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ــدأ  ــى مب ــة المعــارصة  تقــوم عل ــدول الديمقراطي ــة فــي ال ــة والرمكزي ــت كل مســتويات الســلطة المحلي بات

االنتخــاب  المبــارش، يُنتخــب المســؤولون التنفيذيــون فــي المجالــس التمثيليــة   ليقومــوا بدورهــم فــي تمثيــل 

مجتمعهــم.  . وكمــا أصبحــت النظــم السياســية المعــارصة أيضــًا تقــوم علــى مبــدأ   فصــل الســلطات الثــاث 

الســلطة الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.  ينتخــب الشــعب  الســلطة الترشيعيــة أو الربلمــان الوطــي، وتنظــم 

ــام  ــة والنظ ــمل اإلدارة االنتخابي ــا يش ــة، بم ــة االنتخابي ــذ العملي ــم تنفي ــون يحك ــب قان ــات بموج ــذه االنتخاب ه

االنتخابــي.  

١-	إدارة	االنتخابات:

ــات، إعــداد جــدول األعمــال،   ــى االنتخاب ــك:   اإلرشاف عل ــة بمــا فــي ذل ــب اإلجرائي ــى هــذه الجهــة بالجوان  تُع

ــد آليــة تســجيل الرمشــحني واعتمادهــم، رســم آليــة االعــراض والطعــن بجــداول  إعــداد جــداول الناخبــني، تحدي

الناخبــني، تحديــد موعــد الرشــيحات و موعــد بــدء الحمــات االنتخابيــة وقوانينهــا و موعــد االقــراع واالرشاف 

ــا،   ــج وإعانه ــرز النتائ ــا،  ف ــوات واإلرشاف عليه ــرز األص ــة ف ــد طريق ــراع، تحدي ــاذج أوراق االق ــز نم ــه، تجه علي

وتحديــد طريقــة الطعــن بالنتائــج والجهــة الــي يتــم الطعــن لديهــا. يشــمل قانــون االنتخابــات كل هــذه 

التفاصيــل، قــد تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر أو قــد تتغــر أو تتطــور داخــل كل بلــد، ولكــن يمكــن القــول أنــه أصبــح 

هنــاك معايــر عامــة واضحــة معتمــدة دوليــًا كرمجعيــة؛ لضمــان ســامة ونزاهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة 

مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا.

مقدمة:
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2-	النظام	االنتخابي:

 يوضــح هــذا النظــام آليــة العمليــة االنتخابيــة: أي يوضــح   عمليــة االقــراع والتنافــس بــني الرمشــحني وعمليــة 

الفــرز. وهنــاك عــرشات  “النظــم” االنتخابيــة الــي قــد تختلــف عــن بعضهــا اختافــًا كبــرًا أو صغــرًا، حــى أنــه مــن 

النــادر أن يتطابــق نظامــان فــي بلديــن مختلفــني تطابقــًا تامــًا أو كامــًا.
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لماذا يوجد نظم انتخابية مختلفة؟ 

ــا أّن هنــاك مجموعــة مــن عــرشة أشــخاص تريــد التصويــت   ســنوضح ذلــك مــن خــال مثــال صغــر. لــو افرضن

علــى مقرحــات مختلفــة العتمــاد أحدهــا، فكيــف ســيتم التصويــت علــى ذلــك؟ الطريقــة األبســط هــي أن يصوت 

كل فــرد مــن الحضــور لصالــح مقــرح واحــد، والمقــرح األعلــى أصواتــًا يفــوز. ولنفــرض أّن عــدد االقراحــات كان 

ــة األخــرى حصلــت علــى صوتــني، والمقــرح  خمســة وحــاز المقــرح األول علــى 3 أصــوات، والمقرحــات الثاث

األخــر حصــل علــى صــوت واحــد، فــي هــذه الحالــة يعتــرب االقــراح األول هــو الفائــز. ولكــن قــد يعــرض البعــض 

علــى  أن ثاثــة مــن عــرشة تعتــرب أقليــة وال تعكــس رغبــة األغلبيــة، ولحــل المشــكلة يمكــن تبــي  أشــكال أخــرى 

للتصويــت:  كاســتبعاد المقــرح الــذي حصــل علــى أقــل األصــوات وإعــادة التصويــت علــى البقيــة وهكــذا إلــى 

أن يحصــل أحــد المقرحــات علــى مــا يزيــد عــن نصــف األصــوات حــى يمثــل إرادة األغلبيــة المطلقــة )النصــف + 

واحــد(، أو كدمــج  المقرحــات الــي تحمــل أصواتــًا متقاربــة  فــي رزم واحــدة؛ للتصويــت عليهــا  وبيــان الميــول 

العــام  لألغلبيــة، أو كطلــب  ترتيــب االقراحــات بالتسلســل حســب األفضليــة بالنســبة لــكل فــرد، ولكــن تحتــاج 

هــذه الطريقــة إلــى عمليــة فــرز معقــدة إليجــاد المقــرح األكــر أفضليــة بــني األفــراد جميعهــم.

ــاك عــدة أشــكال للتصويــت، يمكــن تصميمهــا بطــرق مختلفــة حســب الحاجــة، الشــيء نفســه ينطبــق  إذًا هن

علــى االنتخابــات إذ يتــم اعتمــاد أنظمــة وقوانــني تكــون بمثابــة َعقــد بــني جميــع الناخبــني والرمشــحني. ومــع 

تطــور الديمقراطيــة تطــورت األنظمــة االنتخابيــة علــى أيــدي  النُّخــب والقيــادات السياســية واالجتماعيــة الــي 
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ــدم  ــن أق ــة. وم ــب الحاج ــي حس ــام االنتخاب ــل النظ ــر وتعدي ــى تطوي ــعت إل س

وأبســط النظــم االنتخابيــة المســترمة حــى اآلن هــو النظــام الربيطانــي الــذي 

يقــوم علــى مبــدأ تقســيم البــاد إلــى دوائــر كل دائــرة لهــا مقعــد واحــد، يختــار 

ــل  ــن يحص ــوز م ــني، ويف ــحني المتنافس ــني الرمش ــل ب ــحه المفض ــب مرش الناخ

علــى أعلــى األصــوات مهمــا بلغــت. بالمقابــل طــّور الفرنســيون هــذا النظــام، 

إذا لــم يحصــل أي مرشــح علــى أكــر مــن نصــف أصــوات الناخبــني يخضــع 

ــى  ــة ليتنافســا فــي الحصــول عل ــة ثاني ــى اثنــني مــن الرمشــحني إلــى جول أعل

