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جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية
*لشاكل والامنذج
 دراسة يف املفاهمي وا أ:ا ألصول الفلسفية للنظم الانتخابية والسلوك الانتخايب
 تيارت-  جامعة ابن خدلون-" أأس تاذ مساعد " أأ- دلباز كامل/أأ

:ملخص
ية،يا أأصهههبن الانتخاش قههها ل ادلاقمتا،مع الزام ادلول نفسهههبا بنار متث لييلية مبتخبة داقمتا
النيابية لسه ناد السهلةة آللية مرشهوعة لتقس مي املھام بنی اجملموعات الس ياس ية وفقا ألوزانھا النسبية ول اكن
لبذه الغمتث أأن تكتسه هذه القمية ال اذا ا رتنت بوجود نظام انتخايب عادل كمتكزية أأسههاسه ية يف لك اص ه
.با،ية واحنةا،س يايس بل وان افساده يؤدي اىل افساد ادلاقمتا
ومجمل القول أأن النظم الانتخابية مبفبوهما احلديث وتعدد تقبياهتا تعد من املواضههههيع احلديية الت شهههه ت ورة
كربى أأواخمت القمتن التاسههع رشه بدول أأوروغ الغمتبية و أأحضت فلسههفة انتقا ا كقهها أأحد أأھم القمتارات ألي
ي كوهنا صههاة ة الاختصهها يف توس ه يع أأو تضههي دائمتة املقههاركة الس ه ياس ه ية وذاكل بفمتض،نظام داقمتا
اسهرتاتيیية معينة اما ضهاما للتداول السهلمي عىل السهلةة بنی النخ الس ياس ية أأو لعادة انتاھجا من جديد
فبذا احلدث الك ري يف عامل النظم الانتخابية مسن لبا أأن حتتل ماكنة هامة يف دراسهههات العديد من الباةمنی من
.علامر الس ياسة وفقبار القانون سوار من اةية أأصولبا الابس متولوجية أأو فلسفة مناذهجا الفكمتية
Summary :
Lorsque les pays s'engagent à construire une chambre de représentation
démocratiquement élus, l’élection est devenu le cœur de la démocratie parlementaire comme
mécanisme pour la dévolution du pouvoir à une division légitime des tâches entre les groupes
politiques selon leurs valeurs relative, et ces chambres ne peuvent pas peut acquérir cette
valeur si elle est couplée avec un système électoral comme un substrat essentiel dans toute
réforme politique, et toute corruption conduit à la corruption de la démocratie et son déclin.
Les systèmes électoraux dans leurs sens moderne et leurs diversités de ses techniques est l'un
des sujets modernes qui formaient une révolution majeure dans la fin du XIXe siècle, dans
l’ouest d'Europe, et sa philosophie de sélection constitue l’une des décisions la plus importante
de tout système démocratique, en possédant la compétence exclusive pour élargir ou
restreindre le cercle de la participation politique, en imposant une certaine stratégie qui
garantit soit de la négociation pacifique pour le pouvoir entre les élites politiques ou de
reproduire le même pouvoir de nouveau ; Ce grand événement dans le monde des systèmes
électoraux qui lui a permis d’occuper une place importante dans les études de plusieurs
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chercheurs parmi les politologues et les spécialistes de droit, Tant en termes de ses sources
épistémologique ou la philosophie de son modèles intellectuels.

لبيــد:
لقد شهها الانتخاش* احدى افمتازات احلياة املقههرتكة للمیموعات السه ياسه ية الت ةعت شههو الرصههاعات
العنيفة نظمتا لتباين مصههههاف ونفوذ ا ألفمتاد وامجلاعات داخلبا فتةور الفكمت البرشههههى من السهههه يادة اللبية اىل
س يادة القع وغلتايل تقس مي السلةة بنی حامك وحمكوم gouvernant et gouvernéوف أللية الانتخاش اذلي
يتين للقهعوش ة املقهاركة يف احلياة السه ياسه ية مبا قحق التواف بنی خضوع القع لنوابه وس يادته علهيم
ا ألممت اذلي جعهل املعيار اذلي تقاس عىل أأساسه درجة انفتا اجملمتعات الس ياس ية من انغ با.
فالنتخاش يف جوهمته أأداة للمقهاركة الس ياس ية يف كس يري القؤون العامة ن ،متي البيئات الت تنتخ لبذا
الغمتض وتؤدي هذه املقهاركة غلرضهورة اىل ااثرة املنافسهة بنی لك التقكي ت الس ياس ية بصفهتم اخ نی أأو
مبتخبنی ا ألممت اذلي من شهههانه أأن يمتخس فكمتة ادلاقمتا،ية التقهههاركية كواحدة من أأبمتز ر ئز بنار ادلول الو،نية
احلديية ووفقا لبذا الةمت كسهههههع هذه الور ة البحيية الا رتاش من ،بيعة الع ة الو يفية بنی النظ هههههههههام
الانتخايب والسلوك الانتخايب وفقا للمحاور التالية:
أأول :مفبهوم النظ ام الانتخايب.
مع الزام ادلول نفسهههبا بنار متث لييلية مبتخبة داقمتا،يا أأصهههبن الانتخاش قههها ل ادلاقمتا،ية النيابية
لسههه ناد السهههلةة ول اكن لبذه الغمتث أأن تكتسههه هذه القمية ال اذا ا رتنت بوجود نظام انتخايب عادل
غ تباره قهها المتكزية ا ألسههاس ه ية يف لك اص ه س ه يايس واجامت ي وبذكل فان افسههاده يؤدي اىل فسههاد
ادلاقمتا،ية واحنةا،با.
فالنظم الانتخابية مبفبوهما احلديث وتعدد تقبياهتا تعد من املواضهههيع احلديية -رمغ امتداد أأصهههولبا اىل احلضهههارات
القداة -د شه ت ورة كربى يف أأواخمت القمتن التاسههع رش ه بدول أأوروغ الغمتبية فبذا احلدث الك ري يف عامل
النظم الانتخهابية مسن لبا أأن حتتل ماكنة هامة دلى العديد من الباةمنی من علامر السههههه ياسهههههة وفقبار القانون
ادلسههههه توري وهذا الاهامتم دفع بتعدد التعمتيفات اخلاصهههههة لقل النظم الانتخابية و ل التةمتق اىل تعمتيف

