال أن ذلك من شأنه أن يعمل لصاحل احلزب الثوري الرمسي فقط، والذي يأيت يف املرتبة األوىل أو الثانية 
يف كافة املقاطعات عدا واحدة، األمر الذي يدفع بباقي األحزاب السياسية ملعارضته. أما اخليار اآلخر 
فقد يتمثل يف ختصيص ثالثة إىل أربعة مقاعد لكل مقاطعة، ينتخبون مجيعًا عمًال بنظام التمثيل النسيب 

استنادًا إىل معادلة دي هونت.

ال جيوز انتخاب املمثلني يف الربملان الفيدرايل ألكثر من فترة واحدة بشكل متتايل (كما هي احلال بالنسبة 
حلكام املقاطعات، وأعضاء املجالس التشريعية فيها، ورؤساء البلديات وأعضائها). إال أنه ميكن انتخاب 
العضو يف أحد املجلسني لعضوية املجلس اآلخر بعد انتهاء مدته يف املجلس األول، كما وميكن إعادة 
انتخام لعضوية نفس املجلس بعد انقضاء فترة برملانية واحدة على األقل خارج عضوية الربملان. ولقد 
قام احلزب الثوري الرمسي بإدخال هذه اإلجراءات املتعلقة بعدم إمكانية إعادة االنتخاب بشكل متتايل 
يف سنة ١٩٣٢ وذلك لوضع حد لسلطة القيادات احلزبية املحلية وتوثيق التبعية والوالء هليكليات احلزب 
املركزية. ويف ذلك الوقت قدمت هذه اإلجراءات على أا النتيجة احلتمية ملفاهيم الثورة املكسيكية، إال 
أا أدت إىل التقليل من استقاللية األعضاء املنتخبني، حيث أن آفاق العمل السياسي بعد انتهاء فترم يف 
الربملان تعتمد كليًا على احلزب وأجهزته املركزية، وهو ما فاقم من سلطة الرئيس لسنوات طويلة بسبب 
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إحكام سيطرته على أجهزة احلزب احلاكم. وساعد ذلك يف ترسيخ االنضباط احلزيب مبستويات عالية 
جدًا، خاصة داخل احلزب احلاكم حىت سنة ٢٠٠٠. وكان له انعكاساته املباشرة على مسألة املحاسبة 
واملساءلة، إذ أدى إىل افتقاد الناخبني ألية إمكانية ملحاسبة األداء السئ أو مكافأة األداء اجليد ملمثليهم.

تستخدم كافة األحزاب طرقًا مغلقة نوعًا ما يف انتقاء مرشحيها، وذلك من خالل االنتقاء املباشر هلم 
من قبل القيادات احلزبية، أو املؤمترات احلزبية املغلقة، أو االنتخابات األولية املغلقة كذلك واليت ختضع 
لسيطرة احلزب وقياداته التامة. وعلى الرغم من أن عملية تسمية املرشحني بدأت باالنفتاح أكثر فأكثر 
يف السنوات األخرية، إال أن ذلك ما زال مستندًا بشكل كبري إىل اإلرادة احلزبية. باإلضافة إىل ذلك 
فإن األحزاب هي اليت تسيطر على معظم تكاليف احلمالت االنتخابية ومصروفاا، حىت يف انتخابات 
الدوائر واملقاطعات، كما وأن طبيعة القوائم املغلقة ال تعطي املرشحني أي حافز للقيام حبمالم الفردية 

اخلاصة.

مرت العملية الدميقراطية البطيئة يف املكسيك من خالل العديد من التعديالت واإلصالحات االنتخابية، 
واليت حتققت كسلسة من التنازالت اليت قدمها احلزب املهيمن على السلطة لسنوات طويلة يف حماولة 
النتزاع فتيل الفتنة. وأدت تلك التنازالت يف حمصلتها إىل إرساء نظام رئاسي تعددي يقوم على وجود 
بسبب  اآلن،  التعديالت  من  مزيد  رؤية  املرجح  غري  فمن  وعليه  ومتماسكة.  قوية  سياسية  أحزاب 
االهتمامات املتناقضة ملختلف األحزاب واليت ترى يف أي تغيري خطرًا من شأنه أن ينحدر باللعبة السياسية 

من جديد إىل سابق عهدها.

اعتربت نيوزيلندا لسنوات طويلة كأحد أبرز األمثلة على نظام الفائز األول االنتخايب، إال أا حتولت يف 
أوائل تسعينات القرن املاضي إىل نظام العضوية املختلطة، وذلك بعد استفتائني عامني، النتخاب برملان 
يتألف من غرفة واحدة من ١٢٠ عضو. وحىت اية العام ٢٠٠٤ مت تنظيم ثالث انتخابات عامة مبوجب 

النظام اجلديد.

ولكن، ملاذا قامت نيوزيلندا بتغيري نظامها االنتخايب؟ وما الذي حدا ببلد للقيام خبطوة كهذه غري معتادة 
التقاليد  تتبع  اليت  البلدان  جمموعة  يقع ضمن  بلد  يف  وخاصًة  األمد،  وطويلة  راسخة  دميقراطية  أية  يف 

األجنلوسكسونية؟

لإلجابة على هذه التساؤالت ميكننا البدء من انتخابات العامني ١٩٧٨ و١٩٨١ واليت أفرزت نتائج فيها 
خلل كبري فيما يتعلق بالتناسب. ففي كال االنتخابني متكن احلزب الوطين من االحتفاظ بأغلبية مطلقة 
من مقاعد الربملان على الرغم من فوزه بعدد من األصوات على املستوى الوطين يقل عن تلك اليت حصل 
عليها حزب العمال املعارض. يف نفس الوقت، ظهر إىل الوجود يف تلك االنتخابات احلزب الثالث يف 
البلد، أال وهو حزب الرصيد االجتماعي، والذي مل حيصل على متثيل الئق له على الرغم من فوزه بعدد 
ال بأس به من أصوات الناخبني، إذ مل يفز يف انتخابات عام ١٩٧٨ سوى مبقعد واحد حبصوله على ١٦ 
باملئة من األصوات، ومبقعدين يف انتخابات عام ١٩٨١ رغم حصوله على ٢١ باملئة من األصوات، وذلك 
من أصل ٩٢ مقعد يف كلتا احلالتني. أدت حالة االنزعاج العارم من تلك النتائج حبكومة حزب العمال 
املنتخبة يف أواسط سنة ١٩٨٤ إىل تشكيل اللجنة امللكية حول النظام االنتخايب. وأوصت تلك اللجنة يف 
تقريرها املقدم سنة ١٩٨٦، بعنوان "حنو دميقراطية أفضل"، باعتماد نظام انتخايب مشابه للنظام املعمول به 
يف أملانيا. حيث أكدت اللجنة بأا وجدت، استنادًا إىل املعايري العشرة اليت استندت إليها يف دراسة خمتلف 

النظم االنتخابية، بأن نظام العضوية املختلطة هو "النظام املفضل من بني كافة النظم االنتخابية".

مل يؤيد أي من احلزبني الكبريين يف نيوزيلندا ذلك االقتراح، والذي كان عرضًة لإلمهال لوال أن احلزب 
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الوطين وعد يف برناجمه االنتخايب النتخابات عام ١٩٩٠ بطرح املسألة لالستفتاء العام. ويف استفتاء أويل 
نظم سنة ١٩٩٢ صوت حوايل ٨٥ باملئة من الناخبني لصاحل تغيري النظام االنتخايب. وبعد ذلك بأربعة 
عشر شهر اعتمد النظام االنتخايب اجلديد (نظام العضوية املختلطة) يف استفتاء عام ثاين وبتأييد ٥٤ باملئة 

من الناخبني، بينما صوت ٤٦ باملئة لصاحل اإلبقاء على نظام الفائز األول.

بواحد منهما لصاحل  يقترع  الربملانية صوتني،  االنتخابات  الناخب يف  يعطى  أملانيا،  وكما هي احلال يف 
احلزب السياسي يف دائرة انتخابية واحدة تشمل كامل الوطن، بينما يستخدم الصوت اآلخر للتصويت 
ملرشح واحد يف دوائر انتخابية أحادية التمثيل. وبينما يتم انتخاب املمثلني يف الدوائر االنتخابية أحادية 
التمثيل مبوجب نظام الفائز األول، حيدد عدد املقاعد الكلي اليت يفوز ا كل حزب سياسي يف الربملان 
استنادًا إىل عدد األصوات اليت حيصل عليها كل حزب وبالتناسب التام معها. فإذا فاز حزب ما بنسبة ٢٥ 
باملئة من األصوات اخلاصة باألحزاب، فسيحصل ذلك احلزب على ربع مقاعد الربملان تقريبًا البالغ عددها 
١٢٠ مقعدًا، أي حوايل ٣٠ مقعدًا. وإذا نتج بأن حزب ما فاز بعدد من أصوات األحزاب ختوله احلصول 
على ٣٠ مقعد، إال أنه قد فاز بـ ٢٣ مقعد من مقاعد الدوائر، فسيعطى ذلك احلزب سبعة مقاعد أخرى 
ختصص ملرشحيه على القائمة حسب ترتيبهم من بني املرشحني الذين مل يفوزوا بأي من مقاعد الدوائر. 
وبنفس الطريقة، فإذا كانت حصة حزب ما من املقاعد ٣٠ مقعدًا نسبًة لعدد األصوات احلزبية اليت حصل 
عليها، إال أنه فاز يف نفس الوقت مبا جمموعه ١١ مقعدًا يف انتخابات الدوائر أحادية التمثيل، فيخصص له 

عندها ١٩ مقعدًا إضافيًا تعطى ملرشحيه على القائمة حسب ترتيبهم على تلك القائمة.

ويتضمن نظام العضوية املختلطة يف نيوزيلندا نسبتني للحسم. فللفوز حبصة من املقاعد استنادًا إىل األصوات 
احلزبية، جيب على احلزب إما الفوز مبا ال يقل عن ٥ باملئة من جمموع األصوات احلزبية، أو الفوز مبقعد 
واحد على األقل يف انتخابات الدوائر أحادية التمثيل. ويف انتخابات عام ١٩٩٦ متكنت مخسة أحزاب 
من ختطي نسبة احلسم، بينما ختطاها حزب سادس من خالل فوزه مبقعد واحد يف انتخابات الدوائر على 
الرغم من عدم حصوله على ٥ باملئة من األصوات احلزبية. بعد ذلك بثالث سنوات، ختطت نسبة احلسم 
(٥ باملئة) مخسة أحزاب، بينما ختطاها حزبني آخرين من خالل الفوز بإحدى الدوائر االنتخابية أحادية 
التمثيل، األمر الذي خول أحدمها للحصول على أربعة مقاعد إضافية يف اية املطاف، حيث أنه حصل 
على ٤,٣ باملئة من جمموع األصوات احلزبية. ويف انتخابات ٢٠٠٢ العامة جتاوزت نسبة احلسم ستة 
أحزاب، بينما فاز حزب سابع يف واحدة من الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل، مما خوله للحصول على 

مقعد آخر يف الربملان من قائمته احلزبية.

تدل هذه اإلحصاءات على التغيري اهلام الذي أحدثه نظام العضوية املختلطة املصمم لتحقيق العدالة يف متثيل 
خمتلف األحزاب السياسية، جزئيًا على األقل. إذ جند بأن النظام اجلديد قد خفض فارق عدم التناسب 
يف النتائج مما معدله ١١ باملئة على امتداد الفترة من عام ١٩٤٦ إىل عام ١٩٩٣، واليت نظمت فيها ١٧ 
الفائز األول، إىل ما معدله ٣ باملئة فقط يف أول ثالث انتخابات نظمت  عملية انتخابية يف ظل نظام 
مبوجب نظام العضوية املختلطة. نتج عن كافة االنتخابات العامة عمًال بنظام الفائز األول يف نيوزيلندا 
من عام ١٩٣٥ وحىت عام ١٩٩٣ فوز أحد احلزبني الرئيسيني يف البالد، حزب العمال واحلزب الوطين، 
بأغلبية مطلقة يف الربملان. ومن أهم نتائج نظام العضوية املختلطة أنه، ويف أول ثالث انتخابات نظمت 
مبوجبه، مل يفز أي حزب بأكثر من نصف مقاعد الربملان. ففي انتخابات ١٩٩٦ فاز أكرب األحزاب باربع 

وأربعني مقعدًا من أصل ١٢٠، ويف انتخابات عام ١٩٩٩ فاز أكثر حزب مبجموع ٤٩ مقعد، بينما بلغ 
أكرب عدد للمقاعد اليت فاز ا حزب واحد يف انتخابات عام ٢٠٠٢ ٥٢ مقعدًا.

ليس من الغريب إذًا أن تكون نيوزيلندا قد حتولت من بلد اعتاد على حكومات احلزب الواحد الفائز 
باألغلبية املطلقة ملقاعد الربملان، إىل بلد حتكمه حكومات ائتالفية. فبعد أول انتخابات يف ظل نظام العضوية 
املختلطة، شكل حزبني اثنني االئتالف احلكومي من خالل جتميعهما ألغلبية ٦١ مقعد من أصل ١٢٠ 
مقعد يف الربملان. ومنذ سقوط ذلك االئتالف يف آب/أغسطس سنة ١٩٩٨، متتعت نيوزيلندا حبكومات 
إما بشكل رمسي أو  ترتيبات واتفاقات لدعمها،  برملانية تلجأ عادًة إىل  أقلية  تأييد  ائتالفية استندت إىل 
غري رمسي لتمرير مشاريعها التشريعية وسياساا يف الربملان، وذلك إما من خالل املفاوضات مع أحزاب 
أخرى مل تدخل االئتالف احلكومي، أو من خالل االتفاق مع أعضاء برملانيني بصفتهم الفردية. وشكلت 
مسألة «احلكومة الفاعلة» معيارًا آخر من املعايري اليت استندت إليها اللجنة امللكية حول النظام االنتخايب. 
حيث أكدت اللجنة على أنه جيب على النظم االنتخابية «السماح للحكومات... القيام مبسؤولياا. إذ 
جيب أن تتمكن احلكومات من العمل بصرامة وحزم عندما يتطلب األمر ذلك». ويف هذا السياق جيدر بنا 
التأكيد على أن احلكومات الناجتة عن نظام العضوية املختلطة يف نيوزيلندا مل تواجه الكثري من الصعوبات 
يف إدارة احلكم والقيام مبهامها بشكل فاعل، حيث متكنت مجيعها من إقرار ميزانياا العامة يف الربملان 
دون صعوبات حقيقية، كما وأن أي منها مل تواجه إمكانية السقوط من خالل تصويت لسحب الثقة 
يف الربملان. ويف نفس الوقت، متكنت الربملانات املتعاقبة يف نيوزيلندا من حتقيق أحد معايري اللجنة امللكية 
األخرى املتمثل يف كوا أكثر فاعلية. إذ ال ميكن للحكومات بعد اآلن االعتماد على حصوهلا على األغلبية 
يف اللجان الربملانية (على الرغم من أن ذلك مل حيصل كثريًا من قبل)، باإلضافة إىل قيام جو من التشاور 

املتزايد، واألخذ والرد، بني احلكومة وأحزاب املعارضة يف الربملانات الناجتة عن النظام االنتخايب اجلديد.

رأت اللجنة امللكية حول النظام االنتخايب بأنه من شأن نظام العضوية املختلطة أن حيقق متثيًال أكثر فاعلية 
لكل من شعب املاوري (سكان نيوزيلندا األصليني) باإلضافة إىل بعض الفئات واملجموعات األخرى، 
كاملرأة واآلسيويني وسكان جزر الباسيفيك. وهو ما حصل بالفعل. ففي آخر انتخابات يف ظل نظام 
الفائز األول حصل املاوري على ٧ باملئة من مقاعد الربملان، بينما ميثلون اليوم ١٦ باملئة من بني أعضائه 
املنتخبني. أما نسبة النساء يف الربملان فارتفعت من ٢١ باملئة سنة ١٩٩٣ إىل ما معدله ٢٩ باملئة يف أول 
ثالثة انتخابات يف ظل نظام العضوية املختلطة. وبني عام ١٩٩٣ و٢٠٠٢ ارتفعت نسبة األعضاء املمثلني 

جلزر الباسيفيك من ١ باملئة إىل ٣ باملئة، ونسبة اآلسيويني يف الربملان من ٠ إىل ٢ باملئة.

الناحية  انتخايب معتمد لفترات طويلة إىل نظام آخر عملية سهلة من  التحول من نظام  ال تعترب عملية 
السياسية، كما وأا ال حتضى عادًة بتأييد السياسيني املنتخبني يف ظل النظام القدمي أو أصحاب املصاحل 
املتعارضة. وينبه خرباء وباحثي النظم االنتخابية من أن مسألة تغيري وإصالح النظام االنتخايب جيب أال 
تقحم دون متعن ودراسة معمقة. لكن وعلى الرغم من ذلك فمن الواضح بأن كل من أعضاء الربملان يف 
نيوزيلندا ومجهور الناخبني على السواء قد بدأوا باالعتياد على العمل يف ظل نظام التمثيل النسيب، حىت 
ولو أم ال حيبذونه بالضرورة. وعليه ميكن القول بأن اإلصالحات املعتمدة يف أوائل تسعينات القرن 

املاضي يف نيوزيلندا، واليت بدأ تطبيقها سنة ١٩٩٦ مرشحة لالستمرار لفترة ال بأس ا من الزمن.
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منوذج ورقة اقتراع من نيوزيلندا حيث يستخدم نظام العضوية املختلطة

النظم املتوازية
استخدام مركبني  املتوازية على  االنتخاب  نظم  تقوم   .١٣٤
أحدمها نظام انتخاب نسيب واآلخر يتبع نظم التعددية/األغلبية، 
هذا  ففي  املختلطة،  العضوية  نظام  من  العكس  على  ولكن 
يعمل  ال  حيث  البعض،  ببعضهما  للنظامني  عالقة  ال  النظام 
الناتج  النتائج  تناسب  يف  اخللل  تعويض  على  النسيب  النظام 
عن نظام التعددية/األغلبية املستخدم مبوازاته (وميكن أن يرافق 
النظام النسيب إحدى نظم االنتخاب األخرى، كما هي احلال 

العضوية  نظام  واحدة، كما يف  اقتراع  ورقة  الناخب  يعطى  أن  النظام، ميكن  هذا  التايوان). ويف ظل  يف 
املختلطة، حيث يديل بصوته لكل من مرشحه املفضل وللحزب الذي خيتاره، على غرار ما حيصل يف مجهورية 
كوريا اجلنوبية، كما وميكن أن يعطى ورقيت اقتراع منفصلتني، ختص واحدة منهما املقعد املنتخب مبوجب 
نظام التعددية/األغلبية بينما تستخدم الورقة األخرى لالقتراع للمقاعد املنتخبة مبوجب النظام النسيب، وهو ما 

يعمل به يف كل من اليابان وليتوانيا والتايالند (أنظر الدراسات اخلاصة باليابان والتايالند يف هذا الدليل).

تستخدم نظم االنتخاب املتوازية حاليًا يف ٢١ بلد، حيث شاع استخدامها على امتداد ما يزيد على 
١٥ عام مضت، وذلك بسبب االنطباع السائد بأا جتمع بني مزايا كل من نظام القائمة النسبية ونظم 
التعددية/األغلبية (أو النظم األخرى). وتستخدم كل من أرمينيا، وغينيا (كوناكري)، واليابان، وكوريا 
اجلنوبية، والباكستان، والفلبني، وروسيا، وجزر السيشيل، والتايالند، وتيمور الشرقية وأوكرانيا نظامًا 
بينما  النسبية،  القائمة  التمثيل ونظام  أحادية  دوائر  األول يف  الفائز  نظام  اجلمع بني  يقوم على  متوازيًا 
تستخدم كل من أذربيجان، وجورجيا، وكازاخستان، وليتوانيا وطاجيكستان نظامًا يقوم على اجلمع 

بني نظام اجلولتني يف الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل ونظام القائمة النسبية. 

يف كل من أندورا وتونس والسنغال (أنظر الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل) يستخدم نظام الكتلة احلزبية 
النتخاب جزء من املمثلني يف اهليئة التشريعية، بينما تنفرد موناكو يف كوا البلد الوحيد الذي يستخدم 
نظام الكتلة لذلك الغرض، كما وتنفرد التايوان يف استخدام نظام الصوت الواحد غري املتحول مبوازاة 

النظام النسيب يف نظامها االنتخايب املتوازي. 

١٣٥. أما توزيع املقاعد املنتخبة مبوجب كل من النظامني يف ظل النظام االنتخايب املتوازي فيختلف من 
موقع إىل آخر (أنظر اجلدول رقم ٥ أدناه). وال تتساوى القسمة بني النظامني، مبعىن أن يتم انتخاب 
نصف املمثلني مبوجب كل من النظامني، إال يف أندورا وروسيا وأوكرانيا. وعلى أحد أطراف هذه املعادلة 
جند أن كوريا اجلنوبية تنتخب ٨١ باملئة من ممثليها البالغ عددهم ٢٩٩ مبوجب نظام الفائز األول، بينما 
ال تنتخب سوى ٥٦ ممثل مبوجب نظام القائمة النسبية. أما على الطرف املقابل، جند بأن تيمور الشرقية 
تنتخب ٧٥ ممثًال مبوجب النظام النسيب بينما التنتخب سوى ١٣ ممثًال استنادًا إىل نظام الفائز األول. 
وعلى أية حال، فعادًة ما يكون التوزيع بني النظامني أكثر تقاربًا من هاتني احلالتني، ففي اليابان على 
سبيل املثال يتم انتخاب حوايل ٦٠ باملئة من ممثليها من خالل نظام الفائز األول (الدوائر االنتخابية أحادية 

التمثيل)، بينما ينتخب باقي املمثلون عمًال بنظام القائمة النسبية.
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اعتمدت التايالند سنة ١٩٩٧ دستورًا جديدًا للبالد، مدخلة جمموعة من التغيريات يف نظامها السياسي 
واالنتخايب. ومشل ذلك تشكيل جلنة انتخابات مستقلة إلدارة االنتخابات واإلشراف عليها، وضوابط 
جديدة لتنظيم العالقة بني أعضاء الربملان واحلكومة، باإلضافة إىل إحداث جملس شيوخ منتخب للمرة 
األوىل يف تاريخ البالد. كما مشلت التعديالت الدستورية التحول من نظام الكتلة الذي استخدم لسنوات 

طويلة إىل نظام متوازي يقوم على نظامي الفائز األول والقائمة النسبية.

قبل اعتماد الدستور اجلديد كانت انتخابات جملس النواب تنظم عمًال بنظام الكتلة، أما جملس الشيوخ 
فكان يتألف من أعضاء معينني. وقسمت البالد إىل دوائر انتخابية تنتخب ممثًال واحدًا، أو اثنني أو ثالثة، 
حيث كانت أغلبية الدوائر تنتخب أكثر من ممثل واحد. وكانت مقاعد الربملان توزع على املحافظات 
استنادًا إىل عدد السكان. ويف ظل ذلك النظام كان الناخبون يقترعون لصاحل املرشحني األفراد بدًال من 
األحزاب، حيث مل يكن باستطاعة الناخب إعطاء كافة أصواته لصاحل مرشح واحد، إال أنه متكن من 
توزيعها على مرشحني ينتمون ألحزاب خمتلفة. كما وكان بإمكان الناخبني االمتناع جزئيًا عن التصويت 
من خالل عدم اإلدالء بكافة األصوات اليت ميلكوا (كأن يقترع الناخب لصاحل مرشح واحد أو اثنني 
فقط يف دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني). وكان على األحزاب تسمية عدد من املرشحني يساوي عدد 
املنتخبة  املقاعد  فيها. وكانت  االنتخابية  املنافسة  انتخابية يرغبون دخول  املنتخبة يف كل دائرة  املقاعد 
عن كل دائرة انتخابية ختصص للمرشح أو املرشحني احلاصلني على أعلى األصوات عمًال بقواعد نظام 

األغلبية.

وكان لنظام الكتلة انعكاساته على النظام احلزيب يف التايالند، إذ عادًة ما نتج عن االنتخابات يف الدوائر 
األحزاب  تعدد  إىل  بدوره  أدى  الذي  األمر  انتخاب ممثلني ألحزاب خمتلفة،  التمثيل  متعددة  االنتخابية 
السياسية املمثلة يف الربملان، حيث بلغ معدل عدد األحزاب املمثلة يف الفترة املمتدة من ١٩٧٥ إىل ١٩٩٦ 
أكثر من ستة أحزاب. لذا فال يستغرب أن أي من تلك األحزاب مل يستطع احلصول على أغلبية كافية، 
األمر الذي جعل من تشكيل احلكومات االئتالفية متعددة األحزاب أمرًا ضروريًا. وعليه، اتسمت تلك 

احلكومات بطابع عدم الفعالية وقصر مدا يف سدة احلكم. لذلك اعتقد القائمون على عملية اإلصالح 
بأن تغيري النظام االنتخايب قد يسهم يف احلد من عدد األحزاب املمثلة يف الربملان، وبذلك اإلسهام يف احلد 

من عدم فاعلية واستقرار احلكومات.

من ناحية أخرى، دفع نظام الكتلة مبرشحي احلزب الواحد للمنافسة فيما بينهم ضمن الدائرة االنتخابية 
الواحدة. فعلى الرغم من تسمية كل حزب لفريق من املرشحني يساوي عدد مقاعد الدائرة، مال مرشحو 
احلزب الواحد لتوجيه محالم االنتخابية ضد بعضهم البعض بدًال من العمل على حشد تأييد الناخبني 
لفريق احلزب برمته. أدى ذلك إىل التقليل من أمهية االنتماء احلزيب للمرشحني ومن أمهية تلك األحزاب 
يف نظر الناخبني، مما أسهم يف تشتيت األحزاب السياسية وإحداث االنقسامات الداخلية فيها. وميكن أن 
جند أهم الدالئل على ذلك يف النسبة اهلائلة لتبديل االنتماءات احلزبية للمرشحني واليت عادًة ما كانت 
تسبق كل عملية انتخابية، وما صاحب ذلك من اامات تتعلق بفساد املرشحني وجريهم خلف املصاحل 
املادية. كل ذلك، باإلضافة إىل صغر حجم الدوائر االنتخابية، دفع باملرشحني حلصر محالم ضمن أطر 
ضيقة من املؤيدين. وخالل تلك احلمالت عمد املرشحون إىل ممارسة ما يعرف بشراء األصوات حلشد 
بشكل  املمثلون  عمل  باالنتخاب،  فوزهم  وبعد  وبالتايل،  منهم.  بكل  اخلاصة  املؤيدين  من  جمموعات 
أساسي لصاحل ناخبيهم من خالل العمل على حتقيق املصاحل الضيقة هلم وتوفري املكاسب الفردية، وذلك 
على حساب العمل للمصلحة العامة ولتحقيق أهداف الربامج والسياسات الوطنية األكرب. وأمل واضعو 
الدستور اجلديد لسنة ١٩٩٧ يف أن يتمكنوا، من خالل إصالح النظام االنتخايب، يف إجياد احلوافز لقيام 
السياسية  القيادات  دفع  إىل  باإلضافة  أكرب،  أمهية  احلزيب  االنتماء  مسألة  وإعطاء  متاسكًا  أكثر  أحزاب 

واملرشحني للعمل على توجيه محالم ألطر أوسع من املؤيدين على املستوى الوطين العام.

إصالحات  إلدخال  املدين  املجتمع  من  متكررة  لدعوات  استجابة  النواب،  جملس  قام  عام ١٩٩٦  يف 
أزمة  خضم  ويف  واسعة  مشاورات  بعد  بسنة،  ذلك  وبعد  الدستور.  صياغة  مجعية  بتشكيل  سياسية، 
اقتصادية خانقة تطورت سريعًا إىل أزمة سياسية يف البالد، قدمت جلنة الصياغة مشروعًا لدستور جديد 
أقره جملس النواب. ومتثلت اجلوانب األساسية للدستور اجلديد يف إحداث جملس شيوخ منتخب، باإلضافة 
إىل نظام انتخايب جديد النتخاب أعضاء جملس النواب، هو نظام االنتخاب املتوازي، وذلك متشيًا مع 
الناخبون  يديل  التمثيل، حيث  أحادية  انتخابية  دائرة  إىل ٤٠٠  البالد  تقسيم  مت  وعليه  الشائعة.  امليول 
بصوت واحد لصاحل املرشح املفضل لديهم. باإلضافة إىل ذلك، أوجد الدستور اجلديد جمموعة ثانية من 
املقاعد يف جملس النواب، يبلغ عددها ١٠٠ مقعد، تنتخب مبوجب نظام القائمة النسبية من خالل دائرة 
النسيب جيب على احلزب  بالنظام  املنتخبة  أية مقاعد من  الوطن. وللحصول على  واحدة على مستوى 
البالغة ٥ باملئة من جمموع األصوات الصحيحة يف هذا اجلزء من العملية  السياسي ختطي نسبة احلسم 
الناخبون بصوت واحد  االنتخابية، حيث تقوم األحزاب بتسمية قائمة واحدة من املرشحني، ويقترع 
لصاحل القائمة املفضلة، باإلضافة إىل اقتراعهم لصاحل املرشح املفضل عن دائرم االنتخابية أحادية التمثيل 
كما سبق وذكرنا. وعليه، فعلى املرشحني أن خيتاروا بني الترشح يف الدوائر االنتخابية أو على القوائم 
احلزبية. ومن اجلدير ذكره بأنه ال عالقة لكال االنتخابني ببعضهما البعض، إذ ال يعتمد عدد املقاعد اليت 

حيصل عليها احلزب يف انتخابات القائمة على ما حصل عليه يف انتخابات الدوائر، وبالعكس.
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١٤٠١٤١

أما فيما يتعلق بأعضاء جملس الشيوخ، والبالغ عددهم ٢٠٠ عضو مبوجب الدستور اجلديد، فيتم انتخام 
عمًال بنظام الصوت الواحد غري املتحول. ويتراوح حجم الدوائر االنتخابية اخلاصة ذه االنتخابات من 
ممثل واحد إىل ١٨ ممثل. ويتضمن هذا النظام يف التايالند ميزة خاصة، حيث أن واضعي الدستور أرادوا 
ملجلس الشيوخ أن يبقى بعيدًا عن الرتاعات احلزبية، وعليه حيضر على أعضاء هذا املجلس االنتماء ألي 

حزب سياسي، وال جيوز هلم القيام حبمالت انتخابية.
 

كما سبق وأوردنا أعاله، كان أحد أهداف واضعي الدستور اجلديد تقليل عدد األحزاب السياسية يف 
التايالند، وهو ما دفعهم العتماد الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل ونسبة احلسم البالغة ٥ باملئة. وعلى ما 
يبدو فإن تلك اإلجراءات قد حققت اهلدف املنشود، ففي انتخابات ٢٠٠١ النيابية اخنفض عدد األحزاب 
املمثلة بشكل ملحوظ مما كان معدله ٦,٢ قبل العام ١٩٩٧ إىل ٣,١، األمر الذي انعكس من خالل 
اخنفاض عدد األحزاب املتنافسة يف كل واحدة من الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل، وكذلك من خالل 
تنسيق أفضل بني تلك األحزاب بني خمتلف الدوائر. وللمرة األوىل منذ سنة ١٩٥٧ متكن حزب واحد، 
وهو حزب تاي راك تاي اجلديد، من احلصول على ما يقارب أغلبية املقاعد، إال أنه حقق تلك األغلبية 

فيما بعد على أثر احنالل أحد األحزاب الصغرية وانضمامه لصفوف حزب األغلبية.

من ناحية ثانية، تطلع واضعو الدستور، من خالل إدخال القائمة احلزبية الوطنية، للحد من الصراعات 
داخل األحزاب، وإىل حتفيز املرشحني والناخبني للتركيز بشكل أكرب على السياسات والربامج احلزبية 
تاريخ  األوىل يف  فللمرة  انتخابات ٢٠٠١.  باحلدوث يف  بدأ  ما  العامة. وهو  الوطنية  باملسائل  املتعلقة 
التايالند االنتخايب قامت األحزاب السياسية ببذل جهود غري مسبوقة لتطوير سياسات واستراتيجيات 
حزبية متناسقة، حيث بدأت تلك األحزاب بتمييز نفسها من خالل براجمها السياسية، جاعلة من تلك 

الربامج أساسًا حلمالا االنتخابية.

وعلى أية حال، جيب علينا توخي احلذر عند تقييم التغيريات احلديثة يف النظام االنتخايب يف التايالند، 
وذلك لعدة أسباب: أوًال، فإن التحول حنو استراتيجيات حزبية واضحة احنصر يف محالا املتعلقة بانتخاب 
املقاعد النسبية يف جملس النواب فقط، بينما بقيت احلمالت االنتخابية يف الدوائر أحادية التمثيل ترتكز 
إىل نشاط املرشحني األفراد. إال أن ذلك ال يدعو للغرابة لو أخذنا بعني االعتبار طبيعة النظام االنتخايب، 
الفردي  التأييد  عن حلقات  البحث  على  زال حيفز  ما  التمثيل  أحادية  االنتخابية  الدوائر  أن وجود  إذ 
النظام اجلديد إىل  للمرشحني، لكن بشكل أقل مما كانت عليه احلال يف ظل نظام الكتلة. ثانيًا، أدى 
خفض حاد يف عدد األصوات الالزمة للفوز بأحد مقاعد الربملان. وهو ما نتج عن اجلمع بني زيادة عدد 
املقاعد املنتخبة والتحول من نظام الكتلة بدوائر متعددة التمثيل إىل دوائر انتخابية أحادية التمثيل. وذلك 
الفردية للمرشحني، إذ كلما اخنفض عدد األصوات  السياسات  يضعف املحفزات اهلادفة لالبتعاد عن 
الالزمة للفوز باملقعد كلما ازدادت احتماالت جلوء املرشحني األفراد لالستراتيجيات الفردية من أجل 
الفوز باالنتخاب. أخريًا، فإن استحداث جملس شيوخ غري حزيب، ينتخب من خالل نظام الصوت الواحد 
للتركيز على الربامج واالسترتيجيات احلزبية  الناخبني  غري املتحول، يقوض بشكل ما حماوالت توجيه 

بدًال من الفردية.

من الواضح بأن أي تقييم لنتائج اإلصالحات املعتمدة سنة ١٩٩٧ ما زال حباجة ملزيد من الوقت. إذ أن 
املعلومات اإلحصائية املحدودة املتوفرة جتعل من الصعب احلكم على نتائج انتخابات ٢٠٠١ و٢٠٠٥ 
الكبري  للتأثري  انعكاسات  كوا  تعدو  ال  أا  أم  اإلصالحات،  تلك  من  نابعة  جديدة  ميول  أا  على 
لشخصية رئيس الوزراء، تاكسني شيناواترا، زعيم حزب تاي راك تاي. لكن على الرغم من ذلك، فإن 
العمليتني االنتخابيتني املذكورتني النتخاب جملس النواب جتعل من التايالند حالة هامة لدراسة العواقب 

املترتبة على إصالح النظم االنتخابية، حىت وإن كانت نتائج غري متعّمدة يف كثري من األحيان.   

منوذج ورقة اقتراع من ألبانيا حيث يستخدم النظام املتوازي
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أثر  أفريقيا مرت بعملية تناوب دميقراطي للسلطة على  قليلة يف  السنغال واحدة من بضعة بلدان  تعترب 
املعمول  لذلك  املشابه  اجلولتني  نظام  الرئاسية  انتخاباا  لتنظيم  السنغال  هزمية رئيس سابق. وتستخدم 
به يف فرنسا، وهو نظام حيفز األحزاب السياسية على تسمية مرشحيها يف اجلولة األوىل لالنتخابات، 
عادًة بصوم  بينما حيتفظون  لديهم بكل حرية،  املفضل  املرشح  لصاحل  االقتراع  للناخبني  حيث ميكن 
"االستراتيجي" للجولة الثانية. ويف انتخابات عام ٢٠٠٠ استطاعت أحزاب املعارضة احلؤول دون فوز 
الرئيس عبدو ضيوف باجلولة األوىل، وتوافقت على حشد تأييدها يف اجلولة الثانية خلف مرشح املعارضة 
األول، السيد عبدوالي وادي، هلزمية قائد احلزب االشتراكي يف اجلولة الثانية، والذي كان قد سيطر على 

احلكم لسنوات طويلة.

أما فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية، فتم تغيري النظام االنتخايب من نظام التمثيل النسيب من خالل القوائم 
انتخابات عام ١٩٨٣. ومنذ  ابتداًء من  انتخابات ١٩٧٨، إىل نظام متوازي  املعمول به حىت  الوطنية 
ذلك الوقت مت تعديل النظام االنتخايب عدة مرات، حيث تركزت معظم التعديالت حول حتقيق مزيد 
من الشرعية الدميقراطية، من خالل اعتماد الضمانات اليت حتقق للمعارضة احلصول على متثيل هلا، يف 
الوقت الذي تبقي على أغلبية احلزب احلاكم. وكما هي احلال بالنسبة لكثري من النظم املختلطة، تعتمد 
السنغال القائمة الوطنية النتخاب جزء من مقاعد الربملان. وعلى العكس من الكثري من النظم املتوازية، 
يتم انتخاب املقاعد املخصصة لنظام األغلبية من خالل الكتلة احلزبية يف دوائر متعددة التمثيل يف غالبيتها، 

بدًال من دوائر انتخابية أحادية التمثيل.

يتم توزيع املقاعد النسبية (اليت متثل حوايل نصف املقاعد) على القوائم احلزبية الوطنية عمًال بطريقة الباقي 
األعلى ومعادلة هاري. أما املقاعد األخرى فيتم ختصيصها عمًال بنظام األغلبية يف دوائر متعددة التمثيل 
يف ٣٠ لواء، تنتخب كل منها من ممثل واحد إىل مخسة ممثلني. وتطالب أحزاب املعارضة واألحزاب 
الصغرية دائمًا بزيادة عدد املقاعد املنتخبة من خالل القوائم النسبية، بينما يفضل احلزب احلاكم احلفاظ 
على توازن بني االثنني، حيث أن تفوقه يف انتخابات الدوائر باإلضافة إىل حصوله على جزء من املقاعد 

النسبية من شأنه أن ميكنه من االحتفاظ بالسلطة. قام احلزب االشتراكي احلاكم، يف انتخابات ١٩٩٨ 
بتعديل توزيع املقاعد من جديد، حيث أضاف ٢٠ مقعدًا لتلك املنتخبة بنظام األغلبية يف الدوائر. وفاز 
احلزب االشتراكي بثمانية عشر مقعد منها، مما مكنه االستمرار يف السيطرة على الربملان بسهولة، على 

الرغم من فوزه بأغلبية حمدودة من األصوات على املستوى الوطين بلغت ٥٠,٣ باملئة.

أيد الرئيس وادي، عندما كان يف املعارضة، العمل على زيادة املقاعد النسبية وخفض املقاعد املنتخبة 
بنظام الكتلة احلزبية، واليت تعمل لصاحل احلزب احلاكم بشكل كبري. ويف انتخابات عام ٢٠٠١ كان 
الرئيس وادي يف موقع يسمح له بتعديل التوازن بني هذين النوعني من املقاعد املنتخبة، وهو الذي كان 
قد هاجم بشراسة مراوغات احلزب االشتراكي سابقًا، حيث كان بإمكانه يف موقعه يف سدة الرئاسة 
العمل على تعديل النظام االنتخايب، إما جلعله أكثر متثيليًا لرغبات الناخبني أو لزيادة حضوض االئتالف 
الداعم له والذي قاده احلزب الدميقراطي السنغايل. إال أن اإلمكانيات الكبرية املتوفرة لصاحل حزبه بعد 
الفوز باالنتخابات، مبا يف ذلك سيطرته على الرئاسة، جعلته يرى بأن النظام الذي طاملا هامجه قد أصبح 

فجأًة جذابًا بالنسبة له.

يف نفس الوقت، وجد احلزب االشتراكي وحزب احتاد القوى التقدمية الكبريين بأنه ميكنهم االستفادة من 
ترجيح كفة امليزان لصاحل املقاعد املنتخبة من خالل نظام الكتلة احلزبية يف الدوائر، وذلك من خالل الفوز 
بأغلبية املقاعد يف عدد من تلك الدوائر. وعليه أيدا هذا اخليار كذلك. أما األحزاب الصغرية فطالبت إما 
باعتماد النظام النسيب بشكل كامل، أو بالتوصل إىل توافقات حتقق توازنًا أكرب يف تناسب توزيع املقاعد 
مع عدد األصوات. واختار احلزب الدميقراطي احلاكم اللجوء إىل ختفيض عدد مقاعد اجلمعية الوطنية من 
١٤٠ إىل ١٢٠ مقعد، والتحول من توزيع متساوي للمقاعد بني نظامي االنتخاب (٧٠ لكل منهما) إىل 
ختصيص ٦٥ مقعد لالنتخاب مبوجب نظام األغلبية يف الدوائر مقابل ٥٥ مقعد تنتخب بالقائمة الوطنية 
النسبية، حيث قدر احلزب الدميقراطي بأن وجوده يف السلطة سيمكنه من الفوز بأغلبية املقاعد يف كثري 

من األلوية والدوائر ورفع عدد مقاعده يف اجلمعية الوطنية نتيجة لذلك.

