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دولة تحاوؿ الؾصؾؿ الى مخحمة متقجمة في مدار التحؾؿ الجيسقخاطي ال  ةإف اي     
ـ انتخاب يعسل عمى تحقيق التسثيل الحكيقي لكل بج ليا اف تختار او تيشجس نغا

مكؾنات شعبيا. لحلػ تحتاج الجوؿ التي نذأ فييا الشغاـ الجيسقخاطي حجيثًا الى 
ىشجسة نغاميا االنتخابي وفقًا لغخوفيا الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية 

يعج الخكيدة االىؼ  بسا يشعكذ بذكل ايجابي عمى اداء البخلساف. فالشغاـ االنتخابي
لبشاء دولػة ديػسػقػخاطػػيػة وىؾ الحؼ يحفد الشاخبيؽ لمتؾجو الى صشاديق االقتخاع والتي 
بجونيا يفقج الشغػاـ الػجيػسػقػخاطػي مزسؾنو ومحتؾاه. فالشغاـ االنتخابي يعكذ البشية 

ايجابية الدياسية واالقترادية واالجتساعية التي يؾجج فييا، كسا انو يدتعسل ألغخاض 
في الجولة، ويؤدؼ دورًا ميسًا في تحجيج طبيعة قؾة أو ضعف البخلساف وذلػ انظالقًا 

 التذخيعي. يعة دور البخلساف سؾاء الخقابي أـمؽ تأثيخه عمى طب
 اليشجسة االنتخابية. ؛البخلساف، الشغاـ االنػتػخػابػي ؛االنتخاب الـكـلـمات الـمفتاحية:
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Any state that intends to gain a progressive level of 

democratic transition has to choose or engineer an electoral 

system that can implement the real representation of the 

population. So, the newly democratic states need to engineer 

their electoral system according to their political, social, 

economic and cultural conditions. The result of this process 

should be reflected positively on the performance of parliament. 

The electoral system is the main base in the construction of a 

democratic state as such a system encouraging people to vote; 

without voting, the democratic system would lose its meaning 

and content. Any electoral system reflecting its own political, 

social and cultural structure, and executing a significant role in 

determining the strength or weakness of parliament through its 

influence on supervisory and legislative responsibilities of the 

legislative authority. 

Keywords: Election; Parliament; Electoral system; Electoral 

Engineering. 
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 ةمقجم
  بسثابة حجخ االساس لمجوؿ التي تدعى الى ايجاداليشجسة االنتخابية  تعج

. فاليشجسة االنتخابية ال بج ليا اف تحقق السداواة نغاـ يسثل الجسيع ويزسؽ حقؾقيؼ
لمجسيع، ال سيسا السكؾنات السحخومة والسيسذة، وال بج ليا أف تعدز السذاركة 

لمعسمية الجيسقخاطية أف تكتدب ية. وال يسكؽ الحكيكية والسؤثخة في الدياسات الحكؾم
. كل الذخائح االجتساعيةي يزسؽ مذاركة ػابػخػتػاـ انػغػؾفخ نػإال اذ تقيستيا 

ادارؼ  ة اصالحػيػمػسػل عػكػي والقاعجة الخئيدة لػخاطػقػسػجيػاـ الػفاالنتخاب ىؾ عساد الشغ
ج مؽ ىشجسة الشغاـ وىؾ مرجر الدمظة وشخعيتيا. ومؽ ثؼ ال ب واجتساعي وسياسي

ي عل ػا فػسػيػو، ال سػحخاؼ قج يذؾبػؽ أؼ انػو مػيػمػاالنتخابي وصيانتو والحفاظ ع
 الغخوؼ الدياسية واالقترادية واالجتساعية وحتى الثقافية الستغيخة باستسخار.

ىشجسة نغاـ تكسؽ أىسية مؾضؾع البحث في الخؾض بعسمية  اواًل: أهمية البحث:
عبخ عؽ يمدتجاـ وحكيقي ة عادلة لكل السكؾنات عبخ نغاـ تسثيمي يزسؽ مذارك

ة التي تحيط بو ثقافيًا بيئالق بيؽ نغاـ االنتخاب و ػيػدعى الى التؾفياختيارات الذعب و 
لمغخوؼ  اومشاسب لمتظبيق و قاباليجعمالحؼ ذكل بال وسياسيًا واجتساعيًا واقترادياً 

 الستغيخة.
ؼ نغاـ انتخابي يتالءـ مع بيئتو بسا يعدز كيف يسكؽ ترسي ثانيًا: مذكلة البحث:

لشغاـ االنتخابي عمى تذكيل حكؾمة ا وكيف يؤثخ، دور البخلساف التذخيعي والخقابي
 ة البخلسانية أو حكؾمة ائتالفية؟االغمبي

ترسيؼ الشغاـ االنتخابي بذكل جيج  فأ يفتخض الباحث ث:ـحـبـة الـيـرضـثالثًا: ف
 ديج مؽ فخص تحديؽ اداء البخلساف.السؤسدي ي اإلطارومتؾافق مع 

مشيج التحميل الشغسي فزاًل عؽ االستعانة ى ػمػد عاعتسالا تؼ ث:ـحـبـج الـهـنـرابعًا: م
 ػؾصفي.شيج الػسػالب

مقجمة وخاتسة، تشاوؿ و  مظالبثالثة  انتغؼ البحث في ث:ـحـبـة الـيـلـكـيـخامدًا: ه
، نػغػؼ االنػتػخػابثاني الى ػال سظمبػتظخؽ الو ، امفاليسي انغخي إطارا األوؿ ظمبالس

داء الا ي واثخه عمىابػخػتػاالن ترسيؼ الشغاـالثالث فقج جاء تحت عشؾاف  ظمبأما الس
 .يانػسػخلػبػال
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 الـوطلب االول: اطار نظري هفاهيوي
سيتؼ تقديؼ ىحا السظمب الى:  لغخض التعخؼ عمى مرظمحات البحث 

 ػة.االنتخاب، والػيػشجسػة االنػتػخػابػي
 االنتخاب اواًل:

يعج االنتخاب في جؾىخة وسيمة لسذػاركػة الذعب فػي ادارة الػذؤوف العامة 
عػبػخ الييئات الػسػشتخبة. فاالنتخاب ىػؾ الػؾسػيػمػة الػؾحػيػجة إلسشاد الدمظة بذكل 

في  امبجأ راسخ ـشخعي، سػؾاء كػاف ذلػػ عػمػى سبيل الػتػقمػيػج في بعض االنغسة أ
افخازات الحياة  أحجخخ ال سيسا االنغسة الميبخالية. فاالنتخاب ىؾ بعزيا اال

السذتخكة لمسجتسعات البذخية، ىحه الحياة التي ادت الى حجوث صخاعات عشيفة 
ومخيخة، كاف سببيا االساسي االختالؼ الظبيعي بيؽ تظمعات االفخاد ال سيسا 

ىحا االختالؼ كاف  اختالؼ مخاكدىؼ في السجتسع بيؽ فئة حاكسة وفئة محكؾمة.
يعالج في الدابق عبخ الثؾرة والرخاع والحخب، ومؽ ثؼ انتقل وبرؾرة تجريجية عبخ 
تمػ الؾسيمة مؽ اجل اضفاء طابع سمسي ليحا الرخاع. فكاف الحل يكسؽ في المجؾء 
الى تقاسؼ الدمظة في السجتسع وىحا االمخ يتظمب اختيار الخجل الكفؾء والبخنامج 

لذؤوف العامة في السجتسع، ثؼ انتقل االعتساد عمى االنتخاب مؽ االفزل لتدييخ ا
 .(1)اجل تشغيؼ ججيج لمدمظة في السجتسع يقؾـ عمى اساس التجاوؿ الدمسي ليا

فاالنتخاب وسيمة حزارية متظؾرة وتسارس في اغمب االمؼ والذعؾب 
، وىؾ وسيمة ميسة في عسمية بشاء (2)الستقجمة والتي ىي في طؾر التقجـ

، وىؾ نسط لتخؾيل الدمظة يختكد عمى اختيار يتؼ عبخ االقتخاع أو (3)يسقخاطيةالج
الترؾيت. ويعج الؾسيمة الخئيدة او الؾحيجة لمؾصؾؿ الى الحكؼ في الشغؼ 
الجيسقخاطية السعاصخة التي تدعى لتحقيق حق السذاركة الدياسية مؽ قبل ابشاء 

مؽ لعجـ تفخيغ الشغاـ الجيسقخاطي . فيؾ السجخل لمشغاـ الجيسقخاطي، والزا(4)الذعب
عؽ االخخيؽ.  . ويعخؼ االنتخاب بانو: اختيار شخص ما ليكؾف مسثال(5)مؽ محتؾاه 

ويعخؼ ايزًا بانو: طخيقة يتؼ فييا اختيار شخص معيؽ مؽ اجل تؾلي مشرب 
معيؽ عبخ اختيار الشاخبيؽ لو، أؼ السؤىميؽ لمترؾيت بسؾجب قؾاعج واجخاءات 



 

        

          

 

 

50< 

 (560-508) 5050، نيدان 77العجد  ، 47الدنة  ،مجــلة دراســات إقلـيـمـيـة

 

Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (205-230) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

ي. فاالنتخاب ىؾ: تسكيؽ الجساىيخ مؽ اختيار نؾاب يسثمؾنيؼ الشغاـ االنتخاب
. وىؾ عسمية (6)ويعبخوف عؽ تفزيالتيؼ وعؽ الكيفية التي يجب اف يحكسؾا بيا

صشع القخار والتي يقؾـ بيا الذعب باختيار فخد مشيؼ لتؾلي مشرب رسسي. وىي 
ي البخلساف، واحيانًا الظخيقة التي تتبعيا االنغسة الجيسقخاطية مؽ أجل شغل السقاعج ف

 .(7)في الدمظة التشفيحية والقزائية، والحكؼ االقميسي والسحمي
 ثانيًا: الهنجسة االنتخابية

في مدألة ترسيؼ الػشػغػؼ  الستخرريؽو  لقج تدايج االىتساـ مؽ قبل الخبخاء
تظؾر نػغػاـ  صالحاتا يا حدمةؾصفب دراسة ىشجسة االنتخاب تؼإذ  ،االنػتػخػابػيػة

