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قد ترجع املحاوالت األوىل لدراسة االنتخابات باستعامل األطر املفاهيمية واألدوات املنهجية للعلوم
االجتامعية إىل مطلع القرن العرشين ،مع عامل الجغرافيا الفرنيس أندريه سيغفريد ،André Siegfried
الذي سعى يف كتابه اللوحة السياسية لغرب فرنسا يف الجمهورية الثالثة (Tableau Politique de)1913

 ((( la France de l'Ouest sous la Troisième Républiqueإىل تطوير نظرية تربط توجهات األفراد األيديولوجية
وتفضيالتهم االنتخابية بخصائص البيئة الجغرافية التي يعيشون فيها .لكن النشأة الحقيقية للدراسات
االنتخابية ،من حيث هي أحد أهم فروع السياسة املقارنة املعارصة ،تظل مقرتنة بظهور ما يُعرف باملدرسة

السلوكية يف العلوم السياسية يف أعقاب الحرب العاملية الثانية ( )1945–1939داخل الجامعات األمريكية،
مع أعامل رواد هذا الحقل البحثي ،من قبيل بول الزرفيلد  Paul Lazarsfeldوزمالئه ،مؤسيس املقاربة
السوسيولوجية يف دراسة السلوك االنتخايب (مدرسة كولومبيا) ،من خالل كتابهم املرجعي اختيار الشعب
 .People's Choiceتال ذلك ظهور املقاربة النفسية  -االجتامعية (مدرسة ميشيغان) يف خمسينيات القرن
العرشين ،والذي يعد كتاب الناخب األمرييك  The American Voterألنجس كامبل  Angus Campbellوزمالئه،

البحث الـتأسييس له((( .وقد شهدت العقود املوالية ثالثة تطورات رئيسة يف حقل الدراسات االنتخابية،
متثلت بـ )1( :تعزيز الحقل بأطر نظرية جديدة ،لعل أهمها املقاربة املؤسساتية ومقاربة االختيار العقالين؛
( )2تطور امليثودولوجية الهائلة ،التي تشمل تحسني األدوات اإلحصائية ،وتطور تقنيات املسح االجتامعي،
ودخول املناهج التجريبية ،واالنفتاح عىل األساليب الكيفية؛ ( )3توسع مجال االهتاممات البحثية لحقل
الدراسات االنتخابية ليشمل مواضيع بحثية جديدة من قبيل :النظم االنتخابية ،ونزاهة االنتخابات ،والعزوف
االنتخايب ،واللوجستيك االنتخايب((( ،والقضايا املرتبطة بالتمثيل االنتخايب لفئات اجتامعية معينة كالنساء
والشباب والجامعات اإلثنية ،وما إىل ذلك.
حقل بحث ًيا قامئًا بذاته خارج موطنها األصيل،
ً
ساهمت عدة عوامل يف انتشار الدراسات االنتخابية بوصفها
الواليات املتحدة األمريكية .لعل أبرزها الدور الذي أدّته جامعاتها يف تدريب املئات ،بل اآلالف من الباحثني،
من مختلف بقاع العامل عىل كيفية تجنيد التحليل الكمي املعتمد عىل معطيات املسوح االجتامعية .ومن
األمور البارزة يف ذلك التدريبات التي وفرها مركز األبحاث املسمى "تحالف ما بني الجامعات للبحث السيايس
أسس هذا املركز وارين ميلر Warren
واالجتامعي" الذي مقره جامعة ميشيغان واملعروف اختصا ًرا بـ ّ .(((ICPSR

 E. Millerسنة  ،1962وهو أحد مؤلفي كتاب الناخب األمرييك((( وأحد أقطاب املقاربة النفسية -االجتامعية يف

الدراسات االنتخابية ،مل يعمل فقط عىل توفري التكوين يف مدرسته الصيفية عىل مدى أكرث من ستني سنة،
بل عمل أيضً ا عىل توفري قواعد املعطيات الالزمة لكثري من الباحثني إلنجاز دراساتهم من خالل ما يسمى

"الدراسة االنتخابية الوطنية األمريكية" ،وهي مسح اجتامعي كبري ينجز دوريًا ومن دون انقطاع ،منذ صدور

نسخته األوىل سنة  ،(((1948والذي نشأت عىل غراره العرشات من املسوح االجتامعية االنتخابية يف أوروبا
وأمريكا الالتينية وآسيا.

