احلق فــي االنتخابات
*  هشام إبراهيم الهيالي.■ أ
:■ امللخص
ظهر احلق االنتخابي مع ظهور الفكرة القائلة إن احلكومات الدميقراطية هي الوحيدة
 ومن هنا حتتم وجود الصيغ واالجراءات التي متكن،التي ميكن اعتبارها ذات مشروعية
 وكانت عملية.املحكومني من ممارسة السلطة السياسية وذلك عن طريق اختيار حكامهم
إضفاء الشرعية على احلكام يف القدمي ال تخضع لإلجراءات االنتخابية ألن احلاكم
 وقد تطورت فيما بعد الفلسفة التي أضحت عليها السلطة،كان يستمد نفوذه من اإلله
 وقد أدى هذا إلى تدخل املحكومني يف،السياسية التي ترتكز على مبدأ سيادة الشعب
 وهكذا بعد أن كانت األنظمة ترتكز على،اللعبة السياسية وذلك باختيارهم حلكامهم
نظرية السيادة التيوقراطية أصبحت تستمد شرعيتها من االنتخابات التي تعبر عن احترام
حقوق اإلنسان وحريته الفردية حتى إن بعض املفكرين اعتقد أنه ال ميكن احلديث عن
 حيث األخيرة هي العملية الرسمية الختيار شخص ليتولى،احلرية يف غياب االنتخابات
.منصبا رسميا أو قبول أو رفض اقتراح سياسي بواسطة التصويت
Summary

Electoral right emerged with the idea that only democratic governments could be
considered legitimate. Hence, it was imperative to have formulas and procedures that
enable the ruled to exercise political authority by choosing their rulers. The process of
legitimizing rulers in the old days was not subject to electoral procedures because the
ruler used to derive his influence from God, and the philosophy on which the political
authority based on the principle of the supremacy of the people developed later, and
this led to the interference of the ruled in the political game by choosing their rulers,
Thus, after the regimes were based on the theory of theocratic sovereignty, they derived their legitimacy from elections that express respect for human rights and individual freedom, so that some thinkers believe that it is not possible to talk about freedom
in the absence of elections, as the latter is the official process of choosing a person to
hold an official position or accept or reject a political proposal by voting.
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■ املقدمة
من املعترف به اآلن أن االنتخابات الدورية والصادقة التي يحظى الشعب مبقتضاها
بفرصة حقيقية الختيار نوابه اختياراً حراً هي أساس الدميقراطية.
هذا االهتمام الدولي اتخذ شكل املعاونة حتى تنظيم االنتخابات ومراقبة العملية
االنتخابية وتسهم الدول واملنظمات احلكومية الدولية وغير احلكومية واملؤسسات على
اختالف أنواعها يف هذا العمل.
فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وامليثاق الدولي للحقوق املدنية والسياسية يعترف
ويقر املبادئ األساسية املتعلقة باالنتخابات احلرة والنزيهة الدورية التي أقرتها الدول يف
الوثائق العاملية واالقليمية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك حق كل فرد يف أن يسهم يف حكم
بلده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق اختيار ممثليه اختياراً حراً.
وأن يدلي بصوته يف مثل هذه االنتخابات باالقتراع السري وأن تتاح له فرصة متساوية لكي
يصبح مرشحا ً يف االنتخابات ،ال تستمد سلطة احلكم يف أي دولة إال من إرادة الشعب على نحو
ما تعبر عنها انتخابات صادقة وحرة ونزيهة جترى على فترات منتظمة على أساس االقتراع
العام السري الذي يجرى على قدم املساواة بني الناخبني ويجب أن تتخذ الدول اخلطوات
التشريعية الضرورية وغيرها من التدابير وفقا ً إلجراءاتها الدستورية لضمان احلقوق واإلطار
املؤسسي النتخابات دورية وصادقة حرة ونزيهة وفقا اللتزاماتها طبقا ً للقانون الدولي.
وقد جرى تقسيم الورقة البحثية إلى مبحثني هما:
● املبحث األول  :اإلطار القانوني حلماية احلق يف االنتخاب.
● املبحث الثاني  :متطلبات االنتخابات الدميقراطية ومعاييرها.
