سلسلة كتيبات تجارب الدول فى النظم اﻹنتخابية
مقدمة الكتاب:
يشــتمل هــذا الكتيــب علــى تقــديم يــتم فيــه التعريــف بــالنظم
اﻹنتخابية ومن ثم يدلف إلى تفاصيل نماذج من الـنظم اﻹنتخابيـة
فى بعض الدول العربية وتركيا والسودان والتى وضعت فى بابين.
الباب اﻷول ويعتمد باﻷساس على التعريف بـالنظم اﻹنتخابيـة فـى
كل من العراق وتونس ولبنان وتركيا وهى ورقـة علميـة قـدمها د.
محمــد أحمــد عبــد الغفــار مــن قســم العلــوم السياســية بجامعــة
الخرطوم كما يشتمل هذا الباب على تعقيبات ومداخﻼت من بعض
الخبراء حول هذه التجارب ومدى إمكانية إستفادة السودان من هذه
التجــارب  .ويعــرض البــاب الثــانى تجــارب الــنظم اﻹنتخابيــة فــى
السودان فى ورقة علمية قدمها د .ياسـر عـوض مـن قسـم العلـوم
السياسية بجامعة الخرطوم ويشتمل هـذا البـاب أيضـاً علـى بعـض
التعقيبات والمداخﻼت مـن بعـض الخبـراء والجـدير بالـذكر أن هـذه
اﻷعمــال قــد تمــت قبــل إنتخابــات أبريــل2015خــﻼل الفتــرة أكتــوبر
 – 2014فبراير .2015
تهدف هـذه السلسـلة مـن الكتيبـات حـول التجـارب العالميـة للـنظم
اﻹنتخابية فى بعض دول العالم إلى تعريف الجمهور فـى السـودان
بتلك التجارب وإلى رفد النخب السياسية ومنظمات المجتمع المـدنى
بنماذج قد تساهم فى عملية الحوار الوطنى من أجل إنهاء الصـراع
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وإحﻼل السﻼم وتحقيق إستدامة الديمقراطية عبـر هندسـة لنظـام
إنتخابى جديد يﻼئم السودان مستقبﻼً.
ويسر المعهد اﻹقليمى لدراسات الجندر والتنوع والسـﻼم والحقـوق
أن يتقــدم بالشــكر لكــل مــن ســاهم فــى ورش العمــل واللقــاءات
باﻷفكار واﻷوراق العلمية كمـا نتقـدم بالشـكر إلـى مكتـب المعونـة
اﻷمريكية بالخرطوم لتقديمها الدعم المالى من أجل إصدار سلسلة
هــذه الكتيبــات للمســاهمة فــى تحقيــق إنهــاء الصــراع وإســتدامة
الديمقراطية.
واﷲ من وراء القصد ......

بروفيســير بلقــيس بــدرى  ،مــديرة المعهــد اﻹقليمــى لدراســات الجنــدر والتنــوع
والسﻼم والحقوق
دكتورة محاسن احمد العباس ،استاذ مساعد بالمعهـد اﻹقليمـى لدراسـات الجنـدر
والتنوع والسﻼم والحقوق
استاذة تيسير الفاتح  ،محاضر بالمعهد اﻹقليمى لدراسات الجندر والتنوع والسﻼم
والحقوق
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تقديم
النظم اﻹنتخابية
تهــدف هــذه المقدمــة إلــى إلقــاء الضــوء حــول التعريــف بــالنظم
اﻹنتخابية:
ما هو النظام اﻹنتخابي؟
 -1يتم تعريف اﻷنظمة اﻻنتخابية بأنها هي مجموعة القواعد التـي
تنظّم عملية إنتخاب ممثلي الشعب في البرلمان أو مجلـس الشـعب
أو مجلس الشيوخ  ،وهي مجموعة التشـريعات والقـوانين المعمـول
بها والتـي يـتم علـى أساسـها تقسـيم الـدوائر اﻻنتخابيـة والترشـح
لﻼنتخابات وإجراؤها وفرز أصوات النـاخبين وتحديـد الفـائزين وكـل
ما له عﻼقة بالعملية اﻻنتخابية.
 -2ﻻ يوجد نظـام انتخـابي واحـد يعتبـر نموذجـا معتمـدا عالميًـا .ﻻ
يوجد نظام أكمل أو أمثـل ،هنـاك دائمـا عـدة خيـارات ويـتم تـرجيح
الخيار اﻷكثر مناسبة في إطار الممكـن سياسـيا .وأهـم مـا يميـز أي
نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات واﻻتجاهات
السياسية القائمة والعاملة في المجتمع المعني ،فكلما كـان تمثيلـه
أوســــــــع كــــــــان هــــــــذا النظــــــــام أكثــــــــر قــــــــوة وقــــــــدرة.
 -3تختلـــف اﻷنظمـــة اﻹنتخابيـــة المعتمـــدة فـــي العـــالم ،بـــإختﻼف
اﻷنظمــة السياســية ،ويمكــن التمييــز بــين ثﻼثــة أنظمــة انتخابيــة
أساسية هي :نظام اﻹنتخاب باﻷغلبية العاديـة ويسـمى فـي بعـض
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اﻷدبيات اﻷكثري )في دورة واحدة أو فـي دورتـين( ،نظـام اﻹنتخـاب
النسبي ،والنظام المختلط بين اﻷكثري والنسبي.
 -4تمتد تأثيرات النظم اﻻنتخابية إلى أبعد مما تم التطـرق إليـه مـن
تبعــات أوليــة .ومــن عمليــة اﻻنتخابــات ،حيــث تشــجع بعــض الــنظم
اﻻنتخابية ،أوحتى أنـه اتلـزم ،قيـام اﻷحـزاب السياسـية؛ بينمـا تعمـل
نظــم أخــرى مــنخﻼ ﻻ لمرشــحين اﻷفــراد فقــط وفــي غالبيــة اﻷحيــان
يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعـات هائلـة علـى مسـتقبل
الحياة السياسية في البلد المعني.
 -5مــن المهــم إدراك أن عمليــة اختيــار الــنظم اﻻنتخابيــة المناســبة
تعتمــد إلــى حــد كبيرعلــى الســياق اﻻجتمــاعي والسياســي حيــث يــتم
تطبيقها .فالنظام اﻹنتخابي في بلد ما ليعمل بنفس الطريقـة فـي
بلدان أخرى.
 -6عمليــة انتقــاء النظــام اﻻنتخــابي ليســت مســألة فنيــة تتــرك لمــا
نسميهم الخبراء والفنيين ،بل هي مسألة سياسية بالدرجـة اﻷولـى،
تضع المصالح السياسية في صلب اﻻعتبارات ،لذلك ﻻ بـد مـن إجـراء
مشـــاورات واســـعة حولهـــا وإشـــراك كـــل القـــوى السياســـية فـــي
مناقشاتها.
هذه المقدمة من مداخﻼت كتبها كل من
د .أفاق محمد صادق ود .فيصل محمد صالح
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 -7إن المهمة اﻷساسية للنظم اﻹنتخابية هي ترجمة اﻷصوات التي
ي ـتم اﻹدﻻء بهــا فــي اﻹنتخابــات إلــى عــدد المقاعــد التــي تفــوز بهــا
اﻷحــزاب والمرشــحين المشــاركين فيهــا .أمــا المتغيــرات اﻷساســية
فتتمثل في المعادلةاﻹنتخابية المستخدمة؛ هل يتم اسـتخدام إحـدى
نظم اﻷكثريـة /اﻷغلبيـة ،أوالنسـبية ،أوالمختلطـة أوغيرهـا ،ومـاهي
المعادلة الحسابية التي تستخدم ﻹحتساب المقاعـد المخصصـة لكـل
فائز الخ......
المعاييراﻷساسية المتبعة فيتصميم وإختيارالنظم اﻹنتخابية
 حسن التمثيل لفئات وشرائح وتيارات المجتمع )وظيفة تمثيلية(؛ تشــجيع حيــاة سياســية تنافســية وتشــجيع نشــوء أحــزاب سياســيةوطنية تقدم خيارات للمواطن حول القضايا المطروحة؛
 توفيرالمحفزات لتوسيع المشاركة الشـعبية وجعـل اﻻنتخابـات فـيمتناول الجميع وتجديد النخب وفسح المجـال أمـام اﻷجيـال الصـاعدة
والقيادات الشبابية
 تمكــين الحكومــات مــن التمتــع باﻻســتقرارو الكفــاءة عبــر تكــريسنظام اﻷغلبية البرلمانية واﻷقلية المعارضة
تحفيزالمعارضة التشريعية والرقابـة وإخضـاع الحكومـات للمسـاءلةوكذلك الممثلين المنتخبين
 جعل العملية اﻻنتخابية عملية مستدامة -اﻷخذب المعاييرالدولية
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المبادئ الرئيسية للنظم اﻹنتخابية
 هنــاك مجموعــة مــن المبــادئ الرئيســية التــي يمكــن لعمليــة
هندسة النظام اﻻنتخابي أن تسترشد بها ،ومن أهمها -:
 التمثيل :التمثيل العادل المستندة إلى معايير مختلفة ،كالتمثيل
الجغرافي،أو اﻹثنى ،اﻷيديولوجي  ،الحزبي...الخ
 الشــفافية  :واضــحة لكــل مــن النــاخبين ،اﻷحــزاب السياســية
والمرشحين منذ البداية ،حتى ﻻ يودى ﻻرتباك أو انعدام للثقـة فـي
النتائج الناجمة عن النظام في اﻻنتخابات.
 الشــمولية  :أن ﻻ يعمــل النظــام اﻻنتخــابي علــى تمييــز أيــة
مجموعة في المجتمع ،كاﻷقليات  ،النساءوغيرها
كيفية إعتماد النظام اﻹنتخابى
 يمكن إعتماد النظام اﻹنتخابى بعدة طرق :
 وراثتها من المستعمر دون إجراء تعديﻼت.
 عن طريق مباحثات سﻼم
 قد يفرض من قبل المجوعات القائمة علـى إعـادة بنـاء الدولـة
فى المراحل اﻹنتقالية
 قــد تلعــب اﻹنظمــة الديكتاتوريــة دوراً فــى تصــميم النظــام
اﻹنتخابى
 من قبل لجان فنية إختيرت خصيصاً لهذا الغرض.
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كيفية بناء أنظمة إنتخابية لمجتمعات متعددة؟؟
 يركـــز جـــزء كبيـــر مـــن مـــن أدبيـــات رســـم مؤسســـات خاصـــة
بالمجتمعات المتعددة على الهندسـة اﻹنتخابيـة كـاداة لتحقيـق هـذا
الهدف
 فـــى أدبيـــات الديمقراطيـــة هنـــاك مبـــدأن يحمكـــان اﻷنظمـــة
اﻹنتخابية وهما :
 التمثيل العادل
 اﻹستفرار الكافى
هــذه العﻼقــة اﻹرتباطيــة لهــا عﻼقــة كبيــرة بمشــروعية النظــام
اﻹنتخابى نفسه
 عــادة مــا تواجــه المجتمعــات المتعــددة فــى مراحــل اﻹنتقــال
التوفيق بين هذين المبـدأين بحيـث تـوفر تمثيـل عـادل للمجوعـات
وفى ذات الوقت بناء مؤسسات راسخة تمكن من إحتواء اﻹنقسامات
واﻹنشقاقات .
هندسة النظام اﻹنتخابى
 يشــير المصــطلح إلــى أى حالــة تهــدف إلــى هندســة مؤسســاتية
تؤدى لتعييرات فى بعد او أكثر من أبعاد النظام اﻹنتخابى الثﻼته:
 بنية اﻹقتراع
 البنية الشكلية الصياغية
 بنية الدوائر اﻹنتخابية
 هنالك نوعان من تغيير النظم اﻹنتخابي -:
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 التغيير البنيوى :تعديل لنص قانونى إنتخـابي أو أكثـر يعمـل
على تغيير النمط اﻷساسي للنظام اﻹنتخابى.
 التغيير التحولى  :تعديﻼت تؤدى فى النهاية لﻺنتقال من نمط
إنتخابى ﻵخر
الهندسة اﻹنتخابية فى اﻷنساق غير التنافسية
 لفهم أعمـق لتفسـير حـاﻻت هندسـة اﻷنظمـة اﻹنتخابيـة فـى
اﻷنساق غير التنافسية فى الفترات اﻹنتقالية :
 إعطاء إهتمـام أكبـر بالفـاعلين السياسـين ) التخـب الحاكمـة +
النخب المعارضة(
 المصالح اﻹستراتيجية التى بسعون لتحقيقها
 القرارات التى يتخذونها
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سيناريوهات التغيير اﻹنتخابى فى اﻷنظمة غير التنافسية
 يقترح بعـض علمـاء السياسـة ثـﻼث سـيناريوهات تسـاعد علـى
فهم لماذا وكيـف تحـدث التغييـرات للـنظم اﻹنتخابيـة قـى اﻷنسـاق
غير التنافسية-:
 تفترض هذه السيناريوهات الـثﻼث -ان المصـلحة اﻹسـتراتيجية
للنخب الحاكمة وتفاعﻼتهـا النخـب المعارضـة ومـع الـداخلين حـديثاً
للحلبــة السياســية – هــى التــى تحــدد إحتماليــة وطبيعــة اﻹصــﻼح
اﻹنتخابى .
 السيناريو اﻷول  :تحدث تغييرات فى النظام اﻹنتخـابى لظـروف
تكون فيها النخب الحاكمة غير واثقة من قوتها النسبية فـى فتـرات
اﻹنتقال
 السيناريو الثانى  :فى هذه الحالة يكون للنخب المعارضة قـدرة
أكبر للمساومة اتناء فترات اﻹنتقال  ،وهـذ السـيناريو يترتـب عليـه
إحتمالين :
 إحتمال إنتاج نظام تمثيلـى فعـال  ،إذا كانـت النخـب المعارضـة
قوية.
 إحتمــال انتــاج نظــام تمثيلــى ضــعيف إذا كانــت النخــب الحاكمــة
قيضتها محكمة على السلطة السياسية
 السيناريو الثالث  :يحدث التغييـر هنـا تحـت ضـغظ المجموعـات
الصـاعدة) اﻷقليــات  ،النســاء( ومـن ثــم تكــون هنـاك فــرص لتبنــى
صياغة إنتخابية جديدة.

9

الباب اﻷول
النظم اﻹنتخابية
في
العراق وتونس ولبنان وتركيا
د .محمد أحمد عبدالغفار كرار
قسم العلوم السياسية جامعة الخرطوم
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تمهيد
تكتسب هـذه الورقـة اهميـة خاصـة وفـى ظـل وضـع دسـتوري
مختلف عليه ،اذ ان الدستور الحالي الذى تجـرى اﻻنتخابـات القادمـة
عليه هو نفس الدسـتور اﻻنتقـالي الـذى اجريـت بموجبـه انتخابـات
عام  2010اﻻنتقالية والتي نص عليها في احكـام اتفاقيـة السـﻼم
الشامل بين شمال السودان وجنـوب السـودان بعـد حـرب دامـت 21
ســنة ،فهنــاك اتجــاه يجــري علــى اقامــة اﻻنتخابــات فــي ظــل نفــس
الدستور اﻻنتقالي بينما يـري اتجـاه اخـر اجـراء تعـديﻼت علـي ذلـك
الدستور " التعديﻼت الدستورية" حتى يكون مﻼئما ﻷوضاع ما بعـد
الفترة اﻻنتقالية ،كما ان هناك اتجاه ثالث يري ضرورة وضع دستور
جديد لفترة انتقالية قبل اﻻنتخابات.
تلك التعديﻼت الدستورية المطروحة والتـي بـدأت بمحـاوﻻت لوضـع
دستور جديد منذ ان انفصـل جنـوب السـودان ،تجـد اهتمامـا خاصـا
يجعــل مــن تلــك الورقــة التــي تتنــاول نظمــا انتخابيــة فــي العــراق
وتونس ولبنان وتركيا بما لهـا مـن خصوصـية ،يجعـل منهـا كبقيـة
اﻻوراق محــورا للنقــاش حــول ايهمــا اجــدي مــن الــنظم اﻻنتخابيــة
المطروحـــة للســـودان  ،فـــي ظـــل تجربـــة التعـــديﻼت الدســـتورية
المطروحة.
عليه فان الهدف من تقديم هذه الورقـة هـو القـاء الضـوء علـي
بعض النظم اﻻنتخابية علي سبيل احـداث نـوع مـن المقاربـة بـين
هذه النظم ونظام اﻻنتخابات الذي ستجري عليه اﻻنتخابـات العامـة
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القادمة في السودان ،هذه المقاربة قـد تسـتثني او تضـيف معرفـة
مقدرة يستفاد منها او بهـا ﻹجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة ولنظـام
انتخــابي يكــون جامعــا ﻷهــل الســودان ومتفقــا عليــه ومقــدرا لحــل
مشكﻼت التنوع والمواطنة والهوية يحقق السلم اﻻجتمـاعي ويعيـد
النسيج اﻻجتماعي الي ما كان عليه بعد التمزق الذي اصـابه بسـبب
الحروب القبلية والجهوية.
من الواضح ومن خﻼل الطرح أن النهج الذي سوف يتبع فـي تحليـل
هذه الورقة هو نهج تجريبي يعمل علي طرح عدد من التجارب كما
انه ﻻ يستثني النهج المفاهيمي لﻸسس النظرية التي تعتمد عليها
هذه النظم وفوق كـل ذلـك تعتمـد الورقـة علـى الـنهج اﻻسـتدﻻلي
ونهج دراسة الحالة.
تعالج هذه الورقة اشكالية النظام اﻻنتخابي باﻻستفادة مـن تجـارب
بعض الدول التي قد تتماثل أوضاعها مـع أوضـاع السـودان للخـروج
من نظام انتخابي انتقالي انقضت فترتـه الدسـتورية المتاحـة منـذ
ان اجريت انتخابات ابريل عام .2010
تطرح هذه الورقة فرضيتين اساسيتين :
اﻻولي :انه ﻻ يوجـد نظـام انتخـابي افضـل مـن اﻻخـر اﻻ بقـدر مـا
يتماثل او يتوافق كل نظام انتخـابي مـع تركيبـة سياسـية وثقافيـة
محــددة لكــل بلــد ،وان النظــام السياســي اذا تجــاوز تلــك اﻻســس
اﻻنتخابية فان المشكلة ﻻ تكمن فـي النظـام وانمـا فـي مـن يقـوم
بتطبيقه.
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الثانية :ان النظام البرلمـاني هـو النظـام اﻻكثـر تجاوبـا مـع قضـايا
التنوع واقتسام السلطة رغم ما يعيبـه مـن سـمات عـدم اﻻسـتقرار
في الحكومة بسبب سلطة البرلمان الطاغية.
وتنقسم هذه الورقة الي اربـع اقسـام او اجـزاء التجربـة اﻻنتخابيـة
في العراق والتجربة اﻻنتخابية فـي تـونس ثـم التجربـة اﻻنتخابيـة
في لبنان والتجربة اﻻنتخابية في تركيا والتي جرت فـي ظـل نظـم
انتخابيــة مختلفــة ،لمجــرد اﻻس ـتنارة بتلــك الــنظم مــع اﻻخــذ فــي
اﻻعتبار التباين بين السـودان وطبيعـة تلـك المجتمعـات اﻻربـع مـن
حيث التركيبة السياسية والمذهبية والطائفية.
تنتهــي هــذه الورقــة الــي ملخــص مــوجز ونتــائج لمــا توصــلت اليــه
وتوصيات علي ضوء مقاربة هذه النظم مع اخر نظام انتخـابي فـي
السودان.
واﷲ المستعان علي كل شيء وهو يهدي السبيل.
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 .١مدخل نظري للنظامين البرلماني و الرئاسي
في سياق المدخل النظري يمكـن اﻹشـارة الـي شـكلين مـن أشـكال
الحكم الديمقراطي وهما النظامان البرلماني والرئاسي.
فالنظام البرلماني يتم التصويت فيـه لﻸحـزاب السياسـية بـاﻻقتراع
العام والسري غير المباشر وتقع علي الحزب الفائز بأغلبية عريضة
مسؤولية تعيين مرشح لرئاسة الحكومة  ،وفي حالة الحصول علـي
نتائج انتخابية متقاربة بين قوتين سياسيتين او ثﻼث رئيسية يـتم
تشكيل حكومة ائتﻼفيه
 ,كما ان رئيس الدول سـواء كانـت ملكيـة او جمهوريـة لـيس لديـه
مســئوليات تنفيذيــة فــي ظــل النظــام البرلمانيكمــا انــه ﻻ يتمتــع
بمسؤوليات تشريعية وتقتصر مهامه علي ممارسه دور حيادي بين
مختلــف القــوي السياســية ومؤسســات الدولــة بشــكل عــام  ،وعلــي
تحقيق قدر من التوازن بينها كما ﻻ يتدخل في النزاعات بينها  ،وﻻ
ينحاز ﻷي قوةمنها وان كان قد حظي بدعمها في ترشيحه وانتخابه
.وفي النظام البرلماني الجمهوري ينتخب الرئيس اما بشكل مباشر
من خـﻼل عمليـه اﻻقتـراع العـام او مـن خـﻼل عمليـة التصـويت لـه
داخل الهيئة التشريعية او مجلس النواب كما يحدث في لبنان ودول
اخري ،وفي هذه الحالة علي المرشح ان يحصل علي اغلبية الثلثين
مــن اعضــائهداخل البرلمــان ويســمي ه ـذا النظــام احيانــا بالنظــام
المجلسي.
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امــا فــي النظــام الرئاســي ففــى معظــم الــدوليتم التصــويت فيــه
لمرشحين او ثﻼثة مرشحين باﻻقتراع السري العام المباشر
ويختار رئيس الدولة بشكل مباشر من قبل الناخبين ،ويتميـز ذلـك
النظام بسهولة اﻻنتخابات وعملية عد وفرز اﻷصوات فيه نسبة ﻷن
المنافسة في الجولة اﻷخيرة تدور بين مرشحين.
ويتضمن النظام الرئاسي انتخابات نيابية ﻻختيار هيئـة او مجلـس
تشــريعي نيــابي يمثــل اعضــاؤه الســلطة التشــريعية لــدورات حكــم
بمدد محددة تصل الي اربع او خمـس سـنوات ولـيس بالضـرورة ان
تكون المدد متزامنـة مـع فتـرة حكـم رئـيس الجمهوريـة او بحجـم
تمثيل القـوي السياسـية المؤيـدة او المعارضـة لـه بالبرلمـان اﻷمـر
الــذي يســمح بمزيــد مــن الممارســة الدمقراطيــة فــي المناقشــات
التشريعية ومراقبة رئيس الحكومة كمـا يـري مـن مزايـا المؤيـدون
لذلك النظام.
ورئيس الدولة في النظام الرئاسي فى العديد من الدول هو رئيس
الوزراء ،يتحمل مسؤولية منصبه امـام الشـعب والبرلمـان ويمـارس
مهامه بتأييد مطلق من قبل اغلبية الشعب كرئيس للدولة ورئيس
للوزراء في آن واحـد ،وهـو المسـؤول عـن تعيـين الـوزراء وإقـالتهم
اﻷمــر الــذي يــوفر قــدرا مــن اﻻســتقرار السياســي الــداخلي الــﻼزم
لممارسة الحكم وتنفيـز مهـام ومسـؤوليات كافـة مؤسسـات الدولـة
بشكل فعال .
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ويري بعض ناقدي ذلك النظام ان هذا الشـكل مـن اشـكال الحكـم
يـؤدي الــي تــراكم الصــﻼحيات التنفيذيــة وتكدســها فــي يــد رئــيس
الجمهورية مما يجعله اقل ديمقراطية من النظام البرلماني)(1
 .٢نظم التمثيل النسبي
ان اﻷساس في اﻻنتخاب هـو الحـق المشـروع لكـل مـواطن فـي
المشـــاركة السياســـية وحقـــه فـــي اختيـــار مـــن يحكمـــه او مـــن
يمثلهويصــبح حــق المشــاركة السياســية مــن اهــم الحقــوق التــي
تتضـــمنها اﻷنظمـــة الدمقراطيـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر ،ويـــري
المفكرونوالسياسيون منذ قـديم الزمـان ان الحكـم لـيس امتيـاز او
حق ممنوح ﻷي كان وانما هو تفويض من الشعب للحاكم فـي كـل
نظام حكم معين ان يعمل وفق اراده الشـعب ﻷنـه قـد منحـه هـذا
الحق ،وذلك ما سماه المفكرون بنظرية العقد اﻻجتماعي.
وتتمثل اهم اﻻنتخابات بصفه عامة في ثﻼث:
 .١انتخــاب الهيئــة التشــريعية او الســلطة التشــريعية ســواء مــن
مجلس واحد او من مجلسين.
 .٢انتخاب رئيس الدولة.
 .3انتخــاب هيئــة او لجنــة تأسيســية لوضــع الدســتور خــﻼل مرحلــة
انتقالية او غير ذلك.
وتعتمد اﻹنتخابـات علـي طبيعـة النظـام السياسـي السـائد ونظـام
الحكــم واﻹدارة كمــا تعتمـــد علــي طبيعـــة التنظــيم السياســـي او
التعددية السياسية في الدولة.
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والنظم اﻹنتخابية عموماً ثﻼث :
اﻷول:نظام اﻷكثرية او ما يسمي بالنظام الفردي او نظام اﻷغلبيـة
النسبية ،وهو عبارة عن نظام لدائرة انتخابية صغيرة يمثلهـا نائـب
واحد بحيث يختار الناخبون المرشـحين كـأفراد مـن خـﻼل التصـويت
سواء كانوا مستقلين او منتمـين ﻷحـزاب معينـة  ،وبمقتضـي ذلـك
النظــام يفــوز المرشــح الــذي يحصــل علــي اكبــر قــدر او عــدد مــن
اﻷصوات مقارنة بباقي المرشحين  .ويماثل عدد المرشحين او عـدد
الدوائر اﻻنتخابية الصغيرة في هذه الحالة عدد مقاعـد المجلـس او
الهيئة التشريعية .
من مزايا هذا النظام بساطته وسهولة تطبيقه وما يـؤدي بـه الـي
تشكيﻼت كبيره الحجم والوزن والي قيام حكومة قويـه فعالـة،ومن
عيــوب هــذا النظــام انــه ﻻ يحقــق التمثيــل اﻷكمــل فــي مجتمعــات
طائفيــة يســيطر فيهــا الــدافع الطــائفي علــي الكفــاءات كمــا وأنــه
يسثنى أصوات ورغبة مواطنين عديدين لـن يشـملهم التمثيـل فـى
المجلس التشريعى.
الثاني :نظـام القائمـة النسـبية أو التمثيـل النسـبي ،وهـو نظـام ﻻ
يمكن تطبيقـه اﻻ بوجـود قائمـه انتخابيـة تقـوم بإعـدادها اﻷحـزاب
والهيئات والتحالفات وتضم اسماء المرشحين التابعين لها ،ويصـوت
الناخب علي القائمـة بأكملهـا تحـت رقـم معـين  ،وتحصـل القائمـة
علي عدد من المقاعد يساوي نسبة اﻷصـوات التـي حصـلت عليهـا ،
فـان كانـت قائمــه محـدده حصــلت علـي نســبه  %25مـن اﻷصــوات
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فأنهــا تحصــل علــي نســبه  %25مــن مقاعــد المجلــس او الهيئــة
التشريعية وهذا النظام نظام القائمة معمول به في العراق.
ويعتبر نظام التمثيل النسبي اكثر دقه وصدق مـن نظـام اﻷكثريـة
او نظام اﻷغلبية النسبية الذي سبق الحديث عنـه باعتبـار ان نظـام
التمثيل النسبي اكثـر تعبيـرا عـن اﻻرادة الشـعبية ولكـن مـا يعـاب
عليه ان يخدع الناخبون بوضع رمـوز علـي رأس القائمـة اﻻنتخابيـة
بينهم اسماء ﻻ تتمتع بالكفاءة ويصبحوا اعضاء علي حسـاب قـوائم
اخــري ،حيــث يــؤدي هــذا النظــام الــي صــعود مجموعــة كبيــرة مــن
السياســيين وتشــكيل حكومــة واســعة متعــددة اﻷطــراف غالبــا مــا
تتصف بالضعف والنزاعات الداخلية وعرقلة القرارات.
الثالث :النظام اﻻنتخابي المختلط وهو نظام مشترك بين اﻷغلبيـة
النســبية والتمثيــل النســبي  ،بمعنــي آخــر هــو نظــام مخــتلط بــين
النظام الفردي ونظام القائمة.
ويعتبر النظام القائم علي اﻷغلبيـة النسـبية او مـا يسـمي بالنظـام
الفردي اﻷكثر انتشارا حيث تعمل بموجبه  91دولة في العالم  ،امـا
نظـام التمثيـل النسـبي او نظـام القائمـة فقـد اعتمدتـه حــوال 72
دولة  ،بينما اعتمدت حوالي  30دولة النظام المختلط(2) .
يمكن القول ان هناك طريقتين أساسيتين ﻹنتخاب اعضاء الهيئة او
المجلس التشريعي:
الطريقــة اﻷولــي :هــي طريقــة الــدوائر اﻻنتخابيــة وهــي طريقــه
النظام الفردي او طريقة المقاطعات اﻻنتخابيـة ويطلـق عليهـا فـي
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البلدان الديمقراطية )الرابح يأخذ كـل شـيء (winner takes all
حيــث يتنــافس عــدد مــن المرشــحين علــي الــدائرة الواحــدة  ،وان
المرشح الذي يحصل علي اكثر اﻷصوات هو الذي يمثل تلك الدائرة
او المنطقة في الهيئة او المجلس التشريعي ،ما دام المرشـح الـذي
يليه قد حصل علي عدد اقل من اﻷصوات  ،وبذلك تهمـل اﻷصـوات
اﻷخرى التي منحت للمرشح الذي لم يحصل علـي اﻷغلبيـة  ،وهـذا
النظــام متبــع فــي الوﻻيــات المتحــدة اﻷمريكيــة وكنــدا وأســتراليا
وفرنسا والهند والفلبين.
اما الطريقة الثانية :فهي طريقة التمثيل النسبي حيث يكـون لكـل
دائرة انتخابية عدد من الممثلين بدﻻ من ممثل واحد حيث يتناسـب
عدد مقاعد المجلـس او الهيئـة التشـريعية مـع عـدد اﻷصـوات التـي
يحصل عليها الحزب او المجموعة ،ويدرج الفـائزون بالتسلسـل فـي
قائمة حسب نسبة اﻷصوات التـي حصـلوا عليهـا ويسـمي ذلـك كمـا
سبق اﻹشارة اليه بنظام القائمة المفتوحة  ،والذي يسمح للنـاخبين
باختيار مرشحيهم المفضلين في القائمة ،ويعمل بهذا النظـام فـي
هولندا وعدد من دول اوروبا وامريكا الﻼتينية ).(3
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أوﻻ  :النظام اﻹنتخابي في العراق
نظام التمثيل النسبي والمحاصصة
أُجريت في العراق منـذ إحتﻼلـه وإخﻼئـه مـن القـوات اﻷجنبيـة سـت
إنتخابات برلمانية ومحلية فـي إطـار العمليـة السياسـية وذلـك قبـل
تسع سنوات تقريباً .وقد جرت اﻹنتخابات في كل مـرة وفقـاً لنظـام
التمثيل النسبي بدءاً مـن ينـاير  2005والـذي أُعتبـرت فيـه العـراق
دائرة إنتخابية واحدة بحيث يمكن للمـواطن فـي أقصـي الشـمال أن
يترشـح فــي أقصــي الجنــوب وبالتــالي أن يتنقــل مــن محافظــة الــي
أُخــري لينصــت لمشــاكل وهمــوم النــاخبين مــن مختلــف القوميــات
والطوائف ،ومن مزايـا هـذا النظـام انـه ﻻ يـربط المرشـح بمنطقـة
محددة او دائرة جغرافية معينة وبالتـالي ﻻ يلزمـه برنـامج انتخـابي
مناطقي او جهـوي بحيـث يعمـل ذلـك النظـام علـي ترسـيخ الهويـة
الوطنية.
• نظام المحاصصة:
تســمي الهيئــة التشــريعية فــي العــراق"بــالمجلس الــوطني" ويــتم
انتخابه عن طريق اﻹقتراع المباشر الشامل والسري وعـدد اعضـائه
 ،275ويجعل النظام اﻻنتخابي من العراق منطقة انتخابيـه واحـده
ويتم توزيع المقاعـد البرلمانيـة فيـه علـي الكيانـات السياسـية مـن
خﻼل التمثيل النسبي وذلك علـي اسـاس أولـي يسـتخدم الحصـص
البســيطة بمــا يســمي بنظــام المحاصصــة وعلــي اســاس حســابات
تستخدم اكبر المتبقـي علـي مـا سـياتي بيانـه ،وتقـدم الترشـيحات
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حسب نظام القائمة المغلقـة مـن قبـل الكيانـات السياسـية بصـورة
منفـردة او بشــكل ائـتﻼف وفقــا لﻺجـراءات التــي تحـددها مفوضــية
اﻻنتخابات ،ويأخذ قانون اﻻنتخابات العراقي بما يلي:
 .١يجعل النظام النتخابي من العراق منطقة إنتخابيه واحدة
 .٢ويتم توزيع المقاعد البرلمانية فيه ) 328مقعداً( علي الكيانات
السياســية مــن خــﻼل التمثيــل النســبي وذلــك علــي اســاس أولــي
يستخدم الحصص البسيطة بما يسـمي بنظـام المحاصصـة وعلـي
اساس حسابات تستخدم اكبر المتبقي
 .٣وتقــدم الترشــيحات حســب نظــام القائمــة المغلقــة مــن قبــل
الكيانات السياسية بصورة منفردة او بشكل ائتﻼف
 .٤تحدد قوة المقعد )او المعدل الوطني( بقسـمة عـدد المـواطنين
المؤهلين للتصويت على عدد مقاعد المجلس.
والقول بأن العراق منطقة انتخابيـة واحـده يعنـي ان كـل مرشـح ﻻ
يقتصر ترشيحه علي منطقة جغرافيـة محـددة بـل يكـون ترشـيحه
علــي مســتوي العــراق بأكملــه وان القائمــة التــي يتضــمنها اســمه
يصوت عليهـا فـي المنطقـة اﻻنتخابيـة التـي تشـمل او تغطـي كـل
العراق.
فإذا كان عدد المواطنين الذين يتمتعون بصﻼحية اﻻنتخابـات وهـم
الناخبون المؤهلون  10مليـون ناخـب مـن واقـع التسـجيل فـإن مـن
يدلي بصوته منهم علي سبيل المثال ﻻ يتجـاوز  6مليـون  .يقسـم
عدد  6مليون علي عدد مقاعد المجلس الوطني البالغ عـددها 275
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مقعــد فيكــون النــاتج  21الفــا يســمي بالمعــدل الــوطني ،والمعــدل
الوطني في هذه الحالـة يعنـي الحـد اﻷدنـى الـذي يجـب ان يحصـل
عليه المرشح وهو  21الـف صـوت لكـي يمـنح بموجبـه مقعـدا فـي
المجلــس الــوطني للقائمــة ,بمعنــي ان القائمــة التــي تحصــل علــي
 150الف صوت مثﻼ تحصل علي  7مقاعد وذلك بقسمة  150الف
علـــي  21الـــف يكـــون النـــاتج 70,142 =21,000/150,000: 7
والمتبقي  142من الف.
والمقصود بأكبر المتبقي هو ذلك الرقم المتبقي مـن نـاتج قسـمة
عدد اﻻصوات التي حصلت عليها القائمة علي ناتج قسمة  6مليـون
علي  275مقعدا.
متبقــي نــاتج قســمة 21,000/150,000حيــث ان  150,000هــي
عدد اﻻصوات و  21,000هي ناتج قسمة . 275/6,000,000
وبالنسبة لطريقة المتبقي اﻷقوى او اكبر متبقي فهي تعني قسمة
اﻻصـــوات الصـــحيحة علـــي عـــدد المقاعـــد المخصصـــة للمنطقـــة
اﻻنتخابية ويمنح العدد المتبقـي مـن اﻻصـوات الممنوحـة مـن نـاتج
القسمة للقـوائم او مـا يتناسـب معـه مـن المقاعـد المتبقيـة ﻷكبـر
متبقي.
لو فرضنا ان المنطقة اﻻنتخابية تنتخب خمسة اشخاص وان الـذين
ادلو بأصـواتهم  200الـف ناخـب وان القـوائم اﻻنتخابيـة فـي هـذه
المنطقة  4قوائم وانها تحصلت علي اصوات علي النحو التالي:
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القائمة أ

 86الف صوت.

