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ُم قدمة
َّ 1949 ..11
تبن ــت الجمعي ــة العامة لألمم
11 ..21
بجلس ــتها المنعق ــدة ف ــي 21
 )289الص ــادر ع ــن ال ــدورة الرابع ــة الجتماع ــات
المتح ــدة قراره ــا رق ــم (()289

» ..أن تصبــح ليبيــا دولــةً مســتقلةً
العام ــة الــذي يقضــي»..
الجمعي ــة
َّ
ّ

»،،
أول يناي ــر /كان ــون الثان ــي 1952م»
ذات س ــيادة ف ــي موع ــدٍ ال يتج ــاوز ّ

تقــرره
علــى أن يوضــع للدولــة الجديــدة فــي أثنــاء ذلــك دســتو ٌر
َّ
المكون ــة للب ــاد.
وطني ــة تض ــم ممثلي ــن ع ــن األقالي ــم الثالث ــة
جمعي ــة
ِّ
ّ
ّ
ُ 1951 ..12أعلــن اســتقالل ليبيــا  . 1والالفــت للنظــر أنــه
12 ..24
وبتاريــخ 24
ســبق ذلــك إعــان دســتور ليبيــا مــن الجمعيــة الوطنيــة الليبيــة،
 .1951لــذا فــإن والدة ليبيــا ســبقها شــهادة
.1951 ..10
10 ..7
وتحديــد ًا بتاريــخ 7
ـتورها.وتضم ن دس ــتور
مي ــاد دس ـ
َّ

2

 1951ف ــي الفص ــل األول المعن ــون

ملكي ــة وراثيــة ،ونظامهــا نيابــي،
«ليبيــا دولــة
نظــام الحكــم ،أن «ليبيــا
َّ

«المملك ــة الليبي ــة . »« 3كم ــا
ـم ى «المملك
تضم ــن الدس ــتور فص ــاً كام ــاً
َّ
وتُ س ـ َّ
َّ
الممث لــة بمجلــس
(الفصــل الســابع) حــول الســلطة التشــريعية
.)93
).
األمــة ،والــذي يتكــون مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب (مــادة 93
عي نــون مــن الملــك ، 4فــإن
وفــي حيــن أن أعضــاء مجلــس الشــيوخ ُم َّ
أعضــاء مجلــس النــواب ُم نتخبــون تأسيســ ًا علــى قانــون االنتخــاب
ـس االنتخ ــاب ،وأش ــارت الم ــادة
 .)100وأرس ــت الم ــواد 103--100
(م ــادة .)100
ُ 103أس ـ َ

«االنتخ ــاب ح ـ ٌّ
ـق لليبيي ــن البالغي ــن إح ــدى وعش ــرين س ــنة
 )102إل ــى أن «االنتخ
(()102
المبي ــن ف ــي القان ــون ،ويج ــوز للم ــرأة أن تم ــارس
ميالدي ــة عل ــى الوج ــه
ّ
هــذا الحــق وفقــ ًا للشــروط التــي يضعهــا القانــون .وأشــارت المــادة
http://archive.libya-al-mostakbal.org/Alesteqlal/king_edris_esteqlal_declaration.html-1
ُ -2ع ّ ِدل الدستور الليبي في عام  1963بموجب القانون رقم  1لسنة .1963
 -3كان اسم الدولة قبل تعديل عام  « 1963المملكة الليبية المتحدة».
 -4بموجب التعديل الصادر في عام  1963أصبح مجلس الشيوخ يتكون من  24عضو ًا يعينهم الملك.

 )103إلــى الشــروط الــازم توافرهــا لعضويــة مجلــس النــواب ،وذُ كــر
(()103
«الش ــروط األخ ــرى المنص ــوص عليه ــا ف ــي قان ــون
ف ــي عج ــز الم ــادة «الش

االنتخــاب».

نص عليه من صدور قانون انتخاب،
وعليه ،تأسيس ًا على الدستور وما َّ
..1952
صدر قانون انتخاب مجلس األمة في 1952
،،1952
عرفــت حقبــة العهــد الملكــي انتخابــات عامــة فــي األعــوام 1952
عدد من أفراد
.5 1964 ،،1960وبتاري ــخ األول م ــن س ــبتمبر  1969ق ــام
1960 ،،1956
1956
ٌ
الق ــوات المس ــلحة بانق ــاب عس ــكريَ ،أعل ــن عل ــى أث ــره بي ــان مجل ــس
قيــادة الثــورة بســقوط المؤسســات الدســتورية ونظــام الحكــم .6
 1969 ..12ص ــدر إع ــان دس ــتوري يحت ــوي عل ــى ثالث ــة أب ــواب
12 ..11
بتاري ــخ 11
 37مادة.
و37
فق ــط (الدول ــة /نظ ــام الحكم  /أحكام متفرق ــة وانتقالية) ،و
دســتور
اإلعــان الدســتوري صراحــةً ،
يلــغ
لــم
ُ
َ
ِ
ولكنــه أشــار إليــه فــي المــادة  30واكتفــى بإلغــاء النظــام
عــام

1951

الدســتوري ،حيــث نصــت المــادة  33مــن اإلعــان الدســتوري»

ُي لغــى النظــام الدســتوري المقــرر فــي الدســتور الصــادر فــي

 1951 ..10وتعديالتــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار. »7
10 ..7
7
َّ
حــل محــل الدســتور ،الــذي
لكــن الحقيقــة أن اإلعــان الدســتوري

الع لي ــا الليبي ــة دس ــتور ًا مؤقت ـ ًا ،ووصف ــت دس ــتور
أعتبرت ــه المحكم ــة ُ
 1951بالدســتور الملغــي. 8

ُ -5أعيدت هذه االنتخابات في عام  1965بعد أن ثبت وقوع تزوير في نتائجها .جرى فض آخر دورة عادية لمجلس األمة
الليبي في  ،1969 .5 .3وكان مقرر ًا أن تنعقد االنتخابات المقبلة في ربيع عام .1970
 -6أعطــى اإلعــان الدســتوري بموجــب المــادة « 35للقــرارات والبيانــات واألوامــر الصــادرة مــن مجلــس قيــادة الثــورة منــذ ســبتمبر 1969وقبــل صــدور هــذا اإلعــان الدســتوري
قــوة القانــون».
 -7جــاء فــي الطعــن الدســتوري رقــم  12 /1ق الصــادر فــي « :1970 .1 .11أن إعــان قيــام الثــورة والبيــان الثانــي الخــاص بســقوط المؤسســات الدســتورية ونظــام الحكــم ،لــم ينصــا
علــى ســقوط الدســتور ،إذ أطــاح أولهمــا بالنظــام الملكــي وألغــى ثانيهمــا المؤسســات التابعــة للعهــد الســابق ،وســقوط المؤسســات أم ـ ٌر جــد مختلــف عــن ســقوط قانــون
االنتخــاب المطعــون فــي دســتوريته».
غيــرت مــن موقفهــا وحســمت أمرهــا تجــاه دســتور  1951بموجــب الطعــن الدســتوري رقــم  14 /4ق ،الصــادر بتاريــخ  1970 .6 .14حيــث ذكــرت «أخــذ
لكــن المحكمــة ُ
العليــا الليبيــة ّ
الدســتور الملغــي بنظريــة الفصــل بيــن الســلطات الثــاث» .ثــم بعــد ذلــك وصفــت المحكمــة العليــا صراحــةً اإلعــان الدســتوري «بالدســتور».كما أطلقــت المحكمــة العليــا علــى
اإلعــان الدســتوري «اإلعــان الدســتوري المؤقــت».
 -8المصدر السابق.

تغي ــر نظ ــام الحك ــم ف ــي ليبي ــا إل ــى
وبعي ــد ًا ع ــن كل ه ــذا الج ــدل ف ــإن
ّ
نظــامٍ سياســي غيــر ُم تعــارف عليــه ،اســتناد ًا إلــى نظريــة ُع رفــت
(س ــلطة الشــعب) ،كشــف عــن أن البــاد
بالنظريــة العالميــة الثالثــة ُ
أزمات تش ــريعية ،بل وفوضى تش ــريعية
أضحت بال دس ــتور لتدخل في
ٍ
َّ
أث ــرت فــي صناعــة التشــريع ،وســاهمت فــي إضعافــه ،وفقــدان
توازنــه .وعرفــت تلــك الفتــرة مــا ُي عــرف بنظــام "التصعيــد" ،والــذي

َّ
تكف ل ــت "محكم ــة الش ــعب "9بالنظ ــر ف ــي المنازع ــات الناش ــئة عن ــه.

 -9تأسســت هــذه المحكمــة بموجــب القانــون رقــم  5لســنة  1988بشــأن إنشــاء محكمــة الشــعب ،وورد فــي المــادة  /9ثالثــا أنهــا تختــص بالنظــر فــي « الطعــون المتعلقــة

بالتصعيــد الشــعبي».
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النص والواقع والتقييم
الطعون االنتخابية في التشريعات الليبية ()2014_2012
ّ

الفصل األول /التشريعات في ليبيا
تداولــت علــى ليبيــا ثالثــة أنظمــة سياســية منــذ تاريــخ اســتقاللها :نظــام
ملكــي نيابــي /نظــام جمهــوري -جماهيــري /مرحلــة انتقاليــة هدفهــا
الوصــول إلــى دســتور جديــد دائــم للبــاد.
ومــن خــال تتبــع هــذه األنظمــة يتضــح أن الفتــرة التــي تتوســطها ،وهــي
أطولهــا مــدة ،جــاءت خاليــة مــن دســتور دائــم للبــاد ومــن انتخابــات.
لــذا ،فــإن هــذا بــا شــك قــد َّ
أثــر ســلب ًا علــى العمليــة التشــريعية لغيــاب
دســتور دائــم وتشــريعات انتخابيــة وتنظيــم انتخابــات اســتناد ًا عليهــا ،ممــا
يفضــي إلــى القــول بعــدم تحقــق خبــرة متواتــرة فــي االنتخابــات تشــريع ًا
وتنظيمـ ًا .ورغــم ذلــك فــإن هــذا لــم يمنــع مــن اســتئناف االنتخابــات فــي
الســنوات مــن  ،2014 -2012وإن االتجــاه اليــوم هــو نحــو تنظيــم انتخابــات
ُمقبلــة قــد تكــون إضافــة للتشــريعية رئاســية.
أوالً  /النصوص االنتخابية الدستورية:
( )1دستور ليبيا لسنة .1951
ورد فــي المــادة  100مــن دســتور  1951مــا يلــي « يؤ ّلــف مجلــس النــواب
مــن أعضــاء يجــري انتخابهــم باالقتــراع الســري العــام علــى مقتضــى
أحــكام قانــون االنتخــاب».
ونصــت المــادة  102علــى « االنتخــاب حـ ٌّ
ـق لليبييــن البالغيــن إحدى وعشــرين
َّ
المبيــن فــي القانــون ،ويجــوز للمــرأة أن
ســنة ميالديــة علــى الوجــه
ّ
تمــارس هــذا الحــق وفق ـ ًا للشــروط التــي يضعهــا القانــون».
كمــا وضعــت المــادة  103الشــروط الخاصــة بالنائــب وأحالــت بقيــة الشــروط
إلــى قانــون االنتخــاب.
وبناء عليه صدر قانون انتخاب رقم  5الصادر في  1952وتعديالته.
ً
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النص والواقع والتقييم
الطعون االنتخابية في التشريعات الليبية ()2014_2012
ّ

( )2اإلعالن الدستوري المؤقت .2011
صــدر اإلعــان الدســتوري فــي  3أغســطس  ،2011ولــم يضــع اإلعــان
ومفصــل ،وجــاء لتنظيــم المرحلــة
الدســتوري نظــام حكــمٍ واضــح
ّ
االنتقاليــة لحيــن صــدور الدســتور .وعلــى عكــس مــا كان متوقعــ ًا ،طــال
ـد المرحلــة االنتقاليــة ،ولــم يصــدر دســتور للبــاد بعــد حتــى اليــوم .لــذا
أمـ ُ
صــدرت التشــريعات االنتخابيــة عــن كل فتــرة انتقاليــة دون ضوابــط عامــة
لالنتخابــات ســوى اإلعــان الدســتوري ،وبهــدف التبــادل الســلمي علــى
الســلطة ووضــع اللبنــات األولــى «لنظــام سيـــاسي ديمقراطــي مبنــي
علــى َّ
الســلمي
الت ّ
السياســية والحـــزبية ،وذلــك بهــدف التــداول ِّ
عدديــة ِّ

الديمقراطــي ُّ
للســلطة( 10مــادة  4مــن اإلعــان الدســتوري).

وذلك على التفصيل التالي:
تنـ ُّ
ـص المــادة  4مــن اإلعــان الدســتوري علــى « تعمـــل الدولــة علــى إقامة
نظــام سيـــاسي ديمقراطــي مبنــي علــى َّ
السياســية والحـــزبية،
التعدديــة ِّ

الســلمي الديمقراطــي ُّ
للســلطة».
وذلــك بهــدف التــداول ِّ
صلت المادة  30العملية االنتخابية وذلك على النحو التالي:
َف ّ
 .1عملية انتخابية واحدة النتخاب المؤتمر الوطني العام كما يلي:
اصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .
العليا لالنتخابات.
تعيين المفوضية الوطنية ُ
الدعوة النتخابات عامة.
لتتضمــن
ـم تعديــل المــادة  30بموجــب التعديــل لإلعــان الدســتوري،
َّ
 .2تـ َّ
إجــراء انتخابــات عامــة أخــرى للهيئــة التأسيســية لوضــع مشــروع الدســتور.
نــص علــى إجــراء عمليــة انتخابيــة ثالثــة
 .3صــدر التعديــل الســابع الــذي َّ
لمجلــس النــواب.
 -10المادة  4من اإلعالن الدستوري المؤقت.
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وهكذا جرت ثالث عمليات انتخابية عامة في ليبيا في الفترة من -2012
.2014
ُّ
العليا
تنص المادة  30كذلك على أن تتولى المفوضية الوطنية ُ
لالنتخابات إجراء االنتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبة
األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية.

ثاني ًا /جدول بقوانين االنتخابات العامة:

العدد

1

التعديالت بقانون

القانون
قانــون االنتخــاب األول رقــم  5لمجلــس
النــواب االتحــادي الصــادر فــي ســنة
 1951بموجــب المــادة  204مــن الدســتور

2

مرســوم ملكــي بســريان قانــون
االنتخــاب األول مــع تعديلــه وإضافــة
أحــكام جديــدة إليــه.

3

مرسوم ملكي بقانون رقم  7لسنة
 1964في شأن تحديد المناطق
والدوائر االنتخابية

4

مرسوم ملكي بقانون رقم  6لسنة
 1964في شأن قانون االنتخاب

 -11نشر هذا القانون في العدد  3من الجريدة الرسمبة للمملكة الليبية المتحدة بتاريخ  6نوفمبر .1951

4

مرسوم ملكي بقانون
تعديل قانون االنتخابات
رقم  5لسنة .1951
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العدد

التعديالت بقانون

القانون

5

مرســوم ملكــي بقانــون رقــم  1لســنة
 1965فــي شــأن تحديــد المناطــق
والدوائــر االتحاديــة.

6

قانــون رقــم  21لســنة  1972بشــأن
انتخــاب ممثلــي الجمهوريــة العربيــة
الليبيــة فــي مجلــس األمــة االتحــادي.

7

قانــون رقــم ( )3لســنة  2012بشــأن
العليــا
إنشــاء المفوضيــة الوطنيــة ُ
لالنتخابــات.

8

قانــون رقــم  4لســنة  2012بشــأن
انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام.

9

قانــون رقــم  14لســنة  2012فــي
شــأن الدوائــر االنتخابيــة الخاصــة
بانتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام.

10
11
12

القوانيــن تحــت أرقــام /32 /31
 44لســنة  2012فــي شــأن
تعديــل القانــون رقــم ( )3لســنة
 2012بشــأن إنشــاء المفوضيــة
العليــا لالنتخابــات.
الوطنيــة ُ
القانــون رقــم  28لســنة 2012
فــي شــأن تعديــل القانــون
رقــم  4لســنة .2012

قانــون رقــم  8لســنة  2013بشــأن
المفوضيــة العليــا لالنتخابــات.

القانــون رقــم  17لســنة  2014بشــأن
انتخــاب الهيئــة التأسيســة لصياغــة
مشــروع الدســتور.

ـدل بالقانــون رقــم  2لســنة
ُمعـ َّ
 2014بتعديــل القانــون رقــم 17
لســنة  .2014أصــدره مجلــس
النــواب

القانــون رقــم  10لســنة  2014بشــأن
انتخــاب مجلــس النــواب.

عــدل بالقانــون رقــم ()12
ُم َّ
لســنة  2014بشــأن تعديــل
عــدل
القانــون رقــم (ُ )10م َّ
بالقانــون رقــم ( )1لســنة 2014
والصــادر عــن مجلــس النــواب.
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ثالث ًا المالحظات:
 .1إن لليبيــا إرثــ ًا تشــريعي ًا انتخابيــ ًا منــذ اســتقاللها عــام  ،1951وإنــه مــن
المهــم الرجــوع إليــه ،والبحــث فيمــا تولــد عنــه مــن منازعــات نُ ظــرت أمــام
القضــاء.
 .2إن هــذا اإلرث عانــى مــن انقطــاع فــي الفتــرة  ،2012 -1969ورغــم أن
الفتــرة مــن ( 1977إعــان قيــام ســلطة الشــعب) حتــى  2011شــهدت نظامـ ًا
سياســي ًا غيــر ُمتعــارف عليــه ،إال أنــه شــهد آليــة ُعرفــت بالتصعيــد ،وترتــب
اختصــت بهــا محكمــة الشــعب.
عليهــا طعــون
َّ
 .3إن الفتــرة األولــى لالنتخابــات  1965 -1951تأسســت فيهــا التشــريعات
االنتخابيــة علــى دســتور ٍ للبــاد وضــع القواعــد العامــة وتــرك التفاصيــل
تميــزت باســتقرار ٍ تشــريعي فيمــا يتع ّلــق باالنتخابــات
للتشــريعات .لــذا
َّ
العامــة بصــدور القانــون رقــم  5لســنة  1951وتعديالتــه.
 .4أمــا فــي الفتــرة الثانيــة  -2012اليــوم ،فــإن االنتخابــات العامــة جــرت
تميــزت بعــدم االســتقرار واالضطــراب ،فــي غيــاب
فــي مرحلــة انتقاليــة
ّ
ـدد هــذه االنتخابــات صــدرت ثالثــة تشــريعات
دســتور دائــم للبــاد ،وفــي تعـ ّ
انتخابيــة لــكل واحــدٍ منهــا :المؤتمــر الوطنــي العــام وفقــ ًا لإلعــان
الدســتوري ،الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور وفقـ ًا للتعديــل
الثالــث لإلعــان الدســتوري ،مجلــس النــواب وفقــ ًا للتعديــل الســابع مــن
اإلعــان الدســتوري.
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 .5إنــه وفــي الفتــرة الثانيــة ( ،)2012كان مــن المفتــرض وفقــ ًا لإلعــان
الدســتوري أن تُ جــرى انتخابــات عامــة واحــدة هــي انتخابــات المؤتمــر
الوطنــي العــام وفقــ ًا للخطــة األصليــة المدرجــة باإلعــان الدســتوري،
وكان مــن المفتــرض أن ينجــز االســتحقاق الدســتوري خــال فتــرة واليــة
وألســباب عديــدة فــي ُج ّلهــا سياســية وأمنيــة،
هــذا المؤتمــر ،إال أنــه
ٍ
تحولــت الهيئــة التأسيســية مــن هيئــة ُمعينــة إلــى ســلطة ُمنتخبــة.
 .6فــي عــام  ،2014تــم اســتحداث مرحلــة جديــدة النتقــال الســلطة،
بنــاء علــى انتخابــات جديــدة لــم تكــن ضمــن
بتشــكيل مجلــس للنــواب
ً
فتــرات المرحلــة االنتقاليــة المؤقتــة األصليــة بموجــب التعديــل الســادس

لإلعــان الدســتوري الــذي نــص علــى تشــكيل لجنــة القتــراح تعديــات
12

دســتورية

بهــدف إجــراء انتخابــات تشــريعية (مجلــس نــواب) ورئاســية،

وتقديــم مقتــرح بقانــون انتخابــات .والتــي َّ
تبناهــا المؤتمــر الوطنــي
العــام جزئيـ ًا (تشــريعية دون رئاســية) بموجــب التعديــل الســابع ،تــارك ًا أمــر
االنتخابــات الرئاســية لمجلــس النــواب ذاتــه.
َّ .7
ترتــب علــى هــذه التعديــات الجوهريــة التــي طــرأت علــى صلــب اإلعالن
ـددت التشــريعات االنتخابيــة بتعدد االنتخابــات العامة.
الدســتوري ،أن تعـ ّ

وقدمت مقترح ًا للمؤتمر الوطني العام :
-12عرفت هذه اللجنة بلجنة فبراير
ّ
/210603251/https://www.scribd.com/docلجنة-فبراير-المقترح-النهائي-ألعمال-لجنة-إعداد-مقترح-التعديل-الدستوري-ومقترح-انتخابات-عامة
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 .8تشــابهت التشــريعات االنتخابيــة فــي عــدة جوانــب ومنهــا الفصــل
المتعلــق بالطعــون أمــام المحاكــم ،إال أنــه ورد بهــا اختالفــات ذات
أهميــة ،ففــي حيــن َّ
تبنــى تشــريعان منهــا نظــام األغلبيــة (13الفــردي)
النــص علــى تخصيــص عــددٍ مــن
القائــم علــى نظــام الفائــز األول ،مــع
ّ
المقاعــد للمــرأة ،أو مــا يعــرف بنظــام (الكوتــا) .إال أن القانــون رقــم 4
ميــزه
لســنة  2012بشــأن انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام
َّ
تضمــن نقاطـ ًا تُ ّ
عــن التشــريعين اآلخريــن ،حيــث اعتمــد علــى نظاميــن انتخابييــن أساســيين:
نظــام
ـول) (المــادة
األغلبيــة (نظــام الفائــز األول ،والصــوت الواحــد غيــر المتحـ ّ
قدمهــا
 ،)6ونظــام التمثيــل النســبي فــي قوائــم انتخابيــة ُمغلقــة ،تُ ّ
14

الكيانــات السياســية فــي الدوائــر االنتخابيــة (المــادة )7

 .كمــا وأن

هــذا القانــون امتــاز بمســألةٍ ُمهمــة فيمــا يتع ّلــق بالقوائــم ،واشــترط
"التنــاوب األفقــى والرأســي فــي القوائــم بيــن الجنســين " والــذي َّ
مكــن

فتحصلــت علــى 33
المــرأة مــن الوصــول إلــى المؤتمــر الوطنــي العــام،
َّ
15

مقعــد ًا

المخصصــة
فــي المؤتمــر الوطنــي ( 32مقعــد ًا مــن المقاعــد
َّ

للقوائــم ،ومقعــد ًا واحــد ًا مــن المقاعــد الفرديــة).
:)2014
):
2014 --2012
رابع ًا /تحليل قوانين االنتخاب ((2012
إن أساســيات قانــون االنتخــاب تكمــن فــي أربعــة :أوالً  /المشــاركة
المجتمعيــة فــي وضــع القانــون (مجتمــع مدنــي /أحــزاب سياســية/
فعالــة .أمــا
خبــرات وطنيــة ودوليــة ..الــخ) ،وبمــا ُيحقــق مشــاركة شــعبية َّ
(المنتخــب
ثانيــ ًا /فهــي نظــام االنتخــاب  .16وثالثــا /الشــروط االنتخابيــة
ُ
17

ّ
والمرشــح) ،ورابعــ ًا /الطعــون االنتخابيــة

.

خصص القانون  120مقعد ًا لهذا النظام.
َّ -13
خصص القانون  80مقعد ًا لهذا النظام.
َّ -14
 -15تقريــر مركــز كارتــر حــول انتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام صفحــة https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_ .23
final-rpt.pdf-070712-reports/libya
 -16امتــاز القانــون رقــم  4لســنة  2012بإعتبــاره أول قانــون الســتعادة العمــل االنتخابــي بعــد طــول انقطــاع بتعــدد األنظمــة االنتخابيــة وخروجــه عمــا درج عليــه قانــون االنتخابــات
فــي الفتــرة األولــى والــذي اعتمــد علــى نظــام انتخابــي واحــد ،بمــا حقــق نوعــا مــن التحديــث والتطــور ومواكبــة متطلبــات العصــر.
 -17سيتم التطرق للطعون االنتخابية معا في فصل واحد مستقل لتشابه النصوص ذات العالقة في القوانين االنتخابية الثالث ()2014 /2013 /2012
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الطعون االنتخابية في التشريعات الليبية ()2014_2012
ّ

( )1القانون رقم  4لسنة  2012بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام:
ـد كبيــر .فقــد
َّ
ـعبيين إلــى حـ ّ ٍ
تحصــل هــذا القانــون علــى زخــمٍ ومشــاركة شـ ّ
أصــدر المجلــس الوطنــي االنتقالــي مســودة للقانــون ُأعلنــت ونُ شــرت
آنــذاك ،وتــم تداولهــا فــي وســائل التواصــل ،وفــي اإلعــام ،والقــت
خصصــة
الم َّ
ٍ
اعتراضــات كثيــرة خاصــةً فــي نظــام االنتخــاب والمقاعــد ُ
للنســاء  .18وإزاء هــذه االعتراضــات ،قــام المجلــس

ضمــت خبــراء وطنييــن ،وأعضــاء مــن
الوطنــي االنتقالــي بتشــكيل لجنــة َّ
المجلــس االنتقالــي ،وأعضــاء من المجتمــع المدني ،كما تمت االســتعانة
ـق ببعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا. 19
فــي وقـ ٍ
ـت الحـ ٍ
وكان أهــم اســتحداث ورد فيــه هــو نظــام «التنــاوب بيــن المرشــحين مــن
َّ
شــكل
الذكــور واإلنــاث عموديــ ًا وأفقيــ ًا» فــي قوائــم االنتخــاب ،الــذي

20

ـص التونســي فــي قانــون انتخــاب المجلــس التأسيســي
تطــور ًا علــى النـ ّ

التونســي ،الــذي َّ
تبنــى ذات النظــام (نظــام القائمــة النســبية المغلقــة)،
ولكــن دون اشــتراط التنــاوب العمــودي واألفقــي بيــن الجنســين.
احتــوى هــذا القانــون علــى تنــوع فــي انظمــة االنتخــاب :نظــام األغلبيــة
(كل مــن نظــام الفائــز األول ، 21ونظــام الصــوت الواحــد غيــر المتحــول ) 22
 /نظام التمثيل النسبي (بطريق القائمة المغلقة. )23

 -18شــهد هــذا القانــون مناقشــات علــى الصعيــد العــام منــذ اصــدار المســودة األولــى مــن المجلــس الوطنــي االنتقالــي فــي  1ينايــر  ،2012واســتمر النقــاش والتــداول
حتــى صــدوره فــي  .2012 .1 .28تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا القانــون نشــر فعليــا فــي منتصــف شــهر فبرايــر http://www.ly.undp.org/content/dam/libya/docs/ .2012
20Libya.pdf%20of%20Mapping%20Gender%Electoral
 pdf.022813-https://www.ndi.org/sites/default/files/Doherty-Libya-Remark19الصفحة .4
 -20اســتخدم القانــون التونســي مصطلــح «التناصــف بيــن الرجــال والنســاء» ،الفصــل  16مرســوم عــدد  35لســنة  2011مــؤرخ فــي  10مــاي  2011يتعلــق
بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي قانــون أساســي عــدد  16لســنة  2014بتاريــخ  26مايــو  2014يتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء.
 -21النظام االنتخابي الذي يكون الفائز بموجبه المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الدائرة االنتخابية
 -21أحد انظمة األغلبية االنتخابية التي بكون الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة االنتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من األصوات.

 -22أحد انظمة األغلبية االنتخابية التي بكون الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة االنتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من األصوات.
 -21أحد انظمة األغلبية االنتخابية التي بكون الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة االنتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من األصوات.

