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املعهد الدميقراطي الوطني هو منّظمة غري ربحية، غري منحازة وغري حكومية تلّبي تطّلعات الأفراد يف خمتلف اأنحاء العامل، الطاحمني اإىل العي�ش 

يف جمتمعاٍت دميقراطية تعرتف بحقوق الإن�شان الأ�شا�شية وت�شّجعها. 

منذ اإن�شاء املعهد الدميقراطي الوطني يف العام 1983 و هو يعمل، بالتعاون مع �رشكائه املحليني، على دعم املوؤ�ش�شات واملمار�شات الدميقراطية 

وتوطيدها. اأما �شبيله اإىل ذلك، فمن خالل متكني الأحزاب ال�شيا�شية واملنّظمات املدنية والربملانات، و�شون النتخابات، والت�شجيع على م�شاركة 

املواطنني، واعتماد �شيا�شة النفتاح وامل�شاءلة �شمن احلكومات. 

�شني يف احلقل ال�شيا�شي يف اأكرث من مائة دولة، ومنهم املوّظفون 
ّ
يجمع املعهد الدميقراطي الوطني، بجهود من اأ�شحاب الخت�شا�شات واملتمر

ف، ب�شكٍل م�شهب، 
ّ
واملتطّوعون على ال�شواء، الأفراد واملجموعات من اأجل تبادل الأفكار واملعارف والتجارب واخلربات. في�شاعد �رشكاءه على التعر

اإىل اأف�شل املمار�شات يف جمال التنمية الدميقراطية الدولية وتعديلها مبا ينا�شب احتياجات دولهم. من جهتها، تعّزز املقاربة املتعّددة اجلن�شيات 

التي يّتبعها املعهد الدميقراطي الوطني ر�شالته القائلة باأن: رغم عدم وجود منوذج دميقراطي واحد يف العامل، اإل اأّن الأنظمة الدميقراطية كلها 

تت�شارك بع�ش املبادئ اجلوهرية نف�شها. 

يّتبع املعهد، يف عمله، املبادئ املن�شو�ش عليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان. كما يدعو اأي�شًا اإىل تطوير اأقنية التوا�شل املوؤ�ش�شاتية بني 

املواطنني واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية وامل�شوؤولني املنتخبني، ويعّزز قدرتهم على حت�شني نوعية حياة املواطنني جميعًا. للمزيد من املعلومات عن 
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الأحزاب ال�سيا�سية والدميقراطية من الناحيتني النظرية والعملية

اء على جتربته 
ّ
يوّد املعهد الدميقراطي الوطني اأن يتقّدم بال�شكر من جميع الأ�شخا�ش الذين �شاهموا يف جناح هذا العمل، وبالتحديد ملن اأطلع القر

اخلا�شة ب�شفته ع�شواً يف جمموعة برملانية. فما كان هذا العمل ليب�رش النور لو مل يكن من دعمهم. وي�شكر املعهد الأ�شخا�ش التالية اأ�شماوؤهم ملا 

اأبدوه من تعليقات اأغنوا بها م�شوّدات هذا الكتّيب، ويخ�ّش بالذكر: ميغ مون، ع�شو الربملان عن دائرة �شيفيلد هيلي ممّثلة حزب العمال الربيطاين؛ 

نورا اأوين، نائب قائد حزب فاين غايل ال�شابقة يف جمهورية اإيرلندا؛ جودي فان ري�شت، نائب الرئي�ش التنفيذي، املعهد اجلمهوري الدويل؛ واأجنيال 

ويلكنز. ف�شاًل عن ذلك، قّدم موّظفو املعهد الدميقراطي الوطني م�شاهماٍت قّيمة، وهم: فران�شي�شكا بندا، ماتيا�ش اأور�شي، وليزا ماكلني. اأما اإلفي�ش 

الإقليمية يف مكتب  الفرق  املوّزعون على  املعهد  �شاهم موّظفو  بدورهم،  امللحق 2.  الربملانية يف  الكتل احلزبية  زوتيك، ف�شاغ م�شوّدة قواعد 

وا�شنطن ويف املكاتب امليدانية يف اإجراء الأبحاث حول ممار�شات املجموعات الربملانية يف: اأندوني�شيا، اأوغندا، باك�شتان، بلغاريا، بنغالد�ش، 

بنني، البو�شنة والهر�شك، البريو، اجلبل الأ�شود، جنوب اأفريقيا، �رشبيا، العراق، كمبوديا، كو�شوفو، كولومبيا، مايل، املغرب، نيجرييا واليمن. ول 

نن�شى اأي�شًا موّظفي املعهد الدميقراطي الوطني احلاليني وال�شابقني الذين قّدموا م�شاهمات متنّوعة عند اإعداد هذا الكتّيب، وهم: نيكول�ش بن�شون، 

اإيان دملونت لعمله على ت�شميم وطباعة  اأن يعرتف بجهود  اأي�شًا  �شويف فراي، زاكاري غولد�شتاين، مرييديث كاتز، وزاك بو�ش. ويوّد املعهد 

الن�شخة الإنكليزية من الكتّيب. 

متّكن املعهد الدميقراطي الوطني، بف�شل الأبحاث التي اأجراها حول موا�شيع تتعّلق مثاًل بقانون الأحزاب واختيار املر�ّشحني ومتويل الأحزاب، 

اأكرث  اأحزاب  اإن�شاء  عملية  تعيق  التي  العقبات  على  ال�شوء  م�شّلطًا  الأحزاب،  �شيا�شات  من  متنّوعة  جوانب  حول  مقارنة  معلومات  تقدمي  من 

فعالية و�شمولية واملقاربات التي ميكن اعتمادها بهذا ال�شاأن. وتتناول �شل�شلة موؤّلفات الأحزاب ال�شيا�شية والدميقراطية من الناحيتني النظرية 

والدميقراطية، ال�شادرة عن املعهد، موا�شيع حمورية بالن�شبة اإىل دور الأحزاب ال�شيا�شية وعملها. ومنها العناوين التالية: 

املجموعات الربملانية

د. نورم كيلي، مركز املوؤ�ش�شات الدميقراطية و�شيفاكور اأ�شياغبور، املعهد الدميقراطي الوطني

حني للمنا�صب الت�رشيعية اختيار املر�صّ

�شيفاكور اأ�شياغبور، املعهد الدميقراطي الوطني

اإقرار قانون الأحزاب

د. كينيث جاندا، جامعة »نورث وي�شرتن«

�صيا�صة التمويل ال�صيا�صي والأحزاب وتوطيد الدميقراطية

د. مايكل جون�شتون، جامعة »كولغايت«

التطّورات يف ات�صالت الأحزاب

د. بيبا نوري�ش، كلية جون ف. كينيدي للعلوم احلكومية، جامعة »هارفرد«

تطبيق الدميقراطية داخل الأحزاب

د. �شوزان �شكارو، جامعة »هيو�شنت«

ملزيد من املعلومات حول برامج املعهد الدميقراطي الوطني املتعلقة بالأحزاب ال�شيا�شية، اأو للح�شول على ن�شخ اإلكرتونية عن �شل�شلة موؤّلفات 
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ترتبط م�شداقية الدميقراطية، بدرجة كبرية، بكيفية عمل موؤ�ش�شاتها 

مل  اجلديدة،  الدميقراطية  الأنظمة  بع�ش  يف  لكن،  الواقع.  اأر�ش  على 

اإّن  اأو قل  اأّي منافع ملمو�شة من حكوماتهم اجلديدة،  ينل املواطنون 

حالها،  على  الفقر  م�شتويات  بقيت  فقد  جداً:  متدنية  كانت  املنافع 

ي�شعرون  املواطنون  وظّل  فاعلة،  غري  احلكومية  اخلدمات  وبقيت 

عمل  الإطار،  هذا  يف  مقطوع.  حكوماتهم  مع  الت�شال  حبل  وكاأّن 

املعهد الدميقراطي الوطني، طيلة اأكرث من 25 �شنة، مع املواطنني يف 

خمتلف اأنحاء العامل لإيجاد بيئة �شيا�شية اأكرث انفتاحًا، ي�شارك فيها 

املعهد  مقاربة  ف�شملت  الدميقراطية.  العملية  يف  بن�شاط  املواطنون 

الو�شيطة  املوؤ�ش�شات  اأي  ال�شيا�شية،  والأحزاب  الربملانات  مع  العمل 

التي توؤدي دوراً اأ�شا�شيًا يف الربط بني املواطنني واحلكومة.

ال�شيا�شية عملها ب�شكل فّعال، فاإّنها  عندما متار�ش الأحزاب 

جتّمع م�شالح املواطنني، وا�شعًة همومهم املحلية �شمن اإطار وطني. 

بال�شيا�شات  للتحكم  �شعيها  خالل  من  ال�شيا�شية،  الأحزاب  فباإمكان 

العامة والتاأثري فيها، اأن توؤدي دوراً و�شيطًا فرتبط املوؤ�ش�شات احلكومية 

بفئات املجتمع. كيف ل وهي حت�شد الدعم للت�رشيعات املهّمة، وتدافع 

ن من م�شتوى الرفاهية العامة، كما تدافع عن 
ّ
عن املواقف التي حت�ش

م�شالح املواطنني. ن�شجًا على املنوال نف�شه، توؤدي الربملانات دوراً 

ا�شًا يف اإدارة احلكم الدميقراطي من خالل التوا�شل مع املواطنني 
ّ
ح�ش

تعك�ش  التي  وال�شيا�شات  القوانني  و�شياغة  خماوفهم،  ومعاجلة 

التنفيذية.  ال�شلطة  عمل  على  والإ�رشاف  واملحلية،  الوطنية  امل�شالح 

وبرامج  واملفاو�شات،  املوؤ�ش�شاتية،  الأحكام  اأّن  اأحد  على  يخفى  ول 

املجموعات  اإىل  ب�شكٍل غالب،  ترتكز،  الربملانات  ال�شيا�شات يف  عمل 

وغري  الر�شمية  املعايري  اإّن  ذلك،  عن  ف�شاًل  الربملانية.  التكّتالت  اأو 

الر�شمية التي ترعى اأدوار املجموعات الربملانية وم�شوؤولياتها، �شمن 

�شفوف الأكرثية واملعار�شة، حتّدد اإىل اأّي مدى ميكن اعتبار الهيئة 

اإدارة  �شوؤون  حول  معّمقة  نقا�شاٍت  لإجراء  �رشعيًا  منرباً  الت�رشيعية 

احلكم، براأي املواطنني والأحزاب. هذا وتكون املجموعات الربملانية، 

يف اأغلب الأحيان، الو�شيلة الأ�شا�شية التي تلجاأ اإليها الأحزاب للعمل 

الناخبني،  م�شكالت  وحّل  بها،  تنادي  التي  ال�شيا�شات  تطبيق  على 

الدميقراطي  املعهد  ي�شاعد  الإطار،  هذا  يف  لإجنازاتها.  والرتويج 

الربملانية  املجموعات  براجمه،  من  متزايد  عدد  خالل  من  الوطني، 

الت�رشيعية  الهيئة  عمل  برامج  و�شياغة  داخليًا،  نف�شها  تنظيم  على 

وتطبيقها، وتنفيذ حمالت فّعالة لتوعية العامة، والتوا�شل على نحو 

فاعل مع البنى احلزبية خارج الربملان. 

نظراً اإىل احل�شا�شيات ال�شيا�شية التي ينطوي عليها الأمر، اأغفل 

هذا الكتّيب عن املعلومات املتعلقة بطريقة عمل املجموعات الربملانية 

الداخلية  القرارات  بعمليات �شنع  املحيطة  الق�شايا  �شّيما  داخليًا، ل 

والتما�شك والن�شباط يف داخلها. يف الواقع، يبداأ هذا الكتّيب، ال�شادر 

حديثًا �شمن �شل�شلة »الأحزاب ال�شيا�شية والدميقراطية من الناحيتني 

خالل  من  الربملانية  املجموعات  عمل  بتو�شيح  والعملية«،  النظرية 

مناق�شة الأنظمة والإجراءات التي توؤّثر عليها، والعالقات بني الأحزاب 

وممّثليها يف الربملان، وكيف ينّظم املمّثلون املنتَخبون اأنف�شهم �شمن 

الهيئات الت�رشيعية. يف هذا الإطار، يتقّدم املعهد الدميقراطي الوطني 

اإجناز هذا  للم�شاعدة يف  الالزمة  الأبحاث  اأجرى  كّل من  بال�شكر من 

الكتّيب، اأو اأدىل مبالحظاته على امل�شوّدات الأولية. 

كينيث وولك     

الرئي�ش 

اإيفان دوهرتي

امل�شاعد الأعلى، مدير برامج 

الأحزاب ال�شيا�شية

متهيد
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د. كيلي درو�شًا  يقّدم  الأ�شرتالية.  الوطنية  للجامعة  التابع  الدميقراطية،  املوؤ�ش�شات  �شهادة دكتوراه، م�شاعٌد �رشيك يف مركز  نورم كيلي، حائز 

للتدريب على العمل ال�شيا�شي، مبا يف ذلك تطوير الأحزاب ال�شيا�شية وتدريب املر�ّشحني، وقد عمل يف هذا امليدان يف اأفغان�شتان، جزر �شليمان، 

مّثل  حيث  اأ�شرتاليا،  لغرب  الت�رشيعي  املجل�ش  يف  ع�شواً  كيلي  د.  كان  نيوزلندا.  ويلينغتون،  يف  حاليًا  يقطن  واأندوني�شيا.  اجلديدة  غينيا  بابوا 

حزب الدميقراطيني الأ�شرتاليني من 1997 اإىل 2001. بعد مغادرة الربملان، انتخب ع�شواً يف الهيئة التنفيذية الوطنية حلزب الدميقراطيني بني 

2001 و2003، اأم�شى فيها جزءاً من الوقت كنائب للرئي�ش. ف�شاًل عن ذلك، كان د. كيلي مديراً حلملة الدميقراطيني يف غرب اأ�شرتاليا ا�شتعداداً 

ال�شيا�شية يف  العلوم  برنامج  الأ�شرتايل عرب  النتخابي  النظام  اإ�شالح  الدكتوراه حول مو�شوع  �شهادة  اأمّت  لعام 2001.  الفدرالية  لالنتخابات 

اجلامعة الوطنية الأ�شرتالية. 

ت�شغل �شيفاكور اأ�شياغبور من�شب امل�شت�شارة العليا لربامج الأحزاب ال�شيا�شية لدى املعهد الدميقراطي الوطني. تقّدم اأ�شياغبور امل�شاعدة التقنية 

يف جمال اإعداد وتطبيق وتقييم برامج الأحزاب ال�شيا�شية التي ينّظمها املعهد يف العامل اأجمع، كما جتري اأبحاثًا حول امل�شاكل التي تعيق تطوير 

الأحزاب ال�شيا�شية يف الدميقراطيات النا�شئة. �شاهمت يف �شياغة كتّيب »املعايري الدنيا لعمل الأحزاب ال�شيا�شية الدميقراطية«، كما اأّلفت درا�شًة 

اأفريقيا  اأ�شياغبور يف املعهد الدميقراطي الوطني بالرتكيز على منطقة  مقارنة لعمليات اختيار املر�ّشحني �شمن الأحزاب. بداأت م�شرية ال�شيدة 

ة، حيث اأدارت �شل�شلة من برامج بناء 
ّ
جنوب ال�شحراء. ف�شغلت منا�شب ميدانية يف غانا ومالوي، كما �شافرت ب�شكل مكّثف يف خمتلف اأنحاء القار

القدرات وبرامج الأبحاث املتعلقة، مثاًل، بتطوير الأحزاب ال�شيا�شية واإدارة ال�شناعات ال�شتخراجية، وم�شاركة املراأة يف العمل ال�شيا�شي، ومراقبة 

اأ�رشفت على درا�شة مهّمة تناولت املوارد املالية لالأحزاب، حيث �شاغت تقريراً حول امل�شاعي املبذولة  الت�رشيعات. كما  النتخابات، وتطوير 

للت�شجيع على الإ�شالحات يف اأربع دول اأفريقية. 

نبذة عن املوؤّلفني
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دميقراطي.  جمتمع  كّل  يف  الأ�شا�ش  حجر  ال�شيا�شية  الأحزاب  ت�شّكل 

�شيا�شات  طرح  خالل  من  عنها  وتعرّب  العامة،  م�شالح  جتمع  فهي 

ذلك،  عن  ف�شاًل  ال�شيا�شية.  للم�شاركة  الالزمة  البنى  وتاأمني  عامة 

لتكت�شب  النتخابات  يف  وتناف�ش  ال�شيا�شيني  القادة  الأحزاب  ب 
ّ
تدر

هذه  حت�شل  عندما  احلكومية.  املوؤ�ش�شات  على  ال�شيطرة  من  درجًة 

التنظيمي  الأ�شا�ش  تر�شي  فاإنها  الأ�شوات،  اأكرثية  على  الأحزاب 

تقف  فرتاها  الأ�شوات،  من  الأقلية  تنال  حني  اأما  احلكومة.  لت�شكيل 

يف �شفوف املعار�شة اأو ت�شّكل بدياًل عن احلكومة. وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأّن املر�ّشحني ي�شعون اإىل تعزيز م�شالح حزبهم يف الهيئة الت�رشيعية، 

عند جناحهم يف النتخابات، فيمّثلون برامج عمل حمّددة لل�شيا�شات، 

عليهم  اأ�شبغها  التي  ال�شالحية  مبوجب  الالزمة  بال�رشعية  حتظى 

اإىل احلزب نف�شه،   املنتمون 
1
النّواب الناخبون. ويف الربملان، يندمج 

غالبًا، �شمن جمموعات اأو تكّتالٍت برملانية، وهي الطريقة الأ�شا�شية 

 من هنا، 
2
التي تعتمدها الأحزاب لتنّظم نف�شها �شمن الهيئة الت�رشيعية.

�شيا�شية  اأحزاب  لإن�شاء  �رشورية  الفّعالة  الربملانية  املجموعات  اإّن 

اأكرث فعالية ومتثياًل، ف�شاًل عن تنظيم العمل الت�رشيعي واإدارته على 

اأف�شل نحو. 

رغم الدور الأ�شا�شي الذي توؤديه التكّتالت احلزبية يف تطوير 

تكون  ل  وبالتايل  حكمًا،  �رّشاً  اجتماعاتها  ُتعقد  الربملان،  موؤ�ش�شات 

عر�شة للرقابة العامة. ن�شجًا على املنوال نف�شه، تعترب الأنظمة التي 

للحزب  داخلية  وثائَق  احلزبية  بالتكّتالت  املتعلقة  الإجراءات  ترعى 

بت�رّشف  مو�شوعة  الأحيان  بع�ش  يف  تكون  اأنها  مع  عام،  ب�شكل 

دومًا،  اخلطي،  الداخلي  النظام  يعك�ش  ل  ذلك،  عن  ف�شاًل  العامة. 

ال�شلطة  تكون  عندما  �شّيما  ل  الواقع،  اأر�ش  على  الفعلية  املمار�شات 

اأو الأعراف املّتبعة عند تنظيم جمموعة العمل  بيد جمموعات القادة 

الربملاين. 

هذا  عليها  ينطوي  التي  ال�شيا�شية  احل�شا�شيات  اإىل  بالنظر 

الداخلية  العمل  بطريقة  املتعلقة  املعلومات  حتاط  ما  غالبًا  الأمر، 

للمجموعات الربملانية بال�رشية، ل �شيما امل�شائل املتعلقة بعمليات 

وتنق�ش  داخلها.  يف  والن�شباط  والتما�شك  الداخلية  القرار  �شنع 

نف�شها  املجموعات  هذه  تنظيم  بكيفية  يتعلق  ما  يف  اأي�شًا  التحاليل 

احلزبية   
ّ
املقار ومع  بع�شها  مع  تعاملها  كيفية  عن  ف�شاًل  داخليًا، 

للمن�شورات  مراجعٍة  اإىل  ا�شتناداً  الإطار،  هذا  يف  منها.  بكٍلّ  اخلا�شة 

املكاتب  بع�ش  على  املوّزعة  ال�شتبيانات  بها  وُيق�شد  الأكادميية، 

امليدانية التابعة للمعهد الدميقراطي الوطني ومقابالت مع م�شوؤولني 

على  ال�شوء  بت�شليط  الكتّيب  هذا  يبداأ  �شابقني،  ومنتَخبني  حزبيني 

الأحزاب  بني  العالقات  يدر�ش  وهو  الربملانية.  املجموعات  اأعمال 

مقّدمة

لأنف�شهم  احلزبيني  املمّثلني  تنظيم  وكيفية  الربملان،  يف  وممّثليها 

�شمن الهيئة الت�رشيعية. 

الهيئة  مر�ّشحي  بانتخاب  املتعلقة  العمليات  مقارنة  بف�شل 

فهم  ميكن  لالأحزاب،  ممّثلني  اأم  م�شتقلني  كانوا  �شواء  الت�رشيعية، 

وما  النتخابات،  غمار  دخول  على  املر�ّشحني  حتّفز  التي  العوامل 

الت�رشيعية.  الهيئة  النّواب لأنف�شهم �شمن  يلي ذلك من طريقة تنظيم 

بفرز دقيق  ال�شيا�شية  الأحزاب  تقوم   ،1 البياين  الر�شم  يبدو يف  فكما 

النظام  يكون  عندما  لالنتخابات.  املنا�شبني  املر�ّشحني  اختيار  عند 

احلزبي املعتمد يف البالد قويًا، متّثل الأحزاب عادًة قواعد اإيديولوجية 

والأحزاب  الو�شط،  واأحزاب  واليمينية  الي�شارية  كالأحزاب  خمتلفة- 

اإليها  ال�شتناد  يتّم  التي  البيئة-  اأو  املراأة  ق�شايا  عن  تدافع  التي 

عادًة لإعداد بيانات الأحزاب النتخابية. من �شاأن هذا الأمر اأن يزّود 

ال�شخ�شية.  وا�شحة، على �شوء مبادئهم وقيمهم  الناخبني بخيارات 

ف�شاًل عن ذلك، ي�شبح املر�ّشحون الناجحون جاهزين لالندماج �شمن 

اأحزابهم  اإىل هوية  ا�شتناداً  الت�رشيعية،  الهيئة  جتّمعات حزبية �شمن 

وي�شاعد  الربملاين،  العمل  تن�شيق  الأمر  هذا  في�شّهل  وتوّجهاتها. 

يف  �شحيح.  متثيل  اإىل  اأ�شواتهم  ُترجمت  كيف  فهم  على  املواطنني 

املقابل، ل يخ�شع املر�ّشحون امل�شتقلون لعملية فرز ما قبل الختيار، 

�شمن  لالندماج  بال�رشورة  موؤهلني  انتخابهم،  عند  ي�شبحون،  ول 

جمموعات برملانية ت�شّم النّواب ذات التوّجه نف�شه. 

يف هذا النموذج، يوؤّمن ح�شور الأحزاب ال�شيا�شية يف العملية 

النتخابية ثالث منافع وا�شحة على الأقل. اأّوًل، يوّفر فرز املر�ّشحني 

من  م�شتوًى  الختيار-  قبل  ما  مبرحلة  اأي�شًا  املعروف  احلزبيني- 

نظريًا  ن 
ّ
ويح�ش امل�شتقّلني،  املر�ّشحني  م�شرية  عن  غائبًا  يكون  الدقة 

ن 
ّ
من نوعية املر�ّشحني لالنتخابات. كما ميكن لهذه العملية اأن حت�ش

عدٍد  النا�ش، يف  يدافع  مثاًل،  الت�رشيعية.  الهيئات  التنّوع يف  م�شتوى 

متزايد من الأنظمة الدميقراطية، عن تعزيز م�شاركة الن�شاء يف العمل 

اإما من خالل تخ�شي�ش مقاعد لهّن يف الربملان واإما عرب  ال�شيا�شي 

ال�شرتاط على الأحزاب بت�شمية عدٍد اأدنى من املر�ّشحات. على �شبيل 

املثال، كان من واجب كّل حزب وطني، ا�شتعداداً لنتخابات 2006 

الت�رشيعية يف ال�شفة الغربية وغزة، اأن ي�شّمي يف لئحته امراأًة واحدًة 

على الأقل �شمن الأ�شماء الثالثة الأوىل، وامراأًة ثانيًة �شمن الأ�شماء 

اإ�شافية.  اأ�شماء  خم�شة  كّل  مقابل  اإ�شافيًة  وامراأًة  التالية،  الأربعة 

والعراق،  وبلجيكا،  اأفغان�شتان،  يف  قانونية  كوتا  اأنظمة  تتوّفر  كما 

واأندوني�شيا، و�رشبيا، على �شبيل املثال ل احل�رش. 

رغم عدم وجود اأّي �رشوط يفر�شها النظام الت�رشيعي، ميكن 

املراأة،  م�شاركة  على  للت�شجيع  �شيا�شاٍت  طوعًا،   ،
ّ
تقر اأن  لالأحزاب 
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3
الر�سم البياين 1: مرحلة فرز املر�ّسحني للهيئة الت�رشيعية

املر�ّسح�نامل�ستقلّ�ن

الأحزاب ال�سيا�سية

النتخابات

النّ�ابالنّ�اب

جمم�عة برملانيةجمم�عة برملانيةجمم�عة برملانيةجمم�عة برملانية

م�شرتكة،  قيادية  ومنا�شب  ن�شبية،  وح�ش�ش  للمراأة،  جناح  كاإن�شاء 

يبيح  ت�رشيٌع  ُيطَبّق  املّتحدة،  اململكة  ففي  املر�ّشحني.  لفرز  وقواعد 

فتكون  املراأة.  م�شاركة  لتعزيز  اإجراءات  اّتخاذ  ال�شيا�شية  لالأحزاب 

قي�شت  ما  اإذا  قانونية  الإطار، غري  املّتخذة يف هذا  احلزبية،  التدابري 

العّمال  حزب  نظام  مثل  اجلن�شني،  بني  التمييز  قوانني  �شوء  على 

الربيطاين للوائح الق�شرية املوؤّلفة من الن�شاء فقط، الذي يتّم مبوجبه 

ت�شمية مر�ّشحات ن�شاء فقط للتناف�ش يف دوائر انتخابية حمّددة. ويف 

اأ�شرتاليا، ت�شرتط �شيا�شة التمييز الإيجابي التي يّتبعها حزب العّمال 

اأن يتّم اختيار املر�ّشحات الن�شاء لأربعني باملئة على الأقل من املقاعد 

»القابلة للفوز« يف النتخابات )اأنظر املرّبع 1(. بدوره، يعتمد املوؤمتر 

الوطني الأفريقي يف جنوب اأفريقيا كوتا داخلية ت�شرتط ت�شمية %50 

من الن�شاء على الأقل يف كّل لوائح املر�ّشحني. ف�شاًل عن ذلك، يجب 

ل�شمان  الالئحة،  امتداد  على  واملر�ّشحات  املر�ّشحني  مواقع  تبديل 

ح�شول كال اجلن�شني على فر�ش مت�شاوية بالنجاح يف النتخابات. 

بالأحزاب،  اأ�شماوؤهم  املرتبطة  املر�ّشحون  ي�شتفيد  ثانيًا، 

الأحزاب  توّفرها  التي  املوارد  من  النتخابية،  احلمالت  فرتة  خالل 

خالل احلمالت. فيديل هوؤلء املر�ّشحون، بناًء على البيان احلزبي اأو 

برنامج ال�شيا�شات الذي يعتمده حزبهم، باآراء ثابتة حول ال�شيا�شات، 

ويّتبعون توّجهًا �شيا�شيًا وا�شحًا اإذا جنحوا يف النتخابات. ف�شاًل عن 

 مر�ّشحًا عن اأحد الأحزاب املخ�رشمة، فهو 
ّ
ذلك، عندما يكون ال�شيا�شي

علم  على  واأنهم  احلزب  هذا  ما،  نوعًا  يعرفون،  الناخبني  اأّن  يفرت�ش 

الق�شايا  على  الرتكيز  فباإمكانه  وبالتايل  الأيديولوجي،  بربناجمه 

احلزب  �شيا�شة  تف�شري  عن  عو�شًا  يريد،  كما  ر�شالته  ونحت  الراهنة 

للناخبني. يف املقابل، يحتاج املر�ّشحون امل�شتقلون غالبًا اإىل تاأمني 

املزيد من املعلومات عن خلفّياتهم. 

ثالثًا، عندما يفوز مر�ّشحو احلزب مبقاعد يف الهيئة الت�رشيعية، 

من الأرجح اأن يندمج هوؤلء املر�ّشحون �شمن جمموعاتهم، اأو ي�شّكلوا 

املجموعات  هذه  فت�شّكل  اأخرى.  حزبية  جمموعات  مع  حتالفات 

لت�شكيل  الأ�شا�َش  الربملان،  اإطار  يف  احلزبي،  التمثيل  على  املرتكزة 

البقاء  خيار  له  فُيرتك  امل�شتقل،  النائب  اأما  وم�شتقرة.  قوية  حكومة 

اآخرين  اأو النت�شاب مع نّواب م�شتقلني  اأّي جمموعة برملانية،  خارج 

�شمن جمموعة خا�شة بهم، اأو اللتحاق مبجموعة حزبية قائمة. ول 

ريب يف اأّن هذا الرتّدد، ُت�شاف اإليه �شهولة اندماج النّواب امل�شتقّلني 

انعدام  روح  يعّزز  ت�شكيلها،  واإعادة  منها  والن�شحاب  جمموعات  يف 

ال�شتقرار التي ميكن اأن ي�شفيها هوؤلء النّواب على الربملانات. 

بق�شايا  معنّيني  امل�شتقّلون  النّواب  لي�ش  �شفتهم،  بحكم 

النتظام والندماج �شمن املجموعة احلزبية، كما اإنهم غري م�شطرين 

اأكرث  حزبية  �شيا�شة  اأو  اأعّم  هدف  لأجل  مواقفهم  على  للم�شاومة 

�شمولية. وبو�شعهم، �شمن النطاق الذي جتيزه الإجراءات الت�رشيعية، 

الأحزاب  اأع�شاء  من  بدعم  الت�رشيعية  املبادرات  بع�ش  منا�رشة 

ال�شيا�شية. ف�شاًل عن ذلك، قد يتمّتع امل�شتقلون، يف الربملانات التي 

ن�شبيًا، بتاأثري  يكون فيها هام�ش الفرق بني خمتلف الأحزاب �شغرياً 
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املرّبع 1: التمييز الإيجابي يف حزب العّمال الأ�سرتايل

لزيادة م�شتوى متثيل الن�شاء يف الربملانات الأ�شرتالية، طّبق حزب العّمال الأ�شرتايل �شيا�شًة للتمييز الإيجابي كجزء من اأنظمته الداخلية. 

 للحزب، يف ما يلي.
4
وميكن الطالع على هذه ال�شيا�شة، كما هي مبّينة يف النظام الأ�شا�شي الوطني

10. يلتزم حزب العّمال الأ�شرتايل بعمل الرجال والن�شاء يف احلزب �شمن �رشاكة مت�شاوية. ويتمّثل هدفنا بتعيني عدٍد مت�شاٍو من الرجال 

الأمر، يعتمد احلزب  لتحقيق هذا  ي�شغلها ممّثلو احلزب.  التي  العامة  املنا�شب  التنظيم احلزبي، ويف  امل�شتويات يف  والن�شاء على خمتلف 

منوذجًا �شاماًل للتمييز الإيجابي يقوم على ن�شبة 40:40:20 كما هو مبنّي اأدناه، بحيث ي�شغل كّل جن�ش ن�شبًة دنيا هي 40% من املنا�شب 

ذات ال�شلة.  

املنا�سب احلزبية

)اأ( يجب اأن تلتزم كل النتخابات، ما خال عمليات اختيار املر�ّشحني للمنا�شب العامة التي جتريها املكاتب احلزبية على م�شتوى الوطن 

والولية )لثالثة منا�شب اأو اأكرث(، بنموذج التمييز الإيجابي. ويجب اأن ي�شغل كّل من الرجال والن�شاء ما ل يقل عن 40% من هذه املنا�شب، 

�رشط اأن يرت�ّشح لهذا الغر�ش عدد كاٍف من الأ�شخا�ش من كّل جن�ش )من خالل ا�شتيفاء »امل�شتحّقات الأ�شا�شية« لكّل جن�ش(.  اإذا اأ�شفرت 

احل�شابات لتحديد ما ي�شتحّقه كل جن�ش عن ك�رش بقيمة الن�شف وما فوق، فاإّن امل�شتحّقات الأ�شا�شية تتمثل بالرقم ال�شحيح الأعلى التايل. 

اأما اإذا اأ�شفرت عن ك�رش بقيمة ما دون الن�شف، فاإّن امل�شتحّقات تتمّثل بالرقم ال�شحيح الأدنى التايل. 

اختيار املر�ّسحني للمنا�سب العامة

)ت( يجب اأن تلتزم عملية اختيار املر�ّشحني للمنا�شب العامة على م�شتوى الولية والفدرالية بنموذج التمييز الإيجابي املن�شو�ش عليه يف 

هذه القاعدة 10 )ت(. 

املبادئ

ترمي هذه القاعدة اإىل حتقيق ح�شيلة حتتّل مبوجبها الن�شاء ما ل يقّل عن 40% من املقاعد التي ي�شغلها حزب العّمال، والرجال ما ل 

يقّل عن 40% من املقاعد بدورهم )»الهدف الأدنى«(.

ينطبق هذا الهدف الأدنى على اأّي جولة لختيار املر�ّشحني ُتنّظم بعد 1 كانون الثاين/يناير 2012. 

اأما ن�شبة الـ20% املتبقية من املقاعد التي يفوز بها حزب العّمال، فيمكن اأن ي�شغلها مر�ّشحون من كال اجلن�شني. 

اأكرب على عمل الهيئة الت�رشيعية، من خالل التفاو�ش على اّتفاقات مع 

النيابية  النتخابات  اأدت  املثال،  �شبيل  الربملانية. على  املجموعات 

لعام 2010 يف اأ�شرتاليا اإىل ت�شكيل برملان بال اأكرثية وا�شحة: حيث 

فاز كّل من حزب العّمال والئتالف الليربايل/الوطني بـ72 مقعداً، اأي 

اأقل باأربعة مقاعد من املعّدل املطلوب لتحقيق الأكرثية يف الربملان 

�شل�شلة  عقد  على  العّمال  حزب  فاو�ش  الأمر،  نهاية  يف  مقعداً(.   76(

من التفاقات مع ثالثة م�شتقلني واأحد املمّثلني عن حزب اخل�رش من 

اأجل ت�شكيل حكومة، مما منح هوؤلء الأع�شاء )4 من اأ�شل 150 ع�شواً 

على  التاأثري  من  اعتيادية  غري  درجة  الأ�شرتايل(  النّواب  جمل�ش  يف 

الأكرثية  كانت  ملا  لكن  عددهم.  مع  تتنا�شب  ل  ال�شيا�شية،  العمليات 

حتقيق  فر�ش  فاإّن  الت�رشيعية،  الهيئات  يف  القرارات  تّتخذ  التي  هي 

النت�شارات الت�رشيعية امللمو�شة اأو التمّتع بتاأثري ملحوظ يف الربملان 

قد تكون حمدودًة جداً بالن�شبة للم�شتقلني. 

النحو  على  احلزبية  التكّتالت  تعمل  عندما  املقابل،  يف 

حيث  الربملانية،  لل�شيا�شة   
ّ
اخلفي ك 

ّ
املحر مبثابة  ت�شبح  املطلوب، 

تتمّتع  هنا،  من  ل.  مف�شّ ب�شكٍل  والت�رشيعات  ال�شيا�شات  �شياغة  تتّم 

بامتيازات خا�شة منها  الربملانية املعرتف بها ر�شميًا  املجموعات 

احل�شول على التمويل العام لعملياتها، ف�شاًل عن فر�ش ت�شذيب عمل 

اأو  امل�شتقلني  للنّواب  متوّفرة  تكون  األ  ميكن  فر�ش  وهي  الربملان، 

املجموعات ال�شغرية. ومن الأدوار التي ميكن اأن توكل اإىل التكّتالت 

الربملانية  القيادة  اختيار  متّثله،  الذي  احلزب  عن  بالنيابة  احلزبية، 

ال�شيا�شات  واإعداد  اللجان؛  وع�شوية  الوزارية  واملنا�شب  للحزب 

كات الربملانية. يف 
ّ
لة؛ واختيار ال�شرتاتيجيات املالئمة للتحر املف�شّ

الر�شمي  ال�شوت  الربملانية  التكّتالت  اأع�شاء  ي�شبح  احلالت،  معظم 

القول  وميكن  غالبًا.  اليومية  ال�شوؤون  يف  با�شمه  والناطق  للحزب 

باحلزب  الناخبني  يجمع  الذي  الوحيد،  واأحيانًا  الأول،  الت�شال  اإّن 

اإىل  اأحد الأفراد املنت�شبني  اأو  ال�شيا�شي يتّم عن طريق التكّتل احلزبي 

البارز  دورهم  بف�شل  احلزبي،  التكّتل  اأع�شاء  يتمّتع  لذا،  التكّتل.  هذا 

يف متثيل احلزب ال�شيا�شي، بدوٍر اأ�شا�شي يف �شياغة ال�شيا�شات- اإىل 

جانب تكّتالت حزبية اأخرى توكل اإليها امل�شوؤولية نف�شها- كما ُتلزم 
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بالدفاع عن هذه ال�شيا�شات بعد اأن يوافق عليها احلزب. وبالنظر اإىل 

اإىل احلزب، يجدر به املحافظة  الناخبني  التكّتل احلزبي كبّوابة  دور 

خارج  احلزب  واأع�شاء  احلزبيني  بامل�شوؤولني  وطيدة  عالقات  على 

النقا�ش  على  املطروحة  الق�شايا  ب�شاأن  في�شت�شريهم  الربملان،  نطاق 

يف الربملان. 

