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 أثر المتغيرات السياسية في ليبيا على ممارسة المواطنين لحقهم االنتخابي  

 *علي تواتي محفوظ 

 
 :الملخص

الطابع السياسي، مرت الدولة الليبية خالؿ السنوات العشر األخَتة بالعديد من األحداث واؼبتغَتات ذات 
برز فيها تأثَت ىذه اؼبتغَتات على حقوؽ اؼبواطنُت خاصة حقوقهم السياسية، وأبرز ىذه اغبقوؽ اليت تأثرت دبا 
مرت بو ليبيا ىو حق االنتخاب واختيار اؼبمثلُت والنواب، حيث تأثر ىذا اغبق بالصراعات السياسية بُت 

ارسة ىذا اغبق مقتصرا فق  على اعبان  الحملي بالبلديات األجساـ السياسية اؼبختلفة فأصبح اغبديث عن فب
وصودرت بعدىا أي مشاركة  2014وظلت النصوص حبيسة السطور منذ آخر انتخابات برؼبانية مباشرة لعاـ 

شعبية يف اختيار أعضاء السلطتُت التشريعية والتنفيذية، بل اقتصر األمر على ؾبموعة من النواب واألفراد الذي 
السلطة منذ انتخاب اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ، وما زاد من اؼبساس هبذا اغبق ىو التدخل الدويل اؼبتمثل يف تشبثوا ب

األمم اؼبتحدة اليت وإف كانت قد أعلنت رغبتها يف إعادة الرجوع للشع  الختيار فبثليهم، إال أهنا كرست لبقاء 
 ذات األشخاص لسنوات رغم عدـ مشروعية أو شرعية ذلك.

 مواطن، ليبيا، ؾبلس، نواب، دستور انتخاب،

  

                                                           

 ليبيا -زلينت -اعبامعة األظبرية اإلسالمية  –أستاذ القانوف العاـ اؼبشارؾ  *
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 المقدمة:
يعد حق االنتخاب من اغبقوؽ األساسية اليت تكتسي أنبية بالغة يف ظل التطور الذي تتصف بو األنظمة 
السياسية، وكذلك التطور الذى غبق دبفهـو حقوؽ اإلنساف، وعلى ىذا األساس يبكن القوؿ بأف حق 

ُكفلت للمواطنُت دبوج  القوانُت واؼبواثيق الداخلية والدولية، وتظهر أنبية االنتخاب من اغبقوؽ اعبوىرية اليت  
االنتخابات يف أنو مىت ما اتسعت اؼبشاركة الشعبية من خالؿ االنتخاب يف إدارة الشؤوف العامة للدولة زادت 

سبكنها من أداء بذلك الثقة الشعبية بالسلطة اغباكمة اليت تكتس  بدورىا شرعية سياسية، ومشروعية قانونية 
اؼبهاـ اؼبنوطة هبا، وتكفل يف اؼبقابل للمواطنُت سالحا دوريا يف مواجهة السلطة اليت تعلم جيدا أف أي خلل يف 

ت تضمن مشاركة اؼبواطنُت يف إدارة الشؤوف العامة أدائها سيًتت  عليو عدـ انتخاهبا مرة أخرى، فاالنتخابا
نهم، و تضمن كذلك حسن أداء السلطات العامة ؼبهامها إضافة إىل ومن مث زيادة شعورىم دبسؤوليتهم ذباه وط

سلمية انتقاؿ السلطة، من ىنا قبد أف االنتخابات سبثل مطلبا دائما للشعوب اؼبتطلعة للحرية والتطور، على 
مشاركة الشع  يف السلطة من خالؿ سبكينو من  2011ىذا األساس كاف من مطال  الثورة الليبية عاـ 

ثليو، وىو األمر الذي أُِقر ضمن اإلعالف الدستوري اللييب، إال أف الواقع السياسي اللييب واؼبتغَتات اليت اختيار فب
إىل وقتنا اغبايل أصابت ىذه اغبق جبزء من التعطيل وىو أمر يدعو إىل التنبيو عليو  2011مرت على ليبيا منذ 

اللييب استعادة ىذا اغبق، ويضمن عدـ تعطيلو  من خالؿ معرفة األسباب وصوال إىل حل قانوين يتيح للمواطن
يف اؼبستقبل، استنادا على ما سبق؛ فإف إشكالية البحث تتعلق  بدراسة تأثَت اؼبتغَتات السياسية يف ليبيا على 

وتعديالتو، إشكالية كباوؿ دراستها  2011حق اؼبواطن اللييب يف ظل نصوص اإلعالف الدستوري الصادر سنة 
 لي نقدي وصفي، من خالؿ اػبطة التالية:وفقا ؼبنهج ربلي
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 المبحث األول

 األساس القانوني لحق االنتخاب

قات الدولية، وتبعًا ؽبذا التوسع تنوعت اغبقوؽ توسع مفهـو حقوؽ اإلنساف مع تطور مفهـو الدولة والعال
اؼبقررة للمواطنُت؛ إذ مل تعد ىذه اغبقوؽ مقتصرة على اغبقوؽ التقليدية، كاغبق يف اغبياة واغبق يف تكوين 

بل تعدهتا إىل أبعد من ذلك وظهرت العديد من اغبقوؽ اؼبرتبطة بفكرة الدولة وفبارسة السلطة فيها،  ،األسرة
يل اغبقوؽ السياسية اليت أصبح ؽبا أنبية عظمى يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، فالفرد هب  أف يتمتع وبرزت بالتا

بالعديد من اغبقوؽ السياسية، كحقو يف التعبَت وحقو يف التظاىر وحقو يف االنتخاب، وىذه اغبقوؽ تعد حقوقاً 
ًـت فيها كل سلطة رئيسة يف جان  اغبياة الدستورية؛ ألهنا سبثل إحدى الضمانات الرئيسة لقيا ـ دولة قانونية ربح

 -من خالؿ فبارستهم غبقوقهم -ومىت حادت عن ىذه االختصاصات فإف الرأي العاـ واؼبواطنُت ،اختصاصاهتا
وفبا زاد من أنبية ىذه اغبقوؽ وميزىا عن غَتىا ىو أهنا ال تتعلق حبق  ،سيحّجموف ىذه السلطة أو السلطات

 ق اعبماعة البشرية اليت يعي  يف كنفها.اؼبواطن وحده بل إهنا مرتبطة حب

وأبرزىا  السياسية،وعليو، فقد ضمنت اؼبواثيق والقوانُت الدولية والداخلية حق اؼبواطنُت يف التمتع حبقوقهم  
 حقهم يف انتخاب واختيار فبثليهم.

سواء يف اؼبواثيق ، بياف األساس القانوين ؼبمارسة اؼبواطن اللييب غبقو يف االنتخاب اإلطارووج  يف ىذا 
 )اؼبطل  الثاين(. 2011الدولية )اؼبطل  األوؿ( أو يف اإلعالف الدستوري الصادر بعد ثورة فرباير 

 المطلب األول
 األسس القانونية الدولية المقررة لحق االنتخاب

تتعدد اؼبواثيق الدولية اؼببينة غبقوؽ اؼبواطنُت يف انتخاب واختيار فبثليهم وتتنوع، وال تكاد زبلو وثيقة دولية  
حقوقية من تعدادىا، ولعل أبرز الوثائق الدولية يف ىذا اإلطار اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر سنة 

راحة أو ضمنًا على ىذا اغبق، فنجد أف نص والذي نلحظ من خالؿ نصوصو اؼبختلفة إقراره ص 19481

                                                           

 فبثلػػػوف مػػػن ـبتلػػػف اػبلفيػػػات القانونيػػػة والثقافيػػػة مػػػن  صػػػاغو —تارىبيػػػة ىامػػػة يف تػػػارين حقػػػوؽ اإلنسػػػاف وثيقػػػة —اإلعػػػالف العػػػاؼبي غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف 1
  دبوجػػػػػػ  1948كػػػػػػانوف األوؿ/ ديسػػػػػػمرب   10صبيػػػػػع أكبػػػػػػاء العػػػػػػامل، واعتمػػػػػدت اعبمعيػػػػػػة العامػػػػػػة اإلعػػػػػػالف العػػػػػاؼبي غبقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف يف بػػػػػاريس يف 

 الػيت، حقػوؽ اإلنسػاف األساسػية وللمرة األوىلبوصفو أنو اؼبعيار اؼبشًتؾ الذي ينبغي أف تستهدفو كافة الشعوب واألمم. وىو وبدد  ألف 217القرار 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
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 ( من اإلعالف يقضى بأف " لكل إنساف حق التمتع جبميع اغبقوؽ واغبريات اؼبذكورة يف2اؼبادة )
ىذا اإلعالف، دومبا سبييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسب  العنصر أو اللوف أو اعبنس أو اللغة أو الدين، أو 

منو قد نصت على ما يبكننا اعتباره ضمانة أساسية  19.." وأيضًا قبد أف اؼبادة الرأي سياسيًا وغَت سياسي.
سبهيدًا ؼبا تالىا من مواد السيما  -من وجهة نظرنا -إلقباح أي نظاـ ديبقراطي قائم على االنتخاب، ويعد 

رأي والتعبَت ُنصَّ على أف " لكل شخص حق التمتع حبرية ال  19من اإلعالف، ففي بداية اؼبادة  21اؼبادة 
يف ظل عدـ وجود  ويشمل ىذا اغبق حريتو يف اعتناؽ اآلراء دوف مضايقة..." إذ ال يتصور وجود أي انتخابات

 تعدد يف اآلراء أو األفكار السياسية.

