سلسلة كتيبات تجارب الدول فى النظم اﻹنتخابية
مقدمة الكتاب:
يشتمل هذا الكتيب على بابين .يتناول الباب اﻷول النظم اﻹنتخابية فى كل من البرازيل ،
جنوب أفريقيا  ،سويسرا وماليزيا وهـى ورقـة علميـة أعـدتها د .سـحر محـى الـدين الفكـى
أستاذ مساعد ورئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم كما يشتمل هذا الباب على
تعقيبات ومداخﻼت من بعض الخبراء حول هذه التجارب ومدى إمكانيـة إسـتفادة السـودان
من هذه التجارب  .ويعـرض البـاب الثـانى تجـارب الـنظم اﻹنتخابيـة فـى كـل مـن الوﻻيـات
المتحدة اﻷمريكية  ،ألمانيا  ،كندا والهند فى ورقة علمية قدمها د .الشفيع مكى مـن قسـم
العلــوم السياســية بجامعــة الخرطــوم ويشــتمل هــذا البــاب أيض ـاً علــى بعــض التعقيبــات
والمداخﻼت من بعض الخبراء والجدير بالذكر أن هذه اﻷعمال قد تمت قبل إنتخابات أبريل
 ٢٠١٥خﻼل الفترة أكتوبر  – ٢٠١٤فبراير .٢٠١٥
تهدف هذه السلسلة من الكتيبات حول التجارب العالمية للنظم اﻹنتخابيـة فـى بعـض دول
العالم إلى تعريف الجمهور فى السودان بتلك التجارب وإلى رفد النخب السياسية ومنظمات
المجتمع المدنى بنماذج قد تساهم فى عملية الحوار الوطنى من أجل إنهاء الصراع وإحﻼل
السﻼم وتحقيق إستدامة الديمقراطية عبر هندسة لنظام إنتخـابى جديـد يﻼئـم السـودان
مستقبﻼً.
ويسر المعهد اﻹقليمى لدراسات الجندر والتنوع والسﻼم والحقوق أن يتقـدم بالشـكر لكـل
من ساهم فى ورش العمل واللقـاءات باﻷفكـار واﻷوراق العلميـة كمـا نتقـدم بالشـكر إلـى
مكتب المعونة اﻷمريكية بالخرطوم لتقديمها الدعم المالى من أجـل إصـدار سلسـلة هـذه
الكتيبات للمساهمة فى تحقيق إنهاء الصراع وإستدامة الديمقراطية.
واﷲ من وراء القصد ......
بروفيســير بلقــيس بــدرى  ،مــديرة المعهــد اﻹقليمــى لدراســات الجنــدر والتنــوع والســﻼم
والحقوق
دكتورة محاسن احمد العباس  ،استاذ مساعد بالمعهـد اﻹقليمـى لدراسـات الجنـدر والتنـوع
والسﻼم والحقوق
استاذة تيسير الفاتح  ،محاضر بالمعهد اﻹقليمى لدراسات الجندر والتنوع والسﻼم والحقوق
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النظم اﻹنتخابية فى كل من البرازيل -جنوب أفريقيا -سويسرا وماليزيا

•

مقدمة:
تشكل الغالبية العظمى من الـدول ذات السـيادة فـي العـالم مجتمعـات
متعددة الثقافات ،قد تحـدث العديـد مـن الصـراعات بـين هـذه المجموعـات
المختلفة عرقياً ولغوياً ودينيـاً ،و فـي الغالـب تتحـول هـذه الصـراعات إلـى
نزاعات مسلحة .تتمثل الكثير من هذه اﻷسباب في الصـراع حـول المـوارد،
باﻹضــافة إلــى اﻹقصــاء والتهمــيش ،فضـﻼً عـن التصــعيد السياســي الــذي
يقوم في أغلـب اﻷحيـان علـى اﻹختﻼفـات اﻹثنيـة والثقافيـة والتمييـز ضـد
اﻷقليات.
ونجد أن مطالب المجموعات المختلفـة تتبـاين مـا بـين مطالـب رمزيـة
مثل :الحق فى إستخدام اللغة ،حرية الدين ،التعبير عـن العـادات ،التقاليـد
وإستخدام الرموز الخاصة بالجماعات ،وما بين مطالب مادية كالتمثيل فـي
المؤسســـات والمناصـــب العامـــة ونصـــيب الجماعـــة مـــن اﻹنفـــاق العـــام
واﻹســتقﻼل بشــقيه اﻹداري والسياســي ،هنالــك ثمــة إرتبــاط وثيــق بــين
النمطــين مــن المطالــب الرمزيــة والماديــة حي ـث يقــود كــل منهمــا لﻶخــر،
وطبيعــة هــذه المطالــب لهــا إنعكاســها علــى اﻷدوات واﻹســتراتيجيات التــي
يتبعهــا النظــام السياســي ﻹدارة هــذه التعدديــة وتفــادي تفــاقم مشــاكل
ومطالب اﻷقليات والحيلولة دون تصاعدها حتى ﻻ تتسـم بالطـابع العرقـي
أو الجهـوى أو الطــائفى الضــيق ،وتتمثــل هـذه اﻷدوات فــي كيفيــة صــناعة
ومواد الدستور ،القانون اﻹستشاري ،مؤسسات الدولة التشريعية المناطق
التــى تركــز علــى التهمــيش التنمــوى والسياســى والتنفيذيــة ،والمؤسســة
العسكرية.
•

إعداد :د .سحر محى الدين الفكى أستاذ مساعد ورئيسة قسم العلوم
السياسية بجامعة الخرطوم
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فــي بعــض اﻷحيــان تلعــب الــنظم اﻹنتخابيــة دورًا كبيــراً فــي تفــاقم
الصراعات في المجتمعات المتعددة والتي تطبق نظماً إنتخابية ترتكز على
عدم إشراك اﻷقليات ،وفي نفس الوقت تقوم على تمكين الحزب الواحد أو
قلة من أحزاب تهيمن علـى السـلطة  ،غيـر أن الـنظم اﻹنتخابيـة يمكـن أن
تلعب دوراً إيجابياً في إقناع جميع مكونات المجتمع بأن النظام المطبق هـو
نظام عادل ،ويقطع الطريق أمام المجموعات الخاسرة من إسـتخدام طـرق
غير ديمقراطية وعنيفة من أجـل كسـب اﻹنتخابـات أو السـلطة لـيس عبـر
صناديق اﻹقتراع ).(١
لذا نجد أن الخلفية التي تؤدي إلى إختيار النظام اﻹنتخـابي ذات أهميـة
قصوى بنفس قدر النظام اﻹنتخابي نفسه ،والعائد السياسـي الـذي يعـود
مــن إختيــار نظــام إنتخــابي معــين هــو الــذي يحــدد إختيــار نوعيــة النظــام
اﻹنتخابي ،وتعتمـد النتـائج المترتبـة علـى إختيـار النظـام اﻹنتخـابي علـى
عوامل متفرقة:
 أوﻻً  :تركيبـــة المجتمـــع اﻷيديولوجيـــة ،الدينيـــة ،والعرقيـــة والقبليـــة،
المنطقية والتطبيقية.
 ثانياً  :نوع الديمقراطية ،راسخة أم ناشئة.
 ثالثاً  :النظام الحزبي ،هل هو متماسك أم في بدايـة تكوينـه ،ويعتمـد
كذلك على عدد اﻷحزاب الموجودة وتمركـز مؤيـديها وتركـزهم الجغرافـي
)الجغرافيــة الحزبيــة( ،إمــا متمركــزين فــي جــزء محــدد مــن الدولــة ،أو
منتشرين على نطاق واسع.

)(1

أندرو نيولدز و ﺑﻦ ديلي أندرو إبليس أشكال النظم اﻹنتخابية  ،دليل المؤسسة الدولية
الديمقراطية واﻹنتخابات  ، ،ص .86
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 رابعاً  :اﻹطار المؤسسي ،حيث أن أي تغيير سياسي يحـدث فـي أي جـزء
من اﻹطار العام ،من شأنه أن يؤدي إلـى تعـديﻼت وتسـويات داخـل اﻹطـار
المؤسسي).(١
يعتبــر النمــوذج الســائد للديمقراطيــة هــو ديمقراطيــة اﻷغلبيــة التــي
تواجه صعوبات كبيرة في حاﻻت المجتمعات المتعددة ،إذ أن القيم الثقافية
ليست متجانسة فحسب بل أنها قد تؤدي إلى أفضليات سياسـية متباينـة ﻻ
تتغير .فإذا كانت اﻷغلبية الثقافية المهيمنة كبيرة بالقدر الكافي ،فإنها لن
تكــون مضــطرة ﻷخ ـذ مطالــب اﻷقليــات فــي عــين اﻹعتبــار وإذا لــم تقــدم
ديمقراطية اﻷغلبية تغييرًا منتظمـاً للسـلطة ،فإنهـا عندئـذٍ تصـبح أغلبيـة
أبدية لن يكون لديها حافز لمراعاة مطالب اﻷقليـات فقـط بـل تعمـل هـذه
اﻷغلبية على إستعداء تلك الشرائح الثقافيـة التـي تجـد نفسـها دائمـاً فـي
موضع اﻷقلية.
الديمقراطية التوافقية:
تعتبــر الديمقراطيــة التوافقيــة إحــدى الحلــول المقترحــة لمعالجــة مســألة
المشاركة السياسية فـي الـدول ذات التعدديـة الثقافيـة ،حيـث تﻼئـم هـذه
الديمقراطيـــة واقـــع الـــدول التعدديـــة وتكفـــل لهـــا اﻹســـتقرار ،بخـــﻼف
الديمقراطية التمثيلية التي تعتمد على التنافس وطرحها لمسألة اﻷغلبيـة

واﻷقلية) ،(٢فإن الديمقراطية التوافقيـة تقـوم علـى أربعـة ركـائز أساسـية
وهي):(٣
أ .تمثيل كل الجماعات المتمايزة ،والفاعلة في السلطة.

)  ( ١نفس المرجع ،ص.٨٦
)(٢

Arend Lijiphar,Democracy in Plural Societies ,a comparative Exploration ,yale

University Press,197 ,p25
)  ( ٣حمدى عبدالرحمن حسن،قضايا في النظم السياسية اﻻفريقية ،سلسلة دراسات افريقية
،مركز دراسات المستقبل العربى ،١٩٩٨،ص٣٠
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ب .درجة عالية من اﻹستقﻼل والحكم الذاتي لهذه الجماعات.
ج .تخصيص حصص معينة في السلطة وعوائدها لهذه الجماعات.
د .حماية حقوق اﻷقليات.
تمثل هذه الركائز صمام اﻷمان لعملية التحول الديمقراطي في الدول
الديمقراطية التوافقية

ديمقراطية اﻷكثرية

حكومة إئتﻼف واسعة

حكومة أغلبية برلمانية

تتشــكل مــن عــدة أحــزاب بحيــث تمثــل

تعتمـــــــــد اﻹســـــــــتحقاقات

معظـــم أو جميـــع مكونـــات المجتمـــع،

اﻹنتخابيـــ ـة فـــــي تشـــ ـيكل

لبنان ،سويسرا كنماذج.

الحكومــة ،بريطانيــا ،فرنســا
كنماذج.

نسبة في التمثيل ) المحاصصة(

قاعدة اﻷكثرية

توزيــع التعيينــات فــي اﻹدارات الهامــة

جميـــع القـــرارات بمـــا فيهـــا

العامــة بصــورة نســبية كمــا المجلــس

التعيينات من قبـل الحكومـة،

الفدرالي السويسـري ،وأيضـاً الـوزارات

مع عدم إهمـال دور التكـتﻼت

والمؤسســــات اللبنانيـــــة ،والقـــــرارات

اﻷخرى.

الصعبة تتخذ من قبل نخب الجماعات.
الفيتو المتبادل ) حق النقض (

قرارات الحكومـة ) اﻷكثريـة (

وســـيلة لحمايـــة اﻷقليـــة ضـــد قـــرار

تعتبــر نافــذة وﻻ يحــق لفئــة

اﻷكثرية.

اﻹعتراض عليها.

اﻹستقﻼل القطاعي ) إدارة ذاتية (

فـــــي بعـــــض ديمقراطيـــــة

أن تحكم اﻷقليات أو الثقافـات الفرعيـة

اﻷكثريــة يمكــن تحقيــق هــذا

منهــا والمتوازيــة نفســها فــي المنطقــة

الشرط كما في أمريكا.

التــي تعنيهــا ســواء عــن طريــق الحكــم
الـــذاتي أو الفيدراليـــة أو الـــﻼ مركزيـــة
وهذا يخدم منع الجمود الذي قد يحدثـه
الفيتو في إستصدار بعض القرارات.
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الحديثة المتعددة ثقافياً ،حيث أنها توطد لسياسـة ثقافيـة ديمقراطيـة
حقيقيــة فــي المجتمــع ،كمــا أنهــا تنشــر الــوعي الــﻼزم بمشـاكل ومخــاطر
التعددية ،مما يخلق اﻹسـتقرار فـي المجتمـع ويصـبح الحفـاظ علـى وحـدة

الدولة هدفًا أساسياً يسعى إليه كل اﻷفراد في المجتمع).(١

عملياً حققـت الديمقراطيـة التوافقيـة نجاحـاً بـاهراً فـي عـدد مـن دول
العالم ذات التعددية الثقافيـة فـي العـالم المتقـدم مثـل سويسـرا ،بلجيكـا
والنمسا وكذلك في بعض دول العالم الثالث مثل الهند )والتي تعتبـر أكبـر
ديمقراطية فـي العـالم( وماليزيـا وجنـوب أفريقيـا ،أمـا بالنسـبة للسـودان
فتعتبر الديمقراطية التوافقية إحدى الحلـول العمليـة لمشـكﻼت السـودان،
خصوصـاً فــي ظــل إغفــال الديمقراطيــة التمثيليــة وجميــع أشــكال أنظمــة
الحكــم اﻷخــرى التــي عرفهــا الســودان منــذ اﻹســتقﻼل للتنــوع العرقــي
والثقافي في السودان واللتان لم تضمنا المسـاواة بـين المـواطنين بغـض
النظـــر عـــن إنتمائـــاتهم اﻹثنيـــة أو اللغويـــة أو الدينيـــة ،كمـــا أن النظـــام
الديمقراطي التوافقي يمثل أحد الحلـول الناجحـة للـدول التـي تعـاني مـن
عــدم وجــود حالــة مــن الــوعي لتعــدد الثقافــات مثــل الســودان ،فالممارســة
الديمقراطية نفسـها قـد تجعـل بعـض اﻷطـراف تسـعى إلـى عرقلـة إدارة
الدولة مما يعمل على حدوث نزاعـات داخليـة ،وبالتـالي فـإن الديمقراطيـة

التوافقية تعمل كوسيلة ﻹدارة النزاعات الداخلية بين هذه الثقافات).(٢

تكتسب الديمقراطية التوافقية أهمية كبرى في البلدان ذات التعدديـة
الثقافية لما لها من إسهام في حـل إشـكالية الهويـة ﻷنهـا تقتضـي إعطـاء
حق الحكم بالتوافق فيما يتعلق ببعض اﻷمور اﻷساسية.

)  ( ١رضوان زيادة،الديمقراطية كمرحلة اولية فى عملية التحول الديمقراطى فى
الوطن العربى ،المستقبل العربى ،بيروت ،العدد، ٣٣٤،ديسمبر ، ٢٠٠٦ص.٨٤
) http://security.elaphblog.com ( ٢
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تعاني تلك المجتمعات المتعددة فـي اﻷصـل مـن صـعوبة فـي الحفـاظ
على تكاملها القومي وبما أن لدى كل جماعة من هذه الجماعـات المختلفـة
هواجس معينـة تجعلهـا فـي خيفـة مـن إحتمـال طمـس هويتهـا مـن قبـل
الجماعــات اﻷخــرى ،أو محاولــة اﻹنتقــاص مــن حقــوق أفرادهــا ،فــإن ذلــك
الشعور يؤدي إلـى تماسـك اﻷفـراد داخـل كـل جماعـة مكـونين بـذلك قـوة
سياسية تنافس مع ما يماثلها من القوى اﻷخرى ،وطبيعة الحال يؤدي ذلك
إلى تعصب كل مجموعة لهويتها الخاصة النابعة من إنتمائها إلى جماعاتها
في مقابل الهوية اﻷخرى النابعة من إنتمائها السياسـي إلـى الـوطن الـذي
تحمل جنسيته ،وعنـد إحتـدام العصـبيات بـين هـذه الجماعـات تتنـازع لـرد
هاتين الهويتين وتطغى في اﻷخيـر هويـة العنصـرية الضـيقة ،وفـي هـذا
اﻹطــار تــنجح الديمقراطيــة التوافقيــة فــي تبديــد مخــاوف هــذه الجماعــات
المتمايزة عن طريق إعطائها حقوق متساوية فيمـا بينهـا بإتخـاذ القـرارات
والحكــم ،ولتطبيــق الديمقراطيــة التوافقيــة يتوجــب وجــود العديــد مــن
المتطلبات والتي يبرزها وجود نخبة مختلفة الهوية توافقية الرؤى.
والديمقراطية التوافقية تختلف عن ديمقراطية اﻷغلبية من عدة نقاط
وهي حسب ما يبين الجدول اﻵتي:
المصدرwww.alnoor.se/default.asp :
على الـرغم مـن وجـود العديـد مـن اﻹيجابيـات فـي الديمقراطيـة
التوافقيــة ونجاحهــا فــي العديــد مــن الــدول إﻻ أن صــنعة الديمقراطيــة
التوافقية تعتريها العديد من السـلبيات ،ومـن خـﻼل مـا تمـت اﻹشـارة إليـه
حول الديمقراطية التوافقية فإن هنالك العديد مـن المشـاكل التـي تواجـه
تطبيق الديمقراطية التوافقية على المستوى العملي وتتمثل في اﻵتي:
 /١يأتي حق النقض )الفيتو( في مقدمة تلك المشاكل حيث أن هـذا الحـق
في النقض يعارض أهم مبادئ الديمقراطية وهو مبدأ اﻷغلبية في إتخـاذ
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القــرارات خصوص ـاً إذا مــا كانــت هــذه القــرارات ذات ضــرورة إســتراتيجية
وقومية للدولة ،حيث أن للقرارات الديمقراطية التوافقية أهمية كبرى فـي
البلدان ذات التعددية الثقافية إذ أن اﻻحكام الصادرة أو التشريعات ﻻ يمكن
أن تمدد دون موافقة كل القوى وهو جانب آخر تجعـل المشـكلة اﻹئتﻼفيـة
قائمة ﻷن أي طرف ينبغي أن يحقق قبوﻻً لدى الطرف اﻵخـر ،لـذا نجـد أنـه
ومن أجل خلق نموذج ناجح للديمقراطية التوافقية ﻻ بد من أن يكون ذلك
النظام متكامﻼً وتتـوفر فيـه شـروط التكافـل مـن أجـل حسـم النزاعـات ﻻ
الدخول في أزمات ونزاعات جديدة.
إن محاولة إيجاد حالة التوازن والتكافل في القرارات السياسية قد
يكون أمـراً فـي غايـة الصـعوبة خصوصـاً إذا كانـت القـرارات تتعلـق بفئـة
معينة ،حيث أن خطورة المواقف تتعلق بالقرارات المتخذة بشأنها وهذا مـا
ﻻ بد أن يؤخـذ بعـين اﻹعتبـار ،كمـا أنـه يمكـن أن تكـون عمليـة التفـاوض
صــعبة فــي حــد ذاتهــا إذا مــا تعلــق اﻷمــر بالمصــالح وهــذا مــا يشــكل أحــد
المعطيات المهمة في نشوء اﻷزمة والذي قد يؤدي إلى مشكﻼت خطيـرة ﻻ
يمكـن معالجتهـا فــي ضـوء التهديــدات المتبادلـة وممـا يزيــد اﻷمـر تعقيــداً
دخول أطراف خارجية إقليمية ودوليـة تعمـل علـى تـأجيج اﻷزمـة الداخليـة
مؤدية بذلك إلى حروب أهلية.
 /٢نمــوذج الديمقراطيــة التوافقيــة قــد يــؤدي إلــى إســتفحال الفســاد ،إذ
تســتبيح اﻷحــزاب المؤتلفــة والتــي تســيطر علــى الدولــة الفوائــد والمنــافع
الماديــة التــي يوفرهــا الحكــم للمشــاركين فيــه ،وإذ تضــعف الحكومــة
اﻹئتﻼفية المعارضة والمراقبة البرلمـانيتين اذا تكونـت الحكومـة مـن كـل
اﻷحزاب ،فتتهاوى المحاوﻻت لضبط ظاهرة الفساد ،وهذا ما حـدث بالفعـل
فــي العديــد مــن الــدول التــي طبقــت الديمقراطيــة التوافقيــة أو النظــام
التوافقي مثـل فنـزويﻼ والنمسـا ،كمـا يـؤدي ذلـك إلـى إصـابة العديـد مـن
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مرافق الدولـة بالشـلل إذا تحولـت إلـى مصـدر خـﻼف جـدلي بـين اﻷطـراف
المشاركة في الحكم).(١

 /٣هنالك تخوف من النظام الفيدرالي على الديمقراطية التوافقيـة وذلـك
ﻷن قيام قطاعات متمايزة إقليمياً إذا ما اقتـرن بمـا تمنحـه الفيدراليـة مـن
إستقﻼل ذاتي جزئي ربما أتاح ذلك إنـدفاعًا إضـافياً للمطالبـات بمزيـد مـن
اﻹستقﻼل الذاتي وعندما ترفض تلك المطالبـات يـؤدي ذلـك إلـى الحـروب
اﻷهلية ثم اﻹنفصال مما يؤدي إلى عجـز عـن إحـﻼل اﻹسـتقرار السياسـي
والمحافظة عليه).(٢
الفيدرالية والديمقراطية:
هنالــك ثمــة ارتبــاط بــين الفيدراليــة والديمقراطيــة حيــث تمثــل
الفيدراليــة الحــل اﻷمثــل فــى ظــل الديمقراطيــة التنافســية بينمــا تمثــل
الديمقراطيــة مثابــة نــوع مــن الكونفدراليــة حيــث تؤخــذ اﻵراء باﻹجمــاع،
ويكــون لكــل جماعــة حــق الفيتــو الــذى يمنــع ص ـدور أي قــرار ف ـي اﻷمــور
المصيرية منها مثﻼً حسـم المطالـب أو العصـيان عسـكرياً أو الـدخول فـى
الحــرب ضــد دولــة أخــرى أو اﻹستشــارات عــابرة الوحــدات الفيدراليــة دون
موافقتها).(٣

هذا اﻹرتباط بين الفيدرالية والديمقراطية يطرح عﻼقة أخرى مـا
بين الديمقراطية التنافسية والديمقراطية التوافقية ،فاﻷولى تعبـر فعليـاً
عن منطق الحكم الديمقراطي السليم ،ولكن الربط اﻷساسي لنجاحها هو
أن يكون الوطن متماسكاً ،إمـا لسـبب شـعبه المتجـانس باﻷصـل أو بسـبب
وحــدة اﻷهــداف والمصــالح واﻵمــال وفــوق ذلــك تتــوفر الثقــة بــين القــوى
) http://www.alkhalee.ae ( ١
) www.alhewar.org ( ٢
)  ( ٣هناء صوفى عبد الحى ،الديمقراطية التنافسية والديمقراطية التوافقية )الحالة
اللبنانية (،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ٢٠٠٦ ، ١٢ص .١٣٣
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السياسية المختلفة ،أما في حالة تفكك النسيج المجتمعـي وفقـدان الثقـة
بــين القــوى السياســية فــإن اﻷخــذ بمبــدأ الديمقراطيــة التوافقيــة يبــدو
منطقياً ،على أن يتم بصـورة مرحليـة مؤقتـة ،مـن أجـل تـوفير الضـمانات
الكافيــة لتبديــد مخــاوف اﻷقليــات مــن توجهــات اﻷكثريــة ،بــذلك تمثــل
الديمقراطية التوافقية خطوة على طريق خلـق التكامـل الـوطني ،ويؤخـذ
بعــد هــذه المرحلــة بالديمقراطيــة التنافســية ،فــي هــذ الحالــة تكــون
الديمقراطيــة التوافقيــة قــد لعبــت دوراً كبيــرًا فــي ترســيخ الــوعي والقـيم
الديمقراطيــة عنــد اﻷفــراد إذا تــم إقــران النظــام الفيــدرالي والﻼمركزيــة
بالعناصـرالﻼزمة لتقاســم الســلطة ،ويكــون لــذلك أثــر إيجــابي كبيــر فــي
تعايش الثقافات ،فالنظام الفيدرالي يعتبر عنصراً بنيوياً لتقاسم السـلطة
يضمن من خـﻼل تقييـد سـلطة الحكومـة المركزيـة إسـتقﻼلية الجماعـات
الثقافية المختلفة وحكمها الذاتي داخل وحدتها اﻹقليمية.
الديمقراطية هي في اﻷساس حكـم اﻷغلبيـة بنـاءاً علـى مبـدأ تسـاوي
اﻷصوات بينما يعني النظام الفدرالي تمثيﻼً متساوياً لوحدات تحـت وطنيـة
غير متكافئة وثمة نمط شائع للجمع المؤسسي بين الديمقراطية والنظـام
الفيدرالي أﻻ وهـو النظـام التشـريعي ذو المجلسـين أو الـثﻼث فـي بعـض
الحاﻻت وفي هـذا النظـام يـتم التصـويت علـى مقترحـات الحكومـة داخـل
المجلسين البرلمانيين إحداهما يمثل الشعب واﻵخر يمثل الوﻻيات.
يعتبر النظام الفيدرالي كترتيب مؤسسي مفيداً ولكنـه فـي ذات الوقـت
له حدود فالعديـد مـن اﻷنظمـة السياسـية ذات البنيـة الفيدراليـة لـم تكـن
فدرالية في الممارسة ،أي أن البنية قد حجبت خلفهـا تمركـزا للسـلطة فـي
تناقض مباشر مع المبدأ الفيـدرالي .كمـا أن النظـام الفيـدرالي نفسـه قـد
يكون قويـاً أو ضـعيفاً وأنـه لـيس بـأكثر مـن مجـرد بنيـة ،فباﻹضـافة إلـى
الضوابط الهيكلية المتفاوتة للحكـم المشـترك والحكـم الـذاتي ،فالعمليـة
السياسية أيضاً يمكن أن تـنظم بطـرق مختلفـة .وسـلطة الـنقض القويـة
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للوحدات تحـت الوطنيـة تـؤدي إلـى عمليـات إتخـاذ قـرارات مشـتركة تجبـر
الحكومة المركزية على إحترام المصالح فى الوحدات الفيدراليـة "مـا تحـت
الوطنيــة أو المركزيــة" حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى التــدخل فــي إختصاصــات
الحكومــة المركزيــة نفســها فــإن ســلطة الــنقض الضــعيفة لــدى الوحــدات
"تحت المركزية" قد تؤدي إلى تبعية مالية وإلـى عمليـات تحكـم السـلطات
المركزية في إسـتخدام المـوارد بصـرف النظـر عـن اﻹسـتقﻼلية الرسـمية
لتلك الوحدات ،وتعني التوازنات المختلفة ضمناً إخـتﻼف السـلوك المﻼئـم،
والذي قد يتبلور في الثقافة السياسية ،فسـلطة الـنقض القويـة للوحـدات
"تحت المركزية أو الوطنية" تـؤدي إلـى تقاسـم السـلطة ،وإلـى مفاوضـات
هادئة وتعامل بـإحترام مـن جانـب الحكومـة المركزيـة مـع الوحـدات تحـت
الوطنية ،وفي الحالة المعاكسة حينما ﻻ يكون لها حق النقض يتصف سير
العمليــات بــين الحكومــة المركزيــة والوحــدات تحــت الوطنيــة بالتبعيــة

الهرمية).(١

النظم اﻹنتخابية فى الدول الفيدرالية:
التمثيل النسبي كنظام إنتخـابي يعتبـر الوسـيلة اﻷمثـل لتحقيـق مبـدأ
الحكــم التــوافقى والمشــاركة إﻻ أنــه أكثــر تعقيــداً مــن غيــره مــن الــنظم
اﻹنتخابية سواء بالنسبة للناخبين أو بالنسبة لﻺدارة اﻹنتخابية).(٢
هنالك نوعان من أنواع التمثيل النسبي وهما:
 /١نظام القائمة النسبية:
يقوم نظام القائمة النسبية أساساً على مبدأ تقديم كل حزب سياسـي
لقائمــة مــن المرشــحين فــي كــل واحــدة مــن الــدوائر اﻹنتخابيــة ،متعــددة
التمثيل ،ويقوم الناخبون هنـا بـاﻹقتراع لصـالح اﻷحـزاب ،حيـث يفـوز كـل
حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة اﻹنتخابية تتناسب مـع حصـته مـن
)(1

ﺑﻦ ديلى واندرو ابليس ،ﻣﺮﺟﻊ سابق ،ص.96
)(2
المرجع السابق ،ص.97
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أصوات الناخبين ،أما المرشحون الفائزون فيـتم حسـابهم حسـب تـرتيبهم
التسلســلي علــى القائمــة الحزبيــة ،وتســتند الطريقــة المعتمــدة لحســاب
وتوزيع المقاعد بعد عد اﻷصوات إلى طريقة المتوسـط اﻷعلـى أو طريقـة
الباقي اﻷعلى ،وعند تطبيق هذا النظام ﻻبد من اﻷخذ فـي اﻹعتبـار نسـبة
الحسم المحددة للحصول على التمثيل في الهيئـة للحصـول علـى التمثيـل
في الهيئة التشريعية ،كذلك ﻻبد مـن اﻷخـذ فـي اﻹعتبـار ترتيبـات تجميـع
اﻷصوات سواء كانت بشكل رسمي أو غير رسمي.
مميزات نظام القائمة النسبية:
باﻹضــافة إلــى مميــزات نظــم التمثيــل النســبي بشــكل عــام والســابق
ذكرها يتمتع نظام القائمة النسبية باﻵتي:
أوﻻً  :يعمــل هــذا النظــام علــى زيــادة حظــوظ ممثلــي اﻷقليــات فـي الفــوز
باﻹنتخابات ،حيـث يعمـل هـذا النظـام علـى إفـراز سـلطة تشـريعية تضـم
ممثلين عن كل من مجموعات اﻷكثرية واﻷقليات في المجتمع المعين.
ثانياً  :يعطي هذا النظام المرأة فرصاً أكبر للحصـول علـى تمثيـل لهـا فـي
البرلمان ،إذا ما تمت مقارنته بالنظم اﻷخرى.
مساوئ نظام القائمة النسبية:
أوﻵً  :في ظل هذا النظام غالباً ما تكون العﻼقة بين الممثلين ومنتخبـيهم
عﻼقة ضعيفة وغير وثيقة.
ثانياً  :تتركز السلطة في أيدي قلة من القيـادات الحزبيـة ،أضـف إلـى ذلـك
فإن هذا النظام كثيراً ما يحتاج إلى وجود شكل مـا مـن اﻷحـزاب السياسـية
أو التجمعات اﻹنتخابية المؤتلفة.
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 /١نظام الصوت الواحد المتحول:
يعتبــر نظــام الصــوت الواحــد المتحــول أكثــر الــنظم اﻹنتخابيــة جــذباً،
ويقوم علـى أسـاس وجـود دوائـر إنتخابيـة متعـددة التمثيـل ،ويعتبـر هـذا
النظام أحد النظم التفضيلية ،حيث يقوم الناخبون هنا بترتيب المرشـحين
حسب اﻷفضلية ،وغالباً ما تكون عملية الترتيب هذه إختياريـة ،وﻻ يتطلـب
من الناخبين ترتيب كافة المرشحين ،بل وبإمكانهم إختيار مرشح واحد أن
أرادوا ذلك ،بعد ذلك تأتي عملية فرز وعد اﻷفضليات علـى أوراق اﻹقتـراع،
حيث يتم تحديد عدد اﻷصوات المطلوبة ﻹنتخاب المرشح الواحد).(١
ويفــوز باﻹنتخــاب بشــكل مباشــر المرشــحون الحاصــلون علــى عــدد م ـن
اﻷفضليات اﻷولـى يفـوق الحصـة المعتمـدة ،وتتكـرر عمليـات العـد والفـرز
حتــى يعــاد توزيــع اﻷصــوات الفائضــة عــن المرشــحين الفــائزين وأصــوات
المرشحين الحاصلين على أقل اﻷصـوات والـذين يـتم إسـتبعادهم إلـى أن
يحصل عدد كـاف مـن المرشـحين علـى الحصـة المطلوبـة للفـوز ،ويقـوم
الناخبون باﻹقتراع لصالح المرشحين عوضاً عن اﻷحزاب السياسية.
مميزات نظام الصوت الواحد المتحول:
أوﻻً :يتمخض عن إستخدام هذا النظام درجة عالية من النسبية والتناسب،
حيث أنه يفسح المجال أمام الناخبين لﻺختيار بين اﻷحزاب السياسية وبين
مرشحي تلك اﻷحزاب.
ثاني ـاً  :يعمــل علــى الحفــاظ علــى العﻼقــة المباشــرة بــين النــاخبين وبــين
ممثليهم المنتخبين ،ويمكن لهذا النظام أن يؤثر في تركيبة التحالف التـى
أُنتخبت).(٢

)(١
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مساوي نظام الصوت الواحد المتحول :
أوﻻً  :ينتقـد هـذا النظـام علـى أسـاس أن الـنظم التفضـيلية غيـر معهـودة
وتتطلب مستويات عالية من الوعي الثقافي والمعرفي.
ثانياً :يتطلب هذا النظام تكـرار الكثيـر مـن عمليـات عـد وتوزيـع اﻷصـوات
الفائضـة ويتحـتم هـذا عــد وفـرز اﻷصـوات فـي مراكــز خاصـة ولـيس فــي
مراكز اﻹقتراع.
ثالثاً  :ينجم عن إسـتخدام هـذا النظـام إنقسـامات فـي اﻷحـزاب السياسـية
ناجمة عن التنافس بين مرشحي الحزب الواحد ،وهذا بدوره يقـود إلـى مـا
يعـــرف بسياســـة الزبانيـــة حيـــث يعمـــل المرشـــحون علـــى شـــراء وﻻءات
مجموعات محددة من الناخبين.
رابعاً  :قد ينتج عن هذا النظـام فـوز حـزب مـا بمقاعـد أقـل مـن منافسـيه
وذلك للتنافس وتشتت اﻷصوات بين أعضاء الحزب الواحد على الـرغم مـن
حصوله على عدد أعلى من اﻷصوات.
علــى الــرغم مــن اﻹنتقــادات الموجهــة لهــذا النظــام يمكــن القــول أن
إستخدام نظام الصوت الواحد المتحول يؤدي إلى إفـراز حكومـات مسـتقرة
وتتمتــع بشــرعية نســبية عاليــة تتــألف عــادةً مــن حــزب واحــد أو حــزبين

رئيسين).(١

)(1
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القضايا المتعلقة بنظم التمثيل اﻹنتخابية:
يعتبر حجم الدوائر اﻹنتخابيـة أحـد العناصـر اﻷساسـية التـي تـؤثر فـي
قدرة النظام اﻹنتخابي على ترجمة اﻷصـوات إلـى مقاعـد بشـكل تتناسـب،
ويقدر بحجم الدوائر اﻹنتخابية عدد الممثلين الذين يتم إنتخابهم عن كـل
دائرة إنتخابية ،وينحصر حجم الـدائرة اﻹنتخابيـة فـي ظـل بعـض الـنظم
اﻹنتخابيــة بمثــل :مقعــد واحــد فقــط ،بينمــا تتطلــب كافــة نظــم اﻹنتخــاب
النسبية وجود دوائر إنتخابية تنتخب كـل منهـا أكثـر مـن ممثـل واحـد لهـا،
وغالبـاً مــا تحقــق الــنظم التــي تســتند إلــى دوائــر إنتخابيــة كبيــرة الحجــم
مستويات عالية من النسبية ،حيث أنها تضمن بذلك حصول أصغر اﻷحزاب
على تمثيل لها في البرلمان ،إﻻ أن إزدياد حجم الدوائر اﻹنتخابية يمكن أن
يــؤدي إلــى إضــعاف صــلة الوصــل بــين الممثلــين المنتخبــين ونــاخبيهم،
ويترتب علـى ذلـك نتـائج سـلبية خاصـة فـي المجتمعـات التـي تلعـب فيهـا

اﻹعتبارات المحلية دوراً هاماً في الحياة السياسية العامة).(١

وﻻ زال الجــدل قائم ـاً حــول تحديــد الحجــم اﻷمثــل للــدوائر اﻹنتخابيــة،
وكمبدأ عام يتفق معظم البـاحثون بـأن حجـم الـدوائر اﻹنتخابيـة المتمثـل
في تخصيص ما بين ثﻼثة إلى سبعة مقاعد لكل منها مـن شـأنه أن يفـي
بالغرض ،مؤكدين علـى أن اﻷعـداد الفرديـة كثيـراً مـا تفضـي إلـى نتـائج
أفضل على أرض الواقع.
وعليه من الصياغ أعﻼه يمكن القول أن مسألة حجم الدوائر اﻹنتخابيـة
تلعـب دورًا هامـاً فــي كيفيـة عمــل النظــام اﻹنتخـابي ونتائجــه علــى أرض
الواقع .خاصة فيما يتعلق بقوة الصلة بين الممثلين والمنتخبين وناخبيهم
باﻹضافة إلى اﻷهمية القصوى فيما يتعلـق بنسـبية النتـائج وتمثيـل أكثـر
من حزب /نائب لكل دائرة.

)(1
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كذلك فإن حجم الحزب السياسي )العدد المتوسط للممثلين المنتخبـين
عند الحزب الواحد في كل دائرة إنتخابية( عـامﻼً مهمـاً فـي تحديـد مـا يـتم
إنتخابهم في المحصلة ،فلو تم إنتخاب ممثل واحد عن حزب ما في الدائرة
فإن ذلك الممثل سوف يكون ينتمي إلى اﻷكثرية العرقية واﻹجتماعية فـي
تلك الدائرة ،إما لو تم إنتخاب ممثلين أو أكثر عن الحـزب الواحـد فـإن ذلـك
يفسح المجال لفوز أعدادًا أكبر من ممثلي اﻷقليات والنساء).(١
نسبة الحسم:
يقصـد بهــا الحـد اﻷدنـى مـن اﻷصــوات التـي يحتاجهــا حـزب مــا للفــوز
بتمثيل ما له في الهيئة المنتخبة ،ويتم فرضها أما قانونيـاً )نسـبة الحسـم
القانونيــة أو الرســمية( ويــتم تحديــدها مــن خــﻼل المــواد الدســتورية أو
القانونية ويتم إستبعاد اﻷحزاب التي لـم تحصـل علـى هـذه النسـبة كحـد
أدنى من العملية اﻹنتخابية أو ما يسمى بالعتبة نسبة  %١أو  %٣أو  %٥من
اﻷصوات .أو أن تكون كمحصلة حسابية للنظـام اﻹنتخـابي )نسـبة الحسـم
الفعلية أو الطبيعية() (٢وغالباً ما يتم تحديد نسبة الحسـم الفعليـة بشـكل
حسابي محض عن مجموعة من مقومات النظام اﻹنتخابي.
ثالثاً  :القوائم المفتوحة،القوائم المغلقة والقوائم الحرة:
يقوم نظام القائمة النسبية على فتح المجـال أمـام النـاخبين باﻹختيـار
بين المرشحين اﻷفراد باﻹضافة إلى اﻹختيار بين مختلف اﻷحـزاب ،وهنـاك
ثﻼث خيارات يمكن إعتمادها وهي :القـوائم المفتوحـة ،القـوائم المغلقـة،
القوائم الحرة ،وتعتمد غالبية نظم التمثيل النسبي على القوائم المغلقة،
بمعنى أن ترتيـب المرشـحين علـى القائمـة يكـون ثابتـاً حسـب مـا يقدمـه
الحــزب الــذي يقــوم بتســمية القائمــة ،إﻻ أن مــا يؤخــذ علــى هــذه القــوائم

)  ( ١المرجع السابق نفسه  ،ص . ١١٢
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المغلقة تتمثل فـي عـدم قـدرة النـاخبين علـى تحديـد مـن يمـثلهم ضـمن
قائمة الحزب الذي يقومون بـاﻹقتراع لـه ،أمـا فـي ظـل القـوائم المفتوحـة
يــتم تحديــد المرشــحين المفضــلين ضــمن قائمــة الحــزب .باﻹضــافة إلــى
إختيارهم للحزب المفضل.
أمـا فـي ظــل القـوائم الحــرة نجـد أن النـاخبين غيــر مقيـدين بـاﻹقتراع
لصالح المرشحين في حزب واحد فقط ،كما يمكن للناخبين أن يعطي أكثر
من صوت واحد من أصواته لمرشح ما ،وفي كل الحـاﻻت فـإن ذلـك يعطـي
الناخب مزيداً من القدرة على التأثير في النتائج الفعلية لﻺنتخابات).(١
رابعاً  :الكتلة اﻹنتخابية:
يسمح نظام القائمة النسبية لﻸحزاب السياسية الصـغيرة بتشـكيل مـا
يعــرف بالكتلــة اﻹنتخابيــة ،وذلــك بغــرض خــوض اﻹنتخابــات مع ـاً ككتلــة
واحدة ،ولكن دون اﻹتحاد في إطار حزبي موحد بحيث تبقـى تلـك اﻷحـزاب
مستقلة عن بعضها البعض ،ويقصد بالتكتل اﻹنتخابي إحتساب اﻷصـوات
التي يحصل عليها أي مـن اﻷحـزاب المنخرطـة فـي التكتـل وكأنهـا أصـوات
لصالح التكتل برمته.

)(٢

توجد العديد من التجارب لـدول فـي العـالمين المتقـدم والنـامي قامـت
بتبني نظـام التمثيـل النسـبي اﻹنتخـابى كـأداة ﻹدارة التنـوع الثقـافي فـى
مجتمعاتهــا .وســيتم فــى هــذا الجــزء عــرض هــذه التجــارب والمتمثلــة فــى
تجربة البرازيل ،جنوب افريقيـا  ،سويسـرا و ماليزيـا ،وذلـك للوقـوف علـي
إمكانية تطبيق نظام التمثيـل النسـبي فـى سـياقات مختلفـة ومـدى نجـاح
ذلك النظام في تحقيق اﻷهداف المرجوه منه.

)(1

المرجع السابق  ،ص . ١١٥ – ١١٤
)(2
المرجع السابق  ،ص .١٢٢

17

النظام اﻹنتخابى فى البرازيل
تعــد البرازيــل مــن أكبــر دول أمريكــا الجنوبيــة حيــث تغطــي  %٤٧مــن
مســاحة القــارة وأكثرهــا ســكاناً وهــم حــوالى  ٢٠٠مليــون نســمة .وتمثــل
خامس أكبر دولة على مستوى العالم .يطلـق علـى البرازيـل إسـم أمريكـا
البرتغالية نسبةً ﻹكتشافها من قبل البحارة البرتغـاليين فـي عـام ١٥٠٠م
ثم هاجر إليها البرتغاليون بأعداد كبيرة وقاموا بحمﻼت إبـادة واسـعة ضـد
ســكان البرازيــل مــن الهنــود ،ومــن ثــم قــاموا بإســتجﻼب اﻷفارقــة للعمــل
كرقيق وقد إستقبلت من الزنوج اﻷفارقة عدداً يفوق ما أستقبلته أي دولـة
أخرى من دول القارة  ،أدى النقص فى النسـاء البـيض فيهـا إلـى إخـتﻼط
وتزاوج البرتغاليين مع النساء الملونات وكانت النتيجة مجتمع شديد التعدد
والتماذج الثقافي والعرقي .يبلـغ تعـداد البـيض فـى البرازيـل حـوالي %٥٤
 %٣٩،من الملونين  %٦،من السود و %١من المهاجرين٢٠ .
على الرغم من ضعف النزعة العنصرية في المجتمع البرازيلـي إﻻ أنـه
يوجد تراتب وتمايز هرمي عرقي يشكل البيض غير الملونين قمته ،بينما
يمثل السود غير المختلطين بأية دماء أخرى قاعدته اﻹجتماعية ،رغم ذلك
لم تتخلى البرازيل عن إعتزازها الوطني بمزايا اﻹختﻼط العرقي الثقافي،
فقد تنامى شعور البرازليون بأن ذلك الخليط العرقي الواسع إنما هو دليل
على تفوق ثقافي وعلى غياب النزعة العنصـرية السـلبية فـي مجتمعـه).(١
نتيجة لذلك فقد أصبحت البرازيل داخلياً وإقليمياً وعالمياً نموذجاً للتعايش

السلمي بين العرقيات والثقافات المتعددة).(٢

خضعت البرزيل للحكم العسكرى لفتـرة إمتـدت لواحـد وعشـرين عامـاً
ســيطر خﻼلهــا العســكريون علــى اﻹقتصــاد المــدني والصــفوة اﻹجتماعيــة
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والتوجه صوب الديمقراطية بدأً بعد ظهور اﻷزمة اﻹقتصـادية التـي حـدثت
فــى عــام ١٩٨٠م حــين بــرزت أصــوات عاليــة تنــادي بــالتغيير والتنميــة
وأرتفعت المناداة بضرورة تطبيـق اﻹنتخابـات المباشـرة كمطلـب أساسـي،
نتج عن ذلـك إزاحـة الحكـم العسـكري ومجـئ حكومـة مدنيـة عـن طريـق
اﻹنتخابات العامة).(١
أغلب التنظيم السياسي السائد اﻵن في البرازيـل مسـتمد مـن دسـتور
عــام ١٩٨٨م الــذي تمــت إجازتــه بعــد الرجــوع إلــى تطبيــق الديمقراطيــة
كصيغة لحكم البﻼد بـدﻻً عـن الحكـم العسـكري .يعـد الدسـتور البرازيلـي
دستوراً متميزاً ويرجع ذلك إلي احتوائه علـى العديـد مـن اﻷحكـام التـي ﻻ
يمكن وصفها بأنها أحكام دستورية ،بل هي سياسات عامة .فهناك العديد
من اﻷحكام التي ﻻ تمت بصلة للمسائل الدستورية المعهودة في الدساتير
الليبراليــة الكﻼســيكية مثــل إدخــال* التعريفــات المتعلقــة بالدولــة واﻷمــة
وشروط المواطنة والحقوق الفرديـة والمدنيـة ،والحريـات ،وقواعـد اللعبـة
السياسية وأساسيات عمل مؤسسات الدولة والحقوق اﻹجتماعيـة والماديـة
التي أدخلت عليه.
مثل دستور ١٩٨٤م خطوةً هامةً في عملية التحـول الـديمقراطي فـي
البرازيل فقد أقام نظاماً رئاسياً فعاﻻً إلـي حـد معقـول؛ وتنظـيم فيـدرالي
مكن الوﻻيات والبلديات مـن الحفـاظ علـى دور اﻹتحـاد الهـام فيمـا يخـص
وضع السياسات العامة الوطنية في نواحى سياسية مختلفـة مثـل التعلـيم
والصـــحة والمســـاعدة اﻹجتماعيـــة ،كمـــا أنـــه أســـس أدوات مؤسســـية
للديمقراطية التشـاركية وأسـند دوراً قضـائياً هامـاً للـوزارة العامـة الهيئـة
القضائية العليا ووزارة العدل والمدعين العامين والتي أصبحت بمثابة فرع
رابع للحكومة؛ وكفل ظروفاً مﻼئمة لحماية الحقوق المدنية واﻹجتماعيـة،

)  ( ١حسن حامد مشيكة ،ص.١٣١
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وقد تم تنفيذ مواد محددة من الدستور وفيما يلى المواد التى تم تنفيذها:
ففي المادة ) (١من الدستور البرازيلى أعادت البرازيل تأكيد إلتزامها بمبـدأ
حق الشعوب فـى تقريـر المصـير بوصـفه أفضـل وضـع سياسـي لتنميتهـا
اﻹقتصادية واﻹجتماعيـة و الثقافيـة  ،فالتشـريعات البرازيليـة تـنص علـى
هذه الحقوق ،كـذلك فقـد نصـت المـادة ) (٢علـى الحفـاظ علـى المسـاواة
ومنع التمييز من حيث الجنس واﻷصل والعرق ،فقد إعتمدت البرازيل علـى
عــدة تــدابير تشــريعية وسياســات عامــة تهــدف إلــى الــدفاع عــن الفئــات
الضعيفة ،ففي العام  ٢٠٠٣أنشأت عدد من اﻷمانات منها اﻷمانـة الخاصـة
لتعزيز المسـاواة ،بغـرض تعزيـز المسـاواة بـالتركيز علـى السـكان السـود
واﻹقطاعات العرقية اﻷخرى إضافة إلى ذلك فإن القـانون البرازيلـي يـنص
على المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة فـى الحقـوق اﻹقتصـادية واﻹجتماعيـة
والثقافية).(١
ورغم أن هذا الدسـتور كـان أثـراً مـن آثـار التحـول الـديموقراطي الـذي
شهدته البﻼد بعد الحكم العسكري إﻻ أنه ﻻ يزال حافﻼً باﻹضطراب وكثـرة
البنــود التــي يع ـارض بعضــها بعضــا ،واﻹســتغراق فــي التفاصــيل بالغــة
اﻹسهاب التي تسبب الوقـوع فـي شـرك التفسـيرات والتـأويﻼت ،وذلـك ﻷن
الــذي كتــب هــذا الدســتور هــم رجــال السياســة ولــيس فقهــاء القــانون
الدستوري .ورجال السياسـة  -كمـا هـو معلـوم -تحكمهـم وتـتحكم فـيهم
إنتماءاتهم الحزبية وتوجهاتهم السياسية واﻷيديلوجية.

