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الباحثة  :رغد حماد رجه

الملخص :
يحتؿ موضوع األحزاب السياسية اىمية خاصة بيف مواضيع الساحة السياسية ،بعد إنتشار
االحزاب بشكؿ واسع وكبير في مختمؼ دوؿ العالـ ،إذ إف سياسة الدولة ترتبط بالنظاـ الحزبي

السائد فييا ،فالتنوع المجتمعي وااليديولوجي موجود منذ قروف طويمة في مختمؼ دوؿ العالـ ،لكف
بروز ىذا التنوع وتأثيره عمى السمطة السياسية في الدوؿ ظير وبشكؿ واضح في منتصؼ القرف

العشريف ،فقد سعت تمؾ الدوؿ التي تشيد تنوع مجتمعي إلى إيجاد حموؿ في سبيؿ إحتواء كافة

فئات مجتمعيا واشراكيا في السمطة السياسية ،ومف ىنا ظيرت الديمقراطية التوافقية كصورة مف

صور الديمقراطية في سبيؿ تحقيؽ ىدؼ المشاركة السياسية لكافة مكونات المجتمع في الدوؿ التي

تتميز بتنوعيا المجتمعي.

ومف أبرز الدوؿ التي ليا تأريخ قديـ في إستخداـ الديمقراطية التوافقية في نظاميا السياسي
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احزاب االتحاد السويسري ودورها في النظام
الديمقراطي التوافقي
أ .م .د .ابتسام حاتم علوان 

ىي سويسرا ،إذ يرى العديد مف العمماء والمفكرييف السياسييف نجاح ىذه الدولة في إحتواء جميع

مكوناتيا المجتمعية والعمؿ عمى إشراكيا في مؤسسات الدولة السياسية ،إضافة لنجاح تجربة
الديمقراطية المباشرة نسبياً في عدد مف مقاطعاتيا واستمرار تمؾ المقاطعات بعمميا السياسي عمى

اساس الديمقراطية المباشرة (وىي األساس لممفيوـ الذي وجدت عميو الديمقراطية "حكـ الشعب ومف

أجؿ الشعب") ،فالتجربة الديمقراطية قد صقمتيا العديد مف األحداث التي مرت بيا سويس ار مما
جعميا تستفيد مف تجاربيا في تصحيح األمور أو توجيييا بشكؿ يوافؽ نظاميا السياسي وما يحافظ

عمى أمنيا واستقرارىا ،إضافة لموعي الثقافي والسياسي ألبناء سويس ار واقتناعيـ بأنيـ سويسرييف
قبؿ أي إنتماء آخر.

وسعت الع ديد مف الدوؿ التي تتميز بتنوعيا المجتمعي لمسير عمى نيج سويس ار في تطبيؽ

الديمقراطية التوافقية إليجاد حموؿ مف أجؿ حؿ مشكمة التنوع المجتمعي وتأثيرىا عمى السمطة
وألىمية ىذا الموضوع فقد حاولنا دراسة موضوع االحزاب السياسية السويسرية ،وقد انتظمت

الدراسة في ثالثة مباحث ،إذ تناولنا في المبحث االوؿ :االحزاب السياسية السويسرية ،وتـ تقسيمة
كلية العلوم السياسية  /الجامعة المستنصرية www.uomustansiriyah.edu.iq ،
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 الواقع السياسي: والمطمب الثاني، نشأة االحزاب السياسية السويسرية:الى مطمبيف االوؿ تناوؿ
، طبيعة النظاـ السياسي السويسري: وتـ البحث في المبحث الثاني.لألحزاب السياسية السويسرية
: والمطمب الثاني، الطبيعة الدستورية لمنظاـ السياسي السويسري: االوؿ،وتـ تقسيمة الى مطمبيف
 دور: اما المبحث الثالث فقد تناوؿ،الطبيعة المؤسساتية اإلتحادية لمنظاـ السياسي السويسري

. ثـ الخاتمة واالستنتاجات العامة لمدراسة،االحزاب السياسية السويسرية في الديمقراطية التوافقية

وقد تـ التوصؿ في ىذه الدراسة لعدة نتائج مف ابرزىا إف التطبيؽ التوافقي يحتاج لثقافة

 واف الدستور يجب أف يعكس إحتياجات،ووعي سياسي لمشعوب التي تتميز بالتنوع المجتمعي

 باإلضافة لوجود سمطة سياسية تتقبؿ وجود التعددية المجتمعية وعدـ إستبداد السمطة،المجتمع ككؿ
 ووجود أحزاب سياسية تسعى إليجاد حموؿ لمشاكؿ مجتمعيا وفئاتو كافة وليس لفئة،السياسية

.معينة عمى حساب األخرى

Abstract:
The issue of political parties is of great importance among the subjects of the
political arena. The phenomenon of parties has spread widely and widely in
different countries of the world. The state policy is linked to the party system
prevailing in the countries. Community diversity has existed for centuries in
different countries. And its influence on the political power in the states emerged
clearly in the middle of the twentieth century, those countries that experience the
diversity of society to find solutions to contain all segments of society and
involve them in political power, hence emerged harmonized democracy as a
form of democracy in order to achieve the goal of participation Political process
of all components of society in countries characterized by their diversity of
society.
We discussed Swiss political parties in the first section: Swiss Political
Parties, which were divided into two categories: the formation of Swiss political
parties and the second demand: the political reality of the Swiss political parties.
The second topic dealt with the nature of the Swiss political system. It was
divided into two demands: the constitutional nature of the Swiss political
system; the second requirement: the federal institutional nature of the Swiss
political system. The third topic dealt with the role of Swiss political parties in
consensual democracy, And general conclusions of the study.
In this study, there are several results, most notably that consensual
application requires a culture and political awareness for people characterized by
social diversity. The constitution should reflect the needs of the society as a
whole, as well as political authority that accepts the existence of community
pluralism and non-despotism. Solutions to the problems of society and all its
categories and not to a particular category at the expense of the other.
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المقدمة-:
المجتمعي مف تنوع ديني أو لغػوي أو طبقػي او قػومي وهيرىػا ،عمػى إف ىػذا التطبيػؽ لػـ يمػؽ نجػاح

باىر وخاصة في الدوؿ التي تشػيد صػراعاً كبيػ اًر بػيف فئاتيػا المجتمعيػة وحديثػة العيػد بالديمقراطيػة،
فالػػدوؿ التػػي نجحػػت فػػي تطبيػػؽ صػػيغة الديمقراطيػػة التوافقيػػة مػػرت بعػػدة م ارحػػؿ تأريخيػػة وجابيػػت
صػػعوبات صػػقمت التجربػػة الديمقراطيػػة لػػدييا وجعمتيػػا تجػػد حمػػوؿ لمصػػعوبات التػػي واجيتيػػا ،ومػػف

الدوؿ التي نجحت لدييا تجربة الديمقراطية التوافقية والتي يمكػف وصػفيا أنموذجػاً ليػذا التطبيػؽ ىػي
سويس ار التي حاولػت العديػد مػف الػدوؿ تطبيػؽ تجربتيػا عسػى أف تصػؿ لمنجػاح واإلسػتقرار السياسػي

الذي قد وصمت لو سويسرا.

أهمية الدراسة-:
يحضى موضوعي األحزاب السياسية والديمقراطية التوافقية بأىمية بالغة في الوقػت الحاضػر
نتيجة لتوجو العديد مف الدوؿ ذات التنوع المجتمعي لتطبيقػو فػي نظاميػا السياسػي ،واف الديمقراطيػة

التوافقي ػػة ىػ ػػي أقػ ػػرب الوسػ ػػائؿ لتضػ ػػمف عػ ػػدـ سػ ػػيطرة فئػ ػػة عمػ ػػى األخػ ػػرى فػ ػػي الػ ػػدوؿ ذات التعدديػ ػػة

المجتمعيػػة الواسػػعة .فػػاألحزاب السياسػػية ليػػا تػػأثير كبيػػر عمػػى األداء السياسػػي إيجابيػاً أو سػػمبياً فػػي
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إف تطبيؽ صورة الديمقراطية التوافقية أخذت باإلنتشار في العديد مف دوؿ العالـ التي تتميػز بػالتنوع

الحيػػاة السياسػػية ،واف إعتمػػاد الديمقراطيػػة التوافقيػػة مػػا ىػػي إال وسػػيمة إلضػػفاء الشػػرعية عمػػى توزيػػع
المناصب السياسية بيف الطوائؼ إلدامة التعايش واإلدارة والتنوع الموجود في مختمؼ الدوؿ وىذا ما

سعت لو سويس ار.

هدف الدراسة-:
تسػػعى الد ارسػػة إلػػى تحديػػد العالقػػة بػػيف األح ػزاب السياسػػية السويس ػرية وتطبيػػؽ الديمقراطيػػة

التوافقية فييا ،إذ إف إبتعػاد األحػزاب السياسػية عػف التطبيػؽ الفعمػي لمديمقراطيػة التوافقيػة يػؤثر تػاثي اًر

سمبياً في األداء السياسي لمدولة.

إشكالية الدراسة-:

أف األحزاب السياسية والديمقراطية التوافقية ىي ذات عالقػة متداخمػة ،فػال يمكػف تطبيػؽ الديمقراطيػة
فػي دولػة إال بوجػػود احػزاب فييػػا التػي تسػػعى لتػدعيـ صػورة المشػػاركة واالسػتقرار السياسػػي ،وىػذا مػػا

 .1ىؿ اعتمدت سويس ار عمى التطبيؽ التوافقي فقط؟

 .2ىؿ تشارؾ جميع االحزاب في سويس ار في العممية السياسية وانشاء الدولة؟

 .3ىؿ لمشعب دور فاعؿ في المسار السياسي اـ دورىػا ينتيػي بتختيػار الشػعب لنوابػو كمػا يحصػؿ فػي
سائر الدولة البرلمانية؟

- 040 -

العدد 66

سعت لو سويسرا ،لكف البد مف طرح عدة اسئمة لإلجابة عنيا:
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فرضية الدراسة-:
لو إتخذت األخيرة كحؿ لمسألة المشاركة السياسية فػي المجتمعػات التعدديػة وكطريػؽ لتوسػيع قاعػدة
المشاركة لفئات المجتمع المختمفة في المؤسسات السياسية والدستورية لمدولة ،واف سياسة التحالفػات

ىي خير وسػيمة لتجنػب الصػراعات مػا بػيف األحػزاب ،وقػد نجحػت فػي سويسػ ار لكنيػا واجيػت العديػد

مف التخبط والصعوبات في العديد مف الدوؿ كمبناف.

مناهج الدراسة-:
لتكوف الدراسة عممية ورصينة وجدنا مف الميـ أف نستخدـ عدداً مػف المنػاىج العمميػة لتػوفر التكامػؿ
المنيجػػي واإلرتقػػاء العممػػي لمد ارسػػة ،وقػػد تػػـ اإلعتمػػاد عمػػى مػػنيج التحميػػؿ النظمػػي لمعرفػػة النظػػاـ

السياس ػػي لسويسػ ػ ار وكيفي ػػة تفاع ػػؿ األحػ ػزاب السياس ػػية فيي ػػا ألج ػػؿ بن ػػاء مؤسس ػػاتيـ الدس ػػتورية ودور

األحػزاب فػػي عمميػػة البنػػاء ،كمػػا تػػـ اإلعتمػػاد أيضػػا عمػػى المػػنيج الوصػػفي لوصػػؼ عالقػػة األح ػزاب

السياسية السويسرية بالديمقراطية التوافقية ووصؼ شكؿ الديمقراطية التوافقية فييا

هيكلية الدراسة-:
ومف أجؿ التحقؽ مف صحة الفرضية قمنا بتوزيع الموضوع إلى ثالثة مباحث ،إذ تناولنا في
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تتجسد فرضية الدراسة بأف لألحزاب السياسية دو اًر كبي اًر في النظـ الديمقراطية التوافقية فيمػا

المبحث االوؿ :االحزاب السياسية السويسرية ،وتـ تقسيمو الػى مطمبػيف االوؿ تنػاوؿ :نشػأة االحػزاب
السياسػػية السويسػرية ،والمطمػػب الثػػاني :الواقػػع السياسػػي لألح ػزاب السياسػػية السويس ػرية .وتػػـ البحػػث

فػػي المبحػػث الثػػاني  :طبيعػػة النظػػاـ السياسػػي السويسػػري ،وتػػـ تقسػػيمة الػػى مطمبػػيف ،االوؿ :الطبيعػػة
الدس ػػتورية لمنظ ػػاـ السياس ػػي السويس ػػري ،والمطم ػػب الث ػػاني :الطبيعػ ػة المؤسس ػػاتية اإلتحادي ػػة لمنظ ػػاـ
السياسػ ػػي السويسػ ػػري ،امػ ػػا المبحػ ػػث الثالػ ػػث فقػ ػػد تنػ ػػاوؿ :دور االح ػ ػزاب السياسػ ػػية السويس ػ ػرية فػ ػػي

الديمقراطية التوافقية ،ثـ الخاتمة واالستنتاجات العامة لمدراسة.

المبحث األول

األحزاب السياسية السويسرية

تطورت سويس ار كغيرىا مف الدوؿ األوربية سياسػيا واقتصػاديا إذ تحولػت لدولػة صػناعية ،مػع
تس ػػرب األفك ػػار الميبرالي ػػة وحق ػػوؽ اإلنس ػػاف والحري ػػات العام ػػة ف ػػي الع ػػالـ ،فظي ػػرت فيي ػػا الجمعي ػػات

السياسػػية السويسػرية "تشػػارؾ األحػزاب السياسػػية فػػي تكػػويف الػرأي واإلرادة لػػدى الشػػعب"( ،)2فسويسػ ار
مػػف الػػدوؿ القميمػػة التػػي ذكػػرت صػػيغة األح ػزاب السياسػػية كػػدليؿ عمػػى أىميتيػػا فػػي الحيػػاة السياسػػية

السويسرية.
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واإلتحػػادات والنقابػػات( .)1كمػػا ذكػػر البػػاب ال اربػػع مػػف الدسػػتور السويسػػري المػػادة ( )137األح ػزاب
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نشػػأت األح ػزاب السياسػػية فػػي سويس ػ ار مػػا بعػػد نيايػػة حكػػـ نػػابميوف فػػي سويس ػ ار وتطػػورت بعػػدىا

خالؿ ستة عقود وترسخت بالدستور وتعديالتو التي كاف اخرىػا عػاـ 1974ـ ودسػتور عػاـ 2222ـ

وأخر تعديؿ لمدستور اإلتحادي السويسري عاـ 1974ـ ،فخالؿ تمػؾ المػدة كػاف البػد مػف حسػـ عػدة

مشاكؿ ىي(-:)3
.1

إنشاء الحكومة المركزية ودعميا.

