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وتاأثريها على احلياة ال�سيا�سية 

مقدمة

حق النتخاب ه� حق د�صت�ري مكّر�س يف الأعراف وامل�اثيق الدولية، 

ت املادة 25 من العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�صيا�صية ال�صادر  فقد ن�صّ

عام 1966، على حق امل�اطن يف اأن »َينتِخب وُينتَخب يف انتخابات نزيهة 

بالت�ص�يت  الناخبني  بني  امل�صاواة  قدم  وعلى  العام  بالقرتاع  دوريًا  جتري 

النتخاب  الناخبني«. وميار�س حق  اإرادة  احلر عن  التعبري  وت�صمن  ال�رسي 

يف الأنظمة الدميقراطية باأ�صكال خمتلفة فهناك النتخاب املقّيد والنتخاب 

العام، والنتخاب املبا�رس، والنتخاب غري املبا�رس، والنتخاب الفردي، اأو 

النتخاب بالالئحة والنتخاب ال�صامل، والنتخاب ح�صب الدوائر. 

الذي  املر�صح  اختيار  يف  الناخب  وحرية  النتخابية  العملية  نزاهة  اإن 

يريد ُتعّد �رسطًا اأ�صا�صيًا من �صمن �رسوط اأخرى لنجاح املر�صح الذي يحظى 

املعتمد.  النتخابي  بالنظام  مره�نة  تبقى  النتائج  اأن  اإل  الأو�صع،  بالتاأييد 

الق�ى  وم�صالح  ال�صيا�صي  النظام  باختالف  النتخابي  النظام  ويختلف 

الفاعلة املتمثلة بال�صيطرة على امل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية يف الدولة.

Tel: 01/836610 - 03/833438
 Fax: 01/836611 www.dirasat.net
E-mail: dirasat@dirasat.net
P.O.Box: 24/47 Beirut - Lebanon
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العدد: 199 دولة

الن�سبة املئويةالنظام

42.10٪النظام االكرثي

40.10٪التمثيل الن�سبي

15.10٪النظام املختلط

1.9٪نظم اخرى

0.80٪غري حمدد

الق�سم االأول: االأنظمة االنتخابية

اإن اعتماد نظام انتخابي معني دون غريه يخ�صع لطبيعة امل�صلحة التي ي�صعى قادة الطبقة ال�صيا�صية اإىل حتقيقها. 

هناك  امل�صالح  جانب  فاإىل  ما  لدولة  النتخابي  النظام  اختيار  عند  باحل�صبان  ت�ؤخذ  التي  الع�امل  هي  وكثرية 

الت�زيع الدمي�غرايف، والط�ائف الدينية، اأو اجلماعات العرقية اأو اأقليات اأخرى، اإ�صافة اإىل وج�د الأحزاب 

ال�صيا�صية وتعّددها ومعل�م اأن اأبرز الأنظمة النتخابية يف العامل هي الأنظمة الأكرثية، واأنظمة التمثيل الن�صبي 

والأنظمة املختلطة التي جتمع بني النظامني الأكرثي والن�صبي. فما هي خ�صائ�س كل نظام وما هي عي�به؟ وما 

ه� تاأثري اعتماد هذه الأنظمة على النظام ال�صيا�صي والأحزاب ال�صيا�صية وعلى معدلت امل�صاركة. اأ�صئلة حتاول 

اإيراد جداول ور�ص�م بيانية ت��صح ت�زع هذه الأنظمة  هذه الدرا�صة الإجابة عنها يف العملية النتخابية. مع 

على دول العامل.

الفقرة االأوىل: االأنظمة االأكرثية

ال�حيدة املعم�ل بها ول تزال  النظم النتخابية، وكانت لفرتة ط�يلة الأنظمة  اأقدم  الأنظمة الأكرثية هي 

  كما يظهر يف الر�صم البياين رقم )1(.
)1(

حتظى بقب�ل وا�صع يف معظم دول العامل

يق�م النظام الأكرثي على تق�صيم البالد اإىل دوائر انتخابية جتري عملية القرتاع يف كل منها ب�صكل م�صتقل 

عن الأخرى، ويف�ز يف كل منها عدد حمدد من املر�صحني الذين يح�زون على اأكرثية الأ�ص�ات. وقد ن�صاأ هذا 

النظام يف بريطانيا يف العام 1265 امليالدي، ويتم تطبيقه ب�صكل خا�س يف بلدان الك�من�لث.

الر�سم البياين رقم)1(

االأنظمة االنتخابية املتبعة املوزعة على دول العامل بح�سب الن�سبة املئوية

1-  ع��س، طالب: الأنظمة النتخابية املعا�رسة، مركز عمان للدرا�صات، 2007.
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ت�ؤدي الأنظمة الأكرثية يف كثري من الأحيان اإىل نتائج غري منطقية ، فقد تعطي الأحزاب املتناف�صة عدداً من 

اأعداداً كبرية من  التي ح�صلت عليها من الأ�ص�ات، كما ي�ؤخذ عليها هدرها  ب  الِن�صَ يتنا�صب مع  املقاعد ل 

. وهذه الأ�ص�ات املهدورة هي الأ�ص�ات التي ينالها املر�صح�ن الفا�صل�ن والف�ائ�س الكبرية من 
)2(

الأ�ص�ات

.
⁕ )3(

الأ�ص�ات لدى الفائزين، لأن هذه الأ�ص�ات ل حتظى باأية مقاعد برملانية

 امليزة الأ�صا�صية لهذا النظام هي اأنه ينتج برملانًا اأكرث جتان�صًا ي�ؤدي اإىل ت�صكيل حك�مة ق�ية م�صتقرة، واأبرز 

م�صاوئه هي اإبعاد الأحزاب ال�صغرية عن التمثيل الربملاين، اإ�صافة اإىل هدر الأ�ص�ات بن�صبة عالية ت�صل اأحيانًا اإىل 

 .
)4(

60٪ كما ه� احلال يف انتخابات الأردن مثاًل )اأع�ام 1989- 1993- 1997(

وُت�صّنف اأنظمة الأكرثية يف فئتني رئي�صيتني:

� نظام الدائرة الفردية.

� نظام الل�ائح.

نظام الدائرة الفردية

يق�م هذا النظام على تق�صيم البالد اإىل عدد من الدوائر م�صاٍو لعدد املقاعد الربملانية، ويف�ز املر�صح الذي 

يح�صل على اأكرثية الأ�ص�ات يف الدائرة، ولهذا النظام �صيغتان:

� الدائرة الفردية على دورة واحدة.

� الدائرة الفردية على دورتني.

الدائرة الفردية على دورة واحدة)5( ⁕

يتم وفق هذا الت�ص�يت انتخاب املر�صح الذي يحظى باأكرب عدد من الأ�ص�ات، ول� مل يح�صل على الأكرثية 

املطلقة لالأ�ص�ات املدىل بها يف �صناديق القرتاع. هذا النظام �صائد يف بريطانيا منذ عام 1265 وقد انت�رس يف 

. وغالبًا ما يعتمد لدى الدول ذات الثنائية احلزبية.
)6(

الدول الأنكل��صاك�ص�نية وال�ص�يد والرنوج

 2-  طي، حممد: القان�ن الد�صت�ري وامل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية - ط. ال�صاد�صة، 2009.

⁕ 3- ح�ل م�صكلة هدر الأ�ص�ات راجع:
Ansolabehere and Persily: Measuring election system Performance; legislation and public policy; Harvard 2010.

4- ع��س، طالب: مذك�ر �صابقًا.

⁕ 5- من ابرز �صيغ هذه الدائرة: 

نظام الفائز الأول: ويعرف بنظام التعددية للدائرة النتخابية اأحادية التمثيل، حيث يف�ز باملقعد املر�صح عن الدائرة احلائز على 

اأعلى عدد من الأ�ص�ات ولي�س بال�رسورة على الأغلبية املطلقة لتلك الأ�ص�ات. من اأبرز الدول التي تعتمده: بريطانيا، كندا، 

ال�ليات املتحدة الأمريكية، الهند.

لديه  املف�صلني  املر�صحني  اأ�صماء  يحدد  باأن  للناخب  ي�صمح  حيث  التف�صيلي،  بال�ص�ت  اأي�صًا  وي�صمى  البديل:  الت�ص�يت  نظام 

ح�صب ترتيب الأول�ية، مما يتيح له اإمكانية التعبري عن اأف�صليته بدًل من التعبري عن خياره الأول فقط.

6- د. طي، حممد: مذك�ر �صابقًا، �س 18.
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الدائرة الفردية على دورتني

وفقًا لهذه ال�صيغة يك�ن على املر�صح اأن يح�صل على الأكرثية املطلقة اأي  ن�صف عدد الأ�ص�ات كحد اأدنى 

بالإ�صافة اإىل �ص�ت واحد لكي يتم انتخابه، واإذا مل يح�صل اأي من املر�صحني على هذا العدد من الأ�ص�ات 

يتم تنظيم دورة ثانية، ويف هذه احلالة تكفي الأغلبية الب�صيطة وحدها لف�ز املر�صحني، وهذا النظام �صائد يف 

.
⁕ )7(

فرن�صا

 نظام اللوائح)8( ⁕

تبعًا لهذا النظام تق�صم البالد اإىل دوائر انتخابية كبرية، مت�صاوية بعدد املقاعد اأو غري مت�صاوية، ويتم الرت�صح 

للدائرة. وي�صم هذا  املخ�ص�صة  املقاعد  ي�صاوي عدد  املر�صحني  من  ت�صم كل لئحة عدداً  ل�ائح،  �صكل  على 

النظام ن�عني من الل�ائح: الل�ائح الإلزامية، والل�ائح املفت�حة.

جدول رقم )1( الدول التي تطبّق النظام االأكرثي

عدد اأع�ساء الربملانالبلد

49�صام�ا الأمريكية

17اأنتيجا وبرب�دا

150اأ�صرتاليا

40باهاما

40البحرين

300بنغالد�س

30بربادو�س

260بيالرو�صيا

29بليز

36برم�دا

62ب��صتانيا

485ب�رما

301كندا

18جزر الكيمان

105جمه�رية و�صط اأفريقيا

 Electoral System Design: The New International IDEA Hand book:2008 :)1( 7- انظر جدول رقم ⁕
⁕ 8- يعرف هذا النظام اأي�صًا بنظام الكتلة اأو نظام الكتلة احلزبية.