)(٢

)  ( ١كﻼدو ديو كوتو ،التجربة الدستورية البرازيلية الحديثة
،صwww.confluences-mediterania.com.٥
)  ( ٢انطونيو دي دوتشا ،النظام السياسى فى البرازيل :التركة واﻻصﻼح
،صwww.geo-house.net .٣
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النظــام اﻹنتخــابي البرازيلــي نظــام إنتخــابي نســبي يتمحــور حــول
المرشحين في نظام رئاسي .تقوم اﻹنتخابات الرئاسية في البرازيـل علـى
أساس نظام الجولتين ،ويمكن الترشح للرئاسة لفترتين رئاسيتين فقط.
تعتبــــر دولــــة البرازيــــل بنــــاء فيــــدرالي مؤلــــف مــــن  ٢٧وحــــدة
إداريـــة قوامهـــا  ٢٦وﻻيـــة ،تتمتـــع بحكـــم شـــبه ذاتـــي إضـــافة إلـــى
منطقــة فيدراليــة واحــدة .ولكــل وﻻيــة مؤسســاتها الخاصــة بهــا،
التشريعية والتنفيذية والقضائية سيراً على نهـج مؤسسـات الحكومـة
الفيدراليــــــــة ،كمــــــــا يحــــــــدد القــــــــانون اﻹنتخــــــــابي فــــــــي
البرازيـــــل عـــــدد اﻷعضـــــاءالممثلين لكـــــل وﻻيـــــة فـــــي الهيئـــــة
التشــريعية الفيدراليــة وفقــاً لشــروط تمــزج بــين معــايير التمثيــل
النسبي ومعايير النظام الفيدرالي ٧ ،وﻻيـات فـي البرازيـل يمثـل كـل
منها  ٨نواب فقط الحد اﻷدنى للتمثيل على مستوى الوﻻيات
في حين يمثل ساوباولو وهى العاصمة اﻹقتصادية  ٧٠نائباً )كحد أدنـى
أيضــاً( وهنــا يتضــح الفــرق فــي إخــتﻼف التمثيــل النســبي وفقــاً لعــدد
السكان والوزن اﻹقتصادي للوﻻية.
تتبــاين وجهــات النظــر فــى البرازيــل تجــاه مشــكلة إخــتﻼف التمثيــل
النسبي؛ منهم من يعده نظام غير عـادل ،ومـنهم مـن يقـول أنـه
نظاماً منطقياً ،ويرون أنه من البديهي إعطاء حق لـبعض الوﻻيـات
دون اﻷخــرى بنــاءً علــى متغيــر الــوزن الســكاني .حيــث أعتمــد الــوزن
السكاني في التمثيل النسبي للوﻻيات فيدرالياً فإن اﻷمر غير عادل
حيث تميل الكفة للوﻻيات اﻷكثر عددآ  ،وبنـاءً علـى هـذا فـان أى تغيـر
فى حصص التمثيل بناءً على عدد السكان سوف يؤدى حتمآ الى زيـادة
نفوذ الوﻻيات القوية المتمتعة أصﻼً بنفوذ إقتصادى وسياسـى  ،ولعـل
هذا يفسر لنـا كيـف أن ممثلـى الوﻻيـات الفقيـرة وقليلـة السـكان هـم
أنفســهم الــذين يصــوتون ضــد زيــادة حصــة التمثيــل بنــاءً علــى عــدد

21

السكان خوفآ من تكريس إتساع واقع )التباين فى النفوذ( بين الوﻻيات
أمﻼً فى إيجاد طريقة مسـتقلة لحـل هـذه المعضـلة التـى باتـت تـؤرق
النظام السياسى البرازيلى ككل .

)(١

تتكون السلطة التشريعية في البرازيل من مجلسين :أولهما هو
مجلس الشيوخ ويضم ) (٨١مقعـداً ،تمثـل ٢٧وحـدة إداريـة بواقـع ٣
أعضـــاء عـــن كـــل وﻻيـــة ،والمنطقـــة الفدراليـــة للعاصـــمة ،ويـــتم
إنتخابهم لفترة مدتها ثمانية سنوات عبر آلية إقتراع شعبي كـل أربـع
سنوات ،لتجديـد أعضـاء المجلـس بـدءً بـاﻹقتراع علـى ثلـث اﻷعضـاء،
وبعد أربع سنوات أخرى علـى الثلثـين البـاقيين .وهـذا النظـام يضـمن
التجديــد فــى العضــوية حســب المتغيــرات فــى كــل وﻻيــة ولكــل حــزب
وأدائه إذا كان فى السلطة أو المعارضة .و المجلس الثانى هو مجلـس
النواب ويتكون من  ٥١٣عضوا ،وتحسب حصة الوﻻية أو اﻹقلـيم مـن
اﻷعضاء تبعاً لعدد السكان فيها.
يجب أن يكون مرشحو مجلس الشـيوخ مـن مواليـد البرازيـل وأكملـوا
الخامسة والثﻼثين من العمر ،وتمتد فترة خدمة السيناتور لثماني سنوات،
يبلغ عدد مقاعد مجلس الشيوخ  ٨١مقعدا بمعدل  ٣مقاعـد لكـل وﻻيـة أو
إقلــيم.المجلــس الثــانى هــو مجلــس النــواب ويتكــون مــن  ٥١٣عضــوا،
ويشــترط فــي الترشــح لهــذا المجلــس أن يتجــاوز المرشــح ســن الحاديــة
والعشــرين ،وتحســب حصــة الوﻻيــة أو اﻹقلــيم مــن اﻷعضــاء تبع ـاً لعــدد
السكان فيها.

)(1

المرجع السابق ،ص.٢-١
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تقوم السلطة التشريعية باﻹشراف علـى كافـة أمـور الـبﻼد بمـا فيهـا
الشؤون المالية والمعاهدات الدولية والتخطيط وشؤون الجيش.
أما على المستوى القضائي ،فإن أرفـع هيئـة قضـائية هـي المحكمـة
الفيدراليــة العليــا ،والتــي تتــألف مــن ١١قاضــياً برتبــة وزيــر يعيــنهم
رئيس البﻼد مدى الحيـاة )بشـرط مصـادقة مجلـس الشـيوخ( ،فضـﻼً
عن محكمة العدل العليا ،والمحاكم الفيدرالية اﻹقليميـة )يعـين فيهـا
القضاة أيضاً لمدى الحياة( هذه المحاكم تتألف من سبعة قضاة علـى
اﻷقل ،وتوجد محاكم خاصة لشؤون العمالة والجيش واﻹنتخابات.

)(١

يعانى النظام اﻹنتخابي في البرازيل مـن بعـض اﻹشـكاليات ،إذ يعنـي
الحدين اﻷعلى واﻷدنى لعدد الممثلين الذين يجوز إنتخابهم في كل دائـرة
أن توزيع التمثيل فيما بينها غير متساو مـع نسـبة السـكان فـي كـل منهـا،
وهذا يتعارض مع مبـدأ تسـاوي اﻷصـوات ولكـن تـم إعتمـاد ذلـك ﻷن هـذا
غالباً ما يعمل لصالح المقاطعات اﻷصغر حجماً من حيث عـدد السـكان ،ﻷن
هذا اﻹختﻼل في توزيع المقاعد التمثيلية علـى مختلـف المقاطعـات والـذي
يعمــل لصــالح المقاطعــات الفقيــرة يمكــن أن يســهم فــي توزيــع الثــروة
الوطنية بطريقة مثلى في معظم الدول التي تعاني من فوارق كبيرة فـى
مختلف مناطقها ،وباﻷخص دولة البرازيل.

)(٢

ولذا قامت البرازيل بإعتمـاد

هذا النهج أى أن الدائرة الواحدة يتم تمثيلها بأكثر من نائب وﻻ يشـترط أن
يكون لذلك عﻼقة بعدد سكان الدائرة حتى يتم ضمان تحقيق مبدأ العدالة

)  ( ١رنا شحاتيت ،النظام السياسي فى البرازيل
،صhttp//www.rana9.blogspot.com .٦
)  ( ٢اندور رنولدز ،بن ديلى وانــدرو ابليس،مرجع سابق  ،ص.١١٠
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بين سكان الدوائر الفقيـرة قليلـة السـكان ليكـون لهـا تمثيـل منصـف فـى
البرلمان وليس المساواة فى نسب السكان.
تمثل أيضاً مسألة تحفيز التنافس بين اﻷحـزاب وداخـل الحـزب الواحـد
الــذى يفــرزه نظــام القائمــة النســبية المفتوحــة إحــدى اﻹشــكاليات حي ـث
تتنــافس اﻷحــزاب فيمــا بينهــا وفــي ذات الوقــت يتنــافس مرشــحو الحــزب
الواحـد فيمــا بيـنهم كــذلك للفــوز بالمقاعـد التــي يحصـل عليهــا حــزبهم،
يؤدي هذا إلى تقوية السياسات الفرديـة علـى حسـاب اﻷحـزاب وهـو السـر
الكــامن وراء ضــعف اﻷحــزاب السياســية فــي البرازيــل .كــذلك يحفــز هــذا
النظام على إيجاد روابط الزبانية بين المرشحين وناخبيهم.
أن النظام فى البرازيل يشتمل على أن للدائرة الواحدة أكثر من نائب
يمثلها ويسهم ذلك أيضاً كون الممثل المنتخب ليس إﻻ واحداً فقط من
بين مثﻼً ثمانية ممثلين آخرين على اﻷقل عن الدائرة اﻹنتخابية وهذا
ما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد العﻼقة المباشرة بين الممثل
الفردي وأي من اﻹمتيازات التى تحصل عليها الدائرة.

)١

(

يمثــل التشــتت واﻹنقســامات فــي اﻷحــزاب السياســية الممثلــة داخــل
البرلمــان إشــكالية كبــرى أيضــآ ففــي إنتخابــات عــام ٢٠٠٢م شــارك فــي
البرلمـان تسـعة عشــر حزبـاً منهـا سـبعة أحــزاب كانـت نســبة تمثيلهـا فــي
البرلمان  ،%٥وترجع هذه اﻹنقسامات في صـفوف اﻷحـزاب السياسـية إلـى
العديد من العوامل أهمها النظام اﻹنتخـابي وميولـه الفرديـة ،وخصـائص
النظــام الرئاســي المعمــول بــه فــي الــبﻼد والــذي تتــزامن إنتخاباتــه مــع
إنتخابــات أعضــاء المجلــس وعــادةً مــا يــأتي نظــام التعدديــة اﻷغلبيــة فــي
إنتخاب الرئيس وإجراءها متزامن مع اﻹنتخابات التشريعية كعامل مسـاعد

)(1

المرجع السابق ،ص.١١٩
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لحصر النظام الحزبي ضمن عدد أقل مـن الخيـارات الحزبيـة القـادرة علـى
اﻹستمرار وطرح البدائل.
عموم ـاً تظهــر تجربــة أمريكــا الجنوبيــة ضــعفآ فــي إســتقرار النظــام
السياسي في البلدان التي أعتمدت دساتيرها النظام الرئاسـي ،فـي الوقـت
الذي تتسم ساحتها السياسية بهشاشة النظام الحزبـي وتشـتته باﻹضـافة
إلى وجود توتر دائم بين سلطاتها التنفيذية والتشريعية المنقسـمة  ،فـي
نفس الوقت الذي يقوم فيه إنتخاب الرئيس على نظام الجولتين ،وانتخاب
السلطة التشريعية على نظام القائمة النسبية .
ومــن الواضــح أيض ـاً أن بعــض أوجــه النظــام اﻹنتخــابي تعمــل لصــالح
اﻷحزاب الكبيرة وتحد من اﻹنقسامات في اﻷحزاب ومن تلك اﻷوجه مسـألة
جمــع اﻷصــوات البيضــاء مــع اﻷصــوات الصــالحة ﻹحتســاب عــدد اﻷصــوات
الﻼزمة للفوز بالمقعد ومن شأن هذا أن يرفـع مـن نسـبة الحسـم الفعليـة
مما يحول دون وصول اﻷحزاب الصغيرة إليها.
كما أن النظام الفدرالي يعمل على تشجيع اﻹنقسـامات داخـل اﻷحـزاب
السياسية البرازيلية  ،حيث نجـد أن بعـض اﻷحـزاب الوطنيـة فـي البرازيـل
ليست إﻻ إئتﻼفات اﻷحزاب فيه ،وتظهر اﻷحزاب الصغيرة للوجود مـن رحـم
هذه اﻷحزاب الكبيرة ﻷسباب وأغراض محلية بحتـه وينـتج عـن ذلـك تعـدد
)(١

أكبر في المشهد الحزبي على المستوى الوطني.

ممــا تقـــدم يمكـــن التوصـــل الـــي إن تجربـــة البرازيـــل فـــي التحـــول
الديمقراطي أشرفت عليها المؤسسـة العسـكرية و ضـمنت إنفتـاح النظـام
السياسي و تنظيم اﻹنتخابات.
و إحترام نتائج صناديق اﻹقتراع .وتتجلـى مميـزات التجربـة البرازيليـة
في العناصر التالية:

)(1
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 نهج أسلوب يعتمد على دمقرطة النظام بتنظيم إنتخابات.
 إحترام المؤسسة العسكرية لنتائج اﻹنتخابات.
 تمكن الحزب المعارض من الفوز في اﻹنتخابات.
 إيمــان المؤسســة العســكرية بضــرورة التحــول الــديمقراطي .و نهجهــا
المقاربــة التشــاركية رغــم غيــاب تعاقــد مكتــوب .فقــد ســهلت لﻸحــزاب
السياسية عملية التحول الديمقراطى.
النظام اﻹنتخابى فى جنوب أفريقيا
تتكــون الجماعــات المكونــة لمجتمــع جنــوب أفريقيــا مــن أربعــة جماعــات
أساســية هــي اﻷفارقــة الســود  ،الملــونيين الهنــود واﻵســيويين ،البــيض
وجماعــة الســكان اﻷصــليين .تحكمــت اﻷوضــاع اﻹقتصــادية واﻹجتماعيــة
للمجموعات اﻷثنية فى جنوب أفريقيا طويﻼً في طبيعة المطالـب الخاصـة
لكل جماعة أثنية فمطالب جماعات اﻷفارقة تركزت فـي المطالبـة بتعـديل
اﻷوضاع اﻹقتصـادية واﻹجتماعيـة لمصـلحتها ،علـى قـدر يحقـق قـدراً مـن
التوازن والتكافؤ بينه وبين الجماعة البيضـاء ،علـى الجانـب اﻵخـر حرصـت
الجماعة البيضاء على الضغط على النظام السياسـي بكافـة السـبل ،ومـن
مختلــف المراحــل للحفــاظ علــى إمتيازاتهــا أبــان الحقبــة العنصــرية ،علــى
صعيد جماعتي الهنود والملونيين كانـت مطالبهـا متحفظـة فـي حـد بعيـد
وغير مؤثرة بإعتبارها تابع بشكل أو آخر لمطالـب الجمـاعتين اﻷساسـيتين
فقد كانـت الجماعـة ترغـب فـي تحسـين أوضـاعها علـى نحـو يقتـرب مـن
أوضاع البيض وتخشى من ناحية أخـرى مـن أن يـؤدي المسـاس باﻷوضـاع
العنصرية إلى رفع الضمانات الممنوحة لمصلحتها على حساب اﻵفارقة.
تركزت مطالب اﻷفارقـة سياسـياً حـول ضـرورة اﻷخـذ بصـيغة شـخص
واحــد صــوت واحــد بمــا يعنيــه مــن حكــم اﻷغلبيــة وهيمنــة اﻷفارقــة علــى
السلطة في حين سعت الجماعة البيضاء وأنصارها ﻷي ضمان نوع من حق
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اﻹعتراض على ذلك من خﻼل المطالبة باﻷخذ بشـكل مـن أشـكال تقاسـم
السلطة.
على الصعيد اﻹقتصادي طالب اﻷفارقة بتحقيـق نـوع مـن التـوازن فـي
مســـتويات المعيشـــة عبـــر إتبـــاع سياســـات توزيـــع لصـــالح الجماعـــات
المستضعفة في الحقبة العنصرية ﻻ سيما اﻷفارقة ،في حين رأى البـيض
وطالبوا أن يتم هذا التوازن من خـﻼل أحـداث حجـم أكبـر مـن التنميـة بمـا
يتيح إمكانات أكبر للتوزيع لصالح اﻷفارقة دون أن يكون ذلك علـى حسـاب
غيرهم من الجماعات.
أسفرت تلك المطالب عن إستجابات دستورية لمطالب الجماعة البيضاء
ممثلــة فــي الطبيعــة شــبه الفيدراليــة لدســتور ١٩٩٣م وإســتجابة رمزيــة
لمطالب اﻷفارقة ممثلة في برنامج إعادة التعمير والتنمية التي قامت علـى
سياسات إعادة التوزيع فيما يتصل بموارد البﻼد والمناصب العامة.
بعد إقرار دستور ١٩٩٣م راجع النظام صيغة أقتسـام السـلطة لصـالح
صيغة أكثر مركزية ممـا يعـد مكسـباً سياسـياً لصـالح اﻷفارقـة ،وفـي ذات
الوقت تراجع النظام عن سياسات إعادة التعميـر والتنميـة لصـالح سياسـات
أكثـــر تحرريـــة إسـ ـتجابة لمطالـ ـب الجماعـــات البيضـــاء وبعـــض النخـــب
اﻹقتصادية اﻷخرى.

)(١

بالرغم من أن مسودة دستور جنوب أفريقيا قد كتبت بين شـهرى مـايو
 ١٩٩٤واكتوبر  ١٩٩٦من قبل الجمعيـه التأسيسـية المنتخبـة ديمقراطيـآ
اﻻ أن الفكرة التى إحتواها ليست جديدة بالمرة  ،وهـى حرفيـآ قديمـة قـدم
جنوب أفريقيا).(٢
)(1

ﻣﺤﻤﺪ مهدي عاشور ،التعددية اﻹثنية ﻓﻲ جنوب إفريقيا ،أكاديمية الفكﺮ الجماهيري،
طرابلس2004 ،م ،ص.104
)(2
ﺣﺴﻦ إبراهيم دستور جنوب إفريقيا :،شهادة ميﻼد أمة ، ،ورقة ﻣﻘﺪﻣﺔ لمنتدى سياقة
الدستور ،مستشارية ﺣﻜﻮﻣﺔ السودان 25-24 ،مايو  ،2011الخرطوم – السودان،
ص.1
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ولقد كان المعلم اﻷول لدستور جنوب أفريقيا هو معاهدة فيـرينيجينج
التى أدت لحرب اﻹنجليـز والبـوير  ،حيـث وضـعت اﻷسـاس لتبنـى الدسـتور
اﻷول الذى صيغ من قبل مؤتمر غيـر شـامل التمثيـل الـذى عـزل بصـراحة
صوت اﻷغلبية  ،أما المعلم الثانى فقـد كـان دسـتور عـام  ١٩٩٣اﻹنتقـالى
والذى وصف أيضاً كمعاهدة للسﻼم ،وقد وضـع اﻷسـاس للدسـتور الجديـد
الذى كتبته الجمعية التأسيسة ممثله ﻷغلبية سكان البﻼد .بـالرغم مـن أن
مسودة دستور جنوب أفريقيا قـد كتبـت بـين شـهرى مـايو  ١٩٩٤واكتـوبر
 ١٩٩٦من قبل الجمعيه التأسيسية المنتخبة ديمقراطيآ اﻻ أن الفكرة التى
إحتواها ليست جديدة بالمرة  ،وهى حرفيآ قديمة قدم جنوب أفريقيا).(١

ولقد كان المعلم اﻷول لدستور جنوب أفريقيا هو معاهدة فيـرينيجينج
التى أدت لحرب اﻹنجليـز والبـوير  ،حيـث وضـعت اﻷسـاس لتبنـى الدسـتور
اﻷول الذى صيغ من قبل مؤتمر غيـر شـامل التمثيـل الـذى عـزل بصـراحة
صوت اﻷغلبية  ،أما المعلم الثانى فقـد كـان دسـتور عـام  ١٩٩٣اﻹنتقـالى
والذى وصف أيضاً كمعاهدة للسﻼم ،وقد وضـع اﻷسـاس للدسـتور الجديـد
الذى كتبته الجمعية التأسيسة ممثله ﻷغلبية سكان البﻼد.
ويعتبــر الدســتور بمثابــة شــهادة مــيﻼد ﻷمــة جنــوب أفريقيــا ،وقــد أُجيــزت
وثيقتــه بأغلبيــة كاســحة بلغــت ) (%٨٥مــن أعضــاء الجمعيــه التأسيســية،
ويعتبر هذا الدستور أكثر دساتير العالم تقـدماً ،حيـث أسـس لديمقراطيـه
دستورية بصوره واضحة).(٢
ويعتبر دستور جنوب أفريقيا هـو القـانون اﻷعلـى واﻷسـمى للـبﻼد ،وﻻ
يجوز ﻷي قانون أو إجراء حكومي أن يُبطل أحكام الدستور .الدستور يحقق
)  ( ١حسن إبراهيم دستور جنوب إفريقيا :،شهادة ميﻼد أمة ، ،ورقة مقدمة لمنتدى
سياقة الدستور ،مستشارية حكومة السودان ٢٥-٢٤ ،مايو  ،٢٠١١الخرطوم –
السودان ،ص.١
)  ( ٢دستور جنوب إفريقيا من موسوعة ويكيبديا ،ص.١-٢
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اﻷساس القانوني لوجود الجمهورية ،ويحـدد حقـوق وواجبـات المـواطنين،
ويحدد هيكل وميكانزمات العمل الحكومي.
وضع دستور جنوب أفريقيا الحالي بواسـطة البرلمـان الـذي أُنتخـب فـي
عام  ١٩٩٤في إنتخابات حرة وغير عنصرية للمرة اﻷولى في تاريخ جنـوب
أفريقيــا بعــد إســقاط نظــام اﻷبارتايــد .صــدر مــن قبــل الــرئيس المنتخــب
ديموقراطياً آنـذاك نيلسـون مانـديﻼ فـي  ١٠ديسـمبر  ،١٩٩٦ودخـل حيـز
التنفيذ في  ٤فبراير  ١٩٩٧ليحل محل دستور جنوب أفريقيا لعـام ،١٩٩٣
صادقت المحكمة الدستورية على دسـتور جمهوريـة جنـوب أفريقيـا لسـنة
) ١٩٩٦القـــانون رقـــم ١٠٨لســنة  (١٩٩٦فــي الرابــع مــن ديســمبر عــام
 ١٩٩٦ودخل حيز التنفيذ في الرابع من فبراير .١٩٩٧

)(١

كان للتكوين اﻻجتماعى فـى جنـوب أفريقيـا أثـره الكبيـر والفاعـل فـى
تحديـــد نـــوع العﻼقــة بـــين المجتمـــع والنظـــام السياســـى ،وبعـــد إتفـــاق
المســتوطنين البــيض )مــن أفريكــان وإنكليــز( علــى إقامــة دولــة الرجــل
اﻷبــيض  ،دون اﻹعتــراف بوجــود عﻼق ـة سياســية وإجتماعي ـة وإقتصــادية
لﻸغلبي ـة الســوداء ،تميــز المجتمــع اﻷبــيض بثقاف ـة سياســية عالي ـة حــول
الديمقراطيــة ذات صــبغة عنصــرية منعــت اﻷغلبيــة الســوداء مــن حــق
المشاركة السياسية وإبداء الرأي والمعارضة المنظمة داخل الدولة وضـمن
نظامها السياسي.
وعلى الصعيد اﻹجتماعى فإن السياسة العنصرية لم تستند فقط على
مبدأ التمييز بين اﻷجنـاس علـى أسـس عرقيـة ولغويـة ودينيـة ،وإنمـا تـم
معها فرض سياسـة الفصـل العنصـرى للجـنس اﻷسـود ،لـذلك لـم تحـدث
عملية إتصال إجتماعى بين البيض والسود.

)(1

المصدر السابق ،ص2
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إن التحوﻻت السياسية التي جـرت فـى الـبﻼد والتـي كـان أساسـها إلغـاء
سياســة التمييــز و الفصــل العنصــرى ،تطلبــت حصــول تحــول إجتمــاعى
متزامن مع التحول السياسـى وتغيـر كـل المفـاهيم العنصـرية المترسـخة

فى فكر وثقافة ونفسية المجتمع اﻷبيض إزاء باقى اﻷجناس).(١

أنهت جنوب أفريقيا سياسة الفصل العنصرى على يد القائـد والـزعيم
نيلسون مانديﻼ عام  ، ١٩٩٤حيث قاد حـزب المـؤتمر الـوطنى اﻷفريقـى ،
وقد حققت جنوب أفريقيا نجاحات سياسـية علـى المسـتوى الـدولى بإعـادة
إنتخابهــا للمــره الثانيـة لشــغل مقعــد دائــم بمجلــس اﻷمــن التــابع لﻸمــم
المتحده.(٢) .

يجمع النظام السياسى الجنوب أفريقى بين الجمهـورى والرئاسـى معـاً
،كما أنه يتسم بدرجة ملحوظة من المؤسسية التى ترجع إلى عـدة أسـباب
سواءً طبيعة الخلفية اﻷوربية التى سادت فيها قبل إنهاء النظام العنصرى،
أو بسـبب الــدور المحــورى الـذى كــان يقـوم بــه الحــزب الحــاكم فــى الحيــاة
السياسية ،فهو بمثابة ملمحـاً واضـحاً للسياسـة الداخليـة لجنـوب أفريقيـا،
كما أنه يمثل الدور الذى يعكس التاريخ النضالى للحزب الحـاكم مـن أجـل
إنهاء سياسة الفصل العنصرى ،وكذلك الغلبة العددية لﻸغلبيه السوداء.
تتمتــع الحكومــات المركزيــة وحكومــات اﻷقــاليم فــى جنــوب أفريقيــا
بسلطات قضائية وتنفيذية ،خاصة بعد نجاح عمليـة التحـول الـديمقراطى
عام  ١٩٩٤وإنهاء نظام الحكم العنصرى ،حيث تم إقرار أول دسـتور دائـم
للبﻼد فى عام  ، ١٩٩٦وتتمثل السلطات فى جنوب أفريقيـا فـى السـلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية).(٣
)(1

مها ﻋﺒﺪ اللطيف ،المجتمع والتحول السياسي ﻓﻲ جنوب إفريقيا ،ﻓﻲ عام ، 1999
كلية العلوم السياسية ،ﺟﺎﻣﻌﺔ النهرين.
)(2
ﻣﻠﻒ معلومات ﻋﻦ جمهورية جنوب إفريقيا ،ﻣﺠﻠﺔ إفريقيا قارتنا ،العدد الخامس،
 ،2013ص.1
)(3
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 .١الهيئه التنفيذية:
أ.رئيس الدولة :رئـيس الجمهوريـة ،يشـغل رئـيس الجمهوريـة منصـبي،
رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
ب .الحكومة :مجلس الوزراء ،يعينه رئيس الجمهورية.
ج .اﻹنتخابات :تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهوريـة ،لفتـرة رئاسـية
مدتها خمس سنوات )له الحق في مدة ثانية(..
 .١١الهيئة التشريعيّة:
أ .تكــوين الهيئــة التشــريعية :تتكــون الهيئــة التشــريعية )البرلمــان( ،فــي
جمهورية جنوب أفريقيا ،من مجلسين ،هما:
) (١الجمعية الوطنية :تتألف من  ٤٠٠عضـو ،يُنتخبـون بـاﻹقتراع الشـعبي
المباشر ،في ظل نظام التمثيل النسبي؛ ومدة خدمتهم خمس سنوات.
) (٢المجلس الوطني للمقاطعات :يتكون مـن  ٩٠مقعـداً ،بحيـث يخصـص
عشرة مقاعـد لكـل مقاطعـة ،تنتخـبهم المجـالس التشـريعية للمقاطعـات
التســع؛ ومــدة خــدمتهم خمــس ســنوات .ولهــذا المجلــس ســلطات خاصــة،
لحماية المصالح اﻹقليمية ،منها المحافظة على التقاليد الثقافية واللغوية،
بين اﻷقليات العرقية.
ل
مﻼحظة :عقب العمل بالدستور الجديد ،في الرابع من فبرايـر  ،١٩٩٧حُـ ﱠ
مجلس الشيوخ السابق ،وحَلﱠ محله المجلس الوطني للمقاطعات ،من دون
تغييــر كبيــر فــي اﻷعضــاء واﻻنتمــاءات الحزبيــة؛ علــى الــرغم مــن تغيﱡــر

مسؤولية المؤسسة الجديدة في الدستور الجديد).(١
 .IIIالهيئة القضائيّة:

أ .المحاكم العليا )الرئيسية( :تعد محكمة اﻹستئناف العليـا ،أعلـى سـلطة
قضــائية فــي جنــوب أفريقيــا ،والتــي تتــألف مــن رئــيس المحكمــة ،ونائــب

)(1
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رئيس المحكمة و ٢١قاضياً؛ إضافة إلى المحكمة الدستورية ،والتي تتـألف
من كبير القضاة ،ونائب كبير القضاة وتسعة قضاة.
ب .طريقــة إختي ـار القضــاة ،ومــدة عضــويتهم :يُعــين رئــيس الجمهوريــة
رئــيس محكمــة اﻹســتئناف العليــا ونائبــه ،بعــد التشــاور مــع لجنــة خــدمات
مشــتركة ) ،(JSCوهــي هيئــة تضــم  ٢٢عضــواً ،مــن كبــار المســؤولين
الحكـوميين والقضـائيين وأسـاتذة القـانون .أمـا قضـاة محكمـة اﻹسـتئناف
العليا اﻵخـرون فيعيـنهم رئـيس الجمهوريـة ،بعـد النصـيحة المقدمـة مـن
لجنة الخدمات المشتركة ،ويبقون فـي مناصـبهم حتـى إقـالتهم عـن فتـرة
خــدمتهم العمليــة بنــاء علــى قــرار يصــدر عــن البرلمــان .ويُعــين رئــيس
الجمهورية ،كذلك ،رئيس المحكمة الدسـتورية ،ونائبـه ،بعـد التشـاور مـع
لجنــة الخــدمات المشــتركة ،ورئــيس الجمعيــة الوطنيــة ،أمــا بقيــة قضــاة
المحكمـة فيعيـنهم رئـيس الجمهوريـة بعـد التشـاور مـع رئـيس المحكمــة
الدستورية ،وقادة أحزاب الجمعيـة الوطنيـة .ومـدة خدمـة قضـاة المحكمـة
الدستورية  ١٢سنة غير قابلة للتمديد لفترة ثانيـة ،أو حتـى بلـوغهم سـن

 ٧٠سنة).(١

ج .المحاكم الفرعية )الدنيا أو الجزئية( :توجـد فـي جنـوب أفريقيـا محـاكم
عليا ،ومحاكم صـلح ،ومحـاكم عمـل ،ومحـاكم حـل النزاعـات حـول ملكيـة
اﻷراضي.

)(1
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النظام اﻹنتخابى:
شكلت إنتخابات الجمعية الوطنيـة البرلمانيـة واﻹنتخابـات المحليـة فـي
جنـوب أفريقيـا فـي العـام ١٩٩٤م نقطـة الـذروة فـي مرحلـة التحـول مــن
النظام الشمولي إلى الديمقراطية التعددية فـي جنـوب أفريقيـا ،وأسـفرت
تلك اﻹنتخابات عن فوز المؤتمر الوطني اﻷفريقي بقيادة نيلسون مانـديﻼ
بالسلطة وعملت تلك اﻹنتخابات بنظام القائمة النسبية ،كما تم إسـتخدام
مــا يعــرف )بحصــة أو كوتــه دروب( فــي توزيــع المقاعــد  ،فقــد إشــتملت
النصوص اﻷولية لقانون اﻹنتخابات الجديد على نسبة حسم تبلغ ) (%٥من
مجموع اﻷصوات على المستوى الوطني.

)(١

في العام ١٩٩٠م وفي أثناء فتـرة الفصـل العنصـري والمقتصـر علـى
البيض فقط تم إنتخاب البرلمان وفقاً لنظام الفائز اﻷول والذي مـن شـأنه
أن يعمــل لصــالح حــزب المــؤتمر الــوطني اﻷفريقــي ،عليــه فــإن اﻷحــزاب
الصــغيرة لــم تكــن ستحصــل علــى أي تمثيــل لهــا فــي الجمعيــة الوطنيــة
المنتخبة ،إﻻ أن نظام القائمة النسبية مكنها من دخول البرلمان.
بينت نتائج اﻹنتخابات بأن نظام القائمة النسبية لم يعمل لصالح اﻷحزاب
متوسطة الحجم في العام ١٩٩٤م  ،مقارنةً مع ما كان بإمكانهم تحقيقه
في نظام الفائز اﻷول  ،ويمكن إرجاع ذلك إلـى طبيعـة الحملـة اﻹنتخابيـة
والتي أخذت طابع اﻹستفتاء الوطني وحصر المنافسة بين حـزبين فقـط ،
باﻹضافة إلى ذلك فـإن طبيعـة الـدوائر القائمـة علـى تجـانس اﻹنتمـاءات
العرقية والتمركز الجغرافي القوي لمجموعـات المؤيـدين لكـل حـزب كـان
سيعطي كل من الحزب الوطني وحـزب إنتكاتـا عـدد مـن المقاعـد ﻻ يقـل
عما حصﻼ عليه سابقاً.

)(1
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فقـد كــان لنظـام اﻹنتخــاب المعتمــد القائمـة النســبية فقـط تــأثيره علــى
تركيبة البرلمان من حيث التعددية العرقية وتمثيل المـرأة ،حيـث ضـمنت
الجمعية الوطنية في العام ١٩٩٤م ما يزيد على ) (٨٠عضواً مـن أعضـاء
البرلمــان الســابق للبــيض ،اﻷمــر الــذي مثــل وجــه الشــبه الوحيــد بــين
البرلمانيين القديم والجديد ،فقد جلس اﻷعضاء السود جنباً إلى جنب مع
اﻷعضــاء البــيض ،والشــيوعيين مــع المحــافظيين والمنتمــون إلــى قبائــل
الزولو مع المنتمين إلى قبائل الشوسا ،والمسلمون إلى جانب المسيحيين
عليه فقد كان هذا التنوع في عضوية الجمعية الوطنية أهم نتائج نظـام
القائمــة النســبية .فقــد حفــز نظــام القائمــة الوطنيــة المغلقــة اﻷحــزاب
السياسية على ترشيح قوائم متنوعة مـن المرشـحين المنتمـين لمختلـف
الفئات والمجموعات اﻹجتماعية ،فقـد ضـمت الجمعيـة الوطنيـة المنتخبـة
) (%٥٢مــن الســود ضــمت )قبائــل الشوســا ،الزولــو ،الســوتو ،الفينــدا،
التسوانا ،البيدي ،السوازي ،الشانغان ونديل( كما ضم  %٣٢مـن البـيض،
 %٨من الهنود %٧ ،من المجموعـات اﻷخـرى  ،وتـم توزيـع النـاخبين علـى
النحو التالي %٧٣ :من السود %١٥ ،مـن البـيض %٩ ،مـن مجمـوع النسـاء
المنتخبات في الجمعية الوطنية.
ويﻼحظ فـي إنتخابـات عـام ١٩٩٩م زيـادة فـي نسـبة اﻷعضـاء السـود
وصلت إلـى  %٥٨أمـا نسـبة اﻷعضـاء المنتمـين إلـى اﻷعـراق اﻷخـرى فقـد
بلغــت  %١٠بينمــا إنخفضــت نســبة اﻷعضــاء البــيض إلــى  ،%٢٦واﻷعضــاء
الهنود إلى  .%٥أما في إنتخابـات العـام ٢٠٠٤م فقـد زادت نسـبة اﻷعضـاء
السود إلى  %٦٥من مجموع اﻷعضاء المنتخبين بينما إرتفعت إلى  %٣٠في
إنتخابات عام ١٩٩٩م وإلى  %٣٣في إنتخابات ٢٠٠٤م.
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عليه ومن الصياغ أعﻼه:
يمكن القول أنه في حال إعتماد جنوب أفريقيا لنظام الفـائز اﻷول
فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــوز أعــداداً أقــل مــن النســاء أو الممثلــين
البيض والهنود بينما يسيطر الرجال السود على البرلمان.
أخيراً فإن نظام الفائز اﻷول كان سيحرز تمثـيﻼً منقسـماً ومتعـدد
اﻷقطاب حيث يمثل البيض الدوائر التي يشكل فيها الناخبون مـن
هذه الفئة اﻷغلبية بينما يترتب على نظام القائمة النسبية إبتعاد
اﻷعضاء المنتخبين عن ناخبيهم وضعف العﻼقة المباشـرة معهـم
على مستوى الدائرة.
ظلت جنوب أفريقيا تشهد جدﻻً مستمراً حـول كيفيـة العمـل علـى
تحقيق مبـدأ المسـائلة الديمقراطيـة والتمثيـل فـي عمـل أعضـاء
البرلمـــان خاصـ ـةً وأن الغالبيـــة تتفـــق بشـــكل أو بـــآخر علـــى أن
اﻹنتخابات غير العنصـرية اﻷولـى كانـت عبـارة عـن إسـتفتاء عـام
حول اﻷحزاب السياسية التي يجب أن تصنع الدستور الجديد للبﻼد
بعد سقوط نظام الفصل العنصري ،وحالياً ﻻ يزال نظام القائمـة
النسبية يتمتع بتأييد غالبية اﻷحزاب السياسية الكبرى.

)(1

المرجع السابق ،ص 92-90

35

)(١

النظام اﻹنتخابى فى سويسرا
تكونت سويسرا من جماعات عرقية مختلفة اللغات والديانات وعمليـة بنـاء
الدولة سارت من أسفل إلى أعلى ،وكانـت مـن بـدايتها متجهـه نحـو إنشـاء
دولــة وطنيــة متعــددة الثقافــات ،وقــد صــاحب قيــام هــذه الدولــة الوطنيــة
وكــذلك عمليــات التحضــر والتصــنيع ،العديــد مــن الصــراعات المجتمعيــة
وتمثلت في:

١

 /١الحرب اﻷهلية بـين الكـاثوليوك المحـافظين والبروتسـتانت التقـدميين
في بداية نشأة الفيدرالية السويسرية.
 /٢الشقاق الذي حدث بـين النخـب السياسـية أبـان الحـرب العالميـة اﻷولـى
نتيجة ﻹختﻼف مواقفها من الصراع الناشيء بين الدول المجـاورة )إنحـازت
اﻷغلبية الناطقة باﻷلمانية لتقف بجانـب ألمانيـا وتعـاطف الفرنسـيون مـع
فرنسا( .
 /٣أدى التفاوت اﻹقتصادي والصراع بـين العمـال وأصـحاب رؤوس اﻷمـوال
أثنــاء مرحلــة التنميــة الصــناعية إلــى حــدوث إضــطرابات مجتمعيــة بلغــت
ذروتها بقيام العمال بإضرابات شملت الدولة بأسرها ،تحول بعدها العمـال
بعــد رفــض جميــع مطــالبهم مــن قبــل الحكومــة البرجوازيــة إلــى جماعــة
راديكالية معارضة.
 /٤إندلع نزاع مهم في كانتون برن في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،حيث
رفضت اﻷقليات الناطقة بالفرنسية داخل هذا الكانتون اﻹعتراف بشـرعية
حكومة الكانتون ،إستمر هذا الصراع طويﻼً ،حتى نجح سكان المنطقة في
اﻹنفصال عن الكانتون اﻷم وإنشاء كانتون خاص بهم.

فولف ليندر،الديمقراطية السويسريةكالحلول الممكنة للصراعات داخل المجتمعات المتعددة
1الثقافات،منشورات الجمل ،٢٠١٣،ص ٣٧
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على الرغم من هذه الصراعات أصبحت سويسرا الدولة الوطنيـة وحافظـت
علــى إســتقﻼلها ككيــان سياســى وأن تتفاعــل مــع الصــراعات اﻹقتصــادية
واﻹجتماعية والثقافية داخلها.

)(١

تمكنت سويسرا من تحقيق ذلك الهـدف عـن طريـق الـدور الهـام والفعـال
الذي لعبتـه المؤسسـات السويسـرية فـي تحـول هـذه العقبـات إلـى مزايـا،
باﻹضافة إلى الدور الذي لعبه الدستور
وتعود أصول اﻹتحاد السويسري إلى العهد اﻹتحادي لعـام  .١٢٩١وقـد تـم
إصدار أول دستور سويسـري عـام  ،١٨٠٣أُسـتبدل بمعاهـدة إتحاديـة فـي
عــام  .١٨١٥ث ـم أُســتبدلت المعاهــدة عــام  ١٨٤٢بدســتور إتحــادي ،تبعــه
دسـتور عـام  .١٨٧٤وقـد دخلـت علـى هـذا اﻷخيـر تعـديﻼت جزئيـة كثيـرة
إنتهت بمراجعة شاملة تضمنها الدستور الحالي المعمول به منذ أول ينـاير
.٢٠٠٠
يعتبر الدسـتور المكتـوب إنجـازاً جوهريـاً للدولـة الديمقراطيـة المبنيـة
على القانون .فهو المرجع القانوني اﻷعلى للدولة إذ يُبين القيم اﻷساسـية
للجماعة ويُحدد أهم مبـادئ العـيش المشـترك فـي حريـة وسـﻼم .يوضـح
الدستور اﻹتحادي أسس النظام السياسي المتمثـل فـي دولـة قائمـة علـى
سيادة القانون والحرية والرفاه اﻹجتماعي والديمقراطية المباشرة والدولة
اﻹتحادية .فهو يضمن الحقوق اﻷساسية لﻺنسان ويحميـه مـن اﻹسـتبداد،
ويحدد المهام المُوكلة إلى كل من اﻹتحاد والمقاطعات .كما يؤكد على حق
مشاركة الشعب ويوضـح سـلطات الجمعيـة اﻹتحاديـة والمجلـس اﻹتحـادي
والمحكمة اﻹتحادية.
يحتوي الدستور اﻹتحادي على ديباجة ،وهي عبارة عـن تقـديم رسـمي
للدستور ،يتبعها ستة أبواب .الباب اﻷول يحـدد طبيعـة اﻹتحـاد السويسـري

)(1

www.sami-aladeeb.com
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الــذي يرتكــز علــى أربعــة عناصــر أساســية هــي الدولــة اﻹتحاديــة وأهــداف
اﻹتحاد وإستقﻼلية المقاطعات والتعددية اللغوية.
ويتنــاول الدســتور الحقــوق اﻷساســية وحقــوق المواطنــة واﻷهــداف
اﻹجتماعية التي تلزم كل من اﻹتحاد والمقاطعات .ويُحدد فـى هـذا قرابـة
ثﻼثين حقاً أساسياً والضمانات اﻹجرائية التي يمكـن للفـرد أن يطالـب بهـا
أمام المحـاكم أو اﻹدارة .أمﱠـا اﻷهـداف اﻹجتماعيـة فهـي إرشـادات لصـياغة
تشريعات بشـأن التعلـيم والصـحة والعمـل والسـكن والضـمان اﻹجتمـاعي
والحماية الخاصة بالعائﻼت واﻷطفال .وﻻ يجوز لﻸفراد اﻹعتماد علـى هـذه
اﻷهداف لمطالبة الدولة بخدمات كحق شخصي.
ويُوضح الدستور نظام سويسـرا كدولـة إتحاديـة .فيـنظم أوﻻ العﻼقـة
بين اﻹتحاد والمقاطعات .والمبدأ اﻷساسي هو قيام اﻹتحـاد بإنجـاز المهـام
التـي تتطلــب إجــراءات موحــدة أو التــي تتجــاوز إمكانيــات المقاطعــات .وأمــا
المقاطعـات ،فيمكنهـا ممارسـة المهـام التـي ﻻ يسـندها الدسـتور لﻺتحـاد.
وعﻼقــة اﻹتحــاد بالمقاطعــات هــي عﻼقــة تعــاون وإحتــرام متبــادلين .هــذا
ويصف الدستور وضع البلديات التـي تُكـوﱢن مـع المقاطعـات واﻹتحـاد البنـاء
الثﻼثي للدولة .ويوضح الدستور هنا إختصاصات اﻹتحاد فـي مجـاﻻت مثـل
حماية البيئة والصـحة والمـرور .وفيـه كـذلك مبـادئ إقتصـاد السـوق .كمـا
يتناول الدستور اﻷمور المالية مُوضحاً المبـادئ المتعلقـة بالضـرائب التـي
يفرضها اﻹتحاد.
ويُوضح الدستور أيضآ الحقوق السياسية على مستوى اﻹتحـاد وخاصـة
المبادرة الشعبية واﻹستفتاء .ونشير هنا إلى أن الشعب السويسـري يتمتـع
بحق المشاركة السياسية بصورة أوسع من أي شعب في أي دولة أخرى.
كما إحتوى الدستور على البنود الخاصة بالسـلطات اﻹتحاديـة إذ يحـدد
تنظيم وإجراءات عمـل الجمعيـة اﻹتحاديـة والمجلـس اﻹتحـادي والمحكمـة
اﻹتحادية.
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وعلى بنود تتعلق بمراجعة الدسـتور وبنـود مؤقتـة أخـرى .فهـذا البـاب
يُبين إجراءات المراجعة الجزئية والكلية للدسـتور اﻹتحـادي وبدايـة العمـل
به .كما أنه يُسرد مواد الدستور السابق التي تبقى مؤقتاً سارية المفعول.
يُعتبر الدستور اﻹتحادي الجديد أكثر شـمولية وأفضـل تنظيمـاً وأسـهل
فهمـاً مــن الدســتور الســابق .وهــذه الشــفافية مُهمــة جــداً ﻷن مــن أهــداف
الدستور التبليغ .وفي أي دولة ديمقراطية يجب أن يكـون الـنص اﻷساسـي

للدولة فـي متنـاول الجميـع ولـيس حِكـراً علـى القـانونيين) .(١دسـتور عـام

١٨٤٨م علــى الغالبيــة العظمــى مــن محتــوى اﻹط ـار التنظيمــي بالنســبة
للدولة اليوم وتضمن اﻵتي:
 /١اﻹنتقــال مــن إتحــاد كونفيــدرالي إلــى إتحــاد فيــدرالي ،تكــون فيهــا
الكانتونات الخمسة والعشرون أصبحت ستة وعشرون بعد ذلك تكون علـى
إستعداد ﻹقامة حكومة وطنية تتخلـى فيهـا الوﻻيـات اﻷعضـاء عـن بعـض
حقوقها السيادية لصالح الحكومة الفيدرالية ويـتم تقسـيم السـلطة فيهـا
بين الكانتونات وبلدياتها من جهة والحكومة المركزية من جهة أخرى.
 /٢قيام دولة وطنية متعددة الثقافات :وفقاً لدستور ١٨٤٨م يتألف اﻹتحاد
مـــن شـــعوب الكانتونـــات ويقـــوم علـــى مفهـــوم المواطنـــة بـــين شـــعوب
الكانتونات ومن ثـم فالدولـة السويسـرية تمثـل كيانـاً ذا نشـأة سياسـية ﻻ
ثقافية.
 /٣قيــام ديمقراطيــة دســتورية ذات ســلطة تنفيذيــة وســلطة تشــريعية
منفصــلتين  ،ضــمن الدســتور للــدول اﻷعضــاء الحــد اﻷدنــى مــن معــايير
المؤسسات الديمقراطية ،وما تحتويه هذه المعايير مـن ضـمانات للحقـوق

)  ( ١فولـــف ليندر،مرجع سابق  ،ص .٣٧
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السياسـية اﻷساسـية وتقســيم السـلطات وإجـراء إنتخابــات برلمانيـة حــره،
وجعل الشعب هو السلطة العليا والوحيدة التي يمكنها تغيير الدستور.

