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اإلهداء

الدميقراطية كلمة قصرية مستوحاة من جتارب طويلة
الدميقراطية يف نظر األفراد انتخاابت حمصنة وأصوات حمفوظة

ن االنتخاابت إال وجرَّبوه.. وال طريقاً  إىل الذين ال يرتكون نظاماً حيصِّ
حيفظ األصوات إال وسلكوه
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مقدمة
يف  جمدايً  النتائج  مضمون  غري  انتخايب  نظام  تطبيق  عن  احلديث  يعِد  مل 
العراق بعد اهلزات اليت تعرضت هلا الساحة السياسية يف السنوات املاضية، إذ ابت 
عمرها  حيث  من  العراقية  احلالة  مع  يتناسب  انتخايب  نظام  عن  البحث  ضرورايً 
فنُّ  هي  السياسة  ألنَّ  هبا؛  املشاركة  والقوى  األحزاب  تفكري  وطبيعة  وتعقيداهتا 
حيتِّم  ممَّا  العراق،  يف  السياسية  العملية  من  يتجزأ  ال  جزء  واالنتخاابت  املمكن، 
التعامل مع العملية االنتخابية، وكل ما يتعلق هبا، مبا يف ذلك قانوهنا بواقعية بعيداً 

عن املثالية غري املنتجة، أو التشاؤم املفرط.
ال بدَّ من إجياد قواعد انتخابية قادرة على الذهاب ابلعراق حنو االستقرار 
متتلكه  ملا  تدرجيية  األنسب، وإن كان بصورة  االنتخايب  النظام  البحث عن  حني 
مع  ستتفاعل  واألحزاب  القوى  ألنَّ  السياسية؛  العملية  يف  أتثري  من  االنتخاابت 
خمرجات العملية االنتخابية يف حال كان هناك نظام انتخايب مقنع، وإن كان بصورة 
نسبية، كما هو احلال يف الياابن اليت انتقلت من نظام الصوت الواحد املتحول إىل 
النظام املختلط وسط أتييد األحزاب، حىت تلك اليت وجدت نفسها خاسرة بعد 

هذا التحول.
إنَّ تكيُّف األحزاب مع أي نظام انتخايب جديد أمر يف غاية األمهية؛ ألنَّ 
ذلك ميكن أن يضمن استقراراً سياسياً يعقب أي: إنَّتخاابت ومن مََثَّ عدم تكرار 

جتربة عام عدم االستقرار الذي أعقب انتخاابت 2021.
دفَع التعقيد الذي شاب النظام االنتخايب بني عامي )2005 - 2021( 
على حماسنها،  انتخابية ابإلبقاء  نظم  من  طُبَِّق  فيما  النظر  التفكري إبعادة  ابجتاه 
وتاليف سيئاهتا؛ للوصول إىل نظام حيتوي على معايري النزاهة، والعدالة، والشفافية، 

ويتناسب مع أوضاع العراق.
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يف  دال  روبرت  قدَّمها  اليت  الثالث  النصائح  إىل  هنا  اإلشارة  من  بدَّ  وال 
االنتخابية،  نظمها  استقرار  عدم  من  تعاين  اليت  للدول  الدميقراطية(  )عن  كتابه 
أوهلا، اإلسراع يف استبدال النظام االنتخايب يف حال وجدت هذه الدول أنَّ نظامها 
االنتخايب ال يليبِّ احتياجاهتا، والثانية، تتمثَّل ابلبحث عن نظام انتخايب يتناسب 
مع خصوصيات هذه الدول التارخيية، والفكرية، واالجتماعية، أمَّا النصيحة الثالثة 
فتشري إىل ضرورة دراسة مجيع البدائل املتوفرة بعناية عن طريق االستعانة خبرباء يف 
من  ومفهوماً  يسرياً  االنتخايب  النظام  يكون  أن  إىل  داعياً  االنتخابية،  النظم  جمال 
قبل اجلميع، وغري بعيد عن االبتكار، ويفسح اجملال للجميع؛ للوصول إىل السلطة 

التشريعية.
لألخذ  حباجة  نفسه  للعراق  األنسب  االنتخايب  النظام  عن  الباحث  وجيد 
ابلنصائح الثالث يف ظل وجود رغبة الستبدال النظام االنتخايب الذي يتناسب مع 

اخلصوصيات العراق، ومع دراسة مجيع البدائل املتوفرة.
وبعد أن جرَّب العراق نظامي التمثيل النسيب والصوت الواحد غري املتحول 
ابت من الضروري التدقيق يف إجيابيات النظامني لالستفادة منها، وتاليف سيئات 
املالئم  االنتخايب  النظام  للوصول  املتحول؛  غري  الواحد  والصوت  النسيب  التمثيل 
للعراق، ابالستفادة من التجربة االنتخابية الياابنية اليت أصبحت أكثر استقراراً بعد 

االنتقال من نظام الصوت الواحد غري املتحول إىل النظام املختلط املتوازي.
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القسم األول
نظام االنتخاب ابألغلبية

يقرتن نظام االنتخاب ابألغلبية بتعدد الدوائر االنتخابية الذي يفسح اجملال 
التشريعية، أي: إنَّ َمن حيصل على أكثر  الفائز األول للوصول إىل السلطة  أمام 
عدد من األصوات هو الذي يفوز بني املرشحني يف الدائرة االنتخابية)1(. وغالباً ما 
ال يُطبَّق نظام األغلبية يف الدول اليت جتعل الدوائر االنتخابية صغرية، ومن مََثَّ تتبع 

أسلوب التصويت الفردي كربيطانيا مثاًل)2(.     
لعلَّ السمة املشرتكة لنظام األغلبية هي ضمان الفوز للمرشح الذي يصل 
أواًل؛ ألنَّه ينتخب املرشح الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات، أمَّا الذين 

يتبعونه فهم خاسرون)3(.
ويقسَّم نظام األغلبية على نوعني: االنتخاب ابألغلبية البسيطة ذو الدور 

الواحد، واالنتخاب ابألغلبية املطلقة ذو الدورين.
أواًل: نظام األغلبية البسيطة ذو الدور الواحد

يعين أنَّ املرشح الفائز هو الذي حصل على أكثر األصوات، بغض النظر 
النتيجة  وألنَّ  جمتمعني،  املرشحني  سائر  عليها  اليت حصل  األصوات  جمموع  عن 

تـُْعَرف من الدور األول ُوِصَف هذا النوع أبنَّه يتم على دور واحد)4(.
وال يشرتط هذا النظام احلصول على األغلبية املطلقة للفوز يف االنتخاابت، 

1. حممد كاظم املشهداين، النظم السياسية، طبعة منقحة، العاتك لصناعة الكتاب، 2007، ص84.
2.صاحل جواد كاظم وعلي غالب العاين، األنظمة السياسية، بغداد، 1990، ص44.

3.موريس ديفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، األنظمة السياسية الكربى، بريوت، املؤسسة 
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 1992، ص94.

4.حممد سليم غزوي، الوجيز يف نظام االنتخاب، عمان، ط1، 2000، ص46.
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الدائرة، وهو  الصحيحة يف  يفوز أبقل من نصف األصوات  أن  املرشح  ممَّا ميكِّن 
ما ينعكس على احلجم الكلي لألصوات اليت حصل عليها احلزب نسبة إىل عدد 
املقاعد، فنجد أنَّ بعض األحزاب -خصوصاً الكبرية منها- حتصل على نسبة من 

املقاعد تفوق نسبة ما حصلت عليه من أصوات)5(.
انتخابية )7000(  الذين أدلوا أبصواهتم يف دائرة  الناخبني  فلو كان عدد 

انخب، وكانت النتائج على النحو اآليت:

2000املرشح األول
1500املرشح الثاين

1200املرشح الثالث
1000املرشح الرابع

800املرشح اخلامس
500املرشح السادس

فإنَّ املرشح األول هو الذي يفوز يف تلك الدائرة، مع أنَّ سائر املرشحني 
إذ  املعطاة صحيحة،  األصوات  عدد  نصف  من  أكثر  على  قد حصلوا  جمتمعني 
يؤدي االنتخاب ابلدور الواحد إىل قيام الثنائية احلزبية وحيافظ عليها، كما يقلِّل 
هذا النظام من فرص األحزاب الصغرية يف الفوز يف ظل هيمنة حزبني كبريين رئيسني 
على الساحة السياسية، كما هو احلال حلزيب العمال واحملافظني يف بريطانيا، واحلزب 
إذ يطغى مرشحو  املتحدة األمريكية،  الوالايت  الدميقراطي يف  اجلمهوري واحلزب 

5.عبدالناصر املودع، مسائل انتخابية تطبيقات مفرتضة لبعض النظم االنتخابية على احلياة السياسية يف اليمن، 
مؤسسة فريدريش ايربت، 2009، ص31.
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احلزبني الكبريين على املرشحني التابعني لألحزاب األخرى)6(.
ا تستعمل دوائر انتخابية  وتكمن امليزة األساسية لنظام األغلبية البسيطة يف أهنَّ
الذي  املرشح  الفائز هو  الفردية يكون  الدائرة  تقريباً، ففي ظل  متساوية األعضاء 
ينال أكثرية األصوات، ولكن ليس ابلضرورة األغلبية املطلقة من أصوات املقرتعني.

ويتوىلَّ الناخبون يف الدائرة االنتخابية انتخاب شخص واحد فقط من بني 
املرشحني، ومن مََثَّ فال يصوِّت الناخب إال ملرشح واحد مهما كان عدد املرشحني 
يف الدائرة االنتخابية، وهلذا تقسم الدولة على دوائر انتخابية صغرية)7(، وبذلك ال 
الناخب حراً يف  فيرتك  الناخب،  االنتخاب ابملساس حبرية  النوع من  يسمح هذا 

اختيار املرشح الذي يريده؛ بناًء على تقديره لكفاءته)8(.
يكفل هذا النوع من االنتخاب للمقرتع قدرة أكرب على التفكري يف املرشح 
األكفأ من غريه، ويساعده ذلك على استخدام صوته بطريقة مفيدة من منطلق 
أنَّ اختياره سوف يكون قاطعاً وفاصاًل، ويف الوقت نفسه يكفل للمرشح السعي 
اجلدي للحصول على أكرب عدد من األصوات، وهو يف سبيل ذلك يعمل على 
حماور عديدة، وغالباً ما يُطبَّق نظام األغلبية يف الدول اليت جتعل الدوائر االنتخابية 
صغرية، ومن مََثَّ تتبع أسلوب التصويت الفردي كربيطانيا مثاًل، اليت يتطلب نظامها 
االنتخايب -يف ظل وجود حزبني رئيسني مها حزب العمال وحزب احملافظني- فوز 

أحدمها ابألغلبية املطلقة)9(.
6.عبدالعزيز عليوي العيساوّي، نظم انتخاب جملس النواب بعد عام 2003، بغداد، مركز محورايب للبحوث 

والدراسات اإلسرتاتيجية، ط1، 2013، ص20.
7.عبدالغين بسيوين عبدهللا، النظم السياسية أسس التنظيم الدويل، الدولة-احلكومة-احلقوق واحلرايت العامة، 

بريوت، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ط1، ص 233.
8.إبراهيم عبدهللا إبراهيم حسني، االلتزامات السياسية للحاكم واحملكوم يف النظم السياسية والقانون الدستوري 

دراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمي، القاهرة، دار النهضة العربية، ص217.
النشطة يف الساحات السياسية املختلفة، املكتب اجلامعي  القوى  الدميقراطية ودور  9.حممد أمحد إمساعيل، 

احلديث، 2010، ص356



14

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ويوجد يف الوالايت املتحدة -اليت أتخذ بنظام االنتخاب الفردي على دور 
واحد- أحزاابً كبرية، وأحزاابً صغرية، واحلزب الكبري هو الذي ينال )%25( أو 
يزيد من األصوات الشعبية يف االنتخاابت الرائسية السابقة، ويكون احلزب الصغري 
أقل من )25%(  يزيد، ولكن  أو  الذي حصد مرشحوه )5%(  أحد األحزاب 
من التصويت الشعيب يف االنتخاابت الرائسية السابقة)10(، لكن اهليمنة فيها تكون 
حلزبني كبريين مها احلزب الدميقراطي واحلزب اجلمهوري، وتنحصر املنافسة بينهما 
سواًء فيما يتعلق ابلفوز مبنصب الرائسة أم فيما يتعلق ابحلصول على أغلبية مقاعد 

الكوجنرس وجمالس الوالايت)11(.
وقد اتبعت بريطانيا نظام األغلبية ذو الدور الواحد منذ القرن الثالث عشر، 
هنا -واليت ال  واألقلية  األغلبية  السياسي؛ ألنَّ  نظامها  يُعدُّ مسًة من مسات  كما 
إذ  النظام،  هذا  ظل  يف  وتتعاوانن  تتعايشان  عددية كبرية  فجوة  بينهما  تفصل- 
جُيَْرى االقرتاع يف دوائر صغرية خيصص لكل منها مقعد نيايب واحد، ويفوز املرشح 
حبصوله على أغلبية األصوات، وساعد نظام األغلبية املطلقة ذو الدور الواحد على 
تركيز الثنائية احلزبية يف بريطانيا بني حزيب )العمال، واحملافظني(، فكلٌّ من احلزبني 
أدرك ضرورة ضم صفوفه، واالحتفاظ بوحدته الداخلية؛ ملواجهة املعركة االنتخابية 
اليت ال تتكرر فرصتها إال كل مخس سنوات، وساعد ذلك على إضعاف التكتل 
الثالث )حزب األحرار( الذي ال حيصل اليوم إال على مقاعد حمدودة جداً يف جملس 
العموم، كما عمل على قطع الطريق أمام ظهور أي حزب آخر حمتمل، ولذلك كله 
أصبح على احلزبني االلتزام بقواعد تنظيمية حمكمة يطبعها االنضباط، واالمتثال، 
والتقيد ابملنهجية احلزبية، والتقى احلزابن يف هذا املبدأ مع متيُّز كلٍّ منهما أبسلوبه 

اخلاص يف التنظيم)12(. 
10. الربت ساي وآخرون، أسس احلكم يف أمريكا، ترمجة حممد حممد فرج، مكتبة غريب، 1978، ص169.
11. إبراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية الدول واحلكومات، اإلسكندرية، املعارف، 2003، ص284.

 ،1981 الكتاب، ط1،  دار  البيضاء،  الدار  املعاصرة،  العاملية  السياسية  النظم  بوطالب،  12.عبداهلادي 
ص28.
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َل من  ويتأكَّد االستقرار العام يف حظوظ احلزبني الكبريين عن طريق ما ُسجِّ
فيها كل من حزب  واليت حصل  للفرتة من )1945–1987(،  انتخابية  نتائج 
العمال وحزب احملافظني على نسبة ترتاوح بني )40–%50( من جمموع األصوات 
بني  ترتاوح  نسبة  األحرار على  العادية يف حني حصل حزب  الظروف  العامة يف 
العمال  حزيب  تعاقب  إىل  املتقلبة  األصوات  هوامش  أدَّت  وقد   ،)15%–10(

واحملافظني على تويل السلطة بصورة منتظمة)13(.
ومع أنَّ الدميقراطية يف الدول الغربية معتمدة بصفة أساسية على االنتخاابت 
وحمدوٌد  نسيبٌّ  بريطانيا  يف  االنتخاابت  دور  أنَّ  إال  التنافس،  على  القائمة  احلرة 
دور  نسبية  وترجع  املتحدة،  الوالايت  سيَّما  الدول، ال  من  بغريها  قورنت  ما  إذا 
ا تنهض بدور كبري يف تشكيل التنظيمات السياسية  االنتخاابت يف بريطانيا إىل أهنَّ
على املستوى الداخلي، فمن انحية ال يكون لالنتخاابت دور تنهض به يف اختيار 
رئيس الدولة؛ ألنَّه عاهل ملكي وراثي، ومن انحية أخرى ال تقوم االنتخاابت بدور 
النيابية، وذلك أنَّ  كامل يف عملية اختيار أعضاء اجلهاز السياسي أي: اجملالس 
أحد اجمللسني وهو جملس اللوردات الذي يتألف من أعضاء وراثيني وأعضاء معينني 
ملدى احلياة، ويقتصر دور هيئة الناخبني )ماعدا احملليات( على اختيار أعضاء جملس 
العموم)14(، فأصبح النظام السياسي يف بريطانيا يقوم على أساس دميقراطية برملانية 
نيابية ابلتعاقب على احلكم، أو اقتسام السلطة بني احلكم واملعارضة، واملؤسسات 
السياسية اليت يقوم عليها هذا النظام مل تنشأ -يف أغلبها- مبقتضى قواعد دستورية 
التيار الدستوري يف  مكتوبة، ومل أتخذ صورهتا وحمتواها احلاضرين إال بعد أن مرَّ 
العرف  استمرار  متدرجة ساعدت حبكم  مراحل  بتطورات اترخيية، وقطع  بريطانيا 
السياسية يف  العام واألحزاب  الرأي  الغربية  الدميقراطيات  السياسي يف  املواطن  13. رسل جيه دالتون، دور 
الوالايت املتحدة وبريطانيا وأملانيا وفرنسا، ترمجة أمحد يعقوب اجملدوبة وحمفوظ اجلبوري، عمان، دار البشري، 

1996، ص166.
14.عبدالعزيز عليوي العيساوّي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 23.
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والعادة على خلق تلك املؤسسات، وأعطت هلا آلية عملها ابملمارسة)15(.
مل يصبِح النظام الربيطاين دميقراطياً ابملعىن الواسع للكلمة إال بعد اإلصالحات 
االنتخابية اليت ابتدأت يف القرن التاسع عشر، وامتدت إىل ما بعد منتصف القرن 
ابملراحل  مروره  بعد  عاماً  اقرتاعاً  أصبح  بل  مقيداً،  االقرتاع  يعد  مل  إذ  العشرين، 

اآلتية)16(:
1- اإلصالح االنتخايب لسنة 1832 الذي أعطى مزيداً من املقاعد يف 

جملس العموم للمدن الكربى، وزاد يف نسبة عدد الناخبني بنسبة مخسني ابملئة.
إىل  انخب  مليون  أضاف  الذي   1867 لسنة  االنتخايب  اإلصالح   _2

قائمة الناخبني حينما خفَّض من القدر املايل الذي كان حمدداً ألهلية االنتخاب.
3- إصالح 1884 الذي راجع حتديد الدوائر االنتخابية مبا مسح بتخصيص 

مقعد يف جملس العموم ملمثل عن كل )50000( من السكان.
4_ قانون سنة 1928الذي خوَّل حق التصويت للنساء.

5- قانون 1958 الذي مسح للنساء بعضوية جملس اللوردات.
6- إبطال التصويت املتعدد يف سنة 1948، بعد أن كان معمواًل به إىل 

ذلك التاريخ.
7- ختفيض سن االنتخاب سنة 1970 من احلادية والعشرين إىل الثامنة 

عشرة.
 ويف ضوء التجربة الربيطانية فإنَّ االنتخاب الفردي ذي الدور الواحد ساعد 
على االحتفاظ بقسمة الرأي العام إىل حزبني رئيسني، كما أنَّ هذه الصورة من 
صور االنتخاب ال يعمل فقط على تكوين أغلبية برملانية، بل يؤدِّي أيضاً إىل حتقيق 

15. عبداهلادي بوطالب، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص8.
16. عبداهلادي بوطالب، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 14.
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من  ويقلِّل  للناخب،  االنتخابية  العملية  بسهولة  يتميَّز  احلكومي، كما  االستقرار 
حدة الصراعات السياسية)17(.

 وميكن إمجال عناصر النظام االنتخايب يف بريطانيا ابلنقط اآلتية)18(:
األوىل: جُيَرى االقرتاع يف بريطانيا يف دوائر صغرية، وخيصص لكل دائرة منها 

مقعد نيايب واحد.
الثانية: يفوز املرشح يف املعركة االنتخابية حبصوله على أغلبية األصوات أايً 
كانت نسبة األصوات اليت حصل عليها، أي: من دون اشرتاط حصول املرشح 
على أغلبية من األصوات تفوق ما حصل عليه سائر املرشحني جمتمعني يف الدائرة.

الثالثة: يفوز املرشح ابلتزكية يف احلالة اليت ال يتقدَّم فيها مرشحون آخرون 
يف الدائرة نفسها، ومن دون احلاجة إلجراء انتخاابت فيها.

يف  االنتخايب  النظام  مزااي  السياسة  ورجال  الدستوري  القانون  فقه  وحيدِّد 
بريطانيا مبا يلي(19(:

السياسي  لالستقرار  مالئماً  مناخاً  الربيطاين  االنتخاب  نظام  يوفر   -1
ابعتماده نظام الثنائية احلزبية الذي يعمل على االستقرار احلكومي، وتاليف األزمات.

2- يتميَّز هذا النظام أبنَّه يتيح معركة انتخابية واضحة؛ ممَّا يسهِّل فهمها 
على الناخب الذي حني يبدي رأيه يف االنتخاب خيتار يف الوقت نفسه أعضاء 
له، فهو يصوِّت ألعضاء احلزب الذي يستحسن  احلكومة، وخيتار الربانمج الذي يفضِّ

برانجمه، ويشعر أبنَّ أعضاَءه أهٌل لتويلِّ سلطة احلكم.
17. حممد سليم غزوي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص41.

18. إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص285.
19.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، املصدر نفسه، ص 286.
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السياسية؛ ألنَّ  الصراعات  الربيطاين من حدة  االنتخايب  النظام  يقلِّل   -3
الصراع يف املعركة االنتخابية يكون بني حزبني فقط، وستكون نتائج االنتخاابت 
رهناً بعدد قليل من الناخبني املرتددين الذين يصوتون اترة هلذا احلزب، واترة أخرى 
للحزب اآلخر، وأيمل كل حزب من احلزبني استمالتهم، ألنَّ هؤالء املرتدِّدين سوف 
يكون هلم القول الفصل يف رجحان حزب على حزب، ويف إعطاء سلطة احلكم ملن 

يتمكن من احتوائهم، وإقناعهم ابلتصويت له.
االقرتاع  عملية  ألنَّ  االنتخايب؛  النظام  هذا  على  الربيطانيون  إصرار  وأييت 
الختيار املمثلني يف الربملان مبنزلة الواجب الذي جيب االنتهاء منه يف أسرع وقت 
ممكن، كما أنَّ نظام االنتخاابت القائم على أساس األغلبية النسبية أاتح جتنُّب 
مع  النظام متاشياً  الربيطانيني هبذا  الثاين يف االنتخاابت، فضاًل عن متسُّك  الدور 
الرتاث والتقاليد الذي استمر من القرن الثالث عشر وإىل الوقت احلاضر، وملا يتمتع 

به من مزااي كبرية)20(.
ومل يسلم تطبيق نظام األغلبية يف بريطانيا من النقد، إذ قيل إنَّه يؤدِّي إىل ظلم 
حزب األقلية، وحيايب حزب األغلبية؛ ألنَّه يؤدِّي إىل تصغري نتائج األول، وتكبري 
نتائج اآلخر،  وقد ثبت أنَّ عدد املقاعد اليت حتصل عليها األحزاب املتنافسة ال 
يتناسب مع عدد األصوات اليت حتصل عليها كل منها، فهي متيل -دائمًا- لصاحل 
األحزاب القوية، ففي االنتخاابت اليت أجريت عام 1945 حصل حزب العمال 
على ما يقارب أحد عشر مليون ونصف من األصوات، وحصل احملافظون على 
تسعة ماليني صوت، وحصل حزب األحرار على مليوين صوت، ومع ذلك فقد 
انتخب من حزب العمال )390( انئباً، أي: بنسبة مقعد واحد جلميعهم أبقل من 
)30000( صوت، ومن حزب احملافظني )196( انئباً، أي: بنسبة مقعد واحد 
لكل )49000( صوت، ومن حزب األحرار )31( انئباً، أي: بنسبة مقعد واحد 

20.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، املصدر نفسه، ص286.
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جلميعهم أبكثر من )64000( صوت)21(.
ويضمن النظام االنتخايب يف بريطانيا قدراً كبرياً من عدم العدالة، ممَّا أدَّى 
غياب  عند  العيب  هذا  ويتضح  الكبريين،  احلزبني  هيمنة  إىل  احلال-  -بطبيعة 
األحزاب اليت ال أتيت يف املرتبة األوىل أو الثانية، أي: أحزاب األقلية، كما يُعاب 
على نظام ثنائية األحزاب يف بريطانيا على أنَّه »نظام بدائي« لتمثيل الرأي العام؛ 
لربوز تيارين فقط يف الرأي مها: احلزابن الكبريان يف بلد كربيطانيا، وهي البلد املوثوق 
يف زعمائها السياسيني؛ ممَّا يرتتَّب عليه حجب فرص األحزاب األخرى يف التعبري 

عن رأيها)22(.
وميكن بيان ميزات نظام األغلبية البسيطة ذو الدور الواحد على النحو اآليت:

1- يوثِّق الصلة بني املرشح وانخبيه، ففي حالة التقسيم القائم على نظام 
املقعد الواحد للدائرة االنتخابية الصغرية تكون الفرصة أمام الناخب كبرية الختيار 

املرشح الذي يعربِّ عن مواقفه ولديه القدرة لتحقيق أهدافه.
عن  االنتخابية  املعركة  غمار  خلوض  للمستقلني؛  أكرب  فرصة  يوفِّر   -2

مناطقهم، للوصول إىل متثيلها يف السلطة التشريعية.
3- إنَّ هذا النظام واضٌح وسهُل الفهم، ويوفِّر خياراً واضحاً أمام الناخب 

لالختيار بني احلزبني الرئيسني األكربين على الساحة السياسية.
تشكيل  إىل  ابلنتيجة  يؤدِّي  ممَّا  ائتالفية،  قيام حكومات  فرص  يقلِّل   -4

حكومات قوية غري مضطرة لتقدمي تنازالت لشركائها يف االئتالفات.
ع قيام معارضة برملانية ُتشكلُّها األحزاب، أو املرشحون الذين مل  5- يشجِّ

حيصلوا على األغلبية ملراقبة عمل احلكومة.
21.حممد كاظم املشهداين، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص87 - 88.

22. إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص288.
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6- يوفِّر هذا النظام الفرصة للناخب؛ ألن خيتار مرشحه من بني األفراد، 
وليس من بني األحزاب السياسية.

ومع املزااي اليت يتمتع هبا نظام األغلبية البسيطة ذو الدور الواحد، فإنَّه تعرَّض 
لعديد من االنتقادات، لعلَّ من أبرزها:

األغلبية،  سيطرة  بسبب  الربملان؛  عمل  على  األغلبية  نظام  يؤثِّر  قد   -1
فحني ميلك احلزب احلاكم األغلبية يف الربملان فإنَّه يسيطر على السلطتني التشريعية 

والتنفيذية)23(.
الكبرية، وعدم قدرة األحزاب  النظام إىل هيمنة األحزاب  2- يؤدِّي هذا 

الصغرية على منافستها. 
3- يزيد فرصة القيادات الدينية والقبلية والعائالت والشخصيات االجتماعية 
يف الفوز ابملقاعد النيابية يف الدوائر االنتخابية الصغرية اليت متثِّل رقعة جغرافية حمدودة 

هتيمن عليها مكوانت دون غريها.
من  ويزيد  السياسية،  العملية  يف  اإلثنية  األقليات  مشاركة  من  يقلِّل   -4

عزلتها؛ بسبب سيطرة أحزاب رئيسة ذات مجهور واسع.
م هذا النظام يف كثري من األحيان الفرق بني ما حصلت عليه  5- يضخِّ
األحزاب من أصوات، وعدد املقاعد النيابية اليت حصلت عليها، وقد ال يتناسب 

فارق األصوات اليت حيصل عليها احلزب مع عدد مقاعده يف الربملان.
اثنياً: نظام األغلبية املطلقة ذو الدورين

يقصد ابألغلبية املطلقة أن يفوز ابملقعد املخصص للدائرة االنتخابية املرشح 
األغلبية  فنظام  املعطاة صحيحة،  األصوات  نصف  من  أكثر  على  الذي حصل 

23.حسني علي، سيادة الدول بني تسييس القانون وقوننة السياسة، دمشق اهليئة العامة السورية للكتاب، 
2009، ص247.
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املطلقة يستوجب أن حيصل الفائز على أصوات تفوق يف جمموعها جمموع ما حيصل 
عليه سائر املرشحني جمتمعني)24(.

اترخيياً، يعود نظام األغلبية املطلقة إىل القانون الكنسي)25(، وعملياً، يتعلَّق 
اخليار بني الدور الواحد والدورين بعدد األحزاب املوجودة يف البلد، فإذا كان هناك 
حزابن كبريان فقط الدور الواحد يكفي، أمَّا إذا كانت األحزاب متعددة، فيـُْلَجئ 

إىل دور اثين)26(.
وعلى سبيل املثال، لو كان هناك ثالثة مرشحني:

املرشح )أ(
املرشح )ب(
املرشح )ج(

وكانت النتائج -بعد اكتمال العد والفرز- على النحو اآليت: 

3000 صوتاملرشح أ
1500 صوتاملرشح ب
1000 صوتاملرشح ج

والتوزيع، ط3،  للنشر  الثقافة  دار  عمان،  الدستوري،  والقانون  السياسية  النظم  الطهراوي،  علي  24.هاين 
2011، ص209.

