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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية

املطروحة للنقاش.
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ّ
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مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ
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ٍ
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ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
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ردات الفعل عىل إقرار القانون
قانون عىل املقاس؟
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أقر مجلس النواب الليبي ،املنعقد يف مدينة طربق رشق البالد ،يف  5ترشين األول /أكتوبر  ،2021القانون
رقم  2لسنة  2021بشأن انتخاب مجلس النواب ،بعد أقل من شهر واحد من إقرار القانون رقم  1لسنة 2021
النتخاب رئيس الدولة .ويأيت إقرار القانونني قبل شهرين ونصف من املوعد الذي حددته خريطة الطريق
املنبثقة من ملتقى الحوار السيايس الليبي إلجراء انتخابات عامة .وعىل غرار إقرار قانون انتخاب رئيس
الدولة ،أثار إقرار قانون انتخاب مجلس النواب تجاذبات واعرتاضات لدى أطراف شتى ،واعتُربت بعض مواده
مفصلة عىل املقاس لتعزيز موقف أطراف وإضعاف حظوظ أخرى.
ّ

حيثيات القانون
وجدول ملحقًا؛ يتعلق بالدوائر االنتخابية واملراكز التابعة لها
ً
تضمن قانون انتخاب مجلس النواب 1تسعة فصول
وتقسيم املقاعد عليها ،وتضمنت الفصول التسعة  40مادة.
من مادتني؛ حددت األوىل عدد أعضاء مجلس
ورد الفصل الثاين من القانون تحت مسمى “أحكام متهيدية” وتض ّ
النواب بـ  200عضو ،يف حني نصت الثانية عىل أن االنتخاب “حر ،مبارش ،رسي ،وشفاف” .أما الفصالن الثالث
ونصا ،بالخصوص ،عىل
والرابع فقد تعلّقا بحق االنتخاب والرشوط الواجب توافرها يف كل من الناخب واملرشح،
َّ
“حاصل عىل مؤهل جامعي
ً
تحديد السن الدنيا للناخب بـ  18سنة وللمرشح بـ  25سنة ،وعىل أن يكون املرشح
حامل لجنسية دولة أخرى ما مل يكن مأذونًا له بذلك من الجهات املختصة حسب
ً
أو ما يعادله” ،وأن “ال يكون
القوانني واللوائح املعمول بها”.
وبخصوص الدعاية االنتخابية ،شددت املادة  11من الفصل الخامس من القانون عىل عدم جواز قيام
املرشحني بـ “التحريض أو الطعن يف املرشحني اآلخرين أو إثارة النعرات القبلية أو العشائرية أو الجهوية أو
العرقية” ،يف حني حظرت املادة  12من الفصل ذاته “الدعاية االنتخابية يف املساجد والجامعات واملعاهد
العلمية واملدارس الحكومية والخاصة واألبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر واملؤسسات العامة أو
الخاضعة إلرشاف الدولة” ،كام حظرت “تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غري ذلك من املنافع لغرض رشاء
األصوات أو التأثري يف الناخبني”.
أما الفصل السادس فقد خُصص لـ “نظام االقرتاع وإجراءاته” ،ونصت املادة  18منه عىل اعتامد “النظام االنتخايب
الفردي وفقًا لنظام التصويت الواحد غري املتحول” ،وعىل تخصيص نسبة  16يف املئة من املقاعد لرتشح
ما من تاريخ انتخاب
النساء فقط .أما املادة  20فقد حددت موعد التصويت النتخاب أعضاء مجلس النواب بـ  30يو ً
رئيس الدولة .وتعود املادة  21إىل توضيح ما ورد يف املادة  18بالتأكيد عىل أن انتخاب أعضاء مجلس النواب
“يتم من خالل إدالء كل ناخب بصوت واحد لصالح مرشح واحد” ،حيث يفوز املرشح الحاصل عىل أعىل أصوات
املرشحني الصحيحة يف الدائرة االنتخابية.

ردات الفعل عىل إقرار القانون
كام تقدّم ،أىت إقرار قانون انتخاب مجلس النواب الليبي بعد أقل من شهر واحد من إقرار قانون انتخاب رئيس
مفصل ً
ة عىل مقاس
عدّت بعض مواده
الدولة2؛ الذي أثار باملثل جدلً وتجاذبات بني مختلف الفرقاء يف ليبيا ،و ُ
ّ
ٍ
شخصيات بعينها لتمهيد الطريق أمامها لخوض االستحقاق االنتخايب.
 1ينظر" :قانون رقم ( )2لسنة2021م بشأن انتخاب مجلس النواب" ،موقع مجلس النواب الليبي ،2021/10/5 ،شوهد يف  ،2021/10/10يفhttps://bit.ly/3BtKBhW :
 2ينظر" :قانون رقم ( )1لسنة  2021بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته" ،موقع مجلس النواب الليبي ،2021/9/8 ،شوهد يف  ،2021/10/10يف:
https://bit.ly/3ltYya9
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ايعادتلاو ،دصاقملاو ،تايثيحلا :يبيللا باونلا سلجم باختنا نوناق

