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  النظام االنتخابي املناسب ملصر
   وقانون مالئمسياسيمناخ 

 في ليس مجرد تشريع أو قوانين ولوائح أو نصوص االنتخابيالنظام   

 تساعد التي يستلزم توافر مجموعة من العوامل البيئية االنتخابيالدستور، إن النظام 

  :على نجاحه لعل أهمها

 بين السلطة والطبقة السياسية والناخبين على احترام إرادة سياسيوجود عقد  .١

 .ام بأمانة إلى صندوق االقتراعالناخبين واالحتك

وجود قوى مدنية تعترف بها السلطة الحاكمة وتمنحها فرصة الحياة والتطور  .٢

 –األحزاب السياسية :  الحياة السياسية وأهم هذه القوىفيوالقيام بدور مستقل 

 تجمعات القائمين – تجمعات المزارعين – النقابات العمالية –النقابات المهنية 

 ... شركات- مصانـع- جامعات– جمعيات مدنية مستقلة -عةعلى الصنا

تمر العملية االنتخابية بعدة مراحل متكاملة تبدأ من قيد أسماء الناخبين، أو  .٣

 توزع بطاقات التي، إلى تنظيم اللجان البطاقة القومية أساساً لالقتراعاعتماد 

 . النتيجةاالنتخاب، إلى عملية االقتراع، إلى فرز األصوات، إلى إعالن

 تحتاج التي هذه العملية الطويلة المرهقة في المدنياشتراك كل قوى المجتمع  .٤

ى فرز األصوات إلى إعالن إلى أشخاص وتنظيم وأموال ومقار للجان إل

 .النتيجة

ولما كانت عملية االنتخابات طويلة ومرهقة وتحتاج إلى حياد ونزاهة فإن 

 حفظ النظام وتوفير األمن في أن تشارك المجتمع برمته والمؤسسات المدنية يجب

  .للناخب

 العملية وانفراد األمن باإلشراف على في المدنيعدم إشراك المجتمع 

االنتخابات بأساليب متنوعة بدءاًَ من إعداد الكشوف إلى التواجد المكثف خارج 

جودها وداخل لجان االقتراع، يهدر العملية االنتخابية برمتها ويجعلها فاقدة ألسباب و

إما الحكم على أساس رضا المواطنين وهذا :، فالمجتمع أمام خيارين ال ثالث لهما 
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يعنى معرفة رأيهم واالحتكام إلى صندوق االقتراع وإما الحكم على أساس القوة 

  .والسيطرة وفى هذه الحالة ال يجب إجراء انتخابات 

القوى المدنية المنظمة إذا لم يتوافر المناخ المالئم متمثالً فى العقد السياسى و

لالقتراع والثقة المتبادلة فإن أى نظام انتخابى حتى لو كان النظام األلمانى القائم 

  .على أساس تحقيق عدالة حساسية لتمثيل القوى السياسية لن ينجح 

 إلى يومنا ١٨٦٦ولقد مرت مصر بتجارب انتخابية عديدة بدءاً من سنة   

  .هذا

 كان ١٨٦٦ أكتوبر ٢٢اب الصادرة فى وفى الئحة مجلس شورى النو  

تم النظام يقوم على االنتخاب غير المباشر إذ ينتخب ممثلو كل قسم وهم أشخاص 

بانتخاب النائب عن القسم وكان عدد أعضاء ) أو القرية(انتخابهم إلدارة شئون القسم 

  . عضواً ٧٥مجلس شورى النواب 

تبعة فى مصر منذ دستور وسنقوم فيما يلى باستعراض األنظمة التى كانت م

   :١٩٢٣سنة 

 فى البداية كان االنتخاب غير مباشر إذ كان ١٩٢٣فى ظل دستور سنة  .١

األشخاص المنتخبون فى األقسام والمديريات هم الذين ينتخبون عضو مجلس 

واالنتخاب غير المباشر هو . النواب عن الدائرة أو عضو مجلس الشيوخ 

غير أنه عدل عنه . ١٩٢٤صرى سنة الذى طبق فى انتخاب أول برلمان م

 االنتخاب غير المباشر، ١٩٣٠إلى االنتخاب المباشر، ثم تبنى دستور سنة 

 . ُأعيد العمل باالنتخاب المباشر١٩٢٣ عند عودة دستور ١٩٣٦وفى سنة 

 وقد أخذ باالقتراع ١٩٥٦ كان أول دستور هو دستور ١٩٥٢بعد ثورة سنة  .٢

عضاء مجلس األمة ، ويعيب نظم االنتخاب السرى العام المباشر فى اختيار أ

 المؤقت عدم وجود أحزاب تنظيم ١٩٦٤ ودستور ١٩٥٦فى ظل دستور 
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عملية االقتراع بسبب تبنى نظام الحزب الواحد سواء أخذ تسمية هيئة التحرير 