وتبني فيما بعد بأن تقديرات احلزب احلاكم كانت صائبة، إذ أنه على الرغم من حصوله على ما يقل 
بقليل عن نصف األصوات (٤٩,٦ باملئة) فاز مبا جمموعه ٨٩ مقعد من أصل ١٢٠ (أي ٧٤,٢ باملئة 
من املقاعد) يف انتخابات عام ٢٠٠١. أما احلزب االشتراكي احلاكم سابقًا فأتى يف املرتبة الثانية حيث 
حصل على ١٧,٤ باملئة من األصوات، إال أنه مل يفز سوى بعشرة مقاعد، مجيعها من مقاعد القائمة 
النسبية. واحتل حزب احتاد القوى التقدمية املرتبة الثالثة من حيث عدد األصوات حبصوله على ١٦,١ 
باملئة منها، إال أن ذلك مكنه من الفوز بإحدى عشر مقعد، اثنني منها من مقاعد الدوائر حيث حصل 
على أغلبية األصوات يف إحدى األلوية. أما حزب التجمع من أجل التجديد الدميقراطي فلم حيصل سوى 
على ٣,٧ باملئة من األصوات، وفاز بذلك بثالثة مقاعد، مبا فيها مقعد واحد من مقاعد الدوائر فاز به يف 
اللواء الصغري الذي ينتمي إليه قائد احلزب. وبالنسبة للحزب األفريقي من أجل الدميقراطية واالشتراكية، 
والذي حصل على ما يزيد عن ٤ باملئة من األصوات، فلم يفز سوى ميقعدين من مقاعد القائمة النسبية. 
وفازت مخسة أحزاب أخرى مبقعد واحد لكل منها من مقاعد القائمة النسبية نتيجة لتنفيذ طريقة الباقي 

األعلى، بينما مل حيصل ١٥ حزب آخر شارك يف االنتخابات على أي متثيل.

ÚïbÅ@ÚçaâÖ

bÓ‘Ìäœc@ø@ãaÏnΩa@lbÇn„¸a@‚bƒ„@ZfibÃ‰é€a
“ÎäÃ‰Ói@ÖâbínÌâ
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١٤٤١٤٥

تعدت نسبة اخللل يف تناسب النتائج ما كان حيصل يف االنتخابات يف السنغال يف عهد احلزب االشتراكي 
يف املاضي. ففي انتخابات سنة ١٩٩٣ مت انتخاب ٧٠ مقعد عمًال بنظام القائمة النسبية الوطنية و٥٠ 
مقعد  انتخب ٧٠  عام ١٩٩٨  انتخابات  احلزبية؛ ويف  الكتلة  بنظام  االنتخابية عمًال  الدوائر  مقعد يف 
مبوجب كل واحد من هذين النظامني، مما رفع نسبة عدم التناسب قليًال. أما يف انتخابات ٢٠٠١ فإن 
نسبة عدم التناسب ارتفعت بشكل كبري، ومبا يفوق النتائج اليت تسفر عنها كثري من االنتخابات املنظمة 
االئتالف  بأن  الواضح  الربملان. ومن  نتج عنه إضرارًا بشرعية  الذي  األمر  األول،  الفائز  نظام  مبوجب 
احلاكم والذي أتى إىل السلطة بناًء على دعواته لإلصالح الدميقراطي قد تراجع عن ذلك من خالل جتيري 

النظام االنتخايب مبا يفيد مصاحله احلزبية اخلاصة.

يف املاضي قامت استراتيجية احلزب احلاكم دون منازع يف اختياره النظام املتوازي على أساس أن ذلك 
من شأنه تشتيت املعارضة واحلؤول دون تنسيق مواقفها وبراجمها، باإلضافة إىل احلد من إمكانية ممارسة 
االقتراع االستراتيجي، وبالتايل حتقيق املكاسب لصاحله لكونه احلزب األكرب. وعمل ذلك احلزب على 
لكال  اقتراع واحدة  االقتراع من خالل ورقة  الناخبني على  إلزام  االستراتيجية من خالل  تلك  تدعيم 
النوعني من املقاعد، القائمة النسبية والدوائر. وطاملا أن توزيع املقاعد املخصصة للقائمة كان يعتمد على 
جمموع األصوات اليت حيصل عليها كل حزب من خمتلف الدوائر االنتخابية، فإن ذلك حفز األحزاب 
السياسية على تسمية مرشحني هلا يف أكرب عدد ممكن من الدوائر، األمر الذي يدفع باألحزاب لإلحجام 
عن اللجوء للتوافقات التنسيقية فيما بينها لتسمية مرشحيها يف دوائر خمتلفة عن بعضها البعض، يف الوقت 
الذي حيفز الناخبني على االقتراع بشكل صريح لصاحل املرشح املفضل، وبذلك تشتيت أصوات املعارضة، 

وهو ما يضمن للحزب احلاكم الفوز بأغلبية مقاعد الدوائر االنتخابية.

يستخدم النظام املتوازي كذلك يف االنتخابات املحلية والبلدية. ويف حماولة لضمان األغلبية املطلقة لصاحل 
احلزب الفائز، يتم انتخاب نصف مقاعد السلطة املحلية عمًال بنظام الكتلة احلزبية يف دائرة واحدة تشمل 
كامل منطقة السلطة املنتخبة. أما النصف اآلخر فينتخب من خالل نظام القائمة النسبية يف دائرة واحدة 

كذلك تشمل كامل منطقة السلطة املحلية أو البلدية.

النظم  تغيري  حول  اجلدل  يف  املدى  قصرية  السياسية  املكاسب  حتكم  حول  حيًا  مثاًال  السنغال  تعطي 
االنتخابية، لتصبح تلك االهتمامات العنصر األساسي فيه. إذ جند هنا معارضة دافعت عن التغيري إال أا 
تراجعت وأيدت اإلبقاء على الوضع القائم بعد وصوهلا إىل سدة احلكم. واجلانب السليب لذلك يتمثل يف 
أن أي انقالب مستقبلي يف ميزان القوى لصاحل احلزب االشتراكي، احلاكم فيما مضى، يف ظل ترجيح 
كفة املقاعد املنتخبة بنظام الكتلة احلزبية يف الدوائر، من شأنه أن حيصر فرص املعارضة يف الفوز يف مقاعد 
القائمة النسبية، دافعًا بذلك االئتالف احلاكم حاليًا للعودة إىل املوقع الذي كان عليه قبل انتخابات العام 
٢٠٠١. أما اإلمكانية األخرى فتتمثل يف سري النظام السياسي باجتاه ترسيخ حزبني كبريين يعمالن على 

تعقيد األمور ألي حزب ثالث حياول كسر هيمنتهما على الساحة السياسية.

اجلدول رقم ٥: البلدان اليت تعتمد النظم املتوازية

عدد املقاعد املنتخبة البلد
بنظام القائمة النسبية

عدد املقاعد املنتخبة 
بنظام التعددية/األغلبية 

(أو غريه)

نظام التعددية/األغلبية (أو 
اآلخر) املستخدم

املجموع الكلي 
للمقاعد

٢٨الكتلة احلزبية١٤ (٥٠٪) ١٤ (٥٠٪)أندورا
١٣١الفائز األول٧٥ (٥٧٪)٥٦ (٤٣٪)أرمينيا

١٢٥اجلولتني١٠٠ (٨٠٪)٢٥ (٢٠٪)أذربيجان
٢٣٥اجلولتني٨٥ (٣٦٪)١٥٠ (٦٤٪)جورجيا

١١٤الفائز األول٣٨ (٣٣٪)٧٦ (٦٧٪)غينيا
٤٨٠الفائز األول٣٠٠ (٦٢،٥٪)١٨٠ (٣٧،٥٪)اليابان

٧٧اجلولتني٦٧ (٨٧٪)١٠ (١٣٪)كازاخستان
٢٩٩الفائز األول٢٤٣ (٨١٪)٥٦ (١٩٪)كوريا اجلنوبية

١٤١اجلولتني٧١ (٥٠٪)٧٠ (٥٠٪)ليتوانيا
٢٤الكتلة١٦ (٦٧٪)٨ (٣٣٪)موناكو

٣٤٢الفائز األول٢٧٢ (٨٠٪)٧٠ (٢٠٪)الباكستان
٢٦٠الفائز األول٢٠٨ (٨٠٪)٥٢ (٢٠٪)الفلبني
٤٥٠الفائز األول٢٢٥ (٥٠٪)٢٢٥ (٥٠٪)روسيا

١٢٠الكتلة احلزبية٦٥ (٥٤٪)٥٥ (٤٦٪)السنغال
٣٤الفائز األول٢٥ (٧٤٪)٩ (٢٦٪)جزر السيشيل

٢٢٥الصوت الواحد غري املتحول١٧٦ (٧٨٪)٤٩ (٢٢٪)تايوان
٦٣اجلولتني٤١ (٦٥٪)٢٢ (٣٥٪)طاجيكستان

٥٠٠الفائز األول٤٠٠ (٨٠٪)١٠٠ (٢٠٪)التايالند
٨٨الفائز األول١٣ (١٥٪)٧٥ (٨٥٪)تيمور الشرقية

١٨٩الكتلة احلزبية٣٧ (٢٠٪)١٥٢ (٨٠٪)تونس
٤٥٠الفائز األول٢٢٥ (٥٠٪)٢٢٥ (٥٠٪)أوكرانيا
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١٤٦١٤٧

بتسمية ثالثة مرشحني له يف تلك الدائرة، فإن حضوضه بالفوز مبقعدين قد تضمحل أكثر فأكثر وذلك 
بسبب توزيع األصوات بني مرشحيه الثالثة يف الدائرة.

أفغانستان،  من  كل  يف  التشريعية  االنتخابات  يف  حاليًا  املتحول  غري  الواحد  الصوت  نظام  يستخدم 
واألردن، وجزر البيكترين وفانواتو، كما ويستخدم النتخاب أعضاء جملس الشيوخ يف كل من أندونيسيا 
والتايالند، وكذلك النتخاب ١٧٦ عضو من أصل ٢٢٥ يف برملان التايوان اليت تعتمد نظامًا متوازيًا. 
إال أنه نظامًا عرف بشكل أساسي من خالل تطبيقه يف انتخابات جملس العموم يف اليابان بني األعوام 

١٩٤٨ و١٩٩٣.

١٤٠. وميكن تلخيص مزايا هذا النظام فيما يلي:
الفارق األساسي بني هذا النظام ونظم التعديية/األغلبية يتمثل يف كونه يسهم بشكل أفضل يف متكني   أ) 
مرشحي األحزاب الصغرية ومرشحي األقليات واملرشحني املستقلني من احلصول على متثيل هلم يف 
اهليئة املنتخبة. وترتفع نسبية النتائج املتمخضة عن هذا النظام كلما زاد حجم الدائرة االنتخابية (أي 
كلما ارتفع عدد املمثلني املنتخبني عن الدائرة االنتخابية الواحدة). وجند بأن نظام الصوت الواحد 
غري املتحول قد مكن عددًا من املرشحني املستقلني يف األردن، واملعروفني بوالئهم للنظام امللكي، من 

الفوز وهو ما يعترب ميزًة إجيابية يف بلد ما زال النظام احلزيب فيه يف طور النشوء.

 ب) يسهم هذا النظام يف دفع األحزاب لتنظيم نفسها داخليًا بشكل أفضل وللعمل على توجيه ناخبيها 
لتوزيع أصوام على مرشحيها بشكل يضمن هلا الفوز بأكرب عدد ممكن من املقاعد. وبينما يعطي 
نظام الصوت الواحد غري املتحول للناخبني إمكانية االختيار بني خمتلف املرشحني املتقدمني عن احلزب 
الواحد، فهو ال يسفر عن ذات املستويات من تعدد تلك األحزاب كما هي احلال يف ظل نظم التمثيل 
النسيب. وكدليل على ذلك جند بأن تطبيق هذا النظام على مدى ما يزيد عن ٤٥ عام يف اليابان مل 
يقف عائقًا أمام تدعيم قوة احلزب الواحد الذي استمر متماسكًا وبالتايل حافظ على سيطرته على 

الساحة السياسية طوال تلك املدة.

أخريًا يتميز هذا النظام بكونه سهل الفهم وبالتايل سهل التطبيق على أرض الواقع.  ج) 

النتائج، إذ تفرز نتائجًا وسطية  ١٣٦. تتلخص مزايا النظم املتوازية يف كوا حتد من اخللل يف نسبية 
بني ما تسفر عنه نظم التعددية/األغلبية وما ينتج عن نظم التمثيل النسيب. ومن ميزاا كذلك أا تعطي 
األحزاب الصغرية اليت متثل األقليات فرصًة يف احلصول على متثيل هلا من خالل املقاعد املنتخبة مبوجب 
التمثيل النسيب يف حال إخفاقها يف احلصول على أي من مقاعد التعددية/األغلبية، خاصًة كلما ارتفع 
عدد املقاعد املنتخبة مبوجب النظام النسيب. أخريًا، ومن الناحية النظرية على األقل، فإن نظم االنتخاب 
التمثيل  الذي تعمل عليه نظم  املقدار  السياسية وتعددها بنفس  املتوازية ال حتفز على تشرذم األحزاب 

النسيب عندما تطبق بشكل منفرد.

سبق  كما  املمثلني،  من  خمتلفتني  شرحيتني  تفرز  قد  كوا  يف  فتتمثل  النظم  هذه  مساوئ  أما   .١٣٧
وذكرنا فيما يتعلق بنظام العضوية املختلطة. كما وأن نظم التمثيل املتوازية ال تضمن نسبية تامة يف نتائج 
االنتخابات، مما ينتج عنه استبعاد بعض األحزاب السياسية من احلصول على أي متثيل هلا على الرغم 
من فوزها بأعداد ال بأس ا من أصوات الناخبني. أخريًا فإن هذه النظم معقدة بعض الشئ وقد تضلل 

الناخبني الذين يصعب عليهم إدراك تفاصيلها بالكامل وكيفية عملها على أرض الواقع.

ÙäÅ˛a@·ƒ‰€a

النظم  بعض  هناك  املختلطة،  والنظم  النسيب  التمثيل  ونظم  التعددية/األغلبية،  نظم  إىل  باإلضافة   .١٣٨
نظام  النظم هي  التصنيفات. وهذه  من هذه  أي  على  تفاصيلها  تنطبق يف  واليت ال  األخرى  االنتخابية 
نتائج  إفراز  النظم إىل  الواحد غري املتحول، ونظام الصوت املحدود ونظام بوردا. ومتيل هذه  الصوت 

انتخابية تقع ما بني نتائج النظم النسبية ونتائج نظم التعددية/األغلبية.

HSNTVI@fiÏznΩa@7À@ÜyaÏ€a@pÏñ€a@‚bƒ„

لصاحل  باالقتراع  النظام  هذا  ظل  يف  الناخب  يقوم   .١٣٩
مرشح واحد فقط يف دائرته، ولكن على العكس من نظام 
الفائز األول، يتم ذلك يف دوائر متعددة التمثيل حيث يتم 
انتخاب أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية، ويفوز 

باالنتخاب املرشحون احلاصلون على أعلى األصوات.

ويضع هذا النظام األحزاب السياسية أمام حتدي كبري، فلو 
كان لدينا على سبيل املثال دائرة انتخابية تنتخب أربعة ممثلني هلا، فسيفوز باالنتخاب كل مرشح حيصل 
من  باملئة  على ٥٠  ما  سياسي  ولو حصل حزب  تقريبًا.  األصوات  من  باملئة  على ٢٠  يزيد  ما  على 
األصوات، وذلك بفوز اثنني من مرشحيه على حوايل ٢٥ باملئة من األصوات لكل منهما، فإن ذلك قد 
خيوله الفوز مبقعدين من مقاعد الدائرة. أما يف حال حصول أحد مرشحي ذلك احلزب على ٤٠ باملئة 
من األصوات يف حني مل حيصل املرشح اآلخر سوى على ١٠ باملئة من األصوات، فقد يعين ذلك عدم 
فوز املرشح الثاين باملقعد، وبالتايل عدم فوز احلزب سوى مبقعد واحد فقط. وفيما لو قام ذلك احلزب 
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١٤٨١٤٩

يف عام ١٩٩٣ انقسم احلزب الليربايل الدميقراطي الذي سيطر على احلكم لسنوات طويلة وخسر سيطرته 
على جملس النواب يف الربملان الياباين يف االنتخابات اليت أعقبت ذلك. وكان من أهم إجنازات االئتالف 
احلكومي الذي حل حمله إصالح النظام االنتخايب الذي اعترب مصدرًا من مصادر الفساد، واألساس الذي 

استند إليه احلزب الليربايل الدميقراطي للسيطرة على احلكم.

جرت العادة يف ظل النظام االنتخايب القدمي، القائم على نظام الصوت الواحد غري املتحول، على انتخاب 
من  عددًا  منها  كل  تنتخب  انتخابية  دائرة   ١٢٩ يف  عضو   ٥١١ عددهم  البالغ  النواب  جملس  أعضاء 
املمثلني تراوح بني ممثل واحد وستة ممثلني. وعمل بذلك النظام منذ العام ١٩٤٧، حيث حدد لسنوات 
طويلة طريقة عمل األحزاب السياسية وتعاملها مع االنتخابات. تطلب ذلك النظام من أي حزب يرغب 
باحلصول على أغلبية من املقاعد ترشيح جمموعة من املرشحني يف كل دائرة انتخابية. ومن أجل ضمان 
النجاح، كان على األحزاب العمل على حصول كل مرشح على احلد األدىن فقط من األصوات اليت ختوله 
بالفوز، بدًال من السماح لكل مرشح بالعمل على احلصول على أكرب عدد ممكن من األصوات، إذ أن 
حصول أي مرشح على عدد من األصوات يفوق العدد املطلوب للفوز مبقعده كان يضر مبصاحل زمالئه من 
مرشحي ذات احلزب السياسي احلاصلني على عدد أقل من األصوات، حيث أن األصوات الفائضة اليت قد 

حيصل عليها املرشح (أ) ميكن أن حترم زميله املرشح (ب) من نفس احلزب من الفوز مبقعد آخر.

تعامل احلزب الليربايل الدميقراطي مع هذه املسألة من خالل سياسات رّكزت على ضمان تأييد جمموعات 
حمددة من الناخبني، من خالل توفري املكاسب وحتقيق املصاحل اخلاصة هلم. ولكونه احلزب األول الفائز 
يف االنتخابات بفضل نظام الصوت الواحد غري املتحول، سيطر هذا احلزب على زمام احلكم وحال دون 
استطاعة أحزاب املعارضة من منافسته بشكل فعال. وأسهم هذا النظام باستشراء الفساد، وتسبب يف 
عدم أخذ السياسات املبنية على الربامج املنهجية مكانتها اهلامة من خالل حتفيزه على انتهاج السياسات 

الفردية القائمة على تبادل املصاحل.

من  مزيد  بفرض  االنتخايب  النظام  من  الشعيب  السخط  بدأ  املاضي  القرن  من  التسعينات  بدايات  يف 
الدميقراطي احلاكم عن االتفاق حول جمموعة من  الليربايل  الضغوطات إلصالحه. وأدى عجز احلزب 
اإلصالحات االنتخابية وإقرارها إىل انقسامه، األمر الذي مكن أحزاب املعارضة من الوصول إىل السلطة 
سنة ١٩٩٣. يف تلك األثناء تزايدت بني صفوف الساسة والباحثني واإلعالميني شعبية اخليار القائم على 
وجود حزبني سياسيني كبريين يتناوبان بشكل مستمر يف سدة احلكم، على الطريقة األمريكية، حيث 
رأى اجلميع يف ذلك حًال سحريًا ميكن أن خيرج النظام السياسي الياباين من أزمته. وعليه نادى الكثريون 
باعتماد نظام يقوم على الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل. إال أن ممثلي األحزاب الصغرية املشتركة يف 
السياسية ولذلك عارضوا هذا  اللعبة  استثنائهم من  إىل  يؤدي ذلك  أن  االئتالف احلكومي ختوفوا من 

الطرح. وكانت نتيجة ذلك اعتماد النظام املتوازي املعمول به حاليًا.

يقوم النظام املتوازي احلايل على نظامي القائمة النسبية والفائز األول، حيث يديل الناخبون بصوت واحد 
يف كل منهما. ويف أول انتخابات نظمت مبوجب هذا النظام كان عدد املقاعد املنتخبة بالقائمة النسبية 
٢٠٠ مقعد وزعت على ١١ دائرة انتخابية، تراوحت أحجامها من سبعة إىل ٣٣ مقعد، بينما بلغ عدد 
املقاعد املنتخبة بنظام الفائز األول ٣٠٠ مقعد انتخبت يف عدد مماثل من الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل. 
القائمة إىل  للواقع إىل خفض عدد مقاعد  السياسي أكثر مالءمة  النظام  الرامية إىل جعل  وأدت اجلهود 
١٨٠ قبيل انتخابات عام ٢٠٠٠، تنتخب يف ١١ دائرة انتخابية يتراوح حجمها من ستة إىل ٢٩ مقعد.

وكما يف أي نظام متوازي، ال يعمل مببدأ التعويض ملواءمة عدد املقاعد اليت يفوز ا كل حزب سياسي 
مع نسبته من أصوات الناخبني اليت حيصل عليها. وبذلك، فإن وجود عدد أكرب من املقاعد املنتخبة يف 
الدوائر أحادية التمثيل يعمل لصاحل األحزاب الكبرية اليت تتمكن من الفوز بعدد كبري من تلك املقاعد. إال 
أن النظامني االنتخابيني الذين يقوم عليهما النظام املتوزاي يف اليابان مرتبطني ببعضهما بشكل آخر وفريد 

من نوعه، حيث يسمح قانون االنتخابات للمرشحني الترشح يف الدوائر ويف القوائم يف نفس الوقت.

بينما يقوم نظام القائمة النسبية على القوائم املغلقة عمليًا، إال أن القانون يسمح للناخبني بشئ من التأثري 
الترتيب لكافة مرشحيها على  القائمة، حيث يسمح لألحزاب بإعطاء ذات  على ترتيب املرشحني يف 
القائمة واملرشحني كذلك يف الدوائر أحادية التمثيل أو لبعضهم. وبعد استبعاد الفائزين منهم يف انتخابات 
الدوائر من القائمة، يقوم احلزب بترتيب الباقني (غري الفائزين يف الدوائر) استنادًا إىل نتائجهم االنتخابية 

يف دوائرهم مقارنة مع املرشحني الفائزين يف تلك الدوائر.

ينتج عن هذا اإلجراء جمموعة من الفوائد لصاحل األحزاب، إذ يسمح هلم بالدرجة األوىل أن يوكلوا، بشكل 
غري مباشر، مسألة ترتيب املرشحني على القائمة، وهي املسألة الشائكة سياسيًا، إىل الناخبني. من ناحية 
أخرى، فهو حيفز املرشحني للعمل على احلصول على أعلى قدر ممكن من األصوات يف دوائرهم االنتخابية. 
وبينما تلجأ األحزاب إىل استخدام هذا اإلجراء املتمثل يف إعطاء ذات الترتيب لعدة مرشحني، إال أا تبقي 
يف نفس الوقت على خيار إعطاء بعض مرشحيها ترتيبًا ثابتًا على القائمة. ويف ذلك فائدة كبرية لألحزاب 
كذلك، حيث أن حصول املرشح على ترتيب عايل أو "مضمون" على القائمة يساعد يف إقناعه للترشح، يف 

نفس الوقت، يف دائرة انتخابية أحادية التمثيل حيث ال ميلك احلزب حضوضًا كبرية بالفوز.
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١٥٠١٥١

١٤١. من عيوب نظام الصوت الواحد غري املتحول ما يلي:
 أ) ميكن أن ينتج عن هذا النظام عدم فوز األحزاب الصغرية بأي متثيل هلا يف حال توزعت أصواا بشكل 
كبري بني مرشحيها، بينما تفوز األحزاب الكبرية بأعداد إضافية من املقاعد مما ميكنها من السيطرة على 
األغلبية املطلقة يف الربملان من خالل حصوهلا على أغلبية بسيطة من أصوات الناخبني على املستوى 
الوطين. وعلى الرغم من أن توسيع حجم الدائرة االنتخابية من حيث عدد املمثلني املنتخبني عن كل 
منها من شأنه أن يرفع من مستوى نسبية النتائج، إال أن ذلك بدوره يضعف العالقة املباشرة بني 
الناخب وممثله. ومتثل الدوائر االنتخابية متعددة التمثيل واليت تنتخب كل منها ١٨ ممثًال يف التايالند 

احلد األقصى املقبول يف ظل هذا النظام.

 ب) كما هي احلال يف أي نظام انتخايب حيث يتنافس مرشحو احلزب الواحد فيما بينهم للفوز بأصوات 
الناخبني، فإن ذلك من شأنه أن يسهم يف تعميق االنقسامات الداخلية ضمن األحزاب السياسية. 
وهو ما ميكن أن حيفز على انتهاج سياسات الزبانية االنتخابية، حيث يعمل املرشحون على تقدمي 

اإلغراءات ملجموعات حمددة من الناخبني.

بتسمية  يتعلق  فيما  استراتيجية معقدة  اعتماد سياسات  السياسية  األحزاب  النظام من  يتطلب هذا   ج) 
مرشحيهم وإدارة أصوات ناخبيهم. فقد تكون تسمية أعداد كبرية من املرشحني على ذات القدر 
من الضرر باملصاحل احلزبية كتسمية أعداد ضئيلة منهم. هذا باإلضافة إىل األمهية البالغة لكيفية توجيه 

ناخيب احلزب الواحد إىل توزيع أصوام بالتساوي بني مرشحي ذلك احلزب.

 د) ال حيفز هذا النظام األحزاب السياسية للعمل على توسيع قواعد مؤيديها وذلك لكونه ال يعطي للناخب 
سوى صوتًا واحدًا فقط، فطاملا متكن احلزب من تأمني جمموعة أساسية كافية من األصوات فإن ذلك 

يضمن له الفوز دون احلاجة للبحث عن تأييد إضايف من قبل جمموعات أخرى من الناخبني.

 ه) عادًة ما ينتج عن نظام الصوت الواحد غري املتحول ضياع أعداد كبرية من األصوات اليت تذهب 
هباًء، خاصًة يف ظل وجود شروط لينة للترشيح واليت متكن أعداد كبرية من املرشحني من التقدم 

لالنتخاب.

(LV) نظام الصوت املحدود
 ١٤٢. ميكن اعتبار نظام الصوت املحدود على أنه أحد نظم التعددية/األغلبية املستخدم يف دوائر انتخابية 
متعددة التمثيل، كما يف نظام الصوت الواحد غري املتحول. إال أنه يف ظل هذا النظام، ميلك الناخب أكثر 
من صوت واحد، ولكن بعدد يقل عن عدد املمثلني املنتخبني عن الدائرة االنتخابية. ويتم فرز األصوات 
بذات الطريقة اليت يتم فيها يف ظل نظام الصوت الواحد غري املتحول، حيث يفوز باالنتخاب املرشحون 

احلاصلون على أعلى األصوات.

ويستخدم هذا النظام لتنظيم العديد من االنتخابات املحلية، إال أن استخدامه على املستوى الوطين ينحصر 
يف كل من جبل طارق وأسبانيا، حيث يستخدم النتخاب جملس الشيوخ األسباين منذ عام ١٩٧٧ وحىت 

أسفرت التجربة األوىل للنظام اجلديد يف انتخابات ١٩٩٦ عن نتائج اعتربت غري مرضية. فمنذ اعتماد 
النظام اجلديد لالنتخابات متكن احلزب الليربايل الدميقراطي من جتميع قواه والعودة إىل سدة احلكم، بينما 
عانت أحزاب املعارضة من عدة انقسامات وتغيريات يف التحالفات القائمة. وأدت هذه احلالة من عدم 
الدميقراطي فوزًا  الليربايل  العهد، حيث حيقق احلزب  العودة إىل سابق  املشهد احلزيب إىل  االستقرار يف 
عامًا، بينما ال يقترب النظام السياسي إال قليًال من نظام احلزبني املنشود. باإلضافة إىل ذلك، نتج عن 
طبيعة النظام املعقدة بعض الشئ حالة من عدم الرضى بني صفوف الناخبني، خاصًة يف ظل اإلجراءات 
اليت متكن األحزاب من انتشال املرشحني اخلاسرين يف الدوائر أحادية التمثيل ومتكينهم من الفوز مبقاعد 
برملانية من خالل القائمة، حيث بينت نتائج االنتخابات بأن ذلك ساعد يف كثري من األحيان على فوز 
املرشح الثالث والرابع يف الترتيب من حيث عدد األصوات يف الكثري من الدوائر االنتخابية (باإلضافة طبعًا 
للمرشح األول) مبقاعد برملانية من خالل القائمة، بينما مل يتمكن من ذلك املرشح احلاصل على ثاين أعلى 
األصوات يف الدائرة والذي عادًة ما كان ينتمي لكربى أحزاب املعارضة. كما وأن تطبيق النظام اجلديد 

مل يظهر أي اخنفاض جلي ملعدالت الفساد وسياسات املصاحل املتبادلة.

وحبلول االنتخابات الثانية يف ظل النظام االنتخايب اجلديد عام ٢٠٠٠، اخنفض عدد املرشحني املتنافسني 
على كل واحد من مقاعد الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل. إال أن االقتراب من ترسيخ نظام احلزبني مل خيط 
سوى خطوات قليلة فقط، حيث أن أحزاب املعارضة، باستثناء احلزب الشيوعي، كانت منشقة ومتشتتة، 

بينما كان حزب الوسط (كوميتو) قد انضم إىل االئتالف الذي يقوده احلزب الليربايل الدميقراطي.

أما االمتحان الثالث للنظام االنتخايب اجلديد فكان يف انتخابات تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣. وقبل ذلك، 
يف شهر أيلول/سبتمرب، احتد احلزب الليربايل الصغري مع أكرب أحزاب املعارضة، احلزب الدميقراطي. على 
أثر ذلك فاز احلزب الناتج عن ذلك االحتاد مبجموع ٤٠ مقعد يف انتخابات اتسمت باستخدام الربامج 
احلزبية كأساس للحمالت االنتخابية ألول مرة. أما باقي أحزاب املعارضة، فخسرت معظم مقاعدها 
يف تلك االنتخابات. وخسرت كذلك أحزاب االئتالف احلكومي بعض املقاعد، خاصة احلزب الليربايل 
الدميقراطي الذي تزعم االئتالف وأصغر احلزبني املؤتلفني معه، األمر الذي أدى أخريًا إىل احنالل هذا 
احلزبني  تقاسم  تركز  حيث  احلالة،  تلك  ظل  ويف  الدميقراطي.  الليربايل  احلزب  األخري ضمن صفوف 
الكبريين يف البالد أغلبية املقاعد، مل يبقى سوى حزب الوسط (كوميتو) كحزب صغري. وما زال احلزب 
الليربايل الدميقراطي حيافظ على ائتالفه مع حزب كوميتو، حلاجته إىل أصواته يف جملس الشيوخ، خاصًة 
االنتخابية  الدوائر  العديد من  الفوز يف  التنظيم اجليد لصفوفه، من  وأن ذلك احلزب مكنه، من خالل 

أحادية التمثيل.

يتبني مما سبق، ومن خالل النتائج اليت أسفرت عنها انتخابات العام ٢٠٠٣، بأن العواقب املترتبة على 
تعديل وإصالح النظم االنتخابية ال تظهر جلية بشكل مباشر بل أا حتتاج إىل بعض الوقت، كما حيتاجه 
النتائج  تلك  من  ويستخلص  كما  الراسخة.  الترتيبات  أو  واإلجراءات  املوروثة  العادات  تغيري  كذلك 
بأن النظام اجلديد قد ال يؤدي إىل إرساء نظام سياسي يقوم على حزبني سياسيني كبريين على الطريقة 
األمريكية، خاصًة وأن وجود املقاعد املنتخبة عن طريق القائمة النسبية ميهد الطريق لألحزاب األخرى 

للبقاء يف ساحة املعترك السياسي.
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اآلن. ويف هذه احلالة، ميلك الناخب عددًا من األصوات يقل بواحد عن عدد املمثلني املنتخبني عن كل 
واحدة من الدوائر االنتخابية متعددة التمثيل وذات احلجم الكبري نسبيًا.

١٤٣. ويعترب هذا النظام بسيطًا بالنسبة للناخبني كما وأنه ال يتطلب عمليات معقدة لفرز األصوات. إال 
أنه مييل عادًة إلفراز نتائج أقل نسبية من تلك الناجتة عن نظام 
الصوت  نظام  املتحول. وتسري على  الواحد غري  الصوت 
املحدود الكثري من االعتبارات املتعلقة بالتنافس الداخلي بني 
الناخبني  أصوات  إدارة  ومسائل  الواحد،  احلزب  مرشحي 
وتوزيعها وسياسات الزبانية االنتخابية واليت مت التطرق هلا يف 

معرض احلديث عن نظام الصوت الواحد غري املتحول.

(BC) نظام بوردا
بوردا  نظام  هو  االنتخابات  نظم  من  األخري  النوع   .١٤٤
املعدل واملستخدم يف ناورو فقط، وهي إحدى جزر املحيط 
اهلادئ املستقلة. وهو نظام تفضيلي، حيث يقوم الناخبون 
بترتيب املرشحني حسب األفضلية، كما هي احلال بالنسبة 
أحادية  دوائر  يف  استخدامه  وميكن  البديل.  الصوت  لنظام 
ويف  سواء.  حد  على  التمثيل  متعددة  دوائر  أو  التمثيل 
البديل،  الصوت  نظام  من  العكس  على  النظام،  هذا  ظل 
األفضليات  احتساب  يتم  حيث  واحدة،  عد  عملية  هناك 
اليت حيصل عليها كل مرشح كأجزاء من الصوت الواحد. 
ومبوجب النظام املستخدم يف ناورو، تعطى األفضلية األوىل القيمة واحد، بينما تعطى األفضلية الثانية قيمة 
تساوي النصف، والثالثة قيمة تساوي الثلث وهكذا. ويتم مجع هذه القيم لكل مرشح حسب األفضليات 

اليت حصل عليها من أصوات الناخبني، ويفوز باالنتخاب املرشحون احلاصلون على أعلى املجاميع.

Új◊äΩa@·ƒ‰€aÎ@ÚÓibÇn„¸a@·ƒ‰€a@pbÌÏnéfl

التعددية/األغلبية، مستوى متثيلي  تتبع نظم  اليت  النسبية منها وتلك  النظم االنتخابية،  ١٤٥. لكثري من 
نظام  ففي  املمثلني.  مرًة واحدة وذلك النتخاب جمموعة واحدة من  ناخب  يقترع كل  واحد: حيث 
القائمة النسبية ذات املستوى الواحد، ميكن أن تكون القوائم وطنية، كما يف كل من ناميبيا وهولندا، أو 

حملية، كما يف كل من فنلندا وسويسرا.

أما يف النظم االنتخابية املختلطة، فهناك عادًة مستويني اثنني من املمثلني: أولئك املنتخبون مبوجب أحد 
نظم التعددية/األغلبية وأولئك املنتخبون استنادًا إىل نظام نسيب. أما يف هنغاريا فهناك ثالثة مستويات: 
املستوى  على  واملنتخبون  التمثيل،  أحادية  انتخابية  دوائر  اجلولتني يف  نظام  مبوجب  املنتخبون  املمثلون 

املحلي واملنتخبون على املستوى الوطين، وذلك استنادًا إىل نظام القائمة النسبية يف كلتا احلالتني.

وميكن أن يكون للنظام االنتخايب مستويني متثيليني دون أن يكون ذلك النظام خمتلطًا. إذ ميكن أن حيدث 
ذلك من خالل استخدام أحد النظم النسبية بوجود قوائم وطنية وقوائم حملية يف نفس الوقت (كما يف 
جنوب أفريقيا)، أو من خالل قوائم حملية فقط (كما يف الدمنارك). أما يف النظام املعمول به يف اجلزر 
ممثلون  فهناك  التمثيليني،  املستويني  التعددية/األغلبية ذي  نظم  أحد  (الفريجن)، وهو  الربيطانية  العذراء 
لدوائر انتخابية أحادية التمثيل يتم انتخام مبوجب نظام الفائز األول، وممثلون لكل واحدة من اجلزر 

كوحدة كاملة يتم انتخام عمًال بنظام الكتلة.

جدول رقم ٦: املتغريات يف نظم التمثيل النسيب

اخليارات املتوفرة للناخب

القائمة احلرةالقائمة املفتوحةالقائمة املغلقةاملستويات

سويسرا واللكسمبورغالتفيا، أندونيسيا، وغريهاأسبانيا، مقدونيا، وغريهاواحد: حملي
-هولنداناميبيا، مولدافيا، وغريهاواحد: وطين

-السويد، أيسالندا، وغريهاجنوب أفريقيا، السلفادور، وغريهامتعدد

  
١٤٦. جيب متييز النظم االنتخابية اليت تتمتع مبستويني متثيليني أو أكثر من النظم االنتخابية املركبة، حيث 
يتم انتخاب ممثلي جزء ما من البالد عمًال بنظام انتخايب معني، بينما يتم انتخاب ممثلي جزء آخر منها 
باالستناد إىل نظام انتخايب خمتلف. ففي بنما، يتم انتخاب حوايل ثلثي املمثلني يف دوائر انتخابية متعددة 
انتخابية أخرى أحادية  املتبقي من دوائر  الثلث  انتخاب  يتم  بينما  النسبية،  القائمة  بنظام  التمثيل عمًال 

التمثيل مبوجب نظام الفائز األول.

١٤٧. يلخص اجلدول ٧ أدناه حسنات وعيوب النظم االنتخابية الرئيسية. وجيدر بنا التنويه هنا إىل أن 
هذه احلسنات والعيوب قد ختتلف من حالة إىل أخرى، حيث أا تعتمد على جمموعة من العوامل. وعلى 
سبيل املثال، فقد يدفع نظام الفائز األول إىل رفع مستويات املشاركة، يف الوقت الذي قد ينتج عن نظام 
القائمة النسبية توفري دعم قوي داخل السلطة التشريعية ملؤسسة الرئاسة، على الرغم مما ورد يف اجلدول. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن ما يعترب من ضمن احلسنات يف واقع ما أو من قبل حزب ما فقد يعترب على أنه 
واحد من العيوب يف ظل ظروف أخرى أو من قبل حزب آخر. وعلى أية حال، ميكن االستدالل من 
خالل اجلدول املذكور على بعض التبعات املمكنة املترتبة على اختيار النظام االنتخايب. كما وأنه يعطي 
بالناتج السياسي واملؤسسي املتمخض  النظام االنتخايب الذي يتم اختياره  داللة على العالقة اليت تربط 
عن ذلك اخليار، مبا يف ذلك املؤثرات املختلفة املترتبة على اختالف بعض التفاصيل ضمن كل نوع من 

النظم االنتخابية.