 إصالحاتتػؼ دراستيا عػمػى انيا  القجيسة الجيسقخاطية غؼػشػال وفي ،ؼ في الجولةالحك
 أىجاؼ لكؽ .الحكؾمي باالستقخار ستعمقةػال سذكالتػال وحل سقخاطيةػجيػال خػلتخسي
االنغسة  أنتاج إعادة وججت مؽ اجل ي،ػالعخب وطششا في اليشجسةتمػ  وأبعاد

نغاـ ديسقخاطي حكيقي بل اصبحت  عشيا شتجي لؼ االنتخابات أف كسا ،االستبجادية
تعشي عمؼ  ()فإذ كانت اليشجسة الدياسية .(8)وسيمة لمديظخة والييسشة عمى الدمظة

بشاء الجولة، عبخ تخظيط شامل وواسع لمسجتسع والدمظة يؤدؼ الى انتقاؿ الجولة مؽ 
مع وضع حالة التأخخ الى حالة التقجـ او مؽ مخحمة متقجمة الى اخخػ اعمى مشيا 

 ةتخسػيخ الػجيسقخاطي تعشياليشجسة االنتخابيػة، إف ف، (9)آليات استجامة لعسمية التقجـ
تخكيبة ماىخ يفيؼ  يحتاج إلى ميشجس سياستوىى ، (10)التسثيػل الدياسي ورفػع

 النتخابيةالجوائخ ا يف يكؽ التؾافق عمى التشديق االنتخاب، وعبخىا يسوأوزانيا السجتسع
 .(11)السجتسع الدياسية في قؾػ لاوتسثيل غالبية 

اليشجسة االنتخابية ىي تختيب إرادؼ واٍع لمشغاـ االنتخابي بسا يتشاسب ف
ويؤدؼ الى انتاج مخخجات واضحة ومحجدة مؽ  ،ةويدتجيب لمبيئة العامة السحيظ

مقاربة  ومؽ ثؼ فإنياأجل السداىسة في تكؾيؽ بشاء مؤسدي وسياسي جيج وكفؾء. 
 ،بسعشى أنيا ليدت مقاربة ىشجسية رياضية بحتو في االصل ،وعيفية لالنتخابات

الشغاـ االنتخابي االمخ الحؼ يػشػعػكػذ تحديؽ اصالح و أنسا تعج محاولة مؽ أجل 
يؽ الشغاـ االنتخابي ػتؾفيق بدعى لم. فيي تبخلسافاداء البذكل ايجابي عمى 
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النتخابية تبقى رىيشة لو. ولكؽ فاعمية اليشجسة ا ةالغخوؼ السجتسعية والبيئة السحيظو 
اليشجسة االنتخابية ىي جدء مؽ عمى ذلػ  بشاءً  .(12)القبؾؿ السجتسعي والدياسي
تعشي فقط تشغيؼ االنتخابات بل ىي تعيج اصالح القجيؼ  اليشجسة الدياسية وىي ال

مثل) إعادة اعسار جدخ  االقجيؼ نيائي ترجع او ىجـ دوف ازالةوتخميسو اذا كاف فيو 
اخح باحثؾا عمؼ الدياسة  ا في عمؼ اليشجسة السعسارية والحؼا  ضخر( ىحاو بشاية فيي

 .مشو
دعائؼ ىي: الترسيؼ والتأثيخ  يؾـ اليشجسة االنتخابية عمى ثالثقؾـ مفػيو 
 يحقق تجاوال، ايومجتسع اومؤسداتي اسياسي اديسقخاطي اوالتي تؾفخ سياق ،واالستباؽ

 .(13)دية شفافة ونديية وحخةات تشافػخ انتخابػبػة عػظػمػدػمػل ايػسػسم
تعاني مػؽ التؾتخات واالنقداـ،  التي الجوؿ فيوغالبًا ما يكؾف لمدياسييؽ، 

 عبخ اذكاءوقت االنتخابات،  االثشية او الظائفيةالؾرقة بؾاعث قؾية في أف يدتعسمؾا 
 مؽ اجل اسبالغ فييالالخظابات الءات الظائفية لتحخيػ الشاخبيؽ، مدتعسمة الؾ 

ة، سعتجلػا القؾػ الػيػيػمػحرل عػي تػتػػ الػمػمؽ ت كبخأ انتخابية مى مكاسبع الحرؾؿ
تكؾف الشتيجة فذل و  ()ومؽ ثؼ ترل الى الدمظة القؾػ الستظخفة سياسياً 

خاتيجية تدعى الى بشاء نغاـ ديسقخاطي حكيقي في ف أية استالجيسقخاطية. ومؽ ثؼ فإ
جشب ىحا الشسط وبجاًل مؽ تبج أف ت ال مجتسع يدؾده االنقداـ ويعاني مؽ الرخاعات

االنجماج السجتسعي وتخفيف حجة  لتعديد وسائلايجاد  أف تدعى الىبج  ذلػ ال
أف االنغسة ف عمى الباحثؾ و  ويتفق الخبخاء االنقداـ والتؾتخ بيؽ ابشاء السجتسع.

الكيؼ  زاالنتخابية يسكؽ أف تؤدؼ دورًا ميسًا في تخفيف حجة التؾتخ والرخاع وتعد 
 يتالءـ، وىحا ما تقؾـ بو اليشجسة االنتخػابػيػة عبخ ايجاد نغاـ انتخابي (14)جيسقخاطيةال

 مػع الػبػيػئػة الػسػجػتػسػعػيػة الػسػحػيػظػة بو.
وفي العجيج مؽ الجوؿ كانت تمػ اليشجسة ىي السدؤولة عؽ اعجاد انغسة 

لى تقؾية االحداب الؾطشية انتخابية قادرة عػمػى تػحػدػيػؽ مػعػيػار الػتػسػثػيػل، وتدعى ا
واضعاؼ االحداب االنفرالية انتخابيًا، عبخ رفع عتبة االنتخاب، واشتخاط التؾاجج 

. وتعشي اليشجسة االنتخابية جسمة مؽ التأثيخات (15)الحدبي في اكثخ مؽ مقاطعة
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السخغؾبة في الشغاـ الحدبي والشغاـ االنتخابي والبشية الحكؾمية، عبخ ادخاؿ تأثيخات 
وسة بيجؼ حل الشداعات والرخاعات وبشاء دولة القانؾف، وتحقيق الجؾدة مجر 

. وىي ليا معشييؽ مختمفيؽ: السعشى (17)وتحديؽ التسثيل الدياسي (16)الجيسقخاطية
يعسل عمى تحقيق ثالثة االوؿ معشى ندقي حؾؿ امكانية ترسيؼ نغاـ انتخابي 

واالستقخار الحكؾمي. ة ىي: الحؾكسة، وتحديؽ التسثيل الدياسي، اىجاؼ رئيد
والسعشى الثاني معشى تؾعيفي استغاللي عبخ تؾعيف القؾانيؽ االنتخابية لرالح 

 ، اؼ تججيج شخعية االنغسة االستبجادية.(18)فاعميؽ سياسييؽ محجديؽ
فاليشجسة االنتخابية مفيؾـ يقجـ لشا مختكدات اولية مؽ أجل مشاقذة مؾضؾع 

الحؼ يخاعي خرؾصيات كل مجتسع وقادر عمى  (19)ججيج وىؾ االبتكار االنتخابي
 .(20)تقجيؼ حػمػؾؿ جؾىخيػة ويدتظيع التغمب عمى ثغخاتو اثشاء التظبيق

 متطلبات الهنجسة االنتخابية: ثالثاً 
إف بشاء الشغاـ الجيسقخاطي يفتخض ىشجسة وترسيؼ نغاـ االنتخاب لكي  

الشغاـ يعج امخأ ميسًا  يتؾافق مع طبيعة السجتسع السظبق فيو، لحلػ فإف ترسيؼ ىحا
في سياؽ التحؾؿ الجيسقخاطي، فال يجب التعامل مع الشغاـ االنتخابي بذكل مشفخد، 
بل ىؾ عبارة عؽ حمقة واحجة مختبظة بقؾاعج استالـ الدمظة ونغؼ الحكؼ. فترسيؼ 

السؤسدي ككل، الف اؼ  اإلطاروىشجسة نغاـ انتخابي ناجح يتظمب الشغخ الى 
مؽ شأنو اف يؤثخ عمى طخيقة عسل السؤسدات  اإلطارمؽ ىحا  تغييخ في جدء معيؽ

 :(21)االخخػ داخمو. فاليشجسة االنتخابية تتظمب تحقيق مجسؾعة مؽ االعتبارات وىي
فال بج مؽ اف يكؾف التسثيل بعجة اشكاؿ، تحقيق مدتهيات التمثيل المتنهعة:  .4

يا في البخلساف، مثل التسثيل الجغخافي بسعشى اف تحرل كل مشظقة عمى مسثميؽ عش
ويجب اف يكؾف التسثيل مؽ كال الجشديؽ، لحلػ يجب اف تعكذ تخكيبة البخلساف 

 التخكيبة الكمية لمسجتسع.
مؽ اجل نجاح ىشجسة الشغاـ  ان تكهن االنتخابات في متناول الجميع: .5

االنتخابي ال بج مؽ تدييل عسمية االنتخابات، عبخ تدييل وصؾؿ الشاخب الى مخكد 
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وتؾضيح ورقة االنتخاب. فالسذاركة الدياسية تختفع ندبتيا كمسا ادت  االنتخاب،
 حكيقي وفعاؿ في ادارة الحكؼ. أثخنتائج االنتخابات الى 

ال بج مؽ تقديؼ الجوائخ االنتخابية بسا  تقديم الجوائر االنتخابية بذكل جيج: .6
يسة مؽ يتالءـ مع عجد الدكاف وعجد السقاعج السظمؾب اشغاليا، وىحه تعج خظؾة م

 اجل نجاح الشغاـ االنتخابي.
اف وجؾد ىيئة وطشية ومدتقمة تقؾـ بعسمية ادارة  هيئة مدتقلة إلدارة االنتخابات: .7

 االنتخابات يعدز مؽ عسمية نجاح الشغاـ االنتخابي.
في العرخ الخاىؽ يتؼ ىشجسة نغؼ االنتخابات وفق  اعتماد المعايير الجولية: .8

يات الجولية السختبظة بالذؤوف الدياسية. وعمى الخغؼ العجيج مؽ السعاىجات واالتفاق
مؽ عجـ وجؾد معاييخ مؾحجة ومحجدة متفق عمييا عالسيًا لترسيؼ نغاـ االنتخاب إال 
اف ىشاؾ تؾافق عمى تمػ السعاييخ التي تذسل: انتخابات دورية ونديية وحخة، تزسؽ 

قتخاع ومسارستو بعيجًا حق االقتخاع العاـ دوف استثشاء، فزاًل عؽ ضسانيا لدخية اال
 عؽ االكخاه.