والناظر بعُت التمعن ؽبذا النص هبد أف واضعي ىذا اإلعالف قد نصوا على أف حق التمتع حبرية الرأي ال  
و أي انساف مهما كانت اآلراء السياسية اليت يعتنقها، وىو ما يفهم من هناية الفقرة السابقة هب  أف يضار من

اليت يبكن من خالؽبا التأكيد على أف حق اإلنساف يف اختيار فبثليو من خالؿ االقتناع بأفكارىم وآرائهم 
ثَت فيو، وؽبذا قبد النص السياسية ىو حق مقدس ال هبوز بأي حاؿ من األحواؿ ىضمو أو اؼبساس بو أو التأ

اليت تدؿ على معٌت من اغبماية أوسع من لفظة اإلضرار؛ ذلك أف أي مضايقة  )دون مضايقة(استخدـ عبارة 
أو مساس دبن يستخدـ حقو يف التعبَت عن الرأي يعد انتهاكًا غبقوؽ اإلنساف، وإف مل يصل األمر إىل درجة 

 اإلضرار بو.

وعليو، فال هبوز حرماف شخٍص ما بسب  آرائو السياسية من أف يكوف ناخباً أو مرشحاً أو شاغاًل لوظيفة  
 21وىو أمر أكدت عليو اؼبادة  الطبيعي،سياسية أو وظيفة عامة أياً كانت إال حبكم قضائي من خالؿ قاضيو 

 :من اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف اليت جاء فيها
 .قُّ اؼبشاركة يف إدارة الشؤوف العامة لبلده، إمَّا مباشرًة وإمَّا بواسطة فبثِّلُت ىُبتاروف يف حرِّيةلكلِّ شخص ح 1. 

 .. لكلِّ شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة يف بلده2 
نزيهة ذبرى دوريًّا . إرادُة الشع  ىي مناُط سلطة اغبكم، وهب  أف تتجلىَّ ىذه اإلرادة من خالؿ انتخابات 3

باالقًتاع العاـ وعلى قدـ اؼبساواة بُت الناخبُت وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضماف حرِّية 
 باإلضافة إىل ذلك جاء النص على ىذا اغبق يف العهد الدويل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية  التصويت(.
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http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/  7/12/2017تارين االطالع . 
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على )يكوف لكل مواطن، دوف أي وجو من وجوه التمييز اؼبذكور يف  25والذي نص يف مادتو  2والسياسية
 ، اغبقوؽ التالية، اليت هب  أف تتاح لو فرصة التمتع هبا دوف قيود غَت معقولة:2اؼبادة 

 )أ( أف يشارؾ يف إدارة الشؤوف العامة، إما مباشرة وإما بواسطة فبثلُت ىبتاروف يف حرية،

نتخ  وينتخ ، يف انتخابات نزيهة ذبرى دوريا باالقًتاع العاـ وعلى قدـ اؼبساواة بُت الناخبُت )ب( أف ي
 وبالتصويت السري، تضمن التعبَت اغبر عن إرادة الناخبُت.

 )ج( أف تتاح لو، على قدـ اؼبساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده(

إلقليمية؛  فاؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف اؼبعتمد يف القمة العربية السادسة ويف ذات اإلطار سارت اؼبواثيق ا 
 على )لكل مواطن اغبق يف: 24قضى يف مادتو  20043مايو  23عشر بتونس يف 

 حرية اؼبمارسة السياسية. -1

 اؼبشاركة يف إدارة الشئوف العامة إما مباشرة أو بواسطة فبثلُت ىبتاروف حبرية. -2

نفسو أو اختيار من يبثلو بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدـ اؼبساواة بُت صبيع اؼبواطنُت حبيث تضمن ترشيح  -3
 التعبَت اغبر عن إرادة اؼبواطن.

 أف تتاح لو على قدـ اؼبساواة مع اعبميع فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده على أساس تكافؤ الفرص. -4

 ماـ إليها.حرية تكوين اعبمعيات مع اآلخرين واالنض -5

 حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. -6

ال هبوز تقييد فبارسة ىذه اغبقوؽ بأي قيود غَت القيود اؼبفروضة طبقًا للقانوف واليت تقتضيها الضرورة يف  -7
 ؾبتمع وبًـت اغبريات وحقوؽ اإلنساف لصيانة األمن الوطٍت أو النظاـ العاـ أو السالمة العامة أو الصحة 

                                                           

، 1966كانوف/ديسمرب  16( اؼبؤرخ يف 21-ألف )د 2200ل مم اؼبتحدة  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضماـ دبوج  قرار اعبمعية العامة 2
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html. 49، وفقا ألحكاـ اؼبادة 1976آذار/مارس  23تارين بدء النفاذ: 

تارين االطالع  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.htmlنقال عن مكتبة حقوؽ اإلنساف جبامعة منيسوتا،  3 
8/12/2017. 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
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العامة أو اآلداب العامة أو غبماية حقوؽ الغَت وحرياهتم.(، وكذلك ما جاء يف اؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ 

. لكل اؼبواطنُت اغبق يف اؼبشاركة حبرية يف إدارة 1بأف )  134اإلنساف والشعوب الذي جاء يف مادتو 
 الشئوف العامة لبلدىم سواء مباشرة أو عن طريق فبثلُت يتم اختيارىم حبرية وذلك طبقا ألحكاـ القانوف. 

 . لكل اؼبواطنُت اغبق أيضا يف توىل الوظائف العمومية يف بلدىم.2

واػبدمات العامة وذلك يف إطار اؼبساواة التامة للجميع  . لكل شخص اغبق يف االستفادة من اؼبمتلكات3
 أماـ القانوف.(.

بل إف ىذه اؼبواثيق مل تقف فق  عند حد النص على اغبقوؽ بل كفلت من خالؿ نصوصها ضمانات 
قانونية لوضعها موضع التطبيق، وىو أمر جاء بيانو من خالؿ األحكاـ الواردة يف اإلعالف العاؼبي غبقوؽ 

( 8الذي قضت مواده على ضمانات موضوعية وأخرى إجرائية، فنجد يف نص اؼبادة ) 1948لسنة اإلنساف 
ضمانة قضائية لضماف عدـ اؼبساس باغبقوؽ اؼبقررة دبوج  اإلعالف و اليت من بينها حق االنتخاب، فقضت 

أيَّة أعماؿ تحنتهك اغبقوؽح  اؼبادة بأف )لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إىل الحماكم الوطنية اؼبختصَّة إلنصافو الفعلي من
اليت ُختم هبا اإلعالف جاءت صروبة  30األساسيةح اليت يبنحها إيَّاه الدستوُر أو القانوُف(، بل إف نص اؼبادة 

وقاطعة الطريق أماـ أي دولة أو صباعة أو حزب مهما كاف توجهو أو أساسو لينتقص من ىذه اغبقوؽ وربت 
و )ليس يف ىذا اإلعالف أيُّ نصٍّ هبوز تأويلو على كبو يفيد انطواءه على أي مسوغ، فورد النص صراحة على أن

زبويل أيَّة دولة أو صباعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ يف القياـ بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدؼ إىل ىدـ أيٍّ من 
 اغبقوؽ واغبرِّيات اؼبنصوص عليها فيو(.

