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 االنتخاب غير املباشر وعالقته بالديمقراطية
 يف الجمهورية اليمنية

 
 : هقذهة البحث

االْتخابااايف ا امتُااد ايااي كياحٞ ٖااٞ ذحااي ايزااات ا  املٜاامل اْتُااا٤ ا ااٛاحٓ     

ٜهإٛ ايٓااونٕٛ َاٛاحٓ  ٚ ٕ ٜاتاأٚا  ْ كاِٗ ناا يو;      ياٛحِٓٗ  هٗاٞ اياض  طأُ  ٕ     

هريٜاا١ ا ااٛاحٓ  ا اوتٝاااة امل٦ٝاا١ ا اايا  اْتخابٗااا  ٚ اسبهاااّ ال  ااا   اا٦ٝا   ا نااإ      

 ا ٛاحٕٓٛ ال ٜٗتُٕٛ باسبهِ ٚال ٜشايٕٚ باالْتُا٤ ايكٝازٞ.

ٚبايتااايٞ هااالٕ االْتخاااح ٜاااي ذكوااا َاأ ذكااٛم ا ااٛاحٔ  َيًاا٘ َيااٌ ذكاا٘ ا اسبٝااا٠           

ا كاٚا٠ ٚاسبي١ٜ ٚغريٖا َٔ اسبكٛم  ها ٛاحٔ حبكٛق٘  هال ا نإ  ًو نٌ ذكٛقا٘  ٚ

نااإ ناَااٌ انْكااا١ْٝ ٚا ٛاحٓاا١  ٚ  ا اْااتك  ياا٘ ذاال َاأ ٖاا ٙ اسبكااٛم نااإ  يااو       

 .(1)اْتكاصاو َٔ  ْكاْٝت٘ َٚٛاحٓت٘

نُا  ٕ االْتخااح ذال يًُاٛاحٔ انْكاإ ا لاٌ ايي كياحٝا١ اياض عهأ ايشاا           

زااٝا  ٘  ٚراةزاا١  ٚةٙ ا   اة٠  اا٦ْٛ٘ ٚبالةا  اا٘ اسبااي٠  ٚاالْتخابااايف ا      َاأ ذبكٝاال  

ايْظُاا١ ايي كياحٝاا١ َٚٓٗااا ايااُٝٔ  ال  كتوااي  ًاا٢ ْااٛت َاأ  ْااٛات االْتخابااايف  ٚ  ااا     

 شااٌُ االْتخابااايف ايي٥ازاا١ٝ  ٚايتشاايٜا١ٝ  ٚامااايا افًٝاا١ ا افاهظااايف ٚا اايٜيٜايف  

 ٟ ازات تا٤  ااّ  ناالزات تا٤  ًا٢ ايتاايٜ يف       ٚا يانمل   ضاه١  ىل ذل ايتواٜٛ  ا 

اييزاااتٛة١ٜ   ٚ االزااات تا٤  ًااا٢ َٛضاااٛت َاااا  ٜاااي ٢  يٝٗاااا ا ٛاحٓااإٛ ٚهكااااو يًكاااُايف    

 اييزتٛة١ٜ ايض ٜتوف بٗا ٖ ا اسبل.

ٚقي  ني  ٢ً  يو ان  ٕ اياا ٞ سبكٛم انْكإ  ذٝث وط وطٛحااو ٚاضار١ ا   

ش٦ٕٛ اياا١َ ييٚيتا٘   َاا َنا اي٠  ٚ بٛازاط١      كيٜي ذل ا شاةن١ يهٌ هي  ا   اة٠ اي

                                                           
دددد ادددً التياعدددُت ًراملدددق اتدددا) املُ دددا  العددددد )1) (: حقوقىدددا خهتيابُدددةة سلسدددلة د رٍدددة ثغددددر عدددً ءددداُية املُ دددا ة عدددىعا ة اددددار  1( للمٍز

  اا ٌعدها.  11مة ظ 2003
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راايً   ٓاا٘ وتاااةٕٚ اوتٝاااةاو ذااياو  ٚ نااي  ًاا٢  ٕ  ةا ٠ ايشااا  ٖااٞ َوااية زااًط١        

 .(2)اسبه١َٛ  ٜاأ  ٓٗا ا اْتخابايف  ٚة١ٜ  تكِ بايٓملا١ٖ ٚاسبٝي٠ ٚا كاٚا٠ ٚاسبي١ٜ

( َٓا٘  ذٝاث   43نُا  ٕ  زتٛة ازبُٗٛة١ٜ اي١ُٝٓٝ ْ   ٢ً ذل االْتخاح ا ا ا ٠ )

جا٤يف صٝاغتٗا  ٢ً ايٓراٛ ات اٞ: ليًُاٛاحٓ  ذال االْتخااح ٚايو اٝا ٚ بايا٤ اياي ٟ ا         

 االزت تا٤  ٜٚٓظِ ايكإْٛ ايذهاّ ا تاًك١ مبُاةز١ ٖ ا اسبلل.  

سبهاااّ ٚ  طااا٤ ايأ ااإ  ٜٚاااي    ٚاالْتخاااح ٖااٛ  نيااي ايطاايم ها ًٝاا١ الوتٝاااة ا      

َيةز١ يوب١ٝ ايشا  زٝازٝاو ب ٦ا ٘ ا ختً ا١ هٝكات ٝي َٓٗاا ا املاةت ا ذكًا٘  ٚايوااْد       

ا َوٓا٘  ٚا يكف ا َهتن٘  ٚناٌ ٖاءال٤ ٜشاايٕٚ با ِْٗ َي نطإٛ باايٛحٔ بيباا         

 ٚثٝل  ٚ ٕ  ٦ٕٛ اييٚي١  تٛقف  ٢ً ة ِٜٗ نًُا جي ازبي ٚ اكي ايَي. 

ْتخابااايف يٝكاا  واارياو نًااٗا  بااٌ  ْٗااا  يَااٞ بشااية ياا٘ وطاايٙ ٚوطٛة اا٘        ال  ٕ اال

ه زازٗا َٓتكي ْظيٜاو يْٗا  كٟٛ ب  ايا ٟ ٜاًُإٛ ٚايا ٜٔ ال ٜاًُإٛ  ٚايتٓااها هٝٗاا       

ٜء ٟ  ذٝاْاو  ىل  ً ٝال اال ٗاَاايف بااسبل ٚايناحاٌ  ٚتازاي ٗا ٜنٝاإٛ ايا َِ ٜٚشاوٕٚ         

كياحٝاا١ ايٓٝابٝاا١ ٚ زااات ايٓظاااّ ايأ اااْٞ. اينشااي  ٚيهٓٗااا َااد  يااو  نكاا٢ قا ااي٠ ايي  

 .(3)ٚ ٢ً قية ز ١َ ايكا ي٠  هٕٛ ز ١َ اينٓا٤ اي ٟ ٜشٝي  ًٝٗا

ٚاياآمظِ ايي كياحٝاا١ ا  ا ٓااا ا ااصااي  يهاا  ايايٜااي َاأ حاايم االْتخابااايف َٚاأ       

  بيزٖا ات ٞ:

خابااو  َٔ ذٝث  ةجايف االْتخاح   َا  ٕ ٜهٕٛ اْتخاباو َنا اياو  ٚ َاا  ٕ ٜهإٛ اْت    -

 غري َنا ي.

َٔ ذٝث اوتٝاة ا ي ر  ا اييٚا٥ي االْتخاب١ٝ   َا  ٕ ٜهٕٛ اْتخاباو هي ٜاو  ٚ َاا   -

  ٕ ٜهٕٛ اْتخاباو بايكا١ُ٥.

َٔ ذٝث ايزات اي ٟ ٜتِ بٓا٤ً  ًٝ٘  ٛزٜد ايصٛايف االْتخاب١ٝ  ًا٢ ا ي ار    َاا     -

 يٌٝ ايٓكيب. ٕ ٜهٕٛ اْتخاباو بايغًن١ٝ  ٚ َا  ٕ ٜهٕٛ اْتخاباو بايتُ

                                                           
ةة 2)  عددد9مة ظ 1992( د. دا د البددداح: حدددر املضدددداراة ادددا اةاُددداة السُاسددددُةة رسدددالة داتدددورارة ملااعددددة كلُدددة اةاقدددو   سدددد ىدٍر

 
ً اتابدددد : . هقدددع

ةة    27مة ظ 2004الضورى  الدًمقراطُة الىُابُةة دار الي ر اةجااعاة خس ىدٍر

عة  سعاُةة دار الي ر اةجااعاة 3)  .  239مة ظ 2006( د. دا د الباح: الىظم السُاسُةة الد لة  اةاكواة اا ضو  الضَر
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هطاا و  اأ  يااو ٖٓاااى ْظااِ طبتًطاا١ عااملد باا  ايتُيٝااٌ ايٓكاايب ٚايتُيٝااٌ بايغًنٝاا١    

 .  (4)بٓك  َت اٚ ١  ا ضباٚاليف َتاي ٠ يت ا ٟ  ٝٛح ٖ ٜٔ ايٓظاَ 

  ٜٚهٕٛ  يو َٔ وا ٍ ذبيٜاي   (5)ٖٚٓاى  ٜطاو ْظاّ عيٌٝ ا واحل ٚاسبيف ٚا ٗٔ

ٌ  صاااراح ا وااااحل ٚاسبااايف ٚا ٗااأ   اااٛاة ْكاان١ َاٝٓااا١ َااأ ا كا اااي ايٓٝابٝااا١ يتُيٝااا 

االدباٖااايف ايكٝازاا١ٝ ا ختً اا١ ا امًااا ايٓٝااابٞ  ٜٚتركاال  يااو َاأ جاْاا   وااي  اأ      

         ٞ  (6)حيٜل اْتخااح  ذاي امًكا  ايٓٝاابٝ  ب نًُا٘ ا ايايٍٚ اتوا ٠ بااالز ٚاد ايأ ااْ

ًااا اتوااي   يتُيٝااٌ ا واااحل االقتوااا ١ٜ ٚاالجتُا ٝاا١ ا اييٚياا١   ًاا٢  ٕ ٜهاإٛ ام      

 .(7)يتُيٌٝ االدباٖايف ايكٝاز١ٝ

 ثااري ايهاايري َاأ ازباايٍ ذااٍٛ اْتخابااايف  َاا  ايااصاا١ُ ٚضباااهظٞ   َشااه١ً اييةازاا١: 

افاهظايف بطيٜك١ االْتخاح غري ا نا ي  را   ٣  ىل َكاحا١ ايهيري مل ٙ االْتخابايف 

يٓاون  ٚبا   حبح١ بماي ٖ ٙ ايطيٜك١  ٔ ا كاة ايي كياحٞ  ٚنْٛٗا ذبٍٛ ب  ١٦ٖٝ ا

 اوتٝاة امل١٦ٝ ا يا  اْتخابٗا بطيٜك١ َنا ي٠.