 ـيـةابـخـتـنال اـهـنـجسـة لرابعًا: مـبـادئ ا
عشجما يتؼ اختيار أو ىشجسة نغاـ انتخابي معيؽ فيشاؾ العجيج مؽ السدائل  

التي يتظمب مؽ الشغاـ االنتخابي تحكيقيا أو عمى االقل السداىسة في قياميا، قج 
تحقيق تحالفات متيشة، أو الحرؾؿ عمى حكؾمة يتعمق االمخ بفاعميػة االحداب، أو 

قؾية ومتسكشة. ومؽ ثؼ، ىشاؾ مجسؾعة مؽ السبادغ االساسية التي يسكؽ لميشجسة 
االنتخابية اعتسادىا مؽ اجل الحرؾؿ عمى نغاـ انتخابي افزل، ومؽ أىؼ ىحه 

 :(22)السبادغ اآلتي
بي ال بج أف يذسل ىحا عشجما يتؼ ترسيؼ أو ىشجسة الشغاـ االنتخا الذفافية:مبجأ .1

مؽ  عالية مؽ الذفافية، وعمى قجر عاؿٍ الترسيؼ اجخاءات وتفاصيل عمى درجة 
الؾضؾح لألحداب الدياسية ولمشاخبيؽ والسخشحيؽ مشح البجاية. فالذفافية والؾضؾح في 
ىشجسة الشغاـ االنتخابي تسشع حجوث االرباؾ أو انعجاـ الثقة بالشتائج الشاجسة عشو. 

ذلػ، فالذفافية مدألة ميسة ججًا وضخورية في تػرػسػيؼ واختيار نغاـ فزاًل عؽ 
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ف، مذاركة وجيات نغخ وافكار كافة الذخكاء بؾضؾح ودوف االنػتػخاب. ومؽ ثؼ فإ
معؾقات اثشاء عسمية ترسيؼ أو ىشجسة الشغاـ االنتخابي أو عشج اصالحو أو 

 ية لمشغاـ االنتخابي.مخاجعتو أو اعتساده، ىحا االمخ يؤدؼ الى مديج مؽ الذخع
إف تسثيل كافة مكؾنات السجتسع مدألة ضخورية وميسة ججًا،  :لـيـثـمـتـالمـبـجأ .5

خػح بعيؽ االعػتػبػار سة الشغاـ االنتخابي ال بج أف يػؤ فعشجما يتؼ ترسيؼ أو ىشج
دبيًا ... الػتػسػثػيػل العادؿ الػسدتشج الى معاييػخ مػخػتمفة اثشيًا وجغخافيًا وايجيؾلؾجيًا وح

. لحلػ مؽ الزخورؼ االخح بعيؽ االعتبار التسثيل الجغخافي )السحافغات (23)الخ
والسجف والقخػ(، والتسثيل الدياسي ) بسعشى التسثيل الؾعيفي لمؾضع الدياسي القائؼ 

لػو تػسػثػيػل  ائػخة االنػتػخػابػيػة وال يػكػؾف فال يسكؽ لحدب ما اخػتػاره نػرػف نػاخػبػي الػج
الػبػخلػسػاف(، وال بج مػؽ تسثيل السدتقميؽ والتبايشات االجتساعية في السجتسع فػي 

)فالبخلساف الحؼ ال يؾجج فيو تسثيل لمذباب والفقخاء والشداء ومختمف فئات السجتسع 
 .(24)يعكذ حكيقة االمة( اً ال يسكؽ اف يكؾف بخلسان

الذسؾلية ىحا يعشي عشجما يتؼ ىشجسة نغاـ انتخابي يعتسج عمى  :الذمهليةمبجأ .6
يعسل و  اوشخعي عادال انغام بؾصفوأكبخ  نجاح وقبؾؿ يتستع بفخصانو سؾؼ 

ألكبخ عجد  اتاحة الفخصة ىال يقترخ عمفيؾ . اال تدتثشي أحج إذ بظخيقة شسؾلية
ال يعسل ضخورة أ الى إلدالء بأصؾاتيؼ، بل يستجا مؽ أجل مسكؽ مؽ السؾاطشيؽ
وال يدتثشي  ة فئة او مكؾف أو مجسؾعة في السجتسعتسييد اي الشغاـ االنتخابي عمى

الشغاـ  أو ىشجسة كمسا كانت عسمية ترسيؼومؽ ثؼ األقميات وغيخىا. مثل ، اً احج
أف ذلػ يسكؽ السعشييؽ  إذ تو.شخعي يادةز  أدػ ذلػ الى االنتخابي أكثخ شسؾلية، كمسا

مؽ نتخاب مالءمة خ نغؼ االػثحث عؽ أكػبػي الػة فداىسػسػمؽ تقجيؼ اقتخاحاتيؼ وال
 .(25)مجتسعاتيؼ اجل حل السذكالت التي تعاني مشيا
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 املطلب الثاني: انىاع النظن االنـتـخـابـيـة
يتشاوؿ ىحا السظمب: نػغػاـ االنػتػخػاب الػشػدػبػي، ونػغػاـ االنػتػخػاب باألغمبية،  

 والشغؼ االنتخػابػيػة الػسػخػتػمػظػة.
 : نظام التمثيل الندبيوالً ا

وفقًا ليحا الشغاـ ستحرل كل قائسة مؽ القؾائؼ االنتخابية الستشافدة عمى  
. واوؿ دولة قامت (26)مقاعج في البخلساف حدب ندبة االصؾات التي فازت بيا

الشغؼ االنتخابية وتظبق االف  أقجـ، فيؾ مؽ 1889بتظبيق ىحا الشغاـ بمجيكيا عاـ 
دائخة انتخابية مخرص ليا عذخة  اغمب الجوؿ ىحا الشغاـ. فإذا افتخضشا أف ىشاؾ

مقاعج فػي الػبػخلػسػاف، ىحا يػعػشػي اف عمى كػل حدب اف يقؾـ بتقجيؼ قائستو االنتخابية 
بعذخة مخشحيؽ، ويقؾـ الشاخب بالترؾيت لقائسة واحجة، فكل حدب سياسي سيحرل 

د بػػػػ عمى مقاعج في البػخلػسػاف وفقًا لشدبة االصػؾات التي فاز بيا، فالحدب الفائ
( مػػقػاعػػج بخلسانية تذغميا االسساء الدتة 6%( مؽ االصػػؾات يعشي انو فاز بػػ )60)

%( مؽ 20االولى في قائسة ذلػ الحدب، وإذا حرل حدب آخخ عمى ندبة )
اصؾات الشاخبيؽ ىحا يعشي اف حرتو مقعجيؽ يذغميا او اسسيؽ في قائستو، وفي 

بالػقػائػسػة الػسػغػمػقػة فاختيار الفائديؽ يتؼ حدب حاؿ المجؾء الى نػغػاـ الػتػسػثػيػل 
التدمدل في قائسة الحدب، أما في نػغػاـ الػقػائػسػة الػسػفػتػؾحػة فاالختيار يكؾف 

دقة و  اصجق أكثخ. ىحا يعشي انو (27)اصؾات الشاخبيؽ بأعمىلمسخشحيؽ الحيؽ فازوا 
عبية. ولكؽ يعاب عميو انو يسثل ندبة كبيخة مؽ االرادة الذ ألنومؽ نغاـ االغمبية 

يؤدؼ الى صعؾد مجسؾعة كبيخة مؽ الدياسييؽ ويذكل حػػكػػؾمػػة متعجدة االطخاؼ 
 .(28)وغالبًا ما تترف بالزعف

 م التمثيل باألغلبية/ التعجديثانيًا: نظ
احج يقؾـ ىحا الشغاـ عمى اساس وجؾد دائخة انتخابية صغيخة يسثميا نائب و 

دؼ عبخ الترؾيت، ف باخػتػيػار الػسػخشػحػيػؽ بػذػكػل فخ اخبؾ في البخلساف، إذ يقؾـ الش
مدتقميؽ. ووفقُا لشغاـ االغمبية  ـسياسية ا اف يسثمؾف احدابسؾاء كاف السخشحؾ 

البكية، بسعشى اعػمػى االصػػؾات مقارنة بالسخشحيؽ  ل عمىفالسخشح يفؾز عشجما يحر
ف، حػتػى لػؾ كػانػت دو رمؾف عمى اعمى االصؾات ىؼ الفائيح اف السخشحيؽ الحيؽ
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%( مػؽ اصؾات السذاركيؽ فػي 25االصؾات الفائد بيا السخشح اقل مػؽ )
االنتخابات بعج تقديؼ البالد الى دوائخ وتخرص السقاعج لكل واحجة مشيا حدب 
ندبة سكاف تمػ الجائخة. ويؤدؼ ىػحا الػشػغػاـ االنتخابي الى عيؾر نغاـ الحدبيؽ. وقج 

 ألنونتقادات مشيا انو ال يعكذ بذكل دقيق االرادة الذعبية تعخض لمعجيج مؽ اال
مؽ اصؾات الشاخبيؽ ويحـخ السخأة واحداب االقميات مػؽ التسثػيػل. أؼ انو  ايغيب كثيخ 

لػكػل الفئات. مقابل ىحا يستاز نغاـ االغمبية بديؾلة التظبيق  نغاـ ال يحقق تػسػثػيػالً 
يعشي انو يؤدؼ الى تػكػؾيػؽ حكؾمة فعالة  ويؤدؼ الى كتل كبيخة الؾزف والحجؼ مسا

 :(29)انػؾاع لمترؾيت ىي ةوقؾية ومتساسكة، ويستاز بأربع
في ىحا الشغاـ يتؼ اختيار الػفػائػد بأعمى اصػؾات الػسقتخعيؽ مقارنة  الفائز االول:: 4

بالسخشحيؽ االخخيؽ، فالسخشح يسكؽ اف يفؾز دوف أف يحرل عمى االغمبية ويظمق 
نغاـ االغمبية البديظة (. ومؽ الجوؿ التي تظبق شغاـ بػ )االغمبية البديظةعمى ىحا ال

 اليشج.و  بخيظانيػا
ىػحا الػشػغػاـ قػائػؼ عػمػى اسػاس االنتخاب عمى جؾلتيؽ، إذ تتؼ  : نـظـام الـجهلتين:5

، ويػفػرػل الػجؾلة االولى عػؽ الػثانيػة باألغمبيةالجؾلة االولى وفقًا لشغاـ الترؾيت 
بػشػرػف  اؼ مػؽ الػسػخشػحػيػؽ كػحػج ادنػىد فإف لػؼ يػفػُ  ة اسبؾع او اسبؾعيؽ،مج

اصػؾات الػسػقػتػخعػيػؽ يػتػؼ اجخاء الجؾلة الثانية ويعمؽ فييا الفائد. ويتسيد ىحا الشغاـ 
بانو يحفد عمى االئتالؼ، ويعظي الشاخب فخصة اخخػ الختيار مخشحو. ولكشو 

فػزػاًل عػؽ انػخػفػاض ندبة مذاركة  اً كبيخ  اً مالي عبءً ويذكل  أكثخيحتاج الى وقت 
 الشاخبيؽ فػي الػجػؾلػة الػثػانية.