1 Béatrice Giblin- Delvallet, "Les géographes, les élections et la sociologie électorale," Études normandes, vol. 38, no. 2 (1989), p. 51.
2 Vincent L Hutchings & Hakeem J. Jefferson, "The Sociological and Social-Psychological Approaches," in: Justin Fisher (et al.), The Routledge Handbook of
Elections, Voting Behavior, and Public Opinion (London/ New York: Routledge, 2018).
3 Ibid.
4 Inter-university Consortium for Political and Social Research.
5 Hutchings & Jefferson.
6 Nancy Burns, "The Michigan, then National, then American National Election Studies, Election Studies," accessed on 12/5/2022, at: https://bit.ly/3yvxYEs
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ومع ذلك ،ومع االنتشار العاملي الذي عرفه حقل الدراسات االنتخابية ،ال يزال موقعها يف العلوم
السياسية العربية محدودًا .فإذا كانت الساحة البحثية العربية حبىل مبئات الكتب واملقاالت التي تتطرق

إىل موضوع االنتخابات ،فإنها تظل يف مجملها محصورة يف أربعة أنواع من األعامل البحثية :يتمثل النوع
األول باألعامل البحثية التي يغلب عليها ما ميكن وصفه باملقاربة القانونية ،والتي تركز عىل تحليل النصوص

الدستورية والقوانني االنتخابية التي تحكم العمليات االنتخابية أو تؤطرها داخل نطاق وطني معني ،فتعرض
مثل طبيعة النظام االنتخايب ،والقواعد املتحكمة يف عمليات تسجيل الناخبني ،والحمالت االنتخابية ،ومتويل
ً
األحزاب ،وما إىل ذلك((( .أي إنها ال تستعني باألطر النظرية واملنهجية لحقل الدراسات االنتخابية ،إال عىل

م تبقى بعيدة عن الطموحات التفسريية
نحو محدود ،وتغيب عن غالبيتها املقارنة العابرة للدول؛ ومن ث ّ
للعلوم السياسية املعارصة.

أساسا باستعراض
ويتمثل النوع الثاين من املساهامت بالدراسات التي ميكن وصمها بالوصفية ،فهي ت ُعنى
ً

نتائج االنتخابات((( .ومع أهمية ما يقوم به هذا النوع اآلخر من الدراسات ،فإن أهميته تظل محدودة عىل

مستوى طبيعة األسئلة البحثية التي يطرحها أو الفرضيات التي يسمح باختبارها.

 7قاسم العبودي ،تأثري تطور آليات االنتخاب عىل الدميقراطية التمثيلية (النجف :معهد العلمني للدراسات العليا؛ بريوت :العارف للمطبوعات)2018 ،؛ رسهنك
حميد الربزنجي ،األنظمة االنتخابية واملعايري القانونية الدولية لنزاهة االنتخابات (بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية)2015 ،؛ زانا جالل سعيد ،الرقابة القضائية

عىل صحة االنتخابات الربملانية :دراسة تحليلية مقارنة (اإلسكندرية :املكتب الجامعي الحديث)2018 ،؛ سعاد الرشقاوي ،نظم االنتخابات يف العامل املعارص ويف
مرص (اإلسكندرية :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع)1998 ،؛ عادل محمد السيد الكحالوي ،الضوابط القانونية للدعاية االنتخابية بني النص والتطبيق :دراسة

تطبيقية عىل االنتخابات الرئاسية والربملانية (القاهرة :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع)2019 ،؛ سعيد حموده الحديدي ،نظام اإلرشاف والرقابة عىل االنتخابات
الرئاسية :دراسة مقارنة بني النظامني الدستوريني يف مرص وفرنسا (القاهرة :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع)2012 ،؛ أحمد أحمد املوايف ،االنتخابات النيابية
يف ضوء التعديالت الدستورية (القاهرة :دار النهضة العربية)2008 ،؛ حيدر األسدي ،التنظيم القانوين النتخاب أعضاء مجالس املحافظات (بريوت :منشورات زين

الحقوقية)2016 ،؛ إلياس جوادي ،دور املجلس الدستوري يف رقابة دستورية القوانني وصحة االنتخابات الربملانية :دراسة نقدية مقارنة (بريوت :منشورات
الحلبي الحقوقية)2018 ،؛ فراس طارق مكية ،قصة االنتخابات :ثورة الدستور يف العراق ( 2005 - 2003الرياض :دار املؤرخ العريب)2015 ،؛ بلغول عباس ،املجلس

