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 2020نة سيف بلدية مصراتة  االنتخابيةراكز توزيع املالتحليل املكاين ل
 واء علي الطويلح             أماين سامل هويدي                        فاطمة عبدهللا املنقوش        
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جامعة مصراتة -لية الرتبيةك  -قسم اجلغرافيا           
 امللخص:

فروع ني ب السكان بتوزيع عالقتهاو  االنتخابية املراكز توزيع لنمط املكاين التحليلدراسة  إىلالبحث  هدفي  
 نظمرانمج تخدام بابس جلغرافيةا للبياانت قاعدة وإنشاء االنتخابية، املراكز ترسيم عوامل وحتديد ،البلدية

تقييم مدى و  ،هافي طاتاحمل وعدد ،ومراكزها االنتخابية للدوائر الرقمية اخلرائط إلنتاج اجلغرافية املعلومات
ذي لاي تطور التارخيال وضيحتة إىل إضاف، بلديةالالتوازن املكاين لتوزيع أعداد املراكز االنتخابية بني فروع 

 .إليها الوصول ، وزمنةالنوعي، ودراسة تباين أصوات الناخبني يف ليبيا عملية االنتخابيةلابه مرت 
ث عن ند اإلانالغياب ع نسبة من الذكور أعلى من اإلانث و نسبة املسجلني أنوتوصلت الدراسة إىل     

 ز مشال منطقةاملراك يث ترتكزملراكز االنتخابية منط متكتل حاتوزيع وأيخذ االنتخاابت أعلى من الذكور، 
ظهرت النتائج أكما   ،ةت اإلداريتوزيع املراكز االنتخابية والسكان على الوحدايف تباين مع ظهور الدراسة، 

  .هااركة فياملش نسبة وتدينيع السكان واملساحة أن توزيع املراكز االنتخابية يتناىف مع توز 
ملركز اتخابية، نالدائرة اال خايب،جغرافية االنتخاابت، النظام االنتالتحليل املكاين،  الكلمات املفتاحية:

 االنتخايب، الناخب، املرشح.  
Spatial analysis of the distribution of electoral centers in the 

municipality of Misurata in the year 2020 
Fatima Abdullah Almangoush           Amanei Salem HwidiAli         Hawa Al Taweel 

Geographic Department- College of Education-Misurata University 

The research aims to study the spatial analysis of the distribution pattern of 

electoral centers and its relationship to the distribution of population among 

municipal branches, determine the demarcation factors of electoral centers, and 

create a geographical data base using a GIS program to produce digital maps of 

electoral districts and their centers, and the number of stations in them, and to 

evaluate the extent of the spatial balance for the distribution of the number of 

centers The electoral process between the municipal branches, in addition to 

clarifying the historical development of the electoral process in Libya, and 

studying the variance of qualitative voter votes, and the time to reach them. 

    The study found that the percentage of registered males is higher than females, 

and the percentage of absenteeism among females from the elections is higher 
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than males. The distribution of electoral centers follows a lumpy pattern, where 

the centers are concentrated in the north of the study area, with a discrepancy in 

the distribution of electoral centers and population over administrative units. The 

results also showed that The distribution of electoral centers is inconsistent with 

the distribution of population and area and the low rate of participation in them. 

Keywords: spatial analysis, geography of elections, electoral system, electoral 

district, electoral center, voter, candidate. 

  املقدمة:
 ذاتديثة احل اهتاوعموضحد أهم وأيف اجلغرافية السياسية،  املهمةمن الفروع تعد جغرافية االنتخاابت      

ى النتخاابت علرافية اجغ تمدتع حيثسواء كان داخل الدولة أو خارجها،  باشر يف سياسة الدولةاملتأثري ال
النتخابية الدائرة اوسيع ت تقليص أوخصائص السكان ودورهم األساسي يف جناح العملية االنتخابية، ومدى 

 خاابت أهمة االنتغرافيجمتثل و وعدد األصوات لكل مرتشح،  ، للسكاناليت تعتمد على التوزيع اجلغرايف
 صنع  املسامهة يفمثم، ومن ثليهكن أفراد اجملتمع من اختيار ممصور املشاركة السياسية يف الدولة، اليت متُ 

 لة.خل الدو ابية دامباشره ميكن من خالهلا تصنيف العملية االنتخبصورة غري و  ،القرار السياسي
 يف مهماا  حتوالا  1952 سنة لاالستقال بعد ليبيا لدولة السياسي النظام اليت نظمها االنتخاابت عرفت     

 الطوعي الختيارا يعين يالذ النتخابا متثل فالدميقراطية. للدميقراطية اثبتة قواعد إلرساء االنتخابية؛ العملية
 لتفويضل قابل غري باشرةم صاحُبه ميارسه شخصي حق االقرتاع أن على التأكيد ويتم وسائط، دون للمواطن

 بعد الدميقراطية وحن خطواهتا أوىل ليبيا خطت 2011 سنة ويف(. 3ص ،2008 املالكي،) النيابة أو
 قالاالنت عملية إرساء يف أساسية مرحلة العام الوطين املؤمتر انتخاب مثل حيث ،سنة 40 استمر توقف

 بناء حنو اللييب بالشع مكوانت كل  الستعداد مهماا  اا اجيابي اا مؤشر  أعطت 2012 سنة الدميقراطي
 ،ةكز االنتخابيع املرا نمط توزيوهتدف الدراسة إىل التعرف على التحليل املكاين ل. املدنية الدولة مؤسسات

إنشاء النتخابية، و املراكز سيم اديد العوامل املتبعة يف تر وعالقتها بتوزيع السكان يف منطقة الدراسة، وحت
االنتخابية  قمية للدوائرائط الر اج اخلر املعلومات اجلغرافية إلنت مج نظمانبر  ابستخداماجلغرافية قاعدة للبياانت 
 يف منطقة الدراسة.   اومراكزها وحمطاهت

 :اآلتيةيف التساؤالت تتمثل مشكلة الدراسة مشكلة الدراسة: 
 يف ليبيا؟ االنتخايبلنظام ا تطبيق اتريخ حمدد لبدء هل يوجد -1
 دراسة؟تمع الجمفئات  مجيعاجمللس احمللي لبلدية مصراتة على  ية يفنتخابعملية االال قتصرتهل  -2
 ؟GISام ابستخد راسةمنط التوزيع اجلغرايف للمراكز االنتخابية يف منطقة الد هل ميكن حتديد -3
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    تقسيم املراكز االنتخابية يف منطقة الدراسة؟يف حمددة  رييامعهناك هل  -4
 تتمثل فرضيات الدراسة يف اآليت: فرضية الدراسة:

 يف ليبيا قبل فرتة النظام امللكي. يباالنتخا نظامال بدأ تطبيق -1
 راسة.  تمع الدجمالرتشيح االنتخاابت اجمللس احمللي مصراتة على فئات معينة من  تقتصر عملية -2
 راسة منط متجمع.التوزيع اجلغرايف للمراكز االنتخابية يف منطقة الدمنط  -3
  منطقة الدراسة.  يفعلى معايري معينة تقسيم الدائرة االنتخابية يعتمد  -4

 أهداف الدراسة:
  مراحلها.ة إىل توضيح العملية االنتخابية كمفهوم االنتخاابت وقواعدها و هتدف الدراس -1
 لعملية االنتخابية يف ليبيا.ل توضيح التطور التارخيي-2
 بني توازن املكاينمدى ال راتة، ومعرفةيف منطقة مص يةلمراكز االنتخابل كاينالتعرف على منط التوزيع امل -3

 عدد املراكز االنتخابية.
 ة.النتخابيا راكزلملقمية ملعلومات اجلغرافية إلنشاء قاعدة البياانت وإنتاج اخلرائط الر توظيف نظم ا -4

اسات بيا وقلة الدر يف لي التطبيق االنتخاابت حديثةيز أمهية هذه الدراسة ابعتبار ما ميأن أمهية الدراسة: 
لعملية ا ت بهالذي مر  لتارخييور اتوضيح التط، و ع ببعديه املكاين والزمايناجلغرافية اليت تناولت هذا املوضو 

ملراكز رائط توزيع اإنتاج خو  ،فيةجغرا بياانتية الدراسة يف إنشاء قاعدة تكمن أمه، كما اياالنتخابية يف ليب
مواكبة ، و ستفادة منهابية واالنتخااالنتخابية تفيد متخذي القرار يف اللجنة االنتخابية يف تقييم التجربة اال

 ،تز االنتخاابراكافية ملت جغر التطور التكنولوجي يف وسائل البحث العلمي وتطبيقها يف إنشاء قاعدة بياان
اانت على اخلرائط يف حتليل ومتثيل البي ArcMap10.3وختزين البياانت فيها، واستخدام برانمج 

 وإخراجها على شكل بياين أو خرائط.   
خصائصها، خاابت و ة االنتلوصف ظاهر  املنهج الوصفي التحليلي :متثلت يف منهجية الدراسة وأساليبها:

دوائر تقسيم الو  ،يةالنتخابملية اطور التارخيي للعح التيوضلت املنهج التارخيي، و وحتليل البياانت املختلفة
، هبا ظروف احمليطةتغري البتغرية مستمرة وماالنتخاابت ظاهرة أن  حيث ؛االنتخابية والنظام االنتخايب املتبع

ت اليت حصل األصوا وعدد ،واملرشحني ،تمثيل منط التوزيع املكاين للناخبنيل األسلوب الكارتوجرايفمث 
  .لدراسةاوضوع مبا خيدم م عليها كل املرتشحني ومتثيل ذلك على اخلرائط واألشكال البيانية

 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 بتمرس ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدالة، سنة الثامنال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 

 01/10/2022تاريخ النشر                                                         10/05/2022تاريخ االستالم 

 

152 

 

 أساليب وأدوات الدراسة:
ة رسائل العلميالت والب واجملمجع البياانت واملعلومات من الكتاعتمدت الدراسة على ( اجلانب املكتيب: 1

 لية.  علومات الدو شبكة املبات و من املكت التحليل املكاين لتوزيع مراكز االنتخاابتاليت هلا عالقة مبوضوع 
 10.3Arc GISمج  برانيفالدراسة على جمموعة من الربامج املتمثلة  تاعتمد :التقنيات املستخدمة( 2

مج يف حتديد ربطها مع الربانو  ،إلدخال البياانت Excel وبرانمج ،وإنتاج اخلرائط ،إلنشاء قاعدة البياانت
 ورسم اخلرائط اخلاصة مبوضوع البحث.