القائمة ب

 56الف صوت.

القائمة ج

 38الف صوت.

القائمة د

 20الف صوت.

فأننا نﻼحظ ان القائمة د قد حصلت علي اقل من  21الف صوت.
عليه فأن المتبقي اﻷقوى يحسب علي النحو التالي:
عدد اﻻصوات الصحيحة  200الف صوت تقسـم علـي عـدد المقاعـد
المخصصــة للمنطقــة  5مقاعــد  200 :الــف علــي  5يكــون النــاتج
40الف.
وعليه يحسب المتبقي اﻻقوى علي النحو التالي:
القائمة أ  =40,000/86,000مقعدان والباقي  6,000صوت.
القائمـــة ب  =40,000 /56,000مقعـــد واحـــد والبـــاقي 16,000
صوت.
القائمة ج  =40,000/38,000صفر والمتبقي  38,000صوت كما
هي .
القائمة د  =40,000/20,000صفر والمتبقي  20,000صوت كمـا
هي.
اذن ما تم توزيعه من مقاعد هـو مقعـدان للقائمـة أ ومقعـد واحـد
للقائمة ب.
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وتبقي من جملة المقاعد المخصصة للمنطقـة مقعـدان مـن جملـة
خمسة مقاعد لم تمـنح ﻷي مـن القـوائم اﻷخـرى ﻷنهـا لـم تحصـل
علي 40,000منفردة.
اذن يتم توزيع اكبر المتبقي علي النحو التالي:
• اكبر متبقي علي القائمة ج هو 38,000
• يلي ذلك

القائمة د هو 20,000

• يلي ذلك

القائمة ب هو 16,000

• يلي ذلك

القائمة أ هو 6,000

عليه يوزع المقعدان الباقيان علـي القـائمتين )ج( ) ،د( باعتبارهمـا
حصﻼ علي أكبر متبقي ).(4
وهذا يعنى أن كـل القـوائم قـد حصـلت علـى تمثيـل فـى البرلمـان
يساوى قوتها أو عدد المؤيدين لها من الناخبين الذين صوتوا.
ان المعارضـــين لنظـــام المحاصصـــة يـــرون ان النظـــام الرئاســـي
بطبيعته وتكوينـه اذا مـا طبـق فـي العـراق يمكـن ان ينهـي نظـام
المحاصصة وتحقيق اﻻستقرار السياسي مـن خـﻼل انتخـاب مباشـر
لرئيس السـلطة التنفيذيـة و المجلـس الـوطني وتفـادي الحكومـات
اﻻئتﻼفية التي تتجسد في اغلبية طائفية وليس اغلبية سياسية.
ويري بعض العراقيين ان اعتماد النظام الـدمقراطي البرلمـاني لـم
يكــن صــائبا خــﻼل الممارســة فــي الســنوات الماضــية ﻷنــه كــرس
الطائفية في المجتمع تحت غطاء)الديمقراطية التوافقيـة( واضـعف
عمل المؤسسات السياسية واﻻدارية في الدولـة نتيجـة للمحاصصـة
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التي ترتبت علـي اﻻعتبـارات واﻻسـس الطائفيـة التـي ادت بـدورها
الي تنافر فـي اداء السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة ممـا ادي الـي
تعطيـــل التشـــريع والمصـــادقة علـــي القـــوانين واســـتمرار العنـــف
واﻻرهاب وفقدان اﻻستقرار السياسي وتأخير تشكيل الحكومات كما
حدث عام  2010حيث تأخر تشكيل الحكومة اكثر من عشرة شهور
).(5
في اﻷنتخابات اﻷخيرة لسنة  ،2014شارك في هـذه اﻻنتخابـات 18
محافظة عراقية ،وقد استثنيت مدينة الفلوجة ومدينـة الكرمـة مـن
اﻻقتــراع بســبب ســوء اﻷوضــاع اﻷمنيــة وكــذلك بع ـض مــن أحيــاء
الرمادي يحق ل 22مليون عراقي اﻻنتخـاب ،ويبـغ عـدد المرشـحين
لﻼنتخابــات  9039مرشــحا ينتمــون ل  277حزبــاً وتيــارًا سياســيًا.
ويتنافس المرشحون على  328مقعداً في البرلمان العراقي.
واعتبر القانون الجديـد الـدوائر اﻻنتخابيـة علـى مسـتوى محافظـات
العراق ) وعـددها  18محافظـة( واعتبـر أن المحافظـة هـي الـدائرة
اﻻنتخابيــة .وتضــم المحافظــات عــددا مــن الــدوائر بحســب ثقلهــا
السكاني .فمحافظة بغـداد لـديها  68مقـدا ،تليهـا محافظـة نينـوى
 31مقعــدا ،وهكــذا حتــى نصــل ﻷصــغر الــدوائر اﻻنتخابيــة وهــي
محافظة المثنى ولديها سبعة مقاعد.
وبحسب القانون فإن مجلس النواب يتكون من من ) (328ثﻼثمائة
وثمانيــة وعشــرون مقعــداً ،يــتم توزيــع ) (320ثﻼثمائــة وعشــرون
مقعــدا علــى المحافظــات وفقــا لحــدودها اﻻداريــة وفقــاً للجــدول
المرفــق بالقــانون ،وتكــون ) (8ثمانيــة مقاعــد منهــا حصــة )كوتــا(
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للمكونات التالية:
أ -المكون المسيحي ) (5خمسة مقاعد توزع على محافظات )بغـداد
ونينوى وكركوك ودهوك واربيل
ب -المكون اﻻيزيدي ) (1مقعد واحد في محافظة نينوى
ج -المكون الصابئي المندائي ) (1مقعد واحد في محافظة بغداد
د -المكون الشبكي )  ( 1مقعد واحد في محافظة نينوى.
كمــا اعتمــد القــانون نظــام الكوتــا للمــرأة وحــدد لهــا  83مقعــدا.
وخصــص لهــا دوائــر فــي كــل محافظــة بحيــث ﻻ تقــل النســبة عــن
 ،%25ففي بغداد ومـن بـين  69مقعـدا تـم تخصـيص  17مقعـد
للمرأة ،وفي نينـوى ومـن بـين  31مقعـدا تـم تخصـيص  8مقاعـد
للمرأة ،وفي المثنى ذات السبعة مقاعد تملك المرأة مقعدين.
أن عدد المقاعد العامة لمجلس النواب يبلغ  320مقعدا  ،فيما يبلـغ
عدد المقاعد للمكونات  8مقاعد منهـا  5مقاعـد للمكـون المسـيحي
وثﻼثة مقاعد توزع للمكونات الشبكي واﻻيزيدي والصابئي ،مشـيرا
الى أن عدد المرشحين في عموم العراق بلغ  9032مرشحا.
و فــي اﻷنتخابــات اﻷخيــرة لســنة  ،2014توزعــت مقاعــد البرلمــان
على  )11كتلة وإتﻼف و تحالف ( و ) 4أحزاب( .و حـاز ائـتﻼف دولـة
القانون على  95مقعدا متصدرا القوى الفائزة مـن مجمـل مقاعـد
البرلمان البالغ قدرها  328مقعداً.
طريقة الترشيح:
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نصت المادة  12على أن تكـون طريقـة الترشـيح بطريقـة القائمـة
المفتوحة ،و ﻻ يقل عدد المرشحين فيها عـن ثـﻼث و يحـق للناخـب
التصويت للقائمة و يجوز الترشيح الفردي.
هنا يجـب شـرح أن المعنـى المقصـود بــ )القائمـة المفتوحـة( يثيـر
غموضاً مخﻼً ،فالقائمة المفتوحـة بحسـب القـانون العراقـي و التـي
نصت عليها المادة  12ﻻ تجيز للناخب ان يختـار التصـويت لنـاخبين
في أكثر من قائمة واحدة ،و هو المعني الذي تعنيه عبارة )القائمـة
المفتوحة( ،و بذلك تكـون الطريقـة المتبعـة فـي القـانون العراقـي
)مغلقة( تتيح للناخب أن يرشح فقط داخل القائمة.
و هــذه اﻻتجــاه الــذي اعتمــده القــانون العراقــي يتــيح فرصــاً اقــل
للناخبين في اختيار نوابهم بل يلزمهم بالتصويت لصالح مرشحين
ﻻ يرغبون فيهم  .أن القائمة المفتوحـة ،بـالفهم الـذي تحـدثنا بـه،
تعطي أكبر قـدر مـن الخيـارات للناخـب فـي أن يختـار مـا يريـد مـن
مرشحين و لو توزعوا بين عدد من القوائم ونظام القائمة المغلقة
هو المعمول به فى السودان أيضاً.
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دور التمثيل النسبي في تمثيل اﻷقليات:
ويتشابه الوضع العراقـي بنسـب متفاوتـة مـع الوضـع فـي لبنـان و
الســودان ،مــن حيــث تعــدد طوائفــه الدينيــة ،باﻹضــافة إلــى تنــوع
اﻻتنيات العرقية ،وتعدد العشائر .فالمحاصصـة الطائفيـة والعرقيـة
هي دائماً القابلة التي ستولد حتماً صراعات أهلية لتغليب المصـالح
الطائفية على المصلحة الوطنية العليا ،مما يؤدي بدوره إلى تفتيت
وحدة الدولة السياسية.
وإذا كان هناك من حرصٍ على تمثيـل اﻷقليـات ،فبالتأكيـد إن الـذي
يكفل صحة هذا التمثيل الشعبي وعدالته ،ليس تخصيص مناصـب
على أسس طائفية ،بـل قـانون انتخـابي عـادل يقـوم علـى أسـاس
نظام اﻻقتراع النسبي ،مما يساهم بالتواصل السياسـي بـين كافـة
أقاليم و محافظات الدولة و بين كافة قطاعات شعبها ،ويساعد فـي
توليد أحـزاب سياسـية وطنيـة ،بخـﻼف نظـام اﻷغلبيـة الـذي يرسﱢـخ
الحالة الطائفية والعشائرية والمذهبية والقوقعة المناطقيـة ويمنـع
التﻼقي والتواصـل بـين شـعب الدولـة الواحـدة .والجـدير ذكـره أن
كافــة البلــدان المصــنفة ديمقراطيــة فــي العــالم والتــي تربــو علــى
الخمسين دولـة ،تطبﱢـق نظـام التمثيـل النسـبي ،باسـتثناء الوﻻيـات
المتحدة اﻷميركية وبريطانيـا وفرنسـا ،التـي تعتمـد نظـام اﻻقتـراع
اﻷكثري القائم علـى أسـاس الـدوائر الفرديـة ،حيـث أن هـذه الـدول
تحظى بشـبه إجمـاع علـى الهويـة السياسـية الوطنيـة وﻻ يضـيرها
نظام الدائرة الفردية.
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إن ميزات النظام اﻹنتخـابي القـائم علـى النسـبية ،بالنسـبة ﻹدارة
التنوع المجتمعي  ،هي أنه:
 .١نظــام يولﱢــد تمثيــل سياســي تلقــائي لكافــة شــرائح المجتمــع
بتلويناته الطائفية والعرقيـة ،وفقـاً لحجمهـا السياسـي والمجتمعـي
دون تضخيم أو تضعيف ودون اللجـوء إلـى تخصـيص مقاعـد لهـذه
المجموعات ،على أساس عرقي أو طائفي.
 .٢يقوم هذا النظام اﻹنتخـابي علـى قاعـدة بسـيطة هـي أن تنـال
كل ﻻئحة نسبة مـن المقاعـد تعـادل نسـبة اﻷصـوات التـي حصـلت
عليها على مستوى الدائرة اﻻنتخابية.
 .٣إن الصيغة المقترحة لنظام اﻹقتراع النسبي تراعي خصوصية
الواقـــع اﻹنتخـــابي للدولـــة المعينـــة لجهـــة تعقيداتـــه المذهبيـــة
والمناطقية ،وتؤسس لمجتمع مدني يتولد عنـه تكـتﻼت سياسـية
وطنيــة تتنــافس ديمقراطيــاً فيمــا بينهــا ،دون ان يــؤدي تنافســها
للتنافر.
لقد نص الدستور العراقي لسنة  2005في الباب اﻷول فـي المـواد
 4 ،3و  5على اﻹقرار بواقع التنوع الثقـافي و الـديني /المـذهبي و
اللغوي و العرقي .و نصت المادة ) 11ثانيـاً(  ،و )ثالثـاً( مـن قـانون
انتخابات مجلس النواب العراقي ،على نظام الكوتة ،و ذلك بالقول:
تمنح المكونات التالية حصة )كوتا( تحتسب من المقاعد المخصصة
على أن ﻻ يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم
الوطنية ،كما يلي-:
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أ -المكــون المســيحي ) (5خمســة مقاعــد تــوزع علــى محافظــات
)بغداد و نينوي و كروكوك و دهوك  ،و أربيل(.
ب -المكون اﻷيزيدي ) (1مقعد واحد في محافظة نينوى.
ت -المكون الصابئي المندائي ) (1مقعد واحد في محافظة بغداد.
ث -المكون الشبكي ) (1مقعد واحد في محافظة نينوى.
و في السودان ،كان مؤتمر المائدة المسـتديرة ،فـي مـارس ،1965
قد ناقش ضمن موضوعات كثيرة ،مسألة توزيع السلطة من خـﻼل
آلية ديمقراطية تضمن عـدم إقصـاء المجموعـات اﻹثنيـة و الدينيـة
في السودان ،إﻻ أن توصيات ذلك المؤتمر لم ترى النور
تمثيل المرأة:
يجد النص حول عدالة تمثيـل المـرأة مـن خـﻼل اﻹنتخابـات أساسـه
في المادة ) 49رابعاً( من الدستور و التي نصت علـى أن يسـتهدف
قانون اﻹنتخابات تحقيق نسبة تمثيل المرأة ﻻ تقل عـن الربـع مـن
عدد أعضاء مجلس النواب.
ونصت المادة  13من قانون اﻻنتخابات العراقـي علـى أن أنـه يجـب
أن ﻻ يقل عدد المرشحات عن  %25في القائمة و أن ﻻ تقل نسبة
تمثيل المرأة داخل المجلس النيابي عن .%25
بل القانون قد ذهب إلى أبعد من ذلك ،حيث سعى مكافحـة النـزوع
اﻹقصائي ضد المرأة ،فنص في الفقـرة )ثأنيـا( مـن نفـس المـادة
على أنه يشترط عند تقديم القائمة أن يراعى تسلسل النساء فـي
القائمة ،بحيث تكون بنسبة إمرأة بعد كل ثﻼث رجال.
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إنعكاس النظام الفيدرالي /الحكم الﻼمركـزي علـى توزيـع مقاعـد
المجلس النيابي:
يقر الدستور العراقي في المادتين  16و  ، 17بأن النظام اﻹتحادي
في العراق يتكـون مـن عاصـمة و أقـاليم و محافظـات ﻻمركزيـة و
إدارات محليــة  ،و يعتبــر إقلــيم كردســتان إقليمــا إتحاديــا .و تنــاول
الدستور العراقي مستويات التمثيل الديمقراطي ،فقسمها إلى:
 .١إنتخابات مجلس النواب و يتم تنظيمها بموجب قـانون إنتخابـات
مجلس النواب العراقي )المادة  49من الدستور( ،و قامـت نصـوص
قــانون انتخابــات مجلــس النــواب لســنة  2013بتحديــد آليــة توزيــع
مقاعد مجلس النواب على المحافظات ،بحيث تتوزع مقاعد المجلس
النيابي على محافظات العراق و البـالغ عـددها  18محافظـة ،بحيـث
ينعكس تمثيل المحافظـات مـن خـﻼل المقاعـد التـي تحتلهـا داخـل
المجلس النيابي .
 .٢إنتخــاب مجلــس اﻹتحــاد )يــوازي مجلــس الشــيوخ فــي النظــام
اﻻمريكــي( ،و يضــم ممثلــين عــن اﻻقــاليم و المحافظــات و يــنظم
تكوينه و شروط العضوية فيه و اختصاصـاته و كـل مـا يتعلـق بـه
قانون خاص )المادة  65من الدستور(.
 .٣إنتخاب رئيس الجمهورية بواسطة مجلس النواب بأغلبيـة ثلثـي
عــدد أعضــائه )المــادة  70مــن الدســتور( و يــنظم اجــراءات إنتخــاب
رئيس الجمهورية قانون خاص )المادة  69من الدستور(.
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 .٤إنتخابــات البرلمــان اﻹقليمــي الكردســتاني و يــتم تنظــيم هــذه
اﻹنتخابــات و كــل اﻻنتخابــات التــي تــتم داخــل اﻻقلــيم الكردســتاني
بموجــب الدســتور اﻻقليمــي الكردســتاني )المــادة  79مــن دســتور
كردســتان العــراق( .كمــا ينتخــب رئــيس إقلــيم كردســتان العــراق
باﻻقتراع السري المباشر من شـعب كردسـتان العـراق )المـادة 100
من دستور كردستان العراق(.
و مــا يجــب مﻼحظتــه أن قــانون اﻻنتخابــات لســنة  2013يشــمل
بالتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط ،و ﻻ شيء سواه.
كذلك ،و من خﻼل قراءة نصوص الدسـتور )المـادة  (125و قـانون
اﻻنتخابـــات )المـــادة  ،(11نلحـــظ بـــان الدســـتور العراقـــي ســـعى
للمحافظة على الحقوق اﻻدارية و السياسية و الثقافية و التعليميـة
للقوميــات و المجموعــات الصــغيرة ،و قــام القــانون بضــمان مقاعــد
لتلك القوميات و الجماعات الدينية الصغيرة داخل المجلـس النيـابي
في إطار تنفيذ سياسة إمتياز الكوتة.
هذا النظام يضمن وجود كل المحافظات داخل مجلس النـواب ،كمـا
يضمن لﻼقليات من خـﻼل نطاقهـا اﻻداري أن تحظـى بوجـود داخـل
مجلــس النــواب ،أمــا مــن خــﻼل القــوائم اﻹنتخابيــة ،أو مــن خــﻼل
المقاعد المخصصة وفقاً للكوتة(6) .
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تساؤﻻت حول إمكانية إستفادة السودان من النظام اﻹنتخابى فـى
العراق:
 -1هــل يناســب الســودان تخصــيص كوتــة لــبعض اﻷقليــات مثــل
المسيحيين وغيرهم فى مجلس النواب.
 -2هل يناسب السودان أن تكـون الكوتـة النسـوية ضـمن القائمـة
الحزبيــة بــنفس الصــورة التــى حــددها دســتور العــراق وقـــانون
انتخاباته.
 -3هل يناسب السودان إنتخاب رئيس الدولة من داخل البرلمان آى
مجلس النواب.
 -4هل يناسب السودان القائمة القومية والتى يمكن أن تتكون من
ائتﻼف أحزاب أو من عدد من المرشحين ﻻ يقل من ثـﻼث وحتـى إن
لم ينتموا الى أحزاب آى مستقلين.
 -5ما هى الدروس التى يمكن أن يستفاد منها فى النظام العراقـى
لعدم هيمنة "قائمة" أو برلمان متناحر.
 -6كيــف يمكــن التوفيــق بــين تقلــيص الجهويــة والطائفيــة وبنــاء
أحزابالبرامج فى ظل نظام إنتخابى بالتمثيل النسبى فقط.
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ثانيا :نظام اﻹنتخابات في تونس
التمثيل النسبي مع اﻻخذ بأكبر المتبقي
"الحاصل اﻻنتخابي"
 .١الجهاز التشريعي /مجلس نواب الشعب
نظام التمثيل النسبي مع اﻻخذ بأكبر المتبقـي وهـو نظـام تحـدثت
عنه هذه الورقة فـي العـراق مـع اﻻخـتﻼف فـي نظـام الـدوائر ،هـو
النظام اﻻنتخابي الذي اعتمد في تونس فـي اكتـوبر  2014ﻹجـراء
اﻻنتخابات اﻻنتقالية.
يضبط ذلك النظام عـدد اعضـاء الهيئـة التشـريعية وعـدد المقاعـد
المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب بالهيئة التشـريعية
لكــل  60الــف مــواطن مــن ســكان الــدائرة اﻻنتخابيــة او الــدائرة
الجغرافية ،ويسند مقعد اضافي للدائرة كلما تبين ان عملية ضـبط
عدد اﻻعضاء تفضي الـي بقيـة تتعـدى  30الـف مـواطن أي نصـف
عدد سكان الدائرة المطلوب في المنطقة.
وذلك لعدم هدر أصوات عديدة ولضمان تمثيل مرشـحها أيضـاً فـى
البرلمان وهذا إبتداع ذكى.
ويضــم مجلــس نــواب الشــعب اعضــاء يمثلــون التونســيين بالخــارج
نســبة لكبــر حجــم اعــدادهم حيــث يمثــل هــؤﻻء المغتربــون فــي
المجلس ب  19مقعدا /عضوا.
يجري التصويت علـى نظـام القـوائم فـي دورة واحـدة ويـتم توزيـع
المقاعد على مستوى الدوائر على اساس التمثيل النسبي مع اﻻخـذ
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بنظام اكبـر المتبقـي ،ويجـري التصـويت حسـب الـدوائر اﻻنتخابيـة
وتكــون كــل وﻻيــة دائــرة مــا عــدا وﻻي ـات تــونس العاصــمة وناب ـل
وصفاقس التـي تمثـل كـل منهـا دائـرتين ممـا يجعـل العـدد الكلـي
للدوائر اﻻنتخابية  27دائرة على اﻻ يتجاوز عدد المقاعد المخصص
لكــل دائــرة عشــرة مقاعــد ممــا يســاوي كحــد اقصــى  270مقعــد
لعضوية مجلس النواب.
ويسند مقعدان اضافيان لكل وﻻية يقل عدد سكانها عن  270الـف
مواطن كما يسند مقعد اضافي لكل وﻻية يتراوح عدد سكانها بـين
 270الف و  500الف مواطن.
واذا ترشح لدائرة واحدة اكثر من قائمة يتم في مرحلة اولي توزيـع
عــدد المقاعــد علــي اســاس " الحاصــل اﻻنتخــابي" ويــتم تحديــده
بقسمة عدد اﻻصوات المصـرح بهـا علـى عـدد المقاعـد المخصصـة
للدائرة.
ويسند الى القائمة عدد من المقاعد بقدر عدد المرات التي حصـلت
فيها على " الحاصل اﻻنتخابي" وتسـند علـى اسـاس اكبـر المتبقـي
على مستوي الدائرة ،اما اذا تسـاوي المتبقـي فـي قـائمتين او اكثـر
فيتم تغليب تلك التي تضم المرشح اﻻصغر سنا.
وهــذا إنحيــاز للشــباب إبتدعتــه تــونس إعتراف ـاً بــدور الشــباب فــى
التغيير الديمقراطى.
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مثال:
• نفترض ان القائمة ) أ ( حصلت علي  27الف صوت
• وان القائمة ) ب( حصلت علي  15الف صوت
• فــإن القائمــة ) أ ( تتحصــل علــي مقعــدين بنــاء علــي الحاصــل
اﻻنتخــابي باعتبــار ان لكــل  10الــف مقعــد فيبقــى  7الــف صــوت
لمرحلة تالية.
• اما القائمة ) ب ( فهي تحصل علي مقعـد واحـد ويتبقـى لهـا 5
الف صوت لمرحلة تالية.
اذا لم تسفر هذه العملية عـن توزيـع كافـة المقاعـد علـي القـوائم
التي حصلت علي اصوات فاقت الحاصل اﻻنتخابي )  10الف صـوت(
تجري مرحلة ثانية لتوزيع باقي المقاعد وفق قاعدة اكبـر المتبقـي
بين القوائم التي نالت بالفعل مقاعـد فـي المرحلـة اﻻولـي ولـديها
اصوات ايضا تقل عن الحاصل اﻻنتخابي.
ويتم توزيع المقاعد المتبقية بين كل هذه القوائم بناء على قاعدة
اكبــر المتبقــي ،علــى ســبيل المثــال مــن لديــه  9500صــوت يفــوز
بمقعد ومن لديه  800صوت وهكذا لحين توزيع بقية المقاعد.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس نواب الشعب  217مقعدا توزع على النحو
التالي:
•  19مقعدا للدوائر اﻻنتخابية خارج تونس للمغتربين
•  198مقعد للدوائر اﻻنتخابية داخل تونس
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وهذه ميزة جديدة في النظـام اﻻنتخـابي التشـريعي فـي تـونس –
نظام التمثيل النسبي لدوائر المغتربين بالخارج فـي مقاعـد الهيئـة
التشريعية(1).
ان النظام اﻻنتخابي المعتمد في تونس لحساب النتائج في القانون
اﻻنتخابي يعتمد على نظام القائمة النسبية مع اعتماد اكبر متبقـي
بمعنى ان اﻻنتخابات تتم علـى مسـتوي كـل دائـرة حيـث يـتم فيهـا
حصـر اجمــالي عــدد اﻻصــوات التــي تتحصـل عليهــا كــل قائمــة فــي
الــدائرة ليقســم علــى عــدد المقاعــد فــي تلــك الــدائرة اﻻنتخابيــة
ويسمي الرقم الناتج عن عملية القسمة " بالحاصل اﻻنتخابي".
فاذا كان على سبيل المثال عدد المقاعـد المخصـص لـدائرة معينـة
 10مقاعــد وعــدد القــوائم المترشــحة  15قائمــة واجمــالي عــدد
اﻻصوات  100الف تحصلت عليها القوائم الخمسة عشرة فـان هـذه
اﻻصوات وعـددها مائـة الـف تقسـم علـى المقاعـد العشـرة ليصـبح
الحاصــل اﻻنتخــابي عشــرة الــف لكــل مقعــد ولــو تبقــي بعــد تلــك
القسمة ما يقل عن عشرة الف من اﻻصوات لقائمة واحـدة فإنهـا ﻻ
تحصل على مقعد مقابل ذلك الرقم الذي يمثل اﻻصـوات المتبقيـة
في مرحلة اولي.
ويعني بالمرحلة الثانية انه اذا لـم تسـفر هـذه العمليـة عـن توزيـع
كافة المقاعد على القوائم التي حصلت على اصوات فاقت الحاصـل
اﻻنتخابي فان مرحلة ثانية تجري لتوزيع باقي المقاعد وفق قاعـدة
اكبر المتبقي بين القوائم التي نالـت بالفعـل مقاعـدا فـي المرحلـة
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اﻻولي وقد تبقي لها اصوات تقل عن الحاصل اﻻنتخابي ) تقل عن
 10الف( وبين القوائم التي لم تنل أي مقعـد فـي المرحلـة اﻻولـي
وكان لديها اصوات اقل من الحاصل اﻻنتخابي وهي عادة مـا تكـون
قوائم ﻷحزاب صغيرة(2).
يأخذ قـانون اﻻنتخابـات التونسـي بنظـام التمثيـل النسـبي ،قسـمت
البﻼد الى  27دائرة انتخابية تتسـق مـع التنظـيم اﻻداري الرسـمي،
وتخصص لكـل دائـرة عـدد مقاعـد بقـدر عـدد النـاخبين المـؤهلين
فيها ،ويحق التصويت لكل مواطن تونسي بلـغ ثمـاني عشـرة سـنة
فما فوقها ،ويحق الترشح لمجلس النواب لمـن بلـغ ثـﻼث وعشـرين
ســنة .يجــوز لكــل حــزب او مجموعــة مــن اﻻفــراد ان تقــدم قائمــة
مرشحين لها على ان تراعي اﻻتي :ان يكون عدد المرشـحين بقـدر
العدد المخصص للـدائرة اﻻنتخـابي ،ان يكـون العـدد مناصـفة بـين
النساء والرجال بالتناوب ،واذا كانـت القائمـة تضـم او تفـوق اربعـة
اشخاص يجب ان تضـم مرشـحا او مرشـحة ﻻ يزيـد عمـره عـن 35
سنة .وتوزع المقاعد الفائزة للقوائم حسب اﻻصوات التي نالتها فى
الدائرة مقسومة علي قـوة المقعـد ،التـي هـي نتـاج عـدد اﻻصـوات
الصــحيحة بالــدائرة علــي عــدد المقاعــد المخصصــة لهــا .وتعطــي
المقاعد المتبقية مـن التوزيـع بقـوة المقعـد للقائمـة التـى حصـلت
علـى اكبـر المتبقـي مـن اﻻصـوات ،وﻻ يقبـل ترشـح كبـار مـوظفي
الدولة اﻻ بعد تقديم استقاﻻتهم من مناصبهم.
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 .٢الرئاسة:
ينتخب رئيس الجمهورية باﻷغلبية المطلقة لﻸصوات المصـرح بهـا
وفى حالة عدم حصول أي مرشح علي اﻻغلبيـة المطلقـة لﻸصـوات
المصرح بها في الدورة اﻻولي من اﻻنتخابات الرئاسـية تجـري دورة
ثانية خﻼل اﻻسبوعين التاليين لﻺعﻼن عن النتائج.
ويشــترط الدســتور التونســي فــي مــن يرغــب فــي الترشــح لرئاســة
الجمهورية ان يحصل علي تزكية عشرة نواب من المجلس الوطني
التأسيسي /او مجلس النواب بعد انتخابه او على تزكية عشـرة الـف
ناخــب بحيــث يكــون هــؤﻻء مــوزعين علــى اﻻقــل علــي عشــر دوائــر
انتخابية وليس من دائرة واحدة.
ان الدستور التونسي الجديد يمنح مجلس نواب الشعب والحكومة سلطات
واسعة بعكس الدستور السابق الذى كان يعمل بموجـب نظـام برلمـاني،
لذا تعد هذه اﻻنتخابات الحالية  2014اﻻولي من نوعها فـي ظـل دسـتور
جديد على نحـو برلمـاني يعطـي سـلطات واسـعة لمجلـس نـواب الشـعب
والحكومــة مقابــل ســلطات محــدودة للــرئيس) (3ويمنــع الدســتور الجديــد
الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب(4).
يعطى الدستور التونسي الحق لرئيس الجمهورية بتكليف مرشـح الحـزب
أو اﻻئتﻼف الذي حصل علي اكبر عدد من المقاعد بمجلس نـواب الشـعب
في خﻼل اسـبوعين مـن اعـﻼن النتـائج النهائيـة بتكـوين الحكومـة خـﻼل
شهر يجدد مرة واحدة ،كما يؤدى رئيس الحكومة واعضاؤها القسم امـام
رئــيس الجمهوريــة كمــا يعطــى الدســتور البرلمــان والحكومــة صــﻼحيات
واسعة مقابل صﻼحيات محدودة لرئيس الجمهورية(5).

تجرى اﻹنتخابات البرلمانية سابقة ﻹنتخاب رئيس الجمهورية.
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تساؤﻻت حـول فـرص اﻹسـتفادة مـن النظـام اﻹنتخـابى التونسـى
للسودان:
 -١هــل يمكــن اﻷســتفادة مــن النظــام التونســى فــى الفصــل بــين
توقيت اﻹنتخابات النيابية عن الرئاسية بحيث يـتم تزكيـة مرشـحوا
الرئاسة بواسـطة البرلمـان علـى أن يحصـل مرشـح الرئاسـة علـى
اﻷقل على نسبة معينة هل يناسب ذلك السودان؟
 -٢هــل يمكــن اﻷســتفادة مــن نظــام الكوتــة للنســاء وللشــباب فــى
القائمة –  %50للنساء بالتناوب و %30للشباب آى واحـد مـن كـل
ثﻼث مرشحين يقل عن  35عام.
 -٣هل يمكن اﻷستفادة من نظام المقاعـد المخصصـة للمغتـربين
والمهاجرين السودانين.
 -٤عدم الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب هل هى فكرة
صائبة يمكن أن يعمل بها فى السودان  -آى أن ﻻ يمكن للوزير أن
يكــون عضــواً فــى البرلمــان وذلــك لضــمان مراقبــة البرلمــان ﻵداء
الحكومة.
 -٥هل يمكن اﻷستفادة من النظام الذى يمنع كبار موظفى الدولـة
من الترشح إﻻ بعد اﻹستقالة.
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ثالثاً :النظام اﻻنتخابي النسبي المتوازي
في لبنان
يعود الدستور اللبناني الـذي يـنظم النظـام اﻻنتخـابي لعـام 1943
وبعــض التعــديﻼت الطفيفــة التــي ادخلــت عليــه كنتيجــة ﻻتفــاق
الطائف عام  1989والذي انهي حوالي  15سنه من الحرب اﻻهلية،
باﻹضــافة الــي الميثــاق الــوطني الــذي يعتبــر بمثابــة دســتور غيــر
مكتوب ،والبيان اﻻول لحكومـة اﻻسـتقﻼل والبيـان الثـاني للحكومـة
التي تلتها  ،هذان البيانان يؤكدان علي ان الطائفيـة التـي أتـي بهـا
الميثاق مؤقتة.
وكان اتفاق الطـائف لعـام 1989قـد اوصـي بتشـكيل لجنـه وطنيـة
لدراســة الغــاء الطائفيــة السياســية ،ولكــن هــذه اللجنــة لــم يــتم
تشكيلها الي اليوم ،وعلي العكـس مـن ذلـك ازدادت حـدة الطائفيـة
فــي لبنــان لكــي تشــمل التعيينــات اﻻداريــة واﻻمنيــة والسياســية
واصبحت اﻻنتخابـات النيابيـة مـن اهـم المناسـبات الوطنيـة الكبـرى
التي تتجلي فيها اﻻستقطابات الطائفية السياسية.
تفتقــد لبنــان لقــانون انتخــابي متفــق عليــه بــين القــوي السياســية
اﻻساسية واﻻكثرية النيابية بالرغم من ان الحكومة اللبنانيـة كانـت
قد اقـرت فـي العـام الماضـي  2013مشـروعا انتخابيـا يقـوم علـي
النسبية ويقسم لبنان الي  13دائرة انتخابية ,هذا المشروع يفتقـر
الي اﻻغلبيـة النيابيـة الضـرورية ﻹجازتـه للخـروج بقـانون انتخـابي
توافقي بديﻼ لقانون  2000بعيدا عن الوصايا السورية علي لبنـان

43

والوصـايا الدوليـة حيـث ان الديمقراطيـة التوافقيـة تفـرض نفســها
علــي الديمقراطيــة العدديــة)الميكانيكيــة( بســبب الوضــع الطــائفي
المذهبي ).(1
والمعلوم ان الميثاق الوطني هو الـذي حـدد كيفيـة انتخـاب رئـيس
مجلس النـواب بحيـث يكـون مـن حـق الطائفـة الشـيعية  ,ورئـيس
الــوزراء بحيــث يكــون مــن حــق الطائفــة الســنية ،كمــا حــدد إنتخــاب
رئيس الجمهوريـة مـن المسـيحيين فقـط)هـل يشـترط ذلـك( مـن
جانــب مجلــس النــواب بأغلبيــة الثلثــين فــي دورة اولــي واﻻغلبيــة
العاديــة فــي دوره ثانيــة  ،وكــان الميثــاق الــوطني قــد وقــع قبــل
اﻻستقﻼل تحت الوصايا الفرنسية .(2).
ويتكون لبنان من اربع طوائف هي:
• المسيحيون موارنه واغريق أرثوذكس.
• المسلمون الشيعة .
• المسلمون السنة.
• الدروز.
ويبلغ عدد اعضاء مجلس النواب  128عضوا ويـتم اعـادة انتخـابهم
كــل اربــع ســنوات ،وهــو يتــألف مــن نــواب منتخبــين ،ويــتم توزيــع
المقاعــد النيابيــة علــي النحــو التــالي الــي ان يضــع مجلــس النــواب
قانون انتخابي خارج القيد الطائفي.
• توزيع المقاعد بين المسيحين والمسلمين بالتساوي.