واب املستم ّرة لالتفاق
أعلن املجلس األعىل للدولة يف ليبيا ،ومقره يف طرابلس“ ،رفض خروقات مجلس الن ّ
من يف اإلعالن الدستوري ،آخرها إصداره ما أسامه ’قانون انتخاب الربملان‘ ،دون االلتزام
السيايس املض ّ
واب باالتفاق مع املجلس األعىل للدولة حول
ِّ
بنص املادّة  23من االتفاق السيايس ،والتي ت ُلزم مجلس الن ّ
م ًل مجلس النواب
هذا القانون» ،مؤكدًا «دعمه والتزامه مبوعد االنتخابات يف  24من ديسمرب القادم» ،ومح ّ
أي تأجيل أو تعطيل ملوعد االنتخابات ،بسبب الترصفات أحاديّة الجانب،
وأعضاءه «املسؤوليّة يف حال حدوث ّ
وعدم االستناد عىل مواد االتفاق السيايس إلنجاز القوانني االنتخاب ّية».3
ما بقدر من الغموض ،ومل يصدر عنه
أما املجلس الرئايس الليبي ،فقد ظل موقفه من التجاذبات موسو ً

أي بيان ،واكتفى رئيسه محمد املنفي باستقبال رئيس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات يف ليبيا لـ

«مناقشة آليات تنفيذ العملية االنتخابية املقررة يف  24ديسمرب القادم ،وتهيئة أفضل السبل الفنية
واألمنية إلنجاحها» ،والتأكيد عىل «رضورة صياغة إطار قانوين ودستوري للعملية االنتخابية املقبلة،

يتوافق عليه الجميع ،حتى يساهم يف إقامة انتخابات حرة ،وتقبل بنتائجها كل األطراف املشاركة يف
العملية السياسية» ،4يف حني مل يصدر موقف واضح عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد

الدبيبة ،الذي سحب الربملان الثقة من فريقه الحكومي قبل أيام.

أما وزير الداخلية يف حكومة الوفاق الوطني السابقة ،فتحي باشاغا؛ الذي يُتوقع ترشحه لالنتخابات الرئاسية

القادمة ،فقد «بارك إصدار مجلس النواب لقانون االنتخابات الترشيعية املقبلة» ،ودعا إىل «متكني الليبيني

من مامرسة حقهم بالتوجه نحو صناديق االقرتاع يف  24ديسمرب املقبل».5

وعىل مستوى األحزاب ،أعرب حزب التغيري عن «رفضه الشديد لقانون االنتخابات الربملانية الذي م ّرره مجلس

النواب بال نصاب قانوين ،ملا فيه من إقصاء ملشاركة األحزاب والكيانات السياسية من خالل الرتشح بنظام
ن هذا القانون «سيك ّرس القبلية والجهوية عىل حساب املشاريع والربامج السياسية التي
ربا أ ّ
القامئة» ،معت ً

تطرحها األحزاب السياسية» .6أما حزب العدالة والبناء ،فقد «رفض إصدار القوانني واعتامدها دون أساس
ريا إىل «إغفال القانون
قانوين صحيح ،ال سيام تلك القوانني التي تحدد وترسم مالمح املرحلة املقبلة» ،مش ً

لنظام القامئة الحزبية واقتصاره عىل النظام الفردي كأساس وحيد ت ُجرى عليه االنتخابات ،يف خطوة تتعارض

مع أساسيات النظام الدميقراطي».7

قانون عىل املقاس؟
جل االعرتاضات التي قوبل بها إصدار قانون انتخاب مجلس النواب الليبي عىل أربع نقاط رئيسة،
ترتكز ّ
هي؛ طريقة إصداره ،وتاريخ االستحقاق االنتخايب ،ونظام التصويت عىل األفراد ،وتوزيع املقاعد عىل
الدوائر االنتخابية.

