
سامح عبد الوهاب. دخريطـة مصر االنتخابية 

١

یةـر االنتخابـة مصـطـخری
مع التطبیق علي محافظة الجیزة

*سامح عبد الوهاب. د

:مقدمة
إن أي عملیة إصالح سیاسي تحتاج في مقدمتها إلي إعادة صیاغة البنیة االنتخابیة للمجتمع، 

ولعل التطور . والتي أصبحت في الكثیر من األحیان غیر مناسبة وال تتفق مع متطلبات اإلصالح
یاسي الذي شهدته مصر خالل العقدین األخیرین مع تنامي الهامش الدیموقراطي، والذي تم تتویجه الس

هو أمر حیوي یتطلب في حقیقة ٢٠٠٠یولیو سنة ٨في )١(بالحكم المحوري للمحكمة الدستوریة العلیا
الكلیة لطبیعة األمر إعادة النظر في البنیة االنتخابیة للمجتمع المصري، سواء من حیث تحلیل الصورة

نفوذ القوي السیاسیة الفاعلة في المجتمع المصري، وعالقة ذلك باألوضاع الجغرافیة سواء الطبیعیة أو 
هذا باإلضافة إلي ضرورة توجیه عنایة فائقة لطبیعة تشكیل وصیاغة خریطة الدوائر . الدیموجرافیة

للعدید من األسباب الموضوعیة والتي االنتخابیة والتي أصبحت في اشد الحاجة إلي إعادة النظر، وذلك
. سوف نأتي علیها تباعا

هو أمر مهم لما تمثله هذه ٢٠٠٠ومن هنا یبدو أن دراسة خریطة مصر االنتخابیة لسنة 
االنتخابات من مرحلة تحولیه في تاریخ الحیاة البرلمانیة المصریة، ولذا سوف یتوجه هذا البحث لدراسة 

ولعل " البرلمان"النتخاب نواب مجلس الشعب المصري ٢٠٠٠ت في سنة هذه االنتخابات والتي أجری
توجهنا لدراسة انتخابات مجلس الشعب بصفة خاصة، یرجع لما لهذا المجلس من أهمیة حیویة في الحیاة 

كما انه هو المجلس المنتخب بالكامل، فیما عدا المقاعد المحدودة المخصصة لرئیس . السیاسیة المصریة
" مجلس الشورى"التي یتم التعیین فیها بقرار جمهوري، أما المجلس التشریعي الثاني في مصر الجمهوریة و 

فانه مجلس تصل فیه نسبة المعینین إلي الثلث، وتختلف فیه حدود الدوائر االنتخابیة عن حدود الدوائر 
ا أیضا في التعرف لمجلس الشعب، فهي أكثر اتساعا، فهو یحتاج إلي دراسة مستقلة لها أهمیتهةاالنتخابی

. علي الجغرافیا االنتخابیة لمصر، وهو ما یمكن أن یكون مجال دراسة وبحث آخر
ــــــــــــــــ

.جامعة القاهرة-كلية اآلداب *
والذي يقضي بضرورة اإلشراف القضائي الكامل علي االنتخابات، أي إشراف اهليئات القضائية علـي كـل اللجـان )١(

علـــي مســـتوي اللجـــان الرئيســـية أو الفرعيـــة، ومـــا اســـتتبع ذلـــك مـــن جتـــاوب احلكومـــة مـــع احلكـــم االنتخابيـــة ســـواء 
وتنفيذه، مما أدي إيل ضرورة إجراء االنتخابات علي ثالث مراحل حىت يتسىن اإلشراف القضائي الكامل ألول مرة 

.يف تاريخ مصر الربملاين
النتخابیة في مصر، فهو أمر غیر ممكن حث واحد أن یقوم بدراسة كل أوجه البنیة اانى لبسوال یت

من الناحیة العملیة، لذا فإننا سوف نتعرض في هذا البحث إلي عدد من الجوانب التي نعتقد أن دراستها 
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حیث نعرض في البدایة لنتائج االنتخابات الخاصة . لها أهمیتها في تأسیس بنیة انتخابیة موضوعیة
لمقاییس انتخابات تاریخیة، ودورها في صیاغة وتشكیل ، والتي تعد بكل ا٢٠٠٠بمجلس الشعب لسنة 

وهنا سوف نعمل علي التعرف علي طبیعة  نفوذ . التوزیع المكاني للنفوذ السیاسي علي خریطة الجمهوریة
، سواء باعتبار الصفات التي خاضت ٢٠٠٠القوي السیاسیة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب لسنة 

رشیح، أو الصفات التي مارست بها العمل السیاسي بعد الفوز في بها االنتخابات أي صفات الت
علي مستوي الخریطة االنتخابیة ةاالنتخابات، مع إیضاح اثر ذلك علي التغیر في نفوذ القوي السیاسی

Crossوسوف یتم عرض هذه الخریطة وتحلیلها من خالل استخدام خرائط األبعاد التقاطعیة . النهائیة

Variable Mapsلتي تعتمد علي إبراز الصور االستخالصیة بشكل فعالوا  .
بعد ذلك سوف نولي موضوع الدوائر االنتخابیة أهمیة خاصة من الدراسة، وبطبیعة الحال فان 

دائرة انتخابیة، في بحث واحد هو أمر ٢٢٢دراسة الدوائر االنتخابیة علي مستوي الجمهوریة والتي تضم 
د وجب علینا اختیار منطقة جغرافیة لها خصائص ممیزة وممثلة غیر عملي وغیر ممكن، لذلك فق

ولعل االختیار وقع علي محافظة . للجمهوریة لتوضیح طبیعة صیاغة تلك الدوائر ومدي موضوعیتها
٢٨دائرة انتخابیة تشمل ١٤الجیزة، ألسباب موضوعیة سوف یأتي ذكرها، وهي محافظة حیویة تضم 

.من إجمالي مقاعد البرلمان% ٦.٣في البرلمان تمثل اً مقعد

النشأة والتطور:جغرافیة االنتخابات: أوالً 
Andre"" أندریه سیجفرید"كانت النشأة األولي لجغرافیة االنتخابات علي ید الجغرافي الفرنسي 

Siegfreid" والتي تناولت االنتخابات في غربي فرنسا تحت ١٩١٣حیث كانت الدراسة التي نشرها سنة
جمهوریة الفرنسیة الثالثة، وتناول فیها العالقة بین االنتخابات والجغرافیا والعوامل االجتماعیة حكم ال

وتعد هذه (Glassner, M., 1996, P. 203)واالقتصادیة، هي أول دراسة جغرافیة في هذا المجال 
ن خریطة لنتائج الدراسة من أفضل ما كتب في مجال جغرافیة االنتخابات، حیث قارن في هذه الدارسة بی

االنتخابات وبین عدد من الخرائط الجغرافیة األخرى، وذلك بهدف تلمس العوامل الجغرافیة التي أثرت في 
هذا وقد كانت إلسهامات . ینظر له بوصفه أبو جغرافیا االنتخابات" سیجفرد"ولهذا فان . نتائج االنتخابات

إسهاماته في مجال جغرافیة االنتخابات، " ساوركارل"اإلقلیمیة األمریكیة -مؤسس المدرسة الثقافیة 
بیتر تیلور، كولن (١٩١٨ولعل هذا یتضح من خالل الحوار األمریكي حول تحدید دوائر الكونجرس سنة 

.)٨٠، ٧٩، ص ص ٢٠٠٢فلنت، 
التأثیرات الجغرافیة "والتي تناولت ١٩١٦سنة "Krehbiel"" كریبیل"كما تعد الدراسة التي قام بها 

من الدراسات الرائدة التي اعتمدت علي الخلفیة الجغرافیة في تحلیل نتائج " النتخابات البریطانیةعلي ا
اً االنتخابات وتفسیرها طبقا للبیئة الجغرافیة، وخاصة اثر الظروف الطبیعیة، والتي كانت تنال اهتمام

أیضا " لسیجفرید"تانكوقد ) ٧٩، ص ١٩٨٨جاسم كرم، (في الجغرافیا بشكل عام في تلك الفترة اً خاص
تعد من العالمات البارزة في جغرافیة االنتخابات لمقاطعة اردیش ١٩٤٩دراسة أخري سنة 

"Département of Ardèche" علي الضفة الغربیة لنهر الرون، هذا ویمكن القول انه خالل الفترة من
ن خرائط نتائج االنتخابات دور كبیر في تطویر أسلوب المقارنة بی" سیجفرید"ـكان ل١٩٤٧إلي ١٨٧١

بل إن دوره لم یقتصر علي هذا بل إن العدید من الباحثین . وخرائط أخري لجوانب جغرافیة متعددة
نفس االفرنسیین، سواء منهم الجغرافیین أو بعض االجتماعیین والباحثین في العلوم السیاسیة، طبقو 
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"V. O. Key"التي قام بها عالم السیاسة أما في أمریكا فقد ظهرت الدراسة. األسلوب الذي استخدمه

والتي تناول فیها التصویت في جنوب أمریكا، وبعد هذا التاریخ أصبح العدید من األمریكیین مهتمین 
.(Glassner, M., 1996, P.203)بدراسة االنتخابات وخصوصا بعد الستینات 

الستینات من القرن الماضي، وهذا ولعل االهتمام بجغرافیة االنتخابات زاد بشكل ملحوظ اعتبارا من
یعد رد فعل لظهور الثورة الكمیة والتي كان لها اكبر األثر علي العدید من أفرع الجغرافیا، والتي وفرت 

ومن هذا التاریخ فان . في الحقیقة أدوات جدیدة تمكن الجغرافي من تحلیل البیانات المكانیة بشكل فعال
ومن . اً ملحوظاً بات علي مستوي دول العالم المختلفة قد شهدت تنامیالدراسات الخاصة بجغرافیة االنتخا

والبیانات الرقمیة الناتجة عن Geographical Constituenciesثم فانه یمكن القول أن جغرافیة الناخبین 
یعتمد علي التحلیل . التصویت في االنتخابات، قد أدت إلي ظهور فرع صغیر وجذاب للجغرافیا السیاسیة

كما ظهرت دراسات أخري تجاوزت (Painter, J., 1995, P. 71)افي للتصویت ونتائج االنتخابات الجغر 
دراسة االنتخابات وتأثیراتها علي مستوي الدول، إلي دراسة مجتمعات انتخابیة عالمیة، مثل الدراسة التي 

United Nations Generalتناولت دراسة المجتمعات االنتخابیة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

Assembly (UNGA) وخرجت الدراسة بخریطة توضح المجموعات االنتخابیة في األمم المتحدة، والتي
.Russett, B., 1971, PP)تعد انعكاسا كبیرا لعدد من الظروف االقتصادیة واالجتماعیة لهذه الدول 

410,411).
، واستخدمها ١٩٧١سنة " ماكفیل"حددها بثالثیة أساسیة تهذا وتهتم الجغرافیا الكمیة لالنتخابا

) ١مل هذه الثالثیة علي المكونات التالیة؛ توتش١٩٧٩سنة " وتیلور وجونستون"١٩٧٥سنة " بستید"
. التحلیالت الجغرافیة للدوائر االنتخابیة) ٣. التأثیرات الجغرافیة في التصویت) ٢. جغرافیة التصویت

وسوف نعرض في دراستنا هذه إلي  هذه األوجه ) ٧٩،٨٠، ص ص ٢٠٠٢بیتر تیلور، كولن فلنت، (
.وتطبیقها في حینها

وهنا البد أن نفرق بشكل ملحوظ بین دول العالم المتقدم ودول العالم النامي من حیث االهتمام 
حیث یري أن ما كتب في مجال " مویر"ولعل هذا یتضح إذا ما نظرنا إلي قول . بجغرافیة االنتخابات

العدید من الكتابات التي تفوق المتطلبات العامة للجغرافیا السیاسیة على مل تشابات جغرافیة االنتخا
(Muir, R., 1981, P. 204) حیث یمكننا القول أن القدر الكبیر الذي كتب في مجال جغرافیا االنتخابات

ماما في لهذه الكتابات في الدول المتقدمة بصفة أساسیة، فالوضع مختلف ت" مویر"یرتبط أساسا برصد 
بحیث یمكن القول أن الدراسات الخاصة بجغرافیة االنتخابات في دول العالم الثالث هي . الدول النامیة

ولعل هذا یرتبط بان عملیة االنتخابات ترتبط . من المجاالت غیر المنتشرة، بل قل من المجاالت النادرة
ا یعني أن غالبیة سكان العالم ال تمارس عملیة وهذ. أساسا بنظام الدیموقراطیة الرأسمالیة اللیبرالیة الغربیة
بنظام الحزب الواحد، أو ألنها تقوم بتزویر نتائج إمااالنتخابات بشكل صحیح، وهذا راجع إلي أنها تأخذ 

).٧٦٤، ص ١٩٩٧محمد الدیب، (مطلقا االنتخابات، أو ألنها ال تمارس هذه العملیة 
ل العالم المتقدم والدول النامیة في مجال االهتمام وهنا یمكن القول أن المفارقة كبیرة بین دو 

وهنا یمكن القول أن . بجغرافیة االنتخابات، ولعل هذا ینعكس بالتالي علي مدي دقة نتائج االنتخابات
البنیة المعلوماتیة الجیدة في دول العالم المتقدم لها تأثیراتها االیجابیة في مجال البحث العلمي بكل 

ویمكن اإلشارة إلي أن واحدة من أهم . عود علي المجتمع بقیمة إضافیة حقیقیةمجاالته، ومن ثم ت
الحصول علي ىالصعوبات التي تواجه الباحث في مجال جغرافیة االنتخابات في الدول النامیة ه
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البیانات والتي تعد من األمور الصعبة بشكل كبیر في مثل هذه الدول، ثم إن الباحث یواجه بمشكلة 
فتحلیل البیانات هنا . عد الحصول علي البیانات وهي مدي الدقة والمصداقیة في البیاناتأخري حتى ب

.یمثل احد القضایا الهامة في إنجاز البحوث التي تتصل بجغرافیة االنتخابات

:مناهج الدراسة في جغرافیة االنتخابات: ثانیاً 
االنتخابات، وقد تعرض لها العدید تتعدد المناهج التي یمكن من خاللها البحث في مجال جغرافیة 

قد قام بتجمیع هذه " الدیب"كما أن ) تیلور، فلینت، لویس، بلوندال، برسكوت(من الباحثین من أمثال 
بحیث یمكن أن ) ٧٩٣–٧٨٣، ص ص ١٩٩٧محمد الدیب، (المناهج في مجموعتین أساسیتین، 

: نعرض لها كما یلي
:المجموعة األولي

 التقلیدي أو الكارتوجرافي أو ما یمكن أن نطلق علیه المنهج المساحيوتتمثل في المنهج
Areal في دراسته النتخابات فرنسا، ویعتمد علي إظهار " سیجفرید"، وهو المنهج الذي اعتمد علیه

التباین المكاني في نتائج التصویت، مع الربط بین طبیعة هذا التباین المكاني ومتغیرات البیئة 
من متغیرات اجتماعیة واقتصادیة وتضاریسیة، وذلك من خالل علیه مل تبما تش. لفةالجغرافیة المخت