  كاؤاليف اييةاز١:

 ٌٖ االْتخاح غري ا نا ي ٜنتاي  ٔ ايي كياح١ٝ بكية  ي   ةجايف االْتخاح؟ -

ٌٖ االْتخاح غري ا نا ي ٜتٝا اي يص١ يًرهَٛايف ٚايذاملاح ايكٝازا١ٝ بايطا ط     -

 ٚ ٛجٝٗٗا حبك  ةغنتٗا؟  ٢ً ا ٓيٚب  يك١ً  ي ِٖ ا  ملٜٝف  ةا  ِٗ

 ٌٖ ٖٓاى  زا ري   و  بٓظاّ االْتخاح غري ا نا ي؟ -

ٖاااٌ بانَهاااإ ايطااا ط  ًااا٢ ايكا اااي٠ ايشاااان١ٝ ايايٜطااا١  ٚ ايتااا ثري هٝٗاااا َااأ        -

 االضط ت مب١ُٗ اوتٝاة   طا٤ امل١٦ٝ ا يا  اْتخابٗا ا االْتخاح ا نا ي؟

ٜكَٛإٛ باًُٝا١ االوتٝااة ايٓٗاا٥ٞ     ٌٖ بانَهاإ ايتا ثري  ًا٢  اي  ا ٓايٚب  ايا ٜٔ        -

 ي١٦ًٝٗ ا يا  اْتخابٗا َٔ قنٌ اسبه١َٛ  ٚ ايذملاح ايكٝاز١ٝ يك١ً  ي ِٖ؟

                                                           
 .   8ظ مة1994لعربُة القاهرةة الطبعة ال اهُةةدار النهضة ام  اغرة( د. سعاد الضرقا يةد. عبد هللا هاعف:هظم خهتيابات اا العال4)

 .  348مة ظ 1988( د. احمود عاطف البىا : الوسُط اا الىظم السُاسُةة دار الي ر اةجااعاة القاهرةة الطبعة ألا لىة 5)

ددد اددًد  طدددع : أ6) عُة ادددا د. ربُدددق أهدددور بددت  البدددا):   هظدددر اددا هظدددام خحد ان ال  ملددداو :( للمٍز الظدددر ل اةةاعدددة بيضددأة هظدددام احد ان العُئدددة ال ضدددَر

ظدددم اةا دددم  دسدددتور  اددداراتة 1992الدددىظم الدًمقراطُدددة اةادً دددةة دار النهضدددة العربُدددة القددداهرةة   عدددً الدددداتور. ي كاادددت عبُدددد: هر
 
م. هقدددع

ةة دب ة الطبعة الرابعةة   .   296مة ظ 1999اطابق البُان التجاٍر

 .    8 -7ية د. عبد هللا هاعف: ارملق سابرة ظ ( د. سعاد الضرقا  7)
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 هُٔ  ١ُٖٝ اييةاز١ ا  ٕ باض اييزا ري  و يف بٓظاّ االْتخاح غري  ١ُٖٝ اييةاز١: 

ٚ   ةا نا ي ا اييٍٚ ذيٜي١ اياٗي بايٓظاّ ايٓٝابٞ  ْٚتٝح١ الْتشاا   ٜاٛت  ا اي اياي كياحٞ 

َني  االقوات ايااّ ٚجاٌ ايكًط١ اسبكٝك١ٝ ا ٜاي ايشاا   زاا   زاًٛح ْظااّ االْتخااح       

ا نا ي  ذٝث  اةت ايشا  ذك٘ االْتخابٞ بطيٜك١ َنا ي٠ ٚ ٕٚ ٚزاح١  ذاي  نُاا   

حييث ا االْتخاح غري ا نا ي  هط و  ٔ  يو هالْٞ االْتخاح ا نا ي  هٔ ايكا اي٠  

ضااط ت مبُٗاا١ اوتٝاااة   طااا٤ امل٦ٝاا١ ا اايا  اْتخابٗااا ب ْ كااِٗ ايشااان١ٝ ايايٜطاا١ َاأ اال

َنا اااي٠  حبٝاااث ٜواااا  ايطااا ط  ًٝٗاااا  ٚ ايتااا ثري هٝٗاااا بكاااٗٛي١  زاااٛا٤ بايي ااا٠ٛ  ٚ    

بايتٗيٜي  ٚ يو يطخا١َ  ي  ايٓاون  خب ف االْتخااح غاري ا نا اي ايا ٟ ٜكاٌٗ هٝا٘       

وتٝاة ايٓٗا٥ٞ َٔ قناٌ اسبهَٛا١   ٖ ا ايت ثري يك١ً  ي  ا ٓيٚب  اي ٜٔ ٜكَٕٛٛ با١ًُٝ اال

  ٚ ايذملاح ايكٝاز١ٝ.

  كا٢ ٖ ٙ اييةاز١  ىل ذبكٝل ايٖياف ات ١ٝ: ٖياف اييةاز١: 

 ٕ ايٓظاّ االْتخابٞ ٖٛ ايطيٜك١ ايض ٜيتٗا ايكإْٛ يتانري ا اٛاحٓ   أ  ةا  ٗاِ     -

 اسبي٠ الوتٝاة َٔ  يًِٗ ا   اة٠  ٦ِْٛٗ.

بٝا١ ٚربتًااف َأ  ٚيا١  ىل  وااي٣  ٚاالْتخااح غااري     ٜٛجاي ا اياااع  ااي٠ ْظاِ اْتخا    -

 ا نا ي ٜاتأ ْٛت َٔ  ْٛات االْتخابايف  ي٘ َملاٜا ٚي٘  ٜطاو  ٝٛح.

  ٕ ايهيري َٔ اييٍٚ دبُد ب  االْتخاح ا نا ي ٚاالْتخاح غري ا نا ي. -

 ٕ االْتخاااح بايطيٜكاا١ اي ااري َنا ااي٠  ًاا٢ َاايذًت  ٖااٞ  ذااي٣ حاايم االْتخابااايف     -

 ٗا ا ايهيري َٔ  ٍٚ ايااع.             ا تااةف  ًٝ

ٞ   َٓٗح١ٝ اييةاز١:  ا كااةٕ   ا تُي ايناذث ا ٖ ٙ اييةاز١  ٢ً ا آٗخ ايٛصا ٞ ايترًًٝا

يٛاقد االْتخابايف َٚٓٗا االْتخاح غري ا نا اي  ٚقاي ت  ككاِٝ ٖا ٙ اييةازا١  ىل  كا١       

 َناذث ْٛجملٖا  ٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 ح غري ا نا ي.ا نرث ايٍٚ:  ايٜف االْتخا

 ا نرث ايياْٞ: اي يم ب  االْتخاح ا نا ي ٚاالْتخاح غري ا نا ي.

 ا نرث اييايث:  طنٝكايف االْتخاح غري ا نا ي.

 ا نرث اييابد: االْتخاح غري ا نا ي ا ايُٝٔ.

 ا نرث اشباَا:  كِٝٝ ْظاّ االْتخاح غري ا نا ي.
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 يٓتا٥خ ٚايتٛصٝايف ايض  ٛصًٓا  يٝٗا.ٚوتُٓا ٖ ٙ اييةاز١ خباع١  تطُٔ  ِٖ ا

 تعريف االنتخاب غير الوباشر: الوبحث األول

: ٖٛ اي ٟ ٜكتواي هٝا٘  ٚة ايٓااون   ًا٢ اوتٝااة َٓايٚب   آِٗ         االْتخاح غري ا نا ي

 ٚاي ٜٔ بيٚةِٖ ٜكَٕٛٛ مب١ُٗ اوتٝاة   طا٤ امل١٦ٝ ا يا  اْتخابٗا.

 ةجت   ٚ  نيي  هاال ا ناإ االْتخااح  ًا٢     ٚاالْتخاح غري ا نا ي قي ٜهٕٛ  ٢ً 

 ةجت  هكط  هالٕ اوتٝاة   طا٤ امل١٦ٝ ا ايا  اْتخابٗاا  هإٛ ا  ٜايٟ ْااويب اييةجا١       

اييا١ْٝ   ٟ ا ٓيٚب  اي ٜٔ اوتاةِٖ ْاونٛ اييةج١ ايٚىل   َاا   ا ناإ االْتخااح  ًا٢     

يةجا١ ايياييا١   ٟ   ث ث  ةجايف  هاالٕ اوتٝااة ٖاءال٤ اي طاا٤ ٜهإٛ ا  ٜايٟ ْااويب اي       

 .(8)ا ٓيٚب  اي ٜٔ اوتاةِٖ ْاونٛ اييةج١ اييا١ْٝ

ٚاالْتخاااح غااري ا نا ااي ٜكااتخيّ ايٝااّٛ  نُااا نااإ ٜكااتخيّ ا ا اضااٞ بشااهٌ    

ناانري ا ناايري َاأ اسبااااليف  َٚااا زاٍ ٜكااتخيّ ا اسباضااي  ٚال  ٛجااي  ٟ بااٛا ة ا     

ايْظُاا١ االْتخابٝاا١  ٕ ٖٓاااى َء ااياو  ىل زٚاملااا  بااٌ ٜناايٚ  ٕ ازااتخياَ٘ زااٝظٌ زاااةٜاو    

ملاٜااي ا اينًاايإ ا تكيَاا١ ٚواصاا١ ا    ذتاا٢ ا ا كااتكنٌ  ذٝااث ٜناايٚ  ٕ ازااتخياَ٘ ٜت    

 َءزكايف اييٚي١ ٚا ازبُا ايف اف١ًٝ.  

نُاا  ْا٘ ٜٓتشاي  اواٌ ايذاملاح ٚايٓكاباايف اياُايٝا١  ٚايٓكاباايف ا ٗٓٝا١ ٚا ا واااْد          

 .(9)ٚازباَاايف

ٚرااا  كاايّ ٜتطااا باا ٕ االْتخاااح غااري ا نا ااي ٜنتاااي  اأ ايي كياحٝاا١  بكااية  ااي     

الْتخااح  ًا٢ ثا ث  ةجاايف  قاٌ   كياحٝا١ َأ االْتخااح          ةجايف االْتخاح  هٝهٕٛ ا

 ٢ً  ةجت   نُا  ٕ االْتخاح  ٢ً  ةجت   قاٌ   كياحٝا١ َأ االْتخااح  ًا٢  ةجا١       

 ٚاذي٠   ٟ االْتخاح ا نا ي.

بٌ  ٕ االْتخاح غري ا نا ي ٜتٝا اي يصا١ يًرهَٛاايف بايطا ط  ًا٢ ا ٓايٚب  يكًا١       

 حبك  ةغنتٗا.  ي ِٖ ا  ملٜٝف  ةا  ِٗ ٚ ٛجٝٗٗا

                                                           
.   د. 41 اددا بعدددها.   د. سددعاد الضددرقا ية د. عبددد هللا هاعددف: ارملددق سددابرة ظ  306( د. دا د البدداح: الددىظم السُاسددُةة ارملددق سددابرة ظ 8)

 .   297ي كاات عبُد: ارملق سابرة ظ 

 .    42( د. سعاد الضرقا ية د. عبد هللا هاعف: ارملق سابرة ظ 9)



 
 

 
 
 

252 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

 حمود محمد القديمي. | د    االنتخاب غير املباشر وعالقته بالديمقراطية يف الجمهورية اليمنية
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017يونيو -ابريل (  15( الوجلذ )14العذد )

 الفرق بين االنتخاب الوباشر واالنتخاب غير الوباشر: الوبحث الثاني

ٜي هاامل َاٝاااة ايتُٝٝاامل باا  ٖاا ٜٔ ايٓظاااَ  ا  ٚة ايٓاااون : ٖااٌ ٜهاإٛ اْتخاااح      

ريًِٝٗ ٚذهاَِٗ ب ْ كاِٗ   ّ ٜهإٛ َكتواياو  ًا٢ صباي  اوتٝااة َٓايٚب  ٜكَٛإٛ         

 ب يو  ِٓٗ.

