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 ألاغلبية السياسية
 

إخر حيزه في   الاغلبيت الظياطيت ، احد اهم مفاهيم الػمل الظياس ي املػاصس ، وهي مفهىم ًخكسز ٍو

 الاهظمت الظياطيت التي حػخمد الاهخخاباث طىاء كاهت هيابيت جمثيليت ؤو زئاطيت. 

   

ت، وهي مصؼلح شائؼ في الحياة الظياطيت الدًملساػيت، وهى مصؼلح كاهىوي -فاألغلبيت هي الاكثًر

طياس ي، اذ جسث الػادة غلى هىغين مً الاغلبيت، البظيؼت واملؼللت، ولكً ػبيػت بػع الىظم الظياطيت 

لألغلبيت جخداخل فيها احياها ألابػاد املؤجسة في الػمليت الظياطيت الطيما البرملاهيت ؤوجد اهىاغا اخسي 

 كاالجخماغيت واللىميت والؼائفيت، وهى ما طيخحدث غىه في هره الىزكت.

 

والتي طيخػسف فيها غلى مػجى وداللت )حىان خضير( بىاءا غلى ػلب الظيدة الىائب  ىزكتاغد هرا ال

   هى ؤحد املفاهيم الاطاطيت في الػمل الظياس ي كما ذكسها آهفا.مفهىم الاغلبيت الظياطيت، واهىاغها، و 

 

ت الػددًت ومنها اليظبيت او املؼللت، وفي ألاغم ألاغلب حظخػمل هره   ٌشير مفهىم الاغلبيت الى الاكثًر

خم  ت داخل البرملان، ٍو ألاشازة في الىظم البرملاهيت الى مفهىم املفاهيم ؤما في غمليت الاهخخاب ؤو للخصٍى

الخحالفاث الظياطيت والاحصاب املخحالفت، بدل مفهىم ألاغلبيت، وذلك ملا ًخخصص به الىظام البرملاوي مً 

حػددًت حصبيت حظاهم في صػىد غدد ليع باللليل مً الاحصاب الى البرملان، فيخم اجساء الخحالفاث الحصبيت 

 1.وفم البرامج الظياطيت

 

التي هخحدث غنها هي الاغلبيت الظياطيت، اي اغلبيت حصب طياس ي ذي بسهامج  باالغلبيةامللصىد 

( ، ؤو اغلبيت جحالف طياس ي مً حصبين ؤو اكثر ًخفلان 1طياس ي مػين فاش باغلبيت ملاغس البرملان )هصف+

الحالت  )وفي هره غلى الػمل مػا وفم بسهامج مخفم غليه لخحليم اغلبيت امللاغد البرملاهيت جم حشكيل الحكىمت

هره الاغلبيت مخحىلت ومخغيرة جبػا ألصىاث الىاخبين كل ازبؼ  ،طىف جكىن حكىمت ائخالفيت باملػجى ألادق(

 2طىىاث وخيازاث الىىاب. ومً املمكً ؤن ًخحىل حصب ؤغلبيت طياطيت اليىم الى حصب ؤكليت طياطيت غدا.
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 .0201دمحم عبد الجبار الشبوط ، مقال بعنوان الى كل من ٌدعو الى حكومة االغلبٌة ، صحٌفة الزمان االلكترونٌة ، تشرٌن االول   0



 النوابمجلس 
 دائرة البحوث
 قسم البحوث

 

3             الباحث : مصطفى محمـد راضً                                                                                                    
 

بت الاهخخابيت الػساكيت ، فال ًىجد ليع مً الظهل ان ًحظى حصب باغلبيت بظيؼت او مؼللت في الخجس  

ملػدا في مجلع  161اي مً الاحصاب ًخمكً لىحده مً ان ًصل الى هصف غدد امللاغد اي ما ٌػادل 

ًمكً لخحالف مػين ان ًحصل غلى هره اليظبت مً الاصىاث  طىاء جألفىا كبل ؤو بػد الاهخخاباث الىىاب، 

 لييخجىا حكىمت ائخالفيت.

