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مقدمـة
باالنتخابات  �ملتعلقة  �لق�سايا  كانت  �لدر��سة  بو�سع هذه  �لتفكري  بد�أ  حني 
�التفاق  �أن  حينها  يبدو�  وكان  و�ملعار�سة،  �ل�سلطة  بني  للخالفات  �سببا 
على هذه �لق�سايا �سيخرج �ليمن من حالة �الحتقان �ل�سيا�سي �لذي كانت 

تعي�سه.
�أهميتها  وفقدت  �النتخابية  �لق�سايا  تر�جعت  �لدر��سة  هذه  �كتمال  ومع 
ل�سالح ق�سايا �أكرث �إحلاحا وخطورة من مثل �حلرب �لد�ئرة يف �سعدة 
مر  و�حلر�ك يف �جلنوب وغريها من �لق�سايا �لتي تهدد وجود �لدولة. �الأ

�لذي جعل من ق�سية �النتخابات تبدو� وكاأنها ترف يف غري وقته.
زمات  �الأ هذه  �سباب  الأ �ملعمق  �لتحليل  فاأن  ذلك  كل  من  �لرغم  وعلى 
�لنظام  بنية  يف  خلل  �إىل  يرجع  �لرئي�سي  �ل�سبب  �أن  �إىل  ي�سري  و�مل�ساكل 
�ل�سيا�سي، و�لذي يتكون من عدد من �لعنا�رض من بينها �لق�سايا �ملتعلقة 
مر على هذ� �لنحو فاإن �أي حلول جدية للم�ساكل  باالنتخابات. ومبا �أن �الأ
�لتي يعاين منها �ليمن ال بد �أن ت�ستمل على حلول �سيا�سية تكون �لق�سايا 
�لتي وردت يف  فكار  باأن �الأ �لنتيجة تعني  �النتخابية جزء� منها، وهذه 
هذه �لدر��سة �ستكون مفيدة لتلك �ملرحلة �لتي نتمنى �أن تكون يف �مل�ستقبل 

�لقريب.
قبيل  من  �النتخابي  بال�ساأن  �ملتعلقة  �مل�ساكل  مبناق�سة  �لدر��سة  هذه  تهتم 
�لنظام  وتغيري  لالنتخابات،  �لعليا  �للجنة  ت�سكيل  حول  �خلالفات 
�النتخابي، و�آلية متثيل �لن�ساء يف �لربملان. وقد ت�سمنت �لدر��سة عدد من 
فكار �خلا�سة بت�سكيل جلنة �النتخابات، و�آلية للكوتا �لن�سائية، وقامت  �الأ
نظمة �النتخابية على �لو�قع �ليمني،  بعمل �إ�سقاطات »نظرية« لبع�ش �الأ
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وكيف �ستكون خمرجاتها على �حلياة �ل�سيا�سية يف حال مت تبنيها. 
ونظام  �ملختلط  �لنظام  وهما:  فقط  �نتخابيني  نظامني  على  �لرتكيز  مت 
عنهما.  �حلايل  �لوقت  يف  يدور  �حلديث  كون  �ملغلقة.  �لن�سبية  �لقائمة 
در��سة  يف  كثري�  ��ستطردت  قد  �لدر��سة  فاإن  �لقارئ  �سيالحظ  وكما 
هاذين �لنظامني، و�أ�سهبت يف �إي�ساح �لدور �لكبري �لتي تلعبه �لتفا�سيل 
�أن �خلالفات د�ئما ما تكون يف  �إىل حقيقة مهمة وهي  ��ستناد�  �ل�سغرية 
يف  رئي�سيا  دور�  تلعب  �ل�سغرية  فالتفا�سيل  �حللول،  وكذلك  �لتفا�سيل 
�ساأنه حني  من  وتقلل  �ملت�سارعة  �لقوى  تغفله  ما  �ل�سيا�سي، وهو  �لعمل 

تركز على �لعناوين �لكبرية وتتجاهل تلك.
ونتيجة ملا �سبق فاإن �لفكرة �ملركزية يف هذه �لدر��سة تقوم على �إي�ساح 
دور �لتفا�سيل �ل�سغرية يف �ل�سق �ملتعلق بالنظام �النتخابي على �لعملية 
�ل�سيا�سية، وهو ما يتوجب على �لنخبة �ل�سيا�سية �النتباه �إليها �أثناء �لنقا�ش 

حول �إن�ساء نظام �نتخابي جديد.
نظمة  �إن هذه �لدر��سة تهدف �إىل �إعطاء �لنخبة �ل�سيا�سية قدر من �لدر�ية  باالأ
�النتخابية وخمرجاتها، كي تكون على بينة - ولو نظرية - مبخرجات 
فكار �ملتعلقة  �لنظام �لذي �سيتم تبنيه. كما �أنها تهدف �إىل طرح بع�ش �الأ

بت�سكيل جلنة �النتخابات و�آلية م�ساركة �لن�ساء يف �النتخابات �لربملانية.
�أن �لدر��سة مل تتبنى �رض�حة نظام �نتخابي حمدد، ويرجع �ل�سبب �إىل 
ثم  ومن  ومعلومات،  �أفكار  �لنخبة  متليك  على  تقوم  �لدر��سة  فكرة  �أن 

فاأنهم من �سيتولون عملية �ختيار �لنظام �ملالئم ولي�ش �لكاتب.
خري ال ي�سعني �إال �أن �أوجه �ل�سكر و�لعرفان ملوؤ�س�سة فريدري�ش  ويف �الأ
�إيربت �لتي مب�ساهمتها �ملادية و�ملعنوية �سريى هذ� �لعمل �لنور، و�أخ�ش 
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للموؤ�س�سة يف �سنعاء  �ملقيم  �ملدير  �إيكنربج  فليك�ش  �ل�سيد  و�لتقدير  بال�سكر 
و�سربهما  �لوثيق  تعاونهما  على  �لرب�مج  مدير  قياح  حممود  �ستاذ  و�الأ

على �إيقاع عملي �لبطيء.
   
  

عبد النا�رش املـودع 
 �5 نوفمرب �009 

 



كلمة موؤ�ص�صة فريدري�ش اإيربت

» إن الدميقراطية يف نظري إمنا تتمثل يف ضرورة أن تتساوى يف ظلها الفرص 
ألضعف الناس وأقواهم »                                                

                                                         املاهامتا غاندي      
                                  

غالبا ما يرتكز �الهتمام �لعام حول �إ�سالح �لنظام �النتخابي. �إال �أن �إ�سالح 
جهزة �ملخت�سة بتنظيم و�إد�رة  �لعملية �النتخابية مل يكن �قل �أهمية من ذلك  �الأ

جهزة ومن ثم �لنتائج �ملرتتبة عنها. كونه يعزز ثقة �لناخب بهذه �الأ
�ل�سعب  نح  يمُ خاللها  فمن  �أهمية  �لديقر�طية  خ�سائ�ش  �أكرث  �النتخابات  تعد 
كل مرة جترى  ي�ستطيع يف  فال�سعب  �سئونه،  يخ�ش  فيما  �لقر�ر  �تخاذ  حرية 
فيها �نتخابات �لتعبري عن رغبته يف �لتغيري، �أو مو�فقته على �ل�سيا�سات �ملتبعة. 
للحكومة  �لتقييم  عمليات  يف  �لد�ئمة   �مل�ساركة  حق  لل�سعب  �النتخابات  ومتنح 

باأجهزتها �ملختلفة.
على  وي�ساعد  �لديقر�طي،  �لتحول  م�ستقبل  �النتخابي  �لنظام  على  يتوقف 
�لنظام  وبناء  �إحد�ث  ل�سمان  وىل  �الأ و�خلطوة  �إعاقته،  �أو  �لتحول  �إحد�ث 
�لتي  �النتخابات  نتائج  ب�رضعية  معرتف  برملان  باإيجاد  تتمثل  �لديقر�طي 
بني  وي�سم  �ملختلفة،  يديولوجيات  و�الأ �مل�سالح  عن  معرب�  ويكون  �أوجدته، 
غنياء و�لفقر�ء، ويتمتع بفاعلية وتاأثري يف ت�سكيل  �أع�سائه �لرجال و�لن�ساء �الأ

�حلكومة و�سيا�ساتها �إ�سافة �إىل �لرقابة عليها وم�سائلتها.
د�رة  �إن �لهدف من هذه �لدر��سة هو  ��ستعر��ش بع�ش �خليار�ت �ملتعقلة باالإ
مت�سمنا  و�لكوتا  و�ملختلط  �لن�سبي  للنظامني  �ملختلفة  و�خليار�ت  �النتخابية 

�إ�سقاطات متعددة على �لو�قع �ليمني.
�لت�رضيعات  ت�سميم  على  �لقائمني  تعني  �أن  يف  �لدر��سة  هذه  ت�سهم  �أن  ناأمل 
يرونه  ما  ل�سياغة  و�ملقرتحات  �حللول  بع�ش  ��ستلهام  على  �لقر�ر  و�سناع 

منا�سبا ويكن مو�ءمته مبا ينا�سب �لظروف �خلا�سة باليمن.    

         فيلك�ش �آيكنربج                                                                   حممـود قيـاح

�ملمثـل �ملقيم                                                            مديـر �لرب�مـج 
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ول الف�صل الأ
دارة النتخابية )جلنة النتخابات( ت�صكيل الإ

�رض�ف على �لعملية �النتخابية  د�رة �النتخابية �جلهة �ملخولة �الأ نق�سد باالإ
د�رة  �لنتائج. وتعد �الإ �لناخبني و�ملر�سحني و�إعالن  �لتي ت�سمل ت�سجيل 
تقوم  �لتي  �جلهة  ب�سفتها  �لديقر�طية،  للعملية  �أ�سا�سيًا  مكونًا  �النتخابية 
طر�ف �للعبة �النتخابية، على �عتبار �أن �لعملية �النتخابية  بدور �حّلكم الأ
ت�سبه �أي لعبة تناف�سية، و�لتي تتطلب ثالثة عنا�رض رئي�سية ال يكن �أن 

تقوم بدونها وهي:
� - وجود �أكرث من العب يتناف�ش على نتائجها.

�جلميع  على  وتطبق  �مل�ساركني  جميع  بها  يقبل  لعبة  قو�عد  وجود   -  �
ب�سكل مت�ساٍو وعادل.

3 - وجود ّحكم ير�سى بحكمه جميع �لالعبني.  
تعرتي �لعملية �النتخابية يف �ليمن م�سكالت مرتبطة بالعن�رضين �لثاين 
و�لثالث، حيث جند خالفات حول قو�عد �للعبة من حيث نوعيتها وعد�لة 
تطبيقها، �إىل جانب �خلالف حول �حّلكم – �للجنة �لعليا لالنتخابات - من 

حيث طريقة ت�سكله و�آلية عمله، وهو �ملو�سوع �لذي نناق�سه. 
د�ر�ت �النتخابية �ملطبقة يف دول  ويف �لبد�ية دعونا ن�سري �إىل �أ�سكال �الإ

�لعامل يف ما يلي:
اأول: اإدارة حكومية:

�إد�رة  �لد�خلية  كوز�رة  �لوز�ر�ت  �إحدى  �لدول  بع�ش  يف  تتوىل 
�النتخابات، وتعد هذه �لطريقة من �أ�سهل �لطرق و�أقلها كلفة. فوز�رة 
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�لد�خلية �ملتو�جدة عرب �أق�سام �ل�رضطة يف جميع مناطق �لدولة، يكنها �أن 
توفر �لكثري من �جلهد و�ملال يف حال قيامها باإد�رة �النتخابات.

دارة يف اليمن: م�صاكل تطبيق هذه الإ
قل - ب�سبب  هذ� �لنموذج غري ممكن يف �ليمن - يف �لوقت �حلايل على �الأ
�النتخابات،  تنظيم  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �أجهزة  �أحد  تويل  �ملعار�سة  رف�ش 
�لتي تر�ها تابعة للحزب �حلاكم، وعليه فاإن هذ� �خليار ي�سبح م�ستبعد�.

ثانيا: اإدارة ق�صائية:
منها  �أ�سكال،  بعدة  �النتخابات  باإد�رة  �لدول  بع�ش  يف  �لق�ساء  يقوم 
�لت�سويت  �النتخابية - عملية  �لعملية  خري من  �الأ �رض�ف على �جلزء  �الإ

و�إعالن �لنتائج – �أو �إد�رة �لعملية �النتخابية بجميع مر�حلها.

دارة يف اليمن: م�صاكل تطبيق هذه الإ
تتهم �ملعار�سة �لق�ساء �أنه غري م�ستقل ب�سبب هيمنة �ل�سلطة �لتنفيذية عليه، 

ف�ش هذ� �لنموذج حني تقدمت �حلكومة به يف وقت �سابق. وقد رمُ

ثالثا: اإدارة م�صتقلة:
هو  كما  �النتخابات،  �إد�رة  تتوىل  م�ستقلة  هيئة  �لدول  بع�ش  يف  تت�سكل 
�حلال يف �لهند، وتتبع �ليمن نظريا فكرة �لهيئة �مل�ستقلة، �إذ �أن �لقانون ين�ش 
على وجوب �أن يكون ع�سو �للجنة �لعليا لالنتخابات غري منتمي حزبيا، 

ويف حال �نتمائه عليه �أن يجمد ن�ساطه �حلزبي بعد توليه �ملن�سب. 
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دارة يف اليمن: م�صكالت تطبيق هذه الإ
عانى هذ� �لنموذج من م�سكالت عديدة يف �ليمن، ويعود �ل�سبب �إىل �أن 
�أنه ال يوجد من يكن  تعتقد  �ملعار�سة  �ل�سيا�سية وخا�سة  �للعبة  �أطر�ف 

مر. �عتباره م�ستقل و�الطمئنان �إلية ليتوىل هذ� �الأ

رابعا: اإدارة حزبية:
حز�ب �ل�سيا�سية يف بع�ش �لدول، وغالبا  د�رة �النتخابية من �الأ تت�سكل �الإ
�ليمن جرت  �لربملان. ويف  لها وجود يف  �لتي  حز�ب  �الأ من  تكون  ما 
�لعادة �أن تت�سكل �للجنة �لعليا لالنتخابات من خالل حما�س�سة حزبية، 
وهو ما يعني �إتباع هذ� �لنموذج ب�سكل عملي يف �ليمن. رغم �أن �لقانون 

مل ين�ش على ذلك.

دارة يف اليمن: م�صكالت تطبيق هذه الإ
من  لالنتخابات  �لعليا  �للجنة  تت�سكل  �أن  �ملعار�سة  �أحز�ب  تطالب 
حز�ب، على �عتبار �أن هذ� �لو�سع �سيخلق حالة من �لتو�زن يعمل  �الأ
على �سمان �إجر�ء �نتخابات حرة وعادلة، ويبدو �أن هذه �ل�سيغة هي 
كرث و�قعية يف �ليمن. ومع ذلك فاإن هذه �ل�سيغة تو�جهها �لعديد من  �الأ
حال  يف  �للجنة  عمل  وكيفية  حز�ب  �الأ �ختيار  معيار  �أهمها:  �مل�سكالت 

وجود �نق�سام حزبي قد ي�سل عملها.
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خام�صا: اإدارة خمتلطة:
تتوىل يف بع�ش �لدول �إد�ر�ت خمتلطة من �جلهات �لتي �سبق ذكرها، كاأن 

تت�سكل �للجنة من موظفني حكوميني وق�ساة، �أو حزبيني وم�ستقلني.

دارة يف اليمن: م�صكالت تطبيق هذه الإ
ف�سل لليمن، خا�سة لو مت �ختيار مزيج من    يبدو �أن هذ� �لنظام هو �الأ
�جلهات �لتي جتعل �للجنة تعمل بكفاءة و ب�سفافية وفاعلية جتعلها قادرة 
�لقبول من  �لقر�ر�ت  هذه  تلقى  �لوقت  نف�ش  �لقر�ر�ت ويف  �تخاذ  على 

طر�ف �مل�ساركة يف �النتخابات. جميع �الأ
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املقرتحات اخلا�صة بت�صكيل جلنة النتخابات 

     اأول:  املبادئ العامة يف ت�صكيل جلنة النتخابات
حز�ب  هم �الأ �لتو�زن: ينبغي للجنة �أن تكون متو�زنة من خالل متثيلها الأ
�أكرب من غريه،  �ملتناف�سة ب�سكل مت�ساوي، بحيث ال يكون حلزب نفوذ 

و�أن يتم �لتناوب على ر�أ�ستها ب�سكل دوري.

ال�صتقاللية:
ي جهة. ونق�سد بها عدم تبعية �للجنة الأ

الفعالية:
�تخاذ �لقر�ر�ت ب�رضعة وكفاءة. 

العلنية: 
حز�ب  لالأ ويحق  علنية  وقر�ر�تها  �للجنة  ن�ساطات  جميع  تكون  �أن 

طالع عليها. و�جلمهور �الإ
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ثانيا: اآلية ت�صكيل اللجنة

 ، �مل�ستقلني   ، حز�ب  �الأ جهات:  ثالث  من  �النتخابية  �للجنة  تت�سكل 
�لق�ساة، على �لنحو �لتايل:

على  �حلا�سل  �حلزب  يختارهم  �حلاكم  �حلزب  لكتلة  ممثلني  -�أربعة   �
�آخر �نتخابات برملانية. و�أربعة ممثلني لكتلة  �أ�سو�ت �لناخبني يف  �أكرث 
من  �لثانية  �ملرتبة  على  �حلا�سل  �حلزب  يختارهم  �ملعار�سة  �أحز�ب 

�أ�سو�ت �لناخبني يف �آخر �نتخابات نيابية.
على  م�ستقلة  �سخ�سية  �حلاكم  �حلزب  لكتلة  �ملمثلة  حز�ب  �الأ -تختار   �
�ملعار�سة.  �أحز�ب  لكتلة  �ملمثلة  حز�ب  �الأ ربعة  �الأ قبل  مـُرف�ش من  ت �أال 
حز�ب �ملمثلة لكتلة �أحز�ب �ملعار�سة �سخ�سية م�ستقلة على �أال  وتختار �الأ

حز�ب �ملمثلة لكتلة �حلزب �حلاكم. مـُرف�ش من قبل �الأ ت
��ستئناف،  قا�سي  بدرجة  قا�سيا   �5 على  �الأ �لق�ساء  ير�سح جمل�ش   -  3
�مل�ستقلني �ختيار  ع�ساء  �إىل جانب �الأ �للجنة  حز�ب �ملمثلة يف  وتتوىل �الأ

قا�ش و�حد باأغلبية 8 �أ�سو�ت.
ع�ساء. 4 - رئا�سة �للجنة يتم �لتناوب عليها بني جميع �الأ

�ملحكمة  �أمام  �لقانونية  �ليمني  و�لقا�سي  �مل�ستقالن  �لع�سو�ن  يوؤدي   -  5
�لقانونية  �ليمني  يوؤدون  فال  �حلزبيون  �ملمثلون  �أما  �لربملان.  �أو  �لعليا 

حز�بهم. كونهم ممثلني غري د�ئمني الأ
وقت  �أي  يف  �للجنة  من  ممثليها  ت�سحب  �أن  �ملمثلة  حز�ب  لالأ يحق   -  6

�سباب. دون �إبد�ء �الأ
�لتي  وهي  حز�بهم،  الأ متنح  �حلزبيني  للمثلني  �ملالية  �ملخ�س�سات   -  7
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لهم  فتمنح  و�لقا�سي  �مل�ستقالن  �لع�سو�ن  �أما  لهم،  �رضفها  تتوىل 
�ملخ�س�سات �ملالية ب�سكل مبا�رض.

حز�ب �ملمثلة يف �للجنة �أن تنيب ممثل �آخر يف حال غياب  8 - يحق لالأ
�سلي. �ملمثل �الأ

�النتخابات  حمكمة  �إىل  م�سبب  بطلب  �لتقدم  �أع�ساء  خلم�سة  يحق   -  9
�لبت يف  �ملحكمة  حز�ب ومن حق  لالأ �ملمثلني  ع�ساء غري  �الأ �أحد  لعزل 

هذ� �لطلب من عدمه.
غلبية �ملطلقة.  �0 - تتخذ قر�ر�ت �للجنة باالأ

مهام جلنة �النتخابات:
و�إجر�ء  و�ملحلية  و�لرئا�سية  �لربملانية  �النتخابات  �إد�رة   -  �

�ال�ستفتاء�ت.
حز�ب وحتديد� �ملهام �لتالية: � - �لقيام مبهام جلنة �سئون �الأ

حز�ب. �أ - ت�سجيل �الأ
حز�ب. ب -  توزيع �ملخ�س�سات �ملالية لالأ

مو�ل �ملخ�س�سة للحمالت �النتخابية. ت -  �لرقابة على �الأ
حز�ب. �رض�ف و�لرقابة على ميز�نيات �الأ ث -  �الإ

حز�ب و�إقر�رها. ج - �إد�رة �النتخابات د�خل �الأ
�حلكومية  غري  و�ملنظمات  و�لنقابات  للجمعيات  �النتخابات  �إد�رة   -  3

و�جلامعات، و�جلمعيات �خلريية، وكل موؤ�س�سات �لنفع �لعام.
�أن�سطتها  على  و�لرقابة  �رض�ف،  و�الإ �لعام  �لنفع  جمعيات  ت�سجيل   -  4

�ملالية، وتوزيع �ملخ�س�سات �لعامة لها.
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ثالثا: ت�صكيل حمكمة انتخابات )د�صتورية(

بدرجة  قا�سيًا   �5 من  قائمة  برت�سيح  على  �الأ �لق�ساء  جمل�ش  يقوم   -  �
%80 من  باأغلبية  �لنو�ب  �لنو�ب، ويتوىل جمل�ش  �إىل جمل�ش  ��ستئناف 
يكتمل  مل  حال  ويف  �ملحكمة،  �أع�ساء  ي�سكلون  منهم   5 �ختيار  �أع�سائه 

وىل ير�سح �ملجل�ش قائمة �أخرى. �لعدد من �لقائمة �الأ
�للجنة  قر�ر�ت  �سد  �ملقدمة  �لدعاوى  يف  �لنظر  �ملحكمة  تتوىل   -  �

�النتخابية مبا يف ذلك �لقر�ر�ت �خلا�سة بنتائج �النتخابات.
حكام �ل�سادرة يف �ملحاكم  3 -  تكون �ملحكمة مبثابة حمكمة ��ستئناف لالأ
�لنفع  وجمعيات  حز�ب  و�الأ باالنتخابات  �ملتعلقة  �لق�سايا  يف  �البتد�ئية 

�لعام.
حكام  �الأ با�ستثناء  �لعليا  �ملحكمة  �أمام  �ملحكمة  �أحكام  ��ستئناف  4 - يجوز 

جماع فال يحق ��ستئنافها.  �ل�سادرة باالإ
5 - مدة عمل �ملحكمة 6 �سنو�ت. 

كرث من مرة. 6 - يحق جتديد ع�سوية ق�ساة �ملحكمة الأ
�لنو�ب  جمل�ش  ووحده  �ملحكمة،  ق�ساة  عزل  جهة  ي  الأ يحق  ال   -  7
�أي  عن  �حل�سانة  رفع  �لعليا  �ملحكمة  من  �لطلب  له  يحق   80% باأغلبية 

قا�سي و حماكمته.
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رابعا: اأحكام عامة 

من  فاإن  �ل�سيا�سية  �حلياة  جممل  على  يوؤثر  �النتخابات  قانون  لكون 
جر�ء�ت �لكفيلة بجعل هذ� �لقانون ناجتًا عن تو�فق  �ل�رضوري و�سع �الإ
�أغلب �أطر�ف �لعملية �ل�سيا�سية �إن مل يكن جميعهم، ومن �أجل حتقيق هذ� 

�لتو�فق ين�سح مبا يلي: 
�أن يتم تعديل قانون �النتخابات عرب حو�ر ت�سرتك فيه جميع �لقوى   -

�ل�سيا�سية. 
- �أن يتم �إقر�ر هذه �لتعديالت يف جمل�ش �لنو�ب عرب �أغلبية خا�سة كاأن 

ع�ساء.  تكون 80 % من عدد �الأ
غلبية  - �أن ال يتم �إدخال �أي تعديالت على قانون �النتخابات �إال بنف�ش �الأ
غلبية �ملطلقة  �لتي �أقرته، ل�سمان عدم تالعب �أي حزب حا�سل على �الأ

بهذ� �لقانون �ملهم و�حليوي. 
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الف�صل الثاين
اقرتاح اآلية لت�صويت اجلنود 

يحدد قانون �النتخابات �حلايل �ملوطن �النتخابي �لذي يحق للناخب �أن 
ي�سجل نف�سه فيه، بثالثة هي: 

� - مقر �ل�سكن �لد�ئم للناخب
�رضة �لناخب � - مقر �ل�سكن �لد�ئم الأ

3 - مقر عمل �لناخب 

�لثالث  �ملوطن  حول  كبري  جدل  هناك  كان  �ل�سابقة  �النتخابات  خالل 
�ملتعلق مبقر �لعمل، حيث �تهمت �أحز�ب �ملعار�سة �حلكومة با�ستغالله 
ل�سالح   بالت�سويت  �حلكوميني  �ملوظفني  توجيه  خالل  من  ل�ساحلها، 
تثريه هو ت�سويت  �ملعار�سة  ما كانت  و�أكرث  مر�سحي �حلزب �حلاكم. 
توزيع  على  �النتخابات  قبل  تعمل  �حلكومة  �أن  ر�أت  حيث  �جلنود، 
�إىل ترجيح كفة  �لدو�ئر �النتخابية، وفق خطة معينة تهدف  �جلنود يف 
�لطرفان  يتو�سل  مل  �ملا�سية  �لفرتة  وخالل  �حلاكم.  �حلزب  مر�سحي 
�إىل حلول لهذه �مل�سكلة فاملعار�سة ت�رض على �إلغاء �ملوطن �لثالث، فيما 
مر �سيمنع �جلنود من ممار�سة حقهم �النتخابي.  ترى �حلكومة �أن هذ� �الأ
ولكون هذه �مل�سكلة �ستبقى من �مل�سائل �ل�سائكة فاإن من �ملفيد و�سع عدد 

من �ملقرتحات حلل هذه �مل�سكلة ��ستناد� �إىل جتارب بع�ش �لدول.
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اأول: الت�صويت عرب الوكالة  

اآليته:
يقوم �جلندي �أو �ملوظف �لبعيد عن د�ئرته �النتخابية بتوكيل �أحد �أفر�د 
�أ�رضته للت�سويت نيابة عنه يف �لد�ئرة �لتي ي�سكن فيها، ويف هذه �حلالة 
وبطاقة  �النتخابية  بطاقته  على  يح�سل  �لوكالة  �ساحب  �ل�سخ�ش  فاإن 

موكله ويقوم بالت�سويت لكليهما.

عيوبه:
�سٌيعد هذ� �ملقرتح خمالفا لقاعدة د�ستورية تعترب �لت�سويت يف �النتخابات 
لية  �الآ هذه  �أن  كما  �آخر،  ل�سخ�ش  عنه  �لتنازل  يجوز  ال  �سخ�سي  حق 
�سو�ت من خالل قيام �جلنود بتوكيل �سخ�ش  قد تفتح �لباب �أمام بيع �الأ

حمدد مقابل �حل�سول على مبلغ معني. 

مزاياه:
يعد هذ� �ملقرتح �أقل �حللول �سوءً� حيث �أنه �سيمنح �جلندي حق �لت�سويت 

�لذي �سيمار�سه يف �لد�ئرة �لتي ي�سكن فيها �أو ت�سكن فيها �أ�رضته. 
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ثانيا: عدم الت�صويت يف النتخابات الفردية والت�صويت 
يف النتخابات الن�صبية  

اآليته:
يقوم �جلنود و�ملوظفون �لبعيدون عن دو�ئرهم �النتخابية يف �لت�سويت 
ال  فيما  و�حدة،  �نتخابية  د�ئرة  �لدولة  �أ�سبحت  حال  يف  �لن�سبية  للقو�ئم 
ي�سوتون يف �النتخابات �خلا�سة بدو�ئرهم. ويف هذه �حلالة يجب �إلغاء 

ول و�لثاين. �ملوطن �لثالث و�الكتفاء باملوطن �الأ

عيوبه:
�سيعد هذ� �ملقرتح خمالفا حلق د�ستوري حني ال ينح بع�ش �مل�سوتني حق 

�النتخاب. 

مزاياه:
نتائج  على  �جلنود  تاأثري  �سيلغي  كونه  �ملقرتح  بهذ�  �ملعار�سة  �ستقبل 

�النتخابات، وهو مثل �سابقه يعد �أقل �حللول �سوء�ً. 
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الف�صل الثالث
 متثيل الن�صاء

توجد عدة طرق مل�ساعدة �لن�ساء للو�سول �إىل �ملجال�ش �ملنتخبة، من خالل 
و�سع قو�عد تف�سيلية فيما يطلق عليه �لتحيز �اليجابي، ومن هذه �لطرق 
�ملقاعد  من  معينة  ن�سبة  يحدد  �لذي  �لنظام  وهو  )�حل�سة(،  �لكوتا  نظام 

نظمة: تخ�س�ش للن�ساء، ويف هذ� �ل�ساأن يكن مناق�سة عدد من هذه �الأ

اأول: نظام الدوائر املغلقة

ماهيته: 
بالرت�سح  للذكور  ي�سمح  ال  �النتخابية  �لدو�ئر  من  عدد  تخ�سي�ش  يتم 

فيها.
م�سكالته: 

� - ما هو �ملعيار �لذي �سيتم مبوجبه تخ�سي�ش هذه �لدو�ئر.
�لد�ستور  يف  �ملكفول  �مل�ساو�ة  مبد�أ  مع  �لتخ�سي�ش  هذ�  تعار�ش   -  �
�لرت�سح  فر�سة  من  �لدو�ئر  هذه  يف  �لذكور  �ملر�سحني  �سيحرم  حيث 
مر �سيجعل هذه �لفئة تعار�سه بكل ما متلك من قوه  لالنتخابات، وهذ� �الأ

نه يخرجها عمليا من د�ئرة �لتو�جد �ل�سيا�سي يف �ل�سلطة �لت�رضيعية. الأ
للدو�ئر  ينتمني  �للو�تي  �ملر�سحات  بع�ش  �لنظام  هذ�  �سيحابي   -  3
�النتخابية �ملخ�س�سة فيما �سيحرم �ملر�سحات يف �لدو�ئر غري �ملخ�س�سة. 
فاإنه  مثال  �سنعاء  مدينة  يف  �لدو�ئر  بع�ش  خ�س�ش  �لنظام  هذ�  �أن  فلو 
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�سيكون يف م�سلحة �ملر�سحات �ملنتميات �إىل هذه �لدو�ئر بينما �ملر�سحات 
خرى ال ي�ستفدن من هذ� �لنظام. يف �لدو�ئر �الأ

نفوذ  لها  �لتي  حز�ب  �الأ من  قوية  مبعار�سة  �لنظام  هذ�  �سيو�جه   -  4
وقوة يف �لدو�ئر �لتي مت تخ�سي�سها للن�ساء، فلو مت تخ�سي�ش د�ئرة فاز 
�سالح، فاإن هذ� �حلزب �سيعار�ش �أن  فيها �سابقا مر�سح عن حزب �الإ
نه �سيخ�رضها م�ستقبال خا�سة �إذ� كان هناك  تخ�س�ش هذه �لد�ئرة للن�ساء الأ
مر�سحة قوية حلزب مناف�ش له. و�سيتم �لتعامل مع هذ� �لتخ�سي�ش وكاأنه 

��ستهد�ف �سيا�سي �أو �سخ�سي من قبل �جلهات �ملت�رضرة منه.

احتمالية تطبيقه:
�لتي  �لكثرية  �مل�سكالت  ب�سبب  �لنظام  هذ�  يطبق  �أن  �ملحتمل  غري  من 

�سارة. �سيو�جهها كما �سبقت �الإ
 

ثانيا: نظام القائمة الوطنية

ماهيته:
يرت�سحن  مقعد�   30 يحدد  كاأن  للن�ساء.  �ملقاعد  من  عدد  تخ�سي�ش  يتم 
�ملر�كز �النتخابية �سمن  للناخب يف جميع  تقدم  فيه �سمن قو�ئم حزبية 
بطاقة خا�سة، وعلى �لناخب �أن ي�سوت لرمز قائمة كل حزب، وتفوز 
�سو�ت �لتي ح�سلت عليها  �لقو�ئم بعدد من �لن�ساء م�ساوية لن�سبة عدد �الأ

كل قائمة.  
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م�صكالته:
لن يو�جه هذ� �لنظام مب�سكالت كثرية خا�سة �أنه لن يكون على ح�ساب 
هذ�  فاإن  ذلك  ومع  �ل�سابق،  �لنظام  يف  �حلال  هو  كما  جهة  �أي  م�سالح 
حز�ب �سلطة حتديد من من �لن�ساء يدخلن �لقائمة  �لنظام �سيعطي قادة �الأ
�أمر قد ي�سعف من حظوظ بع�ش �ملر�سحات. �إىل جانب ذلك لن  وهو 
و�سيكون  مر�سحاته،  �إجناح  من  �ل�سغرية  حز�ب  �الأ �لنظام  هذ�  يكن 
حز�ب �لكبرية، حيث �أنه وعلى �فرت��ش �أن  �لفوز من ن�سيب قو�ئم �الأ
�سو�ت �ل�سحيحة هي 8  عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة هي 30 مقعد�، وعدد �الأ
مليون فاإن فوز �أي مر�سحة يحتاج �إىل �66 �ألف �سوت وهو رقم كبري 
�سافة �إىل �أن هذ� �لنظام لن  حز�ب �لكبرية. باالإ لن حت�سل عليه �سوى �الأ

ي�سمح للمر�سحات �مل�ستقالت من �لفوز. 