)(١

عليــه يمكــن القــول أن سويســرا دولــة كونفدراليــة ويعتمــد النظــام
السياسي السويسري على مبـادئ الديمقراطيـة المباشـرة وغيـر المباشـرة
ضــمن إطــار فــدرالي ،حيــث يعهــد بســلطات كبيــرة لتكــون تحــت ســيطرة
الوحدات الفرعية لنظام الحكم) .(٢وقد تم إنشاء الدولة الفدراليـة بدسـتور

جديــد وبرلمــان فــدرالي ،وأولــى الخطــوات نحــو إجــراءات إعتمــاد الحكــم
المركزي .فالنظام الفدرالي ،كمبدأ أساسي للتـنظم السياسـي ،منصـوص
عليـه فــي الدســتور السويســري .فقـد ورد فــي المــادة  ٣منــه" :الكانتونــات
تُـمارس سيادتها ،ما لم تخرج عن الحدود التـي وضـعها الدسـتور ،وتتمتّــع
بكل الصﻼحيات التي لم يفوﱢضها الدستور للحكومة الفدرالية ".
ولقد نجـح الدسـتور ،الـذي أقـرّه الشـعب السويسـري سـنة  ،١٨٤٨فـي
الحفــاظ علــى التــوازن بــين المعســكرين وأرضــى ال ـدّاعين إلــى المركزي ـة
والداعين إلى الفدرالية في نفس الوقت ،وهـذا التـوازن هـو الـذي يضمَــن
اليــوم ســيادة وإســتقﻼلية الكانتونــات ،وعلــى هــذا اﻷســاس تــم تقســيم
سويســرا إلــى  ٢٦وﻻيــة تتــوزع علــى ٢٠كانتونــا ،و  ٦أنصــاف كانتونــات،
ونصف الكـانتون ينشـأ مـن حالـة إنقسـام نصـيب ثﻼثـة كانتونـات ،وهـذه
الوﻻيات بدورها تنقسم إلى مجالس بلدية يبلغ عددها  ٣٠٠٠تقريبا.
تقع السلطة الحقيقية في يد الشعب من خﻼل قيامـه بإنتخـاب ممثليـه
ومشــاركته المباشــرة فــي ســن القــوانين عــن طريــق اﻹســتفتاءات ،والتــى
يقــوم عليهــا مبــدأ الديمقراطيــة المباشــرة فــي سويســرا ،إذ يمكــن إجــراء
إستفتاء على تغيير مادة دستورية من خﻼل عريضة تحمل تواقيع مئة ألف
)  ( ١جمانة الوائلى ،سويسرا دولة فيدرالية،ص http//www.direct ١
demogracy.tunisia .blogspot
)  ( ٢المرجع السابق ،ص .٢
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ناخب .ويضمن القـانون حـق التصـويت لكـل مـن بلـغ الثامنـة عشـرة مـن
السويسريين .أما القوانين فيحتاج إجراء إستفتاء على تغييرها إلى تواقيـع
خمسين ألف ناخب أو موافقة ثماني وﻻيات).(١
يعطي النظام الفـدرالي السويسـري للوﻻيـات الحـق فـي التصـرف فـي
كامل السلطات ،ويستثنى من ذلـك السـلطات التـي تقـع ضـمن صـﻼحيات
الحكومــة الفدراليــة كصــﻼحيات إعــﻼن الحــرب والســﻼم وعقــد المعاهــدات
الدوليــة والتحالفــات فــي مــا يخــص القــوات المســلحة وتنظــيم التجــارة
الخارجيـــة وشـــؤون الطـــرق والســـكك الحديديـــة واﻹتصـــاﻻت والطاقـــة
الكهرومائية والتعليم العالي والعمالة.
يتكون الجهاز الفيـدرالي السويسـري مـن أجهـزة تشـريعية وتنفيذيـة
وقضــائية علــى كــل مســتوى مــن المســتويات الثﻼثــة للدولــة السويســرية
والتــى تتمثــل فــى المســتوى الفيــدرالى ،مســتوى الكانتونــات ومســتوى
البلديات .وتتمثل مهام كل جهاز منها على النحو التالى:
 /١السلطة التنفيذية:
تتمثل السلطة التنفيذية في سويسـرا بـــ ) المجلـس الفـدرالي ( الـذي
يتكون من )سبعة أعضاء( ينتخبهم البرلمان مـن بـين أعضـائه لمـدة أربـع
سنوات على أن ﻻ يتمثل أي حزب في هذا المجلس بأكثر مـن عضـو واحـد.
يعمــل المجلــس الفــدرالي علــى تنفيــذ القــوانين وإعــداد مشــاريع قــوانين
جديدة وإدارة الشؤون الخارجية والمصادقة على تحركات الجيش.
يقوم البرلمان بإنتخاب رئيس للمجلـس الفـدرالي ونائـب لـه مـن بـين
أعضاء المجلس ويستمر الرئيس ونائبه في المنصـب لسـنة واحـدة ،وهـذا
المنصــب فخــري ﻻ يحمــل لصــاحبه إﻻ مهمــة رئاســة الجلســات ،إذ يبقــى

)(1

المرجع السابق ،ص .3
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اﻷعضاء السبعة على رأس عملهم كـوزراء لﻺقتصـاد ،والخارجيـة ،والنقـل
والطاقة ،والداخلية ،والمالية ،والدفاع ،والعدل والشرطة .
/٢السلطة التشريعية:
يمثلها البرلمان السويسري الذي يطلق عليه )الجمعية الفدراليـة( وهـو
مكون من مجلسين:
 مجلس الوﻻيات :يتكون من  ٤٦عضواً ينتخبون لفترات تختلف حسب تشريعات كـل وﻻيـة،
وهم يمثلون وﻻياتهم بنسبة عضـوين عـن كـل كـانتون وعضـو عـن كـل
نصف كانتون.
 المجلس الوطني :يتكون من مئتي عضو ينتخبون لمدة أربع سنوات وفق نظام يراعـي عـدد
السكان في كل وﻻية على أن ﻻ يقل عدد مثلي الوﻻية عن عضو واحد.
 السلطة القضائية:تعتبر المحكمة الفدرالية في لوزان المحكمة العليا في سويسرا ،وهـي
تتكون من  ٣٠قاضياً تعينهم الجمعية الفدرالية لمدة ست سنوات .
وﻻ تقوم هذه المحكمة بإبـداء الـرأي فـي اﻷمـور التـي تتعلـق بتفسـير
القانون الفدرالي مع أنها تنظر في القضـايا التـي تكـون الدولـة الفدراليـة
طرفاً فيها ،فهذه المهمة تقع على عاتق المحاكم المحلية في الوﻻيات.
الحكومات المحلية:
إن الحكومات المحليـة هـي محـور النظـام السياسـي السويسـري الـذي
يعتمد مبدأ الحكم الذاتي كأساس لتشـكيله ،لكـن شـكل الحكومـة يختلـف
في بعض الوﻻيات عن بعضها اﻵخر ،لكن معظمها يشترك في تكونه مـن
مجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي.
وهناك وﻻيات صغيرة تعتمد شكﻼ حكومياً يعـرف بــ" مجتمـع القريـة "
حيث يتم البت في اﻷمور بطريقة بسيطة عبر جمعية عامة لكل الناخبين.
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تتكون كل وﻻية من عدد من المجـالس البلديـة ،وهـذه المجـالس منتخبـة
وتمارس سلطات واسعة مثل:
* منح الجنسية
* تحصيل الضرائب
* صيانة الطرق والجسور والمنشآت العامة
* توفير الماء والكهرباء
* إدارة المدارس اﻹبتدائية والثانوية
* توفير خدمات اﻷمن واﻹطفاء وباقي الخدمات اﻹجتماعية.
وتتجمع البلديات المتجاورة في قضاء يرأسه ممثـل عـن حكومـة الوﻻيـة

)(١

عليه ظل النظام السويسري خاصاً بوطنه اﻷصلي.
و السبب الرئيسي في هذا النجاح هو ما اتصف به السويسريون من جدية
و إعتدال .يعود إلى أن اﻹتحاد السويسـري بلـد ذا مسـؤولية محـدودة .فهـو
يتمتع بنظام تقليدي .يسهل كثيـراً و يبسـط قضـايا السياسـة الخارجيـة و
مشاكل الدفاع الوطني). (٢
النظــام السويســري ﻻ يتطــابق والمفهــوم الكﻼســيكي للفصــل بــين
السلطات بل يقوم على فكرة التعاون والرقابة المتبادلة مثـل النظـام فـي
الدستور اﻷمريكي) ،(٣والجدول أدناه يشرح العﻼقة بين كل من المستويات
الثﻼثة للدولة.

)(1

عبدالرحمن ﺳﺎﺳﻰ ،النظام السياسى ﻓﻰ سويسرا ،دراسة حول نظام الجمعية النيابية
،سويسرا أنموزجآ ،ص4
) (٤٩فولف ليندر  ،مرجع سابق ،ص ٤
)(٥٠المرجع السابق ،ص ٤٥
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السلطة التنفيذية

السلطة التشريعية

السلطة القضائية

اﻹستشارية الفيدرالية

مجلــــــس النــــــواب

المحكمـــــــــــــــــة

الفيدرالي

الفيدرالية العليا

علــى مســتوى

مجلـــــس اﻹستشـــــارة

مجلس الكانتونات :

تتكون من  ٣٥إلى

الفيدرالية

الفيدراليــة يتكــون مــن

مكــون مــن  ٤٦نائب ـاً

 ٤٨قاضــــــــــــــياً،

ســـــبعة مستشـــــارين

بعـــدد نـــائبين لكـــل

والنـــائبين عــــنهم

منتخبــــين مــــن قبــــل

كــــانتون ،منتخبــــين

وينتخــبهم مجلـس

مجلـــــــــس النـــــــــواب

إنتخابــاً شــعبياً تبعــاً

النواب الفيدرالي.

الفيــدرالي يتــولى كــل

لنظام كل كاننتون.

مــنهم إدارة واحــدة مــن
وزارات الحكومة السبع.
علــى مســتوى

إستشـــارية الكـــانتون:

برلمــــان الكــــانتون:

محكمة الكانتون:

الكانتونات

ينتخــــب أهــــالي كــــل

إنتخــاب مباشــر مــن

ينتخـــب أعضـــاؤها

كانتون مباشرة مجلس

أهـــــالي الكـــــانتون

مـــــــــن خـــــــــﻼل

حكومة الكـانتون الـذي

بنظــــــام التمثيــــــل

إستشــــــــــــــــارية

يتكون من خمسـة إلـى

النسبي.

الكانتون أو برلمان
الكانتون.

سبعة أعضاء
علــى مســتوى

إستشارية البلدية :

مجلــــــــس نــــــــواب

الدائرة القضائية:

البلديات

تنتخــــب مــــن أهــــالي

البلديات:

تنتخـــب بواســـطة

البلدية

يتشكل في البلـديات

أهــــــــالي عــــــــدد

الصــغيرة عــادة مــن

البلــديات أو يعينهــا

جميع سـكان البلديـة

الكانتون.

)مجلــــــس عمــــــوم
المــواطنين( أمــا فــي
البلــــــديات اﻷكبــــــر
فيتشــكل باﻹنتخـــاب
مــــن خــــﻼل أهــــالي
البلديـــــة )برلمــــــان
البلدية(

الجدول  ١-١النظام الفيدرالي السويسري بسلطاته التنفيذية والتشريعية
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راعى مؤسسو الدولة الجديدة العـِبر المـُستخلصة مـن الحـرب اﻷهليـة.
كانت الوحدة الوطنية تعتمد على مقدرة الدولة على التوفيق بـين مختلـف
العناصر السياسية واللغوية واﻹثنية والدينية المكونة للمنطقـة اﻷوروبيـة
الضيقة التي كانت تحتلها سويسرا .وكانت الفدرالية اﻹطار الوحيد الكفيل
بإدارة مثل ذلك التنوع .أعطى دستور ١٨٤٨م إطـاراً مؤسسـياً قـادراً علـى
ضمان وحدة الدولة الوطنية ووعـد بحلـول سـلمية للنزاعـات بـين اﻷقليـات
واﻷغلبيات مع ذلك فليس الدستور سوى وثيقة قانونية وإطار عمل للحيـاة
السياسية وليس الحياة السياسية نفسها .
كان للعامل السياسي أهمية عُظمى فى نجاح إنـدماج اﻷقليتـين اﻷكثـر
أهمية فـي سويسـرا وهمـا اﻷقليـة الكاثوليكيـة واﻷقليـة اللغويـة بالنسـبة
للكاثوليــك ســمح لهــم النظــام الفيــدرالي بالحفــاظ علــى الخصوصــيات
الثقافية لكانتوناتهم ولكن آليـات الديمقراطيـة المباشـرة أتاحـت لﻸقليـات
الكاثوليكية فيما بعد وبنجاح كبيـر المشـاركة السياسـية فـي صـنع القـرار
على المستوى الفيدرالي ،حتى تمكن الكـاثوليكوك بعـد بـدء العمـل بآليـة
اﻹستفتاء الشعبي عام ١٨٧٤م من الطعن بنجاح في إقتـراح الراديكـاليين
المهيمنين على البرلمان ،وأصـبح العمـل بسياسـات اﻷغلبيـة غيـر ممكـن،
وفي عام ١٩١٨م وقف العمل بمبدأ حكم اﻷغلبيـة فـي المجلـس الـوطني
مما أدى إلى اﻷخذ بمبدأ التمثيل النسبي وشـكل ذلـك بدايـة الطريـق نحـو
تقاسيم السلطة.
أما اﻷقليات اللغوية فقد كان هنـاك عـدة إنسـاق لضـمان التمثيـل لهـا فـي
النظام الفيدرالي الذي أعطـى اﻷقليـات صـوتاً سياسـياً ككانتونـات تشـارك
كغيرها الحكومة المركزية في عملية صنع القـرار ،بـل أن أعضـاء مجلـس
النــواب الــوطني كــانوا يحصــلون علــى مقاعــدهم البرلمانيــة وفقـاً للكتــل
اللغويــة ﻻ الحزبيــة ،ثــاني هــذه اﻹنســاق هــو الحقــوق القانونيــة لﻸقليــات
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اللغوية فاﻹسـتقﻼلية اللغويـة مضـمونة مـن خـﻼل مبـدأ اﻷقليميـة والـذي
يسمح للكانتونات بالحفاظ على اللغة التقليدية لمناطقهم.
وثالث هذه اﻹنساق هو نظام التمثيـل النسـبي المطبـق بحسـم والـذي
يقود إلى ما يعرف بالكوتة أو الحصص السياسية ،حيث توجـد قاعـدة غيـر
مكتوبة تلزم بأن يكون أثنين مـن أعضـاء مجلـس اﻹستشـارية الفيدراليـة
السبعة ممثلين لﻸقليات الناطقة بالفرنسية أو اﻹيطالية ،ثم اﻹلتزام بهذا
العرف على مر الزمان وكذلك اﻹلتزام بقاعدة التمثيل النسبي على أسـاس
اللغة فـي لجـان الخبـراء الفيدراليـة أو فـي اللجـان البرلمانيـة أكثـر مـن أي
تمثل نسبي آخر.
هنالــك ســمة إخــتﻼف بــين نظــام الحصــص السياســية فــي سويســرا
والكثيــر مــن الــدول فهــذه الحصــص فــي سويســرا ليســت محــددة بقواعــد
قانونية جامدة وليست رسمية ،وإنما تتبع كعرف سياسي ،مما يسمح بقدر
من المرونة فـي التطبيـق فـي ظـل ظـروف محـددة .لهـذه القواعـد العامـة
والحصــص السياســية غيــر الرســمية نتــائج مذهلــة فــي تحقيــق التمثيــل
العادل لﻸقليات الثقافية المختلفة ،وﻻ يعني هذا بالضرورة ضـمان التـأثير
النسبي ،لهذه اﻷقليات.

)(١

ﻻ تقدم التجارب السابقة التي تم إستعراضها وصفة سحرية للمنـاطق
ﻻ مثاليــة للمنــاطق التــي تعــاني
المضــطربة كمــا ﻻ تقــدم بالضــرورة حلــو ً
نظمها السياسية من إختﻼﻻت عرقية وطائفية ومذهبية  ،والتجربة نفسها
لها بيئة نجاحها الخاصة كمـا أن هـذه التجـارب ﻻ تخلـو مـن بعـض جوانـب
الخلل والقصور.
) (٥٠دومينيــك بطــرس ،تعــرف علــى السياســة فــى سويســرا ،ص ٣
www.kaldaya.net
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النظـــــــــــــام اﻹنتخـــــــــــــابى فـــــــــــــى جنـــــــــــــوب إفريقيـــــــــــــا
هل من دروس مستفادة؟

•

 تهدف هذه المداخلة إلى:


1-التعـرف علـى تجربـة اﻹنتقـال الـديمقراطى فـى جمهوريـة جنـوب

إفريقيا.
2- تسليط الضوء النظام اﻹنتخابى المعتمد فى جنوب إفريقيا
3- مناقشة التحديات التى تواجه تجربة جنوب إفريقيا.


4-الخروج بدروس مستفادة من التجربة.

أنماط التحول الديمقراطى
درجت أدبيات التحول الديمقراطى على تقسـيم أنمـاط التحـول ونماذجـه
لثﻼث أنماط:
 النمط اﻷول  :ينتج عن إطاحة النظـام اﻹسـتبداى بصـورة كاملـة مـن
قبل القـوى المعارضـة التـى تكتسـب قـوة و دعمـاً جماهيريـاً يمكنهـا مـن
إطاحة النظام والتأسيس لنظام جديـد يغيـر بشـكل جـذرى قواعـد النظـام
القديم فى توزيع السلطة والثروة
 النمط الثانى :و ينتج إصـﻼحات تدريجيـة تقـوم بهـا النخبـة الحاكمـة
ﻹستيعاب المطالب والضعوط الداخلية والخارجية.

•إعداد د.آفاق ﻣﺤﻤﺪ صادق  ،ﻗﺴﻢ العلوم السياسية – ﺟﺎﻣﻌﺔ بحرى
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 النمط الثالث  :يعتمد على التفاوض بين القوى السياسية اﻷكثر تأثيراً
ﻹحداث تغيرات جذرية فـى النظـام القـائم ويتحقـق هـذا الـنمط فـى حـال
توازن القوة بين اﻷطراف الفاعلة  ،بحيث يـدرك الطرفـان صـعوبة إقصـاء
اﻷخر – الثورة المتفاوضة(  -حالة جنوب إفريقيا)
اﻹنتقـال للديمقراطيـة فـى جنـوب إفريقيـا  :مـن اﻷبارتهايـد للتعدديـة
السياسية
جاء تحول جنوب إفريقيـا مـن نظـام تحتكـر فيـه اﻷقليـة البيضـاء السـلطة
والثــروة الــى نظــام تعــددى يعتــرف بــالحقوق السياســية اﻹقتصــادية
واﻹجتماعية لﻸغلبية السوداء بعـد نضـال طويـل قادتـه قـوى التحـرر ضـد
نظام الفصل العنصرى كنتيجة ل :
 الكفاح الذى قاده حـزب المـؤتمراﻹفريقى وحلفـاؤه والنقابـات العماليـة
والحزب الشيوعى.
 الضغط الدولى والراى العام العالمى المتزايـد الـذى تعـرض لـه نظـام
الفصل العنصرى.
 نظام الفصل العنصرى نفسه – على الرغم من إمتﻼكـه أدوات القـوى
اﻹقتصادية والقمعية – أدرك ان ما يتعرض له من خسائرعلى المسـتويين
الـداخلى الـدولى يجعـل مـن الصـعب إسـتمراره فـى ممارسـة السياسـيات
اﻹقصائية نفسها ضد اﻷغلبية.

48

الخطوط الزمنية لﻺنتقال
إجتمعـت القـوى السياسـية الرئيسـية وهـى :الحـزب الـوطنى الممثـل لﻸقليـة
البيضــاء مــن جهــة ،وحــزب المــؤتمر الــوطنى وحلفــاؤه والقــوى المعبــرة عــن
اﻷقليــات اﻷخــرى )الهنــود والملــونيين(مــن جهــة أخــرى فــى عمليــة تفاوضــية
ﻹرساء قواعد للنظام الجديد.
أبرز مﻼمح هذا النظام الجديد إقامة نظام غير عنصـرى وغيـر منحـاز نوعيـاً،
يقوم عل الفصـل بـين السـلطات مـع وجـود قضـاء مسـتقل وحمايـة الحقـوق
والحريات العامة ويحمى التنوع اللغوى والثفافى.
بـدأت عمليـة التفـاوض بـإطﻼق سـراح المعتقلـين السياسـين وعلـى رأسـهم
الزعيم الراحل نليسون مانديﻼ فى العام  .١٩٩٠أفتتحت أولى جلسات مؤتمر
)الديمقراطية فى جنوب إفريقيا( فى دسيمبر من  ١٩٩١وإستمرت حتى إجراء
أول إنتخابات ديمقراطية بعد القضاء على نظام الفصل العنصـرى فـى العـام
 .١٩٩٤المعطيـات السـابقة شـكلت اﻹطـار السياسـي لتدشـين آليـات العدالـة
اﻹنتقاليــة والمصــالحة

لتشــكل جــزاء مهمــا مــن عمليــة التحــول نحــو

الديمقراطية.
أدت هذه المفاوضات في نهايـة المطـاف إلـى إعتمـاد دسـتور مؤقـت لتنظـيم
عملية التحول عرف ب )الدستورالمؤقت لعام  .(١٩٩٣وفقـاً للدسـتور المؤقـت
تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،واﻻنتقال لمدة خمس سنوات .كما قـدمت
لجمعية تأسيسية تتـألف مـن مجلـس الشـيوخ والجمعيـة الوطنيـة المشـتركة
لصياغة دستور جديد .وأصبح مانديﻼ رئيسًا وفقاً لبنود هذا الدستور في مايو
.١٩٩٤
فى عـام  ١٩٩٦تـم إعتمـاد الدسـتور الـدائم لجنـوب إفريقيـا بعـد إقـراره فـي
استفتاء دستوري بأغلبية ساحقة من اﻷصوات المؤيـدة .%.٨٥عمـل الدسـتور
على إعادة تشكيل المؤسسات السياسـية فـي جنـوب أفريقيـا بالكامـل ،باعثـا
بديناميكية جديـدة وتغيـرات تحويليـة فـي المشـهد السياسـي بأسـر ،منهيـاً
بذلك عقودًا من حكم اﻷقلية البيضاء القمعي.
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الدولة فى جنوب إفريقيا  :الدستور ونظام الحكم :
يعتبر دسـتور جنـوب إفريقيـا مـن أكثـر الدسـاتير تقـدماُ فـى مرحلـة
مابعد الحرب الباردة( إستغرقت  .)١٩٩٦- ١٩٨٩وفقاً للدستور فإن نظام
فى دولة جنوب إفريقيا هو نظام جمهـورى .علـى الـرغم مـن ان الدسـتور
لم ينص صراحة علـى الفدراليـة  ،لكنهـا مـن حيـث الشـكل تشـتمل علـى
ثﻼث مستويات للحكم )قومى  ،إقليمـى ومحلـى( ،تنقسـم جنـوب إفريقيـا
إلى تسع مقاطعات.
 نظام الحكم رئاسي/برلمانى)رئيس الحكومة هو نقسه رئيس الدولة).
 تجرى اﻹنتخابات كل خمس سنوات
 ﻻ يســمح بــان يشــغل منصــب الــرئيس ﻷكثــر مــن وﻻيتــين إنتخــابيتين
متتاليتين.
 شهدت جنـوب إفريقيـا تنظـيم خمسـة إنتخابـات ديمقراطيـة منـذ إنتهـاء
الفصل العنصرى
 البرلمــان ذو نظــام مجلســين تشــريعين  :الجمعيــة الوطنيــة والمجلــس
الوطنى للمقاطعات.
 الرئيس هو قائد حزب اﻷكثرية فى البرلمان.
 ميثــاق قــوى لحقــوق اﻹنســان  ،فعــال  ،يشــمل الحقــوق اﻹجتماعيــة
واﻹقتصادية والسياسية.
 مجمعـــات مـــن الهيئـــات المســـتقلة لحمايـــة الديمقراطيـــة )مفوضـــية
اﻹنتخابات( .نظام إنتخابى قائم على القائمة النسبية.
 شـكلت إنتخابـات الجمعيـة الوطنيـة البرلمانيـة واﻹنتخابـات المحليـة فـى
جنـوب إفريقيـا فـى العـام ١٩٩٤نقطـة الـذروة فـى مرحلـة التحـول مـن
النظام الشمولى للديمقراطية التعددية.
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نموذج التمثيل النسبى و ترسيخ  :الديمقراطية فى جنوب إفريقيا
ينظر لنموذج التمثيل النسبى كنمط من أنماط هندسة الـنظم اﻹنتخابيـة
على أنـه  :النمـوذج اﻷفضـل للـديمقراطيات الناشـئة وكـذلك للمجتمعـات
المنقسمة:
 يستند المفهوم اﻷساسي لنظم التمثيل النسبى إلى ترجمـة حصـة أى
حزب سياسي مشارك فى اﻹنتخابـات إلـى حصـة مماثلـة فـى المقاعـد فـى
الهيئة التشريعية.
 يتطلب نظام التمثيل النسبى وجود دوائر إنتخابية متعددة التمثيل.
 هنالك نوعان من أنظمة التمثيل النسبى:
 نظام القائمة النسبية
 نظام الصوت الواحد المتحول
مميزات نظام التمثيل النسبى
 تفادى النتائج غير المرغوب بها لنظم التعددبة اﻷعلبية.
 زيادة حظوظ ممثلى اﻷقليات فى الفوز فى اﻹنتخابات – حيث تسـطيع
المجموعات الصغيرة أن تحصل على مقاعد فى البرلمان وبكون لها صوت.
 يحفز اﻷحزاب على تقديم قوائم متوازنة من المرشـحين للتوجـه إلـى
أطر واسعة من الناخبين.
 تعزيز فرص لتمثيل النساء فى المجالس النيابية )% ٤٣برلمان جنـوب
إفريقيا) .
 تعزيز مبدا الشراكة بين اﻷحزاب والمجوعات ذات اﻹهتمامات المختلفة
)اﻹئتﻼفات والتكتﻼت(.
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نظام التمثيل النسبى فى جنوب إفريقيا
 صـممت جنـوب أفريقيـا نظامـاً إنتخابيـاً يعتمـد علـى التمثيـل النسـبى –
القائمة المغلقة.
 يــتم مــن خﻼلــه تمثيــل اﻷحــزاب السياســية فــى البرلمــان و مجــالس
المقاطعلت تبعاً لدعمها اﻹنتخابى.
 تقدم اﻷحزاب السياسية قائمة بأعضائها المرشـحين للبرلمـان ومجـالس
المقاطعات إلى اللجنة المستقلة لﻺنتخابات.
 بعد اﻹقتراع يتم تخصيص مقاعد لﻸحزاب وفقاً ﻷدائها فى اﻹنتخابات.
 يتم إختيار رئيس للبرلمان بعد إنعقاد الجلسة اﻷولى  ،وعـادة مـا تنعقـد
بعد اﻹنتخابات بأيام قليلة  ،وغالباً ما يحصل الحزب ذو أعلبية النواب علـى
منصب الرئاسة.
 تم تصميم ورقتى إقتراع  ،يتصوت الناخبون مـرتين )مـرة ﻹختيـار نـواب
البرلمان الوطنى  ،ومـرة اخـرى ﻹختيـار ممثلـى المجلـس التشـريعى علـى
مستوى المقاطعات).
 لكل من المقاطعات التسع لجنوب إفريقيا هيئة تشريعية أحادية )برلمان
بمحلس واحد( يتراوح عدد أعضـائه بـين  ٨٠ -٣٠نائبـاً تبعـاً لعـدد سـكان
المقاطعة.
 عم ـﻼٌ بنظــام القائمــة النســبية  ،يــتم إنتخــاب نصــف أعضــاء الجمعيــة
الوطنية )البرلمان الوطنى (والمكون من  ٤٠٠عضو من خـﻼل المقاطعـات
التسع  ،بينما يتم إتتخاب النصـف اﻵخـر إسـتناداً إلـى قـوائم وطنيـة حيـث
يعتبركامل البﻼد كدائرة إنتخابية واحدة لهذا الغرض.
 أما ال ٩٠نائباً فى المجلس الوطنى للمقاطعات ،فﻼ يتنخبوا من الشـعب
مباشرة لكن يجرى إختيارهم من المجلس التشريعى للوﻻيات.
 يمثل كل مقاطعة من المقاطعات التسع  10نواب فـى المجلـس الـوطنى
للمقاطعات والذى دخل حيز التنفيذ عام .١٩٩٧
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 يتم إستخدام ما يعرف بحصة ) (Drop Quotaفـى توزيـع المقاعـد حيـث
تم اللجوء إلى طريقة معدلة للباقى اﻷعلى لتخصيص المقاعد اﻹضافية.
 إشتملت النصوص اﻷولية لقانون اﻹنتخابات علـى نسـبة حسـم تبلـغ%٥
من مجوع اﻷصوات على المستوى الوطنى.
أنموذج القائمة المغلقة فى النظام اﻹنتخابى لجنوب إفريقيا :
 يمثل نظام التمثيل النسبى المطبق فى جنـوب إفريقيـا مثاليـاُ حيـاً علـى
نموذج القائمة المغلقة.
 يعمل هذا النوذج من خﻼل تقديم اﻷحزاب السياسـية لقائمـة أعضـائها
المرشحين للبرلمان ومجلس المقاطعات المرشحين.
 الحزب يحدد مسبقاً عـدد مرشـحية للقائمـة وبالتـالى ﻻ يسـمح لﻸعضـاء
ترشيح انفسهم.
 تتضــمن ورقــة اﻹقتــراع أســماء اﻷحــزاب السياســية ورموزهــا دون ان
تتضمن أسماء إى من المرشحين.
 يقـوم النـاخبون بالتأشــير علـى ورقـة اﻹقتـراح لصــالح الحـزب المفضــل
لديهم
 عدم قدرة النـاخبين علـى تحديـد مـن يمـثلهم مـن قائمـة الحـزب الـذين
يقومون باﻹقتراح لصالحه.
 الناخبون يصوتون للحزب السياسي وليس للمرشحين ،مما يقضى عملياً
على العﻼقة بين الناخبين وممثليهم .
 ﻻ يمكن للناخب التعبير عن خياراته أو التفضيل بـين أي مـن المرشـحين
او تعديل ترتيبهم.
 تركز السلطة فى أيدى القيادات الحزبية ومقراتها الرئيسية
 أقــل قــدرة علــى التفاعــل مــع المتغيــرات التــى قــد تطرأعلــى الســاحة
السياسية

53

تقييم النظام اﻹنتخابى فى جنوب إفريقيا
 لعـب نظـام القائمـة النسـبية  -باﻹضـافة إلـى ترتيبـات دسـتورية أخــرى
والرامية إلى تقاسم السلطة  -دوراً مفصليًا فـى خلـق حـس مـن التوافـق
والمشاركة.
 كان للنظام اﻹنتخابى المعتمـد تـأثيره علـى تركيبـة البرلمـان مـن حيـث
التعددية العرقية وتمثيل المرأة.
 أحد نتائج نظـام القائمـة النسـبية المغلقـة انـه حفـز اﻷحـزاب السياسـية
على ترشيح قوائم متنوعة من المرشحين المنتمـين لمختلـف الفئـات،أمﻼً
فى الحصول تأييد أكبر من قبل تلك المجموعات.
 مازال نظام القائمة النسبية يتمتع بتأييد اﻷحزاب السياسـية فـى جنـوب
إفريقيا على الرغم الجدل المستمر حول كيفية العمـل علـى تحقيـق مبـدأ
المسائلة و المحاسبة الديمقراطية والتمثيل فى عمل أعضاء البرلمان.
تحديات التحول الديمقراطى
على الرغم من النجاح الكبير الذى تحقق فى عمليـة التحـول الـديمقراطى
وتأسيس نظام سياسي تعـددى بعـد  ٢٠عامـاً مـن التحـول  ،اﻹ ان هنالـك
الكثير من العقبات التى تحد من فاعلية النظام السياسي:


تراجع نسـبة النمـو اﻹقتصـادى ﻷقـل مـن %.( ٣يالمقابـل إرتفـاع

معدﻻت الفقر ،البطالة ،الجرائم)


تحـديات تغييـر اﻷنمـاط اﻹجتماعيـة واﻹقتصـادية المترسـخة مثـل

إستمراربعض مظاهر العنف العنصرى المورث من أﻷبارتايد.