■ املبحث األول:
اإلطار القانوني حلماية احلق يف االنتخاب:
فاحلق يف االنتخاب هو من اجليل األول حلقوق اإلنسان وهو من احلقوق ذات املضمون
السياسي التي تكفل للمواطن حق املشاركة يف احلياة السياسية وتقرير مصيره ،وهو حق
دستوري نصت عليه أغلب املواثيق الدولية والدساتير(د .رضا بن حماد ،2016،ص.)401
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فاحلق يف االنتخاب مت النص عليه يف العديد من النصوص الدولية والوطنية:
 - 1على املستوى الدولي (العاملي):
● تعتبر مشاركة املواطنني يف إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز األساسية
حلقوق اإلنسان التي أكد عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف 10
ديسمبر( 1948املادة  21من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان).
● العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.

● تعتبر االنتخابات هي الركيزة األساسية يف عملية البناء الدميقراطي ولكنها ليست
كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من احلريات األساسية (تونس ،2002 ،ص.)79
ومن أجل ضمان إج��راء انتخابات حرة ونزيهة ال بد من توفر املناخ الدميقراطي
واحلريات األساسية للمواطنني وال سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل
االحزاب السياسية واملنظمات واجلمعيات املستقلة وسيادة القانون.
وأك��دت اجلمعية العامة ل�لأمم املتحدة يف سنة  1991حلماية حقوق ومصالح
املحكومني .وأن التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد يف االشتراك واحلريات األساسية
األخرى وتشمل احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
● أكدت كافة الوثائق واإلعالنات واالتفاقيات املعنية بحقوق اإلنسان على العديد من
املعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ونذكر منها اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصر .واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،ومشروع
املبادئ العامة بشأن احلرية وعدم التمييز يف مسألة احلقوق السياسية ،وقرار جلنة حقوق
اإلنسان حول زيادة فعالية االنتخابات الدورية النزيهة ،وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان
والشعوب واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
 - 2على املستوى الوطني:
● دستور  :1861لم يتعرض هذا الدستور للحق يف املشاركة يف االنتخاب ،إذ كان أعضاء املجلس
األكبر يتم تعيينهم ملدة  5سنوات وليس عن طريق االنتخاب (محمد الصادق ،تونس ،1861،ص.)39
● دستور  :1959جاء النص على احلق يف االنتخاب صلب هذا الدستور ضمن
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األحكام العامة وضمن األحكام املتعلقة بالسطلتني التشريعية (انتخاب أعضاء
مجلس النواب) والتنفيذية (فيما يخص انتخاب رئيس اجلمهورية) ،كان هناك
غياب لتكريس صريح حلق االنتخاب كحق مدني وسياسي من حقوق اإلنسان مثلما
مت تكريس حق املراسلة والسكن وتكوين اجلمعيات.
● املطلب األول :
حق املشاركة يف االنتخابات كناخب
الناخب هو من يحق له التصويت وهي مسألة محورية يف االنتخابات ،وال يعتبر ناخبا
إال بعد أن يقوم بتسجيل اسمه بسجل الناخبني (د .سعاد الشرقاوي ،1994 ،ص.)39
إذن الناخب هو املواطن الذي سيمارس حق االقتراع أو التصويت الختيار شخص
يحكمه أو للتعبير عن موقف يهم الوضع السياسي بالبالد ومن خالله يكون قد مارس
حقا ً من حقوقه السياسية كمواطن ،وحتى يتمتع بحقوقه كناخب على أحسن وجه ،البد أن
تتوفر له جمله من الضمانات واالمتيازات ،والتي يحدد لها القانون ضوابط للتمتع بها(د.
عفيفي كامل عفيفي ،2002 ،ص.)66

● الفرع األول  :حقوق الناخب (حق االقتراع أو التصويت):
ضمنت الدساتير للناخب حق االقتراع لكن وحتى نضمن له هذا احلق ال بد أن تتوفر
يف االقتراع شروطا محددة وهي أن يكون عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.