احتمالية تطبيقه:
�ستو�فق  �لكبرية  حز�ب  �الأ �أن  خا�سة  �لنظام  هذ�  يطبق  �أن  �ملحتمل  من 

نه �سي�سيف لها مقاعد جديدة. عليه الأ

كرب ثقاًل  ثالثا: نظام الأ

ماهيته:
يتم �إ�سافة عدد من مقاعد جمل�ش �لنو�ب للن�ساء، كاأن ي�ساف )30( مقعد 
�نتخابية،  د�ئرة  �أي  �لن�ساء يف  ترت�سح  ثم  �حلايل، ومن  �لنو�ب  ملجل�ش 
لية �لتي يتم  وي�سوت �لناخب لها ولغريها من �ملر�سحني �لذكور بنف�ش �الآ
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باملركز  �لفوز  تتمكن من  ول، ومن  �الأ �لفائز  بها وفق نظام  �لت�سويت 
ول ال تدخل �سمن �ملقاعد �خلا�سة بالن�ساء، �أما من مل تفز فيتم ترتيبهم  �الأ
�لدو�ئر  �لتي ح�سلن عليها يف  �سو�ت  �الأ دنى وفق عدد  لالأ على  �الأ من 
�لتي تر�سحن فيها، وتعترب �لفائز�ت من ح�سلن على �لرقم )�( وحتى 
�لرقم )30(، ويف حال �سغور �أي مقعد من هذه �ملقاعد ت�سبح �ملر�سحة 

�ساحبة �ملرتبة )�3( هي �لفائزة ب�سكل تلقائي. 

م�صكالته:
لن يو�جه هذ� �لنظام مب�سكالت كثرية خا�سة �أنه لن يكون على ح�ساب 
نظمة �ل�سابقة، �إ�سافة �إىل �أنه �سيكون  م�سالح �أي جهة كما هو �حلال يف �الأ
حز�ب �ل�سغرية فر�ش  �أكرث عد�لة يف �إعطاء �مل�ستقالت ومر�سحات �الأ
حز�ب �لكبرية، �إىل جانب �أن �لفائزة �ستكون  مت�ساوية مع مر�سحات �الأ
�إقناع �أكرب عدد من �لناخبني للت�سويت  من �ل�سخ�سيات �لتي ��ستطاعت 
مر �لذي �سيو�سل ع�سو�ت ذ�ت مقدرة �سيا�سية �أف�سل مما  لها، وهو �الأ
يوفره نظام �لقائمة �لوطنية، �إ�سافة �إىل ذلك فاإن هذ� �لنظام �سوف يدفع 
حز�ب �أن تر�سح �أكرب عدد من �لن�ساء خا�سة يف �لدو�ئر �لتي ال  بجميع �الأ
ول. فعلى �سبيل �ملثال لو �أن حزب  يلكون فر�سة �لفوز فيها باملركز �الأ
للموؤمتر  قوي  مر�سح  بها  يوجد  د�ئرة  يف  مبقعد  �لفوز  �أر�د  �سالح  �الإ
ول، فاإنه �سي�سطر �أن ير�سح �مر�أة بدال  �ل�سعبي �سامن �لفوز باملركز �الأ
من �أن ير�سح رجاًل، وهذه �لو�سعية �ستزيد من عدد �ملر�سحات �لن�ساء 

وهو ما �سيعمل على زيادة �الهتمام باملر�سحات �لن�ساء ودورهن.
�إ�سافة �إىل ذلك �سيعمل هذ� �لنظام على ت�سجيع بع�ش �لفئات �ملحافظة، 
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كالقبائل مثال، من �أن تر�سح ن�ساء يف حال �سعرت قبيلة �سغرية �أن حظها 
يجعلها  �لذي  مر  �الأ معدوم  �لذكر  �ملر�سح  طريق  عن  باملقعد  �لفوز  يف 

تر�سح �أمر�آة كي حت�سل على مقعد يف جمل�ش �لنو�ب.
للد�ئرة  ممثل  من  �أكرث  وجود  �لنظام  هذ�  �سيفرزها  �لتي  �مل�سكالت  من 
مر قد يكون له مز�يا حني يتناف�ش �ملمثالن على  �لو�حدة، غري �أن هذ� �الأ

تقدمي �أف�سل �خلدمات للناخبني.

احتمالية تطبيقه:
حز�ب �ستو�فق عليه  من �ملحتمل �أن يطبق هذ� �لنظام خا�سة �أن معظم �الأ
نه لن يحرمها من �أي مقاعد بل قد ي�سيف لها مقاعد جديدة �إ�سافة �إىل  الأ
�أن �جلمعيات �لن�سائية و�لنا�سطات �مل�ستقالت �سيجدنه �أف�سل �ل�سيغ �لتي 

�ستزيد من �مل�ساركة �ل�سيا�سية للن�ساء.
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الف�صل الرابع
معايري النظام النتخابي اجليد

�حلايل  �النتخابي  �لنظام  بتغيري  �ليمن  يف  �ملعار�سة  �أحز�ب  تطالب 
ول( حيث ترى باأن هذ� �لنظام قد �ساهم يف عدم تطور  )نظام �لفائز �الأ
�لنظام �لديقر�طي. يف مقابل ذلك ي�رض حزب �ملوؤمتر �ل�سعبي �حلاكم، 
نظمة �لتي تنا�سب طبيعة  حز�ب �ملو�لية له، على �أن هذ� �لنظام من �الأ و�الأ
�أعرق �لدول �لديقر�طية  �أن  �لناجحة بدليل  نظمة  �ليمن، وباأنه من �الأ

كربيطانيا و�لواليات �ملتحدة تعمل به.
من  نابع  ذلك  وم�سدر  كبري،  حد  �إىل  قوية  تبدو�  طرف  كل  حجة  �إن 
حقيقة مهمة مفادها �أنه ال يوجد نظام �نتخابي يكن و�سفه باجليد و�أخر 
ما  جيدة  هي  �لديقر�طية  �لدول  يف  بها  �ملعمول  �لنظم  فجميع  بال�سيئ، 

د�مت قادرة على �لقيام بوظائفها.
و�لنظام �النتخابي �جليد يكن �ختباره من خالل عدد من �ملعايري �لتي 
متكننا من �حلكم على ما �إذ� كان هذ� �لنظام جيد �أم �سيئ، ويكن تطبيق 
هذ�  تقييم  يكننا  وبالتايل  �ليمن.  يف  �النتخابي  �لنظام  على  �ملعايري  هذه 

�لنظام. وهذه �ملعايري يكن �خت�سارها يف �لنقاط �لتالية:

درجة القبول:
طر�ف  �الأ جميع  من  مقبوال  يكون  �أن  �جليد  �النتخابي  �لنظام  يتطلب 
قل، فالنظام �النتخابي هو  �مل�ساركة يف �النتخابات، �أو معظمها على �الأ
�أن  �لبديهي  فاإن من  مر كذلك  �للعبة �النتخابية، وما د�م �الأ �أحد قو�عد 
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تكون هذه �لقو�عد مقبولة ومتفق عليها من قبل �لالعبني.
يجب،  �أقل مما  به  �لقبول  �أن درجة  �حلايل جند  �النتخابي  �لنظام  ويف 

بدليل مطالبة �أحز�ب �ملعار�سة بتغيريه.

القدرة على متثيل التنوع يف املجتمع:
مبا �أن �لنظام �النتخابي – يف �النتخابات �لربملانية - هو ترجمة �أ�سو�ت 
�لقادر  �لنظام �النتخابي �جليد هو  فاإن  �إىل مقاعد يف �لربملان،  �لناخبني 
هذه  ومن  وتنوعاته.  �رض�ئحه  بكل  للمجتمع  عاك�سة  مر�آة  يكون  �أن 

�لتنوعات:  

التنوع اجلغرايف:
مبا �أن �لنظام �حلايل يقوم على �أ�سا�ش �أن لكل منطقة جغر�فية ممثل عنها 

فاإنه يعد حمققًا لهذ� �ل�رضط.

يديولوجي: التنوع الأ
يالحظ �أن �ملجل�ش �حلايل و�ملجل�ش �لذي �سبقه قد غلب عليه متثيل �لفئات 
�إرجاع  ويكن  �حلديثة،  �ملدنية  �لفئات  متثيل  من  بكثري  �أكرث  �لتقليدية 
�لتقليدية،  �لثقافة  عليه  تهيمن  �لذي  �ليمني  �ملجتمع  طبيعة  �إىل  �ل�سبب 
باأكرث  �ملجل�ش  ت�سيطر على  �لتقليدية  �لفئات  �أن  فاإن �ملالحظ  ورغم ذلك 

من حجمها �لفعلي.   
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التنوع املذهبي:
�سئنا �أم �أبينا فاإن �ملجتمع �ليمني ينق�سم طائفيا – وال يعني �النق�سام �ل�رض�ع 
– �إىل عدد من �ملذ�هب يكن ح�رضها بـ: �سنة تقليدين »�سو�فع« ، �سلفيني 

، زيود ، �إ�سماعيليني ، مت�سوفة.
كرث  �أن �لتيار �الأ وعند مالحظة جمل�ش �لنو�ب �حلايل و�لذي �سبقه جند 
كلي  �سبه  غيابًا  بينما جند  �ل�سلفي،  �لتيار  هو  �لتيار�ت  هذه  و�سوحا من 
�لتنوع  يعك�ش  مل  �حلايل  �لنظام  �أن  يعني  ما  وهو   ، خرى  �الأ للتيار�ت 

�ملذهبي �أو �لطائفي يف �ليمن.

التنوع ال�صيا�صي:
�لنو�ب  جمل�ش  �أن  غري  �سيا�سيًا  حزبًا  ع�رضين  من  �أكرث  �ليمن  يف  يوجد 
�حلايل و�لذي �سبقه �سيطر عليهما حزب �ملوؤمتر �ل�سعبي باأغلبية تتجاوز 
�أقل  متفاوتة  وبن�سب  �أحز�ب  �أربعة  تقا�سمت  فيما  �ملجل�ش،  �أرباع  ثالثة 
من ربع عدد �ملجل�ش، ورغم �أن �لكثري من �لدول �لديقر�طية �لر��سخة 
حزبان  �ملنتخبة  جمال�سهما  على  يهيمن  وبريطانيا  �ملتحدة  �لواليات  مثل 
حز�ب  رئي�سيان، �إال �أن �خللل هنا لي�ش يف خلو �ملجل�ش من متثيل جلميع �الأ
�ل�سيا�سية، و�إمنا ل�سيطرة حزب و�حد كاملوؤمتر لغالبية �ساحقة تزيد عن 
ثالثة �أرباع �ملجل�ش، ورغم �أن هذه �ل�سيطرة قد حتدث يف �لديقر�طيات 
�لعريقة �إال �أن �ل�سيطرة هذه ناجتة من عو�مل غري ديقر�طية، كما ترى 
من  ن�ستخل�سها  �لتي  و�لنتيجة  �ملر�قبني.  من  و�لكثري  �ملعار�سة  �أحز�ب 
ذلك هي �أن �لنظام �النتخابي �حلايل مل يحقق �لتنوع �ل�سيا�سي �ملطلوب. 
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التنوع الجتماعي:
 ، قبائل، و�سكان حظر وريف، وبدو ، ومز�رعني  �إىل  �ليمن  تنق�سم 
و�سيادين ، و�أ�سحاب حرف متنوعة ، وفقر�ء، و�أغنياء ، ومتعلمني 
وغري متعلمني ، وم�سايخ ورعية، وغريها من �لتق�سيمات �ملختلفة. ويف 
حال بحثنا يف �ملجل�ش �حلايل و�لذي �سبقه عن متثيل لهذه �لفئات جند �أن 
غنياء و�لقبائل   بع�سها قد ح�سل على متثيل يفوق حجمه كفئة �مل�سايخ و�الأ
فيما مل حت�سل بع�ش �لفئات على متثيل ينا�سب حجمها، �أو �أنها مل حت�سل 

على متثيل مثل �لفقر�ء.
  

متثيل الن�صاء: 
فاإن  ذلك  ورغم  تقريبا،  �ل�سكان  ن�سف  �ليمني  �ملجتمع  يف  �لن�ساء  متثل 
وجود �لن�ساء يف �ملجال�ش �ملنتخبة كان متدنيًا جدً� وو�سل حد �النقر��ش 
فقط.  و�حدة  �مر�أة  �سوى  توجد  ال  �إذ  �حلايل  �لنيابي  �ملجل�ش  يف  تقريبا 
�لذي مل  �لنظام �النتخابي  �إىل خلل يف  مر جزئيا  �الأ �إرجاع هذ�  ويكن 

ي�ساعد �ملر�أة على �لو�سول �إىل �ملجل�ش.

 اإعطاء النظام ال�صيا�صي املزيد من ال�رشعية:
يعمل �لنظام �النتخابي �جليد -  �إىل جانب عو�مل �أخرى – على تدعيم 
�لنظام �ل�سيا�سي بال�رضعية، و�لتي نق�سد بها قبول �لنا�ش �لطوعي للنظام 
فكلما كان  �ل�سيا�سي،  �ال�ستقر�ر  قيا�سه بدرجة  �ل�سيا�سي، وهو ما يكن 
ذلك على وجود  كلما دل  م�ستقرة«  » حكومات  �سيا�سي  ��ستقر�ر  هناك 
�أن هناك  و�ساع يف �ليمن جند  �إىل �الأ نظام �رضعي و�لعك�ش. وبالنظر 
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م�ستمر،  ت�ساعد  يف  وهي  مني  و�الأ �ل�سيا�سي  �ال�ستقر�ر  عدم  من  حالة 
لعدم  نتيجة  �حلكومة  �أد�ء  من  �لر�سا  بعدم  �إح�سا�ش  وجود  �إىل  �إ�سافة 
مور  �الأ هذه  وكل  و�ل�سلطة.  �ملو�رد  ��ستخد�م  و�سوء  و�لف�ساد  �لكفاءة 
ت�سري �إىل �أن �لنظام �ل�سيا�سي يعاين من تدين �رضعيته �ل�سيا�سية. وبحكم 
�أن �النتخابات �لناجحة تعمل على تعزيز �ل�رضعية �ل�سيا�سية فاإن تدهور 
�أن �لنظام �النتخابي �حلايل  قل �إىل  �ل�رضعية ي�سري يف جزء منه على �الأ
مل ي�ساعد على زيادة �رضعية �لنظام �ل�سيا�سي بل قد يتحمل جزءً� من هذه 

�مل�سوؤولية. 

اإحداث تغيري يف اخلارطة ال�صيا�صية عقب النتخابات:
�ل�سعبي  �لتفوي�ش  منح  فيها  يتم  �لتي  �لعملية  ب�سفتها  �النتخابات  تعمل 
تغيري يف  �إحد�ث  ت�رضيعية - حملية - رئا�سية( على  للمنتخبني )جمال�ش 
�رضط  من  �أن  يعني  ال  وهذ�  �نتخابات،  كل  عقب  �ل�سيا�سية  �خلارطة 
�النتخابات �لناجحة �أن حتدث تغيريً�ً كبريً� يف �خلارطة �النتخابية؛ �إذ �أن 
�لكثري من �لدول �لديقر�طية ال يتم �إحد�ث تغيري يذكر وعلى مدى عدة 
مـُ�سك يف ديقر�طيتها،  دور�ت �نتخابية، ومع ذلك فاإن هذه �لدول ال ي
برز و�ملتمثل بالهند �لتي ��ستمر حزب �ملوؤمتر �حلاكم  ون�سوق هنا �ملثل �الأ
 ،�977 �947 حتى عام  �لهند عام  ��ستقالل  باالنتخابات منذ  �لفوز  يف 
�لدور�ت  معظم   يف  �لليرب�يل  �حلزب  فيها  �سيطر  �لتي  �ليابان  وكذلك 

�النتخابية. 
تفرزها  �لتي  �أن �خلارطة   �997 �نتخابات  �ليمن نالحظ منذ  ويف حالة 
�ل�سعبي  �ملوؤمتر  حزب  �أن  جند  حيث  ؛  ن�سبي  ثبات  حالة  يف  �النتخابات 
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�مل�رضوع  من  يجعل  ما  وهذ�  �النتخابات،  جميع  يف  �سيطرته  ترت�سخ 
�لت�سكيك يف �سحة فوزه بال�سكل �لذي يتم، وهو ما يكن �إرجاعه جزئيًا 

�إىل م�سكلة يف �لنظام �النتخابي.

�سا�سية  �لنظام �النتخابي �حلايل ال يلبي �ل�رضوط �الأ �أن  يت�سح مما �سبق 
�لنظام غري  �أن كان هذ�  �ملبكر �حلكم  فاإن من  �لناجح ومع ذلك  للنظام 
�نتخابية  ودور�ت  �أخرى  �أنظمة  جنرب  ن  الأ بحاجة  �أننا  حيث  جيد، 

مر. عديدة كي ن�سل �إىل حكم قاطع يف هذ� �الأ
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هل يتحمل النظام النتخابي م�صئولية امل�صكالت ال�صيا�صية؟

جابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، حيث �أن �لنظام �النتخابي ال يعمل  من �ل�سعب �الإ
مبعزل عن عو�مل كثرية ت�ساهم جمتمعة على خلق �مل�سكالت �ل�سيا�سية �لتي 
نعي�سها، ولهذ� فاإن �العتقاد �أن تغيري �لنظام �النتخابي �أو تعديله �سيحل 
�مل�ساكل �ل�سيا�سية جميعها، هو تف�سري غري و�قعي للم�سكالت �ل�سيا�سية �لتي 
هي نتاج عو�مل كثرية: �قت�سادية وثقافية و�جتماعية وغريها، ومن هنا 
فاإن من �ملهم حني �لتفكري بتعديل �أو تغيري �لنظام �النتخابي �النتباه �إىل 
ثر �لذي يخلفه �لنظام �النتخابي يف حل �مل�سكالت �ل�سيا�سية،  حمدودية �الأ
يف  �أو�سع  ب�سكل  �إي�ساحه  �سيتم  ما  وهو  ثر  �الأ هذ�  من  نقلل  ال  �أننا  رغم 
�إىل  بحاجة  �النتخابي  �لنظام  تغيري  �أو  تعديل  فاإن  �لدر��سة، وعليه  هذه 
�أن يرت�فق معه �إجر�ء تعديالت د�ستورية ت�ساعد على �إ�سالح �ملنظومة 

�ل�سيا�سية ب�سكل كامل.
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 الف�صل اخلام�ش
النظم النتخابية والعملية ال�صيا�صية

�إىل  جمتمع  من  يتفاوت  �النتخابي  �لنظام  يحدثه  �لذي  ثر  �الأ �أن  رغم 
�آخر �إال �أن هناك �تفاقًا �سبه عام لدى �خلرب�ء يف �لق�سايا �النتخابية باأن 
�سبه موحدة تنطبق على جميع  �نتخابي خمرجات وموؤثر�ت  لكل نظام 

�ملجتمعات بدرجات متفاوتة. ومن هذه �ملوؤثر�ت:

حزاب: حجم الأ
�ل�سيا�سية  حز�ب  �الأ حجم  زيادة  على  �النتخابية  نظمة  �الأ بع�ش  ت�ساعد 
حني ت�ساعدها يف �حل�سول على مقاعد يف �لربملان �أكرث من حجم �لتفوي�ش 
حز�ب �لكبرية  �ل�سعبي، ومن �أهم �لنظم �لتي ت�ساعد على زيادة حجم �الأ
غلبية �لن�سبية( �ملعمول به يف �ليمن، ونظام �لقائمة  ول )�الأ نظام �لفائز �الأ
نظمة تعمل على زيادة  �لن�سبية �لذي ي�سرتط ن�سبة ح�سم كبرية، فهذه �الأ
�آلية ترجمة  �لكبرية من خالل  حز�ب  �الأ �لتي حت�سل عليها  �ملقاعد  عدد 

�سو�ت �إىل مقاعد.  �الأ
حز�ب �لكبرية على مقاعد تفوق ن�سبة  ول حت�سل �الأ ففي نظام �لفائز �الأ
�حل�سول  للفوز  ي�سرتط  �لنظام ال  �أن  ب�سبب  لها  منحت  �لتي  �سو�ت  �الأ
مر �لذي يجعل من �ملمكن للفائز  غلبية �ملطلقة )%50 �+( وهو �الأ على �الأ
�لد�ئرة،  يف  �ل�سحيحة  �سو�ت  �الأ �أعد�د  ن�سف  من  باأقل  يفوز  باأن  �أن 
�لتي ح�سل عليها �حلزب  �سو�ت  لالأ �لكلي  ينعك�ش على �حلجم  ما  وهو 
حز�ب، خا�سة �لكبرية منها، حت�سل  ن�سبة �إىل �ملقاعد، فنجد �أن بع�ش �الأ
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على ن�سبة من �ملقاعد تفوق ن�سبة ما ح�سلت عليه من �أ�سو�ت.
خمرجات  فاإن  عالية،  ح�سم  ن�سبة  ي�سرتط  �لذي  �لن�سبي  �لنظام  يف  �أما 
حز�ب، �لتي متكنت من جتاوز ن�سبة  هذ� �لنظام توؤدي �إىل ح�سول �الأ
�أ�سو�ت  ن�سبة ما ح�سلت عليه من  تفوق  �ملقاعد  ن�سبة من  �حل�سم، على 
حز�ب �لتي مل تتمكن من جتاوز ن�سبة �حل�سم  حني يتم توزيع ح�س�ش �الأ
و�إعطائها  تقويتها  على  يعمل  ما  وهو  جتاوزته،  �لتي  حز�ب  �الأ على 
حجم �كرب مما ت�ستحقه. ويف هذ� �ل�ساأن ن�سري �إىل �أن ن�سبة �حل�سم �لعالية 
حز�ب �ملتو�سطة و�ل�سغرية  كما هو �حلال يف تركيا )%�0( ت�سعف �الأ
حز�ب �لفائزة، ففي  �لتي ال تتمكن من جتاوز ن�سبة �حل�سم، وتقوي �الأ
ن�سبة  جتاوز  من  يتمكن  مل   �00� عام  جرت  �لتي  �لرتكية  �النتخابات 
حز�ب �أ�سو�تها و�لتي بلغت  �حل�سم �سوى حزبان فيما خ�رضت جميع �الأ
�إىل  �أدى  ما  وهو  �لفائزين  للحزبني  �سو�ت  �الأ هذه  حتويل  ومت   46%

م�ساعفة ن�سيب هذين �حلزبني تقريبا من عدد �ملقاعد )فاز حزب �لعد�لة 
يقارب  ما  �أنه ح�سل على  �إال  �سو�ت  �الأ %34 من  يقارب  و�لتنمية مبا 

%66 من عدد �ملقاعد( 

نظمة  حز�ب �لكبرية هناك بع�ش �الأ نظمة �لتي تقوي �الأ  يف مقابل هذه �الأ
حز�ب �لكبرية  حز�ب �ل�سغرية وتفكك �الأ �لتي تعمل على زيادة عدد �الأ
�لذي ال  �ملغلقة  �لن�سبية  �لقائمة  نظمة نظام  �أهم هذه �الأ و�ملتو�سطة، ومن 
ي�سرتط ن�سبة ح�سم. وتعد �إ�رض�ئيل منوذجًا لهذ� �لنظام و�لذي �فرز حالة 

من �لف�سيف�ساء �حلزبية يف �لكني�ست.
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�صكل احلكومة:
تت�سكل  م�ستقرة  حكومات  �أيجاد  على  �النتخابية  نظمة  �الأ بع�ش  ت�ساعد 
من حزب و�حد يتمتع باأغلبية برملانية متكنه من �حلكم منفرد� يف �لدول 
نظمة  �الأ �أكرث  من  ول  �الأ �لفائز  نظام  ويعد  �لربملاين،  �لنظام  تتبع  �لتي 
�النتخابية �لتي تخلق حكومات م�ستقرة، وتعترب بريطانيا منوذجًا لعمل 
نظمة. و�إىل جانب هذ� �لنظام ياأتي نظام �لقائمة �لن�سبية  هذ� �لنوع من �الأ
�لذي ي�سرتط ن�سبة ح�سم عالية كما هو �حلال يف تركيا، �سمن ظروف 

معينة. 
�أما �لنظام �النتخابي �لذي ي�ساعد على خلق حكومات �ئتالفية فاإنه نظام 

�لقائمة �لن�سبية غري �مل�سرتط ن�سبة ح�سم، كما �أ�رضنا له.

حزاب وحجم �صيطرتهم: �صلوك قادة الأ
بينما  د�خلها.  حز�ب  �الأ قادة  قوة  من  �النتخابية  نظمة  �الأ بع�ش  تقوي   
�لن�سبية �ملغلقة يزيد  �لقائمة  �لقادة، فنجد نظام  �إ�سعاف  �إىل  متيل بع�سها 
�النتخابات  يف  ب�سهولة  �لفوز  لهم  ي�سمن  كونه  حز�ب  �الأ قادة  قوة  من 
�أنف�سهم على ر�أ�ش �لقائمة، �إىل جانب �أن و�سع �لرتتيب  حني ي�سعون 
يف �لقائمة يكون يف �لعادة من �سالحياتهم، وهو ما ينحهم �سلطة كبرية 
د�خل �أحز�بهم، كونهم من يحددو� �لفائز يف �النتخابات حني ي�سعونه 

يف �ملر�تب �مل�سمونة.
�أف�سل منوذج لهذ� �لو�قع �سيطرة �لقادة �اليطاليني على �أحز�بهم  وجند 
خا�سة خالل �لنظام �لن�سبي �لذي كان يعمل به قبل عام �993 حني متتع 
كان  مثلما  حز�ب  �الأ بع�ش  ر�أ�ش  على  د�ئم  �سبه  بوجود  �لقادة  بع�ش 



م�سائل �إنتخابية 44

�سبق )جوليو �ندريوتي(. ورغم  يطايل �الأ �حلال مع رئي�ش �لوزر�ء �الإ
�أن هذ�  �إال  �لقادة و�سيطرتهم  �لن�سبي يف جممله يزيد من قوة  �لنظام  �أن 
حز�ب  �لنظام نف�سه ي�ساعد على �إ�سعاف �لقادة حني ت�سرتط قو�عد هذه �الأ
هذه  ففي  للرت�سح،  �إنز�لها  قبل  د�خلها  �حلزبية  للقائمة  �نتخابات  �إجر�ء 

�حلالة جند �سيطرة �لقادة تكون �أقل.

قادة  �سيطرة  من  ي�سعف  ول  �الأ �لفائز  نظام  �أن  جند  ذلك  مقابل  ويف 
�سخا�ش على �لفوز يف دو�ئرهم بغ�ش  حز�ب ب�سبب قدرة بع�ش �الأ �الأ
�لنظر عن ر�سا �لقادة عنهم، وهو ما يكنهم من مو�جهة قادتهم، ومع 
حز�ب يف ظل هذ� �لنظام يتلكون �سيطرة كبرية  ذلك فاإن بع�ش قادة �الأ
على �أحز�بهم يف �ملجتمعات �لتي يكون �لوالء �حلزبي من �لناخبني كبري� 
�لذي يثله  ينتخب �حلزب  �لناخب  �أن  كما هو �حلال يف بريطانيا حيث 

�أكرث من �ل�سخ�ش �ملنتخب. 

 درجة النفتاح على القوى ال�صيا�صية املخالفة:
حز�ب �ملتناف�سة على  نظمة �النتخابية على زيادة �نفتاح �الأ تعمل بع�ش �الأ
بع�سها �لبع�ش، حني ت�سعى جلذب ناخبني من قوى لي�ست من �أتباعها، 
ول حيث جند �أن هذ� �لنظام ي�سجع  نظمة: نظام �لفائز �الأ ومن �أبرز هذه �الأ
من  �أو  خ�سومها  �أن�سار  من  جزءً�  ت�ستميل  �أن  على  �ملتناف�سة  حز�ب  �الأ
حز�ب عرب تبني ق�ساياهم من �أجل �لفوز باالنتخابات،  غري �ملنتمني لالأ
�لرئي�سني  �حلزبني  �أن  جند  حيث  �ل�سلوك،  لهذ�  منوذجًا  بريطانيا  وتعد 
من  جزء  على  �النفتاح  دون  باالنتخابات  �لفوز  منهما  �أي  ي�ستطيع  ال 
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�سا�سية للحزب.  جمهور �لو�سط، وهو جمهور خمتلف عن �لتوجهات �الأ
فنجد على �سبيل �ملثال �أن حزب �لعمال �لي�ساري ي�سطر �أن يخفف من 
ال  �لذي  �جلمهور  وهو  �لو�سط،  جمهور  يك�سب  كي  �لي�سارية  توجهاته 
ن�سار �لفعليني له �أو حلزب �ملحافظني �ملناف�ش،  يكون عادة من �سمن �الأ

مر نف�سه ينطبق على حزب �ملحافظني. و �الأ

حزب  ف�سل  �أن  �لت�سعينات  منت�سف  وحتى  �لثمانينات  خالل  حدث  وقد 
ي�سارية على  قيادة  �سيطرة  �ل�سبب  باالنتخابات وكان  �لفوز  �لعمال من 
�لو�سطى  �لطبقة  قادر على جذب  �لفرتة جعلته غري  �حلزب طو�ل هذه 
�إىل �سفه، وحني غري �حلزب من �أد�ئه بو�سول )توين بلري(، فيما �سمي 
من  �أكرث  يف  �ملحافظني  على  �لفوز  من  متكن  �لثالث«،  »�لطريق  بنهج 
�مل�سرتكة بني  �لنقاط  �إبر�ز  ي�ساعد على  �لنظام  هذه  �إن  �نتخابية.  دورة 

حز�ب �ملت�سارعة �أكرث من �إبر�ز نقاط �لتمايز و�الختالف. �الأ

�ملغلقة  �لن�سبية  �لقائمة  نظام  �لن�سبي خا�سة  �لنظام  �أن  هذ� جند  مقابل  يف 
�لقوى  بني  يديولوجية  �الأ �لتناق�سات  يربز  ح�سم  ن�سبة  ي�سرتط  ال  �لذي 
بقوة  �أن�سارها  �أيان  على  يعتمد  حز�ب  �الأ هذه  فوز  �أن  حيث  �ملتناف�سة 
ي�ساعد على وجود  �لنظام  هذ�  �أن  فكارها، خا�سة  الأ وو�سوح طرحها 
حز�ب �ل�سغرية ذ�ت �لتوجهات »�ملتطرفة« �أو لنقل �لعقائدية و�لتي  �الأ
تنال �أ�سو�تها من خالل �إبر�ز درجة �ختالفها مع خ�سومها، ويف هذه 
حز�ب، لت�سبح �أكرث  �حلالة فاإن هذ� �لنظام ي�سجع على ت�سييق قو�عد �الأ
متثيال جلماعات �سغرية ذ�ت توجهات متطرفة �أو �أهد�ف حملية �أو طائفية 
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�أو عرقية، كما هو �حلال يف �لعر�ق، فقد �ساعد تبني نظام �لقائمة �لن�سبية 
حز�ب »�لوطنية«  حز�ب �لطائفية و�لعرقية و�أ�سعف كثريً� �الأ بروز �الأ

وهو ما ز�د من حالة �ال�ستقطاب �لطائفي و�لعرقي و�لديني.  

�صلوك الناخب:
نظام  يف  فنجد  �لناخب  �سلوك  حتديد  يف  دورً�  �النتخابي  �لنظام  يلعب 
�جلولتني  نظام  �أو  ول  �الأ �لفائز  بنظام  �أكان  �سو�ء  �لفردية،  �لد�ئرة 
غلبية �ملطلقة(، �أن �لناخب يهتم بالق�سايا �ملحلية �خلا�سة بد�ئرته �أكرث  )�الأ
من �هتمامه بالق�سايا �لوطنية، كما و�أن �لناخب قد ي�سوت ملر�سح خمالف 
خمالف  حزب  ملر�سح  �لت�سويت  بني  يو�زن  حني  �ل�سيا�سية  لتوجهاته 
لتوجهاته، �أو �لت�سويت ملر�سح حزب مناق�ش لتوجهاته فيختار �أن ينتخب 
ول ليمنع �لثاين، وتعد فرن�سا منوذجًا لهذ� �ل�سلوك حيث جند �أن ع�سو  �الأ
�حلزب �ل�سيوعي �لذي يجد نف�سه �أمام مر�سح ينتمي للحزب �ال�سرت�كي 
بالت�سويت  فيقوم  متناق�ش معه  ينتمي حلزب يني  له ومر�سح  �ملخالف 
ل�سالح �ملر�سح �ال�سرت�كي كي ينع فوز �ملر�سح �ليمني. و�ل�سلوك نف�سه 
بانتخاب مر�سح غري مر�سح حزبه يف  يقوم ع�سو حزب ما  جنده حني 
ول حني يدرك �أن حظوظ مر�سح حزبه  �لد�ئرة يف ظل نظام �لفائز �الأ
ملر�سح حزبه  �إن �سوت  هباء  �سيذهب  و�أن �سوته  معدومة،  �أو  �سئيلة 
من  يكون  قد  و�لذي  عليه،  �رضرً�  قل  �الأ للمر�سح  ت�سويته  عك�ش  على 
حزب مناف�ش، لكن ن�سبة حظوظه بالفوز معقولة. ومن هنا جند �أن هذ� 
حز�ب  �الأ ومنا�رضي  �أع�ساء  على  �النفتاح  �إىل  باملر�سح  يدفع  �ل�سلوك 
خرى من �أجل ��ستمالتهم للت�سويت له، وهو ما يوؤدي �إىل خلق قو��سم  �الأ
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م�سرتكة بني �ملر�سحني ويقلل من حدة �النق�سامات على م�ستوى �لدو�ئر 
�أو �ملجتمع ككل.