 ايٓاااونٕٛ ب ْ كااِٗ اوتٝاااة امل٦ٝاا١ ا اايا  اْتخابٗااا  ٕٚ   ه ااٞ االْتخاااح ا نا ااي ٜتااٛىل 

ٚزاااح١  ٚ ٚزااٝط. ٚا االْتخاااح غااري ا نا ااي ٜكتوااي  ٚة ايٓاااونٕٛ هكااط  ًاا٢ اوتٝاااة    

 َٓيٚب   ِٓٗ الْتخاح اسبهاّ  ٚ   طا٤ ايأ إ  ٚ   طا٤ امايا اف١ًٝ.

طااا٤ امل٦ٝاا١ ٚاالْتخاااح ا نا ااي ٜهاإٛ  ًاا٢  ةجاا١ ٚاذااي٠  ذٝااث ٜترااي   ٓاايٖا     

ا اايا  اْتخابٗااا مبحااي  هاايز ايصااٛايف.  َااا االْتخاااح غااري ا نا ااي  تاااي  هٝاا٘ اياايةجايف    

بتاي  َياذٌ االْتخااح  هكاي ٜهإٛ َأ  ةجات   ٚ ثا ث  ٚ  نياي  ٚبايتاايٞ ٜهإٛ          

 اوتٝاة امل١٦ٝ ا يا  اْتخاباٖا ا  ٜيٟ  وي  ةج١.

غاين١ٝ ايايٍٚ بايٓكان١ يٓاٛاح ايشاا       ٚ ًٝ٘ هالٕ االْتخاح ا نا ي ٖٛ ايٓظاّ ا تند ا

ا امًااا ايٓٝااابٞ  ٚاالْتخاااح غااري ا نا ااي نااإ َٚااا زاٍ َاا وٛ  باا٘ بايٓكاان١ يااناض     

 .(10)امايا ا هيْكا نُا زٝ  ٞ  ثٓا٤ اسبيٜث ا ايتطنٝكايف

ٚا ٖ ا اماٍ ٜتطا ب ٕ باض اييزا ري   وا  بٓظااّ االْتخااح ا نا اي  َٚٓٗاا َاا       

تخاح غري ا نا ي  غري  ٕ االْتخاح ا نا ي ٖٛ ايٓظاّ اينيي قيباو َٔ   و  بٓظاّ االْ

ا نااي  ايااي كياحٞ  ٚيااا يو  ضاار٢ ايكا اااي٠ ايكااا٥ي٠ ا ٚقتٓاااا اسباضااي;     ااااةت      

ايشا  ذك٘ االْتخابٞ بطيٜك١ َنا ي٠  ٕٚ ٚزاح١  ذي  نُا حييث ا االْتخاح غاري  

ٜمُهأ ايكا اي٠ ايشاان١ٝ ايايٜطا١ َأ       ا نا ي  هطا و  أ  ياو هاالٕ االْتخااح ا نا اي      

االضط ت مب١ُٗ اوتٝاة   طا٤ امل١٦ٝ ا يا  اْتخابٗاا ب ْ كاِٗ َنا اي٠  حبٝاث ٜواا       

ايط ط  ًٝٗا  ٚ ايت ثري هٝٗا بكٗٛي١  زٛا٤ بايي ا٠ٛ  ٚ بايتٗيٜاي  ٚ ياو يطاخا١َ  اي       

١  ااي  ايٓاااون   خباا ف االْتخاااح غااري ا نا ااي اياا ٟ ٜكااٌٗ هٝاا٘ ٖاا ا ايتاا ثري  يكًاا          

                                                           
. د. ملدورن صديُر سداري: ألاسدس 297. د. ي كاادت عبُدد: ارملدق سدابرة ظ 41( د. سعاد الضرقا ية د. عبد هللا هاعدف: ارملدق سدابرة ظ 10)

 ادددا  257ة ظ 2002/ 2001 املبدددادل العاادددة للدددىظم السُاسدددُةة أركدددان التىظدددُم السُاعدددة ة دار النهضدددة العربُدددة القددداهرةة الطبعدددة ألا لدددىة 

 بعدها.
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ا ٓااايٚب  ايااا ٜٔ ٜكَٛااإٛ باًُٝااا١ االوتٝااااة ايٓٗاااا٥ٞ  َااأ قناااٌ اسبهَٛااا١  ٚ ايذاااملاح   

 ايكٝاز١ٝ.

َٚد  يو هالٕ ْظاّ االْتخاح غري ا نا ي نإ َتند ا ايايٍٚ ذيٜيا١ اياٗاي بايٓظااّ     

ايٓٝابٞ  ٚيهٔ َاد اْتشااة ا اي اياي كياحٞ ٚ ٜاٛت َناي  االقاوات اياااّ ٚجااٌ ايكاًط١           

 . (11)ٜي ايشا   زا   زًٛح ْظاّ االْتخاح ا نا ياسبكٝك١ٝ ا 

 تطبيقات على االنتخاب غير الوباشر: الوبحث الثالث

 و يف ايايٜي َٔ اييٍٚ بٓظاّ االْتخاح غري ا نا ي َٓٗا َوي ٚا  ايح ٚهيْكاا   

ٚبًحٝها ٚ  اْٝا االذبا ١ٜ ٚزٜٛكايا ٚايٛالٜاايف ا تراي٠ ايَيٜهٝا١  ْٚاٛجمل  ياو  ًا٢        

 :ايٓرٛ ات ٞ

ّ ت 1866 ٕ صبًااا  ااٛة٣ ايٓااٛاح اياا ٟ  ْشاا ٙ اشباايٜٟٛ  تا ٝااٌ زاا١ٓ       َوااي: (1

اْتخاااح   طااا٥٘ باالْتخاااح غااري ا نا ااي  ٚناا يو اْتخاااح   طااا٤ صبًااا  ااٛة٣   

 ّ.1883ايكٛاْ  ٚازبُا١ٝ ايٛح١ٝٓ ايً ٜٔ  ْش ُٖا ايكإْٛ ايٓظاَٞ ايوا ة ز١ٓ 
ّ بٓظااّ االْتخااح غاري    1913ثِ  و يف ازبُا١ٝ ايتشيٜا١ٝ ايض  ْش ٖا قإْٛ زا١ٓ  

ّ  ٚباايغِ َااةضاا١ باااض  1923ا نا ااي  ٚ زااتُي اياُااٌ بٗاا ا ايٓظاااّ ذتاا٢  زااتٛة   

ّ   ال  ْ٘ ت اوتٝاة   طا٤  ٍٚ بي إ َويٟ 1922  طا٤ زب١ٓ ٚضد اييزتٛة ز١ٓ 

 ّ باالْتخاح غري ا نا ي.1924ا ٜٓاٜي ز١ٓ 

ٖااٛ ايااايٍٚ  اأ ْظاااّ     ٚقااي نااإ َاأ  ٚيٜٛااايف   ُاااٍ ايأ ااإ ا واايٟ ازبيٜااي      

االْتخاااح غااري ا نا ااي  ٚ اان  ْظاااّ االْتخاااح ا نا ااي يٍٚ َااي٠ ا  اااةٜ  َوااي          

ّ  جاا  و االْتخااح َنا اياو  ًا٢     1924يكا١ٓ   4ايٓٝابٞ  ٚباي اٌ صية ايكإْٛ ةقاِ  

ّ االْتخااح غاري ا نا اي َاي٠  واي٣  ٚا      1930 ةج١ ٚاذي٠  هُٝا   ا   زتٛة زا١ٓ  

ّ يٝ و  َٔ جيٜي باالْتخاح 1935يك١ٓ  148ٕٛ االْتخاح ةقِ ّ صية قا1935ْ اّ 

 ٖٚٛ ا اٍُٛ ب٘ ذايٝاو. (12)ا نا ي

                                                           
 .   297د. ي كاات عبُد: ارملق سابرة ظ  (11)

 ادددا بعدددها. د. رصددداد الرعددداظ: الىظددام خهتيددداب  اددا اةجمعورٍدددة الُمىُدددةة  43( د. سددعاد الضدددرقا ية د. عبددد هللا هاعدددف: ارملدددق سددابرة ظ 12)

 .   259. د. ملورن صيُر ساري: ارملق سابرة ظ 55مة ظ 1995اطبعة ألاخوة ألاصقا ة القاهرةة سىة 
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ٚا َوااي  ٜطاااو تااي٣  ي ااٝا ة٥ااٝا ازبُٗٛةٜاا١ بطيٜكاا١ غااري َنا ااي٠ بٛازااط١       

 ثِ ٜايض ا ي ا  ٢ً ا ٛاحٓ  الزت تا٥ِٗ هٝ٘. (13)  طا٤ صبًا ايشا 

ايشا   ٔ ا ٛاحٓ  ا ايكٝاّ باالجيا٤ايف  ٚازبيٜي باي ني  ٕ ْٝاب١   طا٤ صبًا 

 ي ٝا ة٥ٝا ازبُٗٛة١ٜ ٖٞ ْٝاب١ ذي٠ ال  جناة١ٜ  مبا٢ٓ  ٕ   طاا٤ صبًاا ايشاا     

  ذياة َٔ ايٓاذ١ٝ ايٓظي١ٜ ا اوتٝاة ا ي ا.

نُا  ٕ ايٓظاّ ايأ ااْٞ ا ا  ايح ٜاتُاي ْظااّ اي ايهت  مبكتطا٢  زاتٛة         ا  يح: (2

ٜٓتخاا  ثًياُٖااا باااقوات َنا ااي   َكاااياو   325. ٜٚتشااهٌ صبًااا ايٓااٛاح َاأ   1996

   َٚي٠ ٚال١ٜ ايٓا٥  ز  زٓٛايف.ٚاييًث ايناقٞ باقوات غري َنا ي

 ٕ ايٓظااّ ا تناد ا هيْكاا ا اْتخااح   طاا٤ صبًاا ايشاٝٛن ٖاٛ االْتخااح           هيْكا: (3

 ّ.1875غري ا نا ي َٚا زاٍ اياٌُ ب٘ ذت٢ ايّٝٛ َٓ  ز١ٓ 

 ٜطاااو ٜاتِ باالْتخاااح غاري ا نا ااي ٚقاي ازااتُي    ٚناإ اْتخااح ة٥ااٝا ازبُٗٛةٜا١    

ّ. ذٝاث ت اْتخااح  تاٍٛ ة٥ٝكااو يًحُٗٛةٜا١ زا١ٓ       1962 ىل  1958اياٌُ با يو َأ   

ّ بٛازط١ صبُد اْتخابٞ  ٢ً غاياة امُاد االْتخاابٞ الوتٝااة   طاا٤ صبًاا       1958

 ايشٝٛن.

ٔ   طاا٤    و  بًحٝهٝا بٓظاّ االْتخااح غاري ا نا اي ا اوتٝااة جامل٤ َا       بًحٝهٝا: (4

 صبًا ايشٝٛن.

ٜٓتخ  امًا اي ٝيةايٞ اي اْٞ باالْتخاح غري ا نا ي  ًا٢ ثا ث      اْٝا االذبا ١ٜ: (5

  ةجايف.