رشعيــة أقــوى باألغلبيــة المطلقــة مــن األصــوات. ولكــن فّضلــت بعــض الــدول 

األوروبيــة األخــرى نظامــًا مختلفــًا عــن االنتخــاب والرشــيح الفــردي، لجــأت إلــى 

ــا  ــم  تقدمه ــني قوائ ــة ب ــي المنافس ــة أال وه ــر الفردي ــة غ ــام المنافس نظ

األحــزاب بالعــادة، وكل قائمــة تفــوز بمقعــد مــن مقاعــد الربلمــان بنــاًء علــى 

نســبة أصواتهــا )كانــت بلجيــكا أول مــن تبــّى هــذا النظــام(. ثــم أخــذ البعــض 

بنظــام يجمــع بــني النظامــني بطــرق مختلفــة.
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تصنيف النظم االنتخابية 

لــم تُبتكــر  جميــع األنظمــة االنتخابيــة مــرة واحــدة بنفــس الوقــت، بــل كانــت تُبتكــر أواًل بــأول ومــن دولــة إلــى 

أخــرى، وفــي النهايــة حصــدت الــدول مجموعــة تجــارب كثــرة متنوعــة،  قــد تظهــر األنظمــة اآلن مختلفــة عــن 

بعضهــا بشــكل كبــر أو صغــر ولكــن فــي نهايــة المطــاف تقــوم هــذه األنظمــة علــى أســاس واحــد مشــرك. 

ــى  ــون عل ــد وتك ــة، ق ــيمات اإلداري ــع التقس ــة “  تتب ــر انتخابي ــى “ دوائ ــاد إل ــيم الب ــم تقس ــادة يت ــم الع فبحك

مســتوى واســع يشــمل  مســتوى االقليــم أو المقاطعــة أو المحافظــة، أو علــى مســتوى ضيـّـق فيكــون لــكل 

دائــرة مقعــد، أو يمكــن جعــل البــاد كلهــا دائــرة انتخابيــة واحــدة. يرتبــط تقســيم الدوائــر بالنظــام االنتخابــي.
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يمكن تقسيم  األنظمة االنتخابية إلى نوعني رئيسني هما:  

نظام األغلبية: ويعي أن الفوز يكون من نصيب من يحصل على أعلى األصوات. . 	

نظام التمثيل النسيب: ويعي أن تُوزّع المقاعد بالتناسب مع نسبة األصوات.. 	

وقد ظهرت أنظمة تجمع بصورة معينة بني النظامني السابقني.

نظام	األغليب:

مما يعي أن من يحصل ) أو يحصلوا( على أصوات أعلى يفوز )أو يفوزون( بالمقعد أو المقاعد المتوفرة.
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نظام الفائز األول:. 	

ــرة لهــا  ــزل الرمشــحون بشــكل فــردي فــي دائ ــة - فــي هــذا النظــام ي ــرة فردي  أو الصــوت الواحــد فــي دائ

ــى هــذا  ــًا عل ــااًل تقليدي ــا مث ــدّ بريطاني ــى األصــوات، تَُع ــد. يفــوز صاحــب أعل ــد، وللناخــب صــوت واح ــد واح مقع

النظــام. حقــق هــذا النظــام القديــم فــي حينــه إصاحــًا ثوريــًا لمفهــوم المواطنــة والحقــوق. كان النظــام قبــل 

ذلــك يمــز بعــدد األصــوات بــني الناخبــني حســب المســتوى االجتماعــي وحيــازة الملكيــة والــراء. ولكــن أصبــح 

ــة والحقــوق السياســية. ــًا للمســاواة فــي المواطن الصــوت الواحــد للناخــب الواحــد عنوان
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الكتلة الفائزة: . 	

يــزل الرمشــحون فــي مجموعــة )أي كتلــة( مغلقــة بعــدد مقاعــد الدائــرة، وللناخــب صــوت واحــد يعطيــه ألحــد 

ــق هــذا النظــام فــي الواليــات المتحــدة  الكتــل، وتفــوز الكتلــة صاحبــة أعلــى األصــوات بجميــع المقاعــد. يُطبّ

عندمــا يقــوم  ممثلــو الواليــات فــي المجمــع االنتخابــي باختيــار الرئيــس للواليــات المتحــدة، لــكل واليــة عــدد 

مــن الممثلــني يتناســب مــع حجمهــا، ويــزل الرمشــحون قوائــم كل واحــدة بعــدد مقاعــد الواليــة، وتتبــع كل 

قائمــة غالبــًا أحــد الرمشــحني لرئاســة البــاد، والقائمــة الــي تحصــل علــى أصــوات أعلــى تفــوز  بجميــع مقاعــد 

الواليــة.
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نظام الجولتني: . 	

 يتــم التنافــس فــي دوائــر فرديــة، لــكل دائــرة مقعــد واحــد، وال يفــوز إال مــن يحصــل علــى األغلبيــة المطلقــة 

مــن األصــوات. وهــذا الفــوز ال يحــدث غالبــا مــن أول جولــة، فتُعــاد االنتخابــات بــني أعلــى اثنــني. تشــتهر فرنســا 

بتطبيــق هــذا النظــام، وكمــا ويتــم العمــل بــه فــي األردن عنــد انتخــاب بعــض نقبــاء النقابــات المهنيــة.
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أشكال أخرى: . 	

	 عدة	أصوات	للناخب	في	دائرة	متعددة	المقاعد:أ.

 يكــون لــكل دائــرة عــدد مــن المقاعــد حســب حجمهــا، ويحــق للناخــب أن يختــار مــن يشــاء مــن الرمشــحني، وينجــح 

أصحــاب أعلــى األصــوات علــى التوالــي. وهنــاك بعــض حــاالت يمكــن مــن خالهــا تحديــد األصــوات بأقــل مــن 

عــدد المقاعــد* ويطلــق علــى هــذا األســلوب بالقوائــم الحــرّة حيــث يمكــن للرمشــحني الــزول فــي قائمــة، لكــن 

الناخــب ليــس ملزمــًا بهــا  فقــد يختــار منهــا مرشــحًا واحــدًا أو أكــر ويختــار مــن قوائــم أخــرى أو مــن مســتقلني 

حســب عــدد األصــوات المســموحة لــه.

	 الصوت	الواحد	في	دائرة	متعددة	المقاعد:	.