* -مل ينقه أ الانتخاش يف بداية كام هو اللن بل متث تةورا كبريا عرب التارخي سهوار يف حمتوى مفبومه أأو يف ا ألشاكل الت ،ب هبا فاملفبوم خ ل
ق 00أأش ت من ال مة الن زيية  To voteاملق تقة يف حد ذاهتا من املصةلن ال تيين  Votumذات الفحوى ديين املعرب ن ا ةار بد اىل
المتش أأو الهل أأي الالزتام العلين لصههاف ص ما مث ما لبثت هذه ال مة أأن أأخذت معىن املداول La délibérationوخ ل ق 01أأصههبن
التصهويت يعرب ن متار متخذ من ل جملس أأو مجعية اىل أأن أأصههبن مع حلول ق 01ترصههفا فمتداي سههمن لصههاة ه غلقيام غختيار أأممت ما وهبذا
القهها أأصههبن الانتخاش من املواضههيع الت يتقامس يف معاجلهتا الكمري من احلقول العلمية بدرا بعلامر اجلغمتافيا وادلاغمتافيا الانتخابية ممتورا بعلامر
الس ياسة وصول اىل فقبار القانون اذلين ما فتؤو أأن جعلوا مبه فمتعا مس تق من فمتوع القانون العام أأي القانون الانتخايبLe droit électoral
بعد أأن ن موضوعا من مواضيع القانون ادلس توري اذلي هيت بدراسة اهمتة السلةة و ما تعل هبا من مسائل.
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النظم الانتخابية فان مهنیية التحليل السه يايس تفرتض بداية كسلي الضور أأول معمتفة الانتخاش لبيدا لبس
مفبوم النظام الانتخايب.
تعمتيف الانتخاش :قحمل الانتخاش يف ،ياته دللت لغوية واصة ةية و انونية:
أ-
 -1الانتخهاش لغة :يف لسهههههان العمتش لبن املنظور "الانتخاش مقههههه ت من الفعل ب وب  :أأنتخ
اليشههههر أأختاره والنخبة ما أأختاره مبه وببة القوم وببهتم خيارا والنخ هو الوع ويقال رجل بي أأي
خيهار القوم وهو ييه القوم" 1ويف حهديهث ع و يهل مت بن اخلةاش (ريض هللا هنام) " وخمتجبا يف
النخبة النخبة  -بضم النون -املنتخبون من الناس املنتقون".2
وف هذا الاس تقمتار يصبن مصةلن الانتخاش قحمل دللت الانزتاع والاختيار والانتقار.
 -7الانتخاش اصهههههة حا" :هو يام املوا،ننی املؤهلنی غختيار البعض مهنم رشيةة أأن يكونوا ذوي كفارة
لتسري ا ألهجزة الس ياس ية والدارية وذاكل من خ ل القيام بعملية التصويت.3
 -1الناةية القانونية :يف القاموس الس ه يايس متث الانتخاش عىل أأنه " اختيار ص بنی عدد من املمتحشنی
ليكون ائبا ايل امجلاعة الت ينمتي الهيا وكيريا ما يةل عىل الانتخاش الا رتاع :أأي الا رتاع عىل امس
معنی" 4وهناك من يعده الوس ه يةل الت مبوج ا اتار املوا،نون ا ألشههخا اذلين س ه ندون الهيم همام ارسههة
السه يادة أأو احل نيابة هنم سهوار عىل املسه توى السه يايس أأو عىل املس توى الداري أأو عىل مس توى املمتاف
الا تصادية والاجامت ية واليقافية.5
ب -تعمتيف النظام الانتخايب :لقد تعددت النظم الانتخابية املعمول هبا يف دول العامل ويه تتغري من و ت
ألخمت ،بقا لظمتوث ومقتضهههيات العملية السههه ياسههه ية ومن شههه أن هذا التعدد أأن ينعكس عىل تعمتيف النظم
الانتخابية وفامي ي حتاول هذه ادلراسة اس تعمتاض بعضا مهنا:
تعمتيف املؤسههسههة ادلولية لدلاقمتا،ية والانتخاغت ( )IDEAعىل أأنه "تمتمجة ل ألص هوات الت يت الدلر هبا يف
الانتخهاغت اىل عدد املقاعد الت تفوز هبا ا ألةزاش واملمتحشنی املقهههههاركنی فهيا" 6كام يعمتث عىل أأنه تمتمجة
 -1ابن مبظور جامل ادلين محمد لسان العمتش .ج 7مرص :ادلار املرصية للت أليف والرتمجة د.س.ن.041. .
 -2ةسهههنی اد أأرسد ،ار املصهههةلحات السههه ياسههه ية المينية :دراسهههة دللية (الواثئ السههه ياسههه ية املعادة أأمنوذجا) أأ،متوحة دكتوراه جامعة
س نةينة :لكية اللداش واللغات سم اللغة العمتبية وألداهبا .061. 7661-7661
3 -Ibtissem Garram, Terminologie juridique dans la législation Algérienne, Blida: Palais des livres,
1998 , P. 114.
 -4أأرسد ةية القاموس الس يايس 1. .القاهمتة :دار الهنضة العمتبية .071. 1968
5-Philippe Ardant.Institution politiques et droit constitutionnel .L.G.D.J. 12em_edition. Paris.2002 P.206.
 -6أأندرو رينودلز بن راب وألخمتون أأشههههاكل النظم الانتخابية .تمتمجة أأان أأيوش السههههويد :املؤسههههسههههة ادلولية ل نتخاغت وادلاقمتا،ية 7667
.01.
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ا ألص هوات الت يت الدلر هبا اىل مقاعد تفوز هبا ا ألةزاش واملمتحشون وف
يه: 1
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ة متغريات تفس هريا لبذه العملية

املعادل الانتخابية املس تعمةل من ةيث كون الانتخاغت تعددية أأو أأغلبية.
هيا الا رتاع :ةيث يكون التصويت ملمتحش واحد أأو حلزش أأي(سلسةل من التفضي ت).
جحم املنةقة ةيث هيت بعدد املميلنی املنتخبنی ن املنةقة وليس بعدد الناخ نی.
أأمها يف تقمتيمت للینهة ا ألوربيهة من أأجهل ادلاقمتا،ية ا متد الفمتنيسههههه "كمت سههههه توث بمتويك" "BROQUET
 "Christopheيف دراس ته عىل تعمتيف النظام الانتخايب ب أنه "مجموعة القواعد الت تنظم لية الدلر غ ألصوات
أأ نار الانتخاغت وحتويل تكل ا ألصوات اىل مقاعد".2
يف حنی ت م "ديرتنوهلن"  Diteer Nohlenن التفضهههيل فالنظام الانتخايب يعين الكيفية الت يعرب عىل
أأسههاسههبا الناخ ون ن تفضههي هتم سهوار ألةزاش أأو ممتحشنی ليث يت حتويل هذه التفضههي ت بعد ذكل
اىل تفضههيل وعليه فالنظام الانتخايب هو الللية الت حتدد الفائز واخلا، ،بقا ألسههلوش اةصههار ا ألص هوات
واذلي اتلف بدوره من نظام ألخمت وحتدد املوسههوعة ادلولية للعلوم الاجامت ية مجموعة من املؤرشات لتعمتيف
النظام الانتحايب مهنا:3
جحم وهيا املنظمة الت جتمتى فهيا العملية الانتخابية.
املعيار  -ان وجد  -اذلي يت عىل أأساسه ا ةار وزن ممتحج لصوت ن صوت ألخمت.
الةمتيقة املتبعة لتسیيل خيارات الناخ نی.
الةمتيقة الت يت عىل أأساسبا تمتمجة مجموع ا ألصوات اىل متارات جام ية.
وعىل هذا ا ألسههاس ن املسهه تحيل اجلزم بوجود أأنظمة انتخابية تتف لاما مع تةلعات البدل و متوفه اخلاصههة
فبيي غالبا ما تكون مورو ة ن نظام اسه تعامري ساب أأو نتيجة لتةورات الت تفمتزها لبيئة ادلولية ما يعكس
يف الغال تدخل وى خارجية وهذا ما قحول دون وجود واعد انتخابية كقا المنوذج ا ألممل لمتييل القع
اذ جي عىل لك داقمتا،ية حديية أأن ختتار أأو أأن تمتث نظاما انتخابيا يضهههمن اسههه متمتارها رشيةة أأن يعمل

