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 3999-3992االنتخابات اجلزائرية بني عامي

 سعد توفيق عزيز البزازد..م
  34/33/0233 :القبولتأريخ  02/9/0233: التقديمتأريخ 

 املقدمــــــة

 دقر  ي  عايا  الحكق يل الئراةرايل 9111التي  قعتيف  ي   يا  حداث لألكان 
دستقر إصدار ب السااسال قاالعتصادال قالت  تكللفاإلصالحاف  سلسلل  نبإصدار 

ظهيير  لييس السيياحل  ، إذ التتدداييل السااسييال قالحرباييل أ ييا لافييتا البييا   9111 ييا  
ال ختصل .قئيرف  األ نال ن خ سان حربًا ائارقا  ن عبل السلطاف أكثر  السااسال

 األحييرا بنئييار ر ي   يد   ةيياركل قا تيرا  بتي   9111االنتخابياف البلدايل لتيا  
قعييد ، للسييار نحييق الدا يراطاييل قالتتدداييل الحرباييل ساألقلييالسااسييال . ق ييدف الخطييق  

ر يييي  ، السيييياحيل اإلسيييال ال لانييييياذ باأل لبايييل تكلليييف تلييييا االنتخابييياف بفييييقر الئبهييييل
ا تييرا  ال سسسييل التسييكرال ق يييد   ييقر ئبهييل التحراييير الييقطن  الحاك ييل  ال رةيييا 

ف قعا يييي، الحكق ييييل عبلييييف بنتيييياةب تلييييا االنتخابيييياف أن إال، ال فضييييل لييييد  الئييييا  
ك ييا عا ييف ، بالتحضييار لالنتخابيياف التةييراتال لضيي ان  ييقر ئبهييل التحرايير الييقطن 

االنتخابييياف التةيييراتال  أناال ، اإلسيييال ال لانيييياذ الحكق يييل با تييييال ر  يييا  الئبهيييل
اإلسييييال ال  قتكللييييف بفييييقر الئبهييييل 9119 يييين  ييييا  األقل  ئييييرف  يييي  نهااييييل كييييانقن

ئ هقرايييل  إليييستحيييقل الئراةييير    يييا ئتيييل الئيييا  اتيييدخل بتنييي  خق يييًا  ييين، لانيييياذ
 يييي ئبر الييييرةار الئراةيييير  الةيييياذل  بيييين ئداييييد  لييييس تيييييدا  اسييييتيالت   يييي  إسييييال ال، 

اإلسييال ال لانيييياذ  الئبهيييلأ ضييا   قاليييي  اليييب   ليييس، 9111/كييانقن الثييان / 99
 .االنتخاب قُالغ  ال سار 

                                                 

 ئا تل ال قصلاآلدا لتاراخ/ كلال عس  ا / . 
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  قالتيي 9111-9111بييان  ييا    األهلاييلدخلييف الئراةيير  يي  دقا ييل الحيير         
للدقلييل األ لييس  الةييت  الئراةيير  بضيي نه  رةييار ال ئليير أبنييا طالييف التةييراف  يين 

حتيييس ، درف ب لاييياراف اليييدقالرافاليييس خسييياةر  ادايييل للدقليييل عُييي قأدف ح يييد بقضييياا  
الحكق ييل قال تارضييل بييالتقد  لاختاييار الةييت   نتيياةب االنتخابيياف   أصييقافتتالييف 

سلسلل  ين الييراراف بإصدار  ررقال للدقلل الاا اناأل لس    ا حد  برةار ال ئلر
النتخيييا   9111اليييس التيييقد  لل سيييار االنتخييياب   نظ يييف انتخابييياف  يييا  أدف  التييي 

. ت  ذلا  9111لتتدال  دستقر  ا   9116رةار للئ هقرال ث  تنظا  استفتا   ا  
التن  بصقر  تدرائال ث  نظ ف االنتخاباف التةيراتال لتيا   أ  البنئار قترائتف 

تخا  نقا  لل ئلير القطن  البرل يان  قاالحيظ  ي  تليا ال رحليل السي ار الن 9117
  بال ةاركل لانياذاإلسال ال  الئبهلأ ضا    بإستثنا اإلسال ال  الحركاف أل ضا 

 ييي  الت لايييل السااسيييال للتتباييير  ييين انفسيييه  قر بيييل الحكق يييل الئراةرايييل كتتباييير  ييين 
ةار الئ هقرال ررقال الس تيليا  صحل نقاااها     قد  االستيرار للئراةر قد ا ر 

األ ييين  را يييل ذليييا  يييقد ،  دتييي  الرةاسيييال قالسييي ار بيييإئرا  انتخابييياف رةاسيييال  بكييير 
قاالسيييتيرار بصيييقر  كلايييل ق يييادف الهابيييل لل سسسييياف الحكق ايييل ق ليييس راسيييها رةاسيييل 

  بييد الترايير بقتفلايييل لتنطلييل بتييدها 9111الئ هقراييل قعييد  ييار  يي  انتخابيياف  ييا  
 سااسال قاالعتصادال.الاإلصالحاف 

االنتخابيياف  قأه اييل فهييق  األقل  تنيياقل البحييث سييبتل  حيياقرل نيياع  ال حييقر      
ال حييييقر الثييييان   كييييان  ييييدخاًل لتنظييييا  الت لاييييل  أ يييياتنظا هييييا  يييي  الئراةيييير . قأسييييبا 

  أقضيياال حييقر الثالييث  يييد  أ ييا. 9111االنتخاباييل خاصييًل بتييد صييدقر دسييتقر  ييا  
األر ييل  ال حييقر الرابييح  تحييدث  يين بدااييل أ ييا. 9111اييل لتييا  نتائييل االنتخابيياف البلد

ئبييار 9119االنتخابيياف التةييراتال لتييا  إلغييا   الئراةراييل التيي  قعتييف إثيير الييرةار  قا 
الةييياذل  بييين ئدايييد  ليييس االسيييتيالل . قتنييياقل ال حيييقر الخيييا ر كافايييل تتا يييل رةيييار 

 لئييييا    ييييحالييييذ  ا ثييييل  ا 9111-9111للدقلييييل الاييييا ان ررقال األ لييييس  ال ئليييير
قاالستيرار قلق بصقر  تدرائال الس البالد بتيد تنظا ي  األ ن  لاتاد، الئراةرالاألر ل 
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.ا ييا ال حييقر السييادر  يييد تنيياقل تنظييا  االسييتفتا   9111لالنتخابيياف الرةاسييال لتييا  
ثيي  تنظييا  االنتخابيياف التةييراتال  9116 يي   ييا    9111التيا   لتتييدال دسييتقر  ييا  

 يين  9111الييرةار الاييا ان ررقال  ييا  إ ييالن   حييقر السييابحقتنيياقل ال 9117لتييا  
 . 9111االنتخاباف الرةاسال ال بكر  الت  ئرف     ا  

 االنتخاباتأهمية  واًل: مفهوم وأ

 ن بان  دد  ن ال رةحان أكثر  تتر  االنتخاباف ب نها اختاار ةخ  اق
ال سهليل  اإلرادافقهق حيل االختايار  ليس نحيق تتسيابل  اي  ، ل  ثلان    حك  البالد

لتليييا ال  ارسيييل قاالنتخيييا  هيييق القصييي  السااسييي  اليييذ  اتبييير  اييي  النييياخبقن  ييين 
، قاالنتخابيياف التةييراتال، السييااد  القطناييل قاةيي ل االنتخييا  السااسيي  رةييار الدقلييل

قاالستفتا اف. لتبف الدا يراطال دقرًا كبارًا    ئتيل االنتخابياف  ا يل لت كيان اكبير 
ن ال ةاركل السااسال قذلا نتائل االخيذ بنظرايل سيااد  الةيت   دد  ن ال قاطنان  

التيي  حلييف  حييل سييااد  اال ييل .قنظييرًا لالرتبيياط القثاييل بييان االنتخابيياف قالدا يراطاييل 
السييلطل بقاسييطل  إلسييناد األساسييالحاييث اصييبا ا ثييل القسييالل ،  يي  التصيير الحييداث

  الةيت   ي  صينح الييرار التي  تسي ا بإسيها األدا الةتبال .قاالنتخاباف ه   اإلراد 
السااسيي  بصييقر  تييتالة   ييح  يتضييااف التصيير قتتييد كييذلا القسييالل ال ثلييس لتحياييل 

الحكا  قال حكق ان قهق بذلا ا ثل صاا ل تق ايال بان  إراد التطابل ال فتر  بان 
االنتخاباف  ن خالل ال  ارسل أه ال  خضقع الةت  لنقاب  قساادت   لاه  .قتظهر

احتييرا   بييدأ تييداقل السييلطل بئتييل السييلطل ال فقضييل بنييا ًا  لايي   يي  ظييل الةيير ال ق 
بيالطرل الرسيي ال  إالتغاارهيا  أق نقانيًا للدقليل الدا يراطايل التيي  الا كين ال سيار بهييا 