-23النظام االنتخابي المعتمد في دوائر انتخابية متعددة المقاعد وتفوز القائمة بحصة من المقاعد تتناسب مع حصتها في االصوات .ويكون ترتيب المرشحين
في القوائم على اساس التناوب بين المرشحين من الذكور واإلناث عموديا وأفقيا (م .)15
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النص والواقع والتقييم
الطعون االنتخابية في التشريعات الليبية ()2014_2012
ّ

عدد األعضاء:
 200عضو 120 :يتم انتخابهم على أساس نظام األغلبية 80 ،عضو ًا على
أساس نظام التمثيل النسبي في قوائم انتخاب ُمغلقة.

شروط الترشح:
الشــروط العامــة ،إضافــة إلــى أن ينطبــق علــى المرشــح معاييــر وضوابــط
النزاهــة الوطنيــة المعتمــدة بالقــرار رقــم  2011 /192الصــادر عــن المجلــس
العليــا المعنية
الوطنــي االنتقالــي ،ويخضــع المرشــحون لمصادقــة الهيئة ُ
بتطبيــق معاييــر النزاهــة والوطنيــة.
العليا لالنتخابات:
دور المفوضية الوطنية ُ
َّ
تتولــى المفوضيــة تنظيــم وإدارة العمليــة االنتخابيــة ،واإلشــراف عليهــا.
كمــا وأن قانــون انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام  2012منحهــا ســلطة
ّ
الترشــح ،أو نتائــج االنتخــاب للمرشــح الفــردي ،أو الكيانــات
أن تُ ق ـ ِّرر إلغــاء
َّ
(وتتعلــق بالدعايــة االنتخابيــة:
تبينــت مخالفتــه للمــواد مــن 22-19
إذا َّ
المبــادئ األساســية للحملــة االنتخابيــة /المحظــورات علــى المرشــح
والكيانــات السياســية /اإلنفــاق ومصــادر تمويــل الدعايــة االنتخابيــة).
كمــا أعطــت المــادة  30للمفوضيــة الحــق فــي إلغــاء نتائــج العمليــة
ُّ
يخــل بنتائــج
االنتخابيــة «إذا ثبــت أن هنــاك تزويــر ًا ،أو تالعبــ ًا ،أو فعــاً
العمليــة االنتخابيــة ،وفقــ ًا لمــا تُ
حــدده الالئحــة التنفيذيــة».
ّ
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ّ

( )2القانــون رقــم  17لســنة  2014بشــأن انتخــاب الهيئــة التأسيســة لصياغــة
مشــروع الدستور.
تعرضــت المــواد الدســتورية ذات العالقــة بالهيئــة التأسيســية لوضــع
َّ
لعــدة تعديــات .وجــاء
دســتور دائــم لليبيــا فــي اإلعــان الدســتوري
َّ
التعديــل األخيــر لهــا بموجــب التعديــل الثالــث (الصــادر فــي يوليــو ،)2012
ـص علــى أن هــذه الهيئــة ســتكون ُمنتخبــة علــى النحــو التالــي:
والــذي نـ َّ
«انتخــاب هيئــة تأسيســية بطريــق االقتــراع الحـ ّر المباشــر مــن غيــر أعضائــه
لصياغــة مشــروع دســتور دائــم للبــاد تُ
ســمى الهيئــة التأسيســية ،مــن
َّ
ــكلت إلعــداد دســتور
ســتين عضــو ًا علــى غــرار لجنــة الســتين التــي ُش ِّ
اســتقالل ليبيــا عــام 1951م .ويتو ّلــى المؤتمــر الوطنــي العــام تحديــد
معاييــر وضوابــط انتخابهــا ،يراعــى فيهــا وجــوب تمثيل مكونــات المجتمع
الليبــي ذات الخصوصيــة الثقافيــة واللغويــة.
وفــي جميــع األحــوال تصــدر قــرارات الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور
بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء زائــد واحــد ،علــى أن تنتهــي مــن صياغــة الدســتور
واعتمــاد هــذا المشــروع فــي مــدة ال تجــاوز مائــة وعشــرين يومــ ًا مــن
انعقــاد اجتماعهــا األول»24
وبهــذا تقـ َّـرر أثنــاء الفتــرة االنتقاليــة إجــراء انتخابــات عامــة ثانيــة لــم تكــن
ـدد ،وهــو انتخــاب
متوقعــة فــي اإلعــان الدســتوري األصلــي ،بهــدف ُمحـ ّ
هيئــة تأسيســة لوضــع مشــروع دســتور دائــم للبــاد.

 -24تأكــد هــذا النــص بموجــب التعديــل الخامــس لإلعــان الدســتوري الصــادر فــي أبريــل
.2013
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ّ

تم تبنّ يه على النحو التالي:
ومن المهم تبيان أن هذا القانون َّ
أصــدر المؤتمــر الوطنــي العــام القــرار رقــم  24لســنة  2013بتاريــخ .3 .7
 2013فــي شــأن تشــكيل لجنــة إلعــداد مشــروع قانــون انتخــاب الهيئــة
َّ
تشــكلت اللجنــة
التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور الدائــم للبــاد.
مــن أعضــاء للمؤتمــر الوطنــي العــام ،وأغلبيــة مــن خارجــه  ،25علــى أن
يترأســها عضــو المؤتمــر الوطنــي العــام ، 26وعضويــة  17عضــو ًا ،وكانــت
آليــة االختيــار عــن طريــق قيــام كل دائــرة انتخابيــة باختيــار عضــو واحــد مــن
ونصــت المــادة  3مــن القــرار رقــم 24
خــارج المؤتمــر الوطنــي العــام .27
َّ
لســنة  ،2013علــى أن للجنــة أن تســتعين بالخبراء ،والمستشــارين ،والفنيين
ممــن تــرى ضــرورة االســتعانة بهــم.
ـدم مــن هــذه اللجنــة ،تــم تبنّ ــي مشــروع
المقـ َّ
وتأسيسـ ًا علــى المشــروع ُ
القانــون المذكــور مــن المؤتمــر الوطنــي العــام.
أساسيات القانون:
 .1تشــكيل الهيئــة مــن  60عضــو ًا بالتســاوي مــن ثالثــة أقاليــم (ثــاث
مناطــق انتخابيــة) :برقــة /طرابلــس /فــزان .مــع ُمراعــاة تمثيــل المكونــات
الثقافيــة واللغويــة.
ّ
والمرشــح .بينمــا جــاءت شــروط الناخــب محــدودة
 .2وضــع شــروط للناخــب
باالكتفــاء بالجنســية ،وبلــوغ الثامنــة عشــر ،والتمتــع باألهليــة ،إضافــة
ّ
للمرشــح  28مــن بينهــا
وضعــت
إلــى الرقــم الوطنــي ،فــإن شــروط ًا أخــرى ِ
الخضــوع إلــى معاييــر تولــي المناصــب العامــة طبقــ ًا لقانــون العــزل
السياســي واإلداري.
 -25أربعة أعضاء فقط من  17عضو من داخل المؤتمر الوطني العام.
 -26السيد المستشار عوض زوبي.
 -27مثال قام أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين عن دائرة بنغازي باختيار المستشارة نعيمة جبريل.
 -28وضعت المادة ( )9من القانون  12شرطا.
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ّ

 .3اعتمــاد نظــام انتخــاب وحيــد ،هــو نظــام «نظــام االنتخــاب الفــردي
ّ
المرشــح
القائــم علــى نظــام األغلبيــة البســيطة ،ويكــون الفائــز بالمقعــد
الــذي يحصــل علــى أعلــى عــددٍ مــن األصــوات ،وعنــد التســاوي تُ جــرى
خصــص عــدد ســتة مقاعــد
القرعــة بيــن المتســاوين» .وفــي ذات الوقــت ُي َّ
للنســاء تــوزع علــى بعــض الدوائــر االنتخابيــة ،تترشــح لهــا النســاء فقــط،
ويجــري االقتــراع علــى كل مقعــد مــن قبــل جميــع الناخبيــن فــي الدائــرة
ويبيــن الجــدول المرفــق بهــذا القانــون تلــك الدوائــر
مــن الرجــال والنســاء،
ّ
وكيفيــة تحديــد المقاعــد بهــا.
نص القانون في الفصل السادس على الطعون االنتخابية ،في مادتين
َّ .4
( )28و (.)29
( )3القانون رقم  10لسنة :2014
ـروف سياســية صعبــة مــرت بهــا البــاد ،وعقــب
صــدر هــذا القانــون فــي ظـ
ٍ
تعديــل دســتوري (التعديــل الســابع) الــذي وضــع مرحلــة انتقاليــة جديــدة
لــم تكــن فــي اإلعــان الدســتوري عنــد صــدوره .أصــدر المؤتمــر الوطنــي
العــام القــرار رقــم ( 12لســنة  )2014بشــأن تشــكيل لجنــة إلعــداد مقتــرح
وتكونــت اللجنــة
بتعديــل اإلعــان الدســتوري ،ومقتــرح انتخابــات عامــة.
َّ
مــن  15عضــو ًا ،ســتة منهــم أعضــاء مــن المؤتمــر الوطنــي العــام ،وتســعة
مــن خارجــه.
قامــت اللجنــة بإعــداد مقتــرح التعديــات وأحالتــه إلــى المؤتمــر الوطنــي
العــام ،الــذي أصــدر بــه تعديــاً دســتوري ًا  ،29وفــي فتــرة الحقــة أصــدرت
اللجنــة  30مقترحــ ًا بقانــون انتخــاب مجلــس النــواب ،والــذي صــدر عــن
المؤتمــر الوطنــي العــام (قانــون رقــم  10لســنة  2014بشــأن انتخــاب
مجلــس النــواب فــي المرحلــة االنتقاليــة).
 -29ورد فــي المقتــرح اســتنادا لقــرار انشــاء اللجنــة بتقديــم مقتــرح متكامــل لحقبــة انتقاليــة جديــدة تقــوم علــى التــوازن مــا بيــن الســلطات وتعيــد التــوازن المفقــود مــا بيــن
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ،لكــن المؤتمــر الوطنــي العــام جــزأ المقتــرح وتبنــى االنتخابــات التشــريعية وأجــل االنتخابــات الرئاســية وتــرك أمرهــا لمجلــس النــواب فــي اتخــاذ
قــرار بشــأنها فــي أن يكــون انتخــاب الرئيــس مــن الشــعب مباشــرة أم مــن مجلــس النــواب ذاتــه.
 -30اســتقال عضــوان مــن المســتقلين مــن هــذه اللجنــة وهمــا د .بونــس فنــوش والمحاميــة عــزة المقهــور ،احتجاجـ ًا علــى عــدم تبنّ ــي المؤتمــر الوطنــي العــام لمقتــرح اللجنــة
بالتعديــات الدســتورية التشــريعية والرئاســية ،ولــم يشــاركا فــي وضــع مقتــرح قانــون االنتخابــات.
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أساسيات القانون رقم  10لسنة  2014بشأن انتخاب مجلس النواب في
المرحلة االنتقالية:
حــد كبيــر -ذات الفصــول التــي تناولهــا القانونــان
تنــاول القانــون  -إلــى
ٍّ
االنتخابيــان الســابقان :التعريفــات /أحــكام تمهيديــة /حــق االنتخــاب/
شــروط وإجــراءات الترشــح /الدعايــة االنتخابيــة /إجــراءات االقتــراع/
ـات أقل
ـدم بتعريفـ ٍ
الطعــون /الجرائــم االنتخابيــة /أحــكام ختاميــة .لكنــه قـ َّ
مــن ســابقيه ،وتأثــر بالقانونيــن الســابقين معــ ًا ،مقتبســ ًا منهمــا مــواد
دون أخــرى  . 31لكــن مــا يؤســف فــي كل األحــوال هــو غيــاب المذكــرات
فســر هــذه التغييــرات فــي النصــوص ،ولعــل أوضــح مثــال
اإليضاحيــة التــي تُ ّ
علــى ذلــك هــو تعريــف االنتخــاب فــي القوانيــن الثــاث  ،32علــى النحــو

التالــي:

القانون رقم  4لسنة 2012

يكــون االنتخــاب حــر ًا
مباشــر ًا ســري ًا شــفاف ًا
وعام ـ ًا ،وبمــا يتفــق مــع
المعاييــر الدوليــة المتّ ــب

قانون رقم  17لسنة 2013

يكــون
عامــ ًا،

االنتخــاب
مباشــر ًا.

حــر ًا،

قانون رقم  10لسنة 2014

يكــون االنتخــاب عام ـ ًا حــر ًا
مباشــر ًا ســري ًا وشــفاف ًا.

العليا لالنتخابات:
خامس ًا /المفوضية الوطنية ُ
مؤسســة ُمســتقلة تُ ديــر االنتخابــات فــي
ألول مــرة فــي تاريــخ ليبيــا تنشــأ
َّ
ـص عليهــا فــي
البــاد ،وتُ شــرف عليهــا وتُ نفذهــا .وهــي
مؤسســة ورد النـ ّ
ّ
مؤسســة دســتورية تسـ ُّ
ـتمد وجودهــا مــن
اإلعــان الدســتوري ،لــذا فهــي
ّ
وي ّ
نظمهــا تشــريع.
اإلعــان الدســتوري ذاتــهُ ،
 -31هنــاك تقــارب أكثــر بيــن القانونيــن رقــم  17ورقــم  .10علــى ســبيل المثــال اقتبــس القانــون رقــم  10مــن القانــون رقــم  17لســنة  2013مصطلــح «حجــب نتائــج االنتخابــات»،
فــي حيــن أن القانــون رقــم  4لســنة  2012نــص علــى «الغــاء نتائــج االنتخابــات» .كذلــك تطابــق النصــوص المتعلقــة بشــروط الناخــب بيــن القانونيــن ،والتشــابه فــي نــص شــروط
الدعايــة االنتخابيــة.
 -32يالحظ هنا التراجع في في القانونين الالحقين على النص على «المعايير الدولية المتبعة».
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( )1مؤسسة منشأها اإلعالن الدستوري:
المؤسسة ذات أهمية
وهذه المسألة في غاية االهمية ،إذ أن هذه
ّ
خاصة لألسباب التالية:
أوالً  :إن منشأها تشريع أساسي (اإلعالن الدستوري).
ثانيــ ًا :ارتباطهــا بالعمليــة االنتخابيــة القائمــة علــى مبــدأ «التــداول
الســلمي الديمقراطــي للســلطة» المنصــوص عليــه فــي المــادة ( )4مــن
اإلعــان الدســتوري.
مؤسســة ُمســتقلة «تُ مــارس كافــة المهــام واالختصاصــات
ثالثــ ًا :إنهــا
ّ
والصالحيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون باســتقاللية تامــة،
وحياديــة كاملــة ،وتكــون قرارتهــا علنيــة وال يجــوز التدخــل فــي أعمالهــا
أو اختصاصهــا أو الحــد مــن صالحياتهــا» (المــادة  2مــن القانــون رقــم 8
لســنة . )2013
المؤسســة
رابعــ ًا :إن كالً مــن اإلعــان الدســتوري الــذي وصــف هــذه
ّ
العليــا لالنتخابــات فــي المــادة ( )30وجــاء ذكرهــا
بالمفوضيــة الوطنيــة ُ
ثــاث مــرات ،والقانــون الــذي ينظمهــا ّ
أكــدا علــى مبــدأ اســتقاللية
ّ
أي تدخــات فــي أعمالهــا أو
المفوضيــة
ووفــر لهــا الحمايــة مــن ّ
المؤسســة هــو
ميــز أيضــ ًا هــذه
ّ
اختصاصهــا أو حتــى الحــد منهــا .ومــا ُي ّ
أي
«الشــفافية والعلنيــة» وهمــا
ّ
خاصيتــان مــن النــادر أن تتّ صــف بهمــا ّ
مؤسســة تخضــع للتشــريعات الوطنيــة.
يخص المفوضية (قانون رقم  3لسنة )2012
 -33لم يرد هذا التأكيد على االستقاللية والحيادية وضمان عدم التدخل في أول قانون
ّ
949/http://marsd.daamdth.org/archives .
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النتيجة:
طابــع
المؤسســة ذات
يــؤدي مــا ســبق إلــى القــول بــأن هــذه
ّ
ٍ
خــاص وأهميــة خاصــة ،بمــا ال يمكــن معــه أن تُ عامــل كإدارة
مؤسســة مــن المؤسســات التنفيذيــة للدولــة .وهــي
أو
ّ
ســنبين الحقــ ًا أدنــاه عــدم اســتيعاب القضــاء لمكانتهــا
مســألة
ّ
وخصوصيتهــا األمــر الــذي دفعــه لمعاملتهــا كإدارة فــي بعــض
كمؤسســة ُمســتقلة ُمحايــدةَّ .
إن
المنازعــات االنتخابيــة وليــس
ّ
العليــا
هنــاك فــارق بيــن افتــراض أن تُ مــارس المفوضيــة الوطنيــة ُ
لالنتخابــات بحيــاد ونزاهــة وشــفافية طــوال العمليــة االنتخابيــة
ومراحلهــا ،وبيــن مرحلــة رقابــة القضــاء علــى أعمالهــا .ففــي
حيــن تكــون المفوضيــة َحكم ـ ًا بيــن متنافســين وأحيان ـ ًا خصــوم
فــي شــكاوى أمامهــا ،فإنهــا تتحــول فــي المنازعــات االنتخابيــة
أمــام
يتوقع من القضاء أن يستوعب الدور
ّ
القضاء إلى خصم .لذا فإنه
الــذي تلعبــه المفوضيــة قبــل مثولهــا أمــام القضــاء باعتبارهــا
تشـ ّ
ـكل إحــدى ركائــز العمليــة الديمقراطيــة ،والزمة مــن لوازمها.
المؤسســة ومكانتهــا
وفــي غيــاب االســتيعاب الكامــل لهــذه
ّ
ودورهــا مــن جانــب القضــاء ،وفهــم اختصاصهــا فــي إدارة
العمليــة االنتخابيــة ،ومــا منحــه إليهــا القانــون مــن قــرارات
مصيريــة فــي العمليــة االنتخابيــة ،و فــي حــال عــدم اســتعادة
المؤسســة لدورهــا هــذا والحفــاظ عليــه ،لــن تنجــو
هــذه
ّ
التخبــط فــي القــرارات واألحــكام القضائيــة ،ولــن
الطعــون مــن
ّ
تكــون حصن ـ َا للعمليــة االنتخابيــة ،بــل لــن تُ ســاعد فــي تحقيــق
أهــداف العمــل الديمقراطــي ،وقــد تتســبب فــي الحيــدة عنــه
المؤسســة.
لســوء تقديراتهــا فــي فهــم الــدور الحقيقــي لهــذه
ّ
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( )2القصور التشريعي:
العليــا لالنتخابــات نصــ ًا
كان مــن األنســب أن ُي
فــرد للمفوضيــة الوطنيــة ُ
َ
ـظ بهــذا ،وبــرزت فجــأةً بيــن
خاص ـ ًا فــي اإلعــان الدســتوري ،لكنهــا لــم تحـ َ
فقــرات المــادة  ،30وتكــررت ثــاث مــرات فــي هــذه المــادة دون ســواها.
شــرع الصــواب حيــن عنــون القانونيــن رقــم ( )3لســنة ،2012
جانــب ّ
الم َ
َ
ورقــم ( )8لســنة  2013بالعنــوان التالــي « فــي شــأن إنشــاء المفوضيــة
العليــا لالنتخابــات» .فالمفوضيــة لــم ُينشــئها القانــون بــل أنشــأها اإلعــان
الدســتوري ،لــذا فهــي مؤسســة دســتورية وليســت ُمنشــأة بقانــون
عــادي .والصحيــح أن هــذا القانــون ُي ّ
نظمهــا وليــس ُمنشــئ لهــا.
توالــت األخطــاء فــي المــواد ذات العالقــة بالتعريفــات فــي القوانيــن
االنتخابيــة :فكانــت علــى النحــو التالــي:
العليــا
القانــون رقــم  3لســنة  2012بشــأن إنشــاء المفوضيــة الوطنيــة ُ
لالنتخابــات :المــادة  « 2تُ نشــأ هيئــة مســتقلة تُ
ســمى المفوضيــة
َّ
والذمــة الماليــة
العليــا لالنتخابــات تتمتّ ــع بالشــخصية االعتباريــة
ِّ
الوطنيــة ُ
المســتقلة ويكــون مقرهــا فــي مدينــة طرابلــس ولهــا إنشــاء فــروع فــي
أنحــاء البــاد».
القانــون رقــم  4لســنة ( 2012المؤتمــر الوطنــي العــام)« :المفوضيــة:
المنشــأة بموجــب القانــون والتــي
العليــا لالنتخابــات ُ
المفوضيــة الوطنيــة ُ
َّ
تتولــى تنظيــم وإدارة العمليــة االنتخابيــة واإلشــراف عليهــا».
العليــا لالنتخابــات:
القانــون رقــم  8لســنة  2013بشــأن المفوضيــة الوطنيــة ُ
المنشــأة وفــق
العليــا لالنتخابــات ُ
«المفوضيــة :المفوضيــة الوطنيــة ُ
أحــكام هــذا القانــون».
القانون رقم  17لسنة ( 2013الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور):
المنشأة بموجب القانون رقم 8
العليا لالنتخابات ُ
«المفوضية الوطنية ُ
لسنة .»2013
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القانــون رقــم  10لســنة ( 2014مجلــس النــواب) :المفوضيــة الوطنيــة
المشــرفة علــى إدارة وتنفيــذ العمليــة
العليــا لالنتخابــات :الجهــة اإلداريــة ُ
ُ
االنتخابيــة»
حد ســواء ،لتغفل
وهكــذا توالــى القصــور فــي كل هــذه التعريفات علــى ّ ٍ
هــذه التشــريعات جميعهــا عــن أن المفوضيــة أنشــأها اإلعــان الدســتوري،
ونظمتهــا التشــريعات .وليــس ُّ
أدل علــى ذلــك مــن العبــارة التــي وردت فــي
العليــا
المــادة  30البنــد  2 /1التــي جــاء فيهــا «تعييــن المفوضيــة الوطنيــة ُ
لالنتخابات»
المؤسســة قــد أنشــأت باإلعالن الدســتوري
وكلمــة تعييــن تعنــي أن هــذه
ُ
وأن تشــكيلها وتنظيــم اختصاصهــا ســيكون بموجب
إجــراء /تشــريع الحــق 34ولكــن القصــور الكبيــر كان فــي القانــون رقــم
 10لســنة  2014الــذي أخطــأ فــي وصفهــا حيــن ذكــر أنهــا «جهــة إداريــة»،
وهــذا التعريــف وكأنــه َّ
المؤسســة بإعطائهــا هــذا
قلــل مــن مكانــة هــذه
ّ
الوصــف غيــر الصحيــح .وهــذا القصــور يمكــن أن ُيشــير إلــى أن مكانــة هــذه
المؤسســة لــم يتــم اســتيعابها حتــى مــن قبــل المش ـ ّرع ذاتــه.
( )3مشروع الدستور (:)2017
المحــال إلــى مجلــس
جديــ ٌر بالذكــر أن مشــروع الدســتور ( يوليــو ُ )2017
ـص فــي البــاب الســابع
النــواب قــد وضــع األمــر فــي نصابــه الصحيــح حيــن نـ َّ

المســتقلة» فــي المــادة 157 35
منــه تحــت عنــوان « الهيئــات الدســتورية ُ

النــص
حــدد هــذا
ّ
العليــا لالنتخابــات» .لــم ُي ّ
علــى «المفوضيــة الوطنيــة ُ
ّ
تشــكله ،واكتفــى
إجــراء تشــكيل مجلــس المفوضيــة ،والجهــة التــي
ـص علــى أن الســلطة التشــريعية تنتخــب رئيسـ ًا مــن بيــن تســعة أعضــاء
بالنـ ّ
شــكلون مجلــس إدارتهــا.
ُي
ِّ
 -34وجديــر بالذكــر أن مشــروع الدســتور  2017تنبــه لهــذه المســالة فــي المــادة  2/183المتعلقــة بحكــم انتقالــي النتخــاب مجلــس الشــورى ورئيــس الجمهوريــة حيــن نــص علــى
إعــادة « تكويــن مجلــس المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات خــال تســعين يومــا مــن دخــول هــذا الدســتور حيــز النفــاذ»

 -35هذه المادة تقابلها المادة  168في مشروع الدستور  ،2016وهي مسودة سبق تقديمها من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى مجلس النواب.
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نــص هــذا المشــروع علــى أحــكام عامــة للهيئــات الدســتورية
وقــد
َّ
المســتقلة فــي أن انتخــاب أعضائهــا يكــون مــن الســلطة التشــريعية،
وأنهــم غيــر قابليــن للعــزل إال إذا فقــدوا شــرط ًا مــن شــروط االنتخــاب،
رئيــس مــن
وفــي حالــة المفوضيــة تقــوم الســلطة التشــريعية بانتخــاب
ٍ
شــكلون مجلــس إدارتهــا.
سي
ِّ
بيــن األعضــاء التســعة الذيــن ُ

النتيجة:
المشــ ّرع فــي التشــريعات  2014 -2012فــي عــدم
بيــن مــن ُ
قصــور ّ
اعتبــار المفوضيــة هيئــة دســتورية مســتقلة  -وهــي كذلــك
حتــى مــع وجــود هــذا القصــور  -36وهــو قصــور ينبــئ عــن عــدم
المشــ ّرع لمكانــة ودور واختصــاص المفوضيــة الوطنيــة
اســتيعاب ُ
العليــا لالنتخابــات ،وهــذا القصــور ترتــب عليــه قصــور آخــر عنــد صــدور
القــرارات واألحــكام فــي الطعــون .ومــن الــازم فــي حــال صــدور
تشــريع جديــد ســواء أكان ســابق ًا علــى تبنّ ــي الدســتور ،أم الحقــ ًا
ٍ
ـوح علــى مكانتهــا (هيئــة
واف
ـكل
عليــه أن ينـ َّ
ٍ
ٍ
ـص بشـ ٍ
وكاف وبوضـ ٍ
دســتورية منشــأها الدســتور) ومــن هــذا األســاس يكــون دورهــا
واختصاصهــا ،كمــا وأن يتــم إيــاء عنايــة بهــذه المســألة مــن خــال
أي دورات أو نــدوات أو أنشــطة علميــة بالخصــوص.

 -36عمال بقاعدة التدرج التشريعي وأن التشريع األسمى هو الدستور.
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سادس ًاُّ /
السلطة القضائية والعملية االنتخابية:
بتاريــخ  2011 /8 /3صــدر اإلعــان الدســتوري ،والــذي أنشــأ المفوضيــة
العليــا لالنتخابــات وفقــ ًا للمــادة .30
الوطنيــة ُ
بتاريــخ

 2012 /1 /18صــدر القانــون رقــم  3لســنة  2012بشــأن انشــاء
37

العليــا لالنتخابــات
المفوضيــة الوطنيــة ُ

.

بتاريــخ  2012 /1 /28صــدر القانــون رقــم  4لســنة  2012بشــأن انتخــاب
المؤتمــر الوطنــي العــام.