عدد اأع�ساء الربملانالبلد

155ت�صاد

33جزر ك�م�رو�س

137الكنغ�

24جزر الك�ك )ني�زيلندا(

609ك�با

65جيب�تي

30دومينيكا

444م�رس

547اأثي�بيا

14ماكرونيزيا

71فيجي

577فرن�صا

19غينيا الفرن�صية )فرن�صا(

120الغاب�ن

48غامبيا

200غانا

15غرينادا

42غ�دال�ب )فرن�صا(

21غ�ام )ال�ليات املتحدة(
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45غ�رن�صيه )اململكة املتحدة(

83هايتي

543الهند

290اإيران

250العراق

24جزيرة الرجل )بريطانيا(

225�صاحل العاج

60جامايكا

8جزر الف�كالند

53جري�صي )بريطانيا(

210كينيا

40كرباتيا

687ك�ريا ال�صمالية

50الك�يت

75قرغيز�صتان

109لو�س

128لبنان

193مالوي

219ماليزيا

42املالديف

147مايل

33جزر مار�صل

45املارتينيك )فرن�صا(

81م�ريتانيا

70م�ريتي��س

17ماي�ت )فرن�صا(

104م�لدوفا

76مانغ�ليا

9م�نت�صريات

222املغرب

205النيبال

360نيجرييا

20نيي� )ني�زيلندا(

جزيرة ماريانا ال�صمالية 

)ال�ليات املتحدة(

18

16بالو

89ال�صلطة الفل�صطينية

109باباو غينيا اجلديدة

53ب�رت� ريك�

44ري�ني�ن )فرن�صا(

84�صنغاف�را

50جزر ال�صلمان

10�صانت كيتز ونيفز

17�صان ل�ي�س

19�صان بيري وميكيل�ن )فرن�صا(

15�صانت فين�صنت وغرنادا

270ال�ص�دان

55�ص�ازيالند

250�ص�ريا

181طاجيك�صتان

231تانزانيا

391تايالندا

81ت�غ�

9ت�نغا

36ترنيداد اند ت�باك�

50تركمان�صتان

13الرتك وجزر كايك��س

15ت�فال�

214اأوغندا

450اأوكرانيا

659اململكة املتحدة

435ال�ليات املتحدة الأمريكية

250اأوزبك�صتان

498فيتنام

13جزر العذراء )اململكة املتحدة(

15جزر العذراء )ال�ليات املتحدة(

47�صام�ا الغربية

301اليمن

210الك�نغ� الدميقراطية

150زامبيا

120زميباب�ي

104الأردن

83ُعمان
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الفقرة الثانية: اأنظمة التمثيل الن�سبي

يف  امل�صارك  احلزب  ح�صة  بني  الن�صبي  الفارق  تقلي�س  على  الن�صبي  التمثيل  لنظم  الأ�صا�صية  الفكرة  تق�م 

النتخابات من اأ�ص�ات الناخبني وح�صته من مقاعد الهيئة الت�رسيعية. يتطلب تنفيذ نظم التمثيل الن�صبي وج�د 

دوائر انتخابية متعددة التمثيل، اإذ ل ميكن ت�زيع املقعد ال�احد ن�صبيًا. وهناك ن�عان رئي�صيان من نظم التمثيل 

.
⁕ )9(

الن�صبي وهما نظام القائمة الن�صبية ونظام ال�ص�ت املتحّ�ل اأو القابل للنقل

اإن اأهّم ما ميّيز النظام الن�صبي ه� عدالة التمثيل، اإذ يح�صل كل حزب على عدد من املقاعد يتنا�صب مع عدد 

الأ�ص�ات التي ح�صل عليها، ويف ظله ل وج�د لأ�ص�ات �صائعة اأو مهدورة.

اأول دولة طّبقت هذا النظام كانت بلجيكا عام 1889، وتبلغ ن�صبة الدول التي تطّبق النظام الن�صبي يف 

.
)10(

�صيغه املختلفة الي�م 39٪ من جمم�ع دول العامل

اإن عدالة هذا النظام التي ت�صمح جلميع الأحزاب باأن تتمثل يف الربملان، حتمل يف طياتها اأبرز عي�به، فكرثة 

من  تت�صكل  والتي  الئتالفية  احلك�مات  ا�صتقرار  حظ�ظ  ت�صعف  ولكنها  التمثيل  يف  دقة  تعك�س  الأحزاب 

 .
⁕)11(

ائتالفات حزبية، اإ�صافة اإىل تع�ّصف الأحزاب ال�صغرية وابتزازها  لالأحزاب الرئي�صية يف هذه الئتالفات

. لذا، ومن 
)12(

وهذا ما حدث يف اإيطاليا اإذ عا�صت لأكرث من 50 عامًا يف ظل حك�مات ائتالفية غري م�صتقرة

اأجل تاليف تزاحم الأحزاب ال�صغرية يف الربملان جلاأت الدول اإىل اعتماد ما ُي�صّمى ب�»ن�صبة احل�صم«، اأو »العتبة« 

اأي ا�صرتاط ن�صبة مئ�ية معّينة يتعنّي على احلزب احل�ص�ل عليها لي�صتحق دخ�ل الربملان وتتفاوت هذه الن�صبة بني 

0،67 )ه�لندا( و10٪ يف تركيا. اأما الن�صبة املعتمدة يف غالبية الدول التي تاأخذ بالتمثيل الن�صبي فهي ترتاوح 

اأ�صت�نيا-  ب�لندا-  ت�صيكيا-  )اأملانيا-  ال�ص�يد ٪4(،  –األبانيا-  )بلغاريا  اإ�صبانيا ٪3،  ذلك  مثال  بني 3- ٪5 

.
)13(

اأرمينيا ٪5(

اإن اعتماد نظام التمثيل الن�صبي يحّتم مراعاة العديد من التفا�صيل والتي ُتعّد غاية يف الأهمية، ووثيقة ال�صلة 

الدائرة  حجم  هي  ال�رسوط  هذه  واأهم  عي�به.  وتاليف  النظام  هذا  ح�صنات  من  ال�صتفادة  ل�صمان  وذلك  به 

املعتمدة، اإذ ي�صلح اعتماد نظام التمثيل الن�صبي على اأ�صا�س الدائرة الكربى اأو ال��صطى فقط، يف حني ي�ؤدي 

اعتماد الدائرة ال�صغرى اإىل تفريغ نظام التمثيل الن�صبي من م�صم�نه.

⁕ 9- نظام ال�ص�ت القابل للنقل: ه� اأحد ال�صيغ الن�صبية، وي�صتعمل يف الدوائر املتعددة املقاعد، حيث ي�صيف الناخب�ن اأ�صماء 
التف�صيل بني املر�صحني هنا اختياري حيث يحق  اأن  اإل  البديل(،  الت�ص�يت )كالت�ص�يت  املر�صحني وفقًا لتف�صيلهم على ورقة 

للناخبني تف�صيل مر�صح واحد اأو اأكرث.

10- انظر اجلدول رقم )2(

.Norris, PiPA: Choosing Electoral system, Int. Political science review, v.18, 1997 :11- ملزيد من املعل�مات ⁕
12-الحتاد الربملاين الدويل، النظم النتخابية- درا�صة مقارنة، جنيف 1993، �س 13-11.

13-ع��س، طالب: ذكر �صابقًا.
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جدول رقم )2()14( ⁕ الدول التي تطبّق النظام الن�سبي

عدد اأع�ساء الربملانالبلد

430اجلزائر

220اأنغ�ل

257الأرجنتني

183النم�صا

150بلجيكا

83بنني

130ب�ليفيا

240 الب��صنة والهر�صك

513برازيل

240بلغاريا

111ب�ركينا فا�ص�

81ب�روندي

123كامب�ديا

72جزر الراأ�س الأخ�رس

120ت�صيلي

166ك�ل�مبيا

57ك��صتاريكا

56قرب�س

200جمه�رية الت�صيك

179دمنارك

150جمه�رية الدومينيكان

84ال�صلفادور

100غينيا الإ�صت�ائية

130اأريترييا

101اأ�صت�نيا

200فنلندا

41ب�لينيزيا الفرن�صية )فرن�صا(

300الي�نان

102غينيا بي�صاو

100اأك�ادور

120مقدونيا

53راوندا

.Electoral Systems Design. IDEA: 2008 -14 ⁕

عدد اأع�ساء الربملانالبلد

53غ�يانا

128هندورا�س

386هنغاريا

63اإي�صلندا

550اأندوني�صيا

166اإيرلندا

120»اإ�رسائيل«

630ايطاليا

100لتفيا

64ليبرييا

25ليختن�صتاين

60ل�ك�ص�نب�رغ

160مدغ�صقر

65مالطا

500املك�صيك

250م�زنبيق 

72ناميبيا

150ه�لندا

22ه�لندا اأنتييا�س )ه�لندا(

54كالدونيا اجلديدة )فرن�صا(

90نيكارغ�ا

165نروج

72باناما

80باراغ�اي

120بريو

460ب�لندا

230الربتغال

345رومانيا 

60�صان مارين�

55�صاو ت�م وبرن�صيب

112�صريالي�ن
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150�صل�فاكيا

90�صل�فينيا 

158غ�اتيمال

275العراق

325املغرب

400جن�ب اأفريقيا

350اإ�صبانيا

225�رسيلنكا

51�ص�رينام

349�ص�يد

200�ص�ي�رسا

550تركيا

99اأوروغ�اي

165فنزويال

20وال�س وف�ت�نا

138ي�غ��صالفيا

اأما اأبرز القواعد املتبعة يف حتديد اأعداد املقاعد فهي:

طريقة حا�سل الق�سمة االنتخابي يف املنطقة:

يق�م هذا النظام على ق�صمة عدد الأ�ص�ات املدىل بها ل�صالح جميع الل�ائح يف الدائرة النتخابية على عدد 

املقاعد املقررة للدائرة، فنح�صل على رقم معنّي ه� حا�صل الق�صمة النتخابي الذي ميّكن من احل�ص�ل على 

مقعد واحد، ثم نق�صم عدد الأ�ص�ات التي ح�صلت عليها كل لئحة على حا�صل الق�صمة املذك�ر، فنح�صل 

على عدد املقاعد املخ�ص�صة لها.

