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 صناعة الدستور في ليبيا ما بعد القذافي 62.9

 سميماف إبراىيـ

زاؿ االنقساـ السياسي ما، 2015أف اتفاقًا عقد بيف الفرقاء إلنهائ  في ديسمبر  علا الرغـ مف
. وفي الحقيقة ال  ف هناؾ انقسامات إيمثل هذا االنقساـ إال قمة جبل الجليد، إذ يطبع ليبيا اليـو

ثني والمناطقي. لهذا، لف يكوف نجاح هذا االتفاؽ في اإلعمق، منها األيديولوجي، وأ  أخرى 
 .انقسامات أعمقالتأسيس لحكومة وفاؽ وطني إال خطوة أولا الزمة، وللف غير كافية، لعالج 

كل شوللف عملية صناعة الدستور الجارية حاليًا قد تسهـ بعالج هذآ لف يكوف، بالطبع، سهًال، 
كبير في ، فاالنقسامات التي تسود المجتمع تشغل موقعًا رئيسًا في النقاش الدائر حوؿ مشروع 
الدستور، ومنها، مثًال، دور الديف، والعدالة االنتقالية، والحكـ المحلي، وحقوؽ األقليات، 

يكوف هناؾ دور لعملية صناعة الدستور في تمكيف الليبييف  وميسسات الجيش والشرطة. لهذا، قد
وللف نظرة أقرب  .أو هكذا نيمل ،بناء توافق حولهانقاش واسع حوؿ هذآ القضايا، و  إجراءمف 

تلويف هيئة صياغة الدستور، واآلجاؿ المحدد إلتمامها مهامها، وأدائها، قد  :إلا هذآ العملية
 بدور تقوـرض. لذا، يلـز إذا ُأريد لعملية صناعة الدستور أف تشكؾ في إمكانية تحقيقها هذا الغ

 في إنهاء أزمة ليبيا وبناء دولة ديمقراطية حديثة أف يعاد التفكير في هذآ العملية.

يتعلق هذا المقاؿ بتوصيل عملية صناعة الدستور، وتحديد المعوقات التي اعترتها، وما يلـز 
كتبية لمقاالت وتعليقات لباحثيف ليبييف، وبحث حقلي للتغلب عليها. وهو يستند إلا دراسة م

عالقة، وعدد مف  ي خريف ذو اتضمف مقابالت مع أعضاء في هيئة صياغة الدستور وأشخاص 
 الميتمرات وورش العمل والمقابالت التي دارت حوؿ عملية صناعة الدستور في ليبيا.

 ؟ع دستورىل كاف الوقت مناس ًا لصن ؛سنوات ما  عد فبراير األولى .1

مسيطرًا علا أجزاء واسعة مف مازاؿ في ا، حينما كاف نظاـ القذ2011في الثالث مف أغسطس 
صدر المجلس الوطني االنتقالي إعالنًا دستوريًا. كانت مهمة اإلعالف أا العاصمة، هالبالد ضمن

ترض ية صنع دستور جديد. وألف وضع دستور جديد يفملالمرحلة االنتقالية والتأسيس لعتنظيـ 
دولة امنة مستقرة لها ميسسات بيروقراطية وقضائية قادرة علا تنفيذآ، فقد طرح السياؿ عما إذا 

خيار. ألـ يكف بإمكانها، هذا الكانت ليبيا، التي تمر بمرحلة انتقالية، قد أصابت في تبني 
تور ببساطة، أف تلتفي بتعديل الدستور الذي كاف قائمًا في عهد القذافي، أو أف تستعيد دس

 االستقالؿ؟
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مف وجهة نظري، كاف اختيار المجلس االنتقالي في محل ، إذ مف شأف عملية صنع الدستور أف 
واإلسهاـ في االنتقاؿ الجديدة"، حوؿ "ليبيا جوهرية نادرة لمناقشة أسئلة فرصة تمن  الليبييف

في عهد القذافي  السلمي والديمقراطي. كذلؾ، لـ يكف االلتفاء بتعديل الدستور الذي كاف سارياً 
خيارًا ألن  لـ يكف هناؾ دستور ليحتفا ب . لقد سادت نظرة أف الدساتير المكتوبة منافية لعقيدة 
النظاـ، فهي تعكس ريية النخب التي تضعها، وأف الدساتير الوحيدة المقبولة هي تلؾ المحصنة 

وفق لدساتير المكتوبة، مف تدخل هذآ النخب إما ألصلها السماوي أو ألنها تنبع مف الجماعة. ا
، تتنافا مع فكرة الديمقراطية المباشرة التي بشر بها النظاـ السابق، حيث يحتلر هذآ النظرة

الشعب سلطة التشريع دوف أف يكوف مقيدًا بقواعد أعلا. الشعب في هذا النظاـ يحكـ نفس  بنفس  
مهما كاف  تشريعي ول ، مف خالؿ ميتمرات شعبية أساسية، أف يضع، أو يعدؿ، أو يلغي أ

الهرمي الذي توضع في  التشريعات في مستويات مختلفة: دستورية ثـ  نوع ، دوف اعتداد بالنظاـ
 1 عادية ثـ فرعية أو الئحية، ويكوف شرطًا في صحة األدنا منها أال يخالل األعلا.

يكوف هذا  نعـ، لقد كانت هناؾ وجهات نظر أف الدستور ال يتعارض لزامًا مع عقيدة النظاـ  قد
ف لـ يكف هناؾ دستور، كانت الحجاج الدستور ذا أصل سماوي مثل القراف. وقد تـ  أيضًا بأن ، واف

عف سلطة الشعب. لقد تحققت  1977هناؾ قوانيف ووثائق ذات طبيعة دستورية، مثل إعالف عاـ 
ة، ويجعل سـ الدولافي هذا اإلعالف الشرور الموضوعية للدساتير، فهو يحدد النظاـ السياسي، و 

وللف، هذآ القوانيف والوثائق ذات الطابع الدستوري كانت وثيقة  2مف القراف شريعة للمجتمع.
الصلة بعقيدة النظاـ، وناقضت، بالتالي، الفكرة األساسية لثورة فبراير. لهذا، قرر اإلعالف 

 ها.ءلغاإ 2011الدستوري لعاـ 

عف دستور االستقالؿ؟ استعادة هذا الدست ور كاف بالفعل خيارًا قائمًا  وقد قيل في وللف، ماذا
 فلـف نص عليهما ذاؾ الدستور، يللذف سلطات ما بعد الثورة قد استعادت العلـ والنشيد اإتأييدآ 

، استعادة هذا الدستور لـ يكف الخيار األفضل. تقديري ال يستعاد الدستور بألمل ؟ وللف، في 
 وكما قالت عزة المقهور بحق،

ت نصوصًا فحسب بل هي إجراءات شاقة للوصوؿ إلا صياغة تلؾ إف الدساتير ليس
النصوص التي عادة ما تلوف توافقية يسبقها نقاش وحوار. واإلجراءات لوضع الدساتير 
تعتمد باألساس علا التمثيل والشفافية والمشاركة. وهي إجراءات لـ تعرفها الجمعية 

                                                           
1 Algheitta, N. F. 2011. Protecting human rights of the accused in the Libyan 

criminal justice system. University of Aberdeen: doctoral dissertation. Pp 61-66. 
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ولما كانت الدساتير اليوـ هي وسيلة، ألن  لـ يكف العالـ يعرفها انذاؾ.  1951التأسيسية 
بعملية واإلسراع المواطنة وغرس روح الوطنية الوحدة دعـ تهدؼ إلا إجراءاتها، مف خالؿ
المصالحة الوطنية، فإف هذآ اإلجراءات الزمة اليوـ وحاجة ضرورية ال يمكف القفز عليها 

وضع دستور للل والتمسؾ بدستور جاهز يحـر هذا البلد مف اندماؿ جروح  مف خالؿ 
 1 الليبييف وللل مناطق ليبيا.

ف كاف  علا هذا النحو، كاف قرار المجلس الوطني االنتقالي تبني دستور جديد خيارًا صحيحًا، واف
 هذا المجلس لـ ينطلق في تبني  مف تصور واض  لمقتضيات .

 والدة متعسرة ؛. ىيئة صياغة الدستور2

ة ألسباب وثيقة الصلة بانقسامات ليبيا العميقة فحسب، لـ تلف والدة هيئة صياغة الدستور متعسر 
 وللف أيضًا بسبب ريية المجلس الوطني االنتقالي المرتبكة لصناعة الدستور.

اإلشارة األولا علا أف المجلس لـ يكف مدركًا تمامًا لمقتضيات صناعة الدستور يتمثل في االسـ 
مف اإلعالف الدستوري تتحدث عف هيئة ( 30الذي أعطاآ للجسـ المنور ب  إعدادآ. المادة )

تأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وهو ما يثير االرتباؾ. هي أوال "هيئة تأسيسية"، وهذا وصل 
ينأي بها عف أف تلوف مجرد لجنة صياغة فنية ويرفعها إلا مقاـ صانع الدستور. وللف اإلعالف 

وهو ما يضعها بالفعل في موضع  يمضي ليصل هذآ الهيئة التأسيسية بأنها مختصة بالصياغة،
 2تلؾ اللجنة الفنية.

(، تنتهي 30اإلشارة الثانية تتعلق بتحديد طبيعة الهيئة بيف التعييف واالنتخاب. وفقًا للمادة )
المرحلة االنتقالية بتبني الدستور وانتخاب مجلس تشريعي وفقًا ألحكام . الميتمر الوطني العاـ، 

( يومًا مف تاريخ جلست  األولا، وبعد 60يعيف هذآ الهيئة خالؿ )خلل المجلس االنتقالي، كاف س
ذا ما صو ت ثلثا المقترعيف 30أف يعتمد الميتمر المشروع يطرح  الستفتاء عاـ خالؿ ) ( يومًا، واف

للبالد.   بنعـ، تصادؽ الهيئة علا المشروع، ويعتمدآ الميتمر دستورًا

                                                           
. ”هيئة الستيف: أفكار واماؿ ”. الهيئة التأسيسية لوضع دستور ليبيا المقبل2012نوفمبر  29المقهور، عزة.  1

-المقهور-كامل-عزة/https://shuoon.wordpress.com/2012/11/29منشور علا موقع شيوف ليبية: 
 .2017سبتمبر  28اخر دخوؿ:  . تاريخلوض/-التأسيسية-الهيئة
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ؿ المجلس لية توزيع السلطة والثروة، عد  وللف نتيجة ضغور تعبر عف مخاوؼ مناطقية مف ا
م الدستوري اإلعالف بمقتضاهما إلا جسـ منتخب مستقل إلا حد يرتاالنتقالي الهيئة تحولت ف