الوالءات السیاسیة واإلقلیمیة بالظروف " سیجفرید"ومن ثم فقد علل . االستعانة بالتمثیل الكارتوجرافي
هذا ویمكن أن نفرق بین منهجین داخل المنهج . الجیولوجیة والتضاریسیة والموارد االقتصادیة

:تقلیدي، هماال
Arealالمنهج المساحي التركیبي )أ – Structural ویعتمد هذا المنهج علي فحص نمط التوزیع

المكاني للمقاعد التي حصل علیها كل حزب من األحزاب المتنافسة من خالل تمثیل ذلك 
ومن عیوب هذا األسلوب أنها ال توضح وضع أحزاب المعارضة ذات . علي خرائط الكوربلث

هذا باإلضافة إلي انه في حالة الدوائر الكبیرة المساحة، كما هو الحال في . یل المحدودالتمث
المحافظات الصحراویة بمصر، سیكون هناك انطباع غیر صادق بان الحزب الذي یحقق 

حص للوضع الدیموجرافي سیجد أن هذه فابها لدیه انتشار كبیر في التأیید، مع أن الاً نجاح
وسوف نعمل عند تحلیلنا لخریطة . دودة للغایة من سكان الجمهوریةالدوائر بها نسب مح

القوي السیاسیة علي مستوي الجمهوریة إلي استخدام أسلوب كارتوجرافى جدید یسمي بخرائط 
لدیها میزة إضافیة في إظهار طبیعة الصورة الكلیة للظاهرات إذ أن األبعاد التقاطعیة 

.التوزیعیة ذات الطبیعة المركبة
Arealلمنهج المساحي االیكولوجيا)ب – Ecological Approach ویهدف هذا المنهج إلي

تحلیل األنماط المكانیة لنتائج االنتخابات في ضوء األوضاع البیئیة، ولعل هذا المنهج یرتكز 
ومن ثم فان التحلیل هنا . علي فرضیة أساسیة وهي أن الناخبین یصوتون طبقا لمصالحهم

وعلیه فان . تحلیل خصائص الناخبین التي أثرت في عملیة التصویتالبد أن یعتمد علي
المطابقة بین خریطة النتائج االنتخابیة وخرائط المتغیرات الطبیعیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

وقد اهتمت العدید من الدراسات، . واالثنیة سوف تظهر طبیعة العالقة بین هذه المتغیرات
راسة اثر متغیرات اجتماعیة أو أثنیة معینة علي السلوك خاصة في البیئات المركبة، بد

والتي تناول فیها اثر هجرة الزنوج علي جغرافیة " لویس"مثل الدراسة التي قام بها . االنتخابي
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والتي أوضحت ١٩٦٢إلي سنة ١٩٣٢االنتخابات في والیتي فلینت ومتشیجن خالل الفترة 
عن باقي األقلیات في األقالیم الكبرى في الوالیات أن للزنوج األمریكیین سلوك تصویتي یتمیز 

En bloc(Lewis, P., 1971, P. 384)وهو أنهم یصوتون علي شكل كتلة وحدة . المتحدة

ولذلك فان تحدید مجموعة من المتغیرات المترابطة فیما بینها، ثم معرفة مدي تأثیر هذه 
أمر أساسي، وذلك بحیث یحاول المتغیرات علي النمط االنتخابي السائد في المكان هو

الباحث أن یربط بین الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة والدینیة للناخبین وبین التصویت 
وقد شهد هذا المنهج منذ الثورة الكمیة في ) ٨٦، ص ١٩٨٨جاسم كرم، (لحزب معین 

التحلیل في استخدام األسالیب اإلحصائیة في اً الجغرافیا في ستینات القرن الماضي تنامی
أن " تیلور وفلنت"هذا ویذكر . ودراسة العالقة بین نتائج االنتخابات والظروف اإلیكولوجیة

هناك ثالثة أوجه للمقارنة الكمیة الجدیدة التي طبقت علي الجغرافیة االنتخابیة، هي جغرافیات 
وقد . خابیةالتصویت، والتأثیرات الجغرافیة في التصویت، والتحلیالت الجغرافیة للدوائر االنت

تیلور "و١٩٧٥سنة " بستید"ثم استخدمها بعد ذلك ١٩٧١" ماكفیل"حدد هذه الثالثیة 
–٨٠، ص ص ٢٠٠٢بیتر تیلور، كولن فلنت، كولن فلنت، (١٩٧٩سنة " وجونستون

٨١(.

:المجموعة الثانیة 
لمكاني تمثل في المنهج اتمنذ الستینات من القرن الماضي، و تسادتىوهي األحدث نشأة وال–

Spatialالسلوكي – Behavioral وٕاذا كان المنهج القدیم نادرا ما یأخذ في االعتبار العالقات ،
المكانیة بین الدوائر االنتخابیة، وال یدرس اثر هذه العالقات المكانیة بین الوحدات المساحیة علي 

یهتم بصفة خاصة بدراسة السلوكي–في المقابل نجد أن المنهج المكاني فإننا . السلوك االنتخابي
انه " تیلور وفلنت"ویذكر . المتغیرات المكانیة مثل المسافة والتوجیه والرابط والصلة واثر الجوار

یجب أن یستبدل نهج الجغرافیة الوصفیة لتحل محلة جغرافیا جدیدة متطورة، یتضح أثرها في عملیة 
غرافیا التي ظهرت في أواخر الستینات االقتراع، وهذا المنهج یتسق مع المدرسة السلوكیة في الج

أن الفرد في شبكة العالقات " Cox"ویري ) ٨٣، ص ٢٠٠٢بیتر تیلور، كولن فلنت، كولن فلنت، (
مستقبل ) صانع للمعلومات وناقل لها، ج) مرسل للمعلومات، ب) أ: هنا له ثالثة ادوار هي

بي للفرد ال یرجع فقط إلي الخصائص ومن ثم فان هذا المنهج یقول بان للسلوك االنتخا. للمعلومات
الخاصة بالفرد، أو المتغیرات المكانیة في الوحدة المساحیة وٕانما أیضا لوجوده في وسط جغرافي 

بحیث یمكن القول أن اختیارات الناخبین وتوجهاتهم تتأثر بدرجة كبیرة للغایة بعدد من . متمیز
مدرسة ومكان العمل والحي، بحیث یرجع إلي كل المؤثرات المرتبطة بالبیئة المحلیة، مثل البیت وال

.(Blondel, J., 1965, P.67)عنصر من هذه العناصر اثر واضح علي قرارات الناخب 
في المناهج وأسالیب المعالجة المستخدمة في جغرافیة االنتخابات من فترة اً ونالحظ أن هناك تطور 

تقلیدي أو ما یمكن أن نطلق علیه المدخل إلي أخري، حیث انه في البدایة تم استخدام المنهج ال
، إال أن هذا المدخل Cartographic Comparisonsالكارتوجرافي من خالل المقارنات الكارتوجرافیة 

وهذا Statistical Analysis(Taylor, P. 1989, P. 205)تنحي جانبا لیفسح المجال للتحلیل اإلحصائي 
Arealن تحلیل بیانات التصویت علي أساس الوحدات المساحیة یرجع إلي أن بعض الجغرافیین اعتبروا أ
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Unit ال یعتبر كافیا لیشكل جغرافیة انتخابات ممیزة، وعلیه فقد استخدموا األسالیب اإلحصائیة المعیاریة
حدات المساحیة، والتي عوملت وكأنها منفصلة و للSpatial Contextمع تجاهل المحتوي المكاني 

.ومستقلة
رت مجموعة أخري من الباحثین إلي هذه األسالیب اإلحصائیة لتحلیل بیانات تصویت في حین نظ

، ومن هنا فان التحلیل اإلحصائي المعیاري للتصویت تراجع االناخبین علي أنها خارج تخصص الجغرافی
Localالتي تؤكد علي المحتوي المحلي Location Modelsمرة أخري واستبدل بالنماذج المكانیة 

Contextوبهذه الطریقة فان الوصف الجغرافي البسیط للتصویت سوف . ضمن نمط التصویت المتحقق
وهذا الخالف ظهر للعیان مع ظهور . یتم استبداله بدراسة تأثیرات جغرافیة مركبة علي عملیة التصویت

الوضع في أواخر الستینات، وهذاBehavioral School of Geographyالمدرسة السلوكیة في الجغرافیا 
قرار التصویت داخل "في بحثه األولي والذي یحمل عنوان ١٩٦٩سنة " كوكس"تم تلخیصه بواسطة 

والذي أكد فیه أن هناك أربعة 'The Voting Decision in A Spatial Context'" المحتوي المكاني
Candidateالتصویت للمرشح -١: عملیات یمكن آن تكون ذات تأثیرات محلیة علي قرار التصویت هي

Votingالتصویت للمنفعة -٢Issue Votingتأثیر الحمالت االنتخابیة -٣Campaining Effects

Reflectتأثر الجوار -٤Neighborhood Effect(Taylor, P. 1989, PP. 208-210).
ومن ثم فان اختیار الجغرافي للمنهج المناسب للدراسة في مجال جغرافیة االنتخابات، هو من

وهنا یجب أن نؤكد علي أن كل منهج أو أسلوب من . األمور التي یجب العنایة بها من قبل الجغرافي
ال یجب الباحث ن إومن ثم ف. في دراسة الجغرافیا االنتخابیةفعاالً اً حقق دور یاألسالیب المختلفة یمكن أن 

خل یمكن أن یحقق منافع أن یتحیز إلي احد األسالیب دون مبرر واضح، كما أن استخدام أكثر من مد
متعددة في البحث، وذلك مع األخذ في االعتبار أن للجغرافي توجهه وأهدافه التي یأتي في مقدمتها 

فال یجب أن یتوجه . وذلك حتى ال یفقد الطریق المنهجي للبحث. تحلیل البعد المكاني للعملیة االنتخابیة
ولعلنا نذكر هنا . نها ضمن العملیة االنتخابیةإلي دراسة عناصر انتخابیة خارج مجال تخصصه لمجرد أ

حیث یري انه إذا كان التعدد الكبیر في نظم االنتخاب، كنظام االنتخاب الفردي أو " برسكوت"قول 
الخ، هي مجال اهتمام ودراسة من قبل الباحثین في مجال العلوم ... القائمة المطلقة أو القائمة النسبیة

فان الجغرافیین ینصب اهتمامهم بشكل Van den Bergh, Lakeman, Lambert…etc"السیاسیة؛ مثل 
أساسي علي األسالیب المختلفة التي سیتم بها تمثیل اإلحصائیات وبیانات التصویت، وكذلك األشكال 

وبطبیعة الحال فان التوقف فقط عند أسالیب (Prescott, J., 1971, P. 376)المختلفة لطرق التمثیل 
مر غیر كاف للجغرافي، وٕانما هناك العدید من أوجه االهتمام المكاني في الدراسة وطرق التمثیل هو أ

.أتي في مقدمتها دراسة خریطة الدوائر االنتخابیةتالجغرافیة للخریطة االنتخابیة، 
أن یضیع جهده عند دراسة موضوعات جغرافیة االنتخابات في بأن الجغرافي ال یجةخالصالو 

عمله علي أمور تتصل بالتحلیالت المكانیة ركزمنه بدراستها، بل علیه أن یجوانب هناك من هم أجدر 
ألنماط التصویت، والتباینات المكانیة للقوي السیاسیة، وما هو دور العوامل الجغرافیة المختلفة في تحدید 

ي هو كما أن من أهم الموضوعات التي یجب أن یعني بها الجغراف. الصورة النهائیة للخریطة االنتخابیة
خریطة الدوائر االنتخابیة ومدي موضوعیتها وحیدتها، وهو موضوع ال یستطیع أن ینافسه فیه متخصص 

وهنا سیجد الجغرافي العدید . آخر، لما للجغرافي من رؤیة عمیقة في تحلیل األنماط والمركبات المكانیة
قا، بعضها استخدم في البدایة من المناهج التي تستخدم بفاعلیة في جغرافیة االنتخابات، كما اشرنا ساب
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وهنا فعلیه أن یوظف . وبعضها ظهر في فترات تالیة وبعضها عاد استخدامه بصور مستحدثة مرة أخري
. معرفته وخبراته وما یمكن تحقیقه من هذه المناهج في اختیارات مالئمة تحقق في النهایة هدف بحثه

:Gerrymanderingالتالعب في تحدید الدوائر االنتخابیة: ثالثاً 
تعد عملیة تحدید الدوائر االنتخابیة وفقا ألسس موضوعیة ومعاییر سلیمة هي واحدة من أهم 
األسس التي یجب  أن تنطلق منها أي عملیة إصالح انتخابي، بل قل سیاسي، حیث أن البناء السلیم 

لتالعب بأصواتهم لحساب والموضوعي للدوائر یعني بالتالي عملیة تمثیل صادق للناخبین، دون أن یتم ا
مرشحین مختارین أو أحزاب بعینها، وذلك من قبل الجهات المحددة للدوائر االنتخابیة، وهي في المعتاد 

. جهات حكومیة
إن احد جوانب االهتمام الرئیسیة للجغرافیین عند دراسة الجغرافیا االنتخابیة هو االهتمام بالشكل 

وذلك مع االهتمام بصفة Electoral Districts" الدوائر االنتخابیة"ة والتنظیم المكاني للوحدات االنتخابی
,.Gereymandering"(Painter, J"أو ما یسمي ةخاصة بالتالعب بالتحدید المساحي للدوائر االنتخابی

1995, PP. 71-72) والذي اهتمت به معظم الدراسات " الجریماندرینج"ومن ثم فان التعرض لهذا المفهوم
. فیة التي تناولت تحلیل خریطة الدوائر االنتخابیة هو أمر هام للغایةالجغرا

والذي استطاع أن " مساتشوستس"حاكم " البریج جري"إلي " الجریماندرینج"تنسب هذه الظاهرة 
یتم علي أساسه إعادة ترسیم الدوائر االنتخابیة في والیة مسا تشوستس، ١٩١٢یستصدر قانونا سنة 
د الدوائر بطریقة أدت إلي تحقیق نصر لصالح الحزبین الدیموقراطي والجمهوري وذلك من خالل تحدی
ألف ٥٠ألف صوت مقابل نحو ٥٢رغم من حصول الفدرالیین علي نحو الفب. علي حساب الفدرالیین

، في اً مقعد٢٩ن علي و والجمهوریونصوت للدیموقراطیین والجمهوریین معا، فقد حصل الدیموقراطی
& ,.Taylor, P)فقط للفدرالیین وهم من حقق العدد األكبر من أصوات الناخبین مقعد ١١مقابل 

Johanston, R., 1971, P.131) ولعل هذا یوضح أن عملیة التالعب في تحدید الدوائر االنتخابیة یمكن
. أن تؤدي إلي تحقیق نصر وهمي، أي مشكوك في مصداقیته، لصالح احد أطراف العملیة االنتخابیة

ن خالل إهدار أصوات الناخبین المؤیدین لطرف معین، دون أن یستفید منها، وهي عملیة تتم من وذلك م
وعلیه فان التالعب في الدوائر االنتخابیة . خالل تشتیت األصوات أو دمجها مع دوائر انتخابیة متناثرة