نظام حا�سل الق�سمة الوطني:

يق�م هذا النظام على ق�صمة عدد الأ�ص�ات التي ح�صلت عليها جميع الل�ائح على النطاق ال�طني على عدد 

املقاعد، فنح�صل على »حا�صل الق�صمة ال�طني«، ال�رسوري للح�ص�ل على مقعد واحد، ثم نعمد اإىل ق�صمة 

عدد الأ�ص�ات الذي نالته كل لئحة على حا�صل الق�صمة ال�طني، فنح�صل على عدد املقاعد املخ�ص�صة لتلك 

الالئحة.

نظام العدد املوّحد)15(:

يف هذا النظام يحّدد القان�ن عدد الأ�ص�ات الالزمة للف�ز مبقعد واحد، وهنا ُنق�صم عدد الأ�ص�ات الذي 

ح�صلت عليها كل لئحة على العدد املحّدد، فنح�صل على عدد مقاعد هذه الالئحة.

م�سكلة البقايا:

اإن الت�ص�يت لل�ائح ل يعطي كاًل منها  دائمًا عدداً من الأ�ص�ات قاباًل للق�صمة على العدد املطل�ب للح�ص�ل 

تبلغ ع�رسات  التي بقيت دون متثيل والتي قد  بقايا الأ�ص�ات  اأي  البقايا  على كل مقعد، وهنا ن�اجه م�صكلة 

الآلف، وملعاجلة هذه امل�صكلة و�صع املخت�ص�ن العديد من الطرق حللها، ومن اأبرزها:

15- طي، حممد: املرجع ذاته.
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طريقة اأكرب البقايا: تق�م هذه الطريقة على اإعطاء مقعد لالئحة التي ح�صلت على اأكرب عدد باٍق دون متثيل 

للتي تليها ح�صب النظام املتناق�س حتى ن�صتنفد العدد املتبقي من املقاعد.

طريقة اأقوى املعّدالت: وتق�م هذه الطريقة على افرتا�س اإعطاء مقعد واحد اإ�صايف لكل لئحة، وق�صمة 

عدد الأ�ص�ات التي ح�صلت عليها على جمم�ع املقاعد احلقيقية واملفرت�صة، والالئحة التي حت�صل على اأق�ى 

املعدلت ُتعطى مقعداً اإ�صافيًا. ثم نعاود الكرة حتى ا�صتنفاد املقاعد.

طريقة هوندت »Hondt«: وهي طريقة ريا�صية ميكن ب�ا�صطتها حتديد نتيجة ت�زيع املقاعد على الق�ائم 

وُتعرف هذه الطريقة با�صم القا�صم القريب، وتعطي نتيجة مماثلة لطريقة اأق�ى املعّدلت. ابتكر هذه الطريقة 

واإ�صبانيا  واأملانيا  فنلندا  بها يف  معم�ًل  تزال  وما  عام 1899،  بلجيكا  وُطّبقت يف  البلجيكي ه�ندت  العامل 

.
)16(

والربتغال

ومن الأم�ر التي تقت�صي مراعاتها اأي�صًا يف تطبيق هذا النظام ه� طريقة ت�زيع املقاعد داخل الالئحة الفائزة، 

وعديدة هي طرق الت�زيع نذكر منها:

التوزيع وفقاً لت�سل�سل االأ�سماء من االأعلى اإىل االأدنى.

توزيع املقاعد وفقاً لنظام التف�سيل: حيث يق�م الناخب بالت�ص�يت لالئحة معّينة مع اإعطاء الأف�صلية ل�صم 

اأو ا�صمني من املر�صحني، بعد الفرز، يف�ز من املر�صحني يف الالئحة ال�احدة الذين نال�ا اأكرب عدد من الأ�ص�ات 

التف�صيلية.

الفقرة الثالثة: النظم املختلطة

من اأجل ال�صتفادة من ممّيزات نظام الأغلبية ونظام التمثيل الن�صبي وتقليل عي�ب كال النظامني، جلاأ العديد 

. ويق�م هذا النظام امل�صّمى اأي�صًا »�صبه ن�صبي« على انتخاب ِق�صم 
)17(

من الدول اإىل اعتماد »النظام املختلط«

 حيث 
)18(

من املقاعد على اأ�صا�س النظام الأكرثي يف الدوائر الفردية والق�صم الآخر على اأ�صا�س التمثيل الن�صبي

لة  ت�صاهم املقاعد اململ�ءة عن طريق التمثيل الن�صبي يف التع�ي�س عّما ينجم من اختالل تنا�صبية املقاعد املح�صَّ

النظام  هذا  ويطّبق   
.)19(

النظام هذا  اعتمدت  التي  الدول  هي  وكثرية  الدوائر.  يف  الأكرثي  القرتاع  ب�ا�صطة 

ب�صيغتني رئي�صيتني هما:

تنا�صب الع�ص�ية املختلطة.

النُظم املت�ازية.

16-�صعد، عبدو: النظم النتخابية، مركز بريوت لالأبحاث واملعل�مات، 2005.

17- انظر جدول رقم )3(.

18-انظر جدول رقم 4.

.Ruel, Teresa: Electoral Systems in Southern European Countries, University of Lisbon, 2010-19
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تنا�سب الع�سوية املختلطة:

تق�م هذه ال�صيغة على ارتباط كال النظامني )الأكرثي والن�صبي( بع�صهما ببع�س، ويتّم اعتماد هذه ال�صيغة 

للتع�ي�س عن اخللل احلا�صل يف ن�صبية النتائج اخلا�صة مبقاعد الدوائر النتخابية اأحادية التمثيل واملنتخبة وفقًا 

لإحدى �صيغ النظام الكرثي اأو النظم الأخرى التي يرتكب منها النظام املختلط. وتختلف ن�صبة ت�زيع املقاعد 

بني كال النظامني اللذين تتاألف منهما هذه ال�صيغة بني بلد واآخر. وت�صكل اأملانيا من�ذجًا يف هذا املجال.

النُظم املتوازية:

تنا�صب  ل�صيغة  خالفًا  اأنه،  اإل  الن�صبي،  والتمثيل  الأكرثي  النظامني  كال  ا�صتخدام  على  ال�صيغة  هذه  تق�م 

الع�ص�ية املختلطة، ل ي�جد ارتباط بينهما، حيث ل يعمل النظام الن�صبي على تع�ي�س اخللل يف تنا�صب النتائج 

الناجم عن تطبيق النظام الأكرثي. وميكن اأن يرافق النظام الن�صبي اإحدى ال�صيغ الأخرى، كما ه� احلال يف 

تاي�ان حيث ي�صتخدم نظام ال�ص�ت ال�احد غري املتحّ�ل. وفقًا لل�صيغة املت�ازية يقرتع الناخب ب�رقة واحدة 

)كما يف ك�ريا اجلن�بية(، اأو يقرتع ب�رقتي اقرتاع منف�صلتني، تخ�ص�س اإحداهما لنتخاب املر�صح وفقًا للنظام 

الأكرثي، والأخرى لالقرتاع وفقًا للنظام الن�صبي، كما ه� معتمد يف ليت�انيا وتايالند.

الفقرة الرابعة: النُظم االأخرى

اإ�صافة اإىل ما تقدم ي�جد نُظم انتخابية اأخرى ل تنطبق يف تفا�صيلها على اأي من النظم ال�صابقة، وهي:

نظام ال�ص�ت ال�احد غري القابل للتح�يل.

نظام ال�ص�ت املحدود.

نظام ب�ردا.

نظام ال�سوت غري القابل للتحويل: وفقًا لهذا النظام يك�ن لكل ناخب �ص�ت واحد، يف دائرة انتخابية 

متعددة التمثيل حيث يتم انتخاب اأكرث من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية ويف�ز من ينال العدد الأعلى من 

الأ�ص�ات )الأردن- تاي�ان(. ويعطي هذا النظام الأقليات فر�صًا اأوفر للنجاح خالفًا ملا ه� احلال عليه بالن�صبة 

.
⁕ )20(

للنظام الأكرثي. وه� غري معتمد يف النتخابات الربملانية يف اأي من الدول الأوروبية

نظام ال�سوت املحدود: وه� نظام اأ�صبه بالأكرثي الأحادي، يطّبق يف الدوائر املتعّددة املقاعد، حيث يديل 

الناخب�ن باأ�ص�ات عدة، اإمنا بعدد اأقل من عدد املقاعد املطل�ب مل�ؤها. ويك�ن فرز الأ�ص�ات مماثاًل ملا يح�صل 

يف القرتاع الأكرثي ملقعد واحد، اإذ يف�ز املر�صح�ن الذين ينال�ن الأعداد الأكرب من الأ�ص�ات.

 Electoral Systems: Strengthening Democracy in the 21 Century Forum for the Future of Democracy: session 2009,  -20  ⁕
.Ukraine
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نظام بوردا:

وه� من�ذج تف�صيل معّدل وم�صتخدم يف ناورو فقط، )وهي اإحدى جزر املحيط الهادىء امل�صتقلة( وميكن 

ا�صتخدامه يف دوائر اأحادية التمثيل اأو دوائر متعددة التمثيل على حٍد �ص�اء.