 Excelختزينها يف برانمج و  GPSمت تسجيل إحداثيات املراكز االنتخابية بربانمج  ( اجلانب امليداين:3
 على اخلريطة. لتحديد مواقع مراكز االنتخاابت ARC Map10.3مث استدعائها إىل برانمج  ومن

 بلدية مصراتة سنة يف 18ن سالفئة العمرية من السكان اليت تزيد أعمارهم عن  الدراسة على تعتمدا     
االستبانة  ى أسئلةجابة علتة لإلبلدية مصرامن سكان املعتمدة يف البحث العمدية وفق العينة العشوائية 

 نظراا  ةشكالو و  أبوقرين ء فرعي:ستثناحلصول على البياانت واملعلومات اليت مت توزيعها على الفروع البلدية ابوا
 ،عينة عشوائية علىة، لدية مصراتالناخبني ببشخص من  400عدد على  ةاالستبان تعوز و  لبعد املسافة.

 ت شخصية مع املسؤولني يفإجراء مقابال متكما (،  استبانة 11، والفاقد منها استبانة 389)مت استالم 
تسجيل يف شروط الو ت، يف االنتخااب اللجنة العليا لالنتخاابت جلمع املعلومات، مثل: عدد املسجلني

 االنتخاابت، واملعايري اليت تتم على أساسها تقسيم الدوائر االنتخابية.  
عدم احلصول ، و انةاالستب إجابة أسئلةاطنني عن عزوف املو متثلت صعوابت الدراسة يف  صعوابت الدراسة:

 سنة.  18على بعض البياانت مثل الفئات العمرية من السكان فوق سن 
  الدراسات السابقة:

لى عمت االطالع  ا، وقدهبات سابقة نظراا حلداثة النظام االنتخايب يف ليبيا بشكل عام فأنه ال توجد دراس    
 يت:أي ما دراساتادة منها، ومن هذه الدراسات على مستوى الدول العربية واالستف

ة يف دراس، 2013و 2009( بعنوان انتخاابت جملس حمافظة كربالء للدورتني 2015راسة احلجيمي )د -
كاين التنظيم امل راز دور، وإبابيةبيات وسلبيات العملية االنتخجياإحتديد دراسة لدف هتاجلغرافية السياسية، 

 ة املؤثرة يفجلغرافياعوامل ال أهم سري العملية االنتخابية، ةفملعر  سياسية؛لالنتخاابت برؤية جغرافية 
راكز ديد وتوزيع مل يف حتجود خلو إىل ت الدراسة توصلغرايف للمشاركة االنتخابية، و االنتخاابت والتوزيع اجل

 االقرتاع مما أثر سلبا على حجم املشاركة االنتخابية. 
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ناولت ، ت2009و 2005افظة القادسية للدورتني انتخاابت جملس حم( بعنوان 2010دراسة حسني ) -
، لوك الناخبة يف تغيري سجلغرافيا واملالدراسة مقارنة بني دورتني انتخابيتني يف منطقة الدراسة، مبيناا أثر الع

 لوأثر العوام النتخايب،اراء الناخبني حول سلوكهم آالستطالع  يدايناملالعمل على واعتمدت الدراسة 
 ( يف رسمGIS) غرافيةات اجلاجلغرافية على قرار الناخب يف التصويت، كما استخدمت الدراسة نظم املعلوم

 وإعداد اخلرائط لتمثيل منط توزيع مراكز االقرتاع االنتخابية.
، واليت افظة اجليزةحم( بعنوان خريطة مصر االنتخابية مع التطبيق على 2005دراسة عبد الوهاب ) -

صري )الربملان(، النتخاب جملس الشعب امل 2000هدفت إىل دراسة اخلريطة االنتخابية ملصر عام 
ملستخدمة يف ا عايريراسة املأوضحت الدو ، السياسية املشاركة يف االنتخاابتالقوى  ذنفو وتناولت الدراسة 

ائر م خريطة الدو عادة رسسة إبتوزيع الدوائر االنتخابية واالبتعاد عن أساليب التالعب هبا، وأوصت الدرا
 االنتخابية وفق املعايري الصحيحة واملناسبة للدولة. 

ملنيا اليت هدفت ايف الدائرة األوىل مبحافظة  2000( انتخاابت جملس الشعب سنة 2001راسة عمر )د -
تالف بني الدراسة االخ أظهرتا ا، كم دراسة التوزيع اجلغرايف للناخبني والدوائر االنتخابية مبحافظة املنيإىل

 انخيب الريف واحلضر.
دفت إىل هاسية، غرافيا السي( توزيع الدوائر االنتخابية يف األردن: دراسة يف اجل1996خليف ) دراسة -

خلريطة العامة اة إىل دراسة ن، إضافاألردو دراسة التجربة األردنية الربملانية وتناولت النظم االنتخابية يف العامل 
رورة ت الدراسة بضن، وأوصألردانتخايب يف للدوائر االنتخابية، ومن أبرز نتائجها تعديل وتطوير النظام اال

 . حتليلهاتها و الباحثني من دراس نشر البياانت واملعلومات عن العملية االنتخابية لتمكني
 عرض البياانت ومناقشة النتائج:

 منطقة الدراسة:
 اخلريطةوضح ت، كما 2015التقسيم اإلداري لسنة وفق  ةمصراتلدراسة يف حدود بلدية ا طقةتمثل منت     

 14ْ 34َ 43ًمشاالا وبني خطي طول  31ْ 08َ ا50و 35ْ 26َ ا35متتد فلكياا بني دائريت عرض و  ،(1)
أما احلدود  (.ArcMap10.3كم )برانمج   5573.5شرقا، وتبلغ مساحتها تقريباا  14ْ 34َ ا51و

أن منطقة الدراسة اخلريطة  خالل منيتضح يط هبا من اليابس واملاء، و اجلغرافية ملنطقة الدراسة تتمثل مبا حي
تقع على ساحل الشمال الغريب لليبيا، وإىل الغرب من خليج سرت، تطل على البحر املتوسط من جهة 
الشمال والشرق، ومن جهة اجلنوب الشرقي بلدية سرت ومن جهة اجلنوب منطقة اتورغاء، ومن جهة 
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 اا عشر فرع الدراسة أثين وتضم منطقةُ  ة زلينت.اجلنوب الغريب بلدية بين وليد، أما من جهة الغرب حتدها بلدي
)شهداء الرميلة، ذات الرمال،  وهي: مصراتة املركز اليت تضم ،2015حسب التقسيم اإلداري لسنة  ،بلديا 

 .رأس الطوبة،(، الزروق، طمينة، قصر أمحد، الغريان، احملجوب، الدافنية، أبوقرين، والوشكة

 
 (.3ص ،مصراتةلدية حدود ب(،)1978،األطلس الوطين) :استنادا إىل  ArcMap10.3عمل الباحثات ابستخدام  املصدر:

 2015 اإلداري سنة هاتقسيمو  نطقة الدراسةاجلغرايف ملوقع امل: 1 اخلريطة
 2015لسنة  لسكان منطقة الدراسة التوزيع العددي (1جدول )

 الفرع البلدي
 عدد 
 احملالت

 عدد السكان/ للفرع البلدياملساحة الكلية 
 نسمة**

 
 الكثافة %

 % * 2املساحة /كم

 1510 13.7 46057 0.5 30.5 09 شهداء الرميلة
 2045 12.5 41918 0.4 20.50 10 ذات الرمال

 1540 8 26793 0.3 17.4 05 شهداء رأس الطوبة
 853 10.3 34565 0.7 40.5 08 مصراتة املركز

 139 11.1 37298 4.8 268.50 08 الزروق
 22 5.4 17981 15 831.60 02 قصر أمحد

 136 8.9 29950 4 221 06 طمينة
 21 10.9 36475 31.6 1759.1 04 الغريان

 1115 10 33886 0.5 30.40 06 زاوية احملجوب
 90 5.8 19329 3.8 214.50 04 الدافنية
 4.7 1.5 5000 19.1 1062.7 02 الوشكة
 5.9 1.9 6300 19.3 1076.5 02 أبوقرين
 60 100 335552 100 5573.2 32 اجملموع

 بلدية مصراتةحدود  املصدر:                 
                   مت استخراج مساحة الوحدات اإلدارية ابستخدام برانمجArc Map10.3 

                  بلدية مصراتةالتقسيم اإلداري ل  عمل الباحثات 
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 ،نسمة 335552ريبا تقبلغ  2015عدد السكان يف بلدية مصراتة سنة أن ( 1يتضح من اجلدول )      
جارية دن التأصبحت من املفمصراتة وتوسعت بشكل سريع يف السنوات األخرية، مدينة  وقد منت
، 2011حداث سنة أبعد اليت حدثت داخلية الجرة اهلو موقعها وتوفر اخلدمات،  بسبب ،والعمرانية

ومما حيدث  ارد الطبيعيةل املو ستغالفالتوزيع املكاين للسكان يرتبط عادة ابلتوزيع املكاين لألنشطة البشرية ال
ابلقرب و إىل الشرق،  ن الغربمتداد يف اجلزء الشمايل ابم العمراين النمو من تغيري من فرتة إىل أخرى، ويرتكز

جمعات الت (2) ريطةخلاضح و تليبيا بشرقها، كما ية ويربط غرب من الطريق الساحلي الذي مير داخل البلد
 . ملنطقة الدراسة ةعمرانيال

 
 Google Earth Proاملصدر: عمل الباحثات استناداا إىل 

 معات العمرانية يف منطقة الدراسة: التج2 خريطة
ات العامة،  ر اخلدموتوف يرتكز معظم السكان يف النصف الشمايل للمنطقة الذي ميثل مركز املدينة    

وب نعلى عكس اجل ارية،كاخلدمات التعليمية والصحية وغريها، ووجود الطريق الساحلي، واحملال التج
 الوشكة.و  بوقرينأان، و يقل فيه كثافة السكان سواء كان جنوب الفرع البلدي قصر أمحد أو الغري حيث 

من أهم غرايف اجليعهم ان وتوز السكحيث ميثل البشرية، و ا اجلغرافية الطبيعية ز األماكن خبصائصهتميتو     
كلما ارتبطت فلعامة، اخلدمات اعالقة وثيقة بتوزيع  للسكان متيز األماكن، وللتوزيع اجلغرايفاليت عناصر 

تبني أن معظم  (3) اخلريطةو  اخلدمات ورفع كفاءة أدائها.أدى ذلك إىل جناح  اخلدمية والسكانالتوزيعات 
 :سباب هيأعدة  سكان منطقة الدراسة يرتكزون يف النصف الشمايل من املنطقة، ويعود ذلك إىل

ها يف نقل التجارة األوروبية إىل ال األفريقي من حيث موقعها ومينائمن املدن اهلامة يف الشمتعد  -1
حدى احملطات التجارية اليت أنشاءها العرب الفينيقيون يف القرن العاشر يا، كانت متثل إجنوب أفريق
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، 2021)مسيو،  اسم توابكتس وأطلق عليهاقبل امليالد، مث ازدهرت ازدهاراا عظيماا يف عهد الرومان 
 .(105ص 

 
 (.1استنادا إىل جدول ) ArcMap10.3ات ابستخدام برانمج ثاملصدر: عمل الباح
 التوزيع اجلغرايف لسكان بلدية مصراتة :3 اخلريطة

ل تركزها كاحملاصادية و القت، أدى إىل جذب األنشطة االطريق الرئيسي )الساحل(، مبنطقة الدراسة مرور -2
 .امةت العتوفر اخلدمامن  واملطاعم، والورش اخلدمية وغريهاالتجارية، واالسرتاحات 

هل على سي مما ةكومياحل دوائرالدمات و فيها اخلتتوفر  اليتالعاصمة طرابلس من قرب منطقة الدراسة  -3
 السكان االستفادة من مميزاهتا والرتكز ابلقرب منها. 

