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مقدمة: أدوات الديمقراطية المباشرة

العرض بصورة مخترصة اإلجابة عىل األسئلة بشأن توقيت وكيفية إمكانية  يتناول هذا 
القرارات  بعض  التخاذ  املبارشة  الدميقراطية  إجراءات  أو  )صكوك(  أدوات  استخدام 
السياسية املالمئة. وهذا اإليجاز، هو عبارة عن نسخة مخترصة من كراسة الدميقراطية 
وافية  بصورة  يتناول  الذي  واالنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  دليل  املبارشة: 
يتناول  كام  استخدامها.  أو  بتصميمها  املتعلقة  واالعتبارات  الصكوك  أو  األدوات  دراسة 

الكتيب أربع آليات منفصلة تشتمل عليها الدميقراطية املبارشة، وهي:

• االستفتاءات؛
• مبادرات املواطنني؛

• مبادرات جدول األعامل الترشيعية؛ و
• سحب الثقة من املرشحني املنتخبني.

الدميقراطية  والصكوك  األدوات  سائر  لوصف  املستخدمة  املصطلحات  تتفاوت  وقد 
أحيانا  ويجري  االختصاصية،  أو  القضائية  الواليات  مختلف  بني  فيام  وتتفاوت  املبارشة 
املكونات  نفس  وجوهره  حقيقته  يف  هو  ما  لوصف  مختلفة  مصطلحات  استخدام 
 )referendums( العامة  االستفتاءات  فإن  املثال،  سبيل  وعىل  والعمليات.  واملؤسسات 
)plebiscites( التي تجريها الحكومة، تسمى يف بعض األحيان بعبارة االستفتاءات الشعبية
وهو مصطلح ال يزال قيد االستخدام يف بعض الواليات القضائية أو االختصاصية. ويف بعض 
االستفتاءات  أو  الشعبية  املبادرات  أيضا  تُسمى  املواطنني  مبادرات  عبارة  فإن  األحيان، 
التي يبادر املواطنون بها، اعتامداً عىل السياق الذي يتم فيه استخدام اإلجراءات. كام 
يتضمن الكتيب أو الدليل مرسداً للمفردات، يوّضح بعض الفوارق واالختالفات فيام بني 

هذه املصطلحات.

املبارش  التصويت  حق  الناخبني  جمهور  متنح  التي  اإلجراءات  هي  االستفتاءات  إن 
حول قضية سياسية أو دستورية أو ترشيعية محددة. وتجري مناقشة هذه املسألة يف 
الثاين من الدليل. ويتم إجراء االستفتاءات عندما تقرر هيئة حاكمة أو سلطة  الفصل 
مامثلة الدعوة للتصويت عىل قضية معينة، أو عندما يُطلب مثل هذا التصويت من قبل 
القانون. ويف بعض الحاالت، فإن مثة عدداً ِمن اإلجراءات التي تسمح أيضاً للمواطنني أو 
ألقلية يف مجلس ترشيعي للمطالبة بإجراء استفتاء عىل تلك القضية. وقد تكون نتيجة 
االستفتاء ملزمة من الناحية القانونية، عىل النحو الذي يحدده القانون أو الدستور الذي 
تم مبوجبه إطالق االستفتاء، أو أنها قد تستخدم من قبل السلطات ألغراض استشارية 

بَحته. 

بالتصويت  للناخبني  تسمح  فإنها   ،)Citizens’ initiatives( املواطنني  مبادرات  وأما 
وليس  املواطنني  من  عدد  قبل  من  مقرتح  ترشيعي  أو  دستوري  أو  سيايس  إجراء  عىل 
من قبل الحكومة أو السلطة الترشيعية أو أية سلطة سياسية أخرى. ولطرح قضية ما 
التوقيعات لدعم  القيام بجمع ما يكفي من  املبادرة  للتصويت، فإنه يتعني عىل أنصار 
إجراء االستفتاء، كام قد يتطلب القانون ذلك األمر. وكام جرت مناقشة ذلك يف الفصل 

تتفاوت املصطلحات املستخدمة 

لوصف مختلف األدوات 

والصكوك الدميقراطية املبارشة 

وتختلف فيام بني الواليات 

القضائية أو االختصاصية 

املختلفة، ويجري أحيانا 

استخدام مصطلحات مختلفة 

لوصف ما هو يف حقيقته 

وجوهره نفس املكونات 

واملؤسسات والعمليات.
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الثالث، فإن مبادرات املواطنني قد تتناول مقرتحات جديدة أو قوانني قامئة أو إجراءات 
دستورية، وفقاً لالختصاصات القضائية. واعتامداً عىل القانون الذي يجيز االستفتاء، فإن 

نتيجة تصويت املبادرة قد تكون ملزمة بصورة قانونية أو استشارية فقط.

كام أن مبادرات جدول األعامل )Agenda initiatives(، هي إجراءات ميكن للمواطنني 

من خاللها وضع قضية معينة عىل جدول أعامل برملان أو مجلس ترشيعي. وكام هو الحال 

مع مبادرات املواطنني، فإنه يتم عادة يف القانون تحديد الحد األدىن لعدد التوقيعات التي 

يلزم جمعها من أجل طرح املبادرة أمام السلطة الترشيعية. وعىل عكس اإلجراء املتبع يف 

مبادرات املواطنني، فإنه ال يتم إجراء تصويت شعبي عندما يتم طرح مبادرة األجندة أمام 

الربملان أو املجلس الترشيعي للنظر فيها. وتجري مناقشة استخدام مبادرات جدول األعامل 

يف الفصل الرابع من كراسة الدليل. 

إن إجراءات سحب الثقة )Recall(، تسمح للناخبني بالتصويت عىل إمكانية إنهاء فرتة 

والية ممثل أو مسؤول منتخب إذا تم جمع ما يكفي من التوقيعات لدعم تصويت سحب 

من  بالعزل  واملطالبة  الثقة  عملية سحب  أن  من  الرغم  وعىل  املنصب.  من  والعزل  الثقة 

والعزل من  الثقة  املطالبة بسحب  فإن  املواطنني،  ملبادرات  تكون مامثلة  ما  غالباً  املنصب 

نتائجها  فإن  وبالتايل  عامة،  وظيفة  من  عزل شخص  مسألة  فقط  يتناول  املنتخب  املنصب 

يف  التفصيل  من  مبزيد  الثقة  سحب  عملية  استخدام  مناقشة  وتجري  ملزمة.  دوماً  تكون 

الفصل الخامس من الدليل املنشور. 

ويستقي كتيب الدليل معلوماته وينهل، عىل نطاق واسع، من قاعدة بيانات العمليات 

الدولية  املؤسسة  أبحاث  هيئة  موظفو  أعدها  التي  واإلجراءات  املبارشة  الدميقراطية 

للدميقراطية واالنتخابات، والتي ميكن االطالع عليها من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين التايل: 

)http://www.idea.int(

القائم حالياً ألدوات  البيانات بشأن االستخدام  التفصيلية مأخوذة من قاعدة  واملعلومات 

ووسائل الدميقراطية املبارشة يف 214 بلٍد وإقليم يف مختلف أنحاء العامل مبيّنة يف املرفق لكتيب 

الدليل، وهناك أيضاً قامئة مراجع للمزيد من املطالعة وزيادة إثراء مصدر املعلومات القيّم.

األعامل  جداول  ومبادرات  املواطنني  ومبادرات  االستفتاءات  استخدام  مناقشات  إن 

والتصويت بسحب الثقة والعزل من املنصب املنتخب، غالباً ما تدور حول موقعني متعارضني. 

ومن باب التبسيط، فإن أحد هذين املوقفني ميكن وصفه بأنه النهج التمثييل الصارم – حيث 

الناحية  التمثيلية، وينبغي من  الدميقراطية  مبدأ  نوع يقوض  أي  املبارش من  التصويت  إن 

املثالية تجنبه. وعىل قدم املساواة من التبسيط، فإن املوقف اآلخر يتمثل يف الحامس املفرط 

للدميقراطية املبارشة – حيث إن هناك بعض الحاالت التي يكون فيها استخدام التصويت 

الشعب بصورة حقيقية. ويف مجال  إرادة  لتحديد  مناسبة  الشعب طريقة غري  املبارش من 

السياق العميل الذي يواجه املشاركني يف بناء الدميقراطية والتصميم املؤسيس الدميقراطي، 

مفيدة  تقييدية وغري  مسألة  يعترب  ال  املتعارضني  املوقفني  بني هذين  املزعوم  ›الخيار‹  فإن 

يف  املتفاوتة  التجارب  إن خالصة  أيضاً.  أساسه  من  وكاذب  زائف  خيار  إنه  بل   – فحسب، 

واملناطق  البلدان  من  العديد  يف  اكتسابها  تم  التي  املبارشة  الدميقراطية  آليات  استخدام 

إن خالصة التجارب املتفاوتة 

من استخدام آليات الدميقراطية 

املبارشة التي تم اكتسابها يف 

العديد من البلدان واملناطق يف 

جميع أنحاء العامل، من شأنها 

توفري ثروة طائلة من املعرفة 

والخربات، وتعترب املشاركة يف 

تقاسم هذه الخربات واملعارف 

ذات قيمة وفائدة كبرية.
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املشاركة  والخربات، وتعترب  املعرفة  ثروة طائلة من  توفري  العامل من شأنها  أنحاء  يف جميع 

العامة،  النظرة  وتسعى هذه  كبرية.  وفائدة  قيمة  ذات  واملعارف  الخربات  تقاسم هذه  يف 

والدليل الذي تنهل معلوماتها منه، إىل توفري املعارف والخربات عىل أوسع نطاق للمشاركني 

يف عمليات اإلصالح الدميقراطي يف جميع أنحاء العامل. 

2. عندما تدعو السلطات لالستفتاء

ميكن الدعوة لالستفتاءات، إما بواسطة السلطات السياسية أو من قبل عدد من املواطنني. 

ويتناول الفصل الثاين من كتيب الدليل االستفتاءات التي تدعو لها السلطات السياسية، والتي 

الثالث  الفصل  أن  الحكومة، يف حني  التنفيذية والترشيعية يف  املؤسسات  بإسم  تعرف هنا 

يتناول االستفتاءات التي تتم الدعوة لها من قبل املواطنني.

إن القرار بالدعوة إىل االستفتاء قد يقع عىل عاتق سلطة سياسية، مثل رئيس الدولة، كام 

ميكن اتخاذ القرار وفقاً لسلطة دستورية محددة، أو قد يكون قراراً سياسياً يتخذه الرئيس 

أو رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس الوزراء، أو من خالل تصويت من قبل مجلس الربملان 

الدعوة  فإن صالحية  االختصاصية،  أو  القضائية  الواليات  بعض  ويف  الترشيعي.  املجلس  أو 

لالستفتاء قد تكون محددة يف الدستور، يف حني أن بعض االستفتاءات قد تتم الدعوة لها 

بواسطة قوانني ترشيعية أو أوامر تنفيذية. 

كام يجوز للسلطات السياسية أن تدعو لالستفتاءات إما بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. 

وتدعو السلطات لالستفتاء بطريقة غري مبارشة، عندما ترغب باتخاذ قرار يتطلب استفتاء 

وفقاً للدستور أو مبوجب ترشيع. وقد يكون االستفتاء اإللزامي مطلوباً بشأن قضايا محددة 

السلطات لالستفتاء بصورة  الدستور. وتدعو  أو يف حاالت محددة، مثل إجراء تعديل عىل 

مبارشة عندما ال يرتتب عليها رضورة القيام بذلك وفقاً للدستور أو مبوجب ترشيع عادي، 

ولكنها تختار القيام بذلك ألسباب سياسية أو غريها. وقد يتم الرشوع يف هذه االستفتاءات 

االختيارية من قبل السلطة التنفيذية، أو بأغلبية األصوات يف املجلس الترشيعي، أو يف بعض 

الحاالت من قبل أقلية يف املجلس الترشيعي. 

إن االستفتاء اإللزامي، هو تصويت للناخبني تتم الدعوة له تلقائياً تحت ظروف معينة 

العامل:  االنتشار يف  واسعة  اآللية  العادي. وهذه  الترشيع  أو  الدستور  كام هو محدد يف 

إلزامية من  لديها أحكام إلستفتاءات  العامل  بلدان  حيث إن ما يقرب من نصف مجمل 

نوع ما. كام أنها قد تكون الزمة فيام يتعلق بأنواع معينة من املوضوعات املحددة سلفاً. 

وعادة ما تكون هذه قضايا ذات أهمية سياسية كربى، مثل التعديالت الدستورية، أو إقرار 

معاهدات دولية، أو نقل السلطة إىل هيئات دولية، أو هيئات فوق املستوى الوطني، أو 

غريها من القضايا املتعلقة بالسيادة الوطنية، أو بشأن تقرير املصري الوطني. ويف بلدان 

مثل أسرتاليا واليابان وسويرسا وأوروغواي، فإن جميع التعديالت الدستورية يجب أن تتم 

املوافقة عليها عن طريق االستفتاء، ويف أيسلندا ومالطا وبريو وإسبانيا، فإن هذا هو الحال 

بالنسبة لبعض التعديالت الدستورية. ويف أوروبا، فإن عدداً من االستفتاءات التي  أيضاً 

إلزامية ألنها تنطوي عىل تعديل دستور  جرى تنظيمها يف االتحاد األورويب كانت قضايا 

البالد، كام هو الحال يف جمهورية إيرلندا. وعىل النقيض من ذلك، فإن أنواعاً أخرى من 

ميكن الدعوة لالستفتاءات، إما 

بواسطة السلطات السياسية أو 

من قبل عدد من املواطنني.

إن االستفتاء اإللزامي، هو 

تصويت للناخبني تتم الدعوة 

له تلقائياً تحت ظروف معينة 

كام هو محدد يف الدستور أو 

الترشيع العادي.
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موضع  وضعها  عن  مستبعدة  تكون  ما  عادة  العامة،  والنفقات  الرضائب  مثل  القضايا، 

إلزامية. كام أن اشرتاط أو استبعاد إجراء االستفتاءات اإللزامية بشأن قضايا  استفتاءات 

محددة عادة ما يكون مدرجاً يف دستور الوالية القضائية، ولكن ميكن تحديده أيضاً يف 

الترشيعات العادية.

ومحددة  معينة  حاالت  يف  اإللزامية  االستفتاءات  إلجراء  أيضاً  الحاجة  تستدعي  وقد 

بصورة مسبقة. ومن األمثلة عىل ذلك يف النظم الرئاسية، حيث إنه يف حالة نشوء خالف 

بني الرئيس واملجلس الترشيعي، فإن الحاجة آنذاك قد تدعو إىل القيام بإجراء استفتاء لحل 

النزاع الناشب هناك. وقياساً عىل ذلك، فإنه إذا كان رئيس أيسلندا يرفض مرشوع قانون 

متت املوافقة عليه من قبل الربملان، فإن القانون سوف يظل ساري املفعول ولكن يجب 

الظروف. ويصبح  به  تسنح  أقرب وقت  أو رفضه، يف  عليه  للموافقة  استفتاء  إىل  تقدميه 

القانون باطالً إذا جرى رفضه من قبل الناخبني يف االستفتاء، وإال فإنه سوف يظل نافذاً 

وساري املفعول. 

وعادة ما تقترص االستفتاءات اإللزامية عىل ما يعترب عموماً قضايا سياسية هامة للغاية. 

كام أن كرثة االستفتاءات قد تقلل من الكفاءة السياسية وتؤثر سلباً عىل االستقرار السيايس. 

وتعترب االستفتاءات ُمكلفة من ناحية املال والوقت واالهتامم السيايس، ويتعني النظر بعناية 

يف استخدام هذه املوارد. وإذا أدى تكرار االستفتاءات إىل تغيريات كثرية جداً يف السياسات 

والقواعد، فإنها قد تسهم يف نشوء وضع سيايس غري مستقر، حيث يجد املواطنون أنفسهم 

يعيشون يف بيئة تفتقر للتأكد واليقني.

تصويت  عىل  هذا  وينطوي  االختياري.  االستفتاء  هي  االستفتاءات  من  الثانية  والفئة 

الناخبني والذي ينبغي أال يُجرى مبوجب القانون، ولكن ميكن الرشوع فيه من قبل السلطة 

التنفيذية، أو من خالل عدد محدد من أعضاء املجلس الترشيعي، ويف بعض الحاالت من 

قد  أشكال. كام  عدة  االختيارية  االستفتاءات  تتخذ  وقد  أخرى.  فاعلة  سياسية  قبل جهات 

يتم تنظيمها بصورة مسبقة مبوجب قواعد دستورية أو قواعد مقررة بصورة قانونية أو أنها 

قد تكون مخصصة، مع قواعد خاصة يتعني اتباعها ويتم تحديدها مسبقاً يف وقت الدعوة 

لالستفتاء.