الدستوري ودوره يف الرقابة عىل االنتخابات الرئاسية والترشيعية وعمليات االستفتاء :دراسة مقارنة (القاهرة :دار الكتاب الحديث)2015 ،؛ ربيع الدنان ،التغريات

الدستورية واالنتخابات (بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات)2016 ،؛ سامر محي عبد الحمزة ،الرقابة الدولية عىل االنتخابات الوطنية (عامن :دار صفاء

للطباعة والنرش والتوزيع)2016 ،؛ أحمد فرن العبيدي ،الحامية الجنائية لالنتخابات الربملانية (عامن :دار وائل للنرش)2018 ،؛ إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن،
الطعون االنتخابية يف االنتخابات الترشيعية دراسة مقارنة بالقانون الفرنيس (اإلسكندرية :املكتب الجامعي الحديث)2007 ،؛ أكرم كساب ،االنتخابات :أحكام
وضوابط برملانية ،رئاسية ،محليات (القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة)2012 ،؛ أنطوان الناشف ،االنتخابات النيابية يف لبنان (الجوانب التاريخية

والقانونية واالجتامعية) :انتخابات العام ( 1996بريوت :املؤسسة الحديثة للكتاب)1998 ،؛ شهاب بن أحمد بن عيل الجابري ،رشح قانون انتخابات أعضاء مجلس

الشوري العامين (القاهرة :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع)2014 ،؛ شاهني قاسم حسن ،سجل الناخبني وأثره يف نزاهة االنتخاب :دراسة قانونية مقارنة

(بريوت :منشورات زين الحقوقية)2019 ،؛ ضياء األسدي ،جرائم االنتخابات (بريوت :منشورات زين الحقوقية)2011 ،؛ عيل بن محمد محمد حسني الرشيف ،الرقابة عىل
االنتخابات العامة النيابية والرئاسية واملحلية واالستفتاء :دراسة مقارنة يف الترشيعات اليمنية واملرصية والفرنسية والفكر السيايس اإلسالمي (القاهرة :دار

النهضة العربية للنرش والتوزيع)2015 ،؛ عيل عدنان الفيل ،التنظيم القانوين لالنتخابات والتحوالت الدميقراطية يف الوطن العريب (عامن :الحامد للنرش والتوزيع،

)2012؛ عالء كامل محسن الخريفاوي ،الرقابة عىل دستورية االنتخابات النيابية :دراسة مقارنة (القاهرة :املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية)2018 ،؛ قوانني
االنتخاب يف الدول العربية (بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية)2005 ،؛ نظم إدارة االنتخابات يف مرص مع املقارنة بحالة بلدان أخرى (القاهرة :مركز األهرام
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية)2006 ،؛ محمد أحمد عيل مجبل ،طعون انتخابات املجالس الترشيعية يف األنظمة القانونية العربية (بريوت :منشورات الحلبي

الحقوقية)2019 ،؛ محمد سليم محمد غزوي ،الوجيز يف نظام االنتخاب :دراسة يف كل من الترشيع األردين واملقارن (عامن :دار وائل للطباعة والنرش والتوزيع،
)2000؛ محمد عيل الحاج العاميل ،فقه االنتخابات (بريوت :دار املحجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع)2009 ،؛ محمد فرغيل محمد عيل ،نظم وإجراءات انتخاب

أعضاء املجالس املحلية يف ضوء القضاء والفقه :دراسة تأصيلية وتطبيقية لنظام االنتخاب املحيل يف مرص ودول الغرب (اإلسكندرية :دار النهضة العربية للنرش
والتوزيع)1998 ،؛ محمد مصباح محمد الناجي ،النظام القانوين لالنتخابات اإللكرتونية  -التصويت اإللكرتوين :دراسة مقارنة (القاهرة :دار الفكر والقانون)2018 ،؛

مراد حامد طويقات ،الوسيط يف نظم االنتخاب والطعون املتعلقة بها :دراسة مقارنة (عامن :دار الثقافة للنرش والتوزيع)2017 ،؛ هشام عبد السيد الصايف بدر
الدين ،املستحدث يف انتخابات املجالس املحلية يف ضوء أحكام الدساتري والقضاء (اإلسكندرية :املكتب الجامعي الحديث)2021 ،؛ هشام عبد السيد الصايف
محمد بدر الدين ،النظام القانوين لتشكيل املجالس املحلية املرصية ىف ضوء دستور  2014والقوانني املنظمة لالنتخابات :دراسة تحليلة نقدية عملية (القاهرة:

دار النهضة العربية للنرش والتوزيع)2018 ،؛ وائل منذر البيايت ،اإلطار القانوىن لإلجراءات السابقة عىل انتخابات املجالس النيابية :دراسة مقارنة (القاهرة :املركز

القومي لإلصدارات القانونية)2015 ،؛ يحيى الرفاعي ،استقالل القضاة ومحنة االنتخابات (القاهرة :املكتب املرصي الحديث)2000 ،؛ يحيى محمد عيل الطياري،
الضامنات الدستورية والقانونية لالنتخابات العامة :دراسة مقارنة (القاهرة :املركز القومي لإلصدارات القانونية)2019 ،؛ ماهر جرب نرص ،الطعون يف االنتخابات

الترشيعية يف قضاء مجلس الدولة املرصي (اإلسكندرية :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع.)1998 ،
8

أمين خاطر وعبد الله املجايل ،االنتخابات البلدية والالمركزية األردنية  :2017دراسة سياسية وإحصائية (عامن :مركز دراسات الرشق األوسط)2018 ،؛ صالح

عبدالرزاق الخوالدة ،االنتخابات النيابية األردنية ملجلس النواب السابع عرش عام  :2013دراسة تحليلية (عامن :دار الراية للنرش والتوزيع)2020 ،؛ انتخابات مجلس
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ويركز النوع الثالث من املساهامت عىل الجانب الحقوقي الذي يُعنى بالرتكيز عىل حق املواطنني يف الرتشح

فضل عن الدعاية االنتخابية وإدارة الحمالت
ً
واالنتخاب ،كام يركز عىل آليات الحفاظ عىل حرية االنتخابات ونزاهتها،
االنتخابية ،وغري ذلك .وميكن القول إن هذا النوع من املساهامت جاء إثر تنامي الدور الذي قامت به املؤسسات
الحقوقية الدولية واإلقليمية واملحلية التي تُعنى باالنتخابات والدميقراطية منذ مطلع القرن الحادي والعرشين(((.

أما النوع األخري ،فهو الذي يركز عىل االنتخابات ودورها يف اإلصالح السيايس والدميقراطي يف العامل
العريب( .((1من املمكن تفسري حال الدراسات عن االنتخابات يف العامل العريب هذا بهامشية البحث الكمي يف
الشعب ( 2005القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية)2005 ،؛ محمد مراد ،االنتخابات النيابية يف لبنان ( 2009 - 1920بريوت :منشورات الجامعة
اللبنانية)2013 ،؛ فاضل محمد رضا ،االنتخابات النيابية يف العراق ( 1958 - 1933بريوت :دار املؤرخ العريب)2013 ،؛ فريد إيار ،انتخابات الزمن الصعب :االنتخابات العراقية

( 2006 - 2004بغداد :دار املدى للطباعة والنرش والتوزيع)2018 ،؛ فؤاد مريس ،االنتخابات الربملانية يف مرص :درس انتخابات ( 1987القاهرة :مركز البحوث العربية،

[د .ت)].؛ كامل األفغاين ،االنتخابات النيابية اللبنانية  :1996مؤرشات ونتائج (بريوت :دار مختارات)1999 ،؛ أحمد إبراهيم أبو شوك ،االنتخابات القومية يف السودان

لسنة  :2010مقاربة تحليلية يف مقدماتها ونتائجها (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون)2011 ،؛ أنطوان الناشف ،االنتخابات يف لبنان (بريوت :املؤسسة الحديثة

للكتاب)2004 ،؛ االنتخابات النيابية يف لبنان  :2000بني اإلعادة والتغيري (بريوت :املركز اللبناين للدراسات.)2002 ،

 9محمد فهد القحطاين ،حق االنتخاب والرتشح للمرأة (القاهرة :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع)2014 ،؛ منصور محمد محمد الواسعي ،حقا االنتخاب
والرتشيح وضامناتهام :دراسة مقارنة (اإلسكندرية :املكتب الجامعي الحديث)2010 ،؛ ناجي إمام محمد ،الرقابة عىل انتخابات املجالس النيابية :دراسة مقارنة

(اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي)2016 ،؛ سعد مظلوم العبديل ،االنتخابات :ضامنات حريتها ونزاهتها (بغداد :دار دجلة – نارشون وموزعون)2009 ،؛ صالح حسني
عيل العبدالله ،الحق يف االنتخاب :دراسة مقارنة (اإلسكندرية :املكتب الجامعي الحديث)2013 ،؛ عمرو هاشم ربيع ،نحو انتخابات حرة نزيهة (القاهرة :مركز األهرام

للدراسات السياسية واالسرتاتيجية)2012 ،؛ اإلعالم واالنتخابات الربملانية يف مرص :تقييم أداء وسائل اإلعالم املرصي يف تغطية حمالت املرشحني (القاهرة :مركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان)2005 ،؛ محسن عبود كشكول ،أساليب اإلقناع الدعايئ يف الحمالت االنتخابية مع منوذج تطبيقي (الرياض :دار الكتاب الجامعي،

)2014؛ محمد منري حجاب ،إدارة الحمالت االنتخابية طريقك للفوز يف االنتخابات (القاهرة :دار الفجر للنرش والتوزيع)2008 ،؛ هالة محمود عبدالعال ،تقييم الدعاية

السياسية يف االنتخابات الربملانية (القاهرة :العريب للنرش والتوزيع)2017 ،؛ عبد الرزاق الدليمي ،اإلعالم وإدارة االنتخابات (عامن :دار اليازوري العلمية)2015 ،؛

صولة نارص ،حق االنتخاب يف الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري :دراسة مقارنة (عامن :دار األيام للنرش والتوزيع.)2018 ،

 10العريب صديقي ،إعادة التفكري يف الدمقرطة العربية :انتخابات بدون دميقراطية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2010 ،؛ عيل خليفة الكواري ،االنتخابات

الدميقراطية وواقع االنتخابات يف األقطار العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2009 ،؛ عيد قرين سنويس هالل ،االنتخابات كأحد مظاهر الدميقراطية

مع دراسة املجالس النيابية :دراسة مقارنة (القاهرة :دار الحكمة للطباعة والنرش والتوزيع)2013 ،؛ أحمد إبراهيم أبو شوك والفاتح عبد الله عبد السالم ،االنتخابات

الربملانية يف السودان ( :)1968-1953مقاربة تاريخية  -تحليلية (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2020 ،؛ أحمد شكارة ،العراق :تداعيات ما بعد

االنتخابات الربملانية وقرب االنسحاب األمرييك (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث)2011 ،؛ إسامعيل الزيود ،العشرية واالنتخابات يف األردن (عامن :دار

جليس الزمان للنرش والتوزيع)2010 ،؛ أنطوان ساروفيم ،وظيفة االنتخابات النيابية يف لبنان (بريوت :دار الفارايب)2015 ،؛ بلغيث عبد الله ،االنتخابات واالستقرار

السيايس يف الجزائر :دراسة يف النظام والسلوك االنتخايب (اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية)2017 ،؛ بوحينة قوي (مرشف) ،االنتخابات الرئاسية الجزائرية
أفريل  2014واألسئلة الحرجة (عامن :دار الحامد للنرش)2015 ،؛ جميل النمري ،اإلصالح السيايس واالنتخابات الدليل القانون بديل (عامن :دار ورد األردنية للنرش
والتوزيع)2010 ،؛ حاتم عالمي ،انتخابات لبنان  :2018أبجدية التغيري (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون؛ منشورات الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم)2018 ،؛ حسني

سليامن سكر ،ظاهرة العزوف عن املشاركة يف االنتخابات العامة وتأثريها يف رشعية السلطة (بريوت :منشورات زين الحقوقية)2019 ،؛ سارة بن نفيسة وعالء

الدين عرفات ،االنتخابات والزبائنية السياسية ىف مرص :تجديد الوسطاء وعودة الناخب (القاهرة :مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان)2005 ،؛ رشبل نحاس،
االنتخابات النيابية اللبنانية  :2019-2016طقوسية الالدولة الطائفية (بريوت :رياض الريس للكتب والنرش)2021 ،؛ صالح حسني عيل العبد الله ،االنتخابات كأسلوب