قدم خدماته  هبا يدويل توفر شبكة من الطرق الربية ذات مواصفات مميزة، ابإلضافة إىل وجود مطار -4
 للسكان ابملنطقة وخارجها.

 . العامة دماتلك بسبب عدم توفر اخلتركز السكان يقل ابلتدريج كلما اجتهنا جنوابا؛ وذ -5
 مفهوم جغرافية االنتخاابت:

اختاره، والنخبة: ما اختار منه وخنبته القوم:  –االنتخاب لغة: خنب، انتخب الشيء يقصد بكلمة  
خيارهم، واالنتخاب االختيار، ومنه النخبة وهم اجلماعة، والنخبة ابلضم: املنتخبون من الناس املنتقون، 

واالنتخاب اصطالحاا: اختيار مرشح إىل  (.2005وانتخب خنبهم )ابن منظور، انتخب أفضلهم خنبةيُقال 
منصب عام يف الدولة من قبل الناخبني، وهو إجراء قانوين منظم خيتار مبقتضاه شخص لرائسة جملس نيايب 

تعين  Electمرادفة حلرية االختيار، فكلمة  Electionوتعترب كلمة انتخاب  (.48ص ،2010 )زيتون،
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 ،2000الوهاب، )عبد م االنتخابية هي مبثابة أدوات الختيار احلاكمنيفالنظ to choseأن خيتار 
 م.االنتخاابت هي عمل مجاعي يتم التصويت الختيار من ينوب عنهم يف إدارة احلكف(. ولذلك 39ص

 تفية االنتخاابجغرا، و السياسية حيةاملكانية من النااالختالفات والتشاهبات  اجلغرافية السياسية درست  و      
 ئل اليت ميكندى الوساحإثل متدراسة االنتخاابت وحتليلها أحد فروع اجلغرافية السياسية من منطلق أن  هي

)كرم  لسياسيةاعمليات ية للوالنتائج املكان ،عن طريقها توضيح االختالفات املكانية، وتفسري املسببات
اد س األبعيدر  لسياسيةاعاصر من اجلغرافية مفرع كاالنتخاابت   جغرافية عتربتو  (.3، ص1999والعلي، 

تم بدراسة  احلكم، وهتوصول إىللية للناورات السياسية على املستويت القومية واإلقليمية واحملاملاملكانية يف 
ر أدواتاح لفهم بة املفمبثا البعد املكاين لسلوك الناخبني يف عملية التصويت، وتبقى دراسة االنتخاابت

 .  (743، ص2008)الديب،  احلكومات كمنظم مكاين أو كهيئات تقوم بتنظيم املكان
وتفسري  ملكانيةالختالفات احدى الوسائل اليت ميكن عن طريقها توضيح اإوتعد جغرافية االنتخاابت      

الظواهر  يفت املكانية لتفاعالا، أي والنتائج للعمليات السياسية اليت هتتم هبا اجلغرافيا السياسية ،املسببات
األمناط  الختالفات يفتفسري اولة لوهبذا ميكن تعريف جغرافية االنتخاابت على أهنا حما .اجلغرافية والسياسية

هذا  أسبابو ن آلخر ن مكاماالنتخابية السائدة يف مكان معني ودراسة وحتليل تغريات السلوك التصوييت 
، كايناملعها بية حسب توزيتباين يف أمناط الدوائر االنتخامُيكن حتليل ال(. 75ص ،1988التغري )كرم، 

       ذا التغري. ه بومعرفة أسبا وحتليل ما حيدث من تغريات يف التصويت للناخبني من دائرة انتخابية ألخرى،
إدارة  عينة يفات وأدوار محيصال ممارسة ية وسياسية يتم من خالهلاعملية اجتماعوتعد االنتخاابت      
مواقع  ن األفراد يفأكرب م ل عددلية اليت هبا يتم اختيار عدد أقل لتمثيون العامة، ومبعىن أخر هي اآلؤ الش

 مناطاأله من دراسات يف ضافت جغرافية االنتخاابت مبا حتتويأ(. و 11، ص2002)الزغيب،  اختاد القرار
 شكل عام، حيثبغرافية وللج السياسية بشكل خاص اللجغرافي جديداا  االنتخابية والسلوك االنتخايب دوراا 

اجلغرافية  راءإثة يف ملتاحااالنتخابية  واإلحصاءاتتستطيع جغرافية االنتخاابت أن تستفيد من البياانت 
 ة ألخرى.   ة من فرت متغري و أبحباث ودراسات متميزة على اعتبار أن ظاهرة االنتخاابت هي ظاهرة مستمرة 

 االنتخاابت:نشأة وتطور جغرافية 
ظهرت دراسة االنتخاابت كموضوع يف إطار اجلغرافيا السياسية مع بداية القرن العشرين وتزامن ذلك      

مع ظهور اجلغرافيا السياسية كعلم مستقل ذي منهج حمدد ومنظم يف أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
كتابه الشهري بعنوان اجلغرافيا   F.Ratzel ريك راتزلالعشرين عندما نشر عامل اجلغرافيا البشرية األملاين فرد
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اسة يف جمال جغرافية االنتخاابت وكانت أول در (. 80، ص2002ت، )تيلوروفلين 1897السياسية عام 
عن االنتخاابت اليت  1913عام  Andri Siegfriedنشرها عامل اجلغرافيا الفرنسي آندريهسيجفريد

غرب فرنسا وعالقتها ابلظروف اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية  Ardecheجرت يف إقليم أردشى
(. وميثل راتزل املؤسس احلقيقي للجغرافيا السياسية، أما سيجفريد ميثل أاب 80، ص2002)تيلوروفلينت، 

ل جلغرافية االنتخاابت، وقد أبرزت الدراسة دور العوامل اجلغرافية يف التأثري على نتائج االنتخاابت، من خال
حاول ربط نتائج االنتخاابت ابلظروف و  ت ابخلرائط اجلغرافية األخرى،مقارنة خريطة نتائج االنتخااب

لظروف اجلغرافية، كما قام بدراسة التطور التارخيي لاجلغرافية، وتفسري أمناط التصويت على أهنا نتائج 
ة الغربية لنهر الرون، مبنطقة تقع على الضف 1949يف عام  1940 –1871لالنتخاابت يف الفرتة من 

وقارن بينها وبني املظاهر اجلغرافية واالقتصادية يف  ،ورسم جمموعة من اخلرائط توضح نتائج االنتخاابت
 carlقام كارل ساور" 1918املنطقة، لذا فهو يعد املؤسسي احلقيقي جلغرافية االنتخاابت، ويف عام 

Sauer" بدراسة اجلرمياندريه "Gerrymanderنوع من أنواع التعسف السياسي كوسيلة  " وهي تصف
للقمع اجلزئي للرأي العام، إذ كانت األقاليم االنتخابية تعدل من وقت ألخر حبيث تقوى إىل أقصى مدى 

 ,Prescott)قوة احلزب احلاكم، وجتعل اجملموعات املعارضة يف حالة ضعف وتفتت أصواهتا.
J.R.V.1959,P.269).  عد احلرب العاملية جبغرافية االنتخاابت فيما بتوالت الدراسات اخلاصة و

 Presscott قدم بريسكوت 1959أغلبها على أيدي جغرافيني فرنسيني وأمريكيني، ففي عام الثانية، 
ح أن تكون الدراسات االنتخابية نقطة البداية جغرافية االنتخاابت، وفيها اقرت  دراسة عن وظيفة وطريقة

وأن يكون النظام معيار للتقسيم اإلقليمي للدولة، ياسية عن طريق إجياد للبحث العلمي يف اجلغرافية الس
من االحنياز لطرف دون األخر، وإن وجد هذا االحنياز فلن تكون هناك فائدة ترجى من  االنتخايب خالياا 

 (. Prescott, J.R.V.1959,P.298)  االحصائيات االنتخابية.
ع البعد ا اضر بطابع العاملية تبعا النتشار الدميقراطية، وأتستتميز جغرافية االنتخاابت يف الوقت احل    

يف ذلك ظهور  ضوعات اجلغرافيا السياسية وساعدمو  برزأصبحت من أو  ،اجلغرايف للدراسات االنتخابية
إضافة إىل ك الفرد وحدة للتحليل والدراسة، منهج التحليل املكاين، واملنهج السلوكي الذي يتخذ من سلو 

الوقت احلاضر بسبب نشر نتائج االنتخاابت أوال أبول واستخدام تراكم املعلومات واملعارف ابطراد عنها يف 
حيث يتم استخدام نظم  (.31، ص2019)عبدالسالم،  الوسائل احلديثة يف حتليل واستخالص النتائج

االنتخاابت من خالل توفري بياانت  ملراكزج اخلرائط وحتديد املواقع يف إنتا  GISاملعلومات اجلغرافية 
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، وعدد الناخبني وعدد األصوات اليت واحملطات تركز املراكز االنتخابيةتاج معلومات مثل وحتليلها الستن
حتصل عليها كل مرتشح، سواء كان يف االنتخاب اجمللس البلدي احمللي أو على مستوى الدوائر االنتخابية 