ر أحزاب المعارضة یتم من خالل أسالیب متعددة، منها؛ أن یتم إلحاق مناطق بعیدة مؤیدة للسلطة بدوائ
أو من خالل تقسیم دوائر أحزاب المعارضة إلي دوائر . بقصد إنقاص تفوقها العددي في تلك الدوائر

جاسم (اصغر ثم دمج كل دائرة منها مع دوائر أخري مؤیدة للسلطة من اجل تشتیت أصوات المعارضة 
وائر االنتخابیة عند ولعلنا سوف نعرض لنماذج من التالعب في تحدید الد) ٨٢، ص ١٩٨٨كرم، 

.دراستنا لخریطة الدوائر االنتخابیة لمحافظة الجیزة
"Malapportionment"ومن مشكالت تحدید الدوائر االنتخابیة هو سوء تحدید الدوائر االنتخابیة 

ویعني أن أعداد السكان في الدوائر االنتخابیة تكون غیر متوازنة، وهذا األمر قد یحدث بشكل مقصود، 
ه الحالة یكون تالعب بالتحدید أو قد یحدث كنتیجة لحركة السكان وتبایناتها، سواء عبر الزمان وفي هذ

أي بسبب التفاوت في معدالت النمو السكاني بین المناطق الجغرافیة المختلفة، أو عبر المكان من خالل 
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نظر في تحدید ومن هنا فان هناك ضرورة إلي إعادة ال. تحرك السكان من منطقة جغرافیة إلي أخري
.الدوائر االنتخابیة كل فترة من الزمن حتى یتم إعادة صیاغتها بشكل أكثر توازنا

:تطور الحیاة البرلمانیة المصریة: رابعاً 
تعد التجربة البرلمانیة في مصر هي أقدم تجربة في الوطن العربي بالكامل، حیث أن أول مجلس 

أكتوبر ٢٢، یرجع إلي القرن التاسع عشر وتحدیدا في نیابي صدر بمرسوم من قبل الخدیوي إسماعیل
نائبا منتخبا یمثلون ٧٥والذي كان یضم " مجلس شوري النواب"م، والذي تم بموجبه انتخاب ١٨٦٦

ومنذ هذا التاریخ . القطر المصري، ولعل هذا یوضح مدي عمق وعراقة التجربة البرلمانیة المصریة
. طورات متوالیة، لیس محلها هذا البحثشهدت التجربة البرلمانیة في مصر ت

، وتوالت بعد ذلك المجالس النیابیة حتى الوقت ١٩٢٤أما أول برلمان منتخب فیرجع إلي سنة 
". مجلس األمة"انتخب أول مجلس برلماني بعد الثورة والذي كان یحمل اسم ١٩٥٧الحالي، ففي سنة 

ابیة بحیث ال تتعرض للزیادة أو النقصان بحسب وقد اخذ هذا المجلس بمبدأ تثبیت عدد الدوار االنتخ
تعداد السكان، وهو أمر تمت مراجعته فیما بعد، ومن ثم تم تثبیت عدد أعضاء مجلس األمة بحیث یكون 

وهذا العدد لیس مستمدا من الدستور الذي لم یشر إلي عدد أعضاء مجلس . اً منتخباً عضو ٣٥٠عددهم 
٢، ١وٕانما ترك األمر كله لقانون االنتخابات حیث أوضحت المادتان األمة وال أساس لتحدید هذا العدد، 

والخاص بعضویة مجلس األمة في مادته الثانیة أن تحدید الدوائر ١٩٥٦لسنه ٢٤٦من القانون رقم 
یكون بقانون یراعى فیه أن تكون كل مدیریة أو محافظة وحدة انتخابیة مستقلة، یتناسب عدد دوائرها 

هذا وقد تم ) ٢٥، ص ١٩٩٣عزة وهبي، (سبة عدد سكانها إلي مجموع سكان الجمهوریة االنتخابیة مع ن
، ومن ثم كان هذا تحوال كبیرا في تاریخ ١٩٧٦اعتبارا من سنة " المنابر"األخذ بمبدأ التعددیة الحزبیة 

.امة علي الحیاة السیاسیة في مصرله انعكاساته الهتالحیاة البرلمانیة في مصر، والذي كان

:٢٠٠٠خریطة مصر االنتخابیة سنة : خامساً 
إن دراسة خریطة مصر االنتخابیة في البرلمان األخیر استدعت االعتماد علي قدر كبیر من 
البیانات، بعضها تم الحصول علیة من تعداد السكان، وبعضها اعتمد علي إجراء عملیة إسقاطات 

لفئة التي یفترض أن تشارك في العملیة سنة فأكثر، أي تلك ا١٨للسكان، خاصة في فئات العمر 
وبعضها یتصل بالمساحة وقد تم قیاسه من الخرائط، وبعضها خاص بعدد الناخبین، وأعداد . االنتخابیة

المشاركین في كل مرحلة من مراحل االنتخاب، وبعضها یتصل بالفائزین وتم الحصول علیها من بیانات 
ة البرلمانیة، والعدید من البیانات قد تم حسابها والحصول علي وزارة الداخلیة، باإلضافة إلي دلیل النخب

وألهمیة إعداد قاعدة البیانات التي مكنت من دراسة . نسب ومعدالت باالعتماد علي البیانات األولیة
والذي یوجد في نهایة البحث، وسوف ) ١(خریطة مصر االنتخابیة فقد تم تضمین ما سبق في ملحق رقم 

:لیلنا لخریطة مصر االنتخابیة فیما یلينعتمد علیه في تح
:في الجداول االنتخابیة علي مستوي محافظات الجمهوریة)١(نسبة القید)١
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ملیون نسمة، فقد قدر عدد السكان أكثر ٦٤.٥نحو ٢٠٠٠بلغ إجمالي عدد سكان مصر سنة -
سنة الفئة التي ١٨ملیون، وتمثل هذه الفئات العمریة التي تزید علي ٣٥.٧سنة بنحو ١٨من 

یفترض أن تشارك في العملیة االنتخابیة، إال أن المسجلین في جداول االنتخاب بالفعل طبقا 
د علي مستوي أي أن نسبة القی. ملیون ناخب٢٥والبیانات وزارة الداخلیة المصریة لم یتجاوز 

اول ، من إجمالي الفئة العمریة التي یفترض أن تقید في الجد%٦٩.٦الجمهوریة بلغت 
ولعل هذا الرقم وان كان یظهر قدرا من االیجابیة التي تحققت في االنتخابات . االنتخابیة

فانه یظهر في ذات الوقت أن هناك نحو ثلث الفئة العمریة التي یجب أن تشارك في . األخیرة
العملیة االنتخابیة لم تفكر بعد حتى في التسجیل في الجداول االنتخابیة، أي أنها ال تضع 

هذا ناهیك عن عملیة اإلدالء باألصوات والتي ال تشمل . عملیة االنتخابیة ضمن إطار حیاتهاال
. كل المسجلین كما سنوضح فیما بعد

، وهو في %١٠٣.٣خابیة في محافظة الدقهلیة، سجلت اعلي نسبة للقید في الجداول االنت-
لسكان الذین تزید أعمارهم في تقدیر عدد اوحتى إن افترضنا خطأَ (غیر حقیقي، الحقیقة رقم

ومتوسط معدل ١٩٩٦سنة والتي قمنا بها اعتمادا علي بیانات التعداد السكاني لسنة ١٨علي 
وذلك حیث أن . فهو علي اقل تقدیر رقم مشكوك في صحته) النمو علي مستوي المحافظة

بلغ ألف نسمة، في حین٢٥٧٢سنة فأكثر في المحافظة قدر بنحو ١٨إجمالي عدد السكان 
، %١٠٣ألف نسمة، وذلك بنسبة ٢٦٥٧حوإجمالي عدد المدعوین لالنتخاب في المحافظة بن

أي أن عدد المدعوین لالنتخاب یفوق عدد السكان في نفس فئات العمر، وهو أمر غیر 
ومن ثم فان عدد المقیدین في الجداول االنتخابیة بالمحافظة مبالغ في تقدیره، حتى ولو . واقعي

فهو في الواقع أمر غیر منطقي أن یكون كل من % ١٠٠النسبة قلت لتصل إلي افترضنا أن 
ومن غیر المنطقي أن یكون . هم في سن االنتخاب مسجلین بالفعل في الجداول االنتخابیة

االرتفاع في النسبة بهذه الدرجة یعود إلي أشخاص یسكنون خارج المحافظة وما زالوا یحتفظون 
ولعل هذا . افظتهم التي ولدوا بها، وهي قضیة یجب مراجعتهابحقهم في االنتخاب داخل مح

األمر یثیر أهمیة تنقیة جداول الناخبین والتي لم تعد تعبر بالفعل عن المجتمع االنتخابي، ومن 
.ثم یجب إسقاط كل من لم یعد له حق االنتخاب من هذه الجداول

ــــــــــــــــ
قيدين يف اجلدال االنتخابية الصادرة عن وزارة الداخليـة إيل عـدد السـكان نسبة القيد حسبت علي أساس، نسبة امل)١(

.سنة فأكثر يف املائة١٨املقدرة يف تاريخ إجراء االنتخابات يف فئات العمر 
محافظات، ١٠هذا ویمكن القول أن اعلي معدالت للقید في الجداول االنتخابیة تتحقق في -

هي، باإلضافة إلي الدقهلیة تشمل؛ )١(%٧٧بها علي بحیث یزید معدل القید ، )١(شكل رقم 
وأخیرا مطروح، دمیاط، كفر الشیخ، الشرقیة، سوهاج، قنا واألقصر، الوادي الجدید، المنوفیة 

الزراعي، هي باألساس محافظات ریفیة وتعتمد علي النشاط اتوهذه المحافظ. بني سویف
في تحفیز السكان علي القید اً كبیر اً ور وتلعب فیها العائالت والعشائر والنزعات القبلیة د

وحتى محافظتي مطروح والوادي الجدید، وهما من المحافظات الصحراویة . بالجداول االنتخابیة
أو محافظات الحدود، فان النشاط الرئیسي للسكان بهما هو النشاط الزراعي، وللنزعات القبلیة 

لمجتمع المصري تولي العملیة االنتخابیة ویالحظ أن القطاعات الریفیة من ا. بهما تأثیر كبیر
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مستوي اعلي من الثقة، مما یجعلها أكثر حرصا ورغبة في المشاركة في تلك العملیة من 
.قطاعات أخري في المجتمع المصري

٥٩أما المجموعة الثانیة من المحافظات فتشمل تسع محافظات، تراوحت فیها نسبة القید بین -
الغربیة، الفیوم، أسوان، شمال سیناء، المنیا، أسیوط، ، وتشمل%٧٧إلي اقل من % 

. القلیوبیة، البحیرة، بور سعید
وتشمل المجموعة الثالثة المحافظات التي تحقق ادني نسب للقید في الجداول االنتخابیة، وهي -

محافظات، هي البحر األحمر، ٧، وتشمل %٥٩المحافظات التي تقل فیها النسبة عن 
وهذه المحافظات هي . جنوب سیناء، السویس، اإلسكندریة، القاهرة، الجیزةاإلسماعیلیة،

أو . باألساس محافظات إما كاملة الحضریة كما هو الحال في القاهرة واإلسكندریة والسویس
هي محافظات تشمل قطاعا حضریا كبیرا كما هو الحال في محافظة الجیزة التي تشمل مدینة 

أو هي محافظات سیاحیة . سیة في المجمع الحضري للقاهرة الكبرىالجیزة، احد القطاعات الرئی
ولعل انخفاض معدل المشاركة في القطاعات . كما هو الحال في جنوب سیناء والبحر األحمر

الحضریة في الجمهوریة هو احد األمور السلبیة التي یجب النظر إلیها، والعمل علي تشجیع 
علي اعلي مستویات التعلیم والثقافة، علي تلك القطاعات، والتي یفترض أنها حصلت 

المشاركة في العملیة االنتخابیة لما لهذه المشاركة من ایجابیات خاصة عندما تكون من 
إال أن قلة إقبال القطاعات الحضریة من المجتمع علي المشاركة في العملیة . طبقات النخبة

لعملیة االنتخابیة، وخاصة من االنتخابیة یعكس إلي حد كبیر مدي انعدام الثقة في جدیة ا
ومن ثم فان إعادة صیاغة وتطویر البنیة االنتخابیة . الطبقات المتعلمة في تلك القطاعات

یمكن أن یكون له آثاره االیجابیة علي زیادة معدالت التفاعل مع العملیة االنتخابیة، من احد 
.أهم القطاعات في المجتمع المصري

ـــــــــــــــــ
والـيت تعتمـد علـي Natural Breaksسـيم الفئـات علـي خـرائط البحـث مـن خـالل طريقـة الفواصـل الطبيعيـة مت تق)١(

جتميــع القــيم الــيت حتقــق ادين معــدالت االخــتالف يف فئــات، يف حــني حتديــد الفواصــل بــني الفئــات يف املنــاطق الــيت 
ا فجوات اصـل، كمـا أن اسـتخدام نظـم يف حتديـد الفو Grouping Treeكما تستخدم شجرة الفئـات . تتحقق 

عـن طريقـة الفواصـل الطبيعيـة يرجـع ةلالسـتزاد. سهلت املتطلبات احلسابية هلذا األسـلوبGISاملعلومات اجلغرافية 
,Dickinson, G. C., 1973, Statistical Mapping and the Presentation of Statistics)إيل؛ 

2nd Edition, Edward Arnold, London)
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. سنة فأكثر١٨الى السكان ٢٠٠٠ى الجداول االنتخابیة سنة فنسبة المقیدین ) :١(شكل 

:واإلدالء باألصوات)١(نسبة الحضور)٢
وان كانت نسبة الحضور قد تفاوتت قلیال بین الجولة األولي والجولة الثانیة في انتخابات -

بصفة عامة بأنها محدودة، بالرغم من أنها تسجل مستویات تفوق إال أنها تتمیز٢٠٠٠
في الجولة األولي علي بأصواتهملإلدالء واففي حین بلغ من حضر . االنتخابات السابقة

، فقد انخفض العدد %٢٤.٢ملیون ناخب وذلك بنسبة حضور تبلغ ٦مستوي الجمهوریة نحو 
من % ٢١.١ب، وذلك بنسبة حضور تبلغ ملیون ناخ٥.٢في الجولة الثانیة لیبلغ نحو 

. ملیون ناخب٢٤.٨نحو ٢٠٠٠إجمالي المقیدین في الجداول االنتخابیة والبالغ عددهم سنة 
. وهي نسبة محدودة للغایة، وتظهر مدي انخفاض الرغبة في المشاركة في العملیة االنتخابیة

یة ـاركوا في العملـلم یشوین لالنتخابـحیث أن هذا یعني أن أكثر من ثالثة أرباع المدع
ــــــــــــــــ