 ٕ اسبه١َٛ ايكٜٛكي١ٜ ٚامًا اي ٝيةايٞ ٜتِ اْتخابُٗا باالْتخااح غاري    زٜٛكيا: (6

ا نا ااي بٛازااط١   طااا٤ ايأ ااإ ا جًكاا١ َشااون١ الْتخاااح اسبهَٛاا١ ٚامًااا   

 .(14) ٝيةايٞاي

ا ايٚف  ٕ اْتخاح ة٥ٝا ايٛالٜايف ا تري٠ ايَيٜه١ٝ  ايٛالٜايف ا تري٠ ايَيٜه١ٝ: (7

َٔ ايٓاذ١ٝ ايكا١ْْٝٛ اْتخااح غاري َنا اي   ال  ٕ ايٛاقاد اي اًاٞ ٜان   هاا  ياو          

  ٟ باالْتخاح ا نا ي  ٚ هٔ   كري  يو بات ٞ:

                                                           
 م. قبت التعدًت ألاخي .  1971( اً دستور اغر لسىة 76( املادة )13)

  اا بعدها.    42( د. سعاد الضرقا ية د. عبد هللا هاعف: ارملق سابرة ظ 14)
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هٝا١  اتِ  ًا٢  ةجات   حبٝاث       ٕ اْتخابايف ايي٥ازا١ ا ايٛالٜاايف ا تراي٠ ايَيٜ    -

ٜكااّٛ ْاااونٛ اييةجاا١ ايياْٝاا١ باوتٝاااة ايااي٥ٝا  ٚيهاأ َاأ ايٓاذٝاا١ ايٛاقاٝاا١ هااالٕ   

ٖااءال٤ ايٓاااون   يٝكااٛ  ال َٓ اا ٜٔ ييغناا١ ٚ ةا ٠ ْاااويب اييةجاا١ ايٚىل  اياا ٜٔ     

ٜهٕٛ ادباِٖٗ َايٚهاو زً او بايٓكن١ الزِ ا ي ا اي ٟ ٜيٜيٕٚ اْتخاب٘  ٚ ًا٢  

يا١ْٝ ايتوٜٛ  يواحل ٖ ا ا ي ا  هٗٛ ْٛت َٔ ايٛناي١ اتَاي٠  ْاويب اييةج١ اي

 ٚ انيملا١َٝ  ذٝث ٜكّٛ ا ٓيٚب  باوتٝاة ا ي ا ا يغٛح هٝا٘ َأ جاْا  ْااويب     

اييةج١ ايٚىل  نُا يٛ نإ ٖءال٤ ايٓاونٕٛ ِٖ  ْ كِٗ اي ٟ ٜكَٛإٛ باوتٝااة   

 .(15)ا ي ا يًي٥از١ َنا ي٠

ٛةد  اا ٝل زاااةٟ ا نتاباا٘ ايزااا ٚا نااا     ٚ  ا نااإ  زااتا ْا ايااينتٛة. جاا  -

ايااَااا١ يًااآظِ ايكٝازااا١ٝ  قاااي   طااا٢   كااارياو  ًااا٢  ٕ االْتخاباااايف ايي٥ازااا١ٝ       

ايَيٜهٝاا١ اْتخابااايف غااري َنا ااي٠ َاأ ايٓاذٝاا١ ايكاْْٛٝاا١  َٚنا ااي٠ َاأ ْاذٝاا١     

ايٛاقد  بٓا٤ً  ٢ً اسبحخ ايض  ٚة ٖا   ال  ٕ ٖ ٙ االْتخابايف بطنٝاتٗا اْتخاباايف  

ا ي٠  ذٝث ال  اةت ايشا  ايَيٜهٞ بٓ ك٘  ١ًُٝ ايتواٜٛ  الوتٝااة   غري َن

َي اارِٗ يًي٥ازاا١  َااا  اَاا   ًُٝاا١ االْتخاااح عااي  ًاا٢  ةجاات  َاأ ْاذٝاا١         

ٚاقتواة  ٚة ْاويب اييةج١ ايٚىل  ٢ً اوتٝاة َٓيٚب   آِٗ َأ ْاذٝا١  واي٣      

واٛة٠ ا ايكٝااّ   ٚال ضري  ٕ  هٕٛ ْٝاب١ ْاويب اييةج١ اييا١ْٝ ْٝاب١  جناةٜا١ ٚضب 

مب١ُٗ االوتٝاة اي ٟ ٚ يٚ ب٘ ْاويب اييةج١ ايٚىل  هالٕ  ياو ع ٜ اري َأ ايَاي     

.٤ٞ  

 االنتخاب غير الوباشر في اليون: الوبحث الرابع

 أواًل: االنتخاب غري املباشر يف اجلمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة.

 ٕ َكاري٠ ايتشاايٜد اييزااتٛةٟ ا صباااٍ االْتخاباايف ا د. ت. ٟ قنااٌ ايٛذااي٠  اايةج    

باا  االْتخاااح غااري ا نا ااي ٚايتاااٝ  ثااِ االْتخاااح ا نا ااي  ذٝااث ت اْتخاااح  ٍٚ ٦ٖٝاا١    

 شيٜا١ٝ لصبًا ايشٛة٣ل  ٢ً ث ث  ةجايف ٖٞ: ايكي٣ ٚاياملٍ ٚايٓاٛاذٞ  ذٝاث ْوا     

                                                           
 .   259( د. ملورن صيُر ساري: ارملق سابرة ظ 15)
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ٕ اْتخابااايف صبًااا ايشااا   ًاا٢  ٕ: ّ بشاا ١ٓ1971 ( يكاا1( َاأ ايكااإْٛ ةقااِ )10ا اا ٠ ) 

  هٕٛ االْتخابايف ياط١ٜٛ صبًا ايشٛة٣  ٢ً ث ث  ةجايف ٖٞ:ل

 تتُد ا ٛاحٕٓٛ اي ٜٔ ملِ ذل االْتخاح ا ايكي١ٜ ٜٚٓتخنٕٛ ري و  ِٓٗ. -

 تتُد ريًٛ قي٣ اياملي١ الْتخاح ريٌ  ِٓٗ. -

 ري و  ٔ ايٓاذ١ٝ.تتُد ريًٛ اياملٍ ا َينمل ايٓاذ١ٝ ٜٚٓتخنٕٛ  -

( َٔ ايكإْٛ  ا ٘  ٢ً  ٕ: لٜهٕٛ ْوٝ  نٌ يٛا٤ َأ ا ُايً    4نُا ْو  ا ا ٠ )

 ا صبًا ايشٛة٣ ذك   ي  ْ ٛت ا ٛاحٓ  هٝ٘ل. 

َٚاأ واا ٍ اياآ  ٜتطااا  اايّ ذبيٜااي  ااي  ايٓاااون  ا اييٚياا١  ٚا نااٌ  ا٥ااي٠        

بااايف نااٌ َي ااا ي٦ًٝٗاا١    اْتخابٝاا١  يهااٞ ٜااتِ َايهاا١  ااٛاهي ايصااٛايف اي زَاا١ الْتخا      

ايتشاايٜا١ٝ  ٚ امل٦ٝااايف افًٝاا١ حنكاااو يتصااٍٛ االْتخابٝاا١ َاأ جٗاا١  ٚ ااٛهري اسباال يهااٌ     

. هطاا و  اأ  اايّ ذبيٜااي  ااي  اياايٚا٥ي االْتخابٝاا١    (16)َااٛاحٔ  نتكاا  ذاال االْتخاااح 

 ٚذبيٜي َٛ ي االْتخابايف.

ٚ ياو   ّ 1975/ 10/ 22ٚازتُي اياٌُ ا صبًا ايشٛة٣ بٗ ا ايزًٛح ذت٢  اةٜ  

باْتٗاااا٤ اسباااي ايقوااا٢  ي ااا٘ انضااااه١ٝ اياااض ناْااا  رٓٛذااا١ يااا٘ مبكتطااا٢ ان ااا ٕ    

 ّ. 1974/ 10/ 22اييزتٛةٟ ايوا ة ا  اةٜ  

ب زاًٛح االْتخااح    –صبًاا ايشاٛة٣    –ٜٚتطا َٔ و ٍ اْتخاح  ٍٚ ١٦ٖٝ  شايٜا١ٝ  

ٔ غاااري ا نا اااي  ٚايااا ٟ ت  ًااا٢ ثااا ث  ةجاااايف   ٕ ا شااايت ع ٜتطااايم  ىل ايايٜاااي َااا    

انجاايا٤ايف ا تاًكاا١ باًُٝاا١ االْتخاااح  ذٝااث ع ٜطااد ايكٝااٛ  ايتاًُٝٝاا١  ًاا٢ ايٓاااون       

ٚ ٕٚ ذبيٜي   خاص َٓ ي ٜٔ نُٓتخن  حبهاِ ٚجااٖتِٗ ا اييٜٛا١  نُاا ذماي يف      

ا َواي ا بياٜاا١ دبيبتٗاا ايأ اْٝاا١ ا ايٓوااف اييااْٞ َاأ ايكاايٕ ايتازاد  شااي  ذٝااث     

/ 22ة٣ ايٓٛاح ٚاْتخااح   طاا٥٘ ايواا ة٠ ا    ْو   ذهاّ ال٥ر١   زٝا صبًا ايشٛ

ّ  ٚايض ْو  ا اينٓي ايكا ت َٓٗا  ٢ً  ٕ: لاْتخاح اي طا٤ َٔ ايقايِٝ 1866/ 10

ًٜملّ  ٕ ٜهٕٛ  ٢ً ذك  ايتايا   هً ا ًٜملّ اْتخاح ٚاذي  ٚ اثآ  َأ ناٌ قكاِ َأ      

ٚاثآ  َأ    قكاّ ا يٜيٜايف حبك  نأ ايككِ ٚص يٙ  ٜٚوري اْتخاح ث ث١ َٔ َوي 

 انزهٓية١ٜ ٚٚاذي َٔ  َٝا ل.

                                                           
 .  333مة ظ 1990قاهرةة الطبعة ألا لىة ( د. قائد ي طربوش: هظام اةا م اا اةجمعورٍة العربُة الُمىُةة ا تبة ادبولاة ال16)
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ٚا ايُٝٔ  ٜطااو ت اْتخااح ة٥اٝا ازبُٗٛةٜا١ بطيٜكا١ غاري َنا اي٠ بٛازاط١   طاا٤          

 ّ.1978/ 7/ 17صبًا ايشا  ايت زٝكٞ  ٚ يو ا ّٜٛ 

ٚيكااي ت اياُااٌ بٗاا ا ايجاايا٤ ْظااياو  ااا ٚاجٗتاا٘ اياان   َاأ  وطاااة ْتٝحاا١ االغتٝااااليف   

ٜاا١ ايكااابك   ذيصاااو  ًاا٢ ازااتُياة َكااري٠ ايي كياحٝااا١        ايكااابك١ ييؤزااا٤ ازبُٗٛة  

ٚازتكياة ايٚضات ا اين    ٚبيغِ  ٕ صبًا ايشاا  غاري َٓتخا  َأ ايشاا    ال  ٕ      

 ٖ ا االْتخاح ٜاي اْتخاح غري َنا ي َٔ ايٓاذ١ٝ ايٛاقا١ٝ ي ْتخاح.   