لتطور االجتاهات املعاصرة يف اجلغرافية السياسية ظهرت العديد من الفروع  يف االنتخاابت الربملانية. ونتيجة
من أهم هذه الفروع ففي ضوء  Electoral Geographyوكانت جغرافية االنتخاابت  ،اجلديدة هلا
بشرية نتج عن هذه الثورة اليت أثرت بشكل خاص يف اجلغرافية اللثورة الكمية يف جمال اجلغرافية ما يعرف اب

 تطورا يف الدراسات اجلغرافية. الكمية 
 ي:يلفيما  يةميقراطالد تالنتخاابق اتحقيتتمثل الوظائف الرئيسية ل الوظائف الرئيسية لالنتخاابت:

 .لس الرائسياحد كاجملو نفيذي تأو يف منصب  ،تيار ممثليه يف اهليئة التشريعيةوسيلة الشعب الخ تعد: أوالا 
 .لدولةا حكم يفافسة ة املتنسياسيمبثابة مسابقة بني األحزاب ال أو ،اتاثنياا: تعترب وسيلة الختيار احلكوم

نتشار احلكم اردة واب الباثلثاا: متنح االنتخاابت الشرعية للنظام السياسي، خصوصاا منذ هناية احلر 
 ة.الشرعي كوماتحيث أصبحت االنتخاابت عنصراا ضروريا يف تشكيل احل العامل،الدميقراطي يف 

 نوعية كل لكبري يفن التفاوت اميف قيام احلكومات الشرعية، وابلرغم  اا اليوم أساس االنتخاابت تعترب     
ة اهة ومشروعية يف نز تساويممنها، واختالف التقاليد السياسية بني دول العامل، تستطيع أن تتيح وسائل 

 االنتخاابت الختيار احلكومات.
 معايري تقسيم الدوائر االنتخابية:

خابية، لدوائر االنتحدود ا رتسيمبتعمل الدول على وضع جمموعة من القواعد الرمسية أو املعايري اخلاصة      
املعايري  وأهم .نتخابيةرفة االاملع دستور الدولة، وطبقاا لشبكة ووتندرج هذه القواعد يف قانون االنتخاابت، أ

 :هي ةاألساسية اليت أتخذ هبا كثري من دول العامل عند تقسيم الدوائر االنتخابي
 % من دول العامل(.52.8املساواة يف عدد السكان يف الدوائر املختلفة )-
 %(.41.8رية يف الدولة )التطابق مع احلدود اإلدا-
 %(.42.2) صائص اجلغرافيةاحرتام احلدود الطبيعية واخل-
 %(.18االنتخابية ) املساحة اجلغرافية للدائرة-
 %(.16.7ة )اجملتمعات ذات املصاحل املشرتك-

التمثيل من خالل تعداد السكان مبدأ فأن الدوائر االنتخابية تكون متساوية نسبياا يف أعداد السكان،      
ستخدم دوائر انتخابية فردية أساسياا من مبادئ الدميقراطية، كما يتم ترمجة هذه القاعدة يف الدول اليت ت
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)مقعد لكل دائرة انتخابية( كمبدأ لتحقيق املساواة يف أعداد السكان ما بني الدوائر االنتخابية، وتعترب 
الدوائر االنتخابية املتساوية يف أعداد السكان ضرورية حىت يتحصل الناخبون على أصوات ذات وزن متساٍو 

 (.5، ص2015يف عملية انتخاابت املمثلني )كامل، 
 :تتم عملية االقرتاع من خالل اخلطوات التالية عملية التسجيل واالقرتاع:

لدية على نتخاابت ابلبنة االجلن يف و الدائرة االنتخابية واملسؤول ويقوم منسقأواًل: التدريب على االقرتاع: 
 بشكل عام:تشمل إجراء عملية االقرتاع والفرز قبل يوم االقرتاع واليت 

رتاع لوس طاقم االقجأماكن نموذجي و يتم توضيح شكل القاعة ال قاعة االقرتاع وافتتاح االقرتاع: جتهيز (أ
 حسب مهامهم، وعملية جتهيز القاعة وأماكن وضع الصندوق. 

ريهم وكيفية أتش ،اعاالقرت  أوراق استقبال الناخبني والتأشري على أمسائهم واستالمهم عملية االقرتاع: (ب
 قم االقرتاع.ف من طال موظرب االنتخايب، مث وضع الورقة يف صندوق االقرتاع، ومهام كعليها، ووضع احل

 أمساء جانب خصصامل ملربعا يف( √)يتم االقرتاع من خالل أتشري الناخب إبشارة  عملية التأشري: (ج
 . مالقوائ من قائمة لكل واحد عن تزيد ال حبيث ابختيارها يرغب اليت املرتشحني

ندوق يفية إغالق صرتاع وكلالق دداحمل زمنالهناية توضيح اإلجراءات اليت تتم يف  إغالق االقرتاع:د( عملية 
  كل املراكزؤولني يف املسجلنة االنتخاابت بعمل دورات مكثفة للموظفني مو قتو االقرتاع ابلقفل اخلاص. 

 .)مالحظة ميدانية( مبنطقة الدراسة االنتخابية
 –احاا صب 9ن اليوم )ددة محمساعات  دد يوم معني ملمارسة عملية االقرتاع يفحي االقرتاع:اثنياً: تنفيذ يوم 

أشري، موظف وظف التور، ميتم تقسيم طاقم االقرتاع إىل )مسؤول حمطة االقرتاع، ضابط طابو  مساءا(. 6
 ات وتسلم هلمقيم بطام تصمويتوعدد من املراقبني،  ،نتخايب(ألوراق االقرتاع، موظف الصندوق والرب اال

 .(1وضح الصورة )تكما   حيدد عليها االسم ومهمة كل منهم
 ( تقسيم طاقم االقرتاع1صورة )
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 اع والفرز.ة االقرت عملي أثناء اإلجراءاتيقوم املراقبني ابلتأكد من سري عملية االنتخاابت وسالمة -
 وتكون أوراق ،تقدميلاب األسبقيةلدائرة االنتخابية بطباعة أوراق اقرتاع أبمساء املرشحني حسب اتقوم -

 .لكل مرتشح ذي يرمزالرمز الشحني و وشعارها وأمساء املرت  ،عادية حتمل اسم جلنة االنتخاابت A4االقرتاع 
ل رتاع ابألقفاوق االقصند ويقفل ،يتم جتهيز قاعة االقرتاع وتسلم أوراق االقرتاع إىل طاقم االقرتاع-

وراق أوكل بتسليم نفذ )املول املاملسؤ شرح يو قرتاع يف الساعة احملددة. ح االمث يعلن عن افتتا  ،البالستيكية
 نتخاب.ملية االرسة عاالقرتاع( عملية التأشري على أوراق االقرتاع للناخبني الذين حيضرون ملما

 هاته.وبتوجي ة االنتخابيةعملية االنتخاابت أو االقرتاع حبضور منسق جلنة الدائر  تنفيذيبدأ -
لى عموجود  اسم الناخب للناخبني بطاقة انخب كإثبات للتسجيل يف االنتخاب، وإذا كان تسلم -

رقم تسلسل  توي علىما حتكالسجل االنتخايب يوم االنتخاب فيمكنه التصويت بتقدمي وثيقة تثبت هويته،  
ل انخب ك  يث يقومحسجيل ت تكون موجودة يف دفرت التورقم حمطة االقرتاع واسم الناخب، وهذه البياان

 .)مالحظة ميدانية( إلمضاء قبل احلصول على ورقة االقرتاعاب
 التطور التارخيي لالنتخاابت يف ليبيا:

 لليبية املتحدة بنظام ملكيحتت اسم اململكة ا 1951ديسمرب/ /24قامت ليبيا إبعالن استقالهلا يف      
 ليبياكانت و ، 1951 توبرأك 7 يفالدستور اجلمعية الوطنية الليبية مبدينة بنغازي  أقرت، وقد دستوري وراثي

على له، و  د خلفاا يل العهعني و امللكي وهو الذي ي لك رأس النظام االحتادمملكة دستورية احتادية يشكل امل
لس الوزراء جم ن رئيسمكومة إثر ذلك ظهرت مع امللك قوة سياسية يعتد هبا، ويتألف اجلهاز التنفيذي للح

، 2001شني، )برو  (.النواب جملسو  )جملس الشيوخ اجمللسني أمامل ؤو سموجملس الوزراء يعينه امللك ولكنه 
ح الربملان افتتيث ح، اابتأجريت االنتخو تَكون الربملان اللييب (. وبعد صدور قانون االنتخاابت 372ص

خطاب  وليس الوزراء أبنغازي، ألقى رئ حبضور امللك إدريس مبدينة 1952مارس عام  25ألول مرة يف 
رك فيه ن اللييب الذي شاوقد مت االحتفال ابفتتاح الربملا(. 268، ص1962يف عهد االستقالل )حممود، 

مت اإلعالن عن حل  1964يف جملس الشيوخ، ويف سنة  عضواا  24يف جملس النواب و منتخباا  انئباا  55
قام امللك  1965فرباير  13برملانية جديدة، ويف  الربملان، وشرعت احلكومة إبعدادات شاملة النتخاابت

، 1965 مايو 8 ت يفان بعد ثالثة أشهر من وجوده، ومت إجراء االنتخاابإبصدار مرسوم حلل الربمل
 (.   376، ص2001)بروشني،  1965مايو 22ن اجلديد يف وىل للربملاوعقدت الدورة األ
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 :2012انتخاابت اجمللس احمللي 
، فرباير 17 ر قيام ثورةراطي إثلدميقميثل انتخاب املؤمتر الوطين العام مرحلة أساسية يف عملية االنتقال ا    

ألوىل ارساء اللبنة إدين يف ع املاجملتم مؤسساتو  وقد رافقت االنتقال إرادة واضحة لدى املواطنني والسياسيني
بدأ مرية واستالم ياق احليف س ن ذلك التوافق الذي جتلىللمبادئ الدميقراطية يف البالد بصفة دائمة، ومك  

ه الشعب اللييب يف إطار ودعم الدور الذي أراد ،2012يوليو  7التعبري عن اآلراء، من إجناز انتخاب 
 فرباير 20نني االث ومي جريتأاليت  ةمبدينة مصراتانتخاابت اجمللس احمللي  تطلعه حنو الدميقراطية، وتعد