أي َّ
وضعــت ُأســس العمليــة االنتخابيــة
أنــه فــي خــال خمســة أشــهر ِ
ّ

بأضالعهــا الثالثــة :قاعــدة دســتورية /مفوضيــة ُمســتقلة إلدارة العمليــة
االنتخابيــة واإلشــراف عليهــا  /قانــون االنتخــاب.
اإلعالن الدستوري:
أشــار اإلعــان الدســتوري إلــى عالقــة بيــن ُّ
الســلطة القضائيــة والعمليــة
االنتخابيــة فــي المــادة  .30وهــذه المــادة ربطــت بيــن العمليــة االنتخابيــة
َّ
العليــا
والقضــاء علــى النحــو التالــي «
تتولــى المفوضيــة الوطنيــة ُ
لالنتخابــات (والتــي ُيعــاد تشــكيلها مــن قبــل المؤتمــر الوطنــي العــام)
إجــراء االنتخابــات العامــة تحــت إشــراف القضــاء الوطنــي وبمراقبــة األمــم
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة».
ولــم تــرد هــذه العالقــة إال فــي العمليــة االنتخابيــة التــي ســتقوم عقــب
انتهــاء المرحلــة االنتقاليــة بصــدور الدســتور .أمــا العمليــة االنتخابيــة
الخاصــة بانتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام فلــم ُيشـ ْـر فيهــا إلــى القضــاء،
وال أي دور لــه فــي العمليــة االنتخابيــة الثانيــة المســتحدثة بموجــب
التعديــل الســابع لإلعــان الدســتوري والمتعلقــة بمجلــس النــواب.
ُ -37ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم  8لسنة  2013في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
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مــن المهــم أيضـ ًا اإلشــارة إلــى أن هنــاك فصــاً حــول الضمانــات القضائيــة
فــي اإلعــان الدســتوري يؤكــد علــى اســتقالليتها ،وتنــص المــادة ()33
ـص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي قــرار إداري مــن رقابــة
علــى «يحظــر النـ ّ
القضــاء».
التشريعات:
توالــت قوانيــن االنتخــاب وحصــرت تنفيــذ وإدارة العمليــة االنتخابيــة
38

العليــا لالنتخابــات
واإلشــراف عليهــا حصريـ ًا فــي يــد المفوضيــة الوطنيــة ُ

وعليــه ،فإنــه وإن كان اإلعــان الدســتوري قــد أشــار إلــى دور ٍ للقضــاء
الوطنــي (الليبــي) فــي اإلشــراف علــى إجــراء االنتخابــات العامــة التــي
خــاص
النــص
العليــا لالنتخابــات ،إال أن هــذا
ٌ
ّ
تُ ديرهــا المفوضيــة الوطنيــة ُ
المؤسســة علــى الدســتور ،وهــو فــي حقيقــة األمــر
باالنتخابــات العامــة
َّ
ـص ،ويتنافــى مــع المنطــق وواقــع األمــر ،ذلــك أن اإلعــان
تزيــد فــي النـ ّ
ّ
الدســتوري ســينتهي دوره بصــدور الدســتور ،وإن االنتخابــات الالحقة على
النــص
ستؤســس علــى أحــكام الدســتور .لــذا فــإن هــذا
صــدور الدســتور
َّ
ّ
يكــون غيــر ذي جــدوى .وفــي كل اإلحــوال فــإن وجــود المفوضيــة مــن
َّ
المنظمــة لهــا مــن جهة ،وممارســتها
خــال اإلعــان الدســتوري والقوانيــن
ـى جديــد ًا فــي
لدورهــا الحصــري بجــدارة مــن جهــةٍ أخــرى قــد فــرض منحـ ً
يصعــب معــه أن يصبــح "القضــاء" ُمشــرف ًا علــى "إجــراء االنتخابــات
الواقــع
ُ

 -38القانــون رقــم  3لســنة  2012بشــأن انشــاء المفوضيــة م  « 3وفق ـ ًا ألحــكام هــذا القانــون تعــد المفوضيــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تتولــى اإلعــداد والتنفيــذ النتخابــات
المؤتمــر الوطنــي العــام واإلشــراف عليهــا ومراقبتهــا واإلعــان عــن نتائجهــا»....
القانــون رقــم  4لســنة  2012بشــأن انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام م  « 3 /1المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات المنشــأة بموجــب القانــون والتــي تتولــى تنظيــم وإدارة
العمليــة االنتخابيــة واإلشــراف عليهــا»
القانــون رقــم  8لســنة  2013فــي شــأن انشــاء المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات م  ....« 3تعــد المفوضيــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تتولــى تنفيــذ عمليــة االنتخابــات
واإلعــداد لهــا واإلشــراف عليهــا ومراقبتهــا واإلعــان عــن نتائجهــا»...
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العامــة" ،وأن دوره يكــون رقابي ـ ًا علــى إجــراءات العمليــة االنتخابيــة.
وفــي كل األحــوال فــإن التشــريعات النافــذة وأهمهــا القانون رقم  8لســنة
 2013فــي شــأن إنشــاء المفوضيــة ،قــد جعــل تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة،
واإلعــداد لهــا ،واإلشــراف عليهــا ،ومراقبتهــا واإلعــان عــن نتائجهــا حصــر ًا
العليــا لالنتخابــات .وإن دور القضــاء هــو فــي الفصــل
للمفوضيــة الوطنيــة ُ
فــي الطعــون الناشــئة عــن العمليــة االنتخابيــة ،وفق ـ ًا لقوانيــن االنتخــاب
الثالثــة  ، 39إضافــة إلــى الجرائــم االنتخابيــة بطبيعــة الحــال.
ـص فــي المــادة  157علــى دور
واتبــع مشــروع الدســتور ( )2017ذلــك ،ونـ َّ
40

العليــا لالنتخابــات الحصــري
المفوضيــة الوطنيــة ُ

فــي "إدارة ،وتنظيــم

االســتفتاءات العامــة ،واالنتخابــات العامــة ،والمحليــة في جميــع مراحلها
بشــفافية ،ومصداقيــة ،بمــا فــي ذلــك إعــان النتائــج النهائيــة" .ولهــذا
يكــون دور القضــاء ُمحــدد ًا فــي نظــر الطعــون المرفوعــة أمامــه فــي أي
مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة.

 -39نص المادتين  29-28في القانونين االنتخابيين الثاتي والثالث ،والمادتين  32-31من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام.
 -40استخدم النص عبارة «دون غيرها».
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الفصل الثاني الطعون
ـدد عنــد المرحلــة
بدايــةً  ،إن العمليــة االنتخابيــة هــي دورة متكاملــة ال تتحـ َّ
الســاخنة منهــا وهــي عمليــة االقتــراع وإعــان النتائــج ،بــل ان أهميتهــا
تبــدأ مــن المراحــل التــي تســبق عمليــة االقتــراع ،وتمتــد إلــى مرحلــة
تقييــم العمليــة االنتخابيــة برمتهــا.
وجدي ـ ٌر بالذكــر أن إدارة العمليــة االنتخابيــة ليســت مســألة فنيــة وإداريــة
بحتــة ،بــل هــي "عمليــة مفصليــة يشــترك فيهــا كل الشــركاء السياســيين
علــى اختــاف اهتماماتهــم وتطلعاتهــم  . 41كمــا أن أهميتهــا تكمــن
فــي إدارتهــا باســتقاللية وكفــاءة مســتدامة وبمــا يحقــق الثقــة فيهــا
وفــي نتائجهــا.
لــذا فبقــدر أهميــة إعــداد وتنفيــذ واإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة
العليــا لالنتخابــات فــي
مــن قبــل اإلدارة االنتخابيــة (المفوضيــة الوطنيــة ُ
الحالــة الليبيــة) ،فــإن مرحلــة الطعــون أمــام القضــاء فــي أي مرحلــة مــن
مراحــل هــذه العمليــة االنتخابيــة مــن شــأنها أن تــزرع المصداقيــة والحيــاد
لــدى الناخــب والمرشــح وكل ذي مصلحــة فيهــا ،وان تُ عــزز الثقــة فيهــا
وفــي نتائجهــا .إنهــا إحــدى وســائل إضفــاء الشــرعية علــى المؤسســات
المنتخبــة.
ُ
فــي هــذا الفصــل ،ســنركز علــى الطعــون فــي التشــريعات الثــاث  ،أوالً
مــن خــال النصــوص القانونيــة ذات العالقــة فــي هــذه التشــريعات ،ثــم
تقديــم نمــاذج لبعــض التطبيقــات مــن خــال بعــض أحــكام المحاكــم.

http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/Electoral-Management-Design-The-International-IDEA-Handbook-Arabic-PDF.pdf 41
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أوالً  /الطعون :
ـد مــن اإلشــارة أوالً إلــى أنــه وبســبب غيــاب دســتور دائــم للبالد ،وبســبب
البـ َّ
أيضـ ًا التعديــات الجوهريــة التــي طرأت علــى اإلعالن الدســتوري وأهمها:
تحــول الهيئــة التأسيســية مــن هيئــة ُمعينــة إلــى ُســلطة ُمنتخبــة،
ّ
وإضافــة فتــرة انتقاليــة جديــدة تتمثــل فــي مجلــس النــواب ،بســبب ذلــك
َّ
تطلبــت إصــدار قوانيــن انتخــاب منفصلــة .وفي
جــرت ثــاث انتخابــات عامــة
وأهمــه نظــام وســلطات الحكــم،
غيــاب اإلطــار الدســتوري المتكامــل
ّ
فقــد صــدرت القوانيــن الثــاث وهــي تتضمــن فروقــات مهمــة دون تبيــان
الســبب مــن وراء ذلــك ،خاصــة وأنهــا صــدرت فــي فتــرات زمنيــة متقاربــة.
ومــن الصعــب فهــم هــذه الفروقــات الفتقــار هــذه القوانيــن للمذكــرات
اإليضاحيــة التــي ُيفتــرض أن ترافــق صدورهــا ألهميــة هــذه التشــريعات.

َّ
ولعــل أهــم هــذه الفروقــات غيــر المســببة هــي تغييــر نظــام االنتخــاب
الــذي تضمنــه قانــون االنتخــاب األول الخــاص بالمؤتمــر الوطنــي العــام
(قانــون رقــم  4لســنة  ،)2012حيــث اشــتمل هــذا القانــون علــى مقاعــد
للكيانــات السياســية . 42
لــذا ال ُيفهــم موقــف المشــ ّرع فــي تغييــر نظــام االنتخــاب والعــودة

إلــى نظــام االنتخــاب 43الــذي اعتمــده قانــون انتخــاب رقــم  5لســنة 1951
لمجلــس األمــة االتحــادي  . 44والســؤال :مــا الســبب فــي ذلــك؟ رغــم أن

ـص صراحــةً فــي المــادة  4منــه علــى أن "تعمـــل
اإلعــان الدســتوري  45نـ َّ

الدولــة علــى إقامــة نظــام سيـــاسي ديمقراطــي مبنــي علــى َّ
التعدديــة
السياســية والحـــزبية،
ِّ
 -42ع ّرفــت المــادة  7/1فــي هــذا القانــون الكيــان السياســي كمــا يلــي " مجموعــة مــن األفــراد أو تجمــع سياســي أو ائتــاف سياســي يقدمــون قائمــة ترشــح وفــق اتفــاق
سياســي" .وقــد يعــود الســبب فــي عــدم اإلشــارة إلــى األحــزاب السياســية فــي هــذا القانــون إلــى تأخــر صــدور قانــون تنظيــم األحــزاب السياســية ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إجــراءات،
الــذي صــدر فــي مايــو  2012بينمــا صــدر قانــون انتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام فــي ينايــر  .2012وقــد ســبق ذلــك صــدور قانــون رقــم  30لســنة  2012بشــأن ضوابــط تشــكيل
الكيانــات السياســية فــي شــهر ابريــل  2012وتميــز بســهولة اجــراءات تشــكيلها .تاريــخ انتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام .2012 .7 .7
 -43هناك فارق مهم أال وهو أن هذين القانونين (الهيئة التأسيسية ومجلس النواب) قد خصصا في إطار هذا النظام االنتخابي مقاعد للمرأة.
 -44المادة  51من القانون.
 -45علــى خــاف القانــون التأسيســي المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت ُّ
للســلط العموميــة الصــادر عــام  ،2011لــم ينــص اإلعــان الدســتوري الليبــي علــى أيــة تفاصيــل للقانــون
االنتخابــي المشــار إليــه فــي المــادة  ،30فــي حيــن أن القانــون التونســي المذكــور (الفصــل  /4البــاب الثالــث) فـ َـرّق مــا بيــن القوانيــن االساســية والتــي مــن بينهــا قانــون االنتخــاب
الــذي يشــترط فيــه األغلبيــة المطلفــة ألعضائــه ،وبيــن القوانيــن العاديــة التــي يشــترط فيهــا أغلبيــة الحاضريــن .لكــن المشـ ّرع الليبــي تــدارك األمــر فــي التعديــل الدســتوري الرابــع
(المــادة  )1الــذي اشــترط فــي بعــض التشــريعات أن تصــدر بأغلبيــة موصوفــة ومــن بينهــا التشــريعات المنظمــة لالنتخابــات العامــة.
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الســلمي الديمقراطي ُّ
ـص في المادة
للســلطة" ،ونـ َّ
وذلــك بهــدف التداول ِّ
 15علــى " تكفــل الدولــة ُحريــة تكويــن األحــزاب السياســية ،والجمعيــات،
ـدر قانــون بتنظيمهــا ،وال يجــوز
وســائر ُمنظمــات ُ
المجتمــع المدنــي ،ويصـ ُ
إنشــاء جمعيــات ســرية أو مســلحة أو ُمخالفــة للنظــام العــام أو اآلداب
العامــة ،وغيرهــا ممــا يضــ ُّر بالدولــة ووحــدة التــراب الوطنــي " ،وكذلــك
صــدور قانــون الكيانــات السياســية  46وقانــون األحــزاب .47وعليــه ،فــإن
صــدور التشــريعين االنتخابييــن دون اختيــار نظــام انتخــاب يكفــل مشــاركة
األحــزاب السياســية ،أو أن ُيســتبدل نظــام انتخــاب بآخــر كان يفتــرض فــي
مســألة ذات أهميــة وحساســية

48

أن يصــدر مــا يبــرره ،وهــو مــا لــم يفعلــه

المش ـ ّرع فــي قانونــي الهيئــة التأسيســية ومجلــس النــواب.
العليا لالنتخابات والطعون :
ثاني ًا /المفوضية الوطنية ُ
العليا لالنتخابات:
( )1دور المفوضية الوطنية ُ
خصصــت التشــريعات الثــاث فصــاً بعنــوان الطعــون ،ونصــوص هــذه
َّ
حــد كبيــر ،عــدا بعــض الفــروق.
التشــريعات تتشــابه إلــى
ٍّ
َّ
تعلــق
وتكمــن أهميــة الفصــل األول فــي هــذه الدراســة خاصــةً مــا
العليــا لالنتخابــات ،فــي أنها هيئة
بالوصــف الصحيــح للمفوضيــة الوطنيــة ُ
أسســها اإلعــان الدســتوري وليــس التشــريع العــادي (القانــون)،
دســتورية َّ
ـددة خاصــةً أثنــاء
وفــي أنهــا وفق ـ ًا لقوانيــن االنتخــاب تلعــب أدوار ًا متعـ ّ
العمليــة االنتخابيــة ،وتُ مــارس أدوار ًا ّمهمــة ،وذلــك اســتناد ًا لمــا يلــي:
ّ
ـص دور المفوضيــة اســتناد ًا للقانــون رقــم  8لســنة  2013فــي شــأن
يتلخـ ُ
العليــا لالنتخابــات ،وفقــ ًا لنــص المــادة ()3
إنشــاء المفوضيــة الوطنيــة ُ
منــه ،فــي إنهــا تمــارس حصري ـ ًا:
 -46القانون رقم  30لسنة  2012بشأن ضوابط الكيانات السياسية الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي.
 -47القانون رقم  29لسنة  2012بشأن تنظيم األحزاب السياسية الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي.
 -48أولى مشروع دستور  2017اهمية خاصة لقانون االنتخابات ووضعه ضمن ستة قوانين يشترط فيها إقرار مجلس الشيوخ.
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تنفيذ العملية االنتخابية.
اإلعداد للعملية االنتخابية.
اإلشراف على العملية االنتخابية.
مراقبة العملية االنتخابية.
اإلعالن عن نتائجها.
إصــدار اللوائــح واإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ العمليــة االنتخابيــة وفقــ ًا
للقوانيــن االنتخابيــة .49
وهــذا يــؤدي بنــا إلــى القــول بــأن مرحلــة الطعــون أمــام القضــاء فــي
"أي مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة خــال  48ســاعة مــن تاريــخ
ّ
حصــول الواقعــة المــراد الطعــن بشــأنها" هــي مرحلــة متصلــة اتصــاالً
وثيق ـ ًا بالعمليــة االنتخابيــة وجــزء منهــا .لــذا فــإن مــا تلعبــه المفوضيــة
مــن دور ٍ باعتبارهــا هيئــة أنشــأها الدســتور لتحقيــق هــدف أساســي فــي
العمليــة السياســية ،أال وهــو التــداول الســلمي علــى الســلطة وحمايــة
المصلحــة العامــة وتعزيــز الثقــة ،هــو دور مرتبــط بالعمــل القضائــي الــذي
يمارســه القضــاء ،بــل إن عمــل القضــاء فــي نظــر الطعــون الناشــئة عــن
كمــل لــدور المفوضيــة بغــرض حمايــة هــذه العمليــة
العمليــة االنتخابيــة ُم ّ
األساســية للعمــل الديمقراطــي ،وإضفــاء الحمايــة والحيــاد والشــرعية
عليهــا .وللتدليــل علــى ذلــك ،أنــه متــى قــررت المفوضيــة (إلغــاء /حجــب)
نتيجــة مركــز اقتــراع بســبب التزويــر علــى ســبيل المثــال ،فإنــه يفتــرض أن
ـدد دور المحكمــة فــي مراقبــة عمــل المفوضيــة مــن خــال النصــوص
يتحـ ّ

 -49وردت مهام أخرى نصت عليها المادة  3من القانون رقم  8لسنة .2013
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القانونيــة التــي تحكمهــا ،وللمحكمــة اختصــاص تقييــم اإلجــراءات
التــي اتبعتهــا المفوضيــة فــي واقعــة التزويــر مثــاً  ،ومراجعــة مــدى
انطباقهــا مــع التشــريعات واللوائــح التــي أصدرتهــا المفوضيــة .لــذا فــإن
أيــده
حكــم قاضــي األمــور الوقتيــة بمحكمــة جنــزور الجزئيــة  ،50الــذي َّ
الحكــم الصــادر عــن محكمــة الســواني االبتدائيــة ،بأنــه يقــع علــى عاتــق
المفوضيــة إثبــات التزويــر وليــس الحــق فــي إعــان اإللغــاء أو الحجــب إذا
ثبــت لديهــا -عــن طريــق اســتصدار حكــم جنائــي بــه ،يكــون حكمـ ًا مخالفـ ًا
للتشــريعات وجانبــه الصــواب.
َّ
"الحــق" فــي إعــان اإللغــاء /الحجــب أذا ثبــت
األســاس أن للمفوضيــة
"لديهــا التزويــر
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وأن قواعــد اإلثبــات التــي تعتمدهــا المفوضيــة هــي

المتاحــة لهــا بموجــب القانــون واللوائــح واإلجــراءات
كافــة طــرق اإلثبــات ُ
المعتمــدة لديهــا والمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليها ،وهي حتم ًا ليســت
طــرق اإلثبــات تبع ـ ًا للقواعــد الجنائيــة ،بــل أقــل صرامــةً وأكثــر تنوع ـ ًا ،بمــا
فــي ذلــك تقاريــر مديــري المركــز والمراقبيــن وكافــة الوســائل األخــرى
يتعيــن
المتاحــة والدالــة علــى وقــوع التزويــر .وهــي قواعــد اإلثبــات التــي
ّ
علــى القضــاء مراقبــة تطبيقهــا.

-50حكــم محكمــة جنــزور الجزئيــة بتاريــخ  2014 .7 .10فــي الطعــن رقــم  2014 /2المرفــوع مــن الصالحيــن الهــدوي أبــو حميــرة الشــقمان ضــد المفوضيــة الوطنيــة العليــا
لالنتخابــات .جــاء فــي الصفحــة  4 ،3أســباب الطعــن المقدمــة مــن الطاعــن مــا يلــي "فــي األحــوال التــي يكــون فيهــا للمطعــون ضــده (المفوضيــة) الغــاء نتيجــة أي مركــز
انتخابــي وهــي حــاالت التزويــر والتالعــب أو أي فعــل مــن شــأنه أن يخــل بعمليــة النتيجــة االنتخابيــة وأن هــذه األفعــال تعــد جرائــم وأن ثبوتهــا مــن عدمــه يحتــاج إلــى تحقيــق
مــن الجهــات المختصــة وهــو أمــر يخــرج عــن اختصــاص المفوضيــة بكافــة لجانهــا " "...فــإن المطعــون ضــده (المفوضيــة) يكــون قــد نصــب نفســه محــل الســلطات المختصــة".
والمحكمــة قــررت أن المفوضيــة "لــم يثبــت أمــام المحكمــة وجــود أي تزويــر أو تالعــب  "..وقــررت الغــاء قــرار المفوضيــة رقــم  2014 /98بالغــاء نتيجــة محطــة اقتــراع عبــد اهلل
بــن رواحــة بالدائــرة الفرعيــة جنــزور والزامهــا باعتمــاد نتيجــة هــذا المركــز.
طعنــت المفوضيــة فــي هــذا القــرار أمــام محكمــة الســواني االبتدائيــة تحــت رقــم  ،2014 /3والــذي أصــدر حكمــه فــي  2014 .7 .17بتبنــي ذات موقــف المحكمــة المطعــون
فــي حكمهــا بالقــول " وحيــث أن المســتندات التــي قدمــت مــن دفــاع المســتأنف جــاءت خاليــة مــن الدليــل علــى ثبــوت التزويــر أو ســرقة صناديــق االقتــراع  ....خاصــة وأن االفعــال
المشــار اليهــا بصحيفــة االســتئناف تشــكل جرمــا جنائيــا إن وقعــت فعــا وتتطلــب اتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة بشــأنها بإعتبارهــا تشــكل جرمــا جنائيــا يتطلــب احالتهــا للســلطات
المختصــة  "...وحكمــت المحكمــة برفــض االســتئناف المرفــوع مــن المفوضيــة وتأييــد الحكــم المســتأنف .وعليــه اســتجابت المفوضيــة لهــذا الحكــم وقامــت بتنفيــذه وأصــدرت
قرارهــا رقــم  2014 /98بإلغــاء قرارهــا الســابق.
-51اختلفــت النصــوص ذات العالقــة فــي القوانيــن الثــاث ،جــاء نــص المــادة  30فــي القانونرقــم  4لســنة  " 2011للمفوضيــة الحــق فــي إلغــاء نتائــج المحطــة االنتخابيــة إذا ثبــت
أن هنــاك تزويــر "...فــي حيــن ورد فــي القانونيــن اآلخريــن "إذا ثبــت لهــا أن هنــاك تزويــرا"...
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وفــي هــذه الدعــوى تحديــد ًا يتّ ضــح أنــه لــم يتــم اســتيعاب دور
ـم التقليــل مــن مكانتهــا كهيئــة دســتورية
المفوضيــة وال مركزهــا ،وتـ َّ
ُيفتــرض حيادهــا تجــاه الطاعــن مــع متنافســين آخريــن ،وعــدم فهــم
اختصاصهــا الــذي ُيغ ّلــب الصالــح العــام ،ويســعى إلــى الســلم
للمضــي فــي المســار الديمقراطــي .فإثبــات
االجتماعــي ،ويهــدف ُ

التزويــر مــن صميــم اختصاصهــا  ، 52وللمحكمــة أن تراقــب مــدى اتفــاق
إجــراء اإللغــاء /الحجــب بســبب التزويــر لنصــوص قانــون االنتخــاب ولوائــح
وإجــراءات المفوضيــة ،وفيمــا إذا كانــت المفوضية قــد اتّ بعت اإلجراءات
ذات العالقــة ،وليــس التشــكيك فــي واقعــة التزويــر فــي حــد ذاتهــا
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إال فــي حــال عــدم ثبوتهــا وفقـ ًا للقانــون االنتخابــي واللوائــح الصــادرة
عــن المفوضيــة والمعاييــر الدوليــة –وليــس وفقــ ًا لقواعــد اإلثبــات
فــي القانــون الجنائــي ،-ففعــل التزويــر أو التالعــب أو غيــره ليــس هــو
يــؤدي هــذا الفعــل وغيــره
األســاس فــي النــص ،بــل األســاس هــو أن
ّ
"لإلخــال بالعمليــة االنتخابيــة" ،وهنــا مربــط الفــرس بالنســبة للقضــاء.
المختــص أن يســتوعب مكانــة ودور
لــذا ،فــإن علــى القضــاء
ُ
بشــكل كامــل ،والنظــر
واختصــاص المفوضيــة ،واإلحاطــة بــه
ٍ
إلــى هــذا النــص المهــم فــي إطــار قوانيــن االنتخــاب وإجــراءات
ولوائــح المفوضيــة والمعاييــر الدوليــة ،وليــس بالنظــرة الضيقــة
للقواعــد العامــة فــي اإلثبــات اســتناد ًا لقواعــد القانــون الجنائــي.

-52يقــول النــص المشــترك بيــن القوانيــن االنتخابيــة " للمفوضيــة حــق االلغــاء /الحجــب إذا ثبــت لهــا " التزويــر أو التالعــب  "...وهــو مــا يعنــي أن اإلثبــات يكــون بنــاء علــى
إجراءاتهــا ولوائحهــا.
53تختــص المحكمــة بمراقبــة مــا إذا كانــت واقعــة التزويــر قــد أخ ّلــت بنتائــج العمليــة االنتخابيــة مــن عدمــه وفقـ ًا للقوانيــن االنتخابيــة واللوائــح ذات العالقــة التــي تشــترط ذلــك.
لــو علــى ســبيل المثــال اعلنــت المفوضيــة قــرار اإللغــاء أو الحجــب دون أن يثبــت تزويــرا أو تالعبــا أو أي فعــل آخــر فهــذا يكــون فضيحــة مدويــة تمــس كفــاءة المفوضيــة وحيادهــا
وتلقــي الشــكوك حــول العمليــة االنتخابيــة برمتهــا.
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( )2إجراء اإلعالن في الطعون أمام القضاء:
هــذا يقــود إلــى القــول بأنــه طالمــا أن المفوضيــة تلعــب دور ًا فــي غايــة
األهميــة ،وهــو مماثــل للــدور الــذي تلعبــه بعــض الهيئــات التــي تملــك
والتحقــق والتحــ ّري فــي شــأنها ،وا ّ ِتخــاذ
تلقــي الشــكاوى،
ّ
اختصــاص ّ

54
ـص التشــريعات الثــاث علــى اختصــاص قاضــي
إجــراءات حيالهــا  ،فــإن نـ ّ

األمــور الوقتيــة بالمحكمــة الجزئيــة بنظــر الطعــون يكــون موفقــ ًا ،ألن
ملــف الطعــن فــي حقيقتــه يبــدأ مــن لــدى المفوضيــة ويصــل منهــا
إلــى القضــاء ،نظــر ًا لمــا تكتســيه اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا مــن أهميــة.
البــد مــن الحــرص علــى إعــان المفوضيــة
وتأسيســ ًا علــى ذلــك فإنــه
َّ

َّ
ليتحقــق دفاعهــا ،الــذي هــو جــزء مــن الطعــن ذاتــه .وجديــ ٌر
بالطعــن
بالذكــر أن مركــز المفوضيــة فــي الطعــون المعروضــة علــى القضــاء فــي
أغلبــه "مطعــون ضدهــاّ /م ّدعــى عليهــا".
ـض النظــر عــن مــا ُيســببه إجــراء اإلعــان مــن إطالــة زمــن نظــر الطعــون
وبغـ ِّ
أمــام القضــاءـ فــإن محاولــة المش ـ ّرع فــي القانــون رقــم  10لســنة 2014

بالنــص علــى عــدم الحاجــة إلتخــاذ إجــراء اإلعــان  55فــي
تفــادي ذلــك
ّ
اســتئناف الطعــون قــد جانبــه الصــواب ،وهــو ليــس ُمجافيــ ًا للحقــوق
والدفــاع والعدالــة فحســب ،ولكنــه لــم يســتوعب دور المفوضيــة،
وأهميــة أن ُيعــرض الملــف الــذي بنــت عليــه قراراتهــا التــي تكــون محــل
طعــن ،والــذي مــن الــازم أن يســتعين القاضــي بــه ومــا حــواه من إجــراءات،
َّ
ويطلــع عليــه ألنــه جــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة االنتخابيــة.

 -54دور هيئة الرقابة اإلدارية على سبيل المثال ،القانون رقم  20لسنة .2013
 -55تنــص المــادة  29مــن القانــون رقــم  10لســنة  2014علــى " ويســتأنف القــرار الصــادر أمــام رئيــس المحكمــة االبتدائيــة خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ صــدوره دون حاجــة إلــى
إعــان".
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( )3سلطة المفوضية في إصدار قرار بإلغاء /حجب نتائج االنتخابات
جدول مقارن بالنصوص في القوانين الثالثة:

التشريع
ا لغــا ء /
حجــب
النتائج

قانون رقم  17لسنة 2013

قانون رقم  10لسنة 2013

م " 30للمفوضيــة حــق

م " 25للمفوضيــة حــق

م  " 25للمفوضيــة حــق

إلغــاء نتائــج المحطــة

حجــب نتائــج المحطــة

حجــب نتائــج المحطــة

االنتخابيــة إذا ثبــت أن
هنــاك تزويــر ًا أو تالعبــ ًا
ُّ
يخــل بنتائــج
أو فعــاً

ثبــت

االنتخابيــة إذا ثبــت لهــا
أن هنــاك تزويــر ًا أو تالعبـ ًا

القانون رقم  4لسنة 2012

العمليــة

االنتخابيــة

تحــدده
وذلــك وفــق مــا
ّ
الالئحــة

التنفيذيــة".