َتسب األصوات عند مجاعات الكهنة، وكانت الطريقة نفسها تستخدم يف املدن الرومانية  25.هكذا كانت حتُْ
القدمية، للمزيد ينظر: موريس ديفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة السياسية الكربى، 

ص94.
26.موريس ديفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة السياسية الكربى، ص94.
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فإنَّ املرشح األول القائمة األوىل )أ( هو الذي يفوز يف املعركة االنتخابية؛ 
ألنَّ هذا املرشح يكون قد حصل على أكثر من نصف عدد األصوات اليت أعطيت 
صحيحة، أي: إنَّه قد حصل على أصوات تفوق يف جمموعها جمموع عدد األصوات 
اليت حصل عليها كلٌّ من املرشحني اآلخرين )أو القائمتني األخريتني()27(، أمَّا اذا 
مل حيصل احد املرشحني على أكثر من نصف عدد األصوات الصحيحة فانه يتحتم 

إعادة عملية االنتخاب )28(.
وال بدَّ من اإلشارة هنا إىل أنَّ املؤلف يتفق مع رأي الدكتور إبراهيم عبدالعزيز 
فيه  فسَّر  والذي  الدستوري،  والقانون  السياسية  النظم  الوجيز يف  شيحا يف كتابه 
نظام األغلبية املطلقة على أنَّه النظام الذي جيب أن حيصل فيه املرشح على نسبة 
)%50+ 1( من أصوات الناخبني، ولكن للدقة ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ هذه 
العدد زوجياً  إذا كان  فتكون صحيحة  النسبة ختتلف ابختالف عدد األصوات، 
)إذا كان لدينا 200 صوت يكفي للفوز 101 صوت(، أمَّا إذا كان العدد فردايً 
القول إنَّ أكثر من نصف األصوات فقط دون )+1(، أي: )إذا  فيجب حينها 
كانت األصوات 201 حيتاج املرشح إىل 100 ونصف صوت فقط، أي: 101، 
العدد 102 صوت(، وميكن االستشهاد مبا ذكره منصور  قلنا +1 فيصبح  وإذا 
حممد حممد الواسعي يف كتابه »حقا االنتخاب والرتشيح وضماانهتا« ملا جرى يف 
االنتخاابت الرائسية اللبنانية عام 1970م من إشكال حني صوَّت )99( انئباً 
على مرشحني،  وحصل أحد املرشحني على )50( صواتً، وحصل املرشح اآلخر 
على )49( صواتً، وأثري اخلالف بشأن حصول املرشح األول على األغلبية املطلقة، 
وبعد نقاش مستفيض يف جملس النواب أعلن رئيسه انتخاب املرشح الذي حصل 
على )50( صواتً رئيساً للجمهورية، مع أنَّه حصل على أكثر من نصف األصوات 
27. عبدالغين بسيوين عبدهللا، النظم السياسية أسس التنظيم الدويل الدولة-احلكومة-احلقوق واحلرايت العامة، 

بريوت، الدار اجلامعية للطباعة والنشر،1984، ص239.
28.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري، دراسة حتليلية للنظام الدستوري 

اللبناين، بريوت، ص489
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فقط، ومل حيصل على نسبة )1+50%(. 
ما تكون اإلعادة بني املرشحني األول والثاين احلاصلني على أعلى  وغالباً 
الفوز ملن حيصل على أكثرية  الدور األول، ويكون  أثناء االنتخاب يف  األصوات 
مجيع  بني  اإلعادة  ضرورة  االنتخاب  قوانني  بعض  تشرتط  وقد  األصوات)29(، 
اْشرُتَِطِت  إذا  أمَّا  اإلعادة،  يف  النسبية  ابألغلبية  عادة  يكتفي  وحينئٍذ  املرشحني 
األغلبية املطلقة فقد ال حيصل عليها أحد، وحينئٍذ تلزم اإلعادة مرة أخرى على أن 

يكتفي فيها ابألغلبية النسبية)30(. 
ويكون هذا النوع من االنتخاب أكثر تكلفة من االنتخاب ابألغلبية البسيطة 
من الدور األول، لكنَّه يكون أكثر انسجاماً مع واقع البلدان اليت تتعدَّد فيها القوى 
السياسية احلزبية املتنافسة، واليت ال ترى يف الدور األول إال وسيلة لتقدير قواهتا، 
ليأيت الدور الثاين ليدفعها إىل تقدير حساابهتا والتماسك للفوز، متاشياً مع العبارة 
الشهرية اليت أطلقت على هذا النوع من االنتخاب »يف الدور األول جيري االختيار، 

ويف الثاين ُيْستـَْبعد«)31(.
وإذا كان نظام االنتخاب الفردي على دور واحد قد أدَّى إىل نظام احلزبني 
الكبريين، فإنَّ نظام االنتخاب الفردي على دورين يؤدِّي إىل سيادة نظام التعددية 
احلزبية. وأيخذ تعدُّد األحزاب الذي أييت مثرة االنتخاب الفردي على دورين إحدى 
صورتني: فأمَّا أن يظهر يف صورة تعدُّد معتدل حيث تتكتل األحزاب وتتحالف، 
لتشكيل جبهتني األوىل ميينية األخرى يسارية. وأمَّا أن يظهر يف صورة تعدُّد كامل 
واتم، إذ ترفض هذه األحزاب التكتل والتحالف، وتعمل كل منها يف استقالل عن 

األخرى)32(.
29. منصور حممد حممد الواسعي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص81.

30.غازي كرم، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص170.
31.حممد أمحد إمساعيل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص360.

32.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية الدول واحلكومات، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص290.
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وشهد النظام السياسي الفرنسي اتباع النظام االنتخايب الفردي ذي الدورين، 
اجلمهورية  دستور  وضع  ن  إابَّ الفرنسي  السياسي  املناخ  يف  اجتاهات  ظهور  ومع 
اخلامسة ترمي إىل العدول عن النظام االنتخايب الفردي على دورين، واتباع النظام 
الفردي على دور واحد، أو نظام التمثيل النسيب، إال أنَّ تلك الدعوات مل جتد طريقها 
إىل التطبيق إزاء إصرار اجلنرال ديغول وبعض القادة السياسيني على االحتفاظ بنظام 

االنتخاب الفردي على دورين واإلبقاء عليه؛ لسببني)33(:
األول: لكي يبنيِّ استقالليته عن األحزاب السياسية.

ال  ممَّا  االنتخاب،  من  النظام  هذا  على  الفرنسي  الشعب  اعتياد  الثاين: 
يستدعي استبداله بنظام انتخايب آخر مل أيلفه الفرنسيون بعد.

وجتري االنتخاابت الفرنسية على دورين سواًء انتخاب رئيس اجلمهورية أم 
انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية، ففي انتخاابت الرائسة الفرنسية يتم الدور األول 
بني مجيع املرشحني للرائسة، وال يفوز ابلرائسة إال َمن حيصل على أكثر من نصف 
عدد األصوات املعطاة، على أالَّ يقل عن ربع عدد الناخبني املقيدين يف السجالت 
االنتخابية. ونظراً إىل تعدُّد األحزاب يف فرنسا، وَكْثرة املرشحني، فإنَّ احلصول على 
األغلبية املشار إليها اندر احلدوث، لذا تعاد االنتخاابت يف دور اثٍن بعد مضي 
مخسة عشر يوماً من الدور األول بني اثنني من املرشحني فقط، مها املرشحان اللذان 

حصال على أكرب عدد من األصوات يف الدور األول)34(.
وجيد النظام االنتخايب الفرنسي جماله للتطبيق على النطاق التشريعي ألعضاء 
إذ  الشيوخ،  جملس  أعضاء  ابختيار  يتعلق  فيما  جزئياً  ويطبق  الوطنية،  اجلمعية 
أساس  على  االنتخاب  فيجري  خمتلط،  أساس  على  األخري  اجمللس  هذا  يـُنـَْتخب 

33. املصدر نفسه، ص291-292.
34.سعاد الشرقاوي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، املصدر نفسه، ص154.
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القانون كاًل  اليت خص  احملافظات  الفردي على دورين ألعضاء  االنتخاب  قانون 
منها أبربعة شيوخ على األقل، وكذلك املقاطعات الفرنسية فيما وراء البحار، وجيري 
أكرب  لقانون  تبعاً  النسيب  ابلتمثيل  املقرون  املغلقة  القوائم  أساس  على  االنتخاب 

املتوسطات للمحافظات اليت خصَّها القانون خبمسة شيوخ فأكثر)35(.
ويطلب املشرع الفرنسي من املرشح -لُيعدَّ فائزاً يف انتخاابت اجلمعية الوطنية، 
املطلقة  األغلبية  على  حصوله  األول-  الدور  يف  الشيوخ  جملس  أعضاء  وبعض 
الناخبني  لألصوات اليت أعطيت صحيحة، فضاًل عن حصوله على ربع أصوات 
ما مل حيصل على هذه النسبة  املقيدين ابلدائرة، ومن مََثَّ فإنَّ املرشح ال يعدُّ فائزاً 
املطلقة لعدد األصوات. وهو ما نصَّت  األخرية، ولو كان حاصاًل على األغلبية 
عليه املادة )126( من قانون االنتخاب لعام 1966 »ال ميكن انتخاب مرشح 
من الدور األول إال إذا حصل على األغلبية املطلقة من عدد األصوات اليت يُْدىَل 
هبا، وربع عدد الناخبني املقيدين على األقل«. وإذا مل حيصل املرشح على األغلبية 
املرشح  املطلقة يُلجئ إىل الدور الثاين، وُيْكَتفى هنا ابألغلبية النسبية، فُيعدُّ فائزاً 
الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات اليت أعطيت صحيحة. ويف حالة تساوي 
فائزاً، ويرجع  يُعدُّ  الذي  هو  املرشحني سناً  فإنَّ أكرب  اإلعادة،  املرشحني يف دور 
خمتصون ندرة حصول املرشحني على نسبة األغلبية املطلقة من الدور األول، يف 
حني حيصلون عليها يف الدور الثاين إىل سببني: أوهلما، قلة عدد املرشحني يف الدور 
الثاين، واآلخر، يعود إىل احلالة النفسية للناخبني اليت جتعلهم يصوبون أصواهتم حنو 
املرشحني األكثر جدية، واألكثر احتمااًل للنجاح)36(. إذ يُظهر الناخبون -هنا- 
سلوكاً خمتلفاً يف كل مرة، ففي الدور األول يصوتون للمرشح الذي يريدونه، أمَّا يف 
الدور الثاين فإنَّ الناخبني مضطرون إىل منح أصواهتم إىل املرشحني الذين يتوقعون 

35.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية الدول واحلكومات، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص292.
36. املصدر نفسه، ص294.
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الثاين،  الدور  تتفادي  الدول أنَّ  فوزهم أكثر)37(. ويف حاالت كثرية حتاول بعض 
وذلك ابلتخفيف من شرط األكثرية املطلقة يف الدور األول، فعلى سبيل املثال يف 
كوستاريكا ميكن أن يفوز املرشح الذي حيصل يف الدور األول على )%40( من 
األصوات، ويف األرجنتني، فإنَّ املرشح يُعدُّ فائزاً إذا انل )%45( من األصوات، 
أو إذا انل )%40(، وكان الفارق بينه وبني املرشح الثاين أكثر من )10%()38(.

 ومع أنَّ نظام األغلبية املطلقة يؤدِّي إىل استقرار حكومي؛ لسهولة تكوين 
احلاكمة، ألنَّ  واألغلبية  العام  الرأي  بني  توافقاً  متماسكة، وحيدث  برملانية  أغلبية 
الناخبني على معرفة ابملرشحني املتنافسني يف االنتخاابت وبرامج األحزاب والكتل 
السياسية)39(، إال أنَّ عدد من دول أمريكا الالتينية عاشت جتربة صعبة؛ بسبب 
أقلية، فعلى سبيل  النظام بعد أن أوصلها يف بعض احلاالت إىل حكومات  هذا 
املثال، يف انتخاابت العام 1990 يف بريو، حصل مرشح الرائسة ألبريتو فوجيموري 
الثانية، لكن حزبه ربح فقط أربعة عشر  على )%56( من األصوات يف الدورة 
مقعداً من أصل )60( مقعداً يف جملس الشيوخ، و)33( مقعداً من أصل )180( 
مقعداً يف جملس النواب. وفاز يف الربازيل مبنصب رائسة اجلمهورية )فراندو كولور 
دي ميلور( يف الدورة الثانية من انتخاابت العام 1989 بنسبة تفوق نصف عدد 
املقرتعني، لكنَّ حزبه خسر االنتخاابت النيابية، ومل يستطع أن يفوز سوى بــ)3( 
مقاعد من أصل )75( مقعداً يف جملس الشيوخ، و)40( مقعداً من أصل )503( 
مقاعد يف جملس النواب. وكذلك يف األكوادور نتجت حكومة أقلية يف انتخاابت 

.)40(1978
37.إبراهيم صاحل مهدي، عالمات وخصائص النظام االنتخايب الفعال، جملة حوار الفكر، املعهد العراقي حلوار 

الفكر، العدد 16، السنة السابعة، 2011، ص107.
38. عصام إمساعيل نعمة، النظم االنتخابية دراسة حول العالقة بني النظام السياسي والنظام االنتخايب، مكتبة 

زين احلقوقية واألدبية، 2009، ص284.
39.منصور حممد حممد الواسعي، حقا االنتخاب والرتشيح وضماانهتا دراسة مقارنة، ص83.

40.عصام نعمة إمساعيل، النظم االنتخابية دراسة حول العالقة بني النظام السياسي والنظام االنتخايب، مكتبة 
زين، ص283-284.
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ويتميز نظام األغلبية املطلقة ذي الدورين أبمور عديدة ميكن بياهنا ابآليت:
1- مينح الناخب فرصة أخرى إلمكانية تغيري رأيه، واختيار املرشح األنسب، 

والربانمج األقرب؛ لتحقيق أهدافه، ومصاحله.
2- يساعد على تعدد األحزاب، ويسمح لألحزاب املتنافسة إبعادة التجمع 

يف الدور الثاين؛ لصعوبة الوصول إىل األغلبية املطلقة يف الدور األول.
3- يقلِّل من األصوات اليت قد هتدر يف حالة االنتخاب من الدور األول؛ 

ألنَّ األصوات يف الدور الثاين قد توجَّه إىل املرشح األقرب إىل تطلعات الناخبني.
4- خيلو نظام األغلبية البسيطة ذي الدورين من التعقيد، ويسهل فهمه من 

قبل الناخبني.
ال يعين وجود نقط إجيابية هلذا النوع من نظم االنتخاب ابألغلبية عدم وجود 

بعض العيوب اليت نشري إليها عن طريق اآليت:
1- يكون مكلفاً؛ ألنَّه ال يكتفي ابلدور األول، بل يتطلب دور اثين يكون 

مكلفاً من الناحيتني املالية واإلدارية.
يتطلب فرتة زمنية بني  النتائج؛ ألنَّه  الدقة يف إعالن  يؤدِّي إىل عدم   -2

االنتخاب، وإعالن النتائج، كما يتطلب فرتة زمنية بني الدورين.
3- قد يدفع هذا النظام كثرياً من األحزاب إىل تغيري براجمها وأنظمتها للنزول 

عند رغبات الناخبني واحلصول على أصواهتم يف الدور الثاين.
طريق  عن  الدورين  بني  األحزاب  بني  الصفقات  أمام  اجملال  يفسح   -4

االتفاق على تسوايت تضمن فوز املرشحني الذين مل يفوزوا يف الدور األول.
جعل نظام األغلبية -سواًء أكانت مطلقة أم نسبية- املقاعد من نصيب 
األحزاب الرئيسة، وتسبب بضياع األصوات اليت حصلت عليها األحزاب الصغرية، 
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واألحزاب  السياسية،  األقليات  ميكن  بنظام  التفكري  إىل  الدول  بعض  دفع  ممَّا 
الصغرية، والناشئة، واملستقلني من املشاركة يف العملية السياسية، وهذا النظام هو 

التمثيل النسيب.
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القسم الثاين
نظام االنتخاب ابلتمثيل النسيب

الفوز  يكون  ابلقائمة، وال  االنتخاب  بنظام  األخذ  النسيب  التمثيل  يفرض 
لألصوات  املطلقة  األغلبية  على  أو  األصوات،  أكثرية  على  حتصل  اليت  للقائمة 
املعطاة كما هو احلال يف نظام االنتخاب ابألغلبية، ولكن توزع املقاعد املخصصة 
للدائرة االنتخابية على القوائم املختلفة، كل منها َوْفق نسبة األصوات اليت حصلت 

عليها)41(.
فلو افرتضنا أنَّ دائرة معينة خصص هلا )6( مقاعد، وهبا )180000( من 

الناخبني، وكانت النتائج على النحو اآليت: 

90000 صوتقائمة احلزب أ
60000 صوتقائمة احلزب ب
30000 صوتقائمة احلزب جـ

فيكون توزيع املقاعد َوْفقاً لنظام التمثيل النسيب:

3 مقاعدقائمة احلزب أ
2 مقعدقائمة احلزب ب
مقعد واحدقائمة احلزب جـ

41. ثروت بدوي، النظم السياسية اجلزء األول النظرية العامة للنظم السياسية، دار النهضة العربية، 1964، 
ص234.
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ودعا إىل هذا النظام عديد من الكتاب والفقهاء الذين يؤمنون بضرورة جعل 
اجملالس النيابية مرآة حقيقية تعكس صورة اجملتمع بصورة صحيحة، ومل يُؤَخذ بنظام 
التمثيل النسيب سوى يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر حينما نص الدستور 
الدمناركي لعام 1855 على اتباع هذا النظام يف انتخاابت جملس الشيوخ، كما 
طُبِّق هذا النظام يف بلجيكا عام 1899، وقد شهدت السنوات اليت أعقبت احلرب 
العاملية األوىل انتشار تطبيق نظام التمثيل النسيب يف الدول األوروبية، فأخذت به 
اليسارية  أملانيا، وهولندا، وإيطاليا، وسويسرا، وكانت األحزاب االشرتاكية والقوى 
أول املطالبني بتطبيق نظام التمثيل النسيب؛ ألنَّ هذا النظام خيدم القوى واألحزاب 
اليت هلا وزن سياسي وأنصار يف كل مكان، ولكنَّهم ال يشكِّلون األغلبية فتضيع 
املقاعد يف  من  عدد  على  األغلبية، يف حني حتصل  نظام  يف ظل  هدراً  أصواهتم 
ظل نظام التمثيل النسيب)42(، الذي يضمن متثيل األقليات السياسية جبانب حزب 
ما حصل  بنسبة  النيابية  املقاعد  من  بعدد  يظفر كل حزب  األغلبية، وذلك أبن 
وأتيت  الدميقراطية،  جوهر  يتحقق  حىت  األغلبية  حزب  جبانب  أصوات  من  عليه 
اجملالس  السياسية يف  األحزاب  متثيل  يعمل على  فهو  مثارها،   السياسية  املشاركة 
النيابية متثياًل يتناسب مع عدد األصوات اليت انهلا كل حزب فيحقق بذلك قدراً 
من العدالة؛ ألنَّ أايً من القوى السياسية مل تغب بوصفها جزءاً من الرأي العام، وإن 
مل تستأثر ابلتمثيل الكامل، لكنَّها ال تبقى من دون متثيل)43(، وال ميكن عد نظام 
لـ)تعدد  لتمثيل األقليات وحسب، بل ميكن أن يعدُّ نظاماً  التمثيل النسيب نظاماً 
األغلبيات(، وليس أغلبية واحدة كما هو احلال يف نظام األغلبية؛ ألنَّ نظام التمثيل 
النسيب ميكن أن أييت ابألغلبيات كلها، ويضم كل منها عدداً معترباً من األنصار، 

فضاًل عن أنَّه يفسح اجملال أمام القوى الصغرية، والناشئة، واملستقلني)44(.
42.صاحل جواد كاظم وعلي غالب العاين، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص47.

43.جمموعة مؤلفني، النزاهة يف االنتخاابت الربملانية، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2008، 
ص239.

لعراق دميقراطي،  األنسب  االنتخايب  النظام  النواب:  انتخاب جملس  نظم  العيساوّي،  عليوي  44.عبدالعزيز 
بغداد، املكتبة القانونية، ط3، 3013، ص37.
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انتخابياً  حاجزاً  النسيب  التمثيل  بنظام  تعمل  اليت  الدول  بعض  تضع  وقد 
ينبغي للمرشح أو احلزب جتاوزه؛ لكي مُيثَّل يف الربملان)45(. كما أنَّ التمثيل النسيب 
متعددة، فقد أييت مع  القائمة أيخذ صوراً  الذي ال ميكن أن يعمل إال يف إطار 
القوائم املغلقة حني يلتزم الناخب التصويت على إحدى القوائم املرشحة من دون 
أن يكون له احلق يف إدخال أية تعديالت عليها، حبيث يتقيَّد برتتيب األمساء اليت 
القائمة اليت وقع اختياره  القائمة. كما حيق للناخب تغيري ترتيب أمساء  تتضمنها 
عليها َوْفقاً لوجهة نظره الشخصية إزاء املرشحني، ويف هذه احلالة يسمى التمثيل 
النسيب مع التفضيل)46( وقد يكون نظام التمثيل النسيب مع املزج بني القوائم الذي 
يتيح للناخب حق تكوين قائمة من أمساء املرشحني، ولو كانوا من قوائم خمتلفة، وال 
يتقيد بقائمة حزب معني، بعكس احلال يف القوائم املغلقة اليت تقيد الناخب وتدفعه 
املتنافسة  القوائم  بني  املقاعد  توزيع  دون سواها، وجيري  القوائم  إحدى  النتخاب 
طريقتني:  على  هذا  ويكون  قائمة،  عليها كل  اليت حتصل  األصوات  عدد  بنسبة 

التمثيل النسيب الكامل، والتمثيل النسيب التقرييب)47(.
أواًل: التمثيل النسيب الكامل

حتسب أصوات مجيع الناخبني يف البالد يف التمثيل النسيب الكامل، وتقسم 
يكون  القسمة  هذه  وانتج  اجمللس،  منها  يتكون  اليت  النيابية  املقاعد  عدد  على 
املعدل الوطين الذي يقابل مقعداً نيابياً واحداً، والقائمة االنتخابية اليت حتصل على 
أصوات تعادل هذا املعدل يكون هلا مقعد نيايب واحد، وإن حصلت على ضعف 
املعدل يكون هلا مقعدان وهكذا، أمَّا كيفية تطبيق التمثيل النسيب الكامل فهي أنَّ 

45.سعد العبديل، االنتخاابت ضماانت حريتها ونزاهتها دراسة مقارنة، عمان، دار دجلة، ط1، 2009، 
ص100.

46.منعم صاحي العمار، العراق واستحقاق املصري املقبل دراسة يف مقتضيات التهيئة النتخاابت كانون الثاين 
2005، مركز املستقبل للدراسات والبحوث، ط1، 2004، ص92.

47. نوري لطيف، القانون الدستوري املبادئ والنظرايت العامة، بغداد، ط1، 1976، ص120.



32

مركز البيان للدراسات والتخطيط

كلَّ حزٍب يتقدَّم بقائمة مرشحني حملية يف كل منطقة انتخابية، كما يتقدَّم بقائمة 
مرشحني وطنية، وحيدِّد قانون االنتخاب العدد االنتخايب املوحَّد مقدَّماً، وكل عدد 

انتخايب موحَّد يقابل مقعداً نيابياً واحدًا)48(.
ونفرتض أنَّ العدد االنتخايب املوحَّد هو )30000( صوت، ويتقدَّم حزب 
معني بقائمة يف مناطق انتخابية عديدة حيصل يف األوىل على )70000( صوت 
فينال مقعدين ويبقى له )10000( صوت غري مستعملة، وحيصل األمر نفسه 
يف مناطق أخرى، أي: تبقى هلذا احلزب أصوات غري مستعملة، ولدى مجعها على 
أنَّ هلذا احلزب )1500000( صوت غري مستعمل، ومل  يتبنيَّ  الوطين  املستوى 
حيصل عن طريقها على أصوات، حينها حيصل احلزب على مخسة مقاعد وطنية 
إضافية، وكذلك احلال لسائر األحزاب، والقوائم اليت حصلت على أصوات إضافية.

واملتعارف عليه أنَّ النائب ميثِّل عموم أبناء الشعب. وهذا القول يبدو على 
حنو أوضح حينما تكون البالد دائرة انتخابية واحدة،  فيتجاوز نظام التمثيل النسيب 
منطقة  أي  ممثله يف  اختيار  الناخب من  اجلغرافية، وال حيرم  الرقعة  نطاق  الكامل 
كانت، وبذلك ال يهدر هذا النظام أي من أصوات الناخبني يف أي من مناطق 
البالد اليت قد ال حتتسب يف حال عدم اجتيازها القاسم االنتخايب يف منط الدوائر 

املتعددة)49(.
وطبقاً هلذا النظام ميكن تقسيم طريقة توزيع املقاعد إىل أسلوبني مها: القاسم 

االنتخايب القومي، والرقم املوحَّد.
1- القاسم االنتخايب القومي.

48.صاحل جواد الكاظم وعلي غالب العاين، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص48.
49.أنور سعيد احليدري، النظم االنتخابية يف العراق قراءة نقدية، من حبوث املؤمتر العلمي األول للمفوضية 

العليا املستقلة لالنتخاابت، أربيل، 2011، ص4.
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ُيْسَتْخرَج  واحد  أنَّه  مبعىن  قومي،  انتخايب  قاسم  هو  هنا  االنتخايب  القاسم 
الربملانية،  املقاعد  عدد  على  الدولة كلها  يف  الصحيحة  األصوات  عدد  بقسمة 
ويستخرج القاسم االنتخايب يف هذا النظام عن طريق املثال التايل، وهو افرتاض أنَّ 
عدد األصوات الصحيحة يف الدولة )125000( صوت، وعدد املقاعد الربملانية 
)5(، فإنَّه تُقسَّم عدد األصوات الصحيحة على عدد املقاعد الربملانية على النحو 

اآليت:
125000     =     25000  )القاسم االنتخايب(

5     
النتائج  ولو افرتضنا أنَّ هناك ثالثة أحزاب متنافسة حصل كل منها على 

اآلتية:

50000 صوتاحلزب أ
50000 صوتاحلزب ب
25000 صوتاحلزب جـ

القاسم  على  حزب  عليها كل  حصل  اليت  األصوات  عدد  قسمة  وبعد 
االنتخايب يكون توزيع املقاعد على النحو اآليت:

مقعدانقائمة احلزب أ
مقعدانقائمة احلزب ب
مقعد واحدقائمة احلزب جـ
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ويتميَّز هذا األسلوب أبنَّه معيار موحد على مستوى الدولة كما حُيدَّد بعد 
إجراء االنتخاابت على املستوى القومي، وحصر مجيع األصوات الصحيحة املعطاة 
يف االنتخاابت، ويتطلب نظام التمثيل النسيب اجتياز القاسم االنتخايب للقائمة ال 
للفرد املرشح. ومن مََثَّ ُتْشَغل مقاعد اجمللس النيايب مجيعاً من أعضاء القوائم الفائزة 
دون احلاجة إىل جولة اثنية من االنتخاابت. وعلى صعيد التجارب السياسية يف 
النظم الربملانية ُوِجَد أنَّ َكثـَْرة الكياانت السياسية اليت جتتاز القاسم االنتخايب بعدد 
حمدود من املقاعد غالباً ما تؤدِّي إىل فقدان األغلبية املطلقة داخل اجمللس النيايب، 
ممَّا يدفع إىل تشكيل حكومة ائتالفية غالباً ما حتمل بذور ضعفها معها، ودفع تلك 

الدول إىل رفع نسبة القاسم االنتخايب لتجاوز ذلك)50(.
2- الرقم املوحَّد 

ختتلف طريقة الرقم املوحد عن طريقة القاسم االنتخايب يف أنَّ الرقم املوحَّد 
ا هو رقم موحد للدولة كلها، إذ  معروف سلفاً، وال خيتلف من دائرة إىل أخرى، وإمنَّ
حيدِّد قانون االنتخاابت سلفاً أنَّ كلَّ مرشح حيصل على عدد معني من األصوات 
يُعدُّ فائزاً يف االنتخاابت. وهذا العدد الذي حيدده قانون االنتخاابت يكون بناًء 
على دراسات أتخذ ابالعتبار عدد الناخبني على مستوى الدولة، وعدد املقاعد 
الربملان، ويفوز كل حزب بعدد من  الدولة أن يتكون منها  الذي ترغب  التقريبية 

املقاعد بقدر عدد املرات اليت جيمع فيها الرقم املوحد املنصوص يف القانون)51(. 
فلو افرتضنا أنَّ العدد املوحد يف الدولة هو )30000( وحصلت قائمة )أ( 
على )120000( صوت، فإنَّ عدد املقاعد اليت حتصل عليها القائمة هي أربعة.