وتعمل بعض الواليات القضائية أو االختصاصية عىل تنظيم االستفتاءات االختيارية مبوجب 

القانون. ويف إسبانيا، فإنه يجوز تقديم القرارات السياسية ذات األهمية الخاصة لالستفتاء 

االستشاري. ووفقا للدستور، فإن امللك قد يدعو لالستفتاء بناء عىل طلب من رئيس الحكومة 

عقب تفويض من قبل مجلس النواب. ويف روسيا، فإن السلطة املمنوحة للرئيس غري منظمة 

تقريباً، حيث إن الدستور ينص فقط عىل أنه يتعني عىل الرئيس »الدعوة لالستفتاء يف إطار 

- كام هو  أيضا  املمكن  االتحادي«. ومن  الدستوري  القانون  عليها يف  املنصوص  اإلجراءات 

التنفيذية  الحال يف األرجنتني - بأن الدستور قد مينح كالً من السلطة الترشيعية والسلطة 

الترشيعي  الجهاز  فإن  األمريكية،  الواليات  بعض  ويف  استفتاءات.  إجراء  يف  للرشوع  الحق 

هناك يستطيع وضع ترشيع إلجراء استفتاء من أجل االلتفاف عىل نقض باستخدام »الفيتو« 

املحتمل من جانب الحاكم.

 عادة ما تقترص االستفتاءات 

اإللزامية عىل ما يعترب عموماً 

قضايا سياسية هامة للغاية. كام 

أن كرثة االستفتاءات قد تقلل 

من الكفاءة السياسية وتؤثر 

سلباً عىل االستقرار السيايس.

 ينطوي االستفتاء االختياري 

عىل تصويت الناخبني والذي 

ينبغي أال يعقد مبوجب 

القانون، يف حني أنه ميكن 

الرشوع به من قبل السلطة 

التنفيذية، أو من خالل عدد 

محدد من أعضاء املجلس 

الترشيعي، ويف بعض الحاالت 

من قبل جهات سياسية فاعلة 

أخرى. 



8

إن االستفتاءات االختيارية املتخصصة هي تلك التي ال يتم تنظيمها مبوجب الدستور أو 

حسب أي ترشيع دائم. ويف األنظمة الربملانية، فإن قرار إجراء استفتاء خصيصاً بشأن قضية 

قانون محدد  الترشيعي عن طريق مترير  املجلس  باألغلبية يف  اتخاذه عموماً  يتم  محددة 

للقيام بذلك. ويف الرنويج، عىل سبيل املثال، فإن الدستور ال يتضمن شيئا عن االستفتاءات، 

وال يعمل املجلس الترشيعي عىل تقرير فيام إذا كان يجب إجراء استفتاء فحسب، بل إنه 

يعمل أيضاً عىل وضع تفاصيل تنفيذ االستفتاء ذاته. ويف األنظمة الرئاسية، فإنه ميكن إعطاء 

السلطة التنفيذية الحق العام للدعوة لالستفتاءات )كام يف أذربيجان وروسيا(، أو أن الرئيس 

دعا  عندما   1978 عام  شييل  يف  كام حدث  محددة،  دستورية  سلطة  أي  دون  يترصف  قد 

الرئيس أوغستو بينوشيه )Augusto Pinochet( إىل استفتاء طلب فيه دعم الناخبني له.

وقد تقرر السلطات السياسية مباشرة الشروع في إجراء االستفتاء لعدة 
أسباب؛ وذلك الستخدام االستفتاء كجهاز وساطة بين الفصائل المتنافسة، 
الدعم  إلظهار  أو  خالفية،  قضية  جراء  من  االنتخابية  التداعيات  لتجنب  أو 
سياسي  لقرار  الشعبي  التأييد  إلظهار  أو  الحكومة،  أو  للرئيس  الشعبي 
إجراء  تتطلب  قد  برلمانية  أقلية  لحماية  وسيلة  بمثابة  لتعتبر  أو  معين، 

استفتاء على قرار ما اتخذته األغلبية البرلمانية.

أسباب؛ وذلك  لعدة  االستفتاء  إجراء  الرشوع يف  مبارشة  السياسية  السلطات  تـُقرر  وقد 

الستخدام االستفتاء كجهاز وساطة بني الفصائل املتنافسة، أو لتجنب التداعيات االنتخابية 

التأييد  أو إلظهار  الحكومة،  أو  للرئيس  الشعبي  الدعم  أو إلظهار  من جراء قضية خالفية، 

الشعبي لقرار سيايس معني، أو لتعترب مبثابة وسيلة لحامية أقلية برملانية قد تتطلب إجراء 

استفتاء عىل قرار ما اتخذته األغلبية الربملانية.

كام قد تقرر السلطات السياسية السري يف بدء استفتاء لعدة أسباب. وقد يعمد املدراء 

الحاكم  الحزب  داخل  االنقسامات  لحل  أحياناً  االستفتاءات  إلجراء  الدعوة  إىل  التنفيذيون 

أو التحالف. وعادة ما تكون هذه االستفتاءات بدافع من قبل اثنني من الدوافع املختلفة 

بعض اليشء يف األهداف - إما الستخدام االستفتاء كوسيلة وساطة بني الفصائل املتنافسة، أو 

لتجنب التداعيات االنتخابية من قضية خالفية. ومن خالل اإلعالن عن االستفتاء، فإن السلطة 

التنفيذية تسعى لعدم تسييس قضية معينة عن طريق إخراجها من سياق الحملة االنتخابية. 

االختيارية يف  االستفتاءات  إجراء  األحيان، عىل  التنفيذية، يف كثري من  السلطة  وقد عملت 

أوروبا لهذه األسباب بشأن قضايا مثل التكامل األورويب.

الدعم  إظهار  أجل  من  االستفتاءات  أحيانا إلجراء  تعمد  السياسية  السلطات  كانت  كام 

التصويت قد يكون أقل حول قضية  الحاالت، فإن  تلك  الحكومة. ويف  أو  للرئيس  الشعبي 

معينة من الرتكيز عىل القادة السياسيني أنفسهم، الذين يرصون عىل أن الفوىض قد تنجم من 

احتامل هزمية أو استقالة الرئيس أو الحكومة. وكان هناك مثال يف أوروبا عىل هذا النوع من 

التصويت عىل الثقة يف فرنسا، حيث كان الرئيس شارل ديغول )Charles de Gaulle( يعمد 

يف عدة مناسبات الستخدام االستفتاء كوسيلة إلظهار ثقة الجمهور يف قيادته. ومع ذلك، فقد 

فشلت هذه املحاولة يف عام 1969، ما أدى إىل استقالته. 

إن االستفتاءات االختيارية 

املتخصصة هي تلك التي ال يتم 

تنظيمها مبوجب الدستور أو 

حسب أي ترشيع دائم.
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لقرار  الشعبي  الدعم  إظهار  بهدف  استفتاءات،  بطرح  أيضاً  التنفيذية  السلطات  بادرت 

وراء  الوحيد من  أو  الرئييس  السبب  أن هذا هو  الحكومات  تّدعي  ما  كثرياً  سيايس معني. 

نابعاً  يكون(  ما  )وغالباً  يكون  قد  الحقيقي  الدافع  أن  ما، يف حني  استفتاء  بتنظيم  قيامها 

والتكتيكية  السياسية  الدواعي  هذه  مثل  انتقاد  تم  وقد  وتكتيكية.  سياسية  اعتبارات  من 

لطرح االستفتاءات من وجهة نظر دميقراطية، ألن األداة االستفتائية يف مثل هذه الحالة، مل 

تُستخَدم من أجل تعزيز السيادة الشعبية وزيادة املساواة السياسية، وإمنا من أجل تجاوز 

للحكومات  نطاقها. ميكن  توسيع  التنفيذية، وحتى  السلطة  والحفاظ عىل  الشعبية  الرقابة 

الدميقراطية واالستبدادية، عىل حد سواء، أن تطرح استفتاءات قد تُسهم يف استقرار النظام 

وكفاءته.

كوسيلة  االستفتاءات  استخدام  يتم  فإنه  االختصاصية،  أو  القضائية  الواليات  بعض  ويف 

األغلبية  اتخذته  الذي  القرار  عىل  استفتاء  إجراء  تطلب  قد  التي  الربملانية  األقلية  لحامية 

الربملانية. ويف الدامنرك، فإن ثلث أعضاء املجلس الترشيعي قد يطلب إجراء استفتاء ملزم 

قانوناً بشأن مرشوع قانون تم متريره يف املجلس. ويف السويد، فإن أي تعديل دستوري معلق، 

يجب أن يحال إىل استفتاء ملزم قانوناً إذا طلب عـُشـْر )أي واحد من كل عرشة( من أعضاء 

املجلس الترشيعي مثل ذلك اإلجراء.

ومن ناحية التبعات القانونية، فإن االستفتاءات التي تقيمها السلطات السياسية قد تكون 

إما استشارية أو مـُـلـْـزِمـَة قانوناً. ومع ذلك، فإن التمييز قد ال يكون مهامً جداً. وقد يكون 

قد  أنه  من  الرغم  عىل  االستفتاء  نتيجة  تتجاهل  أن  دميقراطية  حكومة  عىل  الصعب  من 

يكون استشارياً فقط، كام أظهر ذلك االستفتاء عىل املعاهدة الدستورية لالتحاد األورويب يف 

فرنسا وهولندا يف عام 2005. وعالوة عىل ذلك، فإنه إذا وجدت حكومة ما أن من املستحيل 

قبول نتيجة استفتاء ملزم قانونياً، فإنها قد تبحث عن سبل للتحايل عىل نتيجة االستفتاء، 

عىل سبيل املثال من خالل الدعوة الستفتاء جديد عىل سؤال مختلف قليالً )كام حدث يف 

)Maastricht( ويف  الدامنرك يف عامي 1992 و1993 عىل معاهدة ماسرتيخت  استفتاءات 

بعض  يف  ولكن   .))Nice( نيس  معاهدة  بشأن  و2002   2001 عامي  يف  إيرلندا  جمهورية 

القضائية أو االختصاصية، فإنه ال ميكن تكرار االستفتاء لفرتة زمنية محددة: عىل  الواليات 

سبيل املثال، يف األرجنتني حيث إنه ال يجوز تكرار إجراء االستفتاء ملدة عامني كاملني.

الجوانب اإلجرائية
القانوين  النظام  إطار  من  كل  مع  االستفتاء  وتوافق  مالءمة  مدى  تقرير  يتم  أن  املهم  من 

الدستور  االستفتاءات مبوجب  تنظيم  املمكن  القضايئ. ومن  لالختصاص  السياسية  والثقافة 

املكتوب، أو من خالل الترشيع العام والدائم، أو بواسطة قوانني مخصصة بصورة محددة 

للتصويت الشعبي بشأن مسألة معينة. ويف سويرسا، فإن السلطات االتحادية ميكنها الدعوة 

إلجراء االستفتاءات اإللزامية بشأن التعديالت الدستورية وبعض املعاهدات الدولية فقط. 

وإذا تم تنظيم االستفتاءات مبوجب قوانني محددة، فإن الدستور أو الترشيعات الدامئة قد 

تحدد فيام إذا كانت تلك القوانني تتطلب استخدام إجراء معني أو اتباع اإلجراءات العادية 

ميكن  فإنه  الدستور،  يف  مبارشة  بصورة  ممنوعة  االستفتاءات  تكن  مل  وإذا  القوانني.  لوضع 

تنظيمها مبوجب قوانني مخصصة بصورة محددة، ويتم إقرارها مبوجب اإلجراءات الترشيعية 

العادية، كام هو الحال يف الرنويج.

من ناحية التبعات القانونية، 

فإن االستفتاءات التي تقيمها 

السلطات السياسية قد تكون 

ـَة  ـْـزِم ـُـل إما استشارية أو م

قانوناً. 

من األهمية مبكان أن يتم تقرير 

مدى مالءمة االستفتاء مع 

إطار النظام القانوين والثقافة 

السياسية لالختصاص القضايئ.
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الشفافية  تحقيق  يف  تتمثل  العادي  الترشيع  أو  الدستور  يف  االستفتاء  تنظيم  مزايا  إن 

التي  االستفتاءات  يف  الدميقراطية  الرشعية  تعزيز  يف  يسهم  مام  الشعبية،  الرقابة  وزيادة 

تطلقها السلطات السياسية. وإذا كان الدستور ينص عىل االستفتاء بصورة إلزامية، فإنه سيتاح 

عـُرضة  أقل  يصبحون  كام  السياسية،  العملية  يف  بفعالية  للمشاركة  أفضل  فرص  للمواطنني 

للوقوع ضحية للتالعب املتعمد من قبل السلطات السياسية. وأما االستفتاءات االختيارية، التي 

ال تخضع للتنظيم من قبل الدستور أو الترشيع الدائم، فإنها متيل إىل إعطاء السلطات السياسية 

املزيد من الفرص الستخدام االستفتاء ألغراض تكتيكية، وأحيانا للتأثري عىل نتيجة االستفتاء، 

عن طريق تحديد القضايا التي سيتم التصويت عليها وتوقيت التصويت وصياغة نص موضوع 

االقرتاع وتحديد نصاب املوافقة، وهلم جرّا. وهذا هو أحد األسباب التي يجعل من االستفتاءات 

االختيارية واملخصصة ألغراض معينة موضع الكثري من االنتقاد من وجهة نظر دميقراطية.

ولكن املساوئ يف تنظيم االستفتاء من قبل الدستور أو الترشيعات العامة يتمثل يف أن 

ذلك قد يقلل من املرونة، خاصة إذا كان التنظيم الدستوري مستفيضاً بصورة شاملة، كام أن 

ذلك يفرض حظراً عىل االستفتاءات االختيارية. وبالتايل، فإن األمر يتطلب رضورة إيجاد توازن 

بني الرشعية الدميقراطية من جهة، والكفاءة السياسية واالستقرار من جهة أخرى.

التوقيت
لحملة  كافية  فرتة  يتيح  بحيث  االستفتاء،  إجراء  موعد  تحديد  أيضا  الرضوري  من  لعل 

االستعداد لذلك الغرض. وقد يتطلب األمر إجراء االستفتاء املزمع عقده يف غضون فرتة معينة 

من الزمن بعد إطالق الدعوة لعقده. وإذا مل يتم تحديد مثل تلك الفرتة من الزمن يف كل 

يستحيل  بحيث  لالستفتاء برسعة،  الدعوة  إما  تستطيع  عندها  الحكومة  فإن  معينة،  حالة 

خاللها إجراء مناقشة عامة حقيقية حول املسألة املطروحة لالستفتاء، أو أنها قد تعمل عىل 

مد وإطالة فرتة النقاش لوقت مطول أكرث من الالزم بحيث تغدو املسألة مغمورة وتضيع يف 

خضم مسائل وقضايا أخرى، أو قد يتم استنفاذ وفقدان املصلحة والرغبة العامة يف متابعة 

الحكومة  قبل  من  دستور جديد  استفتاء عىل  تايلند، جرى  نفسه. ويف  االستفتاء  إجراءات 

العسكرية يف عام 2007، وتعرض االستفتاء النتقادات عىل نطاق واسع لعدد من األسباب 

العامة والدامئة  القواعد  املتاح لالستعداد للحملة. إن  القصري  الوقت  اإلجرائية، مبا يف ذلك 

الدميقراطية،  الرشعية  تحسني  عىل  تعمل  أن  شأنها  من  االستفتاءات  فرتات حمالت  لطول 

تتيح مرونة وكفاءة أكرث لدى  القواعد املخصصة ألغراض معينة أو محددة قد  يف حني أن 

الحكومة، وهذا يتوقف عىل مستوى املعرفة العامة والوعي بالقضية )أو القضايا( املدرجة 

يف ورقة االقرتاع بشأن االستفتاء.

كام قد يكون من املناسب النظر فيام إذا كان يجب أن يتم النص يف الدستور أو الترشيعات 

العامة والدامئة إذا كان من املمكن تنفيذ إجراء االستفتاءات بالتزامن مع االنتخابات الوطنية 

أو االنتخابات اإلقليمية، أو االنتخابات البلدية، وهلم جرا، أو إذا كان ينبغي االضطالع للقيام 

بكل منها يف أوقات مختلفة عن بعضها. ومن جهة نظر الكفاءة، فإنه ميكن توفري املال عن 

طريق عقد االستفتاءات واالنتخابات سوياً يف نفس الوقت، كام ميكن زيادة اإلقبال وتحسني 

للناخبني. وحيث إن الرشعية  املشاركة يف الظروف التي تولد فيها االنتخابات حضوراً عالياً 

الدميقراطية من نتيجة االستفتاء غالباً ما تعتمد عىل نسبة إقبال الناخبني عىل التصويت، فإن 

طريقة عقد االستفتاءات مع االنتخابات قد تغدو مرغوباً فيها. ولكن من الناحية األخرى، فإن 

يتطلب األمر رضورة إيجاد 

توازن بني الرشعية الدميقراطية 

من جهة، والكفاءة السياسية 

واالستقرار من جهة أخرى.

لعل من الرضوري أيضا 

تحديد موعد إجراء االستفتاء، 

بحيث يتيح فرتة كافية لحملة 

االستعداد لذلك الغرض.
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قضية االستفتاء قد تصبح مغمورة خالل حملة االستفتاء الذي يتزامن مع إجراء االنتخابات، 

وقد ال تلقى االهتامم الكايف بها. كام تتطلب الرشعية الدميقراطية أيضاً رضورة مناقشة أي 

الناخبني، يف حني أن إجراء االستفتاء يف نفس موعد  قضية لالستفتاء بشكل كاف من قبل 

االنتخابات قد يرصف االنتباه ويقلل الرتكيز عىل قضية االستفتاء آنذاك.