العدد ا ألول

 -1مسري غرة والمام سهلم "السهلوك الانتخايب يف اجلزائمت :دراسهة يف املفبوم وا ألمنا والفواعل" جمةل دفاتمت السه ياسة والقانون
جوان .06. 7661
2 - Christophe broquet . Alain lancelot. Les systèmes électoraux tableau de l’offre et critères de choix.
STRASBOURG : CEDD ; 2003 .P .06.
 -3بوش نافة مشسة " النظم الانتخابية وع هتا غ ألنظمة احلزبية " جمةل دفاتمت الس ياسة و القانون عدد خا .401. 7600
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بةمتيقههة تعرب ن مجيع املوا،ننی 1وليك يكون النظههام الانتخههايب ةمتا وعههادل ين غي أأن يتوفمت عىل مجةل من
الرشو يمكن ذكمت بعضا مهنا:2
أأن يمتتع مجيع املوا،ننی ل الا رتاع واملقاركة يف القؤون العامة.
أأن جتمتي الانتخاغت بصورة دورية تضمن احرتام احلقوق ا ألساس ية للموا،ننی.
أأن تضمن اجمتارات الا رتاع ةمتية الاختيار ،ية التصويت وحصة فمتز البةا ات.
أأن تمتا العمليات الانتخابية هيئة مس تقةل ن بقية سلةات ادلول.
ن خ ل اسههههه تقمتار مفاهمي السهههههابقة اكن القول أأنه ل يوجد دلى املبمتنی لقل النظم الانتخابية تباين كبري
لتعارفبم ومن هجة اثنية يمتى الباةث اىل أأن ا ألنظمة الانتخابية ل ختمتج ن نةاق الللية الت اكن من خ لبا
تمتمجة ا ألص هوات املدىل هبا يف لية الا رتاع اىل مقاعد تفوز هبا ا ألةزاش واملمتحشون صههد لييل القههع يف
البيئات النيابية العامة.
ومن افةل القول أأن هذه العملية تت أثمت غلعديد من املتغريات س هوار نت خارجية تعكس تدخل وى دولية يف
رمس مسهار العملية الانتخابية مبا ادهما أأو داخلية ةيث كقا اليقافة و،بيعة املقاركة الس ياس ية أأحد ،متفا
معادل الت أ ري ع وة عىل مدى اسههه تق لية الدارة والبيئة والنخ الت تديمت العملية الانتخابية وكذا وا ع البدل
ادلاو متايف وسوس يو-ا تصادي.
ج -تصنيفات النظام الانتخايب.
ان امل ةظ يف العديد من ادلراسههات أأن الكمري من النظم الس ه ياس ه ية عرب العامل كسههع لتبين العديد من صههي
الانتخاش مضن اخلار،ة الانتخابية مبا يامتيش مع متث البدل وتةلعاته اخملتلفة عىل ا تبار أأن النظم الانتخابية
يه الللية املتبعة لتحويل أأصهههوات الناخ نی اىل مقاعد يف البيئات املنتخبة ذلاكل أأصهههبحت مسهههال كيفية مل
املقاعد الربملانية حمل اهامتم العديد من الباةمنی الس ه ياس ه ينی والأ داينی بقههان النظم الانتخابية ما دفع بتعدد
أأمنا النظم الانتخابية.
فلقد أأشهارة بعض ادلراسهات اىل أأن النظم الانتخابية تتعدد لتصهل اىل رشة أأنواع يه :الانتخاش العام املقيد
املبارش غري املبارش الفمتدي الانتخاش غلقامئة الرسهههي والعلين الانتخاغت غ ألغلبية أأنظمة المتييل النسههه

 -1مور س ديفمتجيه املؤسسات الس ياس ية والقانون ادلس توري :ا ألنظمة الس ياس ية الكربى .تمتمجة جورج سعد  7.لبنان :املؤسسة اجلامعية
لدلراسات والنرش والتوزيع .11. 0117
 -2صهام نعمة اسهام يل النظم الانتخابية :دراسهة ةول الع ة بنی النظام الس يايس والنظام الانتخايب 0. .بريوت :منقورات زين احلقو ية
.70. 7661
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جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية
ا ألنظمة اخملتلةة 1وممل هذا التعدد يف أأشههاكل النظم الانتخابية اكن تصههنيفه مضن
يه:2
-

العدد 60
ة عائ ت أأسههاس ه ية

 نظم التعددية/ا ألغلبية.)Plurality/Majority Systems( : نظم المتييل النس .(proportonal systems ( : -النظم اخملتلةة.)mixed Systems ( :

 الشكل رقم "1" :يوضح تصنيفات النظم االنتخابية.عائ ت النظم النتخابية

نظم الأغلبية /التعددية

نظام

نظام

نظام

نظام

الكتةل

الصوت

الفائز

الكتةل

البديل

الأول

احلزبية

نظام المتييل النس

الأنظمة اخملتلةة

نظام
اجلولتنی

النظم
املتوازية

نظام

الصوت
الواحد
غري
املتحول

نظام
الصوت
القابل
للتحويل

نظام
المتييل
النس
عىل
أأساس
ال حئة

املصدر -:من اعداد الباةث.
ل التةمتق لرشهههه تصههههنيفات النظام النتخايب حتاول ادلراسههههة ا ةار زة اتراية موجزة ةول املنظورات
الفكمتيهة الت تنهاولهت أأا العوامل الت نت ورار التةور اذلي متفه عامل النظم الانتخابية اذ يصهههههع تفبيد
النتيجهة القائةل أأن النظم الانتخابية املتبعة يف العامل يه وليدة متوث معينة ويف هذا السههههه ياق اكن التةمتق
اىل ة حمةات رئيسههة يف اختيار النظام الانتخايب تتواف مع نظمتية مصوئيل هنتبغتون ةول موجات التحول
ادلاقمتا،ي.
 -1ةسيبة رشون "دور الدارة ازلية يف ممتا ة العملية الانتخابية :املمتاحل التحضريية" ور ة مقدمة يف ا،ار امللتق ادلويل اخلامس ةول" :دور
وماكنة امجلاعات ازلية يف ادلول املغاربية" جامعة بسكمتة املنعقد يويم /64/61ماي .070. 7661
 -2سعد مظلوم العبديل الانتخاغت :ضاماهتا ةمتيهتا نزاههتا (دراسة مقارنة) 0. .امن ا ألردن :دار دجةل .17. 7661
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بداية يقصد غلتحول ادلاقمتا،ي ةس ه مصوئيل هنتبغتون "ب أنه حماول تبين الهنج ادلاقمتا،ي يف احل واذلي
يتضههمن تبين الانتخاغت احلمتة التداول عىل السههلةة بنی ا ألةزاش الس ه ياس ه ية يف ل تاكئف الفمت وةمتية
الختيار غلنسه بة للناخ نی ومؤسهسهات س ياس ية مس تقمتة واثبتة تمت هذا التحول" 1وةس هنتبغتون يف
كتابه" املوجة اليالية" فان هذا التحول ليعود اىل الفرتة المتاهنة فبناك اترخي تد من حتول ا ألنظمة التسههلةية
والقمولية اىل أأنظمة تتبىن ادلاقمتا،ية من خ ل ث موجات متفبا العامل مبذ أأواخمت القمتن اليامن رش .2
املوجة اليانية من .0107 -0141
املوجة اليالية من  0104ةىت اللن.
التعدديةPlurality Majority System :
-0
من الواحض أأن أأنظمة ا ألغلبية يه أأ دم ا ألنظمة الانتخابية و أأبسهههةبا ةيث يعمتث نظام ا ألغلبية عىل أأنه النظام
اذلي فيه يفوز يف لك دائمتة انتخابية املمتحش أأو املمتحشون اذلين ةصهههههلوا عىل غالبية ا ألصهههههوات 3وهبذا يكون
الا رتاع الأكرثي هل صههوراتن فقد يكون أأكرثاي عىل أأسههاس الصههوت الواحد أأو الصههوت امجلعي ففي احلال
ا ألوىل يت التصهويت ملمتحش واحد أأما يف احلال اليانية فيةل أأن يص هوتوا لعدة ممتحشنی يف ذات الو ت وجيمتى
الا رتاع الأكرثي عىل دورة واحدة أأو دورتنی.4
وحتاول ادلراسهههههة ا ةار نظمتة ،يعة عىل توزيع النظم الانتخابية عرب دول العامل ةيث تؤكد أأن ما يزيد بقليل
ن نصهف ادلول املس تقةل وا أل المي ش به ذاتية الاس تق ل يف العامل ( )004دول أأو ما يعادل %04من اجملموع
ال دلول العامل والت لارس الانتخاغت الربملانية املبارشة كس تخدم نظم ا ألغلبية التعددية وهناك( )00دول
أأي ما يعادل %10من دول العامل كس ه تخدم النظم المتييل النس ه وكس ه تخدم ( )77دول أأخمتى أأي ما يعادل
 %00من دول العامل النظم الت تقوم عىل نظام المتييل شههه به النسههه  5وعىل أأية حال فان ،متيقة حتقي ذاكل
ليا ختتلف بصورة واسعة حنو مخسة أأنواع من نظم ا ألغلبية التعددية كام هو واحض يف القا.
املوجة ا ألوىل من .0170 -0171

