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، رئٌس مجلس الشٌوخ، مدرٌد، Biedmaوٌستند هذا القسم على العرض الذي قدمه السٌناتور اسبٌرانزا أغٌري جٌل دي 

 .إسبانٌا، وعلى المناقشات المرتبطة بها
 ً ػقع أٗه اّزطبثبد 1977ّٝ٘ٞ٘ .  شٖع االّزقبه ٍِ اىعمزبر٘ؼٝخ إىٚ اىعَٝقؽاطٞخ القجبّٞب1978-1976اىفزؽح 

رٌ اّزطبة ركؼخ أػضبء ٍِ األزؿاة اىكٞبقٞخ اىقبئَخ ىزصجر ىدْخ ٗمبُ . ظَٝقؽاطٞخ إقجبّٞب ٍْػ اىسؽة األٕيٞخ

ميٖب ركؼخ ٝؿاه ػيٚ قٞع اىسٞبح اىًٞ٘، ٗمثٞؽ ٌٍْٖ ال رؿاه رشبؼك فٜ . ٕعفٖب صٞبغخ ظقز٘ؼ خعٝع القجبّٞب اى٘الٝخ

 .اىجؽىَبُ

 اللجنة الدستورية

ثم  .، مما ٌجعل توصٌات مفصلة بشأن هٌكل نظام جدٌد للحكومة السبانٌا1978قدمت اللجنة الدستورٌة تقرٌرها فً عام 

 تقرر طرح مسألة قبول التوصٌات الواردة فً التقرٌر إلى الناس عن طرٌق وطنٌة .النقاش على التقرٌر Alivelyتال ذلك 
ألنه تم التشاور مع الجمهور من خالل هذه الوسائل، ونوقش على نطاق واسع وبشكل علنً مسألة الكٌفٌة التً  .االستفتاء

 .ضمان عملٌة فرصة للجمهور لتصبح على بٌنة من إمكانٌات والمشاركة فً القرار .سٌتم بها هٌكلة الحكومة
 .وألنها اشترت إلى حد كبٌر فً النظام الجدٌد الحق من البداٌة

 .فً المائة لصالح 88كان مستوى القبول للمقترحات الدستورٌة فً تقرٌر لجنة ساحقة 
 .، تم االتفاق على الوفاق الدستورٌة اإلسبانٌة ل1978وفقا لذلك، فً تموز عام 
 البرلمان االسباني

مجلس الشٌوخ هو غرفة  .هناك منزلٌن فً البرلمان، وٌتم انتخاب كل من الكونغرس ومجلس الشٌوخ على أساس تناسبً

التمثٌل اإلقلٌمً، وٌنتخب كل أربع سنوات على نظام مختلط، مع بعض أعضاء مجلس الشٌوخ المنتخبٌن مباشرة وأخرى 

وٌتم اختٌار أولئك الذٌن ٌتم انتخابهم مباشرة على تصوٌت أغلبٌة بسٌطة من قوائم المترجمة على مستوى  .غٌر مباشرة

 .المقاطعات
وٌتم اختٌار أعضاء مجلس الشٌوخ المنتخبٌن بشكل غٌر مباشر من قبل المجالس التشرٌعٌة للمجتمعات مستقلة، وفقا 

 .لقواعد خاصة بهم الداخلً، على أساس تناسبً
ألعضاء مجلس الشٌوخ المنتخبٌن مباشرة هناك اثنٌن وخمسٌن دائرة انتخابٌة متعددة األعضاء، والتً تتوافق مع 

المحافظات انتخاب ثالثة أو أربعة أعضاء فً  .محافظات البالد، واثنٌن من األراضً األفرٌقٌة من مدٌنة سبتة وملٌلٌة

 مجلس الشٌوخ لكل منها، اعتمادا
للمحافظات الجزٌرة، كل جزٌرة أو مجموعة مع تمثٌل أو مجلس االنعزالٌة وتضم منطقة التصوٌت  .بناء على الحجم

انتخاب ثالثة أعضاء فً  -جراند الكناري، ماٌوركا، وتٌنٌرٌفً  -الجزر الرئٌسٌة  .لغرض انتخاب أعضاء مجلس الشٌوخ

 فورمونتٌرا، مٌنوركا،-إٌبٌزا -الجزر الصغٌرة أو التجمعات الجزٌرة  .مجلس الشٌوخ لكل منهما
األراضً مدٌنة سبتة  .انتخاب عضو مجلس الشٌوخ واحد لكل منهما -فوٌرتٌفنتورا، غومٌرا، هٌٌرو، النزاروت وابالما 

 .وملٌلٌة انتخاب اثنٌن من أعضاء مجلس الشٌوخ كل منهما
ألعضاء مجلس الشٌوخ المنتخبٌن بشكل غٌر مباشر، كل من المجتمعات المستقلة سبعة عشر ٌعود سناتور واحد، زائد 

الجمعٌة التشرٌعٌة فً كل مجتمع، أو فً عدم وجوده فً  .نسمة 000 000 1واحد عضو مجلس الشٌوخ إضافٌة لكل 

من  259فً المجموع هناك  .الجسم الجماعٌة أعلى من المجتمع عمال النظام األساسً، ٌختار أعضاء مجلس الشٌوخ هذه