@¥zëäΩa @Û‹« @ÖÎÜ0a @pÏñ€a @‚bƒ„ @åÿmäÌ
@ÒÖÜ»nfl @äˆaÎÖ @Â‡ô @‚ÜÇnéÌÎ @LÖaäœ˛a
@pÏï @Âfl @är◊c @ÊÏjÅb‰€a @Ÿ‹π @sÓy @›Ór‡n€a
@Â«@¥jÇn‰Ωa@¥‹r‡Ωa@ÖÜ«@Âfl@›”c@Âÿ€Î@LÜyaÎ
@ÊÏzëäΩa@lbÇn„¸bi@ãÏ–ÌÎ@NÚÓibÇn„¸a@ÒäˆaÜ€a

NpaÏï˛a@Û‹«c@Û‹«@ÊÏ‹ïbßa

@¥zëäΩa @Û‹« @Ô‹Óö–n€a @aÖâÏi @‚bƒ„ @åÿmäÌ
@›Ór‡n€a@ÚÌÖbyc@äˆaÎÖ@Â‡ô@‚ÜÇnéÌÎ@LÖaäœ˛a
@sÓy @LıaÏç @Üy @Û‹« @›Ór‡n€a @ÒÖÜ»nfl @Îc
@kÓm6€@ÚÓ‹é‹én€a@‚b”â˛a@ÊÏjÅb‰€a@‚ÜÇnéÌ
@L�a6”¸a @Ú”âÎ @Û‹« @ÚÓ‹öœ˛a @kéy @¥zëäΩa
@ãä–€a@ûaäÀ˛@ÒÖÜ™@Ú‡Ó”@ÚÓ‹öœc@›◊@Ûİ»mÎ
@·Ó‘€a @ÍàÁ @…∫ @·nÌÎ @N’çb‰nfl @›ÿíi @Ÿ€áÎ
@ÊÏzëäΩa@lbÇn„¸bi@ãÏ–ÌÎ@|ëäfl@›ÿ€@Újé‰€bi

N…Óflb1a@Û‹«c@Û‹«@ÊÏ‹ïbßa
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جدول رقم ٧: حسنات وعيوب مخسة نظم انتخابية

العيوباحلسناتالنظام االنتخايب

نظام القائمة النسبية 
(List PR)

• نسبية النتائج
• التعددية احلزبية
• متثيل األقليات

• قلة األصوات املهدورة
• سهولة انتخاب املرأة

• انعدام/قلة احلاجة لترسيم الدوائر االنتخابية
• انعدام احلاجة لالنتخابات الفرعية/التكميلية

• سهولة االقتراع عن بعد
• احلد من انتشار املناطق اليت ينفرد احلزب 

الواحد بالسيطرة فيها
• إمكانية ارتفاع مستويات املشاركة

• ضعف التمثيل اجلغرايف
• ضعف املساءلة واملحاسبة

• إمكانية ضعيفة يف حصول مؤسسة 
الرئاسة على دعم كاٍف داخل السلطة 

التشريعية
• إمكانية ازدياد احلكومات االئتالفية أو 

حكومات األقلية
• القوة الزائدة اليت مينحها لألحزاب 

السياسية
• ميكن أن يسهل وصول األحزاب 

املتطرفة إىل الربملان
• عدم إمكانية إقصاء حزب ما عن السلطة

نظام الفائز األول 
 (FPTP)

• قوة التمثيل اجلغرايف
• يسهل ممارسة املساءلة واملحاسبة

• بسيط وسهل الفهم
• مينح الناخبني خيارات واضحة

• حيفز على وجود معارضة متماسكة
• يسهم يف استبعاد األحزاب املتطرفة

• ميكن الناخبني من االختيار بني املرشحني
• قد يسهم يف توفري دعم أكرب ملؤسسة 

الرئاسة ضمن السلطة التشريعية
• قد يسهم يف تشكيل حكومات تتمتع بدعم 

األغلبية الربملانية

• يعمل على استبعاد األحزاب الصغرية
• يعمل على استثناء األقليات من التمثيل

• يعمل على استثناء املرأة من التمثيل
• يؤدي إىل ضياع أعداد كبرية من 

األصوات
• عادًة ما يؤدي إىل إجراء انتخابات 

فرعية/تكميلية
• حيتاج إىل ترسيم الدوائر االنتخابية
• يسهل العبث بالدوائر االنتخابية 

ألغراض غري مشروعة
• يصعب معه تنظيم االقتراع عن بعد

العيوباحلسناتالنظام االنتخايب

(TRS) يعطي الناخبني فرصة ثانية لالختيارنظام اجلولتني •
• حيد من انقسام األصوات أكثر من أي من 

نظم التعددية/األغلبية األخرى
• بسيط وسهل الفهم

• يسهم يف تقوية التمثيل اجلغرايف

• حيتاج إىل ترسيم الدوائر االنتخابية
• حيتاج إىل جولة ثانية عادًة ما تكون 

مكلفة ماديًا وإداريًا
• عادًة ما يؤدي إىل إجراء انتخابات 

فرعية/تكميلية
• يؤدي إىل اتساع الفارق الزمين بني 

االقتراع وإعالن النتائج النهائية
• يؤدي إىل خلل يف نسبية النتائج

• يسهم يف تشتيت األحزاب السياسية
• قد يكون عامًال من عوامل عدم 

االستقرار يف املجتمعات املنقسمة

النظام املتوازي 
(Parallel)

• التعددية احلزبية
• متثيل األقليات

• احلد من تشتيت األحزاب السياسية
• سهولة التوافق عليه أكثر من غريه

• متكني املساءلة واملحاسبة
• احلد من عدد األصوات الضائعة

• نظام أكثر تعقيدًا من غريه
• حيتاج إىل ترسيم الدوائر االنتخابية

• عادًة ما يؤدي إىل إجراء انتخابات 
فرعية/تكميلية

• قد يؤدي إىل ظهور شرحيتني خمتلفتني 
من املمثلني املنتخبني

• حيفز على ممارسة االقتراع االستراتيجي
• صعوبة تنظيم االقتراع عن بعد

• ال يضمن نسبية النتائج

نظام العضزية املختلطة 
(MMP)

• نسبية النتائج
• التعددية احلزبية

• تقوية التمثيل اجلغرايف
• متكني املساءلة واملحاسبة

• احلد من عدد األصوات الضائعة

• نظام اكثر تعقيدا من غريه
• حيتاج إىل ترسيم الدوائر االنتخابية

• عادًة ما يؤدي إىل انتخابات فرعية/
تكميلية

• قد يؤدي إىل ظهور شرحيتني خمتلفتني 
من املمثلني املنتخبني

• حيفز على ممارسة االقتراع االستراتيجي
• صعوبة تنظيم االقتراع عن بعد
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›Ór‡n€a@Ú€défl@fiÏy@paâbjn«g

متثيل املرأة
١٤٨. هناك العديد من الطرق لرفع مستويات متثيل املرأة. وكما سبق وذكرنا يف الفقرة ١٠٧ أعاله متيل 
نظم التمثيل النسيب إىل اإلسهام يف انتخاب أعداد أكرب من النساء. وبشكل عام، تعمل النظم االنتخابية 
اليت تستند إىل دوائر انتخابية ذات أحجام أكرب (أي اليت تنتخب أعداد أكرب من املمثلني عن كل منها) 
على حتفيز األحزاب السياسية لترشيح مزيد من النساء على قوائمها، حيث أن التوازن األكرب يف تركيبة 
تلك القوائم حبيث تشمل مرشحني من اجلنسني من شأنه أن يزيد من حضوض تلك األحزاب بالفوز 
بعدد أكرب من املقاعد التمثيلية. وتفرض بعض البلدان اليت تستخدم نظام القائمة النسبية على األحزاب 

السياسية تضمني نسبة معينة من النساء املرشحات على قوائمها.

١٤٩. وباإلضافة إىل نوع النظام االنتخايب الذي يتم اختياره، ميكن اعتماد جمموعة من االستراتيجيات 
دف رفع مستويات متثيل املرأة، ومنها:

أوًال، من خالل حجز حصة معينة من مقاعد الربملان للنساء (الكوتا). ويتم إشغال هذه املقاعد من   أ) 
الدوائر االنتخابية، أو من قبل مرشحات األحزاب  املناطق أو  املنتخبات سواء من  قبل املرشحات 
الوطين.  املستوى  على  الناخبني  أصوات  من  األحزاب  تلك  مع حصة  بالتناسب  وذلك  السياسية، 
ويتم اللجوء إىل هذا اإلجراء عادًة يف البلدان اليت تعتمد إحدى نظم التعددية/األغلبية، وعادًة ما يتم 
ضماا (التأكيد على حجزها) من خالل املواد الدستورية. وهذا ما حيدث يف كل من أفغانستان 
(حيث حيجز مقعدين للنساء عن كل واحدة من حمافظات البلد البالغة ٣٢، أو ما يعادل ٢٥ باملئة 
من املقاعد تقريبًا)، وأوغندا (مقعد واحد مقابل كل واحدة من الدوائر االنتخابية البالغة ٥٦، أو 
ما يعادل ١٨ باملئة من جمموع املقاعد الربملانية)، ورواندا (حيث يتم انتخاب ٢٤ امرأة من خالل 
انتخاب منفرد ال يتضمن سوى املرشحات النساء، وهو ما يعادل ٣٠ باملئة من مقاعد الربملان). أما 
يف اهلند، فيتم تقسيم املقاعد املنتخبة يف بعض اإلدارات املحلية إىل ثالث جمموعات، حيث ال ميكن 
ترشيح سوى النساء ضمن إحدى تلك املجموعات، مما يضمن للمرأة احلصول على ثلث املقاعد على 
األقل، باإلضافة إىل ما ينتج عن مؤثرات جانبية تترتب على حتديد عدد الدورات اليت ميكن للرجال 

خوض االنتخابات فيها بدورتني فقط.

 ب) ثانيًا، ميكن أن يفرض قانون االنتخابات على األحزاب السياسية تسمية عدد حمدد من املرشحات 
ناميبيا على سبيل  النسيب، كما هي احلال يف  التمثيل  النساء. وهذا ما يستخدم عادًة يف ظل نظم 
املثال (٣٠ باملئة من املرشحني على املستوى املحلي) والبريو (٣٠ باملئة من جمموع املرشحني). وهو 
ما يفرضه القانون فيما يتعلق باملرشحني للمقاعد املنتخبة مبوجب نظام القائمة النسبية ضمن نظام 
العضوية املختلطة يف بوليفيا (٣٠ باملئة من جمموع املرشحني). إال أن ذلك حبد ذاته ال يضمن دائمًا 
قابلة  النساء املرشحات يف مواقع  القانون ضوابط تضمن ترتيب  حتقيق اهلدف املرجو، ما مل يضع 
لالنتخاب على قوائم األحزاب، باإلضافة إىل ضوابط كافية لتنفيذ ذلك على أرض الواقع. وهذا ما 
حيصل يف األرجنتني (حيث يفرض القانون تضمني القوائم ٣٠ باملئة من املرشحات النساء يف مواقع 
متقدمة وقابلة لالنتخاب)، ويف بلجيكا (حيث يفرض القانون ترشيح امرأة من بني أول مرشحني على 

كل قائمة)، وكوستاريكا (٤٠ باملئة من املرشحات النساء يف مواقع متقدمة وقابلة لالنتخاب).

ثالثًا، ميكن أن تعتمد األحزاب السياسية كوتا داخلية خاصة ا لترشيح عدد من النساء لالنتخاب.   ج) 
وهذه هي الطريقة األكثر شيوعًا لتحفيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، واملستخدمة حول العامل 
ولكن بنسب متفاوتة من النجاعة، إذ يستخدمها حزب املؤمتر الوطين األفريقي يف جنوب أفريقيا، 
واحلزب البريوين واالحتاد الشعيب الراديكايل يف األرجنتني، وحزب أرض اآلباء يف بوليفيا، وحزب 
الثورة الدميقراطية يف املكسيك، وحزب العمال يف كل من أستراليا وبريطانيا، وكثري من األحزاب يف 
البلدان االسكندنافية. ولقد أدى اللجوء إىل استخدام قوائم أولية نسائية حمضة من قبل حزب العمال 
يف بريطانيا يف انتخابات العام ١٩٩٧ إىل رفع عدد النساء املنتخبات يف جملس العموم من ٦٠ إىل 

١١٩ امرأة.

فيها  (مبا  نسائية  كوتا  فرض  على  بلد   ١٤ يف  الدستور  نص   ،٢٠٠٤ عام  املتوفرة  املعطيات  حسب 
أفغانستان مؤخرًا)، بينما نصت على ذلك قوانني االنتخابات يف ٣٢ بلد، وما ال يقل عن ١٢٥ حزب 
سياسي يف ٦١ بلد اعتمدت كوتا طوعية خاصة ا. أما فيما يتعلق بأنواع النظم االنتخابية، جند بأن ١٧ 
بلد تستخدم إحدى نظم التعددية/األغلبية تعتمد كوتا نسائية، بينما يعتمدها ١٥ بلد تعمل بإحدى نظم 
االنتخابات املختلطة و٤٥ بلد تعتمد نظمًا نسبية. وذلك باإلضافة إىل كل من أفغانستان واألردن، حيث 

يتم استخدام أحد النظم االنتخابية األخرى، واليت تعتمد الكوتا أيضًا.

١٥٠. أما السبل اليت تضمن متثيل املرأة فتختلف يف مستويات جناعتها ونتائجها على األرض. فعلى سبيل 
املثال، ميكن العتماد طريقة الكوتا أن تضمن انتخاب املرأة، إال أن الكثريين، وخاصًة من النساء، يرون يف 
ذلك إجراًء إرضائيًا فحسب ال يهدف سوى إىل حتييد املرأة وحتجيم دورها. فالفوز بأحد مقاعد الربملان 
ال يعين بالضرورة احلصول على موقع مؤثر يف سلطة صنع القرار، ويف بعض البلدان، يتم ميش النساء 
املنتخبات من مواقع صنع القرار، خاصًة عندما يتم انتخان من خالل مقاعد حمجوزة للنساء فقط. ولكن 
على الرغم من ذلك، فلقد استطاعت املرأة يف بلدان أخرى، ومن خالل استغالل الفرصة املتاحة هلا عرب 
الكوتا، إثبات وجودها واإلسهام بشكل فاعل يف صنع القرارات ورسم السياسات، والتأثري بذلك على 

النهج التقليدي يف العمل السياسي.

ملزيد من التفاصيل واملعلومات حول هذه املسألة، أنظر قاعدة البيانات الشاملة حول الكوتا النسائية يف 
االنتخابات، املعدة من قبل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، باالشتراك مع جامعة ستوكهومل 

.(www.quotaproject.org)

متثيل األقليات
املرأة،  لتمثيل  بالنسبة  الرامية لتحسني مستويات متثيل األقليات. وكما هي احلال  السبل  تتعدد   .١٥١
تعمل النظم االنتخابية اليت تستند إىل دوائر انتخابية ذات أحجام أكرب (أي اليت تنتخب أعداد أكرب من 
املمثلني عن كل منها) على حتفيز األحزاب السياسية لترشيح مزيد من املنتمني لألقليات على قوائمها، 
حيث أن التوازن األكرب يف تركيبة تلك القوائم حبيث تشمل مرشحني من األقليات من شأنه أن يزيد من 
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١٥٨١٥٩

حضوض تلك األحزاب بالفوز بعدد أكرب من املقاعد التمثيلية. كما وأن اعتماد نسبة ضئيلة للحسم، 
أو غياا بالكامل ضمن نظم االنتخاب النسبية من شأنه أن يسهم يف متكني األقليات واملجموعات غري 
املمثلة من احلصول على متثيل هلا. وعادًة ما يتم حجز عدد من املقاعد، خاصًة يف ظل استخدام إحدى 

نظم التعددية/األغلبية االنتخابية، لتمثيل األقليات واملجتمعات املحلية.

١٥٢. وميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل حجز عدد من املقاعد لضمان متثيل األقليات يف الربملان. ويتم 
حجز املقاعد ملجموعات معرفة وحمددة من األقليات العرقية أو الدينية يف بلدان تتنوع تركيبتها االجتماعية، 
كما يف كولومبيا (لألقلية السوداء)، ويف كرواتيا (لكل من األقليات التالية: املجر، والطليان، والتشيك، 
والسلوفاك، والروثانيني، واألوكرانيني، واألملان، والنمساويني)، ويف اهلند (ملختلف القبائل والطبقات)، 
ويف  املاوري)،  (لشعب  نيوزيلندا  ويف  (للطوارق)،  النيجر  ويف  والشركس)،  (للمسيحيني  األردن  ويف 
غري  من  (لألقليات  ساموا  ويف  (للمسيحيني)،  فلسطني  ويف  املسلمني)،  غري  من  (لألقليات  الباكستان 

السكان األصليني)، ويف سلوفينيا (للمجر والطليان)، ويف التايوان (للسكان األصليني).

يتم انتخاب املمثلني عن تلك األقليات عادًة بنفس الطريقة اليت يتم فيها انتخاب باقي املمثلني، إال أن 
انتخام ينحصر أحيانًا بالناخبني التابعني لتلك األقليات املنصوص عليها يف القانون. وذلك يتطلب بطبيعة 
أدناه). وبينما  الفقرات ١٥٥ إىل ١٥٧  لللناخبني من تلك األقليات (أنظر  احلال إعداد سجل خاص 
يتفق الكثريون على الفائدة من ضمان متثيل املجموعات الصغرية واألقليات، إال أن آخرون يرون أنه 
من األفضل العمل على انتهاج سياسات تفضي إىل إفراز هيئات تشريعية متثيلية دون املزيد من املعاجلات 
والشروط القانونية، حيث أن الكوتا قد تؤدي إىل امتعاض األكثرية واإلضرار جبهود بناء الثقة والتعايش 

بني خمتلف املجموعات الثقافية واالجتماعية.

ممثلي  زيادة عدد  تتمثل يف  أخرى  إىل طريقة  اللجوء  املقاعد، ميكن  من  وبدال من حجز عدد   .١٥٣
املقاطعات/األلوية أو املحافظات، األمر الذي قد يسهم يف رفع مستويات متثيل املجموعات املتمركزة 
جغرافيًا يف مناطق حمددة. ففي اململكة املتحدة الربيطانية حتصل مقاطعات سكوتلندا وويلز على عدد من 
املمثلني يف جملس العموم يفوق العدد الذي ميكنهم احلصول عليه يف حال اعتماد مبدأ احلجم السكاين 
لكل مقاطعة لتوزيع املقاعد. وكذلك األمر بالنسبة لللمقاطعات اجلبلية يف النيبال. ويوفر نظام ما يعرف 
«باخلاسر األفضل» املستخدم حاليًا يف موريشيوس إمكانية أخرى لتحقيق ذلك، حيث مينح اخلاسرون 
والتابعون ألقليات عرقية حمددة،  اخلاسرين)  املرشحني  (دائمًا من بني  أعلى األصوات  احلاصلون على 

مينحون مقاعد يف الربملان وذلك للعمل على إجياد توازن يف متثيل خمتلف املجموعات العرقية يف البلد.

الواليات  ففي  األقليات.  متثيل  لضمان  وجتيريها  االنتخابية  الدوائر  حدود  تعديل  وميكن  كما   .١٥٤
املتحدة األمريكية على سبيل املثال، كان يسمح قانون احلقوق االنتخابية للحكومة بترسيم حدود الدوائر 
بعض  فيها  تتمتع  انتخابية  دوائر  إجياد  املتناسقة، وذلك دف  امللتوية وغري  األشكال  بكافة  االنتخابية 
املجموعات العرقية باألغلبية، مثل السود، أو الالتينيني أو األسيويني األمريكان، وهو ما ميكن اعتباره 
على أنه تالعب إجيايب يف حدود الدوائر. وعلى أية حال، قلما ختلو أية إجراءات دف إىل محاية حقوق 

األقليات يف التمثيل من اجلدل.

متثيل املجتمعات املحلية
١٥٥. قامت بعض املجتمعات املنقسمة عرقيًا باستغالل مفهوم املقاعد املحجوزة إىل أبعد حد ممكن. 
وذلك ليس فيما يتعلق بتوزيع املقاعد على أساس التوزيع العرقي للمجتمع فحسب، بل أن جممل النظام 
التمثيلي يف اهليئة التشريعية يستند كذلك إىل اعتبارات عرقية، حيث يفضي ذلك إىل وجود سجل انتخايب 
خاص بكل جمموعة أو فئة، وتنتخب كل من هذه املجموعات ممثليها بشكل منفصل (أي أا ال تقترع 

ملمثلي املجموعات األخرى).

ففي لبنان يعمل بدوائر انتخابية متعددة التمثيل حمددة مسبقًا، حيث يتم توزيع املقاعد املخصصة لكل 
منها بني خمتلف الطوائف املتواجدة يف تلك الدائرة. ويتم انتخاب املمثلني مبوجب نظام الكتلة، استنادًا 
إىل سجالت للناخبني ختص كل واحدة من تلك الطوائف واليت تقترع لصاحل ممثليها فقط. أما يف الفيجي، 
فيستطيع الناخبون االقتراع لقوائم مفتوحة، باإلضافة إىل اقتراعهم لصاحل مرشحي جمموعام أو فئام 

العرقية.

١٥٦. ولقد مت االستغناء عن هذه اإلجراءات يف غالبية احلاالت (السجالت العرقية أو الطائفية املنفصلة)، 
بعدما اتضح بأن ذلك، وعلى الرغم من كونه يضمن للمجموعات واألقليات احلصول على متثيل هلا، إال 
أنه يقوض جهود التعايش والتوافق بني خمتلف املجموعات والفئات، وال يدفع باجتاه التفاعل السياسي 
وبالتايل  الفئات،  أو  املجموعات  وتبعيته إلحدى  ناخب  وأن عملية حتديد هوية كل  بينها. كما  فيما 
توزيع املقاعد بينها بشكل عادل، عادًة ما يكون أمرًا صعبًا للغاية وال خيلو من املخاطر. ففي اهلند على 
سبيل املثال، مت بعد االستقالل إلغاء الدوائر االنتخابية املعتمدة يف العهد االستعماري بشكل منفصل لكل 
من املسلمني، واملسيحيني، والسيخ وغريهم، على الرغم من اإلبقاء على بعض املقاعد املحجوزة لتمثيل 
القبائل والطبقات (أنظر الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل). كما ومت االستغناء عن إجراءات وسجالت 
مماثلة يف كل من باكستان، وقربص والزميبابوي. وعلى الرغم من اجلدل املحيط باستخدامها يف الفيجي، 
ما زال انتخاب املمثلني يف الربملان يتم من خالل سجالت منفصلة لكل من الفيجيني األصليني، واهلنود، 

والروتومان، باإلضافة إىل السجل اخلاص بباقي الناخبني.

١٥٧. بينما تسند مهمة حتديد املجموعة/الفئة اليت يتبع هلا كل ناخب إىل جهات مسؤولة عن تسجيل 
الناخبني يف بعض احلاالت، يترك حتديد ذلك يف حاالت أخرى للناخب للقيام بذلك بنفسه. أما املثال 
األهم للسجل املنفصل واملعمول به يف الدميقراطيات احلالية فنجده يف السجل االختياري اخلاص بشعب 
الناخبني  الفئة أن خيتار تسجيل نفسه على سجل  املاوري يف نيوزيلندا. حيث ميكن للناخب من هذه 
العام أو على السجل اخلاص بتلك األقلية، واليت تنتخب حاليًا سبعة ممثلني هلا يف الربملان. إال أن نتائج 
العام ١٩٩٦ قد أضعفت املربرات الستخدام  نيوزيلندا منذ  االنتخابات األوىل مبوجب نظام نسيب يف 
املمثلني من مجاعة  للناخبني عدد من  العام  السجل  باالنتخاب على أساس  فاز  السجل اخلاص، حيث 

املاوري يساوي ضعف العدد املنتخب مبوجب السجل اخلاص بتلك الفئة.
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١٦٠١٦١

مواعيد االنتخابات
١٥٨. ميكن إجراء االنتخابات على مراحل وليس بالضرورة يف يوم واحد أو حمدد، سواء كانت تلك 
انتخابات تشريعية، عامة، أو حملية أوغريها. وميكن أن يكمن السبب يف فصل مواعيد االنتخاب وتوزيعها 
على فترات زمنية متباعدة يف اعتبارات عملية وسياسية يف نفس الوقت. وعادًة ما يتم تنظيم االنتخابات 
على مراحل عندما يتطلب ذلك مزيدًا من التحضريات اللوجستية (كما هي احلال يف انتخابات جملس 
العموم يف اهلند)، أو عندما تفرض ذلك االعتبارات األمنية. وجند بأن االعتبارات اإلدارية واألمنية جتعل 
تنظيم االنتخابات على مراحل متتالية، إن من حيث التوقيت أو من حيث املواقع، أسهل بكثري بالنسبة 
للجنة االنتخابات اهلندية. وميكن أن تفصل عدة أسابيع بني االنتخابات التشريعية يف كل مقاطعة واليت 
تليها. أما الصعوبات اليت تواجه تنظيم االنتخابات على مراحل فتكمن يف تأمني ومحاية أصوات الناخبني 
املقترعني. حيث أنه جيب تأمني األصوات اخلاصة باألماكن اليت انتهت من االقتراع يف موقع مركزي آمن 
إىل أن تنتهي باقي املواقع من االقتراع، وذلك كي ال تؤثر نتائج األوىل يف سلوك وتوجهات الناخبني يف 

املواقع اليت مل تنتخب بعد.

١٥٩. أما اإلجراء األكثر شيوعًا فهو تنظيم االنتخابات الرئاسية، والتشريعية واملحلية يف مواعيد خمتلفة. 
الوقت وبشكل متزامن  الرئاسية والتشريعية يف نفس  تنظيم االنتخابات  التجارب على أن  حيث دلت 
من شأنه أن يرجح كفة حزب مرشح الرئاسة صاحب أفضل احلضوض يف الفوز، األمر الذي ينتج عنه 
متاسكًا وتناسقًا أكرب بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وبالتايل منح السلطة التنفيذية سلطة أقوى يف إدارة 
احلكم، خاصًة يف الدميقراطيات الناشئة. لكن، إذا كانت هناك رغبة يف تدعيم الفصل بني السلطات، وإذا 
مسحت بذلك االعتبارات والقدرات اللوجستية، فقد يكون من الضروري العمل على فصل االنتخابات 

الرئاسية عن التشريعية وتنظيمها يف مواعيد خمتلفة.

التصويت عن بعد
١٦٠. يستخدم التصويت عن بعد يف العديد من البلدان، مبا فيها الدميقراطيات الناشئة والراسخة، وذلك 
يف حماولة لرفع مستويات املشاركة. وقد يتم التصويت عن بعد من خالل االقتراع شخصيًا يف موقع 
خيتلف عن مركز االقتراع الذي يتبع له الناخب، أو يف موعد خيتلف عن موعد االنتخابات، أو من خالل 
اتباع إجراءات حمددة إلرسال الصوت عرب الربيد أو االقتراع بواسطة وكيل. وميكن لألصوات عن بعد أن 
متثل نسبة هامة من جممل أصوات الناخبني، خاصًة عندما تنحصر الشروط ملمارسة ذلك يف حدها األدىن. 
ففي فنلندا تبلغ نسبة األصوات عن بعد حوايل ٣٧ باملئة من جممل أصوات الناخبني، ويف انتخابات عام 
٢٠٠٣ يف جزر املارشال بلغت تلك النسبة ٥٨ باملئة. أما يف السويد، حيث تبلغ نسبة األصوات عن 
بعد حوايل ٣٠ باملئة عادًة، فيمكن للناخبني تغيري صوم عن بعد من خالل التوجه إىل مركز االقتراع 
اخلاص م يوم االنتخاب. إال أن استخدام االقتراع عن بعد له انعكاساته على تصميم النظام االنتخايب، 

كما وأنه على درجة من األمهية فيما يتعلق بسالمة ونزاهة العملية االنتخابية.

١٦١. ويسهل تطبيق التصويت عن بعد يف ظل نظام القائمة النسبية املستند إىل قوائم وطنية وحيث يتم 
ترشيح قائمة واحدة عن كل حزب، بينما يصبح بالغ التعقيد يف ظل نظام يستند إىل دوائر انتخابية أحادية 

التمثيل. وعندما يتعلق األمر باالقتراع من خارج حدود البلد املعين، جيب االنتباه إىل ضرورة تأمني وصول 
ورقة االقتراع الصحيحة إىل كل ناخب (أي الورقة اليت ختص الدائرة االنتخابية اليت يتبع هلا) وتنظيم ذلك 
بكل حذر ودقة. فقد ال تسري العملية حسب املطلوب فيما لو طلب من املمثليات الدبلوماسية توزيع 
أوراق االقتراع إذا ما كان البلد املعين ينقسم إىل عدد كبري من الدوائر االنتخابية، أخذًا بعني االعتبار 
الصعوبات اللوجستية الكامنة يف ضمان استالم كل ممثلية ألوراق االقتراع الصحيحة واملطلوبة وبالتايل 
قدرا على إيصال الورقة الصحيحة لكل ناخب بشكل فردي. أما إذا ما اختري اللجوء إىل إرسال أوراق 

االقتراع عرب الربيد فيجب أخذ انعكاسات ذلك على اجلدول الزمين للعملية االنتخابية.

١٦٢. بعد اإلدالء ا، ميكن دمج األصوات عن بعد مع باقي أصوات الناخبني يف الدائرة االنتخابية اليت 
يتبع هلا الناخب عن بعد (كما يف نيوزيلندا)، أو ميكن عدها وفرزها بشكل منفرد ضمن دوائر خارجية 
خاصة باملقترعني خارج البلد (كما يف كرواتيا)، أو إتباعها لألصوات يف دائرة انتخابية حمددة أو أكثر 
(كما يف إندونيسيا)، أو إضافتها إىل جمموع األصوات على املستوى الوطين عندما يقوم النظام على أساس 

التمثيل النسيب للقائمة من خالل قوائم وطنية (كما يف هولندا).

مستويات املشاركة
١٦٣. هناك عالقة مباشرة بني مستوى املشاركة يف االنتخابات (مبعىن نسبة الناخبني املشاركني باالقتراع) 
الناخبني.  النسيب بشكل عام مبستويات أعلى ملشاركة  التمثيل  املعتمد. وترتبط نظم  والنظام االنتخايب 
أما يف نظم التعددية/األغلبية، فعادًة ما ترتفع نسبة املشاركة عندما يتوقع مجهور الناخبني نتائج متقاربة 
ملختلف األحزاب أو املرشحني، على العكس مما حيصل عندما يكون واضحًا للجميع تفوق حزب ما 

منذ البداية.

١٦٤. وللعمل على االرتقاء بشرعية العملية االنتخابية، قامت بعض البلدان، وخاصة مجهوريات االحتاد 
أا صحيحة  على  االنتخابات  العتبار  أدىن  للمشاركة كحد  إلزامية  نسب  بإدخال  سابقًا،  السوفيايت 
وقانونية: فلو مل تصل نسبة املشاركة إىل احلد املطلوب يف دائرة انتخابية ما (٥٠ باملئة على سبيل املثال)، 
ال تعترب االنتخابات صحيحة يف تلك الدائرة وتتم إعادا. إال أن إدخال مثل هذه النسب اإللزامية يزيد 
يف تعقيد العملية االنتخابية من الناحية اإلدارية فيما لو أخفقت االنتخابات املعادة مرارًا وتكرارًا يف حتقيق 
النسبة املطلوبة. ففي أوكرانيا على سبيل املثال مت إلغاء نسبة املشاركة اإللزامية يف انتخابات عام ١٩٩٨ 

بعدما أخفقت االنتخابات التكميلية املعادة يف حتقيق نسبة املشاركة املطلوبة.

١٦٥. وتعمد عدة بلدان ملعاجلة مسألة املشاركة من خالل فرض االقتراع كواجب قانوين إلزامي على 
الناخب، كما حيدث يف كل من أستراليا، وبلجيكا، واليونان وكثري من دول أمريكا الالتينية. إال أن 
الكثري من البلدان األخرى ترفض هذا اإلجراء من منطلق مبدأي. وبينما ميكن اللجوء هلذا اإلجراء يف 
ظل أي من النظم االنتخابية، ميكن كذلك تطبيقه بالتزامن مع أي من اإلجراءات األخرى اهلادفة إىل رفع 

مستويات مشاركة الناخبني يف العملية االنتخابية.
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١٦٦. عادًة ما ال يتوفر الوقت الكايف للحوار والتفاوض يف املراحل االنتقالية واليت تلي انتهاء الصراعات 
مباشرة. حيث ميكن أن تدفع التطورات السياسية الناجتة عن التوصل التفاق سالم أو عن سقوط نظام 
ديكتاتوري باجتاه إجراء انتخابات بأسرع ما ميكن. وبينما تبقى الكثري من االعتبارات املتعلقة بنجاعة 
وجودة االنتخابات االنتقالية ومعوقاا بعيدة عن اختصاص هذا الدليل، إال أن هناك بعض املسائل املتعلقة 

بتصميم النظام االنتخايب يف هذه الظروف واليت ال بد من التطرق هلا.

١٦٧. حتتاج النظم االنتخابية املختلفة إىل فترات زمنية متفاوتة إلعداد البنية التحتية الضرورية لتطبيق كل 
منها. فمسأليت تسجيل الناخبني وترسيم الدوائر االنتخابية، على سبيل املثال، من املسائل اليت حتتاج إىل 
مزيد من الوقت إلمتامها، واليت من شأا أن تفضي إىل صعوبات متس شرعية العملية االنتخابية برمتها. فلو 
قام النظام االنتخايب على أساس اقتراع كافة الناخبني شخصيًا، حبيث يتم استخدام إحدى الوسائل الشائعة 
للداللة على قيام الناخب باالقتراع واحلؤول دون ممارسته لذلك أكثر من مرة واحدة، فيمكن العمل بنظام 
القائمة النسبية على أساس دائرة وطنية واحدة تشمل كافة مساحة البلد، دون احلاجة لسجل الناخبني وال 
لترسيم الدوائر االنتخابية. أما لو كان اخليار اعتماد إحدى نظم التعددية/األغلبية على أساس دوائر انتخابية 
االنتخابات.  إجراء  قبل  الدوائر)  وترسيم  (السجل  األمرين  إجناز كال  ذلك  فسيتطلب  التمثيل،  أحادية 
وعلى أية حال فقد ال يكون النظام االنتخايب الذي يتم اختياره لتنظيم أول انتخابات انتقالية هو األفضل 
على املدى الطويل، على الرغم من أن التغيري املستمر يف النظام االنتخايب، حبيث ال يتمكن الناخبون وال 

املرشحون أو األحزاب من االعتياد على النظام املعتمد يف كل مرة، أمر غري مرغوب فيه كذلك.

١٦٨. عادًة ما مييل القائمون على التفاوض حول ماهية النظام االنتخايب وتفاصيله إىل جعله مشوليًا إىل 
أبعد احلدود، مما حيدو م إىل ختفيف شروط املشاركة وعدم تعقيدها، سواء من خالل اعتماد شروط 
سهلة للترشيح أو من خالل اعتماد نظام ال ينطوي على نسبة حسم عالية (يف شقيها القانوين/الرمسي أو 
الفعلي). ويف املقابل، فقد يعىن املفاوضون باحلد من تعدد األحزاب السياسية وانسياقها خلف االعتبارات 
الشخصية أو العرقية، مما يدفعهم حنو رفع شروط املشاركة وضبطها بشكل أكرب. إال أن ظهور أعداد 
األنظمة  تعقب سقوط  اليت  لالنتخابات  املالزمة  امليزات  أحد  بأنه  يبدو  السياسية  األحزاب  من  كبرية 

الديكتاتورية، لكن كثريًا منها ال تلبث أن تتالشى بعدما تثبت فشلها يف االنتخابات.

١٦٩. يف حاالت التحول حنو الدميقراطية يف املجتمعات اليت تعاين من جو سياسي هش ومنقسم، هناك 
الكثري من األصوات املنادية بأفضلية البدء يف تنظيم انتخابات حملية، ومن مث االنتقال، شيئًا فشيئًا ومتشيًا 
مع حتسن الظروف السياسية واملادية، إىل مستويات أعلى حىت الوصول إىل املستوى الوطين، كما مت 
طرحه يف السودان على سبيل املثال. ويف حال اللجوء إىل هذا اخليار، فمن املهم مبكان تصميم النظام 
االنتخايب مبا يفي باملتطلبات السياسية لالنتخابات املحلية وبشكل قابل للتطبيق أخذًا بعني االعتبار الوقت 

املتوفر والظروف املحيطة.

١٧٠. وقد يكون لتمكني املهجرين والالجئني من املشاركة يف االنتخابات أمهية خاصة يف حاالت ما بعد 
الصراع. إذ جند يف التأثري البالغ ألصوات املهجرين والالجئني يف البوسنة واهلرسك مثاًال حيًا على ذلك. 
ففي انتخابات عام ١٩٩٨، مت تسجيل ما جمموعه ٣١٤,٠٠٠ ناخب لالقتراع من خارج البلد، من أصل 
حوايل مليوين ناخب، حيث تواجد حوايل نصفهم يف كل من كرواتيا ويوغوسالفيا سابقًا (صربيا حاليًا)، 

بينما توزع البقون على ٥١ بلد آخر. وشارك ٦٦ باملئة من هؤالء الناخبني باالقتراع.
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السياسات واالستقرار  إدارة احلكم، ورسم  يتعلق مبسائل  فيا  االنتخابية مؤثراا اخلاصة  للنظم   .١٧١
السياسي بشكل عام. إذ ينتج عن خمتلف النظم االنتخابية تبعات حمددة تتعلق بإدارة احلكم يف األنظمة 
باجتاه  تدفع  اليت  االنتخابية  النظم  عن  الناجتة  املؤثرات  يف  كبري  فارق  هناك  خاص،  وبشكل  الربملانية. 
متكني احلزب الواحد من السيطرة على احلكم (كنظم التعددية/األغلبية) وتلك الناجتة عن النظم اليت متيل 
تنعكس  تبعات واضحة  احلالتني  وينتج عن كلتا  النسيب).  التمثيل  ائتالفية (كنظم  إفراز حكومات  إىل 
على النظام السياسي: إذ تكون عملية صنع القرار ورسم السياسات، وكذا حتديد املسؤوليات أوضح 
أكثر  سياسات  توليد  على  االئتالفية  احلكومات  تعمل  بينما  الواحد،  احلزب  حكومة  ظل  يف  وأسهل 
متثيلية من خالل إشراك عدد أكرب من األحزاب والقوى السياسية. وبنفس الوقت، يسهل على حكومة 
احلزب الواحد اعتماد حتوالت جذرية يف سياساا بينما يتطلب ذلك ملزيد من التفاوض واجلدل يف ظل 

احلكومات االئتالفية.

١٧٢. تنتخب معظم البلدان اليت تعتمد نظامًا رئاسيًا أو شبه رئاسي رئيسها بشكل مباشر. كما وتعمل 
على انتخاب رئيسها بشكل مباشر كذلك بعض اجلمهوريات اليت ينص دستورها على اعتماد النظام 

الربملاين.

أما يف األنظمة الرئاسية، فتعتمد شرعية الرئاسة إىل حد كبري على الطريقة اليت يتم انتخاب الرئيس من 
خالهلا. إذ جند بأن الرؤساء املنتخبني من خالل نظام حيتم عليهم الفوز باألغلبية املطلقة ألصوات الناخبني 
يتمتعون بشرعية أقوى لطرح وتنفيذ أجندم السياسية من أولئك املنتخبني مبوجب نظام ال يتطلب فيه 
الفوز إال بأغلبية بسيطة من األصوات. ولذلك انعكاساته اهلامة على العالقة بني مؤسسة الرئاسة والسلطة 
التشريعية، إذ يتمكن الرئيس املنتخب باألغلبية املطلقة من االستناد إىل شرعية أكرب يف مواجهة أي صراع 
قد حيصل بينه وبني السلطة التشريعية. وعلى العكس من ذلك، جند بأن انتخاب الرئيس التشيلي سالفادور 
أيندي سنة ١٩٧٠ بفوزه بنسبة ٣٦ باملئة فقط من أصوات الناخبني، والذي تالزم مع انتخاب برملان مييين 

معارض، قد أسهم يف إجياد األرضية املالئمة لالنقالب العسكري ضده سنة ١٩٧٣. 
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شبه  واألنظمة  الربملانية  األنظمة  بني  والتشريعية  التنفيذية  السلطتني  بني  العالقة  طبيعة  وختتلف   .١٧٣
الرئاسية والرئاسية. ففي األنظمة الرئاسية أو شبه الرئاسية ال تستند مواقف الرئيس وسياساته إىل حفاظه 
على ثقة السطلة التشريعية: حيث ال ميكن إقصاء الرئيس عن منصبه بناًء على اختالف يف السياسات 
بينه وبني السلطة التشريعية. إال أن التجربة يف بلدان أمريكا الالتينية على وجه التحديد تثبت بأن افتقاد 
الرئيس املنتخب بشكل مباشر ألغلبية داعمة له داخل السلطة التشريعية ال يسهم يف قيام حكومات فاعلة 

بل على العكس من ذلك يعرقل عمل السلطة التنفيذية.

وبناًء على ما تقدم، ميكن القول بأنه من الضروري اعتبار النظم االنتخابية املعتمدة النتخاب كل من 
الرئاسة والسلطة التشريعية معًا، يف الدميقراطيات اليت تتبع األنظمة الرئاسية أو شبه الرئاسية، على الرغم 
من أن األدوار املختلفة لكلتا السلطتني تفرض اعتبارات وعوامل خمتلفة جيدر األخذ ا أثناء اختيار النظام 
االنتخايب اخلاص بكل منهما. إذ جيب األخذ يف نفس الوقت بكافة االعتبارات املتعلقة بتزامن االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية أو تباعدها، وكذا الضوابط اليت حتفز أو حتد من تشتت األحزاب السياسية، باإلضافة 

إىل تلك املتعلقة بتحديد العالقة بني األحزاب السياسية واملمثلني املنتخبني.

èÓˆä€a@lbÇn„g

١٧٤. ميكن من حيث املبدأ اللجوء إىل استخدام أي من نظم االنتخاب املستندة إىل دوائر انتخابية أحادية 
التمثيل لتنظيم االنتخابات الرئاسية املباشرة. فعندما يتم انتخاب الرئيس، بصفته السلطة التنفيذية األعلى 
يف البالد، يفضل العمل بإحدى النظم االنتخابية اليت تقوم على الفوز باألغلبية املطلقة من األصوات للفوز 

بالرئاسة. لذلك، جند بأن غالبية البلدان اليت تنتخب رئيسها انتخابًا مباشرًا تستخدم نظام اجلولتني.