       .  1 الت  احددها الدستقر

                                                 

دكتيييقراي  اييير  أطرقحيييل، ال  هيييد  للت لايييل االنتخابايييل  ييي  الئراةييير اإلئيييرا اف،   اح يييد بنانييي 1 
 . 62-61 ،  6002،  الئراةر، كلال الحيقل قالتلق  السااسال،  نةقر 
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 ثانيًا :اسباب تنظيم االنتخابات يف اجلزائر

 لاآلتال لألسبا اباف ا تاد النظا  السااس  الئراةر   لس تنظا  االنتخ
 ال قاطن بنقع  ن ال ةاركل السااسال. إعناع. حاقلل 9
نييقع  يين الةيير ال القطناييل  يي  الييداخل قالخييار   لييس ال سسسيياف السااسييال  إضييفا .1

 الرس ال.
تةارا ئرةاًا      لال تساار ال سسساف الحكق ال   أننخ  سااسال ا كن  إ رار.3

 اطن قالحكق ل.قتكقن هذي النخ  القساط بان ال ق 
 ييي   أقالنخييي  السااسيييال ال قئيييقد   ليييس هيييا   ال سسسييياف  أ يييرادبتييي   إةيييراا.1

 قاعيييح اليييتحفظ كيييالقررا  الييييدا س قضيييباط الئيييا  ال سيييرحان قبتييي  الةخصيييااف 
السااسييييال التيلاداييييل ال بتييييد   يييين  راكيييير اليييييرار الفتليييي   يييين طراييييل  ةيييياركتها  يييي  

نييقع  يين  إلييسالاتطييقر ته اةييها االنتخابيياف البرل اناييل  لييس قئيي  الخصييق  حتييس 
ال تارضيييل قحتيييس تيييت كن  ييين االسيييتفاد   ييين الرايييح ال يييال  النييياتب  ييين  قاعتهيييا  ييي  

 . 1 الهاةاف القطنال ال نتخبل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ركير ، التربايل راألعطيا  ح د الداان قاخيرقنل االنتخابياف الدا يراطايل ققاعيح االنتخابياف  ي  1 
 . 11 ،  6002،  بارقف، دراساف القحد  التربال
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 مدخل :

9111األقل//تةران 1الئقع  الت  قعتف     أقكان لالنتفاضل  الخبر        
 1 ،  

سال قاالعتصادال قالتسكرال حاث ق يد الساااإلصالحاف  دقٌر  هٌ     السار بخطس
 إليس ي  خطيا  قئهي    2  9111-9171 اها رةيار الئ هقرايل  الةياذل  بين ئدايد 

الةت   إلسب ن  سايد   9111األقل//تةران 91الةت   بر التلفراقن الئراةر     
صييالرالسااسيي   لاصييالر ةييرق ًا    يين تةييران 91ق يي  ، ال سسسيياف الدسييتقرال قا 
تةييران الثييان   3 ايي  انيي  سييتئر   يي   أ لنييفاسييل الئ هقراييل باانييًا رة أصييدرفاألقل 

 ن نفر التا  تتداالف دستقرال ئداد  تة ل تنظا يًا ئدايدًا للسيلطل التنفاذايل .ق ي  
% الذ  اعر 7331صقف الةت  الئراةر  لصالا الدستقر بنسبل  9111/ةباط/13

ق ييقر ال صييادعل ، سييلق صييل الئييا   يين الساا قاإل ال اييل بييدأ التتدداييل السااسييال 

                                                 

إليييس  أدف التييي ، االعتصيييادال قاالئت ا ايييل األقضييياعقعتيييف هيييذي االنتفاضيييل نتائيييل لتيييرد   (1)

الييذ  ، التال اييل قانتكييار ذلييا  لييس االعتصيياد الئراةيير  األسييقالاليينفط  يي   أسييتارانخفييا  

طالل قاستاا  الةت  الذ  كيان ايي   ي  طيقابار كباير  قارتفاع نسبل الب األستاررا ي  ارتفاع 

 الئراةرال األسقالللحصقل  لس الخبر نتائل لفيدان  اد  الي ا  ن 

ثيي  ،  ييارر  هنييًا  ختلفييل،  تقاضييتل أسيير  يي  قالاييل  نابييل  يين  1262/ناسييان/12قلييد  يي   (2)

قنظيرًا لةيئا ت  ، 1211ثي  التحيل بيالثقر  الئراةرايل  يا  ،   ل  الر ًا    الئا  الفرنسي 

 قأصييبا 1211حتييس  ييا  1212قانضييباط   يييد تيلييد  ييد   ناصيي  داخييل الئييا   يين  ييا 

حاث استيال ، 1212   هاةل تنسال ةسقن الد اع القطن  ث  رةاسًا للئ هقرال  ا    ضقاً 

 .www. islamic news، اإلسيال ال اإلخبيارةخصيال بين ئدايدل قكاليل . 1226 يا  

net ، 1الرئييييل الثييييان  بتييييد بق ييييدانل لاييييال  لبنييييان ؛ الةيييياذل  بيييين ئداييييد ،www. 

lebanonights. net ، 6. 
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-9161ر ييقر ال تارضييل تتييقد  يين الخييار   ك ح ييد بيين بلييل  أخييذف لييس الدسييتقر 
 . 2 قحسان ااف اح د،  1   9161

 ييييد ائايييرف ، التتددايييل الحربايييل أ يييا لافيييتا البيييا   9111لييييد ئيييا  دسيييتقر 
الت   األحرا  تظ   أنحاث ، كثار   برف  ن  د  التنقع الفكر  قالسااس  أحرابا

اتكتفيف بيإ الن الخطيقط التراضيل التئاهاتهيا لكنهيا لي  ت تليا بيرا ب  حيدد  ظهرف 
 ققاضحل ق فصلل ل قائهل عضااا الئراةر.

 3992ثالثًا: االنتخابات البلدية لعام 

لتئربييل الئراةير  يي  التحيقل نحييق الدا يراطايل قالتتدداييل األقل  كيان االختبيار
نتخابيياف البلداييل  نهييا ئبهييل التيي  عاطتييف اال األحييرا الحرباييل ر يي  ا تييرا  بتيي  

                                                 

ضيابط قةيارا  ي  إليس  ثي  التحيل بيالئا  الفرنسي  قرعي ، 1212قلد    بليد   رانيا  يا    (1)
ث  اةيترا  ي  ، الئراةر قانتخ  ناةبًا    ال ئلر البلد إلس  ث   اد، الحر  التال ال الثانال

ال لحر  الةت  الت  تهائ  ال صالا الفرنسال حاث عب   لا  بال نظ ل السر  1222 ا  
، 1212قالتحييل بييالثقر  الئراةراييل  ييا  ، 1216الييياهر   ييا  إلييس  قحكي  سييبتل سيينقاف ثيي   يير

تيقنر إليس   ين ر الةي   ي  طياةر   رنسيال كيانقا  ليس  تنهيا  تيقئهان أربتيلقت  اختطا    يح 
 ني  بتيد تقعايح اتفاعايل اافايان  يا    أ ير قعضس    السئن  د  سف سنقاف ثي   1212 ا  

كفييييار  بييييار ر ضييييان . 1226الئراةيييير قاصييييبا رةاسييييًا للئراةيييير  ييييا  إلييييس  لاتييييقد 1226
دكتيقراي  اير  نةيقر   أطرقحل، 1211-1221الح دان ل الئراةر     هد هقار  بق  دان 

؛ رقبار  ارلل  ذكراف اح د 1-1 ،  6001،  ال قصل، اآلدا  ئلر كلال إلس   يد ل
 . 1-2 ،  1212،  بارقف، اآلدا  نةقراف دار ، األخضرترئ ل  فا  ، ن بللب
قحركييل ، حيير  الةييت  الئراةيير إلييس  قعييد انت ييس،  يي   نطيييل  ييان الح ييا  1262قلييد  ييا   (2)

الفيرع التسيكر  لحير  الةيت  قسياه   يح ر اعيي   1221قعياد  ي   يا  ، التحراير الدا يراطايل
الييرةار بيين بلييل بتييد االسييتيالل قانةيي  ئبهييل اليييق  قعييد  ييار   1212 يي  تنظييا  ثييقر   ييا  

 1212الئراةيير  ييا  إلييس  انيي  هيير  ق يياد إال باإل ييدا ا تيييل قحكيي   1221االةييتراكال  ييا  
ناظ   بد القاحد الئاسقرل الئراةر  حنل الدقليل . لاتاد ت سار حر  ئبهل اليق  االةتراكال

 . 122 ،  6001،    ان، دار ال سار  للنةر قالتقراح، السااس  اإلسال ق حنل 
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اليق  االةتراكال بيااد  حسان ااف اح د قالحركيل  ين ائيل الدا يراطايل بياياد  اح يد 
تفير  نفسيها  ليس السياحل  أن 1 اإلسال ال لانياذ  حاث استطا ف الئبهل، بن بلل