 .المتبقٌة التً اختارها البرلمانات اإلقلٌمٌة 59ٌنتخبهم المحافظات و 200أعضاء مجلس الشٌوخ فً الوقت الحاضر، مع 
وقد ساعد ذلك على  .ٌوفر مجلس الشٌوخ منتدى شرعٌة ودٌمقراطٌة لتمثٌل مختلف المصالح اإلقلٌمٌة واإلقلٌمٌة للبلد

 ترسٌخ الوحدة الوطنٌة فً إسبانٌا، وقطعت شوطا طوٌال فً حل مشاكل اإلقلٌمٌة واللغوٌة
 .واالختالفات الثقافٌة، والتً ابتلٌت اسبانٌا فً الماضً

 قضية الباسك
لألسف، االستقالل التام واالنفصال عن اسبانٌا هو الحل الوحٌد الذي  .استمرت المشكلة الباسكٌة إلى أن ٌكون مشكلة

ونتٌجة لذلك، فإنه من الصعب  .االنفصالٌٌن الباسك ٌبدو على استعداد للنظر، وإٌجاد حل اسبانٌا ككل غٌر مستعدة للتفكٌر

 .تصور الحل الذي سٌثبت مرضٌة للجمٌع
ثؼض اىْبـ ٝق٘ىُ٘ أُ اىْظبً اىفٞعؼاىٜ قع ركبػع فٜ رسكِٞ اى٘ضغ اىجبقل، ػيٚ أقبـ أّٔ إغا مبّذ خَٞغ 

اىَْبطق ىزنُ٘ ػيٚ قعً اىَكبٗاح، ٕٗػا ٍِ شأّٔ أُ رػٕت أثؼع ٍِ غىل ىط٘ه اىطؽٝق ىزقعٌٝ اىجبقل ٍغ اىسنٌ 

ثبإلضبفخ . ّظبً اىَْبطق اىَزَزؼخ ثبىسنٌ اىػارٜ ٍ٘خ٘ظ اُٟ ال االرسبظٝخ ٗال ٍؽمؿٝخ. اىػارٜ اىزٜ ٝجسثُ٘ ػْٖب

ٝزٌ اضزٞبؼٌٕ ٍِ قجو أّظَخ ٍطزيفخ، ٗفٜ زبىخ ٗخ٘ظ ّؿاع ثِٞ . إىٚ غىل، ٍديكٜ اىفٞعؼاىٞخ ٕٜ غٞؽ ٍزْبظؽح



مال اىَديكِٞ ال، ٍٗغ غىل، ٗرقبقٌ مو ٍِ اىعٗؼ اىزشؽٝؼٜ ٗاإلشؽاف ػيٚ . اىجيعِٝ، ٗق٘ف رك٘ظ اىنّ٘غؽـ

 .ٗظٞفخ اىسنٍ٘خ

 الثنائية البرلمانية
الحفاظ على بعض أن  .كان هناك أٌضا انتقادات من قبل بعض للنظام التشرٌعً الثنائً من البرلمان االسبانً

unicameralism كانوا ٌتساءلون عما إذا  .هو شكل أكثر كفاءة من الحكومة، أكثر فعالٌة من حٌث التكلفة وأكثر كفاءة

 .كان من الضروري حقا أن ٌكون البرلمان من مجلسٌن الوطنً عندما محافظات ومناطق البالد جمٌعها حكوماتهم
الجواب على هذا السؤال هو أن وجود منتدى للحوار حٌث، فً جو من االحترام المتبادل، وٌمكن التماس توافق فً اآلراء 

 .بشأن المسائل اإلقلٌمٌة والمحلٌة، وربما أثمن من كٌان للتضحٌة لمجرد أهداف إنقاذ إما الوقت أو المال
A االنتقال الناجح 

وكانت التنمٌة  .لقد حان اسبانٌا شوطا طوٌال على طرٌق الدٌمقراطٌة فً ثالثة وعشرٌن عاما منذ اعتماد اتفاق الدستورٌة

 ربما ٌكون من الحكمة للغاٌة للعبث بشكل كبٌر جدا .االقتصادٌة منذ تنفٌذه لم ٌسبق لها مثٌل
 .مع النظام الذي أنتج هذه النتائج اإلٌجابٌة واضح  
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وٌستند هذا الفصل على ورقة قدمها السٌد أندرس جونسون، األمٌن العام لالتحاد البرلمانً الدولً والمناقشة التً تلت ذلك 

 .ورقة قدمها البارونة دٌانا مادوك، مجلس اللوردات، المملكة المتحدة، والمناقشة التً تلت ذلك
االنتخابات العادٌة، حٌث إرادة الشعب ٌمكن اختبارها إلى حد ما وٌمكن لسكان ٌختار بحرٌة من هو فً الحكم علٌها، هً 

وضع النظام االنتخابً فً مكان واجراء انتخابات ٌتطلب بانتظام القرارات التً  .عنصر أساسً فً حكومة دٌمقراطٌة

 ٌتعٌن اتخاذها على العدٌد من األسئلة، ومعظمها ٌنبغً
 .االستمرار فً طلب مع تغٌر الظروف ومع تطور بلد وٌنضج

 الحق في التصويت

فً  .على السؤال الذي ٌجب أن ٌكون لهم الحق فً التصوٌت، والجواب السهل هو أن االقتراع العام هو شرط للدٌمقراطٌة

الحالة التً تكون فٌها تم رفض التصوٌت بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدٌن، فإن معظم نتفق على أن مثل هذا 
 .الوضع كان غٌر دٌمقراطً