ت�رّشف  كيفية  على  عادًة  احلزبية  التكّتالت  قرارات  توؤّثر 

التي  ال�شيطرة  ونوعية  امل�شاءلة  حول  ت�شاوؤلت  يطرح  مما  النّواب، 

دميقراطيًا  انُتخبوا  قد  واأنهم  �شّيما  ل  نّوابه،  على  احلزب  يفر�شها 

التالية  الفكرة  تتعّلق  هنا،  من  وا�شع.  انتخابي  جمهور  قبل  من 

اأن  ميكن  التي  املختلفة  التمثيل  بنماذج  الوثيقة  هذه  تطرحها  التي 

اأو  الو�شاية  اأو  التفوي�ش  النّواب- من مناذج قائمة على  ي�شتخدمها 

الأيديولوجية- لتربير �شلوكهم يف الهيئة الت�رشيعية، ف�شاًل عن اأوجه 

الت�شارب املحتملة التي ميكن اأن تواجه النائب. 
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الب�رش؛ وراأي الناخبني  »اأن يديل الإن�شان براأيه هو حّق لكّل 

اأن يهّلل   بكّل احرتام، حرّي بالنائب 
ٌ
هو راأي له وزنه، جدير

الأوقات  يف  اجلدية  حممل  على  ياأخذه  واأن  دومًا،  ل�شماعه 

التي  ال�شادرة  والأوامر  ال�شتبدادية،  التوجيهات  اأما  كافة. 

باإطاعتها  فيه  نقا�ش  ل  التزامًا �شمنيًا  ملزمًا  النائب  يكون 

كانت  واإن  تطبيقها،  اأجل  من  واملجادلة  عليها  والت�شويت 

 غريبٌة متامًا 
ٌ
معار�شة لقتناعاته ووعيه العميق، فهي اأمور

نظام  يطال  اأ�شا�شي  خطاأ  عن  تنجم  الوطن،  هذا  قوانني  عن 

د�شتورنا وفحواه.«

اإي. بورك، خطاب اأمام ناخبي 

بري�شتول، 3 ت�رشين الثاين/نوفمرب 1774

تزّود  البلدات  كانت  الو�شطى،  القرون  زمن  اإ�شبانيا  يف 

لة قبل كّل جل�شة برملان. كما كانوا يرغمون  نّوابها بتوجيهات مف�شّ

اأو جتاوز  التوجيهات  ال�ّشذ عن هذه  اليمني بعدم  ممّثليهم على حلف 

وقد  العدل.  الكاتب  قبل  من  معاقبتهم  طائلة  حتت  �شالحياتهم، 

د 
ّ
اأ�شبحت هذه املمار�شة معروفة با�شم »الولية الإلزامية«. وهي جت�ش

اأن  النائب  على  يفر�ش  الذي  التفوي�ش  على  القائم  التمثيل  منوذج 

يعك�ش رغبات ناخبيه، بغ�ّش النظر عن معتقداته اأو اأحكامه اأو قيمه 

د 
ّ
ال�شخ�شية. يعترب هذا النموذج، حيث يكون النائب بكّل ب�شاطة جمر

قناٍة لرغبات ال�شعب، �رشوريًا اأحيانًا عندما يكون عدد ال�شكان كبرياً 

العديد  اأّن  ورغم  املبا�رشة.  الدميقراطية  تطبيق منوذج  يتيح  فال  جداً 

من النّواب اليوم يعلنون اأنهم »يعك�شون رغبات ناخبيهم«، اإل اأّن هذه 

العبارات ُترّدد عادًة كذريعة �شيا�شية عو�شًا عن كونها تعك�ش رغبًة 

تفوي�شية باأّي �شكل من الأ�شكال. 

النظريات  تطّورت  احلديثة،  القومية  الدول  تطّور  مع  لكن 

التي  الدميقراطية  الليربالية  نظرية  فتقول  التمثيل.  بطبيعة  املتعلقة 

عرّب عنها اإدموند بورك على اأف�شل نحو يف خطابه اإىل الناخبني يف 

بري�شتول اإّن املمّثلني، واإن جنحوا يف النتخابات، ل ميّثلون ناخبيهم 

فريق  م�شالح  فوق  م�شاحلها  ترقى  التي  باأكملها  الأمة  بل  فح�شب، 

بات  لذلك،  وفقًا  اأحيانًا.  عنها  تختلف  بل  ل  الناخبني،  من  حمّدد 

متوافق  غري  كنموذج  فاأكرث،  اأكرث  يعترب،  الإلزامية«  »الولية  منوذج 

مع الدميقراطية ومع الولية التمثيلية التي دافع عنها بورك واآخرون. 

دافع اإدموند بورك عن راأيه اأمام ناخبي بري�شتول يف زمٍن مل 

ال�شيا�شية مبعناها احلديث موجودة بعد. من هنا،  الأحزاب  تكن فيه 

كان يحتاج فقط اإىل التمييز بني منوذج التمثيل القائم على التفوي�ش 

الذي  الأخري  النموذج  هذا  في�شرتط  الو�شاية.  على  القائم  والنموذج 

دافع عنه بورك اأن يوكل الناخبون م�شوؤولية �شنع القرار للنّواب الذين 

التمثيل

انتخبوهم. فبعد اأن ينجح النائب يف النتخابات، يجدر به اأن يعتمد 

فكما  ال�شعب.  م�شلحة  يف   
ّ
ي�شب مبا  للت�رّشف  ووعيه  مهاراته  على 

يقول بورك يف خطابه ال�شهري: »اأنت تختار نائبًا فعاًل. ولكن بعد اأن 

ال�شخ�ش نائبًا عن منطقة بري�شتول، بل ي�شبح  تختاره، ل يعود هذا 

نائبًا يف الربملان.«  

اإ�شافيًا  بعداً  اأ�شفى  ال�شيا�شية  الأحزاب  اأّن تطّور  ل ريب يف 

، اإما كمفّو�ش واإما 
ّ
على اأ�شكال التمثيل. فعو�شًا عن اختيار ممّثٍل حملي

الدميقراطية  الأنظمة  من  العديد  يف  اليوم  الناخبون  يختار   ،
ّ
كو�شي

احلزبي  النظام  قّوة  اإىل  وا�شتناداً  لتمثيلهم.  ال�شيا�شية  الأحزاب  اأحد 

ونوع النظام النتخابي املطّبق، قد ل يوؤدي املر�ّشح الفردي اإل دوراً 

الأحزاب  قادة  بني  حمتدمة  مناف�شة  ظّل  يف  النتخابات،  يف  ب�شيطًا 

و�شيا�شات اأحزابهم. يف مثل هذه احلالت، ميكن للناخبني الختيار ما 

بني القواعد والربامج الأيديولوجية التي تعتمدها الأحزاب املتناف�شة، 

اأّن اخلط الفا�شل بني مواقف كّل حزب �شيكون وا�شحًا يف  مع العلم 

اأنظمة الأحزاب القوية. من هنا، يجب احلكم على الأحزاب ال�شيا�شية، 

املنَتَخبة على اأ�شا�ش �شيا�شاتها، ا�شتناداً اإىل مدى متّكنها من تطبيق 

على  القائم  التمثيلي  النظام  هذا  مبوجب  به.  وعدت  الذي  الربنامج 

�رشوريًا  الربملانية  املجموعات  بني  التما�شك  يعترب  الأيديولوجية، 

ب�شكٍل خا�ش، مبا اأنه يوؤّثر على مدى متّكن احلزب من تطبيق اأهدافه 

املتعلقة بال�شيا�شات. 

من  العديد  يف  ال�شيا�شية  الأحزاب  تتمحور  احلال،  بطبيعة 

جمموعة  اأو  الكاريزما،  اأ�شحاب  القادة  حول  الدميقراطية  الأنظمة 

اأغلب الأحيان �شيا�شاٍت  �شغرية من النخبة احلاكمة، وهي تطّبق يف 

غري متطّورة مبا فيه الكفاية. يف مثل هذه احلالت، يتاأّثر الناخبون 

القائد،  و�شعبية  الذاتية،  امل�شلحة  مثل  الأيديولوجية،  غري  بالعوامل 

ذلك،  عن  ف�شاًل  نف�شها.  بال�شيا�شات  تاأّثرهم  من  اأكرث  والإعالنات، 

معّينة،  جمتمعية  فئات  متثيل  الأطر،  بع�ش  يف  الأحزاب،  من  ُيتوّقع 

النموذج، يتمتع  الإثنية والدين. مبوجب هذا  اإىل عوامل مثل  ا�شتناداً 

هذه  متثيل  منه  وُيتوّقع  وا�شحة،  دميوغرافية  دعم  بقاعدة  احلزب 

الذي يناله احلزب  الدعم  اأن يكون  العادة  امل�شالح املحّددة. وجتري 

دميوغرافية  جمموعات  �شمن  ومتدنيًا  الأ�شا�شية،  منطقته  يف  قوّيًا 

الفئات  بني  الت�شاركية  الدميقراطية  بنموذج  اأي�شًا  )ُيعرف  اأخرى 

املختلفة(. من �شاأن هذا اأن يجعل تنظيم احلمالت وتطوير ال�شيا�شات 

هذه  بعد  �شهولة.  اأكرث  للحزب  الأ�شا�شية  الدعم  جمموعة  جتذب  التي 

تتوّحد  التي  املوؤ�ش�شة  ب�شفتها  الت�رشيعية  الهيئة  اإىل  ُينظر  املرحلة، 

 واحد، من خالل اإجراء النقا�شات 
ّ
فيها الفئات حتت غطاء هدف وطني

وت�شكيل التحالفات املحتملة. 
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على  ُترغم  اأو  ت�شجيعًا  الأحزاب  تلقى  قد  اأخرى،  حالت  يف 

بالهند�شة  )املعروفة  الداخلية  املجتمعية  اخلالفات  هذه  تخطي 

لذلك،  املعتمدة  الآليات  ومن   
9
املركز(. نحو  اجلاذبة  اأو  ال�شيا�شية 

اأو  اأع�شاء الأحزاب من عدد حمّدد من املناطق �شمن الدولة،  اختيار 

 
10

اختيار مر�ّشحني ميّثلون خمتلف الفئات املجتمعية )اأنظر املرّبع 2(.

الديني  اأو  الإثني  التوّتر  التخفيف من  ال�رشوط هو  لهذه  الهدف  ولعّل 

اأو الإقليمي على م�شتوى املجتمع املحلي، وبالتايل جتّنب اخلالفات 

على امل�شتوى الوطني التي ميكن اأن حتدث عندما ُترّكز الأحزاب على 

متثيل امل�شالح ال�شّيقة ن�شبيًا. يف هذا الإطار، يجدر بالأحزاب التي 

اأن تبني قواعد دعٍم وا�شعة النطاق  تعمل يف مثل هذه الأنظمة عادًة 

يف املناطق التي ل تعترب عادًة مناطق »ودودًة«، و�شياغة ال�شيا�شات 

التي توّفق عادًة بني اخلالفات الإقليمية والفئوية. لكن ل يخفى على 

املرّبع 2: اأمثلة عن الهند�سة ال�سيا�سية

اأندوني�شيا- ُتلزم الأحزاب باإن�شاء فروٍع لها يف ثلَثي املحافظات وثلَثي البلديات املتواجدة يف تلك املحافظات على الأقل. ويجب اأن ي�شّم 

5
كّل فرع من فروع احلزب يف البلدية 1000 ع�شو على الأقل.

6
تايالندا- يجب اإن�شاء فروع، ت�شّم كّل منها 5000 ع�شو على الأقل يف كّل من املناطق الأربع املحّددة.

رو�شيا- يجب اأن تفتح الأحزاب ال�شيا�شية مكاتب اإقليمية، وت�شّم 500 ع�شو على الأقل يف 45 منطقة من اأ�شل املناطق الـ89 يف البالد 

7
على الأقل.

8
نيجرييا- يجب اأن ينتمي اأع�شاء الهيئات احلاكمة يف الأحزاب اإىل »وليات خمتلفة ل تقل عدداً عن ثلَثي الوليات يف الفدرالية كافة.«

اأحد اأّن كّل جمتمع وجماعة حملية يت�شّمنان عادًة خمتلف امل�شالح 

املمكن  غري  من  التنّوع،  هذا  اإىل  وبالنظر  والأفكار.  والقيم  والآراء 

اإجماًل اأن ميّثل حزب اأو قائد معنّي املجتمع باأكمله.  

اعتماد  على  ي�شّجع  اأن  النتخابي  النظام  لت�شميم  وميكن 

الدميقراطية  الأنظمة  ففي   
11

الأحزاب. تنظيم  نحو  خمتلفٍة  مقارباٍت 

تطّبق  التي  و/اأو  اأ�شا�شًا،  الأحزاب  مع  الناخبون  فيها  يتماهى  التي 

نظامًا انتخابيًا للوائح احلزبية مينح الأحزاب احلّق يف ترتيب مكانة 

املحتمل هي عملية  للمر�ّشح  بالن�شبة  الأهم  احلملة  ُتعترب  مر�ّشحيها، 

الختيار الأويل للمر�ّشحني- اأي �شمان اختيارهم الأويل لتمثيل دائرة 

انتخابية »م�شمونة«، اأو ملن�شب ميكن الفوز به على لئحة احلزب يف 

باأّن  الرّد  الدوائر ذات املقاعد املتعّددة. يف مثل هذه احلالت، ميكن 

ر نائب 
ّ
النائب ميّثل احلزب، ل جمموعًة معّينة من الناخبني. فاإذا قر

املرّبع 3: هل يتماهى الناخب�ن ب�سكل اأ�سا�سي مع الأحزاب اأم مع املر�ّسحني الأفراد؟

باك�شتان- عادًة ما يتماهى النا�ش مع احلزب بالدرجة الأوىل، لكن لي�ش يف الأوقات كافة. 

لت الأحزاب �شّم الفنانني، وجنوم الريا�شة، وغريهم من  البريو- يتماهى الّناخبون ب�شكٍل عام مع املر�ّشحني اأكرث من الأحزاب. وقد ف�شّ

ال�شخ�شيات الهامة كمر�ّشحني على الالئحة للح�شول على الأ�شوات الالزمة. 

اجلبل الأ�شود- يقرتع الناخبون للوائح احلزبية ولي�ش لالأفراد، وهم يتماهون ب�شكل اأ�شا�شي مع احلزب و/اأو  قادة الأحزاب الأقوياء. وميكن 

للجهة التي تقّدم لئحة للم�شاركة يف النتخابات، وهي احلزب ال�شيا�شي يف معظم احلالت، اأن حتّدد بحرّية تراتبية املر�ّشحني على الالئحة.

ل.  جنوب اأفريقيا- نظراً لنظام اللوائح احلزبية لالنتخابات، يدعم الناخبون عادًة املر�ّشحني الذين ي�شّميهم حزبهم ال�شيا�شي املف�شّ

العراق- ميكن ال�شتنتاج اأّن الناخبني العراقيني ما زالوا يتماهون مع احلزب اأكرث. لكن، مع تطبيق »نظام الالئحة املفتوحة«، جتدر الإ�شارة 

اإىل اأّن الناخبني اأ�شبحوا يقرتعون فعاًل للمر�ّشحني الأفراد �شمن اللوائح احلزبية.

املغرب- من ال�رشوري حتديد املر�ّشحني/النّواب ب�شكٍل مرتبط بحزب ما، مبا اأن ل اأ�شماء على بطاقات القرتاع، بل رموز حزبية فقط.  

نيجرييا- ملا كان العديد من الناخبني النيجرييني ل يتلقون الكثري من املعلومات عن البيانات والربامج احلزبية قبل الت�شويت، فاإّنهم 

ي�شّوتون اإجماًل للمر�ّشحني الذين يعرفونهم جّيداً. 
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يف نظام ذي لوائح حزبية متعّددة الت�شويت ب�شكل يخالف �شيا�شات 

احلزب، قد ينزعج الناخبون، ولهم احلّق يف ذلك، اإذ يّت�شح لهم اأنه ل 

ميّثل احلزب الذي �شّوتوا له كما ينبغي. 

 ،
12

يف امل�شح الذي اأجراه املعهد الدميقراطي الوطني لـ19 دولة

اأّن الأنظمة النتخابية توؤدي دوراً مهّمًا يف حتديد  الوا�شح  كان من 

)اأي يدعمون  الناخبون يتماهون مع احلزب بالدرجة الأوىل  اإن كان 

اأو  )كم�شتقلني  الأفراد  املر�ّشحني  اأم مع  احلزب(  ي�شّميه  الذي  املر�ّشح 

كمر�ّشحي اأحزاب(، وفق ما تبّينه بع�ش الإجابات يف املرّبع 3. ومن 

العوامل التي حُتّدد اإن كان النظام النتخابي يف الدولة مييل مل�شلحة 

بطاقة  ت�شميم  مثل  امل�شائل  بع�ش  الأفراد،  املر�ّشحني  اأو  الأحزاب 

املر�ّشح(،  ا�شم  جانب  اإىل  يظهر  احلزب  ا�شم  كان  اإذا  )مثاًل،  القرتاع 

الأنظمة  اأنواع  بني  رابط  من  لي�ش  لكن  احلمالت.  تنظيم  واأ�شلوب 

النتخابية واأهمية النتماء احلزبي، كما هو مبنّي يف اجلدول 1.  

هل يتماهى الناخب�ن الدولة

اأكرث مع احلزب اأم 

املر�ّسح

بالن�سبة للمر�ّسحني، ما مقدار 

اأهمية النتماء احلزبي

14
ن�ع النظام النتخابي

مهّم للغايةاحلزباإيرلندا
15

التمثيل الن�شبي- نظام ال�شوت الواحد القابل للتجيري

نظام الفائز باأكرثية الأ�شواتمهّمكال الأمرينباك�ستان

مهّم للغايةاحلزببلغاريا
16

نظام الع�شوية املختلطة

نظام الفائز باأكرثية الأ�شواتمهّم للغايةكال الأمرينبنغالد�ش

التمثيل الن�شبي القائم على الالئحة املفتوحةمهّم للغايةاحلزبالب��سنة والهر�سك

التمثيل الن�شبيغري مهّماملر�ّشحالبريو

التمثيل الن�شبيمهّم للغايةاحلزباجلبل الأ�س�د

التمثيل الن�شبيمهّم للغايةاحلزبجن�ب اأفريقيا

التمثيل الن�شبيمهّم جداًكال الأمرين�رشبيا

التمثيل الن�شبي القائم على الالئحة املفتوحةمهّماحلزبالعراق

نظام الع�شوية املختلطة�رشوري- اإلزامياحلزبكمب�ديا

التمثيل الن�شبي القائم على الالئحة املفتوحةمهّم للغايةاحلزبك��س�ف�

التمثيل الن�شبيمهّم جداًكال الأمرينك�ل�مبيا

التمثيل الن�شبي- جولتانمهّم جداًاملر�ّشحمايل

نظام الع�شوية املختلطةمهّم للغايةاحلزباملجر

التمثيل الن�شبيمهّم جداًاملر�ّشحاملغرب

نظام الفائز باأكرثية الأ�شواتمهّم للغايةاحلزباململكة املّتحدة

نظام الفائز باأكرثية الأ�شوات�رشوري- اإلزامياملر�ّشحنيجرييا

نظام الفائز باأكرثية الأ�شواتمهّماحلزباليمن

اجلدول 1: اأهمية النتماء احلزبي

على  القائم  التمثيل  لنظام  وفقًا  الناخبون،  ي�شارك  تقنيًا، 

لتقييم  النتخابات، فيحظون بفر�شٍة  ًة واحدة يف فرتة 
ّ
الو�شاية، مر

ل  ر الرت�ّشح من جديد( واختيار مر�ّشحهم املف�شّ
ّ
اأداء نائبهم )يف حال قر

بع�ش  يف  الناخبون  يحظى  احلال،  )بطبيعة  مل�شلحتهم.  يعمل  كي 

اأنحاء كندا و�شوي�رشا والوليات املّتحدة بخيار ا�شرتداد �شوتهم: وهو 

نوع من ال�شتفتاءات ي�شحب الناخبون من خالله ممّثليهم املنَتخبني 

( لكّن املمار�شات الدميقراطية 
13

خارج احللقات النتخابية العتيادية.

احلديثة تعرتف باأهمية اإر�شاء النّواب اأقنية توا�شل باجتاهني وقوية 

اأن يكونوا واعني لهموم ناخبيهم  مع الناخبني ومع اأحزابهم. فيجب 

واآرائهم ب�شاأن ق�شايا معّينة. ن�شجًا على املنوال نف�شه، يجب اأن ي�شعى 

النّواب اإىل اإعالم الناخبني باأعمالهم يف الهيئة الت�رشيعية، وبالطريقة 

اأف�شل الأحوال، ينبغي  التي يعتمدونها ملعاجلة هموم الناخبني. يف 

الن�رشات  خالل  من  والناخبني،  النائب  بني   
ّ
م�شتمر حوار  باب  فتح 
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�شة  الإخبارية، وو�شائل الإعالم، والإنرتنت، اأو رمّبا ال�شاعات املخ�شّ

 ولعّل حمافظة النائب على عالقات قوّية مع 
17

للتناق�ش مع الناخبني.

، لكن قد يعمد البع�ش اإىل ن�شيان هذا الأمر حتت وطاأة 
ّ
 بديهي

ٌ
حزبه اأمر

�شغوطات البيئة ال�شيا�شية. يف معظم الأحيان، يعترب النّواب اأنف�شهم 

عادًة  الدوران  هذان  يكون  ول  وحزبهم:  ناخبيهم  من  لكّل  ممّثلني 

القوى بني  بتوازن  اأي�شًا  العالقة  ترتبط  ذلك،  ف�شاًل عن  مت�شاربني. 

ا�شتمراريته  ل�شمان  النّواب  على  احلزب  يعتمد  فهل  وحزبه-  النائب 

اأم اأّن النائب يعتمد على احلزب ل�شمان اختياره خلو�ش النتخابات؟ 
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يف  وممّثليها  ال�شيا�شية،  الأحزاب  بني  القوى  عالقات  تتاأّثر 

ت�شبط  التي  بالقوانني  بالغًا  تاأّثراً  نف�شها،  والربملانات  الربملان، 

عملها، ف�شاًل عن املوارد التي توّفرها الهيئات الت�رشيعية للمجموعات 

الربملانية. وتتحّدد هذه القوانني غالبًا من قبل الأحزاب وممّثليها يف 

الت�رشيعية، ولي�ش بال�رشورة من خالل حَكٍم م�شتقّل. يف هذا  الهيئة 

بني  املتداخلة  العالقات  �رشح  ال�شيا�شية  النظريات  حتاول  الإطار، 

التي  الربملانات  وتوؤّدي  النتخابية.  والأنظمة  ال�شيا�شية  الأحزاب 

ن�شج  يف  حموريًا  دوراً  القوانني  ل�شنع  الأ�شا�شية  الهيئة  عادًة  تعترب 

هذه العالقات بدورها )اأنظر الر�شم 2(. 

الأنظمة النتخابية

ميكن  واحلزبية،  النتخابية  الأنظمة  بني  للعالقة  بالن�شبة 

والأنظمة  الأحزاب  اأّن  البع�ش  فيجادل  فكر.  مدر�شَتي  اإىل  ال�شتناد 

اأّن  مبعنى  فيها:  تعمل  التي  النتخابية  للبيئة  وفقًا  تت�شّكل  احلزبية 

 مبوجب ذلك، ي�شريون اإىل 
18

النظام احلزبي هو وليد النظام النتخابي.

اإنتاج  اإىل  الواحد متيل  ال�شوت  واأنظمة  الأكرثية  الت�شويت  اأنظمة  اأّن 

الدوائر املتعددة  الن�شبي، ذات  الت�شويت  اأنظمة  نظام احلزبني، بينما 

الأع�شاء، تنتج اإجماًل اأنظمة متعّددة الأحزاب، نتيجة متّكن عدد من 

الأحزاب من ا�شتيفاء احلّد الأدنى امل�رشوط للفوز باملقاعد الربملانية. 

تف�شيل  اإىل  ال�شغرية  بالأحزاب  تدفع  التي  الأ�شباب  اأحد  هو  وهذا 

الأنظمة الن�شبية التي تخّف�ش من احلّد املطلوب لتحقيق النجاح. على 

�شبيل املثال، اإذا اأحرز اأحد الأحزاب 15% من الأ�شوات يف نظام الفائز 

نظام  مبوجب  اأما  مقعد.  على  يح�شل  ما  فنادراً  الأ�شوات،  باأكرثية 

القوانني توؤّثر على ال�سلوك

الر�سم البياين 2: الق�ى الديناميكية ل�سنع الق�انني النتخابية والربملانية

الربملان

الأحزاب ال�سيا�سية الق�انني النتخابية

التمثيل الن�شبي، فاإّن احلزب الذي ينال 14.3% من الأ�شوات يف دائرة 

الربملان. فبات من املتعارف  اإىل  �شّتة مقاعد �شيو�شل مر�ّشحه  ذات 

الكبرية، وحتّد  الأحزاب   يف م�شلحة 
ّ
الأكرثية ت�شب الأنظمة  اأّن  عليه 

من تعّدد الأحزاب. يف املقابل، تتيح الأنظمة الن�شبية التي تخّف�ش من 

احلّد املطلوب للدخول اإىل الربملان بتمثيل عدد اأكرب من الأحزاب التي 

19
ما كانت لتنجح  مبوجب الأنظمة الأكرثية. 

اأكرث  طة 
ّ
مب�ش املقاربة  هذه  باأّن  فيجادل  الآخر،  البع�ش  اأما 

والتاريخية  ال�شيا�شية  التاأثريات  العتبار  بعني  تاأخذ  ول  الالزم  من 

باأّن  وي�شيف  خا�ش.  ب�شكٍل  النتقالية  الأنظمة  ذات  الدول  يف 

اأحزابًا  عامًة،  ت�شّم،  ا�شتقراراً  والأكرث  الأقدم  الدميقراطية  الأنظمة 

النظام  يوؤدي  النا�شئة، حيث  الدميقراطية  الأنظمة  باملقارنة مع  اأقل 

باأّن  اأي�شًا  البع�ش  ويجادل  فقط.  ب�شيطًا  اأو  ثانويًا  دوراً  النتخابي 

الأحزاب ال�شيا�شية احلاكمة هي التي تهند�ش �شكل النظام النتخابي، 

مع اأّن النظام النتخابي قد يخّلف التاأثري الأكرب خالل الفرتة الأوىل 

من تطّور الدميقراطية. وبالتايل، فاإّن الأحزاب ال�شيا�شية الأكرث نفوذاً 

ما  القوى  عالقات  اأوجد  الذي  النتخابي  النظام  �شتعّزز  الدولة  يف 

عب تغيري   بطبيعة احلال، عندما ل يهيمن حزب واحد، من ال�شّ
20

بينها.

القوانني النتخابية بدون التوفيق بني م�شالح عدد من الأحزاب. اأما 

النتخابية مبفرده،  بالبيئة  التحّكم  على  عندما ل يكون حزٌب قادراً 

فاإّن اأف�شل اخليارات املطروحة هو احلّد من مناف�شيه ال�شيا�شيني، على 

اأوائل  املثال، يف  �شبيل  الأمرين. على  اأو كال  املوارد  اأو  العدد  �شعيد 

القرن الع�رشين، طرحت الأحزاب واملجموعات ال�شيا�شية الرا�شخة يف 

تقّدم  �شّد  ا�شتمرارّيتها  ل�شمان  الن�شبي  التمثيل  مبداأ  الغربية  اأوروبا 
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 فكانت هذه 
21

الأحزاب العّمالية الي�شارية، نتيجة اّت�شاع حّق الت�شويت.

الأحزاب متخّوفة من جناح حركة العّمال املنّظمة يف تق�شيم اأ�شوات 

املحافظني- الليرباليني، مما قد ي�شّعب عليها املحافظة على ال�شلطة. 

الوطني  الدميقراطي  املعهد  اأجراه  الذي  امل�شح  اأظهر 

الت�رشيعية  الهيئة  يف  الأحزاب  وعدد  النتخابي  النظام  بني  ترابطًا 

القّوة  اإىل  بال�رشورة  ت�شري  ل  الأولية  الأرقام  هذه  لكّن   .)2 )اجلدول 

حيث  املّتحدة  اململكة  يف  املثال،  �شبيل  على  لالأحزاب.  الن�شبية 

اأحزاب  ثالثة  حتظى  العموم،  جمل�ش  يف  اأحزاب  ع�رشة  حواىل  تتمّثل 

الليرباليني(  الدميقراطيني  العّمال، وحزب  )حزب املحافظني، وحزب 

كيفية  على  النتخابية  القوانني  فتوؤّثر   
22

املقاعد. من   %90 بحواىل 

تنظيم الأحزاب حلمالتها، وعلى عالقات القوى الن�شبية بني خمتلف 

يف  التايل  الق�شم  يتعّمق  لذا،  ومر�ّشحيها.  الأحزاب  وبني  الأحزاب، 

اأنواع هذه الق�شايا. 

يف اأنظمة التمثيل الن�شبي، يختار الناخبون عادًة بني الأحزاب 

املدرجة على بطاقة القرتاع. يف اأنظمة اللوائح املغلقة- حيث ي�شّمي 

تعديل  للناخبني  يحّق  ول  له  يف�شّ الذي  بالرّتتيب  مر�ّشحيه  احلزب 

ال�شاعني  الأع�شاء  ب�شلطة هائلة على  الأحزاب  يتمّتع قادة  الالئحة- 

الناخبون  ي�شّوت  عندما  لكن  الربملان.  يف  مقاعد  على  للح�شول 

حلزب عو�شًا عن مر�ّشٍح بعينه، فاإّنهم يتوّقعون رمبا اأّن نّواب احلزب 

بع�ش  اأّن  كما  احلزب؛  �شيا�شات  مع  يتوافق  مبا  ككتلة  �شي�شّوتون 

ت�شويت  �رشورة  على  الداخلية،  اأنظمتها  �شمن  تن�ّش،  الربملانات 

الأحزاب ككتلة. يف مثل هذه احلالت، كنيوزلندا مثاًل، يعلن م�شوؤول 

الن�شباط احلزبي  عادًة عن طريقة ت�شويت نّواب احلزب يف الربملان. 

يف نظام الالئحة املفتوحة- حيث يختار الناخبون املر�ّشحني 

يّت�شع  اأحزاب-  عّدة  �شمن  اأو  حزبية  لئحة  �شمن  لونهم  يف�شّ الذين 

املجال اأمام املر�ّشحني لتنظيم حملة انتخابية، ا�شتناداً اإىل برناجمهم 

اأكرث من تلك التي ينالها  اأجل الفوز باأ�شوات  النتخابي اخلا�ش، من 

باأكرثية  الفائز  نظام   - الأكرثية  الأنظمة  يف  احلزب.  يف  زمالوؤهم 

الأ�شوات اأو نظام ال�شوت البديل- يتّم حتديد الأحزاب غالبًا على بطاقة 

الناخبني  فاإّن  وبالتايل،  الأفراد.  املر�ّشحني  جانب  اإىل  لكن  القرتاع، 

يختارون، يف راأٍي قابٍل لالأخذ والرّد، حزبًا اإىل جانب مر�ّشٍح فردّي. 

نظام التمثيل الن�سبينظام الفائز باأكرثية الأ�س�ات

514عدد الدول

البو�شنة والهر�شك، بلغاريا، كمبوديا، كولومبيا، بنغالد�ش، نيجرييا، باك�شتان، اململكة املّتحدة، اليمنالدول

املجر، اإيرلندا، العراق، كو�شوفو، مايل، اجلبل الأ�شود، 

املغرب، البريو، �رشبيا، جنوب اأفريقيا

5 اإىل 523 اإىل 10عدد الأحزاب

7.811.1معّدل عدد الأحزاب

اجلدول 2: عدد الأحزاب الربملانية يف الدول التي �سملها م�سح املعهد الدميقراطي ال�طني

ال�رشوري  من  الربملانية،  املجموعات  عمل  كيفية  يف  التفكري  عند 

والنظام  الأحزاب  بني  احلالية-  العالقات  العتبار  بعني  الأخذ 

ملحوظًا  تاأثرياً  �شتخّلف  اأنها  مبا  نف�شها-  الأحزاب  وبني  النتخابي 

على عالقات القوى بني النّواب الأفراد واأحزابهم.  

الق�اعد الربملانية

حدود ملركز املجموعة الربملانية

الأحزاب  على  املفرو�شة  احلدود  الربملانات  تعنّي  ما  غالبًا 

ال�رشوري  فمن  برملانية.  كمجموعاٍت  ر�شميًا  بها  العرتاف  يتّم  كي 

للتمّكن  اأو »جمموعة«  برملاين«  كـ«حزب  ر�شمي  مركز  على  احل�شول 

اأّي  من  ال�شتفادة  اأو  الأ�شخا�ش  وتوظيف  الربملان  اإىل  الدخول  من 

دعم مادّي اآخر. ويكون هذا املركز مهّمًا اأي�شًا لالإقدام على اأّي خطوة 

�شمن  من  الت�رشيعات.  وطرح  القرتاحات  رفع  مثل  الربملان،  داخل 

الدول الـ19 التي �شملها م�شح املعهد الدميقراطي الوطني، تفر�ش 10 

الربملانية«، حيث  اأو املجموعة  منها حدوداً لكت�شاب مركز »احلزب 

الربملانية  املقاعد  جمموع  من   % و8.4   2.0 بني  احلد  هذا  يرتاوح 

)اأنظر اجلدول 3(. وتعترب احلدود املتدنية، على نحٍو معقول، �رشورية 

اأي�شًا  لكن  الربملانية،  واجباتهم  باأداء  املنتَخبني  للممّثلني  لل�شماح 

قة. اأما احلدود 
ّ
لت�شجيع النّواب على الت�رّشف بطريقة متما�شكة ومن�ش

املتدنّية للغاية، فيمكنها، من جهة اأخرى، اأن ت�شاهم يف التخفيف من 

الندماج  على  ال�شيا�شية  املجموعات  خمتلف  ت�شّجع  التي  املحّفزات 

�شمن الهيئة الت�رشيعية؛ ومع اأّنها قد ت�شفي طابعًا اأكرث ت�شاركية على 

بع�ش الإجراءات الت�رشيعية، اإل اأنها قد جتعلها اأي�شًا غري عملية البّتة. 

�ش بع�ش الهيئات الت�رشيعية بنوداً خا�شة للم�شتقلني  تخ�شّ

والنّواب الآخرين الذين ل ي�شتوفون املعايري املطلوبة لت�شكيل جمموعة 

وت�شكيل  معًا  الن�شواء  من  البنود  هذه  متّكنهم  بحيث  برملانية، 

جمموعة تقنية. على �شبيل املثال، يف الربملان الإيرلندي، ينبغي توّفر 

املجموعة  مركز  لكت�شاب  نف�شه  ال�شيا�شي  احلزب  من  اأع�شاء  �شبعة 

الربملانية. لكن، مبوجب املادة 116 من النظام الأ�شا�شي، قد ي�شعى 

12                                                                                                                                                                                                                                            املجموعات الربملانية



املمّثلون املنتخبون الذين ل ي�شتوفون احلّد املطلوب اإىل احل�شول على 

 باأنهم ي�شّكلون جمموعة 
ّ
 من رئي�ش جمل�ش النّواب يقر

ّ
اعرتاف ر�شمي

ل  الذين  املمّثلني  اأكرثية  دعم  الطلب  هذا  يلقى  اأن  يجب  لكن  تقنية. 

فتح�رش  برملانية.  جمموعة  لت�شكيل  املطلوبة  املعايري  ي�شتوفون 

التقنية بواحدة، مما يحول دون تكاثر  القاعدة عدد املجموعات  هذه 

املجموعات ب�شكل ي�شّعب من اإدارة اجلل�شات الت�رشيعية.  