سنًدا قانونيًا يلـز السلطات يف الدولة بأف  -يا طرفًا فيهالكوف ليب -إذاً، تعد ىذه اإلعالنات واؼبواثيق 
تسمح باؼبشاركة الشعبية يف اختيار من وبكم الشع  اللييب، ويتحدث باظبو، ويصدر التشريعات نيابة عنو 
ربت إطار من األسس الديبقراطية، وربقيقا للمبدأ اؼبرتب  بالنظم الديبقراطية، وىو مبدأ التداوؿ السلمي على 

 سلطة.ال

وألف ثورة فرباير قد قامت على فكرة سياسية تندرج ضمن ىذه اؼبفاىيم؛ فقد أصبح الواقع القانوين أكثر 
اتفاقًا مع النصوص السابقة؛ فمن خالؿ ىذه النصوص وضعت األسس القانونية غبق اؼبواطن اللييب يف فبارسة 

 فبثليو.واختيار  يف االنتخابحقو 

  
                                                           

 . 8/12/2017، تارين االطالع http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htmlنقال عن نفس اؼبرجع،  4
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 المطلب الثاني
  حق المواطن الليبي في االنتخاب وفقا لإلعالن الدستوري 

؛ لَتسم مرحلة جديدة يف 5عن اجمللس الوطٍت االنتقايل اؼبؤقت صدر اإلعالف الدستوري 2011يف عاـ 
إطار سبتع اؼبواطن اللييب حبقوقو السياسية ، وقد جاء ىذا اإلعالف؛ ليضع عدة مبادئ وأحكاـ تضمن للمواطن 

حقو يف اختيار األشخاص الذين  -يف ظل ىذه اؼبرحلة الدستورية -ىذه اغبقوؽ، وأنبها  اللييب فبارسة
 سيحددوف مصَت وطنو يف اؼبستقبل.

  اآلتية:ويبكننا بياف ىذه األحكاـ يف النقاط  

  الدولة:مبدأ ديبقراطية  -1

ىل ربقيق الديبقراطية ما جاء يف ديباجة اإلعالف الدستوري "... واستجابة لرغبة الشع  اللييب وتطلعاتو إ
وإرساء مبادئ التعددية السياسية ودولة اؼبؤسسات..."، وىنا نالحظ أف ىذا النص هبعل النظاـ الدستوري 
مستندًا على مبدأ الديبقراطية والتعددية السياسية، وىو تصريح بأف من األسس اليت تبٌت عليها الدولة حقَّ 

فبارسة حقو يف االنتخاب؛ إذ ال يبكن تصور ربقيق الديبقراطية  اؼبواطن يف اختيار السلطات العامة من خالؿ
تعٍت حكم الشع ، وال يبكن أف وبكم الشع  إال من خالؿ  6دوف اإلقرار حبق االنتخاب، فالديبقراطية

( من اإلعالف الدستوري اليت 1االنتخابات، ويكوف ىو اؼبسؤوؿ عن اختيار فبثليو، وىذا اؼببدأ أكدتو اؼبادة )
 جاء فيها " ليبيا دولة ديبقراطية "

 مبدأ التداوؿ السلمي على السلطة:   -2
ود آليات النتقاؿ اؼبنص  السياسي إىل شخص آخر سواء  يقصد بالتداوؿ السلمي على السلطة "وج

 ، 7كاف شاغل اؼبنص  رئيساً للجمهورية أو للوزراء يف النظم الرئاسية والربؼبانية على الًتتي "
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 . 110-97، ص2009، اجمللد الرابع، للعاـ 2اإلسالمي، ؾبلة جامعة الَتموؾ للعلـو اإلنسانية، العدد 
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[02] 
 

 أف التداوؿ السلمي على السلطة ال يتم إال يف ظل وجود مبدأين : 8ويرى الفقو
 اؼبنافسة اغبقيقة بُت أحزاب متعددة فكرياً. -1
الوسيلة الوحيدة لتحقيق التداوؿ الدوري  -أي االنتخابات  –د انتخابات دورية حرة ونزيهة فهي وجو  -2

 للسلطة بعد مرور عدد من السنوات.

وبانعداـ ىذين اؼببدأين فإف مبدأ التداوؿ السلمي ال يبكن أف يتحقق، فهو إما أف يصبح ؾبرد ستارة      
 التداوؿ على السلطة بالقوة سواء كانت مسلحة أـ دينية أـ قبلية. أو يصبح  اعبماعة،قانونية غبكم الفرد أو 

من اإلعالف الدستوري بأف ""تعمل  4ويف ىذا السياؽ وسعيا لتحقيق اؼببدأين السابقُت؛ جاء نص اؼبادة 
وذلك هبدؼ التداوؿ  واغبزبية،الدولة على إقامة نظاـ سياسي مدين ديبقراطي مبٍت على التعددية السياسية 

 لمي الديبقراطي على السلطة".الس

واؼبالحظ من خالؿ ىذا النص أف اؼبشرع الدستوري صبع بُت اؼببدأين السالف ذكرنبا، فضحمنح مبدأ 
 الديبقراطي،التعددية السياسية واغبزبية؛ لِيحضمحنح بعد ذلك اؼبنافسة اغبقيقية على السلطة؛ لتكتمل أركاف النظاـ 

 ".التداول السلمي الديمقراطي على السلطةوقد ختم اؼبشرع الدستوري النص بعبارة "

ويف ىذا النص ربقيق وتأكيد على حق االنتخاب؛ فاؼبشرع الدستوري استبعد بذلك أي وسيلة أخرى  
ة يعد فاعبمع بُت السلمية والديبقراطي االنتخاب،للتداوؿ على السلطة ولو كانت سلمية ما مل تكن عن طريق 

تأكيدًا من اؼبشرع الدستوري اللييب على أف تويل السلطة العامة يف ليبيا ال يكوف إال من خالؿ صناديق 
االقًتاع، وحق اؼبواطنُت يف انتخاب واختيار فبثليهم، وأي استيالء على السلطة دوف ىذه الوسيلة يعد غَت 

 الضرورة.أقصى حاالت مشروع، واعتداًء على اغبقوؽ اؼبكفولة دستورياً، وال تربره 

 (.الوطٍت العاـ واؽبيأة التأسيسية )اؼبؤسبرالنص على حق اؼبواطن يف انتخاب السلطات التأسيسية  -3

ويف ىذا  التأسيسية،من اإلعالف الدستوري النص على حق اؼبواطن اللييب يف اختيار سلطاتو  30جاء يف اؼبادة 
نصًا صروبًا ىبص االنتخاب، فجاء يف إطار النص على مهاـ اجمللس الوطٍت  30اإلطار تضمنت اؼبادة 

 االنتقايل خالؿ الفًتة االنتقالية:

 "... خالؿ مدة ال تتجاوز تسعُت يوماً من إعالف التحرير يقـو اجمللس باآليت:

 اؼبؤسبر.إصدار قانوف خاص بانتخاب  -1

 لالنتخابات.وضية العليا تعيُت اؼبف -2
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 الدعوة إىل انتخاب اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ......."  -3

ىذه اؼبهاـ يف الواقع ىي تطبيق لنصوص اإلعالف الدستوري اؼبتعلقة بالنظاـ الديبقراطي والتداوؿ السلمي 
 اؼبقررة  الديبقراطي على السلطة؛ ذلك أف اإلعالف الدستوري تضمن النص على أيلولة صبيع االختصاصات

للمجلس الوطٍت االنتقايل إىل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ، كما أنو نص على حل اجمللس الوطٍت االنتقايل يف أوؿ انعقاد 
 .9للمؤسبر الوطٍت العاـ

 3وبعد مرور فًتة من الزمن وربت الضغ  السياسي لبعض الفئات السياسية صدر التعديل الدستوري رقم 
، 2012/  1من البند السادس من التعديل الدستوري رقم  2تعديل الفقرة الذي نص على  2012لسنة 

 -من وجهة نظرنا -ويف ىذا  ،10حيث أصبح تشكيل اؽبيئة التأسيسية عن طريق االنتخاب بداًل من التعيُت
 تطبيق للنصوص القانونية الواردة يف اإلعالف اليت ُتشرؾ الشع  يف رسم مستقبلو، خاصة اؼبادة األوىل اليت

 الشع  فيها مصدر السلطات".، نصت على أف " ليبيا دولة ديبقراطية مستقلة

ىذه ىي القواعد واألسس القانونية اليت يستند عليها حق اؼبواطن اللييب يف اؼبشاركة يف اختيار فبثليو، ولكن 
ت على ىل طبقت ىذه القواعد أـ أهنا ظلت حبيسة النصوص؟ وما ىو تأثَت اؼبتغَتات السياسية اليت مر 

 الساحة السياسية والقانونية الليبية على ىذا اغبق؟

  

                                                           