باااض ٚرااا  كاايّ ٜتطااا باا ٕ ا شاايت ايااُٝ  ا  ًااو اي ااو٠ زااًو َكااًو  شاايٜاايف    

اياايٍٚ ايااض بااي يف دبيبتٗااا ايأ اْٝاا١ بايتاايةد ا اْتخابااايف اسبهاااّ ٚ  طااا٤ امااايا     

ايتشاايٜا١ٝ هٝٗااا  ْٚاتكااي  ٕ  يااو ٜاااٛ   ىل ٚاقااد اينًااي َٚ بكااايف ايٚضااات االجتُا ٝاا١  

  ْ اى.

 ثانيًا: االنتخاب غري املباشر يف مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية قبل الوحدة.

 كااري٠ ايتشاايٜد اييزااتٛةٟ ا د. ٟ.  . ق. زااابكاو  هكااي ْٗااخ ا شاايت        َااا بايٓكاان١  

 زااًٛباو َ اااٜي يتزااًٛح اياا ٟ ْٗحاا٘ ا شاايت ا لاااٍ ايااٛحٔ قنااٌ ايٛذااي٠  ذٝااث  اايةد  

ا شاايت اييزااتٛة َنتااي٤او بااايتاٝ  ثااِ االْتخاااح ا نا ااي  هُٝااا ٜتاًاال باْتخاااح صبًااا        

 ايشا  اي ٢ً.

ّ ناااا ٍٚ 1971/ 11/ ٢30 ا ءقاااا  ا ٚقااااي ت  شااااهٌٝ صبًااااا ايشااااا  اي ًاااا  

صبًاااا بي ااااْٞ بااااي االزاااتك ٍ  ٚ حًااال  ًٝااا٘ صااا ١ ا ءقااا  يٕ  شاااهًٝ٘ ت َااأ          

( َااااأ اييزاااااتٛة  طااااآُ  ل شاااااهٌٝ امًاااااا   9وااااا ٍ ايتااااااٝ   ةغاااااِ  ٕ ا اااااا ٠ )  

 باالْتخابايف اسبي٠ اياا١َ ٚا تكا١ٜٚ ٚا نا ي٠ل.

ا اْتخاااح   طااا٤ صبًااا     ال  ٕ ا شاايت باااي  يااو زااًو ْظاااّ االْتخاااح ا نا ااي      

ة٥ازاا١ اييٚياا١ ا  ٍٚ   ١ايشااا  اي ًاا٢  ْٚظاااّ االْتخاااح غااري ا نا ااي ا اْتخاااح ٖٝٓاا     

اجتُات مًا ايشا  اي ٢ً  ٚايض  ت يف َٔ ة٥ٝا ٚ ي  َٔ اي طا٤ ال ٜكٌ  اي ِٖ  

. نُااا ٜااتِ اْتخاااح ة٥ااٝا (17) أ اذااي  شااي  طااٛاو  ٚال ٜملٜاي  ًاا٢ زاانا١  شااي  طاٛاو   

 ًاا٢ اقااوائ ٦ٖٝاا١ ايي٥ازاا١  نُااا ٜٓتخاا  ا ْ ااا اياايٚة٠   طااا٤ صبًااا    ايااٛزةا٤ بٓااا٤

                                                           
 م   1978/ 10/ 31( اً دستور ملمعورٍة الُمً الدًمقراطُة الضعبُة املعدل اا 79( املادة )17)
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ايٛزةا٤ بٓا٤  ٢ً اقوائ ة٥ٝا ايٛزةا٤.  ٢ً  ٕ ٜهٕٛ غاينٝا١   طاا٤ صبًاا اياٛزةا٤ َأ      

 .(18)ب    طا٤ صبًا ايشا  اي ٢ً

هطاا و  اأ  يااو  ٜااتِ اْتخاااح افهُاا١ اياًٝااا يًحُٗٛةٜاا١  ايااض  تاا يف َاأ ة٥ااٝا   

 .(19)يًي٥ٝا ٚ ي  َٔ ايكطا٠ ا  ٍٚ  ٚة٠ مًا ايشا  اي ٢ً  ٜطاوْٚا٥   ٚ  نيي 

 ثالجًا: االنتخاب غري املباشر يف اجلمهورية اليمنية.

اَتيا او يًريٜث  أ االْتخاباايف غاري ا نا اي٠  ٚمبٛجا   زاتٛة ازبُٗٛةٜا١ ايُٝٓٝا١         

ٌ ايشاا  ا  اي ٟ  ظبمل ٘ ايًح١ٓ ا شون١ نإ َٚا ٜملاٍ َشيٚ او ٜٓتظي  قياةٙ َٔ قنا 

ازاات تا٤  اااّ  هااالٕ  شااهٌٝ  ٍٚ صبًااا  شاايٜاٞ  ٜتاا يف َاأ ناَااٌ   طااا٤ صبًااا     

(  طٛاو ٜوية بِٗ قياة 31( بانضاه١  ىل )111( ٚصبًا ايشا  اي ٢ً )159ايشٛة٣ )

ّ 1990/ َااٜٛ/  24( ا 4َٔ صبًاا ايي٥ازا١  ذٝاث صاية قاياة صبًاا ايي٥ازا١ ةقاِ )        

( 301امًكا  ٚ شاهٌ صبًاا ايٓاٛاح َأ )     (  طٛاو ضُٔ صبُاٛت   طاا٤   31بتاٝ  )

 . (20) طٛ

ٚقي  و  باالْتخاح غري ا نا ي ا  شاهٌٝ  ٍٚ صبًاا ة٥ازا١  ذٝاث ْوا  ا اا ٠       

( َٔ اييزتٛة  ٢ً  ٕ: لٜتِ  ي ٝا   طا٤ صبًا ايي٥از١ َٔ قنٌ ةباد  اي    طاا٤    83)

 صااٛايف صبًااا ايٓااٛاح  ٜٚاتااأ ا ي ااا  طااٛاو ا صبًااا ايي٥ازاا١ حبوااٛي٘  ًاا٢ ثًيااٞ   

  طااا٤ امًااا ا ا ااي٠ ايٚىل  ٚ  ا ع ٜااتِ هٝهاإٛ بايغًنٝاا١ ا طًكاا١ ياااي    طااا٤        

 امًال.

هُٝا ت اْتخااح صبًاا ايي٥ازا١ اييااْٞ  أ حيٜال االْتخااح غاري ا نا اي  َأ قناٌ            

ّ  ذٝااث ٜتهاإٛ صبًااا ايي٥ازاا١ َاأ ة٥ااٝا ْٚا٥ناااو   1993/ 10/ 11صبًااا ايٓااٛاح ا 

 يًي٥ٝا ٚث ث١   طا٤. 

ُا  و  باالْتخاح غري ا نا ي ا اْتخاح افاهظ   ٚاي ٟ ت  ًا٢  ةجات  َأ    ن

قنٌ ١٦ٖٝ َٓتخنا٘  تهإٛ َأ   طاا٤ اماايا افًٝا١ ا افاهظا١ ٚصباايا َايٜيٜايف          

 طٛاو  ٚ يو مبٛج   ايٌٜ قإْٛ ايكًط١ افًٝا١   7498افاهظ١  ٚاي ٟ ٜنًغ  ي ِٖ 

                                                           
 م   1978/ 10/ 31( اً دستور ملمعورٍة الُمً الدًمقراطُة الضعبُة املعدل اا 80( املادة )18)

 م   1978/ 10/ 31اطُة الضعبُة املعدل اا ( اً دستور ملمعورٍة الُمً الدًمقر 82( املادة )19)

دةة  عددار املرادز العدام 20) ( أ. أحمد أحمد الضرعب ة   أ. سدعُد أحمدد اةجىدا ا: الدُمً الدد رة خهتيابُدة الكاالدةة سلسدلة اتدو كقابُدة  ب ٍر

  اا بعدها.    41للدراسات  البحوث   عدارة ظ 
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/  ( بااي ايتاايٌٜ مبٛجا  ايكاإْٛ ةقاِ      38 اا ٠ )   ذٝث ْو  ا(21)2000ّ( يك١ٓ 4ةقِ )

ّ  ٢ً  ٕ: ل ٜهٕٛ يهٌ ضباهظ١ ضباهظ بيةج١ ٚزٜاي ٜاتِ اْتخابا٘    2008/  ( يك١ٓ 38)

باالقوات ايكيٟ َٔ قنٌ ١٦ٖٝ اْتخاب١ٝ  تهإٛ َأ امًاا افًاٞ يًُراهظا١ ٚصباايا       

قياة مجٗاٛةٟ هاٛة   َيٜيٜايف افاهظ١ رٔ  تٛهي هِٝٗ ايشيٚ  ايكا١ْْٝٛ ٜٚوية بتاٝٓ٘ 

    ٕ ْتٝح١ هٛزٙ ٜٚنا ي َٗاَ٘ باي   ا٤ ايُٝ  اييزتٛة١ٜ  َاّ ة٥ٝا ازبُٗٛة١ٜ ل.

ٚايتيةد ا اْتخابايف افاهظ    نٝي ذكٝكٞ  ٢ً  ٕ ايُٝٔ  كري ا االدبااٙ ايا ٟ   

ٜءزااا يًُكااتكنٌ بااٛ ٞ ناانري ال ٜاتُااي ايك اامل  ًاا٢ ضبااي ايف ايٛاقااد اياا ٟ ٜاٝٓاا٘ بااٌ       

ٖٚٛ َا ذايث ا َواي  ثٓاا٤ اوتٝااة   طاا٤  ٍٚ بي اإ َوايٟ ا ٜٓااٜي         ٜيةز٘ بآا١ٜ  

ّ باالْتخاح غري ا نا ي  ذٝث جا٤ بتكيٜي زب١ٓ ا نا   اياا١َ يٛضاد اييزاتٛة ا   1924

ّ  أٜياو ي ْتخاح غري ا نا ي  ٢ً ايٓرٛ ايتاايٞ: ل  َياٌ ايطايم ي ْتخااح ا     1922ز١ٓ 

ٚىل  ةجاا١ ايٓاااون  ٚايياْٝاا١  ةجاا١ ا ٓاايٚب   اأ  ة ٟ ايًحٓاا١  ٕ ٜهاإٛ  ًاا٢  ةجاات  اي

ايٓاون   ٚقي  ين  ايًح١ٓ  كيٜي اياي  اي ٟ ٜٓٛح  ٓ٘ نٌ َٓايٚح ْاوا   ىل زبٓا١    

قااإْٛ االْتخاااح ٚ  ااا٤ ايًحٓاا١ يتكيٜااي َنااي  اياايةجت  ٚ  طااًٝ٘  ًاا٢ َنااي  االْتخاااح        

 ا نا ي اي ٟ ة ٣ باض اي طا٤ ايو  ب٘ يكننإ ُٖا:

ٜ  َوااي االْتخااابٞ:  ٕ َوااي ع  اتااا  االْتخاااح ايكٝازااٞ ا نا ااي بااٌ       ٚملُااا  اااة 

ّ ٚامًاا ايشاٛة٣   1882ناْ  نٌ قٛاْ  االْتخابايف ا اض١ٝ مًا ايٓاٛاح ا زا١ٓ   

ّ  آ   ًا٢   1913ّ ٚن ا ازبُا١ٝ ايتشيٜا١ٝ ا زا١ٓ  1883ٚازبُا١ٝ ايا١َُٝٛ ا ز١ٓ 

  ٕ  هٕٛ االْتخابايف  ٢ً  ةجت .