.3

ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتأكيد العمؿ بيا في المقاطعات والحكومة الفدرالية.

.2
.4

تنظيـ العالقة بيف الكنيسة والدولة.

وتحديػ ػػد دور الحكومػ ػػة فػ ػػي الميػ ػػداف اإلقتصػ ػػادي ،وخػ ػػالؿ مػ ػػدة حػ ػػؿ تمػ ػػؾ القضػ ػػايا وقعػ ػػت

صراعات بيف الطوائؼ والجماعات مما أدى الى تكتؿ سياسي بيف الجماعات أدى لظيور األحزاب

السياسية السويسرية.

فقب ػػؿ ع ػػاـ 1848ـ ك ػػاف ىن ػػاؾ ثالث ػػة أحػ ػزاب سياس ػػية فق ػػط بسويسػ ػ ار ( الكاثولي ػػؾ واألحػ ػرار
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المطلب االول :نشأة األحزاب السياسية السويسرية-:

والراديك ػػالييف) ،ف ػػاألحرار أنض ػػـ لي ػػـ المثقف ػػيف والفالحي ػػيف والعم ػػاؿ ،وبتنتص ػػار الحري ػػات السياس ػػية
والفردية في كثير مف المقاطعات في ثالثينيات القرف  19بمغ نشاط حػزب األحػرار ذروتػو ،وأنفصػؿ
مػػنيـ الجنػػاح الحػػر فػػي عػػاـ 1832ـ وسػػار الحػػزب الراديكػػالي بثورتػػو إلقامػػة دولػػة قوميػػة ديمقراطيػػة
قوية تكفؿ الحرية لجميع افراد الشعب السويسري ،وقد عارض حزب الكاثوليؾ الراديكػاليوف واألحػرار

فػي ثالثينػات القػػرف  19فمػػـ يرهػػب فػػي تعػػديؿ ميثػػاؽ 1815ـ خشػػية التػػدخؿ فػػي شػػؤوف المقاطعػػات
ومف ثـ التدخؿ بشؤوف الديف(.)4

ثـ اخذت األحداث التاريخية تُغير مف صورة األحزاب وأحالفيا ،فنتيجة لتحالؼ البروتستانت
مع الوسػط بعػد فػوزىـ بتنتخابػات 1947ـ و1948ـ ظػؿ يحكػـ سويسػ ار لعشػ ارت السػنوات ،فقػد قػوى
اإلتجاه بسبب الصراع الديني ،ثـ بدأ يضعؼ مع صعود البرامج اإلقتصادية عمى المسػتوى الػوطني
نتيجة الخالؼ في كيفية إدارة شؤوف البالد اإلقتصادية ونشاطيا اإلقتصادي ،فقد وقع اإلنشقاؽ بيف

الشػػؤوف اإلقتصػػادية ،فقػػد عرفػػت فػػي تمػػؾ المرحمػػة نظػػاـ ثالثيػػة األح ػزاب ،الراديكػػاليوف فػػي اليسػػار

والمحافظوف الكاثوليؾ في اليميف واألحرار في الوسط(.)5
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األحرار (البروتستانت األهنياء) والراديكالييف األقؿ ثػروة واألكثػر عػدد الػذيف مػالوا لتػدخؿ الدولػة فػي

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

فسويس ار ومعيا النمسا ىي أفضؿ مثالييف عمى اإلئتالؼ الواسع بصػورتو المثاليػة ،فػالمجمس

جميػػع األقػػاليـ وفئػػات الشػػعب( ،وتػػـ تغييػػر ىػػذا الوضػػع بعػػد عػػاـ 1959ـ عنػػد دخػػوؿ اإلشػػتراكييف
بمرشح أخر ليـ في المجمس) ،فحتى عاـ 1891ـ كاف المجمس يتألؼ مف الراديكالييف فقط ،ثـ في
العاـ نفسػو تػـ إنتخػاب أوؿ كػاثوليكي لينضػـ ليػـ ،ثػـ تبعػو مرشػح أخػر لمحػزب نفسػو عػاـ 1919ـ،

ودخؿ الى المجمس عاـ 1929ـ ممثؿ لحزب الفالحييف(.)6

وق ػػد ظي ػػر ف ػػي سويسػ ػ ار ع ػػاـ1892ـ الح ػػزب اإلش ػػتراكي عم ػػى الس ػػاحة السياس ػػية السويسػ ػرية ،لك ػػف

مشػػاركتو كانػػت ضػػئيمة مقارنػػة بػػاألحزاب األخػػرى ،فمػػـ تػػرض أح ػزاب الطبقػػة الوسػػطى إشػػتراكيا فػػي

السمطة التنفيذية السويسرية لغاية عاـ 1943ـ ،لكنيـ قدموا مرشحاً عاـ 1959ـ عندما اعمف اربعة
مف اعضاء المجمس استقالتيـ فحصؿ اإلشتراكيوف عمى مقعديف ليـ(.)7

وخ ػػالؿ الرب ػػع األخي ػػر م ػػف الق ػػرف التاس ػػع عش ػػر وبداي ػػة الق ػػرف العشػ ػريف ق ػػد س ػػاعدت الث ػػورة

الصػػناعية عمػػى تنػػامي طبقػػة العمػػاؿ وزيػػادة حركػػة التصػػنيع فقػػد سػػاعد عمػػى إعػػادة تنظػػيـ األح ػزاب

القديمة مع ظيور الحزب اإلشتراكي صاحب الفمسفة الماركسية التي لقنيا لجمعيات العماؿ الوطنيػة
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الفدرالي المكوف مف سبع أعضاء تـ توزيع تمؾ المناصب بيف األحزاب الكبرى فػي سويسػ ار ويمثمػوف

عمػػى ي ػػد الميػػاجريف األلم ػػاف ،مم ػػا جعػػؿ الراديك ػػاليوف المنافس ػػيف األقػػرب لإلش ػػتراكيوف والمح ػػافظيف

الكاثوليػؾ اشػد خصػػوميـ فػي قيػاـ حػػزب إشػتراكي ،وعمػى الػػرهـ مػف عػداوتيـ لػػبعض لكػف خوفػاً مػػف

إنتشػػار اإلشػػتراكية الماركسػػية فػػي سويس ػرا ،فقبػػؿ الحػػرب العالميػػة األولػػى شػػيدت سويس ػ ار قيػػاـ نظػػاـ

رباعية األحزاب(.)8

إف سويس ار مثميا كمثؿ أي دولة ديمقراطية تتميػز بوجػود األحػزاب ،وليػا العديػد مػف األحػزاب

قػػد يصػػؿ فػػي إنتخابػػات الكانتونػػات لممجمػػس ال ػػوطني وخاصػػة فػػي الكانتونػػات الكبي ػرة إلػػى حػ ػوالي

عشريف حزباً(.)9
.1

إف ما أدى لنشوء التعددية الحزبية في سويس ار يرجع لعدة عوامؿ(-:)12

سويسػ ار بمػػد ذو مجتمػػع تعػػددي ممػػا إنعكػػس عمػػى الطػػابع المتعػػدد ألح ػزاب ،فينػػاؾ األح ػزاب

التػػي تمثػػؿ الطوائػػؼ الدينيػػة كػػالحزب الػػديمقراطي المسػػيحي ،أو عػػف طبقػػة معنيػػة كحػػزب الشػػعب

الحزب مف أصوات.

.3

النظاـ الفدرالي الذي يقسـ سويس ار الى كانتونات مختمفة اإلنتماءات والطوائؼ.
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السويسري الذي ُيمثؿ طبقة المزارعيف وصغار التُجار.
النظػػاـ اإلنتخػػابي النسػػبي الػػذي يعمػػؿ عمػػى تقسػػيـ المقاعػػد البرلمانيػػة وفقػاً لمػػا يحصػػؿ عميػػو
.2

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

.4

صػػيغة الديمقراطيػػة المباش ػرة التػػي تتػػيح لمشػػعب المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة فػػي السػػمطة مػػف

إف التعدديػ ػػة فػ ػػي سويس ػ ػ ار ترجػ ػػع إلػ ػػى خطػ ػػوط اإلنشػ ػػطارات الػ ػػديف والطبقػ ػػة والمغػ ػػة ،واف
.5
ّ
اإلخػػتالؼ المغػػوي كػػاف لػػو أثػػر بسػػيط فػػي النظػػاـ الحزبػػي السويسػػري عمػػى عكػػس مػػا حػػدث فػػي دوؿ
أخرى مثؿ بمجيكا إذ اثرت المغة فييا بشكؿ كبير في أحزابيا السياسية(.)11

المطلب الثاني :الواقع السياسي لألحزاب السياسية السويسرية-:
تعد سويس ار مػف المجتمعػات التعدديػة ،وتتضػح معالميػا فػي الد ارسػة المقدمػة مػف قسػـ العمػوـ

السياسية جامعة جنيؼ إعتمدت فييا عمى بيانات مسح قومي بالعينة عاـ 1972ـ قد أثبتت(-:)12

.1

وجػود إختالفػػات سياسػية بػػيف الجماعػات الطبقيػػة والدينيػة والمغويػػة ،فحػوالي  %16النػػاطقيف

بالمغة األلمانية و %32الناطقيف بالمغة الفرنسية يعػدوف أنفسػيـ أعضػاء فػي جمػاعتيـ المغويػة أكثػر
منيـ كأعضاء في الكانتوف أو الدولة ككؿ.

.2

عدـ وجود أحزاب لغوية ،فقد أثر اإلنتماء المغوي عمى سموؾ المواطف التصويتي ،فالناطقيف

.3

الكاثوليؾ الذيف يذىبوف لمكنيسة بتنتظاـ يناصروف الحزب الديمقراطي المسيحي ،بينما الذيف

بالفرنسية (مع تثبيت متغيري الطبقة والديف) أكثر تعاطفاً مع اليسار مف الناطقيف باأللمانية.
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خالؿ المبادرات واإلستفتاءات.

ال يترددوف عمى الكنيسة يميموف لتأييد الحزب اإلشتراكي الديمقرطي أو حػزب الشػعب السويسػري أو

الحزب الديمقراطي الحر.
.4

كمػػا إف ىنػػاؾ تػػأثير واضػػح لإلنتمػػاء المغػػوي عمػػى التصػػويت ،فالعمػػاؿ يصػػوتوف هالب ػاً مػػع

الح ػػزب ال ػػديمقراطي اإلش ػػتراكي ،وى ػػذا اإلخ ػػتالؼ يظي ػػر عم ػػى مس ػػتوى المقاطع ػػة أكث ػػر من ػػو عم ػػى

المستوى القومي.

تتميز سويس ار بنظاـ رباعي األحزاب ،إذ يوجد في اإلتحاد السويسري اربعة أحزاب رئيسة ىي

الحزب الكاثوليكي المحافظ والحزب اإلشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الراديكالي وحزب

الفالحييف* ،واألخير كاف اكثر ضعفاً وتأثي اًر في إتجاىات الرأي العاـ مقارنة باألحزاب الثالث
األولى ،وخاصة في المدف(.)13

ع ػػاـ 2227ـ ،فق ػػد ف ػػاز بمقاع ػػد البرلم ػػاف  12حزبػ ػاً ،إذ إف األحػ ػزاب األربع ػػة الكب ػػرى الممثم ػػة ف ػػي
المجمس الفدرالي مف أصؿ مئتيف مقعد في البرلماف قد حصمت عمى  167مقعداً(.)14

وبرز في سويس ار عدد واسع مف األحزاب اثرت بشكؿ واسع في سويس ار أبرزىا(-:)15
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وقػػد حػػازت سويسػ ار عمػػى صػػفة رباعيػػة األحػزاب ،فػػي إنتخابػػات المجمػػس الػػوطني السويسػػري

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الح ػػزب ال ػػديمقراطي الراديك ػػالي :إذ ك ػػاف اق ػػوى األحػ ػزاب عن ػػدما تأسس ػػت الدول ػػة اإلتحادي ػػة

.1

إذ ينتخب منو كؿ أعضاء المجمس اإلتحادي السبعة ،ولكف عندما بدأ تطبيػؽ نظػاـ التمثيػؿ النسػبي
فقد سيطرتو.

ح ػػزب الش ػػعب ال ػػديمقراطي المس ػػيحي :وى ػػو ح ػػزب منش ػػؽ ع ػػف ح ػػزب المعارض ػػة (الح ػػزب

.2

الكػػاثوليكي المح ػػافظ) ف ػػي الق ػػرف التاس ػػع عش ػػر ،وظػػؿ ل ػػو قاع ػػدة متين ػػة ف ػػي الكانتون ػػات الكاثوليكي ػػة

الريفية.
.3

الحزب اإلشتراكي الديمقراطي :ويعد مف األحزاب القوية التي أستمر تأثيرىا لمدة طويمػة مػف

الػػزمف ،إذ كػػانوا فػػي األصػػؿ مجموعػػات منشػػقة مػػف العائمػػة الميبراليػػة-الراديكاليػػة فػػي القػػرف التاسػػع

عشر ،ومف ثـ تبنوا األفكار الماركسػية ،ومػف أىػـ مػا فعمػوه ىػو اإلضػراب العػاـ  ،1918ثػـ إنفصػؿ

فػػي عش ػرينات القػػرف العش ػريف الجنػػاح اليسػػاري (الشػػيوعي) إذ أتبػػع خط ػاً إشػػتراكي ديمق ارطػػي حتػػى
وصؿ لمبرلماف بفضؿ التمثيؿ النسبي ،وحصؿ عمى مقعد في البرلمػاف عػاـ  1943وأيضػاً فػي عػاـ

.1959
.4
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السويسرية ،يعتنؽ األفكار الميبرالية التقميديػة ،وحتػى عػاـ 1891ـ لػو األهمبيػة المطمقػة فػي البرلمػاف

حزب الشعب السويسري :وىـ في األساس مف حزب المػزارعييف والتجػار إذ يسػتمد أعضػاءه

مف المػزارعييف ودوائػر صػغار التجػار فػي كانتونػات زيػورخ وبػرف وهروبونػدف ،وبػدأ بالتوسػع ليصػبح

حزبا وطنيا.

وفض ػالً عػػف إف حػػزب الشػػعب السويسػػري او حػػزب الفالحػػيف حزب ػاً محافظ ػاً ،إال إنػػو خػػالؿ 15عػػاـ
مضت إستطاع أف يضاعؼ قوتػو اإلنتخابيػة ليصػبح الحػزب األكبػر فػي سويسػ ار فيػو اليػوـ يقػع فػي

اليميف الوطني ،ويعود نجاح ىذا الحزب لعدة عوامؿ(-:)16
.1

دفاعو عف حياد وسيادة سويسرا.

.3

إستقطابو لألحزاب اليمينية الصغيرة.