 من اإلعالف الدستوري. 30اؼبادة  9
يف بداية األمر ومع صدور اإلعالف الدستوري كاف النص على اف تشكيل اؽبيأة التأسيسية )ىيأة صياغة مشروع الدستور( يتم من خالؿ تعيُت  10

جعل اجمللس الوطٍت يعدؿ النص ليصبح تشكيلها عن أعضائها من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ، إال اف اغبراؾ الشعيب من بعض التوجهات السياسية 
سية لصياغة طريق االنتخاب اؼبباشر، للمزيد من التفصيل حوؿ اغبراؾ الشعيب حوؿ تشكيل اؽبيأة الدستورية، ينظر حبثنا اؼبوسـو بػػػ )اؽبيأة التأسي

، منشورة دبجلة كلية القانوف عدد 2013فرباير  25-24معة سرت جا –الدستور يف ليبيا(، القيت بندوة )دولة القانوف( اليت نظمتها كلية القانوف 
، وينظر أيضا د. عبدالقادر قدورة، رؤى حوؿ تشكيل اؽبيأة التأسيسية للدستور، نفس الندوة السابق اإلشارة إليها، 222-207خاص بالندوة، ص

 .244-239ص
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 المبحث الثاني
 ممارسة حق االنتخاب في الواقع الليبي 

نرى أف حق اؼبواطن اللييب يف االنتخاب ىو حق دستوري مقرر، ليس يف  بيانو،من خالؿ ما سبق 
بل ىو حق مقرر يف الدستور  فحس ،اإلعالنات واؼبواثيق الدولية اليت تعد ليبيا إحدى الدوؿ اؼبوقعة عليها 

ب قد يعد ملزمًا لكافة اعبهات، ولكن السؤاؿ الذي يطرح ىو: طاؼبا أف حق اؼبواطن يف االنتخا الذياللييب 
 اغبق؟تقرر. فما ىي العراقيل اليت واجهتو أـ أف النصوص القانونية بوضعها اغبايل غَت كافية لضماف فبارسة ىذا 

 اآلتية:لدراسة ىذا اؼبوضوع يلزمنا بيانو وفقاً للمراحل 

 المطلب األول

 المرحلة من "إعالن التحرير" حتى انتخاب مجلس النواب 
اؼبراحل السياسية اليت مرت هبا الدولة الليبية، وشكلت يف ذات الوقت  مثلت ىذه الفًتة مرحلة حرجة من

امتحانا صعبا للمجلس الوطٍت االنتقايل وإمكانية وفائو بااللتزامات القانونية اليت حواىا اإلعالف الدستوري، 
ىل اآلثار اليت خاصة أف الدولة الليبية مل تعرؼ أي عملية ديبقراطية مباشرة باؼبفهـو اغبديث مطلقا، إضافة إ

خلفتها اغبرب وتعدد التوجهات واآلراء السياسية، وعليو سنبُت ىذه الفًتة يف فرعُت كما يلي لنبُت أثر 
 اؼبتغَتات السياسية على حق اؼبواطن اللييب يف االنتخاب.

 :ما بعد "التحرير" إلى تسليم السلطة للمؤتمر الوطني العام أواًل: مرحلة
انتهت ما يبكن أف نطلق عليو باؼبرحلة الثورية لتبدأ اؼبرحلة  2011/  10/  23بعد إعالف "التحرير" يف 

وىذه اؼبرحلة سبثل مرحلة امتحاف للسلطة القائمة آنذاؾ  االنتخابية،االنتقالية اليت يبدأ فيها االستعداد للعملية 
يف اإلعالف الدستوري  30ساس وتطبيقًا لنص اؼبادة وعلى ىذا األ االنتخايب،لتمكُت اؼبواطن اللييب من حقو 

 أصدر اجمللس الوطٍت االنتقايل عدة قوانُت هتدؼ إىل تنظيم عملية االنتخاب: 

/ 18/1بشأف إنشاء اؼبفوضية العليا لالنتخابات بتارين  2012لسنة  3فصدر بذلك القانوف رقم  -
2012. 

 .2012/  1/  28وطٍت العاـ بتارين بشأف انتخاب اؼبؤسبر ال 2012لسنة  4القانوف رقم  -

ىذه القوانُت صدرت عن اجمللس الوطٍت االنتقايل استعدادًا النتخاب اؼبؤسبر الوطٍت العاـ، حيث كانت 
/  2يومًا قبل أف يتم تعديل اإلعالف الدستوري دبوج  التعديل رقم  240عملية االنتخاب ستجرى خالؿ 

 ؼبؤسبر الوطٍت العاـ خالؿ مائتُتيتم انتخاب اجاء فيو: "  الذي 2012/  6/  10الصادر بتارين  2012
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اؼبواطن اللييب يف  -حبق -"، واغبقيقة أف ىذا التعديل مل يبس وسبعُت يومًا من إعالف التحرير
ألسباب لوجستية بناء على تقرير اؼبفوضية العليا لالنتخاب  -كما يبدو  -االنتخاب؛ ألف التأجيل مت

 .  2017/  6/  10ٍت االنتقايل بتارين اؼبقدـ للمجلس الوط

جرت انتخابات اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دبشاركة واسعة من اؼبواطنُت،  2012/  7/ 7وتطبيقا لذلك؛ وبتارين 
( منهم 2.865.937ووفقًا لإلحصائيات اؼبنشورة على موقع اؼبفوضية فإف عدد اؼبسجلُت بلغ )

( 4334عضو من بُت ) 200إلناث الختيار ( من ا1.294.357( من الذكور و )1.171.580)
 .11(1.768.605% من اؼبسجلُت أي ) 61مرشحاً، وبلغت نسبة اؼبشاركة 

، وبذلك أصبحت السلطة منتخبة فبثلة يف اؼبؤسبر الوطٍت العاـ 2012/  8/  1وأعلنت النتائج بتارين 
االنتقايل الذي ُحل قانوناً ، وحل ؿبل اجمللس الوطٍت 2012أغسطس  8الذي عقد أوؿ اجتماع لو بتارين 

 وبذلك ربقق مبدأ التداوؿ السلمي الديبقراطي على السلطة. الدستوري،من اإلعالف  30تطبيقاً لنص اؼبادة 

 :ثانياً: المرحلة من تسلُّم المؤتمر الوطني العام للسلطة حتى انتخاب مجلس النواب

، وقد كاف اؼبؤسبر مكلفًا دبهاـ 201212/  8/  8تسلَّم اؼبؤسبر الوطٍت العاـ السلطة ديبقراطيًا بتارين 
(،  30دستورية حددت مدة انتهائها وفقًا ؼبدد دستورية واضحة وردت صبيعها يف اإلعالف الدستوري ) اؼبادة 

ولكن يالحظ أف اؼبؤسبر قد قاـ بتعديل دستوري عند تسلمو للسلطة مباشرة، حيث عدؿ يف اؼبدة الحمددة 
، ومتَّ فيها 201213/  9/  1بتارين   2012لسنة  4فصدر التعديل الدستوري رقم الختيار رئيس الوزراء، 

يومًا قبل ىذا التعديل(،  30تعديل اؼبدة لتصبح )ال تتجاوز طبسُت يومًا من أوؿ اجتماع لو( بعد أف كانت )
والتعديالت وىو أمر ال يؤثر من وجهة نظرناح يف حق اؼبواطن اللييب يف االنتخاب، وإف كاف ىذا التعديل 

السابقة والتالية لو قد جعلت اإلعالف الدستوري عرضة لتعديالت مستمرة أثرت الحقا على سَت العملية 
 االنتقالية.