االنتخابيــة

إذا

لهــا أن هنــاك تزويــر َا
أو تالعبــ ًا أو فعــاً مــن
َّ
يخــل بنتائــج
شــأنه أن
العمليــة

االنتخابيــة،

أو فعــاً مــن شــأنه أن
َّ
يخــل بنتائــج العمليــة
االنتخابيــة"

تحــدده
وذلــك وفــق مــا
ّ
الالئحــة التنفيذيــة لهــذا
ا لقا نــو ن "

عــدة
فــي هــذه المســألة بالــذات وفــي هــذا النــص تحديــد ًا حدثــت
َّ
المقدمــة إليــه.
اشــكاليات أمــام القضــاء عنــد الفصــل فــي الطعــون
َّ
والمالحــظ أوالً أن المفوضيــة فــي أغلبيــة الطعــون صفتهــا مطعــون
ضــده ،وهــي بالتالــي خصمـ ًا أساســي ًا فــي هــذه الطعــون ،هــذا مــن جهــة،
انصبــت علــى مرحلــة
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن أغلــب الطعــون أمــام القضــاء
َّ
إعــان نتائــج االنتخابــات ضمــن الفصــل الخــاص بإجــراءات االقتــراع.
المبينــة بالجــدول أن نــورد المالحظــات
ويمكــن مــن خــال هــذه النصــوص
ّ
التاليــة:
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 .1مالحظات عامة:
حــاالت
أ .اتفــاق النصــوص فــي أن للمفوضيــة ُســلطةً عنــد ثبــوت
ٍ
ثــاث :التزويــر  /التالعــب /أو أي فعــل يــؤدي إلــى اإلخــال بنتائــج
العمليــة االنتخابيــة.
ـص علــى أن هــذه االفعــال تقــع فــي "المحطــات
ب .اتفاقهــا فــي النـ ّ
االنتخابيــة" ،والصحيــح هــو "محطــات االقتــراع" ،إذ ال يوجــد فــي
التعريفــات لفــظ "المحطــة االنتخابيــة" ولكــن يوجــد لفــظ " محطــة
االقتــراع" والتــي تــم تعريفهــا بشــكل مختلــف فــي القوانيــن الثــاث
تعينــه المفوضيــة إلجــراء االقتــراع فيــه" " ،56
كمــا يلــي " :مــكان
ّ
هــي المــكان الــذي توجــد فيــه صناديــق وبطاقــات االقتــراع واللجنــة
المشــرفة علــى الصناديــق" " 57الموقــع الــذي تجــري فيــه عمليــة
االقتــراع . 58
 .2حـ ُّ
ـق اإللغــاء /الحجــب :أعطــى المشـ ّرع "الحـ َّ
ـق" للمفوضيــة بإلغــاء
أو حجــب نتائــج محطــة االقتــراع إذ
60

"ثبــت " " /59ثبــت لهــا "

وقــوع تزويــر أو تالعب أو فعل من شــأنه أن

يخـ َّ
ـل بنتائــج العمليــة االنتخابيــة .ووقــع القضــاء فــي بعــض أحكامــه
بشــكل قاصــر ٍ لثالثــة أســباب :األول /عــدم
فــي فهــم هــذا النــص
ٍ
ـص بمــا ورد مــن تأكيــد
اعتبــار الهيئــة دســتورية وعــدم ربــط هــذا النـ ّ
علــى دورهــا الحصــري والمســتقل والمحايــد والشــفاف ،والمفتــرض
النــص ُيقــرأ مــع المــادة  3مــن قانــون المفوضيــة رقــم 8
أن هــذا
ّ

61

ختصــة
ـص يجعلهــا ُم
َّ
ـزل عنهــا .والثانــي /أن النـ َّ
لســنة  2013وليــس بمعـ ٍ
-56قانون رقم  4لسنة 2012
-57قانون رقم  17لسنة .2013
-58قانون رقم  10لسنة .2014
-59قانون رقم  4لسنة .2012
 -60قانون رقم  17لسنة  ،2013قانون رقم  10لسنة .2014
 -61تختص المادة  3بمهام المفوضية.
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ـاء علــى ُســلطاتها واختصاصاتهــا.
بإثبـ ِ
ـات التزويــر بنـ ً

والســبب الثالــث /أن المشـ ّرع فـ َّـرق مــا بيــن جريمــة التزويــر وفقـ ًا للقواعد

أي فعــل
العامــة فــي التشــريع الجنائــي ،وبيــن التزويــر أو التالعــب أو ّ
آخــر يقــع أثنــاء إجــراءات االقتــراع ،ذلــك أنــه اشــترط فــي الحالــة الثانيــة
َّ
"يخــل بالنتائــج االنتخابيــة" ،وهــو شــرط الزم لممارســة المفوضيــة
أن
لحقهــا فــي اإللغــاء أو الحجــب .ففــي حــال وقــوع التزويــر أو التالعــب
ِّ
ّ
ّ
حــق
يؤثــر فــي النتيجــة ،فإنــه ليــس مــن
أو أي فعــل آخــر دون أن
المفوضيــة أن تق ـ ّرر إلغــاء النتائــج رغــم وقــوع الفعــل ،وهنــا يمكــن أن

تتحقــق جريمــة التزويــر دون أن يتحقــق إلغــاء النتيجــة .والفــارق واضح .62
ّ
ويكــون دور القضــاء فــي مراقبــة مــدى ُمطابقــة مــا َّاتخذتــه المفوضيــة
ـراءات بالخصــوص اســتناد ًا للقانــون واللوائــح ،والمهــم ،فيمــا إذا
مــن إجـ
ٍ
كان الفعــل يؤثــر فــي النتائــج االنتخابيــة فعــاً  .مــع احتفــاظ القضــاء
باختصاصــه العــام فــي التحقيــق فــي الجرائــم االنتخابيــة.

 62فــي  ،2014 .7 .10أصــدرت محكمــة غريــان االبتدائيــة حكمـ ًا فــي الطعــن باالســتئناف لحكــم محكمــة مــزدة الجزئيــة المرفــوع مــن علــي محمــد أبــو القاســم ضــد المفوضيــة
ـكل كاف.
الوطنيــة العليــا لالنتخابــات ،تقدمــت بموجبــه قاضــي المحكمــة االبتدائيــة بأســباب تنــم عــن إلمامــه بالعمليــة االنتخابيــة ودور المفوضيــة بشـ ٍ
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النص:
.3لغة
.ُ 3ل
ّ
أ .فــي هــذه النصــوص هنــاك اختــاف جوهــري بشــأن ُســلطة المفوضيــة
العليــا لالنتخابــات باإللغــاء ،ففــي حيــن اســتخدم القانــون
الوطنيــة ُ
األول لفــظ "اإللغــاء" ،اســتخدم الثانــي والثالــث لفــظ "الحجــب" .وهــذا
الموقــف غيــر المبـ ّرر ،وال المسـ ّـبب تكـ ّرر فــي أكثــر مــن موضــع  .63فبينمــا

64

منــح القانــون رقــم  4لســنة  2012للمفوضيــة صراحــةً ســلطة اإللغــاء

فــي حــال اإلخــال ببعــض نصــوص الدعايــة االنتخابيــة ،فــإن القانــون رقــم
 17لســنة  2013اســتخدم فــي ذات الموضــع لفــظ "االســتبعاد"  ، 65أمــا
القانــون رقــم  10لســنة  2014فلــم يتطــرق لذلــك فــي الفصــل الخــاص
بالدعايــة االنتخابيــة ،ولكنهــا اســتخدمت لفــظ " االســتبعاد" فــي الفصــل
ّ
الترشــح .66
المتع ّلــق بشــروط وإجــراءات
لــذا فــإن التغييــر فــي المصطلحــات دون مبــرر وال تبيــان الفــارق فيمــا يترتــب
ويشــتت قــرارات
عليهــا أثــر وقوعهــا ُيضعــف مــن النــص ومــن تطبيقــهُ ،

وأحــكام القضــاء بالخصــوص ،ويجعلهــا غيــر ُم َّت ِســقة وال ُمتناغمــة .لــذا
فــإن الســؤال مــا المقصــود "بحجــب" النتائــج فــي القانــون رقــم  10لســنة
2014؟ وهــل هــو إجــراء ُمع ّلــق أم نهائــي؟ وهــل هــو يســبق اإللغــاء أم
ال يختلــف عنــه فــي جوهــره 67؟ وهــل إجــراء الحجــب أخـ ُّ
ـف مــن اإللغــاء،
ذلــك أن اإللغــاء لفــظ يرتّ ــب عــدم امكانيــة التراجــع عنــه ،وبالتالــي إعــادة
االنتخابــات إذا كانــت مؤثــرة فــي تغييــر المراكــز ،بينمــا الحجــب يمكــن أن
يــؤدي إلــى رفعــه واإلعــان عــن النتيجــة.
-63علــى ســبيل المثــال اســتخدام القانــون رقــم  4لســنة  2012إلجــراء اإللغــاء للمرشــح فــي حالــة مخالفــة المــواد المتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة (  ،)23فــي حيــن اســتخدم
القانــون رقــم  17لســنة  2013لفــظ "االســتبعاد" (م  18قانــون رقــم  ،2013 /17ولــم ينــص القانــون رقــم  10علــى أي إجــراء بالخصــوص فــي بــاب الدعايــة االنتخابيــة.
 -64المادة  /23قانون رقم  4لسنة 2012
 -65المــادة " 18تتحقــق المفوضيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى شــكوى ممــن لــه مصلحــة مــن احتــرام احــكام المــواد الثــاث الســابقة وعليهــا أن تســتبعد المرشــح اذا
ثبتــت لهــا مخالفتــه."....
 -66المــادة  " 8تتولــى المفوضيــة وضــع ضوابــط وآليــات ومواعيــد التقــدم للترشــح وفــق اللوائــح التنفيذيــة لهــذا القانــون ،وإذا تبيــن لهــا أن احــدا مــن المترشــحين لــم تتوافــر
فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ،تســتبعده ويخطــر بذلــك"....
 -67رغــم هــذا النــص ،اســتمرت المفوضيــة فــي اصــدار قرارتهــا باإللغــاء .مثــال :قــرار رقــم  104لســنة  2014بشــأن إلغــاء نتبجــة مركــز انتخابــي ( ابــو ذر الغفــاري) ،قــرار رقــم 96
لســنة  2014بشــأن الغــاء نتيجــة اقتــراع لمراكــز انتخابيــة بخصــوص الغــاء نتائــج مراكــز االقتــراع بالدائــرة الفرعيــة مــزدة.
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ب .إن إجــراء "الحجــب" الــذي ظهــر فــي القانــون رقــم  17لســنة  2013وتكرر
وينبــئ عــن أنــه
فــي القانــون رقــم  10لســنة  2014غامــض وغيــر محــددُ ،

يفتــرض أن يعقبــه إجــراء آخــر – اإلفصــاح أو اإللغــاء ،أو أي إجــراء آخــر ،علــى
ســبيل المثــال .لــذا مــن الــازم التفكيــر جدي ـ ًا فــي القصــد منــه ،وبالتالــي
وضــع تعريــف لــه  . 68كمــا أنــه مــن الــازم لــو تقــرر اســتخدامه مجــدد ًا ،أن
يكــون محــدد ًا زمنيـ ًا أي مؤقتـ ًا ،وأن اليتجــاوز اإلعــان عــن النتائــج األوليــة،
ـي علــى هــذا اإلجــراء .وفــي كل
وأن ال يكــون إعــان النتائــج االوليــة مبنـ ّ
يعقــب إجــراء الحجــب
األحــوال يجــب أن تتّ ضــح الرؤيــة مــن خــال تبيــان مــا
ُ
هــذا ،أو مــا يترتــب عليــه مــن خــال تحديــده زمنيـ ًا.
المبينــة فــي الجــدول لفظــي "التزويــر" و "
ج .ورد فــي النصــوص الثــاث
ّ
التالعــب" ،وبرغــم أن مصطلــح التزويــر هــو مصطلــح قانونــي لــه مدلوالتــه
69

القانونيــة ســواء فــي القانــون المدني أو الجنائــي ،إال أن لفظ "التالعب

70

ـكل محــدود
وإن كان قــد تضمنتــه نصــوص قانــون العقوبــات الليبــي بشـ ٍ

نــص فضفــاض .وكان مــن األفضــل اســتخدام مصطلحــات قانونيــة
فهــو ّ

أخــرى كالغــش  71أو اإلحتيــال أو غيرهــا ،ممــا نجــد لهــا تعريفــ ًا متواتــر ًا
وواضحـ ًا فــي القوانيــن الســارية ،أو علــى األقــل وضــع تعريــف بالمقصــود
"بالتالعــب" فــي فصــل "التعريفــات" الــوارد فــي هــذه القوانيــن .72

 -68ورد "الحجــب" فــي مشــروع قانــون االســتفتاء المحــال مــن مجلــس النــواب إلــى المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات ،حيــث ورد ضمــن التعريفــات ،كمــا يلــي " :الحجــب :هــو
التحفــظ علــى نتيجــة التصويــت فــي إحــدى المحطــات أو مراكــز اإلســتفتاء  ،لحيــن التحقــق مــن عــدم وجــود خــرق أو تعطيــل إلجــراءات ســير عمليــة اإلســتفتاء.
 -69تجــدر اإلشــارة إلــى أن المفوضيــة ذاتهــا قــد تــرددت فــي اســتخدامه احيانــا واســتخدمت لفظــا أخــر فــي قراراتهــا أال وهــو "العبــث" وهــو لفــظ لــم ينــص عليــه فــي القوانيــن
الثــاث ،حيــث اصــدرت المفوضيــة قرارهــا رقــم " 2014 /96بإلغــاء نتائــج المركــز بعــد جمــع االســتدالالت بالخصــوص مــن قبــل المفوضيــة طبقــا للشــكاوى الــواردة اليهــا وبعــد
توفــر األدلــة الدامغــة علــى ثبــوت التزويــر والعبــث بنتائــج المركــز".
 -70المادة " 358التالعب باألسعار" من قانون العقوبات.
 -71اســتخدمت محكمــة ونزريــك الجزئيــة فــي حكمهــا الصــادر فــي  2014 /7/1فــي الطعــن المرفــوع مــن رجــب مفتــاح عمــر جمعــة ضــد المفوصيــة لفــظ "الغــش" وليــس
"التالعــب"  ،صفحــة  .4وقــررت الغــاء نتائــج االنتخابــات وإعــادة اجرائهــا .طعنــت المفوضيــة فــي القــرار أمــام محكمــة ســبها االبتدائيــة التــي حكمــت بعــدم قبــول االســتئناف
لرفعــه بعــد الميعــاد.
 -72لــم يــرد فــي قانــون االنتخــاب األول رقــم  5لســنة  1951لمجلــس النــواب االتحــادي لفــظ "التالعــب" .وعــددت المــادة  62منــه مــا اســمته باألخطــاء فــي االنتخــاب التــي بلغــت
 13حالــة.
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ثالثا النصوص المتعلقة بالطعون (مقارنة)

التشريع
الطعون

قانون رقم  17لسنة 2013

قانون رقم  10لسنة 2013

م " 31لــكل ذي مصلحــة

م  " 28أ .لــكل ناخــب أو
ّ
مترشــح ذي مصلحــة

م  " 28لــكل ذي مصلحــة
الحــق

أي إجــراء مــن مراحــل

حــق الطعــن فــي أي

مــن دون رســوم فــي

العمليــة االنتخابيــة خــال

إجــراء

إجــراءات

أي مرحلــة مــن مراحــل

ـان وأربعيــن ســاعة من
ثمـ ٍ

مراحــل

العمليــة

العمليــة االنتخابيــة خــال

االنتخابيــة خــال ثالثــة

 48ســاعة مــن تاريــخ

القانون رقم 1لسنة 2012

حــق

الطعــن

فــي

تاريــخ حصــول الواقعــة

ويعفــى
محــل الطعــن ُ
الطاعــن مــن الرســوم
ا لقضا ئيــة .

مــن

فــي

الطعــن

أيــام مــن تاريــخ حصــول

حصــول الواقعــة المــراد

الواقعــة محــل الطعــن.

الطعــن بشــأنها".

ب.يجــوز لــكل مواطــن
الطعــن أمــام المحكمــة
المختصــة ضــد أي ناخــب
أو مرشــح لــم تتوافــر
فيــه الشــروط والضوابــط
المنصــوص عليهــا فــي
هــذا

القانــون

خــال

ثالثــة أيــام مــن تاريــخ
ويعفــى
نشــر القوائــم ُ
الطاعــن مــن الرســوم
ا لقضا ئيــة .
ّ
مترشــح
جـــ .يجــوز لــكل
الطعــن علــى النتائــج
األوليــة لالنتخابــات خــال
ثالثــة أيــام مــن تاريــخ
نشــر ها .
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التشريع
االختصاص

القانون رقم 1لسنة 2012

م

ُّ
"يختــص
األمــور

ُّ
"يختــص قاضــي
م 29
الوقتيــة
األمــور

ُّ
"يختــص قاضــي
م 29
الوقتيــة
األمــور

بالمحكمــة

الجزئيــة

الجزئيــة

32

قاضــي
الوقتيــة

الجزئيــة الواقــع فــي
نطــاق

قانون رقم  17لسنة 2013

بالمحكمــة
الواقــع

نطــاق

فــي

اختصاصهــا

اختصاصها مركــز االقتراع

مركزالتســجيل واالقتــراع

كافــة

بالنظــر

قانون رقم  10لسنة 2013

فــي

كافــة

فــي

بالنظــر

المتعلقــة

الطعــون

بالمحكمــة
الواقــع

نطــاق

فــي

اختصاصها مركــز االقتراع
بالنظــر

كافــة

فــي

الطعــون

المتعلقــة

بالعمليــة

االنتخابيــة،

الطعــون

المتعلقــة

بالعمليــة

بالعمليــة

االنتخابيــة

برمتهــا وعليــه الفصــل

برمتهــا ،وعلــى القاضــي

فــي الطعــن بحكــم

خــال ثالثــة أيام مــن رفع

ثالثــة

ويســتأنف
األمــر إليــهُ ،

االنتخابيــة،

علــى أن ُيصــدر قــراره

الجزئــي إصــدار قــراره
فــي الطعــن فــي مــدة

ُمســبب

أيــام مــن تاريــخ تقديــم

القــرار الصــادر أمــام رئيــس
االبتدائيــة

خــال

التجــاوز ثمانيــة وأربعيــن

الطعــن ،ويتــم اســتئناف

المحكمــة

ســاعة ويســتأنف القــرار

هــذا الحكــم أمــام رئيــس

خــال خمســة أيــام مــن

الصــادر عــن هــذه الدائــرة

المحكمــة االبتدائيــة أو

تاريــخ صــدوره دون حاجــة

أمــام رئيــس المحكمــة

مــن يفوضــه خــال ثالثــة

إلــى

ويتــم

االبتدائيــة أو مــن يفوضه

أيــام مــن تاريــخ صــدوره،

الفصــل فــي االســتئناف

خــال خمســة ايــام مــن

ويفصــل

خــال

أيــام

تاريــخ صــدور القــرار دون

ثالثــة أيــام بحكــم بــات

مــن تاريــخ االســتئناف،

يتعيــن علــى المفوضيــة

ويكــون الحكــم الصــادر

الحاجــة
ويتــم

إلعالنــه
الفصــل

فــي

فيــه

تنفيــذ ه .

االســتئناف فــي جلســة

وفــي كل األحــوال

واحــدة وعلــى ضــوء مــا

تســري أحــكام قانــون
المدنيــة

خــال

إعــان،
خمســة

االســتئناف

فــي
باتــ ًا

ويتعيــن
ّ

وفــي

كل

المفوضيــة

علــى
تنفيــذه.
األحــوال

قــدم مــن مســتندات
ّ
خــال خمســة أيــام

والتجاريــة فيمــا لــم يــرد

تســري أحــكام قانــون

مــن تاريــخ االســتئناف،

بشــأنه نــص خــاص فــي

المرافعــات

المدنيــة

ويكــون الحكــم الصــادر

هــذا القانــون".

والتجاريــة فيمــا لــم يــرد

المرافعــات

بشــأنه نــص خــاص فــي

االســتئناف

فــي
ويتعيــن علــى
باتــ ًا
ّ
تنفيــذه
المفوضيــة

هــذا القانــون"
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التشريع

القانون رقم 1لسنة 2012

النتائج
األولية

م  "33تقــوم المفوضية م 22
اقصــاه المفوضيــة
أجــل
فــي
عشــرة أيــام مــن تاريــخ النتائــج األوليــة

قانون رقم  17لسنة 2013

".......

وتباشــر

قانون رقم  10لسنة 2013

م

"26

.....

وتباشــر

إعــان

إعــان
المفوضيــة
النتائــج األوليــة تباعـ ًا مــع

إعــان النتائــج األوليــة بــأول مــع نهايــة عمليــة
بإعــداد النتائــج النهائيــة االقتــراع وبمــا ال يتجــاوز

نهايــة عمليــة االقتــراع
وبمــا ال يتجــاوز ( )15يومـ ًا

واالعــان عشــرة أيــام مــن تاريــخ
لالنتخابــات
عنهــا ونشــرها فــي ا ال قتــر ا ع " .

مــن تاريــخ االقتــراع"

أوالً

إحــدى وســائل اإلعــام
ا لر ســمية " .

رابع ًا /اختصاص القضاء بنظر الطعون:
أفــرد كلٌّ مــن القوانيــن الثــاث فصــاً كامــاً ُمعنــون (الطعــون) يتكــون
َ
مــن مادتيــن.
 )1المالحظات األولية ما يلي:
()1
 إن القوانين الثالثة وضعت قواعد استثنائية للطعن أمام القضاء. أضفــت هــذه النصــوص علــى الشــكوى أمــام القضــاء صفــة "الطعــن"تحــدد فيمــا إذا كانــت فــي شــكل صحيفــة دعــوى أمــام القاضــي
ولــم ّ
الجزئــي المســتعجل أم فــي شــكل عريضــة الســتصدار أمــر ٍ علــى عريضــة.
 وصفــت النصــوص فــي القانونيــن األول والثالــث (وفق ـ ًا للجــدول أعــاه)يصــدر عــن الطعــن فيهــا
الفصــل فــي الدرجــة األولــى "بالقــرار"  ،73ومــا
ُ
المبتــدأة
باالســتئناف "بالحكــم" ،وهــو أمــ ٌر قــد يؤمــي بــأن الدعــوى ُ
عريضــة إلســتصدار أمــر علــى عريضــة وفق ـ ًا لنــص المــادة  297مرافعــات،
ـنبين أدنــاه.
لكــن األمــر ليــس حاســم ًا كمــا سـ ّ
-73وصف ما يصدر عن القاضي الجزئي المستعجل للفصل في "الطعن" بالحكم في قانون انتخاب الهيئة التأسيسية رقم  17لسنة 2013
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 إنــه طعــن علــى درجتيــن فقــط ،ويكــون الفصــل فــي االســتئناف فــيمتعيــن التنفيــذ.
القــرار االبتدائــي بموجــب حكــم اســتئنافي بــات
ّ
 إن المشــ ّرع بخصــوص الشــكل الــذي يتخــده "الطعــن" كان متذبذبــ ًاوغامضــ ًا ،وليــس ُّ
حــددة جعلــت
أدل علــى ذلــك مــن اســتخدام
ٍ
عبــارات ُم ّ
هــذا الشــكل غيــر واضــح فيمــا إذا كان دعــوى قضائيــة باشــتراطاتها
الشــكلية والموضوعيــة ،أو مجــرد طلــب الســتصدار أمــر ٍ علــى عريضــة. 74
والدليــل علــى ذلــك مــا يلــي:
 .1اســتخدم لفــظ "القــرار" فــي القانــون رقــم  4الخــاص بانتخــاب المؤتمــر
الوطنــي العــام (م  ،)32والقانــون رقــم  10الخــاص بانتخــاب مجلــس النــواب
(م  ،)29أمــا فــي قانــون انتخــاب الهيئــة التأسيســية فقــد اســتخدم لفــظ
"الحكــم" (م  )29فــي الفصــل فــي الطعــون االنتخابيــة.
ُ
 .2اشــتراط "التســبيب" فــي الحكــم الصــادر مــن القاضــي الجزئــي
االســتعجالي فــي قانــون انتخــاب الهيئــة التأسيســية (م  ،)29فــي حيــن
لــم يشــترط ذلــك فــي القانونيــن اآلخريــن.
 .3اســتخدام جملــة " أن يصــدر (قاضــي األمــور الوقتيــة) قــراره خــال ثالثــة
أيــام مــن رفــع األمــر إليــه"  .واســتخدام "رفــع األمــر إليــه" يوحــي بــأن
الشــكل هــو عريضــة بطلــب اســتصدار أمــر علــى عريضــة.

 -74بينــت المحكمــة العليــا فــي حكمهــا الشــهير رقــم  46 /2ق بدوائرهــا المجتمعــة ،بتاريــخ  1999 .2 .18بدوائرهــا المجتمعــة الفــارق بيــن الحالتيــن بالقــول " حيــث أن األمــر
علــى عريضــة هــو عمــل إجرائــي يعمــل فيــه القاضــي ســلطته الوالئيــة ويهــدف إلــى تيســير الســبيل أمــام ذوي الشــأن للحصــول علــى أوامــر قضائيــة تتيــح لهــم مكنــة اتخــاذ
تدابيــر وقتيــة لحمايــة مراكزهــم بشــكل ســريع وســهل غيــر مقيــد بإجــراءات الدعــوى القضائيــة التــي تفتــرض وجــود نــزاع وخصومــة وإعــان وجلســات وإثبــات وصــدور حكــم
وتســبيبه وإعالنــه".
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 .4عــاد المشــ ّرع لألســف واســتخدم فــي القانــون رقــم  10لســنة 2014
(مجلــس النــواب) جملــة "بغيــر الحاجــة إلــى إعــان" فــي الطعــن فــي
"الحكــم" .وهــذه العبــارة فــي حــد ذاتهــا زادت األمــر تعقيــد ًا .هــل هــذا
ـب إعالنـ ًا ،بينمــا اســتئناف القــرار
يعنــي أن اإلجــراء األصلــي (الطعــن) يتط ّلـ ُ
النــص يعنــي أن الطعــن يكــون فــي شــكل
يتطلــب ذلــك؟ أم أن هــذا
ال
ّ
ُ
عريضــة الســتصدار أمــر علــى عريضــة ،وبالتالــي ال حاجــة فيــه إلــى إعــان؟
تشــترط إعــان الخصــم فــي
وجديــ ٌر بالذكــر أن المــادة  /297مرافعــات،
ُ
التظ ّلــم فــي األوامــر الصــادرة فــي الطعــون.
ُّ
يــدل علــى التذبــذب الواضــح فــي هــذا الشــأن الطريــق المبتــدأ
كل هــذا
للطعــن ،وهــو موقــف غيــر مفهــوم مــن المشـ ّرع ،وينـ ُّ
ـم عــن عــدم الدقة
والتحديــد فــي إجــراءات الطعــن ،بــل هــو خليط هجين مــن اإلجــراءات .وهذا
يخلــص بنــا إلــى نتيجــة أنــه رغــم تعــدد اإلشــارات ،وعــدم الحســم والتحديــد
بشــأن الشــكل الــذي يرفــع فيــه الطعــن ،فإننــا ال نــرى أن المشـ ّرع قــد قصد
تحديــد ًا أن َّ
يتخــذ الطعــن شــكالً معينـ ًا ،وهــو عريضــة الســتصدار أمــر علــى

عريضــة كمــا جــاء فــي المواد مــن  298 -293مرافعــات ،وأن المشـ ّرع بذلك
لــم يضــع ســبيالً خاصـ ًا للطعــن يمكــن أن يأخــذ شــكل عريضــة إلســتصدار أمــر
علــى عريضــة ،أو شــكل الدعوى القضائية واشــتراطاتها .كما وأن المشـ ّرع
تــرك البــاب مفتوحـ ًا للطاعــن فــي أن يختــار بيــن الطريقيــن بموجــب شــروط
خاصــة واســتثنائية ،فاشــتراط التســبيب مثــاً  ،ال يجعــل القــرار أمــر ًا علــى
عريضــة ،ألن األخيــر ال يشــترط فيــه التســبيب ،وجعــل الحكــم االســتئنافي
ـكل حاســم ِ ،75ضــف إلــى ذلــك النــص
باتـ ًا يعنــي عــدم قابليتــه للطعــن بشـ ٍ
علــى "عــدم الحاجــة إلــى اإلعــان" فــي التظلــم مــن األمــر ،فــي حيــن أن
الوضــع غيــر ذلــك وفق ـ ًا للقواعــد العامــة للتظلــم فــي األوامــر الصــادرة
فــي العرائــض.
 -75وهذا يتفق مع حالة األوامر الصادرة في استئناف األوامر على عرائض رغم استخدام لفظ النهائي (م  /297مرافعات) وليس البات كما هو في هذه الحالة .يراجع حكم
المحكمة العليا السابق اإلشارة اليه (رقم  46 /2ق بدوائرها المجتمعة ،بتاريخ .)1999 .2 .18
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والغريــب أنــه رغــم لجــوء المشـ ّرع لقواعــد وإجــراءات خاصــة فــي الطعون،
إال أنــه عــاد للقواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة
ـص خــاص فــي هــذا القانــون" ،األمــر الــذي ُيفقــد
"فيمــا لــم يــرد بشــأنه نـ ّ
النصــوص خاصيتهــا اإلســتثنائية ،ويفتــح البــاب للعــودة إلــى القواعــد
العامــة.
كل هــذا يســتدعي عنايــة خاصــة مــن المشــ ّرع مســتقبالً فــي تحديــد
ـكل حاســم وواضــح ،فيمــا إذا كانــت فــي شــكل عريضــة
شــكل الطعــن بشـ ٍ
إلســتصدار أمــر علــى عريضــة ،أو دعــوى قضائيــة ُمبتــدأة ،أو أي طريــق
اســتثنائي يــراه مالئم ـ ًا لهــذه الطعــون ،علــى أن يرســمه بدقــة ووضــوح،
حقيهمــا فــي مثــل هــذه
وبمــا يفــي حالتــي االســتعجال والســرعة ّ
الطعــون.
 )2المالحظات األخرى :ويمكن تحديد أبرزها من خالل الجدول التالي:
()2
التشريع

البيان

القانون رقم 4لسنة 2012

قانون رقم  17لسنة 2013

قانون رقم  10لسنة 2013

لــكل ذي مصلحــة حــق

ّ
مترشــح
لــكل ناخــب أو

لــكل ذي مصلحــة حــق

ذي

الطعــن.