جدول رقم  )3( الدول التي تطبّق النظام املختلط)21( ⁕

.IDEA Hand book  2008 -21 ⁕

عدد اأع�ساء الربملانالبلد

140األبانيا

28اأندورة

189اأرمينيا

125اأذربيجان

180كامريون

124كرواتيا

235ج�رجيا

114غينيا

480اليابان

299ك�ريا اجلن�بية

141ليت�انيا

83النيجر

450رو�صيا

120�صنغال

33�صي�صيل

123�ص�مال

225تاي�ان

189ت�ن�س

52فانات�

598اأملانيا

342باك�صتان

260فليبني

77كازاخ�صتان

120ل��ص�ت�

24م�ناك�

120ني�زلندا

63طاجك�صتان

500تايالند

88تيم�ر ال�رسقية

450اأوكرانيا
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جدول رقم)4(: تطبيقات نظام التمثيل املختلط)22( ⁕

جمموع املقاعدعدد املقاعد املنتخبة باالأكرثيةعدد املقاعد املنتخبة بالن�سبية

328656 )50٪(328 )50٪(اأملانيا

475630 )75٪(155 )25٪(اإيطاليا

300500 )60٪(200 )40٪(اليابان

225450 )50٪(225 )50٪(رو�صيا

237299 )79٪(62 )21٪(ك�ريا اجلن�بية

300500 )60٪(200 )40٪(املك�صيك

102204 )50٪(102 )50٪(فنزويال

84234 )36٪(150 )64٪(ج�رجيا

125161 )78٪(36 )22٪(تاي�ان

68130)52٪(62 )48٪(ب�ليفيا

176386 )46٪(210 )54٪(هنغاريا

96120 )80٪(24 )20٪(تايالند

170212 )80٪(42 )20٪(الفلبني

144163)88٪(19 )12٪(ت�ن�س

115140 )82٪(25 )18٪(البانيا

1428 )50٪(14 )50٪(اأندورا

150190 )79٪(40 )21٪(اأرمينيا

100125 )80٪(25 )20٪(اأذربيجان

21180 )12٪(159 )88٪(كامريون

35127 )28٪(92 )72٪(كرواتيا

6577 )84٪(12 )16٪(اإك�ادور

6480 )80٪(16 )20٪(غ�اتيمال

38114 )33٪(76 )67٪(غينيا

71141 )50٪(70 )50٪(لي�ص�نيا

883 )10٪(75 )90٪(املجر

50120 )42٪(70 )58٪(ال�صنغال

2233 )67٪(11 )33٪(�صي�صال

10123 )8٪(113 )92٪(ال�ص�مال

65120 )58٪(55 )42٪(ني�زيالند

 اأما الدول التي تطبق اأنظمة هجينة فهي: 

بروناي- ال�صني- قطر- اململكة العربية ال�صع�دية- الإمارات العربية املتحدة- ب�تان- ن�رو- الفاتيكان.

IDEA Hand band  2008 -22 ⁕
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الق�سم الثاين: تاأثري النُظم االنتخابية على احلياة ال�سيا�سية

هل ترّتب النُظم النتخابية املختلفة اأثاراً اأو نتائج متباينة على م�صت�ى ممار�صة احلياة ال�صيا�صية؟ لقد اأثبتت البح�ث 

العلمية وج�د عدة ظ�اهر �صيا�صية تتاأثر بطبيعة النظام النتخابي املعتمد، وياأتي يف مقدمتها عدد الأحزاب وبنيتها يف 

املراأة  العامة مبا فيها م�صاركة  امل�صاركة يف النتخابات  النظام احلزبي( ثم ن�صب  اأو تكّتل  ال�صيا�صي )اأي تفّتت  النظام 

والأقليات، وكذلك القدرة على الإدارة القت�صادية وال�صيا�صية للبالد. لذا يجب اأخذ هذه الظ�اهر بعني العتبار عند 

املفا�صلة بني النُظم النتخابية، لأن املفا�صلة ل تك�ن فقط بني اأن�اع جمّردة من النظم النتخابية ولكن بني خمرجات 

�صيا�صية خمتلفة، ما يحّتم على املعنيني اختيار النظام الأ�صلح ملجتمعاتهم وفقًا لأول�يات املرحلة ال�صيا�صية. و�صنتناول كاًل 

لة. من هذه الظ�اهر باخت�صار يف ال�صفحات الآتية، مرفقة بالبيانات التي تبنّي النتائج املح�صّ

الفقرة االأوىل: تاأثري النظم االنتخابية على االأحزاب ال�سيا�سية

فقادة   :
)⁕23(

بالأف�ل بداأ  قد  الكربى  الأحزاب  زمن  كان  واإن  النتخابية،  املناف�صة  مفتاح  ال�صيا�صية  الأحزاب  اإن 

الأحزاب ال�صيا�صية هم من يحكم�ن البالد، وُت�صّلم جميع الآراء الفقهية باأن العالقة بني النظامني النتخابي واحلزبي 

هي عالقة جدلية اأي اأن كاًل منهما ي�ؤثر ويتاأثر بالآخر، اإل اأن غالبية الآراء ت�ؤكد اأن النظام النتخابي املتبع يف دولة ما 

ُيعّد من اأهّم الع�امل يف ت�صكيل و/ اأو احلفاظ على هيكل النظام احلزبي، وعلى اخل�ص��س عدد الأحزاب واأحجامها.

اأكرث قدرة على تقلي�س عدد الأحزاب بينما نظم التمثيل  اإن م�صم�ن هذه العالقة يتلخ�س باأن نُظم الأكرثية هي 

الن�صبي هي اأقرب اإىل اإنتاج نظم الأحزاب الكثرية.

نُظم االنتخاب باالأغلبية والثنائية احلزبية:

يتمكن عادة نظام الأكرثية من تدعيم وج�د نظام احلزبني بفعل عاملني رئي�صيني: الأول »ميكانيكي« يكمن 

يف اأن مثل هذه النظم عادة ما تتطلب اأن يح�صل احلزب املناف�س يف النتخابات على اأكرثية الأ�ص�ات للف�ز 

باملقعد يف الدائرة النتخابية املعنية.  وي�صعب على الأحزاب �صغرية احلجم اأو الأحزاب اجلديدة حتقيق هذه 

الأكرثية لعجزها عن اخرتاق النظام احلزبي الرا�صخ، وبالتايل مينع هذا النظام عمليًا ظه�ر اأحزاب متعددة داخل 

النظام احلزبي.

اأما العامل الثاين فه� عامل »نف�صي«، ويتعلق بالتفكري العقالين مل�ؤيدي احلزب الذي تك�ن فر�س ح�ص�له 

على املقعد يف الدائرة الفردية �صئيلة جداً لعدم ك�نه اأحد احلزبني الكبريين اأو الأحزاب الكبرية يف هذه الدائرة. 

ففي هذه احلالة يعرف م�ؤيدو هذا احلزب اأن فر�س ف�ز حزبهم باملقعد حمدودة ومن ثم فاإن الأ�ص�ات امل�ؤيدة 

له �صتك�ن اأ�ص�اتًا �صائعة ل ترتجم اإىل مقاعد، ولال�صتفادة من هذه الأ�ص�ات يعمدون اإىل الت�ص�يت ل�صالح 

حزب له فر�صة واقعية بالف�ز. وي�صّمى هذا النمط من ال�صل�ك النتخابي »الت�ص�يت التكتيكي«، اأو النحياز 

.Ferdinand peter: the role of political parties on electoral processes; work shop report, 2009 - 23 ⁕
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 فقد �صّ�ت 
)24(

للخيار الأقل �رساً less evil choice ، وهذا ما ح�صل مع اأع�صاء احلزب الليربايل الربيطاين،

املعتدل�ن منهم ل�صالح املحافظني، بينما �ص�ت التقدمي�ن مل�صلحة حزب العمال، ما اأّدى اإىل ا�صتبعاد احلزب 

الليربايل ور�ّصخ من جديد الثنائية احلزبية يف بريطانيا بني حزب املحافظني وحزب العمال. 

تعمل هاتان الآلّيتان �صد اأي حزب جديد ما دام ه� احلزب الأ�صغر مقارنة باحلزبني الآخرين، ولكن تنقلب 

مل�صلحته حاملا يزداد حجمًا وق�ة. اإل اأن متركز م�ؤيدي احلزب اجلديد يف دوائر حمددة ي�صاعده على اخرتاق 

حمدود لالأحزاب الكبرية وهذا ما ح�صل مع تكتل الكيبك وحزب الإ�صالح بكندا حيث تركز م�ؤيدوهم يف 

ا�صكتلندا  ال�طنية يف  لالأحزاب  بالن�صبة  احلال  الفرن�صية. وكذلك  باللغة  املتحدث�ن  فيها  يت�اجد  التي  املناطق 

.
)25(

وويلز يف بريطانيا

جتدر الإ�صارة اإىل اأن هذا التح�ل يحتاج اإىل مدة زمنية ط�يلة ن�صبيًا، وعادة ما ت�صبقه مرحلة انتقالية، لذا فاإن 

تاأثري النظام النتخابي على هيكل النظام احلزبي يف هذه احلالة يعطي نتائجه على الأمد الط�يل.

نُظم التمثيل الن�سبي والتعددية احلزبية:)26(

الت�ص�يت  الن�صبي ي�صبح لكل �ص�ت قيمته، لذا ل يخ�صى م�ؤيدو الأحزاب ال�صغرية من  التمثيل  مع تطبيق نظام 

مل�صلحة اأحزابهم لأن هذه الأ�ص�ات غالبًا ما ترتجم اإىل مقاعد نيابية، وعليه فاإن النتيجة املبا�رسة لذلك اأن ل اندماج 

�صياع  من  اخل�ف  انعدام  ظل  يف  الأحزاب  داخل  ان�صقاقات  حدوث  احتمال  هناك  بل  الق�ى،  ت�حيد  بهدف 

.
)27(

الأ�ص�ات

ثم اإن التمثيل الن�صبي يعك�س �ص�رة الراأي العام ب�صدقية اأكرب ويرتجم حركة ال�صارع ويعطيها الزخم وال�رسعية فه� 

اأ�رسع مما جرى يف  الن�صبي من�اً  النظام  ال�صي�عية بف�صل  اأملانيا مثاًل �صهدت  ال�صغرية واجلديدة، ففي  يحمي الأحزاب 

فرن�صا حيث جلم اندفاعها ب�ا�صطة القرتاع الأكرثي.