حقوق املجموعات الربملانية

بها  املعرتف  الربملانية  املجموعات  حتظى  احلالت،  معظم  يف 

اأجراه  الذي  امل�شح  حّدد  فقد  خا�شة.  امتيازات  اأو  بحقوق  ر�شميًا 

والعراق  الوطني ب�شع دول فقط- منها كمبوديا  الدميقراطي  املعهد 

تقّدم  اأو ل  ر�شميًا  احلزبية  بالكتل  فيها  العرتاف  يتّم  ونيجرييا- ل 

مثل  تقّدم  التي  الدول  يف  حتى  املركز.  بهذا  مرتبطة  وا�شحة  فوائد 

�شمن  تندرج  وهي  �شا�شع  ب�شكٍل  متنّوعة  الفوائد  تعترب  الفوائد،  هذه 

فئتني وا�شعتني. ت�شمل الفئة الأوىل تاأمني م�شاحة للمكاتب والو�شول 

املوارد  من  وغريها  الفوائد،  هذه  �شاأن  من  التمويل/املوّظفني.  اإىل 

اأداء  على  واأحزابهم  النّواب  ت�شاعد  اأن  العام،  القطاع  من  املمّولة 

م�شتوى  مع  متنا�شب  ب�شكٍل  عادًة  ع  ُتوَزّ وهي  الت�رشيعية،  واجباتهم 

بكّل  اخلا�شة  لالأحكام  وتبعًا  الت�رشيعية.  الهيئة  يف  حزب  كّل  متثيل 

دولة، ميكن اأن ت�شتخدم الأحزاب الأموال التي حت�شل عليها لتوظيف 

يف  اأخرى.  تنظيمية  لأهداف  اأو  بالأع�شاء  الت�شال  بغية  اأ�شخا�ش، 

مل�شاعدة  �ش  املخ�شّ التمويل  على  الوثيقة  هذه  ترّكز  الإطار،  هذا 

توّفر  ل  لكن  الت�رشيعي.  عملهم  يف  الربملانية  املجموعات  اأو  النّواب 

الربملان،  اإطار  الأحزاب خارج  الالزم لعمليات  التمويل  الدول  جميع 

العدد املطل�ب لت�سكيل الدولة

»حزب« اأو جمم�عة

اإجمايل عدد النّ�اب يف 

الهيئة الت�رشيعية

% من املجم�ع املطل�ب لت�سكيل جمم�عة

71664.2اإيرلندا

102404.2بلغاريا

25 )اأحزاب(بنغالد�ش

10 )جمموعات(

2998.4

3.3

7.1 342الب��سنة والهر�سك

61205.0البريو

2813.7اجلبل الأ�س�د

52502.0�رشبيا

101238.1كمب�ديا

103862.6املجر

203256.2املغرب

اجلدول 3: حدود ملركز املجم�عة الربملانية

دائمًا  وا�شح  متييز  من  ولي�ش  الربملانية،  املجموعات  لتنظيم  اأو 

بالهيئات  اخلا�شة  الدنيا  املعايري  ذلك، تويل معظم  الثنني. مع  بني 

على  املوارد  توزيع  لطريقة  خا�شة  اأهمية  الدميقراطية  الت�رشيعية 

املجموعات الربملانية. )يت�شّمن امللحق 1 مقتطفات عن اأربعة معايري 

متويل  مو�شوع  تعالج  التي  الدميقراطية  الت�رشيعية  للهيئات  دنيا 

املجموعات الربملانية، والن�شقاق عن املجموعة، وق�شايا اأخرى(. اأما 

املجموعة الثانية من الفوائد التي ت�شتفيد منها الكتل احلزبية املعرتف 

الربملانية.  الإدارة واجلل�شات  الإجرائية يف  بها ر�شميًا، فهي احلقوق 

يف ما يلي، يقّدم املقطع اأدناه بع�ش الأمثلة عن كلتا فئتي الفوائد من 

خمتلف اأنحاء العامل. 

الهيئة  الأبرز يف  املعار�شة  يف بع�ش احلالت، يحّق حلزب 

مع  املن�شب  هذا  يرتافق  للمعار�شة.  قائداً  يختار  اأن  الت�رشيعية 

املعتمد  الدولة  بروتوكول  اأو  املوّظفني  �شعيد  على  خا�شة،  منافع 

عملية  ت�شهيل  يف  احلّق  اأي�شًا  املنافع  هذه  ومن  الأحيان.  اأغلب  يف 

املعلومات  على  الطالع  حّق  من  ذلك  ي�شمل  مبا  احلكومة،  مراقبة 

املوا�شيع  املعار�شة  تختار  اأن  فيها  اأيام ميكن  ال�رشية، وتخ�شي�ش 

التي توّد طرحها على النقا�ش داخل الربملان، وحّق نّواب املعار�شة 

ففي  الوزراء.  ال�شفهية على  الأ�شئلة  مت�شاٍو من  واحلكومة بطرح عدد 

بالت�شاور  اإدارية  منافع  النّواب  جمل�ش  رئي�ش  �ش  يخ�شّ بنغالد�ش، 

التقاليد  مع  يتما�شى  ومبا  الت�رشيعية،  الهيئة  يف  الأحزاب  قادة  مع 

�شمن  مكاتب  على  واملعار�شة  احلكومة  رئي�شا  فيح�شل  املّتبعة. 

احلكومة  كتلتي  لرئي�َشي  بالن�شبة  الأمر  كذلك  الت�رشيعية،  الهيئة 

واملعار�شة يف الربملان. على �شبيل املثال، يح�شل امل�شوؤول الأعلى 

لالن�شباط احلزبي يف الكتلة الربملانية على حّق ال�شتعانة ب�شكرتري 

العامة،  العالقات  عن  وم�شوؤول  خا�ش،  �شكرتري  وم�شاعد  خا�ش، 
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وم�شاعد خا�ش، و�شاعي بريد. ويح�شل كّل م�شوؤول ان�شباط يف الكتلة 

خا�ش،  �شكرتري  وم�شاعد  خا�ش،  �شكرتري  على  احلاكمة  الربملانية 

املعار�شة  رئي�ش  يتلقى  بدورهما،  بريد.  و�شاعي  خا�ش،  وم�شاعد 

م�شوؤول  بها  يتمتع  التي  لتلك  م�شابهة  امتيازات  الرئي�ش  ونائب 

الكتلة الربملانية احلاكمة. مثاًل، ميكن م�شوؤول  الن�شباط الأعلى يف 

الن�شباط الأعلى يف كتلة املعار�شة اأن يوّظف �شكرترياً خا�شًا واحداً.

فيما  م�شاعدين،  توظيف  املعار�شة  لقائد  يحّق  اأوغندا،  يف 

توكل اإىل اأحزاب املعار�شة الأ�شغر حجمًا منا�شب قيادية يف الكتلة 

الربملانية، من دون حّق احل�شول على م�شاعدة موّظفني. يف اململكة 

م�شاركتها  تكاليف  لتغطية  اأمواًل  املعار�شة  اأحزاب  تتلقى  املّتحدة، 

مكتب  ت�شغيل  م�شاريف  الأمر  هذا  ي�شمل  الربملانية.  الأعمال  يف 

ال�شيا�شية حّق توظيف  الأحزاب  املغرب، متلك   يف 
23

املعار�شة. قائد 

امل�شاعدين ف�شاًل عن منافع اأخرى، مبا يف ذلك احل�شول على مكتب 

24
يف جمل�ش النّواب.

يحّق  الأ�شود،  اجلبل  بربملان  اخلا�ش  الداخلي  للنظام  وفقًا 

الفوائد  للمجموعات الربملانية احل�شول على مكتب للعمل، وهي من 

ال�شائعة يف اأماكن اأخرى. ف�شاًل عن ذلك، يجوز للمجموعة التي ت�شّم 

م�شت�شار  توظيف  لها  يجوز  كما  م�شت�شار،  توظيف  نّواب   5 من  اأكرث 

الهيئة  نفقة  على  ع�شويتها،  اإىل  اآخر  نائبًا   15 �شّمت  كلما  اإ�شايف 

برملانية  جمموعة  بت�شكيل  املرتبطة  الفوائد  اأبرز  ومن   
25

الت�رشيعية.

»الكوليجيوم«  جمل�ش  اأعمال  يف  امل�شاركة  حق  الأ�شود،  اجلبل  يف 

الربملانية.  الربملان، ونائبه، وروؤ�شاء املجموعات  الذي ي�شّم رئي�ش 

الربملان  بتنظيم  املتعلقة  امل�شائل  »الكوليجيوم«  جمل�ش  يراجع 

واللجان واأعمالها، كما يطّبق الأنظمة والإجراءات الربملانية، وي�شع 

خمططًا جلل�شات الربملان، ويحّدد التواريخ وجداول الأعمال للجل�شات 

للمجموعات  العام  التمويل  ويدير  انعقادها،  اإىل  ويدعو  الربملانية 

اأي�شًا  امل�شاركة  اللجان  وروؤ�شاء  العامني  لالأمناء  ويجوز  الربملانية. 

ا�شت�شارية  �شفًة  ميلك  اأّن«الكوليجيوم«  ومع  الهيئة.  هذه  عمل  يف 

عملية  على  للتاأثري  فر�شًة  الربملانية  املجموعات  اأنه مينح  اإل  فقط، 

نف�شه،  املنوال  على  ن�شجًا  الربملان.  برئي�ش  اخلا�شة  القرار  �شنع 

والبو�شنة  ر�شميًا، يف برملايَن مايل  بها  تتمّثل املجموعات املعرتف 

املجموعات  لقادة  اجتماع  وهو  الروؤ�شاء«،  »موؤمتر  �شمن  والهر�شك، 

الربملانية ُتّتخذ فيه العديد من القرارات املتعلقة باجلمعية الربملانية 

)الت�شميات، التنظيم الداخلي اإلخ.(.

يف البريو، يحّق للمجموعات الربملانية »توظيف الأ�شخا�ش، 

عدد  مع  يتنا�شب  ب�شكٍل  للعمل  وم�شاحة  املالية،  املوارد  وتلقي 

تطرح  اأن  وحدها،  الربملانية،  املجموعات  وباإمكان   
26

النّواب.«

ذلك.  فعل  املنفردين  الأع�شاء  تخّول  اأحكام  من  فلي�ش  الت�رشيعات، 

ل  الذين  الت�رشيعية  الهيئة  اأع�شاء  ملجموعة  ت�شمح  القوانني  لكّن 

يكّونوا  باأن  ر�شميًا  الربملانية  املجموعات  ت�شكيل  معايري  ي�شتوفون 

جمموعًة خا�شة، ل ل�شيء اإل بهدف طرح الت�رشيعات. يف املجر، يجوز 

الربملان  تخاطب  اأن  جل�شة،  كّل  انعقاد  بداية  عند  الربملانية،  للكتلة 

اأو  وطنية،  »اأهمّيًة  حتتّل  التي  لل�شوؤون  بالن�شبة  دقائق   5 فرتة  حتى 

الأعمال.  جدول  على  املدرجة  وغري  وا�شتثنائية«  طارئة  تعترب  التي 

ويحظى النّواب الأفراد بحٍقّ مماثل، لكن ل يجوز لهم خماطبة الربملان 

برملان  يف  اأما   
27

الأعمال. جدول  بنود  حول  النقا�ش  اختتام  بعد  اإل 

اإيرلندا، فت�شمل الفوائد التي ت�شتفيد منها الكتل الربملانية: طرح اأ�شئلة 

املناق�شات  للتحّدث يف  اإ�شايف  وقت  واحل�شول على  الأولوية،  حتتّل 

ول   
28

وزاري. بيان  بعد  بت�رشيحات  الإدلء  يف  واحلق  الت�رشيعية، 

تعترب هذه الفوائد متوّفرة للنّواب امل�شتقلني.

وبح�شب القواعد والأعراف املّتبعة يف هيئة ت�رشيعية معّينة، 

لديهم  الن�شباط احلزبي  الربملانية، من خالل م�شوؤويل  للكتل  يجوز 

يف  امل�شاركة  اأو  الأ�شئلة  طرح  بفر�ش  كامل  ب�شكل  التحّكم  عادًة، 

اأو  امل�شتقلني  للنّواب  ميكن  ل  ذلك،  عن  ف�شاًل  الربملانية.  النقا�شات 

نّواب الأحزاب يف الربملان الكندي، مّمن ل ي�شتوفون احلّد املفرو�ش 

اللجان  يف  ر�شميني  اأع�شاء  يكونوا  اأن  الربملانية،  املجموعات  على 

الدائمة. على �شبيل املثال، اأ�شارت اإحدى الدرا�شات اأّنه يف كندا: 

فمن  ح�رشيًا.  الأحزاب  اإىل  وجلانه  املجل�ش  جل�شات  ُت�شند 

يف  دائمًا  مذكورة  غري  كونها  رغم  الرا�شخة،  املمار�شات 

النظام الداخلي للمجل�ش، اأّن فر�ش طرح الأ�شئلة اأو امل�شاركة 

احلزبي،  الن�شباط  م�شوؤويل  ل�شيطرة  تخ�شع  النقا�شات  يف 

العرتاف  يف  ا�شتن�شاب  اأي  الربملان  لرئي�ش  يرتك  ل  مما 

29
بالأع�شاء غري املدرجني على لوائح الأحزاب املعتمدة.

كولومبيا،  يف   2005 لعام  الربملانية  الكتل  قانون  مبوجب 

تتاأّلف املجموعة الربملانية فقط من اأع�شاء الهيئة الت�رشيعية املنتمني 

اإىل نف�ش احلزب اأو احلركة ال�شيا�شية اأو الذين ميّثلون جمموعًة كبرية 

من الناخبني. ومبا اأّن القانون ل يعرتف بالكتل الربملانية املتعّددة 

الربملان،  اإىل  واحد  نائب  حمل  يف  معنّي  حزب  جنح  فاإذا  الأحزاب، 

�شيعترب هذا النائب ممّثاًل لكتلة حزبية. يف هذا الإطار، يقارن اجلدول 

جل�شات  يف  الأفراد  والأع�شاء  الربملانية  املجموعات  حقوق   4

كولومبيا الت�رشيعية. فكما يظهر يف اجلدول، وحدها الكتل الربملانية 

وامل�شاركة  واملناق�شات  ال�شتماع  جل�شات  عقد  اإىل  الدعوة  ت�شتطيع 

الت�رشيعية.  الهيئات  يف  قيادية  ملنا�شب  الأفراد  ت�شمية  اأو  فيها، 

موّحد،  ب�شكٍل  احلزبية  الكتل  تت�رّشف  اأن  على  اأي�شًا  القانون  وين�ّش 

التي تعتربها املجموعة الربملانية مرتبطة بت�رّشف  اإل يف امل�شائل 

النّواب كما ميليه عليهم �شمريهم، مما ي�شّعب على النّواب الن�شقاق 

عن اأع�شاء كتلتهم احلزبية. وقد حكمت املحكمة الد�شتورية ب�رشورة 

ممار�شة النواب الأفراد حلقوقهم املدرجة اأدناه يف حال كانت اأعمالهم 

متما�شية مع قرارات جمموعتهم الربملانية، اإل يف حال اعتربت الكتلة 

الربملانية اأّن الق�شية املطروحة ترتبط مبا ميليه عليه �شمريهم.         
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الأع�ساء الأفراد )خا�سع�ن لقرارات املجم�عات الربملانيةاحلق الإجرائي

الكتل احلزبية(

 x√الدع�ة اإىل عقد جل�سات ال�ستماع واملناق�سات

 x√امل�ساركة يف جل�سات ال�ستماع واملناق�سات

√√احلق يف اإدلء كلمة يف اجلل�سات العامة
√  امل�ساركة عندما تطَرح اأنظمة للت�س�يت

مع منحهم الأولوية على ح�شاب 

الأع�شاء الأفراد

√

√√طرح اأّي ن�ع من القرتاحات
√√جدولة الأ�سئلة

√√طلب الت�س�يت باملناداة بالأ�سماء
√√طلب ت�س�يت منف�سل لالأق�سام املختلفة من م�رشوع قان�ن

√√ت�سمية املر�ّسحني
√ xطلب التحقق من الن�ساب القان�ين

طرح القرتاحات وغريها من امل�سائل الإجرائية املدرجة 

يف الق�اعد الداخلية

x √

الكتل احلزبية القائمة على الق�ضايا

نّواب  مع  اأحيانًا، حتالفات  الت�رشيعية،  الهيئة  اأع�شاء  يوؤّلف 

من اأحزاب اأخرى لتعزيز برامج العمل ذات الطابع الت�رشيعي اأو غريه. 

وا�شتناداً اإىل درجة النظام احلزبي املطّبق، وطبيعة الق�شّية املطروحة، 

ميكن اأن ترتاوح هذه التحالفات بني: ال�شداقة القائمة على النتماء اإىل 

ديانة واحدة مثاًل و/اأو م�شالح اجتماعية اأو اأ�شول جغرافية، وحتى 

الربيطاين  النظام  يف  )كما  الق�شايا  على  قائمة  ر�شمية  جمموعات 

اخلا�ش باملجموعات الربملانية احلاوية لالأحزاب كافة، اأنظر املرّبع 

ونفوذهم  لتوطيد معارفهم  للنّواب طريقًة  املبادرات  فتوؤّمن هذه   .)4

خارج حلقة كتلهم احلزبية الر�شمية، ويف ما يتعّدى نظام اللجان.

اإقليمية،  انتماءات  اإىل  غالبًا  النّواب  مييل  ذلك،  عن  ف�شاًل 

ا�شتناداً اإىل امل�شالح امل�شرتكة يف دوائرهم النتخابية. لكن يف بع�ش 

الأنظمة الدميقراطية ما بعد النزاعات، قد يعترب ال�شعي وراء امل�شالح 

ففي  النزاعات.  منذ فرتة  الكامنة  العدائية  للم�شاعر  اإ�شعاًل  الإقليمية 

القرن  نهاية  يف  دار  الذي  املرّوع  الداخلي  النزاع  خالل  بوغانفيل، 

والو�شط  اجلنوب  مناطق  بني  وا�شح  ب�شكل  البالد  انق�شمت  الع�رشين، 

من جهة، ومنطقة ال�شمال من جهة اأخرى. لكن رّداً على احتمال جتّدد 

ت�شارك  اأ�شكال  �شكاًل من  لعام 2001،  ال�شالم  اتفاق  اأوجز  النزاعات، 

ونائب  الرئي�ش  يفد  اأن  املثال،  �شبيل  على  فر�ش،  بحيث  ال�شلطة، 

الرئي�ش من مناطق خمتلفة )اأنظر املرّبع 5(. 
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اجلدول 4: احلق�ق الإجرائية للمجم�عات الربملانية والأع�ساء الأفراد يف ك�ل�مبيا

اإجراءات ملكافحة الن�سقاق عن احلزب

يف العديد من الدول، يعترب الن�شباط احلزبي م�شاألًة �شخ�شية 

اأو طوعية يتّم حّلها بناًء على جمموعٍة من الآراء اأو الأولويات الفردية 

�شمائرهم(  عليهم  متليه  )مبا  الت�رشيعية  الهيئة  باأع�شاء  اخلا�شة 

والولء احلزبي. مبوجب هذا النموذج »الطوعي«، ينتج الن�شباط عن 

بحزبه،  اخلا�شة  والربامج  وال�شيا�شات  لالأيديولوجيات  النائب  ولء 

من  اأّنه  ومع  املهنية.  م�شريته  وحت�شني  انتخابه  باإعادة  واهتمامه 

يكون  ل  قد  الأمر  لكّن  طوعيًا،  للحزب  الولء  يكون  اأن  غالبًا  املحّبذ 

دومًا على هذه احلال، مبا اأّن الأحزاب قد تفتقر اإىل قاعدة اأيديولوجية 

ي�شطدم  قد  ذلك،  عن  ف�شاًل  داخليًا.  كافية  دميقراطية  و/اأو  قوية 

النّواب املنتَخبون مب�شالح مت�شاربة. لكن بالنظر اإىل خطر الن�شقاق 

بع�ش  جلاأت  ال�شيا�شية،  والنتهازيات  الر�شاوى  نتيجة   
31

احلزب عن 

الدول اإىل القانون لفر�ش الن�شباط احلزبي. 

احلزب  عن  الن�شقاقات  مكافحة  قوانني  ح�شنات  وكانت 

و�شّيئاتها- وهي اأحكام قانونية حتّد من قدرة النّواب على الن�شحاب 

من احلزب الذي كان له الف�شل يف اإي�شالهم اإىل الربملان- قد اأثارت 

جداًل وا�شعًا بني الأكادمييني، واخلرباء يف الد�شتور وحقوق الإن�شان، 

�شني يف دعم الدميقراطية، وال�شيا�شيني. فيمكن اأن حُتّظر هذه  واملتخ�شّ

القوانني الن�شقاق عن احلزب ب�شكٍل تام، بحيث يخ�رش النائب مقعده 

اإذا ان�شّق عن احلزب، اأو توجز ظروفًا حمّددة متّكن النائب من الن�شقاق 
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املرّبع 4: املجم�عات احلاوية لالأحزاب كافة يف اململكة املّتحدة

عًا للمجموعات املوؤّلفة من الأحزاب كافة. يتيح هذا النظام للنّواب من خمتلف النتماءات احلزبية 
ّ
ُيطّبق برملان اململكة املّتحدة نظامًا مو�ش

تاأّلفت 250 جمموعة ملعاجلة  اآب/اأغ�شط�ش 2010،  الأع�شاء بهذه املجموعات طوعيًا. يف  اللتحام معًا لتحقيق م�شالح معّينة. يلتحق 

موا�شيع معّينة و88 جمموعة خا�شة بدول اأو اأقاليم معّينة. وملا كانت هذه املجموعات خا�شة بنّواب املقاعد اخللفية ب�شكٍل اأ�شا�شي )اأي 

املجموعات املوؤّلفة من النّواب اجلدد(، ومبا اأّن احلاجة تدعو اإىل توّفر 20 نائبًا على الأقل لت�شكيل جمموعة من جميع الأحزاب )يف برملان 

من حواىل 1400 نائب وقرين(، فاإّن الأ�شخا�ش ينتمون على الأرجح اإىل جمموعات متعّددة، كما يتفاوت م�شتوى الن�شاط اإىل حّد كبري. 

ووفق ما تبّينه الأمثلة اأدناه، تغطي املجموعات ال�شاملة لالأحزاب كافة جمموعًة متنّوعة من امل�شالح ال�شيا�شية والتقنية والجتماعية. 

ت�شعى املجموعة الربملانية الربيطانية الأمريكية اإىل »تعزيز العالقات الودّية والتفاهم املتبادل بني اأع�شاء الكونغر�ش واأع�شاء الربملان، 

وتنظيم م�شاألة تبادل الزيارات واملعلومات، وتوفري الفر�ش للنقا�ش.« ت�شّم املجموعة رئي�ش الوزراء احلايل ونائب رئي�ش الوزراء، كما تتلّقى 

متوياًل كبرياً من جمل�ش العموم وجمل�ش اللوردات. 

ويوكل اإىل جمموعة حقوق الإن�شان تعزيز »ملف حقوق الإن�شان الدولية �شمن الربملان والتحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�شان التي تقع 

خارج اململكة املّتحدة والإعالن عنها«. 

اأما املجموعة املعنّية باآلم الليف الع�شلي )وهو خلل ي�شيب الع�شالت والأن�شجة(، فتهدف اإىل »التوعية ب�شاأن اآلم الليف الع�شلي يف اأو�شاط 

اأع�شاء الربملان وتنظيم منتدى بني الأحزاب ملناق�شة هذا املر�ش.«

ق اإىل الق�شايا املتعلقة بال�شيا�شات يف عّدة جمموعات، كالإ�شالح النتخابي، والأمن القومي، وال�شّكان، والتنمية وال�شحة 
ّ
كما يتّم التطر

التنا�شلية على �شبيل املثال. فاأن�شئت جمموعة و�شائل النقل املنخف�شة الكربون لتوفري »منتدى ل�شناعة و�شائل النقل املنخف�شة الكربون، 

بحيث يتمّكن اأع�شاء الربملان وبقية الأطراف املعنّية من مناق�شة اأبرز الق�شايا التي توؤّثر على و�شائل النقل القليلة الكربون، �شمن اإطار غري 

ر�شمي«. كما اأن�شئت جمموعة حلدائق احليوانات والأ�شماك تعمل من اأجل »املحافظة عليها من خالل ن�رش الفهم والتوعية«.

يف  امل�شاركة  من  والأقران  الأع�شاء  يتمّكن  »كي  امل�رشب  كرة  جمموعة  مثل  اجتماعية،  اأكرث  قاعدة  على  املجموعات  من  العديد  وتقوم 

مباريات كرة امل�رشب والتناف�ش مع فرق خارجية خمتلفة يف كرة امل�رشب.«

بدون خ�شارة �شالحياته. فيجادل موؤّيدو هذه القوانني باأنها ت�شاعد 

يف دعم اإرادة ال�شعب، كما هو معرّب عنها يف النتخابات الدميقراطية. 

ًة يف اأنظمة التمثيل الن�شبي، على الن�شبية  وحتافظ هذه القوانني، خا�شّ

ال�شتقرار عن  وتعّزز من  املنتَخبة  الت�رشيعية  الهيئة  تاأّلفت يف  التي 

طريق احلوؤول دون الن�شقاق ب�شكٍل يوؤّثر على توازن القوى. كما ت�شاعد 

الأحزاب  كانت  وملا  املتما�شكة.  ال�شيا�شية  الأحزاب  تطوير  يف  اأي�شًا 

بالن�شقاق،  املعار�شة  نّواب  اإغراء  على  قدرًة  اأكرث  غالبًا،  احلاكمة، 

بف�شل ما تعر�شه عليهم من اإغراءات بالتعيينات واملح�شوبيات، فاإّن 

املدافعني عن هذه الإجراءات يجادلون اأي�شًا باأنها ت�شاعد يف ا�شتدامة 

مكافحة  اإجراءات  فاإّن  وبالتايل،  الأحزاب.  املتعّددة  الدميقراطية 

الن�شقاق ت�شاعد اأي�شًا يف مكافحة الف�شاد من خالل احلّد من الفر�ش 

املتاحة للنّواب ببيع مقاعدهم. كما ميكن اأن تثني هذه الإجراءات عن 

د خالفات �شخ�شية اأو حزبية. 
ّ
تبديل الأحزاب ب�شبب جمر

الن�شقاق  اإجراءات مكافحة  باأّن  اآخرون  يجادل  املقابل،  يف 

تخنق حرية التعبري والن�شمام اإىل اجلمعيات، وتعترب غري دميقراطية 

على الإطالق. فمن خالل تركيز ال�شلطة يف يد قادة الأحزاب، تخنق هذه 

القوانني حرية التداول داخل احلزب. ف�شاًل عن ذلك، ي�شري املنتقدون 

اأي�شًا اإىل �رشورة متّتع النائب، يف حال ف�شل احلزب يف متثيل اأع�شائه 

اأو ناخبيه، اأو حاد عن املبادئ وال�شيا�شات املّتفق عليها م�شبقًا، بخيار 

ال�شتمرار يف متثيل اأفكار احلزب اجلديدة اأم ل، من خالل الن�شقاق عنه. 

يف هذا الإطار، تن�ّش د�شاتري عدة اأنظمة دميقراطية يف الدول الغربية- 

كرواتيا  فرن�شا،  رومانيا،  اإيطاليا،  اأندورا،  اأملانيا،  اإ�شبانيا،  مثل 

وليتوانيا- ب�شكل وا�شح و�رشيح على حماية حّق النائب بالت�شويت 

تت�شّمن  كما  منا�شبًا.  يراه  مبا  والت�رّشف  �شمريه  عليه  ميليه  مبا 

د�شاتري البريو واجلبل الأ�شود و�رشبيا ونيجرييا بنوداً م�شابهة. لكن 

ت 
ّ
جتدر الإ�شارة اإىل اأّن جمموعًة كبرية من الأنظمة الدميقراطية قد اأقر

ال�شنوات  خالل  د�شتورية  اإجراءات  طرحت  اأو  الن�شقاق،  متنع  قوانني 

الأخرية للحوؤول دون الن�شقاق عن احلزب. 

الدميقراطية  الأنظمة  من  �شغرية  جمموعًة  اأّن  بالذكر  جدير 

اأدخلت   ،1996 العام  ففي  الن�شقاق.  ملنع  اإجراءات  تطّبق  الرا�شخة 

ا�شتبدلت مبوجبها  النتخابي،  اإ�شالحات على نظامها  نيوزلندا عدة 

وبني  املختلطة.  الع�شوية  بنظام  الأ�شوات  باأكرثية  الفائز  نظام 
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املرّبع 5: م�سالح املراأة والكتل احلزبية الإقليمية- منطقة ب�غانفيل امل�ستقلة

الثمانينات  خالل   
ّ
داخلي نزاٍع  وطاأة  حتت  اجلديدة،  غينيا  بابوا  �رشق  اأق�شى  يف  الواقعة  اجلزر  من  جمموعة  وهي  بوغانفيل،  رزحت 

والت�شعينات، مّت حّله من خالل اإبرام اتفاق �شالم و�شياغة د�شتور ملنطقة بوغافيل امل�شتقلة اجلديدة.  فين�ّش الق�شم 80 من د�شتور بوغانفيل 

على اأن يعنّي الرئي�ش اأع�شاء املجل�ش التنفيذي، ا�شتناداً اإىل ت�شميات من الكتل احلزبية الن�شائية والإقليمية. بعد انتخابات العام 2010، 

قام الرئي�ش اجلديد جون مومي�ش بتعيني جوان جريوم كوزيرة �شوؤون املراأة. لكن عندما ف�شلت جريوم يف احل�شول على دعم الكتلة احلزبية 

الن�شائية املوؤّلفة من ثالثة اأع�شاء، ا�شطر الرئي�ش لتعيني مر�ّشحة الكتلة احلزبية، روز بيهاي ب�شفتها الوزيرة اجلديدة. بدورها، توّفر الكتل 

احلزبية الإقليمية )التي ت�شّم جميع النّواب من كٍلّ من املناطق الثالث- اأي ال�شمال والو�شط واجلنوب( مر�ّشحني يختار الرئي�ش من بينهم 

وزيرين من كّل منطقة.

الق�سم 80. ع�سوية املجل�س التنفيذي يف بوغانفيل. 

)1(  بناًء على الق�شم 82 )املجل�ش التنفيذي لت�رشيف الأعمال يف بوغافيل(، يتاأّلف املجل�ش التنفيذي يف بوغانفيل مما يلي: 

الرئي�ش؛ 

نائب الرئي�ش؛ 

ومبوجب املادة 101 )�رشف اأع�شاء املجل�ش التنفيذي يف بوغانفيل(، امراأة ع�شو يف جمل�ش النّواب يعّينها الرئي�ش، كونها املراأة التي 

ت�شّميها بقية الأع�شاء الن�شاء )اأولئك اللواتي انتخنب لتمثيل م�شالح الن�شاء واأي ن�شاء اأع�شاء يف الدوائر ذات الع�شو الواحد(؛

�شتة اأع�شاء معّينني مبوجب الق�شم 81 )متثيل املناطق(؛ 

ع�شو واحد يعّينه الرئي�ش؛ 

اأربعة اأع�شاء يعّينهم الرئي�ش مبوجب الق�شم 83 )تعيني اأع�شاء اآخرين(. 

النتخابات يف  )نزاهة(  اإىل قانون تعديل  وا�شتناداً  2001 و2005، 

بعد  ال�شابق،  النظام  مبوجب  املنتخبون  النواب  كان   
33

 ،2001 عام 

فوراً.  فرعية  انتخابات  بخو�ش  ملزمني  اأحزابهم،  من  ا�شتقالتهم 

فيخ�رشون  الن�شبي،  التمثيل  لوائح  مبوجب  املنتخبون  النواب  اأما 

كان  الذي  باملر�ّشح  وُي�شتبدلون  اأحزابهم،  من  ان�شحبوا  اإذا  مقاعدهم 

يليهم على لئحة احلزب. يف الفرتة املوؤدية اإىل اإقرار م�رشوع القانون، 

م�شبوق  غري  عدداً  �شهدت  قد  الدولة  اأّن  اإىل  التيار  هذا  موؤّيدو  اأ�شار 

القانون  باإ�شالح  ال�شادر  القرار  �شدور  منذ  الن�شقاق،  حالت  من 

النتخابي. واعتربوا اأّن الإجراء اجلديد ميكن اأن يكون موؤقتًا مل�شاعدة 

ب�شعة  بعد  النتخابية.  الإ�شالحات  تاأثريات  مع  التاأقلم  على  الدولة 

موؤّيد  بني  التحالف  حزب  اأع�شاء  انق�شم  القانون،  �رشيان  من  اأ�شهر 

ومعار�ش لفكرة البقاء يف ائتالف مع حزب العمال. ورغم اإعالن جيم 

اأندرتون اأنه �شين�شئ حزبًا جديداً لالنتخابات القادمة، اإل اأنه ا�شتطاع 

املحافظة على من�شبه كقائد املجموعة، بدعم من نّواب حزب التحالف 

اأّيدوه يف قراره بالنف�شال. مبوجب القانون، ميكن للمجموعة  الذين 

ن�شبية  ي�شّوه  الذي  النائب  طرد  اأجل  من  ت�شّوت  اأن  اأي�شًا  الربملانية 

على  النتخابات،  نتيجة  عليها  ت  ن�شّ كما  ال�شيا�شي،  احلزب  متثيل 

اأندرتون  الثلثني. لكّن منتقدي  اأكرثية  القرار بت�شويت  اأن يحظى هذا 

�شّوروا هذا الأمر وكاأنه تالعب بالقانون، وقد �شاعد غ�شبهم يف و�شم 

ر اأن 
ّ
هذا القانون بالف�شل يف نهاية الأمر. وباأّية حال، كان من املقر

الأخرية  الأيام  خالل  فقط.  برملانيتني  دورتني  بعد  القانون  يبطل 

من �رشيان القانون يف العام 2005، اأثار املّدعي العام خماوفه من 

القانوين«،  »الن�شقاق  على  القانون  م�رشوع  يفر�شها  التي  احلدود 

34
واأوحى اأّن هذا الأمر قد ي�شّكل انتهاكًا مليثاق حقوق الدولة.

�شّنت بابوا غينيا اجلديدة ت�رشيعًا يف مطلع الألفية اجلديدة 

لإن�شاء نظام حزبي اأقوى يقوم على قدٍر اأكرب من النزاهة وحكومة اأكرث 

جمموعًة  ت�شّمن  الذي  الت�رشيع  هذا  فكان   .)6 املرّبع  )اأنظر  ا�شتقراراً 

متنّوعة من الأنظمة حول ت�شجيل الأحزاب، والتمويل العام لالأحزاب 

احلزب  بني  بالعالقة  اعرتاف  مبثابة  الربملاين،  والأداء  ال�شيا�شية، 

ال�شيا�شي الذي يخو�ش احلملة النتخابية والنواب الذين ميّثلون بعد 

ذلك احلزب �شمن الهيئة الت�رشيعية. ومع اأّن املحكمة العليا يف بابوا 

الربملان  يف  النّواب  باأداء  املتعلق  الت�رشيع  رّدت  قد  اجلديدة  غينيا 

عام 2010، فاإّن هذه املحاولة الطموحة لهند�شة النتخابات ت�شتحّق 

الوقوف عندها ب�شفتها طريقة حمتملة لتطوير الدميقراطيات من اأجل 

تعزيز الأنظمة احلزبية. 

التي  الد�شتورية  التعديالت  اأحد  �شمح  اأفريقيا،  جنوب  يف 

اأجريت عام 2003، لأع�شاء اجلمعية الوطنية باللتحاق بحزب اآخر 

املثال،  �شبيل  على  مقاعدهم.  خ�شارة  وبدون  معّينة  �رشوط  ظّل  يف 

يجب اأن تبلغ ن�شبة النّواب املنتَخبني الراغبني يف الن�شقاق 10% على 

، مما يعني، 
ّ
الأقل من اإجمايل عدد املقاعد التي ي�شغلها احلزب املعني
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عمليًا، اأّن الن�شقاق عن جمموعة برملانية كبرية كانت اأ�شعب بكثري 

من مغادرة كتلة اأ�شغر حجمًا. ثانيًا، مل يكن م�شموحًا اأن ين�شّق النّواب 

عن اأحزابهم اإل يف فرتة 15 يومًا حمّددة يف ال�شنتني الثانية والرابعة 

من عمر الهيئة الت�رشيعية. لكّن هذه الأحكام بقيت مثريًة للجدل رغم 

املدين،  املجتمع  منّظمات  فعرّبت  د�شتوري:  طابع  من  به  تتمّتع  ما 

ف�شاًل عن القادة ال�شيا�شيني عن خماوفهم ب�شاأن تطبيقها عمليًا. يف 

العام 2006، اعترب مانغو�شوزو بوثيليزي، من حزب »اإنكاثا« للحرية، 

مفاهيم  كل  ال�شيا�شي  النظام  عن  »ينزع  الأحزاب  عن  الن�شقاق  اأّن 

اأع�شائها، وغري قادرة  ال�رشف، جاعاًل من الأحزاب ال�شيا�شية رهينة 

على فر�ش الن�شباط يف �شفوفها«. فعاب على هذه املمار�شة ت�شجيع 

الو�شوليني، وال�شيا�شيني ال�شاعني اإىل م�شاحلهم ال�شخ�شية، وهو ن�شٌل 

غريٌب جداً من الأ�شخا�ش لأنه ل يحرتم قد�شية الأ�شوات التي اأدىل بها 

 ف�شاًل عن ذلك، ازدادت املخاوف، 
39

الناخبون يف �شناديق القرتاع.«

املرّبع 6: القان�ن الع�س�ي ب�ساأن نزاهة الأحزاب ال�سيا�سية واملر�ّسحني يف باب�ا غينيا اجلديدة

منذ نيلها ال�شتقالل يف العام 1975، عا�شت بابوا غينيا اجلديدة انعدام ال�شتقرار ال�شيا�شي، مبا يف ذلك العديد من القرتاحات املرفوعة 

حلجب الثقة، والنتقال املنتظم من حزب اإىل اآخر، وتغيري احلكومات وروؤ�شاء الوزارات. بحلول العام 2002، مل تكن اأّي حكومة قد متّكنت من 

ا�شتكمال وليتها املمتدة خلم�ش �شنوات. بني 2001 و2003، ُطرحت قوانني جديدة لتاأمني ال�شتقرار. فكان القانون الع�شوي ب�شاأن نزاهة 

 حماولًة طموحة لهند�شة العملية ال�شيا�شية. فقد �شمح هذا القانون بت�شجيل الأحزاب، ومتويل هيئات اإدارة 
35

الأحزاب ال�شيا�شية واملر�ّشحني

الأحزاب )ا�شتناداً اإىل الت�شجيل وعدد النّواب(. ويف حماولة لتوفري قدر اأكرب من ال�شتقرار، ا�شرتط هذا القانون اأي�شًا ما يلي: 

اإما يبقى النواب امل�شتقلون على حالهم واإما يلتحقون بحزب �شيا�شي قبل انتخاب رئي�ش جمل�ش النّواب بعد النتخابات العامة؛ 

يقوم النّواب امل�شتقلون الذين �شّوتوا لرئي�ش الوزراء عند انتخابه للمرة الأوىل بدعمه يف اأّي اقرتاح لحق بحجب الثقة؛

ل يبّدل النواب اأحزابهم خالل مدة ولية الهيئة الت�رشيعية؛

ل اإليه احلزب على:  انتخاب رئي�ش الوزراء، اأو اقرتاحات حجب الثقة، اأو  ي�شّوت النّواب املنتمون اإىل حزب معنّي وفقًا للقرار الذي يتو�شّ

امليزانية، اأو تغيريات يف الد�شتور والقوانني الع�شوية )وميكن �رشف النّواب من الربملان اإذا امتنعوا عن ذلك(. 