م إيل إمجــايل عــدد املقيــدين يف اجلـــداول )١( نســبة احلضــور، حتســب علــي أســاس نســبة النـــاخبني الــذين يــدلون بأصــوا
.االنتخابية يف املائة
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ال یشاركون في -ما بالك بمن لم یسجل نفسه أساسا في الجداول االنتخابیة -االنتخابیة 
وهذا یعني أن التمثیل البرلماني في الجمهوریة، طبقا لهذه النسب الضئیلة، . االنتخابیةالعملیة 

ةكبیر اً وهذا یعني أن هناك جهود. لنسبة محدودة للغایة من المجمع االنتخابياً یعد انعكاس
یجب أن تبذل من قبل السیاسیین لتحفیز المجتمع للمشاركة بفاعلیة في العملیة االنتخابیة، 

برفع نسب التسجیل في الجداول االنتخابیة لمن لم یسجل أساسا في تلك الجداول، أو من سواء 
.ن في الجداول االنتخابیةو خالل زیادة نسبة الحضور لمن هم مقید

هي جنوب سیناء، الوادي ) ٢(بلغت نسبة الحضور أقصاها في أربع محافظات، شكل رقم -
المحافظات أساسا المحافظات الصحراویة، وبالرغم وتضم هذه . الجدید، البحر األحمر، البحیرة

ضمن مجموعة المحافظات التي سجلت امن أن محافظتي جنوب سیناء والبحر األحمر كانت
.ن لإلدالء بأصواتهم مرتفعةو ادني معدالت القید، إال أن نسبة حضور من هم مقید

.٢٠٠٠ات سنة النتخابولة األولى ى الجفحضورنسبة ال) :٢(شكل 
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إلي اقل % ١٩.٣محافظة تراوحت فیها نسبة الحضور بین، ١٧أما المجموعة الثانیة فتضم -
، وتشمل هذه المجموعة محافظات في الوجه البحري والوجه القبلي علي حد %٣١.٥من 

ة وهذه المحافظات سواء، كما تشمل أیضا محافظة كاملة الحضریة وأخیرا محافظة صحراوی
هي؛ المنوفیة، بورسعید، القلیوبیة، الشرقیة، سوهاج، قنا واألقصر، أسوان، الفیوم، دمیاط، 

.الجیزة، شمال سیناء، أسیوط، الدقهلیة، المنیا، الغربیة، كفر الشیخ، بني سویف
، أي التي تسجل ادني%١٩.٣لتي تقل بها نسبة الحضور عن أما المجموعة األخیرة فهي ا-

. اإلسكندریة، القاهرة، السویس، مطروح، اإلسماعیلیة: معدالت الحضور علي حد سواء وهي
المحافظات كاملة الحضریة، والتي تمیزت اولعل ما یمیز هذه المجموعة أنها تشمل أساس

بصفة عامة بانخفاض سواء في نسبة القید في الجداول االنتخابیة أو اإلدالء باألصوات، وهو 
. في ثقة الناخبین في العملیة االنتخابیة في تلك المحافظاتاَ بقا یعكس انخفاضكما اشرنا سا

)علي أساس صفة الترشیح(توزیع القوي السیاسیة علي مستوي محافظات الجمهوریة )٣
، هو التباین ٢٠٠٠من أهم الظواهر التي میزت الخریطة االنتخابیة لمجلس الشعب لسنة -

لالنتخاب، وطبقا لصفة )١(السیاسیة طبقا لصفة الترشیحالواضح في نمط خریطة القوي
ولعل البعض أشار إلي هذه الظاهرة باسم ظاهرة المستقلین في . في البرلمان)٢(الممارسة

انتخابات مجلس الشعب وزیادة عددهم بشكل كبیر للغایة، هذا باإلضافة إلي أن نسبة فوز 
ویمكن أن نتعرف علي مدي دور . ته لالنتباهالمستقلین بالمقاعد في المجلس كانت ظاهرة الف

المستقلین في تشكیل مجلس الشعب لهذه الدورة إذا ما قارنا بین تركیب القوي السیاسیة التي 
فازت في االنتخابات طبقا لصفة الترشیح، و تركیب القوي السیاسیة طبقا لصفة الممارسة 

، وهو أن الكثیر من ٢٠٠٠نة وهو أمر تمیزت به انتخابات مجلس الشعب لس. البرلمانیة
الفائزین بمقاعد االنتخابات بصفتهم مستقلون قد غیروا صفتهم بعد الفوز والكثیر منهم انضم 

.للحزب الوطني وهو الحزب الحاكم
حزب الوطني بلغ إجمالي عدد الفائزین في االنتخابات وكانوا یحملون عند ترشیحهم صفة ال-

مقعدا، في ٤٤٤عدد مقاعد البرلمان، البالغ عددها من إجمالي% ٤٠نائبا، یمثلون ١٧٨
نائبا، یمثلون ٢٥١صفة مستقل حین بلغ إجمالي عدد الفائزین وكانوا یحملون عند ترشیحهم

ن یمثلون أغلبیة الفائزین في هذه الدورة یأي أن المستقل. مقاعد البرلمانى، من إجمال%٥٧
عف البنیة الحزبیة سواء للحزب الوطني هذا یعد انعكاسا لضلطبقا لصفة الترشیح، ولع

كما یعد انعكاسا الن االنتخابات في مصر ال . الحاكم، أو ألحزاب المعارضة علي حد سواء
ترتبط باألساس ببرامج حزبیة بقدر ما ترتبط بوعود انتخابیة، وهي كلها أمور لها انعكاساتها 

ــــــــــــــــ
ـا املرشـح ليخـوض املعركـة االنتخابيـة، والـيت قـدم نفسـه للنـاخبني باعتبـار انـه صفة الرتشيح؛ هـي الصـفة الـيت تقـدم)١(

.حيملها
ـــا املرشـــح الفـــائز العملـــي السياســـي بعـــد أن فـــاز باملقعـــد الربملـــاين، والـــيت )٢( صـــفة املمارســـة؛ وهـــي الصـــفة الـــيت مـــارس 

.اختلفت يف الكثري من األحيان عن صفة الرتشيح
یحملون عند ترشیحهم صفة اأما الفائزون وكانو . اسیة في مصرالسلبیة علي البنیة السی

من % ٣نائبا یمثلون ١٥المعارضة، أي ینتمون ألحد أحزاب المعارضة، فقد بلغ عددهم 
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وهو ما یظهر مدي ضعف أحزاب المعارضة بشكل خطیر، وما . إجمالي عدد مقاعد البرلمان
.الرقابي والتشریعي علي حد سواءلذلك من انعكاسات سیئة للغایة علي دور البرلمان

)١(والذي یعرض لخریطة تستخدم أسلوب خرائط األبعاد التقاطعیة) ٣(وٕاذا ما تتبعنا شكل رقم -

Cross Variable Mapping ،والتي توضح توزیع القوي السیاسیة علي محافظات الجمهوریة
محافظات فقط، هي فسنجد أن الحزب الوطني الحاكم لم یحقق سیادة مطلقة إال في خمس

وهذا یوضح أن من فازوا في . اإلسماعیلیة، القلیوبیة، المنوفیة، الفیوم وأخیرا الوادي الجدید
االنتخابات بوصفهم مرشحو الحزب الوطني مثلوا قطاعا محدودا وسیادة محدودة علي مستوي 

. الجمهوریة
لة السیاسیة المعارضة، فان أما القطاع الثاني والذي یمثل سیادة أحزاب المعارضة أو الكت-

فلم تحقق سیادة مطلقة في أي قطاع من قطاعات . من الحزب الوطنيأوضعها كان أسو 
وهذا یظهر ما ذكرناه من قبل من أن البنیة الحزبیة لهذه األحزاب في حاجة إلي . الجمهوریة

لتعددیة إعادة نظر، فبالرغم من وجود هذه األحزاب علي الساحة السیاسیة منذ السماح با
.الحزبیة فهي لم تستطع أن تحقق أي شعبیة حقیقیة لها في الشارع السیاسي المصري

ـــــــــــــــ
بـني متغـريين باسـتخدام خـط االنتشـار أو إمـاتستخدم و Cross Variable Mappingاألبعاد التقاطعية طخرائ)١(

ويســتخدم هــذا املثلــث . Triangular Graphبــني ثالثــة متغــريات وذلــك مــن خــالل اســتخدام املثلــث البيــاين 
خريطــة القــوي السياســية يف مصــر بشــكل فعــال لتحليــل بيانــات لثالثــة متغــريات متفاعلــة كمــا هــو احلــال عنــد حتليــل 

واليت تظهر العالقة بني ثالثة جمموعات سياسية رئيسية، األويل وهي احلزب الوطين أو احلزب احلـاكم، والثانيـة وهـي 
حبيث يتم تشـكيل مثلـث متسـاوي األضـالع . هي املستقلونةعارضة أو أحزاب املعارضة، والثالثالقوي السياسية امل

–وإذا مت رسم وتـرقيم املقيـاس % ١٠٠والزوايا ومتثل القيم علي كل ضلع بالنسب املؤوية واليت ترتاوح بني صفر و 

وتتمثـل يف % ١٠٠مجعها بشكل صحيح فان كل ثالثة قيم للمتغريات الثالث سوف يكون حاصل –األضالع 
بشـكل متكامـل، ويـتم تقسـيم املثلـث القـوي السياسـيةومما سبق خنرج مبثلث بيـاين يـوزع . نقطة واحدة دخل املثلث

وبعــد ذلــك يــتم توقيــع هــذه القطاعــات بظــالل أو . األساســي إىل أربــع قطاعــات اقــل مســاحة مــن املثلــث األساســي
بشـكل فعـال يف بنـاء هـذا النـوع مـن اخلـرائط، وهـو GISاجلغرافيـة وتسـتخدم نظـم املعلومـات. ألـوان علـي اخلريطـة

ولتحديـــد حـــدود الفئـــات املطلـــوب إنشـــائها عنـــد اســـتخدام املثلـــث البيـــاين . األســـلوب املســـتخدم يف هـــذا البحـــث
وقــد مت اســتخدام . إلنشــاء خــرائط األبعــاد التقاطعيــة فالبــد مــن حتديــد قــيم القطــع أوال علــي أضــالع املثلــث الثالثــة

احلـــزب الـــوطين أو احلـــزب األوىل وهـــي ســـيادة . وذلـــل حبيـــث يـــتم اخلـــروج بـــأربع فئـــات% ٥٠حـــدود قطـــع قيمتهـــا 
، أمــا الفئــة املســتقلونوالثالثــة هــي ســيادة أحــزاب املعارضــة أو القــوي السياســية املعارضــةوالثانيــة هــي ســيادة احلــاكم

ا حتقق فيها أي قالرابعة واألخرية فهي قطاع التعادل والذي ال  وي سياسية من القوي السابقة سيادة مطلقة، أي أ
.نطاق تداخل يف القوي السياسية

أي أن نسبة (ن فتظهر الخریطة أنهم حققوا سیادة مطلقة یأما القطاع الثالث والذي یمثل المستقل-
محافظة تتوزع علي ١٥في %) ٥٠ي المحافظة تزید علي هم في االنتخابات فمنمن فاز 

ریة المختلفة، بحیث تشمل من المحافظات كاملة الحضریة اإلسكندریة والسویس، أقالیم الجمهو 
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ومن . ومن محافظات الوجه البحري دمیاط، الدقهلیة، الشرقیة، كفر الشیخ، الغربیة، البحیرة
كما . الوجه القبلي تشمل محافظات، الجیزة، المنیا، أسیوط، سوهاج، قنا واألقصر، أسوان

.صحراویة محافظة شمال سیناءتشمل من المحافظات ال
أما القطاع الرابع والذي یتمثل في قطاع التعادل، أي انه لم تتحقق ألي قوي من القوي -

ان منها ت، فیشمل ست محافظات؛ اثنعلیهالسیاسیة الثالث السابق اإلشارة إلیها سیادة مطلقة
لوجه القبلي وهي بني والثالثة هي من محافظات ا. بورسعید والقاهرةما الحضریة وهتىكامل

محافظات صحراویة هي مطروح، البحر األحمر، هىأما المحافظات الثالث األخیرة ف. سویف
.جنوب سیناء

.طبقا لصفة الترشیح٢٠٠٠سنة ات انتخابالقوى السیاسیة فى ) :٣(شكل 

)ساس صفة الممارسةعلي أ(توزیع القوي السیاسیة علي مستوي الجمهوریة )٤
إذا ما أردنا توزیع القوي السیاسیة علي أساس الممارسة الفعلیة، فان الصورة سوف تتغیر -

ن بمقاعد البرلمان خاصة المستقلون من صفة المستقل یفقد تحول الكثیر من الفائز . تماما
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افة وانضم معظمهم إلي الحزب الوطني، ولعل هذا التحول جاء بمساعي من الحزب، باإلض
ومن هنا . أن یثبتوا أن اختیارات الحزب كانت غیر سلیمةان الذین أرادو یإلي رغبة من الفائز 

فقط، فقد أصبح ١٧٨ن والذین یحملون صفة الحزب الوطني یفبعد أن كان إجمالي عدد الفائز 
نائبا، وهو ما یمثل نسبة ٣٨١ن بعد أن تحولوا إلیه یمن یحملون صفة الحزب الوطني كممارس

أي أن الحزب الوطني لم یستطع أن یحقق األغلبیة . من إجمالي مقاعد البرلمان% ٨٦رها قد
وٕان كانوا هم في األصل أعضاء في -ن علي أنهم مستقلین یإال كنتیجة لجذب النواب الفائز 

.إلي مقاعد الحزب مرة أخري-طني الحزب الو 
حیث -قاعد الحزب الوطني الحاكم وكنتیجة لهذا التحول الكبیر من مقاعد المستقلین إلي م-

من مقاعد % ٣عضو فقط بنسبة تقدر بنحو ١٢اقتصر عدد النواب المعارضین علي 
فقد تغیرت -من مقاعد البرلمان % ١١عضو مستقل فقط بنسبة ٥١البرلمان، باإلضافة إلي 

ظات محافظة من محاف٢٣الصورة تماما بحیث أصبحت السیادة المطلقة للحزب الحاكم في 
الجمهوریة، ففیما عدا ثالث محافظات هي؛ السویس، بورسعید، دمیاط والتي جاءت ضمن 

.الحزب الوطنيذنطاق التوازن، فقد حققت باقي محافظات الجمهوریة سیادة لنفو 
ومن ثم یمكن القول أن التغیرات التي شهدتها خریطة القوي السیاسیة، كنتیجة لتوزیعها علي -

لبرلمان وعلي أساس صفة الممارسة، هي تغیرات بالغة التباین، وتظهر أساس صفة الترشیح ل
كما أن . مدي ضعف البنیة الحزبیة سواء للحزب الوطني، بل وألحزاب المعارضة بشكل اكبر

وهي ظاهرة یمكن القول عنها أنها . دور كبیر في تلك االنتخابات-ظاهریا -دور المستقلین 
ستقلین بهذه الصورة یعني أن عملیة التصویت تتم في وخاصة أن فوز الم. ظاهرة سلبیة

معظمها ألسباب إما شخصیة أو نفعیة أو قبلیة أو اجتماعیة، وهي أمور لها تأثیراتها السلبیة 
. علي المناخ السیاسي العام