 9111/حرايران/91السااسال ك كبر عق   تارضل بيالئراةر  ي  انتخابياف البلدايل ايق  
 أنهابلدال أ   9119بلدال  ن ائ ال   113بي اإلسال ال لانياذ  رف الئبهلحاث  ا

 117الحاك يييل بيييي  2 %  ييي  حيييان  يييارف ئبهيييل التحراييير اليييقطن 11311 يييارف بنسيييبل 
قالايييييل  11قالايييييل  ييييين ائ يييييال   31% أ  انهيييييا  يييييارف بيييييي 39361بلدايييييل أ  بنسيييييبل 

 سييياطر  الئبهيييلهيييذا  ضييياًل  ييين ، قالايييل 96قحصيييلف ئبهيييل التحراييير اليييقطن   ليييس 
 ليييس  البايييل ال يييدن الكبييير    يييا ابيييان ان التايييار االسيييال    ييي  اإلسيييال ال لانيييياذ 

ب ا  اها ئبهل التحرار القطن      األخر تنظا   استطاع ان اهر  اليق  السااسال 
ال دانيييل ا يييا الثيييان   هييي  االئايييال األقل  قذليييا  بييير  سيييتقاان،  ئالهيييا االئت يييا  

السياحيل للبليدااف الكبير  التي   باأل لبايلالفيقر  اإلنيياذل الةابل حاث استطا ف ئبه
ناخباهيا  أصيقاف%  ين 1336نس ل حايث حصيلف  ليس  113111اراد سكانها  ن 
نسي ل ق  313111بيان %  ن البليدااف التي  انحصير سيكانها 11ك ا حصلف  لس 

                                                 

قا تر يف الحكق يل بي   1212اسير  ي   يا  إسال ال  حر  سااس  ئراةر   ذق  نطلياف  (1)
 1220تراسيي  الحيير  الةيياخ  باسيي   ييدن  قانييق   نيي   ليي  بلحييا   يي  انتخابيياف  ييا   

للتفاصيال حيقل . اال ان الئا  الئراةر  عا  ب حاقلل  نيح الحير  قا تييال ر  يا ي 1221ق
اإلسيال ال  انظيرل اح يد الطحيانل الحركيافاإلسيال ال لانيياذ  قاهدا  ق بادئ الئبهل برا ب

 . 612-611 ،  6001،  لبنان، دار ال تر ل، بان الفتنل قالئهاد
قعد ض ف ر  ا  الهاةاف السرال الفداةايل قالةخصيااف ، 1212نة ف ئبهل التحرار  ا    (2)

 1212القطناييل ضييد االسييتت ار الفرنسيي   ييا   قعييد ا لنييف ئبهييل التحرايير الثييقر ، السااسييال
تةييكلف  1211ق يي   ييا  ، اسييبا  تكقانهييا قاهييدا ها قبرنييا ب   لهييا، قتضيي ن هييذا اال ييالن

 أصيبحفقبتد استيالل الئراةر ، الحكق ل الئراةرال ال سعتل    الياهر  برةاسل  رحاف  بار
 األحيرا د  انيار ئيرادافل  هي. الت  ايق   لاهيا نظيا  الحكي   ي  الئراةير األساسالاليا د  

،  6002، للنةيييير قالتقراييييح    ييييان أسييييا لدار ، قالحركيييياف السااسييييال  يييي  الييييقطن التربيييي 
 . 11 ، ال صدر السابل، ؛ الح دان 21-21 
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نسيي ل  1131111%  يين البلييدااف التيي  ابلييا  ييدد سييكانها  1731نسيي ل ق 113111
 . 1 تيراباً 
ئانبهيا الفةياف الةيبابال  إليستكسي   أناإلسيال ال لانيياذ  ك ا استطا ف الئبهيل    

 %  يين  رةييح  الئبهييل6931 أنحاييث ئت ييح الئراةيير   كنيياخبان ق رةييحان  يي  ال 
 سيينل .ليييد سيياطرف الئبهييل 36تيييل  يين  أ  يياره النيياخبان كانييف اإلسييال ال لانييياذ 
 ئلسًا ق ئالر قالال  33راةر البالا  ددها  لس  ئالر قالال الئاإلسال ال لانياذ 

 91 ئلسيييًا قكيييذلا  ئيييالر قالايييل عسييينطانل البيييالا  يييددها  11بلايييدا البيييالا  يييددها 
 ئلسييًا حتييس  يي  قالاييل قهييران  11 ئلسييًا قكييل  ئييالر قالاييل ئائييل البييالا  ييددها 

ن  ئلسييًا  يي 11بييي اإلسييال ال لانييياذ  ثييان  اكبيير ال ييدن الئراةراييل  يييد  ييارف الئبهييل
قئيييا  الحييير  ، ال سيييتيلقن ال يتيييدان الباعايييان  ييييد  يييار به يييا أ يييا ئلسيييًا  16 ئ يييقع 

بلدايل قحصيل  117الحاك  ئبهل التحرار القطن  بال رتبل الثانال حاث حصل  ليس 
بلداييل ا ييا نسييبل االعبييال  17 لييس   2 التئ ييح  يين ائييل الثييييا ل قالدا يراطاييل البربيير 

%  يي  داةيير  تايير  96 يي  بتيي  الييدقاةر ق% 71 لييس االنتخابيياف  يييد انحصييرف بييي 
 اقضا ذلال -9-قرق الت  تيطنها اكثرال بربرال . قالئدقل رع  

 

                                                 

، 21التييدد ، الييياهر ،  ئلييل ال نييار، زاألصييقل سييتد هئييررل زالئراةيير  يياذا بتييد االكتسييار   (1
 . 12 ، 1220، 2السنل

قايييقد هييذا ، ئتييل اال اراغاييل  البربراييل  لغييل قطناييلإلييس  التيي  د ييف األحييرا قهيق  يين ابييرر  (2)
-11للحير   ي  األقل  التيا  للحير  بتيد ال يست ر األ يان أصيباالحر  ستاد ستد  الذ  

قعييد ئييا   يي  برنييا ب الحيير  د يي  النظييا  الئ هييقر  قالدا يراطاييل  1212/األقل/كييانقن 12
 . 12 ، ال صدر السابل، البرار. التن   أسالاقالتتددال السااسال قاليضا   لس 
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3992نتائج انتخابات البلدية لعام 
(1) 

 النسبل  بال ةل   دد االصقاف االحرا 
 33373 133393171 لالنياذاإلسال ال  الئبهل

 97311 131113761 ئبهل التحرار القطن 

 7311 1393171 ال ستيلقن

 9311 3913936 التئ ح  ن ائل الثيا ل قالدا يراطال

 
ليي  تخييل الت لاييل االنتخاباييل التيي  حصييلف  يي  الئراةيير  يين ا تراضيياف اليييق        

الرسييي ال الئراةرايييل التييي  هييي  اصييياًل تابتيييل لئبهيييل  األنبيييا قكاليييل  قأةيييارف، السااسيييال
اإلسيال ال لانيياذ  ارستها الئبهلانتهاكاف   أس ت  ا  إلسالتحرار القطن  الئراةر  

 ليس االنتخابياف  ي  بتي  اليدقاةر  اإلعبيالقعد  را بت  ال يراعبان انخفيا  نسيبل 
حربًا سااساًا  ي   ييد ته  ئبهيل الييق   91عرار  ياطتل االنتخاباف الذ  اتخذي  إلس

كذلا ئرف ال ياطتل  ي   نياطل الراي  ، االةتراكال الت  اتر  ها حسان ااف اح د
لتليييييا  األحيييييرا  تارضيييييل  أنقا كييييين الييييييقل ،  يييييًا ق نييييياطل البربييييير خصقصييييياً   ق 

للفييييقر بتلييييا اإلسييييال ال لانييييياذ  الئبهييييل أ ييييا االنتخابيييياف عييييد تييييرا ال اييييدان  فتقحييييًا 
 . 2 االنتخاباف 

قعد ذكرف قكالل  االنبا  ذاتها ان انتهاكاف  اضحل ليانقن االنتخاباف  ارتكبف     
اإلسيال ال لانيياذ   ين عبيل الئبهيل األحيرا دا ق نطيل    الئراةر التاص ل ق   بلا

                                                 

، الئراةرايلاألر يل   ين كتيا ، راا  صاداق ل االنتخاباف قالدا يراطال قالتن   ي  الئراةير (1)
،  6001،  باييييرقف، 11سلسييييلل كتيييي  ال سييييتيبل التربيييي  ، دراسيييياف القحييييد  الترباييييل  ركيييير
 111 . 