اأّول حكومة ت�شتكمل وليتها  اأن ت�شبح  ال�شري مايكل �شوماري  ا�شتطاعت حكومة  اأّن هذه الإ�شالحات قد حّققت النجاح الالزم، حيث  بدا 

بني 2002 و2007. وقد اأعيد انتخاب هذه احلكومة يف العام 2007. ومع اأّن ال�شيد �شوماري تنّحى يف اأواخر العام 2010 ب�شبب م�شاكل 

�شحية، اإل اأّن ائتالفه بقي يف ال�شلطة حتى اأواخر العام 2011. يف هذا الإطار، ميكن اعتبار هذا ال�شتقرار الظاهر �شكاًل من اأ�شكال جناح 

القانون الع�شوي ب�شاأن نزاهة الأحزاب ال�شيا�شية واملر�ّشحني. لكن مع اأّن �شوماري حافظ على من�شبه كرئي�ش وزراء طيلة ثماين �شنوات، 

اإل اأنه بّدل نّوابه ب�شكٍل منتظم؛ ويف متوز/يوليو 2010، اأرجاأ رئي�ش جمل�ش النّواب جل�شات الربملان ملّدة اأربعة اأ�شهر تفاديًا لطعن حمتمل 

36
يف اإجراءات �شوماري.

لكّن الطعن يف رئي�ش الوزراء �رشعان ما جاء عن طريق حكم حمكمة عليا يف متوز/يوليو 2010. فقد حكمت املحكمة العليا باأّن اأجزاء 

القانون الع�شوي التي اأرغمت النّواب على عدم تغيري الأحزاب، والت�شويت مبا تقت�شيه املواقف احلزبية، هي قيود غري د�شتورية حتّد من 

37
حرية املواطنني بالن�شمام اإىل اجلمعيات.

نتيجًة لذلك، اأ�شبح النّواب اليوم يتمّتعون بحرية تغيري الأحزاب، والت�شويت �شّد قرارات الكتلة احلزبية، ودعم املر�ّشح الذي يختارونه رئي�شًا 

للوزراء. فلم يكن من العجب حينذاك اأن تورد و�شائل الإعالم، يف الأ�شابيع التي تلت قرار املحكمة العليا، تقارير منتظمة عن ت�شّكل حتالفات 

38
جديدة، وبروز م�شاٍع متنّوعة لطرد رئي�ش الوزراء.

�شمن املوؤمتر الوطني الأفريقي الذي ا�شتفاد ب�شكٍل غري متنا�شب من 

على  للمن�شّقني  الأف�شلية  منح  من  الأحزاب،  عن  الن�شقاق  حالت 

ح�شاب الأع�شاء القدامى. لكن اأجرى تعديل اإ�شايف على الد�شتور يف 

للنّواب  يجوز  يعد  مل  لذلك،  نتيجًة   
40

البند. هذا  فاألغى   ،2009 العام 

الذين يغادرون الأحزاب التي �شّمتهم الحتفاظ مبقاعدهم الربملانية. 

دولٍة  من  احلزب  عن  الن�شقاق  مقّومات  تعريف  يختلف 

النائب  ين�شّق  باك�شتان،  د�شتور  من   63 الف�شل  فبموجب  اأخرى.  اإىل 

يخالف  مبا  �شّوت  بت�شميته؛  قام  الذي  احلزب  من  ا�شتقال  حال:  يف 

عند  احلزب  ره 
ّ
قر ما  وفق  الت�شويت  عن  امتنع  اأو  احلزب  توجيهات 

انتخاب رئي�ش الوزراء، اأو ت�شويت منح الثقة اأو حجبها، ويف ما يتعلق 

وباإمكان  الد�شتورية.  التعديالت  اأو  املالية  القوانني  مب�شاريع  اأي�شًا 

روؤ�شاء الأحزاب، وهم الأفراد الذين يختارهم احلزب ل�شغل هذه املهّمة، 

الربملانية  اجلل�شة  رئي�ش  اإعالم  خالل  من  من�شّقًا  النائب  يعتربوا  اأن 
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 فر�شة 
ّ
ورئي�ش اللجنة النتخابية، خطيًا، بذلك، مع منح النائب املعني

41
الدفاع عن نف�شه.

اأن  دون  من  م�شابهة  اأحكام  على   
42

�شرياليون د�شتور  ين�ّش 

يح�رش الن�شقاق باأنواع معّينة من عمليات الت�شويت. فبموجب املادة 

77، ميكن اإعالن مقعد النائب �شاغراً »اإذا اقتنع رئي�ش املجل�ش، نتيجة 

حزب  اأع�شاء  اإىل  وان�شمامه  الت�رشيعية  الهيئة  يف  النائب  ت�رّشف 

اإليه  اآخر وت�شويته معهم، وبعد الت�شاور مع قائد احلزب الذي ينتمي 

النائب املذكور، اأّن هذا الع�شو مل يعد ع�شواً يف احلزب ال�شيا�شي الذي 

»كّل  بب�شاطة:  بنغالد�ش  د�شتور  يورد  جهته،  من   
43

ظّله.« يف  انُتخب 

�شخ�ش ُينتَخب كع�شو يف الربملان يف انتخابات �شارك فيها كمر�ّشح 

اأو  ا�شتقال من ذلك احلزب  اإذا   �شيتخّلى عن مقعده 
ّ
عن حزب �شيا�شي

يف  الأخرى  البنود  اأحد  ويتيح   
44

احلزب.« �شّد  الربملان  يف  �شّوت 

التي  الداخلية  اخلالفات  حّل  يف  امل�شاعدة  الربملان  لرئي�ش  الد�شتور 

تن�شاأ عند اختيار قادة املجموعات الربملانية. يف هذا الإطار، تطّبق 

وال�شي�شيل، وزمبابوي،  والنيبال، ونيجرييا،  بيليز، والهند، وناميبيا، 

بدورها، اأحكامًا د�شتورية ترغم النّواب الذين ي�شتقيلون من اأحزابهم 

على خ�شارة مقاعدهم النيابية. 

يف بع�ش احلالت، يكون الن�شقاق عن احلزب قانونيًا، لكن 

تبقى بع�ش القيود مطّبقة. ففي املجر، ل يجوز للنّواب الذين ين�شحبون 

ملدة  اأخرى  برملانية  كتلة  اإىل  الن�شمام  الربملانية  جمموعتهم  من 

�شتة اأ�شهر على الأقل. من �شاأن هذا الأمر اأن يوّفر فرتة »تفكري« ت�شاعد 

يف جتّنب الن�شقاق الذي يكون وليد اللحظة، كرّدة فعل على منا�شبة 

قوّي  خالف  على  النائب  كان  فاإذا  حمّدد.  ت�رشيعي  عمل  اأو  معّينة 

وجوهري مع حزبه، باإمكانه الن�شحاب لكنه �شيفقد بع�ش المتيازات 

املمنوحة اإىل اأع�شاء الكتلة الربملانية عادًة. من هنا، يجب اأن يفّكر 

النائب ملّيًا باأهمية اخلالف مع حزبه. ن�شجًا على املنوال نف�شه، يجدر 

بالنائب الذي يغادر كتلته الربملانية يف اإ�شبانيا اأن يلتحق مبجموعة 

اجلل�شة  خالل  خمتلفة  برملانية  جمموعة  اإىل  ين�شّم  ومنها  خمتلطة، 

45
الربملانية التالية.

اأجل و�شع  احلركة من  اإطار  الأخرية، و�شمن  ال�شنوات  خالل 

املوؤّيدة  الأ�شوات  تعلو  الدميقراطية،  الت�رشيعية  للهيئات  دنيا  معايري 

للتمييز ما بني اإجراءات ان�شقاق النّواب املنتخبني مبوجب لوائح التمثيل 

الن�شبي، واأولئك املنتخبني مبوجب نظام الفائز باأكرثية الأ�شوات. ب�شكٍل 

باأكرثية  الفائز  نظام  مبوجب  املنتخبني  النّواب  اأّن  املعتقد  من  عام، 

عن  الن�شقاق  بعد  حتى  مبقاعدهم  الحتفاظ  حّق  ميلكون  الأ�شوات 

حزبهم، بينما ُيتوّقع من اأولئك املنتَخبني مبوجب اأنظمة التمثيل الن�شبي، 

عادًة، التنازل عن مقاعدهم. على �شبيل املثال، ي�شري املعهد الدميقراطي 

الوطني، �شمن كتّيب »نحو �شياغة املعايري الدنيا الدولية لعمل الهيئات 

الت�رشيعية الدميقراطية« اإىل ما يلي: »يف نظام انتخابي قائم على لوائح 

غري مرتبطة بالأحزاب، تكون الع�شوية يف الكتلة الربملانية طوعية، ول 

 
46

يخ�رش النائب مقعده اإذا غادر جمموعته احلزبية.«

والقواعد  النتخابية  والقوانني  الأنظمة  اعتبار  ميكن 

اخلارجية  العوامل  مبثابة  اأعاله  مناق�شتها  مّتت  التي  الربملانية 

من  لكن  واأدائهم.  ونّوابها،  ال�شيا�شية  الأحزاب  �شلوك  على  توؤّثر  التي 

خالل  من  عادًة  تتطّور  والقوانني  القواعد  هذه  اأّن  التذّكر  ال�رشوري 

على  قادرة  واإما  احلكم  يف  اإما  تكون  التي  ال�شيا�شية  الأحزاب  عمل 

وبغ�ّش  الت�رشيعية.  الهيئة  �شمن  الت�رشيع  تاأطري  طريقة  يف  التاأثري 

النظر عن القوانني النتخابية والربملانية التي توّجه عمل الأحزاب، 

�شليمة.  اأ�شا�شية  واأنظمة  داخلية  بنى  اأي�شًا  الناجحة  الأحزاب  تتطّلب 

يف هذا ال�شياق، تعالج الأق�شام التالية كيف تنّظم الأحزاب ال�شيا�شية 

واملجموعات الربملانية نف�شها داخليًا يف جمالت مثل: التن�شيق بني 

وامل�شوؤوليات  الأدوار  وخارجه؛  الربملان  داخل  احلزبيني  امل�شوؤولني 

لكّل جهة يف التنمية ال�شيا�شية؛ اختيار قادة املجموعات الربملانية؛ 

واحلفاظ على التما�شك والن�شباط �شمن الكتلة احلزبية. 
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اآليات التن�سيق ورفع التقارير واملحا�سبة

كما هو م�شار اإليه اأعاله، تخّلف الأحزاب ال�شيا�شية تاأثرياً على 

بدوره على  الأمر  فيوؤّثر هذا  الطرق.  ونّوابها وفق عدٍد من  مر�ّشحيها 

تاأتي  الكتلة احلزبية.  النّواب ب�شيا�شات احلزب وقرارات  التزام  كيفية 

الربملانية.  املجموعات  ذكر  على  لالأحزاب  الداخلية  الأنظمة  معظم 

فمن  عًا. 
ّ
تو�ش والأكرث  جداً  املخت�رش  بني  ترتاوح  املراجع  هذه  لكّن 

ق اإليها الأنظمة الداخلية لالأحزاب بنية املجموعة 
ّ
امل�شائل التي تتطر

رفع  و�رشوط  القادة،  واختيار  والقواعد،  الأنظمة  وتطوير  الربملانية، 

التقارير، وال�رشّية، واحل�شور، والت�شويت.

احلاجة  ت�شّدد على  بيانات عامة  اعتماد  اأي�شًا  ال�شائع  ومن 

اإىل التوا�شل والتن�شيق عن كثب بني احلزب خارج الهيئة الت�رشيعية 

واملمّثلني املنتخبني. على �شبيل املثال، يبنّي النظام الداخلي للحزب 

احلزبيني  وامل�شوؤولني  الربملانية  املجموعة  اأّن  الأ�شرتايل  الليربايل 

خارج الربملان ملزمون بتبادل املعلومات حول التطّورات ال�شيا�شية 

والتعاون عن كثب. وهو يدعو اأي�شًا اإىل عقد الجتماعات املنتظمة بني 

47
قيادة احلزب يف الربملان والرئي�ش الفدرايل للحزب ونّواب الرئي�ش.

ر�شمية  تقارير  برفع  الأحزاب  بع�ش  ت�شمح  ذلك،  عن  ف�شاًل 

خا�شة بالكتلة احلزبية اإىل اأع�شاء احلزب خارج الربملان. ففي احلزب 

نهاية  يف  احلزبية،  الكتلة  تعترب  ال�شويدي،  الجتماعي  الدميقراطي 

الأمر، م�شوؤولًة عن اجتماع احلزب، وُي�شرتط منها رفع تقرير بعملها 

اإدارة احلزب الوطني. بالإ�شافة  اإىل الجتماع ال�شنوي العام ملجل�ش 

اإىل ذلك، ت�شري الأنظمة الداخلية للحزب اإىل ما يلي: 

املنتَخبون  احلزب  م�شوؤولو  يحافظ  اأن  جداً  ال�رشوري  من 

بينهم.  ما  يف  ثابت  توا�شل  على  احلزب  اأع�شاء  وبقية 

ف�شاًل عن ذلك، يجب اإيجاد الظروف املنا�شبة للتوا�شل بني 

فيتّم تعيني  الذين ميّثلونهم.  والناخبني  املنتَخبني  املمّثلني 

املمّثلني املنتَخبني لّتخاذ قراراتهم اخلا�شة ب�شاأن التدابري 

اإرادتهم وبطريقة غري  التي تهّم املواطنني، والت�رّشف مبلء 

وبالتايل  والناخبني  احلزب  ميّثلون  اأي�شًا  لكنهم  م�رشوطة، 

يجب اأن ي�شاركوا يف الجتماعات وبقية التجّمعات احلزبية 

واقرتاحاتهم،  والناخبني  الأع�شاء  اآراء  اإىل  فوا 
ّ
يتعر كي 

48
ويقّدموا معلومات حول �شيا�شات احلزب.

املحا�شبة  م�شوؤول  القائد  يعنّي  الكندي،  الليربايل  احلزب  يف 

الربامج  جلنة  يف  من�شبًا  ي�شغل  اأن  يجب  الذي  احلزبية  للكتلة 

وال�شيا�شات الوطنية اخلا�شة باحلزب )واأن يكون ع�شواً يف الوزارة اإذا 

املجموعات الربملانية واأحزابها

كان احلزب مت�شّلمًا ملقاليد احلكم(. ويكون هذا امل�شوؤول ملزمًا برفع 

التقارير اأمام جمل�ش روؤ�شاء احلزب يف كّل موؤمتر، ب�شاأن اجلهود التي 

تبذلها الكتلة احلزبية من اأجل تطبيق كّل �شيا�شة من �شيا�شات احلزب.

الربملانية يف هيئات  املجموعة  لدمج ممّثلي  اأحكام  اأي�شًا  ُتطّبق  قد 

يتوىل  مثاًل،  الإيرلندي  غايل  فاين  حزب  ففي  احلزبية.  القرار  �شنع 

املجل�ش  ملقاعد  ممّثلني  انتخاب  الربملانية  املجموعة  يف  اأع�شاء 

يف  زمالئهم  اإطالع  املمّثلني  هوؤلء  من  وُيتوّقع  للحزب.  التنفيذي 

رفع  اإىل  اإ�شافًة  وقراراته،  التنفيذي  املجل�ش  عمل  على  الربملان 

حول  الربملاين  احلزب  اآراء  ب�شاأن  التنفيذي  املجل�ش  اإىل  التقارير 

ال�شوؤون التنظيمية. 

يف احلزب الوطني اجلديد يف غانا، ينتخب املجل�ش الوطني 

للحزب قائد املجموعة الربملانية، ونائب القائد، وم�شوؤول الن�شباط، 

ونائب م�شوؤول الن�شباط، بالت�شاور مع الرئي�ش عندما يكون احلزب 

مت�شّلمًا زمام ال�شلطة. ويعنّي قادة املجموعة الربملانية، بالحتاد مع 

الناطق با�شم املجموعة الربملانية. ف�شاًل  الوطنية،  التنفيذية  اللجنة 

التنفيذية الوطنية،  عن ذلك، يراجع كٌلّ من املجل�ش الوطني واللجنة 
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كّل �شنة، اأداء قادة املجموعة الربملانية والناطق با�شمها.

اأما النظام الأ�شا�شي للتحالف الدميقراطي يف جنوب اأفريقيا، فين�ّش 

على ما يلي: 

الربملانية  املجموعة  بقرارات  اللتزام  بالأع�شاء  يجدر 

يختلفوا  األ  يجب  كما  كافة،  الأوقات  يف  ودعمها  املعنّية، 

املجموعة  كانت  اإذا  اإل  اّتخاذه،  بعد  قرار  اأّي  مع  علنّيًا 

 
ّ
ب�شكل حر الت�شويت  اأنه يحّق لالأع�شاء  رت 

ّ
قر الربملانية قد 
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مبا ميليه عليهم �شمريهم.

باحلزب  اخلا�ش  العامني  املمثلني  قانون  يوجز  ذلك،  عن  ف�شاًل 

باملوا�شيع  واإملامهم  النّواب،  بح�شور  يتعلق  ما  يف  احلزب  توّقعات 

املطروحة وحت�شريهم لها، وطريقة ت�شويتهم، والن�شباط، والعالقات 

مع املجتمع املدين وحت�شني �شورة احلزب وتعزيز م�شالح الناخبني. 

ويغّطي القانون اأي�شًا واجبات النّواب يف دوائرهم النتخابية، مبا يف 

ذلك: الزيارات، وامل�شاركة يف الجتماعات اخلا�شة بالفروع، وجمع 
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الترّبعات، واأهداف الع�شوية.

�سياغة ال�سيا�سات

ال�شيا�شات  الداخلية عادًة كيفية �شياغة  اأنظمة احلزب  تبنّي 

واعتمادها. ففي بع�ش احلالت، ي�شّوت مندوبو احلزب، �شمن موؤمتر 

وطني، على �شيا�شات احلزب، م�شرتطني على نّواب احلزب اللتزام بهذه 
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ال�شيا�شات. ويف حالت اأخرى، ُي�شمح جلميع اأع�شاء احلزب بالتعبري 

اأو الت�شويت ل�شيا�شة معّينة. ويف حالة ثالثة، يجوز لكتلة  عن راأيهم 

 اأما عندما حتّدد قيادة احلزب 
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احلزب يف الربملان اأن ت�شع ال�شيا�شة.

اأو املكتب التنفيذي ال�شيا�شات بدون م�شاهمٍة حقيقية من نّواب احلزب، 

فقد يكون من ال�شعب على هوؤلء النّواب تقّبل مواقف احلزب. فيزداد 

عند ذلك احتمال اأن ي�شّوت النائب �شّد حزبه. يف املقابل، اإذا كانت 

على  النّواب  �شيح�شل  ال�شيا�شات،  ت�شع  الربملان  يف  احلزبية  الكتلة 

�شلطات كبرية، وبالتايل ي�شعر عامة اأع�شاء احلزب باأنهم مف�شولون 

عن عملية �شياغة ال�شيا�شات. 

وطنية  جلنة  فت�رشف  الكندي،  املحافظني  حزب  يف  اأما 

لل�شيا�شات على عملية �شياغة ال�شيا�شات، وترفع هذه ال�شيا�شات اإىل 

ت�شري  الداخلية  احلزب  اأنظمة  لكّن  عليها.  يوافق  كي  الوطني  املوؤمتر 

اأي�شًا اإىل اأنه، يف الفرتة الفا�شلة بني املوؤمترات الوطنية، ميكن للكتلة 

الربملانية وقائد الكتلة اأن ي�شعا �شيا�شات موؤّقتة للحزب. كما يجوز 

لهما اأن يجريا تعديالٍت موؤقتة على بيان ال�شيا�شات اخلا�ش باحلزب، 
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مع م�شادقة موؤّقتة جتريها جلنة ال�شيا�شات الوطنية.

تن�ّش قواعد احلزب الليربايل الأ�شرتايل على عدد من الأحكام 

اإطار  املتعلقة بالأدوار التي توؤّديها الكتلة الربملانية واحلزب خارج 

الهيئة الت�رشيعية يف عملية �شياغة ال�شيا�شات، وم�شوؤوليات كٍلّ منها. 

للحزب  الفدرايل  الربنامج  و�شع  يف  النهائية  امل�شوؤولية  متنح  وهي 

يف  احلزب  يطلب  قد  لكن  الربملان.  اإطار  خارج  للحزب  ومراجعته 

الربملان، عن طريق قائده، اأن يقوم احلزب مبراجعة برناجمه. ف�شاًل 

عن ذلك، متنح الأنظمة الداخلية احلزب يف الربملان امل�شوؤولية النهائية 

حتقيق  خاللها  من  ميكن  التي  لة  املف�شّ والربامج  الو�شائل  لتحديد 

برنامج احلزب. فتملك قيادة املجموعة الربملانية- من وزراء، ووزراء 

اأو ينتخبهم احلزب يف الربملان- امل�شوؤولية  اأو ناطقني يعّينهم  ظل، 

الأ�شا�شية ل�شياغة هذه التفا�شيل، لكن يجدر بها الت�شاور مع النّواب 

اجلدد، ف�شاًل عن خمتلف البنى احلزبية خارج نظام الربملان، مبا يف 
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ذلك جمموعات الن�شاء وال�شباب وامل�شوؤولني التنفيذيني يف احلزب.

ل�شياغة  احلزب  يعتمدها  طريقة  اأّي  عن  النظر  بغ�ّش 

يعّزز  كيف  تقرير  يف  وا�شحًا  دوراً  احلزبية  الكتلة  توؤدي  ال�شيا�شات، 

كما  ال�شيا�شة،  يف  لكن  الربملاين.  العمل  خالل  من  �شيا�شاته  احلزب 

يف احلياة، تتغرّي الأمور بوترية �رشيعة. فمن الق�شايا ما ين�شاأ يوميًا 

الأع�شاء  الت�شاور مع كافة  يّتخذ موقفًا دون  اأن  ويتطّلب من احلزب 

تغطي  لن  احلزب  �شيا�شات  اأّن  املوؤّكد  بطريقة كاملة ومفتوحة. ومن 

يتمّكن  اأن  يجب  لذا،  احلزب.  قانون  يت�شّمنها  التي  التفا�شيل  كّل 

النواب من الرّد على م�شاريع القوانني والتعديالت، م�شتندين يف اأغلب 

الأوقات اإىل �شيا�شة حزبهم كدليل لي�ش اإل.  بطبيعة احلال، يكون هذا 

الأمر اأ�شهل عادًة عندما تكون ال�شيا�شات م�شتندة اإىل نوع من الهوية 

ل  ق�شية  تطراأ  وعندما  معّينة.  قيمة  اإىل  املرتكزة  اأو  الأيديولوجية، 

قادرين  النّواب  يكون  اأن  يجب  وا�شح،  ب�شكل  احلزب  �شيا�شة  تغطيها 

على التعبري عن موقف احلزب يف اجلدالت الربملانية وو�شائل الإعالم 

تكون  احلالت،  هذه  يف  حقًا.  حزبهم  ميّثلون  باأنهم  ثقة  على  وهم 

ل على  الكتلة احلزبية يف الربملان م�شوؤولة غالبًا عن حتديد الرّد املف�شّ

القانون، وموقف احلزب ب�شاأن موا�شيع معّينة. 

الربنامج  يتحّدد  امل�شاركني،  اأحد  لتجارب  وفقًا  املجر،  يف 

الكتلة  ر 
ّ
وتقر الربملان،  نطاق  خارج  احلزب  لبنى  وفقًا  احلزبي 

الوطني  لكن من خالل املجل�ش  الربملان.  احلزبية موقف احلزب يف 

نطاق  خارج  احلزبيون  وامل�شوؤولون  احلزبية  الكتلة  تلتقي  للحزب، 

الربملان ملناق�شة الق�شايا املطروحة. خالل هذه ال�شت�شارات، يدافع 

ما  وفق  الربملانية،  املجموعة  مواقف  عن  الربملانية  الكتلة  قائد 

وُتختتم  بانتقادها.  احلزبيون  امل�شوؤولون  يقوم  بينما  منا�شب،  هو 

يف  احلزبية  الكتلة  تنجح  مل  حال  يف  لكن  بت�شويت.  النقا�شات 

اآليات  الوطني ل ميلك  املجل�ش  فاإّن  احلزب،  قيادة  باإقناع  الربملان 

ر�شمية ملعاقبة املجموعة الربملانية. 

يف بنغالد�ش، وفقًا لإجابة عن اأحد م�شوح املعهد الدميقراطي 

اأع�شائها ملناق�شة  الربملانية بكامل  الكتل  ما جتتمع  نادراً  الوطني، 

اأو  احلزبية،  للبنى  وفقًا  كبري،  حٍدّ  اإىل  ال�شيا�شات،  تتحّدد  ال�شيا�شات. 

يف حالة احلزب احلاكم، من قبل وزراء احلكومة بالت�شاور مع رئي�ش 

حزبية  اجتماعات  ُتنّظم  والآخر،  احلني  بني  وم�شت�شاريه.  احلكومة 

خا�شة ملناق�شة توّجهات ال�شيا�شات، فيلتزم احلزب يف الربملان بهذه 

النتخابية  احلزب  بيانات  اإىل  فعاًل  ت�شتند  الأحزاب  لكّن  املرا�شيم. 

خالل م�شاركتها يف النقا�شات الربملانية. 

�شمن  الأحزاب  من  العديد  تدرجها  التي  الأحكام  رغم  لكن، 

اأنظمتها الداخلية لتاأمني التن�شيق الوثيق حول ال�شيا�شات بني النّواب، 

وبني الكتلة احلزبية وقيادة احلزب خارج نطاق الربملان، فاإّن الواقع 

غالبًا ما يكون خمتلفًا جداً. يف هذا الإطار، ت�شّور الإجابات التالية 

من م�شح املعهد الدميقراطي الوطني هذا اجلانب ب�شكل اأف�شل: 

اأعتقد اأّن امل�شاألة �شاقة يف خمتلف الأماكن. فدائمًا ما ين�شب 

احلزبية  فالكتلة  واحلكومة.  احلزبية  الكتلة  بني  كبري  �شجار 

ب�شاأن  والآراء  الأفكار  من  املزيد  اإىل  ال�شتماع  دائمًا  توّد 

تعّد  اأن  ل  تف�شّ احلكومة  احلكومة.  بعك�ش  املطروح،  الت�رشيع 

الإدارة امل�شّودات، وبالتايل دائمًا ما ين�شاأ نزاع بني الطرفني. 

ت البنية التي نّتبعها على حّق الكتلة احلزبية بدعوة اأّي  ن�شّ

الئتالف  وزراء  لكن  فح�شب،  لنا  التابعني  الوزراء  ل  وزراء، 

نقا�ش  ثم تنظيم  املوا�شيع، ومن  ب�شاأن  تقارير  اأي�شًا، ورفع 

من  كان  الأحيان،  بع�ش  يف  املو�شوع.  هذا  حول  �شيا�شي 

الكتلة  دعم  على  التكال  ي�شتطيعون  ل  الوزراء  اأّن  الوا�شح 

طريقة  كانت  تلك  معّينة.  ق�شّيٍة  ب�شاأن  ملوقفهم  احلزبية 

الكتلة احلزبية ملمار�شة نوع من اأنواع ال�شغوطات ال�شيا�شية 

للتاأثري على الت�رشيع. فكان الأمر �شعبًا، ونزاعًا م�شتمراً. 

- املجر
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يف  وبالتحديد  احلكومة  يف  احلزب  يكون  عندما  عمليًا، 

اأغلب  يف  فعليًا  احلزبية  الكتلة  ا�شت�شارة  تتّم  ل  ائتالف، 

الأحيان ول مُتنح الفر�شة لتقرير اأّي ت�رشيع اأو �شيا�شة �شيتّم 

يعلنون  ثّم  ومن  عملهم  واأق�شامهم  الوزراء  فيتابع  تطبيقها. 

يف  احلزبية  الكتلة  م�شاركة  نظرية  اإّن  فعله.  ينوون  عّما 

جداً  حمبطة  تكون  قد  لكنها  عمليًا  تنفع  ال�شيا�شات  �شياغة 

بالن�شبة لنّواب املقاعد اخللفية.

- اإيرلندا

الربملان.  يف  احلزبية  الكتلة  اجتماعات  يف  الوزراء  ي�شارك 

اأّن معظم  كما  ائتالفية،  البالد  احلكومة يف  تكون  ما  فعادًة 

فيلتقي  واحد.  ائتالف  يف  �رشكاء  بني  تدور  النقا�شات  هذه 

�رشكاء  وبكتلة  اإليها  اأنتمي  التي  احلزبية  بالكتلة  الوزراء 

احلزب الآخر املن�شّم اإىل الئتالف. ب�رشاحة، قليٌل ما يطرح 

املا�شية، طرحت  الع�رش  ال�شنوات  ت�رشيعات. خالل  الربملان 

اأما  قوانني.  م�شاريع  خم�شة  اأو  اأربعة  حواىل  احلزبية  الكتلة 

احلقيقة،  يف  احلكومة.  فطرحتها  الأخرى،  القوانني  م�شاريع 

ل تدور نقا�شات جّدية ب�شاأن الت�رشيعات. قمنا باإقرار مئات 

الت�رشيعات ب�رشعة كبرية، وهذا كان من ال�رشوط التي فر�شه 

عليها املجتمع الدويل. 

- كو�شوفو

ق�اعد الكتل احلزبية

اإّن نطاق قواعد الكتل احلزبية يف الربملان وحمتوياتها هو 

 حتّدده غالبًا املجموعات الربملانية اأو اأحزابها. لكّن قانون الكتل 
ٌ
اأمر

�ش الأحزاب ال�شيا�شية اأحكامًا  احلزبية يف كولومبيا ي�شرتط اأن تخ�شّ

يف اأنظمتها الداخلية لت�شيري عمل الكتل احلزبية، ومنها: اآليات لتنظيم 

اأن  اأي�شًا  ت�شرتط  كما  الداخلي.  والن�شباط  القرار،  و�شنع  النقا�ش، 
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ًة يف ال�شهر على الأقل.

ّ
تنعقد الكتل احلزبية مر

يف اإطار الربملان، يتحّدد �شلوك النائب �شمن الكتلة احلزبية 

قد  لكن  احلزبية.  الكتل  عمليات  لها  تخ�شع  التي  القواعد  مبوجب 

منا�شبهم  خ�شارة  يخ�شون  ل  الذين  الأقوياء  الأحزاب  قادة  يختار 

بطريقتهم  الجتماعات  ويديروا  املكتوبة  الإجراءات  يتجاهلوا  اأن 

اأنها  رغم  خطيًا،  القواعد  هذه  ت�شاغ  الأحيان،  بع�ش  يف  اخلا�شة. 

امل�شتوى  الرفيعي  امل�شوؤولني  قبل  من  مكّثف  لإ�رشاف  غالبًا  تخ�شع 

ما  وغالبًا  العامة.  بت�رّشف  مو�شوعة  تكون  ول  احلزبية،  الكتلة  يف 

اإىل الأعراف  تكون هذه القواعد غري مكتوبة، حيث ُيعمل بها ا�شتناداً 

و�شف  الإطار،  هذا  يف  العليا.  احلزب  قيادة  من  وبتوجيه  وال�شوابق، 

النّواب املجيبون عن م�شح املعهد الدميقراطي الوطني يف اأندوني�شيا، 

وكو�شوفو، ونيوزيلندا جمموعًة متنّوعة من املقاربات، هي: 

احلزبية ل  الكتلة  اأّن  اأدركت  القيادة،  ا�شتلمت من�شب  عندما 

ُتطّبق اأّي قواعد اأو اأنظمة اأو اإجراءات على الإطالق. 

- اأندوني�شيا

مل ن�شعر بحاجة اإىل تطبيق القواعد اخلّطية، فنحن نّتفق على 

الأمور �شمن طابع غري ر�شمي

- كو�شوفو

كتلة حزبية، ول  اإىل  اأكرث من 20 عامًا، كنت من�شّمًا  طيلة 

على  احلزبية  بالكتل  خا�شة  قواعد  اّتباع  يجب  اأّنه  اأعتقد 

الإطالق. فقد تطّورت العادات مبرور الوقت. 

- نيوزيلندا

النزاعات جزٌء ل يتجزاأ من احلياة ال�شيا�شية: فيحدث األ يّتفق 

ق�شية  ب�شاأن  موّحد  موقٍف  على  الربملان  يف  احلزبية  الكتلة  اأع�شاء 

اأو قانون معنّي. يف هذه الأحيان، تقع امل�شاكل اإذا مل يكن من قواعد 

الأ�شوات  احت�شاب  يتّم  فكيف  القرارات.  اّتخاذ  كيفية  حتّدد  وا�شحة 

اإجماع حول ق�شّية معّينة؟ كيف ُتطرح  اإىل  ل  التو�شّ يف حال مل يتّم 

القرتاحات �شمن الكتلة احلزبية يف الربملان؟ بدون قواعد وا�شحة، 

يف  فاعل  ب�شكل  راأيها  عن  التعبري  من  احلزبية  الكتل  تتمّكن  ل  قد 

خالل  من  عدة  نزاعات  ن�شوب  دون  احلوؤول  املمكن  ومن  الربملان: 

تطبيق قواعد وا�شحة حول امل�شوؤوليات وال�شالحيات ملختلف اأع�شاء 

الكتلة احلزبية. 

وبينما ترتك بع�ش الأحزاب اأمر �شياغة القواعد للمجموعات 

الربملانية، ي�شرتط بع�شها الآخر اأن توافق منّظمة احلزب خارج نطاق 

يف  الربملانية  باملجموعات  يجدر  مثاًل،  القواعد.  هذه  على  الربملان 

احلزبية  الكتل  قواعد  تطرح  اأن  اأفريقيا  جلنوب  الدميقراطي  التحالف 

يف الربملان على اللجنة القانونية، مما يوؤّكد على توافق هذه الأحكام 

مع الأنظمة الداخلية للحزب. بعد ذلك، يجدر باملجل�ش الفدرايل للحزب 
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 هذه القواعد.

ّ
اأن يقر

�شواء كانت قواعد الكتلة احلزبية مكتوبة اأم غري مكتوبة، فمن 

لة واإما ب�شيطة. بغ�ّش النظر عن ذلك، يجب  املمكن اأن تكون اإما مف�شّ

اأن يّطلع جميع النواب على هذه القواعد ويلتزموا بها. ومن م�شوؤولية 

ويف  الن�شباط  وم�شوؤول  القائد  فيها  مبن  للحزب،  العليا  القيادة 

بع�ش احلالت رئي�ش الكتلة احلزبية اأو اأمني ال�رّش، التاأّكد من اأّن نّواب 

احلزب مّطلعون على قواعد الكتلة احلزبية واإجراءاتها، واأّنهم يلتزمون 

القواعد،  هذه  عن  احلزب  نّواب  ي�شّذ  عندما  اأما  دقيق.  نحو  على  بها 

فيجب اأن يخ�شعوا لتاأديب يتنا�شب مع العقوبات املحّددة يف قواعد 

الكتلة؛  قادة  اختيار  عادًة:  القواعد  هذه  وتغّطي  الربملانية.  الكتلة 

املحا�رش  واإعداد  الكتلة  اجتماعات  تنظيم  واملواعيد؛  الربامج  حتديد 

اخلا�شة بها؛ و�شع الإجراءات اخلا�شة لتحديد مواقف الكتلة احلزبية؛ 

الكتل  قواعد  من  عّينة  على  الطالع  ميكن  التاأديبية.  والإجراءات 

احلزبية يف الربملان �شمن امللحق 2. 
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اختيار القادة

تتنّوع البنى القيادية بني حزب �شيا�شي واآخر، وكذلك الأمر 

خارج  واحلزب  الربملانية  املجموعات  بني  القوى  لتوازن  بالن�شبة 

احلزب  ممّثلو  يوؤدي  احلالت،  بع�ش  يف  الت�رشيعية.  الهيئة  نطاق 

احلزب  فيوؤدي  الأخرى،  احلالت  يف  اأما  الأكرب؛  الدور  املنَتخبون 

خارج نطاق الهيئة الت�رشيعية الدور الأكرب. كما ميكن اأن يكون فرعا 

لكن متكاملة.  اأدواراً خمتلفة  يوؤديان  ن�شبيًا، حيث  احلزب مت�شاويني 

يف الأحزاب ال�شيا�شية الربيطانية مثاًل، يتمّتع بالقوة احلقيقية احلزُب 

 احلزب املركزي هو الأقوى يف فرن�شا. 
ّ
داخل الربملان، بينما يكون مقر

اأما يف الوليات املّتحدة الأمريكية، فيتمّتع القادة �شواء داخل الهيئة 

اأٌيّ  ميلك  ول  بهم،  خا�شة  و�شلطات  باأدوار  خارجها  اأم  الت�رشيعية 

منهم موقفًا مهيمنًا على ح�شاب الفريق الآخر. يف هذا الإطار، تعتمد 

الإجراءات املتعلقة باختيار قائد للمجموعة الربملانية، واملوا�شفات 

 
ّ
النموذجية لهذا الفرد، على النقطة التي تخت�رش القّوة والنفوذ الفعلي

�شمن احلزب.  