 

                                                           

 .9/12/2017تارين االطالع  https://hnec.ly/?page_id=7537نقال عن اؼبوقع الرظبي للمفوضية العليا لالنتخابات  11
وىو التجسيد األوؿ ؼببدأ التداوؿ السلمي الديبقراطي على السلطة، إذ  1951يعترب التسليم الديبقراطي األوؿ الذي مت منذ استقالؿ ليبيا يف عاـ  12

 الوطٍت االنتقايل إىل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ الذي يعد ىو اآلخر أوؿ مؤسسة مت انتخاهبا بطريقة ديبقراطية. مت بذلك تسليم السلطة من اجمللس
 .628، ص2/09/2013الثانية، ، السنة 11منشور باعبريدة الرظبية، العدد  13

https://hnec.ly/?page_id=7537
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ويبكن من خالؿ ىذا البحث أف نسل  الضوء على أىم الحمطات اليت مرت خالؿ ىذه 
ية تتمثل يف تسيَت أمور الدولة إىل حُت اؼبرحلة: فبعد تسلُّم اؼبؤسبر الوطٍت العاـ للسلطة؛ كانت مهامو األساس

صدور دستور دائم ينظم اغبياة السياسية داخلها ويضمن للمواطن حقوقو، وكانت أبرز أعمالو تأسيس ىيأة 
واستنادًا على النص الدستوري الذي كاف ساريًا عند تسلُّم اؼبؤسبر الوطٍت العاـ، فإف  ،صياغة مشروع الدستور
يومًا من تسلُّمو ؼبقاليد السلطة، ومع صدور  30على انتخاب ىيأة تأسيسية خالؿ من مهاـ اؼبؤسبر العمل 

ولكن اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ونظراً  ،30يوماً بداًل من  50التعديل الرابع الذي سبقت اإلشارة إليو أصبحت اؼبدة 
اتو الدستورية  مل يتخذ أي إجراء حاسم رغم أف صالحي 2012لسنة  3للطعن اؼبقدـ خبصوص التعديل رقم 

كانت سبنحو اغبق يف إجراء تعديل دستوري، يصحح من الوضع القانوين سواء بإبقاء ذات نص التعديل الثالث 
ولكن نالحظ أف اؼبؤسبر قد قاـ بدايًة بتشكيل عباف لتدارس آلية  ،أـ إلغاؤه والرجوع للنص األصلي قبل التعديل

بشأف تشكيل عبنة ظبيت  18/201214سبر الوطٍت العاـ رقم فصدر بذلك قرار اؼبؤ  ،تكوين اؽبيئة التأسيسية
عضواً من أعضاء اؼبؤسبر، وظيفتهم استطالع رأي الناس حوؿ 35بلجنة اغبوار اجملتمعي، وىي عبنة مكونة من 

صدر القرار رقم  2013فرباير  7مدى إمكانية االنتخاب أو التعيُت بالنسبة للهيأة التأسيسية، وبتارين 
بشأف عبنة اغبوار اجملتمعي ونص على البدء الفوري يف إجراءات  18/2012لغى القرار رقم الذي أ 9/2013

 انتخاب اؽبيأة التأسيسية.
ولكن بعد صدور حكم الحمكمة العليا )الدائرة الدستورية( بإلغاء التعديل الثالث لعدـ النصاب، صدر 

 8، أي دبا يزيد على 11/4/2013ية بتارين التعديل اػبامس لإلعالف الدستوري فيما يتعلق باؽبيأة التأسيس
عضواً، موزعُت على األقاليم  60أشهر من تسلُّم اؼبؤسبر للسلطة، ووفقا ؽبذا التعديل أيضًا تتكوف اؽبيأة من 

 .15التارىبية الثالثة )برقة، طرابلس، فزاف(
 

                                                           

 .511، ص10/07/2013ونشر باعبريدة الرظبية، العدد التاسع، السنة الثانية،  13/12/2012صدر القرار بتارين  14
عضوا على غرار اللجنة التأسيسية لدستور  60نتيجة لضغ  ما عرؼ بالتيار الفدرايل، مت التوافق سياسيا على اف تشكل اؽبيأة التأسيسية من  15

كن القوؿ بأنو وإف كانت عملية انتخاب اؽبيأة سبثل حفاظًا على حق اؼبواطن اللييب يف االنتخاب إال أهنا سبس دببدأ االستقالؿ ويف ىذه النقطة يب
ز بينهم، وؼبا  اؼبساواة بُت اؼبواطنُت، خاصة أف الديبقراطية الصحيحة ىي اليت تقـو على ربقيق قاعدة اؼبساواة يف التمثيل بُت أفراد الشع  دوف سبيي

اب إال لة الليبية دولة موحدة ونظراً الختالؼ التوزيع السكاين بُت اؼبناطق؛ فإف اختيار اؽبيأة التأسيسية وإف كاف يبثل تطبيقًا غبق االنتخكانت الدو 
 موجودة من أنو يبكن وصفو بالديبقراطية اؼبنقوصة لعدـ التساوي يف نسبة التمثيل بالنسبة لعدد السكاف، إضافة إىل انو تقسيم مبٍت على أقاليم غَت

، بعد اإلعالف عن ما ظبي 13/03/2012الصادر بتارين  2012لسنة  1الناحية القانونية، وقد ادرج ىذا النص يف التعديل الدستوري رقم 
 ، ينظر ؼبزيد من التفصيل مؤلفنا 05/03/2012باجمللس االنتقايل لربقة، برئاسة اضبد الزبَت السنوسي بتارين 

L'avenir de la Libye –le défi d'un projet territorial participatif-, édition universitaire 
européennes,2015.  
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بشأف انتخاب اؽبيأة التأسيسية بتارين  17/2013وعلى ىذا األساس صدر القانوف رقم 
، أي قبل صدور تعديل فرباير الصادر 2014فرباير  20، وسبت االنتخابات بتارين 20/7/2013

 . 11/3/2014بتارين 
امس( نصاً آخر يف مادتو باإلضافة إىل األحكاـ اؼبتعلقة باؽبيأة التأسيسية، تضمن  ىذا التعديل )التعديل اػب

األوىل أجاز عزؿ بعض األشخاص، ومنعهم من تويل اؼبناص  القيادية، ليصدر بذلك القانوف رقم 
انتهاكًا غبق اؼبواطن يف اختيار من  -من وجهة نظرنا –، وىذا يعد 16بشأف العزؿ السياسي 13/2013

ثلو ومن يتقلد اؼبناص ، ويف اؼبقابل ال هبوز يبثلو؛ ألنو من الطبيعي أف يكوف اؼبواطن حرًا يف اختيار من يب
حرماف أي إنساف من حق تقلد اؼبناص  العامة إال حبكم قضائي، ومن مّث فإف قانوف العزؿ السياسي يتضمن 

 ـبالفتُت:
 من اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف  21ـبالفة لنص اؼبادة  األوىل:

الثانية: حرماف طائفة اؼبواطنُت من الًتشح وحرماف الناخبُت من اختيار مرشحيهم فق  بسب  االنتماء 
 اإلنساف.من اإلعالف العاؼبي غبقوؽ  19السياسي السابق للمًتشح وىو ما يعد انتهاكاً للمادة 

 المطلب الثاني 
 مرحلة ما بعد انتخاب مجلس النواب 
ومع فشل  7/2/2014باؼبهاـ اؼبوكلة للمؤسبر الوطٍت العاـ، وربديدًا بتارين بعد مرور مدة الزمن اؼبرتبطة 

 2014/ 2/ 7اؼبؤسبر يف ذباوز اؼبرحلة االنتقالية نتيجة لعدـ اختيار ىيأة  تأسيسية طيلة اؼبدة السابقة لتارين 
ـ بًتؾ السلطة، باعتبار بدأت األصوات واؼبظاىرات تتعاىل من بعض الشرائح الشعبية مطالبة اؼبؤسبر الوطٍت العا

انتهاء واليتو الدستورية فيما عرؼ حبراؾ )ال للتمديد(، وؼبا كاف اؼبؤسبر مل يتخذ إجراءات قانونية الختيار سلطة 
أصبح اغبديث عن ترؾ اؼبؤسبر للسلطة صعباً؛ ألف النصوص الدستورية مل تعاجل  ،جديدة عن طريق االنتخاب

 فراغ دستوري. -ال ؿبالة  –و ىذه اؼبسألة، وىو ما سيحنُتُج عن
( 12صدر قرار اؼبؤسبر الوطٍت العاـ رقم) 2014فرباير  12عليو، وربت وطأة اؼبطالبات الشعبية وبتارين 

 بشأف تشكيل "عبنة فرباير" اليت كاف من مهامها إعداد مقًتح لتعديل اإلعالف الدستوري، وقد  2014لسنة 
 
 

 

                                                           

. والغي عن طريق 312، ص28/05/2013، السنة الثانية، بتارين 6، ونشر باعبريدة الرظبية، العدد 8/05/2013صدر ىذا القانوف بتارين  16
 .2015/فرباير 2ؾبلس النواب بتارين 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

[22] 
 

اؼبهٍت؛ ذلك أف أغل  أعضائها كانوا من اؼبختصُت يف غل  على تشكيل ىذه اللجنة اعبان  
 .17جان  القانوف مع عضوية بعض أعضاء اؼبؤسبر الوطٍت العاـ

ُقدـ مقًتح اللجنة الذي ُعرؼ دبقًتح فرباير، وقد تضمن قًتة انتقالية  2014مارس  5وبتارين وبالفعل، 
 جديدة تتكوف من:

 ؾبلس نواب منتخ  -1
 رئيس منتخ  -2

أخذه دببدأ ديبقراطية السلطة، ولكن مع عرض اؼبقًتح على اؼبؤسبر الوطٍت العاـ متَّ تقليص ىذه  فبا يفيد
األجساـ اؼبنتخبة، حيث متَّ اإلبقاء على انتخاب برؼباف جديد، يف حُت متَّ تأجيل البت يف طريقة اختيار الرئيس 

يومًا من أوؿ اجتماع لو ىذه اؼبسألة،  40بالتعيُت أو االنتخاب إىل حُت انتخاب الربؼباف الذي يقرر خالؿ 
 .2014أصدر اؼبؤسبر الوطٍت العاـ التعديل الدستوري السابع لسنة  2014مارس  11وبتارين 

 وعلى ىذا األساس بدأ االستعداد ؼبرحلة دستورية جديدة مكونة من جسمُت تأسيسيُت:
 .2014فرباير  20تارين اؽبيأة التأسيسية اليت متَّ انتخاهبا باالنتخاب اغبر اؼبباشر ب -1
ؾبلس النواب: وىو الذي أُِقرح من خالؿ اعتماد مقًتح عبنة فرباير كجزء من التعديل الدستوري السابع  -2

يف الفقرة اغبادية عشر منو، ومن اختصاصو حسم مسألة انتخاب الرئيس اؼبؤقت باالنتخاب اؼبباشر من 
 عدمو.

بشأف انتخاب ؾبلس النواب يف اؼبرحلة االنتقالية  10/2014واستنادًا على ىذا النص صدر القانوف رقم 
ناخ  من  630.000دبشاركة  25/6/2014، ومتَّ إجراء االنتخابات بتارين 31/3/2014بتارين 
مرشحاً، وقد أعلنت النتائج  1.714نائ  من أصل  200ناخباً، وذلك الختيار  1.509.317أصل

 .21/7/201418بتارين 

رحلة واؼبرحلة اليت سبقتها رغم طوؽبا وخروجها عن مسارىا اؼبرسـو وفقًا لإلعالف ويبكن القوؿ بأف ىذه اؼب
الدستوري إال أهنا حافظت على حق اؼبواطن اللييب يف االنتخاب واختيار فبثليو، ولكنها مرحلة مل تُدـ طويالً؛ 

 ياسياف مسلحاف.حيث دخلت الدولة الليبية يف صراع على السلطة باسم الشرعية الشعبية قادىا طرفاف س

                                                           

على )تشكل عبنة من طبسة عشر عضوًا يكوف ستة منهم من أعضاء اؼبؤسبر الوطٍت العاـ  2014لسنة  12األوىل من القرار رقم  تنص اؼبادة 17
 وتسعة من خارج أعضاء اؼبؤسبر كما ىو مبُت يف اؼبادة الثانية من القرار(

. مع العلم اف الناخبُت 9/12/2017تارين االطالع  https://hnec.ly/?page_id=7454اؼبوقع الرظبي للمفوضية العليا لالنتخابات  18
 يف درنة مل يتمكنوا من اؼبشاركة يف االنتخابات بسب  الوضع االمٍت.

https://hnec.ly/?page_id=7454
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بدأ ىذا الصراع دبجرد إعالف نتائج انتخاب ؾبلس النواب، لتدخل ليبيا يف مرحلة جديدة 
 اتسمت بالغموض والتشابك السياسي والقانوين وبتعدد السلطات وضياع اغبقوؽ.

 أواًل: الفترة من الجلسة األولى للبرلمان إلى حكم المحكمة العليا بشأن مشروعية تعديل فبراير

بعد انتخاب الربؼباف وإعالف النتائج بدأت مرحلة دستورية جديدة، رافقتها مرحلة سياسية معقدة أخرى؛ 
ما عرؼ بعملية الكرامة يف اؼبنطقة الشرقية، وبعد إعالف النتائج أعلنت عملية  -قبل االنتخابات -فقد أُعلن 

 عسكرية موازية يف اؼبنطقة الغربية عرفت باسم فجر ليبيا.

د سياسي معوج فإف ىذه العمليات العسكرية أصبحت ىي األساس األوؿ يف توجيو السلطات ويف مشه
السياسية بدؿ أف تكوف ىذه السلطات ىي اؼبوجِّو ؽبا، وبصرؼ النظر عن األىداؼ اؼبعلنة من العمليتُت 

سبر يرفض ومشروعيتها؛ بدأ االصطفاؼ السياسي بُت برؼباف يرفض االجتماع يف طرابلس مقر اؼبؤسبر، ومؤ 
 االجتماع يف بنغازي مقر الربؼباف اعبديد.

ـ ورفض ؾبلس النواب القدـو إىل طرابلس 21/7/2014، فبعد إعالف النتائج يف وبدأ االنقسام السياسي
بدعوى أهنا غَت مستقرة أمنياً، ورفض اؼبؤسبر الوطٍت العاـ رظبيًا اغبضور إىل بنغازي بوصفها يف حالة اشتباؾ 

، وىو اجتماع رفض اؼبؤسبر 2014/ أغسطس 4ؼباف أوؿ اجتماع لو يف مدينة طربؽ بتارين مسلح؛ عقد الرب 
 الوطٍت العاـ أو على األصح رئاستو االعًتاؼ بو حبجة عدـ التسليم واالستالـ.

وىنا بدأ أوؿ إسفُت قانوين وسياسي يدؽ يف مبدأ التداوؿ السلمي الديبقراطي للسلطة خاصة مع عودة 
، وتبٍت 23/8/2014 العاـ إىل الواجهة السياسية بدعوة من القوى العسكرية )فجر ليبيا( يف اؼبؤسبر الوطٍت

الربؼباف لتوجو سياسي متشدد ذباه اؼبؤسبر، وتغيَت الصراع من الطبيعة القانونية حوؿ التسليم واالستالـ إىل صراع 
لربؼباف مدعـو وداعم لقوات سياسي حوؿ توجهات وأفكار سياسية، كل منها مدعـو دبجموعة عسكرية: فا

                                           عملية الكرامة، واؼبؤسبر مدعـو وداعم لقوات عملية فجر ليبيا.

وبذلك بدأ الصراع، فػحعحدَّ اؼبؤسبر اجتماع الربؼباف غَت دستوري، رغم أف عودة اؼبؤسبر لالنعقاد متَّ عن طريق 
 اؼبدنية، وّعدَّ الربؼباف وجود اؼبؤسبر غَت  دعوة من قوة عسكرية، ـبالفاً بذلك اإلعالف الدستوري القائم على الدولة

 من 2اؼبادة  رئيس اؼبؤسبر كما ىو مبُت يف نص دستوري رغم أف انعقاده متَّ دوف إجراءات رظبية ودوف دعوة من

 وحكومتاف افوأصبح لليبيا برؼبان بذلك السلطات، فتعددت فرباير، تعديل نصوص بذلك ـبالفا فرباير تعديل
 اف وديواناف للمحاسبة وللرقابة اإلدارية، ومع االعًتاؼ الدويل بالربؼباف بدأ ىو اؼبمثل الشرعي ومصرفاف مركزي



 
 

 
              علي تواتي محفوظ                              أثر المتغيرات السياسية في ليبيا على ممارسة المواطنين لحقهم االنتخابي                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

[22] 
 

للدولة الليبية بوصفو منتخبًا وفقًا لتعديل دستوري من اؼبؤسبر، وبذلك باشر أعمالو بانتخاب رئيسو 
 .19والبت يف مسألة انتخاب رئيس الدولة

رًا عدة قرارات سياسية وأمنية ظل أثرىا القانوين مقتصرًا على اؼبنطقة واستمر الربؼباف يف تأدية عملو ُمْصدِ 
الشرقية وبعض اؼبناطق الواقعة ربت نفوذه يف اؼبنطقة الغربية، ويف اؼبقابل بدأ اؼبؤسبر الوطٍت العاـ يف فبارسة 

 اختصاصاتو أيضاً، وإصدار قرارات تسري ضمن مناطق نفوذه األمنية والعسكرية.

لوضع قائمًا حىت صدور حكم الحمكمة العليا)الدائرة الدستورية( اليت أصدرت بتارين استمر ىذا ا
من  30من اؼبادة  11ؽ "بعدـ دستورية الفقرة  17/61حكمها يف الطعن الدستوري رقم  6/11/2014

 وكافة اآلثار 2014/ مارس / 11اإلعالف الدستوري اؼبعدلة دبوج  التعديل الدستوري السابع الصادر يف 
 .20اؼبًتتبة عليو"

دستورياً لو وفقا غبكم الحمكمة إال أنو امتنع ورفض حبجة أف اغبكم صدر  دال وجو وىنا أصبح ؾبلس النواب 
ربت التهديد، وىو ما يبثل من وجهة نظرنا مساساً دببدأ الفصل بُت السلطات، ومبدأ خضوع اعبميع لسلطاف 

 القضاء.