ا تعترب سنة، كم 40منذ  هلا فرباير، ومل تشهد البالد مثيالا  17عقب ثورة  ى، أول انتخاابت جتر 2012
 ناءماس حنو بحبنطالق يب لالإجيابياا مهماا الستعداد كل مكوانت الشعب اللي اا وتعطي مؤشر  ،صورة مصغرة

ت حيث بلغت النتخااب هذه ايفاملراقبني مفاجأ  حبسب اإلقبالوكان  مؤسسات الدولة املدنية الدميقراطية.
أن هذه ، و ألف 160ألف من جمموع  102% من جمموع من حيق هلم التصويت 65نسبة التسجيل 

 (.2012 )العبديل، ة قاسيةكتاتوريد وه من بلد اخلارج لتاليف  يةهي أول جتربة نوعو  ،النسبة تُعد مرتفعة جداا 
 : 2012 انتخاابت املؤمتر الوطين

 ،2012يوليو  لعام يفر الوطين اخطت ليبيا أوىل خطواهتا يف رحلة حتوهلا الدميقراطي، ابنتخاب املؤمت     
، الصادر عن 2012لسنة  4وسارت التحضريات لنيل هذا االستحقاق التارخيي وفقاا ملواد القانون رقم 

واملنتخبة  يعية املؤقتةة التشر لسلطهو ا ،اجمللس الوطين االنتقايل، ونص القانون على أن املؤمتر الوطين العام
ملفوضية ن اإلقانون، و حكام األ اا ينتخبون وفق ويتألف من مائيت عضوٍ  ،للدولة الليبية يف املرحلة االنتقالية

 .إلشراف عليهاابية واالنتخهي اجلهة اليت تتوىل تنظيم وإدارة العملية ا ،الوطنية العليا لالنتخاابت
الذي يتضمن نظام األغلبية ونظام التمثيل النسيب  ،كما نص على اعتماد النظام االنتخايب املتوازي      

ائر على أساس األغلبية بنظام الفائز األول للدو  النتخاب األعضاء، حيث يتم انتخاب مائة وعشرين عضواا 
فيتم  اآلخرون ونظام الصوت الواحد غري املتحول للدوائر ذات األكثر من مقعد، أما الثمانون عضواا  ،الفردية

انتخاهبم على أساس نظام التمثيل النسيب يف قوائم انتخابية مغلقة تتناوب فيها أمساء املرشحني من الذكور 
القانون املفوضية  وخص   ية املخصصة لذلك.واإلانث، تقدمها الكياانت السياسية يف الدوائر االنتخاب

( مركزا 1513الوطنية العليا لالنتخاابت بتنظيم سجل الناخبني يف الداخل واخلارج فافتتحت املفوضية )
دائرة انتخابية، قسمت حبسب معياري  السكان واملساحة، وتوافد  ةعشر  نتخابيا لتسجيل الناخبني يف ثالثا
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( 2,865,937واستالم بطاقات االنتخاب ووصل عدد املسجلني ) املواطنون بشكل شخصي للتسجيل
 ( من اإلانث. 1,294,357)( من الذكور و1,571,580، منهم )انخباا 
 القرتاعناخبني إىل صناديق االف من الليبيني املسجلني كاآل اتئم 2012يف السابع من يوليو توجه و      

دة ائمة على سيايدة القاجلد إىل بناء مقومات الدولة لإلدالء أبصواهتم وممارسة حقوقهم السياسية سعياا 
من الرجال،  (1,081,331( منهم )1,768,605بلغ عدد املقرتعني )قد القانون واملؤسسات، و 

لسجل االنتخايب % من عدد املسجلني اب (61( من النساء، وبنسبة مشاركة تصل إىل )687,274و)
 (.2012)املفوضية العليا لالنتخاابت،

 :لدراسةقة ايع اجلغرايف للدوائر واملراكز االنتخابية وأعداد الناخبني مبنطالتوز 
مواقعها و حدودها و الدوائر  هذه وعدد ،تدرس جغرافية االنتخاابت تقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية     

دامات ، واستخصهموخصائاالنتخابية الدوائر يف سكان العدد و دى اندماجها، مساحتها وشكلها ومو 
ذه الدوائر هأت على يت طر التغريات ال كذلكو ، وتضاريسها ،النقل واملواصالت هبا ةوشبك ،األرض داخلها

 ا أسلوب منظم لوصول(. ويتم دراسة االنتخاابت بصفته740، ص2008االنتخابية عرب الزمن )الديب، 
همة يف امل واضيعن املتخابية ماالنز كتعد دراسة منط التوزيع اجلغرايف للمرا و ، إىل احلكم الدميقراطيةاحلكومات 

 .ملكانيةاهم فتوذلك ملا هلا من ارتباط وعالقة ابنتشار السكان وكثا ؛جغرافية االنتخاابت
 :يف ليبيا التوزيع اجلغرايف للدوائر االنتخابية -1

ة؛ بغرض دائرة انتخابية فرعي 73و ،دائرة انتخابية رئيسية 13وفق قانون االنتخاابت إىل  يبيامت تقسيم ل     
فية، ساحة اجلغرانية وامللسكاا تنظيم االنتخاابت، ويعتمد حتديد الدوائر االنتخابية على معياري الكثافة

ية وافق مع التحوالت الدميوغراف، رغم أنه ال يت2006 السكاين لليبيا سنةاعتمد هذا التقسيم على التعداد و 
و لوفيات أ املواليد وايفا حدث من تغريات يف النمو السكاين سواء كان وم ،2011يف البالد بعد ثورة 

ه اري ينتخب فيخايب إدم انتتقسي :فالدوائر االنتخابية هي اهلجرة، وتنظيم للعملية السياسية يف ليبيا.
ويتم  ،تخابية واحدةائرة انددية ومتثل كل بل ،أو يف اجملالس البلدية ،املواطنون من ينوب عنهم يف الربملان

 2012 /59قم ر قانون لقاا لومتثل بلدية مصراتة دائرة واحدة وف ،تقسيم ذلك وفقاا لقرار جملس الوزراء
 لدوائرلاملكونة  وخصص القانون لكل دائرة عدد من املقاعد من جمموع املقاعد (.2020)أميمة، 

 76بح ضم البعض منها لتص عدد السكان، ومتعيار وفقاا مل اا مركز  80جلنة فرعية و 12االنتخابية، تضم 
 .اا انتخابي اا مركز 
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 :يف منطقة الدراسة لتوزيع اجلغرايف للمراكز االنتخابيةا -2
ئة يل هيت. ويتم تشكالنتخااباافية تشكل دراسة املراكز االنتخابية وتوزيعها اجلغرايف جزءاا مهماا يف جغر    

عض بة، يتغري يف  الدولراا يفمنظماا ومستق ، حبيث يبقى توزيعاا انتخايب مستقلة تقوم برسم نفوذ كل مركز
افية اليت عايري اجلغر تمثل امل. وتاألحيان بناءا على التغريات اليت تطرأ على حجم السكان، وتوزيعهم اجلغرايف

 كل يفدد الناخبني ا يف: عل منهتؤخذ يف احلسبان عند حتديد التوزيع اجلغرايف للمراكز االنتخابية ونفوذ ك
واصالت نقل وامللة الأي ال تزيد وال تقل عن عدد حمدد من الناخبني، وسهو  ،وأدىن جلنة كحد أقصى

االقتصادية  املصاحلو وات، لتفادي الصعوابت اليت ميكن أن تنشأ عن البعد اجلغرايف عند اإلدالء ابألص
ود إىل احلدضافة نطقة، إة للمواالجتماعية للسكان، والكثافة السكانية ومساحة املنطقة، واملظاهر الطبيع

األسباب ن العوامل و من إعال البد اإلدارية يف منطقة الدراسة. وإذا حدث تغيري يف توزيع املراكز االنتخابية
 (.776، ص 2008 لديب،اليت أدت إىل هذا التغيري ليقف الناخبون على مدى منطقيتها ومعقوليتها )ا

 
 .ArcMap10.3املصدر: عمل الباحثات ابستخدام برانمج                                    
  التوزيع اجلغرايف للمراكز االنتخابية يف منطقة الدراسة :4 اخلريطة

على اللجان الفرعية مبنطقة الدراسة نتيجة اتساع منطقة الدراسة وارتباط املراكز االنتخابية  يتباين توزيع     
 السكان وكثافتهم، إضافة إىل تفاوت املساحة بني اللجان الفرعية توزيع املراكز االنتخابية مع توزيع عدد

ال منطقة الدراسة الذي ميثل يث ترتكز يف مشح ،( توضح التوزيع اجلغرايف للمراكز االنتخابية4) ريطةخلوا
توفر اخلدمات العامة وامتداد شبكة الطرق و  ،كز العمرانية وارتفاع الكثافة السكانيةا لوجود املر  ؛كزاملر 
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ني املسجلني داخل اللجان مما يتطلب عدد أكرب من املراكز االنتخابية ويتوافق مع عدد الناخبواملواصالت، 
 .الفرعية

 
                                                                                                                                                                                                                                                            

ها لسكانية وخلو كثافة الة الوجنوب منطقة الدراسة؛ لق ،طرافوقلة انتشارها يف األ ،بينما يالحظ تشتتها
 ما يلي:( 1)الشكل و ( 5)اخلريطة و ( 2اجلدول )العمرانية كما نالحظ من خالل  من املراكز

 ،ذات الرمالو  ،رميلةء الاجملموعة األوىل: كان أعلى اللجان الفرعية من حيث عدد املراكز هي شهدا -1
-8موع املراكز االنتخابية بواقع )%( من جم12.5-11تضم ) ،املركز مصراتةو  ،والغريان ،الزروقو 

 .وهي متثل مناطق كتل عمرانية وكثافة سكانية وانتخابية عالية ،( مراكز10
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يت ترتاوح وال ،( مراكز7-6) ع مناجملموعة الثانية: تضم اللجان الفرعية املتوسطة العدد من املراكز بواق -2
نة ا فاللجكان فيهموهنا نالحظ تباين يف أعداد الس ،الدافنيةو  ،%( وتشمل احملجوب9نسبتها )

دافنية عن ساحة الد مبينما تزي ،سكان الدافنية عدد الفرعية احملجوب يزيد عدد السكان فيها عن
لسكان الى عدد عتمد مساحة احملجوب، وهذا األمر يتناىف مع كون تقسيم املراكز االنتخابية اع

 واملساحة يف كل منطقة.
( 5-4ا بني )رتاوح متليت اموعة الثالثة: تضم اللجان الفرعية ذات العدد املنخفض من املراكز اجمل  -3

 يف، ونالحظ من ذلك تباين كبري ةوطمين%( وتضم كل من رأس الطوبة 6 -5مراكز، وبنسبة من )
 املساحة وتقارب يف عدد السكان. 