.2
.4

مناىضة ىجرة األجانب لسويس ار واتباع سياسات شعبوية.

ويتميػ ػػز ىػ ػػذا الحػ ػػزب بػ ػػالتنظيـ اإلحت ارفػ ػػي األقػ ػػوى بػ ػػيف األح ػ ػزاب جميعػ ػػا ،إضػ ػػافة لمقيػ ػػادة

الكارزماتية الحازمة.

إف األح ػزاب السياسػػية فػػي ت ازيػػد مسػػتمر منػػذ عػػاـ  ،1979واألح ػزاب القائمػػة ىػػي :الحػػزب

الػػوطني العامػػؿ والح ػػزب الػػديمقراطي المس ػػيحي والحػػزب األنجيمكػػاني والحرك ػػة الجميوريػػة وعص ػػبة
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.5

حشده لمجموعات الناخبييف المناىضة النظماـ سويس ار لإلتحاد األوروبي .

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

اإلس ػػتقالؿ والح ػػزب الراديك ػػالي الػ ػديمقراطي والح ػػزب الش ػػيوعي وح ػػزب األحػ ػ ار ار ال ػػديقراطي والح ػػزب
وق ػػد ك ػػاف لح ػػزب الش ػػعب السويس ػػري القب ػػوؿ الق ػػوي ب ػػيف المػ ػزارعيف البروتس ػػتانت ،وق ػػد وس ػػع

إنتشاره وحصؿ عمى دعـ واسع مف الناخبيف بوصفو حزبا يمينيا شعبويا ينياض اليجرة ،فضالً عف

وجػػود أح ػزاب صػػغيرة أخػػرى لكػػف كػػاف ليػػا أثػػر فػػي الحيػػاة السياسػػية السويس ػريو( .)18لكػػف السػػيطرة
الكبرى ىي لألحزاب األربعة الرئيسة (الحزب اإلشػتراكي الػديمقراطي والحػزب الػديمقراطي الراديكػالي

الحزب الكاثوليكي المحافظ وحزب الشعب السويسري) واألحزاب األخػرى تػدخؿ فػي تحػالؼ مػع ىػذه
األحزاب الكبيرة حتى تضمف مشاركتيا في الحكومة.
ومف ىذه األحزاب الصغيرة(-:)19

.1

حزب الخضر :وىو مػف األحػزاب اليسػارية ومػف الحركػات اإلجتماعيػة الجديػدة ،وىػو حػزب

.2

حػ ػػزب الميب ػ ػرالييف الخضػ ػػر :وىػ ػػو الحػ ػػزب المنشػ ػػؽ عػ ػػف ح ػ ػزب الخضػ ػػر عػ ػػاـ 2227ـ ،أذ

.3

حػزب الميبػرالييف :نشػػأ نتيجػة إنفصػػاؿ الجنػاح اليمينػي مػػف حػزب الراديكػػالييف بػالقرف التاسػػع

.4

حزب البروتستانت :ويعد نظي ار لمحزب الديمقراطي المسيحي لكػف األخيػر حقػؽ نجػاح اكبػر

الحركة األيكولوجية.

يخاطب الناخبييف اإليكولوجييف وسطي التوجو.
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اإلشتراكي الديمقراطي و الحزب اإلشتراكي الذاتي وحزب الشعب السويسري(.)17

ويمثؿ اصحاب الميف الحرة واعمى الطبقة
عشر ،وىو مف أكثر األحزاب تقاربا لمفكر النيوليبرالي*ُ ،
المتوسطة ،مؤيديو مف الناطقييف بالفرنسية ومف البروتستانت،إندمج عاـ2229مع الراديكالييف.
مف حزب البروتستانت في اإلنتخابات.

.5

حػػزب الحريػػة (السػػيارات سػػابقاً) :وليػػذا الحػػزب قضػػية واحػػدة فقػػط أدت لنشػػاتو وىػػي الػػدفاع

.6

حػػزب السويس ػرييف الػػديمقراطييف :وىػػو حػػزب التيػػار اليمينػػي الػػوطني المتطػػرؼ ،ولػػو نظ ػرة

عف مصالح اصحاب السيارات وصغار الحرفييف ،فضالً عف تبنيو نزعة شعبوية معادية لألجانب.

معادية لألجانب ،ويعبر عف نظرتو ىذه بكؿ صراحة ووضوح عمني ،فيو خمؼ الحركات المناىضة

لميجرة سابقا (كحركة الجميورييف ،وحركة العمؿ الوطني).

قػػد خمػػؼ أح ػزاب اليسػػار الراديكػػالي (خاصػػة حػػزب العمػػؿ الشػػيوعي والمنظمػػات التقدميػػة) ،التػػي قػػد

إختفت مف الساحو السياسية تقريبا.
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.7

حزب البديؿ اليساري :وىو حزب ذو توجو إجتماعي وايكولوجي وهير عقائدي ،وىػو حػزب
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.8

حزب الديمقراطييف البرجوازي :حزب منشؽ عف حزب الشعب السويسري عاـ  ،2228كاف

مرشح حزب الشعب السويسري ،واوؿ مشاركة لمحزب في اإلنتخابات الوطنية عاـ 2211

إف األحزاب السويسرية الرئيسة األربعة ال تتفاوت فيما بينيا عقائديا بدرجة كبيرة عمى األقؿ،

ما عدا الحزب اإلشتراكي ،وتتعاوف األحزاب فيما بينيػا فػي إدارة سياسػة الدولػة مػف خػالؿ السػمطتيف
التشريعية والتنفيذية ،وذلؾ عمى أساس اإلنفاؽ والتصالح عمى الحموؿ الوسطى(.)22

ونتيجػػة لمنظػػاـ اإلنتخػػابي ال قػػائـ عمػػى التمثيػػؿ النسػػبي أدى إلػػى صػػورة التعدديػػة الحزبيػػة فػػي

سويسػرا ،لكػف السػمطة التنفيذيػة ذات المػدة المحػددة قػد أضػفت نوعػاً مػف اإلسػتقرار الػذي تطػور مػػع

الزمف بتقميد يقضي عمى اف البد أف تضـ السمطة التنفيذية األحزاب السياسػية الرئيسػة األربػع والتػي

تمثؿ األهمبية الساحقة لمييئة التشريعية الفدرالية( .)21فتطبيؽ ظاىرة اإلقتػراع النسػبي فػي سويسػ ار قػد

سػاىـ بشػكؿ واسػػع فػي إحيػاء أحػزاب يمينيػة محافظػة قديمػػة كانػت قائمػة سػػابقاً فػي سويسػ ار كػػأحزاب

اإلقطاعييف والفالحييف والبرجوازييف ،باإلضافة إلقامة حركات يمينية محافظة جديدة عمى الساحة

الس ياسية السويسرية فقد ظيرت حركات زراعية مختمفة وعديدة ،ويرجػع سػبب التوجػو ىػذا لمفالحيػيف
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لو خمسة اعضاء بالبرلماف وعضوة بالمجمس اإلستشراي الفدرالي التي تـ إنتخابيا عاـ  2227ضد

السويسػرييف السػػاكنيف األريػػاؼ منػػذ ظيػػور التمثيػػؿ النسػػبي فػػي سويس ػ ار نتيجػػة التصػػادـ فػػي افكارىػػا

وأيديولوجيتيا السياسية مع القػوى السياسػية الميبراليػة القائمػة عمػى السػاحة السياسػية السويسػرية ،ممػا

عمؿ عمى إحياء تمؾ الحركات الفالحية القائمة في سويس ار حاليا(.)22

ونتيجة لمتمثيؿ النسبي والنظاـ الفدرالي الذي أدى لظيور تعدد األحزاب ،إال إنو ىناؾ تقسيـ

المشكمة وهير المشكمة لمحكومة ،فمنذ 1959ـ إلى 2227ـ بقى ىػذا
سياسي حكومي بيف األحزاب ُ
التقسػػيـ الحكػػومي مسػػتمر بػػيف ىػػذه األحػزاب الكبػػرى األربعػػة وىػػي المعادلػػة السػػحرية التػػي يػػتـ عمػػى
أساسيا توزيع مقاعد المجمس اإلستشاري الفيدرالي حسػب القػوة اإلنتخابيػة لألحػزاب األربعػة الكبػرى،

أمػػا األح ػزاب األخػػرى فػػال تمثػػؿ سػػوى  %32مػػف مقاعػػد البرلمػػاف وال يشػػكموف معارضػػة متماسػػكة،
()23

والجدوؿ اآلتي يبيف نصيب كؿ مف تمؾ األحزاب في الحكومة

لقد أثبتت سويسػ ار ضػعؼ رابطػة الفػرد ومجموعتػو المغويػة والدينيػة ممػا سػاعد عمػى إنخفػاض

ثباتػاً عبػػر األجيػػاؿ ،ومػػع كػػؿ ىػػذا فمشػػاعر اليويػػة القوميػػة أخػػذت تنمػػو لػػدى السويسػرييف ،فمػػـ تبػػؽ

سويسػ ار منقسػػمة بشػػدة عمػػى نفسػػيا ،لكػػف لػػـ تصػػبح مجتمعػاً متجانسػاً بعػػد ،ممػػا عػػدىا الػػبعض حالػػة

ىامشية لديمق ارطية التصالح الواعي مف منظور التعددية اإلجتماعية(.)24

- 042 -

العدد 66

حدة اإلنقساـ اإلجتماعي ،فالتديف لـ ُيحدد إنتماءات الشباب الحزبية وخاصة الكاثوليػؾ ،فػاإلختالؼ
المغوي كاف لو تأثير في بدايات القرف العشريف أكثر مما عميو اآلف ،لكف اإلنتماء الطبقي كاف أكثر

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

إف النخبػػة السياسػػية تنػػدمج فػػي داخػػؿ المجتمػػع السويسػػري التعػػددي إذ تُظيػػر قػػوة المنظومػػة

()25

الدوؿ األخرى ذات األنظمة المقارنة وخاصة الدوؿ األوروبية

وق ػػد ش ػػيدت األحػ ػزاب السياس ػػية السويسػ ػرية إخ ػػتالال واختالفػ ػاً ف ػػي م ػػدد زمني ػػة مختمف ػػة ،لك ػػف

اإلخػػتالؼ الميػػـ حػػدث فػػي نيايػػة تسػػعينات الق ػرف العش ػريف ،فصػػعدت أح ػزاب عمػػى حسػػاب أخػػرى،

فصػػعد حػػزب الشػػعب السويسػػري فػػي عػػاـ 2223ـ بعػػد حصػػولو عمػػى  %27مػػف مجمػػوع أص ػوات
اإلنتخاب ػػات ،مم ػػا ع ػػزز م ػػف قوت ػػو أم ػػاـ األحػ ػزاب الكب ػػرى ،وحص ػػؿ عم ػػى مقع ػػد ث ػػاني ف ػػي المجم ػػس

الفدرالي ،بعد تراجع شػعبية الحػزب الػديمقراطي المسػيحي وتػـ إجبػاره عمػى إخػالء أحػد مقاعػده ،لكػف

عػػاـ  2227تػػـ تكػػويف حمػػؼ واسػػع مػػف اليسػػار والخضػػر والمسػػيحييف الػػديمقراطييف أساس ػاً وأطػػاحوا

بزعيـ حػزب الشػعب السويسػري وصػعدت زميمتػو فػي الحػزب لعضػوية المجمػس (إيفمػيف فيػدمر) التػي
تنتمػػي لفػػرع كػػانتوف ه اربػػوف المعػػروؼ بتعتدالػػو النسػػبي ،وىػػذا أدى إلنشػػقاؽ داخػػؿ ح ػزب الشػػعب

السويسري دفع بالجناح الميبرالي لتأسيس حزب جديد ىو الحزب البرجوازي الديمقراطي(.)26
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التعدديػة الحزبيػػة التػػي تُمسػػؾ بزمػػاـ السػػمطة لممممػػة اإلنقسػػامات واإلختالفػػات التػػي تفرضػػيا التعدديػػة
المجتمعية في سويسرا ،وبذلؾ ُيعزز صورة الديمقراطية التوافقية القائمة وتزيد مف فعاليتيا مقارنة مع

ومنػػذ بدايػػة الثمانينػػات حػػدث تغيػػر فػػي ميػزاف القػػوى الحزبيػػة الصػػاعدة لسويسػرا ،فبػػدأ الحػػزب

الميب ارلػي الراديكػالي واآلبػاء المؤسسػػوف لمػبالد والػديمقراطيوف المسػػيحيوف باإلنخفػاض ،وظيػور حػػزب
الخضر كممثؿ جديد عمى الساحة السياسية ،وفي بداية التسيعينات أصبح حزب الشػعب السويسػري

أكبر حزب ،وما بيف عاـ  2223 -1959كانت الحكومة السويسػرية تتػألؼ مػف عضػويف لكػؿ مػف
حزب الميبرالي الراديكالي والػديمقراطييف المسػيحييف والػديمقراطييف اإلشػتراكييف ،وعضػو واحػد لحػزب

الشػػعب السويس ػػري ،إذ يش ػػار لتم ػػؾ المػػدة بتس ػػـ وق ػػت (الص ػػيغة السػػحرية) ،لك ػػف م ػػع ص ػػعود ح ػػزب

الشػػعب السويسػػري اصػػبح التكػػويف الحكػػومي أقػػؿ إسػػتق ار اًر وأكثػػر تنافسػاً( .)27وبعػػد إنتخابػػات 2211
أخذت أألحزاب األقوى موقعيا في كؿ مف مجمس الدوؿ والمجمس الوطني(:)28

.1

مجمس الدوؿ (المقاطعات):

أ.

الحزب الديمقراطي المسيحي ( )13مقعداً.

ث.

حزب الشعب السويسري ( )5مقاعد.

ت.
.2

أ.

حزب الديمقراطييف اإلجتماعييف ( )11مقعداً.
المجمس الوطني:

أقوى حزب في المجمس الوطني ىو حزب الشعب السويسري  %26.6مف األصوات.

- 022 -

العدد 66

ب.

الحزب الميبرالي الراديكالي (الحزب الديمقراطي الحر) ( )12مقعداً.

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

ث.

الديمقراطيوف المسيحيوف ( )28مقعد  %12.3مف األصوات.

ت.