كام قد يتعني النظر يف مسألة فيام إذا كان ينبغي اشرتاط إجراء االستفتاء بشأن أكرث من 

قضية واحدة يف نفس الوقت. ويف استفتاء عام 2003 الذي دعا إليه الرئيس ألفارو أوريبي 

)Álvaro Uribe( يف كولومبيا، كانت هناك 19 قضية من القضايا املنفصلة لتقريرها من قبل 

الناخبني يف االستفتاء املذكور. وميزة هذا اإلجراء، تتمثل يف أن الناخبني يشاركون بصورة أكرث 

كفاءة يف عملية اتخاذ القرارات بشأن مجموعة واسعة من الشؤون العامة، مام قد يزيد من 

الرشعية الدميقراطية ويرفع من مستوى االستجابة للدعوة. ولكن العيب يف هذه الطريقة، 

يكمن يف أن الناخبني يتعني عليهم إعالم أنفسهم بشأن عدد كبري من القضايا التي قد ال تكون 

مرتبطة مع بعضها البعض. كام أن الحصول عىل معلومات كافية لتمكني الناخبني من اتخاذ 

قرارات مالمئة بشأن كيفية التصويت عىل العديد من القضايا سوياً يستغرق أوقاتاً مطولة، 

ويتطلب جهوداً فكرية كبرية. كام أن النقاش العام ال ميكن أن يتعمق كلياً يف جميع القضايا 

املطروحة لالستفتاء، مام يجعل الحملة تصبح أقل تركيزاً، وقد يصبح الناخبون معتمدين عىل 

النصائح التي تجود بها عليهم األحزاب السياسية ومنظامت أصحاب املصالح، أو مجموعات 

أصحاب الحمالت ألغراض خاصة. وإذا جرى التصويت يف االستفتاء عىل عدة قضايا يف نفس 

الوقت، فإن ذلك قد يؤدي إىل اتخاذ قرارات عىل أسس أقل استنارة وأقل معرفة، وبالتايل 

فإن االرتباك سوف يسود يف صفوف الناخبني، مام يؤدي إىل تدين نسبة املشاركة، وتقويض 

الرشعية الدميقراطية يف نتائج االستفتاءات نفسها.

ص االقتراع
َ
ن

يف  املدرج  السؤال  بشأن  أال وهي   - االقرتاع  بنص  وتتعلق  األهمية  بالغة  أخرى  قضية  مثة 

ورقة االقرتاع حول االستفتاء املطروح للتصويت عليه، حيث إن صيغة السؤال قد يكون لها 

تأثري مهم عىل نتيجة ورشعية االستفتاء برمته. وبشكل عام، فإن نص االقرتاع يتعني صياغته 

بصورة دقيقة وواضحة بقدر املستطاع، كام ينبغي أن يكون له هدف واحد وتفسري واحد 

فقط. كام ال يجوز أن يكون نص االقرتاع مـُبهامً أو قادراً عىل إعطاء معان مختلفة. كام يتعني 

صياغة النص بحيادية تامة، مع تحايش استخدام العبارات التي يغلب عليها الطابع اإليجايب 

أو السلبي بشكل واضح. ويف املحصلة، فإن هذا الوصف قد يبدو واضحاً وبديهياً، ولكنه قد 

يكون أسهل قوالً منه عمالً عند محاولة تحقيقه عىل أرض الواقع. إن املامرسات الخاطئة مثل 

السلبيات املزدوجة أو اللغة املتحيزة وفرية، واألمثلة عليها غفرية، وال حرص لها. 

وقد يكون من املناسب تحديد من يتوىل تقرير الصياغة الدقيقة لنص االقرتاع يف عملية 

أن  ينبغي  الحكومة  كانت  إذا  فيام  النظر  املهم  من  فإن  الخصوص،  وجه  وعىل  االستفتاء. 

تكون مسؤولة عن صياغة السؤال، حتى يف الحاالت التي تبادر فيها الحكومة نفسها لطرح 

االستفتاء، وبالتايل فإنه سيكون لها مصلحة يف تصميم السؤال بطريقة ِمن شأنها زيادة فرص 

تحقيق نتيجة قد ترغب يف الحصول عليها. ويف بعض الواليات القضائية أو االختصاصية، فإن 

هيئة إدارة االنتخابات )EMB( هي التي تتوىل اإلرشاف عىل صياغة سؤال االستفتاء، بحيث 

يتم وضع مسؤولية صياغة النص يف أيدي هيئة سياسية محايدة بصورة أكرث من غريها.

ينبغي صياغة نص االقرتاع 

بصورة دقيقة وواضحة بقدر 

اإلمكان، كام يتعني أن يكون له 

هدف واحد وتفسري واحد فقط.



12

إن إيصال املعلومات إىل 

الجمهور بشأن املحتوى الرئييس 

للسؤال املدرج يف االستفتاء 

يعترب أمراً حيوياً لرشعية نتيجة 

االستفتاء.

كام ينبغي أيضا تناول مسألة الطعن أو االستئناف. ويجب العمل بصورة دقيقة عىل تحديد 

مؤسسة  قبل  من  بذلك  القيام  ميكن  مثالً، هل  االستئناف،  أو  بالطعن  التقدم  له  يحق  من 

قبل عدد معني من  أو من  االقرتاع،  التي وضعت نص  املؤسسة  تلك  حكومية مختلفة عن 

املواطنني، وما هي الفرتة الزمنية التي ميكن خاللها تقديم الطعن أو االستئناف. كام ينبغي 

أيضا النظر يف مسألة الهيئة التي ستقرر حل موضوع االستئناف. وبنفس الطريقة، فإنه ينبغي 

أن يكون هناك تنظيم واضح بشأن الفرتة الزمنية التي سيتاح فيها للهيئة املعنية حسم النزاع.

كام أن البدائل املعروضة عىل الناخبني يجب أن تكون مدروسة بعناية فائقة. ويف بعض 

اقرتاح  لصالح  إما  التصويت  إمكانية  الناخبني  تـُعطي  ما  عادة  االستفتاءات  فإن  الحاالت، 

محدد أو ضده. ويف بعض الحاالت، فإنه قد يتم إعطاء الناخبني االختيار بني ثالثة بدائل، كام 

جرى يف السويد عام 1980 بشأن قضية الطاقة النووية. وقد يتم الحصول عىل نتيجة أوضح 

إذا طلب االستفتاء من الناخبني االختيار بني بديلني فقط. وأما إذا تطلب األمر االختيار بني 

ثالثة أو أكرث من البدائل، فإنه قد يصبح من الصعب تفسري نتيجة االستفتاء. ومع ذلك، إذا 

كان االختيار بني أكرث من بديلني ملسألة مطلوبة حقاً، فإن التصويت ميكن وضعه عىل شكل 

اثنني أو أكرث من  القضايا يف  بدائل يتم ترتيبها يف درجات، أو ميكن تقسيم كل قضية من 

األسئلة – بحيث يشتمل كل سؤال منها عىل بديلني اثنني - كام جرى يف جمهورية إيرلندا، 

حيث تم تقسيم االستفتاء عىل السياسة بشأن اإلجهاض عام 1992يف ثالثة أسئلة منفصلة 

للتعامل مع تلك القضية.

الحملة االنتخابية: التنظيم واإلعداد
إن إيصال املعلومات إىل الجمهور بشأن املحتوى الرئييس للسؤال املدرج يف االستفتاء يٌعترب 

أمراً حيوياً للغاية يف مجال رشعية نتيجة االستفتاء. وبالتايل، فإنه يتعني إمعان النظر يف األسئلة 

املتعلقة فيام إذا كان من املرتتب أن تعمل القوانني عىل تنظيم أنشطة الحمالت االستفتائية 

وسائل  إىل  الوصول  وتنظيم  الحمالت،  تلك  اإلنفاق يف  مبالغ  من  الحد  ومدى صالحيتها يف 

اإلعالم العامة والخاصة، وما إىل ذلك. ومن جهة، فإن املبدأ الرئييس للمامرسات الجيدة يف 

هذا الصدد هو ضامن تكافؤ الفرص بني املؤيدين واملعارضني لالقرتاح املطروح يف االستفتاء. 

ومن ناحية أخرى، فإن املبدأ األسايس لحرية التعبري ينبغي احرتامه. كام ينبغي تحديد فيام إذا 

كانت الحكومة التي تشجع عىل اقرتاح استفتاء ما يتعني عليها قرص دورها عىل إعالم الجمهور 

حول الجوانب الرئيسية لذلك االقرتاح، أو فيام إذا كان يُسمح لها باستخدام املال العام ملنارصة 

ذلك االقرتاح. ويف جمهورية إيرلندا، فقد صدرت قرارات املحكمة العليا بأن الحكومة ال يسمح 

لها بإنفاق املال العام لدعم جانب واحد يف حملة االستفتاء، كام ال يسمح لهيئة خدمة اإلذاعة 

العامة إعطاء املزيد من الوقت عىل الهواء لصالح طرف واحد يف حملة الدعاية لالستفتاء. 

وإذا جرى فرض حدود عىل اإلنفاق يف تلك الحمالت املؤيدة واملعارضة لالقرتاح املتعلق 

نتيجة  يف  للرشعية  أو  التعبري  حرية  ملسألة  سواء  مشاكل  يخلق  قد  ذلك  فإن  باالستفتاء، 

االستفتاء. ويف جمهورية إيرلندا، مبوجب قانون االستفتاء لعام 1998، تم إنشاء لجنة استفتاء 

كهيئة قانونية مستقلة لإلرشاف عىل حملة إعالمية بشأن التعديالت املقرتحة للدستور، من 

أجل تسهيل الحوار والنقاش حول تلك املسألة بطريقة تكون عادلة لجميع أصحاب املصالح 

املعنيني. إنها مسألة قناعة فيام إذا كان مثل ذلك الحكم قد يفيض إىل مناقشة عامة حيوية، 

أم أنه قد يعمل عىل تقييد النقاش العام دومنا داع لذلك.
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بشكل عام، فإن أفضل مامرسة 

تتمثل يف تطبيق نفس القواعد 

املعتمدة يف االنتخابات 

واالستفتاءات الوطنية.

مؤهالت وآليات وقواعد التصويت
يتطلب األمر التفكري وإمعان النظر يف كيفية تنظيم االستفتاء، والسلطة التي ينبغي أن تكون 

مسؤولة عن ضامن تنفيذ إجراءات التصويت بدقة. وقد تكون هناك لوائح محددة تبني فيام 

إذا كان هناك فرق بني أولئك َمن ميكنهم التصويت يف االستفتاء، وَمن يحق لهم التصويت 

يف االنتخابات الوطنية، عىل سبيل املثال فيام يتعلق بالجنسية أو سن االقرتاع. وباملثل، فإنه 

التصويت  التي ميكن  الطرق(  )أو  والطريقة  التصويت  لعملية  الزمنية  الفرتة  تحديد  ميكن 

التصويت عرب  أو  الغيايب  والتصويت  الربيدي  بالتصويت  املتعلقة  االحتامالت  أن  كام  فيها. 

اإلنرتنت، عىل سبيل املثال، قد يتطلب األمر أن تكون محددة، ورمبا قد تكون هناك حاجة 

إلزامية  بشأن  باتباعها  لاللتزام  قواعد  ألي  رضورة  مثة  كانت  إذا  فيام  بشأن  لوائح  لوضع 

التصويت. وبشكل عام، فإن أفضل مامرسة يف هذا الشأن تتمثل يف تطبيق نفس القواعد 

املعتمدة يف االنتخابات واالستفتاءات الوطنية.

ومثة قضية أخرى حاسمة يتعني النظر فيها، وهي متى يتم الحكم عىل مترير وإقرار اقرتاح 

االستفتاء  يتم مترير  فإنه  االختصاصية،  أو  القضائية  الواليات  بعض  املطروح. ويف  االستفتاء 

إذا صوتت أغلبية بسيطة من الناخبني عليه بعبارة »نعم«. ويف حاالت أخرى، فإن االستفتاء 

ال يتم متريره ما مل تصل نسبة التصويت فيه إىل »عتبة« معدل اإلقبال املطلوب )النصاب 

القانوين لنسبة اإلقبال عىل االستفتاء(، أو الوصول إىل عدد محدد من الناخبني الذين يصوتون 

أو  القضائية  الواليات  القانوين للموافقة عىل االستفتاء(. ويف بعض  )النصاب  بعبارة »نعم« 

االختصاصية، فإن األمر يتطلب األغلبية املزدوجة للتصويت لتمرير االستفتاء، مثل األغلبية 

دون  فيام  املستوى  عىل  االختصاصية  أو  القضائية  الواليات  وغالبية  الناخبني،  بني  الشاملة 

الوطني يف بلد اتحادي )كام هو الحال يف أسرتاليا وسويرسا(. وهذه القواعد العامة بشأن 

نسبة املشاركة واملوافقة عىل النصاب القانوين، ينبغي أن تكون واضحة قبل بدء االستفتاء. 

وتتحسن الرشعية والشفافية والنزاهة والقبول الشعبي لنتائج االستفتاء، إذا تم تحديد أسس 

النصاب يف الدستور أو يف الترشيع العادي، وال يتم تقريرها عىل أساس مخصص فقط قبل كل 

استفتاء. ومع ذلك، فإنه ينبغي للقواعد التي تحكم أسس النصاب بأال تكون ُمرهقة حتى ال 

تتسبب يف خنق إجراء االستفتاء نفسه.

وعىل الرغم من أنه غالباً ما يُنظر إىل اإلقبال الواسع عىل التصويت كمؤرش عىل الرشعية 

الدميقراطية لالستفتاء، فإن تحديد نصاب قانوين معني لإلقبال قد ال يعمل يف حد ذاته عىل 

تشجيع اإلقبال الواسع نفسه. وقد أظهرت التجربة -عىل سبيل املثال يف إيطاليا - أن أولئك 

التوجه  الناخبني عىل عدم  اقرتاح ما، قد يقومون بحمالت من أجل حض  الذين يعارضون 

لالستفتاء أو اإلقبال عىل التصويت. وليس من شأن التشجيع السيايس السلبي، أو تقويض 

القاعدة البديهية التي تقتيض بأن من واجب املواطن التصويت يف أي انتخاب، أن يفيض إىل 

تطوير الرقابة الشعبية عىل القرارات السياسية.

إن نتيجة أي استفتاء قد تعترب إما ملزمة قانونا -أي أن الحكومة والسلطات املعنية ملزمة 

ومرغمة عىل تنفيذ االقرتاح املطروح يف االستفتاء - أو أنها قد تكون استشارية فقط - مبعنى 

أنها تهدف، من الناحية القانونية، لتقديم املشورة إىل الحكومة أو للسلطات املعنية. ومن 

الترشيع  يف  أو  الدستور  يف  سواء  واضح،  بشكل  النص  السياق  هذا  يف  الجيدة  املامرسات 

العادي، لتحديد التبعات القانونية املرتتبة عىل االستفتاء.  
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تستند مبادرة املواطنني 

واالستفتاء املطلوب من جانب 

املواطنني عىل العملية التي يتم 

الرشوع فيها »من األسفل« بدالً 

من قرارات صادرة »من األعىل«.

االستنتاجات 
عادة ما تقترص االستفتاءات اإللزامية عىل ما يعترب عموماً مبثابة قضايا سياسية هامة جداً. 

واالستقرار  الحكم  لنظام  الفعال  العمل  من  كُالً  يقلل  قد  االستفتاءات  من  العديد  أن  كام 

السيايس؛ وبالتايل، فإن األمر يتطلب إمعان النظر يف استخدام املوارد الالزمة يف ذلك املجال 

بكل دقة وعناية.

ومن أجل تحسني الرشعية الدميقراطية، فإن من املستحسن تنظيم استخدام االستفتاءات 

يف الدستور أو الترشيعات العادية، العامة منها والدامئة، وتجنب القرارات املخصصة أو ذات 

التقاليد الدميقراطية  الصلة - وخاصة يف الواليات القضائية أو االختصاصية التي تفتقر إىل 

الراسخة واإلجامع الواسع فيها عىل قواعد اللعبة الدميقراطية.

ومن املهم أيضاً، رضورة تحديد كيفية مالءمة وتوافق االستفتاء ضمن إطار النظام القانوين 

أو  الدستور  يف  االستفتاء  تنظيم  مزايا  ومن  املختصة.  القضائية  للوالية  السياسية  والثقافة 

الرشعية  تعزيز  يف  يسهم  مام  الواسعة،  الشعبية  والرقابة  الشفافية  توفري  العادي  الترشيع 

السياسية ذاتها. ولكن مثالب  السلطات  بها  القيام  التي تبارش  الدميقراطية يف االستفتاءات 

وعيوب تنظيم االستفتاء يف الدستور تتمثل يف قلة املرونة، وخاصة إذا كان التنظيم الدستوري 

شامالً ومرهقاً، ويحظر أي دعوة إلجراء أية استفتاءات اختيارية. وبالتايل، فإن الحاجة تقتيض 

السياسية  والكفاءة  جهة،  من  الدميقراطية  الرشعية  بني  فيام  توازن  لتوفري  السعي  رضورة 

واالستقرار من جهة أخرى.

