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ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا 1974- 1991

نظرة عامة:

امل�ساهمون: كتب الف�سل اخلا�س بالربتغال :اآنا �سانطو�س بينتو، املعد الربتغايل للعالقات 

لل�سبونة؛ اليونان :اإيزابيل األكاريو، املعهد الربتغايل للعالقات  الدولية-اجلامعة اجلديدة 

ريزنده، املعهد الربتغايل  الدولية-اجلامعة اجلديدة لل�سبونة؛ اإ�سبانيا وبولندا :مادالينا 

لل�سبونة؛ هنغاريا وبلغاريا :فريديريكو رو�سا، كلية  للعالقات الدولية- اجلامعة اجلديدة 

راميوندو، املعهد  االجتماعية- اجلامعة اجلديدة لل�سبونة؛ ت�سيكو�سلوفاكيا :فيليبا  العلوم 

الدميقراطية :نيلز ماير اأوهلندورف، املنظمة الدولية  اجلامعي االأوروبي؛ جمهورية اأملانيا 

العلوم االجتماعية- التقارير حول الدميقراطية؛ رومانيا :األك�ساندرو مانويل،كلية  لن�رش 

اجلامعة اجلديدة لل�سبونة؛ املقدمة :مايكل ماير ريزنده، املنظمة الدولية لن�رش التقارير حول 

الدميقراطية؛ الر�سوم البيانية :كارمني فون�سيكا، املعهد الربتغايل للعالقات الدولية-اجلامعة 

اجلديدة لل�سبونة؛ ن�رش :كيت اأب�سون، املنظمة الدولية لن�رش التقارير حول الدميقراطية. اإن 

وجهات النظر املعرب عنها يف هذا التقرير هي الأ�سحابها.

مقدمة ونظرة عامة:

لقد اأذكت النتقالت ال�سيا�سية يف م�رص وتون�س الهتمام بالطريقة التي انتقلت بها الدول 

واملجتمعات من اأنظمة ال�سلطوية اإىل الدميقراطية بعد الإطاحة بالأنظمة القدمية. لقد عربت 

جمموعات من املجتمع املدين يف تون�س وم�رص على وجه اخل�سو�س عن رغبتها يف احل�سول 

ي�ستجيب هذاالتقرير لهذا  املعلومات عن النتقالت التي وقعت يف املا�سي.  على مزيد من 

الهتمام من خالل توفري نظرة عامة واقعية عن النتقال اإىل الدميقراطية يف ت�سع دول اأوروبية 

بني1974 و1991: الربتغال، اليونان، ا�سبانيا، هنغاريا، بولندا، بلغاريا، ت�سيكو�سلوفاكيا، 

جمهورية اأملانيا الدميقراطية، رومانيا.

وقعت يف منطقتي اأوروبا  يغطي هذا التقرير عمليات النتقال وفق ترتيبها الزمني كما 

الو�سطى وال�رصقية يف نهاية الثمانينيات. ل ي�سمل التقرير  اجلنوبية يف ال�سبعينيات واأوروبا 

التحولت نحو الدميقراطية التي جاءت بعد تفكك الحتاد ال�سوفياتي اأو بعد النحالل العنيف 

ليوغو�سالفيا.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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التقرير كانت خمتلفة ب�سكل  اإن ال�سياقات التي جرت فيها النتقالت التي يعاجلها هذا 

ملحوظ. يف اأوروبا اجلنوبية، جرت النتقالت كاأحداث غري بارزة ن�سبيا، ل تتجاوز يف 

اإن �سقوط الطغمة الع�سكرية اليونانية يف يوليو 1974 وقع بعد  احلدود الوطنية.  معظمها 

الأحداث يف قرب�س ومل تكن له �سلة بالثورة يف الربتغال التي جرت يف وقت �سابق من نف�س 

العام. مع ذلك، كان هناك نوع من العدوى يف اجتاه �سبه اجلزيرة الإيبريية، حيث تاأثرت 

الربتغال. ومن اجلدير بالذكر اأنه يف بداية  التطورات يف اإ�سبانيا بالأحداث التي جرت يف 

هذه املوجة من التحولت، كان للثورة الربتغالية �سمة متيزها عن غريها من التي يتناولها هذا 

التقرير، اإذ وقع التناف�س بني هدفان لالنتقال، الأول لإحداث نظام �سيوعي، والثاين من اأجل 

اإقرار الدميقراطية الليربالية. وقد فاز هذا الأخري ب�سبب نتائج النتخابات الوا�سحة التي كانت 

ل�سالح الأحزاب غري ال�سيوعية. يف كل النتقالت الثمانية الأخرى، فاإن الهدف الوحيد الذي 

كان وا�سحا هو تاأ�سي�س دميقراطية ليربالية.

اأوروبا اجلنوبية، تربز التحولت  وعلى العك�س من التحولت املتميزة التي طراأت يف 

وقعت جميع التحولت يف �سياق  دينامية جهوية قوية.  يف اأوروبا الو�سطى وال�رصقية 

البريي�سرتويكا التي جاء بها جوربات�سوف وتخفيف قب�سة النظام ال�سوفياتي على الدول التابعة 

له. لقد منح ن�ساط حركة الت�سامن يف بولندا ف�ساء وا�سعا للمعار�سة يف العامل ال�سيوعي.

على الرغم من اختالف ال�سياقات، فمن الوا�سح اأن عددا كثريا من الأ�سئلة التي تواجه 

تون�س وم�رص حاليا م�سابهة لتلك التي كان على الأطراف الفاعلة يف هذه التحولت باأوروبا 

الإجابة عنها، مثل: هل يتعني اإجراء انتخابات �رصيعة، واإذا كان اجلواب نعم فالأي هيئات؟ 

الإطار لقانوين للنظام القدمي واإ�سالحه يف نف�س الوقت؟ هل  هل يجب حماولة البقاء �سمن 

ينبغي اإجراء الإ�سالح الد�ستوري ال�سامل من خالل جمعية تاأ�سي�سية اأو ترك هذه املهمة اإىل 

الربملان؟ كيف ينبغي التعامل مع اإرث حكم احلزب الوحيد؟ وهلم جرا.

ميكن ب�سهولة ا�ستخال�س  وبالرغم من اختالف الو�سع يف كل بلد على حدة، واأنه ل 

درو�س بالن�سبة لالنتقالت يف تون�س وم�رص وغريهما، فاإنه جتدر الإ�سارة اإىل اأن النتقالت 

الدميقراطية الت�سع مو�سوع هذا التقرير تتقا�سم بع�س ال�سمات امل�سرتكة، من بينها:

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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انتخابات �ضريعة:

وقد اأجريت اأ�سا�سا يف  نظمت انتخابات يف كل احلالت الت�سع يف بداية عملية النتقال، 

غ�سون �ستة اأ�سهر، ويف كل احلالت تقريبا يف غ�سون 13 �سهرا )انظر الر�سم البياين اأدناه(. 

اإن فقدان ال�رصعية الذي يلي �سقوط اأو تغيري نظام ما يكون عميقا بال�سكل الذي يجب معه ملء 

ذلك، فاإن حتديد موعد لعملية انتخابية من �ساأنه معاجلة  هذا الفراغ ب�رصعة. وعالوة على 

ال�سعور بالجنراف بعد احلدث الثوري، لأن النتخابات املقبلة تعطي ال�سكان املتوج�سني اآفاقا 

ملمو�سة للتغيري تعمل على تركيز انتباه �سانعي ال�سيا�سات.

اإن البلدان التي جرت فيها النتخابات بعد �ستة اأ�سهر من زوال النظام القدمي هي باخل�سو�س 

تلك التي خ�سعت لنتقال دميقراطي مبني على اأ�سا�س التفاو�س )ا�سبانيا، هنغاريا، بولندا( ، 

بدل من التحول الثوري حيث اأطيح بالنظام القدمي.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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ج ت: جمعية تاأ�سي�سية – ب: برملان – ر: رئا�سية – �س: ا�ستفتاء
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االإ�ضلح الد�ضتوري:

ويف احلالت املعرو�سة  ي�سكل الإ�سالح الد�ستوري مدخال اأ�سا�سيا لأي حتول �سيا�سي 

يف غ�سون �سنة اأو �سنتني. وكما يظهر بو�سوح من  هنا، حتققت معظم هذه الإ�سالحات 

اجلدول اأدناه، فاإن مقاربة الإ�سالح الد�ستوري تختلف كثريا: يف بع�س احلالت مت تعديل 

الد�ساتري القدمية، ويف حالت اأخرى كتبت د�ساتري جديدة؛ يف بع�س الأحيان متت املوافقة 

قليلة عملت  على التغيريات بوا�سطة ال�ستفتاء، ويف اأحيان اأخرى مل يقع ذلك؛ ويف حالت 

ويف حالت اأخرى مت تكليف الربملانات  اجلمعيات التاأ�سي�سية على �سياغة د�ساتري جديدة، 

باإجناز هذه الإ�سالحات.

تقوية الربملانات:

�سكلت عن�رصا مركزيا يف  يف كل البلدان الت�سعة، فاإن تقوية دور الربملانات املنتخبة 

اأقلها اأن فروع اجلهاز التنفيذي لالأنظمة القدمية كانت  الإ�سالح الد�ستوري، لأ�سباب لي�س 

تتمتع ب�سالحيات مفرطة. اإن التخوف من متركز م�ستويات عليا من ال�سلطة يف فرع واحد 

داخل الدولة دفع كل البلدان تقريبا اإىل اعتماد النظام ال�سيا�سي الربملاين. وقد كانت الربتغال 

وبولندا ال�ستثناءات الوحيدة، حيث مت اختيار النظام �سبه الرئا�سي بدل من ذلك. من املمكن 

اأي�سا اأن يكون منوذج اأوروبا الغربية، حيث ت�سود الأنظمة الربملانية، اأثر يف اختيار النظام 

ال�سيا�سي.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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نظرة عامة حول طرق االإ�سالح الد�ستوري

 تعديالت

حمدودة

يف البداية

 د�ستور

جديد
تعليقاال�ستفتاءاأي جهاز؟

الربتغال

ال

 )د�ستور

انتقايل(

نعم
 جمعية

تاأ�سي�سية
ال

نعمالربملاننعمنعماليونان

نعمالربملاننعمنعماإ�سبانيا

الالربملانالنعمهنغاريا

 مت اإ�سالح الد�ستور من طرف

 الربملان القدمي واجلديد على

امتداد فرتة من الزمن.

الالربملانالنعمبولندا

 مت اإ�سالح الد�ستور من طرف

 الربملان القدمي واجلديد على

امتداد فرتة من الزمن.

 �سودق على الد�ستور اجلديد

�سنة 1997.

نعمالبلغاريا

 اجلمعية

 الوطنية

الكربى*

ال

الالربملانالنعمت�سيكو�سلوفاكيا

 اأجنزت اال�سالحات الد�ستورية

 من طرف الربملان، لكن مت

 تق�سيم البالد اإىل ق�سمني عام

.1993

 جمهورية

 اأملانيا

الدميقراطية

الالالنعم

 ان�سمت جمهورية اأملانيا

 الدميقراطية اإىل د�ستور اأملانيا

)الغربية( يف اأكتوبر 1990.

رومانيا

ال

 )وجود

 د�ستور حيز

 التنفيذ مت

 ن�سخ بع�س

مقت�سياته(

-اأدت هذه اجلمعية دور الربملان ودور اجلمعية التاأ�سي�سية يف نف�س الوقت

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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نظام االنتخاب بالتمثيل الن�ضبي:

قبل اأول انتخابات يف اأفق تعزيز  يف كل البلدان الت�سعة تقريبا مت تغيري النظم النتخابية 

بع�س الدول نظام التمثيل الن�سبي الكامل، بينما و�سعت دول  اختارت  التمثيلية الن�سبية. 

وقد كانت الغاية املنطقية  والتمثيل الن�سبي.  اأخرى اأنظمة موازية جتمع بني نظام الأغلبية 

لالجتاه نحو متثيلية ن�سبية اأكرث هي ال�سماح باإدماج اأكرب ملختلف القوى ال�سيا�سية من خالل منح 

فر�سة لالأحزاب واحلركات ال�سيا�سية ال�سغرية واجلديدة.

اإن التوجه نحو نظام التمثيل الن�سبي ميكن اأن يكون مكمال منطقيا لإجراء انتخابات �رصيعة. 

ال�سيا�سية اجلديدة ل تتوفر �سوى على قليل من الوقت للتح�سري  فحتى لو اأن املجموعات 

لالنتخابات، فاإن لديها على الأقل فر�سة لك�سب بع�س التمثيلية، بينما يف اإطار اأنظمة النتخاب 

بالأغلبية فاإن الأحزاب الكربى عموما هي التي ت�ستطيع الفوز مبقاعد.

االإدارة االنتخابية:

على الرغم من اأن الأنظمة ال�سلطوية يف اأوروبا اجلنوبية والأنظمة ال�سيوعية يف اأوروبا 

انتخابات، فقد كانت م�سوبة بالتزوير وقو�ست ب�سدة من  والو�سطى وال�رصقية كانت تنظم 

عر�سة للتالعب، فاإن  وعالوة على كونها  انعدام الثقة بني الناخبني ب�ساأن نزاهتها.  جراء 

النتخابات يف هذه البلدان مل تكن حقيقية ول تناف�سية، ونتائجها م�سكوك فيها دائما.

وبناء على ذلك، اهتم الفاعلون يف النتقالت الدميقراطية اهتماما كبريا بالكيفية التي �سيتم 

بها تنظيم النتخابات النتقالية، ل �سيما من الذي �سيتكلف بتنظيمها. يف معظم احلالت، مت 

اإحداث جلان انتخابية م�ستقلة لتنظيم اأو الإ�رصاف على تنظيم النتخابات. وتتاألف هذه اللجان 

اإما من �سخ�سيات م�ستقلة اأو من ممثلي الأحزاب اأو منهما معا.