 .حاد القومى أم االتحاد االشتراكىأم االت

 النظام  يجب التمييز بين ثالث مراحل من حيث١٩٧١فى ظل دستور  .٣

 .الحزبى

 ١٩٧١األخذ بنظام االتحاد االشتراكى حزباً وحيداً منذ سنة  : المرحلة األولى

   ،١٩٧٦حتى سنة 

 حيث ١٩٧٦ نوفمبر سنة ١١ إلى ١٩٧٦ يناير سنة ٢٦منذ : المرحلة الثانية 

  .تم إنشاء ثالثة منابر داخل االتحاد االشتراكى ؛ اليمين والوسط واليسار 

 حيث صدر قرار بتحويل المنابر إلى ١٩٧٦منذ نوفمبر :  المرحلة الثالثة

أحزاب سياسية وقد أصبحت األحزاب السياسية واقعاً ثم إضفاء الصفة 

ن الدستور  عندما تم تعديل المادة الخامسة م١٩٨٠الدستورية عليها فى سنة 

 على تعدد المصرييقوم النظام السياسى : التى أصبحت تنص على أن

  . القانون األحزاب السياسية األحزاب، وينظم

نظام االنتخاب : اب فإن مصر عرفت عديداً من النظمأما من حيث نظام االنتخ

 باألغلبية المطلقة ثم نظام االنتخاب بالقائمة المطلقة بالنسبة لمجلس الشورى الفردي

م  ثم نظام االنتخاب الذى يجمع بين نظاالنسبيثم نظام االنتخاب بالقائمة مع التمثيل 

 باألغلبية الفردي والقائمة النسبية ثم العودة إلى نظام االنتخاب الفردياالنتخاب 

  .المطلقة 

تم تطبيق هذا النظام على مجلس :  باألغلبية المطلقة الفردينظام االنتخاب  

 وهو النظام الذى اعتاد عليه الشعب ١٩٨٤ إلى سنة ١٩٧١الشعب منذ سنة 

 .المصري
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 المطلقة الذى طبق على مجلس الشورى منذ سنة نظام االنتخاب بالقائمة 

ويعيب هذا النظام أنه عندما طبق كانت فيها  : ١٩٨٤ إلى سنة ١٩٨٠

األحزاب ضعيفة وبدالً من دعمها نص القانون على أن تقدم األحزاب قوائمها 

 هيوكانت النتيجة .  على األغلبية تحصد جميع المقاعدوالقائمة التى تحصل

 . على كل مقاعد مجلس الشورىالوطنيحصول الحزب 

 ١٩٨٣ لسنة ١١٤ منذ صدور قانون النسبينظام االنتخاب بالقائمة مع التمثيل  

 .١٩٨٦ لسنة ١١٨حتى صدور قانون 

 جديداً على مصر جديداً على النسبيكان نظام االنتخاب القائمة مع التمثيل 

  .نتخابيةالناخب وعلى األحزاب وعلى القائمين على تنظيم العملية اال

ول على عدد ولكن نتيجة تطبيقه جاءت جيدة وأمكن ألحزاب المعارضة الحص

  .ال بأس به من المقاعد

غير أن القانون كان يضع شروطاً عديدة على األحزاب وعلى القوائم كما أنه 

  .حرم المستقلين من الترشح 

ندماج اشترط القانون أن يكون االنتخاب بالقائمة الحزبية، وحظر القانون ا

وعند . األحزاب أو تكوين قوائم مشتركة، ومنع الناخب من تكوين قوائم ممزوجة

 اشترط لدخول أى حزب االنتخابيتوزيع المقاعد على األحزاب على أساس القاسم 

من مجموع أصوات الناخبين على  % ٨فى عملية توزيع المقاعد أن يحصل على 

حزاب ناشئة وممنوع عليها تكوين مستوى الجمهورية وهى نسبة عالية بالنسبة أل

  .قوائم مشتركة 

 حرمان المستقلين فهيأما المشكلة التى أدت إلى التشكيك فى دستورية القانون 

فى دستورية القانون لحرمانه كمستقل " كمال خالد " من الترشح وقد طعن المحامى 

ية من الترشح وعندما أوشكت المحكمة الدستورية على إصدار حكم بعدم دستور
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 الذى يمزج بين االنتخاب ١٩٨٦ ، أسرعت الحكومة بإصدار قانون ١٩٨٣قانون 

  . لتفتح الباب أمام المستقلين فى الدوائر الفردية الفرديبالقائمة واالنتخاب 

 حتى سنة ١٩٨٦ منذ سنة الفردينظام االنتخاب بالقائمة ممزوجاً باالنتخاب  

١٩٩٠.   