وِمن ناحية السلطات السياسية، فإن االستفتاء يحمل يف طياته كُالً من املخاطر واالحتامالت 

الدميقراطية. وإذا كان لدى السلطات السياسية القدرة عىل تحديد متى يتم عقد االستفتاء، 

للتصويت  الدعوة  التي ستجري  السياسية  القضايا  بشأن  القرار  اتخاذ  بإمكانها  كان  إذا  أو 

كان  إذا  أو  للناخبني،  املقدمة  واملعلومات  الحملة  عىل  السيطرة  لديها  كان  إن  أو  عليها، 

االستفتاءات سوف  فإن  أهوائها،  االستفتاء وفق  نتيجة  السياسية تفسري  السلطات  يف وسع 

تصبح مجرد أداة سياسية تُستخدم لتلبية احتياجات الحزب الحاكم بدالً من تحقيق مصالح 

الدميقراطية.

3. عندما يأخذ المواطنون زمام المبادرة:
 التصميم واالعتبارات السياسية

يتم  التي  العملية  عىل  املواطنني  جانب  من  املطلوب  واالستفتاء  املواطنني  مبادرة  تستند 

إطالقها »من األسفل« بدالً من قرارات صادرة »من األعىل«. 

ويقدم الفصل 3 من الدليل معلومات تتعلق باثنني من اإلجراءات الدميقراطية املبارشة 

التي يستطيع املواطنون مبوجبها تقديم مبادرة، وهام - مبادرة املواطنني، واالستفتاء املطلوب 

من املواطنني، وكالهام ٌمَصمـَّامن ليتم إبرامهام مع تصويت االستفتاء. وتستند االختالفات 

»من  العملية  يف  الرشوع  أساس  عىل  املبارشة  الدميقراطية  من  الطريقتني  هاتني  يف  الهامة 

األسفل« وليس مبوجب القرارات املتخذة »من األعىل«. ويف مبادرة املواطنني )التي تسمى 

أيضا »املبادرة الشعبية«(، فإن عدداً من املواطنني يقومون فيها بتقديم اقرتاح سيايس )مثل 
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إن امليزة األساسية املشرتكة 

لهذه الصكوك واألدوات 

القانونية هي أن املواطنني لهم 

الحق يف الترصف يف القضايا 

السياسية أو الترشيعية من 

خالل تقديم مقرتحات، كام 

ميكنهم أيضاً الرشوع يف إطالق 

مبادرة للتصويت عليها من قبل 

الناخبني.

طرح مرشوع لترشيع ما( ويحصلون عىل الدعم الشعبي الالزم عن طريق جمع العدد املقرر 

من التوقيعات، وبالتايل إجبار فرض التصويت الشعبي )أي االستفتاء( عىل املسألة املطروحة. 

وقد تكون املبادرات إما مبارشة أو غري مبارشة. ويف املبادرة املبارشة، فإن التصويت الشعبي 

يتم من دون أي تدخل فيه من جانب السلطات. وتتضمن املبادرة غري املبارشة عىل إجراء، 

تعمل السلطات الترشيعية مبوجبه إما لتبني االقرتاح أو لتقديم خيار بديل القرتاح التصويت 

الشعبي املطروح.

وبالنسبة لالستفتاء املطلوب من قبل املواطنني، فإنه يتم الرشوع يف إطالقه أيضاً من قبل 

عدد من املواطنني بشأن قوانني قامئة، أو مقرتحات سياسية، أو مسائل ترشيعية مستجدة. 

 ،)abrogative referendum( اإلبطايل  االستفتاء  هو  االستفتاء،  هذا  من  األول  والنوع 

 rejective( الذي يتيح إلغاء قانون قائم أو أجزاء منه. والنوع اآلخر، هو االستفتاء الرفيض

referendum(، الذي يبيح للمواطنني املطالبة بإجراء تصويت شعبي عىل جزء جديد من 

الصكوك  امليزة األساسية املشرتكة لهذه  نافذاً. ولعل  قانوناً  الذي مل يصبح بعد  الترشيعات 

القضايا  يف  الترصف  لهم  يحق  املواطنني  أن  يف  تتمثل  القانونية،  الدميقراطية  واألدوات 

السياسية أو الترشيعية عن طريق تقديم املقرتحات، كام ميكنهم أنفسهم الرشوع يف إطالق 

مبادرة للرشوع يف إجراء تصويت من قبل الناخبني. وينبغي متييز هذا النوع من االستفتاءات 

عن مبادرة األجندة أو جدول األعامل الذي يسمح أيضاً بتقديم مقرتحات رسمية إىل الهيئة 

الشعبي  التصويت  إجراء  إىل  تؤدي  ال  ولكنها  األخرى،  الحكومية  السلطات  أو  الترشيعية 

)انظر الباب 4(.

إن عدد البلدان التي لديها أدوات مبادرة، هو أقل بكثري من عدد البلدان التي تسود فيها 

االستفتاءات التي تدعو لها السلطات الحكومية. كام أن األحكام القانونية ألدوات املبادرة املتاحة 

للمواطنني متوفرة يف 37 دولة، معظمها يف أوروبا وأمريكا الالتينية. كام تتوفر مبادرة املواطنني 

عىل املستوى الوطني املتاحة يف العديد من البلدان األوروبية، وعدة أقطار يف أمريكا الالتينية، 

الهادي( وأفريقيا. كام تتوزع األحكام املتعلقة  وعدد قليل يف آسيا وأوقيانوسيا )دول املحيط 

باالستفتاءات املطلوبة من قبل املواطنني- بصورة مامثلة، ولكن بأعداد أقل، عرب مختلف مناطق 

العامل. وال يوجد االستفتاء اإلبطايل أو اإللغايئ )abrogative( إال يف إيطاليا وبعض بلدان أمريكا 

الالتينية. ومع ذلك، فإن بعض الدول التي ليس لديها مثل هذه الصكوك واألدوات االنتخابية 

القانونية عىل املستوى الوطني، فإنها تعمل عىل توفري حقوق املبادرة عىل املستوى اإلقليمي 

واملستوى املحيل – خاصة يف البلدان االتحادية الكربى، مثل الربازيل وأملانيا والواليات املتحدة. 

ويف الواليات املتحدة، فإن 24 والية من بني 50 والية هناك، لديها أحكام تسمح بتقديم مبادرات 

والعديد من  املكسيك وبنام  أخرى، مثل  اختصاصية  أو  أن واليات قضائية  املواطنني، يف حني 

الدول األوروبية، فإنها تسمح للمواطنني بتقديم املبادرات عىل املستوى املحيل فقط.

بينها وتختلف عىل نطاق واسع. لقد  القانونية فيام  وتتفاوت أصول األدوات والصكوك 

كانت سويرسا أول دولة تبادر يف تقديم مبادرة املواطنني يف عام 1848؛ وتبع ذلك إدخال 

»االستفتاء االختياري« )املطلوب من قبل املواطنني( يف عام 1874، ومبادرة املواطنني القرتاح 

تعديالت عىل الدستور عام 1891. وكام هو الحال يف العديد من الواليات األمريكية بعد فرتة 

استخدام  سوء  من  للحد  تهدف  كانت  الصكوك  هذه  فإن  عرش،  التاسع  القرن  تسعينيات 

فقد  أخرى،  بلدان  ويف  القوية.  التجارية  املصالح  أصحاب  قبل  من  التمثيلية  املؤسسات 
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تهدف أدوات املبادرة إىل توفري 

قنوات إضافية للتعبري واملشاركة 

السياسية، تتجاوز تلك املتاحة 

من خالل املؤسسات التمثيلية 

وحدها.

يف  الحال  هو  كام  الدكتاتورية،  األنظمة  زوال  بعد  فرتات  يف  واعتامدها  الصكوك  تبني  تم 

إيطاليا أو أملانيا )مقاطعات الالندر- الواليات اإلقليمية( منذ عام 1945، كتعبري عن السيادة 

الشعبية وكدعم إلعادة إرساء الدميقراطية. وباملثل، يف تسعينيات القرن العرشين، فقد تم 

بلدان  غالبية  يف  الشيوعية  املرحلة  بعد  ما  االنتقالية  الفرتة  خالل  املبادرة  حقوق  إدخال 

أوروبا الرشقية وبعض الدول التي خلفت االتحاد السوفيتي. وقد حصل هذا أيضاً بالنسبة 

الدكتاتورية. وبعض الدول  الالتينية بعد فرتات من حكم األنظمة  البلدان يف أمريكا  لبعض 

لديها حقوق املبادرة يف دساتريها ولكن ليس لديها قوانني لتنظيم تنفيذها، مثل غواتيامال 

حالة  مبثابة  واسع،  نطاق  عىل  األدوات  هذه  تستخدم  التي  أوروغواي،  وتبدو  وباراغواي. 

استثنائية يف أمريكا الالتينية.

جوانب التصميم
تلك  تتجاوز  السياسية  واملشاركة  للتعبري  إضافية  قنوات  توفري  إىل  املبادرة  أدوات  تهدف 

التعبري  عىل  املواطنني  قدرة  يؤكد  مام  وحدها،  التمثيلية  املؤسسات  خالل  من  املتاحة 

واإلفصاح عن آرائهم واالنفتاح عىل النظام الدميقراطي. وبالتايل، فإن إجراءات املبادرة يجب 

أن تعكس مبادئ الدميقراطية يف املساواة واإلنصاف والشفافية. ويتضمن استخدام أدوات 

أو  الربملان  مثل  التمثيلية  املؤسسات  أو  الحاكمة  األغلبية  ألداء  انتقادات  عموماً،  املبادرة، 

السلطة الترشيعية. وهكذا، فإنه غالباً ما تكون هناك بعض التوترات بني الجهات الرئيسية 

الفاعلة يف النظام الحكومي وأنصار مبادرات املواطنني أو االستفتاءات التي يطالب بإجرائها 

املواطنون، والتي غالبا ما تشمل أحزاب املعارضة واملنظامت املنتفعة أو جامعات املجتمع 

املبادرة  أدوات وصكوك  تنظم  التي  اللوائح  التوترات يف تصميم  تنعكس هذه  املدين. وقد 

وتطبيقها العميل.

فإن  إيطاليا،  ويف  مختلفني.  شكلني  يتخذ  قد  املواطنون  به  يطالب  الذي  االستفتاء  إن 

إلغاء  بهدف  فقط  املبادرة  إجراءات  تطبيق  عىل  يعمل   )abrogative( اإللغايئ  االستفتاء 

القوانني القامئة أو أجزاء منها، ويشتمل عىل بعض أوجه التشابه مع مبادرة املواطنني، ولكنه 

ال يتيح تقديم مقرتحات رصيحة لطرح قانون جديد بديل ليحل محل القانون املوضوع قيد 

اإلجراء  للمواطنني  يتيح  الذي   ،)rejective( الرافض  االستفتاء  هو  الثاين  والنموذج  الطعن. 

لوقف إصدار ترشيع جديد قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وبالتايل فإنه مييل أكرث لكونه مبثابة 

ردة فعل عىل أنشطة الربملان أو السلطة الترشيعية. وقد تعمل هذه األداة كوسيلة مراقبة 

القانون ال تنتهك مصالح أو قناعات  التمثيلية املختصة بصناعة  الهيئة  سياسية، لضامن أن 

أية قطاعات أو فئات اجتامعية من املواطنني. ويتم عادة تطبيق معظم االستفتاءات بشأن 

القوانني املثرية للجدل، ما قد يفيض إىل حل النزاع وحسمه بأغلبية األصوات.

وإذا توقع املمثلون املنتخبون أن إجراءات املبادرة أو االستفتاء سوف يجري استخدامها، 

فإن وجودهم قد يؤثر أيضا عىل اتخاذ قرار سيايس غري مبارش. كام قد يتأثر القادة السياسيون 

املواطنني، مام  أكرث استجابة الهتاممات  الترصف بطريقة  من ذلك بصورة قد تدفعهم إىل 

أيضاً  يؤدي  التأثري قد  فإن  السياسية. ومع ذلك،  القرارات  تعزيز رشعية  بالتايل عىل  يعمل 

إىل أن شخصيات سياسية بارزة يف النظام الحزيب قد تصبح جهات قيادية فاعلة يف إجراءات 

املبادرات واالستفتاءات ويف السياسات االنتخابية.
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إن املستويات املنخفضة أو 

املتوسطة بشأن متطلبات جمع 

تواقيع الدعم للمبادرات توفر 

للمواطنني سهولة الوصول إىل 

جدول األعامل واتخاذ القرارات 

التي تدعم مبادئ الدميقراطية 

الشفافة واملساواة السياسية.

القيود واإلجراءات
يف العديد من البلدان، يتم االقتصار عىل مجموعة محددة من املواضيع التي تكون متاحة 

القيود:  من  مشرتكة  مجموعات  ثالث  متييز  هناك  وميكن  املبادرة.  إلجراءات  ومفتوحة 

بسالمة  خاصة  بقضايا  املتعلقة  القيود  )ب(  دستورية.  تعديالت  إىل  تشري  التي  القيود  )أ( 

الدولة، قضايا الحرب والسالم، نقل اختصاصات الدولة إىل هيئات فوق املستوى الوطني أو 

دولية، واملعاهدات الدولية؛ و )ج( القيود املختلفة املتعلقة بالترشيعات العادية والقرارات 

السياسية األخرى. كام أن مواضيع القيود التي تعترب مقيدة جدا، من شأنها أن تحد من أي 

احتامل الستخدام هذه األدوات واملبادرات.

وهناك عدد قليل من السامت األساسية التي تعمل عىل تشكيل اإلطار اإلجرايئ الذي ميكن 

للمواطنني من خالله الرشوع يف عملية صنع القرار لتقديم مقرتحات جديدة أو للمطالبة بإجراء 

جمع  )أ( رضورة  لإلجراءات:  الهامة  املتطلبات  من  أنواع  ثالثة  ومثة  ما.  ترشيع  عىل  استفتاء 

عدد معني من توقيعات الناخبني املسجلني، إلظهار الدعم السيايس لالقرتاح أو لطلب االستفتاء 

توقيعات  لجمع  بها  املسموح  الزمنية  الفرتة  تحديد  املواطنني. )ب(  كبرية من  نسبة  قبل  من 

بأنها صالحة  التصويت  نتيجة  تُعلن مبوجبها  التي  املحددة  الظروف  التأييد واملنارصة. و )ج( 

من الناحية القانونية )مثل النصاب القانوين املقرر(. وميكن مالحظة وجود اختالفات وفوارق 

كبرية يف هذه االحتياجات بني مختلف الواليات القضائية أو االختصاصية. وبالنسبة للتعديالت 

وتعريف  املبادرات  لتأهيل  أعىل  متطلبات  وضعت  قد  البلدان  من  العديد  فإن  الدستورية، 

االستفتاءات الصالحة بصورة أكرب من املتطلبات املطبقة عىل املبادرات املتعلقة بالترشيعات 

العادية. والدساتري، بحكم كونها املصدر األسايس لقواعد وقيم النظام السيايس، فإنها غالباً ما 

تتطلب أن تكون أكرث استقرارا وتتمتع برشعية وقبول أوسع من الترشيعات العادية )وغالبا ما 

تكون هناك متطلبات واشرتاطات خاصة قبل إقدام هيئة ترشيعية عىل أي تعديل يف الدستور(.

للمبادرات،  الدعم  تواقيع  جمع  بشأن  املتوسطة  أو  املنخفضة  املتطلبات  مستوى  إن 

مبادئ  ودعم  القرار  لصنع  األعامل  جدول  إىل  الوصول  بسهولة  املواطنني  إمداد  شأنه  من 

الدميقراطية املفتوحة واملساواة السياسية؛ يف حني أن املتطلبات العالية بشأن جمع تواقيع 

الدعم للمبادرات من شأنها عىل األرجح الحد من أو حتى منع االستخدام العميل ألدوات 

استخدام  إساءة  تفادي  إىل  الحاجة  بدافع  تعزيزها وتشجيعها  املمكن  ذاتها. ومن  املبادرة 

اآللية، ولكن يف الوقت ذاته، فإنها قد تعمل عىل تقويض فكرة حقوق املبادرة برّمتها. ويف 

البلدان التي تضع عتبات تأهيلية ملتطلبات جمع التواقيع مبعدل أكرث من 15 يف املئة من 

مبادرات  أية  فيها  تتأهل  أن  تقريباً  املرتقب  فإنه من غري  املسجلني،  الناخبني  مجمل عدد 

للميض قدماً نحو التصويت. وعىل وجه الخصوص، فإن »عتبات« املتطلبات املرتفعة لجمع 

تواقيع الدعم للمبادرات تعمل عىل إتاحة الوصول التفضييل لحقوق املبادرة إىل املنظامت 

السياسية القوية جداً )مثل األحزاب وجامعات املصالح الكبرية(، مام يؤدي إىل تحويل حقوق 

املبادرة إىل أدوات ضغط وقوة لتلك الجامعات أو املنظامت املتنفذة.