بدأ األمر بدعاوى مناصري الفيدرالية في شرؽ ليبيا إلا تغيير طريقة  1بعيد عف الميتمر الوطني.
سيهدد بوأد تماد عملها إلا الميتمر الوطني تشكيل الهيئة. مف وجهة نظرهـ، إسناد تعيينها واع

أعضاء مف غرب أي مشروع دستور يتبنا النظاـ الفيدرالي  سيكوف هذا الميتمر خاضعًا لهيمنة 
ف كاف ألثر أقاليـ ليبيا لذيالبالد، ا ، ومف سيكونوف، غالب الظف، ليس أغناها الثالث سكاناً ، واف

لدعاوى، عد ؿ المجلس االنتقالي اإلعالف الدستوري مف رافضي النظاـ الفيدرالي. استجابة لهذآ ا
لتصب  الهيئة التأسيسية، في محالاة لتجربة دستور االستقالؿ،  2012في الثالث مف مارس 

( عضوًا موزعيف بالتساوي بيف أقاليـ البالد الثالث. احتفا الميتمر الوطني 60مكونة مف )
ف كاف علي  هذآ الأعضاء الهيئةبسلطة تعييف   . اسقط ئمرة أف يختارهـ مف غير أعضا، واف

 2.لالستفتاءالتعديل أيضًا اختصاص الميتمر باعتماد مشروع الدستور قبل طرح  

صب التعديل علا هذا النحو في اتجاآ تعزيز استقاللية الهيئة عف الميتمر، وبالتالي طمأنة 
كيل الهيئة ؿ عند تشاالستقالدستور المتخوفيف مف تغول  عليها، وقد كاف في استدعاء تجربة 

وللن  لـ يكف كافيًا. لـ تزؿ الهيئة وفقًا بوصف  دستورًا تبنا النظاـ الفيدرالي،  تغزًال واضحًا بهيالء
اختيار  ترج  هناؾ أسباب تظل للتصور الجديد جسمًا معينًا مف قبل الميتمر الوطني، وبالتالي
قناعهـ  أخرى محاولة هذا أعضاء مف غير المتعاطفيف مع المطلب الفيدرالي. في  لطمأنتهـ واف

بالعدوؿ عف دعوة مقاطعة انتخابات الميتمر الوطني العاـ، عد ؿ المجلس االنتقالي اإلعالف 
ليجعل مف هيئة صياغة الدستور هيئة منتخبة. علا هذا 2012يوليو  5الدستوري بتاريخ 

دور محدود يتمثل في  النحو، تحقق الفصل بيف الهيئة والميتمر الوطني، ولـ يعد لألخير إال
إصدار الدستور بعد قبول  في االستفتاء العاـ. لـ يكف الميتمر الوطني راضيًا عف التعديل 

أف  علا الرغـ مفاألخير الذي سلب  مهمة مف أهـ مهام ، وللف لـ يكف لدي  اللثير ليفعل  

                                                           
 .61(. مسالؾ وعرة، سنتاف في ليبيا ومف أجلها. بيروت: دار رياض الريس. ص 2015متري، طارؽ ) 1
واضحا في أف االعتماد مهمة الميتمر، إذ علا الهيئة "أف تنتهي مف تقديـ  30قبل تعديل ، كاف نص المادة  2

مشروع الدستور للميتمر في مدة ال تتجاوز ستيف يومًا مف انعقاد اجتماعها األوؿ." و"يعتمد مشروع الدستور مف 
أما بعد التعديل، فإف علا الهيئة "أف تنتهي مف صياغة  .."..قبل الميتمر الوطني العاـ، ويطرح لالستفتاء علي 

مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة ال تتجاوز مائة وعشريف يومًا مف انعقاد اجتماعها األوؿ." و"يطرح 
بية .. خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ اعتمادآ فإذا وافق الشعب الليبي علا المشروع بأغل.مشروع الدستور لالستفتاء

 .."..ثلثي المقترعيف تصادؽ الهيئة علا اعتبارآ دستورًا للبالد ويحاؿ إلا الميتمر الوطني العاـ إلصدارآ
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 1سابق عهدآ.المحكمة العليا قد قضت بعدـ دستورية التعديل، وأعادت الوضع بالتالي إلا 
مشروع2013يوليو20وبتاريخ لصياغة التأسيسية الهيئة انتخابات قانوف بإصدار قاـ

 الدستور.

أن  سيكتب مف قبل هيئة منتخبة، ظل مشروع الدستور عرضة لالستفتاء، وهو مف رغـ علا ال
تضمف إجراء ُمشكل رغـ صبغت  الديمقراطية. يعود هذا إلا أف التعديل لـ يصطحب بإجراءات 
هـ بنعـ ي مشاركة المواطنيف في صناعة الدستور. ما لـ يعط هيالء فرصة هذآ المشاركة، استفتا

أو ال لف يشكل إسهاما حقيقًا منهـ في هذا الدستور. مثل هذآ اإلسهاـ يقتضي إطارًا زمنيًا ألبر، 
 ة واسعةمشاركة مجتمعي يمكف هيئة تمثل الشعب حقيقة، مف أف تعمل بشفافية، وأف تنفت  علا

االستفتاء إضافة صعوبات إلا عملية  مطلب. إذا لـ يتحقق هذا، سيكوف مف شأف وتشجعها
صناعة الدستور، إذ كيل يمكف الحصوؿ علا موافقة ثلثي المقترعيف علا مشروع يحوي مف 

 القضايا الخالفية اللثير في بلد غدا االستقطاب طابعًا ل ؟

طار الزمني، تـ تعديل  إلعلا نحو كبير. بالنسبة ل متطلبات المشاركة المجتمعية هذآ تخلفت
لمن  الهيئة وقتًا أطوؿ إلتماـ مهمتها، وللف الوقت المضاؼ لـ يكف كافيًا لتحقيق مشاركة واسعة 

(، وللف في التعديل 60( يومًا، بدًال عف )120ذات معنا. في التعديل األوؿ، منحت الهيئة )
أف االنتخابات،  علا الرغـ مفلـ يصطحب بتعديل المدة،  الثاني الذي حولها إلا هيئة منتخبة،

بداهة، تقتضي وقتًا أطوؿ مف التعييف. بالفعل، ففي حيف كاف الميتمر مطالبًا بتعييف الهيئة 
، تـ انتخاب هذآ في 2012أغسطس  8( يومًا مف اجتماع  األوؿ، الذي انعقد في 30خالؿ )

طار مرحلة االنتقالية. حصل التعديل المهـ في اإل. كانت نتيجة هذا إطالة ال2014فبراير  20
ف أسسا النتخاب يللذالزمني عندما عدؿ اإلعالف الدستوري في المرة السادسة والمرة السابعة ا

( شهرًا مف اجتماع الهيئة األوؿ، 18مجلس النواب، وأطاال مف مدة صياغة الدستور لتصب  )
 .2015ألتوبر  20، أي إلا 2014أبريل  21الذي انعقد بتاريخ 

لقد عانت الهيئة، منذ البدء، مف ضعل الشمولية والتمثيل. دليل هذا أف األمازيم قد قاطعوها 
بدعوى عدـ تلبية مطالبهـ بمقاعد تتناسب مع نسبتهـ ضمف السكاف، وأف يكوف التوافق سبيل 

وطني، واللغة. بهذا، اتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل مثل اسـ الدولة، وهويتها، وعلمها، والنشيد ال

                                                           
يوليو  18. 2. السنة 10. الجريدة الرسمية. العدد 2013فبراير  26ؽ.  59 لسنة 28 رقـ دستوري  طعف 1

2013. 
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 الألمازيم. ونتيجة منع متطرفيف سالني درنة مف االنتخابات، خخال المقعداف المخصصاف ل
. اخرافف امقعد

أثارت هذآ المقاعد الخالية تسايًال عف مدى شمولية الهيئة، وشككت في قبوؿ غير الممثليف 
أف الهيئة قد انتخبت مف عدد  للمشروع الذي ستأتي ب . ما فاقـ مف مشكلة الشمولية والتمثيل

% مف الناخبيف المسجليف، وهذا يعني أف 45محدود مف الليبييف. لـ يشارؾ في انتخابها إال 
% ممف يحق لهـ التصويت، ويعني أيضًا أن  قد 14التصويت الفعلي اقتصر علا أقل مف 

 1٪ مف الشعب.10شارؾ في انتخاب الهيئة أقل مف 

بييف في صناعة الدستور عالجًا لهذآ المشكلة، وللف أداء الهيئة، في قد تلوف زيادة مشاركة اللي
 مهمة مثل التوافق والشفافية. أخرى الواقع، لـ يبف علا مبدأ المشاركة المجتمعية، أو علا مبادر 

 حياة شاقة ؛. ىيئة صياغة الدستور3

مف  تمكنت الهيئةربما ل لو أف المرحلة االنتقالية لليبيا كانت ألثر أمنا وأقل صراعًا وانقسامًا،
ف نالت تقديرًا  كتابة دستور مف خالؿ تواصل وثيق مع الشعب. وللف الحقيقة هي أنها، واف
لحفاظها علا استقالليتها في الصراع السياسي القائـ، تأثرت علا نحو كبير بصعوبات المرحلة 

 االنتقالية.

نقساـ السياسي في جسميف لـ يمر وقت طويل علا انتخاب الهيئة التأسيسية حتا تجلا اال
ومجلس النواب. وقد فاقـ حكـ المحكمة العليا القاضي  العاـ يتنازعاف السلطة: الميتمر الوطني

التعديل السابع الذي أسس النتخاب مجلس النواب مف هذا  ةبعدـ دستوري 2014نوفمبر  6في 
لحفا  علا مركزها الصراع، ووضع الهيئة في موقل صعب. وللف الهيئة في البداية نجحت في ا

محاوالت جرها إلي .  علا الرغـ مفواحدًة مف الميسسات الوطنية القليلة التي نجت مف االنقساـ 
لقد رفضت مرة دعوة للتوسط في حل الخالؼ بيف الميتمر ومجلس النواب، الذي كاف قد انتخب 

محل االثنيف في  دعوة للحلوؿ أخرى حديثًا، حوؿ مشكلة تسليـ األوؿ السلطة لألخير، وردت في 
قيادة البالد. وحينما أصدرت المحكمة العليا حكمها انل الذكر، تجاهلت الهيئة طلب الميتمر 

                                                           
1 Eljarh, Mohamed. 28 April 2014. Libya's assembly faces major challenges. Middle 

-major-faces-assembly-http://www.middleeasteye.net/columns/libyasEast Eye. 
7.. Last accessed 28 September 2011273681924-challenges 
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الوطني إحاطت  بمستجدات عمل الهيئة  تلبية الطلب أو رفض  صراحة كانت ستعني اتخاذ 
وتعرض للخطر مستقبل الدستور. موقل مف الصراع القائـ،

حتا تتجنب الدخوؿ في الصراع السياسي، وتركز علا مهمتها.  لقد ردت الهيئة هذآ الدعوات
ًال فعل اللثير بسبب وللنها، فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، لـ تفعل اللثير. نعـ، لـ يكف سه

ة المتردية في أمالف كثيرة مف البالد، وللف كاف عليها أف تستخدـ بدائل مثل وسائل ينالحالة األم
سعة االنتشار في ليبيا إلعالـ الجمهور عف مستجدات عملها وتلقي التواصل االجتماعي وا

  1.هـئراا

للف الهيئة، كما وصفها موظل أممي، كانت تعمل مف خلل أبواب مغلقة. إذا ما استبعدنا 
مف خالؿ صفحاتهـ الشخصية علا الفيسبوؾ، كاف مف الصعب  ئهاتسريبات مف بعض أعضا

موقعها اإلللتروني وصفحتها علا الفيسبوؾ لـ يسهما بشكل معرفة ما الذي كانت الهيئة تفعل   
كاؼ في عالج هذآ المشكلة. علا سبيل المثاؿ، كشل بعض أعضاء الهيئة، ممف سخطوا علا 
أدائها، عف مرتبات األعضاء اللبيرة وعف عطالتهـ الطويلة، وكاف مف شأف هذا اللشل، في 

زاؿ قائمًا، أف يسئ إلا سمعة ما ويض الهيئة وقت كانت هناؾ تسايالت جدية حوؿ ما إذا كاف تف
 الهيئة في أعيف العامة.