 تم األخذ بنظام يمزج بين ١٩٨٣انون لتفادى عيب عدم الدستورية الذى لحق ق

 واالنتخاب بالقائمة النسبية، وقيل أن هذا النظام مستوحى من الفردياالنتخاب 

  .النظام األلمانى 

غير أن النظام كان يفترق عن النظام األلمانى فى نقطة جوهرية أدت إلى 

  .الحكم بعدم دستورية 

 دائرة، تمثلها ١٦ائر كبيرة يقوم النظام األلمانى على تقسيم الدولة إلى دو

قوائم، والقوائم الحزبية يسمح فيها بتكوين ائتالفات بين األحزاب ، وكل دائرة كبيرة 

  .حزبيتنقسم إلى دوائر صغيرة كل دائرة صغيرة يمثلها فرد مستقل أو 

التى يتعين تقسيمها مثال (  فقد جعل الدائرة الكبيرة المصري ١٩٨٦أما قانون 

 نفس الدائرة التى يترشح لها الفرد المستقل وكان هذا هي) صغيرة دائرة ١٥إلى 

يعنى ان يبذل المرشح المستقل جهداً كبيراً فى الدعاية االنتخابية وفى خدمة الدائرة 

  . عضو فى القائمة ١٥جهد يقابله 

 إلخالله ١٩٨٦لذا طعن مرة ثانية بعدم دستورية القانون الصادر سنة 

  . المستقلين والمرشحين الحزبيينبالمساواة بين المرشحين

 باألغلبية المطلقة على إثر صدور حكم الفرديالعودة إلى نظام االنتخاب  

 ١٩٩٠ صدر قانون سنة ١٩٨٦المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون سنة 

 . ال زال معموالً بهوالذي باألغلبية المطلقة الفرديبالعودة إلى نظام االنتخاب 
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 تثور مرة أخرى ٢٠٠٧التعديالت الدستورية المطروحة سنة وبمناسبة مناقشة 

.  أو المزج بين النظامينالفرديمشكلة االختيار بين االنتخاب بالقائمة واالنتخاب 

  :وفى هذا المقام ندلى برأينا على ضوء التجارب واالنتكاسات التى حدثت 

ية بل  يتطلب وجود أحزاب قوالنسبينظام االنتخاب بالقائمة مع التمثيل  )١(

وقد حرص المشرع فى كل .. ويسمح باندماج األحزاب لتكوين قوائم مشتركة 

ولما كانت .. المحاوالت على منع اندماج األحزاب أو تكوين قوائم مشتركة 

 هدفه توزيع المقاعد على األحزاب لتمثيلها النسبياألحزاب ضعيفة والتمثيل 

نتخابات فإن سبب تبنى فى البرلمان بنسبة ما تحصل عليه من أصوات فى اال

 . غير موجود النسبينظام التمثيل 

/ يمين"  يقوم على فلسفة تعدد االتجاهات السياسية النسبينظام التمثيل  )٢(

وهذه الفلسفة تتعارض مع فلسفة نظام االتحاد االشتراكى القائم " وسط /يسار

ية عمال وفالحين والمثقفين والرأسمالية الوطن: على تمثيل طبقات المجتمع 

انظر وثيقة إعالن الدستور حيث ورد تحالف قوى الشعب العاملة أكثر من "

% ٥٠ لألحزاب مع نسبة النسبيوبعبارة أوضح يتعارض نظام التمثيل ". مرة 

عمال  % ٥٠عمال وفالحين؛ ويؤدى إدخال نظام تمثيل نسبى على نظام 

 .وفالحين إلى خلق مشاكل فنية عند التطبيق ال حل لها 

 يتطلب ناخباً مثقفاً قادراً الفردي مقروناً باالنتخاب النسبي بالتمثيل االنتخاب )٣(

ولما كانت . على فهم ورقة االقتراع وقراءتها واالختيار بناء على هذا الفهم

 ال والفرديفإن المزج بين القائمة النسبية . نسبة األمية مرتفعة لدى الناخبين 

 .المصرييتناسب مع مستوى ثقافة الشعب 

 على تبنى قوانين الوطني حرص الحزب هياب االنتكاسات المتوالية أسب )٤(

 منع األحزاب من ١٩٨٣تضمن له أغلبية كبيرة فعندما صدر قانون سنة 

 النسبي؛ كما أن التمثيل النسبياالئتالف والتحالف وهذا عكس مبادئ التمثيل 
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د على يجرى فيه توزيع المقاعد على مرحلتين، المرحلة األولى توزيع المقاع