اإن حالة الن�صقاق لي�صت مقت�رسة على نُظم التمثيل الن�صبي ولكنها قد حتدث يف ظّل النظام الأكرثي )كما ح�صل 

مع احلزب الليربايل الربيطاين( ولكنها تبقى حمدودة وم�ؤقتة، اأما الن�صقاق يف ظل النظام الن�صبي فيت�صم بال�صتمرارية 

ووفرة حظ�ظ النم� والت�صاع.

اأما جلهة ظه�ر اأحزاب جديدة فتك�ن لهذه الأحزاب فر�س النجاح واملناف�صة والتمثيل يف الربملان اأكرب بكثري يف ظل 

نظام التمثيل الن�صبي مما ه� احلال يف الدول التي تاأخذ بنظام الأكرثية. وعادة ما يت�صمن النظام النتخابي الن�صبي حداً 

اأدنى اأو عتبة بحدود تقريبية 5٪ من جمم�ع الأ�ص�ات، بينما ل ت�صرتط نظم الكرثية عتبة لتمثيل الأحزاب اجلديدة يف 

الربملان. ولعل ال�صبب احلقيقي لتباع طريقة ه�ندت اأو املت��صط الأكرب يف نظم التمثيل الن�صبي يكمن يف عدم الرغبة 

24- دوفرجيه، م�ري�س، الأحزاب ال�صيا�صية، 1954- ني�ي�رك، ويلي.

25- ن�ري�س، بيبا، الهند�صة النتخابية، وق�اعد الت�ص�يت والت�رسف ال�صيا�صي، ني�ي�رك، جامعة كامربيدج2009.

Grofman, B: Rethinking Duverger’s law; univ. journal political research v:13, 1985 26-ملزيد من الطالع:   ⁕
- Colomber, Josep M: on the origins of Electoral systems and Political parties: 2005.
- Lijphart, Arend: Electoral Systems and Party systems on oxford, univ. press, 1994.

27- دوفرجيه، م�ري�س، املرجع ال�صابق ذكره.
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يف تفتيت الأحزاب الكبرية الذي ي�صاعد بدوره على ال�صتقرار ال�صيا�صي. ففي فرن�صا ل�حظ اأن اعتماد التمثيل الن�صبي 

عام 1946 اأّدى اإىل تثبيت الأحزاب الق�ية البنية )احلزب ال�صرتاكي- احلزب ال�صي�عي- احلركة اجلمه�رية ال�صعبية(، 

الفرن�صي. ويف  الربملاين  التجمع  الكامل حلزب ديغ�ل )R.P.F( وه� حزب  الف�صل  اأنه كّر�س يف عام 1956  كما 

بلجيكا مت الت�افق عام 1955 بني 3 اأحزاب )الجتماعي�ن، الدميقراطي�ن الليربالي�ن، امل�صيحي�ن الجتماعي�ن( ومل 

يحدث اأي تفتيت لهذه الأحزاب على الرغم من اعتماد التمثيل الن�صبي.

التنظيم  ذات  الأحزاب  هي  الن�صبي  التمثيل  نظم  يف  النتخابات  تخ��س  التي  الأحزاب  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

اجليد والقائمة على نظام امل�ؤ�ص�صات التي حتمل برامج انتخابية حمددة م�صبقًا ول تعتمد على اأ�صخا�س مر�صحيها، ولذا 

 ،
⁕ )28(

نرى اأحيانًا تقاربًا بني النتائج التي حت�صل عليها الأحزاب يف نظم الأكرثية والأحزاب يف نظم التمثيل الن�صبي

املقاعد كما ه�  العدد الأكرب من  العالية  التنظيمية  القدرة  الكبرية وذات  نهاية املطاف حت�صد الأحزاب  اأنه يف  حيث 

حا�صل يف بريطانيا وال�ليات املتحدة، اإذ يت�افق القرتاع الأكرثي ذو الدورة ال�احدة مع املركزية يف تنظيم الأحزاب 

ال�صيا�صية، فالنظام الربيطاين ه� بال�صبط حك�مة قادة الأحزاب. ويف هذا املجال جتدر الإ�صارة اإىل اأن القرتاع الأكرثي 

التكتل مما يحافظ  الثانية ت�صّجع وحتفز الآخرين على  ذا الدورتني ي�صمح ب�ج�د تعددية حزبية حمدودة، لأن الدورة 

على تعددية حزبية. فدرا�صة اجلمه�رية الثالثة واخلام�صة يف فرن�صا ت�ؤيد هذه الفر�صية، كما اأنه يف عام 2002 دخلت 

الأحزاب الفرن�صية النتخابات الت�رسيعية يف تكتالت اأربعة، هي الحتاد من اأجل الأغلبية الرئا�صية UMP واحلزب 

الأغلبية  نظام  اأوكرانيا  اعتمدت  كما  الفرن�صي.  ال�صي�عي  واحلزب  الدميقراطية  فرن�صا  اأجل  من  والحتاد  ال�صرتاكي 

بدورتني من اأجل اإعطاء فر�صة لتمثيل ال�صي�عيني يف الربملان.

اإن الختبار العملي، املبنّي يف اجلدول ال�ارد اأدناه، يظهر الأثر املتباين للنظم النتخابية املختلفة على عدد الأحزاب 

يف النظام ال�صيا�صي. هذا اجلدول يت�صّمن 170 دولة، منها 83 دولة تطّبق مناذج خمتلفة من نُظم الأغلبية، و61 دولة 

 ،
⁕ )29(

تطّبق �صيغًا خمتلفة من نظام التمثيل الن�صبي، و26 دولة تطبق النظم املختلطة وذلك يف الفرتة 1995- 2000

اإذ جند اأن مت��صط عدد الأحزاب يف الدولة ال�احدة يبلغ ح�ايل:

 5،22 حزب/ يف الدول املطبقة لنظم النتخاب بالأغلبية.

8،85 حزب/ يف الدول املطبقة لالأنظمة املختلطة.

9،52 حزب/ يف الدول املطبقة لنظم التمثيل الن�صبي.

 De Sinpoli, Francesco: A Spatial Voting Model where proportional rule leads to two- party  -28  ⁕
.Equilibria, university of Roschester, 2001

 De Sinopoli, F: «Sophisticated voting and equilibrium refinements under plurality التف�صيل:-  من  ملزيد 

.rule»Social choice and welfare: 2000
Grofman, B., Bowler, S. BLais, A. : Duverger’s law of plurality voting: The logic of party competition 
in Canada, India, The united kingdom, and the United states, New York, 2009.
Hofman, Amanda: Political parties, electoral systems and democracy: Across- national analysis, 
European journal of political researches; 2005.

.Norris Pipa: Electoral Engineering; 2004 -29 ⁕
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النظام النتخابي

مت��صط عدد الأحزاب املمثلة يف الربملان

)احلا�صلة على مقعد واحد على الأقل(

عدد الدول

5،2283نظم انتخاب باالأغلبية/ االأكرثية

9،01نظام ال�ص�ت البديل

5،610نظام الت�ص�يت املتكتل

6،023نظام الدورة الثانية

4،7849نظام الأكرثية

8.8526النظم املختلطة

8،8919النظم املختلطة املتوازنة

8،717النظم املختلطة املرتبطة

9،5261نظم التمثيل الن�سبي

5،02نظام ال�ص�ت الفردي القابل للنقل

9،6859الق�ائم احلزبية

7،05170املجموع

اإل اأن املعّدلت ال��صطية امل�صار اإليها يف اجلدول اأعاله تغفل الفروق امل�ج�دة داخل ال�صيغ املختلفة للنظام ال�احد، 

اأدناه والذي يعر�س العدد احلقيقي لالأحزاب يف 29 دولة بنظم انتخابية  ولت��صيح هذه الفروق ن�رد الر�صم البياين 

خمتلفة، لي�س فقط يف العائلة النتخابية العامة )اأكرثي- ن�صبي- خمتلط(، ولكن اأي�صًا يف مناذج خمتلفة لكل من هذه النظم 

العامة.
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ر�سم بياين يو�سح الفروق يف عدد االأحزاب ما بني النماذج املختلفة للنظام االنتخابي الواحد)30( ⁕ 

.Norris Pipa - electoral system, 2005 -30 ⁕

2.6
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اإذن ن�صتنتج ب�صكل عام، اأن العالقة بني النظم النتخابية وعدد الأحزاب يف النظام ال�صيا�صي قائمة ومثبتة 

اأقل من الأحزاب باملقارنة مع نظم التمثيل  عمليًا وم�صم�نها اأن نظم النتخاب بالأغلبية غالبًا ما ت�لد عدداً 

.
)31(

الن�صبي، ب�رسف النظر عن اأثر الختالفات الجتماعية والثقافية والقت�صادية بني الدول املطبقة لهذه النُظم

الفقرة الثانية: تاأثري النظام االنتخابي على معدالت امل�ساركة

ل �صك اأن ن�صبة م�صاركة الناخبني يف النتخابات العامة ُتعّد من اأهّم امل�ؤ�رّسات التي ُيلَتفت اإليها يف الأنظمة 

الدميقراطية. ثم اإن الع�امل التي ت�ؤثر يف ن�صبة امل�صاركة كثرية وي�صعب ح�رسها لأنها قائمة على عدة متغريات 

منها ما ه� م��ص�عي )ال�صتقرار الأمني- القت�صادي( ومنها ما ه� �صخ�صي )ثقافة امل�اطن- الثقة بالأنظمة(. 

ولكن ما يثري الت�صاوؤل يف هذا املقام ه� هل ي�جد نظم انتخابية ترفع من ن�صبة امل�صاركة يف النتخابات العامة 

مقارنة بغريها من النظم؟

من الثابت اأن هناك فروقًا مبعدلت امل�صاركة يف النتخابات العامة. وي�ؤدي النظام النتخابي املطبق يف دولة ما 

دوراً هامًا ورئي�صيًا يف اإحداث هذه الفروق، فعادة ما ت��صف نُظم التمثيل الن�صبي باأنها اأكرث النظم النتخابية قدرة على 

زيادة معدلت امل�صاركة، ب�رسف النظر عن م�صت�يات التنمية الب�رسية والتي تختلف من دولة اإىل اأخرى والتي قد يك�ن 

.
)32(

لها اأثر اإيجابي على معّدلت امل�صاركة

النظم  درا�صة  م�رسوع  بيانات  قاعدة  �صملتها  التي  الدول  يف  الت�رسيعية  النتخابات  على  اأجريت  لدرا�صة  ف�فقًا 

النتخابية املقارنة يف ت�صعينيات القرن املا�صي، تبني اأن معدل امل�صاركة يف ظل التمثيل الن�صبي يك�ن اأعلى مبعدل 7،7 

اإىل 11 نقطة من معدل امل�صاركة يف ظل نظم الأغلبية والنظم املختلطة. وهذا ما يظهره اجلدول ال�ارد اأدناه.

