من رعية إىل مواطن :نصوص حول الديمقراطية والمشاركة المحلية

أ
النظمة االنتخابية

ولكن ىت
ين
الناخب� ف ي� الدوائر االنتخابية
ح� إذا كانت أعداد
متساوية يمكن أن يكون تقسيمها ريغ� عادل .فحسب تقسيم
الدوائر االنتخابية يمكن إحراز نتائج عالية جداً لحزب ي ن
مع�
ف� عدد قليل من الدوائر ،بينما يحصل الحزب آ
الخر عىل
ي
أ
ف
كب� من الدوائر الخرى.
أغلبيات بفارق بسيط ي� عدد ري
هكذا يحصل حزبان عىل نفس عدد أ
الصوات (أو ،كما ف ي�
أ
ن
رث
الثا� )،
المثال ،يحصل الحزب الول عىل أصوات أك� من ي
ن
الثا� مقاعد رث
بكث� بسبب تقسيم
أك� ري
بينما ينال الحزب ي
الدوائر االنتخابية .وبذلك يلعب تقسيم الدوائر االنتخابية
دوراً حاسماً ف ي� إقامة انتخابات عادلة وديمقراطية.
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ف ي� جميع الدول الديمقراطية يتم إجراء انتخابات بشكل
ن
المحل
الوط� أو عىل المستوى
دوري ،سواء عىل المستوى
ي
ي
ولك تتفق االنتخابات مع
(المحافظات أو البلديات) .ي
المعاي� الديمقراطية ،يجب أن تكون حرة ورسية وتعتمد
ري
ن
للناخب� االختيار ي ن
ين
ب�
يع� أنه يمكن
مبدأ المساواة ،مما ي
ين
ين
مختلف� ،كما يجب أن يُسمح
ومرشح�
أحزاب مختلفة
المواطن� ممن بلغوا سن الرشد أن يشاركوا �ف
ين
لجميع
ي
ن
لمواطن� آخرين حق
وأخ�اً ليس للدولة أو
ي
االنتخابات .ري
االطالع عىل اختيار الناخب .عمليات االنتخابات متنوعة،
ووفقاً لنوعها قد تختلف نتائج االنتخابات .تستفيد أ
الحزاب
الكب�ة رث
أك� من ريغ�ها من أساليب انتخاب معينة ،بينما
ري
أ
الصغ�ة فرصاً أفضل .كما
تمنح طرق أخرى الح �زاب
ري
ين
المرشح� الذين تساندهم
تدعم أنظمة انتخاب معينة
ين
المرشح� الذين يحظون
أحزابهم ،وتفضل أخرى أولئك
ن
مواط� دوائرهم االنتخابية .يُستعرض ف ي�
بشعبية لدى
ي
ال ت� بعض أ
آ
النظمة االنتخابية المألوفة وكيف تؤثر �ف
ي
ي
نتائج االنتخابات.

نظام أ
ال رثك�ية
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نوع� من نظام انتخاب أ
ب� ي ن
التمي� ي ن
يز
ال رثك�ية :نظام
يجب
أ
أ
رث
رث
انتخاب الك�ية النسبية ونظام انتخاب الك�ية المطلقة.
عند اعتماد نظام أ
ال رثك�ية النسبية يفوز الحزب أو المرشح
الك�بر من أ
ال��ذي يحصل عىل العدد أ
الص��وات .أما إذا
رب
اعتمد نظام أ
ال رثك�ية المطلقة ،فعىل الحزب أو المرشح
ُ
أ
أ
رث
أن يفوز بالك�ية المطلقة من الصوات ( 51بالمئة عىل
القل) .غالباً ما يتطلب الفوز أ
أ
بال رثك�ية المطلقة إجراء عدة
دورات انتخابية ،وال يُسمح بالمشاركة ف ي� الدورة الثانية إال
أك� أ
أ
المرشح� الذين حصلوا عىل رث
ين
الصوات
للحزاب أو
ف� الدورة أ
الوىل .يُنتخب رئيس الجمهورية ف ي� فرنسا بهذه
ي
الطريقة مثال ً.
أ
أ
الك�ى أو
تستفيد من نظام ال رثك�ية مبدئياً الحزاب رب
الحزاب ذات المعاقل المحلية .أما أ
أ
الحزاب أو المرشحون
بالغلبية المطلقة أو البسيطة أ
الذين ال يفوزون أ
للصوات
ف� دائرة انتخابية معينة ،فال يستفيدون من نظام أ
ال رثك�ية
ي
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ليست هذه المشكلة واردة كث�اً ف� نظام انتخاب أ
ال رثك�ية.
ري ي
ف
النس� غالباً
ومن أجل منع التجزئة ثمة ي� نظام االنتخاب ب ي
عتبة يجب عىل أ
الحزاب تجاوزها ،أي ال تُعطى مقاعد إال
ال� حصلت عىل نسبة دنيا من أ
أ
ت
الصوات (ثالثة أو
للحزاب ي
خمسة أو رش
ع�ة بالمئة مثالً) .يس ّهل ذلك تشكيل الحكومة،
ف
ين
الناخب� بشكل دقيق.
يع� عن إرادة
لكنه ي� نفس الوقت ال رب