اعاق نظام الفصل العنصرى من ترشـيد بنـى الحوكمـة )الشـرطة

،التعليم  ١٤نظام تعليمى مختلف(.
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 اﻹنشقاقات الحزبية إضافة الى المواقف الصراعية لﻼحـزاب السياسـية
)اﻹتهامات بالفساد السياسي والمالى – أنتخابات ) ٢٠١٤
 إعادة توزيع الثروة القومية )لم تنخذ أية إجراءات جديـة لتفتيـت مراكـز
القوة اﻹفتصادبة للتى يسيطر علبها البيض).
الدروس المستفادة:
 على الرغم من ان تجربـة اﻹنتقـال فـى جنـوب إفريقيـا لهـا خصوصـيتها
وإطارها التاريخى وطبيعة الفاعلين السياسين فيها ،لكن يمكـن ان تقـدم
دروساً حول الطبيعة المعقدة للتحول االديمقراطى منها:
 نمــوذج يمكــن أن يحتــذى بــه فــى التحــول الـديقراطى القــائم علــى
اﻹصﻼح المؤسسي والعمليات التقاوضية )الثورة المتفاوضة(.
 كان ﻹختيار النظام اﻹنتخابى تأثيراً كبيراً فى إدارة الصراع المجتمعـى،
حيث عمل نظام التمثيـل النسـبى –القائمـة المغلقـة -علـى خلـق مجـالس
نيابية يتميز بتمثيل أوسع للمكونات المختلفة لجنوب إفريفيا
 الفقــر والمشــكﻼت الهيكبليــة المعقــدة اﻷخــرى وتــاريخ الصــراع هــى
عوامل يمكن التغلب عليها.
 تفضيل المصالحة الشعبية على الهيمنة واﻹحتكار من قبل الجماعات
و اﻷحزاب الكبيرة.
 آليات للعدالة اﻹنتقالية ﻻ مكان فيها لﻺنتقام.
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مﻼحظات حول تجربة سويسرا
أ.د .الطيب زين العابدين ١
دولة سويسرا اﻻتحادية
مقدمــة :رغــم التنــوع العرقــي )ألمــان ،فرنســيون ،إيطــاليون( واللغــوي
)ألمانية ،فرنسـية ،إيطاليـة ،رومانشـية( والـديني )بروتسـاتنت ،كاثوليـك(
والسياسي )محافظون ،ليبراليون ،اشتراكيون( واﻻجتمـاعي )رجـال أعمـال،
طبقة وسطى ،طبقة عمـال وفﻼحـين( ،اسـتطاعت الدولـة السويسـرية أن
تعيش دون حرب أهلية ودون مشاركة في حرب خارجية منذ عام ١٥١٥م.
وقـد وقفــت علــى الحيــاد الـذي تمســكت بــه فــي حـرب الثﻼثــين عامــا التــي
اجتاحــت أوربــا ) (١٦٤٨-١٦١٨وفــي الحــربين العــالميتين )١٩١٨-١٩١٤؛
 ،(١٩٤٥-١٩٣٩بل ورفضت دخول اﻻتحاد اﻷوربي رغـم مكاسـبه العديـدة
حتــى اليــوم لتحــافظ علــى حيادهــا الــذي وقاهــا شــر الحــروب والنزاعــات
اﻷوربيــة .وظلــت الديمقراطيــة السويســرية العريقــة راســخة ومســتقرة ،
وعملــت علــى تجديــد دســتورها الصــادر فــي  ١٨٤٨والمؤســس لــدولتها
اﻻتحادية الحديثة حسب المستجدات الداخلية واﻷوضاع السياسية المحيطة
بها ،وذلـك فـي  ١٨٧٤وفـي  ١٩٩٩ليعطـي السـلطة التنفيذيـة صـﻼحيات
أكثر تمكنها مـن مواجهـة التحـديات والتطـورات الجديـدة .كيـف اسـتطاعت
هــذه الدولــة الصــغيرة شــديددة التنــوع ،التــي جــاورت بــﻼداً كبيــرة وقويــة
خاضت حروبا طويلة مهلكة ولها معها تداخﻼت عرقية وثقافيـة،أن تحـافظ
على اسـتقﻼلها وأمنهـا وديمقراطيتهـا وحيادها؟هـذا هـو سـر قـوة النظـام
السياسي السويسري الفريد.
النظام السياسي :نشأت الدولة السويسرية عام  ١٢٩١بحلف كونفـدرالي
بين ثﻼث مقاطعات بغرض الدفاع عن نفسها ضـد النمسـا واﻻمبراطوريـة
الجرمانية ،وانضمت إليه مقاطعات أخرى فيما بعد .وكان للنظام السياسي
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المتوافق عليه بين الكيانـات العرقيـة واﻻجتماعيـة والسياسـية دوراً كبيـراً
في قوة الدولة ومقدرتها على مجابهـة المخـاطر ،والـذي جـاء بعـد نزاعـات
وحروبــات أهليــة ومهــددات خارجيــة عديــدة دفعــت الدولــة لخيــار اﻻنــدماج
والتوافق.اتسـم النظـام السياسـي السويسـري بالمشـاركة السياسـية فـي
الحكـــم ،وبالﻼمركزيـــة الفيدراليـــة فـــي اقتســـام الســـلطة بـــين المركـــز
والكانتونــات )أي المقاطعــات( الســتة والعشــرون ،وقــد كانــت فيمــا مضــى
اتحــاداً كونفــدرالياً مقاطعاتــه شــبه مســتقلة ،وباﻻنتخابــات النســبية التــي
تسمح بتمثيل الجماعات الصغيرة في البرلمـان ،وبالديمقراطيـة المباشـرة
التي تسـتفتي الشـعب فـي معظـم قضـاياه الحيويـة ،ومـن حـق  ١٠٠ألـف
مواطن أن يفرضوا اﻻستفتاء الشعبي حول أية قضية يرونها.وقد اصـطلح
على تسمية هذا النظام بالديمقراطية التوافقية ﻷنه يقـوم علـى التوافـق
بين كيانات المجتمع ومؤسسات الدولة.وقد أدى هذا النظام التوافقي الحـر
إلى استقرار الدولـة المتنوعـة ممـا يعـد نموذجـاً لحسـن إدارة التنـوع علـى
مستوى العـالم؛ ويـرى بعـض المحللـين أن سويسـرا أحسـنت إدارة التنـوع
بتشتيت السلطة على كافة المستويات! وقـد سـاهم فـي اسـتقرار الدولـة،
بجانب ركـائز النظـام السياسـي التـوافقي ،الحاضـنة اﻻجتماعيـة المواتيـة
وهي :الطبيعة المعتدلة للسويسريين ،عدم وجود صراعات سياسـية حـادة
بــين اﻷحــزاب التــي تتقاســم مقاعــد البرلمــان ،الــوعي السياســي العــالي
للمــواطن وشــعوره القــوي باﻻنتمــاء إلــى الــوطن ،اﻷوضــاع اﻻقتصــادية
واﻻجتماعيــة المريحــة لعامــة الســكان.واختــارت سويســرا هــذا النظــام
السياسي المعقد وغير المألوف خصيصاً لتعالج مشكلة التركيبة السـكانية
المختلفة عرقياً وثقافياً ودينيا والتي عانت لقـرون مـن الحـروب والنزاعـات
واﻻختﻼفــات ،وكانــت وســيلتها الناجعــة لــذلك هــي التوافــق والتســوية
السياسية واﻻجتماعية بين تلك الكيانات غير المتجانسة حتى تتعايش في
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ســﻼم مــع بعضــها الــبعض ،وقــد أفلحــت فــي ذلــك إلــى درجــة كبيــرة هــي
مضرب المثل في أوربا.
النظــام اﻻنتخــابي :أن النظــام اﻻنتخــابي السويســري يقــوم علــى ســلطة
تشريعية تتكون من مجلسين :مجلس نواب الشعب الذي يضم  ٢٠٠نائبـاً
منتخباً بصورة مباشرة من كافة الناخبين بطريقـة التمثيـل النسـبي ،لكـل
مقاطعة عدد من النواب بقدر حجمها السكاني ،ومجلس المقاطعـات الـذي
يضم  ٤٦نائباً ،نائبان لكل من المقاطعات العشـرين الكبيـرة ونائـب واحـد
لكل نصف مقاطعة من السـت الباقيـة منتخبـين حسـب النظـام اﻻنتخـابي
للمقاطعـــة .وللمجلســـين صـــﻼحيات متســـاوية ،ويمـــثﻼن معـ ـاً الجمعيـــة
اﻻتحادية أي البرلمان اﻻتحادي صاحب السلطة اﻷعلى فـي البﻼد،حيـث أنـه
المشرع لكل القـوانين الفيدراليـة والـذي ينتخـب مجلـس الـوزراء وأعضـاء
المحكمة الفيدرالية العليا ويعـين رؤسـاء الهيئـات الكبـرى فـي الفيدراليـة،
وكثيراً ما يجتمع المجلسان ليقررا في أمور الـبﻼد الهامـة .يحـدد الدسـتور
اختصاصــات الدولــة اﻻتحاديــة ويتــرك بقيــة اﻻختصاصــات للمقاطعــات
اﻷعضاء كما هو الحال في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية .وﻻ يجـوز للمجلـس
اﻻتحــادي حــل البرلمــان كمــا ﻻ يجــوز للبرلمــان عــزل أعضــاء المجلــس
اﻻتحادي.
أما السلطة التنفيذية فهي بيد مجلس المستشارين ،أو المجلس اﻻتحادي،
المكون من سبعة مستشارين منتخبين من قبـل البرلمـان اﻻتحـادي ﻷربـع
سنوات قابلة للتجديد دون قيود .ويتولى كل مستشار مهمـة وزارة واحـدة،
وﻻ يجمع المستشار بين عضوية البرلمان والمستشـارية ،وﻻ بـد أن يكـون
كل منهم من مقاطعة منفصـلة .ويختـار المجلـس اﻻستشـاري رئيسـاً لـه
ونائب ـاً مــن مقــاطعتين مختلفتــين لمــدة ســنة واحــدة وﻻ يجــوز انتخابهمــا
لفتــرتين متتــاليتين .ويخــتص المجلــس اﻻستشــاري بــاقتراح القــوانين
والتشــريعات وتنفيــذها ،حفــظ اﻷمــن الــداخلي ،حمايــة اﻷمــن الخــارجي،
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تطبيق الدستور اﻻتحادي ودسـاتير المقاطعـات ،إعـداد الموازنـة السـنوية،
إدارة الشــؤون الخارجيــة .وتشــكل المستشــارية اﻻتحاديــة المكتــب اﻹداري
للمجلس اﻻتحادي )بمثابـة الخدمـة المدنيـة اﻻتحاديـة( ،وتـتم إدارتهـا مـن
قبل المستشار اﻻتحادي الذي يتم انتخابه من قبل البرلمان اﻻتحادي.
ولكل مقاطعة برلمان منتخب بنظام التمثيل النسـبي مـن كـل المـواطنين
البــالغين مــن العمــر ثمانيــة عشــر عامــا فمــا فــوق ،كمــا أن لكــل مقاطعــة
حكومــة )استشــارية( تتكــون مــن خمســة إلــى ســبعة أعضــاء .واســتطاعت
سويسرا أن توازن بين الصﻼحيات البرلمانية الواسعة والسلطة التنفيذيـة
المقيدة بأن جعلت فترات انعقاد البرلمان اﻻتحادي أربع دورات في العـام ﻻ
تزيد مدتها كلها عن ثﻼثة أشهر؛ ورغم أنها قيدت مجلس الوزراء بأن يتخذ
قراراته باﻹجماع إﻻ أنها سمحت بتجديد انتخابه كل أربع سنوات دون وضـع
حدٍ أقصى لذلك .وبما أن اﻷحزاب ذات الطبيعة العرقية والثقافيـة ﻻ تتجـدد
كثيــراً ،فقــد ســيطرت اﻷحــزاب السياســية الكبيــرة علــى معظــم مقاعــد
البرلمان وعلى كامل عضوية مجلس الوزراء ﻷكثر من نصـف قـرن وهـي:
حزب الشعب السويسري )نال في اﻻنتخابات اﻷخيـرة قبـل ٢٠١٣م %٢٨,٩
من اﻷصوات( ،الحزب الديمقراطي اﻻشتراكي ) ،(%١٩,٥الحزب الراديكـالي
) ،(%١٥,٨الحــزب الــديمقراطي المســيحي ) .(%١٤,٥وتعكــس التشــكيلة
الحكومية عادة التوازن بين المناطق واللغات والديانات واﻷحزاب؛ وﻻ يهدف
النظــام السياســي السويســري إلــى تــداول الســلطة شــأن الــديمقراطيات
الغربية اﻷخـرى ،لكنـه يعمـل علـى إدمـاج التشـكيﻼت المعارضـة أو القـوى
الصاعدة الجديدة مما يعدل التشكيلة القائمة بدرجة محـدودة ﻻ تغيـر فـي
السياسات.
يتضمن الدستور السويسري مواداً محدودة عن اﻻنتخابـات تتعلـق ب :حـق
التصـــويت للمـــواطنين المقيمـــين ،الحقـــوق السياســـية للسويســـريين
المغتـــربين ،حريـــة تشـــكيل الجمعيـــات ،حـــق المقاطعـــة فـــي التشـــريع
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ﻻنتخاباتهــا الداخليــة ،تكــوين مجلــس الشــعب ومدتــه ،عضــوية مجل ـس
المقاطعــات وكيفيــة انتخابــه .ونجــد تفاصــيل التشــريعات اﻻنتخابيــة فــي
قانون اتحادي منفصل وفي قوانين المقاطعات المختلفة.
والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه علينـــا :هـــل يناســـب النظـــام السياســـي
السويسري أهل السودان لنصل إلى ذات النتيجـة أو قريبـًا لهـامن السـﻼم
واﻻستقرار واستدامة الديمقراطية؟
ﻻ يستطيع السودان أن يصل إلـى ذات المسـتوى مـن السـﻼم واﻻسـتقرار
واستدامة الديمقراطية مهما اتخد من أنظمة سياسية أو انتخابيـة بسـبب
الفــروق التاريخيــة والحضــارية واﻻقتصــادية والثقافيــة بــين البلــدين،
ويصـــعب تطبيـــق بعـــض اﻷســـاليب السويســـرية مثـــل "الديمقراطيـــة
المباشرة" التي تستفتي الشعب في كثيـر مـن القضـايا الحيويـة ﻻنتشـار
اﻷميــة واتســاع رقعــة الــبﻼد وضــعف وســائل اﻻتصــال .كمــا أن الســلطات
الواسعة الممنوحة للمقاطعات في سويسرا ﻻ تصلح للسودان في وضـعه
الراهن بل تهدد وحدته الهشة ،ومع ذلك يظل النظـام الفيـدرالي مناسـباً
ولكــن علــى أســاس أقــاليم/مــديريات الســودان الســتة القديمــة ﻷنهــا ذات
جدوي اقتصادية وإدارية وثقافية أكثر من الوﻻيات الثمانية عشر القائمـة
اليوم .وأن تقوم اﻻنتخابات على أساس التمثيـل النسـبي باعتبـار اﻹقلـيم
دائرة واحدة يتنافس فيها المرشحون للمجلس الـوطني اﻻتحـادي وكـذلك
للمجلس التشـريعي فـي اﻹقلـيم .وأن تشـكل الحكومـات علـى المسـتوى
اﻻتحادي واﻹقليمي بتحالف يضم اﻷحـزاب الكبيـرة الممثلـة فـي المجلـس
المعني بحيث تتمتع بتأييد ﻻ يقل عن  %٧٥من عضوية المجلس.
وأن تزاد صﻼحيات مجلس اﻷقاليم اﻻتحـادي بحيـث يمكنـه مـن محاسـبة
الــوزراء اﻻتحـــاديين ذوي الصـــلة بـــدعم وخـــدمات اﻷقـــاليم كمـــا تمتـــد
صﻼحياته إلـى محاسـبة حكومـات اﻷقـاليم .وأن تكـون مفوضـية مراقبـة
وتخصــيص اﻹيــرادات مســتقلة ماليــاً وإداريــاً ومحايــدة سياســياً ،تنشــأ
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بقانون يحدد مهامهـا وصـﻼحياتها واﻷسـس الموضـوعية والعادلـة التـي
توزع بها اﻹيرادات على المركز واﻷقاليم .وإنشاء كشف قومي بالوظـائف
العليــا والتخصصــات الفنيــة النــادرة يكــون تحــت مســؤولية الحكومــة
اﻻتحاديــة علــى أن يعمــل أفــراده بالتنــاوب فــي كافــة اﻷقــاليم حســب مــا
تقتضيه الحاجة ،لضعف وجود تلك الكفاءات في اﻷقـاليم .وضـع خارطـة
اســتثمارية لكــل اﻷقــاليم بنــا ًء علــى دراســة علميــة موضــوعية تشــترك
اﻷقاليم في دراسـتها وصـياغتها ،وأن يجـري تسـويقها اتحاديـاً وإقليميـاً،
وتشــكل مفوضــية لﻼســتثمار تمثــل فيهــا كــل اﻷقــاليم مهمتهــا توزيــع
المشروعات اﻻستثمارية واﻹشراف على تنفيذها حتى تستقر أوضاعها.
بمــا أن اﻷحــزاب السياســية فــي الســودان ضــعيفة فــي إمكاناتهــا وقــدراتها
وممارساتها الديمقراطية ،فـإن السـودان يحتـاج إلـى زمـن طويـل قبـل أن
يبلــغ مســتوى النضــج السياســي والــديمقراطي الــذي يؤهلــه ﻻســتقرار
واســتدامة النظــام الــديمقراطي .فالبــديل لتأهيــل اﻷحــزاب هــو تنميــة
التنافس السياسي والديمقراطي بين اﻷقـاليم حتـى يحـل محـل التنـافس
الحزبي المتشرزم ،وتشجيع أنـواع المنافسـات اﻷخـرى الثقافيـة والمهنيـة
والرياضية والفنية بـين اﻷقـاليم السـتة حتـى تقـوى شخصـياتها الثقافيـة
واﻹدارية وتتوحد كياناتهـا العرقيـة والقبليـة علـى أن تنصـهر فـي الوحـدة
السودانية الجامعة .وﻻ يحول ذلـك عـن عمـل اﻷحـزاب ومنظمـات المجتمـع
المدني والهيئات الدينية داخل تلك اﻷقاليم ،وحبـذا لـو نشـأ كيـان سياسـي
جامع لكل إقليم حتى يصـبح هـو الممثـل لﻺقلـيم والمتحـدث باسـمه بـين
اﻷقاليم ومع الحكومة اﻻتحاديـة .ولـو قويـت اﻷقـاليم بهـذه الصـورة فإنهـا
تحــول دون ســيطرة اﻻنقﻼبــات العســكرية علــى كافــة أنحــاء الــبﻼد دون
معارضة تذكر.
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أضواء على نظام الحكم التوافقي السويسري والتجربة السودانية
رباح الصادق ١
مقدمة
يقــوم نظــام الحكــم التــوافقي علــى محاولــة لتفريــغ شــحنة اﻹســتقطابات
الكامنة في أي بلد جراء اﻹختﻼفات سواء أكانت أيديولوجية أو إثنية ثقافية
أو دينية أو قومية أو جهوية )مناطقية( أو قبلية أو تاريخية أو غيرها.
انبثقت النظرية التوافقية فـي الحكـم مـن خـﻼل التجربـة ،وهـي محصـلة
لتجارب دول متعددة المكونات ،كانت تعاني توترا سياسيا ،ممـا حـدا بقـادة
وسياسيّ تلك المكونات اعتمـاد مبـدأ التوافـق بينهـا ،لخلـق بيئـة سياسـية
مستقرة ،ويعطي هـذا المبـدأ حـق )الفيتـو( المتبـادل أو مـا يصـطلح عليـه
)حكـــم اﻷغلبيـــة المتراضـــية( .ووفقـــًا لــــ)أرنـــت ليبهـــارت( فـــي كتابـــه
)الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد( تعـرف الديمقراطيـة التوافقيـة
استنادا ﻷربعة عناصر:
اﻷول :الحكم مـن خـﻼل ائـتﻼف واسـع مـن الزعمـاء السياسـيين مـن كافـة
القطاعات الهامة في المجتمع التعددي.
الثــاني :الفيتــو المتبــادل أو حكــم اﻷغلبيــة المتراضــية ،لحمايــة إضــافية
لمصالح اﻷقلية الحيوية.
الثالث :النسبية كمعيار أساسي للتمثيل السياسي والتعيينات فـي مجـاﻻت
الخدمة المدنية وتخصيص اﻷموال العامة.
الرابع :درجة عالية مـن اﻻسـتقﻼل لكـل قطـاع فـي إدارة شـؤونه الداخليـة
الخاصة.
فــي حــين تقــوم ديمقراطيــة اﻷكثريــة واﻷقليــة السياســية علــى خاصــية
اﻷغلبيــة ،كمــا فــي تجربــة الــديمقراطيات المبكــرة فــي انجلتــرا ،وفرنســا،
وأمريكا ،فإن الحكم التوافقي نشأ في مجتمعات تعـاني مـن وجـود أقليـات
قومية أو طائفية في دول منقسمة إلى مكونـات عديـدة ،حيـث اسـتقدمت
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حلول في شكل الحكم باتخـاذ الفيدراليـة مبـدأ لتوزيـع السـلطات كمـا فـي
التجربــة اﻷمريكيــة واﻷلمانيــة ،واعتمــاد الديمقراطيــة التوافقيــة كمــا فــي
سويسرا وماليزيا والنمسا وبلجيكا وهولندا .ﻷنه وحينمـا يكـون اﻻنقسـام
كبيــرا بــين المكونــات المختلفــة ســيهدد هــذا اســتمرارية الدولــة ،وحينهــا
سيكون التوافـق هـو الضـامن لخلـق أرضـية مشـتركة ،يمكـن مـن خﻼلهـا
الوصول إلى اﻻستقرار السياسي .وفي هذه الحالة يبقى النظام البرلمـاني
البوابـــة الشـــرعية ،لنشـــوء ديمقراطيـــة توافقيـــة ﻷن النظـــام الرئاســـي
الجمهورى أو الملكي أقل مﻼئمـة للحكـم التـوافقي .ومـع مشـاكل النظـام
البرلماني الكثيرة في مجتمعات منقسمة والتي تجعله ضـعيفاً وغيـر قـادر
على الحكم كما في التجربة اللبنانية الراهنة والتي عجز فيها البرلمان عن
اﻻنعقاد ﻻختيار رئيس ﻻستحالة الوصول لتوافق علـى مـدى عـامين ،فـإن
التجربة السويسرية تبرز كمثال ساطع على قدرة النظام التوافقي القـائم
علــى الحكــم المجلســي علــى حــل تعقيــدات المجتمــع وعلــى إقامــة حكــم
ديمقراطي توافقي فعـال ومقتـدر .وبـالرغم مـن أن التجربـة السويسـرية
تقوم علـى خلفيـة مختلفـة تمامـا مـن السـودان ،ويسـتحيل الحـديث عنهـا
بفكرة النقل أو التقليد ،ولكنهـا برأينـا تسـتحق الدراسـة ﻻسـتلهام بعـض
الدروس والعبر.
الحكم التوافقي السويسري
ســنحاول فهــم الواقــع السويســري ونظــام الحكــم التــوافقي الــذي حــل
إشكالياته .ثم محاولة استنباط الدروس على التجربة السودانية.
يقوم الحكـم التـوافقي فـي سويسـرا علـى معادلـة فـي الحكـم الفيـدرالي
تســمح لمقاطعــات سويســرا بــالحكم الــذاتي لدرجــة كبيــرة ،مــع حكومــة
اتحادية فيها برلمان اتحادي يمثل كافة المقاطعـات بشـكل عـادل وينتخـب
السلطة التنفيذية الموزعة أيضا بعدالة وكذلك ينتخب المحكمة اﻻتحاديـة
)الســلطة القضــائية( ،ويحقــق الدســتور السويســري التعــايش والعدالــة
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والمواطنة بين كافة مكونـات المجتمـع القوميـة واللغويـة والدينيـة ويمنـع
خطــاب الكراهيــة اللغويــة والدينيــة ،كمــا يحقــق مبــدأ الحيــاد التــام فــي
الصراعات اﻹقليمية والدولية.
ويقــوم الحكــم علــى ثﻼثــة مســتويات :اﻻتحــاد ،والكانتونــات ،والبلــديات
)الكومونات( .وتتكون الدولة من  ٢٦مقاطعـة )كانتونـات( مختلفـة الحجـم
)تتراوح أحجام سكان المقاطعات ما بين  ١٥ألف إلـى  ١,٢٤٠,٠٠٠نسـمة(
وللمقاطعات حكومات كانتونات تتمتع بذاتية كبيرة تنتخب برلماناتها ولهـا
حكومات وفقاً لدساتيرها الخاصة .يضطلع اﻻتحاد بصفته على رأس هذا
التقسيم فقط بالمهام التي يخولها له الدستور اﻻتحادي.
تطور النظام السويسـري إلـى اتحـاد فيـدرالي عبـر التـاريخ مـن مقاطعـات
)كانتونات مستقلة( .فرغم صـغر رقعـة اﻷرض السويسـرية لكنهـا تعتبـر
منذ القدم مهد اﻻتحادية  ،فهي ملتقى اﻷجنـاس واللغات ،إذ تقع سويسـرا
فــي غ ـرب وســط أوربــا  ،تحــدها المانيــا  ،النمســا  ،ليختنســتان  ،إيطاليـــا
وفرنسـا  ،وتضـم قوميات متعددة أبرزها اﻷلمانية والفرنسية ،ويتوزعـون
بــين البروتســتانتية والكاثوليكيــة المســيحية ،وعاصـــمتها مدينـــة بي ـرن.
هنــاك أربعــة لغــات رســمية معتــرف بهــا فــي سويســرا هــي اﻻلمانيــة
والفرنسية واﻻيطالية فضﻼً عن الرومانشية التي اقرت كلغـة رسـمية فـي
عام ١٩٣٧م.
ويرجع أصل الدولة السويسـرية الـى الحلـف )ميثـاق دفـاع( الـذي قـام فــي
عـام  ١٢٩١بــين ثــﻼث مـن مقاطعاتهـا )وهـي شـفيتز )  ( Schwysالتـي
اشتق منها اسم سويسرا و أوري ) ( Uriوأونترفالد ) ( Unterwaldفي كيـان
سياسي واحد يحمل اسم اﻻتحاد الفيدرالي السويسري( بغرض الدفاع عن
نفسها ضد النمسا واﻹمبراطورية الجرمانية ،بموجـب هـذا الحلــف نشــأت
مقاطعــات سويســرا علــى شــكل اتحــاد كونفــدرالي قــائم علــى مصــالح
اجتماعية ودينية وأمنية مشتركة .استمر هذا اﻻتحاد ﻷكثر من مائتي عـام
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وكان أسلوب الحكم فيه قائمـا علـى الديموقراطيـة المباشـرة حيـث يجتمـع
الشعب بأسره مرة في السنة في أحد الميادين العامة ويصوت برفع اﻷيدي
أو امتشاق السيوف على انتخـاب المسـؤولين الحكـوميين الكبـار والقضـاة،
ومازالت آثار هذه الممارسة الديموقراطية المباشرة قائمة حتى اليـوم فـي
كانتون اﻵبانزل ).(Appenzell
ومنذ نهاية القرون الوسطى وحتى الثورة الفرنسية حل اﻻتحاد محل هـذا
التحــالف تحـــت قيـــادة مــؤتمر ســنوي يســمى )مجلــس الــديت -مجلــس
المقاطعات( ،يتكون من مندوبين اثنين من كـل مقاطعـة ،ويتخـذ قراراتـه
باﻹجمـــاع .ولــدى احــتﻼل الجيــوش الفرنســية لﻸراضــي السويســرية فــي
١٧٩٨م فرضــت حكومتهــا علــى سويســرا دســتوراً موحــداً لهــا باعتبارهــا
جمهورية على غرار الجمهورية الفرنسية ولكـن السويسـريون ثـاروا علـى
هــذا التوحيــد المطلــق عــام ١٨٠٠م وتطــورت الثــورة إلــى حــرب أهليــة،
فانصــاع نــابليون للمطالــب السويســرية بموجــب )قــانون الوســاطة( وقــرر
العــودة للنظــام الكونفــدرالي مــع قليــل مــن المركزيــة ،فصــارت قــرارات
)مجلس الديت( تصدر باﻷغلبية بـدﻻً مـن اﻹجمـاع .وبعـد انهيـار )نـابليون(
وعودة الملكيات الرجعية عادت سويسـرا الـى نظـام التحـالف القـديم فعـاد
اﻻستقﻼل الى كل كانتون باعتباره دولة ذات سيادة ،ثـم وضـعت سويسـرا
نظـام )الميثـاق اﻻتحـادي( سـنة ١٨١٥م الـذي حـاول التوفيـق بـين أنصــار
المركزيــــة )تؤيــــدهم المقاطعــــات اﻷلمانيــــة البروتســــتانتية( وأنصــــار
اﻻستقﻼلية )تؤيدهم المقاطعـات الفرنسـية الكاثوليكيـة( ،ولكـن الصـراع
بين اﻻتجاهين أدى الى نشـوب حـرب أهلية فـي ١٨٤٦م ،انتهـت بانتصـار
اﻻتحاديين )أنصار المركزيـة ( وانهـزام المقاطعــات الكاثوليكيــة ،وفــتح
الطريق أمـام دسـتور سـنة ١٨٤٨م الـذي انتقلـت بمقتضـاه سويسـرا مـن
مرحلة اﻻتحاد الكونفدرالي الـى مرحلــة الدولــة الفيدراليــة )اﻻتحاديـة(.
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ومنذ ذلـك الوقـت وسويسـرا تسـير باتجـاه المزيـد مـن التوحيـد فيمـا بـين
مقاطعاتها  ،وفي  ٢٠١١أُعلنت سويسرا دولة اتحادية.
يقوم النظام السياسي السويسري على نظام حكومـة الجمعيـة أو النظـام
المجلســي الــذي يقضــي بــأن تتركـــز جميــع الســلطات بيــد هيئــة نيابيــة
منتخبة.
السلطة العليا :الجمعية اﻻتحادية أو البرلمان اﻻتحادي
في النظـام السويسـري يـنص الدسـتور علـى أن جميـع السـلطات العامـة
تتركز في يد الجمعية اﻻتحادية )أو البرلمان اﻻتحادي أو الفيدرالي( والتـي
تتكون من مجلسين :مجلس الشعب ،ومجلس المقاطعات.
ويمــارس الوظيفــة التنفيذيــة المجلــس اﻻتحــادي اى حكومــة إتحاديــة
بتفــويض مــن الجمعيــة اﻻتحاديــة ،كمــا تمــارس الوظيفــة القضــائية
المحكمة اﻻتحادية.
يعــرف البرلمــان اﻻتحــادي فــي سويســرا بإســم الجمعيــة الفيدراليــة أو
اﻻتحادية ،وهذه الجمعية بحكـم الدسـتور السويسـري لهـا السـلطة العليـا
فــي الــبﻼد ،و"تتكــون الجمعيــة اﻻتحاديــة مــن مجلــس الشــعب ومجلـــس
المقاطعـات ولكل من المجلسين اختصاصات متساوية" )المادة ) (١٤٨من
الدستور السويسري(.
مجلس الشعب ) :ويسـمى أيضـًا المجلـس الـوطني(  :يمثـل هـذا المجلـس
الشــعب السويســـري علـــى أســاس نائــب واحــد لكــل ) (٢٥٠٠٠مــواطن،
وأعضاء هذا المجلس يتم انتخابهم من قبل الشعب مباشـرةً طبقـاً لنظام
التمثيل النسبي كل أربع سنوات ،على أن يكون لكـل مقاطعـة نائـب واحـد
على اﻷقل .ولمجلس الشعب دورة عادية واحدة في السنة ،وفـي كـل دورة
عادية من دوراته ينتخب رئيساً ونائباً للرئيس من قبل أعضائه ،على أن ﻻ
يعـاد انتخـاب أي منهمـا لـدورتين متتـاليتين) .يتكـون المجلـس مـن ٢٠٠
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نائباً ،يتراوح عدد نواب كل كانتون بحسب كثافته السكانية ،فهناك خمـس
كانتونات يحق لها نائب واحد فقط بينما أكبر كانتون وهو كانتون زيـوريخ
ممثل ب ٣٥نائباً(.
مجلــس المقاطعــات :يــتم تشــكيله علــى أســاس المســاواة فــي تمثيــل
المقاطعات ،حيـث يمثـل كـل مقاطعـة عضـوين ونصـف المقاطعـة عضـو
واحد ،ويجـري انتخـابهم بموجـب القـوانين الخاصـة بكـل مقاطعـة) .عـدد
نوابه  .(٤٦ولمجلس المقاطعات دورة عادية واحدة كل سنة ،وينتخـب فـي
كل دورة عاديـة رئيسـاً ونائبـاً للـرئيس-كمـا هـو الحـال بالنسـبة لمجلـس
الشــعب-علــى أن ﻻ تنحصــر رئاســة المجلــس أو نيابــة الرئاســة بيــد نــواب
نفس المقاطعة في دورتين متتاليتين.
كل من مجلسي الشـعب والمقاطعـات يتــداوﻻن المناقشــات فــي جلســات
منفصلة ،لكنه يجب لصـدور قـرارات الجمعيـة اﻻتحاديـة أن تتفـق قـرارات
المجلسين معاً  .وبالمقابل  ،فإن كـﻼ المجلسين يتداوﻻن معاً فـي جلسـات
مشتركة تحت رئاسة رئيس مجلس المقاطعات أو رئيس مجلس الشـعب،
وتتخذ القرارات باﻷغلبية البسـيطة ،كمـا ﻻ تنعقـد اﻻجتماعـات إﻻ بحضـور
اﻷغلبية.
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أهم اختصاصات الجمعية اﻻتحادية:
- ١انتخاب أعضاء المجلس اﻻتحادي ونائبه ورئيسه.
- ٢عقد اﻻتفاقيات والمعاهدات الدولية  ،وإقـرار المعاهـدات التـي تعقـدها
المقاطعات فيما بينها.
- ٣اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لحماية الدولة من اﻻعتـداءات الخارجيـة وحفـظ
استقﻼلها وحيادها.
- ٤اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لتحقيق اﻷمن الداخلي وضمان تطبيـق دسـاتير
المقاطعات وحماية أراضيها.
- ٥وضــع الميزانيــة العامــة للدولــة وإقرارهــا  ،وعقــد القــروض العامــة
واﻹشـراف علـى واردات الدولـة
ونفقاتها.
- ٦اﻹشراف العام على الجهازين القضائي واﻹداري للدولة.
- ٧انتخاب أعضاء المحكمة اﻻتحادية.
- ٨تعيين قائد للجيش.
السلطة التنفيذية :المجلس اﻻتحادي
تناط السلطة التنفيذية اﻻتحادية بحكومة مؤلفة من سبعة أعضاء يـدعي
كل منهم مستشار الدولة ومقرها فـي مدينـة "بيـرن" العاصـمة اﻻتحاديـة
وتسمى هذه الحكومة المجلس الفيدرالي وتضم سبع مديريات أو أقسـام
 Départementsهي  :الخارجية ،والداخليـة ،والـدفاع  ،والعـدل والشـرطة،
والمالية ،واﻻقتصاد العام  ،والنقل والطاقة.
ينتخب أعضاء المجلس اﻻتحادي السبعة من قبـل الجمعيـة اﻻتحادية ،فـي
اجتماع مشترك ﻷعضاء مجلسيها )الشعب والمقاطعات( ،وتكون مدة وﻻيـة
أو عضوية المجلس أربع سـنوات قابلـة للتجديـد .وﻻ يمكـن ﻷي كـانتون أو
مقاطعــة أن يكــون لهــا أكثــر مــن عضــو واحــد فـــي المجلـــس اﻻتحـــادي،
وتنتخــب الجمعيــة اﻻتحاديــة مــن بــين أعضــاء المجلــس اﻻتحــادي رئيس ـاً
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للمجلس لمدة سنة واحدة فقط  ،وهي غير قابلة للتجديد مرة ثانية بدون
فتــرة انقطــاع  ،أي ﻻ يمكــن انتخــاب رئــيس المجلــس اﻻتحــادي لســنتين
متتاليتين .ويعتبر رئيس المجلس اﻻتحادي رئيساً لﻼتحاد ،حيث أنه يقوم
بوظيفة رئـيس الدولــة اﻻتحاديــة إﻻ أن سـلطاته تكـون فخريـة ،إذ أنـه ﻻ
يتمتع بأي سلطة خاصة عن بـاقي أعضـاء المجلــس اﻻتحــادي .ويمـارس
المجلس اﻻتحادي السلطة الحكومية بشكل جماعي ،كمـا أنـه ﻻ يمكــن أن
ينعقد إﻻ إذا حضر أربعة أعضاء الـى الجلسـة ،وتكـون الصـﻼحيات موزعـة
بين أعضاء هذا المجلس  ،حيــث أن كـل عضـو مـن أعضـاء هـذا المجلـس
تعود له رئاسة إدارة من اﻷقسام )الوزارات( المذكورة ،كمـا ﻻ يجـوز الجمـع
بــين عضــوية المجلــس اﻻتحــادي وعضــوية الجمعيــة اﻻتحاديـــة ،أي أن
العضـو فـي المجلس اﻻتحادي ﻻ يحق له الترشيح الى الجمعية اﻻتحاديـة،
وبالعكس.
صﻼحيات المجلـس اﻻتحـادي أبرزهـا :إقتـراح القـوانين ،وتنفيـذ القـوانين
والقــرارات التــي تصــدرها الجمعيــة اﻻتحاديــة ،وحفــظ اﻷمــن الــداخلي
والخارجي للدولة اﻻتحادية ،وإعداد الميزانية العامة لﻼتحاد.
وهنــاك المستشــارية اﻻتحاديــة  ،التـــي تكـــون بمثابـــة المكتـــب اﻻداري
للمجلس اﻻتحادي  ،وتدار من قبل المستشار اﻻتحادي الـذي يـتم انتخابــه
مـن قبـل الجمعيـة اﻻتحادية.
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السلطة القضائية:
مـــع أن الدســـتور السويســـري يـــنص علـــى اســـتقﻼل القضـــاء ،إذ نصـــت
المــادة)-١٩١ج( مــن الدســتور السويســري الجديــد لعــام  ١٩٩٩علــى أن
"الســلطات القضـــائية مســـتقلة وﻻ تخضــع إﻻ للقــانون فــي ممارســة
صﻼحياتها القضائية" ،إﻻ أن النظام السويسري يجعـل الجمعيـة اﻻتحاديـة
المرجع اﻷخير في تفسير الدستور على المستوى اﻻتحادي.
تعد المحكمة اﻻتحاديـة الهيئـة القضـائية العليـا فـي اﻻتحـاد السويسـري ،
وتتكون من سـتة وعشـرين قاضياً وتسعة مساعدين ،جمـيعهم منتخبـون
لمدة ست سنوات من قبل الجمعية اﻻتحادية في اجتماع مشــترك ﻷعضـاء
مجلسيها  ،وتكون هذه المدة قابلة للتجديد دون انقطاع .وبـالرغم مـن أن
الترشيح لعضوية المحكمـة اﻻتحاديـة مفتـوح لكـل مـواطن تنطبـق عليـه
شــروط عضــوية مجلــس الشــعب ،إﻻ أنــه جــرت العــادة أن ينتخــب أعضــاء
المحكمة من بين المحامين المتمرسين ،ولهـا ثﻼثـة أقسـام :القسـم اﻻول
يتعلـــق بالقضـــايا بـــين الحكومـــة اﻻتحاديـــة والمقاطعـــات وفيمـــا بـــين
المقاطعات ،والقسم الثاني يتعلـق بقضـايا القـانونين المـدني والتجـاري،
والقســم الثالــث يخــتص بقضــايا اﻷحــوال الشخصــية ،وإلــى جانــب هــذه
اﻷقسام هناك المحكمة اﻹدارية التـي تنظــر فـي اﻻتهامـات الموجهـة ضـد
المــوظفين العمــوميين لقيــامهم أثنــاء تأديــة واجــبهم .وتعــد المحكمــة
اﻻتحاديــة المرجــع اﻷخيــر فــي تفســير القــوانين ،بينمــا تعتبــر الجمعيــة
اﻻتحاديــة المرجــع اﻷخيــر فــي تفســير الدســتور باعتبارهــا أعلــى هيئــة أو
سلطة في اﻻتحاد السويسري.
وقد أناط الدستور السويسري صـﻼحية الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين
بالمحكمة اﻻتحاديـة ،علـى أن ﻻ تتناول هـذه الرقابـة القـوانين اﻻتحاديـة،
وإنما تقتصـر علـى القـوانين المحليـة ،أي القـوانين الصـادرة عـن هيئــات
المقاطعــات التشــريعية  ،وهنــا يســتطيع كــل فــرد أن يطعــن بدســتورية
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القانون ،متى توافرت له المصلحة بـذلك ،وذلك عن طريق دعـوى يقـدمها
الى المحكمة اﻻتحادية .ولكل مقاطعــة محكمــة عليــا ،ومحكمـة مدنيـة ،
وأخرى جنائية  ،فضﻼً عن مـدعي عـام وحـاكم تحقيـق ومبلـغ  ،وان جميـع
قضاة هذه المحـاكم والمدعي العـام وحـاكم التحقيـق والمبلـغ يـأتون عـن
طريق اﻻنتخاب ،وتختلف طريقة انتخابهم من مقاطعـة الى أخرى.
النظام اﻻنتخابي السويسري
تجري اﻻنتخابات في سويسرا في كافة مستويات الحكم الثﻼثـة )اﻻتحـادي
والكانتونات والكومونات( ،وسوف نهتم هنـا بنـوعين مـن اﻻنتخابـات التـي
تجري على المستوى اﻻتحادي للدولة :انتخابات مجلس الشعب )اﻻتحـادي(،
واﻻنتخابات المباشرة.
وكنا ذكرنا إن المجلس اﻻتحادي مكون من مجلسـي الشـعب والمقاطعـات،
أما مجلس المقاطعات فتنتخب فيـه كـل مقاطعـة ممثلـين )أو ممثـل واحـد
لنصف الكانتون( بحسب دسـتورها الـذي يحـدد آليـة اﻻختيـار الـديمقراطي
المختارة ،بينما تدار انتخابات مجلس الشعب بصورة موحدة اتحادياً.
وقــد اتخــذت سويســرا ﻻنتخابــات مجلــس الشــعب نظــام اﻻنتخــاب النســبي
أساسـا بطريقــة فريــدة بحيــث يضــم الجوانــب اﻹيجابيــة اﻷساســية لنظــام
انتخابات اﻷغلبية مع تجنب سلبياته اﻷساسية .فالنظام السويسري يسـمح
الناخبين الراغبين في اختيار المرشحين اﻷفراد القيـام باختيـاراتهم داخـل
القائمة ،باﻹضافة لخيار التصويت للحزب فحسب في القائمة.
عندما تأسست سويسرا الحديثة في عام  ،١٨٤٨كانت القواعـد اﻻنتخابيـة
للمجلس الوطني هي نظام اﻷغلبية حيث يفوز صـاحب أعلـى أصـوات فـي
الدائرة )) .(First Past the Post (FPTPبعـد الحـرب العالميـة اﻷولـى ،تـم
التحول إلى نظام القائمـة النسـبية ..حاليـاً ،يتكـون المجلـس الـوطني مـن
 ٢٠٠عضواً يتم انتخابهم في  ٢٣دائرة انتخابية ،هي  ٢٣مـن الكانتونـات
السويسرية وينتخب كل كانتون نوابا وفقا لكثافته السكانية بحيـث يكـون
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هناك نائب لكل  ٢٥٠ألف نسمة .أكبر كانتون وهو كانتون زيورخ ،ينتخـب
 ٣٥ممــثﻼ ،وأصــغر الكانتونــات ينتخــب نائبــا واحــدا فقــط .تقــدم اﻷحــزاب
قوائم للمرشحين في كـل كـانتون تحتـوي علـى أسـماء مرشـحيها لمقاعـد
الكانتون المعني .ويتم اعتماد نتائج كل كانتون بشكل منفصل.
إن تقسيم الدوائر للقائمة النسبية إلـى  ٢٣دائـرة يضـير حظـوظ اﻷحـزاب
الصغيرة ،مقارنة بحالة الدائرة القومية الكاملة إذا ما تـم اعتبـار سويسـرا
دائرة انتخابية واحدة ،حيث ستكون هناك حاجة للحصول فقط على نصـف
 %٠.٥مــن اﻷصــوات للفــوز بواحــد مــن  ٢٠٠مقعــدا مــن مقاعــد المجلــس
الوطني .ولكن بإجراء اﻻنتخابات في  ٢٣دائرة منفصلة ،ترتفع الحاجة إلى
نسبة أعلى من اﻷصوات للفوز خاصة كلما صغر حجـم الكـانتون .الفرصـة
اﻷكبر هي في كانتون زيوريخ حيث حجم القائمة  ،٣٥إذ يجب على الحـزب
أن يحصل حوالي  %٣من اﻷصوات للفوز بواحد من مقاعد الكانتون الــ.٣٥
أمــا فــي الكانتونــات الصــغيرة ذات المقعــد الواحــد فإنهــا تشــبه الــدائرة
الجغرافية حيث يفوز الحزب الحاصل على أعلى اﻷصوات بالمقعد .وهكـذا،
كلما قل عدد المقاعد في الكانتون كلما تحول النظام ليصير أشـبه بنظـام
اﻷغلبية )نظام الدائرة الجغرافية(.
وعلــى النقــيض مــن دول مثــل ألمانيــا ،فــإن سويســرا ليســت لــديها عتبــة
تأهيلية لـدخول البرلمـان )نسـبة حـد أدنـى مـن اﻷصـوات( علـى الحـزب أن
يحصل عليها ليمثل برلمانيا ،حيث يتم تطبيق مبـدأ التمثيـل النسـبي فـي
شكله النقي في الكانتونات الكبيرة كما رأينا في حالة زيوريخ حيث يمكـن
لحزب يحصل على  %٣من اﻷصوات دخول البرلمان ،ولكـن فـي الكانتونـات
الصغيرة فإن النسبة عملي ًا ترتفع لتتجاوز أي عتبة نظرية.
ويقوم الناخبون بترتيب المرشحين على القوائم الحزبية .فالقوائم تعطى
مقدمــة فــي شــكل أســماء مرتبــة غالبــا ابجــديا ،علــى قــدر عــدد المقاعــد
المطلوب شغلها في الكانتون .ويقوم النـاخبون إمـا بتـرك المرشـحين فـي
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القائمة بدون تغيير ،أو تغييـر الترتيـب ،أو إسـقاط مرشـح مـن القائمـة ،أو
إضافة مرشحين من قوائم أخرى ،أو حتى إعطـاء أكثـر مـن صـوت لمرشـح
واحد ،الشرط الوحيد أﻻ يتجاوز العـدد اﻹجمـالي للتصـويتات عـدد المقاعـد
التي ستنتخب من الكـانتون .فالنـاخبون قـد يعقـدون عمليـة اﻻنتخـاب عـن
طريــق كتابــة مرشــحين مــن أحــزاب عديــدة ،مــثﻼ فــإن مصــوت للحــزب
اﻻشتراكي يمكن أن يضيف صوتا أو اثنين لمرشح من الحزب الديمقراطي
الحر وهكذا .مما يجعل حساب النتـائج معقـدا للغايـة .كمـا أنـه فـي المثـال
أعﻼه ،فإن تصـويت ناخـب مناصـر للحـزب اﻻشـتراكي لمرشـح مـن الحـزب
الديمقراطي الحر ينتقص من قوة الحزب اﻻشتراكي .وهذا يقسم أصـوات
الناخبين بين الطرفين .وفي النهاية يتم حساب النتائج لكل كـانتون علـى
حدة بحساب عدد المقاعد التي تلقاها كل طرف بناء علـى مجمـوع أصـوات
مرشحي كل حزب ،ويتم ترتيب المرشحين بترتيب درجاتهم بناء على عدد
المرات التي ظهر فيها اسم المرشح علـى جميـع القـوائم بمـا فيهـا المـرات
التي ظهر فيها على قوائم اﻷحزاب اﻷخرى.
حرية اﻻختيار المسموح بها للناخب في النظام السويسري تضعف سيطرة
الحــزب علــى مرشــحيه ،وتقلــل بالتــالي درجــة اﻻنضــباط الحزبــي .وعلــى
الرغم من أن الحزب هو الذي يقرر من يكتـب علـى القائمـة لكنـه ﻻ يحـدد
الترتيب داخـل القائمـة .ويزيـد هـذا النظـام مـن نفـوذ جماعـات المصـالح،
وجماعات الضغط الذين يرسلون الرسائل للناخبين للمجموعـات المختلفـة
ﻹبﻼغهم عن المرشحين الذين يحققـون مصـالحهم فالنـاخبون وإن كـانوا
يقدمون خﻼل أحزاب إﻻ أنهم يحصلون على دعم مجموعـات مصـالح .وﻷن
اﻻنتخابــات تجــري فــي الكانتونــات وهــي صــغيرة نســبيا مقارنــة بالــدائرة
السويسرية القومية فإن العﻼقات بين الناخبين والمرشحين وطيدة نسبياً.
ويوجد في المجلس الوطني حالياً  ١٤حزباً.
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اﻻستفتاءات في المستوى الفيدرالي
إضــافة ﻻنتخابــات المجلــس الــوطني ،يشــارك السويســريون أيضــا فــي
اﻻستفتاءات ،حيث أن أكثر من ثلثي اﻻستفتاءات الوطنية التـي عقـدت فـي
الديمقراطيات الغربية منذ الحرب العالمية الثانية ،عقدت في سويسرا.
للديمقراطيــة المباشــرة تقليــد قــائم طويــل اﻻمــد فــي بعــض مقاطعــات
سويســرا ترجــع الــى القــرن الرابــع عشــر .وعنــدما أصــبحت سويســرا دولــة
فيدرالية فـي العـام ١٨٤٨م ،وفـي مـا بـين اﻻعـوام  ١٨٤٨و  ٢٠٠٤تـم
اجراء  ٥١٦استفتاء.
الشــكل اﻻول ﻵليــــــة الديمقراطيــة المباشــرة هــي اﻻســتفتاء اﻻجبــاري،
المتعلق باﻻنضـمام لمنظمـة تخـص اﻷمـن الجمـاعي أو دوليـة ،أو تقـديم
تشريع فيدرالي عاجل ،أو مبادرة شعبية لمراجعـة كليـة للدسـتور ،وهنـاك
اﻻستفتاءات اﻻختيارية عندما تتعلق بقوانين فيدرالية جديدة او معدلة و
 /أو أحــﻼف دوليــة ،ويــدعى اليهــا اذا مــاتم جمــع  ٥٠,٠٠٠توقيــع يــدعم
اﻻســتفتاء فــي خــﻼل  ١٠٠يــوم ،او اذا طلبــت ثمانيــة مقاطعــات اجــراء
اﻻستفتاء ،ويجري تمريرها باكثرية شعبية.
ويمكـــن كـــذلك اســـتخدام المبـــادرات ﻻقتـــراح تغييـــرات علـــى الدســـتور
الفيــدرالي .يمكــن اقتــراح التعــديﻼت علــى الدســتور باســتخدام آليتـيـــن
مختلفتـين للمبــادرة .اﻻولــى وهــي المبــادرة الشــعبية للمراجعــة الجزئيــة
للدستور  ،وتقتضي ان يوقـع  ١٠٠,٠٠٠فـي خـﻼل  ١٨شـهرا مـن تقـديم
المبادرة .وهناك المبادرة الشعبية العامة التي تقتضي أيضا جمع مائة ألف
توقيع داعم لها.
وتمــارس المقاطعــات الديمقراطيــة المباشــرة بشــكل أكثــر اتســاعا ،علــى
اختﻼف فيما بينها ،ففي ما بين  ٢٠٠٣-١٩٧٠اجرت زيورخ  ٤٥٧استفتاء،
بينما اجرت تيسينو  ٥٣فقط )واجـرت مقاطعـة جـورا  ٤٥اسـتفتاء فقـط ،
ولكنهــا انشــأت بشــكل رســمي فقــط  ،باﻻســتفتاء ؛ فــي العــام .(١٩٧٩
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وتعطـــي جميـــع المقاطعـــات السويســـرية الفرصـــة ﻹجـــراء اســـتفتاءات
تشريعية حول تشريع سبق تمريره من قبل برلمان المقاطعة ؛ وقد تكون
هذه على اية حال  ،اجبارية او اختيارية بحسـب المقاطعـة  .ويمكـن اجـراء
اﻻســتفتاءات اﻻداريــة حــول المشــاريع العامــة الرئيســية والت ـي ســتتحمل
مستويات عالية من النفقات العامة )ويمكن ان تقود الى زيادة الضـرائب( ؛
وتدعى هذه احيانا باﻻستفتاءات المالية.
يعطـــى النـــاخبون السويســـريون الفرصـــة للتصـــويت فـــي اﻻســـتفتاءات
الفيدراليــة بمعــدل اربــع مــرات فــي الســنة  .ومــن الطبيعــي ان يصــوت
الناخبون ايضا على عدد من المواضـيع المحليـة والخاصـة بالمقاطعـة فـي
يوم اﻻقتراع الفيدرالي .وفي النصف الثـاني مـن القـرن العشـرين  ،تـدنى
اﻻقبال على اﻻستفتاءات الفيدرالية من حدود  %٧٠-٥٠ليصل الـى معـدل
بحــدود %٤٠؛ وهــذا يعكــس تــــدنٍ مشــابه فــي اﻻقبــال علــى اﻻنتخابــات
الفيدرالية من  %٨٠ليصل الى حدود  .%٤٥ويرى البعض أن سبب التدني
هو العدد الكبير من اﻻقتراعات التي يصوت عليهـا السويسـريون ،فمجمـل
الناشطين سياسياً من السويسـريين هـو أكبـر مـن نسـبة  %٤٥ولكـنهم ﻻ
يشــاركون كلهــم فــي كــل اســتفتاء .وتعــد المواضــيع التــي تجــرى حولهــا
اﻻستفتاءات متباينة مثل حظر بناء محطات الطاقـة النوويـة ،وبنـاء سـكك
حديــد جديــدة فــي اﻷلــب ،وســن دســتور فيــدرالي جديــد ،والســطرة علــى
الهجرة ،إلغاء الجيش ،اﻻنضمام لﻸمم المتحدة..الخ.
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أثـر الديمقراطية المباشرة
وقـــد لعبـــت الديمقراطيـــة المباشـــرة دورا رئيســـيا فـــي تشـــكيل النظـــام
السياسي السويسري الحديث .فبالرغم من قلة اﻻستفتاءات القائمـة علـى
المبادرة الشعبية التي نجحت إﻻ أن وجود هذه اﻵلية كان مؤثرا إذ )بـالرغم
من فشل معظم المبادرات ،تزيـد الحملـة مـن نشـر الموضـوع قيـد الطـرح
ومــن المعرفــة العامــة عنهــا .وقــد يزيــد الــى حــد كبيــر مــن الضــغط علــى
الحكومة لتقديم اجراءات تتعامـل مـع هـذا الموضـوع ،حتـى لـو لـم يمكـن
مطلوبا بمقتضى استفتاء ناجح .لذا قد تكون المبادرة ناجحة فـي تحقيـق
بعض اهداف مؤيديها ،حتى لو لم تكن ناجحة من حيث تمريرهـا .ويفسـر
هذا التوجه لماذا يتم تقديم العديـد مـن المبـادرات ولكنهـا تسـحب ﻻحقـا؛
بســبب اختيــار الحكومــة فــي بعــض اﻷحيــان ان تتخ ـذ عمــﻼ قبــل وصــول
المبادرة الى مرحلة اﻻستفتاء( .وهناك اثر آخر وهـو إجبـار الحكومـة علـى
السعي نحو إجماع أوسع حول اﻻجراءات في اﻷنظمة )والدسـتور( أكثـر ممـا
هو عليه الحال في النظام التمثيلي البحت )ففي النظام السويسري ،تجبـر
احتمالية اﻻستفتاء اﻻختياري الحكومة على ضمان التوافق أو اﻹجمـاع بـين
المجموعات خارج البرلمان لغرض منع احتمالية سـعي مثـل هكـذا مجـاميع
إلى إسقاط التشريع الجديد(.
ويرى البعض أن الديمقراطيـة المباشـرة فـي النظـام السويسـري تضـعف
اﻷحــزاب السياســية السويســرية إذ تجعلهــا )ليســت مســؤولة لوحــدها عــن
السيطرة على اﻷجندة الفيدرالية(.

77

الخﻼصة حول نظام الحكم السويسري
أول دستور سويسـري ترجـع لـه أصـول التوافـق هـو دسـتور عـام ١٨٤٨م
الذي استن بعد الحرب اﻷهليـة التـي تأججـت مـذهبياً ،وخـرج منهـا الشـعب
السويسري منتصراً لفكرة التعـايش ،وأهـم اﻷفكـار التـي صـاغت مبـاديء
ذلك الدستور هي:
•

حرية اﻷفراد والجماعات في اعتناق المذهب الديني الذي يختارونه .

•

التسامح الديني والمساواة الواقعية بين اﻷفراد والجماعات .

•

منع الترويج للكراهية ضد مذهب طائفي آخـر أو ضـد لغـة أخـرى وتحـريم
الترويج للكراهية وازدراء المذاهب واﻷديان اﻷخرى وأصحابها.

•

اﻷخذ بمبـدأ التصـنيف الـوطني ولـيس الطـائفي أو العنصـري لﻸفـراد فـي
هيئات الدولة والسلطات الثﻼث.