جدول رقم )5()33( ⁕

النظام االنتخابي
متو�سط معدل امل�ساركة كن�سبة 

من الناخبني يف �سن الت�سويت

متو�سط معدل امل�ساركة 

كن�سبة من الناخبني امل�سجلني
عدد الدول

60،468،377نظم االنتخاب باالأغلبية

65،592،92نظام ال�ص�ت البديل

58،565،021نظام الدورة الثانية

61،267،743نظام الأكرثية

52،659،82نظام ال�ص�ت الفردي غري القابل للنقل

56،570،99نظام الت�ص�يت املتكتل

31- واإن كان البع�س يرى اأن ذلك ل ي�صكل قاعدة، واأنه ل عالقة �صببية بني النظام النتخابي والنظام احلزبي، ويعطي مثاًل 

الدائرة الفردية عملية تفكك عدد من الأحزاب، بينما يهيمن يف ناميبيا وجن�ب  على ذلك كندا والهند حيث �صهل اعتماد 

اأفريقيا نظام احلزب ال�احد بالرغم من اعتماد نظام التمثيل الن�صبي.

 Powell, Bingham (1982); Contemporary Democracies; Cambridge, Harvard University press;-32

.Comparative political studies, 1980- 2000

.Norris Pipa: Electoral engineering voting rules and political behaviour. 2004 -33 ⁕
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64،070،426النظم املختلطة

66،671،97النظم املختلطة املرتبطة

63،569،019النظم املختلطة املت�ازية

70،074،661نظم التمثيل الن�سبي

70،074،459الق�ائم احلزبية

83،481،72نظام ال�ص�ت الفردي القابل للنقل

65،070،8164املجم�ع

للنظام  الناخب وفقًا  اأو احلافز على م�صاركة  الدافع  اإىل  ت�صتند  البيانات  التي تظهرها  الفروق  تف�صري  اإن حماولت 

النتخابي املعم�ل به، وهذا الدافع يختلف باختالف املنفعة اأو الفائدة املتحققة له يف ظل اأي نظام من النظم النتخابية، 

وهذا ما يتفق مع اآلية النظم النتخابية التي مت �رسحها �صابقًا. ففي نظم الأغلبية )عامل ميكانيكي واآخر نف�صي( يرى 

الناخب اأنه ل فائدة من الت�ص�يت اإذا كان حزبه املف�صل ل فر�صة له يف الف�ز وبالتايل ينخف�س لديه م�صت�ى احلافزية 

للذهاب اإىل �صناديق القرتاع. اأما يف نُظم التمثيل الن�صبي حيث ل اأ�ص�ات �صائعة فيك�ن الدافع لالنتخاب ق�يًا لدى 

جميع الناخبني نظراً لت�فر فر�س الف�ز ب�صكل كبري. وميكن تلخي�س هذه العالقة كالآتي:

نظم التمثيل الن�سبينظم انتخاب باالأكرثية

حاجز انتخابي اأقل+ اأ�ص�ات �صائعة اقلحاجز انتخابي اأعلى + اأ�ص�ات �صائعة اأكرث

فر�س الأحزاب ال�صغرية

 واملت��صطة احلجم يف الف�ز قليلة

فر�س الأحزاب ال�صغرية

 واملت��صطة احلجم يف الف�ز اكرب

عزوف م�ؤيدي

 هذه الأحزاب ال�صغرية عن امل�صاركة

اإقبال م�ؤيدي

 هذه الأحزاب  كلها على امل�صاركة

اأي التعداد ال�صكاين للدائرة النتخابية بالن�صبة لعدد املقاعد  اأن حجم الدائرة النتخابية،  اإىل  اأن ن�صري  ول بّد من 

�صة لها، ي�صكل عاماًل مهمًا، فكلما كان عدد الناخبني يف الدائرة قلياًل ا�صتطاع املر�صح اأن يقدم خدمات اأكرث.  املخ�صّ

ويتح�ل ذلك اإىل عالقة ق�ية بني الناخب واملر�صح مما يزيد لديه الدافع اإىل امل�صاركة يف العملية النتخابية، لذا جند اأنه 

كلما �صغر حجم الدائرة النتخابية ارتفعت ن�صبة امل�صاركة.

الفقرة الثالثة: تاأثري النظم االنتخابية على متثيل املراأة

فئات  خمتلف  متثيل  على  النتخابي  النظام  قدرة  فاإن  وبالتايل  النتخابي،  النظام  وظائف  اأهم  من  ه�  التمثيل  اإن 

املجتمع هي من اأهم معايري �صحة هذا النظام وعدالته. فقد اأثبتت الدرا�صات العلمية التي اختربت العالقة بني النظم 

النتخابية ومتثيل املراأة اأن ن�صبة متثيل املراأة يف الربملانات تك�ن اأعلى يف ظل نظم التمثيل الن�صبي- خ�ص��صًا تلك التي 
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. ولعل ال�صبب الرئي�صي يكمن 
⁕ )34(

تعمل وفقًا لنظام الق�ائم احلزبية- من ن�صبة متثيلها يف ظل نظم النتخاب الأكرثية

يف اأن تر�ّصح املراأة �صمن ل�ائح ي�ّفر لها فر�صة جناح اأكرب من فر�صتها بالنجاح اإذا ما تر�صحت ب�ص�رة منفردة، لأن 

الناخب غالبًا ما ي�ص�ت لالئحة ككل ولي�س لأ�صخا�س املر�صحني الذين ت�صمهم الالئحة.

وت�ؤكد الأرقام ال�اردة يف اجلدول اأدناه وج�د التاأثري املختلف للنظم النتخابية على ن�صبة متثيل املراأة، حيث يظهر 

اأن هذه الن�صبة تك�ن »ال�صعف« تقريبًا يف ظل نظم التمثيل الن�صبي باملقارنة معها يف ظل نظم النتخاب بالأكرثية، ففي 

حني بلغت هذه الن�صبة 8،5٪ يف نظم النتخاب بالأغلبية و 11،2٪ يف ظل النظم املختلطة، بلغت 15،4٪ يف ظل 

.
)35(

نظم التمثيل الن�صبي

جدول رقم )6(

عدد الدولالن�سبة املئوية لتمثيل املراأة يف الربملان النظام االنتخابي

8،589نظم انتخاب باالأغلبية

11،22نظام ال�ص�ت البديل

7،29نظام الت�ص�يت املتكتل

9،624نظام الدورة الثانية

8،554نظام الأكرثية

11،229النظم املختلطة

8،721النظم املختلطة املت�ازية

18،08النظم املختلطة املرتبطة

15،464نظم التمثيل الن�سبي

10،62نظام ال�ص�ت الفردي القابل للنقل

15،662الق�ائم احلزبية

11،7182املجم�ع

ولي�س  الدول،  ال�صائدة يف  الثقافة  مب�صت�ى  مبا�رس  ب�صكل  تتعلق  م�صاألة  النتخابات  املراأة يف  م�صاركة  اأن  �صحيح 

بالنظام النتخابي نف�صه، اإذ اإن هناك جمتمعات بلغت حداً من النفتاح والتط�ر اأكرث من غريها من املجتمعات مما ي�صمح 

لها بقب�ل م�صاركة املراأة تر�صحًا وانتخابًا.

 Matland Richard: Women’s Representation in National Legislatures: Developed and Developing -34 ⁕
.Countries, 1998

ملزيد من الطالع راجع:

 Venice Commission: Report on the Impact of Electoral Systems on Women’s Representation in   -  

.politics Strasbourg, 2009
.IDEA: Electoral Gender Quota Systems and their Implementation in Europe, 2008

Norris , Pipa: 2004 -35
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وهي  مت�صابهة  اجتماعية  اأمناطًا  منها  كل  ت�صم   فئات   3 اإىل  وتق�صيمها  الدول  خمتلف  يف  عّينات  اأخذ  مت  لذلك 

اأثر اختالف نظم النتخاب يف ظل  اختبار  ثم مت  بعد �صناعية، وجمتمعات �صناعية وجمتمعات زراعية،  ما  جمتمعات 

كل جمم�عة على حدة، فكانت النتيجة اأن العالقة الإيجابية بني نظم التمثيل الن�صبي ون�صبة متثيل املراأة ل تزال قائمة، 

املجتمعات  اإىل 4٪ يف  وت�صاءل  ال�صناعية،  بعد  ما  املجتمعات  الن�صبي يف  التمثيل  نظم  مل�صلحة   ٪12 الفارق  وبلغ 

، و�صن��صح ذلك باجلدول الآتي:
)36(

الزراعية

جدول رقم )7(

النظام االنتخابينوع املجتمع

متو�سط ن�سبة متثيل املراأة 

يف املجل�س االأدنى للربملان 

)2000(

عدد الدول

ما بعد �صناعي

29،512متثيل ن�صبي

19،44خمتلط

16،95انتخاب بالأغلبية

12،6الفارق

�صناعي

12،624متثيل ن�صبي

12،912خمتلط

10،819انتخاب بالأغلبية

1،8الفارق

زراعي

11،724متثيل ن�صبي

8،611خمتلط

7،457انتخاب بالأغلبية

4،3الفارق

 ، التي اأجريت على 
⁕ )37(

اأما فيما خ�س تاأثري النظم النتخابية على متثيل الأقليات، فاإن العديد من الدرا�صات

ا�صتنتاج  اإىل  ال��ص�ل  ي�صعب معها  بنتائج مت�صاربة بحيث  اأقليات متن�عة، جاءت  جمم�عات من دول ذات 

وا�صح يعزز الق�ل باأن نظامًا بعينه ي�صجع على م�صاركة الأقليات ويعطي فر�صًا اأكرب لتمثيلهم دون غريه من 

النظم.