 يف هاعدد يت بلغوال ،يةنتخابمن املراكز االاجملموعة الرابعة: تضم اللجان ذات العدد املنخفض جداا   -4
ة دائرة االنتخابية نتيج% من جمموع املراكز يف ال4( مراكز بنسبة 3والوشكة وقصر أمحد ) أبوقرين

 ها.  يما بينان فاتساع املنطقة واخنفاض الكثافة السكانية، إضافة إىل تباين يف عدد السك

 
 (.2) استنادا إىل بياانت اجلدول ArcMap10.3ابستخدام برانمج  الباحثاتاملصدر: عمل 

 العددي للمراكز االنتخابية مبنطقة الدراسة : التوزيع5اخلريطة 
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 (.2استناداا إىل اجلدول ) باحثاتاملصدر: عمل ال                    

 2020سة لسنة راكز االقرتاع االنتخابية يف منطقة الدرامل يعددالتوزيع ال: 1الشكل 
 :يف منطقة الدراسة اجلغرايف للناخبنيالتوزيع  -3

اصر ومن العن ،سيةت السياتغرياابإلضافة إىل امل ،يعد العنصر البشري من مقومات العملية االنتخابية     
ن مركز إىل أخرى وم نتخابيةئرة ااملؤثرة على سري العملية االنتخابية ونتائج التصويت نتيجة تباينها من دا

ا يتها وتفهمهاخب أبمهى النانتخايب إىل أخر، وابلتايل فإن اخلربة االنتخابية تؤثر على مدى الوعي لد
 . عنهم س العمل السياسي نيابةملخرجات هذه العملية وما تنتجه من قوى سياسية متار 

انخب،  98379 حوايل 2020بلغ عدد الناخبني يف انتخاابت اجمللس البلدي مصراتة لسنة      
، (2ضح ابجلدول )من اإلانث، واملو  39923% من إمجايل الناخبني، و59من الذكور بنسبة  58456

 1571580منهم  2020انخب يف سجل االنتخاابت لسنة  2865937بينما كان عدد املسجلني 
ن املتوقع م (. وكان العدد2شكل )انخب من اإلانث، كما يوضح  1294357انخب من الذكور، و

عام ومنطقة  د بشكلالبال والسبب الظروف االستثنائية اليت متر هبا ؛املسجلني الناخبني أكثر من ذلك
أميمة، ) ميةاإلعال الدراسة بشكل خاص بسبب احلروب وظروف الكوروان أدى إىل ضعف التغطية

دمات عامة م من خطلباهت(، إضافة إىل عدم ثقة املواطن يف املرشحني نتيجة عدم توفر وتنفيذ مت2020
    القتصادية.  ضاعهم اني أو وتطوير ما حيتاج من صيانة مثل البنية التحتية، ووضع حلول ملشكالهتم وحتس

ئمة أعمار ليها قاصلت عح عدد األصوات اليت ومن خالل نتائج التصويت تبني وجود تفاوت كبري يف     
وت، ونالحظ ( ص174( صوت وبني أقل عدد املتمثل يف قائمة السالم حيث حصلت على )10313)

 .زيدة يف عدد من القوائم مما يؤدي إىل تشتت يف االختيار من قبل الناخبني
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 (.2) استنادا إىل بياانت اجلدول ArcMap10.3ابستخدام برانمج  الباحثاتاملصدر: عمل 

 2020: التوزيع العددي والنوعي واجلغرايف للناخبني لسنة 6ريطة اخل
 14959حوايل لت الرماية ذا يف اللجنة الفرعأما على مستوى اللجان الفرعية بلغ أكرب عدد من الناخبني

ايل تها على التو ية، وتلالفرع مقارنة بباقي اللجان امساحتهانخب؛ نتيجة الكثافة السكانية العالية وصغر 
 835أبو قرين يف  لناخبنيمن ا أقل عدد ومصراتة املركز وزاوية احملجوب، بينما كان شهداء الرميلة والزروق

واخنفاض إلداري ، نتيجة اتساع مساحة التقسيم ا(3كما يوضح الشكل )  انخب 446 الوشكةانخب و 
 ددراسة، ويعتمنطقة الميف   تفاوتت أعداد املسجلني يف االنتخاب بني منخفض ومرتفعالكثافة السكانية، و 

 يةللجان الفرع يةاإلدار  حلدودعلى سلوك الناخب ومدى رغبته يف املشاركة االنتخابية، وتباين مساحة ا هذا
ك يف م ومشار و مواطن مهتفالناخب ه. عددي والنوعي واجلغرايف للناخبنيالتوزيع ال( توضح 6واخلريطة )

ية نطلق املسؤولموته من يل بصاجملتمع واحلياة العامة؛ وفق ذلك يُنتظر منه أن يشارك يف االنتخاابت ويد
ائج نت فعالية نتعلى، كاأاابت ، فكلما كانت نسبة مشاركة املواطنني يف االنتخابستقرار الدولة واالهتمام

 خطر يعد مؤشر جداا، تخاابت منخفضةالنلاالنتخاابت وصالحيتها أكرب، وعندما تكون نسبة التصويت 
يقياا قاسية خطراا حة السيمباالال متثل السلطة املنتخبة إال أقلية من الشعب، وبناء على ذلك تشكل الال يأ

 على الدميقراطية.       
 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 بتمرس ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدالة، سنة الثامنال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 

 01/10/2022تاريخ النشر                                                         10/05/2022تاريخ االستالم 

 

169 

 

 
 (2) استنادا إىل اجلدول باحثاتاملصدر: عمل ال                         

 2020: عدد املسجلني والناخبني يف انتخاابت اجمللس البلدي 2الشكل 

 
 (.2املصدر: عمل الباحثات استنادا إىل اجلدول )                    

 2020والعددي للناخبني يف اجمللس البلدي لسنة : التوزيع النوعي 3الشكل 
 :ائيةالتوزيع العددي للمرشحني يف انتخاابت اجمللس البلدي والنتائج النه -4

إطار  ن السكان ضمنم ميثلو كوهن  يعترب املرشحون أحد العناصر الرئيسية يف مكوانت اخلريطة االنتخابية     
ل عليها املشاركون تباينت األصوات اليت حتصث حي (.215، ص2004منطقة جغرافية معينة )الصويف، 
ي لسنة حني للمجلس البلديف منطقة الدراسة، فقد بلغ عدد املرش 2020يف انتخاب اجمللس البلدي لسنة 

( أفراد من فئة 6رأة، و)( مرتشحات عن فئة امل7( قائمة عن الفئة العامة و)15مبنطقة الدراسة ) 2020
ام االنتخاب الفردي، تتم بنظ 2012انت االنتخاابت سابقاا يف سنة ذوي االحتياجات اخلاصة. حيث ك

احتياط،  7 -3من و  ،قائمة تتضمن سبعة عناصر أساسينيوكل  واآلن تطور النظام ابنتخاب القوائم،
 (.  2020ت اخلاصة )أميمة، تزكية للمرتشح الفرد من الفئا 50تزكية للقائمة، و 500ويتطلب من املرتشح 
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 2020اسة نطقة الدر املرتشحني النتخاابت اجمللس البلدي مب الفئة العامة قوائم: 3 اجلدول 
 عدد األصوات اسم القائمة ت عدد األصوات اسم القائمة ت
 710 قائمة القلم 9 10313 أعمارقائمة  1
 585 قائمة النحيل 10 3917 قائمة الساعة 2
 570 قائمة الشعلة 11 2382 قائمة املظلة 3
 373 قائمة املاء 12 2050 الشمسقائمة  4
 339 قائمة اجلمل 13 1681 قائمة املفتاح 5
 231 قائمة الطريق 14 1353 قائمة السهم 6
 174 قائمة السالم 15 1345 قائمة السفينة 7
 26784 اجملموع 761 قائمة املنارة 8

 املصدر: اللجنة الفرعية النتخاب اجمللس البلدي مصراتة.                            
لدي مصراتة ت اجمللس البنتخاابئية الوقد أعلنت اللجنة املركزية النتخاابت اجمللس البلدي النتائج النها      

انخب  98.379يل مقرتع من إمجا 280159% من الناخبني املسجلني بواقع 28.60اليت شارك فيها 
مار بعدد مة إعائق صلتحتجنة الفرعية النتخاب اجمللس البلدي أنه يف الفئة العامة وأكدت اللمسجل، 
فئة املرأة  عنو صوت،  5826على  حتصل الرتتيب األول، ويف ذوي االحتياجات اخلاصة صوت 10313

 .صوت 6215حتصل الرتتيب األول على 
 :جلغرافيةالومات م املعابستخدام نظ منطقة الدراسةيف ليل املكاين للمراكز االنتخابية التح -

ري العالقات ضمن تفسمبا يو يعد التحليل املكاين أسلوب لقياس العالقالت املكانية بني الظواهر       
ها يف سلوكلتنبؤ برض وارات على سطح األاملكانية واالستفادة منها، وفهم أسباب وجود وتوزيع الظاه

( GPS) هتا ابستخداموإحداثيا املراكز االنتخابيةمواقع  حتديد متو (، 51، ص2008املستقبل )شرف، 
ليل لتح؛ جلغرافيةلومات ااملع على التقنيات احلديثة املتوفرة يف نظم على خريطة منطقة الدراسة اعتماداا 

كز تها حول املر تشت منطعينة و من حيث جتمعها ومتركزها حول نقطة م للمراكز االنتخابيةاخلصائص املكانية 
(، Arc Map10.3) رانمجببيئة واجتاه التوزيع ضمن  ،واملسافة املعيارية ،وفق مقياس املركز املكاين

 أهم هذه العالقات كما يلي: إجيازوميكن 
  املتوسط املكاين(Mean Centerوالظاهرة املركزية ) (Center Feature): 
، ومت حتديد املركز املتوسط على اخلريطة ابستخدام للظاهرة املكاينمتثيل مركز الثقل إىل هذا املقياس هدف ي 

( تبني أن املركز املكاين لتوزيع املراكز االنتخابية يقع يف مشال منطقة الدراسة Arc GIS10.3برانمج )
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من ، فمركز الثقل املكاين عند حتديده يقرتب من املنطقة اليت توجد هبا أكرب عدد ركزوحتديدا يف مصراتة امل
الكثافة  وجود عوامل مساعدة تتمثل يف توفرالنقاط )املراكز( وجتمع عدة نقاط متقاربة، ابإلضافة إىل 

