رؤًة ملارهة نولامئة املغولة واملامئة املفذوحة يف امنظام الإهخخايب مع اهمتثَل امنس يب

اإن اخذَار هوع امنظام الإهخخايب ًؼمتد ػىل امرؤًة اميت حرًد ادلوةل وضؼها من خالل هظاهما امس َايس ،واذلي جسؼى من خالهل مخحلِق ا ألهداف اميت حرثيئ
اموضول اإههيا حنو ثعوٍر مؤسسات ادلوةل  ،واههنوض هبا حنو امخلدم وامنجاح  ،و هناك ػدة هغم اإهخخاتَة جس خعَع ادلوةل أأن ختخار مهنا ما حيلق مها من أأهداف،
ومن أأمهها امنظم الإهخخاتَة اميت ثؼمتد ػىل هظام املامئة سواء املغولة أأو املفذوحة ،تدل من هظام ا ألغوحَة امخؼددًة اميت غيمتد هظام امفائز امواحد يف اهمتثَل امنس يب،
وميكن أأن ًمت دمج امنظامان مؼا يف هظام اإهخخايب واحد اإذا ر أأت ادلوةل أأن من مطوحهتا ذكل .
وملك هظام اإهخخايب ًوخد سوحَات وإاجياتَات ،وهذا ًدبع ظحَؼة اجملمتع اذلي ٌس خخدم امنظام ،وامثلافة امسائدة ،وامنظام امس َايس امؼام ،فِوخد هوػني من امنظم
الإهخخاتَة اميت ثؼمتد املامئة يف اهمتثَل امنس يب ،ا ألول هظام املامئة املغولة امللِدة ،وامثاين هظام املامئة امخفضَوَة ( املفذوحة ) ،سوف ًمت غرض ملارهة تني املامئخني
ملؼرفة سلتَات وإاجياتَات لك مهنام مث ًمت رهبا يف امخحوَل مع هطوص كاهون الإهخخاابت احملوَة .
املامئة املغولة ثؼخرب شلك من أأشاكل اهمتثَل امنس يب حِر ميكن نوناخبني أأن ًطوثوا ملامئة احلزب ول ميكن أأن ًطوثوا ملرحش مؼني يف املامئة  ،فا ألضوات اميت
حيطل ػوهيا احلزب حتدد ػدد امللاػد اميت ًفوز هبا ،وثوزع امللاػد ػىل مرحشي احلزب حسة امرتثُة يف املامئة  ،وكد ًفرض املاهون ػىل احلزب امخوضل
ملس خوى حمدد من ا ألضوات ( حد أأدىن ) نوحطول ػىل امللاػد مثال (  %30أأو . ) %10
ومن أأمه اإجيحاايت هذا امنظام أأهه
 ٌسهل معوَة الإكرتاع وامفرز م ألضوات أأوراق الإكرتاع اميت ثؼد حكون أأكل ثؼلِدا وسهةل نوخؼامل ( كوهنا ثلوم ابخذَار احلزب ومُس مرحشني ) ثؼعي ثوزًع ػادل تني ا ألحزاب حسة ا ألضوات اميت حطوت ػوهيا جتذب امناخبني من خالل كوامئ مذوازهة من حِر اجلنس واجلغرافِا وامؼمر واملؼخلد ادلًين وغريه وذكل مخؼزٍز المتثَل املخنوع تفاػوَة أأكرث ميكن أأن ًضمن فوز امنساء اإذا كرر احلزب وضؼها يف أأػىل املامئة وكذكل ا ألكوَات جيؼل امناخة خيخار تني جرامج وخعط ا ألحزاب واملفاضةل تُهنا ًلول من امؼالكات امشخطَة ثؼزز امؼمل ػىل أأساس احلزب وامفكر وامخوهجاتأأما سوحَات هظام املامئة املؽملة فهيي
-

ًوزتم لك انخة ابملامئة امواحدة
ل ٌس خعَع امناخة اإدخال ثؼدًالت ػىل املامئة
ًخلِد ترتثُة أأسامء املرحشني يف املامئة وًطوت مها اكمةل أأو ًرتكها
ثوزًؽ امللاػد تني املرحشني حسة احلزب أأو اجلهة اميت رحشهتم