، ثم توزيع المقاعد الباقية إما بناء على االنتخابياألحزاب على أساس القاسم 

.  أو طريقة تايمرهودنت أو طريقة البواقيطريقة أكبر المتوسطات أو أكبر 

وكل هذه الطرق تهدف إلى تحقيق عدالة حسابية بحيث يحصل كل حزب على 

عليها فى عدد من المقاعد يتناسب مع عدد األصوات التى حصل 

 كل ١٩٨٦، وكذا قانون المصري ١٩٨٣وقد استبعد قانون سنة ... االنتخابات

الطرق المعروفة لتحقيق العدالة فى توزيع المقاعد عندما نص على أن الحزب 

 .الحاصل على أكبر عدد من المقاعد فى الدائرة يحصد المقاعد الباقية 

 وهو عكس الهدف والحكمة       يؤدى كل هذا إلى تكريس نظام الحزب المسيطر

  .النسبيمن التمثيل 

 واالنتخاب بالقائمة أن تعرف الفرديمن الواجب قبل االختيار بين االنتخاب   )٥(

  .كل نظام ومزاياه وعيوبه

االنتخاب الفردي باألغلبية البسيطة على :  له صورتان الفردينظام االنتخاب 

  .ة على دورين باألغلبية المطلقالفرديدور واحد ، واالنتخاب 

 باألغلبية البسيطة تتم عملية االنتخاب في دور واحد ، الفردياالنتخاب   -

فال يشترط . ويعتبر ناجحاً المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات 

فإذا كان بالدائرة ثالثة . حصول المرشح على نسبة معينة من أصواف الناخبين

 صوت ٥٥٠٠لى  ع صوت والثاني٦٠٠٠مرشحين حصل األول على 

 صوت يفوز ٦٠٠٠فإن األول وهو الحاصل على .  صوت٤٠٠والثالث على 

  .وهذا النظام مطبق في انجلترا. بالمعقد

 باألغلبية المطلقة على دورين في هذه الصورة ال يعتبر الفردياالنتخاب   -

 الوغالباً ما . المرشح ناجحاً إال إذا حصل على األغلبية المطلقة لألصوات

أى مرشح في نظم تعدد األحزاب على األغلبية المطلقة من الدور  يحصل
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بين المرشحين ) أسبوعين مثالً(األول ، ولذا تعاد االنتخابات بعد مرور فترة 

وفي اإلعادة يعتبر المرشح الناجح . الحاصلين على أكبر عدد من األصوات 

م هو هو من حصل على أكبر عدد من األصوات بال أى شرط أخر وهذا النظا

  .المتبع في فرنسا وفي مصر

  :لماذا تم ابتكار نظام االنتخاب بالقائمة النسبية  )٦(

 يفوز فيه والذي على دور واحد الفردييتبادر إلى الذهن أن نظام االنتخاب 

بالمقعد من حصل على أكبر عدد من األصوات هو نظام جيد ألنه بسيط وال 

وهو فعالً يتمتع . عملية االنتخابية يرهق الناخبين والمرشحين والقائمين على ال

  فلماذا ال تأخذ بعض الدول؟. بكل هذه المزايا

 باألغلبية البسيطة على دور واحد فإن الفرديرغم مزايا نظام االنتخاب 

 إلى ومنا أن هذا ١٩٢٠الدراسات أثبتت من متابعة انتخابات إنجلترا منذ 

ويكبر فشل األحزاب النظام يشوبه عيب ؛ إذ أنه يكبر نجاح األغلبية 

من األصوات يحصل على % ٤٠فإذا حصل حزب العمال على . الصغيرة

% ١٠من المقاعد وإذا حصل حزب صغير مثل حزب األحرار على % ٦٠

وقد تم التعبير عن هذا . من المقاعد% ١من األصوات ال يحصل إال على 

  فإذا حصلت األحزاب الثالثة . بقانون رياضي يسمي قانون التكعيب

  أ  ،  ب  ،  ج    على        

       من األصوات١  :  ٢ :  ٣        

       من المقاعد٣ ١  :٣ ٢ : ٣٣         فإنها تحصل على

       من المقاعد١  :  ٨ :  ٢٧        أى    

 والتكبير لفشل الحزب الصغير يجعل حزب الغالب التكبير لنجاح الوهذا

  . باألحزاب الصغيرة لألمة بطريقة عادلة ويلحق غيناًالبرلمان غير ممثل



 9

لذا تم ابتكار التمثيل النسبي الذى يهدف إلى تحقيق العدالة التى ال يحققها 

  .الفردياالنتخاب 

الهدف من االنتخاب بالقائمة النسبية هو العدالة في توزيع المقاعد فما هي   )٧(

   الوسائل التى يتم بها تحقيق هذا الهدف

لة الحسابية وتوزيع المقاعد على بشرح وسائل تحقيق العدافيما يلى نقوم 

القوائم بحيث يتناسب عدد المقاعد التى نحصل عليها كل قائمة مع عدد 

وهى تتمثل فى أربعة طرق . األصوات التى حصلت عليها فى االنتخابات 

 :رئيسية 

   .البواقي ثم أكبر االنتخابيالقاسم  : الطريقة األولى

  . أكبر المتوسطات  ثماالنتخابيالقاسم  : الطريقة الثانية

  .تدنهوطريقة  : الطريقة الثالثة

  طريقة نايمر : الطريقة الرابعة
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   .البواقي ثم أكبر االنتخابيالقاسم  : الطريقة األولى