كيفية إصدار التعديل السابع لإلعالف الدستوري من قبل اؼبؤسبر، لكن يف اؼبقابل؛ يبكن طرح السؤاؿ عن  
واعتباره منجزًا رغم عدـ ربصلو على العدد اؼبطلوب من األصوات عند التصويت عليو؛ إذ كيف لسلطة 

 تشريعية مؤسِّسة أف تعلن عن تعديل دستوري دوف اغبصوؿ على األصوات اؼبطلوبة للتعديل؟!!

، ولنا أف 2014/مارس/10ىل ما قبل صدور التعديل السابع أي إىل تارين وهبذا اغبكم عاد األمر إ
نتساءؿ: مِلح ملْح ُيصدر اؼبؤسبر التعديل من جديد، وبإجراءات سليمة، السيما أف إبطاؿ تعديل فرباير كاف 

 ألسباب إجرائية استقر الفقو والقضاء على إمكانية تصحيحها؛ ذلك أهنا مل سبس اؼبوضوع؟!
دأ أمر ربديد من يبثل الليبيُت ووبكمهم ليس بأيديهم، بل بأيدي العامل اػبارجي الذي يعًتؼ من ىنا ب

بالسلطة اليت يراىا شرعية بصرؼ النظر عن قانونيتها، وىو ما مت يف اتفاؽ الصخَتات وقبلو ؾبلس النواب بعد 
 صدور حكم الدائرة الدستورية.

                                                           

تم إىل يومنا اغبايل بسب  اقر ؾبلس النواب اختيار رئيس الدولة عن طريق االنتخابات اؼبباشرة، إال أف ذلك مل ي 2014أغسطس  12بتارين  19
 الصراعات السياسية والعسكرية. 

، منشور بصحيفة العدالة الصادرة عن 6/11/2014ؽ، بتارين 17/61حكم الحمكمة العليا الليبية الدائرة الدستورية يف الطعن الدستوري رقم  20
-http://aladel.gov.ly/home/wp .2014نوفمرب  20، 110مكت  التعاوف الدويل بوزارة العدؿ، طرابلس، العدد 

content/uploads/2014/12/110pdf.pdf  

http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf
http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf
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 يومثانيا: الفترة من حكم المحكمة العليا حتى ال
بعد صدور حكم الحمكمة واستمرار الربؼباف يف تأدية مهامو، وعدـ اعًتافو باغبكم، ورفضو 
االنصياع لو، يف مقابل استمرار اؼبؤسبر يف العمل السياسي؛ من ىنا ومع تفاقم الوضع السياسي والقانوين؛ بدأت 

وبعد تعنت األطراؼ قبحت يف بعثة األمم اؼبتحدة يف تكثيف جهودىا لتقري  وجهات النظر بُت الطرفُت، 
إقناع كال الطرفُت يف اعبلوس للحوار من خالؿ إرساؿ مندوبُت عنهما، وذلك بعد عدة جوالت للحوار 
السياسي بُت أطراؼ سياسية ـبتلفة، بدأت اعبوالت الفعلية بُت كل من اؼبؤسبر والربؼباف بتارين 

عن اؼبؤسبر والربؼباف، ومشاركة شخصيات ، واستمرت ىذه اعبوالت بُت عبنيت اغبوار 201521/مارس/5
مستقلة مت اختيارىا من قبل بعثة األمم اؼبتحدة، إضافة إىل مشاركة عدد من البلديات فبثلة يف عمدائها وأعضاء 
اجملالس البلدية، وأصبح الشع  اللييب مغيبًا بالكامل، وبات اغبوار فبثاًل يف أطراؼ سياسية انتهت مددىا 

ة يـو انتخاهبا، وأصبح اغبديث عن استمرار ذات األجساـ حىت انتهاء اؼبرحلة االنتقالية الدستورية اؼبعلوم
 باعتماد الدستور الذي يفًتض بلجنة صياغة مشروع الدستور االنتهاء منو.

ومع تعنت كل طرؼ وفشل اؽبيأة التأسيسية يف الوصوؿ إىل مشروع موحد للدستور وانتقاؿ األزمة داخلها، 
، وبعد جوالت متعددة للحوار متَّ دبدينة 2015أكتوبر  8اؼبفاوضات إىل ما يقارب السنة، وبتارين استمرت 

الصخَتات اؼبغربية إعالف اغبكومة اليت عرفت حبكومة الوفاؽ الوطٍت من قبل مبعوث األمم اؼبتحدة إىل ليبيا 
 اب وثالث وزراء دولة.السيد برناردينو ليوف؛ حكومة تكونت من رئيس اجمللس الرئاسي وأربعة نو 

واؼبالحظ على ىذه اغبكومة أهنا تشكلت من شخصيات يشغل بعضها عضوية دبجلس النواب واؼبؤسبر 
 وعباف اغبوار.

وبعد العديد من اؼبفاوضات اليت استمرت بعد إعالف أظباء اجمللس الرئاسي ورفض بعض األطراؼ لتشكيلة 
اغبكومة متَّ يف مدينة الصخَتات اؼبغربية توقيع اتفاؽ سياسي لييب عرؼ باتفاؽ الصخَتات، وذلك بتارين 

 جديد حل ؿبل اؼبؤسبر الوطٍت  ليتعاد الشرعية جمللس النواب وينشأ ؾبلس الدولة وىو جسم 2015ديسمرب 17
، وىنا يبكننا أف نبُت أنو رغم أف ىذا االتفاؽ اتفاؽ بُت 22العاـ بذات أعضاء اؼبؤسبر الذين قبلوا االتفاؽ

دوف  -أطراؼ سياسية ليبية إال أنو قد حـر الليبيُت فعاًل من حقهم يف اختيار فبثليهم الذي تولتو نيابًة عنهم 
 وأجساـ غَت دستورية، ويبكن بياف ذلك يف النقاط اآلتية:األمم اؼبتحدة  -تكليف 

                                                           

 .10/12/2017تارين االطالع  /http://alwasat.ly/ar/news/libya/89545للمزيد حوؿ ؿبطات اغبوار السياسي اللييب، ينظر  21
 ىذه ال يبكن اغبديث يف ىذا اجملاؿ عن تداوؿ على السلطة بل ىو من الناحية القانونية ؾبرد تدوير سياسي لذات األشخاص إذ اؼبتغَت الوحيد يف 22

 أف يكوف للشع  أي دور يف ىذه العملية. العملية ىي اسم السلطة وبعض التغيَتات الداخلية داخلها، دوف

http://alwasat.ly/ar/news/libya/89545/
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أف بعض اؼبوقعُت على االتفاؽ مل يكونوا فبن يبثلوف اؼبؤسبر الوطٍت العاـ؛ ذلك أف رئيس الوفد اؼبمثل  -1

من رئاسة وعضوية فريق اغبوار اؼبمثل للمؤسبر  26/08/2015للمؤسبر الوطٍت العاـ قد قدـ استقالتو بتارين 
 ، وقُبلت استقالتو، ومن مث فإف السؤاؿ يطرح حوؿ الصفة اليت كاف وبملها عند التوقيع؟!.الوطٍت

وفقًا لتعديل  -لو سلمنا جداًل دبشروعيتو بعد صدور حكم الحمكمة -أف والية ؾبلس النواب الدستورية -2
أف تعديل فرباير رغم  8/10/2015، وقد جدَّد الربؼباف لنفسو بتارين 20/10/2015فرباير تنتهي بتارين 

الذي انتخ  على أساسو ؾبلس النواب ينص صراحة على أف التجديد للمجلس ال يكوف إال من خالؿ 
هبذا قد حـر اؼبواطن اللييب من فبارسة حقو الدستوري يف ربديد  و(، وىمن تعديل فرباير 5ـ)شعيب استفتاء 

 على السلطة.فبثليو، إضافة إىل تعطيلو ؼببدأ التداوؿ السلمي الديبقراطي 
( 2259ومع ىذه اؼبالحظات اليت أوردناىا سابقًا إال أف اجملتمع الدويل من خالؿ قرار ؾبلس األمن رقم)