خرى جند �لنظام �لن�سبي خا�سة نظام �لقائمة �لن�سبية �ملغلقة  ويف �جلهة �الأ
�سلوكًا خمتلفًا  �لناخب  ي�سلك  �أن  ي�ساعد على  ن�سبة ح�سم  ي�سرتط  �لذي ال 
يتمثل يف �لت�سويت ل�سالح قائمة حزبه كونه يدرك �أن �سوته مهم حلزبه 

و�أنه لن ي�سيع، وينتج عن هذ� �ل�سلوك �ملزيد من �لتع�سب �حلزبي.

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
يف  �مل�ساركة  زيادة  على  تعمل  �لن�سبية  �النتخابية  نظمة  �الأ �أن  يالحظ 
�سالح  يف  و�سيذهب  قيمه  له  �سوته  �أن  �لناخب  يقتنع  حني  �النتخابات 
ول  �الأ �لفائز  نظام  �أن  يالحظ  �ملقابل  يف  له،  ي�سوت  �لذي  �حلزب 
�ملر�سحني  جميع  �أن  �لناخبني  من  �لكثري  ي�سعر  حني  �أقل  م�ساركة  ي�سهد 
يديولوجية.  يف �لد�ئرة �لتي ينتمي لها بعيدين عن توجهاته �ل�سيا�سية و�الأ
ومع ذلك فاإن حجم �مل�ساركة تعتمد على عو�مل كثرية منها درجة �لن�سج 

حز�ب �ل�سيا�سية وغريها من �لعو�مل. �ل�سيا�سي، وقوة �الأ

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
�سو�ت �ل�سائعة �لتي  نظمة �النتخابية على زيادة حجم �الأ  تعمل بع�ش �الأ
نظمة  �الأ �أكرث  ومن  لهم،  �لت�سويت  مت  �لذين  �ملر�سحون  منها  ي�ستفيد  ال 
هدرً� ياأتي نظام �لقائمة �لن�سبية �ملغلقة �لذي ي�سرتط ن�سبة ح�سم عالية كما 
�سبق  كما   - �لنظام  هذ�  ففي   )�0%( �لرتكي  �لنظام  يف  به  معمول  هو 
�لذين  �لناخبني  �أ�سو�ت  من   46% ن�سبته  ما  �أهدر   �00� عام  ذكره- 
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�أن  �لنتيجة  ن�سبة �حل�سم، وكانت  تتمكن من جتاوز  حز�ب مل  �سوتو� الأ
�لناخبني،  �أ�سو�ت  من   56% �إال  يثلون  يكونو�  مل  �ملنتخبني  ع�ساء  �الأ
�إىل  �لنيابي  �ملجل�ش  فقد�ن  �لنظرية  �لناحية  ن�سبة �سئيلة وتعني من  وهي 
�رضعية �لتمثيل، فحزب �لعد�لة و�لتنمية �لذي فاز مبا يقارب %34 من 
�أ�سو�ت �لناخبني �أ�سبح يحكم باأغلبية تقارب �لثلثني رغم �أنه مل يفز �إال 
بتاأييد ثلث �لناخبني وهذه �لنتيجة تعك�ش م�سكلة يف �لنظام �النتخابي على 
�سو�ت  �الأ هدر  يف  �لنظام  لهذ�  تاليا  وياأتي  �ل�سكلية،  �لناحية  من  قل  �الأ
غلبية �لب�سيطة( حني جند �أن �لفائز يف �لد�ئرة غالبا  ول )�الأ نظام �لفائز �الأ
ما يفوز بن�سبة تقل عن %50 من �أ�سو�ت �لناخبني فيما ت�سيع �لكثري من 
�أن  لهذ� جند  ونتيجة  �خلا�رضين.  �ملر�سحني  بني  تتوزع  �لتي  �سو�ت  �الأ
غلبية �ملطلقة من مقاعد �لربملان  حز�ب �لتي حت�سل على �الأ �لكثري من �الأ
تفوز بعدد يقل عن %50 من جمهور �لناخبني، وهو ما يعني �أن حزب 
�لناحية  من  �أنه  �أي  �مل�سوتني  �أغلبية  على  يح�سل  مل  �لربملانية  غلبية  �الأ
قلية، وت�سل تناق�سات هذ� �لنظام مد�ها �إىل حد �أن بع�ش  �ل�سكلية حزب �الأ
حز�ب �ملناف�سة �إال  �سو�ت �أقل من �الأ حز�ب حت�سل على عدد من �الأ �الأ
غلبية �لربملانية، ويعني هذ� �أن �حلزب �لذي ح�سل  �أنها حت�سل على �الأ
يف  حدثت  �حلالة  وهذه  �حلكم،  من  يتمكن  مل  �أكرب  �سعبي  تفوي�ش  على 
حز�ب �لكبرية  بريطانيا �أكرث من مرة )��95 ، �974( فقد فاز �أحد �الأ
�حلكومة  و�سكل  �أكرب  مقاعد  بعدد  خ�سمه  فاز  فيما  �أكرث  �أ�سو�ت  بعدد 
�حلكومة  �أن  يعني  كان  ما  وهو  �أقل  �أ�سو�ت  بعدد  فاز  �لذي  �حلزب 

قلية �ل�سعبية.  ت�سكلت من حزب �الأ
حجم التحالفات احلزبية:
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�أن بع�ش  �لتحالفات �حلزبية، فيما جند  نظمة �النتخابية  تقوي بع�ش �الأ
نظمة ت�سعف �أو حتى تلغي �لتحالفات �حلزبية، فنجدـ  على �سبيل �ملثال  �الأ
ـ �أن نظام �لقائمة �لن�سبية �ملغلقة �لذي ال ي�سرتط ن�سبة ح�سم يلغي �لتحالفات 
�حلزبية �أثناء �النتخابات، �إذ ال حاجة لهذه �لتحالفات وفق هذ� �لنظام، 
فيما جند �أن نظام �لقائمة �لن�سبية �لذي ي�سرتط ن�سبة ح�سم عالية ي�سجع بل 
حز�ب على �لقيام بتحالفات حزبية ليتم جتاوز ن�سبة �حل�سم، ففي  يجرب �الأ
تتحالف  �أن  �ل�سغرية و�ملتو�سطة  حز�ب  �الأ �أن على  و�إيطاليا جند  تركيا 
وتدخل �النتخابات بقائمة حزبية و�حدة كي تتجاوز ن�سبة �حل�سم، ويف 
حز�ب  �لغالب فاإن هذه �لتحالفات �رضعان ما تنتهي بعد و�سول هذه �الأ
�إىل �لربملان �إن كان �لقانون يجيز ذلك كما هو �حلال يف تركيا، �أو �أنه 
ي�ستمر قائما، �إن كان �لقانون ال ي�سمح بفك �لتحالف، كما هو �حلال يف 

�ملك�سيك. 

)�جلولتني(  �ملطلقة  غلبية  �الأ نظام  �أن  جند  فاإننا  �لنظام  هذ�  جانب  و�إىل 
حز�ب على �لتحالفات يف �جلولة �لثانية حني ال يبقى يف �لتناف�ش  ي�سجع �الأ
وىل و�لثانية، ويف هذه �حلالة  �سوى �ملر�سحني �حلا�سلني على �ملرتبة �الأ
حز�ب تقوم بعملية تن�سيق فيما بينها تدعم مبوجبها بع�سها �لبع�ش  فاإن �الأ

يف �لدو�ئر �لتي ال تكون متناف�سة فيها. 

ول على قيام �لتحالفات �النتخابية  و�إىل جانب ذلك ي�ساعد نظام �لفائز �الأ
حز�ب على دعم بع�سها �لبع�ش  حز�ب حني يتم �التفاق بني �الأ بني �الأ
�سد خ�سوم م�سرتكني يف بع�ش �لدو�ئر، كما حدث حني ن�سقت �أحز�ب 
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�مل�سرتك يف �ليمن خالل �نتخابات �003 يف بع�ش �لدو�ئر �سد مر�سحي 
حزب �ملوؤمتر �ل�سعبي.

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
نظمة �النتخابية على تقوية عالقة ع�سو �لربملان بالناخب  تعمل بع�ش �الأ
نظمة �لتي ت�ساعد  نظمة ت�سعف هذه �لعالقة، و�أكرث �الأ فيما جند بع�ش �الأ
ع�سو  �أن  جند  حيث  �لفردية،  �لد�ئرة  نظام  �لعالقة  هذه  توثيق  على 
للربملان  �أتى  د�ئرته كونه  بالناخبني يف  يبقى على عالقة وثيقة  �لربملان 
�لنائب جل عمله  �لعالقة يف تركيز  �أ�سو�تهم، وتنعك�ش هذه  من خالل 

على �لق�سايا �خلا�سة بد�ئرته، �أكرث من تركيزه على �لق�سايا �لعامة.
يف �ملقابل جند �أن �لنظام �لن�سبي غالبا ما ي�سعف �لعالقة بني ع�سو �لربملان 
وجمهور �لناخبني �لذين هم غري حمددين ب�سكل و��سح كون �لت�سويت 

مت على �أ�سا�ش قائمة حزبية وطنية �أو �إقليمية.

قليات: متثيل الأ
تعمل �لنظم �لن�سبية خا�سة تلك �لتي جتعل �لدولة د�ئرة �نتخابية و�حدة 
و�لقبلية  و�ملذهبية  و�لعرقية  �لدينية  قليات  �الأ متثيل  حجم  زيادة  على 
جميع  من  �سو�ت  �الأ جتميع  على  تعمل  �لنظم  هذه  �أن  حيث  وغريها، 
قليات من �أن جتد لها متثياًل يتنا�سب  مناطق �لدولة، وهو ما ي�سهل على �الأ
وحجمها �ل�سكاين، يف �ملقابل جند �أن �لنظم �لتي تعتمد �لدو�ئر �جلغر�فية، 
�لتي  �حلالة  با�ستثناء  قليات  �الأ متثيل  ت�سعف  ول  �الأ �لفائز  نظام  خا�سة 
قليات متمركزة يف منطقة جغر�فية و�حدة ت�ستمل على  تكون فيها هذه �الأ
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قليات  عدد من �لدو�ئر �لفردية، ويف هذه �حلالة فاإن فر�سة فوز هذه �الأ
يف مناطقها تبقى �أكيدة. 

متثيل الن�صاء:
ي�سهل  حيث  �النتخابات،  يف  �لفوز  من  �لن�ساء  �لن�سبية  �لنظم  ت�ساعد 
ت�سهل  �لن�سبية  �لنظم  �أن  جانب  �إىل  �حلزبية،  �لقو�ئم  يف  �لن�ساء  �إدر�ج 
بعدد  حز�ب  �الأ �لقانون  ـلزم  يمُ حني  �لن�سائية(،  )�لكوتا  نظام  تطبيق 
نظمة �النتخابية �لتي  �أما �الأ �لن�ساء �سمن قو�ئمهم �النتخابية.  حمدد من 
ول فاإن �لن�ساء تقل فر�ش  تعتمد �لدو�ئر �النتخابية خا�سة نظام �لفائز �الأ
حظوظهن خا�سة يف �ملجتمعات �لتقليدية �لتي يفوز فيها �أ�سحاب �لنفوذ 

�الجتماعي.  

التنوع اجلغرايف:
�نتخابية  د�ئرة  �لدولة  جتعل  �لتي  تلك  خا�سة   - �لن�سبية  نظمة  �الأ تعمل 
و�حدة - على حرمان بع�ش �ملناطق �جلغر�فية من ممثلني لها يف �ملجال�ش 
حز�ب �لفائزة قد ال ت�سمل �أ�سخا�ش  �ملنتخبة، فوفقا لهذ� �لنظام فاإن قو�ئم �الأ
من جميع مناطق �لدولة كالريف مثال، فيما حت�سل بع�ش �ملناطق على 
عدد كبري من �ملمثلني خا�سة �سكان �لعا�سمة �ل�سيا�سية للدولة و�لتي ينحدر 
منها معظم �لقادة �حلزبيني �لذين يكونون على ر�أ�ش �لقو�ئم �النتخابية.

�لكامل  �لتنوع �جلغر�يف  بوجود  ي�سمح  �لدو�ئر  نظام  �أن  �ملقابل جند  يف 
حني يفوز بع�سوية �ملجال�ش �ملنتخبة �ملمثلني �جلغر�فيني لهذه �لدو�ئر.
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يديولوجي: التنوع الأ
ت�ساعد �لنظم �لن�سبية خا�سة نظام �لقائمة �لن�سبية �ملغلقة دون ن�سبة ح�سم 
على وجود تنوع �أيديولوجي و��سع يف �ملجال�ش �ملنتخبة؛ فمن خالل هذ� 
�لنظام ت�ستطيع جميع �أو معظم �الجتاهات �ل�سيا�سية من �أن حت�سل على 
نظام  تعتمد  �لتي  نظمة  �الأ يحدث يف  �أكرب مما  ب�سهولة  �ملجل�ش  متثيل يف 
�لدو�ئر �لفردية �لتي قد ال ت�سهل للكثري من �أ�سحاب �الجتاهات �لفكرية 
�لنفوذ  �أ�سحاب  هزية  من  مر�سحيها  يتمكن  ال  حني  للمجل�ش  �لو�سول 

�الجتماعي. كما يحدث يف �ليمن حاليًا.   

حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
نظمة �النتخابية على جعل �حلكومة �ملنبثقة عنها حا�سلة  تعمل بع�ش �الأ
على تاأييد �أغلبية �مل�سوتني يف �النتخابات، وهو ما يعني �أغلبية �ملو�طنني، 
نظمة �إذ �أن  ومن هذه �لنظم ياأتي نظام �لقائمة �لن�سبية على ر�أ�ش هذه �الأ
هذ� �لنظام ال يهدر �أ�سو�ت �لناخبني، وعليه فاإن �حلكومة �لتي �ستت�سكل 
�لنو�ب و�لذين هم فعليا يثلون  �أغلبية  له �ستكون مدعومة من قبل  تبعا 
نظمة �النتخابية ت�ساعد  �أغلبية �مل�سوتني. يف مقابل ذلك جند �أن بع�ش �الأ
على �أيجاد حكومات ال حتظى بتفوي�ش �سعبي حقيقي، ومن �أكرث �لنظم 
�لتي تفرز ذلك نظام �لقائمة �لن�سبية �ملغلقة �لذي ي�سرتط ن�سبة ح�سم عالية، 

�سارة �إليه.  كما هو �حلال يف تركيا، و�لتي �سبقت �الإ
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�إجر�ء  بعد  �إال  تظهر  ال  �النتخابي  �لنظام  تنتج عن  �لتي  ثار  �الآ هذه  �إن 
من  �النتخابات  يف  �مل�ساركني  �أن  حيث  �النتخابية،  �لدور�ت  من  عدد 
من  �نتخابي  نظام  كل  عمل  طريقة  من  ي�ستفيدون  وناخبني  مر�سحني 
خالل �لتجربة، ومن هنا فاإن تغيري �لنظام �النتخابي ال يعني �أن تاأثري�ته 

تظهر ب�سكل مبا�رض وفوري. 
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الف�صل ال�صاد�ش
تطبيقات مفرت�صة لبع�ش النظم النتخابيــة

واأثرها على احلياة ال�صيا�صية يف اليمن

�ملختلفة،  �لعامل  دول  يف  �ملطبقة  �النتخابية  �لنظم  من  �لع�رض�ت  هناك 
�لدول  تبتكرها  �لتي  �لنظم �النتخابية �جلديدة  �لكثري من  وال ز�ل هناك 
مر كذلك فاإن من �ملكن �لقول �إن باإمكان  لتتالءم وظروفها. ومبا �أن �الأ

�أي جمتمع �أن يبتكر نظام �نتخابي خا�ش به �إذ� ما مت �لتو�فق عليه. 

لتخيل خمرجات  ذهنية  �سقاطات هو حماولة  �الإ �إليه يف هذه  نهدف  وما 
و�ساع يف �ليمن، ولكون هذه �لعمل يبقى يف  تطبيق بع�ش �لنظم على �الأ
�إطار �جلهد �لنظري فاإن من �مل�رضوع �لت�سكيك يف �لنتائج �لتي �سنتو�سل 
�نتخابي ال يعمل مبعزل عن  �أي نظام  �أن  تقول  �لتي  للحقيقة  لها، وفقا 
ظروف �ملجتمع �لذي يطبق فيه، مبعنى �أن لكل جمتمع خمرجات خا�سة 
به. ومع ذلك فاإن هذه �ملحاولة ال تخلو من فائدة حني تعمل على �لتنبيه 

�إىل �ملخرجات حتى يف �إطارها �لنظري ليتم توقعها. 

�لق�سايا  من  عدد  �إىل  �سارة  �الإ من  بد  ال  �سقاطات  �الإ بعمل  �لبدء  وقبل 
لليمن  مقرتح  نظام  �أي  يف  �لتفكري  قبل  �العتبار  بعني  �أخذها  �لو�جب 

ومنها: 
مية الوا�صعة: الأ

مية ال ز�لت منت�رضة لدى فئة كبرية من �ل�سكان فاإن �أي نظام  مبا �أن �الأ
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معرفة  �إىل  �حلاجة  وبعدم  بب�ساطته  يت�سف  �أن  يجب  مقرتح  �نتخابي 
�لقر�ءة و�لكتابة لدى �لناخب للتعامل مع بطاقة �النتخاب، فالنظم �لتي 
حتتاج �أن يكتب �لناخب ��سم �ملر�سح �أو تغيري ترتيبه يف �لقائمة �أو �حلذف 
�أو نظام �ل�سوت �لبديل �أو  �سافة كنظام �لقائمة �لن�سبية �ملفتوحة،  �أو �الإ
نظمة �لتي ال حتتاج  ف�سل لليمن هي تلك �الأ �ملتحول ال تنفع يف �ليمن، و�الأ

من �لناخب �سوى �لتاأ�سري على رمز �ملر�سح �أو رمز �حلزب.

الفقر:
وميز�نية  ميز�نيتها  ترهق  �النتخابات  و�إجر�ء  فقرية  دولة  �ليمن 
ف�سل �البتعاد عن �لنظم �ملعقدة �لتي  �ملر�سحني، ونتيجة لذلك فاإن من �الأ

تتطلب �إد�رتها �أمو�ل كثرية وفرتة زمنية طويلة كنظام �جلولتني.

الرتكيبة القبلية:
يجب مر�عاة هذه �ل�سفة يف �لنظم �النتخابية �ملقرتحة حيث �أن �لرتكيبة 
�لقبلية و�نت�سار �ل�سالح و�لنز�عات �لكثرية، كلها ق�سايا يجب مر�عاتها 
قبل �سياغة �لنظام �النتخابي، من خالل �البتعاد عن �لنظم �ملعقدة و�لتي 
يتطلب  �لتي  �لنظم  مثل  من  فهمها،  و�ملر�سحني  �لناخبني  على  ت�سعب 
�سحيحة،  غري  وتوقعات  طويل  ووقت  معقدة  ح�سابات  نتائجها  �إعالن 
وهي �أمور قد توؤدي �إىل نز�عات وم�ساكل بني �ملر�سحني خالل �ملرحلة 

�لتي تعقب عملية �لت�سويت و�إعالن �لنتائج.
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دارة النتخابية: �صعف كفاءة الإ
مبقدور  يكون  ال  قد  معقدة  ح�سابات  �إىل  �النتخابية  �لنظم  بع�ش  حتتاج 
لليمن  ف�سل  �الأ من  فاإن  لهذ�  بكفاءة،  معها  �لتعامل  �النتخابية  �للجان 
�أو  متو�سطة  �إد�رة  قبل  من  �إد�رتها  يكن  �لتي  �لب�سيطة  �لنظم  �ختيار 

�سعيفة �لكفاءة. 

�إن هذه �العتبار�ت جتعل من �ملفيد لليمن- ولهذه �لدر��سة حتديد� -  �أن 
نظمة �النتخابية بهدف �لتعرف  يتم ح�رض �لنقا�ش حول عدد حمدد من �الأ
ليتم  �لنظم،  هذه  من  نظام  كل  من  �ملحتملة  �ملخرجات  على  �لنظري، 
�ليمنية، خا�سة  يتالءم و�لظروف  �نتخابي خا�ش  بنظام  �لتفكري  عندها 

و�أن �لباب يبقى مفتوحا �أمام �الجتهاد باختيار �أي نظام.

�ملقرتحة وخمرجاتها، يجب  �لنظم �النتخابية  با�ستعر��ش  نبد�أ  �أن  وقبل 
�لتنويه �إىل �لق�سايا �لتالية:

من  جتعل  �حلقيقة  هذه  ومت�رضرين  م�ستفيدين  �نتخابي  نظام  -لكل   �
حني  و�لعك�ش  فيه،  تعديل  �أو  تغيري  �أي  يعار�ش  �أن  للم�ستفيد  �لطبيعي 
�لنظام  من  �مل�ستفيد  �أن  وبحكم  و�لتغيري.  للتعديل  ي�سعى  �ملت�رضر  جند 
�إجر�ء هذ�  �لذي تقع �سمن �خت�سا�ساته  �لطرف  �النتخابي، يكون هو 
لهذ�  �ل�سعوبة،  غاية  يف  ي�سبح  �لتعديل  �أمر  فاإن  �لتغيري،  �أو  �لتعديل 
كما هي،  �النتخابية  نظمها  �أبقت على  �لدول  �لكثري من  �أن  �ل�سبب جند 
�ل�سعوبات  نتخيل  �أن  علينا  فاإن  لهذ�  بتغيريها،  �لكثرية  �ملطالب  رغم 
�لتي �ستو�جه عملية تغيري �لنظام �النتخابي يف �ليمن، كون هذه �ملطالب 
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تتم من قبل �ملت�رضرين منه وهي �أحز�ب �ملعار�سة ) �أحز�ب �مل�سرتك( 
نظريا  %�5( ال متتلك،  من  )�أقل  �لربملان  �أقلية �سغرية يف  هم  و�لذين 
)حزب  �لنظام  هذ�  من  �مل�ستفيد  فيما  �لتغيري.  هذ�  حتدث  �أن  قل  �الأ على 
�ملوؤمتر( و�لذي يتلك �أغلبية تزيد عن )%75( من عدد �أع�ساء �لربملان، 

ال يتوقع منه �أن يقبل تغيري نظام يعمل مل�سلحته. 
�لبع�ش  منها  ي�ستفيد  �سيا�سية  خمرجات  �نتخابي  نظام  لكل  �أن  -مبا   �
تقنية  ق�سية  لي�ست  �النتخابي  �لنظام  �ختيار  فاإن  خر،  �الآ ويت�رضر 
�ل�سيا�سيون  يتوىل  �سيا�سية  ق�سية  هي  بل  �خلرب�ء،  على  م�سئوليتها  تقع 
لهذ�  و�سائله،  و�أحد  �ل�سيا�سي  �ل�رض�ع  من  جزًء�  كونها  م�سئوليتها، 
وفقا  �النتخابي  �لنظام  �ختيار  قر�ر  �سيح�سمون  من  هم  �ل�سيا�سيني  فاإن 
يتم  فقد  ثم  ومن  �لقوى.  مو�زين  تفر�سها  �لتي  �ل�سيا�سية  لالعتبار�ت 
�لفنية  �مل�ساكل و�لتناق�سات  �نتخابي يحمل �لكثري من  �لتو�فق على نظام 

حني يتم تغليب �العتبار�ت �ل�سيا�سية على �العتبار�ت �لفنية. 

�أمر  وهو  همية،  �الأ عدية  �لدر��سة  هذه  من  جتعل  قد  �حلقيقة  هذه  �إن 
تزويد  يف  تكمن  �لدر��سة  هذه  �أهمية  فاإن  ذلك  ومع  �إنكاره،  يكننا  ال 
نظمة  �أ�سحاب �لقر�ر من �ل�سيا�سيني باملخرجات �ل�سيا�سية �ملتوقعة من �الأ
�لتي �سنناق�سها ليكونو� على بينة، مبا �سيقدمون عليه حني يختارون هذ� 

�لنظام �أو ذ�ك. 

ملخرجات  خمت�رض  با�ستعر��ش  �سنقوم  �سقاطات  �الإ بعمل  �لبدء  وقبل 
�لنظام �حلايل.
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 خمرجات النظام احلايل
ول( )نظام الفائز الأ

حزاب وعددها: حجم الأ
حز�ب �ملتو�سطة و�ل�سغرية، ويقوي  يعمل هذ� �لنظام على �إ�سعاف �الأ
حز�ب �لكبرية �إىل �حلد �لذي ت�سبح �حلياة �ل�سيا�سية خا�سعة  من حجم �الأ
بريطانيا  يف  �حلال  هو  كما  �سيا�سيني،  حزبني  لهيمنة  رئي�سي  ب�سكل 

و�لواليات �ملتحدة.

�صكل احلكومة:
يف �لغالب ي�ساعد هذ� �لنظام على �أن يفوز حزب كبري باأغلبية مطلقة يف 
�لربملان متكنه من �أن ي�سكل �حلكومة مبفرده، لهذ� فاإن �حلكومات �ملنبثقة 

عن هذ� �لنظام غالبا ما تكون م�سكلة من حزب و�حد فقط.

حزاب: حجم قوة قادة الأ
بحكم �أن �لفوز يف �لربملان، ياأتي نتيجة قوة �ملر�سحني يف دو�ئرهم فاإن 
ع�ساء، خا�سة ممن يتلكون  قوة �لقادة �حلزبني ال تكون كبرية على �الأ
نفوذ� كبري� يف دو�ئرهم، كامل�سايخ مثال، ومع ذلك فاإن هذه �حلالة تعتمد 
على �أمور �أخرى، من مثل درجة �لوالء �حلزبي لدى �لناخبني وحجم 
نتائج  ت�سفر عن  �لتي قد  مور  للمر�سح وغريها من �الأ �لتمويل �ملركزي 

خمتلفة.
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خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
حز�ب ويقلل من �إبر�ز  ي�ساعد هذ� �لنظام على �النفتاح �ل�سيا�سي بني �الأ
ناخبني  على  ينفتحو�  �أن  م�سطرون  فاملر�سحون  �ل�سيا�سية،  �خلالفات 
�أكرب عدد  �أجل جذب  �لتي ينتمون لها، من  حز�ب  �أطار �الأ من خارج 
حز�ب  �الأ �أن  جانب  �إىل  �لفوز.  من  متكنهم  �لتي  �سو�ت  �الأ من  ممكن 
تقوم بالتن�سيق فيما بينها على م�ستوى كل د�ئرة، بحيث يتم �التفاق بني 
حز�ب على دعم مر�سح ينتمي حلزب معني يف د�ئرة حمددة،  بع�ش �الأ
حز�ب يف د�ئرة �أخرى، وهذه  يف �لوقت نف�سه يتم �لتناف�ش بني هذه �الأ
�نفتاح �سيا�سي فيما  �لتد�خل �حلزبي ينتج عنها  �لو�سعية تخلق حالة من 

بينها �لبني.

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
يكون  �لتي  �لدو�ئر  ففي  �لغالب،  يف  معتدال  �لت�سويت  حجم  يكون 
�لناخبني  من  �لكثري  يحجم  �ملر�سحني،  �أحد  ل�سالح  حم�سوما  �لفوز  فيها 
من  �أيا  يوؤيدون  ال  �لذين  �لناخبني  من  �لكثري  و�أن  كما  �لت�سويت،  عن 
�ملر�سحني ال يذهبون للت�سويت، حتى و�إن وجد مر�سح يوؤيدونه تكون 

حظوظه بالفوز معدومة. 

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
من   50% من  باأقل  �ملر�سح  يفوز  حني  �ل�سائعة  �سو�ت  �الأ عدد  تزيد 
�سو�ت �ل�سحيحة، فوفق هذ� �لنظام فاإن �لفائز قد يفوز باأقل من �0%  �الأ
�ملر�سحني  من  كبري  عدد  هناك  كان  حال  يف  �ل�سحيحة  �سو�ت  �الأ من 
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– نظريا - منتخب من قبل  �لفائز يعترب  فاإن  قوياء، ويف هذه �حلالة  �الأ
�أقلية �لناخبني.

حجم التحالفات احلزبية:
حز�ب قبل �النتخابات،  يعمل هذه �لنظام على زيادة حجم �لتن�سيق بني �الأ
حز�ب على دعم بع�سها �لبع�ش يف  ويتم ذلك من خالل �التفاق بني �الأ

بع�ش �لدو�ئر و�لتناف�ش يف دو�ئر �أخرى.

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
مبا �أن ع�سو �لربملان ي�سل �إىل �ملجل�ش من خالل �أ�سو�ت د�ئرة حمددة 
فاإن عالقته بناخبيه تبقى قوية، وهو ما يجعله يهتم بالق�سايا �ملحلية �خلا�سة 
بد�ئرته �أكرث من �هتمامه بالق�سايا �لوطنية. يف �لوقت نف�سه يهتم �لناخب 
�أكرث  �لد�ئرة،  م�سالح  متثيل  على  قدرته  حيث  من  �ملر�سح،  ب�سخ�سية 
من قدرته على �لقيام مبهام ع�سو �لربملان يف �لق�سايا �لوطنية، كق�سايا 
�لت�رضيع و�لرقابة على �سلوك �حلكومة. ولهذ� فاإن �النتخابات �لربملانية، 

رياف، غالبا ما تكون �أ�سبة باالنتخابات �ملحلية.  خا�سة يف �الأ

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
�لفئات  هذه  كانت  حال  يف  �إال  �لفئات،  متثيل  من  �لنظام  هذ�  ي�ساعد  ال 
مرتكزة يف مناطق جغر�فية حمددة، وعندها تتمكن من �إي�سال �أع�ساء 

ينتمون لها.
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متثيل الن�صاء:
ال ي�ساعد هذ� �لنظام من متثيل �لن�ساء، كون �لفوز يف �لدو�ئر يكون من 

ن�سيب �أ�سحاب �لنفوذ �الجتماعي  وهم يف �لغالب ذكور.

التنوع اجلغرايف:
مبا �أن �لدولة تنق�سم �إىل دو�ئر جغر�فية فاإن جميع �ملناطق حت�سل على 

ممثلني لها.

يديولوجي: التنوع الأ
يديولوجي، �إذ ال تتمكن �لكثري من  ال ي�ساعد هذ� �لنظام على �لتنوع �الأ

�لتيار�ت �لفكرية من �لفوز مبقاعد يف �لربملان. 

التنوع الجتماعي:
و�أ�سحاب  �لدو�ئر،  يف  �لنفوذ  �أ�سحاب  هم  �لنظام  هذ�  وفق  �لفائزون 
و�مل�سئولني  �ملال  ورجال  �لزعماء  �رضيحة  من  يكونو�  ما  عادة  �لنفوذ 
مر  �الأ و�حدة،  �رضيحة  �إىل  �لغالب  يف  ينتمون  وهوؤالء  �حلكوميني، 
�لذي يحرم عدد من �ل�رض�ئح �الجتماعية من �لفوز. ولهذ� فاإن �لتنوع 
هي  تكون  حمددة  �رضيحة  �أن  جند  حيث  جد�  حمدود  يكون  �الجتماعي 
يف  �حلايل  �لنو�ب  جمل�ش  حال  هو  كما  �ملجل�ش،  على  �ملهيمنة  �ل�رضيحة 

�ليمن.
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حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
�حلزب  فاإن  مطلقة،  �أغلبية  �إىل  يحتاج  ال  �النتخابات  يف  �لفائز  �أن  مبا 
من  مطلقة  �أغلبية  يتلك  ال  قد  �لربملان  يف  مطلقة  �أغلبية  يتلك  �لذي 
تفوي�ش من  �أنه ال يتلك  يعني  ما  للناخبني، وهو  �ل�سحيحة  �سو�ت  �الأ

�أغلبية �لناخبني.
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ول النظام الأ
 نظام خمتلط مائة مقعد عن طريق النظام الن�صبي واإبقاء بقية 

املقاعد وفق النظام احلايل )تو�صعة حجم الدوائر(

ماهيته:
يتم �إنقا�ش عدد �لدو�ئر وزيادة حجمها لي�سبح عددها ��0 د�ئرة فقط. 
حز�ب �مل�ساركة مبر�سحني عنها  فيما يتم تق�سيم �ملقاعد �ملائة �ملتبقية على �الأ

حز�ب قبل �النتخابات �أو بعدها. وفق قائمة ت�سعها هذه �الأ

اآليته:
حز�ب و�مل�ستقلني يف جميع �لدو�ئر ويفوز  يتم �لرت�سح من قبل ممثلي �الأ
وىل، ثم يتم تق�سيم مائة �ملقعد  باملائتني و�ملقعد �حلا�سلني على �ملرتبة �الأ
�سارك مبر�سحني عنه.  �لتي ح�سل عليها كل حزب  للن�سبة  �لباقية وفقا 
من   �% ن�سبته  ما  يتجاوز  �أن  حمتاج  حزب  �أي  فاإن  �حلالة  هذه  ويف 
عد�د �ل�سحيحة للم�سوتني كي يح�سل على مقعد و�حد، و�أي  �إجمايل �الأ
�أ�سو�ته  �لتمثيل وتوزع  �أقل منها، يحرم من  ن�سبة  حزب يح�سل على 
حز�ب  رقام �ستوزع ل�سالح �الأ حز�ب �لفائزة، كما �أن ك�سور �الأ على �الأ
�سو�ت �ل�سحيحة يف �نتخابات  �لفائزة. وعلى �فرت��ش بلغ جمموع �الأ
���0 ما يقارب 8 ماليني �سوت فاإن �لفوز مبقعد و�حد يحتاج �إىل 80 

�ألف �سوت.
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معوقات تطبيقه:
مبا �أن �لتق�سيم �حلايل قد �أفرز ر�بحني وخا�رضين، فاإن �أي تق�سيم جديد 
للدو�ئر �سيو�جه مبعار�سة من �سيعتقدون �أن �لتو�سعة �ستقلل من فر�ش 
فوزهم و�ستخدم خ�سومهم، فعلى �سبيل �ملثال لو مت تو�سعة د�ئرة ما يفوز 
فيها مر�سح حمدد وفق �لنظام �حلايل نتيجة �أن �أغلبية �مل�سوتني يتبعون 
لت�سمل م�سوتني من  �لد�ئرة  �أي تغيري يف حجم  فاإنه �سيعار�ش  لقبيلته، 
غلبية ل�سالح مر�سح مناف�ش من تلك �لقبيلة. �إن  قبيلة مناف�سه لتتحول �الأ
مر �ل�سهل يف جمتمع قبلي م�سلح وحكومة  حل هذه �مل�سكلة لن يكون باالأ
�سعيفة كاحلكومة �ليمنية، �أن من �ملحتمل �أن توؤدي عملية �لتو�سعة �إىل 

زيادة �ل�رض�عات �ملحلية يف مناطق و��سعة من �ليمن.