 3محمد عبد النارص (املتحدث باسم املجلس األعىل للدولة يف ليبيا) ،تويرت ،2021/10/5 ،شوهد يف  ،2021/10/10يفhttps://bit.ly/3AFsyEx :
" 4املجلس الرئايس يبحث مع رئيس املفوضية العليا لالنتخابات آخر االستعدادات الستحقاق  24ديسمرب" ،صفحة املكتب اإلعالمي لرئيس املجلس الرئايس الليبي
عىل فيسبوك ،2021/10/6 ،شوهد يف  ،2021/10/10يفhttps://bit.ly/30fj9H9 :
 5فتحي باشاغا ،تويرت ،2021/10/5 ،شوهد يف  ،2021/10/10يفhttps://bit.ly/3ArWa8c :
" 6بيان حزب التغيري رقم ( )13لسنة  2021بشأن قانون االنتخابات الربملانية" ،صفحة "حزب التغيري ليبيا" عىل فيسبوك ،2021/10/5 ،شوهد يف  ،2021/10/11يف:
https://bit.ly/3Dxs8BE
" 7بيان حزب العدالة والبناء رقم ( )12بشأن قانون االنتخابات الربملانية" ،صفحة "حزب العدالة والبناء  -ليبيا" ،فيسبوك ،2021/10/5 ،شوهد يف  ،2021/10/11يف:
https://bit.ly/3aoLrRk
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أكد املجلس األعىل للدولة وأطراف أخرى أن قانون انتخاب مجلس النواب ،وقبله قانون انتخاب الرئيس ،مل
ن النصاب القانوين مل يتوافر لتمريرهام ،وأنهام صدرا وأُحيال إىل املفوضية
يُعرضا عىل الجلسة العامة ،وأ ّ
ل ايلعلا ةينطولاالنتخابات والجهات ذات العالقة كأنهام أمر واقع ،يف حني مل يُجر مجلس النواب ،برئاسة
عقيلة صالح ،أي مشاورات للتوافق حولهام؛ ما يُع ّد ذلك تنك ًرا ملقتضيات االتفاق السيايس الليبي يف
الصخريات وخريطة الطريق املنبثقة من ملتقى الحوار السيايس الليبي يف جنيف .ويف اآلن ذاته ،يُع ّد تقرير
مساسا بخريطة الطريق التي تنص عىل
ما من إجراء االنتخابات الرئاسية
إجراء االنتخابات الربملانية بعد  30يو ً
ً
إجراء انتخابات عامة متزامنة يف  24كانون األول /ديسمرب 2021؛ وهو تأجيل من شأنه فتح الباب أمام تجاوزات
أخرى قد تهدد العملية االنتخابية برمتها.
وكان املتحدث باسم مجلس النواب قد برر تأخري موعد االنتخابات الربملانية بـ «حرص مجلس النواب عىل إجراء
انتخاب الرئيس بشكل مبارش من الشعب وعدم تجاوز ذلك ،نظ ًرا ملا مرت به البالد خالل السنوات املاضية يف
ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب» ،8غري أن الترصيح ال يقدم أي تفسري متامسك بشأن املوانع التي
تحول دون انتخاب الرئيس يف حال إجراء االنتخابات بالتزامن ،يف حني أن األمر يبدو عىل صلة برتشح شخصيات
محددة لالستحقاق الرئايس؛ عىل رأسها اللواء املتقاعد خليفة حفرت ،إذ من شأن فوزه يف االنتخابات الرئاسية
فرض أمر واقع يساعد عىل توجيه املزاج االنتخايب ،وعىل التأثري يف نتائج انتخابات مجلس النواب ،والتدخل
يف سريها.
عامل آخر إلضعاف التصويت السيايس القائم
ً
ويف السياق ذاته ،يُع ّد إقرار نظام التصويت القائم عىل األفراد
عىل الربامج .ورغم أن املتحدث باسم مجلس النواب أكد أنه «بإمكان األحزاب السياسية املشاركة بالنظام
الفردي وليس القوائم» ،9فإن التصويت عىل األفراد يف االنتخابات الربملانية ،يف جوهره ،إقصاء للمشاريع
والربامج السياسية ،وفتح للباب أمام التصويت القائم عىل اعتبارات قبلية وجهوية وطبقية مثلام أثبتت التجربة
خصوصا يف مرحلة انتقالية تشهد ضعفًا ملظاهر الدولة وارتدادًا إىل االنتامءات التقليدية.
يف دول أخرى؛
ً
وإضافة إىل ذلك ،ميثّل توزيع املقاعد عىل الدوائر االنتخابية أحد األسباب الرئيسة للتجاذب الحاصل حول قانون

انتخاب مجلس النواب ،إذ يرى معارضوه أنه مل يخضع ملعايري موضوعية ،حيث من املتعارف عليه أن يجري
تقسيم املقاعد عىل الدوائر االنتخابية عىل قاعدة التناسب مع عدد السكان ،وهو األمر الذي يبدو غائبًا يف

منحت الدوائر الواقعة تحت سلطة حفرت واملناطق التي تقطنها
قانون انتخاب مجلس النواب املذكور .وقد ُ
خصوصا ،مقاعد تزيد عىل ثقلها
مكونات قبلية قريبة من النظام السابق ،يف املنطقتني الرشقية والجنوبية
ً
السكاين ،عىل حساب الدوائر الخارجة عن سلطة حفرت أو املعروفة بعدائها له يف املنطقة الغربية .ويبدو