ــذا  ــط. وه ــد فق ــح واح ــار مرش ــب اختي ــق للناخ ــا، ويح ــب حجمه ــد تناس ــن المقاع ــدد م ــرة ع ــكل دائ ــون ل  يك

األســلوب رغــم قربــه مــن نظــام األغلبيــة إال أنــه قريــب مــن حيــث النتائــج مــن نظــام التمثيــل النســي، ولتوضيــح 

ذلــك لنتخيــل أن هنــاك 5 دوائــر لــكل منهــا مقعــد واحــد وأن لــدى أحــد األحــزاب  20% مــن األصــوات فــي كل 

ــبة  ــوز بنس ــبة، أي يف ــذه النس ــد به ــوز بالمقع ــرة ويف ــي كل دائ ــح  ف ــدم مرش ــل أن يق ــن المحتم ــرة، فم دائ



النظم االنتخابية16

20% بجميــع مقاعــد الدوائــر. لكــن إذا جمعنــا الدوائــر الخمــس فــي دائــرة واحــدة لهــا خمســة مقاعــد وأعطينــا 

للناخــب صوتــًا واحــدًا فمــاذا يحــدث لهــذا الحــزب؟ إذا قــدم 5 مرشــحني فســتوزع القاعــدة االنتخابيــة الــي تمثــل 

20% مــن الناخبــني علــى الخمســة، فيكــون لــكل واحــد 4% مــن األصــوات وقــد يخــرون  جميعــًا. أّمــا برمشــح 

ــه يحصــل علــى مقاعــد أقــرب إلــى  ــه علــى 20% مــن األصــوات، أي أن واحــد فيســتطيع ضمــان نجاحــه بحصول

ــى  ــه مــن مجمــوع المقرعــني، كمــا يحصــل كل واحــد مــن أقــرب الرمشــحني لهــذه النســبة عل نســبة أصوات

مقعــد. وهكــذا تتــوزع المقاعــد مــن حيــث النتائــج نســبيًا علــى الرمشــحني حســب ثقلهــم االنتخابــي.  

 

	 الصوت	البديل:	.

 يعطــى الناخــب فــي هــذا النظــام مجــااًل أوســع فــي فــي االختيــار بــني عــدّة مرشــحني للمقعــد الواحــد، يضــع 

ــج  ــرز النتائ ــد ف ــد، وعن ــم واح ــن رق ــداء م ــة ابت ــب األفضلي ــلي حس ــب التسلس ــحني الرتي ــماء الرمش ــب أس الناخ

يُســجل الرمشــح الــذي حصــل علــى أكــر أفضليــة ويســتبعد صاحــب أدنــى األصــوات  ويُعــاد توزيــع أصواتــه علــى 

الرمشــحني اللذيــن تــّم وضعهــم كتفضيــل ثــاٍن ثــم يُســتبَعد الرمشــح األقــل أصواتــًا مــن بينهــم، ويســترم الفــرز 

هكــذا حــى الوصــول الــى الرمشــح صاحــب أكــر أفضليــة. وعليــه إّن هــذا النظــام نــادر التطبيــق.



17 النظم االنتخابية

نظام	التمثيل	النسيب

ظهــر نظــام التمثيــل النســي نهايــة القــرن التاســع عــرش وبدايــة القــرن 

العرشيــن لتحقيــق عدالــة أكــر وتمكــني جميــع الرمشــحني مــن الحصــول 

علــى تمثيــل عــادل حســب نســبة  المقاعــد االنتخابيــة ســواء أكان للربلمــان أو 

للهيئــات المنتخبــة األخــرى. ولّمــا كان النظــام الحزبــي قــد تكــرّس فــي أوروبــا 

واشــتدت المنافســة بــني األحــزاب السياســية فــي االنتخابــات، كان  نظــام 

األغلبيــة يحتمــل أن يحصــل حــزب واحــد علــى معظــم أو جميــع المقاعــد بنســبة 

ــة %30  ــر أغلبي ــع الدوائ ــًا حــزب فــي جمي ــو حقــق مث ــر،  ل أصــوات أقــل بكث

مــن األصــوات وحصلــت بقيــة األحــزاب علــى أصــوات أقــل مــن هــذه النســبة، 

ــع المقاعــد. بينمــا يحــول نظــام  ــى جمي فينجــح هــذا الحــزب فــي الحصــول عل

ــة مســاوية مــن  ــى حّص ــل النســي نســبة كل قائمــة مــن األصــوات إل التمثي

ــني يفــوز ب %20  ــى 20% مــن أصــوات الناخب ــا عل المقاعــد، فمــن يحصــل مث

مــن المقاعــد. وطبعــا كلمــا كانــت الدائــرة أوســع وعــدد المقاعــد أكــر يكــون 

ــع المقاعــد متناســبا بصــورة أكــر دقــة مــع عــدد األصــوات.   توزي
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أنواع القوائم

ــس  ــن لي ــد، لك ــدد المقاع ــة بع ــاء القائم ــداد أعض ــموح إلع ــقف المس ــة  الس ــة االنتخابي ــم األنظم ــدد معظ تح

هنــاك مــا يمنــع النظــام مــن الســماح بعــدد أعلــى مــا دامــت القائمــة فــي النهايــة ســتحصل علــى مقاعــد بنــاء 

علــى نســبة حصتهــا مــن األصــوات، هنــاك أســلوبان لتحديــد المقاعــد الــي حصلــت عليهــا القائمــة : 

	 القوائم	المغلقةأ.

يقــوم الحــزب أو ائتــاف الرمشــحني برتيــب أســماء الرمشــحني 1، 2،3،4 .. الــخ، ويمكــن لورقــة االقــراع أن ب. 

تحــوي أســماء القوائــم ورموزهــا فقــط أو أســماء مرشــحيها تحــت اســم القائمــة، ويقــوم الناخــب بالتأشــر 

علــى اســم القائمــة فقــط، وتذهــب المقاعــد الــي حصلــت عليهــا القائمــة إلــى أول االســماء علــى التوالــي. 

وبالعــادة تقــوم األحــزاب بإجــراء انتخابــات داخليــة أوليــة للراغبــني فــي ترشــيح أنفســهم علــى الئحــة الحــزب، 

ــادة الحــزب أو  وتُرتــب األســماء فــي القائمــة حســب تسلســل األصــوات، لكــن فــي حــاالت أخــرى تقــرر قي

االئتــاف القيــام بمهمــة ترتيــب األســماء، ممــا يعــي أن الجهــة المرشفــة علــى االنتخابــات  تصلهــا القائمــة 

بالرتيــب المطلــوب  ســلفًا.
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	 القوائم	المفتوحةب.