مصلحــة

حــق

الطعــن.

ا لطعــن .

موضوع
الطعن

مدة
الطعن

المحكمة
المختصة

كافــة

الطعــون

الطعــون

كافــة

المتعلقــة

بالعمليــة

المتعلقــة

بالعمليــة

االنتخابيــة

برمتهــا.

االنتخابيــة،

برمتهــا.

كافــة
المتعلقــة

الطعــون
بالعمليــة

ا ال نتخا بيــة .

خــال ثمــان وأربعيــن

خــال ثالثــة أيــام مــن

خــال  48ســاعة مــن

ســاعة مــن تاريــخ حصــول

تاريــخ حصــول الواقعــة

تاريــخ حصــول الواقعــة

الواقعــة محــل الطعــن

محــل الطعــن.

المــراد الطعــن بشــأنها

يختــص قاضــي األمــور
ّ
بالمحكمــة
الوقتيــة

يختــص قاضــي األمــور
ّ
بالمحكمــة
الوقتيــة

يختــص قاضــي األمــور
ّ
بالمحكمــة
الوقتيــة

الجزئيــة الواقــع فــي

الجزئيــة الواقــع فــي

نطــاق اختصاصهــا مركــز

نطــاق اختصاصهــا مركــز

االقتــراع.

االقتــراع.
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التشريع
مدة
اإلستئناف

القانون رقم 4لسنة 2012

قانون رقم  17لسنة 2013

قانون رقم  10لسنة 2013

خــال خمســة أيــام مــن

خــال ثالثــة أيــام مــن

خــال خمســة أيــام مــن

تاريــخ صــدور القــرار

تاريــخ صــدوره

تاريــخ صــدوره دون حاجــة
إلــى إعــان

موضوع
الطعن

الطعــون

كافــة

الطعــون

كافــة

المتعلقــة

بالعمليــة

المتعلقــة

بالعمليــة

االنتخابيــة

برمتهــا.

االنتخابيــة،

برمتهــا.

المحكمــة

كافــة
المتعلقــة

الطعــون
بالعمليــة

ا ال نتخا بيــة .

المحكمة رئيــس
المستأنف االبتدائيــة أو مــن يفوضه
أمامها

االبتدائيــة أو مــن يفوضه

ا ال بتد ا ئيــة

يتعيــن علــى
حكــم بــات
ّ

يتعيــن علــى
حكــم بــات
ّ

يتعيــن علــى
حكــم بــات
ّ

األحــوال

األحــوال

طبيعة
الحكم
الصادر
عنها

المفوضيــة تنفيــذه.
وفــي

اإلجراءات

كل

المحكمــة

رئيــس

المفوضيــة تنفيــذه.
وفــي

كل

تســري أحــكام قانــون

تســري أحــكام قانــون

المدنيــة

المدنيــة

المرافعــات

المرافعــات

والتجاريــة فيمــا لــم يــرد

والتجاريــة فيمــا لــم يــرد

بشــأنه نــص خــاص فــي

بشــأنه نــص خــاص فــي

هــذا القانــون.

هــذا القانــون.

رئيــس

المحكمــة

المفوضيــة تنفيــذه.

وفــي كل األحوال تســري
أحــكام قانــون المرافعات
المدنيــة والتجاريــة فيمــا
لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص
فــي هــذا القانــون.

( )3النتيجة:
 .1إن التشــريعات الثالثــة وإن تشــابهت فيهــا النصــوص الخاصــة بالطعــون،
إال أن هنــاك بعــض االختــاف غيــر الجوهــري.
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 .2إن اإلجــراءات االســتثنائية للنظــر فــي الطعــون االنتخابيــة التــي وضعهــا
المشــ ّرع بســبب الطبيعــة الخاصــة للعمليــة االنتخابيــة فــي القوانيــن
الثــاث ،ليســت ُمحكمــة وشــابها الغمــوض ،باالضافــة إلــى أنهــا لــم
تُ حقــق أهدافهــا مــن الســرعة والمرونــة واالســتعجال والفعاليــة ،بهــدف
الدفــع قدمــ ًا بالعمليــة الديمقراطيــة الوليــدة والمســار الديمقراطــي.
فعالــة ،ولــم
لكــن الــذي حــدث أن هــذه اإلجــراءات االســتثنائية لــم تكــن َّ
تــؤت ثمارهــا عنــد التطبيــق ،وبــدالً مــن أن تصبــح اســتثنائية غلــب علــى
ِ
إجراءاتهــا القواعــد العامــة التــي كانــت أكثــر تأثيــر ًا وفعاليــة منهــا.
 .3إنــه فــي غيــاب المذكــرات اإليضاحيــة للقوانيــن ،مــن الصعــب فهم هذه
االختالفــات ،فعلــى ســبيل المثــال ،لمــاذا اختلفــت مواعيــد الطعــن مــن 48
ســاعة مــن تاريــخ حصــول الواقعــة (المؤتمــر) ،إلــى  3أيــام ( التأسيســية)،
تغيــرت مــدة الطعــن مــن خمســة
ثــم إلــى  48ســاعة ( النــواب)؟ .ولمــاذا
ّ
أيــام (المؤتمــر) ،إلــى ثالثــة أيــام (التأسيســية) ،ثــم عــادت إلــى خمســة
أيــام (النــواب)؟
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 .4إن المشــ ّرع بتحديــده المواعيــد إنمــا يقصــد التأكيــد علــى الطبيعــة
اإلســتعجالية ،لكنــه يعلــم جيــد ًا أن ال ُســلطان علــى القضــاء إن تجــاوز
المــدد المقــررة للنظــر فــي الطعــن ،وهــي قــد تكــون ُمــدد ًا تنظيميــة ،وإن
ُ
الســبب فــي التأخيــر هــو تأســيس قواعــد اإلعــان علــى القواعــد العامــة
لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة .لــذا ،ولتجــاوز ظاهــرة التأجيــل
بســبب اإلعــان ،قــام المشــ ّرع فــي القانــون رقــم  10لســنة  2014بشــأن
انتخــاب مجلــس النــواب ،بالنــص علــى أن االســتئناف أمــام رئيــس المحكمة
االبتدائيــة يكــون (دون حاجــة إلــى إعــان) .وهــذا فــي الحقيقــة تسـ ّـبب
فــي أزمــات أكثــر مــن أنــه قــدم حلــوال  ،76ناهيــك عــن أنــه يمـ ُّ
ـس بالحــق

فــي تقديــم الدفــاع وأصــول وقواعــد التقاضــي.
إن ديــدن التأخيــر فــي الفصــل فــي هــذه الدعــاوى ،الــذي يتجــاوز أحيان ـ ًا
مــدة واليــة المجالــس المنتخبــة هــذه لــم تُ عالجــه نصــوص هــذه القوانيــن
الخاصــة باالنتخابــات ،وإنمــا تُ ــرك للقواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات،
األمــر الــذي يجعــل مــن كل هــذه المواعيــد المنصــوص عليهــا غيــر ذات
جــدوى .كمــا وأنــه مــن الواضــح مــن خــال إلغــاء اإلعــان فــي مرحلــة
االســتئناف (قانــون رقــم  10لســنة  ،)2014أن المشــ ّرع علــم أن إجــراءات
اإلعــان هــي الســبب األساســي وراء إطالــة أمــد نظــر الطعــون ،وبــدالً مــن
إيجــاد مخــرج أو ســبيل آخــر خــاص ،لجــأ إلــى أقصــر الطــرق ،لكنــه طريــق
محفــوف بالمخاطــر ،ويتنافــى مــع أصــول التقاضــي ،أال وهــو إلغــاء
قواعــد اإلعــان والحاجــة إليــه ،والــذي لــم يكــن موفقــ ًا فيهــا.

 -76ســقط هــذا االســتثناء ســهوا مــن القانــون عنــد نشــره فــي الجريــدة الرســمية ممــا تســبب فــي اشــكاليات جمــة أمــام القضــاء ،ثــم قــام المؤتمــر الوطنــي العــام بعــد ذلــك
بتصحيحــه فــي وقــت الحــق وبــدون إجــراء تعديــل النــص .وكلهــا إجــراءات تنــم عــن عــدم الدقــة والحــرص فــي العمــل التشــريعي ،حيــث صــدرت أحــكام قضائيــة تأسيســا علــى
النــص المنشــور فــي الجريــدة الرســمية وأعتمــدت أخــرى التصحيــح الصــادر عــن خطــاب مــن مقــرر المؤتمــر الوطنــي العــام علــى اعتبــار أنــه "ســقط ســهوا مــن المــادة  29مــن
القانــون رقــم  10لســنة  "2014مــؤرخ فــي .2014 .4 .3
رفــع طعــن أمــام المحكمــة العليــا الدائــرة الدســتورية علــى اعتبــار أن النــص علــى أن "ال حاجــة لإلعــان" فــي اســتئناف الطعــون أمــام رئيــس المحكمــة االبتدائيــة غيــر دســتوري.
لــم يصــدر حكــم فــي هــذا الطعــن بعــد.
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.5أجمعــت القوانيــن الثالثــة علــى ســريان "القواعــد العامــة لقانــون
ـص خــاص فــي هــذه
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نـ ّ
القوانيــن".
وهــذه النصــوص علــى قــدر أهميتهــا وضرورتهــا ألنهــا تشـ ّ
ـكل طــوق نجــاة
ـص بنظــر
فــي حــال إغفــال بعــض اإلجــراءات ،خاصــة وأن القضــاء هــو المختـ ّ
العليــا لالنتخابــات التــي تعمــل علــى
الطعــون ،إال أن المفوضيــة الوطنيــة ُ
أحــدث التقنيــات العلميــة لجمــع المعلومــات ورصدهــا وإعــان النتائــج
بشــكل ووتيــرة ســريعة تتجــاوب مــع طبيعــة االنتخابــات ذاتهــا التــي
تجــري لفتــرة ُمحــددة ،فــإن إرجاعهــا لإلجــراءات والقواعــد العامــة فــي
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لــن يواكــب وتيرتهــا وال يتناســب مــع
طبيعتهــا.
كمــا وإن حشــر المواعيــد للفصــل فــي الطعــون ُيعطــي انطباعــ ًا زائفــ ًا
يــؤدي إلــى المســعى (ســرعة
بتســريع وتيــرة االجــراءات ،إال أنــه لــن
ّ
الفصــل فيهــا) ،نظــر ًا للعقبــات التــي تعتــرض إجــراءات اإلعالنــات .لــذا فــإن
الخصوصيــة لــن تتحقــق إال بتضميــن هذه النصــوص إجراءات خاصــة باإلعالن
كمـ ًا هائــاً مــن المعلومــات عــن
وباســتخدام التقنيــة .فالمفوضيــة تملــك ّ
ّ
والمرشــح ،يمكــن أن تُ ســتخدم فــي إجــراءات اإلعــان ،كالهاتــف
الناخــب
الشــخصي أو البريــد االلكترونــي أو غيــره مــن وســائل االتصــاالت الحديثــة
التــي تتــرك أثــرا كتابيــا بالعلــم  .77وقــد أخطــأ المشـ ّرع حيــن حــاول تفــادي
بالنــص علــى إلغائــه تمامــ ًا  -فــي قانــون
التأخيــر فــي إجــراءات اإلعــان
ّ
انتخــاب مجلــس النــواب -عنــد الطعــن أمــام المحكمــة االبتدائيــة فــي
قــرار القاضــي الجزئــي ،بمــا يشــكل إخــاالً فــي حــق التقاضــي والدفــاع.
 -77اســتخدم القانــون التونســي النتخــاب مجلــس النــواب عبــارة اإلعــام " بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا" بإعتبــاره نــص خــاص عــن القواعــد العامــةhttp://www.isie.tn/ .
pdf.16-loi/10/2014/wp-content/uploads
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لــذا أخفقــت هــذه القوانيــن الثالثــة فــي تطوير وتســريع إجــراءات الطعون
78

بقــدر طبيعــة العمليــة االنتخابيــة ومواكبــة تطوراتهــا ووتيرتهــا

إن

قوانيــن االنتخــاب يجــب أن تكــون أكثــر تفصيــاً بالشــكل الــذي يصبــح فيــه
العــودة للقواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة
ـتثناء وليــس العكــس.
اسـ
ً
خامســ ًا /تطبيقــات قوانيــن االنتخــاب (عينــة مــن قــرارات وأحــكام
المحاكــم فــي الطعــون ):
باطالعنــا علــى بعــض القــرارات واألحــكام الصــادرة فــي الطعــون  ،وتحديد ًا
ِّ
تلــك المتع ّلقــة بمرحلــة إجــراءات االقتــراع ،يتّ ضــح مــا يلي:
البيــن فــي التشــريعات وأثــره علــى قــرارات وأحــكام
أوالً  /القصــور
ّ
المحاكــم:
( )1التعريفات:
أدى القصــور فــي التشــريعات ،خاصــةً مــا يتعلــق منهــا بالفصــل الخــاص
َّ
بالتعريفــات ،إلــى عــدم اســتيعاب القضــاء لبعــض اإلجــراءات ذات العالقــة
بالعمليــة االنتخابيــة .علــى ســبيل المثــال:
 -ورد فــي بعــض القــرارات واألحــكام القضائيــة

79

حــول الطعــون الناشــئة
80

عــن القانونين  4لســنة  ،2012و 17لســنة  2013إشــارة إلــى مركز االنتخاب

فــي حيــن أنــه لــم يــرد فــي القانونيــن األول والثانــي هــذا المصطلــح فــي
التعريفــات . 81
 كمــا ورد فــي النصــوص ذات العالقــة بإلغــاء /حجــب النتائــج عبــارة"المحطــة االنتخابيــة" وال وجــود لهــذه العبــارة فــي التعريفــات فــي
القوانيــن الثــاث ،وإنمــا هنــاك تعريــف "لمحطــة االقتــراع".
 -78مثال دعوى مرفوعة من عدد من الناخبين ضد المرشح والمعلن فوزه مبدئيا إمحمد عثمان الشماخي في  2014و هي ما تزال منظورة أمام القضاء.
 -79تكــرر هــذا الخطــأ فــي صحــف الدعــاوى أيضــا ،مثــال :صحيفــة الدعــوى المرفوعــة مــن علــي محمــد أبــو القاســم ضــد المفوضيــة امــام محكمــة غريــان االبتدائيــة فــي
الطعــن االنتخابــي رقــم .2014 /6
 -80ورد في القانونين المشار اليهما مصطلح "مركز االقتراع".
 -81ورد هــذا المصطلــح فــي القانــون رقــم  10لســنة  2014وعــرف المركــز االنتخابــي فــي هــذا القانــون "النطــاق الجغرافــي الــذي يخصــص لــه مقعــد أو أكثــر داخــل الدائــرة
االنتخابيــة ويحتــوي علــى مركــز اقتــراع أو أكثــر".
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 وردت فــي بعــض القــرارات واألحــكام عبــارة "االنتخابــات التكميليــة ، 82وهــذه أيض ـ ًا تحتــاج إلــى وضــع تعريــف لهــا فــي فصــل التعريفــات.
 مــن المالحــظ أن نصــوص التشــريعات الثــاث أشــارت إلــى "مراحــل العمليةاالنتخابيــة" وال يوجــد ضمــن التعريفــات فــي الفصــل األول مــن هــذه
التشــريعات االنتخابيــة تعريفــ ًا لمراحــل العمليــة االنتخابيــة 83وكان مــن
األفضــل – فــي رأينــا -تبيانهــا ،وهــي :مرحلــة تســجيل الناخبيــن /مرحلــة
ّ
المرشــحين /مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة /مرحلــة عمليــة االقتــراع
تســجيل

وإجراءاتــه /مرحلــة إعــان النتائــج.
 اســتخدام القانونيــن  17لســنة  ،2013و 10لســنة  2014لمصطلــح "النظــاماالنتخابــي الفــردي" ،وهــو مصطلــح غيــر دقيــق .والنظــام المقصــود هــو
نظــام االغلبيــة القائــم علــى نظــام الفائــز األول .وال نعلــم الســبب فــي
عــدم تبنّ ــي المصطلــح والتعريــف الــوارد فــي القانــون رقــم  4لســنة
 . 842012وبســبب عــدم الدقــة هــذه ،نجــد علــى ســبيل المثــال أن القانــون
رقــم  17لســنة  2013أشــار فــي فصــل التعريفــات إلــى "نظــام الفائــز
األول" ،لكنــه فــي المــادة  6أشــار إلــى "يعتمــد النظــام الفــردي القائــم
علــى األغلبيــة البســيطة" ،وهــذا التذبــذب فــي المصطلحــات الفنيــة غيــر
ُمبــرر .فــي حيــن أن القانــون رقــم  10لســنة  2014لــم يضــع تعريفـ ًا للنظــام
ـص
االنتخابــي فــي الفصــل المتع ّلــق بالتعريفــات ،وجــاء فــي المــادة  18ونـ َّ
علــى "يعتمــد نظــام االنتخــاب الفــردي ..وفقـ ًا لنظــام الصــوت الواحــد غيــر
تعريــف لــه ،وباســتخدام لفــظ "الفــردي" علــى
المتحــول" ،دون وضــع
ٍ
ّ
المتعــارف عليهــا فــي األنظمــة االنتخابيــة .85
عكــس التعريفــات ُ

 -82ورد ت عبــارة "االنتخابــات التكميليــة" فــي الطلــب المقــدم مــن مريــم حســين جبريــل الســتصدار أمــر علــى عريضــة أمــام قاضــي األمــور الوقتيــة بمحكمــة طبــرق االبتدائيــة.
الغريــب أن هــذا الطلــب قــدم مباشــرة إلــى قاضــي االمــور الوقتيــة بالمحكمــة االبتدائيــة وليــس كمــا نــص القانــون رقــم  17لســنة  2013أمــام القاضــي الجزئــي باالســتناد إلــى
القواعــد العامــة لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة (م /29فــق .)2
 -83نص القانون رقم  17لسنة  2013على "العملية االنتخابية برمتها" ولفظ "برمتها" تزيد في هكذا نصوص.
 -84ع ـ ّرف هــذا القانــون كل مــن :نظــام األغلبيــة /نظــام الصــوت الواحــد غيــر المتحــول /نظــام الفائــز األول .لكــن هــذا القانــون جــاء فــي المــادة  14وذكــر " النظــام الفــردي"
رغــم عــدم وجــوده فــي التعريفــات.
20AR.pdf%20Design%20Systems%http://www.eods.eu/library/IDEA.Electoral -85
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 قصــور التشــريع فــي بيــان وتعريــف بعــض المصطلحــات المذكــورة فــيالمتع ّلــق بالتزوير
قانــون االنتخــاب ،كمصطلــح "التالعــب" الــوارد في النـ ّ
ـص ُ
فــي إجــراءات االقتــراع ،وهــو نـ ٌّ
ـدر
ـص لــم يوضــع لــه أي تعريــف .وهنــا تجـ ُ
اإلشــارة إلــى أن المفوضيــة ذاتهــا قــد تــرددت فــي اســتخدامه أحيانــا،
واســتخدمت لفظ ـ ًا آخــر فــي قراراتهــا ،أال وهــو "العبــث"

86

وهــو لفــظ

ـص عليــه فــي القوانيــن الثــاث.
لــم ُينَ ـ ّ
 كمــا وأن عيوبــ ًا أخــرى لحقــت المفوضيــة ذاتهــا علــى ســبيل المثــالاســتخدام مصطلــح "التنافــس العــام /مقاعــد الرجــال"  .87والصحيــح أن ال
تخصيــص فــي االقتــراع العــام ،فهــو للجميــع رجــاالً ونســاء.
 لــذا ،فإنــه مــن المهــم العنايــة بفصــل التعريفــات ،وتبيــان المســائلـاف للجهالــة ،ال يحتمــل التأويــل،
ـكل نـ ٍ
التقنيــة والتعبيــرات االصطالحيــة بشـ ٍ
ـص
كمــا وأنــه علــى المفوضيــة أن
تتقيــد باســتخدام المصطلحــات التــي نـ َّ
ّ
عليهــا قانــون االنتخــاب.
كل هــذا القصــور َّ
ـكل
أثــر فــي القــرارات واألحكام الصــادرة عن القضاء ،وبشـ ٍ
أدى إلــى القصــور فــي فهــم العمليــة االنتخابيــة وجوانبهــا الفنيــة،
َّ
ذلــك أن القضــاء يتعامــل مــع نصــوص ،ويقــوم بإنزالهــا علــى الوقائــع
يتعيــن التعامــل مــع المصطلحــات والتعريفــات
المعروضــة أمامــه ،ممــا
ّ
ـوح وعنايــة ودقــة مــن قبــل المش ـ ّرع.
بوضـ ٍ

 -86أصــدرت المفوضيــة قرارهــا رقــم " 2014 /96بإلغــاء نتائــج المركــز بعــد جمــع االســتدالالت بالخصــوص مــن قبــل المفوضيــة طبقــا للشــكاوى الــواردة إليهــا وبعــد توفــر األدلــة
الدامغــة علــى ثبــوت التزويــر والعبــث بنتائــج المركــز".
ُ -87يراجــع بالخصــوص كتــاب المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات بتاريــخ  2017 /5 /3رقــم  0090-LE-014-01-HNECإلــى رئيــس فــرع إدارة القضايــا بالجبــل األخضــر حــول الطعــن
ـدم مــن الطاعــن عمــرو عبــد الغنــي عبــد الرحيــم عــزوز أمــام محكمــة اســتئناف البيضــاء ضــد المفوضيــة.
اإلداري المقـ ّ
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( )2القصور في تعريف المفوضية:
ال تفوتنــا اإلشــارة إلــى األخطــاء التــي لحقــت بتعريــف المفوضيــة ذاتها -
بينــا فــي الجــزء األول أعــاه -بأنهــا جســم ُأنشــيء بموجــب القانــون،
كمــا َّ
عــدة
أو "جهــة إداريــة"ـ فــإن هــذا التعريــف ذاتــه أوقــع المحاكــم فــي
ّ
أخطــاء عنــد التعريــف بالمفوضيــة ومركزهــا ومكانتهــا ،ترتــب عليهــا
تنشــد الصالــح
صــدور قــرارات وأحــكام فــي غيــر محلهــا ،فالمفوضيــة
ُ
العــام ،وتحكــم بيــن المتنافســين ،وليســت طرفـ ًا فــي العملية التنافســية،
نفــذ لهــا بحيــدةٍ وشــفافية .فالمفوضيــة هــي
والم ّ
المشــرف
ُ
بــل هــي ُ
ــم مــا بيــن المتنافســين قبــل مرحلــة التقاضــي ،لكنهــا تتحــول إلــى
َح َك ٌ
خصــمٍ أمــام القضــاء.
( )3العيوب في صياغة النصوص:
أ .حالة إعالن النتائج:
ـال علــى ذلــك ،النـ ُّ
ـص المتع ّلــق بإعــان النتائــج ،والــذي ورد علــى
خي ـ ُر مثـ ٍ
النحــو التالــي:
قانون رقم  4لسنة 2012

ال يوجد

88

قانون رقم  17لسنة 2013

قانون رقم  10لسنة 2014

م  22وتُ باشــر المفوضيــة
إعــان النتائــج األوليــة أوالً
بــأول مــع نهايــة عمليــة
االقتــراع وبمــا ال يتجــاوز
عشــرة أيــام مــن تاريــخ
االقتــراع.

م  26وتُ باشــر المفوضيــة
إعــان النتائــج األوليــة تباعـ ًا
مــع نهايــة عمليــة االقتــراع
وبمــا ال يتجــاوز  15يومـ ًا مــن
تاريــخ االقتــراع.

