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 الدروس املستفادة من االنتخابات البرملانية النيوزيلندية 
 أسماء شكر

العاملية والعربية خالل األيام املاضية متابعة سير االنتخابات التشريعية فى نيوزيلندا، فبعد حرصت وسائل اإلعالم 

مذبحة كرايستشيرش ملع اسم جاسيندا أردرين رئيسة الوزراء النيوزيلندية وزعيمة حزب العمال في نيوزيلندا. ولكن  

ا نيوزيلندا وكيفية  فى  التشريعية  االنتخابات  بالحديث عن  البدء  الديموقراطية، قبل  التجارب  الستفادة من هذه 

 سنعرض سريعا خلفيات مختصرة عن الدولة النيوزيلندية والحياة السياسية في نيوزيلندا. 

 أين تقع نيوزيلندا ؟ 
تقع نيوزيلندا في الجهة الجنوب غربّية من املحيط الهادئ، جنوب شرق أستراليا. حيث تقع في قاّرة أوقيانوسيا، وهي 

وب غرب املحيط الهادئ تضم أستراليا والجزر املحيطة بها ومن ضمنها نيوزيلندا. وليس لنيوزيلندا حدود  قارة في جن

برية مع أي دولة؛ وتنقسم إلى جزيرتْين، الجزيرة الشمالّية والجنوبّية، باإلضافة إلى عدد من الجزر الصغيرة، أهّمها  

ونيا في شمالها، وفيجي وتونغا. ويعني اسم هذه الدولة بلغة جزيرة ستيوارت وتشاتام. والدول األقرب إليها هي كاليد

 املاورير)السكان األصليين( أراض ي السحاب البيضاء. 

 الحياة السياسية يف نيوزيلندا
 دولة ملكية، وواحدة من دول الكومنولث البريطاني، التابعة للملكة إليزابيث الثانية منذ  

ً
عتبر نيوزيلندا دستوريا

ُ
  6ت

وامللكة هي صاحب السيادة ورأس الدولة، ولكن تختلف مهام هذه السلطة مع السلطة التنفيذية،    ؛ 1952فبراير  

 
ً
 وال يشاركان في تسيير الجوانب اليومية للحكم، على الرغم من كونها جزءا

ً
فامللكة وحاكمها العام محايدان سياسيا

 ال يتجزأ من عملية الحكم. 

إ التنفيذية في نيوزيلندا  لى مبدأ )امللكة تسود، لكن الحكومة تحكم(؛ ويتم تشكيل الحكومة من وتستند السلطة 

 خالل البرملان املنتخب من الشعب، إذا فالحكم من الشعب.

عام    
ً
نيوزيلندا دستورا املتحدة قد منحت  اململكة  بريطانية؛ ولكن 1852وكانت  األخيرة مستعمرة  كانت  م، عندما 

 بمرور السنين تغيرت معظم قوانينه ومواده. 
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 البرملان النيوزيلندي
يتمتع البرملان النيوزيلندي بالسلطة التشريعية؛ فهو مسؤول عن سّن القوانين، ووضع ميزانيات الدولة، وممارسة 

 السلطة على الحكومة التنفيذية؛ وُينتخب األعضاء في مجلس النواب عادة كل ثالث سنوات. 

س الوزراء ومجلس الوزراء سواء كان يحمل الجنسية  ويحق لكل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره أن ينتخب رئي

 النيوزيلندية أو يحمل اإلقامة الدائمة. 

االقتصاديةوقد صّنفت   االستخبارات  عام    وحدة  في  كاملة«  »ديمقراطية  أنها  البالد 2016نيوزيلندا على  . وتحتل 

 عالية بما يتعلق بالشفافية الحكومية، ولديها املستوى األدنى من الفساد في العالم. مرتبة 

 األحزاب السياسية
هناك أكثر من حزب سياس ي في نيوزيلندا؛ ولكن هناك حزبان رئيسيان أكثر شعبوية وهما حزب العمل بزعامة رئيسة 

نيوزيلندا جاسيندا أردرن والحزب الوطني بزعامة وزيرة ال يليهم الخضر، وزراء  ثم  شرطة السابقة جوديث كولنز؛ 

 والفرص، والعمل، ونيوزيلندا أوال، واملحافظون الجدد. 