دميقراطي لتداول السلطة (اإلسكندرية :دار املطبوعات الجامعية)2019 ،؛ االنتخابات البلدية يف لبنان  :1998مخاض الدميقراطية يف بنى املجتمعات املحلية

(بريوت :املركز اللبناين للدراسات)1999 ،؛ أحمد سعيد نوفل ،االنتخابات الفلسطينية  :2005ظروفها ،آلياتها ،نتائجها (عامن :مركز دراسات الرشق األوسط)2005 ،؛

االنتخابات النيابية  1996وأزمة الدميقراطية يف لبنان (بريوت :املركز اللبناين للدراسات السياسية)1998 ،؛ االنتخابات النيابية يف لبنان  2005يف خضم التحوالت

املحلية واإلقليمية (بريوت :املركز اللبناين للدراسات)2007 ،؛ االنتخابات واالنتقال الدميقراطي :مقاربات مقارنة (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،

)2019؛ النزاهة يف االنتخابات الربملانية :مقوماتها وآلياتها يف األقطار العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2008 ،؛ انتخابات الربملان  :2020تدعيم
االستقرار ومدخل لالنطالق (القاهرة :املركز املرصي للفكر والدراسات االسرتاتيجية)2021 ،؛ ملاذا يدخل التيار اإلسالمي االنتخابات (القاهرة :دار الكلمة للنرش
والتوزيع)2003 ،؛ معضلة االنتخابات يف العامل العريب :انتخابات عام  2005منوذ ًجا (القاهرة :مركز الخليج للدراسات االسرتاتيجية)2010 ،؛ محمد البيطيل ،املغرب

من انتخابات إىل أخرى :املشهد السيايس والحزيب ومستقبل حزب العدالة والتنمية (الرياض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)2018 ،؛ محمد

املصالحة وفتحية أحمد الزعبي ،االنتخابات آلية الدميقراطية (الحالة األردنية :انتخابات عام ( )2003عامن :دار الحامد للنرش والتوزيع)2004 ،؛ محمد مصطفوي،

الدميقراطية واالنتخابات (بريوت :دار املعارف للطباعة والنرش)1990 ،؛ عابدين الدردير الرشيف وراضية محمد املعداين ،تاريخ االنتخابات يف ليبيا 2014 - 1877

(طرابلس :وزارة الثقافة واملجتمع املدين)2019 ،؛ عايدة العيل رسي الدين ،اليمن بعد الوحدة االنتخابات وثيقة العهد واالتفاق الحرب اليمنية  ..صور  ..وثائق
(بريوت :مؤسسة الرحاب الحديثة)1996 ،؛ عبد العزيز محمد إبراهيم قطاطو ،االنتخابات الربملانية  :2015رؤية تحليلية نقدية مقارنة (القاهرة :دار الحكمة للطباعة

والنرش والتوزيع)2016 ،؛ عبدو سعد ،االنتخابات النيابية لعام  2005قراءات ونتائج (بريوت :مركز بريوت لألبحاث واملعلومات)2005 ،؛ عيل أحمد عبد الله وشعي
الغبايش ،اإلعالم واالنتخابات :دراسة يف طبيعة وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة (الرياض :عامل الكتب)2021 ،؛ عمر الديب وفارس جريديني ،االنتخابات النيابية

اللبنانية  :2018دراسة رقمية تحليلية (بريوت :دار الفارايب)2019 ،؛ عمرو هاشم ربيع (محرر) ،انتخابات مجلس الشعب ( 2012 / 2011القاهرة :مركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية.)2012 ،
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العلوم السياسية العربية ،من جهة ،وبالجدوى العلمية لدراسة االنتخابات يف منطقة تسود فيها األنظمة
أصل ،من
ً
السلطوية ،التي يندر أن ترتبط فيها آليات الحكم مبخرجات العملية االنتخابية ،هذا إن وجدت االنتخابات
حائل دون دراسة االنتخابات .وقد كان لدراسة االنتخابات
ً
جهة أخرى .وحقيقة األمر أن غياب الدميقراطية مل يكن أبدًا

يف املنطقة العربية ذات األنظمة السلطوية أو الهجينة نصيب يف الدراسات الغربية( ،((1لفهم ما الذي تعنيه

االنتخابات يف مثل هذه األنظمة ،وما الوظائف التي تؤديها ،وملاذا يتمسك بها بعض األنظمة .وقد جعل بعض
الباحثني الغربيني ،عىل غرار إلني لوست  Ellen Lustومارك تسلري  ،Mark Tesslerمن دراسة االنتخابات يف دول