١٧٥. يستفيد املرشحون املتقدمون يف نتائج اجلولة األوىل من الفاصل الزمين بني اجلولتني للعمل على 
ينحصر هذا  ما  وناخبيهم. وعادًة  األوىل  اجلولة  اخلاسرين يف  املرشحني  قبل  والتأييد من  الدعم  حشد 
النوع من التحالفات والتفامهات يف اعتبارات تتعلق بتحديد هوية الفائز يف اجلولة الثانية، دون االستناد 
بالضرورة إىل توافق مسبق حول الربامج والسياسات، كما ميكن أن حيصل يف ظل النظم التفضيلية املنتظمة 
من خالل جولة انتخابية واحدة. باإلضافة إىل ذلك، وكما سبق وأشرنا يف موقع آخر من هذا الدليل، 
فإن نظام اجلولتني يرفع من تكاليف العملية االنتخابية كما أنه يتطلب مزيدًا من املوارد لتطبيقه، زد على 
ذلك النتائج املضرة بالنظام السياسي برمته واليت يؤدي إليها اخنفاض مستويات املشاركة يف اجلولة الثانية، 
تنتشر مؤخرًا  السبب  باجلولة األوىل، والذي قد يشكل اخنفاضًا حادًا يف بعض األحيان. هلذا  مقارنة 

حماوالت البحث يف إمكانية استخدام نظم أخرى لتنظيم االنتخابات الرئاسية، كنظام الصوت البديل.

انتخاب الرئيس من خالل نظام الفائز األول
١٧٦. تتمثل الطريقة األبسط يف انتخاب الرئيس من خالل الفوز مبوقع الرئاسة من قبل املرشح احلاصل 
على أعلى عدد من األصوات، حىت ولو مل يعن ذلك فوزه باألغلبية املطلقة من أصوات الناخبني. وهذا 
وغينيا  القمر،  وجزر  والكامريون،  واهلرسك،  البوسنة  من  كل  يف  الرئاسة  انتخابات  يف  به  يعمل  ما 
واملكسيك،  وماالوي،  اجلنوبية،  وكوريا  وكرييبايت،  وأيسالندا،  واهلندوراس،  وغوايانا،  اإلكواتورية، 
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ال وزامبيا.  وفرتويال،  وتونس،  والتايوان،  وسنغافورة،  ورواندا،  والفلبني،  والربغواي،  وبنما،  وفلسطني، 

املجال، خاصًة يف  يفسح  أنه  إال  وفعال،  التكلفة  قليل  بسيط،  نظام  النظام هو  بأن هذا  الواضح  ومن 
قليل من  بعدد  يفوز سوى  انتخاب رئيس ال  أمام  املتنافسني،  املرشحني  فيها عدد  يزداد  اليت  احلاالت 
أصوات الناخبني، مما يفقده إمكانية الظهور كخيار األغلبية، بل على العكس من ذلك فقد يبدو وكأن 
أغلبية معتربة من الناخبني املقترعني للمرشحني اآلخرين تعارض انتخابه. وهناك العديد من األمثلة على 
ذلك، ومنها ما حصل يف انتخابات عام ١٩٩٣ يف فرتيال حيث فاز السيد رفائيل كالديرا باالنتخاب 
حبصوله على ٣٠,٥ باملئة فقط من أصوات الناخبني، وانتخابات عام ١٩٩٢ يف الفلبني، حيث انتخب 
السيد فيدل راموس، أحد املرشحني السبعة، بفوزه بنسبة ٢٤ باملئة فقط من أصوات الناخبني. أما يف 
التايوان، ففاز مرشح املعارضة يف انتخابات عام ٢٠٠٠ حبصوله على ٣٩ باملئة من األصوات، بفارق ال 

يصل إىل ٣ باملئة فقط عن املرشح التايل.

منوذج ورقة اقتراع من فلسطني حيث يستخدم نظام الفائز األول يف انتخابات الرئاسة
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منوذج ورقة اقتراع من كينيا حيث يستخدم نظام الفائز األول يف انتخابات الرئاسة
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ال ١٧٧. وتنفرد الواليات املتحدة األمريكية يف تنظيم انتخاباا الرئاسية استنادًا إىل نظام الفائز األول على 

مستوى الواليات، حيث يفوز املرشح احلاصل على أعلى األصوات يف كل والية بكافة أصوات املجمع 
االنتخايب اخلاص بتلك الوالية، وذلك باستثناء ما حيصل يف كل من والية ماين ونرباسكا، حيث خيصص 
للفائز على مستوى الوالية صوتني من أصوات املجمع االنتخايب، بينما يعطى الفائز يف كل واحدة من 
الدوائر االنتخابية اخلاصة بانتخابات الكونغرس يف الوالية صوتًا واحدًا. بعد ذلك يقوم املجمع االنتخايب 
بانتخاب الرئيس عمًال بنظام األغلبية املطلقة. وميكن أن يؤدي هذا النظام إىل فوز أحد املرشحني بالرئاسة 
على الرغم من حصوله على عدد من أصوات الناخبني يقل عن أصوات منافسيه على املستوى العام، كما 
حصل يف انتخابات عام ٢٠٠٠ حيث فاز مرشح احلزب اجلمهوري جورج بوش بالرئاسة على الرغم 
من حصوله على عدد من األصوات يقل حبوايل نصف مليون صوت عما حصل عليه منافسه عن احلزب 

الدميقراطي، آل غور.

انتخاب الرئيس عمًال بنظام اجلولتني
١٧٨. كما هي احلال يف االنتخابات التشريعية، ميكن اللجوء إىل تنظيم جولة انتخابية ثانية يف حال عدم 
فوز أي من املرشحني يف اجلولة األوىل باألغلبية املطلقة ألصوات الناخبني، وذلك لتفادي فوز مرشح ما 
حبصوله على نسبة ضئيلة فقط من تلك األصوات. وميكن تنظيم ذلك من خالل حصر املنافسة يف اجلولة 
الثانية بني املرشحني احلاصلني على أعلى األصوات يف اجلولة األوىل (وهو ما يعرف بنظام األغلبية)، أو 
من خالل متكني عدد أكرب من املرشحني الراغبني من املشاركة يف اجلولة الثانية (نظام األغلبية/التعددية)، 
الرئاسية كل من  انتخاباا  لتنظيم  الفقرة ٩٦). وتستخدم نظام اجلولتني  كما سبق وبينا أعاله (أنظر 
لالحتاد  والتابعة  الوسطى  آسيا  يف  اخلمس  اجلمهوريات  وكافة  الالتينية،  أمريكا  دول  ومعظم  فرنسا، 
السوفيايت سابقًا، باإلضافة إىل العديد من البلدان الناطقة بالفرنسية يف القارة األفريقية. أما الدول األفريقية 
األخرى اليت تستخدم هذا النظام فهي أنغوال، والقرن األخضر (كاب فريدي)، وغامبيا، وغانا، وغينيا-

بيساو، وكينيا، واملوزامبيق، وناميبيا، ونيجرييا، وساو تومي، وجزر السيشيل، وسرياليون، والسودان، 
وترتانيا، وأوغندا، والزمبابوي. ويف أوروبا فباإلضافة إىل فرنسا يستخدم نظام اجلولتني يف كل من أرمينيا، 
وأذربيجان، والنمسا، وبيالروسيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقربص، وفنلندا، وجورجيا، وليتوانيا، ومقدونيا، 
وبولندا، والربتغال، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وأوكرانيا. كما وأنه يستخدم يف كل من 

أفغانستان، وهاييت، وإندونيسيا، وإيران، وتيمور الشرقية واليمن.

١٧٩. وهناك بعض التعديالت اليت مت إدخاهلا على نظام اجلولتني يف بعض احلاالت. ففي كوستاريكا، 
األوىل.  اجلولة  يف  الناخبني  أصوات  من  فقط  باملئة   ٤٠ على  حبصوله  بالرئاسة  الفوز  ما  ملرشح  ميكن 
وعلى العكس من ذلك، جند بأن النظام يف سرياليون حيتم الفوز بنسبة ٥٥ باملئة من األصوات يف اجلولة 
األوىل من  اجلولة  بالرئاسة يف  الفوز  فيمكن  األرجنتني  أما يف  ثانية.  إىل جولة  الذهاب  لتفادي  األوىل 
خالل احلصول على ٤٥ باملئة من األصوات، أو من خالل حصول أحد املرشحني على ٤٠ باملئة من 
األصوات إذا ما كان الفارق بينه وبني املرشح الذي يليه يزيد عن ١٠ باملئة. وهو مل يعمل به كذلك 

يف اإلكوادور.

١٨٠. تعتمد بعض البلدان مطلبًا إضافيًا يتمثل يف حتقيق حد أدىن من نسبة املشاركة يف االنتخابات، 
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من  اقتراع  ورقة  منوذج 
يستخدم  حيث  أفغانستان 
انتخابات  يف  اجلولتني  نظام 

الرئاسة
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ال عادًة ما يكون ٥٠ باملئة من جمموع الناخبني املسجلني، كما هي احلال يف روسيا االحتادية والعديد من 

مجهوريات االحتاد السوفيايت سابقًا، وهو ما يعترب إجراًء إضافيًا للتأكيد على شرعية النتائج. 

باستثناء بعض  الالتينية عن جدل كبري، وذلك  أمريكا  بلدان  ١٨١. أسفر استخدام نظام اجلولتني يف 
احلاالت يف البلدان اليت متكنت أحزاا السياسية من التوصل إىل توافقات وحتالفات تسبق االنتخابات 
لتمكني مرشحي الرئاسة من الفوز باالنتخاب يف اجلولة األوىل (كما يف انتخابات عام ١٩٩٤ يف الربازيل 
وانتخابات العامني ١٩٨٩ و١٩٩٤ يف التشيلي على سبيل املثال). يف انتخابات عام ١٩٩٠ يف البريو 
فاز ألبريتو فوجيموري باالنتخابات حبصوله على ٥٦ باملئة من األصوات يف اجلولة الثانية، بينما مل حيصل 
حزبه سوى على ١٤ مقعدًا من أصل ٦٠ يف جملس الشيوخ وعلى ٣٣ مقعدًا من أصل ١٨٠ يف جملس 
العموم. أما يف انتخابات عام ١٩٨٩ يف الربازيل، فاز فريناندو كولور دمييلو حبصوله على أقل من نصف 
األصوات يف اجلولة الثانية، إال أن حزبه مل يفز يف االنتخابات التشريعية اليت أجريت يف موعد خمتلف عن 
موعد االنتخابات الرئاسية سوى بثالثة مقاعد من أصل ٧٥ يف جملس الشيوخ، وعلى ٤٠ مقعد فقط 
من أصل ٥٠٣ يف جملس النواب. ويف اإلكوادور مل حيصل حزب أي من الرؤساء املنتخبني على أغلبية 

يف الربملان منذ اعتماد نظام اجلولتني سنة ١٩٧٨.

االعتبارات  كافة  إىل  النظر  أمهية  احلاالت  هذه  عن  والناجتة  احلكم  بإدارة  املتعلقة  اإلشكاليات  وتثبت 
واملسائل املرتبطة ببعضها البعض واملتعلقة مبسائل احلكم واإلطار املؤسسي بذات القدر من االهتمام. فعلى 
الرغم من أن نظام اجلولتني أدى يف جولته الثانية إىل انتخاب رؤساء يتمتعون بتأييد األغلبية، إال أنه تالزم 
مع نظم انتخابية تشريعية مل تضمن هلم حتقيق أغلبية كافية داخل السلطة التشريعية. ويف الربازيل على 
وجه التحديد حفز ذلك على مزيد من تشتيت النظام احلزيب يف البالد. وبينما متكن املرشحون الفائزون 
من ضمان تأييد أحزاب سياسية أخرى هلم بني اجلولتني األوىل والثانية، إال أم أخفقوا يف احلفاظ على 

ذلك التأييد بعد فوزهم باالنتخابات.

انتخاب الرئيس مبوجب النظم التفضيلية
١٨٢. تتمثل إحدى الطرق املمكنة لاللتفاف على مساوئ نظام اجلولتني يف دجمهما يف جولة انتخابية 
به  واملعمول  البديل،  الصوت  نظام  إىل  اللجوء  مقدمتها  يف  بذلك،  للقيام  طرق  عدة  وهناك  واحدة. 
النتخاب الرئيس يف مجهورية أيرلندا. حيث ميكن ملرشح ال حيصل على أعلى األفضليات التغلب على 
مرشح متقدم عليه من خالل حصوله على عدد كبري من األفضليات الثانية من أصوات الناخبني. ويعطي 
فوز السيدة ماري روبنسون يف انتخابات الرئاسة للعام ١٩٩٠ مثاًال حيًا على االستفادة من تطبيق النظام 

التفضيلي ذا الشكل.

سريالنكا  يف  الرئيس  النتخاب  به  املعمول  النظام  استخدام  يف  فتكمن  األخرى  اإلمكانية  أما   .١٨٣
الناخبني  من  يطلب  التكميلي. حيث  الصوت  باسم  واملعروف  لندن،  بلدية  رئيس  النتخاب  وكذلك 
تطبيق هذا  أما طريقة  الثالثة يف سريالنكا).  املرشحني (وحىت  والثانية من بني  أفضليام األوىل  حتديد 
النظام فتختلف يف كلتا احلالتني: ففي سريالنكا يطلب من الناخبني ترقيم مرشحيهم املفضلني من خالل 
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األرقام التسلسلية، ١ و٢ و٣، كما هي احلال يف نظام الصوت البديل أو نظام الصوت الواحد املتحول. 
أما يف لندن فال حيتاج الناخبون الستخدام األرقام، حيث حتتوي ورقة االقتراع على عمودين، يستخدم 
األول لتحديد األفضلية األوىل بينما يستخدم الثاين لتحديد األفضلية الثانية بني خمتلف املرشحني، ويقوم 
الناخبون بالتأشري على مرشحهم املفضل بالدرجة األوىل يف العمود األول وبالتأشري على مرشحهم املفضل 

باملرتبة الثانية يف العمود الثاين.

١٨٤. أما فرز األصوات فيتم بذات الطريقة يف كلتا احلالتني: فإذا فاز أحد املرشحني باألغلبية املطلقة 
ألفضليات الناخبني األوىل يفوز باالنتخابات، وإال فيتم استبعاد كافة املرشحني عدا املرشحني احلاصلني 
على أعلى النتائج، ويتم احتساب األفضليات الثانية (والثالثة يف سريالنكا) للمرشحني اخلاسرين لصاحل 
املرشحني املتنافسني حسب أفضليات الناخبني. ويفوز باالنتخاب املرشح احلاصل على أعلى النتائج بعد 
االنتهاء من هذه العملية. وبذلك حيقق هذا النظام من خالل جولة انتخابية واحدة ما حيققه نظام اجلولتني، 

موفرًا بذلك الكثري من التكلفة وحمققًا جناعًة إدارية أكرب للعملية االنتخابية.

منوذج ورقة اقتراع من سريالنكا حيث يستخدم النظام التفضيلي يف انتخابات الرئاسة
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ال الناخبني  التكميلي يف كونه أكثر تعقيدًا، وبكونه يتطلب من  ١٨٥. وتتلخص مساوئ نظام الصوت 

استخدام حدسهم لتخمني هوية املرشحني األكثر حضًا بالفوز الستخدام أصوام بشكل أكثر فاعلية.

١٨٦. وعلى الرغم من االختالفات بني نظامي الصوت البديل والصوت التكميلي إال أما يهدفان إىل 
حتقيق ذات اهلدف: أال وهو ضمان فوز املرشح املنتخب باألغلبية املطلقة ألصوات الناخبني. فاستخدام 
النظم التفضيلية لتمكني الناخب من التعبري عن خياره (أفضليته) الثاين يلغي احلاجة إىل جولة انتخابية 
اإلدارية،  النواحي  من  االنتخابية  العملية  يف  أكرب  وجناعة  التكاليف  يف  توفري  إىل  يؤدي  ما  وهو  ثانية، 

واللوجستية واألمنية.

شرط احلصول على تأييد موزع جغرافيًا للفوز بالرئاسة
١٨٧. يشترط يف كل من إندونيسيا وكينيا ونيجرييا حصول املرشح الفائز يف انتخابات الرئاسة على 
تأييد موزع جغرافيًا على خمتلف أرجاء البالد (املحافظات، أو األلوية واملقاطعات)، باإلضافة إىل حصوله 
على األغلبية املطلقة ألصوات الناخبني على املستوى الوطين. ففي إندونيسيا، حيث نظمت أول انتخابات 
رئاسية مباشرة عام ٢٠٠٤، يشترط يف الثنائي الفائز مبوقعي الرئيس ونائب الرئيس، باإلضافة إىل فوزمها 
الناخبني يف نصف  أصوات  من  باملئة  يقل عن ٢٠  ما ال  على  لألصوات، حصوهلما  املطلقة  باألغلبية 
املحافظات على األقل لتفادي الذهاب إىل جولة انتخابية ثانية. ولقد استوحت إندونيسيا هذا اإلجراء 
من نيجرييا، وهو البلد املترامي األطراف واملنقسم إىل مقاطعات خمتلفة، حيث يشترط يف املرشح الفائز 
حصوله على ما ال يقل عن ثلث أصوات الناخبني يف ثلثي املحافظات على األقل، باإلضافة إىل فوزه 

باألغلبية املطلقة ألصوات الناخبني.

أوسع  تأييد  على حشد  العمل  الرئاسة حنو  مبرشحي  يدفع  اإلجراء كونه  هذا  فوائد  أهم  ومن   .١٨٨
حلملتهم، ميتد إىل خارج مناطقهم أو جمموعام العرقية. إال أن فرضه كشرط إضايف (باإلضافة إىل شرط 
الفوز باألغلبية املطلقة لألصوات) من شأنه أن يؤدي إىل عدم متكن أي من املرشحني من استكمال كال 
الشرطني معًا. وعليه، فمن الضروري أن يأخذ القائمني على تصميم النظام االنتخايب هذه اإلمكانية بعني 
االعتبار لوضع املعاجلات الالزمة ملواجهتها، وإال فقد يؤدي النظام إىل استحالة فوز أي من املرشحني، 
األمر الذي لو تالزم مع غياب املعاجلات الناجعة للخروج حبلول ممكنة من شأنه أن يؤدي إىل فراغ يف 

السلطة قد تصحبه الكثري من خماطر عدم االستقرار. 

أما الفوز يف اجلولة الثانية يف االنتخابات الرئاسية يف إندونيسيا فال يتطلب سوى احلصول على أغلبية 
موزع  تأييد  على  احلصول  اإلضايف يف  الشرط  على  نيجرييا  تبقي  بينما  الناخبني،  أصوات  من  بسيطة 
جغرافيًا لتطبيقه كذلك يف اجلولة الثانية، مما ينتج عنه إمكانية احلاجة إىل جولة انتخابية ثالثة، واليت يترتب 
عليها، يف حال حدوثها، الكثري من التبعات املتعلقة بإطالة مدة العملية االنتخابية وزيادة حجم املوارد 

املادية واإلدارية اليت يتطلبها ذلك.

إلدارة  إضافية  استراتيجيات  رسم  املرشحني  على  جغرافيًا  موزع  تأييد  على  احلصول  شرط  ويفرض 
محالم. ففي كينيا يشترط يف املرشح الفائز حصوله على ما ال يقل عن ٢٥ باملئة من أصوات الناخبني 
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يف مخسة من حمافظات البلد الثمانية على األقل، باإلضافة إىل حصوله على األغلبية املطلقة بطبيعة احلال 
على املستوى العام. ولكن على الرغم من ذلك مسحت االنقسامات اليت ما برحت تعاين منها أحزاب 
املعارضة لدانييل أراب موي باالحتفاظ بالرئاسة على امتداد التسعينات من القرن املاضي وذلك رغم عدم 

حصوله على األغلبية املطلقة لألصوات.

ÑÏÓí€a@è‹©@lbÇn„a

١٨٩. كثريًا ما تتألف السلطة التشريعية يف بلد ما من جملسني، خاصًة يف البلدان الكبرية. ويكمن أحد 
السببني التاليني أو كليهما معًا خلف وجود املجلس الثاين (والذي غالبًا ما يعرف باملجلس األعلى، أو 
جملس الشيوخ، أو جملس األعيان، أو جملس املستشارين – Senate): يتمثل األول يف العمل على إجياد 
نوع آخر من التمثيل أو مستوى خمتلف عن ذلك يف املجلس األول، غالبًا ما يكون لتمثيل املقاطعات 
أو األلوية أو املحافظات اليت يتركب منها البلد. أما السبب الثاين فيكمن يف إجياد جملس ملعاينة قرارات 
املجلس اآلخر وإعادة النظر ا واحلؤول دون التسرع يف اختاذها. وعادًة ما تقل أمهية السلطات اليت يتمتع 
ا جملس الشيوخ عن تلك اليت مينحها الدستور للمجلس األول، خاصًة عندما يأخذ جملس الشيوخ دور 
املعاينة وإعادة النظر فقط. وجند بأن حوايل ثلثي البلدان حول العامل تعتمد نظام املجلس الواحد، بينما 

يتبع الثلث املتبقي نظام املجلسني بأحد اشكاله املختلفة.

الفيدرالية  البلدان  يف  يستخدم  معظمها  ان  إال  آخر،  إىل  بلد  من  املجالس  هذه  تركيبة  ختتلف   .١٩٠
حيث يستخدم جملس الشيوخ لتمثيل الوحدات اإلدارية اليت يتألف منها النظام الفيدرايل (املقاطعات أو 
States) يف الواليات املتحدة األمريكية، أو املقاطعات (Länders) يف أملانيا  الواليات)، كالواليات (ٍ
ما  الشيوخ. وعادًة  متثيلها مجيعًا يف جملس  يتم  واليت  أفريقيا،  (Provinces) يف جنوب  واملحافظات 
يشتمل هذا النظام على ترجيح وزن الوحدات اإلدارية الصغرية، استنادًا إىل االفتراض القائم بضرورة 
حتقيق املساواة يف متثيل خمتلف املقاطعات أو املحافظات يف جملس الشيوخ املنتخب. باإلضافة إىل ذلك 
يتم انتخاب هذه املجالس يف بعض احلاالت على مراحل، كاحلال يف كل من أستراليا واليابان حيث 
يتم انتخاب نصف أعضاء جملس الشيوخ كل ثالث سنوات، أو ما حيصل يف كل من الواليات املتحدة 

األمريكية واهلند حيث يتم انتخاب ثلث أعضاء هذا املجلس كل سنتني.

١٩١. وتضع بعض البلدان قيودًا معينة على هذه املجالس، خاصًة تلك اليت يأخذ جملس الشيوخ فيها 
طابع املجلس املعاين. ففي التايالند على سبيل املثال، وعلى الرغم من كون جملس الشيوخ جملسًا منتخبًا، 

إال أنه مينع على أعضاء املجلس االنتماء ألي حزب سياسي أو القيام حبمالت انتخابية.

١٩٢. هناك نوع آخر من هذه املجالس أقل شيوعًا، يقوم على استخدامها لتمثيل جمموعات أو أقليات 
عرقية، أو لغوية، أو دينية، أو ثقافية حمددة. كما وميكن أن يفسح املجال أمام متثيل منظمات املجتمع 
املدين يف هذه املجالس. ففي ماالوي على سبيل املثال ينص الدستور على قيام األعضاء املنتخبني يف جملس 
الشيوخ بانتقاء ٣٢ عضو من أصل ٨٠ من قائمة من الشخصيات املرشحة من قبل خمتلف املجموعات 
اليت متثل املصاحل املختلفة يف البالد. أما هذه املجموعات فتضم املنظمات النسائية، ومنظمات املعاقني، 
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ال واملؤسسات الصحية والتعليمية، وتنظيمات رجال األعمال واملزارعني، ونقابات العمال، باإلضافة إىل 

الشخصيات البارزة والقيادات الدينية. ويدافع الكثريون عن دور جملس اللوردات يف بريطانيا لكونه حيوي 
أعضاًء ذوي اخلربة العالية واليت متكنهم من معاينة مشاريع القوانني اليت تطرحها احلكومة والسياسيون 
العموميون األقل خربة عادًة. أما يف بلدان أخرى مثل الفيجي وبوتسوانا، فتستخدم هذه املجالس لتمثيل 

القيادات التقليدية، سواء من خالل التعيني كما يف الفيجي أو االنتخاب كما يف بوتسوانا.

١٩٣. وبناًء على هذه االختالفات يف طبيعة جمالس الشيوخ، جند بأن بعضها منتخب، وبعضها اآلخر 
منتخب جزئيًا أو معني. ويف معظم احلاالت اليت يتم فيها انتخاب هذه املجالس، جند بأن البلدان املعنية 
تعتمد نظمًا انتخابية خمتلفة النتخاا غري تلك املستخدمة يف انتخاب املجلس اآلخر، وذلك للتأكيد على 
الدور املختلف املسند لكل من املجلسني. ففي أستراليا على سبيل املثال يتم انتخاب جملس العموم بواسطة 
أحد نظم األغلبية (الصوت البديل)، بينما ينتخب جملس الشيوخ استنادًا إىل نظام نسيب (الصوت الواحد 
املتحول). وهو ما يؤدي عادًة إىل متكني األقليات اليت ال ميكنها احلصول على متثيل يف جملس العموم من 
احلصول على ذلك من خالل جملس الشيوخ. ويف إندونيسيا ينتخب جملس العموم عمًال بنظام القائمة 
النسبية، بينما يستخدم نظام الصوت الواحد غري املتحول النتخاب أربعة ممثلني عن كل حمافظة يف جملس 
الشيوخ. أما يف كولومبيا، فبينما يتم انتخاب كال املجلسني بواسطة أحد النظم النسبية، إال أن انتخاب 
جملس الشيوخ يقوم على أساس دائرة انتخابية واحدة تشمل كامل الوطن، مما يزيد من حضوض األحزاب 

الصغرية وممثلي األقليات يف الفوز بتمثيل هلا يف هذا املجلس.

·ÿßa@ÒâaÖ⁄@Ú–‹nÇΩa@pbÌÏnéΩa

١٩٤. كما يتضح مما ورد أعاله، ختتلف متطلبات تصميم النظام االنتخايب باختالف اهليئة اليت يتم انتخاا 
واختالف أدوارها وسلطاا. فعندما يتعلق األمر بانتخاب هيئة إقليمية، أو حملية، ختتلف االعتبارات اليت 

جيب األخذ ا يف اختيار النظام االنتخايب عن تلك املتعلقة بانتخاب هيئات تشريعية وطنية.

ÚÓ‡Ó‹”⁄a@pb˜Ó:a@lbÇn„a

١٩٥. ما زالت اهليئات اإلقليمية اليت تتمتع بسلطات فاعلة واليت تشمل حتت رايتها عدد من البلدان، 
عامل  العوملة يف  نطاق  اتساع  مع  متشيًا  للتزايد  مرشح  عددها  أن  إال  العدد،  قليلة  األورويب،  كالربملان 
الدول األعضاء  اإلقليمي. ويفرض اإلحتاد األورويب على كافة  املستوى  املصاحل على  السياسة وتقاطع 
ضرورة اعتماد نظام انتخايب نسيب النتخاب ممثليها يف الربملان األورويب، حيث تستخدم ٢٣ من هذه 
الواحد  الصوت  بنظام  ايرلندا ومالطا)  بينما تعمل دولتني منها (مجهورية  النسبية،  القائمة  نظام  الدول 
املتحول. ويتم توزيع املقاعد على الدول األعضاء ليس استنادًا إىل حجمها الدميغرايف فحسب، بل عمًال 
يتقارب  فئة واليت  للدول املصنفة ضمن كل  املقاعد  العدد من  مبستويات خمتلفة خيصص مبوجبها ذات 
حجمها السكاين من بعضها البعض، باإلضافة إىل متكني الدول الصغرية من احلصول على متثيل أعلى 

نسيبًا هلا يف الربملان.
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١٩٦. ويعطي مصممو تلك النظم االنتخابية أمهية أكرب لتمثيل الوحدات اإلدارية اليت يتألف منها كل بلد 
واألحزاب السياسية العاملة فيها بشكل أكرب توازنًا. ويتشكل الربملان األورويب حاليًا (حسب معطيات 
العام ٢٠٠٤، وقبل انضمام كل من بلغاريا ورومانيا لعضوية اإلحتاد) من ٧٣٢ عضو، ميثلون ما يزيد عن 

٥٠٠ مليون مواطن، مما جيعل العالقة املباشرة بني املمثلني وناخبيهم أمرًا صعب املنال.

١٩٧. وبينما يعمل الربملان األورويب كهيئة إقليمية، إال أنه مل حيقق بعد هوية انتخابية مستقلة يف ذهنية 
الناخبني، وذلك على الرغم من اإلمكانية اليت يوفرها هذا الربملان ملواطين أي من الدول األعضاء للترشح 
لعضويته عن أي من تلك الدول دون أن ينحصر ذلك بالضرورة يف البلد الذي يتبع له املواطن. وما زال 
ينظر النتخابات الربملان األورويب على أا منافسة انتخابية وطنية بني خمتلف األحزاب السياسية يف كل 
دولة من الدول األعضاء. وعليه ميكن القول بأن األحزاب الوطنية مرشحة للعب دور هام يف حتديد ماهية 
النظام االنتخايب اخلاص بانتخاب اهليئات اإلقليمية، وبأن التقاليد املتبعة على املستوى الوطين يف كل إقليم 
فيما يتعلق بالنظم االنتخابية من شأا أن تلقي بضالهلا على ما يتم اعتماده بالنسبة للنظم االنتخابية لتلك 

اهليئات اإلقليمية (كما هي احلال بالنسبة للربملان األورويب املنتخب عمًال بنظم التمثيل النسيب).
يف حزيران/يونيو ٢٠٠٤ توجه ناخبو ٢٥ دولة أوروبية النتخاب ممثليهم يف الربملان األورويب. وكانت 
تلك التجربة األوىل من هذا النوع بالنسبة لكثريين من أولئك الناخبني يف عدة بلدان، بينما كان الناخبون 
يف بلدان أخرى قد مروا بعدة جتارب مماثلة سابقًا. أما القاسم املشترك بينهم مجيعًا فكان تنظيم تلك 

االنتخابات يف كافة البلدان عمًال بنظام انتخايب نسيب.

أقر أول قانون يتعلق بانتخابات الربملان األورويب سنة ١٩٧٦، وهو ما عرف بقانون انتخاب أعضاء 
الدول  كافة  يف  مباشر  بشكل  األعضاء  انتخاب  مبدأ  أقر  والذي  ومباشرة،  عامة  بانتخابات  الربملان 
األعضاء. ففي بدايات عهد االحتاد األورويب جرت العادة على تعيني أعضاء الربملان األورويب من قبل 
برملانات الدول األعضاء، دون مشاركة مباشرة من قبل الناخبني. واستنادًا إىل القانون املذكور، نظمت 
أول انتخابات مباشرة للربملان األورويب سنة ١٩٧٩ يف الدول التسع األعضاء يف تلك األثناء، وهي: 
املتحدة  واململكة  أيرلندا  هولندا،  اللوكسمبورغ،  إيطاليا،  (الغربية)،  أملانيا  فرنسا،  الدمنارك،  بلجيكا، 

(بريطانيا)، حيث انتخب ٤١٠ أعضاء.

حدد قانون ١٩٧٦ عدة جوانب تتعلق بانتخاب الربملان األورويب، كمدة العضوية وشروط الترشيح، 
إال أنه مل حيدد النظام االنتخايب الذي جيب انتخاب األعضاء مبوجبه. لكنه ألقى على عاتق الربملان مهمة 
اقتراح نظام انتخايب موحد النتخاب أعضائه يف كافة الدول األعضاء. وإىل أن مت إقرار ذلك، ترك األمر 

لقوانني الدول األعضاء الداخلية لتحديد نظام االنتخاب.

وطاملا أن غالبية الدول األعضاء كانت تعتمد إحدى نظم االنتخاب النسبية، إما كنظام وحيد أو خمتلط، 
النتخاب برملاناا، كانت مسألة حتديد النظام االنتخايب النتخاب أعضاء الربملان األورويب مسألة سهلة. 
إذ كانت كل من بلجيكا، الدمنارك، أملانيا، إيطاليا، اللوكسمبورغ وهولندا معتادة على استخدام نظام 
القائمة النسبية بشكل أو بآخر، وعليه قامت بانتخاب ممثليها يف الربملان األورويب عمًال بنظام القائمة 
الفائز  نظام  حسب  انتخب  حيث  للدمنارك  التابعة  غرينالند  جزيرة  عن  واحد  ممثل  (باستثناء  النسبية 
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ممثليها  انتخاب  إيرلندا  واختارت  األورويب سنة ١٩٨٥).  االحتاد  أن خرجت غرينالند من  إىل  األول 
عمًال بالنظام االنتخايب التفضيلي القائم لديها، أال وهو نظام الصوت الواحد املتحول. أما بريطانيا، اليت 
تستخدم نظام الفائز األول، وفرنسا العاملة بنظام اجلولتني، فمثلتا االستثناء لعدم اعتيادهم العمل بنظام 

التمثيل النسيب.

قامت بريطانيا بتنظيم انتخاب ممثليها عمًال بالنظام املستخدم لديها النتخاب أعضاء جملس العموم، وهو 
بينما جعل دخول أي حزب  العمال واملحافظني،  البالد،  الرئيسيني يف  نظام توافق مع مصاحل احلزبني 
ثالث أمرًا صعبًا. من ناحية أخرى، أدت معارضة مبدأ ازدواجية التمثيل إىل اعتماد نظام الفائز األول 
يف بريطانيا. فإذا كان اهلدف هو منع العضوية املزدوجة يف الربملان األورويب والربملان الربيطاين يف نفس 
الوقت، كما أراد بعض الساسة، وبنفس الوقت اعتماد أحد أشكال التمثيل النسيب، كان ميكن أن تتألف 
قوائم األحزاب من مرشحني غري معروفني وال منتخبني ألية هيئة وطنية أو حملية، األمر الذي من شأنه أن 
يضر بأمهية تلك االنتخابات وبنظرة الناخبني هلا. وعليه وجد بأن نظامًا يرتكز إىل املرشحني األفراد من 

خالل دوائر انتخابية أحادية التمثيل هو احلل األفضل.

مل تعن أي من تلك االعتبارات أيرلندا الشمالية، حيث أدى االهتمام الرئيسي هناك يف تقاسم التمثيل 
الفاعلة يف باقي مناطق اململكة املتحدة  بني األكثرية واألقلية، باإلضافة إىل إحجام األحزاب السياسية 
الربملان  الثالثة يف  الشمالية  أيرلندا  انتخاب ممثلي  إىل  االنتخابات هناك، أدت مجيعها  املشاركة يف  عن 
األورويب عمًال بنظام الصوت الواحد املتحول. وكانت هناك حماولة لالعتراض أمام القضاء على قرار 
تنظيم االنتخابات للربملان األورويب يف كل من إنكلترا، وسكوتالندا وويلز على أساس نظام الفائز األول، 
استنادًا إىل ما نص عليه القانون حول ضرورة وجود نظام انتخايب موحد، إال أن تلك املحاولة بائت 
بالفشل. ومل يتغري النظام املستخدم يف تلك املواقع إال يف عام ١٩٩٩، بعد إقرار قانون انتخابات الربملان 
املجلس  قرار  املتحدة، كما حصل من خالل  اململكة  على  التغيريات  لفرض  استباقًا  األورويب، وذلك 
الربملان  ممثليها يف  انتخابات  بتنظيم  املتحدة  اململكة  بدأت  العام ١٩٩٩  ومنذ  سنة ٢٠٠٢.  األورويب 

األورويب عمًال بنظام القائمة النسبية، يف قوائم مغلقة من خالل دوائر حملية.

أما يف فرنسا، فعلى الرغم من استخدامها لنظام اجلولتني النتخاب برملاا الوطين، مت اعتماد نظام القائمة 
النسبية املغلقة منذ سنة ١٩٧٧، حيث شكل كامل البلد دائرة انتخابية واحدة هلذا الغرض، وذلك قبل 
تنظيم أول انتخابات للربملان األورويب سنة ١٩٧٩. وهناك عدة أسباب خلف ذلك: مل تكن ألهم ميزات 
نظم التعددية/األغلبية، املتمثلة يف تشكيل حكومات مستقرة وقوية، أية أمهية يف هذا السياق، حيث نظر 
إىل التمثيل النسيب لكافة األحزاب السياسية كأساس أكثر أمهية جيب اعتباره يف اعتماد النظام االنتخايب 
هلذه االنتخابات. ونظر إىل اجلمع بني اعتماد دائرة انتخابية واحدة تشمل كامل البلد، ونسبة حسم هامة 
بلغت ٥ باملئة على أنه حيقق توازنًا بني مستوى عال من نسبية التمثيل من ناحية، والرغبة يف استثناء 
الربملان من  انتهاء مدة  الشاغرة قبل  املقاعد  أما إمكانية ملئ  األحزاب الصغرية جدًا من جهة أخرى. 
خالل املرشح التايل على القائمة، دون احلاجة إىل اللجوء لالنتخابات التكميلية، شكل ميزة أخرى دفعت 
كذلك باجتاه اعتماد نظام القائمة النسبية. وبعد مخس انتخابات للربملان األورويب يف فرنسا، أدت الرغبة 
يف توطيد العالقة بني املمثلني املنتخبني وناخبيهم، ويف حتقيق مستويات أفضل من التمثيل اجلغرايف ملختلف 
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درا مناطق البالد، إىل ترك العمل بالدائرة الوطنية الواحدة قبل انتخابات العام ٢٠٠٤، واستبدال ذلك بثمان 

دوائر انتخابية متعددة التمثيل النتخاب ممثلي فرنسا يف الربملان األورويب والبالغ عددهم ٧٨ ممثل.

قرار  األورويب مبوجب  الربملان  انتخاب  لقانون  التعديالت  االنتهاء من وضع بعض  يف سنة ٢٠٠٢ مت 
املجلس األورويب رقم ٨٩٦٤/٠٢. وبعد ست وعشرين عامًا من إقرار قانون االنتخاب املباشر ألعضاء 
الربملان، نص هذا القرار على ضرورة اعتماد نظام انتخايب موحد من قبل كافة الدول األعضاء. حيث 
نصت املادة األوىل على ما يلي: «جيب انتخاب أعضاء الربملان األورويب يف كل الدول األعضاء استنادًا 
وعليه،  املتحول».  الواحد  الصوت  بنظام  أو  القائمة  بنظام  إما  عمًال  وذلك  النسيب،  التمثيل  نظام  إىل 
استخدمت كافة الدول األعضاء (البالغ عددها حينئذ ٢٥) نظام التمثيل النسيب يف انتخابات العام ٢٠٠٤ 

للربملان األورويب.

بينما تنتمي كافة النظم املعمول ا لعائلة النظم النسبية، إال أا ختتلف فيما بينها ببعض املسائل. حيث 
إستونيا،  الدمنارك،  تشيكيا،  قربص،  بلجيكا،  النمسا،  (هي  النسبية  القائمة  نظام  دولة   ٢٣ تستخدم 
فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، هنغاريا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، اللوكسمبورغ، هولندا، بولندا، الربتغال، 
بينما تستخدم كل من مالطا وأيرلندا نظام الصوت  السويد وبريطانيا)،  سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، 
الواحد املتحول. وليس يف ذلك ما يستدعي الغرابة، إذ أن ٢١ دولة من الدول ٢٣ املذكورة هنا تستخدم 
نظام القائمة، على األقل كأحد مكونات نظامها االنتخايب الوطين (باستثناء فرنسا وبريطانيا فقط)، بينما 

تستخدم كل من إيرلندا ومالطا نظام الصوت الواحد املتحول يف انتخاباا الوطنية كذلك.

ويف البلدان اليت تستخدم نظام القائمة جند بأن بعضها يعمل بالقائمة املغلقة، بينما يعمل البعض اآلخر 
بالقائمة املفتوحة، وهو ما يتالءم عادة مع ما يعمل به يف االنتخابات الوطنية يف كل بلد، باستثناء اليونان. 
بينما  الصغرية،  الدول  دائرة وطنية واحدة، وخاصًة  ممثليها من خالل  تنتخب  البلدان  بعض  كما وأن 

تنتخب البلدان األخرى ممثليها من خالل عدة دوائر انتخابية متعددة التمثيل.