:الجغرافیة االنتخابیة لمحافظة الجیزة: سادساً 
إن محافظة الجیزة تعد ثاني اكبر ) ١د من األسباب، یرجع اختیار محافظة الجیزة للدراسة التفصیلیة لعد

محافظة علي مستوي الجمهوریة بعد محافظة القاهرة، حیث بلغ إجمالي عدد السكان طبقا لبیانات تعداد 
تشتمل محافظة الجیزة علي ) ٢. من سكان الجمهوریة% ٨.١ملیون نسمة یمثلون ٤.٨نحو ١٩٩٦

یا من المجمع الحضري للقاهرة الكبرى والذي یشمل، محافظة القاهرة مدینة الجیزة والتي تمثل جزءا أساس
یضم -وعلیه فان الجیزة تشتمل علي قطاع حضري . باإلضافة إلي مدینتي الجیزة وشبرا الخیمة

ملیون ٢.٦یبلغ عدد السكان به نحو -من عواصم المراكز بالمحافظة اً باإلضافة إلي مدینة الجیزة عدد
لذلك فان بها قطاعا یعبر عن . من إجمالي سكان الحضر في الجمهوریة% ١٠.٢نسمة یمثلون نحو 

تضم المحافظة قطاعا آخر ) ٣. طبیعة التركیب الحضري وانعكاس ذلك علي خریطة الدوائر االنتخابیة
ملیون نسمة، یمثلون نحو ٢.٢نحو ١٩٩٦لي عدد سكان الریف بالمحافظة سنة ریفیا، حیث بلغ إجما

ومن ثم فان إیضاح تأثیر القطاعات الریفیة علي طبیعة العملیة . من إجمالي سكان ریف مصر% ٦.٤
، كبیر ىتشتمل المحافظة علي قطاع صحراو ) ٤. االنتخابیة وتشكیل الدوائر سوف یمكن إیضاحه أیضا

غرافي، یتمثل في النطاق الصحراوي الملحق بالمحافظة بما یشمله من مدینة السادس من االمتداد الج
ومن ثم فان تتبع اثر الطبیعة الصحراویة علي تشكیل الدوائر . أكتوبر باإلضافة إلي الواحات البحریة
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جیزة لكل هذه األسباب مجتمعة فقد وقع االختیار علي محافظة ال. االنتخابیة سوف یكون واضحا أیضا
.لكي نقوم بالدراسة التفصیلیة بها

:طبیعة التوزیع المكاني للقوي السیاسیة في المحافظة
دائرة ١٤مقعدا موزعة علي ٢٨بلغ إجمالي عدد مقاعد البرلمان المخصصة لمحافظة الجیزة 

. نائبا٢٨غ ومن ثم فان إجمالي عدد النواب الفائزین بالمقاعد بل. انتخابیة، هي إجمالي دوائر المحافظة
وهنا یمكن ن نالحظ تفاوتا بالغا في طبیعة االنتماء الحزبي لهؤالء النواب وفقا للصفة التي تم ترشیحهم 
علي أساسها، والصفة التي تمت علي أساسها الممارسة السیاسیة، وهو األمر الذي یمكن أن نتبینه من 

. فة الترشیح، ثم طبقا لصفة الممارسةتتبع طبیعة توزیع النواب الفائزین بمقاعد البرلمان طبقا لص
ففي حین بلغ إجمالي عدد المرشحین الفائزین بصفتهم أعضاء مرشحین علي قوائم الحزب الحاكم، 

١٩فقد بلغ عدد النواب الفائزین بصفتهم مستقلون . من إجمالي المقاعد البرلمانیة% ٣٢نواب یمثلون ٩
القوي السیاسیة المعارضة فلم تفز بأي مقعد علي مستوي من إجمالي المقاعد، أما% ٦٨نائبا یمثلون 

وهو األمر الذي یظهر مدي ضعف . المحافظة، وذلك سواء علي أساس صفة الترشیح أو صفة الممارسة
. أحزاب المعارضة علي مستوي محافظة الجیزة، وهو أمر ینطبق أیضا علي مستوي الجمهوریة

یح فان القوي السیاسیة المؤثرة والفاعلة في المحافظة هي ومن ثم یمكن القول انه طبقا لصفة الترش
قوي المستقلین، وهي قضیة شدیدة الخطورة الن ذلك یعني أن الحیاة السیاسیة في المحافظة ال تتأثر بأي 

كما أن فوز هذه النسبة من المرشحین . اتجاه سیاسي محدد، وٕانما تتبع لتوجهات االنتماءات الفردیة
إنما تشیر إلي أن -كما هو الحال علي مستوي الجمهوریة -لي مستوي المحافظة بصفتهم مستقلین ع

الرؤیة السیاسیة للناخبین علي مستوي المحافظة غائبة، وان االنتماءات العصبیة غالبة، والبحث عن 
أو یمكن القول أن المرشحین الرسمیین لألحزاب. تحقیق المنافع الذاتیة هو األصل لدي ناخبي المحافظة

وبصفة . ال یمثلون رغبات الناخبین، ومن ثم فان الناخبین یبحثون في المستقلین عمن یحقق توجهاتهم
عامة فان األمرین یتحققان معا في اغلب األحیان، حیث أن البنیة االنتخابیة في المحافظة من الواضح 

كما أن المرشحین . ةأنها تفتقد إلي القوة، وذلك سواء علي مستوي الحزب الحاكم أو أحزاب المعارض
الرسمیین لألحزاب هم في الكثیر من األحیان غیر مدعومین بقواعد كبیرة من الناخبین، وٕانما لهم والءات 

ومن ثم فان الناخبین كانوا مضطرین للبحث عن من . بدرجة اكبر للقیادات الحزبیة ولیس القواعد الحزبیة
أثار قضیة كیفیة تحدید قوائم المرشحین الحزبیة، ولعل هذا األمر هو ما. یمثل توجهاتهم بدرجة اكبر

ولعل الحزب الحاكم أعاد فكرة ضرورة تفعیل دور القواعد ٢٠٠٠والتي شهدت عنایة اكبر بعد انتخابات 
.الحزبیة في تحدید قوائم المرشحین

هو هذا وقد اختلفت الصورة تماما عندما تم توزیع النواب الفائزین علي أساس صفة الممارسة، و 
عدد النواب الفائزین، بعد ىاألمر الذي نتج عن تغییر هؤالء النواب لصفاتهم السیاسیة، فقد بلغ إجمال

نائبا ممن خاضوا ١٧أي أن هناك . فائزا ینتمون إلي الحزب الوطني٢٦إعادة تغییر والءاتهم السیاسیة، 
ا إلي مقاعد الحزب الحاكم، ولعل هم السیاسي وتحولو ءاالنتخابات بصفتهم مرشحین مستقلین قد غیروا وال

تشكیل القوي السیاسیة تعادأهذا األمر من المثالب الرئیسیة التي تمثلت في هذه االنتخابات، والتي 
الكبیر من المستقلین، سواء علي مستوي المحافظة أو علي عدادالاولعل تحول هذه . المؤثرة علي الساحة
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الحزبي مالحزب الحاكم لضم العناصر الخارجة عن االلتزامستوي الجمهوریة، قد تحقق بفعل مساعي من
والذین اثبتوا قدرة كبیرة علي اجتذاب الناخبین لهم، وفي ذات الوقت القت هذه المساعي رغبة من هؤالء 

.النواب لما یحققه الغطاء الحزبي من أمان سیاسي مستقبلي للنواب
ستوي المحافظة أو علي مستوي الجمهوریة یمكن القول أن تشكیل القوي السیاسیة علي مةوخالص

-ومن ثم والء الناخبین لها -سیاسیة علیا، تعتمد علي طبیعة البرامج االنتخابیة لألحزاب اً ال یتبع قیم
ذاتیة، بحیث تتالقي إرادة الناخبین والمرشحین " مصلحیة"بقدر ما تتشكل القوي السیاسیة تبعا لتوجهات 

ومن ثم فان إعادة صیاغة الحیاة . اصة المشتركة أو المحلیة الضیقةحول تحقیق بعض المصالح الخ
أصبح -الجمهوریة –أو علي المستوي القومي -المحافظة –السیاسیة سواء علي المستوي المحدود 

. ضرورة حیویة ال یجب تأجیلها بأي حال من األحوال

:جغرافیة الدوائر االنتخابیة للمحافظة
نتخابیة وفقا ألسس موضوعیة هو واحد ومن أهم األمور التي یجب أن تنطلق إن بناء الدوائر اال

منها أي عملیة انتخابیة سلیمة، وهنا البد أن نتعرض لواحدة من أهم المصطلحات في جغرافیة الدوائر 
خطیط ویقصد بهذا المصطلح أن یتم ت"Gerrymandering"االنتخابیة وهو التالعب بالدوائر االنتخابیة 

. المنافسةخرىألاالدوائر االنتخابیة بحیث تحقق مصلحة حزب معین علي حساب األحزاب حدود 

حدود الدوائر االنتخابیة یمكن أن تتخذ أكثر رسم ولعل قضیة التالعب أو التحیز أو التزویر في 
: من شكل

كون هناك فقد تتم بحیث تقسم الدوائر االنتخابیة دون أن تراعي عند التقسیم الحجم السكاني، فت
تفاوتات كبیرة في أعداد السكان بین الدوائر المختلفة وبحیث یتم جعل الدوائر التي تتمتع فیها 

ذات أحجام سكانیة كبیرة بحیث تزید من الجهد المبذول في مثل هذه الدوائر ةالمعارضة بشعبیة كبیر 
كانیة لدوائر الحزب والتي تكون بها أغلبیة من المصوتین للمعارضة، في حین تكون األحجام الس

.الحاكم اصغر ومن ثم تكون أسهل في تحقیق المكسب
 ًملتفة أو غیر متصلة أو غیر منطقیة إلدخال شریحة معینة من أو تأخذ الدوائر االنتخابیة أشكاال

.خبین لصالح احد المرشحیناالن
حیث ال تحقق أو یتم تشتیت األصوات المعارضة للحزب المطلوب إنجاحه بین عدد من الدوائر وب

. أغلبیة في أي منها
 أو أن تضمن الدائرة االنتخابیة عدد كبیر من الناخبین ألحزاب متباینة ومن ثم یحقق احد األحزاب

.الفوز دون أن یكون له األغلبیة المطلقة بین ناخبي الدائرة

لیا، وهذا بغض ویمكن القول أن الموضوعیة المطلقة في تقسیم الدوائر االنتخابیة أمر غیر ممكن عم
النظر عن الجهة التي تتولي تحدید حدود الدوائر االنتخابیة، وهو من األمور التي أصبحت تالقي الكثیر 

وهنا سوف نجد أنفسنا أمام . من الجدل السیاسي بهدف تحقیق اعلي مستوي ممكن من الموضوعیة
:احتمالین للتحیز أو التالعب في الدوائر االنتخابیة بمنطقة الدراسة
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بدایة قد تمت لصالح الویفترض أن تكون عملیة تحدید الدوائر االنتخابیة منذ :االحتمال األول
وذلك من خالل األسالیب المختلفة للتالعب أو التحیز في تحدید . مرشح معین، أو حزب معین
عبرة وهذا یعني أن أي عملیة انتخابیة في هذه الحالة لن تكون م. الدوائر، والسابق اإلشارة إلیها

. بصدق عن رغبات الناخبین، وان القضیة تحسم لصالح احد المرشحین بالرغم من عدم أحقیته
ومن ثم فان أي عملیة انتخابیة سلیمة في هذه الحالة یجب أن تنطلق بشكل أساسي من خالل 

.إعادة صیاغة خریطة الدوائر االنتخابیة وفق رؤیة موضوعیة شاملة
الدوائر االنتخابیة قد تمت وفق أسس موضوعیة بدایة، فان الوضع فهو بفرض أن:االحتمال الثاني

وذلك للعدید من األسباب التي ترتبط بالتطور . قد تغیر مع مرور الزمن، أي في الوقت الحالي
وهنا یمكن أن نعرض لعدد من المتغیرات التي حدثت . والتغیر الطبیعي في البیئة الجغرافیة للمنطقة

االعتبار، مثل النمو الذي شهده عدد السكان وبصفة خاصة أن معدالت والتي یجب أن تؤخذ في
النمو السكاني لیست متماثلة في األقالیم الجغرافیة المختلفة، ومن ثم فان هذا التباین في معدالت 

هذا ویمكن . في الحجم النسبي للسكان لهذه األقالیم الجغرافیةاً النمو السكاني سوف یستتبع تباین
لتباین في معدالت النمو السكاني یمكن أن یظهر علي مستوي األقالیم الجغرافیة الكبرى القول أن ا

بلغ نسبة سكانها ١٩٧٦مثل المحافظات مثال، فعلي سبیل المثال نجد أن محافظة الجیزة في تعداد 
وجاءت من حیث عدد السكان في الترتیب الخامس علي % ٦.٦إلي إجمالي الجمهوریة نحو 

% ٧.٧نحو ١٩٨٦بلغت نسبة سكانها إلي إجمالي الجمهوریة في تعداد بینما وریة، مستوي الجمه
فقد ١٩٩٦وتقدم ترتیب حجمها السكاني إلي الترتیب الثاني علي مستوي الجمهوریة، إما في تعداد 

وظلت تحتفظ بالترتیب الثاني، ولعل هذا % ٨.١بلغت نسبة سكانها إلي إجمالي الجمهوریة نحو 
ي نسبة سكان المحافظة إلي إجمالي الجمهوریة یرجع إلي ارتفاع معدالت النمو السكاني التزاید ف

وٕاذا كان هذا األمر یظهر علي مستوي . بها عن مناطق جغرافیة أخري علي مستوي الجمهوریة
.المناطق الجغرافیة الكبرى، فانه یظهر بصورة اكبر بین الوحدات الجغرافیة األصغر

این في النمو السكاني وأثره علي األوزان النسبیة لنصیبها من حجم المقاعد وباإلضافة إلي التب
أخري أیضا لها دور كبیر للغایة، مثل التعدیالت اإلداریة والتي قد تضیف أو اً البرلمانیة، فان هناك أمور 

وذلك . تحذف أو تقسم أو تدمج الوحدات اإلداریة معا، ومن ثم یحدث عدم اتساق في وضع الدوائر
هذا . سبب أن الدوائر االنتخابیة تعتمد في بنائها باألساس علي تجمیع الوحدات اإلداریة الصغرىب

باإلضافة إلي أن خطط التنمیة والتعدیالت االجتماعیة واالقتصادیة في بعض الدوائر، أو أجزاء منها 
الدوائر غیر المدن قد یجعل تحدید" كردونات"خاصة عندما یدخل جزء من الدائرة االنتخابیة ضمن 

وسواء كنا أمام االحتمال األول، وهو التحیز األولي في بناء الدوائر، أو . متوائم ویحتاج إلي إعادة نظر
االحتمال الثاني، وهو اختالل وضع الدوائر االنتخابیة كنتیجة لتفاوت معدالت النمو السكاني والتعدیالت 

.في حاجة إلي الدراسة والتحلیلأصبحتلدوائر فان هذا یعني أن وضع خریطة ا. اإلداریة والعمرانیة