ن ئدايد التحيقالف الداخلايل قالخارئايل ستد تق ايل  راير البيرارل الئراةير  ي   هيد الةياذل  بي (2)
 . 21-21 ،  6010،    ان، االل للنةر قالتقراح،    التالعاف الدقلال قأثرها
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حاث اضطرف ئبهيل التحراير اليقطن  قالحير  اليقطن   ين ائيل التضيا ن قالتن ايل 
ق يير  ، قطليي  تتراييراف  يين اال يين، تحييف الضييغط الييس االنسييحا   يين االنتخابيياف

االنسيييحا   ييين االنتخابييياف اليييس الضيييغقط ال تنقايييل التييي   قرسيييف ضيييدها  ييين عبيييل 
 حتس ان التئ ح  ن ائل الثييا ل قالدا يراطال اته  الئبهل، اإلسال ال لانياذ الئبهل

 . 1 بإرتكا  انتهاكاف ليقانان االنتخاباف  بر  البالداإلسال ال لانياذ 
قاكيييد اليييرةار بييين  9111رضييياف الحكق يييل الئراةرايييل بنتييياةب انتخابييياف حرايييران     

ان االئيرا اف التي  اتخيذتها الحكق يل  ئداد الترا   باالصالحاف قتتيدد االحيرا  اال
 يد اتخيذف الحكق يل عيراراف ، تبان  ار ذلااإلسال ال لانياذ  الئراةرال ضد الئبهل

 حييييددف ب قئبهييييا  يييين صييييالحال رسسييييا  البلييييدااف ال نتخبييييان ال نت ييييان الييييس الئبهييييل
لصيييالا اال نيييا  التيييا ان للبليييدااف ك يييا عا يييف الحكق يييل بخفييي  اإلسيييال ال لانيييياذ 

اإلسيال ال لانيياذ  انال قالتسلافاف ال ييرر  للبليدااف القاعتيل تحيف اةيرا  الئبهيلال ار 
 . 2 الئبهل  قا  ةال إلحرا     حاقلل  نها 

 3993رابعًا: االنتخابات التشريعية لعام 

 ةيييرقع عيييرار ا ثيييل  سيييقد   ةيييرقع  9119عيييد ف الئ تايييل الت ق ايييل  ييي  اذار      
د هيييذا الييييانقن  يييدد ال يا يييد البرل انايييل  ا يييا  ييياد قعيييد را، االنتخابايييلتيسيييا  لل نييياطل 
ت ثال لل ناطل الرافايل حايث ارتفيح  يدد ال يا يد البرل انايل  ين  أ لستقراتها لاحيل 

 يتدًا قا ل  هيذي اليدقاةر  ي  الئنيق  اليذ  اتيد  تييل ئبهيل  111 إلس يتدًا  111

                                                 

،  ئلييل ال سييتيبل التربيي ، راييا  صيياداق ل زاالنتخابيياف قالدا يراطاييل قالتنيي   يي  الئراةييرز (1)
 . 10 ،  1222،  بارقف،  ركر دراساف القحد  التربال، 66السنل ، 621التدد 

 ركيير دراسيياف القحييد  ، 1222-1211الئراةراييل األر ييل  أصييل بييد الح اييد براها يي ل  يي   (2)
 . 661 ،  6001،  بارقف، التربال
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عتيييييراع ذ  قعا يييييف الحكق يييييل الئراةرايييييل بإسيييييتحداث نظيييييا  اال،  1 التحراييييير اليييييقطن 
ليي  احيييل  ييقر  إذا رةييحان  يييط  يي  الئقلييل الثاناييل  أ لييسالئييقلتان الييذ  انييا ر  ايي  

قئبهيل اإلسال ال لانياذ  قهذا اسكد الصراع بان الئبهل  األقلس   الئقلل  األ لبال
ال تارضل  ثل  الحركيل  ين ائيل الدا يراطايل  ي   األحرا بيال  أ االتحرار القطن  

 إ كانالالتئ ح  ن ائل الثييا ل قالدا يراطال   ر   ، االةتراكال ئبهل اليق ، الئراةر
 ظلف ها ةال .  أنها إال قرها ب يا د برل انال     ناطل نفقذها اليق  

الييييييقانان االنتخابايييييل التييييي  قضيييييتف للتييييي ثار  ليييييس اختاييييياراف النييييياخبان  إن 
تئييياي   كيييان لكيييل حييير  سااسييي  رد   تيييل، عيييد راد  ييين حيييد  ال تارضيييل، قاسيييتيطابها

 ضاًل  ن ذلا ، هذي اليقاناناإلسال ال لانياذ  الت لال االنتخابال لذا ر ضف الئبهل
 لييس هييذا اليييانقن  9119أعييد ف الئ تاييل القطناييل  لييس التصييقاف  يي  ناسييان  ييا  

 .  2 الذ  هق  تد     كات  قرار  الداخلال قال فصل لفقر ئبهل التحرار القطن 
حايث اإلسال ال لانيياذ  ان الحكق ل الئراةرال قالئبهلالسااسال باألر ل  بدأف      
 إلس 9119/حراران/1بإضرا   ا   فتقر   ا اد  بالحكق ل     األخار ،  3 هددف

عاليييلحاليييل الطيييقارئ  قا  يييالنإسيييتد ا  الئيييا   بحئيييل   4 حكق يييل  قليييقد ح يييرق  قا 
                                                 

 ئلييل ، الكييرا  سييتداق ل زالتتدداييل السااسييال  يي  التييال  الثالييث لالئراةيير ن قذئييًاز   ييرق  بييد (1)
،  1222،  الييييياهر ، لتئاراييييلا األهييييرا  طبتييييل ، 11السيييينل ، 111التييييدد ، السااسييييل الدقلاييييل

 21 . 
 

 . 106 ، ال صدر السابل، البرار (2)
قعايا  الئيا  اإلسيال ال لانيياذ  بسب  اليراراف الت  اتخذتها الحكق ل للحد  ين  يقر الئبهيل (3)

 . الئقا ح قبت  الةقارع     التاص ل الئراةرال أ ا بنص  التقار  قال تارار 
قكيييان  ييي   1211نطانل ثييي  التحيييل بيييالئا  الئراةييير   يييا   ييي   دانيييل عسييي 1221ليييد  يييا  ق  (3)

قبتيد االسيتيالل  الئراةيرإليس  بغيداد ثي   يادإليس  تقنر ث إلس  الرابتل  ةر   ن   ري قارسل
رةاسييييًا ل صييييالا  1211  ييييل  ييييا  ، حصييييل  لييييس رتبييييل  ييييالر  ثيييي    ييييل بالييييدرا الييييقطن 

، 11التيييدد ، لتسيييكرال؛ ال ئليييل ا111 ، الصيييدر السيييابل، براها ييي . التةيييرافاف الرةاسيييال
 . 26 ،  1222،  بغداد، التسكرال األكادا ال طبتل 
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ك ييا ، 9119/حراييران/17الحيير  قعييررف ت ئاييل االنتخابيياف ال يييرر   يي   إلييسا تيارهييا 
اإلسيييال ال  ال تضييياهران ال نت يييان قال سايييدان للئبهيييل أال  با تييييالعا يييف الحكق يييل 

 أصييييدرف ثييي   ييين التييييا  ذاتييي  أاليييقلقاسيييت رف حالييييل الغلايييان الةيييتب  حتييييس لانيييياذ 
 إلئييرا  ق ييدًا  9119/األقل/كييانقن 16الحكق يل عييرارًا بإنهييا  حالييل الطيقارئ قتحداييد 

صييدر عييانقن ئداييد احييدد  يا ييد الئ تاييل األقل  ق يي  تةييران، االنتخابيياف التةييراتال
 . 1 ال اض  أاار يتدًا الذ  صدر    ةهر  111 يتدًا بداًل  ن  131الت ق ال بي
 ليييس الييير    ييين  9119/األقل/كييانقن 16ئييرف االنتخابييياف التةيييراتال  ييي   

قبلييا  ييدد ال رةييحان ، اإلسييال ال لانييياذ الئبهييل إئييار ا تييرا  ال سسسييل التسييكرال 
 يتيدًا تقئهييف  131 رةيا  سيتيل اتنا سييقن  ليس  9911 رةيحًا  ين بايينه   111بيي

 األحييييرا حربييييًاًي سااسيييياًا اصييييت  تحداييييده  بإسييييتثنا   11 يييين أكثيييير  أنظييييار إلاهييييا
 باأل لبايلالتي   يارف اإلسيال ال لانيياذ  ال ها نل  لس الساحل السااسيال قهي  الئبهيل

ًا    البرل يان قحصيلف  يتد 911قحصلف  لس  9119الساحيل    انتخاباف  ا  
 يتدًا ا ا ئبهل التحرار القطن   يد حصلف  لس  11ئبهل اليق  االةتراكال  لس  

 يتيييد اتحيييدد  111 يا يييد قعيييد بيييي   3ال سيييتيلقن  ييييد حصيييلقا  ليييس  أ يييا يتيييدًا  96
/كييييانقن 96 يييي   هيييياس إئرا صيييياره   يييي  الئقلييييل الثاناييييل  يييين االنتخابيييياف التيييي  تيييييرر 

9111/األقل
 اقضا ذلال -1-رع  قالئدقل ،  2 

 
 

                                                                                                                         

 
، ئقن انتلر قلارا ارقنل زالئراةر  لس  فترل الطرل  ةكالف قا ال ال ستيبل اليدا يراط ز (1)

، األ راكايل القالااف ال تحيد  ، قالتال  اإلسال  ركر دراساف ، 6التدد،  ئلل عرا اف سااسال
1226  ، 11-61 . 