•

ليس من المستساغ أن يعلن أي كـانتون عـن هويتـه الطائفيـة أو اللغويـة
فيقــول أنــه كــانتون كــاثوليكي أو بروتســتانتي  ،ألمــاني أو فرنســي أو
إيطالي.
كــذلك خــرج السويســريون مــن تجــربتهم التاريخيــة المــرة فــي اﻻحــتﻼل
الفرنسي ومثالب التدخل في النزاعات اﻹقليمية بمبـدأ الحيـاد الصـارم فـي
النزاعات اﻹقليمية والدولية ،وحموا حيادهم بمبدأ الحياد المسلح.
وخرجــوا مــن النزاعــات الطبقيــة إبــان الثــورة الصــناعية بضــرورة مراعــات
حقوق العمال وحماية مصالح الطبقة العاملة.
من هنـا نـتلمس أن المشـكلة السويسـرية كانـت تتمثـل فـي بلـد صـغيرة
المساحة ولكنها متنوعة القوميـات ،تواضـعت علـى اﻻتحـاد تاريخيـا بفعـل
مصالح أمنية واجتماعيـة واقتصـادية مشـتركة ،وعايشـت حروبـا مذهبيـة
وصــراعات إقليميــة ،توصــلت إثرهــا للنظــام التــوافقي الــذي مــن يمكــن
تلخيصه في النقاط التالية:
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 أنه قـائم علـى تنـوع واسـتقطاب اثنـي لغـوي ألمـاني فرنسـي ايطـاليرومانشي ،ومذهبي بروتسنانتي كاثوليكي ،ومصـلحي اقتصـادي طبقـي
معــين ،فــالتوافق يمنــع فكــرة هيمنــة اﻷغلبيــة وهضــم حقــوق اﻷقليــات
والعمال.
 نظــام الحكــم البرلمــاني )المجلســي( فيــه يعطــي المجلــس اﻻتحــاديسلطة كبيـرة تحـافظ علـى اﻻسـتقرار ،ويحصـنه مـن العـزل ،وهـو يعمـل
بشكل جيد في ظروف تغيب فيها ظروف المنافسة الحادة بين اﻷحزاب.
 النظام اﻻنتخابي لمجلس الشعب مبنـي علـى القائمـة النسـبية الحـرة،التي تتخذ الكانتونات دائرة للقائمة وليس قائمة قوميـة لكامـل سويسـرا،
وهــي تتــيح للناخــب قــوة فــي تحديــد ترتيــب المرشــحين ،ولكنهــا ﻻ تعمــل
لصالح اﻷحزاب الصغيرة خاصة في الكانتونات الصغيرة .وفي النهايـة فـإن
هذا النظام ﻻ يمكن تنفيذه إﻻ في بلد تغيـب فيـه اﻷميـة تمامـا كسويسـرا
حيث يقتضي اﻻنتخاب درجة عالية من الوعي.
 يمارس الشعب السويسري الديمقراطية المباشرة في بعـض حكومـاتالكانتونات ،وعلى المستوى القومي في اﻻستفتاءات والحـق فـي ابتـدارها.
فالتجربة السويسرية عموماً هي تجربـة متقدمـة فـي الديمقراطيـة حتـى
مقارنة ببقية الشعوب الغربية.
 إن النظام السويسري  ،وإن كان قائماً فـي اﻷصـل علـى مبـادئ النظـامالمجلسي ) أو نظام حكومة الجمعية ( إﻻ أنه ﻻ تتوفر فيه جميـع خصـائص
هذا النظام  ،ذلك أنه ﻻيجوز  ،على سبيل المثـال  ،للجمعيـة اﻻتحاديــة أن
تعزل أعضاء المجلـس اﻻتحـادي قبـل انتهـاء مـدتهم  ،أي قبـل مـرور أربـع
سنوات .والواقع العملي أثبت أن المجلس اﻻتحـادي يتمتـع بقـدر كبيـر مـن
اﻻستقرار  ،مما يؤدي ذلك إلـى إكسـاب أعضائه وزناً سياسـياً مهمـاً -كمـا
أن المجلس اﻻتحـادي هـو الـذي يتـولى تسـيير شـؤون الدولـة فـي الواقـع،
وذلك نظراً لقصـر مـدة دورة انعقاد الجمعية اﻻتحاديـة التـي تتـراوح بـين
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شهرين وثﻼثة شهور كل عام ،بينما تقـوم الحكومـة وحـدها بـالحكم فـي
بقية المدة مـن العـام ،ولـذا فـإن النظـام السويسـري )وإن بـدا فيـه بعـض
مظاهر النظام المجلسي)أو نظام حكومة الجمعيــة( إﻻ أنــه يتميـز بطـابع
خــاص يختلــف عــن بقيــة أنظمــة الحكــم  ،بــل أن بعــض الفقهــاء اعتبــروه
نظامـاً يحقـق للمجلـس اﻻتحادي التنفيذي سلطة دكتاتوريـة علـى الهيئـة
النيابية التشريعية اﻻتحادية(.
 يحفــظ النظــام لﻸقليــات اللغويــة حقهــا فــي التمثيــل والحكــم الــذاتيوالحصص السيساسية اذ توجد قاعدة غير مكتوبة تلزم بـان يكـون اثنـين
من أعضاء مجلس اﻻستشارية الفيدرالية السبعة ممثلين لﻼقليات اللغوية
بالبﻼد.
 يرجـــع نجـــاح نظـــام الحكـــم التـــوافقي السويســـري إلـــى طبيعـــةالسويسـريين المعتدلــة والــى عــدم وجــود صـراعات حـادة بـين اﻷحـزاب
السياســية التــي تتقاســم مقاعــد البرلمــان  ،كمــا يؤكــدون علـــى أن هـــذا
النظـام )المجلسي( كان سبباً في استقرار اﻷوضاع السياسية في سويسـرا
 ،وكذلك عدم نشوب أزمات سياسية فيها كالتي تشهدها عادةً الـدول التـي
تتبع النظام البرلماني  ،وخاصةً في حالة التعددية الحزبيــة وعــدم وجــود
حزب رئيس أو مهيمن  ،فضﻼً عن الوعي السياسـي العـالي لـدى المـواطن
السويسري واستقرار اﻷوضـاع اﻻجتماعية-اﻻقتصادية.
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أضواء على التجربة السودانية
ولنأت للواقع السوداني ناظرين للحقائق التالية:
أوﻻً :فيما يتعلق بنظام الحكم:
كان السودان الموحد القديم )بما فيـه جمهوريـة جنـوب السـودان الحاليـة(
مكوناً من تسع أقاليم وفقما قـال البروفسـر جعفـر ميرغنـي يشـير لـورود
ذكــر تلــك اﻷقــاليم الســودانية منــذ العهــد المــروي .وبــالطبع كانــت هنــاك
انقطاعــات كثيــرة عبــر التــاريخ ،وتعايشــت ممالــك مســتقلة فــي التــاريخ
القــديم أيــام الممالــك المســيحية :علــوة والمقــرة ونوباطيــا ومــا جنــوبهم،
وكذلك في التاريخ الوسيط أيام الممالك السودانية الزرقاء :الفور والفونج
والكنــوز والمســـبعات وتقلــي والشـــولو والزانـــدي مــع المكـــوك القبليـــة
والحروبات بينها.
وحينما حدث التوحد اﻹداري على يدي الغزو العثمـاني بتوسـع أسـرة محمـد
علي باشا جنوبا كان في تواريخ متفرقة:
 تم غزو السودان الشمالي وكردفان في ١٨٢١م. كسﻼ ومصوع في ١٨٤٦م. "مديرية البحر اﻷبيض" ضمت بعد  ٤٤عاما في ١٨٦٥م. كذلك سواكن ومصوع في ذات العام أي ١٨٦٥م. ضمت مديرية خط اﻻستواء )غندكرو( بعد خمسين عاماً في ١٨٧١م. أما دارفور فلم تضم إﻻ بعد  ٥٣عاماً عام ١٨٧٤م.وهذا يعني أن تواريخ اﻻنضمام لﻺقليم الموحد كانـت متباينـة ولهـذا أثـر
في شكل الوحدة ،وشعور أقاليم السـودان المختلفـة بهـا .كمـا لـه أثـر فـي
بنية السودان الحديث الشائهة من ناحيـة البنيـة التحتيـة للتحـديث وآلياتـه
من مدارس وسكك حديد ،وأشكال تحديث مختلفة .فـالتهميش أمـر ملتـف
بتاريخ متراكم ومتشـابك مـع تـواريخ مغـايرة ،بـل تـواريخ تنـافس وغـزو
متبادل بين ممالك السودان القديم واﻷوسط .هذه التواريخ مختلفة أيضـا

81

لدى الحديث عن الحكـم الثنـائي إذ تـم غـزو السـودان فـي ١٨٩٨م ،ولكـن
إقليم دارفور لم يضم إﻻ في ١٩١٦م ،وبعض مناطقـه الغربيـة كمملكـة
المساليت التي انضمت في عشرينات القرن العشرين.
التهميش الهيكلي والتهميش الثقافي :ولدى الحديث عن التهميش يهمنـا
التفريق عن نوعين من التهميش :التهميش الهيكلي ،والتهميش الثقافي.
أما الهيكلي فهو الذي يعني عدم الحصول على حصص عادلـة فـي الثـروة
والسلطة ويتمظهر في تدني نسب المشاركة السياسـية وتـدني الحظـوظ
التنموية من نسب التعليم والمؤسسات الصـحية والطـرق والبنـى التحتيـة
وغيرها من مظاهر التنمية اﻻقتصادية .أمـا التهمـيش الثقـافي فهـو ذلـك
الذي يظهر في خطاب القيمـة المعطـاة لثقافـة معينـة أو ﻷقـوام معينـين،
والﻼ مساواة الثقافيـة أمضـى فـي غبنهـا وفـي تفجيـر الحـروب مثلمـا قـال
عنترة غاضـبا حينمـا دعـي للقتـال )إن العبـد ﻻ يحسـن الكـر( ،ﻷنـك حينمـا
تنفي تساوي اﻹنسان قيمياً تستثير كوامن غبنه ،وتفجر سـﻼمه الـداخلي.
ولذا نجد أن أول تناقضات التعايش داخـل البلـدان ومفجـرات الحـروب هـي
التظلمات الثقافية ،وسباب القيمة.
منذ اﻻسـتقﻼل ظلـت الفيدراليـة الكلمـة السـحرية لجـذب كـل ذي ظﻼمـة
وطنية من اهل المناطق المهمشة ،بدأ الجرح بأهل الجنوب فوافقـوا علـى
التصويت مع اﻵخرين على اﻻستقﻼل بشرط الفيدرالية .لكن قادة الشـمال
ابتلعــوا وعــودهم ﻻحقــاً ،حتــى تفجــرت الحــرب علــى خطــوط الظﻼمــات
الثقافية ثم التنموية في الجنوب ثم دارفور ،ثم الشرق ،ثـم أخيـرا جنـوب
كردفان والنيل اﻷزرق ،وظل الحديث عن الﻼ مركزية دائما وأبداً أحـد أهـم
المطالب اﻹدارية والسياسية على السواء.
إن الحصول علـى نظـام فيـدرالي كـان مـن أهـم مكاسـب دسـتور ٢٠٠٥م
اﻻنتقالي ،صحيح طبق النظام اﻻتحادي قبلها ،ولكنـه وصـفه بشـكل أكثـر
دقة ووضع له ضمانات ،وبـرغم ذلـك كـان التطبيـق سـيئاً للغايـة ،إذ ظلـت
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الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور اﻻنتقالي حبـراً علـى ورق .ظلـت
الوﻻيات عاجزة تنتظر المركز لينعم عليها بالتمويـل فـﻼ اسـتقﻼلية ماليـة
وﻻ إدارية حقيقية لها ،وﻻ قدرة لها حتى على الدفاع عن قادتها المنتخبـين
إذا ما طالتهم يد الفصل المركزية ،كما حدث لوالي جنـوب دارفـور ولـوالي
القضارف ،وهكذا.
التعديﻼت الدستورية اﻷخيرة انطلقت من موقف ضجر بالفيدرالية ،أبقتهـا
اسما ولكنهـا شـطبت كـل متبـقٍ مـن روحهـا فـي الدسـتور ،بـل صـرّح أحـد
أعضاء اللجنة الطارئة لدراسة مشروع تعديل الدستور ،وهو السـيد محمـد
أحمد الفضل للصحف أن كلمة ذاتيـة الوﻻيـات وضـعت فـي دسـتور ٢٠٠٥
ﻷنــه كــان )مصــممًا بهــدف تفتيــت الســودان( ،ولكــن عضــواً آخــر باللجنــة
اعترض على هذه التفسيرات وهو الدكتور إسماعيل حسين فضل رئـيس
كتلـة حـزب المـؤتمر الشـعبي ،وتتبـع فـي خطابـه للجنـة الطارئـة تـدخﻼت
اللجنــة فيمــا يخــص الفيدراليــة بنــدا بنــدا ،ســواء أكــان مــا يخــص )ذاتيــة
الوﻻيات( التي حذفتها أينما وردت في الدستور ،ومجلس الوﻻيـات معترضـا
علــى إضــافة اختصــاص جديــد لــه بطلــب تقــارير مــن الــوﻻة باعتبــار ذلــك
يتناقض مع الحكم اﻻتحادي ،وانتقـد اعتبـار اللجنـة إن دسـاتير الوﻻيـات ﻻ
عﻼقـة لهـا بـالحكم المحلـي ،وﻻ بــالمجلس التشـريعي للوﻻيـة ،وأنهـا مــن
السلطات القومية ،وكذلك انتقد حذف بنود وﻻئية عديدة كشرطة وسجون
الوﻻيــة ،والحكــم المحلــي ،والخدمــة المدنيــة الوﻻئيــة والخدمــة القضــائية
الوﻻئيــة ،وحــذف اختصاصــات مشــتركة بــين المســتوى القــومي والوﻻئيــة
وجعلهــا قوميــة صــرفة كحركــة المــرور واﻻتصــاﻻت الســلكية والﻼســلكية
باعتبارها تعديﻼت ﻻ تقع ضمن اختصاص اللجنة )وفي المحصلة النهائيـة
تهــدف جميعهــا إلــي تقــويض أســس الحكــم اﻻتحــادي وإعــادة المركزيــة
القابضــة  ،وهــذا يتعــارض مــع اﻹرادة الشــعبية ﻷن النظــام الﻼمركــزي
اﻻتحادي من ثوابت هذا الدستور (.كما قال.
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ومـا لــم يــذكره الفضــل وقامــت بــه اللجنــة هــو إعطــاء رئــيس الجمهوريــة
سلطة تعيين الوﻻة ذلك أن هذا البند تحديدا كـان ضـمن اختصاصـها فقـد
خولــت ﻹجــراء هــذا التعــديل وفقــا لمقتــرح رئــيس الجمهوريــة المقــدم
للبرلمـــان ،وهـــي ســـلطة تتنـــاقض مـــع روح الحكـــم اﻻتحـــادي ومـــع
الديمقراطية ،وتجعل رئيس الجمهورية بصﻼحيات مركزية شمولية تؤطر
لحكم الفرد ،وتجعل الدستور مركزي الوجه والمﻼمح فيدرالي اللسان.
إن الحاجة للتفويض الفيدرالي أو الﻼ مركزي في السودان ليست لعبـاً ،وﻻ
بد من نظام فيدرالي ديمقراطي ليحقق التوافق كشرط مبدئي.
ثانياً :حيثيات التوافق
ﻻ حيثيــات اﻻســتقطاب أو
لكــي نبحــث حيثيــات التوافــق فــﻼ بــد أن نبحــث أو ُ
النزاع .فالنزاع ملتف ،تاريخي ،سياسي ،جهـوي ،إثنـي ،ثقـافي ،اقتصـادي،
تنموي ..ويمكن التفكير في الخطوط التالية:
 التوافق على خطوط سياسية قبلية )طائفية( :المجتمع السوداني ظلاستقطابياً على مدى العصـور ،وقـد بـرز الشـرخ واضـحًا فـي مكوناتـه إزاء
العهد التركي السابق حيـث انقسـمت مكونـات المجتمـع إزاءه بـين القبائـل
والطرق الصوفية ،إذ وقفـت منظومـات قبليـة وطـرق صـوفية معينـة إلـى
جانب حماية مصالحها مع اﻹدارة التركيـة وكـذلك شـريحة العلمـاء والتجـار
وغيرهم ،نفس اﻻسـتقطاب تكـرر بشـدة مـع المهديـة ،صـحيح إن غالبيـة
الشعب انتظم في سلك الثورة إبان الغضـبة علـى اﻹدارة التركيـة الظالمـة
ولكن كانت هناك جيوب مناصـرة للتـرك كمـا أنـه سـرعانما تغيـرت الحالـة
إبــان الدولــة إذ انعكســت اﻵيــة تقريب ـاً وصــار معارضــو التركيــة مــن أبــرز
نصرائها والعكس صحيح .هذا اﻻستقطاب تواصل على العهد الثنـائي مـن
جديــد ،والــذي لعــب بخبــث علــى ثنائيــة )ختميــة -أنصــار( ،مــع أن تصــوير
اﻻستقطاب وكأنه طائفي غير صحيح .فما لدينا فـي السـودان مـن كيانـات
ومذاهب دينية وطرق صوفية ليس طوائف بمعنى الطائفية المعروفة في
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المشرق العربـي باعتبارهـا جماعـات منغلقـة ،باﻻنتمـاء بالمولـد ،تحـرص
علـى درجـة مـن النقـاء العنصـري للحفــاظ علـى هويتهـا حتـى أنهـا تحــرم
التزاوج فيما بينها ،بل إن الكيانات الدينيـة السـودانية مفتوحـة ومتشـابكة
مع وﻻءات قبلية واعتبارات جهوية وتاريخية ،لها عﻼقة بمصالح اقتصـادية
واجتماعية تبلورت عبـر حقـب تاريخيـة وتشـابكت فيهـا اﻻسـتقطابات منـذ
عهد التركية السابقة .ولذا من الخطأ إطﻼق مصطلح طائفة دينية عليها.
 التهميش التنموي المشكلة المهمة الثانية والتي تسبب استقطابا كبيراهي المظالم التنموية ،وهي مظالم تتفاوت بين أقاليم السودان الشـمالي
الستة ،وداخل هذه اﻷقاليم كذلك تتفاوت بين الريف والحضـر ،ويعـد أبـرز
سماتها اﻹهمال البالغ للقطاع المطـري التقليـدي الـذي يضـم حـوالي %٦٥
من السكان ،والتركيز على الحضر مقابل الريف عموما .هذا الغبن تضـافر
مع الجفاف والتصحر والتدهور البيئي الذي ضرب اﻹقليم والعالم فـي ثلـث
القرن اﻷخير ،وأدى للصراع على الموارد ثم الحروب التي فجرت الوضع في
كامل البﻼد .ﻻ بد مـن خطـة محكمـة تحقـق العدالـة التنمويـة لـيس علـى
الوثائق فقـط كمـا فعلـت اتفاقيـة السـﻼم المبرمـة فـي نيفاشـا ،ولكـن أن
تتبعها إرادة سياسية محكمة ،ويؤمن بها جميع الفاعلين السياسـيين ،أنـه
بــدون العدالــة التنمويــة هــذه فــﻼ يمكــن تحقيــق أي تعــايش ســلمي فــي
السودان.
 التهميش الثقـافي :المشـكلة اﻹثنيـة والثقافيـة لهـا أهميـة بالغـة لقـدذكرنا أهمية التهمـيش الثقـافي والـﻼ مسـاواة الثقافيـة فـي تـأجيج الغـبن
والنزاع المسلح .لم يكن جنوب السودان الحالي هو اﻷكثر شكوى من عـدم
التمثيــل فــي الســلطة أو اﻷقــل حظ ـًا فــي التنميــة ومشــاريعها ،فقــد أثبــت
)الكتــاب اﻷســود( الــذي أصــدرته حركــة العــدل والمســاواة عــام  ٢٠٠٠أن
اﻹقليم الشرقي كان أقل حظا منه في السـلطة والثـروة علـى السـواء ،ﻷن
الجنــوب بســبب الحــرب نــال حظوظــا فــي اتفاقيــة الســﻼم ســنة ١٩٧٢م
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وحرصت كافة الحكومات على تمثيل جنوبي بحدود دنيا .ومع أن التهمـيش
الهيكلــي لﻺقلــيم الشــرقي أشــد مــن الجنــوب إﻻ أن التهمــيش أو المظــالم
الثقافية للجنوب كانت أكبر بما ﻻ يقاس وذلك بسبب التباين الواضـح إثنيـاً
ودينياً ،ومـن تلـك المظـالم والغبـاين إذن انطلقـت البندقيـة ،فـﻼ أمـر مـن
تعييرك بـاللون مـن مواطنيـك ،أو وصـمك بـالرق ،أو غيرهـا مـن المظـالم
المترسبة في المخيلة الجنوبية لدى التعامل مع الشمال .وبعد الجنوب نرى
اﻹقليم الذي يعاني أكثر من الظلم الثقافي وليس الهيكلي هو دارفور ﻷن
حظ دارفور الهيكلي أيضا ليس أسوأ من الشرق ،ومن جديـد تـأتي أهميـة
العدالة الثقافية وضرورة اهتمام التوافـق بـالتنوع الثقـافي وإزالـة الغبينـة
السياسية المتعلقة به .فﻼ بد من سياسـة إعﻼميـة وتعليميـة جديـدة ،ورد
اعتبــار لعــدد مــن اللغــات الســودانية التــي يتحــدث بهــا أعــداد معتبــرة فــي
الشمال من المجموعات النوبية والشرق من المجموعات التبداويـة والغـرب
من المجموعات كالفور والمسـاليت والزغـاوة ،والجنـوب الجديـد فـي النيـل
اﻷزرق شرقا وحتى جبـال النوبـة غربـا .ﻻ بـد مـن اختيـار عـدد مـن اللغـات
السودانية الكبرى كلغات رسمية للدولة وإدراجها فـي منـاهج التعلـيم فـي
اﻷقاليم التي تشكل حضورا كثيفا بها ،وكذلك في وسائل اﻹعﻼم القومية
واﻹقليمية بخطة مدروسة نحـو العدالـة الثقافيـة .كـذلك ﻻ بـد مـن إرسـاء
سياسة واضـحة تمنـع خطـاب الكراهيـة الثقافيـة والكراهيـة نحـو اٌﻹثنيـات
واللغات وإيقاع عقوبات صارمة على ارتكابها ﻷن الكراهية العنصرية هـي
من أكبر مهددات التوافق في السودان.
 القطاع الحديث والنقابات :وهناك فـي مجتمـع تعلـو فيـه نسـب اﻷميـة)المعلنة حوالي  ،%٥١والمقدرة تفوق ال (%٦٠يوجـد اﻻسـتقطاب المرحّـل
في ثنائية الحديث والتقليدي )الشريعة والحداثة والصراع المانوي( .ولذلك
هناك ضرورة للتوافق حول الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه المتعلمـون وهـل
هنــاك حاجــة لتمثــيلهم بشــكل أكبــر مــن حجمهــم الــذي تظهــره أصــوات
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اﻻنتخابات؟ المهنيـون بـأنواعهم والنقابـات لهـم أدوار مضـاعفة ﻷدوارهـم
كمواطنين فهل تكون هناك صيغة تـدخلهم فـي الحكـم التـوافقي بشـكل
يطمئنهم ويحقق تفعيل دورهم بدﻻ عن العرقلة التي كانوا يقومـون بهـا
في إيقـاف عجلـة النظـام الـديمقراطي عبـر اﻹضـرابات المتكـررة للدرجـة
التي أضربت نقابات إبان الديمقراطية الثالثة تضـامنا مـع نقابـات أخـرى؟..
وما هي هذه الصيغة؟ ﻻ شك أن ارتياب المثقفين والمتعلمـين الحـالي مـن
الديمقراطيــة ســببه أنــه يعتقــدون أن الجمــاهير تتبــع قيــادات ينعتونهــا
بالطائفية أو التقليدية ،ويعتقدون أن ﻻ مصلحة لهم حقيقية فـي التغييـر
الديمقراطي .ولذلك ﻻ بد من تطمين هـذه القطاعـات ،وﻻ بـد مـن التأكيـد
لها أنها رابحة من خﻼل الديمقراطية وعبرها.
ثالثا :النظام اﻻنتخابي:
لنطرح هذه اﻷسئلة حول مدى التمثيل اﻷنسب؟ وكيفية النظام اﻻنتخـابي
اﻷمثل ،وهي قديمة:
 تــاريخ اﻻنتخابــات فــي الســودان منــذ انتخابــات الجمعيــة التشــريعية١٩٤٨م مـــرورا بانتخابـــات ١٩٥٣م ثـــم انتخابـــات ١٩٦٥م ،وانتخابـــات
١٩٨٦م ،كانت تستند على فكرة التفرقة بين الناخبين ،باعتبار أن الناخـب
المتعلم يستحق تفرقة )في مقابل فكرة الصوت الواحد للناخب الواحد كما
في سويسرا(.
 oتقســيم الــدوائر اﻻنتخابيــة نفســها كــان يعطــي الحضــر دوائــر أكبــر
باعتبار أن ناخب الريف غيـر مـتعلم وصـوته أقـل قيمـة كمـا فـي انتخابـات

١٩٥٣م.
 oفي  ١٩٦٥و ١٩٨٦تم ابتداع دوائر الخريجين لمخاطبـة الـدور المنـوط
بالخريجين .ولكن في انتخابات ١٩٦٨م الغيت.

هــذه المســالة تحتــاج للتوافــق كمــا ذكرنــا .فمــا هــو الــدور الــذي يعطــى
للمتعلمين في مجتمع ترتفع فيه درجة اﻷمية؟
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 أي صيغة للتمثيل النسبي؟ قطعا من الصعب جدا أن يتخـذ السـودان مـع حالـةاﻷمية الراهنة نظام القائمة الحرة ﻷن عدد كبير من المصوتين يبصمون أصـﻼً،
لذلك ﻻ يمكـن اتبـاع النظـام السويسـري فـي القائمـة الحـرة ،إذ تصـير القائمـة
المغلقة ضرورة .ولكن فيما يتعلق بالنظام النسبي القائم على الدائرة الوﻻئيـة
فهو ممكن وسوف يكون أفضل من نظام الدائرة الجغرافية ﻷن تقسـيم الـدوائر
يكون عرضة للجرماندرية )أو التدخل في الترسيم لغرض( ، ١ولمشاكل عديـدة
ﻷنه يتبع الوحدات اﻹدراية وهذه في الغالب ﻻ تكون كثافتها السـكانية متسـاوية
ممــا يســبب ضــيماً للــدوائر المكتظــة ،إضــافة ﻻتاحــة التمثيــل النســبي للتمثيــل
لﻸقليــات ،وســيكون مــن اﻷفضــل أن يكــون وفقــا للنظــام السويســري أي علــى
أساس اﻹقليم )بالرجوع لﻸقاليم الستة وليس الوﻻيات الـ ،(١٨وذلك يتـيح اكبـر
الحميمية بين الناخبين ومرشحيهم مقارنة بالقائمة القومية.

-

كما أنه يشكل نقلة عن التمثيل النسبي في القانون الذي أجريت على

أساسه انتخابات ٢٠١٠م .حيث أعطى ذلك القانون  %٤٠للتمثيل النسـبي،
 %٢٥للقائمة النسوية ،و %١٥للقائمة الحزبية على أساس الوﻻيات الــ.٢٦
وبدﻻ عن أن تكون القائمـة مختلطـة للمـرأة والرجـل فتتنـافس علـى %٤٠
من المقاعد تم تقسيمها لــ  %٢٥و %١٥مما يقلل عدد المقاعد المتنـافس
عليها ،وبدﻻ عن أن تكـون الـدائرة لكـل الـوطن حتـى يكـون هنـاك مقاعـد
عديدة تقسم بالتمثيـل النسـبي ) ١١٢مقعـدا فـي القائمـة النسـائية و٦٨
مقعدا في القائمة النسبية الحزبية( فإن القانون قسم هذه المقاعـد علـى
قائمتين داخل كل وﻻية بحيث يكون نصيب كل وﻻية مقعد أو مقعـدين أو
بضع مقاعد في غالب اﻷحيان ،وتكون قوة المقعد بالتالي عالية جدا وأكبـر
من أية عتبة.
-

 ١مصطلح الجرماندرية دخـل فـي عـالم العلـوم السياسـية فـي الغـرب

منذ القرن التاسع عشر و"الجرماندرية" تعني الترسيم المغرض ،فهي نوع
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من أنواع إعادة ترسيم الدوائر اﻻنتخابية بحيث يـتم تغييـر حـدود دائـرة أو
تكوين انتخابي بقصد أو غرض انتخابي معين ،لمصلحة البعض أو لضرر
منافسيهم ،سواء أكـان ذلـك داخـل أحـزاب سياسـية ،أو جماعـات عرقيـة أو
لغوية أو دينية أو حتى مجموعـات طبقيـة معينـة .وفـي هـذه الحـاﻻت يـتم
الترسيم بطريقة تفصل مجموعات إثنية أو سياسية معينة لمصلحة حـزب
معين .كذلك قد توضح الحدود بشكل غامض عن قصد مما يوفر الفرصة
للجان اﻻنتخابات المحلية للتﻼعب في نتائج اﻻقتراع.
 والمصطلح راجع لمقطعين أولهما من اسم لحاكم وﻻيـة ماشوسـيتس"إلبريدج جيري" الذي قام بإعادة ترسيم وﻻيته فـي العـام ١٨١٢م بشـكل
يصب فـي صـالح حزبـه الـديمقراطي الجمهـوري )الـذي كـان يطغـى علـى
السياســية اﻷمريكيــة فــي الفتــرة  ١٨٠٠حتــى ١٨٢٤م ثــم انقســم إلــى
حزبين ﻻحقا كان أحدهم الحزب الديمقراطي المعروف حاليا( ،والثاني جزء
من اسم سـحلية النـار )سـالماندر :(salamanderالكـائن اﻻسـطوري الـذي
قيــل إن أحــد الــدوائر اﻻنتخابيــة الناتجــة مــن تقســيمه المغــرض كانــت
تشــبهها ،وقــد اســتخدم المصــطلح أول مــرة فــي اﻹعــﻼم فــي "جازيتــة
بوسطون" في مارس من نفس العام ،ثم صار اﻵن مصطلحا معروفـا فـي
عالم السياسة واﻻنتخابات.
-

جاء فـي قـاموس المـورد لمنيـر البعلبكـي ترجمـة أو تعريفـا للجرماندريـة
كالتالي :أن يقسم )وحدة إقليمية( إلى مناطق انتخابية ليعطي حزبا معينـا
أغلبية انتخابية في عدد كبير من المناطق في حين يركز القوة اﻻقتراعيـة
للمعارضة في أقل عدد ممكن مـن المنـاطق .والجرماندريـة وسـيلة فعالـة
جدا فـي السـباق السياسـي ومـن وسـائلها الضمضـمة packingوالتشـتيت
 :crackingتشتيت قوة الخصم اﻻقتراعية في عدد مـن الـدوائر التـي فيهـا
أغلبيــات أخــرى ،أو تجميــع أصــوات النصــراء فــي دائــرة .ولهــا أمثلــة كثيــرة
تدرس في كندا ،وتشـيلي ،وألمانيـا ،وسـنغافورة وأمريكـا وغيرهـا ،ولكـن
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الحالــة الكﻼســيكية للجرماندريــة كانــت فــي أيرلنــدة الشــمالية فــي أواخــر
ستينات القرن العشرين ،حينما نجح اﻻتحاديون البروتستانت فـي هندسـة
اﻻنتخابات فـي مدينـة لونـديري ذات اﻷغلبيـة الكاثوليكيـة ،ففـازوا بأغلـب
مقاعد مجلس المدينة ،ممـا أدي للثـورة الدمويـة فـي شـمال أيرلنـدا التـي
استمرت لنحـو ٣٠عامـا .فالجرماندريـة ليسـت بـﻼ ثمـن فـادح للـبﻼد التـي
تسمح بها وليس فقط اﻷحزاب المضارة!
إن فكــرة مجلــس الــوزراء المنتخــب مــن قبــل البرلمــان والمحصــن مــن
اﻻطاحة و الذي يكون فيه رئيس اﻻتحـاد هـو أحـد الـوزراء السـبعة لمـدة
عــام فقــط ويتميــز بصــﻼحيات فخريــة ،علــى ان يكــون كــل وزيــر مــن
مقاطعة مختلفة عن اﻵخر ،هي أيضا فكرة جيدة تستحق البحـث ،خاصـة
في ضوء التجربة السودانية مع النظام البرلماني والذي عانى من ثنائيـة
الصراع مع مجلس رأس الدولة المفترض أن يكون اسـميا ولكنـه يتـدخل
بســبب الصــراعات الحزبيــة ،كمــا عــانى مــن الصــراعات وعــدم اســتقرار
الحكومات بشكل كبير.
وعانى من تركيز الوزراء في إقليم السودان النيلي حتى أنه حينما اختلفت
التجربة في الديمقراطية الثالثة باستقدام وزراء من دارفور وكردفان علّق
الكاركتيرست هاشم كاروري على أسماء الـوزراء بقولـه )هـل هـذه أسـماء
وزارة أم سكن عشوائي؟( ،كذلك عانت الحكومات مـن الصـراعات الحزبيـة
التــي شــلت الحكومــات فــي حالــة عــدم حصــول حــزب علــى أغلبيــة مريحــة
للحكــم ممــا جعــل الــبعض مثــل حــزب اﻷمــة الــذي جــرب الحكــم إبــان
الديمقراطية يدعو للحكم الرئاسي ﻹعطاء الحكومة المنتخبة حصانة مـن
المناورات الحزبية وتسـلط البرلمـان عليهـا .ولكـن فكـرة الحكـم الرئاسـي
ليســت مقبولــة لــدى الغالبيــة ،كمــا أن عديــدين يعتقــدون أنهــا ﻻ تتفــق
والمطلوب في نظام تعددي بالغ التنوع كالسودان
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فهــل يمكــن أن تقــدم التجربــة السويســرية الممثلــة فــي مجلــس وزراء
منتخب ومحصن من الحل ومكون بشكل تمثيلـي ﻷقـاليم الـبﻼد وتكـون
رئاسة المجلس بالتناوب بينهم حﻼ لهذه المعضلة؟ علـى العمـوم هـذا ﻻ
يتأتى إﻻ في إطار عقد اجتماعي يتفق عليه الكافـة وينهـي عهـد التنـاحر
واﻻســتقطاب الحزبــي ،والوصــول لقاعــدة )الصــفقة الرابحــة للجميــع ،أو
توسيع المقسوم بدﻻ عن التقاتل عليه كما حدث فـي التجربـة الماليزيـة(
وإﻻ فسوف تستمر اﻷزمة السودانية في إنتـاج نفسـها ،وتسـتمر اﻷحـزاب
تضع عرقلة بعضـها اﻵخـر هـدفاً أعلـى حتـى داخـل مجلـس الـوزراء كمـا
اعترف بعض الوزراء من قبل.
وفــي النهايــة ،كمــا أجمــع البــاحثون ﻻ تصــلح تجربــة مــا للنقــل لبلــد آخــر
بالمسـطرة ﻷن لكــل بلـد ظروفــه ،وظروفنـا تختلــف عـن سويســرا تمامـاً..
ولكن الحكمة ضالة المؤمن ،أنى وجدها فهو أحق الناس بها.
مراجع:
 .١م م زيـاد سـمير زكــي الـدباغ -دراســة فـي النظــام السياسـي السويســري،
مجلة أبحاث كلية التربية اﻷساسية ،المجلد  ،١١العدد ١
 .٢ريتشارد هل  ،على تخوم العالم اﻹسﻼمي.
 .٣بشير كوكو حميدة ،مﻼمح من تاريخ السودان في عهد الخديوي اسماعيل،
مجامعة الخرطوم ،مطوعات كلية الدراسات العاليا بحث رقم .١٠
 .٤عــﻼء الﻼمــي ،تــأمﻼت فــي النمــوذج السويســري للديموقراطيــة المباشــرة
والدولة اﻻتحادية المحايدة
The Electoral Knowledge Network .٥
اللجنــة العليــا لﻼنتخابــات حــزب اﻷمــة القــومي ،انتخابــات الســودان إبريــل
 ٢٠١٠في الميزان
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النظام اﻹنتخابى فى ماليزيا
بقلم :اﻷستاذة أميمة المرضى١
مقدمة
دولة ماليزيا هى احدى دول جنوب شرق اسيا وهى تتكون من اتحاد عـدد
من الدويﻼت كانت فى السابق مستعمرات بريطانية مع اتحاد المﻼيو حيث
اصبحت ماليزيا دولة فدرالية من ثﻼثة عشرة وﻻية وثﻼثة اراضى متحـدة.
يبلــغ عــدد الســكان  ٢٨مليــون نســمة وماليزيــا دولــة متعــددة اﻻعــراق
والثقافاتويعتبر السكان من اصل الماﻻى هم السكان اﻻصـليين للدولـة اﻻ
انة يوجد بها عدد كبير من اسكان من اصول صـينينة وهنديـة والتركيبـة
السكانية لدولة ماليزيا تتكون اساسا من:
• المﻼيو

%٥٠

• الصينية

%٢٢

• مجموعات محلية

%١٢

• الهندية

%٧

• اخرى

%٩

نظام الحكم
نطام الحكم فى ماليزيا هو نطام ملكى دستورى اتحادى وللدولـه دسـتور
دائم منذ عام1957يتم ادخال بعض التعديﻼت علية وفق التطـورات التـى
تجرى فى البﻼد والدستور الحالى يتضمن آخر التعديﻼت حتى عـام .٢٠٠٩
ويحدد الدستور اسم الدولة والقوانين اﻻتحادية ونظـم الحكـم والحريـات
اﻻساسية وكل المواد التى تنظم وتوجة الحياة العامة فـى الدولـة .الملـك
هــو رأس الدولــة يــتم انتخابــة كــل خمــس ســنوات ورئــيس الحكومــة هــو
رئيس الوزراء ويتم انتخابة بحسب اﻻنتخابات العامة التى تتم فى الدولة .
 ١رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة السودانية )نسوة(
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النظام اﻻنتخابى
•

وفق المادة  v111من الدسـتورقيام مفوضـية لﻼنتخابـات تعنـى بتنظـيم
واجراء اﻻنتخابات وتجرى اﻻنتخابات كل خمـس سـنوات ونظـام اﻻنتخابـات
فى ماليزيا و يتكون البرلمان الماليزى من الملك ومجلسين وهما مجلـس
النواب ومجلس الشـيوخ وهمـا يشـكﻼن البرلمـان اﻻتحـادى كمـا ان هنـاك
اتتخابات علـى المسـتوى الـوﻻئى ﻻنتخـاب المجـالس التشـريعية الوﻻئيـة.
النظــام اﻻنتخــابى المــاليزى هــو شــبية بالنظــام البرلمــانى البريطــانى اى
يعتمد نظام الفائز الواحد لكل دائرة انتخابية
 -١المستوى اﻻتحادى – البرلمان القومى
 ١-١الملك
الملك هو رأس الدولة ويتم انتخابة من قبل مؤتمر حكام الوﻻيـات وذلـك
لفترة  ٥سنوات من بين ملوك وﻻيات المﻼيـو التسـعة التـى تحكمهـا اسـر
مالكة
 1-2مجلس النواب House of Representatives
يمثــل مجلــس النــواب البرلمــان الــذى يــنم اﻻنتخــاب فيــة علــى المســتوى
القومى وبعرف المجلس بالبرلمـان واعضـائة يسـمون باعضـاء البرلمـان .
حدثت الكثير من التعـديﻼت علىـى طريقـة توزيـع المرشـحين وعـددهم
وعدد الدوائر اﻻنتخابيه لكل وﻻيـة  .منـذ العـام  ١٩٥٧وحتـى  ١٩٦٣كـان
النظام المتبع هو تحدبد عدد المقاعد الكلية لكل الدولة ولكن منذ ١٩٦٣
الى  ١٩٧٣كان النظام الذى اتبع هوتخصيص عدد من المقاعد لكل وﻻيـة
) وﻻيـــات المـــاﻻى ١٠٤عضـــو -ســـراواك  ٢٤عضـــو -صـــباح  ١٦عضـــو-
سنغافورة  ١٥عضو( تم الغاء هذا النظام بعد تعديل الدستور فـى العـام
 ١٩٧٣واصبحت المقاعد هى بشكل كلى بعدد  ٢٢٢لكل الدولة .وبـالرغم
من الدسـتور نـص علـى اعطـاء وزن تسـبى للوﻻىـات الريفيـة اﻻ انـة تـم
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النص كذلك على ان ﻻ يتجاوزالتفاوت بين الوﻻيات اكثرمن نسـبة  %١٥و
يتكون البرلمان الحالى من  ٢٢٢عضو يتم انتخابهم فى دوائر انتخابيـة
تحــددها مفوضــية اﻻنتخابــات علــى اســاس عــدد الســكان مــنهم ٢٠٩
اضــافة الــى تخصــيص  ١٣مفعــد

ينتخبــون مــن الثﻼثــة عشــر وﻻيــة

للثﻼثة اراضى وهى كواﻻﻻمبور -ﻻبولن -وبتروجايا .الفائز فى اﻻنتخابات
هو من يتحصل على أكبر عدد من اﻻصوات والحـزب الـذى يكـون لـة اكبـر
عدد من اﻻعضاء يقوم بتكـوين الحكومـة اﻻتحاديـة وبـتم اختبـار الـوزراء
مــن اعضــاء المجلــس بعــد موافقــة الملــك .ووفقــا للدســتور يــتم اجــراء
اﻻنتخابات فى فتـرة زمنيـة علـى اقـل تقـدير خمـس سـنوات ولكـن يمكـن
لرئيس الوزراء ان يطلب من الملك حل البرلمان قبل انقضاء فترة الخمس
سنوات
 1-3مجلس الشيوخ Senate
يعتبر هذا المجلس هو المجلـس اﻻعلـى فـى البـرلملن المـاليزى ويتكـون
من عدد  ٧٠عضو منهم  ٢٦يتم انتخابهم من قبل المجـالس التشـريعية
الوﻻئيــة  ٢مــن كــل وﻻيــة مــن الوﻻيــات  ١٣وبــاقى اﻻعضــاء  ٤٤يعيــنهم
الملك –  ٤٠يعينهم الملـك بغـض النظـر عـن ﻻيـا تهـم و ٤يعيـنهم مـن
اﻻراضــى الفدراليــة وهــى كواﻻمبــور وﻻبــوان وبتروجايــا .يمكــن لــرئيس
الــوزراء ايضــا ان يوصــى للملــك بأﻻعضــاء الــذين يمكــن تعييــنهم فــى
المجلس .فترة عضـوية المجلـس  ٣سـنوات ويمكـن التجديـد للعضـو مـرة
واحدة فقط  .اعضاء المجلس يمكن ان يتم تعييـنهم كـوزراء فـى مجلـس
الوزراء ولكن ﻻيمكن لهم ان يعينوا فى وظيفة رئيس الوزراء ﻻنة بحسـب
الدســتور فــإن رئــيس الــوزراء بجــب ان يكــون مــن مجلــس النــواب .ﻻيتــأثر
مجلس الشيوخ فى فترتة الزمنية بألﻼنتخابـات لمجلـس النـواب إذ يسـتمر
فى عملة حتى اثناء حل مجلس النواب لﻼنتخابات.
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 -٢المستوى الوﻻئى
وهى اﻻنتخابات التى تتم على مستوى الوﻻيات حيث يتم انتخـاب اﻻعضـاء
ليشــكلوا المجلــس التشــريعى للوﻻيــة ويــتم انتحــاب اﻻعضــاء بالﻼنتخــاب
المباشــر.ويتفــاوت عــدد المرشــحين مــن وﻻيــة ﻻخــرى و يفــوزفى االــدائرة
اﻻنتخابية مرشح واحد الـذى يتحصـل علـى اكبرعـدد مـن اﻻصـوات .العـدد
الكلـى لمقاعـد مجلـس الوﻻيـات يبلـغ  .٥٧٦تكـون الـدائرة اﻻنتخاييـة فـى
الوﻻيــــات اصــــغر مــــن حيــــث المســــاحة وعــــدد الســــكان مقارنــــة
بالدوائرالبرلمانيــة .الحــزب الــذى يتحصــل علــى اﻻغلبيــة يقــوم بتكــوين
حكومــة الوﻻيــة .وعــادة يــتم اجــراء اﻻنتخابــات الوﻻئيــة بــالتزامن مــع
اﻻنتخابات البرلمانية ولكن يمكن للوﻻيات اختيار الوقت الـذى تريـد اجـؤاء
اﻻنتخبات فية وذلك ﻻن المجالس الوﻻئية يتم حلها من قبل حاكم الوﻻية
او الوزيراﻻول المسؤول فى الوﻻية.
 -٣انتخابات الحكومات المحلية
كان فى السابق اجراء انتخابات للحكومات المحلية تكـون بمثابـة مجـالس
البلديات او المحافظـات اﻻ انـة تـم تجميـد هـذة اﻻنتخابـات وتـم بعـد ذلـك
الغائها نهائبافى عام  ١٩٦٤بعد الخﻼف الذى نشأ بـين ماليزيـا واندونسـيا
واصبح يتم تعيين الحكومة المحلية من قبل حكومة الوﻻية المعنية.
 -٤اﻻنتخابات الفرعية
عنــد خلــو مقعــد فــى البرلمــان لوفــاة احــد اﻻعضــاء اواعــﻼن عــدم كفــاءة
العضواو عياب العضو من الجلسات ﻻكثر من ستة اشـهر ،تقـوم مفوضـية
اﻻنتخابات بأجراء انتخابات فى الدائرة المعنيـة وذلـك ﻻعضـاء مجلـس
النواب او ان يتم التعيين للعضو فى حالة مجلس الشيوخ.
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مﻼحظات حول النظم اﻻنتخابية فى كل من السودان وماليزيا
مــن اﻻســتعراض الســابق للنظــام اﻻنتخــابى لدولــة ماليزيــا ومقارنتــة
بالنظــام الســودانى نــذكر فيمــا يلــى بعــض المﻼحاظــات ﻻوجــة الشــبهة
واﻻختﻼف بين النظامين:
نقــــــاط الشــــــبه

ماليزيا

السودان

اواﻻختﻼف
اوجة الشبه:
 ١-١الظـــــــــروف التنوع اﻻثنى والعرقى

التنوع اﻻثنى والعرقى

التاريخية

اﻻستعمار البريطانى

اﻻستعمار البريطانى

 ٢-١نظام الحكم

النظام الفدرالى

النظام الفدرالى

اﻻنتخابـــات علـــى نظـــام اﻻنتخابــات علــى نظــام
وستمنستر

وستمنستر

وجـــــود برلمـــــان مـــــن وجــــود برلمــــان مــــن
مجلسين

مجلسين
اوجة اﻻختﻼف
 ١-٢نشأة الدولة

نشأت كدولة موحدة

الدولة تكونت من عدد

تطــور النظــام الفــدرالى

الدويﻼت

من محافاظات الى اقاليم دويـــــــﻼت واقـــــــاليم
منفصلة كونت اﻻنحاد

ثم وﻻيات
 ٢-٢النظـــــــــــام جمهورية برلمانية ثم
السياسى

جمهورية رئاسية

ملكية اتحادية
انتخاب للملك

تعدديـة حزبيــة مــع حكــم اســــــتقرار سياســــــى
وتعددية حزبيـة وعـدم

عسكرى

تدخل عسكرى
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المراجع:
-

الدستور الماليزى

-

موقع مفوضية اﻻنتخابات الماليزية

-

ورقة النظم اﻻنتخابية كأداة ﻻدارة التنوع -د .سحر الفكى
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الباب الثانى
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•

النظم اﻻنتخابية للوﻻيات المتحدة اﻷمريكية،كندا،الهند وألمانيا
مقدمة الباب الثانى :

تتنـــــــاول الورقـــــــة الـــــــنظم اﻻنتخابيـــــــة لكـــــــل مـــــــن الوﻻيـــــــات
المتحدة،وكندا،والهند،وألمانيا،وتتطرق إلى كيفية تصميم نظمهـا وطـرق
عملهــــــا وتأثيرهــــــا علــــــى ســــــير اﻻنتخابــــــات الوطنية،والمحليــــــة
واﻹقليمية)مقاطعات،وﻻيات،الخ(.
• إن اختيـــار نظـــام انتخـــابى مـــن أهـــم القـــرارات بالنســـبة ﻷى نظـــام
ديمقراطى.ففى أغلب اﻷحيـان يترتـب علـى اختيـار نظـام انتخـابى تبعـات
هائلة علـى مسـتقبل الحيـاة السياسـية فـى البلـد المعنى،حيـث أن الـنظم
المنتقاة تميل إلى الديمومة،فى الوقت الذى تتمحور اﻻهتمامات السياسية
المحيطة بها حول ما يمكنها اﻻسـتفادة مـن المحفـزات التـى توفرهـا تلـك
اﻷنظمة.
يمكن أن تنـتج عـن عمليـة اختيـار النظـام اﻻنتخـابى تبعـات لـم تكـن فـى
الحســبان لحظــة اختيارهــا.فقــد ﻻ تكــون الخيــارات المتخــذة هــى اﻷفضــل
لصحة الحياة السياسية على المدى الطويل،وقـد ينـتج عنهـا أحيانـا تبعـات
كارثية بالنسبة للعملية الديمقراطية فى البلد المعنى.
يقـدم النظـام الـديمقراطى الناشـئ عـادة إلـى انتقـاء )إن لـم يكـن وراثــة(
نظام انتخابى معين ﻻنتخـاب سـلطته التشـريعية.كمـا ويمكـن أن تفضـى
اﻷزمات السياسية الحاصلة فى نظام ديمقراطى قـائم إلـى تغييـر النظـام
اﻻنتخابى المعتمد.وحتى فى غياب تلك اﻷزمات فقد يعمل مؤيدو اﻹصـﻼح
السياسى على اﻷجندة السياسـية فـى بلـد مـا لتغييـر النظـام اﻻنتخـابى أو
لﻺبقاء عليه.وعادة ما تتأثر القرارات المتخذة بعامليين أثنين هما:
• اعداد د .الشفيع محمد المكى ،استاذ مساعد قسم العلوم السياسه بجامعة
الخرطوم
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• افتقاد القوى السياسية للدراية الكافية حول النظم اﻻنتخابية،مما ينتج
عنه غياب الوعى الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة والنتائج علـى كـل
منها؛
أو،علــى العكــس مــن ذلك،اســتغﻼل القــوى السياســية لــدرايتها بتفاصــيل
النظم اﻻنتخابية للدفع باتجاه اعتماد نظم يعتقـدون بأنهـا تـتﻼئم بشـكل

أفضــل مــع مصــالحهم الحزبيــة١،أى يهندســون النظــام اﻻنتخــابى لخدمــة
مصالحهم وليس من أجل تحقيق الديمقراطية.
عليه فإن الخلفية وراء اختيـار النظـام اﻻنتخـابى قـد تكـون بـنفس أهميـة
الخيار المعتمد ذاته.فعملية اختيار النظام اﻻنتخـابى هـى مسـألة سياسـية
بالدرجـــة اﻷولى،وليســـت مســـألة فنيـــة يمكـــن لمجموعـــة مـــن الخبـــراء
المســتقلين معالجتهــا.غالبــا مــا تكــون المصــالح السياســية فــى صــلب
اﻷعتبارات،إن لم تكن اﻻعتبار الوحيد الذى يتم اﻷخذ به فى عمليـة اختيـار
النظام اﻻنتخابى من بين الخيارات المتوفرة ،لذلك السبب بالذات عـادة مـا
تنحصر فى عـدد قليـل مـن الخيـارات.وفـى نفـس الوقـت تـؤدى الحسـابات
السياسية القصيرة المدى إلى التعتيم على النتائج طويلـة اﻷمـد لﻸنظمـة
اﻻنتخابية،وذلك على حساب المصالح اﻷكبر للنظام السياسى العام.