حوؿ االتفاؽ السياسي اللييب اعًتؼ باتفاؽ الصخَتات، وما نتج عنو من أجساـ سياسية وسلطوية أنبها 
ؽ باإلعالف الدستوري من قبل الربؼباف حكومة الوفاؽ بقيادة اجمللس الرئاسي، ورغم عدـ تضمُت االتفا

، ورفض الربؼباف للتشكيلة اغبكومية اؼبقدمة من اجمللس الرئاسي؛ إال أف اجمللس الرئاسي أصدر قراره 23اللييب
القاضي بتفويض وزراء دبهاـ، وتضمن تفويض شبانية عشر وزيراً  14/5/2016بتارين  2016لسنة  12رقم 

 ا ثقة الربؼباف )السلطة اؼبختصة وفقاً لالتفاؽ السياسي دبنح الثقة للحكومة(.هبذه اؼبهاـ مع أهنم مل ينالو 
واستمراراً لتعطيل حق اؼبواطن يف االنتخاب، ونظراً لفشل اؽبيأة التأسيسية يف تقدمي مشروع دستور خالؿ مدهتا 

(، فقد 52)ـ2016/مارس/ 24الحمددة دستورياً، و خالؿ اؼبدة اليت ُحددت أيضًا دبوج  االتفاؽ إىل تارين 
لسياسية يف ليبيا، إضافة إىل وجود الربؼباف استمر وجود حكومة الوفاؽ واجمللس الرئاسي على  رأس السلطة ا

وؾبلس الدولة، ورغم مرور سنوات على االتفاؽ وما يقارب ست سنوات على آخر انتخابات تشريعية شارؾ 
فيها الشع ، إال أف اؼبستقبل السياسي اليزاؿ غامضًا مع تعدد األجساـ السياسية، ومع بدء اؼبفاوضات 

 وفقًا ػبارطة طريق قدمها مبعوث األمم اؼبتحدة بتارين لتعديل االتفاؽ السياسي، وذلك 
، وعلى أساسها يتم تشكيل جسم جديد ربت مسمى اؼبؤسبر الوطٍت اعبامع؛ ليشمل 2017سبتمرب  20

أغل  الشرائح الليبية)اؼبهمشة والحمجمة عن االنضماـ للعملية السياسية( وؾبلس النواب والدولة ليصل يف 
عديل االتفاؽ السياسي إىل استفتاء على دستور )معد من قبل ىيأة صياغة الدستور النهاية خالؿ سنة من ت

                                                           

 عن تعديل يف اإلعالف الدستوري وتضمينو اتفاؽ الصخَتات.  وأعلنواقبل تكوف ؾبلس الدولة، اجتمع بعض أعضاء اؼبؤسبر الوطٍت العاـ  23
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يتم انتخاب رئيس ) 24(!!!، وكما ورد يف خطة غساف سالمة2014فرباير  20اؼبنتخبة يف 
 وبرؼباف( وىو ما يعد رظبياً ربديداً لشكل النظاـ السياسي حىت قبل االستفتاء على الدستور.

أبريل  4كاف مقدرا أف يتم التوقيع عليها فيما عرؼ باجتماع غدامس، ولكن وبتارين   ومت ربديد خطة أفبية
شنت ما عرؼ بقوات الكرامة ىجوما عسكريا على طرابلس توقف دبوجبو كل العملية السياسية،  2019

 واستمر القتاؿ يف طرابلس وسق  عدد كبَت من اؼبواطنُت بُت قتيل وجريح، واستمرت اغبرب ما يزيد على
العاـ، وبانتهائها، بدأت األمم اؼبتحدة من جديد يف مفاوضات بُت ـبتلف األطراؼ الليبية، إلحياء العملية 
السياسية وتوحيد اؼبؤسسات العامة واغبكومة، وكل ىذا بعيدا عن الشع  الذي ىو مصدر السلطات، وأصبح 

وز اغبناجر، وأصبح مقتصرا فق  على اغبديث عن االنتخابات وحق اؼبواطن اللييب يف اختيار فبثليو ال هبا
انتخاب اجملالس البلدية يف بعض البلديات، دوف أف يكوف للمواطن اللييب دورا يف اختيار السلطتُت التشريعية 

 والتنفيذية، وىو ما هبعل اغبديث عن حق اؼبواطن اللييب يف االنتخاب قاصرا من الناحية الواقعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 زمػػػػػػة الليبيػػػػػػة، خػػػػػػالؿ جلسػػػػػػة ،خطػػػػػػة األمػػػػػػم اؼبتحػػػػػػدة غبػػػػػػل األ20/09/2017طػػػػػػرح اؼببعػػػػػػوث األفبػػػػػػي إىل ليبيػػػػػػا غسػػػػػػاف سػػػػػػالمة، اؼبوافػػػػػػق األربعػػػػػػاء 24
 .10/12/2017تارين االطالع  https://cutt.us/Hmgidل مم اؼبتحدة بشأف اؼبلف اللييب، اػبطة منشورة على اؼبواقع اإللكًتوين 

 



 
 

 
              علي تواتي محفوظ                              أثر المتغيرات السياسية في ليبيا على ممارسة المواطنين لحقهم االنتخابي                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

[22] 
 

 الخاتمة                                        
من خالؿ ما سبق بيانو يف ىذا البحث يبُت لنا أف حق اؼبواطن اللييب مكفوؿ من خالؿ النصوص القانونية 
يف اختيار فبثليو، وذلك بالتأكيد على حقو يف االنتخاب، وتبٍت النظاـ الدستوري اللييب ؼببادئ ديبقراطية الدولة 

حها، فإف  تطبيقها واجو العديد من والتداوؿ السلمي على السلطة، إال أف ىذه النصوص وبرغم وضو 
الصعوبات، فاؼبواطن اللييب الذي مل يعرؼ يف عصره اغبديث أية ذبربة سابقة للديبقراطية وللتداوؿ السلمي على 

من التصويت واختيار فبثليو، ولكن سرعاف ما قيد ىذا اغبق بسب  عدـ  2011السلطة،  سبكن بعد عاـ 
اليت انتخبت من أجلها، إضافة إىل ابتداع فكرة التمديد بعد انتهاء اؼبدد  التزاـ األجساـ اؼبنتخبة باؼبهمة

الدستورية، وعدـ االحتكاـ إىل مصدر السلطات )الشع ( عند االختالؼ، كل ىذا جعل فبارسة اؼبواطن 
انيات اللييب غبقو يف االنتخاب مسألة صعبة، وحـر بذلك من رسم مستقبلو لتتوىل األمم اؼبتحدة دبا ؽبا من إمك

سياسية وآليات قانونية من بينها ؾبلس األمن الضغ  على السلطات اؼبختلفة ألجل الرجوع إىل اؼبنبع األساسي 
 فإننا لبتم حبثنا ىذا بالتوصيات التالية: اإلطارللشرعية )الشع ( لُيمكن من اختيار فبثليو. ويف ىذا 

 إهباد آليات دستورية تضمن عدـ حرماف اؼبواطنُت من حقوقهم.  -1
 ذبرمي العنصرية اؼببنية على أساس االنتماء السياسي -2
 ذبرمي االمتناع عن تسليم السلطة سلميا واعتبار ذلك من اعبرائم اليت سبثل خرقا للدستور  -3
م قضائي أماـ القاضي النص دستوريا على اؼبساواة وعدـ اغبرماف من الًتشح واالنتخاب إال حبك -4

 الطبيعي.
 اعتبار اؼبدد الدستورية قاطعة غَت قابلة للتمديد بأي صورة من الصور دبا فيها االستفتاء. -5

 واهلل ويل التوفيق                                                    
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The impact of political changes in Libya, on the citizens' 
exercise of their electoral right to choose their representatives. 

 

Mahfod Ali TWATI 

During the last ten years, Libya has gone through many events and 
changes of a political nature; the impact of these changes has emerged on the 
rights of citizens, especially their political rights. The most prominent of these 
rights affected by what Libya went through is the right to vote and choose 
representatives and deputies, As this right was affected by political conflicts 
between different political bodies. The discussion about exercising this right has 
become restricted to the local side in the municipalities, and texts have remained 
confined to lines since the last direct parliamentary elections of 2014, after 
which any popular participation in choosing the members of the legislative and 
executive authorities was confiscated. It was restricted to a group of deputies 
and individuals who clung to power since the election of the General National 
Congress. 

 What added the prejudice to this right which was the international 
intervention represented by the United Nations, which, although it had 
announced its desire to return to the people to choose their representatives. 
However, it is devoted to the survival of the same people for years, despite the 
illegality or legitimacy of that. 

Election, Citizen, Libya, Council, Deputies, Constitution. 

 