ف لسخشح واحج، ولكشيؼ يقؾمؾف بتختيب ىػشػا يػرػؾت الشاخبؾ  : الـتـرهيت الـبـجيـل:6
السخشحيؽ االخخيؽ بذكل تشازلي حدب تفزيالتيؼ، والسخشح الحؼ ال يحرل عمى 

، ويتؼ تكخار تمػ العسمية حتى يحرل مػخشػح يتؼ استبعادهالقل عمى رقؼ تفزيمي ا
نغاـ انتخابي  أفزلواحػج عػمػى اغػمػبػيػة مػظػمػقػة مػؽ االصػؾات. ىحا الشؾع يتسيد بانو 

لمسجتسعات التي تعاني مؽ االنقداـ الكبيخ بيؽ فئات السجتسع. ومؽ عيؾبو انو 
يػؼ والػؾعػي الػسػجػتػسػعػي والػثػقػافػي بػالػحػقػؾؽ بػحػاجػة الػى مػدػتػؾػ مػختػفػع مػؽ الػتػعػمػ

 الػدػيػاسػيػة.
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خشحيو ثؼ وفقًا ليحا الشؾع يقؾـ كل حدب بؾضع قائسة لس : تـرهيت الـكـتـلة الحزبية:7
 بأعمىف تػمػػ الػقػائػسػة الػحػدبػيػة ولػيػذ لمػسػخشػحػيػؽ، فالحدب الػفػائػد يػخػتػار الػسػقػتػخعػؾ 

مقاعج تمػ الػجائػخة كػمػيػا. ويتؼ اعتػسػاد ىػحا الشؾع لزساف  يأخحػسػقػتػخعػيػؽ اصػؾات ال
 .(30)التسثيل العخقي الستؾازف 

 ةـلطـتـخـمـم الـظـنـ: الثالثاً 
مؽ نغاـ. فشغاـ الشدبية  أكثخىحه االنغسة تقؾـ بالجسع بيؽ مكؾنات  

االخخ يتبع نغاـ السختمط يقؾـ عمى اساس جسع مكؾنيؽ مختمفيؽ احجىسا ندبي و 
االغمبية، فالجدء الشدبي يدتخجـ لغخض تعؾيض اؼ خمل في التشاسب قج يحجث 
نتيجة جدئو االخخ الستسثل بشغاـ يتبع نغاـ االغمبية او غيخىا، مسا يؤدؼ الى 

. ويػقػؾـ الػشػغػاـ االنتخابي الػسختمط عمى اساس الجسع (31)عيؾر نتائج مشاسبة اكثخ
دؼ الى شقيؽ، االوؿ يتؼ فػيػو انػتػخػاب السقاعج عبخ الشاخبيؽ ، إذ يق(32)بيؽ نغاميؽ

وبظخيقة االنتخاب االغمبية )باألكثخية( ومؽ ثؼ يفؾز بالسقاعج السخشحيؽ أو الػقػؾائػؼ 
الفػائػدة بأعمى اصػؾات الػشػاخبػيؽ فػي تػمػ الػجوائػخ. والسقاعج الستبكية يتؼ انتخاب 

 :(34)، وتشقدؼ ىحه الشغؼ الى(33)بػيمخشحييا عبػخ الػشػغػاـ الػشػدػ
في ىحا الشغاـ يقـؾ  ة:ـبيـلـم االغـاظـنـمائل لـختلط الـمـي الـابـخـتـام االنـظـ: الن4

الشاخب باختيار مخشح واحج فقط، ويحق لكل حدب سياسي اف يخؾض 
السشافدة بسخشحيؽ ال تػجسعيؼ قائسة واحجة بالزخورة والترؾيت يكؾف فخديًا 

 الػبػدػيػظػة. لألغمبيةج تػقػدػؼ وفػقػًا والػسػقػاعػ
أؼ أف القائػسػة الػفػائػدة  ي:ـبـدـنـال المختلط المائـل الـى الـنـظـام ام االنتخابيـ: النظ5

السظمقة تػكػؾف مػقػاعػج تػمػػ الػجائػخة كػمػيػا مػؽ نػرػيػبػيػا، وفي حاؿ  باألغمبية
 ؿ االقؾػ.تداوؼ كل القؾائؼ يتؼ اعػتػساد طخيقة السعج

في ىحا الشغاـ فإف الجائخة الرغيخة يتؼ  تهازن:ـمـط الـلـتـخـمـي الـابـخـتـام االنـ: النظ6
 فييا تظبيق نغاـ االغمػبػيػة واػمجوائػخ الػكػبػيػخة تػكػؾف وفػقػًا لمػشػغػاـ الػشػدػبػي.

نػيػؽ ويبقى أف ترسيؼ الشغاـ االنتخابي لو عالقة مباشخة ووثيقة مع طبيعة القػؾا
الػتػي تػشػغػؼ طػخيػقػة الػحػرػؾؿ عػمػى الػدػمػظػة ولػيا ارتػبػاط وثػيػق بالػشػغػاـ الػدػيػاسػي 

 .(35)السظبق في الجولة
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 االداء الربملاني يف وأثره االنتخابي املطلب الثالث: تصوين النظام
 الشغؼ االنتخابية التي تؤدؼ الى انذاء بخلسافتؼ تقديؼ ىحا السظمب الى:  

، وىشجسة الشغاـ االنتخابي الى انذاء بخلساف ضعيف ةؤديوالشغؼ االنتخابية السػ ،قؾؼ 
 في اليشج.

 النظم المؤدية الـى انذاء برلمان قهي  اواًل:
أثبتت التجارب الجولية أف الشغاـ االنتخابي ال يبشى عمى فخاغ، أنسا يدتشج  

يػة خاصة بكل بمج. إذ ال يؾجج عمى مجسؾعة عؾامل سػيػاسػيػة واجػتػسػاعػيػة وثػقػافػ
نغاـ انتخابي جاىد ومؾحج يرمح لكل دوؿ العالؼ، وإنسا يشبغي أف تيشجس كػل دولػة 
نػغػامػيػا االنػتػخػابػي وفقًا لغخوفيا الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية، 

إف وحدب السدتؾػ التعميسي الدائج في البمج ودرجة تقجميا الحزارؼ. ومؽ ثؼ ف
الشغاـ االمثل ليحا البمج ىؾ الشغاـ الحؼ يتؼ ىشجستو بذكل يجعل عيؾبو أقل مؽ 

. فاألنغسة التي تبشت الشيج الػجيػسػقػخاطػي حجيثًا يجب عمييا تػرػسػيػؼ نػغاـ (36)مداياه
انتخابي مػؽ أجل اختيار اعزاء البخلساف وفقًا لسعاييخ الجشذ والعخؽ دوف تسييد 

ـ االنتخابي ميؼ ججًا ويؤثخ عمى الظخيقة التي سيعسل بيا طبقي وعشرخؼ. فالشغا
 .(37)البخلساف والشغاـ الدياسي واالحداب الدياسية في البالد

وتتأثخ طػبػيعة الػشػغػاـ الػحػدبػي كثيخًا بالظخيقة التػي يتػؼ فيػيا ىشػجسػة نػغػاـ  
بي واالداء االنػتػخاب، ال سيسا عشجما يتعمق االمخ بالتساسػ واالنزباط الحد 

البخلساني. إذ يداىؼ ترسيؼ بعض الشغؼ االنتخابية في عيؾر تيارات متعجدة داخل 
كل حدب فتترارع اجشحة الحدب السختمفة فيسا بيشيا باستسخار، في حيؽ تداىؼ نغؼ 
انتخابية اخخػ بفزل ىشجستيا نحؾ تؾحيج كمستيؼ واالبتعاد عؽ االنذقاقات الجاخمية. 