 -1بد القادر بد العايل "حمارضات يف النظم الس ياس ية املقارنة" .حمارضات أألقيت عىل ،لبة الس نة اليانية علوم س ياس ية جامعة سعيدة :سم
العلوم الس ياس ية .11. 7661 -7660
 -2صهامويل هنتبیتون املوجة اليالية :التحول ادلاقمتا،ي يف أأواخمت القمتن العرشهين .تمتمجة بد الوهاش علوش  0.الكويت :دار سعاد الصبا
للنرش والتوزيع .04. 0111
 -3محمد رفعت بد الوهاش ا ألنظمة الس ياس ية .بريوت :منقورات احلل احلقو ية .710. 7660
.111 -117.
 -4صام نعمة اسام يل ممتجع ساب
 -5سعد مظلوم العبديل الانتخاغت :ضاماتهبا ةمتيتهبا نزاهتهبا (دراسة مقارنة) 0. .امن -ا ألردن :دار دجةل .14. 7661
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نظام المتييل النس .proportonal systems :
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-7
ي أيت نظام المتييل النسههه * كرضهههورة ملحة نظمتا ليغمتات وانزل ات نظم ا ألغلبية التعددية الت لزيت يف ،ابعبا
العام ب أهنا نظم غري عادل كوهنا أأحلقت رضرا كبريا غ ألةزاش الصهههههغرية وةققت مزااي ل ألةزاش الكربى واكن
م ةظهة ذاكل جليها يف احليهاة السههههه يهاسههههه ية غيلرتا فاىل غاية عام  0110ن يوجد ةزغن كبريان" ةزش
ازافظنی والعامل" اضافة اىل وجود أأةزاش صغرية أأبمتزها "ةزش ا ألةمتار" فاكن هذا ا ألخري قحصل عىل عدد
من مقاعد يف جملس العموم ل تتباس مع عدد ا ألصوات الت ةصل علهيا يف الانتخاغت.
ذلاكل اجته الفكمت السهه يايس والقانول للبحث ن نظام يكفي لمتييل لك ا أل،ياث والتقههكي ت السهه ياسهه ية
ليي حصيحا وهذا النظام هو نظام المتييل النسه 1غ تباره" نظام انتخايب يقوم عىل التنافس احلمت بنی لواحئ أأو
تكت ت س ه ياسهه ية يف دوائمت انتخابية كربى ليث تفوز لك لحئة بعدد من املقاعد النيابية مسههاوي للنسهه بة
املئوية الت تنالبا من مجموع عددا ملقرتعنی" 2أأي أأنه يرتمج لا ةزش نصههيبه من ا ألصههوات اىل نسهه ا ةل
من املقاعد الربملانية وبقا ةقيقي.
لبهذا لقي هههذا النظههام جتهاوغ كبريا من ،متث العههديهد من ادلاقمتا،يهات اجلهديههدة ممهل أأممتياك ال تينيهة و أأوروغ
الغمتبية وايل لث النظم املسههههه تخدمة يف افمتيقيا ذلاكل اكن م ةظة عدد من البدلان ممل ام يا وا،ائيل
وهولندا وادلمنارك ونيوزيلندا والعمتاق أأن التصهههويت القويم هو اذلي قحدد توزيع املقاعد الربملانية وذاكل ندما
يكون البدل أأمجعه دائمتة انتخابية واحدة سهههوار ن ذاكل لنتخاش مجيع النواش أأو لعدد حمدد مهنم كام يتسهههم
جحم ادلائمتة ب أمهية كربى غلنسهههه بة لنتامت المتييل النسهههه لكية واىل ،بيعة وجحم التفاق بنی هذه ا ألةزاش من
هجة أأخمتى 3ف ام زاد عدد املمتحشنی ن لك دائمتة انتخابية لكام ارتفع مسههه توى النسهههبية يف النظام الانتخايب
كام أأن نظم المتييل النسه ختتلف فامي بيهنا عىل ةسه اخليارات الت توفمتها للناخ نی من ةيث اس تةا هتم
الاختيار بنی أأةزاش أأو ممتحشنی مبتخبنی أأفمتاد أأو لكهيام معا.4