تمر هذه الطريقة بخطوتين األولى توزيع المقاعد على القوائم بناء على   

صل عليه من قسمة عدد  هو الرقم الذى نحاالنتخابي وهذا القاسم االنتخابيالقاسم 

  .األصوات الصحيحة فى الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة 

فى هذه الخطوة يتم توزيع عدد من المقاعد وتتبقى مقاعد لم يتم توزيعها كما   

ويتم توزيع المقاعد الباقية على أساس إعطائها . توجد أصوات لم يتم استغاللها

   .البواقيللقائمة الحاصلة على أكبر 

  :مثال 

  ٨١٢٥٠  عدد المقيدين بالجداول االنتخابية   

  ٧٦٣٧٥  عدد الحاضرين   

  ٧٥٠٠٠  عدد األصوات الصحيحة   

  خمسة مقاعد  عدد المقاعد المخصصة للدائرة   

    :عدد القوائم المقدمة للدائرة أربع    

     صوت٣٥٠٠٠  حصلت   )أ ( القائمة 

     صوت٢١٠٠٠  حصلت   )ب ( القائمة 

     صوت١٢٠٠٠  حصلت   ) ج (القائمة 

     صوت٧٠٠٠  حصلت   )د ( القائمة 

  

  .االنتخابيتوزيع المقاعد على أساس القاسم : المرحلة األولى

  .البواقيتوزيع المقاعد على أساس أكبر : المرحلة الثانية

  .بقة للحصول على النتائج النهائيةتجميع المراحل السا: المرحلة الثالثة
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   .االنتخابيتوزيع المقاعد على أساس القاسم  : ولىالمرحلة األ

  ١٥٠٠٠ =                                 =           = االنتخابيالقاسم 

  

   صوت غير مستغل٥٠٠٠ مقعد  ويبقى ٢) =                   = أ ( القائمة 

  

  ر مستغل صوت غي٦٠٠٠ مقعد  ويبقى ١) =                   = ب ( القائمة 

  

   صوت غير مستغل١٢٠٠٠صفر مقعد  ويبقى ) =                   = ج (القائمة 

  

   صوت غير مستغل٧٠٠٠صفر مقعد  ويبقى ) =                   = د ( القائمة 

  . مقاعد وبقى مقعدان لم يتم توزيعهما ٣فى هذه المرحلة تم توزيع   

   :البواقي على أساس أكبر توزيع المقاعد الباقية: المرحلة الثانية 

  . صوت غير مستغل ١٢٠٠٠على المقعد الرابع حيث لها ) ج(تحصل القائمة  •

  . صوت غير مستغل ٧٠٠٠على المقعد الخامس حيث لها ) د(تحصل القائمة  •

  :تجميع النتائج السابقة  : المرحلة الثالثة

   مقعد٢  حصلت   )أ ( القائمة 

   مقعد١  حصلت   )ب ( القائمة 

  عدد األصوات الصحيحة

  عدد المقاعد المخصصة للدائرة
٧٥٠٠٠  
٥  

٣٥٠٠٠  
١٥٠٠٠  

٢١٠٠٠  
١٥٠٠٠  

١٢٠٠٠  
١٥٠٠٠  

٧٠٠٠  
١٥٠٠٠  
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   مقعد١  حصلت   )ج ( قائمة ال

   مقعد١  حصلت   )د ( القائمة 

  .  وأكبر المتوسطاتاالنتخابيالقاسم  : الطريقة الثانية

 وهى مماثلة للمرحلة االنتخابيتوزيع المقاعد على أساس القاسم : المرحلة األولى  

  . ونتيجتها مماثلة البواقياألولى فى طريقة أكبر 

  . صوت غير مستغل ٥٠٠٠ مقعد  ويبقى ٢            = ) =       أ ( القائمة 

  . صوت غير مستغل ٦٠٠٠ مقعد  ويبقى ١) =                   = ب ( القائمة 

   صوت غير مستغل١٢٠٠٠صفر مقعد  ويبقى ) =                  = ج ( القائمة 

  .ر مستغل صوت غي٧٠٠٠صفر مقعد  ويبقى ) =                  = د ( القائمة 

  