 2020فوز حزب العمال فى االنتخابات البرملانية النيوزيلندية 
 في االنتخابا

ً
 ساحقا

ً
ت حقق حزب العمال النيوزيلندي بزعامة جاسيندا أردرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا الحالية، فوزا

في املائة من أصوات الناخبين، ليحصل حزب العمال على أغلبية برملانية تضمن بقاء   49التشريعية، حيث حصد  

 في املائة من الناخبين. 27أردرين في رئاسة الحكومة للمرة الثانية على التوالي، بينما صّوت للحزب الوطني املعارض 

 الدروس املستفادة
بقليل من ثلثي الناخبين، بالتصويت املبكر قبل يوم االنتخابات ما مكن مفوضية   شارك نحو مليوني نيوزيلندي، أقل

االنتخابات من عد األصوات سريعا ليلة نهاية التصويت، وتعد هذه نسبه عالية جدا وغير مسبوقة فى املشاركة بهذا 

العدد نصف  من  أقل  االنتخابي  الحق  لهم  ومن  ماليين  خمسة  نيوزيلندا  سكان  فعدد  فهذه    العدد،  لذا  الكلي. 

تأثير  بأهمية  يثق  النيوزيلندي  فالشعب  التصويت،  فى  املشاركة  بأهمية  الناخبين  ووعى  حرص  تؤكد  اإلحصائية 

 أصواتهم في مستقبل بلدهم.  
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 في البرملان، وهي النسبة األعلى منذ أن اعتمدت نيوزيلندا   120فاز حزب العمال بأربعة وستين مقعدا من أصل  
ً
مقعدا

؛ ولم تتهمه باقي األحزاب السياسية باالنفراد بالسلطة أو بـ "التكويش" على املقاعد  1996ويت النسبي عام   نظام التص 

البرملانية ولم يتخوف طرف من تشكيل أرديرن ألول حكومة ذات حزب واحد في ظل النظام الحالي لوعيهم باللوائح 

 والدستور. 

في املائة من األصوات أقرت كولنز   70د األصوات فبعد عد قرابة  لم تنتظر زعيمة املعارضة جوديث كولينز انتهاء ع

 بالنتائج املذهلة التي 
ً
: »هنيئا

ً
بالهزيمة في خطاب متلفز؛ وقالت لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي كلمتها هاتفيا

تش ولم  االنتخابية  النتائج  على  كولنز  جوديث  املعارضة  زعيمة  تعترض  ولم  العمال«.  حزب  النتائج حققها  فى  كك 

االنتخابية لثقة كل األطراف فى نزاهة املؤسسات الحكومية التى تشرف على العملية االنتخابية؛ فال تزوير وال تزييف، 

وال تستطيع أي جهة التالعب بالنتائج ألن القضاء النيوزيلندي ال يتهاون مع مثل هذه األمور بل تؤخذ على محمل 

 ا. الجد مهما كان الطرف املتورط به

بعد فوز حزب العمال بزعامة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، خرجت أرديرن من منزلها في مدينة أوكالند ملوحة 

ومعانقة أنصارها املحتشدين؛ ومن أهم ما أعلنته في خطاب االنتصار )إن فترة حكمها الثانية ستكون فترة حكم 

 نت كلمتها موجهة لهم قبل أنصارها املحتشدين. لكل نيوزيلندي(؛ ولم تتجاهل الذين لم يصوتوا لها بل كا 

خذت الحتواء وباء كورونا أضّرت 
ُ
اعتمدت جاسيندا أرديرن في حملتها على نجاح إدارتها لألزمات؛ فاإلجراءات التي ات

في نيوزيلندا، ذات الخمسة   19-بالوضع االقتصادي، لكنها حظيت رغم ذلك بالثناء؛ فعدد الوفيات بسبب كوفيد

 حالة، مما يؤكد أن مهارات التعامل مع األزمات تتصدر أولويات الشعوب.  25مة، لم يتجاوز مليون نس 

مارس/آذار   في  كرايستشيرش  ملذبحة  اإلنساني  قبل    2019التعامل  نيوزيلندا  خارج  أردرين  جاسيندا  رصيد  رفع 

أث فجاسيندا  عقود،  مدار  على  شعبية  نيوزيلندا  زعماء  أكثر  من  واحدة  وجعلها  ونجحت الداخل،  حكمتها  بتت 

 باكتساب الثقة عندما جعلت الحكومة تعمل بطريقة متماسكة رغم صدمة الحادث.  

وعملت جاسيندا أردرن خالل األزمات على تقريب النيوزيلنديين من بعضهم البعض؛ وهذا ما بدا واضحا سواء في 

تعتمد نظرية "فرق   أثناء أزمة كورونا؛ فلم  التي تعتمدها األنظمة العربية حادثة الهجوم على املسجدين أو  تسد" 

 . لضمان البقاء أطول فترة على كرس ي الحكم
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