اأغلب  يف  الأحزاب،  قادة  يرتاأ�ش  الن�شبي،  التمثيل  اأنظمة  يف 

الأحيان، لئحة املر�ّشحني اخلا�شة باحلزب كي »ي�شمنوا« جناحهم 

يف النتخابات الربملانية، ويحافظوا بالتايل على قيادتهم للمجموعة 

الربملانية. يف الدول التي تقوم على نظام وي�شمن�شرت العريق، غالبًا ما 

العام للحزب كذلك؛ ل بل قد  القائد  يكون قائد املجموعة الربملانية 

تن�ّش قواعد احلزب حتى على �رشورة اختيار القائد من �شمن ممّثلي 

اأهّم  احلزب املنتَخبني. على �شبيل املثال، ي�شبح قائد احلزب، �شمن 

الربملان.  يف  احلزب  جمموعة  قائد  تلقائيًا  املّتحدة،  اململكة  اأحزاب 

الوطني  املوؤمتر  غاندي  �شونيا  اأو�شلت  عندما  املنوال،  على  ن�شجًا 

الأع�شاء على  اأجمع  العام 2004،  انتخابات  النجاح يف  اإىل  الهندي 

قد  غاندي  �شونيا  وكانت  الربملانية.  للمجموعة  قائدًة  انتخابها 

�شغلت من�شب رئي�شة احلزب وقائدة املعار�شة. لكنها رف�شت املن�شب 

حمتفظًة  للوزراء،  رئي�شًا  �شنغ  مامنوهان  تعيني  واقرتحت  املقرتح، 

مبن�شبها كرئي�شة للحزب. فكان هذا الف�شل بني املن�شبني القياديني 

غري ماألوف اإىل حٍدّ ما يف ال�شياق الهندي. 

الواقع  بحكم  القائد  هو  للحزب  العام  القائد  يكون  عندما 

للمجموعة احلزبية يف الربملان، ت�شع الأحزاب يف اأغلب الأحيان اآليات 

لت�شمن اأّن املر�ّشحني يحظون بثقة املجموعة الربملانية ودعمها. من 

�شاأن هذا اأن ي�شاعد يف ح�شول الأفراد املنتَخبني على دعم وا�شع من 

الربملان. يف  احلزب ككّل، مع الحتفاظ بثقة املجموعة احلزبية يف 

حزب املحافظني الربيطاين، يجب اأن يحظى كّل مناف�ش على من�شب 

قائد احلزب بدعم نائبني على الأقل. فاإذا توّفر مر�ّشحان فقط، ُيطرح 

ومن  �رشّي.  ت�شويت  لإجراء  مبا�رشًة  احلزب  اأع�شاء  على  ا�شماهما 

اأما  للحزب.  قائداً  الأ�شوات  اأكرثية  على  احلا�شل  املر�ّشح  ي�شبح  ثم 

�شمن  باأ�شواتهم،  النّواب  فيديل  اثنني،  من  اأكرث  املر�ّشحون  كان  اإذا 

عملّية تزيح املر�ّشح احلا�شل على العدد الأدنى من الأ�شوات يف كّل 

جولة، اإىل اأن يبقى مر�ّشحان فقط يف نهاية املطاف. بعد ذلك، ُيطرح 

ت�شويت  لإجراء  احلزب  اأع�شاء  كامل  على  النهائيني  املر�ّشحني  ا�شم 

هيئة  خالل  من  قائده  الربيطاين  العّمال  حزب  يختار  ثّم  نهائي. 

انتخابية ثالثية الأطراف، حيث يديل بالأ�شوات كٌلّ من نّواب واأع�شاء 

الربملان الأوروبي؛ واأع�شاء احلزب ب�شكل عام؛ واملنّظمات املنت�شبة 

)مبا فيها النقابات العّمال(، وحتت�شب اأ�شوات كّل فريق بثلث جمموع 

اإذا كانت هذه الأحكام  اأما   مل�شلحة كّل مر�ّشح. 
ّ
الأ�شوات التي ت�شب

الدعم، قد تن�شاأ م�شاكل عند حدوث  التوازن يف  لتاأمني  غري موجودة 

الكتلة احلزبية  اأع�شاء  اأع�شاء احلزب وتوّجهات  ت�شارب يف رغبات 

الدميقراطي  احلزب  نّواب  يختار  املثال،  �شبيل  على  الربملان.  يف 

اأع�شاء  جميع  ت�شويت  خالل  من  الربملانية  الكتلة  قائد  الأ�شرتايل 

احلزب. يف العام 2001، انتخبت ال�شيناتور ناتا�شا �شتوت دي�شبوجا 

احلزب،  اأع�شاء  اأ�شوات  �شاحقة من  باأكرثية  الربملانية  للكتلة  قائدًة 

الربملانية  الكتلة  الأع�شاء يف  اأغلبية  تتمّكن من جمع دعم  لكنها مل 

للحزب. كّل ذلك اأدى اإىل حدوث ان�شقاقات عامة وداخلية يف احلزب، 

مما اأدى اإىل ا�شتقالتها بعد عام. 

يف معظم الدول التي �شملها م�شح املعهد الدميقراطي الوطني، 

ب�شكٍل  الربملان  قائد  الربملانية  الهيئة  نطاق  خارج  احلزب  يختار 

مبا�رش، اإن مل نقل اإنه يوؤّثر على هذه العملية تاأثرياً قويًا. يف احلالت 

بنغالد�ش،  يف  كما  الربملان،  يف  قائدهم  النّواب  فيها  يختار  التي 

والعراق، ونيجرييا، تدور مفاو�شات  والهر�شك، وكمبوديا،  والبو�شنة 

قبل  من  فعليًا،  القائد،  اختيار  ويتم  املغلقة،  الأبواب  خلف  جّدية 

تنظيم  اإىل  الإ�شارة  مع  احلزبية؛  البنى  داخل  املن�شوين  الأ�شخا�ش 

من  كنوٍع  احلالت،  بع�ش  يف  الربملان،  يف  احلزبية  للكتلة  ت�شويت 

كّل  ويف  بلغاريا،  يف  �شكليًا.  القائد  على  للموافقة  الر�شمي  الإجراء 

التنفيذية  الهيئة  تختار  الدميقراطية،  القوى  احتاد  خال  ما  الأحزاب 

يكون  اأن  النادر  من  لكن  القائد،   
ّ
املعني احلزب  يف  الأعلى  الوطنية 

نف�شه.  احلزب  قائد  غري  �شخ�شًا  الربملان  يف  احلزبية  الكتلة  رئي�ش 

يف املجر، يف احّتاد الدميقراطيني الأحرار، يختار النّواب قائد الكتلة 

الهيئة  نطاق  خارج  احلزب  اأما  الثلثني.  اأكرثية  اإىل  ا�شتناداً  احلزبية 

الت�رشيعية، فيجوز له فقط رفع تو�شية مبن يجب اأن ي�شغل املن�شب. 

ويف معظم الأحزاب يف اجلبل الأ�شود، يتّم انتخاب رئي�ش املجموعة 

الربملانية خالل جل�شة م�شرتكة للنّواب واأع�شاء رئا�شة احلزب اأو من 

هيئات  اأبرز  من  اقرتاح  على  بناًء  احلزب،  يف  الربملانية  الكتلة  قبل 

املجموعة  رئي�ش  بنف�شه  الرئي�ش  يعنّي  الأحزاب،  بع�ش  ويف  احلزب. 

للحزب  التنفيذيون  الروؤ�شاء  يختار  اأوغندا،  ففي  الربملانية.  احلزبية 

القادة الربملانيني. ويف حزب الحتاد الدميقراطي يف جنوب اأفريقيا، 

للمجموعة  قائداً  تلقائيًا  ي�شبح  نائبًا،  للحزب  العام  القائد  كان  اإذا 

الربملانية  املجموعة  فتختار  املقابلة،  احلالة  يف  اأما  الربملانية. 

قائداً لها من بني الأع�شاء. ومع اأّنه يجوز لأع�شاء الكتلة احلزبية يف 
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الربملان اختيار م�شوؤول الن�شباط الأعلى وم�شوؤويل الن�شباط، فال 

بّد من اختيار هوؤلء الأ�شخا�ش ا�شتناداً اإىل نظاٍم يوافق عليه املجل�ش 

57
الفدرايل للحزب.

بني احلني والآخر، ميكن للبع�ش اأن يطعنوا يف �رشعية قادة 

بالكتل  اخلا�شة  القواعد  حتّدد  اأن  يجب  وبالتايل،  الربملانية،  الكتل 

اأن  لكن يجب  القادة.  اأن يطعن يف �رشعية  للنائب  كيف ومتى يجوز 

اأن  القواعد دقيقًة بالقدر املطلوب، وذلك لإحباط كّل من يريد  تكون 

عن  يلهيه  اأو  احلزب  يق�شم  اأن  ميكن  مما  وجيه،  �شبب  غري  من  يطعن 

مهام اأكرث اإحلاحًا؛ ويف الوقت نف�شه يجب األ تكون هذه القواعد مغالية 

يف ال�رشامة، بحيث مي�شي التخّل�ش من القادة امل�شكوك باأمرهم اأمراً 

الوزراء ووزراء الظل،  اأما بالن�شبة للمنا�شب الأخرى، مثل  م�شتحياًل. 

وروؤ�شاء واأع�شاء اللجان الربملانية، وم�شوؤويل الن�شباط يف احلزب، 

رها اأع�شاء الكتلة احلزبية اأو قيادة احلزب. لكن يجب اأن 
ّ
فيمكن اأن يقر

تكون الإجراءات اخلا�شة باختيار هذه املنا�شب وا�شحًة يف القواعد 

اخلا�شة بالكتل احلزبية. 

م�س�ؤول� الن�سباط

اأكرث  اأو  م�شوؤول  الربملانية  الأحزاب  لدى  يكون  ما  غالبًا 

لالن�شباط يف الربملان، يوؤّدون دوراً هامًا يف تنظيم الأع�شاء للربملان 

من  الن�شباط  م�شوؤول  اختيار  يتم  نف�شه.  ال�شيا�شي  للحزب  التابعني 

اأعمال احلزب  اإدارة  الذي يتوىل  اأع�شاء احلزب يف الربملان وهو  بني 

�شمن الهيئة الت�رشيعية. يف املجموعات الربملانية الأكرب حجمًا، يكون 

بالإمكان اأي�شًا تعيني نّواب عن م�شوؤويل الن�شباط لتويّل تنفيذ بع�ش 

ت�رشيعية  هيئة  بني  اخلا�شة  التفا�شيل  تختلف  قد  املحّددة.  املهام 

واأخرى. ولكن عمومًا، يتوىّل م�شوؤولو الن�شباط تنفيذ املهام التالية.

م�شوؤولو  يتوىّل  نف�شها،  الربملانية  جمموعتهم  �شمن 

الن�شباط تنظيم القوائم التي تت�شّمن اأ�شماء اأع�شاء احلزب الراغبني 

رون اأي�شًا ب�شاأن 
ّ
يف التحّدث عن ت�شاريع اأو اقرتاحات حمددة، كما يقر

�ش لالأ�شئلة. ومع  اأي الأع�شاء يفرت�ش بهم التحّدث يف الوقت املخ�شّ

تقدير  يف  حا�شًما  دوراً  الن�شباط  م�شوؤولو  يوؤدي  الت�شاريع،  �شياغة 

مواقف الأع�شاء حيال ق�شايا خا�شة وت�شهيل عمليات الت�شوية التي 

ع من قاعدة الدعم مل�شاريع القوانني. عندما يجري الت�شويت 
ّ
قد تو�ش

و�شط الهيئة الت�رشيعية، يكون من م�شوؤولية م�شوؤول الن�شباط عادًة 

الربملانية  املجموعة  يف  واملعار�شة،  املوالية  الأ�شوات،  احت�شاب 

و�شمان قدوم الأع�شاء لالإدلء باأ�شواتهم. وهو اأمر له اأهمية خا�شة 

الت�شاريع  من  معينة  فقرات  على  الت�شويت  هوام�ش  تكون  عندما 

متقاربًة من بع�شها البع�ش. 

يوؤّدي م�شوؤولو الن�شباط اأي�شًا دوراً هامًا يف ن�رش املعلومات. 

يف الوليات املتحدة الأمريكية مثاًل، يعّد روؤ�شاء الكتل اأوراق معلومات 

للمخّططات الت�رشيعية، مبا يف ذلك مواعيد  اإر�شادية تت�شّمن حتديداً 

الت�شويت. بالإ�شافة اإىل ذلك، يف اإطار ال�شتعداد لتنفيذ اأن�شطة توعية 

معلوماٍت  رزم  النتخابية،  الدوائر  يف  معهم  والتوا�شل  الناخبني 

التي  الأ�شا�شية  النقاط  الربملانية بني اجلل�شات، حتّدد  العطل  لفرتات 

وو�شائل  الناخبني  مع  املمثلون  عليها  ي�شّدد  اأن  يف  احلزب  يرغب 

الدميقراطي  املعهد  يف  اخلرباء  اأحد  اإليه  اأ�شار  ما  حّد  فعلى  الإعالم. 

الوطني: »ي�شّهل م�شوؤول الن�شباط اإقامة عالقة من الأعلى اإىل الأ�شفل 

يقوم  ل  اخللفية.  املقاعد  ونّواب  القادة  بني  الأعلى  اإىل  الأ�شفل  ومن 

م�شوؤولو الن�شباط اإجماًل بتعزيز اخلط احلزبي با�شم القادة احلزبيني 

اخللفية يف  املقاعد  نّواب  �شكاوى  اأي�شًا عن  يعرّبون  بل هم  فح�شب، 

الربملان حول �شيا�شة احلزب. يفيد  م�شوؤولو الن�شباط اأي�شًا كم�شادر 
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قّيمة لقيا�ش الآراء يف الأحزاب الربملانية.«

الأحيان،  غالب  يف  الن�شباط،  م�شوؤولو  ي�شطلع  كما 

كثرٍي  الب�رشية يف  املوارد  دوائر  توؤديه  الذي  بالدور  �شبيهة  بوظائف 

على  الربملان  يف  النواب  يكون  املثال،  �شبيل  على  املنظمات.  من 

على  احل�شول  ميكنهم  بحيث  الن�شباط  مب�شوؤويل  ب 
ّ
مقر ات�شال 

على  بناًء  خمتلفة  �شاعاٍت  يف  احل�شور  اأو  للتغّيب  بالإذن  الأولوية 

حاجات خا�شة كاإجازات الأمومة، الأبوة اأو العتناء باأقارب يعانون 

لتطوير  اأي�شًا  الدعم  الن�شباط  م�شوؤولو  يقّدم  كما  خطريًة.  اأمرا�شًا 

كل  يتوىّل  مثاًل،  وي�شتمين�شرت  يف  الربملان.  يف  جدد  اأع�شاء  �شوؤون 

م�شوؤول ان�شباط م�شوؤولية اأع�شاء الربملان من مناطق معّينة ويّت�شل 

التجارب  على  ح�شولهم  و�شمان  الن�شائح،  لتقدمي  جدد  مب�رّشعني 

املالئمة وم�شاعدتهم فيحّل اأي نزاعات على الت�شويت. وكما تبنّي من 

خالل اإحدى الدرا�شات، »اإن �شباط النظام هوؤلء، الودودين واملمكن 

بتمّعن،  والإ�شغاء  املعلومات،  لتمرير  ي�شتعّدون  منهم،  القرتاب 

الربملان على تخّطي امل�شكالت،  وم�شاعدة نواب املقاعد اخللفية يف 

 ومبا اأّن م�شوؤويل الن�شباط 
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وامل�شاعدة يف حّل امل�شاكل ال�شخ�شية.«

تقّدم  طريقة  مراقبة  فبمقدورهم  دوري،  ب�شكٍل  املجل�ش  يف  يداومون 

اأي�شًا  العمليات  هذه  ت�شاعد  الوقت.  مرور  مع  اأدائهم  ن 
ّ
وحت�ش النّواب 

الذي  الربملان  يف  اجلدد  الأع�شاء  حتديد  يف  الن�شباط  م�شوؤويل 

يتمتعون بقدرات قيادية كوزراء اأو وزراء يف حكومات الظّل. 

ف�شاًل عن امل�شوؤوليات امللقاة على عاتقها �شمن املجموعات 

اأ�شكال  الربملانية، غالبًا ما ت�شتخدم املوالة واملعار�شة مزيجًا من 

التوا�شل الر�شمية وغري الر�شمية لت�شهيل عمل الربملان. وقد يت�شّمن 

الربملانية  الأعمال  وترتيب  ملناق�شة  اأ�شبوعية  اجتماعاٍت  ذلك 

والتعديالت  الربامج  و�شع  ق�شايا  مع  للتعامل  اليومية  والت�شالت 

الهيئة  فيها  تعقد  التي  الأيام  يف  العالقة.  الت�شاريع  على  املحتملة 

الأحزاب  من  الربملانية  الكتل  روؤ�شاء  يلتقي  جل�شاتها،  الت�رشيعية 

واإقامة  لها  والتخطيط  اليوم  جمريات  ملناق�شة  املختلفة  ال�شيا�شية 

الت�شال مع الرئي�ش احلاكم يف ما يتعلق بنظام تناول الكالم. التفاق 

بني ع�شوين على عدم الت�شويت خالل مدة معينة اإجراء ي�شتخدم يف 

اململكة املتحدة، والهيئات الت�رشيعية الأ�شرتالية وغريها فيتفق اأحد 
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حلزب  التابع  الع�شو  مع  معنّي  حزٍب  اإىل  املنتمي  الربملان  اأع�شاء 

الربملان  يف  للع�شوين  الطريقة  هذه  تتيح  الت�شويت.  عدم  على  اآخر 

التغّيب ب�شكٍل موؤّقت عن الإجراءات الربملانية  - مثاًل، ب�شبب املر�ش، 

دون  من   – للناخبني  اخلا�شة  والوظائف  الوزارية،  وامل�شوؤوليات 

الت�رشيعية. غالبًا ما  الهيئة  العام لالأ�شوات يف  التوازن  التاأثري على 

يتفاو�ش �شباط النظام بهذه التفاقات ويراقبون العملية امل�شتمرة 

للهيئة الت�رشيعية يف �شمان تطبيق قرارات احلزب من خالل الت�شويت 

ال�شحيح واإلقاء الكالم على نحٍو منّظم.

يف املوؤمتر الوطني الأفريقي يف جنوب اأفريقيا، ي�شّكل م�شوؤويل 

والإقليمية  الوطنية  الت�رشيعية  الهيئات  من  الأ�شا�شيون  الن�شباط 

جزءاً من منتدى يعمل على �شمان الإدارة ال�شيا�شية الفعالة وتن�شيق 

ن�شاطات الكتلة. بالإ�شافة اإىل ذلك، خالل اللقاءات الأ�شبوعية، يقوم 

م�شوؤولو الن�شباط يف اجلمعية الوطنية ويف املجل�ش الوطني لالأقاليم 

الن�شاطات  ومناق�شة  للحزب،  ال�شرتاتيجية  اخلطة  تطبيق  مبراجعة 

التقارير  واعتماد  والإدارية،  ال�شيا�شية  الوحدات  مبختلف  اخلا�شة 
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واتخاذ القرارات ب�شاأن ال�شرتاتيجية وغريها من امل�شائل.

التي تناولت نظام وي�شتمين�شرت  الدرا�شات  اإحدى  وقد قّدمت 

كة لالآلة الربملانية«، 
ّ
و�شفًا مل�شوؤويل الن�شباط باأّنهم الأدوات املحر

بالإرغام  يرتبط  ما  غالبًا  املن�شب  اأّن  مع  اأّنه،  على  الت�شديد  مع 

غري  �شلطة  بتطوير  اأكرث  الأمر  يتعّلق  املمار�شة  حيث  من  وال�شيطرة، 

اأّن »]عدداً  اإىل املديونية والمتنان. وت�شيف الدرا�شة  ر�شمية  ت�شتند 

كبرياً[ من م�شوؤويل الن�شباط ... ]قد[ و�شفوا نّواب املقاعد اخللفية يف 

وامل�شاعدة،  والن�شح،  »الإر�شاد،  اأجل  من  يق�شدونهم  باأنهم  الربملان 

اأو  الدعم«، واأّن »مكتب م�شوؤول الن�شباط منّظم للتقدمي. فهداياه،  اأو 

القواعد،  على  وال�شتثناءات  الب�شيطة،  اخلدمات  تت�شّمن  ا�شتثماراته، 

61
وامل�شاحمة على التخّلف يف ال�شداد.«

مع الأخذ يف العتبار هذه امل�شوؤوليات، م�شوؤولو الن�شباط 

هم يف العادة من كبار الأع�شاء يف الربملان، من ذوي التاأثري الكبري 

اجلدد،  النواب  و�شط  وا�شعًة  �شبكًة  ويقيمون  احلزب،  قيادات  على 

قائد  باب  اإّن  القول  في�شّح  اخللفية.  املقاعد  بنواب  اأي�شًا  املعروفني 

احلزب يجب اأن يبقى مفتوحًا دائمًا اأمام م�شوؤول الن�شباط واإّن باب 

املقاعد  نواب  اأمام  دائمًا  مفتوحًا  يكون  اأن  يجب  الن�شباط  م�شوؤول 

اخللفية. ولرمبا يكمن م�شدر قدرة رئي�ش الكتلة على الإقناع يف اإدارة 

املكافاآت والعقوبات، وتوزيعها بطريقة ا�شرتاتيجية بني الأع�شاء يف 

احلزب. ويف وقٍت ميكن اأن تت�شّمن فيه املكافاآت املنا�شب الوزارية، 

البعثات  يف  والتعيينات  املختلفة  اللجان  وتروؤ�ش  والع�شويات، 

عن  والف�شل  الأن�شطة  هذه  منع  بني  العقوبات  ترتاوح  قد  الأجنبية، 

احلزب. يف بع�ش الدول، يزعم اأّن الأحزاب حتى قد احتفظت ب�شجاّلت 

ت�شل�شل الأ�رشار املختلفة  لالأع�شاء، وي�شتبه اأن تكون مكاتب م�شوؤويل 

قد  التي  امل�شيئة«،  بالأعمال  »التقارير  لهذه  م�شتودعاٍت  الن�شباط 
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ت�شتخدم حلث نواب الربملان على الوفاء.

اأو  انتخاب  الربملانية  واملجموعات  لالأحزاب  املمكن  من 

تعيني م�شوؤويل الن�شباط ولكن ال�شفات املرغوب فيها تبقى نف�شها 

الهيئة  يف  خربة  ذوي  اأع�شاء  يكونوا  اأن  يجب   .)7 املربع  )راجع 

املرعية  الإجراءات  الوا�شعة يف جمال  باملعرفة  يتمتعون  الت�رشيعية 

وثقة  الأع�شاء  زمالئهم  ثقة  على  وحا�شلني  الربملانية؛  واملوؤمترات 

قيادات احلزب؛ ولهم عالقات قوية مع اجلناح التنظيمي للحزب، كما 

يجب اأن يتمتعوا اأي�شًا مبهارات �شليمة يف جمال التوا�شل والتفاو�ش.

ت�زيع املهام يف املجم�عات الربملانية

ال�شيا�شات التي تن�شاأ �شمن الهيئة الت�رشيعية  تتعّدد ق�شايا 

وما  والرتبية،  الأرا�شي،  واإ�شالح  ال�شحة،  ق�شايا  تتناول  وهي   –
الهيئة  اأع�شاء  اإىل  بالن�شبة  املمكن  من  يكون  ما  ونادراً  ذلك.  اإىل 

الت�رشيعية معاجلة جميع الق�شايا الواردة يف امللفات. ومن الو�شائل 

التي ت�شمن ا�شتفادة الكتل من وقتها بفعالية توزيع الأعمال بحيث 

املربع 7: م�س�ؤول� الن�سباط

امل�س�ؤوليات

تنظيم قائمة املتحدثني با�شم احلزب

تخ�شي�ش الأ�شئلة لوقت الأ�شئلة

احلر�ش على ح�شور النواب جلل�شات الت�شويت

للتخطيط  الآخرين  الن�شباط  م�شوؤويل  مع  اللقاءات  عقد 

لالأعمال الربملانية

التفاو�ش يف اتفاقات تفويت الت�شويت )حيث اأّن جمموعتني 

من  نف�شه  العدد  غياب  على  تتفقان  اأكرث  اأو  برملانيتني 

يف  الأ�شوات  توازن  على  املحافظة  وبالتايل  الأع�شاء، 

الهيئة الت�رشيعية(

اإقامة الت�شال بني الأع�شاء والقيادات يف احلزب

اإقامة الت�شال مع الروؤ�شاء، وموظفي املكاتب، وغريهم من 

م�شوؤويل الن�شباط

برنامج احلزب  الت�رشيعية مع  الهيئة  ان�شجام عمل  �شمان 

وقرارات الكتلة احلزبية

العمل كمتحّدثني اإعالميني للحزب

ال�سفات املرغ�ب فيها

اخلربة الربملانية واحلزبية

الإحاطة بالإجراءات املرعية والربملانية

مركز مرموق، واحرتام، وثقة �شمن احلزب، وقيادته وبني 

النواب يف الربملان

التوا�شل ال�شليم ومهارات التفاو�ش
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يتوىل كل ع�شو يف الربملان امل�شوؤولية الأولية عن بع�ش املوا�شيع 

اخلا�شة. من خالل توزيع الأعمال على هذا النحو، ميكن لالأع�شاء يف 

الربملان تنمية ح�ش من الثقة املتبادلة يف بع�شهم البع�ش من حيث 

املعرفة واخلربة يف جمالت حمّددة. اإّن هذا الرتتيب املتبادل ل يبطل 

م�شوؤولية النائب- فال بّد من اأن ي�شعر بالرتياح حيال الطريقة التي 

اأنه ي�شمح  الت�رشيعية؛ كّل ما يف الأمر  الهيئة  يعتمدها للت�شويت يف 

للنواب يف الربملان با�شتغالل الوقت بقدٍر اأكرب من الفعالية من خالل 

التعاون مع �شائر الكتل.

لعّل الطريقة الأوىل والأكرث �شيوعًا تتمثل يف توزيع الأعمال 

املوا�شيع  تعك�ش  عدة،  حالٍت  يف  املعاجلة:  قيد  املو�شوع  بح�شب 

املطروحة اأو الق�شايا حمّط الهتمام الأعمال التي تتوّلها الوزارات 

يف احلكومة. اأما الو�شيلة الثانية فتق�شي بتوزيع الأعمال على اأ�شا�ٍش 

جغرايف. فيتوىّل كل ع�شو من اأع�شاء الكتلة م�شوؤولية دائرة اأو جمتمع 

معها  يقيمون  اأو  فيها  يقطنون  منطقة  )رمبا  البلدية  �شمن  حمدد 

اأكرث متانًة  رابطًا معينًا(. فيكون للناخبني يف هذه املنطقة عالقات 

يهتّم  الع�شو  لأّن  ذلك  والكتلة،  احلزب  مع  وبالتايل  الكتلة  ع�شو  مع 

بالق�شايا التي تهّم الناخبني يف املجتمع املحلي. وغالبًا ما تختار 

املجموعات الربملانية العاملة يف الأنظمة ذات التمثيل الن�شبي تنظيم 

ن�شاطات توعية الناخبني ا�شتناداً اإىل هذه املقاربة.

من  جمموعات  تعيني  املمكن  من  حجمًا،  الأكرب  الكتل  يف 

تقوم  فنلندا،  برملان  يف  املحّددة.  الق�شايا  بع�ش  لتويّل  النّواب 

الكتل التي متلك عدداً من النّواب املعّينني يف كّل جلنة باختيار اأحد 

وتعقد كل جمموعة  اللجنة.  لرتوؤ�ش ممثلي احلزب عن هذه  الأع�شاء 

الكتلة  رئي�ش  نائب  يقود  احلاجة.  تقت�شيه  ما  بح�شب  لقاءاتها 

اجتماعاٍت اأ�شبوعية يجتمع فيها روؤ�شاء كل من هذه اللجان للتن�شيق 

الأحداث  اآخر  على  البع�ش  بع�شهم  واإطالع  البع�ش،  بع�شهم  مع 

املجموعة  اإىل  حتال  التي  الق�شايا  وحتديد  اللجان  �شمن  الدائرة 

روؤ�شاء  اإّن  القول  ميكن  هنا،  من  للنقا�ش.  نطاقًا  الأو�شع  الربملانية 

حول  احلزب  جمموعة  موقف  ر�شم  يف  موؤّثرًة  اأدواراً  يوؤدون  اللجان 
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خمتلف القوانني يف اللجنة.

يف  الأفريقي  الوطني  املوؤمتر  يف  نف�شه،  املنوال  على  ن�شجًا 

درا�شة  جمموعات  على  الربملان  يف  الأع�شاء  يوّزع  اأفريقيا،  جنوب 

تكون مبثابة جلان فرعية للكتلة. يرتاأ�ش كل جمموعة رئي�ش يعاونه 

برملانية  جلان  �شمن  درا�شة  جمموعة  كل  تعمل  ان�شباط.  م�شوؤول 

ذات  للق�شية  اخلا�شة  الربملانية  الكتلة  �شيا�شات  وتقرتح  حمّددة 

الكتلة  اإىل حجم  نظراً  كبري  ب�شكٍل  الرتتيب ممكنًا  هذا  ويعترب  ال�شلة. 

ع�شو،   400 اأ�شل  من   264( اإل  لي�ش  الأفريقي  الوطني  املوؤمتر  يف 

حتى  ولكن،   .)2009 العام  يف  الوطنية  اجلمعية  لنتخابات  نتيجًة 

الكتل الأ�شغر حجمًا �شتقوم �شواء ب�شكٍل ر�شمي اأو غري ر�شمي بتوزيع 

�شني  متخ�شّ خرباء  اأو  ر�شميني  متحدثني  تعيني  خالل  من  الأعمال 

ملعاجلة خمتلف جمالت ال�شيا�شات.

الأكرثية  الأحزاب  �شمن  ال�شائعة  الظل،  حكومات  ت�شّكل 

وي�شتمين�شرت،   طراز  على  املبنية  الت�رشيعية  الهيئات  يف  املعار�شة 

الربملانية.  املجموعات  �شمن  الأعمال  تق�شيم  عن  اإ�شافيًا  مثاًل 

الكتلة،  اأو  الربملانية  املجموعة  من  جزءاً  ت�شّكل  التي  فاملجموعة، 

من  ع�شو  كل  ويعنّي  الوزراء،  جمل�ش  تركيبة  تعك�ش  بطريقٍة  تتاألف 

ما  فغالبًا  املعار�شة  قائد  اأما  اأكرث.  اأو  وزارية  حلقيبة  الظل  حكومة 

حكومات  تت�شّمن  ما  وغالبًا  الظل.  حكومة  وزراء  رئي�ش  دور  يوؤدي 

الكتلة، تعنّي من قبل  اأو  الربملانية  للمجموعة  العليا   القيادات  الظل 

جمال  يف  املعرفة  اأو  العادة  يف  اخلربة  )بح�شب  الربملانية  القيادات 

معنّي( اأو تنتخب من قبل الكتلة. يف بع�ش احلالت، قد تختار اأحزاب 

يف  نظري  لها  يكون  ل  حقائب  لتويّل  الظل  وزراء  اأي�شًا  املعار�شة 

للمعار�شة.  املختلفة  ال�شيا�شية  الأولويات  تبنّي  كو�شيلة  احلكومة، 

تتيح وزارات الظّل للمعار�شة يف الهيئة الت�رشيعية اأن: تعّمق اخلربة 

�شورة  وتعطي  الفعالية؛  من  مبزيد  تعمل  القطاعات؛  بع�ش  يف 

»احلكومة املنتظرة.«

يقيم وزراء حكومة الظل مع الوزراء يف احلكم عالقاٍت نّدية. 

على �شبيل املثال، غالبًا ما يتوىّل وزير املال يف الأنظمة الربيطانية 

الرّد على املوازنة التي يعّدها قرينه يف الوزارة العادية؛ كذلك الأمر، 

التي يدخلها  اأي�شًا على املبادرات  الظل  البيئة يف حكومة  يرّد وزير 

الرتكيز  الندية تتيح لزعيم املعار�شة  العالقات  اإن هذه  البيئة.  وزير 

املمكن  من  وبالتايل،  الوزراء.  رئي�ش  على  مبا�رش  ب�شكٍل  الرّد  على 

زعيم  لدى  والتاأثري  الوقت  من  ا�شرتاتيجية  اأكرث  نحو  على  ال�شتفادة 

املعار�شة.

حتّدث اأحد اخلرباء يف ور�شة عمل للمعهد الدميقراطي الوطني 

يف  للعدل  كوزير  لدوره  اأدائه  يف  واجهها  التي  التحديات  بع�ش  عن 

فكان  العدل،  وزير  خ�شمه،  اأما  مبعاجلتها.  قام  وكيف  الظل  حكومة 

لديه 3000 موظف من القطاع العام يعملون لديه، ولكن مل يكن لديه 

اأي موظف ماأجور. بالإ�شافة اإىل ذلك، كان م�شغوًل دومًا بن�شاطاته 

العادية التي يفر�شها عليه من�شبه كم�رّشع: يعمل يف اللجان ويقيم 

ال�شهل  من  لي�ش  وقال:  طلباتهم.  ويلّبي  الناخبني  مع  الت�شالت 

من  الكثري  لدينا  يتوافر  ل  املتوافرة...  املعلومات  كل  على  الطالع 

املوارد.« وقد اأح�شن الإدارة من خالل املحافظة على فريق من اخلرباء 

وقا�ٍش  وحماميان،  القانون،  مادة  يف  حما�رش  اأ�شتاذ  املتطّوعني: 

�شابق، و�شابطان يف ال�رشطة، وعامل يف منظمة خريية، وخبري يف 

اأجرى  اخلا�ش.  الأمن  قطاع  موظفي  واأحد  اجلنائية،  الإ�شالحات 

على  وعمل  اخلطابات،  ب�شياغة  وقام  الالزمة،  الأبحاث  الفريق  هذا 

عّول  ال�شخ�شية،  لأبحاثه  الالزمة.  امل�شورة  وقّدم  القوانني،  م�شاريع 

64
على املكتبة املتاحة للربملان الإيرلندي.

– ب�شكٍل  الأ�شبوع  اجتماعاتها مرًة يف  الظل  تعقد حكومات 

الفعلية متامًا.  – كاحلكومة  الربملانية  �شائر املجموعة  منف�شل عن 

توّفر  الظل،  بحكومات  اخلا�شة  الجتماعات  هذه  اإىل  بالإ�شافة 
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فر�شًة  الظل  حلكومة  حجمًا  الأكرب  الربملانية  املجموعة  اجتماعات 

اأنه  من  الرغم  على  واإ�رشاكهم.  للزمالء  املوجزة  املعلومات  لتقدمي 

بقية  من  الأع�شاء  اإىل جمموعات  يطلبوا  اأن  الظل  لوزراء  ي�شدف  قد 

وتقدمي  التحقيق  اخللفية(  املقاعد  )نواب  الربملانية  املجموعة 

الظل  حكومة  تتوىّل  ما  غالبًا  معينة،  ق�شايا  ب�شاأن  القرتاحات 

م�شوؤولية اتخاذ القرارات النهائية ب�شاأن ال�شيا�شات.

�شمن  الأقلية  اأع�شاء  الظل  حكومة  وزراء  ي�شّكل  ما  غالبًا 

اللجان  نظام  تلقيم  لهم  يتيح  الذي  الأمر  الوزارية،  احلقائب  جلان 

الأمر  القطاع،  هذا  مع  الفاعلة  القوى  خمتلف  مع  العالقات  وتنمية 

اإّن  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيا�شات.  �شياغة  عملية  من  يعّزز  الذي 

ح اأي ع�شو يف املعار�شة �شيكون يف الطليعة  توزيع امل�شوؤوليات يو�شّ

من  الطلبات  ي�شّهل  كما  معني.  مو�شوٍع  من  احلزب  موقف  لإي�شال 

باأع�شاء  بالقائمة  الت�شال  ميكنها  التي  الإعالم،  و�شائل  جانب 

حكومة الظل للبيانات املتعّلقة مبوا�شيع حمددة.

تعترب حكومات الظل عمومًا الأكرث فعالية يف الأنظمة على 

طراز وي�شتمين�شرت مبا اأّن الوزراء هم اأي�شًا نّواب يف الربملان. ولكن، 

والهر�شك  البو�شنة  يف   – الربملانية  غري  الظل  حكومات  جتربة  مّتت 

مثاًل – كطريقة للت�شدي للحكومات غري الفعالة اأو ال�شيطرة القمعية 

على جدول الأعمال ال�شيا�شي.