ما هي الدرو�س بالن�ضبة مل�ضر وتون�س؟

النتقالت الدميقراطية  بالرغم من عدم وجود درو�س ثابتة ميكن ا�ستخال�سها من 

الأوروبية اأو غريها بالن�سبة مل�رص وتون�س، يجدر اإبراز بع�س اأوجه الت�سابه والختالف يف 

م�سار كال البلدين.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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من الوا�سح جدا اأنه يف كل من م�رص وتون�س هناك حترك لإجراء انتخابات �رصيعة بعد 

الإطاحة بالروؤ�ساء ال�سابقني. فقد اأجرت م�رص ا�ستفتاء ب�ساأن تعديالت د�ستورية حمدودة يوم 

19مار�س ويعتزم املجل�س الع�سكري عقد النتخابات الرئا�سية والربملانية يف اأيلول / �سبتمرب. 

يف تون�س، من املقرر اإجراء انتخابات لختيار اجلمعية التاأ�سي�سية يوم 24 يوليو.

ب�ساأن م�ساألة الهيئة التي يجب انتخابها اأول - يف النتقالت الدميقراطية الأوروبية الت�سع 

التي يتناولها هذا التقرير، فاإن الربتغال ورومانيا فقط عينتا جمعية تاأ�سي�سية كاأول حدث انتخابي 

بعد الإطاحة بالنظام ال�سابق. اأما يف الدول الأخرى فاإن الربملانات هي التي كلفت بالإ�سالح 

الد�ستوري؛ واأحيانا مت تو�سيع مهمتها ب�سفة خا�سة لهذا الغر�س، كما وقع يف بلغاريا حيث مت 

اختيار  جمعية وطنية كربى، لتعمل يف نف�س الوقت كربملان وكجمعية تاأ�سي�سية.

خالفا لتون�س، فاإن النتقالت مو�سوع هذا التقرير قادتها قوى املعار�سة اأو ويف بع�س 

الأحيان قادها نظام قدمي اأ�سلح نف�سه حتت �سغط من املعار�سة من داخله. اإن رومانيا فقط 

هي التي كانت لها ثورة من دون قيادة وا�سحة مع عنا�رص من احلزب ال�سيوعي القدمي الذين 

متكنوا من مراقبة عملية النتقال.

يفكر يف اإ�سالح د�ستوري  خالفا ملا حدث يف م�رص، حيث يظهر اأن املجل�س الع�سكري 

الإ�سالحات الد�ستورية مت اعتبارها يف النتقالت الأوروبية  �سامل كاأحد اخليارات، فاإن 

اأمرا جوهريا يف كل عملية انتقال ويف كثري من احلالت كلفت برملانات منتخبة حديثا لتنفيذ هذه 

الإ�سالحات. رغم كونه م�سابها حلالة اإ�سبانيا واليونان وت�سيكو�سلوفاكيا، قد بداأ النتقال يف 

م�رص باإ�سالحات د�ستورية حمدودة.

وبقدر ما اأن الأمر يتعلق اأي�سا بالإدارة النتخابية، فاإن م�رص تختلف عن البلدان امل�سمولة 

بهذا التقرير ما دام اأن هناك اأطرافا يف ال�سلطة الق�سائية تتمتع تقليديا بثقة اجلمهور قد احتفظت 

فرتة طويلة اأن ي�سارك الق�ساة يف  وبالتايل، كان هناك طلب منذ  ب�سمعة توؤكد ا�ستقاللها. 

الإ�رصاف على النتخابات، وقد لعبوا بالفعل دورا بارزا يف الإ�رصاف على ا�ستفتاء 19 مار�س 

حول التعديالت الد�ستورية املحدودة.

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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الربتغال:

I. مدة االنتقال

ابتداء من 25 اأبريل 1974 عندما انتظم �سغار �سباط اجلي�س يف »حركة القوات امل�سلحة« 

اأبريل 1976 عندما اعتمد د�ستور دميقراطي جديد، تلته  وقاموا بانقالب ع�سكري، اإىل 

انتخابات برملانية ورئا�سية.

II. ال�ضياق 

يف �سنة 1974 كانت هناك موؤ�رصات كثرية على اأن النظام ال�سلطوي الذي اأن�ساأه �سالزار 

عام 1926 كان حتت ال�سغط. كان القت�ساد يعاين من اأزمة النفط واحلروب ال�ستعمارية 

مار�سيلو كايتانو قد خ�رص دعم  املكلفة يف غينيا واأنغول وموزامبيق. وكان رئي�س الوزراء 

الربملان عندما مل ي�سفر توجهه نحو التحرر ال�سيا�سي والإ�سالح  الإ�سالحيني الليرباليني يف 

عن نتائج. اأما احلركة الطالبية، املوجهة اأ�سا�سا من طرف جماعات الي�سار املتطرف، فكانت 

ت�سيطر على اجلامعات، اأما احتادات النقابات العمالية الكربى فكانت حتت �سيطرة املعار�سة 

التي ت�سم من بينها احلزب ال�سيوعي. وكانت القوات امل�سلحة منق�سمة ب�سكل عميق على م�ستوى 

كل الرتب وذلك اأ�سا�سا ب�سبب عدم قدرة النظام على و�سع حد للحروب ال�ستعمارية.

III. تكوين هيئات االنتقال

طوال فرتة النتقال كانت هناك �رصيحتان من املوؤ�س�سات ال�سيا�سية: املوؤ�س�سات القائمة مثل 

احلكومة والرئي�س، والهيئات الثورية امل�سكلة حديثا؛ اأحيانا كان هاذان الفريقان ممثالن لهيئة 

واحدة. يف الفرتة امل�سطربة ما بني النقالب واعتماد د�ستور جديد يف اأبريل 1976 كان هناك 

رئي�سان و�ستة حكومات موؤقتة.

املجل�س الع�سكري  امل�سلحة«  »حركة القوات  يف اأعقاب انقالب ني�سان / اأبريل، اأن�ساأت 

اجلرنالت من الفروع الثالثة للقوات امل�سلحة، باعتباره  لالإنقاذ الوطني، الذي يتاألف من 

1975. تراأ�س املجل�س  انتقالية حتى انتخاب اجلمعية التاأ�سي�سية يف ني�سان / اأبريل  �سلطة 

الع�سكري اجلرنال اأنطونيو دو �سبينول. اأ�سبح اجلرنال �سبينول رئي�سا وعني وزيرا اأول غري 

حزبي لكنه ا�ستقال يف وقت لحق من ذلك العام. ا�ستلمت اأول حكومة موؤقتة مهامها يف بداية 

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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�سهر مايو 1974 ومل ت�سمل اجلي�س. لقد كانت حكومة ائتالفية ت�سم، اإىل جانب اآخرين، قادة 

الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية، مبا يف ذلك احلزب ال�سيوعي.

على اأع�ساء من املجل�س  يف �سهر مايو 1974 اأي�سا، مت اإن�ساء جمل�س الدولة، م�ستمال 

الع�سكري، واأع�ساء من »جلنة تن�سيق الربنامج« التابعة حلركة القوات امل�سلحة، و�سخ�سيات 

رائدة. يف �سبتمرب 1974، مت حل املجل�س الع�سكري وحل حمله »جمل�س الع�رصين«  مدنية 

الوزراء وعنا�رص من اجلي�س اأع�ساء يف احلكومة  والذي �سمل رئي�س اجلمهورية ورئي�س 

املوؤقتة وممثلني عن حركة القوات امل�سلحة. يف مار�س 1975، يف اأعقاب ف�سل النقالب الذي 

قام به الرئي�س ال�سابق اجلرنال �سبينول، مت تعوي�س »جمل�س الع�رصين« بـ »جمل�س الثورة«، 

اإىل اأع�ساء جمل�س  ا�ستمل على روؤ�ساء الأركان وقادة املناطق الع�سكرية بالإ�سافة  الذي 

الع�رصين. مت اإقرار جمل�س الثورة غري املنتخب من طرف الد�ستور الدميقراطي ل�سنة1976  

واألغى فقط مبنا�سبة الإ�سالح الد�ستوري �سنة 1982.

IV. الفاعلون

1974. قبل  لقد مت حل احلزب احلاكم، حزب احلركة ال�سعبية الوطنية يف 25 اأبريل 

غري م�رصوعني، لكنهما اأكرث اأحزاب املعار�سة  النقالب الع�سكري، كان هناك حزبان 

اأ�س�س حديثا �سنة  احلزب ال�سيوعي الربتغايل واحلزب ال�سرتاكي الذي  ن�ساطا:  الرئي�سية 

 1973بقيادة ماريو �سواري�س. اأ�سبح قادة هذين احلزبني وزراء يف احلكومة املوؤقتة الأوىل، 

الدميقراطي الذي  اإىل جانب ع�سو يف احلزب الليربايل والذي اأ�سبح قائدا للحزب ال�سعبي 

الو�سط الدميقراطي الجتماعي، وهو حزب  اأن�سئ حديثا. يف وقت لحق، مت خلق حزب 

م�سيحي دميقراطي. هذه الأحزاب الأربعة، التي ح�سلت على دعم دويل كبري، اأ�سبحت هي 

الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية يف ظل النظام الدميقراطي اجلديد. بني ني�سان / اأبريل ونوفمرب 

1974، مت اإن�ساء اأكرث من 50 حزبا �سيا�سيا يف الربتغال.

V. العدالة االنتقالية

ال�سحافة، ومنع قوات  مبجرد توليه ال�سلطة، و�سع املجل�س الع�سكري حدا للرقابة على 

عددا من م�سوؤوليها، وقام بالإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني  ال�رصطة ال�رصية واعتقل موؤقتا 

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية



رواق عربي

16

العدد 67

واإلغاء املنظمات الرئي�سية للنظام ال�سابق: احلركة ال�سعبية الوطنية، الفيلق الربتغايل )منظمة 

غادر بع�س من قيادات النظام القدمي  ال�سباب الوطني الربتغايل.  �سبه ع�سكرية( ومنظمة 

البالد، وبقي اآخرون لكن دون اأن يلعبوا اأي دور يف احلياة العامة.

VI. ت�ضل�ضل االأحداث, ال �ضيما االنتخابات

25 اأبريل 1974: انقالب ع�سكري؛ املجل�س الع�سكري لالإنقاذ الوطني ي�ستويل على 	•

ال�سلطة.

مايو 1974: املجل�س الع�سكري لالإنقاذ الوطني يعني اجلرنال �سبينول رئي�سا للبالد. 	•

تعيني اأول حكومة انتقالية.

يوليو 1974: تعيني احلكومة املوؤقتة الثانية، برئا�سة اجلرنال فا�سكو غون�سالفي�س.	•

�سبتمرب 1974: اجلرنال �سبينول ي�ستقيل ويحل حمله اجلرنال كو�ستا غوميز رئي�سا 	•

للبالد.

اأكتوبر 1974: تعيني احلكومة املوؤقتة الثالثة.	•

11 مار�س 1975: حماولة انقالب فا�سلة من قبل اجلرنال �سبينول. اإحداث جمل�س 	•

الثورة.

مار�س 1975: تعيني احلكومة املوؤقتة الرابعة.	•

اأبريل 1975: عقد اتفاق د�ستوري م�سبق بني »حركة القوات امل�سلحة« والأحزاب 	•

ال�سيا�سية الرئي�سية، يتم مبقت�ساه حتديد دور احلركة لفرتة انتقالية ما بني ثالث اإىل خم�س 

�سنوات.

25 اأبريل 1975: انتخاب اجلمعية التاأ�سي�سية، ن�سبة امل�ساركة اأكرث من %90.	•

اأغ�سط�س 1975: تعيني احلكومة املوؤقتة اخلام�سة، امل�سكلة ب�سفة ا�سا�سية من احلزب 	•

ال�سيوعي وحلفائه يف اجلي�س.

�سبتمرب 1975: اإن�ساء احلكومة املوؤقتة ال�ساد�سة.	•

الراديكايل من حركة 	• حماولة انقالب من جانب اجلناح   :1975 نوفمرب   25-24

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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القوات امل�سلحة.

2 اأبريل 1976: املوافقة على الد�ستور اجلديد.	•

25 اأبريل 1976: النتخابات الربملانية، والتي فاز بها احلزب ال�سرتاكي.	•

يونيو 1976: انتخاب اجلرنال رامالهو اإياني�س كرئي�س للبالد.	•

VII. م�ضل�ضل االإ�ضلح الد�ضتوري

امل�سلحة، والذي قرر  ا�ستند م�سل�سل الإ�سالح الد�ستوري على برنامج حركة القوات 

انتخاب جمعية تاأ�سي�سية. بعد فرتة ق�سرية من توليه ال�سلطة، �سادق املجل�س الع�سكري على 

د�ستور موؤقت اإىل حني اعتماد د�ستور جديد يف اأبريل 1976. مت انتخاب اجلمعية التاأ�سي�سية 

املكونة من 250 ع�سوا بالقرتاع املبا�رص و�سمت ممثلي �ستة اأحزاب �سيا�سية. دامت املداولت 

حول الد�ستور اجلديد ملدة ع�رصة اأ�سهر، بعد ذلك وافقت الأغلبية على الد�ستور اجلديد، مع15  

�سوتا فقط غري موافقني.

VIII. اإ�ضلح النظام ال�ضيا�ضي

جرى النتقال يف الربتغال من نظام فئوي ا�ستبدادي ذي احلزب الواحد، اإىل دميقراطية 

�سبه رئا�سية، حيث يتم انتخاب الرئي�س والربملان مبا�رصة.

IX. النظام االنتخابي

وفقا للت�رصيعات امل�سادق عليها خالل الفرتة النتقالية، ل ميكن اأن ي�سارك يف النتخابات 

�سوى الأحزاب ال�سيا�سية. من اأجل ت�سكيل حزب �سيا�سي، كان مطلوبا احل�سول على 5.000 

توقيعا. اأما النظام النتخابي الذي مت اختياره فكان نظام القائمة بالتمثيل الن�سبي، مع الرت�سيح 

املتعدد يف املقاطعات )18 مقاطعة وجهتني م�ستقلتني( با�ستخدام طريقة» هوندت «يف توزيع 

املقاعد.