�إ�سافة �إىل ذلك قد ينتج عن تو�سعة بع�ش �لدو�ئر تد�خل يف �لتق�سيمات 
د�رية من قبيل تو�سيع د�ئرة تنتمي ملحافظة ما على ح�ساب د�ئرة تنتمي  �الإ
�ستندمج  �لتي  للد�ئرة  �أو جغر�يف خمالف  قبلي  �أو جتمع  �أخرى  ملحافظة 
معها، ويف حالة �لتو�سعة هذه �ستكون هناك م�سكلة يف �لتوفيق بني هذه 

�لعنا�رض �ملتنافرة.

حز�ب  �الأ بني  خالف  حمل  �ستكون  �لتو�سعة  معايري  حتديد  �أن  كما 
�ستتوىل  �لتي  �جلهة  �سيتهمون  �لتو�سعة  من  فاخلا�رضين  و�ملر�سحني، 
مر �لذي �سيجعلهم يرف�سون  �سباب �سيا�سية، �الأ �لعملية �أنها ��ستهدفتهم الأ

عملية �لتو�سعة.
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م�صكالت اإدارته:
بحكم ب�ساطة هذ� �لنظام فاإن عملية �إد�رته �ستكون ممكنة للجنة �النتخابات، 
حز�ب �خلا�رضة يف  و�أهم م�سكلة يف هذ� �جلانب �ستتمحور حول حتديد �الأ
�لنظام �لن�سبي، وعملية توزيع �أ�سو�تها و�أ�سو�ت �لك�سور �لتي ح�سلت 

حز�ب �لفائزة.  عليها �الأ

كلفته:
لتكلفة  مقاربة  تكلفته  �ستكون  �لدولة، حيث  �لنظام غري مكلف على  هذ� 
و�لتي  حز�ب  �الأ على  كلفة  �أكرث  �سيكون  �أنه  �إال  �حلايل.  �لنظام  �إد�رة 
�ست�سطر �أن يكون لها مر�سحون يف �أكرب عدد ممكن من �لدو�ئر - بغ�ش 
�سو�ت �لتي �ستمنح  �لنظر عن �حتمالية فوزهم من عدمها - لت�ستفيد من �الأ

لهم للح�سول على �ملقاعد �ملائة �لتي يتم �لعمل بها وفق �لنظام �لن�سبي. 
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
�لفائزة مبقاعد يف �ملجل�ش  حز�ب  �سيعمل هذ� �لنظام على زيادة عدد �الأ
مر �سيعمل  و�لذي �ستح�سل عليه من خالل �ل�سق �لن�سبي �ملكمل، وهذ� �الأ
�لكبرية �حلالية، ومع  حز�ب  �الأ �أ�سو�ت ومقاعد  على �سحب جزء من 
وتكاثر  �لكبرية  حز�ب  �الأ ت�سدع  على  ي�ساعد  لن  �لنظام  هذ�  فاإن  ذلك 
عدد  من   �% على  �حل�سول  على  تقدر  لن  �لتي  �ل�سغرية  حز�ب  �الأ

�سو�ت �ل�سحيحة �ل�رضورية للفوز مبقعد و�أحد. �الأ

�صكل احلكومة:
وفق هذ� �لنظام فاإن من �ملمكن �أن يح�سل حزب كبري على �أغلبية مطلقة 
لت�سكيل �حلكومة مبفرده.  �ملطلوبة   )+�  50%( �ملقاعد  �إجمايل عدد  من 

ومن �ملتوقع �أال تت�سكل حكومة �ئتالفيه �إال يف حاالت ��ستثنائية.

حزاب: حجم قوة قادة الأ
�لقادة  �سيطرة  فاإن  ول  �الأ �لفائز  نظام  وفق  تاأتي  �ملقاعد  معظم  �أن  مبا 
قوياء يف مناطقهم،  �الأ �لفائزين  �أن  ب�سبب  تبقى معتدلة  �لنظام  وفق هذ� 
قائمة  وجود  فاإن  ذلك  ومع  يحتاجونه،  مما  �أكرث  �حلزب  لهم  يحتاج 
�لقادة نفوذ  �لنظام جتعل لهوؤالء  �لن�سبي من  لل�سق  قيادة �حلزب  ت�سعها 
لية. ويف �ملجمل فاإن قوة �لقادة  ع�ساء �ملنتخبني وفق هذه �الآ �أكرب على �الأ
�لنظام  �أكرب مما هي وفق  تكون  �أن  �لنظام يكن  هذ�  و�سيطرتهم وفق 
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�حلايل.
خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ

�أكرب عدد  لها يف  تنزل مر�سحني  ن  حز�ب م�سطرة الأ �الأ �أن جميع  مبا 
�ل�سيا�سي �ستكون حمدودة جد�،  �لدو�ئر فاإن درجة �النفتاح  ممكن من 
فكل حزب من م�سلحته �أن يح�سد منا�رضيه للت�سويت ملر�سحيه مهما كان 

عددهم. 

�صلوك الناخب:
مبا �أن هذ� �لنظام �سيعمل على زيادة عدد �ملر�سحني وبالذ�ت �حلزبيني، 
فاإن �لناخب �سيجد نف�سه �أمام عدد كبري من �ملر�سحني �ملحتاجني ل�سوته 
�حلزبيني،  �ملر�سحني  ل�سالح  �سوت  ما  �إذ�  حال  يف  يهدر،  لن  �لذي 

و�سينتج عن ذلك �ملزيد من �لتع�سب �حلزبي من قبل �لناخبني.

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
�مل�ساركة  �مل�ساركة يف �النتخابات عن حجم  ن�سبة  �أن تزد�د  �ملحتمل  من 
�حلزبيني  �ملر�سحني  نحو  �ملوجهة  �سو�ت  �الأ كون  �حلايل  �لنظام  وفق 
�سيتم �حت�سابها من خالل �لنظام �لن�سبي، ولهذ� فاإن �ملر�سحني �حلزبيني 
�سيحثون �لناخبني على �مل�ساركة لهم، حتى و�إن مل تكن لهم فر�سة بالفوز 
حز�ب هو  يف �لدو�ئر �لتي تر�سحو� فيها، كون �لغر�ش من �لت�سويت لالأ
�سو�ت �لتي يح�سل عليها �حلزب ت�ساعده يف �لفوز بعدد  زيادة حجم �الأ

�أكرب من �ملقاعد وفق �لنظام �لن�سبي.
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�صوات ال�صائعة: حجم الأ
�أن  �سو�ت �ل�سائعة ب�سكل كبري وفق هذ� �لنظام، على �عتبار  �ستقل �الأ

ول. �سو�ت �ل�سائعة من نظام �لفائز �الأ �ل�سق �لن�سبي �سي�ستخدم �الأ

حجم التحالفات احلزبية:
حز�ب  �ستقل �حلاجة للتحالفات �حلزبية قبل و�أثناء �النتخابات، فجميع �الأ
من م�سلحتها �أن يكون لها مر�سح يف �أكرب عدد ممكن من �لدو�ئر وهو ما 

حز�ب مبا فيها �لقريبة منها �سيا�سيا وفكريا.   يعني تناف�سها مع جميع �الأ

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
ع�ساء �ملائتني وع�سو قوية بالناخبني كونهم فازو� من  �ستكون عالقة �الأ
ع�ساء �ستكون مركزة  خالل تاأييدهم، ومن ثم فاإن �هتمامات هوؤالء �الأ
ع�ساء  �الأ عالقة  �ستكون  فيما  بدو�ئرهم،  �خلا�ش  �ملحلي  �ل�ساأن  على 
�لفائزين عن طريق �لنظام �لن�سبي �أ�سعف بناخبيهم، وهو ما �سينعك�ش 

و�سع. على طريقة تركيزهم على �لق�سايا �لوطنية �الأ

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(
حز�ب �لفئوية خا�سة تلك �لتي �ستتمكن  قد ي�ساعد هذ� �لنظام فوز بع�ش �الأ
من �حل�سول على �أكرث من %� من �مل�سوتني، ويف هذ� �ل�ساأن فاإن هذه 

حز�ب �ستكون فر�ستها �أكرب بالفوز وفق �ل�سق �لن�سبي. �الأ
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متثيل الن�صاء:
قد ي�ساعد هذ� �لنظام �لن�ساء من �لفوز عن طريق �لقو�ئم �حلزبية.

التنوع اجلغرايف:
مبا �أن �لدولة �ستتق�سم �إىل دو�ئر فاإن جميع �ملناطق �ستح�سل على ممثلني 
)�لعا�سمة  خا�سة  �ملناطق،  بع�ش  �أن  �إال  ول  �الأ �لفائز  نظام  وفق  لها 
وفق  �سي�سعدون  �لذين  �ملمثلني  من  �أكرب  عدد  على  �ستح�سل  �سنعاء( 

�لتمثيل �لن�سبي.

يديولوجي: التنوع الأ
حا�سل  هو  مما  �أكرث  يديولوجي  �الأ �لتنوع  حجم  من  �لنظام  هذ�  �سيزيد 

وفق �لنظام �حلايل. 

التنوع الجتماعي:
�سي�ساعد هذ� �لنظام على �ملزيد من �لتنوع �الجتماعي يف �ملجل�ش �لنيابي، 
من  و�لفقر�ء  و�لن�ساء  كاملثقفني  �الجتماعية  �لفئات  بع�ش  تتمكن  �أن  بعد 

�لدخول �إىل �لربملان عرب �لنظام �لن�سبي.

حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
ي�سجع هذ� �لنظام على زيادة عدد �ملر�سحني يف �لدو�ئر �النتخابية، وهذ� 
�لتي  �سو�ت  �الأ عدد  تقليل  ثم  ومن  �سو�ت  �الأ ت�ستيت  �إىل  يوؤدي  مر  �الأ
يفوز بها �ملر�سح، فمن �ملحتمل �أن يفوز عدد كبري من �ملر�سحني بن�سب 
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�لنتيجة،  ول من هذه  �الأ �مل�ستفيد  �لكبرية هي  حز�ب  �الأ متدنية. ولكون 
فاإن ن�سبة فوزها من �ملقاعد �ملائتني ومقعد، �ستكون �أكرب بكثري من ن�سبة 
�ل�سعبي  �لتفوي�ش  �سعف  يعني  ما  وهو  عليها،  ح�سلت  �لتي  �سو�ت  �الأ

�ملمنوح لها يف حال �سكلت �حلكومة.   

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
حيث  للمجل�ش،  �ل�سيا�سية  �خلارطة  حول  بدقة  �لتكهن  �ل�سعب  من 
�لناخب  �سلوك  �أن  بحكم  كثري�  تفيدنا  لن  �ل�سابقة  �النتخابات  بيانات  �أن 
�لنظام،  هذ�  �النتخابات وفق  �ستكون خمتلفة يف حال متت  حز�ب  و�الأ
هذه  على  جوهرية  تغري�ت  حتدث  �أن  �ملتوقع  غري  من  فاإن  ذلك  ومع 

�خلارطة.  

احتمالية تطبيق هذا النظام:
كرث �حتماال  على �لرغم من �أن هناك مياًل لالعتقاد �أن هذ� �لنظام هو �الأ
للتطبيق خا�سة و�أن ق�سمة »ثلثني بثلث« من �ل�سيغ �ملحببة لدى �ليمنيني، 
ومع ذلك فاإن �مل�سكالت �لتي �سبق �أن ذكرناها قد جتعل من تطبيقه �أمر� 

يف غاية �ل�سعوبة، �إىل �لدرجة �لتي جتعلنا ن�ستبعد تطبيقه.    
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النظام الثاين
 نظام خمتلط - مائة مقعد عن طريق النظام الن�صبي واإبقاء بقية 
املقاعد وفق النظام احلايل - تخ�صي�ش دوائر ن�صبية اإىل جانب 

الدوائر الفردية

ماهيته:
فيها  ��0 د�ئرة بو�سعيتها �حلالية دون تغيري وجترى  بقاء على  �الإ يتم 
بقية  تخ�سي�ش  يتم  فيما  ول(  �الأ )�لفائز  �حلايل  �لنظام  وفق  �النتخابات 

�لدو�ئر )�00 د�ئرة( لت�سبح وفق نظام �لقائمة �لن�سبية �ملغلقة. 

اآليته:
�لنظام  بنف�ش  للمر�سحني  �لناخب  ي�سوت  ود�ئرة  �ملائتني  �لدو�ئر  يف 
حز�ب �ملتناف�سة على مائة �ملقعد �ملتبقية قو�ئم خا�سة  �حلايل، فيما ت�سع �الأ
بها ت�سمل كل قائمة مائة ��سم ويفوز كل حزب بعدد من �ملقاعد م�ساوية 
�سو�ت �لتي ح�سل عليها، ويف هذه �حلالة فاإن �حلزب يحتاج  لن�سبة �الأ
�لناخبني يف هذه �لدو�ئر ليح�سل  �أ�سو�ت  %� من  ن يفوز مبا ن�سبته  الأ
حز�ب �لتي ال ت�ستطيع �حل�سول على هذه �لن�سبة  على مقعد و�حد، و�الأ

حز�ب �لفائزة.  حترم من �لتمثيل، وتذهب �أ�سو�تها ل�سالح �الأ

معوقات تطبيقه:
�ستتحول  و�أيها  �حلايل  �لنظام  �ستبقى وفق  �لدو�ئر  �أي  � -عملية حتديد 
�إىل �لنظام �لن�سبي، �إذ �أن �لر�بحني من �لنظام �حلايل يف �لدو�ئر �ملقرتح 
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تغيريها �سيعار�سون هذه �لعملية كونها، �ستحرمهم من �سمان �لو�سول 
�إىل �لربملان.

�لن�سبي و�أي  �لنظام  �إىل  �أي د�ئرة تتحول  � - حتديد معايري تخ�سي�ش 
حز�ب  �الأ بني  خالف  حمل  �ستكون  �حلايل،  �لنظام  وفق  تبقى  د�ئرة 
و�لقوى �ل�سيا�سية �ملختلفة، �إذ �أن �أي معيار �سيكون له ر�بحني وخا�رضين. 
فلو مت �عتماد معيار �أن تكون �لدو�ئر �لن�سبية هي تلك �لتي تقع يف مر�كز 
�ملحافظات، فاإن هناك م�سكلة ح�سابية تتمثل يف �أن جميع �لدو�ئر �خلا�سة 
مبر�كز �ملحافظات ال يتجاوز عددها )54 د�ئرة(، فمن �أين �سيتم �إ�سافة 
هذه  لتخ�سي�ش  �ستتبع  �لتي  �ملعايري  هي  وما  خرى؟  �الأ د�ئرة(   46( �لـ 
�لد�ئرة و��ستبقاء تلك؟ فالدو�ئر �ملخ�س�سة �سريف�ش �ملت�رضرين من هذ� 
جر�ء و�سيتهمون �جلهة �لتي قامت بعملية �لتخ�سي�ش  �لتخ�سي�ش هذ� �الإ
غر��ش �سيا�سية. ولن�رضب مثاًل لو مت تخ�سي�ش د�ئرة  �أنها ��ستهدفتهم الأ
�سالح لت�سبح �سمن �ملائة د�ئرة وفق �لنظام  يفوز فيها مر�سح حلزب �الإ
�لن�سبي فاإن �حلزب �سريى �أن هذ� �لتخ�سي�ش مت بغر�ش حرمان �حلزب 

من �لفوز �مل�سمون يف هذه �لد�ئرة.

م�صكالت اإدارته:
ب�ساطته،  ب�سبب  �لنظام  هذ�  �إد�رة  يف  كثرية  م�ساكل  هناك  تكون  لن 
�سو�ت �ل�سائعة من  رغم توقع حدوث بع�ش �مل�سكالت �أثناء توزيع �الأ

حز�ب �لفائزة. حز�ب �خلا�رضة على �الأ �الأ
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كلفته:
ال ي�سيف هذ� �لنظام كلفة �إ�سافية على كلفة �إد�رة �لنظام �حلايل، كما �أن 

حز�ب لن تكون كبرية. كلفته على �الأ
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
�لفائزة مبقاعد يف �ملجل�ش  حز�ب  �سيعمل هذ� �لنظام على زيادة عدد �الأ
مر �سيعمل  �لذي �ستح�سل عليه من خالل �ل�سق �لن�سبي �ملكمل، وهذ� �الأ
�لكبرية �حلالية، ومع  حز�ب  �الأ �أ�سو�ت ومقاعد  على �سحب جزء من 
وتكاثر  �لكبرية  حز�ب  �الأ ت�سدع  على  ي�ساعد  لن  �لنظام  هذ�  فاإن  ذلك 
عدد  من   �% على  �حل�سول  على  تقدر  لن  �لتي  �ل�سغرية  حز�ب  �الأ

�سو�ت �ل�سحيحة يف �لدو�ئر �لتي تعمل بالنظام �لن�سبي. �الأ

�صكل احلكومة:
وفق هذ� �لنظام فاإن من �ملمكن �أن يح�سل حزب كبري على �أغلبية مطلقة 
لت�سكيل �حلكومة مبفرده.  �ملطلوبة   )+�  50%( �ملقاعد  �إجمايل عدد  من 
�إال يف حاالت  �أن ال تت�سكل حكومة �ئتالفيه،  وهو ما يجعل من �ملتوقع 

��ستثنائية.

حزاب: حجم قوة قادة الأ
ول فاإن �سيطرة �لقادة وفق  مبا �أن معظم �ملقاعد تاأتي وفق نظام �لفائز �الأ
قوياء يف مناطقهم، يحتاج  هذ� �لنظام تبقى معتدلة ب�سبب �أن �لفائزين �الأ
لهم �حلزب �أكرث مما يحتاجونه، ومع ذلك فاإن وجود قائمة ت�سعها قيادة 
�حلزب لل�سق �لن�سبي من �لنظام تقوي من �سيطرة �لقادة على �لفائزين 
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هذ�  وفق  و�سيطرتهم  �لقادة  قوة  فاإن  عام  وب�سكل  �لطريقة.  هذه  وفق 
�لنظام يكن �أن تكون �أكرب مما هي عليه وفق �لنظام �حلايل.

خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
�النفتاح  من  عالية  درجة  ول  �الأ �لفائز  نظام  تتبع  �لتي  �لدو�ئر  �ست�سهد 
�لنظام  هذ�  كون  �لبع�ش  بع�سها  جتاه  �ل�سيا�سية  �لقوى  بني  و�لتحالف 
�أكرب  �لقادر على �النفتاح على  �لتحالفات ويفوز فيه �ملر�سح  �إىل  يحتاج 
�لن�سبي  �لنظام  وفق  تعمل  �لتي  �لدو�ئر  �أما  �لناخبني،  من  ممكن  عدد 
على  حتر�ش  حز�ب  �الأ كون  جد�  حمدودة  �ستبقى  �النفتاح  درجة  فاإن 
خرى مبا فيها  حز�ب �الأ �سو�ت على ح�ساب �الأ جتميع �أكرب عدد من �الأ

حز�ب �حلليفة. �الأ

�صلوك الناخب:
�لذين  قوياء  �الأ �سخا�ش  �الأ باجتاه  �لناخب  �سي�سوت  �لفردية  �لدو�ئر  يف 
�سخا�ش حمدودي  لهم فر�ش جناح معتربة، و�سيبتعد عن �لت�سويت لالأ
�سيميل  �ملقابل  يف  �ل�سيا�سية.  �أفكاره  ي�ساركونه  كانو�  لو  حتى  �لفر�ش 
نحوه  ييل  �لذي  للحزب  �لت�سويت  باجتاه  �لن�سبية  �لدو�ئر  يف  �لناخب 

على �عتبار �أن �أي �سوت لن يهدر.

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
يف  منه  �أكرب  �لن�سبية  �لدو�ئر  يف  �لت�سويت  حجم  يكون  �أن  �ملحتمل  من 

�لدو�ئر �لفردية، خا�سة لو �أ�سبحت �ملدن تنتخب وفق هذ� �لنظام.
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�صوات ال�صائعة: حجم الأ
�سو�ت �ل�سائعة يف �لدو�ئر �لن�سبية بينما �ستبقى على ما هي عليه  �ستقل �الأ

�حلال يف �لدو�ئر �لفردية.

حجم التحالفات احلزبية:
�لدو�ئر  يف  �ستقل  بينما  �لفردية  �لدو�ئر  يف  �حلزبية  �لتحالفات  �ستزد�د 

�لن�سبية. 

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
ع�ساء �ملائتني وع�سو قوية بالناخبني كونهم فازو� من  �ستكون عالقة �الأ
ع�ساء �ستكون مركزة  خالل تاأييدهم، ومن ثم فاإن �هتمامات هوؤالء �الأ
ع�ساء  �الأ عالقة  �ستكون  فيما  بدو�ئرهم،  �خلا�ش  �ملحلي  �ل�ساأن  على 
�لفائزين عن طريق �لنظام �لن�سبي �أ�سعف بناخبيهم، وهو ما �سينعك�ش 

و�سع. على طريقة تركيزهم على �لق�سايا �لوطنية �الأ

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
تلك  خا�سة  �لفئوية،  حز�ب  �الأ بع�ش  فوز  من  �لنظام  هذ�  ي�ساعد  قد 
�لتي �ستتمكن من �حل�سول على �أكرث من %� من �مل�سوتني يف �لدو�ئر 

�لن�سبية.



م�سائل �إنتخابية 78

متثيل الن�صاء:
قد ي�ساعد هذ� �لنظام �لن�ساء من �لفوز يف �لدو�ئر �لن�سبية.

التنوع اجلغرايف:
�ستحرم بع�ش �ملناطق من ممثلني لها يف �ملجل�ش حني ال يفوز وفق �لنظام 
�ملناطق خا�سة  بع�ش  �ستمثل  فيما  �لدو�ئر ،  �سكان هذه  �أي من  �لن�سبي 
�لعا�سمة بعدد �أكرب من �ملمثلني، فعلى �سبيل �ملثال فاإن مر�كز �ملحافظات 
�لثانوية )كعتق و�لغي�سة وحزم �جلوف( لن يكون من �ل�سهل عليها �أن 
حز�ب �لفائزة  ت�سعد ممثلني عنها يف �لربملان وفق نظام �لقائمة �لن�سبية فاالأ
�ستت�سدر قو�ئمها �ل�سخ�سيات �لقيادية �لتي عادة ما تكون من �سكان �ملدن 

�لرئي�سية وحتديد� �لعا�سمة.

يديولوجي: التنوع الأ
�أكرث مما هو حا�سل  يديولوجي،  �لتنوع �الأ �سيزيد هذ� �لنظام من حجم 

وفق �لنظام �حلايل. 

التنوع الجتماعي:
�سي�ساعد هذ� �لنظام على �ملزيد من �لتنوع �الجتماعي يف �ملجل�ش �لنيابي، 
من  و�لفقر�ء  و�لن�ساء  كاملثقفني  �الجتماعية  �لفئات  بع�ش  تتمكن  �أن  بعد 

�لدخول للربملان عرب �لنظام �لن�سبي.
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حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
حز�ب �ستتحالف فيما بينها يف �لدو�ئر �لفردية فاإن هذ� �لنظام  مبا �أن �الأ
ول يف هذه �لدو�ئر، وهو  �سيزيد من �لن�سبة �لتي يح�سل عليها �لفائز �الأ
�سو�ت  �سو�ت �ل�سائعة ويف �لوقت نف�سه فاإن حجم �الأ ما يعني تقليل �الأ
�ل�سائعة يف �لدو�ئر �لن�سبية �سيكون حمدودً�، ولهذ� فاإن حجم �لتفوي�ش 
�لـ  يتجاوز  وقد  عاليا  �سيكون  �لنظام  هذ�  عن  �ملنبثقة  للحكومة  �ل�سعبي 
ول على عدد كبري  %50 من �أ�سو�ت �لناخبني يف حال ح�سل �حلزب �الأ

حو�ل فاإن حجم �لتفوي�ش �ل�سعبي �سيكون �أكرب  من �ملقاعد. ويف كل �الأ
مما هو يف �لنظام �حلايل.

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
من �ل�سعب �لتكهن بدقة حول �خلارطة �ل�سيا�سية للمجل�ش �لنيابي �ملنبثق 
عن هذ� �لنظام، حيث �أن بيانات �النتخابات �ل�سابقة لن تفيدنا كثري� بحكم 
�ستكون خمتلفة يف حال متت �النتخابات  حز�ب  �لناخب و�الأ �سلوك  �أن 
تغري�ت  حتدث  �أن  �ملتوقع  غري  من  فاإن  ذلك  ومع  �لنظام.  هذ�  وفق 

جوهرية على هذه �خلارطة.  

احتمالية تطبيق هذا النظام:
معايري  حتديد  حني  خا�سة  �ل�سعوبات  من  �لكثري  �لنظام  هذ�  �سيو�جه 
توزيع �ملقاعد على �أي من �لنظامني، ونتيجة لذلك فاإن من غري �ملتوقع 

�عتماد هذ� �لنظام.
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 النظام الثالث
نظام خمتلط اإ�صافة مائة مقعد عن طريق النظام الن�صبي واإبقاء 

بقية املقاعد وفق النظام احلايل - بطاقتني انتخابيتني

ماهيته:
يتم  مقعد  مائة  وي�ساف  �حلايل  وعددها  �لدو�ئر  تق�سيم  على  بقاء  �الإ يتم 

�نتخابهم وفق نظام �لقائمة �لن�سبية �ملغلقة. 

اآليته:
ينزل �ملر�سحون �مل�ستقلون و�حلزبيون للتناف�ش يف �لدو�ئر �لـ )�30( كما 
حز�ب بت�سكيل قو�ئم حزبية ت�سم  مت يف �النتخابات �ل�سابقة، فيما تقوم �الأ
وىل ت�سم  �00 ع�سو، وعلى �لناخب �أن ي�سوت على ورقتي �قرت�ع �الأ

رموز �ملر�سحني و�لثانية ت�سم رموز �لقو�ئم �حلزبية، وبعد �لفرز يتم 
�سو�ت ومن ثم يعطى كل حزب عدد من  حتديد ن�سيب كل حزب من �الأ
�ملقاعد ي�ساوي ن�سبة ما ح�سل عليه من �أ�سو�ت. ويف هذه �حلالة فاإن كل 
�سو�ت �ل�سحيحة، فعلى �فرت��ش �أن عدد  مقعد ي�ساوي %� من عدد �الأ
�سو�ت �ل�سحيحة 8 مليون فاإن كل مقعد يحتاج �إىل 80 �ألف �سوت. �الأ

   
معوقات تطبيقه:

�ل�سابقة،  �لنظم  �لنظام م�ساكل كبرية، كما هو �حلال مع  لن يو�جه هذ� 
هو  �لعك�ش  بل  طرف،  �أي  ح�ساب  على  تكون  لن  مقعد  �ملائة  فاإ�سافة 
و�لتي  �مل�ستفيدة،  طر�ف  �الأ من  �ملزيد  تعني  �مل�سافة  فاملقاعد  �ل�سحيح، 
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�ستتحم�ش له.   
م�صكالت اإدارته:

ب�ساطته،  ب�سبب  �لنظام  هذ�  �إد�رة  يف  كثرية  م�سكالت  هناك  تكون  لن 
من  �ل�سائعة  �سو�ت  �الأ توزيع  �أثناء  �مل�ساكل  بع�ش  حدوث  توقع  رغم 

حز�ب �لفائزة. حز�ب �خلا�رضة على �الأ �الأ

كلفته:
ال ي�سيف هذ� �لنظام كلفة كبرية على كلفة �إد�رة �لنظام �حلايل، �إال �أن 
حز�ب �ستكون كبرية حيث يحتاج كل حزب �إىل �أن يقوم  كلفته على �الأ

بحملة �نتخابية يف جميع �ملر�كز �النتخابية.
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
�لفائزة مبقاعد يف �ملجل�ش  حز�ب  �سيعمل هذ� �لنظام على زيادة عدد �الأ
مر �سيقلل  و�لذي �ستح�سل عليه من خالل �ل�سق �لن�سبي �ملكمل، وهذ� �الأ
حز�ب  �الأ ي�سعف  لن  �أنه  �إال  �لكبرية  حز�ب  �الأ بع�ش  مقاعد  حجم  من 
حدوث  على  يعمل  قد  �لنظام  هذ�  فاإن  ذلك  ومع  كبري.  ب�سكل  �لكبرية 
�أحز�بها  من  �لقياد�ت  �أو  جنحة  �الأ بع�ش  تخرج  حني  حزبية  �ن�سقاقات 
لت�سكل لنف�سها قائمة خا�سة بها تناف�ش بها �سمن �لنظام �لن�سبي، رغم �أن 
حز�ب �إىل ن�سبة %� من �إجمايل  مر يبقى حمدود� نظر� حلاجة �الأ هذ� �الأ

�سو�ت للفوز مبقعد وفق �لنظام �لن�سبي. �الأ

�صكل احلكومة:
وفق هذ� �لنظام فاإن من �ملمكن �أن يح�سل حزب كبري على �أغلبية مطلقة 
لت�سكيل �حلكومة مبفرده.  �ملطلوبة   )+�  50%( �ملقاعد  �إجمايل عدد  من 
�إال يف حاالت  �أن ال تت�سكل حكومة �ئتالفيه،  وهو ما يجعل من �ملتوقع 

��ستثنائية.

حزاب: حجم قوة قادة الأ
ول فاإن �سيطرة �لقادة وفق  مبا �أن معظم �ملقاعد تاأتي وفق نظام �لفائز �الأ
قوياء يف مناطقهم، يحتاج  هذ� �لنظام تبقى معتدلة ب�سبب �أن �لفائزين �الأ
لهم �حلزب �أكرث مما يحتاجونه، ومع ذلك فاإن وجود قائمة ت�سعها قيادة 
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ع�ساء  �حلزب لل�سق �لن�سبي من �لنظام تقوي من �سيطرة �لقادة على �الأ
و�سيطرتهم  �لقادة  قوة  فاإن  جمال  �الأ ويف  �لطريقة.  هذه  وفق  �لفائزين 
�لنظام  وفق  ن  �الآ عليه  هي  مما  �أكرب  تكون  �أن  يكن  �لنظام  هذ�  وفق 

�حلايل.

خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
بينما  �ل�سيا�سي،  �النفتاح  من  عالية  درجة  �لفردية  �النتخابات  �ست�سهد 
�لقو�ئم  على  �لت�سويت  حني  معدومة  �أو  �أقل  �النفتاح  درجة  �ستكون 
�سو�ت  �الأ من  عدد  �أكرب  جتميع  على  حتر�ش  حز�ب  �الأ كون  �حلزبية 

حز�ب �حلليفة. خرى مبا فيها �الأ حز�ب �الأ على ح�ساب �الأ

�صلوك الناخب:
باجتاه  �لناخب  �سي�سوت  �لفرديني  �ملر�سحني  على  �لت�سويت  حال  يف 
عن  و�سيبتعد  معتربة،  جناح  فر�ش  لهم  �لذين  قوياء  �الأ �سخا�ش  �الأ
�سخا�ش حمدودي �لفر�ش حتى لو كانو� ي�ساركونه �أفكاره  �لت�سويت لالأ
�ل�سيا�سية ويف �ملقابل �سيميل �لناخب �أثناء ت�سويته للقائمة على منح �سوته 
للحزب �لذي ييل نحوه على �عتبار �أن �أي �سوت لن يهدر، فعلى �سبيل 
�ل�سعبي  �ملوؤمتر  ملر�سح  �سالح  �الإ ينتمي حلزب  ناخب  ي�سوت  قد  �ملثال 
�سباب تتعلق بثقته يف �ملر�سح �ل�سخ�ش، ويف �لوقت نف�سه ي�سوت لقائمة  الأ

�سالح �أثناء ت�سويته للقو�ئم �حلزبية. حزب �الإ
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حجم امل�صاركة يف النتخابات:
�أن  ب�سبب  �لنظام  هذ�  �لت�سويت كبري� وفق  يكون حجم  �أن  �ملحتمل  من 
من  ممكن  عدد  باأكرب  بالدفع  �سيقومون  حز�ب  و�الأ فر�د  �الأ �ملر�سحني 

�لناخبني من �أجل �لت�سويت يف هذه �النتخابات. 