* -لقد بد أأ التفكري غل رتاع النس ه يف النصههف اليال من القمتن 01ندما التفت علامر المتايضههيات وعىل رأأسههبم ادلمناريك "اندراي"اذلي سههاا يف
ادخال هذا الا رتاع يف دسه تور 0100من أأجل أأن يةب يف انتخاغت جملس القه يو ،وبعد عدة س نوات أأ يد الاهامتم به أأكرث خاصة يف بلیياك
حتديدا يف ا ألوسا الاك وليكية ازبذة لصيغة التعددية والت أأرادت انقاد احلزش الليربايل املبدد من احلزش الاشرتايك وبنار عىل ،ل وزيمت العدل
ام "فيكتور هوندت" غعداد مرشهههوع انون انتخايب عىل أأسهههاس النظام النسههه اذلي أأ مته الربملان يف أأكتوبمت عام  0111وبعدها وصهههلت رشارة
النسبية اىل فمتنسا وبمتيةانيا وبعد انهتار احلمتش العاملية ا ألوىل توهجت أأوروغ الغمتبية مبیملبا غملةالبة بتةبي النظام النس  .ملزيد انظمت -:صام نعمة
.116 - 101.
اسام يل ممتجع ساب
 -1سعاد الرش اوي النظم الس ياس ية يف العمل املعاد .القاهمتة :دار الهنضة العمتبية .000. 7660
 -2صام نعامن حنو النس بة واخل اليالث واملقاومة املدنية مرشوع دراسات ادلاقمتا،ية يف البدلان العمتبية اللقار الس نوي السابع رش أأكسفورد:
.1. 7660
.066-11 .
 -3سعد مظلوم العبديل ممتجع ساب
4 -Reynold Andrew, Reilly Ben, electoral systems désigne, Stockholm: IDEA, 2005, p.57.
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وما نسههه تنتجه انه اذا ن هذا النظام يفرتض اجمتار الانتخاش عىل أأسهههاس لحئة د تكون مغلقة أأو مفتوحة
دلى فبو سهههاعد عىل لييل عدد كبري من الناخ نی يف اجملالس النيابية وهو ما يضهههمن تكوين معارضهههة بمتملانية
ةقيقية 1وجتدر الشارة اىل أأن مسال "حدود المتييل"(نصاش البعاد) يف ل هذا النظام تصبن غلغة ا ألمهية.
ا ألنظمة اخملتلةةmixed Systems :
-1
ان النظم اخملتلةة ليسهههت نوعا من النظم الانتخابية مسههه تقةل بذاهتا ولبا خصهههائصهههبا املمزية لبا بل ان ا ألنظمة
الانتخابية المختلةة امئة عىل حماول املزج بنی الصفات الجيابية لا من ا ألنظمة الانتخابية التعددية /ا ألغلبية
والمتييل النسههههه ويوجد يف النظام المختل نظامان انتخابيان سههههه تخدمان معادلت خمتلفة هو نظام
التعددية /ا ألغلبية واليال هو نظام امئة المتييل النس .2
ويف سههبيل جتن يوش لك من النظامنی(ا ألغلبية والمتييل النسهه ) اجتبت العديد من ادلول ممل أأملانيا اىل
ا امتد نظام انتخايب جديد يقوم عىل امجلع بنی الك النظامنی السهههابقنی ةيث يقوم النظام اخملتل عىل تقسههه مي
املقاعد الربملانية عىل صهههعيد ادلول اىل سهههمنی سهههم يت انتخاش مقاعده من ل مجبور الناخ نی بةمتيقة
الانتخاش غلأكرثية وينتخ ذات الناخ نی مبوج هذا النظام ما تبق من املقاعد الربملانية ازددة العدد
مسههه بقا بةمتيقة المتييل النسههه  3فالةابع العام للنظم اخملتلةة من خ ل هذا الةمت يه تكل النظم الت ترتمج
ا ألصوات اىل مقاعد فائزة ب أسلوش يقع بنی أأغلبية نظم ا ألغلبية التعددية وتناسبية نظم المتييل النس .
د -ع ة النظام الانتخايب ببعض املفاهمي اجملاورة:
كيريا ما يتداخل النظام الانتخايب غلعديد من املفاهمي املمتتبةة به ودلى حتاول ادلراسههة كقههف النقاش ن هذه
الع ة وفقا للعناد التالية:
النظام الانتخايب والتعددية احلزبية :لشههه أأن موضهههوع التعددية احلزبية يعين الاعرتاث ل
-0
انقههههار ا ألةزاش يف ارسههههة أأنقهههههةة احلياة السهههه ياسههههه ية كوهنا تعترب من بنی التقاليد الت ل ىن هنا يف
ادلاقمتا،يهات المتاةهة وادلاقمتا،يهات املعهادة فهالتعهدديهة احلزبيهة "حتهدث يف ا ألنظمة الت تؤدي فهيا ،متيقة
الا رتاع اىل وصهول أأكرث من ةزبنی اىل الربملان" 4وكقا النظم الانتخابية حمورا يف رمس " واعد اللعبة" من
أأجل توس ه يع أأو تضههيي مبابع هذا التعدد فلقد كف العديد من املنظمتين بعد انس ه ينيات عىل ياس شههدة
 -1اتممت مل محمد اخلزرىج النظم السه ياسه ية احلديية والسه ياسات العامة :دراسة معادة يف اسرتاتيیيات ادارة السلةة0. .
جمد الاوي .740. 7664
 -2فمتانقهههههيسهههههاك بيبهدا و أأنهدرو اليس اخليهارات المتئيسههههه يهة يف ليهة التحول ادلاقمتا،ي يف العمتاق .لبنهان :املؤسهههههسهههههة ادلوليهة لدلاقمتا،يههة
والانتخاغت .71. 7660
 -3هجاد ةمتش "تقمتيمت ةول ت أ ري النظام الانتخايب عىل ا ألدار المت ايب للمجالس الترشهههههيعي" سهههههلسهههههةل التقاريمت القانونية( )70رام هللا :البيئة
الفلسةينية حلقوق املوا،ن .06 7666
 -4فاث ة ة التعددية احلزبية والنظام الانتخايب :دراسهههة حال اجلزائمت مذكمتة ماجسههه تري غري منقهههورة جامعة بسهههكمتة :لكية احلقوق والعلوم
الس ياس ية سم احلقوق( فمتع انون عام) .06. 7660 -7664
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ت أ ري ا ألنظمة الانتخابية عىل ا ألنظمة الس ه ياس ه ية وخاصههة النظم احلزبية ذلاكل كسههع البندسههة الانتخابية اىل
ابمتاز "القواننی" و"الس ه " الكفيةل بتبيان الع ة التفاعلية بنی النظم الانتخابية والتعددية احلزبية وفقا للعناد
التالية:
 -7نظام المتييل النسههه والتعددية احلزبية :بداية لقد شهههه ت أأ امل" ديفمتجيه" ( )1976 -1951نقةة
الانة ة احلقيقية يف ادلراسهههات الت اهمتت مبوضهههوع الع ة بنی النظام الانتخايب والنظام احلزيب ةيث
توصههل من خ ل كتابه " " Political partiesأأن نظام ا ألغلبية يف دورة واحدة يؤدي اىل نائية ةزبية بيامن
ينتج ن تةبي لك من نظام ا ألغلبية يف دورتنی أأو النظام النسهههه تعدد ا ألةزاش 1ومن هجة اثنية يؤكد
الفقيه "جون جمي" أأن نضههام المتييل النس ه ع وة عىل أأنه يوفمت تاكئف الفمت أأمام لك ا ألةزاش للفوز غملقاعد
الربملانية فبوهو مدعاة للتعدد احلزيب الت حتمت التقهههكي ت عىل وجوده ان ن موجودا أأو املناداة به ان مل
يكن مةبقا.2
ففي أأملانيا واار مم متفت القه يو ية بفضههل نظام المتييل النسه انتقههارا ،يعا مقا نرة عىل ما نت عليه يف
فمتنسهههها ةيث أأمجلت بنظام ا ألغلبية 3ذلاكل اكن القول أأن المتييل النسهههه مل سههههاا فق يف مي د ةمت ت
جديدة فق بل مكهنا من ،مت نفسهههبا فنافس ةقيقي دلكتاتورية ا ألةزاش الكربى ةىت ولو ن مبقدورها أأن
تتسب باكر ة وخري ممال عىل ذاكل صعود الفاش ية والنازية (. )0111-0177
وما جتدر الشههههارة اليه يف هذا السهههه ياق أأن الةمت اذلي تقدم به لك من "ديفمتجيه جون جمي" د خالف
الةمت اذلي جار به "دوغ س" ةيث أأكد أأنه " من غري املنةقي الاس تنتاج ب أن المتييل النس هو السب
يف تعدد ا ألةزاش".4