ضمف عالقة الوالذي يبدو أف ضعل التواصل لـ يطبع فقط عالقة الهيئة بالعامة، بل وصـ أيضًا 
( شكل الدولة ومقوماتها 1، قسمت الهيئة إلا ثماني لجاف نوعية: )2014ها. عاـ ئأعضا

( الهيئات 4( السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، )3ـ، )( شكل ونظاـ الحك2األساسية، )
( الحكـ 7( الحقوؽ والحريات والتدابير االنتقالية، )6( الجيش والشرطة، )5الدستورية المستقلة، )

( النظاـ المالي والثروات الطبيعية. كاف الهدؼ مف إنشاء اللجاف جعل عمل 8)اإلدارة( المحلي، )
فعالية. وللف هذا اإلنشاء لـ يقترف بوضع الية واضحة  ألثر ف ثـالهيئة ألثر تخصصًا وم

( مف النظاـ الداخلي للهيئة تجعل التنسيق مهمة رئيسها وللنها 47لتنسيق عمل اللجاف. المادة )
( تجيز للجاف عقد اجتماعات لمناقشة القضايا المرتبطة، 52تغفل تحديد الية ذلؾ. المادة )

                                                           
(، قاـ مركز البحوث واالستشارات بجامعة 2014-2010في إطار الموجة السادسة للمس  العالمي للقيـ ) 1

٪ منهـ أن  اإلنترنت، 58 إجابةبنغازي باستطالع اراء الليبييف، وتعلق أحد األسئلة بمصدر معلوماتهـ، وكانت 
 : ٪ منهـ أنهـ يرجعوف إلي  بشكل يومي. انظر نتائا المس39.3وقاؿ 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp. 
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ل التنسيق هذا كاف وصفة للفشل كما أنبأت عف ذلؾ مخرجات وللنها ال تلزمهـ بذلؾ. ضع
 1 اللجاف.

لـ تستطع الهيئة تطوير اليات واضحة لبناء التوافق بيف داخل اللجاف النوعية. تظهر الفصوؿ 
أف هذآ اللجاف فشلت في التوافق، وأدى هذا، في بعض  2014التي نشرتها في ديسمبر 

كاف هذا متوقعًا، وتطلب النظاـ األساسي  2 ثر مف فصل.الحاالت، إلا اقتراح لجنة واحدة أل
الهيئة بوجهات النظر المختلفة كي يناقشها كل األعضاء.  ـل علل للهيئة في مثل هذآ الحالة أف تُ 

السياؿ هنا عف كيفية بناء التوافق حوؿ القضايا الخالفية  إذا لـ تتمكف لجنة محدودة العدد مف 
للهيئة ككل أف تفعل؟ وسيكوف األمر أصعب عندما يتعلق األمر التوافق علا ريية معينة، كيل 

 مف النظاـ األساسي(. 30بحقوؽ األقليات، إذ يلـز بناء القرارات عندها علا التوافق )مادة 

( مف النظاـ األساسي تشكيل لجنة لبناء التوافق. وللف هذآ اللجنة لـ تشكل 60تتطلب المادة )
قبل أي ، 2014ديسمبر  22ية عملها. لقد اجتمعت اللجنة بتاريخ إال بعد أف ألملت اللجاف النوع

خالؿ أسبوع واحد قدمت  أربعة اجتماعات، وبعد بيوميف اإلعالف عف مخرجات اللجاف النوعية
في حيف يعد هذا إنجازًا في وقت قصير يستأهل  3 .ئمقترحًا عف كيفية تعريل التوافق وبنا
مع بدء الهيئة شكلت كلت اللجنة في وقت متأخر، ولو أنها اإلشادة، فإن  لـ يكف كافيًا. لقد ش

عملها، ألمكف للتوافق أف يكوف جزءًا مف نقاشات، والحقًا مخرجات، اللجاف النوعية. في التحليل 
   يلـز أيضًا أف ئاألخير، ليس كافيًا أف يكوف هناؾ مقترح واض  يعرؼ التوافق ويحدد كيفية بنا

 العمل الفعلي للجاف النوعية. تلوف هذآ المعرفة جزءًا مف

أن  ( تتطلب التوافق في المسائل المتعلقة باألقليات في حيف 60يضاؼ إلا هذا، أف المادة )
دت الهيئة، كما ينبغي اأيضًا. ال غنا عف هذا إذا أر  خرى ينبغي أف يكوف الزمًا في المسائل األ

ا أف تقوـ بكل جهد ممكف إلقناع عليها، أف تعوض اإلقباؿ المتدني علا انتخابها. ينبغي عليه
الليبييف بأف مشروع الدستور مشروعهـ. فعل هذا يقتضي التواصل مع العامة، وبناء قراراتها علا 
التوافق في كل المسائل، وليس فقط تلؾ المتعلقة باألقليات. عندها فقط سيكوف المخرج النهائي 

نجاح في االستفتاء العاـ، وللف أيضًا قابًال مشروعًا يمثل كل الليبييف، مشروعًا ليس فقط ميهًال لل

                                                           
 أدناآ.  4انظر رقـ  1
 أدناآ. 4انظر رقـ  2
 .-الرابع-اجتماعها-تعقد-التوافق-لجنة/http://www.cdalibya.orgعلا موقع الهيئة: انظر قسـ األخبار  3

 . 2017سبتمبر  28تاريخ اخر دخوؿ: 
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 24للتطبيق واالستدامة. خالفًا لهذا، كشفت مخرجات اللجاف النوعية كما نشرتها الهيئة بتاريخ 
غياب التوافق.2014ديسمبر 

 اإلخفاؽشاىد عمى  ؛. مخرجات المجاف النوعية4

الهيئة الفصوؿ التي أعدتها ( الستقالؿ ليبيا، نشرت 63، الذكرى )2014ديسمبر  24بتاريخ 
مف خبراء. وكما  ومشورةٍ  نص ٍ ل وموضعاً لتلوف أساسًا لنقاش بيف الليبييف،  1اللجاف النوعية،
ف، لـ يكف هذا سبيًال فعاًال للتصدي لألسباب العميقة لالنقساـ. سيتعلق النقاش التالي آلسيبيف ا

الديف، حقوؽ األقليات، والنظاـ بالفصوؿ وثيقة الصلة بهذآ األسباب: الحكـ المحلي، دور 
 السياسي.

إحدى االنقسامات التي تسود ليبيا اليوـ مناطقية الطابع. سخط أنتجت  سنوات حكـ شمولي 
مطالبات بنظاـ حكـ المركزي. البعض، وخصوصًا في شرؽ  مركزي تحت حكـ القذافي حفز

لثروات الطبيعية، طالب أن  مصدر غالبية ا علا الرغـ مفالبالد الذي عانا تهميشًا لعقود 
. وحيف رفض البعض هذآ المطالب 1963باستعادة النظاـ الفيدرالي الذي طبق في ليبيا إلا عاـ 

محتجًا بأف الفيدرالية ستلوف مقدمة لتقسيـ البالد، غدت القضية موضع استقطاب حاد. وفي 
حلية إلا لجنة نوعية تقدير صحي  ألهمية القضية، أسندت الهيئة باب الحكـ المحلي/اإلدارة الم

مستقلة. وللف اللجنة أخفقت في التوافق حوؿ كيفية معالجتها، فوضعت مقترحيف القتساـ السلطة 
مستوى  دبيف المركز والمستويات المحلية غاب عنهما الوضوح. التفا أوؿ المقترحيف بتحدي

أقاليـ، وللف  محافظات، في حيف أشار الثاني إلا محافظات وبلديات إضافة إلا :إداري واحد
دوف تحديد واض  لسلطاتها، تاركًا الباب مفتوحًا أماـ تعزيز المركزية بيف الوحدات غير 

 المركزية.

                                                           
 .2017سبتمبر  28. تاريخ اخر دخوؿ: الهيئة-لجاف/http://www.cdalibya.orgانظر موقع الهيئة:  1

بالجيش والشرطة ضمف األبواب المعلف عنها رغـ أن  قد تـ تسريب نسخة مختومة بختـ  لـ يكف الباب الخاص
في: الجيش والشرطة: مالحظات ومقترحات حوؿ مخرجات الهيئة التأسيسية. الهيئة. انظر العبيدي، اماؿ. 