 - ٢ً اييغِ َٔ ق١ً  ي  ا ٓتخان  هٝٗاا   -اح ازبُا١ٝ ايتشيٜا١ٝ ٚقي  ز ي اْتخ

 ٔ ْتٝح١ ال ب ت بٗا هُٔ ا ٓتظاي  ٕ  كا ي االْتخاباايف مًاا ايٓاٛاح َأ  ةجات   أ         

َشاةن١  ٚزاد  ذٝاث ٜهإٛ ايشاا   نياي  ااٛةاو حبكا٘ ايكٝازاٞ ٚبطايٚة٠ ذمكأ           

طااا٤ ازبُاٝاا١ ايتشاايٜا١ٝ اوتٝاااة ايٓااٛاح يتُيًٝااِٗ ٚيهاإٛ اياااي  ث ثاا١  ضااااف  ااي    

  كيٜناو  هالٕ  يو ٜكُا يتن ا٤ بايٛقٛف  ىل جاْ   ٟٚ ا واحل ايٛازا١.

                                                           
م علددى أن: ي ًكدون لكددت احابظدة احددابو بدرملدة  حٍددر ًغددر بتعُىدد  قدرار ملمعددوري 2000سدىة ( ل4/ أ( اددً القداهون رقددم )38( ثدىػ املدادة )21)

قسددددم اااددددابو أاددددام رئددددِس اةجمعورٍددددة قبددددت اباصددددرث  اعددددام اىغددددب  الُمددددين  بىددددا   علددددى ثرصددددُ  اددددً الددددوحٍر بعددددد اوابقددددة اجلددددس الددددوحرا ة ٍ 

 الدستورٍة ي. 
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ٜايهإٛ  اياا١َ  يٕ نيرئٜ َٔ ايكهإ ال َا ايكن  ايياْٞ هريجد  ىل ذاٍ اين   

ا اي اي   ٦ٝاو نيرياو  ٔ اي خاص اي ٜٔ ٜتكيَٕٛ يًٓٝاب١  ِٓٗ ٚقي ٜٓخي ٕٛ مبأ ال  

 ا ٜملٜٓ٘ ملِ َٔ ايقٛاٍ.  ٜايهْٛ٘  

ٚ ا نإ  زات ايٓٝاب١ اييك١ ٚاييك١ ال  ا  ٞ  ال  أ َايها١  هايٓااونٕٛ ايا ٜٔ ٜٛيإٛ       

ثكتِٗ  ٔ ال ٜايهْٛ٘ ويجٕٛ باالْتخااح  أ ا آا٢ ا كواٛ  َٓا٘.  َاا َٓايٚبٛ ايٓااون          

ٗاِ   هِٗ بايطيٚة٠ َٔ  نيي ايٓاات َايها١ با ي ار  يكًا١  اي ِٖ ٚزاٗٛي١ اال وااٍ ب       

 را ٜءًِٖٗ الوتٝاة  هطًِٗ رٔ ٜيكٕٛ ب٘.    

ٚرا  كيّ ٜتطا ب ٕ  اي  اييةجايف َتند ا ب    ات٢ هُٝاا ٜتاًال مبحًاا ايشاٝٛن      

ّ يا يو  1789ٚقي نإ َتناااو  ٜطااو ا هيْكاا بايٓكان١ يًُحًاا اتواي ا  زاتٛة زا١ٓ         

يٚف اسباضاي٠ هكايةيف   ة يف ايًح١ٓ َٔ امازه١  ٕ  ملد بااين   ا غُااة ايتحيبا١ ا ايظا    

 .(22) ٕ  كتنكٞ حيٜك١ االْتخاح ايكي ١ ايض وأ ٗا اين   َٔ  ٗي حٌٜٛ ل

ي يو ْي٣  ٕ ايتيةد ا اْتخابايف افاهظ   ٌَي َطًٛح  الزُٝا  ْ٘ ايٍٚ َٔ ْٛ ٘ 

ا  اةٜ  ايُٝٔ ٚا ٓطك١ ايايب١ٝ  ٚيايّ ٚجٛ  دبيب١ زابك١  هٔ االزت ا ٠ َٓٗاا  يا ا   

 ح افاهظ   ٢ً  ةجت   حيكل ايهيري َٔ ا ملاٜا  ُٖٗا ٖٞ:هالٕ اْتخا

 ٕ ايهاايري َاأ ْاااويب اييةجاا١ ايٚىل ال ٜايهاإٛ ا اي اياا   اا٦ٝاو  اأ اي ااخاص      -

ا يا  اْتخابِٗ  ٚقي ٜٓخي ٕٛ مبٔ ال ٜايهْٛ٘ ْتٝح١ يت ثيِٖ بناض ايقاٌٜٚ  ثٓاا٤  

 اي٠ ال  هأ ايٓااون  َأ     هو٠ ايي ا١ٜ االْتخاب١ٝ. هالجيا٤ االْتخااح بطيٜكا١ َنا  

َايه١ ا ي ر   َٚٔ ثاِ ال ٜهْٛإٛ قاا ةٜٔ  ًا٢ االوتٝااة ا ٛضاٛ ٞ. نُاا  ٕ        

 االْتخاح ا نا ي ٜهًف اييٚي١ ايهيري َٔ ا اٍ ٚايٛق  ا  جيا٤  ي ٝنايف  يٜي٠.

 ٕ االْتخاح غري ا نا اي  هأ ْااويب اييةجا١ ايٚىل  ايكاية٠  ًا٢ اوتٝااة  اي           -

 اييةج١ اييا١ْٝ  ٚاي ٜٔ  هٕٛ ملِ بِٗ َايه١ َت اٚ ١ اي١ُٖٝ.ننري َٔ ْاويب 

 ٕ  جاايا٤ اْتخاااح افاااهظ   ًاا٢  ةجاات    هاأ ايكااا٥ُ   ًاا٢ االْتخاااح َاأ    -

االزاات ا ٠ َاأ انو اقااايف ٚايواااٛبايف ايااض قااي ذباايث  يتحٓنٗااا ا االْتخابااايف       

 ا نا ي٠.

                                                           
 .44ارملق سابرة ظ ( د. سعاد الضرقا ية د. عبد هللا هاعف: العااطة  22)
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ايهاهٝاا١ ا صباااٍ ايشاا٦ٕٛ    ٕ ْاااويب اييةجاا١ ايياْٝاا١  تااٛاهي ياايِٜٗ غايناااو اشبااأ٠   -

 اياا١َ ٚاشباص١  ٜطاو.

 تقيين االنتخاب غير الوباشر: الوبحث الخاهس

 مزايا االنتخاب غري املباشر:أواًل: 

ال ٜهإٛ ايٓاواا   ا٥ُااو قااا ةاو  ًا٢ َايهاا١ ا ي ار  ا  حاااة االْتخااح ا نا ااي        -

 َٚٔ ثِ ال ٜهٕٛ قا ةاو  ٢ً ايكٝاّ باوتٝاة َٛضٛ ٞ.

ييةج١ اييا١ْٝ فيٚ ١ٜ  ي ِٖ   هِٓٗ َايه١ رٝملايف نٌ َي اا    ٕ ْاويب ا -

 را  هِٓٗ َٔ ايكٝاّ باوتٝاة َكتٓري.

االْتخاح غري ا نا ي ٜتٝا يٓاويب اييةج١ ايٚىل هيص١ اوتٝاة ايشخواٝايف املاَا١    -

 ايض ملا وأ٠ ا امااليف االقتوا ١ٜ ٚايكٝاز١ٝ ٚاالجتُا ١ٝ.

ْاويب اييةج١ اييا١ْٝ َأ ايكٝااّ بايٚة ٖااّ ا اسبٝاا٠       االْتخاح غري ا نا ي  هٔ -

ايكٝازاا١ٝ     زااٝتِ َاأ و ملااِ اوتٝاااة َي اار  َاأ ٖاا ٙ ايشخوااٝايف ايناااةز٠      

 يتُيٌٝ اي ٦ايف ا ختً ١ ٚايكٝاّ بيٚة ٖاّ ا اسبٝا٠ ايكٝاز١ٝ.

ٜاااء ٟ االْتخااااح غاااري ا نا اااي ا  ٚيااا١ َتكيَااا١  ىل جااااٌ ْااااويب اييةجااا١ ايياْٝااا١   -

َاآِٗ  ًٜاناإٛ  ٚةاو هااااالو ا اسبٝااا٠ ايكٝازاا١ٝ بتٛجٝٗٗااا بطيٜكاا١ َاتيياا١   ايناااةزٜٔ 

 ٚة ٝي٠.

 ٕ ْاويب اييةج١ اييا١ْٝ  تهٕٛ َٔ ه١٦ َٓتكاا٠ عياٌ واري٠ ايشخواٝايف اينااةز٠ ا       -

نٌ امااليف اي ٜٔ ٜيغنٕٛ ا ايكٝاّ بيٚةٖا ا اسبٝا٠ اف١ًٝ ٚا صباٍ ايٓشاا   

 .(23)ا ٗ 

ا نا ي ا ايايٍٚ ذيٜيا١ اياٗاي بايٓظااّ ايٓٝاابٞ  ُٖٝا١ ٚاضار١ يكًا١         ي ْتخاح غري  -

 .(24)َكت٣ٛ ايٓاو  اياا ٟ اجتُا ٝاو ٚثكاهٝاو ٚوًكٝاو

االْتخاح غري ا نا ي ٜاٌُ  ًا٢ عيٝاٌ امل٦ٝاايف افًٝا١ ا ايآظِ االذبا ٜا١ اذباا او         -

ي امًكا   هٝيةايٝاو  ٚي يو ظبي اييٍٚ اي ٝيةاي١ٝ   و  با٘ ا اوتٝااة   طاا٤  ذا    

 .  (25)ايٓٝابٝ 

                                                           
 .47( د. سعاد الضرقا ية د. عبد هللا هاعف: العااطة  ارملق سابرة ظ 23)

 .54مة ظ 1995( د. رصاد أحمد الرعاظ: الىظام خهتياب  اا اةجمعورٍة الُمىُةة اطبعة ألاخوة ألاصقا ة القاهرةة 24)
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 ثانيًا: عيوب االنتخاب غري املباشر

ٜاتأ االْتخاح غري ا نا ي ٚز١ًٝ غاري   كياحٝا١  يْا٘ حياٍٛ با  ٦ٖٝا١ ايٓااون          -

 ٚب  اوتٝاة امل١٦ٝ ا يا  اْتخابٗا َنا ي٠ ٚبيٕٚ ٚازط١.

٣ االْتخااااح غاااري ا نا اااي ٜاااء ٟ  ىل ْاااٛت َااأ َواااا ة٠ زاااًط١ ارباااا  ايكاااياة ياااي      -

ا ٛاحٓ   ب ٕ ٜٓتمل ٗا َِٓٗ يواحل  ي  قًٌٝ َٔ ايٓاون   ال ِٖٚ ْااونٛ اييةجا١   

 اييا١ْٝ.

ذي١ٜ ْاويب اييةج١ ايٚىل ا  ٛجٝ٘ ايكٝاز١   هٔ  ٕ  تكً  بشاهٌ ًَراٛل    -

 ا اييةج١ اييا١ْٝ ٚبشهٌ  نأ ا اييةج١ اييايي١ ٚاييابا١.