44

• توزيـــع مقاعـــد الطوائـــف بـــين كـــل مـــن الفئتـــين المســـيحين
والمسلمين بالتساوي.
• توزيع المقاعد نسبيا بين المناطق.
ويوزع المسيحيون وهم  64عضوا فـي مجلـس النـواب علـي النحـو
التالي:
•  34موارنة
•  8روم كاثوليك
•  14روم ارثوذوكس
•  5ارمن وأرثوذكس
•  1أرمن كاثوليك  1 ،انجليين  1 ،اقليات
أمــا المســلمون فــي مجلــس النــواب وعــددهم  64عضــوا ،موزعــون
كالتالي:
•  27سنة  27 ،شيعة  8 ،دروز  2 ،علويين
ويتم تقسيم المقاعـد فـي الـدوائر علـي الطوائـف بحسـب وجودهـا
وعلي سبيل المثال نجد ان لبيروت ثﻼث دوائر انتخابية:
• الدائرة اﻻولي ولها خمس مقاعـد مقسـمة علـي خمـس طوائـف
هـــي الموارنـــة والـــروم اﻻرثـــوذكس والـــروم الكاثوليـــك واﻻرمـــن
اﻻرثوذكس واﻻرمن الكاثوليك.
• الــدائرة الثانيــة ولهــا اربــع مقاعــد مقعــدان لﻸرمــن اﻻرثــوذكس
ومقعد للشيعة ومقعد للسنة.
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• الــدائرة الثالثــة ولهــا عشــر مقاعــد ،خمــس مقاعــد منهــا للســنة
ومقعــد للشــيعة ومقعــد للــدروز ومقعــد لﻼنجيليــين ومقعــد للــروم
اﻻرثوذكس ومقعد لﻸقليات المسيحية.
وقد صدر قـانون اﻻنتخابـات اللبنـاني فـي  29سـبتمبر عـام 2008
بعد الموافقة عليه من مجلس النواب وهو القانون الذي اجريـت بـه
اﻻنتخابـات النيابيـة فـي يونيــو  2009والـذي تنتهـي بموجبـه فتــرة
مجلس النواب عام  2013والذي تم مد فترته.
اعتمد هذا القانون علي تقسيم الدوائر اﻻنتخابية الي دوائر صغرى
كما احتوي علـي مراقبـة حجـم اﻻنفـاق لكـل مرشـح وانشـاء هيئـة
متخصصة لمراقبة اﻻصﻼحات ،ولكنه لم يقر بتخفيض سن الناخب
عـن  21ســنه  ,كمـا رفــض اعطـاء العســكرين حـق المشــاركة فــي
اﻻنتخابــات ﻹبعــاد الجــيش عــن الخﻼفــات الداخليــة ،وأرجــأ مشــاركة
المغتربين بالتصويت ﻹنتخابات عام  2013التي لم تجـري ،وذلـك
بسبب اﻷوضاع اﻻقليمية المؤثرة علي لبنان.
وقد كـان إقـرار هـذا القـانون واحـداً مـن بنـود إتفـاق الدوحـة عـام
 2008والــذي ســعي للخــروج مــن اﻷزمــة السياســية وذلــك بإعــادة
إنتخاب رئيس جديد للجمهورية علي اثر مقتل رئيس الوزراء).(3
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الهوامش
 .١النظــــام اﻻنتخــــابي المتــــوازي فــــي لبنــــان

PDF/Net/

23/11/2014.
http//www.or.wikipedia.org/wiki 23/11/2014. .٢
 .٣نفس المرجع .2014/11/23
تساؤﻻت:
 -١نظام المحاصصة الطائفية فـى لبنـان هـل يمكـن أن يعتبـر بـه
علــى عــدم جــدوى المحاصصــة فــى خلــق التــوازن أو اﻷســتقرار
السياسى.
 -٢هــل يناســب الســودان نظــام محاصصــة سياســية أو جهويــة أو
لﻸقليات .كيف يمكن أن يكون ذلك؟ هل سيؤدى الى سﻼم.
 -٣هل جرب السودان نظام الحصة فى إتفاقيات السﻼم "نيفاشا –
الشرق – الدوحة" ماهى اﻹشكاليات  ...فى التطبيق أم المبدأ.
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رابعا :النظام اﻹنتخابي في تركيا
نظام العتبة اﻹنتخابية
 -١النظام اﻹنتخابي وفق التمثيل النسبي:
تركية جمهورية ديمقراطية تعمـل بنظـام شـبه رئاسـي اقـرب الـي
النظـــام الفرنســـي وهـــو نظـــام يقـــع بـــين النظـــامين الرئاســـي
والبرلماني ،فنظام اﻻنتخاب نظام برلماني يعتمد التمثيل النسـبي،
ويمارس السلطة التنفيذية كل من رئيس الوزراء واعضاء الحكومة
الذين يسمون بمجلس الوزراء .اما السلطة التشريعية فهي تمارس
عن طريق غرفة واحده هي الجمعية الوطنية الكبرى.
وينتخب رئيس الوزراء من قبل البرلمان وكان الحال كذلك بالنسبة
لرئيس الجمهورية شأنه في ذلك شـأن إنتخـاب الـرئيس فـي لبنـان
بما يمكن أن يسمي بالنظام المجلسي ولكن التعـديﻼت الدسـتورية
التـــي أجراهـــا الـــرئيس الحـــالي اردوغـــان عـــدلت إنتخـــاب رئـــيس
الجمهورية الي اﻹنتخاب السري المباشر بدءا من إنتخابـات الرئاسـة
أغسطس فى العام .2014
تتكـون تركيــا مـن عــدد مـن اﻻعــراق ،اﻻتـراك ويمثلــون  %75مــن
الســكان واﻻكــراد ويمثلــون %18مــن الســكان واخــرون يونــانيون
وارمن ويهود يمثلـون  %12مـن السـكان ويبلـغ عـدد سـكان تركيـا
 74,8مليون نسمه وفقا لتعداد عام (1).2011
وضع قانون اﻻنتخابات التركي من خﻼل اربع دساتير ،دستور الدولة
العثمانية عام  1900ودستور كمـال اتـاتورك كدولـة علمانيـة علـي
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النظام الفرنسي عام  1923ودستور عام  1961ثـم اخيـرا دسـتور
عــام 1982والــذي فرض ـه انقــﻼب عســكري فــي ذلــك التــاريخ فــي
اعقاب اضطرابات سـادت تركيـا ،وقـد اجـري حـزب العدالـة والتنميـة
الحـــاكم تعـــديﻼت علـــي دســـتور  1982وذلـــك عـــام  2007وتـــم
تطبيقها في اخر انتخابات برلمانيـة  2011والتـي سـتنتهي فترتهـا
التشريعية بعد اربع سنوات في العـام  2015ومـن هـذه التعـديﻼت
اﻻنتخاب العام السري المباشر لرئيس الجمهورية من قبل الشعب.
وتعتمــد اﻻنتخابــات البرلمانيــة التركيــة نظــام التمثيــل النســبي .
ويتعــين علــي كــل حــزب الحصــول علــي  %10مــن اﻻصــوات علــي
المستوي الوطني باﻹضافة الـي نسـبة مـن اﻻصـوات فـي المنطقـة
اﻹدارية التابع لها وذلك وفقا لقاعده معقدة  ،علي سبيل المثال.:
يتوجب علي مرشح حزب ما ،اذا كان حزبه موجـود بشـكل تنظيمـي
في نصف المقاطعات التركية علي اﻻقل وثلث المنـاطق التـي تتبـع
هذه المقاطعات ان يرشح اثنين مـن اعضـائه لكـل مقعـد برلمـاني
فــي نصــف المقاطعــات علــي اﻻقــل  ،وان يحصــل علــي  %10مــن
اﻻصوات الصحيحة علي المستوي الـوطني وان يحصـل فـي الـدائرة
اﻻنتخابية المعنية علي اصوات صحيحة تعادل النسبة المعتمدة

).(2

فإذا لم يستطع الحزب الحصول علي تلك النسبة فانه لن يسـتطيع
شغل أي مقعـد فـي البرلمـان حتـي ولـو فـاز بأغلبيـة اﻻصـوات فـي
بعض المناطق المحلية.
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اما اﻻصوات التي حصلت عليها اﻻحزاب ولم تتمكن من اجتياز تلـك
)العتبة اﻻنتخابية( فإنها توزع علـي اﻻحـزاب الفـائزة التـي حـق لهـا
دخول البرلمان وذلك بحسـب نسـب اﻻصـوات التـي حصـلت عليهـا ,
حيث يبلغ عدد مقاعد الجمعية الوطنيـة الكبـرى  550مقعـدا تمثـل
 85دائــرة انتخابيــة فــي  81منطقــة تركيــة ،وحيــث يــتم انتخــاب
الجمعية الوطنية الكبرى كل  4سنوات.
ويتم تعيين المرشحين من اﻻحزاب السياسية بطريقتين:
• اما ان تحدد قيادة الحزب المركزية قائمة المرشحين وهـو اﻻمـر
الشائع.
• او ان تحدد القائمة عـن طريـق انتخابـات تجـري داخـل الحـزب ،
وتتعـــين القائمـــة حســـب الفـــائزين وهـــذا اقـــرب الـــي النظـــام
الديمقراطي.
وتتمثل شروط المرشح في القائمة التالي:
• ان ﻻ يقل عمر المرشح عن  30سنة )والناخب عن  18سنة(.
• ان يكون المرشح حائزا علي شهادة اﻻبتدائي علي اﻻقل.
• ان ﻻ يكون قد جرد من أهليته القانونية .بسبب الجنون مثﻼ.
• ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية وذلـك ينطبـق علـي الـذكور
فقط.
• ان ﻻ يكون قد جرد من حقوقه المدنيـة او حكـم عليـه بالسـجن
لمده سنه فأكثر مع استثناء المسجون في حاله القتل غير العمد.
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• يمنــع مــن الترشــيح مــن ســجن ﻷفعــال مشــينه كــاﻻختﻼس
والفساد والرشوة
• يمنــع مــن الترشــيح كــل مــن تــورط فــي نشــاطات فوضــوية او
أيدولوجية او حث عليها وان تحصل علي العفو.
• يمنع من الترشيح اصحاب الوظـائف الرسـمية وكـل مـن يعمـل
في القوات المسلحة.
• يمنــع مــن الترشــيح مزدوجــو الجنســية كمــا يمنعــوا مــن اﻻدﻻء
بأصواتهم في اﻻنتخابات).(3
ينظم الدستور النظـام اﻻنتخـابي وتجـري اﻻنتخابـات وفـق التمثيـل
النســبي ،وتجــري اﻻنتخابــات مــن جولــة ومرحلــة واحــده وتكــون
بــاﻻقتراع الســري ،وتــتم فــي يــوم واحــد فــي كافــه ارجــاء القطــر
وبصــوره علنيــة مــن خــﻼل احصــاء وفــرز اﻻصــوات وتــدوينها فــي
محاضر رسمية ،وتعتبر كل محافظة منطقة انتخابية ،وكـل عمـاده
قرية وهي دائرة انتخابية.
وتعد اﻻحزاب السياسية عناصر ﻻ غنـي عنهـا فـي وسـط المشـاركة
الديمقراطية القائمة علي التعددية وبالتـالي اقـر الدسـتور تشـكيل
اﻻحزاب بدون الحصول علي اذن مسبق ،وتكتسب اﻻحزاب شخصية
اعتياديه  ،وتنشأ بمجرد قيام  30عضـو مؤسـس يتمتعـون بأهليـة
اﻻنتخاب كنواب بإشعار وزاره الداخلية بتشـكيل حـزبهم ،كمـا يحـق
لكل مواطن تركـي اكمـل  18سـنة اﻻنضـمام لحـزب سياسـي  ،وﻻ
يجوز للقضاة والمدعين العامين وموظفي الدولة ومنسوبي القـوات
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المسلحة وطﻼب ما قبل التعليم العالي اﻻنتسـاب لعضـوية اﻻحـزاب
السياسية.
واذا خالف أي حزب بنظامه الداخلي وبرنامجه وأنشـطته اسـتقﻼلية
الدولة ووحدتها وحقـوق اﻻنسـان ومبـادئ المسـاواة ودولـة القـانون
وسيادة الشعب وقواعـد الجمهوريـة الديمقراطيـة العلمانيـة وناصـر
الدكتاتورية الطبقية او الطائفية او أي نمط من انماط الدكتاتورية
وسعي الي اقامتها وحرض علي ارتكـاب الجـرائم فـأن ذلـك الحـزب
يكون عرضة للحل بقرار من المحكمة الدستورية وبناء علي دعـوة
تقيمهــا النيابــة العامــة للجمهوريــة ،او يكــون عرضــة للحرمــان مــن
المعونة المقدمة من الدولة جزئيا او كليا وذلك حسب شـدة الفعـل
المرتكب.
ويتمثــل مصــدر دخــل اﻻحــزاب السياســية فــي اشــتراكات العضــوية
والتبرعـــات المقدمـــة مـــن الشخصـــيات العامـــة واﻻعتياديـــة وفقـــا
للضوابط المنصوص عليها في قانون اﻻحزاب السياسـية ومعونـات
الدولة المبينة في القانون).(4
 -٢نظام العتبة اﻹنتخابية:
وضعت اﻻحزاب التركية قبل عقدين من الزمان آليـة انتخـاب تهـدف
بالدرجــة اﻻولــي الــي حرمــان اﻻحــزاب الكرديــة والصــغيرة احــزاب
اﻻقليات من الدخول الي البرلمان ككتله قويـة واحـدة اﻻ مـن خـﻼل
اﻻنصــهار فــي اﻻحــزاب التركيــة الكبيــرة ،وذلــك مــن خــﻼل نظــام
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انتخـابي يشــترط حصـول الحــزب علـي عتبــة انتخابيـة ﻻ تقــل عــن
 %10من مجموع المصوتين في عموم تركيا  ،وبهذه الطريقة فان
اﻻحزاب الفائزة تحصل عل جميع اصوات اﻻحـزاب الصـغيرة الـي ان
تصل الي العتبة او السعر اﻻنتخـابي ،خاصـة اذا اضـيف ال ذلـك ان
القوائم اساسا مغلقة بمعني ان لرئيس القائمة وقيـادة الحـزب دور
حاسم فـي ترتيـب وتسلسـل المرشـحين ،وبهـذا يكـون الحـزب فـي
الواقع مسيطر عليهم وﻻ يستطيعون الخروج من طاعته.
هــذا النظــام مﻼئــم للحــزبين الرئيســين  ،حــزب العدالــة والتنميــة
الحــاكم وحــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض ،فعلــي افتــراض ان
الناخبين المسجلين  50مليون او من يحق لهـم اﻻنتخـاب ويملكـون
اهلية اﻻنتخاب ،وان الذين ادلو بأصـواتهم فعـﻼ  25مليـون )نسـبة
 (%50فأن المطلوب من أي حزب الحصـول علـي مليـونين ونصـف
التــي تمثــل  %10مــن  25مليــون ناخــب لكــي يــدخل ذلــك الحــزب
البرلمــان بصــفة كتلــة انتخابيــة  ،فــإذا حصــل ذلــك الحــزب علــي 2
مليون و 400الف صوت فقط فـإن ذلـك الحـزب ﻻ يحصـل علـي أي
نائب في البرلمان
ان اﻻنتخابات التشريعية لعام  2011أدت الي حصول حـزب العدالـة
والتنمية وحـزب الشـعب الجمهـوري علـي كـل اﻻصـوات ﻻن اصـوات
اﻻحــزاب الصــغيرة التــي لــم تحصــل علــي نســبة  %10ذهبــت الــي
صالحها ،اضافة الي ان الحزب الذي ﻻ يحصـل علـي تلـك النسـبة ﻻ
يحصل علي الدعم المالي الحكومي.
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هذه العتبة اﻻنتخابية تعمل لصالح اﻻحزاب الكبيـرة وتسـتثني كمـا
تهمش اﻻحزاب الصغيرة ،لذلك اضطرت اﻻحزاب الكرديـة الصـغيرة
في انتخابات عام  2007ﻹدراج مرشحيها بصفة مستقلين ،وهؤﻻء
ﻻ ينطبق عليهم شرط نسبة  %10او شرط العتبة اﻻنتخابية ؛ بل
يحتاجون اليها فقط في منـاطق دوائـرهم فقـط ولـيس فـي كافـة
اتحاد تركيا التي تمثـل  81وﻻيـة ،ولكـن فـي مقابـل دخـولهم الـي
البرلمان بهذه الصفة كأفراد مستقلين ﻻ يحق لهـم الحصـول علـى
الــدعم المــالي الحكــومي ،وعلــي هــذا النحــو حصــل حــزب التجمــع
الديمقراطي الكردي على  22مقعدا في الجمعيـة الوطنيـة الكبـرى
بصفتهم الفردية من جملة  550مقعدا في انتخابات عام .2007
هذا النظام اﻻنتخابي وصف من قبل اﻻحـزاب الصـغيرة بكثيـر مـن
الغبن وعدم العدالـة وتطالـب هـذه اﻻحـزاب بتخفـيض النسـبة الـي
 %5ولكن الحزبان الكبيران يرفضان ذلك وهما حزبـا اﻻغلبيـة فـي
البرلمان.
وتصب هذه المعادلة لصالح احد الحزبين الكبيرين الذين يتنافسان
علــى اﻻصــوات الصــغيرة ،فــاذا حصــل حــزب العدالــة والتنميــة علــي
سبيل المثال على  367مقعداً من جملـة  550مقعـد فـي الجمعيـة
الوطنية الكبرى فانه يستطيع وفقا للتعديﻼت التي اجريت يستطيع
تعديل الدستور وفق التعديﻼت التي يسعي اليها ،ومنها جعل نظام
الحكم نظاما شبه رئاسي قريب من النظام الفرنسي )مختلط( واذا
لم يحصل على تلك اﻻغلبية فانه ﻻ سـبيل لـه اﻻ تنظـيم اسـتفتاء
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شعبي ﻹجراء التعديﻼت مثل ما حدث عام  ،2007فـاذا لـم يحصـل
علــي ســبيل المثــال حــزب الحركــة القوميــة علــى العتبــة اﻻنتخابيــة
لدخول البرلمان فان اصواته اذا ذهبت الى حـزب العدالـة والمسـاواة
فان الحزب اﻻخير يستطيع الحصول على اﻻغلبية التـي تمكنـه مـن
تعديل الدستور(5).
بــإعﻼن محمــد علــى شــاهين نائــب رئــيس حــزب العدالــة والتنميــة
رسميا في اجتماع عقده في انقرة مطلع يوليو  2014ترشيح زعيم
الحزب رجب الطيـب اردوغـان لخـوض اﻻنتخابـات الرئاسـية ) والتـي
فاز بها فعﻼ في اغسطس  (2014باﻻقتراع السـري العـام المباشـر
ﻷول مرة في تاريخ تركيا .واعتمـاد لجنـة اﻻنتخابـات التركيـة لـذلك
الترشيح في مواجهة مرشح المعارضـة اكمـل الـدين احسـان اوغلـو
عن اليسار ،وصﻼح ديمرطاش مرشـح حـزب السـﻼم والديمقراطيـة
الكردي تكـون تركيـا قـد دخلـت او قـد دخلـت فعـﻼ مرحلـة تاريخيـة
هامة في نظامها اﻻنتخابي.
وبالتالي يكون أردوغان قـد نجـح فـي اعـﻼن جمهوريـة ثانيـة بـديﻼ
للجمهورية اﻻولي التـي اسسـها أتـاتورك عـام  ،1923والجمهوريـة
الثانية اعلنت علي اساس نظام حكم رئاسي او شبه رئاسـي وذلـك
بتوسيع صﻼحيات رئـيس الدولـة ،وتعـديل مـدة رئاسـية الواحـدة 7
سنوات الى مدتين متتاليتين كـل منهمـا  5سـنوات -علـى دورتـين-
وذلــك بموجــب التعــديﻼت التــي اجريــت علــى الدســتور عــام 2008
بموجب استفتاء عام  ،2007وتتضح معالم الجمهورية الثانية في
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الجانبين التاليين:
 .١تخفيــف علــواء العلمانيــة المعاديــة لتسييســالدين والقوميــات
)علمانية فرنسية(
 .٢ابقاء الجيش بمنأى عن السياسة وتطوير التجربة الديمقراطية.
ووفقا للدستور وبموجب المادة  76يتعـين علـي أي شـخص يشـغل
منصــبا حكوميــا ان يســتقيل مــن مهــام عملــه وفقــا لدســتور عــام
 1961بعد ان يتم اﻻعﻼن رسـميا عـن ترشـحه لخـوض اﻻنتخابـات
الرئاسية وذلك قبل اجراء اﻻنتخابات التشريعية ،وفى نفس الوقـت
فــإن ﻻئحــة ترشــيحات حــزب العدالــة والتنميــة تحظــر علــى اعضــاء
الحــزب تمثيــل الحــزب بالجمعيــة الوطنيــة الكبــرى ﻷكثــر مــن ثــﻼث
دورات متتاليــة ،فــي الوقــت الــذي يحظــر فيــه الدســتور الجمــع بــين
رئاسة الحزب ورئاسة الدولة .وذلك لضرورة يقتضيها حياد الرئيس
بالفصل بين المنصبين .لـذلك فـإن لجنـة اﻻنتخابـات العليـا تلقيهـا
اعﻼن ترشيح اردوغان لرئاسة الجمهورية رفضت باﻹجمـاع فـي 13
يوليو  15 2014مطلبا حزبيا دسـتوريا بضـرورة اسـتقالة اردوغـان
من منصب رئاسة الحزب ومنصب رئاسة الحكومة.
وﻷول مرة ينتخب رئيس تركي هو اردوغان باﻻقتراع السـري العـام
المباشر وليس من خﻼل البرلمان قبل تعـديل دسـتور عـام ،1961
عليــه تكــون مؤسســة الرئاســة قــد اخضــعت للحــزب مــن نــاحيتين،
اﻻولــي عــدم الفصــل بــين منصــب رئــيس الدولــة ورئــيس الحــزب
والثانية عدم انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان ،وذلك اسـتنادا
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لﻼقتـراع الســري العــام المباشــر الــذي يجمــع ارادة الشــعب مــع ارادة
الدولة.
ولن يكون الـرئيس التركـي رئيسـاً بروتوكوليـاً كمـا كـان فـي ظـل
النظام البرلماني السـابق ،إذ أن تعـديل الدسـتور سـيتم بنـاء علـى
اغلبية الثلثين البرلمانية او عن طريق اﻻستفتاء الشعبي العام(6).
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تساؤﻻت حول فرص اﻹستفادة من النظام التركى:
 (١الظــرف المــواتي لصــناعة دســتور يحمــل مﻼمحنــا ويلبــي آمالنــا
ونستفيد من النص في الدستور على النظام اﻻنتخابي اﻷمثل .
 (٢كيفية النأي بالمؤسسة العسكرية من العمل السياسي .
 (٣الـدعم الحكــومي المتسـاوي لﻸحــزاب كيـف يمكــن تطبيقـه فــى
السودان .
 (٤مراجعة أمر مزدوجي الجنسية هل هومطلب للسودان.
 (٥هـــل مواصـــلة العمـــل بالتمثيـــل النســـبي إلـــى جانـــب الحـــر
المباشر)نظام اﻷكثرية( نسبة لسـهولته ومﻼئمتـه لطبيعـة الناخـب
السوداني هو اﻷنسب للسودان .
 (٦هــل العمــل بنظــام المنطقــة اﻹنتخابيــة ثــم الــدائرة اﻹنتخابيــة
الوﻻية ومواصلة النقاش حـول اقتـراح الـدائرة اﻹنتخابيـة الواحـدة..
في محاوﻻت التوافق على النظام اﻷنسب من اﻷمور التى ﻻ بد من
مناقشتها مستقبﻼً .
 (٧إلغاء نظام الكوتا النسوية المنفصلة والعمـل بنظـام المناصـفة
في القوائم الحزبية والدوائر اﻹنتخابية.
 (٨هل يمكن اﻹستفادة من التجربة التركية فى العتبـة وذلـك مـن
أجـل إيجــاد تكتــل ﻷحــزاب كبيــرة وتقلــيص عــدد اﻷحــزاب الصــغيرة
والضعيفة – هل يناسب ذلك السودان.
 (٩هل يمكن اﻷسـتفادة مـن التجربـة التركيـة السـابقة فـى عـدم
الدمج بين رئاسة الحزب والدولة.
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(١٠

هل يمكن اﻷستفادة من التجربة التركية فى عدم ترشـح

عضو الحزب ﻷكثر من ثﻼث دورات إنتخابية وذلـك لضـمان التجديـد
وإتاحة الفرص ﻷعضاء جدد وللشباب
(١١

هل يمكن اﻷستفادة من قـانون تكـوين اﻷحـزاب – الـدعم

المادى للحكومة لها – وشروط عملها أوحلها.
(١٢

هل تقيد المرشحين والناخبين فى مسألة حاملى الجنسية

المزدوجة يناسب السودان – وهل تقيد المرشحين من خارج القوات
النظامية وكبار مسئولى الدولة أمر يناسب السودان.
(١٣

هل يناسب السودان النظام شبه الرئاسى كما هو معمـول

بــه فــى تركيــا وتــونس والعــراق ولبنــان مــع إخــتﻼف الصــﻼحيات
الممنوحة لكل رئيس فى تلك الدول وهو نظام جربه السودان إلـى
حد ما فى الديمقراطية الثانية والثالثة.
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الخاتمة
 .١الملخص
يعــــرف النظــــام اﻻنتخــــابي بأنــــه مجموعــــة المبــــادئ والقواعــــد
والمؤسسات التي تـنظم عمليـة اﻻنتخابـات وتـؤثر فيهـا ،ومجموعـة
اﻻجراءات التي تتم بواسطتها وترجمة اصوات الناخبين الـي مقاعـد
فــي الهيئــات التشــريعية ،ويشــمل النظــام اﻻنتخــابي عمليــة اعــداد
الجداول وقيد الناخبين وتنظـيم الدعايـة اﻻنتخابيـة واعـﻼن النتـائج
النهائيــة .وبالتــالي فــان النظــام اﻻنتخــابي يحــدد كيفيــة تشــكيل
مؤسسات الدولة المختلفة ،حيث يوجـد هنـاك العديـد مـن اﻻشـكال
المختلفــة للــنظم اﻻنتخابيــة يــتم اﻻختيــار بينهــا وفقــا لخصوصــية
وطبيعة ظروف كل بلد ورؤيتـه للنظـام اﻻمثـل لـه ،وقـد اتضـح أن
هناك:
• نظام القائمة ،والنظـام الفـردي ،والنظـام المخـتلط ،وان هنـاك
نظام اﻻكثرية العددية والنظام النسبي ،ثم هناك
• نظام المحاصصة ونظام الدوائر المتوازية ،كما ان هنـاك نظـام
التمثيل المباشر ونظام التمثيل غير المباشر والنظام شبه المباشـر
والنظام المختلط.
فالنظــام اﻻنتخــابي فــي العــراق يأخــذ بنظــام المحاصصــة ،ويعتبــر
العراق منطقة او دائرة انتخابية واحدة كما انه يعتمد نظام التمثيل
النســبي ونظــام القائمــة المغلقــة ضــمن التمثيــل النســبي ونظــام
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توزيع المتبقي من اﻻصوات عن طريق قاعدة المتبقي اﻷقوى علـى
النحو الذي تم شرحه.
ويــري الــبعض ان هــذا النظــام مــن مزايــاه انــه ﻻ يــربط المرشــح
بمنطقة معينة ﻻعتماده نظام الدائرة الواحـدة وبالتـالي يجعـل مـن
المرشح مستمعا لكل مشاكل الناخبين الـذين ينتمـون الـي طوائـف
مختلفة وﻻ يلزمه ببرنامج انتخابي مناطقي ،ويعمـل علـي ترسـيخ
الهوية الوطنية ،بينما يري اخرون انه عمل علـي ترسـيخ الطائفيـة
فـــي العـــراق  ،واحـــداث كـــل اﻻحتكاكـــات بـــين المـــذاهب الدينيـــة
واﻻنتماءات القبلية والعرقية.
ويعمل النظام اﻻنتخابي في العـراق بموجـب نظـام برلمـاني واسـع
السلطات وسلطة تنفيذية تركـز صـﻼحيات واسـعة لـرئيس الـوزراء
ومحــدودة لــرئيس الجمهوريــة  ،ويــري الــبعض ان تركيــز ســلطات
واسعة في يد رئيس الحكومة قـد جعلـه يتجـاوز عـن احتـرام نظـم
المحاصصــة ممــا خلــق وضــعا مضــطربا بصــفه خاصــة فــي عهــد
المـالكي الــي الحـد الــذي جعــل حلفـاؤه يتخلــون عنــه بمـا فــي ذلــك
حلفاؤه الداخليين والخارجيين من الشيعة وكذلك حلفاؤه الغربيون.
اما النظام اﻻنتخابي في تونس وهو وليد ثورة شـعبية فهـو يعمـل
ايضا بنظام التمثيل النسبي مع اﻻخذ بأكبر المتبقي او ما يسمي "
بالحاصل اﻻنتخابي" ويختلف عـن النظـام العراقـي مـن عـدة نـواح،
مــن حيــث انــه ﻻ يعمــل بنظــام الــدائرة الواحــدة وﻻ يعتمــد نظــام
المحاصصة ﻷنه ليس في وضـع يفـرض عليـه تلـك النظريـة ،فهـو
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نظام يعتبر كل وﻻية دائرة في حد ذاتهـا ولكنـه يتفـق مـع النظـام
اﻻنتخابي في العراق فـي اﻻخـذ بنظـام اكبـر المتبقـي ،وقـد انفـرد
النظام النيابي التونسي بـإفراد عـدد مـن المقاعـد للمغتـربين فقـد
خصــص عــدد  19مقعــدا للتونســيين بالخــارج نســبة لكبــر عــدد
الجاليات التونسية في فرنسا بصفة خاصة وفى اوروبا بصفة عامة
من مجموع  217مقعدا بالهيئة التشريعية.
وان كان النظام اﻻنتخـابي فـي العـراق يعتمـد علـي نظـام القائمـة
الواحدة فأن النظام في تونس يعتمد علـي نظـام القائمـة النسـبية
مــع اعتمــاد نظــام اكبــر المتبقــي حيــث يــتم حصــر اﻻصــوات التــي
يتحصل عليها كل قائمة في الدائرة ليقسم علي عدد المقاعـد فـي
تلك الدائرة اﻻنتخابية ويسمي الرقم الناتج)بالحاصل اﻻنتخابي(.
والنظام النيابي التونسي نظام برلمـاني ينتخـب فيـه الـرئيس فـي
قائمة من المرشحين علي دورتين ،ويعطي الرئيس سـلطة تكليـف
حزب اﻻغلبية بتكوين الحكومة والتي تسـتحوذ علـي اغلبيـة النـواب
فــي الهيئــة التشــريعية ،ويشــترط الدســتور التونســي علــي مرشــح
رئاسة الجمهورية ان يحصل علـي تزكيـة عشـرة نـواب مـن الهيئـة
التشريعية او عشرة الـف ناخـب شـريطة ان يكـون هـؤﻻء مـوزعين
علــي عشــرة دوائــر انتخابيــة علــي اﻻقــل ،وبالتــالي هــو يعتبــر فــي
تقدير هذه الورقـة نظامـا يخلـق تماسـكا بـين الرئاسـة و الحكومـة
والبرلمان.
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أن النظام اﻻنتخـابي فـي لبنـان يعتمـد نظـام القـوائم علـي اسـس
طائفية مذهبية  ,قائم علي اسـاس عرفـي فـي غالبـة ﻷنـه يعتمـد
في توزيع الطوائف علي الميثاق والبيانين اﻻول والثاني للحكومتين
اﻻولي والثانية مما يجعلهـم دسـتور غيـر مكتـوب ،ورغـم ان هنـاك
مشروع دستور للعمل بنظام التمثيل النسـبي ولجنـة كونـت لوضـع
قانون يتحاشى المعادلة الطائفية اﻻ ان ذلك المشروع لم ير النـور،
ويعتبر مجلـس النـواب الحـالي بعضـويته الحاليـة امتـداد ﻻنتخابـات
عام  2009والذي انتهت عضويته عام  2013بنظام اﻻربع سـنوات
وتم مد فترته بسبب اﻻوضـاع غيـر المسـتقرة وانعكاسـات اﻻوضـاع
في سوريا وتأثيرها علي اﻻوضاع السياسية في لبنان.
واخيــرا فــإن التجربــة التركيــة فــى الحكــم فريــدة ومؤسســة علــى
مخاوف من اﻻقليات ومن رغبة تاريخية موروثة فى تركيز السـلطة
انعكست علي سيطرة حزبين رئيسيين وعزل اﻻقليات مما نتج عنه
تهميش اﻻحزاب الصغيرة واهمال اﻻصوات القليلـة فـى ظـل نظـام
العتبــة اﻻنتخابيــة والــذي يخــالف وينــاقض نظــام اكثــر المتبقــي
المعمول به فى العراق او تونس تحت مسـمي الحاصـل اﻻنتخـابي،
والتجربة التركية الجديدة مبتدئة فى ظل تعديﻼت دستورية قادمة
ولكن النظام شبه الرئاسي فى حد ذاتـه نظـام يـوازن بـين عناصـر
السلطة التنفيذية والتشريعية وقد يكـون مناسـبا ﻹحـداث نـوع مـن
اﻻستقرار السياسي فـى ظـل الصـراعات اﻻيدولوجيـة المعقـدة فـى
تركيا.
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 .٢النتائج:
توصلت الورقة الي عدد من النتـائج والتـي يمكـن ان يسـتفاد منهـا
كدروس في اﻻستهداء بها ﻹقامة نظام انتخابي في السودان ومن
اهم هذه النتائج :
 (١ان النظــام اﻻنتخــابي فــي العــراق يكــرس مــن خــﻼل نظــام
المحاصصة الطائفية والمذهبية ،ويوسع من دائرة الصراع بين تلك
المذاهب اﻻمر الذى حدا لدخول العراق الي دائـرة اﻻرهـاب الـداخلي
والصراع المسلح.
 (٢وان النظام اﻻنتخابي في تـونس والـذي جـاء علـي اعتـاب ثـورة
شــعبية يكــرس ديمقراطيــة توافقيــة قائمــة علــي اســاس برلمــاني
يوازن بين سلطة البرلمان في تكوين حكومة حـزب اﻻغلبيـة وبـين
سلطة الرئيس في عدم الخروج عن حـزب اﻻغلبيـة بتكليفـه لـذلك
الحــزب بتكــوين الحكومــة ،وعــدم الجمــع بــين عضــوية المجلــس
التشــريعي وعضــوية الحكومــة ،وبالتــالي فــان الســلطة التنفيذيــة
بجناحيهــا الرئاســي والحكــومي متماســكتان وكــذلك بــين الرئاســة
والبرلمــان باعتبــار ان الحكومــة هــي امتــداد لحــزب اﻻغلبيــة فــي
البرلمان.
 (٣اما النظـام اﻻنتخـابي اللبنـاني وهـو نظـام عرفـي فهـو يكـرس
الطائفيــة والمذهبيــة شــانه فــي ذلــك شــأن النظــام العراقــي اذ
تخصص مقاعدا للطوائف الدينية والمذهبية.