  

الى اهىاع الاغلبيت، ًركس انها غلى الىحى  الصاوي في كتابه )اللامىس البرملاوي العربي(د.علي ٌشير  

 3الخالي:

: هصاب كاهىوي ًلدز بالىصف شائد fifty percent-plus-one majority/اغلبية عادًة 1الىصف+ -1

لد الجلظت واحد، ولها حاالث غدًدة منها اغلبيت اجمالي الاصىاث، ؤو اغلبيت الاغظاء، وغمىما، جىػ

.ً  بحظىز اغلبيت الاغظاء، وجصدز كسازاث املجلع بإغلبيت الحاطٍس

مجمىع اغظاء املجلع املىخمين الى حصب او جماغت  :Parlimantary majority الاغلبية البرملاهية -2

ت.  طياطيت حشكل الخياز الغالب داخل املجلع، والحػجي بالظسوزة الاغلبيت الالشمت للخصٍى

مصؼلح ٌشير الى جحلم هصاب الاغلبيت بين الاغظاء  : Majority of attendeesاغلبية الحضىر  -3

ت في الجلظت او اللجىت.  الحاطٍس

حشير غادة الى جلثي املجلع غلى ألاكل وليع ؤغلبيت جلثي  : Two-thirds majorityاغلبية الثلثين -4

الحظ ان هره الاغلبيت جخػلم باملظائل املهمت مثل الاتهام الىشازي ؤو حػدًل  ً. ٍو الاغظاء الحاطٍس

ت.  الدطخىز ؤو اطلاغ الػظٍى

 : الاغلبيت التي ٌشترػها الدطخىز او الالئحتSpecial/qualified majorityألاغلبية الخاصة  -5

ً، ومنها  الداخليت الجخاذ اللساز في بػع املىطىغاث ؤو الحاالث خالفا لالغلبيت الػادًت للحاطٍس

 اغلبيت الاغظاء الرًً ًخإلف منهم املجلع، ؤو ؤغلبيت جلثيـهم او اغلبيت الثالجت ؤزباع.

د صىجا واحدا غلى هصف  :Absolute majorityألاغلبية املطللة  -6 غدد هي مجمىع ألاصىاث التي جٍص

ت حظب الىظام اللائم.  ت، ؤو ٌشتركىن بالفػل في الخصٍى مجمىع الرًً ًملكىن حم الخصٍى

% مً الاصىاث. وجسث الػادة ؤن ًخخر البرملان 51والاغلبيت املؼللت في مػظم البلدان هي اكثر مً 

ً، الا في الحاالث التي جخؼلب اغلبيت مػيىت )مثل اغل بيت الثلثين كسازاجه باالغلبيت املؼللت للحاطٍس

ت( ت غلى اطلاغ الػظٍى دًً واملػازطين ملىطىع مػسوض غلى  غىد الخصٍى ، واذا حظاوي غدد املٍؤ

 املجلع، اغخبر املىطىع مسفىطا، ؤو ًسجح الجاهب الري مىه السئيع حظب هظام غمل املجلع.
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ً، كان ًفىش : هي ؤغلبيت باليظبت لكل ما غداها بين relative majorityألاغلبية اليسبية  -7 الحاطٍس

املسشح الحاصل غلى اغلى الاصىاث مً اي مسشح آخس، حتى ان حصل غلى اكل مً هصف مجمىع 

 ألاصىاث.

 

 

 

 

 املصادر :

 

ت الػامت للكخاب ،  كخاب غلي الصاوي ، -1   2113اللامىض البرملاوي الػسبي ، الهيئت املصٍس

ًدغى الى حكىمت الاغلبيت ، صحيفت الصمان حمـد غبد الجباز الشبىغ ، ملال بػىىان الى كل مً مـ -2

ً الاول   .2121الالكتروهيت ، حشٍس

،  Iraq ultraاهماز الظساي ، ملال بػىىان )اطخخدام املفاهيم في الػساق ًخظؼ المصجت طياطيت( ،   -3

ً الثاوي   2121حشٍس

 