أما بالنسبة لعامل الوقت، فإن معظم البلدان التي تعتمد استخدام مبادرات املواطنني 

املطلوبة،  الدعم  توقيعات  جمع  الستكامل  أشهر،  لبضعة  معقولة،  زمنية  بفرتات  تسمح 

بصورة  املبادرة  تأهيل  اكتامل  يتم  أن  بعد  عقده  املزمع  االستفتاء  عىل  التصويت  وإجراء 

نهائية رسمياً. كام تعترب هذه الفرتات الزمنية مهمة أيضاً من أجل إفساح املجال للتمكني من 
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يف ظل ظروف االشرتاطات 

واملتطلبات املنخفضة، فإن 

»ثقافات« االستخدام املتكرر 

قد تتطور بحيث ميكنها تأسيس 

أدوات مبادرة باعتبارها جزءا ال 

يتجزأ من النظام السيايس.

نرش املعلومات وتوزيعها، وتبادل اآلراء واملداوالت العامة حول قضية االستفتاء. كام تدعو 

يتم  حتى  منها،  العاطفية  ورمبا  الفورية،  الفعل  ردود  إلبداء  الكايف  الوقت  إلتاحة  الحاجة 

إفساح املجال إلجراء نقاش عقالين حولها.

إن تحديد معايري صحة نتيجة التصويت تثري تساؤالت مامثلة لتلك التي تنطبق يف حاالت 

االستفتاءات اإللزامية أو االختيارية. وإذا كانت الوالية االختصاصية تشتمل عىل استفتاءات 

املواطنون،  لها  يدعو  استفتاءات  أو  السلطات،  لها  تدعو  اختيارية  استفتاءات  أو  إلزامية، 

فإنه ينبغي تحديد مستوى األصوات الالزمة لتمرير االستفتاء وإقرار صحته ونفاذه بطريقة 

متسقة ومتناسبة مع جميع هذه األنواع الثالثة من االستفتاءات.

وقد يكون للجهات الحكومية الفاعلة دور تلعبه يف اإلدارة الرسمية لإلجراءات املتعلقة 

باملبادرات واالستفتاءات، مبا يف ذلك التحقق من رشعية مبادرات املواطنني أو دستوريتها. 

ومن املهم أيضاً أن تكون هناك قواعد واضحة وشفافة ومحددة بشأن املسؤوليات اإلدارية 

املسندة إىل السلطات املختصة - مثل، مكتب الرئيس، الوكاالت الحكومية، اإلدارة املركزية 

فإن  املسؤوليات،  بهذه  االضطالع  االنتخابات. ويف عملية  إدارة  أو هيئة  الترشيعية،  للهيئة 

بإطالق  املبادرين  مع  التفاعل  إىل  تحتاج  األخرى  والسلطات  الفاعلة  الحكومية  الجهات 

املبادرات، والتعامل معهم بإنصاف وحسن نية. ولكن استخدام هذا الدور اإلجرايئ بهدف 

العملية  الثقة يف  انعدام  املرجح أن يؤدي إىل  العملية، من  السياسية والتالعب يف  املناورة 

وفقدان الرشعية بكاملها. 

ويف  اإلجراءات.  من  نوعني  بني  التمييز  يتعني  فإنه  املواطنني،  مبادرة  تصميم  عملية  ويف 

»املبادرة املبارشة« )كام هو الحال يف العديد من الواليات األمريكية(، وبعد االنتهاء من تسجيل 

وتأهيل املبادرة، فإنه ال يحصل أي تفاعل رسمي مع السلطة الترشيعية قبل إطالق الدعوة 

الدول  بعض  الحال يف  )كام هو  املبارشة«،  »املبادرة غري  وأما يف منوذج  الشعبي.  للتصويت 

يكون  التي  الترشيعية،  الهيئة  إىل  التأهيل  املكتملة  املبادرة  إحالة  يجري  فإنه  األوروبية(، 

أمامها آنذاك خيارين -إما تبني االقرتاح، وبالتايل تجنب إجراء االستفتاء، أو رفض املوافقة عىل 

املبادرة والسامح لعملية االستفتاء أن تأخذ مجراها. ويف بعض البلدان، فإن الجهاز الترشيعي 

إجراءات  إن  وحيث  االستفتاء.  يف  عليه  للتصويت  به  خاص  بديل  اقرتاح  وضع  أيضاً  ميكنه 

املبادرة تعمل ضمن بيئة مؤسسية دميقراطية متثيلية، فإن مثة أسباباً وجيهة لحصول عملية 

تفاعلية بني مختلف الجهات الفاعلة. وإذا كان يف استطاعة الهيئة الترشيعية أن تعمل بصورة 

رسمية عىل النظر يف مبادرة ما ومناقشتها، وميكنها تبنيها أو اختيار اقرتاح بديل لها من أجل 

طرحه للتصويت الشعبي، فإن العملية السياسية ميكن إثراؤها باملزيد من املداوالت املعقدة 

وزيادة إرشاك الجمهور يف القضايا املطروحة لتقريرها من خالل االستفتاء. كام أن الخيار بني 

بدائل واضحة يف التصويت الشعبي قد يكون أيضا موضع ترحيب وأكرث مكافأة للمواطنني.

يتفاوت مدى استخدام إجراءات املبادرة ويختلف اختالفاً كبرياً فيام بني البلدان. وتعمل 

األحيان:  كثري من  املبارشة يف  الدميقراطية  الصكوك من  بلدان فقط الستخدام هذه  أربعة 

وهي، إيطاليا، إمارة ليختنشتاين يف جبال األلب بأوروبا الوسطى، سويرسا، وأوروغواي. ومن 

املالحظ يف هذه الدول، أنها تشرتط متطلبات أقل تقييداً   نسبياً من أجل تأهيل املبادرات. 

وقد يصبح االستنتاج العام، أنه يف ظل ظروف االشرتاطات واملتطلبات املنخفضة، فإن ثقافات 
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إن مبادرة املواطنني، من خالل 

تقديم اقرتاح جديد، ميكن 

اعتبارها أفضل وسيلة من وسائل 

التعبري السيايس، يف حني أن 

االستفتاء املطلوب من املواطنني 

يعترب أكرب وسيلة للضبط 

السيايس.

االستخدام املتكرر قد تتطور، بحيث ميكنها تأسيس أدوات مبادرة باعتبارها جزءاً ال يتجزأ 

من النظام السيايس القائم آنذاك. 

ويف املقابل، فإن هناك عدداً من البلدان لديها حقوق املبادرة بصورة رسمية، ومع ذلك 

الرويس  االتحاد  عىل  الوضع  هذا  وينطبق  اإلطالق.  عىل  تصويت  أي  فيها  يحصل  مل  فإنه 

والدول األخرى خليفة االتحاد السوفيتي، مثل روسيا البيضاء )بيالروسيا( وجورجيا ومولدوفا 

املوضوع  عىل  املفروضة  القيود  مثل  للغاية،  العالية  التقييدية  الرشوط  ظل  ويف  وأوكرانيا. 

والعتبات اإلجرائية املرتفعة، فضالً عن الثقافة السياسية غري امليالة للمشاركة، وال سيام يف 

سياق أو تقليد النظام السيايس االستبدادي، فإن ذلك يعني أن اإلجراءات املتعلقة باملبادرات 

النظم السياسية يف  ال يتم استخدامها عىل اإلطالق، وتعترب مبثابة ميزات غريبة األطوار يف 

تلك البلدان.

وهناك عدد غفري من البلدان تظهر استخداماً نادراً  إلجراءات املبادرة، عىل الرغم من أن 

املبادرة ذاتها مدرجة يف قوانني تلك البلدان. ويف بلدان وسط ورشق أوروبا )مثل هنغاريا، 

ليتوانيا، مقدونيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا(، فإن املبادرات قد تركزت يف معظمها حول  التفيا، 

بوليفيا  )مثل  الالتينية  أمريكا  يف  البلدان  بعض  ويف  الشيوعي.  الحكم  من  التحول  قضايا 

وكولومبيا أو فنزويال(، فإنه مل يحصل هناك سوى استخدام الحد األدىن من حقوق املبادرة، 

ألن الظروف الهيكلية والسياسية ملامرسة تلك الحقوق مل تكن داعمة أو مشجعة عىل القيام 

مبثل ذلك.

لهذا الوضع يف البلدان الفيدرالية التي تتيح  ولكن ميكن العثور عىل صورة مغايرة جداً 

وميكن  املحيل.  أو  اإلقليمي  أو  القومي  املستوى  عىل  الدولة،  يف  املبادرة  أدوات  استخدام 

مالحظة الكثري من النشاط يف نحو 24 والية من الواليات املتحدة األمريكية التي لديها أحكام 

الحال  وكذلك  وأوريغون.  الشاملية  داكوتا  كولورادو،  كاليفورنيا،  أريزونا،  سيام  ال  املبادرة، 

أيضا يف أملانيا، حيث إن مقاطعات الالندر لديها مثل هذه الصكوك، وقد جرى إطالق عدد 

هامبورغ  براندنبورغ،  بافاريا،  واليات  يف  )خاصة  هناك  املواطنني  قبل  من  املبادرات  من 

وشليسفيغ-هولشتاين(. كام أن أدوات املبادرة متاحة عىل املستوى املحيل يف بعض الواليات 

القضائية أو االختصاصية التي توفر مثل ذلك يف أماكن أخرى )مثل أملانيا وإيطاليا وبعض 

)مثل  املحيل  املستوى  عىل  إال  توفريها  يتم  ال  أخرى حيث  بلدان  ويف  األمريكية(،  الواليات 

بلجيكا، جمهورية التشيك، املكسيك، الرنويج، بولندا، إسبانيا والسويد(. كام يتفاوت مستوى 

نشاط املبادرات ونطاقها ويختلف اختالفا بَيـناً فيام بني البلدان، وفقاً للقيود املفروضة عىل 

املواضيع ومؤرشات القيود اإلجرائية والثقافات السياسية.

االستنتاجات
مثة إجراءات مبادرة مصممة للتقيد بها أثناء التصويت عىل استفتاءات - مبادرات املواطنني 

واالستفتاءات التي يطالب بها املواطنون بشأن )أ( إلغاء أو إبطال قانون قائم، و )ب( رفض 

مرشوع قانون قد تم متريره بالفعل يف املجلس الترشيعي، ولكنه مل يدخل بعد حيز النفاذ 

مبادرة  إن  الصكوك.  هذه  من  فقط  واحدة  توفري  عىل  البلدان  بعض  وتعمل  والرسيان. 

السيايس،  للتعبري  أفضل وسيلة  تكون  أن  اقرتاح جديد، ميكنها  تقديم  املواطنني، من خالل 

يف حني أن االستفتاء املطلوب من املواطنني يعترب مبثابة أداة أكرب للضبط السيايس. وهناك 
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من املهم التمييز بني إجراء 

مبادرة جدول األعامل الترشيعية 

وااللتامسات التي تشتمل عىل 

القليل من الهيكلية الرسمية، 

بحيث ميكن اعتبارها مبثابة مجرد 

رسالة بسيطة موجهة من قبل 

ع أو مسؤول ما. كاتبها إىل مرشِّ

مجموعة واسعة من هذه املهام الدميقراطية ميكن تحقيقها بصورة أفضل، من خالل إتاحة 

املجال لتوفري كال النوعني من اإلجراءات.

ألدوات  املقبولة  املوضوعات  عىل  املفروضة  القيود  تحديد  القانون  يف  يتم  ما  وغالباً 

املبادرة. ولعل الحجة الكامنة من وراء إجراء مبادرات التعديالت الدستورية تتمثل يف أن 

عليها،  الشعب  موافقة  إىل  تستند  أن  يتعني  فإنه  أساسية«،  »قوانني  أنها  بحكم  الدساتري، 

املواطنني.  للمناقشة والتغيري عن طريق رشائح من  أن تظل مفتوحة  ينبغي  فإنها  وبالتايل 

الشديدة  املبادرة  أحكام  فإن  العادية،  السياسية  القضايا  بشأن  بالترشيعات  يتعلق  وفيام 

بدالً من  بالتثبيط واإلحباط  اإلصابة  استخدامها، مام يسبب  ندرة  إىل  التقييد سوف تؤدي 

التشجيع وتوفري الفرص. وإذا جرى استخدام وضع القيود عىل مواضيع املبادرات، فإن من 

املهم للغاية أن تصاغ تلك القيود بشكل واضح، بحيث ال تنطوي عىل فقدان اليقني القانوين 

بصورة كبرية. وهناك ناحية حساسة بشكل خاص، وهي األمور املالية. وإذا كان من املرتتب 

استبعاد امليزانية و/أو الرضائب، فإنه ينبغي النص بوضوح أن ذلك لن يؤدي إىل استبعاد كافة 

اإلجراءات القانونية أو السياسية التي تتضمن بعض التكاليف املالية.

الستخدامها.  واقعية  فرص  تقديم  شأنها  من  بطريقة  املبادرة  إجراءات  تصميم  وينبغي 

وهناك خيار آخر حاسم، وهو »عتبة« التوقيعات املطلوبة لتأهيل اقرتاح موضوع االقرتاع. 

ويف الواليات القضائية أو االختصاصية، التي تتطلب جمع توقيعات مبعدل 15 يف املئة أو أكرث 

من مجمل عدد الناخبني املؤهلني املسجلني، عادة ما يكون فيها نشاط املبادرة قليالً للغاية. 

كام أن خفض عتبة املتطلبات التأهيلية إىل حدود 5 يف املئة أو أقل، قد تصبح أكرث مالءمة 

السياسية  الدميقراطية وأكرث إيجابية لتوفري قنوات إضافية من املشاركة  للوسائل اإلجرائية 

لتكملة الهياكل التمثيلية.

ملزماً.  االستفتاء  يكون  أن  ينبغي  كان  إذا  فيام  بشأن  يثار  قد  سؤاالً  هناك  فإن  وأخرياً، 

فيها  تم  التي  نيوزيلندا،  )مثل  االختصاصية  أو  القضائية  الواليات  من  قليل  عدد  وهناك 

اعتبار  املبادرة عىل  اقرتاح  االقرتاع عىل  تتعامل مع  االستفتاء ألول مرة عام 1993(  تقديم 

التصويت عىل قضايا هامة مبا  األنسب عند  تعترب  امللزمة  النتائج  أن  أنه غري ملزم. ويبدو 

يكفي لتقدميها إىل الناخبني. وخالفاً لذلك، فإنه ال يبدو أن أي إجراء قد يتخذه املواطنون يف 

التصويت لن يؤخذ عىل محمل الجد آنذاك.

4. مبادرات جدول األعمال: عندما يستطيع المواطنون
 الحصول على اقتراح بشأن جدول األعمال التشريعية

من بني زمرة األدوات الدميقراطية املبارشة، فإن مبادرة جدول األعامل الترشيعية تلعب دوراً 

محدداً، حيث إنها متثل الحق الشعبي الوحيد الذي ال يؤدي بالرضورة إىل عقد االستفتاء. 

وهي تعمل عىل وضع القضية عىل جدول األعامل السيايس، وتتطلب سلطة محددة - عادة 

ما تكون السلطة الترشيعية – من أجل النظر يف ذلك االقرتاح والترصف حياله. وقد ينطوي 

ذلك اإلجراء أحيانا عىل إمكانية قيام الهيئة الترشيعية بإحالة القضية للتصويت االستفتايئ. 

وتخضع مبادرات جدول األعامل الترشيعية لبعض القواعد، التي تشمل، عىل سبيل املثال، 

عدد توقيعات الدعم والتأييد املطلوبة، والوقت املسموح خالله جمع التوقيعات، والقيود 
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ميكن وصف إجراءات مبادرة 

جدول األعامل الترشيعية بأنها 

حق متاح ملجموعة من الناخبني، 

عند الوفاء مبتطلبات محددة 

مسبقاً، للرشوع يف إطالق عملية 

مراجعة لقانون، أو تقديم قانون 

جديد، أو إجراء تعديل عىل 

الدستور. ومع ذلك، فإن الهيئة 

الترشيعية تحتفظ بكامل الحق يف 

سلطة اتخاذ القرار يف ذلك الشأن.

وهذه  األعامل.  ملبادرة جدول  موضوعاً  تكون  أن  ميكن  التي  القضايا  أنواع  عىل  املفروضة 

املسائل، هي موضوع البحث يف الفصل الرابع من الدليل.

االلتامسات  الترشيعية وبني  األعامل  املبادرة لجدول  إجراء  بني  التمييز  أيضاً  املهم  ومن 

التي قد تنطوي عىل القليل من الصيغة الرسمية، وقد تكون مجرد رسالة بسيطة مثل رسالة 

ع أو مسؤول ما. وعادة ما تتم صياغة مثل هذه الرسائل بصورة  عادية من ناخب إىل مرشِّ

ضعيفة، وهي شائعة الحدوث يف كل مكان تقريباً يف العامل، يف حني أن مبادرة جدول األعامل 

الترشيعية هي أداة أقوى من ذلك بكثري.