تها جامعة صناعة الدستور في ليبيا، دراسة لجوانبها اإلجرائية والموضوعية. مجموعة أعماؿ ورشة عمل نظم
. متاحة عبر اإلنترنت: 2015مارس  2-1جامعة ليدف بتاريخ  –بنغازي باالشتراؾ مع ميسسة فاف فولينهوفيف 

.pdf-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/9f412 :سبتمبر 28. تاريخ اخر دخوؿ 
2017 . 
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سناد دور إيسود ليبيا أيضًا انقساـ حوؿ دور الشريعة. ال يتعلق الخالؼ بما إذا كاف ينبغي 
وجوب حوؿ واسعًا توافقًا هناؾ أف يبدو القانوني  النظاـ في حوؿ خلا1 ذلؾ.للشريعة يبرز الؼ

 تفاصيل هذا الدور:

أحكامها غير القطعية و أي تعريل للشريعة ينبغي أف يتبنا: مبادئها، أحكامها القطعية، أ -
 أيضًا؟

 إذا أخذت الشريعة بمعنا األحكاـ غير القطعية، إلا أي المذاهب يرجع في تحديدها؟ -
 ديف؟مف سيقرر بشأف هذا، وأي دور ينبغي أف يسند لعلماء ال -
 غير الشريعة؟ أخرى هل سيسم  بالرجوع إلا مصادر  -

هناؾ، مف ناحية أولا، إسالميوف يدعوف إلا أسلمة القوانيف كافة، ويصفوف مخالفيهـ بالعلمانية. 
، مف يتصور دورًا محدودًا للشريعة بوصفها مصدرًا للتشريع إلا جانب أخرى هناؾ، مف ناحية و 

اإلسالمييف بالدعوة إلا دولة ثيوقراطية. هناؾ أيضًا  تهـوي مثل القوانيف المقارنة، أخرى مصادر 
. وقد كاف أبرزها أف تلوف الشريعة المصدر الرئيس للتشريع ،ً مختلفة، وأقل تطرفا أخرى راء ا

إلا بناء وربما الوصوؿ يمكف لعملية صناعة الدستور أف تلوف فرصة لنقاش اآلراء المختلفة، 
 لها. توافق حوؿ كيفية معالجة الدستور

 اإلسالمية الشريعة وأحكاـ الدولة، ديف اإلسالـ .1، "الدولة بشكل الخاص الفصل لمقترح وفقا
. 2باطال.  يعد بالمخالفة يصدر ما وكل يخالفها، تشريع أي إصدار يجوز وال تشريع،كل مصدر
شاعة نشر لمنع الالزمة التشريعات بسف الدولة تلتـز المية اإلس للشريعة المخالفة العقائد واف

المقدسات  علا االعتداء تجـر التي التشريعات بسف الدولة تلتـز .3 لها النافية والممارسات
 شخص الرسوؿ أو األنبياء أو النبوية السنة أو اللريـ القراف أو اإللهية الذات إهانة أو اإلسالمية،

                                                           
% 78أف  2013مارس -أظهر مس  وطني شامل أجراآ مركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي في فبراير 1

% منهـ أف 45مف الليبييف يعتقدوف أن  ينبغي دسترة الشريعة، وللنهـ يختلفوف حوؿ تفاصيل ذلؾ. في حيف يرى 
%( أو 28لبقية أنها ينبغي أف تلوف المصدر الوحيد )الشريعة ينبغي أف تلوف المصدر األساسي للتشريع، يرى ا

% منهـ فقط إلا أف "كل تشريع ال توافق علي  دار اإلفتاء 28%(. كذلؾ، ذهب 5واحدة مف مجموعة مصادر )
%( إلا أف "دار اإلفتاء جهة استشارية ُتدلي برأيها حيف يطلب منها"، 60باطل شرعًا"، في حيف ذهبت غالبيتهـ )

أن  "ال دور لدار اإلفتاء في التشريع". نتائا المس  الوطني الشامل حوؿ الدستور، جامعة % إلا 7وذهب 
 . منشورة علا موقع:2013 –بنغازي 

.pdf-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/70b47 سبتمبر 28خوؿ تاريخ اخر د 
2017. 
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 وتلحق ."يعاجم عنهـ هللا رضي صحابت ، أو الميمنيف أمهات أو وسلـ علي  هللا صلا اللريـ
المعاهداتتضعالفصلذات( مف10والمادة )ا.تعديلهجوازعدـعلانصابهذآ المادةاللجنة

 هذآ تخالل أال تشترر وللنها الدستور، مف وأدنا القانوف  مف أسما مكانة في واالتفاقيات الدولية
 )المواد الخيرية وقاؼواأل الزكاة شأف في مرجع الشريعة أحكاـ أف كما الشريعة. المعاهدات أحكاـ

الفصل  بهذا الخاصة االنتقالية التدابير مف (دوف رقـالمادة ) وتوجب التوالي( علا 33 و 23
 تخالل والتي حاليا النافذة واللوائ  القوانيف جميع لتعديل الالزمة التشريعات تصدر الدولة أف"

 الضرورة تقتضي  الذي تدرجبال التشريعات هذآ تصدر أف علا الدستور، هذا مف 8المادة  أحكاـ
 ".المشرع لما يراآ وفقا

كما  المصدر، هي الشريعة أحكاـ كانت إذا .إشكاليات الشريعة لمفهـو النظرة هذآ وتطرح
بأنها  للجـز كافية عنها الصادر الفصل نصوص إلا نظرة تقصد؟ األحكاـ فأي اللجنة، اقترحت
السنة،  ومتواتر القراف اي علا مقصور الثبوت فقطعي والداللة، الثبوت قطعية األحكاـ تقصد لـ

استبعاد  والمحصلة والسنف، اآليات هذآ قررتها التي األحكاـ مف العديد يستبعد الداللة وقطعي
نصوصا  وضعت لجنة أف يتصور وال والداللة، الثبوت ظنية الشريعة، أحكاـ مف األعظـ السواد
تعد  الشريعة أحكاـ أي عندها، السياؿ بقاهذا. ي تقصد أف الدولة أسلمة بعيد حد إلا تلرس
 الواحد. المذهب نطاؽ في حتا تختلل األحكاـ هذآ فإف معلوـ، هو كما للتشريع؟ مصدرا

تعددت  قد هنا فاإلشارات، للشريعة مختلفا فهما والحريات الحقوؽ  فصل يكرس حيف في هذا
 الحقوؽ  باب مف (دوف رقـ) ةالمادتنص  .القطعية ونصوصها العامة، وقواعدها الشريعة، لمقاصد

الديمقراطية  قيـ وتأليد بترسيخها الدولة وتلتـز الحكـ، أساس والحريات الحقوؽ " أف والحريات علا
ونصوصها القطعية"،  الشريعة مقاصد إطار في كل  والحرية. وذلؾ والمساواة اإلنسانية واللرامة

مبادر  تضمنت التشريعات بها تتقيد أف يينبغ التي العامة بالقواعد المتعلقة (دوف رقـوالمادة )
 بما وتتقيد والخاصة، العامة المصلحتيف بيف الموازنة علا التشريعاتتيسس شرعية: "... 

 تزر وازرة وال .5تفريط.  أو إفرار دوف  بقدرها تقدر الضرورة .4ضرار.  وال ضرر ال .3.. .:يلي
( دوف رقـالمادة ) نصت لحريات،وا بالحقوؽ  الخاصة النصوص تفسير وفي ." ....أخرى  وزر
يتميز  التي القيـ تعزيز .1مف:  انطالقا والحريات الحقوؽ  بباب الواردة النصوص تفسر" أف علا
 "....اإلسالمية الشريعة وثوابت مقاصد ظل في ديمقراطي مجتمع بها

 بةجااإل شرعية؟ أحكاـ مع أساسية وحريات حقوؽ  تعارضت لو ماذا: يطرح هنا الذي والسياؿ 
 تغليب هي والحريات بالحقوؽ  الخاصة النصوص بتفسير المتعلقة مف المادة (5للفقرة ) وفقا
 في المشاركة حق تتضمف أنها علا الدستور في مادة تفسير أي حظر"علا  تنص فهي األولا،
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 تقييدها أو الدستور يقرها التي والحريات الحقوؽ  هدـ إلا يهدؼ بأي عمل للقياـ أو نشار أي
إلااالستناديتـأفالنصلهذاوفقايتصورالوبالتالي،"في ينص علي الذيالحدفمألثر
 .دستورياً  مقررة حريات أو حقوؽ  تقييد في الشريعة لمصدرية أحكاـ المكرسة المادة

علا هذا النحو، لـ تنل مخرجات اللجاف النوعية قبوؿ مييدي ومعارضي إسناد دور كبير 
 بدور ألبر تنادي وهي ليبيا، علماء نوني. مف ناحية أولا، أيدت هيئةللشريعة في النظاـ القا
 األولا المادة معنا الشريعة باألحكاـ، واقترحت تعديل بتحديدآ الدولة شكل لجنة للشريعة، مقترح

 الشريعة ومقاصدها بدًال عف مقاصد الشريعة نصوص لتنص علا والحريات الحقوؽ  فصل مف
 مف (1) بالنسبة لنص الفقرة األمر بالقطعية. وذات التقييد يزوؿ ونصوصها القطعية، وبالتالي

 "تعزيز ليكوف  تقترح تعديل  فهي والحريات، بالحقوؽ  الخاصة النصوص بتفسير المتعلقة المادة
 القيـ تعزيز" عف ، بدال"ومقاصدآ الشرع نصوص ظل في الليبي المجتمع بها يتميز التي القيـ
 الشريعة، لمكانة وبالنسبة الشريعة". وثوابت مقاصد ظل في اطيديمقر  مجتمع بها يتميز التي

 وأف تعديلها، يحظر وأف الدستور، مواد حالمة علا (3( مف المادة )1الفقرة ) تلوف  أفاقترحت 
 الخاص الفصل حالمية تقرر التي حذؼ المادة اقترحت المقابل وفي االستفتاء. مف تستثنا
 1 ر.الدستو  بقية علا والحريات بالحقوؽ 

دستر للشريعة "ييسس لدولة ( الم8خر قلق  مف أف نص المادة )آلهذا في حيف أبدى البعض ا
يوقراطية ال تعترؼ باإلرادة العامة في مواجهة نصوص دينية مختلل حوؿ فهمها ثدينية 

ف الحقوؽ والضمانات والقيـ يضطلع بتحديدها مجموعة مف رجاؿ الديف علا ضوء أوتفسيرها، و 
ف هذآ المادة التي نسفت عمليا فكرة الدستور تيسس إيرهـ لهذآ النصوص وبالتالي ففهمهـ وتفس

  2.."..لدولة تقودها في جميع مناح الحياة فتاوى واجتهادات رجاؿ الديف

                                                           

هيئة علماء ليبيا. بياف هيئة علماء ليبيا بخصوص مخرجات اللجاف النوعية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع  1 
. منشور علا صفحة الفيسبوؾ التالية: 2015يناير  17الدستور. 

https://www.facebook.com/downtownlibya/photos/pcb.765975870124576/76597484
3458012/?type=1&theater 

. في: صناعة الدستور في ليبيا، دراسة لجوانبها اإلجرائية مالحظات حوؿ مسودة الدستورالسنوسي، صال .  2
جامعة  –شة عمل نظمتها جامعة بنغازي باالشتراؾ مع ميسسة فاف فولينهوفيف والموضوعية. مجموعة أعماؿ ور 

. متاحة عبر اإلنترنت: 2015مارس  2-1ليدف بتاريخ 
.pdf-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/9f412سبتمبر 28دخوؿ:  . تاريخ اخر 

2017 . 
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، فإن  ينبغي استفراغ الجهد في تجسير الهوة بينهما، وكاف اً اإلقرار بوجود الفريقيف الزمولئف كاف 
دور ا حوؿ للنقاش أفيمكف يمكف ل  فرصة لذلؾ. كاف يمن  النظاـ القانوني أف لشريعة في

ذاؾ الذي تبنت  دوؿ إسالمية  مثل مصر أو تونس. وللف  أخرى ينتهي بتبني موقل وسط مثل
 الهيئة فشلت في خلق هذا النقاش ضمف أعضاءآ، ناهيؾ عف غيرهـ.

