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مقدمـة

حني بد أ� التفكري بو�ضع هذه الدرا�سة كانت الق�ضايا املتعلقة باالنتخابات
�سببا للخالفات بني ال�سلطة واملعار�ضة ،وكان يبدوا حينها أ�ن االتفاق

على هذه الق�ضايا �سيخرج اليمن من حالة االحتقان ال�سيا�سي الذي كانت
تعي�شه.

ومع اكتمال هذه الدرا�سة تراجعت الق�ضايا االنتخابية وفقدت أ�هميتها
ل�صالح ق�ضايا أ�كرث إ�حلاحا وخطورة من مثل احلرب الدائرة يف �صعدة

واحلراك يف اجلنوب وغريها من الق�ضايا التي تهدد وجود الدولة .أ
المر

الذي جعل من ق�ضية االنتخابات تبدوا وك أ�نها ترف يف غري وقته.

وعلى الرغم من كل ذلك ف أ�ن التحليل املعمق أل�سباب هذه أ
الزمات

وامل�شاكل ي�شري إ�ىل أ�ن ال�سبب الرئي�سي يرجع إ�ىل خلل يف بنية النظام
ال�سيا�سي ،والذي يتكون من عدد من العنا�رص من بينها الق�ضايا املتعلقة

باالنتخابات .ومبا أ�ن أ
المر على هذا النحو ف�إن أ�ي حلول جدية للم�شاكل
التي يعاين منها اليمن ال بد أ�ن ت�شتمل على حلول �سيا�سية تكون الق�ضايا

االنتخابية جزءا منها ،وهذه النتيجة تعني ب أ�ن أ
الفكار التي وردت يف

هذه الدرا�سة �ستكون مفيدة لتلك املرحلة التي نتمنى أ�ن تكون يف امل�ستقبل

القريب.

تهتم هذه الدرا�سة مبناق�شة امل�شاكل املتعلقة بال� أش�ن االنتخابي من قبيل
اخلالفات حول ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات ،وتغيري النظام

االنتخابي ،و�آلية متثيل الن�ساء يف الربملان .وقد ت�ضمنت الدرا�سة عدد من

أ
الفكار اخلا�صة بت�شكيل جلنة االنتخابات ،و�آلية للكوتا الن�سائية ،وقامت
بعمل إ��سقاطات «نظرية» لبع�ض أ
النظمة االنتخابية على الواقع اليمني،
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وكيف �ستكون خمرجاتها على احلياة ال�سيا�سية يف حال مت تبنيها.
مت الرتكيز على نظامني انتخابيني فقط وهما :النظام املختلط ونظام
القائمة الن�سبية املغلقة .كون احلديث يدور يف الوقت احلايل عنهما.
وكما �سيالحظ القارئ ف�إن الدرا�سة قد ا�ستطردت كثريا يف درا�سة
هاذين النظامني ،و أ��سهبت يف إ�ي�ضاح الدور الكبري التي تلعبه التفا�صيل

ال�صغرية ا�ستنادا إ�ىل حقيقة مهمة وهي أ�ن اخلالفات دائما ما تكون يف

التفا�صيل وكذلك احللول ،فالتفا�صيل ال�صغرية تلعب دورا رئي�سيا يف

العمل ال�سيا�سي ،وهو ما تغفله القوى املت�صارعة وتقلل من � أش�نه حني
تركز على العناوين الكبرية وتتجاهل تلك.
ونتيجة ملا �سبق ف�إن الفكرة املركزية يف هذه الدرا�سة تقوم على إ�ي�ضاح

دور التفا�صيل ال�صغرية يف ال�شق املتعلق بالنظام االنتخابي على العملية
ال�سيا�سية ،وهو ما يتوجب على النخبة ال�سيا�سية االنتباه إ�ليها أ�ثناء النقا�ش

حول إ�ن�شاء نظام انتخابي جديد.

إ�ن هذه الدرا�سة تهدف إ�ىل إ�عطاء النخبة ال�سيا�سية قدر من الدراية أ
بالنظمة
االنتخابية وخمرجاتها ،كي تكون على بينة  -ولو نظرية  -مبخرجات

النظام الذي �سيتم تبنيه .كما أ�نها تهدف إ�ىل طرح بع�ض أ
الفكار املتعلقة

بت�شكيل جلنة االنتخابات و�آلية م�شاركة الن�ساء يف االنتخابات الربملانية.

أ�ن الدرا�سة مل تتبنى �رصاحة نظام انتخابي حمدد ،ويرجع ال�سبب إ�ىل

أ�ن فكرة الدرا�سة تقوم على متليك النخبة أ�فكار ومعلومات ،ومن ثم

ف أ�نهم من �سيتولون عملية اختيار النظام املالئم ولي�س الكاتب.

ويف أ
الخري ال ي�سعني إ�ال أ�ن أ�وجه ال�شكر والعرفان مل�ؤ�س�سة فريدري�ش
إ�يربت التي مب�ساهمتها املادية واملعنوية �سريى هذا العمل النور ،و أ�خ�ص
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بال�شكر والتقدير ال�سيد فليك�س إ�يكنربج املدير املقيم للم�ؤ�س�سة يف �صنعاء
أ
وال�ستاذ حممود قياح مدير الربامج على تعاونهما الوثيق و�صربهما

على إ�يقاع عملي البطيء.

عبد النا�رص املـودع
 15نوفمرب 2009
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كلمة م�ؤ�س�سة فريدري�ش إ�يربت

« إن الدميقراطية يف نظري إمنا تتمثل يف ضرورة أن تتساوى يف ظلها الفرص
ألضعف الناس وأقواهم «
املاهامتا غاندي
غالبا ما يرتكز االهتمام العام حول إ��صالح النظام االنتخابي .إ�ال أ�ن إ��صالح
أ
الجهزة املخت�صة بتنظيم و إ�دارة العملية االنتخابية مل يكن اقل أ�همية من ذلك
كونه يعزز ثقة الناخب بهذه أ
الجهزة ومن ثم النتائج املرتتبة عنها.
تعد االنتخابات أ�كرث خ�صائ�ص الدميقراطية أ�همية فمن خاللها مُينح ال�شعب
حرية اتخاذ القرار فيما يخ�ص �شئونه ،فال�شعب ي�ستطيع يف كل مرة جترى
فيها انتخابات التعبري عن رغبته يف التغيري ،أ�و موافقته على ال�سيا�سات املتبعة.
ومتنح االنتخابات لل�شعب حق امل�شاركة الدائمة يف عمليات التقييم للحكومة
ب أ�جهزتها املختلفة.
يتوقف على النظام االنتخابي م�ستقبل التحول الدميقراطي ،وي�ساعد على
إ�حداث التحول أ�و إ�عاقته ،واخلطوة أ
الوىل ل�ضمان إ�حداث وبناء النظام
الدميقراطي تتمثل ب�إيجاد برملان معرتف ب�رشعية نتائج االنتخابات التي
أ�وجدته ،ويكون معربا عن امل�صالح أ
واليديولوجيات املختلفة ،وي�ضم بني
أ�ع�ضائه الرجال والن�ساء أ
الغنياء والفقراء ،ويتمتع بفاعلية وت أ�ثري يف ت�شكيل
احلكومة و�سيا�ساتها إ��ضافة إ�ىل الرقابة عليها وم�سائلتها.
بالدارة
املتعقلة
اخليارات
إ�ن الهدف من هذه الدرا�سة هو ا�ستعرا�ض بع�ض
إ
االنتخابية واخليارات املختلفة للنظامني الن�سبي واملختلط والكوتا مت�ضمنا
إ��سقاطات متعددة على الواقع اليمني.
ن أ�مل أ�ن ت�سهم هذه الدرا�سة يف أ�ن تعني القائمني على ت�صميم الت�رشيعات
و�صناع القرار على ا�ستلهام بع�ض احللول واملقرتحات ل�صياغة ما يرونه
منا�سبا وميكن مواءمته مبا ينا�سب الظروف اخلا�صة باليمن.
فيلك�س �آيكنربج

حممـود قيـاح

املمثـل املقيم

مديـر الربامـج

الف�صل أ
الول

الدارة االنتخابية (جلنة االنتخابات)
ت�شكيل إ
بالدارة االنتخابية اجلهة املخولة أ
ال�رشاف على العملية االنتخابية
نق�صد إ
الدارة
التي ت�شمل ت�سجيل الناخبني واملر�شحني و إ�عالن النتائج .وتعد إ

االنتخابية مكون ًا أ��سا�سي ًا للعملية الدميقراطية ،ب�صفتها اجلهة التي تقوم
بدور احلّ كم ألطراف اللعبة االنتخابية ،على اعتبار أ�ن العملية االنتخابية

ت�شبه أ�ي لعبة تناف�سية ،والتي تتطلب ثالثة عنا�رص رئي�سية ال ميكن أ�ن
تقوم بدونها وهي:

 - 1وجود أ�كرث من العب يتناف�س على نتائجها.
 - 2وجود قواعد لعبة يقبل بها جميع امل�شاركني وتطبق على اجلميع
ب�شكل مت�ساوٍ وعادل.
 - 3وجود ّحكم ير�ضى بحكمه جميع الالعبني.

تعرتي العملية االنتخابية يف اليمن م�شكالت مرتبطة بالعن�رصين الثاين

والثالث ،حيث جند خالفات حول قواعد اللعبة من حيث نوعيتها وعدالة
تطبيقها ،إ�ىل جانب اخلالف حول احلّ كم – اللجنة العليا لالنتخابات  -من

حيث طريقة ت�شكله و�آلية عمله ،وهو املو�ضوع الذي نناق�شه.

الدارات االنتخابية املطبقة يف دول
ويف البداية دعونا ن�شري إ�ىل أ��شكال إ

العامل يف ما يلي:

أ�وال :إ�دارة حكومية:

تتوىل يف بع�ض الدول إ�حدى الوزارات كوزارة الداخلية إ�دارة
االنتخابات ،وتعد هذه الطريقة من أ��سهل الطرق و أ�قلها كلفة .فوزارة
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الداخلية املتواجدة عرب أ�ق�سام ال�رشطة يف جميع مناطق الدولة ،ميكنها أ�ن
توفر الكثري من اجلهد واملال يف حال قيامها ب�إدارة االنتخابات.
الدارة يف اليمن:
م�شاكل تطبيق هذه إ

هذا النموذج غري ممكن يف اليمن  -يف الوقت احلايل على أ
القل  -ب�سبب
رف�ض املعار�ضة تويل أ�حد أ�جهزة ال�سلطة التنفيذية تنظيم االنتخابات،

التي تراها تابعة للحزب احلاكم ،وعليه ف�إن هذا اخليار ي�صبح م�ستبعدا.
ثانيا :إ�دارة ق�ضائية:

يقوم الق�ضاء يف بع�ض الدول ب�إدارة االنتخابات بعدة أ��شكال ،منها
ال�رشاف على اجلزء أ
الخري من العملية االنتخابية  -عملية الت�صويت
إ
و إ�عالن النتائج – أ�و إ�دارة العملية االنتخابية بجميع مراحلها.
الدارة يف اليمن:
م�شاكل تطبيق هذه إ

تتهم املعار�ضة الق�ضاء أ�نه غري م�ستقل ب�سبب هيمنة ال�سلطة التنفيذية عليه،
وقد ُرف�ض هذا النموذج حني تقدمت احلكومة به يف وقت �سابق.
ثالثا :إ�دارة م�ستقلة:
تت�شكل يف بع�ض الدول هيئة م�ستقلة تتوىل إ�دارة االنتخابات ،كما هو
احلال يف الهند ،وتتبع اليمن نظريا فكرة الهيئة امل�ستقلة ،إ�ذ أ�ن القانون ين�ص
على وجوب أ�ن يكون ع�ضو اللجنة العليا لالنتخابات غري منتمي حزبيا،

ويف حال انتمائه عليه أ�ن يجمد ن�شاطه احلزبي بعد توليه املن�صب.
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الدارة يف اليمن:
م�شكالت تطبيق هذه إ

عانى هذا النموذج من م�شكالت عديدة يف اليمن ،ويعود ال�سبب إ�ىل أ�ن

أ�طراف اللعبة ال�سيا�سية وخا�صة املعار�ضة تعتقد أ�نه ال يوجد من ميكن

اعتباره م�ستقل واالطمئنان إ�لية ليتوىل هذا أ
المر.
رابعا :إ�دارة حزبية:

الدارة االنتخابية من أ
الحزاب ال�سيا�سية يف بع�ض الدول ،وغالبا
تت�شكل إ

ما تكون من أ
الحزاب التي لها وجود يف الربملان .ويف اليمن جرت
العادة أ�ن تت�شكل اللجنة العليا لالنتخابات من خالل حما�ص�صة حزبية،

وهو ما يعني إ�تباع هذا النموذج ب�شكل عملي يف اليمن .رغم أ�ن القانون
مل ين�ص على ذلك.

الدارة يف اليمن:
م�شكالت تطبيق هذه إ

تطالب أ�حزاب املعار�ضة أ�ن تت�شكل اللجنة العليا لالنتخابات من

أ
الحزاب ،على اعتبار أ�ن هذا الو�ضع �سيخلق حالة من التوازن يعمل

على �ضمان إ�جراء انتخابات حرة وعادلة ،ويبدو أ�ن هذه ال�صيغة هي
أ
الكرث واقعية يف اليمن .ومع ذلك ف�إن هذه ال�صيغة تواجهها العديد من

امل�شكالت أ�همها :معيار اختيار أ
الحزاب وكيفية عمل اللجنة يف حال
وجود انق�سام حزبي قد ي�شل عملها.
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خام�سا :إ�دارة خمتلطة:

تتوىل يف بع�ض الدول إ�دارات خمتلطة من اجلهات التي �سبق ذكرها ،ك أ�ن
تت�شكل اللجنة من موظفني حكوميني وق�ضاة ،أ�و حزبيني وم�ستقلني.
الدارة يف اليمن:
م�شكالت تطبيق هذه إ

يبدو أ�ن هذا النظام هو أ
الف�ضل لليمن ،خا�صة لو مت اختيار مزيج من

اجلهات التي جتعل اللجنة تعمل بكفاءة و ب�شفافية وفاعلية جتعلها قادرة
على اتخاذ القرارات ويف نف�س الوقت تلقى هذه القرارات القبول من

جميع أ
الطراف امل�شاركة يف االنتخابات.
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املقرتحات اخلا�صة بت�شكيل جلنة االنتخابات
أ�وال :املبادئ العامة يف ت�شكيل جلنة االنتخابات

التوازن :ينبغي للجنة أ�ن تكون متوازنة من خالل متثيلها ألهم أ
الحزاب

املتناف�سة ب�شكل مت�ساوي ،بحيث ال يكون حلزب نفوذ أ�كرب من غريه،
و أ�ن يتم التناوب على ر أ��ستها ب�شكل دوري.
اال�ستقاللية:

ونق�صد بها عدم تبعية اللجنة ألي جهة.
الفعالية:
اتخاذ القرارات ب�رسعة وكفاءة.
العلنية:

أ�ن تكون جميع ن�شاطات اللجنة وقراراتها علنية ويحق أ
للحزاب
الطالع عليها.
واجلمهور إ
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ثانيا� :آلية ت�شكيل اللجنة
تت�شكل اللجنة االنتخابية من ثالث جهات :أ
الحزاب  ،امل�ستقلني ،
الق�ضاة ،على النحو التايل:

 - 1أ�ربعة ممثلني لكتلة احلزب احلاكم يختارهم احلزب احلا�صل على

أ�كرث أ��صوات الناخبني يف �آخر انتخابات برملانية .و أ�ربعة ممثلني لكتلة
أ�حزاب املعار�ضة يختارهم احلزب احلا�صل على املرتبة الثانية من

أ��صوات الناخبني يف �آخر انتخابات نيابية.

- 2تختار أ
الحزاب املمثلة لكتلة احلزب احلاكم �شخ�صية م�ستقلة على

الربعة أ
أ�ال تـرف�ض من قبل أ
الحزاب املمثلة لكتلة أ�حزاب املعار�ضة.
ُ
وتختار أ
الحزاب املمثلة لكتلة أ�حزاب املعار�ضة �شخ�صية م�ستقلة على أ�ال

تـرف�ض من قبل أ
الحزاب املمثلة لكتلة احلزب احلاكم.
ُ

 - 3ير�شح جمل�س الق�ضاء أ
العلى  15قا�ضيا بدرجة قا�ضي ا�ستئناف،
الحزاب املمثلة يف اللجنة إ�ىل جانب أ
وتتوىل أ
الع�ضاء امل�ستقلني اختيار

قا�ض واحد ب أ�غلبية  8أ��صوات.

 - 4رئا�سة اللجنة يتم التناوب عليها بني جميع أ
الع�ضاء.

 - 5ي�ؤدي الع�ضوان امل�ستقالن والقا�ضي اليمني القانونية أ�مام املحكمة

العليا أ�و الربملان .أ�ما املمثلون احلزبيون فال ي�ؤدون اليمني القانونية
كونهم ممثلني غري دائمني ألحزابهم.

 - 6يحق أ
للحزاب املمثلة أ�ن ت�سحب ممثليها من اللجنة يف أ�ي وقت

دون إ�بداء أ
ال�سباب.

 - 7املخ�ص�صات املالية للمثلني احلزبيني متنح ألحزابهم ،وهي التي
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تتوىل �رصفها لهم ،أ�ما الع�ضوان امل�ستقالن والقا�ضي فتمنح لهم
املخ�ص�صات املالية ب�شكل مبا�رش.

 - 8يحق أ
للحزاب املمثلة يف اللجنة أ�ن تنيب ممثل �آخر يف حال غياب

املمثل أ
ال�صلي.

 - 9يحق خلم�سة أ�ع�ضاء التقدم بطلب م�سبب إ�ىل حمكمة االنتخابات

لعزل أ�حد أ
الع�ضاء غري املمثلني أ
للحزاب ومن حق املحكمة البت يف
هذا الطلب من عدمه.

 - 10تتخذ قرارات اللجنة أ
بالغلبية املطلقة.

مهام جلنة االنتخابات:
 - 1إ�دارة االنتخابات الربملانية والرئا�سية واملحلية و إ�جراء

اال�ستفتاءات.

 - 2القيام مبهام جلنة �شئون أ
الحزاب وحتديدا املهام التالية:

أ� -ت�سجيل أ
الحزاب.

ب -توزيع املخ�ص�صات املالية أ
للحزاب.

ت -الرقابة على أ
الموال املخ�ص�صة للحمالت االنتخابية.
ال�رشاف والرقابة على ميزانيات أ
الحزاب.
ث -إ
ج -إ�دارة االنتخابات داخل أ
الحزاب و إ�قرارها.

 - 3إ�دارة االنتخابات للجمعيات والنقابات واملنظمات غري احلكومية
واجلامعات ،واجلمعيات اخلريية ،وكل م�ؤ�س�سات النفع العام.
وال�رشاف ،والرقابة على أ�ن�شطتها
 - 4ت�سجيل جمعيات النفع العام إ

املالية ،وتوزيع املخ�ص�صات العامة لها.
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ثالثا :ت�شكيل حمكمة انتخابات (د�ستورية)
 - 1يقوم جمل�س الق�ضاء أ
العلى برت�شيح قائمة من  15قا�ضي ًا بدرجة
ا�ستئناف إ�ىل جمل�س النواب ،ويتوىل جمل�س النواب ب أ�غلبية  80%من

أ�ع�ضائه اختيار  5منهم ي�شكلون أ�ع�ضاء املحكمة ،ويف حال مل يكتمل

العدد من القائمة أ
الوىل ير�شح املجل�س قائمة أ�خرى.

 - 2تتوىل املحكمة النظر يف الدعاوى املقدمة �ضد قرارات اللجنة
االنتخابية مبا يف ذلك القرارات اخلا�صة بنتائج االنتخابات.

 - 3تكون املحكمة مبثابة حمكمة ا�ستئناف أ
للحكام ال�صادرة يف املحاكم

االبتدائية يف الق�ضايا املتعلقة باالنتخابات أ
والحزاب وجمعيات النفع
العام.

 - 4يجوز ا�ستئناف أ�حكام املحكمة أ�مام املحكمة العليا با�ستثناء أ
الحكام

بالجماع فال يحق ا�ستئنافها.
ال�صادرة إ
 - 5مدة عمل املحكمة � 6سنوات.

 - 6يحق جتديد ع�ضوية ق�ضاة املحكمة ألكرث من مرة.

 - 7ال يحق ألي جهة عزل ق�ضاة املحكمة ،ووحده جمل�س النواب

ب أ�غلبية  80%يحق له الطلب من املحكمة العليا رفع احل�صانة عن أ�ي
قا�ضي و حماكمته.
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رابعا :أ�حكام عامة
لكون قانون االنتخابات ي�ؤثر على جممل احلياة ال�سيا�سية ف�إن من

الجراءات الكفيلة بجعل هذا القانون ناجت ًا عن توافق
ال�رضوري و�ضع إ

أ�غلب أ�طراف العملية ال�سيا�سية إ�ن مل يكن جميعهم ،ومن أ�جل حتقيق هذا

التوافق ين�صح مبا يلي:

 -أ�ن يتم تعديل قانون االنتخابات عرب حوار ت�شرتك فيه جميع القوى

ال�سيا�سية.

 أ�ن يتم إ�قرار هذه التعديالت يف جمل�س النواب عرب أ�غلبية خا�صة ك أ�نتكون  % 80من عدد أ
الع�ضاء.

 أ�ن ال يتم إ�دخال أ�ي تعديالت على قانون االنتخابات إ�ال بنف�س أالغلبية

التي أ�قرته ،ل�ضمان عدم تالعب أ�ي حزب حا�صل على أ
الغلبية املطلقة
بهذا القانون املهم واحليوي.

م�سائل إ�نتخابية 21

الف�صل الثاين

اقرتاح �آلية لت�صويت اجلنود
يحدد قانون االنتخابات احلايل املوطن االنتخابي الذي يحق للناخب أ�ن
ي�سجل نف�سه فيه ،بثالثة هي:
 - 1مقر ال�سكن الدائم للناخب

 - 2مقر ال�سكن الدائم أل�رسة الناخب
 - 3مقر عمل الناخب
خالل االنتخابات ال�سابقة كان هناك جدل كبري حول املوطن الثالث
املتعلق مبقر العمل ،حيث اتهمت أ�حزاب املعار�ضة احلكومة با�ستغالله

ل�صاحلها ،من خالل توجيه املوظفني احلكوميني بالت�صويت ل�صالح

مر�شحي احلزب احلاكم .و أ�كرث ما كانت املعار�ضة تثريه هو ت�صويت
اجلنود ،حيث ر أ�ت أ�ن احلكومة تعمل قبل االنتخابات على توزيع
اجلنود يف الدوائر االنتخابية ،وفق خطة معينة تهدف إ�ىل ترجيح كفة
مر�شحي احلزب احلاكم .وخالل الفرتة املا�ضية مل يتو�صل الطرفان

إ�ىل حلول لهذه امل�شكلة فاملعار�ضة ت�رص على إ�لغاء املوطن الثالث ،فيما

ترى احلكومة أ�ن هذا أ
المر �سيمنع اجلنود من ممار�سة حقهم االنتخابي.
ولكون هذه امل�شكلة �ستبقى من امل�سائل ال�شائكة ف�إن من املفيد و�ضع عدد

من املقرتحات حلل هذه امل�شكلة ا�ستنادا إ�ىل جتارب بع�ض الدول.
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أ�وال :الت�صويت عرب الوكالة
�آليته:

يقوم اجلندي أ�و املوظف البعيد عن دائرته االنتخابية بتوكيل أ�حد أ�فراد

أ��رسته للت�صويت نيابة عنه يف الدائرة التي ي�سكن فيها ،ويف هذه احلالة
ف�إن ال�شخ�ص �صاحب الوكالة يح�صل على بطاقته االنتخابية وبطاقة

موكله ويقوم بالت�صويت لكليهما.
عيوبه:

�سيعد هذا املقرتح خمالفا لقاعدة د�ستورية تعترب الت�صويت يف االنتخابات
ٌ

حق �شخ�صي ال يجوز التنازل عنه ل�شخ�ص �آخر ،كما أ�ن هذه آ
اللية

قد تفتح الباب أ�مام بيع أ
ال�صوات من خالل قيام اجلنود بتوكيل �شخ�ص
حمدد مقابل احل�صول على مبلغ معني.
مزاياه:

يعد هذا املقرتح أ�قل احللول �سوء ًا حيث أ�نه �سيمنح اجلندي حق الت�صويت

الذي �سيمار�سه يف الدائرة التي ي�سكن فيها أ�و ت�سكن فيها أ��رسته.
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ثانيا :عدم الت�صويت يف االنتخابات الفردية والت�صويت
يف االنتخابات الن�سبية
�آليته:
يقوم اجلنود واملوظفون البعيدون عن دوائرهم االنتخابية يف الت�صويت
للقوائم الن�سبية يف حال أ��صبحت الدولة دائرة انتخابية واحدة ،فيما ال
ي�صوتون يف االنتخابات اخلا�صة بدوائرهم .ويف هذه احلالة يجب إ�لغاء

املوطن الثالث واالكتفاء باملوطن أ
الول والثاين.
عيوبه:

�سيعد هذا املقرتح خمالفا حلق د�ستوري حني ال مينح بع�ض امل�صوتني حق
االنتخاب.
مزاياه:

�ستقبل املعار�ضة بهذا املقرتح كونه �سيلغي ت أ�ثري اجلنود على نتائج

�سوءا.
االنتخابات ،وهو مثل �سابقه يعد أ�قل احللول
ً
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الف�صل الثالث
متثيل الن�ساء

توجد عدة طرق مل�ساعدة الن�ساء للو�صول إ�ىل املجال�س املنتخبة ،من خالل

و�ضع قواعد تف�ضيلية فيما يطلق عليه التحيز االيجابي ،ومن هذه الطرق
نظام الكوتا (احل�صة) ،وهو النظام الذي يحدد ن�سبة معينة من املقاعد

تخ�ص�ص للن�ساء ،ويف هذا ال� أش�ن ميكن مناق�شة عدد من هذه أ
النظمة:

أ�وال :نظام الدوائر املغلقة
ماهيته:
يتم تخ�صي�ص عدد من الدوائر االنتخابية ال ي�سمح للذكور بالرت�شح
فيها.
م�شكالته:
 - 1ما هو املعيار الذي �سيتم مبوجبه تخ�صي�ص هذه الدوائر.

 - 2تعار�ض هذا التخ�صي�ص مع مبد أ� امل�ساواة املكفول يف الد�ستور
حيث �سيحرم املر�شحني الذكور يف هذه الدوائر من فر�صة الرت�شح

لالنتخابات ،وهذا أ
المر �سيجعل هذه الفئة تعار�ضه بكل ما متلك من قوه
ألنه يخرجها عمليا من دائرة التواجد ال�سيا�سي يف ال�سلطة الت�رشيعية.

� - 3سيحابي هذا النظام بع�ض املر�شحات اللواتي ينتمني للدوائر
االنتخابية املخ�ص�صة فيما �سيحرم املر�شحات يف الدوائر غري املخ�ص�صة.

فلو أ�ن هذا النظام خ�ص�ص بع�ض الدوائر يف مدينة �صنعاء مثال ف�إنه
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�سيكون يف م�صلحة املر�شحات املنتميات إ�ىل هذه الدوائر بينما املر�شحات
يف الدوائر أ
الخرى ال ي�ستفدن من هذا النظام.

� - 4سيواجه هذا النظام مبعار�ضة قوية من أ
الحزاب التي لها نفوذ
وقوة يف الدوائر التي مت تخ�صي�صها للن�ساء ،فلو مت تخ�صي�ص دائرة فاز
ال�صالح ،ف�إن هذا احلزب �سيعار�ض أ�ن
فيها �سابقا مر�شح عن حزب إ

تخ�ص�ص هذه الدائرة للن�ساء ألنه �سيخ�رسها م�ستقبال خا�صة إ�ذا كان هناك

مر�شحة قوية حلزب مناف�س له .و�سيتم التعامل مع هذا التخ�صي�ص وك أ�نه
ا�ستهداف �سيا�سي أ�و �شخ�صي من قبل اجلهات املت�رضرة منه.
احتمالية تطبيقه:

من غري املحتمل أ�ن يطبق هذا النظام ب�سبب امل�شكالت الكثرية التي

ال�شارة.
�سيواجهها كما �سبقت إ

ثانيا :نظام القائمة الوطنية
ماهيته:

يتم تخ�صي�ص عدد من املقاعد للن�ساء .ك أ�ن يحدد  30مقعدا يرت�شحن
فيه �ضمن قوائم حزبية تقدم للناخب يف جميع املراكز االنتخابية �ضمن

بطاقة خا�صة ،وعلى الناخب أ�ن ي�صوت لرمز قائمة كل حزب ،وتفوز
القوائم بعدد من الن�ساء م�ساوية لن�سبة عدد أ
ال�صوات التي ح�صلت عليها

كل قائمة.
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م�شكالته:

لن يواجه هذا النظام مب�شكالت كثرية خا�صة أ�نه لن يكون على ح�ساب

م�صالح أ�ي جهة كما هو احلال يف النظام ال�سابق ،ومع ذلك ف�إن هذا
النظام �سيعطي قادة أ
الحزاب �سلطة حتديد من من الن�ساء يدخلن القائمة
وهو أ�مر قد ي�ضعف من حظوظ بع�ض املر�شحات .إ�ىل جانب ذلك لن
ميكن هذا النظام أ
الحزاب ال�صغرية من إ�جناح مر�شحاته ،و�سيكون
الفوز من ن�صيب قوائم أ
الحزاب الكبرية ،حيث أ�نه وعلى افرتا�ض أ�ن

عدد املقاعد املخ�ص�صة هي  30مقعدا ،وعدد أ
ال�صوات ال�صحيحة هي 8
مليون ف�إن فوز أ�ي مر�شحة يحتاج إ�ىل  266أ�لف �صوت وهو رقم كبري

لن حت�صل عليه �سوى أ
بال�ضافة إ�ىل أ�ن هذا النظام لن
الحزاب الكبرية .إ
ي�سمح للمر�شحات امل�ستقالت من الفوز.
احتمالية تطبيقه:

من املحتمل أ�ن يطبق هذا النظام خا�صة أ�ن أ
الحزاب الكبرية �ستوافق

عليه ألنه �سي�ضيف لها مقاعد جديدة.