يــرك هــذا األســلوب للناخبــني أخــذ قــرار مــن يفضلــون مــن أعضــاء القائمــة الفــوز بمقاعدهــا، وعليــه يجــب أن 

يظهــر علــى ورقــة االقــراع تحــت اســم القائمــة أســماء أعضائهــا فيقــرر الناخــب أواًل أي قائمــة يريــد أن يختــار ثم 

يــؤرّش علــى اســم ُمرّشــحه المفّضــل داخــل القائمــة، ويفــوز بمقاعــد القائمــة أصحــاب أعلــى األصــوات. ويمكــن 

للنظــام أن يُعطــي الناخــب الحــق فــي اختيــار اســمًا واحــدًا أو أكــر داخــل القائمــة. بــل يُمكــن إعطــاء الناخــب 

مــزة إضافيــة آخذيــن باالعتبــار أّن َمْيَلــُه للرمشــحني متفاوتــًا، فيكــون لــه أصــوات بعــدد المقاعــد ويوزعهــا علــى 

الرمشــحني حســب مــا يفضلــه، فــإذا كان لديــه مثــًا عــرشة أصــوات فإنّــه يســتطيع أن يعطيهــا كلهــا لرمشــح 

واحــد أو يوزعهــا حســب ميولــه فيعطــي مرشــحًا خمســة أصــوات وآخــر ثاثــة وآخــر اثنــني. والقصــد أن يعكــس 

هــذا التوزيــع دقــة شــعبية الرمشــحني داخــل القائمــة عنــد الناخبــني.
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	 القوائم	الحرّة	.

ــل(،  ــد أو أق ــدد المقاع ــة )بع ــم مختلف ــن قوائ ــحني م ــن الرمش ــاء م ــن يش ــب م ــار الناخ ــام أن يخت ــمح النظ يس

وفــي هــذه الحالــة تُْحَســْب أصــوات القائمــة عــن طريــق جمــع أصــوات مرشــحيها، وتحصــل كل قائمــة علــى 

مقاعــد بنســبة أصواتهــا، فيحصــل أصحــاب أعلــى األصــوات فــي القائمــة علــى مقاعدهــا . يناســب هــذا النظــام 

االنتخابــي الهيئــات العامــة المحــدودة مثــل النقابــات والجمعيــات. 



21 النظم االنتخابية

حساب الكسور

ــًا علــى عــدد المقاعــد فنحصــل  الحتســاب حصــة كل قائمــة مــن المقاعــد يتــم تقســيم عــدد المقرعــني فعلي

علــى قيمــة المقعــد الواحــد، لنفــرض مثــًا أّن عــدد الناخبــني 100 ألــف وعــدد المقاعــد عــرشة، فــإذًا تكــون قيمــة 

المقعــد 10 آالف صــوت، والقائمــة الــي تحصــل علــى 15 ألــف صــوت تكــون حّصتهــا مقعــد ونصــف أّمــا القائمــة 

الــي تحصــل علــى 22500 صــوت يكــون لهــا مقعديــن وربــع، فمــاذا نفعــل بالكســور؟ هنــاك عــدة طــرق لمعالجــة 

ذلــك مــن أبرزهــا:

	 طريقة	أعلى	أو	أكرب	البواقي:	أ.

ــم  ــة القوائ ــذه الطريق ــح ه ــي، تُرّج ــى التوال ــة عل ــد الباقي ــى المقاع ــور عل ــى الكس ــاب أعل ــل أصح ــث يحص حي

الصغــرة خصوصــًا فــي دوائــر قليلــة العــدد، فمثــًا تكــون قيمــة المقعــد فــي دائــرة مــن أربــع مقاعــد %25 

مــن األصــوات، ولنفــرض أن حصلــت قائمــة واحــدة علــى هــذه النســبة وكانــت أصــوات القوائــم التاليــة هــي 

ــون  ــة وتك ــد الباقي ــم المقاع ــوزّع عليه ــد، فت ــور مقع ــي أو كس ــًا بواق ــي جميعه ــم 5% وه ــم 10% ث 21% ث

ــى )الــي حققــت  5% مــن األصــوات( قــد حصلــت علــى مقعــد. القائمــة األدن
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	 طريقة	أعلى	المتوسطات	)	أو	طريقة	ديهونت(	ب.

ــدأ بتوزيــع المقاعــد أواًل  ال تُحــدد هــذه الطريقــة قيمــة المقعــد ســلفًا كمــا تفعــل الطريقــة الســابقة، بــل تب

بــأول علــى أعلــى األصــوات بعــد تقســيمها علــى التوالــي علــى 1، 2، 3، 4 .. الــخ. فــإذا كان مثــًا حاصــل تقســيم 

القائمــة األولــى علــى 2 أعلــى مــن القائمــة الثانيــة يذهــب المقعــد الثانــي أيضــًا للقائمــة األولــى، وإذا كان 

حاصــل تقســيم القائمــة األولــى علــى 3 أدنــى مــن القائمــة الثانيــة فيذهــب المقعــد الثالــث للقائمــة الثانيــة 

ــًا ســتأخذ مقعــدًا اذا كانــت أصواتهــا أعلــى  )حســب الجــدول الرمفــق(. ممــا يعــي أّن القائمــة األدنــى أصوات

مــن حاصــل تقســيم أصــوات القائمــة األولــى علــى عــدد المقاعــد. وبتطبيــق هــذا النظــام علــى المثــال الســابق 

تحصــل القائمــة األولــى علــى مقعديــن والثانيــة علــى مقعديــن.
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	 طرق	أخرى		.

هنــاك طــرق اخــرى مثــل ســانت ليــغ 1 )القســمة علــى أصــوات فرديــة كمــا فــي الجــدول الرمفــق(، وســانت 

ليــغ 2 وهــي تعطــي فرصــًا للقوائــم األقــل أصــوات، فبينمــا نظــام دي هونــت الســابق يفــرض أن آخــر قائمــة 

ناجحــة يجــب أن ال تقــل أصواتهــا عــن نصــف القائمــة األعلــى منهــا للحصــول علــى مقعــد فــإن نظــام ســانت 

ليــغ يفــرض أن ال يقــل عــن ثلثهــا. 
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	 العتبة	د.

إلــى جانــب الطــرق آنفــة الذكــر، فــإّن بعــض األنظمــة االنتخابيــة تضــع عتبــة أو حــد أدنــى )3% مــن األصــوات 

مثــا( حيــث تُســتبعد القوائــم الــي تحصــل علــى أصــوات دونهــا، فمثــًا لــو فرضنــا أّن عــدد المقاعــد، 100فيكــون 

عــدد األصــوات الرضوريــة للحصــول علــى مقعــد هــو 1% مــن األصــوات. يمنــع نظــام العتبــة تفتــت المقاعــد 

ويُشــجع اندمــاج القوائــم الصغــرة ويحافــظ علــى  إبقــاء القوائــم  الكــربى فقــط، فقــد وصلــت العتبــة فــي 

ــي  ــزة ثل ــم ممــا حصــدت القائمــة الفائ ــات اســتبعاد معظــم القوائ ــى 10% وكان مــن نتيجــة االنتخاب ــا إل تركي

المقاعــد بنصــف األصــوات.
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	 تجيري	البواقي	والتحالفات		.