65

 (٤اتضــح ان النظــام اﻻنتخــابي التركــي يتقــاطع مــع نــوعين مــن
المشــكﻼت اضــافة الــي مــروره بفتــرة دســتورية تنتقــل مــن نظــام
برلماني الي نظام شبه رئاسي ومـن دسـتور علمـاني الـي مسـاعي
جاريـــة لتعديلـــه امـــا بأغلبيـــة الحـــزب الحـــاكم او باﻻســـتفتاء امـــا
المشــكلتين فهمــا مشــكلة العتبــة اﻻنتخابيــة التــي تعــزل وتقصــي
اﻻحــزاب الصــغيرة واﻻقليــات ومشــكلة تركيــز الحكــم فــى حــزبين
كبيرين.
 (٥وحتى تتسم هذه الورقة بالبراقماتية فقد توصلت الـي ان لكـل
بلد خاصية وطابع قومي يجعله يلجأ الى نظام محدد وليس النظام
في حد ذاته الذي يصلح ﻷي بلد.
 .٣التوصية:
مــن خــﻼل مــا تــم ســرده وتحليلــه فــان القــول بــأن انســب الــنظم
اﻻنتخابية للسودان هو ذلك النظام اﻻنتخابي الذي يجـرى فـي ظـل
نظام برلماني ويعطي سلطات واسعة للحكومة ويفصـل السـلطات
التنفيذية بين الرئاسـة والحكومـة ويجعـل مـن الحكومـة مسـئولية
مباشرة امام البرلمان ويقوم بمراقبـة ادائهـا وعزلهـا ان دعـا اﻻمـر،
وان كانـت تلـك التجربــة مريـرة فـي الماضــي اﻻ انهـا كانـت تجربــة
يلقي فيها اللوم علي الممارسة وليس علي النظام اﻻنتخابي ،وفى
تصــور ان التجربــة التونســية الماثلــة اﻻن مفضــلة علــي غيرهــا
مقارنة بما طـرح مـن نمـاذج فـى هـذه الورقـة ولـيس بالضـرورة
اﻷفضل.
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مناقشــة النظــامين اﻹنتخــابيين فــي العــراق و لبنــان علــى ضــوء
اﻻستفادة من التجربتين في بناء الديمقراطية و إدارة الدولـة فـي
السودان
د .سامي عبد الحليم سعيد
هدف الدراسة:
الهدف من هذه الدراسة هو محاولة لتقييم مدى مطابقة و انسجام
اﻻطار التشريعي و القانوني المتعلـق باﻻنتخابـات ومـا يتصـل بهـا
من انظمة و تعليمات واجراءات منظمة لهـا فـي العـراق ولبنـان مـع
المعايير الدولية ذات الصلة ,و إجراء مقاربة موضـوعية مـع الوضـع
في السـودان ،مـن خـﻼل البحـث و التحليـل المنهجـي و الموضـوعي
للتوصــل الــى اســتنتاجات مــن شــأنها ان تفضــي الــى توصــيات
ومقترحـــات عمليـــة و وضـــعها امـــام متخـــذي القـــرار السياســـي و
التشريعي في السودان ،ﻹستنباط من هـذه التجـارب مـا يفيـد بنـاء
الديمقراطية ،و تأسيس نظام إنتخابي يفضـي إلـى تمثيـل الشـعب
بصورة عادلة في مؤسسات الحكم.
و على نحو أكثر تفصيﻼً ،عمـدت هـذه الدراسـة علـى اﻹجابـة علـى
الموضوعات التالية:
 ماهو النظام السياسى فـي كـل مـن العـراق و لبنـان ،و النظـاماﻷنتخابى المتبع في النظامين؟.
 مدى مساهمة النظام السياسي ،و النظام اﻹنتخابي المتبـع فـيإستقرار الديمقراطية ،إدارة التنوع ،الفيدرالية؟.
 مــا هـــي التطبيقــات المﻼئمـــة للحالــة الســـودانية ،و مــا هـــيالتعديﻼت المقترحة في هذا السياق؟.
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أوﻻ  :النظام اﻻنتخابي في العراق
نظام التمثيل النسبي والمحاصصة
طبيعة و خصائص النظام السياسي العراقي :
يمكــن تحديــد طبيعــة و خصــائص النظــام السياســي العراقــي مــن
خﻼل تحليل بعض المواد الواردة في دسـتور العـراق لعـام ، 2005
خاصة المواد )  1و  5و  6و  ، ( 47فقد نصـت المـادة اﻻولـى علـى
إن  ) :جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة
كاملة ،نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ) برلمـاني ( ديمقراطـي ،
وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق (
لم يتم اعتماد اسـس النظـام البرلمـاني التقليديـة ،المتجسـدة فـي
وجود هيئة تنفيذية بجهتين  ،اﻷولى تتمثل برئيس دولة يسود وﻻ
يحكم ومن ثم فهو غيـر مسـؤول  ،والثانيـة تتمثـل بوجـود رئـيس
حكومــة )رئــيس وزراء( يحكــم فعليــا ومــن ثــم فهــو مســؤول أمــام
الهيئة التشريعية المنتخبة التي تمثل الشعب.
وتؤكد العديد من مضامين مواد دستور العراق لعـام  ، 2005علـى
انه لرئيس الدولة  ،صـﻼحيات كثيـرة وقويـة ذات طبيعـة تشـريعية
وقضــائية اضــافة الــى صــﻼحياته التنفيذيــة  .فــرئيس الجمهوريــة
يستطيع ان يقدم طلباً الى مجلس النُواب بسحب الثقة مـن رئـيس
مَجلس الوُزراء  .وأن يقوم مقام رئيس مَجلس الـوُزراء  ،عنـد خِلـو
المَنصب ﻷي سببٍ كان  .وأن يوافُق على حـل مجلـس النـواب  .وأن
يشترك في اقتراح تَعديل الدَستُور  .وأن يصدر العفو الخَاص .
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النظام الديمقراطي في العراق يحمل سمات نظام سياسي ولد فـي
احتﻼل اجنبي وحرب أهلية .فهـو مُوسـوم بانقسـامات عميقـة علـى
سُــلطة الــذراع التنفيــذي ،ونزاعــات بــين مَجموعــات إثنيــة ودينيــة،
ونزاعات بين أصحاب المركزية ودُعاة الفِيدرالية
حكومـة إقلـيم كردسـتان :المنـاطق الكرديـة بشـمال العـراق تتمتــع
بدرجــة عاليــة مــن اﻻســتقﻼل ،فلهــم حكــومتهم الخاصــة بهــم،
وبرلمانهم ،وقواتهم اﻷمنية .واﻷراضـي التـي يسـيطر الكـرد عليهـا
غنيــة بــالنفط ،وتقســيم اﻷربــاح المتآتيــة مــن الصــادرات النفطيــة
يمثــل عقبــة كــأداء بوجــه العﻼقــات بــين حكومــة إقلــيم كردســتان
والحكومة المركزية ببغداد.
حكومـات ائتﻼفيـة :منـذ إجــراء أول انتخابـات فـي العـام  ،2005لــم
يتمكن أي طرف من تشكيل أغلبية صلبة بما يكفي ليتولى تشكيل
الحكومة بنفسه .ونتيجة لهذا الحال ،صار العراق يحكم فـي العـادة
بيد تحالف من أحزاب ـ تضم شـيعة وسـنة وأكـراد ــ مـا يـؤدي الـى
كثير من التناحر وعدم اﻻستقرار السياسي.
هيمنة شيعية :الحكومات اﻻئتﻼفية في العراق تضـم شـيعة وسـنة
وكرد .على ان موقع رئيس الوزراء يبدو انه اصبح محجوزا للشيعة،
نظــرا لرجــاحتهم الديموغرافيــة )فهــم يشــكلون مــا يقــدر بـــ 60
بالمائة من السكان(.
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النظام اﻹنتخابي:
اجريت في العراق منـذ احتﻼلـه واخﻼئـه مـن القـوات اﻷجنبيـة سـت
انتخابات برلمانية ومحلية فـي اطـار العمليـة السياسـية وذلـك قبـل
تسع سنوات تقريبا .وقد جرت اﻻنتخابات في كل مـرة وفقـا لنظـام
التمثيل النسبي بدءا مـن ينـاير  2005والـذي اعتبـرت فيـه العـراق
دائرة انتخابية واحدة.
و قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) (45لسنة  ،2013و
قد اعتمد القانون ما عرف بنظرية سانت ليغو المعـدل ،و التـي تـم
تضمينها في الفقرة رقم  14من قـانون اﻻنتخابـات و هـي طريقـة
توزيع المقاعد علـى القـوائم المتنافسـة .و قـد اعتمـد العـراق فـي
دستوره لسنة  2005التمثيل النسـبي فـي المـادة  49منـه ،و حـدد
ﻻحقا قانون اﻻنتخابات لسـنة  2013الكيفيـة التـي يـتم بهـا نظـام
التمثيل النسبي و التي اعتمد فيها نظام سانت ديغو المعدلة.

1

تســمي الهيئــة التشــريعية فــي العــراق "بــالمجلس الــوطني" ويــتم
انتخابه عن طريق اﻻقتراع المباشـر الشـامل والسـري ويـتم توزيـع
المقاعد البرلمانية فيه علي الكيانات السياسـية مـن خـﻼل التمثيـل
النسبي وذلك علي اسـاس أولـي يسـتخدم الحصـص البسـيطة بمـا
يســمي بنظــام المحاصصــة وعلــي اســاس حســابات تســتخدم اكبــر
المتبقــي علــي مــا ســياتي بيانــه ،وتقــدم الترشــيحات حســب نظــام
القائمــة المغلقــة مــن قبــل الكيانــات السياســية بصــورة منفــردة او
1

و كان قد اعتمد العراق طريقة سانت ديغو المعدلة في اﻻنتخابات حيث ضمنها في الفقرة
 14ﻣﻦ قانون اﻻنتخابات.
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بشـكل ائـتﻼف وفقــا لﻺجـراءات التـي تحــددها مفوضـية اﻻنتخابــات
وفــق مــا تؤســس لــه نظريــة ســانت ديغــو المعدلــة .ويأخــذ قــانون
اﻻنتخابات العراقي بما يلي:
 .٥يجعل النظام اﻻنتخابي من العراق منطقة انتخابيه واحده
 .٦ويتم توزيع المقاعد البرلمانية فيه ) 328مقعداً( علي الكيانات
السياســية مــن خــﻼل التمثيــل النســبي وذلــك علــي اســاس أولــي
يستخدم الحصص البسيطة بما يسـمي بنظـام المحاصصـة وعلـي
اساس حسابات تستخدم اكبر المتبقي
 .٧وتقــدم الترشــيحات حســب نظــام القائمــة المغلقــة مــن قبــل
الكيانات السياسية بصورة منفردة او بشكل ائتﻼف
 .٨تحدد قوة المقعد )او المعدل الوطني( بقسـمة عـدد المـواطنين
المؤهلين للتصويت على عدد مقاعد المجلس.
في اﻷنتخابات اﻷخيرة لسنة  ،2014شارك في هـذه اﻻنتخابـات 18
محافظة عراقية ،وقد استثنيت مدينة الفلوجة ومدينـة الكرمـة مـن
اﻻقتــراع بســبب ســوء اﻷوضــاع اﻷمنيــة وكــذلك بعــض مــن أحيــاء
الرمادي يحق ل 22مليون عراقي اﻻنتخـاب ،ويبـغ عـدد المرشـحين
لﻼنتخابــات  9039مرشــحا ينتمــون ل  277حزبــاً وتيــارًا سياســيًا.
ويتنافس المرشحون على  328مقعداً في البرلمان العراقي.
أن عدد المقاعد العامة لمجلس النواب يبلغ  320مقعدا  ،فيما يبلـغ
عدد المقاعد للمكونات  8مقاعد منهـا  5مقاعـد للمكـون المسـيحي
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وثﻼثة مقاعد توزع للمكونات الشبكي واﻻيزيدي والصابئي ،مشـيرا
الى أن عدد المرشحين في عموم العراق بلغ  9032مرشحا.
و فــي اﻷنتخابــات اﻷخيــرة لســنة  ،2014توزعــت مقاعــد البرلمــان
على  )11كتلة وإتﻼف و تحالف ( و ) 4أحزاب( .و حـاز ائـتﻼف دولـة
القانون على  95مقعدا متصدرا القوى الفائزة مـن مجمـل مقاعـد
البرلمان البالغ قدرها  328مقعداً.
طريقة الترشيح:
نصت المادة  12على أن تكـون طريقـة الترشـيح بطريقـة القائمـة
المفتوحة ،و ﻻ يقل عدد المرشحين فيها عـن ثـﻼث و يحـق للناخـب
التصويت للقائمة و يجوز الترشيح الفردي.
هنا يجـب شـرح أن المعنـى المقصـود بــ )القائمـة المفتوحـة( يثيـر
غموضاً مخﻼً ،فالقائمة المفتوحـة بحسـب القـانون العراقـي و التـي
نصت عليها المادة  12ﻻ تجيز للناخب ان يختـار التصـويت لنـاخبين
في أكثر من قائمة واحدة ،و هو المعني الذي تعنيه عبارة )القائمـة
المفتوحة( ،و بذلك تكـون الطريقـة المتبعـة فـي القـانون العراقـي
)مغلقة( تتيح للناخب أن يرشح فقط داخل القائمة.
و هــذه اﻻتجــاه الــذي اعتمــده القــانون العراقــي يتــيح فرصــاً اقــل
للناخبين في اختيار نوابهم بل يلزمهم بالتصويت لصالح مرشحين
ﻻ يرغبون فيهم  .أن القائمة المفتوحـة ،بـالفهم الـذي تحـدثنا بـه،
تعطي أكبر قـدر مـن الخيـارات للناخـب فـي أن يختـار مـا يريـد مـن
مرشحين و لو توزعوا بين عدد من القوائم.
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دور التمثيل النسبيفي تمثيل اﻷقليات:
ويتشابه الوضع العراقـي بنسـب متفاوتـة مـع الوضـع فـي لبنـان و
الســودان ،مــن حيــث تعــدد طوائفــه الدينيــة ،باﻹضــافة إلــى تنــوع
اﻻثنيات العرقية ،وتعدد العشائر .فالمحاصصـة الطائفيـة والعرقيـة
هي دائماً القابلة التي ستولد حتماً صراعات أهلية لتغليب المصـالح
الطائفية على المصلحة الوطنية العليا ،مما يؤدي بدوره إلى تفتيت
وحدة الدولة السياسية.
وإذا كان هناك من حرصٍ على تمثيـل اﻷقليـات ،فبالتأكيـد إن الـذي
يكفل صحة هذا التمثيل الشعبي وعدالته ،ليس تخصيص مناصـب
على أسس طائفية ،بـل قـانون انتخـابي عـادل يقـوم علـى أسـاس
نظام اﻻقتراع النسبي ،مما يساهم بالتواصل السياسـي بـين كافـة
أقاليم و محافظات الدولة و بين كافة قطاعات شعبها ،ويساعد فـي
توليد أحـزاب سياسـية وطنيـة ،بخـﻼف نظـام اﻷغلبيـة الـذي يرسﱢـخ
الحالة الطائفية والعشائرية والمذهبية والقوقعة المَناطقيـة ويَمنـع
التﻼقي والتواصـل بـين شـعب الدولـة الواحـدة .والجـدير ذكـره أن
كَافــة البلــدان المُصـنَفة ديمقراطيــة فــي العــالم والتــي تربــو علــى
الخمسين دولـة ،تطبﱢـق نظـام التمثيـل النسـبي ،باسـتثناء الوﻻيـات
المُتحدة اﻷميركية وبريطانيـا وفرنسـا ،التـي تعتمـد نظـام اﻻقتـراع
اﻷكثري القائم علـى أسـاس الـدوائر الفرديـة ،حيـث أن هـذه الـدول
تُحظى بشـبه إجمـاع علـى الهَويـة السِياسـية الوَطنيـة وﻻ يَضِـيرها
نَظام الدائرة الفردية.
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إن ميزات النظـام اﻻنتخـابي القـائم علـى النسـبية ،بالنسـبة ﻹدارة
التنوع المُجتمعي  ،هي أنه:
 .٤نظــام يُولﱢــد تَمثيــل سياســي تِلقــائي لكافــة شــرائح المُجتمــع
بتلويناته الطَائفية والعِرقيـة ،وفقـاً لحجمهـا السياسـي والمجتمعـي
دون تضخيم أو تضعيف ودون اللِجـوء إلـى تَخصـيص مقاعـد لهـذه
المجموعات ،على أساس عِرقي أو طَائفي.
 .٥يقوم هذا النظام اﻻنتخـابي علـى قَاعـدة بسـيطة هـي أن تنـال
كل ﻵئحة نسبة مـن المقاعـد تُعـادل نِسـبة اﻷصـوات التـي حصـلت
عليها على مُستوى الدائرة اﻻنتخابية2.
 .٦إن الصِيغة المُقترحة لنظام اﻹقتراع النسبي تُراعي خُصوصية
الواقـــع اﻹنتخـــابي للدولـــة المُعينـــة لجهـــة تَعقيداتـــه المَذهبيـــة
والمَناطقية ،وتُؤسس لِمجتمع مَدني يَتولـد عَنـه تكـتﻼت سياسـية
وطنيــة تتنــافس ديمقراطيــاً فيمــا بينهــا ،دون ان يــؤدي تنافســها
للتنافُر.
لقد نص الدستور العِراقي لسنة  2005في الباب اﻷول فـي المَـواد
 4 ،3و  5على اﻹقرار بواقع التنوع الثقـافي و الـديني /المـذهبي و
اللغوي و العرقي .و نصـت المـادة ) 11ثانيـاً( ،و )ثالثـاً( مـن قـانون
انتخابات مجلس النواب العِراقي ،على نظام الكُوتة ،و ذلك بالقول:

2

ومن اهم وظائف نظام اﻹقتراع النسبي ،الذي ابتكره الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت
ميل في العام  ،١٨٥١هي صون وحفظ حقوق اﻷقليات اﻹجتماعية واﻷثنية والسياسية،
فتطبيقه يعطي الطمأنينة لكافة اﻷقليات.
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تمـــنح المكونـــات التاليـــة حصـــة )كوتـــة( تحتســـب مـــن المقاعـــد
المُخصصة على أن ﻻ يُؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مُشـاركتهم
في القَوائم الوَطنية ،كما يَلي-:
ج -المُكــون المَســيحي ) (5خَمســة مَقاعِــد تــوزع علــى مُحافظــات )
بَغداد و نينوي و كركوك و دهوك  ،و أربيل(.
ح -المُكون اﻷيزيدي ) (1مقعد واحد في مُحافظة نَينوى.
خ -المُكون الصَابئي المَندائي ) (1مقعد واحد في مُحافظة بَغداد.
د -المكون الشبكي ) (1مقعد واحد في محافظة نينوى.
و في السُودان ،كان مُؤتمر المَائدة المُسـتديرة ،فـي مَـارس ،1965
قد ناقش ضِمن مَوضُوعات كَثيرة ،مَسألة تَوزِيع السُلطة من خِـﻼل
آلية دِيمقراطِية تضمن عـدم إقصـاء المَجموعـات اﻹثنيـة و الدينيـة
في السُودان ،إﻻ أن توصِيات ذلك المُؤتمر لم ترى النور.3
تَمثيل المرأة:
يَجد النَص حَول عَدالـة تمثيـل المـرأة مـن خـﻼل اﻹنتخابات،أساسـه
في المادة ) 49رابعاً( من الدستور و التي نصت علـى أن يسـتهدف
قانون اﻹنتخابات تَحِقيق نِسبة تَمثِيل المَرأة ﻻ تقِل عـن الرُبـع مـن
عدد أعضاء مجلس النواب.

3

Abdel Ghaffar Mohamed Ahmad, Sudan Peace Agreements:
Current Challenges and Future Prospects, SWP 2010: 1, page
5
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ونصت المادة  13من قانون اﻻنتخابات العِراقـي علـى أن أنـه يجـب
أن ﻻ يقل عدد المُرشحات عن  %25في القائمة و أن ﻻ تَقِل نِسبة
تمثيل المرأة داخل المَجلس النِيابي عن .%25
بل القَانون قد ذهب إلى أبعد من ذلك ،حيث سَعى ُمكَافحـة النِـزوع
اﻹقصائي ضد المرأة ،فنص في الفقـرة )ثأنيـا( مـن نفـس المَـادة
على أنه يُشترط عند تقديم القَائمة أن يُراعى تَسلسل النِساء فـي
القَائمة ،بحيث تكون بنسبة إمرأة بعد كل ثﻼث رجال.
إنعكاس النَظام الفِيدرالي /الحُكم الﻶمركـزي علـى توزيـع مَقاعـد
المَجلس النيابي:
يَقِر الدَستور العِراقي في المَادتين  16و  ، 17بأن النَظام اﻹتحادي
في العِراق يتكـون مـن عاصِـمة و أقـاليم و مُحافظـات ﻻمركزيـة و
إدارات مَحليــة  ،و يعتبــر إقلــيم كُردســتان إقليم ـاً إتحادي ـاً .و تنــاول
الدستور العِراقِي مُستويات التَمثيل الدِيمقراطِي ،فقسمها إلى:
 .٥إنتخابات مُجلس النواب و يتم تنظيمها بموجب قَـانون إنتخابـات
مَجلس النُواب العِراقي )المادة  49من الدستور( ،و قامـت نِصـوص
قَــانون انتخابــات مَجلــس النُــواب لســنة  2013بِتحديــد آليــة تَوزيــع
مَقاعد مَجلس النُواب على المُحافظات ،بحيث تتوزع مَقاعد المَجلس
النِيابي على مُحافظات العِراق و البـالغ عـددها  18مُحافظـة ،بحيـث
ينعكس تمثيل المُحافظـات مـن خـﻼل المَقاعـد التـي تحتلهـا داخـل
المَجلس النيابي .
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 .٦إنتخــاب مجلــس اﻹتحــاد )يــوازي مجلــس الشــيوخ فــي النظــام
اﻻمريكــي( ،و يضــم ممثلــين عــن اﻻقــاليم و المحافظــات و يــنظم
تكوينه و شروط العضوية فيه و اختصاصـاته و كـل مـا يتعلـق بـه
قانون خاص )المادة  65من الدستور(.
 .٧إنتخاب رئيس الجمهورية بواسطة مجلس النواب بأغلبيـة ثلثـي
عــدد أعضــائه )المــادة  70مــن الدســتور( و يــنظم اجــراءات إنتخــاب
رئيس الجمهورية قانون خاص )المادة  69من الدستور(.
 .٨إنتخابــات البرلمــان اﻹقليمــي الكُردســتاني و يــتم تَنظــيم هــذه
اﻹنتخابــات و كــل اﻻنتخابــات التــي تــتم داخــل اﻻقلــيم الكُردســتاني
بموجــب الدســتور اﻻقليمــي الكُردســتاني )المــادة  79مــن دســتور
كُردســتان العِــراق( .كمــا ينتخــب رئــيس إقلــيم كُردســتان العِــراق
باﻻقتراع السِري المُباشر من شـعب كُردسـتان العِـراق )المـادة 100
من دستور كُردستان العِراق(.
و مــا يجــب مُﻼحظتــه أن قَــانون اﻻنتخابــات لســنة  2013يَشــمل
بالتنظيم انتخابات مَجلس النُواب فقط ،و ﻻ شيء سِواه.
كذلك ،و من خﻼل قراءة نِصوص الدسـتور )المـادة  (125و قـانون
اﻻنتخابـــات )المـــادة  ،(11نَلحـــظ بـــان الدســـتور العِراقـــي سَـــعى
للمُحافظة على الحقوق اﻻدارية و السياسية و الثقافية و التعليميـة
للقُوميــات و المَجموعــات الصَــغيرة ،و قــام القــانون بِضــمان مَقاعــد
لتلك القَوميات و الجماعات الدينية الصغيرة داخل المَجلـس النِيـابي
في إطار تنفيذ سِياسة إمتياز الكُوتة.
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هذا النَظام يَضمن وجُود كل المُحافظات داخل مَجلس النُـواب ،كمـا
يَضمن لﻼقليات من خِـﻼل نِطاقهـا اﻻداري أن تُحظـى بِوجـود داخـل
مَجلــس النُــواب ،أمــا مــن خِــﻼل القَــوائم اﻹنتخابيــة ،أو مــن خِــﻼل
المَقاعد المُخصصة وفقاً للكُوتة.
مﻼحظات على هذا النظام:
حسِن من فُرص اﻻحزاب الصَغيرة في الحِصول
 .١ان هذه الطريقة تُ َ
على احدى لمَقاعد المُتنـافس عليهـا ،وتُـؤدي الـى زيـادة عـدداﻻحزاب
المُمثلة في المَجلس المُنتخب قِياسابِطرق تَوزيع المَقاعد اﻷُخرى.
 .٢اﻻ ان المﻼحظ على هـذه الطريقـة هـو التَفَـاوت الكبيرفـي قِيمـة
المَقعد )قُوة المقعد( ،هذا التباين في قيمة المقعد يمثـل واحـداً مـن
اهم اﻻنتقادات التي توجه لهذه الطريقة.
 .٣صُعود عَدد كَبير من اﻻحزاب الى المجلس المُنتخـب مماقـد يُـؤدي
الى صُعوبة اتخاذ القرارات داخل المجلس المُنتخب .
 .١بــرغم ان النظــام اﻻنتخــابي ،قــد ســعى إلــى أن يكــون أداةً فــي
إيجاد بيئة موسومة بالديمقراطية و اﻻستقرار السياسي و السـﻼم،
إﻻ أنه فشل في إيجاد مثل ذلك الواقع  ،فعلى سبيل المثال ،شهدت
آخــر إنتخابــات نيابيــة إضــطرابات سياســية تقــدم بموجبهــا أعضــاء
مفوضية اﻻنتخابات بإستقاﻻتهم مـن المفوضـية احتجاجـاً علـى مـا
وصــفوها بضــغوط يتعرضــون لهــا .و علــى الصــعيد اﻷمنــي ،قتــل
العشرات في أعمال عُنف مُتفرقـة وقـد اسـتثنيت مُحافظـة الفَلوجَـة
ومَدينة الكَرمةو الرَمادِي من إجراء اﻻنتخابات فيها.
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تطبيق الجوانب المﻼئمة على السودان
 .١و لمــا كــان الســودان يمــر بظــروف إنتقاليــة مُعقــدة ،تكتنفهــا
نزاعات مُسلحة و عدم أستقرار سياسي .فإنه من المُهـم اﻻسـتفادة
من بعض اﻻحكام الدستورية و القانونية التـي تﻼئـم مُقتضـيات و
مُتطلبــات الواقــع الســوداني .و ﻷن النظــام اﻻنتخــابي القــائم علــى
تَمكــين اﻷغلبيــة ،بِحســب التجربــة الســودانية ،يُــؤدي إلــى إقصــاء
مجموعات مُهمة فـي عمليـة بنـاء السـﻼم و التعـايش السـلمي فـي
المجتمــع ،و تلــك المجموعــات السُــكانية ﻻ يمكــن لهــا أن تســتمتع
بالمشاركة في السلطة عبر النظم القانونية السائدة.
 .٢لتحقيـــق التمثيـــل العـــادل للمجموعـــات الضـــعيفة سياســـياً و
إجتماعياً ،و دينياً و إثنياً  ،يمكن إعتماد نظرية التمثيل النسبي مـن
خﻼل صيغ تضمن وجود هذه المجموعات في مراكز إتخاذ القـرارات
المؤثرة في السياسة العامة للدولة .إن نظام التمثيل النسبي يُعـد
هو الخيار المُناسب ،إذا ما تم إعتماده كجزء من عملية بناء السـﻼم
و اﻹســـتقرار السياســـي و التعـــايش فـــي اﻷقطـــار التـــي تتهـــددها
النزاعات و الحروب اﻻهلية.4
 .٣يمكن إعتماد مبدأ توسـيع نطـاق الكُوتـة ،بحيـث يشـمل بجانـب
تخصيص الكوتة للمرأة ،المجموعات اﻻثنية و الدينيـة الضـعيفة ،و
التي لن تحظى بفرصة عادلة في التمثيل داخل أجهزة الحكم .مـن
بــين هــؤﻻء المجموعــة الهنديــة الســودانية ،و مجموعــة اﻷقبــاط
4

أنظر بحثنا ،إدارة التنوع من خﻼل التشريعات في السودان ،مقدم في مؤتمر ادارة التنوع
في السودان ،جامعة اﻻحفاد للبنات ) معهد دراسات النوع( ) 2014غير منشور(.
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الســودانيين.و علــى الصــعيد اﻹفريقــي نجــد أن الدســتور اﻹثيــوبي
لسنة  1995قد قام بكفالة حقوق اﻷقليات في التمثيل النيابي في
الفقرة  3من المادة  ، 54كمـا كفـل فـي الفقـرة  7مـن المـادة 54
للنــاخبين حــق عَــزل مُمثلــيهم فــي البرلمــان .و بالتــالي ،ﻻ بــد أن
تُؤسس القَوانين الوطنية ،مَبادئ لـدعم المَجموعـات السُـكانية مـن
اﻻقليــات مــن اجــل تحقيــق مُســتوى مــن التَمثيــل فــي الحَكومــات
المَحلِيــة ،و علــى صــعيد اﻻنتخابــات القوميــة أيض ـاً .فــي كثيــر مــن
التجارب تم حجز عدد من المقاعد في البرلمـان لصـالح اﻻقليـات ،و
هذا المثال قد شهد تطبيقاً حتى فـي الـدول التـي ﻻ تلتـزم بمبـادئ
الديمقراطيــة فــي الحكــم ،و ذلــك ســعياً منهــا فــي فــي نيــل رضــاء
المجموعــات العرقيــة أو فــي ســبيل ضــمان الســﻼم اﻻجتمــاعي فــي
الدولة.

5

 .٤و فيما يخص تطبيق الكُوتة على حصة المـرأة داخـل المجـالس
التشريعية ،فإن قانون اﻻنتخابات السوداني يحتاج أن يَطبـق المبـدأ
في كافة إجراءات العمليـة اﻻنتخابيـة مثلمـا فعـل القـانون العراقـي
فيما يخص ترتيب وضع القائمة اﻻنتخابية.