ثالثا :نظام أ
الكرب ثق ًال
ماهيته:

يتم إ��ضافة عدد من مقاعد جمل�س النواب للن�ساء ،ك أ�ن ي�ضاف ( )30مقعد

ملجل�س النواب احلايل ،ومن ثم ترت�شح الن�ساء يف أ�ي دائرة انتخابية،

وي�صوت الناخب لها ولغريها من املر�شحني الذكور بنف�س آ
اللية التي يتم
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الت�صويت بها وفق نظام الفائز أ
الول ،ومن تتمكن من الفوز باملركز
أ
الول ال تدخل �ضمن املقاعد اخلا�صة بالن�ساء ،أ�ما من مل تفز فيتم ترتيبهم

للدنى وفق عدد أ
من أ
العلى أ
ال�صوات التي ح�صلن عليها يف الدوائر
التي تر�شحن فيها ،وتعترب الفائزات من ح�صلن على الرقم ( )1وحتى
الرقم ( ،)30ويف حال �شغور أ�ي مقعد من هذه املقاعد ت�صبح املر�شحة

�صاحبة املرتبة ( )31هي الفائزة ب�شكل تلقائي.
م�شكالته:

لن يواجه هذا النظام مب�شكالت كثرية خا�صة أ�نه لن يكون على ح�ساب
م�صالح أ�ي جهة كما هو احلال يف أ
النظمة ال�سابقة ،إ��ضافة إ�ىل أ�نه �سيكون
أ�كرث عدالة يف إ�عطاء امل�ستقالت ومر�شحات أ
الحزاب ال�صغرية فر�ص

مت�ساوية مع مر�شحات أ
الحزاب الكبرية ،إ�ىل جانب أ�ن الفائزة �ستكون
من ال�شخ�صيات التي ا�ستطاعت إ�قناع أ�كرب عدد من الناخبني للت�صويت

لها ،وهو أ
المر الذي �سيو�صل ع�ضوات ذات مقدرة �سيا�سية أ�ف�ضل مما
يوفره نظام القائمة الوطنية ،إ��ضافة إ�ىل ذلك ف�إن هذا النظام �سوف يدفع
بجميع أ
الحزاب أ�ن تر�شح أ�كرب عدد من الن�ساء خا�صة يف الدوائر التي ال
ميلكون فر�صة الفوز فيها باملركز أ
الول .فعلى �سبيل املثال لو أ�ن حزب

ال�صالح أ�راد الفوز مبقعد يف دائرة يوجد بها مر�شح قوي للم�ؤمتر
إ
ال�شعبي �ضامن الفوز باملركز أ
الول ،ف�إنه �سي�ضطر أ�ن ير�شح امر أ�ة بدال

من أ�ن ير�شح رجالً ،وهذه الو�ضعية �ستزيد من عدد املر�شحات الن�ساء
وهو ما �سيعمل على زيادة االهتمام باملر�شحات الن�ساء ودورهن.
إ��ضافة إ�ىل ذلك �سيعمل هذا النظام على ت�شجيع بع�ض الفئات املحافظة،
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كالقبائل مثال ،من أ�ن تر�شح ن�ساء يف حال �شعرت قبيلة �صغرية أ�ن حظها

يف الفوز باملقعد عن طريق املر�شح الذكر معدوم أ
المر الذي يجعلها
تر�شح أ�مر�آة كي حت�صل على مقعد يف جمل�س النواب.

من امل�شكالت التي �سيفرزها هذا النظام وجود أ�كرث من ممثل للدائرة

الواحدة ،غري أ�ن هذا أ
المر قد يكون له مزايا حني يتناف�س املمثالن على

تقدمي أ�ف�ضل اخلدمات للناخبني.
احتمالية تطبيقه:

من املحتمل أ�ن يطبق هذا النظام خا�صة أ�ن معظم أ
الحزاب �ستوافق عليه

ألنه لن يحرمها من أ�ي مقاعد بل قد ي�ضيف لها مقاعد جديدة إ��ضافة إ�ىل
أ�ن اجلمعيات الن�سائية والنا�شطات امل�ستقالت �سيجدنه أ�ف�ضل ال�صيغ التي

�ستزيد من امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء.
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الف�صل الرابع

معايري النظام االنتخابي اجليد
تطالب أ�حزاب املعار�ضة يف اليمن بتغيري النظام االنتخابي احلايل

(نظام الفائز أ
الول) حيث ترى ب أ�ن هذا النظام قد �ساهم يف عدم تطور

النظام الدميقراطي .يف مقابل ذلك ي�رص حزب امل�ؤمتر ال�شعبي احلاكم،
والحزاب املوالية له ،على أ�ن هذا النظام من أ
أ
النظمة التي تنا�سب طبيعة
اليمن ،وب أ�نه من أ
النظمة الناجحة بدليل أ�ن أ�عرق الدول الدميقراطية

كربيطانيا والواليات املتحدة تعمل به.
إ�ن حجة كل طرف تبدوا قوية إ�ىل حد كبري ،وم�صدر ذلك نابع من
حقيقة مهمة مفادها أ�نه ال يوجد نظام انتخابي ميكن و�صفه باجليد و أ�خر

بال�سيئ ،فجميع النظم املعمول بها يف الدول الدميقراطية هي جيدة ما
دامت قادرة على القيام بوظائفها.
والنظام االنتخابي اجليد ميكن اختباره من خالل عدد من املعايري التي

متكننا من احلكم على ما إ�ذا كان هذا النظام جيد أ�م �سيئ ،وميكن تطبيق

هذه املعايري على النظام االنتخابي يف اليمن .وبالتايل ميكننا تقييم هذا
النظام .وهذه املعايري ميكن اخت�صارها يف النقاط التالية:
درجة القبول:

يتطلب النظام االنتخابي اجليد أ�ن يكون مقبوال من جميع أ
الطراف

امل�شاركة يف االنتخابات ،أ�و معظمها على أ
القل ،فالنظام االنتخابي هو
أ�حد قواعد اللعبة االنتخابية ،وما دام أ
المر كذلك ف�إن من البديهي أ�ن
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تكون هذه القواعد مقبولة ومتفق عليها من قبل الالعبني.

ويف النظام االنتخابي احلايل جند أ�ن درجة القبول به أ�قل مما يجب،
بدليل مطالبة أ�حزاب املعار�ضة بتغيريه.
القدرة على متثيل التنوع يف املجتمع:

مبا أ�ن النظام االنتخابي – يف االنتخابات الربملانية  -هو ترجمة أ��صوات

الناخبني إ�ىل مقاعد يف الربملان ،ف�إن النظام االنتخابي اجليد هو القادر
أ�ن يكون مر�آة عاك�سة للمجتمع بكل �رشائحه وتنوعاته .ومن هذه

التنوعات:
التنوع اجلغرايف:

مبا أ�ن النظام احلايل يقوم على أ��سا�س أ�ن لكل منطقة جغرافية ممثل عنها

ف�إنه يعد حمقق ًا لهذا ال�رشط.
التنوع أ
اليديولوجي:

يالحظ أ�ن املجل�س احلايل واملجل�س الذي �سبقه قد غلب عليه متثيل الفئات
التقليدية أ�كرث بكثري من متثيل الفئات املدنية احلديثة ،وميكن إ�رجاع

ال�سبب إ�ىل طبيعة املجتمع اليمني الذي تهيمن عليه الثقافة التقليدية،
ورغم ذلك ف�إن املالحظ أ�ن الفئات التقليدية ت�سيطر على املجل�س ب أ�كرث
من حجمها الفعلي.
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التنوع املذهبي:

�شئنا أ�م أ�بينا ف�إن املجتمع اليمني ينق�سم طائفيا – وال يعني االنق�سام ال�رصاع

– إ�ىل عدد من املذاهب ميكن ح�رصها بـ� :سنة تقليدين «�شوافع» � ،سلفيني

 ،زيود  ،إ��سماعيليني  ،مت�صوفة.

وعند مالحظة جمل�س النواب احلايل والذي �سبقه جند أ�ن التيار أ
الكرث
و�ضوحا من هذه التيارات هو التيار ال�سلفي ،بينما جند غياب ًا �شبه كلي

للتيارات أ
الخرى  ،وهو ما يعني أ�ن النظام احلايل مل يعك�س التنوع
املذهبي أ�و الطائفي يف اليمن.
التنوع ال�سيا�سي:

يوجد يف اليمن أ�كرث من ع�رشين حزب ًا �سيا�سي ًا غري أ�ن جمل�س النواب

احلايل والذي �سبقه �سيطر عليهما حزب امل�ؤمتر ال�شعبي ب أ�غلبية تتجاوز

ثالثة أ�رباع املجل�س ،فيما تقا�سمت أ�ربعة أ�حزاب وبن�سب متفاوتة أ�قل
من ربع عدد املجل�س ،ورغم أ�ن الكثري من الدول الدميقراطية الرا�سخة
مثل الواليات املتحدة وبريطانيا يهيمن على جمال�سهما املنتخبة حزبان

رئي�سيان ،إ�ال أ�ن اخللل هنا لي�س يف خلو املجل�س من متثيل جلميع أ
الحزاب

ال�سيا�سية ،و إ�منا ل�سيطرة حزب واحد كامل�ؤمتر لغالبية �ساحقة تزيد عن

ثالثة أ�رباع املجل�س ،ورغم أ�ن هذه ال�سيطرة قد حتدث يف الدميقراطيات
العريقة إ�ال أ�ن ال�سيطرة هذه ناجتة من عوامل غري دميقراطية ،كما ترى

أ�حزاب املعار�ضة والكثري من املراقبني .والنتيجة التي ن�ستخل�صها من

ذلك هي أ�ن النظام االنتخابي احلايل مل يحقق التنوع ال�سيا�سي املطلوب.
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التنوع االجتماعي:
تنق�سم اليمن إ�ىل قبائل ،و�سكان حظر وريف ،وبدو  ،ومزارعني ،

و�صيادين  ،و أ��صحاب حرف متنوعة  ،وفقراء ،و أ�غنياء  ،ومتعلمني
وغري متعلمني  ،وم�شايخ ورعية ،وغريها من التق�سيمات املختلفة .ويف

حال بحثنا يف املجل�س احلايل والذي �سبقه عن متثيل لهذه الفئات جند أ�ن
بع�ضها قد ح�صل على متثيل يفوق حجمه كفئة امل�شايخ أ
والغنياء والقبائل

فيما مل حت�صل بع�ض الفئات على متثيل ينا�سب حجمها ،أ�و أ�نها مل حت�صل
على متثيل مثل الفقراء.
متثيل الن�ساء:
متثل الن�ساء يف املجتمع اليمني ن�صف ال�سكان تقريبا ،ورغم ذلك ف�إن
وجود الن�ساء يف املجال�س املنتخبة كان متدني ًا جد ًا وو�صل حد االنقرا�ض
تقريبا يف املجل�س النيابي احلايل إ�ذ ال توجد �سوى امر أ�ة واحدة فقط.

وميكن إ�رجاع هذا أ
المر جزئيا إ�ىل خلل يف النظام االنتخابي الذي مل

ي�ساعد املر أ�ة على الو�صول إ�ىل املجل�س.

إ�عطاء النظام ال�سيا�سي املزيد من ال�رشعية:

يعمل النظام االنتخابي اجليد  -إ�ىل جانب عوامل أ�خرى – على تدعيم

النظام ال�سيا�سي بال�رشعية ،والتي نق�صد بها قبول النا�س الطوعي للنظام
ال�سيا�سي ،وهو ما ميكن قيا�سه بدرجة اال�ستقرار ال�سيا�سي ،فكلما كان
هناك ا�ستقرار �سيا�سي « حكومات م�ستقرة» كلما دل ذلك على وجود

نظام �رشعي والعك�س .وبالنظر إ�ىل أ
الو�ضاع يف اليمن جند أ�ن هناك
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حالة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي أ
والمني وهي يف ت�صاعد م�ستمر،
إ��ضافة إ�ىل وجود إ�ح�سا�س بعدم الر�ضا من أ�داء احلكومة نتيجة لعدم
الكفاءة والف�ساد و�سوء ا�ستخدام املوارد وال�سلطة .وكل هذه أ
المور
ت�شري إ�ىل أ�ن النظام ال�سيا�سي يعاين من تدين �رشعيته ال�سيا�سية .وبحكم
أ�ن االنتخابات الناجحة تعمل على تعزيز ال�رشعية ال�سيا�سية ف�إن تدهور

ال�رشعية ي�شري يف جزء منه على أ
القل إ�ىل أ�ن النظام االنتخابي احلايل
مل ي�ساعد على زيادة �رشعية النظام ال�سيا�سي بل قد يتحمل جزء ًا من هذه

امل�س�ؤولية.

إ�حداث تغيري يف اخلارطة ال�سيا�سية عقب االنتخابات:
تعمل االنتخابات ب�صفتها العملية التي يتم فيها منح التفوي�ض ال�شعبي
للمنتخبني (جمال�س ت�رشيعية  -حملية  -رئا�سية) على إ�حداث تغيري يف
اخلارطة ال�سيا�سية عقب كل انتخابات ،وهذا ال يعني أ�ن من �رشط

االنتخابات الناجحة أ�ن حتدث تغيري ًا كبري ًا يف اخلارطة االنتخابية؛ إ�ذ أ�ن
الكثري من الدول الدميقراطية ال يتم إ�حداث تغيري يذكر وعلى مدى عدة
دورات انتخابية ،ومع ذلك ف�إن هذه الدول ال ُيـ�شك يف دميقراطيتها،

ون�سوق هنا املثل أ
البرز واملتمثل بالهند التي ا�ستمر حزب امل�ؤمتر احلاكم
يف الفوز باالنتخابات منذ ا�ستقالل الهند عام  1947حتى عام ،1977
وكذلك اليابان التي �سيطر فيها احلزب الليربايل يف معظم الدورات
االنتخابية.

ويف حالة اليمن نالحظ منذ انتخابات  1997أ�ن اخلارطة التي تفرزها
االنتخابات يف حالة ثبات ن�سبي ؛ حيث جند أ�ن حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
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ترت�سخ �سيطرته يف جميع االنتخابات ،وهذا ما يجعل من امل�رشوع
الت�شكيك يف �صحة فوزه بال�شكل الذي يتم ،وهو ما ميكن إ�رجاعه جزئي ًا

إ�ىل م�شكلة يف النظام االنتخابي.

يت�ضح مما �سبق أ�ن النظام االنتخابي احلايل ال يلبي ال�رشوط أ
ال�سا�سية
للنظام الناجح ومع ذلك ف�إن من املبكر احلكم أ�ن كان هذا النظام غري

جيد ،حيث أ�ننا بحاجة ألن جنرب أ�نظمة أ�خرى ودورات انتخابية
عديدة كي ن�صل إ�ىل حكم قاطع يف هذا أ
المر.
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هل يتحمل النظام االنتخابي م�سئولية امل�شكالت ال�سيا�سية؟
الجابة عن هذا ال�س�ؤال ،حيث أ�ن النظام االنتخابي ال يعمل
من ال�صعب إ

مبعزل عن عوامل كثرية ت�ساهم جمتمعة على خلق امل�شكالت ال�سيا�سية التي
نعي�شها ،ولهذا ف�إن االعتقاد أ�ن تغيري النظام االنتخابي أ�و تعديله �سيحل
امل�شاكل ال�سيا�سية جميعها ،هو تف�سري غري واقعي للم�شكالت ال�سيا�سية التي

هي نتاج عوامل كثرية :اقت�صادية وثقافية واجتماعية وغريها ،ومن هنا

ف�إن من املهم حني التفكري بتعديل أ�و تغيري النظام االنتخابي االنتباه إ�ىل
حمدودية أ
الثر الذي يخلفه النظام االنتخابي يف حل امل�شكالت ال�سيا�سية،
رغم أ�ننا ال نقلل من هذا أ
الثر وهو ما �سيتم إ�ي�ضاحه ب�شكل أ�و�سع يف

هذه الدرا�سة ،وعليه ف�إن تعديل أ�و تغيري النظام االنتخابي بحاجة إ�ىل
أ�ن يرتافق معه إ�جراء تعديالت د�ستورية ت�ساعد على إ��صالح املنظومة

ال�سيا�سية ب�شكل كامل.
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الف�صل اخلام�س

النظم االنتخابية والعملية ال�سيا�سية
رغم أ�ن أ
الثر الذي يحدثه النظام االنتخابي يتفاوت من جمتمع إ�ىل
�آخر إ�ال أ�ن هناك اتفاق ًا �شبه عام لدى اخلرباء يف الق�ضايا االنتخابية ب أ�ن

لكل نظام انتخابي خمرجات وم�ؤثرات �شبه موحدة تنطبق على جميع

املجتمعات بدرجات متفاوتة .ومن هذه امل�ؤثرات:
حجم أ
الحزاب:

النظمة االنتخابية على زيادة حجم أ
ت�ساعد بع�ض أ
الحزاب ال�سيا�سية

حني ت�ساعدها يف احل�صول على مقاعد يف الربملان أ�كرث من حجم التفوي�ض
ال�شعبي ،ومن أ�هم النظم التي ت�ساعد على زيادة حجم أ
الحزاب الكبرية

الول أ
نظام الفائز أ
(الغلبية الن�سبية) املعمول به يف اليمن ،ونظام القائمة
الن�سبية الذي ي�شرتط ن�سبة ح�سم كبرية ،فهذه أ
النظمة تعمل على زيادة
عدد املقاعد التي حت�صل عليها أ
الحزاب الكبرية من خالل �آلية ترجمة

أ
ال�صوات إ�ىل مقاعد.

الول حت�صل أ
ففي نظام الفائز أ
الحزاب الكبرية على مقاعد تفوق ن�سبة
أ
ال�صوات التي منحت لها ب�سبب أ�ن النظام ال ي�شرتط للفوز احل�صول
الغلبية املطلقة ( )+1 50%وهو أ
على أ
المر الذي يجعل من املمكن للفائز

أ�ن ب أ�ن يفوز ب أ�قل من ن�صف أ�عداد أ
ال�صوات ال�صحيحة يف الدائرة،
وهو ما ينعك�س على احلجم الكلي أ
لل�صوات التي ح�صل عليها احلزب
ن�سبة إ�ىل املقاعد ،فنجد أ�ن بع�ض أ
الحزاب ،خا�صة الكبرية منها ،حت�صل
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على ن�سبة من املقاعد تفوق ن�سبة ما ح�صلت عليه من أ��صوات.

أ�ما يف النظام الن�سبي الذي ي�شرتط ن�سبة ح�سم عالية ،ف�إن خمرجات
هذا النظام ت�ؤدي إ�ىل ح�صول أ
الحزاب ،التي متكنت من جتاوز ن�سبة
احل�سم ،على ن�سبة من املقاعد تفوق ن�سبة ما ح�صلت عليه من أ��صوات

حني يتم توزيع ح�ص�ص أ
الحزاب التي مل تتمكن من جتاوز ن�سبة احل�سم

على أ
الحزاب التي جتاوزته ،وهو ما يعمل على تقويتها و إ�عطائها

حجم اكرب مما ت�ستحقه .ويف هذا ال� أش�ن ن�شري إ�ىل أ�ن ن�سبة احل�سم العالية
كما هو احلال يف تركيا ( )10%ت�ضعف أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية
التي ال تتمكن من جتاوز ن�سبة احل�سم ،وتقوي أ
الحزاب الفائزة ،ففي

االنتخابات الرتكية التي جرت عام  2002مل يتمكن من جتاوز ن�سبة
احل�سم �سوى حزبان فيما خ�رست جميع أ
الحزاب أ��صواتها والتي بلغت
 46%ومت حتويل هذه أ
ال�صوات للحزبني الفائزين وهو ما أ�دى إ�ىل

م�ضاعفة ن�صيب هذين احلزبني تقريبا من عدد املقاعد (فاز حزب العدالة
والتنمية مبا يقارب  34%من أ
ال�صوات إ�ال أ�نه ح�صل على ما يقارب

 66%من عدد املقاعد)

الحزاب الكبرية هناك بع�ض أ
النظمة التي تقوي أ
يف مقابل هذه أ
النظمة

الحزاب ال�صغرية وتفكك أ
التي تعمل على زيادة عدد أ
الحزاب الكبرية

واملتو�سطة ،ومن أ�هم هذه أ
النظمة نظام القائمة الن�سبية املغلقة الذي ال

ي�شرتط ن�سبة ح�سم .وتعد إ��رسائيل منوذج ًا لهذا النظام والذي افرز حالة
من الف�سيف�ساء احلزبية يف الكني�ست.
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�شكل احلكومة:

ت�ساعد بع�ض أ
النظمة االنتخابية على أ�يجاد حكومات م�ستقرة تت�شكل

من حزب واحد يتمتع ب أ�غلبية برملانية متكنه من احلكم منفردا يف الدول
الول من أ�كرث أ
التي تتبع النظام الربملاين ،ويعد نظام الفائز أ
النظمة
االنتخابية التي تخلق حكومات م�ستقرة ،وتعترب بريطانيا منوذج ًا لعمل

هذا النوع من أ
النظمة .و إ�ىل جانب هذا النظام ي أ�تي نظام القائمة الن�سبية
الذي ي�شرتط ن�سبة ح�سم عالية كما هو احلال يف تركيا� ،ضمن ظروف

معينة.

أ�ما النظام االنتخابي الذي ي�ساعد على خلق حكومات ائتالفية ف�إنه نظام
القائمة الن�سبية غري امل�شرتط ن�سبة ح�سم ،كما أ��رشنا له.
�سلوك قادة أ
الحزاب وحجم �سيطرتهم:

النظمة االنتخابية من قوة قادة أ
تقوي بع�ض أ
الحزاب داخلها .بينما

متيل بع�ضها إ�ىل إ��ضعاف القادة ،فنجد نظام القائمة الن�سبية املغلقة يزيد

من قوة قادة أ
الحزاب كونه ي�ضمن لهم الفوز ب�سهولة يف االنتخابات
حني ي�ضعون أ�نف�سهم على ر أ��س القائمة ،إ�ىل جانب أ�ن و�ضع الرتتيب
يف القائمة يكون يف العادة من �صالحياتهم ،وهو ما مينحهم �سلطة كبرية
داخل أ�حزابهم ،كونهم من يحددوا الفائز يف االنتخابات حني ي�ضعونه

يف املراتب امل�ضمونة.

وجند أ�ف�ضل منوذج لهذا الواقع �سيطرة القادة االيطاليني على أ�حزابهم

خا�صة خالل النظام الن�سبي الذي كان يعمل به قبل عام  1993حني متتع

بع�ض القادة بوجود �شبه دائم على ر أ��س بع�ض أ
الحزاب مثلما كان
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اليطايل أ
ال�سبق (جوليو اندريوتي) .ورغم
احلال مع رئي�س الوزراء إ
أ�ن النظام الن�سبي يف جممله يزيد من قوة القادة و�سيطرتهم إ�ال أ�ن هذا

النظام نف�سه ي�ساعد على إ��ضعاف القادة حني ت�شرتط قواعد هذه أ
الحزاب
إ�جراء انتخابات للقائمة احلزبية داخلها قبل إ�نزالها للرت�شح ،ففي هذه
احلالة جند �سيطرة القادة تكون أ�قل.
ويف مقابل ذلك جند أ�ن نظام الفائز أ
الول ي�ضعف من �سيطرة قادة

الحزاب ب�سبب قدرة بع�ض أ
أ
ال�شخا�ص على الفوز يف دوائرهم بغ�ض
النظر عن ر�ضا القادة عنهم ،وهو ما ميكنهم من مواجهة قادتهم ،ومع
ذلك ف�إن بع�ض قادة أ
الحزاب يف ظل هذا النظام ميتلكون �سيطرة كبرية

على أ�حزابهم يف املجتمعات التي يكون الوالء احلزبي من الناخبني كبريا

كما هو احلال يف بريطانيا حيث أ�ن الناخب ينتخب احلزب الذي ميثله
أ�كرث من ال�شخ�ص املنتخب.

درجة االنفتاح على القوى ال�سيا�سية املخالفة:

النظمة االنتخابية على زيادة انفتاح أ
تعمل بع�ض أ
الحزاب املتناف�سة على
بع�ضها البع�ض ،حني ت�سعى جلذب ناخبني من قوى لي�ست من أ�تباعها،

النظمة :نظام الفائز أ
ومن أ�برز هذه أ
الول حيث جند أ�ن هذا النظام ي�شجع
أ
الحزاب املتناف�سة على أ�ن ت�ستميل جزء ًا من أ�ن�صار خ�صومها أ�و من

غري املنتمني أ
للحزاب عرب تبني ق�ضاياهم من أ�جل الفوز باالنتخابات،
وتعد بريطانيا منوذج ًا لهذا ال�سلوك ،حيث جند أ�ن احلزبني الرئي�سني

ال ي�ستطيع أ�ي منهما الفوز باالنتخابات دون االنفتاح على جزء من
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جمهور الو�سط ،وهو جمهور خمتلف عن التوجهات أ
ال�سا�سية للحزب.

فنجد على �سبيل املثال أ�ن حزب العمال الي�ساري ي�ضطر أ�ن يخفف من
توجهاته الي�سارية كي يك�سب جمهور الو�سط ،وهو اجلمهور الذي ال

يكون عادة من �ضمن أ
الن�صار الفعليني له أ�و حلزب املحافظني املناف�س،
و أ
المر نف�سه ينطبق على حزب املحافظني.

وقد حدث خالل الثمانينات وحتى منت�صف الت�سعينات أ�ن ف�شل حزب
العمال من الفوز باالنتخابات وكان ال�سبب �سيطرة قيادة ي�سارية على
احلزب طوال هذه الفرتة جعلته غري قادر على جذب الطبقة الو�سطى

إ�ىل �صفه ،وحني غري احلزب من أ�دائه بو�صول (توين بلري) ،فيما �سمي

بنهج «الطريق الثالث» ،متكن من الفوز على املحافظني يف أ�كرث من
دورة انتخابية .إ�ن هذه النظام ي�ساعد على إ�براز النقاط امل�شرتكة بني

أ
الحزاب املت�صارعة أ�كرث من إ�براز نقاط التمايز واالختالف.

يف مقابل هذا جند أ�ن النظام الن�سبي خا�صة نظام القائمة الن�سبية املغلقة

الذي ال ي�شرتط ن�سبة ح�سم يربز التناق�ضات أ
اليديولوجية بني القوى

املتناف�سة حيث أ�ن فوز هذه أ
الحزاب يعتمد على أ�ميان أ�ن�صارها بقوة

وو�ضوح طرحها ألفكارها ،خا�صة أ�ن هذا النظام ي�ساعد على وجود

أ
الحزاب ال�صغرية ذات التوجهات «املتطرفة» أ�و لنقل العقائدية والتي

تنال أ��صواتها من خالل إ�براز درجة اختالفها مع خ�صومها ،ويف هذه

احلالة ف�إن هذا النظام ي�شجع على ت�ضييق قواعد أ
الحزاب ،لت�صبح أ�كرث

متثيال جلماعات �صغرية ذات توجهات متطرفة أ�و أ�هداف حملية أ�و طائفية
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أ�و عرقية ،كما هو احلال يف العراق ،فقد �ساعد تبني نظام القائمة الن�سبية
الحزاب الطائفية والعرقية و أ��ضعف كثري ًا أ
بروز أ
الحزاب «الوطنية»

وهو ما زاد من حالة اال�ستقطاب الطائفي والعرقي والديني.
�سلوك الناخب:
يلعب النظام االنتخابي دور ًا يف حتديد �سلوك الناخب فنجد يف نظام

الدائرة الفردية� ،سواء أ�كان بنظام الفائز أ
الول أ�و نظام اجلولتني
أ
(الغلبية املطلقة) ،أ�ن الناخب يهتم بالق�ضايا املحلية اخلا�صة بدائرته أ�كرث
من اهتمامه بالق�ضايا الوطنية ،كما و أ�ن الناخب قد ي�صوت ملر�شح خمالف
لتوجهاته ال�سيا�سية حني يوازن بني الت�صويت ملر�شح حزب خمالف
لتوجهاته ،أ�و الت�صويت ملر�شح حزب مناق�ض لتوجهاته فيختار أ�ن ينتخب
أ
الول ليمنع الثاين ،وتعد فرن�سا منوذج ًا لهذا ال�سلوك حيث جند أ�ن ع�ضو

احلزب ال�شيوعي الذي يجد نف�سه أ�مام مر�شح ينتمي للحزب اال�شرتاكي
املخالف له ومر�شح ينتمي حلزب ميني متناق�ض معه فيقوم بالت�صويت
ل�صالح املر�شح اال�شرتاكي كي مينع فوز املر�شح اليمني .وال�سلوك نف�سه
جنده حني يقوم ع�ضو حزب ما بانتخاب مر�شح غري مر�شح حزبه يف

الدائرة يف ظل نظام الفائز أ
الول حني يدرك أ�ن حظوظ مر�شح حزبه

�ضئيلة أ�و معدومة ،و أ�ن �صوته �سيذهب هباء إ�ن �صوت ملر�شح حزبه

على عك�س ت�صويته للمر�شح أ
القل �رضر ًا عليه ،والذي قد يكون من

حزب مناف�س ،لكن ن�سبة حظوظه بالفوز معقولة .ومن هنا جند أ�ن هذا
ال�سلوك يدفع باملر�شح إ�ىل االنفتاح على أ�ع�ضاء ومنا�رصي أ
الحزاب
أ
الخرى من أ�جل ا�ستمالتهم للت�صويت له ،وهو ما ي�ؤدي إ�ىل خلق قوا�سم
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م�شرتكة بني املر�شحني ويقلل من حدة االنق�سامات على م�ستوى الدوائر

أ�و املجتمع ككل.