● االقتراع العام :هو االقتراع الذي يكون مفتوحا جلميع املواطنني الذين بلغوا سنا ً
معينة جتيز لهم ممارسة حق االنتخاب ،فاالقتراع العام حسب تعبير (روسو) يف
كتابه (العقد االجتماعي) يؤدي إلى إرادة عامة بالتالي حق التصويت هو تكريس
إلرادة الشعب وحريته يف تقرير مصيره بنفسه.
● اإلقتراع احلر :ويقصد به االقتراع دون مرور الناخب حتت أية ضغوطات من أي
طرف كان سواء حزبا ً أو شخصا ً معيناً.
● االقتراع املباشر :وهو االقتراع الذي يقوم بواسطته الناخبون بإنتخاب نوابهم بصفة
مباشرة عكس االقتراع غير املباشر الذي يقتصر فيه الناخبون على مندوبني عنهم
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يتولون اختيار احلكام عوضا ً عنهم ،ويعتبر اإلنتخاب املباشر أقرب إلى الدميقراطية
حيث تظهر فيه إرادة الشعب بصفة مباشرة يف اختيار احلكام ،وهو السائد يف
أغلب التشريعات يف العالم (د .رضا بن حماد ،مرجع سابق ،ص.)421
● االقتراع السري  :يعد االقتراع السري القاعدة الغالبة يف ال��دول الدميقراطية
ومبقتضى هذه الطريقة يدلي الناخب بصوته يف مركز االنتخابات بصورة سرية
مبعنى أن ال يتدخل أي شخص يف ممارسته حلقه كناخب ،فال يطلع على تصرفاته
أحد ،إذ يدخل الناخب إلى اخللوة املخصصة لالنتخابات ويضع اسم املرشح الذي
يختاره على ورقة االنتخاب بعيداً عن األنظار ثم يضع هذه الورقة يف صندوق
اإلقتراع ،كل هذه اإلجراءات يجب اتباعها حتى ال يتعرف أحد على أسم املترشح
الذي اختاره الناخب ،وبذلك تكون السرية يف االنتخابات هي من بني اخلصائص
الضامنة ملمارسة الدميقراطية واحلقوق السياسية كما أنها تضمن النزاهة
والشفافية.
● االنتخابات النزيهة والشفافة :هي أساس مشروعية التمثيل الدميقراطي تعتمد
االنتخابات النزيهة على أجراء انتخابات تتسم بالشفافية أي دون أن تتم اعتداءات
على املواطنني أو ضغوطات على املراقبني أو حتى تأثير سلبي أو إيجابي على
املواطن ،ولضمان الشفافية تقوم الدولة عن طريق الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
بتعيني مراقبني يقومون مبراقبة العملية االنتخابية منذ بدء عملية التصويت إلى
حد عملية فرز النتائج ونقلها إلى اإلدارة املركزية (عبود سعد ،علي املقلد ،عصام نعمة
أسماعيل ،النظم اإلنتخابية2005 ،م ،ص.)199

● الفرع الثاني :احلقوق األخرى
يتمتع الناخب يف الدولة املدنية بحقوق أخرى تضاف إلى حق االقتراع وهي حقوق
متعلقة مبسألة النزاعات االنتخابية ،وتتمثل هذه احلقوق يف:
● إمكانية الطعن يف القرارات الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بخصوص
االعتراضات على قائمة الناخبني ( نزاعات متعلقة بالترسيم بقائمة الناخبني).
● إمكانية الطعن يف القرارات الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بخصوص
النتائج األولية لالنتخابات (بسام الكراي ،2011 ،ص.)183
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● املطلب الثاني:
شروط وضوابط حق املشاركة يف االنتخابات كناخب:
منذ أن أصبح االقتراع العام هو املبدأ الذي تعمل به جل الدساتير املعاصرة أصبح حق
املشاركة يف االنتخابات يرجع إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص وهذا يعني أنه ال ميكن
لكل مواطني الدولة مباشرة هذا احلق اذ جند اليوم شروط تختلف من تشريع إلى آخر
يجب أن تتوفر يف املواطن حتى يكتسب صفة الناخب ،وتتعلق هذه الشروط يف التشريع
الليبي خاصة بالسن واجلنسية والتمتع باحلوق السياسية واملدنية والترسيم بالقائمات
اإلنتخابية ،وهي شروط عامة وأخرى خاصة (د.داوود الباز ،2002 ،ص.)173
● الفرع األول :الشروط العامة الواجب توفرها يف الناخب :
هناك عدة شروط عامة يجب توافرها يف الناخب وهذه الشروط تتمثل يف السن
واجلنسية وشرط الترسيم بسجل الناخبني والتمتع باحلقوق املدنية والسياسية.