ومن هنا فان التعرف علي طبیعة التنظیم المكاني للدوائر االنتخابیة في محافظة الجیزة، والذي 
ومن خالل . سوف نتناوله فیما یلي، هو احد الجوانب الهامة في دراسة الجغرافیة االنتخابیة للمحافظة

یة بالمحافظة یمكن أن نحدد إذا ما كانت الدوائر االنتخابیة تتسم دراستنا لخریطة الدوائر االنتخاب
.بالموضوعیة، ولو النسبیة، أو أنها تحتاج إلي إعادة صیاغة
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:التنظیم المكاني للدوائر االنتخابیة في المحافظة
دائرة انتخابیة، منها خمس حضریة تشكل الدوائر ١٤بلغ عدد الدوائر االنتخابیة في المحافظة 

في حین باقي الدوائر التسع هي دوائر تمتد لتشمل القطاع الریفي من المحافظة، . مكونة لمدینة الجیزةال
، ومن خالل التعرض لطبیعة التنظیم المكاني للدوائر االنتخابیة في المحافظة یمكن أن )٤(شكل رقم 

في تحدید الدوائر نعرض لعدد من المفارقات البارزة، التي تشیر إلي قدر كبیر من عدم الموضوعیة
:االنتخابیة بالمحافظة، ویمكن أن نجمل تلك المفارقات فیما یلي

ومقرها قسم شرطة بوالق الدكرور شهدت انفصاال مكانیا، حیث ظهرت علي هیئة الدائرة الثالثة )١
، احدهما شمالي ویتكون من شیاخات أبو قتادة، بوالق الدكرور، زنین، كفر )٥(قطاعین، شكل رقم 

وقطاع . رمس، نزلة خلف، نزلة بهجت، منشأة علیان؛ ویمثل هذا القطاع وحدة مساحیة متصلةطه
آخر جنوبي یشمل شیاخات العمرانیة الشرقیة، العمرانیة الغربیة، الكنیسة؛ ویعد أیضا هذا القطاع 

یفصل بینهما " إسفین"في حین یظهر بین القطاعین الشمالي والجنوبي . وحدة مساحیة متصلة
یا ویقطع اتصالهما یتمثل في امتداد مساحي للدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة الهرم، وهذا مكان

وخالصته فان هذا االنفصال المساحي هو . هو االمتداد المتمثل في شیاخة أول الهرم" اإلسفین"
ي انفصال غیر مبرر، ویعني أن التالحم المفترض واتصال الدائرة االنتخابیة، لما له من أهمیة ف

.هذا ناهیك عن أهمیة االتصال الدیموجرافي للدوائر االنتخابیة. الحمالت االنتخابیة، مفتقد
الفریدة علي مستوي ر، هي من الدوائ)٤(ومقرها قسم شرطة الهرم، شكل رقم الدائرة الرابعة )٢

ر، الجمهوریة، تمتد امتدادا مساحیا بالغا لتتوغل في الصحراء وتضم مدینة السادس من أكتوب
باإلضافة إلي الواحات البحریة علي بعد ما یزید علي ثالثمائة كیلومتر، بحیث تبلغ المساحة 

. كم مربع١٣٣ألف كم مربع، المساحة المعمورة منها بالفعل ١٢اإلجمالیة للدائرة ما یزید علي 
باإلضافة وهي بذلك تضم قطاعا حضریا یتمثل في منطقة الهرم في االمتداد الغربي لمدینة الجیزة، 

إلي مدینة جدیدة تظهر بعد انقطاع مساحي إلي الغرب من مدینة الجیزة، هي مدینة السادس من 
. ثم الواحات البحریة بعد انقطاع مساحي وعمراني وسكاني إلي الجنوب الغربي من الجیزة. أكتوبر

ة من الناحیة وهذا التنوع المكاني یستتبعه تنوع آخر دیموجرافي، یجعل هذه الدائرة غیر متجانس
.الدیموجرافیة أیضا



سامح عبد الوهاب. دخريطـة مصر االنتخابية 

٢١
.٢٠٠٠فى محافظة الجیزة سنة االنتخابیة الدوائر ) :٤(شكل 

بوالق الدكرور
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.التداخل بین دائرتى بوالق الدكرور والهرم) :٥(شكل 

موذجا صارخا ، وهي دائرة تشهد ن)٦(ومقرها قسم شرطة إمبابة، شكل رقم الدائرة الخامسة )٣
. النقطاع االتصال المساحي، بحیث تقسم الدائرة علي أربع قطاعات منفصلة عن بعضها البعض

ةوهذه القطاعات األربع) ومقرها قسم شرطة أوسیم(یفصل بینها امتداد مساحي تابع للدائرة السادسة 
قع في الجنوب والثاني وی. هي؛ األول ویقع في الشمال الغربي، ویتمثل في شیاخة وراق الحضر

الغربي، ویتمثل في شیاخات المنیرة، تاج الدول، جزیرة إمبابة، عبد النعیم، كفر الشوام، كفر الشیخ 
وتمثل هذه المجموعة المكون . إسماعیل، مدینة التحریر، مدینة العمال، مطار إمبابة، میت كردك

بي، ویتمثل في شیاخة قریة كوم أما القطاع الثالث؛ فیقع في الشمال الغر . األساسي للدائرة الخامسة
أما القطاع الرابع واألخیر؛ فیقع في الجنوب الغربي، ویشمل قریتي، برك الخیام، وقریة . برة

.المعتمدیة
، وتظهر هذه الدائرة في ثالثة )٧(ومقرها مركز شرطة مزغونة، شكل رقم الدائرة الثانیة عشرة )٤

قریة هي، مزغونة، الشوبك الغربي، ١٨ویضم األول وهو الرئیسي؛ ویقع في الجنوب. قطاعات
نزلة الشوبك، أبو رجوان قبلي، زاویة دهشور، دهشور، منشأة كاسب، برنشت، كفر حمید، بتسا، 

أما القطاع . برویش، كفر الرفاعي، كفر الضبعي، الدناویة، العطف، منشأة فاضل، البلیدة، بهیت
والثالث واألخیر یقع في الشمال . جوان بحريالثاني فیقع في الشمال الشرقي ویتمثل في أبو ر 

ومما سبق نالحظ أن المحافظة تشتمل علي العدید من الدوائر . الغربي ویتمثل في قلعة المرازیق
االنتخابیة التي شهدت اضطرابا واضحا في االتصال المكاني للوحدة االنتخابیة، وهو احد الشروط 

.ئرالموضوعیة التي یجب أن تتحقق في تلك الدوا
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.انقطاع االتصال المكانى لدائرة امبابة) :٦(شكل 

وباإلضافة إلي ما سبق من اضطراب في االتصال المكاني للدوائر االنتخابیة والتي سبق اإلشارة )٥
). ٨(رقم راب، ویتمثل في نطاق للتداخل، شكلطإلیه، فان المحافظة تشهد نمطا آخر من اإلض

یتبع طبقا لنظام تقسیم الدوائر إلي دائرتین في ذات الوقت، وهذا القطاع یشمل اً بحیث نجد قطاع
ن علي أنهما تابعتان للدائرة التاسعة ومقرها ان القریتاقریتي العزیزیة ومیت رهینة، فقد ذكرت هات

وهو نموذج . ا مركز البدرشینمدیة، وأیضا علي أنهما تابعتان للدائرة العاشرة ومقرهاقسم شرطة الحو 
. جدید لالضطراب في تقسیم الدوائر االنتخابیة بالمحافظة

:التباین المساحي للدوائر االنتخابیة في المحافظة 
رابات الواضحة في طبیعة االتصال المكاني للدوائر طمن االضاإذا كنا تناولنا فیما سبق عدد

وهو التباین الكبیر في مساحات رابطلالضاآلن بعدا أخر االنتخابیة بالمحافظة، فإننا یمكن أن نضیف
الدوائر االنتخابیة بالمحافظة، وما هذا إال نموذج لوضع خریطة الدوائر االنتخابیة علي مستوي 
الجمهوریة، وهو ما یمكن أن نتبینه بسهولة من استعراض خریطة الدوائر االنتخابیة للمحافظة، شكل رقم 

)٤.(
كم مربع، بحیث تشتمل هذه المساحة علي قطاع ١٣١٨٩محافظة الجیزة بلغ إجمالي مساحة

وٕاذا أردنا . صحراوي كبیر یمتد بها في اتجاه جنوبي غربي، حیث تمتد المحافظة لتشمل الواحات البحریة
استقطاع المساحة المعمورة من المحافظة فقط، بما تشتمل علیه من امتداد معمور یشمل المعمور من 



لة اجلغرافية العربية        واألربعونامسالعدد اخلا

٢٤

وٕاذا كانت المحافظة تشتمل علي . كم مربع١١٣٧حریة، فان هذه المساحة المعمورة بلغت الواحات الب
كم مربع، وهو ٨١دائرة انتخابیة فانه یفترض نظریا أن تكون المساحة المتوسطة للدائرة الواحدة نحو ١٤

. ما لم یتحقق في الواقع
كم مربع، كما هو ١٠وحت بین فقد تفاوتت مساحات الدوائر االنتخابیة بدرجة كبیرة بحیث ترا
كم مربع في الدائرة السابعة ١٤٨الحال في الدائرة الثانیة ومقرها قسما شرطة الدقي والعجوزة، وبین 

، ٥٢وبهذا فقد بلغ االنحراف المعیاري للتباین في مساحات الدوائر ،ومقرها نقطة شرطة منشأة القناطر
.خابیة متفاوتة بدرجة كبیرة للغایةومما سبق یتضح لنا أن مساحات الدوائر االنت

.انقطاع االتصال المكانى لدائرة مزغونة) :٧(شكل 
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.قطاع التداخل بین دائرتى الحوامدیة والبدرشین) :٨(شكل 

:ابیة في المحافظةالتباین في الحجم السكاني للدوائر االنتخ
شهدت الدوائر االنتخابیة علي مستوي المحافظة نوعا أخر من التباین وهو ما یتصل بالحجم 

، أي في سنة إجراء ٢٠٠٠السكاني للدوائر االنتخابیة، ففي حین بلغ إجمالي عدد السكان المقدر سنة 
لعدد السكان في الدائرة ملیون نسمة، وهو ما یفترض أن یكون الرقم المتوسط٥.٣االنتخاب، نحو 

فقد تراوح عدد . ألف نسمة، فان هذا األمر ما لم یتحقق٣٧٥االنتخابیة في المحافظة یتراوح حول الرقم 
وبین ) ومقرها مركز البدرشین(ألف نسمة في الدائرة العاشرة ١٧٠السكان في الدوائر االنتخابیة بین نحو 

. ألف٢٢٦هوذلك بانحراف معیاري قدر ) رها قسم إمبابةومق(ألف نسمة في الدائرة الخامسة ٧٣٦نحو 
ها في الدوائر الریفیة، راجع نوبصورة عامة یمكن القول أن أعداد السكان في الدوائر الحضریة تزید ع

).٢(ملحق رقم 
أي في سنة ٢٠٠٠ویمكن أیضا أن نتبین التفاوت في أعداد السكان في سن االنتخاب المقدر سنة 

٢.٩سنة فأكثر، حیث بلغ إجمالي عدد السكان في سن االنتخاب نحو ١٨، أي السكان إجراء االنتخاب
. ألف نسمة٢٠٩أي أن الحجم المتوسط للدائرة االنتخابیة یفترض أن یكون نظریا نحو . ملیون نسمة

ألف نسمة في الدائرة ٨٧وهو أیضا ما لم یتحقق، فقد تراوحت أعداد السكان في سن االنتخاب بین نحو 
وذلك ) مقرها قسم إمبابة(ألف نسمة في الدائرة الخامسة ٤٥٠وبین نحو ) مقرها مركز البدرشین(العاشرة 

كما هو الحال -ومن هنا یمكن القول أیضا أن هناك تفاوتات كبیرة . ألف٢٠٩بانحراف معیاري مقداره 
یث یمكن القول بصفة بح. في أعداد السكان في سن االنتخاب-فیما یتصل بالحجم اإلجمالي للسكان 

إجمالیة أن أعداد السكان، ومن ثم نسبتهم إلي جملة المحافظة، في الدوائر الحضریة اكبر بشكل ملحوظ 
.من الدوائر الریفیة بالمحافظة
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وٕاذا كان التباین السابق یظهر التباین فیما یتصل بالحجم السكاني اإلجمالي، وكذلك بعدد السكان 
بالدوائر ) المسجلین في كشوف الناخبین(رف علي التباین في عدد الناخبین في سن االنتخاب، فان التع

.فارقة كبیرة، وهذا یظهر مما یلياالنتخابیة یستكمل هذه الصورة، كما یظهر م
ألف نسمة، وهذا یعني أن متوسط ١٢٨١بلغ إجمالي عدد المدعوین لالنتخاب في محافظة الجیزة 

ألف، ٩١ة من دوائر المحافظة یفترض، نظریا، أن یتراوح حول عدد المدعوین لالنتخاب في كل دائر 
ألف في ٦٢فقد تراوحت أعداد المدعوین لالنتخاب في دوائر المحافظة بین . وهو ما لم یتحقق في الواقع

وهنا ). مقرها مركز شرطة أوسیم(ألف في الدائرة السادسة ١٤٧وبین ) مقرها قسم إمبابة(الدائرة الخامسة 
ي عكس الحال فیما یتصل بأعداد السكان اإلجمالیة أو أعداد السكان في سن االنتخاب، أن نالحظ، عل

توجد في الدوائر الریفیة، في حین ) أي المسجلین في كشوف الناخبین(اكبر نسبة للمدعوین لالنتخاب 
. توجد اقل األعداد ومن ثم النسب علي مستوي المحافظة في الدوائر الحضریة

قدرا من قلة اهتمام السكان في القطاعات الحضریة في عملیة المشاركة في ولعل هذا یعكس 
وهذا األمر . العملیة االنتخابیة، وزیادة في نسبة المشاركة في العملیة االنتخابیة في القطاعات الریفیة

والذي یظهر الفروق بین نسبة السكان في سن االنتخاب في الدوائر ) ٩(یظهر بشكل جلي من شكل رقم 
بحیث نالحظ زیادة نسبة . نتخابیة إلي إجمالي محافظة الجیزة، ونسبة الناخبین إلي إجمالي المحافظةاال

السكان في سن االنتخاب علي الناخبین، إلي إجمالي المحافظة، في دوائر الجیزة، الدقي و العجوزة، 
نتخاب مع نسبة في حین تكاد تتساوي نسبة السكان في سن اال. الهرم، إمبابة، وهي دوائر حضریة

، %١١.٦سنة إلي إجمالي المحافظة ١٨الناخبین في دائرة أوسیم، حیث بلغت نسبة السكان أكثر من 
أما باقي دوائر المحافظة وتتمثل في الدوائر الریفیة %. ١١.٥) المسجلین(في حین بلغت نسبة الناخبین 