ش
تع� بشكل
ب�ء.
وبالتال فإن نتيجة تلك االنتخابات ال رب
ي
ي
ين
الناخب�.
مبا�رش عن إرادة
النس�
نظام االنتخاب
بي
أ
النس� ،فهنا تتوافق
يختلف المر بالنسبة لنظام االنتخاب ب ي
ال� يحصل عليها حزب ما مع نسبة أ
ت
الصوات
نسبة المقاعد ي
ح� أ
يع� أن ىت
ن
ت
الصغ�ة جداً
الحزاب
ري
ال� حصل عليها ،مما ي
ي
تستفيد من ذلك ،فيحصل الحزب الذي فاز ي ن
باثن� بالمئة من
أ
الصوات عىل ي ن
ال�لمانية .من محاسن
اثن� بالمئة من المقاعد رب
ين
نظام االنتخاب
الناخب� بشكل
النس� أنه يعكس إرادة
بي
أ
دقيق .لكنه ف ي� ذات الوقت يؤدي إىل رشت�ذم مشهد الحزاب
ح� أصغر أ
رسيعاً ألن ىت
الحزاب تحصل عىل مقاعد .ومن
الصعوبة بمكان ف� برلمان يوجد فيه عدد كب� من أ
الحزاب
ري
ي
الصغ�ة حشد أغلبيات متينة وتشكيل حكومة مستقرة.
ري

النس�
االنتخاب
الشخص
ي
بي
النس�
نظام االنتخاب
ال�لمان
الشخص الذي يُنتخب رب
ي
بي
أ ن
لما� عىل أساسه يربط ي ن
ب� بعض جوانب كل من انتخاب
ال ي
أ رث
النس�  .لكل ناخب ف ي� ظل هذا النظام
الك�ية واالنتخاب ب ي
صوتان ،يدل أ
بالول منهما لينتخب به مرشحاً من مرشحي
ي
أ
رث
عت� كل مرشح يفوز بأك�ية الصوات
دائرته االنتخابية .يُ رب
ف
ال�لمان .وإن حصل مرشحان
منتخباً ويحصل عىل مقعد ي� رب
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أ
يحدد فوز أحدهما عن
عىل نفس العدد من الص��واتَّ ،
أ ن
لما� عن
طريق القرعة .يُمنح نصف عدد مقاعد رب
ال�لمان ال ي
أ
يدل به الناخبون.
طريق الصوت الول الذي ي
ن
الثا� فال ينتخب الناخب مرشحاً معيناً ،بل
أما بصوته ي
يصوت لحزب .يجمع هذا الحزب مرشحيه ف ي� قائمة انتخابية.
أ
ت
ال� يحصل عليه الحزب عىل المستوى
وحسب عدد الصوات ي
ن
الوط� يحصل عدد ي ن
مع� من مرشحي القائمة عىل مقاعد
ي
ف
توزع المقاعد حسب ترتيب المرشح عىل القائمة
ال�لمانَّ .
ي� رب
االنتخابية ،أي كلما كان مرشح ف ي� مرتبة أعىل ف ي� القائمة ،كلما
ن
برلما� ،حسب
كانت فرصته أفضل للحصول عىل مقعد
ي
ت
ت
ال� يفوز بها
ال� فاز بها حزبه .يُ ّ
سوى عدد المقاعد ي
النسبة ي
حزب ما عن طريق مرشحي الدوائر االنتخابية مقابل مقاعد
الصوات الثانية ،بحيث تحدد نسبة أ
أ
الصوات الثانية لكل
ف
ال�لمان.
حزب قوته ي� رب
ين
يمنح االنتخاب المبا�رش
المرشح� الذين ينشطون ف ي�
ين
الناخب� فرصة
دائرتهم االنتخابية ويحظون بشعبية لدى
ال�لمان ،بينما يعطي االنتخاب ربع� القوائم
جيدة لدخول رب
الفرص أ
ين
للمرشح� الذين يساندهم حزبهم .صحيح
الفضل
أن الحزب هو الذي يحدد مرشحي القوائم ومرشحي الدوائر
االنتخابية عىل حد سواء ،لكنه يراعي شعبية المرشح لدى
ين
أك�،
اختيار
المرشح� لالنتخاب المبا�رش  .فكلما كانت شعبيته رب
أ
أ
كلما كانت فرصه بالفوز عىل مرشحي الحزاب الخرى أفضل.
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النس�
نظام االنتخاب ب ي

الدوائر االنتخابية
يعت� توزيع الدوائر االنتخابية
إىل جانب نظام االنتخاب رب
حاسماً لنتيجة االنتخابات .الدائرة االنتخابية هي المحلة
ت
ال� يحسم فيها الناخبون شغل مقعد أو عدة
االنتخابية ي
مقاعد برلمانية .يجب مراعاة مبدأ المساواة عند تقسيم
منطقة إىل دوائر انتخابية .يتطلب هذا المبدأ ف ي� الحالة
ين
الناخب� ف ي� الدوائر متساوياً .ولكن
المثالية أن يكون عدد
ف ي� الواقع ال يمكن تطبيق ذلك بسهولة ،وإذا تفاوت عدد
ين
تغ� بذلك ثقل
كب� ،ري
الناخب� من دائرة إىل أخرى بشكل ري
صوت الناخب الفرد حسب انتمائه إىل دائرة انتخابية معينة،
أ
المر الذي يتعارض مع مبدأ المساواة.
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الحزب ب