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
�سو�ت �ل�سائعة يف �النتخابات وفق �لقائمة بينما �ستبقى على ما  �ستقل �الأ

هي عليه يف �لدو�ئر �لفردية.

حجم التحالفات احلزبية:
�ستزد�د �لتحالفات �حلزبية يف �لدو�ئر �لفردية بينما �ستختفي يف �النتخابات 
من  توجيهات  بع�سهم  �أو  �لناخبني  �ست�سل  �حلالة  هذه  ويف  �لن�سبية، 
حمددين  �أ�سخا�ش  ل�سالح  �لفردية  �النتخابات  يف  ي�سوتو�  �أن  �أحز�بهم 
قد ال ينتمون لنف�ش �حلزب فيما �ستوجه لهم توجيهات �أن ي�سوتو� لقو�ئم 

�أحز�بهم. 

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
بالناخبني كونهم فازو�  �لثالثمائة وع�سو قوية  ع�ساء  �ستكون عالقة �الأ
�ستكون  ع�ساء  �الأ هوؤالء  �هتمامات  فاإن  ثم  ومن  تاأييدهم،  خالل  من 
عالقة  �ستكون  فيما  بدو�ئرهم،  �خلا�ش  �ملحلي  �ل�ساأن  على  مركزة 
ع�ساء �لفائزين عن طريق �لنظام �لن�سبي �أ�سعف بناخبيهم، وهو ما  �الأ

و�سع. �سينعك�ش على طريقة تركيزهم على �لق�سايا �لوطنية �الأ
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متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
تلك  خا�سة  �لفئوية،  حز�ب  �الأ بع�ش  فوز  من  �لنظام  هذ�  ي�ساعد  قد 
%� من �مل�سوتني يف �لقو�ئم  �أكرث من  �لتي �ستتمكن من �حل�سول على 

�لن�سبية.

متثيل الن�صاء:
قد ي�ساعد هذ� �لنظام �لن�ساء من �لفوز وفق �لقائمة �لن�سبية.

التنوع اجلغرايف:
بع�ش  �أن  غري  �ملجل�ش،  يف  ممثل  لها  �سيكون  �جلغر�فية  �ملناطق  جميع 
و�لعا�سمة  �لرئي�سية  �ملدن  خا�سة  ممثل  من  �أكرث  لها  �سيكون  �ملناطق 

)�سنعاء( ب�سبب فوز عدد كبري من �سكانها وفق �لقو�ئم �حلزبية. 

يديولوجي: التنوع الأ
حا�سل  هو  مما  �أكرث  يديولوجي  �الأ �لتنوع  حجم  من  �لنظام  هذ�  �سيزيد 

وفق �لنظام �حلايل. 

التنوع الجتماعي:
�سي�ساعد هذ� �لنظام على �ملزيد من �لتنوع �الجتماعي يف �ملجل�ش �لنيابي 
بعد �أن تتمكن بع�ش �لفئات �الجتماعية كاملثقفني و�لن�ساء و�لفقر�ء، من 

�لدخول للربملان عرب �لقائمة �لن�سبية.
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حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
حز�ب �ستتحالف فيما بينها يف �لدو�ئر �لفردية فاإن هذ� �لنظام  مبا �أن �الأ
ول يف هذه �لدو�ئر، وهو ما  �سيزيد من �لن�سبة �لتي يح�سل عليها �لفائز �الأ
�سو�ت �ل�سائعة  �سو�ت �ل�سائعة. يف �لوقت نف�سه حجم �الأ يعني تقليل �الأ
يف �لدو�ئر �لن�سبية �سيكون حمدود�، ولهذ� فاإن حجم �لتفوي�ش �ل�سعبي 
 )50%( �لـ  يتجاوز  وقد  عاليا  �سيكون  �لنظام  هذ�  عن  �ملنبثقة  للحكومة 
ول على عدد كبري من  من �أ�سو�ت �لناخبني يف حال ح�سل �حلزب �الأ
حو�ل فاإن حجم �لتفوي�ش �ل�سعبي �سيكون �أكرب مما  �ملقاعد، ويف كل �الأ

هو عليه وفق �لنظام �حلايل.

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
من �ل�سعب �لتكهن بدقة حول �خلارطة �ل�سيا�سية للمجل�ش �لنيابي �ملنبثق 
تغري�ت  حتدث  �أن  �ملتوقع  غري  من  فاإن  ذلك  ومع  �لنظام،  هذ�  عن 

جوهرية على هذه �خلارطة.  

احتمالية تطبيق هذا النظام:
بحكم �أن هذ� �لنظام لن يثري م�ساكل جوهرية بني �أطر�ف �للعبة �ل�سيا�سية 
�أطر�ف  بني  و�سطًا  حالمُ  �سيمثل  كونه  �ختياره  يتم  �أن  �ملحتمل  من  فاإن 
�سافية وفق �لنظام �لن�سبي لن  �لعملية �ل�سيا�سية خا�سة و�أن مائة �ملقعد �الإ

تغري كثري� يف �خلارطة �ل�سيا�سية للمجل�ش �لنيابي.
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النظام الرابع
 نظام خمتلط اإ�صافة مائة مقعد عن طريق النظام الن�صبي واإبقاء 

بقية املقاعد وفق النظام احلايل - بطاقة انتخابية واحدة

ماهيته:
بقاء على تق�سيم �لدو�ئر وعددها �حلايل وي�ساف مائة مقعد توزع  يتم �الإ

ول.  حز�ب �لذين مل يح�سلو� على �ملركز �الأ على مر�سحي �الأ
�آليته:

ينزل �ملر�سحون �حلزبيون و�مل�ستقلون للتناف�ش يف �لدو�ئر �لـ )�30( كما 
و�ملقعد من ح�سل  بالثالثمائة  يفوز  ثم  �ل�سابقة، ومن  �النتخابات  مت يف 
حز�ب وفق  ول فيما يتم توزيع مائة �ملقعد �ملتبقية على �الأ على �ملركز �الأ
�سو�ت �لتي ح�سل عليها مر�سحوها، ويح�سل على هذه �ملقاعد  ن�سبة �الأ
يتمكنو� من  �سو�ت ومل  �الأ �أعلى  �لذين ح�سلو� على  حز�ب  �الأ مر�سحو 
معقد�  يبدو  قد  �لذي  �لنظام  هذ�  ول�رضح  ول.  �الأ �ملركز  �حل�سول على 

نورد �ملثال �لتايل:
يقوم حزب �ملوؤمتر �أنز�ل مر�سحني له يف جميع �لدو�ئر �النتخابية )�30( 
ول،  وعلى �فرت��ش �أن �حلزب فاز بـ )�40( مقعدً� وفق نظام �لفائز �الأ
�سو�ت،  فيما ح�سل جمموع مر�سحيه على )%40( من �إجمايل عدد �الأ
ملر�سحي  �ستعطى  �إ�سافيا  مقعد�   )40( �حلزب  �سيمنح  �حلالة  هذه  ويف 
حز�ب �خلا�رضين �لذين ح�سلو� على �أعلى ن�سبة �أ�سو�ت يف �لدو�ئر  �الأ
�لتي مل يفوزو� فيها، مبعنى �آخر �أن قائمة �خلا�رضين من حزب �ملوؤمتر 
�سيكون عددها )��6( �سخ�ش لو مت ترتيبهم تنازليا على �أ�سا�ش �أن يكون 
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يف ر�أ�ش �لقائمة �ل�سخ�ش �لذي ح�سل على �أعلى ن�سبة ت�سويت يف د�ئرته 
ول، كاأن ح�سل على �ملرتبة �لثانية يليه �ملر�سح �لذي  ومل يفز باملركز �الأ
�سيكونون  �لفائزين  فاإن  �حلالة  هذه  ويف  وهكذ�،  �أقل  ن�سبة  على  ح�سل 

�ملر�سحني �لذين يحتلون �ملركز )�( وحتى )40( يف هذه �لقائمة.
�لنيابية  باملقاعد  �لفائزين  جميع  جعل  �إىل  يهدف  �لطريقة  هذه  �أتباع  �إن 
�نتخابية  بحملة  وقامو�  دو�ئرهم،  يف  نفوذ  لهم  �لذين  �سخا�ش  �الأ من 

نف�سهم.     الأ

معوقات تطبيقه:
�لقادة �حلزبني  با�ستثناء معار�سة  �لنظام م�سكالت كبرية  لن يو�جه هذ� 
يف  �نتخابية  بحمالت  يقومو�  ن  الأ م�سطرين  �أنف�سهم  يجدون  �لذين 
وفق  يحدث  ما  عك�ش  على  �لنيابية،  باملقاعد  يفوزو�  كي  دو�ئرهم، 
نظام �لقائمة �لن�سبية حيث يفوز �لقادة ب�سهولة حني ي�سعون �أنف�سهم على 
حز�ب كاملثقفني  ر�أ�ش قو�ئم �أحز�بهم. كما و�أن بع�ش �ل�رض�ئح د�خل �الأ
نه يقلل من فر�ش فوزهم قيا�سا بالنظام  و�لن�ساء �سيعار�سون هذ� �لنظام الأ

�ل�سابق.    

م�صاكل اإدارته:
لن تكون هناك م�ساكل كثرية يف �إد�رة هذ� �لنظام ب�سبب ب�ساطته.
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كلفته:
�حلايل،  �لنظام  �إد�رة  كلفة  �إ�سافية على  كلفة  �أي  �لنظام  هذ�  ي�سيف  ال 
حز�ب بحاجة  �أن �الأ �ستكون كبرية حيث  فاأنها  حز�ب  �أما كلفته على �الأ
ن يكون لها مر�سح يف �أكرب عدد ممكن من �لدو�ئر مبا يف ذلك �لدو�ئر  الأ
من  ممكن  قدر  �أكرب  جتميع  �أجل  من  مر�سحيها  فوز  فر�سة  تنعدم  �لتي 
�أ�سو�ت  عدد  %� من  �إىل  يحتاج  فائز  مقعد  فكل  ل�ساحلها،  �سو�ت  �الأ

�لناخبني.
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
�لفائزة مبقاعد يف �ملجل�ش  حز�ب  �سيعمل هذ� �لنظام على زيادة عدد �الأ
مر �سيقلل  و�لذي �ستح�سل عليه من خالل �ل�سق �لن�سبي �ملكمل، وهذ� �الأ
�لنظام  هذ�  فاإن  ذلك  ومع  �لكبرية.  حز�ب  �الأ بع�ش  مقاعد  حجم  من 
�أو  جنحة  �الأ بع�ش  تخرج  حني  حزبية  �ن�سقاقات  حدوث  على  يعمل  قد 
�النتخابات  تنزل  بها  لنف�سها حزب خا�ش  لت�سكل  �أحز�بها  �لقياد�ت من 
حمدود�  يبقى  مر  �الأ هذ�  �أن  رغم  حز�ب،  �الأ لهذه  تابعني  مبر�سحني 
�سو�ت للفوز باملقعد  حز�ب �إىل ن�سبة %� من �إجمايل �الأ نظر� حلاجة �الأ

�لو�حد.

�صكل احلكومة:
وفق هذ� �لنظام فاإن من �ملحتمل �أن تقل فر�ش فوز حزب و�حد باأغلبية 
من  ممكن  عدد  �أكرب  دخول  �سيوؤدي  حيث  �لربملان،  يف  وكبرية  �سهلة 
�سو�ت ورفع حدة  حز�ب مبر�سحني خا�سني بكل منها، �إىل بعرثة �الأ �الأ
حز�ب �لكبرية باأغلبية كبرية.  �ملناف�سة، ومن ثم ت�ساوؤل فر�ش فوز �الأ
و�لنتيجة �ملتوقعة من هذ� �لنظام، هي ت�سكيل حكومات �ئتالفية لتجاوز 

غلبية �ملطلقة �ل�رضورية لت�سكيل حكومة. �الأ
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حزاب: حجم قوة قادة الأ
مبا �أن جميع �ملقاعد تاأتي نتيجة لقوة �ملر�سحني يف دو�ئرهم فاإن حجم نفوذ 

�لقادة على �لفائزين تبقى غري كبرية.

خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
تتناف�ش  حز�ب  �ل�سيا�سي، كون الأ �لنظام من درجة �النفتاح  �سيقلل هذ� 

�سو�ت ل�سالح مر�سحيها. ب�رض�وة فيما بينها للح�سول على �الأ

�صلوك الناخب:
�لنظر عن  بغ�ش  يوؤيده  �لذي  ل�سالح مر�سح �حلزب  �لناخب  �سي�سوت 
ملمثليها  ي�سوتو�  �أن  �لناخبني  �ستحث  حز�ب  فاالأ بالفوز،  فر�سته  حجم 

�سو�ت �لتي حت�سل عليها. لرتفع من ن�سبة �الأ

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
�أن  ب�سبب  �لنظام  هذ�  �لت�سويت كبري� وفق  يكون حجم  �أن  �ملحتمل  من 
من  ممكن  عدد  باأكرب  بالدفع  �سيقومون  و�حلزبيني  فر�د  �الأ �ملر�سحني 

�لناخبني من �أجل �لت�سويت لهم يف هذه �النتخابات. 

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
�سو�ت بني عدد كبري من �ملر�سحني ولهذ� فاإن  من �ملحتمل �أن تت�ستت �الأ
�سو�ت نظر� لكرثة �ملر�سحني  ول �سيفوز بن�سبة �سغرية من �الأ �لفائز �الأ

ولغياب �لتحالفات �حلزبية �لتي قد تنعدم وفق هذ� �لنظام.
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حجم التحالفات احلزبية:
حز�ب  �الأ �أ�سيق نطاق، كون  �أو ت�سبح يف  �لتحالفات �حلزبية  �ستنعدم 
حز�ب  �الأ مر�سحي  ذلك  يف  مبا  �لبع�ش  بع�سها  �سد  تتناف�ش  جميعها 
�ملقرب  �لبعثية  حز�ب  �الأ �أحد  �أن  لو  �ملثال  �سبيل  �سيا�سيا، فعلى  �ملتقاربة 
من حزب �ملوؤمتر �أنزل مر�سحني خا�سني به، فاإن من م�سلحته �أن يح�سد 
كل �أن�ساره ل�سالح مر�سحيه عو�سا عن دفعهم للت�سويت ملر�سحي حزب 

�ملوؤمتر كما قد يفعل وفق �لنظام �النتخابي �حلايل. 

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
ع�ساء قوية بالناخبني كونهم �أو�سلوهم للربملان،  �ستكون عالقة جميع �الأ
من  �ملحلية  بالق�سايا  �هتماما  �أكرث  �سيكون  �لربملان  ع�سو  فاإن  ثم  ومن 
�ست�سهد  �لدو�ئر  بع�ش  �أن  �إىل  ن�سري  �ل�ساأن  هذ�  ويف  �لوطنية،  �لق�سايا 
�أكرث من ممثل قد ي�سل بع�سها �إىل ثالثة �أ�سخا�ش وجميع هوؤالء �ملمثلني 
�أجل  من  يثلونها  �لتي  �لد�ئرة  بق�سايا  لالهتمام  بينهم  فيما  �سيتناف�سون 

ك�سب �أ�سو�ت �لناخبني يف �النتخابات �لتالية.

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
�لتي  �لفئوية، خا�سة تلك  حز�ب  �لنظام من فوز بع�ش �الأ �سي�ساعد هذ� 

�ستتمكن من �حل�سول على �أكرث من %� من �مل�سوتني ملر�سحيها.

متثيل الن�صاء:
لن ي�ساعد هذ� �لنظام �لن�ساء من �حل�سول على مقاعد كون �لفائزين هم 
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فر�د �لذين يتلكون نفوذً� كبريً� يف دو�ئرهم.  من �الأ

التنوع اجلغرايف:
بع�ش  �أن  غري  �ملجل�ش،  يف  ممثل  لها  �سيكون  �جلغر�فية  �ملناطق  جميع 

�ملناطق �سيكون لها �أكرث من ممثل. 

يديولوجي: التنوع الأ
�أكرث مما هو حا�سل  يديولوجي،  �لتنوع �الأ �سيزيد هذ� �لنظام من حجم 

وفق �لنظام �حلايل. 

التنوع الجتماعي:
�سخا�ش  ال ي�ساعد هذ� �لنظام بالتنوع �الجتماعي، حيث �أن �لفائزين من �الأ
�لذين يتلكون نفوذً� يف دو�ئرهم، ويف �لغالب �أن �أ�سحاب �لنفوذ، خا�سة 

يف �ملناطق �لريفية هم �ل�سيوخ ورجال �ملال و�مل�سئولون �حلكوميون.
 

حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
�سو�ت،  ول لن يح�سل معظمهم على �أغلبية �الأ مبا �أن �لفائزين باملركز �الأ
�لتي  فاإن �حلكومة  �لتن�سيق �حلزبي  �ملر�سحني وغياب  ب�سبب كرثة عدد 
 50% �ستت�سكل منه �سيكون حجم �لتفوي�ش �ل�سعبي �سغريً� وقد يقل عن 

من �إجمايل عدد �مل�سوتني.
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خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
من �ل�سعب �لتكهن بدقة حول �خلارطة �ل�سيا�سية للمجل�ش �لنيابي �ملنبثق 
عن  خمتلفة  �ستكون  و�لناخبني  �ملر�سحني  �سلوك  كون  �لنظام،  هذ�  عن 
�أن يزيد من  �ل�سابقة. ومع ذلك فاإن من �ملتوقع  �سلوكها يف �النتخابات 
هي  عما  �لكبرية  حز�ب  �الأ ح�سة  وتقل  �لربملان  د�خل  حز�ب  �الأ عدد 

ن.   �الآ

احتمالية تطبيق هذا النظام:
ال يبدو �أن هذ� �لنظام �سيطبق يف �ليمن ب�سبب �ملعار�سة �لتي �سيو�جهها 
حز�ب و�ملثقفني و�لن�ساء، وهي �لفئات �لتي لن ت�ستفيد من هذ�  من قادة �الأ

�لنظام.
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النظام اخلام�ش
ول / الن�صبي( اإ�صافة مائتني مقعد عن طريق   خمتلط )الفائز الأ

النظام الن�صبي واإبقاء بقية املقاعد وفق النظام احلايل 
)بطاقتني انتخابيتني(

ماهيته:
يتم  مقعد  مائتا  وي�ساف  �حلايل  وعددها  �لدو�ئر  تق�سيم  على  بقاء  �الإ يتم 

�نتخابهم وفق نظام �لقائمة �لن�سبية �ملغلقة. 

اآليته:
 )30�( �لـ  �لدو�ئر  يف  للتناف�ش  و�حلزبيون  �مل�ستقلون  �ملر�سحون  ينزل 
حز�ب بت�سكيل قو�ئم حزبية  كما مت يف �النتخابات �ل�سابقة، فيما تقوم �الأ
ت�سم )�00( �سخ�ش، وعلى �لناخب �أن ي�سوت على ورقتي �قرت�ع، 
وىل رموز �ملر�سحني، وت�سمل �لثانية رموز �لقو�ئم �حلزبية،  ت�سمل �الأ
�سو�ت ومن ثم يعطى كل  وبعد �لفرز يتم حتديد ن�سيب كل حزب من �الأ
�أ�سو�ت. ويف  ما ح�سل عليه من  ن�سبة  ي�ساوي  �ملقاعد  حزب عدد من 
�سو�ت �ل�سحيحة،  هذه �حلالة فاإن كل مقعد ي�ساوي )%0.5( من عدد �الأ
�سو�ت �ل�سحيحة 8 مليون فاإن كل مقعد يحتاج  فعلى �فرت��ش �أن عدد �الأ

�إىل )40( �ألف �سوت.   
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معوقات تطبيقه:
تكون  لن  مقعد  �ملائتني  فاإ�سافة  كبرية،  م�سكالت  �لنظام  هذ�  يو�جه  لن 
من  �ملزيد  تعني  �مل�سافة  فاملقاعد  �لعك�ش  بل  طرف،  �أي  ح�ساب  على 
�لكبري  �لرقم  �أن  �إال  �لنظام.  لهذ�  �ستتحم�ش  و�لتي  �مل�ستفيدة،  طر�ف  �الأ
ع�ساء قد يلقى معار�سة بحجة �أن هذ� �لعدد �سي�سيف �أعباء كبرية على  لالأ
�خلزينة �لعامة و�سي�سبح �لنقا�ش د�خل �ملجل�ش �أكرث �سعوبة بوجود هذ� 

ع�ساء.    �لعدد �ل�سخم من �الأ

م�صاكل اإدارته:
ب�ساطته،  ب�سبب  �لنظام  هذ�  �إد�رة  يف  كبرية  م�سكالت  هناك  تكون  لن 
من  �ل�سائعة  �سو�ت  �الأ توزيع  �أثناء  �مل�ساكل  بع�ش  حدوث  توقع  رغم 

حز�ب �لفائزة. حز�ب �خلا�رضة على �الأ �الأ

كلفته:
�أن  �إال  �لنظام �حلايل  �إد�رة  كلفة  كلفة كبرية على  �لنظام  هذ�  ي�سيف  ال 
تقوم بحملة  ن  حز�ب الأ �الأ �ستكون كبرية، حلاجة  حز�ب  �الأ كلفته على 

�نتخابية يف جميع �ملر�كز �النتخابية.
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
�لفائزة مبقاعد يف �ملجل�ش  حز�ب  �سيعمل هذ� �لنظام على زيادة عدد �الأ
مر  �الأ وهذ�  �ملكمل،  �لن�سبي  �ل�سق  خالل  من  عليها  �ستح�سل  �لذي 
غلبية  �الأ يفقدها  �لكبرية، ورمبا  حز�ب  �سيقلل من حجم مقاعد بع�ش �الأ
�لب�سيطة. وب�سب �أن ن�سبة �حل�سم تقل عن %0.5 فاإن هذ� �لنظام قد يعمل 
جنحة �أو �لقياد�ت من  على حدوث �ن�سقاقات حزبية حني تخرج بع�ش �الأ
�أحز�بها لت�سكل لنف�سها قائمة خا�سة بها تناف�ش بها �سمن �لنظام �لن�سبي، 
مر �أن ن�سبة �لفوز �سغرية )%0.5( وهو ما  و�سي�ساعد على حدوث هذ� �الأ

حز�ب �ملن�سقة من �لفوز بعدد من �ملقاعد. �سيمكن �الأ

�صكل احلكومة:
وفق هذ� �لنظام فاإن فر�سة ح�سول حزب و�حد على �أغلبية تبقى �سعيفة 
مر �لذي ينبئ ب�رضورة ت�سكيل �حلكومة من �أكرث من حزب مما يعني  �الأ

توقع حكومات �ئتالفية.

حزاب: حجم قوة قادة الأ
لهم  �سيكون  حز�ب و�لذين  �الأ قادة  قوة  �لنظام من  �سيزيد هذ�  من جهة 
دور يف ت�سكيل �لقائمة �لتي تدخل �النتخابات وفق �ل�سق �لن�سبي، ومن 
�لفائزين  ع�ساء  �الأ على  حز�ب  �الأ قادة  �سيطرة  �ست�سعف  �أخرى  جهة 
�لقادة  قوة  من  يعزز  �لنظام  هذ�  �لعموم،  وعلى  �لفردية،  �لدو�ئر  يف 
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�حلزبني، �إال �أن ت�سجيعه على �الن�سقاقات من �ساأنه �أن يحد من �سيطرة 
يدخلو� يف م�ساومات مع زعماء  �أن  �سي�سطرون  �لذين  �لقادة �حلزبني 

جنحة د�خل �أحز�بهم خ�سية �الن�سقاق. �الأ

خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
بينما  �ل�سيا�سي،  �النفتاح  من  عالية  درجة  �لفردية  �النتخابات  �ست�سهد 
�لقو�ئم  على  �لت�سويت  حني  معدومة  �أو  �أقل  �النفتاح  درجة  �ستكون 
�سو�ت  �الأ من  عدد  �أكرب  جتميع  على  حتر�ش  حز�ب  �الأ كون  �حلزبية 

حز�ب �حلليفة. خرى مبا فيها �الأ حز�ب �الأ على ح�ساب �الأ

�صلوك الناخب:
باجتاه  �لناخب  �سي�سوت  �لفرديني  �ملر�سحني  على  �لت�سويت  حال  يف 
عن  و�سيبتعد  معتربة،  جناح  فر�ش  لهم  �لذين  قوياء  �الأ �سخا�ش  �الأ
�سخا�ش حمدودي �لفر�ش حتى لو كانو� ي�ساركونه �أفكاره  �لت�سويت لالأ
�ل�سيا�سية. يف �ملقابل �سيميل �لناخب �أثناء ت�سويته للقائمة على منح �سوته 
للحزب �لذي ييل نحوه على �عتبار �أن �أي �سوت لن يهدر. فعلى �سبيل 
�ل�سعبي  �ملوؤمتر  ملر�سح  �سالح  �الإ ينتمي حلزب  ناخب  ي�سوت  قد  �ملثال 
�سباب تتعلق بثقته يف �ملر�سح �ل�سخ�ش، ويف �لوقت نف�سه ي�سوت لقائمة  الأ

�سالح �أثناء ت�سويته للقو�ئم �حلزبية. حزب �الإ
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حجم امل�صاركة يف النتخابات:
ب�سبب  �لنظام  هذ�  وفق  كبري�  �لت�سويت  حجم  يكون  �أن  �ملحتمل  من 
من  ممكن  عدد  �أكرب  بدفع  �سيقومون  حز�ب  و�الأ فر�د  �الأ �ملر�سحني  �أن 

�لناخبني من �أجل �لت�سويت يف هذه �النتخابات. 

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
�ستت�ساءل  فيما  �لفردية،  �النتخابات  يف  �سائعة  �أ�سو�ت  هناك  �ستكون 

�سو�ت يف �النتخابات بالقائمة.    هذه �الأ

حجم التحالفات احلزبية:
�ستزد�د �لتحالفات �حلزبية يف �لدو�ئر �لفردية بينما �ستختفي يف �النتخابات 
�أن  �أحز�بهم  من  توجيهات  �لناخبني  �ست�سل  �حلالة  هذه  ويف  �لن�سبية، 
ينتمون  �أ�سخا�ش حمددين قد ال  �لفردية ل�سالح  ي�سوتو� يف �النتخابات 

لنف�ش �حلزب فيما �ستوجه لهم توجيهات �أن ي�سوتو� لقو�ئم �أحز�بهم.
 

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
بالناخبني كونهم فازو�  �لثالثمائة وع�سو قوية  ع�ساء  �ستكون عالقة �الأ
�ستكون  ع�ساء  �الأ هوؤالء  �هتمامات  فاإن  ثم  ومن  تاأييدهم،  خالل  من 
عالقة  �ستكون  فيما  بدو�ئرهم،  �خلا�ش  �ملحلي  �ل�ساأن  على  مركزة 
ع�ساء �لفائزين عن طريق �لنظام �لن�سبي �أ�سعف بناخبيهم، وهو ما  �الأ

و�سع. �سينعك�ش على طريقة تركيزهم على �لق�سايا �لوطنية �الأ
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متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
�لتي  �لفئوية، خا�سة تلك  حز�ب  �لنظام من فوز بع�ش �الأ �سي�ساعد هذ� 
�لقو�ئم  يف  �مل�سوتني  من   0.5% من  �أكرث  على  �حل�سول  من  �ستتمكن 

�لن�سبية.

 متثيل الن�صاء:
�سي�ساعد هذ� �لنظام �لن�ساء من �لفوز وفق �لقائمة �لن�سبية.

التنوع اجلغرايف:
بع�ش  �أن  غري  �ملجل�ش،  يف  ممثل  لها  �سيكون  �جلغر�فية  �ملناطق  جميع 
و�لعا�سمة  �لرئي�سية  �ملدن  خا�سة  ممثل  من  �أكرث  لها  �سيكون  �ملناطق 

�سنعاء حتديد�. 

يديولوجي: التنوع الأ
يديولوجي، حني ي�سل للربملان -  �سيزيد هذ� �لنظام من حجم �لتنوع �الأ
حز�ب �لتي متثل �أطياف �سيا�سية  وفق �لنظام �لن�سبي - عدد كبري من �الأ

و�أيديولوجية متعددة. 

التنوع الجتماعي:
�سي�ساعد هذ� �لنظام على �ملزيد من �لتنوع �الجتماعي يف �ملجل�ش �لنيابي 
بعد �أن تتمكن بع�ش �لفئات �الجتماعية كاملثقفني و�لن�ساء و�لفقر�ء، من 

�لدخول للربملان عرب �لقائمة �لن�سبية.
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حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
فاإن  �لفردية  �النتخابات  عرب  بينها  فيما  �ستتحالف  حز�ب  �الأ �أن  مبا 
هذه  يف  ول  �الأ �لفائز  عليها  يح�سل  �لتي  �لن�سبة  من  �سيزيد  �لنظام  هذ� 
فاإن  نف�سه  �لوقت  �ل�سائعة. يف  �سو�ت  �الأ تقليل  يعني  ما  �لدو�ئر، وهو 
�أن  �أي  حمدود�،  �سيكون  �لقائمة  نظام  وفق  �ل�سائعة  �سو�ت  �الأ حجم 
حجم �لتفوي�ش �ل�سعبي للحكومة �ملنبثقة عن هذ� �لنظام �سيكون عاليا وقد 
يتجاوز �لـ %50 من �أ�سو�ت �لناخبني يف حال ت�سكيل �حلكومة من �أكرث 
حو�ل فاإن حجم �لتفوي�ش �ل�سعبي �سيكون �أكرب  من حزب. ويف كل �الأ

مما هو عليه �حلال وفق �لنظام �حلايل.

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
 من �ل�سعب �لتكهن بدقة حول �خلارطة �ل�سيا�سية للمجل�ش �لنيابي �ملنبثق 
عن هذ� �لنظام، حيث �أن بيانات �النتخابات �ل�سابقة لن تفيدنا كثري� بحكم 
حز�ب �ستكون خمتلفة يف حال �إذ� متت �النتخابات  �أن �سلوك �لناخب و�الأ
وفق هذ� �لنظام. ومع ذلك فاإن من �ملتوقع �أن حتدث تغري�ت جوهرية 

على هذه �خلارطة.  
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احتمالية تطبيق هذا النظام:
بحكم �أن هذ� �لنظام لن يثري م�سكالت جوهرية بني �أطر�ف �للعبة �ل�سيا�سية 
بني  و�سط  حل  �سيمثل  كونه  �لنظام  هذ�  �ختيار  يتم  �أن  �ملحتمل  من  فاإن 
�أطر�ف �لعملية �ل�سيا�سية، ومع ذلك فاإن حزب �ملوؤمتر قد ال يقبل بهذ� 
 )�00( �إ�سافة  جر�ء  غلبية  �الأ فقد�نه  من  خ�سيته  ب�سبب  ب�سهولة،  �لنظام 

مقعد عن طريق �لنظام �لن�سبي.
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النظام ال�صاد�ش
ول / الن�صبي( اإ�صافة مائتني مقعد عن طريق   خمتلط )الفائز الأ

النظام الن�صبي واإبقاء بقية املقاعد وفق النظام احلايل 
)بطاقة انتخابية واحدة(

ماهيته:
مقعد   �00 �إ�سافة  هو  هنا  و�لفرق  �لر�بع  �لنموذج  نف�ش  هو  �لنظام  هذ� 

ن�سبي ولي�ش �00 مقعد كما هو �حلال يف �لنموذج �لر�بع.

اآليته:
ينزل �ملر�سحون �مل�ستقلون و�حلزبيون للتناف�ش يف �لدو�ئر �لـ �30 كما مت 
ول  يف �النتخابات �ل�سابقة، ومن ثم يفوز بها من ح�سل على �ملركز �الأ
�سو�ت  حز�ب وفق ن�سبة �الأ فيما يتم توزيع مائتني �ملقعد �ملتبقية على �الأ
حز�ب  �لتي ح�سل عليها مر�سحيها، ويح�سل على هذه �ملقاعد مر�سحو �الأ
�سو�ت ومل يتمكنو� من �حل�سول على �ملركز  �لذين ح�سلو� على �أعلى �الأ

ول.)وفق ما هو م�رضوح �سابقا(  �الأ

معوقات تطبيقه:
�لقادة �حلزبني  با�ستثناء معار�سة  م�ساكل كبرية،  �لنظام  يو�جه هذ�  لن 
يف  �نتخابية  بحمالت  يقومو�  ن  الأ م�سطرين  �أنف�سهم  يجدون  و�لذين 
دو�ئرهم، كي يفوزو� باملقاعد �لنيابية. على عك�ش ما يحدث وفق نظام 
�لقائمة �لن�سبية حيث يفوز �لقادة ب�سهولة حني ي�سعون �أنف�سهم على ر�أ�ش 

قو�ئم �أحز�بهم.   
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م�صاكل اإدارته:
�إد�رة هذ� �لنظام ب�سبب ب�ساطته، فما على  لن تكون هناك م�سكالت يف 
�سو�ت �لذي  �للجنة �النتخابية �إال �أن تعلن نتائج كل د�ئرة، وحتديد �الأ

ح�سل عليها كل مر�سح.