 .(7) ريطةاخل توضح كما  صول للمراكز االنتخابية،وسهولة الو  ،السكانية

 
 .Arc Map10.3برانمج ابستخدام  انعمل الباحثاملصدر:                  

 دراسة منطقة الللمراكز االنتخابية يفوالظاهرة املركزية : املتوسط املكاين 7اخلريطة 
 املركزية الظاهرة: خصائص 4 جدول

 
 Arc GIS10.3املصدر: استنادا إىل نتائج التحليل ابستخدام برانمج                           

 للمراكز االنتخابية املكاين اجتاه التوزيعو  املسافة املعيارية: 
لقياس درجة واجتاه تشتت النقاط حول املركز املكاين، ملعرفة مدى التشتت من املسافة املعيارية تستخدم 

( إىل استخدام 8وتشري اخلريطة )(. 161، ص:2008)السماك، والعزاوي،  املركز املتوسطالنقاط حول 
 سةمراكز االنتخاابت مبنطقة الدراحتليل املسافة املعيارية حلساب املدى الذي تتباين فيه املسافات بني مواقع 

الواقعة ضمن الدائرة اليت  اكز االنتخابيةر املعن املسافة املتوسطة، حيث تبني أن النسبة املئوية لعدد مواقع 
أظهر هذا التحليل أن املراكز %(، و 90( قد بلغت )مرتاا طولياا  2190.12نصف قطر مسافتها املعيارية )

كلما كربت قيمة و  املسافة املعيارية بعالقة طردية، املناطق احليوية، حيث ترتبطاالنتخابية متجمعة ضمن 
حيسب من املركز و املسافة املعيارية عن املركز املتوسط زاد التباين وتشتت عناصر الظاهرة والعكس صحيح. 

البيضاوي  ( وينتج عنه الشكلY( والثاين على احملور )Xابجتاهني منفصلني األول على احملور )املتوسط 
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 انتائج حتليل اجتاه أما (.58، ص2008)سنكري، الذي يطوق معامل الظاهرة ويسمح إبظهار توزيع املعامل 
( 9أقرب إىل الشكل البيضاوي على اخلريطة ) ظهرت يف منطقة الدراسة نتخابيةاال اكزلمر املكاين ل توزيعل

يف اجتاه عقارب (°157)، حيث بلغ قيمة دورانه يالشرقاجلنوب إىل  الغريبالشمال وميتد يف اجتاه من 
% 83متضمناا نتخاابت الاملراكز  املكاينالتوزيع  اجتاه خصائص ( الذي يوضح5) الشكلكما يف الساعة،  

متيل يف اجتاه مراكز االنتخاابت االجتاه العام لتوزيع دل هذا على أن ، وياالنتخاابت راكزجممل ممن 
كثافة يف اجلزء الشمايل من منطقة الدراسة بسبب تركز ال كزالدراسة، وهي ترت الشمال الغريب ملنطقة 

ونستنتج من ذلك أن عدد النقاط ضمن الشكل البيضاوي  تقارب مواقع املراكز العمرانية.و سكانية ال
% وما يقع خارج الشكل البيضاوي من 78.27يف منطقة الدراسة حقق التوزيع املتوازن  للمراكز االنتخابية

 قاط ميكن اعتباره توزيع مشتت بعيداا عن مركزية التوزيع املكاين وال حتقق وظائفها ابلشكل املثايل.  ن

 
 .Arc Map10.3برانمج ابستخدام  انالباحثاملصدر: 

 سةقة الدرااملسافة املعيارية واجتاه توزيع املراكز االنتخابية مبنط :8اخلريطة 
 اجتاه توزيع املراكز االنتخابية مبنطقة الدراسة خصائص :5ل جدو 

 
 Arc GIS10.3املصدر: استنادا إىل نتائج التحليل ابستخدام برانمج   
  حتليل صلة اجلوارNearest Neighbor Analysis:  

يف ت التحليل املكاين أهم أدوا وميثل ،يستخدم معامل صلة اجلوار ملعرفة منط توزيع الظاهرة اجلغرافية     
(، لقياس مدى تشتت مواقع النقاط حول بعضها، وحتديد منط انتشارها 285ص ،2000 )خري، اجلغرافيا



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 بتمرس ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدالة، سنة الثامنال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 

 01/10/2022تاريخ النشر                                                         10/05/2022تاريخ االستالم 

 

173 

 

مما  ،(203ص ،2002 )شحادة، أو مركزة ،أو منتظمة ،يف التوزيعات املكانية، إذ ميكن أن تكون عشوائية
لكي يستدل من خالله على نوع وهيئة أمناط التوزيع املكاين  ؛يتيح احلصول على املعيار الكمي اإلحصائي

، كما 2.15للظاهرة املدروسة ومدى احنرافها عن العشوائية، وترتاوح قيمة اجلار األقرب من صفر إىل 
 (.4الشكل ) يوضح

 
 .Arc Gis10.3استناداا نتائج التحليل ابستخدام برانمج املصدر: 

 ارة اجلو ؤشر صلمأمناط التوزيع اجلغرايف للنقاط والقيم املناظرة هلا ضمن  :4شكل ال
 تقد بلغ( z-scoreقيمة املعيارية )ال أن اجلار األقربأظهر حتليل ( 5ومن خالل الشكل )  
يل كذلك أن قيمة االحتمالية فيما أظهر التحل، Zقيمة أقل من القيمة املتوقعة للمعيار (وهي -11.06)
(P-value) ( 0.000بلغت ،)( 0.29وسجلت قيمة اجلار األقرب حوايل )واحد( 1وهي أقل من( 

وفيه (،Clusteredرب( )ط املتجمع )متقامنهو الظاهرة  ذههل اجلغرايف منط التوزيعمما يدل على أن 
 رية، أي يوجدعينة صغمنطقة تتقارب املسافات بني جمموعة كبرية من نقاط الظاهرة املدروسة وتتجمع يف م

وبذلك سافات، نها املفصل بيبينما الباقي من النقاط تنتشر يف مساحة واسعة وت، تقارب شديد يف التوزيع
ز والسبب يف ن الرتكأقرب م غري منتظم(متجمع منط )مبنطقة الدراسة  املراكز االنتخابيةيكون منط توزيع 

سة، ة الدرا منطقزيعها يفوتو  لعامةوجود هذا النمط هو ارتباطه مبركز املدينة كعامل جذب لتوفر اخلدمات ا
التوزيع  ك ارتباط هذاا، وكذلبينه يف األحياء القريبة من بعضها إىل حد ما واملرتبطة فيما ووجود تركز سكاين

 مبنطقة الدراسة. وكثافة شبكة الطرق ابالمتداد العمراين

 
 .Arc Map10.3برانمج ابستخدام  اتالباحثاملصدر:                                  

 اسةطقة الدر يف من ار لنمط توزيع مراكز االنتخاابتو اجلصلة ( نتائج حتليل 5شكل )ال
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 .دراسة امليدانيةتناداا إىل الاس تحثاابعمل الاملصدر:                     

 لزمنمن ا تخاابتنومركز اال لعينة الدراسة املسافة اليت تفصل بني البيت: 6 شكلال
 اكتماللة مدى ه السهو كس هذتعرب إمكانية الوصول عن سهولة احلركة داخل املنطقة منها وإليها، وتع    

ه ذالدراسة، فبعض ه قطعها عينةت(، وتتباين املسافة اليت 135ص ،2001 شبكة النقل )أبو العينني،
اسة من عينة الدر  %50ة املسافات ال يتعدى أمتار يف حني بعضها يتجاوز كيلو مرتا، حيت وجد أن نسب

الدراسة يقطعون  % من جمموع عينة30، ونسبة إىل مركز االنتخاابتللوصول  م250مسافة  ونقطعي
 -501ن % من جمموع عينة الدراسة يقطعون مسافة حوايل م20بة م، وأن نس500-251مسافة من 

 (.9الشكل )م، كما يوضح 1000

 
 .الدراسة امليدانية صدر: عمل الباحثات استناداا إىلامل                                
 نتخاابتإىل مركز اال عينة الدراسة وصولل الزمن املستغرق :7 الشكل

جمموع عينة الدراسة % من 46يتباين زمن الوصول لعينة الدراسة إىل املراكز االنتخابية، حيث أن و     
ة الدراسة يستغرق وصوهلم % من جمموع عين39يصلون إىل املركز االنتخايب يف أقل من ربع ساعة، ونسبة 

لذين ال نصف ساعة، أما % من جمموع عينة الدراسة يستغرق زمن الوصو 15حوايل ربع ساعة، بينما نسبة 
وهذا يدل على  ،ةموع عينة الدراس% من جم1يستغرق زمن الوصول أكرت من نصف ساعة كانت بنسبة 

  ر السكن،ة عن مقبعيد أن مقر السكن بعيد عن مكان التصويت، أو أن التسجيل للناخبني مت يف مراكز
 (.7) الشكليبني كما 

50%

30%

م250أقل من 20%

م500إلى251من 

م1000من إلى 501

اقل من ربع ساعة

ربع ساعة

نصف ساعة
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 النتائج والتوصيات:
ن خالل يام ابلعديد من املهام، مكتقنية فعالة تستطيع الق  GISتعترب تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية      
شكل  يف ات الوصفيةملعلومابطها كانية وربوإدارة وإخراج البياانت واملعلومات امل ،ومعاجلة ،وختزين ،حتليل

ملواقع  لسليماملكاين خطيط الة وصانعي القرار يف التوبياانت مرئية تساعد اجلهات املسؤو مناذج وخرائط 
 يت:أيما فيدراسة ليها الإ وصلتتاليت تتمثل النتائج والتوصيات ، و تنميتها وتطويرهامراكز االنتخاابت لغرض 

 أوال: النتائج:
لة يتم تقسيم الدو و  ،اابتالنتخا التنظيم املكاين لمنه متعددةأن عملية االنتخاابت هلا جوانب جغرافية  -1

  .تخاب الربملانالن 1952انتخاابت يف ليبيا سنة  إىل دوائر ومراكز انتخابية، وكانت أول
 الذكور لني مننسبة املسج سجلت، خب وأن  لكل  انخب صواتا واحدااكل مواطن أن ينتحق  من  -2

قتصر تر، فلم لذكو أعلى من اإلانث وأيضا نسبة الغياب عند اإلانث عن االنتخاابت أعلى من ا
  .اإلانثو كور وكانت املشاركة االنتخابية مشرتكة بني الذ  ،االنتخاابت على الذكور فقط

ترتبط توزيعها و راسة، ة الداملراكز مشال منطق تتركز ع للمراكز االنتخابية متكتل حيث أن منط التوزي -3
 . بوجود املراكز العمرانية وتوفر اخلدمات العامة

ية راكز االنتخابزيع املن تو ولوحظ أتباين توزيع املراكز االنتخابية والسكان على الوحدات اإلدارية،  -4
 يتناىف مع توزيع السكان واملساحة يف كل منطقة.     