أو  االلتامسات  تلك  مع  تتداخل  قد  األعامل  جدول  مبادرة  إجراءات  أن  أحيانا  يحصل 

عندما  الحال  هو  وهذا  استفتاء.  يف  عليها  التصويت  تتطلب  التي  املواطنني  مبادرات  مع 

يكون هناك شخص واحد فقط مؤهل لوضع القضية عىل جدول األعامل السيايس، أو عندما 

قضية  حول  استفتاء  يف  تصويت  إطالق  الترشيعية  الهيئة  أعامل  جدول  مبادرات  تطلب 

معينة. وكإجراء دميقراطي مبارش معني »فيام بني« العرائض االلتامسية ومبادرات املواطنني، 

فإن مبادرات جدول األعامل قد تسمى أحيانا بأسامء أخرى، مثل »مقرتحات الشعب«، أو 

»حقوق االقرتاحات« أو »املبادرات الترشيعية الشعبية«.

الجدول 1. مبادرات جدول األعامل: األداة »الوسطى«

أمثلةالتعريفاإلجراء 

أو عريضة أو التامس واحد  ملواطن  يتيح  الذي  اإلجراء 

العديد من املواطنني تقديم اقرتاح إىل 

السلطات 

يف عام 2005 عملت مجموعة مهتمة 

من املواطنني التايلنديني املعنيني عىل 

جمع توقيعات من أجل االحتجاج عىل 

مامرسة الرقابة عىل األفالم الوطنية

الترشيعية األعامل  جدول  الذي  مبادرة  املبارشة  الدميقراطية  إجراء 

اقرتاح  تقديم  من  املواطنني  يـُمكـّن 

أخذه  الترشيعية  السلطة  عىل  يجب 

بعني االعتبار، ولكن ال يتم بالرضورة 

تقدميه لالستفتاء والتصويت عليه من 

قبل الناخبني 

يف عام 2002 يف األرجنتني، وقـَّع نحو 

اقرتاح  عىل  تقريباً  مواطن  ألف   400

املعاشات  صناديق  بإنهاء  يطالب 

الخاصة مبسؤويل الدولة واملرشعني

إجراء الدميقراطية املبارشة الذي يسمح  مبادرة املواطنني

 للمواطنني املطالبة بالرشوع يف استفتاء 

أولئك  يحدده  اقرتاح  بشأن  الناخبني 

املواطنون. وقد يتعلق االقرتاح بقانون 

أو  إلغاء  أو  الدستور،  لتعديل  جديد 

تعديل قانون قائم من ذي قبل 

التي  كاليفورنيا،  يف  املواطنني  مبادرة 

توقيع  ألف   500 من  أكرث  جمعت 

وأدت إىل استفتاء عىل مستوى الدولة 

عام 2008 بشأن نظام قطارات سكك 

حديدية عالية الرسعة
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وميكن وصف إجراءات مبادرة جدول األعامل الترشيعية، بأنها حق متاح ملجموعة من 

الناخبني، عند الوفاء مبتطلبات محددة مسبقاً، للرشوع يف إطالق عملية ملراجعة قانون، أو 

تقديم قانون جديد، أو إجراء تعديل عىل الدستور. ومع ذلك، فإن الهيئة الترشيعية تحتفظ 

بكامل الحق يف سلطة اتخاذ القرار يف ذلك الصدد. وهذا أمر بالغ األهمية للتمييز فيام بني 

تقاسم  أن جانب  يعني  املواطنني: وهذا  مبادرات  وبني  األعامل  بشأن جدول  املبادرة  آلية 

السلطة الذي يعترب سمة متتاز بها جميع الصكوك الدميقراطية املبارشة، يقترص هنا عىل مجرد 

مسألة وضع جدول األعامل فقط.

ومن الناحية التاريخية، فإن إجراءات مبادرات جداول األعامل الترشيعية قد ظهرت ألول 

مرة يف دساتري الدول األوروبية بعد الحرب العاملية األوىل، وقد شملت هذه مجموعة من 

البلدان كان من بينها، النمسا والتفيا وإسبانيا. وبعد الحرب العاملية الثانية، ظهرت موجة 

ثانية من هذه اإلجراءات يف أمريكا الالتينية )مبا يف ذلك غواتيامال وأوروغواي وفنزويال(. ومنذ 

عام 1989، برزت إجراءات مبادرة جداول األعامل يف عدة واليات قضائية يف جميع أنحاء 

العامل، مبا يف ذلك بلدان يف جنوب رشق آسيا )الفلبني وتايلند(، وغرب أفريقيا )غانا والنيجر( 

وأوروبا الرشقية )هنغاريا وبولندا وسلوفينيا(.

إن تصميم وتنظيم مبادرات جدول األعامل الترشيعية مسألة حاسمة للتمكني من العمل 

بكفاءة واقتدار. وتنطوي مبادرات جداول األعامل الترشيعية عىل العديد من أوجه التشابه 

املواطنون،  بها  يطالب  التي  االستفتاءات  مثل  األخرى،  املبارشة  الدميقراطية  اإلجراءات  مع 

مبادرات املواطنني، واملطالبة بسحب الثقة من موظف منتخب لشغل منصب ما. ومن شأن 

املتطلبات العالية للغاية بشأن جمع تواقيع الدعم واملؤازرة، عىل سبيل املثال، العمل عىل 

الحد من دفع مبادرة جدول أعامل مؤهلة إىل األمام نحو االستفتاء، كام تفعل مثل ذلك 

الفرتات الزمنية الوجيزة للغاية املمنوحة لجمع توقيعات الدعم والتأييد املطلوبة للمبادرة. 

ومع ذلك، فإنه ميكن استخدام أداة مبادرة جدول األعامل الترشيعية، كوسيلة لوضع قضايا 

عىل جدول األعامل، يف كثري من األحيان، وتحظى بأعداد غفرية من املواطنني الذين يُعربون 

عن تأييدهم لها بإدراج توقيعاتهم التي يتم جمعها لذلك الغرض املطلوب.

الترشيعية،  األعامل  جدول  ملبادرات  اإلجرائية  الجوانب  تقييم  عند  هام  جانب  وهناك 

ويتمثل ذلك يف عدد توقيعات الدعم املطلوبة عىل املستوى الوطني. وتُظهر البيانات املتاحة 

تتطلب  أوروغواي  فإن  املثال،  سبيل  عىل  املتطلبات:  هذه  بشأن  الكبري  التباين  من  صورة 

ملبادرة األجندة الترشيعية جمع تواقيع ما ال يقل عن 25 يف املئة من مجمل عدد الناخبني، 

الناخبني  يف حني أن عتبة املتطلبات يف جورجيا تبلغ أقل من 1 يف املئة من مجموع عدد 

جداول  ملبادرات  مختلفة  متطلبات  لديها  التي  أيضا  البلدان  من  العديد  وهناك  املؤهلني. 

األعامل الترشيعية والدستورية. ويف قرغيزستان، فإن املرء يحتاج إىل جمع 30,000 توقيع 

تعادل عرشة  تواقيع  جمع  يتطلب  الدستور  تعديل  اقرتاح  أن  يف حني  الترشيعات،  ملقرتح 

أضعاف ذلك – أي نحو 300,000 توقيع.

وباإلضافة إىل رشوط جمع تواقيع التأييد، فإن هناك العديد من القضايا اإلضافية الهامة 

بشأن مسائل التصميم والتنظيم، مثل )أ( املسائل التي يجوز فيها استبعاد موضوع مبادرة 

عن جدول األعامل، )ب( التوقيت واألماكن املرتبطة بجمع تواقيع التأييد، )ج( كيفية تعامل 
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إن مبادرة جدول األعامل هي 

مبثابة إجراءات دميقراطية 

مبارشة »محدودة« بصورة 

أساسية، ألنها ال تستطيع فعل 

أي يشء أكرث من وضع قضية 

ما عىل جدول أعامل الهيئة 

الترشيعية. ومع ذلك، فإنها 

تلعب دورا هاماً يف ثقافة الحياة 

السياسية يف بعض األماكن، وقد 

تصبح أداة هامة للغاية عند 

استخدامها بصورة صحيحة.

حتى تُعترب مسألة املناداة 

بسحب الثقة وسيلة دميقراطية 

مبارشة، فإنها يجب أن تشمل 

املبادرة و/ أو التصويت عليها يف 

االستفتاء من قبل الناخبني. 

الهيئات الترشيعية مع مبادرة جدول األعامل، )د( مدى الدعم املمكن من قبل السلطات 

للجان مبادرة جدول األعامل  القانوين  الوضع  املبادرة لجدول األعامل، وأخريا، )هـ(  للجان 

مقابل الهيئة الترشيعية.

بصورة  »محدودة«  مبارشة  دميقراطية  إجراءات  مبثابة  هي  األعامل  جدول  مبادرة  إن 

الهيئة  أكرث من وضع قضية ما عىل جدول أعامل  أساسية، ألنها ال تستطيع فعل أي يشء 

السياسية يف بعض األماكن،  الحياة  ثقافة  هاماً يف  فإنها تلعب دوراً  الترشيعية. ومع ذلك، 

وقد تصبح أداة هامة للغاية عند استخدامها بصورة صحيحة. وعندما تفشل إجراءات مبادرة 

أخرى  طرق  إيجاد  محاولة  إىل  مييلون  املواطنني  فإن  أهدافها،  تحقيق  يف  األعامل  جدول 

لكسب النفوذ يف العملية الترشيعية.

االستنتاجات
عند تقديم أو مامرسة آلية مبادرة أجندة أعامل، فإن من األهمية مبكان متييز هذه اآللية 

عن عريضة االلتامس. ولتجنب االلتباس مع آليات الدميقراطية املبارشة األخرى )مبا يف ذلك 

مبادرة املواطنني أو االستفتاء الذي يطالب به املواطنون(، فإن املتطلبات الرئيسية ملبادرة 

جدول األعامل يتعني تحديدها والتوافق عليها بصورة قانونية مسبقاً.

وعىل النقيض من االلتامسات، التي قد تتعامل فقط مع قضايا أو مطالبات عامة، فإن من 

املستحسن يف مبادرة جدول األعامل أن تعمل عىل معالجة قضية قانونية أو دستورية عن 

طريق مرشوع قانون يصاغ بشكل كامل، أو عن طريق تعديل قانون قائم وساري املفعول.

كام ينبغي النظر يف مستوى الحد األدىن لتأهيل مبادرة جدول األعامل. وقد يؤدي املستوى 

التأهييل املنخفض إىل تشجيع الهيئة الترشيعية لتجاهل القضية املرفوعة برّمتها، يف حني أن 

»العتبة« التأهيلية العالية جداً ستجعل من الصعب تحقيق عملية التأهيل نفسها.

ونظراً ألن مبادرات جدول األعامل تعمل عىل متكني وتنظيم الحوار املؤسيس بني املواطنني 

والسلطات، فإنه ينبغي توفري بعض الدعم الجامهريي أو اللوجستي العام ملبادرة جدول األعامل.

5. عندما يستطيع المواطنون عزل الموظفين المنتخبين 

يتم فحص عملية سحب الثقة من املسؤول املعني باالنتخاب وعزله من املنصب يف الفصل 

العملية هي إجراء دميقراطي مبارش، يسمح للسلطة املختصة  الدليل. وهذه  الخامس من 

و/أو عدد محدد من املواطنني للمطالبة بإجراء استفتاء لتصويت الناخبني فيه فيام إذا كان 

ينبغي سحب الثقة من شاغل منصب عام وعزله من ذلك املنصب قبل نهاية الفرتة الوالية 

املقررة له )أو لها(. وحتى تُعترب هذه املسألة وسيلة دميقراطية مبارشة، فإن عملية التداخل 

واالنقطاع القانوين للفرتة املقررة أصالً ملدة بقاء املسؤول املنتخب يف املكتب الذي يشغله، 

يجب أن تشمل املبادرة و/ أو التصويت عليها يف االستفتاء من قبل الناخبني. وتتعارض هذه 

السلطة  مثل  السلطات  تستطيع  حيث  املنصب،  من  واإلقالة  التحقيق  عملية  مع  املسألة 

الترشيعية أو القضائية، عزل مسؤول من املنصب الذي يشغله من دون التدخل املبارش يف 

ذلك من جانب الناخبني.
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يبدو أن استدعاء عزل املرشعني 

األفراد أكرث انسجاما مع النظام 

االنتخايب يف الدوائر االنتخابية 

ذات العضو التمثييل الواحد 

بصورة زائدة عن عزل املرشعني 

يف نظام التمثيل النسبي.

وتحتاج مسألة املطالبة بعزل املسؤول من املنصب رضورة تدخل املواطنني، سواء كان ذلك 

لدعم أو رفض املطالبة بالعزل من خالل التصويت يف االستفتاء بقرار تتخذه هيئة رسمية )كام 

يف النمسا وأيسلندا وباالو ورومانيا(، أو بناء عىل طلب املواطنني املبادرين ذلك، ومن ثم تتم 

معالجة ذلك الطلب واملوافقة عليه من قبل هيئة رسمية )كام يف أوغندا(. وميكن اعتبار هذه 

االستدعاءات أو املطالب مختلطة. ويصبح هذا اإلجراء تشاريك بصورة أكرث، عندما تتطلب كل 

من املبادرة واملوافقة عىل الطلب رضورة التدخل املبارش للمواطنني، أوالً بصفتهم كمبادرين 

إلطالق املبادرة، وثانياً لإلعراب عن تأييدهم أو رفضهم للسؤال املطروح يف االستفتاء. وعىل 

النحو املحدد هنا، فإن هذا اإلجراء يعترب مبثابة عزل تام من املنصب. وتعمل بعض الدول عىل 

تطبيق إجراء العزل املختلط يف عملية الفصل من املنصب لكبار املسؤولني التنفيذيني والعزل 

الكامل ألعضاء الهيئات الترشيعية الوطنية، كام هو الحال يف باالو.

املستويات  عىل  املنتخبني  املسؤولني  عىل  وترتكز  املنصب  من  العزل  أهداف  وتنصب 

يف  أكرث متاسكاً  املنصب  العزل من  استدعاء  إجراء  الوطنية. ويعترب  أو  اإلقليمية  أو  املحلية 

النظام الرئايس للحكومة )حيث يتم فيه انتخاب املسؤول التنفيذي بصورة مبارشة(، كام يعد 

أكرث صالبة بصورة زائدة عن حالته يف النظام الربملاين للحكومة. كام يبدو أن استدعاء عزل 

املرشعني األفراد أكرث انسجاما مع النظام االنتخايب يف الدوائر االنتخابية ذات العضو التمثييل 

الواحد بصورة زائدة عن عزل املرشعني يف نظام التمثيل النسبي.

وعىل النقيض من توجيه االتهام واملحاكمة للمسؤول، فإن املبادرين ال يحتاجون إىل دعم 

الطلب عىل أسس قانونية من أجل البدء يف عملية االستدعاء والعزل من املنصب االنتخايب. 

إن املبادرة هي أداة سياسية يستطيع الناخبون من خاللها يف والية قضائية انتخابية معينة 

التعبري عن عدم رضاهم عن مسؤول معني. وعندما يطلب أي تربير لذلك األمر، فقد تكون 

هناك مجموعة واسعة من األسباب املسوغة واملقبولة، مثل االتهام بالفساد وعدم الكفاءة أو 

اإلجرام. ويف اإلكوادور، فإنه ميكن تفعيل طلب سحب الثقة يف أي نقطة من املدى املحدد 

مربراً  عادة  يتطلب  ال  الثقة  بسحب  االستدعاء  أن  من  الرغم  وعىل  املكتب.  يف  للمسؤول 

قانونياً، فإن إجراءاته عادة ما تكون معقدة.

والعزل من  الثقة  املطالبة بسحب  إجراء  فإن  املبارشة،  الدميقراطية  اإلجراءات  ومن بني 

املنصب املنتخب هو األقل انتشاراً. ومل تعمل سوى بضعة بلدان فقط عىل إدراج املطالبة 

بسحب الثقة وعزل املوظف املنتخب من منصبه ضمن نظمها الدستورية والقانونية. وينترش 

نظام العزل من املنصب عىل أوسع نطاق يف فنزويال، حيث ينطبق إجراء االستدعاء الكامل 

بالعزل عىل جميع املسؤولني املنتخبني، مبا يف ذلك الرئيس. وال تزال محاولة إعادة استدعاء 

عزل رئيس فنزويال يف عام 2004، التي بورش فيها مبطالبة من 2.4 مليون مواطن فنزوييل، 

تعترب مبثابة واحدة من أبرز األمثلة عىل استخدام آلية سحب الثقة من املسؤول املنتخب 

حتى عىل أعىل مستوى. ويف هذا املثال، فقد أيد طلب العزل 40.6 يف املئة من الناخبني، 

وبالنتيجة فقد بقي الرئيس يف منصبه.   

وكانت سويرسا يف مقدمة البلدان الرائدة يف وضع وتطبيق مفهوم املطالبة بسحب الثقة 

وعزل املوظف املنتخب من املنصب عىل املستوى املحيل والقومي يف نهاية فرتة التسعينيات 

من القرن املنرصم، وتلتها عدة واليات أمريكية. وخالل فرتة التسعينيات من القرن املايض، 
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 من وجهة نظر مفهومية، 

فإن إجراء االستدعاء والعزل 

من املنصب مرتبط مع فكرة 

أن املمثلني يجب أن يظلوا 

مسؤولني أمام الشعب الذي 

ينتخبهم.