ويفرض تطبيق هذا النظام أن حيدد التشريع )الدستور، أو القانون العادي( 

50. أنور سعيد احليدري، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص7.
51.سعاد الشرقاوي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 159.
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النيايب، ومبوجبه يتضاعف عدد  الربملانية واليت يشتمل عليها اجمللس  املقاعد  عدد 
مقاعد القائمة كلما أحرزت العدد االنتخايب املوحد يف الدائرة االنتخابية)52(.

أمرين جوهريني:  التقرييب  النسيب  التمثيل  الكامل عن  النسيب  التمثيل  ومييز 
األول، إنَّ القاسم االنتخايب يف النظام األول هو قاسم انتخايب قومي مبعىن أنَّه واحد 
انتخايب  الثاين فهو قاسم  النظام  االنتخايب يف  القاسم  أمَّا  للدولة،  الدوائر  يف كل 
خاص بكل دائرة على حدة، أمَّا األمر الثاين فإنَّ توزيع املقاعد الباقية يف النظام 
األول يتم على مستوى الدولة، فحني أنَّ توزيع املقاعد الباقية يف النظام الثاين فيتم 
داخل الدوائر، وسوف تتضح تلك الفوارق يف شرح نظام التمثيل النسيب التقرييب 

الحقاً يف هذا الكتاب.
 ويكون إطار االنتخاابت -يف هذا النظام- إمَّا قومي كلي أم أن يكون 
إطاراً قومياً جزئياً فقط؛ لتوزيع املقاعد الباقية، ويف النوع األول )الكلي( تكون الدولة 
كلها إطاراً واحداً، أو دائرة واحدة، وتكون القوائم املتنافسة قوائم قومية، وال يقدِّم 
كل حزب إال قائمة قومية وحيدة مبرشحيه، وُيْسَتخرج القاسم االنتخايب من قسمة 
عدد األصوات الصحيحة يف الدولة كلها على عدد املقاعد الربملانية، وتوزَّع املقاعد 
الباقية على أساس أكرب البواقي أو أكرب املتوسطات)53(، وتعمل إسرائيل هبذا النظام  
فُتعدُّ كلها دائرة واحدة، وتتنافس القوائم فيها على )120( مقعداً يف )الكنيست(

)54(، والقاسم االنتخايب فيها هو عدد األصوات الصحيحة يف الدولة كلها مقسوم 

على )120(، وخيتار املرشحون طبقاً لرتتيبهم يف القوائم االنتخابية تنازليًا)55(، وأمَّا 
املقاعد الباقية فقد كانت توزع فيها قبل عام 1973 على أساس نظام أكرب البواقي 
الباقية  املقاعد  يعطي  الذي  املتوسطات  أكرب  بنظام   1973 عام  بعد  واستبدل 

52. منذر الشاوي، القانون الدستوري، ج1، ط2، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، 2007، ص145.
53.سعاد الشرقاوي و عبدهللا انصيف مصدر ذُِكَر سابقاً،ص120.

54.حممد سليم حممد غزوي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص50.
55.سعاد الشرقاوي ود. عبدهللا انصيف، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص120 – 121.
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لألحزاب اليت فازت أبكرب عدد من املقاعد، وجرت أول انتخاابت عامة يف إسرائيل 
يف شهر كانون الثاين عام 1949، تشكَّل على إثرها اجمللس التأسيسي الذي مل 
يلبث أن قرر ابألغلبية أتخري عملية وضع الدستور، وأن يتوىل مهام تشريعية، كما 
قرَّر أن يتحوَّل إىل جملس نيايب، وأن يطلق على نفسه اسم )الكنيست( واليت تعين 
)اجتماعاً(  أو )جملساً( ابلعربية، وقد اتفق أن يضم اجمللس املذكور منذ ذلك التاريخ 
)120( عضواً، استناداً إىل ما جاء يف التلمود من أنَّ اجمللس اليهودي يف العهد 
الفارسي كان يضم الرقم املذكور، وقد أصبح ذلك إحياًء لتقليد يهودي قدمي تقدم 
به املتدينون يف اجمللس التأسيسي املؤقت عام 1949، ومع العدد الكبري لألحزاب 
يف  قائمة   )32( إىل  عددها  وصل  واليت  االنتخاابت  يف  تشرتك  اليت  اإلسرائيلية 
أذار 2006 كانت  انتخاابت 28  نتائج  انتخاابت 17 أاير 1999، إال أنَّ 
حمبطة لإلسرائيليني، وكانت نسبة املشاركة فيها )%63(، وهي املشاركة األدىن منذ 
عام 1949، ومل تكن النتائج مرضية ألغلب القوائم املشاركة، وخصوصاً تلك اليت 
متثِّل األحزاب الكبرية سواء الفائزة منها، أو اخلاسرة؛ لتديّنِ نسب األصوات اليت 
حصلت عليها، فحزب )كادميا( الفائز األول مل حيصل سوى على )28( مقعد، 
وجاء حزب العمل ابملرتبة الثانية بــ)20( مقعداً، وحصلت األحزاب األخرى على 
املقاعد املتبقية من أصل )120( مقعد، وبنسب تنحصر بني )2–11( مقعداً، 
ويبنيِّ هذا تشتت أصوات الناخبني، وهو أمر حيول دون حصول األحزاب الرئيسة 
ا ال تستطيع تشكيل  الكنيست، وذلك يعين أهنَّ املقاعد يف  على نسبة عالية من 

احلكومة إال عن طريق االئتالف)56(.
مقاعد  بتخصيصه  العدالة  من  قدراً  الكامل  النسيب  التمثيل  نظام  ويوفر 
لألحزاب السياسية متناسبة مع قوَّهتا االنتخابية، ممَّا يؤثِّر أتثرياً جوهرايً يف التمثيل 

56.انجي حممد عبدهللا، االنتخاابت اإلسرائيلية املعاين والدالالت، نشرة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد 
7، نيسان 2005 – 2006، ص9
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أنَّ  إال  األغلبية)57(،  على  واحد  عدم حصول حزب  النيايب، وضمان  اجمللس  يف 
أخطار نظام التمثيل النسيب تبدو واضحة عن طريق حماوالت املؤيدين هلذا النظام 
أنَّ  يف  األخطار  هذه  أول  وتتمثَّل  آاثره،  من  للتخفيف  وسائل  عن  البحث  يف 
املقاعد اليت مل تُوزَّع، واليت ترحل على املستوى القومي توزع بواسطة قادة األحزاب 
اختيار عدد كبري  األساس  يرتك  القومية، وعلى هذا  القوائم  قاموا إبعداد  الذين 
من النواب للسلطة التقديرية لألحزاب وليس للشعب، ويتمثَّل العيب الثاين لنظام 
التمثيل النسيب الكامل يف أنَّ تعدُّد األحزاب غري احملدود الذي يُعدُّ مثرة هذا النظام 
حال دون تكوين أغلبية؛ ألنَّ كثرياً من التجمعات الضعيفة قد حتصل على القاسم 
االنتخايب أو ضعفه، ومن مََثَّ حتصل على مقعد أو مقعدين فيؤدي وجود عدد من 
النواب ميثلون نسبة ضئيلة من أصوات الناخبني وينتمون إىل أحزاب صغرية قد يولد 
انقساماً داخل الربملان، وميكن أن يتسبَّب ذلك يف ضعف األداء التشريعي الرقايب 

للمجالس اليت تتوىلَّ مهمة التشريع)58(.
ودفعت العيوب اليت رافقت نظام التمثيل النسيب الكامل عدد من الدول اليت 

تعمل بنظام التمثيل النسيب إىل األخذ بنظام التمثيل النسيب التقرييب.
اثنياً: التمثيل النسيب التقرييب

دائرة  تقوم كل  انتخابية  دائرة  من  أكثر  على  النظام  هذا  الدولة يف  تقسم 
ابنتخاب نواهبا على أساس قوائم حزبية يف كل دائرة، وليس لألحزاب تقدمي قوائم 
على املستوى القومي، كما هو احلال يف التمثيل النسيب الكامل، ويقبل هذا النظام 
من  مبجمله  البلد  يف  معني  حزب  عليها  حصل  اليت  األصوات  عدد  بني  تفاواتً 
57.جاي س جودين جيل، االنتخاابت احلرة النزيهة، ترمجة أمحد منيب وفايزة حكيم، دار الشؤون الثقافية 

العامة، العدد الثاين، كانون األول، 2004، ص 16-17.
دميقراطي،  لعراق  األنسب  االنتخايب  النظام  النوب:  انتخاب جملس  نظم  العيساوّي،  عليوي  58.عبدالعزيز 

مصدر ذُِكَر سابقاً، ص45.
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جهة، وبني عدد املقاعد اليت يفوز هبا من جهة أخرى، لكنَّه مع ذلك يعمل على 
الناشئة،  الدميقراطيات  من  ففي كثري  أفضل،  بصورة  متثيلية  تشريعية  هيئات  إفراز 
انقسامات اجتماعية حادة، قد تصبح مسألة إشراك  تواجه  اليت  تلك  وخصوصاً 
عنه؛  غىن  ال  مفصلياً  شرطاً  معظمها  أو  االجتماعية  واملكوانت  اجملموعات  كل 
لتدعيم النظام الدميقراطي بصورة عامة)59(، لتوفري الفرصة احلقيقية لألقليات، فضاًل 
املشاركة  تعزيز  طريق  عن  وتطويره  السياسي  النظام  صنع  يف  للمشاركة  األكثرية 
السياسية القائمة على أساس نظام انتخايب يضمن ملختلف املكوانت فرصة للفوز 

يف االنتخاابت)60(.
ويوزع هذا األسلوب الذي يُعدُّ أكثر األساليب انتشاراً يف الدول اليت تعتمد 
توزع  األوىل  املرحلة  مرحلتني، يف  دائرة على  املقاعد يف كل  النسيب  التمثيل  نظام 
الباقية على  املقاعد  توزع  الثانية  املرحلة  االنتخايب، ويف  القاسم  بناًء على  املقاعد 
أساس طريقة أكرب البواقي، أو أكرب املتوسطات، أو طريقة هوندت، أو آلية سانت 

ليغو)61(.
1- توزيع املقاعد بناًء على القاسم االنتخايب

تُوزَّع املقاعد يف هذه الطريقة على أساس القاسم االنتخايب الذي يستخرج 
على  االنتخابية  الدائرة  يف  املعطاة  الصحيحة  األصوات  عدد  قسمة  طريق  عن 
عدد املقاعد املخصصة لتلك املنطقة، فإذا كان عدد األصوات الصحيحة املعطاة 
)125000( صوت، وكان عدد املقاعد املخصصة هلا مخسة مقاعد، فإنَّ القاسم 

واالنتخاابت،  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  دليل  االنتخابية،  النظم  أشكال  وآخرون،  رينولدز  59.أندرو 
2005، ص83.

60.  Tadayoshi Kohno and others، Analysis of an Electronic voting 
system، use،2004، p.3

61.سعاد الشرقاوي وعبدهللا انصيف، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص112.
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االنتخايب يكون )25000( صوت عن طريق قسمة )125000( عدد األصوات 
قائمة؛  الالزم ألي  األدىن  احلد  االنتخايب  القاسم  على مخسة مقاعد. وميثِّل هذا 
للحصول على مقعد واحد، وأتسيساً على ذلك تُوزَّع املقاعد املخصصة للمنطقة 
على القوائم بقدر عدد املرات اليت حتصل فيها كل قائمة على القاسم االنتخايب)62(.

وميكن توضيح ذلك عن طريق املثال اآليت:
لنفرتض أنَّ ثالث قوائم تقدَّمت إىل االنتخاابت هي:

القائمة )أ(
القائمة  )ب(
القائمة )جـ( 

 وحصلت كل قائمة على النتائج اآلتية:
القائمة )أ( حصلت على )60000( صوت، وتكون نتيجتها:

2 =     
فتحصل القائمة )أ( على مقعدين، ويبقى هلا )10000( صوت.

القائمة )ب( حصلت على )46000( صوت فتكون النتيجة:
1 =    

وحتصل القائمة )ب( على مقعد واحد، ويبقى هلا)21000( صوت.

العربية  اإلمارات  يف  الدستوري  للنظام  مقارنة  دراسة  الدستوري  والقانون  السياسية  النظم  62.غازي كرم، 
املتحدة، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، ط1، 2009، ص174.
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أمَّا القائمة )جـ( فحصلت على19000( ( صوت، والنتيجة:    = 0
القاسم  القائمة )جـ( أقل من  ومبا أنَّ عدد األصوات الذي حصلت عليه 
االنتخايب الذي يؤهِّل القائمة للحصول على مقعد واحد، فتكون النتيجة صفر، 

وال حتصل القائمة على أي مقعد، ويبقى هلا)19000( صوت.
واستناداً على التوزيع يف أعاله فتكون النتيجة على النحو اآليت:

مقعدانقائمة احلزب أ
مقعد واحدقائمة احلزب ب
مل حتصل على مقاعدقائمة احلزب جـ

ويتضح ممَّا تقدَّم أنَّ عدد املقاعد املشغولة هي )3( مقاعد من )5( مقاعد، 
سائر  توزيع  عن كيفية  التساؤل  بدَّ  ال  وهنا  مشغولني،  غري  مقعدان  يبقى  أي: 

املقاعد، وستجيب النقطة الالحقة على هذا السؤال.
2- توزيع املقاعد اليت مل توزع على أساس القاسم االنتخايب

تُوزَّع املقاعد الباقية على القوائم املتنافسة عن طريق طرائق عديدة، هي:
الطريقة األوىل: أكرب البواقي 

وتعطي هذه الطريقة املقاعد الباقية للقائمة االنتخابية اليت هلا أكرب ابقي، مَث 
اليت تليها َوْفق التدرج التنازيل، وهكذا، مبعىن أنَّ املقاعد املتبقية ختصص للقوائم اليت 

هلا بواقي أكثر قرابً من القاسم االنتخايب)63(.

63.موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة السياسية الكربى، مصدر ذُِكَر سابقاً، 
ص97.
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وَوْفقاً للمثال الذي ذُِكَر سابقاً، حتصل القائمة )ب( على مقعد إضايف؛ ألنَّ 
لديها )21000( صوت، وهو أكرب البواقي، كما حتصل القائمة )جـ( على مقعد 
ا عندها )19000( صوت، وهو عدد ميثل اثين أكرب  هو اخلامس واألخري؛ ألهنَّ
التوزيع األويل  النيابية اخلمسة بعد  النهائية لتوزيع املقاعد  النتيجة  البواقي، فتكون 
على أساس القاسم االنتخاب، مَث توزيع املقاعد املتبقية على أساس أكرب البواقي 

على النحو اآليت:

مقعدانقائمة احلزب أ
مقعدانقائمة احلزب ب
مقعد واحدقائمة احلزب جـ

دون  )من  على  القدرة  لديها  اليت  الصغرية  األحزاب  النظام  هذا  ع  يشجِّ
له وزنه  اليت متثِّل ابقياً  االنتخايب( مجع عدد من األصوات  القاسم  احلصول على 

واعتباره مينحها متثياًل مناسباً يف جملس النواب)64(.
الطريقة الثانية: أكرب املتوسطات

تتسم هذه الطريقة ابلتعقيد، وتستفيد منها األحزاب الكبرية)65(، إذ تؤدِّي 
دقة، وأقرب إىل حتقيق  أكثر  البواقي، وإن كانت  أكرب  لطريقة  نتائج مشاهبة  إىل 
اليت  للقوائم  متنح  االنتخايب  القاسم  أساس  على  توزَّع  مل  اليت  فاملقاعد  التناسب، 

حصلت على أكرب املتوسطات.
وللحصول على أكرب املتوسطات نعطي مقعداً إضافياً افرتاضياً لكل قائمة، 
بعبارة أخرى، نتظاهر إبعطاء أول مقعد ابٍق لكل قائمة من القوائم، مَث حنسب 

64.حممد أمحد إمساعيل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص381.
65.سعاد الشرقاوي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 160.
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القائمة على عدد  متوسط كل قائمة بقسمة عدد األصوات اليت حصلت عليها 
املقاعد اليت حصلت عليها على أساس القاسم االنتخايب مضافاً إليها املقعد الومهي 

الذي نتظاهر إبعطائه هلا. فتكون الصيغة على النحو اآليت:
املتوسط= عدد األصوات الصحيحة لكل قائمة/ عدد املقاعد اليت حصلت 

عليها+ مقعد افرتاضي.
الطريقة  تـَُتبع  مَث  املتوسطات،  أكرب  على  اليت حتصل  للقائمة  املقعد  ومينح 

نفسها لكل املقاعد املتبقية.
وابتباع تلك اخلطوات على املثال السابق تكون النتيجة على النحو اآليت:

القائمة )أ( حصلت على )60000( صوت تقسم على مقعدين حقيقيني+ 
مقعد افرتاضي، فتكون النتيجة:

املتوسط = )20000( صوت.
القائمة )ب( حصلت على )46000( صوت، تقسم على مقعد حقيقي+ 

مقعد افرتاضي، فتكون النتيجة:
املتوسط = )23000( صوت.

القائمة )حـ( حصلت على )19000( صوت، تقسَّم على )صفر مقعد(+ 
مقعد افرتاضي، فتكون النتيجة:

املتوسط = )19000( صوت.
أكرب  على  احلاصلة  )ب(  للقائمة  يوزَّع  مل  الذي  الرابع  املقعد  مينح  إذن 

املتوسطات 23000((،
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ويتبقَّى املقعد اخلامس الذي مل يوزَّع، ويلزم لتوزيعه اتِّباع اخلطوات الثالث 
نفسها بعد إعطاء مقعد افرتاضي، والنتيجة هي:

)مقعدان  مقاعد   )3( على  تقسَّم  صوت   )60000( هلا  )أ(  القائمة 
حقيقيان+ مقعد افرتاضي(

املتوسط = )20000( صوت. 
)مقعدان  مقاعد   )3( على  تقسَّم  صوت   )46000( هلا  )ب(  القائمة 

حقيقيان بعد أن حصلت على مقعد يف التوزيع األول+ مقعد افرتاضي(
املتوسط = )15333( صوت.

مقعد  مقعد+  )صفر  على  تقسَّم  صوت   )19000( هلا  )حـ(  القائمة 
افرتاضي(

املتوسط = )19000( صوت.
بناًء على ذلك مينح املقعد اخلامس للقائمة )أ( احلاصلة على أكرب املتوسطات 
)20000(، ويتضح من هذا أنَّ نتائج هذه الطريقة خمتلفة عن نتائج طريقة أكرب 
البواقي؛ ألنَّ تطبيق طريقة أكرب املتوسطات أدَّى إىل حصول القائمة )أ( على مقعد 
اثلث، وحرمان القائمة )حـ( من هذا املقعد الذي حصلت عليه طبقاً لطريقة أكرب 
البواقي. ويثبت من ذلك أنَّ طريقة أكرب املتوسطات تفيد األحزاب الكبرية على 
أكرب  نظام  طُبَِّق  الصغرية. وسواًء  األحزاب  تفيد  اليت  البواقي  أكرب  طريقة  عكس 
تقرييب، وال  نسيب  متثيل  إىل  يؤدِّاين  فهما  البواقي  أكرب  نظام  طُبِّق  أم  املتوسطات 

يصالن إىل متثيل دقيق تتناسب فيه املقاعد مع األصوات)66(.

66. سعاد الشرقاوي و عبدهللا انصيف، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 117.
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الطريقة الثالثة: طريقة هوندت 
وهي طريقة رايضية متقدمة تعطي نتائج مشاهبة لنتائج طريقة أكرب املتوسطات 
مع االختالف يف اآللية التطبيقية، وقد ابتكر هذه اآللية الرايضي البلجيكي هوندت 
القوائم،  على  املقاعد  توزيع  نتيجة  على  التعرف  ميكن  وبواسطتها  سنة 1885، 
وتقوم هذه الطريقة على أساس قسمة عدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة 
على عدد املقاعد لتلك الدائرة، أي: تُقسَّم على )1 مَث على 2 مَث على 3 مَث على 
4 مَث على 5...( وهكذا إىل أن تستنفد عدد املقاعد املخصصة للدائرة، مَث تُرتَّب 
األرقام اخلارجة من القسمة )املتوسطات( ترتيباً تنازلياً حىت نصل إىل املتوسط رقم 
)5(، وهو عدد املقاعد املطلوب شغلها يف الدائرة)67(، وطبقت هذه اآللية ألول 
وإسبانيا،  وأملانيا،  فنلندا،  هبا يف  معمواًل  زال  وما  سنة 1899،  بلجيكا  مرة يف 

والربتغال)68(.
ولتوزيع املقاعد طبقاً لطريقة هوندت جيري اتباع اخلطوات التالية وَوْفق املثال:

تُقسَّم عدد األصوات لكل قائمة على األعداد )1– 2– 3– 4– 5(، 
وهو عدد املقاعد املطلوبة يف الدائرة.

القائمة )أ( حصلت على )60000( صوت، والقائمة )ب(  على )46000( صوت، والقائمة )جـ( حصدت )19000( صوت.وملَّا كانت 

67. منصور حممد حممد الواسعي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص98
68.عصام نعمة إمساعيل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص384
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فيكون التقسيم كما يف اجلدول رقم )1( اآليت:
جدول رقم )1(: توضيح طريقة هوندت

12345أرقام التقسيم
6000030000200001500012000القائمة أ

460002300015133115009200القائمة ب
190009500633347503800القائمة جـ

وإذا رتبنا األرقام اليت حصلنا عليها نتيجة القسمة يف أعاله ترتيباً تنازلياً من األكرب 
إىل األصغر، تكون النتيجة على النحو التايل، ويكون العدد اخلامس هو القاسم 

املشرتك:
           )60000( -1
           )46000( –2

)300000( -3
 )23000( -4
)20000( -5

وهبذا يكون القاسم املشرتك هو )20000(.
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اليت حصلت  األصوات  تقسيم  قائمة، جيري  لكل  املقاعد  عدد  ولتحديد 
عليها كل قائمة على القاسم املشرتك، وميثِّل الناتج عدد املقاعد اليت تعطى لكل 

قائمة.
القائمة )أ( = )3( مقاعد.
القائمة )ب( = مقعدان.

القائمة )حـ(= صفر.
وليس  واحد،  خبطوة  النتائج  حتديد  إىل  ابلوصول  هوندت  طريقة  وتتميَّز 
وأكرب  البواقي  )أكرب  السابقتني  الطريقتني  يف  الشأن  هو  كما  عديدة،  خبطوات 
املتوسطات(، غري أنَّ النتائج اليت تتوصل إليها هذه الطريقة ال ختتلف عن نتائج 

طريقة أكرب املتوسطات)69(.
وتطبق طريقة )هوندت( يف إسبانيا اليت يتميز نظام التمثيل النسيب فيها بصفة 
ا يف )52(  خاصة، هو أنَّه ال يُنَتخب النواب )350( على املستوى القومي، وإمنَّ
ينتخب  حبيث  اإلسبانية،  املقاطعات  حدود  مع  حدودها  تتطابق  انتخابية  دائرة 
املعزولتان  املقاطعتان  هو  الوحيد  واالستثناء  األقل.  على  انئبني  مقاطعة  عن كل 
نظام  طريق  عن  املقاطعتني  من كلتا  واحد  مرشح  يـُنـَْتخب  إذ  ومليال(،  )كويتا، 
األغلبية النسبية، أمَّا ابقي املقاعد فتوزَّع على املقاطعات طبقاً لعدد السكان، فنجد 
مقعداً   )32( فيها  أخرى  ومقاطعات  مقعدين،  فيها  املقاطعات  بعض  -مثاًل- 
)مدريد(، و)33( مقعداً )برشلونة(، أمَّا املتوسط فهو سبعة مقاعد لكل مقاطعة، 
ويوجد اختالف يف طريقة عمل النظام بني الدوائر قليلة السكان )كالدوائر الريفية( 
النسيب  التمثيل  لنظام  َوْفقاً  املقاعد  الدوائر  بعض  تقسم  السكان،  والدوائر كثيفة 
األحزاب  على  اإلجيايب  التأثري  النظام  هذا  فيزيد  )هوندت(،  طريقة  تطبيق  مع 

69. منصور حممد حممد الواسعي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص99.
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الكبرية، ويقلِّل من فرص األحزاب الصغرية ابحلصول على مقاعد، ويظهر ذلك 
واضحاً حني ننظر إىل عدد األصوات لكل مقعد، واليت احتاجت إليها األحزاب 
اإلسبانية املختلفة يف انتخاابت 2008، وحصل فيها كل من احلزب االشرتاكي 
الكبرية( إىل حوايل )67000(  احملافظ )ومها من األحزاب  الدميقراطي، واحلزب 
صوت كمتوسط للحصول على املقعد الواحد، أمَّا األحزاب األصغر حجماً مثل 
احلزب اليساري )احتاج 484973 صوت(، واحلزب الليربايل )احتاج 306079 
صوت(، فبالكاد استطاعت أن حتصل على مقاعد، وبعدد أصوات أعلى بكثري 

للمقعد الواحد)70(.
ا حتايب األحزاب الكبرية، إذ َوْفقاً لنتيجتها   ويعاب على طريقة )هوندت( أهنَّ
)يف املثال السابق( مل حيصل احلزب )حـ( على أيِّ مقعٍد، مع أنَّه انل نسبة جيدة 

من األصوات )%15 من األصوات(.
الطريقة الرابعة: طريقة سانت ليغو 

 لتاليف بعض هذه الثغرات يف طريقة هوندت أجرت بعض الدول تعدياًل 
املقاعد،  توزيع  يف  العدالة  مفهوم  من  قرابً  أكثر  جلعلها  )هوندت(؛  طريقة  على 
فأخذت بعض الدول بطريقة )سانت ليغو( وعملت هبا الدمنارك عام 1910، مَث 
تبعها يف العام 1951 كل من النرويج والسويد، ويعتمد هذا األسلوب على قواعد 
آلية هوندت نفسها، واخلالف الوحيد، هو أنَّ عملية قسمة األصوات تكون على 
األرقام )1، و3، و5، و7، و9( وهكذا، وُأْجرَِي تغيري يسري على الطريقة املتبعة 

اليوم فأصبحت األرقام )1.4، و3، و5(.

70.مازن حسن، النظم االنتخابية دراسة مقارنة ألنواعها وآاثرها على السياق املصري، القاهرة، احملروسة للنشر 
واخلدمات الصحفية واملعلومات، ط1، 2011، ص31-32.



48

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ولو طبقنا الطريقة املعدلة على املثال السابق لوصلنا إىل النتيجة اآلتية:
القائمة )أ( )60000( صوت، يف  الدائرة )5(، وحصدت  عدد مقاعد 
على  )أ(  القائمة  وحصلت  صوت،   )46000( )ب(  القائمة  حصدت  حني 

)19000( صوت.
قائمة على األرقام )1.4،  اليت حصلت عليها كل  م عدد األصوات  نقسِّ

و3، و5(؛ ألنَّ عدد مقاعد الدائرة هو )5(.
جدول رقم )2(: توضيح طريقة سانت ليغو

1.435أرقام التقسيم
428752000012000القائمة أ

32875153332900القائمة ب
1357163333800القائمة حـ

وتُرتَّب األرقام اليت حصلنا عليها نتيجة القسمة ترتيباً تنازلياً من األكرب إىل األصغر، 
حىت الوصول إىل العدد املوازي لعدد املقاعد املخصصة للدائرة.

 -	             .)42875(
 -	          .)32875(
 -	.)20000(
 -	.)15333(
 -	.)13571(
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بعدها نعرف إىل أي قائمة انتمت هذه األرقام اليت توفرت نتيجة القسمة، 
يعودان  و)4(   )2( والرقمني  )أ(،  للقائمة  يعودان  و)3(   )1( الرقمني  أنَّ  فنجد 

للقائمة )ب(، وأنَّ الرقم )5( يعود للقائمة )حـ(.
وتبعاً لذلك، تكون النتيجة النهائية لتوزيع املقاعد على النحو اآليت:

مقعدانقائمة احلزب أ
مقعدانقائمة احلزب ب
مقعد واحدقائمة احلزب حـ

واعتمد العراق آلية سانت ليغو املعدلة منذ انتخاابت برملان 2014، إذ 
ُعدَِّلت ليصبح التقسيم على 1.6، قبل أن تُعدَّل مرَّة أخرى يف انتخاابت 2018 

لتصبح القسمة على )1.7(.
اثلثاً: نظام التمثيل النسيب من دون قائمة )الصوت الواحد املتحوِّل(.