ربا حول املوضوع.
شامل أفريقيا والرشق األوسط أحد مجاالت اختصاصهم وراكموا إنتا ً
جا علميًا معت ً

انطالقًا من هذا التشخيص ،تعلن دورية سياسات عربية عن عدد خاص عن "االنتخابات يف العامل العريب" ،وعن

بدء استقبالها مقرتحات بحثية لهذا العدد ،الذي تسعى ألن يكون عددًا مرجع ًيا يف حقل الدراسات االنتخابية

يف العلوم السياسية العربية.

د عىل تحقيق هدفني رئيسني .أولهام ،محاولة التأصيل املعياري والنظري لحقل الدراسات
يعمل العد ُ
االنتخابية يف املنطقة العربية .فعىل املستوى املعياري ،سيحاول اإلجابة عن السؤال املحوري اآليت:
ملاذا نحن يف حاجة إىل تطوير حقل الدراسات االنتخابية العريب من حيث هو حقل معريف له موضوعاته

وأدواته البحثية الخاصة؟ وعىل املستوى النظري ،يهدف العدد ،من جهة ،إىل طرح مجموعة من األسئلة التي

تناقش مدى مالءمة املقاربات النظرية املهيمنة يف تفسري السلوك االنتخايب يف النطاقات الدميقراطية
أساسا لدراسة االنتخابات يف املنطقة العربية ،يف ظل وجود أنظمة تراوح بني السلطويات
الليربالية لتكون
ً

مبختلف أشكالها ،ودميقراطيات معطلة ،أو أنظمة توصف بـ "الهجينة"  .Hybridويهدف ،من جهة أخرى ،إىل

التشابك مع أسئلة بحثية عىل غرار :ما الوظيفة (أو الوظائف) التي تتصدى لها االنتخابات يف املنطقة؟ وما
الدور الذي تؤديه يف استقرار األنظمة السياسية القامئة أو يف عمليات االنتقال الدميقراطي؟ وما وظيفة
االنتخابات يف املجتمعات املنقسمة طائف ًيا أو إثن ًيا؟ وما خصائصها؟ وإىل أي ح ٍّد غريت االنتخابات من طبيعة