Norris,  Pipa : 2004 -36

 Reynolds, Andrew: «Reserved seats in national legislatures, Legislative studies quarterly, v. 5; -37
 ⁕

.2005

.Reynolds, Andrew: Electoral systems and the protection and participation of minorities, 2006 -

.IILHR: Comparative Review of Minority representation; 2009

.Reilly; Benjamin: electoral systems for divided societies journal of Democracy; v= 13. 2002
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الفقرة الرابعة: االآثار املرتقبة على االإدارة ال�سيا�سية واالقت�سادية للدولة

من الأهداف الرئي�صية لأي انتخابات ت�رسيعية ت�صكيل حك�مة تتمتع بدعم الأغلبية يف املجال�س الت�رسيعية، 

وعادة ما تت�صكل احلك�مة بناء على اأحجام الأحزاب والكتل التي يتاألف منها الربملان. ثم اإن اأحد اأهّم معايري 

ق�ة احلك�مات ه� حجم الأغلبية التي ت�صتند اإليها يف الربملان، وهنا يكمن دور النظم النتخابية. ومن اأجل 

اإثبات هذه العالقة اأجريت درا�صة ح�ل مت��صط عدد املقاعد التي يح�صل عليها احلزب �صاحب املركز الأول 

يف الربملان يف 170 دولة، وتبني بنتيجتها اأن مت��صط عدد مقاعد احلزب الأكرب يف 83 دولة تطّبق نظم اأغلبية 

املت��صط  بلغ هذا  بينما  بت�صكيل حك�مة مبفرده،  املعني  للحزب  ي�صمح  املت��صط  بلغ 56،8٪، وهذا  متن�عة 

43،8٪ يف 61 دولة تطبق نظم التمثيل الن�صبي، وهذا يلزمه باللج�ء اإىل ت�صكيل حك�مة ائتالفية.

جدول رقم )8(

النظام االنتخابي

متو�سط ن�سبة االأ�سوات 

التي يح�سل عليها احلزب 

�ساحب املركز االأول

متو�سط ن�سبة املقاعد التي 

يح�سل عليها احلزب 

�ساحب املركز االأول

عدد الدول

54،556،883نظم االنتخاب باالأغلبية

40،345،31نظام ال�ص�ت البديل

52،956،210نظام الدورة ال�احدة

54،857،823نظام الدورة الثانية

55،157،849نظام الأكرثية

46،849،526النظم املختلطة

51،753،919النظم املختلطة املت�ازية

33،936،97النظم املختلطة املرتبطة

45،343،861نظم التمثيل الن�سبي

45،350،12نظام ال�ص�ت الفردي القابل للنقل

44،543،659الق�ائم احلزبية

48،750،0170املجم�ع

ال�صيا�صات  احلكم، وجناح  اإدارة  على  معنّي  انتخابي  نظام  اعتماد  تاأثري  تناولت  التي  الدرا�صات  غالبية  اإن 

القت�صادية واملالية، انطلقت من نقاط حمددة لقيا�س مدى فعالية النظام النتخابي ومالءمته قيا�صًا على الإجنازات 

ال�صيا�صية والقت�صادية املحققة. وقد خل�صنا هذه التاأثريات باجلدول الآتي:
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جدول رقم )9(

نظام االنتخاب بالن�سبيةنظام انتخاب باالأغلبيةالتاأثريات املحتملة

-+نظام الثنائية احلزبية

-+ن�صب اأغلبية ثابتة يف الربملان

-+اأو�صاع غري ن�صبية عند حت�يل الأ�ص�ات اإىل مقاعد

+-حك�مات ائتالفية

-+تف�صيل تداول ال�صلطة

-+امل�ص�ؤولية ال�صيا�صية

+-التمثيل ال�صامل

+-فر�س لت�جهات �صيا�صية جديدة

ون�صتنتج مما ورد يف اجلدول:

� اإن نظام النتخاب بالأكرثية اإجماًل ي�صجع الثنائية احلزبية، بينما نظام التمثيل الن�صبي ي�صاعد ويحافظ على 

التعددية احلزبية.

� اإن نظام النتخاب الأكرثي ي�ؤّمن ن�صبة اأغلبية ثابتة ن�صبيًا يف الربملان، بينما ي�صاهم نظام التمثيل الن�صبي يف 

اإدخال اأحزاب وكتل �صغرية اإىل الربملان تتغري ن�صب متثيلها عند كل انتخابات.

� يف ظل النظام الأكرثي ل تنا�صب بني عدد الأ�ص�ات وعدد املقاعد املحرزة ب�صبب الأ�ص�ات املهدورة اأو 

ال�صائعة، بينما يف ظل عدالة اأنظمة الن�صبي تتنا�صب املقاعد املحرزة تقريبًا مع عدد الأ�ص�ات املدىل بها.

� ي�ؤدي النظام الأكرثي اإىل تك�ين اأغلبيات ق�ية يف الربملان مما ي�صمح ب�لدة حك�مة من ل�ن واحد متجان�صة 

يف اخلطط والأهداف، بينما غالبًا ما ينتج التمثيل الن�صبي حك�مة ائتالفية ب�صبب غياب الأحزاب الكربى يف 

الربملان.

� ي�صمح اعتماد النظام الأكرثي بتداول ال�صلطة خا�صة يف الدول ذات الثنائية احلزبية، و يغيب هذا التداول 

مع اعتماد نظام التمثيل الن�صبي.

� ل �صع�بة يف حتديد امل�ص�ؤولية ال�صيا�صية يف ظل النظام الأكرثي ما دامت حك�مة ل�ن واحد، بينما ي�صعب 

ذلك يف احلك�مات الئتالفية نظراً لتعدد الأحزاب امل�ؤتلفة، لأن احلك�مة امل�ؤتلفة  تق�م على ق�ا�صم م�صرتكة 

هي نتاج �صيا�صات خمتلفة قد ل تن�صجم كثرياً نظراً لختالف الإيدي�ل�جيات، كما اأن هذه احلك�مة الئتالفية- 

كما تدل التجربة- ل تق�ى على ال�صم�د واتخاذ القرارات يف امل�اقف ال�صعبة، اأ�صف اإىل ذلك هيمنة منطق 

الت�ص�يات وال�صفقات بني خمتلف مكّ�نات الئتالف، مما ينعك�س �صعفًا يف اأداء العمل احلك�مي ب�صكل عام.

� يتميز نظام التمثيل الن�صبي بعدالة متثيله و�صم�له لكافة الأطياف والأحزاب ال�صيا�صية، بينما ل وج�د لهذه 

ال�صم�لية يف النظام الكرثي ما دام اأن هذا النظام قائم على قاعدة »الفائز ياأخذ كل �صيء«.



25

� ي�صاعد نظام التمثيل الن�صبي على ظه�ر فر�س لت�جهات �صيا�صية جديدة ناجتة عن التعددية احلزبية املتجددة 

يف الربملان واملمثلة باحلك�مة، بينما تغيب هذه الفر�س يف ظل النظام الأكرثي.

لأداء  بالن�صبة  احلال  ه�  ملا  خالفًا  وفعالية  ا�صتمراراً  اأكرث  ه�  واحد  ل�ن  من  احلك�مة  اأداء  اأن  جند  وعليه 

احلك�مات الئتالفية، وهذا ال�صتقرار يرتجم جناحًا على كافة ال�صعد ال�صيا�صية والقت�صادية واملالية للدولة.

الفقرة اخلام�سة: انعدام العالقة املبا�سرة بني النظم االنتخابية والنظام ال�سيا�سي

من  لذا  ال�صلطة،  ت�يّل  واأ�ص�ل  احلكم  نظم  ت�صم  �صل�صلة  من  عبارة عن حلقة واحدة  النتخابية  النظم  اإن 

ال�رسوري عند ت�صميم النظم النتخابية الأخذ بعني العتبار الإطار امل�ؤ�ص�صاتي وال�صيا�صي املعتمد يف الدولة، 

لأن اأي تعديل يف تقنيات النظم النتخابية ينعك�س �صلبًا اأو اإيجابًا على امل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية وطبيعة عملها.

فهل هناك عالقة بني اعتماد نظام انتخابي معنّي وبني النظام ال�صيا�صي املعتمد رئا�صيًا كان اأو جمل�صيًا؟ 

مل يهتم الباحث�ن يف هذا املجال بدرا�صة تاأثري النظم النتخابية على النظام ال�صيا�صي اإمنا اكتف�ا ببحث عالقة 

هذه النظم بالأحزاب ال�صيا�صية.

ل يظهر اأن هناك عالقة مبا�رسة تربط بني اختيار النظام ال�صيا�صي وبني اعتماد اأحد النظم النتخابية، اأي اأنه 

ل ت�جد قاعدة عامة متكننا من الربط على �صبيل املثال بني اعتماد النظام الرئا�صي واعتماد النظام الأكرثي، وبني 

اختيار النظام الربملاين واعتماد نظام التمثيل الن�صبي اأو املختلط، والعك�س �صحيح.

وهذا ما تبّينه الأمثلة الآتية:

ال�ليات املتحدة: نظام رئا�صي- نظام انتخاب اأكرثي.

فرن�صا: �صبه رئا�صي- نظام النتخاب الأكرثي.

بريطانيا: برملاين- اأكرثي.

اأملانيا: برملاين- خمتلط.

الربتغال: رئا�صي- ن�صبي.

وجمل�س  �صي�خ-  )جمل�س  جمل�صني  من  الت�رسيعية  ال�صلطة  فيها  تتاألف  التي  الدول  اأن  نرى  ثانية  ناحية  ومن 

�صعب( كما يف الدول العظمى، تعتمد نظمًا انتخابيًة خمتلفة بني كل من املجل�صني وذلك نظراً اإىل طبيعية الدور 

)الت�ص�يت  الأغلبية  ُنظم  اأحد  ب�ا�صطة  العم�م  جمل�س  انتخاب  يتم  مثاًل  اأ�صرتاليا  ففي  منهما،  كل  يلعبه  الذي 

البديل(، فيما يعتمد النظام الن�صبي لنتخاب جمل�س ال�صي�خ، كما اأن الدول التي تعتمد النظام الن�صبي لنتخاب 

كال املجل�صني تلجاأ اإىل و�صع �صيغ خمتلفة لكل منها )ك�ل�مبيا- اندوني�صيا(.