الحزب الميبرالي-الديمقراطي الراديكالي ( )32مقعد  %15.1مف األصوات.
وتعمػؿ األحػزاب السياسػية عمػى إسػتغالؿ مػا يوجػد مػف قضػايا تيػـ شػعوبيا وتسػعى لحميػا او

دعميا ،ومف ىذه القضايا التي تيػـ الشػارع السويسػري قضػايا اليجػرة ،فقػاـ إتحػاد الوسػط السويسػري

اليميني الشعبوي (حزب الشعب السويسري) بحمالت واسػعة لمنػع بنػاء المػلذف لممسػمميف واإلحتجػاج

عمػػى مػػا أسػػماه (اليج ػرة الجماعيػػة) نتيجػػة القمػػؽ الػػذي أصػػاب السويس ػرييف مػػف اليج ػرة ،كمػػا سػػاىـ
بأزمػػة فػػي بروكسػػؿ بعػػد نجػػاح التصػػويت فػػي إسػػتفتاء شػػباط 2214ـ لتحديػػد حصػػص الميػػاجريف
وحتى لرعايا اإلتحاد األوروبي الذيف يبحثوف عف عمػؿ بسويسػرا ،كمػا ىػدد اإلتحػاد األوروبػي بتلغػاء

اإلتفاقات مع سويس ار إذا ما طُبؽ ىذا القرار وألغيت حرية التنقؿ ،ثـ تـ السماح لثمانيف الػؼ أجنبػي
إضافي بالعمؿ واإلستقرار في سويس ار عاـ 2214ـ(.)29

ويسػػمح الدسػػتور السويسػػري (فػػي الم ػواد 16و )17بحريػػة الصػػحافة والتعبيػػر عػػف ال ػرأي دوف

إعاقة لحرية األفراد ،وعمى الرهـ مف اإلسػتفتاء الػذي حصػؿ ضػد بنػاء المسػاجد فػي سويسػ ار لكػف ال
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ب.

حزب الديمقراطي اإلجتماعي ( )46مقعد  %18.7مف األصوات.

ُيسػػمح قانون ػاً بػػالتحريض العمنػػي عمػػى الكراىيػػة العنص ػرية او التمييػػز العنصػػري ونشػػر إيديولوجيػػة
عنصػرية ،وانكػػار لمجػرائـ ضػػد اإلنسػػانية ،فقػػد حػػدثت إدانػػة واحػػدة خػػالؿ عػػاـ 2211ـ ضػػد سياسػػي

سويسري ،ففي  27نيساف 2211ـ ،أكدت المحكمػة اإلتحاديػة حكمػا ضػد سياسػي بسػبب التحػريض
عمػى التمييػػز العنصػػري ودعػػا عمنػاً الحكومػػة لمنػػع تجنػػيس المسػػمميف ،فثبتػػت إدانتػػو بالقػػانوف وه ارمػػة
()32

ق ػػدرىا  5422فرن ػػؾ سويس ػػري ( 6122دوالر)

فحري ػػة التعبي ػػر ع ػػف الػ ػرأي يج ػػب أف تك ػػوف وفقػ ػاً

لمقػػانوف وال تُعػػرض أمػػف سويسػ ار لممشػػاكؿ اإلجتماعيػػة أو إنتيػػاؾ لحقػػوؽ األخػريف فػػي سويسػ ار سػواء
مواطنيف أو مقيميف أو أجانب.

لقػػد بػػدأ النظػػاـ السياسػػي السويسػػري يتح ػػوؿ مػػف الديمقراطيػػة الطائفيػػة إلػػى الديمقراطيػػة هي ػػر

المسيسػػة التػػي تجمػػع بػػيف فتػػور الص ػراع الػػديني واإليػػديولوجي مػػف جيػػة ،ومػػف جيػػة أخػػرى وجػػود
إئتالفػػات كبي ػرة لصػػنع الق ػرار دوف المسػػتوى القػػومي ،ومػػع تنػػامي الطبقػػات الوسػػطى إضػػمحمت حػػدة
أصبحت بػرامج األحػزاب متشػابية لدرجػة تصػعب عمػى المػواطف السويسػري التمييػز فيمػا بينيػا ،كمػا

إف المقاطعة ىي الوحدة األساسية لصنع القرار المتمثمة بمجمسيا الكبير الممثمة مف األحزاب حسب

ما تنالو مف أصوات(.)31
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ال صػراع اإليػديولوجي فػي المجتمػع ،والخيػارات السياسػػية قػد أثػرت مػع تحسػف مسػتويات المعيشػػة ،إذ

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

بو في الدولػة ،والتػي يتكػوف المجمػس التنفيػذي (( )Federal Councilالسػمطة التنفيذيػة الجماعيػة)

فييا مف إئتالؼ األحزاب التي أحرزت أكثرية في الجمعية الفدرالية ).)32((Federal Assembly

إف النظػػاـ السياسػػي السويسػػري ممثػػؿ بتمػػؾ السػػمطتييف فمكػػؿ منيمػػا سػػمطتو المسػػتقمة وميامػػو

التي ينفذىا منفردا ،فيمػا عػدا الحػاالت التػي يقضػييا الدسػتور بتجتمػاع المجمسػيف فػي جمعيػة واحػدة

إلتخاذ ق ار اًر بشأنيا ومنيا إنتخاب أعضاء الحكومة السبعة(.)33

والظ ػػروؼ المؤسس ػػية تمن ػػع إنش ػػاء منظم ػػات حزبي ػػة مركػ ػزة وقوي ػػة عم ػػى المس ػػتوى ال ػػوطني،

فالديمقراطية المباشػرة ال تػوفر فقػط لألحػزاب الصػغيرة إمكانيػات أكبػر لمتػأثير فػي األجنػدة السياسػية،

بؿ تسير جنباً إلى جنب مع ثقافة سياسية المناىضة لمنخبويػة ،أمػا الديمقراطيػة التوافقيػة فيػي تعػزز

المثؿ العالية لصنع قرار مشترؾ بدال مف التصويت بأهمبية بسيطة( .)34وفضالً عف إف سويس ار ىي
ُ
نمػػوذج لتطبيػػؽ الديمقراطيػػة التوافقيػػة إال إنيػػا مػػا ازلػػت تطبػػؽ الديمقراطيػػة المباش ػرة فػػي العديػػد مػػف
مقاطعاتيا وىو ما اليمكف اإلهفاؿ عنو.
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المبحث الثاني
دور األحزاب في تطبيق الديمقراطية التوافقية
إف نظاـ التعددية الحزبية الػذي أخػذت بػو سويسػ ار يػتالئـ مػع نظػاـ حكومػة الجمعيػة المػأخوذ

المطلب األول :الديمقراطية المباشرة

حت ػػى الق ػػرف التاس ػػع عش ػػر كان ػػت معظ ػػـ مقاطع ػػات اإلتح ػػاد السويس ػػري تطب ػػؽ الديمقراطي ػػة

المباش ػرة ،لكػػف أهمػػب المقاطعػػات قػػد توقفػػت عػػف األخػػذ بيػػذا النظػػاـ ولػػـ يعػػد ٌيطبػػؽ إال فػػي خمػػس
مقاطعػات فػػي أعػػالي الجبػاؿ وقميمػػة السػػكاف وىػػي :هالريػس ونصػػفا كػػانتوني أبػػانزؿ ()Appenzell

أبػػانزؿ الداخميػػة والخارجيػػة ،ونصػػفا كػػانتوني انتروالػػد ( )Unterwaldأنتػػرواؿ العميػػا والسػػفمى ،وقػػد
حافظػػت األخي ػرة عمػػى جمعياتي ػػا الشػػعبية لمم ػواطنيف (Landsgemeinde

 )Lesوتجتمػػع ى ػػذه

الجمعية مرة في السنة وىي تتميز بدورىا فػي تقييػد الحكػاـ أكثػر منػو فػي ممارسػة الحكػـ( .)35وتعػود

ج ػػذور الديمقراطي ػػة المباشػ ػرة إل ػػى عي ػػد اإلمبراطوري ػػة الجرماني ػػة واس ػػتمر العم ػػؿ بي ػػا م ػػف قب ػػؿ تم ػػؾ
المناطؽ كأتباع لمتقاليد الجرمانية ( ،)36نتيجة لقمة عدد السكاف.

عمى إف تطبيؽ الديمقراطية المباشرة قد دخمت عميػو بعػض التعػديالت نتيجػة لزيػادة السػكاف،

دستور كؿ مقاطعة ،ويتـ إختيار مف بينيـ رئيسا لمسمطة التنفيذية في المقاطعة ،باإلضػافة لوجػود
مجمػػس منتخػػب مػػف رقبػػؿ اف ػراد الشػػعب العػػامميف شػػبيو الػػى حػػد كبيػػر بالمجػػالس النيابيػػة فػػي الػػدوؿ
النيابي ػػة م ػػع إئ ػػتالؼ أختصاص ػػيا ،فأختصاص ػػو يقتص ػػر عم ػػى تحض ػػير مش ػػروع القػ ػوانيف لعرض ػػيا
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ففػػي كػػؿ سػػنة يػػتـ أنتخػػاب ىيئػػة تنفيذيػػة مكونػػة مػػف أحػػد عشػػر او سػػبعة أو تسػػعة أعضػػاء حسػػب

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

لمجمعيػػة الشػػعبية ولػػيس لمتصػػويت عمػػى الق ػوانيف ،مػػع إشػػتراكو مػػع الييئػػة التنفيذيػػة فػػي إدارة شػػؤوف
ويػػتـ تطبيػػؽ صػػورة الديمقراطيػػة المباش ػرة فػػي تمػػؾ المقاطعػػات بصػػيغتيا المعروفػػة ،بتجتمػػاع

جميػػع الػػذكور البػػالغيف عشػػريف سػػنة مػػف كػػؿ عػػاـ فػػي تػػأريخ يحػػدده دسػػتور المقاطعػػة بصػػورة شػػعبية
لألشػراؼ عمػػى عمػػؿ المقاطعػػة ولمحاسػػبة الييئػػة التنفيذيػػة عمػػى مػػا أنجزتػػو خػػالؿ السػػنة المنصػػرمة،

وىو يعد واجباً وطنياً عمى كؿ مواطف سويسري في المقاطعة لـ يبمػغ سػف السػتيف سػنة ،وتخمػؼ أي

مواطف عف الحضور لمجمعية الشعبية بال عذر شرعي كالغياب خارج المقاطعة أو المرض ،مخالفة
يترتػػب عمييػػا ه ارمػػة ماليػػة حسػػب تقػػدير كػػؿ مقاطعػػة وقوانييػػا ،فتػػتـ مناقشػػة الحسػػابات الماليػػة بعػػد

عرض أميف الخزينة وىو موظؼ منتخب تقريره المالي العاـ ،مع الموافقة عمى القػوانيف التػي أعػدىا

المجمػػس المنتخػػب وفػػي الغالػػب يػػتـ الموافقػػة عمييػػا بػػدوف نقػػاش ،وكػػذلؾ يػػتـ أنتخػػاب أعضػػاء الييئػػة
التنفيذية وأعضاء المجمس المنتخب والقضاة قبؿ إختتاـ أعماؿ الجمعيػة الشػعبية ،ويكػوف التصػويت

برفع األيدي(.)38

ومػ ػػف المالحػ ػػظ ىنػ ػػا أف تطبيػ ػػؽ الديمقراطيػ ػػة المباش ػ ػرة فػ ػػي سويس ػ ػ ار تقتصػ ػػر عمػ ػػى األمػ ػػور
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المقاطعة(.)37

التش ػري عية ،عن ػػد إجتم ػػاع الجمعي ػػة الشػػعبية الت ػػي يقتص ػػر دورى ػػا عمػػى الػ ػرفض أو القب ػػوؿ ،لكني ػػا ال
تستطيع الجمعية مناقشة أو تبرير رفضيا في حالة األمر الذي يتعمؽ بقضايا حقوقية أو تقنية(.)39

إف تطبيؽ صورة الديقراطية المباشرة في تمؾ المقاطعات نتيجة لصغر حجػـ تمػؾ المقاطعػات

إذ ال تتوفر ليا مقومات الدوؿ المستقمة ،فأعماؿ جمعياتيا الشػعبية ىػي اقػرب لألعمػاؿ البمديػة منيػا

لوظائؼ الدوؿ بصورتيا المعروفة( .)42ولمديمقراطية المباشرة العديد مف المزايا المعنويػة إذ ترفػع مػف
قيمة المواطف العادي وتعترؼ وتعتد بأرائو(.)41

فتطبيػػؽ الديمقراطيػػة المباش ػرة فػػي مقاطعػػات سويس ػ ار تعػػد إحت ارمػػا لمبػػدأ سػػيادة الشػػعب فػػي

تطبيؽ الديمقراطية المباشرة ،إال أف تطبيؽ الديمقراطية المباشرة في سويس ار لو عدة سيئات(-:)42

.1

ع ػػدـ ق ػػدرة مناقش ػػة األم ػػور المعروض ػػة بص ػػورة وافي ػػة ،نتيج ػػة لكثػ ػرة ع ػػدد المش ػػاركيف ولقم ػػة

د اريػػتيـ بػػاألمور العامػػة ،فػػالقوانيف التػػي تعػػرض عمػػى الجمعيػػة الشػػعبية تكػػوف معروضػػة مسػػبقاً عمػػى

الق ػوانيف أو رفضػػيا دوف تعػػديؿ بحػػذؼ او تغييػػر يػػؤدي لصػػدور ق ػوانيف معيبػػة أو رفضػػيا ألخطػػاء

بسيطة مما ال يتفؽ مع المصمحة العامة.

.2

قمة خبرة أهمب الشػعب بػاألمور العامػة يػؤدي لصػدور قػ اررات ميمػة بػدوف مناقشػات كافيػة،

إضػ ػػاعة الوقػ ػػت لمناقشػ ػػة أمػ ػػور تافيػ ػػة ،كمػ ػػا حػ ػػدث عػ ػػاـ 1911ـ فػ ػػي الجمعيػ ػػة الشػ ػػعبية لمقاطعػ ػػة
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ىيئة خاصة وال تقدـ لمجمعية فقػط ألخػذ المشػورة بالموافقػة أو الػرفض جممػة واحػدة ،فالموافقػة عمػى

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

أيرى  URIالسويسػرية إذ طمػب أحػد األحػزاب بمػنح الموافقػة لمػرقص فػي أيػاـ األحػد لمناقشػات حػادة
القوانيف المدنية.
.3

إف معظػػـ أفػراد الشػػعب السويسػػري يتػػأثر برجػػاؿ الػػديف ورجػػاؿ األعمػػاؿ والمػػوظفيف ،ممػػا ال

يم ػػنحيـ الحري ػػة السياس ػػية الكافي ػػة لمنق ػػاش واألخ ػػذ ب ػػاألراء مم ػػا يتع ػػارض م ػػع أى ػػـ مب ػػدأ م ػػف مب ػػادئ

الديمقراطية المباشرة وىي الحرية السياسية.