5

Karen Bird, The Political Representation of Women and
Ethnic Minorities in Established Democracies:
A Framework for Comparative Research, Department of
Political Science, McMaster University
Hamilton, Canada, 11 November, 2003
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ثانياً :النظام اﻹنتخابي اللبناني ) نظام اﻷغلبية و المحاصصة(
يُعد لبنان واحدة من ابرز نماذج الديمقراطيـة التوافُقيـة فـي خـارج
قــارة اوربــا ﻻعتبــارات عديــدة فهــي البلــد الوحيــد الــذي يطبــق هــذا
النظــام السياســي فــي الــوطن العربــي ،و فــي ديمقراطيــات العــالم
الثالث ،واستمر بذلك لعدة عقود من دون ان ينهار على الرغم ممـا
تتخلله من حروب ونزاعات وتعطيل للحكومة لفترات طويلة ولمراتٍ
عَديــدة وكــذلك فــان المجتمــع اللبنــاني مُتعــدد بشــكلٍ واضـحٍ ،فهــو
يتكــون وبشــكل رئيســي مــن مِســيحيين ومُســلمين ،والمِســيحيون
مَــارونيون وكَاثولِيــك وارثــوذِكس ،والمُســلمون سُــنة وشِــيعة ودِروز
وعَلويـون .والﻼعـب اﻻساسـي فــي السـاحة السياسـية اللبنانيـة هــو
اﻻنتمــاء للمُكــون ومَــدى التــاثير المُتبــادل بــين الرمــوز المُرتبطــة
بالعَوائل العَريِقة سياسياً ،ومنها عَوائل الحَريري والجُميل وجُنبﻼط.
يقوم المجلس النيابي اللبناني بالمهام التشريعية .وهو مؤلف مـن
 128نائباً .ويتم انتخـابهم مـن الشـعب مُباشـرة بـاﻻقتراع السـري.
ويقسم عدد النـواب بالتسـاوي بـين المُسـلمين والمِسـيحيين حَاليـاً،
وبــنفس الوقــت ،يــتم تــوزيعهم بحســب نِســبة المَــذاهب فــي كــل
طَائفة وبِحسب المَناطق .وقبل عام  1990كانت نسبة النـواب فـي
المجلس تسـاوي  6للمسـيحين مقابـل  5للمسـلمين ،ولكـن اتفـاق
الطائف الذي وضع حـدا للحـرب اﻷهليـة اللبنانيـة قـام بتعـديل هـذا
اﻷمـــر فأصـــبح عـــدد النـــواب المســـيحيين مُســـاوي لعـــدد النُـــواب
المُسلمين .ويتم انتخاب أعضاء المجلس كل أربع سنوات.
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اﻻطار السياسي و القانوني للنظام السياسي في لبنان:
وخارطة لبنان السياسية والحكومية مَبنية على اتفاقات عَديدة بـين
المُكونات السياسية و اﻻجتماعية المُهَيمنة ،من بين ذلك:
 .١يعــود الدســتور اللبنــاني الــذي يــنظم النظــام اﻻنتخــابي لعــام
 1943وبعض التعديﻼت الطفيفة التي ادخلت عليه ،باﻹضافة الـي
الميثاق الوطني الذي يُعتبر بِمثابة دسـتور غيـر مكتـوب .و الميثـاق
الوطني هو الذي حدد كيفية انتخـاب رئـيس مجلـس النُـواب بحيـث
يكــون مــن الطائفــة الشِــيعية  ،ورئــيس الــوزراء مــن حــق الطائفــة
السُنية.
 .٢وقد صدر قانون اﻻنتخابات اللبناني اﻻخير في  29سبتمبر عـام
 2008بعد المُوافقة عليـه مـن مجلـس النـواب وهـو القـانون الـذي
أجريت به اﻻنتخابات النيابية في يونيو .2009و قد عَجزت اﻻطراف
فـي التوصُـل الـى قـانون اﻻنتخـابي جَديـد ،و كانـت هُنـاك مَسـاعِي
قَوية ﻻجراء اصﻼحات في النظام اﻻنتخابي فـي لبنـان عـام ،2013
لكنهــا اصــطدمت بواقــع الفُرقــة و عــدم اﻻتفــاق داخــل المجلــس
التشريعي.
 .٣اتفاق الطَائف في عام  1989والذي أنهي حوالي  15سـنه مـن
الحرب اﻻهلية ،و أسهم هذا اﻻتفاق فـي إجـراءات تَعـديﻼت طَفيفـة
فــي دســتور  .1943وكــان اتفــاق الطَــائف لعــام 1989قــد اوصــي
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بتشكيل لجنه وطنية لدراسة إلغاء الطائفية السياسية ،ولكـن هـذه
اللجنة لم يتم تشكيلها الي اليوم.6
 .٤واتفاق الدوحة ،و الذي صدر فـي ختـام مـؤتمر الحـوار الـوطني
اللبناني في الدوحة خﻼل الفترة من  ،2008/5/21 – 16الذي أكـد
علــى التَوافُقيــة فــي العَمليــة السِياســية ،و تأســيس نظــام سِياســي
تَوافُقِي وفق إنتخابات تَوافُقِية.

7

و نتيجة لذلك الواقع كانت النتيجة كما يلي:
و بعد أن عاشت لبنان حـرب أهليـة طويلـة ،لمـدة  15سـنة ،أفضـت
اﻵليـــات السياســـية و القانونيـــة المُتبعـــة فـــي تَنظـــيم المُشـــاركة
السياسية إلى ضَمان مَشاركة كافـة الفُرقـاء اللبنـانيين ،حيـث صـار
من الثَوابت السياسية:
 .١ان يكون رئيس الجمهورية )مُسيحياً مَارونيـاً( ورئـيس الـوُزراء
)مُسلماً سُنياً( ورئيس مَجلس النُواب )مُسلماً شِيعياً(.
 .٢وخارطتـــه البرلمانيـــة تســـتند الـــى ارقـــام ثَابتـــة تمثـــل حَجـــم
المُكونات سُكانياً فالبرلمان اللُبناني يتألف مـن  128نائبـاً مُناصـفة
6

تمت ال ُمصادقة على اتفاق الطائف في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ  5ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
1989

7جاء أتفاق الدوحة تنفيذاً لﻼتفاق الذي تم بين الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة
الوزارية العربية في بيروت بتاريخ  ٢٠٠٨/٥/١٥والذي اصبح ايضا ً جز ًء من
اتفاق الدوحة.
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بــين المِســيحيين والمُســلمين حيــث تحصــل كــل طائفــة علــى 64
مقعـــداً وباعـــداد ثَابتـــة لكـــل مُكـــون .8وهـــذا يبـــين ان التَعدديـــة
البَرلمانية في لُبنان تعتمد على التَنوع الدِيني والمَذهبي.
 .٣و أصبحت العَمليـة السِياسـية فـي الحكومـة ،و داخـل المُؤسسـة
التشريعية ،تعبر عن إصطفاف بين تحالفين عَريضين ،يَضُمان كل
مُكونات الشَعب اللبناني .و ﻹعطـاء صُـورة مُقربـة و أكثـر وضـوحاً،
نَنظر ﻻنتخابات  ،2009وقـد اظهـرت ان القُـوى الحَاكمـة واحزابهـا
)المواﻻة( ،و التي تحالفـت تحـت عنـوان حركـة  14آذار  ،و تشـكلت
من أربعة كُتل أساسية هـي ]كُتلـة تيـار المُسـتقبل برئاسـة النائـب
ســـعد الحريـــري )المُســـلمون السُـــنة([ وكتلـــة ]اللقـــاء الـــوطني
الديمقراطي بزعامة رئيس الحزب التقدمي اﻻشتراكي النائب وليـد
جنﻼط )المُسلمون الدُروز([ وتنظيمات اخـرى مِسـيحية اهمهـا كتلـة
]القــوات اللبنانيــة برئاســة ســمير جَعجــع وحــزب الكَتائــب اللُبنانيــة
بقيادة رئيس الجمهورية السابق أمين الجُميل[ ،قد حصلتحالف 14
آذار على ) (71مقعداً في البرلمان ،و فـي اﻻتجـاه اﻵخركانـت قُـوى
المُعارضــة المُتحالفــة تحــت عنــوان  8آذار ،المُتشــكلة اساســاً مــن
التنظيمين الشيعيين ]حزب اﷲ بزعامة السيد حسـن نصـر اﷲ[ و
]حركة أمل بزعامة نَبيه بَري[ إضافة إلـى ]كتلـة التغييـر واﻹصـﻼح
برئاســة زعــيم التيــار الــوطني الحــر العمــاد مِيشــال عُــون[ وكتــل
توزع مقاعد المسيحيين على المارونيين ٣٤/مقعداً ،الروم اﻻرثوذكس ١٤/مقعداً ،الروم
الكاثوليك ٨/مقاعد ،اﻻرمن اﻻرثوذكس ٥/مقاعدً ،اﻻنجيليون ١/مقعدا ،اﻻرمن الكاثوليك
 ١/مقعدا ،و اﻻقليات المسيحية اﻻخرى ١/مقعدًا .بينما توزع المقاعد المخصصة للمسلمين
على السنة ٢٧/مقعدا والشيعة ٢٧/مقعدا ،والدروز ٨/ﻣﻘﺎﻋﺪ ،والعلويين ٢/مقعداً.
8
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وشخصيات برلمانية اخرى مُتنوعـة التوجهـات ،و قـد حصـل تحـالف
 14آذار علــى ) (57مقعــداً وهــو اكثــر مــن ثلــث مَقاعــد البرلمــان
مايؤهلهــا ان تُعرقــل او تمنــع اﻻكثريــة البرلمانيــة مــن اصــدار اي
مشـــروع او قـــانون دون الحُصـــول علـــى مُوافقتهـــا بســـبب نظـــام
التصويت المتبع والذي يفرض الحصول على موافقة ثلثي اﻻصوات
في البرلمان .وبهذا فان المعارضـة تمتلـك )الثُلـث الضَـامن( حسـب
تسميتها وهو )الثُلث المُعطل( حسب تسمية اﻻكثرية النيابية.
 .٤وتمتــاز العمليــة السياســية فــي لبنــان بتاثرهــا كثيــراً والــى حــد
الخُضوع احياناً بتدخﻼت القُوى الخَارجية العَربية وغير العَربية التـي
تســتغل تعدديــة المُجتمــع اللبنــاني وتنــاحر مُكوناتــه واختﻼفاتهــا
وخَﻼفاتها السِياسية والمَذهبية لفرض اجنداتها.
و أذا سعينا بالبحث إلـى مناقشـة تجربـة نظـام اﻻغلبيـة البرلمانيـة
التوافقية في لبنان ،على ثﻼث محاور :مراعاة التنوع و علـى صـعيد
الحكــم الﻸمركــزي  /المحلــي و علــى صــعيد بنــاء الديمقراطيــة و
اﻻستقرار السياسي .فإننا نخلص لما يلي:
 .١إدارة التنوع:
ﻻ يوجــد إقصــاء دســتوري ﻷي مجموعــة أو أقليــة ،حيــث أن كافــة
مُكونات الشعب اللبنـاني مُسـتوعبة داخـل المؤسسـة التشـريعية ،و
من خﻼل نظام المُحاصَصة الحزبية و المَذهبية المَعمُول به ،لـذلك
ليس هناك من هو خارج الحِراك السِياسي اللبناني.
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إن كل المَجموعـات الدينيـة /المَذهبيـة و اﻹثنيـة و الثقافيـة ،تتمتـع
بارتباطــات دوليــة و إقليميــة ،و بموجــب ذلــك تحظــى بإمتيــازات و
حماية.
إن هذا الوضع و بصورته تلك ،يضع كل لبنان في حالة تأهب دائم
خوفاً مـن نُشـوب نـزاع سياسـي أو عَسـكري يَعصـف بـأمن لبنـان و
سﻼمة شعبه .هذا الوضع كان قـد تـم إعتمـادة فـي اتفـاق الطـائف
الفقرة الثانية )اﻻصﻼحات السياسية(.
 .٢التوزيع الجُغرافي للسُلطة:
و فــي إطــار المُحاصَصــة التوافُقيــة ،تــم تقســيم لُبنــان إلــى دوائــر
جُغرافية تَراعي تَمثِيل كافـة المُكونـات اللُبنانيـة ،مِثلمـا تـم تَوزيـع
مَقاعد مَجلس النُواب على تلك الدوائر بما يضـمن وصـول مُمثلـين
لكل مُحافظات و البَلدات .و بحسب اتفاق الدوحة ،تم التوافُـق علـى
صِــيغة لتوزيــع الــدوائر و ذلــك باعتمــاد القضــاء )اﻻقضِــية( طبق ـاً
لقانون  1960كدائرة انتخابية في لبنـان .كمـا تمـت اﻻشـارة لـذلك
في اﻻصﻼحات السياسية التي نادى بها اتفاق الطائف.
 .٣بناء الديمقراطية و اﻻستقرار السياسي:
لم يشهد الواقع السياسي اللبناني إستقراراً ،ﻻ سيما بعد أن اشتدت
حــدة الصــراع بــين الفرقــاء و قتــل رئــيس الــوزراء اﻻســبق وفيــق
الحريري ،و تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بارتكـاب تلـك
الجريمة ــ أصـبحت كـل الحكومـات التاليـة تشـهد اضـطراباً سياسـياً
ملحوظاً.
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و برغم إتساع نسـبة التمثيـل داخـل الجهـاز التشـريعي ،إﻻ أنـه مـع
اﻻستقطاب الحاد إنتهى اﻻمر في مجموعتين ،كمـا سـبق ان أشـرنا،
و هـــذا يجعــــل اﻻقليــــة تتبــــع اﻻكثريــــة دون اعتبــــار للمصــــلحة
الديمقراطية ،إذ أن كل الطوائف و المذاهب و اﻻحزاب مُؤتلفـة فـي
إطار تيار او حَركة .و في ظل هذا الوضع مـن الصَـعب توقـع إجـراء
تطور مَلحُـوظ ،فالمِعيـار الطَـائفي لـن يسـمح بـالنُمو الـديمقراطي
خارج المَنظُومة الطَائفية و المَذهَبية.
تطبيق الجَوانب المُﻼئمة على الوَضَع في السُودان
و بالنظر الى الدروس المُستفادة من التَجربة اللُبنانية ،و مـا يُمكـن
تَطبيقه مِنها على الواقع السُوداني ،من زاويـة ايجـاد واقـع سياسـي
مُستقر ،و تَعايش سلمي ،توزيع للسُلطة على المُستويين المَركزي
و اﻷقليمي ،يمكن أن نَخلص لما يلي من دِروس:
 أن أي مُحَاصَصة سياسـية تَقـوم علـى أسـاس طَـائفي ،سـتؤديإلـــى إهـــدار اﻹســـتقرار السياســـي ،و ســـتقوم بتشـــويه العمليـــة
الديمقراطية ،و علـى السـودان أن يسـعى قـدر جهـده تجنـب توزيـع
السلطة على أسـاس طـائفي أو مَـذهبي أو قَبلـي أو غيـر ذلـك مـن
إعتبارات.
 قــدمت التجربــة اللبنانيــة مُســتوى مــن اﻻســتقرار السياســي وإستقرار المُمارسة السياسية ،و ذلـك بـالنظر للظُـروف و التعقيـدات
التي تواجهها الدولة اللُبنانيـة ،ممـا جعـل التجربـة اللبنانيـة تجربـة
"توافــق سياســي" مــن الدرجــة اﻻولــى ،و ذلــك بعــد أن أســتوعبت
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الظروف السياسية و اﻻجتماعية التـي تمـر بهـا ،عنـدما شـرعت فـي
تأسيس نظامها اﻻنتخابي.
 أفضل من يمكـن إستخﻼصـه مـن التجربـة اللبنانيـة ،هـو عـدمرِكُونهــا علــى اﻻقصــاء ،إذ أن اﻻقصــاء يــؤدي إلــى أزمــة سياســية و
أمنية مُؤكدة ،و بالتـالي كـان التَوافُـق بـين المُكونـات اﻻجتماعيـة و
السياسية هو أقصر طريق نحو اﻻستقرار السياسي.
 إن التطـور فـي الواقـع السياسـي اللبنـاني ،لـيس وليـد تطـوراتتشــريعية مَحضــة ،بقــدرما هــو نتــاج تَوافُقَــات و إتفاقــات سِياســية
تستوعب الكافة.

88

المراجع:
Abdel Ghaffar Mohamed Ahmad, Sudan Peace
Agreements: Current Challenges and Future Prospects,
SWP 2010
Karen Bird, The Political Representation of Women
and Ethnic Minorities in Established Democracies:
A Framework for Comparative Research, Department
of Political Science, McMaster University
Hamilton, Canada, 11 November, 2003
إدارة التنوع من خﻼل التشريعات في السـودان ،سـامي عبـد الحلـيم
سعيد ،مقدم في مؤتمر ادارة التنوع فـي السـودان ،جامعـة اﻻحفـاد
للبنات ) معهد دراسات النوع( ) 2014غير منشور(.
اتفاق الطائف و الذي تمت المُصادقة عليه في جلسة مجلس النواب
اللبناني بتاريخ  5نوفمبر 1989
أتفاق الدوحة برعايـة اللجنـة الوزاريـة العربيـة فـي بيـروت بتـاريخ
.2008/5/15و الذي صدر في ختام مؤتمر الحوار الوطني اللبنـاني
في الدوحة خﻼل الفترة من ،2008/5/21 – 16
الدستور العراقي لسنة 2005
قانون اﻻنتخابات اللبناني اﻻخير في  29سبتمبر عام 2008