األنظمة الهجينة يف املنطقة؟

أما الهدف اآلخر للعدد فيتمثل بتقديم عينة من الدراسات األصلية عن ثلة من املواضيع األكرث حضو ًرا يف
حقل الدراسات االنتخابية ،مهيكلة وفق أربعة محاور كربى :الناخبون والسلوك االنتخايب ،واملرتشحون
وخصائصهم السوسيودميوغرافية وتأثريهم يف مخرجات العملية االنتخابية ،والنظم االنتخابية من حيث هي
آلية مؤسساتية تهيكل العملية االنتخابية ،واالنتخابات بوصفها عملية سياسية تقع داخل املجتمع .يفتح كل
محور من هذه املحاور املجال ملجموعة من األسئلة ،ففي محور الناخبني ،نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص
األسئلة اآلتية :ما املحددات البنيوية والسوسيو-اقتصادية واأليديولوجية والنفسية والعقالنية للمشاركة
عا للمشاركة أو ملقاطعة االنتخابات يف املنطقة؟ وما الداللة التي
يف االنتخابات؟ وما الفئات األكرث نزو ً
تحملها عملية التصويت أو االمتناع عن التصويت لدى مواطني الدول العربية؟ وكيف ميكن تفسري التفضيالت
االنتخابية للناخبني العرب؟ وما خصائص األفراد الذين يصوتون لألحزاب اإلسالمية يف مقابل أولئك الذين يختارون
األحزاب القومية أو العلامنية أو تلك املرتبطة بأجهزة الدولة؟ ويف محور املرتشحني ،ميكن طرح األسئلة
اآلتية :ما اآلليات املتحكمة يف اختيار املرتشحني؟ وهل تختلف هذه اآلليات بني أحزاب الدولة واملعارضة؟
أي تأثري يف مخرجات العمليات االنتخابية؟ وما العوامل التي تساهم يف تسهيل نجاح
وهل لطبيعة املرشح ّ
النساء والشباب يف االنتخابات؟ ومن هم هؤالء النساء والشباب الذين ينخرطون يف العملية االنتخابية؟ وما
تأثري نظام الكوتا االنتخابية يف هذا الصدد؟ ويف محور النظم االنتخابية ،نطرح األسئلة اآلتية :ما مميزات
مل النظم االنتخابية آلي ً
ة مؤسسية للتحكم يف مخرجات
النظم االنتخابية السائدة يف املنطقة؟ وكيف ت ُستع َ
 11مثال عىل هذه األبحاث "القدمية" غري العربية عن املنطقة العربية:
Jacob M. Landau, Ergun Ozbudun & Frank Tachau, Electoral Politics in the Middle East: Issues, Voters and Elites (London/ New York: Routledge, 1980); Linda
Layne, Elections in The Middle East: Implications of Recent Trends (London/ New York: Routledge, 1987).
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العملية االنتخابية يف البلدان العربية؟ وهل يؤثر النظام االنتخايب ،سواء كان نسبيًا أو أغلبيًا ،يف تعزيز
الرصاعات اإلثنية والطائفية؟ أم يساعد عىل تجاوزها؟ ومتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وماذا عن اعتامد التصويت
أي دور للامل يف العملية
اإللكرتوين يف بعض الدول العربية؟ ويف املحور الرابع ،نطرح األسئلة اآلتيةّ :
االنتخابية يف املنطقة العربية؟ ويتعلق السؤال برشاء األصوات أو تقديم الخدمات الزبائنية للناخبني .وما
الدور الذي تؤديه االنتخابات يف بناء الهوية املواطنية يف املجتمعات التي تحرض فيها الهويات الفرعية
بقوة (كالهوية القبلية)؟ وما أثر انتشار استخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي يف العملية االنتخابية؟
ومن املهم ،يف اإلجابة عن هذه األسئلة وغريها ،اعتامد مقاربة مقارنة ،قدر اإلمكان ،تغطي أكرث من دولة
عربية ،إىل جانب دراسات الحالة ،سواء التي تعتمد املناهج الكمية أو الكيفية.
نجمل الئحة املوضوعات التي ميكن أن يتطرق إليها العدد يف ما يأيت:
1 .األطر النظرية واملنهجية لحقل الدراسات االنتخابية بني الغرب والعامل العريب.
2 .االنتخابات يف األنظمة السلطوية والهجينة.
3 .املشاركة يف االنتخابات ومقاطعتها يف العامل العريب.
4 .التصويت يف العامل العريب بني الدوافع السيوسيو  -اقتصادية واأليديولوجية والنفسية والعقالنية.
5 .النظم االنتخابية ومخرجات االنتخابات.
6 .املجتمعات املنقسمة والطائفية االنتخابية.
7 .القبيلة واملواطنية واالنتخابات.
8 .املرأة الناخبة واملنتخبة يف املنطقة العربية.
9 .التمويل االنتخايب والفساد االنتخايب.
	10.االنتخابات املحلية مقابل االنتخابات الوطنية.
	11.االسرتاتيجيات والحمالت االنتخابية.
	12.االنتخابات واإلنرتنت.
	13.االحتجاج عىل نتائج االنتخابات.
ٍ
موعد أقصاه 16
تستقبل هيئة تحرير دورية سياسات عربية املقرتحات البحثية يف هذا العدد الخاص يف
متوز /يوليو  ،2022عىل أن يشمل املقرتح عنوان البحث ،وإشكاليته األساسية ،واملنهجية املتّبعة ،واملراجع
فضل عن نسخة من السرية الذاتية.
ً
التي سيستند إليها الباحث،
د
ت ُرسل املقرتحات عرب الربيد اإللكرتوين للدوريةsiyasat.arabia@dohainstitute.org :وتلتزم هيئة التحرير بالر ّ
عىل جميع املقرتحات البحثية يف موعد أقصاه  11آب /أغسطس  .2022ويف حالة املوافقة عىل املقرتح
كامل ( 10000-6500كلمة) وفقًا للمتطلبات الشكلية واملوضوعية
ً
البحثي ،نأمل أن يلتزم الباحث بتقديم البحث
علم أن كل البحوث تخضع للتحكيم العلمي ،عىل
للدورية يف موعد أقصاه األول من شباط /فرباير ،2023
ً
وفق املعايري التي يتبناها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأن املوافقة عىل املقرتح البحثي ال
تعني قبول البحث تلقائ ًيا للعدد الخاص.
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