  : تمر طريقة أكبر المتوسطات بعدة عمليات رياضية : المرحلة الثانية

فى طريقة أكبر المتوسطات تتظاهر بإعطاء المقعد األول الذى لم يتم   

   إلى كل قائمة من القوائم المشتركة فى التوزيعاالنتخابيتوزيعه بناء على القاسم 

  . أ ، ب ، جـ ، د 

  . مقعد ٣ = افتراضيمقعد  + حقيقي مقعد ٢) = أ ( القائمة 

   .١١٦٦٦=               = المتوسط 

  . مقعد ٢ = افتراضيمقعد  + حقيقي مقعد ١) = ب ( القائمة 

   .١٠٥٠٠=               = المتوسط 

  

  . مقعد ١ = افتراضيمقعد  + حقيقيصفر مقعد ) = ج ( القائمة 

   .١٢٠٠٠=               = المتوسط 

  

٣٥٠٠٠  
١٥٠٠٠  
٢١٠٠٠  
١٥٠٠٠  
١٢٠٠٠  
١٥٠٠٠  
٧٠٠٠  
١٥٠٠٠  

٣٥٠٠٠  
٣  

٢١٠٠٠  
٢  

١٢٠٠٠  
١  
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  . مقعد ١ = افتراضيمقعد  + حقيقيصفر مقعد ) = د ( مة القائ

   .٧٠٠٠=               = المتوسط 

المقعد الرابع الذى لم يتم توزيعه يعطى للقائمة الحاصلة على أكبر المتوسطات وهى 

  .١٢٠٠٠إذ حصلت على ) جـ(القائمة 

  :هي والنتيجة ثم ننتقل إلى المقعد األخير الذى لم يوزع ونتبع الخطوات السابقة  

   افتراضيمقعد  + حقيقي مقعد ٢) = أ ( القائمة 

   .١١٦٦٦=               = المتوسط 

   افتراضيمقعد  + حقيقي مقعد ١) = ب ( القائمة 

   .١٠٥٠٠=               = المتوسط 

  

حصلت عليه لحصولها على أكبر المتوسطات فى  (حقيقي مقعد ١) = ج ( القائمة 

   .افتراضيمقعد ) + بقةالخطوة السا

  

   .٦٠٠٠=               = المتوسط 

  

   افتراضيمقعد  + حقيقيصفر مقعد ) = د ( القائمة 

   .٧٠٠٠=               = المتوسط 

  

  .لحصولها على أكبر المتوسطات فى هذه الخطوة ) أ(المقعد الخامس يعطى للقائمة 

  :سابقتين تجميع نتائج المرحلتين ال: المرحلة الثالثة 

   مقاعد ٣     )أ ( القائمة 

   مقعد١     )ب ( القائمة 

   مقعد١     )ج (القائمة 

  صفر مقعد     )د ( القائمة 

٧٠٠٠  
١  

٣٥٠٠٠  
٣  

٢١٠٠٠  
٢  

١٢٠٠٠  
٢  

٧٠٠٠  
١  
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ومن الناحية الحسابية تعتبر طريقة أكبر المتوسطات أكثر عدالة، أما من 

  . تنتصر لألحزاب الصغيرةالبواقيالناحية السياسية فإن طريقة أكبر 

  

  

   تدنهوطريقة  : الثةالطريقة الث

أن يكتشف طريقة رياضية متقدمة  " تدنهو " البلجيكي الرياضياستطاع   

يمكن بواسطتها التعرف على نتيجة توزيع المقاعد على القوائم دون حاجة إلى إتباع 

  : من الخطوات التالية هوندتالخطوات الثالث السابقة، وتتكون طريقة 

 ٣ ثم على ٢ ثم على ١ كل قائمة على يقسم عدد األصوات التى حصلت عليها .١

أى فى المثال (  الخ وذلك إلى أن يتم استنفاذ القوائم ٥ ثم على ٤ثم على 

  ) .٤السابق حتى 

فى (يرتب القاسم ترتيباً تنازلياً حتى يتم استنفاذ المقاعد المخصصة للدائرة  .٢

  ) .٥المثال السابق حتى 

 .المشترك آخر قاسم فى الترتيب السابق يسمى المؤشر  .٣

 المشترك لمعرفة عدد denominateur communويستخدم هذا المؤشر 

المقاعد التى تفوز بها كل قائمة وذلك بقسمة عدد األصوات التى حصلت 

  .عليها كل قائمة على المؤشر المشترك 

  :ولنأخذ المثال السابق ونطبق عليه طريقة هوندت 

  )د(قائمة   )ج(قائمة   )ب(قائمة   )أ(قائمة   

٧٠٠٠  ١٢٠٠٠  ٢١٠٠٠  ٣٥٠٠٠  ١  

٣٥٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٥٠٠  ١٧٥٠٠  ٢  

٢٣٣٣  ٤٠٠٠  ٧٠٠٠  ١١٦٦٦  ٣  

١٧٥٠  ٣٠٠٠  ٥٢٥٠  ٨٧٥٠  ٤  
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ترتيب القوائم تنازلياً حتى يتم استنفاذ المقاعد المخصصة للدائرة وفى مثالنا عدد *  