إذا كان نصف السكان المحرومٌن، فمن الصعب القول ان  .الكوٌت، على سبٌل المثال، وتنفً حق التصوٌت للمرأة  

 .الوضع الدٌمقراطً
على سبٌل المثال،  .بعد أن ذكر ما هو واضح، فإن معظم البلدان ال تفرض بعض القٌود الطفٌفة على من ٌحق له التصوٌت

وبعبارة أخرى، ٌجب أن ٌكون الناخب من  .معظم النامٌه تتطلب أن ٌكون الشخص سن الرشد القانونً من أجل التصوٌت

والعدٌد من البلدان تحرم التصوٌت لعدم الكفاءة العقلٌة، أو لتلك التً فً  .العمر ما ٌكفً لجعل مستنٌر، والحكم المستقل

بعض البلدان تحرم التصوٌت لبعض كبار المسؤولٌن مثل القضاة أو ضباط االنتخابٌة، من أجل تجنب االنتقادات  .السجن

 شروط اإلقامة وتقٌٌد مشتركة أخرى، فإن االفتراض هو أن غٌر مقٌم هو أقل دراٌة الحالً .المحتملة للتحٌز سٌاسً
بٌنما القٌود تختلف  .فً بعض الوالٌات القضائٌة، هناك صلة بٌن التمثٌل وااللتزام بدفع الضرائب .قضاٌا والمرشحٌن

فً جمٌع الحاالت، ٌنبغً المحرومٌن سوى عدد قلٌل  .اختالفا كبٌرا من بلد إلى آخر، ومعظم فرض بعض القٌود البسٌطة

 .جدا من الناس، وذلك ألسباب مبررة
 الحق في أن ينتخب

الذي ٌنبغً أن ٌكون الحق فً أن ٌنتخب؟ الجمٌع مثالً الذٌن ٌستطٌعون التصوٌت ٌجب أن تكون قادرة على الوقوف 

ومع ذلك، ألن الغرض من االنتخابات الختٌار ممثلٌن للحضور فً االجتماع واتخاذ قرارات على  .لمنصب الرئاسة

 المؤهالت قد تتصل .شؤون الدولة، فإن معظم البلدان تفرض بعض القٌود هنا كذلك
 .الجنسٌة ومكان اإلقامة والعمر والسلوك الشخصً، والقدرة، وهكذا دوالٌك

َّبغج ثعٝيخ 

ثؼع أُ ّبقش اىػِٝ َٝنِ أُ ٝقف ىَنزت ٗاىػِٝ َٝنٌْٖ اىزص٘ٝذ، ٗاىكؤاه اىػٛ ٝطؽذ ّفكٔ ٕ٘ مٞف اىَقجو 

مو شٜء ٍِ : فٜ اضزٞبؼ ّظبً اّزطبثٜ اىؼعٝع ٍِ اىؼ٘اٍو اىزٜ رؤثؽ ػيٚ ارطبغ اىقؽاؼ. قٞزٌ رشغٞو االّزطبثبد

اىطيفٞخ اىثقبفٞخ، ٗاىطجؽح اىكٞبقٞخ، ٗاىقٌٞ االخزَبػٞخ، ٗاىزنيفخ، ٗاىسبخخ إىٚ اىجكبطخ، ٗاىؽغجخ فٜ أُ ٝنُ٘ ىيز٘، 

ٝدت أُ رنُ٘ شبٍيخ أٗ ززٚ ه 

. أُ رصو إىٚ اىزبؼٝص

  أٗال، ٍٗغ غىل، ٝسزبج اىَؽء أُ ٝنُ٘ ػيٚ فٌٖ ٍب ٕٜ األّظَخ اىَطزيفخ ٗمٞفٞخ ػَيٖب؛ ّقبط اىق٘ح ٗاىضؼف 

ْٕبك اىؼعٝع ٍِ اىَْبطق ٍ٘ؼظا قَٞب ٗاىَؽاخغ اىَز٘فؽح ز٘ه ٕػا اىَ٘ض٘ع، ىػىل فئُ ٕػا اىفصو . فٖٞب



ّظبً : رقعٌٝ ّظؽح ػبٍخ ػيٚ فقظ ٍِ أّ٘اع ٗاقؼخ ٍِ اىْظٌ االّزطبثٞخ اىثالثخ اىزٜ ٕٜ قٞع االقزطعاً فٜ اىؼبىٌ

 .األغيجٞخ، ٗاىْظبً اىْكجٜ ّٗظبً ٍطزيظ

 (نظم التعددية األغلبية)نظم األغلبية 

وجود النظام االنتخابً أقدم، ونظام األغلبٌة، قبل مجًء األحزاب السٌاسٌة، ومنذ فترة طوٌلة جدا كان النظام االنتخابً 

غٌر أن هناك العدٌد من التغٌرات  .فً األساس، وأعلن المرشح الذي ٌحصل على أغلبٌة األصوات المدلى بها الفائز .فقط

 المحتملة فً هذا النظام تبعا
 .سواء كان عضوا انتخابٌة واحدة أو متعددة األعضاء، وحتى داخل نظام عضو واحد، وجود المتغٌرات

المٌزة الرئٌسٌة له هو  .أو أغلبٌة بسٌطة من األصوات هو األكثر شٌوعا البدٌل (الفائز األول)أول الماضً، إلى آخر 

ٌعطى كل ناخب ورقة اقتراع مع جمٌع المرشحٌن  .ومن المفهوم بسهولة من قبل الجمٌع واضحة لتنفٌذها .بساطته المطلقة