إف أىـ األسباب لػدمج األحػزاب الميمػة فػي الحكومػة ىػو (تيديػد الديمقراطيػة المباشػرة) ،فػتذا

لـ يتـ دمج الحزب الميػـ فػي الحكومػة فمػف المػرجح أف يقػوـ بمحاربػة القػ اررات الحكوميػة وذلػؾ عػف
طريػػؽ اإل سػػتفتاء (وىػػي واحػػدة مػػف وسػػائؿ الديمقراطيػػة المباش ػرة التػػي يمجػػأ ليػػا السويس ػرييف) ،لكػػف
األحػزاب الممثمػػة فػػي الحكومػػة ال تشػػعر حاليػاً باإلمتنػػاع عػػف إسػػتخداـ وسػػائؿ الديمقراطيػػة المباشػرة،

كما إف اإلدماج ىو افضؿ وسيمة وواقعية لتقاسـ السمطة ،كما واف األطػراؼ األكثػر أىميػة يجػب أف
تتقاسػػـ المسػػؤوليات الحكوميػػة وتسػػعى إليجػػاد حمػػوؿ بأهمبيػػة أوسػػع ،وىػػذه األهمبيػػة تُمثميػػا المجػػاف

الدائمػ ػػة فػ ػػي مجمسػ ػػي البرلمػ ػػاف الػ ػػذي ُيمثػ ػػؿ جميػ ػػع األط ػ ػراؼ (األح ػ ػزاب) وفقػ ػػا لعػ ػػدد مقاعػ ػػدىا فػ ػػي
البرلماف(.)43
()44

لكف يبقى لمديمقراطية المباشرة أىمية في سويس ار وذلؾ لألسباب اآلتية
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أمتػػدت لعػػدة إجتماعػػات ،فػػي حػػيف اقػػرت الجمعيػػة الشػػعبية فػػي إجتمػػاع واحػػد مجموعػػة كاممػػة مػػف

-:

.1

فعمػػى الػػرهـ مػػف اإلهػراءات الشػػعبوية فيمػػا يتعمػػؽ بالن ازعػػات المجتمعيػػة لكػػف التصػػويت

.2

تعد الديمقراطية المباشػرة مػف صػور المعارضػة السياسػية فيػي تمػنح مرحمػة متميػزة مػف

الشعبي لو شرعية عالية فيو قرار نيائي وينيي الصراعات.

أجػػؿ التعبيػػر الػػدائـ عػػف الص ػراعات واإلنقسػػامات اإلجتماعيػػة ،وقػػد إسػػتخدمت األح ػزاب السياسػػية
السويسرية في الماضي المعارضة بشكؿ سيء بطريقة مقيدة نوعا ما.

.3

ق ػػد تعامم ػػت الديمقراطي ػػة المباشػ ػرة خ ػػالؿ الق ػػرف العشػ ػريف م ػػع العدي ػػد م ػػف الصػ ػراعات

.4

تسػػتخدـ الديمق ارطيػػة المباش ػرة فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ لكػػف الم ػواطنيف السويس ػرييف ىػػـ

البارزة ،وذلؾ يرجع الى تخمي األحزاب السياسية السويسرية عف الشعبوية.

إف أوؿ ديمقراطيػػة طبقػػت فػػي سويسػ ار ىػػي الديمقراطيػػة المباش ػرة فػػي كانتوناتيػػا وقػػد سػػاىمت

في تشكيؿ األحزاب السياسية في سويسرا ،لكف يرى العديد مػف المحمميػيف السياسػييف أف الديمقراطيػة
المباشػ ػ ػ ػرة ق ػ ػ ػػد تض ػ ػ ػػعؼ موق ػ ػ ػػؼ األحػ ػ ػ ػزاب السياس ػ ػ ػػية ،فجماع ػ ػ ػػات المص ػ ػ ػػالح القوي ػ ػ ػػة والحرك ػ ػ ػػات

اإلجتما عيػػة(التي تفػػوؽ كثي ػ ار األح ػزاب السياسػػية) يسػػيؿ تعبئتيػػا خػػالؿ حمػػالت التصػػويت ،كمػػا إف
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الوحيديف الذيف ليـ الحؽ في المشاركة المباشرة عمى مستويات الحكومة كافة.

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

تصػػحيح الق ػ اررات مػػف رقبػػؿ التصػػويت الشػػعبي يجعػػؿ مػػف اإلنتخابػػات هيػػر ميمػػة نسػػبيا ،هيػػر إف
فييا أف تكوف أفضؿ تنظيماً(.)45

المطلب الثاني :الديمقراطية التوافقية

الديمقراطيػة التوافقيػة ىػي شػػكؿ مػف أشػكاؿ الديمقراطيػة التمثيميػػة ،فمػف حػؽ األقميػات التمثيػػؿ

الدس ػػتوري ف ػػي الحكوم ػػة ،وسويسػ ػ ار ى ػػي واح ػػدة م ػػف العدي ػػد م ػػف ال ػػدوؿ الت ػػي تطب ػػؽ ى ػػذا الن ػػوع م ػػف
الديمقراطيات واثبتت نجاحيا فييا أكثر مف أي دولة تطبؽ ىذا النػوع مػف الديمقراطيػة ،فيػي تضػمف
بػػذلؾ تمثيػػؿ االقميػػات البػػارزة فػػي الحكومػػة ،فػػالمجمس الفػػدرالي أي الحكومػػة تتشػػكؿ مػػف مجموعػػة

الممثميف عف كؿ األحزاب الممثمة في البرلماف حسب قوة كؿ حزب ،فيذا النظاـ يناسب الػدوؿ التػي

تضـ في تركيبتيا مجتمع مقسـ لجماعات قومية ودينية ولغويػة إذ مػف الممكػف أف تكػوف ىنػاؾ أقميػة
ميممة ،لذا ففػي حكومػة سويسػ ار ممثمػيف عػف الكاثوليػؾ والبروتسػتانت والنػاطقيف باأللمانيػة والفرنسػية

واإليطاليػػة ،وقػػد تػػـ تطبيػػؽ ىػػذا النظػػاـ فػػي دوؿ أخػػرى كتيرلنػػدا الشػػمالية ولبنػػاف لكنيػػا حققػػت نجاحػاً

أقػػؿ( . )46نتيجػػة لمص ػراعات بػػيف القػػوى السياسػػية والممثمػػة لمفئػػات المختمفػػة مػػف الشػػعب مػػف طوائػػؼ
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الد ارسػػات الحديثػػة أظيػػرت أف الكانتونػػات التػػي تتكػػرر فييػػا المبػػادرات واإلسػػتفتاءات تميػػؿ األط ػراؼ

دينية وعرقية ولغوية.

إف فدراليػػة النظػػاـ السياسػػي السويسػػري فػػي أبعػػاده الدسػػتورية و السياسػػية يقػػوـ عمػػى توسػػيع

المشػػاركة السياسػػية المتكافئػػة لجميػػع المكونػػات السياسػػية السويسػرية ممػػا عػػزز مػػف الواقػػع اإلئتالفػػي
والتوافػػؽ فػػي شػػكؿ التنظػػيـ الحكػػومي ،وىػػذا يظيػػر مػػف النصػػوص الدسػػتورية أو الواقػػع اإلنتخػػابي
النسبي والتعددية الحزبية واثرىما المباشر في شكؿ اإلئتالؼ الحكومي ،إضافة إلى تركيبػة المجتمػع
()47

السويسري

التي ىي األساس الذي أدى الى الصورة التوافقية في تشكيؿ الحكومة نتيجػة لمتعدديػة

الحزبية التي يمثؿ فييا كؿ حزب فئة معينة.

يتمي ػػز الدس ػػتور اإلتح ػػادي السويس ػػري ال ػػذي قس ػػـ سويسػ ػ ار ال ػػى ( ف ػػدرالي  -مقاطع ػػة -والي ػػة)

بتحتراـ اإلستقاللية الذاتية لمكيانات السياسية المحمية بدساتيرىا وسمطاتيا وصالحياتيا الخاصة بيا،

السمطة السياسية (الشؤوف العامة لمدولة) ،باإلضافة لتكريس الصورة التوافقية فػي تشػكيؿ الحكومػات

والسمطة سواء عمى المستوى الفدرالي أو المقاطعات(.)48

وتطبؽ الديمقراطية في سويس ار بمساىمة الشعب مع السمطة في تسيير شؤونيا بعدة وسائؿ-:
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وبذلؾ ُيفسر الوجو الديمقراطي الحقيقي لمنظاـ السياسػي السويسػري مػف خػالؿ تكػريس وتعزيػز شػكؿ
ومفيوـ الديمقراطية التوافقية (ديمقراطية المشػاركة) ،التػي تعمػؿ عمػى توسػيع مشػاركة المػواطنيف فػي

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

.1

اإلسػػتفتاء الشػػعبي إذ اخػػذت بػػو فػػي األمػػور الدسػػتورية ثػػـ شػػمؿ الحقػػا األمػػور المتعمقػػة

وترجػػوفي وزيػػورخ وسػػويتز) ،فػػي حػػيف أكتفػػت مقاطعػػات أخػػرى بػػاإلعتراض الشػػعبي ،ومنيػػا (لوسػػرف
ونيوشاتؿ وجنيؼ) ،أما اإلقتراح الشعبي أخذ بو دستور اإلتحاد فيما يتعمػؽ بػاألمور الدسػتورية فقػط،

في حيف أخذت دساتير المقاطعات بػو سػواء لألمػور الدسػتورية أو القػوانيف العاديػة( ،)49لػذا فتنػو فػي

المجػ ػػاؿ الدسػ ػػتوري جعػ ػػؿ اإلتحػ ػػاد اإلسػ ػػتفتاء إلزاميػ ػػا واختياريػ ػػا فػ ػػي المجػ ػػاؿ التش ػ ػريعي ،وأعتمدتػ ػػو
الكانتونات في دساتيرىا عمى نطاؽ واسع(.)52

فاإلس ػػتفتاء ى ػػي عممي ػػة إستش ػػارة الش ػػعب ،في ػػي مج ػػرد خط ػػوة أخيػ ػرة ممكن ػػة إلتخ ػػاذ القػ ػ اررات

البرلمانية ،وحػؽ لمجمػاىير فػي اإلعتػراض عمػى تمػؾ القػ اررات التػي يتخػذىا البرلمػاف دوف أف يفػرض

األخير ق اررتو عمى الشعب(.)51

ويطػػرح
إف التعػػديؿ الدسػػتوري يجػػب اف يصػػوت عميػػو المجمػػس الػػوطني ومجمػػس الكانتونػػات ُ

لإلستفتاء لممصػادقة عميػو وال يػتـ التعػديؿ إال إذا حصػؿ عمػى موافقػة األكثريػة الشػعبية والكانتونػات،

وقػػد تػػـ إحصػػاء ( )42طمبػػا لمتعػػديؿ الدسػػتوري عػػف طريػػؽ المبػػادرة الشػػعبية بػػيف عػػامي (–1848
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بػالقوانيف االعتياديػػة ،كمػػا أخػػذت بصػػورة اإلسػػتفتاء االعتيػادي فػػي بعػػض المقاطعػػات (بػػاؿ وارجػػوفي

 )1949وتػػـ الموافقػػة عمػػى ( )11طمبػاً وسػػقط ( )29طمبػػا آخػػر ،أمػػا مػػف الناحيػػة التشػريعية فػػتقتراح
القوانيف ال يعد اإلستفتاء عميو إلزاماً ،إال إذا تـ تقديـ طمب بذلؾ فيصبح إلزاما عمى السمطات القياـ

بػػو إذا أحتػػوت العريضػػو ( )32الػػؼ توقيػػع أو قدمتػػو ( )8كانتونػػات ،لكػػف فػػي مػػا يخػػص الموازنػػة
والق ػ ػوانيف المالي ػ ػػة أو ق ػ ػوانيف مس ػ ػػتعجمة تص ػ ػػدر باألكثريػ ػػة المطمق ػ ػػة لك ػ ػػؿ مػ ػػف المجمس ػ ػػيف ال ػ ػػوطني

والكانتونات يصبح اإلستفتاء مستحيالً(.)52

واإلستفتاء ىػو صػورة إسػترداد الشػعب لسػيادتو بعػد أف تنػازؿ عنيػا لنوابػو فػي البرلمػاف ،ومػف

خاللو يشارؾ الشػعب بصػورة فعالػة مػع البرلمػاف فػي السػمطة ،فاإلسػتفتاء مػزج بػيف الديمقراطيػة شػبو
المباش ػرة التػػي تعمػػؿ عمػػى تمثيػػؿ الشػػعب مػػف خػػالؿ ىيئػػة منتخبػػة مػػف قبػػؿ الشػػعب ،والديمقراطيػػة
المباشرة التػي تعنػي إشػراؾ الشػعب ميمػا كثػر عػددىـ مباشػرة فػي الحكػـ تعبيػ ار عػف اإلرادة الشػعبية،

وىػػذا يػػتـ مػػف خػػالؿ اإلسػػتفتاء ،وذلػػؾ لوصػػوؿ النظػػاـ لنػػوع مػػف الت ػوازف بػػيف ممارسػػتو مػػف جيػػة،
إف أعضاء المجمس الفدرالي السبعة يعمموف عمػى وضػع سياسػة عامػة لمدولػة قواميػا التوفيػؽ

والتعاوف لتحاشي الصراع وحفظ اإلستقرار ،فصنع القرار صيغة تعاونية ليس ليا مالمح الديمقراطية
فػػي شػػيء ،فػػال يوجػػد إتفػػاؽ رسػػمي بػػيف األحػزاب المشػػاركة فػػي اإلئػػتالؼ الكبيػػر عمػػى سياسػػة الػػبالد

العامة ،واي إتفاؽ فيو مؤقت ،وعند حدوث خالؼ حاد بيف البرلماف والمجمس وعػدـ التوصػؿ لقػرار
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واإلرادة الشعبية التي تظير مف خالؿ اإلستفتاء مف جية أخرى(.)53

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

وهيرىػػا مػػف قضػػايا السياسػػة العامػػة فيػػتـ المجػػوء لإلسػػتفتاء ،وقػػد يتنػػاقض ىػػذا مػػع األسػػموب التػػوفيقي
النظاـ السياسي السويسري لو بعض مف مظاىر الديمقراطيػة الطائفيػة(.)54إف التصػويت الشػعبي فػي
سويس ار هالبا ما يكوف ألفراد الشعب خارج اإلنتمػاءات الحزبيػة ،لػذا فالعديػد مػف انصػار الديمقراطيػة
الشعبية (المباشرة) يروف أف ىذا النظاـ يحقؽ اإلستقرار لمحكومة السيما فػي الػدوؿ التػي تفتقػر ليػذا

اإلسػ ػػتقرار نتيجػ ػػة لكث ػ ػرة األح ػ ػزاب فييػ ػػا ،كمػ ػػا إف نتػ ػػائج التصػ ػػويت فػ ػػي سويس ػ ػ ار هالب ػ ػاً ال تُشػ ػػجع