اجتماعات الكتلة

كّل  على  التوافق  اإىل  الكتلة  ل  تتو�شّ اأن  املمكن  غري  من 

املوا�شيع. ولكن، من الأرجح اأن يحرتم الأع�شاء قرار الكتلة يف حال 

ل اإىل ت�شوية. من وجهة نظر القادة، من املمكن  �شّجلت حماولة للتو�شّ

املغلقة  الأبواب  خلف  وال�رشيحة  املفتوحة  النقا�شات  ت�شمح  اأن 

لوا بالتايل اإىل  لالأع�شاء باأن يزيحوا امل�شاغل عن كاهلهم واأن يتو�شّ

اقتناع بدعم وجهة نظر احلزب. كذلك، توؤثر اأ�شاليب القيادة على درجة 

�شعور النّواب باأن هذا اخليار متاح اأمامهم. كما ت�شري اإحدى درا�شات 

حزب العمال الربملاين يف اململكة املتحدة:

كان قادة �شميث مقتنعني بالتو�شل اإىل اتفاق حول الق�شايا 

الربملاين  العمال  حزب  يف  جماعي  ب�شكٍل  للجدل  املثرية 

غ�شبهم  عن  اخللفية  املقاعد  نّواب  نّف�ش  اإذا  اأنه  اأمٍل  على 

بخ�شو�شية، فمن غري املرّجح اأن ي�شّوتوا �شد خط احلزب... 

ومن الدرو�ش القّيمة التي ميكن ا�شتخال�شها من حقبة �شميث 

املقاعد  نّواب  اإىل  الوقت لال�شتماع  القليل من  اأّن تخ�شي�ش 

اخللفية، ي�شمح جلند امل�شاة بالتنفي�ش عن غ�شبهم ما يجعل 

65
احلزب اأف�شل �شاأنًا والقيادة اأكرث فعاليًة.

اأما حجم الكتلة فمن املمكن اأن يحّد من مدى ال�شتفادة من 

يف  القيادة:  اأ�شلوب  عن  النظر  بغ�ّش  للنقا�ش،  كمنتدى  الجتماعات 

النظر  وجهات  جميع  �شماع  الأ�شهل  من  حجمًا،  الأ�شغر  املجموعات 

ل اإىل توافق. والتو�شّ

�شغرية،  البلجيكية  احلزبية  الربملانية  املجموعات  تعترب 

ميكن  للعمل  م�شاحًة  املجموعات  هذه  اجتماع  يوّفر  لذلك، 

اأن  املمكن  من  حيث  الراأي  يف  اخلالفات  تهدئة  خاللها  من 

الأعمال  جدول  اإىل  عليها  املتنازع  امل�شائل  بع�ش  تعود 

الأعمال  توزيع  يجري  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  اأ�شابيع.  لعدة 

يتدّخل  اأن  املمكن  غري  من  يجعل  الذي  الأمر  �شارٍم،  ب�شكٍل 

اأحد الأع�شاء يف نطاق �شيا�شة ع�شو اآخر، ما يقّل�ش بالتايل 

وفرن�شا،  بريطانيا  كّل من  احتمال وقوع خالفات... يف  من 

هذه  يجعل  ما  الكبري  بحجمها  الكتل  تت�شم  اأخرى،  جهة  من 
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الجتماعات اأ�شعب من حيث الإدارة.

اأيام  حمّدد  وقٍت  ويف  اأ�شبوعيًا  اجتماعاتها  الكتل  تعقد 

الالزمة  والآليات  التفا�شيل  الكتل هذه  انعقاد اجلل�شات. تبنّي قواعد 

للدعوة اإىل الجتماعات الطارئة، التي قد تعّد �رشوريًة عند النظر يف 

الت�شاريع الطارئة، وتعديل ال�شرتاتيجية رداً على الق�شايا اجلديدة اأو 

النظر يف مواجهة حتّد له عالقة بالقيادة.

معياريًا  م�شاراً  النيابية  الكتل  اجتماعات  تتبع جداول عمل 

للنظر يف الأعمال الربملانية. ومن الأجندات النموذجية: خطبة القائد؛ 

املطروحة  احلكومية  القوانني  م�شاريع  الن�شباط؛  م�شوؤويل  تعليقات 

غري  القرتاحات  لالأ�شئلة؛  املخ�ش�ش  الوقت  ا�شرتاتيجية  للنقا�ش؛ 

الأعمال  طبيعة  فيه  حتّدد  قد  وقٍت  يف  العامة.  والأعمال  احلكومية؛ 

الربملانية حمور الرتكيز عند انعقاد اجتماعات الكتل، من املمكن اأن 

�شبيل  اإ�شافية. على  م�شائل  الربملان طرح  للنواب يف  الأحكام  تتيح 

املثال، قد يكون لدى اأحد النواب هّم معنّي يتعلق بدائرته النتخابية 

ي�شاركونه هذا  الآخرون  النواب  كان  اإذا  ما  يعرف  اأن  يرغب يف  وقد 

اتخاذ  اإىل  احلاجة  احلزب  يحّدد  قد  النوع،  هذا  من  نقا�ش  من  الهم. 

خطوات اإ�شافية اأو تعديل �شيا�شة معّينة.

لعقد  معيارية  اإجراءات  الكتلة  قواعد  تت�شّمن  اأن  يجب 

الجتماعات تغطي كيفية تطّور النقا�شات واملدة امل�شموح بها للكالم، 

وكيفية اإنهاء النقا�شات، وعملية الت�شويت )مثاًل الت�شويت برفع اليد، 

اأحيانًا  الكتل  اجتماعات  تت�شّمن  قد  الأ�شوات(.  اأو  ال�رشي،  القرتاع 

العام  كالأمني  للحزب،  الربملانية  غري  التنفيذية  الهيئة  من  اأع�شاء 

– كالوزراء مثاًل، وهم لي�شوا نوابًا يف  للحزب واأع�شاء من احلكومة 

اأي�شًا  الكتلة  النقا�شات اخلا�شة بال�شيا�شات، قد توّد  الربملان. خالل 

امللفات. كما يفرت�ش  ت�شمع من اخلرباء غري احلزبيني يف جمال  اأن 

بقواعد الكتلة اأن حتّدد بو�شوح من الذي يحق له بح�شور الجتماعات. 

اأما مهمة ت�شجيل حما�رش اجتماعات الكتل فهي عمومًا من 

هامًا  الأمر  هذا  ويعترب  الأمناء.  اأحد  اأو  الن�شباط  م�شوؤول  م�شوؤولية 

لتجّنب اأي نزاعات م�شتقبلية حول اجتاهات احلزب. ومبا اأّن ع�شوية 

الذاكرة  املحا�رش  هذه  ت�شّكل  لأخرى،  انتخابات  من  تختلف  الكتلة 

يف  موقفه  على  احلزب  ثبات  بالتايل  ي�شمن  ما  للكتلة؛  املوؤ�ش�شاتية 
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الأخذ بعني العتبار  الوقت نف�شه، مع  ما يتعلق بق�شايا حمددة. يف 

الطبيعة احل�شا�شة للنقا�شات يف الجتماعات، قد حترت�ش املجموعات 

ب�شاطة ذكر  بكل  التفا�شيل وقد تختار  ت�شجيل بع�ش  الربملانية من 

غري  من  اأّنه  ومع  اتخذت.  التي  القرارات  وت�شجيل  النقا�شات  وقوع 

الت�شاريع  مبوجب  القانون،  ينّظمها  اأن  الكتل  لجتماعات  املاألوف 

الكولومبية، يفرت�ش بالكتل اأن حتفظ حما�رش الجتماعات التي تتخذ 

فيها ال�شرتاتيجيات الت�رشيعية وقرارات الت�شويت. من املفرت�ش اأن 

اإجراءات  التي تتخذ فيها الأحزاب  تفيد املحا�رش كاأدلة يف احلالت 
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تاأديبية جتاه نوابها.

احلرية الفردية يف مقابل التما�سك احلزبي

التوّتر  اأ�شكال  اأعظم  لعّل  والعملية،  النظرية  الناحيتني  من 

من  يكون  متى  حتديد  يف  يتمثل  النائب  اإىل  بالن�شبة  املوجودة 

للحزب يف  معار�شًا  النائب  يكون  عندما  احلزب  املفرت�ش معار�شة 

ما  يف  ال�شخ�شية  احلرية  ت�شييع  املفرت�ش  من  ومتى  معنّي،  �شاأٍن 

يتعلق مبو�شوع معنّي خلري الولء للحزب، والت�شامن، والرتابط. وقد 

اأ�شارت اإحدى الدرا�شات اإىل هذا التوتر مبع�شلة امل�رّشع:

يواجه امل�رّشعون اخليارات التالية عند الت�شويت ب�شاأن قرارات 

ال�شيا�شات. اأوًل، ميكنهم اتخاذ اخليار بدعم الناخبني ويكون 

باإعادة النتخاب. ثانيًا، يكون من املمكن  اأف�شل  لديهم حظ 

ال�شيا�شات،  ق�شايا  حول  احلزب  مع  والت�شويت  احلزب  دعم 

وحتقيق  احلزب،  يف  الرتقاء  على  القدرة  �شمان  وبالتايل 

الت�شمية لالنتخابات القادمة وال�شعي اإىل منافع اأخرى كدليل 
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على الولء واملوقع يف احلزب.

ب�شكٍل  ح�رشيني  غري  اأعاله  اخلياران  فيه  يعترب  وقٍت  يف 

متبادل دائمًا، ثمة نزاعات اأخرى قد يواجهها امل�رّشعون. على �شبيل 

بغ�ّش  الناخبني،  اآراء  مع  ال�شخ�شية  معتقداتهم  ت�شطدم  قد  املثال، 

النظر عن موقف احلزب، اأو قد يكونون مّيالني اإىل الن�شقاق لالن�شمام 

 ت�شتهلك 
69

اإىل حزب اآخر يف مقابل تعيينات عامة اأو اأرباح �شخ�شية.

النزاع املحتمل  الكتل احلزبية، وهذا هو  هذه املع�شالت عادًة داخل 

م�شالح  ميّثلون  اأكانوا  �شواء   - النواب  فيه  ينظر  اأن  يجب  الذي 

معتقداتهم  يتبعون  اأو  احلزب  اأجل م�شالح  من  يعملون  اأو  الناخبني، 

ولكن  امل�شالح مرتا�شفًة،  �شتكون هذه  ما  غالبًا  ال�شخ�شية.  وقيمهم 

اإذا  ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هو ما  يف احلالت التي ل تكون كذلك، 

كان من املفرت�ش باحلزب اأن يوّجه كيف ميكن للنواب اأن يت�رّشفوا 

وي�شّوتوا يف الربملان؟

اإّن الدرجة التي تتحّدد فيها برامج ال�شيا�شات وت�شتند اإىل قيم 

اإيديولوجية توؤدي دوراً يف هذه القوة احلركية. وفقًا لإحدى الدرا�شات، 

يف اأعقاب ثورة �شلوفاكيا يف العام 1989، با�شتثناء احلزب ال�شيوعي، 

كانت املجموعات الربملانية »اأكرث بقليل من جمموعات غري ر�شمية 

هذه  بع�ش  حتّول  وقد  نف�شها«.  الأفكار  يت�شاركون  الذين  النواب  من 

�شيا�شية.  اأحزاب  اإىل  املطاف  نهاية  يف  الر�شمية  غري  املجموعات 

من  حتالفات  خمتلفة  جمموعات  اأقامت  الالحقة،  ال�شنوات  يف  ولكن 

غري اأن تعرف الكثري عن ال�رشكاء. ويف وقٍت مل تخترب فيه املجموعات 

حول  الآخرون  اختلف  1990و1997،  بني  ان�شقاقات  اأي  الربملانية 

جمموعة خمتلفة من الق�شايا. وقد �شاهمت تلك النق�شامات يف نهاية 

اأن  املمكن  من  بالتايل،   
70

متا�شكًا. اأكرث  اأحزاب  اإن�شاء  يف  املطاف 

تتطّور املجموعات الربملانية مع مرور الوقت اإىل جمموعات برملانية 

موّحدة عندما تبداأ الأحزاب، والنّواب بالندماج حول قيم مت�شابهة.

ومن املرّجح اأن يكون النّواب من الأحزاب التي تتبع اأ�شا�شًا 

اإيديولوجيًا وا�شحًا ميالني اإىل اللتزام التزامًا �شديداً ب�شيا�شة احلزب 

مقارنًة باملمثلني عن الأحزاب التي تتمتع باأهداٍف غري وا�شحة يف 

جمال حت�شني الدول. على نحٍو جوهري، وكما هو م�شار اإليه يف ق�شٍم 

اآخر من هذه الدرا�شة، عندما انتخب نّواب الربملان با�شتخدام العالمة 

على  احلزب  يحددوا كمر�ّشحني عن  )كاأن  باحلزب  اخلا�شة  التجارية 

تنظيم  عند  احلزبية  باملواد  اأنف�شهم  يربطوا  اأن  اأو  القرتاع،  ورقة 

يتوافق  مبا  �شيعمل  النائب  باأن  الناخبني  من  توقع  وثمة  احلمالت(، 

ال�شيا�شية  الأحزاب  تعمل  العادة،  يف  للحزب.  ال�شيا�شي  الربنامج  مع 

على �شياغة برنامج �شيا�شي لوقت النتخابات، واإذا جنحت يف الفوز 

باحلكم، يعترب الدعم ال�شعبي مبثابة تفوي�ش بتطبيق هذه ال�شيا�شات. 

مبوجب نظرية التفوي�ش اخلا�شة بالدميقراطية، يفرت�ش بنواب حزب 

معني اأن يدعموا موقف احلزب يف الأ�شوات الربملانية، حتى تنعك�ش 

اإعطاء النواب   وبالتايل، فاإّن 
71

رغبات الناخبني يف العمل الربملاين.

اأ�شا�ش  على  انتخابهم  �شيتم  عندما  الت�شويت،  يف  الكاملة  احلرية 

من  احلزب،  قائمة  على  بخا�شة  اأو  الربنامج،  اأو  للحزب،  النتماء 

�شاأنه اأن يعيق الهدف املتمّثل يف اإن�شاء نظام حزبي قوي. يف حالٍت 

كهذه، قد تت�شم الربملانات بالفو�شى وتربكها التحالفات املتقّلبة، مع 

ان�شغال النواب اأكرث فاأكرث مب�شاحلهم ال�شخ�شية ل بالرتابط احلزبي 

الذي  ال�شحر  الناخبون من  ر 
ّ
الوطنية. و�رشعان ما يتحر اأو امل�شلحة 

ميار�شه النواب عليهم فيتبّدل النّواب وقت النتخابات.

من جهة اأخرى، يف حال كانت الأحزاب حتكم ال�شيطرة على 

ميثلهم.  ل  احلايل  النائب  اأّن  الناخبون  يرى  اأن  املمكن  من  النواب، 

ي�شغون  اإنهم  القول  النّواب  على  فاأكرث  اأكرث  ال�شعب  من  في�شبح 

يجب  النواب  اأّن  الناخبون  هوؤلء  فيه  يعي  وقٍت  يف  الناخبني،  اإىل 

بني  ما  مكاٍن  يف  فيقع  املثايل  النموذج  اأما  احلزب.  من  ياأمتروا  اأن 

الفردية  التوازن بني احلرية  اإيجاد  التحدي يف  يتمثل  هذين احلدين: 

والتما�شك احلزبي.

الأنظمة  والنواب حيوّي يف  الناخبني  التفاعل بني  اأّن  ومبا 

عدم  ل�شمان  رئي�شيًا  اأ�شلوبًا  ميّثل  كان  وملا  التمثيلية،  الدميقراطية 

فقدان الأحزاب ال�شيا�شية لت�شالتها بالراأي العام، يكون من املهم 

ميكن  املحلية.  جمتمعاتهم  مع  الت�شال  اإقامة  النواب  اإىل  بالن�شبة 
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للنواب، من خالل جل�شات ال�شتماع اخلا�شة باللجان، وامل�شاهمات 

امل�شابهة،  الن�شاطات  من  وغريها  املدنية  املجموعات  من  املقّدمة 

ب�شياغة  اخلا�شة  الوظائف  يف  النظر  وجهات  من  جمموعة  التما�ش 

متنع  معينة  قيود  هناك  يكون  ما  غالبًا  نف�شه،  الوقت  يف  القوانني. 

اأّن  حني  يف  الفردية  الق�شايا  حول  الناخبني  ا�شت�شارة  من  النواب 

العالقة  بالق�شايا  الت�رّشف  القدرة على  النواب  بذلك قد يفقد  القيام 

اآراء  من  فقط  النواب  انطلق  حال  يف  ذلك،  عن  ف�شاًل  الطارئة.  اأو 

غري  ولكن  اإلزامية  ت�شاريع  اأي   
ّ
تقر اأن  املمكن  غري  من  الناخبني، 

�رشورية. بالتايل، غالبًا ما يتطّلب �شري العمل الفعال للربملانات من 

اإليها  التو�شل  يتم  التي  القرارات  واتخاذ  الق�شايا  يف  احلكم  النواب 

احلزبية  والقيم  الناخبني  نظر  وجهات  من  متوازن  مزيج  خالل  من 

والفهم الكامل للق�شايا.

اأّي م�شكلة حمتملة بني  اأن تعالج  يفرت�ش بالقواعد احلزبية 

الأ�شا�شية  الأنظمة  تعرتف  احلزبي.  الت�شامن  وحتقيق  الفرد  حرية 

للحزب الدميقراطي الجتماعي ال�شويدي ببع�ش اأ�شكال التوتر هذه من 

باملمثلني  اخلا�شة  وامل�شوؤوليات  احلقوق  من  جمموعة  حتديد  خالل 

املنتخبني. مع الإحاطة علمًا باحلق غري احل�رشي للنائب، مبا يتوافق 

مع مبادئ احلزب وبرناجمه ال�شيا�شي، بتكوين اآرائه اخلا�شة واتخاذ 

املنتخب«،  املمثل  من�شب  يغّطيها  التي  املجالت  �شمن  القرارات 

اأي�شًا بواجب »ال�شماح للقرار باأن يوّجه باأفكار احلزب  القواعد  تذّكر 

الأ�شا�شية  القيم  مع  باملقارنة  ثابٍت  نحٍو  على  والت�رّشف  وقراراته 
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للدميقراطية الجتماعية.«

يف حزب العمال الأ�شرتايل، يطّبق الت�شامن احلزبي بالكامل، 
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بحيث تن�ّش اأنظمته بو�شوح على ما يلي:

الوليات  وم�شتوى  الوطني،  امل�شتوى  على  ال�شيا�شات  اإن 

والأقاليم تتحّدد من خالل املوؤمترات التي تعقد على امل�شتوى 

الوطني، وعلى م�شتوى الوليات والأقاليم بالتعاقب. وتعترب 

اأو  احلزب،  من  ق�شم  ولكل  ع�شو  لكل  ملزمًة   القرارات  هذه 

الولية ذات ال�شلة اأو فرع احلزب يف الإقليم.

الوطني  للربنامج  اخلا�شعة  غري  الق�شايا  يتناول  ما  يف 

اأو  الوليات  م�شتوى  على  يعادلها  ما  اأو  املوؤمتر  لقرارات  اأو 

الأقاليم، فيكون قرار الأكرثية �شمن حزب العمال الربملاين 

ملزمًا جلميع اأع�شاء الربملان.

يحّدد  الذي  الأ�شرتايل  الدميقراطي  احلزب  املقابل،  يف 

يلزم  ل  احلزب،  يف  الأع�شاء  جميع  ت�شويت  خالل  من  ال�شيا�شات 

�شّد  الت�شويت  عند  ولكن،  ال�شيا�شات.  باتباع  الربملان  يف  الأع�شاء 

اأّن  حوا  يو�شّ »اأن  الربملان  يف  الأع�شاء  اإىل  يطلب  احلزب،  �شيا�شة 
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اأع�شاء احلزب«. اآراء عموم  ]اآراءهم ال�شخ�شية[ ل تعك�ش 

الت�شامن  الدميقراطي  احلزب  يتطّلب  املتحدة،  الوليات  يف 

احلزبي فقط يف امل�شائل التي لها عالقة مبواقف القيادة اأو اللجنة:

الرئي�ش  ل�شالح  النواب  جمل�ش  يف  بالت�شويت  يتعّلق  ما  يف 

.1

.2

وغريه من امل�شوؤولني يف املجل�ش، لكل رئي�ش جلنة اأو ع�شو 

للحا�رشين  الأكرثية  ت�شويت  يلزم  اللجان،  ولع�شوية  اأقلية، 

75
والذين ي�شّوتون يف الكتلة الدميقراطية جميع اأع�شاء الكتلة.

يف  الأع�شاء  يتبع  اأن  فاين  �شن  حزب  يفر�ش  اإيرلندا،  يف 

هذا  وي�شري   
76

للحزب. الوطني  التنفيذي  الرئي�ش  تعليمات  الربملان 

اأكرب على اجلناح  تاأثري  له  للحزب  التنظيمي  اإىل كون اجلناح  املثال 

اإن�شاء نزاعات احلزب الداخلية يف حال  الربملاين، ويكون قادراً على 

اأن يحدث  املرّجح  اختالف. ومن غري  على  احلزبيان  اجلناحان  كان 

مراكز  امل�شتوى  الرفيعو  الربملاين  احلزب  قادة  �شغل  حال  يف  ذلك 

الهيئة  يف  اأقوى(  تاأثري  ممار�شة  على  قادرين  كانوا  )اأو  مرموقة 

التنفيذية للحزب. يف املثال املتعلق ب�شن فاين، تتحّمل الكتلة احلزبية 

دين.
ّ
م�شوؤولية فر�ش العقوبات �شد اأع�شاء الربملان املتمر

يتوافر  قد  واحلزبية،  الت�رشيعية  والأعراف  القواعد  بح�شب 

بدقة  التوازن  اإقامة  يف  املتاحة  اخليارات  من  عدد  امل�رّشعني  اأمام 

اخليار  ولعّل  واحلزب.  الناخبني  ومواقف  ال�شخ�شية  املواقف  بني 

الأول هو النقا�ش مع زمالئهم من اأع�شاء الكتلة. ومبقدور اجتماعات 

الكتل وم�شوؤويل الن�شباط م�شاعدة قادة احلزب يف الهيئة الت�رشيعية 

اأوقات ل  على تقدير املزاج ال�شائد ومواقف الأع�شاء. ولكن قد تاأتي 

تكفي فيها النقا�شات خلف الأبواب املغلقة للكتلة النيابية يف معاجلة 

التنظيمية  احلوافز  من  الرغم  على  الربتغال،  يف  الأع�شاء.  خماوف 

املمثلون  ا�شتخدم  الت�رشيعية،  الهيئة  يف  احلزبي  للتما�شك  القوية 

املنتخبون �شّلمًا منزلقًا من اخليارات للتعبري عن درجات الختالف 

يف الراأي من مواقف احلزب، مبا يف ذلك: الغياب الطوعي عن املجل�ش 

باحللول  اآخرين  حزبيني  مل�شوؤولني  لل�شماح  موؤقت  ب�شكٍل  الرتاجع  اأو 

حمّلهم للت�شويت؛ اقرتاح الت�شاريع اأو التعديالت على م�شتوى اللجنة، 

ال�شحفية.  البيانات  واإ�شدار  املخاوف،  حول  نقا�ش  حدوث  واإلزام 

غالبًا ما يحدث اخليار الأخري بالتزامن مع الختالف يف الراأي ولكن 

مينح امل�رّشدين و�شيلًة اإ�شافيًة لإعالم ناخبني معّينني بجهودهم يف 

املدافعة عن موقف حمّدد. بالإ�شافة اإىل ذلك، يف الربملان الربتغايل، 

ميكن للنواب يف الربملان ملعظم الأ�شوات، اإعداد تف�شري للت�شويت، اأي 

وثيقة خطية تف�رّش الت�شويت. يعمد الربملان اإىل ن�رش هذه التف�شريات 

الت�شويت.  اإىل  املوؤدي  الربملاين  بالنقا�ش  املتعلقة  املعلومات  مع 

يقوم  التي  تلك  �شيما  ل  الت�شويت،  تف�شريات  يغّطي  الإعالم  اأّن  ومبا 

فيها الأع�شاء يف الربملان بانتقاد جوانب املوقف احلزبي، مينح ذلك 

النواب يف الربملان طريقًة للتعبري ب�شورة علنية عن ال�شتياء من دون 
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الإخالل بان�شباط احلزب.

ومن النقا�شات الأخرى الدائرة هو ما اإذا كان الرتابط احلزبي 

اأ�شهل على الكتل احلزبية يف احلكم اأو يف املعار�شة. فقد يكون مبقدور 

خالل  من  احلزبية  الوحدة  حتقيق  احلكم  يف  الربملانية  املجموعات 

اعتماد مواقف حزبية جذابة يف احلكم. ولكن، غالبًا ما جترب الأحزاب 

ل  والتو�شّ النق�شامية  الق�شايا  حول  موقف  اعتماد  على  احلاكمة 
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اإىل حالت توتر بني النواب يف  اأن يوؤدي  اإىل ت�شوية. فمن �شاأن ذلك 

الوحدة  يجهد  الذي  الأمر  الوزراء،  جمل�ش  واأع�شاء  اخللفية  املقاعد 

ترغب  قد  الأكرثية،  احلكومة  فيها  متتلك  التي  احلالت  يف  احلزبية. 

الكاملة عندما  الوحدة  القيادة يف حتّمل الرتدادات ولكن ت�رّش على 

الأ�شوات. يف بع�ش  القريبة احت�شاب كّل �شوت من  الأكرثية  تتطّلب 

احلالت، قد تتم ال�شتفادة من بريوقراطية احلكم للبحث يف خيارات 

ال�شيا�شات فيف�شي الأمر بالأحزاب اإىل اعتماد املواقف �شمن الكتلة 

من دون الكثري من النقا�ش.

غالبًا ما تكون لدى اأحزاب املعار�شة م�شاكلها اخلا�شة يف 

املحافظة على الرتابط احلزبي. ول �شيما يف الدول التي ت�شهد انتقاًل 

وائتالفات  حمدودًة  املوارد  تكون  ما  غالبًا  حيث  الدميقراطية،  نحو 

يف  التاأثري  على  املعار�شة  نّواب  قدرة  عدم  توؤدي  قد  قويًة،  احلكم 

العملية الت�رشيعية بهم اإىل الإحباط. بالإ�شافة اإىل ذلك، يتعنّي على 

بها  يتمتعون  التي  الكاريزما  يعّولوا على  اأن  املعار�شة  اأحزاب  قادة 

من اأجل حتقيق التما�شك داخل الكتلة واملحافظة على ثقة النواب يف 

الربملان باأنهم �شيح�شلون على ال�شلطة حتت القيادات احلالية. اأما يف 

ما يخ�ّش اأحزاب املعار�شة التي ل متلك احلّظ الوافر لالخرتاق، غالبًا 

ما يعمد النواب اإىل ك�رش ال�شفوف، والت�شكيك يف ا�شرتاتيجية القائد، 

وترك احلزب حتى يف كثري من الأحيان.

الت�ضويت ب�ضمري

»مبا  اأو  »بحرية«  الت�شويت  اإمكانية  النواب  مينح  عدة،  اأحزاٍب  يف 

ميليه عليهم �شمريهم« حول بع�ش جمالت ال�شيا�شات، تعترب اأحيانًا 

امل�شرتكة  التعريفات  ومن  الجتماعي.  بال�شمري  خا�شة  م�شائل 

لق�شايا ال�شمري: الإجها�ش؛ عقوبة الإعدام؛ هند�شة اجلينات؛ الأبحاث 

وقد  الرحيم.  والقتل  اجلن�شية؛  امليول  اجلذعية؛  باخلاليا  اخلا�شة 

ت�شاعد هذه ال�شرتاتيجية يف جتّنب النزاعات التي قد يواجهها احلزب 

عند �شياغة ال�شيا�شات املتعلقة بهذه الق�شايا، وتفادي اأي ان�شقاقات 

داخلية قد تكون م�شيئًة للحزب. يف كولومبيا، تبنّي من خالل اإحدى 

هل من ا�ستثناءات للت�س�يت ب�سمريهل يجرب النّ�اب عامًة على الت�س�يت مع الكتلةالدولة

نادراً جداًنعماإيرلندا

نعم، با�شتثناء الثقة، والعتمادات املالية والقيادةنعم، على الثقة، والعتمادات املالية والقيادةباك�ستان

كالنعمبلغاريا

كالنعمبنغالد�ش

كالنعم، اأو ي�شبحون م�شتقلنيالب��سنة والهر�سك

نعم )مبا اأّن الأع�شاء يف الربملان يتمتعون بحرية كالالبريو

الت�شويت اأ�شاًل(

نعم، ولكن الن�شباط احلزبي قوي ن�شبيًاكال ولكن التوافق يتحقق يف معظم الأحياناجلبل الأ�س�د

كالنعمجن�ب اأفريقيا

فقط على الق�شايا الأقل اأهميةيف معظم الأحيان نعم�رشبيا

نعمنعم، يف املبداأالعراق

كال )نظريًا نعم(نعمكمب�ديا

نعم، على الق�شايا املحليةنعمك��س�ف�

نعم، ق�شايا ال�شمري م�شوؤول عليهانعم، با�شتثناء ق�شايا ال�شمريك�ل�مبيا

نعمكالمايل

نعم، اإل اإذا وافق ثلثا اأع�شاء الكتلة على ال�شماح املجر

بالختالف

نعم، على ق�شايا ال�شمري

نعم )مبا اأن النواب يتمتعون بحرية الت�شويت اأ�شاًل(كالاملغرب

فقط على بع�ش الق�شايا الجتماعية – عقوبة الإعدام، ح�شب اأهمية الق�شية/ الت�رشيعاململكة املّتحدة

الإجها�ش، وما اإىل ذلك، والق�شايا ذات الأثر املحلي

اأحيانًاكال ولكن التوافق يتحقق يف معظم الأحياننيجرييا

يتمتعون بحرية الت�شويت عمومًانعماليمن

اجلدول 5: حرية ممار�سة الت�س�يت »ب�سمري«
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الأحزاب  اأن  الوطني  الدميقراطي  املعهد  اأجراها  التي  الدرا�شات 

فيه  اأّكدت  وقٍت  يف  خمتلفة.  ب�شورة  ال�شمري  ق�شايا  حتّدد  املختلفة 

لالأ�شباب  وفقًا  الت�شويت  الربملان  يف  الأع�شاء  على  الأحزاب  بع�ش 

للموافقة  للكتلة  ويقّدمونها  �شمريهم،  عليهم  ميليها  التي  ال�شخ�شية 

ذات  الق�شايا  اأنواع  عن  اأمثلة  لإعطاء  اآخرون  يعمد  وقٍت  يف  عليها، 

ال�شلة، وقد ت�شّمنت: املبادئ الدينية والأخالقية؛ واخلدمة الع�شكرية؛ 

املحلية  املجتمعات  من  املنتخبني  )للممثلني  العرفية  واملمار�شات 

الأ�شلية(؛ وزراعة الأع�شاء؛ والقتل الرحيم؛ وم�شاركة الن�شاء وال�شباب 

78
يف احلياة ال�شيا�شية.

الوطني،  الدميقراطي  املعهد  م�شوح  �شملتها  التي  الدول  يف 

الربملان  يف  النواب  بها  يتمتع  اأن  ميكن  التي  احلرية  درجة  تختلف 

الأحزاب  اإىل  بالن�شبة  اأي�شًا  ال�شائع  غري  من  لي�ش   .)5 اجلدول  )راجع 

 باأّن النواب يتمتعون بحرية الت�شويت بح�شب ما ميليه عليهم 
ّ
اأن تقر

حيث  من  فيه،  تقوم  وقت  يف  كان،  مو�شوع  اأي  حول  �شمريهم 

املمار�شة باإجبار النواب على الت�شويت ككتلة. اإّن رغبة النائب يف اأن 

اأو متويل احلملة م�شتقباًل قد  يتّم تعيينه يف مرحلة الختيار امل�شبق 

اأ�شا�شيًا يتجاوز ال�شمري ال�شخ�شي، ل �شيما يف الأنظمة  ي�شّكل حمّفزاً 

ولي�ش  اأ�شا�شي مع احلزب  ب�شكٍل  الناخبون  يتماثل  الدميقراطية حيث 

مع املر�ّشح كفرد.

يف بع�ش احلالت، قد ت�شمح الأحزاب للنواب بالتمتع مبزيد 

من املرونة بح�شب اأهمية الت�رشيع مو�شع الهتمام. يف الإجابة عن 

من  ال�شيا�شيون  اخلرباء  اأ�شار  الوطني،  الدميقراطي  املعهد  ا�شتبيان 

اململكة املتحدة اإىل ما يلي:

م�شوؤول  ي�شدرها  التي  التعليمات  بطبيعة  يرتبط  الأمر 

اأو  الأعمال  بنود  من  بند  لكل  احلزب  قائد  و  الن�شباط 

عليك  اأّن  تعني  الثالثية  فالتعليمات  الربملانية.  ال�شوؤون 

اخلط  مع  يتوافق  مبا  وت�شّوت  الغرفة  يف  حا�رشاً  تكون  اأن 

احلزبي اإل يف حال احل�شول على اإذٍن خا�ش. اأّما التعليمات 

الثنائية فنادرة الوجود ول ت�شتخدم على الإطالق، يف حال 

تعني  املعار�شة،  يف  جتربتي.  بح�شب  احلكومة  يف  التواجد 

من  ولكن  تكون حا�رشاً  اأن  بك  يفرت�ش  اأنه  التعليمات  هذه 

كان  واإن  طلبته!  باحل�شور يف حال  الإذن  اأن متنح  الأرجح 

ر اإجراء ت�شويت قد يتوقع منك الت�شويت مع احلزب. 
ّ
من املقر

يف  حر.  ت�شويت  من  هناك  كان  اإن  دائمًا  اإخبارك  و�شيتم 

بع�ش الأحيان، قد تطراأ بع�ش امل�شكالت يف الربملان حيث 

اأن الأمر لي�ش عبارة  يطالب الأ�شخا�ش بالت�شويت احلر مبا 

عن ق�شية �شيا�شية للحزب ولو كان للحكومة موقف حيالها.

الت�شويت �شّد حزبهم يف حال  اأي�شًا حرية  النواب  قد مينح 

اخلا�شة  الناخبني  هيئة  على  حمّدد  اأثر  ت�رشيع  اأو  ق�شية  لأي  كان 

للقمامة  اإن�شاء مدفن  املثال،  �شبيل  )على  بالنائب. يف هذه احلالت، 

املحليون(،  ال�شكان  يعار�شه  ولكن  العامة  للم�شلحة  مفيداً  يكون  قد 

املحلي  الدعم  على  النواب  يحافظ  اأن  احلزب  م�شلحة  من  يكون  قد 

الق�شية بالتحديد. وهو ما من  من خالل معار�شة احلزب حول هذه 

ال�شعيد  على  كرث  متابعون  للنائب  كان  حال  يف  يحدث  اأن  املرّجح 

املحلي، ويف حال مل يكن ت�شويت النائب حا�شمًا بالن�شبة اإىل النتيجة 

ككّل. ولكن، قد ترى هيئة الناخبني املّطلعة يف ذلك حماولة خمادعة 

للمحافظة على الدعم املحلي.

الن�سباط

النّواب  اأحد  �شك يخالف فيها  اأدنى  اأوقات من دون  تاأتي  قد 

قواعد حزبه. وقد يت�شّمن ذلك البيانات العامة التي تخالف �شيا�شات 

احلزب اأو القادة، اأو الت�شويت �شد موقف احلزب يف الربملان. اأما رغبة 

من  مبجموعة  تتاأثر  فقد  النواب  اأحد  �شد  يلزم  مبا  القيام  يف  احلزب 

العوامل، كخطورة املخالفة والأثر الذي من املمكن اأن ترتكه خ�شارة 

اخلا�شة  الدعم  وقاعدة  الت�رشيعية،  الهيئة  يف  الأعداد  على  النائب 

بالنواب يف احلزب وما اإذا كان احلزب يعّول على النائب للدعم املايل اأو 

غريه من اأ�شكال الدعم. ف�شاًل عن الطرد من احلزب، لعّل اأخطر التهديدات 

اختياره  يف  الفر�شة  فقدان  احتمال  يف  يتمثل  النائب  يواجهها  التي 

م�شبقًا لالنتخابات القادمة. بالن�شبة اإىل النواب على و�شك التقاعد اأو 

الراغبني يف مغادرة احلزب على اأي حال، ل ميثل ذلك رادعًا حقيقيًا.

البحث، يف بع�ش  اآخر من هذا  اإليه يف مكاٍن  كما هو م�شار 

الدول، يوّفر القانون احلماية حلق امل�رّشع يف الت�شويت على الت�شاريع 

وفقًا لوجهات نظره ال�شخ�شية. يف وقٍت من املمكن اأن ت�شمن فيه هذه 

الأحكام احتفاظ النواب مبقاعدهم بغ�ش النظر عن كيفية الت�شويت، 

غالبًا ما جتد الأحزاب الو�شائل الالزمة لن�شباط النواب. بغ�ش النظر 

عن اأي حمايات قانونية، يف نهاية املطاف، يتخذ امل�رّشعون قراراتهم 

بناًء على جمموعة من العوامل مبا يف ذلك درجة الطموح اأو اللتزام 

�شمن احلزب الذي اأ�شماهم ل�شغل املنا�شب.