89

مﻼحظات وتوصيات عامة حول النظام اﻹنتخابى فى العراق ولبنان
بقلم د .فيصل محمد صالح
 يجمع الخبراء على أن هذا النظام )الدائرة على أساس المحافظـة(أفضل حاﻻ من نظام الدائرة على مسـتوى القطـر كلـه .فقـد كانـت
بعــض المنــاطق تحــس بأنهــا غيــر ممثلــة ،كمــا أن ﻻ وﻻء للنائــب
للمحافظة أو الدائرة ،وهذا يقلل مـن اهتمامـه بالخـدمات ومشـاكل
المنطقة.
 إﻻ أن حالــة اﻹنقســام الطــائفي والمــذهبي التــي يعيشــها العــراقوعــدم اﻻســتقرار اﻷمنــي لــم تجعــل المــواطن يحــس بطعــم هــذا
التغيير ويتذوق ثماره
 كمــا أن نظــام حســاب اﻻصــوات شــديد التعقيــد بحيــث يصــعباستيعابه حتى لبعض المتخصصين .وقد حاول كاتـب هـذا التعليـق
قراءة المواد الخاصة بذلك لكنها كانت عصية على اﻻستيعاب.
 ما تـزال القـوائم تشـكل علـى اﻷسـاس الطـائفي والجهـوي ،ولـميغير القانون من ذلك وبالتالي لم يحقق واحد من أهم أهدافه
 وﻻ يعني هذا أن هناك قبوﻻ تاما بهذا النظـام )النظـام اﻹنتخـابىبلبنان( ،فقد تمت كثير من المحاوﻻت من رموز سياسية ومنظمـات
مجنمع مـدني لطـرح نظـام بـديل  ،يعتـرف بـالطوائف لكنـه يقـاوم
الحالة الطائفية في العمليـة السياسـية .بـل ويقتـرح الـبعض الغـاء
نظام المحاصصة الطائفية بالكامل.
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 ويمكن القول إجماﻻ بان هذا النظام ،لو كان مناسبا ،فهو قد خلقللبنان وحده  ،وﻻ يصلح بشكله الحالي ﻷي دولة أخرى فـي العـالم.
وهــو ﻻ يصــلح نموذجــا لنظــام الكوتــا المطبــق فــي بعــض البلــدان
لتمثيل فئات بعينها.
 ﻻ يبــدو أيــاً مــن النظــامين العراقــي واللبنــاني مناســبا للحالــةالسودانية
 لكن يمكن اﻻستفادة من تجربتهما فـي معرفـة أن ﻻ قدسـية ﻷينظام انتخـابي ،وأن مـن حـق أي بلـد أن يبـدل ويغيـر فـي اﻷنظمـة
الموجودة حتى يجد ما يناسبه
 مــن المهــم تطــوير وتحديــد المعــايير العامــة فــي البدايــة بحســباحتياجات السودان ،حتى يسـهل مقارنـة ودراسـة الـتظم اﻻنتخابيـة
المقترحة على ضوء تحقيقها لهذه المعايير واستجابتها للمطلوبات.
 يجب الوضع في اﻻعتبار اﻻتجـاه العـام فـي العـالم نحـو اسـتخدامالنظــام المخــتلط ،بأنمــاط وأشــكال مختلفــة ،لكنــه يبــدو اﻷقــرب
للمرونـــة واﻷكثـــر قـــدرة علـــى اســـتيعاب كثيـــر مـــن اﻻحتياجـــات
والمطلوبات.
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تعقيب حول النظام السياسي واﻹنتخابي في الجمهورية التونسية
بقلم :أ.د .الطيب زين العابدين 1
مقدمة :لعل تونس هي البلد العربي الوحيد الذي استطاع أن يعبر
بثورته الشبابية الديمقراطيـة التـي انـدلعت فـي  14ينـاير2011م
إلى نظام سياسي أكثر حرية وأكثر ديمقراطية ،اسـتطاع أن يصـمد
أمام التحديات والمخاطر والمؤامرات وحوادث العنـف واﻹرهـاب التـي
أرادت أن تقضي على ثورته الوليدة .تعتبر تونس اﻻستثناء الوحيـد
لما حدث لثورات الربيع العربي من اضـطرابات ونزاعـات وانتكاسـات
في كل من مصـر وسـوريا وليبيـا والـيمن والبحـرين .ورغـم مضـي
أربع سـنوات لحـدث الثـورة التونسـية ،إﻻ أنـه مـن المبكـر أن نقـول
باستقرار النظام الديمقراطي فيها ،لكنها ظلت صامدة على مبادئها
وحققت الكثير من أهدافها وتجاوزت مخاض الميﻼد العسير وتفادت
الصراع المسلح بين مراكز القوة فـي النظـام القـديم وبـين كتائـب
الثـــوار المتطلعـــة لتغييـــر اﻷوضـــاع القديمـــة وبـــين التنظيمـــات
اﻷيدولوجية المتنافرة .واستطاع المجلـس التأسيسـي المنتخـب فـي
ظرف ثﻼث سنوات فقط أن يحقق إنجازاً ضخماً :دستور ديمقراطـي
تــوافقي أجــازه المجلــس التأسيســي بنســبة  %92,6مــن أصــوات
النــواب ،قــانون انتخــابي تــوافقي شــاركت فيــه وقبلتــه كــل الكتــل
البرلمانية ،إجراء انتخابات بوساطة حكومـة مسـتقلة محايـدة كانـت
اﻷكثر نزاهة في كل التاريخ التونسي .وقبلـت اﻷحـزاب التـي فـازت
فــي انتخابــات أكتــوبر  2011وشــكلت حكومــة الترويكــا اﻻنتقاليــة
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اﻷولــى )حركــة النهضــة ،المــؤتمر مــن أجــل الجمهوريــة ،التكتــل
الديمقراطي( بخسارتها أمام حزب نداء تـونس الـذي يمثـل قـدماء
السياسيين ورجال اﻷعمـال الـذين عملـوا مـع نظـام بورقيبـة وزيـن
العابــدين بــن علــي ،فقــانون العــزل السياســي الــذي ناقشــه النــواب
لحرمان فلول النظام القديم من العودة من جديد لـم يـتم التوافـق
عليه داخل المجلس التاسيسـي.وحـدث تـداول سـلمي للسـلطة مـن
حركة النهضة إلى نداء تونس فـي ظـرف ثـﻼث سـنوات فقـط بعـد
الثورة ،ومع ذلك قبلت حركة النهضـة أن تشـارك بنصـيب منقـوص
فــي الحكومــة الجديــدة حتــى تعطيهــا التوافــق الشــعبي واﻷغلبيــة
البرلمانية المطلوبة ،وتفرض وجودها فـي المسـتقبل علـى القـوى
السياسية المعادية لها .والسر في نجاح الثورة التونسـية هـو رغبـة
اﻷحزاب السياسية الكبيرة رغم اتجاهاتها اﻷيدولوجية المتباينة فـي
التوصل إلى توافق وطني حول كيف تحكم تونس ما بعـد الثـورة،
وحول اقتسام المناصب التشريعية والتنفيذيـة العليـا فـي الحكومـة
اﻻنتقالية اﻷولى وفي
1قسم العلوم السياسية جامعة الخرطوم
الحكومة الحالية بعـد إجـازة الدسـتور .ولقـد ضـحت حركـة النهضـة
بمنصبها في رئاسة الحكومة اﻷولى حتى تفتح الباب لقيام حكومـة
مســتقلة ومحايــدة تجــري علــى يــديها اﻻنتخابــات التــي قبلتهــا كــل
القوى السياسية بﻼ أدنى احتجاج.
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النظام السياسي:اختارت تونس نظاماً مختلطـاً للحكـم يجمـع بـين
رئيس الجمهورية المنتخب بأغلبية مطلقة من عامة الشـعب ولكـن
بصﻼحيات محدودة ،وبين رئيس الوزراء المنتخب مـن أغلبيـة نـواب
البرلمان والـذي يتـولى اﻹدارة التنفيذيـة للـبﻼد مـن خـﻼل الـوزارات
المختلفة .ولقد قبل حزب نداء تونس الذي حصل علـى أكبـر كتلـة
برلمانيـة ) 86مــن جملــة المقاعــد البالغــة  (217أن يعطــي رئاســة
الحكومة وبعض الوزارات الهامة مثـل العـدل والداخليـة لشخصـيات
مستقلة حتى يكسـب كفـاءات أعلـى وتأييـداً برلمانيـاً وشـعبياً أكبـر
يعينــه علــى تســيير أمــور الدولــة ،واتخــاذ القــرارات الصــعبة التــي
يتطلبهـــا الوضـــع اﻻقتصـــادي الحـــرج.وأهـــم اختصاصـــات رئـــيس
الجمهورية هي :تمثيل الدولـة ،رسـم السياسـات العامـة فـي مجـال
الدفاع والخارجية واﻷمـن القـومي المتعلـق بحمايـة الدولـة والتـراب
الــوطني ،وتعيــين الوظــائف العليــا برئاســة الجمهوريــة وبــالجيش
ووزارة الخارجيـــة .ويمنـــع رئـــيس الجمهوريـــة مـــن الجمـــع بـــين
مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية .ويلزم الدسـتور كـل مـن الجـيش
واﻷمن الوطني بالحياد التام بين القوى السياسي ،ويمنعهم قـانون
اﻻنتخابات مـن التسـجيل فـي قـوائم النـاخبين إمعانـاً فـي إلـزامهم
جانب الحياد في العملية اﻻنتخابيـة بجانـب الدبلوماسـيين والقضـاة
وكبــار مــوظفي الخدمــة المدنيــة .ويمــنح الدســتور مجلــس النــواب
والحكومــة ســلطات واســعة ،ويمنــع الجمــع بــين عضــوية الحكومــة
وعضوية مجلس النواب .ويعطي الدستور المعارضة سلطات مقدرة
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داخل مجلس النواب ،يصفها بأنها مكون أساسي في المجلس ولهـا
حقوقهــا التــي تمكنهــا مــن النهــوض بمهامهــا فــي العمــل النيــابي،
وتضــمن لهــا تمثيليــة مناســبة وفاعلــة فــي كــل هياكــل المجلــس
وأنشطته .وتسند لها وجوبـاً رئاسـة اللجنـة الماليـة ومنصـب مقـرر
بلجنة العﻼقات الخارجية ،كما لها حق تكوين لجنة تحقيق تترأسـها
كل سنة .ويقوم مجلس النواب بتكوين بعـض الهيئـات الدسـتورية
الهامـة المسـتقلة مثــل :الهيئـة العليـا المســتقلة لﻼنتخابـات ،هيئــة
حقوق اﻹنسان ،هيئة الحوكمـة الرشـيدة ومكافحـة الفسـاد .وكفـل
الدســتور للقضــاء اســتقﻼله اﻹداري والمــالي ،ويــتم تعيــين القضــاة
بتوصية من المجلس اﻷعلى للقضاء ،وﻻ ينقل القاضي دون رضـاه
وﻻ يعزل ،كما ﻻ يمكن إيقافه عن العمل أو اعفـاؤه إﻻ فـي الحـاﻻت
التي يحددها القانون .تعتمد الدولة وتدعم النظـام الﻼمركـزي فـي
كامل التراب الوطني ،وتنقسم تونس إلى  24وﻻية ،وتنقسـم كـل
وﻻية إلى معتمديات كما تنقسم المعتمدية بدورها إلى عمادات.
النظام اﻹنتخابي :يأخذ قانون اﻻنتخابات التونسـي بنظـام التمثيـل
النسبي ،قسمت البﻼد إلـى  27دائـرة انتخابيـة تتسـق مـع التنظـيم
اﻹداري الرســمي ،وتخصــص لكــل دائــرة عــدد مقاعــد بقــدر عــدد
الناخبين المؤهلين فيها ،ويحق التصويت لكل مـواطن تونسـي بلـغ
ثماني عشرة سنة فما فوقها ،ويحـق الترشـح لمجلـس النـواب لمـن
بلغ ثﻼث وعشرين سنة .يجوز لكل حزب أو مجموعة من اﻷفـراد أن
تقــدم قائمــة مرشــحين لهــا علــى أن تراعــي اﻵتــي :أن يكــون عــدد
المرشحين بقدر العدد المخصص للدائرة اﻻنتخابية ،أن يكون العدد
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مناصفة بين النساء والرجال بالتنـاوب ،وإذا كانـت القائمـة تضـم أو
تفــوق أربعــة أشــخاص يجــب أن تضــم مرشــحاً أو مرشــحة ﻻ يزيــد
عمره عن  35سنة .وتوزع المقاعد الفائزة للقوائم حسب اﻷصـوات
التي نالتها في الدائرة مقسومة على قـوة المقعـد ،التـي هـي نتـاج
عدد اﻷصوات الصحيحة بالدائرة على عدد المقاعد المخصصـة لهـا.
وتعطى المقاعد المتبقية مـن التوزيـع بقـوة المقعـد للقائمـة التـي
حصــلت علــى أكبــر المتبقــي مــن اﻷصــوات.وﻻ يقبــل ترشــح كبــار
موظفي الدولة إﻻ بعد تقديم استقاﻻتهم من مناصبهم.
يبدو لي أن النظام السياسي والنظام اﻻنتخابي في تـونس يناسـب
الســودان إلــى حــد كبيــر ،وذلــك فــي اﻷخــذ بالنظــام المخــتلط بــين
رئيس الجمهورية المنتخب جماهيرياً ورئيس الـوزراء المنتخـب مـن
داخل البرلمـان ،علـى أن يحـتفظ السـودان بمجلـس الوﻻيـات الـذي
ينبغي اعطاءه صـﻼحيات أوسـع حتـى يـؤدي مهامـه بصـورة فاعلـة.
وأن يتم انتخاب الهيئـات الدسـتورية المسـتقلة مـن داخـل البرلمـان
بأغلبيـــة مقـــدرة ،وأن يحـــتفظ القضـــاء باســـتقﻼله وتضـــاف إليـــه
مسؤولية النيابة العامة ،وأن يكون ممثلـي الحكومـة فـي مفوضـية
الخدمــة القضــائية محــدودا حتــى ﻻ تــؤدي إلــى إضــعاف دور كبــار
القضاة والخبراء القانونيين بالمفوضية .وأن تكون أقاليم السـودان
الستة هي أساس الوحدات الفيدرالية لجدواها اﻻقتصادية والثقافية
واﻹداريــة ،وأن يكــون اﻹقلــيم دائــرة انتخابيــة واحــدة علــى حســب
تعــداده الســكاني .وأن نأخــذ بالتمثيــل النســبي فــي كــل العمليــة
اﻻنتخابيـــة علـــى أن تكـــون القائمـــة متاحـــة لﻸحـــزاب والجماعـــات
المتوافقة سواء كانت مسجلة حزباً أم ﻻ ،وأن يسمح بالتحـالف بـين
اﻷفراد واﻷحزاب لتكوين قائمة انتخابية.
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مﻼحظات عامة حول النظام اﻹنتخابى فى تونس
بقلم اﻷستاذ عبداﷲ أدم خاطر
السودان وتونس أيهما النموذج؟
الســودان وتــونس بلــدان عرفــا فــي التــاريخ أنهمــا جغرافيــاً أرض
هجرات ،كما أنهما أرض تعدد اثني وتنوع ثقافي وتفاعل اجتمـاعي
قابل للتطور .لقد شارك كل منهما في إدماج العروبة واﻹسﻼم فـي
المجتمعات اﻹفريقية من خﻼل التعليم واﻻنتقال والتعليم والتجـارة
عبر الصحراء والحدود ،اﻷمر الذي جعـل المـزاج السياسـي لشـعبيها
معتدﻻً ،وأقرب إلى المثاقفة والتدامج ،وهكذا صارت شعوب البلدين
خــارج اﻷطــر الحـــادة للطائفيــة ،والعشـــائرية القبليــة ،والتعصـــب
المذهبي ،وهي بعد قابلة لﻼستجابة لواقع الحداثة دون التراجع عن
اﻷصالة.
من خﻼل ما تقدم ،فإن الصفوة في البلدين قد قادت ثـورة التغييـر
ضد النظم الشمولية العسكرية ،حيث بدأت الصـفوة السـودانية مـع
اﻻستقﻼل وثورة أكتوبر 1964م ،وانتفاضة ابريل 1985م ،تعميقاً
لقدرات الشعب في احتمال التغيير وتطوير الـنظم السياسـية ،ومـع
مطــالع اﻷلفيــة الجديــدة قــادت الصــفوة التونســية ثــورات الربيــع
العربــي ،توســيعاً لقاعــدة التغييــر فــي المحــيط العربــي اﻷفريقــي،
وهكذا فيما أتجه السودان نحو تأصيل الثورة وتعميقها في الوجدان
الشعبي ،اتجهت تونس إلى قبول تحـدي أن تكـون نموذجـاً ﻻنـدياح
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الثورة أفقياً ،وهي تنتشر وتقضي على الـديكتاتوريات والشـموليات
السياسية.
في كﻼ الحالتين :السودان وتونس ،تأكدت الجماهير فيهما أﻻ عودة
إلــى الــوراء او الــى إعــادة إنتــاج الماضــي الــديكتاتوري ،فيمــا بــذلت
الصفوة في البلدين وما زالـت تبـذل جهودهـا لفـتح منافـذ التفكيـر
الجديد من أجل بناء الديمقراطية النابعة من ثقافة الشـعوب ،وفـق
نظــم انتخابيــة تؤســس لحقــوق اﻹنســان ،وتفضــي إلــى المشــاركة
السياسية بتقاسم السـلطة والثـروة ،وترفيـع النمـوذج الـديمقراطي
بالحوار واﻻنتخابات والعمل المباشر في بناء اﻷوطان.
نظام تونس اﻻنتخابي اﻻنتقالي:
بالرغم من سبق السـودان فـي مجـال الثـورة الشـعبية واﻻنتفاضـة
السياسية إﻻ أن البﻼد لـم تـتمكن مـن الركـون إلـى نظـام انتخـابي
قابل لﻼسـتدامة ،ومـا زالـت فـي حاجـة إلـى المزيـد مـن التمحـيص
ﻹقـــرار نظـــام انتخـــابي يـــوفر اﻻســـتقرار والطمأنينـــة السياســـية
والتنميــة ،وهكــذا ﻻ منــاص مــن دراســة النمــاذج المطروحــة فــي
الورقة ،بما في ذلك العراق ولبنان وتركيا وتونس ،وإضـافة نمـاذج
أفريقية وآسيوية أخرى للدراسة والبحث ،ولكن فـي حـدود توصـيات
الورقة فإن التجربـة التونسـية التـي رشـحتها الورقـة ،تجـد القبـول
والترحيب.
لقد أخذت تونس بنظام التمثيل النسـبي مـع اﻷخـذ بـأكبر المتبقـي
)الحاصل اﻻنتخابي(.
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حيث جرت اﻻنتخابات ) (2014ﻹختيار:
 -١الجهاز التشريعي ،وهو ما يعرف بمجلس نواب الشعب.
 -٢الرئاسة.
لعل ما يميز النظام اﻻنتخابي التونسـي أنـه أخـذ بنظـام التمثيـل
النسبي مع اﻷخذ بأكبر المتبقي ،تماماً كما هو الحـال فـي العـراق ،
مع اختﻼف جذري في أن العراق كلها دائرة انتخابية ،أما تونس فقد
خصصــت مقاعــد لكــل دائــرة انتخابيــة علــى قاعــدة نائــب بالهيئــة
التشريعية لكـل ) (60ألـف مـواطن مـن سـكان الـدائرة الجغرافيـة،
وهــو النظــام المعمــول بــه فــي الســودان وان كــان قــد أضــيف إليــه
مؤخراً في انتخابات  2010الـدوائر ذات الخصوصـية النسـبية  .فـي
ســياق آخــر خصصــت تــونس لمواطنيهــا المغتــربين ) (19دائــرة،
وبذلك تكون جملة مقاعد المجلس التشريعي ) (217مقعـداً ،منهـا
دوائر المغتربين ،و ) (198دائرة داخل تونس.
على صـعيد انتخابـات الرئاسـة ،عملـت تـونس علـى ربـط الرئاسـة
بالبرلمان ربطاً دقيقاً كما عملت علي تجسير العﻼقـة بينهمـا ،ذلـك
أنه ﻻيسمح لمـواطن تونسـي بالترشـح لرئاسـة الجمهوريـة دون أن
يحصــل علــى تزكيــة عشــرة نــواب مــن مجلــس نــواب الشــعب بعــد
انتخابه  ،أو على تزكية عشرة ألف ناخب يمثلون علـى اﻷقـل عشـر
دوائر انتخابية.
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من مزايا الدستور التونسي :
أن الدستور التونسي الجديـد أراد اسـتمرارية الثـورة الديمقراطيـة،
بتوســيع قاعــدة الحــوار النيــابي ،وذلــك بمــنح المجلــس والحكومــة
المنتخبة سلطات واسـعة مقابـل سـلطات الـرئيس المحـدودة ،فيمـا
منع الدستور الجديد الجمع بين عضوية الحكومة وعضـوية مجلـس
النواب ،تعزيزاً لحرية الرأي وتأكيـداً للتعبيـر الـديمقراطي لمصـلحة
شعب تونس.
إن الســلطات المحــدودة لــرئيس الجمهوريــة فــي تــونس ،تتمثــل
بوضوح فـي حـق الـرئيس -فـى أعلـي مسـتوياته  -بتكليـف مرشـح
الحزب أو اﻻئتﻼف الذي حصل على أكبر عدد مـن المقاعـد بمجلـس
النــواب ،بتكــوين الحكومــة فــي خــﻼل أســبوعين مــن إعــﻼن النتــائج
النهائيــة وذلــك فــي خــﻼل شــهر يجــدد مــرة واحــدة ،كمــا أن رئــيس
الحكومة وأعضاءها يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية.
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مﻼحظات عامة حول النظام اﻹنتخابى فى تركيا
بقلم د .أدم محمد أحمد1
أوﻻً  :ما هـو النظـام السياســي والتطــور الـذي أدى ﻻختيـار ذلـك
النظام اﻻنتخـابي ؟ .
استندت تركيا في تجربتها الدستورية واﻻنتخابية على عدة عوامـل
أهمها :
 /1العمق التاريخي للتجربة الدستورية في تركيا تمتـد إلـى الدولـة
العثمانية حيـث كـان أول دسـتور فـي عـام 1900م  ،تﻼهـا دسـتور
أتاتورك كدولة علمانية علـى الـنمط الفرنسـي فـي عـام 1923م ،
ودســتور عــام 1961م  ،ثــم دســتور عــام 1982م  ،ثــم التعــديﻼت
الدستورية في عام 2007م .
 /2وعي الشعب التركي بأهمية الممارسة الديمقراطية .
 /3بيئة إقليمية فى أوروبا تستند على الديمقراطية .
ثانيـاً  /لمــاذا اختــارت تلــك الدولــة ذلــك النظــام  ،وكيــف أدى ذلــك
ﻻستقرار الديمقراطية  ،إدارة التنوع  ،الفدرالية ...الخ ؟ .
ســاهمت عــدة عوامــل فــي اختيــار تركيــا لهــذا النظــام اﻻنتخــابي
والتعديﻼت التي دخلت عليها وهي :
 /1اســتيعاب التعــدد العرقــي ومعالجــة مشــكلة اﻷقليــات السياســية
والعرقية  ،العتبة .
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 /2سعي دستور أتـاتورك لتكـريس العلمنـة وإبعـاد الدولـة التركيـة
عن إرثهـا التـاريخي اﻹسـﻼمي وربطهـا بمحيطهـا وجوارهـا الغربـي
العلماني .
 /3عمل دستور أتاتورك كذلك لتكريس هيمنة الجيش على العمـل
السياسي  ،ولعب دور أشبه بالدور اﻷبوي الحارس للعلمانية التركية
.
 /4سعت التعـديﻼت الدسـتورية الﻼحقـة خاصـة فـي عهـد أوردغـان
ﻹبعـاد الجــيش عـن المســرح السياسـي ووقــف تدخلـه المتكــرر فــي
الشأن السياسي بالشكل الذي أضر بالممارسة الديمقراطية بتركيـا
.
 1قسم العلوم السياسية جامعة الزعيم اﻷزهرى
 /5ساهم الدستور والتعديﻼت التي طرأت عليها خاصة فيما يـرتبط
بالنظام اﻻنتخابي في استقرار الديمقراطية في تركيا بمنـع تـدخل
الجيش لتقويض التجربة  ،كمـا سـاهم نظـام العتبـة الحزبيـة فـي
وقف ظهور أحزاب عرقية وجهوية ومناطقيـة وسيسـهم فـي المـدى
الطويــل فــي انصــهار كــل التكوينــات التركيــة فــي أحــزاب قوميــة ،
وتقلل من تعدد اﻷحزاب السياسية  ،وتقلل شقة الخﻼف والتصدع ،
وتسهم في التﻼحم القومي .
 /6ساهمت التعديﻼت اﻷخيرة كذلك في الحد من النزعـات القوميـة
المتطرفة الناجمة عن النزعة اﻷتاتوركية  ،اﻷمـر الـذي أدي لتقليـل
حدة الخﻼف بين العلمـانيين واﻹسـﻼميين  ،وأعـادت لتركيـا ريادتهـا
ومكانتها في محيطها العربي واﻹسﻼمي .
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ثالثاً /هل يناسب ذلك النظام والتجربة في تلك الدولـة السـودان ،
نعم أو ﻻ ولماذا ؟  .أو نعم بتعديل  ،ما هو مقترح التعديل ؟ .
أظن أن النظام التركي يتناسب في مجمله مع السودان  ،مـع إجـراء
بعد التعديﻼت التي تجعلها تتواءم مع بيئـة السـودان  ،حيـث أثبتـت
التجارب أن هنالـك فجـوة كبيـرة بـين النظريـة والممارسـة  ،فواقـع
السودان في هذا الصدد مرير تتمثل في اﻵتي :
 /1صعوبة توافق الشعب السوداني على دستور دائم  ،فقد فشـلت
كل التجارب السابقة للتوافق  ،فبعد ستين عاماً مـن اﻻسـتقﻼل مـا
زلنــا نتخــبط بــين الدســاتير المؤقتــة  ،وذلــك ﻷن الخﻼفــات حــول
الدستور ليست في جانب واحد فهـي خﻼفـات دينيـة وأيدلوجيـة فـي
المقام اﻷول .
 /2التنوع والتعـدد العرقـي فـي السـودان أكثـر تعقيـدا مـن تركيـا ،
فعدد اﻻثنيات كبير  ،إضافة تحول اﻻثنية إلى كيان سياسي .
 /3صــعوبة معالجــة إشــكال تعــدد اﻷحــزاب التــي فاقــت المائــة ،
والتوافق على أحزاب قوميـة محـدودة العـدد  ،فقـد انهـارت اﻷحـزاب
القومية نفسها وضربتها الخﻼفات اﻻثنية والجهوية .
 /4إشكالية خضوع النائب لرغبة الشعب أو الناخبين ﻻ رغبة الحـزب
.
 /5استشراء الفساد السياسي ورؤية الكثيرين أن الوصول للمواقـع
الحزبية والسلطوية هو امتياز ومصالح شخصية .
 /6قيام اﻷحزاب السياسية على أسس طائفيـة وأيدلوجيـة بالشـكل
الذي جعلها تعلي مصلحة الطائفة أو الحزب على مصلحة الوطن .
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 /7اﻻنتماء السرمدي لﻸحزاب وعـدم النظـر إلـى اﻷحـزاب السياسـية
بحســبانها فقــط أدوات لممارســة الديمقراطيــة  ،ومــن ثــم ﻻ يهــتم
النــاس ببــرامج الحــزب ومــدى تنفيــذها  ،وﻻ ينظــر النــاس ﻷخطــاء
الحزب  ،فمعظم المنتمين لﻸحزاب إمعات يؤيدون الحـزب فـي حالـة
الخطأ والصواب .
 /8إشــكالية انتمــاء النظــاميين وقيــادات الخدمــة المدنيــة ﻷحــزاب
سياسية سراً أو عﻼنية .
 /9نسبةً ﻷن اﻷحـزاب هـي اﻷداة الرئيسـية لممارسـة الديمقراطيـة
فإن الممارسة الديمقراطية بأحزاب السودان الراهنة كمـن يريـد أن
يطير بدون أجنحة .
 /10الممارسة الديمقراطية في تركيا عميقـة الجـذور فـي حـين أن
التجربــة فــي الســودان ﻻ تتعــدى  11ســنة متقطعــة  ،ولــذلك فــإن
اﻷحـزاب السياسـية السـودانية لــم تخبـر الديمقراطيـة فسـرعان مــا
تحول التجربة إلـى فوضـى ولعبـة اﻻئتﻼفـات واﻻختﻼفـات  ،كمـا أن
الشعب السوداني لم يخبـر الديمقراطيـة كـذلك فسـرعان مـا ينفـذ
صبره على الديمقراطية ويشتاق لﻼنقﻼبات العسكرية ويخـرج فـي
مسيرات مؤيدة لﻼنقﻼبات العسكرية .
 /11فــي كــل التجــارب الســودانية يــتم الجمــع بــين رئاســة الحــزب
ورئاسة الدولة اﻷمر الذي يفقـد رئـيس الدولـة الحيـاد ويسـهم فـي
تحويــل أمــوال الشــعب لخدمــة الحــزب فتصــبح الدولــة كأنهــا ملــك
للحزب .
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 /12نظام العتبة المعمـول بهـا فـي تركيـا يمكـن أن تحـل مشـكلة
تعــدد اﻷحــزاب السياســية فــي الســودان  ،إﻻ أنــه قــد يفــرز نتيجــة
عكســـية يســـهم فـــي تكتـــل جهـــوي وعرقـــي يعرقـــل التجربـــة
الديمقراطية .
 /14باﻹمكــان اﻻســتفادة مــن التجربــة التركيــة فــي فيمــا يتعلــق
بمبررات حل اﻷحزاب السياسية وهي  } :إذا خالف بنظامه الـداخلي
وبرامجه وأنشطته استقﻼلية الدولـة  ،ووحـدتها  ،وحقـوق اﻹنسـان
ومبـــادئ المســـاواة  ،ودولـــة القـــانون وســـيادة الشـــعب  ،وناصـــر
الدكتاتورية  ،أو سعى ﻹقامتها  ،أو حرض على ارتكاب الجـرائم { ،
وذلك لضبط اﻷحزاب السياسية ومنعهـا مـن ارتكـاب مخالفـات ضـد
الوطن والشعب.
 /15يمكن كذلك اﻻستفادة من التجربة التركية في تحديد مصـادر
دخــل الحــزب  ،حتــى ﻻ تتبــع اﻷحــزاب ســبل غيــر مشــروعة لتمويــل
أنشطتها  ،بل ربما تحول الدولة لمورد خاص للحزب.
 /16كذلك يمكن اﻻستفادة من التجربة التركية في شأن مزدوجـي
الجنسية  ،فقد حرمتهم تركيا من حق الترشيح للمناصب المختلفـة
والتصــويت فــي اﻻنتخابــات  .وبالنســبة للســودان ﻻ شــك أن الــوﻻء
المزدوج ﻷي مسئول حكومي يؤثر في أمن البﻼد القـومي  ،كمـا أن
مزدوجــي الجنســية يفتقــرون للوطنيــة الكاملــة وكثيــر مــنهم قــد
ينهبــون الــبﻼد لتيســير حيــاة رغــدة لهــم وﻷوﻻدهــم فــي الــدول
المتقدمة التي ينتسبون إليها والتي تحتاج ﻷموال طائلة .
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الهندسة اﻻنتخابية في السودان :تطور التجربة و نتائجها
ياسر عوض
 -1مقدمة:
تعــرف اﻻنتخابــات بأنهــا " شــكل إجرائــي مــأخوذ بــه تبع ـاً لقــوانين
تنظيم محدد  ،فيه يختار كل او بعض أعضاء هذا التنظيم شخصـاً
أو عدداً من اﻷشخاص لﻺضطﻼع بدور ذو نفوذ داخل ذلك التنظـيم
") .(1ينظر إلى اﻹنتخابات من هذا التعريف وغيـره  ،إذاً  ،علـى أنهـا
وسيلة ﻹضفاء شرعية إختيار شخص  /أشـخاص أو للمفاضـلة بـين
مرشــحين – علــى اﻷقــل – لموقــع  /مواقــع ســلطة علــى مســتوى
المجموعــات والمنظمــات  ،أو علــى المســتويات القوميــة  ،اﻻقليميــة
والمحلية وغيرها .
بالرغم من أنـه دائمـاً مـاينظر إلـى اﻹنتخابـات  ،كمـا فـي التعريـف
الــوارد آنف ـاً  ،بطريقــة مســطحة بإعتبارهــا فقــط إجــراء شــكلي أو
مجرد وسيلة لغاية  ،إﻻ أنها – في عدة أوجه – من اﻷهميـة بمكـان
 .يأتي ذلك ﻹرتباطها بتطـور تـاريخي فـي الحيـاة السياسـية أصـبح
فيــه " الحــق " المتســاوي يــأتي قبــل "اﻷولويــة" وأصــبح بموجبــه "
اﻻنتخاب "بديﻼً ﻷشكال –تم تجاوزها – أخرى كاﻹختيار " كـالقوة "
" والوراثة " .
يأتي ذلك أيضا ً ﻹرتبـاط اﻻنتخابـات البنيـوي بمبـادئ الديمقراطيـة
كالتداول السلمي للسلطة  ،حرية اﻹختيـار  ،المشـاركة السياسـية ،
تكــافؤ الفــرص والحقــوق السياســية وكفالتهــا مثــل حــق التنظــيم
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والتجمـع  ،حريـة التعبيـر والنشــر والفكـر والحـق فـي إدارة الشــئون
العامــة  ،كمــا نصــت المــادة )  ( 21مــن الميثــاق العــالمي لحقــوق
اﻻنسان ) والتي دعمها العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية
(والتــي تقــول أنــه يكــون لكــل مــواطن  ،دون أي وجــه مــن وجــوخ
التمييز  ...الحقوق التالية  ،والتي يجب أن تتاح له فرص التمتع بها
دون قيود غير معقولة :
أ ( أن يشــارك فــي إدارة الشــئون العامــة  ،إمــا مباشــرة أو بواســطة
ممثلين يختارون بحرية .
ب( أن ينتخب أو ينتخب في انتخابات نزيهة تجري تصويتاً باﻹقتراع
العــام وعلــى قــدم المســاواة بــين النــاخبين  ،وبالتصــويت الســري ،
بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .
ج ( أن تتاح له – على قدم المساواة عموماً مع سواه – فرصة تقلد
الوظائف العامة في بلده ) . ( 2
إذا ماكانت اﻻنتخابات بوجه عام مهمة فإن النظم اﻹنتخابية بدورها
– وبالوجه الذي تركز فيه هذه الورقة – من اﻷهمية بمكان  .يوجد
في الواقع والتجـارب العالميـة العديـد مـن الـنظم اﻻنتخابيـة لقيـام
اﻻنتخابات بعدة طرق إﻻ أنها في العموم تعرف إستناداً إلى كونها "
ترجمة اﻷصوات اﻹنتخابية إلى مقاعد يفوز بها المرشحون " وتميـز
بالرجوع إلى التباين في -:
 -1المعادلــة اﻹنتخابيــة ) هنــا يــأتي الحــديث عــن نظــام اﻷغلبيــة ،
النظام النسبي  ،والنظام المختلط (،
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 -2المعادلة الرياضية ) المستخدمة لحساب تخصيص المقاعد (و
 -3تصميم ورقة اﻹقتراع ) هـل يصـوت الناخـب لمرشـح واحـد  ،أم
لقائمة أو يفاضل بين مرشحين في القائمة الواحدة نفسها ؟ (
تبعاً لذلك تقسم النظم اﻻنتخابية الى اربعة نظم عامة هي -:
 -1نظام اﻹغلبية  -2نظام التمثيل النسـبي  -3النظـام المخـتلط
 -4نظم أخرى
تضم هـذه الـنظم العامـة اثنـي عشـر ) (12نظامـاً انتخابيـاً فرعيـاً
حيث يضم نظام اﻷغلبية -:
 -1نظام الفائز اﻷول  -2نظام الجـولتين  -3نظـام الصـوت البـديل
 -4نظام الكتلة  -5نظام الكتلة الحزبية ويضم النظام النسـبي - :
 -1نظام القائمة النسبية و  -2نظام الصوت الواحد المتحول .
وينقســم النظــام المخــتلط الــى  -:النظــام المتــوازي و  -2نظــام
العضوية المختلطة
بينما تنقسم النظم اﻷخرى الى -:
 -1نظام الصوت الواحد غير المتحول و -2نظـام الصـوت المحـدود
و -3نظام بوردا ). (3
يمكن القول بأن إعتماد نظام إنتخابي ) من بين هذه النظم ( دون
غيره لمسـألة سياسـية – وليسـت فقـط مسـألة فنيـة – لهـا تبعـات
معتبــرة علــى مجمــل الحيــاة السياســية ولــيس فقــط علــى نتــائج
اﻻنتخابــات  ،ومــن ثــم  ،تشــكيل المؤسســات النيابيــة  /التشــريعية
والرئاسية .
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لــذلك مــن اﻷجــدى النظــر للــنظم اﻻنتخابيــة لــيس فقــط بإعتبــار
السياق الذي تجري فيه ولكن بإعتبار الطريقة التي أعدت  /اختيرت
بها واﻻهداف ،الغايات و النتائج التي اعدت من أجلها .
تبعاً لكل ماذكر  ،سوف تحاول هذه الورقة تناول التجارب اﻹنتخابية
السودانية – بالتركيز على النظم اﻻنتخابيـة – وفقـاً ﻹطـار نظـري
مستمد من مـدخل الهندسـة اﻻنتخابيـة) Electoral Engineering
 . (Approachوالذي سوف نفصله ﻻحقاً .
التجربة اﻻنتخابية السودانية وان كانت تجربة قديمـة– حيـث جـرت
أول انتخابات عامة قبل اﻻستقﻼل وتوالت في أكثر من خمسة عشر
تجربة – إﻻ انهاتجربة غير راسخة .تأتـت سـمة عـدم الرسـوخ هـذه
في التغيرات الكثيرة التي أجريت على قانونها  ،نظامهـا واجراءاتهـا
عبر تاريخها كما سنبين ﻻحقاً .
 -2مدخل نظري  -:توفر النظريات حول اﻻنتخابات وغلبة الدراسات
الوصفية للتجربة السودانية
نالت اﻻنتخابات السودانية حظاً وافراً من الجدل واﻻختﻼف في الرأي
حول تقييمها كإنتخابات حرة ونزيهة  ،ومن حيـث إلتزامهـا بمعـايير
الحيــدة واﻻســتقﻼلية ) او بالمعــايير الدوليــة ( ومــن حيــث الجهــة
القائمة علـى ادارتهـا ) مثـل المفوضـية ( ومـدى اسـتقﻼلها المـالي
واﻻداري والسياســي ومــن حيــث تــدابيرها اﻻجرائيــة منــذ قانونهــا
،ترسيم دوائرها  ،وحتى فرز اصواتها ونتائجها  ،فضـﻼً عـن الجـدل
حول انسب النظم اﻻنتخابية لواقع السودان.
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هذا الجدل لم ينتقل الـى ) او لـم يماثلـه جـدل فـي ( الفضـاءات او
المجاﻻت اﻻكاديمية  ،فمجمل الكتب عـن اﻻنتخابـات يمكـن رصـدها
وعدها بسرعة بينما مجمل الكتب اﻻكاديمية عنهـا ﻻتتعـدى اصـابع
اليـد الواحـدة هـذا خﻼفـا للمقـاﻻت العديـدة التـى ﻻ يمكـن حصـرها
سريعا هنا.
في المقابل  ،نجـد ان اﻻنتخابـات والـنظم اﻻنتخابيـة – خاصـة فـي
الــدول ذات اﻻنظمــة الديمقراطيــة –قــد حظيــت بإهتمــام اكــاديمي
مقدر وتمت دراستها ليس من قبـل العلـوم السياسـية فقـط ولكـن
ايض ـاً مــن قبــل حقــول معرفيــة اخــرى مثــل اﻻقتصــاد  ،القــانون ،
اﻻحصاء ،علم النفس  ،علم اﻻجتماع  ،دراسات الرأي العام وغيرهـا
 .هذا بجانب أنها أصبحت حقﻼً دراسـياً قائمـاً بذاتـه لـه عـدة أطـر ،
مداخل واتجاهـات نظريـة  ،مسـتفيداً مـن تـداخل العلـوم والحقـول
المعرفية التي ذكرناها .
يمكن اﻻشارة هنا إلى نظرية الفضاء اﻹنتخـابي (Spatial theory
) of electionsالنظريـة النفسـو اجتماعيـة لﻼنتخابـات

(Social

) psychological theory of electionsونظريـــة اﻻتجاهـــات
اﻻنتخابية )(Directional theory of elections

)(4

جاءت نظرية الفضاء اﻻنتخابي ناقدة للنظرية النفسـو – اجتماعيـة
وذلــك فــي محاولتهــا تقــديم تحليــل شــامل لﻼنتخابــات اخــذاً فــي
اﻻعتبار كل العوامل الفاعلة فـي مجمـل العمليـة اﻻنتخابيـة ولـيس
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فقــط تحليــل ســلوك النــاخبين والمرشــحين كمــا تفعــل النظريــة
النفسو – اجتماعية .
بإستخدام تلك النظريات  ،وغيرها  ،تمت دراسـة اﻻنتخابـات – فـي
تجارب غير التجارب السـودانية – وتحليلهـا مـن جوانـب واهتمامـات
مختلفة مثل اﻻتجاهات اﻻنتخابية القائمة علـى جوانـب شخصـية –
فرديــة ) مثــل العمــر  ،النــوع ،العــرق  ،الــدين  ،اﻻنتمــاء الحزبــي ،
الدخل  ...الخ ( او جوانـب هيكليـة  ،بنيويـة اجتماعيـة – اقتصـادية
وسياسية .
بــالرغم مــن تــوفر النظريــات  ،اﻻطــر والمــداخل النظريــة لدراســة
اﻻنتخابــات  ،التــي اشــرنا الــى بعــض منهــا أعــﻼه  ،اﻻ ان دراســة
التجربــة اﻻنتخابيــة الســودانية قــد غلــب عليهــا الطــابع التقريــري –
الوصفي – اﻻجرائي الذي يصف ويتتبع اجراء اﻻنتخابات منذ قـانون
اﻻنتخابات  ،ترسـيم الـدوائر  ،تباعـاً حتـى اﻻقتـراع  ،فـرز اﻻصـوات
والنتائج  .هذا مقارنة  /مقابل قلة الدراسات ذات الطابع التحليلي .
هــذه الغلبــة ربمــا أسســت لهــا الكتابــات اﻻولــى عــن اﻻنتخابــات
السودانية  .فإذا نظرنـا لكتابـات كـل مـن سـوكو مارسـن فـي عـام
1953م  ،وهارولد غوسنيل في 1958م وشارما في 1967م حول
اﻻنتخابات السودانية  ،نجد ان اﻻخير فقط هو من اسـتخدم مـدخﻼً
غيـــر اجرائـــي  /تقريـــري  .وصـــف هارولـــد الجوانـــب اﻻجرائيـــة
والصعوبات التي واجهت التسجيل في سبيل تقديم مقارنة قانونية
واجرائية بين النظام اﻻنتخابي في السودان والنظـامين البريطـاني
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والهنــدي ) .(5كمــا ﻻتعــدو كتابــة سوكومارســن )(Sukumarsenأن
تكــون )ربمــا بحكــم المنصــب الــذي شــغله فــي انتخابــات 1953م(
تقريرا عن اﻻنتخابات ).(6
أمـــا شـــارما) (B.S Sharmaفقـــد تنـــاول اﻻنتخابـــات الســـودانية
باستخدام اطار نظـري مسـتمد مـن حقـل العلـوم السياسـية .فهـو
يعتبــر نظــام الحكــم فــي مقالــه فــي دوريــة الشــئون البرلمانيــة
) ،(7)(Parliamentary Affairsوالسـياق السياسـي فـي مقالـه فـي
دورية العلوم السياسية الفصلية )(Political Science Quarterly
كمحددات أساسية لﻼنتخابات السودانية في ذلك الوقت ).(8
استمرت هذه الغلبة بعدها في الكتابات السودانية التـي تلـت ذلـك.
مــن اشــهر تلــك الكتابــات كتــاب محمــد ابــراهيم الطــاهر " تــاريخ
اﻻنتخابات البرلمانية في السودان " والذي وإن عد من اهم مصـادر
البيانات حول موضوعه  ،إﻻ انه خﻼ من تحليل يذكر  .وتأتي كذلك
كتابــات كــل مــن محمــد ســعيد محمــد الحســن ) الــذي اخــذ الطــابع
الصحفي (واحمد محمد صادق الكـاروري الـذي قـال عنـه ابـو شـوك
أنه " تجاهل بعض المعـايير المرعيـة فـي البحـوث اﻻكاديميـة مـن
ناحية التوثيـق وتحليـل الدراسـات السـابقة واﻻلتـزام بإطـار نظـري
ومنهج بحثي "

).(9

هنا من اﻻجدر اﻻشارة الى كتابات ابو شوك نفسـه .فكتابـه اﻻخيـر
عن انتخابات  2010بالرغم من المنهج التـاريخي الـذي اسـتهل بـه
فـــي الفصـــل اﻻول يتـــيح النظــــر الـــى الســـياقات اﻻقتصــــادية،
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واﻻجتماعية ،والسياسية لﻼنتخابات إﻻ أن الكتاب في بقية الفصـول
التــزم المــنهج اﻻجرائــي القــانوني .فقــد تنــاول اﻻطــار الدســتوري
والقانوني ،التعداد السكاني التسجيل اﻻنتخابي والدوائر الجغرافية،
اﻷحــزاب مرشـــحيها وبرامجهـــا ،واﻻقتــراع والنتـــائج فـــي الفصـــول
المتتالية للكتاب ).(10
 .يأتي كذلك " كتاب عوض السـيد الكرسـني وآخـرون الـذي هـدف
الـــى "تقـــويم وتحليـــل اﻻنتخابـــات واجـــﻼء مقاصـــدها ومغازيهـــا
السياسية واﻻجتماعيـة ،والـى قيـاس النجـاح واﻻخفـاق الـذي حققـه
المثال اﻻنتخابي من خﻼل تطبيـق قـانون اﻻنتخابـات العامـة لسـنة
1995م الذي حمل مفاهيما جديدة في التسجيل ،الترشيح والقيـام
بالدعاية اﻻنتخابية" ) .(11الوجهة التقريرية واﻻجرائيـة لهـذا الكتـاب
ﻻ تتضـح فقـط واجمـاﻻ فـي اتخـاذ قـانون اﻻنتخابـات العامـة لســنة
 1995معيارا لقياس وتحليـل اﻻنتخابـات بـل أيضـا و تفصـيﻼ فـي
تناوله للعملية اﻻنتخابية كعملية اجرائية .فهو خﻼفا للفصـل اﻷول
التقــديمي والفصــل الخــامس واﻷخيــر التحليلــي ،تنــاول "المســائل
اﻻجرائيـــة والقانونيـــة" فـــي الفصـــل الثـــاني "البـــرامج والدعايـــة
اﻻنتخابيــة والتمويــل" فــي الفصــل الثالــث و"اﻻقتــراع" فــي الفصــل
الرابع ).(12
يعتبر عدد مجلةالدراسات السودانية الخاص باﻷنتخابات الـذى نشـر
فــى أكتــوبر  2013اســتثناءا للخﻼصــة الســابقة القائلــة بســيادة
الدراسات الوصفية-اﻷجرائية.حـوى هـذا العـدد سـبعة أوراق تناولـت
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اﻷنتخابــات مــن مــداخل نظريــة متعــددة.ففــى ورقتــه تنــاول حامــد
عثمــان المــؤثرات الدوليــة علــى اﻷنتخابــات الســودانية و كيــف أن
النظـــام الـــدولي قـــد لعـــب الـــدور اﻷهـــم – مقارنـــة بـــالتطور
الداخلى/المحلـى – فـى تشـكيل اﻻنتخابـات السـودانية .مـن مـدخل
العﻼقــات الدوليــة أيضــا تنــاول الشــفيع المكــى الرقابــة الدوليــة
ﻷنتخابات  .2010من مدخل قانونى ناقش عوض السيد الكرسـنى
طرح قانون جديد لﻸنتخابـات و تنـاول محمـد عبـد السـﻼم اﻷزيـرق
مشــاركة الســودانيين فــى اﻷنتخابــات مــن منظــور القــانون الــدولى
لحقــوق اﻷنســان .وباســتخدام مــدخل دراســات الســﻼم/النــزاع قــدم
ياســر عــوض أطروحــة أن انتخابــات  2010كانــت انتخابــات ماقبــل
النزاع و ليست ما بعد النزاع كما هو سائد في اﻷدبيات .واستخدمت
ابتسام ساتى و مى عزام مدخل النوع لدراسة نظام الحصـة/الكوتـا
اﻻنتخابية و الوعى اﻻنتخابى للمرأة في انتخابات .() 2010
 -3الهندسة اﻹنتخابية كإطار نظري لهذه الورقة -:
مــن مجمــل ماتوصــلت اليــه هــذه الورقــة انــه رغــم تــوفر اﻻطــرو
المداخل النظرية والنظريات لدراسة اﻻنتخابات اﻻ أن الدراسات التي
تناولت تجربة النتخابات السودانية قد غلب عليها الطابع الوصفي –
التقريري و القـانونى ،وانـه كـان مـن الممكـن واﻷفيـد دراسـة تلـك
اﻻنتخابــات بواســطة اطــر ومــداخل نظريــة تتــيح تحليلهــا وفهمهــا
بشــكل اعمــق وادق  .مــن المــداخل النظريــة التــي تقترحهــا هــذه
الورقــــة لــــذلك  ،مــــدخل الهندســــة اﻻنتخابيــــة )
Engineering Approach
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Electoral