 المدرجة وٌختار واحد، أو ٌعطى الناخب ورقة اقتراع فارغة الذي قال انه
عندما ٌتم فرز جمٌع األصوات المرشح الذي ٌحصل على أكبر عدد من األصوات ٌفوز،  .أو تكتب اسم المرشح المفضل

فً المائة زائد واحد  50مع اثنٌن فقط من المرشحٌن، وسٌكون الفائز  .بغض النظر عن مجموع عدد األصوات المدلى بها

 مع العدٌد من المرشحٌن، قد ٌكون الفائز الوحٌد صغٌرة جدا .أو أكثر من األصوات المدلى بها
 .نسبة من األصوات، ولكن طالما انه او انها لدٌها اكثر من أي شخص آخر، وقال انه أو انها ٌفوز

فً المائة من األصوات،  30أو  20وٌقول منتقدو النظام أغلبٌة بسٌطة أنه لٌس مجرد ممارسة لشخص ما لٌنتخب مع فقط 

فً صالحها، لٌس هناك  .والتً ٌمكن أن تحدث عندما ٌتم تشغٌل العدٌد من المرشحٌن وٌتم تقسٌم التصوٌت بٌن كل منهم

 صوتا، بٌنما تعانً 1000فً انتخابات اثنٌن من المرشحٌن، إذا مرشح واحد قد  .عدم التٌقن من نتائج فرت عملٌة عادلة

 .، وفاز األخٌر1001أخرى 
فً هذه الحالة ال ٌتم انتخاب  .متغٌر على أغلبٌة بسٌطة هً شرط للحصول على األغلبٌة المطلقة من األصوات المدلى بها

ٌتم عقد اقتراع ثان إذا كان  .فً المائة زائد واحد من األصوات المدلى بها 50مرشح حتى انه أو انها قد حصلت على 

 .األول ولم تسلم هذه األغلبٌة
ٌمكن أن ٌكون إما جولة اإلعادة بٌن أعلى اثنٌن من  .وعادة ما ٌتم هذا عدة أٌام أو أسبوع أو اثنٌن بعد االقتراع األول  

المرشحٌن من االقتراع األول، حٌث واحد منهم سوف الضرورة أن ٌكون الفائز فً االقتراع الثانً، أو أغلبٌة بسٌطة 
 شرط لجولة ثانٌة من .ٌمكن أن تكون كافٌة للفوز فً الجولة الثانٌة

 .بالطبع، وتكالٌف الوقت اإلضافً والمال وٌسمح للحمالت االنتخابٌة إضافٌة بٌن األصوات
هنا ٌختار الناخب مرشح واحد ولكن أٌضا ٌشٌر،  .متغٌر آخر على نظام األغلبٌة هو نظام التصوٌت التفضٌلً أو البدٌلة

اذا لم ٌكن احد ٌفوز على األغلبٌة المطلقة من األصوات المدلى بها  .فً تراجع النظام، وتفضٌله لها أو لمرشحٌن آخرٌن

على عدد أول، ٌتم إسقاط المرشح الذي ٌحصل على أقل عدد من األصوات وٌتم إضافة األصوات لالختٌار الثانً على 

وٌتكرر هذا التمرٌن عدة مرات حسب الضرورة للحصول على األغلبٌة المطلقة ألحد المرشحٌن،  .تلك االقتراع لمجامٌع

 .الذٌن ثم ٌصبح الفائز

 أنظمة التمثيل النسبي

و، فً  .اعتقد الكثٌرون أن التمثٌل النسبً هو النظام الجدٌد، الذي ٌتغلب على كل المشاكل الناجمة عن نظم األغلبٌة

باإلضافة إلى ذلك، فإنه ال ٌخلو من  .1889بلجٌكا استخدامه فً وقت مبكر من  .الواقع، تم استخدامها ألكثر من مائة سنة

وٌعتقد  .وٌرى المؤٌدون أن ذلك هو نظام أكثر عدال، لتعكس نتائج متناسب رغبات الناخبٌن على أسس حزبٌة .خصومها

من حٌث المبدأ، سٌتم  .أن كل االحزاب الصغٌرة والنساء واألقلٌات لدٌها فرص أفضل من انتخابه بموجب أنظمة النسبً

 .استبعاد أي مجموعة من وجهات النظر السٌاسٌة من التمثٌل االنتخابً شرٌطة أن ٌتلقى أصوات كافٌة
على الجانب السلبً، ألن الناخب هو التصوٌت الختٌار قوائم المرشحٌن، وأمرت من قبل مختلف األحزاب السٌاسٌة، تتم 

 لم ٌعد مرشح واحد ٌمثل كل دائرة انتخابٌة، حٌث الناخبٌن .إزالة الناخب من المنتخبٌن
ٌتم انتخاب قائمة من المرشحٌن، فإن أٌا منهم قد تتواجد فً الدائرة أو تمثل فً حد  .نعرف من األعضاء فٌها من البرلمان

إزالة عضو ال تحظى بشعبٌة هو أٌضا أكثر صعوبة بالنسبة للناخبٌن فً النظام النسبً، ألنه إذا استمر الحزب  .ذاتها

 .لوضع اسم الفرد بالقرب من أعلى قائمتها، حصتها التصوٌت النسبً من شأنه أن ٌضمن إعادة انتخابه
جانب آخر من هذا النظام هو أنه ٌشجع تشكٌل األحزاب الصغٌرة، وكذلك األحزاب التً تمثل األقلٌات، وقضاٌا واحدة، 