 - 1ال�س��ن :من الشروط العامة التي تقرها القوانني االنتخابية شرط السن ،فمن
الطبيعي ان ال يشارك يف االنتخابات إال الشخص الذي اكتسب سن الرشد ،وهذا
يعني ان االطفال ال يشاركون يف االنتخابات ،ونالحظ يف ما يخص سن الرشد
اجتاها نحو تخفيضها مبا يسمح باشراك بأكبر عدد ممكن يف عمليات االنتخاب.
 - 2اجلنسية :يعتبر االنتماء إلى جنسية الدولة شرطا من ش��روط التمتع بصفة
الناخب ،ومييز العديد من الدساتير والقوانني االنتخابية بني املواطنني بالبالد
واملواطنني بالتجنس فاملواطنون بالبالد يتمتعون بحق االنتخاب ،وهذا شرط طبيعي
ومنصوص عليه يف كل دساتير العالم املعاصر ،أما املواطنون بالتجنس فال تسمح
عدة دساتير لهم باملشاركة يف االنتخابات إال بعد مضي فترة معينة من الزمن على
اكتسابهم للجنسية (د.عبد الغني بسيوني عبداهلل ،2004 ،ص.)209
 - 3التمتع باحلقوق السياسية واملدنية  :يعتبر التمتع باحلقوق السياسية واملدنية
من الشروط التى تضعها القوانني االنتخابية حتى يتمكن املواطن من املشاركة يف
االنتخاب ،ومينع من مباشرة احلق االنتخابي املحكوم عليهم من قبل القضاء بعقوبة
جنائية.
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 - 4الترسيم بالقائمات االنتخابية :تعد القائمة االنتخابية أو ما يعرف بالسجل
االنتخابي بأنها قاعدة بيانات االش��خ��اص املؤهلني للتصويت يف االنتخابات
واالستفتاء ،ويعتبر الترسيم بسجل الناخبني هو أول العمليات التي تنبنى عليها
االنتخابات وتقوم الدولة ب��اإلج��راءات الالزمة حلصر األشخاص الذين تتوفر
فيهم شروط ممارسة احلق االنتخابي وذلك بوضع قائمة بأسماء الذين يحق لهم
االنتخابي وحتيني القائمات بشكل دوري إلضافة األسماء الذين أصبح لها حق
املشاركة أو لشطب األسماء التي أصبحت ال تتمتع بحق التصويت أما بسبب
موتها أو عن طريق حكم املحاكم بحرمان شخص من حق االقتراع بعقوبة جنائية،
ويجب أن يتم حترير القائمات االنتخابية بطريقة منظمة ودقيقة لضمان املساواة
والدميقراطية فالنزاهة واحلياد يف إجراءات إعداد القائمات االنتخابية شرطان
أساسيان لضمان مصداقية ممارسة حق االنتخاب ،وهذه اإلجراءات تكون عادة
معقدة (د .رؤوف الشتيوي ،2013 ،ص.)122
● الفرع الثاني :الشروط اخلاصة الواجب توفرها يف الناخب
خالفا ً للشروط العامة ،تتميز الشرط اخلاصة بالبعد الشخصي ،أي بالناخب وتتمثل
هذه الشروط أو الضوابط يف إقصاء بعض األشخاص من حق التصويت رغم توفر شرط
السن أو اجلنسية فيهم.
هذه الشروط اخلاصة منها عبارة ال ميارس بسجل الناخبني:
● األشخاص املحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
● العسكريون وأعوان قوات األمن الداخلي.
● األشخاص املحجور عليهم جلنون مطلق.