لعت األقليات، أو المكونات حقوؽ األقليات تمثل قضية خالفية ثالثة. بعد عقود مف القهر، تط
وفي حيف يبدو أف هناؾ  1الثقافية كما يسميهـ الخطاب الرسمي في ليبيا، إلا االعتراؼ بحقوقهـ.

قدـ النقاش يعتراؼ، يبرز الخالؼ حوؿ حدودآ. و توافقًا عامًا يشمل الليبييف العرب حوؿ هذا اال
بدو أف هناؾ توافقًا حوؿ وجوب حوؿ مركز لغات األقليات مثاًال واضحًا علا هذا. في حيف ي

االعتراؼ بهذآ اللغات: األمازيغية، التارقية، التباوية، في الدستور، هناؾ خالؼ حوؿ مستوى هذا 
االعتراؼ: هل تعد هذآ اللغات رسمية مثل اللغة العربية، أـ يكتفا بعدها لغات وطنية؟ وقد 

األساسية في التوافق  الدولة ومقوماتهافشلت اللجنة النوعية الخاصة بكتابة الفصل المتعلق بشكل 
علا هذآ المسألة، وانتهت بتقديـ مقترحيف، أحدهما قدم  أعضايها مف ممثلي أقليات الطوارؽ 

خر قدم  بقية األعضاء، ويعتبر هذآ اللغات اوالتبو، ويقضي باعتبار لغات األقليات رسمية، و 
ب اليات للتوافق أف تنتهي اللجنة بغير وطنية. لـ يكف متوقعًا، كما سبقت اإلشارة، في ظل غيا

هذا. وقد فاقـ أداء الهيئة مف مشكلة التوافق مع األقليات، كما سيبي ف عند الحديث عف لجنة 
 2العمل.

ف، كما بي ف مس  وطني شامل يلليبيقضية خالفية رابعة يمثلها شكل النظاـ السياسي. معظـ ا
يفضلوف نظامًا بسلطة تنفيذية  2013عاـ ي أجراآ مركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغاز 

كانت  3قوية، مدفوعيف في هذا بتجربتهـ المريرة مع المجلس االنتقالي والميتمر الوطني العاـ.
هذآ أجسامًا تشريعية طغا عليها االنقساـ واالستقطاب علا نحو لـ يقيد فقط مف أدائها بل 

ل المثاؿ، لـ تنل حكومة علي زيداف الثقة إال انعكس سلبًا أيضًا علا السلطة التنفيذية. علا سبي
                                                           

وفقًا لطارؽ متري، استعيرت تسمية المكونات الثقافية مف العراؽ، ألف األمازيم والتبو والطوارؽ ال يريدوف  1
، هامش 93تسمية األقليات، ذلؾ أنهـ ينظروف إلا أنفسهـ بوصفهـ سكاف البالد األصلييف. مرجع سابق. ص 

23. 
 أدناآ. 5انظر  2
% منهـ فقط عف 10% منهـ رئيسًا منتخبًا مباشرًة مف الشعب في حيف عب ر 87س ، فضل وفقًا لهذا الم 3

 –نتائا المس  الوطني الشامل حوؿ الدستور، جامعة بنغازي الرغبة في إسناد االختيار إلا السلطة التشريعية. 
 pdf-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/70b47.. منشورة علا موقع: 2013

 .2017سبتمبر  28تاريخ اخر دخوؿ 
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مف اللتل المسيطرة علا الميتمر الوطني، وكانت  عددًا كبيرًا منهـبعد أف قدـ قائمة وزراء اختار 
الوطني، الميتمر الذي طبع أداء واالستقطاب بذات االنقساـ فشلتو النتيجة حكومة محكومة

  1الوفاء بوعودها للشعب. فيبالتالي 

اف األداء السيء للميتمر الوطني سببًا لدعاوى شعبية واسعة لتنحي  عف السلطة مبكرًا، لقد ك
أوصت بانتخابات تشريعية مبكرة وانتخاب  "لجنة فبرايرػػ "وبعد ألي، شكل الميتمر لجنة عرفت ب

وفي حيف قبل الميتمر الوطني توصية لجنة فبراير  2رئيس بسلطات واسعة مف قبل الليبييف.
ة بانتخاب مجلس تشريعي جديد، لـ يتمكف مف اتخاذ قرار بشأف تلؾ المتعلقة بانتخاب المتعلق

ف تبنا  رئيس، وانتها ب  األمر إلا إحالة القرار إلا المجلس الجديد. هذا األخير بدورآ، واف
 3 التوصية، لـ يضع القانوف الالـز لتنفيذها.

ي والميتمر الوطني المريرة إلا وفي حيف يفترض أف يقود استحضار تجارب المجلس االنتقال
اقتراح نظاـ سياسي يسودآ التوازف بيف السلطتيف التشريعية والتنفيذية، أتت مخرجات اللجنة 

علا خالؼ ذلؾ. لقد اقترحت نظامًا برلمانيًا تختار في    ونظام الحكـ النوعية الخاصة بشكل
رائ  مف الحزب أو التحالل السلطة التشريعية الرئيس، ويتعيف علا هذا أف يختار رئيس وز 

المسيطر علا هذآ السلطة. حتا ينج  مثل هذا النظاـ، البد أف تلوف هناؾ أغلبية برلمانية قادرة 
علا اعتماد السياسات والقوانيف التي يقترحها الرئيس. وانطالقًا مف حقيقة االنقساـ واالستقطاب 

وقع أف يعيد النظاـ الجديد تجربة الذي يطغا علا المشهد السياسي في ليبيا، سيكوف مف المت
 4 سابقي  مخيبة اآلماؿ.

. ليس هناؾ تحديد واض  للل فئة، وللف اثنائية الثوار واألزالـ تمثل انقسامًا  خر في ليبيا اليـو
يطلق الوصل األوؿ عادة علا األشخاص والقبائل والمدف التي قاتلت ضد نظاـ القذافي في 

                                                           
ألتوبر  30الحياة. الحكومة الليبية الجديد تضـ ألبر كتلتيف برلمانيتيف وتساوي بينهما بعدد الحقائب الوزارية.  1

 28ز تاريخ اخر دخوؿ:  http://www.alhayat.com/Details/448571. متاح عبر اإلنترنت: 2012
 .2017سبتمبر 

الميتمر الوطني العاـ"، بوابة الوسط.  2 . 2014أغسطس  13"نص توصيات لجنة فبراير المعتمد مف
ww.alwasat.ly/ar/news/libya/31011http://w :2017سبتمبر  28. تاريخ اخر دخوؿ. 

. 2014أغسطس  13"البرلماف الليبي يقر انتخاب الرئيس مباشرة مف الشعب"، الحدث.  3
http://www.alhadath.net/alhadath/2014/08/13مباشرة-الرئيس-انتخاب-يقر-الليبي-/البرلماف-

 .2017سبتمبر  28. تاريخ اخر دخوؿ: htmlالشعب.-مف
 الحكـ. في أعماؿ ورشة صناعة الدستور. مرجع سابق. ونظاـ الدولة شكل لجنة مقترح المغيربي، زاهي. تقويـ 4
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ل مف ناصرآ مف هيالء، وأحيانًا مف لـ يعلف والءآ لثورة ، ويصرؼ الثاني ليشم2011فبراير 
السابق. يظهر هذا االنقساـ تبوأ مف األشخاص مناصب رفيعة في العهد ومف فبراير في حينها،
في نقاشات مهمة حوؿ قضايا مثل العدالة االنتقالية، والعزؿ السياسي، وافعادة بناء ميسسات 

ثل مطالب "الثوار" في ضمهـ إليها، و"تطهيرها" ممف والوا الجيش والشرطة. بالنسبة لألخيرة، تتم
النظاـ السابق، وهي مطالب قوبلت بالتحفا ألف مطلب دما الثوار لـ يكف في الحقيقة متعلقًا 
نما كمجموعات  كاف هذا سيطرح تسايًال جديًا عف الجهة التي يصرؼ إليها  بدمجهـ كأفراد، واف

كبيرة مف منتسبي الجيش والشرطة بحجة والئهـ للنظاـ  هـ. كذلؾ، استبعاد أعدادءالهيالء و 
السابق، ووفقًا لمعايير واسعة وغامضة، كاف سيعيق جهود إعادة بناء هذآ الميسسات. وفي وعي 
منها بأهمية هذآ القضية، أفردت الهيئة التأسيسية لجنة لمعالجتها، وصرح علي الترهوني، رئيس 

ف لـ يكف الوحيد، الذي إسيكوف ضمف دساتير قليلة،  الهيئة في حينها، أف الدستور الليبي
سيتضمف فصًال عف الجيش والشرطة. وللف اللجنة، لألسل، فشلت في الوصوؿ إلا أي مقترح، 

 1 .2014ديسمبر  24ولـ يكف للهيئة، بالتالي، ما تعلف عن  بالخصوص في 

صة لالطالع علا عمل علا ُكٍل، رغـ ما شابها مف مثالب، شكلت مخرجات اللجاف النوعية فر 
ف كانت هذآ قد نسبت المخرجات للجاف ال للهيئة ككل، واستقباؿ مالحظات بشأنها.  الهيئة، واف

 في مرحلة الحقة، شكلت الهيئة لجنة للعمل مهمتها وضع مسودة جديدة.

 النيج نفسوالسير عمى  ؛. لجنة العمل5

مخرجات اللجاف النوعية أفكارًا مبدئية وفقا لرئيس الهيئة التأسيسية حينها، علي الترهوني، شكلت 
نشرت بغرض تسهيل نقاش عاـ حولها والحصوؿ علا اراء ومقترحات الخبراء بشأنها. علا هذا 

تحقيقًا لهذا الغرض،  2 النحو، كانت، وفقًا لرأي ، ستشكل أساسًا لمشروع دستور شامل ومتسق.
، أخرى ها بي نا، مرة ءل اللجنة وأداالمشروع. وللف تشكيشكلت الهيئة لجنة مصغرة لصياغة هذا 

عدـ قدرة الهيئة علا استخداـ عملية صناعة الدستور في التصدي لألسباب العميقة لالنقساـ في 
 ليبيا.

                                                           
. متاح عبر 2014مايو  24الستيف تنجز خارطة الدستور". ليبيا للل األحرار.  الترهوني، علي. " لجنة 1

 سبتمبر 28. تاريخ اخر دخوؿ: https://www.youtube.com/watch?v=nW7xOh75Fvcيوتيوب: 
2017. 