 
 . 121 ، ال صدر السابل، ستد  (2)
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3993نتائج االنتخابات التشريعية لعام 
(1) 

 النسبل  بال ةل  األصقاف دد  األحرا 
 11311 331613111 لانياذاإلسال ال  الئبهل

 91397 936913117 ئبهل التحرار القطن 
 3311 1913669 ئبهل اليق  االةتراكال

 1333 3113161 ال ستيلقن
 9319 1113167 قالدا يراطال التئ ح  ن ئل الثيا ل

 1371 3163769 ح ر  ح ار  
 1311 6313769 صغار  أحرا 

 
الت  ةاركف    االنتخاباف  ذكراف تطتن    صيحل نتياةب  األحرا عد ف بت   

ك ا  بان    ،  يتداً  911طتنًا    نتاةب  119حاث بلا  دد الطتقن ، االنتخاباف
 ابان ذلال -3-الئدقل رع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 111 ، ال صدر السابل، صاداق  (1)
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 3993الطعون في نتائج انتخابات لعام 

  دد الطتقن األحرا 
 971 ئبهل التحرار القطن 

 31 الحركل  ن ائل الدا يراطال    الئراةر
 31 ئبهل اليق  االةتراكال

 11 ال ستيلقن
 1 حر  الت ل االةتراك 

 1 التئ ح  ن ائل الثييا ل قالدا يراطال
 1 تن الالحركل الئراةرال  ن التدالل قال

 1 لالنياذاإلسال ال  الئبهل
، نتياةب االنتخابيياف بإلغيا لل طالبيل  األحيرا الطتيقن ال يد يل ةيئتف بتي   إن    
اإلسيييال ال  الئيييا  خةييي   ييين عايييا  رةيييار الئ هقرايييل بالتةييياقر  يييح الئبهيييل أن أال

لييييذا عييييا  بإر ييييا  رةييييار الئ هقراييييل  لييييس االسييييتيالل  يييي  ، العتسييييا  السييييلطللانييييياذ 
اإلسييال ال لانييياذ  قالغييا  نتيياةب االنتخابيياف قحييل الئبهييل 9111قن الثييان //كييان99

قهيي  الحيير   إال نييد ذلييا دخلييف الئراةيير  يي   رحلييل ئداييد   يين تاراخهييا ال تاصيير 
 . 1 األهلال

 
 
 
 

                                                 

 . 11-11 ، ال صدر السابل، الئاسقر (1)
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 3991خامسًا: االنتخابات الرئاسية لعام 

-9111ليي  تكيين هنيياا  تييال  قاضييحل حييقل الت لاييل االنتخاباييل بييان  ييا    
األ لييييس  رةاسييييل ال ئليييير،  1  9111  خاصييييًل بتييييد تسييييل    ح ييييد بقضيييياا  9113

 أبنييا التيي  طالييف التةييراف  يين  األهلاييلللدقلييل  يييد دخلييف الييبالد  يي  دقا ييل الحيير  
، التييييقد  لخاييييار الةييييت اإلسييييال ال لانييييياذ  قعييييد طالبييييف الئبهييييل، الةييييت  الئراةيييير 

 لايل االنتخابايل  ين ائيل إ ياد  التبال تارضل     طالبتهيا  أحرا  أصقافقارتفتف 
الس الةت  قعد  برف ئبهل اليق  االةتراكال بر ا ل حسان ااف اح د األ ن  إ اد 

 ن رأاها ب ن ذلا هق الطرايل القحايد قالقسيالل القحايد   ين ائيل  صيالحل ال يقاطن 
ر يا  حير  التئ يح  ين ائيل الثيييا ل قالدا يراطايل ،  2 ستاد سيتد  أ ا ح  سسسات  

ةيتبنا سيلطل حيايايل ةير ال  ين خيالل  إ طيا ب ن   ن السيابل ألقاني   ل   أ لن يد 
 ،صنادال االعتراع  

 
 

                                                 

، 1221حير  الئراةير   ي   ييا  إليس  قانت يس،  ي   دانيل  سيلال  ي  هدنييل 1212قليد  يا   (1)
ن عبيل ا تييل  ي. قساه     ت سار اللئنل الثقرال الت  انطليف  نهيا ئبهيل التحراير اليقطن 

حييير   1221قاسييير  يييا   1226ثييي  اطليييل سيييراح   يييا  ، 1212السيييلطاف الفرنسيييال  يييا  
األ لس  لارأر ال ئلر، 1226الثقر  االةتراكال ال تار     ال غر  قالت   اد  نها  ا  

 . 121 ، ال صدر نفس ، الئاسقر. 1226/حراران/62ث  عتل    ، للدقلل
ثيي  التحييل ، لق يي  بثانقاييل   اييرقت  بتايير  قرقتليييس  ،  يي  عراييل ا رايي  1221قلييد  ييا   (2)

األقل  قكيان  ضيقًا  ي  النياد ، قدرر تخص  ط  اال را  التيلايل، بالئا تل الئراةرال
 يح ئبهيل الييق  االةيتراكال بر ا يل حسيان اايف اح يد 1211تحيال   يا  ، للثيا ل اال اراغال

ليدان ال ناصير  لال سي لل  ير ا.، نفسي  التيا  قا ير   نه يا  ي  1210  ي   يا  اللذان ا تيال
، دار الةيييرقل للنةييير قالتقرايييح، التتددايييل اللغقايييل إةيييكالال، اال اراغاييل  ييي  الئراةييير قال غييير 

 . 21-22 ،  1222،    ان
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 9113/كيييانقن الثيييان /3 ييي   أ لييين،  1  لييي  كيييا  األ ليييس  رةيييار ال ئلييير أن إال 
 قحاييث ب نيي ل    يين الخطيي  الييتكل   يين سييااد  اليييانقن  يي  دقلييل تقائيي  تحييد  التييد ار

 . 2 قاالستيرار    خطر  األ ن 
رةاسيًا ،  3  9111-9111است رف ال رحليل االنتيالايل بتيد تتايان  الايا ان ررقال    

حايث بيدأ  ها ي   9111/كيانقن الثيان /39للدقلل ققرايرًا لليد اع  ي  األ لس  لل ئلر
 ييي  ئيييقالف حيييقار  يييح  ختلييي  الييييق  السااسيييال التييي  ائ تيييف  ليييس ضيييرقر  التيييقد  

ئرا    البالد األر ل  إلنها لالنتخاباف  ن ئداد  انتخاباف رةاسال قتةيراتال  ي   قا 
 اإلئ يياعنظييا  سااسيي  ئداييد  بنيي   لييس ال بييادئ الئ هقراييل التيي  قعييح  لاهييا  إطييار

قحرايل الصيحا ل  اإلنسانللتتددال السااسال قالحرااف الفردال قحيقل  أساساتتض ن 
 تر يييف االنتخابييياف الرةاسيييال  يييا  ، ق بيييدأ تيييداقل السيييلطل  ييين طرايييل االعتيييراع التيييا 

بتييييد سيييينقاف  يييين ال قائهيييياف الدا اييييل بييييان ، التنيييي  أ  ييييالبدااييييل انحسييييار  9111
رهانهيييا اإلسيييال ال  ال ختلفيييل لتخسييير الئ ا يييافاأل ييين  قعيييقافاإلسيييال ال  الئ ا ييياف

حايييث خييير  ، السااسييي  الرا ييي  اليييس ال ياطتيييل الةيييتبال ل سسسييياف الدقليييل ق ةييياراتها
 ييي  تييياراخ الئراةييير  األقليييس ال قاطنيييقن لل ةييياركل  ييي  االنتخابييياف الرةاسيييال التتددايييل

                                                 

ثي  التحيل بئبهيل التحراير ، حر  الةت  الئراةير إلس     عسنطانل قانت س 1261قلد  ا   (1)
ق ييي   1226ق ييي  سييقراا  يييا   1221 قعييد  يييان سييفارًا باليييياهر   ييا ، 1212الييقطن   يييا  
 ا ييًا ثيي  انتخيي  سييكرتارًا  1211قنر  ييا  ق يي  تيي 1221ق يي  لاباييا  ييا   1221لبنييان  ييا  