٢

فى الوقت الذى تختلف فيه الظروف المحيطة بعملية اﻻختياربين كـل مـن
الديمقراطيات الناشئة وتلك الراسخة،إﻻ أن أهدافها عـادة مـا تكـون واحـدة
على المدى الطويل،وهى اعتماد مؤسسات على قدر كاف من القـوة للـدفع
باتجاة نظام ديمقراطى يتمتع باﻻستقرار،على أن تتمتـع تلـك المؤسسـات
فى ذات الوقت بقدر كاف من المرونة للتعامل مع المتغيـرات.ويمكـن لكـل
النوعين من الديمقراطيات اﻻستفادة من تجارب الديمقراطيات اﻷخرى.
 - ١أندرورينولدز وآخرون،أشكال النظم اﻻنتخابية،تعريب أيمن أيوب،دليل المؤسسة
الدولية للديمقراطية واﻻنتخابات"ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺪيدة ومنقحة"،٢٠٠٧ص.١٥
 - ٢نفس المرجع،ص.١٦
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النظم اﻻنتخابية المختلفة
هنــاك العديــد مــن الــنظم اﻻنتخابيــة المختلفــة التــى يــتم اســتخدامها
حاليا،باﻹضــافة إلــى الكثيــر مــن التعــديﻼت لكــل منهــا،ولغرض التبســيط
يمكن تصنيف النظم اﻻنتخابية ضمن ثﻼث عائﻼت أساسية هى:
نظــــــم التعدديــــــة/اﻷغلبيــــــة)،(Plurality/Majorityونظــــــم التمثيــــــل
النســبى)،(Proportional Representationوالــنظم المختلطــة) Mixed
.(Member Proportionalوتتفرع هذه العائﻼت اﻷساسية إلى تسع عـائﻼت
فرعيــة هــى:نظــام الفــائز اﻷول )،(First Past The Postونظــام الكتلــة
)،(Block Voteونظام الكتلة الحزبية )،(Party Block Voteونظـام الصـوت
البــديل )،(Alternative Voteونظــام الجــولتين )(Two –Round System
والتى تندرج جميعها ضمن نظم التعددية/اﻷغلبية؛ونظام القائمة النسبية
)Representation

Proportional

،(Listونظـــــام الصـــــوت الواحـــــد

المتحــول) (Single Transferable Voteوينــدرجان ضــمن نظــم التمثيــل
النســبى؛ونظام العضــوية المختلطــة)(Mixed Member Proportional
والنظم المتوازية،وتقع ضمن إطار الـنظم المختلطـة.باﻹضـافة إلـى ذلـك
هناك نظم أخرى مثل نظام الصـوت الواحـد غيـر المتحـول )Single Non-
،(Transferable Voteونظــام الصــوت المحــدود)،(Limited Voteونظــام
بــوردا ) (Borda Countوالتــى ﻻ تنــدرج ضــمن أى مــن هــذه العائﻼت،إنمــا
يمكن اعتبارها على أنها ثﻼث عائﻼت فرعية إضافية.

١

بمــا أن موضــوع الورقــة محــدد بأربعــة دول هــى الوﻻيــات المتحــدة وكنــدا
والهند وألمانيا،فعليه نجد أن النظام اﻻنتخابى المعتمد لتنظيم اﻻنتخابات
التشــــريعية علــــى المســــتوى الــــوطنى للثﻼثــــة اﻷولــــى منهــــا هــــو
التعدديــة/اﻷغلبيــة وعائلــة نظامهــا اﻻنتخــابى الفــائز اﻷول ،فــى حــين أن

 - ١نفس المرجع ص ص .١٨-١٧
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ألمانيا تعتمد العضوية المختلطة)القائمـة النسـبية والفـائز اﻷول(،وعائلـة
نظامها اﻻنتخابى المختلطة،كما مبين فى الجدول أدناه.
الدولة

النظام اﻻنتخابى المعتمد لتنظـيم عائلــــــة الــــــنظم
اﻻنتخابات على المستوى الوطنى

اﻻنتخابية

الوﻻيات المتحدة

التعددية/اﻷغلبية

الفائز اﻷول

كندا

التعددية/اﻷغلبية

الفائز اﻷول

الهند

التعددية/اﻷغلبية

الفائز اﻷول

المانيا

العضوية المختلطة

المختلطة

)القائمة النسبية والفائز اﻷول(
نقﻼ بتصرف من كتاب أشكال النظم اﻻنتخابية
من الجدول أعﻼه يتضح أن كل من الوﻻيات المتحدة والهند وكنـدا تتشـابه
فــى نظامهــا اﻻنتخــابى وعائلــة النظــام اﻻنتخابى،كمــا أن الــدول اﻷربعــة
تشـترك فــى أنهـا دول فيدراليــة )اتحاديــة( ديمقراطيـة .إﻻ أن كنــدا ملكيــة
دستورية ،فى حين أن الوﻻيات المتحدة رئاسـية والهنـد وألمانيـا جمهوريـة
برلمانية.
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نظم التعددية/اﻷغلبية
تقوم نظم التعددية/اﻷغلبية على مبـدأ بسـيط مفـاده فـوز المرشـحين أو
اﻷحــزاب الحاصــلين علــى أعلــى عــدد مــن أصــوات النــاخبين بعــد فرزهــا
وعدها.إﻻ أنه يمكن الوصول إلى هذه النتيجة من الناحيـة العمليـة بطـرق
مختلفة.فهناك خمسة أنواع من نظم التعددية/اﻷغلبية هـى:نظـام الفـائز
اﻷول)،(FPTPونظــام الكتلــة)،(BVونظــام الكتلــة الحزبيــة)،(PBVونظــام
الصوت البديل)،(AVونظـام الجـولتين).(TRSوبمـا أن مـا يعنينـا هنـا منهـا
نظام الفائز اﻷول الذى تشترك فيه كل من الوﻻيات المتحدة والهند وكنـدا
التى تمثل أبرز اﻷمثلة على هذا النظام،وألمانيا التى تعتمد نظام انتخابى
لتنظيم اﻻنتخابات على المستوى الوطنى يقوم على العضـوية المختلطـة
)القائمة النسبية والفائز اﻷول(.
نظام الفائز اﻷول
هــذا النظــام هــو أبســط نظــم التعدديــة/اﻷغلبيــة اﻻنتخابيــة،حيث يفــوز
المرشـح الحاصــل علــى عــدد مــن اﻷصـوات يفــوق مــا حصــل عليــه أى مــن
المرشحين اﻵخرين،حتى وإن لم يحصل على اﻷغلبيـة المطلقـة لﻸصـوات
الصالحة.ويستخدم هذا النظام ضمن دوائر انتخابية أحاديـة التمثيل،حيـث
يقترع الناخبون للمرشحين اﻷفراد وليس اﻷحزاب.

 ١نفس المرجع،ص.٥٣
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١

النظام اﻻنتخابى للوﻻيات المتحدة اﻻمريكية
عــدد ســكان الوﻻيــات المتحــدة اﻷمريكيــة  ٣١٨,٨٩٢,١٠٣نســمة حســب
احصــائيات العــام ،٢٠١٤بهــا عـــدد  ٥٠وﻻيــة.تعتبــر الوﻻيــات المتحـــدة
ديمقراطية نيابية منذ التصديق على الدستور اﻷميركى فى العام -١٧٨٨
رغــم أن التقاليــد واﻷعــراف اﻻنتخابيــة بــدأت خــﻼل حقبــة اﻻســتعمار وأن
جــذورها ممتــدة فــى التــاريخ البريطــانى.ويــرى بعــض الكتــاب أن المبــادئ
العامة التى تعد أسس الدساتير الحديثة،والتى لم تكن معروفة فى أوروبا
فــى القــرن الســابع عشــر ولــم تــنجح كــل النجــاح حتــى فــى بريطانيــا
نفسها،كانت قوانين نيوإنجلند تعترف بها وتقرها كلها.فتدخل الشعب فى
المســـائل العامة،وحريـــة التصـــويت علـــى فـــرض الضرائب،ومســـؤولية
الموظفين،والحريــة الفردية،والمحاكمــة بواســطة المحلفين،كلهــا كانــت
مقررة فعﻼ من غير حاجة إلى جدال ونقاش.فكانت الهيئـة اﻻنتخابيـة فـى
كنتيكت تتكون منذ البداية من جميع المواطنين،ففى هذه الجماعـة كانـت
المساواة بـين النـاس وفـى الثـروة تكـاد تكـون كاملـة،كما كـان بهـا وحـدة
أعظم فى الرأى.وكان جميع الموظفين التنفيـذيين فـى هـذه الوﻻيـة آنئـذ
منتخبين ،بما فيهم كاهن الوﻻية نفسه.ففى قوانين كنتكيت وفى وﻻيات
نيوإنجلنــد كلهــا نجــد بــذور اســتقﻼل وحــدة الحكــم المحلــى وتطورهــا
التدريجى،وهى حياة الحرية اﻷمريكيـة فـى الوقـت الحاضـر،والمعين الـذى
تستمد منه الحياة.
تم تكوين وحـدة الحكـم المحلـى فـى عـام ١٦٥٠م،وكـان اسـتقﻼل وحـدة
الحكــم المحلــى البــذرة التــى تركــزت حولهــا المصــالح المحليــة والعواطــف
والحقــــوق والواجبات،وأتاحــــت المجــــال للنشــــاط فــــى حيــــاة سياســــية
حقيقية،وديمقراطيــة جمهوريــة كاملــة.وكانــت القريــة هــى التــى تعــين
موظفيها على اختﻼف أنواعهم،وتتولى فـرض الضـرائب الﻼزمـة بنفسـها
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وتجبيها بنفسها كذلك،وإذا كان قـانون التمثيـل النيـابى قـد عمـل بـه فـى
نيوإنجلند،إﻻ أن شؤون الجماعة التى تمس جميع المواطنين كانـت تـدرس
وتناقش فى جمعية عامة تشمل المواطنين،وتعقد فى مكان عام.١
اﻻنتخابات فى الوﻻيات المتحدة
تجرى اﻻنتخابات فى الوﻻيات المتحدة فى كل سنة شفعية)زوجية(بالنسبة
لبعض المناصـب الحكوميـة الفيدراليـة ومعظـم المناصـب الحكوميـة فـى
الوﻻيــات وعلــى المســتوى المحلــى فــى الوﻻيــات المتحــدة.وتجــرى بعــض
الوﻻيات والدوائر اﻻنتخابية المحلية انتخابات فى السنوات الفردية.
هكذا ينتخب اﻷمريكيون رئيسا ونائبا للرئيس كل أربع سـنوات.وينتخبـون
كل سنتين جميع أعضاء مجلـس النـواب البـالغ عـددهم  ٤٣٥عضـوا وثلـث
أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم ١٠٠عضو.ويخدم الشيوخ فترة ست
سنوات متداخلة بحيث ينتخب ثلث اﻷعضاء كل سنتين.مـثﻼ لتوضـيح ذلـك
فــى العــام  ٢٠١٠ولفتــرة  ٤ســنوات تــم انتخــاب مجلــس النــواب ومجلــس
الشيوخ ،وعليه فإن انتخاب أعضـاء مجلـس النـواب كلهـم لمـدة سـنتين.أى
خــﻼل مــدة الــرئيس البالغــة أربعــة ســنوات يــتم انتخــاب مجلــس النــواب
مرتين.وبذا وحسب أداء حكومته قد يتغير طبيعة لون أحـزاب النواب،وذلـك
خﻼل فترة الرئيس.وبالنسبه لمجلس الشيوخ فى العام  ٢٠١٠تم انتخـاب
ثلث أعضاء مجلس الشيوخ،أى حوالى  ٣٣عضـوا،وفى نهايـة الثلـث الثـانى
أى بعد أربعة سنوات ،والذى يقع فى نهايـة العـام  ٢٠١٤ينتخـب أيضـا ٣٣
عضوا،وهو العام الذى يتزامن مع نهاية وﻻية الرئيس ليكونوا أعضـاء مـع
فترة وﻻية رئيس جديد،أو دورة رئاسـية ثانيـة مـع نفـس الـرئيس.وعليـه
هناك احتمال انتخاب نواب مختلفون ومتعددون أثناء فترة حكـم أى رئـيس
أمريكى،وكل هذا من أجل ضمان عـدم هيمنـة الـرئيس علـى الكـونجرس
 - ١ألكسيس دى توكفيل،الديمقراطية فى أمريكا،ترجمة أمين مرسى قنديل،القاهرة،عالم
الكتب،٢٠٠٤،ص ص.٤٧-٤٦
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من خﻼل النواب الذين ينتمون إلى حزبه،ومن أجل منح الشعب مقدرة فـى
تقييم أداء الرئيس وحكومته،فإذا كان اﻷداء غير مرضى فـإن الحـزب الـذى
ينتمى إليـه الـرئيس سـيفقد مقاعـد فـى الكـونجرس،والعكس صـحيح إذا
كان اﻷداء مرضيا للشعب،فإنه سيحافظ أويزيد من مقاعده.
تعتمد الوﻻيات المتحـدة علـى نظـام حكومـة فيـدرالى معقـد،بحيث تكـون
الحكومــة القوميــة مركزيــة،ولكن حكومــات الوﻻيــات والحكومــات المحليــة
تمـــارس أيضـــا الســـلطة علـــى أمـــور ليســـت مـــن إختصـــاص الحكومـــة
الفيدراليــة.وتتمتــع الوﻻيــات والحكومــات المحليــة بــدرجات متفاوتــة مــن
اﻻستقﻼل فى كيفية تنظيم اﻻنتخابات ضـمن مناطقهـا السياسـية،ولكنها
تجرى انتخابات بشكل متكرر وتدار بطريقة جيدة.١
هنــاك نوعــان أساســيان لﻼنتخابــات:التمهيديــة والعامــة.وقبــل اﻻنتخابــات
العامــة تجــرى الوﻻيــات انتخابــات تمهيديــة أو اجتماعــات انتخابيــة حزبيــة
ملزمة لكل حزب ﻻختيار مندوبي اﻷحزاب للترشيح على مستوى اﻻنتخابات
القومية ،حيث يتم اختيـار مرشـحى اﻷحـزاب.وتعقبهـا المـؤتمرات القوميـة
للحزبين الديمقراطى والجمهورى الذى يسبق اﻻنتخابات ﻻختيـار مرشـحى
الرئاسة ونائبه.ومنذ سبعينات القرن الماضى،أصبح مرشحا الرئاسة اللذان
سيكونان المرشحين النهائيين للحزبين الرئيسيين معـروفين قبـل انعقـاد
المؤتمرين الحزبيين،وذلك ﻷنهمـا يحصـﻼن علـى أغلبيـة المنـدوبين قبـل
انتهـاء موسـم اﻻنتخابـات التمهيديــة والمـؤتمرات الحزبيـة.٢ونتيجـه لــذلك
أصبحت المؤتمرات بشكل عام فعاليات ومنسـابات احتفاليـة.وتشـمل أبـرز
أحــــداث المــــؤتمرات علــــى خطــــاب رئيســــى يلقيــــه زعــــيم أو زعمــــاء
الحزب،واﻷعﻼن عن أسم المرشح لمنصـب نائـب الرئيس،واقـرار"البرنـامج
 - ١وزارة الخارجية اﻷمريكية،اﻻنتخابات اﻷمريكية بإيجاز،مكتب برامج اﻷعﻼم
الخارجى ص.٣
 - ٢نفس المصدر ص.٨
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السياسى"للحزب )الوثيقة التى تحدد مواقفه إزاء القضايا(.وبـالنظر لكـون
المــؤتمرات الحزبيــة أحيانــا سياســية متلفــزة وبدايــة لحملــة اﻻنتخابــات
العامة،فهى فرصـة لتعزيـز مكانـة مرشـحى اﻷحـزاب وتحديـد الفـروق مـع

الجانب المعارض.١

طبقا لنظام الهيئة اﻻنتخابية ﻻختيار الرؤساء،فإن اﻷمريكيين مـن الناحيـة
العملية ﻻ يصـوتون مباشـرة للـرئيس ولنائـب الرئيس،بـل هـم يصـوتون
ضمن كل وﻻية لمجموعة"أعضاء فى الهيئة اﻻنتخابية"يتعهدون بـاﻹلتزام
بإختيار مرشح رئاسى بعينه.
المجمع اﻻنتخابى
يتألف المجمع اﻻنتخـابى منـذ عـام  ١٩٦٤مـن  ٥٣٨ممثـل للشـعب الـذين
يقومون رسميا بإختيار الرئيس ونائب الـرئيس للوﻻيـات المتحـدة.المجمـع
اﻻنتخابى هو مثال لﻼنتخابات غير المباشرة.
فى نظام المجمع اﻻنتخـابى بـدﻻ مـن التصـويت مباشـرة لصـالح الـرئيس
ونائب الرئيس من قبل مـواطنى الوﻻيـات المتحـدة،يتم التصـويت لصـالح
ناخبين المجمع اﻻنتخابى والذى يقوم بدوره بانتخاب الـرئيس ونائبـه كمـا
ينص الدستور اﻷمريكى.
يحدد الدسـتور اﻷمريكـى لكـل وﻻيـة مـن الوﻻيـات الخمسـين إضـافة إلـى
واشنطن العاصـمة عـدد مـن النـاخبين مسـاوى لعـدد أعضـاء ممثليهـا فـى
مجلس الشيوخ والنواب ) الكونجرس ( فى الوﻻيات المتحدة.لكل ناخب فـى
المجمع اﻻنتخابى أحقية صوت واحد للرئيس وصوت واحد لنائب الرئيس.٢

من أجل أن يفوز الرئيس ونائب الرئيس يجب أن يحصل على أغلبية)علـى
اﻷقــــل  (٢٧٠مــــن اﻷصــــوات اﻻنتخابيــــة للمجمــــع اﻻنتخــــابى لهــــذا

 - ١نفس المصدر ص.٩
 - ٢الدستور اﻷمريكى لكل شخص،عمان،الدار اﻷهلية للنشر،٢٠٠٦،ص.٢٢
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المنصــب.١ووضــع اﻷبــاء المؤسســون نظــام الهيئــة اﻻنتخابيــة كجــزء مــن
خطتهم لتقاسم السلطة بين الوﻻيـات والحكومـة القوميـة.وطبقـا لنظـام
الهيئة اﻻنتخابية،فإن التصـويت الشـعبى للـرئيس فـى سـائر أنحـاء الـبﻼد
ليس له أهمية فى النهاية.ونتيجة لذلك فإن من الممكن أن تـؤدى أصـوات
الهيئة اﻻنتخابية التى تمنح على أساس اﻻنتخابات فى الوﻻيات إلى نتيجـة
مختلفـة عــن التصـويت الشــعبى فـى ســائر أنحـاء الــبﻼد.وفـى الواقــع فــإن
الوﻻيات المتحدة شـهدت  ١٧انتخابـا رئاسـيا لـم يحصـل فيهـا الفـائز علـى
أغلبيــة اﻷصــوات الشــعبية التــى تــم اﻹدﻻء بهــا.وكــان أول هــؤﻻء جــون
كوينسى آدامز فى انتخابات ،١٨٢٤وكـان أحـدثها جـورج دبيلـو بـوش فـى
العام .٢٢٠٠٠
لهــذا قــد نجــد مرشــحا رئاســيا يحظــى بأغلبيــة اﻷصــوات الشــعبية علــى
المســتوى الجمعــى لكــل الوﻻيــات ،بينمــا يخســر اﻻنتخابــات الرئاســية ﻷن
غريمة قد حصل على أصوات أعلى من مجموع أصـوات المجمـع اﻻنتخـابى
لتلك الوﻻيات،وعددها  ١+٥٠أى  ٢٧٠صوتا من أصوات الهيئة اﻻنتخابية.
إذا لم يحصل أى مرشح لمنصـب رئـيس الجمهوريـة علـى أكثريـة أصـوات
الهيئة اﻻنتخابية ،فإنه يجب على مجلس النـواب أن يقـرر الفـائز مـن بـين
الثﻼثة الذين حصـلوا علـى أعلـى اﻷصـوات مـن الهيئـة اﻻنتخابيـة.وبقيـام
أعضاء المجلس بذلك فهم يصوتون على أساس الوﻻيات بحيث يدلى وفـد
كل وﻻية بصوت واحد.
إذا لم يحصل أى مرشح لمنصـب رئـيس الجمهوريـة علـى أكثريـة أصـوات
الهيئــة اﻻنتخابيــة فإنــه يجــب علــى مجلــس الشــيوخ أن يقــرر الفــائز بــين

اﻷثنين اللذين حصﻼ على أعلى اﻷصوات فى الهيئة اﻻنتخابية.٣

 - ١المجمع اﻻنتخابى ar.wikipedia.org/wiki/
 - ٢وزارة الخارجية اﻷمريكية،مرجع سابق،ص ص٢٥-٢٤
 - ٣النظام اﻻنتخابى اﻷمريكى-نظامها ينقسم إلى جزءين -الشعب يختار الهيئة اﻻنتخابية
وهى تختار الرئيسwww.aljazeera.com
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على المستوى التشريعى أقر الدستور حلوﻻ وسطية للتوفيق بين مصـالح
الوﻻيات الكبيرة العدد وبين الوﻻيات اﻷصغر التى خشيت أن تبـدو ضـعيفة
داخـــــــل هـــــــذا اﻻتحـــــــاد الفيـــــــدرالى ،فـــــــتم إنشـــــــاء مجلســـــــين
تشريعيين)الكونجرس(أحدهما مجلس النـواب ويـتم تمثيـل الوﻻيـات فيـه
علــى أســاس الســكان،واﻷخر هــو مجلــس الشــيوخ وتمثــل فيــه الوﻻيــات

بالتســاوى بغــض النظــر عــن عــدد الســكان .١واﻷجــراء المعتــاد ﻻنتخــاب
المجالس التشريعية فـى الدولـة علـى المسـتوى القـومى أو علـى مسـتوى

الوﻻيات فى الوﻻيات المتحدة هـو نظـام دائـرة"العضـو الواحـد"حيـث يفـوز
باﻻنتخابات المرشح الذى يحصل على أغلبية نسبية من اﻷصـوات)أى أكبـر
عــدد مــن اﻷصــوات فــى أى دائــرة انتخابيــة معينــة(.مــع أن بعــض الوﻻيــات
تشـترط تــوفر أغلبيــة كبيـرة مــن اﻷصــوات لﻼنتخاب،فـإن معظــم أصــحاب
المناصب المنتخبة يمكن أن ينتخبوا بأغلبية بسيطة.
هكذا فإن نظـام العضـو الواحـد يخلـق حـوافز لتشـكيل أحـزاب قوميـة ذات
قاعدة عريضة تتمتـع بمهـارات إداريـة كافيـة،وموارد ماليـة،وقبول شـعبى
للفـــوز بغالبيـــة الـــدوائر التشـــريعية فـــى أنحـــاء الـــبﻼد.وفـــى ظـــل هـــذا
النظــام،يكون مرشــحو اﻷقليــات واﻷحــزاب الثالثــة أى الصــغيرة أو الجديــدة
التكوين فى مواقف غير مواتية.اﻷمر الذى يجعل اﻷحزاب التـى تملـك حـدا
أدنى من الموارد المالية والتأييد الشعبى إلى عدم الفـوز بـأى تمثيـل علـى
اﻹطﻼق.وهكذا،فإن من الصعب حصـول أحـزاب جديـدة علـى درجـة كبيـرة
حاســمة مــن التمثيــل النســبى،وتحقيق نفــوذ قومى،بــالنظر لقاعــدة"مــن
يفوز،يفوز بكل شى"للنظام اﻻنتخابى اﻷمريكى.٢
يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب  ٤٣٥نائبا وهو العدد الذى تـم تثبيتـه منـذ
العــام ،١٩١٢يــتم تــوزيعهم وفــق عــدد ســكان كــل وﻻيــة،فيما يبلــغ عــدد
 - ١نفس المرجع.
 - ٢وزارة الخارجية اﻷمريكية،مرجع سابق ص.٢٠
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أعضاء مجلس الشيوخ  ١٠٠عضوا تمثل فيه كل وﻻية بعضوين.وقد كـان
القصد اﻷصلى من تصـميم مجلـس الشـيوخ هـو أن يمثـل أعضـاؤه دوائـر
انتخابيـــة أكبـــر،أى الوﻻيـــة بأكملها،وتـــأمين تمثيـــل متســـاو فيـــه لكـــل
وﻻية،بصرف النظر عن تعداد السـكان فيهـا.وكانـت المجـالس التشـريعية
فى الوﻻيات فى البداية هى التـى تنتخـب أعضـاء مجلـس الشـيوخ.غيـر أن
التعديل السابع عشر للدستور فى العـام  ١٩١٣بـدل الوضـع بحيـث أصـبح

أعضاء مجلس الشيوخ ينتخبون مباشرة من الناخبين فى كـل وﻻيـة١علـى

المستوى الوﻻئى والمحلى.
لعل من أهم أسـباب إعتمـاد انتخـاب غيـر مباشـر فـى إختيـار الرئيس،هـو
كون الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية قائمة على نظام ﻻمركزى فيـدرالى،يظل
وجود وﻻيات متعددة ومختلفة عن بعضها الـبعض بكثيـر مـن التشـريعات
على المستوى الوﻻئى والمحلى.
اﻻنتخاب على مستوى الوﻻية:الحكم والنواب والمدة:
على غرار الحكومة الفيدرالية،تتألف حكومات الوﻻيات من ثﻼثة فروع هى
الفرع التشريعى والفـرع التنفيـذى والفـرع القضـائى،وتماثل هـذه تقريبـا
فى وظائفهـا ونطـاق عملهـا فـروع الحكومـة الفيدراليـة.ورئـيس السـلطة
التنفيذية فى الوﻻية هو الحاكم الذى ينتخبـه الشـعب وتكـون مـدة وﻻيتـه
فــى العــادة أربــع ســنوات )بعــض الوﻻيــات تنتخــب حكامهــا لمــدة عــامين
فقط(.وباستثناء وﻻية نبراسكا التى تتألف هيئتهـا التشـرعية مـن مجلـس
واحد،فإن لجميـع الوﻻيـات هيئـات تشـريعية تتـألف مـن مجلسـين:مجلـس
أعلى يدعى مجلس الشيوخ،ومجلس أدنى يسمى عادة بمجلـس النـواب أو
مجلس المندوبين أو الجمعية العامـة.وفـى أغلـب الوﻻيـات ينتخـب مجلـس
الشيوخ لمدة أربعة سنوات وأعضاء المجالس النيابية لمدة سنتين.٢
 - ١نفس المرجع ص .٥٨
 - ٢وزارة الخارجية اﻷمريكية،موجز نظام الحكم اﻷمريكى،بدون تاريخ،ص.١٢٦
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العﻼقة بين مؤسسة الرئاسة والكونجرس:
حتى الدارسون رفيعو الثقافة فى شؤون الحكم ،يخطئون عنـدما يصـفون
الكونجرس والرئاسة بأنهما منفصلتان وغير مـرتبطتين.وقـد كتـب وودرو
ويلسون فى عام :١٨٨٥إنه من المستحيل لواضعى الدسـتور"أن يعتقـدوا
بإمكــان إقامــة عﻼقــات تعــاون وثيــق وإرســاء ثقــة متبادلــة بــين الهيئتــين
التنفيذية والتشريعية دون أن يتعرضوا ﻹغواء الصدام بينهما..ﻻ بـل حتـى
السعى إليه"ويتساءل عن كيفية احتفاظ أى من الهيئتين باسـتقﻼليتها"مـا
لم تحظ كـل منهمـا بضـمانات دسـتورية تـنص علـى أن نطـاق سـيطرتها
ستكون فى مأمن تام عن التعدى،وأن امتيازاتها ستكون فـى منـأى مطلـق
عن التحدى".١ويميل الدارسون إلى التأكيد على اقتسام السلطات أكثر من
التأكيد على الفصل بينهما.ويتطلع الدستور -ﻻسباب نظريـة وعمليـة فـى
آن واحد-إلى حكومة سلطات يتم اقتسـامها علـى نطـاق واسـع،ولكنها فـى
بعض اﻻحيان تكون مقتصرة على طرف دون اﻵخر.
يتمتــع رئــيس الوﻻيــات المتحــدة بســلطات واســعة،فهو رئــيس الحكومــة
ورئـــــــــيس الفـــــــــرع التنفيـــــــــذى للحكومـــــــــة.وهـــــــــو يعـــــــــين
الســكرتيرين)الــوزراء(ويقيلهم،ويعــين الســفراء،ويعين رؤســاء الوحــدات
الرئيسية،ويعقد المعاهـدات،وهو القائـد العـام للقـوات المسـلحة،والقوات
البرية والبحرية والجوية والحـرس الـوطنى.وهـو يقـوم بـالعفو العـام فـى
القضــايا عــن جــرائم ضــد الوﻻيــات المتحــدة،ما عــدا قضــايا توجيــة اتهــام
الخيانة.إﻻ أنه ﻻ يستطيع العفو فى قضايا ضد الوﻻيـات المكونـة للوﻻيـات
المتحدة.

Woodrow Wilson,Congressioal Government(Boston:Houghton - ١
Mifflin,1885)p309
فى لويس فيشر-ترجمة مازن حماد-سياسات تقاسم القوى الكونجرس والسلطة
التنفيذية،عمان،اﻷهلية للنشر والتوزيع،١٩٩٤،ص.١١
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تقـع سـلطات الـرئيس الخاصـة تحـت ثﻼثـة عنـاوين رئيسـية  (١) :سـلطة
الترشيح ) (٢سلطة التفاوض مع دول أجنبية ) (٣سلطة العفو.والخاصية ﻻ
تعنـــــى أن هـــــذه الســـــلطات التنفيذيـــــة تعمـــــل بـــــدون المســـــاهمة
التشـريعية.فمصـالح الكـونجرس وتـدخل المجموعـات الخارجيـة يمكــن أن
تحد من السلطات الثﻼث جميعها.١
منــذ أواخــر الثمانينــات مــن القــرن الثــامن عشــر،فقد مبــدأ الفصــل بــين
السلطات رواجه لصالح فكرة الرقابة والتوازن.فكل فرع يقتسـم السـلطات
مــع فــرع آخــر:فمجلــس الشــيوخ يؤكــد التعينــات الرئاســية ويصــادق علــى
المعاهــــدات،ومجلس النــــواب يســــتطيع مســــاءلة الرئيس،ويحاكمــــة
الكــونجرس بتهمــة الخيانــة.والــرئيس يســتطيع اســتخدام الفيتــو لــرفض

مشاريع القـوانين،لكن هـذا الفيتـو يمكـن الطعـن فيـه.٢وتشـمل اجـراءات
الموازنـــة علـــى عـــدد مـــن الســـلطات غيـــر المترابطـــة،فالرئيس يعـــد
الميزانيــة،أما ســلطة اﻻعتمــادات الماليــة تعــود إلــى الكــونجرس وحــدة،إذ
ﻻيمكــــن ســــحب مــــال مــــن الخزينــــة،إﻻ بموجــــب اعتمــــادات يضــــعها
القانون.والسلطة الخاصة بإصدار قوانين الضـرائب محـتفظ بهـا لمجلـس
النواب-رغم أن المجلس من قبيل العـادة-يعمـل علـى استصـدار القـوانين
الخاصة باﻻعتمادات المالية.
مما تقدم يتضح أن هناك مبدآن ﻻ يمكن التوفيق بينهما ومع ذلك يعمـﻼن
جنبا إلى جنـب (١) :فصـل السـلطات و) (٢نظـام المراقبـة والتـوازن.ورغـم
تناقضــهما فانهمــا مكمــﻼن ومســاندان لبعضــهما الــبعض.والمؤسســة ﻻ
تستطيع أن تراقب ما لم يكـن لـديها قسـط مـن اﻻسـتقﻼلية.وﻻ يمكـن أن
تحتفظ باستقﻼلها دون سلطة المراقبة.

 - ١نفس المرجع ص .١٦
 - ٢نفس المرجع ص ص .١٤-١٣
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طبقا ﻷحد نمـاذج الدسـتور،فإن الـرئيس هـو الضـابط اﻹدارى اﻷول لفـرع
تنفيذى موحد وذى تسلسل هرمى،والقادر على توجيه نشـاطات وعمليـات
مــوظفى الوكــاﻻت أى الــوزارات ومــا يشــابهها مــن ادارات تنفيذيــة.ويعمــل
أعضاء الفرع التنفيذى كعمﻼء للرئيس فى التأكـد مـن ان القـوانين يجـرى
تنفيذها بأمانة.والنموذج الثانى يبدأ علـى افتـراض أن الكـونجرس ينشـئ
اﻹدارات وأن له أن يحدد كيف يمكن أن تطبق.ويحل محل اﻷحكام الهرميـة
نظــام نشــر الســلطة وتأســيس الرقابــات.ويعطــى الدســتور الصــﻼحية
للكونجرس لصنع جميع القوانين،التى ستكون ضرورية ومﻼئمة لممارسة
تنفيذ السلطات الممنوحة لحكومة الوﻻيات المتحدة أو أى دائرة أو مسـؤول
مرتبط بذلك المصدر.١
وهكــذا تصــبح القضــية قضــية توفيــق بــين قــالبين نمــوذجين متنافســين
وشــرعيين مــن قوالــب الدســتور.وإن الســماح ﻷى مــن القــالبين بتجــاوز
اﻵخر،سيخلق تركيزا للسلطة لدى أحـد الفرعيين،وهـو مـا يسـعى واضـعو
الدستور إلى تجنبه.وكان من شأن أسـبقيات حـددها الكـونجرس اﻷول فـى
إنشائه اﻻدارات التنفيذية،أن أعدت المسرح ﻷنماط ﻻحقة من الرقابة على
البيروقراطية.وبقى الكثير للـدور الـذى تلعبـه القـوى السياسـية،مما خلـف
شــكوكا حــول مــا إذا كــان الكــونجرس أم الــرئيس يســيطر علــى الفــرع
التنفيذى.

 - ١نفس المرجع ص .١١٧
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تمويل الحمﻼت اﻻنتخابية فى الوﻻيات المتحدة
يحــدد القــانون الفيــدرالى كيــف يجمــع المرشــحون للمناصــب الفيدراليــة
للــرئيس وعضــو مجلــس الشــيوخ وعضــو مجلــس النــواب ،وحلفــائهم
السياسيين اﻷموال ،ومن أى جهات وحجم اﻷموال.وقوانين تمويل الحمﻼت
اﻻنتخابية الفيدرالية منفصلة عن قوانين الوﻻيات التـى تـنظم اﻻنتخابـات
لمناصب الوﻻيات والمناصب المحلية.
يجمــع المرشــحون للرئاســة فــى الوﻻيــات المتحــدة مئــات المﻼيــين مــن
الــدوﻻرات لحملــة انتخابيــة موجهــة نحــو دولــة فيهــا أكثــر مــن ٣٠٠مليــون
ناخب.ومع أن جمع التبرعات يأتى من مصادر خاصة فـى حـاﻻت كثيرة،فـإن
العملية التى تنفق فيها اﻷموال تخضع لقواعد صارمة.
يتعـــين علـــى المرشـــح لمنصـــب الـــرئيس أن يؤســـس منظمـــة لحملتـــه
اﻻنتخابية،تسمى اللجنة السياسية.ويتعين على اللجنة السياسية أن يكون
لها أمين صندوق وأن تسجل لدى هيئة اﻻنتخابات الفيدرالية.وعلى الـرغم
من اسـمها،فإن عمـل هيئـة اﻻنتخابـات الفيدراليـة يقتصـر علـى اﻻشـراف
وتنفيـــذ قــــوانين تمويــــل الحمــــﻼت اﻻنتخابيــــة ،وﻻ تــــدير اﻻنتخابــــات
بالفعــل).عمليــة تســجيل النــاخبين،وإجراء اﻻقتراع،وعــد اﻷصــوات هــى
مسؤولية مسؤولى اﻻنتخابات فى الوﻻية وعلى الصعيد المحلـى(.وتسـجل
أنــــواع مختلفــــة مــــن اللجــــان السياســــية لــــدى هيئــــة اﻻنتخابــــات
الفيدرالية.وباﻻضـافة إلـى المرشـحين يتعـين علـى اﻷحـزاب السياسـية أن
تسـجل لجانهـا لـدى تلــك الهيئـة.وعـﻼوة علـى ذلــك فـإن أى مجموعـة مــن
المواطنين بصفتهم الخاصة يمكنهم تشكيل لجنة سياسية.١
فى العام  ٢٠١٠صدر حكم مثير للجدل من المحكمة العليا أدخل تغييـرات
كبيرة علـى قـانون تمويـل الحمـﻼت اﻻنتخابيـة.فقبـل صـدور الحكـم كـان

 - ١وزارة الخارجية اﻷأمريكية،مرجع سابق،ص.٧٠
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القانون يمنع الشـركات والنقابـات العماليـة مـن اﻻنفـاق مباشـرة لتأييـد أو
معارضة المرشحين لمنصب الـرئيس وعضـوية الكـونجرس.وكـان يسـمح
للمجموعات المكونة من أفراد بإنشاء صناديق منفصلة فيما يسـمى لجـان
النشـــاط السياســـى للمســـاهمة بـــالتبرع لحمـــﻼت اﻷحـــزاب السياســية أو
المرشحين دون استخدام أموال من صناديق الشـركة أو النقابـة.لكـن بعـد
صــدور الحكم،أصــبح بامكــان الشــركات أن تســتخدم كميــات غيــر محــددة
بشكل مباشر من اﻷموال فـى سـبيل انتخـاب أو اسـتبعاد مرشـح معـين مـا
دامت ﻻ تفعل ذلك بالتنسيق مع المنظمات أو الجمعيات التى تتولى الحملة
اﻻنتخابية لذلك المرشح.١

 - ١نفس المصدر،ص.٧١
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التمويل العام
يؤهل المرشحون لمنصب الرئيس منذ العام  ١٩٧٦لﻼشتراك فى تنظـيم
التمويل العام لﻼنتخابات.وقد اشـترك جميـع المرشـحين لمنصـب الـرئيس
حتى العام  ٢٠٠٠فى هذا النظام بقبول أموال حكومية مقابل تعهد بعدم
إنفاق أكثر من مبلغ معين.إﻻ أن هـذا النظـام أصـبح غيـر مغـر للمرشـحين
بصورة متزايدة ﻷن الحد المفروض على اﻹنفاق يعتبر منخفضا جدا،وأقل
من المبلـغ الـذى يمكـن للمرشـحين الرئيسـيين جمعـه عـادة بسـهولة مـن
مصادر خاصة.كنتيجة لذلك يفضل العديد من المرشحين الرئيسيين عدم
الحصول على التمويل العام.
عــارض اﻻصــﻼحات المقترحــه أشــخاص يــرون اﻹنفــاق علــى اﻻنتخابــات
متناسبا مع كل من تكاليف السـلع والخـدمات فـى اﻻقتصـاد الـراهن.وفيمـا
يتعلــق بــذلك ينظــر إلــى اﻻنفــاق علــى اﻻنتخابــات كــالثمن الــذى تدفعــه
الديمقراطية للتنافس اﻻنتخابى،بحيث إن التبرعات والنفقات الكبيـرة مـن
جمعاعات المصالح الخاصة بمثابة تعبيـر عصـرى عـن التعدديـة التقليديـة
القديمة ﻷمريكا.ومـن الصـعب اثبـات وجـود أى صـلة محـددة بـين تبرعـات
جماعات المصالح وسياسة الحكومة.كما أن المحـاكم طرحـت قضـية مـا إذا
كان فرض قيود اضافية على التبرعات واﻹنفاق فى الحمﻼت اﻻنتخابية قد
يحد على نحو غير مﻼئـم مـن حـق المتبـرعين المحمـى فـى الدسـتور فـى
حرية التعبير فـى السـاحة السياسـية .وبـالنظر للتكـاليف الهائلـة للحمـﻼت
اﻻنتخابية الحديثـة،فإن أثريـاء جـدا معينـين يمولـون حمﻼتهـم اﻻنتخابيـة
الخاصة بهم للمناصب العامة،وليس هناك حكم يخالف ذلك.وهم يفوزون
أحيانا ويخسرون أحيانا أخرى.

 - ١نفس المصدر،ص .٧٤
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تساؤﻻت للقارى لﻼجابة عليها-:
-

ما رأيك فى نظام الكتلة اﻻنتخابية )المجمع اﻻنتخـابى( ﻻنتخـاب الـرئيس
فى الوﻻيات المتحدة،وهل يصلح للعمل به فى السودان؟

-

لتخفض تكاليف اﻻنتخابات هل تعتبر أن يكـون عمـر المجلـس التشـريعى
فى السودان  ٦سنوات ،تتكون عضويته من الفائز اﻷول لمدة ثﻼثة سنوات
والفائز الثـانى لمـدة ثﻼثـة سـنوات،وذلك لضـمان تمثيـل أعضـاء البرلمـان
ﻷكبر شريحة من الناخبين،شريطة أن يكون الفائز الثانى من حزب آخر؟

-

ما رايك فى نظام تمويل اﻻنتخابات اﻷمريكية؟
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النظام اﻻنتخابى الكندى
نظام الحكم فى كندا ملكى دستورى،مما يعنى أن حكمها ترأسة الملكة أو
الملك فى الممالكة المتحدة إذ أن كندا تتبـع للتـاج البريطـانى،وديمقراطى
فــى الوقــت نفســه،أى أن المــواطن الكنــدى يصــوت ﻻنتخــاب المرشــحين
السياسيين ليكونوا ممثلين عنه فى الحكومة.
هنــاك ثﻼثــة مســتويات فــى الحكومــة يــدلى الكنــديون بأصــواتهم فــى
اﻻنتخابات الديمقراطية لها.
•

اﻻنتخابات البلدية )القرية،البلدة أو المدينة(؛

•

انتخابات المقاطعة أو اﻹقليم )المحافظة أو اﻹقليم(؛

•

واﻻنتخابات الفيدرالية )الوطنية(.
اﻻنتخابات البلدية
البلــديات هــى مســؤولة عــادة عــن الخــدمات مثــل تــوفير الميــاه والصــرف
الصحى وصيانة الشوارع وإزالة الثلوج والشرطة وإدارة اﻹطفاء والحدائق.
يتم التصويت فى اﻻنتخابات البلدية لعضو مجلس،وللشخص الـذى يمثـل
دائرتــــه اﻻنتخابيــــة ولــــرئيس البلدية،والمرشــــحون فــــى اﻻنتخابــــات
البلدية،ﻻينتمون ﻷى حزب سياسى.وتجرى اﻻنتخابـات البلديـة كمثـال فـى
جزيرة اﻷمير أدوارد كـل أربعـة سـنوات،ومرة كـل ثـﻼث سـنوات فـى بـاقى
البلديات.وفى بعض المجتمعات الريفية تجرى لقـاءات انتخابيـة،حيث تـتم
التعينات واﻻنتخابات فى الجلسة نفسها.
انتخابات المقاطعات
ترتكــز مســؤولية حكومــة المقاطعــة علــى الصــحة والتعلــيم والســياحة
والبـــرامج اﻻجتماعيـــة...ألـــخ.يجـــرى التصـــويت فـــى انتخابـــات مجـــالس
المحافظات فى )- (PEIوهناك خمسة أحزاب مسـجلة فـى ال)(PEIحاليـا-
لعضو فى الجمعية التشـريعية)(MLAلتمثيـل المنطقـة اﻻنتخابيـة.ينتمـى
عادة مرشـحوا انتخابـات مجـالس المحافظـات إلـى حـزب سياسى،ويحصـل
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زعيم الحزب الذى يجمع المرشحين اﻷكثر فوزا بعد اﻻنتخابات،على منصب
رئيس الوزراء فى المقاطعة،أما زعيم الطرف الثانى اﻷكثر نجاحـا فيصـبح
زعيم المعارضة الرسمية.وعدد الدوائر اﻻنتخابية فى المقاطعة هى أيضـا
عدد المقاعد فى المجلس التشريعى للمقاطعة.١
اﻻنتخابات الفيدرالية
الحكومة الفيدرالية فى كندا مسؤولة عـن اﻷشـياء التـى تـؤثر علـى الـبﻼد
بأسرها،مثل التوطين،والهجرة والدفاع الوطنى،ونظام الضرائب والشـؤون
الخارجية والتجارة مع الدول اﻷخرى...ألخ.
يــتم التصــويت فــى اﻻنتخابــات لعضــو مجلــس النــواب لتمثيــل المقاطعــة
اﻻنتخابيــة فــى المجلــس العــام الكنــدى.ينتمــى عــادة المرشــحون لحــزب
سياسى ويضم المجلس العام الكندى حاليا ثلثمائـة وثمانيـة مقعـدا،ويتم
انتخــاب النــواب بطريقــة اﻻقتــراع اﻷســمى بغالبيــة اﻷصــوات فــى دورة
واحدة.الزعيم الحزبى الذى يلقى فـوز أكثريـة المرشـحين بعـد اﻻنتخابـات
يصبح رئيس وزراء كندا ورئيس الحكومة الكندية.أمـا زعـيم الحـزب الـذى
يأخــذ المرتبــة الثانيــة فيكــون زعــيم المعارضــة الرســمية.لــدى معظــم
المقاطعات واﻻقاليم عدد معين من النواب على أساس عدد سكانها.
تطبق كندا نظـام الصـوت الواحـد،وهو نظـام انتخـابى يعتمـد فـى اﻷصـل
الدوائر الضيقة بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة انتخابية) first
 (hit the postأى أول من يتمكن من تجاوز الحد المؤهل للنجاح.