.)نسب إلي إجمالي المحافظةك(فتتفوق بها نسبة الناخبین علي نسبة السكان في سن االنتخاب  مالي  لي اج ناخبین ا شكل رقم (٩) الفرق بین نسبة السكان في سن االنتخاب ونسبة ال
المحافظة
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نسبة السكان في سن االنتخاب نسبة الناخبین (المسجلین)

.الفرق بین نسبة السكان فى سن االنتخاب ونسبة الناخبین الى اجمالى المحافظة) :٩(شكل 
:التباین في نسبة المشاركة في االنتخابات في الدوائر االنتخابیة بالمحافظة



سامح عبد الوهاب. دخريطـة مصر االنتخابية 

٢٧

ن في نسبة المشاركة في هناك تباین آخر تشهده الدوائر االنتخابیة في محافظة الجیزة، یتصل بالتبای
العملیة االنتخابیة، أي نسبة من یدلون بأصواتهم في االنتخابات إلي إجمالي المقیدین بالجداول 

ألف نسمة، ١٢٨١ففي حین بلغ إجمالي عدد المدعوین لالنتخاب في محافظة الجیزة نحو . االنتخابیة
من إجمالي عدد % ٢٦نسمة، یمثلون ألف٣٣٤فان من أدلوا بأصواتهم في الجولة األولي بلغوا نحو 

٢٧٢بل أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانیة انخفض إلي نحو . المسجلین في سجالت الناخبین
یالحظ كذلك علي نسب %. ٢١ألف نسمة، وبذلك فان نسبة المشاركة في الجولة الثانیة انخفضت إلي 

الریفیة من المحافظة أنها تشهد مستویات اعلي من المشاركة في العملیة االنتخابیة في القطاعات 
المشاركة، في حین تنخفض بشكل ملحوظ نسب المشاركة علي مستوي القطاعات الحضریة، وهو ما 

.)١٠(یتضح لنا من شكل رقم 
شكل رقم (١٠) نسبة المشاركة في الجولتین االولي والثانیة
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لي نسبة المشاركة في الجولة االو نسبة المشاركة في الجولة الثانیة

.نسبة المشاركة فى الجولتین األولى والثانیة) :١٠(شكل 

ي محافظة الجیزة تشهد قدرا كبیرا من المفارقات، ومما سبق یمكن القول أن الدوائر االنتخابیة ف
واالختالل سواء من حیث التوزیع المكاني أو الحجم السكاني أو حتى من حیث معدالت المشاركة في 

. االنتخابات
وٕاذا أردنا أن نبحث عن صورة إجمالیة لمدي اتساق الدوائر االنتخابیة في المحافظة، فان األمر ال 

حیث أن تلك العناصر تتداخل . احد العناصر السابق اإلشارة إلیها بشكل مفردیمكن أن یقتصر علي 
من المالئمة في عدد من الدوائر اً بقدر كبیر للغایة، حیث الحظنا انه یمكن أن یحقق احد العناصر قدر 

من اً فمثال یمكن أن تكون مساحة الدائرة تحقق قدر . في ذات الوقت الذي تتباین فیه عناصر أخري
سكانیة كبیرة للغایة، ومن ثم فان اً سط بالنسبة لمساحات الدوائر في المحافظة، في حین تحقق أحجامالتو 

. یراتـي تكامل المتغـعتمد علیالبحث عن صورة اتساق الدوائر االنتخابیة في المحافظة البد أن 
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و ما یمكن أن نطلق أCartographic Modeling)١(وهنا یمكن القول أن استخدام النمذجة الكارتوجرافیة
هو احد الوسائل الجیدة للتعرف علي الوضع Composite Index Mapsعلیه خرائط الدلیل المركب 

:المركب للدوائر االنتخابیة وهو ما سوف نعرض له فیما یلي

:الدوائر االنتخابیة في محافظة الجیزة)٢(نموذج اتساق
ائر االنتخابیة في محافظة الجیزة یمكن أن یكون إن البحث عن الصورة اإلجمالیة لمدي اتساق الدو 

احد األمور الهامة التي یجب أن نلفت النظر إلیها، حیث أن تحدید الدوائر التي حققت قدرا من االتساق 
وتلك التي افتقرت إلي االتساق بالنسبة –بصورة إجمالیة ومن خالل تفاعل المتغیرات المختلفة بها –

االنتخابیة في المحافظة هو أمر مهم، یمكن أن یسهم في تصور إعادة تشكیل للوضع اإلجمالي للدوائر
. الدوائر االنتخابیة في المحافظة وهو أمر كما ذكرنا له أهمیته في رفع كفاءة العملیة السیاسیة بالمجتمع

من وللقیام بوضع نماذج لمدي االتساق في الدوائر الجغرافیة بالمحافظة فان هذا یتطلب القیام بعدد
:اإلجراءات، التي تشمل ثالثة مراحل أساسیة كما یلي

:المرحلة األولي؛ اختیار المتغیرات الداخلة في بناء النموذج
كان البد في البدایة من اختیار المتغیرات التي تؤثر في تحدید وضع الدائرة، والي أي مدي یمكن 

ثم فان اختیار المتغیرات الداخلة في بناء ومن. أن تكون تلك الدائرة في وضع متوسط بالنسبة للمحافظة
ولعل أهم المتغیرات . النموذج یتطلب التعرف علي المتغیرات التي تؤثر في تشكیل الظاهرة محل الدراسة

التي یجب إدخالها في النموذج، والتي من خالل تفاعلها معا یمكن أن نتعرف علي وضع الدائرة 
االنتخابیة، تشمل ما یلي؛

ــــــــــــــــ
النمذجـــة الكارتوجرافيـــة أو خـــرائط الـــدليل املـــدمج هـــي احـــدي الطـــرق الكارتوجرافيـــة املركبـــة الـــيت تعتمـــد علـــي بنـــاء )١(

ويــتم بنــاء هــذا . خــرائط مركبــة مــن عــدد مــن املتغــريات، الــيت تتفاعــل معــا حبيــث تــؤثر يف تشــكيل ظــاهرة جغرافيــة مــا
كلة للظـاهرة املطلـوب دراسـتها، مث بعـد ذلـك يـتم القيـام بتحديـد النوع مـن اخلـرائط مـن خـالل حتديـد املتغـريات املشـ

ـا كــل متغـري مـن هــذه املتغـريات يف الظــاهرة حمـل الدراسـة، أمــا اخلطـوة الثالثــة فهـي تعتمــد  األوزان النسـبية الـيت يــؤثر 
لـي اخلــرائط، علـي حسـبا القيمــة النهائيـة للنمــوذج أو قيمـة الـدليل املــدمج، والـذي يســتخدم بعـد ذلـك يف التمثيــل ع
وهـــــو (GIS)وهــــذا األســـــلوب للنمذجــــة الكارتوجرافيـــــة يســــتخدم بفاعليـــــة مــــن خـــــالل نظــــم املعلومـــــات اجلغرافيــــة 

.األسلوب املستخدم يف هذه الدراسة
يقصـــد بنمـــوذج اتســـاق الـــدوائر االنتخابيـــة يف احملافظـــة، هـــو الوصـــول إيل خريطـــة تعتمـــد علـــي عـــدد مـــن املتغـــريات )٢(

والــيت تظهـر يف النهايــة إيل أي حــد متثــل الـدائرة وضــعا متوســطا بالنسـبة جلملــة املتغــريات املــؤثرة يف املختلفـة املتفاعلــة
تشكلي الدوائر يف احملافظة، ومن مث فان الدوائر اليت حتقق معدل مرتفـع مـن االتسـاق هـي دوائـر تعـد حمـددة بشـكل 

ا معدل االتساق فان هذا ا حتتاج إيل إعادة حتديدمقبول، يف حني تعد الدوائر اليت اخنفض  .يعين أ
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حجم السكان في الدائرة، وكلما حقق عدد السكان في الدائرة قیما تتراوح حول المتوسط العام .١
.للمحافظة، فان هذا یشیر إلي أنها اقرب اتساقا

سنة فأكثر، وكلما كان عدد هذه الفئات العمریة یتراوح حول ١٨عدد السكان في فئات العمر .٢
.توسط العام فان هذا یشیر إلي ارتفاع معدل االتساقالم

عدد الناخبین، أي عدد السكان المسجلین في سجالت الناخبین، وبطبیعة الحال فانه كلما كان عدد .٣
الناخبین في الدائرة یحقق مستوي حول متوسط المحافظة فان هذا یشیر إلي زیادة في معدل 

.االتساق
ة، وأیضا كلما كانت مساحة الدائرة حول المتوسط العام فان هذا یشیر إلي مساحة الدائرة االنتخابی.٤

.اتساق اعلي بها
االتصال المساحي للدائرة، وهنا نالحظ أن الدوائر التي تحقق اتصاال مساحیا، أي انه ال توجد أي .٥

ائر التي مساحة انقطاع بین أجزائها فان هذا یعني مستوي اعلي من االتساق، في حین نجد أن الدو 
.یحدث بها انقطاع في االتصال المساحي فان هذا یشیر إلي خلل في تركیب الدائرة

نسبة االستطالة، وهي نسبة طول الدائرة إلي عرضها، وهنا نجد انه كلما زادت نسبة االستطالة .٦
ة بین حیث انه یبعدها عن الشكل المندمج والذي یحقق اقرب مساف. بالدائرة فان هذا یمثل عیبا بها

أطرافها، ومن ثم فان زیادة نسبة االستطالة ستعني بعد أطراف الدائرة عن مركزها، في حین نجد أن 
.في الدوائر االنتخابیةاً ایجابیانخفاض نسبة االستطالة سیعد عامالً 

:تحدید األوزان النسبیة للمتغیرات: المرحلة الثانیة
لتباینات التي یحققها المتغیر الواحد بین الوحدات وهنا نجد أننا أمام مهمتین األولي؛ تحدید ا

أما المهمة الثانیة؛ فهي تحدید قیمة األوزان النسبیة لكل متغیر من المتغیرات المشكلة . التوزیعیة المختلفة
. يللنموذج الكارتوجراف

من احتماالت ، الن ذلك یقلل ةوهناك أفضلیة الستخدام القیم المعیاریة في بناء النماذج الكارتوجرافی
وعلیه فانه لحساب األوزان النسبیة للمتغیرات السابق اإلشارة إلیها یتم أوال الفصل بین . النتائج الذاتیة

التباینات التي تتحقق داخل كل متغیر من المتغیرات السابق اإلشارة إلیها، وذلك من خالل الوسط 
:ت كما یليواالنحراف المعیاري ومن خالل تحدید خمسة نقاط قطع للبیانا

 االنحراف المعیاري+ المتوسط = نقطة القطع األولي
 نصف االنحراف المعیاري+ المتوسط = نقطة القطع الثانیة
 المتوسط= نقطة القطع الثالثة
 نصف االنحراف المعیاري–المتوسط = نقطة القطع الرابعة
 االنحراف المعیاري–المتوسط = نقطة القطع الخامسة
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ط القطع السابقة ینتج لدینا ستة فئات یتم جمعها في ثالثة فئات كما یلي؛ومن خالل نقا
 نصف االنحراف + المتوسط (الفئة األولي؛ وتتمثل في القیم التي تتراوح بین نقطة القطع الثانیة

وهذه الفئة تحقق اعلي نسبة ) نصف االنحراف المعیاري–المتوسط (ونقطة القطع الرابعة ) المعیاري
.النسبة للمتغیر محل التمثیلللتوسط ب

وهي القیم التي تتراوح بین نقطة القطع الثانیة : الفئة الثانیة؛ وتضم مجموعتین من القیم األولي
) االنحراف المعیاري+ المتوسط (ونقطة القطع األولي ) نصف االنحراف المعیاري+ المتوسط (

نصف –المتوسط (نقطة القطع الرابعة باإلضافة إلي مجموعة ثانیة من القیم وهي التي تتراوح بین
وهذه الفئة تأتي في ) االنحراف المعیاري–المتوسط (ونقطة القطع الخامسة ) االنحراف المعیاري

.الترتیب الثاني بالنسبة للمتغیر محل التمثیل
 تزید علي الفئة الثالثة؛ وتمثل القیم األكثر تطرفا بالنسبة للمتغیر محل الدراسة بحیث تشمل القیم التي

باإلضافة إلي القیم التي تقل عن قیمة ) االنحراف المعیاري+ المتوسط (قیمة نقطة القطع األولي 
)االنحراف المعیاري–المتوسط (نقطة القطع الخامسة 

وبتطبیق ما سبق علي المتغیر األول المتمثل في الحجم السكاني للدائرة االنتخابیة، وبمعلومیة قیمة 
٢١٧٠٨٣(وقیمة االنحراف المعیاري والتي تساوي ) نسمة٣٧١٩١٨(والتي تساوي المتوسط للمتغیر

فان نقط القطع الخمسة هي؛) نسمة
٥٨٩٠٠٢= نقطة القطع األولي -
٤٨٠٤٦٠= نقطة القطع الثانیة -
٣٧١٩١٨= نقطة القطع الثالثة -
٢٦٣٣٧٧= نقطة القطع الرابعة -
١٥٤٨٣٥= نقطة القطع الخامسة -

ستشمل الدوائر االنتخابیة ) الفئة التي تحقق أفضل توسط في عدد السكان(ة األولي وعلیة فان الفئ
نسمة، أما الفئة الثانیة؛ فهي التي تحقق ٤٨٠٤٦٠إلي ٢٦٣٣٧٧التي یتراوح عدد السكان بها بین

٥٨٩٠٠٢نسمة إلي ٤٨٠٤٦٠من التوسط في عدد السكان وتشمل القیم التي تتراوح بین اً مستوي تالی
أما الفئة الثالثة؛ فهي التي . نسمة٢٦٣٣٧٧إلي ١٥٤٨٣٥باإلضافة إلي القیم التي تتراوح بیننسمة 

تشهد اكبر مستوي من التطرف في أعداد السكان أي أنها تبعد كثیرا عن قیمة المتوسط، بحیث تشمل 
.نسمة١٥٤٨٣٥نسمة والتي تقل بها عن ٥٨٩٠٠٢الدوائر التي تزید بها أعداد السكان عن 

د ذلك یتم إعطاء قیم نسبیة للدوائر التي جاءت في الفئة األولي بحیث تعبر عن ذلك المستوي، بع
، وٕاعطاء قیم نسبیة للدوائر التي جاءت في الفئة الثانیة، لتعبر أیضا عن هذا )٠.٩(وقد اختیرت القیمة 

في الفئة الثالثة، بحیث ، وأخیرا إعطاء قیم نسبیة للدوائر التي جاءت)٠.٦(المستوي، وقد اختیرت القیمة 
. ویتم ما سبق مع المتغیرات من األول إلي الرابع). ٠.٣(تعبر عن هذا المستوي، وقد اختیرت القیمة 



سامح عبد الوهاب. دخريطـة مصر االنتخابية 

٣١

أما المتغیر الخامس والذي یتمثل في االتصال المساحي للدائرة االنتخابیة، فقد أعطت له قیما 
أما الدوائر التي انقسمت ١.٠ال تاما القیمة أخري نتیجة لطبیعته، بحیث أخذت الدوائر التي تحقق اتصا