  ) :٥(المقاعد 

 هو ١١٦٦٦ القاسم ١١٦٦٦ ، ١٢٠٠٠ ، ١٧٥٠٠ ، ٢١٠٠٠ ، ٣٥٠٠٠  

  .المشترك المؤشر 

توزيع المقاعد بقسمة عدد األصوات التى حصلت عليها كل قائمة على المؤشر  •

  .المشترك 

  . مقاعد ٣)  =               = أ(القائمة 

  . مقعد ١)  =               = ب(القائمة 

  . مقعد ١)  =               = ج(القائمة 

  .صفر مقعد )  =               = د(القائمة 

  

  Neremeyerطريقة نايماير : الطريقة الرابعة 

  . األلمانى نايماير وهى تطبق فى ألمانيا الرياضيتنسب هذه الطريقة إلى   

الوالية ( وتبعاً لطريقة نايماير يتم ضرب عدد المقاعد المخصصة للدائرة   

فى عدد األصوات التى حصلت عليها القائمة ثم يقسم )  دائرة كبيرةهيفى ألمانيا 

ا على عدد األصـوات التى حصلت عليها األحزاب التى يتم توزيع المقاعد هذ

  .. عليها 

ويتم توزيع المقاعد بنسبة عدد المرات التى استجمعت فيها كل قائمة هذا   

  .المئوىالقاسم، أما المقاعد الباقية فتوزع على أكبر الحاصلين على الكسر 

  :التالية وبتطبيق هذا على المثال نحصل على النتائج   

  

  

٣٥٠٠٠  
١١٦٦٦  
٢١٠٠٠  
١١٦٦٦  
١٢٠٠٠  
١١٦٦٦  
٧٠٠٠  
١١٦٦٦  
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  ٢,٣٣٣)  =                    =     =              = أ ( القائمة 

  

  ١,٤) =                    =     =              = ب ( القائمة 

  

  ٠,٨)  =                    =     =              = ج ( القائمة 

  

  ٠,٤٦٦٦=              = )  =                    =     د ( القائمة 

  

  :وعلى أساس طريقة نايمر 

    

  مقعد  ٢  على  )أ (   تحصل القائمة

  مقعد  ١  على  )ب(   تحصل القائمة

  مقعد  ١  على  )ج(   تحصل القائمة

  مقعد  ١  على  )د (   تحصل القائمة

 إلى معقد ويحتاج النسبي أن االنتخاب بالقائمة مع التمثيل الجليمن  : خالصة

 أم البواقيية لتحقيقه سواء تم تطبيق أكبر المتوسطات أم أكبر كفاءات رياض

، وهذه الكفاءات يجب أن تكون على مستوى القائمين على نايمايرهوندت أم 

   .وضع القانون وتطبيقه وفرز األصوات وكذا المرشحين والناخبين

  :الفرديمزج التمثيل النسبي باالنتخاب   -)٨(

  :النظام األلماني  

 وبعد إدخال بعض ١٩٤٨االنتخابات البرلمانية في ألمانيا منذ سنة يعتبر نظام 

 والقائمة الفردي على إثر وحدة ألمانيا نظاما جيد يمزج بين النظام ١٩٩٠التعديالت عليه 

 35000 ×٥  
٧٥٠٠٠  

٠١٧٥٠٠  
٧٥٠٠٠  

 21000 ×٥  
٧٥٠٠٠  

١٠٥٠٠٠  
٧٥٠٠٠  

 12000 ×٥  
٧٥٠٠٠  

٦٠٠٠٠  
٧٥٠٠٠  

 7000 ×٥  
٧٥٠٠٠  

٣٥٠٠٠  
٧٥٠٠٠  
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عدد أعضاء البوندستاج  . Bundestagالنسبية ، وهو يطبق على انتخاب مجلس النواب 