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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X. االإدارة االنتخابية

جزءا اأ�سا�سيا من وليتها  وكان   .1974 اأن�سئت اللجنة الوطنية لالنتخابات يف نوفمرب 

�سمان التعامل بامل�ساواة مع جميع املر�سحني والأحزاب. كانت اللجنة يف البداية حتت اإ�رصاف 

رئا�سة جمل�س الوزراء ويف وقت لحق وزارة الداخلية. اأول انتخابات يف الفرتة النتقالية 

للجمعية التاأ�سي�سية، وكذلك النتخابات الربملانية ل�سنة 1976 والنتخابات الرئا�سية كانت حتت 

اإ�رصاف جمل�س الثورة.

اليونان:

I. املدة االنتقالية

منذ بداية الأزمة يف قرب�س يف يوليو 1974، اإىل املوافقة على الد�ستور الدميقراطي اجلديد 

من قبل الربملان يف يونيو 1975.

II. ال�ضياق

يف �سنة 1967، قامت جمموعة من الكولونيالت بانقالب ع�سكري وحظرت كل ن�ساط 

الع�سكري اجلديد تعزيز �رصعيته من خالل اعتماد د�ستور  �سيا�سي معار�س. حاول النظام 

جديد. مع ذلك كان نظاما �سلطويا ي�ستند يف ت�سيريه اإىل �سلطات رئا�سية وا�سعة. ويف الوقت 

نف�سه، واأمام ت�ساعد الن�سقاق ال�سعبي وال�سعوبات القت�سادية، عني الرجل القوي للطغمة 

بقيادة �سبرييدون   ،1973 اأكتوبر   8 جورج بابادوبولو�س، حكومة مدنية يف  الع�سكرية، 

ماركزني�س، زعيم احلزب التقدمي الذي مل يوؤيد تاريخيا اجلي�س، كمحاولة اأخرى لإ�سفاء 

الطابع املوؤ�س�سي وال�رصعية على النظام. مت رفع الأحكام العرفية وتقدمي وعد باإجراء انتخابات 

حرة، غري اأن اأغلبية ال�سيا�سيني اليونانيني رف�سوا التفاو�س مع املجل�س الع�سكري.

يف وقت لحق عام 1973، ح�سلت انتفا�سة مدنية وطالبية على دعم وا�سع من ال�سكان 

احلكومة الع�سكرية يف عزلة متزايدة، ومنق�سمة وفاقدة  وعلى ال�سعيد الدويل، واأ�سبحت 

ال�رصعية.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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النظام الع�سكري وا�ستوىل  يف 25 نوفمرب 1973 وقع انقالب ع�سكري اآخر من داخل 

بـ  فقد اأطاح  ال�سلطة، وزاد يف قمع النظام للمعار�سة.  العميد دمييرتيو�س اإيوانيد�س على 

»بابادوبولو�س«، واألقى القب�س على رئي�س الوزراء، واأعاد العمل بالأحكام العرفية واألغى 

امل�سل�سل النتخابي. مع ذلك، فاإن ف�سل املحاولة النقالبية للنظام الع�سكري يف قرب�س عام 

1974وف�سل هذا النظام يف منع غزو تركيا اجلزيرة اأدى يف النهاية اإىل انهياره. متت دعوة 

ال�سيا�سي املحافظ ملا بعد احلرب من املنفى، ق�سطنطني كارامنلي�س، لي�سبح رئي�سا للوزراء يف 

يوليو 1974.

III. مكونات الهيئات االنتقالية

بعد الغزو الرتكي  قامت احلكومة املدنية املوؤقتة برئا�سة كارامنلي�س بقيادة النتقال. 

لقرب�س، قام الرئي�س اجلرنال فايدون غيزيكي�س باإزاحة احلكومة الع�سكرية، مب�ساعدة من 

ال�سيا�سيني املدنيني، وتفاو�س على عودة كارامنلي�س. قبل كارامنلي�س العر�س بالعودة ب�رشط 

اأن يتخلى اجلي�س عن دوره ال�سيا�سي. �سكل كارامنلي�س حكومة وحدة وطنية، و�رصعن كل 

ال�سيا�سية، مبا يف ذلك احلزب ال�سيوعي املحظور �سابقا، واألغى الرقابة والأحكام  الأحزاب 

العرفية، ونظم النتخابات الربملانية وال�ستفتاء حول اإلغاء النظام امللكي. كانت حكومة الوحدة 

الوطنية تتاألف؛ من وزراء من قوى �سيا�سية متعددة تنتمي لفرتة ما قبل 1967، يتعلق الأمر 

بالحتاد الوطني الراديكايل وهو حزب حمافظ، واحتاد الو�سط وهو حزب ينتمي للو�سط، 

واأي�سا بع�س ال�سباب املختارين الذين ينتمون ملقاومة الطغمة الع�سكرية والذين جتمعوا حول 

الدميقراطيني الجتماعيني املنتمني حلزب القوى اجلديدة.

IV. الفاعلون

اإن اإذلل اجلي�س يف اأزمة قرب�س وانهيار النظام الع�سكري الذي تاله كان يعني اأن الرتكيز 

قامت هيئة الأركان  على ح�ساب العنا�رص الع�سكرية.  حتول نحو التو�سل اإىل حل �سيا�سي 

القدمي، وبالتايل  والرئي�س غيزيكي�س بتحييد القاعدة الع�سكرية غري الهرمية للنظام  امل�سرتكة 

اإبعاد القوات امل�سلحة من نظام يحت�رص وت�سهيل الطريق لنقل ال�سلطة.
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V. العدالة االنتقالية

املوؤ�س�سات  »تنظيف«  اجلديد  بني خريف عام 1974 ونهاية عام 1975، حاول النظام 

العمومية من نخبة الطغمة الع�سكرية واملتعاونني معها. ورغم اأن العملية مت تنفيذها عرب عدد 

من املوؤ�س�سات، اإل اأن العقوبات كانت عموما اأكرث �سدة بالن�سبة للم�سوؤولني عن اإقامة النظام 

الوزراء واأولئك الذين �ساركوا  منها بالن�سبة لالأع�ساء الآخرين، حتى الرئي�سيني منهم مثل 

يف التعذيب. اإن العقوبات اخلفيفة التي طبقت على البع�س كانت جزءا من ت�سوية �سعت من 

خاللها النخب الدميقراطية اإىل جتنيب اجلي�س اإجراءات قا�سية، خوفا من احتمال ن�سوب حرب 

مع تركيا، ومن ردة فعل مناه�سة حلكومة النظام اجلديد من طرف القوات امل�سلحة.

بعد عدد من الق�سايا القانونية اخلا�سة املرفوعة �سد قادة الهيئة الع�سكرية، بداأت مرحلة 

ثانية من عملية العدالة النتقالية اأكرث طموحا: يف غ�ست /اأغ�سط�س 1974 كان رئي�س هيئة 

ت�رصيع جديد يخ�س  امل�سرتكة وقائد اجلي�س متقاعدين، ويف اأيلول / �سبتمرب �سدر  الأركان 

فاإن الأ�ساتذة والق�ساة و�سباط ال�رصطة وروؤ�ساء  املتعاونني مع النظام ال�سابق، وتبعا لذلك 

البلديات واملحامني ومديري املوؤ�س�سات العامة والتعاونيات ومديري و�سائل الإعالم التابعة 

للدولة الذين كانوا قد تعاونوا مع النظام الع�سكري مت ف�سلهم من منا�سبهم. يف اأكتوبر، مت 

توقيف خم�سة من اأبرز قادة املجل�س الع�سكري وترحيلهم. بعد املحاولة النقالبية يف فرباير 

1975، اأ�سبح موقف احلكومة من �سباط اجلي�ش اأكرث ت�سلبا فتم اإجبار الكثريين منهم على 

التقاعد اأو مت ف�سلهم. ويف يوليو 1975، قررت اأعلى حمكمة مدنية اأن العنا�رص الع�سكرية 

اأن حتاكم بتهمة اخليانة العظمى، دون النخبة  التي قامت بالنقالب وحدها هي التي يجب 

املدنية.

VI. ت�ضل�ضل االأحداث, وخا�ضة االنتخابات

24 يوليو 1974: اأ�سبح كارامنلي�س رئي�سا للوزراء، واأدى اليمني الد�ستورية اأمام 	•

النظام الع�سكري.

17 نوفمرب 1974: فاز يف النتخابات الربملانية التعددية “حزب الدميقراطية اجلديد” 	•

الذي اأ�س�سه حديثا كرامنلي�س بن�سبة 54.4% من الأ�سوات.

ا�ستفتاء �سعبي حول ما اإذا كان اليونان يريد اأن يكون ملكية اأو 	• 8 دي�سمرب 1974: 

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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جمهورية جاء بنتيجة69 % نعم خليار اجلمهورية.

دي�سمرب 1974: افتتاح الربملان املنتخب حديثا.	•

19 يونيو 1975: النتخابات الرئا�سية الأوىل يف اجلمهورية الدميقراطية اجلديدة؛ 	•

انتخاب ق�سطنطني ت�سات�سو�س من طرف الربملان.

يونيو 1975: الربملان ي�سادق على د�ستور جمهوري ودميقراطي.	•

20 نوفمرب 1977: النتخابات العامة.	•

VII. م�ضل�ضل االإ�ضلح الد�ضتوري

كارامنلي�س، الذي اأعاد  �سكلت �سياغة د�ستور جديد م�ساألة ذات اأولوية بالن�سبة حلكومة 

بعد ذلك،  العمل يف البداية بد�ستور 1952، لكن مبواد حتيل اإىل امللك الذي متت اإزاحته. 

مت حترير د�ستور جديد بالعتماد على ن�سو�س د�ستوري 1927 و1952، وم�ستوحى من 

د�ستور اأملانيا الغربية ود�ستور فرن�سا ل�سنة 1958. وقد اأعد امل�رصوع من قبل احلكومة واأقره 

جانب واحد من قبل  كانت عملية �سياغة الد�ستور اإىل حد كبري عملية من  النواب.  جمل�س 

احلكومة. فقد مت ا�ستبعاد قوى الي�سار من هذه العملية، وعلى الرغم من اأنه كانت هناك مناق�سة 

الربملان الت�سويت  الد�ستوري، كانت املدة ق�سرية وقاطع اأع�ساء املعار�سة يف  حرة للن�س 

الرئي�س، الذي كان يتمتع ب�سلطات تنفيذية  �سلطات  احتجاجا على رف�س الأغلبية مراجعة 

كبرية. مل يقع اللجوء اإىل املحكمة الد�ستورية لأن هذه الهيئة كانت قد فقدت م�سداقيتها ب�سبب 

دورها خالل احلكم الع�سكري الدكتاتوري.

القوانني التي يقرها الربملان  يعترب الرئي�س واحلكومة م�سوؤولني اأمام الربملان، وتخ�سع 

ل ميكن جتاوزه اإل بت�سويت الأغلبية املطلقة داخل  حلق النق�س الرئا�سي، والذي بدوره 

الربملان.

VIII. اإ�ضلح النظام ال�ضيا�ضي

انتقل اليونان من الديكتاتورية الع�سكرية اإىل نظام جمهوري برملاين مع جمل�س ت�رصيعي 

بغرفة واحدة.

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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IX. النظام االنتخابي

و�سعت القوانني النتخابية عام 1974 و1977نظام التمثيل الن�سبي من اأجل 300 مقعدا 

برملانيا على اأ�سا�س القوائم احلزبية يف 56 دائرة ينتخب فيها الأع�ساء ملدة اأربع �سنوات. متثل 

كل دائرة مبا بني واحد و 32ع�سوا، وفقا لعدد �سكانها. توزع املقاعد املتبقية بني الأحزاب 

ال�سيا�سية التي حت�سل على اأكرث من الن�سبة الدنيا املطلوبة من الأ�سوات )17% من الت�سويت 

الوطني حلزب واحد، و25% لإتالف حزبني، و30% لإتالف من ثالثة اأحزاب اأو اأكرث(. 

يتم توزيع 280 مقعدا على اأ�سا�س ت�سويت الدوائر النتخابية ويتم تخ�سي�س 12 املتبقية بناء 

خم�س �سنوات، ويعني الوزير  ينتخب الرئي�س من قبل الربملان ملدة  على القوائم الوطنية. 

الأول بناء على الأغلبية يف الربملان.

X. االإدارة االنتخابية

جماعية تتاألف من ق�ساة  نظمت النتخابات من قبل وزارة الداخلية حتت اإ�رصاف هيئة 

ورجال قانون.

اإ�ضبانيا:

I. املدة االنتقالية

تبداأ من وفاة فرانكو يف نوفمرب 1975، اإىل حني اعتماد الد�ستور اجلديد �سنة 1978.

II. ال�ضياق

انطلق النتقال الدميقراطية باإ�سبانيا بعد وفاة فرانكو يف نوفمرب 1975 وا�سرتجاع النظام 

امللكي يف �سخ�س امللك خوان كارلو�س دي بوربون. واإدراكا منها اأن الأحداث كانت تقود 

البالد نحو نظام اأكرث انفتاحا، راأت النخب الفرانكوية اأنها ل ت�ستطيع البقاء يف ال�سلطة بدون 

ممار�سة القمع على نطاق وا�سع والذي مل تكن م�ستعدة لفر�سه. لذلك �رصعت هاته النخب يف 

اإ�سالح النظام ال�سيا�سي، وبعد اإقالة الرئي�س اأريا�س نافارو، توجهت نحو دميقراطية كاملة. 

وبالنظر اإىل اأن النظام حظى بدعم القوات امل�سلحة، قرر املعار�سون الن�سمام اإىل النتقال 

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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نحو الدميقراطية متفاو�س  بدل من حماولة الإطاحة به. وبذلك كانت اإ�سبانيا مثال لنتقال 

عليه.

III. تكوين الهيئات االنتقالية

خوان كارلو�س،  حديثا  اإن الفاعلني الرئي�سني يف عملية النتقال كانا هما امللك املتوج 

وحكومتي �سواريز )املعني من قبل امللك 1976-1977، املنتخب من 1977 اإىل 1979(. 

