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المقدمة
بدأت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 1أعمالها في
مدينة البيضاء ( 0011كلم) شرق العاصمة طرابلس
الاثنين 00أبريل 0102م  ،وانعقدت الجلسة الافتتاحية في
ً
عضوا،
غياب  01من أعضاء الهيئة ،البالغ عددهم 01
والذين لم تتمكن املفوضية العليا لالنتخابات من إتمام
انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية.
انتخبت الهيئة التأسيسية هيئة رئاستها حيث تم اختيار
"علي الترهوني" "رئيسا للهيئة" بأغلبية أصوات ألاعضاء كما
تم اختيار العضو "الجيالني عبد السالم ارحومة" نائبا
لرئيس الهيئة" فيما اختارت العضو رمضان التويجر مقررا
لها.
في لقاءات تالية اتفقت الهيئة على تشكيل لجنة إلعداد
الالئحة ّ
الداخليـة للهيئة ،وانجزت اللجنة إعداد الالئحة
ّ
الداخليـة للهيئة التي تكونت من  011مادة توضح كافة
الاجراءات بداية من افتتاح الجلسة وحتى ختامها ،ونصاب
الحضور  ،ونصاب اتخاذ القرار  ،وجدول ألاعمال
واملناقشات واتخاذ القرار ..إلخ .كما قسمت هيئة صياغة
الدستور أعضاءها على  8لجان تختص كل منها في صياغة
جانب محدد من الدستور ،على أن تجتمع كامل الهيئة
ملناقشة كل جانب العتماده .
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تقدم المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات تقريرها المفصل األول حول
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ،عبر رصد مسار عملها منذ
انطالق أعمالها في ابريل  4102وصوالً إلى تقييم المسودة األولى التي
صدرت عن لجنة العمل ،ونظراً لصدور المسودة الثانية لمشروع الدستور
بالتزامن مع إتمام المنظمة لهذا التقرير المفصل حول مخرجات الهيئة وإبداء
التعقيبات حولها فإن فريق البحاث قد رأى نشر هذا الجزء الخاص بالتقييم
العام ألداء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى على أمل متابعة
وتقييم المسودة الثانية وأداء الهيئة حتى انتهاء واليتها وعملها.
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كما تم حسم بعض القضايا الاجرائية ألاخرى مثل تعديل
مواد الالئحة املتعلقة بطريقة التصويت على النصوص
الدستورية ،واتخاذ الاجراءات املناسبة بشأن الاياب عن
الجلسات العامة  .كما تم انتخاب لجنة صياغة مقترحات
اللجان النوعية للتداول حولها بالجلسات العامة للهيئة .وتم
تشكيل لجنة لتنسيق ومتابعة ألاراء التي يطرحها املواطنون
بخصوص مقترحات اللجان النوعية التي تعرض على موقع
الهيئة ،وتتكون لجنة التنسيق من رئاسة الهيئة وممثلين عن
اللجان ،وتختص بمراجعة الشكل املبدئي ملشروع الدستور
بهدف إعداد املسودة النهائية ،وتعمل لجنة التنسيق من
خالل ممثلين عن اللجان النوعية بالتواصل مع دوائرهم
الانتخابية عبر كل وسائل الاتصال املتاحة.
أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يوم -1-01
ً
صحفي ما انجزته الهيئة حيث تم انجاز
0102م " في بيان
واعتماد الالئحة الداخلية لعمل الهيئة ،ومدونة السلوك،
والخارطة الدستورية التي َحددت مصادر ومراجع وتوصيات
صياغة الدستور  ،كما حددت أبواب وعناوين الدستور،
واعتماد اللجان النوعية لصياغة الدستور .

تشكيل لجنة للتوافق بين املكونات الثقافية
شكلت الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور لجنة
للتوافق بين املكونات بموجب القرار رقم  0لعام 0102م
والذي أقرته الهيئة التأسيسية في ديسمبر 0102م حيث
توافقت اللجنة املقترحة في اجتماعها الاول على العديد من
البنود واملحاور التي شرحت مفهوم التوافق العام وآلية
تطبيقه بين جميع املكونات ،باإلضافة لبعض القضايا
وألامور التي تحتاج لتوافق حقيقي من خالل الحوار
والتفاوض ،كما اعتمدت خطة عملها وكيفية تنفيذ املهام
ً
املناطة بها وتم اختيار ( د.اعتماد املسالتي) رئيسا لهذه
اللجنة ،و(السنوس ي وهلي) مقررا لها.

النهائية.