■ املبحث الثاني:
متطلبات االنتخابات الدميقراطية ومعاييرها
إن االنتخابات حتى توصف بالدميقراطية ال بد من توفر متطلبات لها وأيضا معايير
لقياس مدى دميقراطيتها ،وذلك يف النقاط التالية:
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●املطلب األول :
متطلبات االنتخابات الدميقراطية
التجارب االنتخابية تشير إلى أن االنتخابات لكي توصف بالدميقراطية ال بد من أن
جترى يف ظل نظام حكم دميقراطي ،ويف سبيل الوصول إلى ذلك يجب توفر مجموعة من
املتطلبات لالنتخابات الدميقراطية وهي:
 - 1الشرعية الدستورية :ال يتصور وجود نظام حكم دميقراطي بدون شرعية يف ظل دولة
تخضع فيها مؤسساتها ونظام احلكم فيها لسيادة القانون وذلك من خالل وجود دستور
يحمي هذه السيادة ويخضع له احلكام واملحكومون على قدم املساواة ويعمل على توفير
آليات محددة لصناعة القرار السياسي داخل الدولة (د.عبدالفتاح ماضي ،2009 ،ص.)136
 - 2املشاركة السياسية :يجب متكني املواطنني من املشاركة يف العملية السياسية وذلك
بالسماح مبمارسة السلطة من أجل حتقيق املصلحة العامة للمواطنني دون متييز
بني فئة وأخرى (د .بوحنية قوي ،2012 ،ص.)3
 - 3املواطنة  :تنظيم عالقة مؤسسات احلكم بالشعب داخل الدولة على أساس رابطة
املواطنة ،حيث يتمتع جميع أفراد الشعب باحلقوق والواجبات على قدم املساواة
وكذلك تساوي فرص املشاركة يف العملية السياسية دون أي متييز بسبب األصل أو
اللغة أو الدين أو التوجهات السياسية أو باملكانة االقتصادية واالجتماعية.
 - 4التعددية السياسية :ومفهوم التعدد السياسي هو السماح لألفراد بتأسيس
اجلمعيات واألح��زاب ومؤسسات املجتمع املدني وفق ضوابط حتددها القوانني
وكذلك حرية التجمع واالجتماع يف األماكن العامة واخلاصة.
 - 5ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة يلجأ إليها األفراد للدفاع عن حقوقهم ضد
تعسف السلطات األخرى داخل الدولة (د .محمد بوفرطاس ،2011 ،ص.)48
● املطلب الثاني:
معايير االنتخابات الدميقراطية
لالنتخابات الدميقراطية عدة معايير ،تتمثل يف حتقيق املقاصد العليا لالنتخابات،
ومعيار املساواة ومعيار النزاهة.
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 - 1معيار حتقيق املقاصد العليا لالنتخابات
االنتخابات ليست غاية يف حد ذاتها وإمنا عبارة عن وسيلة لتحقيق غايات أعلى منها
تتمثل يف أن الشعب هو مصدر السلطة وأنه ال سيادة لفرد أو قلة ،وانتخاب احلكام ،ومبدأ
التداول السلمي للسلطة ،أن يستمد احلاكم شرعيته يف احلكم من الشعب ومحاسبته يف
حالة اخلطأ ،وأخيرا تعتبر االنتخابات وسيلة لتوعية وتثقيف املواطنني(د .عبدالفتاح
ماضي ،مرجع سبق ذكره ،ص.)136
 - 2مبدأ املساواة
يعتبر هذا املبدأ من املبادئ األساسية التي حتكم عملية االنتخاب ويقصد به املساواة
القانونية بني أفراد الشعب يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة وال يتحقق ذلك إال بتطبيق
قانون واحد على اجلميع دون متييز بسبب اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغة ،ومقتضى
هذا املبدأ املساواة بني األفراد يف حق الترشيح واالنتخاب وتكوين األحزاب السياسية ،وقد
ضمنت معظم دساتير دول العالم املختلفة هذا املبدأ بالنص عليه وذلك منعا من إهداره أو
االنتقاص منه وذلك بوضع إجراءات قانونية تتعلق بتحديد الدوائر االنتخابية أو تسجيل
الناخبني أو عمليات التصويت ويكون الغرض منها إسقاط أصوات الناخبني وبالتالي
انتهاك مبدأ املساواة ،يجب أن يسود مبدأ املساواة جميع مراحل العملية االنتخابية من
حلظة تسجيل الناخبني حتى إعالن النتائج االنتخابية (رباب العياري ،2017 ،ص.)59
■ اخلامتة
لقد مت التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:
● أوالً :النتائج
 - 1إن مجرد إجراء االنتخابات ال يعني ذلك أن نظام احلكم قد تغير من احلالة
الدكتاتورية املستبدة بالسلطة إلى حالة الدميقراطية املبنية على مشاركة السلطة.