هو نظام تفضيلي يقوم فيه الناخب برتتيب املرشحني َوْفق تفضيله هلم يف 
دوائر تعددية، ويقوم الناخبون َوْفقاً هلذا النظام ابلتصويت ملرشحني أفراد يف أغلب 
ومبقتضاه  أحيااًن)71(،  حيصل  قد  ذلك  أنَّ  مع  سياسية،  لقوائم  وليس  األحيان، 
يصوِّت الناخب ملرشح واحد، ومن مَث ُيشرُي إىل أفضلياته لواحد أو أكثر، إذ إنَّ 
الدائرة االنتخابية تضم مرشحني عديدين يراد انتخاهبم، واملرشح األول )جيمع أكرب 
عدد من األصوات( الذي حيصل على القاسم االنتخايب يُعدُّ على الفور فائزًا)72(، 
ويف حالة عدم حصول املرشح على القاسم االنتخايب يـُْلغى املرشح الذي ميتلك أقل 
71.ستينا الرسرود وريتا اتفرون، التصميم من أجل املساواة النظم االنتخابية ونظام الكوات اخليارات املناسبة 

واخليارات غري املناسبة، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت، 2007، ص7.
72.حممد أمحد إمساعيل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 386.



50

مركز البيان للدراسات والتخطيط

عدد من األصوات من التفضيل األول، مع إعادة توزيع األصوات اليت حصل عليها 
على املرشحني الذين حصلوا على التفضيل الثاين، وهكذا حىت مُتَْلئ املقاعد الشاغرة 
للدائرة االنتخابية، ودافع علماء السياسة عن نظام الصوت املتحول كأكثر النظم 
االنتخابية جذابً، ومع أنَّ اخرتاعه يعود إىل سنة 1857، إال أنَّ استخدامه ما زال 
حمصوراً يف بضع حاالت هي إيرلندا منذ عام 1921 ومالطا منذ عام 1947 كما 
اْسُتْخِدَم مرة واحدة يف انتخاابت العام 1990 يف إستونيا، ويف إيرلندا يـُنـَْتخب 
أعضاء الربملان البالغ عددهم )166( من )42( دائرة انتخابية، لكلٍّ منها ما بني 
)3–5( مقاعد، ويعتمد حجم الدائرة على عدد السكان، لذا جيب وضع حدود 
جديدة للدوائر االنتخابية على فرتات منتظمة، وإيرلندا اليت تعمل بنظام الصوت 
التفضيلي ليست هبا قوائم انتخابية، وُيسجَّل كل املرشحني على بطاقة االقرتاع َوْفق 
احلروف األجبدية، ويكون لكل انخب صوت واحد، ال يديل به إال ملرشح واحد 
ا يقوم بتوضيح تفضيله، فيكتب إىل  فقط عن طريق وضع عالمة أمام امسه، وإمنَّ
جانب اسم مرشحه املفضل رقم )1( »أي: االختيار األول«، وإىل جانب مرشحه 
الثاين »أي: الذي يلي األول يف األفضلية« رقم )2(.. وهكذا، مَث تُوزَّع املقاعد 

داخل الدوائر االنتخابية على النحو اآليت)73(:
تصنف بطاقات االقرتاع أواًل َوْفقاً لألفضلية األوىل، وتُعد أيضاً.. 1
يـَُتحقَّق ممَّا إذا كان مرشح ما قد حصل على عدد األصوات الالزمة )القاسم . 2

االنتخايب( للحصول على املقعد عن طريق األصوات اليت أعطيت له كأفضلية 
أوىل. وتوزع األصوات الزائدة ابلتناسب على أصوات انخبيه الذين وضعوه يف 

األفضلية الثانية.
إن مل يصل أي من املرشحني للقاسم االنتخايب املطلوب ُتْشَطب أمساء املرشحني . 3

دميقراطي،  لعراق  األنسب  االنتخايب  النظام  النوب:  انتخاب جملس  نظم  العيساوّي،  عليوي  73.عبدالعزيز 
مصدر ذُِكَر سابقاً، ص58-60.
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الذين حصلوا على أقل األصوات كأفضلية أوىل، وتوزَّع أصواهتم ابلتناسب على 
بطاقات  يف  الثانية  األفضلية  صوت  على  حصلوا  الذين  اآلخرين  املرشحني 
االقرتاع نفسها إىل أن جيتاز أحد املرشحني القاسم االنتخايب، ويف هذه احلالة 

توزَّع األصوات الزائدة مرة أخرى على األفضلية التالية )وتكون هنا الثالثة(.
يكرَّر هذا اإلجراء إىل أن يصل عدد كاٍف من املرشحني إىل القاسم االنتخايب . 4

املخصصة  املقاعد  لعدد  مساوايً  الفائزين  املرشحني  عدد  ويكون  املطلوب، 
للدائرة االنتخابية.

وبعد االنتهاء من عد األفضليات اليت أفرزهتا صناديق االقرتاع وفرزها، حُيدَّد 
عدد األصوات املطلوبة النتخاب املرشح الواحد )القاسم االنتخايب( ابالعتماد على 

املعادلة اآلتية)74(:     
القاسم االنتخايب= عدد األصوات الصحيحة يف الدائرة االنتخابية+ 1

                               عدد املقاعد 
ويعود بقاء إيرلندا على نظامها االنتخايب طول هذه الفرتة الطويلة من الزمن 
إىل أنَّ النظام االنتخايب يف إيرلندا منصوص عليه يف الدستور، لذا ال ميكن تغيريه 
إال عن طريق االستفتاء العام، إذ يتطلب ذلك تعدياًل دستورايً. ويف هذا السياق 
قام أكرب األحزاب )فياان فيل( مبحاولتني لتغيري النظام االنتخايب والتحول إىل نظام 
األغلبية البسيطة، وذلك يف العامني 1959 و1968، مستخدماً يف ذلك ذريعة 
أنَّ أيَّ نظام انتخايب نسيب ميكن أن يؤدِّي إىل تشكيل حكومات ائتالفية ال تتمتع 
إذ صوَّت ضده )52%(  املقرتح،  الناخبون  احلالتني رفض  ابالستقرار. ويف كلتا 
مقابل )%48( سنة 1959، يف حني صوَّت ضدَّه )%61( مقابل )39%( 

سنة 1968)75(.
74.أندرو رينولدز وآخرون، أشكال النظم االنتخابية، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص100.

75.املصدر نفسه، ص102.
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الواحد  الصوت  نظام  يشكل  مل  احلكومات،  استقرار  مسألة  إىل  وابلنظر 
املتحول أي عائق أمام هذا االستقرار، ومنذ منتصف األربعينيات يف القرن املاضي 
احلزب  حكومات  أم  االئتالفية  احلكومات  )سواًء  املتعاقبة  احلكومات  صمدت 
الواحد( لثالث أو أربع أو مخس سنوات، واالستثناء الوحيد هو فرتة قصرية من 
من  املرشحني  ترتيب  طريق  عن  فالناخبون  الثمانينات،  أوائل  يف  االستقرار  عدم 
خمتلف األحزاب، يستطيعون حتديد توجهاهتم حول الشركاء احملتملني يف التحالف 

مع حزهبم املفضل)76(.
نتائج على درجة عالية من  املتحول عن  الواحد  الصوت  نظام  لقد أسفر 
املقاعد  بعض  على  فايل(  )فياان  األحزاب  أكرب  سوى  حيصل  مل  إذ  التناسب، 
حبوايل  فوزه  مقابل  املقاعد  من   )48%( حوايل  على  حبصوله  وذلك  اإلضافية، 
)%45( من األصوات يف الفرتة املمتدة من عام 1945 إىل عام 1992، ويؤدِّي 
صغر حجم الدوائر االنتخابية )مبعدل أربعة مقاعد لكل دائرة انتخابية( إىل زايدة 
فرصة األحزاب الكبرية يف احلصول على بعض املقاعد اإلضافية، إذا ما استطاع 
جذب مؤيدي األحزاب األخرى؛ ملنحه أفضلياهتم الثانية والثالثة، وهو ما حصل يف 
آخر عمليتني انتخابيتني يف البالد، واليت أفرزت أقل النتائج تناسباً يف اتريخ البلد 
على اإلطالق، إذ حصل احلزب األكرب يف انتخاابت سنة 2002 على )49%( 
من املقاعد مقابل فوزه مبا نسبته )%41( من األصوات. ويفسح هذا النظام اجملال 
أمام األحزاب الصغرية للحصول على متثيل، وكذا املرشحني املستقلني، إذ فاز منهم 
النسبية  االنتخاب  نظم  انتخاابت 2002، يف حني يسمح كثري من  )13( يف 
لألحزاب الصغرية للحصول على مقاعد يف الربملان، إال أنَّ نظام الصوت الواحد 
املتحول يعطي فرصة استثنائية للمرشحني املستقلني لدخول الربملان؛ لطبيعته اليت 

ترتكز على املرشحني األفراد بداًل من األحزاب السياسية)77(.
76. املصدر نفسه، ص104.

77. أندرو رينولدز وآخرون، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص103.
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إنَّ هذا النظام للتمثيل النسيب من دون قائمة هو متثيل نسيب حقيقي شأنه يف 
ذلك شأن التمثيل النسيب ابلقائمة، ولكنَّه يتميَّز عنه أبنَّه يؤدِّي إىل تعدُّد األحزاب 
بصورة حمققة، كما يؤدِّي إىل اختفاء كل صورة من صور إغالق القوائم، وكل النتائج 
السلبية اليت ترتتب على هذا اإلغالق، وطاملا أنَّه ال توجد أي قائمة، فكل فرد من 
حقِّه أن يتقدَّم بصفته الشخصية لالنتخاابت، ومن مََثَّ يوجد مرشحون مستقلون. 
ويستطيع  األحزاب)78(.  قادة  قبل  من  املرشحني  لرتتيب  نظام  يوجد  ال  أنَّه  كما 
املرشحون املستقلون من حني آلخر الوصول إىل االنتخاب كنواب إذا استطاعوا 
االستفادة من أصوات األفضلية اخلاصة مبرشحني آخرين، ويرى مؤيدو هذا النظام 
يف إيرلندا أنَّه ميكن للناخبني من التعبري عن خياراهتم التفضيلية بني مرشحي احلزب 
املمثلني  استبدال  الناخبني من  أمر ميكِّن  الواحد كإحدى ميزاته اإلجيابية، وذلك 
املنتخبني آبخرين أكثر فاعلية، كما أنَّه يعطي الربملانيني حوافز كبرية للبقاء على 
تواصل وثيق مع الناخبني، وبذلك جذهبم لالهتمام أكثر ابلشؤون السياسية للبلد. 
كما يرى مؤيدو هذا النظام أنَّ الربملانيني املنتخبني يف إيرلندا ليسوا أقل جودة من 
غريهم يف الدول األخرى، ودليل ذلك -َوْفق رأيهم- األداء اجليد لنمو االقتصاد 
املتعاقبة، ففي سنة 2002  للحكومات  اجليدة  املمارسة  ر  يؤشِّ اإليرلندي والذي 
قامت جلنة برملانية متثَّلت فيها كل األحزاب السياسية بدراسة كل الطروحات املؤيدة 
اللجنة إىل خالصة مفادها أنَّ  النظام االنتخايب، وتوصلت هذه  واملعارضة لتغيري 
مجهور الناخبني متمسك متسكُّاً قوايً بنظام الصوت الواحد املتحوِّل، وأبنَّ التحول 
إىل أي نظام انتخايب آخر من شأنه أن حيدَّ من قدرة الناخب يف التعبري عن خياراته، 
وأوضحت التوصيات اليت قدمتها اللجنة أبنَّه ال توجد يف إيرلندا أي توجهات لتغيري 

النظام االنتخايب القائم أو تعديله)79(.

78.سعاد الشرقاوي وعبدهللا انصيف، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 132.
79. أندرو رينولدز وآخرون، أشكال النظم االنتخابية، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 103.
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لكن مل يسلم نظام الصوت الواحد املتحول من االنتقاد، إذ يرى منتقدوه 
أنَّ هذا النظام يدفع ابملرشحني إىل حماولة إرضاء الناخبني وعدم االهتمام بوظائفهم 
وعملهم السياسي على املستوى الوطين بصورة كافية، كالعمل التشريعي، أو مراقبة 
احلكومة، وقد يؤدِّي إىل املنافسة داخل احلزب الواحد على األصوات؛ ممَّا يؤدي 

إىل ظهور أحزاب سياسية ضعيفة وغري متماسكة)80(.
 إنَّ نظام التمثيل النسيب -كأي نظام انتخايب آخر- له مناقب وله مثالب، 

وميكن بيان أهم مناقبه ابلنقط اآلتية:
يُعدُّ نظام التمثيل النسيب من أكثر األنظمة االنتخابية اتساقاً مع الدميقراطية؛ . 	

ألنَّه يسمح بتمثيل كل شرائح الشعب واجتاهاته وأحزابه، وميكِّنها من الوصول إىل 
اجملالس النيابية، وكسب املقاعد اليت تتناسب يف عددها مع األصوات اليت حصلت 
عليها، ولذا فقد قيل إنَّ نظام التمثيل النسيب هو األكثر عدالة من غريه من األنظمة 
خصوصاً نظام األغلبية؛ ألنَّه يضمن لكل حزب عدداً من املقاعد يتناسب مع عدد 

األصوات اليت حصل عليها يف االنتخاب.
متثلها . 	 قوية  معارضة  لوجود  الربملاانت؛  استبداد  دون  احليلولة  إىل  يؤدِّي 

هذه  إىل  للوصول  النسيب  التمثيل  نظام  يؤهلها  اليت  املتعددة  األخرى  األحزاب 
الربملاانت.

يدفع الناخبني إىل ممارسة حقوقهم االنتخابية واإلدالء أبصواهتم؛ لشعورهم . 	
بعدالة هذا النظام وتقديره لكل صوت انتخايب.

ع هذا النظام التنافس السياسي بني خمتلف األحزاب السياسية؛ ألنِّه . 	 يشجِّ
السياسية، كما حيافظ على وجود  الساحة  األحزاب على  إىل زايدة عدد  يؤدِّي 
80. Andrew Reynolds and others، Electoral System Design، The new 
international IDEA Handbook، Sweden،2005 ،p.73
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األحزاب القائمة، ممَّا يقلِّل من إمكان قيام التنظيمات السياسية خارج إطار العمل 
السياسي.

حيدُّ من إمكانية هيمنة األحزاب الكبرية على كل مقاعد الدوائر االنتخابية، . 	
كما يقلِّل من أتثري مجاعات حملية معينة: )قومية، وِعْرِقيَّة، وعشائرية... إخل( على 

أصوات الناخبني.
املناهج االنتخابية وبراجمها؛ ألنَّ كلَّ حزٍب يتقدَّم على .   يساهم يف إظهار 

أساس برانمج سياسي، فيصبح النائب هنا ممثاًل للوطن أبكمله.
يؤدِّي نظام التمثيل النسيب إىل ظهور القوائم احلزبية على املستوى الوطين، .  

اليت تضم فئات الشعب املختلفة للحصول على أتييد نسبة كبرية من الناخبني.
يقلِّل نظام التمثيل النسيب من نسبة األصوات الضائعة؛ ألنَّ الناخب حني .  

يقتنع بفائدة مشاركته يف العملية االنتخابية، وأنَّ صوته قد حيدث تغيرياً، وإن كان 
طفيفاً فإنَّه يتوجَّه إىل مراكز االقرتاع؛ لإلدالء بصوته.

يساعد هذا النظام أحزاب األقليات يف احلصول على متثيل هلا يف الربملان؛ .  
ا َوْفقاً لنظام التمثيل النسيب، قد حتصل على  ألنَّ األحزاب مهما كانت صغرية، فإهنَّ
ع  عدد من األصوات ميكنها من نيل عدد من املقاعد يتناسب مع حجمها، ويشجِّ

هذا التعددية ويعززها يف اجملتمعات املنقسمة.
أمَّا مثالبه اليت انـُْتِقَد بسببها نظام التمثيل النسيب فيمكن إمجاهلا ابآليت:

مََثَّ يؤدِّي إىل . 	 الربملان، ومن  يؤدِّي إىل وصول عدد كبري من األحزاب إىل 
التشريعات؛ بسبب  صعوبة قيام أغلبية برملانية، ونشوب أزمات متكررة، وتعطيل 

االنقسامات داخل الربملان.
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عدم . 	 إىل  يؤدِّي  ممَّا  األحزاب،  مقرات  يف  يكون  االنتخابية  القوائم  إعداد 
حصول كل املرشحني على العدالة يف الرتتيب، إذ تضع بعض األحزاب قيادات 
احلزب والشخصيات املهمة يف احلزب يف رأس القائمة، ومن ال ترغب به قيادات 
األحزاب يُوَضع يف ذيل القائمة، وال يكون للناخب الذي ينتخب القائمة أبكملها 

أي دور يف ذلك الرتتيب.
وحدة . 	 حكومات  أو  ائتالفية،  حكومات  النسيب  التمثيل  نظام  عن  تنشأ 

وطنية، ومن مََثَّ ينتج عنه عرقلة لعمل الوزارات االئتالفية يف حال نشوب أي خالف 
سياسي بني قادة القوائم واألحزاب السياسية اليت ينتمي إليها القائمون على تلك 
اليت  للمساومات والضغوطات  الوزارات. كما تفسح احلكومات االئتالفية اجملال 
الصغرية للحصول  الصغرية املشرتكة يف احلكومة على األحزاب  متارسها األحزاب 

على أكرب قدر من املكاسب.
يفسح نظام التمثيل النسيب اجملاَل أمام األحزاب املتطرفة للوصول إىل الربملان، . 	

وهو أمر قد يعرقل عمل السلطة التشريعية.
حيدُّ من فرصة املرشحني غري املنتمني إىل األحزاب؛ بسبب التصويت على . 	

أساس القوائم احلزبية، ممَّا يـُْنِتج تباعد بني الناخب واملرشح.
هت لنظام األغلبية الذي مُييِّز األحزاب الكبرية  دفعت )االنتقادات اليت ُوجِّ
على حساب األحزاب الصغرية، والعيوب اليت رافقت تطبيق نظام التمثيل النسيب 
وما ينتج عنه من حكومات ائتالفية غري مستقرة، وغياب لألغلبية الربملانية( بعَض 

الدول للمزاوجة بني أكثر من نظام انتخايب عن طريق العمل ابلنظام املختلط.
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القسم الثالث
النظام االنتخايب املختلط

ظهر هذا النوع من النظم االنتخابية بعد قيام بعض الدول ابجلمع بني أكثر 
من نظام انتخايب؛ ألنَّ النظام املختلط يسعى إىل حتقيق االنسجام ابالعتماد على 
أكثر من آلية لالنتخاب، عن طريق املزج بني نظامي األغلبية والتمثيل النسيب بعد 
تاليف سيئات كل منهما)81(، وتوجد صوراتِن رئيستاِن للنظم االنتخابية املختلطة: 
فحينما ينفصل النظامان عن بعضهما، وال تعتمد نتائج أحد النظامني على نتائج 
النظام اآلخر، ويعمالن عماًل مستقاًل، إذ ال يستند توزيع املقاعد يف أحدمها على 
ما حيدث يف النظام اآلخر يُطَلق على ذلك النظام اسم النظام االنتخايب املتوازي، 
وحني ترتبط نتائج االنتخاب ألحد النظامني بنتائج االنتخاب للنظام اآلخر، فإنَّ 

النظام يسمَّى العضوية املختلطة)82(.
أواًل: النظام املختلط املتوازي

 جيمع نظام االنتخاب املتوازي بني نظامني انتخابيني، أي: إنَّ هذا النظام 
يوزَّع بنسبة حمددة من املقاعد عن طريق نظام االنتخاب ابألغلبية النسبية يف الدوائر 
االنتخابية الفردية، أمَّا النسبة األخرى فتوزع بصورة منفصلة َوْفقاً لقوائم حزبية تعمل 
بنظام التمثيل النسيب، ويفصل هذا النظام ما بني النظامني أثناء احتساب املقاعد، 

فال حُتَْسب نتائج النظامني معًا)83(.
وتسعى الدول عن طريق تبينِّ كال من النظامني إىل تاليف سيئات كل منهما، 

81.محيد حنون خالد، األنظمة السياسية، بغداد، مكتبة السنهوري، 2011، ص79.
82.قاسم العبودي، أتثري النظم االنتخابية يف النظام السياسي دراسة مقارنة ابلتجربة العراقية، عمان، دار ورد 

األردنية للنشر والتوزيع، ط1، 2012، ص57.
83.مازن حسن، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص39.
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لتعويض عدم التناسب الذي قد ينشأ من اعتماد أحد النظامني )نظام األغلبية، 
ونظام التمثيل النسيب(، فاعتمدت عدد من الدميقراطيات اجلديدة يف إفريقيا ودول 
االحتاد السوفييت السابق النظم املتوازية اليت أصبحت تستخدم يف أكثر من )20( 

دولة.
ويوضح اجلدول رقم )3( التايل عدداً من الدول اليت أخذت بنظام األغلبية، 

وكيفية توزيع املقاعد بني االنتخاب ابلتمثيل النسيب واالنتخاب ابألغلبية.
جدول رقم )3(: تقسيم املقاعد يف النظم املختلطة

مقاعد التمثيل النسيبمقاعد األغلبيةجمموع املقاعداسم الدولة
14010040ألبانيا
480300180الياابن
1317556أرمينيا

12510025أذربيجان
23585150جورجيا
1208535مقدونيا
450225225روسيا
1417170ليتوانيا
1306862بوليفيا

500300200املكسيك
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مقاعد التمثيل النسيبمقاعد األغلبيةجمموع املقاعداسم الدولة
1206555السنغال 
630475155إيطاليا

27322746كوراي اجلنوبية
1326666فلسطني

االنتخاابت  يف  والنزاهة  ابحثني،  جمموعة  على:  ابالعتماد  اجلدوَل  الباحث  أعدَّ 
الربملانية مقوماهتا وآلياهتا يف األقطار العربية

سنوات  يف  االنتخايب  النظام  تصميم  مالمح  إحدى  النظم  هذه  وتُعدُّ 
ا تشتمل على فوائد قوائم التمثيل النسيب مقرتنة  التسعينيات، ورمبا يعود ذلك ألهنَّ
بفوائد متثيل الدائرة الفردية)84(. يؤدِّي هذا النظام إىل وجود جمموعتني من الناخبني 
التمثيل ابألغلبية، وآخرين  وجمموعتني من النواب، وانخبني يقرتعون على أساس 
يقرتعون على أساس التمثيل النسيب، ونواب خُيَْتاروَن على أساس األغلبية، وآخرين 

خُيْتاروا على أساس التمثيل النسيب)85(.
 ويف النظام املتوازي فإنَّ كلَّ انخب إمَّا أن حيصل على ورقة اقرتاع واحدة 
تستخدم لإلدالء بصوته للمرشح وللحزب يف الورقة نفسه، كما هو احلال يف كوراي 
التمثيل  اقرتاع منفصلتني واحدة ملقعد األغلبية وأخرى ملقعد  اجلنوبية، وإمَّا ورقيت 
اجلنوبية،  وكوراي  الياابن،  وتستخدم  واتيالند،  الياابن  يف  احلال  هو  كما  النسيب، 
األغلبية  نظام  وأوكرانيا  واتيالند،  وروسيا،  وغينيا،  وأرمينيا،  والفلبني،  وابكستان، 
النسبية للدوائر الفردية جبانب مكوانت التمثيل النسيب، أمَّا أذربيجان، وجورجيا، 
ا تستخدم نظام اجلولتني ملكوانت الدائرة  وكازاخستان، وليتوانيا، وطاجيكستان فإهنَّ

84.سعد العبديل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 97.
85.سعاد الشرقاوي وعبدهللا انصيف، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص136.
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الكتلة احلزبية؛  أنظمتها)86(، وُيْسَتخدم يف تونس، والسنغال تصويت  الفردية من 
لتحديد الفائز ابألغلبية واآلخرين يـُنـَْتَخبوا ابلتمثيل النسيب)87(، ويالحظ أنَّ التوازن 
بني عدد املقاعد اليت حُيَْصل عليها ابلتمثيل النسيب وتلك اليت حُيَْصل عليها بنظام 
األغلبية من دولة إىل أخرى، ففي كوراي الفرق كبري بني مقاعد األغلبية ومقاعد 
التمثيل النسيب، ولكن يف حاالت أخرى فإنَّ التوازن أكثر قرابً، فالياابن مثاًل تنتخب 

أكثر من )%60( من ممثليها بنظام األغلبية، والبقية بنظام التمثيل النسيب)88(.
لألحزاب  اجملال  يفسح  قد  لكنَّه  التوازن،  بعض  املتوازي  النظام  وقد حيقِّق 
َ النظام  احلاكمة للبقاء يف السلطة لفرتة أطول، كما هو احلال يف السنغال اليت ُغريِّ
حىت  به  املعمول  الوطنية  القوائم  طريق  عن  النسيب  التمثيل  نظام  من  االنتخايب 
انتخاابت 1978، إىل نظام متوازي ابتداًء من انتخاابت عام 1983، بعدها ُعدَِّل 
النظام االنتخايب مرات عديدة، إذ تركَّزت معظم التعديالت حول حتقيق مزيد من 
الشرعية الدميقراطية عن طريق اعتماد الضماانت اليت حتقِّق للمعارضة حق احلصول 
على متثيل مناسب هلا، يف الوقت الذي تبقي على أغلبية احلزب احلاكم، وكما هي 
احلال لكثري من النظم املختلطة تعتمد السنغال القائمة الوطنية النتخاب جزء من 
املخصصة  املقاعد  تـُنـَْتَخب  املتوازية  النظم  الربملان، وعلى عكس كثري من  مقاعد 
لنظام األغلبية عن طريق الكتلة احلزبية يف دوائر متعددة التمثيل يف غالبيتها، بداًل 
من دوائر انتخابية أحادية التمثيل. وتُوزَّع املقاعد النسبية )اليت متثِّل حوايل نصف 
الوطنية. أمَّا املقاعد األخرى فُتخصَّص عماًل بنظام  القوائم احلزبية  املقاعد( على 
األغلبية يف دوائر متعددة التمثيل يف )30( لواء تنتخب كل منها من ممثل واحد إىل 
مخسة ممثلني. وتطالب أحزاب املعارضة واألحزاب الصغرية دائماً بزايدة عدد املقاعد 
ل احلزب احلاكم احلفاظ على التوازن  املنتخبة بنظام التمثيل النسيب، يف حني يفضِّ

86. أندرو رينولدز وآخرون، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص186.
87.عصام نعمة إمساعيل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص438.

88. أندرو رينولدز وآخرون، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص186.
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بني االثنني، إذ إنَّ تفوُّقه يف انتخاابت الدوائر فضاًل عن حصوله على جزء من 
املقاعد النسبية من شأنه أن ميكنه من االحتفاظ ابلسلطة. وقام احلزب االشرتاكي 
احلاكم، يف انتخاابت 1998 بتعديل توزيع املقاعد من جديد، إذ أضاف )20( 
مقعداً لتلك املنتخبة بنظام األغلبية يف الدوائر. وفاز احلزب االشرتاكي بثمانية عشر 
مقعداً منها، ممَّا أدَّى إىل سيطرته على الربملان بسهولة، مع فوزه بنسبة )3،50%( 

على املستوى الوطين)89(.
بصورة  سنتحدَّث  ما  وهو  الياابن،  يف  جناحه  املتوازي  النظام  أثبت  كما 

مفصلة يف األقسام الالحقة من هذا الكتاب.
للناخب حق مزدوج عن طريق حقه  يعطي  أنَّه  املتوازي  النظام  مزااي  ومن 
ابحلصول يتمثَّل على ورقة اقرتاع واحدة يكتب فيها اسم املرشح للمقعد يف الدائرة 
االنتخابية واسم القائمة، أو أن يُعَطى ورقيت اقرتاع منفصلتني واحدة للفردي وأخرى 
للقائمة)90(، كما مينح األحزاب الصغرية فرصة للفوز ببعض املقاعد عن طريق نظام 
التمثيل النسيب، لكن ال خيلو هذا النظام من العيوب، أبرزها أنَّه يوجد نوعان من 
جيري  أخرى  وجمموعة  احملليني،  للناخبني  ابلفضل  تدين  جمموعة  الربملان،  أعضاء 
النظام  هذا  يضمن  وال  أحزاهبا،  لقادة  ابلفضل  وتدين  احلزبية،  ابلقوائم  اختيارها 
التناسب املطلوب؛ ألنَّ بعض األحزاب ال حتصل على مقاعد، مع فوزها بعدد مهم 

من األصوات)91(.

89.أندرو رينولدز وآخرون، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص142
90. قاسم العبودي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص58.