التجديػػد( .)55وعمػػى الػػرهـ مػػف أف جميػػع اإلسػػتفتاءات التػػي حصػػمت فػػي سويسػ ار هالبػػا مػػا كانػػت تُػػرد
مشػػاريع اإلصػػالح وتُبقػػي عمػػى الوضػػع السػػابؽ قائمػػا ،فنتػػائج اإلسػػتفتاء تكػػوف محافظػػة فػػي الغالػػب،

فسمة المحافظة لممواطنييف السويسرييف ىي شائبة فػي الغالػب ،لكػف يبقػى لإلسػتفتاء حسػناتو الكبيػرة

وىي السماح لممواطنيي ف أف يعمموا عمى التقرير بأنفسيـ في المسائؿ الميمػة وبػذلؾ يتجنبػوا إسػتيالء
ممثمييـ عمى كافة السمطة السياسية(.)56
.2

كما أخذت العديد مف المقاطعات السويسرية بالحؿ الشعبي إذ منحت دساتيرىا لعدد معيف

.3

باالض ػػافة ألعط ػػاء ح ػػؽ س ػػحب الثق ػػة م ػػف نائ ػػب منتخ ػػب او موظ ػػؼ أذا ل ػػـ يوافقػ ػوا عم ػػى

مف الناخبيف حؽ الطمب بحؿ المجمس النيابي عمى أف ُيحؿ بعد موافقة هالبية ناخبي المقاطعة عف
طريؽ اإلستفتاء(.)57
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النخبوي لصنع القرار إذ يتـ فرض رأي األهمبية عمى األقمية (الييئة الحاكمة) لذا فقد يرى العديد أف

سموكو ،وفي حالة اإلستفتاء أو المبادرة ىػي ايضػا مػف صػور الديمقراطيػة المباشػرة لممارسػة الشػعب

لوظيفتو في الحكـ لصغر حجـ المنطقة ومعرفة السكاف لبعضيـ الػبعض كمػا ىػو الحػاؿ فػي بعػض

كانتونات سويس ار(.)58
.4

أم ػػا المب ػػادرة فتك ػػوف عريض ػػة تق ػػدـ م ػػف أج ػػؿ طم ػػب تع ػػديؿ أو إص ػػدار ق ػػانوف بالتص ػػويت

الشػػعبي ،فالشػػعب ىػػو بدايػػة ونيايػػة ىػػذا اإلج ػراء إلتخػػاذ الق ػرار ،ولمحكومػػة والبرلمػػاف أف تقػػدـ رأي

إستشاري أو إقتراح مضاد لتمؾ المبادرة ،ويتـ التصويت بالوقت نفسو لإلقتراح والمبادرة(.)59

وتستغؿ األحزاب السويسرية المبػادرة الشػعبية كمنصػة لمدعايػة اإلنتخابيػة ،فتمػؾ المبػادرات ال

تطرح قضايا جديدة فقط ولكف تساعد عمى ظيور أحػزاب سياسػية جديػدة ،وىػو الػنمط الػذي اسػتغمتو

الذي اطمؽ حركة مناىضة لألجانب لوضع قيود عمى ىجرة االجانب لسويسرا ،مما ساعد عمى بقاء

تمؾ األحزاب الصغيرة عمى الساحة السياسية(.)62

وتع ػ ػػد م ػ ػػف الس ػ ػػمات المميػ ػ ػزة لممس ػ ػػار السياس ػ ػػي السويس ػ ػػري ى ػ ػػو إس ػ ػػتخداميا بش ػ ػػكؿ واس ػ ػػع

لإلسػتف تاءات والمبػادرات ،باإلضػافة لسػمة العضػوية المزدوجػة فػي الييئػات التشػريعية عمػى المسػتوى
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الحركات الشعبية في سبيعنيات القرف العشريف لقضايا البيئة مما ادى لنشوء حزب الخضػر الػوطني

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

إف مػػا سػػاعد عمػػى إسػػتقرار الحيػػاة السياسػػية فػػي سويس ػ ار وازدىارىػػا إقتصػػاديا ،ىػػو حيادىػػا

واألبتعػػاد عػػف الكػوارث التػػي أحاطػػت بيػػا مػػف الحػربيف العػػالميتيف وخاصػػة مػػف الناحيػػة األقتصػػادية،

فمنذ عاـ 1934ـ ونظاميا المصػرفي سػمح بالحفػاظ عمػى سػرية المودعػات المصػرفية ممػا وفػر ليػا
دخال ماليا إنعكس عمى زيادة المودعات واإلستثمارات(.)62

وك ػػاف لحي ػػاد سويسػ ػ ار ت ػػأريخ ق ػػديـ وخاص ػػة لم ػػدوؿ المج ػػاورة لي ػػا إذ اص ػػبحت حياديتي ػػا عرفػ ػاً

سياسػ ػػياً ،إذ بعػ ػػد كارثػ ػػة معركػ ػػة "مػ ػػارينيوف"* بػ ػػالقرب مػ ػػف ميالنػ ػػو إيطاليػ ػػا عػ ػػاـ 1515ـ ،أدركػ ػػت
الكانتونات السويسرية أىمية الحياد ومزاياه لمحفاظ عمى سالميا واسػتقالليا لكونيػا كانتونػات صػغيرة

محاطػػة بػػدوؿ كبػػرى مولعػػة بػػالحروب ،وكػػذلؾ عػػدـ دخوليػػا فػػي الصػراعات الدينيػػة فػػي أوروبػػا التػػي

إنتي ػػت ع ػػاـ 1648ـ ،وعم ػػى ال ػػرهـ م ػػف حيادي ػػة سويسػ ػ ار المتف ػػردة إال أف ى ػػذا ل ػػـ يمن ػػع فرنس ػػا م ػػف

إحتاللي ػػا م ػػا ب ػػيف 1822-1798ـ ،وم ػػف ثػ ػـ بع ػػد م ػػؤتمر فيين ػػا 1815ـ إعترف ػػت ال ػػدوؿ األوروبي ػػة
بحيادية سويس ار الفيدرالية لمحفاظ عمى التوازف السياسي المنشود( .)63وقد إسػتمرت سويسػ ار عمػى مػر
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الفدرالي والكانتونات ،فحػوالي ُخمػس المشػرعييف الفػدرالييف ىػـ أعضػاء أيضػا فػي الييئػات التشػريعية
بالكانتونات(.)61

العيػػود السػػابقة بػػاإللتزاـ بيػػذا الحيػػاد ممػػا حػػافظ عمػػى إسػػتقالليا الخػػارجي وانػػدماجيا المجتمعػػي فػػي
الداخؿ بعيد عف الصراعات القومية والمغوية والدينية.

إف إعتمػػاد الدسػػتور السويسػػري نظػػاـ اإلنتخػػاب النسػػبي إلنتخػػاب أعضػػاء الجمعيػػة األتحاديػػة

المكونػػة مػػف المجمػػس الػػوطني والمقاطعػػات قػػد حقػػؽ الديمقراطيػػة التوافقيػػة عمػػى المسػػتوى الفػػدرالي
لمدولػػة والمجتػػع السياسػػي السويسػػري مػػف خػػالؿ توسػػيع المشػػاركة السياسػػية لممػواطنيف ،واف التشػػكيؿ

الحكػػومي ال يػػتـ إال بمشػػاركة عػػدة أحػزاب أي ال يمكػػف لحػػزب الحصػػوؿ عمػػى األهمبيػػة ،لػػذا تتشػػكؿ
الحكوم ػػة بص ػػورة إئتالفي ػػة نس ػػبيا حس ػػب المقاع ػػد الت ػػي حص ػػؿ عميي ػػا ك ػػؿ ح ػػزب داخ ػػؿ البرلم ػػاف،

باإلضػػافة إلػػى أف اإلزدواجيػػة البرلمانيػػة قػػد حققػػت مشػػاركة واسػػعة لكافػػة األراء السياسػػية بمػػا يضػػمف

إحتراـ حقوؽ األقميات وضماف تمثيميا السياسي عمى مستوى المؤسسات(.)64

إف ما ساعد عمى اإلستقرار السياسي في سويسرا ،كوف الحكومة اإلئتالفية التػي يتصػؼ بيػا

اإلتحػػادي (الحكومػػة) ال تتفػػؽ مػػع المنطػػؽ ،فػػتذا لػػـ تتفػػؽ الجمعيػػة مػػع المجمػػس فػػتف األولػػى تسػػحب

الثقة مف الثانية عمى أثػر اإلسػتجواب ،ولكػف المجمػس ال يسػتقيؿ بػؿ يبقػى فػي الحكػـ عمػى أف ُيبػدؿ

سياسػػتو حسػػب مػػا رسػػمو لػػو البرلمػػاف كػػأف يبػػدؿ سياسػػتو فػػي مشػػاريع الق ػوانيف او مشػػروع الموازنػػة
العامػػة وهيرىػػا مػػف األمػػور التنفيذيػػة ،كمػػا لػػـ تحػػدث ازمػػات وز اريػػة اثػػرت فػػي اإلسػػتقرار السياسػػي
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المجمػػس الفػػدرالي فػػي سويس ػ ار تتمتػػع بتسػػتقاللية ،وإلف رقابػػة الجمعيػػة اإلتحاديػػة (البرلمػػاف) لممجمػػس

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

لسويسرا ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمكانتونات عمى الرهـ مف حقيا في إقالة الحكومة المحميػة والبرلمػاف

جمعػػت التواقيػػع الكافيػػة ،إال أف ىػػذه الممارسػػة الديمقراطيػػة لػػـ تحػػدث نتيجػػة إمتنػػاع عػػدد كبيػػر مػػف
المػ ػواطنييف السويسػ ػرييف ع ػػف تم ػػؾ اإلس ػػتفتاءات وس ػػيطرة األتج ػػاه المح ػػافظ ال ػػذي يػ ػرفض المش ػػاريع

اإلصالحية(.)65

إف الديمقراطي ػػة ف ػػي سويسػ ػ ار تتمي ػػز مؤسس ػػياً بمجمس ػػيا الف ػػدرالي المك ػػوف م ػػف س ػػبعة أعض ػػاء

يمثمػػوف األح ػزاب األربعػػة الرئيسػػة فػػي سويس ػ ار بواقػػع عضػػويف لكػػؿ مػػف الحػػزب الػػديمقراطي الحػػر

والػػديمقراطي اإلشػػتراكي والػػديمقراطي المسػػيحي وعضػػو واحػػد مػػف حػػزب الشػػعب ،وى ػؤالء األعضػػاء
الس ػػبعة يمثم ػػوف عم ػػى ق ػػدر اإلمك ػػاف مختم ػػؼ المقاطع ػػات والمغ ػػات والػ ػديانات ،فم ػػثال ل ػػو ع ػػيف أح ػػد
األحزاب الثالثة األولى مرشح ناطؽ بالفرنسية ،فالبد ليـ مف تقديـ مرشح ناطؽ باأللمانية(.)66

إف ما يميز أي نظاـ برلماني ىو الفصؿ فػي السػمطات ،لكػف لكػوف الشػعب ىػو مصػدر تمػؾ

السػػمطات فقػػد عػػادت صػػورة دمػػج السػػمطات الف تمػػؾ السػػمطات مكونػػة مػػف فئػػات الشػػعب التػػي ىػػي
باألسػػاس صػػاحبة السػػمطة عػػف طريػػؽ ممثميػػو ،وىػػذا مػػا تبنتػػو الكثيػػر مػػف األنظمػػة السياسػػية مثػػؿ

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

المحمػػي إذا جمعػػت تواقيػػع عػػددا مػػف الم ػواطنيف عريضػػو لطػػرح إقت ػراح الحػػؿ ومػػف ثػػـ اإلسػػتفتاء إذا

النظػػاـ اإلشػػتراكي والفاشػػي وكػػذلؾ النظػػاـ المجمسػػي كسويسػرا ،وىػػذا مػػا رسػػخ الحيػػاة الحزبيػػة بكونيػػا

األس ػػاس ال ػػديمقراطي ألي نظ ػػاـ ،ف ػػالحزب يش ػػارؾ بالحكوم ػػة بع ػػد أف يف ػػوز بمقعػ ػد بالبرلم ػػاف ،لػ ػػذا
فالسمطتاف التشريعية والتنفيذية تتحداف لدى القيادة الحزبية التػي تصػدر تعميماتيػا ألعضػاء البرلمػاف

والحكومة(.)67

إف المبػػدأ الت ػوافقي يقػػوـ أساس ػاً عمػػى مشػػاركة جميػػع األح ػزاب الصػػغيرة والكبي ػرة إلنيػػا تمثػػؿ

جميع فئات الشعب وال يتـ حرماف أي منيا بممارسة الحقوؽ السياسية عمى أساس قيادة السمطة مف
رقبؿ الحزب الفائز في اإلنتخابات ،وىو الحزب الذي ُيشػكؿ الحكومػة ،ففػي النمػوذج التػوافقي تتشػكؿ
الحكومة مف توافؽ عدة أحزاب وليس سيادة حزب واحد لعدـ مقدرة حزب واحد عمػى الحصػوؿ عمػى
األهمبية في داخؿ البرلماف لمتشكيؿ الوزراي.

والسمطة التنفيذية الوطنية في سويس ار (المجمس الفدرالي) المكوف مف سبعة أعضاء ىو مثاؿ

.1

فمغايػػة عػػاـ 2223ـ أسػػتحوذ الحػػزب الػػديمقراطي اإلشػػتراكي والحػػزب المسػػيحي الػػديمقراطي

والحػػزب الػػديمقراطي الراديكػػالي خػػالؿ حقبػػة مػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة عمػػى ربػػع المقاعػػد فػػي

المجمس األدنى لمييئة التشريعية ،وتقاسمت تمؾ األحزاب مػع حػزب الشػعب السويسػري الػذي حصػؿ
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لمتحالؼ الواسع خالؿ حقبات تأريخية مختمفة(-:)68

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

عم ػػى ثُم ػػف ع ػػدد المقاع ػػد ،المناص ػػب التنفيذي ػػة الس ػػبعة بالتناس ػػب يطم ػػؽ عميي ػػا المعادل ػػة الس ػػحرية
.2

بعد إنتخابات 2223ـ أصبح الحزب الديمقراطي اإلشتراكي حزب األهمبيػة ،إذ حصػؿ عمػى

مقعد إضافي عمى حساب الحزب المسيحي الديمقراطي.