ويف اجلهة أ
الخرى جند النظام الن�سبي خا�صة نظام القائمة الن�سبية املغلقة

الذي ال ي�شرتط ن�سبة ح�سم ي�ساعد على أ�ن ي�سلك الناخب �سلوك ًا خمتلف ًا

يتمثل يف الت�صويت ل�صالح قائمة حزبه كونه يدرك أ�ن �صوته مهم حلزبه

و أ�نه لن ي�ضيع ،وينتج عن هذا ال�سلوك املزيد من التع�صب احلزبي.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

يالحظ أ�ن أ
النظمة االنتخابية الن�سبية تعمل على زيادة امل�شاركة يف

االنتخابات حني يقتنع الناخب أ�ن �صوته له قيمه و�سيذهب يف �صالح

احلزب الذي ي�صوت له ،يف املقابل يالحظ أ�ن نظام الفائز أ
الول
ي�شهد م�شاركة أ�قل حني ي�شعر الكثري من الناخبني أ�ن جميع املر�شحني

يف الدائرة التي ينتمي لها بعيدين عن توجهاته ال�سيا�سية أ
واليديولوجية.
ومع ذلك ف�إن حجم امل�شاركة تعتمد على عوامل كثرية منها درجة الن�ضج

ال�سيا�سي ،وقوة أ
الحزاب ال�سيا�سية وغريها من العوامل.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

النظمة االنتخابية على زيادة حجم أ
تعمل بع�ض أ
ال�صوات ال�ضائعة التي

ال ي�ستفيد منها املر�شحون الذين مت الت�صويت لهم ،ومن أ�كرث أ
النظمة
هدر ًا ي أ�تي نظام القائمة الن�سبية املغلقة الذي ي�شرتط ن�سبة ح�سم عالية كما

هو معمول به يف النظام الرتكي ( )10%ففي هذا النظام  -كما �سبق
ذكره -عام  2002أ�هدر ما ن�سبته  46%من أ��صوات الناخبني الذين
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�صوتوا ألحزاب مل تتمكن من جتاوز ن�سبة احل�سم ،وكانت النتيجة أ�ن
أ
الع�ضاء املنتخبني مل يكونوا ميثلون إ�ال  56%من أ��صوات الناخبني,
وهي ن�سبة �ضئيلة وتعني من الناحية النظرية فقدان املجل�س النيابي إ�ىل

�رشعية التمثيل ،فحزب العدالة والتنمية الذي فاز مبا يقارب  34%من

أ��صوات الناخبني أ��صبح يحكم ب أ�غلبية تقارب الثلثني رغم أ�نه مل يفز إ�ال
بت أ�ييد ثلث الناخبني وهذه النتيجة تعك�س م�شكلة يف النظام االنتخابي على

القل من الناحية ال�شكلية ،وي أ�تي تاليا لهذا النظام يف هدر أ
أ
ال�صوات

الول أ
نظام الفائز أ
(الغلبية الب�سيطة) حني جند أ�ن الفائز يف الدائرة غالبا
ما يفوز بن�سبة تقل عن  50%من أ��صوات الناخبني فيما ت�ضيع الكثري من

أ
ال�صوات التي تتوزع بني املر�شحني اخلا�رسين .ونتيجة لهذا جند أ�ن
الحزاب التي حت�صل على أ
الكثري من أ
الغلبية املطلقة من مقاعد الربملان

تفوز بعدد يقل عن  50%من جمهور الناخبني ،وهو ما يعني أ�ن حزب

أ
الغلبية الربملانية مل يح�صل على أ�غلبية امل�صوتني أ�ي أ�نه من الناحية
ال�شكلية حزب أ
القلية ،وت�صل تناق�ضات هذا النظام مداها إ�ىل حد أ�ن بع�ض
ال�صوات أ�قل من أ
الحزاب حت�صل على عدد من أ
أ
الحزاب املناف�سة إ�ال

أ�نها حت�صل على أ
الغلبية الربملانية ،ويعني هذا أ�ن احلزب الذي ح�صل
على تفوي�ض �شعبي أ�كرب مل يتمكن من احلكم ،وهذه احلالة حدثت يف

بريطانيا أ�كرث من مرة ( )1974 ، 1951فقد فاز أ�حد أ
الحزاب الكبرية

بعدد أ��صوات أ�كرث فيما فاز خ�صمه بعدد مقاعد أ�كرب و�شكل احلكومة

احلزب الذي فاز بعدد أ��صوات أ�قل وهو ما كان يعني أ�ن احلكومة
ت�شكلت من حزب أ
القلية ال�شعبية.
حجم التحالفات احلزبية:
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تقوي بع�ض أ
النظمة االنتخابية التحالفات احلزبية ،فيما جند أ�ن بع�ض
أ
النظمة ت�ضعف أ�و حتى تلغي التحالفات احلزبية ،فنجد ـ على �سبيل املثال
ـ أ�ن نظام القائمة الن�سبية املغلقة الذي ال ي�شرتط ن�سبة ح�سم يلغي التحالفات

احلزبية أ�ثناء االنتخابات ،إ�ذ ال حاجة لهذه التحالفات وفق هذا النظام،
فيما جند أ�ن نظام القائمة الن�سبية الذي ي�شرتط ن�سبة ح�سم عالية ي�شجع بل

يجرب أ
الحزاب على القيام بتحالفات حزبية ليتم جتاوز ن�سبة احل�سم ،ففي

تركيا و إ�يطاليا جند أ�ن على أ
الحزاب ال�صغرية واملتو�سطة أ�ن تتحالف
وتدخل االنتخابات بقائمة حزبية واحدة كي تتجاوز ن�سبة احل�سم ،ويف
الغالب ف�إن هذه التحالفات �رسعان ما تنتهي بعد و�صول هذه أ
الحزاب

إ�ىل الربملان إ�ن كان القانون يجيز ذلك كما هو احلال يف تركيا ،أ�و أ�نه

ي�ستمر قائما ،إ�ن كان القانون ال ي�سمح بفك التحالف ،كما هو احلال يف

املك�سيك.

و إ�ىل جانب هذا النظام ف�إننا جند أ�ن نظام أ
الغلبية املطلقة (اجلولتني)
ي�شجع أ
الحزاب على التحالفات يف اجلولة الثانية حني ال يبقى يف التناف�س

�سوى املر�شحني احلا�صلني على املرتبة أ
الوىل والثانية ،ويف هذه احلالة
ف�إن أ
الحزاب تقوم بعملية تن�سيق فيما بينها تدعم مبوجبها بع�ضها البع�ض

يف الدوائر التي ال تكون متناف�سة فيها.

و إ�ىل جانب ذلك ي�ساعد نظام الفائز أ
الول على قيام التحالفات االنتخابية

الحزاب حني يتم االتفاق بني أ
بني أ
الحزاب على دعم بع�ضها البع�ض
�ضد خ�صوم م�شرتكني يف بع�ض الدوائر ،كما حدث حني ن�سقت أ�حزاب
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امل�شرتك يف اليمن خالل انتخابات  2003يف بع�ض الدوائر �ضد مر�شحي

حزب امل�ؤمتر ال�شعبي.

عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

تعمل بع�ض أ
النظمة االنتخابية على تقوية عالقة ع�ضو الربملان بالناخب
النظمة ت�ضعف هذه العالقة ،و أ�كرث أ
فيما جند بع�ض أ
النظمة التي ت�ساعد
على توثيق هذه العالقة نظام الدائرة الفردية ،حيث جند أ�ن ع�ضو
الربملان يبقى على عالقة وثيقة بالناخبني يف دائرته كونه أ�تى للربملان

من خالل أ��صواتهم ،وتنعك�س هذه العالقة يف تركيز النائب جل عمله

على الق�ضايا اخلا�صة بدائرته ،أ�كرث من تركيزه على الق�ضايا العامة.

يف املقابل جند أ�ن النظام الن�سبي غالبا ما ي�ضعف العالقة بني ع�ضو الربملان
وجمهور الناخبني الذين هم غري حمددين ب�شكل وا�ضح كون الت�صويت
مت على أ��سا�س قائمة حزبية وطنية أ�و إ�قليمية.
متثيل أ
القليات:
تعمل النظم الن�سبية خا�صة تلك التي جتعل الدولة دائرة انتخابية واحدة
على زيادة حجم متثيل أ
القليات الدينية والعرقية واملذهبية والقبلية

وغريها ،حيث أ�ن هذه النظم تعمل على جتميع أ
ال�صوات من جميع
مناطق الدولة ،وهو ما ي�سهل على أ
ال يتنا�سب
القليات من أ�ن جتد لها متثي ً
وحجمها ال�سكاين ،يف املقابل جند أ�ن النظم التي تعتمد الدوائر اجلغرافية،

الول ت�ضعف متثيل أ
خا�صة نظام الفائز أ
القليات با�ستثناء احلالة التي
تكون فيها هذه أ
القليات متمركزة يف منطقة جغرافية واحدة ت�شتمل على
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عدد من الدوائر الفردية ،ويف هذه احلالة ف�إن فر�صة فوز هذه أ
القليات

يف مناطقها تبقى أ�كيدة.
متثيل الن�ساء:

ت�ساعد النظم الن�سبية الن�ساء من الفوز يف االنتخابات ،حيث ي�سهل

إ�دراج الن�ساء يف القوائم احلزبية ،إ�ىل جانب أ�ن النظم الن�سبية ت�سهل
تطبيق نظام (الكوتا الن�سائية) ،حني ُيـلزم القانون أ
الحزاب بعدد
حمدد من الن�ساء �ضمن قوائمهم االنتخابية .أ�ما أ
النظمة االنتخابية التي
تعتمد الدوائر االنتخابية خا�صة نظام الفائز أ
الول ف�إن الن�ساء تقل فر�ص

حظوظهن خا�صة يف املجتمعات التقليدية التي يفوز فيها أ��صحاب النفوذ
االجتماعي.
التنوع اجلغرايف:

تعمل أ
النظمة الن�سبية  -خا�صة تلك التي جتعل الدولة دائرة انتخابية

واحدة  -على حرمان بع�ض املناطق اجلغرافية من ممثلني لها يف املجال�س
املنتخبة ،فوفقا لهذا النظام ف�إن قوائم أ
الحزاب الفائزة قد ال ت�شمل أ��شخا�ص
من جميع مناطق الدولة كالريف مثال ،فيما حت�صل بع�ض املناطق على
عدد كبري من املمثلني خا�صة �سكان العا�صمة ال�سيا�سية للدولة والتي ينحدر

منها معظم القادة احلزبيني الذين يكونون على ر أ��س القوائم االنتخابية.

يف املقابل جند أ�ن نظام الدوائر ي�سمح بوجود التنوع اجلغرايف الكامل

حني يفوز بع�ضوية املجال�س املنتخبة املمثلني اجلغرافيني لهذه الدوائر.
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التنوع أ
اليديولوجي:
ت�ساعد النظم الن�سبية خا�صة نظام القائمة الن�سبية املغلقة دون ن�سبة ح�سم
على وجود تنوع أ�يديولوجي وا�سع يف املجال�س املنتخبة؛ فمن خالل هذا

النظام ت�ستطيع جميع أ�و معظم االجتاهات ال�سيا�سية من أ�ن حت�صل على
متثيل يف املجل�س ب�سهولة أ�كرب مما يحدث يف أ
النظمة التي تعتمد نظام

الدوائر الفردية التي قد ال ت�سهل للكثري من أ��صحاب االجتاهات الفكرية
الو�صول للمجل�س حني ال يتمكن مر�شحيها من هزمية أ��صحاب النفوذ
االجتماعي .كما يحدث يف اليمن حالياً.
حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:

تعمل بع�ض أ
النظمة االنتخابية على جعل احلكومة املنبثقة عنها حا�صلة

على ت أ�ييد أ�غلبية امل�صوتني يف االنتخابات ،وهو ما يعني أ�غلبية املواطنني،

ومن هذه النظم ي أ�تي نظام القائمة الن�سبية على ر أ��س هذه أ
النظمة إ�ذ أ�ن
هذا النظام ال يهدر أ��صوات الناخبني ،وعليه ف�إن احلكومة التي �ستت�شكل

تبعا له �ستكون مدعومة من قبل أ�غلبية النواب والذين هم فعليا ميثلون
أ�غلبية امل�صوتني .يف مقابل ذلك جند أ�ن بع�ض أ
النظمة االنتخابية ت�ساعد
على أ�يجاد حكومات ال حتظى بتفوي�ض �شعبي حقيقي ،ومن أ�كرث النظم

التي تفرز ذلك نظام القائمة الن�سبية املغلقة الذي ي�شرتط ن�سبة ح�سم عالية،
ال�شارة إ�ليه.
كما هو احلال يف تركيا ،والتي �سبقت إ
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إ�ن هذه آ
الثار التي تنتج عن النظام االنتخابي ال تظهر إ�ال بعد إ�جراء
عدد من الدورات االنتخابية ،حيث أ�ن امل�شاركني يف االنتخابات من

مر�شحني وناخبني ي�ستفيدون من طريقة عمل كل نظام انتخابي من
خالل التجربة ،ومن هنا ف�إن تغيري النظام االنتخابي ال يعني أ�ن ت أ�ثرياته

تظهر ب�شكل مبا�رش وفوري.
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الف�صل ال�ساد�س

تطبيقات مفرت�ضة لبع�ض النظم االنتخابيــة
و أ�ثرها على احلياة ال�سيا�سية يف اليمن
هناك الع�رشات من النظم االنتخابية املطبقة يف دول العامل املختلفة،
وال زال هناك الكثري من النظم االنتخابية اجلديدة التي تبتكرها الدول
لتتالءم وظروفها .ومبا أ�ن أ
المر كذلك ف�إن من املكن القول إ�ن ب�إمكان
أ�ي جمتمع أ�ن يبتكر نظام انتخابي خا�ص به إ�ذا ما مت التوافق عليه.
ال�سقاطات هو حماولة ذهنية لتخيل خمرجات
وما نهدف إ�ليه يف هذه إ

تطبيق بع�ض النظم على أ
الو�ضاع يف اليمن ،ولكون هذه العمل يبقى يف

إ�طار اجلهد النظري ف�إن من امل�رشوع الت�شكيك يف النتائج التي �سنتو�صل
لها ،وفقا للحقيقة التي تقول أ�ن أ�ي نظام انتخابي ال يعمل مبعزل عن

ظروف املجتمع الذي يطبق فيه ،مبعنى أ�ن لكل جمتمع خمرجات خا�صة
به .ومع ذلك ف�إن هذه املحاولة ال تخلو من فائدة حني تعمل على التنبيه
إ�ىل املخرجات حتى يف إ�طارها النظري ليتم توقعها.

ال�شارة إ�ىل عدد من الق�ضايا
ال�سقاطات ال بد من إ
وقبل البدء بعمل إ

الواجب أ�خذها بعني االعتبار قبل التفكري يف أ�ي نظام مقرتح لليمن
ومنها:

أ
المية الوا�سعة:

مبا أ�ن أ
المية ال زالت منت�رشة لدى فئة كبرية من ال�سكان ف�إن أ�ي نظام
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انتخابي مقرتح يجب أ�ن يت�صف بب�ساطته وبعدم احلاجة إ�ىل معرفة
القراءة والكتابة لدى الناخب للتعامل مع بطاقة االنتخاب ،فالنظم التي

حتتاج أ�ن يكتب الناخب ا�سم املر�شح أ�و تغيري ترتيبه يف القائمة أ�و احلذف

ال�ضافة كنظام القائمة الن�سبية املفتوحة ،أ�و نظام ال�صوت البديل أ�و
أ�و إ
والف�ضل لليمن هي تلك أ
املتحول ال تنفع يف اليمن ،أ
النظمة التي ال حتتاج

من الناخب �سوى الت أ��شري على رمز املر�شح أ�و رمز احلزب.
الفقر:

اليمن دولة فقرية و إ�جراء االنتخابات ترهق ميزانيتها وميزانية

املر�شحني ،ونتيجة لذلك ف�إن من أ
الف�ضل االبتعاد عن النظم املعقدة التي
تتطلب إ�دارتها أ�موال كثرية وفرتة زمنية طويلة كنظام اجلولتني.
الرتكيبة القبلية:

يجب مراعاة هذه ال�صفة يف النظم االنتخابية املقرتحة حيث أ�ن الرتكيبة
القبلية وانت�شار ال�سالح والنزاعات الكثرية ،كلها ق�ضايا يجب مراعاتها
قبل �صياغة النظام االنتخابي ،من خالل االبتعاد عن النظم املعقدة والتي
ت�صعب على الناخبني واملر�شحني فهمها ،من مثل النظم التي يتطلب
إ�عالن نتائجها ح�سابات معقدة ووقت طويل وتوقعات غري �صحيحة،
وهي أ�مور قد ت�ؤدي إ�ىل نزاعات وم�شاكل بني املر�شحني خالل املرحلة

التي تعقب عملية الت�صويت و إ�عالن النتائج.
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الدارة االنتخابية:
�ضعف كفاءة إ

حتتاج بع�ض النظم االنتخابية إ�ىل ح�سابات معقدة قد ال يكون مبقدور

اللجان االنتخابية التعامل معها بكفاءة ،لهذا ف�إن من أ
الف�ضل لليمن
اختيار النظم الب�سيطة التي ميكن إ�دارتها من قبل إ�دارة متو�سطة أ�و

�ضعيفة الكفاءة.

إ�ن هذه االعتبارات جتعل من املفيد لليمن -ولهذه الدرا�سة حتديدا  -أ�ن
يتم ح�رص النقا�ش حول عدد حمدد من أ
النظمة االنتخابية بهدف التعرف

النظري ،على املخرجات املحتملة من كل نظام من هذه النظم ،ليتم
عندها التفكري بنظام انتخابي خا�ص يتالءم والظروف اليمنية ،خا�صة

و أ�ن الباب يبقى مفتوحا أ�مام االجتهاد باختيار أ�ي نظام.

وقبل أ�ن نبد أ� با�ستعرا�ض النظم االنتخابية املقرتحة وخمرجاتها ،يجب
التنويه إ�ىل الق�ضايا التالية:

- 1لكل نظام انتخابي م�ستفيدين ومت�رضرين هذه احلقيقة جتعل من

الطبيعي للم�ستفيد أ�ن يعار�ض أ�ي تغيري أ�و تعديل فيه ،والعك�س حني

جند املت�رضر ي�سعى للتعديل والتغيري .وبحكم أ�ن امل�ستفيد من النظام

االنتخابي ،يكون هو الطرف الذي تقع �ضمن اخت�صا�صاته إ�جراء هذا
التعديل أ�و التغيري ،ف�إن أ�مر التعديل ي�صبح يف غاية ال�صعوبة ،لهذا
ال�سبب جند أ�ن الكثري من الدول أ�بقت على نظمها االنتخابية كما هي،

رغم املطالب الكثرية بتغيريها ،لهذا ف�إن علينا أ�ن نتخيل ال�صعوبات

التي �ستواجه عملية تغيري النظام االنتخابي يف اليمن ،كون هذه املطالب
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تتم من قبل املت�رضرين منه وهي أ�حزاب املعار�ضة ( أ�حزاب امل�شرتك)
والذين هم أ�قلية �صغرية يف الربملان ( أ�قل من  )25%ال متتلك ،نظريا

على أ
القل أ�ن حتدث هذا التغيري .فيما امل�ستفيد من هذا النظام (حزب
امل�ؤمتر) والذي ميتلك أ�غلبية تزيد عن ( )75%من عدد أ�ع�ضاء الربملان،

ال يتوقع منه أ�ن يقبل تغيري نظام يعمل مل�صلحته.

- 2مبا أ�ن لكل نظام انتخابي خمرجات �سيا�سية ي�ستفيد منها البع�ض
ويت�رضر آ
الخر ،ف�إن اختيار النظام االنتخابي لي�ست ق�ضية تقنية

تقع م�سئوليتها على اخلرباء ،بل هي ق�ضية �سيا�سية يتوىل ال�سيا�سيون
جزءا من ال�رصاع ال�سيا�سي و أ�حد و�سائله ،لهذا
م�سئوليتها ،كونها
ً
ف�إن ال�سيا�سيني هم من �سيح�سمون قرار اختيار النظام االنتخابي وفقا

لالعتبارات ال�سيا�سية التي تفر�ضها موازين القوى .ومن ثم فقد يتم
التوافق على نظام انتخابي يحمل الكثري من امل�شاكل والتناق�ضات الفنية
حني يتم تغليب االعتبارات ال�سيا�سية على االعتبارات الفنية.
إ�ن هذه احلقيقة قد جتعل من هذه الدرا�سة عدمية أ
الهمية ،وهو أ�مر

ال ميكننا إ�نكاره ،ومع ذلك ف�إن أ�همية هذه الدرا�سة تكمن يف تزويد
أ��صحاب القرار من ال�سيا�سيني باملخرجات ال�سيا�سية املتوقعة من أ
النظمة
التي �سنناق�شها ليكونوا على بينة ،مبا �سيقدمون عليه حني يختارون هذا

النظام أ�و ذاك.

ال�سقاطات �سنقوم با�ستعرا�ض خمت�رص ملخرجات
وقبل البدء بعمل إ

النظام احلايل.
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خمرجات النظام احلايل
(نظام الفائز أ
الول)

حجم أ
الحزاب وعددها:

يعمل هذا النظام على إ��ضعاف أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية ،ويقوي

من حجم أ
الحزاب الكبرية إ�ىل احلد الذي ت�صبح احلياة ال�سيا�سية خا�ضعة

ب�شكل رئي�سي لهيمنة حزبني �سيا�سيني ،كما هو احلال يف بريطانيا
والواليات املتحدة.
�شكل احلكومة:

يف الغالب ي�ساعد هذا النظام على أ�ن يفوز حزب كبري ب أ�غلبية مطلقة يف
الربملان متكنه من أ�ن ي�شكل احلكومة مبفرده ،لهذا ف�إن احلكومات املنبثقة

عن هذا النظام غالبا ما تكون م�شكلة من حزب واحد فقط.
حجم قوة قادة أ
الحزاب:

بحكم أ�ن الفوز يف الربملان ،ي أ�تي نتيجة قوة املر�شحني يف دوائرهم ف�إن
قوة القادة احلزبني ال تكون كبرية على أ
الع�ضاء ،خا�صة ممن ميتلكون
نفوذا كبريا يف دوائرهم ،كامل�شايخ مثال ،ومع ذلك ف�إن هذه احلالة تعتمد
على أ�مور أ�خرى ،من مثل درجة الوالء احلزبي لدى الناخبني وحجم

التمويل املركزي للمر�شح وغريها من أ
المور التي قد ت�سفر عن نتائج
خمتلفة.
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درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:

ي�ساعد هذا النظام على االنفتاح ال�سيا�سي بني أ
الحزاب ويقلل من إ�براز

اخلالفات ال�سيا�سية ،فاملر�شحون م�ضطرون أ�ن ينفتحوا على ناخبني
من خارج أ�طار أ
الحزاب التي ينتمون لها ،من أ�جل جذب أ�كرب عدد

ال�صوات التي متكنهم من الفوز .إ�ىل جانب أ�ن أ
ممكن من أ
الحزاب
تقوم بالتن�سيق فيما بينها على م�ستوى كل دائرة ،بحيث يتم االتفاق بني

بع�ض أ
الحزاب على دعم مر�شح ينتمي حلزب معني يف دائرة حمددة،
يف الوقت نف�سه يتم التناف�س بني هذه أ
الحزاب يف دائرة أ�خرى ،وهذه
الو�ضعية تخلق حالة من التداخل احلزبي ينتج عنها انفتاح �سيا�سي فيما
بينها البني.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:
يكون حجم الت�صويت معتدال يف الغالب ،ففي الدوائر التي يكون

فيها الفوز حم�سوما ل�صالح أ�حد املر�شحني ،يحجم الكثري من الناخبني

عن الت�صويت ،كما و أ�ن الكثري من الناخبني الذين ال ي�ؤيدون أ�يا من
املر�شحني ال يذهبون للت�صويت ،حتى و إ�ن وجد مر�شح ي�ؤيدونه تكون

حظوظه بالفوز معدومة.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

تزيد عدد أ
ال�صوات ال�ضائعة حني يفوز املر�شح ب أ�قل من  50%من

أ
ال�صوات ال�صحيحة ،فوفق هذا النظام ف�إن الفائز قد يفوز ب أ�قل من 20%

من أ
ال�صوات ال�صحيحة يف حال كان هناك عدد كبري من املر�شحني
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أ
القوياء ،ويف هذه احلالة ف�إن الفائز يعترب – نظريا  -منتخب من قبل

أ�قلية الناخبني.

حجم التحالفات احلزبية:

يعمل هذه النظام على زيادة حجم التن�سيق بني أ
الحزاب قبل االنتخابات،
ويتم ذلك من خالل االتفاق بني أ
الحزاب على دعم بع�ضها البع�ض يف

بع�ض الدوائر والتناف�س يف دوائر أ�خرى.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

مبا أ�ن ع�ضو الربملان ي�صل إ�ىل املجل�س من خالل أ��صوات دائرة حمددة

ف�إن عالقته بناخبيه تبقى قوية ،وهو ما يجعله يهتم بالق�ضايا املحلية اخلا�صة

بدائرته أ�كرث من اهتمامه بالق�ضايا الوطنية .يف الوقت نف�سه يهتم الناخب
ب�شخ�صية املر�شح ،من حيث قدرته على متثيل م�صالح الدائرة ،أ�كرث

من قدرته على القيام مبهام ع�ضو الربملان يف الق�ضايا الوطنية ،كق�ضايا
الت�رشيع والرقابة على �سلوك احلكومة .ولهذا ف�إن االنتخابات الربملانية،

خا�صة يف أ
الرياف ،غالبا ما تكون أ��شبة باالنتخابات املحلية.
متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

ال ي�ساعد هذا النظام من متثيل الفئات ،إ�ال يف حال كانت هذه الفئات

مرتكزة يف مناطق جغرافية حمددة ،وعندها تتمكن من إ�ي�صال أ�ع�ضاء
ينتمون لها.

م�سائل إ�نتخابية 61

متثيل الن�ساء:
ال ي�ساعد هذا النظام من متثيل الن�ساء ،كون الفوز يف الدوائر يكون من

ن�صيب أ��صحاب النفوذ االجتماعي وهم يف الغالب ذكور.
التنوع اجلغرايف:

مبا أ�ن الدولة تنق�سم إ�ىل دوائر جغرافية ف�إن جميع املناطق حت�صل على

ممثلني لها.

التنوع أ
اليديولوجي:

ال ي�ساعد هذا النظام على التنوع أ
اليديولوجي ،إ�ذ ال تتمكن الكثري من
التيارات الفكرية من الفوز مبقاعد يف الربملان.
التنوع االجتماعي:

الفائزون وفق هذا النظام هم أ��صحاب النفوذ يف الدوائر ،و أ��صحاب
النفوذ عادة ما يكونوا من �رشيحة الزعماء ورجال املال وامل�سئولني
احلكوميني ،وه�ؤالء ينتمون يف الغالب إ�ىل �رشيحة واحدة ،أ
المر
الذي يحرم عدد من ال�رشائح االجتماعية من الفوز .ولهذا ف�إن التنوع
االجتماعي يكون حمدود جدا حيث جند أ�ن �رشيحة حمددة تكون هي

ال�رشيحة املهيمنة على املجل�س ،كما هو حال جمل�س النواب احلايل يف
اليمن.
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حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:

مبا أ�ن الفائز يف االنتخابات ال يحتاج إ�ىل أ�غلبية مطلقة ،ف�إن احلزب
الذي ميتلك أ�غلبية مطلقة يف الربملان قد ال ميتلك أ�غلبية مطلقة من

أ
ال�صوات ال�صحيحة للناخبني ،وهو ما يعني أ�نه ال ميتلك تفوي�ض من

أ�غلبية الناخبني.
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النظام أ
الول

نظام خمتلط مائة مقعد عن طريق النظام الن�سبي و إ�بقاء بقية
املقاعد وفق النظام احلايل (تو�سعة حجم الدوائر)

ماهيته:
يتم إ�نقا�ص عدد الدوائر وزيادة حجمها لي�صبح عددها  201دائرة فقط.
فيما يتم تق�سيم املقاعد املائة املتبقية على أ
الحزاب امل�شاركة مبر�شحني عنها

وفق قائمة ت�ضعها هذه أ
الحزاب قبل االنتخابات أ�و بعدها.
�آليته:

يتم الرت�شح من قبل ممثلي أ
الحزاب وامل�ستقلني يف جميع الدوائر ويفوز
باملائتني واملقعد احلا�صلني على املرتبة أ
الوىل ،ثم يتم تق�سيم مائة املقعد

الباقية وفقا للن�سبة التي ح�صل عليها كل حزب �شارك مبر�شحني عنه.