91.سعد العبديل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص98.
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 اثنياً: نظام العضوية املختلطة
عن  الناتج  النسيب  غري  األثر  تسوية  إىل  املختلطة  العضوية  نظام  يهدف 
نظام االنتخاب ابألغلبية، ويستند هذا النظام إىل آلية متر عرب أكثر من مرحلة، 
لنظام التمثيل  لنظام األغلبية، مَث يُعوَّض َوْفقاً  توزَّع املقاعد يف املرحلة األوىل َوْفقاً 
االنتخابية  الدائرة  مقعد  نتائج  تناسب  أي خلل حيدثه عدم  لتجنُّب  النسيب)92(؛ 
واملنتخبة مبوجب نظام األغلبية، لذا فإنَّ هذا النظام يسمى أحياانً )نظام تناسب 
العضوية املختلطة(، وعلى سبيل املثال، لو فاز حزب بنسبة )%10( من أصوات 
الناخبني على املستوى الوطين من أصوات التمثيل النسيب، ولكنَّه مل حيصل على أي 
مقاعد على مستوى الدوائر االنتخابية مبوجب نظام األغلبية، يعطى ذلك احلزب 
ما يكفي من املقاعد املخصصة للتمثيل النسيب مبا يكفل له احلصول على )10%( 
من املقاعد النيابية. ويستخدم نظام العضوية املختلطة يف أملانيا، وبوليفيا، وهنغاراي، 
وإيطاليا، وليسوتو، واملكسيك، ونيوزلندا، وفنزويال، ويف مجيع هذا الدول ما عدا 
هنغاراي ُيْسَتخدم نظام األغلبية البسيطة ذي الدور الواحد، أمَّا يف هنغاراي فيستخدم 
نظام األغلبية املطلقة ذي الدورين، ويـُنـَْتخب )210( عضو ابلتمثيل النسيب بنسبة 
)%54( من املقاعد، و)176( مقعد بنظام األغلبية مبا نسبته )%46( من املقاعد 
النيابية يف هنغاراي، ويف إيطاليا يكون النظام االنتخايب أكثر تعقيداً، إذ مينح جملس 
العموم ربع املقاعد للتعويض عن األصوات الضائعة يف الدوائر االنتخابية، فيكون 
عدد املقاعد للتمثيل النسيب )155( مقعد بنسبة )%25(، وعدد املقاعد املنتخبة 

مبوجب نظام األغلبية )475( مقعد بنسبة )%75( من املقاعد النيابية)93(.

92.مازن حسن، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص39.
93.أندرو رينولدز، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص122.
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وعملت أملانيا )الغربية سابقاً( بنظام العضوية املختلطة منذ عام 1949، 
وما زال معمواًل به إىل الوقت احلاضر مع إدخال تعديالت سنة 1990 على إثر 
وحدة أملانيا الشرقية والغربية، وكذلك تعديالت سنة 1994 ليتالَءم مع أنَّ الدولة 
النظام  يهدف  إذ  قائمة)94(،  متثلها  والية  والية كل   )16( من  مكونة  أصبحت 
املهدورة  االنتخابية، وختفيض عدد األصوات  العدالة  االنتخايب األملاين إىل أتمني 
اليت كسبها احلزب،  املئوية لألصوات  النسبة  إىل أدىن حد، وحيتفظ ابلعالقة بني 
وعدد الفائزين من هذا احلزب، ومبوجب هذا النظام تقسم الدولة إىل دوائر انتخابية 
متساوية، لكل منها انئب واحد، واحلزب الذي ينال أكرب عدد من األصوات يف 
كل دائرة انتخابية أيخذ مقعدها، أمَّا األصوات األحزاب األخرى، فتجمع على 
الدائرة  املقاعد املخصصة على أساس  للتوزيع على  الوطن كله، وتستعمل  صعيد 
والتمثيل  األغلبية  نظامي  النظام بصورة منسقة بني  فيجمع هذا  الكربى،  الوطنية 
أمَّا  التصويت األول لصاحل شخصية معينة وليس لصاحل حزب،  فيكون  النسيب، 

التصويت الثاين فيكون لصاحل حزب أو قائمة)95(.

94.سعاد الشرقاوي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، مصدر ذُِكَر سابقاً، 174ص.
95.موريس ديفرجيه، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص100.
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ويتلخَّص النظام االنتخايب األملاين مبا يلي: إنَّ نصف نواب اجمللس األدىن 
)البوندستاغ( وهو اجمللس األهم املمثل للشعب األملاين جيري اختيارهم ابالنتخاب 
الفردي على دور واحد )أي: على النمط الربيطاين(، والنصف الثاين من النواب 
جيري اختيارهم ابالنتخاب ابلقائمة ابلتمثيل النسيب، ولكن جمموع املقاعد توزع بني 
القوائم ابلتمثيل النسيب على مستوى الدوائر، وال حيق لألحزاب االشرتاك يف توزيع 

املقاعد على أساس التمثيل النسيب إال إذا توفر فيها شرطان:
األول: أن حتصل على )%5( من األصوات على األقل على مستوى الدولة 

كلها.
الثاين: أن حتصل على ثالثة مقاعد على األقل يف االنتخاب ابألغلبية على 

مستوى الدولة كلها. 
وكانت أملانيا )الغربية سابقاً( -قبل عام 1990- مقسمة على نوعني من 
الدوائر: دوائر صغرية يتم فيها االقرتاع ابالنتخاب الفردي ابألغلبية على دور واحد، 
ودوائر كبرية تشمل الدوائر الصغرية، يتم االنتخاب فيها ابلتمثيل النسيب، أي: إنَّ 
الناخبني هم أنفسهم َمن يقومون ابلتصويت يف النوعني من الدوائر الصغرية والكبرية 
والدوائر الكبرية تشتمل على عدد كبري من الدوائر الصغرية اليت يتم فيها االنتخاب 
الفردي؛ ألنَّ الدوائر الكبرية عددها قليل هو )11( دائرة تشمل الوالايت العشرة 
اليت تتكون منها الدولة، مضافاً إليها برلني الغربية اليت متثِّل الدائرة احلادية عشرة. 
وهذه الدوائر خمتلفة من حيث احلجم اختالفاً كبرياً، وبعد وحدة أملانيا عام 1990 
أصبح عدد الوالايت )16( والية، لكل والية قائمة كبرية متثِّلها، ويوجد عدد من 
البالغ  )البوندستاغ(  دائرة، وتُوزَّع مقاعد  يبلغ عددهم )1328(  الصغرية  الدوائر 
عددهم )656( مناصفة، إذ خُيَْتار نصف األعضاء ابالنتخاب الفردي، والنصف 
اآلخر ابلقائمة ونصف أعضاء )البوندستاغ( )328( عضو ميثِّلون )328( دائرة 
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صغرية، خُيَْتاروَن ابالنتخاب الفردي على دور واحد، إذ يفوز ابملقعد من حيصل 
على أكرب عدد من األصوات من دون اشرتاط أي أغلبية، ال للناخبني وال لألصوات 
النظام )األول حيصل على املقعد()96(، والنصف اآلخر  الصحيحة، ويسمَّى هذا 
خُيَْتاروَن عن طريق الدوائر الكبرية البالغ عددها )16( دائرة انتخابية ابلقوائم على 
أساس التمثيل النسيب، وإذا كان الصوت يف احلالة األوىل )االنتخاب الفردي( قد 
َص ملرشح فردي فإنَّ الصوت يف احلالة الثانية )التمثيل النسيب( يـُْعَطى لقائمة  ُخصِّ
حزبية يف والية معينة، وحيدَّد مبوجبه وزن الكتلة احلزبية والقوى السياسية األهم يف 
الربملان األملاين، فيكون الصوت الثاين أهم، لذا تقوم األحزاب الصغرية اليت ال حتظى 
بفرصة الفوز مبقعد نيايب فردي مباشر على ملصقاهتا يف احلملة االنتخابية أبن يـُْعَطى 

هلا )الصوت الثاين( فقط)97(.
وتقدِّم األحزاب األملانية قوائمها على مستوى الوالايت البالغ عددها )16( 
ملرشح  يعطيه  الذي  الصوت  إىل جانب  للقائمة  التصويت  وللناخب حق  والية، 
األصوات  توزيع  يكون  للقائمة  صوته  الناخب  يعطي  أن  وبعد  الفردي،  املقعد 
يتناسب  املقاعد  فيحصل كل حزب على عدد من  النسيب،  التمثيل  على أساس 
تناسب  تضمن  بطريقة  األصوات  وتُوزَّع  عليها.  حيصل  اليت  األصوات  عدد  مع 
عدد املقاعد اليت حيصل عليها احلزب مع عدد األصوات اليت حصل عليها)98(، 
وينبغي لألحزاب االستفادة من عملية توزيع املقاعد أن تكون قد حصلت على 
)%5( على األقل من جمموع أصوات الناخبني على مستوى الدولة، أو أن حيصل 
كل حزب على ثالثة مقاعد على األقل يف االنتخاابت الفردية اليت أجريت على 
مستوى الدوائر الصغرية)99(، واهلدف من هذا الشرط هو استبعاد األحزاب األقل 

96.سعاد الشرقاي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 176.
97.مازن حسن، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص40.

98. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص176.
99.حممد سليم حممد غزوي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص54.
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أمهية لدى الناخبني لضمان استقرار احلكومة، ويبدأ الفرز وإعالن النتائج للمقاعد 
الفردية؛ ملعرفة األحزاب اليت هلا حق الدخول يف توزيع مقاعد الوالايت، كما يلزم 
إعالن النسبة اليت حصل عليها كل حزب على مستوى الوالايت لتحديد األحزاب 
فإذا  النسيب،  التمثيل  أساس  على  املقاعد  توزيع  عملية  دخول  يف  احلق  هلا  اليت 
ُحدَِّدت تلك األحزاب اليت هلا حق دخول التوزيع النسيب فإنَّ الطريقة اليت تـُتـََبع يف 
التوزيع هي الطريقة املشار إليها، واليت تضمن تناسب عدد املقاعد اليت حيصل عليها 
احلزب مع عدد األصوات اليت حصل عليها، وتسمَّى تلك الطريقة ابسم مبتكرها 

)انمياير()100(.
 وتبعاً إىل طريقة )انمياير( ُتْضَرب عدد املقاعد املخصصة للوالية يف عدد 
األصوات اليت حصلت عليها القائمة، مَث يقسَّم هذا العدد على عدد األصوات اليت 
حصلت عليها مجيع األحزاب اليت مجعت )%5( من األصوات أو )3( مقاعد 
على األقل، وتُوزَّع املقاعد بنسبة عدد املرات اليت استجمعت فيها كل قائمة هذا 
القاسم االنتخايب، أمَّا املقاعد الباقية فتوزَّع على أكرب احلاصلني على الكسر املئوي 
لتحديد  )انمياير(  لطريقة  َوْفقاً  أخرى  رايضية  بعملية  القيام  وهنا جيب  ابلرتتيب، 
وذلك  الدولة،  مستوى  على  احلزب  عليها  حيصل  اليت  للمقاعد  اإلمجايل  العدد 
القائمة احلزبية  ملعاجلة مسألة احلصول على مقعد ابالنتخاب الفردي، ومقعد يف 
على مستوى الوالايت، وحُتلَّ هذه املسألة خبصم املقعد الذي حصل عليه احلزب 
القائمة،  التايل َوْفق ترتيبه يف  القائمة لالسم  الدائرة الفردية، ويعطى املقعد يف  يف 

ولتوضيح ذلك أنخذ مثااًل لوالية خمصَّص هلا )31( مقعداً:

100.سعاد الشرقاوي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص176.
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جدول رقم )4(: مثال توضيحي لطريقة )انمياير(

عدد األصواتاألحزاب
18900 صوتاحلزب أ

12900 صوتاحلزب ب
1900 صوتاحلزب حـ
2300 صوتاحلزب د
36900 صوتاجملموع

تكون النتائج -بتطبيق طريقة انمياير- كما مبنيَّ يف اجلدول رقم )5( اآليت:
جدول رقم )5(: النتائج َوْفقاً لطريقة )انمياير(

املقاعداملعادلةاحلزب
16 مقعدًا = 15،878 = 15 +1احلزب أ

11 مقعدًا = 10،837 = 10 +1احلزب ب
مقعد واحد   = 1،596   = 1 + صفراحلزب حـ
3 مقاعد   = 2،688   = 2 +1احلزب د

وبذلك يكون عدد املقاعد اليت ُوّزَِعت هو )31( مقعداً.
بدَّ من  ولتوضيح سبب عدم حصول احلزب )حـ( على مقعد إضايف، ال 
لطريقة )انمياير( يف الوالية املخصص هلا )31(  َوْفقاً  التوزيع  اإلشارة إىل أنَّه بعد 
اليت حصلت  األصوات  عدد  يف  للوالية  املخصصة  املقاعد  عدد  بضرب  مقعداً، 
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عليها  اليت حصلت  األصوات  عدد  على  الناتج  العدد  قسمة  مَث  القائمة،  عليها 
األحزاب املتنافسة )اليت مجعت %5 من األصوات أو 3 مقاعد(، كانت النتيجة 

على النحو اآليت:

15 مقعدًااحلزب أ
10 مقاعداحلزب ب
مقعد واحداحلزب حـ
مقعداناحلزب د

28 مقعدًاجمموع التقسيم األويل
31–28= 3 مقاعد متبقية، تُوزَّع َوْفق طريقة )انمياير( على أكرب احلاصلني 
على الكسر املئوي ابلرتتيب األمر الذي حرم احلزب )حـ( احلاصل على أقل كسر 

)596( من احلصول على مقعد إضايف.
يبدو هذا النظام معقَّداً يف شرحه، لكنَّه ليس صعباً من حيث التنفيذ من 
الناحية العملية بعد تطبيقه لفرتة طويلة يف أملانيا، كما حيقِّق مزااي مؤكَّدة؛ ألنَّه حيافظ 
على حرية الناخب، ويؤدِّي إىل اختفاء القوائم املغلقة على األقل لنصف النواب، 
الفردي  ابالقرتاع  يـُنـَْتَخبون  الذين  املرشحني  حتديد  يف  أحراراً  الناخبون  يكون  إذ 

ابألغلبية)101(.
حيث  من  النسيب  للتمثيل  السيئة  اآلاثر  اختفاء  إىل  النظام  هذا  وأدَّى   
التقليل من دور الناخب، ومن حيث تعدُّد األحزاب، ففي إطار الدائرة الصغرية 
يشعر الناخبون من الناحية النفسية مبشاعر الناخبني الربيطانيني أنفسهم، لذا فهم 
حياولون أن يكون تصويتهم جمدايً، ومن مََثَّ فهم يقصرون اختيارهم على أقوى اثنني 

101.سعاد الشرقاوي وعبدهللا انصيف، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص143.
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من املرشحني، ومن انحية أخرى يتولَّد شعور نفسي لدى األحزاب، فتعمل على 
الصغرية، ولكن  الدوائر  نظام احلزبني يف  يؤدِّي إىل فرض  الناخبني ممَّا  استقطاب 
يكون  أن  حياولون  الصغرية  الدوائر  يف  النحو  هذا  على  يصوتون  الذين  الناخبني 
تصويتهم جمدايً يف الدوائر الكبرية، إذ إنَّ االقرتاعنِي يَتمَّان يف آن واحد، فحوايل 
)%90( من الناخبني يطبقون قاعدة التصويت اجملدي يف إطار التمثيل النسيب، 
وأدَّى االجتاه حنو التصويت اجملدي إىل تقليص عدد األحزاب اليت ميكنها الوصول 
إىل احلكم من )12( عاماً 1949، إىل حزبني أو ثالثة اليوم، حىت ابت النظام 

السياسي يف أملانيا يسمَّى )نظام احلزبني ونصف، أو نظام احلزبني وربع*()102(. 
اليت  ليغو(،  )سانت  آلية  ابتباع  ابلعمل  أملانيا  بدأت   2009 عام  ومنذ 

102.سعاد الشرقاوي وعبدهللا انصيف، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص144.
* ظل احلزب الدميقراطي املسيحي واحلزب الدميقراطي االشرتاكي مسيطرين على النظام احلزيب يف أملانيا؛ ألنَّ 
كلَّ املستشارين كانوا أعضاء من أحد هذين احلزبني. مع ذلك، فإنَّ احلزب الدميقراطي احلر الليربايل األصغر 
حجماً الذي كان لديه أعضاء يف البوندستاغ منذ 1949، وحزب اخلضر األملاين الذي لديه مقاعد يف الربملان 
االئتالفية، وحيصل كل حزب  الشريك األصغر يف احلكومات  ما  منذ 1983 قد هنضوا أبدواٍر مهمة؛ ألهنَّ
منهما على نسبة )%7( من األصوات تقريباً، يف حني حيصل احلزبني الكبريين على نسبة تصل إىل )85%( 
من األصوات، واتسمت األحزاب الكبرية ابعتدال براجمها، كما هو احلال يف بريطانيا، فاحلزب الدميقراطي 
املسيحي أشبه حبزب احملافظني الربيطانيني، ذو توجُّه حمافظ، وميثِّل انخبني دينيني هلم صلة ابلكنيسة وابلدولة، 
واحلزب  الكاثوليكية،  الكنيسة  وبني  املسيحي  الدميقراطي  احلزب  بني  تربط  محيمة  عالقة  أنَّ  األملان  ويرى 
العاملة؛ ألنَّ نصف ممثلي احلزب  الطبقة  الربيطاين، وميثِّل مصاحل  العمال  الدميقراطي االشرتاكي أشبه حبزب 
العمالية جوهر  العمالية، وتشكِّل االحتادات  يتنسَّبون إىل االحتادات  الربملان تقريباً  الدميقراطي االشرتاكي يف 
الناخبني للحزب، كما أنَّ دعم االحتادات العمالية للحمالت االنتخابية يُعدُّ أمراً حامساً لفرص احلزب ابلفوز 
ابملقاعد االنتخابية، وهلذا فإنَّ سيطرة احلزب على احلكومة للفرتة من عام 1969 وحىت عام 1982 أسفرت 
عن سلسلة سياسات ُصمَِّمت لتحسني حال العامل العادي، مثل الربامج االجتماعية الواسعة ومزااي التقاعد 
والتأمني الصحي واإلدارة العمالية الذاتية، وحتوَّل احلزب االشرتاكي إىل االعتدال بطيئاً مستغرقاً عشر سنوات، 
انتخابية عام 1949. للمزيد  البداية منذ أول دورة  يف حني حتقَّق اعتدال احلزب الدميقراطي املسيحي من 
انظر سعاد الشرقاوي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، مصدر ذُِكَر سابقاً، ورسل جيه دالتون، دور املواطن 

السياسي يف الدميقراطيات الغربية، عمان، دار البشري، 1996.
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)البوندستاغ(  أعضاء  ُحدَِّد  كما  األصوات،  توزيع  يف  معقدة  خطوات  تعتمد 
الفردية،  الدوائر  مستوى  على  األغلبية  بنظام  تنتخب  نصفها )299(  بـ)598( 
والنصف اآلخر )299( أيضاً تنتخب بنظام التمثيل النسيب، ويف انتخاابت حصل 
احلزبني الكبريين )احلزب الدميقراطي املسيحي واحلزب الدميقراطي االشرتاكي( على 
)319( مقعداً، بنسبة )%53،3( من املقاعد، يف حني حصل حزب اخلضر على 
)68( مقعداً بنسبة )%11،3( من جمموع املقاعد النيابية، وعملت أملانيا بنظام 
)سانت ليغو( العتقادها أنَّه يقرتب من مفهوم العدالة يف توزيع املقاعد، ملا فيه من 
ابتعاد عن احملاابة لألحزاب الكبرية اليت قد توجد يف األنظمة االنتخابية األخرى 
وآليات تطبيقها، ومل يـُْلتـََفت إىل األحزاب اليت حصلت على أقل من )%5( من 
األصوات على مستوى الدولة، أو )3( مقاعد مباشرة على مستوى الدوائر الفردية 
أملانيا، وأدَّى ذلك  املعمول به يف  للنظام االنتخايب  انتخاابت 2009، طبقاً  يف 
إىل بروز رأيني: أوهلما، رافض هلذا )احلاجز االنتخايب(؛ ألنَّه يغيِّب إرادة فئة من 
الناخبني الذين صوَّتوا ألحزاب صغرية مل تتمكَّن من عبور هذا احلاجز، واآلخر، 
من  استبعاد كثري  بعد  األحزاب  عدد  تقليل  إىل  يؤدِّي  احلاجز  هذا  ألنَّ  مؤيِّد، 
األحزاب الصغرية، ممَّا يؤدِّي إىل االستقرار، كما يدفع األحزاب الصغرية لالندماج 
مع أحزاب أخرى لزايدة فرصتها يف جتاوز احلاجز االنتخايب، لكن ذلك ال مينع أنَّ 
بعض األحزاب الصغرية استطاعت جتاوز هذا احلاجز)103(، مثل حزب اخلضر الذي 
ظهر يف بداية الثمانينيات من القرن املاضي، مَث أخذ بتوسيع برانجمه؛ ليشمل عدداً 
كبرياً من القضااي اليسارية اجلديدة، فحظي هذا احلزب بنتائج انتخابية جيدة يف 
انتخاابت 1983 و1987، وكان حزب اخلضر مثااًل واضحاً على بروز ظاهرة 
ما مسَُِّي يف أملانيا )عقيدة اليسار اجلديد( متمثلة يف الوجوه الشابة اجلديدة املعارضة 
اقرتبوا من اخلضر يف ابدئ  الذين  النسائية  املتظاهرين، واحلركات  للسلطة والطلبة 
األمر قبل أن ينضمُّوا لصفوفه بصورة تدرجيية، وقام حزب اخلضر بتوسيع نشاطه 

103.مازن حسن، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص41-42.
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ابجتاه رجال األمن واملوظفني احلكوميني واملصاحل التجارية)104(؛ لتتزايد أمهيته حىت 
استطاع أن يكون موجوداً على الساحة السياسية حىت آخر انتخاابت عام 2009 

اليت حصل فيها على )%11( من املقاعد النيابية)105(.
تبنيَّ أنَّه يتمتع بعدد من املزااي اليت ميكن توضيحها ابلتايل -بعد دراسة النظام 

االنتخايب األملاين-:
حاول النظام املختلط يف أملانيا تاليف سيئات نظامي األغلبية والتمثيل النسيب . 	

والعمل مبزااي النظامني، فاقرتب كثرياً من نظام احلزبني املعمول به يف بريطانيا عن 
طريق اعتماد نظام األغلبية النسبية يف الدوائر الفردية، كما منح األحزاب الصغرية 
فرصة احلصول على عدد مناسب من املقاعد عن طريق اعتماد نظام التمثيل النسيب 
على مستوى الدولة، وهو أمر مكَّنها من االشرتاك يف حكومات ائتالفية مع أحد 

احلزبني الكبريين.
أدَّى إىل االستقرار السياسي، وذلك عن طريق شرط احلصول على نسبة . 	

)%5( من األصوات على مستوى الدولة، أو )3( مقاعد يف الدوائر الفردية، وهو 
أمر أدَّى إىل احلد من تشتُّت احلياة السياسية ابلوصول إىل ما أُْطِلَق عليه يف أملانيا 

)نظام احلزبني وربع(.
دفع هذا النظام أعداداً كبرية من الناخبني إىل التصويت بصورة أكثر تركيزاً، . 	

من  اثنني  ألقوى  أصواهتم  الناخبني  أغلب  أعطى  الفردية  الدوائر  مستوى  فعلى 
إلرضاء  االنتخابية  براجمها  طريق  عن  التسابق  إىل  األحزاب  دفع  ممَّا  املرشحني، 

الناخبني، وكسب أصواهتم لصاحل مرشحيهم يف الدوائر الفردية.

104.رسل جيه دالتون، دور املواطن السياسي يف الدميقراطيات الغربية، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص164.
105. مازن حسن، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 42.
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ومع متتُّع النظام االنتخايب األملاين هبذه املزااي، إال أنَّ منتقديه كانوا يعيبون 
عمل  مراقبة  مؤثر يف  بدور  تقوم  أن  ميكن  واليت  القوية،  الربملانية  املعارضة  غياب 
احلكومة يف أملانيا؛ الشرتاك احلزبني الكبريين، وأحياانً ابالشرتاك مع أحزاب أخرى 
صغرية يف حكومات ائتالفية تضم أحزاابً حصدت أغلب األصوات، وحصلت على 

نسبة كبرية من املقاعد النيابية.
الظروف  ابختالف  ختتلف  واليت  املختلفة،  االنتخابية  النظم  دراسة  وبعد 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكل بلد، تبنيَّ أنَّ هلا أتثرياً يف األنظمة السياسية 
القائمة سواًء كان ابلسلب أم ابإلجياب، إذ أدَّى نظام األغلبية إىل استقرار حكومي 
يف أغلب األحيان، لكنَّه ابملقابل دفع ابجتاه انقسام الرأي العام بني حزبني رئيسني 
يف  احلال  هي  كما  فيها،  يطبق  اليت  الدول  يف  السياسية  الساحة  على  يهيمنان 
الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا، وكان من نتائجه أن فكَّرت بعض الدول بنظام 
بديل يقلِّل من هيمنة األحزاب الكبرية، وحيافظ على أصوات األحزاب الصغرية اليت 
كانت هتدر يف نظام األغلبية، وحتفظ حقوق األقليات، فاعتمدت نظام التمثيل 
النسيب الذي يتوافق مع اجملتمعات التعددية، واليت تعاين من انقسامات وصراعات 
داخل جمتمعاهتا، لكن نظام التمثيل النسيب مل خيُل هو اآلخر من العيوب بعد أن 
نتج عنه حكومات ائتالفية ضعيفة يف كثري من األحيان، وضعف املعارضة الربملانية، 
ونتيجة لذلك فكَّرت بعض الدول ابلنظام املختلط الذي ميزج بني نظام األغلبية 
ونظام التمثيل النسيب، وملَّا كان الوضع السياسي واالجتماعي يتطلَّب إشراك معظم 
املكوانت يف العملية السياسية الناشئة؛ لتحقيق االستقرار السياسي، اْعُتِمَد نظام 
التمثيل النسيب يف العراق منذ االنتخاابت األوىل اليت جرى فيها انتخاب أعضاء 
اجلمعية الوطنية يف كانون الثاين عام 2005، وحىت انتخاابت 2018، قبل أن 

يـُنـْتـََقل إىل نظام الصوت الواحد غري املتحول يف انتخاابت 2021.
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القسم الرابع
النظم االنتخابية واملواثيق الدولية

إنَّ احلديث عن إصالح التجربة االنتخابية يف العراق ال بدَّ أن يكون مقرتانً 
بتوضيح للعالقة بني االنتخاابت، واحلق املشروع يف املشاركة االنتخابية العادلة اليت 
تضمن للناخبني واملرشحني حق املسامهة يف العملية االنتخابية بعيداً عن الضغوط.

ومنذ تسعينيات القرن املاضي بدأ صوت احلديث عن غياب الدميقراطية يف 
العراق يعلو يف اخلارج، كما تكرَّرت االنتقادات لتزايد االنتهاكات حلقوق اإلنسان، 

واحلرمان من املشاركة يف اختيار ممثلني حقيقيني للشعب.
الدميقراطية وحقوق  لقضية  أممية مباشرة  التوصل إىل معاجلة  وكان موضوع 
اإلنسان يف العراق صعباً بفعل عوامل إقليمية ودولية، اال أنَّ ذلك مل مينع من توثيق 
االنتهاكات اليت كانت حتدث يف الداخل العراقي، والذي رافقه دعوات إلصالح 

األوضاع السياسية والقانونية يف العراق106. 
وَوْفقاً للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي وقَّع عليه العراق قبل 
أكثر من نصف قرن كفلت العهود واملواثيق الدولية احلق لكل مواطن يف املشاركة 
أم بطريق غري  بنفسه  يتمتع جبنسيتها، سواًء  اليت  الدولة  العامة يف  الشؤون  إبدارة 
مباشر ابنتخاب ممثليه ابلتصويت، وكذلك يف الرتشيح لشغل املناصب العامة هو 
حق يُعدُّ من املسلمات يف أيِّ نظام دميقراطي، وأنَّ محاية هذا احلق مكفولة بنص 
املادة اخلامسة والعشرين من العهد الدويل اليت تقّرِره لكل مواطن رشيد من دون 
متييز؛ بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو املذهب السياسي، 
أو األصل القومي، أو االجتماعي، أو الثروة، أو غري ذلك، كذلك ينصرف مفهوم 
106.  ابسيل يوسف جبك، العراق وتطبيقات األمم املتحدة للقانون الدويل 2005-1990: دراسة توثيقية 

وحتليلية، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2006، ص329.
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هذه املادة من العهد الدولـي إىل وجود تعارض بينها وبني األنظمة السياسية اليت ال 
تسمح بوجود أحزاب سياسية، أو تفرض وجود جتمع سياسى واحد ينفرد أو يكاد 
ينفرد ابحلياة السياسية، أو حزب مسيطر حيافظ على استمرار ظروف معينة تسمح 

له قانوانً وعماًل ابستمرار البقاء يف احلكم)107(. 
وتتعارض هذه املادة مع النظم االنتخابية اليت تعمل بنظام األغلبية، واليت 
ح كفَّة حزب أو حزبني سياسيني على األحزاب األخرى، وهتميش األحزاب  ترجِّ
الصغرية يف احلياة السياسية؛ ممَّا دفع كثري من الدول إىل التفكري ابإلصالح والتوجُّه 

حنو العمل بنظام التمثيل النسيب أو النظام املختلط.
كما تضمَّنت املادة اخلامسة والعشرون من العهد الدويل النص على دورية 
االنتخاابت اليت جُتَْرى ابالقرتاع السري، وتضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني مبا 
ينصرف إىل مبدأ تداول السلطة. كذلك على الدولة أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة 
بتمكني كل من له حق التصويت من اإلدالء بصوته مبا يف ذلك حق األفراد يف 
تسجيل أمسائهم يف قوائم الناخبني يف احلاالت اليت يؤخذ فيها بنظـام التسجيـل. هذا 
ومن املطلوب أيضاً إسناد مهمة مراقبة سالمة عملية االنتخاب إىل هيئة مستقلة 
أن  والذي جيب  لذلك،  املنظم  للقانون  َوْفقاً  وسرية  ونزاهة  حبرية  امتامها  لضمان 
يتفق مع أهداف العهد الدويل وهو ما يعين محاية الناخبني من أي صورة من صور 
الضغط، أو اإلفصاح عن تصويتهم، أو أي تدخل يف عملية التصويت، كما ال 
بدَّ من أتمني صناديق االنتخاب، وأن جيرى فرز األصوات يف وجود املرشحني أو 
وكالئهم، ووقَّع العراق على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف 18 شباط 

1969، ممَّا رتَّب عليه التزامات جتاه هذا العهد)108(.