 - ١دليل اﻷنترنت للوافدين الجدد إلى جزيرة اﻷمير
أدوارد،كنداwww.peianc.com/content/long/arlpage/guide-citizenship-
elections

119

مسؤولو حكومة غير منتخبة
لدى حكومة كندا مناصب ﻻ يحق للناخبين التصويت عليها،وتعتبر التعينات
لها سياسية ،منها:
• وزراء الحكومــة الفيدراليــة،حيث يــتم أختيــار الــوزراء المســؤولين عــن
مختلف اﻹدارات الحكومية من قبل رئيس الوزراء؛
• وزراء حكومــات المقاطعات،حيــث يختــار رئــيس وزراء مقاطعــة)(PEIأى
الوزراء المسؤولين عن إدارات الحكومة المحلية؛
• يــتم تعــين الحــاكم العــام لكنــدا مــن قبــل الملكــة،وحكام المقاطعــات
واﻻقاليم من قبل الحاكم العام بناءا على مشورة رئيس الوزراء.

١

ﻻ يخلو نظام انتخابى من نقاط ضعف تكتنفه وكنـدا ليسـت إسـتثناءا،فقد
خلصت مؤسسة التقدم الديمقراطى لنزاهة اﻻنتخابات فى العالم الخـاص
بالنظام اﻻنتخابى الفيدرالى الكندى للعام ،٢٠١٤إلى أن النظام اﻻنتخابى
الفيـــدرالى الكنـــدى متوســـط المســـتوى كمـــا تبـــين مـــن نتيجـــة نزاهـــة
اﻻنتخابـــات،إذ حصـــل علـــى مجمـــوع %٦٤,٤٩أى تصـــنيف غيـــر مـــرض
إجماﻻ.وقد حصل النظام فى التقرير على اﻵتى:
 -١نتيجـــــة رســـــوب التشـــــريعات المتعلقـــــة بالتغطيـــــة اﻹعﻼميـــــة
لﻼنتخابات)(%٤٧,٣٥؛
 -٢نتيجــــــة غيــــــر مرضــــــية للتشــــــريعات المتعلقــــــة بالمرشــــــحين
واﻷحزاب)(%٥٨,٩٣؛
 -٣نتيجة مرضية للتشريعات المتعلقة بالناخبين).(%٧٣,٥٢
إعتمدت المؤسسة على  ٣٢متغيـر رياضـى مسـتقل وتحلـيﻼت مصـفوفية
وماليــة للقيــام بالحســابات والخلــوص للنتــائج،وعلى هــذا اﻷســاس تــؤمن
المؤسسة بأن النظام اﻻنتخابى الفيدرالى ﻻ يمثل حقيقة أصوات الناخبين

 - ١نفس المرجع.
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الكنديين فى الدوائر اﻻنتخابية.فعلى الرغم من وجود تشـريعات سـليمة تخـص
النــاخبين والتمويــل اﻻجتماعى،هنــاك أحكــام عــدة تخــص المرشــحين واﻷحــزاب
واﻹعــﻼم تعمــل علــى تفضــيل بعــض اﻷحــزاب الكبيــرة والراســخة فــى المشــهد
السياسى على تلـك الصـغيرة والجديـدة،أو حتـى علـى أحـزاب كبيـرة أخـرى.وقـد
حددت المؤسسة عدة عناصر فى النظام اﻻنتخابى الكندى التى تساهم مجتمعـة
وبشــــكل ملحــــوظ فــــى تقــــويض المنافســــة اﻻنتخابيــــة ،وبالتــــالى نتــــائج
اﻻنتخابات.تؤمن المؤسسة بأن درجة المنافسة فى اﻻنتخابـات فيهـا أشـارة علـى
صحة الديمقراطية،وأن المنافسة عموما تجئ باﻷفضـل علـى المجتمـع،إن كانـت
هــى فــى اﻷســواق أو اﻻنتخابــات.ومــن هــذا المنطلــق توصــى المؤسســة بعــدة
إصــﻼحات للنظــام اﻻنتخــابى الكنــدى مــن شــأنها أن تقضــى علــى التشــريعات
اﻻنتخابية المتحيزة،وعلى العمليات اﻻنتخابية التى تحد من المنافسة.

١

تعانى كندا من مشكلة انفصالية ذات جذور قديمة تظهر من فتـرة ﻷخرى،وهـى
مشكلة كيبك.ويلعـب الصـراع التـاريخى بـين القـوميتين اﻷنجليزيـة والفرنسـية
على أرض كيبك دوره،بل هو العامل اﻷساسى الـذى يـدفع سـكان كيبـك كأقليـة
قومية فرنسية فى اطار اﻻتحاد الكندى إلى محاولـة اﻻحتفـاظ بهويتهـا القوميـة
والثقافية.هذه المسألة لها انعكاساتها فى اﻻنتخابات البرلمانيـة الفيدراليـة،وفى
اﻻنتخابات المحلية فى كيبك،وتعكس اﻻستقطاب الحـاد بـين تيـارين:اﻷول دعـاة
اﻻنفصال ويتمثل فى حزب كيبك،وحزب العمـل الـديمقراطى عـﻼوة علـى جبهـة
تحريــر كيبك،والثــانى دعــاة الوحــدة والفيدراليــة ويتمثــل فــى حــزب المحــافظين
والحزب الديمقراطى الجديد وحزب اﻻصﻼح الدينى وحـزب المسـاواة.عكـس هـذا
اﻻستقطاب الحاد نفسه فى نتيجة اﻻسـتفتاء التـى أكـدت وجـود أزمـة هويـة فـى
اﻹقليم.٢

 - ١ملخص تنفيذى-تقرير مؤسسة التقدم الديمقراطى لنزاهة اﻻنتخابات فى العالم الخاص
بالنظام اﻻنتخابى الفيدرالى الكندى للعامwww.democracy ٢٠١٤
change.org./2013/09 - ٢مختار شعيب،كيبك البركان الذى يهدد الوحدة الكندية،السياسة
الدولية digtal.ahram.org.eg/articles
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تمويل اﻻنتخابات فى كندا
هنـاك قواعـد متبعــه فـى تمويـل اﻻحــزاب السياسـية فـى كنــدا ويـتم عبــر
مصدرين:مساهمات اﻷفراد والتمويل العام أى من ميزانية الحكومة.
جرت سلسلة من التعديﻼت على قواعد تمويل اﻷحزاب السياسية وفرضـت
مزيدا من القيود على طرق التمويل الخاصة.وفى طليعـة هـذه التعـديﻼت
التى انبثقت عن مشروع القانون )،(٢٠٢٤ودخلـت حيـز التطبيـق فـى عـام
 ٢٠٠٤فى ظل حكومة الحزب اللبيرالى.كما تم اعتماد قواعد اضـافية فـى
ظل حكومة المحافظين ودخلت حيز التطبيق فى عامى  ٢٠٠٧و.٢٠٠٨
بموجب هذه القوانين تحظر كندا المساهمات الماليـة للشـركات والنقابـات
وإلــى مــا غيــر ذلــك مــن جمعيــات،على عكــس مــا هــو مطبــق فــى غالبيــة
المقاطعات واﻷقـاليم الكنديـة.يضـاف إلـى ذلـك أن مسـاهمات اﻷفـراد فـى
تمويل اﻷحزاب السياسية تخضع لسقف معين وتتبع غﻼء المعيشة.
تجدر اﻻشارة إلى أنه مع حرمـان اﻷحـزاب السياسـية مـن تمويـل الشـركات
والنقابات زاد فى المقابل من تمويلها العام المباشر.١
مساهمات اﻷفراد فى تمويل اﻷحزاب
باســتطاعة اﻷفــراد المســاهمة بالمبــالغ المحــددة أدنــاه حســب ســقف تــم
اعتماده فى عام .٢٠١١
 مبلغ  ١١٠٠دوﻻر نقدى كحد أقصى سنويا تدفع للجهـات المسـؤولة فـىكل حزب مسجل رسميا على المستوى الكندى.
 ما مجموعـة  ١١٠٠دوﻻر كحـد أقصـى سـنويا لمجمـوع جمعيـات الـدائرةاﻻنتخابيــة للحــزب المســجل وإلــى مرشــحيه لﻼنتخابــات وإلــى مرشــيحه
للزعامة.

 - ١القواعد المتبعة فى تمويل اﻷحزاب
السياسيةwww.ricnet./ca/politiquecancdienne/ar/?=37

122

 مبلــغ  ١١٠٠دوﻻر كحــد أقصــى لكــل مرشــح مســتقل فــى حــال الــدعوةلﻼنتخابات.
 مــا مجموعــة  ١١٠٠دوﻻر كحــد أقص ـى لمجمــوع المرشــحين فــى ســباقلزعامة حزب ما.
هذا وفى مارس عام ،٢٠١١أعلنت مديرية اﻻنتخابات الكندية عـن تعـديل
فى سقف المساهمات لﻸحزاب السياسية فرفعت هـذا السـقف إلـى ١٢٠٠
دوﻻر كنــدى ودخــل هــذا التعــديل حيــز التطبيــق فــى عــام  .٢٠١٢ويحظــر
القانون اﻻنتخابى التبرعات التى مصدرها خارج كندا كما يسمح بالتبرعات

المغلفة المصدر شرط أن ﻻ تتعدى قيمتها  ٢٠دوﻻر.١

إن القانون الكندى حول المساءلة يحظر على أى كان القبول بهديـة أو أيـة
منفعة مشـابهة بـدءا مـن الوقـت الـذى يصـبح فيـه مرشـحا.ويضـم تعبيـر
"هديــة" حســب هــذا القــانون كافــة المبــالغ الماليــة أو الخــدمات أو الســلع
المقدمة دون مقابل أو بسعر أدنى من قيمتها المتعارف عليها.
التمويل العام لﻸحزاب السياسية
تحصــل التنظيمــات السياســية مــن الدولــة علــى مخصصــات ســنوية يــتم
تحديدها انطﻼقا من عدد اﻷصوات التـى نالتهـا هـذه اﻷحـزاب والتنظيمـات
خﻼل اﻻنتخابات اﻷخيرة،وتتوزع علـى أربعـة فصـول سـنوية أى كـل ثﻼثـة
أشهر.ويتم تصحيح هذه المخصصات انسجاما مع معدﻻت التضخم.
فى عام  ٢٠١١وصل مبلغ هذه المخصصات إلـى دوﻻريـن عـن كـل صـوت
فاز به الحزب.وللحصول على تمويل عام يتوجب على الحـزب أن يكـون قـد
فاز بإثنين بالمئة مـن اﻷصـوات المعتـرف بهـا علـى اﻷقـل علـى المسـتوى
الكندى أو على خمسة بالمئة من اﻷصوات المعتـرف بهـا فـى الـدوائر التـى
كان له مرشحون فيها.

 - ١القواعد المتبعة فى تمويل اﻷحزاب السياسية،مصدر سبق ذكره.
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علــى صــعيد آخر،تســدد الدولــة الكنديــة جــزءا مــن النفقــات اﻻنتخابيــة
للمرشحين واﻷحـزاب السياسـية شـرط أن يكونـوا قـد حصـلوا علـى نسـبة
معينة من أصوات الناخبين.إن المعايير المعتمدة بالنسبة لﻸحزاب مشابهة
للمعايير المعتمدة للمخصصات المالية.كما تقر الدولة ما يعـرف باﻻئتمـان
الضــريبى)تخفــيض مبلــغ المســاهمة مــن تصــريح ضــريبة الــدخل(عــن
مساهمات مدفوعة لمرشح مـا أو لحـزب سياسـى مـا معتبـره أياهـا بمثابـة
تمويل عام غير مباشر.
أحكام اضافية
 تخضع النفقات اﻻنتخابية للمرشحين واﻷحزاب لسقف معين يتم تحديدهوفقا لعدد الناخبين المسجلين.
 يتوجب التصريح عن كل تبرع بمئتى دوﻻر أو أكثر. أخيرا يتوجب على كافـة المرشـحين والجمعيـات التابعـة لـدائرة انتخابيـةما،وقيادات اﻷحزاب على المستوى الكندى أن تقدم تقارير مالية.١

تساؤل للقارى لﻼجابة عليه-:
 هـــل تعتقـــد بـــأن نظـــام التمويـــل الكنـــدى لﻼنتخابـــات هـــو اﻷنســـبللسودان،وذلك بتمويل حكومى وآخر خاص يخضع لقيود معينة؟

 - ١نفس المصدر.
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النظام اﻻنتخابى فى الهند
استقلت الهند عن اﻻستعمار البريطانى فى العام ،١٩٤٧إﻻ أنها ورثت عـن
ذلك اﻻستعمار نظام الحكم البرلمانى ونظام الفائز اﻷول اﻻنتخابى.وعلى
الــرغم مــن مــنح اﻻســتعمار الحكــم الــذاتى للهنــد علــى مراحــل،إﻻ أن حــق
اﻻقتراع العام لـم يتحقـق إﻻ بعـد انتهـاء اﻻسـتعمار واعتمـاد الدسـتور فـى
العام .١٩٤٩وقامت الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور،والتى ضمت
العديد من خبـراء القـانون والمحـامين والمفكـرين السياسـيين بمناقشـات
طويلة حول ماهية النظام اﻻنتخابى الذى يمكن أن يتﻼءم مع الهنـد،وذلك
على مدى ثﻼث سنوات من العمل،قبل أن تتوصل إلى اعتماد نظـام الفـائز
اﻷول.وخــﻼل هــذه العمليــة تمــت مناقشــة العديــد مــن الخيــارات اﻷخــرى
والــنظم النســبية التــى اســتحوذت علــى تأييــد البعض،اســتنادا إلــى تنــوع
اﻷعراق الكبير فـى المجتمـع الهنـدى،إﻻ أن الخيـار وقـع علـى نظـام الفـائز
اﻷول،وذلـــك بشـــكل أساســـى للحـــول دون تشـــتت التركيبـــة البرلمانيـــة
وانقســامها،عمﻼ علــى قيــام حكومــات قويــة ومستقرة،خاصــة وأن مســألة
اﻻستقرار كانت تعتبر من أهم الحيثيات فـى بلـد خـرج لتـوه مـن صـراعات
داخلية دموية أعقبت اﻻستقﻼل،وحيث ترتفع مستويات الفقر واﻷمية.١

تــم أجــراء أول انتخابــات عــام  ،١٩٥١بعــدها انتظمــت اﻻنتخابــات بصــورة
دوريــة طــوال مــا يزيــد علــى ســتين عامــا.فلــم يعلــق العمــل بالدســتور
مطلقا،ولم تؤجل أى من انتخاباتها،ولم يمنـع انتشـار الفقـر واﻷميـة علـى
نطــاق واســع،أو تعــدد الوﻻيــات وتباعــدها،أو اﻻختﻼفــات اللغويــة والدينيــة
والطائفية،أو الحروب اﻹقليمية والنزاعـات الداخليـة،أو المـذاهب السياسـية
المتضاربة،أو النظام الطبقى الصارم والظالم من تنظيم تلـك اﻻنتخابـات

 - ١أندرورنيولدز وآخرون،مرجع سابق،ص.٥٨
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وضــمان صــحة نتائجهــا إلــى حــد بعيــد،على الــرغم مــن قلــة اﻻمكانــات

المتوافرة وبساطة الوسائل واﻷدوات فى اجرائها وبخاصة فى بداياتها.١

تعتبر الهند أكبر بلد ديمقراطى على اﻹطﻼق حيـث شـمل سـجل النـاخبين
فيهــا فــى انتخابــات  ٢٠١٤التشــريعية  ٨١٤مليــون ناخب،ﻻختيــار مجلــس
النواب )لوك سبها (LoK Sabhaالبالغ عددهم  ٥٤٣نائبا.وعلى الـرغم مـن
هذا العدد الكبير الذى زاد خﻼل خمس سنوات فقط نحو  ١٠١مليون ناخب
حيث كان عددهم فى انتخابات  ٢٠٠٩نحو  ٧١٣مليونا،فإن الفـرق الكبيـر
بــين دورتــين انتخــابيتين لــم يربــك أو يمنــع الســلطات المنظمــة لهــا مــن
اجرائها بكل سهولة ويسر،فمن أجل أن تـتمكن اللجنـة العامـة لﻼنتخابـات
من التعامل مع جميع مراكـز اﻻنتخـاب البـالغ عـددها  ٩٣٠ألـف مركز،فإنـه
يعــد منطقيــا أن تســتمر اﻻنتخابــات خمســة أســابيع،وعلى تســعة مراحــل
أبتداءا من  ٧أبريل وحتى١٢مايو.٢ ٢٠١٤
الهند اتحاد بين عـدد مـن الوﻻيـات وتتكـون مـن  ٢٨وﻻيـة وسـبعة اقـاليم
اتحاديــــة.يــــتم تشــــكيل حكومــــات الوﻻيــــات بعــــد تشــــكيل الحكومــــة
المركزيــة،وكل وﻻيــة مــن الوﻻيــات لهــا تشــريع يحكــم شــؤون الوﻻيــة،أما
اقليمــا دلهــى وبونيشــيرى اﻻتحاديــان فلهمــا تشــريعاتها الخاصــة.هــذه
الوحدات الثﻼثون يترأس كﻼ منها حاكم يعينـه رئـيس الهنـد لمـدة خمـس
سنوات.٣

رئــيس الهنــد هــو رئــيس الدولــة،ينتخب بطريقــة غيــر مباشــرة مــن قبــل
المجمع اﻻنتخابى الذى يضم اﻷعضاء المنتخبين من المجالس التشـريعية
القوميــة والمحليــة لمــدة خمــس ســنوات.وينتخــب نائــب الــرئيس بــنفس
 - ١عماد قدورة،اﻻنتخابات العامة الهندية:اتجاهات الناخبين والعوامل المؤثرة
فيهاAljazeera.net/reports/2014
election commission of India"General Election-2014Schedule of - ٢
Election"New Delhi,2014,at http://eci.nic/eci_main/current/pr ess
www.Arab woman & political participation- ٣
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الطريقة ويتـولى مهـام الـرئيس فـى حـال عجـزه عـن القيـام بهـا .رئـيس
الوزراء هو رئيس الحكومة،ويمارس معظم الصـﻼحيات التنفيذيـة،ويعين
من قبل رئيس الجمهورية.رئيس الوزراء بحكم القـانون يـدعم مـن حـزب
سياســى أو تحــالف يضــم غالبيــة المقاعــد فــى مجلــس النــواب،بمعنى أن
رئيس الوزراء هو الـذى فـاز حزبـه بمعظـم المقاعـد أو فـاز بالعـدد اﻷكثـر
وسانده تحالف من اﻷحزاب اﻷخرى وكونوا أغلبية المقاعد بالبرلمان.
السلطة التشريعية فى الهند تتكون من مجلسـين مجلـس الشـيوخ )راجيـا
سابها( ومجلس النواب )لوك سابها(.ومجلس الشيوخ هيئة دائمـة وتتكـون
مــن  ٢٤٥عضــوا ،ينتخــب معظمهــم بطريقــة غيــر مباشــرة مــن الوﻻيــة
والمشرعين اﻻقليميين طبقا لنسبة السـكان فـى الوﻻيـة،١فيمـا عـدا أثنـى
عشر عضوا يعينهم الرئيس ممن يملكـون معرفـة خاصـة أو خبـرة علميـة
فـــى اﻷداب والفنـــون والعلـــوم والخـــدمات اﻻجتماعيـــة.يختـــار اﻻعضـــاء
المنتخبون بنظام التمثيل النسـبى لـدورة مـدتها سـت سـنوات،يتم انتخـاب
ثلــثهم كــل عــامين.٢ويضــم مجلــس النــواب٥٤٣عضــوا يــتم انتخــابهم
باﻻقتراع العام المباشر،يتناسب عدد المقاعد المخصصة لكل وﻻية واتحاد
اقليمى مع عدد السكان.مدة دورة المجلس خمس سـنوات ويعـين عضـوان
لتمثيل المكون اﻷنجلو-هندى ليكون العدد الكلى  ٥٤٥عضوا.٣

- ١الهند –ar-wikipedia.org/wiki/
- ٢أحمد عبدالحافظ،خريطة القوى السياسية فى
الهندwww.awapp.org/wm.view.php.
 - ٣الهند،مرجع سابق.

127

آلية التصويت وإعﻼن النتائج
تستخدم الهند التصويت اﻹلكترونى،إذ تزود محطات اﻻقتراع بجهاز اقتـراع
آلى يحوى أزرارا بعدد المرشحين فى الدائرة ،ويكتـب علـى كـل زر شـعار
ذلك المرشح ويقـوم النـاخبون بالضـغط علـى هـذه اﻷزرار التـى يترجمهـا
الجهــاز وتمــﻸ اســتمارة لهذا،وبعــد اﻻنتهــاء مــن اﻻســتمارة يقــوم الموظــف
المسؤول عن إعﻼن النتـائج بإعﻼنهـا رسـميا ويرسـل مـدير المحطـة الـذى
يحــتفظ بهــذا الجهــاز ،محتوياتــه المعلوماتيــة إلــى المكتــب الــوطنى فــى
نيودلهى وهـو جهـاز مصـنوع فـى الهنـد صـمم بشـكل بسـيط وذو تكلفـة
بسيطة حوالى  ٢٠٠دوﻻر.
فى انتخابات مجلس النواب أو انتخابـات الجمعيـة التشـريعية الوﻻئيـة فـإن
المرشــح الــذى يحصــل علــى أعلــى عــدد مــن اﻷصــوات الصــحيحة،طبقا
ﻻستمارة النتـائج النهائيـة رقـم )،(٢٠يعلـن عـن فـوزه رسـميا باﻻنتخابـات
ويتم اﻹعﻼن عن النتائج بموجب اﻻستمارة رقم )٢١ج( بالنسبة لﻼنتخابات
العامة وبموجب اﻻستمارة رقم ) ٢١د( بالنسبة لﻼنتخابات الفرعية.١
تأثير النظام اﻻنتخابى
يتمثل التأثير اﻷكبر للنظام اﻻنتخابى المعمـول بـه فـى الهنـد فـى انتخـاب
حكومات تستند إلى دعم اﻷغلبية البرلمانية،على الرغم من استنادها إلـى
أقليـة مـن اﻷصـوات.حيــث نـتج عـن نظــام الفـائز اﻷول حتـى العــام ١٩٧٧
تمكــين حــزب المــؤتمر مــن الحصــول علــى أغلبيــة المقاعــد،فى مواجهــة
مجموعة من أحزاب المعارضة المنقسمة والمشتتة.لكن عنـدما بـدأت تلـك
اﻷحزاب باﻻئتﻼف فيما بينهـا وبتقـديم مرشـحين مشـتركين عنهـا مقابـل
مرشحى حـزب المـؤتمر الـوطنى)كمـا حصـل فـى انتخابـات ١٩٧٧و١٩٨٩
تﻼشــت أغلبيــة حــزب المــؤتمر الــوطنى.ففــى عــام  ١٩٧٧فــازت أحــزاب

- ١القاضى قاسم العبودى www.alnoor.se/article.asp.
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المعارضــة وشــكلت حكومــة ائتﻼفيــة مــن خــﻼل اتحادهــا ضــمن تش ـكيلة
حزبية موحدة سميت "تكتل جاناتا".وبعدها اسـتمر تشـكل اﻻئتﻼفـات فـى
 ١٩٨٩و ١٩٩٩و..٢٠٠٤الخ،التــى بــدأت بصــراع بــين حــزب واحــد مقابــل
مجموعة من اﻷحزاب المؤتلفة،ثم تحول إلى صراع بين ائتﻼفـين كبيـرين
يضم كل منهما مجموعة من اﻷحزاب.١
تنظم اﻻنتخابات العامـة كـل خمـس سـنوات،إﻻ أن للـرئيس صـﻼحية حـل
مجلس العموم قبل انتهاء مدته بناء على توصية من رئيس الـوزراء) كمـا
حصـل فـى العــام ،(٢٠٠٤أو إذا اقتنـع الـرئيس ياســتحالة تشـكيل حكومــة
مستقرة)كما حصل فى العام.(١٩٩١أما رئيس الوزراء فيبقى فى منصـبه
طالما تمتع بدعم اﻷغلبية فى مجلس العمـوم.وهكـذا اسـتمرت الحكومـات
المتعاقبة لحزب المؤتمر حتى العام  ١٩٩٧فى السيطرة على الحكم لفترة
خمس سنوات فى كل فترة تشريعية.وبين اﻷعوام ١٩٧٧و ١٩٩٧تشـكلت
حكومات أقل استقرارا،حيث اضطر عدد من رؤساء الـوزراء اﻻسـتقالة قبـل
استكمال فتراتهم بسبب اﻻنقسامات الحزبيـة أو سـحب الثقـة.ومنـذ العـام

 ١٩٩٧بدأت الحكومات بالتمتع باستقرار أكبر،بفضل التحالفات الحزبية.٢

يــدور النقــاش منــذ ســنوات عديــدة حــول إدخــال تعــديل علــى الدســتور
لتخصــيص  ٣٣بالمئــة مــن مقاعــد البرلمان،وكــذلك مقاعــد الجمعيــات
التشريعية فى المقاطعات،لتمثيل النساء،إﻻ أن ذلـك لـم يفـض حتـى اﻵن
إلى اعتماد أى إجراء بهذا الخصوص،وذلك على الرغم من تخصـيص هـذه
النسبة من المقاعد للنساء فى مجالس المديريات منذ العام .٣١٩٩٣

فـــى عـــام  ٢٠٠٠قامـــت الحكومـــة بتشـــكيل لجنـــة وطنيـــة لمراجعـــة
الدستور.وقامت هذه اللجنة،من خﻼل مشاوراتها بمناقشة مـا إذا كـان مـن
 - ١أندرورينولدز وآخرون،مرجع سابق ص ص .٦٢-٦١
 - ٢نفس المرجع ،ص ص .٥٩-٥٨
 - ٣نفس المرجع ص .٦٠

129

الضرورى إعادة النظر فى بعض المواد المتعلقة باﻻنتخابات وتطويرها.إﻻ
أنها أوصت بعدم إجراء أية تعديﻼت على تلك المواد فـى تقريرهـا المقـدم
إلى الحكومة،مؤكدة على أن أية تعديﻼت متعلقة بالعمليـة اﻻنتخابيـة،فى
حــال اﻻضــطرار لهــا،يمكن معالجتهــا مــن خــﻼل القــوانين ذات العﻼقــة،أو
اللوائح التنفيذية والمراسيم اﻹدارية.١
علــى الــرغم مــن التركيبــة اﻻجتماعيــة متعــددة اﻷعــراق فــى الهنــد،إﻻ أن
النظام اﻻنتخابى ما زال يتحلى بقبول واسـع،وذلك لكونـه يخصـص عـددا
من المقاعد للمجموعات المهمشة اجتماعيا وللفئـات والطبقـات أو القبائـل
الفقيرة،إذ أن هذه الفئات موزعة بشكل كبير علـى كافـة أرجـاء الهنـد،مما
يجعل من الصعب عليها الحصول على تمثيـل ﻻئـق لـوﻻ هـذا التخصـيص
فـى ظـل نظـام الفـائز اﻷول.وعليــه فـإن الدسـتور الهنـدى يخصـص لهــذه
الفئات دوائر انتخابية خاصة بها تتناسـب مـع أحجامها،بحيـث يخصـص ٧٩
مقعدا للطبقات الفقيرة التـى تمثـل  ١٥بالمئـة مـن مجمـوع السـكان،و٤١
مقعدا للقبائل المهمشة والتى تمثـل  ٨بالمئـة مـن مجمـوع السـكان.وفـى
تلك الدوائر ﻻ يمكن ترشيح سوى من ينتمون لتلك الفئات،على الرغم من
مشاركة كافة الناخبين فى اﻻقتراع،بغض النظر عـن الفئـة التـى ينتمـون
إليها.٢

 - ١نفس المرجع ص.٦١
 - ٢نفس المرجع ص.٦٠
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تمويل اﻻنتخابات فى الهند
الهنـــد لـــديها قـــانون شـــامل حـــول تمويـــل اﻻنتخابـــات والكشـــف عـــن
اﻷصول،برغم وجـود ثغـرات واضـحة يـتم اسـتغﻼلها بشـكل شـائع.ويمنـع
قانون المساهمات اﻷجنبية على اﻷحزاب من قبول تبرعـات أجنبيـة.كمـا أن
اﻷحزاب ممنوعة من استﻼم تبرعات من شركات مملوكة للدولة،كما وضـع
قانون اﻷشخاص لسنة ١٩٥١م حدا لنفقات الحمـﻼت اﻻنتخابيـة مـن قبـل
المرشحين،والذى يختلف من دائرة انتخابيـة ﻷخـرى ويتـراوح مـا بـين٦٠٠
ألف إلى  ١,٥مليون روبية.ومع ذلك ﻻ توجد أى حدود أو قيـود علـى نفقـات
الحمﻼت اﻻنتخابية لﻸحزاب السياسية.ويمكن للحزب أن يأمر بـدفع نفقـات
لمرشـــح معين،بينمـــا ﻻ يـــتم احتســـاب المبـــالغ فـــى الحـــد المخصـــص
للمرشح.وذلك جاء نتيجة تعـديل أدخـل علـى القـانون اﻻنتخـابى فـى عـام
،١٩٧٤والذى يخـول لﻸحـزاب السياسـية والمؤسسـات واﻻتحـادات واﻷفـراد
لﻼنفــاق نيابــة عــن المرشــح بــدون وضــع أى حــد لــذلك.وحاليــا ﻻ تســتلم
اﻷحزاب أى أموال أو مبالغ من الدولة بالرغم من توفير وقـت مجـانى للبـث
على محطات اﻷذاعة والتلفزيون الحكومية.١

تعتمد اﻷحزاب على تمويل اﻷفراد الـذين هـم أغنـى أغنيـاء الهند،وبشـكل
عام على طبقة رجال اﻷعمال،وهناك أحـزاب تعتمـد علـى التمويـل الـذاتى
والتبرعات الفردية.يقول رئيس لجنة اﻻنتخابات العليا فى الهند فى حديثة
عن اﻻنتخابات اﻷخيرة فى العام :٢٠١٤أنها تقـدم الـدليل الحـى علـى قـوة
"المال" فى السياسة الهندية وفى النظام الديمقراطى.
تقدر الجنة العليا لﻼنتخابات فى الهند أن يصل اﻻنفاق فى تلك اﻻنتخابات
إلى ما قيمته  ٤,٩مليار دوﻻر،وهو أعلى رقم بين مختلف اﻷرقام المتعلقة
بتمويل اﻻنتخابات فى الدول الديمقراطية،بإستثناء الوﻻيات المتحدة التـى
 - ١أثر المال على السياسة)جمهورية الهند مثﻼ(ملخص تنفيذى،المعهد الوطنى
للديمقراطية)(NDIص .١٢-١١
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بلغ فيها اﻻنفاق فى انتخابـات  ٢٠١٢سـبعة مليـارات دوﻻر.يعتـرف رئـيس
اللجنة العليـا أن التمويـل المقـرر قانونـا لكـل مرشـح ١١٤ألـف دوﻻر لكـل
مرشح،ومع ذلك يتوقعون أن يصل اﻷنفـاق إلـى خمسـة أو عشـرة أضـعاف
هــذا المبلــغ،إذا اضــيفت إليــه التبرعــات الفرديــة مــن المــواطنين العــاديين
وبخاصة المغتربين والمساهمات التى وعد بتقديمها كبار رجال اﻷعمال.١
العﻼقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى كندا والهند
النظامــان السياســيان فــى كنــدا والهنــد برلمانيــان علــى غــرار النظــام
البريطانى،وقد استقا منه تجربتيهما .ومميـزات النظـام البرلمـانى تتمثـل
فى:
 -١تداخل السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة،فﻼ يوجـد فصـل تـام بينهمـا
على نحو ما هو قائم فى النظام الرئاسى.
-٢تكون الحكومة البرلمانية من جزئين:رئيس الدولة،ورئيس الحكومة.
-٣ﻻ توجــــد انتخابــــات لــــرئيس الحكومــــة مســــتقلة عــــن اﻻنتخابــــات
التشريعية،فرئيس الحزب الفـائز فـى اﻻنتخابـات التشـريعية يـتم تكليفـه
من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة.
-٤ﻻ يمارس رئيس الدولة فى النظام البرلمانى سلطة فعلية ولكن تتركز
الســلطة فــى يــد رئــيس الحكومــة،ولكن تكــون الحكومــة مســؤوله أمــام
البرلمان.
-٥يقوم رئيس الحكومة بتعيين الوزراء ويستطيع الوزير البرلمانى الجمـع
بين منصبه الوزارى وعضوية البرلمان.
-٦يستطيع البرلمان فى الحكومة البرلمانية اسقاط الحكومة بحجب الثقـة
عنها،كما يستطيع رئيس الحكومة حل البرلمان والدعوة ﻻنتخابـات جديـدة
مبكره.
 - ١انتخابات بمذاق خاص،مجلة الديمقراطيةdemocracy- ٢٠١٤/٤/٩،
ahram.eg.News
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تساؤﻻت للقارئ لﻼجابة عليها-:
-

ما رأيك فى تجربة انتخاب رئيس الدولة فى الهند عبر كتلـة انتخابيـة مـن
خــﻼل تصــويت كــل أعضــاء المجــالس التشــريعية للوﻻيــات والمقاطعــات
ومجلس الشيوخ ﻻنتخابه؟

-

كيف تنظر إلى تجربة الهند فى تخصيص مقاعد محـددة لـبعض اﻷقليـات
أو اﻷقاليم أو المجموعات بتخصيص بعض الدوائر الجغرافية لها؟

-

هل فكرة تعين أعضاء خمسة أو عشـرة مـن الخبـراء فـى مجـاﻻت مختلفـة
فكرة جيدة يمكن اﻻستهداء بها؟

-

هل اﻷفضل انتخاب الوﻻة أو حكام اﻷقاليم فى السودان بصورة مباشرة أو
عبر كتلة انتخابية أو التعين بواسطة رئيس الدولة؟
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النظام اﻻنتخابى فى ألمانيا
إن نقطة البدء فى فهم النظام اﻻنتخابى اﻷلمانى هـى تأكيـد خصوصـيته
التاريخية والسياسية الواضحة،فقد مثلت خبرة حقبة النازية فى الثﻼثينات
وأربعينات القرن الماضى،ومحاولة اﻻستفادة مـن دروسـها المريـرة اﻹطـار
الواقعى الذى صـاغ علـى أرضـيته المشـروع اﻷلمـانى الترتيبـات السياسـية
ومن بينها اﻻنتخابية فى فترة ما بعد الحرب،وكان أدولـف هتلـر قـد تمكـن
عــام  ١٩٣٣مــن الوصــول للحكــم عــن طريــق اقتــراع حــر فــى ظــل نظــام
انتخابى تطور بعد نهاية الحرب العالمية اﻷولى،وقـام علـى أسـاس الـربط
المباشر بين عـدد اﻷصـوات التـى يحصـل عليهـا كـل حـزب وعـدد المقاعـد
الممنوحة له فى البرلمان)مقعد واحد لكل  ٦٠٠٠صوت(،وترتب على ذلـك
تفتيت أصوات الناخبين على العديد من اﻷحزاب التى وصل عددها إلـى مـا
يقــارب اﻷربعــين حزبا،وكانــت النتيجــة غيــاب الكتــل البرلمانيــة القويــة
وصعوبة تشكيل ائتﻼفات حاكمة مستقرة،اﻷمر الذى مكن هتلر بعد فـوزه
فى اﻻنتخابات من القضاء بسهوله على التعددية الحزبية،والعودة بألمانيـا
فى ظل أزمة اقتصادية طاحنـه)كسـاد الثﻼثينـات العظـيم(إلـى مرحلـة مـا
قبــل الديمقراطيــة،لكل ذلــك ســعى المشــرع فــى أعقــاب النهايــة المــدمرة
لحكـــم النـــازى إلـــى وضـــع ترتيبـــات انتخابيـــة لتفـــادى أخطـــاء المرحلـــة
السابقة،وتستند إلى مبدأى اﻻسـتقرار وتركيـز القـوة السياسـية فـى عـدد
محدود من اﻷحزاب التى تتداول السلطة فيما بينها بشكل ديمقراطى.١
يتكـــون البرلمـــان اﻻتحـــادى )بوندســـتاغ( مـــن  ٦٥٦مقعـــدا لمـــدة أربعـــة
سنوات،يستخدم فى انتخابات البرلمـان اﻻتحـادى مـزيج مـن حـق اﻻنتخـاب
باﻷغلبيــة وحــق اﻻنتخــاب بالتمثيــل النســبى.ولكــل ناخــب صــوتان،اﻷول
لمرشـــح دائرتـــه اﻻنتخابيـــة،ويفوز المرشـــحون وفقـــا لنظـــام اﻻغلبيـــة
 - ١عمرو حمزاوى،النظام اﻻنتخابى اﻷلمانى..قراءة
تحليلية https//fr.fr.facebook.com/notes

134

النسبية،فمن يحصـل علـى أكثـر اﻷصـوات يـتم انتخابـه.وبالصـوت الثـانى
ينتخب قائمة مرشحى الوﻻية مـن حـزب ما،ويوضـع مرشـحى الحـزب علـى
هذه القائمة على مستوى كل وﻻية اتحادية وفقا لترتيب معين.وعنـد فـرز
اﻷصوات يتم حساب اﻷصوات اﻷولى والثانية.ويتألف البرلمان اﻻتحادى من
النواب الذين يتم انتخـابهم فـى  ٢٩٩دائـرة انتخابيـة مـن خـﻼل اﻻنتخـاب
المباشر،و ٢٩٩آخرين من خﻼل قوائم اﻷحـزاب فـى الوﻻيـات.ويـؤثر نفـوذ
اﻷحزاب بشكل حاسم فى توزيع المقاعد فى البرلمان،حيث يتبين ذلك فى
نتيجة فرز اﻷصوات الثانية فـى كـل وﻻيـة.وإذا حصـل حـزب مـا فـى أحـدى
الوﻻيــات علــى مقاعــد البرلمــان مــن خــﻼل اﻻنتخــاب المباشــر)الصــوت
اﻷول(،تزيد عن حصته من اﻻنتخاب بالقوائم)اﻷصوات الثانية( يحتفظ كل
نائب منتخب انتخابا مباشرا بمقعده فى البرلمـان،ويكون للحـزب فـى هـذه
الوﻻية"مقاعد زائدة".لـذلك بلـغ العـدد اﻹجمـالى لنـواب البرلمـان اﻻتحـادى
اﻷلمــانى الخــامس عشــر المنتخــب فــى عــام ٦٠٣ ،٢٠٠٢عضــوا بــدﻻ عــن
٥٩٨عضوا.١
يهدف قانون اﻻنتخاب بنظـام قـوائم مرشـحى الوﻻيـات إلـى أن تكـون كـل
اﻷحزاب ممثلة فى البرلمان وفقا لنصـيبها مـن اﻷصـوات.مـن ناحيـة أخـرى
يتيح اﻻنتخاب المباشر للمواطنين فرصـة انتخـاب سياسـيين بـأعينهم فـى
دوائرهم اﻻنتخابية.عادة مـا يبـدى الشـعب اهتمامـا شـديدا باﻻنتخابـات،إذ
تبلغ نسبة المشاركة فى انتخابـات البرلمـان اﻻتحـادى بصـفة منتظمـة مـا
يقرب من  ٨٠بالمئة أو يزيد،أما بالنسبة للمشاركة فـى انتخابـات مجـالس
الوﻻيات واﻻنتخابات المحلية فهناك تفاوت شديد فى نسبة المشاركة.٢

 - ١الصدر اﻷعظم،النظام اﻻنتخابى فى الدول المتقدمة/٢٨،أكتوبر،٢٠١٢/الشبكة الوطنية
الكويتيةwww.national kuwit.com،
 - ٢نفس المصدر.
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مــن أجــل تفــادى صــعوبات تحقيــق اﻷغلبيــة البرلمانيــة بســبب اﻷحــزاب
الصغيرة جدا،فقد تم تبنى مبدأ ما يسمى "عتبة  ٥بالمئـة"،حيـث ﻻ يمكـن
لﻸحــزاب التــى تتحصــل علــى أقــل مــن  ٥بالمئــة مــن أصــوات النــاخبين
المشاركة فى البرلمان.١

بهذا يكون الصوت الثانى للناخب هو الصوت الحاسم فى تشـكيل الغالبيـة
النيابية ويطرح ذلك عددا من المسائل التى ينظمها القانون أيضا:
المسألة اﻷولى:الحزب الذى ﻻ يحصل على  ٥بالمئة من أصـوات النـاخبين
بمجموعهم،ﻻ يحصل علـى مقاعـد انتخابيـة اطﻼقـا،وهو تشـريع قـانونى
استهدف أﻻ يرتفع عدد اﻷحزاب فى المجلس إلى درجة تجعل الوصول إلـى
ائــتﻼف حكــومى مســتقر عســيرا.وحســب الخبــرة العمليــة يشــارك فــى
اﻻنتخابات بضعة عشـر حزبـا وﻻ يـدخل المجلـس النيـابى اﻻتحـادى سـوى
أربعة أو خمسة أحزاب،وإن اﻷحزاب اﻷخرى مجتمعة التى ﻻ تحصـل معـا إﻻ
على نسبة مئوية قريبـة مـن خمسـة فـى المائـة.المقاعـد يجـرى توزيعهـا
مبدئيا علـى أسـاس مـا حصـلت عليـه اﻷحـزاب اﻷخـرى التـى تخطـت عتبـة
الخمسة فى المائة.
المسألة الثانية:نصف المقاعد النيابية يجرى شـغلها عـن طريـق اﻻنتخـاب
المباشر،فإذا كان نصيب أحد اﻷحزاب ثﻼثين فى المائة،يمكنه أن يمـﻸ مـن
المقاعد الباقية عددا آخر بحيث يساوى ما حصل عليه عن طريق اﻻنتخـاب
المباشر نسبة الثﻼثين فى المائة.
المســألة الثالثــة:يوجــد تشــريع قــانونى يســتثنى مــن القاعــدة اﻷولــى أن
يحصل حزب على أقل من  ٥بالمئة،ولكنه ينجح فـى ثـﻼث دوائـر انتخابيـة
علــى اﻷقــل عــن طريــق اﻻنتخــاب المباشــر،فى هــذه الحالــة يحصــل فــى

 - ١نفس المصدر.
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المجلس على نسبة مئوية من المقاعـد تسـاوى نسـبة التصـويت لصـالحه
ولو كانت دون  ٥بالمئة.
المســألة الرابعــة:إذا حصــل حــزب علــى ســبيل المثــال علــى مقاعــد فــى
المجلس عن طريق اﻻنتخاب المباشر تعادل عشرين فى المائة من مقاعـد
المجلس بمجموعها،وحصل عن طريق الصوت الثـانى علـى نسـبة خمسـة
عشر فى المائـة فقط،فـإن فـارق المقاعـد ﻻ يضـيع عليـه،وﻻ يكـون علـى
حســاب اﻷحــزاب اﻷخرى،بــل يحــتفظ بســائر المقاعــد التــى يحصــل عليهــا
وتعتبر المقاعد التى تمثل الفارق،وهو  ٥بالمئـة"مقاعـد إضـافية"فيرتفـع
عدد أعضاء المجلس النيابى بإضافتهم إلـى العـدد اﻷصـلى للمقاعـد وهـو
 ٦٥٦مقعدا.
الهيئــة التشــريعية الفدراليــة مخولــة للبرلمــان المتكــون مــن البوندســتاغ
والمجلــس الفيــدرالى )مجلــس الوﻻيــات(،اللــذان يمــثﻼن نموذجــا فريــدا
للســـلطة التشـــريعية.يـــتم انتخـــاب البوندســـتاغ )البرلمـــان( باﻻنتخابـــات
المباشــرة ذات التمثيــل النســبى.أعضــاء البوندســرات )مجلــس الوﻻيــات(
يمثلون  ١٦وﻻية فيدرالية وهم أعضاء المجالس بالوﻻيات ويحق لمجلـس

الوﻻية الممثلة أن تعين أو تعفى ممثلها فى أى وقت.١

فيما يخص النظام الدستورى فى الوﻻيات،تشير المـادة ) (٢٨مـن القـانون
اﻷساسى لجمهورية ألمانيا"يجب ان يتوافق النظام الدستورى مـع القواعـد
اﻷساسية للنظـام الجمهـورى الـديمقراطى لدولـة قـانون تسـودها العدالـة
اﻻجتماعيــة ضــمن مفهــوم هــذا القــانون اﻷساســى ســواءا فــى الوﻻيــات أو
اﻷلوية أو البلديات التابعـة لها،يجـب أن يكـون للشـعب ممثليـه الـذين يـتم
انتخابهم فى عمليات انتخابية سرية،مباشرة حرة،متكافئة وعامة"...

 - ١ألمانيا ar-wikipedia.org/wiki
 - ٢القانون اﻷساسى لجمهورية ألمانيا اﻻتحادية،٢٠٠٢،ص.٢٨
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٢

تعــرف ألمانيــا عــدا ذلــك انتخــاب رئــيس الجمهوريــة مــرة كــل خمــس
سنوات،ورغم إعتبـاره الرجـل اﻷول فـى تصـنيف المراتـب السياسـية،إﻻ أن
صﻼحياته  -التى ﻻ يستهان بأهميتها -تبقى أقـل شـأنا مـن حيـث تأثيرهـا
علــى ص ـناعة القرارالسياســى مــن صــﻼحيات رئــيس الحكومة،المستشــار
اﻷلمانى.وتنعقـد ﻻنتخـاب رئـيس الجمهوريـة"الجمعيـة العموميـة"لغـرض
اﻻنتخاب فقط،أى مـرة كـل خمـس سنوات،وتتشـكل مـن أعضـاء المجلـس
النيابى وعدد مماثل لهم ترسلهم المجالس النيابية للوﻻيات وفـق النسـبة
المئوية لتوزيع المقاعد على اﻷحزاب.١
يقوم أعضاء البرلمان اﻷلمانى)البوندستاغ( الذين ينتمون إلى كتـل نيابيـة
بانتخاب رئيس البرلمـان.ومهمـة البوندسـتاغ انتخـاب المستشـار اﻻتحـادى

وضــمان اســتمراره فــى الحكــم مــن خــﻼل تأييــد سياســاته.٢كمــا جــاء فــى
المادة)(٦٣من القانون اﻷساسى والتى تقرأ

)" (١يــتم انتخــاب مستشــار ألمانيــا اﻻتحاديــة بنــاءا علــى اقتــراح رئــيس
الجمهورية اﻻتحادية من قبل مجلس النواب اﻻتحادى دون مداوﻻت.
) (٢يفوز باﻻنتخاب من يحصل على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابى
اﻻتحادى وعلى رئيس الجمهورية اﻻتحادية تسمية الفائز فى اﻻنتخابات.
) (٣إذا لم يتم انتخـاب الشـخص المقترح،عندئـذ يسـتطيع مجلـس النـواب
اﻻتحادى خﻼل مدة أقصاها أربعة عشر يوما بعد جولة اﻻنتخاب،أن ينتخـب
مستشارا بأغلبية تزيد على نصف عدد أعضائه.