ت يا   كير  . 1226للدقليل  يا  األ ليس  رةاسيًا لل ئلير قأصبا، ل نظ ل ال ئاهدان القطنال
،  6001،  الييييياهر ،  كتبييييل  ييييدبقل ، البييييرار ل  يييين  نييييح عاييييا  دقلييييل ئنييييد ا   يييي  الئراةيييير

 161 . 
 . 22 ، ال صدر نفس ، الئاسقر (2)
   باتنل قعد التحيل بيالئا  الئراةير  قكيان  ي  السادسيل  ةير   ين   يري  1221قلد  ا   (3)

، الئييا  الفرنسيي إلييس  تليييس تدراسيي  الحربيي   يي  الييياهر  ق قسييكق قبييارار قليي  انت يي  ررقال
 1226 ييا   أصييباثيي  ،   رق انايياثيي   ييان سييفارًا  يي 1211اصييبا عاةييدًا لليييقاف البراييل  ييا  

ت ييا   كيير  البرار لالئراةيير تحييف . اصييبا رةاسييًا للئ هقراييل 1222قراييرًا للييد اع ق يي   ييا  
 12-11،   6006،  الياهر ،  كتبل  دبقل ، بقتفلايلإلس  حك  التسكر  ن ررقال
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 اإلرهاباييلتلئيي  الييس الت لايياف اإلسييال ال    ييا ئتييل الئ ا يياف 9111السااسيي   ييا  
بحي   تاق  بتكفاري . رادف تلا الفتاق   ين  رليل  أصدرفانتيا ًا  ن ال ئت ح الذ  

 ي   ييد   نيياطل  الغطيا  قالييد   الةييتب  اليذ  حيايتيي  ئرةاييا هيذي الئ ا يياف ق يييدف
 . قسئلف تلا االنتخاباف لصالحها  د  نياطل 1 ةل  ختلفلكال ققساب ة

 .انها اقل انتخاباف تتددال ض ف اربتل  رةحان .9
 ال ةاركل  اها. ،  2 . سحف ال ئال ل رةا اسال   قهق  حفقظ نحنار1
 .  3 .ابررف حئ  ال تارضل قحئ  ال ياطتل بكل ةفا ال3

  رةيييحان أربتيييلها قخاضييي 9111/تةيييران الثيييان /96ئيييرف االنتخابييياف  ييي  
ا ييا الثييان   هييق  حفييقظ ، الييذ  ا ثييل التاييار الييدا يراط ،  4 هييق رضييا  الييا األقل 

                                                 

 . 12-11 ، ال صدر السابل، الدان (1)
 حا ظل درر    الئراةر ق  ل    حيل اليد ق   ن  اةلل  1226قلد     دانل بلادا  ا   (2)

إليييس   يييارر  هنيييل التيييدرار ا تييير   ليييس بتييي  سااسييياف الدقليييل   يييا  رضييي . اإلسيييال ال
قانةي  حير  حركيل  1211ةارا    الحاا  السااسال  ا  . اال تيال ل د  خ سل  ةر  ا اً 

سييال ال اإل  يياتن اييقنر  ح ييد ال تاضيياد ل الحركييل. 6001تييق    ييا   اإلسييال  ال ئت ييح 
،  6011،  ال قصييييل، كلاييييل االدا ، دكتييييقراي  ايييير  نةييييقر  أطرقحييييل، 1226 ييي  الئراةيييير 

 12 . 
ةييكالالرراييل نفاسييلل   لاييل الترسيياخ الييدا يراط   يي  الئراةيير  (3) النظييا  الييدقالت  ال ةييكالف  قا 

 ئلير كلايل الحييقل قالتليق  السااسيال  ي  إليس  رسالل  ائستار  ار  نةقر   يد ل، قاال ال
 . 21-22  ،  6002،  الئراةر،  تل باتنلئا

،قعد اصبا  ضقًا  ي  االتحياد التيا  لل سيل ان الئراةيراان قرةيار  9111قلد    باتنل  ا   (4)
ثيي   9177تحرايير صييحافل ال ئاهييدان خييالل حيير  االسييتيالل .اصييبا قراييرًا لال ييال   ييا  

ثيي  رةاسييًا للييقررا   ييا  ثيي   ييان  ضييقًا  يي  ال ئليير اال لييس للدقلييل ، 9171قراييرًا للخارئاييل 
  .111. الئاسقر،ال صدر السابل،  9113
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ا يييا ،  1  ال تتيييدل  حركيييل ح ييير اق ح يييار   اإلسيييال  نحنيييار اليييذ   ثيييل التايييار 
%  ين االصيقاف 69331الثالث  هق الاا ان ررقال الذ   ثل الئيا  قحصيل  ليس 

 اقضا ذلال -1-قل رع  .قالئد 2 قاصبا رةاسًا للئ هقرال 
3991عدد االصوات لالنتخابات الرئاسية لعام 

(3) 
  دد االصقاف االتئاي ال رةحان

 631313111  سكر  الاا ان ررقال
 131173316 اسال    حفقظ نحنار
 1163131 بربر  ستاد ستد 

 1933131 ----- نقر الدان بقكرقر
تقئ   دد كبار  أسارسر  لس % الت  حصل  لاها ررقال تف69331نسبل  إن    

 يين النيياخبان للبحييث  يين االسييتيرار  إختييارقا  رةييا الئييا  .  الةييت  تيبييل  رةييا 
ققضيح حيد للصيراع اليذ  اصيبا  اير  حت يل األ ين  الئا   ن ائيل الحفياظ  ليس
قالت  تبددف ا الها بتد  ةيل انصيارها اإلسال ال لانياذ  للئ اح .ا ا بالنسبل للئبهل

حاث اخفيل ن يط اسيل ل النظيا   ين الي يل أ  االسيتحقاذ ، اإلسال ال    اعا ل الدقلل
ق يياد  ييين ئداييد ن ييقذ  االسييل ل  ييين ،  لييس ائهيير  الدقلييل ق يين ثييي  اسييل ل ال ئت ييح

 أقأ  اسيييييل ل ال ئت يييييح سيييييل اًا  يييييح التئنييييي  الكلييييي  ال  اسيييييتخدا  للييييييق  ، اليا يييييد 
 . 4 التن 

                                                 

 اإلخييقانقعييد تر  هييا  حفييقظ نحنييار قهييذي الحركييل تتييد ا تييدادًا لحركييل  1220ت سسييف  ييا   (1)
ال سيييل ان  ييي  الئراةييير قهنييياا  ييين اسكيييد بييي ن هيييذي الحركيييل تلييييف د  يييًا  الايييًا ق تنقايييًا  ييين 

الفتال  لس  الحضقرحاث كان للحركل ال لانياذ اإلسال  الةاذل  بن ئداد ل قائهل الئبهل
 . 22 ، ال صدر السابل، البرار. الساحل السااسال

 . 11 ، ال صدر نفس ، الئاسقر  (2)
 . 121 ، ال صدر السابل، صاداق   (3)
 . 126 ، ال صدر نفس  (4)
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 3991سادسًا: االنتخابات التشريعية لعام    

باةييرف السييلطل الئراةراييل ئلسيياف الحييقار  ييح اليييق   9116طلييح  ييا   ييح   
 96-91السااسييييال قتكللييييف تلييييا الئلسيييياف  يييي   يييييد نييييدق  الق ييييال الييييقطن  بتيييياراخ 

 أه هيييالبنيييا   ئت يييح دا يراطييي   أساسيييال  بيييادئقالتقعايييح  ليييس  يييد   9116/ أاليييقل/
ايل السااسيال قاحتيرا  احترا  اليا  القطنال قتبن  التتدد إطارالت سا بالدا يراطال    

ك يييا تييي   ييي  هيييذي السييينل تتيييدال ، تيييداقل السيييلطل  ييين طرايييل االختايييار الحييير للةيييت 
االنتخابيياف التةييراتال لتةييكال  9117/حراييران/1ثيي  ئييرف  يي   9111دسييتقر  ييا  

الييقطن   البرل ييان  ك ييا عييا  الييرةار الاييا ان ررقال بت سييار حيير  األ لييس  ال ئليير
حيييددف ال يا يييد البرل انايييل بيييي ، لييي  قا ثيييل طرقحاتييي ا ثلالتئ يييح اليييقطن  اليييدا يراط  

 311 يتييدًا  قر ييل  ييابان  ئليير الةييت  ق ئليير اال ييل حاييث حييدد لييالقل بييي 111
 يتييدًا اتييان ثلييثه  رةييار الئ هقراييل .قعييد بلييا  ييدد  911الثييان   حييدد بييي أ ييا يتييدًا 

ا  يدد حربيًا قبلي 31 رةيحًا ا ثليقن  7717ال يا يد االنتخابايل  إلةيغالالذان تييد قا 
قعيييد ئيييرف الت لايييل االنتخابايييل ،  لايييقن ةيييخ  96 ييين أكثييير  ال سيييئلان للتصيييقاف