ختتلف نسبة احلسم املعتمدة من بلد آلخر، إذ أن تعديالت العام ٢٠٠٢ تترك خيار حتديد تلك النسبة 
للدول األعضاء، على أال تتعدى تلك النسبة ٥ باملئة. وتستخدم بعض البدان تلك النسبة، كما يف قربص، 
وهنغاريا والسويد، متشيًا مع ما هو معتمد يف انتخاباا الداخلية، على الرغم من أن بلجيكا اليت تعتمد 
باإلضافة إىل نسبة  فيها.  الربملان األورويب  تعتمد ذلك النتخابات  الوطنية مل  انتخاباا  نسبة حسم يف 
احلسم الرمسية اليت قد ينص عليها القانون، هناك ايضًا اختالف بني الدول األعضاء يف ما يعرف بنسبة 
التأييد الالزم للفوز مبقعد واحد من مقاعد الربملان.  العملية، واليت تتمثل يف حجم  الطبيعية أو  احلسم 
ويستند ذلك االختالف إىل اختالف عدد الربملانيني املنتخبني لتمثيل كل بلد من الدول األعضاء وعدد 
املمثلني املنتخبني عن كل دائرة انتخابية يف كل من تلك الدول. ففي إيطاليا اليت تنتخب ٧٨ ممثًال من 
خالل دائرة وطنية واحدة، تنخفض نسبة احلسم العملية إىل ما دون ١ باملئة، بينما ترتفع تلك النسبة إىل 
أكثر من ذلك بكثري يف إيرلندا حيث يتم انتخاب ١٣ ممثل يف أربع دوائر انتخابية مبوجب نظام الصوت 
العام ٢٠٠٤ على نسبة تتراوح من  انتخابات  الفائزون يف  الواحد املتحول، وحيث حصل املرشحون 

١٢,٩ إىل ٢٥,٩ باملئة من األفضليات األوىل ألصوات الناخبني يف دوائرهم االنتخابية.
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بينما ينتخب كافة أعضاء الربملان األورويب حاليًا عمًال بنظم تنتمي مجيعها لنفس عائلة النظم االنتخابية، 
ال يبدو أن هناك توجه ملزيد من توحيد الترتيبات واإلجراءات األخرى بني الدول األعضاء. وعلى الرغم 
من تشكيل الفرق احلزبية داخل الربملان األورويب، إال أن األحزاب الوطنية ال تظهر رغبة يف إعطاء أي 
دور قيادي لتلك الفرق احلزبية األوروبية. لذلك فمن األرجح أن تبقى القرارات املتعلقة بتفاصيل النظم 
االنتخابية النتخاب الربملان األورويب يف أيدي الساسة املحليني يف كل بلد، والذين يعملون حتت طائلة 

اهتمامام احلزبية اخلاصة والتقاليد الوطنية املعمول ا يف كل بلد.

أما اجلدل الكبري فيبدو أنه سيتركز حول مسألة اخنفاض نسب مشاركة الناخبني يف انتخابات الربملان 
األورويب، واليت تقلق كافة الدول األعضاء. فعلى الرغم من استخدام نظم التمثيل النسيب يف كل تلك 
تزل  االنتخابية، مل  النظم  لباقي  بالنسبة  أعلى  ترتبط عادًة مبستويات مشاركة  اليت  النظم  الدول، وهي 
مستويات املشاركة ضئيلة للغاية. ففي انتخابات العام ٢٠٠٤ بلغ معدل نسبة املشاركة يف مخسة عشر 
بلد، هي الدول األعضاء قبل توسيع االحتاد ليضم عشر دول أخرى، ٥٢,٩ باملئة، بينما بلغ معدل تلك 
النسبة يف الدول العشر املنضمة حديثًا لالحتاد ٤٠,٢ باملئة. ويبدو أنه طاملا استمر الناخبون يف النظر إىل 
انتخابات الربملان األورويب على أا من الدرجة الثانية من حيث األمهية، ودون أن يروا بشكل واضح 
النتائج املترتبة على تغيري هوية املمثلني يف ذلك الربملان، فإن اهتمامهم بتلك االنتخابات وبالتايل مستوى 
مشاركتهم فيها سيبقى منخفضًا. أما النظم االنتخابية املستخدمة فال يبدو أا تشكل مصدر قلق حقيقي، 
حيث ال يدور أي جدل جاد لتعديلها، األمر الذي يدعو لالعتقاد بأا ستبقى على حاهلا يف املستقبل 

القريب.
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١٩٨. ميكن أن تستخدم يف انتخابات اهليئات التشريعية اخلاصة بالواليات أو املقاطعات اليت يتألف منها 
بلد فيدرايل ذات النظم االنتخابية املستخدمة يف انتخاب الربملانات الوطنية، كما حيصل يف جنوب أفريقيا 
النسبية عمًال بالقوائم املغلقة)، كما وميكن استخدام نظم خمتلفة يف كل حالة، كما يف  القائمة  (نظام 
بريطانيا حيث ينتخب الربملان يف سكوتلندا وويلز مبوجب نظام العضوية املختلطة بينما ينتخب الربملان 
الفيدرايل (الوطين) استنادًا إىل نظام الفائز األول. وميكن أن تعطي النظم االنتخابية املعتمدة النتخاب 
جمالس املقاطعات أمهية أكرب لتمثيل األقليات القاطنة ضمن حدودها، أو لتحقيق توازن بني متثيل املناطق 
نظم  عليها العتماد  الضغوطات  املقاطعات كلما خفت  استقاللية  تعاظمت  والريفية. وكلما  احلضرية 
انتخابية متاثل تلك املعتمدة يف مقاطعات أو حمافظات وواليات أخرى. إذ أن وجودها كوحدة إدارية 

مستقلة يعين حبد ذاته بأن هلا واقعًا واحتياجاٍت ختتلف عن باقي املناطق.

ÚÓ‹0a@pb˜Ó:a@lbÇn„g

١٩٩. ميكن استخدام أي من النظم االنتخابية اليت مت التطرق هلا يف هذا الدليل النتخاب اهليئات املحلية 
والبلدية، إال أنه عادًة ما تربز جمموعة من االعتبارات املؤثرة يف ذلك والنابعة أساسًا من الدور اخلاص 
الذي تضطلع به اإلدارات املحلية. وبشكل خاص، غالبًا ما حتتل مسألة التمثيل اجلغرايف مكانًة خاصة 
اليومية  من األمهية، وذلك لكون اإلدارة املحلية ختتص بشكل أساسي يف تصريف وإدارة أمور احلياة 
للمواطنني. كما ويعترب اللجوء إىل تنظيم انتخابات حملية كخطوة أوىل على طريق بناء النظام الدميقراطي 

مثاًال حيًا على ذلك (أنظر الدراسة اخلاصة بالصني يف هذا الدليل).

٢٠٠. قد تستخدم الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل إلعطاء كل حي يتبع للسلطة املحلية املنتخبة دورًا 
يف إدارة الشؤون املحلية، خاصًة يف ظل غياب األحزاب السياسية أو ضعفها. وكلما صغرت مساحة 
تلك الدوائر كلما كانت على درجة أعلى من التجانس من حيث تركيبتها السكانية. وغالبًا ما ينظر 
لذلك على أنه أمر إجيايب، إال أنه يف حال دعت احلاجة لوجود دوائر حملية متنوعة سكانيًا، فال بد من 
اعتماد نظام مغاير لترسيم الدوائر املحلية يقوم على تقسيم منطقة السلطة املحلية إىل دوائر حتتل كل منها 
شطرًأ معينًا، ابتداًء من مركز املدينة وانتهاًء بالضواحي التابعة هلا، مما ينتج عنه اشتمال كل دائرة انتخابية 
على ناخبني من املركز ومن الضواحي يف نفس الوقت، األمر الذي حيقق تنوعًا أكرب من حيث التركيبة 

اإلقتصادية وحىت العرقية جلمهور الناخبني يف كل دائرة.

٢٠١. وعلى العكس من ذلك، تشكل منطقة السلطة املحلية املنتخبة برمتها دائرة انتخابية واحدة يف تلك 
البلدان اليت تعتمد نظم االنتخاب النسيب يف انتخاب سلطاا املحلية، وهو ما ميكن أن يعكس اخليارات 
السياسية القائمة ضمن كل سلطة حملية بشكل نسيب. ولتحقيق ذلك فقد يتطلب األمر فسح املجال أمام 
اجلمعيات والتظيمات املحلية اليت ال تنتظم استنادًا إىل التوجهات واأليديولوجيات احلزبية أو السياسية 
لتقدمي قوائم من املرشحني عنها، باإلضافة إىل متكني املرشحني املستقلني، يف بعض األحيان، من دخول 

املنافسة االنتخابية كقوائم من مرشح واحد فقط.
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٢٠٢. يف كثري من األحيان يتم اختيار النظام االنتخايب اخلاص باالنتخابات املحلية كجزء من التوافقات 
اليت يتم التوصل إليها فيما يتعلق بكافة العمليات االنتخابية يف بلد ما، مبا فيها االنتخابات العامة. ففي 
بعض الدميقراطيات الناشئة على سبيل املثال، كالكونغو (برزافيل) ومايل، قادت التقاليد املتبعة والتأثر 
بالنظام الفرنسي إىل اعتماد نظام اجلولتني النتخاب الربملان، بينما نتج عن احلاجة لتحقيق متثيل أفضل 

للمجموعات املحلية واألقليات العرقية اعتماد نظام نسيب النتخاب السلطات املحلية.

بدأ املزارعون يف الصني باالنتاج اخلاص لعائالم مع إقرار ما يعرف بنظام املسؤولية العائلية يف أواخر 
السبعينات من القرن املاضي. وعلى أثر ذلك النظام الذي مثل اعتماد المركزية االنتاج، أصبح تنظيم 

التجمعات الشعبية (القرى) اجلماعي ترتيبًا غري مالئم للنظام االنتاجي اجلديد.

و١٩٨١.   ١٩٨٠ عامي  بني  ذايت  باستقالق  املتمتعة  غوانغشي  مقاطعة  يف  القرى  جلان  أول  ظهرت 
وتألفت تلك اللجان، اليت مت تشكيلها دون علم السلطات املحلية، من كبار السن يف القرية، والكوادر 
احلزبية السابقة باإلضافة إىل بعض القرويني الناشطني يف العمل املحلي. وكان اهلدف من تأسيس تلك 
التراجع احلاصل يف األمن االجتماعي، وكذا مواجهة أزمة سياسية أكرب بعدما توقفت  اللجان معاجلة 
املحلية احلكومة  السلطات  أبلغت  قليلة  العمل يف مستوياا األساسية. وخالل أشهر  فرق االنتاج عن 
املركزية بظاهرة تلك اللجان. على أثر ذلك، قام جملس الشعب الوطين بالتشجيع على جتربة تلك الطريقة 

التنظيمية اجلديدة.

ويف عام ١٩٨٢ نص الدستور على جلان القرى كتنظيمات شعبية منتخبة لإلدارة الذاتية (املادة ١١١). 
وعلى العكس مما كانت عليه العالقة بني السلطات املحلية وفرق االنتاج، فإن تلك السلطات ليست 
مسؤولة عن إدارة اللجان القروية إمنا تقوم بدور املوجه هلا فقط. أما الفارق األهم فيتمثل يف أن اللجان 
منتخبة بشكل مباشر من قبل كافة الناخبني املؤهلني. ويف سنة ١٩٨٧ مت إقرار أول قانون تنظيمي للجان 
القرى، حمددًا املبادئ العامة النتخاب تلك اللجان يف انتخابات مباشرة، ومبينًا مهامها ومسؤولياا. أما 
تنفيذ القانون مبا يف ذلك وضع اللوائح التفصيلية، فترك للسلطات املحلية (على مستوى املحافظات وما 
دوا). وعليه فلقد اختلفت نوعية وجودة االنتخابات ومستويات تنفيذ القانون بشكل ملحوظ من موقع 
آلخر، حيث جند بأن ٢٥ باملئة فقط مما يزيد على ٦٥٨,٠٠٠ قرية (حسب املعطيات املتوفرة حىت اية 

عام ٢٠٠٢) كانت قد جنحت يف تنظيم انتخابات مباشرة مبا يتماشى كليًا مع القانون املذكور.

يف عام ١٩٩٨ جعل جملس الشعب الوطين من القانون التنظيمي املذكور قانونًا دائمًا. حيث وضح يف 
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نصه اجلديد وطور بعض اجلوانب املتعلقة باإلجراءات االنتخابية، وأعطى زمخًا أقوى لضوابط الشفافية 
والرقابة الشعبية على جلان القرى. ويرى الكثريون يف هذا القانون كتأكيد سياسي وقانوين على العملية 
االنتخابية للجان القرى، إال أن تنفيذه بشكل كامل ما زال يواجه الكثري من التحديات، خاصًة بعد 
إدخال املزيد من املعايري امللزمة، كمسألة سرية االقتراع يف كبائن حتفظ ذلك (أماكن االقتراع املعزولة) 
مثًال، أو الترشيح املباشر. وما زالت جودة االنتخابات ختتلف بشكل ملحوظ من موقع إىل آخر على 

طول البلد وعرضه.

يتم انتخاب أعضاء اللجان القروية ملدة ثالث سنوات، دون أي حتديد لعدد املرات اليت ميكن انتخاب 
نفس األشخاص لتلك العضوية بشكل متتايل. وتتألف اللجان عادًة من عدد من األعضاء يتراوح من ٣ 
إىل ٧ أعضاء، مبن فيهم رئيس اللجنة ونائب واحد له أو نائبني. وعلى الرغم من الفوارق القائمة بني 
خمتلف املحافظات، تضطلع تلك اللجان عادًة باإلشراف على كافة األمور اإلدارية اخلاصة بالقرية، مبا 
يف ذلك إدارة امليزانية، واملنشآت العامة، ومعاجلة الرتاعات وحلها، والسالمة العامة، والنظام االجتماعي 
واألمن، باإلضافة إىل شؤون الصحة العامة وإدارة املصاحل املحلية. وميكن أن تتألف القرية الكبرية مما يزيد 
عن ١٠,٠٠٠ مواطن، بينما تضم الصغرية منها بضعة مئات. ويبلغ معدل عدد السكان يف القرى الصينية 

من ١,٠٠٠ إىل ٢,٠٠٠ مواطن.

القرية تعقد  للقرية. وطاملا أن مجعية  التمثيلية  أو اجلمعية  القرية  أمام مجعية  القرى مسؤولة  تعترب جلنان 
ومتابعة  القرارات  اختاذ  عملية  يف  أكرب  دورًا  التمثيلية  اجلمعية  تلعب  السنة،  يف  هلا  واحدًا  اجتماعًا 
أعمال اللجنة، وتتألف اجلمعية التمثيلية عادًة من ٢٥ إىل ٥٠ مواطن من أبناء القرية يتم انتدام من 
قبل املجموعات الصغرية املختلفة يف القرية. وتقوم جلنة قروية لالنتخابات بإدارة العملية االنتخابية يف 

القرية.

مت حىت اآلن تنظيم انتخابات للجان القرى يف كافة املحافظات، البالغ عددها ٣١، ويف املقاطعات املتمتعة 
باإلدارة الذاتية والبلديات. يف عام ٢٠٠٣، كانت كل من حمافظيت فوجيان ولياونينغ، واللتان حتتالن 
مركز الطليعة يف هذا السياق، قد نظمتا سبعة ومثانية عمليات انتخابية على التوايل، بينما نظمت ١٩ 
حمافظة أخرى بني أربع إىل ست انتخابات. ويف إحدى املحافظات تأخر تنظيم أول انتخابات للجان 
القرى فيها حىت سنة ٢٠٠٠. ال يتم تنظيم انتخابات كافة جلان القرى يف يوم انتخايب واحد يف كافة 
أحناء الصني، إذ تقرر السلطات املحلية يف كل حمافظة مواعيد االنتخابات للجان القرى يف تلك املحافظة، 

على أن تكون خالل السنة اليت جيب إجراء االنتخابات فيها.

تنظم كافة االنتخابات استنادًا إىل نفس اإلطار التنظيمي، حيث ميثل تسجيل الناخبني املرحلة األوىل من 
العملية االنتخابية، واليت تقوم بتنفيذها جلنة القرية االنتخابية. وجيب إعداد قائمة الناخبني وعرضها للعامة 
قبل موعد االنتخابات بعشرين يوم، ويسمح للناخبني االعتراض على تلك اللوائح. وباستثناء املحرومني 
من حقوقهم السياسية، يتمتع كل مواطن بلغ سن ١٨ عام فما فوق حبق االقتراع والترشيح دون أي متييز 
على أساس االنتماء القبلي أو العرقي، اجلنس، املهنة، اخللفية العائلية، الديانة، مستوى التعليم، امللكية أو 
مدة اإلقامة يف القرية. ويتمثل التحدي األكرب الذي تواجهه عملية تسجيل الناخبني يف األعداد الكبرية من 

صني
: ال

صة
خا

سة 
درا املواطنني املسجلني يف قراهم األصلية ولكنهم يقيمون ويعملون يف أماكن بعيدة جدًا، عادًة ما يكون ذلك 

يف جتمعات مدنية كبرية. ومن الصعب إن مل يكن من املستحيل على غالبية أولئك الناخبني العودة إىل 
قراهم يوم االقتراع. ويف نفس الوقت ال ميكنهم املشاركة يف االنتخابات يف املدن اليت يقيمون ويعملون 

فيها، مما حيرمهم عمليًا من ممارسة حقهم يف االقتراع.

بعد االنتهاء من تسجيل الناخبني، تبدأ عملية تسمية املرشحني بشكل مباشر من قبل املواطنني يف القرية. 
ويف غالبية املحافظات يفترض أن يزيد عدد املرشحني بواحد فقط عن عدد األعضاء الذين يتم انتخام، 
تنظيم  من خالل  عادًة  الترشيح  عملية  األخرية متت  السنوات  واألعضاء. ويف  ونوابه  الرئيس  فيهم  مبا 
اجتماع عام جلمعية القرية أو للمجموعات الصغرية املختلفة يف القرية، بينما مل حيدث ذلك يف بعض 
املحافظات األخرى. وجرت العادة يف تلك االجتماعات على إعطاء الناخبني ورقة بيضاء أو ورقة اقتراع 
ال تتضمن أية أمساء بل فقط املناصب اليت يفترض انتخاا (الرئيس، نائب الرئيس واألعضاء) لكتابة أمساء 
مرشحيهم املفضلني. ويف حال مل يؤدي ذلك إىل تسمية العدد الكايف من املرشحني، يعترب عمليًا على أنه 

جولة أوىل، ويتم تنظيم جولة ثانية لتسمية املرشحني.

جيب أن تنظم االنتخابات من خالل االنتخاب املباشر، وتعترب سرية االقتراع وتوفري كبائن اقتراع (أو 
غرف اقتراع لالقتراع السري) أمورًا إلزامية يف معظم املحافظات. وهناك ثالث طرق لتنظيم االقتراع: 
(أ) االنتخاب اجلماعي، حيث يتوجه كافة الناخبني إىل موقع مركزي لالقتراع، ويبقون هناك حىت انتهاء 
عملية الفرز؛ (ب) االنتخاب الفردي، حيث ميارس الناخبون التصويت بشكل فردي يف أي وقت طوال 
يوم االقتراع؛ (ج) االقتراع من خالل وكيل. وتستخدم معظم املحافظات طريقة االقتراع اجلماعي. أما 
أوراق االقتراع املستخدمة فتتضمن أمساء املرشحني مرتبني حسب املنصب الذي يترشحون له، حيث 
يقوم الناخبون بالتأشري على أمساء املرشحني الذين يرغبون بانتخام. وميكن للناخب التأشري على أي عدد 
من املرشحني على أال يتجاوز عدد املناصب اليت يتم انتخاا يف جلنة القرية (رئيس واحد، نائب واحد 
أو اثنني للرئيس، وعدد من األعضاء حسب كل حالة). ولكي تعترب االنتخابات على أا صاحلة جيب 
أن تشارك يف االقتراع األغلبية املطلقة للناخبني املسجلني، ويتطلب الفوز بأي منصب احلصول على ٥٠ 
باملئة من األصوات زائد واحد. وعندما ال حيصل أي من املرشحني على تلك األغلبية من األصوات، يتم 
تنظيم جولة ثانية لالنتخاب بعد مضي ثالثة أيام. ويف اجلولة الثانية يتطلب الفوز حصول املرشحني على 

٣٣ باملئة من األصوات. ويتسلم الفائزون مهامهم مباشرًة بعد إعالن نتائج االنتخابات.

تكمن أمهية انتخابات جلان القرى يف أن قانون االنتخابات ينص على ضرورة تطبيق الضوابط األساسية 
بأن  الواضح  ومن  املرشحني.  وتعدد  املباشر  واالنتخاب  االقتراع،  كسرية  الدميقراطية،  لالنتخابات 
االنتخابات األخرى يف الصني ما زالت بعيدة عن تطبيق هذه املبادئ. ولقد فتحت انتخابات جلان القرى 
البلديات، واألقاليم ومستويات  املباشرة لتشمل  الباب للتساؤل حول مىت ميكن أن تتطور االنتخابات 
إدارية وحكومية أعلى. كما وأن كل عملية انتخابية من هذا القبيل ترفع من مستوى القدرات املحلية 

يف إدارة العمليات االنتخابية.

أما التقييم األهم النتخابات جلان القرى يف الصني فيكمن يف ما إذا كان ميكن هلذه الظاهرة الدميقراطية 
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االنتخابات  لتقييم  خمتلفة  طرق  وهناك  املطاف.  اية  يف  حقيقية  دميقراطية  إىل  تفضي  أن  املحدودة 
الدميقراطية، حيث ميكن اعتبار مبادئ االنتخابات احلرة والرتيهة واملؤثرة كمبادئ عامة ميكن االستنارة 
ا هلذا الغرض. والصني ال تستكمل أي من مبادئ االنتخابات احلرة والرتيهة يف تشكيل برملاا الوطين 
وجمالسها املحلية، ويف كثري من األحيان ال تستطيع القيادات املنتخبة يف القرى ممارسة ذات القدر من 
الصالحيات والسلطة اليت متارسها كوادر احلزب الشيوعي الصيين. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، ال 
ميكن القول بأن انتخابات جلان القرى هي انتخابات غري حرة وغري نزيهة وال تأثري هلا على اإلطالق، إذ 

ال جيب تقييم أي انتخابات مقارنة مببادئ مطلقة إمنا كجزء من عملية دميقراطية مستمرة.

أخريًا فلقد أحدثت انتخابات جلان القرى تأثريًا واضحًا حيث دعت بعض فروع احلزب الشيوعي الصيين 
املواطنني يف بعض القرى للمشاركة يف تصويت للتعبري عن مدى ثقتهم باحلزب، باإلضافة إىل قيام بعض 
الصني حباجة ألن جتد  الدميقراطية يف  العملية  فإن  البلديات. وعليه،  قيادات بعض  التجارب النتخاب 
قرارات القيادات السياسية العليا يف البالد أصداء هلا يف املستويات األدىن. فبعد عقدين من االنتخابات 
املباشرة املتتالية للجان القرى، يبدو أن تنظيم انتخابات على مستويات إدارية أعلى أمرًا ممكنًا من الناحية 
الفنية على األقل؛ لكن السؤال األهم يبقى يف ما إذا كانت الصني ستعتمد مزيدًا من اإلصالحات حنو 

الدميقراطية وكيف؟

منوذج لورقة اقتراع من الصني النتخاب جلان القرى
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ال ٢٠٣. يقابل اجلدل القائم بني النظامني الربملاين والرئاسي على املستويات الوطنية جدًال مماثًال فيما يتعلق 

بتركيبة السلطات املحلية. وجند هنا تعاظمًا يف شعبية النظم القائمة على االنتخاب املباشر للمحافظني 
املنتخبة، وذلك على  املحلية  املجالس  املنفصلة عن  التنفيذية  املحلية  للسلطة  البلديات، كرأس  ورؤساء 
املباشرة عن  باملسؤولية  تضطلع  تشكيل جلان  إىل  تستند  انتخاب سلطات  على  القائمة  النظم  حساب 
البلديات  ورؤساء  املحافظني  النتخاب  ا  املعمول  اخليارات  أما  املحلية.  والشؤون  اخلدمات  تصريف 
فتوازي تلك املستخدمة يف االنتخابات الرئاسية، وتنطبق على ذلك ذات االعتبارات املتعلقة بانعكاسات 

النظام االنتخايب على العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية على املستوى املحلي.
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٢٠٤. تؤثر النظم االنتخابية املختلفة يف ماهية وتركيبة نظم األحزاب السياسية وطريقة تنظيمها وعملها. 
اخلرباء  بأن معظم  التمثيل، جند  أعلى درجة ممكنة من  أحزاب سياسية ميكنها حتقيق  قيام  وعمًال على 
يفضلون النظم االنتخابية اليت حتفز على إجياد أحزاب سياسية تستند إىل قيم سياسية وأيديولوجية رحبة، 
باإلضافة إىل برامج سياسية واضحة املعامل، بدًال من تلك املستندة إىل اعتبارات عرقية أو حملية ضيقة. 
فباإلضافة إىل كوا حتد من خماطر تفاقم الصراعات الداخلية ضمن جمتمع ما، من شأن األحزاب القائمة 

على تلك األسس الرحبة أن تعكس بشكل أفضل الرأي العام ملجموع املواطنني وتطلعام.

٢٠٥. تأيت النظم السياسية اليت تتصف بدرجات عالية من مركزية احلكم واليت تستخدم نظام القائمة 
النسبية على أساس القوائم املغلقة يف مقدمة النظم اليت حتفز على قيام التنظيمات احلزبية القوية واملتماسكة، 
على العكس متامًا مما ميكن أن ينتج عن األنظمة القائمة على أساس تعدد الدوائر االنتخابية، مثل نظام 
الفائز األول. إال أنه هناك الكثري من املتغريات االنتخابية األخرى واليت تؤثر يف النظام احلزيب بشكل عام. 
فعلى سبيل املثال، حاولت بعض الدميقراطيات الناشئة مثل روسيا وإندونيسيا التأثري يف تكوينة نظامها 
احلزيب الغض، وذلك من خالل توفري املحفزات لقيام أحزاب وطنية بدًال من املحلية (أنظر الدراسة اخلاصة 
بإندونيسيا يف هذا الدليل). وجلأت بعض البلدان األخرى، كاإلكوادور وبابوا غينيا اجلديدة إىل وسائل 
السياسية. وتعترب مسألة متكني األحزاب  تتعلق بشروط تسجيل ومتويل األحزاب  أخرى لتحقيق ذلك 
السياسية من احلصول على متويل هلا من القطاعني العام أو اخلاص إحدى املسائل املفصلية ذات العالقة 
بكافة اجلوانب اخلاصة بتصميم النظم االنتخابية، باإلضافة إىل حتوهلا يف كثري من األحيان إىل التحدي 

األكرب الذي يواجه نشوء األحزاب السياسية القابلة للحياة.

النظام االنتخايب يف تطور األحزاب السياسية وطريقة عملها، كذلك األمر فللنظام  وكما يؤثر اختيار 
احلزيب القائم تأثريه يف اختيار النظام االنتخايب. إذ عادًة ما تعارض األحزاب السياسية القائمة إدخال أية 
تغيريات قد تضر مبصاحلها، أو قد متكن أحزابًا أخرى منافسة هلا من دخول املعترك السياسي، إال إذا 
توافرت ضرورات سياسية ملحة للقبول بذلك. لذلك، فقد تعمل األحزاب السياسية كعائق أمام تنوع 

اخليارات املتوفرة لتغيري النظام االنتخايب.



١٨٨

٢٠٦. تؤدي النظم االنتخابية املختلفة إىل إفراز طبيعة خمتلفة للعالقة بني املرشحني األفراد وناخبيهم. 
التعددية/ نظم  التمثيل، كمعظم  أحادية  انتخابية  دوائر  إىل وجود  املستندة  النظم  تعمل  عام،  وبشكل 

األغلبية، على تقوية تلك العالقة من خالل حتفيز املرشحني األفراد على العمل كممثلني أو مرسلني عن 
مناطق جغرافية حمددة، حيث يتمثل دورهم األساسي يف متثيل ناخبيهم يف دوائرهم االنتخابية. وعلى 
النظم  التمثيل، كمعظم  ومتعددة  انتخابية كبرية  دوائر  العاملة مبوجب  النظم  تعمل  ذلك،  العكس من 
النسبية، على إفراز ممثلني يعملون بشكل أساسي استنادًا إىل والءام احلزبية فيما يتعلق مبسائل وطنية 
عامة. ولكل من التوجهني حسناته، األمر الذي يكمن خلف شعبية النظم املختلطة واليت جتمع بني كال 

النوعني من التمثيل مبستوييه الوطين واملحلي.

٢٠٧. عادًة ما يطفو على السطح كثري من اجلدل فيما يتعلق باملساءلة واملحاسبة عند التطرق إىل العالقة 
بني النظم احلزبية والنظم االنتخابية، خاصًة بالنسبة ملسؤولية املمثلني األفراد املنتخبني. وال تتأثر العالقة بني 
الناخبني واملمثلني املنتخبني واألحزاب السياسية بالنظام االنتخايب فقط، بل كذلك جبوانب أخرى ختص 
اإلطار القانوين للنظام السايسي، كعدد املرات اليت يسمح فيها للفرد بعضوية اهليئات املنتخبة، أو الضوابط 
اخلاصة بتحديد طبيعة العالقة بني األحزاب السياسية وأعضائها املنتخبني ملواقع متثيلية، أو تلك املتعلقة مبنع 

األعضاء املنتخبني من تغيري انتماءام احلزبية دون االضطرار إىل االستقالة من املجلس املنتخب، إخل.

٢٠٨. وتعترب حرية الناخبني يف التعبري عن خيارام لصاحل املرشحني األفراد عوضًا عن حصر ذلك يف 
االختيار بني األحزاب السياسية فقط وجهًا آخر من أوجه املحاسبة. لذلك جند بأن الكثري من البلدان 
قد قامت مؤخرًا بإدخال عناصر جديدة يف نظمها االنتخابية لتوفري ذلك للناخبني، كاللجوء إىل اعتماد 

القوائم املفتوحة يف ظل نظام القائمة النسبية على سبيل املثال.

ÒäëbjΩa@ÚÓüaä‘πÜ€a@paâbÓÅ

٢٠٩. يتطرق هذا الدليل إىل املواضيع املتعلقة بتصميم النظم االنتخابية اخلاصة بانتخاب املمثلني على 
خمتلف املستويات. ولكن عند اخلوض يف املسائل املتعلقة مبوضوع املحاسبة، فقد حنتاج إىل النظر إلطار 
أوسع يأخذ بعني االعتبار الدور الذي تضطلع به وسائل الدميقراطية املباشرة. حيث جند أن استخدام 
االستفتاءات حول العامل يف تزايد مستمر. وتربز احلالة السويسرية من خالل تارخيها الطويل يف استخدام 
ما يعرف مببادرات املواطنني، واليت متكن جمموعات منهم من التقدم مببادرات تشريعية تطرح لالستفتاء 
العام عليها من قبل جمموع الناخبني. وبينما تنفرد فرتويال يف اعتماد نظام يسمح بتطبيق ما يعرف باستفتاء 
سحب الثقة من الرئيس املنتخب (وهو إجراء يكمن يف متكني عدد حمدد من الناخبني من طرح مسألة 
الثقة يف الرئيس املنتخب لالستفتاء العام)، إال أنه نظام قائم يف بعض البلدان اليت تعتمد النظام الرئاسي 
وكثري من الواليات األمريكية للعمل على سحب الثقة (أو تأكيدها) باملمثلني املنتخبني على املستوى 

الوطين أو املحلي.
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البشرية  الكوادر  وبتوافر  املتاحة  اللوجستية  بالقدرات  بلد  أي  االنتخايب يف  النظام  اختيار  يتأثر   .٢١٠
املؤهلة لتطبيقه، باإلضافة طبعًا إىل املقدرات املادية للبلد. وحىت يف تلك احلاالت اليت يتوفر فيها الدعم 
املادي والفين من قبل املاحنني، جيب التفكري يف قدرة البلد على العمل بالنظام االنتخايب بشكل مستدام 

وعلى املدى الطويل.

إال أن ذلك ال يعين بأن النظام األبسط واألقل كلفًة هو اخليار األفضل يف كل احلاالت. فقد يولد خيار 
ما ال يفي باحتياجات البلد وال يتماشى مع ظروفه انعكاسات سلبية على النظام السياسي برمته وعلى 

استقرار النظام الدميقراطي، حىت لو بدا للوهلة األوىل بأنه أجنع من الناحية املادية.

وألي خيار يتخذ يف اعتماد النظام االنتخايب تبعاته اإلدارية، واليت تتطرق الفقرات التالية ملنقاشتها.

٢١١. ترسيم الدوائر االنتخابية: تتطلب كافة النظم االنتخابية القائمة على اساس وجود دوائر انتخابية 
أحادية التمثيل القيام بعملية شاقة لترسيم حدود تلك الدوائر، الصغرية احلجم نسبيًا، وهي العملية املكلفة 
واليت تتطلب متسعًا من الوقت إلمتامها. أما طريقة ترسيم تلك احلدود فتعتمد على جمموعة من العوامل 
مثل عدد السكان وتوزيعهم اجلغرايف، وتناسق املواقع وتواصلها اجلغرايف، وتوزيع املجموعات والفئات 
تتم هذه  التضاريس اجلغرافية من معوقات. وعادًة ما ال  تفرضه  ما  باإلضافة إىل  املختلفة،  االجتماعية 
العملية من خالل مرحلة واحدة فقط، إذ جيب تعديل حدود الدوائر بني فترة وأخرى تبعًا للمتغريات 
الفائز األول،  الناحية اإلدارية، هي نظام  السكانية. وأكثر النظم االنتخابية تعقيدًا ذا اخلصوص، من 
ونظام الصوت البديل ونظام اجلولتني. بينما تعترب متطلبات ترسيم الدوائر االنتخابية أسهل يف ظل نظم 
الكتلة، والكتلة احلزبية، والصوت الواحد غري املتحول، والصوت املحدود والصوت الواحد املتحول، 
وذلك لكوا تستند إىل دوائر انتخابية متعددة التمثيل، األمر الذي يؤدي إىل ترسيم دوائر انتخابية أكرب 
حجمًا وبالتايل أقل عددًا. وتفرض مسألة ترسيم احلدود الضرورية لتطبيق أحد النظامني الذين يتركب 

منهما النظام االنتخايب املختلط حتديات وصعوبات مشاة.
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النظر يف حدود  التمثيل ميكن االستغناء عن إعادة  الدوائر االنتخابية متعددة  عندما تستخدم   .٢١٢
الدوائر وتعديلها من خالل تعديل أعداد املمثلني املنتخبني عن كل دائرة، خاصًة عندما تتطابق الدوائر 
االنتخابية مع التقسيمات اإلدارية القائمة يف بلد ما مثل املحافظات. ويعترب نظام القائمة النسبية األقل 
كلفة واألسهل من حيث متطلباته اإلدارية فيما يتعلق بترسيم الدوائر لكونه يستند إما إىل وجود دائرة 
انتخابية واحدة على مستوى الوطن، مما يعين انعدام احلاجة ألية عملية ترسيم على اإلطالق، أو إىل دوائر 
انتخابية كبرية تتطابق يف حدودها مع حدود التقسيمات اإلدارية القائمة أصًال، كاأللوية واملحافظات. 
ولقد نظمت االنتخابات املمولة من قبل األمم املتحدة يف كل من سرياليون سنة ١٩٩٦، وليبرييا سنة 
١٩٩٧ وكوسوفو سنة ٢٠٠١  عمًال بنظام القائمة النسبية الوطنية، وذلك بسبب عدم متكن السلطات 
االنتخابية من ترسيم أية دوائر انتخابية لغياب املعطيات اإلحصائية الدقيقة الالزمة لذلك، خاصًة يف ظل 

وجود أعداد كبرية من املهجرين.

الناخبني اجلزء األكثر تعقيدًا وإثارة للجدل يف إدارة  الناخبني: تشكل عملية تسجيل  ٢١٣. تسجيل 
العملية االنتخابية، فضًال عن كوا األقل جناعًة يف كثري من األحيان. وتتطلب هذه العملية مجع معلومات 
حمددة ألعداد كبرية من الناخبني استنادًا إىل مناذج موحدة، ومن مث معاجلة تلك املعلومات وترتيبها بطريقة 
تسمح باستخدامها بشكل يسري يوم االقتراع. كما وجيب إمتام ذلك بطريقة تضمن تسجيل الناخبني 
املؤهلني فقط وحتول دون متكن أي ناخب من االقتراع أكثر من مرة واحدة، فضًال عن منع حماوالت 
وطبيعة  األمور  هلذه  السياسية  احلساسية  فإن  لذلك،  االنتخابية.  لألغراض  الشخصية  وانتحال  التزوير 
العملية املعقدة جتعل من تسجيل الناخبني املرحلة األكثر كلفة واليت حتتاج ألكرب متسع من الوقت من 

مراحل العملية االنتخابية.

٢١٤. تتأثر متطلبات تسجيل الناخبني بتصميم النظام االنتخايب. حيث تفرض النظم القائمة على أساس 
الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل تسجيل كل ناخب ضمن حدود دائرة انتخابية واحدة حمددة. وعليه 
فإن نظام الفائز األول، ونظام الصوت البديل واجلولتني، باإلضافة إىل نظام بوردا عندما يستخدم يف دوائر 
أحادية التمثيل، هي النظم األعلى كلفًة واألكثر تعقيدًا من الناحية اإلدارية فيما يتعلق بتسجيل الناخبني، 
كما هي احلال يف النظام املتوازي ونظام العضوية املختلطة عندما يستخدمان ضمن دوائر انتخابية أحادية 
الكتلة، والكتلة احلزبية، والصوت  اليت يعمل ا عادًة يف ظل نظم  للدوائر  أما األعداد األقل  التمثيل. 
الواحد املتحول وغري املتحول فتجعل من تلك العملية أسهل بعض الشئ، بينما يعترب نظام التمثيل النسيب 
املطبق ضمن دوائر انتخابية كبرية األقل تعقيدًا نسبًة إىل باقي النظم يف هذا اخلصوص. أخريًا جتدر اإلشارة 
إىل أن تسجيل الناخبني املقيمني خارج حدود البلد املعين عادًة ما تكون على درجة عالية من الصعوبة.

ولقد أسهمت سهولة عملية التسجيل يف ظل نظام القائمة النسبية يف اعتماده من قبل عدد من الدميقراطيات 
الناشئة، كما حصل يف أول انتخابات دميقراطية يف جنوب أفريقيا عام ١٩٩٤. وعلى أية حال، ال يترتب 
الناخبني  تسجيل  عملية  على  هامشية  انعكاسات  سوى  االنتخابية  النظم  يف  البسيطة  التعديالت  على 

وكلفتها املرتفعة غالبًا.

٢١٥. تصميم وإنتاج أوراق االقتراع: جيب أن تصمم أوراق االقتراع بشكل واضح ييسر للناخبني 
الباطلة أو غري  التعامل معها بكل سهولة، وذلك لرفع مستويات املشاركة واحلد من أعداد األصوات 
الصاحلة والناجتة عادًة عن خطأ يف تعبئة ورقة االقتراع. ويتطلب ذلك يف كثري من األحيان استخدام 
الرموز للداللة على األحزاب أو املرشحني، باإلضافة إىل وسائل أخرى كالصور الفوتوغرافية واأللوان 
أوراق  تكون  ما  عادًة  االقتراع).  أوراق  لعدد من  الدليل  الواردة يف هذا  األمثلة  بعض  (أنظر  املختلفة 
ما  واالنتاج، وغالبًا  للطباعة  األبسط واألسهل  البديل  والصوت  األول  الفائز  بنظامي  اخلاصة  االقتراع 
بنظام  اخلاصة  االقتراع  ألوراق  بالنسبة  احلال  وكذلك  املرشحني.  أمساء  من  قليلة  أعداد  على  حتتوي 
اجلولتني، إال أنه يتطلب يف غالبية األحيان طباعة اوراق جديدة للجولة االنتخابية الثانية، مما يضاعف 
تكاليف االنتاج، باإلضافة إىل كونه حيتاج إىل ترك متسع من الوقت بني اجلولتني إلعداد وطباعة األوراق 
للجولة الثانية. أما نظامي االنتخاب املتوازي والعضوية املختلطة فعادًة ما يتطلبا طباعة نوعني خمتلفني من 
أوراق االقتراع، فضًال عن كوما يستخدمان نظامني انتخابيني خمتلفني (أو أكثر) يف نفس الوقت، مما 
ينتج عنه احتياجات لوجستية إضافية لتدريب موظفي االنتخابات وتوعية الناخبني حول كيفية االقتراع. 
وأما أوراق االقتراع اخلاصة بنظامي الصوت الواحد املتحول وغري املتحول، ونظام الكتلة ونظام بوردا، 
فهي أكثر تعقيدًا من تلك املستخدمة يف نظام الفائز األول، وذلك لكوا حتتوي عادًة على أمساء عدد 
أكرب من املرشحني،  وبالتايل أعداد أكرب من الرموز (أو الصور يف حال استخدامها). أخريًا تتباين درجة 
التعقيد يف أرواق االقتراع اخلاصة بنظام القائمة النسبية، فهي قد تكون بسيطة للغاية لدى اعتماد القوائم 

املغلقة، وقد تكون غاية يف التعقيد يف ظل اعتماد القوائم احلرة كما يف سويسرا.

٢١٦. توعية الناخبني: ختتلف احلاجة لربامج توعية الناخبني وطبيعتها اختالفًا كبريًا من جمتمع إىل آخر. 
وعندما يتعلق األمر بتوعية وتثقيف الناخبني حول كيفية التعامل مع ورقة االقتراع وتعبئتها، جند بأن هناك 
اختالفات واضحة وحمددة تبعًا الختالف النظام االنتخايب املعتمد. تعترب املبادئ األساسية اليت تقوم عليها 
النظم التفضيلية، مثل نظام الصوت البديل، أو الصوت الواحد املتحول أو نظام بوردا أمرًا معقدًا، جيب 
التطرق هلا بشكل خاص يف محالت التوعية، خاصًة يف تلك احلاالت حيث تستخدم هذه النظم للمرة 
األوىل، وخاصًة عندما يطلب من الناخب ترتيب كافة املرشحني على ورقة االقتراع حسب األفضلية، 
وإعطاء كل مرشح رقم معني، كما هي احلال يف أستراليا. ويزيد من صعوبة التعامل مع ورقة االقتراع 
من قبل الناخبني التزايد املستمر يف استخدام النظم االنتخابية املختلطة واليت يعطى الناخب مبوجب كثري 
منها ورقيت اقتراع بدًال من ورقة واحدة. وباملقابل، يسهل فهم أوراق االقتراع والتعامل معها يف تلك 
األنظمة اليت ال يطلب من الناخب فيها سوى اإلدالء بصوت واحد ملرشح أو قائمة واحدة، مثل نظام 
الفائز األول، أو الكتلة احلزبية أو الصوت الواحد غري املتحول. ويبني اجلدول رقم ٨ أدناه درجة التعقيد 

أو السهولة اليت تتبع باقي النظم االنتخابية فيما يتعلق ذا اجلانب من العملية االنتخابية.