على  الت�شجيع  من  كمزيد  يفيد  قد  املكافاآت  احتمال  اإن 

مراكز  لتويّل  ال�شانحة  الفر�ش  ذلك  على  الأمثلة  ومن  الن�شباط. 

ميكن  التي  الدول  يف  ولكن،  الربملانية.  املجموعة  �شمن  القيادات 

تنطبق  التي  الكتل  يف  اأو  الربملان  خارج  من  الوزراء  اختيار  فيها 

فيها قواعد الأقدمية ال�شارمة، قد يحرم القادة الربملانيون من هذه 

امل�رّشعني  حوافز  من  يقّل�ش  ما  الولء،  لقاء  املحتملة  »املكافاآت« 

املوارد  الأحزاب  فيها  متلك  التي  احلالت  يف  احلزب.  بخّط  لاللتزام 

للم�شاهمة بالأموال للحمالت النتخابية، قد يختلف الدعم بناًء على 

ولء احلزب للكتلة. كما من املمكن اأي�شًا توزيع مكافاآت اأخرى مبا يف 

الدولية والدعوات حل�شور املنا�شبات من خالل مكتب  الرحالت  ذلك 

م�شوؤول الن�شباط.

تختلف  الإيجابي،  الت�شجيع  فيها  يف�شل  التي  احلالت  يف 

يف  جاء  وقد  املخالفة.  طبيعة  بح�شب  اخلطورة،  حيث  من  العقوبات 
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الإجابات عن امل�شح الذي اأجراه املعهد الدميقراطي الوطني: اإنذارات 

تناهز  دفع غرامة  اأو  الن�شباط  م�شوؤول  اأو  احلزب  �شفهية من جانب 

اأمريكيًا )املجر( للمخالفات اخلفيفة ن�شبيًا. بالن�شبة اإىل  250 دولراً 

التعيني  العقوبات خ�شارة فر�شة  الأكرث خطورة، تت�شمن  املخالفات 

احلالت  ويف  )نيجرييا(؛  الرعاية  اأ�شكال  من  وغريها  اللجان  يف 

باك�شتان،  اإيرلندا،  )بنغالد�ش،  الكتلة  اأو  احلزب  من  الطرد  الق�شوى، 

جرت  الدول،  بع�ش  يف  واليمن(.  املتحدة،  اململكة  اأفريقيا،  جنوب 

بامل�رّشعني  يفرت�ش  خة 
ّ
موؤر غري  ا�شتقالة  اأوراق  اإىل  اأي�شًا  الإ�شارة 

الأوراق  بهذه  الحتفاظ  يتم  الت�شمية.  فرتة  يف  لالأحزاب  اإعطاوؤها 

النواب بالبتعاد عن خط احلزب.  بداأ  اإل يف حال  العمل بها  يتم  ول 

توّفر هذه الأوراق للقادة احلزبيني و�شيلًة لتنفيذ الن�شباط والرتويج 

للتما�شك �شمن املجموعة الربملانية، ل �شيما يف احلالت التي ت�شمن 

بهذه  احلر«.  »الت�شويت  يف  النواب  حق  الد�شتورية  الأحكام  فيها 

الهيئة  التاأثري يف  اإىل احلفاظ على م�شتوى  الأحزاب  ت�شعى  الطريقة، 

القيادات  التالية. يف �شلوفاكيا، تفر�ش  الت�رشيعية حتى النتخابات 

احلزبية التما�شك داخل احلزب من خالل ا�شتخدام جمموعة منوعة من 

الآليات. على �شبيل املثال، طلبت الأحزاب اإىل املر�ّشحني توقيع ر�شالة 

�شلوفاكيا دميقراطية  اأجل  اإّن احلركة من  تعد باللتزام بخط احلزب. 

اأمريكي،  دولر  األف   166 حواىل  بدفع  التعهد  املر�ّشحني  اإىل  طلبت 

اأكرث من ع�رش مرات الراتب ال�شنوي للنائب، يف حال تخّلى عن احلزب 

79
 يف الربملان.

ّ
وا�شتمر

اأداء  مراجعة  اإىل  يرمي  ر�شميًا  اإجراًء  الأحزاب  بع�ش  تعتمد 

امل�رّشعني كجزء من عملية اختيار املر�ّشحني. يف حزب املحافظني يف 

اململكة املتحدة، يتم اإدخال اأ�شماء النواب احلاليني ب�شكٍل فوري واآيل 

املر�شحني  احلزب  فروع  منها  تختار  التي  عليها  املوافق  اللوائح  يف 

الربملانيني، اإل يف حال اأزيلوا اأو طردوا من املجموعة الربملانية. يف 

اإ�شافية  - مراجعة من جلنة  اتخاذ خطوات  حالٍت كهذه، ل بد من 

املتفق  الالئحة  اإىل  الو�شول  من  امل�رّشع  ليتمكن   – مثاًل  الختيار 

عليها. يف املوؤمتر الوطني الأفريقي يف جنوب اأفريقيا، تت�شّمن عملية 

املراجعة تقييمًا للذات يقوم به كّل م�رّشع وتقييمًا لأداء كل م�رّشع من 

قبل القيادة الربملانية للحزب واأمانات احلزب الإقليمية اأو املناطقية.

اأن  التي يجب  الأعمال  النيابية على  الكتلة  اأن تن�ّش قواعد  بد من  ل 

تقام  اأن  يجب  الأعمال  وهذه  القواعد؛  النائب  يخرق  عندما  تتخذ 

بالتنا�شب مع خطورة اجلرم وال�شجل ال�شابق للنواب. على �شبيل املثال، 

اإن اجلنحة الأوىل لالإعالن عن �شيا�شة احلزب )يف حال مل يكن م�شموحًا 

به( قد تلقى التوبيخ غري الر�شمي من قائد احلزب. وقد ينتج عن املزيد 

من اجلنح ت�شكيل جلنة �شغرية ملحاولة التوفيق بني احلزب والنائب. 

يف  احلزب  �شد  النائب  فيها  ي�شّوت  التي  خطورًة  الأكرث  احلالت  يف 

ت�شويت له اأهمية حا�شمة، قد تتطّلب القواعد طرد النائب من الكتلة.

يجب اأن تتوافق قواعد الكتلة النيابية مع الأنظمة الأ�شا�شية 

للحزب واأنظمة الهيئة الت�رشيعية. كما يجب اأن تكون العملية التاأديبية 

متالزمًة مع قوانني الدولة ومبادئ العدالة الطبيعية والعدل الإجرائي. 

املنتخبني  للممثلني  ميكن  مثاًل،  اإيرلندا،  يف  غايل  فاين  حزب  يف 

ولكن  الربملانية،  املجموعة  من  طرده  اأو  النائب  لف�شل  الت�شويت 

لتقدمي  الفر�شة  ومينح  منا�شبًا  بالغًا  النائب  مينح  اأن  ب�رشط  فقط 

الأدلة املدافعة عن موقفه. ويكون اأمام الأع�شاء املف�شولني الفر�شة 

ل  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة   
80

للحزب. التاأديبية  اللجنة  لدى  لال�شتئناف 

ميكن اإعادة توكيل النائب يف من�شبه اإل بت�شويت من اأكرثية الثلثني 

الأع�شاء  يبّلغ فيه  النيابية،  الكتلة  لالأع�شاء احلا�رشين يف اجتماع 

بعد  اأعاله،  اإليها  امل�شار  املجر  حالة  يف  الأقّل.  على  اأيام  اأربعة  قبل 

التحالف  حزب  يف  املجموعة.  من  الأع�شاء  ي�شتقيل  غرامات،  خم�ش 

والقائد  الوطني،  القائد  يحيل  قد  اأفريقيا،  جنوب  يف  الدميقراطي 

الإقليمي، وقائد الكتلة اأو م�شوؤول الن�شباط الأعلى النائب اإىل اللجنة 

اللجنة  ي  تق�شّ نتيجة  بانتظار  ال�شلوك.  �شوء  ب�شبب  للحزب  التاأديبية 

التاأديبية للحزب، ميكن للكتلة النيابية، مبوجب قرار اأكرثي، اأن متنع 

81
النائب من ح�شور اجتماعات الكتلة.
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حمورية  اأهمية  ذات  الكتل  اأو  الربملانية  احلزبية  املجموعات  تعترب 

وتنظيمه  الربملان  ولإدارة  متثيليًة  اأكرث  �شيا�شية  اأحزاب  لإن�شاء 

قدرة  على  الربملانية  املجموعات  تنظيم  كيفية  وتوؤثر  فعال.  ب�شكٍل 

الإ�رشاف  يف  املتمثلة  باملهام  القيام  على  الت�رشيعية  املوؤ�ش�شات 

والتمثيل، و�شياغة القوانني. ف�شاًل عن ذلك، يفيد ال�شتخدام امل�شوؤول 

دميقراطية.  كموؤ�ش�شة  الربملان  م�شداقية  تعزيز  يف  الت�رشيعية  للقوة 

للربملانات،  كة« 
ّ
املحر »الغرف  باأنها  اللجان  فيه  تو�شف  وقت  يف 

الهيئة  �شمن  الأحزاب  قادة  يحّدد  الربملانية  املجموعات  يف  ولكن 

الت�رشيعية م�شار اأعمال الأع�شاء يف اللجان ويف اجلمعية العمومية. 

ويت�شّمن ذلك النقا�ش حول كيفية ومتى يجب الت�شوية ب�شاأن ق�شايا 

العوامل  ولهذه  مواجهة.  اأكرث  مواقف  اتخاذ  يجب  ومتى  ال�شيا�شات 

وحتديد  وتغيريها  الأحزاب  تطوير  كيفية  على  مبا�رشة  اآثار  بدورها 

احل�شا�شيات  اإىل  نظراً  العامة.  ال�شيا�شات  بق�شايا  املتعلقة  املواقف 

العمل  ب�شري  املتعلقة  املعلومات  بال�رشية  تغّلف  ما  غالبًا  ال�شيا�شية، 

الداخلي للمجموعات الربملانية، ل �شيما الأ�شئلة املحيطة بالعمليات 

الداخلية ل�شنع القرار، وم�شائل التما�شك والن�شباط.

على  توؤّثر  الربملانية  املجموعات  اأمام  املتاحة  املوارد  اإّن 

قدرتها على البحث يف ال�شيا�شات والتفاعل مع املواطنني الذين من 

الإجرائية �شمن  ال�شالحيات  اأما كيفية توزيع  اأن متّثلهم.  املفرت�ش 

 – الربملانية  املجموعات  بني  مثايل  ب�شكٍل   – الت�رشيعية  الهيئة 

فت�شاعد يف حتديد الفر�ش املتاحة لت�شكيل جداول الأعمال الت�رشيعية، 

وطرح الأ�شئلة والت�شاريع. اأما مدى ح�شن تنظيم املجموعة الربملانية 

مب�شالح  التقّدم  على  قدرتها  على  اأي�شًا  فيوؤثر  الداخلية  ل�شوؤونها 

احلزب من خالل ال�شتفادة من اأي �شالحيات اإدارية واإجرائية ت�شبح 

حقًا م�رشوعًا للكتل.

ب�شكٍل  ال�شيا�شية  الأحزاب  حيال  العامة  نظر  وجهات  تتاأّثر 

فمن  الت�رشيعية.  الهيئة  واأفراد  الربملانية  املجموعات  باأداء  كبري 

ما  غالبًا  الت�رشيعية،  الهيئة  الكتل يف  بها  تقوم  التي  الأعمال  خالل 

يف  ال�شيا�شات  و�شياغة  تطوير  يف  للحزب  الأ�شا�شية  الو�شائل  ت�شّكل 

يجب،  كما  اأعمالها  ت�شرّي  عندما  النتخابات.  بني  الفا�شلة  الفرتات 

ال�شيا�شات  مواقف  ت�شجيع  لالأحزاب  الربملانية  املجموعات  تتيح 

والو�شول اإىل العامة من خالل امل�شوؤولني املنتخبني، ما يبنّي ال�شلة 

يف  ولكن،  املواطنني.  خماوف  معاجلة  على  والقدرة  باملو�شوع 

الدميقراطيات النا�شئة، غالبًا ما تكون املجموعات الربملانية، حالها 

حال املوؤ�ش�شات الدميقراطية الأخرى، �شعيفًة وتعاين من النق�ش يف 

املوارد؛ والهويات غري املحددة كما يجب، وال�شرتاتيجيات الت�رشيعية 

غري الفعالة والنق�ش يف اآليات الت�شاور الداخلية.

خامتة

من  املتاأّلفة  املرتابطة  ال�شل�شلة  عند  احلا�شم  دورها  من  الرغم  على 

متنح  ل  واملواطنني،  ال�شيا�شية،  والأحزاب  الت�رشيعية،  الهيئات 

الدميقراطية  دعم  جهود  يف  الالزم  الهتمام  الربملانية  املجموعات 

 – الت�رشيعية  للتنمية  التقنية  اجلوانب  تعزيز  على  تركز  مب�شاريع 

ال�شيا�شي  احلزب  قدرة  اإن�شاء  اأو   – مثاًل  الداخلية،  والأنظمة  اللجان 

متزايد  عدد  اليوم  ي�شّلط  الت�رشيعية.  الهيئة  اإطار  التنظيم خارج  على 

من  ملزيد  احلاجة  على  ال�شوء  الدميقراطية  التنمية  اأخ�شائيي  من 

اأماًل  ال�شيا�شية  الأحزاب  وتطوير  الربملانية  الأعمال  بني  التن�شيق 

متنوعة  جهود  بذلت  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  امل�شكلة.  هذه  معاجلة  يف 

لتطوير املعايري الدميقراطية للهيئات الت�رشيعية واعتمدت العالمات 

بقواعد  تنادي  عام  ب�شكٍل  وهي  الربملانية.  للمجموعات  املرجعية 

وم�شوؤولياتها،  وحقوقها  الربملانية،  املجموعات  لت�شكيل  وا�شحة 

التي  احلزبية  للمجموعات  والت�شهيالت  املالئمة  املوارد  وتوزيع 

ت�شتخدم ال�شيغ الوا�شحة وال�شفافة التي ل تعطي الأف�شلية عن غري 

على  نيابية  كتل  ت�شكيل  يف  امل�رّشعني  وحقوق  الأكرثية  حلزب  حق 

الت�شويت �شّد  امل�رّشع يف  بع�شها حق  تتناول  الق�شايا. كما  اأ�شا�ش 

جمموعة برملانية اأو مغادرة احلزب من دون خ�شارة مقعده.

الأحزاب  بني  العالقات  على  اأ�شا�شي  ب�شكٍل  البحث  هذا  يرّكز 

واملمثلني املنتخبني عنها وكيفية تنظيم املمثلني عن الأحزاب اأنف�شهم 

ال�شيا�شية  الأحزاب  معاجلة  كيفية  تختلف  الت�رشيعية.  الهيئة  �شمن 

والنواب لهذه الق�شايا بح�شب �شياق العمليات، واحلجم، واملوارد املتاحة 

املجموعات  راأت  عام،  ب�شكٍل  لكن  موؤ�ش�شاتي.  احلزب  اعتبار  ومدى 

الربملانية الأكرث فعالية الإجراءات التالية مفيدًة يف تنظيم الأعمال.

اأن ت�شاعد الأحزاب واملجموعات  من �شاأن القواعد الوا�شحة 

بني  وامل�شاءلة  وال�شلطة  التوا�شل،  خطوط  حتديد  يف  الربملانية 

الختيار  اإجراءات  الربملان؛  خارج  واحلزب  الربملانية  املجموعة 

الدوري، )ورمبا اإلغاء الختيار( لقادة املجموعات الربملانية؛ اإجراءات 

اللزوم؛  عند  ب�شمري  الت�شويت  اإمكانية  ذلك  يف  مبا  القرار  �شنع 

وتوقعات �شلوك النواب يف جمالت من قبيل الن�شباط، واخل�شو�شية 

واملوازين  ال�شوابط  اأي�شًا  القواعد  تت�شّمن  اأن  يجب  كما  واحل�شور. 

اأفراد  قبل  من  ال�شلطة  احتكار  متنع  التي  ال�شمانات  من  وغريها 

معّينني. اإن هذه القواعد، يف حال علم بها النواب وطبقت بالت�شاوي 

على اجلميع، ت�شّكل يف اأغلب الأحيان اخلطوة الأوىل على درب ت�شجيع 

امل�شاركة مع تعزيز التما�شك. من هنا، تعمل الأحزاب ب�شكٍل دائٍم على 

تغيري قواعدها وحتديثها نتيجة تاأثريات داخلية وخارجية عدة.

للمجموعات  والت�شاركية  الدورية  الجتماعات  تتيح 

ل  والتو�شّ الت�رشيعية  الهيئة  يف  العالقة  الق�شايا  مناق�شة  الربملانية 
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بتوزيع  واملواطنني.  بالإعالم  الت�شال  وتن�شيق  ب�شاأنها  اتفاق  اإىل 

لقادة املجموعات  اأعمال الجتماعات يف وقٍت م�شبق، ميكن  جداول 

النواب  منح  واإّن  للنقا�ش.  التح�شري  فر�شة  النواب  اإعطاء  الربملانية 

الفر�شة للتعبري عن اآرائهم وخماوفهم من �شاأنه اأن ي�شاعف الفر�ش 

للت�شويت طوعيًا مبا ين�شجم مع املجموعة. ف�شاًل عن ذلك، قد ي�شاعد 

تبادل الآراء املجموعات الربملانية على حت�شني مواقفها احلزبية. كما 

يفرت�ش باملجموعات الربملانية اأي�شًا النظر يف اإمكانية اعتماد اآليات 

الجتماعات  بني  املعلومات  وتبادل  التن�شيق  على  ت�شّجع  اإ�شافية 

واإعداد  ان�شباط،  م�شوؤويل  تعيني  ذلك  يت�شّمن  وقد  اإليها:  اإ�شافًة  اأو 

اأو  املكتوبة  املواد  وتوزيع  الر�شائل  تن�شيق  ل�شمان  املعلومات  رزم 

الإلكرتونية الأخرى.

النواب، ميكن  من خالل توزيع الأعمال على نحٍو فعال بني 

للمجموعات الربملانية ال�شتفادة على نحو اأف�شل من املوارد وتعميق 

على  ي�شاعدها  ما  حمددة،  �شيا�شية  جمالت  يف  امل�رّشعني  معرفة 

اتخاذ مواقف واعية حيال بع�ش املوا�شيع. ومن �شاأن هذه الأعمال 

الثقة  اإ�شاعة  اإمكانية املجموعة الربملانية على  اأن تزيد من  قة 
ّ
املن�ش

لدى العامة.

يف معاجلة ق�شايا الن�شباط، ت�شعى املجموعات الربملانية 

ق يف الهيئة 
ّ
واأحزابها اإىل اإقامة التوازن بني احلاجة اإىل العمل املن�ش

الت�رشيعية والعرتاف باحلق يف املخالفة ال�رشعية؛ و�شمان تنا�شب 

عادلة،  ا�شتماع  جل�شات  النواب  ومنح  اجلرم؛  خطورة  مع  العقوبات 

اأمام  اأنف�شهم  الدفاع عن  اإمكانية ال�شتئناف وحقهم يف  مبا يف ذلك 

القيادات.
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امللحق 1: مقتطفات من العالمات املرجعية للهيئات الت�رشيعية الدميقراطية

نحو تطوير املعايري الدولّية للهيئات الّت�رشيعّية الّدميقراطّية 

)املعهد الدميقراطي الوطني لل�صوؤون الدولية، 2009(

4-2 املجم�عات احلزبّية  

4-2-1 تن�صّ القواعد الإجرائية، ب�صكلٍ وا�صح، على معايري ت�صكيل املجموعات احلزبّية الربملانّية وحقوقها وم�صوؤولّياتها يف الهيئة الّت�رشيعّية. 

. فبف�شل 
ّ
تعترب املجموعات احلزبّية الربملانّية اأداًة اأ�شا�شّية لإحالة �شيا�شات الأحزاب ال�شيا�شّية، والوعود التي تطلقها احلمالت، اإىل واقٍع ت�رشيعي

املجموعات احلزبّية، ي�شبح مبقدور بع�ش املواطنني املحافظة على تنظيمهم ون�شاطهم، بعد انتخابهم يف الهيئة الّت�رشيعّية. يف هذا الإطار، يرتكز 

 غري القائم 
ّ
بب املرّبر لإن�شاء املجموعات احلزبّية، عادًة، على مقّدمٍة منطقّية من اثنتني: اإّما اأّن اأع�شاء الهيئة الّت�رشيعّية، يف الّنظام النتخابي

ّ
ال�ش

على الّلوائح احلزبّية، اأحرار يف ممار�شة حقوقهم الأ�شا�شّية، كحرّية الّتجّمع والن�شمام اإىل جمعّية، اأو عدم الن�شمام اإليها )اأو جمموعة حزبّية 

الّت�رشيعّية.  الهيئة  اللوائح احلزبّية، ملزمة بتنفيذ �شيا�شاتها، وتفعليها �شمن  ال�شيا�شّية، يف نظام قائم على  اأّن الأحزاب  ال�شياق(؛ واإّما  يف هذا 

اّتخاذ مبادراٍت ت�رشيعّية، تراها مفيدًة  الّت�رشيعّية. فاإىل جانب  الهيئة  اأ�شا�شّيًا يف  توؤّدي دوراً  اأّن هذه املجموعات احلزبّية  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

توؤّدي املجموعات احلزبّية وظيفًة  للمناق�شات. من خالل ذلك،   
ّ
اللجان، وتنظيم جدوٍل زمني الّت�رشيعّية �شمن  الهيئة  اأع�شاء  اإجماًل يف تعيني 

؛ وت�شكيل املجموعة قد يتطّلب 
ّ
اأ�شا�شّية يف احلياة ال�شيا�شّية الوطنّية. اأّما النت�شاب اإىل ع�شوّية هذه املجموعات، فقد يكون اإلزامّيًا اأو غري اإلزامي

�شخ�شًا واحداً اأو ع�رشة اأ�شخا�ش؛ واملجموعة قد تقبل اأع�شاء من حزٍب واحد فقط اأو اأحزاٍب متعّددة. غري اأّن املعيار الأدنى يق�شي بتحديد معايري 

ابطة الربملانّية 
ّ
ة بالهيئة الّت�رشيعّية. وكانت الر ت�شكيل املجموعات احلزبّية الربملانّية، وحقوقها وم�شوؤولّياتها، حتديداً وا�شحًا، يف القواعد اخلا�شّ

82
للكومنولث قد دعت، �رشاحًة، اإىل اعتماد هذا املعيار الأدنى يف الهيئات الّت�رشيعّية الّدميقراطّية.

 
ّ
 هو اعتماد املجموعات احلزبّية �شمن الهيئة الّت�رشيعّية. ففي بع�ش الّدول، تن�ّش قوانني املجل�ش الّت�رشيعي

ّ
لعّل املعيار املّتبع على �شعيٍد عاملي

 اأّما عدد اأع�شاء الهيئة الّت�رشيعّية املطلوب 
83

نف�شها، �رشاحًة، على تاأ�شي�ش هذه املجموعات. تلك هي احلال يف اليونان، والّنوج، والربازيل اأي�شًا.

لت�شكيل جمموعة، فيختلف بني دولٍة واأخرى؛ حيث يرتاوح بني �شفر يف اليابان، وهولندا، واململكة املّتحدة، وخم�شة يف بلجيكا والربازيل، ليبلغ 

ع�رشين يف جمل�ش النّواب الهندي )لوك �شبها(. وقد تتاأّلف املجموعات احلزبّية من اأع�شاء منت�شبني اإىل حزٍب واحد فقط، كما يف الهند والفيليبني، 

نغال. اأّما اأكرث ما تت�شابه املجموعات احلزبّية يف اأدائه، فهو 
ّ
اأو من اأع�شاء منت�شبني اإىل اأكرث من حزب، كما يف اليونان، واليابان، وبولندا، وال�ش

 يف اأغلب الأحيان، 
84

وؤ�شاء«
ّ
، من خالل »موؤمتر الر

ّ
دورها املهّم يف ترتيب جمريات الّنقا�ش. وبف�شل م�شاركتها يف اإدارة هيئات املجل�ش الّت�رشيعي

. ونظراً اإىل هذا الّدور املهّم، ين�ّش 
ّ
عيد ال�شيا�شي فاإّنها تتمّكن من ترتيب جدول زمني خا�ّش باملناق�شات؛ وتعترب بالّتايل بالغة الأهمّية على ال�شّ

اأحد املعايري الّدنيا على حتديد معايري ت�شكيل املجموعات احلزبّية، وحقوقها وم�شوؤولّياتها، حتديداً وا�شحًا، يف قوانني الهيئة الّت�رشيعّية. 

4-2-2 يف نظامٍ انتخابّي غري قائم على اللوائح احلزبّية، تكون الع�صوّية يف املجموعات احلزبّية الربملانّية طوعية؛ ول يخ�رش ع�صو الهيئة 

جمموعته احلزبّية.   الّت�رشيعّية مقعده يف حال ترك  

 حّقًا جوهرّيًا من 
86

 والعهد الدويّل للحقوق املدنّية وال�سيا�سّية،
85

 حلقوق الإن�سان،
ّ

يعترب احلّق يف حرّية الّتجمع، وفق ما ين�ّش عليه الإعالن العاملي

حقوق الإن�شان، وركيزًة اأ�شا�شّية تقوم عليها الّدميقراطّية الّتمثيلّية. يف الوقت عينه، ين�ّش القانون الدويّل ب�شكٍل �رشيح على اأّنه: »ل ميكن اإلزام اأحٍد 

 
ٌّ
 كنتيجٍة منطقّية، ميكن القول اإّن ع�شو الهيئة الّت�رشيعّية الذي ينجح يف النتخابات، دون تفوي�ٍش من جهٍة معّينة، حر

87
بالنت�شاب اإىل جمعّية«.

يف الن�شمام اإىل جمموعٍة حزبّية اأو عدم الن�شمام اإليها. اأّما عندما ُينتخب هذا الع�شو وفقًا لنظام اللوائح احلزبّية، فمن املفرت�ش اأّن جمهوره 

 يف الهيئة الّت�رشيعّية؛ و�شيكون م�شاءًل اأمام احلزب، وخا�شعًا للقوانني 
ّ
 هو حزبه نف�شه؛ واأّنه �شيعمل، يف املقام الأّول، كع�شٍو حزبي

ّ
النتخابي

التي توّجه اأعماله �شمن الهيئة الّت�رشيعّية. يف هذه الأنظمة، لي�ش من الغريب اأن يفقد اأع�شاء الهيئة الّت�رشيعّية مقاعدهم، ب�شبب الّت�شويت ب�شكٍل 

املالحق
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يخالف توّجهات احلزب. من هنا، ل ُيطّبق هذا املعيار الأدنى املتعّلق بحرّية الّتجمع على هذه الأنظمة، غري اأّنه ُيطّبق على الأنظمة الأخرى كافة. 

 اختيارّي، 
ٌ
وجتدر الإ�شارة اإىل اأّن دوًل عّدة يف �شّتى اأنحاء العامل تعمل بهذا املعيار. فتعترب الكثري منها اأّن الع�شوّية يف املجموعات احلزبّية اأمر

مثل اأ�شرتاليا، وبلجيكا، وفرن�شا، واإيرلندا، واليابان، ومايل، وهولندا، ونيوزلندا، وبولندا، وال�شنغال، و�شوي�رشا، واململكة املّتحدة، على �شبيل املثال 

 لن يخ�رش مقعده يف 
88

ل احل�رش. بالإ�شافة اإىل ذلك، من املعايري املّتبعة يف الأنظمة غري القائمة على الّلوائح احلزبّية، اأّن ع�شو الهيئة الّت�رشيعّية

حال �شّوت ب�شكٍل يخالف رغبات املجموعة احلزبّية. 

وا�صحة و�صّفافة، ل متّيز حزب الأكرثّية على  4-2-3 توؤّمن الهيئة الّت�رشيعّية املوارد والّت�صهيالت املنا�صبة للمجموعات احلزبّية، وفقًا ل�صيغةٍ  

نحوٍ غري مالئم. 

اإّن الّدور املهّم الذي توؤّديه املجموعات احلزبّية، اأثناء تنفيذ اأعمال الهيئة الّت�رشيعّية، لي�شتحّق كّل الّدعم. لذا لي�ش من الغريب اأن تتلّقى املجموعات 

. رغم ذلك، مّلا كانت الأموال العاّمة ُتنفق لهذه الغاية، فال بّد من 
ّ
، اأو اإدارّي، اأو لوج�شتي

ّ
احلزبّية يف الهيئة الّت�رشيعّية امل�شاعدَة، ب�شكل دعٍم تقني

ادر عن  اأن تتّبع الّنفقات �شيغًة وا�شحة و�شّفافة، ل متّيز حزب الأكرثّية على نحٍو غري مالئم، مبوجب املاّدة 12 من الإعالن حول الّدميقراطّية، ال�شّ

الحّتاد الربملايّن الدويّل: »يجب �شبط تنظيم الأحزاب، ون�شاطاتها، و�شوؤونها املالّية، ومتويلها، واأخالقّياتها، ب�شكٍل منا�شب، وبطريقة حيادّية، 

89
ل�شمان نزاهة العملّيات الّدميقراطّية.«

توؤّمن الكثري من الهيئات الّت�رشيعّية، منذ البداية، املوارد والّت�شهيالت اإىل املجموعات احلزبّية. ففي بع�ش الّدول، يتّم متويل املجموعات احلزبّية 

ب�شكٍل مبا�رش، منها على �شبيل املثال بلجيكا، والّدامنارك، وفرن�شا، واأملانيا، واإيرلندا، واليابان، ونيوزلندا، و�شلوفينيا، واإ�شبانيا. ويف معظم هذه 

 يف هذا ال�شياق، 
90

 يف الهيئة الّت�رشيعّية، وبالّتايل ل ميّيز حزب الأكرثّية على نحٍو غري مالئم.
ّ
احلالت، يكون الّتمويل متنا�شبًا مع الّتمثيل احلزبي

ميكن اأن تن�ّش اآلّياٌت خمتلفة على القوانني التي ت�شبط هذا الّتمويل: كالأحكام الإجرائّية كما يف اإ�شبانيا؛ وقانون متويل الأحزاب ال�شيا�شّية كما 

 كما قد تختلف الهيئات الّت�رشيعّية يف ما تقّدمه من خدمات يف هذا امل�شمار 
91

يف اليابان؛ اأو عن طريق هيئة جماعّية، كما يف بولندا واإيطاليا.

 
ّ
اأي�شًا؛ فتتلّقى املجموعات احلزبّية يف جمل�ش ال�ّشيوخ الإ�شبايّن مكاتب وقاعاٍت لالجتماعات، بينما ت�شتفيد تلك املن�شّمة اإىل الكني�شت الإ�رشائيلي

من مبلٍغ �شهرّي لتغطية تكاليف املوّظفني. �شحيٌح اأّن كّل دولٍة �شتحّدد خ�شائ�ش امل�شاعدات وفقًا للحاجات والو�شائل، اإل اأّنه يجب تاأمني املوارد 

والّت�شهيالت للمجموعات احلزبّية وفقًا ل�شيغٍة وا�شحة و�شّفافة، ل متّيز حزب الأكرثّية على نحٍو غري مالئم. 

4-3 الكتل احلزبّية لأ�سحاب امل�سالح

  

4-3-1 يحّق لأع�صاء الهيئة الّت�رشيعّية ت�صكيل كتلٍ حزبّية لأ�صحاب امل�صالح ب�صاأن الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.  

ل يف العهد الدويّل للحقوق   حلقوق الإن�شان، ومف�شّ
ّ
ل تقّل احلقوق املدنّية وال�شيا�شّية التي يتمّتع بها كّل مواطن، كما هو مبنّي يف الإعالن العاملي

املدنّية وال�شيا�شّية، اأهمّيًة وثباتًا بالّن�شبة ملمّثلي املواطنني اأي�شًا. ويحّق لكّل ع�شٍو يف الهيئة الّت�رشيعّية، وفق ما هو حمّدد على امتداد الفقرة 

 من اأع�شاء الهيئة الّت�رشيعّية، حتقيقًا مل�شالح م�شرتكة. ورغم اأّن هذا احلّق 
ّ
 اأو غري ر�شمي

ّ
4.2، الن�شمام اأو عدم الن�شمام اإىل اأّي جتّمع ر�شمي

يخ�شع للقيود ب�شكٍل عام، يف ما يتعّلق باملجموعات احلزبّية يف اأنظمة الّلوائح احلزبّية، كما هو مبنّي يف الفقرة 4.2.2، اإل اأّن هذه القيود ل ُتطّبق 

على الكتل احلزبّية لأ�شحاب امل�شالح، مبا اأّنها اأقل ر�شمّية، وغري مرتبطة بالأحزاب ال�شيا�شّية، وتتمّتع ب�شلطٍة اأقل يف الهيئة الّت�رشيعّية. من هنا، 

لعّله من املعايري الّدنيا اأن ي�شّكل اأع�شاء الهيئة الّت�رشيعّية كتاًل حزبّية لأ�شحاب امل�شالح، بخ�شو�ش الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. وكانت 

ل الأع�شاء املعنّيون يف   من هذا املنطلق، تو�شّ
92

جمموعٌة درا�شية، تابعة للرابطة الربملانّية للكومنولث، قد اأعلنت عن دعمها لهذا املعيار الأدنى.

ود، واأخرى ُتعنى ب�شوؤون الإ�شبان. كما ميكن اإيجاد اأمثلٍة كهذه يف 
ّ
، مثاًل، اإىل ت�شكيل كتلٍة حزبّية ت�رشيعّية حول ق�شايا ال�ش

ّ
الكونغر�ش الأمريكي

الهيئات الّت�رشيعّية املنت�رشة يف �شّتى اأنحاء العامل. 

واقع الدميقراطية يف الربملانات: ما هي معايري التقييم؟

اجلمعية الربملانية يف العامل الفرنكوفوين
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3.            تنظيم الربملانات

3-1           الأنظمة التي تتحكم بالأحزاب ال�شيا�شية، واملجموعات الربملانية وجمموعات املعار�شة:

3-1-1      الأحزاب ال�سيا�سية:

3-1-1-1 يجب اأن يتمتع الربملانيون واملدنيون على حّد �شواء بحرية تكوين اجلمعيات.

3.1.1.2      اإن جميع اأ�شكال القيود اأو املحظورات املفرو�شة على احلزب ال�شيا�شي يجب اأن تتوافق متامًا مع الد�شتور ومع »العهد الدويل اخلا�ش 

                     باحلقوق املدنية وال�شيا�شية«.

3-1-1-3 عندما يغادر الع�شو يف الربملان حزبه مبلء اإرادته، ل ينتج ذلك يف خ�شارته ملقعده يف الربملان

3-1-1-4 اإّن ا�شتبعاد اأع�شاء الربملان كعقاب لهم على ان�شقاقهم من احلزب يعترب م�رشاً با�شتقاللية الربملانيني املعنيني. من هنا، قد تدعو 

                     احلاجة اإىل بع�ش التدابري املناه�شة لالن�شقاق.

3-1-1-5 اإّن التمويل العام واخلا�ش لالأحزاب ال�شيا�شية، يف حال وجوده، يجب اأن يتّم مبا يتوافق مع املعايري الدولية لل�شفافية وي�شّلم اإىل \     

                     حمكمة �رشعية وم�شتقلة.

3-1-2       املجم�عات الربملانية

3-1-2-1 تتمتع املجموعات الربملانية مبركٍز قانوين اأو باأي �شكٍل اآخر من اأ�شكال العرتاف.

3-1-2-2 يجب اأن حتّدد معايري ت�شكيل املجموعة الربملانية، وحقوقها وواجباتها يف الربملان بكل و�شوح يف القواعد الداخلية والأنظمة 

                     اخلا�شة باجلمعيات

3-1-2-3 يجب اأن يوّزع الربملان املوارد املالئمة مب�شاواة بني خمتلف املجموعات الربملانية

العالمات املرجعية للهيئات الت�رشيعية الدميقراطية يف جنوب اأفريقيا 

)املنتدى الربملاين للجماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي(

7. ال�ظيفة الت�رشيعية

لرمبا تعّد الوظيفة الت�رشيعية الوظيفة الأ�شا�شية لأي برملان. يف بع�ش الربملانات، تنّفذ هذه الوظيفة مبراعاة يف غري مكانها للهيئة التنفيذية اأو 

يف تدّخل من قبل هذه الهيئة، فينتج عنها ما ي�شّمى الربملانات ذات القوة النظرية. يف الربملانات الدميقراطية احليوية، تتطّلب الوظيفة الت�رشيعية 

د تعديل وتطبيق الت�شاريع التي تقرتحها الهيئة التنفيذية. يقرتح الأع�شاء يف الربملان اأي�شًا الت�شاريع املطروحة للحوار. فهذه 
ّ
اأكرث بكثري من جمر

امليزة، بني �شواها، التي تف�شل الهيئة الت�رشيعية ال�شتباقية عن الهيئة الت�رشيعية التي تقوم بردة الفعل اأو ذات القوة النظرية. كما ترتبط ب�شياغة 

القوانني الن�شاطات املهمة القا�شية باملوافقة على امليزانية ال�شنوية للدولة. اأما القدرة على اأداء هذه املهمة بفعالية فرهن بعوامل عدة، تتطلب 

اللتزام باملوارد لتمكني الربملان من مراجعة امليزانية بالتعاون الالزم من قبل الهيئة التنفيذية. غالبًا ما تت�شّمن الوظيفة الت�رشيعية القدرة على 

ا�شة فال بد من اأن تتّم يف �شياٍق ت�شاركي، �شفاف ودميقراطي.
ّ
تعديل الد�شتور. اأما ممار�شة هذه املهام احل�ش

ب�صكلٍ عام

لإقرار الت�شاريع كافة، ل بد من اأن يعطي الربملان موافقته، مبا يف ذلك على املوازنة واأي ميزانيات اإ�شافية.