ان فكرة الهندسة السياسية وخاصة عن طريق التصميم المؤسسي
) (Institutional Designقد تم التطـرق اليهـا قـديماً فـي العلـوم
السياسية  ،اﻻ انها قـدمت فـي صـورة معاصـرة بواسـطة سـارتوري
) (Sartoriالذي دعا علماء السياسـة للمشـاركة فـي بنـاء مؤسسـات
سياســية عبــر ماأســماه بالهندســة الدســتورية Constitutional
) (Engineeringوالتـــي تعنـــي المحاولـــة القصـــدية والمتعمـــدة
والمرسومة المسارات بدقة ) كما في علم الهندسة ( للوصـول الـى
نتــائج محــددة مســبقا) . (13كمــا الهندســة فــي العلــوم الرياضــية /
الطبيعية  /الهندسية التي تترجم النظريـات الـى تصـاميم ثـم بنـاء
هذه التصاميم في واقع وبنى ملموسة ) مثل بناء كبري أو منـزل (
 .تقوم الهندسة السياسية بترجمة نظريات سياسـية الـى تصـاميم
تنفــذ بدقــة بواســطة مؤسســات ) مــن بينهــا الــنظم اﻻنتخابيــة(
للوصول الى نتائج معدة سلفاً بواسطة المهندسين السياسيين .
وأشــار ســارتوري ٍ) – (Sartoriفيمــا يخــص هــذه الورقــة – إلــى أن
النظم اﻻنتخابية تمثل احدى اهم هـذه المؤسسـات ﻷنهـا علـى حـد
قولة " :اﻷداة اﻷكثر قابلية للتﻼعب بها في السياسة"
)The most specific manipulable instrument of "(14
politics
أو كمــا قــال ليجفــارت ) " (Lijphartإذا أراد أحــد مــا تغييــر نظــام
ديمقراطي معين  ،فإن النظام اﻻنتخابي
“is likely to be the most suitable and effective
“ instrument to do so
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لهو اﻻداة اﻻنسب واﻷكثر فاعلية للقيام بذلك). (15
تطور هذا المدخل بفضل العديد من الدراسات المتفرقة التـي اتـت
بعد ذلـك  ،فعلـى سـبيل المثـال نجـد أن ) راي ( )  (Raeدرس فـي
 1970اثر اختيـار نظـام انتخـابي مـن بـين الـنظم اﻻنتخابيـة علـى
اﻻحزاب السياسية  ،كما درس ) ستين روكـان ( ) (Stein Rokkan
في نفس العام اﻻثر الذي تركه اختيار نظام التمثيل النسـبي علـى
الديمقراطيات اﻻوربية). (16
ﻻقــى هــذا المــدخل تطــوراً ملحوظــاً بفعــل التنــامي الــديمقراطي
العالمي بعد الحرب الباردة خاصـة فـي شـرق اوربـا وماصـاحبه مـن
جدل نظري  /أكاديمي بين عدة اتجاهات تمثلت في :
1- Rational – choice institutionalism.
2-Culuralmodernization theory.
Path – dependency theory :3- Historical institutionalism
كما صاحبته دراسات تطبيقية عديدة يمكن اﻹشارة هنا إلى – وأوﻻً
– الى اسهامات ) بيبانورس( ) (Pippa Norrisمثل كتابها
Electoral engineering: voting rules and political
behevour
وكتاب بنجامين ريلي )(Benjamin Reilly
Democracy in Divided societies: Electoral Engineering
for conflict Management. Cambridge, Cambridge
university press
وكتـاب تومـاس زيتـل وديتـر فـوش (Thomas Zittel an Dieter
)Fuchs
Participators Democracy and political Participation: can
)participatory engineering bring citizens back in?(17
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 -4الهندسة اﻻنتخابية في التجربة السودانية-:
تتبع عمليات الهندسة اﻻنتخابية في السودان يمكن ان يبدأ بـالقول
بأن مسـألة النظـام اﻻنتخـابي او اختيـار نظـام دون غيـره لـم تكـن
ضمن دستور دائم ) لغياب ذلك الدستور ( وإنما كانـت تـأتي كجـزء
من قانون اﻻنتخابات الذي ظل عرضة للتغييـر مـن قبـل الحكومـات
المتعاقبة باﻹنقﻼبات العسكرية والحكومات المنتخبة ذات اﻻغلبية )
التـي تمكنهـا مـن التغييـر ( علـى حـد سـواء  .ففـي كـل مـرة تـأتي
الحكومة الجديدة بقانون انتخابـات جديـد يحمـل فـي طياتـه اساسـاً
لعمليات الهندسة اﻻنتخابية .
الناظر لعمليات الهندسة تلك يجد اختﻼفاً في درجة دقتها وضـبطها
بنـــاءً علـــى النظـــام السياســـي  .ففـــي الحكومـــات الديمقراطيـــة
وانتخاباتها في  86 ، 68 ، 65 ، 58لم تكـن الهندسـة تحتـاج الـى
درجة عالية من الدقة والضبط تماشـياً مـع المسـافة الواسـعة بـين
النظـــام والســـياق اﻻنتخـــابي  .حيـــث تـــوفرت الحريـــات السياســـية
والحزبية المختلفة مما ساعد في ازدياد نسبة المشـاركة السياسـية
) خاصة في اﻻنتخابات ( مما صب في صالح اﻻحزاب التقليديـة ذات
الثقـــل الجمـــاهيري  .هـــذه العمليـــة وإن كانـــت عمليـــة أساســـية ،
للهندسة اﻻنتخابية  ،تحـدد الفضـاء اﻻنتخـابي وسـياقه إﻻ انهـا لـم
تكن عملية قصدية بقدر ماكانت عفوية اتـت مـن ضـمن مطلوبـات
اي نظام ديمقراطي .
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العمليــات الهندســية القصــدية فــي ظــل التجربــة اﻻنتخابيــة فــي
الحكومــات الديمقراطيــة تمثلــت أوﻻً فــي تحديــد وترســيم الــدوائر
الجغرافيــة  .ففــي انتخابــات  58تــم إلغــاء دوائــر الخــريجين مقابــل
زيادة عدد الدوائر الجغرافية  .زيادة الدوائر الجغرافية كانت لصـالح
اﻻقاليم والريف وليس لصـالح المركـز  .فـدوائر مديريـة الخرطـوم
ظلت  9دوائر في انتخابـات  53وانتخابـات  58ذلـك مقارنـة بزيـادة
الــدوائر الجغرافيــة مــن  92دائــرة فــي  53الــى  173دائــرة )%88
زيادة (  .مقابل ذلك زادت دوائر مديريـة كردفـان -مـثﻼ – مـن 17
دائرة في انتخابات  53الي  29في  ) 58بنسبة زيادة . ( % 70,5
كل ذلك كان القصد منه اخذ الـدوائر اﻻنتخابيـة الـى منـاطق نفـوذ
اﻻحزاب ) التقليدية ( التي حكمت او نافست في العمليـة اﻻنتخابيـة
في ظل الحكم الديمقراطي مقابل تقليل فرص اﻻحـزاب الصـغيرة
والفئات ) مثل الخريجين  ،المرأة  ... ،إلخ ( الداعمة لها .
النظام اﻻنتخابي الذي تم استخدامه دوماً في اﻷنظمة الديمقراطية
) فــي انتخابــات  ( 86 ، 68 ، 65 ، 58كــان نظــام اﻻغلبيــة وفــق
التمثيل الجغرافي ) عموماً ( ووفـق مبـدأ الصـوت الواحـد للشـخص
الواحد ومعيار اﻷغلبية البسيطة .
ذلك بإستثناء تخصـيص مقاعـد للخـريجين فـي انتخابـات 15 ) 65
مقعداً ( و 18 ) 1986مقعداً ( تمثيﻼً للفئات التـي قـادت ثـورة 64
وانتفاضة  1985وأتت بالنظام الديمقراطي .
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مــن ذلــك يمكــن القــول بــأن اختيــار نظــام اﻷغلبيــة الــذي يمتــاز
بالبساطة والوضوح ) مما يسـهل عمليـة اﻻقتـراع للكـل (  ،واتاحـة
التمثيــل والمشــاركة الجغرافيــة فــي هــذه اﻻقــاليم واﻻريــاف كــان
القصد منه توسيع فرص اﻻحزاب التقليدية مقابـل تضـييق فـرص
القوى الحديثة واﻷحزاب الحديثة والفئات المرتبطـة بهـا  .اي قـراءة
سريعة نتائج اﻻنتخابات في تلك الفترات يدلل على ذلك ).ما الـذى
نفعله لنعطى الفرصة ؟ (
الهندسة اﻻنتخابية في الحكومات العسكرية -:
بعكس اﻻنظمة الديمقراطية أتت الهندسة اﻻنتخابية في الحكومات
العسكرية أكثر دقة وضـبطاً  .سـنتناول هنـا اﻻنتخابـات التـي جـرت
تحت الحكم العسكري اﻷول )  ( 64- 58ومـايو )  1985 – 69م (
واﻻنقاذ حتى قبل 2010م .وذلك لتنـاول الورقـة ﻹنتخابـات اﻻنقـاذ
في  2010بصورة مفصلة ﻻحقاً .
بــدأت الحكومــات العســكرية الــثﻼث عمليــات الهندســة اﻻنتخابيــة /
السياسية بضبط السياق الذي سـوف تجـرى فيـه اﻻنتخابـات  .ذلـك
بنفي الشروط البنيويـة السـياقية التـي ذكرناهـا فـي مقدمـة هـذه
الورقة مثل ) وفي مقـدمتها ( الحريـات والحقـوق السياسـية ) مثـل
حرية التجمع  ،التنظيم  ،التعبير  ،الحق في إدارة الشـئون العامـة (
.ذلك بجانب تغييب التنـافس اﻻنتخـابي تبعـاً لـذلك وتبعـاً لسـيادة /
نظام الحزب الواحد ) المؤتمر الوطني واﻻتحاد اﻻشتراكي ( .
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إذا بــدأنا بإنتخابــات 1962م نجــد أنهــا لــم تكــن الصــيغة الوحيــدة
لتكوين المجلس المركزي – اذ صـاحبها التعيـين – كمـا أنهـا كانـت
محاولــة ﻹضــفاء شــرعية علــى النظــام الحــاكم  .فــرئيس المجلــس
اﻷعلــى للقــوات المســلحة قــام بتعيــين  18عضــواً  ،وجــاء الــوزراء
بحكم مناصبهم كأعضاء أيضاً ولم يتبق سوى  54عضواً منتخبـاً .
شكل التعيين بذلك  % 25من عضوية المجلس .
وحتى ان اﻻنتخاب نفسه قد كان مضبوطاً من قبل نظـام اﻻنتخـاب
غير المباشر عبـر الكليـات اﻻنتخابيـة .لهـذا يمكـن القـول أنـه وفـق
معادلة التعيين واﻻنتخاب غير المباشر عبر الكليات كانت اﻷنتخابات
مهندسة بقدر من اﻻحكام .
إزدادت الهندسة اﻻنتخابية في العهد المايوي ضبطاً واحكامـاً وذلـك
بظهور عاملي الحزب الحاكم  /الواحد واﻻيدولوجيا .
اجريت في هذا العهـد )خﻼفـاً لﻼسـتفتاء علـى رئاسـة الجمهوريـة (
خمسة انتخابـات لمجلـس الشـعب القـومي فـي ، 78 ، 74 ، 1972
 . 1982 ، 80وحافظــت الهندســة اﻻنتخابيــة فيهــا علــى معادلــة
تكوين المجلس باﻻنتخاب والتعيين والعضوية بحكم المنصب .
جاء اﻻنتخاب عبر دوائر جغرافية ) بواسطة كليات انتخابية ( ودوائر
فئوية معتمدة على تنظـيم اﻻتحـاد اﻻشـتراكي وروافـده مـن اتحـاد
نســاء الســودان  ،واتحــاد شــباب الســودان  ،ومجــالس اﻻبــاء ولجــان
تطوير القرى والجمعيات التعاونية  .وفق هـذه المعادلـة  /الهندسـة
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اﻻنتخابيــة جــاءت مجــالس الشــعب قاصــرة علــى عضــوية اﻻتحــاد
اﻻشتراكي وروافده .
من الواضح ان الهندسة اﻻنتخابيـة قـد زادت درجـة دقتهـا وضـبطها
نتيجة لدخول عاملي اﻻيدولوجيا والحزب الواحد  /الحاكم في العهـد
المايوي مقارنة بحكومة عبود .
واصـلت تجربـة اﻻنقــاذ اﻻنتخابيـة ) فـي  1996و  ( 2000عمليــات
الهندسة السابقة مع زيادة في درجات الدقـة والضـبط المقصـودين
لغلبـة الحـزب الحـاكم  .فوائمـت بـين اﻻنتخـاب والتعيـين للمجــالس
التشريعية .
لجــأت حكومــة اﻻنقــاذ لزيــادة درجــات الدقــة والضــبط لضــمان فــوز
الحــزب الحــاكم  ،داخــل اطــار او بــالرغم مــن اﻻنفتــاح التــدريجي
المرســوم ) بحريــة المنــابر(  ،ثــم ) التــوالي السياســي ( كدرجــة
مضبوطة من ) وتكاد تكون نافية ل ( التعـدد الحزبـي والتـي جـرت
تحتها انتخابات . 1996
ضمنت مجمل الهندسة اﻻنتخابية في هذه اﻻنتخابات عدم منافسـة
احــزاب /قــوى سياســية غيــر الحــزب الحــاكم  ،احجــام كبيــر لغيــر
المنضــوين تحــت الحــزب عــن التصــويت  ،وفــوز عــدد كبيــر مــن
المرشحين بالتزكية وبما عرف ) باﻻجماع السكوتي ( .
في انتخابات  1996بلغت الدوائر التي فاز فيها المرشحون باﻻجماع
الســـكوتي  64دائـــرة  ،وفـــاز فـــي انتخابـــات  %35 2000مـــن
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المرشــحين بالتزكيــة  ،وفــي نفــس اﻻنتخابــات نــال اعضــاء الحــزب
الحاكم  355مقعداً من جملة  360مقعداً للمجلس الوطني. (18).
الجدول التـالي يوضـح درجـة اﻹحجـام عـن التصـويت فـي انتخابـات
. 1996
الدائرة

أهلية

عدد

عدد

نسبة

نسبة

نسبة

التصويت

المسجلين

المقترعين

ب/أ

ج/ب

ج/أ

)أ(
 _1الخرطوم

51,041

)ب(
29,121

)ج(
14,352

%57,23

%49,13

%28,12

الغربية
_2الخرطوم

51,815

27,950

14,357

%53,94

%51,36

%27,7

الوسطى
 _3الشجرة

52,793

23,064

14,464

%43,68

%62,71

%27,29

وجبرة
 _ 13امدرمان

53,843

27,741

11,222

%28,52

%54,62

%21,04

الشمالية
 _14امدرمان

51,512

16,742

7,645

%32,50

%45,66

%14,84

الجنوبية
 _27بحري

59,845

22,554

12,144

%54,39

%40,37

%12,96

شمال
 _28بحري

63,056

24,262

12,226

جنوب
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%54,33

%38,92

%12,14

المصدر ) هيئة اﻹنتخابـات العامـة  ،ملحـق رقـم ) ( (1موجـود فـي
كرسني وآخرون  ،سبق ذكره  ،ص . 146
بالنظر إلى هذا الجدول يمكـن القـول بـأن عاصـمة الـبﻼد ) الـدوائر
المختارة من العاصمة ( شهدت أحجامـا عـن اﻹنتخابـات حيـث بلغـت
نسبة التسجيل لهذه الـدوائر  % 47,79بينمـا بلغـت فـي انتخابـات
 .. % 110,30 1986وبلغــت نســبة المقتــرعين الــى المســجلين
 %48,95بينمـا بلغــت  %79,5فــي انتخابــات عــام  1986وبلغــت
نسبة المقترعين إلى الذين يحـق لهـم التصـويت  % 21,48بينمـا
بلغت  %84,7في انتخابات 1986م).(20
لهذا كان من الطبيعي أن يكون الناخبون  /المقترعون أغلـبهم مـن
عضوية الحزب الحاكم والمرشحون وكذلك الفائزون بالمقاعد .
الهندسة اﻻنتخابية في انتخابات : 2010
أفردنا هذا الجذء من الورقة لتناول الهندسـة اﻻنتخابيـة التـي جـرت
فــي  2010ﻷن انتخابــات ذاكالعــام قــد شــهدت – حســب اطروحــة
الورقة -أعلي درجات الهندسة اﻻنتخابية.
شهد الفضاء اﻹنتخابي لعام  – 2010المرتبط بالمشـهد السياسـي
– تعقيداً لم يسـبقه مثيـل فـي الحيـاة السياسـية السـودانية  .أتـى
هــذا التعقيــد مــن ضــمن الســياق السياســي الــذي أفرزتــه اتفاقيــة
السﻼم الشامل لعام 2005م .جاءت اﻻنتخابات ضمن وضع انتقالي
محكوم بعمليات تسوية النزاع السـوداني ) شـمال – جنـوب ( حتـى
ان اﻻنتخابـــات نفســـها – وبشـــكل مباشـــر – قـــد جـــاءت ضـــمن
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استحقاقات اﻻتفاقية فقد نصت اﻻتفاقيـة فـي الفقـرة  3/8/1علـى
ان "يتم اسـتكمال اﻻنتخابـات العامـة علـى جميـع مسـتويات الحكـم
بحلول نهاية السنة الثالثة من الفترة اﻻنتقالية"). (21
بموجــب هــذا الســياق/اﻻتفاقيــة لــم يعــد المــؤتمر الــوطني منفــرداً
بالسـلطة اذ شـاركته الحركـة الشـعبية علـى العديـد مـن مســتويات
السلطة السياسية بموجب المحاصصة المعروفة  /المعرفة بموجـب
اﻻتفاقية .
من جانب اخر فإن اﻻسس والمبادئ ) التي زكرناها سابقاً في هـذه
الورقة ( التي يقوم عليها حـق اﻻنتخـاب وبقيـة الحريـات السياسـية
اﻻخرى  ،قد تم النص عليها فـي الدسـتور القـومي اﻻنتقـالي لعـام
 ) ، 2005انظر المادة  41من الدستور التي ضمنت حق المشـاركة
فــي ادارة الشــئون العامــة للدولــة مــن خــﻼل المشــاركة والتعيــين
واﻻنتخــاب والترشــح  ( ..والمــادة  (3 ) 27التــي تضــمنت الحقــوق
المدنيــة والسياســية الدوليــة فــي الدســتور ( ووثيقــة الحقــوق مــن
الدستور .
بالرغم من ذلك فقـد تـم عـن قصـد عـدم اكمـال المؤسسـات التـي
تكفل تلك الحريات وتحميها فلم يكتمل بناء المحكمة الدسـتورية ،
والمفوضية القومية لحقوق اﻻنسان ومفوضية اﻻصـﻼح الدسـتوري
 .لذلك ظلت العديد من القوانين ) التي اسـمتها معارضـة الحكومـة
بــالقوانين المقيــدة للحريــات ( دون تعــديل  /اصــﻼح مثــل قــانون
اﻻجــراءات الجنائيــة لعــام 1991م  ،قــانون الصــحافة والمطبوعــات
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لعــام  ، 2009قــانون العمــل الطــوعي واﻻنســاني  ، 2006وقــانون
اﻻمن الوطني والمخابرات لعام .2010
فبدﻻً من ان تؤدي اتفاقية السﻼم الشامل الى اعادة هيكلـة الدولـة
السودانية اقتصادياً وسياسياً وفـق اعـادة توزيـع الثـروة والسـلطة -
بالطريقة المضمنة شكﻼً فـي البروتوكـوﻻت المعنيـة بـذلك  -وفـي
اطار عمليات التحول الديمقراطي الكلي والتي مـن شـأنها ان تقـدم
ح ـﻼً جزري ـاً للتفــاوت التنمــوي والســلطوي بــين المركــز والهــوامش
وبالتالي حﻼً جزرياً لقضايا النـزاع والسـلطة فـى القطـر  ،بـدﻻً مـن
ذلك تؤدي الى اضفاء شرعية سياسـية للحـزب الحـاكم عبـر عمليـة
انتخابية سريعة تضـمن بقـاءه فـي السـلطة حتـى فتـرة اﻻنتخابيـة
قادمة .
قصد من اﻻنتخابـات اذاً الحفـاظ علـى السـلطة دون او قبـل القيـام
بعمليات الهيكلة المتكاملة للدولة التي اشرنا اليها  ،لهـذا قـد عمـل
حزب المؤتمر الوطني على هندسـة السـياق اﻻنتخـابي علـى النحـو
الــذي ذكرنــا والــذي يضــمن مــن جانــب احجــام الناخــب العــادي و /أو
الناخــب غيــر المنتمــي للحــزب الحــاكم علــى المشــاركة فــي مجمــل
العمليــة اﻻنتخابيــة وخاصــة اﻻقتــراع  ،ومــن الجانــب اﻻخــر حصــر
المشاركة في اعضاء الحزب الحاكم وفوزه من ثم  .هذا مـن جانـب
هندســة الســياق  ،امــا لتحقيــق هــذه النتيجــة فــأن بتعقيــد النظــام
اﻻنتخابي واختيار نظام انتخابي معقد يضمن لقلة المشاركة لغيـر
الملتزمين.
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تــم اختيــار النظــام اﻻنتخــابي المخــتلط الــذي يجمــع بــين اﻻنتخــاب
المباشر باﻻغلبية والتمثيل النسـبي  .فﻼنتخـاب رئـيس الجمهوريـة
ورئــيس حكومــة الجنــوب ووﻻة الوﻻيــات تــم اختيــار نظــام اﻻغلبيــة
المباشــرة  ،وﻹنتخــاب المجــالس التشــريعية ) المجلــس الــوطني ،
مجلس تشريعي جنـوب السـودان والمجـالس التشـريعية الوﻻئيـة (
تم اختيار النظام المختلط بين اﻻنتخـاب باﻻغلبيـة لمقاعـد الـدوائر
الجغرافية ) بنسبة  (%60والتمثيل النسبي لمقاعد المرأة ) بنسبة
 ( %25وقائمة اﻻحزاب ) بنسبة . ( %15
يتضح هذا التعقيـد بصـورة أجـل فـي عـدد بطاقـات اﻻقتـراع التـي
يتعامــل معهــا الناخــب فــي لحظــات قصــيرة امــام الصــندوق  .ففــي
الشمال يتعامل الناخب مع  8بطاقات  ،بطاقة لرئيس الجمهوريـة ،
بطاقة لوالي الوﻻية  3 ،بطاقات للمجلـس التشـريعي القـومي و 3
للمجلس التشريعي الوﻻئي .ويتعامـل الناخـب فـي الجنـوب مـع 12
بطاقة وذلـك بإضـافة بطاقـة لـرئيس حكومـة الجنـوب و 3بطاقـات
للمجلس التشريعي لجنوب السودان للثمان بطاقات التي ذكرنا .
ما المحفز الذي يجعل الشـخص غيـر المنتمـي للحـزبين الشـريكين
الدخول في هذه التجربة المعقدة في ظـل السـياق السياسـي الـذي
ذكرناه .يمكن رسم عمليات الهندسة التي صاحبت هـذه اﻻنتخابـات
تقريباً كاﻵتي :
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أ _عمليات الهندسة اﻹجتماعية – السياسية

تغيير مؤسسى

تغيير على المدى البعيد

والمؤسسات السياسية
القوانين
والمعتقــــدات
الدستور +:القــــيم
الثقافــــة السياســــية
واﻻنماط السياسية

تغيير على المدى اﻻبعد

السياق السياسي ورأس المال السياسي – اﻻجتماعي )ج(
نظام انتخابات معقد )د(
يقلل المنافسة  /المشاركة
الدوافع العقﻼنية للفاعلين السياسيين ) ه(
اﻻحزاب السياسية ) مرشحين ( )ه(1

احزاب سياسية برامج ) ه( 2

سياسيو

برامج +

اســـــــــــــــتجابة
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شبه المقاطعة

المواطنين

ضمان فوز الحزب الواحد
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)أ(  - 1القيام بعمليات هندسة اجتماعية  /سياسية تغير-:
)ب(  -: 1الثقافـــــة السياســـــية للمجتمـــــع ) +ب() (2المؤسســـــات
السياسية مما يؤدي الى تغيير وتحكم في
)ج(  :الســياق ورأس – المــال السياســي – اﻹجتمــاعي ضــمن ذلــك
يأتي
)د(  :نظام انتخابي معقد يؤثر سلباً على
)ه(  :الـــدوافع العقﻼنيـــة للفـــاعلين السياســـيين ) " ه :1اﻷحـــزاب
السياسية ) المرشحين (  +ه  : 2اﻻحـزاب السياسـية ) البـرامج ( +
 3سياســيون ) بــرامج افعــال ( " ( ممــا ينــتج ) شــبه ( مقاطعــة
لﻸحزاب +
و  -:مقاطعة المـواطنين  ) +و ( 1انفـراد اعضـاء المـؤتمر الـوطني
بالمشاركة
مما يؤدي _____
) ز(  -:ضمان فوز حزب المؤتمر الوطني
حقــق الحزبــان لشــريكان ) وخاصــة حــزب المــؤتمر الــوطني ( فــوزاً
متوقعاً وكاسحا وفق هذه الهندسةً فقد ناﻻ مايقـارب ال  %93مـن
مقاعد المجلس الوطني  .الجدول التالي يوضح هذا الفوز
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اﻹجمالي

الحزب  /اللون

الدوائر

قائمة اﻷحزاب

قائمة

السياسي

الجغرافية

السياسية

المرأة

المؤتمر الوطني

١٨٧

٥٠

٨٢

٣١٩

الحركة الشعبية

٥٦

١٧

٢٦

٩٩

مؤجل

٧

٧
١

حزب المؤتمر الشعبي

٣

٤

مستقل

٤

٤

الحزب اﻻتحادي

٤

٤

الديمقراطي
حزب اﻻمة القومي

٢

حزب اﻻمة اﻻصﻼح

٢

١

٣
٢

والتنمية
الحزب اﻻتحادي

٢

٢

الديمقراطي – اﻻصل
الحركة الشعبية –

٢

٢

التغيير الديمقراطي
غير منشور

١

١

حزب اﻻمة

١

١

حزب اﻻمة القيادي

١

١

اﻻخوان المسلمون

١

١

) كرسني وآخرون  ،ص ( 80
اﻻصــرار علــى قيــام اﻻنتخابــات دون القيــام بعمليــات إعــادة هيكلــة
الدولـة والنظــام السياسـي والمؤسســات السياسـية مــا بعـد اتفاقيــة
السﻼم يستوجب ادراج عامل الزمن في عمليات الهندسة اﻻنتخابيـة
التي نحن بصدد دراستها .
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فيكتابه "الحروب ،اﻷسلحة واﻷصوات اﻻنتخابية"  :الديمقراطيـة فـي
المنـاطق الخطـرة" أكـد بولكـوليير ) (Paul Collierبـأن اﻻنتخابـات
)في الدول ذات الدخل المنخفض والتيعانت من نزاعات طويلة اﻷمد(
فيحدذاتها ﻻتقدم حﻼ للنـزاع كمـا حـذر مـن اﻻفتـراض السـهل بأنهـا
تقدم حﻼ وفقا للمقولة أنه "عنـدما تتـوفر للنـاس صـناديق اﻻقتـراع
فإنهم ﻻيلجأون لصناديق الذخيرة").(22
يــرى كــوليير -وفقــا ﻷطروحتــه القائمــة علــى ثﻼثــة محــاور )محــور
اقتصادي مقـاس بالـدخل ،محـور سياسـي معـرف بالنظـام السياسـي
ومحور النزاع( – أن اﻻنتخابات في الـدول اﻷقـل دخـﻼ ،والتـي تفتقـر
لبنيات الديمقراطيـة ﻻتـأتي بالشـرعية وﻻ المحاسـبة .بﻸنهيـرى أنـه
عندما تقع الحكومات اﻷتوقراطية في الدول اﻷقل دخـﻼ تحـت ضـغط
الدمقرطة ) ،(Democratizationوالـدخول فـي متطلبـات الحوكمـة
الراشــدة ) (Good Governanceفــإن اللجــوء لﻼنتخابــات يخلــف
مايشــبه الصــراع الــدارويني ) (Darwinian struggleللبقــاء فــي
الســلطة أومــن أجــل البقــاء السياســي ) .(Political Survivalوكــل
ذلــك يجعــل مــن اﻻنتخابــات محفــزا فــي هــذه الحالــة للعنــف والنــزاع
السياســي بــل معــوق الﻺصــﻼح السياســي واﻻقتصــادي ﻷنهــا تــدعم
شرعية النظم غيرالشرعية وتزيد من عمرها.
شكلت اﻻنتخابات واحدة من الوصفات اﻷساسية فـي مجهـودات فـض
النزاعــات فــي فتــرة مابعــد الحــرب البــاردة المقرونــة بأجنــدة النظــام
العالمي الجديد حيث أنعددا مقدرا من اتفاقيـات السـﻼم التـي أبرمـت
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منذ ذلك الحين تضمنت عقد انتخابات كجزء من عمليـة فـض النـزاع.
هنا يمكن اﻻشارة الي انتخابات مابعد النزاع الت يعقـد تفـي كـل مـن
أنغوﻻ ،موزمبيق ،بروندي ،الكنغو الديمقراطية ،ناميبيـا ،السـلفادور،
صربيا ،البوسنا-الهرسك ،تيمورالشرقية ،ليبيريا ،وسيراليون كأمثلـة
من أنحاء متفرقة من العالم.
نتائج هذه اﻻنتخابات والدراسات حولهـا أدت الـي جـدل نظـري أنـتظم
داخل حقـل دراسـات النـزاع )والدراسـات التـي تربطهـا بالديقراطيـة(
حول جـدوي انتخابـات مابعـد النـزاع فـي الوصـول الـي سـﻼم ومـازال
النزاع قائما.
يريد عاة السﻼم اللبرالي الجديد ) (New Liberal Peaceأنانتخابات
مابعــد النــزاع هــي جــزءمن التحــول الــي الديمقراطيــة )أوالتحــول
الديمقراطي /الدمقرطة( التي تقود الي سـﻼم .يقـول أصـحاب هـذه
المدرســة مــن أمثــال ﻻريديامونــد )، (Larry Diamondســتافان
لندبيرغ ) (Staffan Lindbergوشيري بيرمان ) (Sherry Berman
أن اﻻنتخابات التي تجري بعد النزاع مباشرة ،وانكانت معيوبة بغيـاب
شروط ديمقراطيتها ،فانها تظل خطوة أوليصحيحة في الطريق الـي
السﻼم عبر الديمقراطيـة .يحـاجج هـؤﻻء بـأن هـذه اﻻنتخابـات تـوفر
للمتقاتلين السابقين الية سياسـية سـلمية ضـرورية لتقليـل احتمـال
عودتهم لحمل السﻼح ورجوعهم ﻻستخدام الية الحرب).(23
علي النقيض من هذا اﻻتجـاه شـكك الكثيـر مـن الدارسـيين لقضـايا
النزاع في جدوي انتخابات مابعد النزاع – خاصة عندما تعقد في فترة
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زمنية قصيرة بعد اتفاقية السﻼم – وفي قدرتها علـي تحقيـق /بنـاء
السﻼم .من بين هؤﻻء نجد جاكسنيدر)،(Jack Snyderدونبرانكاتي
)،(Dawn Brancatiادوارد مانســـفيلد )(Edward Mansfield
وريلــي ) .(Reillyتقــول كتابــات هــؤﻻء أن هــذه اﻻنتخابــات ،خاصــة
عندما تكون مبكرة ،تزيد من احتمالية العنـف والعـودة للحـرب اذ أنهـا
تزيد من قوة الذين كـانو اطرفـا فـي النـزاع وحـاملي السـﻼح مقارنـة
بالجماعات التي تستخدم الوسـائل السياسـية السـلمية مثـل اﻷحـزاب
اللبرالية والديمقراطية .تري هذه الكتابـات أيضـا أن هـذه اﻻنتخابـات
المبكرة غالبا مـا تعقـد فـي سـياق يسـود فيـه غيـاب لحكـم القـانون،
القضاء المستقل ،الحريـات السياسـية والصـحافة الحـرة هـذا بجانـب
ضعف البني اﻻدارية والقانونية الخاصة بالعملية اﻻنتخابية .تخلـص
هذه الكتابـات الـي أنـه كلمـا قلـت الفتـرة الزمنيـة بـين نهايـة الحـرب
وقيام اﻻنتخابات كلما زادا حتم التجدد النزاع والعكس). (24
بعد الوصول الى هذا الحد من النقاش يتبادر السـؤال التـالي  :هـل
من الممكن القول بأن القوى العالمية واﻹقليمية التي قامـت بـدعم
هذه اﻻنتخابات ومراقبتها واﻹعتراف بنتائجهـا قـد كانـت غافلـة عـن
هذا الجدل النظري وعـن التجـارب العمليـة لﻺنتخابـات فـي سـياقات
مشابهة ؟
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 -5خاتمة:
تعتمد فرص اصﻼح/تعديل/تغيير النظام اﻻنتخابى قي أي بلد علي
الظــرف السياســى القــائم فيــه .و بــالرغم مــن أن الــديمقراطيات
الراسخة قد اجرت تعديﻼت علي نظمها اﻻنتخابيـة )مثـل بريطانيـا،
نيوزﻻنــــدا ،اليابــــان و غيرهــــا( اﻻ أن أنســــب الفــــرص لــــذلك
التعــديل/اﻻصــﻼح/التغييــر تقــع – حســب التجــارب العالميــة – فــي
الســياقات السياســية اﻷنتقاليــة )خاصــة فــي ســياق اﻷنتقــال نحــو
الديمقراطية( .و لمـا كـان السـودان و سـياقه السياسـي فـي و ضـع
انتقالي عبر الحوار فـان فـرص التعـديل/اﻻصـﻼح/التغييـر متاحـة و
ممكنة اﻻ أنها تحتاج الي جهد.
يحتــاج اختيــار نظــام انتخــابى مﻼئــم للســياق السياســي التــاريخي
للسودان من بـين الـنظم اﻻنتخابيـة المتـوفرة الـي دراسـة متأنيـة،
مستقيضــة و تشــاركية .و يحتــاج كــذلك الــي مجهــود عــدد مــن
القطاعــات )السياســية ،اﻷكاديميــة ،اﻻعﻼميــة  ...الــخ( و الفئــات و
التنظيمات .و يحتاج ،قـبﻼ ،الـي ذهنيـات تجديديـة قابلـة للتجديـد و
عاملة من أجله و غير راكنة دوما الي ما هو قديم.
هـــذا الجهـــد عليـــه أن يعمـــل بالضـــرورة علـــي تفكيـــك الهندســـة
اﻻنتخابية القائمة و لكن أيضا انتاج هندسة انتخابيـة أخـرى/بديلـة
تحقق قدر اكبر من تمثيل مجموعات متعددة و متنوعه و ان تطرح
تلك المجموعات برامج هدفها تنميه و تطوير الوطن و رفاهيه كـل
المواطنين و تحقيق الحكم الراشـد و اﻻيمـان بقيمـه و مبادئـه  .ان
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عمليه الهندسة اﻻنتخابيه ليست فقط اعداد نظام انتخابى مناسـب
لضــمان الديمقراطيــه و تحقيــق الحكــم الراشــد فحســب بــل هــى
مرتبطــة بتغييــر فــى المبــادئ و القــيم التــى تصــاغ فــى دســتور و
قــوانين و ايجــاد هياكــل تضــمن و تصــون مــا جــاء فــى الدســتور و
القانون.
تساؤﻻت للنقاش:
 .١كيــف يمكــن ضــمان تمثيــل لﻼقليــات فــى نظــام انتخــابى يــتن
هندسته فى السودان؟
 .٢كيــف يمكــن تمثيــل الصــفوة المتعلمــة مــن الســودانيين خــارج
اســلوب تخصــيص دوائــر؟ هــل بالضــرورة هندســة نظــام لضــمان
تمثيلهم ؟
 .٣هـل نظــام الكوتــه الحــالى للمـرأة هــو انســب هندســه انتخابيــه
يضمن بها تمثيل النساء فى البرلمان ؟ و ما هو البديل؟
 .٤مع اذدياد اعداد اﻻحزاب السياسه مـا هـى الهندسـه التـى يمكـن
بها ضمان التمثيل لتلك اﻻحزاب فى البرلمان؟
 .٥ما هوالتنوع و التعدد الموجود بالسودان هل بالضرورة تمثيلهم
فى البرلمان ؟ ما هى قيمةتمثيل تلك المجموعات فى البرلمان؟
 .٦هل النظام المختلط الخالى هـو انسـب هندسـه لضـمان تمثيـل
التنوع الثقافى و النوعى و العرقى و الريف و الصفوة ؟ هـل يحتـاج
الى تعديل و لماذا؟
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 .٧كيف يمكن ضـمان الوحـدة و التماسـك المجتمعـى عبـر هندسـة
نظام انتخابى؟ ما هى المطلوبات السياسـه و اﻻجتماعيـه لتحقيـق
هندسة انتخابيه تؤدى الى نظـام يحقـق السـﻼم ،الحكـم الراشـد و
الديمقراطيه الكامله و ليست ديمقراطيه اﻻنتخابيه عبـر الصـناديق
فقط ؟
 .٨ما هو النظام اﻻنسب ان يكون للدائرة اكثر من فائز ؟اثنـين؟ او
ثﻼث يشترط ان يمثلون احزاب مختلفة ؟ هل ينسابنا النظـام الـذى
اقرته بعض الدول بان يكون للدائرة اكثر من نائـب علـى ان يكـون
حجم الدائرة الجغرافيه كبيرا أو يؤدى ذلك الى ضـمان تمثيـل عـدد
اكبر من اﻻحزاب فى البرلمان عبر هندسة نظام انتخابى يؤدى الى
ذلك ؟
 .٩هل يمثل نظام الكتلة اﻻنتخابيه اى تكتل احـزاب مسـتقلة فـى
كتله لخـوض نظـام انتخابـات يناسـب السـودان ؟ مـا هـى قيمتـه او
محاذيره؟
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الهندسة اﻻنتخابيـه محتاجـه مراجعـة  .فيجـب ان تكـون فـى صـياغ
عﻼقة القوى لتعطى بعد اكبـر .اذا تمـت الهندسـة اﻻنتخابيـه فـى
السودان بدرجة من الدقة و الضبط فى اﻻنظمة الديكتاتوريه او اذا
تمت فى اﻻنظمة الديمقراطيه فمخرجات العمليه اﻻنتخابيه واحده .
بمعنــى ان مــن يمثــل فــى البرلمــان ســواء فــى الــنظم اﻻنتخابيــه
العسكريه مثال المجلس العسكرى لعبود او نميرى او فى الجمعيه
التأسيسة بعد اﻻنتفاضـة و فـى المجلـس اﻻنتقـالى لﻼنقـاذ و فـى
المنتخــب همــا نفــس البيوتــات و نفــس النــاس  .فتصــبح هنالــك
عﻼمــة اســتفهام ؟ هندســه مــن؟ مــن يهنــدس مــاذا ؟ اعتقــد فــى
تقديرى الطبقة السياسـة الحاكمـة فـى السـودان دخلـت فـى مـأذق
تاريخى  .انها عن طريق اﻻنتخابات لم تحـدث اى التنميـه السياسـه
المطلوبـــه ســـواء كانـــت طضـــبطت اﻻنتخابـــات او لـــم تضـــبطها ،
هندستها ام لم تهندسها  .السلع السياسـه التـى مـن المفتـرض ان
تنتج لم يتم انتاجها و بالتالى خلقت نزاعات .و النزاعات تعمقت .
الحاضر :نريد ان نخرج بدروس مستفادة  ،اوجزها فى  4نقاط فى
هذا الجانب:
حاليا  :اعتقـد اذا اردنـا التحـدث عـن النظـام اﻻنتخـابى او الهندسـة
اﻻنتخابيــه اعتقــد ان نبحــث فــى الصــياغ السياســى الــراهن الــذى
يحكمنا .هنالك نزاعات و هنالك رغبـه فـى اﻻنتقـال الـديمقراطى .
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اذا وفرنــا حســن النيــه فــى الرغبــه الحقيقــة فــى تحقيــق انتقــال،
فالسؤال اى نوع من اﻻنتقال هل هو انتقال  Post – conflict؟ و
د .ياسر اشار الى هذا فـى الورقـة  .هـل هـى مجموعـات فـى حالـة
استقطاب حادة و تريد ان تنتقل الـى بنـاء دسـتورى تـوافقى يجمـع
بين فئـات المجتمـع لﻼتفـاق علـى صـيغة سياسـيه ام هـو انتقـال
ديمقراطى بمعنى ﻻ يوجد تركيز على تحقيق هذه المسأله ؟
النزاعات و بذور النزاعات و هذا و اضح فيما يجرى هـذه اﻻيـام فـى
الخطاب السياسـى مـا بـين القـوى السياسـه فـى شـمال السـودان و
القــوى التــى تحــارب فــى جبــال النويــه و النيــل اﻻزرق  .فــاﻻخيرة
تتحــدث عــن political conflict transitionبمعنــى انهــا تريــد
تشكيل طبيعة النظـام السياسـى اى تريـد new political order
بهذا المعنى  .هى تريد و جودهـا و يـنعكس فـى بنـاء الدسـتور و
البناء السياسى الذى تعتقد انه فى السنوات الماضيه نتيجـة لغيـاب
التنميه السياسيه لم تجد القوى السياسـه نفسـها فـى اﻻنتخابـات .
بينما القوى الشماليه مائلة اكثر الى اﻻنتقال الديمقراطى  .بمعنى
انه الى حد كبير ترضـى بالمؤسسـات التـى كونتهـا اﻻنقـاذ و لـيس
هنالك خﻼفا كبيرا فيهـا او عليهـا .اذا توسـعت و انفـتح البـاب فهـى
يمكن ان تشارك.
لكن ما حدث فى نداء السودان و هذه على ما اظـن مـن المؤشـرات
اﻻيجابيـه التــى يمكــن ان تــؤدى الـى اﻻنتقــال انــه نــوع اﻻتفاقيــات.
بمعنى ان يكون هنالك نظامين و احـد مـنهم هـو ال new social
 order ,و فـى نفـس الوقـت نظـام سياسـى تكـون فيـه صـيغة
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سياسيه تسمح للمشاركه فى اﻻتجاه  .و لكن فى نفس الوقـت تـم
اﻻستخفاف بالصيغيتن  .و نحـن اﻻن فـى مـأذق فـاى حـديث حـول
هندســة انتخابيــة و نظــام انتخــابى مــا لــم يأخــذ فــى اﻻعتبــار هــذا
اﻻستقطاب الحاد فهذا سيكون جدل اكاديمى .
و هذا اﻻستقاطاب الحاد لﻼسف يتم فى بيئه تم فيها تدمير البنيـه
السياسه فهيا و هـذه و احـدة مـن اﻻشـياء التـى ذكـرت النـاس بعـد
اﻻنتخابات وو ضع خيار هل نريد انتخابات سريعه ام مؤجلة  .هذه
ظهـــرت نتائجهـــا فـــى دول الربيـــع العربـــى بمعنـــى انـــه اﻻنظمـــة
الديكتاتوريه .دمرت البنيه المدنيه للسياسة يعنـى حكـم القـانون ،
المحاسبة  law and orderلذلك حتى قيام اﻻنتخابات لن يكون ذو
فائده اذ انها سـتكون فاقـدة الرضـى الجمعـى الـذى يجـب ان يتـوفر
لها .لذلك الناس دائما يدور فـى ذهـنهم ان طلبـاتهم هـى اﻻمـن و
اﻻستقرار ام اﻻنتخابات  .و قد تحمل معهـا نزاعـات  .فهـذه و احـدة
مــن اﻻشــكاليات فــى الســودان لﻼســف الشــديد البنيــه المدنيــه تــم
تدميرها و التضيق على الحريات ..الخ فهذا سؤال نطرحـه و نجيـب
عليه.
النقطة الثانيه فى التفكير  ،اعتقد من الضرورة ايجاد دور للقيادات
التــاريخيخ فــى المرحلــة القادمــة  .طبعــا صــحيح ان هنالــك قيــادات
ظلــت علــى راس الحــزب ﻻكثــر مــن  60او  30عــام و لكــن افتكــر
دورهـــم مهـــم .فالقيـــادات التاريخيـــه فـــى البوســـنه و الهرســـك و
افغانستان و الصـومال هـى التـى شـكلت ذاكـرة اﻻمـة اذ لهـا راس
مال رمزى جيـد جـدا .يعنـى فـى افغانسـتان مجلـس الوجيرغـا فـى
الصومال مجلس السيوخ فهما لديهم مسـاهمات و دور ﻻزم للعيـه.
فقيادات الطوائف الدينيه  ،قيادات اﻻحزاب من المهم جـدا ان يكـون
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لهم دور ﻻمـتﻼكهم وﻻء جمـاهيرى  .القيـادات الجديـده تحتـاج الـى
وقت لترسيخ شرعيتها و هم يلعبون دور فى ذلك .
النقطــة الثالثــه  :و نحــن نتحــدث عــن الهندســة  ،و مســالة العﻼقــة
الثﻼثيه بين المرشحين و الناخبين و  ، ........اعتقـد اهـم مـا فيهـا
الناخبين ) المواطن( و اعتقد ان من المهم اى كانت طبيعة النظـام
اﻻنتخابى ﻻ بد من خلق اسناد قاعدى جمـاهيرى للنظـام اﻻنتخـابى
ي .يعنى المواطنين يجب ان يشعروا به و هذا ﻻ يـأتى اﻻ بتنشـيط
المنظمــات للمجتمــع المــدنى  .اذ المجتمــع المــدنى هــو الرئــة التــى
يتنفس بها المواطن على المسـتوى القاعـدى مـثﻼ الصـحافة مـالم
يتــوفر حكــم الفــانون و الشــفافيه و حريــة التعبيــر اذ مــن الصــعب
التحدث حول الناخب .فهو الـذى يصـنع او يخـرق القـوانين  .الوضـع
الحالى عكس ذلك فالحكاكم هو الذى يصنع القانون.
المســالة اﻻخيــرة هــى الحــديث حــول اﻻوديســا  .فقــد تحــدث الســيد
الصادق المهدى حول الفرقاء و ﻻ بد لهم من التجمع و الوصول الى
صــيغة توافــق .طبعــا هــذا التســتقطاب الــذى تــم نكــره بــين نــداء
السودان و نداء الوطن يصبح امكانيه تحقيق ذلك الحوار ) الوطنى
و المجتمعى ( هذه مساله ﻻ نستطيع ان نقفز اليهـا و هـى مسـالة
قوى  .ﻻن هذا هو الواقع السياسى فنداء الوطن ﻻ يوجد لديه سـند
جماهيرى و لكن لديه قوة الدوله  .و نداء السودان ليس لديـه قـوة
الدولة و لكن لديه السند الجماهيرى الواسع  .هنالك مسالة تسويه
تكون مرضيه بحيث ان احد الطرفين يخرج من المعادله غير خاسـر
 .و كيف يتم ذلك فهذا هو السؤال؟
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مقدمة :
ان العملية اﻻنتخابية ليسـت بعمليـة سياسـية فقـط  ،وﻻ تهـم شـريحة
السياسين فحسب  ،بل هي عملية معقدة ذات صلة بكل شـؤون النـاس
.ومعااشهم وثقافتهم وفنهم .
حيــث ان النظــام اﻻنتخــابي ﻻ يعتبــر غايــة فــي حــد ذاتــه انمــا هــو اداة
للوصول للمقصد المطلوب  ،وشكل الممارسـة اﻻنتخابـة المناسـب ونتـاج
الدولة المتوافق مع ثقافة وطموحات الشعوب .
من خﻼل النظام اﻻنتخابي تتحدد الكثير من اﻷمور التي تؤثر في شكل
الخارطة السياسية والحزبية وطبيعة وحجم الكتل الحزبية في البرلمان
ومستقبل التحالفات التي تتشكل عقب اﻻنتخابات ومن أهمها:
 -١حجم الدوائر اﻻنتخابية )صغيرة أو كبيرة(
 -٢عدد المرشحين في كل دائرة.
 -٣طريقة وأسلوب تقديم طلبات الترشيح .
 -٤شكل ورقة اﻻقتراع.
 -٥الخيارات المتاحة أمام الناخب .
 -٦أسلوب وطريقة فرز واحتساب اﻷصوات.
 -٧النصاب المطلوب للفوز وسقف الدخول للبرلمان.
 -٨مدى تمثيل أو عدم تمثيل اﻷقليات بما في ذلك تمثيل المرأة في
البرلمانات والهيئات اﻷخرى المنتخبة.
 -٩وهل يغلب على اﻻنتخابات الطابع البرامجي أم الطابع الشخصي
للمرشحين .