 باالنتخاب ٣٢٨مة النسبية والنصف اآلخر   بالقائ٣٢٨يتم انتخاب نصفهم :  عضوا٦٥٦

 البسيطة بحيث يفوز بالمقعد المرشح الحاصل على أكبر عدد من باألغلبية الفردي

  .First pass to postاألصوات 

من األصوات على % ٥ويتم توزيع المقاعد على القوائم التى حصلت على 

رياضية في توزيع المقاعد على  مقاعد فردية وتطبق طريقة نايماير ال٣مستوى الوالية أو 

  .القوائم

  الفردي، وصوت ينتخب به النائب صوت ينتخب به القائمة: ولكل ناخب صوتان

  ؟ البنية السياسية التى يطبق فيها النظام األلمانيهي ما

  :حرية تكوين األحزاب والديموقراطية التبادلية

 إلى الحرص ١٩٤٨ عانت ألمانيا من كثرة عدد األحزاب مما أدى بواضعي دستور

  .على حث األحزاب على االئتالف والتحالف وتكوين قوائم مشتركة 

على أساس الديموقراطية ونص الدستور على أن النظام السياسي األلماني يقوم 

وتشكيل األحزاب حر ولكن المهم نشاطه الملموس في الحياة . التبادلية بين األحزاب

  .السياسية

يقبل الحزب قواعد لمحكمة الدستورية هو أن الشرط الوحيد الذي وضعته ا

 األلمانية بعدم دستورية الحزب ةالدستوريلذا حكمت المحكمة الديموقراطية التبادلية 

كما تحرص األحزاب على إضافة اصطالح ديموقراطي إلى .  والحزب الشيوعيالنازي

 -  االشتراكيالديمقراطيالحزب :  التبادل السلطة على سبيل المثالأسمها تأكيداًُ الحترامها

  .الديمقراطي الحزب االجتماعي المسيحي –الحزب المسيحي الديموقراطي 

وتدعيم الدولة األحزاب دعما يتناسب مع نشاطها إذ تدفع للحزب مبلغا يقابل قيمة 

 ١٠٠٠٠٠ في الحزب االشتراكاتاالشتراكات التى دفعها أعضاء الحزب فإذا كانت 

كما تدعم الحزب عن كل .  مارك ١٠٠٠٠٠مبلغ مماثل أى مارك تدعم الدولة الحزب ب
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مارك ١,٣ كانت الحكومة تدفع ١٩٩٤صوت يحصل عليه في االنتخابات ففي انتخابات 

  .عن كل صوت يحصل عليه الحزب في االنتخاب 

حرية :  فيجب اقتباس المنظومة كلهااأللمانيوإذا أردنا االقتباس من النظام 

تشجيع األحزاب الحقيقية ودعمها ، احترام الحقوق والحريات ، األحزاب، تداول السلطة ، 

الحرص على تنمية االقتصاد بمعدالت محترمة ، االهتمام بالتصنيع وتقدمه ، اإلنفاق على 

  . ثالث اقتصاد في العالمألمانياالخ المنظومة التى جعلت ... التعليم والبحث العلمي 

وترك باقي المنظومة فلن االنتخاب بالقائمة  والفردي بالمزج بين االنتخاب األخذأما 

 شكل في االرتقاء بالشعب بأيى جدوى اجتماعية أو اقتصادية ، ولن يساهم أتكون له 

  .المصري
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  اخلالصة

 لجميع النظم االنتخابية ومأخوذاً فى المصريعلى ضوء تجربة الشعب   

 المصريلشعب االعتبار بعض التناقضات فى نصوص الدستور، ومستوى ثقافة ا

 حيث أنه سهل الفهم، الفرديفإن أفضل نظام انتخابى يصلح لمصر هو االنتخاب 

  .، كما أنه يتيح للمستقلين الترشحويتناسب مع كون األحزاب السياسية ضعيفة

ويجب أن نكرر فى هذا المقام ما سبق أن ذكرناه من ضرورة وجود ميثاق   

كام إلى صندوق االقتراع، وإتاحة مناخ  بين الحكام والمحكومين يقبل االحتسياسي

لنمو القوى السياسية المدنية لمراقبة العملية االنتخابية بدءاً من تسجيل الناخبين فى 

فالعملية االنتخابية . ى فرز األصوات إلى إعالن النتيجةالدائرة إلى عملية االقتراع إل

  . متكاملة يجب أن تسودها الشفافية فى جميع مراحلها 

 إلجراء انتخابات تهدر فيها أموال ودماء داعيوبغير هذه الشفافية ال       

وقيم، كما أن محصلتها سلبية سواء بالنسبة للفرد وحرياته أم بالنسبة للدولة وتقدمها 

  . بالنسبة للمؤسسات وأسلوب أدائهاأم

فال يخفى أن االنتخابات التى تعتمد على القوة والمال تؤدى إلى خلق مراكز   

تؤثر على حرية األفراد، وتؤثر على مستوى أداء المؤسسات التى تدين بالوالء قوى 

 سياسيلمراكز القوى وهو ما يفرغ االنتخابات من هدفها وهو تحقيق تقدم 

  . للدولة والفرد واجتماعي واقتصادي