يف  تتم  واحدة  عملية  من  االنتخابات ألكثر  تنظيم  حيتاج  ال  عام  بشكل  االقتراع:  أيام  عدد   .٢١٧
يوم اقتراع واحد يف ظل كل من النظم االنتخابية التالية: الفائز األول، الصوت البديل، الكتلة، الكتلة 
ونظم  املتوازية  النظم  بوردا،  نظام  النسبية،  القائمة  املتحول،  وغري  املتحول  الواحد  الصوت  احلزبية، 
العضوية املختلطة. أما نظام اجلولتني فكلفته أعلى وإدارته أكثر مشقة حيث أنه يتطلب عادًة إعادة العملية 

االنتخابية برمتها (اجلولة الثانية) بعد انقضاء اجلولة األوىل بفترة زمنية قصرية نسبيًا.
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جدول رقم ٨: التكاليف املحتملة والتبعات اإلدارية املترتبة على ١٢ نظام انتخايب

ترسيم النظام االنتخايب
الدوائر 
االنتخابية

تسجيل 
الناخبني

تصميم وإنتاج 
أوراق االقتراع

توعية 
الناخبني

عدد أيام 
االقتراع

احلاجة 
النتخابات 

فرعية/تكميلية

عد وفرز 
األصوات

الفائز األول
الكتلة

اجلولتني
الصوت البديل
الكتلة احلزبية
القائمة النسبية

الصوت الواحد املتحول
املتوازي

العضوية املختلطة
بوردا

الصوت الواحد غري املتحول
الصوت املحدود

مفتاح الرموز:  = قليل التكلفة والتعقيد -  = متوسط التكلفة والتعقيد -  = عايل التكلفة والتعقيد  

٢٢٠. إستدامة العملية االنتخابية: تعتمد املتطلبات اليت تلقي ا خمتلف النظم االنتخابية على كاهل 
القدرات اإلدارية يف بلد ما على اعتبارات تتعلق بتاريخ ذلك البلد، وظروفه العامة، باإلضافة إىل جتربته 
النظم  املتوفرة لديه. ويوفر اجلدول أعاله مقاربًة مقارنة حول تكاليف جمموعة من  االنتخابية واملوارد 
االنتخابية املختلفة. ومن خالل نظرٍة سريعة جند بأن نظام القائمة النسبية، خاصًة عندما يستند إىل قائمة 
وطنية مغلقة، حيرز تقييمًا إجيابيًا فيما يتعلق بكلفته األقل ومتطلباته املحدودة من حيث املوارد اإلدارية. 
وكذلك األمر بالنسبة لنظام الكتلة احلزبية. يليها يف هذا املجال كل من نظام الصوت الواحد غري املتحول 
ونظام الصوت املحدود، ومن مث نظامي الكتلة والفائز األول. أما نظم الصوت البديل، والصوت الواحد 
املتحول، واملتوازي، وبوردا والعضوية املختلطة فتأيت يف مواقع متخلفة عن النظم األخرى. ويبدو واضحًا 
من اجلدول (٨) بأن نظام اجلولتني يعترب النظام الذي يثقل كاهل أي بلد بشكل أكرب من الناحيتني املادية 

واإلدارية.
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ال ٢١٨. االنتخابات الفرعية/التكميلية: يف حال شغر أحد املقاعد التمثيلية يف الفترة الواقعة بني االنتخابات، 

يتم ملئ املقعد اخلايل يف ظل نظام القائمة النسبية من خالل املرشح التايل على قائمة احلزب الذي يتبع 
له املمثل السابق، مما يلغي احلاجة لتنظيم انتخابات تكميلية أو فرعية. أما نظم التعددية/األغلبية فعادًة ما 
تنطوي على إجراءات لتنظيم انتخابات فرعية لشغل املقاعد الشاغرة يف الفترات الواقعة بني االنتخابات. 
وميكن اتباع أي من هذين اخليارين يف ظل النظم األخرى: ففي إيرلندا حيث يستخدم نظام الصوت 
الواحد املتحول، يتم تنظيم انتخابات تكميلية لشغل املقاعد االشاغرة يف الربملان، بينما ال تلجأ أستراليا 
إىل هذا اخليار مللئ املقاعد الشاغرة يف جملس الشيوخ. كما وميكن تفادي احلاجة لتنظيم انتخابات فرعية، 
وذلك من خالل انتخاب بدالء للممثلني املنتخبني أثناء العملية االنتخابية، كما هي احلال يف بوليفيا على 

سبيل املثال.

االنتخابات الفرعية/التكميلية هي انتخابات أقل كلفة لكوا ختص مواقع حمددة، إال أا قد تثقل كاهل 
امليزانية الوطنية يف بعض البلدان، حيث جند أحيانًا بأن بعض املقاعد تترك شاغرة لفترات طويلة وذلك 
بسبب غياب القدرات الكافية لتنظيم االنتخابات الفرعية مللئها، خاصًة يف بعض بلدان جنوب القارة 
األفريقية حيث يتسبب انتشار مرض فقدان املناعة املكتسبة (اإليدز) إىل خلو أعداد كبرية من املقاعد يف 

الفترات الواقعة بني االنتخابات.

ميكن أن يكون لالنتخابات التكميلية، يف ظل ظروف معينة، انعكاساا الواسعة واليت تتعدى استبدال 
بعض األعضاء، حيث ينظر هلا كامتحان لتقييم أداء احلكومة يف منتصف الطريق. باإلضافة إىل ذلك، 
فقد يؤدي ارتفاع عدد املقاعد الشاغرة اليت جيب ملؤها إىل تغيري يف تركيبة اهليئة التشريعية مما قد ينتج 

عنه تغيري يف التركيبة احلكومية.

الفائز  نظام  هو  وفرزها  األصوات  لعد  بالنسبة  االنتخابية  النظم  أسهل  األصوات:  وفرز  عد   .٢١٩
األول، والصوت الواحد غري املتحول والقائمة النسبية املغلقة، حيث ال يتطلب إعداد النتائج سوى جلمع 
األصوات لصاحل كل واحد من املرشحني أو األحزاب املشاركة. أما نظام الصوت البديل ونظام الكتلة 
املتوازي ونظام  النظام  ما حيتم كل من  بينما عادًة  اقتراع واحدة،  فيتطلب جتميع األصوات من ورقة 
العضوية املختلطة عد األصوات وفرزها من ورقيت اقتراع خمتلفتني. والنظم األكثر صعوبة من حيث عد 
األصوات وفرزها وإعداد النتائج هي نظم االنتخاب التفضيلية كنظام االصوت البديل، ونظام بوردا ونظام 

الصوت الواحد املتحول.
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املمكنة  واستخداماا  املتاحة  اخليارات  أن  االنتخابية  النظم  ومقارنة خمتلف  دراسة  من  يستدل   .٢٢١
متعددة ومتنوعة. وعادًة ما مييل القائمني على تصميم األطر الدستورية والسياسية واالنتخابية إىل اختيار 
النظام االنتخايب الذي يفقهون بتفاصيله بشكل أفضل، كما وجند ميوًال يف اعتماد النظام املعمول به يف 
البلد املستعمر سابقًا يف حال وجوده، بدًال من البحث يف خمتلف اخليارات والبدائل. ويف كثري من األحيان 
اخليارات  عدد  من  احلد  على  اخلارجية  الضغوطات  عن  أو  للسالم  اتفاق  عن  النامجة  املتطلبات  تعمل 

املمكنة.

وبالتايل، يهدف هذا الدليل إىل توفري مصدٍر علمي الستنارة املعنيني ومتكينهم من اختاذ قرارام على 
أساس من املعرفة. وهو ال يهدف بالضرورة للتشجيع باجتاه تغيري شامل يف النظم االنتخابية القائمة، بل 
العكس من ذلك، فإن التجربة املقارنة لعمليات اإلصالح االنتخايب احلاصلة حىت يومنا هذا تظهر بأن 
التأين يف عمليات اإلصالح، حبيث يستند ذلك إىل اإلبقاء على العناصر اجليدة كنقطة انطالق، عادًة ما 

يكون خيارًا أفضل من التغيري الشامل والقفز حنو نظام انتخايب جديد كليًا وغري مألوف.

٢٢٢. ويف هذا السياق ميكن مقاربة مسألة اإلصالح االنتخايب من خالل االستفادة من جتارب اآلخرين. 
بالتحول حنو نظام أكثر نسبية، يف  الفائز األول ويرغب  بنظام  لبلد ما يعمل  املثال، ميكن  فعلى سبيل 
الوقت الذي حيافظ فيه على ربط التمثيل بالدوائر واملناطق اجلغرافية املختلفة، أن يأخذ جتربة نيوزيلندا 
بعني االعتبار، حيث مت اعتماد نظام العضوية املختلطة سنة ١٩٩٣، أو جتربة ليسوتو واليت اعتمدت نفس 
التحول عام ٢٠٠٢. وبنفس املقدار، ميكن لبلد يرغب يف اإلبقاء على دوائره االنتخابية أحادية التمثيل 
مع إدخال عناصر حتفز على التفاعل والتوافق بني خمتلف املجموعات أن ينظر إىل جتربة الصوت البديل 
يف بعض بلدان أوقيانوسيا (خاصًة يف فيجي وبابوا غينيا اجلديدة). كما وميكن ألي بلد يتحول إىل النظام 
الدميقراطي، يف الوقت الذي تتسم فيه تركيبته االجتماعية باالنقسامات احلادة، االستفادة من جتربة نظام 
القائمة النسبية يف جنوب أفريقيا، واليت نتج عنها حكومات تفسح املجال لتقاسم السلطة بني جمموعات 
عرقية خمتلفة، أو جتربة الربملان املتخب يف أيرلندا الشمالية مبوجب نظام الصوت الواحد املتحول. أخريًا، 
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ميكن لبلد يرغب بكل بساطة يف ختفيض كلفة االنتخابات واحلد من عدم االستقرار الناجم عن نظام 
اجلولتني يف انتخاباته الرئاسية، التمعن يف جتربة مجهورية أيرلندا يف تطبيق نظام الصوت البديل. ويف كافة 

احلاالت املذكورة، كان الختيار النظام االنتخايب تأثريه الواضح يف احلياة السياسية يف البلدان املعنية.

٢٢٣. فيما يلي خالصة لالعتبارات الرئيسية واليت ينصح األخذ ا يف تصميم النظم االنتخابية:

بساطة النظام االنتخايب
٢٢٤. جيب تصميم النظم االنتخابية الفاعلة واملستدامة مبا ييسر فهمها والتعامل معها من قبل مجهور 
الناخبني والعاملني بالسياسية. إذ تقود التعقيدات الزائدة إىل عدم وضوح النظام وبالتايل صعوبة فهمه، 

وإىل نتائج غري مقصودة أو عرضية، وهو ما ينتج عنه عدم ثقة الناخبني بنتائج االنتخابات.

عدم اخلشية من االبتكار والتجديد
٢٢٥. متثل الكثري من النظم االنتخابية الناجعة، واملعمول ا حول العامل حاليًا، حلوًال وتوجهات مبتكرة 
أثبتت جناحها يف معاجلة مشكالت حمددة. وكما أشرنا أعاله، ميكن االستفادة إىل حد كبري من جتارب 

اآلخرين، مبا يف ذلك البلدان املجاورة أو تلك اليت تبدو بأا حاالت خمتلفة كليًا.

االهتمام بالسياق املحيط والعامل الزمين
٢٢٦. ال تعمل النظم االنتخابية يف الفراغ، إذ يعتمد جناحها على التوفيق السليم بني األمناط واألعراف 
السياسية والتقاليد الثقافية السائدة. وجيب أن تشكل اإلجابة على التساؤل التايل نقطة االنطالق لكل من 
يقوم على تصميم النظام االنتخايب: ما هو السياق السياسي واالجتماعي الذي يتم تصميم النظام يف ظله؟ 
أما املسألة اليت تلي ذلك فقد تتمثل يف اإلجابة على ما يلي: هل يتعلق األمر بتصميم نظام انتخايب دائم 

أم أنه ينحصر يف االستجابة ملتطلبات املرحلة االنتقالية الراهنة؟

عدم االستهانة جبمهور الناخبني
٢٢٧. يف الوقت الذي جيب فيه احلفاظ على بساطة النظام، إال أن ذلك جيب أال ينحدر بنا إىل املخاطر 
اليت قد تنجم عن االستهانة بقدرة الناخبني على استيعاب اخليارات املتعددة واملختلفة للنظم االنتخابية 
املتاحة وقدرم على استخدامها بالشكل الصحيح. فعلى سبيل املثال، مت استخدام نظم انتخابية تفضيلية 
التجربة  أثبتت  بينما  آسيا-الباسيفيك،  منطقة  يف  الناشئة  الدميقراطيات  بعض  يف  ناجح  بشكل  معقدة 
الوعي  بني مستويات  التمييز  أمهية  اجلديدة  اليمقراطيات  من  االنتخابات يف عدد  من  احلديثة يف كثري 
واملعرفة العملية ومستويات الوعي السياسي. وحىت يف البلدان الفقرية يرغب الناخبون عادًة يف التعبري عن 

خيارات وأفضليات سياسية معقدة ومركبة.

مشولية النظام االنتخايب
٢٢٨. جيب أن تقوم النظم االنتخابية على أساس من الشمولية، سواء أكان ذلك يف املجتمعات املنقسمة 

أو األكثر جتانسًا، حبيث تعمل على إفراز برملانات تتمثل فيها كافة املصاحل. وبغض النظر عن ارتكاز 
األقليات إىل هويات أيديولوجية، أو عرقية، أو عنصرية، أو لغوية، أو مناطقية، أو دينية، فإن استثناء 
جمموعات هامة من الرأي العام من التمثيل يف الربملان املنتخب، خاصًة يف البلدان النامية، من شأنه أن 

يسفر عن نتائج كارثية.

االهتمام بطريقة اختيار النظام كعنصر أساسي
 ٢٢٩. تلعب الطريقة اليت يتم من خالهلا اختيار النظام االنتخايب دورًا هامًا يف التأكيد على شرعيته. 
إذ ينتج عن اختيار النظام االنتخايب من خالل عملية تشارك فيها كافة املجموعات املعنية، مبا يف ذلك 
مجهور الناخبني، مستويات أعلى من تقبل الناتج النهائي للعملية، مما لو مت ذلك من خالل عملية ينظر هلا 
بأا تنحصر يف التعبري عن مصاحل حزبية أو فردية فقط. وعلى الرغم من عدم إمكانية تفادي االعتبارات 
واملصاحل احلزبية يف معرض اختيار النظام االنتخايب، إال أن اختيار نظام يتمتع برضى خمتلف األحزاب 
وأوسع شرحية ممكنة من الرأي العام يعترب أمرًا مفصليًا يف تقبل ذلك النظام واحترامه من قبل اجلميع. 
ولقد تطلب التحول من نظام االفائز األول إىل نظام العضوية املختلطة يف نيوزيلندا على سبيل املثال إىل 
باملقابل، نتج عن قرار  النظام اجلديد.  الشرعية على  إجراء استفتائني عامني عليه، مما أسهم يف إضفاء 
احلكومة اإلشتراكية يف فرنسا عام ١٩٨٦ يف التحول من نظام اجلولتني إىل نظام نسيب أن ساد انطباع 
بأن ذلك القرار استند إىل اعتبارات حزبية حمضة، وسرعان ما أعيد النظام السابق فور فقدان احلكومة 

للسلطة سنة ١٩٨٨.

العمل على إرساء الشرعية والقبول بني كافة الفاعلني األساسيني
٢٣٠. جيب أن تشعر كافة املجموعات والفئات الراغبة يف املشاركة يف العملية الدميقرطية بأن النظام 
االنتخايب عادل ويعطيهم مجيعًا فرصًا مماثلة للفوز باالنتخابات. ويتمثل اهلدف األكرب يف هذا السياق 
يف العمل على عدم توفري أرضيٍة للخاسرين لترمجة خيبة األمل من نتائج االنتخابات إىل رفض للنظام 
االنتخايب أو الستخدامه كعذر لزعزعة استقرار النظام الدميقراطي برمته. ففي انتخابات عام ١٩٩٠ يف 
نيكاراغوا خسر احلزب احلاكم (الساندينيست) االنتخابات إال أنه تقبل تلك اخلسارة، وذلك بسبب 
فاستطاعت  أفريقيا،  أما كمبوديا، واملوزامبيق وجنوب  االنتخايب بشكل أساسي.  النظام  بعدالة  إقراره 
مجيعها إاء حروا األهلية الدموية من خالل اعتماد إجراءات وترتيبات متيزت بتقبل مجيع األطراف 

املتنازعة هلا.

العمل على زيادة تأثري الناخبني
٢٣١. جيب أن يشعر الناخبون بأن العملية االنتخابية حتقق هلم وسائل للتأثري يف احلكومات وسياساا. 
وميكن زيادة تأثري اخليارات اليت ميارسها الناخبون بعدة طرق. فقد ميّكن النظام االنتخايب الناخبني من 
االختيار بني خمتلف األحزاب السياسية، أو بني مرشحني ينتمون ألحزاب خمتلفة، أو بني مرشحي احلزب 
الواحد. كما وميكن توفري نظم انتخابية خمتلفة للعمل ا يف كل من انتخابات الرئاسة، وانتخابات جملس 
الشيوخ، وكذلك انتخابات جملس النواب والسلطات املحلية. وجيب أن يشعر الناخبون بأن لصوم وزن 

حقيقي يف التأثري على تركيبة احلكومة، وليس فقط يف تركيبة الربملان املنتخب.
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٢٠٠٢٠١

موازنة تأثري الناخبني مع حتفيز قيام األحزاب السياسية املتماسكة والفاعلة
٢٣٢. جيب موازنة العمل على زيادة تأثري الناخبني مع احلاجة للدفع باجتاه قيام أحزاب سياسية متماسكة 
وفاعلة. إذ قد ينتج عن إعطاء الناخبني أعلى درجات اخليار بني املرشحني من خمتلف األحزاب السياسية 
إىل إفراز برملانات متفسخة ومنقسمة ال حتقق ألحد الفوز بالنتائج املرجوة. ويتفق علماء السياسية على 
اعتبار قيام األحزاب املتماسكة واملستندة إىل قواعد واسعة من املؤيدين كأحد العناصر اهلامة يف نشوء 

الدميقراطيات الفاعلة واملستدامة.

عدم إمهال متطلبات االستقرار على املدى الطويل من خالل التركيز على املكاسب اآلنية
باجتاه  يدفعون  ما  عادًة  انتخايب جديد،  نظام  اعتماد  بالسياسية حول  العاملون  يتفاوض  عندما   .٢٣٣
املقترحات اليت يعتقدون باا تفيد مبصاحلهم احلزبية يف االنتخابات القادمة. إال أن ذلك قد ميثل استراتيجية 
تفتقد للحكمة يف كثري من األحيان، خاصًة يف البلدان النامية، حيث ميكن أن يسفر جناح احلزب الواحد 
وهيمنته على املدى القصري عن ايارات سياسية وختلخل يف السلم االجتماعي على املدى الطويل. ففي 
املفاوضات اليت سبقت انتخابات العام ١٩٩٤ االنتقالية يف جنوب أفريقيا، على سبيل املثال، كان ميكن 
حلزب املؤمتر الوطين األفريقي الدفع حنو اإلبقاء على نظام الفائز األول، والذي كان سيمنحه على األرجح 
مزيدًا من املقاعد مبا يفوق حصته من أصوات الناخبني على املستوى الوطين، لكونه احلزب األكرب يف 
البالد دون منازع. إال أن موقفه املؤيد العتماد النظام النسيب، األمر الذي أدى إىل فوزه بعدد أقل من 
املقاعد من ذلك الذي كان ميكنه الفوز ا يف ظل نظام الفائز األول، دّل على رغبة ذلك احلزب يف العمل 

على حتقيق االستقرار على املدى الطويل على حساب املكاسب االنتخابية اآلنية.

٢٣٤. وبنفس الشكل، جيب أن تكون النظم االنتخابية قادرة على االستجابة بشكل فاعل والتكيف مع 
الظروف السياسية املتقلبة ومع منو احلركات السياسية اجلديدة. وحىت يف الدميقراطيات الراسخة، فعادًة ما 
ال يستقر التأييد لألحزاب السياسية الكبرية لفترات طويلة، بينما تتميز احلياة السياسية يف الدميقراطيات 
اجلديدة بدرجات عالية من احليوية، حيث قد يفقد احلزب املستفيد من الترتيبات االنتخابية يف انتخابات 

ما تلك املكاسب يف االنتخابات اليت تليها.

عدم اعتبار النظام االنتخايب على أنه الدواء الشايف من كل داء
٢٣٥. قد متثل النظم االنتخابية الوسيلة األمثل لتغيري املعايري اليت حتكم طبيعة التنافس السياسي، إال أا 
ال ميكن أن تكون الدواء الشايف لكافة العلل السياسية اليت يعاين منها بلد ما. وكثريًا ما يكون للمؤثرات 
الناجتة عن عوامل أخرى انعكاساا األقوى على مسرية النظام الدميقراطي، خاصًة تلك املتعلقة بالثقافة 
السياسية السائدة يف كل بلد، أكثر من العناصر اإلجرائية كالنظام االنتخايب. وقد حتتجب كافة الفوائد 
املنبثقة عن أي نظام انتخايب، مهما مت تصميمه بكثري من العناية، بسبب التدابري الدستورية غري املالئمة، 
أو هيمنة قوى تعمل على تعميق الشقاق الداخلي، أو حجم التهديدات اخلارجية اليت متس سيادة البلد 

وسالمته.

عدم االستهانة باملؤثرات النامجة عن النظام االنتخايب
٢٣٦. يتعرض النظام الدميقراطي يف عاملنا لكثري من التحديات والقيود، إال أا تترك، على الرغم من 
ذلك، جماًال لالستراتيجيات السياسية الواعية واليت قد تسهم يف جناح العملية الدميقراطية أو يف عرقلتها. 
وكما ذكرنا فإن النظم االنتخابية ال توفر دواًء لكل داء، إال أا حتتل موقعًا مركزيًا يف حتقيق االستقرار 
يف أي نظام سياسي. قد ال تفلح اهلندسة املهنية للنظام االنتخايب يف جتنب أو اجتثاث العداءات املتجذرة، 
إال أن اعتماد الترتيبات املالئمة قد يدفع النظام السياسي حنو احلد من الصراعات وحتفيز احلكومات للعمل 
اليت ميكن حتقيقها من خالل  التغيريات  تبقى معظم  فبينما  على قدر أعلى من املسؤولية. ومبعىن آخر، 
تفاصيل النظام االنتخايب يف اجلوانب اهلامشية، فإن الفارق بني الدميقراطية الراسخة والدميقراطية املهزوزة 

يكمن يف كثري من األحيان يف هذه االنعكاسات واملؤثرات اهلامشية بالذات.

االهتمام برغبة الناخبني يف التغيري
٢٣٧. قد يبدو تغيري النظام االنتخايب فكرًة جيدة بالنسبة للساسة املحليني العارفني مبثالب النظام القائم، 
لكن مجهور الناخبني قد يرفض العبث بذلك النظام إذا مل تقدم مقترحات اإلصالح والتغيري بطريقة مناسبة 
ومقنعة، ومبا ال يدع جماًال لديهم لالعتقاد بأن حماوالت التغيري ليست سوى وسيلة يستخدمها الساسة 
لتعديل قواعد اللعبة وجتيريها إلفادة مصاحلهم اخلاصة، واحلصول على مكاسب سياسية (كما حصل يف 
الصني سنة ١٩٨٩، ويف األردن يف ١٩٩٣، ويف قريقيزستان يف مناسبات عدة منذ العام ١٩٩٥). كما 
أن التعديل املستمر واملتكرر للنظام االنتخايب يسفر كذلك عن آثار سلبية تفقد الناخبني إدراكهم للقواعد 

املعمول ا يف كل حلظة (كما هي احلال يف بوليفيا حبسب رأي بعض املراقبني).

عدم االستهانة بعيوب النظام واالتكال على جتاوزها الحقًا
٢٣٨. تؤدي كافة النظم االنتخابية إىل فوز البعض وخسارة البعض اآلخر يف االنتخابات بطبيعة احلال، 
لذلك فهي تفرز من هلم مصاحل حمددة تنبع من النظام االنتخايب املعتمد. وتعترب تلك املصاحل جزًء ال يتجزأ 
من اجلو السياسي العام يف ظل العمل بأي نظام انتخايب. ولكن عندما تبدأ عملية التغيري، فمن غري احلكمة 
االفتراض بأن اجلميع سيتقبل املعاجلات اليت ميكن وضعها الحقًا للمشكالت الظاهرة حلظة التغيري. ويف 
كافة احلاالت اليت قد يرغب فيها بإعادة النظر يف النظام االنتخايب الحقًا، من املفيد العمل على استباق 

ذلك وتضمينه يف القوانني اليت تنص على تغيري النظام.

جتنب عبودية النظم االنتخابية السابقة
٢٣٩. على الرغم مما تقدم، كثريًا ما يتم اإلبقاء على النظم االنتخابية غري املالئمة الحتياجات الدميقراطيات 
اجلديدة، واليت ترثها عن العهد االستعماري، دون التمعن يف كيفية تأثري تلك النظم وعملها يف ظل الواقع 
السياسي اجلديد. وجند بأن معظم املستعمرات الربيطانية سابقًا يف آسيا وأفريقيا ومنطقة املحيط اهلادئ 
(الباسيفيك) قد اعتمدت نظام الفائز األول. ولقد أثبت هذا النظام عدم مالءمته الحتياجات كثري من 
هذه الدميقراطيات الناشئة، خاصًة تلك اليت تعاين من انقسامات عرقية. وبشكل مشابه، يعتقد البعض بأن 
كثري من املستعمرات الفرنسية سابقًا يف غرب أفريقيا (كمايل على سبيل املثال) قد عانت من استقطابات 
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٢٠٢٢٠٣

مدمرة يف حياا السياسية نتيجة العتمادها نظام اجلولتني، عمًال باملثال الفرنسي؛ كما حتتفظ الكثري من 
مجهوريات االحتاد السوفييت سابقًا مبتطلبات احلد األدىن من نسبة املشاركة أو بشروط األغلبية املوروثة 
عن العهد السوفييت. ومن أكثر امليزات إثارة يف اخلارطة املرفقة ذا الدليل كوا تعكس، بطرق خمتلفة، 
املستعمرات  العديد من  العامل االستعماري كما كانت عليه احلال قبل ١٠٠ عام، حيث جند  خارطة 
الربيطانية سابقًا تعمل بنظام الفائز األول، والبلدان املتأثرة باالستعمار الفرنسي تعمل بنظام اجلولتني، بينما 
جند بأن املستعمرات البلجيكية واهلولندية سابقًا قد اختارت العمل بإحدى نظم القائمة النسبية املعمول 

ا يف أوروبا، إال أن هذه التوجهات تتغري بشكل مستمر عرب السنني.

تقييم التبعات املحتملة ألي نظام جديد يف تأجيج الصراعات االجتماعية أو احلد منها
٢٤٠. كما سبق وأشرنا يف بداية هذا الدليل، ميكن اعتبار النظم االنتخابية كأدوات إلدارة الصراع داخل 
جمتمع ما، باإلضافة إىل كوا الوسيلة النتخاب الربملانات والرؤساء. تعمل بعض النظم االنتخابية، يف ظل 
ظروف معينة، على حتفيز األحزاب السياسية النتهاج سياسات مشولية تدفع ا إىل حشد املؤيدين من 
خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية هلا. ولكن لسوء احلظ جند يف عاملنا اليوم ازديادًا يف عدد النظم 
االنتخابية غري املالئمة واليت تسهم عمليًا يف تفاقم الطروحات واملواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل 
املثال من خالل حتفيز األحزاب السياسية على التعامل مع االنتخابات على أا منافسة كلية يف سبيل 
احلصول على كل شئ مقابل ال شئ لآلخرين، وبالتايل دفعها للتصرف بروح من العدائية واالستثناء لكل 
من ال ينتمي ملجموعتها أو دائرة مؤييديها. لذلك جيب أن يتمثل اهلدف األعلى يف تصميم أية ترتيبات 
سياسية، مبا فيها النظام االنتخايب، يف عدم العمل على زيادة األمور سوًء إن مل يكن باملستطاع تصميمها 

مبا حيد من تفاقم التوترات اإلجتماعية.

توقع كافة االحتماالت غري العادية وغري املتوقعة
٢٤١. غالبًا ما يتم تصميم النظم االنتخابية لتفادي أخطاء املاضي، وخباصة املاضي القريب. لذلك جيب 
أخذ احليطة وعدم الوقوع يف ردود الفعل املبالغ فيها وتصميم نظام يبالغ يف تصحيح اإلشكاليات النامجة 
عن النظام السابق. ويف هذا السياق، فمن املفيد جدًا أن يطرح مصممو النظم االنتخابية على أنفسهم 
فماذا ستكون  الطويل:  املدى  املتوقعة على  السلبية غري  اآلثار  لتفادي  االعتيادية  التساؤالت غري  بعض 
النتيجة لو مل حيصل أحد على فوز واضح وصريح يف ظل النظام املقترح؟ وهل ميكن أن ينتج عن هذا 
النظام انفراد حزب واحد بالفوز بكافة املقاعد؟ وماذا سيحصل فيما لو أضطر األمر إىل توزيع عدد من 
املقاعد يفوق عدد املقاعد يف اهليئة املنتخبة؟ وكيف يتم التعامل مع تساوي األصوات بني املرشحني؟ 
وهل يفضي النظام املقترح إىل حالة جيد فيها الناخب بأنه من األفضل له عدم االقتراع لصاحل احلزب أو 

املرشح املفضل لديه يف بعض الدوائر االنتخابية؟

كشف بأهم اجلوانب اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف تصميم النظام االنتخايب
 هل ميكن اعتبار النظام االنتخايب على أنه واضح وسهل الفهم؟

 هل مت أخذ السياق املحيط بالعملية بعني االعتبار؟
 هل يالئم النظام الظرف الزمين احلايل؟

 هل حيتوي النظام على أدوات واضحة لتغيريه وإصالحه يف املستقبل؟
 هل يتفادى النظام االستهانة بقدرات الناخبني؟

 هل حيتوي النظام على عناصر جتعل منه مشوليًا/تعدديًا بأكرب قدر ممكن؟
 هل ينظر مجيع املعنيني لعملية التصميم على أا مشروعة؟

 هل سيسمح النظام باإلقرار بشرعية النتائج االنتخابية؟
 هل مت أخذ االحتماالت غري العادية بعني االعتبار؟

 هل يتمتع النظام مبيزة االستدامة من النواحي املادية واإلدارية؟
 هل سيعطي النظام الناخبني إحساسًا بقوة تأثريهم؟

 هل حيفز النظام على قيام نظام حزيب تنافسي؟
 هل يتالءم النظام مع اإلطار الدستوري العام؟

 هل سيسهم النظام يف احلد من الصراعات بدًال من تفاقمها؟
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٢٠٤٢٠٥
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البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

التعددية/الفائز األولأثيوبيا
األغلبية

-٥٤٧٥٤٧١ (س)

املتوازي (اجلولتني أذربيجان
والقائمة النسبية)

اجلولتني ١٢٥١٢٥٢املختلطة
(٣)

اجلولتني (د)٢٥٧٢٥٧١النسبيةالقائمة النسبيةاألرجنتني
الصوت الواحد غري األردن

املتحول
-١٠٤١١٠١(٤)األخرى

املتوزاي (الفائز األول أرمينيا
والقائمة النسبية)

اجلولتني١٣١١٣١٢املختلطة

-٢١٢١١النسبيةالقائمة النسبيةأروبا
-----انتقايلأريتريا
-٣٥٠٣٥٠١النسبيةالقائمة النسبيةأسبانيا

التعددية/الصوت البديلأستراليا
األغلبية

١٥٠١٥٠١-

-١٠١١٠١٢النسبيةالقائمة النسبيةإستونيا
-١٢٠١٢٠١النسبيةالقائمة النسبيةإسرائيل

الصوت الواحد غري أفغانستان
املتحول

اجلولتني٢٤٩٢٤٩١األخرى

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

اجلولتني (د)١٠٠١٠٠١ (س)النسبيةالقائمة النسبيةاإلكوادور
العضوية املختلطة ألبانيا

(الفائز األول والقائمة 
النسبية)

-١٤٠١٤٠٢ (ح)املختلطة

العضوية املختلطة أملانيا
(القائمة النسبية والفائز 

األول)

-٥٩٨٥٩٨٢ (ح)املختلطة

اإلمارات 
العربية املتحدة

ال تنظم انتخابات 
مباشرة

-----

التعددية/الفائز األولأنتيغوا وباربودا
األغلبية

١٧١٧١-

املتوازي (القائمة أندورا
النسبية والكتلة 

احلزبية)

-٢٨٢٨٢املختلطة

اجلولتني ٥٥٠٥٥٠١النسبيةالقائمة النسبيةإندونيسيا
(٥)

اجلولتني٢٢٠٢٢٠٢النسبيةالقائمة النسبيةأنغوال
التعددية/الفائز األولأنغيال

األغلبية
٧١١١-

اجلولتني٩٩٩٩١النسبيةالقائمة النسبيةأورغواي
التعددية/اجلولتنيأوزبكستان

األغلبية
اجلولتني٢٥٠٢٥٠١

التعددية/الفائز األولأوغندا
األغلبية

اجلولتني٢١٤٢٩٥١

املتوازي (القائمة أوكرانيا
النسبية والفائز األول)

اجلولتني٤٥٠٤٥٠٢املختلطة

الصوت الواحد إيرلندا
املتحول

الصوت ١٦٦١٦٦١النسبية
البديل

الفائز األول٦٣٦٣٢النسبيةالقائمة النسبيةأيسلندا
العضوية املختلطة إيطاليا

(الفائز األول والقائمة 
النسبية)

-٦٣٠٦٣٠٢املختلطة

ها 
بع

 تت
تي

م ال
الي

ألق
ل وا

تق
س

د م
 بل

٢١
ي ٣

ة ف
مد

عت
 امل

ية
خاب

النت
م ا

نظ
ال



٢٠٦٢٠٧

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

بابوا غينيا 
اجلديدة

التعددية/الصوت البديل
األغلبية

١٠٩١٠٩٢-

التعددية/الفائز األولباربادوس
األغلبية

٣٠٣٠١-

املتوازي (الفائز األول باكستان
والقائمة النسبية)

-٣٤٢٣٤٢٢املختلطة

التعددية/الفائز األولباالو
األغلبية

اجلولتني ١٦١٦١
(٦)

التعددية/اجلولتنيالبحرين
األغلبية

٤٠٤٠١-

اجلولتني٥١٣٥١٣١النسبيةالقائمة النسبيةالربازيل
الفائز األول٨٠٨٠١النسبيةالقائمة النسبيةالرباغواي

اجلولتني٢٣٠٢٣٠١النسبيةالقائمة النسبيةالربتغال
التعددية/الفائز األولبرمودا

األغلبية
٣٦٣٦١-

ال تنظم انتخابات بروناي
مباشرة

-----

-١٥٠١٥٠١النسبيةالقائمة النسبيةبلجيكا
اجلولتني٢٤٠٢٤٠١النسبيةالقائمة النسبيةبلغاريا

التعددية/الفائز األولبليز
األغلبية

٢٩٢٩١-

التعددية/الفائز األولبنغالدش
األغلبية

٣٠٠٣٠٠١-

القائمة النسبية والفائز بنما
األول

الفائز األول(م)٧٨٧٨ (س)النسبية

اجلولتني٨٣٨٣١النسبيةالقائمة النسبيةبنني
ال تنظم انتخابات بوتان

مباشرة
-----

التعددية/الفائز األولبوتسوانا
األغلبية

٥٧٦٢١-

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة
اجلولتني١١١١١١٢النسبيةالقائمة النسبيةبوركينافاسو

التعددية/الفائز األولبورما (٧)
األغلبية

٤٨٥٤٨٥١-

-١٧٩١ (٨)٨١النسبيةالقائمة النسبيةبوروندي
البوسنة 

واهلرسك
الفائز األول٤٢٤٢١النسبيةالقائمة النسبية

اجلولتني٤٦٠٤٦٠١النسبيةالقائمة النسبيةبولندا
العضوية املختلطة بوليفيا

(الفائز األول والقائمة 
النسبية)

اجلولتني ١٣٠١٣٠٢املختلطة
(٩)

اجلولتني١٢٠١٢٠١النسبيةالقائمة النسبيةالبريو
بيالروسيا 

(روسيا 
البيضاء)

التعددية/اجلولتني
األغلبية

اجلولتني١١٠١١٠١

املتوازي (الفائز األول التايالند
والقائمة النسبية)

-٥٠٠٥٠٠٢املختلطة

املتوازي (الصوت تايوان
الواحد غري املتحول 

والقائمة النسبية)

الفائز األول٢٢٥٢٢٥٢املختلطة

التعددية/اجلولتنيتركمانستان
األغلبية

اجلولتني٥٠٥٠١

-٥٥٠٥٥٠١النسبيةالقائمة النسبيةتركيا
ترينيداد 
وتوباغو

التعددية/الفائز األول
األغلبية

٣٦٣٦١-

الكتلة احلزبية/القائمة التشاد
النسبية واجلولتني (١٠)

التعددية/
األغلبية

اجلولتني(م)١٥٥١٥٥ (س)

اجلولتني١٢٠١٢٠١النسبيةالقائمة النسبيةالتشيلي
التعددية/الفائز األولترتانيا

األغلبية
اجلولتني٢٣١٢٩٥١

التعددية/اجلولتنيتوغو
األغلبية

اجلولتني٨١٨١١
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٢٠٨٢٠٩

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

التعددية/الكتلةتوفالو
األغلبية

١٥١٥١-

-----انتقايلتوكيالو
املتوازي (الكتلة احلزبية تونس

والقائمة النسبية)
الفائز األول١٨٩٢ ١٨٩ (س)املختلطة

التعددية/الكتلةتونغا
األغلبية

٩٣٠١-

املتوازي (القائمة تيمور الشرقية
النسبية والفائز األول)

اجلولتني٨٨٨٨٢املختلطة

التعددية/الفائز األولجامايكا
األغلبية

٦٠٦٠١-

-١٥١٧١األخرىالصوت املحدودجبل طارق
اجلولتني٣٨٩٣٨٩١ (س)النسبيةالقائمة النسبيةاجلزائر

جزر األنتيال 
اهلولندية

-٢٢٢٢١النسبيةالقائمة النسبية

التعددية/الفائز األولجزر الباهاما
األغلبية

٤٠٤٠١-

اجلزر الربيطانية 
العذراء

التعددية/الفائز األول والكتلة
األغلبية

١٣١٣٢-

الصوت الواحد غري جزر البيتكرن
املتحول

-٤٨١األخرى

جزر الترك 
والكايكو

التعددية/الفائز األول
األغلبية

١٣١٨١-

التعددية/الفائز األولجزر السليمان
األغلبية

٥٠٥٠١-

املتوازي (الفائز األول جزر السيشيل
والقائمة النسبية)

اجلولتني٣٤٣٤٢املختلطة

التعددية/اجلولتنيجزر القمر
األغلبية

الفائز األول ١٨٣٣١
(١١)

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

التعددية/الكتلةجزر الكامين
األغلبية

١٥١٨١-

التعددية/الفائز األول والكتلةجزر املارشال
األغلبية

-(م)٣٣٣٣

التعددية/الكتلةجزر املالديف
األغلبية

(١٢)٤٢٥٠١ -

جزر املالفني 
(الفوكالند)