يُطبّــق نظــام أعلــى البواقــي فــي الدوائــر الكــربى وفــي حــني البــاد كلهــا دائــرة واحــدة؛ ألن قيمــة البواقــي 

محــدودة، فمثــًا فــي دائــرة مــن مائــة مقعــد فــإّن كل 1% تســاوي مقعــد فتكــون البواقــي متواضعــة، وقــد 

يســاوي مجمــوع الكســور ثاثــة أو أربعــة مقاعــد مــن مائــة، ولكنهــا مــع ذلــك تعتــرب مهمــة بالنســبة لآلحــزاب 

فهــي قــد تحســم وجــود أغلبيــة حكوميــة ولذلــك تســمح بعــض األنظمــة بوجــود اتفــاق )أو تحالــف( بــني أحــزاب 

علــى تجيــر كســورها لبعضهــا حــى ال يخــرج المقعــد عــن معســكرها إلــى معســكر آخــر، تكــون هــذه االتفاقيــات 

ــع مقعــد جمــع  ــى أصــوات فائضــة تعــادل رب ــَل كل منهــا عل ــزاب َحَص ــة أح ــًا يمكــن لثاث ــة ســلفًا، فمث معلن

بواقيهــا لتصبــح ثاثــة أربــاع مقعــد فتكــون بــني أعلــى البواقــي المؤّهلــة ألخــذ مقعــد، وبالعــادة يذهــب ألحــد 

أعلــى البواقــي بينهــا. ويمكــن أن تدخــل عــدة قوائــم أو أحــزاب فــي تحالــف لتخطــي العتبــة، لكــن مــع بقــاء 

حــق الناخــب أن يصــوت ألي منهــا كمــا لــو كانــت قوائــم مفتوحــة لكــن بأســماء أحــزاب وليــس أشــخاص، وبعــد 

تحديــد حصــة التحالــف مــن المقاعــد تــوزع المقاعــد داخلــه بنســبة أصــوات كل حــزب.
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الُنُظم المختلطة

وهــي النُُظــم الــي تجمــع بــني نظــام األغلبيــة ونظــام التمثيــل النســي، تخضــع هــذه األنظمــة إلــى تعديــات قــد 

تكــون جذريــة عنــد تصميمهــا، ولكــن هنــاك صيغتني رئيســيتني:

النظام	المختلط	المتوازي. 1

ويعــي تطبيــق النوعــني كل علــى حــدة فــي تصويتــني مختلفــني ولمقاعــد خاّصــة لــكل منهــا، وأقــرب مثــال 

ــى  ــة تنافــس فيهــا الرمشــحون بشــكل فــرد عل ــر محلي ــاك دوائ ــث كان هن ــات 2013 فــي األردن حي هــو انتخاب

مقاعــد وفــق نظــام األغلبيــة، وكان هنــاك دائــرة وطنيــة لهــا 27 مقعــدًا تنافســت عليهــا القوائــم وفــق نظــام 

ــق أســلوب أعلــى البواقــي المشــار لــه آنفــًا فحصلــت القائمــة األعلــى علــى أكــر  التمثيــل النســي، وقــد ُطبّ

مــن 100ألــف صــوت وثاثــة مقاعــد وحصلــت القائمــة األدنــى علــى 14 ألــف صــوت ومقعــد واحــد.
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النظام	المختلط	التكاملي	. 2

ويُســّمى أيضــًا نظــام العضويــة المختلطــة، يســتخِدم هــذا النظــام التصويــت الفــردي ونظــام األغلبيــة لنســبة 

ــم  ــم: أي يت ــي للقوائ ــل النس ــاس التمثي ــى أس ــد عل ــي للمقاع ــوع النهائ ــب المجم ــن يُحَتَس ــد، لك ــن المقاع م

انتخــاب أعضــاء الحــزب الواحــد أو التحالــف أو القائمــة بطريقتــني وغالبــًا مــا تكــون فرديــة أغلبيــة لمقاعــد الدوائر 

ــي  ــع المقاعــد النســبة ال ــل جمي ــة يجــب أن تمث ــة، لكــن فــي النهاي ــرة الوطني ــم نســبية للدائ ــة وقوائ المحلي

حصــل عليهــا الحــزب. والمثــال األلمانــي هــو األشــهر واألقــدم لهــذا النظــام، حيــث يصــّوت الناخــب لرمشــحني 

محليــني فــي دائرتــه االنتخابيــة وفــق العــدد المقــرر، وتكــون األحــزاب الــي ينتمــون إليهــا الرمشــحون محــددة، 

ينجــح أصحــاب أعلــى األصــوات. وكمــا يصــوت الناخــب أيضــًا لقوائــم األحــزاب علــى المســتوى الوطــي وبعــد 

حســاب نســبة كل حــزب مــن األصــوات وعــدد المقاعــد الــي حصــل عليهــا كل حــزب فــي الدوائــر يضــاف لــكل 

حــزب مــن مرشــحي قائمتــه الوطنيــة مــا يكفــي لكــي يصبــح كامــل عــدد نوابــه مســاويًا لنســبته مــن األصــوات. 

ــة لكــن نســبته  ــر المحلي ــة فــي الدوائ ــد فــي المنافســة الفردي ــى أي مقع ــم يحصــل عل ــًا ل ــو أن حزب ــًا ل فمث

الوطنيــة مــن األصــوات كانــت 10% فهــو يســتحق 10% مــن مقاعــد الربلمــان. وفــي هــذه الحالــة ال يكــون عــدد 

أعضــاء الربلمــان محــددًا ألنــه يتوجــب تســوية عــدد المقاعــد لــكل حــزب مــع نســبته مــن األصــوات.
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مزيات وعيوب األنظمة االنتخابية

ليــس هنــاك نظــام انتخابــي مثالــي خــاٍل مــن العيــوب، تختلــف وجهــات النظــر فــي تحديــد ممــزات وعيــوب  	

كل نظــام، إال أنــه هنــاك اتفــاق تــام علــى الجوانــب اإلجرائيــة الــي تُقــاس بنــاًء علــى  مبــادئ ثابتــة مثــل 

الشــفافية والزاهــة والمســاواة وتمكــني الناخبــني مــن ممارســة حقهــم بعدالــة وتكافــؤ. وعلــى ســبيل 

المثــال فــإن عــدد المقاعــد لــكل منطقــة يجــب أن يتناســب مــن حيــث المبــدأ مــع عــدد الســكان وهــذا يطبق 

مثــًا فــي انتخابــات مجلــس النــواب األمريكــي لكــن هــذا ال يطبــق علــى انتخابــات مجلــس الشــيوخ حيــث لكل 

واليــة مقعديــن بالتســاوي مهمــا بلــغ عــدد ســكان الواليــة وبعضهــا يســاوي عــرشات أضعــاف الواليــات 

األخــرى، والســبب أن الواليــات المتحــدة قامــت علــى نظــام فدرالــي طوعــي يجــب أن تضمــن فيــه كل واليــة 

ثقــًا مســاويًا فــا يتعــدى األكــرب علــى األصغــر.