لدٌها مثل هذه األطراف فرصة أفضل من وجود بعض األعضاء المنتخبٌن على األقل فً ظل هذا النوع  .وهكذا دوالٌك

 فً حٌن أن هذا ٌوفر قاعدة أوسع من األعضاء المنتخبٌن، و .من النظام
إذا ال ٌوجد  .عادة ما تنتهً العدٌد من األطراف حتى انتخابه .وٌمكن فً كثٌر من األحٌان ال تؤدي إلى االنقسام السٌاسً

وٌرى المؤٌدون أن هذا تفضل التوافق  .لدٌه حزب واحد أعضاء المنتخبٌن كافٌة لتشكٌل الحكومة، ثم ٌطلب من االئتالفات

 وٌقول المعارضون إنه ٌمكن أن ٌؤدي إلى عدم االستقرار السٌاسً و .والتراضً
 .عدم القدرة على الحكم

فً التمثٌل النسبً الكامل، والبلد كله دائرة  .نظام النسبً، مهما كانت عٌوبها، وٌضمن أن جمٌع األصوات عد لشًء ما

ٌختار  .ٌقدم كل طرف الناخب مع قائمة المرشحٌن طوٌلة بما ٌكفً لملء الشواغر كل .انتخابٌة واحدة على نحو فعال

فً نظام  .فً نظام القائمة المغلقة، الناخبٌن اختٌار قائمة واحدة .الحزب المرشحٌن والترتٌب الذي تظهر على القائمة



 .القائمة المفتوحة، اختاروا أسماء من أي قائمة، وتصل إلى عدد الشواغر
ٌتم فرز األصوات والمخصصة لكل حزب، والتً بالتالً أن ٌنتخب عدد من المرشحٌن على قائمته التً تتوافق مع هذه 

 .النسبة، إما من أعلى إلى أسفل فً القائمة المغلقة، أو باالسم فً نظام القائمة المفتوحة نسبٌا

 .المشاكل مع النظام النسبي الكامل واضحة

 .فً بلد مع عدد كبٌر من المقاعد فً البرلمان، والقوائم الحزبٌة هً طوٌلة جدا والمنتخبٌن وبعٌدة كل البعد عن الناخبٌن
وٌواجه الشخص فً صنادٌق االقتراع مع الكتب من القوائم، وربما تحتوي على العدٌد من أسماء غٌر معروفة تماما له أو 

فً نظام القائمة المغلقة، الناخبٌن التصوٌت عن طرٌق الحزب فقط، مع عدم وجود وسائل للتأثٌر الذي ٌفوز  .لها

فً نظام القائمة المفتوحة، والشخصٌات المعروفة على الصعٌد الوطنً من المرجح الحصول على  .المرشحٌن مقعدا

 -وأبطال الرٌاضة، الترفٌه ودعاة صراحة بشأن قضاٌا معٌنة ربما زٌادة فً المجلس التشرٌعً  .المزٌد من األصوات
كٌف هو ممثل فً الحكم فهذه مسألة  .هذا ال شك ٌجعل لهٌئة تشرٌعٌة مثٌرة لالهتمام .وبعبارة أخرى، أسماء معروفة

 .أخرى
ٗرْقكٌ . ٍؼظٌ اىجيعاُ، ثعال ٍِ ٗخ٘ظ ّظبً اىزص٘ٝذ اىْكجٜ اىنبٍو، ٗرطزبؼ ثعال ػِ اىزَثٞو اىْكجٜ ٍسعٗظح

ق٘ف اىضؽٗؼح أُ ٝنُ٘ ْٕبك اضزالفبد اىْكجٜ ثِٞ . اىجالظ إىٚ ٍطزيف اىعٗائؽ ٗٝزٌ ر٘ؾٝغ اىَقبػع فَٞب ثْٖٞب

ػعظ ٍِ األص٘اد ٝسصو ػيٚ اىسؿة ٗ 

ػعظ األػضبء اىَْزطجِٞ فٜ خَٞغ أّسبء اىجالظ، ٗٝطزيف ٕػا اىزش٘ٝٔ اػزَبظا ػيٚ ػعظ ٍِ اىعٗائؽ االّزطبثٞخ، 

ػعظ اىَقبػع اىَطصصخ ىسؿة ٍؼِٞ ػيٚ اىؼع األٗه ٕ٘ أثعا ٍب ٝؼبظه ثبىضجظ إىٚ . ٗػعظ اىَقبػع ٗػعظ اىْبضجِٞ

 .ٍدَ٘ع ػعظ األص٘اد اىزٜ زصو ػيٖٞب ٕػا اىسؿة

ٍب رجقٚ، أٗ أص٘اد ضيفٖب ىنو ٍَْٖب، ثٌ ٝدت أُ رؤضػ ثؼِٞ االػزجبؼ ٗر٘ؾٝؼٖب، ززٚ ٝزٌ رطصٞص خَٞغ 

. اىَقبػع

ْٕبك اىؼعٝع ٍِ اىصٞغ ٗاىؼَيٞبد اىسكبثٞخ ىزؽخَخ األص٘اد إىٚ ٍقبػع فٜ أّظَخ اىزَثٞو اىْكجٜ، ٗقعؼا مجٞؽا 