التعددية/الكتلة
األغلبية

٨٨١-

التعددية/الفائز األولجزر كوك
األغلبية

٢٤٢٤١-

التعددية/الكتلة والفائز األولجزيرة مان
األغلبية

-(م)٢٤٢٤

اجلماهريية 
الليبية

ال تنظم انتخابات 
مباشرة

-----

اجلمهورية 
اإلسالمية 

اإليرانية

التعددية/اجلولتني (د)
األغلبية

اجلولتني٢٩٠٢٩٠١

مجهورية أفريقيا 
الوسطى

التعددية/اجلولتني
األغلبية

اجلولتني١٠٥١٠٥١

اجلمهورية 
التشيكية

-٢٠٠٢٠٠١النسبيةالقائمة النسبية

مجهورية 
الدومينيكان

اجلولتني١٥٠١٥٠٢ (س)النسبيةالقائمة النسبية

اجلمهورية 
العربية السورية

التعددية/الكتلة
األغلبية

(١٣)٢٥٠٢٥٠١-  

-٤٠٠٤٠٠٢النسبيةالقائمة النسبيةجنوب أفريقيا
املتوازي (القائمة جورجيا

النسبية واجلولتني) (د)
اجلولتني٢٣٥٢٣٥٢املختلطة

التعددية/الكتلة احلزبيةجيبويت
األغلبية

اجلولتني٦٥٦٥١
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٢١٠٢١١

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

التعددية/الكتلة والفائز األولجريسي
األغلبية

٥٣٥٣٣-

-١٧٩١٧٩٢النسبيةالقائمة النسبيةالدمنارك
التعددية/الفائز األولالدومينيك

األغلبية
٢١٣٠١-

الفائز األول٥٣٨٠١النسبيةالقائمة النسبيةرواندا
املتوازي (القائمة روسيا االحتادية

النسبية والفائز األول)
اجلولتني٤٥٠٤٥٠٢املختلطة

اجلولتني ٣٤٥١ ٣٤٥ (س)النسبيةالقائمة النسبيةرومانيا
(١٤)

التعددية/الفائز األولزامبيا
األغلبية

الفائز األول١٥٠١٥٨١

التعددية/الفائز األولزمبابوي
األغلبية

اجلولتني١٢٠١٥٠١

الفائز األول والكتلة ساحل العاج
احلزبية

التعددية/
األغلبية

اجلولتني(م)٢٢٥٢٢٥

التعددية/الفائز األول والكتلةساموا
األغلبية

-(م)٤٩٤٩

سان فينسنت 
والغرانادين

التعددية/الفائز األول
األغلبية

١٥٢١١-

-٦٠٦٠١النسبيةالقائمة النسبيةسان مارينو
سانت كيتس 

ونيفيس
التعددية/الفائز األول

األغلبية
١٠١٥١-

التعددية/الفائز األولسانتا لوسيا
األغلبية

١٧١٧١-

التعددية/الكتلة والفائز األولسانتا هيلينا
األغلبية

-(م)١٢١٤

ساو تومي 
وبرنسييب

اجلولتني٥٥٥٥١النسبيةالقائمة النسبية

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

الصوت ٢٢٥٢٢٥٢النسبيةالقائمة النسبيةسريالنكا
التكميلي

اجلولتني٨٤٨٤٢النسبيةالقائمة النسبيةالسلفادور
اجلولتني١٥٠١٥٠١النسبيةالقائمة النسبيةسلوفاكيا
اجلولتني٩٠٩٠٢النسبيةالقائمة النسبيةسلوفينيا

الكتلة احلزبية والفائز سنغافورة
األول

التعددية/
األغلبية

الفائز األول(م)٨٤٩٤ (١٥)

املتوازي (الكتلة احلزبية السنغال
والقائمة النسبية)

اجلولتني١٢٠١٢٠٢املختلطة

التعددية/الفائز األولسوازيالندا
األغلبية

٥٥٦٥١-

التعددية/الفائز األولالسودان
األغلبية

اجلولتني٢٧٠٣٦٠١

-٥١٥١١النسبيةالقائمة النسبيةسورينام
-٣٤٩٣٤٩٢النسبيةالقائمة النسبيةالسويد
-٢٠٠٢٠٠١النسبيةالقائمة النسبيةسويسرا

اجلولتني ١١٢١٢٤١النسبيةالقائمة النسبيةسرياليون
(١٦)

اجلولتني٥٠٥٠١النسبيةالقائمة النسبيةمشال قربص
--١٢٦١٢٦-انتقايل (١٧)صربيا

-- -  - -انتقايلالصومال
ال تنظم انتخابات الصني

مباشرة
-----

املتوازي (اجلولتني طاجيكستان
والقائمة النسبية)

اجلولتني٦٣٦٣١املختلطة

-٢٧٥٢٧٥١النسبيةالقائمة النسبيةالعراق
التعددية/الفائز األولعمان

األغلبية
٨٣٨٣١-
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٢١٢٢١٣

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

التعددية/اجلولتنيالغابون
األغلبية

اجلولتني١٢٠١٢٠١

التعددية/الفائز األولغامبيا
األغلبية

اجلولتني٤٨٥٣١

التعددية/الفائز األولغانا
األغلبية

اجلولتني٢٠٠٢٠٠١

التعددية/الفائز األولغرانادا
األغلبية

١٥١٥١-

اجلولتني١٥٨١٥٨٢ (س)النسبيةالقائمة النسبيةغواتيماال
الفائز األول٥٣٦٥١النسبيةالقائمة النسبيةغوايانا

التعددية/الكتلةغرينسي
األغلبية

٤٥٤٧١-

اجلولتني١٠٢١٠٢١النسبيةالقائمة النسبيةغينيا (بيساو)
غينيا 

(كوناكري)
املتوازي (القائمة 

النسبية والفائز األول)
اجلولتني١١٤١١٤٢املختلطة

غينيا 
اإلكوادورية

الفائز األول١٠٠١٠٠١النسبيةالقائمة النسبية

ال تنظم انتخابات الفاتكان
مباشرة

-----

الصوت الواحد غري فانواتو
املتحول

-٥٢٥٢١األخرى

التعددية/اجلولتنيفرنسا
األغلبية

اجلولتني٥٧٧٥٧٧١

املتوازي (الفائز األول الفلبني
والقائمة النسبية) (١٨)

الفائز األول٢٦٠٢٦٠٢املختلطة

التعددية/الكتلة (١٩)فلسطني
األغلبية

الفائز األول٨٩٨٩١

العضوية املختلطة فرتويال
(الفائز األول والقائمة 

النسبية)

الفائز األول١٦٥١٦٥٣ (س)املختلطة

اجلولتني٢٠٠٢٠٠١النسبيةالقائمة النسبيةفنلندا

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

التعددية/اجلولتني (٢٠)الفيتنام
األغلبية

٤٩٨٤٩٨١-

التعددية/الصوت البديلفيجي
األغلبية

٧١٧١٢-

اجلولتني٥٦٥٦١النسبيةالقائمة النسبيةقربص
القرن األخضر 
(كاب فريدي)

اجلولتني٧٢٧٢١النسبيةالقائمة النسبية

ال تنظم انتخابات قطر
مباشرة

-----

التعددية/اجلولتنيقريقيزستان
األغلبية

اجلولتني٧٥٧٥١

املتوازي (اجلولتني كازخستان
والقائمة النسبية)

اجلولتني٧٧٧٧٢املختلطة

الكتلة احلزبية/القائمة الكامريون
النسبية والفائز األول 

(٢١)

التعددية/
األغلبية

الفائز األول(م)١٨٠١٨٠

اجلولتني١٥١١٥١١النسبيةالقائمة النسبيةكرواتيا
-١٢٣١٢٣١ (س)النسبيةالقائمة النسبيةكمبوديا

التعددية/الفائز األولكندا
األغلبية

٣٠١٣٠١١-

التعددية/اجلولتنيكوبا
األغلبية

٦٠٩٦٠٩١-

املتوازي (الفائز األول كوريا اجلنوبية
والقائمة النسبية)

الفائز األول٢٩٩٢٩٩٢املختلطة

التعددية/اجلولتنيكوريا الشمالية
األغلبية

٦٨٧٦٨٧١-

اجلولتني (د)٥٧٥٧١النسبيةالقائمة النسبيةكوستريكا
اجلولتني١٦٦١٦٦١ (س)النسبيةالقائمة النسبيةكولومبيا
الكونغو 
(برزافيل)

التعددية/اجلولتني
األغلبية

اجلولتني١٣٧١٣٧١
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٢١٤٢١٥

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

-----انتقايل

التعددية/الكتلةالكويت
األغلبية

٥٠٦٥١-

التعددية/اجلولتني (٢٢)كرييبايت
األغلبية

الفائز األول٤٠٤٢١

التعددية/الفائز األولكينيا
األغلبية

اجلولتني ٢١٠٢٢٢١
(٢٣)

-١٠٠١٠٠١النسبيةالقائمة النسبيةالتفيا
التعددية/الكتلةالوس

األغلبية
١٠٩١٠٩١-

التعددية/الكتلةلبنان
األغلبية

١٢٨١٢٨١-

-٦٠٦٠١النسبيةالقائمة النسبيةاللوكسمبورغ
-----انتقايلليبرييا

املتوازي (اجلولتني ليتوانيا
والقائمة النسبية)

اجلولتني١٤١١٤١٢املختلطة

العضوية املختلطة ليسوتو
(الفائز األول والقائمة 

النسبية)

-١٢٠١٢٠٢املختلطة

-٢٥٢٥١النسبيةالقائمة النسبيةليشتنستني
التعددية/الفائز األولماالوي

األغلبية
الفائز األول١٩٣١٩٣١

-٦٥٦٥١النسبيةالصوت الواحد املتحولمالطا
التعددية/اجلولتني (٢٤)مايل

األغلبية
اجلولتني١٤٧١٤٧١ (س)

التعددية/الفائز األولماليزيا
األغلبية

٢١٩٢١٩١-

الفائز األول والقائمة مدغشقر
النسبية

التعددية/
األغلبية

اجلولتني(م)١٦٠١٦٠ (س)

البلد/اإلقليم 
(١)

النظام االنتخايب املعتمد 
لتنظيم االنتخابات 

التشريعية على املستوى 
الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

التعددية/اجلولتني (٢٥)مصر
األغلبية

(٢٦)٤٤٤٤٥٤١-  

-٣٢٥٣٢٥٢النسبيةالقائمة النسبيةاملغرب
اجلولتني١٢٠١٢٠١النسبيةالقائمة النسبيةمقدونيا

العضوية املختلطة املكسيك
(الفائز األول والقائمة 

النسبية)

الفائز األول٥٠٠٥٠٠٢املختلطة

اململكة العربية 
السعودية

ال تنظم انتخابات 
مباشرة

-----

اململكة املتحدة 
(بريطانيا)

التعددية/الفائز األول
األغلبية

٦٥٩٦٥٩١-

التعددية/اجلولتني (د)منغوليا
األغلبية

اجلولتني٧٦٧٦١

التعددية/اجلولتنيموريتانيا
األغلبية

اجلولتني٨١٨١١ (س)

التعددية/الكتلة (٢٧)موريشيوس
األغلبية

٧٠٧٠١-

اجلولتني٢٥٠٢٥٠١النسبيةالقائمة النسبيةموزامبيق
-١٠١١٠١١النسبيةالقائمة النسبيةمولدافيا
املتوازي (القائمة موناكو

النسبية والكتلة)
-٢٤٢٤٢املختلطة

التعددية/اجلولتني (٢٨)مونسرات
األغلبية

٩١١١-

التعددية/الفائز األولميكرونيسيا
األغلبية

١٤١٤١-

اجلولتني ٧٢٧٨١النسبيةالقائمة النسبيةناميبيا
(٢٩)

-١٨١٨١األخرىبورداناورو
-١٦٥١٦٥١النسبيةالقائمة النسبيةالنرويج
اجلولتني١٨٣١٨٣٣النسبيةالقائمة النسبيةالنمسا
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٢١٦٢١٧

املالحظات:
يتضمن هذا اجلدول تفاصيل تتعلق باألقاليم اليت ال تتمتع بتمثيل مباشر هلا يف برملانات البلدان اليت تتبع   .١

هلا.
بالنسبة للبلدان اليت تنقسم سلطتها التشريعية إىل جملسني، مت عرض النظام االنتخايب اخلاص بانتخاب   .٢

جملس النواب/العموم.
حيتاج الفوز يف اجلولة األوىل إىل أغلبية ثلثي األصوات.  .٣

إذا مت انتخاب ما ال يقل عن ٦ نساء يصبح عدد املمثلني املنتخبني بشكل مباشر ١١٠، وإال فيتم   .٤
انتخاب ٦ نساء بشكل غري مباشر من قبل جممع انتخايب.

يتطلب الفوز يف اجلولة األوىل للحصول على ما ال يقل عن ٥٠٪+١ من جمموع األصوات، باإلضافة   .٥
للحصول على ما ال يقل عن ٢٠٪ من األصوات يف نصف املحافظات على األقل.

تستخدم اجلولة األوىل كانتخابات أولية، حيث يشارك يف اجلولة الثانية املرشحني احلاصلني على أفضل   .٦
النتائج، بغض النظر عن نسبة تلك النتائج. 

اإلسم املعتمد من قبل األمم املتحدة هو ميامنار.  .٧
مت تعيني ٤٠ ممثل لفترة انتقالية.  .٨

إذا مل يفز أي من املرشحني باألغلبية املطلقة لألصوات يف اجلولة األوىل، تنتخب اجلمعية الوطنية أحد   .٩
املرشحني احلاصلني على أعلى األصوات.

يستخدم نظام الكتلة احلزبية يف دوائر متعددة التمثيل يف حال فازت إحدى القوائم باألغلبية املطلقة   .١٠
لألصوات، وإال فيستخدم نظام القائمة النسبية.

تتداول اجلزر الثالثة الرئيسية رئاسة االحتاد الفيدرايل. ويتم تنظيم اجلولة األوىل من االنتخابات يف   .١١
اجلزيرة اليت حتتل موقع الرئاسة، ويشارك يف اجلولة الثانية املرشحون الثالثة احلاصلون على أعلى 

األصوات، حيث يشارك يف االقتراع يف اجلولة الثانية كافة الناخبون من اجلزر الثالثة.
يتم انتخاب الرئيس ملدة مخس سنوات من قبل الربملان، ومن مث يعرض ذلك لالستفتاء العام.  .١٢
يتم انتخاب الرئيس ملدة مخس سنوات من قبل الربملان، ومن مث يعرض ذلك لالستفتاء العام.  .١٣

يتطلب الفوز يف اجلولة األوىل للحصول على ما ال يقل عن ٥٠٪ من األصوات.  .١٤
يتراوح عدد األعضاء املعينني من أحزاب املعارضة، من انتخابات إىل أخرى، من صفر إىل ثالثة   .١٥
أعضاء، وذلك استنادًا إىل املقاعد اليت تفوز ا تلك األحزاب يف كل انتخابات. كما وميكن لرئيس 

اجلمهورية تعيني ٩ أعضاء إضافيني.
يتطلب الفوز يف اجلولة األوىل للحصول على ما ال يقل عن ٥٥٪ من األصوات.  .١٦

عند إعداد هذا الدليل مل يكن هناك أي قانون انتخايب على مستوى االحتاد الفيدرايل، على الرغم من   .١٧
قيام كافة اجلمهوريات املنضوية بتنظيم انتخاباا اخلاصة ا.
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(١)
النظام االنتخايب املعتمد 

لتنظيم االنتخابات 
التشريعية على املستوى 

الوطين (٢)

عائلة النظم 
االنتخابية

عدد أعضاء 
الربملان 
املنتخبني 

بشكل مباشر

عدد أعضاء 
الربملان 

أصحاب حق 
التصويت

مستويات 
التمثيل

النظام 
االنتخايب 
النتخابات 

الرئاسة

التعددية/الفائز األولنيبال
األغلبية

٢٠٥٢٠٥١-

القائمة النسبية والفائز النيجر
األول (٣٠)

اجلولتني(م)٨٣٨٣النسبية

التعددية/الفائز األولنيجرييا
األغلبية

اجلولتني ٣٦٠٣٦٠١
(٣١)

اجلولتني (د)٩٠٩٢٢النسبيةالقائمة النسبيةنيكاراغوا
العضوية املختلطة نيوزيالندا

(الفائز األول والقائمة 
النسبية)

-١٢٠١٢٠٢ (ح)املختلطة

التعددية/الفائز األول والكتلةنيوي
األغلبية

٢٠٢٠٢-

التعددية/اجلولتنيهاييت
األغلبية

اجلولتني٨٣٨٣١

التعددية/الفائز األولاهلند
األغلبية

٥٤٣٥٤٥١-

الفائز األول١٢٨١٢٨١النسبيةالقائمة النسبيةهندوراس
العضوية املختلطة هنغاريا (املجر)

(القائمة النسبية 
واجلولتني)

-٣٨٦٣٨٦٣املختلطة

-١٥٠١٥٠١النسبيةالقائمة النسبيةهولندا
الواليات 
األمريكية 

املتحدة

التعددية/الفائز األول
األغلبية

الفائز األول ٤٣٥٤٣٥١
(٣٢)

املتوازي (الفائز األول اليابان
والقائمة النسبية)

-٤٨٠٤٨٠٢املختلطة

التعددية/الفائز األولاليمن
األغلبية

اجلولتني٣٠١٣٠١١

-٣٠٠٣٠٠٢النسبيةالقائمة النسبيةاليونان



٢١٨٢١٩

تعطى  االنتخابات. حيث  نتائج  إىل  استنادًا  إىل ٢٦٠، وذلك  األعضاء من ٢٠٨  يتراوح عدد   .١٨
مقاعد  ثالثة  األصوات  من  يزيد عن ٢٪  ما  على  اليت حتصل  األقليات  أو  املحددة  املجموعات 
إضافية. وال ميكن لألحزاب السياسية القائمة االستفادة من ذلك، كما وال يتم شغل كافة املقاعد 

اإلضافية بالضرورة.
مت تغيري النظام إىل املتوازي (القائمة النسبية املغلقة والكتلة) قبيل انتخابات كانون األول/يناير ٢٠٠٦   .١٩

التشريعية.
يستخدم نظام الكتلة ويتم تنظيم جولة ثانية إذا تطلب األمر ذلك.  .٢٠

يستخدم نظام الكتلة احلزبية يف دوائر متعددة التمثيل يف حال فازت إحدى القوائم باألغلبية املطلقة   .٢١
لألصوات، وإال فيستخدم نظام القائمة النسبية.

يستخدم نظام اجلولتني يف دوائر أحادية التمثيل، ونظام الكتلة، مع تنظيم جولة ثانية إذا تطلب األمر،   .٢٢
يف بعض الدوائر االنتخابية متعددة التمثيل.

الفوز يف اجلولة األوىل للحصول على ما ال يقل عن ٢٥٪ من األصوات يف مخسة من  يتطلب   .٢٣
مقاطعات البلد الثمانية على األقل.

يستخدم نظام الكتلة احلزبية، ويتم تنظيم جولة ثانية إذا تطلب األمر.  .٢٤
يستخدم نظام الكتلة يف جولتني انتخابيتني إذا تطلب األمر ذلك.  .٢٥

يتم انتخاب الرئيس ملدة مخس سنوات من قبل الربملان، ومن مث يعرض ذلك لالستفتاء العام.  .٢٦
حتجز ٨ مقاعد لتوزيعها على احلاصلني على أفضل النتائج من بني املرشحني غري الفائزين واملنتمني   .٢٧

ألقليات حمددة مل حتصل على متثيل كاٍف بعد توزيع ما جمموعه ٦٢ مقعد.
يستخدم نظام الكتلة، ويتم تنظيم جولة ثانية يف حال مل حيصل املرشحون على ٦٪ على األقل من   .٢٨

األصوات.
املطلقة  األغلبية  على  املرشحني  من  أي  عدم حصول  حال  يف  االنتخابية  اجلوالت  تكرار  ميكن   .٢٩

لألصوات.
يتم انتخاب ٨ أعضاء يف دوائر انتخابية أحادية التمثيل على املستوى الوطين ختص كل منها إحدى   .٣٠

األقليات.
يتطلب الفوز يف اجلولة األوىل للحصول على األغلبية املطلقة لألصوات أو ما ال يقل عن ٢٥٪ من   .٣١

األصوات يف ثلثي الواليات.
املجمع  أعضاء  انتخاب  ويتم  االنتخايب.  املجمع  املطلقة ألصوات  باألغلبية  الرئيس  انتخاب  يتم   .٣٢
االنتخايب على مستوى الواليات، حيث يفوز املرشح احلاصل على أعلى األصوات يف كل والية 

عادًة على كافة أصوات املجمع االنتخايب اخلاصة بتلك الوالية.

(م): نظام مركب، حيث يصنف النظام االنتخايب استنادًا إىل النظام املعمول به النتخاب أكرب عدد من 
املمثلني املنتخبني يف الربملان.

(د): نسبة األصوات املطلوبة للفوز يف اجلولة األوىل من االنتخابات تقل عن ٥٠٪+١.
(ح): قد خيتلف عدد األعضاء من انتخابات إىل أخرى، بسبب بقاء بعض املمثلني من الدورة السابقة.

(س): يتغري عدد األعضاء استنادًا إىل عدد السكان.
انتقايل: البلدان واألقاليم اليت متر مبراحل انتقالية، واليت مل يتم حتديد نظامها االنتخايب بعد.
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٢٢٠٢٢١

اإلدارة االنتخابية: اجلهاز اإلداري املسؤول عن إدارة العملية االنتخابية واإلشراف على مكوناا الرئيسية، 
ويطلق عليها تسميات عدة منها جلنة االنتخابات، اللجنة املركزية لالنتخابات، اللجنة العليا لالنتخابات، 
دائرة شؤون االنتخابات، إخل. وميكن أن تشكل جهازًا إداريًا مستقًال متامًا أو أن تتبع إلحدى اإلدارات 

احلكومية القائمة. 

بسبب  األصوات  وفرز  اليت ال حتتسب يف عملية عد  األصوات  الصحيحة):  (غري  الباطلة  األصوات 
ارتكاب الناخب خلطأ ما يف تعبئتها مما جيعل من الصعب حتديد خياره بني خمتلف املرشحني أو األحزاب، 
كأن يؤشر عليها لصاحل عدد من املرشحني يفوق عدد املمثلني املنتخبني عن دائرته االنتخابية على سبيل 

املثال.

األصوات التالفة: أوراق االقتراع اليت يتم إتالفها واستبداهلا بأوراق أخرى قبل أن يديل الناخب بصوته، 
وذلك بسبب ارتكاب خطأ يف تعبئتها من قبل الناخب.

 
األصوات الضائعة: األصوات اليت يديل ا الناخبون واليت ال تؤدي إىل انتخاب أي ممثلني، كاألصوات 

املعطاة للمرشحني اخلاسرين.
 

األغلبية البسيطة: حصول أي من املرشحني أو األحزاب على عدد من األصوات يفوق عدد األصوات 
من  األصوات  تلك  نسبة  النظر عن  بغض  اآلخرين،  األحزاب  أو  املرشحني  من  أي  عليها  اليت حصل 

املجموع العام. 

األغلبية املطلقة: حصول أي من املرشحني أو األحزاب على ما يساوي نصف عدد األصوات الصحيحة 
زائد واحد من جمموع أصوات الناخبني، سواء على مستوى الدائرة االنتخابية أو على املستوى الوطين 

العام. 

املرشحني  أكثر  لصاحل  للتصويت  الناخبون  يضطر  عندما  املصطلح  هذا  يطلق  االستراتيجي:  االقتراع 
حضوضًا بالفوز، وليس لصاحل مرشحهم املفضل بالضرورة. 

االقتراع خارج حدود البلد: تصويت الناخبني املقيمني خارج البالد، وذلك بطرق عدة منها عرب الربيد 
أو املمثليات الدبلوماسية أو املراكز اخلاصة اليت تعتمد هلذا الغرض. 

االقتراع عن بعد: تصويت الناخبني املقيمني يف مناطق غري منطقة مركز االقتراع اخلاص م وحيث مت 
تسجيلهم لالنتخاب، وذلك بطرق عدة منها عرب الربيد أو املراكز اخلاصة اليت تعتمد هلذا الغرض. 

انتحال الشخصية: قيام الناخب باالقتراع مستخدمًا اسم وهوية ناخب آخر من املسجلني يف سجالت 
الناخبني. 

االنتخابات الفرعية/التكميلية: االنتخابات اليت يتم تنظيمها يف ظل بعض النظم االنتخابية لشغل املقاعد 
الشاغرة يف الربملان خالل الفترة الواقعة بني االنتخابات. 

الباقي األعلى: إحدى الطرق املعتمدة لترمجة األصوات إىل مقاعد يف ظل نظام القائمة النسبية. فبعد 
توزيع املقاعد على األحزاب املشاركة يف االنتخابات واليت حصلت على عدد من احلصص الكاملة اليت 
تساوي كل منها مقعد متثيلي واحد، تبقى بعض املقاعد دون توزيع كما ويتبقى لدى كل حزب عدد 
من األصوات أقل من احلصة الواحدة لكل مقعد. ويتم توزيع املقاعد املتبقية على األحزاب استنادًا إىل 
أعلى الباقي من أصوات كل منها. وتعمل هذه الطريقة لصاحل األحزاب الصغرية أكثر من الطريقة األخرى 

املتمثلة باملتوسط األعلى. 

الربملان املؤلف من غرفتني: اهليئة التشريعية القائمة على وجود جملسني يتألف منهما الربملان، عادًة ما 
يطلق على غرفته األوىل اسم جملس النواب أو العموم أو املمثلني (Deputies)، بينما يطلق على غرفته 

 .(Senate) الثانية تسمية جملس الشيوخ أو األعيان أو املستشارين

التجمع االنتخايب: إمكانية قيام جمموعة من الناخبني املسجلني بتشكيل جتمع ألغراض االنتخابات خيوهلم 
بتقدمي املرشحني، دون أن يعين ذلك تشكيل حزب سياسي جديد. 

التراكم  (االقتراع التراكمي):إمكانية التصويت بأكثر من صوت واحد لصاحل نفس املرشح اليت تعطيها 
بعض النظم االنتخابية للناخبني. على سبيل املثال يف دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثلني حيث ميلك الناخب 
عددًا مماثًال من األصوات، يكون بإمكانه إعطاء صوتني أو ثالثة لنفس املرشح وذلك لزيادة حظوظه يف 

الفوز.   
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٢٢٢٢٢٣

ترسيم الدوائر االنتخابية: العملية اليت يتم من خالهلا تقسيم البالد، أو أجزاء منها، إىل دوائر انتخابية 
ألغراض تنظيم االنتخابات، وقد تشمل الدائرة االنتخابية كامل الوطن أو تنحصر يف مناطق حمددة، وقد 

تتطابق مع التقسيمات اإلدارية القائمة يف بلد ما. 

العملية  املشاركة يف  من  مبا خيوهلم  الناخبني  املسجلني يف سجالت  املواطنني  الناخبني: جمموع  مجهور 
االنتخابية، بغض النظر عما إذا مارسوا حقهم يف االقتراع أم ال. 

حجم احلزب السياسي: متوسط عدد املمثلني املنتخبني عن كل حزب سياسي أو جتمع انتخايب، سواء 
على مستوى الدائرة االنتخابية أو على املستوى الوطين العام.

 
حجم الدائرة االنتخابية: يقصد به عدد املمثلني الذين يتم انتخام عن كل دائرة انتخابية. 

احلصة (الكوتا): ميكن أن تأخذ معنيني خمتلفني، مها:
١.  احلد األدىن من األصوات الالزمة لضمان الفوز مبقعد متثيلي واحد يف كل دائرة انتخابية يف   

ظل نظم التمثيل النسيب، وتشمل كل من حصة هاري وحصة دروب وحصة إمبرييايل.

٢.  احلد األدىن من املقاعد املنتخبة اليت جيب شغلها من قبل فئة حمددة لضمان متثيلها، كاملرأة أو   
األقليات. كما وميكن أن يفرض القانون هذا النوع من احلصة على األحزاب بالنسبة للحد األدىن 

من املرشحني املنتمني لفئة معينة واليت جيب أن تشملها قوائم املرشحني احلزبية.  

حصة إمبرييايل: إحدى احلصص املعمول ا يف ظل نظم التمثيل النسيب اليت تعمل بطريقة الباقي األعلى، 
وذلك لتحديد عدد األصوات (الكوتا) الالزمة للفوز باملقعد الواحد، ويتم التوصل إىل هذه احلصة من 

خالل قسمة جمموع األصوات الصحيحة على عدد املقاعد اليت يتم انتخاا زائد (٢).  

حصة دروب: إحدى احلصص املعمول ا يف ظل نظم التمثيل النسيب اليت تعمل بطريقة الباقي األعلى، 
وذلك لتحديد عدد األصوات (الكوتا) الالزمة للفوز باملقعد الواحد، ويتم التوصل إىل هذه احلصة من 

خالل قسمة جمموع األصوات الصحيحة على عدد املقاعد اليت يتم انتخاا زائد (١).
 

حصة هاري: إحدى احلصص املعمول ا يف ظل نظم التمثيل النسيب اليت تعمل بطريقة الباقي األعلى، 
وذلك لتحديد عدد األصوات (الكوتا) الالزمة للفوز باملقعد الواحد، ويتم التوصل إىل هذه احلصة من 

خالل قسمة جمموع األصوات الصحيحة على عدد املقاعد اليت يتم انتخاا.
 

احلكومة االئتالفية: احلكومة اليت يتم تشكيلها من أكثر من حزب واحد، وذلك لعدم حصول أي من 
األحزاب املشاركة يف االنتخابات على األغلبية الالزمة من مقاعد الربملان. 

منه من خالهلا ألغراض  أجزاء  أو  ما  بلد  تقسيم  يتم  اليت  اجلغرافية  املناطق  االنتخابية: إحدى  الدائرة 
تنظيم االنتخابات، حيث خيصص لكل منها مقعد متثيلي واحد أو أكثر يف اهليئة املنتخبة. وميكن للدوائر 

االنتخابية أن تستند إىل التقسيمات اإلدارية القائمة أو أن تقوم كتقسيمات انتخابية مستقلة.
 

لتمثيلها يف  فقط  عنها  واحدًا  ممثًال  تنتخب  اليت  االنتخابية  الدائرة  التمثيل:  أحادية  االنتخابية  الدائرة 
الربملان أو اهليئة املنتخبة. 

الدائرة االنتخابية متعددة التمثيل: الدائرة االنتخابية اليت تنتخب أكثر من ممثٍل واحٍد عنها لتمثيلها يف 
الربملان أو اهليئة املنتخبة. 

رجل واحد-صوت واحد-قيمة واحدة: أحد مبادئ االنتخابات الدميقراطية، والذي يهدف إىل موازنة 
ثقل الصوت االنتخايب لكل ناخب يف كافة أرجاء البالد، حبيث ميثل كل ممثل منتخب ذات العدد من 

الناخبني تقريبًا. 

سوء توزيع املقاعد على الدوائر االنتخابية: هو توزيع املقاعد املنتخبة بشكل غري متكافئ بني خمتلف 
الدوائر االنتخابية يف بلد ما، حبيث ال يتناسب ذلك التوزيع مع نسبة عدد السكان يف كل دائرة، وهو ما 

تعمد إليه بعض القوى السياسية ألهداف ومصاحل حزبية حمددة. 

الصوت الواحد املتحول: أحد نظم االنتخاب التفضيلية، والذي ينتمي إىل عائلة النظم النسبية. حيث 
يقوم الناخبون بترتيب املرشحني حسب األفضلية على ورقة االقتراع يف دوائر انتخابية متعددة التمثيل، 
احلصة  يفوق  األوىل  األفضليات  من  عدد  على  احلاصلون  املرشحون  مباشر  بشكل  باالنتخاب  ويفوز 
املرشحني  عن  الفائضة  األصوات  من  كل  توزيع  يعاد  حيث  والفرز،  العد  عمليات  وتتكرر  املعتمدة. 
الفائزين، وأصوات املرشحني احلاصلني على أقل األصوات، والذين يتم استبعادهم، إىل أن حيصل عدد 

كاٍف من املرشحني على احلصة املطلوبة للفوز. 

باالقتراع  الناخبون  يقوم  االنتخابية، حيث  التعددية/األغلبية  نظم  املتحول: أحد  الواحد غري  الصوت 
لصاحل مرشح واحد فقط يف دوائر انتخابية متعددة التمثيل. ويفوز باالنتخاب املرشحون احلاصلون على 

أعلى األصوات. 

الغرفة األوىل يف الربملان: هو املجلس الذي يتمتع بقدر أكرب من الصالحيات، والذي تنبثق عنه احلكومة 
عادًة يف النظم الربملانية، ويطلق عليه جملس النواب، أو العموم، أو الشعب، إخل.  

الغرفة الثانية يف الربملان: هو املجلس اآلخر الذي يقوم لتمثيل املكونات اإلدارية اليت يتشكل منها بلد 
ما، كالبلدان الفيدرالية، أو ملتابعة أعمال الغرفة األوىل والتأكيد على قراراا، ويطلق عليه تسميات عدة 

كمجلس الشيوخ، أو األعيان، أو املستشارين، إخل.  
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٢٢٤٢٢٥

احلاصل على عدد من  املرشح  يفوز  االنتخابية، حيث  التعددية/األغلبية  نظم  أبسط  الفائز األول: هو 
املطلقة  األغلبية  على  وإن مل حيصل  اآلخرين، حىت  املرشحني  من  اي  عليه  ما حصل  يفوق  األصوات 

لألصوات الصاحلة. ويستخدم هذا النظام ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل. 

القائمة احلرة: نظام القائمة النسبية الذي يعطي للناخبني حرية اختيار مرشحيهم املفضلني من بني جمموع 
املرشحني املدرجني على القوائم املشاركة يف االنتخابات، وذلك إما من بني مرشحي احلزب الواحد أو 

من بني مرشحي خمتلف األحزاب.  

القائمة املغلقة: نظام القائمة النسبية الذي يقوم على قوائم ثابتة من املرشحني، حيث ال ميكن للناخب 
التعبري عن خياره سوى للقائمة املفضلة، دون أي تأثري على ترتيب املرشحني على أي من تلك القوائم. 

النسبية الذي يعطي للناخبني حرية اختيار مرشحيهم املفضلني من بني  القائمة  القائمة املفتوحة: نظام 
جمموع املرشحني املدرجني على واحدٍة من القوائم املشاركة يف االنتخابات من قبل أحد األحزاب، حبيث 

يؤثرون يف ترتيب مرشحي احلزب املفضل لديهم على القائمة. 

الكتلة االنتخابية: التحالف املعقود بني جمموعة من األحزاب ألغراض خوض االنتخابات حبيث حتتسب 
لالنتخابات  خوضها  من  الرغم  على  برمتها،  الكتلة  لصاحل  وكأا  منها  أي  عليها  احلاصل  األصوات 
االنتخابية دف جتميع  النظم  بعض  الصغرية يف ظل  األحزاب  إليه  تعمد  ما  وهو  منفصلة.  كأحزاب 

أصواا لتخطي نسبة احلسم واملشاركة بذلك يف عملية توزيع املقاعد. 

اللوائح االنتخابية: تسمية شائعة يف العديد من البلدان للداللة على سجالت الناخبني. 

املرشح: الشخص الذي يتم قبول ترشيحه وتسجيله بشكل رمسي للمشاركة يف املنافسة االنتخابية، سواء 
أكان ذلك بصفته الفردية كمرشح مستقل، أو من خالل أحد األحزاب السياسية كمرشح حزيب.  

من  أدىن  حد  تأييد  على  الفائز  املرشح  حصول  شرط  ويعين  لألصوات:  اجلغرايف  التوزيع  متطلبات 
الناخبني املوزعني على عدد من مناطق أو دوائر البالد، باإلضافة إىل حصوله على نسبة حمددة من أصوات 

الناخبني على املستوى الوطين العام.    

املتوسط األعلى: إحدى الطرق املعمول ا لترمجة األصوات إىل مقاعد يف ظل نظام القائمة النسبية، واليت 
تعمل لصاحل األحزاب الكبرية عادًة أكثر من طريقة الباقي األعلى. وختتلف عنها يف كوا تستند يف توزيع 

املقاعد املتبقية بعد االنتهاء من توزيع احلصص إىل متوسط األصوات األعلى بدًال من الباقي األعلى. 

جملس الشيوخ: أنظر "الغرفة الثانية يف الربملان". 

جملس النواب: أنظر "الغرفة األوىل يف الربملان".

املعادلة االنتخابية: تتمثل يف اإلجراءات اخلاصة بترمجة األصوات إىل مقاعد ضمن النظام االنتخايب. 

معادلة دي هونت: إحدى املعادالت االنتخابية املستخدمة يف توزيع املقاعد يف ظل نظام القائمة االنسبية 
القائم على مبدأ املتوسط األعلى، حيث يتم مبوجبها تقسيم جمموع أصوات احلزب على األرقام التسلسلية 
(١ مث ٢ مث ٣ وهكذا)، واليت متثل عمليًا الرقم التسلسلي لكل مقعد يتم انتخابه، وخيصص كل مقعد 
للحزب احلاصل على أعلى نتيجة قسمة يف كل مرحلة من مراحل القسمة. ومتيل هذه املعادلة لترجيح 

كفة األحزاب الكبرية. 

معادلة سانت الغي: إحدى املعادالت االنتخابية املستخدمة يف توزيع املقاعد يف ظل نظام القائمة االنسبية 
القائم على مبدأ املتوسط األعلى، حيث يتم مبوجبها تقسيم جمموع أصوات احلزب على األرقام الفردية 
املقعد األول  ابتداًء من  املتسلسلة فقط (١ مث ٣ مث ٥ وهكذا)، وخيصص كل مقعد بشكل تسلسلي 

للحزب احلاصل على أعلى نتيجة قسمة يف كل مرحلة من مراحل القسمة. 

نسبته من األصوات، وذلك من  يفوق  مبا  يفوز ا أحد األحزاب  اليت  املقاعد  املقاعد اإلضافية: هي 
بني املقاعد املنتخبة مبوجب أحد نظم التعددية/األغلبية يف ظل نظام العضوية املختلطة، واليت تضاف يف 
اية املطاف إىل العدد الكلي للمقاعد املنتخبة، األمر الذي جيعل من ذلك العدد متغريًا بعض الشئ من 

انتخابات إىل أخرى. 

املقاعد التعويضية: هي املقاعد املنتخبة مبوجب نظام القائمة النسبية يف ظل نظام العضوية املختلطة، واليت 
يتم ختصيصها لبعض األحزاب للتعويض عن عدم التناسب احلاصل بني عدد األصوات اليت حصلت عليها 
تلك األحزاب وعدد املقاعد اليت فازت ا يف ظل املكون الثاين لنظام العضوية املختلطة والذي عادًة ما 

يكون أحد نظم التعددية/األغلبية. 

املقاعد املحجوزة: هي املقاعد املخصصة ألقلية أو فئة اجتماعية حمددة لتمثيلها يف الربملان، واليت ميكن 
انتخاا من خالل دوائر انتخابية حمددة أو جمموعات خمصصة من الناخبني املنتمني للمجموعة أو الفئة اليت 

ختصص هلا تلك املقاعد، أو من قبل عامة الناخبني. 

الناخب: هو املواطن الذي أدرج امسه يف سجالت أو لوائح الناخبني مبا خيوله من املشاركة يف العملية 
االنتخابية. 

النظام االنتخايب: هي اآللية املعتمدة بشكل أساسي لترمجة أصوات الناخبني إىل مقاعد متثيلية وتوزيعها 
بني خمتلف املتنافسني يف االنتخابات. وحيدد النظام االنتخايب جمموعة كبرية من اجلوانب املتعلقة بالعملية 
املعادلة االنتخابية، وتركيبة ورقة  الرئيسية فهي:  الثالثة  االنتخابية، حيث يؤثر ويتأثر ا. أما مكوناته 

االقتراع وحجم الدوائر االنتخابية. 
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النظام االنتخايب املركب: على العكس من النظم املختلطة، قد يعتمد بلد ما نظامًا انتخابيًا يقوم على 
نظامني منفصلني كليًا، يستخدم كل منهما النتخاب جهات أو مستويات متثيلية خمتلفة. 

اليت جيب على  األصوات  املئوية من جمموع  النسبة  احلسم، وهي  بعتبة  وتعرف كذلك  نسبة احلسم: 
حزب ما ختطيها من أجل املشاركة يف عملية توزيع املقاعد يف ظل بعض نظم التمثيل النسيب. وميكن أن 
تكون هذه النسبة رمسية أو قانونية، مبعىن أن تفرض بشكل صريح من خالل القانون، أو أن تكون فعلية 
(طبيعية)، تنتج عمليًا عن تطبيق النظام االنتخايب على أرض الواقع، حمددًة عدد األصوات الالزمة للفوز 

بأي مقعد متثيلي، ودون أن يفرضها القانون. 

نسبة عدم التناسب: نسبة اخللل الذي ينتج عن بعض النظم االنتخابية يف تناسب عدد أو نسبة األصوات 
النظام املعتمد يف توزيع  اليت حيصل عليها حزب ما مع عدد أو نسبة املقاعد اليت يفوز ا بعد تطبيق 

املقاعد. 

نظم االنتخاب التفضيلي: جمموعة من النظم االنتخابية اليت تعطي للناخب إمكانية التعبري عن أفضلياته 
األوىل،  بالدرجة  املفضل  املرشح  هوية  لالنتخاب، حبيث حيدد  املتقدمني  للمرشحني  بالنسبة  املتسلسلة 

فالثانية وهكذا. ومنها نظام الصوت املتحول، ونظام الصوت البديل، ونظام بوردا. 