107.  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
http//:wwwhuman-human.blogspot.com

108.  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
http://wwwhuman-human.blogspot.com
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عند  ذلك  تراعي  أن  الدولية  واملواثيق  العهود  على  املوقعة  الدول  وعلى 
صياغتها لدساتريها ونظمها االنتخابية، وأالَّ ترد يف تلك الدساتري، أو قوانني أي 
مادة تتعارض مع تلك املواثيق والعهود؛ لتجنُّب الوقوع يف إشكاليات قد يرتتب 
عليها عدم االعرتاف ابالنتخاابت ونتائجها، وعدم التعامل يف األجهزة التنفيذية 

اليت تفرزها.
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القسم اخلامس
اآلليات الدستورية والقانونية إلصالح النظام االنتخايب

انتخايب سيِّئ  نظام  يوجد  العيوب، كما ال  انتخايب خاٍل من  نظام  يوجد  ال 
ابلكامل، وليس فيه عدد من املزااي، لذا تظهر الدعوات بني احلني واآلخر إلصالح النظام 
االنتخايب ابإلبقاء على حماسنه وتاليف سيئاته، وملَّا كانت آليات الدميقراطية وبضمنها 
النظام االنتخايب ختتلف من دولة إىل أخرى فإنَّ آليات إصالح النظام االنتخايب ختتلف 

هي األخرى، فأحياانً تكون دستورية، ويف أحيان أخرى تكون قانونية.
اإلصالح عن طريق الدستور. 	

تشكل النظم االنتخابية أحد األسس املهمة جداً، واليت تؤثر يف كيفية عمل 
نظام احلكم يف بلد ما، ومل جتِر العادة على التطرُّق هلا يف الدستور، بصفته املصدر 
األعلى للقانون، ومواده تتميز ابلثبات وتعديلها أمر صعب حيتاج إىل وقت طويل، 
إال أنَّ ذلك التوجُّه بدأ يتغري يف السنوات األخرية، ونرى اليوم أبنَّ عدداً من البلدان 
قد عمدت إىل إدراج تفاصيل تتعلق ابلنظام االنتخايب يف دساتريها، أو يف مالحق 
هلا. والنتيجة األهم لذلك للعاملني على مسائل اإلصالح االنتخايب تكمن يف أنَّ 
كلَّ ما يتطرق إليه الدستور يصبح تغيريه أو تعديله أصعب بكثري ممَّا يرتك للقوانني 
العادية، إذ عادًة ما يتطلب ذلك أغلبية خاصة من أصوات السلطلة التشريعية، أو 
استفتاًء عاماً أو وسائل أخرى مشاهبة إلقراره، ممَّا حيصن تلك النظم من التالعب 
هبا وتعديلها بسهولة، وعلى سبيل املثال، ينص الدستور يف جنوب إفريقيا على أنَّ 
النظام االنتخايب اخلاص ابنتخاب اجلمعية الوطنية جيب أن يفرز نتائج نسبية بصورة 
عامة، وعليه فإنَّ خيارات اإلصالح تبقى حمصورة ضمن نظم االنتخاابت النسبية 

ما مل يُعدَّل الدستور109.

109.  ما هي وسائل اإلصالح والتعديل، شبكة املعرفة االنتخابية آيس: 
http://aceproject.org
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اإلصالح عن طريق النظام االنتخايب. 	
ميكن االستجابة إىل دعوات اإلصالح يف النظام االنتخايب عرب تعديل قانون 
االنتخاابت من دون الرجوع إىل الدستور، ويف العراق ُعدِّل قانون االنتخاابت بعد 
ضغوط شعبية وسياسية ليـُْعَمل بنظام القائمة املفتوحة بداًل من نظام القائمة املغلقة 
الذي كان معمواًل به عام 2005، قبل أن يـَُغادر التمثيل النسيب بكل آلياته يف 
انتخاابت 2021 اليت جرت مبوجب نظام انتخايب جديد هو الصوت الواحد غري 

املتحول.
وما زالت تفاصيل النظام االنتخايب  حُتدَّد على األغلب عن طريق القوانني 
العادية، مبا ميكن من تعديلها عن طريق األغلبية البسيطة يف اهليئة التشريعية. وقد 
املتغريات يف  إىل  وقابلية لالستجابة  أكثر مرونة  االنتخايب  النظام  جيعل ذلك من 
خطورة  على  ينطوي  نفسه  الوقت  يف  أنَّه  إال  السياسية،  واملتطلبات  العام  الرأي 
تتمثَّل يف متكني أي أغلبية يف الربملان من القيام بتعديل النظام بصورة منفردة ملا 
يفيد مصاحلها السياسية، وميكنها من البقاء يف السلطة أطول مدَّة ممكنة110، ويُعدُّ 
النظام االنتخايب  إيطاليا سنة 1993، والذي أدَّى إىل تغيري  العام يف  االستفتاء 
النظم  تغيري  عمليات  من  عديد  تبعتها  حتول  نقطة  املختلطة،  العضوية  نظام  إىل 
اجلوانب  يف  التغيري  عملية  احنصرت  احلاالت  معظم  ويف  العامل.  حول  االنتخابية 
بعض  أو  املنتخب،  اجمللس  املقاعد يف  لتوزيع  معادلة جديدة  اهلامشية، كاعتماد 
التعديل يف توزيع الدوائر االنتخابية، أو اللجوء إىل رفع عدد األعضاء املعينني يف 
اهليئة التشريعية؛ إال أنَّ )26( بلداً اتبعت املثال اإليطايل منذ ذلك احلني وإىل وقتنا 

هذا، وقامت بتغيري نظمها االنتخابية كليًا111.

110.  املصدر نفسه.
111.  امليول الشائعة يف إصالح النظم االنتخابية، شبكة املعرفة االنتخابية آيس: 

http://aceproject.org



78

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ومن الضروري أن يعربِّ النظام االنتخايب عن اإلرادة احلقيقية للناخبني، وليس 
يتم إال عرب  لن  السلطة، وذلك  املهيمنة يف  بقاء األحزاب  تدفع ابجتاه  آلية  جمرد 
إصالح النظام االنتخايب حىت يتمكن الناخب من إعطاء صوته ملرشحه احلقيقي، 
ويتبنيَّ ممَّا تقدَّم أنَّ اآلليات املتبعة إلصالح النظام االنتخايب جيب أن تكون نتيجتها 

اآلتية:
اإلسهام يف متثيل عادل ملختلف القوى السياسية، سواًء كانت داخل العملية . 	

السياسية أم خارجها.
إعداد سجالت الناخبني بصورة متقنة ابالعتماد على تعداد سكاين دقيق، . 	

مع محالت تثقيفية للناخبني بضرورة االشرتاك يف االنتخاابت، واختيار ممثليهم يف 
جملس النواب.

منح حق الرتشيح لكل مواطين الدولة من دون أي متييز، أو إقصاء ألي فئة . 	
مبا يتفق مع العهود واملواثيق الدولية، ويتفق مع النصوص الدستورية.

الدولة، . 	 موارد  ابستخدام  السماح  وعدم  االنتخابية،  احلمالت  يف  العدالة 
ودور العبادة والرموز الدينية يف احلمالت االنتخابية حىت ال تزيد فرصة الفوز ألحد 

املرشحني على حساب اآلخرين.
االنتخابية من ساعة . 	 العملية  احمللية والدولية لرصد  املراقبة  تفعيل دور فرق 

انطالقتها يف حمطات االقرتاع، وحىت العد والفرز وإعالن النتائج.
الطعون إىل احملاكم .   نتائج االنتخاابت احلق يف تقدمي  منح املعرتضني على 

املختصة، أو اجلهة املشرفة على االنتخاابت.
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القسم السادس
حتوالت النظام االنتخايب يف العراق )2005-2021(

مها  انتخابيني  نظامني  ضمن  االنتخابية  للدوائر  أنواع  ثالثة  العراق  شهد 
التمثيل النسيب والصوت الواحد غري املتحوِّل منذ أول انتخاابت شهدهتا البالد، 
وهي انتخاابت اجلمعية الوطنية اليت جرت يف 30 كانون الثاين 2005، وحىت 
االنتخاابت النيابية اليت جرت يف 10 تشرين األول 2021، وهي الدائرة الواحدة 
على مستوى الدولة، والدوائر االنتخابية على مستوى احملافظات، والدوائر االنتخابية 

املتعددة.
أواًل: نظام التمثيل النسيب ابلدائرة الواحدة

لعلَّ أول أمر يـُْلتـََفت له عند انتقال أي دولة إىل الدميقراطية هو االنتخاب 
الذي ال ميكن أن جيري من دون وجود نظام انتخايب متالئم مع الظروف السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية لتلك الدولة.
والنظام االنتخايب بدوره ال يعمل من دون وجود دائرة، أو دوائر انتخابية 
هلا معامل وحدود جغرافية وإدارية واضحة ميكن للناخبني اإلدالء أبصواهتم ضمنها، 
ليتسىنَّ جلميع السكان املؤهلني فرصة اإلدالء أبصواهتم مبا يتناسب مع القوة التصويتية 
انتخابية قائمة بنفسها ميكن  الدائرة االنتخابية متثِّل وحدة  لكل منطقة، أي: إنَّ 
ن يريدون من املرشحني، 

َ
لألفراد املسجَّلني يف جدول رقمها االنتخايب التصويت مل

فال ميكن للعملية االنتخابية أن تتم دون وجود دائرة انتخابية أو أكثر.
وارأتى واضعو أول نظام انتخايب يف العراق أنَّ التمثيل النسيب القائم على 
إىل  متحولة  لدولة  األنسب  هو  واحدة  انتخابية  دائرة  مجيعها  البالد  عدِّ  أساس 
هلذه  َوْفقاً  الثاين 2005  انتخاابت 30 كانون  الدميقراطية حديثاً، وفعاًل جرت 
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اآللية اليت حقَّقت جناحاً مقبواًل ألول انتخاابت تشهدها البالد.
واْعُتِمَد نظام الدائرة الواحدة يف انتخاابت اجلمعية الوطنية يف 30 كانون 
الثاين 2005 ملربرات عديدة أمهها عدم وجود تعداد سكاين دقيق، ومنح مكوانت 
عن  الصادر   )96( رقم  األمر  ونص  للتمثيل.  أكرب  فرصة  العراقي كلها  اجملتمع 
»سلطة االئتالف« يف َحزيران 2004 على عدِّ العراق دائرة انتخابية واحدة بداًل 
من تقسيمه إىل دوائر انتخابية متعددة على أساس األقاليم واحملافظات،  النتخاب 
)275( عضو هم أعضاء اجلمعية الوطنية؛ إذ يُعدُّ تقسيم العراق يف ذلك احلني 
إىل دوائر انتخابية متعددة أمراً صعباً؛ لعدم وجود بياانت إحصائية، أو اتفاقات 
سياسية بشأن حدود الدوائر االنتخابية، وشارك يف تلك االنتخاابت خمتلف القوى 
واليت  العراق،  يف  السياسية  الساحة  على  فاعلة  اليت كانت  السياسية  والكياانت 
نظمت عملها مبوجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم )97( لعام 2004 الذي 
مثَّل أول قانون لألحزاب يف العراق بعد عام 2003، ووضع األطر العامة لعملها، 
فانتظمت تلك القوى واألحزاب يف قوائم انتخابية عكست التحول الذي شهده 

العراق على الصعيد السياسي)112(.
احتوى النظام االنتخايب -الذي اعتمد على التمثيل النسيب ضمن الدائرة 
االنتخابية الواحدة- التنوُّع الواسع الذي كان يشهده العراق يف خمتلف اجملاالت، 
وحاول أن يعطي أكرب قدر من الشراكة احلقيقية يف العملية السياسية عن طريق 
عدم إمهال أي صوت من أصوات الناخبني الذين أدلوا أبصواهتم لصاحل املرشحني 
يف القوائم االنتخابية، وأيدت األمم املتحدة خيار الدائرة االنتخابية الواحدة حني 
عدَّت أنَّ هذا االختيار ميكِّن اجلماعات اليت تتوزع على مناطق جغرافية متفرقة أن 
تصوِّت بصورة جمتمعة، كما منح النظام االنتخايب النساء نسبة )%25( من قوائم 
املرشحني، وُعدَِّت النسبة خطوًة جريئًة على طريق التحول الدميقراطي، وإن كانت 

النظام االنتخايب األنسب لعراق  العراقي:  النواب  انتخاب جملس  العيساوّي، نظام  112. عبدالعزيز عليوي 
دميقراطي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص90-92.
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بعيدة عن النسبة احلقيقية للنساء يف العراق)113(.
ومع قدرة نظام التمثيل النسيب ابلدائرة الواحدة على تقليل هدر األصوات، 
تعرَّض  أنَّه  إال  الدولة،  أرجاء  خمتلف  يف  أفقياً  املنتشرة  الصغرية  اجلماعات  ومتثيل 
لالنتقاد -أيضًا-؛ لتسبُّبه بتضخُّم متثيل بعض احملافظات على حساب حمافظات 
مستوى  على  لتكون  االنتخابية  الدائرة  حجم  بتصغري  للتفكري  دفع  ممَّا  أخرى، 

احملافظة.
اثنياً: نظام التمثيل النسيب ابلدوائر على مستوى احملافظات

الواحدة على مستوى  الدائرة  العراق من  الضغوط واملطالبات ابنتقال  بعد 
الدولة، إىل الدوائر املتعددة على صعيد احملافظات، بعد انتخاابت اجلمعية الوطنية 
اليت جرت يف 30 كانون الثاين 2005، كان ذلك ابلفعل وطُبَِّق يف انتخاابت 
جملس النواب يف 15 كانون األول 2005، وهي االنتخاابت األوىل اليت جرت 

بعد التصويت على الدستور الدائم.
وصدر يف العراق قانون االنتخاابت رقم )16( لسنة 2005 بداًل عن األمر 
السابق رقم )96( لسنة 2004 الصادر عن »سلطة االئتالف املؤقتة«. وأشار 
القانون يف املادة )15– أواًل( منه إىل عدِّ كل حمافظة دائرة انتخابية َوْفقاً للحدود 
الرمسية، وخيصص هلا عدد من املقاعد يتناسب مع عدد الناخبني املسجلني ابحملافظة 
إلصداره  املوجبة  األسباب  يف  وجاء   .2005 الثاين  كانون   30 انتخاابت  يف 
املتعددة  الدوائر  نظام  وهو  للناخبني،  متثياًل  أكثر  يكون  انتخايب  نظام  »ابعتماد 
مع عدم إمهال ميزة الدائرة الواحدة«، وُحدَِّد عدد مقاعد جملس النواب بـ)275( 
َم  َص )230( مقعد منها للمحافظات و)45( مقعداً تعويضياً، وُقسِّ مقعد، ُخصِّ

العراق َوْفقاً للقانون على )18( دائرة انتخابية وهو عدد احملافظات العراقية.

113. املصدر نفسه، ص96.
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احملافظات؛  مستوى  على  انتخابية  دوائر  إىل  البالد  تقسيم  بعضهم  وانتقد 
ألنَّه مل يعتمد على التعداد السكاين الدقيق الواجب إجراؤه قبل أي انتخاابت ملعرفة 
سكان كل حمافظة وعدد الناخبني فيها، ومنحها عدد من املرشحني يتناسب مع 
حجم سكاهنا، لكن عدَّ بعضهم اآلخر العمل ابلدوائر االنتخابية أمراً إجيابياً؛ ألنَّه 
والتصويت واحتساب  الرتشيح  انتخابية واحدة من انحية  دائرة  العراق  جتاوز عدِّ 
انتخاابت  يف  وطُبَِّقت  لسنة 2004،   )96( رقم  األمر  هبا  أخذ  اليت  األصوات 
الواقع  الدوار االنتخابية االقرتاب من  الثاين 2005، وحاول تقسيم  30 كانون 
العراقي، كما مثَّل حماولة لتجاوز إشكالية عدم متثيل بعض احملافظات أو قلتها يف 
السلطة التشريعية، كما حدث يف انتخاابت اجلمعية الوطنية، والذي قد يضعف 
ثقة الناخب ابلعملية السياسية وشرعية نتائج االنتخاابت يف حال عدم فوز أي 
من مرشحي منطقته يف االنتخاابت، ممَّا قد يؤدِّي إىل حالة من عدم االستقرار 
السياسي، لذا عدَّ القانون اجلديد كل حمافظة دائرة انتخابية، وخصَّص عدد من 
املقاعد يوازي عدد سكاهنا، وهو أمر ميكن أن يساعد على حل اإلشكالية السابقة.

احملافظات  مستوى  على  الدوائر  ذو  النسيب  التمثيل  بنظام  العمل  واستمر 
يف انتخاابت جملس النواب )2010 و2014 و2018(، ورافق ذلك كثري من 
اجلدل، ال سيَّما بعد انتخاابت 2014 اليت طبقت فيها آلية »سانت ليغو« املعدَّلة 
على حساب  الكبرية  السياسية  القوى  مبحاابة  اهتمت  اليت  العراقية  الطريقة  على 

الصغرية واملستقلني.
اآللية  هذه  عن  احملافظات  مستوى  على  االنتخابية  الدوائر  مؤيدو  ودافع 
ا تتالَءم أكثر مع التوافقية اليت اعتمدت يف العراق بعد  عن طريق وصفهم هلا أبهنَّ
2003، وكذلك مراعاهتا حلصول القوى املشاركة يف االنتخاابت على عدد من 
املقاعد يتناسب مع األصوات اليت حصلت عليها، يف حني اهتم املعارضون نظام 
التمثيل النسيب هبذه اآللية بتمكني أحزاب سياسية دون غريها، وقطع الطريق على 
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انتقال  إىل  دفع  ما  وهو  النواب،  جملس  إىل  واملستقلني  الناشئة  األحزاب  وصول 
االعرتاضات من أروقة السياسة إىل األوساط الشعبية اليت بدأ طيف منها يطالب 

مطالبة مباشرة بتقسيم احملافظات إىل دوائر متعددة بعد احتجاجات 2019. 
اثلثاً: االنتقال إىل الدوائر املتعددة

الدوائر  إىل  احملافظة  مستوى  على  الواحدة  الدائرة  من  االنتقال  يكِن  مل 
املتعددة أمراً سهاًل يف ظل وجود ظروف معقدة ومشكالت مرتاكمة يتعلق بعضها 
ابالنتخاابت بصورة مباشرة، ويرتبط بعضهم اآلخر ابألوضاع السياسية واالجتماعية 
اليت مرت هبا البالد يف عقدين من التحول الدميقراطي، إذ كان هناك َمن يؤيِّد حتوُّل 
العراق إىل الدوائر االنتخابية املتعددة لوجود اعتقاد أبنَّ هذا التعدُّد ميكن أن يضمن 
الناخبني الذين سيجدون أنَّ دوائرهم االنتخابية  »حق االقرتاع املتساوي« جلميع 
تصل إىل مناطقهم الصغرية، ممَّا يدفعهم للتصويت، واختيار ممثلني حقيقيني هلم، 
يف حني يرى املعارضون لتعدُّد الدوائر االنتخابية يف هذه اآللية أمر فيه قدر كبري 
تعزيز  على  املتعددة  الدوائر  قدرة  فضاًل عن  سابقاً،  ألنَّه غري جمرب  اجملازفة؛  من 
أشهر  اجلدل، ويف  هذا  منها. ويف ظل  القبلية  احمللية، وخصوصاً  الزعامات  نفوذ 
قليلة بعد احتجاجات تشرين األول 2019، وجد العراق نفسه ذاهباً ابجتاه تعدُّد 
قانون االنتخاابت، بصيغة اختلفت عمَّا طالب  ثبتت يف  اليت  االنتخابية  الدوائر 
السلطة، ومل تكن مرضية  تريده أحزاب  تتسق مع ما  ا مل  أهنَّ املتظاهرون، كما  به 
للمختصني واملراقبني، ممَّا أنتج آلية انتخاب جديدة صيغت توافقياً، وعلى عجالة 
لتالئم املرحلة اليت ولدت فيها، من دون أن تنال رضى اجلميع، على األقل املهتمني 

هبا.
قانون  صورة  بشأن   2019 عام  هناية  أُِثرَي  الذي  الكبري  اجلدل  وبعد 
االنتخاابت، حظي هذا املوضوع ابهتمام سياسي وشعيب واسع، وجرى عرض عدد 

من املقرتحات أبرزها:
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مقرتح رائسة اجلمهورية )دائرة انتخابية للقضاء مع انتخاب فردي(.. 	
ساحات االحتجاج )دائرة انتخابية لكل عضو ابلربملان مع انتخاب فردي(.. 	
اللجنة القانونية )مقرتحات عديدة(.. 	
دعت احلكومة السابقة برائسة عادل عبداملهدي إىل )دائرة انتخابية لكل . 	

حمافظة(.
مشروع القانون الذي صوَّت عليه جملس النواب يف كانون األول 2019 . 	

)دوائر متعددة من دون توضيح حدودها(.
يوضح اجلدول رقم )6( توضيحاً مفصاًل املقرتحات اليت ُقدَِّمت:

جدول رقم )6(: توضيح للمقرتحات اليت ُعِرضت للدوائر االنتخابية

جهة تقدمي مشروع 
القانون

نوع النظام االنتخايبصورة الرتشيحنوع الدائرة االنتخابية

دائرة انتخابية لكل رائسة اجلمهورية
قضاء

الصوت الواحد غري فردي
املتحول

دائرة انتخابية لكل ساحات االحتجاج
عضو مبجلس النواب

نظام األغلبيةفردي
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جهة تقدمي مشروع 
القانون

نوع النظام االنتخايبصورة الرتشيحنوع الدائرة االنتخابية

مقرتحات عديدة اللجنة القانونية
تضمن أنواع للدائرة 
االنتخابية عديدة: 
الدوائر االنتخابية 

الصغرية، أو اإلبقاء 
على كل حمافظة دائرة 

انتخابية

فردي أو 
ابلقائمة

نظام األغلبية أو 
التمثيل النسيب

جملس الوزراء 
السابق برائسة عادل 

عبداملهدي 

دائرة انتخابية لكل 
حمافظة

فردي 
وابلقائمة

النظام املختلط

مشروع القانون الذي 
صوَّت عليه جملس 

النواب

الصوت الواحد غري فرديدوائر متعددة 
املتحول

اجلدول من إعداد الباحث
رقم  االنتخاابت  قانون  على  النواب  جملس  أن صوَّت  بعد  اجلدل  وحسم 
)9( لسنة 2020 الذي قسَّم احملافظات على دوائر انتخابية متعددة، بعدد كوات 
النساء يف كل حمافظة، ولكل دائرة انتخابية بني )3 و5( مقاعد، وجرت انتخاابت 

2021 مبوجب هذا القانون.
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القسم السابع
حتدايت انتقال العراق إىل الصوت الواحد غري املتحول

ل للدوائر املتعددة اليت جاء هبا  مع وجود بعض النقط اإلجيابية اليت تسجِّ
نظام الصوت الواحد غري املتحول الذي طُبَِّق يف انتخاابت 2021، مثل: 

احلزب . 	 مرشحي  بني  التفضيلية  خياراهتم  عن  التعبري  من  الناخبني  متكني 
الواحد.
م األفضل يف . 	 أهنَّ يـُْعتـََقد  الذين  املرشحني  الناخبني على االختيار بني  قدرة 

الدائرة النتخابية.
جذهبم . 	 وبذلك  الناخبني،  مع  وثيق  تواصل  على  للبقاء  الربملانيني  حتفيز 

لالهتمام أكثر ابلشؤون السياسية.
منح فرصة للمستقلني واألحزاب الصغرية للوصول إىل الربملان.. 	

لنظام  األول  التطبيق  تواجه  عديدة  حتدايت  وجود  مينع  ال  ذلك  أنَّ  إال 
الصوت الواحد غري املتحوَّل من بينها:

تشتيت الدوائر االنتخابية . 	
ا كتلة جغرافية واضحة املعامل تضم عدد حمدد من  تُعرَّف الدائرة االنتخابية أبهنَّ
ا أينما كانت، وأايً كانت صورهتا، فهي  الناخبني، وابلعودة إىل مفهوم الكتلة فإهنَّ
عبارة عن جسم واحد غري جمزَّأ، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الدائرة االنتخابية اليت 
جيب أن حتافظ على متاسكها اجلغرايف، ال أن ُتْدَمج منطقتني غري متجاورتني ضمن 
دائرة انتخابية واحدة، أو اقتطاع جزء من دائرة انتخابية وإحلاقه أبخرى غري جماورة؛ 
ألنَّ هذا يعين تشتيتاً للدوائر االنتخابية، كما حدث يف الوالايت املتحدة األمريكية 
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)اجلريمياندر( مطلع القرن التاسع عشر حني جرى اقتطاع مناطق من دوائر انتخابية 
وإحلافها أبخرى بعيدة؛ لضمان فوز أحزاب حمددة، قبل أن يـُْلَغى هذا األمر الحقاً، 
وتوجد خشية من تكرار ذلك يف العراق؛ ألنَّه يشتِّت الناخبني الذين لن يتمكنوا 
من فهم هذا التقسيم بسهولة، فضاًل عن احتمال حدوث مشكالت مناطقية يف 
حال حاز اجلزء الشرقي من احملافظة مثاًل على مجيع املقاعد، ومل ينِل اجلزء الغريب 

ما ضمن ذات الدائرة االنتخابية. شيء منها، مع أهنَّ
املقاطعة. 	

شهدت انتخاابت 2021 مقاطعة حنو )%46( من الناخبني، وعن طريق 
م فئتان، األوىل تضم املتذمرين الذين  متابعة خطاب الداعني إىل املقاطعة اتضح أهنَّ
أقل؛  أتثريهم  االنتخاابت، وهؤالء  تسبق  اليت  األجواء  الرضى عن  بعدم  يشعرون 
املقاطعة،  دعوات  لنشر  الشخصية  قدراهتم  على  يعتمدون  أفراد  -غالبًا-  م  ألهنَّ
الثانية -وهي األكثر أتثرياً؛ بسبب قوة أدواهتا- فتتمثَّل بعناصر منظمة  الفئة  أمَّا 
للجمهور  اجملال  لفسح  للمقاطعة؛  للدعوة  االجتماعي  التواصل  وسائل  استغلت 

املؤدجل ليكون حاضراً ومؤثراً يف يوم االقرتاع. 
التصويت العشوائي. 	

ينتمون  الذين ال  احملايدين  فئة  متثِّل  الناخبني  نسبة مهمة من  تكون  تكاد 
وال يؤيدون طرف سياسي، وقد يكون كثري منهم ال حيسم أمر ذهابه لالنتخاابت 
من عدمه حىت اللحظات األخرية، وحىت يف حال ذهاهبم ألسباب تتعلق بدعوة 
يكون  تصويتهم  فإنَّ  األسباب،  من  ذلك  أو غري  جماملة صديق،  أو  قريب،  من 
دراية مسبقة ابملرشحني وبراجمهم، وقد مينحون أصواهتم ملرشح  من دون  عشوائياً 
ال حيتاج هلا؛ ألنَّه ختطَّى عتبة الفوز، أو يصوِّتون ملرشح فرص فوزه ضعيفة، وهنا 
يتسبَّب التصويت العشوائي يف وصول مرشحني للسلطة التشريعية ال ميثِّلون دوائرهم 
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االنتخابية متثياًل حقيقياً.
صعود النواب اآلحاد. 	