مارس  1وؿ صناعة الدستور في ليبيا. جامعة بنغازي: تونس. الترهوني، علي. كلمة افتتاحية، ورشة عمل ح 2
2015. 
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( عضوًا مف بينهـ لعضوية لجنة عرفت 12، اختار أعضاء الهيئة )2015يونيو  23بتاريخ 
الهيئة في تشكيل اللجنة ا وفي حيف الحظت المناطقية، فقسمتهابلجنة العمل. العتبارات
ثنية، فلـ تفرد أي مقاعد لممثلي إلبالتساوي بيف أقاليـ ليبيا الثالث، فإنها أغفلت االعتبارات ا

، فقد علا ذلؾاألقليات، واعتبارات تمثيل الجنسيف، فلـ تخصص حصة للمرأة. لـ تحتا األخيرة 
األقليات لـ يوفقوا في أعضاء الهيئة امرأتيف مف بينهـ لعضوية اللجنة،  انتخب وللف ممثلي

 2015يونيو  28بيانًا بتاريخ أصدروا الحصوؿ علا أي مقعد. لهذا السبب، قاطعوا اللجنة، و 
وصفوا في  تشكيل اللجنة بأن  "إقصاء صري  لمكونات رئيسية مف العملية الدستورية، وتحديد 

.. ]و[ عودة واضحة إلا الظلـ .يفواض  لمعالـ الدستور المرتقب، الذي ال يمثل حقوؽ كل الليبي
قرار المقاطعة هذا فاقـ مف مشكلة الشمولية  1واإلقصاء، وعدـ القطيعة مع الماضي البغيض".

والتمثيل التي تعاني منها الهيئة. ومما زاد الطيف بلة أف لجنة العمل عملت في سرية، ولـ يعلـ 
 6ت تقوـ ب  إلا أف أعلنت بتاريخ عما كانشيئًا أعضاء الهيئة األخريف، ناهيؾ عف العامة، 

االنتهاء مف مسودة المشروع وقدمتها لالعتماد. لـ يكف هذا المسلؾ متسقًا مع  2015ألتوبر 
 مبدأ الشفافية، ومنع أي مشاركة مجتمعية في صنع المشروع.

( بابًا تعالا قضايا مختلفة منها تلؾ 12( مادة مقسمة إلا )211تلوف مشروع لجنة العمل مف )
لمرتبطة باألسباب العميقة لالنقساـ الذي تشهدآ ليبيا. اقترحت اللجنة إسناد دور كبير للشريعة ا

( مف مشروعها، "اإلسالـ ديف الدولة، والشريعة 7في النظاـ القانوني. وفقًا لنص المادة )
مف  اإلسالمية مصدر التشريع"، وتفسر الشريعة هنا بأنها "المذاهب واالجتهادات المعتبرة شرعاً 

غير إلزاـ برأي فقهي معيف منها في المسائل االجتهادية"، ويشكل هذا األساس الذي ]ستفسر[ 
"أحكاـ الدستور وتقيد وفقًا ]ل [". علا هذا النحو، تبنت اللجنة مسللًا مخالفًا لذاؾ الذي سبق 
حماية للجنة النوعية الخاصة بالحقوؽ والحريات تبني ، والذي أعطيت في  النصوص المتعلقة ب

 هذآ الحقوؽ والحريات علوية علا بقية نصوص الدستور بما فيها تلؾ المتعلقة بالشريعة.

. يختص المجلس، "مجلس كبار العلماء"نص المشروع أيضًا علا هيئة دستورية مستقلة سميت 
المكوف مف خمسة عشر عضوًا مف المختصيف في الشريعة اإلسالمية تختارهـ السلطة 

المشورة لسلطات الدولة فيما تحيل  إلي ، والتوصية في القضايا الدينية المتعلقة  التشريعية، بتقديـ
بتقرير أحكاـ عامة لتسترشد بها سلطات الدولة، وافعداد بحوث شرعية متخصصة في قضايا 

                                                           
أغسطس  23"بياف التبو و الطوارؽ بشأف تعليق عضويتهـ في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور".  1

تاريخ اخر  .om/watch?v=sUVQ80qaY14https://www.youtube.c. مذاع عبر يوتيوب: 2015
 .2017سبتمبر  28دخوؿ: 
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معاصرة، باإلضافة إلا إصدار فتاوى فردية في شيوف مختلفة. مف الناحية القانونية، ما يصدر 
سيكوف المجلس عفعف ناهيؾ الدولة بطلب  علا سلطات يوجد التزاـ وال باب المشورة، مف

 اتباع ، وللف سيصعب، مف الناحية العملية، تجاهل .

وفي حيف ييسس المشروع لتشكيل محكمة دستورية، يثور التسايؿ عما إذا كانت هذآ المحكمة 
تشريع ما بحجة مخالفت  ملزمة باستشارة مجلس كبار العلماء عند تصديها لدعاوى عدـ دستورية 

شيوعها. مف ناحية، ال يلـز المشروع المحكمة  2011الشريعة، التي شهدت فترة ما بعد فبراير 
بذلؾ، وللف يتوقع أف ينتقد اإلسالميوف هذا بحجة أف المحكمة، وفقًا للمشروع، ال تحوي في 

 1 ي هكذا دعاوى.تشكيلها مختصيف، أو عددًا كافيًا مف المختصيف، في الشريعة كي تفصل ف

أيضًا، تطلب المشروع إصدار األحكاـ القضائية بسم ميحرلا نمحرلا هللا، وهذا تحديدًا ما طالبت 
 2ب  هيئة علماء ليبيا في مالحظاتها علا مخرجات اللجاف النوعية.

وفيما يتعلق بحقوؽ األقليات، اعتبر المشروع لغات األقليات لغات وطنية فيما احتفا للعربية 
(. لـ يتضمف المشروع نصًا يتعلق بالهوية  أحاؿ المشروع علا 30اللغة الرسمية )مادة  بوصل

ديباجة تصوغها الهيئة ككل، بدًال عف لجنة العمل، تعالا الهوية بأبعادها الدينية، والثقافية، 
بًا واللغوية، والجغرافية، والتاريخية. كانت هذآ اإلحالة علا الديباجة في بياف الهوية ستفت  با

للنقاش حوؿ مسائل وثيقة الصلة بحقوؽ األقليات لو لـ يحاوؿ المشروع حسـ مسألة لغات 
أيضًا،  غفل المشروع مقترح اللجاف النوعية أف يعكس تشكيل أ األقليات. فيما يتعلق باألقليات

 المجلس التشريعي بغرفتي  النسيا االجتماعي والثقافي والعرقي لليبيا.

النوعية الخاصة بشكل الدولة ونظاـ الحكـ، اقترح المشروع سلطة تنفيذية خالفًا لمقترح اللجنة 
قوية. في جمهورية ليبيا، وفقًا للمشروع، سينتخب الشعب مباشرة الرئيس، الذي سيقـو بدورآ 
باختيار رئيس الوزراء دوف تقيد بأف يكوف هذا مف ضمف الحزب أو التحالل الحائز علا أغلبية 

                                                           
( يختارهـ 3( يختارهـ المجلس األعلا للقضاء، و)6( عضوًا: )12(، تتشكل المحكمة مف )106وفقًا للمادة ) 1

( تختارهـ السلطة التشريعية، ويشترر في المختاريف مف المجلس أف يكونوا قضاة، وأف 3رئيس الجمهورية، و)
البقية مف حاملي اإلجازة العالية علا األقل في القانوف والعلـو السياسية والشريعة اإلسالمية. ويتصور،  يكوف 

 وفقًا للمعنا المتبادر لهذا النص أال يكوف هناؾ لزامًا مختص في الشريعة.
لصياغة مشروع هيئة علماء ليبيا. بياف هيئة علماء ليبيا بخصوص مخرجات اللجاف النوعية للهيئة التأسيسية  2

. منشور علا صفحة الفيسبوؾ التالية: 2015يناير  17الدستور. 
https://www.facebook.com/downtownlibya/photos/pcb.765975870124576/76597484

458012/?type=1&theater3 
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اب. سيختص الرئيس أيضًا باعتماد تشكيلة الحكومة التي سيقترحها رئيس المقاعد في مجلس النو 
في النواب مجلس ثقة العمل لجنة مشروع يتطلب لـ النوعية، اللجنة لمقترح وخالفًا الوزراء.
الحكومة. علا هذا النحو، كاف مشروع لجنة العمل ألثر استجابة لرغبة غالبية الليبييف في أف 

 ة قوية ومستقلة عف السلطة التشريعية.تلوف السلطة التنفيذي

ف نص 159-153خصص المشروع أيضًا فصًال عف الحكـ المحلي ) (، لـ يتبف الفيدرالية، واف
: أخرى علا نظاـ المركزي موسع. باإلضافة إلا البلديات، نص المشروع علا مستويات 

لوحدات شخصية ف تلوف لهذآ اأالواليات، وهو مصطل  يرتبط بالنظاـ الفيدرالي، ونص علا 
سند سلطات واسعة للسلطات المركزية أقانونية وتوابعها مف ذمة مالية مستقلة. وللف المقترح 

علا الوحدات غير المركزية: يختص المشرع، وفقًا للمشروع، بتقسيـ الدولة إلا واليات وبلديات 
المساحة، وفق معايير فضفاضة: مقتضيات األمف الوطني، والموازنة بيف معايير السكاف، و 

.. إلخ. كذلؾ، للمشرع .والتواصل الجغرافي، ولواـز العدالة االجتماعية، والسلـ والوئاـ المجتمعي
أف ينشئ وحدات إدارية، ويدمجها، ويلغيها متا اقتضت المصلحة العامة ذلؾ. أيضًا، يقيد 
زية مف المشروع سلطة مجالس الواليات في وضع التشريعات الالئحية بما تضع  السلطة المرك

قوانيف، والتي تتولا أيضًا تحديد كيفية تشكيل هذآ المجالس. ويمن  المشروع السلطة التنفيذية 
ف لها أف تتدخل في إالمركزية أيضًا سلطات واسعة في مواجهة الوحدات غير المركزية، إذ 

ة حاالت منها منع أي تجاوز لالختصاص، أو التصدي لعجز في أداء المهاـ، أو عدـ االستجاب
 للمعايير والخطط والسياسات الوطنية، أو اإلضرار بالمصلحة العامة.

