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مجالس الشيوخ والنواب تضمن عدم المساس بمصالح النخبة الحاكمة
الخبر:
أعربت المحكمة العلٌا الباكستانٌة ٌوم األربعاء  71شباط/فبراٌر  ،0207عن قلقها من أنه إذا لم ٌنعكس التمثٌل
النسبً لقوة التصوٌت الفعلٌة لألحزاب السٌاسٌة فً انتخابات مجلس الشٌوخ فً الثالث من آذار/مارس  ،0207فقد
ٌؤدي ذلك إلى انهٌار النظام بأكمله.
التعليق:
منذ تسرٌب شرٌط فٌدٌو لبعض أعضاء مجلس إحدى المقاطعات وهم ٌتقاضون رشاوى للتصوٌت لمرشح من
غٌر حزبهم ،ثار جدل فً باكستان حول أهمٌة إجراء االنتخابات ،ومن جدوى االنخراط فً العملٌة االنتخابٌة .واحتدم
الجدل مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشٌوخ فً الثالث من آذار/مارس  .0207وقد تؤدي نتائجها إلى تغٌٌر
التوازن الحزبً فً النظام ،وسٌكون على األرجح لصالح النظام الحاكم ،بٌنما قد تفقد المعارضة تأثٌرها .وقد تمكنت
المعارضة من عرقلة مشارٌع القوانٌن الحكومٌة والتعدٌالت فً الدستور ،بسبب أغلبٌتها فً مجلس الشٌوخ.
وفٌما ٌتعلق بالجمعٌة الوطنٌة ومجلس الشٌوخ ،فإنه بالنسبة لمقاعد الجمعٌة الوطنٌةٌ ،نتخب الناس ممثلٌهم فً
مجلس النواب مباشرة ،وٌتم تخصٌص مقاعد الجمعٌة الوطنٌة لكل مقاطعة بما ٌتناسب مع عدد سكانها .وبما أن لدى
إقلٌم البنجاب أكبر عدد من السكان ،فهو ٌمتلك  781مقعداً فً الجمعٌة الوطنٌة وهً نسبة تزٌد قلٌال ً عن  02بالمائة.
لذلك ٌركز كل حزب على البنجاب ،وذلك ألن لدٌه عدداً من المقاعد ،أكثر من مقاعد المقاطعات المتبقٌة مجتمعة .لذلك
فإنه من أجل موازنة هذا الخلل ،تم إنشاء مجلس الشٌوخ بحٌث ٌكون لكل مقاطعة عدد المقاعد نفسها .وعلى الرغم من
هذا التوازنٌ ،شتكً سكان المقاطعات الصغرى فً معظم األوقات من أن البنجاب ٌحظى دائما ً باهتمام أكبر من
المقاطعات األخرى ،لذلك فشلت آلٌة التوازن هذه فً غرضها المعلن عنه.
وهناك غرض آخر وراء إنشاء مجلس الشٌوخ ،فال ٌتم انتخاب أعضاء مجلس الشٌوخ من الشعب مباشرة ،بل
ٌختارهم أعضاء الجمعٌة الوطنٌة وأعضاء المجالس اإلقلٌمٌة األربعة .وٌُنهً خمسون بالمائة من أعضائه فترة والٌتهم
فً وقت ال ٌتزامن عاد ًة مع االنتخابات العامة ،مما ٌضمن عدم تأثره نسبٌا ً بالموجة العامة لشعبٌة أي حزب فً البالد.
ولذلك فإنه ٌصبح من السهل بالنسبة للنخبة الحاكمة السٌطرة على حكومة لدٌها األغلبٌة فً الجمعٌة الوطنٌة ،ولكن
لٌس فً مجلس الشٌوخ .وال تتمتع الحكومات ،فً معظم األوقات ،بأغلبٌة فً مجلس الشٌوخ ،وبالتالً تظل تحت
ضغط المعارضة ،وغٌر قادرة على الوفاء بوعودها.
وٌتٌح مجلس الشٌوخ أٌضا ً اختٌار أولئك الذٌن ٌمثلون أساسا ً النخبة الحاكمة ،من ذوي اآلفاق االنتخابٌة الضٌقة
والضعٌفة .لذلك نرى الموظفٌن السابقٌن للبنك الدولً وصندوق النقد الدولً والمصرفٌٌن وكبار رجال األعمال،
والضباط العسكرٌٌن المتقاعدٌن ،والقضاة المتقاعدٌن ،كل أولئك ٌصبحون أعضاء فً مجلس الشٌوخ ،وإال فإنهم
سٌتعرضون لضغوط شدٌدة للفوز باالنتخابات العامة .لذلك فإنه من خالل مجلس الشٌوخٌ ،حصلون على فرصة
االنضمام إلى النظام والتأكد من أن النظام ال ٌبتعد عن رغبات النخبة الحاكمة .كما ٌشكل مجلس الشٌوخ صمام األمان
الذي أنشأته النخبة الحاكمة لضمان مصالحها ،على الرغم من التصوٌت الشعبً .وهذه ظاهرة مشابهة لتلك التً فً
مجلس الشٌوخ األمرٌكً ومجلس اللوردات البرٌطانً وراجٌا سابها الهندي.
وعلى الرغم من أن الدٌمقراطٌة تدعً أنها حكم الشعب للشعب نفسه بنفسه ،إال أنها مصممة لضمان حكم النخبة
لصالح النخبة باسم الشعب .إن خالص المسلمٌن واإلنسانٌة بشكل عام ال ٌكمن إال فً نظام حكم الخالفة ،فإنه بغض
النظر عمن ٌصبح حاكما ً فً ظل الخالفة فإنه ملزم بالحكم بالقرآن والسنة ،قال هللا سبحانه وتعالى فً وصف القرآن
ان﴾.
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