ويف هذه احلالة ف�إن أ�ي حزب حمتاج أ�ن يتجاوز ما ن�سبته  1%من
إ�جمايل أ
العداد ال�صحيحة للم�صوتني كي يح�صل على مقعد واحد ،و أ�ي
حزب يح�صل على ن�سبة أ�قل منها ،يحرم من التمثيل وتوزع أ��صواته

الرقام �ستوزع ل�صالح أ
الحزاب الفائزة ،كما أ�ن ك�سور أ
على أ
الحزاب
الفائزة .وعلى افرتا�ض بلغ جمموع أ
ال�صوات ال�صحيحة يف انتخابات
 2011ما يقارب  8ماليني �صوت ف�إن الفوز مبقعد واحد يحتاج إ�ىل 80

أ�لف �صوت.
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معوقات تطبيقه:

مبا أ�ن التق�سيم احلايل قد أ�فرز رابحني وخا�رسين ،ف�إن أ�ي تق�سيم جديد

للدوائر �سيواجه مبعار�ضة من �سيعتقدون أ�ن التو�سعة �ستقلل من فر�ص

فوزهم و�ستخدم خ�صومهم ،فعلى �سبيل املثال لو مت تو�سعة دائرة ما يفوز
فيها مر�شح حمدد وفق النظام احلايل نتيجة أ�ن أ�غلبية امل�صوتني يتبعون

لقبيلته ،ف�إنه �سيعار�ض أ�ي تغيري يف حجم الدائرة لت�شمل م�صوتني من

قبيلة مناف�سه لتتحول أ
الغلبية ل�صالح مر�شح مناف�س من تلك القبيلة .إ�ن
حل هذه امل�شكلة لن يكون أ
بالمر ال�سهل يف جمتمع قبلي م�سلح وحكومة
�ضعيفة كاحلكومة اليمنية ،أ�ن من املحتمل أ�ن ت�ؤدي عملية التو�سعة إ�ىل

زيادة ال�رصاعات املحلية يف مناطق وا�سعة من اليمن.

إ��ضافة إ�ىل ذلك قد ينتج عن تو�سعة بع�ض الدوائر تداخل يف التق�سيمات
الدارية من قبيل تو�سيع دائرة تنتمي ملحافظة ما على ح�ساب دائرة تنتمي
إ

ملحافظة أ�خرى أ�و جتمع قبلي أ�و جغرايف خمالف للدائرة التي �ستندمج
معها ،ويف حالة التو�سعة هذه �ستكون هناك م�شكلة يف التوفيق بني هذه
العنا�رص املتنافرة.
كما أ�ن حتديد معايري التو�سعة �ستكون حمل خالف بني أ
الحزاب
واملر�شحني ،فاخلا�رسين من التو�سعة �سيتهمون اجلهة التي �ستتوىل
العملية أ�نها ا�ستهدفتهم أل�سباب �سيا�سية ،أ
المر الذي �سيجعلهم يرف�ضون
عملية التو�سعة.
م�سائل إ�نتخابية 65

م�شكالت إ�دارته:
بحكم ب�ساطة هذا النظام ف�إن عملية إ�دارته �ستكون ممكنة للجنة االنتخابات،
و أ�هم م�شكلة يف هذا اجلانب �ستتمحور حول حتديد أ
الحزاب اخلا�رسة يف

النظام الن�سبي ،وعملية توزيع أ��صواتها و أ��صوات الك�سور التي ح�صلت

عليها أ
الحزاب الفائزة.
كلفته:

هذا النظام غري مكلف على الدولة ،حيث �ستكون تكلفته مقاربة لتكلفة
إ�دارة النظام احلايل .إ�ال أ�نه �سيكون أ�كرث كلفة على أ
الحزاب والتي

�ست�ضطر أ�ن يكون لها مر�شحون يف أ�كرب عدد ممكن من الدوائر  -بغ�ض
النظر عن احتمالية فوزهم من عدمها  -لت�ستفيد من أ
ال�صوات التي �ستمنح
لهم للح�صول على املقاعد املائة التي يتم العمل بها وفق النظام الن�سبي.
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة مبقاعد يف املجل�س

والذي �ستح�صل عليه من خالل ال�شق الن�سبي املكمل ،وهذا أ
المر �سيعمل
على �سحب جزء من أ��صوات ومقاعد أ
الحزاب الكبرية احلالية ،ومع

ذلك ف�إن هذا النظام لن ي�ساعد على ت�صدع أ
الحزاب الكبرية وتكاثر
أ
الحزاب ال�صغرية التي لن تقدر على احل�صول على  1%من عدد

أ
ال�صوات ال�صحيحة ال�رضورية للفوز مبقعد و أ�حد.
�شكل احلكومة:

وفق هذا النظام ف�إن من املمكن أ�ن يح�صل حزب كبري على أ�غلبية مطلقة
من إ�جمايل عدد املقاعد ( )+1 50%املطلوبة لت�شكيل احلكومة مبفرده.

ومن املتوقع أ�ال تت�شكل حكومة ائتالفيه إ�ال يف حاالت ا�ستثنائية.
حجم قوة قادة أ
الحزاب:

مبا أ�ن معظم املقاعد ت أ�تي وفق نظام الفائز أ
الول ف�إن �سيطرة القادة
وفق هذا النظام تبقى معتدلة ب�سبب أ�ن الفائزين أ
القوياء يف مناطقهم،
يحتاج لهم احلزب أ�كرث مما يحتاجونه ،ومع ذلك ف�إن وجود قائمة
ت�ضعها قيادة احلزب لل�شق الن�سبي من النظام جتعل له�ؤالء القادة نفوذ
أ�كرب على أ
الع�ضاء املنتخبني وفق هذه آ
اللية .ويف املجمل ف�إن قوة القادة
و�سيطرتهم وفق هذا النظام ميكن أ�ن تكون أ�كرب مما هي وفق النظام
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احلايل.

درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:

مبا أ�ن جميع أ
الحزاب م�ضطرة ألن تنزل مر�شحني لها يف أ�كرب عدد
ممكن من الدوائر ف�إن درجة االنفتاح ال�سيا�سي �ستكون حمدودة جدا،

فكل حزب من م�صلحته أ�ن يح�شد منا�رصيه للت�صويت ملر�شحيه مهما كان
عددهم.
�سلوك الناخب:

مبا أ�ن هذا النظام �سيعمل على زيادة عدد املر�شحني وبالذات احلزبيني،
ف�إن الناخب �سيجد نف�سه أ�مام عدد كبري من املر�شحني املحتاجني ل�صوته
الذي لن يهدر ،يف حال إ�ذا ما �صوت ل�صالح املر�شحني احلزبيني،

و�سينتج عن ذلك املزيد من التع�صب احلزبي من قبل الناخبني.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

من املحتمل أ�ن تزداد ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات عن حجم امل�شاركة

وفق النظام احلايل كون أ
ال�صوات املوجهة نحو املر�شحني احلزبيني
�سيتم احت�سابها من خالل النظام الن�سبي ،ولهذا ف�إن املر�شحني احلزبيني
�سيحثون الناخبني على امل�شاركة لهم ،حتى و إ�ن مل تكن لهم فر�صة بالفوز
يف الدوائر التي تر�شحوا فيها ،كون الغر�ض من الت�صويت أ
للحزاب هو
زيادة حجم أ
ال�صوات التي يح�صل عليها احلزب ت�ساعده يف الفوز بعدد

أ�كرب من املقاعد وفق النظام الن�سبي.
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حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

�ستقل أ
ال�صوات ال�ضائعة ب�شكل كبري وفق هذا النظام ،على اعتبار أ�ن

ال�صوات ال�ضائعة من نظام الفائز أ
ال�شق الن�سبي �سي�ستخدم أ
الول.
حجم التحالفات احلزبية:

�ستقل احلاجة للتحالفات احلزبية قبل و أ�ثناء االنتخابات ،فجميع أ
الحزاب

من م�صلحتها أ�ن يكون لها مر�شح يف أ�كرب عدد ممكن من الدوائر وهو ما

يعني تناف�سها مع جميع أ
الحزاب مبا فيها القريبة منها �سيا�سيا وفكريا.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

�ستكون عالقة أ
الع�ضاء املائتني وع�ضو قوية بالناخبني كونهم فازوا من
خالل ت أ�ييدهم ،ومن ثم ف�إن اهتمامات ه�ؤالء أ
الع�ضاء �ستكون مركزة

على ال� أش�ن املحلي اخلا�ص بدوائرهم ،فيما �ستكون عالقة أ
الع�ضاء

الفائزين عن طريق النظام الن�سبي أ��ضعف بناخبيهم ،وهو ما �سينعك�س

على طريقة تركيزهم على الق�ضايا الوطنية أ
الو�سع.

متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية)

قد ي�ساعد هذا النظام فوز بع�ض أ
الحزاب الفئوية خا�صة تلك التي �ستتمكن

من احل�صول على أ�كرث من  1%من امل�صوتني ،ويف هذا ال� أش�ن ف�إن هذه
أ
الحزاب �ستكون فر�صتها أ�كرب بالفوز وفق ال�شق الن�سبي.

م�سائل إ�نتخابية 69

متثيل الن�ساء:
قد ي�ساعد هذا النظام الن�ساء من الفوز عن طريق القوائم احلزبية.
التنوع اجلغرايف:

مبا أ�ن الدولة �ستتق�سم إ�ىل دوائر ف�إن جميع املناطق �ستح�صل على ممثلني

لها وفق نظام الفائز أ
الول إ�ال أ�ن بع�ض املناطق ،خا�صة (العا�صمة
�صنعاء) �ستح�صل على عدد أ�كرب من املمثلني الذين �سي�صعدون وفق
التمثيل الن�سبي.
التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي أ�كرث مما هو حا�صل
وفق النظام احلايل.
التنوع االجتماعي:
�سي�ساعد هذا النظام على املزيد من التنوع االجتماعي يف املجل�س النيابي،
بعد أ�ن تتمكن بع�ض الفئات االجتماعية كاملثقفني والن�ساء والفقراء من

الدخول إ�ىل الربملان عرب النظام الن�سبي.
حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:
ي�شجع هذا النظام على زيادة عدد املر�شحني يف الدوائر االنتخابية ،وهذا

ال�صوات ومن ثم تقليل عدد أ
المر ي�ؤدي إ�ىل ت�شتيت أ
أ
ال�صوات التي
يفوز بها املر�شح ،فمن املحتمل أ�ن يفوز عدد كبري من املر�شحني بن�سب
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الحزاب الكبرية هي امل�ستفيد أ
متدنية .ولكون أ
الول من هذه النتيجة،
ف�إن ن�سبة فوزها من املقاعد املائتني ومقعد� ،ستكون أ�كرب بكثري من ن�سبة

أ
ال�صوات التي ح�صلت عليها ،وهو ما يعني �ضعف التفوي�ض ال�شعبي
املمنوح لها يف حال �شكلت احلكومة.
خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:
من ال�صعب التكهن بدقة حول اخلارطة ال�سيا�سية للمجل�س ،حيث

أ�ن بيانات االنتخابات ال�سابقة لن تفيدنا كثريا بحكم أ�ن �سلوك الناخب

أ
والحزاب �ستكون خمتلفة يف حال متت االنتخابات وفق هذا النظام،
ومع ذلك ف�إن من غري املتوقع أ�ن حتدث تغريات جوهرية على هذه

اخلارطة.

احتمالية تطبيق هذا النظام:

ال لالعتقاد أ�ن هذا النظام هو أ
الكرث احتماال
على الرغم من أ�ن هناك مي ً
للتطبيق خا�صة و أ�ن ق�سمة «ثلثني بثلث» من ال�صيغ املحببة لدى اليمنيني،

ومع ذلك ف�إن امل�شكالت التي �سبق أ�ن ذكرناها قد جتعل من تطبيقه أ�مرا

يف غاية ال�صعوبة ،إ�ىل الدرجة التي جتعلنا ن�ستبعد تطبيقه.
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النظام الثاين

نظام خمتلط  -مائة مقعد عن طريق النظام الن�سبي و إ�بقاء بقية

املقاعد وفق النظام احلايل  -تخ�صي�ص دوائر ن�سبية إ�ىل جانب
الدوائر الفردية

ماهيته:
البقاء على  201دائرة بو�ضعيتها احلالية دون تغيري وجترى فيها
يتم إ

االنتخابات وفق النظام احلايل (الفائز أ
الول) فيما يتم تخ�صي�ص بقية
الدوائر ( 100دائرة) لت�صبح وفق نظام القائمة الن�سبية املغلقة.
�آليته:
يف الدوائر املائتني ودائرة ي�صوت الناخب للمر�شحني بنف�س النظام

احلايل ،فيما ت�ضع أ
الحزاب املتناف�سة على مائة املقعد املتبقية قوائم خا�صة
بها ت�شمل كل قائمة مائة ا�سم ويفوز كل حزب بعدد من املقاعد م�ساوية
لن�سبة أ
ال�صوات التي ح�صل عليها ،ويف هذه احلالة ف�إن احلزب يحتاج

ألن يفوز مبا ن�سبته  1%من أ��صوات الناخبني يف هذه الدوائر ليح�صل
على مقعد واحد ،أ
والحزاب التي ال ت�ستطيع احل�صول على هذه الن�سبة

حترم من التمثيل ،وتذهب أ��صواتها ل�صالح أ
الحزاب الفائزة.
معوقات تطبيقه:

- 1عملية حتديد أ�ي الدوائر �ستبقى وفق النظام احلايل و أ�يها �ستتحول

إ�ىل النظام الن�سبي ،إ�ذ أ�ن الرابحني من النظام احلايل يف الدوائر املقرتح
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تغيريها �سيعار�ضون هذه العملية كونها� ،ستحرمهم من �ضمان الو�صول
إ�ىل الربملان.

 - 2حتديد معايري تخ�صي�ص أ�ي دائرة تتحول إ�ىل النظام الن�سبي و أ�ي

دائرة تبقى وفق النظام احلايل� ،ستكون حمل خالف بني أ
الحزاب
والقوى ال�سيا�سية املختلفة ،إ�ذ أ�ن أ�ي معيار �سيكون له رابحني وخا�رسين.

فلو مت اعتماد معيار أ�ن تكون الدوائر الن�سبية هي تلك التي تقع يف مراكز

املحافظات ،ف�إن هناك م�شكلة ح�سابية تتمثل يف أ�ن جميع الدوائر اخلا�صة
مبراكز املحافظات ال يتجاوز عددها ( 54دائرة) ،فمن أ�ين �سيتم إ��ضافة
الـ ( 46دائرة) أ
الخرى؟ وما هي املعايري التي �ستتبع لتخ�صي�ص هذه
الدائرة وا�ستبقاء تلك؟ فالدوائر املخ�ص�صة �سريف�ض املت�رضرين من هذا
الجراء و�سيتهمون اجلهة التي قامت بعملية التخ�صي�ص
التخ�صي�ص هذا إ
ال لو مت تخ�صي�ص دائرة
أ�نها ا�ستهدفتهم ألغرا�ض �سيا�سية .ولن�رضب مث ً
ال�صالح لت�صبح �ضمن املائة دائرة وفق النظام
يفوز فيها مر�شح حلزب إ

الن�سبي ف�إن احلزب �سريى أ�ن هذا التخ�صي�ص مت بغر�ض حرمان احلزب

من الفوز امل�ضمون يف هذه الدائرة.
م�شكالت إ�دارته:

لن تكون هناك م�شاكل كثرية يف إ�دارة هذا النظام ب�سبب ب�ساطته،
رغم توقع حدوث بع�ض امل�شكالت أ�ثناء توزيع أ
ال�صوات ال�ضائعة من

الحزاب اخلا�رسة على أ
أ
الحزاب الفائزة.
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كلفته:

ال ي�ضيف هذا النظام كلفة إ��ضافية على كلفة إ�دارة النظام احلايل ،كما أ�ن
كلفته على أ
الحزاب لن تكون كبرية.
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة مبقاعد يف املجل�س

الذي �ستح�صل عليه من خالل ال�شق الن�سبي املكمل ،وهذا أ
المر �سيعمل
على �سحب جزء من أ��صوات ومقاعد أ
الحزاب الكبرية احلالية ،ومع

ذلك ف�إن هذا النظام لن ي�ساعد على ت�صدع أ
الحزاب الكبرية وتكاثر
أ
الحزاب ال�صغرية التي لن تقدر على احل�صول على  1%من عدد

أ
ال�صوات ال�صحيحة يف الدوائر التي تعمل بالنظام الن�سبي.
�شكل احلكومة:

وفق هذا النظام ف�إن من املمكن أ�ن يح�صل حزب كبري على أ�غلبية مطلقة
من إ�جمايل عدد املقاعد ( )+1 50%املطلوبة لت�شكيل احلكومة مبفرده.

وهو ما يجعل من املتوقع أ�ن ال تت�شكل حكومة ائتالفيه ،إ�ال يف حاالت
ا�ستثنائية.

حجم قوة قادة أ
الحزاب:

مبا أ�ن معظم املقاعد ت أ�تي وفق نظام الفائز أ
الول ف�إن �سيطرة القادة وفق

هذا النظام تبقى معتدلة ب�سبب أ�ن الفائزين أ
القوياء يف مناطقهم ،يحتاج

لهم احلزب أ�كرث مما يحتاجونه ،ومع ذلك ف�إن وجود قائمة ت�ضعها قيادة

احلزب لل�شق الن�سبي من النظام تقوي من �سيطرة القادة على الفائزين
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وفق هذه الطريقة .وب�شكل عام ف�إن قوة القادة و�سيطرتهم وفق هذا
النظام ميكن أ�ن تكون أ�كرب مما هي عليه وفق النظام احلايل.
درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:

�ست�شهد الدوائر التي تتبع نظام الفائز أ
الول درجة عالية من االنفتاح
والتحالف بني القوى ال�سيا�سية جتاه بع�ضها البع�ض كون هذا النظام
يحتاج إ�ىل التحالفات ويفوز فيه املر�شح القادر على االنفتاح على أ�كرب
عدد ممكن من الناخبني ،أ�ما الدوائر التي تعمل وفق النظام الن�سبي
ف�إن درجة االنفتاح �ستبقى حمدودة جدا كون أ
الحزاب حتر�ص على

الحزاب أ
ال�صوات على ح�ساب أ
جتميع أ�كرب عدد من أ
الخرى مبا فيها
أ
الحزاب احلليفة.
�سلوك الناخب:

ال�شخا�ص أ
يف الدوائر الفردية �سي�صوت الناخب باجتاه أ
القوياء الذين
لهم فر�ص جناح معتربة ،و�سيبتعد عن الت�صويت أ
لل�شخا�ص حمدودي

الفر�ص حتى لو كانوا ي�شاركونه أ�فكاره ال�سيا�سية .يف املقابل �سيميل
الناخب يف الدوائر الن�سبية باجتاه الت�صويت للحزب الذي مييل نحوه

على اعتبار أ�ن أ�ي �صوت لن يهدر.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

من املحتمل أ�ن يكون حجم الت�صويت يف الدوائر الن�سبية أ�كرب منه يف

الدوائر الفردية ،خا�صة لو أ��صبحت املدن تنتخب وفق هذا النظام.
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حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

�ستقل أ
ال�صوات ال�ضائعة يف الدوائر الن�سبية بينما �ستبقى على ما هي عليه

احلال يف الدوائر الفردية.
حجم التحالفات احلزبية:
�ستزداد التحالفات احلزبية يف الدوائر الفردية بينما �ستقل يف الدوائر
الن�سبية.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

�ستكون عالقة أ
الع�ضاء املائتني وع�ضو قوية بالناخبني كونهم فازوا من
خالل ت أ�ييدهم ،ومن ثم ف�إن اهتمامات ه�ؤالء أ
الع�ضاء �ستكون مركزة

على ال� أش�ن املحلي اخلا�ص بدوائرهم ،فيما �ستكون عالقة أ
الع�ضاء

الفائزين عن طريق النظام الن�سبي أ��ضعف بناخبيهم ،وهو ما �سينعك�س

على طريقة تركيزهم على الق�ضايا الوطنية أ
الو�سع.

متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

قد ي�ساعد هذا النظام من فوز بع�ض أ
الحزاب الفئوية ،خا�صة تلك
التي �ستتمكن من احل�صول على أ�كرث من  1%من امل�صوتني يف الدوائر

الن�سبية.
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متثيل الن�ساء:
قد ي�ساعد هذا النظام الن�ساء من الفوز يف الدوائر الن�سبية.
التنوع اجلغرايف:
�ستحرم بع�ض املناطق من ممثلني لها يف املجل�س حني ال يفوز وفق النظام
الن�سبي أ�ي من �سكان هذه الدوائر  ،فيما �ستمثل بع�ض املناطق خا�صة

العا�صمة بعدد أ�كرب من املمثلني ،فعلى �سبيل املثال ف�إن مراكز املحافظات
الثانوية (كعتق والغي�ضة وحزم اجلوف) لن يكون من ال�سهل عليها أ�ن

ت�صعد ممثلني عنها يف الربملان وفق نظام القائمة الن�سبية أ
فالحزاب الفائزة
�ستت�صدر قوائمها ال�شخ�صيات القيادية التي عادة ما تكون من �سكان املدن
الرئي�سية وحتديدا العا�صمة.
التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي ،أ�كرث مما هو حا�صل

وفق النظام احلايل.
التنوع االجتماعي:
�سي�ساعد هذا النظام على املزيد من التنوع االجتماعي يف املجل�س النيابي،
بعد أ�ن تتمكن بع�ض الفئات االجتماعية كاملثقفني والن�ساء والفقراء من

الدخول للربملان عرب النظام الن�سبي.
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حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:

مبا أ�ن أ
الحزاب �ستتحالف فيما بينها يف الدوائر الفردية ف�إن هذا النظام

�سيزيد من الن�سبة التي يح�صل عليها الفائز أ
الول يف هذه الدوائر ،وهو
ال�صوات ال�ضائعة ويف الوقت نف�سه ف�إن حجم أ
ما يعني تقليل أ
ال�صوات

ال�ضائعة يف الدوائر الن�سبية �سيكون حمدوداً ،ولهذا ف�إن حجم التفوي�ض
ال�شعبي للحكومة املنبثقة عن هذا النظام �سيكون عاليا وقد يتجاوز الـ
 50%من أ��صوات الناخبني يف حال ح�صل احلزب أ
الول على عدد كبري

من املقاعد .ويف كل أ
الحوال ف�إن حجم التفوي�ض ال�شعبي �سيكون أ�كرب

مما هو يف النظام احلايل.

خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:
من ال�صعب التكهن بدقة حول اخلارطة ال�سيا�سية للمجل�س النيابي املنبثق

عن هذا النظام ،حيث أ�ن بيانات االنتخابات ال�سابقة لن تفيدنا كثريا بحكم
أ�ن �سلوك الناخب أ
والحزاب �ستكون خمتلفة يف حال متت االنتخابات

وفق هذا النظام .ومع ذلك ف�إن من غري املتوقع أ�ن حتدث تغريات
جوهرية على هذه اخلارطة.
احتمالية تطبيق هذا النظام:
�سيواجه هذا النظام الكثري من ال�صعوبات خا�صة حني حتديد معايري
توزيع املقاعد على أ�ي من النظامني ،ونتيجة لذلك ف�إن من غري املتوقع

اعتماد هذا النظام.
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النظام الثالث

نظام خمتلط إ��ضافة مائة مقعد عن طريق النظام الن�سبي و إ�بقاء
بقية املقاعد وفق النظام احلايل  -بطاقتني انتخابيتني

ماهيته:
البقاء على تق�سيم الدوائر وعددها احلايل وي�ضاف مائة مقعد يتم
يتم إ

انتخابهم وفق نظام القائمة الن�سبية املغلقة.
�آليته:

ينزل املر�شحون امل�ستقلون واحلزبيون للتناف�س يف الدوائر الـ ( )301كما

مت يف االنتخابات ال�سابقة ،فيما تقوم أ
الحزاب بت�شكيل قوائم حزبية ت�ضم
 100ع�ضو ،وعلى الناخب أ�ن ي�صوت على ورقتي اقرتاع أ
الوىل ت�ضم

رموز املر�شحني والثانية ت�ضم رموز القوائم احلزبية ،وبعد الفرز يتم
حتديد ن�صيب كل حزب من أ
ال�صوات ومن ثم يعطى كل حزب عدد من
املقاعد ي�ساوي ن�سبة ما ح�صل عليه من أ��صوات .ويف هذه احلالة ف�إن كل

مقعد ي�ساوي  1%من عدد أ
ال�صوات ال�صحيحة ،فعلى افرتا�ض أ�ن عدد
أ
ال�صوات ال�صحيحة  8مليون ف�إن كل مقعد يحتاج إ�ىل  80أ�لف �صوت.
معوقات تطبيقه:
لن يواجه هذا النظام م�شاكل كبرية ،كما هو احلال مع النظم ال�سابقة،
ف�إ�ضافة املائة مقعد لن تكون على ح�ساب أ�ي طرف ،بل العك�س هو
ال�صحيح ،فاملقاعد امل�ضافة تعني املزيد من أ
الطراف امل�ستفيدة ،والتي
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�ستتحم�س له.
م�شكالت إ�دارته:
لن تكون هناك م�شكالت كثرية يف إ�دارة هذا النظام ب�سبب ب�ساطته،

رغم توقع حدوث بع�ض امل�شاكل أ�ثناء توزيع أ
ال�صوات ال�ضائعة من
الحزاب اخلا�رسة على أ
أ
الحزاب الفائزة.
كلفته:

ال ي�ضيف هذا النظام كلفة كبرية على كلفة إ�دارة النظام احلايل ،إ�ال أ�ن
كلفته على أ
الحزاب �ستكون كبرية حيث يحتاج كل حزب إ�ىل أ�ن يقوم

بحملة انتخابية يف جميع املراكز االنتخابية.
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة مبقاعد يف املجل�س
والذي �ستح�صل عليه من خالل ال�شق الن�سبي املكمل ،وهذا أ
المر �سيقلل

الحزاب الكبرية إ�ال أ�نه لن ي�ضعف أ
من حجم مقاعد بع�ض أ
الحزاب

الكبرية ب�شكل كبري .ومع ذلك ف�إن هذا النظام قد يعمل على حدوث
ان�شقاقات حزبية حني تخرج بع�ض أ
الجنحة أ�و القيادات من أ�حزابها
لت�شكل لنف�سها قائمة خا�صة بها تناف�س بها �ضمن النظام الن�سبي ،رغم أ�ن
المر يبقى حمدودا نظرا حلاجة أ
هذا أ
الحزاب إ�ىل ن�سبة  1%من إ�جمايل

أ
ال�صوات للفوز مبقعد وفق النظام الن�سبي.
�شكل احلكومة:

وفق هذا النظام ف�إن من املمكن أ�ن يح�صل حزب كبري على أ�غلبية مطلقة
من إ�جمايل عدد املقاعد ( )+1 50%املطلوبة لت�شكيل احلكومة مبفرده.

وهو ما يجعل من املتوقع أ�ن ال تت�شكل حكومة ائتالفيه ،إ�ال يف حاالت
ا�ستثنائية.

حجم قوة قادة أ
الحزاب:

مبا أ�ن معظم املقاعد ت أ�تي وفق نظام الفائز أ
الول ف�إن �سيطرة القادة وفق

هذا النظام تبقى معتدلة ب�سبب أ�ن الفائزين أ
القوياء يف مناطقهم ،يحتاج

لهم احلزب أ�كرث مما يحتاجونه ،ومع ذلك ف�إن وجود قائمة ت�ضعها قيادة
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احلزب لل�شق الن�سبي من النظام تقوي من �سيطرة القادة على أ
الع�ضاء
الفائزين وفق هذه الطريقة .ويف أ
الجمال ف�إن قوة القادة و�سيطرتهم

وفق هذا النظام ميكن أ�ن تكون أ�كرب مما هي عليه آ
الن وفق النظام
احلايل.
درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:
�ست�شهد االنتخابات الفردية درجة عالية من االنفتاح ال�سيا�سي ،بينما
�ستكون درجة االنفتاح أ�قل أ�و معدومة حني الت�صويت على القوائم

الحزاب حتر�ص على جتميع أ�كرب عدد من أ
احلزبية كون أ
ال�صوات
الخرى مبا فيها أ
الحزاب أ
على ح�ساب أ
الحزاب احلليفة.
�سلوك الناخب:
يف حال الت�صويت على املر�شحني الفرديني �سي�صوت الناخب باجتاه
ال�شخا�ص أ
أ
القوياء الذين لهم فر�ص جناح معتربة ،و�سيبتعد عن
الت�صويت أ
لل�شخا�ص حمدودي الفر�ص حتى لو كانوا ي�شاركونه أ�فكاره

ال�سيا�سية ويف املقابل �سيميل الناخب أ�ثناء ت�صويته للقائمة على منح �صوته

للحزب الذي مييل نحوه على اعتبار أ�ن أ�ي �صوت لن يهدر ،فعلى �سبيل
ال�صالح ملر�شح امل�ؤمتر ال�شعبي
املثال قد ي�صوت ناخب ينتمي حلزب إ

أل�سباب تتعلق بثقته يف املر�شح ال�شخ�ص ،ويف الوقت نف�سه ي�صوت لقائمة

ال�صالح أ�ثناء ت�صويته للقوائم احلزبية.
حزب إ
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حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

من املحتمل أ�ن يكون حجم الت�صويت كبريا وفق هذا النظام ب�سبب أ�ن
الفراد أ
املر�شحني أ
والحزاب �سيقومون بالدفع ب أ�كرب عدد ممكن من

الناخبني من أ�جل الت�صويت يف هذه االنتخابات.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

�ستقل أ
ال�صوات ال�ضائعة يف االنتخابات وفق القائمة بينما �ستبقى على ما
هي عليه يف الدوائر الفردية.
حجم التحالفات احلزبية:
�ستزداد التحالفات احلزبية يف الدوائر الفردية بينما �ستختفي يف االنتخابات

الن�سبية ،ويف هذه احلالة �ست�صل الناخبني أ�و بع�ضهم توجيهات من
أ�حزابهم أ�ن ي�صوتوا يف االنتخابات الفردية ل�صالح أ��شخا�ص حمددين

قد ال ينتمون لنف�س احلزب فيما �ستوجه لهم توجيهات أ�ن ي�صوتوا لقوائم

أ�حزابهم.

عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

�ستكون عالقة أ
الع�ضاء الثالثمائة وع�ضو قوية بالناخبني كونهم فازوا

من خالل ت أ�ييدهم ،ومن ثم ف�إن اهتمامات ه�ؤالء أ
الع�ضاء �ستكون
مركزة على ال� أش�ن املحلي اخلا�ص بدوائرهم ،فيما �ستكون عالقة
أ
الع�ضاء الفائزين عن طريق النظام الن�سبي أ��ضعف بناخبيهم ،وهو ما

�سينعك�س على طريقة تركيزهم على الق�ضايا الوطنية أ
الو�سع.
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متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

قد ي�ساعد هذا النظام من فوز بع�ض أ
الحزاب الفئوية ،خا�صة تلك
التي �ستتمكن من احل�صول على أ�كرث من  1%من امل�صوتني يف القوائم

الن�سبية.
متثيل الن�ساء:
قد ي�ساعد هذا النظام الن�ساء من الفوز وفق القائمة الن�سبية.
التنوع اجلغرايف:

جميع املناطق اجلغرافية �سيكون لها ممثل يف املجل�س ،غري أ�ن بع�ض
املناطق �سيكون لها أ�كرث من ممثل خا�صة املدن الرئي�سية والعا�صمة

(�صنعاء) ب�سبب فوز عدد كبري من �سكانها وفق القوائم احلزبية.
التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي أ�كرث مما هو حا�صل
وفق النظام احلايل.
التنوع االجتماعي:
�سي�ساعد هذا النظام على املزيد من التنوع االجتماعي يف املجل�س النيابي

بعد أ�ن تتمكن بع�ض الفئات االجتماعية كاملثقفني والن�ساء والفقراء ،من
الدخول للربملان عرب القائمة الن�سبية.
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حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:

مبا أ�ن أ
الحزاب �ستتحالف فيما بينها يف الدوائر الفردية ف�إن هذا النظام
�سيزيد من الن�سبة التي يح�صل عليها الفائز أ
الول يف هذه الدوائر ،وهو ما

ال�صوات ال�ضائعة .يف الوقت نف�سه حجم أ
يعني تقليل أ
ال�صوات ال�ضائعة
يف الدوائر الن�سبية �سيكون حمدودا ،ولهذا ف�إن حجم التفوي�ض ال�شعبي

للحكومة املنبثقة عن هذا النظام �سيكون عاليا وقد يتجاوز الـ ()50%

من أ��صوات الناخبني يف حال ح�صل احلزب أ
الول على عدد كبري من

املقاعد ،ويف كل أ
الحوال ف�إن حجم التفوي�ض ال�شعبي �سيكون أ�كرب مما
هو عليه وفق النظام احلايل.

خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:
من ال�صعب التكهن بدقة حول اخلارطة ال�سيا�سية للمجل�س النيابي املنبثق

عن هذا النظام ،ومع ذلك ف�إن من غري املتوقع أ�ن حتدث تغريات

جوهرية على هذه اخلارطة.
احتمالية تطبيق هذا النظام:

بحكم أ�ن هذا النظام لن يثري م�شاكل جوهرية بني أ�طراف اللعبة ال�سيا�سية
ال و�سط ًا بني أ�طراف
ف�إن من املحتمل أ�ن يتم اختياره كونه �سيمثل ح ُ
ال�ضافية وفق النظام الن�سبي لن
العملية ال�سيا�سية خا�صة و أ�ن مائة املقعد إ
تغري كثريا يف اخلارطة ال�سيا�سية للمجل�س النيابي.
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النظام الرابع

نظام خمتلط إ��ضافة مائة مقعد عن طريق النظام الن�سبي و إ�بقاء
بقية املقاعد وفق النظام احلايل  -بطاقة انتخابية واحدة

ماهيته:
البقاء على تق�سيم الدوائر وعددها احلايل وي�ضاف مائة مقعد توزع
يتم إ

الحزاب الذين مل يح�صلوا على املركز أ
على مر�شحي أ
الول.
�آليته:

ينزل املر�شحون احلزبيون وامل�ستقلون للتناف�س يف الدوائر الـ ( )301كما
مت يف االنتخابات ال�سابقة ،ومن ثم يفوز بالثالثمائة واملقعد من ح�صل

الول فيما يتم توزيع مائة املقعد املتبقية على أ
على املركز أ
الحزاب وفق
ن�سبة أ
ال�صوات التي ح�صل عليها مر�شحوها ،ويح�صل على هذه املقاعد

الحزاب الذين ح�صلوا على أ�على أ
مر�شحو أ
ال�صوات ومل يتمكنوا من

احل�صول على املركز أ
الول .ول�رشح هذا النظام الذي قد يبدو معقدا
نورد املثال التايل:

يقوم حزب امل�ؤمتر أ�نزال مر�شحني له يف جميع الدوائر االنتخابية ()301

وعلى افرتا�ض أ�ن احلزب فاز بـ ( )140مقعد ًا وفق نظام الفائز أ
الول،
فيما ح�صل جمموع مر�شحيه على ( )40%من إ�جمايل عدد أ
ال�صوات،

ويف هذه احلالة �سيمنح احلزب ( )40مقعدا إ��ضافيا �ستعطى ملر�شحي
أ
الحزاب اخلا�رسين الذين ح�صلوا على أ�على ن�سبة أ��صوات يف الدوائر

التي مل يفوزوا فيها ،مبعنى �آخر أ�ن قائمة اخلا�رسين من حزب امل�ؤمتر
�سيكون عددها (� )161شخ�ص لو مت ترتيبهم تنازليا على أ��سا�س أ�ن يكون
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يف ر أ��س القائمة ال�شخ�ص الذي ح�صل على أ�على ن�سبة ت�صويت يف دائرته
ومل يفز باملركز أ
الول ،ك أ�ن ح�صل على املرتبة الثانية يليه املر�شح الذي

ح�صل على ن�سبة أ�قل وهكذا ،ويف هذه احلالة ف�إن الفائزين �سيكونون

املر�شحني الذين يحتلون املركز ( )1وحتى ( )40يف هذه القائمة.

إ�ن أ�تباع هذه الطريقة يهدف إ�ىل جعل جميع الفائزين باملقاعد النيابية
من أ
ال�شخا�ص الذين لهم نفوذ يف دوائرهم ،وقاموا بحملة انتخابية

ألنف�سهم.

معوقات تطبيقه:
لن يواجه هذا النظام م�شكالت كبرية با�ستثناء معار�ضة القادة احلزبني

الذين يجدون أ�نف�سهم م�ضطرين ألن يقوموا بحمالت انتخابية يف
دوائرهم ،كي يفوزوا باملقاعد النيابية ،على عك�س ما يحدث وفق
نظام القائمة الن�سبية حيث يفوز القادة ب�سهولة حني ي�ضعون أ�نف�سهم على

ر أ��س قوائم أ�حزابهم .كما و أ�ن بع�ض ال�رشائح داخل أ
الحزاب كاملثقفني
والن�ساء �سيعار�ضون هذا النظام ألنه يقلل من فر�ص فوزهم قيا�سا بالنظام

ال�سابق.
م�شاكل إ�دارته:
لن تكون هناك م�شاكل كثرية يف إ�دارة هذا النظام ب�سبب ب�ساطته.
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كلفته:

ال ي�ضيف هذا النظام أ�ي كلفة إ��ضافية على كلفة إ�دارة النظام احلايل،

الحزاب ف أ�نها �ستكون كبرية حيث أ�ن أ
أ�ما كلفته على أ
الحزاب بحاجة
ألن يكون لها مر�شح يف أ�كرب عدد ممكن من الدوائر مبا يف ذلك الدوائر

التي تنعدم فر�صة فوز مر�شحيها من أ�جل جتميع أ�كرب قدر ممكن من

أ
ال�صوات ل�صاحلها ،فكل مقعد فائز يحتاج إ�ىل  1%من عدد أ��صوات
الناخبني.

م�سائل إ�نتخابية 89

خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة مبقاعد يف املجل�س
والذي �ستح�صل عليه من خالل ال�شق الن�سبي املكمل ،وهذا أ
المر �سيقلل

من حجم مقاعد بع�ض أ
الحزاب الكبرية .ومع ذلك ف�إن هذا النظام
قد يعمل على حدوث ان�شقاقات حزبية حني تخرج بع�ض أ
الجنحة أ�و
القيادات من أ�حزابها لت�شكل لنف�سها حزب خا�ص بها تنزل االنتخابات

الحزاب ،رغم أ�ن هذا أ
مبر�شحني تابعني لهذه أ
المر يبقى حمدودا
الحزاب إ�ىل ن�سبة  1%من إ�جمايل أ
نظرا حلاجة أ
ال�صوات للفوز باملقعد

الواحد.

�شكل احلكومة:

وفق هذا النظام ف�إن من املحتمل أ�ن تقل فر�ص فوز حزب واحد ب أ�غلبية
�سهلة وكبرية يف الربملان ،حيث �سي�ؤدي دخول أ�كرب عدد ممكن من
الحزاب مبر�شحني خا�صني بكل منها ،إ�ىل بعرثة أ
أ
ال�صوات ورفع حدة
املناف�سة ،ومن ثم ت�ضا ؤ�ل فر�ص فوز أ
الحزاب الكبرية ب أ�غلبية كبرية.

والنتيجة املتوقعة من هذا النظام ،هي ت�شكيل حكومات ائتالفية لتجاوز

أ
الغلبية املطلقة ال�رضورية لت�شكيل حكومة.
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حجم قوة قادة أ
الحزاب:

مبا أ�ن جميع املقاعد ت أ�تي نتيجة لقوة املر�شحني يف دوائرهم ف�إن حجم نفوذ

القادة على الفائزين تبقى غري كبرية.

درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:

�سيقلل هذا النظام من درجة االنفتاح ال�سيا�سي ،كون ألحزاب تتناف�س

ب�رضاوة فيما بينها للح�صول على أ
ال�صوات ل�صالح مر�شحيها.
�سلوك الناخب:

�سي�صوت الناخب ل�صالح مر�شح احلزب الذي ي�ؤيده بغ�ض النظر عن
حجم فر�صته بالفوز ،أ
فالحزاب �ستحث الناخبني أ�ن ي�صوتوا ملمثليها

لرتفع من ن�سبة أ
ال�صوات التي حت�صل عليها.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

من املحتمل أ�ن يكون حجم الت�صويت كبريا وفق هذا النظام ب�سبب أ�ن
املر�شحني أ
الفراد واحلزبيني �سيقومون بالدفع ب أ�كرب عدد ممكن من

الناخبني من أ�جل الت�صويت لهم يف هذه االنتخابات.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

من املحتمل أ�ن تت�شتت أ
ال�صوات بني عدد كبري من املر�شحني ولهذا ف�إن
الول �سيفوز بن�سبة �صغرية من أ
الفائز أ
ال�صوات نظرا لكرثة املر�شحني

ولغياب التحالفات احلزبية التي قد تنعدم وفق هذا النظام.
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حجم التحالفات احلزبية:

�ستنعدم التحالفات احلزبية أ�و ت�صبح يف أ��ضيق نطاق ،كون أ
الحزاب
جميعها تتناف�س �ضد بع�ضها البع�ض مبا يف ذلك مر�شحي أ
الحزاب

املتقاربة �سيا�سيا ،فعلى �سبيل املثال لو أ�ن أ�حد أ
الحزاب البعثية املقرب
من حزب امل�ؤمتر أ�نزل مر�شحني خا�صني به ،ف�إن من م�صلحته أ�ن يح�شد
كل أ�ن�صاره ل�صالح مر�شحيه عو�ضا عن دفعهم للت�صويت ملر�شحي حزب

امل�ؤمتر كما قد يفعل وفق النظام االنتخابي احلايل.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

�ستكون عالقة جميع أ
الع�ضاء قوية بالناخبني كونهم أ�و�صلوهم للربملان،
ومن ثم ف�إن ع�ضو الربملان �سيكون أ�كرث اهتماما بالق�ضايا املحلية من
الق�ضايا الوطنية ،ويف هذا ال� أش�ن ن�شري إ�ىل أ�ن بع�ض الدوائر �ست�شهد
أ�كرث من ممثل قد ي�صل بع�ضها إ�ىل ثالثة أ��شخا�ص وجميع ه�ؤالء املمثلني

�سيتناف�سون فيما بينهم لالهتمام بق�ضايا الدائرة التي ميثلونها من أ�جل
ك�سب أ��صوات الناخبني يف االنتخابات التالية.

متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

�سي�ساعد هذا النظام من فوز بع�ض أ
الحزاب الفئوية ،خا�صة تلك التي

�ستتمكن من احل�صول على أ�كرث من  1%من امل�صوتني ملر�شحيها.
متثيل الن�ساء:

لن ي�ساعد هذا النظام الن�ساء من احل�صول على مقاعد كون الفائزين هم
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من أ
الفراد الذين ميتلكون نفوذ ًا كبري ًا يف دوائرهم.
التنوع اجلغرايف:

جميع املناطق اجلغرافية �سيكون لها ممثل يف املجل�س ،غري أ�ن بع�ض
املناطق �سيكون لها أ�كرث من ممثل.
التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي ،أ�كرث مما هو حا�صل

وفق النظام احلايل.
التنوع االجتماعي:

ال ي�ساعد هذا النظام بالتنوع االجتماعي ،حيث أ�ن الفائزين من أ
ال�شخا�ص
الذين ميتلكون نفوذ ًا يف دوائرهم ،ويف الغالب أ�ن أ��صحاب النفوذ ،خا�صة
يف املناطق الريفية هم ال�شيوخ ورجال املال وامل�سئولون احلكوميون.
حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:

الول لن يح�صل معظمهم على أ�غلبية أ
مبا أ�ن الفائزين باملركز أ
ال�صوات،
ب�سبب كرثة عدد املر�شحني وغياب التن�سيق احلزبي ف�إن احلكومة التي

�ستت�شكل منه �سيكون حجم التفوي�ض ال�شعبي �صغري ًا وقد يقل عن 50%
من إ�جمايل عدد امل�صوتني.
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خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:
من ال�صعب التكهن بدقة حول اخلارطة ال�سيا�سية للمجل�س النيابي املنبثق
عن هذا النظام ،كون �سلوك املر�شحني والناخبني �ستكون خمتلفة عن
�سلوكها يف االنتخابات ال�سابقة .ومع ذلك ف�إن من املتوقع أ�ن يزيد من

الحزاب داخل الربملان وتقل ح�صة أ
عدد أ
الحزاب الكبرية عما هي
آ
الن.

احتمالية تطبيق هذا النظام:

ال يبدو أ�ن هذا النظام �سيطبق يف اليمن ب�سبب املعار�ضة التي �سيواجهها

من قادة أ
الحزاب واملثقفني والن�ساء ،وهي الفئات التي لن ت�ستفيد من هذا
النظام.

 94م�سائل إ�نتخابية

النظام اخلام�س

خمتلط (الفائز أ
الول  /الن�سبي) إ��ضافة مائتني مقعد عن طريق
النظام الن�سبي و إ�بقاء بقية املقاعد وفق النظام احلايل
(بطاقتني انتخابيتني)

ماهيته:
البقاء على تق�سيم الدوائر وعددها احلايل وي�ضاف مائتا مقعد يتم
يتم إ

انتخابهم وفق نظام القائمة الن�سبية املغلقة.
�آليته:

ينزل املر�شحون امل�ستقلون واحلزبيون للتناف�س يف الدوائر الـ ()301
كما مت يف االنتخابات ال�سابقة ،فيما تقوم أ
الحزاب بت�شكيل قوائم حزبية

ت�ضم (� )200شخ�ص ،وعلى الناخب أ�ن ي�صوت على ورقتي اقرتاع،

ت�شمل أ
الوىل رموز املر�شحني ،وت�شمل الثانية رموز القوائم احلزبية،

وبعد الفرز يتم حتديد ن�صيب كل حزب من أ
ال�صوات ومن ثم يعطى كل
حزب عدد من املقاعد ي�ساوي ن�سبة ما ح�صل عليه من أ��صوات .ويف

هذه احلالة ف�إن كل مقعد ي�ساوي ( )0.5%من عدد أ
ال�صوات ال�صحيحة،
فعلى افرتا�ض أ�ن عدد أ
ال�صوات ال�صحيحة  8مليون ف�إن كل مقعد يحتاج

إ�ىل ( )40أ�لف �صوت.
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معوقات تطبيقه:
لن يواجه هذا النظام م�شكالت كبرية ،ف�إ�ضافة املائتني مقعد لن تكون

على ح�ساب أ�ي طرف ،بل العك�س فاملقاعد امل�ضافة تعني املزيد من
أ
الطراف امل�ستفيدة ،والتي �ستتحم�س لهذا النظام .إ�ال أ�ن الرقم الكبري

أ
للع�ضاء قد يلقى معار�ضة بحجة أ�ن هذا العدد �سي�ضيف أ�عباء كبرية على

اخلزينة العامة و�سي�صبح النقا�ش داخل املجل�س أ�كرث �صعوبة بوجود هذا
العدد ال�ضخم من أ
الع�ضاء.
م�شاكل إ�دارته:
لن تكون هناك م�شكالت كبرية يف إ�دارة هذا النظام ب�سبب ب�ساطته،
رغم توقع حدوث بع�ض امل�شاكل أ�ثناء توزيع أ
ال�صوات ال�ضائعة من
الحزاب اخلا�رسة على أ
أ
الحزاب الفائزة.
كلفته:

ال ي�ضيف هذا النظام كلفة كبرية على كلفة إ�دارة النظام احلايل إ�ال أ�ن

الحزاب �ستكون كبرية ،حلاجة أ
كلفته على أ
الحزاب ألن تقوم بحملة
انتخابية يف جميع املراكز االنتخابية.
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة مبقاعد يف املجل�س

الذي �ستح�صل عليها من خالل ال�شق الن�سبي املكمل ،وهذا أ
المر

الحزاب الكبرية ،ورمبا يفقدها أ
�سيقلل من حجم مقاعد بع�ض أ
الغلبية
الب�سيطة .وب�سب أ�ن ن�سبة احل�سم تقل عن  0.5%ف�إن هذا النظام قد يعمل

على حدوث ان�شقاقات حزبية حني تخرج بع�ض أ
الجنحة أ�و القيادات من
أ�حزابها لت�شكل لنف�سها قائمة خا�صة بها تناف�س بها �ضمن النظام الن�سبي،
و�سي�ساعد على حدوث هذا أ
المر أ�ن ن�سبة الفوز �صغرية ( )0.5%وهو ما
�سيمكن أ
الحزاب املن�شقة من الفوز بعدد من املقاعد.
�شكل احلكومة:

وفق هذا النظام ف�إن فر�صة ح�صول حزب واحد على أ�غلبية تبقى �ضعيفة
أ
المر الذي ينبئ ب�رضورة ت�شكيل احلكومة من أ�كرث من حزب مما يعني

توقع حكومات ائتالفية.
حجم قوة قادة أ
الحزاب:

من جهة �سيزيد هذا النظام من قوة قادة أ
الحزاب والذين �سيكون لهم
دور يف ت�شكيل القائمة التي تدخل االنتخابات وفق ال�شق الن�سبي ،ومن

الحزاب على أ
جهة أ�خرى �ست�ضعف �سيطرة قادة أ
الع�ضاء الفائزين
يف الدوائر الفردية ،وعلى العموم ،هذا النظام يعزز من قوة القادة
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احلزبني ،إ�ال أ�ن ت�شجيعه على االن�شقاقات من � أش�نه أ�ن يحد من �سيطرة
القادة احلزبني الذين �سي�ضطرون أ�ن يدخلوا يف م�ساومات مع زعماء

أ
الجنحة داخل أ�حزابهم خ�شية االن�شقاق.

درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:
�ست�شهد االنتخابات الفردية درجة عالية من االنفتاح ال�سيا�سي ،بينما
�ستكون درجة االنفتاح أ�قل أ�و معدومة حني الت�صويت على القوائم

الحزاب حتر�ص على جتميع أ�كرب عدد من أ
احلزبية كون أ
ال�صوات
الخرى مبا فيها أ
الحزاب أ
على ح�ساب أ
الحزاب احلليفة.
�سلوك الناخب:
يف حال الت�صويت على املر�شحني الفرديني �سي�صوت الناخب باجتاه
ال�شخا�ص أ
أ
القوياء الذين لهم فر�ص جناح معتربة ،و�سيبتعد عن
الت�صويت أ
لل�شخا�ص حمدودي الفر�ص حتى لو كانوا ي�شاركونه أ�فكاره

ال�سيا�سية .يف املقابل �سيميل الناخب أ�ثناء ت�صويته للقائمة على منح �صوته

للحزب الذي مييل نحوه على اعتبار أ�ن أ�ي �صوت لن يهدر .فعلى �سبيل
ال�صالح ملر�شح امل�ؤمتر ال�شعبي
املثال قد ي�صوت ناخب ينتمي حلزب إ

أل�سباب تتعلق بثقته يف املر�شح ال�شخ�ص ،ويف الوقت نف�سه ي�صوت لقائمة

ال�صالح أ�ثناء ت�صويته للقوائم احلزبية.
حزب إ
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حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

من املحتمل أ�ن يكون حجم الت�صويت كبريا وفق هذا النظام ب�سبب
الفراد أ
أ�ن املر�شحني أ
والحزاب �سيقومون بدفع أ�كرب عدد ممكن من

الناخبني من أ�جل الت�صويت يف هذه االنتخابات.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

�ستكون هناك أ��صوات �ضائعة يف االنتخابات الفردية ،فيما �ستت�ضاءل

هذه أ
ال�صوات يف االنتخابات بالقائمة.
حجم التحالفات احلزبية:

�ستزداد التحالفات احلزبية يف الدوائر الفردية بينما �ستختفي يف االنتخابات

الن�سبية ،ويف هذه احلالة �ست�صل الناخبني توجيهات من أ�حزابهم أ�ن

ي�صوتوا يف االنتخابات الفردية ل�صالح أ��شخا�ص حمددين قد ال ينتمون
لنف�س احلزب فيما �ستوجه لهم توجيهات أ�ن ي�صوتوا لقوائم أ�حزابهم.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

�ستكون عالقة أ
الع�ضاء الثالثمائة وع�ضو قوية بالناخبني كونهم فازوا

من خالل ت أ�ييدهم ،ومن ثم ف�إن اهتمامات ه�ؤالء أ
الع�ضاء �ستكون
مركزة على ال� أش�ن املحلي اخلا�ص بدوائرهم ،فيما �ستكون عالقة
أ
الع�ضاء الفائزين عن طريق النظام الن�سبي أ��ضعف بناخبيهم ،وهو ما

�سينعك�س على طريقة تركيزهم على الق�ضايا الوطنية أ
الو�سع.
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متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

�سي�ساعد هذا النظام من فوز بع�ض أ
الحزاب الفئوية ،خا�صة تلك التي
�ستتمكن من احل�صول على أ�كرث من  0.5%من امل�صوتني يف القوائم

الن�سبية.
متثيل الن�ساء:
�سي�ساعد هذا النظام الن�ساء من الفوز وفق القائمة الن�سبية.
التنوع اجلغرايف:

جميع املناطق اجلغرافية �سيكون لها ممثل يف املجل�س ،غري أ�ن بع�ض
املناطق �سيكون لها أ�كرث من ممثل خا�صة املدن الرئي�سية والعا�صمة

�صنعاء حتديدا.
التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي ،حني ي�صل للربملان -
وفق النظام الن�سبي  -عدد كبري من أ
الحزاب التي متثل أ�طياف �سيا�سية

و أ�يديولوجية متعددة.
التنوع االجتماعي:

�سي�ساعد هذا النظام على املزيد من التنوع االجتماعي يف املجل�س النيابي

بعد أ�ن تتمكن بع�ض الفئات االجتماعية كاملثقفني والن�ساء والفقراء ،من
الدخول للربملان عرب القائمة الن�سبية.
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حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:

مبا أ�ن أ
الحزاب �ستتحالف فيما بينها عرب االنتخابات الفردية ف�إن
هذا النظام �سيزيد من الن�سبة التي يح�صل عليها الفائز أ
الول يف هذه

الدوائر ،وهو ما يعني تقليل أ
ال�صوات ال�ضائعة .يف الوقت نف�سه ف�إن
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة وفق نظام القائمة �سيكون حمدودا ،أ�ي أ�ن
حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة املنبثقة عن هذا النظام �سيكون عاليا وقد
يتجاوز الـ  50%من أ��صوات الناخبني يف حال ت�شكيل احلكومة من أ�كرث

من حزب .ويف كل أ
الحوال ف�إن حجم التفوي�ض ال�شعبي �سيكون أ�كرب
مما هو عليه احلال وفق النظام احلايل.

خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:
من ال�صعب التكهن بدقة حول اخلارطة ال�سيا�سية للمجل�س النيابي املنبثق

عن هذا النظام ،حيث أ�ن بيانات االنتخابات ال�سابقة لن تفيدنا كثريا بحكم
أ�ن �سلوك الناخب أ
والحزاب �ستكون خمتلفة يف حال إ�ذا متت االنتخابات

وفق هذا النظام .ومع ذلك ف�إن من املتوقع أ�ن حتدث تغريات جوهرية

على هذه اخلارطة.
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احتمالية تطبيق هذا النظام:

بحكم أ�ن هذا النظام لن يثري م�شكالت جوهرية بني أ�طراف اللعبة ال�سيا�سية
ف�إن من املحتمل أ�ن يتم اختيار هذا النظام كونه �سيمثل حل و�سط بني

أ�طراف العملية ال�سيا�سية ،ومع ذلك ف�إن حزب امل�ؤمتر قد ال يقبل بهذا

النظام ب�سهولة ،ب�سبب خ�شيته من فقدانه أ
الغلبية جراء إ��ضافة ()200
مقعد عن طريق النظام الن�سبي.
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النظام ال�ساد�س

خمتلط (الفائز أ
الول  /الن�سبي) إ��ضافة مائتني مقعد عن طريق
النظام الن�سبي و إ�بقاء بقية املقاعد وفق النظام احلايل
(بطاقة انتخابية واحدة)

ماهيته:
هذا النظام هو نف�س النموذج الرابع والفرق هنا هو إ��ضافة  200مقعد

ن�سبي ولي�س  100مقعد كما هو احلال يف النموذج الرابع.
�آليته:

ينزل املر�شحون امل�ستقلون واحلزبيون للتناف�س يف الدوائر الـ  301كما مت

يف االنتخابات ال�سابقة ،ومن ثم يفوز بها من ح�صل على املركز أ
الول
الحزاب وفق ن�سبة أ
فيما يتم توزيع مائتني املقعد املتبقية على أ
ال�صوات

التي ح�صل عليها مر�شحيها ،ويح�صل على هذه املقاعد مر�شحو أ
الحزاب

الذين ح�صلوا على أ�على أ
ال�صوات ومل يتمكنوا من احل�صول على املركز

أ
الول(.وفق ما هو م�رشوح �سابقا)
معوقات تطبيقه:

لن يواجه هذا النظام م�شاكل كبرية ،با�ستثناء معار�ضة القادة احلزبني

والذين يجدون أ�نف�سهم م�ضطرين ألن يقوموا بحمالت انتخابية يف
دوائرهم ،كي يفوزوا باملقاعد النيابية .على عك�س ما يحدث وفق نظام
القائمة الن�سبية حيث يفوز القادة ب�سهولة حني ي�ضعون أ�نف�سهم على ر أ��س

قوائم أ�حزابهم.
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م�شاكل إ�دارته:
لن تكون هناك م�شكالت يف إ�دارة هذا النظام ب�سبب ب�ساطته ،فما على

اللجنة االنتخابية إ�ال أ�ن تعلن نتائج كل دائرة ،وحتديد أ
ال�صوات الذي
ح�صل عليها كل مر�شح.
كلفته:

ال ي�ضيف هذا النظام أ�ي كلفة إ��ضافية على كلفة إ�دارة النظام احلايل،

الحزاب ف�إنها �ستكون كبرية حيث أ�ن أ
أ�ما كلفته على أ
الحزاب بحاجة
ألن يكون لها مر�شح يف أ�كرب عدد ممكن من الدوائر مبا يف ذلك الدوائر

التي تنعدم فر�صة فوز مر�شحيها من أ�جل جتميع أ�كرب قدر ممكن من

أ
ال�صوات ل�صاحلها.
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة باملقاعد يف املجل�س
النيابي ،والتي �ستح�صل عليها من خالل ال�شق الن�سبي املكمل ،وهذا

المر �سيقلل من حجم مقاعد بع�ض أ
أ
الحزاب الكبرية� .سي�ساعد هذا النظام

على حدوث ان�شقاقات حزبية حني تخرج بع�ض أ
الجنحة أ�و القيادات من
أ�حزابها لت�شكل لنف�سها حزب ًا خا�ص ًا بها  ،خا�صة أ�ن ن�سبة الفوز ال�صغرية

(� )0.5%ست�شجع على حدوث هذا أ
المر.
�شكل احلكومة:

وفق هذا النظام ف�إن من املحتمل أ�ن تقل فر�ص فوز حزب واحد ب أ�غلبية
�سهلة وكبرية يف الربملان ،حيث �سي�ؤدي دخول أ�كرب عدد ممكن من
الحزاب مبر�شحني يف معظم الدوائر ،إ�ىل بعرثة أ
أ
ال�صوات ورفع حدة

املناف�سة ،ومن ثم ت�ضا ؤ�ل فر�ص فوز أ
الحزاب الكبرية ب أ�غلبية كبرية.
والنتيجة املتوقعة من هذا النظام هي ت�شكيل حكومات ائتالفية لتجاوز

أ
الغلبية املطلقة ال�رضورية لت�شكيل حكومة.
حجم قوة قادة أ
الحزاب:

مبا أ�ن جميع املقاعد ت أ�تي نتيجة لقوة املر�شحني يف دوائرهم ،ف�إن حجم

نفوذ القادة على الفائزين تبقى معتدلة.
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درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:

�سيقلل هذا النظام من درجة االنفتاح ال�سيا�سي كون أ
الحزاب تتناف�س

ب�رضاوة فيما بينها للح�صول على أ
ال�صوات ل�صالح مر�شحيها.
�سلوك الناخب:

�سي�صوت الناخب ل�صالح مر�شح احلزب الذي ي�ؤيده بغ�ض النظر عن
حجم فر�صته بالفوز ،أ
فالحزاب �ستحث ناخبيها أ�ن ي�صوتوا ملمثليها من

أ�جل احل�صول على أ�كرب عدد ممكن من أ
ال�صوات.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

من املحتمل أ�ن يكون حجم الت�صويت كبريا وفق هذا النظام ب�سبب
الفراد أ
أ�ن املر�شحني أ
والحزاب �سيقومون بدفع أ�كرب عدد ممكن من

الناخبني من أ�جل الت�صويت لهم.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

مبا أ�ن مائتني املقعد امل�ضافة �ست أ�تي من أ��صوات املر�شحني اخلا�رسين ف�إن
هذا النظام �سيقلل من حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة ألن ال�صوت ال�ضائع
�سيتم ا�ستخدامه ثانية ل�صالح املر�شح احلا�صل على مرتبة أ�على يف قوائم
حزبه.
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حجم التحالفات احلزبية:

�ستنعدم التحالفات احلزبية أ�و ت�صبح يف أ��ضيق نطاق وفق هذا النظام

كون أ
الحزاب جميعها تتناف�س �ضد بع�ضها البع�ض مبا يف ذلك مر�شحي

أ
الحزاب املتقاربة �سيا�سيا.

عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

�ستكون عالقة جميع أ
الع�ضاء قوية بالناخبني كونهم أ�و�صلوهم للربملان،
ومن ثم ف�إن ع�ضو الربملان �سيكون أ�كرث اهتماما بالق�ضايا املحلية من
الق�ضايا الوطنية ،ويف هذا ال� أش�ن ن�شري إ�ىل أ�ن بع�ض الدوائر �ست�شهد أ�كرث
من ممثل قد ي�صل إ�ىل ثالثة أ��شخا�ص وجميع ه�ؤالء املمثلني �سيتناف�سون
فيما بينهم لالهتمام بق�ضايا الدائرة التي ميثلونها من أ�جل ك�سب أ��صوات

الناخبني يف االنتخابات التالية.
متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

�سي�ساعد هذا النظام من فوز بع�ض أ
الحزاب الفئوية خا�صة تلك التي

�ستتمكن من احل�صول على أ�كرث من  0.5%من امل�صوتني ملر�شحيها.
متثيل الن�ساء:

لن ي�ساعد هذا النظام الن�ساء يف احل�صول على مقاعد كون الفائزين هم
من أ
الفراد الذين ميتلكون نفوذ كبري يف دوائرهم.
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التنوع اجلغرايف:

جميع املناطق اجلغرافية �سيكون لها ممثل يف املجل�س ،غري أ�ن بع�ض
املناطق �سيكون لها أ�كرث من ممثل.
التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي حني ي�سمح لعدد متنوع

من أ
الحزاب من الو�صول للربملان.
التنوع االجتماعي:

ال ي�ساعد هذا النظام التنوع االجتماعي ،إ�ذ أ�ن الفائزين هم من أ
ال�شخا�ص
الذين ميتلكون نفوذ ًا يف دوائرهم ،ويف الغالب ف�إن أ��صحاب النفوذ خا�صة

يف املناطق الريفية هم ال�شيوخ ورجال املال وامل�سئولون احلكوميون.
حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:

من املحتمل أ�ال يح�صل حزب واحد وفق هذا النظام على أ�غلبية ،ومن

ثم ف�إن من املتوقع أ�ن تت�شكل احلكومة من أ�حزاب م�ؤتلفة ،وهذا أ
المر
�سيزيد من حجم التفوي�ض ال�شعبي املمنوح للحكومة.
خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:
من ال�صعب التكهن بدقة حول اخلارطة ال�سيا�سية للمجل�س النيابي املنبثق

عن هذا النظام ،حيث أ�ن �سلوك الناخب أ
والحزاب �ستكون خمتلفة عن

االنتخابات ال�سابقة .ومع ذلك ف�إن من املتوقع أ�ن يزيد عدد أ
الحزاب
الفائزة وت�ضعف أ
الحزاب الكبرية.
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احتمالية تطبيق هذا النظام:

ال يبدو أ�ن هذا النظام �سيطبق يف اليمن ب�سبب املعار�ضة التي �سيواجهها

من قادة أ
الحزاب واملثقفني والن�ساء ألنه يقلل من فر�ص فوزهم.
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النظام ال�سابع

قائمة ن�سبية مغلقة بدون ن�سبة ح�سم
ماهيته:
ت�صبح الدولة دائرة انتخابية واحدة ،ويتم التناف�س فيها على جميع مقاعد

جمل�س النواب الـ  ،301بحيث يقوم أ�ي حزب م�شارك يف االنتخابات
بو�ضع قائمة من � 301شخ�ص .وبعد فرز أ
ال�صوات يح�صل كل حزب
على عدد من املقاعد يتنا�سب وما ح�صل عليه من أ��صوات ،فاحلزب الذي

يفوز بـ  10%من أ
ال�صوات يح�صل على  30مقعداً ،ويكون الفائزون
هم املرتبني يف القائمة من الرقم  1إ�ىل الرقم .30
�آليته:

يعطى الناخب بطاقة اقرتاع ت�شتمل على رموز لقوائم أ
الحزاب املتناف�سة،
وقد ت�شتمل هذه القائمة على أ��سماء أ��صحابها أ�و رموز أ
الحزاب فقط،

بينما يتم تعليق القوائم داخل قاعة االنتخاب ،ويف هذا النظام ال ي�سمح

للناخب أ�ن يعدل من ترتيب أ
ال�شخا�ص داخل القائمة أ�و حذف أ�و إ��ضافة
أ��شخا�ص إ�ليها ،وهي لذلك �سميت بالقائمة الن�سبية املغلقة.
معوقات تطبيقه:

�سيواجه هذا النظام مبعار�ضة من أ
الحزاب التي ت�ستفيد من النظام

احلايل ،وبالتحديد حزب امل�ؤمتر ال�شعبي الذي قد يخ�رس أ
الغلبية
احلالية ،إ�ىل جانب ذلك ُ�سريف�ض هذا النظام من قبل أ
ال�شخا�ص الذين
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يفوزون ب�سهولة يف نظام الفائز أ
الول احلايل ،وبالتحديد أ��صحاب النفوذ
االجتماعي كامل�شايخ ورجال املال وال�سلطة.
م�شاكل إ�دارته:

يعد هذا النظام من أ��سهل أ
النظمة إ�دارة ،إ�ذ أ�ن جلنة االنتخابات ما عليها

�سوى إ�عداد ورقة انتخابات ت�شمل رموز القوائم احلزبية املتناف�سة ،ومن
ثم ح�رص ن�صيب كل قائمة من أ
ال�صوات وحتويلها إ�ىل ما ينا�سبها من
املقاعد.
كلفته:

مبا أ�ن الدولة �ست�صبح دائرة انتخابية واحدة ،ف�إن ب�إمكان أ�ي ناخب
الت�صويت يف أ�ي مكان يف الدولة ،وقد ال يكون هناك حاجة إ�ىل قوائم
م�سبقة بالناخبني ،ويكتفى ب�إبراز الهوية أ�ثناء االقرتاع .ونتيجة لهذا ف�إن

خزينة الدولة لن تتكلف نفقات القيد والت�سجيل والتح�ضريات الكثرية

للعملية االنتخابية .وعليه ف�إن هذا النظام يعد من أ�قل أ
النظمة كلفة.

أ�ما على م�ستوى أ
الحزاب واملر�شحني ،ف�إن عبء الدعاية االنتخابية
�ستقع على كاهل أ
الحزاب التي يتطلب منها أ�ن تقوم بحملة انتخابية يف
جميع مناطق الدولة ،وهو ما يحملها نفقات كبرية ،رغم أ�ن و�سائل

كالذاعة والتلفزيون� ،ستقوم بدور كبري يف
العالم اجلماهريية ،إ
إ

احلملة االنتخابية.
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة مبقاعد يف املجل�س
النيابي ،من خالل متكن أ
الحزاب ال�صغرية القادرة على جتاوز ما

ن�سبته  0.33%من أ
ال�صوات ال�صحيحة ،أ�ن تفوز مبقعد واحد ،ونتيجة

لذلك ف�إن هذا النظام يعمل على إ��ضعاف جميع أ
الحزاب الكبرية منها
واملتو�سطة وحتى ال�صغرية .ويحدث هذا حينما تن�شق أ
الحزاب يف

الفرتات التي ت�سبق االنتخابات ،ب�سبب اخلالف الذي ين� أش� أ�ثناء و�ضع

فال�شخا�ص أ
القائمة االنتخابية ،أ
والجنحة التي ت�شعر أ�نها و�ضعت يف
مرتبة غري م�ضمونة الفوز تقوم باالن�شقاق عن حزبها أ
ال�صلي وت�شكل

لنف�سها حزب ًا خا�ص ًا وقائمة خا�صة ت�ضمن لنف�سها الفوز.
ولتو�ضيح الفكرة �سوف ن�رضب املثال آلتي :فلوا كانت امل�ؤ�رشات تفيد
ال�صالح �سيفوز بـ  50مقعدا ،وهو ما يعني أ�ن أ
ال�شخا�ص
أ�ن حزب إ

املو�ضوعني يف القائمة من الرقم ( )1حتى الرقم ( )50يعترب فوزهم

م�ضمونا ،فيما أ
ال�شخا�ص التاليني تتناق�ص فر�ص فوزهم ،وتنعدم
كلما اجتهنا إ�ىل ذيل القائمة .و إ�ذا افرت�ضنا أ�ن قائمة اخلم�سني �شملت ()5

أ��شخا�ص ممن ي�صنفون أ�نهم ينتمون للجناح ال�سلفي يف احلزب ،وعلى

افرتا�ض أ�ن هذا اجلناح يعتقد أ�نه ي�ستحق أ�كرث من هذا العدد ف�إنه ويف

حال مل ت�ضف له أ�عداد أ�خرى ،ف�إن من املحتمل أ�ن ين�شق هذا اجلناح عن
احلزب وي�شكل حزب خا�ص به وينزل بقائمة م�ستقلة ،وعلى افرتا�ض
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أ�ن هذا احلزب املن�شق فاز مبا يعادل  10مقاعد ،ف�إن هذه املقاعد �سي أ�تي
ال�صالح ،وهو ما �سي�ؤدي إ�ىل تقل�ص ن�صيب
معظمها من ح�صة حزب إ

ال�صالح من  50إ�ىل  42مقعد ًا مثال.
حزب إ

الحزاب أ
ال�صالح �سينطبق على أ
الخرى،
وما ينطبق على حزب إ
فاحلزب اال�شرتاكي من املحتمل أ�ن ين�شق إ�ىل حزبني (ا�شرتاكي �شمايل،

وا�شرتاكي جنوبي) حيث �سيح�صل هذا أ
الخري على أ��صوات اال�شرتاكيني

يف املحافظات اجلنوبية .ومن املرجح أ�ن حزب امل�ؤمتر هو آ
الخر �سي�شهد

الكثري من االن�شقاقات ل�صالح أ�حزاب قبلية أ�و جغرافية أ�و فكرية وغريها.
فعلى �سبيل املثال لو �شعر �شيخ قبلي ينتمي للم�ؤمتر أ�ن احلزب مل ي�ضعه أ�و
أ�ن�صاره يف املراتب امل�ضمونة ،ف�إنه قد ين�شق عن امل�ؤمتر وي�شكل حزب

خا�ص به وقبيلته ي�ضمن من خالله الفوز ولو بعدد حمدود من املقاعد.
�شكل احلكومة:

بحكم أ�ن هذا النظام ال ي�ساعد على وجود أ�حزاب متتلك أ�غلبية يف
الربملان ،ف�إن احلكومات املنبثقة عنه ،تكون حكومات ائتالفية من
حزبني أ�و أ�كرث .ونتيجة لذلك ف�إن هذه احلكومات عادة ال تعمر طويال

ب�سبب النزاعات احلزبية الكثرية ،ولقد كانت ايطاليا خالل الفرتة املمتدة
من بعد احلرب العاملية الثانية وحتى عام ( )1993منوذجا لهذه احلالة،
مت ت�شكيل ( )52حكومة وزارية
فخالل الفرتة من ( 1954إ�ىل ّ )1993

ايطالية أ�ي مبعدل حكومة كل ت�سعة أ��شهر.
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حجم قوة قادة أ
الحزاب:

يتمتع قادة أ
الحزاب ،خا�صة تلك التي متثل تيار �سيا�سي أ�و اجتماعي أ�و

طائفي ،ب�سلطة كبرية داخل أ�حزابهم ،فهم من ناحية ي�ضمنون ألنف�سهم
الفوز يف جميع الدورات االنتخابية ،حني ي�ضعون أ�نف�سهم على ر أ��س
قوائمهم االنتخابية ،ومن ناحية أ�خرى ف�إن دورهم يف ترتيب القائمة

احلزبية مينحهم �سلطة كبرية داخل احلزب حني يدين أ
الع�ضاء لهم

بالفوز .ورغم أ�ن �سلطة القادة تتهدد ب�سبب االن�شقاقات احلزبية ،إ�ال أ�ن
بقا ؤ�هم الدائم يف الربملان مينحهم �سلطات كبرية خا�صة إ�ذا كانوا ميثلون

جماعة فئوية متما�سكة.

درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:

الحزاب ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك أ
بحكم أ�ن أ
الحزاب املتطرفة أ�و الفئوية

تنزل بقوائم م�ستقلة ف�إن الفوز يتحقق لكل قائمة من خالل تبيانها
واختالفها عن القوائم أ
الخرى «خا�صة تلك القريبة منها» فعلى �سبيل

ال�صالح دخل االنتخابات بقائمة
املثال :لو أ�ن التيار ال�سلفي يف حزب إ

خا�صة به ،ف�إن حملته االنتخابية �ستقوم على أ��سا�س أ�نه احلزب الذي
ال�سالمي ال�صحيح والنقي ،فيما �سي�شن حملة �شديدة على
ميثل التيار إ

ال�صالح الذي �سيتهمه أ�نه مل يعد حزب إ��سالمي حقيقي .وال�سبب
حزب إ
ب�سيط ،فاحلزبان يح�صالن على أ
ال�صوات من الناخبني امل�صنفني أ�نهم

إ��سالميني ،وكل حزب �سيحاول أ�ن ي�صور نف�سه للناخب أ�نه هو احلزب
ال�صالح ينطبق على أ�ي حزب
ال�سالمي ال�صحيح .وما ينطبق على إ
إ
أ�خر فعلى افرتا�ض حدوث ان�شقاق عن احلزب اال�شرتاكي وانق�سامه إ�ىل
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حزبني ف�إن احلزبني �سيتناف�سان على أ
ال�صوات «اال�شرتاكية» ،وكل
حزب �سيدعي أ�نه ميثل احلزب اال�شرتاكي أ
«ال�صلي».
أ�ن هذا النظام يظهر التباينات ال�سيا�سية أ
واليديولوجية والفئوية (الدينية،

املذهبية ،العرقية ،اجلغرافية) ب�شكل كبري ،ويعزز بالتايل من هذه
التباينات ،التي تنعك�س مبجال�س نيابية مكونة من ف�سيف�ساء حزبية ذات
اجتاهات متنوعة.
�سلوك الناخب:
يتغري �سلوك الناخب واهتماماته ب�شكل كبري ،نتيجة هذا النظام ،فالق�ضايا

الوطنية ،أ�و الفئوية هي مركز اهتماماته ،على عك�س ما هو احلال يف

االنتخابات التي تتم وفق النظام احلايل حيث تكون الق�ضايا املحلية اخلا�صة
بالدائرة هي حمور اهتمامات الناخب  -خا�صة يف الريف  -فعلى �سبيل
ال�سماعيلية
املثال :الناخب الذي يعي�ش يف مدينة عدن مثال وينتمي للطائفة إ
إ�ذا ما �صوت حلزب ( إ��سماعيلي) ف�إن همه تعزيز موقع طائفته ،أ�كرث من
اهتمامه بتح�سني اخلدمات يف مدينة عدن مقر �سكنه ،كما كان اهتمامه لو

كان النظام االنتخابي يقوم على نظام الدائرة الفردية.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:
ي�ساعد هذا النظام يف زيادة حجم امل�شاركة يف االنتخابات كون جميع

الناخبني تقريبا مينحون فر�صة الت�صويت للحزب الذي ميثلهم ،كما أ�ن

ت�ضا ؤ�ل �ضياع أ
ال�صوات يجعل الناخبني ي�شعرون ب أ�همية أ��صواتهم،
حني يتم جتميع أ
ال�صوات من جميع مناطق الدولة.
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حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

ال ت�ضيع أ��صوات الناخبني يف هذا النظام إ�ال يف حدود �صغرية جدا حني
ال يتمكن حزب ما من احل�صول على أ��صوات ت�ؤهله للفوز مبقعد واحد

الحزاب من عدد من أ
إ��ضافة للك�سور التي قد حترم بع�ض أ
ال�صوات.
حجم التحالفات احلزبية:

�ستنعدم التحالفات احلزبية أ�و ت�صبح يف أ��ضيق نطاق كون أ
الحزاب
جميعها تتناف�س �ضد بع�ضها البع�ض مبا يف ذلك مر�شحي أ
الحزاب

املتقاربة �سيا�سيا كما �سبق أ�ن �رشحنا.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

مبا أ�ن الناخب ي�صوت لقائمة حزبية على م�ستوى الدولة ،ف�إن الناخب ال
ي�ستطيع أ�ن يحدد ال�شخ�ص الذي ميثله ،و إ�ن كان مبقدوره حتديد احلزب
الذي ميثله والنتيجة أ�ن عالقة ع�ضو الربملان بالناخب تكون �ضعيفة على

عك�س ما هو احلال يف نظام الدائرة الفردية.
متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

ي�ساعد هذا النظام أ�كرث من غريه على متثيل جميع مكونات املجتمع،

والتي ت�شمل الفئات الفكرية والدينية واجلغرافية والعرقية والقبلية
وغريها ،فهذه الفئات تتمكن من الفوز مبقاعد انتخابية تقارب حجمها

ال�سكاين ،يف حالة ت�صويت أ�فراد الفئة للحزب الذي ميثلها ،ويتم ذلك
الحزاب التي يطلق عليها أ
على ح�ساب أ
الحزاب «الوطنية» .ففي
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اليمن مثال من املتوقع أ�ن تت�شكل فيها أ�حزاب للطوائف الدينية (زيود ،

ا�سماعيليني� ،سلفيني� ،صوفيني وغريهم) و أ�حزاب قبلية (حا�شد ،بكيل،
مدحج  ،زرانيق الخ )..و أ�حزاب جغرافية (ح�ضارم  ،حجريني ،
تهاميني وغريهم) وهذه الفئات لي�ست �سوى منوذج للفئات التي يحتمل

أ�ن ت�صبح لها أ�حزاب متثلها يف الربملان.

ورغم أ�ن القانون مينع ت�شكيل أ
الحزاب الفئوية ،إ�ال أ�ن من املمكن
التحايل على القانون حني ال تعلن هذه الفئات �رصاحة أ�نها أ�حزاب

فئوية ،فبمقدور حزب ميثل قبيلة حا�شد مثال ،أ�ن يت�سمى با�سم احلزب
الوطني الدميقراطي ،ويخلوا نظامه الداخلي و�شعاراته من أ�ي إ��شارة،
توحي أ�نه حزب ميثل قبيلة حا�شد ،ويف هذه احلالة �سيكون من ال�صعب

حظر هذا احلزب ،فيما �سي�صوت الناخبني املنتمني لقبيلة حا�شد إ�ىل هذا

احلزب.

إ�ن هذا الو�ضع قد يراه البع�ض أ�مرا ايجابيا ،حني ي�ساعد النظام االنتخابي

كل مكونات املجتمع اليمني (التقليدية واحلديثة) أ�ن تكون ممثلة يف ال�سلطة
الت�رشيعية ،وهو ما يخلق �شعورا بالر�ضا لهذه املكونات ت�سهم يف ا�ستقرار
الدولة.

غري أ�ن هناك من يرى أ�ن تبني نظام انتخابي ي�شجع على وجود أ
الحزاب
الفئوية أ�مر يف غاية اخلطورة ،كونه �سيعمل على تكري�س االنق�سام

يف املجتمع على أ��س�س بدائية تهدد اال�ستقرار االجتماعي ومن ثم بقاء
الدولة.
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متثيل الن�ساء:

�سيعمل هذا النظام على وجود متثيل أ�كرب للن�ساء يف حال و�ضع مر�شحات
يف املراتب امل�ضمونة لقوائم أ
الحزاب ،أ�و يف حال ن�ص القانون على

�رضورة وجود ح�صة معينة من الن�ساء يف املراتب امل�ضمونة لقوائم جميع
أ
الحزاب.

التنوع اجلغرايف:
ال ي�شجع هذا النظام على وجود متثيل جغرايف كامل جلميع املناطق،
فكون االنتخابات جترى على أ��سا�س أ�ن الدولة دائرة انتخابية واحده

ف�إن الكثري من املناطق ،وبالتحديد املناطق الريفية ،لن يكون من بينها

أ�ي ع�ضو يف املجل�س النيابي ،وعلى العك�س من ذلك �سيكون لبع�ض
املدن الرئي�سية وحتديدا العا�صمة عدد كبري من املمثلني يفوق حجم هذه
املناطق.
التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي حني ي�سمح لعدد متنوع

من أ
الحزاب من الو�صول للربملان.
التنوع االجتماعي:

�سيكون املجل�س النيابي املنبثق عن هذا النظام متنوعا اجتماعيا ،حني
يوفر لعدد كبري من الفئات االجتماعية بالفوز مبقاعد ولو قليلة فب�إمكان
جميع طبقات املجتمع  -وبدرجات خمتلفة  -أ�ن يكون لها مكان يف هذا
املجل�س ،مبا يف ذلك الفئات املهم�شة (االخدام) والذين �سيكون مبقدورهم
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إ�ي�صال ممثلني عنهم يف حال ت�شكل حزب منهم و�صوتت له غالبية هذه

الفئة.

حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:
إ�ن احلكومة املنبثقة عن هذا النظام �ستكون يف الغالب حكومة ائتالفية،

وهو ما يعني تفوي�ض أ�غلب الناخبني لها.

خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:
رغم �صعوبة التكهن ب�شكل اخلارطة ال�سيا�سية يف املجل�س النيابي املنبثق
عن هذا النظام ،خا�صة يف الدورة أ
الوىل ،ف�إن من املتوقع أ�ن ت�شهد

هذه اخلارطة تغري ًا جذرياً ،خا�صة يف ال�شق املتعلق بغياب حزب واحد
مهيمن على املجل�س .فاملجل�س املنتخب وفق هذا النظام غالبا ما يكون
عبارة عن ف�سيف�ساء من أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية وكذلك ال�صغرية

جدا.
احتمالية تطبيق هذا النظام:

إ�ن من غري املمكن أ�ن تقبل ال�سلطة احلالية واملمثلة بامل�ؤمتر ال�شعبي،
هذا النظام ،كونه �سيفقدها أ
الغلبية التي تتمتع بها وفق النظام احلايل.
يف املقابل تتم�سك أ�حزاب اللقاء امل�شرتك حاليا بهذا النظام وجتعله أ�حد

�رشوطها للدخول يف االنتخابات القادمة ،على اعتبار أ�نه النظام أ
الكرث
عدالة يف متثيل الناخبني.
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ومع ذلك ف�إن من املحتمل أ�ن تعيد أ�حزاب اللقاء امل�شرتك النظر يف مطلبها

بعد أ�ن تدرك خماطر هذا النظام عليها .ويف كل أ
الحوال ف�إن تبني هذا

النظام أ�مر بعيد االحتمال يف امل�ستقبل املنظور على أ
القل.

 120م�سائل إ�نتخابية

النظام الثامن

قائمة ن�سبية مغلقة بن�سبة ح�سم  5%من إ�جمايل امل�صوتني
(منع أ
الحزاب من أ�ن تنق�سم بعد دخول الربملان)
ماهيته:
لتاليف بع�ض امل�شكالت الناجتة عن نظام القائمة الن�سبية الكامل تقوم بع�ض

الدول بو�ضع ن�سبة ح�سم ت�شرتط أ�ن يحققها أ�ي حزب كي يتمكن من
الدخول إ�ىل الربملان ،وبع�ض الدول ت�ضع ن�سبة ح�سم متدنية  2% -مثال
 -فيما بع�ض الدول ت�ضع ن�سبة ح�سم عالية « 10%أ�و أ�كرث» وتعمل ن�سبة

الحزاب ال�صغرية ،أ
احل�سم على التقليل من فر�ص جناح أ
والحزاب

الفئوية أ�و املتطرفة .ويكون املربر الرئي�سي لو�ضع ن�سبة احل�سم أ�يجاد

حكومات م�ستقرة يف الربملان ال تتحكم فيها أ
الحزاب ال�صغرية.

ويف حال افرت�ضنا أ�ن اليمن تبنت نظام ن�سبي بن�سبة ح�سم « »5%مع منع

أ
الحزاب من أ�ن تنق�سم إ�ىل أ�حزاب جديدة بعد أ�ن ت�صبح يف الربملان،
ف�إن خمرجات هذا النظام �ستختلف كثريا عن خمرجات نظام القائمة

الن�سبية بدون ن�سبة ح�سم.
�آليته:

يعطى الناخب بطاقة اقرتاع ت�شتمل على رموز لقوائم أ
الحزاب املتناف�سة،
وقد ت�شتمل هذه القائمة على أ��سماء أ��صحابها أ�و يكتفى بو�ضع رموز

أ
الحزاب فقط بينما يتم تعليق القوائم داخل قاعة االنتخاب ،ويف هذا
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النظام ال ي�سمح للناخب أ�ن يعدل من ترتيب أ
ال�شخا�ص داخل القائمة أ�و
حذف أ�و إ��ضافة أ��شخا�ص إ�ليها ،وي�شرتط لفوز القائمة احلزبية ح�صولها
على أ�كرث من  5%من أ
ال�صوات ال�صحيحة ،ويف حال مل يتمكن احلزب
من جتاوز هذه الن�سبة ف�إن أ��صواته تذهب إ�ىل أ
الحزاب التي ا�ستطاعت

جتاوز ن�سبة احل�سم .وعلى افرتا�ض أ�ن عدد أ
ال�صوات ال�صحيحة يف

االنتخابات اليمنية  8مليون ناخب ،ف�إن ن�سبة احل�سم �ستكون  400أ�لف
�صوت.