فرد المشروع فصًال خاصًا بالجيش والشرطة. وفقًا ل ، تحتلر الدولة إنشاء القوات المسلحة أ
وقوات األمف، ويحظر علا غيرها تشكيل جماعات مسلحة أو شب  مسلحة، ويخضع الجيش 

ل في الحياة السياسية أو المساس بالنظاـ الدستوري أو تقييد للسلطة المدنية، ويحظر علي  التدخ
حقوؽ وحريات المواطنيف. كذلؾ ينص المشروع، وهو أمر مهـ في المرحلة االنتقالية، علا نزع 

 (. 191/2سالح التنظيمات المسلحة وتفككيها وافعادة تأهيل أفرادها نفسيًا ومهنيًا )مادة 

معت الهيئة في مدينة غدامس بهدؼ إتماـ مشروع الدستور بعد تسلمها مشروع لجنة العمل، اجت
سيكوف تاريخ انتهاء تفويض الهيئة. وللف   ، وقد كاف الظف في حينها أن2015ألتوبر  20قبل 

هذآ الخطة كانت طموحة علا نحو غير واقعي. لقد دفع إغفاؿ ممثلي األقليات في تشكيل لجنة 
أف هذآ قد شكلت لجنة خاصة للتواصل معهـ  الرغـ مفعلا العمل إلا مقاطعة ممثليها للهيئة، و 

بهدؼ إقناعهـ بإنهاء المقاطعة، إال أف هذا لـ ينج . وألف قبوؿ األقليات الـز إلقرار أي 
 نصوص تتعلق بمسائل تمسها، مثلت مقاطعتها حكمًا مسبقًا بالفشل علا مشروع لجنة العمل.
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مل ومشروعها. بعضهـ انتقد اللجنة بسبب ف ممثلي األقليات نقد لجنة العو ر خاشارؾ أعضاء 
لرأيهـ، وفقًا اللجنة، علا كاف عن . الهيئة أعضاء بقية إعالـ وافغفالها عملها، طبعت التي السرية
ؼ، أف تنطلق مف مخرجات اللجاف النوعية، تحدد ما كاف منها محًال للتوافق وما كاف محل خال

ها، بدًال عف ذلؾ، وضعت مشروعًا شامًال المختلل، وللناوتقترح حينها نصوصًا تعالا هذ
ف، وفقًا للمنتقديف، أف يعرض مشروع اللجنة نصًا نصًا آلوكأنها هيئة تأسيسية جديدة. ينبغي ا

، 2015سبتمبر  6علا الهيئة التأسيسية مجتمعة لنقاش . وفي منتدى عقد في تونس بتاريخ 
ف شكلت علا نحو يمثل األطياؼ صرح علي الترهوني، رئيس الهيئة حينها، بأف لجنة العمل ، واف

 1المختلفة داخل الهيئة، إال أن  ليس هناؾ ما يضمف الوصوؿ إلا توافق حوؿ مشروعها.

بالفعل، عب ر عدد مف أعضاء الهيئة عف رفضهـ لهذا المشروع. وفقًا لعبد المنعـ الفاخري، رئيس 
مل التوافق السياسي واأليديولوجي، اللجنة النوعية للهيئات الدستورية المستقلة، تجاهلت لجنة الع

وأقصت المرأة، والشباب، واإلعالمييف، والليبرالييف، ومييدي النظاـ السابق. لقد أسست، وفقًا 
لرأي ، للشريعة علا نحو يفت  الباب أماـ تفسيرات ظالمية، ويمكف استخدام  لتقييد الحقوؽ 

مقاطعتهـ الهيئة لمنطقة الغربية، ، ا( عضواً 11، أعلف )2016يناير  28بتاريخ  2والحريات.
التأسيسية. سخطهـ كاف راجعًا، وفقًا لرأيهـ، إلا نزعة المحاصصة اإلقليمية التي طبعت عمل 
الهيئة في اآلونة األخيرة. لقد حادت الهيئة، بحسبهـ رأيهـ، عف هدؼ بناء دستور وطني يوحد 

يا محل تسايؿ بعض أعضاء لجنة الليبييف بدؿ تفرقتهـ، ووصل األمر إلا أف أصبحت وحدة ليب
 3العمل.

تحفظات علا مشروع لجنة العمل.  خرى أنسميل، بعثة األمـ المتحدة في ليبيا، كاف لها هي األ
والتزامات ليبيا الدولية،  ع نصوصًا تخالل المعايير الدولية والقانوف الليبيبرأيها، تضمف المشرو 

ثالثة يصعب تطبيقها في ليبيا. علا سبيل ال تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، و  أخرى و 

                                                           
1 “Draft Constitution to be ready by 20 October: Tarhouni”, Libyaherlad. 6 
September 2015. Available online: https://www.libyaherald.com/2015/09/06/draft-
constitution-to-be-ready-by-20-october-tarhouni/  

"رئيس لجنة الهيئات الدستورية ينتقد مسودة الدستور ويطالب النخب بالوقوؼ ضد اإلقصاء الُممنها". أخبار  2
-منعـ/http://www.akhbarlibya24.net/2015/10/14. متاح عبر اإلنترنت: 2015ألتوبر  14ليبيا. 

 .2017سبتمبر  28. تاريخ اخر دخوؿ: ويطا/-الدستور-مسودة-ينتقد-الفاخري 

تاح عبر . م2016يناير  28عضوًا مف "تأسيسية الدستور" يعلنوف مقاطعة الهيئة". بوابة الوسط.  11" 3
 . 2017سبتمبر  29تاريخ اخر دخوؿ:  /http://alwasat.ly/ar/news/libya/94137اإلنترنت: 
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المثاؿ، يسم  المشروع بتفسيرات متشددة للشريعة، ويميز ضد النساء الليبيات المتزوجات مف 
ويغفل ألوالدهف، الجنسية نقل مف أجنبيات، مف المتزوجيف لليبييف خالفًا بحرمانهف، أجانب

اإلضافة إلا غموض  في شأف مسائل االحتفا  للمرأة بحصة "كوتا" في المناصب السياسية، ب
   1هامة تتعلق بالحكـ المحلي.

نشرت  2016فبراير  3، استأنفت لجنة العمل مهمتها، وبتاريخ 2015ديسمبر  27بتاريخ 
مشروعها الثاني. بهدؼ تفادي أوج  النقد التي اعترت المشروع األوؿ، تضمف المشروع المعدؿ 

بيرة. وفي الحقيقة، تضمف هذا المشروع نصوصًا مف شأنها عددًا مف التغييرات، وللنها لـ تلف ك
( ليبيا بأنها جزء مف 2تعميق المخاوؼ التي سببها سابق . علا سبيل المثاؿ، تعرؼ المادة )

( لثالثة عواصـ: سياسية 3الوطف العربي، وهذا مف شأن  أف يثير قلق األقليات، وتيسس المادة )
وثقافية وسياحية وهي سبها، كما تتوزع سلطات الدولة  وهي طرابلس، واقتصادية وهي بنغازي،

(، والتشريعية مقرها بنغازي 109بيف هذآ العواصـ: السلطة التنفيذية مقرها طرابلس )المادة 
(، وهذا مف شأن  أف يعزز قلق مف 147(، والمحكمة الدستورية مقرها سبها )المادة 102المادة )

 اإلقليمية. وصموا المشروع السابق بنزعة المحاصصة

وفيما يتعلق بدور الشريعة، ادخل المشروع الجديد تغييرات قليلة علا مقترح لجنة العمل السابق. 
( مف سابق  عدا حذؼ اإلشارة إلا 7( مف المشروع الجديد مطابق لنص المادة )8نص المادة )

مجلس "مف تسمية تقييد أحكاـ الدستور بهذا النص المدستر للشريعة. غي ر المشروع الجديد أيضًا 
ليصب  مجلسًا للبحوث الشرعية، وقلصت اختصاصات   صار مهمة إعداد البحوث  "كبار العلماء

العامة والمعاصرة، بعد أف كانت عامة في شأف الدينية الشرعية المتخصصة متعلقة بالقضايا 
 القضايا المعاصرة.

ؿ المرأة الليبية المتزوجة مف وفي شأف المرأة، استحدث المشروع الجديد بعض التغييرات. لـ تز 
ف كاف المشروع قد أوجب علا الدولة أف  أجنبي غير قادرة علا نقل الجنسية ألوالدها من ، واف

(. كما أزاؿ المشروع أي شؾ حوؿ مدى أهلية 58تتخذ ما يلـز لحماية حقوقها المكتسبة )المادة 
تزوج مف أجنبي أو أجنبية المرأة لرئاسة الدولة بنص  علا اشترار أف يكوف المرش  غير م

% في المجالس المنتخبة لمدة 25(. ومن  المشروع أيضًا حصة "كوتا" للمرأة ال تقل عف 111)
 ( دورات متتالية.3)

                                                           
"الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، المسار والمخرجات والتعقيبات". طرابلس: المنظمة الليبية لسياسات  1

 http://www.eanlibya.com/wp-. متاح عبر اإلنترنت:2016تيجيات. واالسترا
content/uploads/2016/02/photovfk7l1ifkx.pdf :2017سبتمبر  29. تاريخ اخر دخوؿ. 
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لإلعالف عف المشروع الجديد، صرح  2016فبراير  3وفي الميتمر الصحفي الذي عقد في 
بشأف ككل لتقرر للهيئة األمر متروؾ اآلف بأف الهيئة كل رئيس وطالب مشروع لجنة العمل،
 1 األعضاء بحضور الجلسات حتا يمكف إتماـ مشروع الدستور.

بناء للتوافق، وتحت رعاية بعثة األمـ المتحدة في ليبيا، عقدت الهيئة لقاء في مدينة صاللة 
إدخاؿ تعديالت علا مسودة لجنة العمل الثانية تحقيقًا لهذا علا الرغـ مفبسلطنة ُعماف، و 

ض، فإف التوافق لـ يتحقق. لـ تفل  التعديالت المدخلة في إرضاء مقاطعي الهيئة مف الغر 
المنطقة الغربية، ولـ تقنع ممثلي األقليات. عالوة علا ذلؾ، انضـ بعض أعضاء لجنة العمل 
ذاتها إلا صل رافضي المسودة المعدلة، التي سماها بعض معارضيها، تعريضًا بأنها صيغت 

 ة صاللة.خارج الوطف: مسود

تسارعت األحداث بعدها، فقد اجتمعت الهيئة في مقرها بمدينة البيضاء، وكاف واضحًا أف 
للهيئة،  لالئحة الداخليةالمسودة المعدلة لف تحصل علا قبوؿ عدد كاٍؼ مف األعضاء. فوفقًا 

عضاء الهيئة . كانت الخيارات محدودة: إما بناء توافق بيف أ اً واحد اً تلـز موافقة ثلثي األعضاء زائد
حوؿ المسودة، أو تعديل النصاب، وألف الخيار األوؿ قد بدى متعذرًا، فقد ذهبت الهيئة، أو عدد 
كبير مف أعضائها إذا شئنا الدقة، إلا تعديل النصاب. وفقًا لما نصت علي  الالئحة الداخلية 

أبريل  16ة بتاريخ للهيئة، يمكف تعديل أحكامها، أي الالئحة، بأغلبية ثلثي الحاضريف، وفي جلس
عضوًا حاضرًا علا تعديل نصاب تبني مسودة الدستور ليصب   39مف أصل  34اتفق  2016

. عقب التعديل، غدا ممكنًا تبني المسودة، وهذا ما حدث اواحد اثلثي األعضاء الحاضريف زائد
ا إلا مجلس ، وأعلنت الهيئة حينها عف المسودة النهائية، وأحالته2016أبريل  21بالفعل بتاريخ 

النواب كي يصدر قانونًا ينظـ االستفتاء عليها. للف هذا لـ يتحقق. فقد طعف بعض األعضاء 
المعترضيف علا المسودة في قرار تعديل النصاب أماـ دائرة القضاء اإلداري بمحكمة استئناؼ 

 2016.2ديسمبر في البيضاء، والتي استجابت لطعنهـ وقضت بإلغاء القرار 

إذف، إلا مربع البداية، ولـ يعد متاحًا أمامها إال خيار بناء توافق داخلي حوؿ  عادت الهيئة،
مسودة الدستور. شكلت الهيئة بالفعل لجنة للتوافق مناصفة بيف مييدي المسودة األخيرة 

ريف، وقد قسمت حصة هيالء األخيريف بالتساوي بيف يخمف األ 6مف األوليف و 6معارضيها: و 
                                                           

. قناة ليبيا. متاح عبر موقع يوتيوب: 2016فبراير  3غة الدستور. ميتمر صحفي للجنة العمل بهيئة صيا 1
https://www.youtube.com/watch?v=5MJJjtYzPIk  :2017سبتمبر  28تاريخ اخر دخوؿ. 