وهنا جتدر التفمت ة ما بنی ادلاقمتا،يات املسهه تقمتة الت ليل غالبا متش أأوروغ والولايت املتحدة وادلاقمتا،يات
اجلديدة أأو الناش ئة ففي ادلاقمتا،يات املس تقمتة جتمتى الس ياسة فهيا وفقا ملنا ،قحرتم التعددية واليقافة العامة ما
جيعل وجود المتييل النسهههه انعاكس ملنا ،التنوع والتعدد بيامن ويف يف ادلاقمتا،يات الناشهههه ئة فان وجود نظم
المتييل النسه ن القصههد مهنا يف الغال هو حتقي المتييل لا تكل ا أل،ياث خاصههة اذا نت هذه ا ألخرية
د عانت يف و ت متي من تناةمت عىل أأسهاس متيق أأو ا ين رمبا وصهل اىل درجة الواع املسلن ال أأنه من
هجة اثنية ل يوجد دليل علمي عىل أأن النظم الانتخابية هبا للت من الاةتقان الةائفي بل أأكدت العديد من
- Andre blais .Mode de Scrutin et Système de Partis . A- Laurent, P- Delfoss, A-P Frognier, les systèmes
électoraux : permanences et innovations.paris: L'Harmattan .2004P.47.
 -2زين ادلين ب ل ا ألةزاش السههه ياسههه ية من مبظور ادلاقمتا،ية املعادة :دراسهههة مقارنة 0. .السهههكبدرية :دار الفكمت اجلامعي 7600
.107.
.010.
 -3صام نعمة اسام يل ممتجع ساب
 -4نفس املمتجع  .046 .نق ن:
- Rae D.W- The political conséquences of electoral laws ; news Haven Yale University press; 2eed.1971.p.167.
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ادلراسهههات عىل نظم النسهههبية نت السهههب ورار تعمي هذه الانقسهههامات ل العكس كوهنا جتعل ا ألةزاش
تمتتكز يف س ياسات خةاغهتا عىل جمالت ضيقة غملقارنة بنظم ا ألغلبية.1
 -1نظام ا ألغلبية والتعددية احلزبية :لقد أأشهارة ادلراسة سابقا اىل أأن نظام ا ألغلبية هو اذلي مبقتضاه ينین
املمتحش اذلي قحوز عىل أأغلبية ا ألصههههوات الصههههحيحة ذلاكل تلع نظم ا ألغلبية دورا هاما يف زايدة ا ألةزاش
وتعددها وان نت ل تمتىق يف هذا الس ياق اىل ما ةققته نظم المتييل النس فلقد أأكدت بعض ادلراسات أأن
ادلول الت أأخذت بنظام ا ألغلبية املةلقة يف ممتحةل ما د صههاة ا تعدد ةزيب ي أأملانيا بعد ا ألخذ بدس ه تور
فامير 0101فقد وجد ما يقارش ال ين رشههه ةزغ ويف هولندا ن يوجد سههه بعة أأةزاش عام  0101وفمتنسههها يف
ل امجلبورية اليانية ويف انتخاغت  0100اذ بل عدد ا ألةزاش ما يزيد ن ال ين رش ه ةزغ 2ان هذا الت أ ري
للنظههام الانتخههايب عىل التعههدديههة ن جمههال اهامتم العههديههد من البههاةمنی فلقههد ههام "مور س ديفمتجيههه"
 "M.duvergerبدراسة أأكد فهيا3:
أأن المتييل النس يتواف مع نظام ا ألةزاش املتعددة اجلامدة واملس تقةل.
أأن التصويت ا ألغلبية عىل جولتنی يتواف مع نظام ا ألةزاش متعددة ممتنة ومرتابةة.
أأن الا رتاع الأكرثي ذوا ادلورة الواحهدة يتواف مع نهائيهة ا ألةزاش فهال رتاع الأكرثي ذو ادلورتنی ةيامث وجد
تكون التعهدديهة يه القهاعدة ألن التكت ت يف ادلورة اليانية كقهههههیع ا ألةزاش عىل التحالفات* ي أأجمتيت
انتخاغت كرشه هيعية يف فمتنسهها عام 7667ةيث دخلت ا ألةزاش املنافسههة الانتخابية يف تكت ت لت أمنی وصههول
يلهيها اىل الربملهان كام دخلهت ا ألةزاش اللبنهانية يف حتالفات متفت "بتحالف  04ألذار"اذ دخلت بكتةل مؤلفة
من %00من أأ ضار الربملان.4
وما اكن اسههه تنتاجه من ،بيعة هذه الع ة أأن نظام ا ألغلبية ادر عىل انتاج نظام احلزبنی ويف ل وجود
ةزبنی وينی وةزش اثلث ضهعيف فانه يضهةمت اىل الحتاد مع أأحد احلزبنی أأو سح ممتحشيه ليت است عاده
وهو بذكل نظام ل يعكس المتييل السههه يايس احلقيقي وحال بمتيةانيا ممال عىل دور نظام ا ألغلبية يف تكمتس
الينائية بنی ةزش العامل وازافظنی أأما نظام المتييل النسهه فانه -ةسهه دو فمتجية -يعمل عىل التخفيف
 -1ةسن مازن "اللاثر الس ياس ية للنظم الانتخابية اخملتلفة"  .00-00أأنظمت المتاب :
http://www.fnst-egypt.org/downloadable/Political-implications-of-different-electoral-systems.pdf.
اترخي ادلخول يوم.7601 /60/00 :
 -2زين ادلين ب ل ا ألةزاش الس ياس ية من مبظور ادلاقمتا،ية املعادة 0. .:السكبدرية :دار الفكمت اجلامعي .101. 7600
3 - Duverger . m ; les partis politiques ; paris :a.colion- 9 eme ed 1977.p.356.
* -ان اللاثر املبارشة ل رتاع الأكرثي تكون مرشهو،ة فع بقوة التحالفات السهرتاتيیية للفاعلنی الس ياس ينی فاحلزش الق يو ي الفمتنيس ن ةزغ
معزول سه نة 0101تعمتض لمتييل ضعيف جدا أأما ندما حتالف عام  0100مع ج ة اليسار ادلاقمتا،ي الاشرتايك فقد ةصل عىل س بعة أأضعاث
عدد املقاعد رمغ أأن أأسهههلوش الا رتاع بقي نفسهههه .أأنظمت -:فلي بمتو عمل الاجامتع السههه يايس تمتمجة محمد متش صهههاصهههي  7.بريوت :جمد
املؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش والتوزيع .107. 7660
.040.
 -4صام نعمة اسام يل ممتجع ساب
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من لية القةبية الت ينتیبا نظام الأكرثية ويمتزي هذا النظام ب أنه سهههمن ل ألةزاش ا ألخمتى احلصهههول عىل
مقاعد الربملانية ما جيعهل النظام ا أل متش لمتييل اجملمتع وضهامن الاس تقمتار ذلي كسع خمتلف الفواعل الس ياس ية
لختيار النظام الانتخايب اذلي ادم مو عبا يف هيا النظام الس يايس.
النظم الانتخابية واملقاركة الس ياس ية:
-4
كقهها املقههاركة السه ياسه ية جوهمت ادلاقمتا،ية و أأحد ا ألبعاد املبمة لتحديد السههلوك السه يايس ل فمتاد وتؤكد
العديد من ادلراسههات عىل ادلور الجيايب اذلي اكن أأن يلعبه الفمتد يف احلياة السهه ياسهه ية لرتحش والتصههويت
والعضههوية يف ا ألةزاش ...لك هذا يعةي مؤرشا عىل مدى قة املوا،ننی يف النظام ادلاقمتا،ي ف ام شههعمت
املوا،نون ب أن هلم درجة أأكرث فعالية يف الت أ ري السهههه يايس لكام أأ لوا عىل املقههههاركة يف الانتخاغت العامة
والعكس حصين وتربز أأمهية املقههاركة السهه ياسهه ية يف الع ة الت ذه الهيا "مصوا يل هينینتون" ةيث
رب بنی املقههاركة غلتمنية الس ه ياس ه ية فبذه ا ألخرية -ةس ه تصههوره -كقههمل عىل ث تةورات تمتش ه يد
السههلةة الامتيز يف الو ائف الس ه ياس ه ية والهتيئة للمقههاركة الس ه ياس ه ية 1ف اكن احلديث ن املقههاركة
السه ياسه ية مبعزل ن اليقافة الس ياس ية الت من ش أهنا أأن حتدد ،بيعة املقاركة الس ياس ية ومو عبا جتاه النظام
الانتحايب خاصة والنظام الس يايس والتمنية بصفة عامة واكن توحض ذاكل يف اخملة التايل:2
القا رمق " "7يوحض الع ة بنی النظام ادلاقمتا،ي والتمنية.
نظام س يايس داقمتا،ي
يتقا من مؤسسات