خبّت ٗازع ٍشزؽك ىَؼظٌ اىجيعاُ ٕ٘ اىؼزجخ . ٍِ اىَؼيٍ٘بد ٍز٘فؽح ىيؽاغجِٞ فٜ ظؼاقخ ٕػا اىَ٘ض٘ع ثبىزفصٞو

ٕ٘ىْعا، ػيٚ قجٞو اىَثبه، ٝزطيت . االّزطبثٞخ ٍِ األص٘اد اىَطي٘ثخ ىطؽف ىٞزٌ رضَْٖٞب فٜ ر٘ؾٝغ اىَقبػع

فٜ .  فٜ اىَبئخ5 فٜ اىَبئخ ٍِ األص٘اد، ثَْٞب فٜ اىجؽىَبُ األىَبّٜ ٍٗديف اىْ٘اة اىج٘ىْعٛ ٕ٘ 0.67

اىْزبئح ٕػٓ اىؼزجخ اىزؼكفٜ أٝضب فٜ رش٘ٝٔ اىْكجٜ، ٗىنِ ٍؼظٌ رشؼؽ أّٖب ضؽٗؼٝخ .  فٜ اىَبئخ8ىٞطزْشزبِٝ ٕ٘ 

ىيسع ٍِ ػعظ ٍِ األزؿاة اىصغٞؽح خعا، ٗثبىزبىٜ ؾٝبظح االقزقؽاؼ اىكٞبقٜ ٗضفض اززَبه االّزطبثبد ٍزنؽؼح 

 .ثكجت ػعً اىقعؼح ػيٚ اىسنٌ

 األنظمة المختلطة

سٌتم سرد سوى عدد قلٌل من  .األنظمة المختلطة تختلف اختالفا كبٌرا وظلت تنمو شعبٌة متزاٌدة فً السنوات األخٌرة

فً حٌن أن بعض األنظمة المختلطة صالح التصوٌت باألغلبٌة،  .العدٌد من الخٌارات الممكنة إلعطاء فكرة عن المتغٌرات

 .والبعض اآلخر ٌفضل التمثٌل النسبً والبعض اآلخر ال ٌزال ٌنطبق على نحو فعال على حد سواء
 أنظمة االغلبية المختلط

فً نموذج التصوٌت غٌر قابلة للتحوٌل واحدة، ٌجوز للناخب التصوٌت لمرشح واحد فقط، على الرغم من أن الدوائر 
هؤالء المرشحٌن الذٌن ٌحصلون على  .االنتخابٌة التً قال انه او انها تصوت لدٌها العدٌد من المقاعد التً ٌتعٌن شغلها

 .وٌستخدم هذا النظام فً األردن وفانواتو .أكبر عدد من األصوات ٌفوز المقاعد
لألسلوب التصوٌت محدودة، الناخب أن ٌصوت لعدد من المرشحٌن، ولكن ٌجب له أو لها مجموع األصوات المدلى بها 

مرة أخرى، فإن المرشحٌن مع أكبر عدد من  .تكون أقل من مجموع عدد المقاعد المطلوب شغلها فً تلك الدائرة

 األصوات ٌفوز المقاعد
نظام التصوٌت التراكمً ٌسمح للناخب لالدالء العدٌد من األصوات كما أن هناك عدد المقاعد المطلوب شغلها فً الدائرة 

 .االنتخابٌة وانه أو انها قد تختار إما إلعطاء كل صوتا مقابل مرشح واحد، أو لنشرها إال انه أو انها تود بٌن المرشحٌن
 .مرة أخرى، فإن المرشحٌن مع أكبر عدد من األصوات ٌفوز المقاعد

 النسبي المختلط SYSTEMSالمحورة 

األسلوب ٌسمح للناخب التصوٌت لمرشح واحد فقط بغض النظر عن عدد المقاعد  (نظام هٌر) التصوٌت للتحوٌل واحد

بعد أن ٌصل مرشح على الحاصل االنتخابً  .التً ٌتعٌن شغلها، ولكن أٌضا لإلشارة إلى أمر األفضلٌة للمرشحٌن اآلخرٌن

 المحدد، هو أو هً أعلنت المنتخبة ومن ثم ٌتم إعادة توزٌع أي أصوات إضافٌة لمرشحٌن آخرٌن على أساس الثانٌة
ٌتم القضاء على المرشح الذي ٌحصل على أقل عدد من األصوات، وٌعاد توزٌع له أو لها صوت أٌضا  .وأشار الخٌارات

 .وتستمر هذه العملٌة، إذا لزم األمر، حتى ٌتم شغل جمٌع المقاعد .على أساس من الخٌارات الثانٌة
 توليفة االغلبية االقتراع النسبي

 (اىْظبً اىَ٘اؾٛ)ّظبً اىزَثٞو 

ركؼٚ اىؼعٝع ٍِ اىجيعاُ ىٞدَغ ثِٞ اىزص٘ٝذ ثبألغيجٞخ ٗاىزَثٞو اىْكجٜ، إٍب ػِ طؽٝق اقزطعاً ّظبً ٗازع فٜ 



ٍديف اىْ٘اة ٗاٟضؽ فٜ ٍديف اىشٞ٘ش، أٗ ٍِ ضاله اىدَغ ثِٞ مو ٍِ فٜ ثٞذ ٗازع، اّزطبة ثؼض اىَقبػع 