تؤثخ في سمؾكيات الكيادات الديػاسػية وكػيفػيػة قياـ االحداب  فاليشجسة االنتخابية
بػحػسػمػتػيا الػجعػائػيػة، ومؽ ثؼ تحجيج الجؾ الدياسي العاـ. كسا انيا قج تجفع بػاتػجػاه 
تذكيل ائتالفات وتحالفات فيسا بيشيا أو العكذ تبتعج عؽ ىحه السسارسة الدياسية، 
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يا الذعبية عمى اوسع نظاؽ متاح، أو تع قاعجلتؾسي لألحدابوقج تؾفخ حؾافد اكبخ 
. فاليشجسة (38)تقميريا في اطخ محجودة ضسؽ نظاؽ صمة القخابة أو القبيمة

االحداب، وما إذ كانت سؾؼ تتحالف مع بعزيا البعض  ةاالنتخابية تؤثخ عمى نذأ
أـ ال ومتى، فزاًل عؽ اثخىا في احتسالية وصؾؿ الحدب لمدمظة، ودورىا في 

 اوحيؾي فاعال ا. وتؤدؼ االحداب دور (39) النقدامات الػسختمفة داخل السجتسعمعالجة ا
فػي الػجولػة، وبتشؾعيا داخل البخلساف يتؼ تحقيق رغبات السؾاطشيؽ، أما إذا تؼ تظبيق 
نغاـ انتخابي يبعج مذاركة بعض فئات السجتسع فإف االمخ يػؤدؼ الػػى عػػجـ 

 .(40)ػذػيخ الػيػو تجارب الجوؿ العخبيةاالسػتػقػخار والػتػخػمػف، وىحا ما ت
في تذكيل االحداب الدياسية. إذ  ااساسي افػالػيػشػجسػة االنػتػخػابػيػة تػعػج مػتػغػيػخ 

وبجورة واحجة الى تكؾيؽ نغاـ ثشائي الحدبية،  باألغمبيةيؤدؼ نغاـ االنتخاب الفخدؼ 
الشاخبيؽ نحؾ يحفد السؾاجية الحدبية ويقري االحداب الرغيخة ويجفع ب ألنو

الترؾيت ألحج الحدبيؽ السديظخيؽ عػمػى الػحػيػاة الػدػيػاسػيػة. ومؽ ثػؼ تػدػشػج الػدػمػظػة 
اماـ البخلساف ورئػيػدو ىؾ رئػيذ تػمػػ  الى حدب االغمبية ويكؾف الحدب مدؤوال

الػحػكػؾمػة، أما الحدب الثاني يكؾف معارضة قؾية لمحكؾمة داخل البخلساف مسا يداىؼ 
تحديؽ اداء البخلساف التذخيعي والخقابي. في حيؽ أف نغاـ االغمبية  فيذكل كبيخ ب

عمى دورتيؽ يؤدؼ الى نذؾء الػتػعػػجديػة الػحػدبػيػة الػسػعػتػجلػة، إذ يخػ مؾريذ دوفخجية 
 ااساسي أف الشغاـ االنتخابي يقف وراء جسيع عؾامل التعجدية الحدبية ويعج عامال

وعمى دوريؽ يحفد قياـ  باألغمبية. ومؽ ثؼ فالشغاـ االنتخابي مدتسخاً  تأثيخهويبقى 
التعجدية الحدبية السخف ويكخس التحالفات الحدبية. وقج اختمفت الػتػعػجديػة في 
تػشػغيسيا ودرجة تػذػتتيا، ففي ىؾلشجا وسؾيدخا نجج تعجدية حدبية مشغسة، وفي 

ية ومفخطة وفي فخندا تعجدية ايظاليا تعجدية معتجلة وفي السانيا نجج تعجدية فؾضؾ 
. فالشغاـ (41)متؾسظة التشغيؼ ويخجع ىحا االختالؼ الى الغخوؼ الخاصة بكل دولة
، إذ نجج (42)الحدبي في الجولة يتأثخ بالظخيقة التي يتؼ فييا ترسيؼ نػغػاـ االنػتػخػاب

وعمى  مبيةباألغأف االنغسة السظبقة لشغاـ الػثػشػائية الحػدبػيػة تأخح بشغػاـ االنتخاب 
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 ، ولكشو بحاجة لػتػشػغػيػؼ(43)دورة واحجة مسا يعشي تقؾية وتعديد االداء البخلساني
ف عمى درجة عالية مؽ االنزباط ومؽ ثؼ يعخض االحداب، والبػج أف يكؾف الشاخبؾ 

الرغيخة التي تخدخ صؾتو حتسًا مسا يؤدؼ الى  لألحدابالشاخب عؽ الترؾيت 
وعمى دورة  باألغمبية، ومؽ ثؼ فإف نغاـ االنتخاب (44)انقداـ الخأؼ العاـ الى حدبيؽ

 .(45)واحجة يداىؼ في تعديد االداء البخلساني ويؤدؼ الى ايجاد بخلساف قؾؼ وفاعل
 النظم االنتخابية الـتـي تؤدي الى انذاء برلمان ضعيف :ثانياً 

 يـبـدـنـال ـامظـنال -4
وف حاجتو لمتحالف مع ب اف يذارؾ بالسشافدة االنتخابية ديسكؽ لكل حد 

احداب مدتقمة ومدتقخة. فالتسثيل الشدبي يحافع عمى التػعػجديػة ولكشو غالبًا ما يذجع 
عمى التجدئة الحدبية مسا يشػعػكػذ سػمػبػًا عػمػى االداء البخلسػانػي. فيؾ يدسح بػشذأة 

الرغيخ في الػتػحػالػف مع االحداب الكبيخة، فالحدب  ااساسي ااحداب صغيخة تؤدؼ دور 
يكؾف تحالفو بسثابة تخجيح الكفة لرالح االغمبية الحكؾمية عبخ تحجيجه مع مؽ 

الحكؾمة االئتالفية في تكؾيؽ  اميس ا، إذ يؤدؼ نغاـ التسثيل الشدبي دور (46)سيتحالف
عمى وسائل تػعػدز الػتعجدية الحدبية والتشافذ بيؽ االحداب في  نتيجة اعتساده

متؾازف، ومؽ ثؼ ال بج مؽ ائتالؼ احداب سياسية  السجتسع التعجدؼ، عبخ تسثيل
مقاعج البخلساف مسا يعشي اف  بأغمبيةمتعجدة، نغخًا لعجـ قجرة حدب واحج عمى الفؾز 

، فيؾ يػؾزع الػسػقػاعػج عػمػى االحػػداب أو السكػؾنات (47)ااداء الػبػخلػسػاف سيكؾف ضعيف
، ويخاعي (48)د بيا كل واحج مشياأو االتجاىات بػذػكػل يتػؾافػق مػع االصػؾات الفائ

، وتكؾف (49)السداواة ويعبخ بذكل حكيقي عؽ ارادة الشاخبيؽ بسختمف اتجاىاتيؼ 
عمى الحياة الدياسية والخاؼ العاـ مسا  تأثيخىافي  اكبيخ  اتفاوت متفاوتةاالحػداب غيخ 

 .(50)ػخلػػسػػافيتظمب ائتالفيا مؽ اجل تذكيل حكؾمة االغمبية وىػحا يػػزػػعػػف اداء الػػػبػ
 ـطلـتـمخـم الـاالنظ -5

تداىؼ ىػحه االنػغػسػة بػخػمػق بخلساف ضعيف وقج طبقت بعض الجوؿ ىحا  
الشغاـ مؽ اجل تجاوز بعض السذكالت الشاجػسػة عػؽ تػظػبػيػق نػغػاـ انػتػخػابػي 



 

                 
  

 

 
550 

 الهنجسة االنتخابية وتحدين األداء..

 

 خيرهللا سبهان عبج هللا الجبهري 

 

Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (205-230) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

، لحلػ اتجيت بعض الجوؿ الى مدج اكثخ مؽ نغاـ انتخابي في قائسة واحجة. فػخدمػشػ
ومؽ ثؼ تؤدؼ الشغؼ االنتخابية السختمظة الى التعجدية الحدبية التي ليا آثار سمبية 

. ومؽ ثؼ فإف ىػشػجسة نغػاـ انتػخابػي عادؿ يعج مؽ أىؼ (51)عمى االداء البخلساني
متظمبات ايجاد نغاـ ديسقخاطي حكيقي، ولكؽ ال يؾجج ىشاؾ نغاـ انتخابي مثالي وال 

تخابي ال يعشي انو الحل ثؼ فأف تظبيق أؼ نغاـ ان تؾجج فيو عيؾب ومذاكل. ومؽ
 .(52)نسا ىؾ الحل االندب واالكثخ قابمية لمتظبيق مؽ غيخهاالمثل وإ

 أنمهذجا  ثالثًا: هنجسة النظام االنتخابي في الهنج
والية، وخسدة اقاليؼ اتحادية، وطبقًا  28تعج اليشج دولة فيجرالية، تزؼ 

يتكؾف مؽ مجمديؽ، فزاًل عؽ مجالذ الؾاليات، لمجستؾر اليشجؼ، فاف البخلساف 
و عبخ ئىحيؽ السجمديؽ ىسا مجمذ العسـؾ ويدسى )لؾؾ سابيا(، ويتؼ انتخاب اعزا

و ئدوائخ انتخابية فخدية، أما مجمذ الجولة ويدسى )راجيا سابيا( فيتؼ انتخاب اعزا
يذ مؽ بذكل غيخ مباشخ عبخ الدمظة التذخيعية في كل والية. ويتؼ انتخاب الخئ

قبل مجمذ انتخابي يزؼ اعزاء مجمدي البخلساف فزاًل عؽ السجالذ التذخيعية 
شتخب مؽ قبل مجمدي البخلساف فقط. وتتؼ بالؾاليات. في حيؽ اف نائب الخئيذ يُ 

االنتخابات العامة مخة واحجة كل خسذ سشؾات، ولكؽ يحق لمخئيذ حل مجمذ 
شع الخئيذ باستحالة تذكيل حكؾمة العسؾـ قبل انتياء مجتو الجستؾرية في حاؿ اقت

(، او بشاًء عمى تؾصية مؽ رئيذ الؾزراء 1991مدتقخة )كسا ىؾ الحاؿ في عاـ 
(. ويبقى رئيذ الؾزراء في مشربو طيمة السجة التي 2004)كسا حجث في عاـ 

. ويزع الجستؾر اليشجؼ مدؤولية (53)يحغى بيا بجعؼ االغمبية في مجمذ العسـؾ
الؾاليات، عمى عاتق المجشة  ـخابات سؾاء عمى السدتؾػ االتحادؼ ااالنت وإدارةتشغيؼ 

 .(54)الؾطشية لالنتخابات
، تؼ استحجاث ىيئات 1992وفي التعجيل الجستؾرؼ الثالث والدبعيؽ عاـ 

الؾاليات التي تسثل مؤسدات الحكؼ الحاتي السحمي وقج اسشجت عسمية ادارة 
يات، وىي ىيئات مدتقمة ومشفرمة. تألفت االنتخابات فييا الى لجاف انتخابية بالؾال
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المجشة الؾطشية لالنتخابات في البجاية مؽ مفؾض واحج لالنتخابات، ولكؽ نتيجة 
التعقيج وحجؼ السدؤولية التي تحتاجيا ميسة ادارة االنتخابات في اليشج اصبحت 