ال تتييدل   اإلسييال تسيي ا    بنئييار قالتيي   بييرف  يين عبييقل السييلطل التتيياا   ييح  ييا
 ئت تتيييان  ليييس  ،  اإلسيييال اان  1 قالنهضيييل، بيييدلال حصيييقل حركتيييا ح يييار ح ر 

الاييا ان  أسسيي قكانييف نتائييل االنتخابيياف ان حصييل الحيير  الييذ  ،  2   يا ييد 913
 يتدًا قحصل حر  التئ يح  916ررقال  حر  التئ ح القطن  الدا يراط   حقال  

                                                 

  تضيا   ب بيادر   ين  بيد ا  ئيا  ا  اال ان قرنهيا السااسي 1212ت سسف الحركل  ا   (1)
 ييا   أحييداثقبتييد . 1220الحركييل طابتهييا اليييانقن   ييا   قأخييذف 1211 ييا   أحييداثبتييد 

بتغاايييير اسيييي اةها خق ييييًا  يييين   لايييياف  قاإلسييييال الالسااسييييال  األحييييرا عا ييييف بتيييي   1226
حركيييييل  أصيييييبا  يييييثاًل حييييير  النهضيييييل  أل ضييييياةها األ نايييييلاال تايييييال اق  الحييييييل السيييييلطاف 

 ركير دراسياف ، قاخرقنل سيتيبل الدا يراطايل  ي  الئراةيرعاير   إس ا ال. القطن   اإلصالر
 . 122-121 ،  6006،  بارقف، القحد  الترب 

 
 . 11-12 ، ال صدر السابل، الئاسقر (2)
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 11االنتخابيياف الييس سيييقط أدف   يتييدًا قعييد 11 يين ائييل الثيا ييل قالدا يراطاييل  لييس 
 اقضا ذلال -1-. قالئدقل رع   1 حربًا ل  احصلقا  لس أ   يتد

 (2) 3991تائج االنتخابات التشريعية لعام ن
 ال يا د االحرا 

 916 التئ ح القطن  الدا يراط 
 61 حركل  ئت ح السل   ح ار 

 61 ئبهل التحرار القطن 
 31 حركل النهضل

 11 ئبهل اليق  االةتراكال
 11 التئ ح  ن ائل الثيا ل قالدا يراطال

 1 حر  الت ال
 99 ال ستيلقن

حاييث خيير   نهييا اإلسييال ال لانييياذ  حييظ  يي  تلييا االنتخابيياف انيسييا  الئبهييلاال     
اليييقطن  بياييياد   بيييد ا  ئيييا  ا  قحركيييل ال ئت يييح  اإلصيييالرحركتيييان ه يييا حركيييل 

%  ين 16كل قاحد   نه ا  ليس   حفقظ نحنار قاللتان حصلف أسسهاللسال  الت  
 . 3 األصقاف

 
                                                 

 . 11-12 ، ال صدر السابل، الئاسقر (1)
ال سسسيييل التربايييل ، رايييا  صييياداق ل صيييرا اف النخييي  السااسيييال قالتسيييكرال  ييي  الئراةييير (2)

 . 111 ،  6000،  بارقف، ةرللدراساف قالن
 

ترئ ييل حسييان ، السااسيي  الراداكييال  قانهايياري اإلسييال را  تاكايي  قناكييقالر  قسييدا ل نةييق   (3)
 . 21 ،  6001،  بارقف، دار الساع ، بستان 
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 3999سابعًا: االنتخابات الرئاسية لعام 
ألي  عتايل قخسياةر  911 ين أكثير  كانف الحصالل ال بدةايل للفتنيل الئراةرايل 

ال سييار االنتخياب  قاعالييل الةيياذل  إلغييا   عيدرف ب لايياراف اليدقالراف التيي  اةييتتلف بتيد
 اإلكثييارالئراةراييل الياة يل  اير األر يل  قلي  ائييد صيناع الييرار قسييالل لحيل، بين ئدايد

الف الحيييل هيييذي كانيييف  ييي   ئ لهيييا ةيييكلال  ييين االنتخابييياف قتغااييير الدسيييتقر ق حييياق 
الاييا ان ررقال تنييدر   يي  هييذا السيياال  إلاهيياقاالنتخابيياف الرةاسييال ال بكيير  التيي  د ييا 

 بةكل كا ل .األر ل  تئاقر إلسالذ  ل  اسد   األ ر
 9111/األقل/كييانقن 99الييرةار ررقال  يين تيلييا   دتيي  الرةاسييال  يي   أ ليين     
االسيتيرار  ي  الكثاير  إليس  را يل ذليا التيقد  التدرائايل انتخاباف رةاسال  بكر  إلئرا 

  ن  سسساف الدقلل ق لس رأسها رةاسل الئ هقرال .
 رةيييحًا  11 ييين أكثييير   ييين  يييتا بيييا  الترةيييا للرةاسيييل عيييد  اإل يييالن يييح بيييد       

اليييذ  ا ليييا ،  1 اليييدقاةر ال تنايييل لابيييف  اهيييا الحييييًا ال ئلييير الدسيييتقر  إليييس لفييياته  
 رةييحان الييذان اسييتق قن الةييرقط ال طلقبييل . ق يين الييذان ر ضييه  صييالحال تحداييد ال

ال ئلر الدستقر   حفقظ نحنار  بسب   د   ةاركت     حر  التحرار قكان  ن 
السييييب  الحياييييي  قرا   أن إالاكييييقن  ةيييياركًا  يييي  حيييير  التحرايييير  أنةييييرقط التيييييدا  

ئلير الدسيتقر  التاار الدان  .قبتد  يرر ال لفياف  ين عبيل ال  إلسر ض  هق انت اة  
 لخق  الت لال االنتخابالل  أس ا تيرر عبقل سبتل 

 
 

                                                 

كانييييف  هييييا  ال ئليييير الدسييييتقر   الييييذ  اةيييير   لايييي  الئييييا  بصييييقر   ايييير  باةيييير  تحداد  (1)
 . ط ال طلقبل للترةاا  لس  نص  رةار الئ هقرالال رةحان الذان استق قن الةرق 
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 . 1 . بد الترار بق تفلايل9
 . 2 اإلبراها  .اح د طال  1
 . قلقد ح رق .3
 . بدا  ئا  ا .1
 .حسان ااف اح د.1
 . يداد ساف .6
 .   3 .اقس  الخطا 7

نسييبل ال ةيياركل  حاييث بلغييف 9111/ناسييان/91ئييرف االنتخابيياف الرةاسييال  يي       
 لاييقن  ييقاطن ئراةيير   ييار بهييا  بييد الترايير  9731قةييارا ،  4 % 61 اهييا حييقال  

ث  اح د طال   األصقاف%  ن 73371 حاث حصل  لس 1199-9111بقتفلايل  
ثي   بيد ا  ئيا  ا  حصيل  ليس  األصيقاف%  ين 91313حصل  لس  اإلبراها  

%  ن االصقاف ثي  3.11ث  حسان ااف اح د حصل  لس  األصقاف%  ن 3311

                                                 

قهييق طاليي   يي  الثانقاييل قعييد  1212قدخييل صييفق  ئييا  التحرايير  ييا   1211قلييد  ييا   (1)
 حاقليييل  إلحبييياطالتا يييل قعيياد ئبهيييل  ييال   األركييانحايييث التحييل بهاةيييل ،  ييارر  هنيييًا  داييد 

ثيي  قرايرًا للخارئاييل ، 1226ثي  اصييبا قرايرًا للةييبا   يا  ، 1220 رنسيا تيسييا  الئراةير  ييا  
،  بد التراير بيق تفلاييلل ال قسيق ل الحير . 1222قاصبا رةاسًا للئ هقرال  ا   1221 ا  
com. wikipedia. www ، 1 ، 606 ، ال صدر السابل، الح دان . 

رةار ئ تال  ل ا  ال سل ان    اإلبراها   سطا  قهق ابن الةاخ بةار  1216قلد  ا   (2)
 1211لالتحياد التيا  للطلبيل ال سيل ان الئراةيراان  يا   الت ساس قانتخ  رةاسًا    ال ست ر 

ثي  قراييرًا  1221ثيي   يان قرايرًا للتتلييا   يا  ، 1211ا تييل  ليس ايد السييلطاف الفرنسيال  يا  
 يييد  نصييب   ييا   ثيي  1216ثيي  قراييرًا للخارئاييل  ييا  ، 1211-1210قالثيا ييل  ييا   لا ييال 
 . 601 ، ال صدر السابل، الئاسقر. 1211

 .www. nashiri،  بيد التراير بيق تفلاييلإليس  احاس ابق ركرايال الئراةير  ين اح يد بين بليل (3)
nen ،6001 ، 101 . 