 .ٍِ ضاله اىزص٘ٝذ ثبألغيجٞخ ٗاىَقبػع األضؽٙ ػيٚ أقبـ اىزَثٞو اىْكجٜ
ألمانٌا، على سبٌل المثال، لدٌه نصف المقاعد فً البرلمان المنتخبٌن من الدوائر عضو واحد من خالل تصوٌت أغلبٌة 

كل طرف ٌستعد القوائم المغلقة  .وٌنقسم النصف اآلخر من المقاعد وفقا لعدد السكان فً مختلف اندر وانتخب نسبٌا .بسٌطة

الناخب صوتٌن ثم ٌلقً فً كل انتخابات، واحد لممثل الدائرة، واحدة للحصول على قائمة  .للمرشحٌن لكل األراضً

 .الحزب
دائرة انتخابٌة عضو واحد، وٌتم اختٌار أعضاء باستخدام  176فً  .ٌستخدم المجر ثالث طرق التصوٌت المختلفة

مقعدا فً الدوائر اإلقلٌمٌة والعشرٌن فإنه ٌستخدم التمثٌل النسبً على أساس حاصل  152ل .التصوٌت باألغلبٌة المطلقة

 .وطنً ترشحهم األطراف 'التعوٌض'وٌستخدم أٌضا التمثٌل النسبً الكامل لثمان وخمسٌن مقعدا اختٌار من قوائم  .واحد
 لدٌه كل ناخب

 .صوتٌن، واحد لمرشح الدائرة واحدة للحصول على قائمة الحزب

قع ٝنُ٘ رسعٝع اىعٗائؽ ٍزؼعظح األػضبء فٜ ّظبً األغيجٞخ ٍِ ضاله ٗخ٘ظ اضزٞبؼ اىْبضجِٞ ثِٞ ق٘ائٌ األزؿاة 

ٕػا ٕ٘ اىَؼؽٗف ثبقٌ ّظبً . اىَطزيفخ، زٞث قبئَخ ٍغ أمجؽ ػعظ ٍِ األص٘اد ٝف٘ؾ ثدَٞغ اىَقبػع فٜ ريل اىعائؽح

ثعال ٍِ غىل، ٗطيت ٍِ اىْبضجِٞ الضزٞبؼ ٍؽشسِٞ ٍِ أٛ ق٘ائٌ زؿثٞخ رصو إىٚ ػعظ اىَقبػع . اىقبئَخ اىَغيقخ

ٕػٓ ٕٜ اىقبئَخ اىَفز٘زخ، ّظبً . اىَزبزخ اىَؽاظ شغيٖب، ٕٗؤالء اىَؽشسِٞ ٍغ أمجؽ ػعظ ٍِ األص٘اد اىف٘ؾ

 .اىعٗائؽ االّزطبثٞخ اىَزؼعظح االػضبء رص٘ٝذ األغيجٞخ، ٗركَٚ أزٞبّب ّظبً رص٘ٝذ اىنزيخ

 اختيار بين أنظمة

مع عدد كبٌر من النظم االنتخابٌة الممكنة والمتاحة ، كٌف تختار بلد واحد على اآلخر ؟ ما هً العوامل التً تحتاج إلى 
 النظر فٌها فً القٌام باالختٌار ، وما هو انهٌار من الخٌارات التً بذلت ؟

التغٌٌر فً األنظمة السٌاسٌة عادة ما ٌكون التطور بطٌئا ، و صقل وتعدٌل النظم القائمة على مدى فترات طوٌلة من 

مطلوبة األحداث المتطرفة أو السخط كبٌرة على نطاق واسع مع الوضع الراهن ل تغٌٌر كبٌر فً استبدال نظام  .الزمن

 )، و الحروب األهلٌة (أوروبا الشرقٌة)انهٌار الشٌوعٌة : أمثلة على مثل هذه األحداث المتطرفة واضحة .واحد مع آخر

، دلٌل على الفساد أو الغش كبٌرة داخل ( إسبانٌا )، وفاة أو اإلطاحة بالدكتاتور محمد سٌاد بري قوٌة  (سري ل انكا 
أٌا كان السبب ، فإن الناس أنفسهم  . ( نٌوزٌلندا)، أو حتى السخط مجموع السكان مع الوضع القائم  ( إٌطالٌا)النظام القائم 

عادة محرك األقراص شرط من أجل التغٌٌر ، و النخبة المثقفة فً البالد وزعماء الشعبوٌة تشٌر وإدخال بدائل ، وإٌجاد 

عادة ، األشٌاء لدٌك للحصول سٌئة بما فٌه الكفاٌة أن غالبٌة السكان تشجع  .حل فً نهاٌة المطاف الذي ٌرضً األغلبٌة

 وتدعم إما
 .تحول كبٌر فً الوضع الراهن أو بداٌة جدٌدة

فً تشغٌل أي نظام دٌمقراطً للحكم، والعملٌة االنتخابٌة هو المفتاح لضمان أكبر عدد ممكن من الناس لدٌهم صوت 
 .دون نظام انتخابً مناسب، وتساءل الثقة فً العملٌة الدٌمقراطٌة برمتها .المشروعة فً اختٌار من سٌحكم علٌها وكٌف

 ٌجب أن ٌكون نظام عادل
 .وأن ٌنظر إلٌها على أنها عادلة

ْٝجغٜ أُ ٝ٘فؽ أقصٚ ٍشبؼمخ ٍَنْخ ىيَ٘اطِْٞ ٍِ أخو أُ ٝنُ٘ . ْٕٗبك ػعح ػْبصؽ أقبقٞخ ألٛ ّظبً اّزطبثٜ