 1989لجشة االنتخابات تزؼ ثالثة اعزاء، حجث ىحا االمخ بالتجرج ابتجاًء مؽ عاـ 
وحتى اآلف. ويتؼ تعييؽ رئيذ المجشة واعزائيا مؽ قبل رئيذ الجولة  1993ثؼ عاـ 

ىا والخئيذ عمى ما عاـ. ويحرل اعزاؤ  65تى بمؾغيؼ سؽ لسجة ست سشؾات او ح
يحرل عميو قزاة السحكسة العميا مؽ مدايا ورواتب. وال يسكؽ عدؿ رئيذ المجشة 

ؾء الدمؾؾ الثابت، او العجد، ويتؼ ذلػ إال مؽ قبل البخلساف وفي حالتيؽ فقط ىسا س
وفق اجخاءات دقيقة كسا ىؾ الحاؿ بعدؿ قزاة السحكسة العميا. اما االعزاء ال 

 .(55)يسكؽ عدليؼ إال بتؾصية مؽ رئيذ المجشة
وبعج اف حرمت اليشج عمى استقالليا عؽ االستعسار البخيظاني عاـ 

مبالد الحؼ اعتسج عاـ بؾضع دستؾر ججيج ل التأسيدية. قامت الجسعية 1947
. وقامت الجسعية بسشاقذات عمى مجػ ثالث سشؾات مؽ اجل ىشجسة نغاميا 1949

افزل نغاـ انتخابي ىؾ اعتساد مع بيئتو، فتؾصمت الى اف  يتالءـاالنتخابي بسا 
، وذلػ مؽ )الحؼ تؼ التظخؽ لو في السظمب الثاني مؽ الجراسة( نغاـ الفائد االوؿ

تذتتيا وانقداميا، لكي تكؾف قادرة عمى  تخكيبة البخلسانية وعجـاجل السحافغة عمى ال
تذكيل حكؾمة مدتقخة وقؾية، ال سيسا واف مدألة االستقخار الدياسي كانت تعج اىؼ 
خظؾة في بمج خخج حجيثًا مؽ نداعات داخمية عشيفة وتختفع فيو ندبة االمية 

صخ في الشغاـ الجيسقخاطي . فترسيؼ الشغاـ االنتخابي يعج احج اىؼ العشا(56)والفقخ
حكيقي وكبيخ عمى االداء البخلساني  تأثيخدولة خخجت حجيثًا مؽ الرخاع، ولو  ةألي

 . (57)فييا
ويدتشج الشغاـ االنتخابي في اليشج الى االحكاـ الجستؾرية، فزاًل عؽ 
قانؾنيؽ يكسالف الشغاـ االنتخابي، وىسا "قؾانيؽ تسثيل الذعب" االوؿ صجر عاـ 

. القانؾف االوؿ يشص عمى متظمبات االنتخابات 1951لثاني عاـ ، وا1950
االساسية، مثل اعجاد ججاوؿ الشاخبيؽ، وترسيؼ الجوائخ االنتخابية، وتحجيج السقاعج 



 

                 
  

 

 
555 

 الهنجسة االنتخابية وتحدين األداء..

 

 خيرهللا سبهان عبج هللا الجبهري 

 

Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (205-230) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

في الدمظة التذخيعية عمى السدتؾػ الؾطشي وفي الؾاليات. في حيؽ تزسؽ القانؾف 
الحداب، وشخوط التخشيح، الثاني االحكاـ التفريمية لالنتخابات، مثل تدجيل ا

مؽ  لإلشخاؼواليات معالجة الرخاعات االنتخابية. وتخزع االنتخابات في اليشج 
قبل المجشة االنتخابية، وال يحق ألية محكسة اف تتجخل وتؾقف تمػ العسمية، فال 
يسكؽ تقجيؼ اؼ طعؽ او اعتخاض انتخابي لمسحكسة العميا إال بعج انتياء االنتخابات. 

جشة بشفديا بالتحقيق في اؼ خظأ او انتياؾ لقانؾف االنتخابات اثشاء وتقـؾ الم
االنتخابات. ىحا االجخاء حافع عمى سيخ االنتخابات حدب مؾعجىا السقخر دوف 

، فالمجشة االنتخابية تتسيد باستقالليا وسمظاتيا (58)الحاجة الى السخافعات القزائية
دائخة انتخابية اذا ثبت حجوث  ةاي ، وليا صالحية اعادة االنتخابات في(59)الؾاسعة

تجاوز او تدويخ فييا، ونتيجة لحلػ فاف العسمية االنتخابية في اليشج تعج حخة عادلة 
. ورغؼ الظبيعة (60)طية حكيكيةاونديية ونغاميا االنتخابي لو مرجاقية ديسقخ 

لذعب، كبيخ مؽ قبل ا وتأييجاالنقدامية االثشية إال أف الشغاـ االنتخابي يتستع بجعؼ 
ويخجع جدء مؽ ىحا الجعؼ الى طبيعة ىشجسة الشغاـ الحؼ يخرص مقاعج 

  .(61)لمسجسؾعات السحخومة مجتسعياً 
ومؽ ثؼ فإف، اليشجسة االنتخابية تقؾـ بجور ناجح في تحديؽ اداء البخلساف 
وتؾجيو الخالفات الدياسية نحؾ حؾار بشاء قائؼ عمى احتخاـ القؾاعج السذتخكة 

يؽ السؾثؾؽ بيؼ مؽ قبل ىيئة الشاخبيؽ مؽ اجل شغل مشرب في الختيار السسثم
ة او التشفيحية وغيخىا مؽ مؤسدات الجولة. وفي الؾقت الخاىؽ ىشاؾ يالدمظة التذخيع

ادراؾ حكيقي وعمى نظاؽ واسع باف الزامؽ االساسي لؾجؾد بخلساف قؾؼ ىؾ وجؾد 
سدات ديسقخاطية قؾية نغاـ انتخابي مرسؼ بذكل يتالءـ مع بيئتو السحيظة عبخ مؤ 

 .(62)مثل المجشة الؾطشية االنتخابية في اليشج، التي تحغى بجعؼ شعبي واسع
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 خاتمة واستنتاجات
العالؼ اتزح لشا  ة في دوؿبعج اف استعخضشا أبخز الشغؼ االنتخابية السعتسج 

الجور السيؼ والحيؾؼ الحؼ تقؾـ بو اليشجسة في تػحديؽ اداء الػبخلػسػاف واداء 
سدات الجولة بذكل عاـ. كسا اتػزػح لػشػا أف الػشغاـ االنتخابي لو دور كبيخ في مؤ 

تذكيل الشغاـ الحدبي الحؼ قج يكؾف لو دور ايجابي أو سمبي عمى البخلساف. ومؽ ثؼ 
تؤدؼ الى قياـ نػغػاـ الػثػشػائػيػة الػحدبػيػة الػتػي سيكؾف ليا  باألغمبيةفإف نغؼ االنتخاب 
االداء البخلساني التذخيعي والخقابي، مسا يعشي تقميص دور  فيل دور ايجابي وفاع

االحداب الرغيخة التي نادرًا ما تحرل عمى مقاعج في البخلساف واف حرمت سيكؾف 
عجدىا قميل وغيخ مؤثخ. فػشػغػاـ الػثػشػائػيػة الحدبػيػة لو نػتػائج ايجابية كثيخة عمى اداء 

تػخحػات فػي الػبػخلػسػاف والعسل الخقابي لؾجؾد البخلساف خرؾصًا الترؾيت عمى السػقػ
سياقيا  تأخحاغمبية داخل البخلساف تجعؼ ىحه القخارات، مسا يعشي أف الػتػذػخيػعػات 

. اما في عػل نػغػاـ االنتخاب الػشػدػبي تكؾف ىشاؾ احداب تأخيخالظبيعي بجوف 
الػدػمػظػة، وربسػا تػكػؾف الرغيخة لػمػسػذػاركػة فػي  لألحدابيعظي الفخصة  ألنومتعجدة 

 االتعجدية كبيػخة والشتيجة ىي اضظخاب عسػل البخلساف الف العسل داخمو سيكؾف معقج
وغيخ مؤثخ، اؼ عجد الػبػخلػسػاف في عػل وجؾد تحجيات تؾاجيو في رؤيتو  اوبػظػيئ

مػؽ تػحػالف احداب كثيخة مختمفة في الخؤيا واالىجاؼ، وسيكؾف اداء  الستكؾنة
 نتيجة لتمػ التعجدية. ااف ضعيفالبخلس

 االستنتاجات:
تكسؽ ميسة الػيػشػجسػة االنػتػخػابػيػة فػي ترسيؼ نػغػاـ انػتػخػابػي يتالءـ مػع بيئتو مؽ  .1

اجل ايجاد نغاـ انتخابي مشاسب لكل بمج حدب عخوفو، ويعكذ الؾاقع الحكيقي 
 لمسجتسع.

ؽ ارادة الذعب ال بػج مػؽ ع اومعبخ  احكيكي الكي يكؾف الشغاـ الجيسقخاطي نغام .2
 امثالي اتػرسيؼ نغػاـ انػتػخػابػي يحػقػق العجالة، ولكؽ ليذ ىشاؾ نغاـ يعج نغام
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وليذ فيو مداوغ، ولكػؽ الػشػغػاـ االمػثػل ىػؾ الػشػغػاـ الػسػشػاسػب لػمػتػخكػيػبػة 
 لمتظبيق. أكثخالسجتسعية ولػو قابمية 

ل الرخاع داخل كل حدب سياسي مؽ اجل الفؾز يؤدؼ الػشػغػاـ الػشػدػبػي الػى تحؾيػ .3
بسشرب رفيع او حقيبة وزارية، ىحا االمخ سؾؼ يعخقل التؾافقات الحدبػيػة بػيػؽ 

اكساؿ الحقيبة  تأخيخالػكػتػل الػشػيػابػيػة مؽ أجل تػذكيل الحكؾمة مػسا يعشي 
 الؾزارية.