كلفته:
�حلايل،  �لنظام  �إد�رة  كلفة  �إ�سافية على  كلفة  �أي  �لنظام  هذ�  ي�سيف  ال 
حز�ب بحاجة  �أن �الأ �ستكون كبرية حيث  فاإنها  حز�ب  �أما كلفته على �الأ
ن يكون لها مر�سح يف �أكرب عدد ممكن من �لدو�ئر مبا يف ذلك �لدو�ئر  الأ
من  ممكن  قدر  �أكرب  جتميع  �أجل  من  مر�سحيها  فوز  فر�سة  تنعدم  �لتي 

�سو�ت ل�ساحلها. �الأ
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
حز�ب �لفائزة باملقاعد يف �ملجل�ش  �سيعمل هذ� �لنظام على زيادة عدد �الأ
وهذ�  �ملكمل،  �لن�سبي  �ل�سق  خالل  من  عليها  �ستح�سل  و�لتي  �لنيابي، 
حز�ب �لكبرية. �سي�ساعد هذ� �لنظام  مر �سيقلل من حجم مقاعد بع�ش �الأ �الأ
جنحة �أو �لقياد�ت من  على حدوث �ن�سقاقات حزبية حني تخرج بع�ش �الأ
�أحز�بها لت�سكل لنف�سها حزبًا خا�سًا بها ، خا�سة �أن ن�سبة �لفوز �ل�سغرية 

مر. )%0.5( �ست�سجع على حدوث هذ� �الأ

�صكل احلكومة:
وفق هذ� �لنظام فاإن من �ملحتمل �أن تقل فر�ش فوز حزب و�حد باأغلبية 
من  ممكن  عدد  �أكرب  دخول  �سيوؤدي  حيث  �لربملان،  يف  وكبرية  �سهلة 
�سو�ت ورفع حدة  حز�ب مبر�سحني يف معظم �لدو�ئر، �إىل بعرثة �الأ �الأ
حز�ب �لكبرية باأغلبية كبرية.  �ملناف�سة، ومن ثم ت�ساوؤل فر�ش فوز �الأ
لتجاوز  �ئتالفية  حكومات  ت�سكيل  هي  �لنظام  هذ�  من  �ملتوقعة  و�لنتيجة 

غلبية �ملطلقة �ل�رضورية لت�سكيل حكومة. �الأ

حزاب: حجم قوة قادة الأ
مبا �أن جميع �ملقاعد تاأتي نتيجة لقوة �ملر�سحني يف دو�ئرهم، فاإن حجم 

نفوذ �لقادة على �لفائزين تبقى معتدلة.
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خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
تتناف�ش  حز�ب  �الأ كون  �ل�سيا�سي  �النفتاح  درجة  من  �لنظام  هذ�  �سيقلل 

�سو�ت ل�سالح مر�سحيها. ب�رض�وة فيما بينها للح�سول على �الأ

�صلوك الناخب:
�لنظر عن  بغ�ش  يوؤيده  �لذي  ل�سالح مر�سح �حلزب  �لناخب  �سي�سوت 
حز�ب �ستحث ناخبيها �أن ي�سوتو� ملمثليها من  حجم فر�سته بالفوز، فاالأ

�سو�ت.  �أجل �حل�سول على �أكرب عدد ممكن من �الأ

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
ب�سبب  �لنظام  هذ�  وفق  كبري�  �لت�سويت  حجم  يكون  �أن  �ملحتمل  من 
من  ممكن  عدد  �أكرب  بدفع  �سيقومون  حز�ب  و�الأ فر�د  �الأ �ملر�سحني  �أن 

�لناخبني من �أجل �لت�سويت لهم. 

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
مبا �أن مائتني �ملقعد �مل�سافة �ستاأتي من �أ�سو�ت �ملر�سحني �خلا�رضين فاإن 
�ل�سائع  �ل�سوت  ن  الأ �ل�سائعة  �سو�ت  �الأ حجم  من  �سيقلل  �لنظام  هذ� 
�سيتم ��ستخد�مه ثانية ل�سالح �ملر�سح �حلا�سل على مرتبة �أعلى يف قو�ئم 

حزبه.
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حجم التحالفات احلزبية:
�لنظام  هذ�  وفق  نطاق  �أ�سيق  يف  ت�سبح  �أو  �حلزبية  �لتحالفات  �ستنعدم 
حز�ب جميعها تتناف�ش �سد بع�سها �لبع�ش مبا يف ذلك مر�سحي  كون �الأ

حز�ب �ملتقاربة �سيا�سيا. �الأ

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
ع�ساء قوية بالناخبني كونهم �أو�سلوهم للربملان،  �ستكون عالقة جميع �الأ
من  �ملحلية  بالق�سايا  �هتماما  �أكرث  �سيكون  �لربملان  ع�سو  فاإن  ثم  ومن 
�لق�سايا �لوطنية، ويف هذ� �ل�ساأن ن�سري �إىل �أن بع�ش �لدو�ئر �ست�سهد �أكرث 
من ممثل قد ي�سل �إىل ثالثة �أ�سخا�ش وجميع هوؤالء �ملمثلني �سيتناف�سون 
فيما بينهم لالهتمام بق�سايا �لد�ئرة �لتي يثلونها من �أجل ك�سب �أ�سو�ت 

�لناخبني يف �النتخابات �لتالية.

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
�لتي  تلك  خا�سة  �لفئوية  حز�ب  �الأ بع�ش  فوز  من  �لنظام  هذ�  �سي�ساعد 

�ستتمكن من �حل�سول على �أكرث من %0.5 من �مل�سوتني ملر�سحيها.

متثيل الن�صاء:
لن ي�ساعد هذ� �لنظام �لن�ساء يف �حل�سول على مقاعد كون �لفائزين هم 

فر�د �لذين يتلكون نفوذ كبري يف دو�ئرهم.  من �الأ
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التنوع اجلغرايف:
بع�ش  �أن  غري  �ملجل�ش،  يف  ممثل  لها  �سيكون  �جلغر�فية  �ملناطق  جميع 

�ملناطق �سيكون لها �أكرث من ممثل. 
يديولوجي: التنوع الأ

يديولوجي حني ي�سمح لعدد متنوع  �سيزيد هذ� �لنظام من حجم �لتنوع �الأ
حز�ب من �لو�سول للربملان.  من �الأ

التنوع الجتماعي:
�سخا�ش  ال ي�ساعد هذ� �لنظام �لتنوع �الجتماعي، �إذ �أن �لفائزين هم من �الأ
�لذين يتلكون نفوذً� يف دو�ئرهم، ويف �لغالب فاإن �أ�سحاب �لنفوذ خا�سة 

يف �ملناطق �لريفية هم �ل�سيوخ ورجال �ملال و�مل�سئولون �حلكوميون. 

حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
من �ملحتمل �أال يح�سل حزب و�حد وفق هذ� �لنظام على �أغلبية، ومن 
مر  ثم فاإن من �ملتوقع �أن تت�سكل �حلكومة من �أحز�ب موؤتلفة، وهذ� �الأ

�سيزيد من حجم �لتفوي�ش �ل�سعبي �ملمنوح للحكومة.

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
من �ل�سعب �لتكهن بدقة حول �خلارطة �ل�سيا�سية للمجل�ش �لنيابي �ملنبثق 
حز�ب �ستكون خمتلفة عن  عن هذ� �لنظام، حيث �أن �سلوك �لناخب و�الأ
حز�ب  �الأ �أن يزيد عدد  �ملتوقع  فاإن من  �ل�سابقة. ومع ذلك  �النتخابات 

حز�ب �لكبرية.   �لفائزة وت�سعف �الأ
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احتمالية تطبيق هذا النظام:
ال يبدو �أن هذ� �لنظام �سيطبق يف �ليمن ب�سبب �ملعار�سة �لتي �سيو�جهها 

نه يقلل من فر�ش فوزهم. حز�ب و�ملثقفني و�لن�ساء الأ من قادة �الأ
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النظام ال�صابع
 قائمة ن�صبية مغلقة بدون ن�صبة ح�صم 

ماهيته:
ت�سبح �لدولة د�ئرة �نتخابية و�حدة، ويتم �لتناف�ش فيها على جميع مقاعد 
جمل�ش �لنو�ب �لـ �30، بحيث يقوم �أي حزب م�سارك يف �النتخابات 
�سو�ت يح�سل كل حزب  بو�سع قائمة من �30 �سخ�ش. وبعد فرز �الأ
على عدد من �ملقاعد يتنا�سب وما ح�سل عليه من �أ�سو�ت، فاحلزب �لذي 
�سو�ت يح�سل على 30 مقعدً�، ويكون �لفائزون  يفوز بـ %�0 من �الأ

هم �ملرتبني يف �لقائمة من �لرقم � �إىل �لرقم 30.  

اآليته:
حز�ب �ملتناف�سة،  يعطى �لناخب بطاقة �قرت�ع ت�ستمل على رموز لقو�ئم �الأ
حز�ب فقط،  �أو رموز �الأ �أ�سحابها  �أ�سماء  �لقائمة على  ت�ستمل هذه  وقد 
�لنظام ال ي�سمح  �لقو�ئم د�خل قاعة �النتخاب، ويف هذ�  بينما يتم تعليق 
�سخا�ش د�خل �لقائمة �أو حذف �أو �إ�سافة  للناخب �أن يعدل من ترتيب �الأ

�أ�سخا�ش �إليها، وهي لذلك �سميت بالقائمة �لن�سبية �ملغلقة.   

معوقات تطبيقه:
�لنظام  من  ت�ستفيد  �لتي  حز�ب  �الأ من  مبعار�سة  �لنظام  هذ�  �سيو�جه 
غلبية  �الأ يخ�رض  قد  �لذي  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  حزب  وبالتحديد  �حلايل، 
�سخا�ش �لذين  ريف�ش هذ� �لنظام من قبل �الأ �حلالية، �إىل جانب ذلك �سمُ
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ول �حلايل، وبالتحديد �أ�سحاب �لنفوذ  يفوزون ب�سهولة يف نظام �لفائز �الأ
�الجتماعي كامل�سايخ ورجال �ملال و�ل�سلطة.

م�صاكل اإدارته:
نظمة �إد�رة، �إذ �أن جلنة �النتخابات ما عليها  يعد هذ� �لنظام من �أ�سهل �الأ
�سوى �إعد�د ورقة �نتخابات ت�سمل رموز �لقو�ئم �حلزبية �ملتناف�سة، ومن 
من  ينا�سبها  ما  �إىل  وحتويلها  �سو�ت  �الأ من  قائمة  كل  ن�سيب  ح�رض  ثم 

�ملقاعد.

كلفته:
ناخب  �أي  باإمكان  فاإن  و�حدة،  �نتخابية  د�ئرة  �ست�سبح  �لدولة  �أن  مبا 
�لت�سويت يف �أي مكان يف �لدولة، وقد ال يكون هناك حاجة �إىل قو�ئم 
م�سبقة بالناخبني، ويكتفى باإبر�ز �لهوية �أثناء �القرت�ع. ونتيجة لهذ� فاإن 
�لكثرية  و�لتح�سري�ت  و�لت�سجيل  �لقيد  نفقات  تتكلف  لن  �لدولة  خزينة 

نظمة كلفة. للعملية �النتخابية. وعليه فاإن هذ� �لنظام يعد من �أقل �الأ
�النتخابية  �لدعاية  عبء  فاإن  و�ملر�سحني،  حز�ب  �الأ م�ستوى  على  �أما 
حز�ب �لتي يتطلب منها �أن تقوم بحملة �نتخابية يف  �ستقع على كاهل �الأ
و�سائل  �أن  رغم  كبرية،  نفقات  يحملها  ما  وهو  �لدولة،  مناطق  جميع 
يف  كبري  بدور  �ستقوم  و�لتلفزيون،  ذ�عة  كاالإ �جلماهريية،  عالم  �الإ

�حلملة �النتخابية.
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
�لفائزة مبقاعد يف �ملجل�ش  حز�ب  �سيعمل هذ� �لنظام على زيادة عدد �الأ
ما  جتاوز  على  �لقادرة  �ل�سغرية  حز�ب  �الأ متكن  خالل  من  �لنيابي، 
�سو�ت �ل�سحيحة، �أن تفوز  مبقعد و�حد، ونتيجة  ن�سبته %0.33 من �الأ
منها  �لكبرية  حز�ب  �الأ �إ�سعاف جميع  على  يعمل  �لنظام  هذ�  فاإن  لذلك 
يف  حز�ب  �الأ تن�سق  حينما  هذ�  ويحدث  �ل�سغرية.  وحتى  و�ملتو�سطة 
�أثناء و�سع  ين�ساأ  �لذي  ب�سبب �خلالف  �النتخابات،  ت�سبق  �لتي  �لفرت�ت 
يف  و�سعت  �أنها  ت�سعر  �لتي  جنحة  و�الأ �سخا�ش  فاالأ �النتخابية،  �لقائمة 
�سلي وت�سكل  مرتبة غري م�سمونة �لفوز تقوم باالن�سقاق عن حزبها �الأ

لنف�سها حزبًا خا�سًا وقائمة خا�سة ت�سمن لنف�سها �لفوز. 

تي: فلو� كانت �ملوؤ�رض�ت تفيد  ولتو�سيح �لفكرة �سوف ن�رضب �ملثال الآ
�سخا�ش  �الأ �أن  يعني  ما  50 مقعد�، وهو  بـ  �سيفوز  �سالح  �الإ �أن حزب 
فوزهم   يعترب   )50( �لرقم  حتى   )�( �لرقم  من  �لقائمة  يف  �ملو�سوعني 
وتنعدم  فوزهم،  فر�ش  تتناق�ش  �لتاليني  �سخا�ش  �الأ فيما  م�سمونا، 
كلما �جتهنا �إىل ذيل �لقائمة. و�إذ� �فرت�سنا �أن قائمة �خلم�سني �سملت )5( 
�أ�سخا�ش ممن ي�سنفون �أنهم ينتمون للجناح �ل�سلفي يف �حلزب، وعلى 
فاإنه ويف  �لعدد  هذ�  �أكرث من  ي�ستحق  �أنه  يعتقد  �جلناح  هذ�  �أن  �فرت��ش 
حال مل ت�سف له �أعد�د �أخرى، فاإن من �ملحتمل �أن ين�سق هذ� �جلناح عن 
�حلزب وي�سكل حزب خا�ش به وينزل بقائمة م�ستقلة، وعلى �فرت��ش 
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�أن هذ� �حلزب �ملن�سق فاز مبا يعادل �0 مقاعد، فاإن هذه �ملقاعد �سياأتي 
�سالح، وهو ما �سيوؤدي �إىل تقل�ش ن�سيب  معظمها من ح�سة حزب �الإ

�سالح من 50 �إىل �4 مقعدً� مثال. حزب �الإ

خرى،  �الأ حز�ب  �الأ على  �سينطبق  �سالح  �الإ حزب  على  ينطبق  وما 
فاحلزب �ال�سرت�كي من �ملحتمل �أن ين�سق �إىل حزبني )��سرت�كي �سمايل، 
خري على �أ�سو�ت �ال�سرت�كيني  و��سرت�كي جنوبي( حيث �سيح�سل هذ� �الأ
خر �سي�سهد  يف �ملحافظات �جلنوبية. ومن �ملرجح �أن حزب �ملوؤمتر هو �الآ
�لكثري من �الن�سقاقات ل�سالح �أحز�ب قبلية �أو جغر�فية �أو فكرية وغريها. 
فعلى �سبيل �ملثال لو �سعر �سيخ قبلي ينتمي للموؤمتر �أن �حلزب مل ي�سعه �أو 
�أن�ساره يف �ملر�تب �مل�سمونة، فاإنه قد ين�سق عن �ملوؤمتر وي�سكل حزب 

خا�ش به وقبيلته ي�سمن من خالله �لفوز ولو بعدد حمدود من �ملقاعد.
 

�صكل احلكومة:
يف  �أغلبية  متتلك  �أحز�ب  وجود  على  ي�ساعد  ال  �لنظام  هذ�  �أن  بحكم 
من  �ئتالفية  حكومات  تكون  عنه،  �ملنبثقة  �حلكومات  فاإن  �لربملان، 
حزبني �أو �أكرث. ونتيجة لذلك فاإن هذه �حلكومات عادة ال تعمر طويال 
ب�سبب �لنز�عات �حلزبية �لكثرية، ولقد كانت �يطاليا خالل �لفرتة �ملمتدة 
من بعد �حلرب �لعاملية �لثانية وحتى عام )�993( منوذجا لهذه �حلالة، 
)�5( حكومة وز�رية  ت�سكيل  مّت   )�993 �إىل   �954( �لفرتة من  فخالل 

�يطالية �أي مبعدل حكومة كل ت�سعة �أ�سهر.  
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حزاب: حجم قوة قادة الأ
حز�ب، خا�سة تلك �لتي متثل تيار �سيا�سي �أو �جتماعي �أو  يتمتع قادة �الأ
نف�سهم  طائفي، ب�سلطة كبرية د�خل �أحز�بهم، فهم من ناحية ي�سمنون الأ
ر�أ�ش  �أنف�سهم على  ي�سعون  �النتخابية، حني  �لدور�ت  �لفوز يف جميع 
�لقائمة  ترتيب  يف  دورهم  فاإن  �أخرى  ناحية  ومن  �النتخابية،  قو�ئمهم 
لهم  ع�ساء  �الأ يدين  حني  �حلزب  د�خل  كبرية  �سلطة  ينحهم  �حلزبية 
بالفوز. ورغم �أن �سلطة �لقادة تتهدد ب�سبب �الن�سقاقات �حلزبية، �إال �أن 
بقاوؤهم �لد�ئم يف �لربملان ينحهم �سلطات كبرية خا�سة �إذ� كانو� يثلون 

جماعة فئوية متما�سكة.

خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
حز�ب �ملتطرفة �أو �لفئوية  حز�ب �ل�سيا�سية، مبا يف ذلك �الأ بحكم �أن �الأ
تبيانها  خالل  من  قائمة  لكل  يتحقق  �لفوز  فاإن  م�ستقلة  بقو�ئم  تنزل 
�سبيل  فعلى  منها«  �لقريبة  تلك  »خا�سة  خرى  �الأ �لقو�ئم  عن  و�ختالفها 
�سالح دخل �النتخابات بقائمة  �ملثال: لو �أن �لتيار �ل�سلفي يف حزب �الإ
�لذي  �حلزب  �أنه  �أ�سا�ش  على  �ستقوم  �النتخابية  حملته  فاإن  به،  خا�سة 
على  �سديدة  حملة  �سي�سن  فيما  و�لنقي،  �ل�سحيح  �سالمي  �الإ �لتيار  يثل 
�سالح �لذي �سيتهمه �أنه مل يعد حزب �إ�سالمي حقيقي. و�ل�سبب  حزب �الإ
�أنهم  �مل�سنفني  �لناخبني  �سو�ت من  ب�سيط، فاحلزبان يح�سالن على �الأ
�إ�سالميني، وكل حزب �سيحاول �أن ي�سور نف�سه للناخب �أنه هو �حلزب 
�أي حزب  �سالح ينطبق على  �ل�سحيح. وما ينطبق على �الإ �سالمي  �الإ
�أخر فعلى �فرت��ش حدوث �ن�سقاق عن �حلزب �ال�سرت�كي و�نق�سامه �إىل 
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وكل  »�ال�سرت�كية«،  �سو�ت  �الأ على  �سيتناف�سان  �حلزبني  فاإن  حزبني 
�سلي«. حزب �سيدعي �أنه يثل �حلزب �ال�سرت�كي »�الأ

يديولوجية و�لفئوية )�لدينية،  �أن هذ� �لنظام يظهر �لتباينات �ل�سيا�سية و�الأ
هذه  من  بالتايل  ويعزز  كبري،  ب�سكل  �جلغر�فية(  �لعرقية،  �ملذهبية، 
ف�سيف�ساء حزبية ذ�ت  نيابية مكونة من  تنعك�ش مبجال�ش  �لتي  �لتباينات، 

�جتاهات متنوعة.   

�صلوك الناخب:
يتغري �سلوك �لناخب و�هتماماته ب�سكل كبري، نتيجة هذ� �لنظام، فالق�سايا 
�لفئوية هي مركز �هتماماته، على عك�ش ما هو �حلال يف  �أو  �لوطنية، 
�النتخابات �لتي تتم وفق �لنظام �حلايل حيث تكون �لق�سايا �ملحلية �خلا�سة 
بالد�ئرة هي حمور �هتمامات �لناخب - خا�سة يف �لريف - فعلى �سبيل 
�سماعيلية  �ملثال: �لناخب �لذي يعي�ش يف مدينة عدن مثال وينتمي للطائفة �الإ
�إذ� ما �سوت حلزب )�إ�سماعيلي( فاإن همه تعزيز موقع طائفته، �أكرث من 
�هتمامه بتح�سني �خلدمات يف مدينة عدن مقر �سكنه، كما كان �هتمامه لو 

كان �لنظام �النتخابي يقوم على نظام �لد�ئرة �لفردية. 

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
جميع  كون  �النتخابات  يف  �مل�ساركة  حجم  زيادة  يف  �لنظام  هذ�  ي�ساعد 
�لناخبني تقريبا ينحون فر�سة �لت�سويت للحزب �لذي يثلهم، كما �أن 
�أ�سو�تهم،  باأهمية  ي�سعرون  �لناخبني  يجعل  �سو�ت  �الأ �سياع  ت�ساوؤل 

�سو�ت من جميع مناطق �لدولة. حني يتم جتميع �الأ
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�صوات ال�صائعة: حجم الأ
ال ت�سيع �أ�سو�ت �لناخبني يف هذ� �لنظام �إال يف حدود �سغرية جد� حني 
ال يتمكن حزب ما من �حل�سول على �أ�سو�ت توؤهله للفوز مبقعد و�حد 

�سو�ت. حز�ب من عدد من �الأ �إ�سافة للك�سور �لتي قد حترم بع�ش �الأ

حجم التحالفات احلزبية:
حز�ب  �الأ كون  نطاق  �أ�سيق  يف  ت�سبح  �أو  �حلزبية  �لتحالفات  �ستنعدم 
حز�ب  �الأ مر�سحي  ذلك  يف  مبا  �لبع�ش  بع�سها  �سد  تتناف�ش  جميعها 

�ملتقاربة �سيا�سيا كما �سبق �أن �رضحنا. 

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
مبا �أن �لناخب ي�سوت لقائمة حزبية على م�ستوى �لدولة، فاإن �لناخب ال 
ي�ستطيع �أن يحدد �ل�سخ�ش �لذي يثله، و�إن كان مبقدوره حتديد �حلزب 
�لذي يثله و�لنتيجة �أن عالقة ع�سو �لربملان بالناخب تكون �سعيفة على 

عك�ش ما هو �حلال يف نظام �لد�ئرة �لفردية.

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
�ملجتمع،  مكونات  جميع  متثيل  على  غريه  من  �أكرث  �لنظام  هذ�  ي�ساعد 
و�لقبلية  و�لعرقية  و�جلغر�فية  و�لدينية  �لفكرية  �لفئات  ت�سمل  و�لتي 
تقارب حجمها  �نتخابية  �لفوز مبقاعد  تتمكن من  �لفئات  فهذه  وغريها، 
�لذي يثلها، ويتم ذلك  للحزب  �لفئة  �أفر�د  �ل�سكاين، يف حالة ت�سويت 
ففي  »�لوطنية«.  حز�ب  �الأ عليها  يطلق  �لتي  حز�ب  �الأ ح�ساب  على 
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�ليمن مثال من �ملتوقع �أن تت�سكل فيها �أحز�ب للطو�ئف �لدينية )زيود ، 
��سماعيليني، �سلفيني، �سوفيني وغريهم( و�أحز�ب قبلية )حا�سد، بكيل، 
 ، حجريني   ، )ح�سارم  جغر�فية  و�أحز�ب  �لخ..(  زر�نيق   ، مدحج 
تهاميني وغريهم( وهذه �لفئات لي�ست �سوى منوذج للفئات �لتي يحتمل 

�أن ت�سبح لها �أحز�ب متثلها يف �لربملان.

�ملمكن  من  �أن  �إال  �لفئوية،  حز�ب  �الأ ت�سكيل  ينع  �لقانون  �أن  ورغم 
�أحز�ب  �أنها  �رض�حة  �لفئات  هذه  تعلن  ال  حني  �لقانون  على  �لتحايل 
�أن يت�سمى با�سم �حلزب  فئوية، فبمقدور حزب يثل قبيلة حا�سد مثال، 
�لوطني �لديقر�طي، ويخلو� نظامه �لد�خلي و�سعار�ته من �أي �إ�سارة، 
توحي �أنه حزب يثل قبيلة حا�سد، ويف هذه �حلالة �سيكون من �ل�سعب 
�إىل هذ�  لقبيلة حا�سد  �لناخبني �ملنتمني  حظر هذ� �حلزب، فيما �سي�سوت 

�حلزب.

�إن هذ� �لو�سع قد ير�ه �لبع�ش �أمر� �يجابيا، حني ي�ساعد �لنظام �النتخابي 
كل مكونات �ملجتمع �ليمني )�لتقليدية و�حلديثة( �أن تكون ممثلة يف �ل�سلطة 
�لت�رضيعية، وهو ما يخلق �سعور� بالر�سا لهذه �ملكونات ت�سهم يف ��ستقر�ر 

�لدولة.
حز�ب  غري �أن هناك من يرى �أن تبني نظام �نتخابي ي�سجع على وجود �الأ
�النق�سام  تكري�ش  على  �سيعمل  كونه  �خلطورة،  غاية  يف  �أمر  �لفئوية 
بقاء  ثم  ومن  �الجتماعي  �ال�ستقر�ر  تهدد  بد�ئية  �أ�س�ش  على  �ملجتمع  يف 

�لدولة.  
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متثيل الن�صاء:
�سيعمل هذ� �لنظام على وجود متثيل �أكرب للن�ساء يف حال و�سع مر�سحات 
على  �لقانون  ن�ش  �أو يف حال  حز�ب،  �الأ لقو�ئم  �مل�سمونة  �ملر�تب  يف 
�رضورة وجود ح�سة معينة من �لن�ساء يف �ملر�تب �مل�سمونة لقو�ئم جميع 

حز�ب.  �الأ

التنوع اجلغرايف:
�ملناطق،  جلميع  كامل  جغر�يف  متثيل  وجود  على  �لنظام  هذ�  ي�سجع  ال 
و�حده  �نتخابية  د�ئرة  �لدولة  �أن  �أ�سا�ش  على  جترى  �النتخابات  فكون 
فاإن �لكثري من �ملناطق، وبالتحديد �ملناطق �لريفية، لن يكون من بينها 
لبع�ش  �سيكون  ذلك  من  �لعك�ش  وعلى  �لنيابي،  �ملجل�ش  يف  ع�سو  �أي 
�ملدن �لرئي�سية وحتديد� �لعا�سمة عدد كبري من �ملمثلني يفوق حجم هذه 

�ملناطق.

يديولوجي: التنوع الأ
يديولوجي حني ي�سمح لعدد متنوع  �سيزيد هذ� �لنظام من حجم �لتنوع �الأ

حز�ب من �لو�سول للربملان.  من �الأ
�لتنوع �الجتماعي:

حني  �جتماعيا،  متنوعا  �لنظام  هذ�  عن  �ملنبثق  �لنيابي  �ملجل�ش  �سيكون 
يوفر لعدد كبري من �لفئات �الجتماعية بالفوز مبقاعد ولو قليلة فباإمكان 
جميع طبقات �ملجتمع - وبدرجات خمتلفة - �أن يكون لها مكان يف هذ� 
�ملجل�ش، مبا يف ذلك �لفئات �ملهم�سة )�الخد�م( و�لذين �سيكون مبقدورهم 
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�إي�سال ممثلني عنهم يف حال ت�سكل حزب منهم و�سوتت له غالبية هذه 
�لفئة.

حجم �لتفوي�ش �ل�سعبي للحكومة:
�إن �حلكومة �ملنبثقة عن هذ� �لنظام �ستكون يف �لغالب حكومة �ئتالفية، 

وهو ما يعني تفوي�ش �أغلب �لناخبني لها.

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
رغم �سعوبة �لتكهن ب�سكل �خلارطة �ل�سيا�سية يف �ملجل�ش �لنيابي �ملنبثق 
ت�سهد  �أن  �ملتوقع  من  فاإن  وىل،  �الأ �لدورة  يف  خا�سة  �لنظام،  هذ�  عن 
هذه �خلارطة تغريً� جذريًا، خا�سة يف �ل�سق �ملتعلق بغياب حزب و�حد 
يكون  ما  غالبا  �لنظام  هذ�  وفق  �ملنتخب  فاملجل�ش  �ملجل�ش.  على  مهيمن 
حز�ب �ملتو�سطة و�ل�سغرية وكذلك �ل�سغرية  عبارة عن ف�سيف�ساء من �الأ

جد�. 

احتمالية تطبيق هذا النظام:
�ل�سعبي،  باملوؤمتر  و�ملمثلة  �حلالية  �ل�سلطة  تقبل  �أن  �ملمكن  غري  من  �إن 
�لنظام �حلايل.  �لتي تتمتع بها وفق  غلبية  �لنظام، كونه �سيفقدها �الأ هذ� 
�أحد  وجتعله  �لنظام  بهذ�  حاليا  �مل�سرتك  �للقاء  �أحز�ب  تتم�سك  �ملقابل  يف 
كرث  �رضوطها للدخول يف �النتخابات �لقادمة، على �عتبار �أنه �لنظام �الأ

عد�لة  يف متثيل �لناخبني.
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ومع ذلك فاإن من �ملحتمل �أن تعيد �أحز�ب �للقاء �مل�سرتك �لنظر يف مطلبها 
حو�ل فاإن تبني هذ�  بعد �أن تدرك خماطر هذ� �لنظام عليها. ويف كل �الأ

قل. �لنظام �أمر بعيد �الحتمال يف �مل�ستقبل �ملنظور على �الأ
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النظام الثامن
 قائمة ن�صبية مغلقة بن�صبة ح�صم %5 من اإجمايل امل�صوتني 

حزاب من اأن تنق�صم بعد دخول الربملان( )منع الأ

ماهيته:
لتاليف بع�ش �مل�سكالت �لناجتة عن نظام �لقائمة �لن�سبية �لكامل تقوم بع�ش 
من  يتمكن  كي  حزب  �أي  يحققها  �أن  ت�سرتط  ح�سم  ن�سبة  بو�سع  �لدول 
�لدخول �إىل �لربملان، وبع�ش �لدول ت�سع ن�سبة ح�سم متدنية - %� مثال 
- فيما بع�ش �لدول ت�سع ن�سبة ح�سم عالية »%�0 �أو �أكرث« وتعمل ن�سبة 
حز�ب  و�الأ �ل�سغرية،  حز�ب  �الأ جناح  فر�ش  من  �لتقليل  على  �حل�سم 
�أيجاد  �حل�سم  ن�سبة  لو�سع  �لرئي�سي  �ملربر  ويكون  �ملتطرفة.  �أو  �لفئوية 

حز�ب �ل�سغرية. حكومات م�ستقرة يف �لربملان ال تتحكم فيها �الأ

ويف حال �فرت�سنا �أن �ليمن تبنت نظام ن�سبي بن�سبة ح�سم »%5« مع منع 
�أن ت�سبح يف �لربملان،  �أحز�ب جديدة بعد  �إىل  �أن تنق�سم  حز�ب من  �الأ
�لقائمة  نظام  خمرجات  عن  كثري�  �ستختلف  �لنظام  هذ�  خمرجات  فاإن 

�لن�سبية بدون ن�سبة ح�سم. 

اآليته:
حز�ب �ملتناف�سة،  يعطى �لناخب بطاقة �قرت�ع ت�ستمل على رموز لقو�ئم �الأ
رموز  بو�سع  يكتفى  �أو  �أ�سحابها  �أ�سماء  على  �لقائمة  هذه  ت�ستمل  وقد 
هذ�  ويف  �النتخاب،  قاعة  د�خل  �لقو�ئم  تعليق  يتم  بينما  فقط  حز�ب  �الأ



م�سائل �إنتخابية ���

�سخا�ش د�خل �لقائمة �أو  �لنظام ال ي�سمح للناخب �أن يعدل من ترتيب �الأ
حذف �أو �إ�سافة �أ�سخا�ش �إليها، وي�سرتط لفوز �لقائمة �حلزبية ح�سولها 
�سو�ت �ل�سحيحة، ويف حال مل يتمكن �حلزب  على �أكرث من %5 من �الأ
حز�ب �لتي ��ستطاعت  من جتاوز هذه �لن�سبة فاإن �أ�سو�ته تذهب �إىل �الأ
يف  �ل�سحيحة  �سو�ت  �الأ عدد  �أن  �فرت��ش  وعلى  �حل�سم.  ن�سبة  جتاوز 
�النتخابات �ليمنية 8 مليون ناخب، فاإن ن�سبة �حل�سم �ستكون 400 �ألف 

�سوت.  