يعتمــد الحكــم فــي النظــام	االنتخابــي علــى مرجعيــة القيــاس، فــإذا كانــت العدالــة هــي األهــم  فيعتــرب  	

نظــام األغليــة أقــل عدالــة طبعــًا مــن النظــام النســي، أمــا إذا كان االســتقرار وتمكــني الحكــم همــا األهــم 

فقــد يُشــّكل النظــام النســي خطــرًا ألنــه قــد يــؤدي إلــى حالــة مــن عــدم االســتقرار عنــد توزيــع المقاعــد 

علــى عــدّة أحــزاب ووجــوب تشــكيل إئتــاف مــن عــدّة أحــزاب لتحقيــق أغلبيــة حكوميــة.
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النظــام	الفــردي	األغلــيب كمــا فــي بريطانيــا ليــس عــاداًل مــن حيــث يمكــن لحــزب أن يحصــل بفــارق ضئيــل  	

علــى معظــم المقاعــد أو أن تصــل أصــوات حــزب أقليــة مثــًا إلــى 15 %  ولكــن ال يحصــل علــى أي مقعــد. 

ــة واضحــة الــي  ــح تشــّكل أغلبي ــا، ويتي ــك إاّل أّن هــذا النظــام البســيط مســتقر فــي بريطاني بالرغــم مــن ذل

تكــون غالبــًا مــن حــزب واحــد ) بالعــادة حــزب العمــال أو حــزب المحافظــني (، ارتاحــت األحــزاب الكــربى لهــذا 

الوضــع ولذلــك عــادة ال تنجــح المطالــب المتكــررة للتغيــر. تحبـّـذ القــوى األكــرب فــي العــادة نظــام األغلبيــة  

ألنـّـه يعطيهــا فرصــة ألخــذ مقاعــد أكــرب مــن نســبة أصواتهــا، ولكنّهــا حــني تتحــول إلــى قــّوة أصغــر فهــي 

تحبّــذ نظــام التمثيــل النســي ألنــه يضمــن لهــا حصــة عادلــة مــن المقاعــد.
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ــا  	 ــت  إيطالي ــي أو المشــرك، فقــد عان ــزم بالعمــل الحزب ــه يل ــة لكن ــق العدال النظــام	النســيب أقــرب لتحقي

ــزب  ــق أي ح ــم يحق ــات، ل ــتقرار الحكوم ــدم اس ــن ع ــي  م ــل النس ــام التمثي ــدت نظ ــد أن اعتم ــود  بع لعق

أغلبيــة مطلقــة اســتنادًا إلــى  النظــام، كان يحتــاج الحــزب األكــرب لائتــاف مــع عــدة أحــزاب للفــوز بالحكــم، 

كانــت َتْنَشــب بــني األحــزاب ِخافــات وِنزاعــات دائمــة ممــا يخلــق حالــة مــن التوتـّـر، فاضطــرت بعــض األحــزاب 

إلــى االســتقالة أو إعــادة التفــاوض علــى بعــض المواقــف. فبــدأت بإحــداث تعديــات جديــدة علــى النظــام 

النســي بهــدف الوصــول إلــى وجــود  كتلتــني تتناوبــان علــى الحكومــة، حيــث تــّم وضــع عتبــة عاليــة تحــول 

دون نجــاح األحــزاب الصغــرة، وتــّم وضــع حوافــز الئتــاف أكــرب عــدد مــن االحــزاب فــي معســكر واحــد، بحيــث 

اجتمعــت األحــزاب فــي ائتافــني كبريــن، ينتخــب الناخــب أحدهمــا ثــم ينتخــب الحــزب الموجــود فــي االئتــاف 

الــذي يريــده فيحصــل كل حــزب علــى نســبته العادلــة مــن مقاعــد االئتــاف وتكــون رئاســة الحكومــة للحــزب 

األكــرب داخــل االئتــاف إذا حصــل علــى األغلبيــة. 
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القوائــم	الحزبيــة	المغلقــة هــي األقــدم فــي نظــام التمثيــل النســي لكنّهــا أدّت  أحيانــا إلــى ســيطرة حزبية  	

مطلقــة هّمشــت الناخبــني وأصبحــت البروقراطيــة الحزبيــة أو سياســة الحــزب الداخليــة هــي الســلطة األهّم 

ــل  ــرشِك الجمهــور فــي التفضي ــذي يُ ــم المفتوحــة ال ــك ظهــر نظــام القوائ ــع الرمشــحني، ولذل ألنهــا تصن

بــني مرشــحي القائمــة بمــا يــؤدي إلــى تقليــص الهيمنــة البروقراطيــة الحزبيــة ويجعــل الرمشــحني أكــر 

اهتمامــًا باالتصــال مــع الجمهــور الــذي لــه القــول الفصــل باختيــار مرشــحي الحــزب. لكــن يخلــق هــذا مــن 

جانــب آخــر منافســة ضــارة أمــام الجمهــور بــني  مرشــحي الحــزب أو القائمــة. فــي الديمقراطيــات الناشــئة 

يفضــل بالعــادة النظــام النســي مــن أجــل تقويــة األحــزاب والعمــل الســيايس ألن نظــام األغلبيــة يشــّجع 

األفــراد علــى العمــل المنفــرد وتحقيــق النفــوذ المالــي الشــخصي وبالتالــي شــخصنة العمــل العــام وتغذيــة 

االنتهازيــة والمنفعيــة. 