ينتج لنا

قاف ة
س ياس ية
مقــــاركة

كساا يف

التمنههههههههية

املصدر :نبيل حليلو " التمنية واليقافة الس ياس ية :أأية ع ة؟ ممتجع ساب

.11.

وهبذا تعد املقههههاركة السههههه ياسههههه ية خيارا داقمتا،يا هيدث غدلرجة ا ألوىل اىل ارشاك امجليع وما ينبم هنا من
حتولت رائدة كسهههههبم يف حتقي التمنية با أأبعادها والت يةمن الهيا لك جممتع ومن وهجة نظمت أأدبيات النظم
السهه ياسهه ية فان النظام الانتخايب املةب يف أأي دول قهها عام يف احداث التباين جتاه نسهه بة املقههاركة
الس ياس ية.

.400.
 -1بوش نافة مشسة ممتجع ساب
 -2نبيل حليلو " التمنية واليقافة الس ياس ية :أأية ع ة؟" جمةل العلوم النسانية والاجامت ية العدد اليامن جوان7607
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النظم الانتخابية والسلوك الانتخايب:
-0
ان البدث ا ألمس للنظم الانتخهابيهة يمكن يف تمتسههههه يم العمليهة ادلاقمتا،يهة و أأمهام هذه ا ألمهية البالغة بمت عمل
اجامتع الانتخاغت اذلي هيت ببعد الاجامت ي يف العملية الانتخابية املتقههههه ة من احدا يت الناخ واملرتحش
ولقد اسههه تةاع هذا العمل أأن يةور ألليات القياس اخلاصهههة بدراسهههة السهههلوك الانتخايب اذلي قههها أأحد أأا
م اةمه الكربى كام هو احلال يف عمل النفس السههه يايس اذلي أأ ة هو ا ألخمت اهامتما غلغا لةمت السههه يكولويج
يف ادلراسات الس ياس ية.
فقد بمتز الاهامتم الأ داي به مبذ احلمتش العاملية ا ألوىل وتزامبا مع بور املدرسههههة السههههلوكية والت غنتقالبا اىل
اجملال السه يايس بد أأ احلديث ن السهلوك السه يايس 1ذاكل أأن ارسهة الفمتد لسهلوكه الانتخايب تضهب بقها
مزدوج من خ ل القواعد القانونية والتصهههههورات اليقافية واليديولوجية وف هذا الةمت حتاول هذه ادلراسهههههة
التنقيه ن ،بيعة اخللفيات السهههههلوكية الت تصهههههدر ن الناخ أأ نار أأدائه لواج ه الانتخايب وع ة ذاكل
غلنظم الانتخابية اخملتلفة.
مفبوم السههلوك الانتخايب :ل احلديث ن السههلوك الانتخايب جيدر أأول معمتفة املقصههود غلسههلوك
السه يايس بصهفة عامة لبيدا لبس مفبوم السلوك الانتخايب ةيث يعترب السلوك الس يايس من همم من أأمنا
السهههلوك الاجامت ية اذلي يعرب ن ذاكل النقههها والفعالية الت اارسهههبا فمتد أأو مجموعة أأفمتاد قهههغلون أأدوارا
س ياس ية معينة س تةيعون خ لبا تنظمي احلياة الس ياس ية يف اجملمتع وحتديد ممتاكز القوى فيه وتنظمي الع ات
السه ياسه ية بنی القيادة وامجلاهري 2أأما السهلوك الانتخايب Electoral Behaviorفبو مجموعة املوا ف والترصفات
الت يتبباها املوا،نون اذلين تتوفمت فهيم رشو التصهههههويت أأ نار مباسههههه بة انتخابية معينة ليث تؤثمت يف هناية
املةاث يف نتامت تكل الانتخاغت ولسلوك الانتخايب عدة صور مهنا:3
السلوك الانتخايب الجيايب :فيه يتوجه الناخ ل دلر بمت أأيه من خ ل لية التصويت.
السههههلوك الانتخايب السههههل  :وهو يتجىل يف اهمتة الامتناع* ن التصههههويت وهو ما يعكس
ال م الة ( قافة س ياس ية هامق ية) عىل حد تعبري "جربائيل املوند" و"غول".
 -1جمذوش بد املؤمن وألخمتون " السلوك الانتخايب يف اجلزائمت :دراسة يف املفبوم ا ألمنا والفواعل" أأنظمت المتاب :
اترخي ادلخول يومhttp://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=497601/67/60 :
 -2تيش سهلامين محمد ملنی "السلوك الانتخايب ند املوا،ن اجلزائمتي :دراسة عىل ينة من ،لبة عمل الاجامتع جبامعة سكيكدة" ور ة مقدمة يف
.0- 4.
ا،ار امللتق و،ين ةول " :الانتخاغت و التغري الس يايس يف العامل العمتيب" ممتجع ساب
 -3عادل بايس " وا ع النقههها احلزيب يف اجلزائمت وانعاكسهههاته عىل سهههلوك البيئة الناخ ة :دراسهههة يف ضهههور كرشهههيعيات  7660مع ا ،ل عىل
الترشيعيات املق ةل " اجملةل العمتبية للعلوم الس ياس ية العدد  10أأوت .71 7607
* -يبدو أأن التفمتي بنی الامتناع  L’abstentionوالمتنا ية  L’abstentionismeرضوري هنا فالمتناع ما هو ال مو ف متيف د يكون
نتيجة لعدم الاهامتم غلسه ياسة بيامن المتنا ية يمكن ا تبار ها مذه مقتنع به معاد ملبد أأ الانتخاش لكيا ومكمتس لعدم املقاركة هنائيا نتيجة ضعف
.00.
الاندماج أأو الاغرتاش الس يايس .أأنظمت - :مسري غرة ساملة لاميم تفعيل دور الربملان يف حتقي ة شفاث ممتجع ساب
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اهمتة ا ألوراق امللغاة :اكن النظمت اىل ال مو ف مو فا همام للنخ الت تديمت العملية الس ياس ية
كام أأنه اكن تصنيفبا مضن اهمتة الامتناع.
يف ا،ار الع ة بنی النظام الانتخايب والسهههههلوك الانتخايب فان حتديد هذا ا ألخري ل يتو ف ند الللية الت
يتقهها مهنا النظام الانتخايب لتحويل أأص هوات اىل مقاعد بل ان حتديد السههلوك الانتخايب-ع وة عىل ألليات
النظههام الانتخههايب -تتح فيههه مجموعههة من املتغريات فعىل اثمت اجلههدل اذلي ههام بنی "ديفمتجي هه" و"ل و" يف
انسه ينيات اختلف علامر السه ياسهة ةول معمتفة مدى ت أ ري ا ألةاكم القانونية عىل سهلوك الناخ نی وعىل سري
ل املنظومة السه ياسه ية فت التوصهل اىل أأنه من الوا زل الت أ ري اخلا ألسلوش الا رتاع ألن ا ألسلوش
اهارس ألاثره من خ ل تفهاعهل اثبهت مع معةيهات الوضهههههع السههههه يهايس والتقهاليهد اليقافية والتاراية والعوامل
املؤسساتية ذات الصةل غزي اذلي يعيش فيه الفمتد1.
وف هذا السهههه ياق ةضهههه موضههههع السههههلوك الانتخايب غهامتم العديد من احلقول املعمتفية فقد تعددت الامنذج
والتحهاليهل املفرسهههههة للميولت الانتخهابيهة وف العديد من الزوااي الت يولهيا لك غةث للمحددات واملتغريات
البيئية والنفسه ية والاجامت ية ومن مجةل هذه الامنذج اكن رصهد بعض مهنا عىل سبيل امليال وليس عىل سبيل
احلرص هنا:
 الامنذج النظمتية املفرسة للسلوك الانتخايب:ا ألمنوذج البييئ :واذلي ةضهه ملقاربة غهامتم العديد من الباةمنی أأممال " أأندريه سهه يغفمتيد Andre
" Siegfriedمور س أأ و لون  Maurice Agulhonو"فمتانسهههههوا فو يهههل" Francois Goguelو" ليف
لكوست" Live Lacosteويعترب"ا ألمنوذج البييئ" هو ا ألول يف تفسري السلوك النتخايب.