وحرة مب�ساركة كاملة  �سواريز الربملان الفرنكوي بال�سماح باجراء انتخابات مفتوحة  اأقنع 

لالأحزاب ال�سيا�سية، مبا يف ذلك احلزب ال�سيوعي الذي كان �سواريز قد منحه ال�رصعية ب�سكل 

لعب الربملان الفرانكوي اأي�سا دورا اإيجابيا يف النتقال، مبوافقته على اإ�سفاء  اأثار اجلدل. 

الطابع املوؤ�س�ساتي على العملية الدميقراطية بدءا بانتخابات برملانية حرة.

IV. دور للحزب احلاكم

بالرغم من اأن �سواريز كان اأحد الوجوه الرئي�سية يف عملية النتقال، فاإنه كان زعيم حزب 

فرانكو »احلركة الوطنية«، حزب مل يلعب اإل دورا ثانويا يف عملية النتقال ولكنه اختفى كليا. 

اأن�ساأ وزراء �سامون وبريوقراطيني من عهد فرانكو »التحالف ال�سعبي” يف �سنة  1976حتت 

اأحزاب  قيادة مانويل فراغا. فاز التحالف ال�سعبي بحوايل 25% من الأ�سوات واأ�سبح اأحد 

املعار�سة. يف 1989 غري التحالف ال�سعبي قيادته، واأعاد متوقعه حتت ا�سم “احلزب ال�سعبي« 

وتراأ�س احلكومة بني 1996 و2004.

V. ت�ضل�ضل االأحداث, وخا�ضة االنتخابات

نوفمرب 1975 – يناير 1976: وفاة فرانكو وتتويج امللك خوان كارلو�س، حكومة 	•

اأريا�س نافارو الثانية.

يوليو 1976: بعد املظاهرات والإ�رصابات، اأقال امللك حكومة نافارو وعني �سواريز 	•

وزيرا اأول.

على الربملان؛ يقرتح 	• عر�س �سواريز قانون الإ�سالح ال�سيا�سي   :1976 �سبتمرب 

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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القانون نظام املجل�سني، ويحدد تفا�سيل �سالحيات امللك واإجراءات الإ�سالح الد�ستوري.

التمثيل الن�سبي يف جمل�س 	• يقرتح اأي�سا نظاما لنتخابات الربملان على اأ�سا�س نظام 

وتقرر اإجراء النتخابات يف  جمل�س ال�سيوخ.  النواب، ونظام تعددي لنتخاب 

يونيو1977.

ال�سيا�سي باعتباره قانونا 	• الربملان يوافق على قانون الإ�سالح   :1976 نوفمرب 

د�ستوريا.

دي�سمرب 1976: امل�سادقة على قانون الإ�سالح ال�سيا�سي من خالل ا�ستفتاء.	•

مار�س 1977: مر�سوم ملكي يدعو اإىل اإجراء انتخابات.	•

اأبريل 1977: �رصعنة احلزب ال�سيوعي ال�سباين.	•

يف اأول انتخابات 	• الدميقراطي«  »احتاد الو�سط  فوز حزب �سواريز   :1977 يونيو 

برملانية دميقراطية. الربملان ي�سع د�ستورا جديدا.

اأكتوبر 1977: مواثيق مونكلوا: احلكومة توافق على الإطار الأ�سا�سي القت�سادي 	•

والجتماعي مع الأحزاب الربملانية والنقابات الرئي�سية واجلمعيات املهنية.

دي�سمرب 1978: ال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد.	•

مار�س 1979: النتخابات الربملانية الثانية، فاز فيها احتاد الو�سط الدميقراطي.	•

فرباير 1981: انقالب ع�سكري فا�سل.	•

اأكتوبر 1982: النتخابات الربملانية الثالثة والتي فاز بها احلزب ال�سرتاكي.	•

VI. م�ضل�ضل االإ�ضلح الد�ضتوري

بداأ الربملان يف و�سع م�سودة للد�ستور يف �سيف عام 1977ووافق عليه جمل�سا الربملان 

ب�سكل منف�سل يف اأكتوبر 1978 و�سودق على الن�س النهائي يف ا�ستفتاء يف دي�سمرب 1978.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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VII. اإ�ضلح النظام ال�ضيا�ضي

انتقلت ا�سبانيا من نظام احلزب الوحيد ال�سلطوي اإىل ملكية د�ستورية برملانية.

VIII. النظام االنتخابي

منذ انتخابات يونيو 1977، طبقت اإ�سبانيا التمثيل الن�سبي كنظام انتخابي ملجل�س النواب، 

ولكن هناك حد اأدنى من التمثيل لع�سوين لكل من املقاطعات اخلم�سني، بالإ�سافة اإىل ع�سو 

من  248مقعدا فيخ�س�س  وما تبقى  واحد لكل من املناطق الإ�سبانية امل�ستقلة �سبتة ومليلية. 

بالتنا�سب على اأ�سا�س عدد ال�سكان مع عتبة3  % والقوائم احلزبية املغلقة با�ستخدام طريقة توزيع 

“هري نيمري”. ونظرا للعدد الكبري من الدوائر النتخابية، فاإن النظام النتخابي يكون ل�سالح 
الأحزاب الكبرية. ويتكون جمل�س ال�سيوخ من  264ع�سوا: 208 تنتخب باأغلبية الأ�سوات 

انطالقا من قائمة مفتوحة، و56معينني من قبل الربملانات  )اأربعة يف كل حمافظة(  ال�سعبية 

اجلهوية.

IX. االإدارة االنتخابية

ا�ستفتاء عام 1978 والنتخابات الالحقة نظمت ونفذت من قبل وزارة الداخلية.

هنغاريا:

I. املدة االنتقالية

من فرباير 1989 عندما وافق احلزب احلاكم »حزب العمال ال�سرتاكي الهنغاري« على 

نظام التعددية احلزبية، اإىل انتخابات اأبريل 1990، التي فازت بها املعار�سة.

II. ال�ضياق

يف اأواخر عام 1988، بداأت و�سعية اإجتماعية واقت�سادية �سعبة تقو�س �رصعية النظام 

قوية بنحو متزايد من داخل احلزب، بدعم من املعار�سة  وقد متكنت جمموعة  الهنغاري. 

املنظمة جيدا، اأن تتحدي يانو�س كادار بنجاح، زعيم حزب العمال ال�سرتاكي الهنغاري، 

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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كان يف هنغاريا بالفعل  قبول فكرة الدميقراطية التعددية.  يف موؤمتر احلزب واإجباره على 

اأحزاب للمعار�سة يف بداية 1989 مما �ساعد على النتقال اإىل نظام متعدد الأحزاب.  عدة 

)وهو حزب و�سط مييني(، و«احتاد ال�سباب  املجري«  »املنتدى الدميقراطي  وقد �سملت 

الدميقراطيني«، وحزب �سغار املالك امل�ستقلني، وحتالف الدميقراطيني الأحرار، واحلزب 

الدميقراطي الجتماعي.

الذكرى ال�سنوية لثورة  وبت�سجيع من النجاح الذي حققته العديد من املظاهرات حول 

1848، �سكلت هذه الأحزاب» املائدة امل�ستديرة للمعار�سة« يف مار�س 1989. وكان الهدف 

منها التفاق على ماذا يجب اأن يطلب من النظام ب�ساأن عملية النتقال. وافق النظام يف نهاية 

املطاف على تنظيم مائدة م�ستديرة للمحادثات مع املعار�سة املعروفة با�سم »املائدة امل�ستديرة 

للمفاو�سات الثالثية الأطراف”. وقد عقدت من يونيو اإىل �سبتمرب 1989.

III. تكوين الهيئات االنتقالية

الهنغاري، و«املائدة  من حزب العمال ال�سرتاكي  »مائدة املفاو�سات الثالثية«  تاألفت 

امل�ستديرة للمعار�سة«، وتكون اجلانب الثالث من جمموعة من املنظمات ت�سم املجل�س الوطني 

كانت  ال�سيوعي.  العمال، واملجل�س الوطني للمراأة املجرية ومنظمة �سباب احلزب  لنقابات 

لطبيعته الثالثية الأطراف نتيجة املفاو�سات الناجحة حلزب العمال ال�سرتاكي الهنغاري باأن 

يكون هناك جانب ثالث على قدم امل�ساواة يف مائدة املفاو�سات. وكان الغر�س الرئي�سي من 

»مائدة املفاو�سات الثالثية« اإر�ساء القواعد التي ميكن مبوجبها اإجراء انتخابات تعددية، مبا يف 

ذلك القانون النتخابي والنظام ال�سيا�سي اجلديد. ومل يكن يف نيتها تقا�سم ال�سلطة بني الأطراف 

الثالثة. وقد كانت اإحدى النقاط الأ�سا�سية التي ا�ستنتجتها هي اأن الت�رصيع ل ينبغي اأن ي�سبق 

التفاقات ال�سيا�سية. ومبا اأن الأمر تعلق بانتقال متفاو�س عليه، فقد بقيت احلكومة ال�سيوعية 

يف ال�سلطة حتى اآذار / مار�س 1990 عندما اأجريت النتخابات.

IV. الفاعلون

كان حزب العمال ال�سرتاكي الهنغاري طرفا فاعال رئي�سيا يف عملية النتقال؛ فقد جاء 

الدفع نحو النتقال من داخل احلزب وكان تقدم املفاو�سات تدريجيا. مت حل احلزب طوعيا 
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من قبل اأع�سائه يف اأكتوبر 1989 ومت تعوي�سه جزئيا بحزب يحمل ا�سما جديدا هو احلزب 

ال�سرتاكي الهنغاري. وقد �سارك يف اأول انتخابات حرة اأجريت يف مار�س 1990.

V. العدالة االنتقالية

بعد انتخابات عام 1990، دفعت احلكومة اجلديدة يف اجتاه متابعة الأفراد الذين �ساهموا 

يف �سحق ثورة 1956. وحاول قانون �سدر �سنة 1991 متديد القيود املفرو�سة يف قوانني 

التقادم امل�سقط للجرائم التي ارتكبت يف ظل النظام ال�سيا�سي ال�سابق، ولكن املحكمة الد�ستورية 

ق�ست باأن قانون 1991 غري د�ستوري. ومع ذلك، فاإن نف�س املحكمة اأيدت الن�سخة املنقحة 

من القانون، الذي ي�سنف جرائم 1956 كجرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية، وكالهما ل 

1994، اأي �سهرين قبل النتخابات الوطنية، اعتمد  يف 9 مار�س  يخ�سع لقانون التقادم. 

الربملان قانون التطهري الذي اأخ�سع ما يقرب من 12.000 من املوظفني لعملية فرز من اأجل 

األغت املحكمة الد�ستورية اأحكاما  ال�رصطة ال�رصية ال�سابقة.  حتديد ما اإذا كانوا قد تعاونوا مع 

عديدة من قانون اآذار / مار�س 1994، معتربة اإياها غام�سة وتع�سفية.

VI. ت�ضل�ضل االأحداث, وخا�ضة االنتخابات

ال�سرتاكي الهنغاري زعيما 	• يانو�س كادار، زعيم حزب العمال   :1988 مايو 

للحزب، اأطيح به يف موؤمتر احلزب.

مار�س 1989: مظاهرات �سعبية �سد النظام، تكوين املائدة امل�ستديرة للمعار�سة.	•

حزيران / �سبتمرب 1989: انعقدت املائدة امل�ستديرة الثالثية للمفاو�سات.	•

يونيو 1989: حفل اإعادة دفن عدد من ال�سخ�سيات البارزة منتمية لثورة 1956، 	•

اعرتافا لها باأهميتها.

اأكتوبر 1989: الربملان يوافق على جمموعة القواعد النتخابية اجلديدة وعلى ا�سم 	•

جديد للبالد.

احلزب ال�سرتاكي 	• حزب العمال ال�سرتاكي الهنغاري ي�سبح   :1989 اأكتوبر 

الهنغاري.
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نوفمرب 1989: ا�ستفتاء �سعبي يقرر اأن النتخابات الرئا�سية �سوف جترى مبا�رصة بعد 	•

النتخابات العامة. وقد قرر الربملان انتخابات الرئي�س بالقرتاع غري املبا�رصة.

تعددية، التي فازت بها 	• اأول انتخابات   :1990 اآذار / مار�س وني�سان / اأبريل 

املعار�سة.

مايو 1990: الربملان ينتخب رئي�سا جديدا.	•

VII. عملية االإ�ضلح الد�ضتوري

مت التفاق يف اإطار املائدة امل�ستديرة الثالثية للمفاو�سات على اأن ي�ستخدم الد�ستور القائم 

وقد  بطريقة ميكن اأن ي�ستخدم بها يف نظام دميقراطي.  كاأ�سا�س لوثيقة جديدة، بعد تغيريه 

لقد كان  اأع�سائه.  هذه التعديالت من قبل الربملان يف اأكتوبر 1989 باأغلبية ثلثي  اعتمدت 

توازن ال�سلط بني الرئي�س والربملان واحدة من امل�سائل ال�سائكة يف عملية النتقال، اأ�سفرت عن 

انق�سام داخل املائدة امل�ستديرة للمعار�سة، وكذلك بني احلزب ال�سيوعي واملعار�سة. ونظرا 

لعدم التو�سل اإىل اأي اتفاق ب�ساأن هذا املو�سوع، مت تنظيم ا�ستفتاء �سعبي يف نوفمرب 1989. 

واأعلن الد�ستور املعدل حديثا اأن هنغاريا جمهورية دميقراطية، تعمل وفق اقت�ساد ال�سوق، 

واملبادئ الأ�سا�سية للدميقراطية، ون�س على جمموعة من القواعد التي جتعل من البالد نظاما 

برملانيا حم�سا. و�سمح الد�ستور باإحداث املحكمة الد�ستورية، يتكون ن�سف اأع�سائها من الذين 

انتخبوا من قبل الربملان �سنة 1990.

التعديالت على  بعد اإجراء اأول انتخابات حرة، اأ�ساف الربملان اجلديد مزيدا من 

ال�سرتاكية مب�سطلحات اأخرى اأكرث ارتباطا  الد�ستور، من اأجل تغيري بع�س امل�سطلحات 

بالنظام الدميقراطي.