 - 2ال بد أن تكون هذه االنتخابات نزيهة وإن تتم يف إجواء من احلرية واالستقاللية،
وأن تعتمد على مجموعة من الضمانات ،مثل أحقية كل املواطنني البالغني من
املشاركة يف االنتخابات سواء بصفة ناخب أو مرشح.
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 - 3عدم التالعب بسجل الناخبني وبأصواتهم لصالح شخصية معينة واألخذ مببدأ
الشفافية واحلياد.
 - 4وجود قانون انتخابي عادل ومعلن يوضح ويفصل املنظومة االنتخابية بطريقة
تضمن حقوق املرشح والناخب وتوضح واجباتهم.
 - 5هناك ضمانات أخرى متمثلة يف سرية االقتراع وحق االشراف على االنتخابات
وحماية الدوائر االنتخابية وغيرها من الضمانات األخرى.

● ثاني ًا :التوصيات
 - 1لكي حتقق العملية االنتخابية آثارها املتمثلة يف اتفاق االنتخابات جلميع اإلجراءات
الشكلية واملوضوعية وعدم التالعب بنتائجها
 - 2أن تنص معظم قوانني االنتخابات على ضرورة وجود مراقبني جلميع مراحل
العملية االنتخابية منعا من التزوير والتالعب باألصوات االنتخابية.
■ قائمة املراجع
 .1رضا بن حماد «القانون الدستوري واألنظمة السياسية» ،مركز النشر اجلامعي  2016طبعة ثالثة.
 .2بسام الكراي « املنازعات االنتخابية ملجلس الوطني التأسيسي»  :مقال منشور يف «دراسات
قانونية»  2011عدد  ،18جامعة صفاقس ،كلية احلقوق بصفاقس.
 .3رؤوف الشتيوي« ،خصائص احلملة االنتخابية النتخابات املجلس الوطني التأسيسي ،مقال منشور
بـ « دراسات قانونية» ع 20لسنة  2013كلية احلقوق بصفاقس.
 .4رباب العياري“ ،االنتخابات البلدية واجلهوية :حق االنتخاب والترشح” مقال منشور مبجلة القانون
“األخبار القانونية” عدد  246/247اكتوبر .2017
 .5بوحنية قوي ،مقالة بعنوان :هل تؤدي االنتخابات إلى الدميقراطية (حالة االنتخابات التأسيسية
البرملانية يف تونس) مجلة الدميقراطية ،تونس 2012م.
 .6عبدالغني بسيوني عبداهلل ،الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري ،مطبعة السعدني،
االسكندرية 2004م.
148

احلـق فــي االنتخابات

 .7عبدالفتاح ماضي ،بحث بعنوان :االنتخابات الدميقراطية وواقع االنتخابات يف االقطار العربية
مجلة املستقبل العربي ،بيروت 2009م.
 .8داوود الباز ،حق املشاركة يف احلياة السياسية دار النهضة العربية ،مصر.2002 ،
 .9عفيفي كامل عفيفي ،االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ،دار اجلامعتني
القاهرة2002 ،م.
 .10سعاد الشرقاوي ،و .عبداهلل ناصف ،نظم االنتخابات يف العالم ويف مصر ،دار النهضة العربية،
الطبعة الثانية ،مصر1994 ،م.
 .11عبدو سعد ،على مقلد ،عصام نعمة اسماعيل ،النظم االنتخابية ،مركز بيروت لألبحاث
والدراسات ،منشورات احللبي احلقوقية بيروت2005 ،م.
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