ومن أجل ضامن إمكانية إسهام 

وسيلة املطالبة بسحب الثقة 

واالسرتداد من املنصب يف 

تحسني سبل املشاركة من جانب 

املواطنني والرقابة عىل املسؤولني 

املنتخبني يف بيئة دميقراطية، 

فإن حقوق كل من املواطنني 

واملسؤولني املنتخبني يجب أن 

تكون مصونة ومضمونة بصورة 

عادلة.

إدراج  انتشار  فيها  ازداد  التي  العامل  مستوى  عىل  األوىل  املنطقة  الالتينية  أمريكا  أصبحت 

سّنها  التي جرى  الجديدة  الدساتري  املنصب يف  من  والعزل  الثقة  املطالبة بسحب  إمكانية 

يف السنوات األخرية، يف أعقاب اتجاه متزايد للجمع بني الدميقراطية التمثيلية والدميقراطية 

التشاركية. وقد عملت بعض هذه الدساتري الجديدة عىل إدراج وتطبيق وسيلة سحب الثقة 

عىل موظفي السلطات املنتخبني يف املستويني املحيل واإلقليمي يف معظم األحيان، يف حني أن 

تطبيق ذلك كان أقل شيوعاً للمسؤولني املنتخبني عىل الصعيد الوطني.

أن  بفكرة  مرتبط  املنصب  من  والعزل  االستدعاء  إجراء  فإن  مفهومية،  نظر  ومن وجهة 

أنصار  يرى  كام  انتخبهم.  الذي  الشعب  أمام  مسؤولني  يظلوا  أن  يجب  املنتخبني  املمثلني 

من جانب  وثيقة  رقابة  يشجع عىل وجود  اإلجراء  أن هذا  املنصب  من  والعزل  االستدعاء 

املواطنني عىل املسؤولني املنتخبني، ويخلق آليات فعالة للمساءلة العمودية التي تولد عالقة 

وطيدة بني الناخبني وممثليهم. وبالتايل، فإن الناخبني يجب أن يكونوا قادرين عىل اختيار 

تحقيق  يف  املوظفون  هؤالء  أخفق  إذا  املنتخبني،  للموظفني  املدة  نهاية  قبل  الوالية  إنهاء 

تطلعات وتوقعات املواطنني الذين انتخبوهم ووضعوهم يف تلك املناصب التي يشغلونها. 

آلية  تعترب  املنصب  املسؤول وعزله من  باستدعاء  املطالبة  فإن  النقاد،  نظر  ومن وجهة 

الطبيعي  العمل  وتربك سري  الخطرية  املواجهة  إىل  تؤدي  قد  إنها  للغاية، حيث  استقطابية 

آلية  أنها  عىل  أيضاً  إليها  النقاد  ينظر  كام  واليتهم.  فرتات  خالل  املنتخبني  املسؤولني  لدى 

تخلق حوافز لدى جامعات املعارضة، يف محاولة منها لتهجري وإزاحة املسؤولني املنتخبني من 

مناصبهم. وال تزال عملية االستدعاء والعزل من املنصب، مثاراً للجدل املحتدم، كام أن الخربة 

الدولية يف عملية تطبيقها ما تزال محدودة جداً، وال سيام عىل املستوى الوطني.

ومن أجل ضامن إمكانية إسهام وسيلة املطالبة بسحب الثقة واالسرتداد من املنصب يف 

تحسني سبل املشاركة من جانب املواطنني والرقابة عىل املسؤولني املنتخبني يف بيئة دميقراطية، 

فإن حقوق كل من املواطنني واملسؤولني املنتخبني يجب أن تكون مصانة ومضمونة بصورة 

عادلة. كام أن إجراء سحب الثقة، شأنه شأن سائر اإلجراءات الدميقراطية املبارشة األخرى، 

يجب أن يوازن بني مبادئ املشاركة والحكم الفعال. ولكن تحقيق هذا التوازن أمر صعب، 

وقد يؤدي الفشل يف تحقيق ذلك إىل عواقب متطرفة ال تحمد عقباها. ومن ناحية، إذا كان 

الرشوع يف املبارشة بسحب الثقة أمراً سهالً جداً، فإن ذلك قد يـُفيض إىل االستهانة واالستخفاف 

بأداة االستدعاء من املنصب، كام قد يؤدي إىل إطالق عمليات سحب الثقة بصورة متتالية 

بهدف تعطيل العمل الحكومي. ومن ناحية أخرى، فإن وضع املتطلبات الصعبة يف وجه هذه 

العملية يجعل منها وسيلة غري فعالة وعدمية الجدوى، حيث قد يشعر املواطنون باإلحباط 

القانونية  املتطلبات  تلبية  صعوبة  بسبب  استخدامها  عن  واالبتعاد  التحول  إىل  ويضطرون 

الالزمة لعزل موظف عمومي من خالل التصويت يف استفتاء عىل ذلك املطلب.

االستنتاجات
الفعالة  التمثيلية  الدميقراطية  مؤسسات  مع  الثقة  سحب  إجراءات  تنسيق  صعوبة  متثل 

تستخدم  الذي  املستوى  بنفس  الثقة  وسيلة سحب  فيها  تستخدم  ال  التي  األسباب  إحدى 

فيه غريها من الصكوك الدميقراطية املبارشة. ويف حالة استخدام طريقة سحب الثقة بشكل 

متكرر، فإن ذلك قد يقوض الدميقراطية التمثيلية. ومع ذلك، فإن جعل العملية صعبة بشكل 
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الرقابة عىل  مفرط إلعاقة االستخدام لها، قد يحد من فعاليتها كوسيلة للمواطنني ملامرسة 

ممثليهم املنتخبني من قبلهم. وتتفاعل وسيلة سحب الثقة مع مؤسسات وقواعد الدميقراطية 

التمثيلية واملبارشة األخرى؛ وبالتايل فإن قرار إدخالها يف إطار مؤسيس معني، يتعني فيه مراعاة 

مدى تأثريها املحتمل يف ذلك الرتتيب.

وحيثام يسمح باستخدام إجراءات سحب الثقة والعزل من املنصب املنتخب، فإنه ال بد 

املنصب،  استدعاء مسؤول من  إعادة  تتم  الصلة. وعندما  من توقع عدد من األسئلة ذات 

فإنه يجب توفري بديل مالئم الختياره كخلف له، وهذا قد يتطلب إجراء انتخابات إضافية. 

وعند إجراء انتخابات استبدال بالتزامن مع إعادة استدعاء املسؤول املنتخب يف السابق، فإّن 

من شأنه أن يربك عملية االستدعاء والعزل من املنصب مع قضايا السياسة االنتخابية، ورمبا 

قد يكون لذلك أثر لتحويل عملية العزل إىل عملية انتخاب تنافسية. وإذا تم تعيني بديل 

للمسؤول املعزول ببساطة، فإن ذلك قد يعطي انطباعاً باستبدال عملية دميقراطية مبارشة 

ما  غالباً  املنصب  من  االستدعاء  عملية  آليات  أن  حني  ويف  دميقراطية.  أقل  أخرى  بعملية 

تصعب إدارتها يف املامرسة العملية، فإن منطق االستدعاء والسحب من املنصب يظل متسقاً 

مع املبادئ األساسية للدميقراطية املبارشة.

6. كيفية مشاركة المواطنين -خطوة خطوة

ضمن مجموعة أدوات الدميقراطية املبارشة، يلعب الناخبون املسجلون دوراً هاماً، سواء كواضعي 

جدول أعامل أو كصانعي قرار. ويتناول الفصل السادس من كتيب الدليل، الجوانب اإلجرائية 

وضع  عىل  الجوانب  هذه  وتعمل  املواطن.  يطلقها  التي  املبارشة  الدميقراطية  األنشطة  لهذه 

الخطوات الرئيسية يف العملية التي يبارش بها املواطن، وتوفر خريطة طريق وجيزة للعملية.

 وبينام تعترب اإلجراءات املوضحة أدناه ذات صلة قليلة يف العديد من الواليات القضائية أو 

االختصاصية، فإنه قد تكون هناك خطوات وسيطة إضافية مرتبطة باملراجعات أو الضوابط 

القانونية يف بعض الواليات القضائية أو االختصاصية األخرى. وغالباً ما تكون هذه منصوصاً 

عليها يف الدستور أو يف قانون مبادرة واستفتاء. ويلخص الجدول 2 أدناه هذه الخطوات.

 الجدول 2. الخطوات والفاعلون واألحداث املرتبطة يف اإلجراءات الدميقراطية املبارشة

الفعاليةاالطراف الفاعلةالخطوةالرقم
هيئة ادارة االنتخابات واملنظامت 

التعليمية واملنظامت غري الحكومية
 تقديم الجهود لضامن توفر املعلومات الالزمة 

بشأن اإلجراءات 

اعتامداً عىل اإلجراء املحدد، فإن هذا قد يشمل 
فكرة جديدة متاماً، أو كرّد فعل بشأن قانون 

جديد

اإلنشاء الرسمي أو غري الرسمي للجنة املبادرة 
أو املطالبة أو االستدعاء بسحب الثقة والعزل 

من املنصب

االتفاق عىل نص )ورمبا ترجامت( لقانون 
جديد، أو تغيري قانون، أو تعديل عىل الدستور

مجموعة من املواطنني 
و/أو املنظامت

مجموعة من املواطنني

اللجنة، هيئة إدارة االنتخابات

1

2

3

4

املعرفة

الفكرة

املنظمة

وضع مسودة أو 
مرشوع قانون    
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اللجنة، هيئة إدارة االنتخابات

اللجنة، هيئة إدارة االنتخابات، 
هيئة ترشيعية

وضع عنوان لالقرتاح، وكل العملية القادمة 
برّمتها 

الخطوة الرسمية لتسجيل مبادرة أو طلب أو 
سحب ثقة لدى السلطات

أثناء عملية جمع التواقيع، يتعني النظر بدقة يف 
بعض القواعد والخيارات والقيود

بعد تفقدات الصالحية واألهلية، ميكن 
التدقيق يف املبادرة أو الطلب أو مبادرة سحب 
الثقة وإبداء املوافقة عىل التصويت يف االقرتاع 
بشأن الطلب أو سحب الثقة، بصورة مبارشة، 

أو إرسالها إىل الهيئة الترشيعية أو الحكومة 
للنظر يف مسألة )املبادرات(

يصبح اقرتاح املبادرة اآلن مسألة »رسمية«. كام 
يحق للهيئة الترشيعية أو الحكومية وضع اقرتاح 

بديل عىل ورقة االقرتاع وإبداء التوصيات. وكعنرص 
من عنارص التفاعل، فإنه يحق للجنة املبادرة 

سحب مبادرتها من أجل إيجاد حل وسط

تسليم التوقيعات التي يتم جمعها إىل السلطات

تحديد )الوقت، القواعد النهائية، ومساعدة 
الحملة( بشأن االقرتاع

قد تكون اللوائح املتعلقة بإجراءات حمالت 
الدميقراطية املبارشة الحرة والنزيهة قابلة للتطبيق

لتنفيذ قانون جديد، أو لتعديل الدستور، أو لخلق 
ديناميكية جديدة، والعقبات املحتملة وحتى أحيانا 

الحاجة إىل إطالق نشاط لجنة املبادرة مرة أخرى

يف حال وجود مخالفات، فإنه ميكن الرشوع يف إجراءات 
االستئناف. وإال فإن قرار الناخبني يعترب نهائياً

التصويت قد يتخذ أشكاالً مختلفة )التصويت 
الشخيص، التصويت عن بعد، والتصويت اإللكرتوين(، 

وقد يغطي فرتة متتد لعدة أيام أو أسابيع

 تتفقد السلطات أهلية وصالحية التوقيعات 
املستلمة

مع البداية الرسمية يف عملية جمع التواقيع، 
تدخل عملية املبادرة/ الطلب/ سحب الثقة، يف 

املرحلة األكرث أهمية

تفقدات الرشعية أو الدستورية قد تجرى يف بعض 
النقاط، أو العديد من مراحل هذه العملية، وتقوم 

بها سلطة واحدة أو عدد من السلطات املعنية

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

العنوان

التسجيل

)تفّقد( الرشعية 

اإلطالق أو الرشوع

التوقيع

التقديم أو الطرح

التحقق من الصحة

التدقيق

التفاعل

الشهادة أو التصديق

الحملة

التصويت

االستئناف

التنفيذ

السلطة املعنية

اللجنة

املواطنون، اللجنة، والسلطات

اللجنة، هيئة إدارة االنتخابات

السلطات

هيئة إدارة االنتخابات 

السلطة الترشيعية، الحكومة، 
الرئيس 

السلطات املعنية

املواطنون، الجامعات، 
واألحزاب السياسية

الناخبون املسجلون

اللجنة، والسلطات

السلطات، وغريها 
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تعترب اإلجراءات اإلدارية أمراً حيوياً وحاسامً ملامرسة آمنة وودودة للمواطن واملستخدم. 

وتلعب السلطات دوراً عىل وجه التقريب يف كل خطوة من العملية، مبا يف ذلك تقديم املشورة 

القوى  أهم  العملية  هذه  إطالق  يف  املبادرون  األنصار  يُعترَب  ذلك،  ومع  للناخبني.  والدعم 

الفاعلة. ويتعني عىل مصممي إجراءات الدميقراطية املبارشة التي يطلقها املواطنون إمعان 

النظر يف عدة جوانب من السياق القانوين، مبا يف ذلك أدوار كل ِمن املبادرين والسلطات. 

وبالتايل، فإنه ينبغي تقييم إجراءات الدميقراطية املبارشة من ثالث زوايا مفهومية مختلفة 

ومنظور  وغريها(،  واملحاكم  االنتخابية،  )اإلدارة  اإلرشافية  الجهات  منظور  من   - األقل  عىل 

املستخدمني )جامعات املواطنني( ومنظور املصممني )السياسيون والخرباء القانونيون(.

االستنتاجات
تعترب عملية املعرفة والتنوير بشأن الصك )أو الصكوك( املتاحة مسألة رضورية. ويف الواليات 

القضائية أو االختصاصية التي تم فيها إدخال هذه األدوات والصكوك مؤخراً فقط، أو التي 

من النادر جداً استخدامها فيها، فإنه ينبغي القيام فيها بإجراء برنامج للتوعية العامة، والتي 

قد تشمل االطالع عىل مواقع اإلنرتنت واملواد املطبوعة والجهود التثقيفية والتغطية اإلعالمية.

إن الرعيل األول من األشخاص الذين يتولون مهام صياغة وتقديم وتوقيع وتسجيل وثيقة 

املؤيدون.  األنصار  أو  الدعاة  هم  الثقة،  بسحب  االقرتاح  أو  املواطنني،  مطلب  أو  املبادرة، 

وحتى يكونوا قادرين عىل تسجيل صك أو أداة قانونية يرشع يف إطالقها املواطنون وتصبح 

لهم حقوق وواجبات معينة، فإن معظم البلدان تتطلب إنشاء لجنة معينة، تتوىل االضطالع 

بالوفاء برشوط محددة.

وينبغي تقديم املساعدة الرسمية للجان املعينة املشاركة يف الدميقراطية املبارشة. وينبغي 

أن تتضمن هذه املساعدة، صياغة النص والعنوان وخدمات الرتجمة يف الواليات القضائية أو 

االختصاصية الناطقة بلغات متعددة. كام يتعني صياغة عنوان املبادرة وفقاً لقواعد محددة، 

مبا يف ذلك رضورة الوضوح فيها ووحدة املوضوع.

وحيث إن عملية جمع تواقيع الدعم والتأييد تعترب مسألة رئيسية يف إجراءات املبادرة 

الخطوة  لهذه  واضحة  قواعد  وضع  يتم  أن  املستحسن  من  فإن  املواطنون،  يطلقها  التي 

وتطبيقها بشكل موحد. كام يجب أال تحتوي هذه القواعد عىل أية عقبات أو معوقات غري 

رضورية لجمع التواقيع مبحض اإلرادة الحرة، أو تقصري اإلطار الزمني املتاح لجمع التواقيع 

تواقيع  جامعي  باستخدام  يتعلق  فيام  اللوائح  وضع  يف  النظر  ينبغي  كام  مفرط.  بشكل 

مدفوعي األجور.

وتتفاوت قواعد التحقق من التوقيعات وتختلف اختالفاً كبرياً فيام بني الواليات القضائية 

أو االختصاصية. وبينام تعتمد دولة ما تطبيق الفحص الكامل لجميع التوقيعات املقدمة، 

فإن البعض اآلخر ال يقدم سوى عمليات تفتيش عشوائية للتواقيع. ومن أجل تعزيز الثقة 

املؤسسية، فإن أي نظام تفتيش عشوايئ للتواقيع ينبغي أن يكون صالحاً بصورة ُمرضية.

وتعترب اإلجراءات اإلدارية حيوية للغاية بالنسبة للمامرسات الصديقة لكل من املواطن 

واملستخدم. وتلعب السلطات دوراً حيوياً تقريباً يف كل خطوة من العملية، مبا يف ذلك تقديم 
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يتطلب األمر وضع اآلليات يف 

موضعها الصحيح، لضامن أن 

الناخبني لديهم معلومات كافية 

عن القضية حتى يكونوا قادرين 

عىل اتخاذ قرار مستنري حيالها. 