 -88نصــان مقابــان :المــادة  " 27وبعــد إعــان ختــام عمليــة االقتــراع تبــدأ عمليــة فــرز وعــد األصــوات فــور ًا داخــل محطــة االقتــراع بحضــور رئيــس وأعضــاء محطــة االقتــراع ووكالء
المرشحين".
ـل اقصــاه عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعــان النتائــج األوليــة بإعــداد النتائــج النهائيــة لالنتخابــات واإلعــان عنهــا و نشــرها فــي إحــدى وســائل
المــادة  " 33تقــوم المفوضيــة فــي أجـ ٍ
اإلعــام الرســمية".
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هــذا النـ ُّ
ـون عديــدة ،طالــب
ـص فــي القانونيــن األخيريــن ترتّ بــت عليــه طعـ ٌ
فيهــا الطاعنــون إلــزام المفوضيــة بإعــان نتائــج االنتخــاب فــي مراكــز
االقتــراع.
وفــي الحقيقــة فــإن إجــراءات إعــان النتائــج مــن جانــب المفوضيــة
العليــا لالنتخابــات تأخــذ مراحــل :
الوطنيــة ُ
النتائــج األوليــة التــي تُ علــن بعــد اســتكمال االقتــراع فــي كل منطقــة
انتخابيــة ،النتائــج النهائيــة التــي تُ علــن بعــد مــدة معينــة مــن إعــان النتائج
األوليــة وهــي مــدة الفصــل فــي الطعــون مــن جانــب القضــاء بشــكل بــات .
المبينــة فــي الجــدول أعــاه ال تتماشــى مــع واقــع
لــذا ،فــإن النصــوص
َّ
أوليــة ،ونهائيــة ،دون تعريــف
ـص أشــار إلــى مرحلتيــن:
الحــال ،ذلــك أن النـ َّ
ّ
المقصــود بالنتائــج األوليــة.
المضطربــة،
األمــ ُر الــذي حــدث فــي الواقــع ،وبســبب األحــوال األمنيــة ُ

89

أنــه لــم تُ ســتكمل العمليــة االنتخابيــة فــي بعــض الدوائــر االنتخابيــة

بســبب عــدم اســتكمال عمليــة االقتــراع فــي بعــض مراكــز االقتــراع
أدى إلــى عــدم إعــان المفوضيــة عــن النتائــج
بالدائــرة االنتخابيــة ،ممــا َّ
أي إعــان بالخصــوص لــن يؤتــي ثمــاره
األوليــة لمراكــز االقتــراع .ذلــك أن ّ
ـوة ،علــى اعتبــار أن إعــان النتائــح يكــون بعــد
ولــن ُيحقــق أهدافــه المرجـ َّ
اســتكمال االقتــراع فــي كل دائــرة انتخابيــة ،والتــي مــن خاللهــا ُيمكــن
المخصصــة للدائــرة.
معرفــة الفائــز /الفائزيــن بالمقاعــد
َّ

خصص له بموجب القانون عدد محدد من المقاعد".
-89المقصود بالدائرة االنتخابية "كل نطاق جغرافي ُي َّ
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عبــارات غامضــة كـــ "أوالً بــأول" ،و "تباعــ ًا"،
ومــا زاد الطيــن ِب َّلــة ،وجــود
ٍ
الخلــط مــا بيــن النتائــج األوليــة .هــذه اإلجــراءات
أدى إلــى
ِ
األمــ ُر الــذي َّ
تحتــاج لدقــة واضحــة ،فمــا المقصــود "بالنتائــج األوليــة"؟ وهــل عبــارة
"أوالً بــأول"" /تباعــ ًا" ،مــاذا ُيقصــد بهــا ومــا المقصــود بنهايــة عمليــة

االقتــراع 90؟ هــل المقصــود نهايــة االقتــراع فــي الدائــرة االنتخابيــة أم
فــي محطــة اإلقتــراع؟
العليــا
وفــي هــذه الحالــة بالــذات ،وبســبب إحجــام المفوضيــة الوطنيــة ُ
لالنتخابــات عــن إعــان النتائــج نتيجــةً لعــدم اســتكمال عمليــة االقتــراع
المبينــة أعــاه بصياغتها
فــي الدائــرة االنتخابيــة ،وبســبب وجــود النصــوص
َّ
تلــك ،تكــ ّرر إصــدار المحاكــم قراراتهــا وأحكامهــا بإلــزام المفوضيــة
العليــا لالنتخابــات باإلعــان عــن "نتائــج" االنتخابــات رغــم عــدم
الوطنيــة ُ
اســتكمال االقتــراع فــي الدائــرة االنتخابيــة.
ب.حالة عدم استكمال العملية االنتخابية /عملية االقتراع:
لــم ُي ّ
نظــم القانــون إمكانيــة وقــوع هــذه الحالــة (تعــذّ ر اســتكمال العملية
االنتخابيــة /عمليــة االقتــراع) التــي تك ّررت
فــي انتخابــات الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور ،وانتخــاب
مجلــس النــواب للمرحلــة االنتقاليــة بســبب الحالــة األمنيــة التــي ترتــب
عليهــا عــدم القــدرة علــى إنجــاز عمليــة االقتــراع أو اســتكمالها فــي
المنطقــة االنتخابيــة ،أو حتــى إعــداد عمليــة اقتراع تكميليــة خالل المدة

-90لم تُ قدم القوانين الثالث تعريف ًا لعملية االقتراع.
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المقــررة فــي القانونيــن (رقــم  ،17ورقــم  .)10وإذا كان القانــون رقــم 4
ُ
ـص علــى إجــراء انتخابــات تكميليــة ،فــإن المشــرع نــص
لســنة  2012لــم ينـ ّ
عليهــا فــي القوانيــن األخيــرة فــي حــال تعــذّ ر اســتكمالها فــي بعــض
ـص علــى " إذا تعــذّ ر فــي
مراكــز االقتــراع ،و إلــى محاولــة تفــادي ذلــك بالنـ ّ
أحــد مراكــز االقتــراع إجــراء االقتــراع فــي ذلــك اليــوم (يــوم االنتخــاب)،
ـع وعشــرين ســاعة عــن موعــد ومــكان االقتــراع
تُ علــن المفوضيــة خــال أربـ ٍ
فــي مــدة ال تتجــاوز أســبوع ًا مــن تاريــخ الموعــد األول . 91

وهــذان القانونــان رغــم أنهمــا حــاوال تالفــي حالــة عــدم اســتكمال عمليــة
والمعلــن ،إال أنهمــا لــم يواجهــا حالــة عدم
المقـ ّرر
ُ
االقتــراع يــوم االنتخــاب ُ
ّ
ـبوع" مــن تاريــخ يــوم االقتــراع.
التمكــن مــن اســتكمال العمليــة خــال "أسـ
ٍ
ـات امنيــة آنيــة أو مؤقتــة،
فمــا شــهدته ومــا تشــهده ليبيــا ليــس اضطرابـ ٍ
وإنمــا حــروب ومنازعــات ُمســ ّلحة اســتغرقت أشــهر فــي مراكــز اقتــراع
تحققــت فيهــا حالــة االســتحالة أو القــوة القاهــرة التــي ال يمكــن معهــا
للمفوضيــة أن تُ نجــز اســتحقاقاتها وفقـ ًا للقانــون .وحالــة القــوة القاهــرة
كاف  ،92في حيــن أعتبرت
ـكل
لــم تُ ثــار فــي قـ
ِ
ٍ
ـرارات وأحــكام المحاكم بشـ ٍ
العليــا لالنتخابــات أخ ّلــت
بعــض القــرارات واألحــكام أن المفوضيــة الوطنيــة ُ
بالتزامهــا المنصــوص عليــه فــي المــواد ذات العالقــة ،واعتبــرت حالــة
ـاالت "التعــذّ ر" ،أو عــدم
"الحــرب" ،أو "النــزاع المس ـ ّلح" مجــرد حالــة مــن حـ ِ
تنفيــذ التــزام بإســتكمال العمليــة االنتخابيــة ،بــل وســبيالً  ،وســبب ًا للطعــن
واســتصدار قــرارات وأحــكام ضــد المفوضيــة.

 -92أشــير لحالــة القــوة القاهــرة فــي أســباب الحكــم الصــادر مــن محكمــة العجيــات اإلبتدائيــة /الدائــرة االســتئنافية بتاريــخ  2015 .5 .18فــي الطعــن االنتخابــي المرفــوع مــن
مولــود أبــو القاســم األســود ضــد المفوضيــة باعتبارهــا دفــاع المفوضيــة ،إال أن المحكمــة لــم تأخــذ بــه ولــم تــرد عليــه ،واعتبــرت أن المفوضيــة "لــم تلتــزم بالمــادة  "26مــن
القانــون رقــم  10لســنة .2014
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ـأزق حيــن لــم تســتطع اســتكمال العمليــة
لــذا وقعــت المفوضيــة فــي مـ ٍ
االنتخابيــة فــي بعــض مراكــز االقتــراع ،ممــا ترتــب عليــه أزمــة حقيقيــة،
فمــن جهــةٍ ألزمهــا القضــاء باإلعــان عــن النتائــج لمراكــز اقتــراع دون
اســتكمال االقتــراع فــي الدائــرة االنتخابيــة ،واضطرارهــا لالســتنجاد
ُّ
بالســلطة التشــريعية "الجديــدة" للتوجيــه واإلجــراء ،مــن جهــة أخــرى.
ولعـ َّ
ـال علــى ذلــك ،الطعــن المرفــوع مــن مولــود أبوالقاســم
ـل أفضــل مثـ ٍ

بين فــي الفقــرة القادمــة أدنــاه.
األســود ،كمــا ســنُ ّ
( )4تطبيقات  /قرارات وأحكام القضاء:
التطبيــق األول :الطعــن أمــام محكمــة الرقداليــن الجزئيــة  /محكمــة زُلطــن
اإلبتدائيــة (مجلــس النواب):
وقائع الطعن :
الم ّ
رشــح النتخابــات مجلــس
رفــع الســيد مولــود أبــو القاســم األســودُ ،
َ
الجزئــي عــن الدائــرة الثالثــة رقداليــن /زُلطــن،
ـواب ،طلب ـ ًا أمــام القضــاء ُ
النـ ّ
ـزام المفوضيــة بإعــان النتائــج النهائيــة بالدائــرة االنتخابيــة
ـب فيــه إلـ َ
يطلـ ُ
 13رقداليــن زُلطــن (التنافــس العــام).
الجزئيــة "بعــدمِ قبــول الطعــن شــكالً لرفعــه بعــد
 قضـ ْـت محكمــة زُلطــن ُ
الميعــاد" ،واســتندت علــى المــادة  20مــن القانــون رقــم  10لســنة 2014
بشــأن انتخابــات مجلــس النــواب.
ـت المحكمــة
 اسـ َـتأنف الطاعــن أمــام محكمــة العجيــات اإلبتدائيــة وقضـ ْ
العليــا لالنتخابــات بإعــان
بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه ،وإلــزام المفوضيــة ُ
النتائــج النهائيــة مــن انتخابــات الدائــرة الفرعيــة الثالثــة عشــر رقــم 35
رقداليــن /زُلطــن ،نــوع التنافــس العــام".
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والحكم االستئنافي:
أسباب القرار
ُ

93

مــن قانــون

نــص المــادة 28
اســتندت علــى
الجزئيــة:
ِّ
ْ
 المحكمــة َُّ
وقضــت َّ
وأن الطاعــن لــم
بينــة فيــه  48ســاعة.
االنتخــاب،
ْ
أن المــدة ُ
الم ّ
قــررة للطعــن.
الم َّ
يلتــزم بالمــدة ُ
 المحكمــة االبتدائيــة :اعتبــرت أن محكمــة أول درجــة قــد أخطــأت فــيُّ
َّ
تختــص فقــط
بــأن " المــادة المذكــورة (.. )28
وفســرت ذلــك
أســبابها،
ّ
بالوقائــع التــي حصلــت أثنــاء العمليــة االنتخابيــة وحتــى تاريــخ إعــان
العليــا لالنتخابــات.".
النتائــج مــن قبــل المفوضيــة ُ
وذهبــت المحكمــة فــي ُحكمهــا إلــى َّ
أن " فــي واقعــة الحــال فاألمــر
يختلــف ،ذلــك أن النتائــج لــم تُ علــن أصــاً  ،وبالتالــي ليــس هنــاك مــا يوجــب
الطعــن فــي االنتخابــات أو مصداقيتهــا ،وإنمــا هنــا الطعــن فقــط إللــزام
المفوضيــة بإعــان النتائــج (االنتخابــات)".
ختصــة بالطعــن فــي العمليــة االنتخابيــة
كمــا ذكــرت أن المــادة ُ 28م
َّ
وخاللهــا  ،فــي حيــن أن موضــوع الطعــن هــو عدم إعــان نتائــج االنتخابات،
وليــس طعن ـ ًا فــي العمليــة االنتخابيــة.
كذلــك أشــارت المحكمــة فــي ُحكمهــا إلــى عــدمِ امتثــال المفوضيــة
المتوجــب ا ّ ِتباعهــا تأسيســا ًعلى المــادة ()26
العليــا لالنتخابــات باإلجــراءات
ّ
ُ
حــال تعــذّ ر إجــراء االقتــراع
مــن قانــون االنتخــاب ،والتــي تســتوجب فــي
ِ
فــي أي مركــز انتخــاب (كمــا هــو الحــال هنــا) أن تُ علــن المفوضيــة خــال
 48ســاعة عــن موعــد ومــكان االقتــراع فــي مــدة ال تتجــاوز أســبوع ًا مــن
تاريــخ الموعــد األول .واعتبــرت المحكمــة أنــه وألن المفوضيــة عجــزت
ـص ،وأحالــت األمــر ب ُر ّمتــه إلــى مجلــس
عــن تحديــد موعــدٍ آخــر وفق ـ ًا للنـ ّ
النــواب ،ومــن ثــم تعـ َّ
حددهــا
ـذر عليهــا تنفيــذ التزامهــا فــي المــدة التــي ُي ّ
ـص المــادة  26والتــي تنـ ُّ
ـص علــى "وتباشــر المفوضيــة
القانــون ،وفق ـ ًا لنـ ِّ
األوليــة تِباعـ ًا مــع نهايــة عمليــة االقتــراع ،وبمــا ال يتجــاوز 15
ـان النتائــج
إعـ َ
ّ
يوم ـ ًا مــن تاريــخ االقتــراع".
ّ
المراد الطعن بشأنها".
كل ذي مصلحة
أي مرحلةٍ من مراحل العملية االنتخابية خالل  48ساعة من تاريخ حصول الواقعة ُ
" -93لُ ِّ
الحق في الطعن من دون رسومٍ في ّ
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المســتأنف ،وإلــزام
لهــذه األســباب
ْ
قضــت المحكمــة بإلغــاء الحكــم ُ
المفوضيــة باإلعــان عــن نتائــج انتخابــات الدائــرة االنتخابيــة  ،13مركــز
االنتخــاب " "75رقداليــن /زُلطــن.
ُمالحظات:
واقع الحال:
 .1عدم انعكاس قانون االنتخاب على
ِ

ُ
أُ .رغــم َّ
أمنيــة منــذُ عــام  ،2011إال أن
اضطرابــات
حــاالت
تعيــش
أن البــاد
ٍ
ِ
ّ
القوانيــن االنتخابيــة الثــاث لــم تعكــس هــذا الواقــع .هــذا القانــون أســوةً
ـابقين علــى ســبيل المثــال ،تعامــل مــع الواقــع
ـي االنتخابــات السـ
ْ
بقانونـ ّ

94

ّ
"حق"
ونصــت هــذه القوانين علــى أن للمفوضيــة
كأنــه حالــة مســتق ّرة،
َّ

ـت لهــا ما يلــي :التزويــر ،أو التالعب،
حجــب نتائــج المحطــة االنتخابيــة ،إذا ثبـ َ
أو فعــلٌ مــن شــأنه أن يخـ َّ
ـل بنتائــج العمليــة االنتخابيــة .وهــو نـ ٌّ
ـص ال يضمــن
الحالــة التــي شــاعت وتكـ ّررت فــي االنتخابــات اآلخيــرة فبرايــر -يونيــو 2014

أمنيــة غيــر ُمســتقرة  ، 95أال وهــي االضطرابــات
أحــوال
التــي جــ ّرت فــي
ٍ
ّ
ـؤدي إلــى عــدمِ إتمــام العمليــة االنتخابيــة ب ُرمتهــا،
َّ
األمنيــة التــي قــد تـ ّ
أو عــدمِ اســتكمالها ،بــل أن بعــض األحــكام وصفتهــا بحالــةِ الحــرب . 96

النص.
تزيد في
ّ
 -94نرى أن هذا ّ
َّ
تخللته حالة حرب.
 -95بل في حالة مجلس النواب
الحكــم الصــادر مــن محكمــة العجيــات اإلبتدائيــة (الدائــرة االســتئنافية) بتاريــخ  2015 .5 .18فــي االســتئناف المرفــوع مــن مولــود أبــو القاســم األســود
ُ -96يراجــع بالخصــوص ُ
والــذي ورد فيــه الحالــة " حــدوث حالــة حــرب فــي مدينــة طرابلــس".
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ب .ذات األمــر وقــع فــي المــادة  20مــن قانــون انتخــاب مجلــس النــواب،
والتــي افترضــت َّ
العليــا لالنتخابــات قــادرةٌ علــى
أن المفوضيــة الوطنيــة ُ
ـال "تعــذّ ر" إجــراء االقتــراع
ـان موعــدٍ جديــدٍ  ،ومـ ٍ
ـكان لالقتــراع ،فــي حـ ِ
إعـ ِ
المحــدد لالنتخابــات ،بــل أن هــذه
فــي أحــدِ مراكــز االقتــراع فــي اليــوم ُ
حــددت ُمــدة  48ســاعة لقيــام المفوضيــة بذلــك.
المــادة
َّ
ُّ
هــذا إن َّ
يــدل علــى َّ
أن حالــة "التعــذّ ر" ال يمكــن
دل علــى شــيءٍ فإنمــا
أن تشــتملَ ضمــن حاالتــه علــى الوضــع األمنــي ،ذلــك أن هــذه األوضــاع
ـد ألزمنــةٍ تتجــاوز الـــ  48ســاعة ،وتُ صاحبهــا وتلحقهــا إجــراءات
عــادةً مــا تمتـ ُ
ُّ
تمتــد لســنوات .وهــذه المــدة بالــذات الــواردة فــي
عقــدة وطويلــة
ُم ّ
ـص لــم تأخــذ ذلــك بعيــن االعتبــار حتم ـ ًا.
النـ ّ
كمــا َّ
يبيــن الحالــة التي قد يتعــذّ ر معها قيــام المفوضية
أن هــذا النـ ّ
ـص لــم ّ
اقتــراع جديــد ومكانــه ،وهــو ماحــدث فــي هــذه
باإلعــان عــن موعــد
ٍ
الدعــوى تحديــد ًا ،وفــي دعــاوى أخــرى .لــذا اجتهــدت المفوضيــة وأحالت

الســلطة التشــريعية التخــاذ اإلجــراءات المناســبة  97بالخصــوص.
األمــر إلــى َّ
هــذا الخلــل فــي النصــوص ،وعــدم مواكبتهــا لواقــع الحــال ،ومواجهــة
أدى إلــى مثــل هــذه القــرارات واألحــكام التــي
الحالــة األمنيــة تحديــد ًاَّ ،
المعلــن ،واللــذان
تتعــارض مــع العمليــة االنتخابيــة ،ونظــام االنتخــاب ُ
يســتوجبان إعــان النتائــج فــي كل دائــرة انتخابيــة  ،98وليــس نتيجــة مركــز
ـد ذاتــه " مــن شــأنه
ـراع واحــد فــي الدائــرة االنتخابيــة  ،ألن هــذا فــي حـ ّ ِ
اقتـ ٍ

أن يهــدر مبــادئ العدالــة والنزاهــة والشــفافية للعمليــة االنتخابيــة . 99
العليــا لالنتخابــات رقــم  .2014 /36المصــدر الحكــم رقــم  2015 /168الصــادر عــن محكمــة العجيــات االبتدائيــة/
ـم ذلــك بموجــب مذكــرة صــادرة عــن المفوضيــة الوطنيــة ُ
 -97تـ ّ
العليــا لالنتخابــات ضــد مولــود أبــو القاســم
دائــرة المدنــي المســتعجل بتاريــخ  ،2015 .7 .30فــي اإلشــكال
المقيــد تحــت رقــم  ،2015 /298المرفــوع مــن المفوضيــة الوطنيــة ُ
ّ
محمــد األســود
ّ
المرشــحة للهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع
ـدم مــن مريــم حســين جبريــل
َّ -98
أدى هــذا الخلــط فــي الفهــم إلــى صــدور قــرار مــن محكمــة طبــرق االبتدائيــة فــي الطلــب المقـ َّ

العليــا لالنتخابــات "بإعتمــاد نتائــج االنتخابــات التــي ُأجريــت فــي فبرايــر  2014وإعالنهــا نتائــج نهائيــة .وهكــذا فــي هــذه الحالــة اعتمــاد النتائــح
الدســنور ضــد المفوضيــة الوطنيــة ُ
األوليــة نتائــح نهائيــة وهــو أمــر مــن اختصــاص المفوضيــة حصريـاً.
قيــد
ُ -99يراجــع موقــف المفوضيــة فــي الحكــم رقــم  2015 /168الصــادر عــن محكمــة العجيــات االبتدائيــة /دائــرة المدنــي المســتعجل بتاريــخ  ،2015 .7 .30فــي اإلشــكال ُ
الم ّ
العليــا لالنتخابــات ضــد مولــود ابوالقاســم محمــد األســود.
تحــت رقــم  ،2015 /298المرفــوع مــن المفوضيــة الوطنيــة ُ
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االنتخابات التكميلية:
النــص بشــان اســتكمال االنتخابــات فــي
بينّ ــا أعــاه إشــكالية
ســبق وأن َّ
ّ
ـباب فــي أغلبهــا أمنيــة ،بســبب نشــوب
مراكــز اقتــراع لــم تُ نجــز فيهــا ألسـ ٍ
بيننــا أن هــذه الحالــة لــم
نزاعـ ٍ
ـات ُمسـ َّـلحة شـ َّـلت العمليــة االنتخابيــة .وقــد َّ
يتطـ ّرق إليهــا قانــون االنتخــاب رقــم  4لســنة  2012بشــأن المؤتمــر الوطنــي

َّ
العــام ،إذ يبــدو أنهــا حالــة لــم ُ
نــص عليهــا
متوقعــة آنــذاك ،إال أن
تكــن
َّ
القانــون رقــم  17لســنة  ،2013ثــم القانــون رقــم  10لســنة  .2014لكــن هــذه
ضيقــة
الحالــة ُعولجــت بطريقــةٍ لــم تُ ّ
حقــق أهدافهــا ،حيــن منحــت مــدة ّ
للمفوضيــة الســتكمالها ،بــأن تُ علــن خــال ( )24ســاعة  100عــن موعــد
ومــكان االقتــراع فــي مــدة ال تتجــاوز أســبوع ًا مــن الموعــد األول (م /20
قانــون رقــم  17لســنة .)2013
ـدد غيــر
لــذا ،فقــد ثبـ َ
ـت مــن خــال قــرارات وأحــكام المحاكــم أن هــذه ُ
المـ ّ
كافيــة .وكان األجــدى أن يكــون هنــاك نصـ ًا ،أو نصوصـ ًا خاصــة باالضطرابــات
ـدد ًا
األمنيــة ُ
المســلحة ،والتــي كمــا هــو الحــال فــي الواقــع تســتغرق ُمـ َ
طويلــة (حالــة دائــرة درنــة المدينــة علــى ســبيل المثــال).
ويمكن إيراد األمثلة التالية المعروضة على القضاء.
ُ

-100المدة  48ساعة في القانون رقم  10لسنة .2014
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التطبيــق الثانــيَّ :
قــدم مــن عبــد الحكيــم ســليمان تكــة
الم َّ
الطعــن ُ
التبــاوي /الدائــرة الرابعــة الكفــرة (مجلــس النــواب):
تقــدم اليهــا 21
 تشــمل الدائــرة الرابعــة الكفــرة علــى ثالثــة مقاعــد،َّ
متنافس ـ ًا ،مــن بينهــم الســيد عبــد الحكيــم ســليمان تكــة التبــاوي .إال أن
انتخــاب مجلــس النــواب لــم ُيســتكمل بســبب األوضــاع األمنيــة  101التــي
طالــت الكفــرة فــي عــام  .2014وبالتالــي قــررت المفوضيــة حجــب إعــان
النتائــج بالدائــرة إلــى حيــن االنتهــاء مــن االنتخابــات فــي مراكــز االقتــراع
ـص المــادة  25مــن قانــون االنتخــاب.
الباقيــة وفق ـ ًا لنـ ّ
أصــدر مجلــس النــواب القــرار رقــم  18باســتئناف عمليــة االقتــراع فــي
َ
الدوائــر الفرعيــة والثانويــة والمراكــز االنتخابيــة التــي لــم يتــم فيهــا
ألســباب أمنيــة.
االنتخــاب ،إال أن هــذا القــرار لــم ُينفــذ
ٍ

ّ
أحــد المقاعــد شــغله
ُ
المرشــح عبــد الســام الشــهي بموجــب ُحكــمٍ
102
مــن محكمــة إجدابيــا اإلبتدائيــة  ،القاضــي بإلــزام المفوضيــة الوطنيــة
العليــا لالنتخابــات بإعــان النتائــج  103إال َّ
اآلخريــن شــغلهما
المقعديــن
أن
ُ
ْ
ْ
امغيــب ،وجبريــل ادريــس عبــد الرحمــن بموجــب
كالً مــن ســعيد مصطفــى
ّ
الحكمــاء
محضــر التوافــق االجتماعــي ُ
المبــرم تحــت إشــراف مجلــس ُ
والشــورى بالكفــرة  104والــذي ُأحيــل للمفوضيــة بموجــب تأشــيرة رئيــس
مجلــس النــواب باإلجــراء القانونــي  105وصــدر القــرار رقــم 2لســنة  2015مــن
المفوضيــة باعتمــاد اختيارهمــا . 106
قدمــة مــن طالــب أحمــد طاهــر وآخريــن لرئيــس اللجنــة االنتخابيــة البيضــاء المك َّلــف
-101جــرت االنتخابــات فــي ثالثــة مراكــز ولــم تُ ســتكمل فــي عشــرة أخــرى .الشــكوى ُ
الم َّ
فــي 2015 .5 .19
 -102سبق وأن رفض قاضي األمور الوقتية بمحكمة الكفرة الجزئية طلب المعني تأسيس ًا على أن االنتخابات لم تكتمل في الدائرة االنتخابية الرابعة الكفرة.
 -103أصــدر رئيــس مجلــس المفوضيــة القــرار رقــم  114لســنة  2014بشــأن اإلعــان عــن نتيجــة ثالثــة مراكــز انتخابيــة بدائــرة الكفــرة الفرعيــة النتخــاب مجلــس النــواب إلــى حيــن
اســتكمال االنتخــاب فــي باقــي المراكــز تنفيــاذً للقــرار رقــم  18لســنة  2014الصــادر عــن مجلــس النــواب بشــأن اســتئناف عمليــة االقتــراع فــي الدوائــر الفرعيــة والثانويــة والمراكــز
االنتخابيــة التــي لــم يتــم فيهــا االنتخــاب.
امغيــب /جبريــل عبــد الرحمــن أوحيــدة /محمــد
كل مــن :ســعيد مصطفــى
ُ -104يراجــع محضــر الوفــاق االجتماعــي لمجلــس ُ
الحكمــاء والشــورى الكفــرة بتاريــخ  ،2015 .4 .1باختيــار ٍّ
ّ
حامــد األزرق ،وفوضــوا المفوضيــة باختيــار إثنيــن مــن بينهــم.
الحكمــاء والشــورى /الكفــرة بتاريــخ  2015 .4 .1إلــى رئيــس مجلــس النــواب ،وعليهــا تأشــيرة رئيــس مجلــس النــواب كالتالــي " الســيد ســالم ســليمان
 -105تُ راجــع رســالة مجلــس ُ
العليــا لالنتخابــات ،تُ َّتخــذ إجراءاتكــم القانونيــة ،وإحالتهــا لمجلــس النــواب"
المفوضيــة الوطنيــة ُ
عضوي مجلس نواب.
-106حلفا اليمين القانوني في يناير  2016وأصبحا
ّ
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َ
تــم شــغل
(حكــم المحكمــة /محضــر التوافــق)
بهذيــن
َّ
اإلجرائ ْيــن ُ
ْ
المقاعــد الثالثــة للدائــرة الرابعــة الكفــرة.
ـدم عبــد الحكيــم تكــة التبــاوي بتظ ّلــم أمــام مجلــس النــواب فــي
 تقـ َّـب تمكينه
اإلجــراء الــذي اتُّ خِ ــذَ باعتمــاد محضــر التوافــق االجتماعــي .وطالـ َ
مــن عملــه بمجلــس النــواب باعتبــاره فائــز فــي الدائــرة الرابعــة أســوةً
بزميلــه فــي نفــس الدائــرة.
 بتاريــخ  2016 .1 .24أصــدرت اللجنــة االستشــارية لمجلــس النــواب رأيهــابالتزكيــة هــو إجــراء ُمتعــارف
فــي القــرار رقــم  2لســنة  ،2015بــأن االقتــراع
ّ
عليــه دوليـ ًاُ ،معتبــرةً أن محضـ َـر التوافــق االجتماعــي ُالمبــرم تحت أشــراف
الحكمــاء والشــورى بالكفــرة ،مــا هــو إال تزكيــة .وأنــه طالمــا أن
مجلــس ُ
نــص المــادة  3مــن القانــون رقــم  8لســنة  2013فــي
األمــر كذلــك ،وأن َّ
شــأن المفوضيــة ،ينـ ُّ
ـص علــى أن المفوضيــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي
َّ
تتولــى تنفيــذ عمليــة االنتخابــات وفق ـ ًا لنصــوص القوانيــن والتشــريعات
المتعــارف عليهــا دوليــ ًا .وخلصــت إلــى صحــة القــرار ،واعتبــار
والقواعــد ُ

المذكوريــن فــي القــرار همــا مــن فــازا بالتزكيــة .107
ـخصين
الشـ
ْ
ْ

الحكمــاء والشــورى التبــو ،بالمنطقــة اإلداريــة الشــورى
 تقـ َّـدم مجلــس ُ
عترضيــن علــى قــرار اللجنــة االنتخابيــة "البيضــاء" رقــم  2لســنة
وربيانــة ُم
ْ
 108 2015إال َّ
ردت علــى ذلــك،
أن الدائــرة االنتخابيــة
مؤكــدةً
ِّ
المعنيــة َّ
َّ
أنهــا اعتمــدت رســالة رئيــس مجلــس النــواب ،التــي بدورهــا أحالــت محضـ َـر
الحكمــاء والشــورى
التوافــق االجتماعــي ُ
المبــرم تحــت إشــراف مجلــس ُ
بالكفــرة
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 -107رغــم هــذا الــرأي ،صــدر عــن المستشــار القانونــي لمكتــب رئاســة مجلــس النــواب بتاريــخ  ،2016 .3 .20مــا ُيخالــف هــذا الــرأي ووصفــه بأنــه ال ســند لــه قانونـاً .وأشــارإلى أنــه
فــي حالــة هــذه الدائــرة وبســبب عــدم اســتكمال االنتخــاب فيهــا ،بــأن المفوضيــة أمــام أمريــن ال ثالــث لهمــا "إمــا أن االنتخابــات تمــت وبالتالــي تُ علــن نتائجهــا ،وإمــا أن االنتخابــات
المذكوريــن آنفـ ًا نائبــان
ـال مــن األحــوال باعتبــار
لــم تتــم ألي ســبب كان" وخلــص الــرأي إلــى أن هــذا المقعــد يظــل شــاغر ًا لحيــن إيجــاد حـ ٍّ
ـل للمشــكلة " فــا يمكــن القــول بــأي حـ ٍ
ْ
عــن المنطقــة اســتناد ًا علــى "ســوابق انتخابيــة دوليــة" وأشــار الــرأي إلــى أن رئيــس مجلــس النــواب لــم يطلــب مــن المفوضيــة اعتمــاد محضــر التوافــق ،وإنمــا أحالــه للمفوضيــة
َّ
وأشــر عليــه باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــةـ وليــس باعتمــاد المحضــر ،وأن المفوضيــة اعتمــدت هــذا المحضــر بالمخالفــة.
الحكماء والشورى التبو إلى رئيس الدائرة االنتخابية البيضاء ،بتاريخ .2015 .12 .27
 -108رسالة مجلس ُ
الحكماء والشورى التبو بالمنطقة االدارية الشورى وربيانة .2016 .2 .1
 -109رسالة رئيس اللجنة االنتخابية البيضاء بالرد إلى مجلس ُ
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طعــن إداري أمــام
 فــي شــهر ينايــر 2017تقــدم المعنــي بصحيفــةِ
َّ
ٍ
العليــا لالنتخابــات
محكمــة اســتئناف البيضــاء ضــد المفوضيــة الوطنيــة ُ
ومجلــس النــواب ،طاعنــ ًا فــي القــرار رقــم  2لســنة  2015الصــادر عــن
مرشــحين النتخــاب
رئيــس اللجنــة االنتخابيــة البيضــاء ،بشــأن اعتمــاد
ْ
ـاء علــى محضــر التوافــق
ـحين
ْ
مجلــس النــواب .وهمــا المرشـ ْ
المختاريــن بنـ ً
االجتماعــي المذكــور.