بخلساف التذخيعي والخقابي الى تحديؽ اداء ال باألغمبيةتؤدؼ الػشػغػؼ االنػتػخػابػيػة  .4
نتيجة حرؾؿ حدب واحج عمى االغػمػبػيػة، مػسػا يديل الترؾيت عمى القخارات 

 وسيؾلة العسل الخقابي. تأخخىاوالقؾانيؽ وعجـ 
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 الههامش والمرادر
                                                 

، ص 2014، دار االلسعية، الجدائخ، 1 مؽ عبجالؾىاب، الشغاـ االنتخابي في الجدائخ، ط( عبجالسؤ (1
 .7- 5ص

ة ػمػجػ، م1، العجد 8، السجمج 2010ي العخاؽ لعاـ ػات فػابػخػتػة االنػيػخافػغػ( سفيؽ جالؿ فتح هللا، ج(2
 .365، ص2013ة، ػيػخبػتػة، كمية الػيػانػدػات االنػجراسػمػؾؾ لػخكػةكػعػامػج

 بخنامجال( رفائيل لؾبيد، اجيدة ادارة االنتخابات مؤسدات الدارة الحكؼ، مكتب تظؾيخ الدياسيات، (3
 .21جة، واششظؽ، بال سشة طبع، صػحػتػسػؼ الػملال االنػسػائػي

اف، مجمة الكؾفة لمعمـؾ القانؾنية ػسػخلػبػل الػ( ميدؾف طو حديؽ، الشغاـ االنتخابي واثخه في عس(4
 .144، ص2017، جامعة الكؾفة، كمية القانؾف، 33، العجد1، السجمجوالدياسية

، مجمة جامعة تكخيت 2010( ارواء فخخؼ عبجالمظيف، مبادغ الشغاـ االنتخابي في العخاؽ لعاـ (5
 .1، ص2010، جامعة تكخيت، كمية القانؾف، 5، العجد 2لمحقؾؽ، السجمج 

-2005) خاؽػعػي الػاـ االنتخابي فػغػشػتظؾر ال ( لقساف عثساف احسج والفاروؽ عبجالخحسؽ عباس،(6
، جامعة تكخيت، كمية القانؾف، 23، العجد 6(، مجمة جامعة تكخيت لمعمـؾ القانؾنية، الدشة 2014
 .324، ص2014

، 18، العجد 1سشتجػ، السجمج ػة الػيػؾلػات "دراسة فقيية"، حػابػخػتػ( فارس غازؼ عظيؾؼ، فقو االن(7
 .214، ص2014 الشجف االشخؼ، بحاث الفكخ والثقافة،السشتجػ الؾطشي ال

ة، دفاتخ الدياسية والقانؾف، ػيػاسػيػدػؼ الػغػة وعالقتيا بالشػيػابػخػتػ( عبجالقادر عبجالعاني، اليشجسة االن(8
 ،2014ة، الجدائخ، ػيػاسػيػدػـؾ الػمػعػؾؽ والػقػحػة الػيػمػة، كػمػاح ورقػخبػجؼ مػاصػة قػعػامػج ،10العجد 
327. 

( بانيا تظبيق لمسبادغ التجخيبية العامة التي تحكؼ الدمؾؾ )( اليشجسة الدياسية: يعخفيا )اوستؽ رني
الفخدؼ والسؤسدي، مؽ اجل تحجيج وتذكيل السؤسدات الدياسية بيجؼ حل مذكالت سياسية 

ر عسمية. يشغخ احسج السدمساني، اليشجسة الدياسية: مرخ ما كاف وما يجب اف يكؾف، الجا
. كحلػ: زيشب مججؿ، تاثيخ العؾلسة السحمية 22-7، ص ص 2018السرخية المبشانية، القاىخة، 

ؾؽ ػقػحػة الػيػمػخة، كػج خيزخ بدكػسػحػة مػعػامػج رسػالػة مػاجػدػتػيػخ، عمى ىشجسة الشغؼ الدياسية،
 .35-27، ص ص 2017خ، ػدائػجػة، الػيػاسػيػدػـؾ الػمػعػوال

 .11ص  السرجر الدابق( احسج السدمساني، (9
 . 315( عبج القادر عبج العالي، مرجر سبق ذكخه، ص (10
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ى ػمػاح عػتػ. م1/7/2014، اليشجسة االنتخابية، جخيجة الذخوؽ، القاىخة، عساد الجيؽ حديؽ( (11
 :الػخابػط

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01072014&id=

1e55e2e96954-ae09-4ccc-b021-881ac212  

ي ػشػؾطػذ الػمػجػسػات الػة: انتخابػيػالػقػتػمسخاحل االني اليشجسة االنتخابية لػار، فػتػخػسػخزاؽ الػجالػبػ( ع(12
، السخكد العخبي لالبحاث ودراسة 30التأسيدي في تؾنذ مثااًل، مجمة سياسات عخبية، العجد 

 .51-50، ص ص 2018، الجوحةالدياسات، 
 .51، صػق ذكػخهبػجر سػرػ( عبج الخزاؽ السختار، م(13

( )لالحداب التي تجافع عؽ  ؾف رؾتيالشاخبيؽ اثشاء االنتخابات  يقؾؿ الجكتؾر شسخاف حسادؼ: "إف
حقؾقيؼ الى اقرى حج مسكؽ )تغميب السرمحة الخاصة لمظائفة عمى السرمحة الؾطشية بذكل 
كبيخ ججًا( فاالتفاقات االنتخابية تؤدؼ الى زيادة تفؾؽ االحداب الستظخفة أكثخ مؽ ميميا نحؾ تفؾؽ 

و لمترؾيت ليا مؽ أجل تحقيق مرمحة فئتو مسا يؤثخ عمى سيخ االحداب السعتجلة، فالشاخب يتج
، مظبعة دار 1. يشغخ: شسخاف حسادؼ، االحداب الدياسية والشغؼ الحدبية، ط"العسمية الجيسقخاطية

 .200-180، ص ص1972الدالـ، بغجاد، 
ى ػمػاح عػتػ( بشياميؽ ريمي، االنغسة االنتخابية في السجتسعات السشقدسة، تخجسة: سييل نجؼ، م(14

 :الػخابػط
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/akhbar_aldimocrat

i(15)/218.htm 

 .35، صمرجر سبق ذكخه( زيشب مججؿ، (15
() ة الجيسقخاطية: ىي الجيسقخاطية الجيجة التي تقجـ بشية مؤسداتية مدتقخة تحقق الحخية والسداواة الجؾد

بيؽ السؾاطشيؽ عبخ العسل الذخعي لمسؤسدات. يشغخ: مخاد بؽ سعيج، ججلية التغييخ الدياسي 
عج واالنتقاؿ الجيسقخاطي في الؾطؽ العخبي دراسة في مؤشخات الجيسقخاطية في الجوؿ العخبية ب

، الجدائخ، 5، مجمة جيل الجراسات الدياسية والعالقات الجولية، مخكد جيل، العجد2011عاـ
 .13، ص2016

 .34ص السرجر الدابق، ( زيشب مججؿ،(17
 .319خه، ص ػق ذكػبػجر سػرػ( عبجالقادر عبجالعاني، م(18

()  عالية واالستفادة مؽ االبتكار االنتخابي: ويقرج بو تقجيؼ تجارب انتخابية مبتكخة وفق معاييخ
مثل )نغاـ الترؾيت االلكتخوني( ىحا الشغاـ الحؼ يقجـ سخعة فائقة في اعالف  ،التقشيات الحجيثة

https://www.shorouknews.com/columns/emad-el-din-hussein
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01072014&id=881ac212-b021-4ccc-ae09-1e55e2e96954
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01072014&id=881ac212-b021-4ccc-ae09-1e55e2e96954
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/akhbar_aldimocrati(15)/218.htm
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/akhbar_aldimocrati(15)/218.htm
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نتائج الترؾيت ويديل اجخاءات الترؾيت بسا يزسؽ تحقيق اعمى معجالت الخضا لمشاخبيؽ. 
 االتي:عمى الخابط االلكتخوني متاح  ،االبتكار في االنتخابات ،يشغخ: طارؽ ىالؿ

 https://www.mubasher.info/news/3232596/  

، 2016-1999خ ػدائػجػي الػة فػيػاسػيػدػة الػاركػ( حيخش جساؿ، الشغاـ االنتخابي واثخه عمى السذ(20
ة، الجدائخ، ػيػاسػيػدػـؾ الػمػعػؾؽ والػقػحػة الػيػمػ، كاف عاشؾرػة زيػعػامػؾرة، جػذػشػخ مػيػخ غػيػتػدػاجػة مػالػرس

 .6-5، ص ص 2017
رابح لعخوسي، اليشجسة االنتخابية الفعالة مجخل حكيقي لمتظؾيخ البخلساني، دفاتخ الدياسة  (21)

 .69، ص2012، جامعة قاصجؼ مخباح ورقمة، الجدائخ، 6والقانؾف، العجد 
جمة ػحافغة ديالى انسؾذجًا، مػ: م2003اـ ػج عػعػعخاؽ بػي الػي فػباػخػتػاـ االنػغػشػ( حدؽ تخكي، ال(22

 .7، ص2013، كمية اليخمؾؾ الجامعة، 1خمؾؾ الجامعة، العجد ػيػة الػيػمػك
( افاؽ دمحم صادؽ وفيرل دمحم صالح، السعيج االقميسي لجرايات الجشجر والتشؾع والدالـ والحقؾؽ، (23

 .6، ص2015االنتخابية، الدؾداف،  سمدمة كتيبات تجارب الجوؿ في الشغؼ
 .4( ارواء فخخؼ عبجالمظيف، مرجر سبق ذكخه، ص(24
 :الػخابػطى ػمػاح عػتػة آيذ، لسحة عامة حؾؿ الشغؼ االنتخابية، مػيػابػخػتػة االنػخفػعػسػة الػكػبػ( ش(25

 ar?set_language=ar-t.org/abouthttp://aceprojec  
( عجناف عؾدة، الشغاـ االنتخابي الفمدظيشي وتاثيخه عمى الشغاـ الدياسي والحدبي، السخكد (26

 .13، ص2004الفمدظيشي لمبحؾث الدياسية والسدحية، راـ هللا، 
خيت ات، مجمة جامعة تكػيػ( مختزى احسج خزيخ، الشغاـ االنتخابي في العخاؽ قزايا واشكال(27

 .171، ص 2013، 20، العجد 2لمعمـؾ القانؾنية والدياسية، السجمج 
اف وتخكيا، السعيج االقميسي لجراسات ػة في العخاؽ وتؾنذ ولبشػيػابػخػتػجالغفار، الشغؼ االنػبػع جػسػحػ( م(28

الجشجر والتشؾع والدالـ والحقؾؽ، سمدة كتيبات تجارب الجوؿ في الشغؼ االنتخابية، الدؾداف، 
 .18،  ص2015

 .11-9( حدؽ تخكي عسيخ، مرجر سبق ذكخه، ص ص(29
، اوراؽ ديسقخاطية الحكؾمات التسثيمية واليات االنتخاب، تحخيخ: ايميانا واخخوف  ( اريشج ليبيارت(30

، 2005، سمدة اوراؽ ديسقخاطية، مخكد العخاؽ لسعمؾمات الجيسقخاطية، الدؾيج، 4غؾردوف، العجد 
 .20ص

https://www.mubasher.info/news/3232596/
https://www.mubasher.info/news/3232596/
http://aceproject.org/about-ar?set_language=ar


 

                 
  

 

 
55; 

 الهنجسة االنتخابية وتحدين األداء..