ُت�صّنف النظم النتخابية يف النتخابات الرئا�صية يف الدول التي تتبنى النظام الرئا�صي اإىل فئتني:

نظام الدورة ال�احدة، من خالل اختيار الفائز الأول احلا�صل على اأعلى عدد من الأ�ص�ات حتى ول� مل 

يح�صل على الأغلبية املطلقة من الأ�ص�ات مثال: )املك�صيك- ت�ن�س- تاي�ان- فنزويال- ك�ريا اجلن�بية...(.
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انتخاب الرئي�س عماًل بنظام اجل�لتني، اإذا ف�صل اأّي من املر�صحني يف احل�ص�ل على الأغلبية املطلقة يف اجل�لة 

الأوىل. ويعتمد هذا الأ�صل�ب العديد من الدول ومنها: فرن�صا-، معظم دول اأمريكا الالتينية، النم�صا، بلغاريا، 

فنلندا، ب�لندا، الربتغال، اإيران...

ويف اخلال�صة نالحظ اأن العديد من الدول التي تعتمد النظام الرئا�صي تعتمد اأي�صًا نظام التمثيل الن�صبي اأو 

املختلط يف انتخابها ممثلي اأع�صاء الهيئة الت�رسيعية بن�عيها.

الفقرة ال�ساد�سة: االجتاه احلديث عند تغيري النظم

ُيعّد ال�صتفتاء العام يف اإيطاليا �صنة 1993، والذي اأّدى اإىل تغيري النظام النتخابي من نظام التمثيل الن�صبي 

اإىل نظام الع�ص�ية املختلطة، نقطة حتّ�ل تبعها العديد من عمليات تغيري النظم النتخابية يف العامل. ويف بع�س 

املجل�س  يف  املقاعد  لت�زيع  جديدة  معادلة  كاعتماد  التف�صيلية،  الأم�ر  يف  التغيري  عملية  انح�رست  احلالت 

املنتخب، اأو التعديل يف ت�زيع الدوائر النتخابية، اإل اأن 26 بلداً اتبعت املثال الإيطايل منذ ذلك احلني حتى 

ي�منا هذا وقامت بتغيري نظمها النتخابية ب�صكل كلي.

 اأن معظم البلدان التي قامت بتغيري نظمها النتخابية اجتهت نح� مزيد من 
)38(

وي��صح اجلدول رقم 10

الن�سبية فيها، وذلك اإما باإ�صافة عن�رس ن�صبي اإىل نظام الأغلبية، معتمدة نظامًا خمتلطًا اأو نظام الع�ص�ية املختلطة، 

النظام  بالنتقال من  فكان  �صي�عًا  الأكرث  التح�ل  اأما  الن�صبية،  القائمة  بنظام  القدمي  للنظام  با�صتبدال كامل  اأو 

الأكرثي اإىل النظام املختلط اإذ ل ت�جد اأمثلة ح�ل انتقال بالجتاه املعاك�س.

اأما اأنظمة النتخاب الأكرثي اجلديدة فتنتمي جميعها اإىل ذات العائلة، با�صتثناء ما ح�صل يف مدغ�صقر حيث 

�صة لنظام الفائز الأول على  مت التح�ل من نظام القائمة الن�صبية اإىل خليط من الرتتيبات تزيد فيها احل�صة املخ�صّ

تلك املخ�ص�صة لنظام القائمة.

.Norris Pipa: Cultural Explanations  of Electoral Reform, Harvard Kennedy school; 2010  -38
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اجلدول رقم )10(: تغيريات النظم االنتخابية يف العقدين االأخريين

النظام الجديد / العائلة الدولةالنظام القديم
أنظمة أخرى التمثيل النسبي نظم مختلطة التعددية/ األغلبية العائلة

ـة
ـي

ـب
ـل

غ
ال

  ا

   من نظام الكتلة إلى الفائز األول برمودا

 ليسوتو
العضوية  إلى  األول  الفائز  من 

  المختلطة 

  العراق
الجولتين  نظام  من 

 إلى القائمة النسبية

   األردن
من الكتلة إلى الصوت 

الواحد غير المتحول
   من الفائز األول إلى الصوت البديلفيجي
  من الجولتين إلى النظام المتوازي  موناكو

  راوندا
من الفائز األول إلى 

 القائمة النسبية

أفغانستان
   

إلى  األول  الفائز  من 
غير  الواحد  الصوت 

المتحول
   من الفائز األول إلى الصوت البديل مونسرات
  من الفائز األول إلى العضوية المختلطة  نيوزلندا

سيراليون
  

من الفائز األول إلى 
 القائمة النسبية

غينيا 
الجديدة

من الفائز األول إلى الصوت 
   البديل 

  من نظام الكتلة إلى المتوازي   الفليبين
جنوب 
  أفريقيا

من الفائز األول إلى 
 القائمة النسبية

   من نظام الكتلة إلى الجولتين منغوليا
  من نظام الكتلة إلى المتوازي  تايالند

  مولدافيا
الجولتين  نظام  من 

 إلى القائمة النسبية
  من الجولتين إلى النظام المتوازي  أوكرانيا
روسيا 
 االتحادية

النظام  إلى  الجولتين  من 
  المتوازي 

ط
تل

خ
امل

  من المتوازي إلى العضوية المختلطة  المكسيك

  مقدونيا
إلى  المتوازي  من 

 القائمة النسبية 

  كرواتيا
إلى  المتوازي  من 

 القائمة النسبية 

من القائمة النسبة إلى مختلط بين مدغشقر
   الفائز األول والقائمة النسبية

ي
سب

�
لن

ا

 بوليفيا
العضوية  إلى  النسبية  القائمة  من 

  المختلطة

 إيطاليا
العضوية  إلى  النسبية  القائمة  من 

 المختلطة 

 فنزويال
من القائمة النسبية إلى العضوية 

 المختلطة 

اليابانأنظمة أخرى
   

غير  الواحد  الصوت  من 
المتحول إلى المتوازي 
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خارطة توزيع النظم االنتخابية يف العامل

اآ�سيا اأمريكا اأفريقيانوع النظام 
اأوروبا 

ال�رشقية

اأوروبا 

الغربية
اأوقيانيا

ال�رشق 

االو�سط 
املجموع 

2723141513891النظام االكرثي

1619313170472التمثيل الن�سبي

538932030النظام املختلط

00101316انظمة اخرى

48452623261813199املجموع

العددالنظام

91 النظام الكرثي 

72التمثيل الن�صبي 

30النظام املختلط

6انظمة اخرى
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الن�سبة املئوية بح�سب التوزيع اجلغرايف

اآ�سياامريكاافريقيا
اأوروبا 

ال�رشقية

اأوروبا 

الغربية
اأوقيانيا

ال�رشق 

االو�سط
عاملياً

45.7٪61.5٪72.2٪19.2٪4.3٪53.8٪51.1٪56.3٪االأكرثي

36.2٪30.8٪0.0٪65.4٪56.5٪11.5٪42.2٪33.3٪الن�سبي

15.1٪0.0٪11.1٪11.5٪39.1٪30.8٪6.7٪10.4٪املختلط

3.0٪7.7٪16.7٪3.8٪0.0٪3.8٪0.0٪0.0٪اأنظمة اأخرى

100.0٪100.0٪100.0٪100.0٪100.0٪100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

الن�صبةالنظام

45.7٪الأكرثي

36.2٪الن�صبي

15.1٪املختلط

3.0٪اأنظمة اأخرى



30

ثبت املحتويات

مقّدمة  ....................................................................................................................................................................... 1

الق�سم االأول: االأنظمة االنتخابية............................................................................................................................ 3

الفقرة الأوىل: الأنظمة الأكرثية ........................................................................................................................... 3

الفقرة الثانية: اأنظمة التمثيل الن�صبي.................................................................................................................... 7

الفقرة الثالثة: النظم املختلطة.............................................................................................................................. 10

الفقرة الرابعة: النظم الأخرى............................................................................................................................. 11

الق�سم الثاين: تاأثري النظم االنتخابية على احلياة ال�سيا�سية ................................................................................... 14

الفقرة الأوىل: تاأثري النظم النتخابية على الأحزاب ال�صيا�صية............................................................................. 14

الفقرة الثانية: تاأثري النظام النتخابي على معّدلت امل�صاركة............................................................................... 19

الفقرة الثالثة: تاأثري النظم النتخابية على متثيل املراأة............................................................................................. 20

الفقرة الرابعة: الآثار املرتقبة على الإدارة ال�صيا�صية والقت�صادية للدولة ............................................................. 23

الفقرة اخلام�صة: انعدام العالقة املبا�رسة بني النظم النتخابية والنظام ال�صيا�صي................................................... 25

الفقرة ال�صاد�صة: الجتاه احلديث عند تغيري النظم ................................................................................................ 26

خارطة توزيع النظم االنتخابية يف العامل ................................................................................................................ 28

الن�سبة املئوية بح�سب التوزيع اجلغرايف ................................................................................................................ 29



31



32

املركز اال�شت�شاري للدرا�شات والتوثيق

The Consultative Center for
Studies and Documentation

�صة ُتعنى بحقلي  م�ؤ�ّص�صة علمية متخ�صّ

الأبحاث واملعل�مات، وتهتم بالق�صايا 

الجتماعية والقت�صادية وت�اكب امل�صائل 

ال�صرتاتيجية والتحّ�لت العاملية امل�ؤثِّرة.

هاتف: 01/836610 

فاك�س: 01/836611 

خليوي: 03/833438

الربيد االإلكرتوين: 

   dirasat@dirasat.net
www.dirasat.net

الرمز الربيدي: 

Baabda 10172010
P.O.Box: 24/47
Beirut - Lebanon