إف التحػػالؼ الموسػػع السػػابؽ لػػـ ُيعمػػر طػػويال فقػػد إنتيػػى عػػاـ 2227ـ عنػػدما لػػـ يػػتـ ترشػػيح
.3
كريسػػتوفر بموتشػػر (كػػاف عضػوا فػػي مجمػػس اإلتحػػاد منػػذ عػػاـ 2223ـ) ،وتػػـ إنتخػػاب أحػػد مرشػػحي
الحزبيف اآلخرييف مكانو ،مما جعؿ الحزب الػديمقراطي اإلشػتراكي ُيعمػف أنػو لػـ يعػد يفػوض عضػوي
المجمس في تمثيمو فأصبح حزباً معارضاً.

.4

ثػػـ عػػاد الحمػػؼ الموسػػع مػػف جديػػد فػػي كػػانوف الثاني/ينػػاير2229ـ ،وتػػـ إضػػافة معيػػار هيػػر

رسػػمي بتقاسػػـ السػػمطة ،إذ أصػػبح تمثيػػؿ الجماعػػات المغويػػة بتناسػػب صػػارـ مػػع حجميػػا ،أربعػػة أو
خمسة أعضاء متحدثيف باأللمانية ،عضواف يتحدثاف الفرنسية ،وفي كثيػر مػف األحيػاف عضػو واحػد

متحدث باإليطالية.

إف نظػػاـ حكومػػة الجمعيػػة المطبػػؽ فػػي سويسػ ار ىػػو أفضػػؿ وسػػيمة لمتطبيػػؽ الػػديمقراطي أكثػػر
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 1:2:2:2التي بدأ تنفيذىا عاـ 1959ـ.

مف أي نظاـ اخر ،ففي النظاـ البرلماني ينتيي دور الشعب بتنتخاب مف ينوب عنو في إدارة شؤوف

السمطة ومف ثـ يبقى الشعب خارج شػؤوف الحكػـ لممػدة البػاقي فييػا النائػب فػي البرلمػاف ،ممػا يجعػؿ

الشػػعب تحػػت رحمػػة النائػػب وال يسػػتطيع الشػػعب أف يعتػػرض عمػػى سػػموؾ النائػػب فقػػد ال يرشػػحو فػػي
ال ػػدورة البرلماني ػػة التالي ػػة .فالنظ ػػامييف البرلم ػػاني والرئاس ػػي يس ػػعياف لتحقي ػػؽ التػ ػوازف والمس ػػاواة ب ػػيف

السمطتيف التنفيذية والتشريعية حسب اسموب كؿ نظاـ(.)69

أمػػا فػػي النظػػاـ المجمسػػي فيبقػػى الشػػعب مشػػاركاً فػػي الحكػػـ عػػف طريػػؽ اإلسػػتفتاء والمبػػادرة

لمسػاءلة نائػب معػيف أو
ويستطيع الشعب السويسري عف طريؽ جمع تواقيع لعدد معػيف مػف الشػعب ُ
حتى اإلستفتاء لسحب الثقو منو ،مما يجعػؿ ىػذا الشػكؿ مػف األنظمػة ىػو الصػورة األفضػؿ لمتطبيػؽ

ا لػػديمقراطي والمباشػػر وال يبقػػى الشػػعب تحػػت سػػيطرة الفئػػة الحاكمػػة لغايػػة الػػدورة البرلمانيػػة التاليػػة،
وبذلؾ يكوف الشعب ىو صاحب القوة والسيطرة في السمطة ومشاركاً فييا.

فالبرلماف المن تخب مف الشػعب ىػو صػاحب السػمطة حتػى فػي الشػؤوف التنفيذيػة ورقابتيػا ،فيػو الػذي
يختار الييئة التنفيذية ووزرائيا ويخضعوف لمرقابة البرلمانيػة ويسػيروف عمػى وفػؽ الخطػة الموضػوعو

ليػػـ مػػف البرلمػػاف ولػػذا سػػمي بالنظػػاـ المجمسػػي أو حكومػػة الجمعيػػة ،وىػػذا النظػػاـ ىػػو أقػػرب ألفكػػار
جػػاف جػػاؾ روسػػو الػػذي وجػػد أف كػػؿ مظػػاىر السػػمطة واختصاصػػاتيا يجػػب اف تكػػوف فػػي يػػد جيػػة
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فاألسػػاس فػػي النظػػاـ المجمسػػي ىػػو سػػيادة الشػػعب ووحػػدة السػػمطة وعػػدـ تجزئتيػػا فػػي الدولػػة،

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

واحدة ىي ممثمػي الشػعب ،وبػذلؾ ينكػر روسػو الفصػؿ بػيف السػمطات ،ذلػؾ اف الشػعب ىػو صػاحب
لػذا فالسػػيطرة مػػف الناحيػػة الدسػػتورية ىػػي لمجمعيػة الفدراليػػة السويسػرية ،لكػػف التطبيػػؽ العممػػي

يبيف بما أف الجمعية الفدرالية ال تنعقد ألكثر مف ثالثة شيور فػي السػنةف فػالمجمس ىػي الييئػة التػي

تحكـ بغياب الجمعية ،ومف ثـ تستطيع اف تفمت مف مراقبة الجمعية(.)71
لكف قد يساور الشؾ لتطبيؽ سويس ار نظاـ حكومة الجمعية(-:)72

.1

فم ػػف ح ػػؽ أعض ػػاء الحكوم ػػة الس ػػبعة (الجمعي ػػة الفدرالي ػػة) المش ػػاركة ف ػػي جمس ػػات البرلم ػػاف

.2

لممجمس حؽ تقديـ مشروعات القوانيف لمجمعية الفدرالية.

(الجمعية الفدرالية).

.3

إذا فقدت الجمعيػة الثقػة بػالمجمس (بحكػـ مسػؤولية المجمػس الفػدرالي أمػاـ الجمعيػة الفدراليػة

سياسػػيا) ،فػػال يصػػؿ لحػػد إسػػقاط الحكومػػة وانيػػاء مػػدة عضػػويتيا ،لكػػف فقػػط إل ػزاـ المجمػػس الفػػدرالي
بتوجييػػات الجمعيػػة الفدراليػػة التػػي تطرحيػػا فػػي اإلسػػتجواب ،وقػػد تمػػارس الجمعيػػة الفدراليػػة الضػػغط

عمى المجمس الفدرالي بعدة أساليب منيا رفض الموافقة عمى اإلعتمادات المطموبة لمحكومة.
.4
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السمطات جميعيا(.)72

وأيض ػػا مم ػػا يش ػػكؾ ف ػػي أف النظ ػػاـ السويس ػػري يمث ػػؿ أنموذجػ ػاً لنظ ػػاـ التبعي ػػة ،أف عض ػػوية

المجمػػس الفػػدرالي (التنفي ػػذي) اربػػع س ػػنوات قابمػػة لمتجدي ػػد إلػػى م ػػا ال نيايػػة ،مم ػػا يجعػػؿ أعض ػػاءىا
يحتفظوف بعضويتيـ لمدة قد تتجاز العشريف سنة ،مما أثبػت ليػذا المجمػس اإلسػتقرار والثبػات ونفػوذ

واقعي كبير لمواجية البرلماف.
.1

إف النظاـ الحزبي في سويس ار لو عدة ممي ازت أىميا(-:)73

تتغير قوة األحزاب بتغير القوى اإلقتصػادية واإلجتماعيػة والسياسػية والدينيػة التػي يتكػوف

منيا المجتمع السويسري.

.2
.3

إلتزاـ الدولة بمبدأ الحياد في الصراعات الدولية قد افاد النظاـ الحزبي في سويسرا.

تمتػػع النظػػاـ الحزبػػي بنػػوع مػػف اإلسػػتقرار بعيػػدا عػػف الصػراعات الحزبيػػة نتيجػػة لمشػػاركة

.4

المش ػػاركة الش ػػعبية الواس ػػعة واإليجابي ػػة لمش ػػعب السويس ػػري إذ ل ػػو الكمم ػػة األخيػ ػرة لح ػػؿ

الخالفات بيف األحزاب مما ُيسرع بزواؿ الخالؼ وعدـ تك ارره ،فال يترؾ أي حزب مقعد خالياً لحزب
آخر بؿ يقوـ بترشيح بديؿ إال في حالة تغير القوة السياسية لألحزاب.
أما عيوب التطبيؽ التوافقي لسويس ار فيي-:
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جميػػع األح ػزاب السياسػػية فػػي الحكػػـ ،إذ ُيشػػارؾ كػػؿ حػػزب فػػي البرلمػػاف حسػػب قوتػػو ،مػػع تعػػاوف
األحزاب فيما بينيا بما يضمف حرية الرأي لمجميع.

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

.1

إف الديمقراطيػػة السويس ػرية ال تقػػوـ عم ػػى أسػػاس الفصػػؿ ب ػػيف السػػمطات الف نظاميػػا أق ػػرب

والسمطة التنفيذية ىي مجرد مؤسسة إدارية إلدارة شؤوف الحكـ ومسؤولة أماـ البرلماف.

فالمجمس الفدرالي (السمطة التشريعية) ىو شبيو بحكومة إئتالفية مكونة مف مختمؼ األحزاب

السياسية السويسرية ،أي الحكومة مكونة مف شراكة حزبية ،فكؿ حػزب ال ُيعػارض النظػاـ الدسػتوري
حػ ػػؽ المشػ ػػاركة بالمسػ ػػؤولية التنفيذيػ ػػة س ػ ػواء عمػ ػػى مسػ ػػتوى الكانتونػ ػػات أو الفػ ػػدرالي ،إذ منػ ػػذ دخػ ػػوؿ
اإلشػتراكييف المجمػس الفػدرالي عػاـ  1962اصػبحت نسػبة تمثيػؿ األحػزاب بالصػورة اآلتيػة :عضػواف

لكػ ػػؿ مػ ػػف الحػ ػػزب اإلشػ ػػتراكي والراديكػ ػػالي والػ ػػديمقراطي المسػ ػػيحي ،وعضػ ػػو واحػ ػػد لحػ ػػزب الوسػ ػػط
الديمقراطي ،كما ال يحػؽ ألي كػانتوف أف ُيمثمػو فػي المجمػس الفػدرالي أكثػر مػف عضػو واحػد ،وذلػؾ
مف اجؿ ضماف تمثيؿ لكؿ التجمعات الطوائفية والمغوية المختمفة(.)74

.2

كما إف لمصػورة التوافقيػة المطبقػة فػي النظػاـ السياسػي السويسػري ليػا عيػب ميػـ ،وىػو عػدـ

فاعمية المعارضة السياسية أو الحزبية أو حتى البرلمانية ،فخػارج اإلئػتالؼ الحكػومي ال يوجػد سػوى
األحزاب الصغيرة التي ال تستطيع أف تشكؿ كتمة معارضة سياسية ،أو معارضة تتقاضػى ارتػب مػف
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لمنظاـ المجم سي ،لػذا فالسػمطة التنفيذيػة ىػي تابعػة لمسػمطة التشػريعية البرلمػاف المنتخػب مػف الشػعب

الحكومة كما في بريطانيا ،واف اإلنتخابات ذات التمثيؿ النسػبي ال يغيػر مػف وجػو نتػائج األنتخابػات
بفػػوز األحػزاب الكبػػرى ،كمػػا إنيػػا بعيػػدة عػػف وجػػو المنافسػػة السياسػػية كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي العديػػد مػػف

الدوؿ كألمانيا(.)75

.3

كمػػا إف األحػزاب فػػي سويسػ ار أصػػال متػػاثرة بالعديػػد مػػف الجيػػات الدينيػػة واإلجتماعيػػة ،فػػاكثر

األحزاب ىي في األصؿ أحزاب دينية كالحزب الكاثوليكي الديمقراطي ،ومتأثرة برجػاؿ الػديف خاصػة
فػػي المنػػاطؽ التػػي تمثػػؿ أكثريػػة دينيػػة كالكاثوليػػؾ فػػي بعػػض الكانتونػػات ،باألضػػافة لمتػػأثر برجػػاؿ

األعم ػػاؿ والم ػػاؿ وأص ػػحاب الح ػػرؼ والمػ ػزارعييف ،فغالب ػػا م ػػا يك ػػوف لي ػػـ أث ػػر ف ػػي القػ ػ اررات السياس ػػية

والحكومية.
.4

ك مػػا إف تمويػػؿ األح ػزاب وخاصػػة فػػي حمالتيػػـ اإلنتخابيػػة زادت بشػػكؿ كبيػػر فػػي السػػنوات

األخي ػرة وخاصػػة فػػي عػػاـ 2211ـ فقػػد أشػػار المحػػاوريف فػػي مكتػػب المؤسسػػات الديمقراطيػػة وحقػػوؽ
اإلنتخابات وال سيما اإلستفتاءات(.)76

إف ما يميز النظاـ السياسي السويسري عف أي نظاـ ديمقراطي ىو إرادة الشعب في ممارسة

السػػمطة فيػػو يػػأتي أوال ثػػـ الحكػػاـ عمػػى إخػػتالؼ مسػػتوياتيـ واختصاصػػاتيـ ،ويمػػارس سػػمطتو مػػف

خػ ػػالؿ اإلسػ ػػتفتاءات اإلجباريػ ػػة واإلختياريػ ػػة والمبػ ػػادرات الشػ ػػعبية الدسػ ػػتورية والتش ػ ػريعية ،فسػ ػػمطات
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اإلنسػػاف إف التمويػػؿ هيػػر المكشػػوؼ قػػد سػػمح لمجموعػػات المصػػالح القويػػة واألف ػراد بالتػػأثير عمػػى

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

ا لمؤسسات محدودة المدى والمحتوى وعمييا التعاوف فيما بينيػا حتػى ال يتنػزع الشػعب منيػا السػمطة،
السابقيف ،عمى الرهـ مف توزع الشعب إلى أقميات ال جامع مشترؾ بينيا سوى الوالء لموطف والتعمػؽ

بنظامو ،وىذا ما أنعكس عمى النظاـ السياسي في سويس ار(.)77

إف الديمقراطية السويسػرية تعمػؿ عمػى إمتصػاص كػؿ اإلختالفػات الحزبيػة والدينيػة والقوميػة،

فالتوافقػػات واإلتفاقػػات ىػػي التػػي تُسػػير شػػؤوف الحكومػػة ،فديمقراطيػػة سويس ػ ار تعمػػؿ عمػػى تمثيػػؿ كػػؿ
المػػذاىب السياسػػية والقوميػػات واألديػػاف المختمفػػة فػػي جميػػع مؤسسػػات اإلتحػػاد السياسػػية ،ممػػا يحقػػؽ
التوازف اإلتحادي ما بيف المقاطعات أيضا ويتجسد دورىا في صنع الق ار ار اإلتحادي(.)78

إف العامػػؿ الػػديمقراطي فػػي سويس ػ ار وتػػأثيره فػػي السػػيكولوجية اإلجتماعيػػة لمشػػعب السويسػػري

شكؿ ابرز عامؿ في تشكيؿ الحكومة اإلئتالفية في سويسرا ،مما يوفر ضمانات سياسية وعممية ليا
يدعـ اإلستقرار السياسي فييا(.)79

إف سويس ار أفضؿ مثاؿ عمى اإلئتالؼ الواسع وذلؾ لعدة أسباب(-:)82

.1

إف س ػػمطتيا التنفيذي ػػة ى ػػي عب ػػارة ع ػػف مجم ػػس ف ػػدرالي مك ػػوف م ػػف س ػػبعة أعض ػػاء ُيمثم ػػوف

.2

الرئاسة السياسية ىي رئاسة مداورة بيف أعضاء المجمس الفدرالي السبعة
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إضافة لتوزيع السمطات عمى ثالثػة مسػتويات فػدرالي وواليػات وشػعبية تممػي إرادتيػا عمػى المسػتوييف

مختمؼ مكونات الشعب والكانتونات ،وأعضاؤىا مف أحزاب سويس ار الكبرى.