، ٠.٢٥، في حین أخذت الدوائر التي انقسمت إلي ثالثة أجزاء القیمة ٠.٥إلي جزأین فقد أخذت القیمة 
.٠.١٢٥وأخیرا أخذت الدوائر التي قسمت إلي أربعة أقسام القیمة 

تم التعامل معه بصورة أخري، وفیما یختص بالمتغیر السادس والذي یتمثل في نسبة االستطالة، فقد
، أما الدوائر التي )٠.٣(قد أخذت القیمة ١.٥حیث أن الدوائر التي سجلت معدل استطالة اقل من 

، وأخیرا الدوائر التي حققت ٠.٦فقد أخذت القیمة ٣إلي اقل من ١.٥حققت معدل استطالة یتراوح بین 
).٠.٩(فأكثر فقد أخذت القیمة ٣معدل استطالة 

ال -أي في تشكیل أي ظاهرة –یرات التي تدخل في بناء أي نموذج غیعة الحال فان المتوبطب
هناك ضرورة لتحدید أوزان نسبیة لكل تتؤثر بدرجات متساویة، وٕانما تتفاوت أهمیتها النسبیة ومن ثم كان

هل هو –سة متغیر من هذه المتغیرات، هذا باإلضافة إلي تحدید طبیعة تأثیره علي الظاهرة محل الدرا
حتى نصل بالتالي إلي صورة متشابكة تلخص الوضع الفعلي، ومن ثم فقد –تأثیر ایجابي أم تأثیر سلبي 

).١(تم إعطاء األوزان النسبیة للمتغیرات وتحدید طبیعة تأثیرها طبقا للجدول رقم 

.یةالمتغیرات المشكلة لنموذج اتساق الدوائر االنتخابیة وأوزانها النسب: ) ١(جدول 

الوزن النسبيطبیعة المتغیرالمتغیرم
١.٥ایجابيالحجم المتوسط لعدد السكان١
١.٥ایجابيسنة فأكثر١٨الحجم المتوسط للسكان في فئات العمر ٢
١.٢٥ایجابيالحجم المتوسط للناخبین٣
١.٥ایجابيتوسط المساحة٤
٣ایجابياالتصال المساحي للدائرة٥
٢سلبيستطالةنسبة اال٦

أما الخطوة التالیة فهي تحدید القیم الموزونة للمتغیر، وذلك من خالل ضرب القیمة النسبیة في 
الوزن النسبي للمتغیر ككل ومن ثم ینتج جدول القیم الموزونة للمتغیرات، والتي تستخدم في إتمام المرحلة 

.األخیرة من بناء النموذج

المتغیراتالربط بین : المرحلة الثالثة
وتتصل بعملیة الربط بین المتغیرات من خالل تشكیل المعادلة التي تشكل في النهایة قیمة الدلیل 

وكما أتضح . المدمج، وهي القیمة التي تستخدم في التمثیل النهائي علي نموذج اتساق الدوائر االنتخابیة
ات الخمسة األولي ذات إضافة ایجابیة لنا من المرحلة السابقة التي حددت طبیعة المتغیرات، فان المتغیر 

:أما المتغیر السادس فله إضافة سلبیة، ومن ثم فان المعادلة تتشكل كما یلي
 ٦م ن (–) ٥م ن + ٤م ن + ٣م ن + ٢م ن + ١م ن = (قیمة الدلیل المركب(

القیمة الموزونة للمتغیر س= حیث م ن س 
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٧.٦، وقد تراوحت هذه القیم بین )٢(مدمج، جدول رقم ومن ثم فقد تشكلت القیم النهائیة للدلیل ال
في دائرة الهرم، والتي ٠.٧مدیة، والتي تحقق اعلي مستوي اتساق في المحافظة وبین افي دائرة الحو 

وتعد الدوائر التي شهدت معدالت اعلي من . حققت ادني مستویات االتساق علي اإلطالق في المحافظة
ة الجغرافیة، في حین نجد أن الدوائر التي حققت معدالت ادني من االتساق دوائر أفضل من الوجه

االتساق دوائر تحتاج إلي إعادة صیاغة، وخصوصا كلما قلت معدالت الدلیل المدمج والتي تتضح من 
، ولعلنا یمكن أن نخرج من الخریطة بثالث مجموعات رئیسیة من الدوائر االنتخابیة )١١(الخریطة رقم 

: هي

القیم الموزونة للمتغیرات الداخلة في بناء نموذج اتساق الدوائر االنتخابیة:)٢(جدول 
.٢٠٠٠لمحافظة الجیزة سنة 

اسم الدائرةم

القیم الموزونة للمتغیرات
قیمة الدلیل 

المدمج المتغیر 
األول

المتغیر 
الثاني

المتغیر 
الثالث

المتغیر 
الرابع

المتغیر 
الخامس

المتغیر 
السادس

١.٢٤.٩-٠.٩١.٤٠.٤٠.٥٣.٠یزةالج١
١.٢٥.٧-١.٤١٠٤٠.٨٠.٥٣.٠الدقي والعجوزة٢
٠.٦٣.٤-٠.٥٠.٥١.١٠.٥١.٥بوالق الدكرور٣
١.٨٠.٧-٠.٥٠.٥٠.٨٠.٥٠.٤الهرم٤
١.٨٠.٩-٠.٥٠.٥٠.٤٠.٥٠.٤إمبابة٥
٠.٦٤.٠-٠.٥٠.٩٠.٤١.٤١.٥أوسیم٦
١.٨٤.٦-٠.٩٠.٩١.١٠.٥٣.٠رمنشأة القناط٧
١.٨٥.٩-١.٤١.٤١.١٠.٩٣.٠كرداسة٨
٠.٦٧.٦-١.٤١.٤١.١١.٤٣.٠الحوامدیة٩
١.٢٦.١-٠.٩٠.٩١.١١.٤٣.٠البدرشین١٠
١.٨٥.٠-٠.٩٠.٩١.١٠.٩٣.٠اطیالع١١
١.٢٣.٥-٠.٩٠.٩٠.٨١.٤٠.٨مزغونة١٢
١.٨٤.٢-٠.٩٠.٩٠.٨٠.٥٣.٠الصف١٣
١.٨٤.٧-٠.٩٠.٩٠.٨٠.٥٣.٠اطفیح١٤

.الجدول من حساب الباحث: المصدر
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وهي التي تحقق اعلي معدالت االتساق وتشمل خمس دوائر هي العیاط، الدقي المجموعة األولي؛
ل من حیث والعجوزة، كرداسة، البدرشین، الحوامدیة ویمكن القول أن هذه الدوائر االنتخابیة هي األفض

من اً وهنا نجد انه عند تناول عنصر مفرد من عناصر هذه الدوائر قد نري قدر . مستوي اتساقها العام
االختالفات، إال أن النظرة الشمولیة التي تحققها النماذج الكارتوجرافیة هي أكثر تلخیصا للواقع، وذلك 

وخالصته یمكن القول أن هذه . ناصربسبب طبیعة الظاهرات المركبة والتي تتفاعل فیها العدید من الع
فیما عدا نطاق التداخل والذي سبق اإلشارة إلیه . إلي عملیات إعادة صیاغة أساسیةجالدوائر ال تحتا

عند تناول التنظیم المكاني للدوائر، وهو القطاع الذي ذكر في ذات الوقت في دائرتي البدرشین 
مدیة اونري انه یجب أن یحذف من دائرة الحو . ینمدیة والذي یجب أن یحذف من احدي الدائرتاوالحو 

.ویضم إلي البدرشین، حیث أن ضمه إلیها سیزید من اندماج تلك الدائرة

وتشمل الدوائر التي تحقق معدالت اتساق متوسطة وتشمل خمس دوائر هي، المجموعة الثانیة؛
لتعدیالت وقدر من إلي بعض اأوسیم، الصف، منشأة القناطر، اطفیح، الجیزة، وهذه الدوائر قد تحتاج

.إعادة التحدید

وهي مجموعة الدوائر التي حققت ادني معدالت االتساق، ولعل هذه المجموعة المجموعة الثالثة؛
وتشمل هذه الفئة أربع دوائر فهي مزغونة، . تشمل اضطرابا كبیرا دلت علیه القیمة النهائیة للدلیل المدمج

تشهد الكثیر من هىدوائر تحتاج إلي إعادة صیاغة وتحدید بالكامل، فوهذه ال. بوالق، إمبابة، الهرم
إجمالیا في عدد راباً طاالضطرابات التي سبق اإلشارة إلیها مفردة، وهنا تظهر لنا وقد حققت أیضا إض

ولعل نموذج دائرة الهرم والذي یحقق ادني مستویات االتساق علي مستوي المحافظة، . آخر من األوجه
.  اذج الصارخة التي یجب أن یعاد النظر في حدودها بشكل كاملهو من النم

ومما سبق یتضح أن خریطة الدوائر االنتخابیة للمحافظة تحتاج إلي إعادة نظر، لكي تحقق مستوي 
وهنا یمكن القول أن ما ینطبق . أفضل من الموضوعیة وهو ما یمكن أن ینعكس علي بنیتها السیاسیة

.یمكن أن ینطبق علي باقي الجمهوریة" ذجكنمو "علي محافظة الجیزة 

:الخاتمة 
إن تحدید أسس موضوعیة لتحدید الدوائر االنتخابیة هو أساس مبدأي البد أن تنطلق منه عملیة 

وٕاعادة النظر في خریطة الدوائر االنتخابیة هو أمر مطلوب . بناء خریطة موضوعیة للدوائر االنتخابیة
في بال یجب أن تكون هذه الفترات قصیرة مما یؤدي إلي اضطراعلي فترات زمنیة متوسطة، بحیث 

وال یجب أن تكون متباعدة بدرجة كبیرة بحیث تتجاهل . عملیة التصویت خالل العملیة االنتخابیة
.التطورات التي تحدث في المجتمع وبنیته البشریة

یة إعادة رسم خریطة ولعلنا نحدد مجموعة من اإلجراءات الموضوعیة التي یجب أن تتبع عند عمل
الدوائر االنتخابیة في مصر، وسوف نقتصر علي اإلجراءات ذات الطبیعة الجغرافیة ونترك ما عداها 

لغیرنا من المتخصصین في المجاالت األخرى؛
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.نموذج اتساق الدوائر االنتخابیة فى محافظة الجیزة) :١١(شكل 

)١(
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ئر االنتخابیة البد أن یراعي ثالثیة هامة في الطبیعة الجغرافیة للدولة، وهي أوال تحدید خریطة الدوا.١
وأخیرا المحافظات الصحراویة، ولكل من هذه . ثانیا؛ المحافظات الریفیة. المحافظات الحضریة

.القطاعات األوضاع الدیموجرافیة والمكانیة والطبوغرافیة التي یجب أن تراعي
عددة لبناء الدوائر االنتخابیة، وأال یتم االعتماد علي أساس مفرد ویمكن أن البد من وضع أسس مت.٢

،  بحیث ال یجب أن یزید الحجم ةتشمل هذه األسس، متوسطات لألحجام السكانیة للدوائر االنتخابی
السكاني في أي دائرة، عند اتحاد الطبیعة الجغرافیة حضریة، ریفیة، صحراویة، عن المتوسط العام 

باإلضافة إلي متوسط محدد للمساحة الجغرافیة للدائرة االنتخابیة، مع الوضع في . بیرةبصورة ك
.مقبولة لمعدل االستطالة المسموح به في الدائرةااالعتبار حدود

مراعاة عامل االندماج المساحي للدوائر االنتخابیة بحیث تحقق اقل طول حدود ممكن بالنسبة .٣
.صویت والوصول إلي المقرات االنتخابیة أیسر علي الناخبینللمساحة، بحیث تصبح عملیة الت

.العمل علي تكوین الدوائر االنتخابیة من مجموعات دیموجرافیة متجانسة.٤
مراعاة االتصال المكاني عند تحدید الدوائر االنتخابیة، وعند إجراء أي عملیة تعدیل إداري البد أن .٥

.ائر االنتخابیةیؤخذ في االعتبار تأثیره علي وضع الدو 
إعادة تنقیة جداول الناخبین والتي لم تعد متوائمة في الكثیر من األحیان، مع حقیقة الوضع .٦

الدیموجرافي، وهذا یظهر عند مقارنة أعداد السكان في سن االنتخاب مع أعداد المسجلین في 
.الدوائر االنتخابیة
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المراجع

:المراجع باللغة العربیة: أوال
، الجغرافیة السیاسیة ٢٠٠٢بیتر تیلور، كولن فلنت، ترجمة، عبد السالم رضوان، اسحق عبید، -

.الثاني، عالم المعرفة، مطابع السیاسة، الكویتلعالمنا المعاصر، الجزء 
: دراسة في الجغرافیة السیاسیة، في: ، جغرافیة االنتخابات وتطورها ومنهجیتها١٩٨٨جاسم كرم، -

.مجلة العلوم االجتماعیة، المجلد السادس عشر، العدد الثالث، جامعة الكویت
وحدات اإلداریة لجمهوریة مصر العربیة، ، دلیل ال١٩٩١الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، -

.مطابع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، القاهرة
، مركز الدراسات السیاسیة ٢٠٠١، التقریر االستراتیجي العربي ٢٠٠٢حسن أبو طالب، محرر، -

.واالستراتیجیة، األهرام، القاهرة
دراسة تحلیلیة : ١٩٥٢لیو و ي المصري بعد ی، السلطة التشریعیة في النظام السیاس١٩٩٣عزة وهبي، -

، مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، األهرام، )١٩٥٨–١٩٥٧(في تجربة مجلس األمة 
.القاهرة

، انتخابات مجلس ٢٠٠١، المستقلون واالنتخابات، هالة مصطفي، محرر، ٢٠٠١عمر الشوبكي، -
.یة ، األهرام، القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیج٢٠٠٠الشعب 

، مركز الدراسات السیاسیة ٢٠٠٠، دلیل النخبة البرلمانیة المصریة ٢٠٠٢عمر هاشم ربیع، محرر، -
.واالستراتیجیة، األهرام، القاهرة

، في شأن تحدید الدوائر االنتخابیة ١٩٩٠لسنة ٢٠٦قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة بالقانون رقم -
.القاهرة. لمجلس الشعب

، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، ١٩٩٥، انتخابات مجلس الشعب ١٩٩٦مال المنوفي، محرر، ك-
.جامعة القاهرة، باالشتراك مع مؤسسة فریدریش أیبرت، القاهرة

منظور معاصر، مكتبة االنجلو المصریة، : ، الجغرافیا السیاسیة١٩٩٧محمد محمود إبراهیم الدیب، -
.القاهرة

، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة ٢٠٠٠انتخابات مجلس الشعب ، ٢٠٠١مصطفي علوي، -
.القاهرة، القاهرة

، مركز الدراسات السیاسیة ١٩٩٥، االنتخابات البرلمانیة في مصر ١٩٩٧هالة مصطفي، محرر، -
.واالستراتیجیة، األهرام، القاهرة

اسات السیاسیة ، مركز الدر ٢٠٠٠، انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠١هالة مصطفي، محرر، -
.واالستراتیجیة ، األهرام، القاهرة
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