اييةجا١ ايٚىل باْتخااح امل٦ٝا١ ا ايا      ٜء ٟ االْتخاح غري ا نا ي  ىل  ٕ ٜكّٛ ْاونٛ  -

اْتخابٗااا  مبااا  هاأ ايٓظاااّ ٖاا ٙ امل٦ٝاا١ َاأ ايٓاذٝاا١ ايٛاقاٝاا١ َاأ ايكااٝطي٠  ًاا٢ 

 اسبٝا٠ ايكٝاز١ٝ.

 ٜء ٟ االْتخاح غري ا نا ي  ىل  ٕ ٜطٌٝ َي٠ االْتخاح ٚ كٝٝيٖا. -

يياْٝا١  ايو  بٓظاّ االْتخاح غري ا نا ي ٜكٌٗ  ١ًُٝ ايتا ثري  ًا٢ ْااويب اييةجا١ ا     -

 . (26)َٔ قنٌ اسبه١َٛ  ٚ ايذملاح ايكٝاز١ٝ بٛزا٥ٌ طبتً ١ ْظياو يك١ً  ي ِٖ

 الخاتوة:

  يْا ا َكي١َ ٖ ٙ اييةاز١  ٕ اشباعا١  تطأُ  ٖاِ ايٓتاا٥خ ٚايتٛصاٝايف ٚ هأ       

  تاز   اصٌٝ  يو  ٢ً  ايٓرٛ ايتايٞ:

 أواًل: النتائج:

بكاااية  اااي   ةجاااايف االْتخااااح  االْتخااااح غاااري ا نا اااي ٜنتااااي  ااأ ايي كياحٝااا١    -

هٝهإٛ االْتخااح  ًاا٢ ثا ث  ةجاايف  قااٌ   كياحٝا١ َأ االْتخاااح  ًا٢  ةجاات          

نُا  ٕ االْتخاح  ٢ً  ةجت   قٌ   كياح١ٝ َٔ االْتخاح  ًا٢  ةجا١ ٚاذاي٠   ٟ    

 االْتخاح ا نا ي.

                                                                                                                                        
 .   262مة ظ 1986( د. كر ت بد ي: الىظم السُاسُةة دار النهضة العربُةة القاهرةة 25)

  اا بعدها. 46( د. سعاد الضرقا ية د. عبد هللا هاعف: العااطة  ارملق سابرة ظ 26)
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-   ِ  االْتخاح غري ا نا ي ٜتٝا اي يص١ يًرهَٛايف بايط ط  ٢ً ا ٓيٚب  يكًا١  اي ٖ

 ا  ملٜٝف  ةا  ِٗ ٚ ٛجٝٗٗا حبك  ةغنتٗا.

باض اييزا ري   و  بٓظاّ االْتخاح ا نا ي  ٚايناض اتوي ٜ و  بٓظااّ االْتخااح    -

غاااري ا نا اااي  غاااري  ٕ االْتخااااح ا نا اااي ٖاااٛ ايٓظااااّ اينياااي قيبااااو َااأ ا ناااي            

 ايي كياحٞ.

ايكا اي٠ ايشاان١ٝ ايايٜطا١  ٚ ايتا ثري هٝٗاا َأ        ٰ  َٔ ايوااٛب١ مبهاإ ايطا ط  ًا٢     -

االضط ت مب١ُٗ اوتٝاة   طا٤ امل١٦ٝ ا ايا  اْتخابٗاا ا االْتخااح ا نا اي يطاخا١َ      

  ي  ايٓاون .

َٔ ايكٗٛي١ مبهإ ايت ثري  ٢ً  ي  ا ٓيٚب  اي ٜٔ ٜكَٕٛٛ با١ًُٝ االوتٝاة ايٓٗا٥ٞ  -

 ايذملاح ايكٝاز١ٝ يك١ً  ي ِٖ. ي١٦ًٝٗ ا يا  اْتخابٗا َٔ قنٌ اسبه١َٛ  ٚ

ا َوي تي٣  ي ٝا ة٥ٝا ازبُٗٛة١ٜ بطيٜك١ غري َنا ي٠ بٛازط١   طا٤ صبًاا   -

 ايشا   ثِ ٜايض ا ي ا  ٢ً ا ٛاحٓ  الزت تا٥ِٗ هٝ٘.

 325ايٓظاّ ايأ ااْٞ ا ا  ايح ٜاتُاي ْظااّ اي ايهت  ٜٚتشاهٌ صبًاا ايٓاٛاح َأ           -

  َٚي٠ ٚالٜا١  ا ي ٚاييًث ايناقٞ باقوات غري َنا يٜٓتخ  ثًياُٖا باقوات َنَكاياو  

 ايٓا٥  ز  زٓٛايف.

ٜتِ اْتخاح   طا٤ صبًاا ايشاٝٛن ا هيْكاا  أ حيٜال االْتخااح غاري ا نا اي َٚاا           -

 ّ.1875زاٍ اياٌُ ب٘ ذت٢ ايّٝٛ َٓ  ز١ٓ 

  واا  بًحٝهٝااا بٓظاااّ االْتخاااح غااري ا نا ااي ا اوتٝاااة جاامل٤ َاأ   طااا٤ صبًااا       -

 ايشٝٛن.

 تخاح امًا اي ٝيةايٞ ا   اْٝا باالْتخاح غري ا نا ي  ٢ً ث ث  ةجايف.ٜتِ اْ -

ٜاااتِ اْتخااااح اسبهَٛااا١ ٚامًاااا اي ٝااايةايٞ ا زٜٛكااايا باالْتخااااح غاااري ا نا اااي   -

 بٛازط١   طا٤ ايأ إ.

ٜتِ اْتخاح ة٥ٝا ايٛالٜايف ا تري٠ ايَيٜهٝا١ َأ ايٓاذٝا١ ايكاْْٛٝا١ باالْتخااح غاري        -

 ا نا ي.

َكاًو  شايٜاايف بااض ايايٍٚ اياض       -زابكاو –شيت ايُٝ  ا لاٍ ايٛحٔ زًو ا  -

بي يف دبيبتٗا ايأ ا١ْٝ بايتيةد ا اْتخابايف اسبهاّ ٚ  طاا٤ اماايا ايتشايٜا١ٝ     
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ذٝااث ت اْتخاااح  ٍٚ ٦ٖٝاا١  شاايٜا١ٝ باالْتخاااح غااري ا نا ااي ٚاياا ٟ ت  ًاا٢ ثاا ث       

َنا اي٠ بٛازاط١   طاا٤ صبًاا      ةجايف  ٚت اْتخاح ة٥ٝا ازبُٗٛة١ٜ بطيٜك١ غاري  

ايشا  ايت زٝكٞ ْظياو يظيٚف ا يذ١ً ايض ٚاجٗتٗا ايُٝٔ  ْ اى َٔ  وطااة ْتٝحا١   

 االغتٝااليف ايكٝاز١ٝ ييؤزا٤ ازبُٗٛة١ٜ ايكابك .

ْظاااّ االْتخاااح غااري ا نا ااي ا   -زااابكاو –زااًو ا شاايت ايااُٝ  ا جٓااٛح ايااٛحٔ   -

مًا ايشا  اي ٢ً  ٚت اْتخااح ة٥اٝا    اْتخاح ١٦ٖٝ ة٥از١ اييٚي١ ا  ٍٚ اجتُات

ايٛزةا٤ بٓا٤  ٢ً اقوائ ١٦ٖٝ ايي٥از١  نُا ت اْتخاح   طا٤ صبًا ايٛزةا٤ بآ ا  

اييٚة٠ بٓاا٤  ًا٢ اقاوائ ة٥اٝا اياٛزةا٤; هطا و  أ  ياو ت اْتخااح افهُا١ اياًٝاا            

 يًحُٗٛةٜاا١ ا  ٍٚ  ٚة٠ مااا ايشااا  اي ًاا٢ َاأ ة٥ااٝا ْٚا٥اا   ٚ  نيااي يًااي٥ٝا     

 ٚ ي  َٔ ايكطا٠.

ّ بٓظااّ االْتخااح غاري    1990َااٜٛ   22هُٝا  و  ا شيت اياُٝ  بااي قٝااّ ايٛذاي٠ ا      -

ا نا ااي ا  شااهٌٝ  ٍٚ صبًااا ة٥ازاا١  نُااا  واا  بٓظاااّ االْتخاااح غااري ا نا ااي     

بايٓكن١ الْتخاح افاهظ  ٚاي ٟ ت  ٢ً  ةجت  َٔ قنٌ ١٦ٖٝ َٓتخنا١  تهإٛ َأ    

 ا افاهظ١ ٚصبايا َيٜيٜايف افاهظ١.          طا٤ امايا اف١ًٝ 

 ثانيًا: التوصيات

ٔ  ا اٛاحٓ   يتاانري  ايكاإْٛ ٖاٛ ايا ٟ ٜيزاِ حيٜكا١ ايٓظااّ االْتخاابٞ         - ِ   ا   ةا  ٗا

ِ  الوتٝااة   اسباي٠  ِ    اة٠ ا ريًاٝٗ ِ   اي٠  اياااع  ا ٜٚٛجاي    ا٦ْٛٗ ٘  ْظا  اْتخابٝا

 ويٟ  ٚاالْتخاح غري ا نا ي ٜاي ًْٛ ا َٔ  ْٛات االْتخاباايف     يٞ  ٚي٘ َٔ ٚربتًف

 ي٘ َملاٜا ٚي٘  ٜطاو  ٝٛح. 

 ٕ ايهيري َٔ اييٍٚ دبُد ب  االْتخاح ا نا ي  ٚاالْتخاح غري ا نا اي  ٖٚا ا َاا     -

ٌق ايشااطئٜ قنااٌ ايٛذااي٠  ٚاْتخاااح صبًااا ايي٥ازاا١      واا  باا٘ ا شاايت ايااُٝ  ا ناا

تخابااايف افاااهظ  ناا ٍٚ دبيباا١  ًاا٢ َكاات٣ٛ ايااٛحٔ   ي و اا  باااي ايٛذااي٠  ثااِ اْ 

 ايايبٞ بو ١  ا١َ ٚايُٝٔ بو ١ واص١.

 ياٝا زانناو     َ  ايااص١ُ ٚضباهظٞ افاهظاايف بطيٜكا١ غاري َنا اي٠     ايفٕ اْتخاب  -

ا اياُٝٔ  باٌ ٚ ًا٢ َكات٣ٛ اياٛحٔ       ٣ ٚ َأةاو يًُكاحا١ نْٛٗاا  ٍٚ اْتخاباايف دباي   

ا نا اااي٠ ) ًااا٢ َااايذًت ( ٖاااٞ  ذاااي٣ حااايم  ايايبااٞ  هاالْتخاباااايف بايطيٜكااا١ غاااري 
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ٚ  واا  باا٘  -نُااا   اايْا  –االْتخابااايف ا تااااةف  ًٝٗااا ا ناايري َاأ  ٍٚ ايااااع  

  .هيري َٔ اييٍٚاي

 ٕ اشبٛض ا االْتخابايف غري ا نا اي٠ يٍٚ َاي٠  َأ ايطنٝااٞ  ٕ ٜياهكٗاا ايهايري        -

ًاا١ باا ٕ  اا  ٞ   هايتحاااةح انْكااا١ْٝ ن ٝ َاأ جٛاْاا  ايكوااٛة ٚاياٝااٛح ٚايوطااا٤      

. حا ااا ٚ ٕ ٖٓاااى حُااٛئ ٜٗاايف  ىل ايهُاااٍ َاأ واا ٍ   ةاى ايكٝااا ٠         بايهطااٌ.. 