ذلك جليًا بإجراء مقارنات بني مراكز من قبيل بنغازي ومرصاتة وطربق والزاوية وسبها وغريان .فعىل سبيل
املثال ،خُصص ملدينة بنغازي ،الواقعة تحت سلطة حفرت ،البالغ عدد سكانها  807255نسمة 20 ،مقعدًا ،يف

حني خصص ملدينة مرصاتة التي يبلغ عدد سكانها  663853نسمة 8 ،مقاعد ،فيكون التناسب مقعدًا واحدًا لكل
 40362مواط ًنا يف بنغازي ،ومقعدًا واحدًا لكل  82981يف مرصاتة .أما مدينة سبها ،التي يبلغ عدد سكانها

 153454نسمة فقد خصصت لها  9مقاعد ،مبعدل مقعد واحد لكل  17050مواط ًنا ،يف حني خصصت ملدينة
الزاوية ،التي يبلغ عدد سكانها  351306نسمة 8 ،مقاعد؛ مبعدل مقعد واحد لكل  43913مواط ًنا.10

" 8أبرز ما جاء يف اإليجاز الصحفي للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب لجلستي املجلس لهذا األسبوع" ،موقع مجلس النواب الليبي ،2021/10/5 ،شوهد يف
 ،2021/10/11يفhttps://bit.ly/3AwjXDX :
9

املرجع نفسه.

 10اإلحصائيات املتعلقة بعدد السكان منقولة عن" :تقدير عدد السكان حسب املناطق لسنة  ،"2020مصلحة اإلحصاء والتعداد ليبيا ،شوهد يف  ،2021/10/11يف:
https://bit.ly/3FFJ62W
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ايعادتلاو ،دصاقملاو ،تايثيحلا :يبيللا باونلا سلجم باختنا نوناق

ن قانون انتخاب مجلس النواب ،وقبله قانون انتخاب الرئيس ،أُع ّدا
تدفع هذه التفاصيل إىل االعتقاد أ ّ
عىل املقاس لتمهيد الطريق ملشهد سيايس ومؤسسايت قادم؛ تتشكل فيه أغلبية برملانية من خارج
األطراف السياسية املعارضة للمرشوع الذي ميثله حفرت ،وتستمد مرشوعيتها من حواضنها القبلية
واالجتامعية ،وال يجمع بينها أي مرشوع سيايس أو تنظيمي ،ويسهل تطويعها إلرادة رئيس الدولة
والقوى اإلقليمية التي تدعمه؛ وهو ما يلقى رفضً ا من املعسكر املعارض لحفرت.
وتبدو بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا والقوى اإلقليمية والدولية ذات العالقة باملشهد الليبي حريصة
عىل إجراء االنتخابات يف مواعيدها املحددة أكرث من حرصها عىل ضامن مناخ من التوافق الوطني حولها؛
ما يُنذر بحصول أزمة كبرية خالل املرحلة القادمة يف ظل تصاعد خطاب التقسيم وفرض األمر الواقع.11

خامتة
قوبل إصدار قانون انتخاب مجلس النواب ،وقبله قانون انتخاب الرئيس ،مبعارضة املجلس األعىل للدولة
وجل الطيف السيايس والحزيب ،ومع أن ترشيع القانونني تناقض إجرائ ًيا ومضمونًا مع روح االتفاقيات التي
ّ

توصل إليها ملتقى الحوار السيايس الليبي ،فقد حافظت األطراف الدولية واإلقليمية ذات العالقة عىل

تأكيداتها السابقة برضورة تنظيم االستحقاق االنتخايب يف موعده املحدد يف خريطة الطريق املنبثقة
من امللتقى .وتدفع التفاصيل املتعلقة بتأجيل موعد انتخابات مجلس النواب ،واعتامد نظام التصويت عىل
األفراد ،وتوزيع املقاعد عىل الدوائر واملراكز االنتخابية عىل نح ٍ
و ال يتفق مع ثقلها السكاين ،إىل ترجيح

ما
الرأي القائل بهندسة القاعدة الترشيعية لالنتخابات عىل مقاس حفرت ،ومبا يضمن مشهدًا برملانيًا قاد ً
ال يخرج عن طوعه؛ وهي مؤرشات قد تدفع إىل نسف املسار برمته ،خاصة يف ظل تصاعد حدة الخطاب

التعبوي الجهوي والتهديد بخيارات أخرى تصل حد العودة إىل ما قبل ملتقى الحوار السيايس الليبي
الذي أفرز خريطة الطريق املؤدية إىل االنتخابات.

 11ينظر عىل سبيل املثال" :القطراين لألحرار :إنشاء حكومة يف الرشق خيار قائم وقريب" ،قناة ليبيا األحرار ،2021/10/11 ،شوهد يف  ،2021/10/12يف:
https://bit.ly/3oWwuhY
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