VIII. النظام االنتخابي

كان النظام النتخابي لعام 1989 حال و�سطا بني الدائرة الأحادية ال�سمية ومناذج القائمة 

احلزبية. و�سع ممثلو جميع الأحزاب نظاما انتخابيا خمتلطا بدورتني مع عتبة4 %. من بني 

بناء على قوائم، و58كمقاعد   386مقعدا يف الربملان، 176 تعترب دوائر فردية، و152 

تنتخب على �سعيد قائمة وطنية. يف الدوائر الفردية، يتعني احل�سول على الأغلبية املطلقة من 

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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اأجل الفوز. واإذا مل يفز اأي مر�سح، يجرى دور ثان مع �رصورة توفر ن�سبة للم�ساركة حمددة 

يف25 % كحد اأدنى و�رصورة توفر التعددية. وينطبق نف�س ال�سيء على القوائم الوطنية؛ حيث 

جتمع الأحزاب املر�سحة يف القوائم الوطنية جميع اأ�سواتها الفائ�سة، وتتم ترجمتها اإىل مقاعد 

با�ستخدام �سيغة »هوندت« يف توزيع املقاعد. ينتخب الرئي�س ب�سكل غري مبا�رص بعد النتخابات 

الربملانية من طرف الربملان اجلديد.

IX. االإدارة االنتخابية

وفقا للقواعد التي �سادق عليها الربملان عام 1989، تتاألف الهيئة النتخابية امل�سوؤولة عن 

النتخابات من اللجنة النتخابية الوطنية وجلان انتخابية ت�ستغل كق�سم انتخابي ودوائر انتخابية 

منظمات م�ستقلة طبقا للقانون.  تعترب هذه الهيئات النتخابية  جهوية، وجمال�س للمراجعة. 

اإدارة النتخابات على جمموعات عمل تعني مل�ساعدتها يف  يتوفر كل م�ستوى من م�ستويات 

عملها، ويتم تعيني اأع�سائه من قبل امل�ستويات املطابقة احلكومية املحلية اأو الوطنية.

بولندا:

I. املدة االنتقالية

من انهيار ال�سيوعية يف �سبتمرب 1989 اإىل النتخابات الربملانية يف دي�سمرب 1993.

II. ال�ضياق

بلغت املعار�سة للنظام ال�سيوعي ذروتها يف بولندا يف �سيف عام 1980 عندما اأ�سفرت 

التي تطورت اإىل 10 ماليني حركة اجتماعية قوية.  الإ�رصابات عن ميالد نقابة ت�سامن، 

1988، اعرتف احلزب  الإ�رصابات التي عمت البالد خالل الأزمة القت�سادية ل�سنة  بعد 

البالد ب�سكل فعال. حاول احلزب جلب احلركة نحو  ال�سيوعي باأنه مل يعد قادرا على حكم 

النظام من خالل مناق�سات يف اإطار موائد م�ستديرة. اأما الكني�سة الكاثوليكية التي كانت جزءا 

من احلوار الثالثي مع نقابة ت�سامن واحلزب ال�سيوعي يف اأزمة 1980-1981، فقد تراجعت 

واكتفت بالقيام بدور الو�ساطة يف 1989-1988.

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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�سهدت انتخابات 4 يونيو ن�رصا كبريا لنقابة »ت�سامن«، التي فازت بجميع املقاعد املتناف�س 

يف �سبتمرب  ال�سيوخ ما عدا مقعد واحد.  عليها يف جمل�س النواب، وجميع املقاعد يف جمل�س 

زعيم  ت�سكيل حكومة ائتالفية مع احلزب ال�سيوعي، طلب  »ت�سامن«  1989، بعد رف�س 

احلكومة حتت قيادة تاديو�س  »ت�سامن» القيام بت�سكيل  احلزب اجلرنال ياروزل�سكي من 

مازوفيت�سكي زعيم »ت�سامن«.

III. ت�ضكيل الهيئات االنتقالية

فعال هي اجلهاز الذي  »ت�سامن«  بعد انهيار النظام ال�سيوعي، اأ�سبحت احلكومة بقيادة 

لت�سامن من ال�سيطرة على اأول حكومة ما بعد  وقد مكنت ال�رصعية ال�سيا�سية  قاد النتقال. 

رئي�س الوزراء  حيث ح�سلت على ن�سف املنا�سب، مبا يف ذلك من�سب  الفرتة ال�سيوعية، 

املنا�سب الوزارية املتبقية، فقد توزعت  اأما  بقيادة تاديو�س مازوفيت�سكي ووزارة املالية. 

الدميقراطي، بينما  ال�سيوعيني ال�سابقني وهما احلزب ال�سعبي املتحد واحلزب  بني احلزبني 

احتفظ ال�سيوعيني بال�سيطرة على وزارات ال�سوؤون الداخلية، والدفاع، والنقل، والعالقات 

اخلارجية والقت�سادية.

IV. دور للحزب احلاكم

لعب حزب العمال املتحدين ال�سيوعي دورا حا�سما يف الفرتة النتقالية عن طريق ال�رصوع 

يف مفاو�سات مع قيادة ت�سامن املعار�سة والدعوة لجتماع املائدة امل�ستديرة، والتي اأدت اإىل 

اإ�سفاء ال�سفة القانونية على ت�سامن والدعوة لإجراء انتخابات حرة جزئيا يف يونيو 1989. 

يف يناير1990، تخلى موؤمتر احلزب عن املارك�سية، واأعاد متوقع نف�سه بو�سفه دميقراطية 

اجتماعية جلمهورية بولندا. وقد اعتمد الدميقراطية ال�سرتاكية، وفاز يف النتخابات الربملانية 

ل�سنة 1993، و�ساهم يف ت�سكيل احلكومة الئتالفية )1993 و1997(.

V. ت�ضل�ضل االأحداث

فرباير وني�سان / اأبريل 1989: حمادثات املائدة امل�ستديرة بني» ت�سامن «واحلزب 	•

ال�سيوعي.
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يونيو 1989: انتخابات برملانية حرة جزئيا، على اأ�سا�س اتفاق انتقايل بني» ت�سامن« 	•

واحلزب ال�سيوعي، وانتخب الربملان

اجلرنال ياروزل�سكي، زعيم احلزب ال�سيوعي، رئي�سا.	•

بعد رف�س 	• حكومة.  اعرتاف ال�سيوعيون بعجزهم يف ت�سكيل   :1989 �سبتمرب 

»ت�سامن« ت�سكيل حكومة ائتالفية مع احلزب

ال�سيوعي، متت دعوتها لت�سكيل احلكومة حيث حتملت فيها من�سب رئي�س الوزراء 	•

ووزارة املالية.

دي�سمرب 1990: انتخابات رئا�سية مبا�رصة. مت انتخاب ليخ فالي�سا.	•

اأكتوبر 1991: اأول انتخابات برملانية حرة متاما.	•

ال�سيوعي بعد اإ�سالحه 	• انتخابات برملانية ثانية حرة؛ عودة احلزب  �سبتمرب 1993: 

لتقلد املهام.

VI. عملية االإ�ضلح الد�ضتوري

مت اعتماد اإ�سالح اأبريل 1989 لد�ستور عام 1952 من طرف الربملان ال�سيوعي اإثر اتفاق 

املائدة امل�ستديرة. وت�سمنت التعديالت الد�ستورية اإعادة العمل بالغرفة العليا )جمل�س ال�سيوخ(، 

وتقوية �سالحيات الربملان، واإلغاء من�سب الأمني العام للحزب ال�سيوعي واإحداث من�سب 

املحاكم، واإدخال  )الرئي�س(، وخلق املجل�س الوطني للق�ساء ل�سمان ا�ستقالل  رئي�س الدولة 

تغيريات على القوانني النتخابية لإتاحة الفر�سة لإجراء انتخابات دميقراطية حقيقية.

اعتمد »الد�ستور ال�سغري« ل�سنة 1992 بت�سويت يف اأول برملان دميقراطي. وبالرغم من 

اأنه كان ل يزال يعتمد على د�ستور 1952، فقد عدلت معظم بنوده املتجاوزة. فقد عو�س 

الإ�سارة اإىل بولندا كدولة �سيوعية وا�سرتاكية بالت�رصيح باأنها دميقراطية ليربالية، ون�س على 

اقت�ساد ال�سوق، ونظم العالقات بني ال�سلطتني الت�رصيعية والتنفيذية، ف�سال عن التن�سي�س على 

احلكم الذاتي املحلي. واأخريا مت ا�ستبدال د�ستور 1952 بد�ستور جمهورية بولندا من طرف 

الربملان يف ني�سان / اأبريل 1997، ومتت املوافقة عليه يف ا�ستفتاء مايو 1997.
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VII. اإ�ضلح النظام ال�ضيا�ضي

حولت ثورة 1989 نظام احلزب ال�سيوعي الوحيد ببولندا اإىل نظام دميقراطي �سبه رئا�سي 

مع انتخابات رئا�سية مبا�رصة وبرملان يتكون من جمل�سني.

VIII. النظام االنتخابي 

يف النتخابات النيابية يف حزيران / يونيو 1989، 35% فقط من املقاعد يف جمل�س النواب 

كانت حمل تناف�س حر. ومنذ ذلك احلني، ا�ستخدمت بولندا نظام التمثيل الن�سبي ذو م�ستويني 

انتخابات  1991على37   ا�ستندت  يجمع بني املقاطعات التعددية وقائمة تعوي�س وطنية. 

مقاطعة و69مقعدا بالقائمة الوطنية مع ا�ستخدام �سيغة هري نيمري لتوزيع املقاعد. مل يتم تطبيق 

اأية عتبة لالنتخاب يف املقاطعات، ولكن مت تطبيق عتبة 5% بالن�سبة للقائمة الوطنية. اأدى هذا 

النظام الن�سبي للغاية اإىل دخول 29 حزبا للربملان، مل يح�سل اأي منها على اأكرث من %14 

التمثيل الن�سبي كاأ�سا�س للقانون  لعام 1992 مبداأ  »الد�ستور ال�سغري”  واأكد  من الأ�سوات. 

النتخابي. ويف �سنة 1993 مت تغيري �سيغة توزيع املقاعد والأخذ بطريقة هوندت، ونتج عن 

تغيريات اأخرى خلق 52 مقاطعة و69مقعدا بر�سم القائمة الوطنية. اأدخلت اأي�سا عتبات جديدة 

للقابلية لالنتخاب: للفوز يف املقاطعات يجب اأن يح�سل احلزب على5 % من الأ�سوات على 

ال�سعيد الوطني )8% بالن�سبة للتحالفات(، يف حني كانت العتبة بالن�سبة للقائمة الوطنية هي %7.

IX. االإدارة االنتخابية

مت تدبري النتخابات الت�رصيعية ليونيو 1989 من قبل جلنة الدولة لالنتخابات امل�سوؤولة عن 

تنظيم والإ�رصاف على النتخابات.

بلغاريا:

I. املدة االنتقالية

من حدوث انقالب داخلي يف احلزب ال�سيوعي البلغاري احلاكم يف نوفمرب 1989 اإىل اأكتوبر 

 1991عندما فاز حزب املعار�سة الرئي�سي يف النتخابات الثانية التي عقدت منذ عام 1989.
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II. ال�ضياق

قبل النقالب مل تكن هناك معار�سة منظمة �سد احلزب ال�سيوعي البلغاري احلاكم بقيادة 

تودور زهيفكوف. لكن كانت قوات املعار�سة تتكون من عنا�رص عديدة داخل احلزب. مع 

الدميقراطية املعار�س، وهو منظمة  ذلك، ويف غ�سون ب�سعة اأ�سابيع، تكون احتاد القوى 

�سكلت مظلة �سملت الع�رصات من املجموعات ال�سغرية املعار�سة، واتفق مع عنا�رص معتدلة 

من النظام على عقد مائدة م�ستديرة للمحادثات من اأجل التفاو�س على عملية النتقال. جرت 

لوكانوف، واحد من  الفرتة ما بني يناير ومايو 1990 وكانت بقيادة اندريه  املحادثات يف 

الفاعلني الرئي�سيني يف النقالب با�سم احلزب ال�سيوعي البلغاري، وجيليو جيليف زعيم احتاد 

القوى الدميقراطية. اأ�سفرت املحادثات عن اإدخال تعديالت د�ستورية وو�سع القواعد الأ�سا�سية 

لالنتقال من اأجل انتخابات حزبية تعددية للجمعية الوطنية الكربى )الد�ستورية(. �سمح تنظيم 

موقعه املهيمن باعتباره املنظمة  انتخابات �رصيعة للحزب ال�سيوعي البلغاري بال�ستفادة من 

ال�سيا�سية الوحيدة املوؤ�س�سة يف بلغاريا يف ذلك الوقت، وبالتايل قادرة على تعبئة الأ�سوات.

نظمت النتخابات من طرف احلكومة التي يديرها احلزب ال�سيوعي البلغاري مع اندريه 

لوكانوف رئي�سا للوزراء.

III. تكوين الهيئات االنتقالية

بقي احلزب ال�سيوعي البلغاري يف ال�سلطة حتى النتخابات الأوىل يف يونيو 1990. يف 

التعديالت القانونية والد�ستورية تعر�س على موافقة  غ�سون ذلك، اقرتح احلزب بع�س 

الربملان الذي كان ما زال لديه فيه الأغلبية، من اأجل البدء يف عملية النتقال نحو الدميقراطية. 

بت�رصفه هذا، جدد احلزب �رصعيته وعزز موقفه يف �سياق لالنتقال مل يعد ممكنا جتنبه. بيرت 

مالدينوف، زعيم النقالب، الذي انتخب رئي�سا يف اأبريل 1990، قدم ا�ستقالته يف يوليو بعد 

انتخابات  ال�سارع اندلعت ب�سبب التزوير املزعوم لالنتخابات خالل  احتجاجات �سخمة يف 

يونيو 1990، وعر�س �رصيط فيديو له وهو يدافع عن ا�ستخدام الدبابات �سد الحتجاجات 

القوى  1989. انتخبت اجلمعية الوطنية الكربى زعيم احتاد  دي�سمرب  املناه�سة للحكومة يف 

الدميقراطية جيليو جيليف رئي�سا للبالد.
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يف نهاية عام 1990، ا�ستقالت اأي�سا احلكومة التي يقودها لوكانوف با�سم احلزب ال�سيوعي 

العام، وحلت حملها حكومة انتقالية للوفاق  البلغاري بعد املظاهرات احلا�سدة والإ�رصاب 

الوطني، مت تعيينها من قبل اجلمعية الوطنية الكربى. �سمت هذه احلكومة اجلديدة وزيرا اأول 

غري حزبي وممثلني عن كل حزب رئي�سي كنواب للرئي�س.