حمدود  نطاق  على  وإن كان  فرصًة  االنتخابية  الدائرة  حجم  صغر  وفَّر 
للمستقلني املعروفني يف مناطقهم االنتخابية للفوز مبقاعد برملانية من دون أن يكونوا 
ضمن كتل حزبية، وهذه احلالة وإن كانت متثِّل نقطة إجيابية من حيث تغيري الوجوه، 
ا من جانب آخر قد متثِّل سبباً لَكثـَْرة  والتقليل من سطوة القوى التقليدية، إال أهنَّ

اجلدل واخلالف والتعطيل للرقابة والتشريع داخل جملس النواب.
صعوبة تشكيل احلكومة. 	

مع إجيابية ودميقراطية وصول قوى متنوعة إىل جملس النواب، إال أنَّ وصول 
مبزيد  تسبَّب  انتخاابت 2021  بعد  الذي حدث  للربملان  اجلديدة  القوى  بعض 
من التعقيد يف مفاوضات تشكيل احلكومة، اليت مل تنبثق إال بعد مرور عام على 
االنتخاابت بعد خماض عسري رافقه انسداد سياسي ُوِصَف من بعضهم أبنَّه غري 

مسبوق.
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القسم الثامن
مناذج لالنتقال من نظام انتخايب إىل آخر

ح اجلداول الالحقة يف هذا القسم أنَّ كثرياً من الدول قامت إبجراء  توضِّ
تغيريات يف صورة نظمها االنتخابية، ويف أحيان كثرية االنتقال من نظام انتخايب 

إىل آخر خمتلف متاماً.
اجتهت معظم الدول اليت قامت بتغيري نظمها االنتخابية حنو مزيٍد من النسبية 
فيها، وذلك إمَّا إبضافة عنصر نسيب إىل نظام األغلبية، معتمدة نظاماً خمتلطاً، وإمَّا 
شيوعاً  األكثر  التحوُّل  أمَّا  النسبية.  القائمة  بنظام  القدمي  للنظام  ابستبدال كامل 
فكان ابالنتقال من نظام النسبية أو األغلبية إىل النظام خمتلط، إذ اندراً ما جند أمثلة 

حول انتقال ابالجتاه املعاكس)114(. 
وتُعدُّ )الياابن، وروسيا، وأوكرانيا، ومدغشقر، واتيالند، ونيوزلندا، واملكسيك، 
والفلبني، وليسوتو، وموانكو( من الدول اليت غادرت نظمها االنتخابية السابقة، 

وتوجَّهت حنو النظام االنتخايب املختلط سواًء كان ابلعضوية املختلط أم متوازي.
جدول رقم )7(:  دول انتقلت إىل النظام االنتخايب املختلط

النظام املختلط الذي انتقلت إليهالنظام االنتخايب السابقاسم الدولة
املختلط/ املتوازيالصوت الواحد غري املتحولالياابن

املختلط/ العضوية املختلطةالتمثيل النسيبمدغشقر
املختلط/ املتوازياألغلبيةروسيا
املختلط/ املتوازياألغلبيةأوكرانيا

114. امليول الشائعة يف إصالح النظم االنتخابية، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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النظام املختلط الذي انتقلت إليهالنظام االنتخايب السابقاسم الدولة
املختلط/ املتوازياألغلبيةاتيالند
املختلط/ العضوية املختلطةاألغلبيةنيوزلندا

املختلط/ العضوية املختلطةالتمثيل النسيباملكسيك
املختلط/ املتوازياألغلبيةموانكو
املختلط/ العضوية املختلطةاألغلبيةليسوتو
املختلط/ املتوازياألغلبيةالفلبني

من إعداد الباحث )ابالعتماد على بياانت شبكة آيس للمعرفة االنتخابية(
وُيشري متسُّك الدول اليت انتقلت إىل النظام االنتخايب املختلط هبذا النظام 
يُعدُّ  واحدة  انتخابية  عملية  يف  االنتخاب  من  نوعني  وجود  حنو  التحوُّل  أنَّ  إىل 
طريقاً للخروج من حالة عدم االستقرار السياسي اليت تصيب بعض الدول؛ ألنَّ 
هذه اآللية قادرة على احتواء أكرب عدد من املختلفني عن طريق املزج بني األغلبية 

والتمثيل النسيب ضمن النظام االنتخايب املختلط.
انتقلت دول أخرى مثل: )جنوب إفريقيا، وسرياليون، ومولدافيا، ورواندا( 
التمثيل  نظام  إىل  األغلبية  نظام  تندرج ضمن  اليت  السابقة  االنتخابية  نظمها  من 
النسيب. ويُعدُّ هذا االنتقال طبيعياً؛ ألنَّ التمثيل النسيب ابـُْتِكَر من األساس لتاليف 
العيوب اليت كانت تسجل على نظام األغلبية، ورمبا أبرزها التسبُّب يف هدر عدد 

كبري من األصوات.
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جدول رقم )8(: دول انتقلت إىل نظام التمثيل النسيب

النظام االنتخايب الذي انتقلت إليهالنظام االنتخايب السابقاسم الدولة
التمثيل النسيباألغلبيةجنوب افريقيا

التمثيل النسيباألغلبيةسرياليون
التمثيل النسيباألغلبيةمولدافيا

التمثيل النسيباألغلبيةرواندا
من إعداد الباحث )ابالعتماد على بياانت شبكة آيس للمعرفة االنتخابية(

إنَّ االنتقال من األغلبية إىل التمثيل النسيب مل يكن الطريق الذي سارت فيه 
مجيع الدول، إذ إنَّ بعضها اختار لنفسه االنتقال إىل نظم انتخابية أخرى، مثل: 

فيجي وأفغانستان، وبرمودا، ومنغوليا، واببوا غينيا اجلديدة.
جدول رقم )9(: التحوُّالت األخرى يف النظم االنتخابية

النظام االنتخايب الذي انتقلت إليهالنظام االنتخايب السابقاسم الدولة

الصوت البديلاألغلبيةفيجي
الصوت الواحد غري املتحولاألغلبيةأفغانستان

األغلبيةاالنتخاب الكتلويبرمودا
الصوت البديلاألغلبيةاببوا غينيا اجلديدة

األغلبيةاالنتخاب الكتلويمنغوليا
من إعداد الباحث )ابالعتماد على بياانت شبكة آيس للمعرفة االنتخابية(
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ال ميثِّل ما ذُِكَر يف اجلداول الثالثة األخرية السابقة مجيع حاالت التحول 
من نظام انتخايب إىل آخر، كما أنَّه ليس انتقااًل مثالياً، بل يُعدُّ حماولة للتخلُّص 
من عيوب النظم االنتخابية السابقة، وأردان عن طريقه أيضاً اإلشارة إىل أنَّ معظم 
حاالت التحول ذهبت ابجتاه النظام االنتخايب املختلط ومن بينها التجربة الياابنية 
اليت حقَّقت جناحاً واضحاً بعد االنتقال من نظام الصوت الواحد غري املتحول إىل 

النظام املختلط.
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القسم التاسع
النظام االنتخايب الياابين: االنتقال من الصوت الواحد غري املتحول إىل 

النظام املختلط
النظام  يف  الفساد  ملعاجلة  سبياًل  املتوازي  النظام  من  الدول  بعض  اختذت 
الذي  لالنشقاق  نتيجة  عام 1993  بعد  الياابن  يف  ما حدث  وهو  االنتخايب، 
حصل داخل احلزب الليربايل الدميقراطي الذي سيطر على احلكم لسنوات طويلة 
وخسر على إثره سيطرته على الربملان الياابين يف االنتخاابت اليت أعقبت ذلك العام 
بعد إصالح النظام االنتخايب السابق، والذي كان مصدراً للفساد بنظر الياابنيني، 
واألساس الذي يستند عليه احلزب الليربايل الدميقراطي للسيطرة على احلكم، وجرت 
العادة يف ظل النظام االنتخايب القدمي القائم وهو نظام الصوت الواحد غري املتحوِّل* 
على انتخاب أعضاء جملس النواب البالغ عددهم )511( عضو يف )129( دائرة 
انتخابية تنتخب كل منها عدداً من املمثلني يرتاوح بني ممثل واحد وستة ممثلني، 

وُعِمَل بذلك منذ العام 1947)115(.
ويف نظام الصوت الواحد غري املتحول يكون لكل انخب صوت واحد، يف 
دائرة انتخابية متعددة املقاعد، وال حيق للناخب أن يصوت ألكثر من مرشح واحد، 
ويفوز من ينال العدد األعلى من األصوات، ومن حماسن هذا النظام أنَّه قادر على 
تسهيل متثيل األقليات، واستخدم هذا النظام يف األردن، وساهم يف وصول عدد 
كبري من املرشحني غري املوالني للنظام امللكي، وعلى مدى مخسة وأربعني عاماً من 
جتربة هذا النظام يف الياابن فقد أوصل إىل حزب واحد ونظام مهيمن، وأيضاً من 
أنَّه  سلبياته  ومن  االحتساب،  االستعمال وسهل  أنَّه سهل  النظام  هذا  حسنات 
كنظام »نصف نسيب« ما زال غري قادر على ضمان التناسب بني النتائج الربملانية 
العامة وحجم االقرتاع، فاألطراف الصغرية اليت ال تتجاوز نسبتها العشرة ابملئة، فإنَّ 

115. أندرو رينولدز وآخرون، املصدر نفسه، ص148
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أصواهتا توزَّع على دوائر عديدة، وقد ال تفوز أبي مقعد، يف حني قد تفوز أطراف 
كبرية أبغلبية املقاعد النيابية)116(.

ومهيَّأة  واسعة  انتخابية  دوائر  على  النظام-  هلذا  -َوْفقاً  الياابن  وتقسَّم 
وتُوزَّع  واحد،  ملرشح  سوى  يصوِّت  ال  الناخب  ولكن  عديدة،  نواب  النتخاب 

املقاعد بعدها عن طريق األغلبية)117(.
ولتوضيح ذلك نفرتض أنَّ دائرة انتخابية فيها مخسة مرشحني وخمصَّص هلا 
بلغ )100( ألف صوت،  فيها  املعطاة  ثالثة مقاعد وعدد األصوات الصحيحة 

وكانت النتائج على النحو اآليت:

35000 صوتاملرشح أ
30000 صوتاملرشح ب
20000 صوتاملرشح حـ
10000 صوتاملرشح د
5000 صوتاملرشح هـ

م حصلوا على أصوات  فتوزَّع املقاعد الثالثة على املرشحني )أ، ب، حـ(؛ ألهنَّ
أكثر من املرشحني اآلخرين، أمَّا األصوات املتبقية وهي املرشح )د( )10000( 
ا بقيت وال  صوت، و)ه( )5000( صوت، وجمموعها )15000( صوت، فإهنَّ

حيصل املرشحني )د، هـ( على مقاعد يف تلك الدائرة االنتخابية.

116.عصام نعمة إمساعيل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص442.
117. صاحل جواد كاظم وعلي غالب العايّن، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص57.
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االنتخابية  الدائرة  جيعل  ألنَّه  خمتلطاً؛  نظاماً  الياابين  االنتخايب  النظام  يُعدُّ 
واسعة، وفيها مقاعد عديدة نيابية، وإبمكان أي حزب أن خيوض االنتخاابت يف 
تلك املنطقة مبرشحني عديدين من دون أن تكون هناك ضرورة ألن يكون ترشيحهم 
عن طريق قائمة واحدة، وقد يكون عدد من هؤالء املرشحني ضمن القائمة نفسها، 
ح أعضاؤها أنفسهم بصورة منفردة،  وهنا جند أنفسنا أمام قوائم حزبية خمتلفة يرشِّ
ووجود قائمة حزبية يعد القاعدة املالزمة لنظام التمثيل النسيب، غري أنَّ التصويت 

يكون فردايً، وتوزيع املقاعد يكون على أساس األغلبية)118(.
ومبوجب النظام االنتخايب القدمي فإنَّ كلَّ حزٍب أيمل ابحلصول على أكرب 
ُح كل حزب عدداً من املرشحني يف كل دائرة انتخابية،  عدد من املقاعد، لذا يرشِّ
ولزايدة التمثيل فإنَّ كلَّ حزٍب يتبع الطرائق املناسبة ليحصل كل مرشح من مرشحيه 
على احلد األدىن الذي ميكِّنه من الفوز أبحد املقاعد النيابية بداًل من السماح لكل 
املرشح عن احلزب  مرشح ابحلصول على عدد كبري من األصوات؛ ألنَّ حصول 
بعدد كبري من األصوات يفوق العدد الكايف لفوزه أبحد املقاعد قد يضر مبصاحل 
زمالئه من مرشحي احلزب احلاصلني على عدد أقل من األصوات؛ ألنَّ األصوات 
غري الضرورية ملرشح )أ( مثاًل قد متنع املرشح )و( وهو من احلزب نفسه من الفوز 

مبقعد آخر)119(.

118.صاحل جواد كاظم وعلي غالب العايّن، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 58.
119.أندرو رينولدز وآخرون، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 148.
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وميكن توضيح ذلك عن طريق املثال اآليت:
لو افرتضنا أنَّ دائرة انتخابية فيها مخسة مرشحني خمصَّص هلا ثالثة مقاعد 
وعدد األصوات الصحيحة فيها كانت )100( ألف صوت، وكان فيها مرشحني 

من احلزب نفسه مها )أ( و )هـ( وكانت النتائج على النحو اآليت:

45000 صوتاملرشح أ
25000 صوتاملرشح ب
15000 صوتاملرشح حـ
10000 صوتاملرشح د
5000 صوتاملرشح ه

فيكون الفوز ابملقاعد النيابية للمرشحني الثالثة األوائل )أ ، ب ، حـ( بعد 
حصوهلم على أكرب عدد من األصوات، ومل حيصل املرشحني )د ، هـ( على أي 

مقعد. 
وبذلك يكون املرشح )أ( الذي حصل على عدد كبري من األصوات يفوق 
العدد الذي يكفيه للحصول على مقعد يف تلك الدائرة قد ساهم يف حرمان املرشح 
)هـ( وهو من حزبه نفسه من الفوز أبي مقعد نيايب؛ ألنَّ املرشح كان )أ( كان حيتاج 

)30000( صوت فقط ليكون فائزاً أواًل يف الدائرة االنتخابية.
 )30000(  – أ«  املرشح  عليها  حصل  اليت  »األصوات   )45000(
»األصوات اليت حيتاجها املرشح أ« = )15000( صوت، لو أضيفت إىل املرشح 

)هـ( تكون النتيجة:
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»فرق   )15000(  + هـ«  املرشح  حصل  اليت  »األصوات   )5000(
األصوات اليت يفرتض احلصول عليها لو مل تذهب إىل املرشح أ« = )20000( 
صوت، وهذا العدد من األصوات ميكن املرشح )هـ( من الفوز ابملقعد الثالث يف 

الدائرة االنتخابية.
النظام  ضد  الشعيب  السخط  دفع  املاضي،  القرن  من  التسعينيات  وحبلول 
احلاكم  الدميقراطي  الليربايل  احلزب  وأدَّى عجز  القدمي ابجتاه إصالحه،  االنتخايب 
عن االتفاق حول جمموعة من اإلصالحات االنتخابية إىل انشقاق داخل احلزب 
أعطى سلطة للمعارضة، ممَّا مكَّن أحزاب املعارضة من الوصول إىل السلطة عام 
1993، بعدها ظهرت الرغبة واضحة لدى األوساط السياسية والشعبية لضرورة 
وجود حزبني كبريين رئيسني يتناوابن بصورة مستمرة على احلكم على غرار الطريقة 
األمريكية أو الربيطانية، إذ رأى الداعون لتلك الفكرة أَّن وجود حزبني رئيسني قد 
ميثِّل احلل األمثل خلروج النظام السياسي الياابين من أزمته، ونتيجة لذلك ظهرت 
الدعوات العتماد نظام انتخايب يقوم على الدوائر الفردية، إال أنَّ ممثلي األحزاب 
إقصائهم  إىل  يؤدِّي ذلك  أن  احلكومي ختوَّفوا من  االئتالف  املشرتكة يف  الصغرية 
من العملية السياسية، لذا عارضوا هذه الفكرة، وكانت نتيجة ذلك اعتماد النظام 
املتوازي املعمول به حالياً؛ إلمياهنم بقدرة هذا النظام على اختيار املرشحني الفائزين 
التمثيل النسيب، واآلخر نظام  بناًء على نظامني انتخابيني خمتلفني أحدمها، نظام 

األغلبية)120(.
ويقوم النظام املتوازي احلايل يف الياابن على نظامي األغلبية والتمثيل النسيب، 
إذ يديل الناخب بصوت يف كل منهما، ونظمت أول انتخاابت مبوجب هذا النظام 
عام 1996، وكان عدد املقاعد املنتخبة ابلتمثيل النسيب ابلقائمة )200( وّزِعت 

لعراق  األنسب  االنتخايب  النظام  العراقي:  النواب  جملس  انتخاب  نظم  العيساوّي،  عليوي  120.عبدالعزيز 
دميقراطي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص73.
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منها بني )7( إىل )33( مقعد، يف حني  انتخابية حصة كل  دائرة  على )11( 
بلغ عدد املقاعد املنتخبة بنظام األغلبية )300( مقعد، وأدَّت اجلهود الرامية إىل 
إىل  ابلقائمة  االنتخاب  مقاعد  إىل خفض عدد  الربملان  أعضاء  الرتشيد يف عدد 
)180( قبل انتخاابت عام 2000 تنتخب يف )11( دائرة انتخابية ترتاوح حصة 
على  املتوازي  النظام  حيتوي  وال  مقعداً.   )29( إىل   )6( بني  انتخابية  دائرة  كل 
أي آلية تعويضية لتحقيق التناسب بني عدد املقاعد اليت حصل عليها كل حزب 
مع نسبة ما حصل عليه من أصوات الناخبني، وبذلك فإنَّ وجود عدد أكرب من 
املقاعد املخصصة للدوائر الفردية يزيد من حظوظ األحزاب الكبرية للحصول على 
ابلرتشح  للمرشحني  الياابنية  االنتخابية  القوانني  وتسمح  املقاعد،  من  عدد  أكرب 
يف الدوائر ويف القوائم يف الوقت نفسه، ويقوم نظام القائمة النسبية على القائمة 
املغلقة، إال أنَّ القانون يسمح للناخبني ابلتأثري يف ترتيب املرشحني داخل القوائم 
االنتخابية، كما يتيح لألحزاب حق تقدمي القوائم اخلاصة مبرشحيها وترتيبهم سواًء 
كان االنتخاب على مستوى القائمة أم الدائرة الفردية، وبعد إزالة املرشحني الفائزين 
يف انتخاابت الدوائر من تلك القوائم، يقوم احلزب برتتيب املرشحني )غري الفائزين 
يف الدوائر الفردية( على قائمة التمثيل النسيب استناداً إىل النتائج اليت حصلوا عليها 

يف دوائرهم)121(.
للقوى  لآلمال  خميبة  اجلديد  االنتخايب  للنظام  األوىل  النتائج  وجاءت 
السياسية اليت كانت تنتظر التغيري، وجرى ذلك يف انتخاابت عام 1996 بعد أن 
متكَّن احلزب الليربايل الدميقراطي من إعادة أتسيس وجوده يف السلطة، يف الوقت 
أدَّت إىل هتميش وجودها، ممَّا  انقسامات  املعارضة من  فيه أحزاب  الذي عانت 
تسبَّب حبالة من عدم االستقرار السياسي والعودة إىل الوضع السابق لتعديل النظام 
االنتخايب، وحقَّق احلزب الليربايل الدميقراطي فوزاً كبرياً، ومل يـُْقتـََرب حنو نظام احلزبني 
املنشود، كما أدَّت طبيعة النظام املعقدة إىل متكني مرشحي احلزب اخلاسرين يف 

121.أندرو رينولدز وآخرون، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص200.
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من  ويف كثري  القائمة،  نظام  طريق  عن  برملانية  مبقاعد  للفوز  الفردية  االنتخاابت 
األحيان متكَّن املرشح الثالث أو الرابع يف الدائرة الفردية فضاًل عن املرشح األول من 
الفوز مبقاعد برملانية عن طريق القائمة، يف حني يفشل املرشح الثاين والذي عادة 
ما يكون من أحزاب املعارضة يف احلصول على أي مقعد يف االنتخاابت، واخنفض 
عدد املرشحني املتنافسني على كل مقعد من مقاعد الدوائر الفردية يف انتخاابت 
عام 2001 تلك االنتخاابت اليت مل تشهد أي تطبيق لنظام احلزبني، إذ كانت 
أحزاب املعارضة )ما عدا احلزب الشيوعي( منشقة ومشتتة، يف حني انضم حزب 

الوسط )كوميتو( إىل االئتالف الذي يقوده احلزب الليربايل الدميقراطي.
جدول رقم )10(: التنافس احلزيب يف انتخاابت الياابن 2001

عدد األصوات ابألغلبيةعدد األصوات ابلتمثيل النسيباحلزب
أكثر من 22 مليونأكثر من 21 مليوناحلزب الدميقراطي التحرري
أكثر من 10 مليونحنو 9 مليوناحلزب الدميقراطي للياابن

أكثر من 3 مليونأكثر من 8 مليونحزب كوميتو اجلديد
أكثر من 3 مليونأكثر من 4 مليوناحلزب الليربايل

أكثر من 3 مليونأكثر من 4 مليوناحلزب الشيوعي الياابين
 أكثر من مليونأكثر من 3 مليوناحلزب االجتماعي الدميقراطي

أكثر من  مليونأكثر من 4 مليونأحزاب أخرى
عصام نعمة إمساعيل، النظم االنتخابية: دراسة حول العالقة بني النظام السياسي 

والنظام االنتخايب.
وجاءت نتائج االنتخاابت اليت أعقبت التعديل االنتخايب يف الياابن لتؤكِّد 
سريعاً  طهوراً  تظهر  أن  ميكن  ال  وإصالحها  االنتخابية  النظم  تعديل  نتائج  أنَّ 
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ومباشراً، بل حتتاج إىل بعض الوقت، كما أشارت تلك النتائج إىل أنَّ إرساء نظام 
سياسي قائم على أساس وجود حزبني سياسيني كبريين على الطريقة األمريكية أمر 
يصعب حتقيقه يف ظل وجود نظام التمثيل النسيب ضمن النظام االنتخايب الياابين 
د الطريق لألحزاب األخرى للوجود يف الساحة السياسية)122(.  املختلط، والذي ميهِّ
إال أنَّ تكرار التجربة للنظام املختلط يف الياابن أشار إىل أنَّ األحزاب الفائزة بدأت 
تقرتب من بعضها شيئاً فشيئاً، ومل تعد هناك فجوة كبرية تتيح حلزب واحد االنفراد 
التوازن بني حماسن  التجربة االنتخابية أصبح هناك قدر من  ابلسلطة، ومع تطوُّر 
النظام االنتخايب املتوازي يف الياابن وعيوبه، بل إنَّ إجيابيات النظام االنتخايب احلايل 
أصبحت أكثر من السلبيات، خبالف نظام الصوت الواحد غري املتحول الذي كان 

مطبقاً يف الياابن، والذي تسبب هبيمنة واحد على سائر األحزاب.

122. أندرو رينولدز وآخرون، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص150.
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جدول رقم )11(: حماسن النظام املتوازي يف الياابن وعيوبه

العيوباحملاسن
*قلل عدد األصوات املهدورة

على  الصغرية  األحزاب  حلصول  فرصة  *وفر 
مقاعد

*أهنى حقبة احلزب املسيطر

*االنعكاس اإلجيايب على الواقع السياسي

*حظي مقبولية سياسية وشعبية

*يفسح اجملال لتمثيل األقليات

*احلد من االنقسامات احلزبية

*أدَّى إىل وجود نوعني من املمثلني

*قلَّل من عمليات التالعب والتزوير

عدد  بني  التناسب  حيقق  *ال 
املقاعد وعدد األصوات

*فيه قدر من التعقيد

النسبية  العدالة  حيقق  *مل 
الكاملة

من إعداد الباحث
وما مييِّز التجربة الياابنية وجود نوعني من املمثلني، النوع األول وثيق االرتباط 
بقيادات األحزاب وال ميكن أن حييد عن مركزية قراراهتا الحتياجه لتأثريها؛ ملساعدته 
يف احلمالت االنتخابية ضمن مقاعد التمثيل النسيب، وخبالف ذلك فإنَّ النوع الثاين 
منهم ال يعتمد كثرياً على قدرات األحزاب، حىت وإن كان ضمن التنظيمات احلزبية؛ 
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ألنَّ الرتشيح هنا يكون يف الدوائر الفردية اليت تدفع املرشحني حنو بناء شبكة واسعة 
يف  املشاركة  وكذلك  احمللية،  اخلدمات  تقدمي  أو  الوعود،  طريق  عن  املؤيدين  من 
املناسبات اليسرية، مثل تنظيم رحالت جمانية لطالب املدارس، وإرسال ابقة زهور يف 
حال كان هناك احتفال، والعمل على منح الشباب فرص للعمل املؤقت، يضاف 
والتدريب،  للتطوير  جمموعات  النسوي ضمن  العنصر  بتنظيم  االهتمام  ذلك  إىل 

وهتدف تلك املمارسات وغريها للحصول على األصوات يف الدوائر الفردية.
النظام  مستوى  على  السياسي  التحول  أعقبت  اليت  الثالث  الـعقود  وتُعدُّ 
االنتخايب األهم للنظام السياسي الياابين الذي بدأ يشهد خروجاً نسبياً من سيطرة 
احلزب الواحد على السلطة، وانتقل إىل تعددية نسبية مل توصله إىل نظام احلزبني 
فقد   1993 عام  ففي  مهيمن،  واحد  حزب  سيطرة  فكرة  عن  أبعدته  ا  أهنَّ إال 
احلزب الدميقراطي الليربايل احملافظ  مؤقتاً السيطرة على أغلبية الربملان، ومن مََثَّ فقد 
السيطرة على احلكومة؛ ألنَّ بعض أعضاء احلزب الليربايل الدميقراطي انشقوا عن 
احلزب وشكَّلوا حزابً جديداً، وكان هذا حداثً مهماً للغاية؛ ألنَّ هذا احلزب سيطر 
على احلكومة ملا يقرب من )40( عاماً من دون انقطاع، وأعقب ذلك فرتة طويلة 
الدميقراطي  احلزب  أنَّ  ومع  عام 1993،  بعد  السياسي  االصطفاف  إعادة  من 
الليربايل استعاد السيطرة على احلكومة يف عام 1994، نشأت عديد من األحزاب 
السياسية اجلديدة الصغرية، مَث اختفت أو اندجمت مع أحزاب أخرى، يف حني أنَّ 
نفسه يف  تسمية  أعاد  الياابين(  االشرتاكي  )احلزب  مثل:  القائمة  األحزاب  بعض 
حماولة للتغيري، وكانت النتيجة األهم هي فقدان احلزب الليربايل الدميقراطي املؤقت 
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للسلطة، واليت كانت مبنزلة جناح نسيب لإلصالحيني الذين تبنُّوا فكرة إنشاء نظام 
يوجد فيه حزابن رئيسان يتناوابن ابنتظام على السلطة.

ونتيجة لذلك ميكن القول إنَّ النظام االنتخايب يف الياابن هو الذي يصنع 
جناح العمل السياسي أو فشله بعد أن ُأْجربَِت األحزاب على التكيُّف مع طبيعة 
النظام االنتخايب وليس العكس، إذ كان حيمل الياابنيون نظام الصوت الواحد غري 

املتحول مسؤولية هيمنة احلزب الدميقراطي الليربايل ملدة طويلة.
ووْفقاً ملا تقدَّم فإنَّ النظام االنتخايب املختلط يف الياابن قد أثَّر أتثرياً مباشراً يف 
النظام السياسي ومثَّل مدخاًل لإلصالح الذي حال دون هيمنة حزب واحد على 

السلطة، وميكن بيان ذلك عن طريق النقط اآلتية:
خلَّص النظام املختلط املتوازي الياابَن من تراكمات نظام الصوت الواحد . 	

املتحول الذي كان سبباً رئيساً يف حالة عدم االستقرار السياسي اليت عاشتها الياابن 
حىت عام 1993.

أهنى النظام املختلط فكرَة احلزب املهيمن اليت كان احلزب الدميقراطي الليربايل . 	
حياول فرضها حتت مظلة الدميقراطية واالنتخاابت.

إذ . 	 االنتخابية،  الدوائر  يف  األصوات  يف  الكبري  اهلدر  من  الياابن  ختلَّصِت 
كان بعض املرشحني فقط يفوز يف الدائرة االنتخابية، يف حني يهدر عدد كبري من 
األصوات للمرشحني الذين مل يفوزوا، وهو ما ُعوِلَج يف النظام املختلط، وحتديداً يف 

اجلزء املتعلق ابالنتخاب عن طريق التمثيل النسيب.
يـُنـَْتَخب ابألغلبية واآلخر . 	 النواب، أحدمها  نوعان من  الياابن  لدى  أصبح 

ابلتمثيل النسيب، وحيقِّق ذلك متثياًل أفضل يف السلطة التشريعية، إذ ميكن للتمثيل 
النسيب تعويض األحزاب اليت مل مُتَثَّل عن طريق األغلبية، ويقطع هذا األمر الطريَق 
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على هيمنة حزب واحد على السلطة.
أرغم النظام االنتخايب األحزاب الكبرية على التحالف مع أحزاب أخرى؛ . 	