. أخبار ليبيا. 2016ديسمبر  7ة ". "استئناؼ البيضاء تلغي قرار التأسيسية بتعديل الالئحة الداخلي 2
https://www.218tv.net/ :2017سبتمبر  29. تاريخ اخر دخوؿ . 
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، "ُسِربت" مسودة نسبت إلا اللجنة، 2017أبريل  16ف مف غيرهـ. بتاريخ المقاطعيف والمعارضي
الباقيف مسوداتهـ للثالثة وأف وافقوا عليها، قد بعد أف تسعة فقط مف أعضائها فيما اتض 

، لـ يقتصر النقاش علا مسودة 2017مايو  18المختلفة. وحينما اجتمعت الهيئة بتاريخ 
نما شمل مسودات  بعضها ا أخرى التسعة، واف خر النظاـ آلتبنا بعضها خيار الفيدرالية، وتبني

للنقاش. وقد خلص االجتماع إلا اتخاذ مسودة التسعة بعد تعديلها أساسًا وفي  1 المللي.
عضوال  44مف أصل  43، تبنت الهيئة بأغلبية 2017يوليو  29اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 2حضروا االجتماع نسخة معدلة مف مسودة التسعة.

مف أهـ التعديالت القليلة، المهمة، ما لحق تشكيل مجلس الشورى. مازاؿ المجلس مكونًا مف 
غرفتيف: النواب والشيوخ، وللف، في حيف كاف تشكيل األخيرة مبنيًا علا تمثيل األقاليـ التاريخية 

في هذا  2017الثالث دوف اعتداد بتفاوتها، اللبير، في عدد السكاف، عد ؿ مشروع يوليو 
، وينقص مف 78مف أصل  32لتشكيل ليمن  غرب البالد، ألبر األقاليـ سكانًا، أعضاء ألثر: ا

لإلقليـ الجنوبي. كذلؾ، لـ تزؿ الشريعة  20لإلقليـ الشرقي و 26 حصص اإلقليميف األخريف:
لتشريع، وللف النص المدستر لها قد صار أقصر وأقل تفصيًال  لقد حذؼ التعريل ا صدرم

ة بأنها "المذاهب واالجتهادات المعتبرة شرعًا مف غير إلزاـ برأي فقهي معيف منها المفصل للشريع
في المسائل االجتهادية". أيضًا، تجنب المشروع استخداـ أوصاؼ "رسمية" و"وطنية" في تنظيم  

لز اللغات  لقد احتفا للعربية بوصل "لغة الدولة"، واعتبر "اللغات التي يتحدث بها الليبيوف، المر 
جزء منهـ ومف بينها العربية واألمازيغية والتباوية، تراثًا ثقافيًا، ولغويًا، ورصيدًا مشتركًا للل  أو

الليبييف، وتضمف الدولة اتخاذ التدابير الالزمة لحمايتها، وضماف المحافظة علا أصالتها، وتنمية 
  3تعليمها، واستخدامها".

بية علا المشروع، بمف فيهـ المقاطعوف في حيف أثنا معظـ أعضاء الهيئة مف المنطقة الغر 
ف في تعديل و السابقوف، رفض  ممثلو األقليات، وعدد مف ممثلي المنطقة الشرقية. لقد رأي األخير 

                                                           
ت علا  1 . بوابة الوسط. متاح عبر 2017مايو  18لمشروع الدستور. « مقترح نهائي»"التأسيسية" تصوِ 

تاريخ اخر دخوؿ  http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/142270/?articleid=142270اإلنترنت: 
 .2017سبتمبر  28

. بوابة الوسط. 2017يوليو  30"كواليس ليلة الوالدة المتعثرة لػ "الدستور"".  2
http://alwasat.ly/ar/news/libya/148798/ :2017سبتمبر  29. تاريخ اخر دخوؿ. 

 31لالطالع علا نص المشروع، انظر: ""بوابة الوسط" تنشر مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية".  3
سبتمبر  29تاريخ اخر دخوؿ:  /http://alwasat.ly/ar/news/libya/148829. بوابة الوسط. 2017يوليو 
2017. 
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تشكيلة مجلس الشيوخ، وعدـ تبني نظاـ فيدرالي أو المركزي موسع علا نحو حقيقي، استمرارًا 
منطقتهـ. القضا1لتهميش بعض الرافضيف أماـ استنادًاوقد طعف المشروع تبني الهيئة قرار في ء

 2017أغسطس  16 بتاريخاستئناؼ الجبل األخضر إلا أسباب إجرائية. وقد قضت محكمة 
لقد كاف مثيرًا لالنتباآ أف المحكمة في معرض  2بإيقاؼ تنفيذ قرار الهيئة مف باب االحتيار.

عطلة أسبوعية، متجاهلة أف الهيئة  تبريرها لجدية الطعف في قرار الهيئة اتخاذآ في يـو سبت، أي
البعض، مسا . كاف األولا، كما علق لة الهيئة عف عدـ ءقد دأبت علا العمل في هذا اليـو

لتها عف عملها في يـو سبت. عمومًا، كاف ءمواصلة الليل بالنهار كي تلمل مهمتها بدًال عف مسا
انوف المنظـ لالستفتاء، اب القلقرار اإليقاؼ الميقت أثرآ في تجميد عملية إصدار مجلس النو 

ف لموفقداف ع  ، بعد أف أعادآ إليها المشروع األخير.انياً ية وضع الدستور زخمها، واف

الطعف، ستلوف هناؾ عقبات و  يتعيف  أخرى بغض النظر عف حكـ المحكمة النهائي في موضوع
ا الهيئة عندها تجاوزها قبل أف تناؿ ليبيا دستورها. لو قضت المحكمة بقبوؿ الطعف، يتعيف عل

إعادة التصويت علا المشروع األخير، ويصعب القوؿ، في ضوء المتغيرات المتالحقة، إذا كاف 
ذا ما نالها، أو إذا ما رفضت المحكمة الطعف، سيتعيف  سيناؿ األصوات اللافية داخل الهيئة. واف

لرغـ مف أف االنتظار حينها إلا أف يقوـ مجلس النواب بسف قانوف ينظـ االستفتاء. وعلا ا
الفرض أن  ليس للمجلس سلطة تقديرية في إصدار القانوف مف عدم ، إال أف مف يتابع مسيرت  
منذ انتخاب  يدرؾ مدى صعوبة التئام  في جلسة صحيحة النصاب، بالتالي صعوبة اتخاذآ أي 

ذا ما صدر هذا القانوف، لـز للمشروع عندها كي يصب  دستورًا أف  يناؿ قرار صحي  قانونًا. واف
موافقة ثلثي المصوتيف، وهو نسبة مرتفعة قد تلوف حظو  نيلها في بلد يطبع  االستقطاب قليلة. 
وحتا إذا ما افترضنا نيل  لها وصيرورت  دستورًا للبالد، لف تلوف نصوص  في ذاتها عالجًا 

اؿ عديدة تتعدى وضع القوانيف التي أح أخرى لمشالل البالد المزمنة  سيلـز لتفعيل  خطوات 
إلا توعية الناس بأحكام  وأهميت .  عليها مرارًا

علا الرغـ مف هذا، يمكف لمشروع الدستور أف ييدى دورًا مهمًا في جهود حلحلة أزمات ليبيا 
الحالية. يستمد المشروع هذآ األهمية مف حقيقة أن  وضع مف قبل هيئة منتخبة ديمقراطيًا، تمثل 

ن  قد وفق إلا حد مرٍض، كما تبيف نتائا المعايرة التي فيها أطياؼ واسعة مف شرائ  الشعب، وأ

                                                           
. بوابة الوسط. 2017أغسطس  4"مشروع الدستور.. مخاض عسير وجدؿ ينذر بالعودة إلا المربع األوؿ".  1

a/149217http://alwasat.ly/ar/news/liby/ :2017سبتمبر  29. تاريخ اخر دخوؿ. 
. بوابة الوسط. 2017أغسطس  18"مصطفا الدالؼ: قرار محكمة استئناؼ البيضاء "عنوانًا للحقيقة".  2

http://alwasat.ly/ar/news/libya/150443/ :2017سبتمبر  29. تاريخ اخر دخوؿ. 
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أجراها مركز دراسات القانوف والمجتمع، في معالجة اللثير مف القضايا المشكلة. نعـ، لقد 
مبادر  ولـ تتسق ممارستها مع وقاطعتها شريحة مهمة: األمازيم، الهيئة بنسبة متواضعة، انتخبت

معالجات مرتبكة لقضايا مهمة، وللف هذا التقويـ المبني مستقرة في صناعة الدساتير، وانتهت ب
علا تمني مخرجات تعوض عقودًا مف غياب الشرعية الدستورية، وتليق بتضحيات الشعب، 
وتتناسب مع اآلجاؿ المتتالية التي منحت للهيئة، قد يفس  مجاًال لتقويـ ألثر تسامحًا يأخذ بعيف 

، وأف مشروع الدستور: إعدادًا ومخرجات، أفضل مف االعتبار الظروؼ التي عملت فيها الهيئة
المطروحة مف استعادة لدستور االستقالؿ، أو تمديد للعمل باإلعالف الدستوري،  خرى البدائل األ

وتعديل لالتفاؽ السياسي الذي ترعاآ األمـ المتحدة. لهذا، قد يكوف األولا في هذآ المرحلة إيالء 
ها، واالنطالؽ من  في تحقيق التوافق بيف أطراؼ الصراع في مشروع الدستور األهمية التي يستحق

  ليبيا.

  

 

 

 

 