IV. الفاعلون

يف البداية، جاء الفاعلون الرئي�سيون يف عملية النتقال من داخل احلزب ال�سيوعي. مع 

مل يقم اأبدا  توزيع املنا�سب العليا بني«الإ�سالحيني”.  مالدينوف قائد النقالب رئي�سا، مت 

احلزب بحل نف�سه ر�سميا، لكن غري ا�سمه واأ�سبح احلزب ال�سرتاكي البلغاري، و�رصع يف 

لقد �سمح احلفاظ  تغيري وثائق انخراط اأع�سائه.  اإجراء عدة تغيريات اأخرى، مبا يف ذلك 

على ال�ستمرارية التنظيمية »لالإ�سالح« الر�سمي للحزب )امل�سجل يف ني�سان / اأبريل 1990( 

باإ�سفاء ال�رصعية على نف�سه عندما فاز يف اأول انتخابات حرة يف يونيو 1990، على الرغم 

وجود مزاعم قوية وذات م�سداقية بخ�سو�س تزوير النتخابات.

متكنت جماعات معار�سة وليدة من فر�س بع�س ال�سغوط على النظام. وبعد الحتجاجات 

العامة يف �سالح التغيري الدميقراطي، بداأ مالدينوف تنفيذ اإجراءات ليربالية، مبا يف ذلك اإلغاء 

املجتمع املدين بعد  القانوين اخلا�س للحزب ال�سيوعي يف الد�ستور. وقد تنامى تاأثري  الو�سع 

تظاهرات واإ�رصابات احتجاجا على انحراف احلزب  انتخابات عام 1990 عندما نظمت 

ال�سرتاكي البلغاري عن الدميقراطية، وانتهت با�ستقالة احلكومة يف دي�سمرب من ذلك العام.

V. العدالة االنتقالية

على الرغم من اإن�ساء جلنة خا�سة للتحقيق يف عام 1990، فاإن املتابعة الن�سطة ل�سيوعيني 

عرقلتها ب�سكل منتظم من قبل اأع�ساء الربملان ووزارات  تعاونوا مع النظام ال�سابق متت 

احلكومة ملدة ثالثني عاما. وعندما ت�سلم احتاد القوى الدميقراطية املعار�س ال�سلطة يف 1991، 

جتددت الدعوة لتطهري احلكومة وبع�س اأع�ساء املوؤ�س�سات غري احلكومية ال�سيوعية �سابقا. مت 

اقرتاح اأربعة قوانني للتطهري ال�سيا�سي، قدمت اإىل الربملان يف 1992، ملنع اأي �سخ�س كان 

يف من�سب للقيادة بني 9 �سبتمرب 1944 و1يناير 1990، من �سغل منا�سب عامة ملدة خم�س 

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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�سنوات. غري اأن املحكمة الد�ستورية اعتربت اأن م�ساريع القوانني هذه غري د�ستورية قبل اأن 

تعر�س على الت�سويت. وب�سكل مثري للجدل، اأيدت املحكمة يف وقت لحق قانونا اآخر للتطهري 

ي�سمح بفرز جميع الأ�سخا�س الراغبني يف تويل منا�سب تنفيذية يف املنظمات العلمية.

VI. ت�ضل�ضل االأحداث وخا�ضة االنتخابات

نوفمرب 1989: انقالب داخلي ينهي زعامة زهيفكوف.	•

بني احلزب ال�سيوعي 	• الجتماع الأول للمائدة امل�ستديرة للمحادثات   :1990 يناير 

واملعار�سة.

مار�س 1990: اعتماد القواعد النتخابية اجلديدة.	•

اأبريل 1990: اأول انتخابات حرة للجمعية )الد�ستورية( الوطنية الكربى.	•

يوليو 1990: ا�ستقالة الرئي�س مالدينوف؛ والربملان يعني زيليو زيليف ليحل حمله.	•

الربتغايل و�سط مظاهرات 	• انهيار حكومة احلزب ال�سرتاكي   :1990 دي�سمرب 

واإ�رصاب عام. الربملان ينتخب حكومة ائتالفية يقودها رئي�س وزراء غري منتمي حزبيا، 

مع نواب للرئي�س من احلزب ال�سرتاكي البلغاري، والحتاد الزراعي ال�سعبي.

يوليو 1991: اإقرار الد�ستور اجلديد.	•

اأغ�سط�س 1991: اجلمعية الوطنية الكربى تقرر حل نف�سها، حتت �سغط املعار�سة، 	•

ب�سعة اأيام بعد النقالب امل�ساد لـ«كوربات�سوف« يف الحتاد ال�سوفياتي.

اأكتوبر 1991: احتاد القوى الدميقراطية يفوز يف انتخابات اجلمعية الربملانية العادية.	•

VII. م�ضل�ضل االإ�ضلح الد�ضتوري

من بني التعديالت الد�ستورية الرئي�سية التي نتجت عن حمادثات املائدة امل�ستديرة �سمان 

حقوق الإن�سان، واإنهاء وجود منظمات احلزب ال�سيوعي البلغاري يف اأماكن العمل، وعدم 

ت�سيي�س اجلي�س وال�رصطة والق�ساء والهيئة الدبلوما�سية. وح�سل التفاق اأي�سا على اأن تكون 

برملان عادي، ومن مت ميكنها املوافقة على تعديالت  اجلمعية الوطنية الكربى اأي�سا مبثابة 
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التاأخري، اعتمد الد�ستور  بعد بع�س  القائم، با�ستثناء البنود املتعلقة برئي�س الدولة.  للد�ستور 

اأعقاب رف�س احلزب ال�سرتاكي البلغاري لإجراء  1991، يف  من قبل الربملان يف يوليو 

ا�ستفتاء ب�ساأن هذه امل�ساألة. اتفق يف اجتماع املائدة امل�ستديرة على اأن ينتخب رئي�س الدولة من 

جانب الربملان املنتهية وليته، واأن اأع�ساء الربملان �سيحتفظون بوليتهم النتخابية طوال فرتة 

النتداب التالية للربملان.

VIII. النظام االنتخابي

اإن النظام النتخابي الذي مت اإقراره يف �سنة 1990 جاء بنظام انتخابي خمتلط لنتخابات 

 400ع�سوا باجلمعية الوطنية الكربى؛ وقد انتخب ن�سف عدد املقاعد با�ستخدام النظام املتعدد 

بناء على التمثيلية الن�سبية.  مع الأغلبية املطلقة للفوز يف الدوائر الفردية، والن�سف الآخر 

الوطنية الكربى املنتهية وليتها واملنتخبة يف 1990،  مع ذلك، وقبل حلها، قامت اجلمعية 

بتغيري القانون النتخابي واإدخال نظام التمثيلية الن�سبية بالقائمة املغلقة مع عتبة لالنتخاب يف 

حدود 4% وجمموعه 240 مقعدا يف الربملان. لقد جاء هذا التعديل يف جزء منه ب�سبب ادعاءات 

تزوير النتخابات خالل انتخابات عام 1990 يونيو، اإذ غالبا ما ينظر اإىل نظام النتخاب 

بالأغلبية باأنه اأكرث عر�سة للتزوير.

IX. االإدارة االنتخابية

اأحدثت القواعد النتخابية اجلديدة اإدارة لالنتخابات غري دائمة من ثالث م�ستويات للعمل 

املقرر اأن تعني اللجنة املركزية لالنتخابات واخلا�سة  كان من  خالل فرتات النتخابات. 

من قبل الرئي�س، الذي كان  بالنتخابات الربملانية 60 يوما على الأكرث قبل يوم القرتاع 

ملزما من الناحية القانونية اأن ي�ست�سري الأحزاب الرئي�سية ب�ساأن تكوينها. ولكل واحد من هذه 

الأحزاب اأن يعني عددا من الأع�ساء يف اللجنة املركزية لالنتخابات مبا يتنا�سب مع متثيليتها يف 

الربملان وكانت غالبية اأع�ساء للجنة املركزية من اخلريجني يف القانون. وكان حلزب الأغلبية 

اأن يعني رئي�س اللجنة املركزية لالنتخابات، واأقوى حزب يف املعار�سة اأمني اللجنة. تكونت 

اجلنة املركزية لالنتخابات من 25 ع�سوا مبن فيهم الرئي�س، والأمني ونائبي الرئي�س. وكان 

من املقرر اأن يقع التعيني لطيلة فرتة انتداب الربملان، على اأن تتكلف اللجنة املركزية خارج 

الدوائر على م�ستوى  النتخابات فقط بعمليات تعوي�س اأع�ساء الربملان. عملت جلان  فرتة 

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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اأما مراكز الت�سويت  الأكرث قبل يوم القرتاع.  الدوائر النتخابية وت�سكلت 50 يوما على 

الدوائر  كان من املفرو�س اأن يتم ت�سكيل جلان  اإجراءات يوم القرتاع.  فتكلفت بتدبري 

ومراكز الت�سويت بطريقة مماثلة للجنة املركزية لالنتخابات، مع الأخذ يف العتبار املعطيات 

ال�سيا�سية املحلية وعلى اأ�سا�س م�ساورات مع الأحزاب ال�سيا�سية على امل�ستوى املحلي.

تعديالت اأخرى للقانون يف �سنة 1991 تق�سي باأن يتم تن�سيب اللجنة املركزية لالنتخابات 

من قبل الرئي�س بعد م�ساورات مع الأحزاب ال�سيا�سية 50 يوما على الأقل قبل يوم القرتاع.

وكان مطلوبا اأي�سا اأن تكون اأغلبية اأع�ساء اللجنة من رجال القانون على األ يتعدى عدد 

الأع�ساء الإجمايل 25 ع�سوا كحد اأق�سى. منحت للجنة اأي�سا �سالحية تعيني جمموعات من 

اخلرباء وفقا ل�سلطتها التقديرية. ن�رصت اللجنة املركزية لالنتخابات لعام 1991 جميع قراراتها 

يف غ�سون 24 �ساعة بعد اتخاذها. وتتخذ القرارات باأغلبية ثلثي الأع�ساء. مت الإعالن عن 

الت�سويت ومكاتب الدوائر وعلى  النتائج اجلزئية واملوؤقتة والنهائية، من طرف مراكز 

امل�ستوى الوطني يف ظرف ثالثة اأيام من يوم القرتاع.

ت�ضيكو�ضلوفاكيا:

I. املدة االنتقالية

الذي اأ�سفر عن ت�سكيل  من انهيار النظام ال�سيوعي يف نوفمرب 1989، اإىل انق�سام البالد 

اجلمهورية الت�سيكية و�سلوفاكيا يف �سنة 1993.

II. ال�ضياق

مع �سقوط احلكومات ال�سيوعية اأو حتولتها ال�رصيعة يف البلدان املجاورة لت�سيكو�سلوفاكيا، 

براغ يف 17 نوفمرب 1989، اندلعت مظاهرات �سخمة  والقمع العنيف ملظاهرة طالبية يف 

1989، وفتحت  دي�سمرب  اإىل انهيار التيار ال�سيوعي املت�سدد يف احلكومة واحلزب يف  اأدت 

الطريق لنتخاب من�سق معروف هو فاكالف هافل رئي�سا يف 29 دي�سمرب 1989. اأطلق على 

هذه الأحداث ا�سم »الثورة املخملية« ب�سبب الطبيعة غري العنيفة للمظاهرات.

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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III. تكوين الهيئات االنتقالية

�سارك عدد كبري ومتنوع من الفاعلني يف عملية النتقال: ال�سيوعيني غري الإ�سالحيني، 

�سيوعيني �سابقني ان�سموا حديثا اإىل الدميقراطية الليربالية،  ال�سيوعيني الإ�سالحيون، 

واأع�ساء من الأحزاب ال�سيا�سية ال�سغرية، واملن�سقني، والنخبة ال�سيا�سية اجلديدة التي انبثقت 

بعد مظاهرات نوفمرب.

خالل �سهر نوفمرب ودي�سمرب 1989، عقدت احلكومة مائدة م�ستديرة للمحادثات مع فريق 

املعار�سة الرئي�سي، واملنتدى املدين، وبع�س الطالب والعمال. التنازلت الأوىل للنظام، 

واإحداها كان اإدراج خم�س اأع�ساء غري �سيوعيني يف احلكومة، مل تكن كافية بالن�سبة للمعار�سة 

هذا اأدى باجلمعية الحتادية ال�سيوعية اإىل انتخاب األك�سندر  واأثارت املزيد من املظاهرات. 

كما اأدى اأي�سا اإىل  لت�سيكو�سلوفاكيا.  دوبت�سيك كرئي�س للجمعية وفاكالف هافل رئي�سا جديدا 

مناق�سة قانون انتخابي جديد وقانون يغري تركيبة الربملان عن طريق ا�ستبدال اأع�ساء الربملان. 

القانون اخلا�س بذلك عن اجلمعية  مت عزل ما يقارب مائة من اأع�ساء الربملان، و�سدر 

الحتادية يف 23 يناير 1990. من اأ�سل 350 نائبا برملانيا يف الربملان املغري حديثا،152  

كانوا اأع�ساء غري حزبيني، و138كانوا �سيوعيني، وتوزعت بقية املقاعد بني ت�سعة اأحزاب 

بدون تغيري حتى  ظلت هذه الت�سكيلة  ب�رصف النظر عن �ستة مقاعد بقيت �ساغرة.  اأخرى 

انتخابات حزيران / يونيو.