أأسامء املرحشني ٍكون حرثُهبا حسة أأمهَة لك مرحش أأو رؤًة احلزب
ابملامئ
اإذا حطوت املامئة ػىل ػدة ملاػد ٍكون امللؼد ا ألول اإىل من ٍرد اإمسه أأو ًل يف املامئة وامللؼد امثاين م إالمس اذلي ٍرد اثهَا ة
حيدد ملك دائرة ػدد من املرجشني
ًوزم امناخة يف اخذَار كامئة ل ًؼرف مجَع أأغضاءها ول مدى فاػوَهتم
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 ممكن أأن جشمل املامئة ػىل أأغضاء ابخذَار احلزب ملطوحة رئُس املامئةًالحغ أأن هذا امنظام ل ًؼعي فرضة نوناخة أأن ًؼرب غن اإخذَار ممثوَه حبرًة ،وجيرب ػىل حرثُة احلزب م ألسامء ،مما ًفلد اهمتثَل احللِلي هل يف الإدارة ،كام أأهه
ًؼعي فرضة أأكرب نوحزب أأن ًخحمك يف ا ألفراد اذلٍن ًضؼهم يف املامئة ،وكَفِة حرثُهبم حسة ما ٌسؼى اإمَه احلزب ،ول ًلوم ػىل مؼاًري امشخطَة والإجناز ،كام
أأن هذا امنظام مينع امخنافس تني أأغضاء احلزب حنو امفاػوَة يف امعمل والإجناز يك حيطل ػىل امنطُة الأكرب من امخبأًد مناخبَه ،كام أأهه ًحؼد امخواضل تني
امناخبني ومرحشني كوهنم فرضوا ػوهيم دون أأي خِار مهنم ،وثؼزٍز امشؼور تؼدم وحود من ٌشؼر حلا حباخاهتم ،واخلدمات اميت ٌسؼون مخوفريها ،كام أأن هذا
امنظام ًؼزز امؼمل نوحزب ،ومُس ألخل ادلَع من أأفراد امشؼة كون الإدارة احملوَة ثلدم خدماهتا دلَع أأفراد امشؼة دون متزيً ،لول من فرص املشاركة تني
مجَع ا ألحزاب وامخنوع يف امؼمل الإداري واحلمكً ،ؤدي مربوز رؤساء وكِادات مل ًؼرف غهنا امناخبني شُئا ،وميكن أأن ًفاخبأ يف همهنم أأحِا ًان  .وكذكل ًؼعي
امفرضة مفوز أأشخاص من امطؼة فوزمه ابلإهخخاابت دون هذا اهمتثَل ( اكملر أأة  ،وا ألكوَات ) ،حِر جمرد حتدًد املامئة وحرثُهبا وإامزام امناخة هبا مينع من
اإماكهَة اإسدبؼاد أأي من أأغضاء املامئة ،خاضة اإن اكن اجملمتع ل ميكل اموغي ادلميلراظي ،ول ٌشجع حلوق املر أأة ومسامههتا يف املرارات واحلمك وكام ا ألكوَات أأًض ًا،
كام أأن ذكل خيفف من امرصاػات داخل أأغضاء احلزب امواحد يف حاةل امخنافس يف ادلػاًة الإهخخاتَة وغريها ،يك حيظي ابمنس حة الأكرب من ا ألضوات فامهدف
فوز املامئة لكها وامؼمل ػىل ذكل .
هظام املامئة امخفضَوَة ( املفذوحة )  :من أأشاكل اهمتثَل امنس يب واميت ثؼعي احلق نوناخة أأن ًخدخل يف حرثُة املامئة احلزتَة ،أأو امخطوًت ملرحشي أأي
حزب وٌشلك املامئة املفضةل دلًه ،فا ألضوات اميت حيطل ػوهيا أأي من املرحشني يف املامئة حتدد ػدد امللاػد اميت حيطل ػوهيا احلزب ،ابلإضافة نومرثحة اميت
حيخوها املرحشون ػىل املامئة ،وكام أأن املامئة املغولة امللِدة مها سوحَات وإاجياتَات ػىل امنظام الإهخخايب وهخاجئه ،كذكل املامئة املفذوحة امتفضَوَة مها ذكل أأًض ًا .