خَٞغ األص٘اد ْٝجغٜ أُ رسكت ىشٜء ٍب، إغا مبُ غىل ٍَنْبًا، ْٗٝجغٜ أُ رنُ٘ أقؽة ٍب َٝنِ . ظَٝقؽاطٞب زقبًا 

 .إىٚ ٍب ٝؼبظه اى٘ؾُ

فٜ اى٘قذ ّفكٔ، ٕ٘ ثٞذ اىقصٞع ٍِ اّزطبثبد الضزٞبؼ اىََثيِٞ اىػِٝ ٍؼب قبظؼح ػيٚ أُ رسنٌ اىجالظ، ٗٝدت أُ 

ْٝجغٜ أُ ٝنُ٘ اىْظبً االّزطبثٜ ضبىٞخ ٍِ اىزالػت ٗإقبءح . ركَر اىْظبً ىالقزقؽاؼ مبفٞخ ىنٜ ٝنُ٘ ٍِ اىََنِ

ْٝجغٜ أُ رنُ٘ ْٕبك ضَبّبد اىَعٍح، اىػٛ ٕ٘ ضَبُ . اىَؼبٍيخ

ْٗٝجغٜ أُ ٝفٌٖ اىطؽٝقخ اىزٜ ٝؼَو ثٖب اىْظبً . اىقضٞخ، ٗاىكنبُ ثصفخ ػبٍخ، ْٝجغٜ أُ رنُ٘ ٗاثقخ ٍِ أُ

ثكٖ٘ىخ 

خَٞغ اىػِٝ ٝشبؼمُ٘ فٜ االّزطبثبد، ٗرؼيٌٞ اىؽئٞكٞخ 

. ٍجبظؼح ٍِ اىَؽخر أُ رنُ٘ ٍطي٘ثخ ٍِ أخو ّظبً خعٝع ٝزٌ ػؽضٔ

ْٕبك زبخخ إىٚ ٗخ٘ظ صيخ ٗثٞقخ ثِٞ اىْبضجِٞ 

اىَْزطجِٞ ٝدت أُ رنُ٘ ٍكؤٗالًا ألٗىئل اىػِٝ اضزبؼٗا . ٗاّزطت

ىٌٖ، ٗٝدت أُ رؼنف ص٘ؼح ٍؼق٘ىخ اىَطزيفخ االخزَبػٞخ ٗاىكٞبقٞخ 

. اىَدَ٘ػبد اىزٜ رشنو فٜ اىجالظ
لم ٌكن أي من النظامٌن الرئٌسٌٌن، بأغلبٌة األصوات أو التمثٌل النسبً، ٌمكن أن نضمن كل من المعاٌٌر المذكورة أعاله 

 ما هً هذه؟ .إلى درجة متساوٌة، لذلك المقاٌضات ٌجب أن تتم التً هً مقبولة لدى األغلبٌة
وٌجادل دعاة أنظمة التمثٌل النسبً أن المعٌار األكثر أهمٌة فً نظام انتخابً هو أنه ٌعود الممثلٌن الذٌن تعكس إلى حد ما 

وبعبارة أخرى، ٌنبغً أن عدد من األصوات ٌحصل حزب على المستوى  .مختلف المصالح واآلراء السٌاسٌة فً البالد



 الوطنً ٌترجم قدر اإلمكان فً
 .وهذا هو ما سٌحدث على األرجح مع نظام النسبً .المقاعد فً المجلس التشرٌعً

من ناحٌة أخرى، نظم أنصار األغلبٌة ٌؤكدون أن النقطة الرئٌسٌة لالنتخابات هو اختٌار الممثلٌن الذٌن ٌمكن تشكٌل 
من المرجح أن تكون نتائج االنتخابات نظام األغلبٌة فً رأٌهم هذا  .حكومة وتوفٌر صنع القرار مستقرة والقٌادة لهذا البلد

 .االستقرار
وٌقولون أٌضا فهم أن نظم األغلبٌة بسهولة أكبر من قبل جمٌع الناخبٌن وعادة توفٌر صلة أوثق بكثٌر بٌن الناخب وعضو 

 .منتخب من قٌام أنظمة التمثٌل النسبً، والتً غالبا ما تتطلب الناخبٌن الختٌار قوائم حزبٌة بدال من ممثلً الدوائر الفردٌة
حتى فً أنظمة التمثٌل النسبً المختلط، حٌث تمثل بعض أعضاء الدوائر االنتخابٌة وٌتم اختٌار بعض نسبٌا، ٌجب إما 

ممثل الدائرة تمثل عددا كبٌرا جدا من الناخبٌن، أو حجم السلطة التشرٌعٌة ٌجب أن تكون كبٌرة للغاٌة، من أجل استٌعاب 
 .فً منتدى أكبر، كل عضو إرادة ضرورة أن ٌكون أقل صوت .هذٌن النوعٌن من أعضاء 

ٌجب أن ٌتم اختٌارات بناء على  .ال ٌوجد نظام مثالً .وعدم وجود نظام انتخابً ملء جمٌع االحتٌاجات على حد سواء

االحتٌاجات المحددة، ومتطلبات وأولوٌات البلد أو المنطقة المعنٌة، وأولوٌات الناس الذٌن ٌعٌشون هناك، والظروف 

 .الخاصة فً ذلك الوقت

 

 
 