 ايكٝاز١ٝ  ٚاالزت ا ٠ َٔ ايتحاةح ايكابك١ يًٛصٍٛ  ىل ايهطٌ. 

  ا ناْاا  حيٜكاا١ االْتخاااح غااري ا نا ااي  ناااي  اأ ايي كياحٝاا١  يْٗااا ذبااٍٛ باا     -

ينٓا١   تخابٗاا بطيٜكا١ َنا اي٠   ال  ْٗاا   مااي     ١٦ٖٝ ايٓاون  ٚب  اوتٝاة امل١٦ٝ ا ايا  اْ 

ايا ٟ ٜهكا       ضاه١ ١َُٗ ا ٖايّ ايتطاٛة اياي كياحٞ اياُٝ     ٚ  جيٜي٠ ْٚٛ ١ٝ

ٜااملز َوا ٛه١ انجايا٤ايف     ايتحيب١ ايي كياح١ٝ ايُٝٓٝا١ نهاٌ بااياو ْٛ ٝااو جيٜاياو     

 .يٜي١ايطُٛذ١ املا ه١  ىل  املٜمل بٓٝإ امتُد ا يْٞ ٚ ةنإ اييٚي١ اي١ُٝٓٝ اسب

ايكاااانٌٝ ايقاااايح  ىل ايي كياحٝاااا١  هالْٗااااا  ٖااااٞاالْتخابااااايف ا نا ااااي٠   ا ناْاااا   -

 ٘ ياااي٣  وااانا اي هاااي٠ ايي كياحٝااا١ َكاااتٛ ن١    بااااي  ٕ ا كاااتٗيف ايٛصاااٍٛ  يٝااا

 ايهاه١  رٔ ملِ اسبل ا راةز١ االْتخابايف.

ٞ  امتُاد  بٓاا٤   املٜامل   ىل  ٗايف  ٚزا١ًٝ  االْتخاباايف  مااي   -  طيٜكا١ اي ٖٞٚا   اياي كياح

ٕ  ٚذتا٢    ايشا  ةا ٠ َايه١ بٛازطتٗا  هٔ ايض ٘  نا يو   هاٛ ٔ  باي  ال هالْا  َا

 .ا ٓاز  االْتخابٞ ايٓظاّ اوتٝاة  ُٖٗا ٚايشيٚ  ٚا تطًنايف ايزا َٔ  ي   ٛهي

ٜٓن ٞ  ٢ً امل٦ٝايف ايتشيٜا١ٝ  ٓي ٚضاٗا يًٓظِ االْتخابٝا١   ٕ  هإٛ ٚهال لايٚف      -

ُٛاحٓ   َد ايو  ا اال تناة ا كاتٜٛايف  نٌ صبتُد  َٔ ذٝث ايكٗٛي١ ٚايٝكي يً

 ايا١ًُٝ ٚايٚضات االجتُا ١ٝ يهٌ  ٚي١.

  شاحٝد ٜٓن ٞ  ٢ً امل٦ٝاايف ايتشايٜا١ٝ  ٓاي ٚضااٗا يًآظِ االْتخابٝا١  ٕ  اُاٌ  ًا٢          -

  ٚ كااٌٗٝ االْتخابااايف ا ا شاااةن١  ًاا٢مبااا هااِٝٗ ايشااناح ٚايٓكااا٤   ا ااٛاحٓ 

 االْتخابٝا١  اياًُٝا١  ا اي ا ًا١  ا شاةن١ ٢ ً ٚذب ٝملِٖ  ا ٛاحٓ   ٢ً انجيا٤ايف

 . ٚ ي ٝراو اقوا او

َاا جاااٌ   وا يف ايايٜاي َاأ ايايٍٚ بٓظاااّ االْتخااح ا نا اي ا َياذااٌ الذكا١  ٖٚااٛ        -

ٞ     يٜاي٠ ايتحيب١ ْاجر١ يهْٛٗاا َاييف مبياذاٌ     َأ وا ٍ     باي٤او باايتيكٝف امتُاا
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ٔ  ًٝا١ افايا اما ايتايٜف با ي ر  اي ٜٔ ت اوتٝاةِٖ  ٔ حيٜل ريًاٞ   ت  ٚايا ٜ

يهٞ ٜهْٛٛا ايًن١ٓ ايٚىل  ٢ً حيٜل  ورٝا ايا ايف   ايشا  اْتخابِٗ َنا ي٠ َٔ 

 ٚاالجتُا ٝا١   ايكٝازا١ٝ ٚٚايتايٜف مبكيةايف امتُد  ًا٢ صااٝي ايكايةايف ان اةٜا١     

ٚايكاا ة٠  ًا٢  كايِٜ اشبايَايف ايطايٚة١ٜ       ا تُتا١ بكيةايف َتُٝمل٠ ا اياٌُ ان اةٟٚ

 .فًٞيًُحتُد ا

ايتاايةد بااي٤او   ا اوتٝاااة افاااهظ  ا ازبُٗٛةٜاا١ ايُٝٓٝاا١   ااأ   ايو ٝاا  ايكااًِٝ    ٕ -

ٖاٛ ايضأُ َأ ذٝاث ايتا ثري انتاابٞ  ًا٢          باالْتخاح  ٔ حيٜل امايا اف١ًٝ

َٚٔ ثِ  ٢ً صااٝي ايتٓظاِٝ ٚايو ٝا  ا ايواٝاغ١       صاٝي اياٌُ ايكٝازٞ ايياوًٞ

ٜااملاٍ ٜااااْٞ ال اِٖٝ ٚٚاقاٝاا١ ايي كياحٝاا١ ا صبتُااد   ااا قااي  ااء ٟ  يٝاا٘ َ اا    ايااَاا١

 ايهيري َٔ   هايٝايف اقتوا ١ٜ يٝك  بامل١ٓٝ. 

  ااا ٜااا  ايتاايةد عبااٛ ذبكٝكاا٘ ب يٝااايف ملااا        ذبكٝاال اياآٗخ ايااي كياحٞ اسبااي    ٕ  -

٠ ا ُاةزا١  َكاهايف َٚكاذايف ٚازاا١ َأ ان ةاى ي ايٜايف ايت اٝري  طااَ  ههاي      

ي  ًا٢  ٝا  ٢ً صاٝي ايتطنٝل اي اًٞ يًي كياحٝا١  ايَاي ايا ٟ ٜٛجا  ايت ن     ايا١ًُٝ

ال بي ملاا  ٕ  هإٛ َكاتٛ ن١  ًا٢  ْٗاا  يةجٝا١  واصا١           ٕ ا ُاةز١ ايي كياح١ٝ

  ا َا ناْ   ا  االوتٝاة يه ا٤ايف قي  هإٛ جييٝا١ َأ ذٝاث قايةا ٗا ٚهُٗٗاا       

ياي٣   هأ  ٕ ٜهإٛ َتاا ةاو   ٚازتٝاابٗا يهٌ َطاَ  ايٛاقد َٚاطٝا ٘  ٖٚٛ َا  

افااهظ   يتطنٝال اي اًاٞ الْتخاباايف    َأ ا  واصا١ ا ا ياذاٌ ايٚىل  ايٓاون    ا١َ 

 .افًٞ ايٛزط١ٝ ا ايتشهٌٝ ان اةٟ امليَٞ ن اة٠ امتُد اي ٦ايفعا ٚايض 

 از ٍ اهلل  مل ٚجٌ ايتٛهٝل ٚايكيا   ْ٘ تٝد صبٝ .
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 الوصادر والوراجع :

(: ذكٛقٓااا االْتخابٝاا١  زًكاا١ً  ٚةٜاا١  وااية  اأ صاارٝ ١   1ا ٝيااام اياااي  )نتاااح  (1

 .2003ّا ٝيام  صٓاا٤  َاةت 

 .  اٚ  ايناز: ذل ا شاةن١ ا اسبٝا٠ ايكٝاز١ٝ  ةزااي١  نتاٛةاٙ  جاَاا١ نًٝا١      (2

ّ  ْك و  ٔ نتاب٘: ايشٛة٣ ٚايي كياحٝا١ ايٓٝابٝا١    1992اسبكٛم انزهٓية١ٜ  

 ّ 2004االزهٓية١ٜ   اة اي هي ازباَاٞ  

 .  اٚ  ايناز: ايآظِ ايكٝازا١ٝ  اييٚيا١ ٚاسبهَٛا١ ا ضا٤ٛ ايشايٜا١ انزا ١َٝ          (3

 .2006ّ اة اي هي ازباَاٞ  

 ْظااِ االْتخابااايف ا ايااااع َٚوااي   .  نااي اهلل ْاصااف: (  . زاااا  ايشاايقاٟٚ 1) (4

 .1994ّ اة ايٓٗط١ ايايب١ٝ ايكاٖي٠  ايطنا١ اييا١ْٝ 

اينٓا٤: ايٛزٝط ا ايآظِ ايكٝازا١ٝ   اة اي هاي ازبااَاٞ       (  . ضبُٛ   احف1) (5

 .1988ّايكاٖي٠  ايطنا١ ايٚىل  

 . ةبٝااد  ْااٛة هااتا ايناااح: ايظاايٚف اشباصاا١ بٓشاا ٠ ْظاااّ     ْظاااّ االز ٚاد ايأ اااْٞ: (6

از ٚاد امل٦ٝااا١ ايتشااايٜا١ٝ ا ايااآظِ ايي كياحٝااا١ اسبيٜيااا١   اة ايٓٗطااا١ ايايبٝااا١     

ٔ ايينتٛة. ضبُاي ناَاٌ  نٝاي: ْمظاِ اسبهاِ ٚ زاتٛة       ّ. ْك و  1992ايكاٖي٠  

 .1999ّانَاةايف  َطابد اينٝإ ايتحاة١ٜ   بٞ  ايطنا١ اييابا١  

 قنٌ ايتايٌٜ ايوري.  َا ّ. 1971 زتٛة َوي يك١ٓ  (7

 . قا٥ااي ضبُااي حيبااٛق: ْظاااّ اسبهااِ ا ازبُٗٛةٜاا١ ايايبٝاا١ ايُٝٓٝاا١  َهتناا١       (8

 .1990َّيبٛيٞ  ايكاٖي٠  ايطنا١ ايٚىل  

 ّ   1978/ 10/ 31 زتٛة مجٗٛة١ٜ ايُٝٔ ايي كياح١ٝ ايشان١ٝ ا ايٍ ا  (9

زاااٝي  محااي ازبٓاااذٞ: ايااُٝٔ اياايٚة٠ االْتخابٝاا١      .  محااي  محااي ايشااي يب  ٚ  .  (10

ايهاًَااا١  زًكااا١ً نتااا  ثكاهٝااا١ ٚههيٜااا١   صاااياة ا ينااامل اياااااّ يًيةازاااايف    

 .ٚاينرٛث ٚانصياة

االْتخاابٞ ا ازبُٗٛةٜا١ ايُٝٓٝا١  َطناا١ ايوا٠ٛ       . ة ا   محي اييصاص: ايٓظااّ   (11

 .1995ّاي كا٤  ايكاٖي٠  

 .1986ّ . ثيٚيف بيٟٚ: ايٓظِ ايكٝاز١ٝ   اة ايٓٗط١ ايايب١ٝ  ايكاٖي٠   (12
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