معوقات تطبيقه:
حز�ب �ل�سغرية �لتي لن تتمكن من  �سيو�جه هذ� �لنظام مبعار�سة من �الأ
فر�د �مل�ستفيدين من نظام �لد�ئرة �لفردية  جتاوز ن�سبة �حل�سم. كما �أن �الأ
�لنظام �لذي �سيحرمهم من دخول �لربملان عرب نظام  �سيعار�سون هذ� 

ول �حلايل. �لفائز �الأ

م�صكالت اإدارته:
فيما  �سو�ت،  �الأ فرز  حتى  وىل  �الأ �ملرحلة  يف  �لنظام  هذ�  �إد�رة  ي�سهل 
حز�ب  �سو�ت �ل�سائعة من �الأ �ستكون هناك م�سكالت يف طريقة منح �الأ
حز�ب �لفائزة، ومع ذلك فاإن من �ملمكن  �لتي مل تتجاوز ن�سبة �حل�سم لالأ
�آلية و��سحة لهذه �لعملية يف �لقانون  حل هذه �مل�سكلة عن طريق و�سع 

�النتخابي.
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كلفته:
مبا �أن �لدولة ت�سبح د�ئرة �نتخابية و�حدة فاإن باإمكان �أي ناخب �لت�سويت 
يف �أي مكان يف �لدولة، وقد ال يحتاج �إىل وجود قو�ئم م�سبقة بالناخبني، 
ويكتفى باإبر�ز �لهوية يف �أثناء �القرت�ع. ونتيجة لهذ� فاإن خزينة �لدولة 
لن تتكلف نفقات �لقيد و�لت�سجيل و�لتح�سري�ت �لكثرية للعملية �النتخابية. 

نظمة كلفة. ومن هنا فاإن هذ� �لنظام يعد من �أقل �الأ

على  �ستقع  �النتخابية  �لدعاية  عبء  فاإن  حز�ب،  �الأ م�ستوى  على  �أما 
جميع  يف  �نتخابية  بحملة  تقوم  �أن  منها  يتطلب  �لتي  حز�ب  �الأ كاهل 
عالم  مناطق �لدولة، وهو ما يحملها نفقات كبرية، رغم �أن و�سائل �الإ
�حلملة  يف  كبري  بدور  تقوم  قد  ولتلفزيون،  ذ�عة  كاالإ �جلماهريية، 

�النتخابية.
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
خا�سة  كبري،  ب�سكل  حز�ب  �الأ عدد  تقلي�ش  على  �لنظام  هذ�  �سيعمل 
�إىل  تنق�سم  �أن  من  باالنتخابات  تفوز  �لتي  حز�ب  �الأ �سيمنع  �لقانون  �أن 
�إىل  ي�سل  ال  �أن  �ملحتمل  من  فاإن  �ليمنية  �حلالة  ويف  جديدة.  �أحز�ب 
�ل�سعبي،  �ملوؤمتر  هي:  فقط  �أحز�ب  ثالثة  �إال  �لنظام  هذ�  وفق  �لربملان 
حز�ب فاإن عليها  �سالح، و�حلزب �ال�سرت�كي، �أما بقية �الأ وحزب �الإ
حز�ب �لثالثة كي تتمكن من �لدخول للربملان.  �أن تندمج يف �أي من �الأ
حز�ب �ل�سغرية وحتى �ملتو�سطة على �الندماج  �إن هذ� �لنظام يجرب �الأ
خرى �إذ� �أر�دت �لدخول للربملان، ومن ثم فاإنه ي�ساهم  حز�ب �الأ مع �الأ

يف �أيجاد كتل �سيا�سية كبرية. 

�صكل احلكومة:
�ست�سكل �حلكومة من حزب و�حد يف �لغالب �إذ �أن ن�سبة �حل�سم �ست�ساعد 
حز�ب �لكبرية من �أن حت�سل على �أغلبية برملانية نتيجة ح�سولها على  �الأ
حز�ب  �الأ على  �ل�سائعة  �سو�ت  �الأ من  �أو  �سو�ت،  �الأ من  عالية  ن�سبة 
�خلا�رضة. وهذ� يوؤيد ما ذكرناه �سابقا باأن حزب �لعد�لة و�لتنمية �لرتكي 
�سو�ت  �الأ من   )34%( يقارب  ما  على   )�00�( �نتخابات  يف  ح�سل 
لكنه ح�سل على ما يقارب )%66( من �ملقاعد، وقد تاأتى له �لفوز بهذه 
حز�ب �خلا�رضة �لتي بلغت  �سو�ت �ل�سائعة على �الأ �لن�سبة �لكبرية من �الأ

 .)46%(
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حزاب: حجم قوة قادة الأ
ع�ساء، فهذ�  حز�ب على �الأ يزيد هذ� �لنظام ب�سكل كبري من �سلطة قادة �الأ
�لنظام ينح هوؤالء �لقادة دور� كبري� يف حتديد من يفوز يف �النتخابات 
�إىل  �النتخابية.  �لقو�ئم  د�خل  �ملر�سحني  ترتيب  عملية  يقررون  عندما 
ت�سكيل  من  جنحة  �الأ قادة  متنع  �لعالية،  �حل�سم  ن�سبة  فاإن  ذلك  جانب 

�أحز�ب خا�سة بهم.

خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
حز�ب �مل�ساركة ب�رض�وة على �أ�سو�ت  خالل فرتة �النتخابات تتناف�ش �الأ
�لناخبني، ومن ثم فاإن كل حزب ي�سعى �إىل �حل�سول على �أكرب عدد ممكن 
حز�ب �مل�ساركة جتاه  من �أ�سو�ت �لناخبني، و�لنتيجة �أن درجة �نفتاح �الأ
بع�سها �لبع�ش تكون معدومة تقريبا. ومع ذلك فاإن �لتحالفات �حلزبية 
�ل�رضورية �لتي تتم قبل �النتخابات، و�لتي ت�سمل �أحز�بًا خمتلفة فكريا 
فالناخب  بينها،  فيما  �ل�سيا�سي  �النفتاح  على  تعمل  فئويا  و�سيا�سيا ورمبا 
فكريا  معه  �ملختلفني  ت�سم  قد  حزبية  لقائمة  �سي�سوت  ما  حلزب  �ملنتمي 
�سالح  �الإ حزب  حتالف  حال  يف  جند  قد  �ملثال  �سبيل  فعلى  و�سيا�سيا، 
و�حلزب �ال�سرت�كي ونزلو� حتت ��سم حزب و�حد وقائمة و�حدة، �أن 
�أع�ساء  ت�سم  لقائمة  �سي�سوت  �سالح  �الإ حلزب  �لتابع  �ملتدين  �لناخب 

»علمانيني« من �أع�ساء �حلزب �ال�سرت�كي و�لعك�ش. 

�إىل جانب ذلك، فاإن هذ� �لنظام يعمل على �لتقليل من �لت�سدد �ل�سيا�سي 
من  ممكن  عدد  كرب  الأ بحاجة  حز�ب  �الأ هذه  فكون  �لكبرية،  حز�ب  لالأ
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�سو�ت، فاإن عليها �أن تتبنى خطاب معتدل يجذب �أ�سو�تًا من خارج  �الأ
�سالح  يديولوجي �لتي تنتمي له، ويف هذ� �ل�ساأن فاإن حزب �الإ �لو�سط �الأ
ويف حال نزوله �النتخابات وفق هذ� �لنظام، فاإن من م�سلحته �أن يظهر 
مبظهر �حلزب �لديني �ملعتدل �لذي ال ي�ستفز م�ساعر �لناخبني �ملتوج�سني 

حز�ب �ملتطرفة دينيا.     من �الأ

�صلوك الناخب:
يتغري �سلوك �لناخب و�هتماماته ب�سكل كبري، نتيجة هذ� �لنظام، فالق�سايا 
وطنية  لقائمة  ي�سوت  كونه  �لناخب،  �هتمام  مركز  �ست�سبح  �لوطنية، 
�لد�ئرة  نظام  �حلال يف  هو  كما  �ملنطقة  ولي�ش متثيل  �لدولة  بهدف حكم 

�لفردية. 

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
�أن  �النتخابات، رغم  �مل�ساركة يف  زيادة حجم  �لنظام على  هذ�  ي�ساعد 
حز�ب �ل�سغرية - يف حال عدم م�ساركة �أحز�بهم يف  بع�ش موؤيدي �الأ
�مل�ساركة  عن  �سيحجمون  �لفوز-  ل�سعوبة  �إدر�كها  ب�سبب  �النتخابات 

فيها.

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
حز�ب �خلا�رضة،  �سو�ت �لتي ذهبت لالأ �ستوؤدي ن�سبة �حل�سم �إىل �سياع �الأ
حز�ب  �الأ �ستح�سل  �حلالة  هذه  ويف  �لفائزة،  حز�ب  لالأ �إ�سافتها  و�سيتم 
�سو�ت �لتي ح�سلت  �لفائزة على عدد من �ملقاعد �أكرب بكثري من ن�سبة �الأ
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�سو�ت �ل�سائعة.    عليها، و�سيعتمد حجم �لفارق على عدد �الأ

حجم التحالفات احلزبية:
ح�ساب  على  �لكبرية  حز�ب  �الأ و�ستقوى  �حلزبية  �لتحالفات  �ستزد�د 
�أن  �ملحتمل  فاإن من  �ليمنية  �ملتو�سطة و�ل�سغرية. ويف �حلالة  حز�ب  �الأ
ول حزب  حز�ب جميعها �سمن ثالثة �أحز�ب رئي�سية، يثل �الأ تندمج �الأ
�سالمية  �سالح، و�لقوى �الإ �ملوؤمتر و�أعو�نه، فيما يثل �لثاين حزب �الإ

�لقريبة منه فيما يثل �لثالث �حلزب �ال�سرت�كي و�لقوى �لقريبة منه. 

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
مبا �أن �لناخب ي�سوت لقائمة حزبية على م�ستوى �لدولة، فاإن �لناخب ال 
ي�ستطيع �أن يحدد �ل�سخ�ش �لذي يثله - و�إن كان مبقدوره حتديد �حلزب 
بالناخب تكون �سعيفة  �لربملان  �أن عالقة ع�سو  �لذي يثله - و�لنتيجة 

على عك�ش ما هو �حلال يف نظام �لد�ئرة �لفردية.

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
قد ينع هذ� �لنظام من وجود �أحز�ب فئوية خا�سة تلك �لتي لن ت�ستطيع 
جتاوز ن�سبة �حل�سم، ومع ذلك فاإن هناك �إمكانية �أن يتجاوز حزب فئوي 
ن�سبة �حل�سم يف حال متثيله لفئة كبرية من �ل�سكان، وهو ما يكن توقعه يف 
حال تاأ�س�ش حزب �سيا�سي يثل �جلنوبيني، ففي هذه �حلالة قد يتمكن هذ� 

�حلزب من جتاوز ن�سبة �حل�سم. 
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من  �لفئوي  �لتمثيل  زيادة  على  �لنظام  هذ�  يعمل  قد  ذلك  جانب  �إىل 
�سخا�ش ينتمون لفئات حمددة  حز�ب �ملتناف�سة الأ خالل ت�سمني قو�ئم �الأ
�أن  �ل�ساأن نفرت�ش  �لفئة ل�ساحلهم، ويف هذ�  �أ�سو�ت هذه  بهدف جذب 
�ملنتمني  �سخا�ش  �الأ من  عددً�  قائمته،  �سمن  و�سع  �ال�سرت�كي  �حلزب 
�لفئة  �أ�سو�ت هذه  �أكرب عدد من  خد�م« بهدف جذب  لفئة �ملهم�سني »�الأ

للت�سويت له.  

 متثيل الن�صاء:
�سي�ساعد هذ� �لنظام على زيادة متثيل �لن�ساء من خالل �إدر�ج عدد منهن 
حز�ب �ملتناف�سة، �إىل جانب �أن هذ� �لنظام �سي�ساعد على  �سمن قو�ئم �الأ

حز�ب �إقر�ر كوتا )ح�سة( �إلز�مية خا�سة بالن�ساء، �سمن قو�ئم �الأ

التنوع اجلغرايف:
�ملناطق،  جلميع  كامل  جغر�يف  متثيل  وجود  على  �لنظام  هذ�  ي�سجع  ال 
فكون �النتخابات جترى على �أ�سا�ش �أن �لدولة د�ئرة �نتخابية و�حده، 
فاإن �لكثري من �ملناطق، وبالتحديد �ملناطق �لريفية، لن يكون من بينها 
لبع�ش  �سيكون  ذلك  من  �لعك�ش  وعلى  �لنيابي،  �ملجل�ش  يف  ع�سو  �أي 
�ملدن �لرئي�سية وحتديدً� �لعا�سمة عدد كبري من �ملمثلني يفوق حجم هذه 

�ملناطق.
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يديولوجي: التنوع الأ
حز�ب �ل�سغرية  يديولوجي، فالكثري من �الأ ال ي�سجع هذ� �لنظام �لتنوع �الأ

يديولوجيات لن تتمكن من �لو�سول للربملان. �ملمثلة لبع�ش �الأ

التنوع الجتماعي:
�سي�ساعد هذ� �لنظام من �إيجاد درجة معقولة من �لتنوع �الجتماعي، �إال 
�أن بع�ش �لفئات �الجتماعية �ستكون ممثلة باأكرب من حجمها، كفئة �سكان 

�ملدن �ملتعلمني، يف مقابل تناق�ش متثيل �لفئات �لريفية.

حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
من �ملحتمل �أن ينبثق عن هذ� �لنظام حكومة من حزب و�حد ح�سل على 
�سو�ت �لتي ح�سل عليها يف �النتخابات  عدد من �ملقاعد �أكرب من ن�سبة �الأ
حز�ب �خلا�رضة. ويف  كرب من �أ�سو�ت �الأ نتيجة ح�سوله على �جلزء �الأ
هذه �حلالة فاإن �حلكومة �لتي �سي�سكلها هذ� �حلزب قد ال تكون قد ح�سلت 

على �أغلبية �أ�سو�ت �لناخبني.
 )كما هو �حلال يف مثال تركيا �لذي �أوردناه �أكرث من مرة(

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
حز�ب �إىل �لربملان  مبا �أن هذ� �لنظام �سيعمل على دخول عدد قليل من �الأ
فاإن خارطة �ملجل�ش �لنيابي �ستكون خمتلفة نوعا ما عن �خلارطة �حلالية، 
حز�ب. ومع ذلك فاإن غياب �ل�سفافية يف  خا�سة يف جهة حجم وقوة �الأ
�أغلبية  على  �حلاكم  �حلزب  ح�سول  �إىل  توؤدي  رمبا  �النتخابات  �إد�رة 
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يف  للدخول  �ل�سغرية  حز�ب  �الأ من  كبري  لعدد  ت�سجيعه  نتيجة  �ساحقة 
�ل�سماح لهم بتجاوز  �أ�سو�ت خ�سومه وعدم  ت�ستيت  �النتخابات بهدف 

ن�سبة �حل�سم.

احتمالية تطبيق هذا النظام:
من �ملحتمل �أن يطبق هذ� �لنظام يف �ليمن وفق ظروف خا�سة �إذ� �قتنعت 
مطالب  بني  و�سط  حل  مبثابة  هو  �لنظام  هذ�  �أن  �ل�سيا�سية  طر�ف  �الأ
�ملعار�سة بتطبيق نظام �لقائمة �لن�سبية بدون ن�سبة ح�سم ومطالب �ل�سلطة 
ببقاء �لنظام �حلايل، فتطبيق هذ� �لنظام لن يوؤدي ب�سكل �أوتوماتيكي �إىل 
ن�سبة  بدون  �لقائمة  نظام  يفعل  قد  كما   - غلبيته  الأ �حلاكم  �حلزب  فقد�ن 
ح�سم - بل �أن �حلزب �حلاكم قد يقبل بهذ� �لنظام �لذي �سيزيد من �سلطة 

ع�ساء باأكرث مما يعمل �لنظام �حلايل. قادة �حلزب على �الأ

�الجتماعي  �لنفوذ  و�أ�سحاب  �ل�سغرية  حز�ب  �الأ فاإن  ذلك  ومع 
يف  �لوجود  فر�سة  من  �سيحرمهم  كونه  �لنظام  هذ�  �سيعار�سون 

�لربملان.
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النظام التا�صع
قائمة ن�صبية مغلقة بن�صبة ح�صم %� من جميع املحافظات 

حزاب من اأن تنق�صم بعد دخول الربملان( )منع الأ

ماهيته:
�حل�سم  ن�سبة  بكون  عنه  يختلف  �أنه  �إال  �ل�سابق  �لنظام  ي�سبه  �لنظام  هذ� 
 �% على  يح�سل  �أن  �حلزب  على  �أن  بحيث  للمحافظات،  تنتقل  هنا 
من  �لهدف  و  �لدولة،  حمافظات  جميع  يف  �ل�سحيحة  �سو�ت  �الأ من 
�ملناطقية و�لفئوية من  حز�ب  �الأ �لطريقة، منع  بهذه  ن�سبة �حل�سم  و�سع 
فاإن  �ل�سابق  للنظام  �أنه ووفقا  �أن ذكرنا -  �سبق  فكما  �لربملان -  دخول 
حز�ب �لفئوية كحزب خا�ش باجلنوبيني رمبا يتمكن من دخول  بع�ش �الأ

�لربملان فيما �سيمنع هذ� �لنظام من حدوث ذلك. 

اآليته:
با�ستثناء ��سرت�ط ن�سبة  �ل�سابق  �لنظام  �آلية  �لنظام هي نف�سها  �آلية  �ستكون 

%� من جميع حمافظات �لدولة.

معوقات تطبيقه:
تتمكن  لن  �لتي  �ل�سغرية  حز�ب  �الأ من  مبعار�سة  �لنظام  هذ�  �سيو�جه 
�مل�ستفيدين من  فر�د  �الأ �أن  �لطريقة. كما  بهذه  ن�سبة �حل�سم،  من جتاوز 
نظام �لد�ئرة �لفردية �سيعار�سون هذ� �لنظام �لذي �سيحرمهم من دخول 

ول �حلايل. �لربملان عرب نظام �لفائز �الأ
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م�صكالت اإدارته:
فيما  �سو�ت،  �الأ فرز  حتى  وىل  �الأ �ملرحلة  يف  �لنظام  هذ�  �إد�رة  ي�سهل 
حز�ب  �سو�ت �ل�سائعة من �الأ �ستكون هناك م�سكالت يف طريقة منح �الأ
حز�ب �لفائزة، ومع ذلك فاإن من �ملمكن  �لتي مل تتجاوز ن�سبة �حل�سم، لالأ
�آلية و��سحة لهذه �لعملية يف �لقانون  حل هذه �مل�سكلة عن طريق و�سع 

�النتخابي.

كلفته:
نف�ش كلفة �لنظام �ل�سابق 
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
�أن  ب�سكل كبري، خا�سة  حز�ب  �الأ تقلي�ش عدد  �لنظام على  �سيعمل هذ� 
حز�ب �لتي تفوز باالنتخابات من �أن تنق�سم �إىل �أحز�ب  �لقانون �سيمنع �الأ
�لربملان وفق  �إىل  �أال ي�سل  �ملحتمل  فاإن من  �ليمنية  جديدة. ويف �حلالة 
�سالح، فيما  هذ� �لنظام �إال حزبان فقط هما �ملوؤمتر �ل�سعبي وحزب �الإ
قد ال  �حل�سم كونه  ن�سبة  �ال�سرت�كي من جتاوز  ي�سعب على �حلزب  قد 
�ل�سمالية كمحافظة حجة  �ملحافظات  بع�ش  %� يف  بن�سبة  �لفوز  ي�ستطيع 

و�ملحويت و�سعده.

�ل�سغرية  حز�ب  �الأ �سيجرب  �لنظام  هذ�  تطبيق  فاإن  �حلالة  هذه  ويف 
�أحز�ب  بينها  فيما  ت�سكل  �أو  �لكبرية  حز�ب  �الأ تندمج مع  �أن  و�ملتو�سطة 
حز�ب  �الأ من  وعدد  �مل�سرتك  �أحز�ب  ت�سكل  �أن  توقع  ويكن  كبرية. 

�ل�سغرية حزب جديد ي�سمها. 

�صكل احلكومة:
�ستت�سكل �حلكومة يف �لغالب من حزب و�حد �إذ �أن ن�سبة �حل�سم �ست�ساعد 
على  ح�سولها  نتيجة  برملانية  �أغلبية  على  حت�سل  �أن  �لكبرية  حز�ب  �الأ

حز�ب �خلا�رضة.  �سو�ت �ل�سائعة على �الأ ن�سبة من �الأ
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حزاب: حجم قوة قادة الأ
ع�ساء، فهذ�  حز�ب على �الأ يزيد هذ� �لنظام ب�سكل كبري من �سلطة قادة �الأ
�لنظام ينح هوؤالء �لقادة دور� كبري� يف حتديد من يفوز يف �النتخابات، 
حني يقررون ترتيب �ملر�سحني د�خل �لقو�ئم �النتخابية، �إىل جانب ذلك 
�أحز�ب خا�سة  ت�سكيل  من  جنحة  �الأ قادة  �ستمنع  هذه،  �حل�سم  ن�سبة  فاإن 

بهم.

خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
على  ب�رض�وة  تتناف�ش  �مل�ساركة  حز�ب  �الأ فاإن  �النتخابات  فرتة  خالل 
�أ�سو�ت �لناخبني، ومن ثم فاإن كل حزب ي�سعى �إىل �حل�سول على �أكرب 
حز�ب  عدد ممكن من �أ�سو�ت �لناخبني، و�لنتيجة �أن درجة �نفتاح �الأ
فاإن  ذلك  ومع  تقريبا.  معدومة  تكون  �لبع�ش  بع�سها  جتاه  �مل�ساركة 
قد  و�لتي  �النتخابات،  قبل  تتم  �لتي  �ل�رضورية  �حلزبية  �الندماجات 
�النفتاح  تعمل على  فئويا،  فكريا و�سيا�سيا ورمبا  �أحز�ب خمتلفة  ت�سمل 
�سي�سوت  ما  حلزب  �ملنتمي  فالناخب  �ملندجمة،  �لقوى  بني  �ل�سيا�سي 
�ملثال  �سبيل  فعلى  و�سيا�سيا،  فكريا  معه  �ملختلفني  ت�سم  قد  حزبية  لقائمة 
�سالح و�حلزب �ال�سرت�كي ونزلو�  قد جند، يف حال حتالف حزب �الإ
حتت ��سم حزب و�حد وقائمة و�حدة، �سنجد �لناخب �ملتدين �لتابع حلزب 
�أع�ساء  من  »علمانيني«  �أع�ساء  ت�سمل  قائمة  على  ي�سوت  �سالح  �الإ

�حلزب �ال�سرت�كي و�لعك�ش. 
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�ل�سيا�سي  �لتزمت  �إلغاء  على  يعمل  قد  �لنظام  هذ�  فاإن  ذلك،  جانب  �إىل 
من  ممكن  عدد  كرب  الأ بحاجة  حز�ب  �الأ هذه  فكون  �لكبرية،  حز�ب  لالأ
�سو�ت، فاإن عليها �أن تتبنى خطابًا معتداًل يجذب �أ�سو�ت من خارج  �الأ

يديولوجي �لتي تنتمي له. �لو�سط �الأ

�صلوك الناخب:
�سيتغري �سلوك �لناخب و�هتماماته ب�سكل كبري، فالق�سايا �لوطنية ت�سبح 
�لدولة  حكم  بهدف  وطنية  لقائمة  ي�سوت  كونه  �لناخب،  �هتمام  مركز 

ولي�ش متثيل �ملنطقة كما هو �حلال يف نظام �لد�ئرة �لفردية. 

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
ي�ساعد هذ� �لنظام على زيادة حجم �مل�ساركة يف �النتخابات، رغم �أن بع�ش 
�النتخابات،  يف  م�ساركتها  عدم  حال  يف  �ل�سغرية،  حز�ب  �الأ موؤيدي 

�سيحجمون عن �مل�ساركة فيها.

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
حز�ب  �سو�ت �لتي ح�سلت عليها �الأ �ستوؤدي ن�سبة �حل�سم �إىل �سياع �الأ
�لفائزة، ويف هذه �حلالة �ستح�سل  حز�ب  �إ�سافتها لالأ �خلا�رضة، و�سيتم 
�سو�ت  �الأ ن�سبة  من  بكثري  �أكرب  �ملقاعد  من  عدد  على  �لفائزة  حز�ب  �الأ
وعدد  �سو�ت  �الأ ن�سبة  بني  �لفارق  حجم  و�سيعتمد  عليها،  ح�سلت  �لتي 

�سو�ت �ل�سائعة.    �ملقاعد على عدد �الأ
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حجم التحالفات احلزبية:
ح�ساب  على  �لكبرية  حز�ب  �الأ و�ستقوى  �حلزبية  �لتحالفات  �ستزد�د 
�أن  فاإن من �ملحتمل  �ليمنية  �ملتو�سطة و�ل�سغرية، ويف �حلالة  حز�ب  �الأ
�أحز�ب  ول  �الأ يثل  رئي�سيني،  حزبني  �سمن  جميعها  حز�ب  �الأ تندمج 

�مل�سرتك، فيما يثل �لثاين حزب �ملوؤمتر �ل�سعبي وحلفائه. 

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
ت�سعف �لعالقة بني ع�سو �لربملان و�لناخب.

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
ت�ستطيع  لن  �لتي  تلك  خا�سة  فئوية  �أحز�ب  وجود  من  �لنظام  هذ�  ينع 
�لنظام  هذ�  يف  �ملقررة  �حل�سم  ن�سبة  و�أن  خا�سة  �حل�سم،  ن�سبة  جتاوز 

حز�ب �لفئوية بكل �أنو�عها.  تهدف �إىل منع فوز �الأ

 متثيل الن�صاء:
نف�ش خمرجات �لنظام �ل�سابق

التنوع اجلغرايف:
ال يحقق هذ� �لنظام متثيل جغر�يف جلميع مناطق �لدولة فبع�ش �ملناطق 

كالعا�سمة و�ملدن �لرئي�سية �سيكون لها ممثلني �أكرب من متثيلها �ل�سكاين.
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يديولوجي: التنوع الأ
بتمثيل  ي�سمح  ال  فهو  يديولوجي،  �الإ �لتنوع  على  �لنظام  هذ�  ي�ساعد  ال 

�لكثري من �لقوى �ل�سغرية و�لتي قد حتمل �إيديولوجيات خمتلفة.

التنوع الجتماعي:
نف�ش خمرجات �لنظام �ل�سابق

حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
نف�ش خمرجات �لنظام �ل�سابق

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
حز�ب �إىل �لربملان  مبا �أن هذ� �لنظام �سيعمل على دخول عدد قليل من �الأ
فاإن خارطة �ملجل�ش �لنيابي �ستكون خمتلفة عن �خلارطة �حلالية، خا�سة 
حز�ب، �إذ �أن من �ملحمل �أال ي�سل �لربملان �سوى  يف جهة حجم وقوة �الأ
و�لثاين  له  �ملو�لية  حز�ب  و�الأ �ملوؤمتر  حزب  ول  �الأ يثل  فقط  حزبني 

�أحز�ب �ملعار�سة.

احتمالية تطبيق هذا النظام:
�لتي  للمعار�سة  �ليمن، نظر�  �لنظام يف  �أن يطبق هذ�  �ملحتمل  من غري 
�حلزب  خا�سة  و�ل�سغرية  �لو�سطى  حز�ب  �الأ من  عدد  من  �سيلقاها 
�لنفوذ  �أ�سحاب  �لبعثية و�لنا�رضية، وكذلك من  حز�ب  �ال�سرت�كي و�الأ
يف  �لفوز  من  �جلهات  هذه  يحرم  قد  �لنظام  هذ�  �أن  حيث  �الجتماعي، 
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ما  �إذ�  �لنظام  بهذ�  تقبل  قد  حز�ب  �الأ هذه  فاإن  ذلك  ومع  �النتخابات. 
��سطرت لالندماج �سمن حزب جديد ي�سملها مع �أحز�ب �أخرى، ويف 

حو�ل يبقى هذ� �الحتمال �سعيفا وفق �ملعطيات �حلالية. كل �الأ
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النظام العا�رش
 قائمة ن�صبية مغلقة بن�صبة ح�صم %5 من اإجمايل امل�صوتني 

حزاب من النق�صام يف الربملان( )ال�صماح لالأ

ماهيته:
يف  �لفائزة  حز�ب  �الأ ينع  ال  �لقانون  �أن  با�ستثناء  �لثامن،  �لنظام  نف�ش 
�لربملان من �أن تنق�سم �إىل �أحز�ب جديدة، ويف هذه �حلالة فاإن خمرجات 
�ملتحالفة  حز�ب  �الأ �أن  حيث  �لثامن،  �لنظام  عن  خمتلفة  ت�سبح  �لنظام 
قبل �النتخابات ترجع �إىل م�سمياتها �ل�سابقة بعد �النتخابات، ومن ذلك 
��سمه  وليكن  و�حد  حزب  قائمة  حتت  تدخل  �مل�سرتك  �أحز�ب  �أن  مثال 
من  عدد  على  حزب  كل  مبوجبها  يح�سل  قائمة  على  وتتفق  �مل�سرتك، 
حز�ب لتنق�سم من جديد  �ملقاعد، وبعد �أن ت�سبح يف �لربملان تعود هذه �الأ

وحتمل �أ�سمائها �ل�سابقة. 

حز�ب  لية، فقبل �النتخابات تقوم عدد من �الأ وتعد تركيا منوذجا لهذه �الآ
بها  تدخل  حزبية  قائمة  وت�سكيل  �سكلي،  باندماج  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
�النتخابات بهدف جتاوز ن�سبة �حل�سم �لتي يفر�سها �لقانون وهي �0%. 
نف�ش  �أحز�ب حتمل  �إىل عدة  �ملندجمة  حز�ب  �الأ تنق�سم  وبعد �النتخابات 

حز�ب قبل �الندماج. م�سميات �الأ

اآليته:
نف�ش �آلية �لنظام �لثامن.
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معوقات تطبيقه:
تعار�ش  �لتي  �لكبرية  حز�ب  �الأ قبل  �لنظام مبعار�سة من  هذ�  �سيو�جه 
من  �مل�ستفيدين  �إىل  �سافة  باالإ �حل�سم،  ن�سبة  بدون  �لن�سبية  �لقائمة  نظام 

نظام �لد�ئرة �لفردية �لذي �سيحرمهم من دخول �لربملان.

م�صاكل اإدارته:
ال توجد م�ساكل يف �إد�رته. )نف�ش �لنظام �لثامن(

كلفته:
) نف�ش كلفة �لنظام �لثامن(
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خمرجاته ال�صيا�صية

يف  �أهمها  ذكر  يكن  �لق�سايا  من  عدد  على  �لنظام  خمرجات  �ستنعك�ش 
�لنقاط �لتالية:

حزاب وعددها: حجم الأ
حز�ب  حز�ب ب�سكل كبري فكون �الأ يعمل هذ� �لنظام على زيادة عدد �الأ
تت�سابه خمرجاته  �لنظام  هذ�  فاإن  �لفوز،  بعد  تنق�سم  �أن  ت�ستطيع  �لفائزة 
مع خمرجات نظام �لقائمة �لن�سبية بدون ن�سبة ح�سم )�لنظام �ل�سابع( فهو 

جنحة �حلزبية.  حز�ب و�ن�سقاق �الأ ي�ساعد على تكاثر عدد �الأ

ويعمل هذ� �لنظام يف تركيا وفق منطية معينة، ففي مرحلة من �ملر�حل 
حز�ب �ملتو�سطة �حلجم بقو�ئم خا�سة بها دون �ندماجات  وحني تنزل �الأ
تكون  فيما  �حل�سم   ن�سبة  قادرة مبفردها على جتاوز  �أنها  �عتقاد  - على 
حزبية  حتالفات  حتدث  ال   - جديدً�  و�قعًا  �أفرزت  قد  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة 
حز�ب �ملتو�سطة  حز�ب �ملتو�سطة �حلجم، و�لنتيجة عدم متكن �الأ بني �الأ
و�ل�سغرية من جتاوز ن�سبة �حل�سم، وفوز حزب و�حد كبري مبقاعد كبرية 

�سو�ت ، كما حدث يف �نتخابات عام )��00(.  �أكرب من ن�سبة �الأ

حز�ب �ملتو�سطة و�ل�سغرية حجمها ب�سكل �سحيح  �أما يف حال قدرت �الأ
حز�ب  مر �لذي يحرم �الأ فاإنها تندمج ب�سكل �سكلي قبل �النتخابات وهو �الأ
من  يت�سكل  برملان  وجود  و�لنتيجة  �ل�سائعة،  �سو�ت  �الأ من  �لكبرية 
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غلبية �ملطلقة �لتي  �أحز�ب متو�سطة و�سغرية ال يتلك �أي و�حد منها �الأ
جتعله ي�سكل �حلكومة مبفردة، وتعد هذه �حلالة يف تركيا هي �لقاعدة يف 

�حلياة �ل�سيا�سية �لرتكية فيما �حلالة �ل�سابقة هي �ال�ستثناء. 

�صكل احلكومة:
فاإن فوز  قبل �النتخابات،  �ندماجات حزبية كبرية  يف حال كان هناك 
�أحز�ب  غياب  على  تعمل  جديد  من  �نق�سامها  ثم  ومن  مبقاعد  معظمها 
باأغلبية برملانية، ويف هذه �حلالة فاإن �حلكومة �لتي تت�سكل  كبرية تتمتع 

تكون حكومة �ئتالفية.

حز�ب �ل�سغرية و�ملتو�سطة بقو�ئم  �أما يف حال دخول عدد كبري من �الأ
خا�سة بكل منها فاإن من �ملحتمل �أن يخ�رض عدد كبري منها �أ�سو�ته حني ال 
�سو�ت �ل�سائعة  تتمكن من جتاوز ن�سبة �حل�سم، ويف هذه �حلالة فاإن �الأ
�لتي  �ملقاعد  �إىل زيادة عدد  �سيوؤدي  �لفائزة وهو ما  حز�ب  �ستتحول لالأ
مقاعد  باأغلبية  �لفوز  من  �ستتمكن  �لتي  �لكبرية  حز�ب  �الأ عليها  حت�سل 
�ملجل�ش �لنيابي، مما يجعلها قادرة على ت�سكيل حكومة من حزب و�حد.