ــي  	 ــة وأهدافهــا ال ــة االنتخابي ــح أطــراف العملي ــى ظــروف ومصال ــي عل ــم النظــام االنتخاب إذًا يعتمــد تقيي

تتعلــق باإلصــاح والتغيــر المنشــود. وبذلــك يمكــن لخيــارات النظــام االنتخابــي أن تختلــف مــن بلــد الــى بلــد 

وفــق الظــروف واالحتياجــات ومــن مرحلــة ألخــرى، لكــن يجــب التنويــه أيضــًا إلــى أّن التغيــر المتواتــر للنظــام 

االنتخابــي لــه أثــر ســلي فهــو يزعــزع الثقــة فــي العمليــة االنتخابيــة.
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تجربة األنظمة االنتخابية في األردن
ُعــرَِف األردن حــى عــام 1993 نظامــًا انتخابيــًا واحــدًا وهــو األصــوات المتعــددة فــي دائــرة متعــددة المقاعــد، 

ــدة  ــرة واح ــّكل دائ ــة تش ــت كل محافظ ــات. وكان ــة والنقاب ــة والبلدي ــات النيابي ــري االنتخاب ــت تج ــذا كان هك

ــار مرشــح واحــد أو مرشــحني حســب عــدد  ــات الربلمــان، لهــا عــدد مــن المقاعــد ويســتطيع الناخــب اختي النتخاب

ــى األصــوات. ــرة ويفــوز أصحــاب أعل مقاعــد الدائ

1989	األصوات	المتعددة	في	دائرة	واسعة:	

 ببعــد فــرة انقطــاع  لانتخابــات منــذ عــام 66 إلــى عــام 89 جــرت االنتخابــات النيابيــة بنفــس النظــام، لكــن قــادت 

النتائــج إلــى التفكــر بتعديــل النظــام االنتخابــي.
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1993	الصوت	الواحد	في	دائرة	متعددة	المقاعد

اندهــش الرماقبــون مــن النتائــج غــر المتوقعــة النتخابــات عــام 89 ففــي العــادة ال يلــزم الناخبون والرمشــحون 

بــأي قوائــم، ويســتغي أنصــار كل مرشــح عــن بقيــة أصواتهــم فيســتعملون صوتــًا واحــدًا فقــط لدعــم 

مرشــحهم ويختــارون الباقــي دون الــزام بقائمــة أو لــون. لكــن أصبــح التيــار االســامي فــي عــام 89  قــّوة يُعَتــدّ 

بهــا، فاســتخدم ناخبوهــم  كل أصواتهــم لرمشــحيهم بــل ولرمشــح مســيحي يختارونــه، بينمــا كان كل مرشــح 

مــن اآلخريــن يحجــب أصواتــه عــن غــره. ولذلــك تقــرر أن يكــون صــوت واحــد للناخــب إلنهــاء التبايــن فــي القــوة 

التصويتيــة المســتخدمة بــني الرمشــحني. وهــذه نقلــة كبــرة فــي النظــام االنتخابــي يمكــن تبينهــا فــي حالــة 

حــدوث فــارق كبــر بــني األصــوات الــي يحصــل عليهــا الرمشــحون. فمثــًا اســتنادًا إلــى النظــام الســابق فإنـّـه إذا 

أعطــى 20 ألــف مرشــح أصواتهــم ألربــع مرشــحني بعينهــم فســيحصل كل واحــد علــى 20 ألــف صــوت، أّمــا بنظــام 

الصــوت الواحــد فســيحصل كل منهــم علــى 5 آالف صــوت، ولذلــك لــم يكــن الصــوت الواحــد فــي صالــح القــوة 

الُعظمــى الوحيــدة وهــي التيــار اإلســامي.
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1997 – 2007	تصغري	الدوائر

ــرة انتخابيــة واحــدة، ولكــن مــع ظهــور محافظــات جديــدة منفصلــة  كانــت كل محافظــة وفــق القانــون دائ

عــن القديمــة أصبحــت الدوائــر أصغــر. وفــي عــام 2007 تــم اعتمــاد اللــواء دائــرة انتخابيــة واحــدة، فأصبــح هنــاك 

دوائــر بمقعــد واحــد لأللويــة الصغــرة، ودوائــر بعــدّة مقاعــد - حســب حجــم اللــواء- لأللويــة الكبــرة. جعلنــا هــذا 

فــي الواقــع أمــام نظامــني انتخابيــني مختلفــني، مــن بعــض المآخــذ علــى هذيــن النظامــني أنّهمــا يخلقــان فرقــًا 

ــرة ذات عــدة مقاعــد، ومــن  ــرة ذات مقعــد أو فــي دائ شاســعًا بــني أن يكــون للناخــب صــوت واحــد فــي دائ

المآخــذ األخــرى عــدم تســاوي عــدد المقاعــد نســبة لعــدد الســكان فــي الدوائــر ممــا قــاد إلــى التفكــر فــي 

تعديــل جديــد بتقســيم الدوائــر متعــددة المقاعــد إلــى دوائــر بمقعــد واحــد. 
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2010:	الصوت	الواحد	في	دائرة	بمقعد	واحد	أو	الدوائر	الوهمية	

تــم تطبيــق هــذا النظــام اســتنادًا علــى النظــام الربيطانــي لكــن بصيغــة مختلفــة. فعندمــا تــّم اكتشــاف صعوبــة 

ــى تقســيم القــوة  ــاج عل ــدُن( بســبب التداخــل الســكاني ومخاطــر االحتج ــر )خصوصــًا الُم تقســيم بعــض الدوائ

ــرة  ــاك دائ ــى التقســيم االفراضــي، يعــي إذا كان هن ــم اللجــوء إل ــة للعشــائر فــي بعــض المناطــق ت التصويت

لهــا 3 مقاعــد فمــن المفــرض أن تكــون مقّســمة إلــى 3 دوائــر لــكل منهــا مقعــد، ويـُـرك للرمشــحني اختيــار 

الدائــرة وللناخبــني أن يذهبــوا للتصويــت فــي أيّ منهــا. وقــد أطلــق علــى هــذا النظــام اســم الدوائــر الوهميــة. 