لتشكيل حكومات ائتالفية، وميثِّل ذلك صورة متقدِّمة للدميقراطية أفضل ممَّا كانت 
عليه الياابن سابقاً يف عهد احلزب املهيمن.

اقرتبت اليااين يف التجارب االنتخابية األخرية من نظام احلزبني، وإن كانت .  
الكفة متيل لسيطرة احلزب الدميقراطي الليربايل، ففي انتخاابت جملس الشيوخ اليت 
حينها  َي  مسُِّ حتالف  ضمن  انضوت  عديدة  أحزاب  متكَّنت   2004 عام  جرت 
»احلزب الدميقراطي الياابين« متكَّنت من منافسة احلزب الليربايل، إذ متكَّن احلزبني 
من حصد أكثر )%81( من املقاعد، واستمر التنافس سنوات عديدة، ممَّا أسَّس 
لثقافة نظام احلزبني، وإن كانت مل تطبَّق تطبيقاً كاماًل كما يف الوالايت املتحدة 

األمريكية أو بريطانيا.
أدَّى وجود تناوب على األغلبية يف السلطة التشريعية إىل حتقيق قدر مقبول .  

القضااي  يف  التفاوض  أثناء  مراعاته  على  الفاعلة  القوى  تضطر  الذي  التوازن  من 
الرئيسة اليت تتطلب وجود تشريعات لتنتهي حقبة حتكم طرف سياسي واحد بكل 

ما يتعلق ابلتشريع.
خلقت االستقاللية اليت يتمتع هبا الربملان الياابين توازانً إجيابياً مع السلطة .  

التنفيذية، ممَّا أاتح مساحة واسعة للمراقبة واحملاسبة، ورمبا يضع ذلك تفسرياً لسهولة 
تغيري املسؤولني يف الياابن.

أفرزت التجربة الياابنية منطاً جديداً من التوافقية حيمل عدداً من مسات نظم .  
األغلبية، إذ حترص التوافقية يف الياابن على أن تكون ائتالفات بني نطاق حمدود 
من األحزاب، خبالف دول أخرى تفرط يف حتالفات السلطة؛ ألنَّ اهلدف األساسي 

للتجربة الياابنية هو الوصول ابلنهاية إىل حتقيق نظام احلزبني.
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القسم العاشر
النظام االنتخايب األنسب للعراق ابالستفادة من التجربة الياابنية

لعلَّ أهم ُأِشري إليه بعد انتخاابت 2021 يف العراق هو أنَّ نظام الصوت 
تلك  يف  مقاعد  إىل  األصوات  لتحويل  كآلية  طُبَِّق  الذي  املتحول  غري  الواحد 
االنتخاابت يصطدم بعقبات جتعل االستمرار يف تطبيقه أمراً عسرياً جداً، ويبقى 
احتمال هروب العراق من الدوائر املتعددة إىل النظام املختلط املتوازي قائماً؛ حبثاً 
عن االستقرار السياسي حىت وإن كان نسبياً، كما حدث يف الياابن الذي حقَّق 
للتفكري  التوازن، ممَّا يفسح اجملال  مقبواًل من  املتوازي( فيها قدراً  )النظام املختلط 

ابالستفادة من التجربة الياابنية.
ويعتقد كثريون أنَّ النظام االنتخايب املطبَّق يف انتخاابت 2021 يُعدُّ أحد 
أسباب األزمة السياسية اخلانقة اليت ضربت العراق َطَوال عام امتدَّ بني إجراء العملية 
االنتخابية يف تشرين األول 2021 وتشكيل احلكومة يف تشرين األول 2022، ممَّا 
دفع للمطالبة بتغيريه يف ظل وجود عوامل عديدة شجَّعت على املضي يف التفكري 
بتعديل قانون االنتخاابت أو تغيريه؛ ليكون متناسباً مع ظروف العراق السياسية 

واالجتماعية. ومن بني أهم األسباب اليت ميكن أن تفسح اجملال للتغيري اآليت:
قرار احملكمة االحتادية بعدم دستورية عدد من ِفْقرَات املادة )13( من قانون . 	

االنتخاابت رقم )9( لسنة 2020 الذي جرت مبوجبه انتخاابت2021، ودعوهتا 
جملس النواب لتشريع نصوص بديلة، ممَّا يعين أنَّ املضي حنو إجراء انتخاابت جديدة 

َوْفقاً هلذا القانون غري ممكن، وإنَّ تعديل القانون أصبح أمراً حتمياً.
اهلدر يف األصوات الذي تسبَّب به نظام الصوت الواحد غري املتحوِّل فيما . 	

يتعلَّق أبصوات املرشحني الذين خسروا السباق االنتخايب يف مناطقهم.
مغادرة كثري من الدول نظام الصوت الواحد غري املتحول؛ بسبب إجراءاته . 	
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وخمرجاته اليت كثرياً ما تؤدِّي إىل عدم االستقرار السياسي.
تلك اليت شهدت دمج مناطق . 	 تشتيت بعض الدوائر االنتخابية خصوصاً 

غري متجاورة؛ ممَّا تسبَّب إبرابك الناخبني الذين ال يعرفون شيئاً عن مرشحي املناطق 
األخرى اليت ُدجِمَت مع دائرهتم االنتخابية.

َهت لنظام الصوت الواحد املتحول ابلتسبُّب ابالنسداد . 	 االهتامات اليت ُوجِّ
السياسي الذي شهدته البالد بعد انتخاابت 2021؛ ألنَّ خمرجاته مل حتقِِّق التوازن 

السياسي املطلوب لتشكيل احلكومة ضمن املدة الدستورية.
وجود جتارب انجحة لتحقيق االستقرار السياسي بعد مغادرة الصوت الواحد .  

غري املتحول كما هي احلال مع الياابن اليت انتقلت إىل النظام املختلط، وحقَّقت 
تعيشها يف  اليت كانت  السياسية  الفوضى  مقبواًل من االستقرار خلَّصها من  قدراً 

حقبة حكم احلزب املهيمن.
وبناًء على ما ذُِكَر من أسباب، فضاًل عن وجود رغبة سياسية لتغيري قانون 
مع  سنذكرها  خيارات  ثالثة  أمام  نفسه  جيد  العراق  فإنَّ  تعديله،  أو  االنتخاابت 

احتمال تطبيقها من عدمه:
األول: الصوت الواحد غري املتحول.. حمنة االستمرار

انقسم العراقيون بشأن نظام الصوت الواحد غري املتحول الذي جرت مبوجبه 
انتخاابت 2021، والذي اعتمد تقسيم البالد على دوائر انتخابية متعددة تساوي 
مقاعد كوات النساء يف جملس النواب، أي: )83( دائرة انتخابية، إذ يعتقد املدافعون 
الناشئة  القوى  منح  أن  بعد  الشفافية، خصوصاً  من  مقبول  بقدر  يتمتَّع  أنَّه  عنه 
واملستقلني فرصة للوصول إىل السلطة التشريعية، يف حني يتهمه املعارضون ابلتسبُّب 
ابألزمة السياسية اليت ضربت البالد ألكثر من عام، واليت عرقلت التصويت على 
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رئيس اجلمهورية، وتشكيل احلكومة، فضاًل عن انسحاب الكتلة الصدرية من جملس 
النواب، وما أعقب ذلك من توتر على املستويني الشعيب والسياسي استمر حىت 
التوصل إىل اتفاق سياسي جرى مبوجبه اختيار رئيس للجمهورية، والتصويت على 

احلكومة اجلديدة برائسة حممد شياع السوداين يف تشرين األول 2022.
املتحول نفسه يف حمنة، إذ يصعب عليه  الواحد غري  ووجد نظام الصوت 
الصمود يف ظل وجود اعرتاضات كبرية على اختباره األول، ودعوات معلنة للعودة 
ابلعراق إىل الدوائر االنتخابية على مستوى احملافظة، لكن تعديل قانون االنتخاابت 
الدوائر  تعدد  من  مستفيدة  سياسية  أطراف  وجود  ظل  يف  سهاًل  يكون  ال  قد 

االنتخابية.
الذي جرت  املتحول  غري  الواحد  الصوات  نظام  على  املعرتضني  مع َكْثرة 
مبوجبه انتخاابت جملس النواب 2021، إال أنَّ ذلك ال يلغي احتمال اإلبقاء عليه 
يف حال فتحت أبواب احلوار بني القوى السياسية والتيار الصدري، إذ يُعدُّ األخري 
من أشد املتمسكني آبلية تقسيم العراق على دوائر انتخابية متعددة اليت جاء هبا 

هذا النظام.
ابملقابل، فإنَّ قضااي أخرى مثل اخلشية من احتمال جتدد االنسداد السياسي، 
املتحول ومتمسكة  الواحد غري  الصوت  ووجود قوى سياسية معرتضة على نظام 
بضرورة تغيريه أو تعديله، فضاًل عن إلغاء احملكمة االحتادية بعض نصوصه، ميكن أن 
تسرِّع حراك الذهاب ابجتاه تعديل قانون االنتخاابت أو سن نظام انتخايب جديد.

الثاين: العودة إىل التمثيل النسيب آبلية سانت ليغو.. خيار معروض
مل يقتصِر األمر على رفض آلية الدوائر املتعددة اليت جاء هبا نظام الصوت 
ابملطالبة  األطراف  بعض  بدأت  بل  انتخاابت 2021،  يف  املتحول  غري  الواحد 
النسيب  التمثيل  بنظام  العمل  الذهاب حنو خيارات أخرى بضمنها إعادة  بضرورة 
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القائم على أساس معادلة سانت ليغو يف حماولة للتخلُّص من اآلاثر السلبية اليت 
خلفها نظام الدوائر املتعددة واليت تسبَّبت أبكرب أزمة سياسية شهدها العراق منذ 

.2005
ومل ختِف بعض األطراف رغبتها ابلعودة إىل قانون االنتخاابت الذي جرت 
مبوجبه انتخاابت 2018 والذي اعتمد آلية سانت ليغو )1.7(، ويف حال طُبَِّق 
هذا القانون فإنَّ نتائج االنتخاابت ستشهد تغيرياً كبرياً. )للمزيد ينظر جدول رقم 

)13
ويف حال طُِبَقت هذه اآللية على نتائج انتخاابت 2021 فإنَّ قوائم انتخابية 
مقعدين  بني  ترتاوح  مقاعدها  من  مهمة  نسبة  ستفقد  متقدمة  مراتب  حصدت 
وعشرة مقاعد، يف حي ستقفز قوى خاسرة إىل املراتب املتقدمة؛ ألنَّ األمر مرتبط 

مبعادلة سانت ليغو، وليس مبَن حيصل على أعلى األصوات يف الدائرة االنتخابية.
الطريق  أنَّ  ليغو  النسيب آبلية سانت  التمثيل  إىل  العودة  الرغبة يف  تعين  ال 
الربملاين  التمثيل  للراغبني بتلك اآللية توظيف  سيكون سهاًل حنو ذلك، إذ ميكن 
النسيب،  ابلتمثيل  العمل  يعيد  قانون  لتشريع  داعمة  برملانية  أغلبية  على  للحصول 
ا  به؛ ألهنَّ الكبرية  السياسية  القوى  معظم  قبول  احتمال  االستفادة من  فضاًل عن 

جرَّبته سابقاً، واستفادت من نتائجه.
مقابل ذلك، قد تواجه دعوات العودة للتمثيل النسيب ابعرتاضات من التيار 
احلل  أنَّ  يعتقدون  زالوا  ما  الذين  أولئك  احملتجني، خصوصاً  من  وفئة  الصدري، 
يكمن يف الذهاب إىل الدوائر الصغرية، أي: دائرة انتخابية لكل عضو يف جملس 

النواب.
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الثالث: حنو النظام املختلط.. على خطى الياابن
مل تـَُعد أوضاع العراق حتتمل اعتماد أمناطاً لنظم انتخابية غري مضمونة النتائج 
لَكْثرة ما تسبَّبت به النظم االنتخابية غري املناسبة ألوضاع العراق من أزمات سياسية 
عنها  ونتج  أخرى،  انتخابية جمربة يف دول  آبليات  التفكري  إىل  يدعو  ممَّا  خانقة، 

جناحات على صعيد االستقرار السياسي.
قانون االنتخاابت إىل  بتمرير  املعنية  السياسية  ويف حال وصلت األطراف 
طريق مسدود بشأن االحتمالني السابقني، فإنَّ هناك احتمااًل اثلثاً مناسباً ألوضاع 
مقاعد  م  يقسِّ أن  الذي ميكن  املختلط  االنتخايب  النظام  الذهاب حنو  هو  العراق 
جملس النواب على نصفني، النصف األول يـُنـَْتَخب ابلدوائر االنتخابية كما جرى يف 
انتخاابت 2021 وهي طريقة جمربة استفادت منها أطراف حمددة، والنصف اآلخر 
جمربة وصبَّت  أيضاً  ليغو )1.7( وهي  آلية سانت  يعتمد  الذي  النسيب  ابلتمثيل 
نتائجها يف مصلحة أطراف حمددة، أي: إنَّنا سنكون أمام نظام انتخايب ميزج بني 
آليتني جمربتني، ومن مََثَّ فإنَّ التوقُّع لن يكون صعباً، وكذلك املسائل اإلجرائية لن 

تكون معقدة.
املتعددة  االنتخابية  الدوائر  يعتمد  الذي  املختلط  النظام  تطبيق  حال  ويف 
لنصف املقاعد، والتمثيل النسيب للنصف اآلخر فإنَّ التقديرات لعدد املقاعد َوْفقاً 
ملا حصل عليه كل كيان سياسي من أصوات يف انتخاابت 2021 تشري إىل أنَّ 
العراق قد يشهد فوز حتالفني أو ثالث حتالفات متقاربة من حيث عدد املقاعد، 
وهو ما سيؤدِّي -ابلنتيجة وبتكرار التجربة- إىل ترسيخ »نظام التحالفني« على 
غرار نظام احلزبني يف بريطانيا، وهو ما كانت تطمح إليه الياابن حني انتقلت من 
ينظر جدول  )للمزيد  املختلط  االنتخايب  النظام  إىل  املتحول  الواحد غري  الصوت 

رقم 14(.
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وأمام هذ االحتمال أيضا فرٌص قد تتيح تطبيقه يف العراق، ومن أبرزها:
وجود أغلبية برملانية جنحت يف اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة . 	

جديدة، وهذا قد يساعد على مترير هذا النظام يف حال االتفاق عليه.
قدرته على إرضاء املتمسكني ابلدوائر املتعددة، وكذلك الداعني للعودة إىل . 	

التمثيل النسيب،  عن طريق تقسيم مقاعد جملس النواب على نصفني.
جناح النظام املختلط املتوازي يف دول مثل الياابن اليت اعتمدته وغادرت نظام . 	

الصوت الواحد غري املتحول ميكن أن يكون سبباً دافعاً ابجتاه اعتماده؛ ألنَّه ساهم 
مسامهًة كبريًة يف حتقيق قدر مقبول من االستقرار السياسي يف الياابن.

قدرة هذا النظام على حتقيق حالة متقدمة من االستقرار السياسي والتقليل . 	
من وطأة تراكمات التوافقية، وذلك عن طريق التمهيد لدخول العراق إىل »نظام 
التحالفني« اللذين يتعاقبان على السلطة واملعارضة ابالحتكام إىل صناديق االقرتاع 

واألغلبية الربملانية.
ابملقابل، قد يواجه النظام املختلط حتدايت حتول دون تطبيقه مثل احتمال 
حتفُّظ بعض القوى السياسية على النظام املختلط، وإصرار كل طرف على موقفه 
جتاه قانون االنتخاابت، ممَّا قد يعرقل التفامهات بشأن اعتماد نوع جديد من النظم 

االنتخابية.
عن  فضاًل  التحدايت،  من  أكرب  املختلط  النظام  تطبيق  فرص  املختلط وملَّا كانت  االنتخايب  النظام  فإنَّ  الياابن،  يف  تطبيقه  على  ظهرت  اليت  اإلجيابيات 
بصورته املتوازي هو األنسب للحالة العراقية يف املرحلة احلالية، وميكن تطبيقه يف 

العراق على مراحل عديدة على النحو اآليت:
تطبيق النظام املختلط املتوازي يف العراق
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تقسم مقاعد جملس النواب العراق على نوعني، أوهلما يـُنـَْتخب ابألغلبية، . 	
واآلخر عن طريق التمثيل النسيب.

َوْفقاً . 	 جيري انتخاب )166( انئب عن طريق األغلبية يف الدوائر املتعددة 
للتقسيم احلايل الذي جرت مبوجبه انتخاابت 2021 يف )83( دائرة انتخابية على 
أساس مقعدين لكل دائرة انتخابية. وميثِّل هذا التقسيم مرحلة انتقالية حلني إجراء 
تعداد سكاين يف الدورة الربملانية املقبلة ليجري بعدها تقسيم البالد على )166( 
دائرة انتخابية يفوز يف كل واحدة منها انئب واحد ليشعر الناخبون يف هذا النوع 
م كالناخبني الربيطانيني لدمي ممثلني حمليني عن مناطقهم يف جملس  من االنتخاب أبهنَّ
العراق وعن طريقه  أحناء  متثياًل جلميع  االنتخاب  اجلزء من  النواب. ويضمن هذا 
ميكن جرب ضرر املناطق اليت ال تتمكن من إيصال ممثليها إىل جملس النواب ابجلزء 

الثاين الذي ينتخب ابلتمثيل النسيب.
م العراق . 	 يـُنـَْتَخب )154( انئب عن طريق نظام التمثيل النسيب الذي يقسِّ

على دوائر على أساس احملافظات ابعتماد آلية )1.7(؛ لتحقيق قدر مقبول من 
التوازن ومنح األحزاب اليت مل حتصل على مقاعد يف الدوائر الصغرية فرصة جلمع 

شتات أصواهتا يف خمتلف احملافظات وحتويلها إىل مقاعد.
ورقة . 	 النسيب عن طريق  والتمثيل  األغلبية  ملرشحي  التصويت  للناخب  حيق 

واحدة تُقسَّم على نصفني اليمني لألغلبية واليسار للتمثيل النسيب.
عدِّ . 	 طريق  عن  انتخاهبا  جيري  لألقليات  املخصصة  املتبقية  التسعة  املقاعد 

العراق دائرة انتخابية واحدة.
مقاعد كل .   من   )25%( أي:  احملافظات،  مستوى  على  النساء  تكون كوات 

حمافظة، ويف حال عدم حتققها عن طريق االنتخاب ابألغلبية يف الدوائر االنتخابية ُتْكَمل 
ابجلزء الذي ينتخب ابلتمثيل النسيب ابالعتماد على أعلى أكرب عدد من األصوات.
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القسم احلادي عشر
تطبيقات التمثيل النسيب )سانت ليغو( والنظام املختلط يف العراق

األرقام،  ولغة  ابملعادالت  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  االنتخابية  العملية  نتائج ملَّا كانت  لتطبيقات تشمل اإلشارة إىل  َص  الكتاب ُخصِّ القسم األخري يف هذا  فإنَّ 
 ،)1.7( ليغو  سانت  آبلية  النسيب  التمثيل  لنظام  وتطبيقات   2021 انتخاابت 

وكذلك النظام املختلط املتوازي الذي يُطَبَّق يف الياابن ودول أخرى.
أواًل: نتائج انتخاابت 2021

ُيِشرُي اجلدول رقم )12( اآليت إىل عدد املقاعد اليت حصلت عليها أكرب 
الكياانت السياسية يف انتخاابت تشرين األول 2021؛ لتسهيل عملية املقارنة مع 

النظام االنتخايب املقرتح:
جدول رقم )12(: نتائج انتخاابت 2021

عدد املقاعد يف انتخاابت 2021اسم الكيان السياسي

73الكتلة الصدرية
43املستقلون

37حتالف تقدُّم
33ائتالف دولة القانون

31احلزب الدميقراطي الكردستاين
17حتالف كردستان
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عدد املقاعد يف انتخاابت 2021اسم الكيان السياسي

17حتالف الفتح
14حتالف عزم

9حركة امتداد
9حراك اجليل اجلديد

6إشراقة كانون
5حتالف تصميم

4حتالف قوى الدولة
4حتالف العقد الوطين

من إعداد الباحث
ابالعتماد على بياانت املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت

اثنياً: تطبيق التمثيل النسيب آبلية سانت ليغو )1.7( 
ونزواًل يف  املقاعد صعوداً  الفرَق يف عدد  التايل  ح اجلدول رقم )13(  يوضِّ
حال تطبيق نظام التمثيل النسيب آبلية سانت ليغو )1.7( َوْفقاً لعدد األصوات اليت 

حصلت عليها الكياانت السياسية يف انتخاابت 2021
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جدول رقم )13(: عدد املقاعد املفرتضة يف حال تطبيق سانت ليغو )1.7(

اسم الكيان 
السياسي

عدد املقاعد 
يف انتخاابت 

2021

عدد املقاعد 
املفرتضة يف 
حال تطبيق 
سانت ليغو 

1.7

زايدة 
يف عدد 
املقاعد

نقصان يف 
عدد املقاعد

عدد 
املقاعد مل 

يتغري

735518الكتلة الصدرية
43934املستقلون

37343حتالف تقدُّم
ائتالف دولة 

القانون
33321

احلزب الدميقراطي 
الكردستاين

31301

17161حتالف كردستان
17258حتالف الفتح
14206حتالف عزم
9156حركة امتداد
حراك اجليل 

اجلديد
9112

مل يتغري66إشراقة كانون
572حتالف تصميم
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اسم الكيان 
السياسي

عدد املقاعد 
يف انتخاابت 

2021

عدد املقاعد 
املفرتضة يف 
حال تطبيق 
سانت ليغو 

1.7

زايدة 
يف عدد 
املقاعد

نقصان يف 
عدد املقاعد

عدد 
املقاعد مل 

يتغري

حتالف قوى 
الدولة

41915

حتالف العقد 
الوطين

4106

من إعداد الباحث
اثلثاً: تطبيق النظام املختلط املتوازي

يبنيِّ اجلدول رقم )14( التايل عدَد املقاعد اليت ميكن أن حيصل عليها كل 
كيان سياسي َوْفقاً لعدد األصوات اليت حصدها يف انتخاابت 2021.

اجلدول رقم )14(: عدد املقاعد املفرتضة يف حال تطبيق النظام املختلط

عدد املقاعد املفرتضة َوْفقاً للنظام املختلطاسم الكيان السياسي
61الكتلة الصدرية

26املستقلون
36حتالف تقدُّم

33ائتالف دولة القانون
31احلزب الدميقراطي الكردستاين
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عدد املقاعد املفرتضة َوْفقاً للنظام املختلطاسم الكيان السياسي
23حتالف الفتح

17حتالف كردستان
16حتالف عزم
12حركة امتداد

10حراك اجليل اجلديد
6إشراقة كانون
6حتالف تصميم

12حتالف قوى الدولة
8حتالف العقد الوطين

من إعداد الباحث
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اخلالصة:
ال بدَّ من اإلشارة هنا إىل أنَّ األرقام اليت ذُِكَرت يف اجلدولني ذي الرقمني 
األخريين فيما يتعلَّق بتطبيقات سانت ليغو والنظام املختلط متثِّل تقديرات، َوْفقاً ِلما 
حصلت عليه الكياانت السياسية يف انتخاابت 2021، وميكن أن تتطابق النتائج، 
أو ختتلف بنسبة حمدودة، يف حال تطبيقها على األرض َوْفقاً لإلجراءات الفنية، 
أو التغيريات اليت ميكن أن حتدث مستقباًل على آليات حتويل األصوات االنتخابية 
إىل مقاعد برملانية. كما أنَّ الذهاب حنو تطبيق النظام املختلط يف أي انتخاابت 
تشريعية مقبلة سيشهد تغيرياً حتمياً يف عدد املقاعد املفرتضة صعوداً أو نزواًل؛ ألنَّ 
ملا حصلت  مماثلة  تكون  لن  السياسية  الكياانت  عليها  ستحصل  اليت  األصوات 

عليها يف االنتخاابت السابقة.
التمثيل النسيب وأصبح له  ختاماً ميكن القول: بعد أن جرَّب العراق نظام 
معارضون، وكذلك نظام الدوائر املتعددة )الصوت الواحد غري املتحول( والذي له 
منتقدين هو اآلخر، ابت ضرورايً الذهاب حنو نظام انتخايب آخر جيمع إجيابيات 
َوْفقاً  احللول  وأفضل  العراقي،  الوضع  مع  ويتناسب  السلبيات،  ويتالىف  النظامني 
أنصار  الذي ميكن أن يرضي  املختلط  النظام  احلالية ميكن أن جنده يف  للظروف 
التمثيل النسيب الذين يصرُّون على التعديل، وكذلك مؤيدو الدوائر املتعددة الذين 
يطالبون بعدالة التمثيل، ومن أبرز ما مييِّز هذا النظام أنَّه ميهِّد لالستقرار السياسي 
السلطة  بينها على  فيما  تتواىل  عن طريق وجود حتالفني أو ثالثة حتالفات رئيسة 
واملعارضة َوْفقاً للسياقات الدميقراطية، ويتيح فرصة للجميع؛ للحصول على مقاعد 
من دون إحلاق الضرر بسائر املتنافسني، وأثبِت التجربة أنَّ النظام املختلط ميكن أن 
ينقل الدول من الصراع واالنقسام إىل االستقرار والوائم كما حدث يف الياابن اليت 

غادرت االنقسامات السياسية منذ عقود؛ لتمسُِّكها ابلنظام االنتخايب املختلط.
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تعريف ابلكاتب
د. عبد العزيز عليوي العيساوي

االنتخابية،  الشؤون  يف  متخصِّص  أكادميي 
ودراسات الدميقراطية، حاصل على الدكتوراه يف العلوم 
السياسية، ختصُّص النظم السياسية من جامعة بغداد–

حبثية  مراكز  يف  ابحثاً  عمل  السياسية،  العلوم  كلية 
عراقية وعربية، ومارس التدريب وتقدمي االستشارات 
ولديه  ونظمها،  ابالنتخاابت  املتعلقة  القضااي  يف 
حبوث وأوراق سياسات يف جمال ختصصه، وشارك يف 
عشرات النشاطات البحثية املرتبطة ابلنظم السياسية 

واالنتخاابت والدميقراطية داخل العراق وخارجه.
له )14( مؤلَّفاً، بعضها مشرتك مع ُكتَّاب آخرين، ومن أبرز مؤلفاته اليت 
عام  بعد  العراقي  النواب  جملس  انتخاب  نظم  الكتاب:  هذا  عنوان  من  تقرتب 
2003، النظام االنتخايب األنسب لعراق دميقراطي، النخبة احلاكمة وإدارة الدولة 

العراقية بعد عام 2003.
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يف  جمدايً  النتائج  مضمون  غري  انتخايب  نظام  تطبيق  عن  احلديث  يعِد  مل 
العراق بعد اهلزات اليت تعرضت هلا الساحة السياسية يف السنوات املاضية، إذ ابت 
عمرها  حيث  من  العراقية  احلالة  مع  يتناسب  انتخايب  نظام  عن  البحث  ضرورايً 
فنُّ  هي  السياسة  ألنَّ  هبا؛  املشاركة  والقوى  األحزاب  تفكري  وطبيعة  وتعقيداهتا 
حيتِّم  ممَّا  العراق،  يف  السياسية  العملية  من  يتجزأ  ال  جزء  واالنتخاابت  املمكن، 
التعامل مع العملية االنتخابية، وكل ما يتعلق هبا، مبا يف ذلك قانوهنا بواقعية بعيداً 

عن املثالية غري املنتجة، أو التشاؤم املفرط.
ال بدَّ من إجياد قواعد انتخابية قادرة على الذهاب ابلعراق حنو االستقرار 
متتلكه  ملا  تدرجيية  األنسب، وإن كان بصورة  االنتخايب  النظام  البحث عن  حني 
مع  ستتفاعل  واألحزاب  القوى  ألنَّ  السياسية؛  العملية  يف  أتثري  من  االنتخاابت 
خمرجات العملية االنتخابية يف حال كان هناك نظام انتخايب مقنع، وإن كان بصورة 
نسبية، كما هو احلال يف الياابن اليت انتقلت من نظام الصوت الواحد املتحول إىل 
النظام املختلط وسط أتييد األحزاب، حىت تلك اليت وجدت نفسها خاسرة بعد 

هذا التحول.
إنَّ تكيُّف األحزاب مع أي نظام انتخايب جديد أمر يف غاية األمهية؛ ألنَّ 
ذلك ميكن أن يضمن استقراراً سياسياً يعقب أي: إنَّتخاابت ومن مََثَّ عدم تكرار 

جتربة عام عدم االستقرار الذي أعقب انتخاابت 2021.