قدمــة للقضــاء
الم َّ
ويمكــن مــن خــال المثــال الســابق وجملــة مــن الطعــون ُ
ُ
بخصــوص االنتخابــات التكميليــة لمجلــس النــواب ،وعجــز المفوضيــة عــن
ـددة فــي القانــونُ ،يمكــن إبــداء
المحـ َّ
ـدد ُ
اإلعــان عنهــا وإنجازهــا خــال ُ
المـ َ
المالحظــات التاليــة:
تعــدد وتكــرار حــاالت االضطرابــات األمنيــة التــي َّ
ترتــب عليهــا عــدم
1
ّ
اســتكمال عمليــات االقتــراع فــي مراكــز االنتخــاب بالدائــرة االنتخابيــة.
خصــص
وهــذه الحالــة بالــذات لــم تُ َض َّمــن فــي القانــون االنتخابــي ،ولــم ُي َّ
ُّ
لهــا ٌّ
النــص العــام ،وهــو المــادة 25
ــق عليهــا
نــص خــاص ،وبالتالــي ُط ِّب َ
بحجــب النتائــج ،والتــي َّ
ركــزت
الخاصــة
ِ

علــى
حالتيــن (التزويــر والتالعــب) ،أو الحالــة العامــة أال وهــي ( أو فعــاً
ْ
مــن شــأنه أن يخـ َّ
ـل بنتائــج العمليــة االنتخابيــة).
ّ
المترشــح أو شــخص مــن القائمين
والحالــة المتصــورة هنــا قيــام الناخــب أو
ـل مــن شــأنه اإلخــال بنتائــج االنتخــاب،
علــى العمليــة االنتخابيــة بــأي فعـ ٍ
ـص ،فهــي
َّ
المسـ َّـلحة فــا مــكان لهــا فــي هــذا النـ ّ
أمــا الحــروب والنزاعــات ُ
حالــة مــن حــاالت القــوة القاهــرة التــي لــم تُ عالجهــا قوانيــن االنتخــاب،
كمــا وأنهــا حالــة ال تســمح للمفوضيــة باإلعالن خــال  24ســاعة عن موعد
ومــكان االقتــراع فــي بحــر أســبوع .هــذه المواعيــد العاجلــة عــادةً مــا
ـات أمنيــة،
ـتقرة ،وليبيــا التــي تُ عانــي مــن اضطرابـ ٍ
تكــون فــي الــدول المسـ َّ
بمــا فيهــا المواجهــات المســلحة ،تســتدعي فــي أي قانون انتخــاب قادم
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والمتوقعــة ،وتبيــان مــا
ّ
ـاص عــن الحالــة األمنيــة المتكــررة
ـص نـ ٍّ
ـص خـ ٍّ
تخصيـ َ
يترتّ ــب عليهــا أمــام القضــاء .وهــذا فــي حقيقتــه قصــو ٌر فــي القانــون
ـتج ْب للواقــع.
ذاتــه ،الــذي لــم يسـ ِ

ـوات الميعــاد،
ـض الطعــون شــكلي ًا لفـ ِ
ـدد وتكــرار حالــة القــرارات برفـ ِ
 .2تعـ ّ
ثــم قبــول الطعــن فــي هــذه القــرارات والحكــم بإلــزام المفوضيــة باإلعالن
تمســك المفوضيــة بــأن النتائــج النهائيــة غيــر
عــن نتائــج االنتخابــات .رغــم
ّ

متوفــرة ،وليــس مــن الممكــن توفرهــا لعــدمِ اســتكمال االنتخابــات .إال أنــه
ـص المــادة  26بــأن علــى المفوضيــة إعــان النتائــج
وبســبب عــدم وضــوح نـ ّ
ـص ،خاصــةً فــي غيــاب التعريــف بنتائــج
األوليــة "تِباعـ ًا" قــد أربــك فهــم النـ ّ
تقنيــة بحتــة
العمليــة االنتخابيــة وأنواعهــا ومراحلهــا .وهــي عمليــة
ّ
ـح ال يقبــل الغمــوض فــي ألفاظــه ،وبالتالــي فــي فهمه.
ـاج لنـ ٍّ
تحتـ ُ
ـص واضـ ٍ
كمــا أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو :لمــاذا تتعـ َّـرض الطعــون لعــدمِ
القبــول شــكالً مــن قاضــي األمــور الوقتيــة الجزئــي ،بينمــا تُ قبــل أمــام
ـص المــادة 28
القاضــي االبتدائــي؟ وهــي تحتــاج ربمــا لوضــع معالجــةٍ لنـ ِّ
المــراد الطعــن
المتع ّلــق ببــدءِ مــدة  48ســاعة مــن تاريــخ حصــول "الواقعــة ُ
ُ
المفيــد تحديدهــا بــكل مرحلــة مــن المراحــل
بشــأنها" ،وفيمــا إذا كان مــن ُ
االنتخابيــة ،أم تركهــا بشــكلها العــام هــذا.
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التطبيق الثالث:
ـن
فــي  ،2014 .7 .10أصــدرت محكمــة غريــان االبتدائيــة ُحكم ـ ًا فــي الطعـ ِ
لحكــم محكمــة مــزدة الجزئيــة ،المرفــوع مــن علــي محمــد
باالســتئناف ُ
ـدم بموجبــه
العليــا لالنتخابــات ،تقـ َّ
أبــو القاســم ضــد المفوضيــة الوطنيــة ُ
ُّ
تنــم عــن إلمامــه بالعمليــة
بأســباب
لقاضــي المحكمــة اإلبتدائيــة
ٍ
كاف"،
بشــكل
االنتخابيــة ،ودور المفوضيــة
ٍ
ٍ
ـث َّ
حيــث جــاء فيــه " :وحيـ ُ
أي
أن قيـ َ
ـام المفوضيــة بحجـ ِ
ـب أو إلغــاء نتيجــة ِ ّ
خولهــا هــذا الحــق
مركــز ِ اقتــراع هــو مــن صحيــح عملهــا،
فالمش ـ ّرع قــد َّ
ُ
لتحقيــق الشــفافية والنزاهــة عمــاً بالقانــون رقــم  10لســنة  2014والقــرار
رقــم  68لســنة .101 2014
التطبيــق الرابــع :حالــة مركــز اقتــراع (عبــد اهلل بــن رواحــه) الدائــرة الفرعيــة
جنــزور التابعــة َّ
للجنــة االنتخابيــة طرابلــس /انتخــاب مجلــس النــواب:
 أصــدرت المفوضيــة قرارهــا "بإلغــاء نتائــج المركــز بعــد جمع االســتدالالتطبق ـ ًا للشــكاوى الــواردة إليهــا ،وبعــد
بالخصــوص مــن قبــل المفوضيــةِ ،
َّ
ّ
ثبــوت التزويــر والعبــث بنتائــج المركــز ."111
الدامغــة علــى
توفــر
ِ
األدلــة َّ
إلغــاء وليــس حجــب /العبــث وليــس التالعــب.
 فــي شــكوى المفوضيــة للنائــب العــام ،اســتندت إلــى المــادة  25مــنَّ
ُّ
تنــص علــى َّ
حجــب
الحــق فــي
أن للمفوضيــة
قانــون االنتخــاب ،والتــي
ِ
نتائــج االنتخابــات .فــي حيــن أن المفوضيــة أصــدرت قرارهــا رقــم 2014 /98
بإلغــاء االنتخابــات.

ُ -110حكم محكمة غريان اإلبتدائية (الدائرة االستئنافية للطعون االنتخابية) في االستئناف رقم  2014 /10بتاريخ  ،2014 .7 .10برئاسة المستشار األمين علي خليفة.
 -111اشــارت المفوضيــة فــي شــكواها الــى النائــب العــام أن صناديــق مركــز االقتــراع تع ّرضــت لواقعــة ســطو مسـلّح وتزويــر ،كمــا أن هنــاك عــدد  12شــكوى حــول مركــز االقتــراع،
ومحاضــر تحقيقــات حــول الواقعــة .
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 قــام َّـن فــي قــرار اإللغــاء ،وحكمــت محكمــة الســواني
الطاعـ ُ
ـن بالطعـ ِ
الجزئيــة فــي غيــر صالحــه .اســتأنف َّ
ـس المحكمة
ـم أمــام رئيـ ِ
الطاعـ ُ
ُ
ـن الحكـ َ
ـم فــي غيبــةِ المطعــون ضــده (المفوضيــة) بإلغــاء
االبتدائيــة ،والــذي حكـ َ
قــرار المفوضيــة المذكــور ،وأعابــت علــى المفوضيــة عــدم اللجــوء إلــى
كــم
النيابــة العامــة إلجــراء التحقيقــات وإثبــات واقعــة التزويــر .وهــو ُح ٌ
بــات.
 قامت المفوضية بتقديمِ شكوى لدى النائب العام بالتزوير.المالحظات
 .1الشــكوى لــدى النائــب العــام لــم تنصــب علــى شــخص (أشــخاص)
بعينــهَّ ،
بــاغ عــن وقائــع بالســطو والتزويرضــد
وإنمــا هــي بمثابــةِ
ٍ
مجهــول .والمفوضيــة التــي أجــرت تحقيقاتهــا ،وأثبتــت التزويــر اســتناد ًا
ـات الوقائــع ،ذلــك أن القانــون منحهــا
لقانــون االنتخــاب ،ال حاجــة لهــا إلثبـ ِ
شــكك
هــذا االختصــاص ،وأعطاهــا اختصــاص حجــب النتائــج ،وعلــى مــن ُي
ِّ
فــي ذلــك أن ُيثبــت العكــس .ومــن ناحيــةٍ أخــرى وهــو المهــمَّ ،
أن
فــرق بيــن االختصــاص الخــاص والمنــوط
قانــون االنتخــاب فــي مادتــه َّ 25
َ
التامــة،
بالمفوضيــة باعتبارهــا هيئــة مســتقلة ،تتّ صــف باالســتقاللية
ّ
والحياديــة الكاملــة ،وتُ صــدِ ُر قراراتهــا عالنيــةً  ،وال يجــو ُز التدخــل فــي
ـد مــن صالحياتهــا (المــادة  2مــن
أعمالهــا أو قرارتهــا أو اختصاصهــا أو الحـ ّ ِ
َّ
تتولــى تنفيــذ
القانــون رقــم  8لســنة  .)2013وهــي الجهــة الوحيــدة التــي
عمليــة االنتخابــات ،واإلعــداد لهــا ،واإلشــراف عليهــا ومراقبتهــا ،واإلعــان
اليميــن
يــؤدون
عــن نتائجهــا (مــادة  ،)3وأن رئيــس وأعضــاء المفوضيــة
َ
ّ
أمــام ُّ
المرتكبــة خــال
وبيــن
الســلطة
التشــريعية (المــادة َّ ،)6
الجرائــم ُ
َ
ّ
بيــن القانــون االنتخابــي العقوبــات
العمليــة االنتخابيــة ومراحلهــا ،والتــي ّ
بحــق ُمرتكبهــا.
الســارية
ِّ
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مه
ـل ُي َج ِّر ُ
أي فعـ ٍ
لــذا ،فمتــى وقعــت جريمــة تزويــر ،أو سـ ٍ
ـطو أو احتيــال ،أو ّ
ـإن عليهــا أن َّ
القانــون ،فـ َّ
ـب االنتخابــات ،شــريطةَ أن
تتخــذَ
ْ
إجرائيــن :األول حجـ ُ
ـم شــكوى
تـ ّ ِ
ـؤدي هــذه األفعـ ُ
ـال لإلخــال بنتائــج االنتخــاب" ،والثانــي تقديـ ُ
العامــة.
ضــد الفاعل ِيــن ،وإحالــة الملــف إلــى النيابــة
ّ
َّ .2
الحكــم لــم ُ
دور المفوضيــة مــا قبــل التقاضــي،
يأخــذ باالعتبــار
إن هــذا ُ
َ

فــي َّ
ــم مــا بيــن متنافســين .والحقيقــة أن المفوضيــة هــي
أنهــا َح َك ٌ

هيئــة ُمســتقلةَّ ،
ُ
صــف باالســتقاللية التامــة ،والحياديــة الكاملــة،
تت
وتُ صــدِ ُر قراراتهــا عالنيــةً  ،وال يجــو ُز التدخــل فــي أعمالهــا ،أو قرارتهــا ،أو
ـد مــن صالحياتهــا (المــادة  2مــن القانــون رقــم  8لســنة
اختصاصهــا ،أو الحـ ّ ِ
َّ
تتولــى تنفيــذَ عمليــةِ االنتخابــات،
 .)2013وهــي الجهــة الوحيــدة التــي
ـان عــن نتائجهــا (مــادة
واإلعــدادِ لهــا ،واإلشـ ِ
ـراف عليهــا ومراقبتهــا ،واإلعـ ِ
اليميــن أمــام ُّ
الســلطة
يــؤدون
 ،)3كمــا وأن رئيــس وأعضــاء المفوضيــة
َ
ّ
ـريعية (المــادة  .)6وبالتالــي هــي ليســت جهــة إدارة عاديــة ُيطعــن
التشـ
َّ
المتع ّلقــة بإلغــاء االنتخابــات بســبب التزويــر باعتبارهــا
فــي قرارتهــا ،خاصــةً ُ

ً 112
ـم
"خصم ـا"
مــا قبــل إجــراءات التقاضــي ،بــل فــي الحقيقــة هــي َح َكـ ٌ
الم َّ
ـن أمــام القضــاء .
مــا بيــن األطــراف ُ
رشــحة فــي االنتخابــات قبــل الطعـ ِ

الم ّ
ترشــح" ،وهــو مــا ينـ ُّ
ـم عــن قصــور ِ المحكمــة فــي فهــم طبيعــة دور "المفوضيــة" باعتبارهــا الجهــة المؤتمنــة
ـق ُ
ُ -112يالحــظ اســتخدام المحكمــة لتعبيــر " اإلجحــاف بحـ ّ ِ

علــى العمليــة االنتخابيــة.
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ـتكمال العمليــة
ـدم اسـ
التطبيــق الخامــس :انتخابــات الهيئــة التأسيسـ ّـية :عـ ُ
ِ
االنتخابيــة باللجنــة االنتخابيــة "درنــة وضواحيهــا" ،بســبب األوضــاع األمنيــة
التــي أوقفــت العمليــة االنتخابيــة فــي أكثــر مــن  19مركــز ًا انتخابيـ ًا  113مــن
أصــل  30مركــز ًا انتخابــي:
نصــوص القوانيــن الثــاث،
 .1مــن الصعــب أحيانــ ًا إجــراء ُمقارنــةٍ مــا بيــن
ِ
ســبيل المثــال،
الختالفهــا خاصــةً فــي مســألةِ النُّ ظــمِ االنتخابيــة .علــى
ِ
ال يوجــد نظــام "الكوتــا" فــي قانــون رقــم ( 2012 /4المؤتمــر الوطنــي
العــام) .وحتــى وإن أمكــن المقارنــة بيــن النصــوص فيمــا يتعلــق بالطعــون
ـد وأن تؤ ّ ِثــر فــي موضــوع
لتشــابهها ،إال أن هــذه الفروقــات األساســية ال ُبـ َّ

َّ
ـب عليهــا .والمثــال علــى
الطعــون ذاتهــا ،نظــر ًا للتبعــات الفنيــة التــي
تترتـ ُ
ذلــك ،العمليــة االنتخابيــة التــي جــرت فــي اللجنــة االنتخابيــة "درنــة
المدينــة وضواحيهــا" ،والتــي لــم تُ ســتكمل ،وقــرار قاضــي األمــور الوقتيــة
ـب عــن إعــان نتيجــة الفائــز
ـع َ
الحجـ ِ
رقــم  2015 /73بإلــزامِ المفوضيــة برفـ ِ

فــي انتخابــات الهيئــة التأسيســية "درنــة وضواحيهــا" واعتمادهــا ،114
خصــص للنســاءِ فــي االنتخابــات ،والــذي فــي
الم َّ
وارتبـ ُ
ـاط ذلــك بالمقعــد ُ
الم َّ
رشــحين
حالــة مــا إذا تـ َّ
ـاب أحدِ ُ
ـم اعتمــاده ،فــإن ذلــك ســيكون علــى حسـ ِ
الفائــز فــي االنتخــاب بالمقعــد الثانــي مــن حيــث األصــوات بمــكان
إقامتهــا .علمـ ًا بــأن مقعــد المــرأة يتـ ُّ
ـس عليــه فــي كافــةِ اللجــان
ـم التنافـ ُ
االنتخابيــة بالمنظقــة الشــرقية ،وهــي لجــان (طبــرق /درنــة /البيضــاء).
الجزئــي ،يجعـ ُ
ـل مــن
ـم ُي ِ
راعــه القاضــي ُ
ـي البحــت الــذي لـ ْ
هــذا األمــر الفنـ ّ
خصــص للمــرأة .ففــي حالــة الهيئــة
الم َّ
الحجــب إخــاالً بالمقعــد ُ
ـع إجــراء َ
رفـ ِ

َّ
إعــان النتائــج يعنــي
فــإن
التأسيســية ،ولخصوصيــة "الكوتــا للمــرأة"،
َ
ّ
العليــا لالنتخابــات الحديــث عــن مركــز انتخابــي /مراكــز انتخابيــة .وال يوجــد هــذا المصطلــح فــي القانــون رقــم  ،17بــل مــا يوجــد هــو
 -113فــي مراســات المفوضيــة الوطنيــة ُ
مركــز االقتــراع .تُ راجــع مراســلة المفوضيــة لرئيــس فــرع إدارة القضايــا محكمــة اســتئناف الجبــل الغربــي بخصــوص طعــن الســيد /محمــد الشــاعت موســى الرفــادي .تجــد ُر اإلشــارة
المصطلــح فــي القانــون رقــم  10لســنة .2014
إلــى وجــود هــذا ُ
اختصاص أصيل للمفوضية.
تأم َر باعتماد النتائج ،وهو
ٌ
 -114ال يجو ُز للمحكمة ،من وجهة نظرنا ،أن ُ

65

النص والواقع والتقييم
الطعون االنتخابية في التشريعات الليبية ()2014_2012
ّ

ـدر قــرا ُر القاضــي
ضيــاع هــذا المقعــد للمــرأة ،وتخصيصــه للفائــز الــذي صـ َ
الجزئــي لصالحــه ،وهــو مــا ُي ّعـ ُّ
ـد ُمخالفــةٌ ليــس لنصــوص القانــون فحســب،
ُ
ُّ
ذات
بــل لقواعــد العدالــة .ومــن هنــا
ينــم التشــابه فــي وضــع النصــوص ِ
ـون لالنتخــاب
العالقــة بالطعــون عــن اســتغراب ،ذلــك أنــه متــى صــدر قانـ ٌ
بحــوث
بشــكل جوهــري عــن القانــون الســابق ،فيجــب إجــراء
ُمختلــف
ٍ
ٍ
َ
نصــوص جديــدة فيمــا
واســتحداث
عــات هــذا التعديــل،
ودراســات عــن تَ ِب
ٍ
ِ
ٍ
َّ
تواكــب هــذه التعديــات الجوهريــة.
يتعلــق بالطعــون
ُ
الفنيــة ،ففــي الحالــة هــذه
ـاء يجــب أن يكــون علــى درايــةٍ بالجوانــب
ّ
القضـ ُ
يتعيــن
النــص حرفيــ ًا برفــع إجــراء الحجــب ،بــل
تطبيــق
األســاس
ال يكــون
َ
ِّ
ُ
ّ

الحجــب علــى ســير العمليــة االنتخابية
علــى القضــاء اإللمــام بتبعــات رفــع َ
ب ُر َّمتهــا ،وفيمــا إذا كان قــراره سـ ُـيخالف نصوصـ ًا جوهريــةً أخــرى حيــن ُيقـ ِّرر
تخصــص ،والعالقــة الواجبــة بيــن
الم
ّ
الحجــب .وهنــا يبــرز دور القاضــي ُ
رفــع َ
ـب مــع أهميــةِ الحــدث
القضــاء والمفوضيــة ،واألهــم صــدور قانـ ٍ
ـون يتناسـ ُ
الفنييــن بالعمليــة االنتخابيــة،
المختصيــن مــن
االنتخابــي ،وأيضــ ًا إشــراك
ّ
ّ

وقضــاة عنــد وضــع قوانيــن االنتخــاب.
ُ
التطبيق السادس:
َّ
ـن المرفــوع مــن َعمــرو عبــد الغنــي عبــد الرحيــم عـزّوز أمــام محكمة
الطعـ ُ
115
العليــا لالنتخابــات،
اســتئناف البيضــاء
ضــد رئيــس المفوضيــة الوطنيــة ُ

المفوضيــة رقــم  7لســنة  2015بشــأن اعتمــاد النتائــج النهائيــة
بإلغــاء قــرار
ّ
النتخابــات مجلــس النــواب الدائــرة االنتخابيــة االســتثنائية (درنــة المدينــة).
بســبب االضطرابــات األمنيــة فــي الدائــرة االنتخابيــة درنــة المدينــة لــم
المفوضيــة بمجلــس النــواب،
تســتكمل العمليــة االنتخابيــة .لــذا اســتعانت
ّ
حســم التنافــس علــى المقعــد (التنافــس
قترح ْيــن.1 :
وقدمــت لــه ُم
َّ
ُ
َ
ّ
القرعــة
العــام) عــن طريــق التوافــق ،بتزكيــةِ أحــد
المترشــحين ،أو إجــراء ُ
 -115ال يوجــد فــي األوراق تاريــخ رفــع َّ
الطعــن ،لكــن مــن خــال كتــاب المفوضيــة لرئيــس فــرع أدارة القضايــا بالجبــل األخضــر فــي  ،2017 .3 .5يمكــن القــول بأنــه مــا بيــن نهايــة
عــام  2016وبدايــة .2017
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تحصــل عليهــا ُم َّ
رشــحو الدائــرة
الجزئيــة التــي
َّ
بينهمــا .2 ،القبـ ُ
ـج ُ
ـول بالنتائـ ِ
بمراكــز الضواحــي.
ـرح علــى اللجنــة االستشــارية لمكتبــه،
أحـ َ
ـس مجلـ ِ
ـس النــواب ُ
ـال رئيـ ُ
المقتـ َ
تشــريع باإلعتــداد بعــددِ األصــوات التــي
والتــي َّ
رد ْت بمــا يلــي .1 :إصــدار ِ
ٍ
الم َّ
ـم
َّ
رشــحون عــن دائــرة درنــة المدينــة فــي المراكــز التــي تـ َّ
تحصــل عليهــا ُ
فيهــا االنتخــاب ،مــع جــواز ِ اإلعتــداد بالتوافــق .2 .إعــادة الموضــوع إلــى
ـراه ُمناســب ًا.
المفوضيــة ،مــع ّ
َّ
ـق االجتهــاد الــذي تـ ُ
حقهــا فــي تطبيـ ِ
أصــدر مجلــس النــواب القانــون رقــم  1لســنة  ،2014الــذي قضــى بتقســيمِ
الدائــرة االنتخابيــة الفرعيــة (درنــة وضواحيهــا) إلــى دائرتيــن ثانويتين ،هما
الدائــرة الثانويــة (درنــة المدينــة) ،والدائــرة الثانويــة (درنــة الضواحــي) .ثــم
الم َّ
رشــحِ ين
أصــدرت المفوضيــة قرارهــا رقــم  2014 /117باعتمــاد أســماء ُ
ـس النــواب بعــد ذلــك القرار
الثالثــة عــن الدائــرة (درنــة المدينــة) .أصــدر مجلـ ُ
رقــم  18لســنة  2014بشــأن اســتئناف عمليــة االقتــراع فــي بعــض الدوائــر
َّ
اســتكمال
تعــذر فيهــا
الفرعيــة والثانويــة والمراكــز االنتخابيــة التــي
ُ
ـب نتائجهــا ،مــع إلــزامِ المفوضيــة باإلعــان عــن
عمليــة االقتــراع ،وتـ َّ
ـم َحجـ ُ
نتائــج الدائــرة الثانويــة (درنــة الضواحــي).
لرئيــس فــرع إدارة القضايــا بالجبــل الغربــي
ورد فــي رســالة المفوضيــة
ِ
َ
النتائــج
 " 2017 .3 .5أعلنــت المفوضيــة ـ امتثــاالً لقــرار ِ مجلــس النــواب ـ
َ
َّ
وظلــت نتائــج الدائــرة الثانويــة
األوليــة للدائــرة الثانويــة (درنــة الضواحــي)"،
َّ
ـتكمال االنتخابــات فــي مراكزهــا .وفــي
(درنــة المدينــة) ُمع ّلقــة علــى اسـ
ِ
تحصل
الجزئيــة التــي
َّ
الختــام ،قامــت المفوضيــة باعتمــاد نتائــج االنتخابــات ُ

الم ّ
رشــحين بمراكــز الضواحــي.
عليهــا ُ
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المالحظات:
 .1قصــو ُر التشــريعات فــي اســتيعاب الواقــع ،وتقديــم بدائــل لــهُ .يعـ ُّ
ـد
هــذا التطبيــق مثــاالً لذلــك.
اجتهــاد
النــص ،وهــو
إضطــرار المفوضيــة للجــوءِ لالجتهــاد خــارج
ِ ّ .2
ّ
ٌ
ـروج عــن اختصاصهــا ،واللجــوء إلــى ُّ
ـريعية،
الســلطة التشـ
َّ
ّ
أدى بهــا للخـ ِ
َّ
ـق باالنتخابــات ُّ
يتعلـ ُ
للســلطة
التــي مارســت اختصاصـ ًا ليــس مــن شــأنها،

بينــة أعــاه َّ
ـح َّ
ـد
الم َّ
التشــريعية ذاتهــا .ومــن خــال المراســات ُ
يتضـ ُ
أن اليـ َ
العليــا ُّ
للســلطة التشــريعية ،وليــس للمفوضيــة صاحبــة االختصــاص
ُ
الحصــري فــي شــأن االنتخابــات.
انعقــاد االختصــاص القضائــي خــارج إطــار قوانيــن
الســابع/
التطبيــق َّ
ُ
االنتخــاب:
ـرارات وأحــكام القضــاء ،ومــن خــال التطبيــقَّ ،
أن
تبيــن مــن خــال بعــض قـ
ِ
َّ
النصــوص الخاصــة الــواردة فــي قوانيــن االنتخــاب بشــأن الطعــون ،ليســت
َّ
وأن
حصريــة واســتثنائية عــن القواعــد العامــة،
َ
االختصــاص فــي نظــر ِ
الطعــون ُيمكــن أن تُ شــاركه فيهــا محاكــم أخــرى .ويمكــن تقديــم مثاليــن
علــى ذلــك:
الم َّ
َّ .1
رشــحة عــن
الم َّ
قــدم مــن الســيدة مريــم حســين جبريــلُ ،
الطعــن ُ
المفوضيــة الوطنيــة
الدائرتيــن األولــى والثانيــة للهيئــة التأسيســية ،ضــد
ّ
ْ
العليــا لالنتخابــات.
ُ
تقدمــت َّ
بطلــب الســتصدار ِ أمــر ٍ علــى
الطاعنــة فــي شــهر ينايــر ،2016
َّ
ٍ

عريضــة أمــام قاضــي األمــور الوقتيــة بمحكمــة طبــرق االبتدائيــة ،وفق ـ ًا
الطلــب
للقواعــد العامــة وليــس اســتناد ًا لقانــون االنتخــاب ،جــاء فــي
ِ
ـدم مــن مريــم جبريــل أمــام المحكمــة االبتدائيــة بعــد ُمضــي ســنتين
المقـ َّ
ُ
علــى االنتخابــات "أن اســتحالة إتمــام العمليــة االنتخابيــة لــم ُيعالجــه
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القانــون رقــم  17لســنة  2013بشــأن انتخــاب الهيئــة التأسيســية ،وبالتالــي
طبــق فــي شــأنه نـ ُّ
ـص المــادة  29مــن القانــون رقــم  17لســنة  2013بشــأن
ُي َّ
ُّ
النــص الــذي ُيحيــل إلــى القواعــد
انتخــاب الهيئــة التاسيســية" .وهــو
العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة .فــي  ،2016 .1 .19صــدر
قــرار قاضــي األمــور الوقتيــة بمحكمــة طبــرق اإلبتدائيــة اســتناد ًا للقواعــد
116
العامــة ،وتحديــد ًا
ِّ
لنــص المــادة  25مــن قانــون المرافعــات  ،بإلــزامِ
العليــا لالنتخابــات باعتمــاد نتائــج االنتخابــات التــي
المفوضيــة الوطنيــة ُ
ّ
ُأجريــت فــي فبرايــر  2014وإعالنهــا نتائــج نهائيــة".