IV. الفاعلون

كانت اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف عملية النتقال يف ت�سيكو�سلوفاكيا هي احلزب ال�سيوعي 

واملنتدى املدين. لعبت اأي�سا دورا يف النتقال النقابة الوحيدة يف ت�سيكو�سلوفاكيا يف ذلك الوقت، 

حركة النقابة الثورية. بعد اأحداث 17 نوفمرب، نددوا بعنف ال�رصطة وبداأوا ي�ساندون املنتدى 

املدين. مت اإن�ساء جمعية جلان الإ�رصاب على الفور وكانت م�سوؤولة عن تنظيم الإ�رصاب العام 

التغيريات على تنظيمها الداخلي، اأ�سبحت النقابات  ليوم 27 نوفمرب. بعد اإدخال املزيد من 

اتفاق املجل�س  تاأ�س�س  التدابري اجلذرية لالإ�سالح القت�سادي التي جرى تنفيذها.  تدعم بقوة 

1990و�سمل احلكومة والنقابات العمالية ومنظمات  القت�سادي والجتماعي يف اأكتوبر 

املقاولني. مل تلعب الكني�سة الكاثوليكية دورا رئي�سيا يف عملية التحول الدميقراطي.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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V. العدالة االنتقالية

بداأت عملية التطهري واملحاكمة وم�سادرة اأمالك اأع�ساء احلزب ال�سيوعي بعد النتخابات 

املعتمد يف عام 1991 اعترب الأكرث �رصامة يف هذا النوع من  اإن قانون التطهري  الأوىل. 

القوانني يف اأوروبا الو�سطى وانتقدته منظمات حقوق الإن�سان.

VI. ت�ضل�ضل االأحداث, وخا�ضة االنتخابات

17 نوفمرب 1989: تظاهرات حا�سدة تبعت قمع مظاهرة طالبية. انهيار النظام يف 	•

غ�سون ع�رصة اأيام.

29 دي�سمرب 1989: مت انتخاب فاكالف هافيل رئي�سا من قبل الربملان.	•

�سغري حول الأحزاب 	• اجلمعية الحتادية تقوم بتمرير «قانون   :1990 يناير   23

والأحزاب الأربعة ال�سغرية مل مينعوا من امل�ساركة يف  احلزب ال�سيوعي  ال�سيا�سية«. 

النظام ال�سيا�سي اجلديد والنتخابات.

27 فرباير 1990: مترير قانون انتخابي جديد، مت ا�ستبدال اأكرث من ن�سف اأع�ساء 	•

الربملان وح�سل غري ال�سيوعيني على الأغلبية.

يناير / يوليو 1990: اإ�سدار العفو عن ال�سجناء ال�سيا�سيني ا�ستغل الربملان على احلقوق 	•

املدنية وال�سيا�سية، ل�سيما حرية التجمع وتكوين اجلمعيات، واحلق يف تقدمي العرائ�س، 

والتعديالت املتعلقة بقانون ال�سحافة والقانون املدين.

اعتربت هذه النتخابات 	• اإجراء انتخابات برملانية دميقراطية،  يونيو 1990:   9-8

ب�سفة عامة مبثابة ا�ستفتاء على نهاية ال�سيوعية، حيث ح�سل احلزب ال�سيوعي على %13 

من الأ�سوات.

VII. عملية االإ�ضلح الد�ضتوري

ال�سيا�سيان يف 1 يناير1993   ظل الد�ستور القدمي �ساري املفعول اإىل اأن انق�سم الكيانان 

وكانت املهمة الرئي�سية للربملان هي �سياغة واعتماد  اخلا�س.  واعتمد كل منهما د�ستوره 
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د�ستور جديد. يف غ�سون ذلك، اأدخلت عدة تعديالت هامة غريت خ�سائ�س الد�ستور القدمي. 

على الدور القيادي للحزب ال�سيوعي، واأدرجت تعديالت  مت اإلغاء املقت�سيات التي تن�س 

جديدة تخ�س ا�ستبدال اأع�ساء الربملان بحيث مت متثيل جميع القوى ال�سيا�سية الرئي�سية ومتكنت 

من امل�ساركة يف اأول انتخابات دميقراطية. تعر�ست حماولة امل�سادقة على د�ستور جديد بعد 

حمادثات املائدة امل�ستديرة ملقاومة قوية وكانت واحدة من اأكرث الق�سايا املثرية للجدل يف عملية 

النتقال. متت عرقلة هذه املحاولت يف البداية من طرف اأع�ساء الربملان الباقني الذين كانوا 

ب�سبب التوافقات التي ح�سلت يف  قد انتخبوا يف ظل النظام القدمي، وبقوا متم�سكني مبواقفهم 

املائدة امل�ستديرة. متت �سياغة د�ستوري كل من اجلمهورية الت�سيكية وجمهورية �سلوفاكيا من 

اأقر  ومل تعر�س على ال�ستفتاء ال�سعبي.  قبل ال�سلطة التنفيذية ووافق عليها الربملان العادي 

الد�ستور ال�سلوفاكي يف 1 �سبتمرب 1992 والد�ستور الت�سيكي يوم 16 دي�سمرب 1992. دخال 

كالهما حيز التنفيذ يف 1 يناير 1993.

VIII. اإ�ضلح النظام ال�ضيا�ضي

اأ�سبحت اجلمهورية الت�سيكية  كانت ت�سيكو�سلوفاكيا دولة ذات احلزب الوحيد ال�سيوعي. 

و�سلوفاكيا دميقراطيات برملانية.

IX. النظام االنتخابي

قانون النتخابات اجلديد الذي اأقر يف 27 فرباير 1990، و�سع نظاما لالئحة بالتمثيل 

الن�سبي مع 12 دائرة انتخابية.

للتقدم لالنتخاب يجب  حددت نهاية الولية الأوىل للربملان يف �سنتني. كل حزب ي�سعى 

اأن يثبت توفره على 10.000 ع�سوا اأو اأن يديل بتوقيعات 10.000 م�ساندا. ولكي يكون 

ممثال يف اجلمعية الحتادية، يجب على كل حزب )اأو قائمة اأحزاب( اأن يح�سل على 5% من 

الأ�سوات ال�سعبية على الأقل. ميكن للناخبني اأن ي�سعوا عالمة الت�سويت على اأربعة مر�سحني 

الذين يف�سلونهم على القوائم النتخابية، مبا يف ذلك الأحزاب ال�سيا�سية واحلركات امل�ستقلة.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا
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اجلمهورية الدميقراطية االأملانية:

I. مدة االنتقال

لالإ�رصاف على احلكومة  من نوفمرب 1989 عندما بداأت اجتماعات املائدة امل�ستديرة 

والربملان، اإىل اأكتوبر 1990 عندما ان�سمت جمهورية اأملانيا الدميقراطية اإىل جمهورية اأملانيا 

الحتادية )اأملانيا الغربية(.

II. ال�ضياق

مع التغريات احلا�سلة يف الكتلة ال�سيوعية وقعت جمهورية اأملانيا الدميقراطية حتت �سغوط 

متزايدة لإ�سالح نظامها ال�سيا�سي خالل عام 1989. اإن الرد غري امل�سبوق من اجلمهور جتاه 

تزوير النتخابات املحلية ل�سهر اأيار / مايو 1989 والعدد املتزايد من املواطنني الذين غادروا 

الغربية زاد من ال�سغوط اإىل حد كبري. فقدت احلكومة ال�سيطرة على  البالد يف اجتاه اأملانيا 

الأحداث عندما بداأت املظاهرات احلا�سدة يف جميع املدن الرئي�سية يف اأيلول / �سبتمرب. ويف17  

اأجرب اإريك هونيكر، الأمني العام للحزب احلاكم، حزب الوحدة  ت�رصين الأول / اأكتوبر، 

ال�سرتاكي الأملاين، على ال�ستقالة. يف يوم 9 نوفمرب �سقط جدار برلني ويف نوفمرب ودي�سمرب 

اأقيمت موائد م�ستديرة على امل�ستويني الوطني واملحلي لتاأمني م�سل�سل اإ�سالح ذي م�سداقية.

III. تكوين الهيئات االنتقالية

هانز مودرو، املوظف  1989، ت�سلمت املهام حكومة انتقالية حتت رئا�سة  يف نوفمرب 

يف البداية، كانت احلكومة  واملعروف كاإ�سالحي.  البارز يف حزب الوحدة ال�سرتاكي 

النتقالية تتاألف موظفني من حزب الوحدة ال�سرتاكي وموظفني من الأحزاب ال�سغرية التي 

كانت جزءا من النظام. يف فرباير 1990، ان�سمت وجوه بارزة من املعار�سة اإىل احلكومة 

املائدة امل�ستديرة البولندية  ا�ستلهمت املوائد امل�ستديرة اأ�سلوبها من  كوزراء من دون حقيبة. 

للمفاو�سات، ونظمت يف جميع املدن الرئي�سية يف نوفمرب ل�سمان النتقال الدميقراطي. يف 

احلكومة والربملان.  يف برلني لالإ�رصاف على  »املائدة امل�ستديرة املركزية«  تاأ�س�ست  دي�سمرب 

مل يكن للموائد امل�ستديرة اأ�سا�س قانوين، ومل تكن لها وظائف ت�رصيعية اأو تنفيذية، واإمنا دور 

ا�ست�ساري واإ�رصايف اإىل حني اإجراء »انتخابات حرة ودميقراطية و�رصية”. ومع فقدان حزب 
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الوحدة ال�سرتاكي لنفوذه ال�سيا�سي، اأ�سبحت املوائد امل�ستديرة للحوار هي املوؤ�س�سات املركزية 

لالنتقال حتى انتخابات مار�س 1990.

يف البداية، كانت املائدة امل�ستديرة املركزية حتت رئا�سة ممثلني عن الكني�سة وتتكون من 

ممثلي الأحزاب ال�سيا�سية، مبا فيها حزب الوحدة ال�سرتاكي والأحزاب التي تاأ�س�ست حديثا 

وجمموعات املعار�سة. مبدئيا، كان ملمثلي النظام القدمي وللمعار�سة عدد مت�ساو من املقاعد 

املائدة  امل�سطرب لالنتقال مل يكن الأمر كذلك دائما. كانت مداولت  رغم اأنه نظرا للواقع 

امل�ستديرة املركزية عمومية ويتم بثها عرب و�سائل الإعالم. �سكلت املوائد امل�ستديرة جمموعات 

عمل. و�سكلت املائدة امل�ستديرة املركزية جمموعات عمل حول العديد من املوا�سيع املرتبطة 

بامل�سلحة العامة، مبا يف ذلك ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني، والتحول البيئي اأو الهجرة.

IV. دور للحزب احلاكم

يف 1 دي�سمرب 1989 األغى الربملان الدور القيادي حلزب الوحدة ال�سرتاكي وهو الدور 

بعد ذلك بب�سعة اأ�سابيع، اأ�سبح حزب الوحدة  الد�ستور.  الذي كان من�سو�سا عليه يف 

ال�سرتاكي -حزب ال�سرتاكية الدميقراطية. ويف فرباير 1990 اأعاد ت�سمية نف�سه مرة اأخرى 

واأ�سبح حزب ال�سرتاكية الدميقراطية. مبنا�سبة انتخابات عام اآذار / مار�س 1990، فاز 

احلزب بن�سبة 16% من الأ�سوات، ومل يلعب يف بقية عملية النتقال �سوى دورا ثانويا.

V. ت�ضل�ضل االأحداث, وخا�ضة االنتخابات

مايو 1989: غادر الآلف من مواطني جمهورية اأملانيا الدميقراطية البالد يف اجتاه 	•

حدود هنغاريا املفتوحة حديثا. بلغت طلبات احل�سول على تاأ�سرية لهنغاريا ذلك ال�سيف 

 120.000طلبا.

النتخابات املحلية املزورة توؤدي اإىل �سل�سلة من املظاهرات غري 	•  :1989 مايو   7

امل�سبوقة وحتقيقات.

4 �سبتمرب 1989: “مظاهرة الثنني« الأوىل يف ليبزيغ مظاهرة اأ�سبحت تكرب كل 	•

اأ�سبوع.
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�سبتمرب 1989: املعار�سة توؤ�س�س »املنتدى اجلديد« و»الدميقراطية الآن«.	•

12 �سبتمرب 1989: تاأ�سي�س »الدميقراطيني ال�سرتاكيني«.	•

6 اأكتوبر 1989: ميخائيل غوربات�سوف يدعو لالإ�سالح ال�سيا�سي يف جمهورية اأملانيا 	•

الدميقراطية.

17 اأكتوبر 1989: ا�ستقالة اإريك هونيكر.	•

نوفمرب 1989: �سقوط جدار برلني، حكومة مودرو النتقالية تتوىل املهام، وبداية 	•

املوائد امل�ستديرة.

18 مار�س 1990: النتخابات الربملانية.	•

اأغ�سط�س 1990: برملان جمهورية اأملانيا الدميقراطية ي�سوت ل�سالح الن�سمام اإىل 	•

جمهورية اأملانيا الحتادية )الوحدة(.

3 اأكتوبر 1990: الوحدة بني البلدين.	•

VI. م�ضل�ضل االإ�ضلح الد�ضتوري

الدميقراطية الن�سمام اإىل اأملانيا  1990، قرر برملان جمهـورية اأملانيا  يف 23 اأغ�سط�س 

الغربية. األغت »معاهدة الوحدة» د�ستور جمهورية اأملانيا الدميقراطية الذي اأدخلت عليه بالفعل 

الوحدة النظام القانوين لأملانيا  مددت معاهدة  بع�س التعديالت الأولية، واألغت قوانينها. 

الغربية اإىل جمهورية اأملانيا الدميقراطية. مت اإحلاق موظفني وخرباء من اأملانيا الغربية لدى 

جمهورية اأملانيا الدميقراطية ال�سابقة لدعم النتقال وقد لعبوا دورا هاما يف هذا امل�سل�سل.