ا ألمنوذج النفيسهههه :تفرتض هذه املقاربة أأن التةورات والتحولت الرسههههيعة الت متفبا جمال تقبيات
"سهرب اللرار" يف ا ألربعينيات من القمتن املايض د سهامهت يف اجياد ع ة س ببية ما بنی الفمتد وجامعة الانامتر
وت أ ري ذاكل يف السههههلوك الانتخايب ويذه البعض اىل كسههههميهتا "غلجتاه البنايئ" ألنه قحاول الكقههههف ن
الع ة بنی البنار الفمتدي والبنار امجلا ي.
ذلاكل هام  Lazarsfeld Paulمع فمتي هل بدراسهههههة يف الولايت املتحدة ا ألممتيكية  0144ةول ت أ ري امحلةل
الانتخابية يف سههلوك الناخ نی وتوصهههلوا اىل أأن اخليارات السهه ياسههه ية للناخ نی حتددها اخلصهههائص الاجامت ية
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العدد 60
جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية
املوروث لرتبا ب أحد احلزبنی الك ريين مث يتةور الارتبا بفعل ت أ ري الوسههه الاجامت ي للناخ فيتقههها
سلوكه الانتخايب عىل املدى البعيد.1
ا ألمنوذج العق ل ( :التحليل السهههرتاتيیي) .ان ادلافع ورار ،مت هذا ا ألمنوذج هو القصهههور اذلي
اكتنف الامنذج السهههابقة يف تفسهههريها لتباين السهههلوك الانتخايب ويف سههه نوات السههه بعينات بد أأ يظبمت توجه
الناخ ون يف لث الاختيارات ادل يقة وهذا التقيمي ل عىل بنار أأمنوذج جديد انةل من فكمتة مفادها أأن
المن الانتخايب دامئا ق ل -يت النظمت اىل السهههاحة الانتخابية وف السهههوق ازكوم بقواعد نفعية -ةيث أأن
لك موا،ن جيمتي سهههلسههههةل من العمليات اذلهنية امليالية قحدد من خ لبا املاكسهههه والتاكليف مث يقمي النتامت
مبنظور مبمت اميت الت من شاهنا أأن كسفمت ن خياره وسلوكه الانتخايب.2
وهناك صهههههور عديدة حاولت تةويمت هذا المنوذج مهنا دراسهههههة أأنةول داونز  Anthony Downsالت تمتكز
أأسههاسهها عىل اهمتة "التةبري الانتخايب" ولقد ن لتحلي ته ا ألثمت البال يف ولدة مفبوم "الناخ العق ل أأو
السهههههرتاتيیي" ليههث يقوم النههاخ ه بتكيف صهههههوتههه مع متوض السهههههوق الانتخههايب اضههههههافههة اىل
حتلي ت"كمتاممت" Kramerاذلي درس سهلوك الناخ ا ألممتييك وخلص أأن الناخ يصوت اىل من قحسن من
وضهههعه السهههوسههه يو-ا تصهههادي و أأكد لك من"هاملوايت و يزت ومهفمتي Himmelweit- Katz-Humphreys
مفبوم "الناخ املسهههه هتكل"وف دراسههههة لسهههه تة انتخاغت متتالية يف بمتيةانيا وخلصههههوا أأن ال سهههه تقمتار يف
التص هويت " اعدة" وليس "اس ه تثبار" ةيث اكتقههفوا أأن  %06من املقرتعنی يغريون تص هويهتم وفقا حلسههاغت
ق نية ممتتبةة بعمتوض السههوق الانتخايب ل ألةزاش بعيد ن الانامترات اليديولوجية وهذا ما جيعل المنوذج
السرتاتيیي مت أثمتا غلنظمتية الا تصادية القامئة عىل احدا يت المت ح واخلسارة.3
خههههههالهههههههة:
ان ما اكن اس ه تخ صههه من هذا العمتض هو أأن النظم الانتخابية تعد خيارا جوهمتاي لدلاقمتا،ية النيابية و أأحد
ا ألبعاد املبمة لتحديد السهلوك الانتخايب ل فمتاد يف احلياة السه ياس ية لرتحش والتصويت والعضوية يف ا ألةزاش
وغريهها و أأمام هذه ا ألمهية البالغة بمت عمل اجامتع الانتخاغت اذلي هيت غلبعد الاجامت ي يف العملية الانتخابية
املتقههههه ة من احدا يت الناخ واملرتحش هذا من هجة ومن هجة أأةمتى فلقد اسههههه تةاع هذا العمل أأن يةور
ألليات القياس اخلاصهههة بدراسهههة السهههلوك الانتخايب اذلي قههها أأحد أأا م اةمه الكربى كام هو احلال يف عمل
النفس الس يايس اذلي أأ ة هو ا ألخمت اهامتما غلغا للةمت الس يكولويج يف ادلراسات الس ياس ية.
 -1بد الغفور ممتاز ة "الصههعوغت املهنیية دلراسههة السههلوك الانتخايب يف الو،ن العمتيب" ور ة مقدمة يف ا،ار امللتق الو،ين ةول" :النتخاغت
.0.
والتغري الس يايس يف العامل العمتيب" ممتجع ساب
 -2بد املؤمن جمذوش وألخمتون ممتجع سهههههاب انظمت المتاب http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49 :
اترخي ادلخول يوم7601/67/00:
.16.
 -3عادل بايس ممتجع ساب
525

العدد 60
جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية
و س ه توي القول أأن ،بيعة الع ة الو يفية بنی النظام الانتخايب والسههلوك الانتخايب تمكن يف أأن ا ألصههول
ا ألبسهه متولوجية للسههلوك الانتخايب ل يتو ف حتديدها ند الللية الت يتقهها مهنا النظام الانتخايب يف حتويل
ا ألصوات اىل مقاعد فع وة عىل ألليات النظام الانتخايب -تتح فيه مجموعة من املتغريات ذات الصةل غ ألةاكم
القانونية ومعةيات ل املنظومة الس ه ياس ه ية عامة فض ه عىل التقاليد اليقافية والتاراية ذات الصههةل غزي
اذلي يعيش فيه الفمتد الناخ واملنتخ عىل حد سوار.
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