10
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مواصفات النظام اﻻنتخابي
حينما تقرر الـدول اختيـار نظـام انتخـابي فـي قوانينهـا ﻻ بـد مـن
مراعاة اﻻتي -:
 -١اختيار نظـام انتخابـات سـليم وعـادل يقـف أمـام أفـراد المجتمـع
الواحد على مسافة واحدة ،وكلمـا كانـت قواعـد هـذا النظـام عامـة،
ومجردة تنطبق على الجميع تصل إلى رتبة الموضوعية المجردة،
 -٢يعطي للمعارضة انطباعا بـأن فرصـة الفـوز متاحـة لهـا فـي أي
عملية انتخابية مقبلة ،وكذا ﻷحزاب السلطة في حالة العودة إليها .
 -٣قدرتــه علــى تمثيــل الشــرائح والطبقــات واﻻتجاهــات السياســية
القائمة والعاملة في المجتمع المعني ،فكلما كان تمثيله أوسـع كـان
هذا النظام أكثر قوة وقدرة.
اشكال اﻻنظمة ومناسبتها
نظام اﻻغلبية – التمثيل النسبي – المختلط
نظام اﻻغلبية :
 -١يتناســب مــع الــدول ذات الحــزبين الكبيــرين – فــي الــدول ذات
اﻻحــزاب المتعــددة يضــعف التمثيــل – يضــخم اﻻنتصــار والهزيمــة
الفائز ولو ب  %1يستولى على اي شي .
 -٢ﻻ يصلح في المجتمعات التي تمـارس العمـل السياسـي بالعقـل
الجمعي ونظام التيار العام – سواء كان بسبب ايدلوجي او طائفي
 -٣ﻻ يصلح في مجتمع ترتفـع فيـه نسـبة اﻻميـة الكتابيـة واﻻميـة
السياســية فــي ذات الوقــت ) وذلــك ﻻن عامــة الشــعب معلومــاتهم
ليســت مــن المصــادر اﻻساســية  .كمــا يعتمــد اﻻنتمــاء علــى تــرجيح
العاطفة .
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النظام النسبي :
تطبقه كل دول اوربا عدا بيريطانيا  :قـوة المقعـد ) عـدد النـاخبين
على عدد المقاعد ويقسم الباقي بعـدة طـرق  .لعـل الميّـزة اﻷهـم
لنظام اﻻنتخاب النسبي هي في أنه يقود إلى رفع نسبة المشـاركة
في الحياة العامة ،عن طريق اﻻنتخابات النيابية ،ﻷنه يضمن لجميع
المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدرًا ،كونهم سـوف يتمثلـون فـي
البرلمان أيًا تكن القائمـة لتـي اقترعـوا لهـا .وهـذا يحـد مـن إمكـان
الشعور »بالغبن« أو «اﻹقصاء« لدى بعض الناخبين.
ســلبياته  :عــدم اســتقرار سياســي – تنــوع فــي البرلمــان معيــق –
صعوبة تشكيل حكومة متجانسة
النظام المختلط :
مميزات النظام المختلط
 -١يجمع ما بين النظامين .
 -٢يتفادي سلبيات النظامين .
 -٣يعقد العملية اﻻنتخابية
 -٤يتطلب درجة من الوعي السياسي واﻻنتخابي.
 -٥يتطلب مذيد من الحرية واﻻتاحة اﻻعﻼمية
 -٦يتطلب رقابة وشفافية خاصة في فرز اﻻصوات .
 -٧يتطلــب ديمقراطيــة وشــفافية داخــل اﻻحــزاب لضــمان معــايير
اختيار القوائم
 -٨يتطلب امكانات ادارية ومالية اضافية
 -٩ﻻ بد من تطبيقه من غير تشويه .
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تجربة انتخابات 2010م – السودان
اﻻنخابات قامت في اﻻجواء اﻻتية
 -١غياب الحريات العامة وتقييد حرية الصحافة .
 -٢حداثة النظام اﻻنتخابي وتعقيداته وعدم اتاحة الفرصة للتوعية
به علما بانتشار اﻻمية.
 -٣الفقـر العــام لﻼحـزاب وشــح المـوارد عــدا الحـزب الحــاكم والــذي
استفاد من تواجده فى الحكم .
 -٤اﻻحباط السياسـي للسـودانين وﻻحـزاب المعارضـة حيـث جـاءت
اﻻنتخابات بعد فترة طويلة من الكبت والحصار اﻻعﻼمي والسياسي
واﻻعتقاﻻت المتتالية و عدم اعطاء اﻻحزاب فرصة للبناء التنظيمي.
 -٥التشويه للنظام خاصة فيما يخص القائمة النسـوية  ،حيـث تـم
افراقه مـن مضـمونه كنظـام مخـتلط خاصـة فيمـا يخـص القـوائم
واﻻصرار على ان تكون مغلقة مما افرقها من كونها تمثيـل نسـبي
وتحولت الى نظام انتخابي فردي.11
قانون اﻻنتخابات المعدل
تم تعديل قانون اﻻنتخابات للعام 2014م  ،واشتمل التعديل على
 -١زيــادة نســبة النســاء مــن  %30 - %25ويعتبــر هــذا لتعــديل
ايجابيا في حق النساء

11

تفوز القائمة النسائية الحاصلة على اعلى عدد من اصوات الناخبين الصحيحة في الوﻻية وتعتبر
كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي للوﻻية
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 -٢القــوائم منفصــلة ومغلقــة وقوميــة  ،اﻻ ان جعــل النســاء فــي
قائمة منفصلة يضـعف هـذه القائمـة كـان ينبغـي ان تكـون قائمـة
اﻻحزاب تشتمل على نساء ورجال عن طريـق السسـته مـع الحفـاظ
على نسبة النساء .
 -٣ملء شواغر المقاعد يتم عن طريق صاحب اكبر البـواقي وهـذا
قد يدخل قائمة لم تفز باي مرشح فى الدوائر الجغرافيه.
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تعقيب حول ورقة هندسة اﻻنتخابات فى السودان

12

أن القارئ للتجارب المختلفة للنظم اﻻنتخابيه فى دول متعددة مـن
العالم سواء فى الديمقراطيات الراسخه او الحديثة او الناشئه و فى
التجارب السـودانيه – يﻼحـظ ان هندسـة قـد تمـت لتحقيـق غايـات
ولمعالجـة ازمـات و اهـم اﻻزمــات هـى الحـروب و الصــراعات و ادارة
التنوع و التنميه غير المتوازنه  .و اهم الغايـات هـو تحقيـق و حـدة
البﻼد و استدامة الديمقراطيه و ترسـيخ النظـام الفيـدرالى بصـورة
حقيقيــه و ضــمان احتــرام حقــوق اﻻنســان و تحقيــق تنميــه عادلــه
للجميع هذه نود ان نطلق عليها الهندسة الحميده.
اﻻ ان هندسة اخرى نطلق عليها الهندسه السيئة اذ انها تقوم على
فكرة و غايات تهدف الى ترسيخ مجموعة مصالح او حزب او حزبين
على الحكـم عبـر نظـام انتخـابى يـؤدى الـى ذلـك  .ومـن ثـم فهـى
تجعل من العمليـه اﻻنتخابيـه مجـرد امـر شـكلى لﻼقتـراع فقـط اى
ديمقراطيه الصندوق فقط و بذا تقزم العمليه اﻻنتخابيه و تفرغها
من محتوى تحقيق اهدافها بل و تجعل منهـا اداه للقهـر و اﻻقصـاء
لﻼخــر و لــذا فــان الــدول التــى تــتم فيهــا عمليــات الهندســه الســيئة
نجدها لم تحقق السﻼم و لم تنتهى من الصراعات و لم تـتم فيهـا
ادارة للتنوع و ﻻ تحقيق لديمقراطيه و ﻻ حتـى تنميـه متوازنـه فـى

١٢بقلم بروفيسور بلقيس بدرى،جامعة اﻻحفاد للبنات
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كل البﻼد و ﻻ تحقيق لنظام فيدرالى حقيقى فى الدول التـى نـص
دستورها على النظام الفيدرالى.
و على ضؤ ما سبق كيف لنا من تحاشى الهندسة اﻻنتخابيه السيئة
و الوصول الى هندسة انتخابيه حميدة و هذا ما اود طرحه ادناه.
قبل التوصيف ساقوم بشرح بسيط للمشهد السودانى الذى نـود ان
نهندس نظاما يتﻼئم معه ليعـالج اشـكالياته  .فالمشـهد السـودانى
يعانى من ازمات فى عدة محاور اهمها -:
 .١الحروب اﻻهليه و التى سببها هـو عـدم اﻻسـتجابه الـى مطالـب
حسن ادارة التنوع باﻻعتراف بالهويات المتعدده و تمثيلها بعدالـه و
مساواة فـى اعلـى سـلم الخدمـه المدنيـه والقـوات النظاميـه وفـى
اﻻعــﻼم واﻻعتــراف باســتخدام اللغــات المختلفــة و حريــة التعبيــر
الثقــافى و الــدينى و ظلــت تلــك مطالبــا هامــة لــم تــتم معالجتهــا
بالدرجة المطلوبه .
 .٢التنميه اﻻقتصاديه غير المتوازنه و التوزيـع غيـر العـادل للثـروة
ولموارد البﻼد و تمركز الثروة فى مناطق و مجموعات محدده
 .٣التنميه اﻻجتماعيه غير المتوازنه و تمركزها فى مناطق محدده
 .و حتى اضحت لمجموعات محدده فادى الى فجوة طبقيه حادة فى
توفر و جودة الخدمات التى يحظى بها المواطنين.
 .٤عدم احترام النظام الفيدرالى عبـر صـياغة محكمـة للقـوانين و
المواد الدسـتوريه التـى تحكمـه و تصـونه مـن التغـول عليـه ،التـى
تجعله و اقعا و لـيس مسـمى ممـا جعـل المـواطنين فـى اﻻقـاليم /
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الوﻻيات  /المحافظـات بمسـمياتها المختلفـة يحسـون بـان قبضـة و
هيمنة المركز هو مركز جغرافى و اثنى و مجموعات مصالح تطـال
الوﻻيات /اﻻقاليم حتى ظهر مصطلح الهامش و المناطق المهمشـة
يتعاظم.
 .٥اﻻحســاس باﻻقصــاء فــى المشــاركة فــى اتخــاذ القــرار لمعالجــة
اﻻشكاليات التى تهدد وحدته و تماسـكه و تنميتـه و احتـرام حقـوق
اﻻنســان فيــه و علــى رأســه عــدم اﻻحســاس بالكرامــه و الحريــه و
المساواة .
هذا اﻻحساس المتراكم باﻻقصاء و عدم اﻻستجابه للمطالب جعلـت
اهل الهامش يحملون السﻼح و اﻻحزاب و المعارضة تعـارض خـارج
منظومة نظام الحكم ﻻن النظام اﻻنتخابى بهندسة خبيثـة يجعلهـا
خارج منظومة نظام الحكم و ﻻ يتيح لهـا فرصـة مشـاركة حقيقيـه
من خﻼل البرمان او أدارة شئون الدوله من خﻼل الجهاز التنفيذى .
اذن اذدادت رقعة اﻻقصاء فلم تعد جغرافيه فقط بل لمجموعـات و
احزاب و لم يتم حوار يؤدى الى مشاركة حقيقيه للسلطة و يعـالج
اﻻزمات اعﻼه.
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الهندسة اﻻنتخابيه الحميده :
فيمـا يلـى اود ان اقتـرح للحـوار التفكيـر فـى نظـام انتخـابى لفتـرة
انتقاليه ربما يفضى الى تمثيل اكبر و اوسع لكل مكونات المجتمـع
من ناحيه و يدير التنوع فى المشاركه فى السلطة من اتخاذ قرار و
مراقبه و محاسبة اى المشاركة فى الجهازين التنفيذى و التشريعى
 .بالطبع ليس بالضرورة ان المشاركه سواء على مستوى الحكـم او
المعارضــة قــد تقــود الــى تحقيــق التنميــه المتكاملــه و المتوازنــه و
المستدامه ﻻن عوامل اخرى تتدخل فى ذلك و لكن التمثيل الواسـع
للمشــاركه الحقيقيــة يقــود للســﻼم و لسياســات غيــر اســتقطابيه و
انفتاح افضل نحـو العـالم و احتـرام افضـل لحقـوق اﻻنسـان و كـل
ذلك يصب فى مصلحة المواطن و الوطن .
و بهندسه حميدة نكـون قـد حرصـنا علـى تمثيـل المجموعـات التـى
نادت باﻻنصاف سواء كما فعلت النسـاء عبـر حملـة الكوتـه او حمـل
السﻼح او اﻻخرين الذين يعبرون باﻻساليب السلميه اﻻخرى.
و النظام اﻻنتخابى الذى نقترحه يتمثل فى اﻵتى:
 .١ان يــتم القبــول باختيــار نظــام انتخــابى مخــتلط بنســبه دوائــر
جغرافيه  %50و  %50تمثيل نسبى
 .٢اﻻ يعتمد نظام الفائز الواحد فى الـدائرة الجغرافيـه بـل عـدد 8
فائزين للدائرة
 .٣ان يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافيه بحجـم السـكان  500الـف
للدائرة و بذا يمكن ان نعتبر ان بالسودان  62 – 60دائرة جغرافيه
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 .٤ان يحدد القانون بان المرشحين للدائرة الواحـدة ﻻ يتجـاوز عـدد
 15مرشــحا و مرشــحة مــن احــزاب مختلفــة و ﻻ يســمح لحــزب مــن
تقــديم اكثــر مــن مرشــح و احــد و ﻻ يســمج ﻻكثــر مــن مرشــحين
مستقلين للترشح فى الدائرة مع توسيع الشروط القانونيه لتعريف
المستقل.
 .٥ﻻ يقــل عــدد عــدد النســاء عــن  % 30مــن المرشــحين فــى كــل
دائرة
 .٦يـــتم توزيـــع المرشـــحين  8الفـــائزين مـــن احـــزاب مختلفـــه و
مستقلين من  15مرشح و مرشـحة الـذين ترشـحوا و فـازو حسـب
النتيجة :
 .aالفائز اﻻول و الثانى يصبحون اعضاء فى البرلمان القومى
 .bالفائز الثالث و الرابـع يصـبحون اعضـاء فـى البرلمـان الـوﻻئى /
اﻻقليمى اذا تم اعتماد تقسيم السودان الى أقاليم.
 .cالفائز الخامس يصبح عضوفى برلمان مجلس الوﻻيات /اﻻقليم
 .dالفائز السادس يصبح عضو فى مجلس المحليه
 .eالفائز السابع و الثامن يصبحان عضوان فـى مجلـس الحكمـاء و
اﻻدارة اﻻهليه
 .fو بــذا يصــبح عــدد اعضــاء البرلمــان القــومى  120عضــو مــن
الدوائر الجغرافيه .و عدد اعضاء مجلس الوﻻيات او اذا تـم التوافـق
على الرجوع لﻼقاليم و هذا هو اﻻفضل يكون ايضا  120عضو  .و
 60عضــو للمجلــس القــومى الــذى يمثــل الوﻻيــات  /اﻻقــاليم و 60
عضــو لمجلــس المحليــات و  120عضــو لمجلــس الحكمــاء و اﻻدارة
اﻻهليه.
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ان نظام اكثر من فـائز فـى الـدائرة يضـمن تشـكيل برلمـان يمثـل
احزاب متعدده فى مرحلة انتقاليه نود ان تحقق فيها اكبر قدر من
التمثيل و المشاركه لمرحلة تحقيق الديمقراطيه و السﻼم و اجـازة
الدستور الدائم للبﻼد .
مــا هــى فكــرة مجلــس الحكمــاء و اﻻدارات اﻻهليــه ؟ هــو مجلــس
متخصــص لــدعم البرلمــان القــومى و مجلــس الوﻻيــات  /اﻻقــاليم
باﻻفكار و النصائح و كذلك لمراقبه اداء البرلمـان و يحـق ﻻعضـائه
مــن حضــور جلســات المجلســين و أن يكــون فــى عضــوية لجانــه
المتخصصــة و يكــون الوســيط بــين المــواطن و عضــو البرلمــان و
صوت المواطن ﻻيصالها للجهاز التنفيذى كما و ان فوز المرشـح 7
و  8فــى اﻻغلــب يكــون اﻻحــزاب صــغيرة هــى و ســيلة لصــعود
اﻻحــزاب الصــغيرة تــدريجيا الــى الفــوز بالمراتــب العليــا و وســيلة
لضمان عدم فقدان الصلة بين النـواب و المـواطنين – و المجلـس
يكون ضمير اﻷمه لمراقبه و متابعة الجهاز التنفيذى.
اما قوتهم القانونيه فتمكن فى أن هـذا المجلـس هـو الـذى يحـدد
الموافقه على اعﻼن حرب ضـد تمـرد داخلـى او حـرب خارجيـه و لـه
قوة ترجيحيه فى التصويت على اجازة التشريعات الجديده فى حالة
عدم توصل المجلسين ﻻجازة تشريع محـدد باﻻغلبيـة المنصـوص
عليها فى الدستور وله حق التصويت فى جلسات مناقشـة الدسـتور
كمــا وأن لــه الســلطه فــى رفــع توصــيه للبرلمــان بتقــديم موعــد
اﻻنتخابات و أعفاء الحكومة.
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التمثيل النسبى - :
أما نظام التمثيل النسبى عبر القوائم على مسـتوى اﻻنتخـاب فيهـا
للتمثيــل فــى البرلمــان القــومى فقــط فهــى ﻻ تــوزع علــى اســاس
اﻻحــزاب التــى خاضــت انتخابــات الــدوائر الجغرافيــه و انمــا لضــمان
أدارة التنــوع و عــدم اﻻقصــاء تكــون عضــويه القــوائم للمجموعــات
التاليه:
 .١الحركات المسلحة التـى قـادت حـروب تعطـى نسـبة  % 30مـن
المقاعد حتى تستقر و تكون لها قاعدة حزبيـه و لـيس عسـكريه و
تتنافس قوائم الحركات المسلحة .
 .٢اﻻحزاب الجهويه التى بدأت و تمركزت فـى اقلـيم محـدد بنسـبة
 - %30فى شرق السودان  ،جبال النوبه  ،حلفـا  ،و مـن المـوقعين
على اﻻتفاقيات حديثا مـن دارفـور و كونـوا حزبـا .تمـنح  %30مـن
المقاعد و تتنافس قوائمها.
 .٣اﻻقليــات الدينيــه المســيحيه بطوائفهــا بنســبة  %4و اﻻقليــات
الدينيه اﻻخرى بنسبة .%1
 .٤اﻻقليات العرقيه و اﻻثنيه بنسبة  %2و  %3على التوالى و هم
مــثﻼ الجاليــات الهنديــه و الشــوام و اﻻثنيــه مثــل المنحــدرين مــن
اﻻصول من نيجيريا المستقرين بالسودان بل لهم ممالك و سلطنه
فى التاريخ السودانى او العرب المهاجرين مثل الرشايده .
 .٥قائمــة اﻻتحــادات و النقابــات و هــذه تــنص علــى ان لكــل نقابــه
قــائمتين و كــذا اﻻتحــادات و ذلــك ﻻســتيعاب المجموعــات المتنــاحرة
حاليها و يفوز فى كل قائمة شخص واحـد الـذى  /التـى تحـر اعلـى
اﻻصوات فى القائمة و لهوﻻء نسبه  %30من المقاعد .
 .٦و تمثـــل المـــرأة بنســـبة  %30مـــن كـــل القائمـــة و ان كانـــت
المرشــحات ينتمــين الــى احــزاب او مســتقﻼت مــن داخــل او خــارج
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المجموعات اعﻼه  .لضمان تمثيـل النسـاء يـنص تخصـيص مقاعـد
للنســاء لضــمان تمثــيلهم ب  %30مــن مقاعــد البرلمــان مــن خــﻼل
القوائم  .اما فى الدوائر الجغرافيه قد تحظى المرأة بنسبة مقدرة
فيهــا و ذلــك لجعــل النســاء يخضــن غمــار التنــافس علــى مســتوى
الدائرة من جانب و تقبل المجتمع لـذلك و ﻻنهـن اﻻصـلح للتواصـل
مع افراد الدائرة و معرفة قضـاء حاجيـات المـواطنين بكـل تنـوعهم
وهن اﻻقل تعصبا و اكثر تسامحا لقبول اﻻخر و التعامل معه .
هذه الهندسة اﻷنتخابيه يرجى ان تكون حميـده للمرحلـة اﻻنتقاليـه
و ذلك ﻻنها - :
 .١تقلل من تكلفة اﻻنتخابات عن طريق صـوتين فقـط و تسـهيل
عمليه اﻻقتراع.
 .٢تقلل من التنافس الحزبـى و تـؤدى الـى توسـيع المشـاركه مـن
اجل خدمة المواطن و ذلك ﻻن المرشحين  /المرشحات فـى الـدائرة
كما نقترح ﻻ يزيدوا عن  15فأن نصفهم  +و احد يفـوزون و لكـن
فى مواقع مختلفه من الجهاز التشريعى و مجلس الحكماء .
 .٣يجعــل ذلــك النظــام امكانيــه انفــراد حــزب او حــزبين بمعظــم
المقاعد على كل المستويات مسـتحيل اذا ان اﻻحـزاب الفـائزة علـى
مســتوى الــدائرة الواحــده هــم ثمــان احــزاب مختلفــه و ربمــا علــى
مسـتوى  60دائــرة مضـروب ثمانيــه نـواب يســاوى  480عضـو فــى
مستويات مختلفـة ومـن أحـزاب مختلفـة و متعـدده و يـتم تمثـيلهم
بدرجات متفاوته.
 .٤يتم تمثيـل المجموعـات المهمشـة او المظلومـة عبـر القـوائم و
هذا اجراء الى حين خﻼل فترة المرحلة اﻻنتقاليه .

157

كيف يتم اﻻنتخاب ؟
لكــل مــواطن صــوتين  ،صــوت لمرشــح  /مرشــحة للــدائرة و صــوت
للقائمة الواحدة التى يكون فيهـا اﻻعضـاء يمثلـون المجموعـات مـن
النقاط  5 -1اعﻼه  .اعـداد القائمـة يحتـاج لتوافـق و هندسـة ﻻنهـا
قائمــة تضــم مجموعــات مــن " المهمشــين " علــيهم ان يتوافقــوا
لتحديد  120أسما توزع حسب النسب اعـﻼه .و يحـدد القـانون عـدد
القـوائم للتنـافس و اقتــرح اﻻ تتعـدى عشـر قــوائم قوميـه لضــمان
اكبر قدر من المشاركه فى السلطة و اتخاذ القرار يتم اﻻقتراع فى
نفس مركز الدوائر الجغرافيه.
اما حكام اﻻقاليم و الوﻻه فيتم انتخابهم فى جلسة و احدة لمجلس
الوﻻيــه  /اﻻقــاليم  /مجلــس المحليــات التــابع للوﻻيــه  /اﻻقــاليم /
المجلــس القــومى الــوﻻه  /الحكــام يــتم ترشــيح  4اســماء بواســطة
اﻻحزاب الفائزة فى برلمان الوﻻيه و المحليه و القومى مـن الـدوائر
التابعه لذلك اﻻفليم  /الوﻻيه و يتم التصويت بواسطة كـل اعضـاء
الهيئة التشريعيه و مجلس الحكماء  .و هذا يعنى قدر مـن النقـاش
و الحوار و التوافق حول اصلح اﻻسماء ثم قدر من التحالف لضـمان
فوز مرشـح واحـد  .وكـل هـذه عمليـات هامـة مـن اجـل التقـارب و
تقليل الصراع و ضمان التوافق.
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اشكاليات هذا النظام :
هــذا النظــام ﻻ يمكــن ان يحقــق حــزب فيــه اﻻغلبيــه علــى كــل
المستويات و عليه ﻻ بد من عـدم ارتبـاط تكـوين الجهـاز التنفيـذى
باﻻغلبيــه البرلمانيــه و هــذه هندســة مقصــودة حتــى يــتم اختيــار
الجهاز التنفيذى من الكفـاءات ناهيـك عـن ثقـل او وزن الحـزب فـى
البرلمــان القــومى او الــوﻻئى  /اﻻقــاليم ســواء لتكــوين الحكومــة
المركزيــه او حكومــة الوﻻيــات  /اﻻقــاليم او الجهــاز التنفيــذى علــى
مستوى المحليات  .و لهذا يحتاج رئيس الدوله و اﻻجهزة التشريعيه
وفى مجلس الحكماء التفـاكر معـا ﻻختيـار اﻻجهـزة التنفيذيـه علـى
المســتويات المختلفــه  .و هــذه الهندســة مقصــوده مــن اجــل عــدم
اﻻنفراد بالحكم مـن جانـب و ضـمان اكبـر قـدر مـن المشـاركه فـى
السلطة و اتخاذ القرار .
و الهدف من هـذه الهندسـة ﻻنتخابـات لفتـرة انتقاليـه هـو اشـراك
اكبر عدد من المجموعات فى اﻻجهزة التشـريعيه مـن اجـل التفـاكر
ﻻعداد و اجازة دستور  ،اعداد و اجازة قوانين جديدة تحمى الحريات
و خطط و سياسات و ميزانيات فى مصلحة المواطن و الوطن .
و هل هندسة تسعى لزيادة رقعى المشـاركه و تقلـيص اﻻحسـاس
باﻻقصاء و تحد من الهيمنه و كل ذلك يصب فى تحقيـق السـﻼم و
الوحده.
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