ية من لومات اجلغرافين للمعكرتو توفر الدراسة خرائط رقمية ملواقع مراكز االنتخاابت ابملنطقة كأرشيف ال -5
ت ة من املعلومابري ات ككمي  حيث املواقع ملراكز االنتخاابت والبياانت اخلاصة هبا، والقدرة على حفظ

 حبيث ميكن االستعانة هبا والتعامل معها بكل سهولة ويسر ويف وقت قياسي.
ادية من نية وحياابت مبهأن إجراء االنتخحيث  ،املشاركة فيهاتدين أظهرت نتائج االنتخاابت نسبة  -6

وهو  ،تنتخاابن االقبل اللجنة املشرفة على االنتخاابت ال يكفي وحده لتحقيق اهلدف العام م
ألن  ؛جملتمعاسية يف لسيااوترسيخ الثقافة  ،مسامهة أكرب شرحية ممكنة من املواطنني يف صنع القرار

 ت أهدافها. النتخااباقق حتحىت وال ميكن إغفاهلا  ،لألجواء اليت جتري فيها االنتخاابت أمهية كربى
جملالس أو يف ا ،ملانيف الرب  نهمع الدوائر االنتخابية تقسيم انتخايب إداري ينتخب فيه املواطنون من ينوب -7

وفقاا  اا مركز  80 تضم ،2012 /59قانون رقم واحدة وفقاا لل انتخابية ومتثل بلدية مصراتة دائرة ،البلدية
 .واملساحة عدد السكانعيار مل
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فيما أظهر (، -11.06) د بلغتق( z-scoreقيمة املعيارية )ال حتليل اجلار األقرب أن أظهر -8
(، وسجلت قيمة اجلار األقرب 0.000( بلغت )P-valueقيمة االحتمالية )التحليل كذلك أن 

ط منو هالظاهرة  ذههل اجلغرايف منط التوزيعمما يدل على أن )واحد(  1وهي أقل من( 0.29حوايل )
 السبب يف وجودو  ؛غري منتظم( أقرب من الرتكزمتجمع منط ) (،Clusteredاملتجمع )متقارب( )

 .ة الدراسةنطقها يف متوزيعمبركز املدينة كعامل جذب لتوفر اخلدمات العامة و هذا النمط هو ارتباطه 
ني أعداد املسجل قصاا يفه تناناا ملحوظاا يف أعداد الناخبني، صاحبيتبا أن هناك الدراسةأظهرت نتائج  -9

انخب(  98456يل )حوا 2020يوم االنتخاابت مبنطقة الدراسة بلغ عدد الناخبني يف انتخاابت 
ة نتيج ؛ملرشحنيالدى % من الذكور، ويعزى تناقص أعداد املسجلني إىل انعدام الثقة 59منهم 

ما ترتب عن و منية، ف األا البالد وما صاحبها من عدم استقرار للظرو الظروف السياسية اليت مرت هب
 ذلك من إشكاليات على خمتلف األصعدة. 

 :يهو  من التوصياتتوصلت الدراسة جملموعة  اثنياً: التوصيات:
يف  لبشري وتفاعلهلنشاط ااراز التأكيد على أمهية الدراسات اجلغرافية يف جمال جغرافية االنتخاابت إلب -1

تف احملمول، ، واهلاثابتةحتسني مستوى وسائل االتصال من خالل تطوير شبكة االتصاالت الو تمع، اجمل
 البلدية. عامة يفع الوغرف اإلبراق يف الشوار  ،وتسريع سرعة االتصال ابألنرتنت، ونشر اهلواتف

 سجل املدين يفانة ابلالستعوا ،الوضع الدميوجرايفوفق  وحتديثها إعادة التدقيق يف جداول االنتخاابت -2
  .لعاماسجيل القيد االنتخايب طوال فتح ابب ت ، معإعداد قوائم مبدئية للناخبني

، ع وسائل النقلوتنوي ،لطرقااالهتمام ابلبنية التحتية وتوفري اخلدمات األساسية املتمثلة يف شبكات  -3
 ية.النتخابااكز والكهرابء، والطاقة، وغريها من املرافق اهلامة، والعمل على تطوير املر 

 .هتم يف بالدهمأبصوا ءدالواإل يف العملية االنتخابية لتوعية املشاركني ،التوسع يف إعداد املرشدين -4
عية ان الفر للجاطنني يف احتديث سجل الناخبني من خالل إعادة فتح مراكزها الستقبال املو  -5

تنظيم و  نتخاابت االيفلمشاركة ل ،وتوعية من وصلت أعمارهم السن القانونية احملددةلالنتخاابت، 
 دئية للناخبنيوائم مبقعداد االستعانة ابلسجل املدين من قبل جلنة االنتخاابت إل، العملية السياسية

 يب.النهائي للسجل االنتخااجلدد البالغني سن االقرتاع حديثاا قبل اإلعداد 
 .لمرتشحنيالة لشخص على حدا فقط لتحقيق العد انتخاب كل األفضلإلغاء نظام القوائم ومن  -6
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ة".  "غري منشور ماجستري . رسالةدراسة يف اجلغرافية السياسية –توزيع الدوائر االنتخابية يف األردن (. 1996خليف، ج. ) -

 قسم اجلغرافيا. اجلامعة األردنية. عمان.  
 .دمشق الفكر، دار ،وأهدافها ومناهجها موضوعها ااجلغرافي ،(2000) .ص خري، -
 لقاهرة.  مكتبة االجنلو املصرية، ا منظور معاصر. ،اجلغرافيا السياسية(. 2008. )م ،الديب -
 (. )ت( أمين أيوب.2006رينولدز، اندرو، ) -
ري منشورة". توراه "غ. رسالة دكغرافيا السياسيةدراسة يف اجل -خريطة الدوائر االنتخابية يف مصر(. 2004. )الزغيب، م -

 اآلداب. جامعة االسكندرية.قسم اجلغرافيا. كلية 
 ردن.. دار أسامة للنشر والتوزيع. عمان. األاملعجم السياسي(. 2010يتون، و.)ز  - 

ت لكميمممة وتقنيمممات املعلومممماالبحمممث اجلغمممرايف بمممني املنهجيمممة التخصصمممية واألسممماليب ا(، 2008السممماك، م، العمممزاوي، ع، ) -
 (، دار ابن األثري للطباعة والنشر، املوصل.GISاملعاصرة)

، 20. العدد النسانية(اة البحوث األكادميية )العلوم . جملمدينة مصراتة االسم يف جذوره التارخيية(. 2021مسيو، ع. ) -
2021. 

والعلوم،  اع للنشر، دار شعلومات اجلغرافيةالتحليل االحصائي للبياانت املكانية يف نظم املع(، 2008سنكري، ي، ) -
 حلب.  

 ، عمان.، دار الصفاءاألساليب الكمية يف اجلغرافية ابستخدام احلاسوب(، 2002شحادة، ن، ) -
ع. والنشر والتوزي ة للطباعة. دار املعرفة اجلامعيرافيةالتحليل املكاين ابستخدام نظم املعلومات اجلغ(. 2008شرف، م. ) -

 االسكندرية. 
 دن. مان. األر . دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع. عحماضرات يف الدميقراطية. )د.ت(. شطناوي، ف -
 . جامعة الكوفة كلية اآلداب.  اجلغرافية االنتخابية لألحزاب يف تركيا.(. 2009م ، وآخرون) ،شهاب -
 . قومية. القاهرة. دار الكتب الجغرافية االنتخاابت بني النظرية والتطبيق(. 2019عبد السالم، م ) -
 ية العليا لالنتخاابت.املفوض قراءة يف نتائج انتخاابت مصراتة.(. 2012العبديل، ع. )-



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 بتمرس ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدالة، سنة الثامنال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 

 01/10/2022تاريخ النشر                                                         10/05/2022تاريخ االستالم 

 

178 

 

ب غري . داريف البيئةسياسي سيكولوجية املشاركة السياسية مع دراسة يف علم النفس ال(. 2000عبد الوهاب، ط. ) -
 للنشر والطباعة. القاهرة. 

ية م اجلغرافيا. كللمية. قس. ندوة عةاخلريطة االنتخابية حملافظة املنيا: دراسة يف اجلغرافية السياسي(. 2000) .عمر، ث -
 . 2000اآلداب. جامعة االسكندرية. يوليو 

ر: . حتريامل العريبت يف العواالنتخااب من كتاب الدميقراطية االنتخاابت احلرة وفقاا للمعايري الدولية(. 2014) عوض، ط - 
نظمة لعريب. املااابت يف العامل ، أعمال املؤمتر الدويل حول الدميقراطية واالنتخ1عالء شليب وآخرون. ت: كرم مخيس. ط

 العربية حلقوق اإلنسان، القاهرة.
الضوابط اخلاصة ابنتخاابت ، بتعديل الئحة األسس و 2019 ( لسنة18ومة الوفاق الوطين، رقم )قرار اجمللي الرائسي حلك-

 اجمللي البلدي.
 رسالة ماجستري(، النتخاابتدراسة يف جغرافية ا)اخلريطة االنتخابية الفلسطينية ونظام التمثيل النسيب  (.2017) .الكرد، م-

 "غري منشورة". قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب. اجلامعة اإلسالمية. غزة. 
جتماعية. لعلوم االا. جملة دراسة يف اجلغرافية السياسية –جغرافية االنتخاابت تطورها ومنهجيتها (. 1988. )جكرم،   -

 . الكويت.   3. العدد 16اجمللد 
 ندوة النزاهة يفمقدمة ل . ورقةنتخابيةاالنتخاابت الربملانية يف املغرب يف ضوء معايري احلكامة اال(. 2008. )مالكي، ا -

 .  2008مارس.  13و 12األقطار العربية. بريوت يف ت الربملانية االنتخااب
 