معوقات تطبيقه:

�سيواجه هذا النظام مبعار�ضة من أ
الحزاب ال�صغرية التي لن تتمكن من

جتاوز ن�سبة احل�سم .كما أ�ن أ
الفراد امل�ستفيدين من نظام الدائرة الفردية
�سيعار�ضون هذا النظام الذي �سيحرمهم من دخول الربملان عرب نظام
الفائز أ
الول احلايل.
م�شكالت إ�دارته:

الوىل حتى فرز أ
ي�سهل إ�دارة هذا النظام يف املرحلة أ
ال�صوات ،فيما
ال�صوات ال�ضائعة من أ
�ستكون هناك م�شكالت يف طريقة منح أ
الحزاب

التي مل تتجاوز ن�سبة احل�سم أ
للحزاب الفائزة ،ومع ذلك ف�إن من املمكن
حل هذه امل�شكلة عن طريق و�ضع �آلية وا�ضحة لهذه العملية يف القانون

االنتخابي.
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كلفته:

مبا أ�ن الدولة ت�صبح دائرة انتخابية واحدة ف�إن ب�إمكان أ�ي ناخب الت�صويت
يف أ�ي مكان يف الدولة ،وقد ال يحتاج إ�ىل وجود قوائم م�سبقة بالناخبني،
ويكتفى ب�إبراز الهوية يف أ�ثناء االقرتاع .ونتيجة لهذا ف�إن خزينة الدولة

لن تتكلف نفقات القيد والت�سجيل والتح�ضريات الكثرية للعملية االنتخابية.

ومن هنا ف�إن هذا النظام يعد من أ�قل أ
النظمة كلفة.

أ�ما على م�ستوى أ
الحزاب ،ف�إن عبء الدعاية االنتخابية �ستقع على
كاهل أ
الحزاب التي يتطلب منها أ�ن تقوم بحملة انتخابية يف جميع
العالم
مناطق الدولة ،وهو ما يحملها نفقات كبرية ،رغم أ�ن و�سائل إ
كالذاعة ولتلفزيون ،قد تقوم بدور كبري يف احلملة
اجلماهريية ،إ

االنتخابية.
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على تقلي�ص عدد أ
الحزاب ب�شكل كبري ،خا�صة
أ�ن القانون �سيمنع أ
الحزاب التي تفوز باالنتخابات من أ�ن تنق�سم إ�ىل

أ�حزاب جديدة .ويف احلالة اليمنية ف�إن من املحتمل أ�ن ال ي�صل إ�ىل
الربملان وفق هذا النظام إ�ال ثالثة أ�حزاب فقط هي :امل�ؤمتر ال�شعبي،
ال�صالح ،واحلزب اال�شرتاكي ،أ�ما بقية أ
الحزاب ف�إن عليها
وحزب إ

أ�ن تندمج يف أ�ي من أ
الحزاب الثالثة كي تتمكن من الدخول للربملان.
إ�ن هذا النظام يجرب أ
الحزاب ال�صغرية وحتى املتو�سطة على االندماج

الحزاب أ
مع أ
الخرى إ�ذا أ�رادت الدخول للربملان ،ومن ثم ف�إنه ي�ساهم

يف أ�يجاد كتل �سيا�سية كبرية.
�شكل احلكومة:

�ست�شكل احلكومة من حزب واحد يف الغالب إ�ذ أ�ن ن�سبة احل�سم �ست�ساعد

أ
الحزاب الكبرية من أ�ن حت�صل على أ�غلبية برملانية نتيجة ح�صولها على

ال�صوات ال�ضائعة على أ
ال�صوات ،أ�و من أ
ن�سبة عالية من أ
الحزاب
اخلا�رسة .وهذا ي�ؤيد ما ذكرناه �سابقا ب أ�ن حزب العدالة والتنمية الرتكي
ح�صل يف انتخابات ( )2002على ما يقارب ( )34%من أ
ال�صوات
لكنه ح�صل على ما يقارب ( )66%من املقاعد ،وقد ت أ�تى له الفوز بهذه

ال�صوات ال�ضائعة على أ
الن�سبة الكبرية من أ
الحزاب اخلا�رسة التي بلغت
(.)46%
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حجم قوة قادة أ
الحزاب:

الحزاب على أ
يزيد هذا النظام ب�شكل كبري من �سلطة قادة أ
الع�ضاء ،فهذا

النظام مينح ه�ؤالء القادة دورا كبريا يف حتديد من يفوز يف االنتخابات
عندما يقررون عملية ترتيب املر�شحني داخل القوائم االنتخابية .إ�ىل

جانب ذلك ف�إن ن�سبة احل�سم العالية ،متنع قادة أ
الجنحة من ت�شكيل
أ�حزاب خا�صة بهم.
درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:

خالل فرتة االنتخابات تتناف�س أ
الحزاب امل�شاركة ب�رضاوة على أ��صوات
الناخبني ،ومن ثم ف�إن كل حزب ي�سعى إ�ىل احل�صول على أ�كرب عدد ممكن
من أ��صوات الناخبني ،والنتيجة أ�ن درجة انفتاح أ
الحزاب امل�شاركة جتاه

بع�ضها البع�ض تكون معدومة تقريبا .ومع ذلك ف�إن التحالفات احلزبية
ال�رضورية التي تتم قبل االنتخابات ،والتي ت�شمل أ�حزاب ًا خمتلفة فكريا

و�سيا�سيا ورمبا فئويا تعمل على االنفتاح ال�سيا�سي فيما بينها ،فالناخب
املنتمي حلزب ما �سي�صوت لقائمة حزبية قد ت�ضم املختلفني معه فكريا
ال�صالح
و�سيا�سيا ،فعلى �سبيل املثال قد جند يف حال حتالف حزب إ

واحلزب اال�شرتاكي ونزلوا حتت ا�سم حزب واحد وقائمة واحدة ،أ�ن

ال�صالح �سي�صوت لقائمة ت�ضم أ�ع�ضاء
الناخب املتدين التابع حلزب إ
«علمانيني» من أ�ع�ضاء احلزب اال�شرتاكي والعك�س.
إ�ىل جانب ذلك ،ف�إن هذا النظام يعمل على التقليل من الت�شدد ال�سيا�سي

للحزاب الكبرية ،فكون هذه أ
أ
الحزاب بحاجة ألكرب عدد ممكن من
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أ
ال�صوات ،ف�إن عليها أ�ن تتبنى خطاب معتدل يجذب أ��صوات ًا من خارج

الو�سط أ
ال�صالح
اليديولوجي التي تنتمي له ،ويف هذا ال� أش�ن ف�إن حزب إ
ويف حال نزوله االنتخابات وفق هذا النظام ،ف�إن من م�صلحته أ�ن يظهر

مبظهر احلزب الديني املعتدل الذي ال ي�ستفز م�شاعر الناخبني املتوج�سني

من أ
الحزاب املتطرفة دينيا.
�سلوك الناخب:

يتغري �سلوك الناخب واهتماماته ب�شكل كبري ،نتيجة هذا النظام ،فالق�ضايا
الوطنية� ،ست�صبح مركز اهتمام الناخب ،كونه ي�صوت لقائمة وطنية
بهدف حكم الدولة ولي�س متثيل املنطقة كما هو احلال يف نظام الدائرة
الفردية.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

ي�ساعد هذا النظام على زيادة حجم امل�شاركة يف االنتخابات ،رغم أ�ن
بع�ض م�ؤيدي أ
الحزاب ال�صغرية  -يف حال عدم م�شاركة أ�حزابهم يف

االنتخابات ب�سبب إ�دراكها ل�صعوبة الفوز� -سيحجمون عن امل�شاركة
فيها.

حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

�ست�ؤدي ن�سبة احل�سم إ�ىل �ضياع أ
ال�صوات التي ذهبت أ
للحزاب اخلا�رسة،

للحزاب الفائزة ،ويف هذه احلالة �ستح�صل أ
و�سيتم إ��ضافتها أ
الحزاب
الفائزة على عدد من املقاعد أ�كرب بكثري من ن�سبة أ
ال�صوات التي ح�صلت
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عليها ،و�سيعتمد حجم الفارق على عدد أ
ال�صوات ال�ضائعة.
حجم التحالفات احلزبية:

�ستزداد التحالفات احلزبية و�ستقوى أ
الحزاب الكبرية على ح�ساب

أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية .ويف احلالة اليمنية ف�إن من املحتمل أ�ن
الحزاب جميعها �ضمن ثالثة أ�حزاب رئي�سية ،ميثل أ
تندمج أ
الول حزب
ال�سالمية
ال�صالح ،والقوى إ
امل�ؤمتر و أ�عوانه ،فيما ميثل الثاين حزب إ

القريبة منه فيما ميثل الثالث احلزب اال�شرتاكي والقوى القريبة منه.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

مبا أ�ن الناخب ي�صوت لقائمة حزبية على م�ستوى الدولة ،ف�إن الناخب ال
ي�ستطيع أ�ن يحدد ال�شخ�ص الذي ميثله  -و إ�ن كان مبقدوره حتديد احلزب
الذي ميثله  -والنتيجة أ�ن عالقة ع�ضو الربملان بالناخب تكون �ضعيفة

على عك�س ما هو احلال يف نظام الدائرة الفردية.
متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

قد مينع هذا النظام من وجود أ�حزاب فئوية خا�صة تلك التي لن ت�ستطيع

جتاوز ن�سبة احل�سم ،ومع ذلك ف�إن هناك إ�مكانية أ�ن يتجاوز حزب فئوي
ن�سبة احل�سم يف حال متثيله لفئة كبرية من ال�سكان ،وهو ما ميكن توقعه يف

حال ت أ��س�س حزب �سيا�سي ميثل اجلنوبيني ،ففي هذه احلالة قد يتمكن هذا

احلزب من جتاوز ن�سبة احل�سم.
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إ�ىل جانب ذلك قد يعمل هذا النظام على زيادة التمثيل الفئوي من

خالل ت�ضمني قوائم أ
الحزاب املتناف�سة أل�شخا�ص ينتمون لفئات حمددة
بهدف جذب أ��صوات هذه الفئة ل�صاحلهم ،ويف هذا ال� أش�ن نفرت�ض أ�ن

احلزب اال�شرتاكي و�ضع �ضمن قائمته ،عدد ًا من أ
ال�شخا�ص املنتمني
لفئة املهم�شني أ
«الخدام» بهدف جذب أ�كرب عدد من أ��صوات هذه الفئة

للت�صويت له.
متثيل الن�ساء:
�سي�ساعد هذا النظام على زيادة متثيل الن�ساء من خالل إ�دراج عدد منهن

�ضمن قوائم أ
الحزاب املتناف�سة ،إ�ىل جانب أ�ن هذا النظام �سي�ساعد على
إ�قرار كوتا (ح�صة) إ�لزامية خا�صة بالن�ساء� ،ضمن قوائم أ
الحزاب
التنوع اجلغرايف:
ال ي�شجع هذا النظام على وجود متثيل جغرايف كامل جلميع املناطق،
فكون االنتخابات جترى على أ��سا�س أ�ن الدولة دائرة انتخابية واحده،

ف�إن الكثري من املناطق ،وبالتحديد املناطق الريفية ،لن يكون من بينها

أ�ي ع�ضو يف املجل�س النيابي ،وعلى العك�س من ذلك �سيكون لبع�ض
املدن الرئي�سية وحتديد ًا العا�صمة عدد كبري من املمثلني يفوق حجم هذه
املناطق.
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التنوع أ
اليديولوجي:

اليديولوجي ،فالكثري من أ
ال ي�شجع هذا النظام التنوع أ
الحزاب ال�صغرية
املمثلة لبع�ض أ
اليديولوجيات لن تتمكن من الو�صول للربملان.
التنوع االجتماعي:
�سي�ساعد هذا النظام من إ�يجاد درجة معقولة من التنوع االجتماعي ،إ�ال

أ�ن بع�ض الفئات االجتماعية �ستكون ممثلة ب أ�كرب من حجمها ،كفئة �سكان
املدن املتعلمني ،يف مقابل تناق�ص متثيل الفئات الريفية.
حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:

من املحتمل أ�ن ينبثق عن هذا النظام حكومة من حزب واحد ح�صل على
عدد من املقاعد أ�كرب من ن�سبة أ
ال�صوات التي ح�صل عليها يف االنتخابات

الكرب من أ��صوات أ
نتيجة ح�صوله على اجلزء أ
الحزاب اخلا�رسة .ويف

هذه احلالة ف�إن احلكومة التي �سي�شكلها هذا احلزب قد ال تكون قد ح�صلت
على أ�غلبية أ��صوات الناخبني.

(كما هو احلال يف مثال تركيا الذي أ�وردناه أ�كرث من مرة)

خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:

مبا أ�ن هذا النظام �سيعمل على دخول عدد قليل من أ
الحزاب إ�ىل الربملان
ف�إن خارطة املجل�س النيابي �ستكون خمتلفة نوعا ما عن اخلارطة احلالية،

خا�صة يف جهة حجم وقوة أ
الحزاب .ومع ذلك ف�إن غياب ال�شفافية يف

إ�دارة االنتخابات رمبا ت�ؤدي إ�ىل ح�صول احلزب احلاكم على أ�غلبية
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�ساحقة نتيجة ت�شجيعه لعدد كبري من أ
الحزاب ال�صغرية للدخول يف

االنتخابات بهدف ت�شتيت أ��صوات خ�صومه وعدم ال�سماح لهم بتجاوز
ن�سبة احل�سم.
احتمالية تطبيق هذا النظام:

من املحتمل أ�ن يطبق هذا النظام يف اليمن وفق ظروف خا�صة إ�ذا اقتنعت
أ
الطراف ال�سيا�سية أ�ن هذا النظام هو مبثابة حل و�سط بني مطالب
املعار�ضة بتطبيق نظام القائمة الن�سبية بدون ن�سبة ح�سم ومطالب ال�سلطة

ببقاء النظام احلايل ،فتطبيق هذا النظام لن ي�ؤدي ب�شكل أ�وتوماتيكي إ�ىل

فقدان احلزب احلاكم ألغلبيته  -كما قد يفعل نظام القائمة بدون ن�سبة
ح�سم  -بل أ�ن احلزب احلاكم قد يقبل بهذا النظام الذي �سيزيد من �سلطة

قادة احلزب على أ
الع�ضاء ب أ�كرث مما يعمل النظام احلايل.

ومع ذلك ف�إن أ
الحزاب ال�صغرية و أ��صحاب النفوذ االجتماعي
�سيعار�ضون هذا النظام كونه �سيحرمهم من فر�صة الوجود يف

الربملان.

 130م�سائل إ�نتخابية

النظام التا�سع

قائمة ن�سبية مغلقة بن�سبة ح�سم  2%من جميع املحافظات
(منع أ
الحزاب من أ�ن تنق�سم بعد دخول الربملان)
ماهيته:

هذا النظام ي�شبه النظام ال�سابق إ�ال أ�نه يختلف عنه بكون ن�سبة احل�سم

هنا تنتقل للمحافظات ،بحيث أ�ن على احلزب أ�ن يح�صل على 2%

من أ
ال�صوات ال�صحيحة يف جميع حمافظات الدولة ،و الهدف من
و�ضع ن�سبة احل�سم بهذه الطريقة ،منع أ
الحزاب املناطقية والفئوية من

دخول الربملان  -فكما �سبق أ�ن ذكرنا  -أ�نه ووفقا للنظام ال�سابق ف�إن
بع�ض أ
الحزاب الفئوية كحزب خا�ص باجلنوبيني رمبا يتمكن من دخول
الربملان فيما �سيمنع هذا النظام من حدوث ذلك.
�آليته:

�ستكون �آلية النظام هي نف�سها �آلية النظام ال�سابق با�ستثناء ا�شرتاط ن�سبة
 2%من جميع حمافظات الدولة.

معوقات تطبيقه:

�سيواجه هذا النظام مبعار�ضة من أ
الحزاب ال�صغرية التي لن تتمكن

من جتاوز ن�سبة احل�سم ،بهذه الطريقة .كما أ�ن أ
الفراد امل�ستفيدين من
نظام الدائرة الفردية �سيعار�ضون هذا النظام الذي �سيحرمهم من دخول

الربملان عرب نظام الفائز أ
الول احلايل.
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م�شكالت إ�دارته:

الوىل حتى فرز أ
ي�سهل إ�دارة هذا النظام يف املرحلة أ
ال�صوات ،فيما
ال�صوات ال�ضائعة من أ
�ستكون هناك م�شكالت يف طريقة منح أ
الحزاب

التي مل تتجاوز ن�سبة احل�سم ،أ
للحزاب الفائزة ،ومع ذلك ف�إن من املمكن
حل هذه امل�شكلة عن طريق و�ضع �آلية وا�ضحة لهذه العملية يف القانون

االنتخابي.
كلفته:
نف�س كلفة النظام ال�سابق
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على تقلي�ص عدد أ
الحزاب ب�شكل كبري ،خا�صة أ�ن
القانون �سيمنع أ
الحزاب التي تفوز باالنتخابات من أ�ن تنق�سم إ�ىل أ�حزاب

جديدة .ويف احلالة اليمنية ف�إن من املحتمل أ�ال ي�صل إ�ىل الربملان وفق

ال�صالح ،فيما
هذا النظام إ�ال حزبان فقط هما امل�ؤمتر ال�شعبي وحزب إ
قد ي�صعب على احلزب اال�شرتاكي من جتاوز ن�سبة احل�سم كونه قد ال
ي�ستطيع الفوز بن�سبة  2%يف بع�ض املحافظات ال�شمالية كمحافظة حجة

واملحويت و�صعده.
ويف هذه احلالة ف�إن تطبيق هذا النظام �سيجرب أ
الحزاب ال�صغرية
واملتو�سطة أ�ن تندمج مع أ
الحزاب الكبرية أ�و ت�شكل فيما بينها أ�حزاب

كبرية .وميكن توقع أ�ن ت�شكل أ�حزاب امل�شرتك وعدد من أ
الحزاب
ال�صغرية حزب جديد ي�ضمها.
�شكل احلكومة:

�ستت�شكل احلكومة يف الغالب من حزب واحد إ�ذ أ�ن ن�سبة احل�سم �ست�ساعد

أ
الحزاب الكبرية أ�ن حت�صل على أ�غلبية برملانية نتيجة ح�صولها على

ال�صوات ال�ضائعة على أ
ن�سبة من أ
الحزاب اخلا�رسة.
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حجم قوة قادة أ
الحزاب:

الحزاب على أ
يزيد هذا النظام ب�شكل كبري من �سلطة قادة أ
الع�ضاء ،فهذا
النظام مينح ه�ؤالء القادة دورا كبريا يف حتديد من يفوز يف االنتخابات،
حني يقررون ترتيب املر�شحني داخل القوائم االنتخابية ،إ�ىل جانب ذلك

ف�إن ن�سبة احل�سم هذه� ،ستمنع قادة أ
الجنحة من ت�شكيل أ�حزاب خا�صة
بهم.

درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:

خالل فرتة االنتخابات ف�إن أ
الحزاب امل�شاركة تتناف�س ب�رضاوة على
أ��صوات الناخبني ،ومن ثم ف�إن كل حزب ي�سعى إ�ىل احل�صول على أ�كرب

عدد ممكن من أ��صوات الناخبني ،والنتيجة أ�ن درجة انفتاح أ
الحزاب
امل�شاركة جتاه بع�ضها البع�ض تكون معدومة تقريبا .ومع ذلك ف�إن
االندماجات احلزبية ال�رضورية التي تتم قبل االنتخابات ،والتي قد
ت�شمل أ�حزاب خمتلفة فكريا و�سيا�سيا ورمبا فئويا ،تعمل على االنفتاح

ال�سيا�سي بني القوى املندجمة ،فالناخب املنتمي حلزب ما �سي�صوت
لقائمة حزبية قد ت�ضم املختلفني معه فكريا و�سيا�سيا ،فعلى �سبيل املثال
ال�صالح واحلزب اال�شرتاكي ونزلوا
قد جند ،يف حال حتالف حزب إ
حتت ا�سم حزب واحد وقائمة واحدة� ،سنجد الناخب املتدين التابع حلزب

ال�صالح ي�صوت على قائمة ت�شمل أ�ع�ضاء «علمانيني» من أ�ع�ضاء
إ

احلزب اال�شرتاكي والعك�س.
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إ�ىل جانب ذلك ،ف�إن هذا النظام قد يعمل على إ�لغاء التزمت ال�سيا�سي

للحزاب الكبرية ،فكون هذه أ
أ
الحزاب بحاجة ألكرب عدد ممكن من
أ
ال يجذب أ��صوات من خارج
ال�صوات ،ف�إن عليها أ�ن تتبنى خطاب ًا معتد ً

الو�سط أ
اليديولوجي التي تنتمي له.
�سلوك الناخب:

�سيتغري �سلوك الناخب واهتماماته ب�شكل كبري ،فالق�ضايا الوطنية ت�صبح
مركز اهتمام الناخب ،كونه ي�صوت لقائمة وطنية بهدف حكم الدولة
ولي�س متثيل املنطقة كما هو احلال يف نظام الدائرة الفردية.
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

ي�ساعد هذا النظام على زيادة حجم امل�شاركة يف االنتخابات ،رغم أ�ن بع�ض
م�ؤيدي أ
الحزاب ال�صغرية ،يف حال عدم م�شاركتها يف االنتخابات،

�سيحجمون عن امل�شاركة فيها.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

ال�صوات التي ح�صلت عليها أ
�ست�ؤدي ن�سبة احل�سم إ�ىل �ضياع أ
الحزاب
اخلا�رسة ،و�سيتم إ��ضافتها أ
للحزاب الفائزة ،ويف هذه احلالة �ستح�صل
الحزاب الفائزة على عدد من املقاعد أ�كرب بكثري من ن�سبة أ
أ
ال�صوات
التي ح�صلت عليها ،و�سيعتمد حجم الفارق بني ن�سبة أ
ال�صوات وعدد

املقاعد على عدد أ
ال�صوات ال�ضائعة.
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حجم التحالفات احلزبية:

�ستزداد التحالفات احلزبية و�ستقوى أ
الحزاب الكبرية على ح�ساب
أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية ،ويف احلالة اليمنية ف�إن من املحتمل أ�ن

الحزاب جميعها �ضمن حزبني رئي�سيني ،ميثل أ
تندمج أ
الول أ�حزاب

امل�شرتك ،فيما ميثل الثاين حزب امل�ؤمتر ال�شعبي وحلفائه.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:
ت�ضعف العالقة بني ع�ضو الربملان والناخب.
متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

مينع هذا النظام من وجود أ�حزاب فئوية خا�صة تلك التي لن ت�ستطيع
جتاوز ن�سبة احل�سم ،خا�صة و أ�ن ن�سبة احل�سم املقررة يف هذا النظام

تهدف إ�ىل منع فوز أ
الحزاب الفئوية بكل أ�نواعها.
متثيل الن�ساء:
نف�س خمرجات النظام ال�سابق
التنوع اجلغرايف:

ال يحقق هذا النظام متثيل جغرايف جلميع مناطق الدولة فبع�ض املناطق

كالعا�صمة واملدن الرئي�سية �سيكون لها ممثلني أ�كرب من متثيلها ال�سكاين.
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التنوع أ
اليديولوجي:
اليديولوجي ،فهو ال ي�سمح بتمثيل
ال ي�ساعد هذا النظام على التنوع إ

الكثري من القوى ال�صغرية والتي قد حتمل إ�يديولوجيات خمتلفة.
التنوع االجتماعي:
نف�س خمرجات النظام ال�سابق
حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:
نف�س خمرجات النظام ال�سابق
خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:

مبا أ�ن هذا النظام �سيعمل على دخول عدد قليل من أ
الحزاب إ�ىل الربملان
ف�إن خارطة املجل�س النيابي �ستكون خمتلفة عن اخلارطة احلالية ،خا�صة
يف جهة حجم وقوة أ
الحزاب ،إ�ذ أ�ن من املحمل أ�ال ي�صل الربملان �سوى

الول حزب امل�ؤمتر أ
حزبني فقط ميثل أ
والحزاب املوالية له والثاين
أ�حزاب املعار�ضة.

احتمالية تطبيق هذا النظام:

من غري املحتمل أ�ن يطبق هذا النظام يف اليمن ،نظرا للمعار�ضة التي

�سيلقاها من عدد من أ
الحزاب الو�سطى وال�صغرية خا�صة احلزب

اال�شرتاكي أ
والحزاب البعثية والنا�رصية ،وكذلك من أ��صحاب النفوذ
االجتماعي ،حيث أ�ن هذا النظام قد يحرم هذه اجلهات من الفوز يف
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االنتخابات .ومع ذلك ف�إن هذه أ
الحزاب قد تقبل بهذا النظام إ�ذا ما
ا�ضطرت لالندماج �ضمن حزب جديد ي�شملها مع أ�حزاب أ�خرى ،ويف

كل أ
الحوال يبقى هذا االحتمال �ضعيفا وفق املعطيات احلالية.
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النظام العا�رش

قائمة ن�سبية مغلقة بن�سبة ح�سم  5%من إ�جمايل امل�صوتني
(ال�سماح أ
للحزاب من االنق�سام يف الربملان)
ماهيته:

نف�س النظام الثامن ،با�ستثناء أ�ن القانون ال مينع أ
الحزاب الفائزة يف

الربملان من أ�ن تنق�سم إ�ىل أ�حزاب جديدة ،ويف هذه احلالة ف�إن خمرجات

النظام ت�صبح خمتلفة عن النظام الثامن ،حيث أ�ن أ
الحزاب املتحالفة
قبل االنتخابات ترجع إ�ىل م�سمياتها ال�سابقة بعد االنتخابات ،ومن ذلك

مثال أ�ن أ�حزاب امل�شرتك تدخل حتت قائمة حزب واحد وليكن ا�سمه
امل�شرتك ،وتتفق على قائمة يح�صل مبوجبها كل حزب على عدد من

املقاعد ،وبعد أ�ن ت�صبح يف الربملان تعود هذه أ
الحزاب لتنق�سم من جديد
وحتمل أ��سمائها ال�سابقة.

اللية ،فقبل االنتخابات تقوم عدد من أ
وتعد تركيا منوذجا لهذه آ
الحزاب
ال�صغرية واملتو�سطة باندماج �شكلي ،وت�شكيل قائمة حزبية تدخل بها
االنتخابات بهدف جتاوز ن�سبة احل�سم التي يفر�ضها القانون وهي .10%
وبعد االنتخابات تنق�سم أ
الحزاب املندجمة إ�ىل عدة أ�حزاب حتمل نف�س

م�سميات أ
الحزاب قبل االندماج.
�آليته:

نف�س �آلية النظام الثامن.
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معوقات تطبيقه:

�سيواجه هذا النظام مبعار�ضة من قبل أ
الحزاب الكبرية التي تعار�ض
بال�ضافة إ�ىل امل�ستفيدين من
نظام القائمة الن�سبية بدون ن�سبة احل�سم ،إ

نظام الدائرة الفردية الذي �سيحرمهم من دخول الربملان.
م�شاكل إ�دارته:
ال توجد م�شاكل يف إ�دارته( .نف�س النظام الثامن)
كلفته:
( نف�س كلفة النظام الثامن)
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خمرجاته ال�سيا�سية
�ستنعك�س خمرجات النظام على عدد من الق�ضايا ميكن ذكر أ�همها يف
النقاط التالية:
حجم أ
الحزاب وعددها:

الحزاب ب�شكل كبري فكون أ
يعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب

الفائزة ت�ستطيع أ�ن تنق�سم بعد الفوز ،ف�إن هذا النظام تت�شابه خمرجاته

مع خمرجات نظام القائمة الن�سبية بدون ن�سبة ح�سم (النظام ال�سابع) فهو

الحزاب وان�شقاق أ
ي�ساعد على تكاثر عدد أ
الجنحة احلزبية.

ويعمل هذا النظام يف تركيا وفق منطية معينة ،ففي مرحلة من املراحل

وحني تنزل أ
الحزاب املتو�سطة احلجم بقوائم خا�صة بها دون اندماجات

 على اعتقاد أ�نها قادرة مبفردها على جتاوز ن�سبة احل�سم فيما تكونال�ساحة ال�سيا�سية قد أ�فرزت واقع ًا جديد ًا  -ال حتدث حتالفات حزبية
الحزاب املتو�سطة احلجم ،والنتيجة عدم متكن أ
بني أ
الحزاب املتو�سطة

وال�صغرية من جتاوز ن�سبة احل�سم ،وفوز حزب واحد كبري مبقاعد كبرية

أ�كرب من ن�سبة أ
ال�صوات  ،كما حدث يف انتخابات عام (.)2002

أ�ما يف حال قدرت أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية حجمها ب�شكل �صحيح

المر الذي يحرم أ
ف�إنها تندمج ب�شكل �شكلي قبل االنتخابات وهو أ
الحزاب
الكبرية من أ
ال�صوات ال�ضائعة ،والنتيجة وجود برملان يت�شكل من
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أ�حزاب متو�سطة و�صغرية ال ميتلك أ�ي واحد منها أ
الغلبية املطلقة التي
جتعله ي�شكل احلكومة مبفردة ،وتعد هذه احلالة يف تركيا هي القاعدة يف
احلياة ال�سيا�سية الرتكية فيما احلالة ال�سابقة هي اال�ستثناء.
�شكل احلكومة:
يف حال كان هناك اندماجات حزبية كبرية قبل االنتخابات ،ف�إن فوز

معظمها مبقاعد ومن ثم انق�سامها من جديد تعمل على غياب أ�حزاب

كبرية تتمتع ب أ�غلبية برملانية ،ويف هذه احلالة ف�إن احلكومة التي تت�شكل

تكون حكومة ائتالفية.