  
حزاب: حجم قوة قادة الأ

ع�ساء، �إال �أن هذه �ل�سيطرة  يتمتع �لقادة �حلزبيني ب�سيطرة قوية على �الأ
�أحز�ب  وي�سكلو�  �أحز�بهم  �لقادة عن  بع�ش  ين�سق  ت�سبح حمدودة حني 

خا�سة بهم. 
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خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
تتفق  حني  �النتخابات  قبل  �حلزبية  �الندماجات  على  �لنظام  هذ�  ي�سجع 
وتوؤدي  و�حد،  م�سمى حزبي  �النتخابات حتت  منها على خو�ش  عدد 
حز�ب �ملندجمة  هذه �حلالة �إىل درجة عالية من �النفتاح �ل�سيا�سي بني �الأ
�أن  �ملندجمة  حز�ب  �الأ على  يتعني  �إذ   - �النتخابات  فرتة  يف  خا�سة   -
�لناخبني  �إقناع  �أجل  من  كبري  حد  �إىل  تو�فقيا  �ل�سيا�سي  خطابها  جتعل 
ذوي �خللفيات �ملتباينة من �لت�سويت للقو�ئم �ملندجمة: فعلى �فرت��ش �أن 
نزلت حتت  �مل�سرتك ويف حال  �أحز�ب  فاإن  �ليمن  �لنظام طبق يف  هذ� 
م�سمى حزبي و�حد فاإن خطاب هذ� �حلزب وبرناجمه �ل�سيا�سي �سيكون 
برناجمًا تو�فقيًا ياأخذ بعني �العتبار �الختالفات �لفكرية و�ل�سيا�سية �ملختلفة 
�سالح يعد�ن  حز�ب �لتي تكون منها. فاحلزب �ال�سرت�كي وحزب �الإ لالأ
�سمن  ينزالن  وحني  كبري،  حد  �إىل  خمتلفني  يديولوجية  �الأ �لناحية  من 
قائمة و�حدة فاإنهما �سينزالن بربنامج تو�فقي يحاوالن من خالله �إخفاء 
تبايناتهما �لفكرية و�ل�سيا�سية، كي يتمكنا من جذب �أكرب عدد ممكن من 

�أ�سو�ت �لناخبني.

�أن هذه �خلا�سية لهذ� �لنظام جتعله يعمل على �لتخفيف من حدة �ال�ستقطاب 
حز�ب �ملندجمة.  قل د�خل �الأ �ل�سيا�سي على �الأ

�صلوك الناخب:
ي�سوت �لناخب للقو�ئم �لتي ي�سملها �حلزب �لقريب من �هتماماته، و�لتي 

قد تكون فئوية �أو �إيديولوجية. 



م�سائل �إنتخابية �44

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
�أن  �النتخابات، رغم  �مل�ساركة يف  زيادة حجم  �لنظام على  هذ�  ي�ساعد 
�أحز�بهم،  م�ساركة  عدم   حال  يف  �ل�سغرية،  حز�ب  �الأ موؤيدي  بع�ش 

�سيحجمون عن �مل�ساركة.

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
حز�ب �خلا�رضة،  �سو�ت �لتي ذهبت لالأ �ستوؤدي ن�سبة �حل�سم �إىل �سياع �الأ
حز�ب  �الأ �ستح�سل  �حلالة  هذه  ويف  �لفائزة،  حز�ب  لالأ �إ�سافتها  و�سيتم 
�سو�ت �لتي ح�سلت  �لفائزة على عدد من �ملقاعد �أكرث بكثري من ن�سبة �الأ

�سو�ت �ل�سائعة.    عليها، و�سيعتمد حجم �لفارق على عدد �الأ

حجم التحالفات احلزبية:
قبل  �سكلية  حزبية  باندماجات  حز�ب  �الأ قيام  على  �لنظام  هذ�  يعمل 
�حلزبية  �لتحالفات  فاإن  لهذ�  �لربملان،  دخولها  بعد  تنتهي  �النتخابات 

تكتيكية �لطابع.

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
مبا �أن �لناخب ي�سوت لقائمة حزبية على م�ستوى �لدولة فلي�ش هناك عالقة 
بني �لناخب وع�سو �لربملان، و�لنتيجة �أن عالقة ع�سو �لربملان بالناخب 

تكون �سعيفة على عك�ش ما هو �حلال يف نظام �لد�ئرة �لفردية.
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متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
حز�ب �لفئوية يف �لربملان بعد �الندماجات  قد يعمل هذ� �لنظام على فوز �الأ

�ل�سكلية قبل �النتخابات.

متثيل الن�صاء:
�سي�ساعد هذ� �لنظام على زيادة متثيل �لن�ساء من خالل �إدر�ج عدد منهن 
ي�ساعد على  �لنظام  هذ�  �أن  �إىل جانب  �ملتناف�سة،  حز�ب  �الأ قو�ئم  �سمن 

حز�ب. �إقر�ر كوتا)ح�سة( �إلز�مية خا�سة بالن�ساء �سمن قو�ئم �الأ

التنوع اجلغرايف:
ال ي�سجع هذ� �لنظام على وجود متثيل جغر�يف كامل جلميع �ملناطق.

يديولوجي: التنوع الأ
حز�ب  �الأ من  فالكثري  يديولوجي،  �الأ �لتنوع  من  �لنظام  هذ�  ي�سجع 
للربملان  �لو�سول  من  �ستتمكن  يديولوجيات  �الأ لبع�ش  �ملمثلة  �ل�سغرية 

خرى. حز�ب �الأ من خالل �ندماجها مع �الأ

التنوع الجتماعي:
�سي�ساعد هذ� �لنظام على درجة عالية من �لتنوع �الجتماعي، رغم �أن 
�سكان  كفئة  حجمها،  من  باأكرب  ممثلة  �ستكون  �الجتماعية  �لفئات  بع�ش 

�ملدن، يف مقابل تناق�ش متثيل �لفئات �لريفية.
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حجم التفوي�ش ال�صعبي للحكومة:
�ئتالفية  فاإن كانت �حلكومة  �سكل �حلكومة  �لتفوي�ش على  �سيعتمد حجم 
من  م�سكلة  �حلكومة  كانت  �إن  �أما  كبري،  �ل�سعبي  �لتفوي�ش  حجم  فاإن 

حزب و�حد فاإن هذ� يعني �أن حجم �لتفوي�ش قد يكون �سغريً�. 

خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
�أن  يف حال كرثة �الندماجات �حلزبية قبل �النتخابات فاإن من �ملحتمل 
حز�ب، و�لعك�ش يف  �لنيابي م�سكاًل من عدد كبري من �الأ يكون �ملجل�ش 

حال مل تكن هناك حتالفات حزبية.

احتمالية تطبيق هذا النظام:
من �ملحتمل �أن يطبق هذ� �لنظام يف �ليمن وفق ظروف معينه، خا�سة 
�لنظام هو مبثابة حل و�سط بني  هذ�  �أن  �ل�سيا�سية  طر�ف  �الأ �قتنعت  �إذ� 
مطالب �ملعار�سة بتطبيق نظام ن�سبي بدون ن�سبة ح�سم ومطالب �ل�سلطة 
�أوتوماتيكي  ببقاء �لنظام �حلايل، فتطبيق هذ� �لنظام قد ال يوؤدي ب�سكل 
غلبيته، كما قد يفعل نظام �لقائمة بدون ن�سبة  �إىل فقد�ن �حلزب �حلاكم الأ

ح�سم.

�الجتماعي   �لنفوذ  و�أ�سحاب  �ل�سغرية  حز�ب  �الأ فاإن  ذلك  ومع 
يف  �لوجود  فر�سة  من  �سيحرمهم  كونه  �لنظام  هذ�  �سيعار�سون 

�لربملان.
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النظام احلادي ع�رش
 قائمة ن�صبية مغلقة بن�صبة ح�صم %� من جميع املحافظات 

حزاب من النق�صام بعد دخول الربملان( )بدون منع الأ

ماهيته:
ليات و�ملخرجات  هذ� �لنظام ي�سبه �لنظام �ل�سابق �إىل حد كبري من حيث �الآ
حز�ب  �لناجتة عنه. رغم �أن ن�سبة �حل�سم هذه �ستعمل على ت�سعيب فوز �الأ
�لفئوية �أكرث مما يفعله �لنظام �ل�سابق ولهذ� فاأن �لتحالفات �حلزبية وفق 
�ملتو�سطة و�ل�سغرية، ال�ستحالة  حز�ب  لالأ ت�سبح �رضورية  �لنظام  هذ� 

جتاوز ن�سبة �حل�سم.
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الف�صل ال�صابع
اإن�صاء جمل�ش �صورى منتخب

يدور �حلديث حول تعديالت د�ستورية يتم مبوجبها تغيري �لنظام �ل�سيا�سي 
�ل�سفحات  ويف  منتخب،  �سورى  جمل�ش  و�إن�ساء  �لرئا�سي  �لنظام  �إىل 
�لتالية �سوف يتم و�سع منوذجني لنظامني �نتخابيني وما هي �ملخرجات 

�ل�سيا�سية �ملرتتبة على ذلك.

ول النظام النتخابي الأ
جمل�ش النواب وفق النظام احلايل - جمل�ش ال�صورى قائمة 

ن�صبية ومتثيل مت�صاوي للمحافظات

ماهيته:
ول(  �الأ �لفائز  )نظام  �لنظام �حلايل  �لنو�ب وفق  �أع�ساء جمل�ش  ينتخب 
�نتخابية  د�ئرة  حمافظة  كل  ت�سبح  فيما  �حلالية،  �لدو�ئر  عدد  وبنف�ش 

و�حدة لها ع�رضة ممثلني ينتخبون لع�سوية جمل�ش �ل�سورى.

اآليته:
�لدو�ئر  جميع  يف  و�مل�ستقلني  حز�ب  �الأ ممثلي  قبل  من  �لرت�سح  يتم 
حز�ب بالتناف�ش  �لثالثمائة وو�حد لع�سوية جمل�ش �لنو�ب، فيما تقوم �الأ
�أ�سماء  �إنز�ل قائمة من ع�رضة  �ل�سورى من خالل  على ع�سوية جمل�ش 
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يف �ملحافظات �لتي ت�سارك فيها، وحت�سل كل قائمة على عدد من �ملقاعد 
يتنا�سب مع ما ح�سلت عليه من �أ�سو�ت. ويف هذه �حلالة فاإن �أي قائمة 
مقعد و�حد يف  لتح�سل على  �ل�سحيحة  �سو�ت  �الأ %�0 من  �إىل  حتتاج 

�ملحافظة. 

وىل يوؤ�رض فيها على رمز �ملر�سح ملجل�ش  وي�سوت �لناخب على بطاقتني �الأ
�لنو�ب، و�لثانية على رمز قائمة �حلزب يف �ملحافظة �لتي ينتمي لها.

مزاياه:
ع�ساء يف جمل�ش �ل�سورى بحيث  �ستمثل كل حمافظة بعدد مت�ساو من �الأ
�لذي  �ملمثلني  من  م�ساوي  عدد  على  �ل�سكان  �لقليلة  �ملحافظات  حت�سل 

حت�سل عليها �ملحافظات �لكثرية �ل�سكان.

معوقات تطبيقه:
�سيكون هذ� �لنموذج حل و�سط للمطالب �ملتناق�سة من �ل�سلطة و�ملعار�سة 
حيث �ستبقى خمرجات �لنظام �حلايل تعمل على حالها يف �نتخابات جمل�ش 
�أغلبية يف هذ�  �إمكانية ح�سول حزب و�حد على  �لنو�ب، وهو ما يعني 
ومعاونة  �حلكومة  �إد�رة  على  �رض�ف  �الإ مهامه  من  و�لذي  �ملجل�ش، 
�لفائز مبن�سب  �أن  تنفيذ بر�جمها، و�لتي يفرت�ش  �لتنفيذية على  �ل�سلطة 

كرب يف هذ� �ملجل�ش. �لرئا�سة ينتمي للحزب �الأ
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قد تظهر خالفات حول �سالحيات جمل�ش �ل�سورى على �أ�سا�ش �أن هذه 
�ل�سالحيات �ستكون على ح�ساب جمل�ش �لنو�ب، و�ل�سلطة �لتنفيذية.

م�صاكل اإدارته:
بحكم ب�ساطة هذ� �لنظام فاإن عملية �إد�رته �ستكون ممكنة للجنة �النتخابات، 
�سو�ت  و�أهم م�سكلة يف هذ� �جلانب �ستتمحور حول حتديد �آلية توزيع �الأ
حز�ب  �الأ على  �لك�سور،  وكذلك  �خلا�رضة،  حز�ب  �الأ من  �ل�سائعة 

�لفائزة.

كلفته:
لتكلفة  مقاربة  تكلفته  �ستكون  �لدولة، حيث  �لنظام غري مكلف على  هذ� 
وقت  يف  تتم  للمجل�سني  �النتخابات  و�أن  خا�سة  �حلايل،  �لنظام  �إد�رة 

و�حد وهو ما يقلل من نفقات �النتخابات. 
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خمرجاته ال�صيا�صية

يف  �أهمها  ذكر  يكن  �لق�سايا  من  عدد  على  �لنظام  خمرجات  �ستنعك�ش 
�لنقاط �لتالية:

حزاب وعددها: حجم الأ
�لفائزة مبقاعد يف جمل�ش  حز�ب  �الأ �لنظام على زيادة عدد  �سيعمل هذ� 
�لفوز  �ملحافظات  بع�ش  يف  حز�ب  �الأ بع�ش  قدرة  خالل  من  �ل�سورى 
ومع  �لنو�ب.  جمل�ش  يف  �لفوز  على  قدرتها  من  �أكرث  �ملقاعد  من  بعدد 
حز�ب �ل�سغرية من  �لفعلية )%�0( لن ت�ساعد �الأ ذلك فاإن ن�سبة �حل�سم 
�لفوز �إال يف �ملحافظات �لتي متتلك فيها نفوذ، كفوز حزب �حلق مبقاعد 
تعز،  حمافظة  يف  مبقاعد  �لنا�رضي  �حلزب  وفوز  �سعده  حمافظة  يف 

و�حلزب �ال�سرت�كي يف �ملحافظات �جلنوبية. 

�صكل احلكومة:
مبا �أن �لنظام �ل�سيا�سي قد �أ�سبح نظامًا رئا�سيًا فاإن �حلكومة �ستكون م�سكلة 

من فريق �سيا�سي و�حد تابعني لرئي�ش �جلمهورية.

حزاب: حجم قوة قادة الأ
كون  متو�سطة  �لنو�ب  جمل�ش  �أع�ساء  على  حز�ب  �الأ قادة  قوة  �ستكون 
قادة  �سلطة  �ستكون  فيما  دو�ئرهم،  يف  كبري�  نفوذ�  يتلكون  �لفائزين 
ن قيادة �حلزب هي  حز�ب على �أع�سائها يف جمل�ش �ل�سورى �أكرب الأ �الأ

�لتي �ساهمت بدرجة كبرية يف و�سولهم.  
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خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
خالل  �ل�سيا�سي  �النفتاح  من  عالية  درجة  على  �لنظام  هذ�  �سي�ساعد 
�نتخابات جمل�ش �لنو�ب، ودرجة �أقل من �النفتاح يف �نتخابات جمل�ش 

�ل�سورى.

�صلوك الناخب:
فحني  له،  ي�سوت  �لذي  للمجل�ش  تبعا  م�سلك  من  �أكرث  �لناخب  �سي�سلك 
ي�سوت �لناخب ملر�سح جمل�ش �لنو�ب فاإن �العتبار�ت �ل�سخ�سية و�لق�سايا 
�ملحلية �ستكون مركز �هتمام �لناخب، فيما �سيكون �سلوكه �أثناء �لت�سويت 
متاأثر�  �لت�سويت  �سيكون  حيث  خمتلفة،  �ل�سورى  جمل�ش  قائمة  على 

قليمية �خلا�سة باملحافظة. باالنتماء �حلزبي وبالق�سايا �لوطنية و�الإ

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
�مل�ساركة  �مل�ساركة يف �النتخابات عن حجم  ن�سبة  �أن تزد�د  �ملحتمل  من 

وفق �لنظام �حلايل.

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
للمر�سحني  ذهبت  �لتي  �سو�ت  �الأ �ست�سيع  �لنو�ب  جمل�ش  �نتخابات  يف 
�سو�ت �ل�سائعة على  �خلا�رضين، يف �لوقت نف�سه فاإن هناك ن�سبة من �الأ
حز�ب �ملتناف�سة يف �نتخابات جمل�ش �ل�سورى �لتي ال تتمكن من �لفوز  �الأ

باأي مقعد.
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حجم التحالفات احلزبية:
فيما  �لنو�ب  جمل�ش  �نتخابات  يف  حز�ب  �الأ بني  �لتن�سيق  عملية  �ستزد�د 

�ستقل هذه �لتحالفات يف �نتخابات جمل�ش �ل�سورى. 

عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
فاإن  ثم  ومن  بناخبيهم،  قوية  �لنو�ب  جمل�ش  �أع�ساء  عالقة  �ستكون 
بالق�سايا  �هتماماتهم  على  �ستطغى  �ملحلية  بالق�سايا  هوؤالء  �هتمامات 
بناخبيه  �ل�سورى  جمل�ش  ع�سو  �هتمام  �سيكون  �ملقابل  يف  �لوطنية، 
�أقل كونه �أتى عن طريق قائمة حزبية، �إال �أن �هتمامات �أع�ساء جمل�ش 

�ل�سورى �ستكون مركزة على ق�سايا تخ�ش حمافظاتهم.

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
�لتي  تلك  �لفئوية خا�سة  حز�ب  �الأ �لنظام من فوز بع�ش  ي�ساعد هذ�  قد 
متتلك وجود كبري يف بع�ش �ملحافظات، فعلى �سبيل �ملثال ويف حال كان 
هناك وجود حلزب خا�ش بقبيلة حا�سد فاإن من �ملحتمل �أن يح�سل على 
مقاعد يف حمافظة عمر�ن، مثلما هو �حلال يف حال وجود حزب يثل 
»�ل�سادة �لزيديني«  فاإن حظوظه بالفوز يف حمافظة �سعده تبقى كبرية، 
كما �أن هذ� �لنظام �سي�ساعد على بروز �أحز�ب مناطقية، كحزب خا�ش 

بالتهاميني �أو �حل�سارم ، وغريهم.
�أحز�ب فئوية عن طريق وجود ن�سبة ح�سم  ويكن �لتخفيف من وجود 
%� من عدد حمدد من �ملحافظات تكون �رضط لفوز �أي حزب  ولتكن 

يف جمل�ش �ل�سورى.
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متثيل الن�صاء:
يف  �حلزبية  �لقو�ئم  طريق  عن  �لفوز  من  �لن�ساء  �لنظام  هذ�  ي�ساعد  قد 

�ملحافظات.

التنوع اجلغرايف:
�ستح�سل  �ملناطق  جميع  فاإن  جغر�فية  دو�ئر  �إىل  �ستتق�سم  �لدولة  �أن  مبا 
جمال  على ممثلني لها يف جمل�ش �لنو�ب وكذلك جمل�ش �ل�سورى، ويف �الإ
قليلة  للمحافظات  خا�سة  و��سع،  جغر�يف  متثيل  ي�سمن  �لنظام  هذ�  فاإن 

�ل�سكان.

يديولوجي: التنوع الأ
�أكرث مما هو حا�سل  يديولوجي،  �لتنوع �الأ �سيزيد هذ� �لنظام من حجم 

وفق �لنظام �حلايل. 

التنوع الجتماعي:
�لنيابي  �ملجل�ش  �الجتماعي يف  �لتنوع  �ملزيد من  �لنظام يف  هذ�  �سي�ساعد 
بعد �أن تتمكن بع�ش �لفئات �الجتماعية كاملثقفني و�لن�ساء و�لفقر�ء، من 

�لدخول �إىل جمل�ش �ل�سورى.
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خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
حز�ب �لكبرية على عدد كبري من �ملقاعد يف جمل�ش �لنو�ب  �ستح�سل �الأ
على  �حل�سول  من  و�ل�سغرية  �ملتو�سطة  حز�ب  �الأ بع�ش  �ستتمكن  فيما 

متثيل حمدود يف جمل�ش �ل�سورى.

احتمالية تطبيق هذا النظام:
هذ� �لنظام غري مطروح حاليا ولهذ� ي�سعب �لتنبوؤ فيما �إذ� كان من �ملمكن 
وخمرج  و�سط  حل  مبثابة  �سيكون  �لنظام  هذ�  فاإن  ذلك  ومع  تطبيقه. 
زمة �حلالية �لتي تعي�سها �ليمن، فمن جهة �سيعزز جمل�ش �ل�سورى -  لالأ
�لذي �سيمتلك �سلطات كبرية - من دور �ملحافظات �لتي ت�سعر بالتهمي�ش، 

وهو ما �سيعزز من �لوحدة �لوطنية. 
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النظام النتخابي الثاين
 جمل�ش النواب وفق النظام احلايل - جمل�ش ال�صورى قائمة 

ن�صبية -  الدولة دائرة انتخابية واحدة

ماهيته:
ول(  �الأ �لفائز  )نظام  �لنظام �حلايل  �لنو�ب وفق  �أع�ساء جمل�ش  ينتخب 
وبنف�ش عدد �لدو�ئر �حلالية، فيما ينتخب �أع�ساء جمل�ش �ل�سورى بنظام 
�لقائمة �لن�سبية على �أ�سا�ش �أن �لدولة ت�سبح د�ئرة �نتخابية و�حدة وكل 
حزب ينزل بقائمة ت�ستمل على ��0 �أ�سخا�ش، ويفوز كل حزب بعدد 
�سو�ت �لتي ح�سل عليها من جميع �ملر�كز  من �ملقاعد �مل�ساوية لن�سبة �الأ

�النتخابية.

اآليته:
حز�ب و�مل�ستقلني يف جميع �لدو�ئر �لثالثمائة  يتم �لرت�سح من قبل ممثلي �الأ
على  بالتناف�ش  حز�ب  �الأ تقوم  فيما  �لنو�ب،  جمل�ش  لع�سوية  ود�ئرة 
ع�سوية جمل�ش �ل�سورى من خالل �إنز�ل قائمة من ��0 ��سم يف جميع 
�ملر�كز �النتخابية، وحت�سل كل قائمة على عدد من �ملقاعد يتنا�سب مع 
ما ح�سلت عليه من �أ�سو�ت. ويف هذه �حلالة فاإن �أي قائمة حتتاج �إىل 

�سو�ت �ل�سحيحة لتح�سل على مقعد و�حد يف �ملجل�ش. %0.5 من �الأ

وىل يوؤ�رض فيها على رمز �ملر�سح ملجل�ش  وي�سوت �لناخب على بطاقتني: �الأ
�لنو�ب، و�لثانية على رمز قائمة �حلزب النتخاب جمل�ش �ل�سورى.
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مزاياه:
يف  وغريها  وفئوية  �سيا�سية  و��سعة  لقطاعات  متثيل  �أيجاد  على  �سي�ساعد 

جمل�ش �ل�سورى.

معوقات تطبيقه:
�سيكون هذ� �لنموذج حل و�سط للمطالب �ملتناق�سة من �ل�سلطة و�ملعار�سة 
حيث �ستبقى خمرجات �لنظام �حلايل تعمل على حالها يف �نتخابات جمل�ش 
هذ�  يف  �أغلبية  على  و�حد  حزب  ح�سول  �إمكانية  يعني  ما  وهو  �لنو�ب 
ومعاونة  �حلكومة  �إد�رة  على  �رض�ف  �الإ مهامه  من  و�لذي  �ملجل�ش، 
�لفائز مبن�سب  �أن  تنفيذ بر�جمها، و�لتي يفرت�ش  �لتنفيذية على  �ل�سلطة 

كرب يف هذ� �ملجل�ش. �لرئا�سة ينتمي للحزب �الأ

قد تظهر خالفات حول �سالحيات جمل�ش �ل�سورى على �أ�سا�ش �أن هذه 
�ل�سالحيات �ستكون على ح�ساب جمل�ش �لنو�ب و�ل�سلطة �لتنفيذية.

م�صاكل اإدارته:
بحكم ب�ساطة هذ� �لنظام فاإن عملية �إد�رته �ستكون ممكنة للجنة �النتخابات، 
�سو�ت يف كل مركز �نتخابي لتحديد �لفائز يف  فما على �للجنة �سوى عد �الأ
جمل�ش �لنو�ب وعد �أ�سو�ت كل حزب حل�ساب حجم �ملقاعد �لتي ي�ستحقها 

يف جمل�ش �ل�سورى.



�59 م�سائل �إنتخابية

كلفته:
لتكلفة  مقاربة  تكلفته  �ستكون  �لدولة، حيث  �لنظام غري مكلف على  هذ� 
حز�ب �ستكون كبرية كونها  �إد�رة �لنظام �حلايل. غري �أن كلفته على �الأ

ن تقوم بحملة �نتخابية يف جميع مناطق �لدولة.  م�سطرة الأ
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خمرجاته ال�صيا�صية

حزاب وعددها: حجم الأ
�لفائزة مبقاعد يف جمل�ش  حز�ب  �الأ �لنظام على زيادة عدد  �سيعمل هذ� 
�سو�ت متكنها  �ل�سورى من خالل قدرة �لكثري منها من جتميع ن�سبة من �الأ
من �لفوز )%0.5(. ومن هنا فاإن هذ� �لنظام �سي�ساعد على وجود عدد 
حز�ب �لكبرية د�خل  حز�ب بع�سها �سيكون على ح�ساب �الأ كبري من �الأ
حز�ب �ملتو�سطة و�ل�سغرية  جمل�ش �ل�سورى. �أما جمل�ش �لنو�ب فاإن �الأ

ن. �سيقل وجودها كما هو �حلال �الآ

�صكل احلكومة:
مبا �أن �لنظام �ل�سيا�سي قد �أ�سبح نظاما رئا�سيا فاإن �حلكومة �ستكون م�سكلة 

من �جتاه �سيا�سي و�حد تابع لرئي�ش �جلمهورية.

حزاب: حجم قوة قادة الأ
كون  متو�سطة  �لنو�ب  جمل�ش  �أع�ساء  على  حز�ب  �الأ قادة  قوة  �ستكون 
�لفوز يرجع يف جزء منه �إىل قوة �لع�سو يف د�ئرته. فيما �ستكون �سلطة 
ن قيادة �حلزب هي  حز�ب على �أع�ساء جمل�ش �ل�سورى �أكرب الأ قادة �الأ

�لتي �ساهمت بدرجة كبرية يف �إجناحهم.  

خرى: درجة النفتاح ال�صيا�صي على القوى الأ
�سي�ساعد هذ� �لنظام على وجود درجة عالية من �النفتاح �ل�سيا�سي خالل 
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�نتخابات  يف  �النفتاح  من  معدومة  ودرجة  �لنو�ب،  جمل�ش  �نتخابات 
جمل�ش �ل�سورى.

�صلوك الناخب:
�لذي �سي�سوت له، فحني  للمجل�ش  تبعا  �أكرث من م�سلك  �لناخب  �سي�سلك 
ي�سوت �لناخب ملر�سح جمل�ش �لنو�ب فاإن �العتبار�ت �ل�سخ�سية و�لق�سايا 
�ملحلية �ستكون مركز �هتمام �لناخب، فيما �سيكون �سلوكه �أثناء �لت�سويت 
على قائمة جمل�ش �ل�سورى خمتلفة، �إذ �سيكون �لت�سويت متاأثر� باالنتماء 

�حلزبي وبالق�سايا �لوطنية.

حجم امل�صاركة يف النتخابات:
من �ملحتمل �أن تزد�د ن�سبة �مل�ساركة يف �النتخابات عن حجم �مل�ساركات 

وفق �لنظام �حلايل.

�صوات ال�صائعة: حجم الأ
للمر�سحني  ذهبت  �لتي  �سو�ت  �الأ �ست�سيع  �لنو�ب  جمل�ش  �نتخابات  يف 
�نتخابات  �ل�سائعة يف  �سو�ت  �الأ ن�سبة  فاإن  نف�سه  �لوقت  �خلا�رضين، يف 

جمل�ش �ل�سورى �ستكون قليلة جد�. 

حجم التحالفات احلزبية:
حز�ب يف �نتخابات جمل�ش �لنو�ب، فيما  �ستزد�د عملية �لتن�سيق بني �الأ

�ستنعدم يف �نتخابات جمل�ش �ل�سورى.
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عالقة ع�صو الربملان بالناخب:
�ستكون عالقة �أع�ساء جمل�ش �لنو�ب قوية بناخبيهم ومن ثم فاإن �هتمامات 
يف  �لوطنية،  بالق�سايا  �هتماماتهم  على  �ستطغى  �ملحلية  بالق�سايا  هوؤالء 
�ملقابل �سيكون �هتمام ع�سو جمل�ش �ل�سورى بناخبيه �أقل كونه �أتى عن 
طريق قائمة حزبية، ومن ثم فاإنه ال يعرف ناخبيه �ملنت�رضين يف جميع 
�أنحاء �جلمهورية، و�سيكون �هتمام ع�سو جمل�ش �ل�سورى مركز� على 
�إد�رة  �ستكون  �ل�سورى  جمل�ش  مهام  و�أن  خا�سة،  �لوطنية  �لق�سايا 

�لدولة.

متثيل الفئات )مذهبية – عرقية - قبلية - جغرافية(:
حز�ب �لفئوية يف جمل�ش �ل�سورى حيث  �سي�ساعد هذ� �لنظام من فوز �الأ
من  �لفوز  باإمكانها  يكون  كثرية  فئوية  �أحز�ب  تت�سكل  �أن  �ملحتمل  من 
�سو�ت من مناطق خمتلفة من �لدولة، ويف  �أعد�د من �الأ خالل جتميع 
جذري  ب�سكل  خمتلفة  تركيبته  �ستكون  �ل�سورى  جمل�ش  فاإن  �حلالة  هذه 
عن تركيبة جمل�ش �لنو�ب، من حيث درجة �لتنوع �لفئوي و�ل�سيا�سي، 
ويف هذه �حلالة فاإن من غري �ملتوقع ويف حال مت تطبيق هذ� �لنظام �أن 

يفوز حزب و�حد باأكرث من %30 من مقاعد جمل�ش �ل�سورى.

حز�ب  ويكن �حلد من هذه �لظاهرة باإيجاد ن�سبة ح�سم معينة حتد من �الأ
�لفئوية و�ل�سغرية و�ملتطرفة.

ويف حال �عتماد ن�سبة �حل�سم هذه فاإن خمرجات هذ� �لنظام �ستتغري ب�سكل 
جذري، مبعنى �نه �سي�سبح نظامًا خمتلفًا متاما.
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متثيل الن�صاء:
طريق  عن  �ل�سورى  جمل�ش  يف  �لفوز  من  �لن�ساء  �لنظام  هذ�  ي�ساعد  قد 

�لقو�ئم �حلزبية.

التنوع اجلغرايف:
�ستح�سل  �ملناطق  جميع  فاإن  جغر�فية  دو�ئر  �إىل  �ستتق�سم  �لدولة  �أن  مبا 
بع�ش  فاإن  �ل�سورى  جمل�ش  �أما  �لنو�ب،  جمل�ش  يف  لها  ممثلني  على 
�ملناطق خا�سة �لعا�سمة و�ملدن �لرئي�سية �ستح�سل على عدد من �ملمثلني 
�أكرث بكثري من حجمها �ل�سكاين، و�سيكون ذلك على ح�ساب متثيل �ملناطق 

�لنائية.

يديولوجي: التنوع الأ
يديولوجي يف جمل�ش �ل�سورى. �سيزيد هذ� �لنظام من حجم �لتنوع �الأ

 
التنوع الجتماعي:

�سي�ساعد هذ� �لنظام على �ملزيد من �لتنوع �الجتماعي يف جمل�ش �ل�سورى 
بع�ش  تتمكن  حني  �لنو�ب،  جمل�ش  يف  �لتمثيل  يف  �لنق�ش  يعو�ش 
�إىل جمل�ش  �لدخول  كاملثقفني و�لن�ساء و�لفقر�ء، من  �لفئات �الجتماعية 

�ل�سورى.
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خارطة املجل�ش النيابي وفق هذا النظام:
حز�ب �لكبرية على عدد كبري من �ملقاعد يف جمل�ش �لنو�ب  �ستح�سل �الأ
حز�ب �ملتو�سطة و�ل�سغرية من �لوجود و�لتمثيل يف جمل�ش  فيما �ستتمكن �الأ

�ل�سورى.

احتمالية تطبيق هذا النظام:
هذ� �لنظام غري مطروح حاليا ولهذ� ي�سعب �لتنبوؤ فيما �إذ� كان من �ملمكن 
وخمرج  و�سط  حل  مبثابة  �سيكون  �لنظام  هذ�  فاإن  ذلك  ومع  تطبيقه، 
زمة �حلالية �لتي تعي�سها �ليمن، حيث �أن وجود �أحز�ب �أيديولوجية  لالأ
وفئوية ومناطقية يف جمل�ش �ل�سورى قد ي�ساعد من �مت�سا�ش عدد كبري 
�لوحدة  من  �سيعزز  ما  وهو  �حلايل،  للنظام  �ملعار�سة  �حلركات  من 

�لوطنية.
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