ومن أأمه الإجياتَات يف اإس خخدام املامئة املفذوحة مع امخفضَل :
 أأن امناخة ل ًوزم ترتثُة احلزب نولامئة وًفذح مها خِارات الإخذَار وامخفضَل تني املرحشني ًؼعي اجملال ندلمج تني املوامئ وثؼزٍز املشاركة ادلمِلراظَة يف امؼمل تُهنام غند امفوز . ًؼعي اجملال نوناخبني نوخؼرف ػىل املرحشني ومؼرفة أأمه اإجنازاهتم مما ٌساػد ػىل اخذَار ا ألوسة خلَاراهتم ًفذح امخنافس تني املرحشني داخل املامئة امواحدة و كوامئ ا ألحزاب ا ألخرى . فِه حتلِق ندلميلراظَة وثؼزٍز ندلور أأفراد امشؼة يف حتلِلها أأكرث مينع ا ألحزاب وكِاداثه من امخحمك يف املرحشني وفرض كِادات مؼَنةزلافاجملمتع يف دمع ذكل هممة
 ًؼعي فرضة نومر أأة وا ألكوَات ومكن ثحلى ة ًؼزز مبد أأ امخبأمف وامخاكفل واملشاركة تني اخملخوفني ًؼعي امفرضة نومرحش واملامئة ا ألحق يف اموضول من خالل امناخبني حتدد املِادات من خالل امناخبنيأأما سوحَات هذا امنظام حمتثل يف
-

حيخاج موغي زلايف دميلراظي كحري يف امشؼة
حيخاج موكت وخهد أأكرث يف امؼموَة الإهخخاتَة
حيخاج ألموال ثرصف ػىل اذلةل الإهخخاتَة أأكرث من غريها
ًؤدي لرثفاع وس حة املنافسة تني أأفراد احلزب امواحد مما ًؤدي مدش خُت املامئة أأحِاان
ًلول من وس حة املر أأة وا ألكوَات يف حال زلافة اجملمتع املؼارضة ذلكل
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 حيخاج مخطممي وركة اإكرتاع أأكرث يف امخؼواميت وامحَاانت وغرض املرحشنيًالحغ أأن هظام املامئة املفذوحة رمغ أأن دلًه مزية واسؼة يف امخؼحري غن امر أأي واحلرًة يف الإخذَار نومرحش،كام أأهه ًلرب من اإخذَار املمثوني ا ألكرب مخعوؼات
امشؼة ،اإل أأنه حيخاج منرش زلافة واسؼة أأًضا نومجمتع يك ًخلبل فكرة املشاركة والإخذَار من خارج احلزب ملمثوَه ،كام أأن ا ألحزاب حتخاج موغي زلايف حنو ثكل
املفاهمي ،مخؼزٍز أأفرادها وكبومها نومشاركة نوحمك مع ا ألخرٍن ،كام حيخاج مخخطَص مبامؽ وهجود أأكرب من أأخل املِام ابذلالت الإهخخاتَة ،سواء ػىل مس خوى
ا ألفراد داخل املامئة امواحدة أأو املامئة ثشلك ػام  ،وحيخاج موكت ثنظمي لإحراء الإهخخاابت أأظول من وكت املامئة املغولة لخذالف الهظامني .

اخلامتة :
اإذا مت ثؼدًل امنظام الإهخخايب من امؼمل ابملامئة املغولة امللِدة مع اهمتثَل امنس يب اإىل املامئة املفذوحة امخفضَوَة ،فاإن هناك ثؼدًالت خذرًة جية أأن ثمت ػىل
كاهون اإهخخاب امهَئات احملوَة امفوسعَين  ،وثنغمي الإهخخاابت وإاحراءاهتا ،و أأمه ما ًمت ثؼدًهل ،هو ظحَؼة وركة الإكرتاع اميت سُمت اإس خخداهما ،وتَاانت امرتحش
م إالهخخاابت ،وظرًلة فرز ا ألضوات ،واحملمكة اخلاضة ابلإهخخاابت ،وظرًلة اخذَار رئاسة اجملوس وإاحالل امحدًل ماكن امشغور ،وغريها من امحنود املاهوهَة  ،ومن
خالل كراءة مؼم ةق ملاهون الإهخخاابت نوهَئات احملوَة امفوسعَين  ،مت اإكرتاح أأمه املواد اميت ميكن امؼمل ػىل ثؼدًوها كاهوهَ ًا يف حاةل امخؼدًل نوؼمل يف امنظام
الإهتخايب وهذه املواد ،13 ،5 ، 1 : :
،44 ،36،37،39،40،43 ،23،24،25،26،27،28،29،30،31،32،33،34 ،14،15،16،17،18،19،20،21،22
) 46،47،50،51،52،53،55،56،59،60،61،62
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امححر املرفق :كراءة يف هطوص كاهون امهَئات احملوَةامفوسعَين
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