بالطعــن فــي هــذا القــرار ،واســتصدرت َّ
َّ
الطاعنــة
المفوضيــة
ــم
لــم ُ
تق ْ
ّ
المحكــوم لصالحهــا شــهادةً ســلبية مــن محكمــة اســتئناف الجبــل األخضر.
أمــا المثــال الثانــي ،فهــو َّ
ـدم مــن عضــو الهيئــة
المقـ َّ
َّ .2
الطعـ ُ
ـن الشــهير ُ
الســيد ضــو المنصــوري عــون ،ضــد
التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتورَّ ،
الســيد علــي عبدالســام الترهونــي ،رئيــس الهيئــة التأسيســية لصياغــة
مشــروع الدســتور فــي عــام  2016وآخريــن ،أمــام محكمــة اســتئناف
قيــدة تحــت رقــم /5
البيضــاء (دائــرة القضــاء اإلداري) فــي َّ
الدعــوى ُ
الم ّ
التالييــن:
القراريــن
 ،2016فــي
ْ
ْ
العليــا لالنتخابــات باعتمــاد نتائــج انتخــاب
 قــرار المفوضيــة الوطنيــة ُالهيئــة التأسيســية جزئي ـ ًا ،فيمــا قضــى بــه مــن اعتمــاد اختيــار المطعــون
ضــده (الترهونــي) عضــو ًا فــي الهيئــة التأسيســية.
 قرار الهيئة التأسيسية باختيار المطعون ضده رئيس ًا لهذه الهيئة.ـس َّ
ـده للجنســيةِ األمريكيــة،
َّ
ـون ضـ َّ
الطاعـ ُ
أسـ َ
ـن طعنَ ــه علــى حمـ ِ
ـل المطعـ ِ
وزواجــه بأجنبيــة.
ُّ -116
تنص هذه المادة على " وفي كل األحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه ٌّ
نص في هذا القانون".
-116
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والمشار إليهما عاليه.
القرارين المطعون فيهما،
وطلب بإلغاء
ُ
ْ
َ

بوقف
ـق المســتعجل
ِ
فــي  2016 .2 .15أصــدرت المحكمــة حكمـ ًا فــي الشـ ّ ِ

القراريــن المطعــون فيهما.
تنفيــذ
ْ

وبتاريــخ  2016 .11 .28أصــدرت المحكمــة ُحكمهــا فــي الموضــوعُ ،
ـس
وأ ِّسـ َ
ُحكمهــا علــى المــادة  9فقــرة  7مــن القانــون رقــم  17لســنة ،2013
الم َّ
ّ
رشــح "
ـروط
الترشــح ،والتــي َّ
المتع ّلقــة بشـ ِ
نصــت علــى أن تتوفــر فــي ُ
ُ
ـزل السياســي واإلداري"،
معاييــر تو ّ ِلــي المناصــب
َّ
العامــة طبقـ ًا لقانون العـ ِ

ّ
واعتبــرت َّ
شــروط
الترشــح ،بــل وحتــى
لشــروط
فاقــد
ضــده
المطعــون
أن
ِ
َّ
َ
َ
ٌ
االنتخــاب.
المطعون فيهما.
القرارين
وخلصت في ُحكمها إلى إلغاءِ
ْ
ِ
الحظات:
المالحظات
ُ
يتبيــن مِ َّمــا ســبق (قــرار وحكــم) َّ
أن القوانيــن الخاصــة باالنتخــاب ،والتــي
ّ

َّ
ـددٍ َّ
للطعــن فــي إجراءاتهــا ونتائجها خــال مواعيد
ـق ُمحـ َّ
تتسـ ُ
ـم برســمِ طريـ ٍ
وبإجــراءات عاجلــة أمــام قاضــي األمــور
حــددة،
ٍ
الوقتيــة بالمحكمــةِ
ُم َّ
ّ
نطــاق اختصاصهــا مركــز االقتــراع َّ 117
بالنظــر فــي
الواقــع فــي
الجزئيــة،
ُ
ُ
ِ

كافــةِ ُّ
ـن تجاوزهــا
المتع ّلقــة بالعمليــةِ االنتخابيــة ب ُرمتهــا" ُ ،يمكـ ُ
ـون ُ
الطعـ ِ
بالذهــاب لمحاكــم أخــرى .وهــذا األمــ ُر فــي غايــةِ األهميــة والخطــورة،
ِ
َّ
خاصــةً وأن كال َّ
يتعلقــان بالهيئــةِ التأسيسـ ّـية.
عنيــن
ّ
الط ْ

 -117المادة  29من القانون رقم  17لسنة  2013بشأن انتخاب الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور.
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للحكــمِ الصــادر ِ فــي َّ
عــن
 وفــي هــذا المقــام ،وخاصــةً بالنســبةُِ
الط ِ
المهــم اإلشــارة إلــى ُحكــم
الســيد الترهونــي ،فإنّ ــه مــن ُ
اإلداري ضــد ّ
الصــادر فــي .20
العليــا (الدائــرة اإلداريــة) تحــت رقــم  64 /182قَّ ،
المحكمــة ُ
ـول َّ
الطعــن شــكالً  ،وفــي
 ،2018 .2والــذي قضــي " حكمــت المحكمــة بقبـ ِ
ـاص
َّ
الدعــوى اإلداريــة رقــم  81لســنة  2017اســتئناف البيضــاء ،بعــدمِ اختصـ ِ
الطعــن" .كمــا جــاء فيــهَّ ،
القضــاء اإلداري والئيــ ًا بنظــر ِ َّ
القضــاء اإلداري
أن
َ

التأسيســية ،بينمــا فــي هــذا َّ
الطعــن
قــرارات الهيئــة
غيــر ُم
ِ
ٍّ
ّ
ختــص بنظــر ِ
ذات المحكمــةِ "دائــرة
اإلداري ،فــإن عضــو الهيئــة
التاسيســية لجــأ إلــى ِ
ّ
ـرارات الهيئــة التأسيسـ ّـية ،وهــو
القضــاء اإلداري"ُ ،مطالبـ ًا بإلغــاءِ قــرار ٍ مــن قـ
ِ
ـده رئيس ـ ًا لهــذه الهيئــة.
ـون ضـ َّ
قــرار الهيئــة التأسيسـ ّـية باختيــار ِ المطعـ ِ

َّ
انتخابــات قادمــة ،أن
لــذا،
ٍ
يتنبــه إلــى مســألةِ
المشــ ّرع أليــةِ
َّ
فــإن علــى ُ

يكــون حصريــ ًا وعاجــاً  ،وطــرق َّ
الطعــن فيــه ،ومــا
االختصــاص ،وضمــان أن
َ
ذات العالقــة ،ذلــك َّ
القــرار،
أن
لحقهــا مــن
ٍ
ثغــرات عنــد تطبيــق النصــوص ِ
َ
المشــا ُر إليهمــا قــد كشــفا عــن َّ
االختصــاص ُيمكــن أن
بــاب
أن
والح
ِ
كــم ُ
ُ
َ
َ
زمنــي ،ولمحاكــم أخــر
ســقف
يكــون مفتوحــ ًا دون
ٍ
ٍّ
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الخاتمة /التوصيات:
ُ
انتخابــات
يتكــر ُر حــول إجــراء
والحديــث
فتــرق ُطــرق،
ليبيــا اآلن فــي ُم
ٍ
َّ
ِ
ـاء فــي العمليــة الديمقراطيــة التــي تعانــي انســداد ًا.
ـد ُد ّ ِ
جديــدة ،تُ جـ ّ ِ
الدمـ َ
ـتكون تأسيسـ ًا علــى
المقبلــة سـ
وبغـ ِّ
ُ
ـض النّ ظــر فيمــا إذا كانــت االنتخابــات ُ

ـتورية ،أم علــى دســتور ٍ دائــم ،فـ َّ
ـب
ـات دسـ
تعديـ ٍ
ّ
ـإن التشــريعات الثــاث يجـ ُ
ـق بهــا.
وأن ال يتكـ َّـرر القصــو ُر الــذي لحـ َ
ـن االعتبــارْ ،
أن تُ ؤخــذَ بعيـ ِ
لذاَّ ،
فإننا نُ وصي بما يلي:

خــاص ،وعنايــة فائقــة بالتشــريع ،وتالفــي كل القصــور
إيــاء اهتمــام
.1
ّ
ُ
شــاب التشــريعات الثــاث الســابقة ،ســواء مــن الناحيــة الفنيــة أو
الــذي
َ
جوانــب
الصياغــة .فالعمليــة االنتخابيــة ،خاصــةً فــي تصميمهــا ،تحــوي
َ
ـاج إلــى عنايــةٍ بالمفــردات والمصطلحــات ،خاصــة الفنيــة منها.
َّ
فنيــة ،وتحتـ ُ
َّ
كامــل بهــا ،وأن يعتنــي
يجــب أن
المشــ ّر َع
لــذا،
َ
فــإن ُ
ٍ
يكــون علــى إلمــامٍ
ُ
جيــد ًا بذلــك.
َّ .2
ـاح العملية التشــريعية ،ليســت العملية الفنيــة ذاتها ولكن
إن أسـ َ
ـاس نجـ ِ
ّ
وتتمثــل األولــى فــي التشــريع ،بينمــا الثانيــة فــي
مــا يســبقها ومــا يليهــا،

القضــاء ،ولكــي تنجــح العمليــة االنتخابيــة يجــب العنايــة بالسلســلة التــي
تربــط بيــن القاطــرات الثــاث فيهــا :تشــريع /مراحــل العمليــة االنتخابيــة/
َّ
ـون انتخــاب قــادم ،أن
الطعــون  .األم ـ ُر الــذي
ـع قانـ ٍ
ـب فــي حـ ِ
يتطلـ ُ
ـال وضـ ِ
ُيســتعان فــي وضعــه ُ
فنييــن مــن المفوضيــة ،وعناصــر مــن القضــاء،
بخبــراء ّ
وأن ال يتوقــف األمــر علــى ُ
ـال القانونــي فحســب.
ْ
الخبــراء فــي المجـ ِ
َّ .3
ـاب المؤتمــر الوطنــي العــام ،والصــادر
إن قانـ َ
ـون االنتخــاب الخــاص بانتخـ ِ
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َّ
فــي عــام  ،2012رغــم َّ
التحــول الديمقراطــي ،إال أنــه
شــكلَ بدايــة
أنــه
ّ
ُ
تتطــور
أفضــل إعــداد ًا وصياغــة مــن الحقيــه .وكان مــن المتوقــع أن
كان
َّ
ـريعات الالحقــة لــه ،لكــن ذلــك لــم يحــدث ،بــل حــدث بعــض التراجــع
التشـ
ُ
المتع ّلــق بالتعريفــات.
خاصــةً فــي الفصــل ُ
 .4يجــب أن َّ
ـريع قــادمٍ بحصيلــةِ القــرارات واألحــكام الصــادرة
يتأثــر ُّ
أي تشـ ٍ
فــي الطعــون ،وأن تُ شـ ّ
ـوابق
ـكل هــذه القــرارات واألحــكام نوع ـ ًا مــن السـ
ِ
ـاء التطبيــق ،خاصــة الناتجــة عــن القصــور فــي التشــريعات
بيـ ُ
التــي تُ ّ
ـن أخطـ َ

 ،بهــدف تالفيهــا.

ـم نسـ ُ
ـون قادم،
 .5أن ال يتـ َّ
ـخ قوانيــن االنتخــاب الحاليــة (أو آخرهــا) فــي قانـ ٍ
يعتمد على التشــريعات
المقبــل عنايــةً خاصــة ،وأن
ـريع ا ُ
بــل أن ُيولــى التشـ ُ
َ
المتقدمــة ،ال أن يكــون ُمجــرد تكــرار ٍ للقوانيــن الســابقة (خاصــة
المقارنــة
ُ
ّ
الفصــل الخــاص بالطعــون) .وهــذا ال يعنــي حتم ـ ًا تجــاوز اإلرث التشــريعي،
المقبــل أكثــر تطــور ًا وحداثــة .ذلــك أن التجربــة الليبية
ـح القانـ ُ
ـون ُ
بــل أن ُيصبـ َ
بينــت أن قانــون االنتخــاب الصــادر فــي  2011كان أكثــر
فــي هــذا المجــال َّ
القانونيــن الالحقيــن لــه.
تقدمــا ،وأفضــل صياغــة وصناعــة مــن
ّ
ْ
المصطلحــات ،والعنايــة باســتخداماتها ،واالبتعــاد
ِ ّ .6
الدقــة فــي اســتخدامِ ُ
عــن الوصــف العــام ،مثــال "أوالً بــأول"" /تباع ًا"...الــخ ،واســتخدام ألفــاظ
ســياق مهــمٍ للغايــة ،كإجــراء "حجــب النتائــج" مثــاً  ،دون
غامضــة فــي
ٍ
المترتبــة عليــه ،أو ربطــه بفتــرة زمنيــة
وضــع تعريـ ٍ
ـف لــه ،أو تبيــان النتائــج ُ
معينــة ،أو تمييــزه عــن اإللغــاء.
المقبــل علــى الفصــل الخــاص
تعيــن التركيــز فــي التشــريع ُ
 .7إنــه مــن ُ
الم ّ
يضبــط اإلجــراءات
المشــ ّرع أن
َ
بالطعــون االنتخابيــة  ،كمــا وإن علــى ُ
المتع ّلقــة بالطعــون فــي العمليــة االنتخابيــة أمــام القضــاء ،وأن ال يتكـ َّـرر
ُ
هــذا الفصــل كســابقيه.
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ويضبــط إجــراءات التقاضــي ذات العالقــة
يحســم
المشــ ّرع أن
َ
علــى ُ
َ
ُ
صــف
يتحقــق فعليــ ًا أنهــا
بالطعــون  ،لكــي
إجــراءات اســتثنائية تتّ
ّ
ٌ
باإلســتعجال والفعاليــة .مســألة الحســم فــي وســيلة الطعــن (فيمــا
إذا كان فــي شــكل صحيفــة دعــوى مبتــدأة ،أو عريضــة إلســتصدار أمــر ٍ
يتعيــن تحققهــا ،كذلــك العنايــة بطــرق اإلعــان ،ورســم
علــى عريضــة)
ّ
طريــق اســتثنائي لــه ،وحســم أمــر المواعيــد بمــا ال يحققهــا ،وال تكــون
مجــرد مواعيــد تنظيميــة .إن هــذا الفصــل بالــذات يحتـ ُ
ـاج لعنايــةٍ وتطويــر ٍ
ـاص
ـق خـ ٍ
وتحديــث ،واســتعانة بالقوانيــن ُ
المقارنــة ،وإال فــإن وصفــه بطريـ ٍ
المشـ ّرع فــي القوانيــن
واســتثنائي يكــون غيــر ذي جــدوى .فالمالحــظ أن ُ
الثــاث ،قــد َّ
ـق اســتثنائي بــا ضوابــط أو
تبنــى نظام ـ ًا هجين ـ ًا مــا بيــن طريـ ٍ

معاييــر ،ومــا بيــن ُّ
ـاء علــى القواعــد العامــة .فالطعــن
الطــرق المتواتــرة بنـ ً

خليــط مــن عرائــض اســتصدار األوامــر علــى عرائــض ،المنصــوص عليهــا فــي
البــاب الحــادي عشــر مــن قانــون المرافعــات ،ومــا بيــن الدعــاوى القضائيــة
ـد وفقـ ًا للقواعــد العامــة المنصــوص
فــي شــكل خصومــة قضائيــة تنعقـ ُ
عليهــا فــي قانــون المرافعــاتَّ .
إن هــذا الخلــط لــم يعكــس الطبيعــة
الخاصــة للعمليــة االنتخابيــة .وبــدالً مــن أن تصبــح طــرق الطعــن وســيلةً
َّ
تتبناهــا المفوضيــة
ـاء علــى المعاييــر الدوليــة التــي
لتحديــث القضــاء ،بنـ ً
العليــا لالنتخابــات فــي العمليــة االنتخابيــة بمراحلهــا (مــا قبــل
الوطنيــة ُ

مرحلــة الطعــن) ،ال أن تعــود بهــا قواعــد الطعــن ،التــي ال تســتند لمعاييــر
خاصــة ،إلــى القواعــد العامــة الصــادرة منــذ أكثــر مــن نصف قــرن ،ومحاولة
تطويعهــا فــي هــذه القوالــب القديمــةَّ .
النصوص،
ـع
َ
إن ُ
المشـ ّرع وهــو يضـ ُ
يســتوعب بالكامــل الجوانــب الفنيــة للعمليــة االنتخابيــة ،وأن
عليــه أن
َ
المصطلحــات الفنيــة الصحيحــة ،والحــرص
ـرص ُك َّل الحـ ِ
يحـ َ
ـاول ُ
ـرص علــى تنـ ِ

فــي التعامــل بشــأنها .فالقانــون هــو أســاس العمليــة الديمقراطيــة،
الســلمي ُّ
للســلطة.
وهــو ِعمــاد مبــدأ التــداول ّ
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قــرارات وأحــكامٍ فــي مســائل ذات عالقــة بالعمليــة
ٍ
 .8إنــه وبصــدور ِ
االنتخابيــة خــارج الطــرق المنصــوص عليهــا ،بشــأن الطعــون المرســومة
ـددٍ طويلــة ُينبــئ
بموجــب قوانيــن االنتخــاب ،وبعــد فــوات المواعيــد ُ
بمـ ّ
خلــل تشــريعي وقضائــي .إذ َّ
أن تســ ّرب الطعــون إلــى قضــاءٍ غيــر
عــن
ٍ
ذلــك المنصــوص عليــه فــي قوانيــن االنتخــاب وبالطــرق العامــة ،ســواء
المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ،أو قانــون
القضــاء اإلداري الليبــيّ ،
يؤثــ ُر ســلب ًا علــى المســار ِ الديمقراطــي الــذي

ُ
يتعيــن معــه
ـد اســتقرار ًا وثبات ـ ًا ،ويو ّلــد مناخ ـ ًا مــن عــدمِ الثقــة ،مِ َّمــا
ينشـ ُ
ّ
ُمعالجــة هــذه الثغــرات والتعامــل معهــا.
َّ .9
ـرف ُمغلقــة،
ـد فــي ُغـ ٍ
أن ال ُيعـ َّ
ـب ْ
إن التشـ َ
ـريع للعمليــة االنتخابيــة يجـ ُ
وأن ُيســمح بالمشــاركة المجتمعيــة بمــا يشــمل المجتمــع المدنــي،

والمتخصصيــن ،واألحــزاب السياســية والكيانــات ،وأن ُيفتَ ــح النقـ ُ
ـاش بشــأنه.
ّ
ولعـ َّ
ميـ َز قانــون االنتخــاب األول (قانــون رقــم  4لســنة  /2012المؤتمــر
ـل مــا ّ

الوطنــي العــام) هــو انفتاحــه علــى المجتمــع ،وتحقيــق ُمشــاركة
الالحقيــن لــم
القانونيــن
جتمعيــة واســعة فــي وضعــه ،فــي حيــن أن
ُم
ْ
ْ
ّ
يحظيــا بذلــك.
الســابقة ( ،) 10يجــب أن يصــدر التشــريع
 .10أخــذ ًا فــي االعتبــار النُّ قطــة َّ
عــال مــن الجانــب الفنــي
فــي ح ّلــة حداثيــة وعصريــة ،وعلــى مســتوى
ٍ
إجــراءات الطعــون أمامهــا،
يتضمــن نصوصــ ًا حديثــة فــي
والصياغــة ،وأن
ِ
َّ
باالعتمــاد علــى قاعــدة البيانــات والحاســوب والتقنيــة ،خاصــةً فــي إجــراء
وضــع بعــض المواعيــد (مواعيــد الفصــل
تبيــن أن
إعــان الخصــوم .فقــد َّ
َ
فــي الطلبــات) بالشــكل الــذي اعتمــدت عليــه فيهــا التشــريعات االنتخابيــة
الثــاث ،واإلمعــان فــي تقصيرهــا ،ال يعــدو أن يكــون مســالةً
معنويــة ال
ّ
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ولمــا كانــت ســرعة الفصــل
إلــزام فيهــا ،وال نتائــج تترتّ ــب علــى ُمخالفتهــا.
َّ
همــة والزمــة ،نظــر ًا لطبيعــة العمليــة االنتخابيــة ذاتهــا،
فــي الطعــون ُم ّ
َّ
فــإن هــذه المســألة
حــددة،
وألنهــا ال تتكــ ّرر إال فــي
ٍ
فتــرات زمنيــة ُم َّ
بالــذات يجــب أن تخــ ُر َج علــى القواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات،
المقارنــة.
وأن تســتهدي بالقوانيــن ُ
لبــي الواقــع ،ال أن تتغافــلَ عنــه .فحالةُ
ـس وتُ ِّ
 .11علــى التشــريعات أن تعكـ َ
ـب أن
ـتقرة ،وفــي حالــةِ ّ ِ
ليبيــا كدولــةٍ غيــر ُمسـ َّ
اضطـ ٍ
ـي ُمســتمر ،يجـ ُ
ـراب أمنـ ّ
صمــم للحالــةِ الليبيــة،
ـس فــي نصـ ِ
ـب ْ
أن ُي ّ
تنعكـ َ
ـوص القانــون ،والــذي يجـ ُ
ذات معاييــر ٍ ال تنطبـ ُ
ـق علــى الحالــة الليبيــة.
ال ْ
صمــم لدولــةٍ ُمســتق ّرة َ
أن ُي ّ
كمــا َّ
ـوة القاهــرة ،واســتحالة إجراء
ـب أن
َّ
يتضمــن حالــة القـ ّ
وأن التشـ َ
ـريع يجـ ُ
حيــث َّ
ُ
أن قوانيــن االنتخــاب الثــاث – خاصــة الثانــي
تكميليــة،
انتخابــات
ٍ
ّ
حقــق ذلــك ،واســتم ّرت حالــةُ اســتحالةِ القيــام باالنتخابــات
والثالــث -لــم تُ ّ
التكميليــة دون حــلّ  ،لــذا ّ
اضطــرت المفوضيــة إلــى االجتهــاد واالســتعانة
المســاس باســتقالليتها
أدى إلــى
ممــا َّ
المنتخــب حديثــ ًاَّ ،
ِ
بالمجلــس ُ
وحِ يادهــا.
َّ
تتوقــف
يجــب خلــق جســور ٍ دائمــة مــا بيــن المفوضيــة والقضــاء ،ال
.12
ُ
ـاح
عنــد فتــرة العمليــة االنتخابيــة ،فــا تســتكمل العمليــة االنتخابيــة بنجـ ٍ
البيــن أن القــرارات واألحــكام
إال بالمرحلــة القضائيــة بنظــر الطعــون .ومــن َّ

َّ
تتمكــن مــن اســتيعاب دور
الصــادرة فــي الطعــون فــي أغلبهــا لــم
ُ
تواجــه
وتــم
المســتقل والحيــادي،
التعامــل معهــا كإدارةٍ
َّ
المفوضيــة ُ
ُ
وحكمـ ًا مــا بيــن
خصمـ ًا لهــا ،وليــس كمؤتمنــةٍ علــى العمليــة االنتخابيــةَ ،
َّ
دور القضــاء ُمكمــلٌ لدورهــا.
وأن
المتنافســين،
َ
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ختصة بنظــر ِ الطعون
الم
َّ
 .13غفلــت القوانيــن الثــاث عــن تحديــد المحكمــة ُ
أن ال يتغافــلَ عنــه
ـب ْ
الناتجــة عــن االنتخابــات خــارج البــاد  ،وهــو أم ـ ٌر يجـ ُ
قانــون االنتخــاب القــادم.
نقترح إلحاق ًا لهذه الدراسة ،ما يلي:
.14
ُ
 إعــداد كتيــب بملخــص للقــرارات واألحــكام الصــادرة فــي الطعــون ذاتـكل حالــةٍ وتوثيقهــا وعرضهــا
العالقــة بالعمليــة االنتخابيــة ،مــع تحليـ ٍ
ـل لـ ِّ
ورش عمــل.
القضــاة ،ومناقشــتها فــي
علــى ُ
ِ
المتع ّلــق بالطعــون ،ووضــع ُمقترحــات
 إعــداد دراســة الحقــة عــن الفصــل ُنصــوص بالخصــوص باإلســتعانة بالقوانيــن المقارنــة.
(الجزئــي /االبتدائــي) بخصــوص
للقضــاة
 إعــداد دورات تدريبيــة ُمســتمرة ُُ
ـات قادمــة.
الطعــون ذات العالقــة  ،وتجهيزهــم لالســتعداد أليــةِ انتخابـ ٍ
ّ
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