املشورة والدعم للناخبني. ونظراً ألن املواطنني لديهم توقعات وآمال كبرية من وراء اإلجراءات 

الدميقراطية املبارشة، فإن التصميم الدقيق واملامرسة اإلدارية الجيدة التي متكن االقرتاح من 

التأهل لالقرتاع تعترب رضورية للغاية.

7. اقتراعات الديمقراطية المباشرة: المعلومات،
 الحمالت االنتخابية، والتمويل

إن إجراء حمالت االستفتاء واملبادرة وسحب الثقة يثري عدداً من القضايا املهمة التي يجب 

أخذها بعني االعتبار، باإلضافة إىل تلك التي تنطوي عىل وضع اقرتاح أمام الشعب أو تأهيل 

املبادرة لالقرتاع. ويتطلب األمر وضع اآلليات يف موضعها الصحيح، لضامن أن الناخبني لديهم 

معلومات كافية عن القضية حتى يكونوا قادرين عىل اتخاذ قرار مستنري بشأنها. كام يجب 

أمام  آرائهم وحججهم  لإلجراء إلبداء  واملعارضني  املؤيدين  لكل من  الكافية  الفرصة  إتاحة 

الناخبني. كام أن األهداف تتطلب الوصول إىل وسائل اإلعالم - اإللكرتونية واملطبوعة منها 

عىل حد سواء- وإنفاق املال - سواء العام أو الخاص. ويتناول الفصل 7 من الدليل املسائل 

املنصب  من  االستدعاء  أو  املبادرة  أو  االستفتاء،  حمالت  ومتويل  وإدارة  بتنظيم  املتعلقة 

املنتخب. 

والهدف املعلن عادة لتنظيم حملة ما وقوانني التمويل لها، يتمثل يف الحرص عىل توفري 

والحفاظ عىل »تكافؤ الفرص«. ولكن املسألة ليست بتلك السهولة لتحديد ماهيتها بالضبط، 

التي سوف تشهد تنافساً  الفرص والحفاظ عليها طوال فرتة الحملة  أو كيفية توليد تكافؤ 

محموماً يف كثري من األحيان. ومن أجل العمل عىل تحقيق هذه العدالة واملساواة، فإنه يجب 

عىل املصممني النظر يف عدد من العوامل الهامة، مبا يف ذلك:

• دور الحكومة يف الحملة؛

• دور األحزاب السياسية يف الحملة؛

• الحدود املفروضة عىل مبالغ األموال التي يتم جمعها أو إنفاقها خالل الحمالت، وفيام

  إذا كان التمويل العام متوفراً أم ال؛

• متطلبات اإلفصاح عن مصادر متويل الحمالت وكيفية إنفاق تلك األموال؛ 

• كيفية التحكم يف الوصول إىل وسائل اإلعالم، وفيام إذا كان ينبغي اعتامد أحكام

  »املساواة يف الوقت املخصص للتغطية اإلعالمية«؛

• فيام إذا كانت هناك رضورة لوجود »لجان تغطية« للتعاون مع جميع الفئات املؤيدة

   أو املعارضة ألي قضية؛ و

• دور الحكومة يف إمداد الناخبني مبعلومات محايدة أو متوازنة قبل االنتخابات.

إن تنظيم توقيت التصويت يف االستفتاء، عند إجراء االستفتاء، يجب أن يتيح فرتة كافية 

للحملة. ومن شأن تطبيق القواعد العامة والدامئة لطول حمالت االستفتاء تحسني الرشعية 

وكفاءة  مرونة  توفري  عىل  تعمل  قد  املحددة  املخصصة  القواعد  أن  حني  يف  الدميقراطية، 

حكومية أكرث. وبشكل عام، فإنه يتعني استخدام القواعد الخاصة بأقل قدر ممكن. ويف بعض 

املواطنني  مبادرات  عىل  التصويت  أو  االستفتاءات  فإن  االختصاصية،  أو  القضائية  الواليات 

يجري عقدها يف نفس الوقت إلجراء االنتخابات العامة، بينام يف حاالت أخرى تجري إقامتها 
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ينبغي النظر إىل آليات 

الدميقراطية املبارشة كأدوات 

لتعزيز النظام الدميقراطي، 

حيث إنها تساعد عىل تكميل 

املؤسسات الدميقراطية التمثيلية 

ولكنها ال تحل محلها.

الناخبني، وعىل مدى  إقبال  القرارات عىل كل من  تؤثر هذه  ما  أوقات مختلفة. وغالباً  يف 

االهتامم الذي تلقاه قضية االقرتاع خالل الحملة االنتخابية، عىل السواء.

كام أن إيصال املعلومات إىل الجمهور حول مضمون اقرتاح االستفتاء أمر حيوي لرشعية 

ومن  بعناية.  للجمهور  املعلومات  نقل  عملية  دراسة  يجب  فإنه  ولذلك  االستفتاء،  نتيجة 

جهة، فإن املبدأ الرئيس للمامرسات الجيدة يف هذا الصدد يوفر ضامنة أكيدة لتكافؤ الفرص 

للتصويت يف االستفتاء. ومن ناحية أخرى،  املؤيدين واملعارضني لالقرتاح املطروح  لكل من 

أو  القضائية  الواليات  بعض  يف  وهكذا،  احرتامه.  يجب  التعبري  لحرية  األساس  املبدأ  فإن 

االختصاصية، فإنه يتم توفري التمويل العام أو إتاحة الوصول الحر إىل وسائل اإلعالم لضامن 

أن املواطنني لديهم معلومات كافية عن االقرتاح املطروح لالستفتاء. ويف حاالت أخرى، فإنه 

يتم ترك هذه املسائل كلياً إىل األحزاب السياسية أو لجهات خاصة أخرى مرتبطة بالحملة.

كام ينبغي النظر يف إنشاء لجان الحملة الرسمية. وعندما تتوىل اللجان الرسمية لإلجابة بـ 

›نعم‹ أو ›ال‹ املسؤولية عن جميع أنشطة الحملة، فإنه ميكن تحقيق هيكلية أكرث قابلية إلدارة 

حملة املبادرة أو االستفتاء. وهذا قد يوفر الرقابة التنظيمية للسلطات بصورة أكرب عىل هيكلية 

الحملة، ولكنه قد يُنظر إليه من قبل البعض عىل أنه تقييد غري مربر عىل حرية التعبري عن الرأي.

وتعمل العديد من الواليات القضائية أو االختصاصية عىل فرض أدىن املتطلبات التنظيمية 

التربعات للحمالت  أكرث من اإلفصاح عن  تتطلب  االنتخابية، حيث ال  الحملة  بشأن متويل 

االنتخابية وتقديم التقارير املالية إىل السلطات. ومع ذلك، فإن مسألة اإلفصاح عن التربعات 

الحمالت  يف  واملرصوفات  النفقات  ضبط  مثل  اليشء  ذات  ليست  األموال  عن  والكشف 

الدعائية أثناء االنتخابات. وإذا كان الهدف هو خلق فرص متكافئة، فإنه يتعني عندها إما 

وضع حدود عىل مبالغ األموال التي ميكن إنفاقها من جانب واحد يف الحملة، أو التفكري يف 

إمكانية توفري شكل من أشكال الدعم العام.

8. آثار الديمقراطية المباشرة

إن أدوات الدميقراطية املبارشة التي متت مناقشتها يف هذه الُعجالة من النظرة العامة، إذا ما 

تم تطبيقها بشكل صحيح، فإنها ميكن أن توفر للمواطنني أدوات هامة الستخدامها يف عملية 

القرارات  الرشعية عىل  إضفاء  للناخبني  يتيح  االستفتاء  إن  املنتخبني.  ممثليهم  مع  التفاعل 

التي تتخذها الحكومة من خالل إظهار الدعم الشعبي. كام أن مبادرة املواطنني توفر فرصة 

للناخبني لسن قوانني مبارشة، وتجاوز ممثليهم املنتخبني. كام تتطلب مبادرة جدول األعامل 

الناخبون يف إثارتها.  الترشيعية من املمثلني املنتخبني رضورة النظر يف القضية التي يرغب 

وتتيح أداة سحب الثقة وإعادة االستدعاء متكني الناخبني من عزل ممثل أو مسؤول منتخب 

بها،  لديها مزايا وعيوب خاصة  األدوات  أداة من هذه  أن كل  انتهاء واليته. ويف حني  قبل 

وميكن استخدامها بشكل جيد أو إساءة استخدامها، فإنها بصورة مجتمعة ميكن أن تعطي 

الناخبني إحساسا بالقدرة عىل الضبط والسيطرة عىل العملية السياسية بصورة أكرب مام لو 

لذلك هناك. ويف تلك األماكن التي أصبحت فيها هذه األدوات جزءاً  مل يكن الوضع خالفاً 

من الثقافة السياسية، فإنه يكاد يكون من املستحيل تقريبا أن نتخيل نجاح إنشاء أي حركة 

سياسية تتمحور حول استبعاد هذه األدوات.
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 كام يجب النظر إىل آليات الدميقراطية املبارشة كأدوات لتعزيز النظام الدميقراطي، حيث 

التمثيلية ولكنها ال تحل محلها.  الدميقراطية  إن من شأنها املساعدة يف تكميل املؤسسات 

كام ميكن لهذه اآلليات أن تساعد يف تعزيز الرشعية السياسية وفتح قنوات للمشاركة، يف 

ميكن  حيث  املركزية،  املؤسسات  مبثابة  الترشيعية  والسلطة  السياسية  األحزاب  تظل  حني 

للمواطنني اإلفصاح فيها عن مجمل رغباتهم وتفضيالتهم. ومن الناحية التاريخية، فقد رأى 

قد  اآلن  ولكنها  التمثيلية،  للدميقراطية  مناقض  كيشء  التشاركية  الدميقراطية  الناس  بعض 

الناس  ويُعزي  تناقضية.  وليست  تكميلية  وسائل  باعتبارها  عامة  بصورة  مقبولة  أصبحت 

أحياناً أهمية كبرية آلليات الدميقراطية املبارشة، ويتوقعون منها قدرات وإنجازات مفرطة يف 

التفاؤل بصورة تتجاوز حدود وقدرات الدميقراطية املبارشة. ومع ذلك، فإن فوائد استخدام 

آليات الدميقراطية املبارشة قد تتمثل يف وجود مواطنني يشعرون بالرضا الزائد عند وضعهم 

عىل  والسيطرة  الضبط  من  أكرب  قدراً  ميارسون  أنهم  لديهم  االعتقاد  بحكم  الضبط،  قيد 

الحكومة نفسها.
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ما هي املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، هي منظمة حكومية دولية تضطلع مبهمة دعم 

الدميقراطية املستدامة يف جميع أنحاء العامل.

أنظمة  إقامة  ودعم  أقوى،  دميقراطية  وعمليات  مؤسسات  إرساء  هي  املؤسسة  وأهداف 

دميقراطية تتمتع مبزيد من االستدامة والفعالية واملرشوعية.

ما الذي تقوم به املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟

املواطن  بالرتكيز عىل  والقطرية،  العاملية واإلقليمية  املستويات  بعملها عىل  املؤسسة  تقوم 

باعتباره هو محرك التغيري.

صياغة  االنتخابية،  العمليات  األساسية:  خربتها  مجاالت  يف  مقارنة  معارف  املؤسسة  وتنتج 

الدساتري، املشاركة والتمثيل السياسيني، الدميقراطية والتنمية، وكذلك الدميقراطية يف عالقتها 

بقضايا النوع االجتامعي والتنوع والرصاع واألمن.

التي تعمل من أجل  الوطنية واملحلية  الفاعلة  وتقّدم املؤسسة هذه املعارف إىل االطراف 

إصالح دميقراطي، وتيسري الحوار بغية دعم التغيري الدميقراطي.

وتهدف املؤسسة يف عملها إىل ما ييل:

زيادة قدرات النظام الدميقراطي ورشعيته ومصداقيته.• 

مشاركة أكرث شموال، ومتثيل خاضع للمساءلة.• 

تعاون دميقراطي أكرث فعالية ورشعية.• 

أين تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟

تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف جميع أنحاء العامل، ومقرها يف ستوكهومل 

الالتينية  أمريكا  الهادئ،  واملحيط  آسيا  أفريقيا،  يف  إقليمية  مكاتب  وللمؤسسة  بالسويد، 

والكاريبي، غرب آسيا، وشامل أفريقيا.

  ( International IDEA)
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تشّكل آليات الد�قراطية املبارشة أدوات �كن استخدامها لتعزيز مشاركة املواطن	 يف الحوكمة الد�قراطية. 
ومن أجل استكشاف الوسائل التي �كن من خاللها استخدام مثل هذه األدوات بشكل أفضل، تنرش املؤسسة 
الدولية للد�قراطية واالنتخابات كتاب «الد�قراطية املبارشة: دليل املؤسسة الدولية للد�قراطية واالنتخابات». 
يوفّر هذا الدليل للعامل	 يف هذا املجال نظرة مقارنة للد�قراطية املبارشة بشكل يساعدهم يف تنفيذ اآلليات 

التي يختارونها.
يف ح	 أن العديد من الكتب التي ُوضعت حول الد�قراطية املبارشة تتّبع مقاربة إقليمية أو وطنية، أو تركّز 
ببساطة عىل واحدة من اآلليات العديدة املرتبطة بالد�قراطية املبارشة، فإن هذا الدليل يقّدم مقارنة آلليات 
الد�قراطية املبارشة عىل املستوى العاملي، Áا يف ذلك االستفتاءات، ومبادرات املواطن	، ووضع األجندات وعزل 
السياسي	. تتم مناقشة الطريقة املفّصلة التي يُنظر بها إىل كل من هذه األدوات يف تحليل مقّسم عىل فصول 
لكل أداة، Áا يف ذلك وضع تعريفات شاملة، والكيفية التي �كن من خاللها استخدام كل أداة لصياغة القرارات 

السياسية ومخطط عام للخطوات التي تُتّبع يف معظم األحيان يف التخطيط ألي إجراء يتم اتخاذه.
يضم الدليل فصالً عن اإلجراءات التي �كن اتخاذها لتحقيق املÉرسات املثىل يف التنفيذ، وهو مصمم ملساعدة 
الد�قراطية املبارشة وفقاً الحتياجاتهم املحددة. ومن أجل إكÉل صورة  الذين يرغبون بتصميم أدوات  أولئك 
املÉرسات املثىل، يورد الدليل جملة متنوعة من الحاالت الدراسية العاملية التي تفّصل يف االستخدامات العملية 
بإجراء  البلدان  من  املستقاة  الدراسية  الحاالت  هذه  تسمح  محددة.  سياقات  يف  املبارشة  الد�قراطية  آلليات 
نقاش معمق لقضايا معينة، Áا يف ذلك جمع التواقيع، ومشاركة الناخب	، وÑويل الحمالت، والتغطية اإلعالمية، 

واالختالفات الوطنية يف استخدام إجراءات الد�قراطية املبارشة والدروس الوطنية املستقاة.
يغطّي املسح العاملي الشامل بشكل فريد أحكام الد�قراطية املبارشة يف ٢١٤ بلداً ومقاطعة ويشÔ إىل أي من 
العاملي  املسح  ويشمل  واملحيل.  الوطني  املستوي	  عىل  مقاطعة  أو  بلد  كل  قبل  من  يُستخدم  األحكام  هذه 
معلومات قيّمة فيÉ يتعلق بالطبيعة امللزمة أو غÔ امللزمة لالستفتاءات، إضافة إىل القضايا التي �كن طرحها 

من خالل االستفتاء.

املبارشة، وكيف، وما  الد�قراطية  آليات  استخدام  الدليل متى �كن  يتناول هذا  «للد�قراطية وجوه مختلفة. 
إذا كان ينبغي استخدامها، وما إذا كانت تُفيض إىل تعزيز األنظمة الد�قراطية. ويقّدم ملحة عامة عن استخدام 
والواليات  وأوغندا،  وسويرسا،  هنغاريا،  هي  بلدان  ستة  ويدرس  العا¤،  مناطق  جميع  يف  املبارشة  الد�قراطية 

املتحدة (أوريغون)، واألوروغواي، وفنزويال، بدرجة أكرب من العمق.»
ميشل� كاملي ـ ري، وزيرة الشؤون الخارجية، سويرسا

«يغطي هذا الدليل جميع أشكال الد�قراطية املبارشة املستخدمة يف سائر أنحاء العا¤. ويتضمن تفصيالت ال 
غنى عنها، مثل كيفية استخدام الد�قراطية املبارشة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بقضايا املصلحة العامة، ومن 
يستطيع إطالق اآلليات املختلفة، وكيف �كن تقديم نص االقرتاع، وكيف تتحقق مشاركة املواطنº، وغ¹ ذلك 
للعاملº يف هذا املجال، والعاملº يف املجتمع املدÄ واألكاد�يº يف سائر  كث¹. هذا كتاب ال غنى عن قراءته 

أنحاء العا¤.»
الربوفسور رمالن سورباكتي، نائب رئيس هيئة االنتخابات اإلندونيسية، ٢٠٠١-٢٠٠٧