VII. اإ�ضلح النظام ال�ضيا�ضي

كانت جمهورية اأملانيا الدميقراطية تطبق نظام احلزب الوحيد ال�سيوعي ال�سلطوي واندجمت 

مع اأملانيا الغربية لت�سبح جمهورية احتادية برملانية.
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VIII. النظام االنتخابي

اأجريت النتخابات الربملانية ل�سنة 1990 وفق نظام التمثيلية الن�سبية. ق�سمت البالد اإىل15  

دائرة انتخابية تتطابق حدودها مع التق�سيمات الإدارية. ل تطبق اأية عتبة للقابلية لالنتخاب، 

الأحزاب التي فازت  من بني كل  ي�سمح حتى لالأحزاب ال�سغرية جدا بالفوز مبقاعد.  مما 

مبقاعد، ح�سل اأ�سغر واحد منها على مقعد واحد بن�سبة 0.18% من الأ�سوات. يف املجموع، 

ح�سل 12 حزبا على مقاعد.

الذين يتقدمون يف  يف ظل النظام ال�سابق، مل يكن ي�سمح بالرت�سيح �سوى للمر�سحني 

قائمة موحدة ومل يكن ي�سمح بتقدمي مر�سحني �سوى حلزب الوحدة ال�سرتاكي و�رصكاوؤه من 

50% من  ح�سلوا على  يتم انتخاب املر�سحني اإذا  واملنظمات الأخرى التابعة له.  الأحزاب 

الأ�سوات. ومن اأجل التعبري عن »عدم الت�سويت«، كان على الناخبني حذف ا�سم مر�سح اأو 

عدة مر�سحني من القائمة املوحدة، وبالتايل فاإن الناخبني عموما كانوا يوافقون على املر�سحني 

بب�ساطة بطي ورقة الت�سويت. مل يكن هناك نظام فعال ل�سمان �رصية الت�سويت.

IX. االإدارة االنتخابية

نظمت النتخابات من قبل جلنة النتخابات برئا�سة خم�سة �سخ�سيات معرتف بها، وجلنة 

ي�سمح لالأحزاب ال�سيا�سية وللجماعات الأخرى املتقدمة  تقنية و«جلان الدوائر النتخابية”. 

لالنتخابات بتعيني ممثلني اثنني يف اللجنة. كانت اللجنة خمت�سة بتدبري النتخابات، مع وجود 

تفوي�س �رصيح لت�سجيل الناخبني واملرت�سحني، و�سمان طباعة وتوزيع بطاقات القرتاع، 

واإدارة مراكز القرتاع، والفرز، وجتميع ون�رص النتائج، والنظر يف الطعون دون اإمكانية 

اللجوء اإىل هيئات اأخرى.

رومانيا:

I. املدة االنتقالية

من الثورة يف دي�سمرب 1989، اإىل اأول انتخابات حرة مبوجب الد�ستور املعتمد حديثا يف 

�سبتمرب 1992.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا



45

العدد 67رواق عربي

II. ال�ضياق

�رصعت يف النتقال اإىل  كانت رومانيا واحدة من اآخر البلدان يف الكتلة ال�سيوعية التي 

الدميقراطية، لكن كانت عملية النتقال هاته الأكرث عنفا يف املنطقة. خ�سعت رومانيا لأكرث 

ال�سيوعي بالدعم ال�سعبي  20�سنة حلكم الدكتاتور نيكولي ت�ساو�سي�سكو، ومتتع النظام  من 

خالل اأواخر ال�ستينيات وبداية ال�سبعينيات، لكن يف اأواخر الثمانينيات اأ�سبح النظام مرفو�سا 

اإن بطء التنمية القت�سادية والجتماعية، ومقاومة ت�ساو�سي�سكو  من قبل ال�سعب الروماين. 

والقت�سادية وت�سبثه ال�سارم بالنموذج ال�ستاليني لل�سيوعية جعلته  لالإ�سالحات ال�سيا�سية 

ينظر اإليه كعبء ثقيل جدا على املجتمع الروماين والنخب ال�سيا�سية داخل احلزب ال�سيوعي. 

بداأت الثورة يف 17 دي�سمرب  1989يف مدينة تيمي�سوارا الغربية، وانت�رصت يف �سوارع 

العا�سمة بوخار�ست يف 21 كانون الأول / دي�سمرب، ثم انتهت مع تنفيذ اإعدام نيكولي واإيلينا 

ت�ساو�سي�سكو يف 25 دي�سمرب.

III. تكوين الهيئات االنتقالية

اإن عدم وجود معار�سة منظمة يف العهد ال�سيوعي، والدراية ال�سعيفة للمن�سقني يف اإدارة 

عملية النتقال الدميقراطي، جعلوا جبهة اخلال�س الوطني حتتل ب�رصعة الفراغ يف ال�سلطة 

الذي ظهر بعد الثورة. وكانت جبهة اخلال�س الوطني قد ن�سبت نف�سها بنف�سها كحركة ثورية 

و�سملت يف معظمها الأطر ال�سيوعية، والطالب ويف البداية بع�س املعار�سني. عملت جبهة 

اخلال�س الوطني حتت قيادة ال�سيوعي ال�سابق ايون الي�سكو مبوجب مر�سوم ومل ت�سع اإىل عقد 

ترتيبات لتقا�سم ال�سلطة مع الأحزاب ال�سيا�سية التاريخية التي عادت وتاأ�س�ست.

يف اآذار / مار�س 1990 مت اإحداث جمل�س الوحدة الوطنية املوؤقت يف اأعقاب مفاو�سات بني 

جبهة اخلال�س الوطني وغريها من الأحزاب. كان املق�سود اأن يح�سل هذا املجل�س على ال�سلطة 

الت�رصيعية. لقد مت تخ�سي�س 50% من اأع�ساء جمل�س الوحدة الوطنية املوؤقت جلبهة اخلال�س 

الوطني، و50% املتبقية لالأحزاب الأخرى امل�سجلة. مل تكن هناك مائدة م�ستديرة للمفاو�سات 

احتكرت جبهة اخلال�س الوطني م�سل�سل النتقال.  وبالفعل  بني ممثلي النظام واملعار�سة. 

انتخابات دميقراطية يف 20 مايو 1990، عندما مت انتخاب جمعية تاأ�سي�سية من  جرت اأول 

الوطني على النتخابات بهام�س كبري، حيث  �سيطرت جبهة اخلال�س  جمل�سني والرئي�س. 

فازت بن�سبة 66.3% من الأ�سوات. و�سمن ايون الي�سكو الرئا�سة بن�سبة %85.1.
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IV. الفاعلون

الكتلة ال�رصقية ال�سرتاكية  على الرغم من كونه واحد من اكرب الأحزاب ال�سيوعية يف 

باأكرث من اأربعة ماليني من الأع�ساء يف 1989، مل يلعب احلزب ال�سيوعي الروماين اأي 

اأغلب اأع�سائها  بدل من ذلك، فاإن جبهة اخلال�س الوطني، التي يعترب  النتقال.  دور يف 

�سيوعيني �سابقني، هي التي هيمنت على النتقال على الرغم من اأن �رصعية دورها كخلف 

للحزب ال�سيوعي الروماين كانت حمط ت�ساوؤل من طرف البع�س. يف نهاية املطاف مت تفكيك 

احلزب ال�سيوعي الروماين بعد ثورة دي�سمرب ومت منع احلزب نف�سه. وقد ادعى عدد كبري من 

الأحزاب ال�سغرى باأنها الوريث »القانوين« للحزب ال�سيوعي الروماين، ولكن القليل منها 

كان له اأثر كبري يف النتخابات اأو يف ال�سيا�سة منذ عام 1989. منذ انتخابات عام 1990، مل 

تطبق اأية قيود على م�ساركة الأحزاب الطائفية، والنقابات العمالية واحلركات املدنية، على 

الرغم من اأن اأي اأحزاب طائفية بحتة مل تعمل على نحو فعال.

اأما القوات الع�سكرية، التي كانت تاريخيا م�سي�سة وداعمة لنظام ت�ساو�سي�سكو، فقد لعبت 

لقد كان دور املوؤ�س�سات  موقفها يف دعم الثوار.  دورا هاما يف الثورة عن طريق حتويل 

الع�سكرية �سئيال اأو معدوما يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية يف رومانيا منذ حدوث النتقال. 

بعد الثورة، مت تفكيك »ق�سم اأمن الدولة«، وهو ال�رصطة الرومانية ال�رصية. منعت اأهم وجوه 

هذه املوؤ�س�سة من احلياة العامة، لكن ب�سبب قانون للتطهري مل يدخل حيز التنفيذ اإل يف 2010، 

كانت العديد من الوجوه الأخرى قد �سغلت وظائف عامة مهمة من املرتبة الثانية. منذ عام 

ي�سبق لهم اأن  على جميع املر�سحني للرئا�سة وللربملان تقدمي ت�رصيح باأنه مل  1989، يتعني 

�سغلوا وظيفة يف »ق�سم اأمن الدولة« اأو تعاونوا معه.

V. ت�ضل�ضل االأحداث, وخا�ضة االنتخابات

وتنفيذ الإعدام يف حقه. 	• الإطاحة بنيكولي ت�ساو�سي�سكو   :1989 دي�سمرب   25-17

تاأ�سي�س جمل�س جبهة اخلال�س الوطني.

حزب جبهة اخلال�س 	• حتول جمل�س جبهة اخلال�س الوطني اإىل   :1990 فرباير 

الوطني. تفاو�س احلزب على تكوين جمل�س الوحدة الوطني املوؤقت لالحتاد الوطني على 
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اأ�سا�س ن�سف عدد املقاعد ل�سالح حزب جبهة اخلال�س الوطني، والن�سف الآخر ل�سالح 

الأحزاب ال�سيا�سية القائمة.

مايو 1990: اأول انتخابات تناف�سية لختيار اجلمعية التاأ�سي�سية والرئي�س، هيمن عليها 	•

حزب جبهة اخلال�س الوطني.

دي�سمرب 1991: تعديل الد�ستور اجلديد بوا�سطة ا�ستفتاء �سعبي.	•

معار�سة جبهة اخلال�س 	• اأول انتخابات حرة حملية ووطنية التي ق�سمت   :1992

من قبل ال�سيوعي ال�سابق  للخال�س الوطني«  الدميقراطية  الوطني ومت ت�سكيل«اجلبهة 

ايون الي�سكو. توحدت املعار�سة يف وقت لحق من خالل ت�سكيل »التجمع الدميقراطي 

النتخابات املحلية يف �سباط / فرباير، وخ�رص النتخابات  فاز التجمع يف  لرومانيا”. 

الوطنية يف �سبتمرب اأمام »اجلبهة الدميقراطية للخال�س الوطني«.

نوفمرب 1996: اأول نقل دميقراطي لل�سلطة. فاز »التجمع الدميقراطي لرومانيا« يف 	•

النتخابات الربملانية والرئا�سية.

2010: اعتماد قانون للتطهري من قبل الربملان.	•

VI. عملية االإ�ضلح الد�ضتوري

و�سع جمل�س الوحدة الوطنية املوؤقت طرق اإجراء انتخابات جمعية تاأ�سي�سية من جمل�سني 

)جمل�س ال�سيوخ وجمل�س النواب( مبوجب مر�سوم، ويف مايو 1990، حدد مهلة 18 �سهرا 

1990، واأن�ساأت جلنة لل�سياغة  انتخبت اجلمعية التاأ�سي�سية يف مايو  ل�سياغة د�ستور جديد. 

املنتخبة حديثا باأعداد متنا�سبة مع حجم الفوز الذي حققته.  تتاألف من ممثلني عن الأحزاب 

اعتمد الد�ستور على ثالثة مراحل :م�رصوع اأويل �سيغ من طرف اللجنة املعينة؛ امل�سادقة على 

ن�س الد�ستور من قبل الربملان )باأغلبية الثلثني املطلوبة يف كل من املجل�سني(، وا�ستفتاء نهائي 

للموافقة على الد�ستور. وقد اعتمد الد�ستور من قبل اجلمعية التاأ�سي�سية يف 21 نوفمرب1991  

الربملان الذين �سوتوا ل�ساحله، وقد مت تاأكيده عن طريق ال�ستفتاء  بن�سبة81 % من اأع�ساء 

ال�سعبي الذي اأجري يف 8 دي�سمرب 1991، بن�سبة تزيد قليال عن79 % ل�ساحله.

منظمة التقرير من اأجل الدميقراطية
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VII. اإ�ضلح النظام ال�ضيا�ضي

حتولت رومانيا من نظام احلزب ال�سيوعي الوحيد ملا قبل 1989، اإىل نظام دميقراطي 

�سبه رئا�سي.

VIII. النظام االنتخابي

دوائر بناء على الرت�سيح  خالل احلقبة ال�سيوعية كان ي�ستخدم نظام الأغلبية يجرى يف 

احل�سول على الأغلبية املطلقة لالأ�سوات من اأجل  الفردي حيث يتعني على املر�سحني 

الفوز. بالن�سبة لنتخابات اجلمعية التاأ�سي�سية، مت تطبيق نظام التمثيل الن�سبي مع عدم وجود 

عتبة لالنتخاب يف 41 دائرة متعددة املر�سحني لكال املجل�سني. اأدخل قانون النتخابات لعام 

1992عتبة للقابلية لالنتخاب قدرها 3% وخف�س عدد النواب من 396 اإىل 328 )بقي عدد 

اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ دون تغيري: 119(.

منذ عام 1990، الأقليات القومية التي مل تفز على الأقل مبن�سب انتخابي واحد اإما يف 

جمل�س ال�سيوخ اأو جمل�س النواب، لديها احلق يف احل�سول على مقعد لنائب واحد. يخ�س�س 

بالن�سبة لالنتخابات  وي�ستخدم نظام القرتاع بدورين  الغر�س 18 مقعدا يف اجلمعية.  لهذا 

الرئا�سية.

IX. االإدارة االنتخابية

مع تدبري النتخابات.  الهيئة الدائمة لالنتخابات اجلهاز الأعلى م�ستوى للتعامل  تعترب 

بالإ�سافة اإىل هذه الهيئة، هناك املكتب املركزي لالنتخابات، ومكاتب النتخابات بالدوائر، 

ومكاتب انتخابية لكل مركز للت�سويت تعمل كلها خالل الفرتات النتخابية.

ال�ضبل نحو الدميقراطية فى اأوروبا