 - ١معلومات أساسية حول نظام اﻻنتخاب اﻷلمانىwww.egypt club.de/grund-
infos-wahl system totm
أنظر أيضا القانون اﻷساسى لجمهورية ألمانيا
اﻻتحادية،طبعة،٢٠٠٢المادة٥٤الفقرة،٣ص.٤٢
www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political system/main-- ٢
content
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) (٤إذا فشل اﻻنتخاب خﻼل هذه المدة المحددة،فينبغى إجراء جولة انتخـاب
جديــدة دون تأخير،حيــث يفــوز بهــا مــن يحصــل علــى أعلــى عــدد مــن
اﻷصوات.إذا جمع الشخص المنتخب أغلبية أصوات أعضاء المجلس النيـابى
لصــالحه،فيجب علــى رئــيس الجمهوريــة أن يســميه مستشــارا خــﻼل مــدة
أسبوع بعد جولة اﻻنتخاب.إذا لم يحصل المنتخب على هذه اﻷغلبيـة،فعلى
رئيس الجمهورية اﻻتحادية خﻼل سبعة أيام إما أن يسميه مستشـارا أو أن

يحل مجلس النواب اﻻتحادى".١

العﻼقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
نصــت المــادة ) (٦١الفقــرة) (١مــن القــانون اﻷساســى لجمهوريــة ألمانيــا
اﻻتحادية"يستطيع مجلـس النـواب أو المجلـس اﻻتحـادى رفـع دعـوى أمـام
المحكمــة الدســتورية اﻻتحاديــة ضــد رئــيس الجمهوريــة اﻻتحاديــة بســبب
المساس المتعمد بالقانون اﻷساسى أو بقانون اتحادى آخر.يجب أن ﻻ يقل
عدد مقدمى الطلب لرفع الدعوى عن ربع أعضـاء مجلـس النـواب اﻻتحـادى
أو ربع عدد اﻷصوات فـى المجلـس اﻻتحـادى.ويتطلـب إصـدار القـرار برفـع
الــدعوى أغلبيــة ثلثــى أعضــاء مجلــس النــواب الفيــدرالى أو أغلبيــة ثلثــى
اﻷصوات فى المجلس اﻻتحادى،ويتم تكليف ممثل من الجهة المستدعية.٢

من ناحية المسؤوليات فى الحكومة اﻻتحاديـة؛"يقـرر المستشـار الخطـوط
اﻹرشادية للسياسة ويتحمل مسـؤوليتها.يـدير كـل وزيـر اتحـادى مجريـات
العمــل فــى وزارتــه ضــمن حــدود تلــك الخطــوط والتعليمــات العريضــة
باستقﻼلية وعلى عاتق مسؤوليته.تتخذ الحكومـة الفيدراليـة القـرار حـول
الخﻼفــات فــى وجهــات النظــر بــين الــوزراء اﻻتحــاديين،ويقود المستشــار

 - ١القانون اﻷساسى لجمهورية ألمانيا اﻻتحادية،مرجع سابق،ص.٤٦
 - ٢المادة )(٦١الفقرة)(١القانون اﻷساسى لجمهورية ألمانيا اﻻتحادية،ص.٤٥
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اﻻتحادى مسـيرة أعمـال الحكومـة حسـب ﻻئحـة داخليـة تقررهـا الحكومـة
اﻻتحادية وتنال موافقة رئيس الجمهورية عليها".١

فيمـــا يخـــص مســـألة الثقـــة؛حل المجلـــس النيـــابى اﻻتحـــادى :تـــنص
المادة)"،(٦٨إذا قدم المستشار طلبا بالثقة ولم يحـرز هـذا الطلـب موافقـة
أغلبية المجلس النيابى اﻻتحادى،يستطيع رئيس الجمهورية عندئـذ،وبناءا
علـى اقتـراح المستشـار أن يحـل مجلـس النـواب خـﻼل مـدة زمنيـة قـدرها
إحدى وعشرين يوما،بينما يصبح حق حل المجلس النيابى ﻻغيا بمجرد أن
ينتخب المجلس النيابى اﻻتحادى مستشارا جديدا بأغلبية أعضائه".٢
من مهام رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية تمثيـل اﻻتحـاد ضـمن مفهـوم
القانون الدولى باسم اﻻتحاد مع الدول اﻷجنبية.وهو الذى يعتمد ويستقبل

المبعوثين الدبلوماسيين.٣

تقلصت سلطة رئيس الجمهورية فى ألمانيا كثيرا بعد عام ،١٩٤٩وعمليـا
فإن السلطة الواقعيـة أنتقلـت إلـى مجلـس البوندسـتاغ بقيـادة المستشـار
الذى يقوده نسبة ﻷكثرية نواب حزبه فيه.والبرلمان فى ألمانيا ليس فقط
للتشريع بل ينتخـب الحكومـة الفيدراليـة المكونـة مـن المستشـار ولجنتـة
الوزاريـة أيضــا،ويراقب أعمـالهم.كمــا أنـه ينتخــب نصـف أعضــاء المجلــس
الفيدرالى اﻷعلى للدستور،ويراقب أعمال اﻹدارات والقوات المسلحة.٤
بما أن ألمانيا تنتمى إلى عائلة النظم اﻻنتخابية المختلطة،فإن هذه النظم
تقوم على أساس اﻹستفادة من ميزات كل من نظم التعدديـة/اﻷغلبيـة)أو
النظم اﻷخرى( ونظم التمثيل النسبى.عليـه،يتركب النظـام المخـتلط مـن
نظامين مختلفـين عـن بعضـهما الـبعض ويعمـﻼن بشـكل متـوازى.ويـتم
اﻻقتــراع بموجــب النظــامين مــن قبــل نفــس النــاخبين حيــث تجتمــع نتــائج
 - ١المدة ) (٦٥نفس المرجع،ص.٤٧
- ٢المادة) (٦٨نفس المرجع،ص.٤٨
 - ٣المادة ) (٥٩نفس المرجع ص .٤٤
 - ٤صﻼحيات القائد فى جمهورية ألمانيا،دار الوﻻية للثقافة واﻹعﻼم alwelayah.net

140

النظامين ﻻنتخاب الممثلين فى الهيئـة التـى يـتم انتخابهـا.ويسـتخدم فـى
ظل النظام المختلط أحد نظـم التعدديـة/اﻷغلبيـة)أو أحيانـا إحـدى الـنظم
اﻷخرى(،والذى عـادة مـا يقـوم اسـتنادا إلـى تـوفير دوائـر انتخابيـة أحاديـة
التمثيل،باﻹضــافة إلــى نظــام القائمــة النســبية.وهنــاك شــكلين للــنظم
اﻻنتخابية المختلطة:فعندما ترتبط نتائج اﻻنتخاب فى ظل كـﻼ النظـامين
اﻻنتخابيين ببعضها البعض،بحيث يستند توزيع المقاعد فـى ظـل النظـام
النسبى علـى نتـائج النظـام اﻵخر،وذلـك لتعـويض مـا قـد ينـتج عـن ذلـك
النظــام مــن خلــل فــى نســبية النتــائج،يطلق علــى النظــام المخــتلط أســم
العضوية المختلطة) (MMPوهـو المطبـق فـى ألمانيـا.أمـا عنـدما ينفصـل
النظامــان عــن بعضــهما الــبعض بشــكل كلــى ويعمــﻼن بشــكل مســتقل
تماما،حيث ﻻ يستند توزيع المقاعد فى ظل أى منهمـا علـى مـا يحـدث فـى
النظــــام اﻵخر،يطلــــق علــــى ذلــــك النظــــام أســــم نظــــام اﻻنتخــــاب

المتوازى).١(Parallelوبينمـا يسـفر نظـام العضـوية المختلطـة عـن نتـائج
نسبية بشـكل عام،عـادة مـا يسـفر النظـام المتـوازى عـن نتـائج ﻻ تحقـق
سوى نسبية متوسطة المـدى بـين مـا ينـتج عـن نظـم التعدديـة/اﻷغلبيـة
ونظم التمثيل النسبى.

 - ١أندرورينولدز وآخرون،مرجع سابق،ص.٢٢٨
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تمويل اﻻنتخابات فى ألمانيا
نص على ذلك فى قانون اﻷحزاب السياسية وذكرت المادة) (١٨من قواعـد
وجحم التمويل من الدولة ١ما يلى:
) (١تحصل اﻷحزاب على أموال كتمويل جزئـى للنشـاط الملزمـة بـه وفقـا
للقانون اﻷساسى)الدستور(.ويعتبر النجاح الذى يحققه الحزب فى كل مـن
انتخابات البرلمان اﻷوروبى والبوندستاغ والبوندسرات هـو المقيـاس الـذى
يتم على أساسه توزيـع اﻷمـوال التـى تقـدمها الدولـة لﻸحزاب،كمـا يعتبـر
مقياسا لذلك إجمالى اﻷشتراكات التـى يسـددها اﻷعضـاء والنـواب ومقـدار
التبرعات التى جمعها الحزب.
) (٢ﻻ يجوز أن يتعدى اﻹجمالى السـنوى لﻸمـوال التـى تـدفعها الدولـة إلـى
كافة اﻷحزاب  ١٣٣مليون يورو)حد أقصى مطلق(.
) (٣فى اطار التمويل الجزئى من الدولة يحصل الحزب على:
أ٠,٧٠ -يورو عن كل صوت صحيح أعطى ﻷى من قوائمه أو
ب٠,٧٠ -يورو عن كل صوت صحيح أعطـى للحـزب فـى أى دائـرة انتخابيـة
إذا لم يكن لهذا الحزب أى قائمة مسموح بها فى وﻻية من الوﻻيات.
ت٠,٣٨ -يــورو عــن كــل يــورو تحصــل عليــه اﻷحــزاب كمنحــة ماليــة)وهــى
اﻷلتزامات التى يسددها اﻷعضاء والنواب أو التبرعات التـى يتلقاهـا الحـزب
بطريقة مشروعة( على أن يكون الحد اﻷقصى للمنحة المالية  ٣٣٠٠يورو
لكل شخص طبيعى.
يحصل الحزب وخﻼفا لمـا ورد فـى البنـدين ) (١و) (٢علـى  ٠ ،٨٥يـورو
عن كـل صـوت صـحيح حصـل عليـه فـى أى انتخابات،وبحـد أقصـى أربعـة
مﻼيين صوت.

 - ١قانون بشأن اﻷحزاب السياسيةwww.bundestag.de/ar/election
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) (٤يحق للحزب الحصول على أموال من الدولة وفقـا للبنـدين )أ( و)ت( مـن
الفقــرة ) (٣إذا كــان قــد حصــل بعــد النتيجــة النهائيــة ﻻنتخابــات البرلمــان
اﻷوروبى أو البوندستاغ على ما ﻻ يقل عن ٠,٥فى المئـة أو علـى  ٥,١فـى
المئة فى انتخابات البوندسـرات مـن مجمـوع اﻷصـوات الصـحيحة المعطـاة
للقــوائم.أمــا فيمــا يتعلــق بالمبــالغ المدفوعــة طبقــا للبنــدين )أ( و)ت( مــن
الفقرة ) (٣فينبغى على الحزب أن يفى بالشروط المذكورة فى اﻻنتخابـات
المعنية.ويكون من حق الحزب الحصول على أموال من الدولـة وفقـا للبنـد
)ب( من الفقرة ) (٣فى حالة بلوغة بعد أعـﻼن النتيجـة النهائيـة نسـبة ١٠
فى المئة من اﻷصوات الصحيحة فى أى دائرة انتخابية.وﻻ تسرى الجملتان
)أ( و)ب( من هذه الفقرة بالنسبة ﻷحزاب اﻷقليات القومية.
) (٥ﻻيجوز أن يتعدى التمويل الجزئ من الدولة لحزب من اﻷحزاب إجمـالى
ايراداته المحصلة وفقا لﻸرقام  ٧-١فى الفقرة ) (٤مـن المـادة ) )،(٢٤حـد
أقصى نسبى(

١

) (٦بعد نشر التقارير الخاصة بمحاسبات اﻷحزاب المتمثلة فى البوندسـتاغ
اﻷلمانى يقوم البوندستاغ عبر رئيسة طبقا للجملة الثالثة فـى الفقـرة )(٢

من المادة )، ٢(٢٣بالفصل فى تعديل مبلغ الحد اﻷقصى المطلـق )الفقـرة

 ٢من المادة .(١٨ويقدم رئيس المكتب اﻻتحادى لﻺحصاء إلى البوندسـتاغ
اﻷلمــانى حتــى يــوم  ٣٠أبريــل مــن كــل عــام تقريــرا حــول تطــور مؤشــر
اﻷسعار بالنسبة للمصروفات التقليديـة فـى العـام المنصرم،ويسـتند هـذا
المؤشر بنسبة  ٧٠فى المئة على مؤشر اﻻستهﻼك العام،وبنسـبة  ٣٠فـى
المئــة منــه علــى مؤشــر الرواتــب الشــهرية المحــددة وفــق تعريفــة رواتــب
الموظفين لدى هيئات المنطقة.

 - ١المادة ) (٢٤من قانون اﻷحزاب تتحدث عن المحاسبات.
 - ٢المادة ) (٢٣خاصة بالتعهد بتفديم تقرير المحاسبات العلنى.
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) (٧للرئيس اﻻتحادى )رئيس جمهورية ألمانيا اﻻتحادية( أن يعين لجنة من
خبراء مستقلين للبت فيما يتعلق بتمويل اﻷحزاب.
) (٨إذا قرر أى حزب حل نفسه أو تم حظره فإنـه يسـتبعد أعتبـارا مـن يـوم
حله أو حظره من التمويل الجزئى الى تمنحه الدولة.١
تساؤﻻت للقارئ لﻼجابة عليها-:
 السودان وألمانيا يشتركان فى النظام المخـتلط،إﻻ أن هنـاك فـروق هـليمكن أن تعددها؟
 كيف تنظر إلى تجربة ألمانيا فى انتخاب رئيس الدولة؟تلخيص-:
مميزات نظام الفائز اﻷول
لهذا النظام مجموعة من الميزات الحسنة،إذ عادة ما يبـرز المـدافعون عنـه
بساطته،شــــــأنه فــــــى ذلــــــك شــــــأن أنــــــواع أخــــــرى مــــــن نظــــــم
التعددية/اﻷغلبية،باﻹضافة إلى كونه يميـل إلـى إفـراز ممثلـين مـرتبطين
بشكل مباشر بمناطق جغرافية محددة.أما أهم محاسن هذا النظام فهى:
 يوفر هذا النظام خيارا واضحا ﻻ لبس فيـه أمـام النـاخبين بـين الحـزبينالسياسيين اﻷكبر علـى السـاحة .إذ أنـه يـؤدى فـى كثيـر مـن اﻷحيـان إلـى
تراجع حظوظ اﻷحزاب الصغيرة،مما ينتج عنه جنوح النظام السياسـى فـى
البلد المعنى نحو اﻻنقسام بين حزب"يسـارى"وآخـر "يمينـى"يتناوبـان فـى
الحكم.وبهذا تضمحل فـرص اﻷحـزاب اﻷخـرى إلـى درجـة تتﻼشـى عنـدها
إمكانية الحصول على تأييد شعبى يضمن لهم حضورا مؤثرا فى السـلطة
التشريعية المنتخبة.
 يمكن هذا النظام قيام حكومات الحزب الواحد،إذ أن أحدى نتائجـه تتمثـلفى تمكين الحزب اﻷكبر من الحصول على مزيد من المقاعد )كأن يحصـل

 - ١قانون بشأن اﻷحزاب السياسية مصدر سبق ذكرة.
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الحزب الفائز بنسبة  ٤٥بالمئة مـن اﻷصـوات علـى حـوالى  ٥٥بالمئـة مـن
المقاعد(،مما يجعل من حكومة اﻻئتﻼف اﻻستثناء وليس القاعـدة.ويمتـدح
هذا الواقع لكونه يمكن تشكيل الحكومات القوية وغيـر المقيـدة بتنـازﻻت
اضطرارية لصالح شركاء صغار فى حكومة اﻻئتﻼف.
 يمكـن هـذا النظـام كـذلك قيـام معارضـة برلمانيـة متراصـة،إذ أنـه مـنالناحية النظرية على اﻷقل،فإن الجانب اﻵخر للعملة يتمثل فـى توفيرعـدد
كاف كـذلك مـن المقاعـد التمثيليـة لصـالح المعارضـة،للقيام بـدورها فـى
مراقبة أعمال الحكومة وتقديم نفسها كبديل حقيقى للحزب الحاكم.
 يعمل نظام الفائز اﻷول لصالح اﻷحزاب المرتكزة إلى قواعد واسـعة مـنالمؤيدين.ففى المجتمعات المنقسمة عرقيا أو جغرافيا يعمـل هـذا النظـام
على تشجيع وتقوية اﻷحزاب الشمولية والتى تضـم تحـت جناحيهـا العديـد
من الفئات اﻻجتماعية،خاصة فى تلك الحاﻻت حيث يوجد حزبين رئيسـيين
فقط ،فى الوقت الذى ينقسم فيه المجتمع إلى العديد من الجماعـات.وفـى
هـــذه الحـــاﻻت يعمـــل الحزبـــان علـــى تســـمية مجموعـــات مختلفـــة مـــن
المرشحين)مثال ماليزيا(.
 يسهم هذا النظام فى الحد من إمكانية اﻷحزاب المتطرفة فـى الحصـولعلى تمثيل برلمانى لها.إذ أن اﻷحزاب المتطرفة الصـغيرة ﻻ يمكـن لهـا أن
تحصل إﻻ فى حال تركز مؤيدوها ضمن منطقـة جغرافيـة محصـورة).فـى
مقابل ذلك نجد بأن واحد بالمئة فقط من أصوات الناخبين،فى ظل نظـام
القائمــة النســبية لــو طبــق فــى بلــد يشــكل فــى مجملــه دائــرة انتخابيــة
واحدة،يمكن أن يضمن حدا أدنى من التمثيل البرلمانى(.
 يحفز نظام الفائز اﻷول على تقويـة الصـلة بـين الممثلـين ونـاخبيهم،إذأنه ينتج سلطات مؤلفة من ممثلين لمنـاطق جغرافيـة محـددة،حيث يمثـل
اﻷعضــــاء المنتخبــــون منــــاطق محصــــورة مــــن المــــدن أو البلــــدات أو
المحافظــات،وﻻ ينحصــرتمثيلهم فــى شــعارات الحــزب السياســى.ويعتقــد
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البعض بأن لهذا النوع من التمثيل و"المسؤولية الجغرافيـة"أهميـة خاصـة
فى المجتمعات الريفية والبلدان النامية.
 يعطــى هــذا النظــام النــاخبين فرصــة لﻼختيــار بــين اﻷفــراد ولــيس بــيناﻷحزاب السياسية فقط.إذ يمكـن للنـاخبين تقيـيم أداء المرشـحين اﻷفـراد
بـــدﻻ مـــن اﻻلتـــزام بقبـــول قـــوائم مـــن المرشـــحين تنتقـــيهم اﻷحـــزاب
السياسية،مثلما يحدث فى ظل بعض نظم القائمة النسبية.
 يعطى هذا النظام الفرصة للمرشحين المستقلين الفوز باﻻنتخاب.وهذاما قد يكون على درجة عالية من اﻷهمية فى تلك المجتمعات التى ما زالت
أحزابهــا السياســية فــى طــور النشــوء،حيث تــدور العﻼقــات العائليــة،أو
القبليـــة،أو العرقية،بـــدﻻ مـــن اســـتنادها إلـــى تنظيمـــات سياســـية قويـــة
ومتماسكة.
 أخيـــرا يمتـــدح نظـــام الفـــائز اﻷول لكونـــه ســـهل اﻻســـتخدام ويســـيرالفهم.حيث ﻻ يحتاج الصوت الصالح إﻻ للتأشير بجانب أسم أو رمز المرشح
المفضل على ورقة اﻻقتراع.وهو يسهل عملية فرز اﻷصـوات وعـدها،حتى
عندما تشمل ورقة اﻻقتراع على أسماء عدد كبير من المرشحين.١
إﻻ أن لنظام الفائز اﻷول سيئاته كذلك،ومنها:
 ينتج عنه استثناء اﻷحزاب الصـغيرة والحـد مـن إمكانيـة حصـولها علـى
تمثيــل برلمــانى عــادل،إذ أنــه يفتــرض علــى الحــزب الــذى يحصــل علــى
١٠بالمئة من اﻷصوات على سـبيل المثـال أن يحصـل علـى نسـبة مماثلـة
تقريبا من مقاعـد البرلمـان.ففـى اﻻنتخابـات الفيدراليـة للعـام ١٩٩٣فـى
كنــدا حصــل حــزب المحــافظين التقــدميين علــى  ١٦بالمئــة مــن أصــوات
الناخبين إﻻ أنه لم يفز إﻻ بنسبة  ٠,٧بالمئه من المقاعـد،وفى اﻻنتخابـات
العامــة للعــام  ١٩٩٨فــى لوســوتو حصــل حــزب باســوتو الــوطنى علــى
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146

٢٤بالمئة من اﻷصوات فى حين فاز بواحد بالمئة فقط من المقاعـد.وهـذا
النموذج يتكرر فى ظل نظام الفائز اﻷول.ويحدث ذلـك غالبـا حينمـا يكـون
لحزب واحد أكثر من مرشح يقدم نفسه فى الـدائرة الواحـدة،فيتم تشـتيت
اﻷصوات ويخسر الحزب.أو يرجع السبب إلى عدم مراعاة الكثافـة السـكانية
فى توزيع الدوائر،وتضـيع أصـوات كثيـر مـن النـاخبين يكونـوا قـد صـوتوا
للخاسر فى تلك الدائرة.فى حين قد يفـوز آخـر فـى دائـرة أخـرى وقـد حـاز
على عدد أقل من اﻷصوات التى حاز عليها الخاسر فى الدائرة اﻷخرى.
 يحرم نظـام الفـائز اﻷول اﻷقليـات مـن الحصـول علـى تمثيـل عـادل.إذ
تعتاد اﻷحزاب السياسية على تسمية المرشح اﻷكثر قبوﻻ وشعبية فى كـل
دائرة انتخابية،وذلك لكسب ود غالبية الناخبين.وعليه فمن غير المعتـاد أن
يحصل مرشح أسود،على سبيل المثال على دعم وترشـيح مـن قبـل حـزب
كبيــر فــى دائــرة انتخابيــة تقطنهــا غالبيــة مــن البــيض فــى بريطانيــا أو
الوﻻيــات المتحــدة اﻷمريكيــة،وهناك الكثيــر مــن التجــارب التــى تثبــت بــأن
فــرص اﻷقليــات العرقيــة علــى تمثيــل برلمــانى لهــا أقــل بكثيــر فــى ظــل
استخدام نظام الفائز اﻷول.وبالمحصلة فإذا مـا أنـتهج النـاخبون ممارسـات
انتخابية تتطابق مع اﻻنقسامات اﻻجتماعية القائمة،فإن إقصـاء المنتمـين
إلــى اﻷقليــات مــن التمثيــل يمكــن أن يــؤدى إلــى زعزعــة أركــان النظــام
السياسى برمته.
 يؤدى هذا النظام إلى إضعاف التمثيل البرلمانى العادل للمـرأة.فمقولـة
اللجوء إلى "المرشح اﻷكثر شعبية"تؤثر بشكل مباشـر وسـلبى فـى فـرص
النساء فى اﻻنتخاب،وذلك لكونهن أقل حظا بالحصول علـى دعـم اﻷحـزاب
السياســـــية،والتى يســـــيطر الرجـــــال فيهـــــا علـــــى مراكـــــز القـــــرار
لترشيحهن.وأظهرت التجارب حـول العـالم بـأن المـرأة تتمتـع بفـرص أقـل
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كثيرا فى اﻻنتخاب فى ظل نظم التعدديـة/اﻷغلبيـة منهـا فـى ظـل الـنظم

النسبية.١

 يتيح نظام الفائز اﻷول لنشـوء اﻷحـزاب المسـتندة إلـى قواعـد قبليـة أو
عرقية أو مناطقية،والتى تؤسس حمﻼتها وبرامجها السياسية استنادا إلـى
مفــاهيم وأطروحــات جذابــة للغالبيــة فــى منطقتهــا أو دائرتهــا إﻻ أنهــا قــد
تكون معادية لﻶخرين وتقوم علـى اسـتثنائهم.ولقـد شـكل ذلـك معضـلة
دائمة فى بعض الدول اﻻفريقية،كمﻼوى أو كينيا،حيث تتمركز مجموعـات
قبيلية كبيرة فى مناطق جغرافية محصورة.ممـا يـؤدى إلـى انقسـام البلـد
إلى مناطق حزبية،حيث يتمتع كل حـزب بموقـع القـوة فـى كـل منهـا،اﻷمر
الــذى ﻻ يحفــز اﻷحــزاب علــى اﻷهتمــام بأيــة مســألة خــارج نطــاق منــاطق
نفوذهم ومجموعات مؤيديهم.
 يمكن لنظـام الفـائز اﻷول أن يزيـد مـن حـدة اﻹقطاعيـة الحزبيـة،حيث
يمكن حزبا واحدا أن يفوز بمفـرده بكافـة المقاعـد التمثيليـة فـى دائـرة أو
محافظة ما.فلو كان لحزب ما تأييد قـوى فـى جـزء معـين مـن البلـد فـذلك
سيؤدى إلى فوزه بأعلى عدد مـن اﻷصـوات،اﻷمر الـذى يترتـب عليـه فـوزه
بمعظم،إن لم يكن كافة المقاعد المخصصة لذلك الجزء.وذلك يـؤدى إلـى
إقصـاء اﻷقليــات فــى تلــك المنطقــة وحرمانهــا مــن التمثيل،باﻹضــافة إلــى
تعميق اﻹحساس بأن المعركـة السياسـية محكومـة بمـن يكـون المـواطن
وأين يقيم وليس بما يؤمن به.وهـذا مـا تمـت إثارتـه مـرارا لمحاربـة هـذا
النظام فى كندا على سبيل المثال.
 يسفر هذا النظام عن ضياع أعـداد كبيـرة مـن اﻷصـوات التـى تهـدر وﻻ
تؤدى إلى انتخاب أى من المرشحين.وهذا ما يمكن أن يكـون خطـرا للغايـة
لو ترافق مع ما ورد أعﻼه فيما يتعلق باﻹقطاعية الحزبيـة،حيث يـؤدى إلـى
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يأس المؤيدين لﻸحزاب الصغيرة وأحزاب اﻷقلية من انتخـاب ممثلـين لهـم
فى مناطقهم.وقد تزداد خطورته فى تلك الحـاﻻت حيـث تـؤدى اﻻخـتﻼﻻت
السياســية إلــى تعزيــز موقــع الحركــات المتطرفــة وفســح المجــال أمامهــا
لتحريك جموع كبيرة من المؤيدين ضد النظام السياسى القائم.
 يؤدى هذا النظام فى بعض اﻻحيان إلى انقسام اﻷصوات بـين اﻷحـزاب
الكبيرة المتنافسة أو المرشحين اﻷكثر شعبية،مما ينتج عنـه فـوز اﻷحـزاب
أو المرشحين اﻷقل شعبية وتمثيﻼ.
 قد يبدو نظام الفـائز اﻷول عـديم اﻻسـتجابة للمتغيـرات الطارئـة علـى
الرأى العام.إذ أن تمركز المؤيدين لحزب سياسى مـا فـى منطقـة جغرافيـة
محددة يمكنه من اﻻستمرار فى السيطرة على الحكم حتى فى ظل تراجـع
أدائــه اﻻنتخــابى مــن حيــث عــدد اﻷصــوات الكلــى علــى المســتوى الــوطنى
العام.ففى بعض البلدان التـى تعتمـد هـذا النظـام اﻻنتخابى،قـد ﻻ يعنـى
التراجــع فــى حصــة حــزب مــا مــن  ٦٠بالمئــة إلــى  ٤٠بالمئــة مــن مجمــل
أصوات الناخبين علـى المسـتوى الـوطنى سـوى انخفاضـا فـى حصـتة مـن
مقاعد البرلمان من  ٨٠بالمئة إلى  ٦٠بالمئة،اﻷمر الذى ﻻ يترك أثرا يذكر
على موقعة المسـيطر علـى الحكـم بشـكل عـام.وفيمـا عـدا الحـاﻻت التـى
تشتد فيهاالمنافسة على أعداد كافية من المقاعد،فقد يكون نظـام الفـائز
اﻷول عديم التأثر بتأرجح نسبة الدعم على المستوى العام.
 أخيــرا يتــأثر نظــام الفــائز اﻷول بشــكل كبيــر بمســألة ترســيم الــدوائر
اﻻنتخابية.فللتقسيمات تبعاتها السياسية،إذ ﻻتوجد حلول فيه لتـوفير حـل
أمثل بمعزل عن اﻹعتبارات السياسية وغيرها.وقد تتطلـب عمليـة ترسـيم
الــدوائر اﻻنتخابيــة الكثيــر مــن الوقــت والمــوارد للخــروج بنتــائج مرضــية
وشـرعية.وقـد تواجــه العمليـة الكثيــر مـن الضــغوطات ومحـاوﻻت التﻼعــب
والتقسيم القـائم علـى أسـاس تفضـيل جهـات معينـة علـى حسـاب جهـات
أخرى.وهذا ما اتضح جليـا فـى انتخابـات العـام  ١٩٩٣فـى كينيا،حيـث أدى
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اﻻخـــتﻼل الكبيـــر فـــى احجـــام الـــدوائر اﻻنتخابيـــة إلـــى تمكـــين الحـــزب
الحاكم)حزب اﻻتحاد الوطنى اﻷفريقى الكينى( مـن الفـوز بأغلبيـة مقاعـد
البرلمـــان رغـــم حصـــوله علـــى  ٣٠بالمئـــة فقـــط مـــن مجمـــل أصـــوات
الناخبين)فـى هـذا المثـال ضـمت أكبـر دائـرة انتخابيـة عـددا مـن النـاخبين
يفوق عددهم فى أصغر دائرة بما يقارب  ٢٣ضعفا(.١

 - ١نفس المرجع،ص ص.٦٤-٦٣
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الخاتمة
بعد استعراض اﻷنظمة اﻻنتخابية لكل من الوﻻيات المتحدة وكنـدا والهنـد
وألمانيــا،يمكن القــول بــأن النظــام اﻻنتخــابى يعنــى مجموعــة التشــريعات
والقوانين الموضوعة بغرض إعمالها ﻻنتاج انتخـاب سياسـى يكـون ممـثﻼ
للشــــعب فــــى صــــورة اﻷشــــكال المعمــــول بهــــا فــــى أنحــــاء العــــالم
المختلفة،بتســمياتها المتنوعــة ســواءا كانــت التســمية برلمــان أومجلــس
وطنى أو مجلـس شـعب أو مجلـس شـيوخ أو غيرهـا.كمـا أنـه لـيس هنـاك
نظام نموذجى أو معيارى تعتمد عليه اﻷنظمة اﻻنتخابية فـى العالم،ﻻنهـا
تتنـــوع بتنـــوع الـــدول،وتلعب فيهـــا المعطيـــات التاريخيـــة والجغرافيـــة
واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية والسياسية أدوار مهمة فى تبنى نظام
انتخابى بعينه.
نخلص من دراسة هذه اﻷنظمة إلـى أنهـا انظمـة ديمقراطيـة،بمعنى أنهـا
تعتمــــد علـــــى العمليـــــة اﻻنتخابيــــة ﻻنتخـــــاب هيئاتهـــــا التشـــــريعية
والتنفيذيــة.وتــؤثر طبيعــة النظــام السياســى فــى طريقــة اﻻنتخــاب لهــذه
الهيئات،وتوزيع السلطات والصﻼحيات فيها.
النظــام السياســى اﻷمريكــى رئاســى،وعليه يــتم انتخــاب الــرئيس فــى
انتخابــات منفصــلة عــن انتخابــات الهيئــة التشــريعية)الكــونجرس(،إﻻ أن
انتخــاب الــرئيس هــو انتخــاب غيــر مباشــر مــن الشــعب،إذ يخــرج الشــعب
للتصويت للمجمع اﻻنتخابى الـذى بـدوره ينتخـب الـرئيس.ولكـن الـرئيس
يتمتع بسلطات وصﻼحيات واسعة.
اﻷنظمة السياسية فى كل من كندا والهند وألمانيا برلمانيـة،إﻻ ان الحـاكم
العام فى كندا يتم تعينه من قبل ملك أو ملكة بريطانيا بناءا على توصية
رئيس الوزراء.ويتم انتخاب الهيئة التشريعية بطريق مباشر من الشعب.
فى الهنـد يـتم انتخـاب الـرئيس بطريـق غيـر مباشـر عـن طريـق المجمـع
اﻻنتخابى،الذى يضم اﻷعضاء المنتخبين من المجالس التشريعية القومية
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والمحلية.كما يتم انتخاب مجلـس الشـيوخ أيضـا بطريـق غيـر مباشـر مـن
الوﻻيات والمشرعين اﻹقليميين،أما مجلس النـواب فيـتم انتخابـه مباشـرة
من الشعب.
فيمــا يخــص ألمانيــا فــإن انتخــاب الــرئيس يــتم بطريــق غيــر مباشــر عــن
طريق"الجمعيـة العموميـة"التـى تتكـون لغـرض اﻻنتخـاب فقـط مـرة كـل
خمـس سنوات،وتتشـكل مـن أعضـاء المجلــس النيـابى وعـدد مماثـل لهــم
ترسلهم المجالس النيابية للوﻻيات وفق النسـبة المئويـة لتوزيـع المقاعـد
على اﻷحزاب.
يﻼحظ فى اﻷنظمة البرلمانية أن مركز الثقل يكون فى البرلمـان ورئـيس
الوزراء يتمتع بسلطات وصﻼحيات واسعة.
بعد استعراض هـذه اﻷنظمـة يمكـن القـول أنهـا وليـدة بيئتهـا وقـد تكـون
صالحة لها بدليل التمسك بها لفترات طويلة،بالرغم من وجود أصوات فـى
تلك الدول ﻹدخال بعض التعديﻼت عليها.وكما سبق القول ﻻ يمكن القول
أن النظــام كــذا يعــد نظامــا مثاليا،فلكــل نظــام إيجابتاتــه وســلبياته،وهذا
ﻻيعنى عـدم اﻻسـتفاده مـن اﻹيجابيـات التـى تـوفرت فـى بعـض اﻷنظمـة
اﻻنتخابية فـى الـدول اﻷخـرى لترسـيخ الديمقراطيـة فيهـا،إذا توافقـت مـع
بيئيها وتطورها السياسى واﻻقتصادى واﻻجتماعى.
العبره تكمن فى أن أهم ما يميـز نظـام انتخـابى هـو قدرتـه علـى تمثيـل
واســع للطبقــات والشــرائح واﻻتجاهــات السياســية الموجــودة فــى المجتمــع
المعنى،وبقدر ما كان النظام قادرا على تمثيل أكبر لهذه الفئات،كلما كـان
نظاما انتخابيا أكثر قدرة وقوة لتحقيق الرفاة و السﻼم اﻻجتماعى.
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تعقيب على ورقة النظم اﻻنتخابيه فى امريكا و كندا و الهند و المانيا

•

اﻷنظمة اﻻنتخابيه للدول اعﻼه هى كلها فى دول فيدراليه.
 لﻸنظمـــة الفدراليـــة خصـــائص مشـــتركة بعضـــها يتعلـــق بالوثيقـــةالدستورية )دستور مكتوب -جامد(
 قيام أجهزة دسـتورية متوازنـة لكـل مسـتوى مـن مسـتويات الحكـم فـىالفيدراليه.
 قسمة السلطة وتخصيص الموارد بعداله بين مستويات الحكم . وجود آلية لتسوية المنازعات بين مستويات الحكم .النظام اﻻنتخابي في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
بالنســبة للدســتور اﻷمريكــي فــإن الشــعب يختــار الهئيــة اﻻنتخابيــة وهــي
بــدورها تقــوم باختيــار الــرئيس – انتخــاب غيــر مباشــر – الحكــم رئاســي-
الدولة فدرالية
 الشــعب اﻷمريكــي يراقــب أداء ممثليــه فــي الكنجــرس وفــي المجــالسالمحلية
 يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الكنجرس النظام اﻻنتخابي قائم على العضو الفرد -المجمع اﻻنتخابي هو المحك ١+٢٧٠

•

بقلم د .زحل اﻻمين  ،أستاذ مشارك  ،كليه القانون – جامعة الزعيم
اﻻزهرى
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 درجة الممارسة الديمقراطية ووعي المجتمع لها دور كبير في الممارسـةالديمقراطية
النظام اﻻنتخابي في كندا
 نظام الحكم ملكي دستوري اﻻنتخابات على ثﻼثة مستويات هنالك مستويات للحكم تمﻸ عن طريق التعيين الوضع أكثر تعقيداالنظام اﻻنتخابي في الهند
 طبيعة الدولة تؤثر على النظام اﻻنتخابي على الرغم من النظام الفدرالي فـإن توزيـع اﻻختصاصـات فـي النظـامالفــدرالي يختلــف عــن الوﻻيــات المتحــدة مــثﻼ حيــث توســع الهنــد مــن
اختصاصات المركز بعكس الوﻻيات المتحدة
 فــي الهنــد نائــب الــرئيس يعــين الــوزراء بينمــا فــي الوﻻيــات المتحــدةيعينهم الرئيس
 نظام الفـائز اﻷول نظـام بسـيط وسـهل التطبيـق وكـذلك الصـلة بـينالممثلين والناخبين قوية
 من عيوبه أنـه يسـتثي اﻷحـزاب الصـغيرة ويضـعف قـدرة اﻷقليـات لـذاعملــت بعــض الــدول علــى تعــويض ذلــك عــن طريــق مــنح الكوتــه و
المحاصصــه اى تخصــيص مقاعــد لﻼقليــات  ،و غيــرهم مثــل النســاء فــى
بعض الدول.
المانيا
 تجمع بين نظامين انتخابيين المباشر ةغير المباشرعموما ليس هنالك نظام انتخابي يمكن تسميته بالنظام اﻷمثل بـل لكـل
بلد ظروفه التاريخية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية
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تعقيب على ورقة النظم اﻻنتخابيه فى امريكا و كندا و الهند و المانيا
اﻷنظمة اﻻنتخابية فى الهند و ألمانيا

•

النظام الهندي
 ٤١٨ −مليون ناخب ينتخبون  ٥٤٣نائب
 −تتكون الدولة من  ٢٨اقليم كل اقليم له مجلس تشريعى
 −الرئيس يعين حكام الوﻻيات لدوره  ٥سنوات
 −الرئيس و نائبه ينتخبون انتخابات غيـر مباشـرة مـن أعضـاء المجـالس
التشريعة القومية و المحلية مجتمعة.
 −رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة و له كل الصﻼحيات التنفيذية
 −السلطة التشريعية تتكون من مجلسين :مجلـس الشـيوخ هيئـة دائمـة
تنتخــب بطريقــة غيــر مباشــره مــن مجــالس الوﻻيــات التشــريعية بنظــام
التمثيل النسبي حسب سكان الوﻻية و يجدد للثلث كل عامين مع  ١٢عضو
يعينهم الرئيس من أصحاب الخبرة و التخصص و لمعالجـة القصـور الـذى
يمكــن أن يفــرزه اﻻقتــراع و دون التــأثير علــى التــوازن الــذى ينــتج عــن
اﻻنتخابات .و هذه فكـرة جيـده :التجديـد و تعـين الخبـراء يمكـن اﻻسـتفادة
منها للسودان.
 −مجلس النواب ينتخب انتخاب حر مباشر حسب نسبة سكان الوﻻيات
 −اﻻقتراع اليكترونى مبسط

•د.حسن عبد العاطى ،مدير منظمة المنتدى المدنى و سابقا استاذ مساعد
بجامعة الخرطوم
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 −النظام اﻻنتخابى يمكن أن يفرز اغلبيـة برلمانيـة مـن أقليـة اصـوات )و
تم التغلب على هيمنة حزب المؤتمر الهندى فقط من خﻼل التكتﻼت(
 −هنالك تخصيص لتمثيل النساء بمجـالس المحافظـات ) (%٣٣و لكـن ﻻ
يوجد تخصيص علي مستوي مجلس النواب
 −يخصــص عــدد مــن المقاعــد للمجموعــات المهمشــة و الفقيــره ) ١٢٠
مقعد( في دوائر انتخابية خاصـة ينسـبة  %٢٣و هـى تعـادل نسـبتهم مـن
السكان .فى هذه الدوائر المرشحين فقط من هذه الفئات لكن يشارك في
اﻻقتراع كافة الناخبيين و هذه ايضا فكرة جيدة يمكن اﻻستفادة منهـا فـى
السودان.
بشكل عام هو شبيه بالنظام البريطاني يختلف فقط في أن رأس الدولـة
منتخـــب مقابـــل الملكيـــة فـــى بريطانيـــا و لـــرئيس الجمهوريـــة بعـــض
الصــﻼحيات التنفيذيــة التــى ﻻ تتــوفر للمكــة فــى بريطانيــا و أن مجلــس
الشيوخ فى الهند ينتخب دوريا فى حين أن مجلس اللـوردات فـى بريطانيـا
دائم
النظام اﻷلماني
 −النظام صمم بهدف تجنب تكرار التجربة التي أفرزت النازية
 −النظــام مخــتلط يــتم انتخــاب النصــف باﻻنتخــاب الحــر و النصــف اﻵخــر
بالتمثيل النسبي من خﻼل صوتين للمقترع ) النسبى علي مستوي قـوائم
اﻻحزاب بالوﻻيات(
 −الحــد اﻷدنــي للتمثيــل فــى البرلمــان هــو الحصــول علــى  %٥مــن جملــة
اﻻصوات
 −اﻻستثناء لقاعدة ال  %٥يحدث في حالة فوز حزب في  ٣دوائر انتخابيـة
فيمثل فى البرلمان بنسبة يساوي نسبة اﻻصوات التي حصـل عليهـا حتـي
لو لم يحصل علي  %٥من اﻷصوات
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 −البونستاق )مجلس النواب( و المجلس الفيدرالي )مجلس الوﻻيات( هما
الهيئتان التشريعيتان ،اﻷول ينتخب مباشرة بالتمثيل النسبي ،أمـا مجلـس
الوﻻيــات فيــتم تعيــين اﻷعضــاء مــن حكومــات الوﻻيــات و لهــا الحــق فــي
إعفائهم في أي و قت.
 −ـــرئيس الجمهوريــة ينتخــب مــن المجلــس النيــابي و ممثلــي مجــالس
الوﻻيات مرة كل  ٥سنوات في جمعية عمومية تنعقد لهذا الغرض
 −رئــيس البرلمــان و رئــيس الحكومــة )المستشــار( ينتخبــان بواســطة
المجلس النيابي باﻷغلبية
أوجة الشبه بين السودان و الهند
 .١الخلفية الربلمانية نموذج ويستمنستر )(Westminister
 .٢التنوع اﻹنثي و العرقي و البيئىي
 .٣إنتشار الفقر و اﻷمية
 .٤النظــام اﻻنتخــابي قــام علــي خلفيــة الخــروج مــن الصــراعات عرقيــة و
مذهبية دموية بعد اﻻستقﻼل
اﻻختﻼفات:
١ـ عدم وجـود دسـتور دائـم و مسـتقر فـى السـودان )فـى الهنـد لـم يعلـق
الدستور أو تؤجل اﻻنتخابات منذ اﻻستقﻼل(
٢ـ فى السودان عدم استمرار النظـام الـديمقراطي بالشـكل الـذي يسـاعد
علي التصحيح الذاتي أو التطوير
٣ــ رغــم تشــابه النظــامين البرلمــانيين اﻻ أن اﻻخــتﻼف فــي أن التوافــق و
التعيين في الهند يتم ﻷعضاء مجلـس الشـيوخ و هـو جهـاز تشـريعي فـي
حين ان ذلك في السودان يتم لمجلس السيادة الذي يتمثـل رأس الدولـة و
هــو جهــاز تنفيــذي أمــا الــرئيس فــى الهنــد فينتخــب انتخــاب غيــر مباشــر
يواسـطة المجـالس التشــريعية و قـد يكـون ذلــك نمـوذج افضـل للســودان
مستقبﻼ .
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•

الشبة الوحيد مع النظام اﻻلماني هو خصوصية الظرف الذي حدد النظام
اﻻنتخابي فى ألمانيا و الـذى هـدف لتفـادي اخطـاء الماضـي التـى أفـرزت
التجربــة النازيــة و الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا الســودن اﻵن أيضــا
اســتثنائية و تتطلــب نظامــا يتجنــب أخطــاء الماضــى التــى أدت إلــى عــدم
استقرار أو استمرار النظام الديمقراطى
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مﻼحظات عامة:
أ .النظام اﻷنتخابي الجيد وليس المثـالى إذا جـاز التعبيـر يجـب أن يتصـف
باﻵتي
١ـ البساطة في الفهم ) للناخب( و اﻹجراءات
٢ـ القدرة علـي التمثيـل الفعلـي للنـاخبين مـع فـرص المسـاءلة للممثلـين
)النواب(
٣ـ اتساع فرص المشاركة ) اقتراعاً و ترشيحاً(
٤ـ القدرة علي اﻻصﻼح الذاتي
٥ـ القدرة علي اﻻستمرارية و التطور) اﻻستقرار(
٦ـ معقولية التكلفة
بــالطبع هــذا إلــي جانــب أهــداف اﻻنتخابــات اﻷساســية مــن حيــث التمثيــل
الحقيقي و الفاعلية في اﻷداء ) مساءلة الحكومة( و التفاعل مع الناخبين و
المستجدات و هي مطلوبة من كل اﻷنظمة اﻻنتخابية
ب .النظام اﻻنتخابى هو قـرار سياسـى و لـيس تقنـى ممـا يتطلـب مجهـود
لتسويق النموذج التقنى الذى يحقق اﻷهـداف حتـى يجـد القبـول و التأييـد
السياسى
ج .معظم محاوﻻت اﻻصﻼح اﻻنتخابى تتم بشكل فوقى مـن المركـز و لـذا
ﻻ بد من اصﻼح هذا الخلل لمشاركه كل المجموعات هندسة نظـام يحقـق
استدامة و فعاليه الديمقراطيه و السﻼم.
د .محاوﻻت اﻻصﻼح التى تمـت فـى السـودان اقتصـرت علـى تجربـة دوائـر
الخريجين ) ١٩٦٥و (١٩٨٦و الكوتة النسائية  .٢٠٠٢اﻷولى إلى حد كبيـر
كانت تجربة صفوية و الثانية مثلث النوع و لم تمثل مصالح الفئه المعنية
باﻻصــﻼح ﻷن التمثيــل البرلمــانى الن ـاجح هــو الــذى يمثــل مصــالح فئــات
الناخبين المختلفة
ه .النظام البرلمانى أكثر قابلية لﻼصﻼح و التطوير من النظام الرئاسى.
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