ولكــن واجــه هــذا النظــام وابــًا مــن االنتقــادات الواســعة والســخرية ممــا دفــع الدولــة إلــى التخلــي عنــه. 
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2013	النظام	المختلط	المتوازي

بعــد أن أدّت فكــرة الدوائــر الفرديــة إلــى الوصــول إلــى طريــق مســدود تــم إعــادة العمــل بالتقســيم الســابق 

للدوائــر لكــن مــع إضافــة دائــرة وطنيــة مــن 27 مقعــد يتــم التنافــس علــى مقاعدهــا بالتمثيــل النســي للقوائم، 

واعتــرب هــذا اخراقــًا تقدميــًا بهــدف التقــدم خطــوة نحــو مفهــوم المنافســة الحزبيــة وتــرك مفهــوم النائــب 

المحلــي كنائــب الخدمــات. وتــّم اعتمــاد نظــام أعلــى البواقــي لمعالجــة الكســور. أثــارت النتائــج الجــدل الواســع 

ــادة التفكــر بالنظــام  ــى إع ــار اإلســامي. ممــا قــاد إل ــة وســط مقاطعــة مــن التي ــم الوطني بالنســبة للقوائ

والعــودة إلــى مقــرح كانــت لجنــة الحــوار الوطــي الــي تشــّكلت بقــرار مــن الحكومــة قــد قدمتــه وحظــي 

بتأييــد واســع.
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2016:	نظام	التمثيل	النسيب	للقوائم	المفتوحة	على	مستوى	المحافظات:

كان هــذا النظــام هــو ُمقــرح لجنــة الحــوار الوطــي وتــّم اعتمــاد كل محافظــة دائــرة واحــدة باســتثناء عّمــان 

ــد والزرقــاء، وتــم اعتمــاد القوائــم المفتوحــة لتيســر تشــكيل الرمشــحني للقوائــم دون افــراض الرتيــب  وارب

المســبق للرمشــحني. ولــم تعتمــد الدائــرة الوطنيــة الــي أوصــى بهــا بعــض أعضــاء لجنــة الحــوار، واعتمــد فــي 

القانــون نظــام أعلــى البواقــي الــذي اعرضــت عليــه أوســاط مختلفــة. وقــد اعتــرب كثــرون أن النظــام معّقــد 

وغــر مألــوف  للنــاس وخصوصــًا طريقــة احتســاب النتائــج، لكــن الجمهــور فهــم النظــام وتأقلــم معــه بعــد ذلــك 

وكذلــك الرمشــحون، لكــن انصــّب النّقــد بعــد االنتخابــات علــى أّن النظــام لــم يُغــر شــيئًا فــي الواقــع ولــم ينتــج 

كتــًا برلمانيــة حزبيــة. 



تمارين وأسئلة
عَعقــدت	الهيئــة	العامــة	ألحــد	الجمعيــات	اجتماعــًا	النتخــاب	هيئــة	إداريــة	وســط	خــاف	حــول	الموعد	وتفســري	

نصــوص	حولهــا	فــي	النظــام	الداخلــي	وظهــرت	االقرتاحــات	التالية:	

 1-	إجــراء	االنتخابــات	فــورًا	2-	تأجيــل	االنتخابــات	ألســبوع	3-	تأجيــل	االنتخابــات	ألســبوعني	4-	تأجيــل	االنتخابــات	

ــراء	 ــم	إج ــي	ث ــل	النظــام	الداخل ــاع	لتعدي ــد	اجتم ــني	6-	عق ــوان	تفســري	القوان ــى	دي ــر	إل ــة	األم لشــهر	5-	إحال

االنتخابــات	وفــق	مــا	ينــص	عليــه	التعديــل. 

س ا : أنت بصفتك رئيس لاجتماع كيف ترتب عملية التصويت ؟ 	

س ب : ظهــر رأي وافــق عليــه االجتمــاع بــأن الُمقــرح الفائــز يجــب أن يحصــل علــى األغلبيــة المطلقــة  	

مــن المصوتــني. كيــف تجــري عمليــة التصويــت علــى ذلــك؟

س ج : تقرر تعديل النظام الداخلي لطريقة انتخاب الهيئة اإلدارية. اخر نظامًا وارشح لماذا تفضله. 	



مــا	هــو	الفــرق	بــن	نظــام	االنتخابــات	١-	لرئيــس	الواليــات	المتحــدة		2	-	ألعضــاء	مجلــس	الشــيوخ		3	-	ألعضــاء	

مجلــس	النوا		؟

بعــد	الحــر		العالميــة	األولــى	عــام	١9١8	وبعــد	الحــر		العالميــة	الثانية	عــام	١948حصــل	تعديالن	مهمــان	على	

النظــام	االنتخابــي	الربيطانــي،	مــا	همــا	ومــا	داللتهمــا؟	ابحــث	فــي	اإلنرتنــت	عــن	اإلجابة.

عــام	20١0	تــّم	إقــرار	قانــون	انتخــا		فــي	األردن	خصص	مقعــدًا	واحدًا	لكل	دائــرة	انتخابيــة	أطلق	عليهــا	“الدوائر	

الوهمية”،	ارشح	معىن	ذلك؟

ماذا	يعين	مبدأ	االقرتاع	العام	الرسي	والمبارش	للربلمان؟

ــاد  ــان االتح ــى )برلم ــوفييت األعل ــس الس ــاب مجل ــم انتخ ــف يت ــي: كي ــؤال التال ــي الس ــة ف ــن اإلجاب ــث ع ابح

الســابق(؟ الســوفييي 



نظام	يطبق	القوائم	النسبية	في	دائرة	من	١0	مقاعد	وأحد	الرمشحن	قرر	الزنول	وحده!	ماذا	يحدث؟	

اخرت	أحد	أشكال	نظم	األغلبية	في	انتخابات	جامعية	إذا	كان	وضعك	ما	يلي:

ا – أنت من تيار لديه أغلبية وتريد أن تضمن استبعاد الجماعات األخرى.

ب – أنت من تيار أقلية وتريد أن تضمن تمثيًا لجماعتك.

ج – أنت مستقل وتريد أن تملك فرصة للمنافسة. 

أيــن	تصنــف	النظــام	االنتخابــي	الذي	ُطبق	فــي	األردن	النتخابات	عام	20١3؟	حســب	معرفتــك	أو	تجربتك	ما	هي	

أبــرز	عيو		النظــام	كما	طبق	فــي	األردن؟

تــم	تطبيــق	نظــام	تمثيــل	نســي	فــي	األردن	وبقــي	أن	يتــم	إقــرار	نــوع	القوائــم	هــل	هــي	مغلقــة	أو	مفتوحة	

وإذا	مفتوحــة	بصــوت	واحــد	أو	أكــر	مــن	صــوت.	مــاذا	تختــار	ولماذا؟



تــم	اختيــار	نظــام	تمثيــل	نســي	واختيــار	نــوع	القوائــم	وبقــي	اختيــار	صيغــة	التعامــل	مــع	الكســور،	أي	صيغــة	

تختــار	ولماذا؟	

ظهــرت	آراء	بشــأن	الدوائــر.١-	األردن	دائــرة	واحــدة	2-	األردن	عــدة	دوائــر	3-	الجمــع	بــن	دائــرة	وطنيــة	ودوائــر	

محليــة.	أي	رأي	تختــار	ومــا	هــو	النظــام	االنتخابــي	الــذي	تقرتحــه	لهــذا	الخيار؟
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