ول ميكن اأن ت�شتخدم املرا�شيم التنفيذية من اأجل جتاوز الوظيفة الت�رشيعية للربملان. بل ت�شتخدم فقط يف حال مل يكن الربملان منعقداً، على اأن 

تكون خا�شعًة للم�شادقة من قبل الربملان.

يجب اأن يوافق الربملان على املنح، والقرو�ش، وال�شمانات، على ال�شعيدين املحّلي والدويل. كما يجب اأن توافق الربملانات على جميع املعاهدات 

والربوتوكولت والتفاقيات. 

)اجلمعية  ال�شعب  قبل  من  املنتخب  املجل�ش  وحده  الرئا�شي(،  النظام  مقابل  )يف  الربملاين  احلكم  ونظام  املجل�شني  ذات  الربملانية  الأنظمة  يف 

الوطنية( ميلك القدرة على الت�شويت بحجب الثقة يف الهيئة التنفيذية.

ل يحق للمجل�ش الذي ل تنتخب فيه اأكرثية الأع�شاء مبا�رشًة  اأو بانتخاب غري مبا�رش ب�شكٍل غري حمّدد رف�ش م�رشوع قانون للنفقات املالية.
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الإجراء الت�رشيعي

يف الربملان ذي املجل�شني، ل بد من اأن تتوافر اأدوار حمددة لكل جمل�ش يف جمال اإقرار الت�شاريع. 

متار�ش الوظيفة الت�رشيعية الأ�شا�شية من قبل املجل�ش املنتخب انتخابًا مبا�رشاً. يف احلالت التي يوجد فيها جمل�ش ثاٍن يتمتع هذا املجل�ش بدوٍر 

ثانوي. 

ويتمتع الربملان اأي�شًا ب�شالحية  جتاوز الفيتو التنفيذي.

متنح الفر�ش للم�شاهمات العامة يف العملية الت�رشيعية، مبا يف ذلك توفري املعلومات ذات ال�شلة اإىل اجلمهور، يف اأوانها. 

يتمتع الأع�شاء بحق املبا�رشة بالت�رشيعات وتقدمي التعديالت على الت�شاريع املقرتحة واملوجودة. 

اإن تكاليف ال�شت�شارات العامة وال�شياغة القانونية، والطباعة، وتوزيع القوانني والإ�شعارات يتكّبدها الربملان. تق�شي اأف�شل املمار�شات باأن 

يكون للربملان اأ�شخا�ش يتولون م�شوؤولية �شياغة القوانني.

يفرت�ش بالربملان اأن مينح الأع�شاء واملواطنني اإ�شعاراً م�شبقًا جلميع الجتماعات مبا يف ذلك جدول الأعمال.

ويعطى الأع�شاء الوقت املنا�شب ل�شت�شارة الناخبني واأي اأطراف مهتمني ب�شاأن الت�شاريع املقرتحة مبا يف ذلك التعديالت الد�شتورية.

تعترب م�شاريع الأع�شاء امل�شتقلني مرعيًة باملتطلبات نف�شها ك�شائر القوانني الأخرى مبا يف ذلك الإ�شعارات امل�شبقة.

ال�صالحيات املالية واخلا�صة باملوازنة

تتطّلب املوازنة الوطنية املقرتحة موافقة الربملان الذي �شيملك القدرة على تعديل املوازنة قبل املوافقة عليها.

ويكون اأمام الربملان مت�شع من الوقت ملراجعة املوازنة املقرتحة التي توّفق بني احلاجات وقاعدة املوارد وتوزع بالتنا�شف بني املوارد وحتّدد 

الأولويات الوطنية. 

يعمل الربملان على ت�شكيل جلنة خا�شة باملوازنة تعمل على مراجعة م�شودة املوازنة ال�شنوية )اأو التقديرات( ورفع التقارير اإىل الربملان بناًء 

عليها.

تقيم الربملانات اأي�شًا مكاتب خا�شة باملوازنة توؤ�ش�شها مبوجب القانون، وت�شّم موظفني من اأ�شحاب املوؤهالت للم�شاعدة يف حتليل املوازنة 

وتنفيذ عملية املراقبة وتقدمي الن�شائح للربملان على اأ�شا�ش ف�شلي على الأقل.

وحده الربملان ميكن اأن يتمكن من حتديد موازنته اخلا�شة واملوافقة عليها. ميكن اأن تتوافر املوارد املتفق عليها للربملان يف ح�ش�ش ف�شلية 

اأو �شنوية.

تفوي�ص ال�صالحيات الت�رشيعية

ال�شالحيات موؤقتًة بطبيعتها،  اأن تكون هذه  التنفيذية. ولكن، من املحتمل  الهيئة  اإىل  الت�رشيعية  ال�شالحيات  اأن ينتدب بع�ش  ميكن للربملان 

وحمددًة بو�شوح، ويوؤكد عليها الربملان. يحتفظ الربملان بحق �شحب اأي �شالحيات منتدبة.

التعديالت الد�شتورية

يف ظل غياب ا�شتفتاء وطني، تتطّلب التعديالت الد�شتورية موافقة ثلثي كامل اأع�شاء الربملان.

تن�رش جميع التعديالت املقرتحة على الد�شتور يف اجلريدة الر�شمية قبل ثالثني يومًا على الأقل من موعد املناق�شة العامة.

»العالمات املرجعية املو�ضى بها للهيئات الت�رشيعية الدميقراطية«

)الرابطة الربملانية للكومنولث(

4.       الأحزاب ال�سيا�سية، املجم�عات احلزبية واملجم�عات امل�سرتكة بني الأحزاب

4-1     الأحزاب ال�سيا�سية

4-1-1 يجب اأن يتمتع جميع امل�رّشعني، وجميع النا�ش بحرية تكوين اجلمعيات.

4-1-2 اإن جميع اأ�شكال القيود على م�رشوعية الأحزاب ال�شيا�شية يجب اأن حتّدد يف القانون وتتوافق متامًا مع »العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق 

               املدنية وال�شيا�شية«.
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4-2      املجم�عات احلزبية

4-2-1 يجب اأن حتّدد معايري ت�شكيل املجموعات احلزبية الربملانية، وحقوقها وواجباتها يف الهيئة الت�رشيعية بكل و�شوح يف القواعد الداخلية 

4-2-2 توّفر الهيئة الت�رشيعية املوارد املالئمة والت�شهيالت للمجموعات احلزبية وفق �شيغة وا�شحة و�شفافة، ل تفيد حزب الأكرثية عن غري 

93
حق.

4-3      املجم�عات امل�سرتكة بني الأحزاب

4-3-1 يحق للم�رّشعني ت�شكيل كتل تهتّم بالق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
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امللحق 2: من�ذج عن ق�اعد الكتلة

1. املبادئ الأ�سا�سية للكتلة النيابية

ال�رشية، املهنية، وامل�ساركة الدميقراطية

فاإّن  وبالتايل   .________ يف  اأع�شاء  لأننا  انتخبنا  باأننا  يقول  الذي  ال�شيا�شي  الواقع  نوؤّكد  الربملان  يف  اأع�شاء   ______ وب�شفتنا  نحن، 

ح�شورنا يف الكتلة مينح الأع�شاء احلق يف:

 ومفتوح يف الكتلة ؛
ّ
-     امل�شاركة يف نقا�ش حر

-     تعزيز دميقراطية الكتلة؛

-     التمتع باملهنية، لكل منا مع الزمالء يف احلزب، ب�شكٍل فردي وجماعي.

يتطّلب ح�شورنا يف الكتلة امل�شوؤولية من جميع الأع�شاء لتنفيذ ما يلي:

-     املحافظة على ال�رشية، التي نلتزم بها يف نقا�شات الكتلة ويف احلوار؛

-     المتناع عن النقد العام للقرارات الدميقراطية للكتلة؛

-     اللتزام باملهنية على املدى الطويل مع الزمالء يف احلزب، فرديًا وجماعيًا.

تتطّلب ال�رشية من كل منا:

-     احلفاظ على �رشية اآراء و�شلوكيات الأع�شاء يف النقا�شات واحلوارات؛

-     احلفاظ على �رشية اأي معلومات وخيارات للكتلة من قبل اأحد اأع�شاء احلكومة اأو غريه من موؤ�ش�شات الدولة؛

-     احلفاظ على �رشية اأي قرارات اأو مقرتحات يف ما يتعلق بامليزانية التي يتم التناق�ش فيها يف الكتلة النيابية اأو كما اأفاد بها ع�شو احلكومة.

تتطّلب املهنية من كل منا:

-     النظر يف اأثر التعليقات العامة على كل من زمالئنا وعلى الكتلة ككل؛

-     قبول تعليقات الزمالء يف ما يتعلق باأثر بياناتنا عليهم وعلى الكتلة ككل؛

-     توجيه التعليقات للزمالء يف ما يتعلق باأثر بياناتهم علينا وعلى الكتلة ككل ؛

-     الت�رّشف مبا ي�شب يف م�شالح الكتلة.

تتطّلب امل�ساركة الدميقراطية يف الكتلة من كل منا قبول القرارات الدميقراطية. يف اأف�شل احلالت، قد يعني ذلك الدعم العام لتلك القرارات، اأو كحّد 

اأدنى، غياب التعليقات عليها. يف حال �شعر اأحد الأع�شاء اأنه يجب عليه علنًا اأن ينتقد قرار الكتلة يف الربملان اأو لالإعالم، فيجب اأن ين�شح رئي�ش 

الكتلة، رئي�ش احلزب، الوزير امل�شوؤول و/اأو اأع�شاء يف احلكومة من _________ )ا�شم احلزب(، واإذا اأمكن، الكتلة يف وقٍت م�شبق.

ب�شفتنا رجاًل ون�شاًء �رشفاء، نوؤكد التزامنا بامل�شوؤوليات املدرجة اأعاله، واأننا يف حال مل نقبل بهذه املتطّلبات التي ت�شمن ال�رّشية واملهنية 

وامل�شاركة الدميقراطية، نقّدم ا�شتقالتنا من الكتلة ونطلب اإىل رئي�ش احلزب القيام بالرتتيبات الالزمة لإيجاد بديل لنا يف الكتلة.

يتمتع رئي�ش احلزب بال�شالحية وال�شلطة لفر�ش الن�شباط والطرد املحتمل لأي ع�شو قد انتهك متطّلبات ال�رشية واملهنية وامل�شاركة الدميقراطية. 

يف نهاية املطاف، يتمتع رئي�ش احلزب ب�شالحية طرد الع�شو من  _______ )ا�شم احلزب(.

موافق عليه من الرئا�شة املركزية للحزب - __________________ 2003

اعتمدته الكتلة - _________________________ 2003

______________

رئي�ش الكتلة

____________ _________________________ _________________________ _________________________

الكتلة يف برملان _________ عند  الإجرائية لربملان ________،  القواعد  لــ واملادة 31 من  الأ�شا�شي  النظام  اإىل املادة 48 من  ا�شتناداً 

الجتماع الذي عقد ____________يف  ______________ بتاريخ _____________2003.
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الق�اعد الإجرائية لكتلة ____________________

2. الأنظمة العامة

املادة 1.

تتحّكم القواعد الإجرائية لكتلة حزب ___________ يف برملان __________ )يف ما يلي القواعد الإجرائية( باملنظمة، واملهام، والعمل، 

واحلقوق، والواجبات اخلا�شة باأع�شاء كتلة ____________ يف برملان _________ )يف ما يلي الكتلة(. يف حال مل ترد اإحدى امل�شائل يف 

هذه القواعد الإجرائية، ف�شيجري تنظيمها مبوجب قرار تتخذه الكتلة.

املادة 2.

�ش هذه الكتلة كطريقة للت�رشف ملمثلي  ___ يف برملان ________.
ّ
تتاأ�ش

تتاألف الكتلة من نواب ___________ يف برملان __________ وغريهم من كبار م�شوؤويل _______ )احلزب( كما هو مبنّي يف املادة 3 

من هذه القواعد الإجرائية.

تعمل الكتلة مبا يتوافق مع القواعد الإجرائية لربملان  ___________، مع نظام احلزب الأ�شا�شي والتعليمات من الرئا�شة املركزية للحزب، 

لأعمال اأع�شاء الربملان، يف برملان _________.

3. الع�س�ية، القيادة، والنتخابات

ع�س�ية الكتلة

املادة 3.

تتاألف الكتلة من جميع اأع�شاء الربملان يف _____________ )ا�شم احلزب( ووزراء الدولة ونواب الوزراء يف  ___________ )ا�شم احلزب( 

وغريهم من م�شوؤويل )ا�شم احلزب( الذين حُتّدد اأ�شماوؤهم بقرار من الكتلة.

تنظيم الكتلة

املادة 4.

اإّن قادة __________ )ا�شم احلزب( املنتخبني يف برملان _______ )الكيان/الدولة( هم:

رئي�ش الكتلة

نائب رئي�ش الكتلة

اأع�شاء الكوليجيوم

رئي�ش احلزب

جميع روؤ�شاء اللجان

�شائر نواب _____________ )ا�سم احلزب(

الأع�شاء املعينون هم:

اأمني �رّش كتلة _________

الوزراء ونواب الوزراء يف احلكومة من اأع�شاء احلزب حكومة احلزب ونواب الوزراء

اخلرباء اخلارجيون

يلتزم ع�شو كتلة ________ بواجب دعم املواقف التي تعتمدها الكتلة على اأف�شل نحو. ت�شتخدم موارد قيادة الكتلة لدعم هذه املواقف. 

يتوىّل اأع�شاء الكتلة م�شوؤولية اإجناز املهام املتلقاة يف حينها.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.1

.2

.3
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اإجراءات انتخاب الكتلة

املادة 5.

تتوىّل الرئا�شة املركزية للحزب  م�شوؤولية انتخاب رئي�ش كتلة ______. يجب اأن يكون رئي�ش الكتلة ممثاًل منتخبًا توؤكد املوؤ�ش�شة امل�شوؤولة على 

وليته. تتوىل الرئا�شة املركزية للحزب م�شوؤولية اإعطاء التو�شيات ب�شاأن املراكز القيادية الأخرى يف الربملان اأي�شًا.

اإّن التو�شيات من جانب الرئا�شة املركزية للحزب للمنا�شب القيادية يف الربملان )نائب الرئي�ش يف الربملان، روؤ�شاء اللجان، وما اإىل ذلك( يجب 

اأن توافق عليها الكتلة.

5. اإجراءات الكتلة

الدع�ة والإبالغ

املادة 6.

يدعو رئي�ش الكتلة لعقد اجتماع يف اأي وقت ملناق�شة الق�شايا العائدة للكتلة. كقاعدة عامة، يدعو رئي�ش الكتلة اإىل عقد اجتماع للكتلة بعد اأن 

يتلقى م�شودًة عن جدول اأعمال الربملان وغريه من املواد اخلا�شة باجلل�شة الربملانية، ولكن قبل خم�شة اأيام على الأقّل من موعد انعقاد اجلل�شة 

العامة.

تتم الدعوة اإىل الجتماع عند طلب خطي من خم�شة اأع�شاء يوّجه لرئي�ش الكتلة. يف الطلب، يفرت�ش مبجموعة النواب توفري �رشح خمت�رش لالأ�شباب 

الداعية لعقد الجتماع.

كلما اأمكن، مينح اأع�شاء الكتلة اإبالغ من 24 �شاعة ف�شاًل عن جدول الأعمال واملكان.

تروؤ�ش الجتماع

املادة 7.

اإّن القواعد الإجرائية لربملان ____________، كما هي قابلة للتطبيق، هي التي ترعى �شري عمل الكتلة.

يف حال غياب رئي�ش الكتلة، يحّل حمّله نائب رئي�ش الكتلة. 

الإ�سافات والتعديالت

املادة 8. 

من املمكن اأن يعر�ش رئي�ش احلزب ورئي�ش الكتلة اأي بند من جدول الأعمال اإىل الكتلة للنظر فيه على الفور. 

يحيل رئي�ش الكتلة جميع البنود على جدول الأعمال املعرو�شة على الكتلة اإىل اللجنة املالئمة للكتلة للنظر فيها. ويتم النظر يف اأي ت�رشيعات، اأو 

تعديالت اأو غريها من الوثائق الت�رشيعية ذات ال�شلة التي يقدمها الع�شو يف الكتلة من قبل جلنة الكتلة امل�شوؤولة باأ�رشع وقٍت ممكن  ويتم رفع 

تقرير بها اإىل الكتلة ككل.

الن�ساب

املادة 9. 

يتاألف الن�شاب من اأكرثية اأع�شاء الكتلة املنتخبني.

م�سار الجتماع

املادة 10.

يتحقق رئي�ش الكتلة من ح�شور اأكرثية اأع�شاء الكتلة اإىل الجتماع.

يف حال ح�شور اأكرثية اأع�شاء الكتلة، يقّدم الرئي�ش جدول الأعمال لالجتماع ويفتح املجال لقرتاحات اإ�شافية ل�شتكمال جدول الأعمال املقرتح.

ر الكتلة ب�شاأن كل املقرتحات ل�شتكمال جدول الأعمال لالجتماع وت�شّوت على جدول الأعمال املقرتح ككل.
ّ
تقر
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املادة 11.

بعد حتديد جدول الأعمال الكامل واملوافقة عليه، يرفع املمثلون عن جلان اللجنة الفردية التي قامت مبراجعة الق�شية قيد النقا�ش تقاريرهم اإىل 

كامل اأع�شاء اللجنة.

 الأع�شاء يف الكتلة يف النقا�ش.
ّ
قد يدوم النقا�ش حول البند الواحد طاملا ي�شتمر

ر رئي�ش الكتلة اإنهاء النقا�ش عندما يحّدد اأنه ما من اأع�شاء م�شّجلني للنقا�ش.
ّ
يقر

ينتهي النقا�ش حول كل بند من بنود جدول الأعمال مع �شدور ال�شتنتاجات الر�شمية.

بعد تناول جميع بنود جدول الأعمال، يختتم رئي�ش الكتلة الجتماع.

الأكرثية املطل�بة لإقرار قرارات الكتلة اأو ا�ستنتاجاتها

املادة 12.

تعتمد الكتلة ال�شتنتاجات/القرارات باأكرثية الأ�شوات للعدد الكامل من اأع�شاء الكتلة. )احلل البديل: اأكرثية اأع�شاء الكتلة احلا�رشين(

تناول الكالم

املادة 13.

يف جل�شة الكتلة، ل ميكن لأحٍد اأن يتحّدث قبل طلب الإذن واحل�شول عليه من رئي�ش الكتلة. يطلب ع�شو الكتلة �شخ�شيًا الإذن بالتحّدث بعد بداية 

النقا�ش وميكنه اأن يطلب تناول الكالم حتى انتهاء النقا�ش.

الت�س�يت

املادة 14.

ينّفذ الت�شويت برفع اليد. ميكن لأع�شاء الكتلة الت�شويت:

مع

�شد

المتناع عن الت�شويت

حما�رش اجتماع الكتلة 

املادة 15.

يتوىّل اأمني �رش الكتلة اأو اأي �شخ�ش اآخر يعّينه رئي�ش الكتلة تدوين حما�رش الإجراءات. يوقع كل من اأمني �رش الكتلة ورئي�شها على املح�رش. 

يتم فتح املح�رش للنظر فيه بطلب من اأي من اأع�شاء الكتلة.

القب�ل

املادة 16.

ر رئي�ش الكتلة  فتح الجتماعات اأمام العامة.
ّ
باملبداأ، تغلق اجتماعات الكتلة اأمام العامة. ولكن، قد يقر

الأفراد  لهوؤلء  يوؤذن  للعامة.  التي تكون عادًة غري مفتوحة  الكتلة  اجتماعات  اأو جمموعات معينة حل�شور  اأفراداً  يعنّي  اأن  الكتلة  لرئي�ش  ميكن 

باملغادرة بقراٍر من رئي�ش الكتلة.
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5. تعيني اللجان الربملانية وال�ف�د

اللجان الربملانية – اإجراءات النتخاب

املادة 17.

بعد اأن توافق الكتلة على تو�شيات الرئا�شة املركزية للحزب ي�شبح هوؤلء الأ�شخا�ش مر�شحني ر�شميني لالنتخاب في�شغل كل منهم من�شب الرئي�ش 

ونائب الرئي�ش للجان الربملانية والوفود الدائمة.

اأما القرتاح الر�شمي من الفقرة ال�شابقة في�شتكمل باأ�شماء اأع�شاء كتلة _____ الذين يتم تر�شيحهم كاأع�شاء كتلة _______ للجان والوفود 

الدائمة.

تتوىل كتلة ________ م�شوؤولية اإجراء املقرتحات النهائية للمر�شحني لالنتخاب لأي هيئة برملانية يعّينها الربملان. 

تر�شل املقرتحات النهائية من الفقرات ال�شابقة اإىل اللجنة الربملانية املعنية بق�شايا النتخابات والتعيني.

6. تنظيم جلان الكتلة

مبادئ عمل جلنة الكتلة

املادة 18. 

توّفر جلان الكتلة منتدًى للنقا�ش والتو�شيات، يبادر اإليه اأع�شاء الكتلة واحلكومة. 

توؤدي جلان الكتلة دور الهيئات ال�شت�شارية للموا�شيع التي يطرحها الأفراد اأع�شاء الكتلة، ووزراء احلكومة ونواب الوزراء. ي�شّجع الوزراء ونواب 

واقرتاحات  احلكومة،  فيها  تنظر  التي  الهامة  ال�شيا�شات  بتغيريات  اخلا�شة  النقا�شات  اإليها يف  ينتمون  التي  الكتل  ت�شمني جلان  الوزراء على 

امليزانية احل�شا�شة من الناحية ال�شيا�شية، والتخطيط على املدى الطويل وجمالت امل�شاكل ال�شيا�شية.

املادة 19.

با�شتثناء البنود ذات الطبيعة الطارئة، يح�رش الوزراء ونواب الوزراء واأع�شاء الكتلة بنود الأعمال من خالل جلنة الكتلة املالئمة. وعليه، تناق�ش 

بنود الأعمال اأوًل من جلنة الكتلة قبل اأن تقدم اإىل اجتماع الكتلة ككل من قبل رئي�ش جلنة الكتلة مع التو�شيات.

يجب اأن ت�شّكل جلان الكتلة منتدًى لال�شتف�شارات من اأع�شاء الكتلة املنتخبني للوزراء ونواب الوزراء. ويجب اأن يطلب اأع�شاء الكتلة من روؤ�شاء 

جلنة الكتلة و�شع ال�شتف�شارات ب�شاأن جدول الأعمال يف وقٍت م�شبق.

بكاملها مع  الكتلة  الكتلة. وجتتمع جلنة  رئي�ش  قبل  من  اإليه  م�شار  هو  كما  واملنظمات  املجموعات  من  العرو�ش  النيابية  الكتلة  تتلقى جلان 

املجموعات واملنظمات، اإذا لزم الأمر، وتكون هذه الجتماعات متاحًة جلميع اأع�شاء الكتلة. يتوىل رئي�ش جلنة الكتلة م�شوؤولية تاأمني املتابعة 

الالزمة لالجتماعات مع املجموعات واملنظمات.

املادة 20.

ميكن لكافة اأع�شاء الكتلة ح�شور اأي اجتماعات للجنة الكتلة مع كامل احلقوق يف التعبري عن اآرائهم، ولكن من دون اأي حق يف الت�شويت يف 

هذه اللجنة. يرفع رئي�ش جلنة الكتلة التقارير عن كل القرارات اإىل كافة اأع�شاء اللجنة. بالإ�شافة اإىل ذلك، يتوىل روؤ�شاء جلنة الكتلة امل�شوؤوليات 

التالية:

�شياغة جداول الأعمال بالت�شاور مع رئي�ش الكتلة

�شمان توزيع جداول الأعمال على جميع اأع�شاء الكتلة والوزراء ونواب الوزراء وغريهم من امل�شوؤولني احلزبيني.

�ش رئي�ش جلنة الكتلة، بالإ�شافة اإىل رئي�ش الكتلة والوزير امل�شوؤول اأو نائب  يف ما يتناول �شوؤون ال�شيا�شات الهامة اأو املتعلقة بامليزانية، يخ�شّ

الوزير اجتماعات للجنة الكتلة ت�شمح باملناق�شة الكاملة من قبل اأكرب عدد ممكن من الأع�شاء.

اأ.

ب.
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املادة 21.

يتطّلب الن�شاب للت�شويت ح�شور 50% من اإجمايل عدد اأع�شاء جلنة الكتلة يف اجتماع اللجنة الذي تتم الدعوة اإليه من اأجل الت�شويت على بنٍد 

ر.
ّ
حول جدول اأعمال الجتماع املقر

ل يتطلب عقد اجتماع جلنة الكتلة ا�شتكمال الن�شاب.

العملية الت�رشيعية للجنة الكتلة

املادة 22. 

عندما تنطلق الت�شاريع �شمن احلكومة، يجب على الوزير املعني اأو نائب الوزير اأن ياأخذها اإىل جلان الكتلة امل�شوؤولة يف اأقرب وقت ممكن. من 

خالل اإ�رشاك جلنة الكتلة يف هذه املرحلة املبكرة من العملية الت�رشيعية، من املمكن تي�شري امل�شاهمات الفعالة خالل مرحلة اإعداد الت�شاريع، ما 

يلغي احلاجة اإىل التغيريات يف الدقيقة الأخرية متى يتخذ م�رشوع القانون �شكله النهائي.

متى متر الت�شاريع بلجنة الكتلة، تقّدم للمراجعة النهائية، للكتلة ككل من قبل رئي�ش جلنة الكتلة، بتو�شيات من جلنة الكتلة.

املادة 23.

عندما يطلق ع�شو واحد اأو جمموعة من الأع�شاء الت�شاريع �شمن الكتلة، يجب تقدميها من قبل منا�رشي جلنة الكتلة واإىل الوزير امل�شوؤول اأو نائب 

ف عنها يف املادة ال�شابقة، الفقرة الثانية منها. 
ّ
الوزير. اأما اخلطوات الإ�شافية يف هذه احلالة فهي نف�شها املعر

املادة 24.

اإّن توزيع الت�شاريع على جلان الكتل املحددة هو من م�شوؤولية رئي�ش الكتلة )نائب رئي�ش الكتلة البديل(. حتتاج جلان الكتلة لالجتماع ب�شكٍل دوري 

لإعطاء الفر�شة الكاملة ملناق�شة التغيريات املقرتحة يف وقت مبكر من العملية.

7. القائمة بلجان الكتلة، وبنيتها ومهامها

املادة 25.

رت كتلة _________ )ا�شم احلزب( للولية الربملانية ___________ اإن�شاء جلان الكتلة التالية:
ّ
قر

جلنة الكتلة املعنية بال�شوؤون ال�شيا�شية والقانونية

جلنة الكتلة املعنية بالتنمية والق�شايا القت�شادية

جلنة الكتلة املعنية بالدفاع وال�شيا�شات اخلارجية

جلنة الكتلة املعنية بال�شحة وال�شوؤون الجتماعية

جلنة الكتلة املعنية بال�س�ؤون ال�سيا�سية والقان�نية

املادة 26.

تتاأّلف جلنة الكتلة املعنية بال�شوؤون ال�شيا�شية والقانونية على الأقل من _______ ع�شو منتخب من الكتلة وكبار اأع�شاء احلزب يف احلكومة 

من الدوائر احلكومية ذات ال�شلة.

ت�رشف اللجنة املعنية بال�شوؤون ال�شيا�شية والقانونية على اأعمال اللجان الربملانية الدائمة وتتناق�ش يف الت�شاريع اخلا�شة بها:

اللجنة املعنية بال�شوؤون الد�شتورية

اللجنة املعنية بال�شوؤون الت�رشيعية والقانونية

اللجنة املعنية بالنظام ال�شيا�شي والعالقات بني املجتمعات املحلية

جلنة القرتاع الدائمة حلماية احلريات وحقوق املواطنني

اللجنة املعنية بق�شايا النتخاب والتعيني

اللجنة املعنية بق�شايا القواعد الإجرائية واحل�شانة الإلزامية

تلتقي اللجنة املعنية بال�شوؤون ال�شيا�شية والقانونية بطلب من رئي�ش اللجنة ملناق�شة الق�شايا �شمن نطاق العمل مع اأع�شاء الكتلة وغريهم من 

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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امل�شوؤولني احلزبيني الذين يدعوهم رئي�ش اللجنة حل�شور الجتماعات.

ترفع اللجنة املعنية بال�شوؤون ال�شيا�شية والقانونية اقرتاحاتها لكامل الكتلة.

مالحظة:

اإن الق�اعد من املادة 26، الفقرة 3 و4 تنطبق ب�سكٍل مت�ساٍو على جميع جلان الكتل.

8. الإجراءات التاأديبية

انتهاك نظام اجتماع الكتلة

املادة 27.

يتوىل رئي�ش الكتلة م�شوؤولية احلفاظ على النظام يف اجتماع الكتلة. ميكن لرئي�ش الكتلة تنبيه الع�شو املخالف للنظام يف اأي اجتماع للكتلة. يف 

حال ا�شتمر الع�شو املخالف يف خمالفة نظام الجتماع، يحق لرئي�ش الكتلة يف هذه احلال توقيف الع�شو. لرئي�ش الكتلة اأي�شًا احلق يف تاأديب 

الع�شو يف الكتلة يف حال انتهك اأحكام قواعد الإجراءات ب�شلوكه.

9. النظام النهائي

املادة 28.

تدخل هذه القواعد الإجرائية حّيز التنفيذ يوم تبّنيها يف اجتماع الكتلة، بعد اأن متنح الرئا�شة املركزية للحزب موافقتها على الطلب.

الرقم:

_______

موافق عليه من قبل:                                                                                       الكتلة

الرئا�شة املركزية للحزب                                                                                رئي�ش الكتلة

اإر�شال اإىل :

اأع�شاء الكتلة

كبار امل�شوؤولني يف احلزب

الرئا�شة املركزية للحزب
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اإىل الدولة و نوع النظام الت�رشيعي  اأع�شاء الهيئة الت�رشيعية الذين مّت انتخابهم. ا�شتناداً  اإىل  للتب�شيط، تعتمد هذه الوثيقة م�شطلح »النائب« لالإ�شارة 

املوؤ�ش�شات  لو�شف  »برملان«  �شُيعتمد م�شطلح  نف�شه،  املنوال  ن�شجًا على  الكونغر�ش.  اأو  ال�شيوخ  باأع�شاء جمل�ش  اأي�شًا  ُيعرفوا  اأن  فيها، ميكن  املطّبق 

التمثيلية الوطنية مبا فيها جمل�ش ال�شيوخ واجلمعيات الوطنية. 

 يف هذه الوثيقة، ت�شري املجموعة اأو الكتلة الربملانية اإىل جمموعة من النّواب يف هيئة ت�رشيعية ينتمون اإىل احلزب ال�شيا�شي نف�شه. ومع اأّن بع�ش الهيئات 

الت�رشيعية ت�شمح بت�شكيل جمموعات ذات طابع تقني اأو ائتالفات م�شتندة اإىل ق�شية معّينة، اإل التجّمعات ذات الطابع احلزبي هي املحور الأ�شا�شي الذي 

ترّكز عليه هذه الوثيقة. 

Norm Kelly, “Pacific Approaches to Parties and Parliaments” (paper presented at the CDI-IPD “Electoral Systems, 
Parties and Parliaments: Making the Connections’ workshop, Bali, November 11-12 2010), 2.

Australian Labor Party, National Constitution of the ALP, as amended at the 43rd National Conference, 
January 31, 2004.

Allen Hicken, “Political engineering and party regulation in Southeast Asia,” in Political Parties in Conflict-Prone 
Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development, ed. Benjamin Reilly et al. (Tokyo: United Nations 
University Press, 2008), 69-94.

 عام 1999.
ّ
اجلمعية الوطنية جلمهورية نيجرييا الفدرالية، الد�شتور، املادة 223، كما اأُقر

M. Bogaards, “Comparative strategies of political party regulation,” in Political Parties in Conflict-Prone Societies: 
Regulation, Engineering and Democratic Development, ed. Benjamin Reilly et al. (Tokyo: United Nations University 
Press, 2008), 119-144.

املرجع نف�شه. 

لالطالع على تف�شري حول هذا امل�شطلح، اأنظر: 

Benjamin Reilly, Political Reform and the Demise of Consociationalism in Southeast Asia, http://www.cdi.anu.edu.
au/_further_activities/2008-09/D_P/2009_01_FA_ASIA_DemGov_SEA_conf_D/benjamin_reilly.pdf

Reilly, Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001).

Benjamin Reilly, Democracy in Divided Societies.; Reilly, Benjamin, Per Nordlund and Edward Newman, “Political 
Parties in Conflict-Prone Societies: Encouraging Inclusive Politics and Democratic Development.” Policy Brief, No. 2 
(Tokyo: United Nations University, 2006).

الدول التي �شملها امل�شح هي: اإيرلندا، باك�شتان، بلغاريا، بنغالد�ش، البو�شنة والهر�شك، البريو، اجلبل الأ�شود، جنوب اأفريقيا، �رشبيا، العراق، كمبيوديا، 

اأ�شرتاليا،  من  اإ�شافية  بيانات  على  واحل�شول  مقابالت  اإجراء  مّت  وقد  اليمن.  نيجرييا،  املتحدة،  اململكة  املغرب،  املجر،  مايل،  كولومبيا،  كو�شوفو، 

اأندوني�شيا، نيوزيلندا والوليات املّتحدة الأمريكية. 

من الأمثلة على ذلك: كولومبيا الربيطانية يف كندا؛ برن واأوري يف �شوي�رشا؛ واأريزونا وكاليفورنيا ووي�شكون�شون يف الوليات املّتحدة الأمريكية.

ل ملختلف الأنظمة النتخابية وتاأثريها على الأحزاب ال�شيا�شية، اأنظر:  لالطالع على و�شف مف�شّ

International IDEA, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook (Stockholm, International IDEA, 
2005). 

فيفوز  لونه.  يف�شّ الذي  بالرتتيب  املر�ّشحني  الأع�شاء  املتعددة  النتخابية  الدوائر  يف  الناخبون  يرّتب  للتجيري،  القابل  الواحد  ال�شوت  نظام  مبوجب 

ر عمليات العّد والفرز، فُيعاد توزيع 
ّ
بالنتخاب املر�ّشحون الذين يح�شلون على ح�شة من الأ�شوات التف�شيلية الأوىل، تفوق احل�شة املحّددة. ثّم تتكر

اأ�شوات املر�ّشحني الأقل حظًا الذين مّت ا�شتبعادهم، والأ�شوات الفائ�شة التي نالها املر�ّشحون الأوفر حظًا، اإىل حني الإعالن عن انتخاب عدد كاف من 

املر�ّشحني.

يف نظام الع�شوية املختلطة، يختار الناخبون ممّثليهم ا�شتناداً اإىل نظامني خمتلفني وخمتلطني- هما نظام الالئحة الن�شبية )عادًة( والنظام الأكرثي/

التعددي. ُيق�شد بنظام الالئحة الن�شبية التعوي�ش عن اخللل احلا�شل يف التمثيل نتيجة اّتباع النظام الأكرثي/التعددي. 
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اأنه لي�ش حمور تركيز هذا الكتاب. للمزيد من املعلومات حول  اإل  اأع�شاء الهيئة الت�رشيعية،  اأ�شا�شي من وظيفة  اأّن التوا�شل مع الناخبني عن�رش   مع 
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Martin Harrop and William Lockley Miller, Elections and Voters: A Comparative Introduction (Basingstoke: 
Macmillan Education, 1987), 69. 

Stein Rokkan, Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development 
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Pak Kwan Chau, The Relationship between the Government and the Opposition or Minority Parties in Selected 
Places (Hong Kong: Legislative Council Secretariat, 2002(. 

ت يف 2004. 
ّ
برملان املغرب، القواعد والإجراءات الربملانية، كما اأقر
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International IDEA, “International IDEA Study on Peru,” accessed March 2010, http://archive.idea.int/ideas_
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House of the Nation, The Standing orders of the Parliament of the Republic of Hungary, art. 51, as of 1998.
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1992, as adopted June 18, 1992. ; Constituición Política de Colombia, as published in the Constitutional Gazette No 
116, July 20, 1991.: Senado de la República de Colombia, “Sentencia C-036/07,” as passed 2007, accessed August 16, 
2011, www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2007/c-036_2007.html#1 

ف الن�شقاق باأنه قرار نئب بتغيري ولئه من احلزب الذي فاز با�شمه يف النتخابات كي يلتحق بحزب اآخر اأو 
ّ
لأغرا�ش خا�شة باإجناز هذه الوثيقة، ُيعر

ي�شبح م�شتقاًل. ومع اأّن هذا امل�شطلح ي�شري عادًة اإىل قرار النائب بالت�شويت �شّد حزبه، اإل اأنه هنا يدّل على قراره بال�شتقالة نهائيًا من احلزب.

ميكن الطالع على معلومات ب�شاأن املجموعات الربملانية احلاوية لالأحزاب كافة يف اململكة املتحدة، مبا يف ذلك ع�شوية املجموعات كافة، يف: 
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اأنظر امللحق 1 لالطالع على مقتطف. 
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