 

 خيرهللا سبهان عبج هللا الجبهري 

 

Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (205-230) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

                                                                                                         

ة ػيػجولػة الػدػؤسػسػ، تخجسة: ايسؽ ايؾب، ال2ط ،ةػيػابػخػتػؼ االنػغػشػاؿ الػكػجز واخخوف، اشػؾلػشػجرو ريػ( ان(31
 .46، ص2010ات، الدؾيج، ػابػخػتػة واالنػيػخاطػقػسػجيػمػل
ة الدادات لمتشسية ػيػعػسػ( مشرؾر دمحم احسج وجساؿ جبخيل، تعديد سيادة القانؾف في مرخ، ج(32

، ص 2012تعاوف مع الؾكالة الجولية الدؾيجية لمتعاوف االنسائي، القاىخة، والخعاية االجتساعية بال
11. 

خ ػاريػقػة تػمػدػمػ( جياد حخب، تاثيخ الشغاـ االنتخابي عمى االداء  الخقابي لمسجمذ التذخيعي، س(33
 .13نذخ، ص  ؽ، بال سشةػؾاطػسػؾؽ الػقػحػة لػمػقػتػدػسػة الػيػشػيػظػدػمػفػة الػئػيػيػ، ال21ة ػيػؾنػانػق
ة، اىل ػيػخاطػقػسػجيػة الػسػغػي االنػؾات واثخىا فػاب االصػدػتػاب واحػخػتػؼ االنػغػي، نػسػانػغػخ الػيػزػ( خ(34

 .294، ص2015الء، ػخبػت، كػيػبػل الػة اىػعػامػ، ج17عجد ػت، الػيػبػال
ؾف، ػة، دفاتخ الدياسة والقانػيػدبػحتة الػسػغػاالنػا بػيػتػالقػة وعػيػابػخػتػؼ االنػغػشػة، الػدػسػة شػافػشػؾشػ( ب(35

، 2011ة، الجدائخ، ػيػاسػيػدػـؾ الػالعمو ؾؽ ػقػحػة الػة، كميػمػاح ورقػخبػجؼ مػاصػة قػعػامػعجد خاص، ج
 .464ص

ة ػمػجػ، م2006ة في استخاليا ػيػانػسػخلػبػات الػابػخػتػؽ واحسج حسيج عباس، االنػيػدػ( عبجالكخيؼ ح(36
 .1266، ص2017ة، ػخيػرػشػتػدػسػة الػعػامػجػ، ال36-35جد ػعػة، الػيػجولػة والػيػاسػيػدػال
ؾؿ مؽ الشغاـ العشرخؼ ػحػتػة دراسة الػيػابػخػتػ( ناعؼ نؾاؼ الذسخؼ واسخاء احسج جياد، الشغؼ االن(37

ة ػاسػيػدػة الػمػجػ، م2009-1994الى الشغاـ الجيسقخاطي التعجدؼ في جسيؾرية جشؾب افخيكيا 
 .106، ص 2013ة، ػخيػرػشػتػدػسػة الػعػامػجػ، ال23ة، العجدػيػجولػال
 .20خوف، مرجر سبق ذكخه، صػجز وآخػؾلػشػجرو ريػ( ان(38
( فخيق الحكؼ الجيسقخاطي، االنتخابات ومشع نذؾب الشداعات، دليل لمتحميل والتخظيط والبخمجة، (39

 .9، ص2009سائية، نيؾيؾرؾ، مكتب الدياسات االنسائية، بخنامج االمؼ الستحجة االن
ة ػخوحػ( دمحم عمي، الشغاـ االنتخابي ودوره في تفعيل مياـ السجالذ السشتخبة في الجدائخ، اط(40

خ، ػدائػجػة، الػيػاسػيػدػـؾ الػمػعػؾؽ والػقػحػة الػيػمػج، كػايػقػمػخ بػكػي بػة ابػعػامػؾرة، جػذػشػخ مػيػؾراة غػتػدك
 .199، ص2016

ة ػالػ، رس2012-1989خ ػدائػجػي الػداب فػى االحػمػاب عػخػتػاـ االنػغػخ نػخ، تاثيػسػاف عػسػيػمػؽ سػ( ب(41
ة، ػيػاسػيػدػـؾ الػمػعػؾؽ والػقػحػة الػيػمػؾالؼ، كػخ مػاىػظػؾر الػتػجكػة الػعػامػؾرة، جػذػشػخ مػيػخ غػيػتػدػاجػم

 .143-141، ص ص2013الجدائخ، 
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ت ػخيػكػة تػمػجػخاؽ، مػعػي الػياسية واثخىا عمى الشغاـ الدياسي ف( زياد خمف نداؿ، االحداب الد(42
 .191، ص2015، جامعة تكخيت، 2، العجد2، الدشة 2ة، السجمج ػيػاسػيػدػـؾ الػمػعػمػل
خ ػيػؾراة غػتػة دكػخوحػة، اطػيػاسػيػدػؼ الػغػشػالح الػي اصػي فػابػخػتػاـ االنػغػشػخة بؽ عمي، دور الػيػ( زى(43

 .127، ص2015ة، الجدائخ، ػيػاسػيػدػـؾ الػمػعػؾؽ والػقػحػة الػيػمػج، كػايػقػمػخ بػكػي بػة ابػعػامػرة، جؾ ػذػشػم
( دمحم حدؽ دخيل، دور الثشائية الحدبية في الحياة الدياسية )بخيظانيا والؾاليات الستحجة االمخيكية (44

، 2012الشجف االشخؼ،  ،19، العجد7انسؾذجًا(، مجمة كمية االسالمية الجامعة، السجمج 
 .290ص

ـؾ ػعمػمػط لػة واسػمػجػة، مػؾمػكػحػل الػيػكػذػى تػمػة واثخىا عػيػابػخػتػ( عمي عباس خمف، الشغؼ االن(45
 .538، ص2018، جامعة واسط، 41، العجد14ة، السجمج ػيػانػدػاالن

 .143-141( بؽ سميساف عسخ، مرجر سبق ذكخه، ص ص(46
دياسي، مجمة ػة واثخىا عمى الشغاـ الػيػالفػتػة االئػؾمػسى عمي فخج، الحك( سسيخ داؤود سمساف و ل(47

 .39، ص2012، جامعة بغجاد، 102االداب، العجد 
ة اداب ػمػجػ، م2003اـ ػج عػعػغؼ االنتخابية البخلسانية السعتسجة في العخاؽ بػشػؾاد، الػى جالؿ عػشػ( م(48

 .410ص ،2014، جامعة تكخيت، 19جد ػعػجؼ، الػالفخاىي
ة الدياسية، ػخيػحػى الػمػ( بذار نرخالجيؽ دمحم ومازف مدىخ عؾاد، نغاـ االنتخابات في العخاؽ واثخه ع(49

 .210، ص2018، جامعة البرخة، 30، العجد 13ة ػشػدػمجمة دراسات البرخة، ال
ـؾ ػمػعػة الػمػجػم، ؾف ػناػاب قػيػل غػي عػخاؽ فػعػي الػة فػيػدبػحػة الػجديػعػتػح، الػالػج صػسػحػؼ مػغػ( ن(50

 .56، ص2011جاد، ػغػة بػعػامػ، ج43ة، العجد ػيػاسػيػدػال
 .547( عمي عباس خمف، مرجر سبق ذكخه، ص(51
روية لرياغة قانؾف ججيج  2018اـ ػي عػخاقػعػؾاب الػشػذ الػمػجػات مػابػخػتػ( ستار جبار الجابخؼ، ان(52

ة، ػيػجولػة والػيػجػيػخاتػتػات االسػجراسػد الػخكػ، م73-72 ة، العجدػيػات دولػة دراسػمػجػلالنتخابات، م
 .18،  ص2018جاد، ػغػة بػعػامػج

 .59، صمرجر سبق ذكخه ( انجرو ريشؾلجز واخخوف،53)
( أالف ووؿ واخخوف، اليشج: تجديج استقاللية االدارة االنتخابية، تخجسة: ايسؽ ايؾب، دليل السؤسدة 54)

 .247، ص2006ابات، الدؾيج، الجولية لمجيسقخاطية واالنتخ
 .247، صمرجر سبق ذكخه( أالف ووؿ واخخوف، 55)
 .58، صمرجر سبق ذكخه( انجرو ريشؾلجز واخخوف،56)
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انجرو اليذ واخخوف، الترؾيت مؽ الخارج، تخجسة: عساد يؾسف، دليل السؤسدة الجولية  (57)
، 2012لسكديكي، الدؾيج، لمجيسقخاطية واالنتخابات بالتعاوف مع العيج االنتخابي االتحادؼ ا

 .45ص
 .246ص ،مرجر سبق ذكخه( أالف ووؿ واخخوف، 58)
 .26، صمرجر سبق ذكخه، واخخوف  اريشج ليبيارت (59)
( رغج نريف جاسؼ، التعجدية الدياسية في اسيا )اليشج وماليديا انسؾذجًا(، مجمة السدتشرخية 60)

لمجراسات العخبية والجولية، الجامعة ، مخكد السدتشرخية 44لمجراسات العخبية والجولية، العجد
 .83ص ،2013السدتشرخية، 

 .27ص ،مرجر سبق ذكخه، واخخوف  اريشج ليبيارت (61)
 .1ص ،مرجر سبق ذكخه( فخيق الحكؼ الجيسقخاطي، 62)