نظام بوردا: أحد النظم التفضيلية، ويستخدم ضمن دوائر أحادية التمثيل أو متعددة التمثيل على حد 
سواء، حيث يستخدم الناخبون األرقام التسلسلية لترتيب املرشحني حسب األفضلية على ورقة االقتراع، 
وتعطى كل أفضلية قيمة حمددة ألغراض الفرز وذلك بشكل متناسق. ويتم مجع هذه القيم بالنسبة لكل 

مرشح ويفوز باالنتخاب املرشحون احلاصلون على أعلى املجاميع. 

نظام اجلولتني: أحد نظم التعددية/األغلبية، حيث يتم تنظيم جولة انتخابية ثانية يف حال عدم حصول أي 
من املرشحني أو األحزاب على أغلبية حمددة يف اجلولة األوىل، عادًة ما تتمثل يف األغلبية املطلقة ألصوات 
التعديية/األغلبية، حيث يشارك  النظام االستناد إىل مبدأ  باملئة زائد واحد). وميكن هلذا  الناخبني (٥٠ 
يف اجلولة الثانية أكثر من مرشحني اثنني، ويفوز باالنتخاب يف اجلولة الثانية املرشح احلاصل على أعلى 
األصوات، بغض النظر عن حصوله على األغلبية املطلقة لألصوات أم ال، كما وميكنه االستناد إىل مبدأ 
األغلبية فقط، حيث ال يشارك يف اجلولة الثانية سوى املرشحني احلاصلني (٢) على أعلى األصوات يف 

اجلولة األوىل. 

التمثيل.  التفضيلية، واملستخدم ضمن دوائر أحادية  التعددية/األغلبية  البديل: أحد نظم  نظام الصوت 
ويستخدم الناخبون يف ظله األرقام التسلسلية للتعبري عن أفضليام بني املرشحني على ورقة االقتراع. 
ويفوز باالنتخاب بشكل مباشر املرشح احلاصل على األغلبية املطلقة من األفضليات األوىل (٥٠ باملئة 
زائد واحد). أما يف حال عدم حصول أي من املرشحني على تلك األغلبية، يتم اقصاء املرشحني احلاصلني 
وتتكرر  اآلخرين،  املرشحني  لصاحل  أوراقهم  على  الثانية  األفضليات  واحتساب  األفضليات  أدىن  على 

العملية إىل أن حيصل أحد املرشحني على األغلبية املطلقة. 

نظام الصوت املحدود: أحد النظم االنتخابية "األخرى"، ويستخدم ضمن دوائر متعددة التمثيل حيث 
ميلك الناخبون أكثر من صوت واحد، ولكن أقل من عدد املمثلني املنتخبني عن الدائرة االنتخابية. ويفوز 

باالنتخاب املرشحون احلاصلون على أعلى األصوات. 

النتخاب  الناخبني  أصوات  تستخدم  حيث  املختلطة،  االنتخابية  النظم  أحد  املختلطة:  العضوية  نظام 
املمثلني مبوجب نظامني انتخابيني خمتلفني، أحدمها نظام القائمة النسبية واآلخر أحد نظم التعددية/األغلبية 
عادًة، وحيث تعمل نتائج النظام النسيب على تعويض اخللل احلاصل يف تناسب النتائج املنبثقة عن نظام 

التعددية/األغلبية. 

نظام القائمة النسبية: أكثر النظم النسبية شيوعًا، حيث يقوم كل حزب سياسي أو جتمع انتخايب بتقدمي 
وتفوز  القائمة.  لصاحل  باالقتراع  الناخبون  ويقوم  التمثيل.  متعددة  انتخابية  لدائرة  املرشحني  من  قائمة 
القائمة حبصة من املقاعد تتناسب مع حصتها من األصوات. أما املرشحون الفائزون فيتم احتسام حسب 
ترتيبهم التسلسلي على القائمة (يف ظل نظام القوائم املغلقة). وإذا كانت القوائم مفتوحة أو حرة فيمكن 

للناخبني التأثري يف ترتيب املرشحني وتعديله من خالل التعبري عن أفضليام الفردية على كل قائمة. 

الناخب يف  التمثيل. وميلك  التعددية/األغلبية، واملستخدم ضمن دوائر متعددة  الكتلة: أحد نظم  نظام 
ظله عددًا من األصوات يساوي عدد املمثلني الذين يتم انتخام عن دائرته االنتخابية. ويفوز باالنتخاب 
من  عدد  أي  استخدام  للناخب  ميكن  األحيان  غالبية  األصوات. ويف  أعلى  على  احلاصلون  املرشحون 

أصواته ضمن حدود العدد الكلي املسموح به. 

نظام الكتلة احلزبية: أحد نظم التعددية/األغلبية، واملستخدم ضمن دوائر متعددة التمثيل. وميلك الناخب 
يف ظله صوتًا واحدًا يديل به للقائمة احلزبية اليت يريد انتخاا، دون أن خيتار بني املرشحني األفراد. ويفوز 

احلزب احلاصل على أعلى األصوات بكافة املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية. 

النظام املتوازي: أحد نظم االنتخاب املختلطة، حيث تستخدم أصوات الناخبني النتخاب ممثليهم عرب 
نظامني انتخابيني خمتلفني، أحدمها نظام القائمة النسبية واآلخر عادًة ما يكون أحد نظم التعددية/األغلبية، 
وحيث ال عالقة لنتائج كل من النظامني بنتائج اآلخر، إذ ال تؤخذ نتائج أي منهما بعني االعتبار يف 

احتساب نتائج النظام اآلخر وال يف توزيع املقاعد املنتخبة مبوجب كل منهما. 

نظم التعددية/األغلبية: إحدى عائالت النظم االنتخابية، القائمة على مبدأ بسيط مفاده فوز املرشحني أو 
األحزاب احلاصلني على أعلى عدد من أصوات الناخبني بعد فرزها وعدها (باإلضافة إىل بعض الشروط 
األخرى اليت قد تفرض أحيانًا). وميكن الوصول إىل هذه النتيجة بطرق خمتلفة. وتضم نظم التعددية/

األغلبية النظم االنتخابية التالية: نظام الفائز األول (FPTP)، ونظام الكتلة (BV)، ونظام الكتلة احلزبية 
 .(TRS) ونظام اجلولتني ،(AV) ونظام الصوت البديل ،(PBV)

ات
لح

صط
 امل

مة
قائ



٢٢٨٢٢٩

نظم التمثيل النسيب: إحدى عائالت النظم االنتخابية، واليت يستند مفهومها األساسي إىل ترمجة حصة 
أي حزب سياسي مشارك يف االنتخابات من أصوات الناخبني إىل حصة مماثلة أو متناسبة من املقاعد يف 
 List) اهليئة املنتخبة (الربملان). وهناك نوعان رئيسيان من نظم التمثيل النسيب مها نظام القائمة النسبية
PR) ونظام الصوت الواحد املتحول (STV). ويتطلب تنفيذ نظم التمثيل النسيب وجود دوائر انتخابية 

معتددة التمثيل، إذ ال ميكن توزيع املقعد الواحد نسبيًا. 

النظم املختلطة: إحدى عائالت النظم االنتخابية، القائمة على أساس االستفادة من ميزات كل من نظم 
التعددية/األغلبية ونظم التمثيل النسيب. ويتركب النظام املختلط من نظامني انتخابيني خمتلفني عن بعضهما 
النظامني النتخاب  نتائج  الناخبني حيث جتتمع  نفس  قبل  النظامني من  االقتراع مبوجب  ويتم  البعض. 
املمثلني يف اهليئة اليت يتم انتخاا. ويستخدم يف ظل النظام املختلط أحد نظم التعددية/األغلبية (أو أحيانًا 
إحدى النظم األخرى)، والذي عادًة ما يقوم استنادًا إىل دوائر انتخابية أحادية التمثيل، باإلضافة إىل 
نتائج االنتخاب يف ظل  للنظم االنتخابية املختلطة: فعندما ترتبط  النسبية. وهناك شكلني  القائمة  نظام 
كال النظامني االنتخابيني ببعضها البعض، حبيث يستند توزيع املقاعد يف ظل النظام النسيب على نتائج 
ينفصل  عندما  أما   .(MMP) املختلطة  العضوية  نظام  اسم  املختلط  النظام  على  يطلق  اآلخر،  النظام 
النظامان عن بعضهما البعض بشكل كلي ويعمالن بشكل مستقل متامًا، حيث ال يستند توزيع املقاعد 
يف ظل أي منهما على ما حيدث يف النظام اآلخر، يطلق على ذلك النظام اسم نظام االنتخاب املتوازي 

 .(Parallel)

اهليئة اإلقليمية: اهليئة املنتخبة واليت تضم ممثلني عن جمموعة من الدول األعضاء فيها، وتتعدى صالحياا 
الصالحيات الوطنية لكل بلد من تلك الدول، مثل الربملان األورويب. 

اهليئة التشريعية: التسمية املعتمدة للداللة على اهليئة اليت تقوم مبهام السلطة التشريعية يف بلد ما، واليت 
ختتلف تسمياا وتركيبتها من بلد إىل آخر (الربملان). 

وسائل الدميقراطية املباشرة: الترتيبات اليت ميكن للناخبني من خالهلا املشاركة بشكل مباشر يف شؤون 
البالد، باإلضافة إىل االنتخابات، وهي االستفتاء العام واملبادرات التشريعية الشعبية ومبادرات االستفتاء 
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اثنني من  تتنافس فيها  انتخابات  الناخبني ٢٥,٠٠٠ يف  يبلغ عدد  افتراضية (حيث  انتخابات  فيما يلي 
األحزاب على مخسة مقاعد)، واليت يتم تنظيمها استنادًا إىل نظامني انتخابيني خمتلفني: نظام الفائز األول 

عمًال خبمسة دوائر انتخابية أحادية التمثيل، ونظام القائمة النسبية من خالل دائرة انتخابية واحدة. 

عدد املقاعدالدوائر االنتخابية

القائمة النسبيةالفائز األول٪املجموع١٢٣٤٥
٣٠٠٠٢٦٠٠٢٥٥١٢٥٥١١٠٠١٠٨٠٢٤٣٤٢احلزب (أ)

٢٠٠٠٢٤٠٠٢٤٤٩٢٤٤٩٤٩٠٠١٤١٩٨٥٧١٣احلزب (ب)
٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٢٥٠٠٠١٠٠٥٥املجموع

مالحظة: بالنسبة الحتساب املقاعد يف ظل نظام القائمة النسبية مت استخدام طريقة الباقي األعلى استنادًا إىل معادلة هاري 
.(Hare Quota)

يتبني من هذا املثال بأن جمموع األصوات اليت حصل عليها احلزب (أ) أقل بكثري من تلك اليت حصل 
عليها احلزب (ب) (٤٣٪ مقابل ٥٧٪)، إال أنه يفوز بأربعة من املقاعد اخلمسة يف ظل نظام الفائز األول. 
وباملقابل، يفوز احلزب (ب) بثالثة مقاعد مقابل مقعدين للحزب (أ) يف ظل نظام القائمة النسبية. وقد 

يبدو هذا مثاًال حلالة خاصة، إال أنه كثريًا ما تسفر نظم التعددية/األغلبية عن نتائج مشاة.
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هنا يتم التنافس على ذات العدد من املقاعد وعمًال بنفس النظامني االنتخابيني كما يف املثال األول، إال 
أنه يف هذا احلالة يتنافس على تلك املقاعد مخسة أحزاب، حيث خيتلف بالتايل توزيع األصوات.

عدد املقاعدالدوائر االنتخابية

القائمة النسبيةالفائز األول٪املجموع١٢٣٤٥
٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٥٠٦٢٥٠٢٥٣١احلزب (أ)

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٣٧٥٠٥٠٠٥٧٥٠٢٣١١احلزب (ب)
٥٠٠٢٥٠٧٥٠١٠٠٠٣٠٠٠٥٥٠٠٢٢١١احلزب (ج)
١٠٠٠٥٠٠١٧٠٠٢٥١٠٢٥٤٢٥٠١٧٠١احلزب (د)

١٠٠٠١٧٥٠٥٠٢٥٤٢٥٣٢٥٠١٣٠١احلزب (هـ)
٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٢٥٠٠٠١٠٠٥٥املجموع

مالحظة: بالنسبة الحتساب املقاعد يف ظل نظام القائمة النسبية مت استخدام طريقة الباقي األعلى استنادًا إىل معادلة هاري 
.(Hare Quota)

وجند هنا بأن نظام القائمة النسبية يسفر عن فوز كل واحد من األحزاب املتنافسة مبقعد واحد، على 
بينما يسفر نظام  الرغم من فوز احلزب (أ) حبوايل ضعف األصوات اليت حيصل عليها احلزب (هـ). 
الفائز األول عن فوز احلزب األكرب (أ) بثالثة من تلك املقاعد، بينما يفوز احلزبني التاليني يف الترتيب من 
حيث عدد األصوات (ب & ج) مبقعد واحد لكل منهما، ويبقى احلزبني اآلخرين خارج دائرة التمثيل. 
وعليه، جند بأن للنظام االنتخايب أثرًا هائًال على تركيبة الربملان املنتخب، وبالتايل على تركيبة احلكومة 

يف النظام الربملاين.

Zs€br€a@fibrΩa

النتخاب ١٠  الناخبني  من  أصوات ٥٠,٠٠٠  على  يتنافسان  األحزاب  من  اثنني  التايل  املثال  يف  جند 
مقاعد. أما النظامني الذين تتم مقارنتهما فهما النظام املتوازي (حيث يتم انتخاب ٥ مقاعد مبوجب نظام 
القائمة النسبية و٥ مقاعد حسب نظام الفائز األول)، وإحدى نظم العضوية املختلطة (حيث يتم كذلك 

انتخاب ٥ مقاعد مبوجب نظام القائمة النسبية و٥ مقاعد عمًال بنظام الفائز األول).
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عدد املقاعدالدوائر االنتخابية

الدائرة ١٢٣٤٥
الوطنية 

النتخاب 
٥ مقاعد

العضوية املختلطةالنظام املتوازي٪املجموع

احلزب 
(أ)

٨ ٢٦٠٠٢٦٠٠٢٦٠٠٢٦٠٠٣١٠٠١٣٥٠٠٢٧٠٠٠٥٤
(٥ من الفائز 
األول و ٣ من 
القائمة النسبية)

٥
(٥ من الفائز 
األول و ٠ من 
القائمة النسبية)

احلزب 
(ب)

٢ ٢٤٠٠٢٤٠٠٢٤٠٠٢٤٠٠١٩٠٠١١٥٠٠٢٣٠٠٠٤٦
(٠ من الفائز 
األول و ٢ من 
القائمة النسبية)

٥
(٠ من الفائز 
األول و ٥ من 
القائمة النسبية)

٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٢٥٠٠٠٥٠٠٠٠١٠٠١٠١٠املجموع

مالحظة: بالنسبة الحتساب املقاعد يف ظل نظام القائمة النسبية يف كلتا احلالتني مت استخدام طريقة الباقي األعلى استنادًا 
.(Hare Quota) إىل معادلة هاري

وبذلك يفوز احلزب (أ) يف ظل النظام املتوازي مبجموع ٨ مقاعد بينما يفوز احلزب (ب) باملقعدين 
املتبقيني. حيث يسفر هذا النظام عن فوز احلزب (أ) بكافة مقاعد الفائز األول اخلمسة وبثالثة مقاعد من 
أصل مخسة من املقاعد املنتخبة مبوجب نظام القائمة النسبية، مما يعين فوزه مبا يساوي ٨٠٪ من املقاعد 
على الرغم من فوزه بنسبة ٥٤٪ فقط من األصوات. أما يف ظل نظام العضوية املختلطة، حيث يعمل 
نظام القائمة النسبية على تعويض اخللل يف نسبية النتائج والذي يسفر عنه نظام الفائز األول، فنجد بأن 
ذات التوزيع لألصوات يعطي لكل واحد من احلزبني املتنافسني ٥ مقاعد، حيث يفوز احلزب (أ) يف هذا 
املثال بكافة املقاعد املنتخبة حسب نظام الفائز األول، بينما حيصل احلزب (ب) على كافة املقاعد املنتخبة 

مبوجب نظام القائمة النسبية.

ويظهر هذا املثال كيف يعمل نظام العضوية املختلطة على إفراز نتائج أكثر تناسبًا من تلك الناجتة عن 
إىل  استنادًا  احلزبني)  من  واحد  لكل   ٪٥٠) مناصفة  املقاعد  توزيع  إىل  يؤدي  املتوازي، حيث  النظام 
نتائجهما املتمثلة يف ٥٤٪ مقابل ٤٦٪. من هنا يتضح الفارق بني استخدام نظام القائمة النسبية كأحد 
مبوازاته،  يستخدم  الذي  التعددية/األغلبية  نظام  بنتائج  لنتائجه  املتوازي، حيث ال عالقة  النظام  مكوين 

واستخدامه للتعويض عن عدم التناسب الناتج عن ذلك النظام. 

دف األشكال البيانية الواردة الحقًا يف هذا امللحق إليضاح املبدأ القائل بعدم وجود منهج واحد مستقل 
النظم  بتصميم  املتعلقة  األخرى  األوجه  من  لكثري  بالنسبة  احلال  االنتخابية. وكما هي  الدوائر  لترسيم 
االنتخابية، يترتب على القرارات والترتيبات اليت قد تبدو على أا فنية حمضة تبعات سياسية، مما حيدو مبن 

هلم مصاحل سياسية للدفاع عن احللول اليت تفي مبصاحلهم بشكل أفضل.

االنتخابية،  الدوائر  لترسيم  خمتلفتني  طريقتني  انتهاج  عنها  يسفر  قد  اليت  النتائج  األشكال  هذه  وتظهر 
ضمن منطقة مدينة افتراضية والضواحي املحيطة ا. ويف هذه احلالة فإن عدد السكان يف هذه املنطقة 
يؤهلها للحصول على مقعدين متثيليني يف الربملان املنتخب، حيث يقيم ٤٠٪ منهم داخل املدينة و٦٠٪ 
يف الضواحي. (وميكن تعميم هذه األعداد على جمموع الناخبني العام، حيث تستند بعض البلدان على 

تلك األعداد لتوزيع املقاعد التمثيلية على دوائرها االنتخابية).

وللعمل على تبسيط املثال، يفترض بأن كافة الناخبني املقيمني يف املدينة يقترعون لصاحل حزب العمال، 
بينما يقترع كافة الناخبون املقيمون يف الضواحي لصاحل حزب املزارعني. وعلى الرغم من أن واقع األمور 

يف احلياة العملية عادًة ما يكون أكثر تعقيدًا، إال أن ذلك ال يغري يف املبادئ احلسابية املفترضة هنا.

يف املثال األول، حيث يعمل مببدأ احللقات املحيطة ببعضها البعض، مت اإلبقاء على املدينة كدائرة انتخابية 
واحدة، متجانسة نسبيًا وأحادية التمثيل، حيث مت ضم جزء صغري من منطقة الضواحي إليها وذلك دف 
مساواة عدد الناخبني يف كلتا الدائرتني. يف نفس الوقت، تشكل معظم الضواحي دائرة انتخابية أخرى، 
متجانسة وأحادية التمثيل كذلك. ويؤدي هذا الترسيم إىل فوز حزب العمال يف دائرة املدينة االنتخابية، 

وفوز حزب املزارعني يف دائرة الضواحي.

أما يف املثال الثاين، حيث يعمل مببدأ الطبقات، يتم تقسيم املنطقة املعنية تبعًا خلط سري النهر الذي مير عرب 
مركزها، ويشطرها إىل شطرين، وينتج عن ذلك دائرتني انتخابيتني غري متجانستني، تنتخب كل منهما 
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ممثًال واحدًا. حيث تشتمل الدائرة األوىل على اجلزء الشمايل من املدينة باإلضافة إىل ما حييط ا من 
الضواحي الشمالية، وتشتمل الدائرة الثانية على اجلزء اجلنويب من املدينة والضواحي املحيطة ا من جهة 
اجلنوب. وينتج عن هذا الترسيم فوز حزب املزارعني يف كلتا الدائرتني بنسبة ٦٠٪ مقابل ٤٠٪ للحزب 

اآلخر يف كل دائرة، مما يعين فوزه بكال املقعدين التمثيليني.

لذلك، فمن الطبيعي أن يعمل حزب العمال على إقناع القائمني على ترسيم الدوائر االنتخابية بالفوائد 
املترتبة على قيام دوائر انتخابية متجانسة واملحافظة على وحدة املدينة، بينما يعمل حزب املزارعني على 

إقناعهم بعكس ذلك وبفوائد التنوع يف التركيبة االجتماعية لكل دائرة.

املدينة وضواحيها: مقعدين متثيليني
املثال األول

يقترع كافة الناخبون يف املدينة لصاحل حزب العمال
ويقترع كافة الناخبون يف الضواحي لصاحل حزب املزارعني

الدائرة (أ):  حزب العمال ٨٠٪  
حزب املزارعني ٢٠٪  

الدائرة (ب):  حزب املزارعني ١٠٠٪  

النتائج:  حزب العمال مقعد واحد
          حزب املزارعني مقعد واحد

املدينة وضواحيها: مقعدين متثيليني
املثال الثاين

يقترع كافة الناخبون يف املدينة لصاحل حزب العمال
ويقترع كافة الناخبون يف الضواحي لصاحل حزب املزارعني

الدائرة (أ):  حزب العمال ٤٠٪  
حزب املزارعني ٦٠٪               

الدائرة (ب):  حزب العمال ٤٠٪  
              حزب املزارعني ٦٠٪

النتائج: حزب املزارعني مقعدين

(Andrew Reynolds) أندرو رينولدز
أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية يف جامعة نورث كارولينا، خريج جامعة كاب تاون وحاصل 
على شهادة الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا يف سان دييغو. دأب على البحث والتدريس يف جماالت 
الدميقراطية، والسياسات الدستورية واالنتخابية. عمل لصاحل األمم املتحدة، واملؤسسة الدولية للدميقراطية 
الدميقراطي،  الوطين  واملعهد  األمريكية،  اخلارجية  ووزارة  الربيطانية،  التعاون  ومؤسسة  واالنتخابات، 
الشؤون  أوروبا. وعمل كذلك كمستشار يف  الدويل، ومنظمة األمن والتعاون يف  واملعهد اجلمهوري 
الدستورية واالنتخابية يف كل من أفغانستان، أنغوال، بورما، فيجي، غوايانا، إندونيسيا، العراق، األردن، 

ليبرييا، هولندا، إيرلندا الشمالية، سرياليون، جنوب أفريقيا، السودان وزميبابوي.

حاز السيد رينولدز على جوائر يف البحث العلمي من قبل معهد السالم األمريكي، ومؤسسة السالم 
الوطنية، ومؤسسة فورد. ومن مؤلفاته:

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 دأب على كتابة العديد من املقاالت يف العديد من املنشورات املتخصصة، 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
أستاذ يف كلية آسيا والباسيفيك للعلوم اإلقتصادية واحلكومية يف جامعة أستراليا الوطنية اليت حصل على 
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شهادة الدكتوراة منها. عمل سابقًا لصاحل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كمستشار يف شؤون الدميقراطية 
للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  للربامج يف  الوطنية، ومسؤول  أستراليا  وباحث يف جامعة  احلكم،  وإدارة 
واالنتخابات. خيتص السيد ريلي يف عمله باملؤسسات السياسية والدميقراطية وإدارة الصراعات، حيث 
قدم خدماته االستشارية يف هذه املجاالت للعديد من احلكومات واملؤسسات الدولية. ويعمل حاليًا يف 

إعداد كتاب حول الدميقراطية، االنقسامات العرقية وإدارة احلكم يف منطقة آسيا-الباسيفيك.

من مؤلفاته:
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 بنشر العديد من املقاالت يف املجالت العلمية املتخصصة، 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) أندرو إليس
يعمل حاليًا كمدير لقسم الشؤون الدميقراطية، املسؤول عن العمليات االنتخابية، يف املؤسسة الدولية 
للدميقراطية واالنتخابات، وذو خربة طويلة يف جمال االستشارات االنتخابية يف الدميقراطيات الناشئة. عمل 
سابقًا كمستشار لصاحل املعهد الوطين الدميقراطي يف إندونيسيا من ١٩٩٩ وحىت ٢٠٠٣، حيث عمل مع 
أعضاء الربملان يف جماالت اإلصالح الدستوري واالنتخايب والقوانني السياسية، باإلضافة للعمل مع العديد 
من املؤسسات األهلية غري احلكومية والباحثني السياسيني. كما عمل قبل ذلك ككبري املستشارين الفنيني 
لصاحل جلنة االنتخابات املركزية يف فلسطني، كجزء من برنامج الدعم املمول من قبل املفوضية األوروبية 
للتحضري ألول انتخابات فلسطينية عام ١٩٩٦، وساهم يف إعداد برامج املساعدات اليت قدمتها املفوضية 

األوروبية للعملية االنتخابية يف كمبوديا عام ١٩٩٨.

التنفيذي  املسؤول  منصب  مث  ومن  الربيطاين،  الليربايل  احلزب  عام  وأمني  رئيس  نائب  مبنصب  اضطلع 
للحزب الليربايل الدميقراطي يف بريطانيا، كما ترشح لعضوية الربملان الربيطاين أربع مرات، باإلضافة إىل 

عمله كعضو منتخب يف واحدة من كربى السلطات املحلية يف بريطانيا.

(José Antonio Cheibub) خوسي أنطونيو شيبوب
 حاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة شيكاغو عام ١٩٩٤، يعمل كأستاذ مساعد يف قسم العلوم

 السياسية وكمدير لدراسات املرحلة األوىل يف برنامج الدراسات الدولية يف جامعة يايل. وتتركز اهتماته
كتاب تأليف  يف  شارك  والدميقراطية.  السياسي  واالقتصاد  املقارنة،  السياسية  الدراسات  جماالت  يف 
Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in 
the   World, 1950 -1990  (Cambridge University Press, 2000).

 The Democracy Sourcebook (MIT Press,.     كما أسهم يف اإلشراف على كتاب
       2003)

ويعمل حاليًا على االنتهاء من إعداد كتاب
The Stability of Democracy under Parliamentarism and Presidentialism.

(Karen Cox) كارين كوكس
طالبة الدكتوراة يف جامعة فريجينيا، ختصص السياسات اليابانية واملقارنة. عملت لصاحل مؤسسة اليابان 
كباحثة يف جامعة طوكيو. ومن بني مؤلفاا دراسة باالشتراك مع ليونارد سكوبا حول "تأثريات نظم 
جملة  واملنشور يف  وإيطاليا"  واليابان  أملانيا،  من  والتطبيق يف كل  النظرية  االنتخابية:  املختلطة  العضوية 

الدراسات السياسية املقارنة (Comparative Political Studies) يف نوفمرب ٢٠٠٢.

(Dong Lisheng) دونغ ليشنغ
أستاذ ومساعد املدير يف معهد العلوم السياسية التابع للكلية الصينية للعملوم االجتماعية. عمل كخبري 
لصاحل وزارة الشؤون املدنية الصينية يف برناجمها املشترك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنظيم انتخابات 
جلان القرى يف الصني من العام ١٩٩٦ إىل العام ٢٠٠١. اضطلع بعضوية اللجنة املشرفة على الربنامج 
تعيينه  القرى (٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٦). ومت  إدارة احلكم يف  للتدريب يف جمال  املشترك  الصيين-األورويب 
برنامج مشترك بني االحتاد األورويب والصني  الدراسات األوروبية، وهو  برنامج مركز  كأحد مديري 

(٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٩). ومن بني مؤلفاته عدد من األدلة التدريبية اخلاصة بلجان القرى.

  (Jorgen Elklit) يورغن إلكليت
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة أرثوس الدمناركية. تتركز اهتماماته يف جماالت النظم االنتخابية وإدارة 
االنتخابات يف الدميقراطيات الناشئة. عمل منذ سنة ١٩٩٠ كمستشار يف شؤون االنتخابات والدميقراطية 
يف آسيا، أوروبا وأفريقيا. كما كان أحد أعضاء جلنة االنتخابات املستقلة يف جنوب أفريقيا عام ١٩٩٤. 
أحدث  أما  وليسوتو.  الصني  أفريقيا،  أفغانستان، جنوب  من  كًال  مؤخرًا  االستشارية  مهماته  ومشلت 

مؤلفاته فهو حبث مشل أعضاء األحزاب السياسية يف الدمنارك، بعنوان:
(Partiernes medlemmer, co-edited with Lars Bille, Arthus University, 
2003).

(Michael Gallagher) مايكل غاالغر
كتاب  تأليف  يف  شارك  دوبلن.  جامعة  يف  ترينييت  كلية  يف  السياسية  العلوم  قسم  يف  مساعد  أستاذ 

بعنوان:
Representative Government in Modern Europe, 4th edition (McGraw 
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Hill, 2006).
كما أسهم يف اإلشراف على إعداد جمموعة من املؤلفات، مبا يف ذلك:

The Politics of Electoral Systems (Oxford University Press, 2005); 
Politics in the Republic of Ireland, 4th edition (Routledge, 2005); The 
Referendum Experience in Europe (Macmillan and St Martin’s Press, 
1996).

(Aallen Hicken) ألني هيكن
أستاذ العلوم السياسية وسياسات جنوب شرق آسيا املساعد يف كل من جامعة ميتشيغان، ومركز دراسات 
جنوب شرق آسيا ومركز الدراسات السياسية. يعمل كباحث يف جمال املؤسسات السياسية واالقتصاد 
السياسي يف البلدان النامية، حيث تتركز اهتماماته يف دراسة األحزاب السياسية يف الدميقراطيات الناشئة 

ودورها يف رسم السياسات. عمل كباحث يف كل من التايالند، الفلبني وكمبوديا.

(Carlos Huneeus) كارلوس هونيوس
أستاذ العلوم السياسية املساعد يف معهد الدراسات الدولية يف جامعة التشيلي، واملدير التنفيذي ملجموعة 

CERC. وتشمل آخر مؤلفاته:
El régimen de Pinochet “Pinochet’s regime” (Editorial Sudamericana, 
2000), and Chile, un país dividido “Chile, a devided country” (Catalonia, 
2003). 

(Eugene Huskey) أوجني هاسكي
ومقاالته  مؤلفاته  ختتص  فلوريدا.  يف  ستيتسون  جامعة  الروسية يف  والدراسات  السياسية  العلوم  أستاذ 
بالبحث يف الشؤون السياسية والقانونية يف االحتاد السوفيايت وبعض اجلمهوريات السوفياتية سابقًا، مبا 
فيها روسيا وقريقيزستان. وتشمل أعماله مقاالت حول انتخابات األعوام ١٩٩٠، ١٩٩٥ و٢٠٠٠ يف 

قريقيزستان.

(Stina Larserud) ستينا الرسرود
تعمل لصاحل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، كعضو يف فريق الشؤون االنتخابية، وختتص يف 
البحث يف تصميم النظم االنتخابية، حيث قامت بدور الباحث الرئيسي أثناء إعداد هذا الدليل. حتمل 
شهادة املاجستري يف العلوم السياسية املقارنة من جامعة أوبساال يف السويد، وتعمل عضوة يف إحدى جلان 

االقتراع يف االنتخابات السويدية.

(Vijay Patidar) فيجاي باتيدار
من كبار املوظفني املدنيني يف اهلند، وخيتص يف جمال االنتخابات على مستوى اهلند واملستوى الدويل. 
أربع  لصاحل  انتخايب  وكمستشار  برادش،  مادهيا  والية  التنفيذيني يف  االنتخابات  مديري  كأحد  عمل 
علميات حلفظ السالم من قبل األمم املتحدة، وكمدير لفريق االنتخابات يف املؤسسة الدولية للدميقراطية 

واالنتخابات.

(Nigel S. Roberts) نيجل روبرتس
العلوم السياسية يف جامعة فيكتوريا يف والية ويلينغتون. كان على مدى مثانية  أستاذ مساعد يف قسم 
أعوام أحد أعضاء فريق البحث الذي شكلته املؤسسة النيوزيالندية لألحباث والعلوم والتكنولوجيا، والذي 
قام بدراسة التبعات اإلدارية والسياسية إلدخال نظام التمثيل النسيب يف نيوزيالندا، وذلك باالشتراك مع 
كل من جوناثان بوستون، وستيفن ليفني وإليزابيت ماكلي. أما أحدث مؤلفاته، باالشتراك مع آخرين، 

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

(Richard Vengroff) ريتشارد بينغروف
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة كونيكتيكت، قام بتأليف أو اإلشراف على سبعة مؤلفات، وما يزيد 
عن ٧٠ مقالة يف املجالت واملنشورات املتخصصة. ويعمل حاليًا كباحث يف جمال اإلدارة الدميقراطية 
للحكم، والالمركزية واإلصالح االنتخايب. أما آخر أحباثه فتتعلق بالتحول الدميقراطي واإلسالم، وعمليات 

اإلصالح الدميقراطي على املستوى املحلي يف مخس دول من بلدان أوروبا الشرقية.

(Jeffrey A. Weldon) جيفري ويلدون
أستاذ العلوم السياسية يف املعهد التقين املستقل يف املكسيك، باإلضافة إىل عمله كباحث زائر يف مركز 
دراسات الواليات املتحدة-املكسيك يف جامعة كاليفورنيا. عمل كباحث مساعد يف مركز الدراسات 
العام ٢٠٠١، ونشر الكثري من األحباث حول الربملان والنظام االنتخايب يف  االستراتيجية والدولية منذ 

املكسيك.  
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تتقدم املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات خبالص الشكر للعديد من األشخاص واملؤسسات الذين 
أسهموا يف إعداد هذه النسخة اجلديدة واملنقحة هلذا الدليل حول النظم االنتخابية، حيث قدم الكثريون من 
أعضاء وموظفي اإلدارات االنتخابية، والسلطات التشريعية والسفارات حول العامل معلومات وتفاصيل 
هامة ختص املواضيع اليت تطرق هلا الدليل. وبشكل خاص، تتقدم املؤسسة بالشكر للتالية أمسائهم على 

إسهامهم من خالل طرح األفكار واخلربات اليت أغنت التحاليل الواردة يف هذا الدليل:

سارا  هني،  برياميندي  فريجينيا  بام،  بريغاليا  بالينغتون،  جويل  بيليوسينغ،  شيم  أراناث،  ماريا  خوسي 
بريش، أندري بالي، نيفني براندت، ناديا براون، إنغريد باكستروم فوس، نيكوالس كوتريل، بيكاش 
داش، آشا إلكاريب، يورغن إلكليت، أربينه غالفايان، غيدو غايل، ماريا غراتشو، ليزا هاغمان، دونالد 
هوروفيتش، توركواتو جاردمي، إيف جونسون، سواش كاشياب، أنا كاتس، ترييس بريس النيال، لوتا 
الن، ستيفن ليفني، أريند ليبهارت، جوان ليندروث، ألونسو لوجامبيو، فالينيت ماريت، سيمون ماسي، 
نانيتيالميو،  بيري  سيمون  مولينا،  خوسي  ميكاال،  مارسيل  أكوستا،  ميخيا  أندريس  ماتالند،  ريتشارد 
باولو ناتايل، سا نغيدي، بيبا نوريس، سيمون باتشانو، فيجاي باتيدار، كارينا برييللي، كولفيل بييت، 
جورام روكاميب، أندرو راسيل، ماثيو شوغارت، أولغا شفيتسوفا، تيمويت سيسك، برونو سبيك، أنتونيو 
جان  سوليفان،  كيت  سوكسي،  ماركو  ستولتينبريغ،  تورفالد  ستيد،  مايكل  ستينو،  سارا  سبينيللي، 
ساندبريغ، رين تاغيبريا، مايا ترينستروم، دانييل زوفاتو، ومجعية مواطين مقاطعة بريتيش كولومبيا (كندا) 

لإلصالح االنتخايب.

حنظل  ناديا  واالنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  يف  املطبوعات  شؤون  ملديرة  اخلاص  والشكر 
خمتلف  عرب  والنصوص  املواد  تنسيق  على  عملت  واليت  ستينا الرسرود،  بالشكر  أخريًا، خنص  زاندر. 

مراحل إعداد هذا الدليل.

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات.
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تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات (International IDEA) كمنظمة دولية إلرساء 
الدميقراطية املستدامة حول العامل، حيث تتمثل أهدافها يف دعم املؤسسات والعمليات الدميقراطية.

نشاطات املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
تضطلع املؤسسة بدوٍر هام يف التحفيز على بناء النظم الدميقراطية، وذلك من خالل توفري مصادر املعرفة 
استجابة  الدميقراطي  اإلصالح  مبادرات  مساندة  إىل  باإلضافة  املنهجية،  السياسات  وتطوير  واخلربة، 
واحلكومات،  السياسات،  على رسم  القائمني  مع  املؤسسة  وتعمل  املعنية.  البلدان  من  لدعوات حمددة 

واملؤسسات التابعة ملنظمة األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية الناشطة يف جماالت البناء الدميقراطي.

تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات جادًة على توفري ما يلي:
املساعدة يف تنفيذ برامج اإلصالح الدميقراطي، استجابة لدعوات حمددة من البلدان املعنية؛  •

إعداد وتوفري مصادر املعرفة، كاألدلة، وقواعد البيانات، واملراجع املتخصصة عرب اإلنترنت وشبكات   •
اخلرباء املتخصصني؛

تطوير وتقدمي املقترحات املتعلقة برسم السياسات، واهلادفة لتحفيز احلوار حول مسائل الدميقراطية   •
والعمل عليها.

جماالت اختصاص املؤسسة
ختتص املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف املجاالت التالية:

العمليات االنتخابية: لتصميم النظم االنتخابية وإدارة االنتخابات تأثري كبري على النظام السياسي برمته.   •
لذا دف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لإلسهام يف استقاللية اإلدارة االنتخابية وإدارة 
االنتخابات بشكل مهين، وملواءمة النظم االنتخابية للظروف القائمة يف كل حالة، باإلضافة إىل بناء 

وتدعيم ثقة املواطنني بالعملية االنتخابية ككل.
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األحزاب السياسية: تشكل األحزاب السياسية حلقة الوصل الرئيسية بني الناخبني واحلكومات. وعلى   •
الرغم من ذلك، تظهر استطالعات الرأي حول العامل تدنيًا يف مستويات الثقة باألحزاب السياسية. 
لذا تبحث املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف طريقة عمل األحزاب السياسية، ويف كيفية 
إشراك طواقمها يف العمل احلزيب وأفضل السبل لتمثيل مؤيديها من الناخبني، باإلضافة إىل مسائل 

تتعلق بالتمويل العام لألحزاب السياسية ووسائل إدارة عالقاا جبمهور املواطنني.

االجتماعي  السلم  لتحقيق  األسس  الدستورية يف وضع  العملية  تسهم  قد  الدستوري:  النظام  بناء   •
والتنمية، كما ميكن هلا يف نفس الوقت أن تزرع بذور الشقاق والصراع. وتعمل املؤسسة الدولية 
للدميقراطية واالنتخابات على توفري مصادر املعرفة وتطوير اقتراحات حمددة لتحقيق نظم دستورية 
وطنية، تنبع من داخل املجتمع وتتفاعل مع االحتياجات الوطنية اخلاصة بكل حالة، يف الوقت الذي 

تقوم فيه على مبادئ املساواة بني الرجل واملرأة واحلد من الرتاعات الداخلية.

الدميقراطية والنوع (اجلندرية): تبقى العملية الدميقراطية مبتورًة ما مل يتحقق إشراك املرأة على قدم   •
املؤسسة  وتعمل  العامل.  على نصف سكان  يربو  ما  تشكل  املرأة  وأن  الرجل، خاصًة  مع  املساواة 
املرأة  متثيل  مستويات  لرفع  املصممة خصيصًا  واألدوات  املقارنة،  والدراسات  املراجع  تطوير  على 

ومشاركتها يف احلياة السياسية.

تقييم العملية الدميقراطية: جيب التعامل مع عملية بناء النظام الدميقراطي على أا مسألة وطنية بالدرجة   •
األوىل. وتسهم اآللية املطورة من قبل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لتقييم واقع النظام 
الدميقراطي يف متكني املعنيني لتقييم أنظمتهم وترتيبام الدميقراطية، بدًال من االعتماد على املؤشرات 

والتقييمات اخلارجية لتلك األنظمة.  

أماكن عمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات  
تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف كافة أرجاء العامل، وذلك من خالل مقرها العام يف 

العاصمة السويدية، ستوكهومل، ومكاتبها اإلقليمية يف كل من أمريكا الالتينية، وأفريقيا وآسيا.

الدول األعضاء يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
توفر  اليت  الدميقراطية  الدول  من  من جمموعة  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  تتألف عضوية 
هلا الدعم السياسي واملادي للقيام مبهامها. أما هذه الدول فهي: أسبانيا، أستراليا، أملانيا، أوروغواي، 
باربادوس، الربتغال، بلجيكا، بوتسوانا، البريو، التشيلي، جنوب أفريقيا، الدمنارك، السويد، سويسرا، 
فنلندا، القرن األخضر (كاب فريدي)، كندا، كوستاريكا، ماوريشيوس، املكسيك، ناميبيا، النرويج، اهلند 

وهولندا. وتتمتع اليابان بصفة املراقب يف جملس املؤسسة.
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