لقد عكس واقع اإلئتالؼ والتوافػؽ فػي سويسػ ار مػف خػالؿ التشػكيؿ الحكػومي اإلئتالفػي ،ومػف

خػػالؿ النصػػوص الدسػػتورية التػػي تبنػػت التقسػػيـ الفػػدرالي لسويس ػ ار عمػػى ثالثػػة مسػػتويات (فػػدرالي-
مقاطع ػػة -والي ػػة) م ػػع األخ ػػذ بمب ػػدأ إحتػ ػراـ اإلس ػػتقالؿ ال ػػذاتي لمكيان ػػات السياس ػػية المحمي ػػة وتكػ ػريس
سػػمطاتيا وصػػالحياتيا الدسػػتورية الخاصػػة بيػػا ،بمػػا يعػػزز مفيػػوـ الديمقراطيػػة التوافقيػػة (ديمقراطيػػة
المشاركة) التي تقػوـ فػي األسػاس عمػى توسػيع مشػاركة المػواطنيف عمػى إخػتالؼ إنتمائػاتيـ ولغػاتيـ

وطوائفيـ ،في الشؤوف العامة (السمطة السياسػية) وىػذا مػا تعكسػو المؤسسػات السياسػية سػواء عمػى

المستوى الفدرالي أو الكانتونات(.)81

أك د العديد مف الباحثيف وأساتذة القانوف الدسػتوري بنجػاح النظػاـ السياسػي فػي سويسػرا ،وىػذا

مقاعد البرلماف ،واف النظاـ المجمسي كاف سػبباً رئيسػياً فػي تحقيػؽ إسػتقرار األوضػاع السياسػية فييػا
وعػػدـ نشػػوب أزمػػات كمػػا تشػػيد العديػػد مػػف الػػدوؿ التػػي تتبػػع النظػػاـ البرلمػػاني وخاصػػة الػػدوؿ ذات

التعددي ػػة الحزبي ػػة وع ػػدـ وج ػػود ح ػػزب مي ػػيمف أو رئ ػػيس ،إض ػػافة لم ػػوعي السياس ػػي الع ػػالي لممػ ػواطف

السويسري واستقرار الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي..الخ(.)82
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يرجػػع لطبيعػػة السويس ػرييف المعتدلػػة ،والص ػراعات ليسػػت حػػادة بػػيف األح ػزاب السياسػػية التػػي تتقاسػػـ

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

لقد أثبت النظاـ السياسي في سويس ار بتطبيقػو لصػور الديمقراطيػة سػواء الديمقراطيػة المباشػرة

السويسري إال أف الوحدة الوطنية متجذرة في دولة سويسرا ،فتمؾ المجموعات المختمفة تٌكمؿ بعضػيا
الػػبعض ،إذ إف تنػػوع الػػديانات والثقافػػات والمغػػات فييػػا لػػـ يػػؤدي إلػػى خالفػػات فيمػػا بػػيف شػػعبيا ولكػػف

أسيـ في ترسيخ قيـ الوحدة الوطنية(.)83

واف التنػػوع السػػكاني والظػػروؼ الجغرافيػػة لسويس ػ ار سػػاعدت عمػػى إنشػػاء دولػػة ديمقراطيػػة ال

مركزية تقوـ عمى اساس الفصؿ بػيف السػمطات وحكػـ القػانوف ،فمػـ تسػعى ألنشػاء دولػة موحػدة عمػى

حسػاب الفئػات األخػػرى التػي مػف الممكػػف بيػذا التصػػرؼ أف تُغػبف حقوقيػا ،فػػالتطور الػديمقراطي فػػي
سويس ار بدأ مف األسفؿ إلى األعمى (أي مف السكاف وحتى مراكز القرار السياسي) ،إذ تـ إعطاء
السكاف الحؽ في إتخاذ القرار مع الحكاـ بمختمؼ الصور مف اإلستفتاءات والمبادرات(.)84

إضػػافة لمؤسس ػػاتيا السياسػػية الت ػػي س ػػاعدت عمػػى عممي ػػة اإلنػػدماج السياسػػي ،إذ ل ػػـ تص ػػبح

مجتمع ػاً ذا ىويػػة خاصػػة إال مػػف خػػالؿ مؤسسػػاتيا السياسػػية ،فػػاألخيرة ليػػا الػػدور المحػػوري لتوحيػػد

الش ػػعب عم ػػى ال ػػرهـ م ػػف اإلخ ػػتالؼ المغ ػػوي وال ػػديني والثق ػػافي واإلقميم ػػي ،فق ػػد حول ػػت المؤسس ػػات
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او التوافقية نجاحو فييما ومف المستبعد أف ينجح في دولة أخرى ،فبالرهـ مف التنوع الثقػافي لمشػعب

السياسية تمؾ العقبات إلى مزايا ،والسير في طريؽ نجاح اإلندماج المجتمعي ومف ثـ السياسي ،واف
مف أىـ العوامؿ التي ساعدت سويس ار عمى النجاح في اإلندماج الثقافي ىي(-:)85

.1

المفيوـ هير العرقي لمدولة :فقد تجنبت البناء األحادي لمدولة ،فمـ تنشأ عمى اساس ديني

.2

النظػاـ الفػدرالي :الػذي ضػمف اإلسػتقالؿ لمكانتونػػات كصػورة حاميػة لموحػدة الوطنيػة ،عمػػى

.3

التمثيؿ النسبي :والذي سػاعد عمػى التقسػيـ المتػوازف لممؤسسػات الحكوميػة ،وىػو ال يتعمػؽ

.4

تقاسـ السمطة السياسػية :بتتبػاع النظػاـ التػوافقي ممػا سػاعد عمػى مشػاركة جميػع األطػراؼ

ولغوي وثقافي واحد مما ساعد األقميات جميعيا عمى العيش معا بدوف صراعات.

الرهـ مف الدعوات عمى مر الزمف بالنداء لحكومة مركزية.

باإلنتماء الحزبي بؿ تعداه لمغوي وحتى المساواة بيف الجنسييف مؤخرا.

المغوية والعرقية والدينية.

اإلنتخابػػات الوطنيػػة الػػى أص ػوات جميػػع الم ػواطنييف مػػف كافػػة أنحػػاء الػػبالد ،ولػػذلؾ لػػـ تكػػف ميتمػػة

بتفجير صراعات لغوية في وقت اإلنتخابات ،وىذا ما يخدـ الوحدة الوطنية(.)86

إف سويس ػ ار تتمتػػع بشػػرعية ديمقراطيػػة لعػػدـ وجػػود الفػػرد الحػػاكـ فييػػا بػػؿ نخبػػة حاكمػػة تتمتػػع

بشػرعية ديمقراطيػة ،ميمتيػا اإلشػراؼ عمػى المجمػس التشػريعي ،والجيػػة التنفيذيػة ،والمحػاكـ ،واف مػػا
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.5

إف معظ ػػـ أحػ ػزاب سويسػ ػ ار ل ػػـ تتط ػػور ك ػػأحزاب إقميمي ػػة ب ػػؿ ك ػػأحزاب وطني ػػة تحت ػػاج ف ػػي

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

س ػػاعد سويسػ ػ ار عم ػػى اإلحتف ػػاظ بص ػػورة األنم ػػوذج ال ػػديمقراطي وص ػػعوبة تنفي ػػذه ف ػػي دوؿ أخ ػػرى ألف

الحقػػوؽ الديمقراطيػػة لمشػػعوبيا ،وعمػػى الػػرهـ مػػف إف هالبيػػة الشػػعب لػػـ يمتمػػؾ فكػرة عػػف كيفيػػة عمػػؿ

الديمقراطيػػة ،إال انػػو بأسػػـ الديمقراطيػػة تػػـ تػػدمير حكػػـ الفػػرد والنخبػػة التػػي تُمثػػؿ شػػرعية السػػالالت
الحاكمة القديمة والشرعية الدينية(.)87

الخاتمة:

لألحزاب السياسية السويسرية دور بارز ومؤثر في الحياة السياسية والمجتمع السويسري ،فػاألحزاب

ىي وسيمة المجتمعات لمتعبير عف مطالبيا في مختمؼ المجاالت الحياتيػة اإلجتماعيػة واإلقتصػادية

وحتػ ػػى السياسػ ػػية...الخ ،ولمتركيبػ ػػة اإلجتماعيػ ػػة األثػ ػػر األكبػ ػػر فػ ػػي تكػ ػػويف األح ػ ػزاب أو شػ ػػكؿ تمػ ػػؾ

األحػزاب ،فدولػػة كسويسػ ار تتمتػػع بػػالتنوع المجتمعػػي الػػذي أدى لتنػػوع األحػزاب فييػػا وانتمائاتيػػا س ػواء
العرقية أو الطائفية وحتى المغوية.

كمػػا إف دولػػة كسويس ػ ار (كغيرىػػا مػػف الػػدوؿ الفدراليػػة مثػػؿ بمجيكػػا وىولنػػدا) إتبعػػت سياسػػات

تربويػػة ترتكػػز عمػػى حػػدود اإلعت ػراؼ باإلنػػدماج الثقػػافي ،فسويس ػ ار ال تسػػعى لتحقيػػؽ المسػػتحيؿ لكػػف

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

أنظمػػة الحكػػـ فػػي الػػدوؿ األخػػرى تيػػتـ بتغييػػر النخبػػة القديمػػة وحكػػـ الفػػرد لكػػف دوف مػػنح المزيػػد مػػف

لتضػػييؽ مجػػاؿ الن ازعػػات كونيػػا تُػػدرؾ إف التخطػػيط إلنصػػيار ال ػوالءات نتائجػػو هيػػر مطمقػػة ،فعػػدـ
تسييس النزاعات التربوية وتضييؽ مجاؿ النزاعات ىو أفضؿ وسيمة لتحقيؽ إنصيار طوعي ،وكمما
خػػؼ اإلسػػتعماؿ القسػػري لممػػدارس فػػي سػػبيؿ اإلنسػػجاـ كممػػا خػػؼ تسػػييس الن ازعػػات التربويػػة ،إلف
التربيػػة المدرسػػية مرتبطػػة بمشػػاكؿ الػػديف أو المغػػة أو اليويػػة ،فحياديتيػػا فػػي الن ازعػػات كػػاف ومػػا زاؿ

عامؿ أساسي لإلنصيار عمى المدى القصير أو المتوسط وبصورة أكثر ثباتاً وعمقا وقناعة.

ومػػف خػػالؿ د ارسػػة التجربػػة السويسػرية نجػػد إنيػػا عممػػت عمػػى بنػػاء مجتمػػع قبػػؿ أف تعمػػؿ عمػػى

بنػػاء نظػػاـ ودولػػة ،أي العمػػؿ مػػف أسػػفؿ ىػػرـ الدولػػة وىػػو المجتمػػع حتػػى يصػػؿ الػػى مؤسسػػات الدولػػة
ويرتقي في بنائيا ،وألف العديد مف العمماء السياسييف يجد أف التجربة السويسرية ىي أنموذج لدراسة
الديمقراطية التوافقية لكػف كمػا ليػا حسػنات فميػا أيضػا سػيئات التػي ال يخمػو منيػا أي نظػاـ سياسػي،

مػػف خػػالؿ العديػػد مػػف مواقفيػػا السياسػػية عمػػى مػػر التػػأريخ ومػػف أجػػؿ تجنػػب المشػػاكؿ التػػي يمكػػف أف
تُ ر
صػيب مجتمعيػا فقػد عممػت وخاصػة خػالؿ الحػربيف العػالميتيف األولػى والثانيػة عمػى تجنػب التػدخؿ
في أحد طرفي النزاع مما أثبت لسويس ار حياديتيا التػي مػا ازلػت محتفظػة بيػا حتػى يومنػا ىػذا ،ومػف
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لكف سويس ار عممت عمى تجنب العديد مف المشاكؿ التي قد تُصيب مجتمعيا مف خالؿ إيجاد حموؿ
ترضػػي المجتمػػع وفئاتػػو السياسػػية دوف المجػػوء لعمميػػة اإلسػػتبداد أو فػػرض الػرأي بػػالقوة ،وىػػذا واضػػح

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

خالؿ أيضا اإلنفراد بخصوصيتيا ورفض اإلندماج مع اإلتحاد األوروبي خوفا مػف التػداخؿ مػع دوؿ
كما أسيـ تطبيؽ الديمقراطية المباشرة في سويس ار عمى تعزيز الثقافة السياسية لػدى المػواطف

السويسري واف تعزيز صورة التطور المجتمعي والمؤسساتي لمدولة يبدأ مف اسفؿ ىرـ نظاـ المجتمع

مف الحكـ المحمي وحتى المجمس الوطني اإلتحػادي ،وعمػى الػرهـ مػف إف الديمقراطيػة المباشػرة فييػا

أصػػبحت مجػػرد تأييػػد شػػكمي وموافقػػة لقػ اررات المجمػػس المحمػػي إال إنػػو يسػيـ فػػي زيػػادة وعػػي الشػػعب

باإلستماع لمشاكؿ مجتمعو واإلطالع عمييا واشراكو في القضايا السياسية لمدولة وىو تطبيؽ حقيقي
ألصؿ الديمقراطية "حكـ الشعب ومف اجؿ الشعب".

إف النظ ػػر لمتجرب ػػة السويسػ ػرية وس ػػيمة لمتع ػػرؼ عم ػػى ى ػػذا النظ ػػاـ وكي ػػؼ عم ػػؿ عم ػػى تجن ػػب

األخطػػاء واإلرتقػػاء بمسػػتوى متطػػور لمبمػػد ،فيػػو أنمػػوذج يمكػػف اإلسػػتفادة مػػف تجاربػػة بيػػدؼ تصػػحيح

األخطاء السياسية والمجتمعية والثقافية التي يتعرض ليا أي مجتمع.
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