أ�ما يف حال دخول عدد كبري من أ
الحزاب ال�صغرية واملتو�سطة بقوائم

خا�صة بكل منها ف�إن من املحتمل أ�ن يخ�رس عدد كبري منها أ��صواته حني ال
تتمكن من جتاوز ن�سبة احل�سم ،ويف هذه احلالة ف�إن أ
ال�صوات ال�ضائعة

�ستتحول أ
للحزاب الفائزة وهو ما �سي�ؤدي إ�ىل زيادة عدد املقاعد التي
حت�صل عليها أ
الحزاب الكبرية التي �ستتمكن من الفوز ب أ�غلبية مقاعد

املجل�س النيابي ،مما يجعلها قادرة على ت�شكيل حكومة من حزب واحد.
حجم قوة قادة أ
الحزاب:

يتمتع القادة احلزبيني ب�سيطرة قوية على أ
الع�ضاء ،إ�ال أ�ن هذه ال�سيطرة
ت�صبح حمدودة حني ين�شق بع�ض القادة عن أ�حزابهم وي�شكلوا أ�حزاب
خا�صة بهم.
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درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:
ي�شجع هذا النظام على االندماجات احلزبية قبل االنتخابات حني تتفق

عدد منها على خو�ض االنتخابات حتت م�سمى حزبي واحد ،وت�ؤدي
هذه احلالة إ�ىل درجة عالية من االنفتاح ال�سيا�سي بني أ
الحزاب املندجمة

 خا�صة يف فرتة االنتخابات  -إ�ذ يتعني على أالحزاب املندجمة أ�ن

جتعل خطابها ال�سيا�سي توافقيا إ�ىل حد كبري من أ�جل إ�قناع الناخبني
ذوي اخللفيات املتباينة من الت�صويت للقوائم املندجمة :فعلى افرتا�ض أ�ن
هذا النظام طبق يف اليمن ف�إن أ�حزاب امل�شرتك ويف حال نزلت حتت
م�سمى حزبي واحد ف�إن خطاب هذا احلزب وبرناجمه ال�سيا�سي �سيكون

برناجم ًا توافقي ًا ي أ�خذ بعني االعتبار االختالفات الفكرية وال�سيا�سية املختلفة
أ
ال�صالح يعدان
للحزاب التي تكون منها .فاحلزب اال�شرتاكي وحزب إ
من الناحية أ
اليديولوجية خمتلفني إ�ىل حد كبري ،وحني ينزالن �ضمن
قائمة واحدة ف�إنهما �سينزالن بربنامج توافقي يحاوالن من خالله إ�خفاء

تبايناتهما الفكرية وال�سيا�سية ،كي يتمكنا من جذب أ�كرب عدد ممكن من

أ��صوات الناخبني.

أ�ن هذه اخلا�صية لهذا النظام جتعله يعمل على التخفيف من حدة اال�ستقطاب

القل داخل أ
ال�سيا�سي على أ
الحزاب املندجمة.
�سلوك الناخب:

ي�صوت الناخب للقوائم التي ي�شملها احلزب القريب من اهتماماته ،والتي

قد تكون فئوية أ�و إ�يديولوجية.
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حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

ي�ساعد هذا النظام على زيادة حجم امل�شاركة يف االنتخابات ،رغم أ�ن

بع�ض م�ؤيدي أ
الحزاب ال�صغرية ،يف حال عدم م�شاركة أ�حزابهم،
�سيحجمون عن امل�شاركة.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

�ست�ؤدي ن�سبة احل�سم إ�ىل �ضياع أ
ال�صوات التي ذهبت أ
للحزاب اخلا�رسة،

للحزاب الفائزة ،ويف هذه احلالة �ستح�صل أ
و�سيتم إ��ضافتها أ
الحزاب
الفائزة على عدد من املقاعد أ�كرث بكثري من ن�سبة أ
ال�صوات التي ح�صلت

عليها ،و�سيعتمد حجم الفارق على عدد أ
ال�صوات ال�ضائعة.
حجم التحالفات احلزبية:

يعمل هذا النظام على قيام أ
الحزاب باندماجات حزبية �شكلية قبل
االنتخابات تنتهي بعد دخولها الربملان ،لهذا ف�إن التحالفات احلزبية

تكتيكية الطابع.

عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

مبا أ�ن الناخب ي�صوت لقائمة حزبية على م�ستوى الدولة فلي�س هناك عالقة

بني الناخب وع�ضو الربملان ،والنتيجة أ�ن عالقة ع�ضو الربملان بالناخب
تكون �ضعيفة على عك�س ما هو احلال يف نظام الدائرة الفردية.
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متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

قد يعمل هذا النظام على فوز أ
الحزاب الفئوية يف الربملان بعد االندماجات

ال�شكلية قبل االنتخابات.
متثيل الن�ساء:
�سي�ساعد هذا النظام على زيادة متثيل الن�ساء من خالل إ�دراج عدد منهن
�ضمن قوائم أ
الحزاب املتناف�سة ،إ�ىل جانب أ�ن هذا النظام ي�ساعد على

إ�قرار كوتا(ح�صة) إ�لزامية خا�صة بالن�ساء �ضمن قوائم أ
الحزاب.
التنوع اجلغرايف:

ال ي�شجع هذا النظام على وجود متثيل جغرايف كامل جلميع املناطق.
التنوع أ
اليديولوجي:

اليديولوجي ،فالكثري من أ
ي�شجع هذا النظام من التنوع أ
الحزاب

ال�صغرية املمثلة لبع�ض أ
اليديولوجيات �ستتمكن من الو�صول للربملان

الحزاب أ
من خالل اندماجها مع أ
الخرى.
التنوع االجتماعي:

�سي�ساعد هذا النظام على درجة عالية من التنوع االجتماعي ،رغم أ�ن

بع�ض الفئات االجتماعية �ستكون ممثلة ب أ�كرب من حجمها ،كفئة �سكان
املدن ،يف مقابل تناق�ص متثيل الفئات الريفية.
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حجم التفوي�ض ال�شعبي للحكومة:
�سيعتمد حجم التفوي�ض على �شكل احلكومة ف�إن كانت احلكومة ائتالفية

ف�إن حجم التفوي�ض ال�شعبي كبري ،أ�ما إ�ن كانت احلكومة م�شكلة من
حزب واحد ف�إن هذا يعني أ�ن حجم التفوي�ض قد يكون �صغرياً.
خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:

يف حال كرثة االندماجات احلزبية قبل االنتخابات ف�إن من املحتمل أ�ن

ال من عدد كبري من أ
الحزاب ،والعك�س يف
يكون املجل�س النيابي م�شك ً
حال مل تكن هناك حتالفات حزبية.
احتمالية تطبيق هذا النظام:

من املحتمل أ�ن يطبق هذا النظام يف اليمن وفق ظروف معينه ،خا�صة
إ�ذا اقتنعت أ
الطراف ال�سيا�سية أ�ن هذا النظام هو مبثابة حل و�سط بني
مطالب املعار�ضة بتطبيق نظام ن�سبي بدون ن�سبة ح�سم ومطالب ال�سلطة
ببقاء النظام احلايل ،فتطبيق هذا النظام قد ال ي�ؤدي ب�شكل أ�وتوماتيكي
إ�ىل فقدان احلزب احلاكم ألغلبيته ،كما قد يفعل نظام القائمة بدون ن�سبة
ح�سم.

ومع ذلك ف�إن أ
الحزاب ال�صغرية و أ��صحاب النفوذ االجتماعي
�سيعار�ضون هذا النظام كونه �سيحرمهم من فر�صة الوجود يف

الربملان.
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النظام احلادي ع�رش

قائمة ن�سبية مغلقة بن�سبة ح�سم  2%من جميع املحافظات
(بدون منع أ
الحزاب من االنق�سام بعد دخول الربملان)
ماهيته:
هذا النظام ي�شبه النظام ال�سابق إ�ىل حد كبري من حيث آ
الليات واملخرجات

الناجتة عنه .رغم أ�ن ن�سبة احل�سم هذه �ستعمل على ت�صعيب فوز أ
الحزاب
الفئوية أ�كرث مما يفعله النظام ال�سابق ولهذا ف أ�ن التحالفات احلزبية وفق

هذا النظام ت�صبح �رضورية أ
للحزاب املتو�سطة وال�صغرية ،ال�ستحالة

جتاوز ن�سبة احل�سم.
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الف�صل ال�سابع

إ�ن�شاء جمل�س �شورى منتخب
يدور احلديث حول تعديالت د�ستورية يتم مبوجبها تغيري النظام ال�سيا�سي
إ�ىل النظام الرئا�سي و إ�ن�شاء جمل�س �شورى منتخب ،ويف ال�صفحات

التالية �سوف يتم و�ضع منوذجني لنظامني انتخابيني وما هي املخرجات
ال�سيا�سية املرتتبة على ذلك.

النظام االنتخابي أ
الول

جمل�س النواب وفق النظام احلايل  -جمل�س ال�شورى قائمة
ن�سبية ومتثيل مت�ساوي للمحافظات

ماهيته:

ينتخب أ�ع�ضاء جمل�س النواب وفق النظام احلايل (نظام الفائز أ
الول)
وبنف�س عدد الدوائر احلالية ،فيما ت�صبح كل حمافظة دائرة انتخابية
واحدة لها ع�رشة ممثلني ينتخبون لع�ضوية جمل�س ال�شورى.
�آليته:

يتم الرت�شح من قبل ممثلي أ
الحزاب وامل�ستقلني يف جميع الدوائر

الثالثمائة وواحد لع�ضوية جمل�س النواب ،فيما تقوم أ
الحزاب بالتناف�س
على ع�ضوية جمل�س ال�شورى من خالل إ�نزال قائمة من ع�رشة أ��سماء
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يف املحافظات التي ت�شارك فيها ،وحت�صل كل قائمة على عدد من املقاعد

يتنا�سب مع ما ح�صلت عليه من أ��صوات .ويف هذه احلالة ف�إن أ�ي قائمة
حتتاج إ�ىل  10%من أ
ال�صوات ال�صحيحة لتح�صل على مقعد واحد يف

املحافظة.

وي�صوت الناخب على بطاقتني أ
الوىل ي�ؤ�رش فيها على رمز املر�شح ملجل�س
النواب ،والثانية على رمز قائمة احلزب يف املحافظة التي ينتمي لها.

مزاياه:

�ستمثل كل حمافظة بعدد مت�ساو من أ
الع�ضاء يف جمل�س ال�شورى بحيث
حت�صل املحافظات القليلة ال�سكان على عدد م�ساوي من املمثلني الذي
حت�صل عليها املحافظات الكثرية ال�سكان.
معوقات تطبيقه:
�سيكون هذا النموذج حل و�سط للمطالب املتناق�ضة من ال�سلطة واملعار�ضة
حيث �ستبقى خمرجات النظام احلايل تعمل على حالها يف انتخابات جمل�س
النواب ،وهو ما يعني إ�مكانية ح�صول حزب واحد على أ�غلبية يف هذا

ال�رشاف على إ�دارة احلكومة ومعاونة
املجل�س ،والذي من مهامه إ
ال�سلطة التنفيذية على تنفيذ براجمها ،والتي يفرت�ض أ�ن الفائز مبن�صب

الرئا�سة ينتمي للحزب أ
الكرب يف هذا املجل�س.
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قد تظهر خالفات حول �صالحيات جمل�س ال�شورى على أ��سا�س أ�ن هذه
ال�صالحيات �ستكون على ح�ساب جمل�س النواب ،وال�سلطة التنفيذية.
م�شاكل إ�دارته:
بحكم ب�ساطة هذا النظام ف�إن عملية إ�دارته �ستكون ممكنة للجنة االنتخابات،
و أ�هم م�شكلة يف هذا اجلانب �ستتمحور حول حتديد �آلية توزيع أ
ال�صوات

الحزاب اخلا�رسة ،وكذلك الك�سور ،على أ
ال�ضائعة من أ
الحزاب
الفائزة.
كلفته:
هذا النظام غري مكلف على الدولة ،حيث �ستكون تكلفته مقاربة لتكلفة
إ�دارة النظام احلايل ،خا�صة و أ�ن االنتخابات للمجل�سني تتم يف وقت

واحد وهو ما يقلل من نفقات االنتخابات.
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خمرجاته ال�سيا�سية
�ستنعك�س خمرجات النظام على عدد من الق�ضايا ميكن ذكر أ�همها يف
النقاط التالية:

حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة مبقاعد يف جمل�س

ال�شورى من خالل قدرة بع�ض أ
الحزاب يف بع�ض املحافظات الفوز

بعدد من املقاعد أ�كرث من قدرتها على الفوز يف جمل�س النواب .ومع
ذلك ف�إن ن�سبة احل�سم الفعلية ( )10%لن ت�ساعد أ
الحزاب ال�صغرية من
الفوز إ�ال يف املحافظات التي متتلك فيها نفوذ ،كفوز حزب احلق مبقاعد

يف حمافظة �صعده وفوز احلزب النا�رصي مبقاعد يف حمافظة تعز،
واحلزب اال�شرتاكي يف املحافظات اجلنوبية.
�شكل احلكومة:

مبا أ�ن النظام ال�سيا�سي قد أ��صبح نظام ًا رئا�سي ًا ف�إن احلكومة �ستكون م�شكلة
من فريق �سيا�سي واحد تابعني لرئي�س اجلمهورية.
حجم قوة قادة أ
الحزاب:

�ستكون قوة قادة أ
الحزاب على أ�ع�ضاء جمل�س النواب متو�سطة كون
الفائزين ميتلكون نفوذا كبريا يف دوائرهم ،فيما �ستكون �سلطة قادة

أ
الحزاب على أ�ع�ضائها يف جمل�س ال�شورى أ�كرب ألن قيادة احلزب هي
التي �ساهمت بدرجة كبرية يف و�صولهم.
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درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:
�سي�ساعد هذا النظام على درجة عالية من االنفتاح ال�سيا�سي خالل
انتخابات جمل�س النواب ،ودرجة أ�قل من االنفتاح يف انتخابات جمل�س

ال�شورى.
�سلوك الناخب:

�سي�سلك الناخب أ�كرث من م�سلك تبعا للمجل�س الذي ي�صوت له ،فحني
ي�صوت الناخب ملر�شح جمل�س النواب ف�إن االعتبارات ال�شخ�صية والق�ضايا
املحلية �ستكون مركز اهتمام الناخب ،فيما �سيكون �سلوكه أ�ثناء الت�صويت

على قائمة جمل�س ال�شورى خمتلفة ،حيث �سيكون الت�صويت مت أ�ثرا
والقليمية اخلا�صة باملحافظة.
باالنتماء احلزبي وبالق�ضايا الوطنية إ
حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

من املحتمل أ�ن تزداد ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات عن حجم امل�شاركة

وفق النظام احلايل.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

يف انتخابات جمل�س النواب �ست�ضيع أ
ال�صوات التي ذهبت للمر�شحني
اخلا�رسين ،يف الوقت نف�سه ف�إن هناك ن�سبة من أ
ال�صوات ال�ضائعة على

أ
الحزاب املتناف�سة يف انتخابات جمل�س ال�شورى التي ال تتمكن من الفوز

ب أ�ي مقعد.
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حجم التحالفات احلزبية:

�ستزداد عملية التن�سيق بني أ
الحزاب يف انتخابات جمل�س النواب فيما

�ستقل هذه التحالفات يف انتخابات جمل�س ال�شورى.
عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

�ستكون عالقة أ�ع�ضاء جمل�س النواب قوية بناخبيهم ،ومن ثم ف�إن
اهتمامات ه�ؤالء بالق�ضايا املحلية �ستطغى على اهتماماتهم بالق�ضايا
الوطنية ،يف املقابل �سيكون اهتمام ع�ضو جمل�س ال�شورى بناخبيه

أ�قل كونه أ�تى عن طريق قائمة حزبية ،إ�ال أ�ن اهتمامات أ�ع�ضاء جمل�س

ال�شورى �ستكون مركزة على ق�ضايا تخ�ص حمافظاتهم.
متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

قد ي�ساعد هذا النظام من فوز بع�ض أ
الحزاب الفئوية خا�صة تلك التي
متتلك وجود كبري يف بع�ض املحافظات ،فعلى �سبيل املثال ويف حال كان
هناك وجود حلزب خا�ص بقبيلة حا�شد ف�إن من املحتمل أ�ن يح�صل على
مقاعد يف حمافظة عمران ،مثلما هو احلال يف حال وجود حزب ميثل

«ال�سادة الزيديني» ف�إن حظوظه بالفوز يف حمافظة �صعده تبقى كبرية،

كما أ�ن هذا النظام �سي�ساعد على بروز أ�حزاب مناطقية ،كحزب خا�ص

بالتهاميني أ�و احل�ضارم  ،وغريهم.

وميكن التخفيف من وجود أ�حزاب فئوية عن طريق وجود ن�سبة ح�سم
ولتكن  2%من عدد حمدد من املحافظات تكون �رشط لفوز أ�ي حزب

يف جمل�س ال�شورى.
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متثيل الن�ساء:
قد ي�ساعد هذا النظام الن�ساء من الفوز عن طريق القوائم احلزبية يف
املحافظات.
التنوع اجلغرايف:

مبا أ�ن الدولة �ستتق�سم إ�ىل دوائر جغرافية ف�إن جميع املناطق �ستح�صل
الجمال
على ممثلني لها يف جمل�س النواب وكذلك جمل�س ال�شورى ،ويف إ

ف�إن هذا النظام ي�ضمن متثيل جغرايف وا�سع ،خا�صة للمحافظات قليلة
ال�سكان.

التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي ،أ�كرث مما هو حا�صل

وفق النظام احلايل.
التنوع االجتماعي:
�سي�ساعد هذا النظام يف املزيد من التنوع االجتماعي يف املجل�س النيابي

بعد أ�ن تتمكن بع�ض الفئات االجتماعية كاملثقفني والن�ساء والفقراء ،من
الدخول إ�ىل جمل�س ال�شورى.
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خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:

�ستح�صل أ
الحزاب الكبرية على عدد كبري من املقاعد يف جمل�س النواب
فيما �ستتمكن بع�ض أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية من احل�صول على

متثيل حمدود يف جمل�س ال�شورى.
احتمالية تطبيق هذا النظام:

هذا النظام غري مطروح حاليا ولهذا ي�صعب التنب�ؤ فيما إ�ذا كان من املمكن
تطبيقه .ومع ذلك ف�إن هذا النظام �سيكون مبثابة حل و�سط وخمرج
أ
للزمة احلالية التي تعي�شها اليمن ،فمن جهة �سيعزز جمل�س ال�شورى -

الذي �سيمتلك �سلطات كبرية  -من دور املحافظات التي ت�شعر بالتهمي�ش،
وهو ما �سيعزز من الوحدة الوطنية.
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النظام االنتخابي الثاين

جمل�س النواب وفق النظام احلايل  -جمل�س ال�شورى قائمة
ن�سبية  -الدولة دائرة انتخابية واحدة

ماهيته:

ينتخب أ�ع�ضاء جمل�س النواب وفق النظام احلايل (نظام الفائز أ
الول)
وبنف�س عدد الدوائر احلالية ،فيما ينتخب أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى بنظام
القائمة الن�سبية على أ��سا�س أ�ن الدولة ت�صبح دائرة انتخابية واحدة وكل

حزب ينزل بقائمة ت�شتمل على  210أ��شخا�ص ،ويفوز كل حزب بعدد
من املقاعد امل�ساوية لن�سبة أ
ال�صوات التي ح�صل عليها من جميع املراكز

االنتخابية.
�آليته:

يتم الرت�شح من قبل ممثلي أ
الحزاب وامل�ستقلني يف جميع الدوائر الثالثمائة
ودائرة لع�ضوية جمل�س النواب ،فيما تقوم أ
الحزاب بالتناف�س على

ع�ضوية جمل�س ال�شورى من خالل إ�نزال قائمة من  210ا�سم يف جميع

املراكز االنتخابية ،وحت�صل كل قائمة على عدد من املقاعد يتنا�سب مع

ما ح�صلت عليه من أ��صوات .ويف هذه احلالة ف�إن أ�ي قائمة حتتاج إ�ىل
 0.5%من أ
ال�صوات ال�صحيحة لتح�صل على مقعد واحد يف املجل�س.

وي�صوت الناخب على بطاقتني :أ
الوىل ي�ؤ�رش فيها على رمز املر�شح ملجل�س
النواب ،والثانية على رمز قائمة احلزب النتخاب جمل�س ال�شورى.
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مزاياه:

�سي�ساعد على أ�يجاد متثيل لقطاعات وا�سعة �سيا�سية وفئوية وغريها يف

جمل�س ال�شورى.
معوقات تطبيقه:
�سيكون هذا النموذج حل و�سط للمطالب املتناق�ضة من ال�سلطة واملعار�ضة
حيث �ستبقى خمرجات النظام احلايل تعمل على حالها يف انتخابات جمل�س
النواب وهو ما يعني إ�مكانية ح�صول حزب واحد على أ�غلبية يف هذا

ال�رشاف على إ�دارة احلكومة ومعاونة
املجل�س ،والذي من مهامه إ
ال�سلطة التنفيذية على تنفيذ براجمها ،والتي يفرت�ض أ�ن الفائز مبن�صب

الرئا�سة ينتمي للحزب أ
الكرب يف هذا املجل�س.

قد تظهر خالفات حول �صالحيات جمل�س ال�شورى على أ��سا�س أ�ن هذه
ال�صالحيات �ستكون على ح�ساب جمل�س النواب وال�سلطة التنفيذية.
م�شاكل إ�دارته:
بحكم ب�ساطة هذا النظام ف�إن عملية إ�دارته �ستكون ممكنة للجنة االنتخابات،
فما على اللجنة �سوى عد أ
ال�صوات يف كل مركز انتخابي لتحديد الفائز يف

جمل�س النواب وعد أ��صوات كل حزب حل�ساب حجم املقاعد التي ي�ستحقها
يف جمل�س ال�شورى.
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كلفته:
هذا النظام غري مكلف على الدولة ،حيث �ستكون تكلفته مقاربة لتكلفة
إ�دارة النظام احلايل .غري أ�ن كلفته على أ
الحزاب �ستكون كبرية كونها

م�ضطرة ألن تقوم بحملة انتخابية يف جميع مناطق الدولة.
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خمرجاته ال�سيا�سية
حجم أ
الحزاب وعددها:

�سيعمل هذا النظام على زيادة عدد أ
الحزاب الفائزة مبقاعد يف جمل�س

ال�شورى من خالل قدرة الكثري منها من جتميع ن�سبة من أ
ال�صوات متكنها
من الفوز ( .)0.5%ومن هنا ف�إن هذا النظام �سي�ساعد على وجود عدد

الحزاب بع�ضها �سيكون على ح�ساب أ
كبري من أ
الحزاب الكبرية داخل

جمل�س ال�شورى .أ�ما جمل�س النواب ف�إن أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية
�سيقل وجودها كما هو احلال آ
الن.
�شكل احلكومة:

مبا أ�ن النظام ال�سيا�سي قد أ��صبح نظاما رئا�سيا ف�إن احلكومة �ستكون م�شكلة
من اجتاه �سيا�سي واحد تابع لرئي�س اجلمهورية.
حجم قوة قادة أ
الحزاب:

�ستكون قوة قادة أ
الحزاب على أ�ع�ضاء جمل�س النواب متو�سطة كون
الفوز يرجع يف جزء منه إ�ىل قوة الع�ضو يف دائرته .فيما �ستكون �سلطة

قادة أ
الحزاب على أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى أ�كرب ألن قيادة احلزب هي
التي �ساهمت بدرجة كبرية يف إ�جناحهم.
درجة االنفتاح ال�سيا�سي على القوى أ
الخرى:
�سي�ساعد هذا النظام على وجود درجة عالية من االنفتاح ال�سيا�سي خالل
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انتخابات جمل�س النواب ،ودرجة معدومة من االنفتاح يف انتخابات
جمل�س ال�شورى.
�سلوك الناخب:

�سي�سلك الناخب أ�كرث من م�سلك تبعا للمجل�س الذي �سي�صوت له ،فحني

ي�صوت الناخب ملر�شح جمل�س النواب ف�إن االعتبارات ال�شخ�صية والق�ضايا
املحلية �ستكون مركز اهتمام الناخب ،فيما �سيكون �سلوكه أ�ثناء الت�صويت

على قائمة جمل�س ال�شورى خمتلفة ،إ�ذ �سيكون الت�صويت مت أ�ثرا باالنتماء
احلزبي وبالق�ضايا الوطنية.

حجم امل�شاركة يف االنتخابات:

من املحتمل أ�ن تزداد ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات عن حجم امل�شاركات

وفق النظام احلايل.
حجم أ
ال�صوات ال�ضائعة:

يف انتخابات جمل�س النواب �ست�ضيع أ
ال�صوات التي ذهبت للمر�شحني
اخلا�رسين ،يف الوقت نف�سه ف�إن ن�سبة أ
ال�صوات ال�ضائعة يف انتخابات

جمل�س ال�شورى �ستكون قليلة جدا.
حجم التحالفات احلزبية:

�ستزداد عملية التن�سيق بني أ
الحزاب يف انتخابات جمل�س النواب ،فيما

�ستنعدم يف انتخابات جمل�س ال�شورى.
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عالقة ع�ضو الربملان بالناخب:

�ستكون عالقة أ�ع�ضاء جمل�س النواب قوية بناخبيهم ومن ثم ف�إن اهتمامات
ه�ؤالء بالق�ضايا املحلية �ستطغى على اهتماماتهم بالق�ضايا الوطنية ،يف
املقابل �سيكون اهتمام ع�ضو جمل�س ال�شورى بناخبيه أ�قل كونه أ�تى عن

طريق قائمة حزبية ،ومن ثم ف�إنه ال يعرف ناخبيه املنت�رشين يف جميع
أ�نحاء اجلمهورية ،و�سيكون اهتمام ع�ضو جمل�س ال�شورى مركزا على
الق�ضايا الوطنية خا�صة ،و أ�ن مهام جمل�س ال�شورى �ستكون إ�دارة

الدولة.

متثيل الفئات (مذهبية – عرقية  -قبلية  -جغرافية):

�سي�ساعد هذا النظام من فوز أ
الحزاب الفئوية يف جمل�س ال�شورى حيث

من املحتمل أ�ن تت�شكل أ�حزاب فئوية كثرية يكون ب�إمكانها الفوز من
خالل جتميع أ�عداد من أ
ال�صوات من مناطق خمتلفة من الدولة ،ويف
هذه احلالة ف�إن جمل�س ال�شورى �ستكون تركيبته خمتلفة ب�شكل جذري

عن تركيبة جمل�س النواب ،من حيث درجة التنوع الفئوي وال�سيا�سي،

ويف هذه احلالة ف�إن من غري املتوقع ويف حال مت تطبيق هذا النظام أ�ن

يفوز حزب واحد ب أ�كرث من  30%من مقاعد جمل�س ال�شورى.

وميكن احلد من هذه الظاهرة ب�إيجاد ن�سبة ح�سم معينة حتد من أ
الحزاب

الفئوية وال�صغرية واملتطرفة.

ويف حال اعتماد ن�سبة احل�سم هذه ف�إن خمرجات هذا النظام �ستتغري ب�شكل
جذري ،مبعنى انه �سي�صبح نظام ًا خمتلف ًا متاما.
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متثيل الن�ساء:
قد ي�ساعد هذا النظام الن�ساء من الفوز يف جمل�س ال�شورى عن طريق
القوائم احلزبية.
التنوع اجلغرايف:

مبا أ�ن الدولة �ستتق�سم إ�ىل دوائر جغرافية ف�إن جميع املناطق �ستح�صل

على ممثلني لها يف جمل�س النواب ،أ�ما جمل�س ال�شورى ف�إن بع�ض
املناطق خا�صة العا�صمة واملدن الرئي�سية �ستح�صل على عدد من املمثلني
أ�كرث بكثري من حجمها ال�سكاين ،و�سيكون ذلك على ح�ساب متثيل املناطق

النائية.
التنوع أ
اليديولوجي:

�سيزيد هذا النظام من حجم التنوع أ
اليديولوجي يف جمل�س ال�شورى.
التنوع االجتماعي:
�سي�ساعد هذا النظام على املزيد من التنوع االجتماعي يف جمل�س ال�شورى
يعو�ض النق�ص يف التمثيل يف جمل�س النواب ،حني تتمكن بع�ض
الفئات االجتماعية كاملثقفني والن�ساء والفقراء ،من الدخول إ�ىل جمل�س
ال�شورى.
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خارطة املجل�س النيابي وفق هذا النظام:

�ستح�صل أ
الحزاب الكبرية على عدد كبري من املقاعد يف جمل�س النواب
فيما �ستتمكن أ
الحزاب املتو�سطة وال�صغرية من الوجود والتمثيل يف جمل�س

ال�شورى.
احتمالية تطبيق هذا النظام:

هذا النظام غري مطروح حاليا ولهذا ي�صعب التنب�ؤ فيما إ�ذا كان من املمكن
تطبيقه ،ومع ذلك ف�إن هذا النظام �سيكون مبثابة حل و�سط وخمرج
أ
للزمة احلالية التي تعي�شها اليمن ،حيث أ�ن وجود أ�حزاب أ�يديولوجية
وفئوية ومناطقية يف جمل�س ال�شورى قد ي�ساعد من امت�صا�ص عدد كبري
من احلركات املعار�ضة للنظام احلايل ،وهو ما �سيعزز من الوحدة
الوطنية.
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