 ر يقا بفيقر  رةيا  ألنهي %  ن الةت  الذان ل  اةياركقا  ي  االنتخيا  20إلس  ا ا بالنسبل (4)
   . النتخاباف ةكلالقان ا، الئا   سبياً 

http://www.wikipedia.com،ص1
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ثيييي   يييييداد سيييياف  حصييييل  لييييس  األصييييقاف%  يييين 3 قلييييقد ح ييييرق  حصييييل  لييييس 
 األصيييقاف%  ييين 9311ثييي  اقسييي  الخطاييي  حصيييل  ليييس  األصيييقاف%  ييين 1311

 ألنييي % . لييييد  يييار بيييق تفلاييييل  ييي  هيييذي االنتخابييياف 61311قبلغيييف نسيييبل ال ةييياركل 
قا الحكق يل بترقاير خاصًل بتد انسحا  بت  ال رةيحان اليذان اته ي األعق ال رةا 

اليينفط قبدااييل تيلييا  ال داقناييل الخارئاييل  أسييتارتييرا ن ذلييا  ييح تحسيين ، االنتخابيياف
.  1 قخاصيييييًل السااسيييييال قاالعتصيييييادال اإلصيييييالحالقانطيييييالل التدايييييد  ييييين ال ةييييياراح 

 اقضا ذلال  -6-قالئدقل رع  
3999المرشحين لالنتخابات الرئاسية لعام  أصواتعدد 

(2) 
 صقافاأل دد  ال رةحان 

 731113931  بد الترار بقتفلايل
 931613111 اإلبراها  اح د طال  

 3113196  بدا  ئا  ا 
 3913113 حسان ااف اح د
 3993111  قلقد ح رق 
 1163379  يداد ساف 

 9113116 اقس  الخطا 
صرر رةار الئ هقرال ان  سانظ  استفتا  ةتب   لس  9111   حراران  ا       

تحف عانقن  اإلسال اانالسئنا   أال ال صالحل القطنال قا الن التفق  ن   ةرقع

                                                 

 يين ، الئراةيير ن قذئيياً ، كفييار  بييار ر ضييانل  سييتيبل النظييا  السااسيي   يي  ال غيير  التربيي  (1)
،  ركييير دراسييياف االعلا ايييل، التغااييير قاالسيييت رارال قاإلعلا ييي كتيييا  النظيييا  السااسييي  التربييي  

؛ 101 ،  6002،  ال قصيل، دار ابن االثار للطبا ل قالنةر، 62سلسلل ةسقن اعلا ال 
 . 12-11 ، ال صدر السابل، الداان

 . 112 ، ال صدر السابل، صرا اف النخ ، صاداق  (2)
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قاعييري الئراةراييقن  يي  اسييتفتا   ييا   9111/ت ييقر/93القةييا  ال ييدن  الييذ  صييدر  يي  
%  ن  ئ قع الذان ةاركق 11363قحصل  لس  قا يل  9111/االقل/96ئر     

 96 ضييقا قا تنيياع  111 يي  االسييتفتا  قصييادل البرل ييان الئراةيير   لييس اليييانقن بييي
أةيهر  3 ضق  ن التصقاف ب قئب  ا لن التفق  ين كيل  ين اليي  السيالر خيالل 

.قعد ارتكر هذا اليانقن  لس  1111/كانقن الثان /93ث  ئر  ت داد عرار التفق الس 
 اربتل نياط ل

 .الت سا بالدستقر قالحر   لس تنفاذ اليقانان.9
 .تتقا  اهال  الضحااا.1
 ح ال قاطنان الذان كان له  دقر    انياذ البالد..التر ان لئ ا3
. سييييا ال ئييييال لتييييقد   يييين ضييييل  يييين الطراييييل لسييييب  اق الخيييير .قب قئيييي  ذلييييا 1

انخفضف ا  ال التن  بةكل كبار بتد صدقر هذا الييانقن الني  حفير ا يدادًا كباير  
 . 1  ن ال ياتلان لترا السالر قالتقد  للحاا  الطباتال

 
 
 

 ـــــــةاخلامت

الدا يراطاييل قالتتدداييل  إلييسنحييق السييار  األقلييسالخطييق   9111اتييد دسييتقر  ييا       
بلدايل  انتخابياف 9111قلتكرار هذي الخطق   ييد ئيرف  ي   يا  ، الحربال قالسااسال

عايييا  الحكق يييل  إليييسأدف  قالتييي ،  اهيييا  يييقرًا سييياحياً اإلسيييال ال لانيييياذ  حيييييف الئبهيييل
 ييقر حيير  ئبهييل التحرايير الييقطن    ييد  خطييقاف لضيي ان باتخيياذقالئييا  الئراةيير  

اإلسييال ال لانييياذ  الئبهييل أاضيياالحاك ييل  يي  االنتخابيياف التةييراتال قالتيي   ييارف بهييا 

                                                 

 . 101-102 ، ال صدر السابل، ر ضان (1)
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لغيا التيدخل  ي  الت لايل السااسيال  إليس  ا حيد  بيالئا   9119 ا   االنتخابياف  قا 
 بيييان الئبهيييل األهلايييلالتةيييراتال قالتييي  نيييتب  نهيييا دخيييقل الئراةييير  ييي  دقا يييل الحييير  

الييذ  ذهيي  ضييحاتها بال  االبراييا  قاسييتطاع ، قالئييا  الئراةيير  ال لانييياذ اإلسييال
 قتفتاييييف الئبهييييل أضييييتا  يييين  قاإل ال اييييلالئييييا   يييين خييييالل   لااتيييي  التسييييكرال 

قرايير الييد اع الاييا ان ررقال الييذ   بنييذااقكييان  لييس رأر الئييا  اإلسييال ال لانييياذ 
 رةاسل الئ هقرال . سسساف الدقلل ق لس رأسها  إلسالهابل  إ اد استطاع 
 ييين االنتخابييياف الرةاسيييال  اإل يييالناالسيييتيرار للئراةييير تييي   إ ييياد ق ييين ائيييل  

حاييث تكللييف تلييا االنتخابيياف بفييقر  رةييا الئييا  الاييا ان  9111التيي  ئييرف  ييا  
عدرتي   إثبيافررقال. قعد استطاع ررقال ائتذا  الناخ  الئراةر  نحقي   ن خالل  

ر  تدرائاييل الييس الئراةييير .قكييان  ييد  االسيييتيرار قاالسيييتيرار بصييق األ يين  إ يياد  لييس 
 قالت لااف ال سلحل هيق دا يح الناخي  الئراةير   ليد    رةيا الئيا  للحصيقل  ليس

قبال يابييل عييا  ، 9111قاالسييتيرار قخق ييًا  يين تكييرار سيياناراق  ييا حصييل  ييا  األ يين 
حربيًا  قانةي  9111الرةار الاا ان ررقال بإئرا  االستفتا  التا  لتتدال دسيتقر  يا  

ئدادًا اسارري قهق حر  التئ ح الدا يراط  قاختار  قعفًا قسطًا بيان الينهب التسيلط  
ال سسسيل التسيكرال لتبيف  أنال باةر قالدا يراطال الكا لل .قللحيايل التاراخايل نييقل 

 9111قحتس  يا   9119دقرًا  حقراًا    االنتخاباف الئراةرال الت  ئرف  نذ  ا  
عبيييييًا لالنتخابييييياف قحاقليييييف التييييي ثار قاحتيييييقا  نتاةئهيييييا ك يييييا حايييييث نصيييييبف نفسيييييها  را

اسيييتطا ف  نيييح النخييي  السااسيييال  ييين التفكيييا   ثيييل حييير  ئبهيييل التحراييير اليييقطن  
التتباييير  ييين  اإلسيييال  قحييير  حركيييل النهضيييل  ك يييا سييي حف ليييبت    ثلييي  التايييار 

   االنتخاباف  ين طرايل السي ار ل رةيحاه  بال ةياركل  ثيل  بيد ا  ئيا   أنفسه 
الفقر كان حلا   رةا الئا  قهق  بد الترار  أن إال اإلبراها   قاح د طال  ا 

الئراةيير  أن ييا اخيي  الدا يراطاييل قال ئت ييح الييدا يراط   ييا كن اليييقل  أ ييابقتفلايييل .
 دا يراطال  سار  لتنطلل بتدها الس  ئت ح تتدد  دا يراط   تل  . أر لتتا  

Algerian Eleelions between 1990-1999 
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Dr.Sa'ad Tawfeek AL-Bazaz, Ph.D 

Abstract  

        1988 events have  a big role in putting Algeria on the path 

of democracy, political pluralism and making the elections a 

general feature of the Algerian people to enable the largest 

number of citizens to participate in taking the theory of popular 

sovereignty, which has replaced the rule of the nation. But the 

Algerian military intervention in the political process led the 

country into a stage of civil war for the period 1992-1994.  

        Political forces sought to return to the electoral path, but 

lost his army is in control of the political process and 

democracy by ensuring the victory of its candidates in the 

elections that took place between 1995-1999 to try to restore 

security and stability. 

 

 