تقسيم الهيئة التأسيسية إلي مجموعات عمل
إقليمية
أصدرت الهـيئة التأسيسية في أبريل 0102م قرارا ينص على
دراسة مقترحات اللجان النوعية في كل أبواب الدستور
بحسب املناطق الانتخابية الثالث ،املتمثلة في طرابلس وبرقة
وفزان وذلك بأن تضع كل منطقة رؤيتها حول أبواب
الدستور بأكملها ،وبذلك تقدم ثالثة آراء للهيئة تمثل
ً
املناطق الثالث بدال من  20ر ًأيا وقد صوت على هذا القرار
 00عضوا وهو ما وصف الئحيا باألغلبية البسيطة ،بحسب

املقترحات املبدئية للجان النوعية للتداول
والنقاش العمومي

لم يحض هذا القرار بموافقة عدد من أعضاء الهيئة

أعلنت الهيئة التأسيسية طرح التصورات واملقترحات

التأسيسية مستندين على إن تشكيل لجان إقليمية ملناقشة

املبدئية للجانها النوعية على الشعب "لتلقي املالحظات
والانتقادات بشأنها ،ولكي تقوم كل لجنة بإعادة تقييم عملها

مسائل دستورية بشكل منفصل عن بعضها البعض
والتوصل من خاللها القتراحات وبدائل ملا طرح من قبل

قبل إحالته على الهيئة ملناقشته في جلساتها العامة ".وذلك

اللجان النوعية يجب أن يخضع لنص املادة  19من الالئحة

في ديسمبر .0102

الداخلية ،والتي تفرض تشكيل اللجان بموافقة ثلثي
ألاعضاء  ،0+ألامر الذي يعنى بشكل واضح إن إنشاء هذه

مقترحات وتصورات اللجان النوعية للهيئة التأسيسية
تتمثل في شكل الدولة ومقوماتها ألاساسية وشكل ونظام
الحكم والسلطة القضائية والهيئات الدستورية املستقلة
والجيش والشرطة والحقوق والحريات والتدابير الانتقالية
والحكم املحلي والنظام املالي والثروات الطبيعية.
الجدير بالذكر أن مقترحات وتصورات اللجان النوعية التي
تم طرحها من خالل موقع الهيئة لم يتم مناقشها من الهيئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالرغم من مطالبة
عضو الهيئة التأسيسية عبد القادر قدورة بمناقشتها قبل
عرضها ولكن املقترح رفض لالستعجال ،وهكذا طرحت
املقترحات على شكل صياغة أولية ال تعبر عن رأي الهيئة،
ودعت الهيئة النخب الليبية ومؤسسات املجتمع املدني إلى
نقاش املقترحات وتمحيصها ،لتقوم لجنة التنسيق التي
تتكون من رئاسة الهيئة وممثلين عن اللجان ،بمراجعة
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الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي
المسار والمخرجات والتعقيبات

الالئحة الداخلية للهيئة التأسيسية .

اللجان املوضوعية املحددة مهمتها بمناقشة املسائل
الدستورية وإحداث توافقات بشأنها يخالف مخالفة
صريحة املادة املذكورة ،وذلك باعتبار أنها انشئت باألغلبية
البسيطة لألعضاء الحاضرين وقد كان عددهم ( )00عضوا.
وعزت املجموعة رفضها للقرار في "مذكرة توضحية" بعثت
بها إلى رئيس الهيئة في  02أبريل 0102م إلى ّ
عدة أسباب
أخرى أبرزها ّأن الهيئة التأسيسية تم انتخابها لوضع
مشروع دستور ّ
لكل الليبيين دون تمييز بين جهات إقامتهم أو
توجهاتهم ،مؤكدين ّأن آلية العمل التي تناسب هذا ألاساس
هو عدم تمييزهم وفرزهم على أساس إقليمي.
لم تلتفت رئاسة الهيئة التأسيسية ملبررات رفض الاعضاء
لتقسيم الهيئة إلى ثالث مجموعات باالضافة إلى املخالفة
لالئحة الداخلية املنظمة للهيئة التاسيسية بخصوص
تشكيل لجان نوعية او دمجها ،والدعوة إلى العودة إلى آلالية

املتفق عليها ألامر الذي زاد من حالة الاحتقان داخل الهيئة

كل الدوائر الانتخابية وتم انتخاب لجنة تتكون من 00

مما اضطر عدد من الاعضاء إلى إصدار بيان آخر إلحاقا
لألول في  00مايو 0102م جددوا فيه رفضهم آللية العمل
بالهيئة متهمين رئيسها بالتسويفّ ،
وحملوا مكتب رئاسة

عضوا بواقع أربع أعضاء من كل من منطقة (برقة وطرابلس
وفزان) تكون مهمة اللجنة صياغة مخرجات اللجان

الهيئة "كامل املسؤولية عما ستؤول إليه ألامور ،فيما إذا
استمرت في تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب املشروعة "
ّ
برفض "آلية العمل املتمثلة في تقسيم الهيئة إلى ثالث لجان
إقليمية جهوية :طرابلس وبرقة وفزان».
في يوم الاثنين  08مايو 0102م صوت أعضاء الهيئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي على إلااء قرار
ً
عضوا ،في
تقسيم لجان الهيئة على أساس جهوي بواقع 10
حين صوت عضوان ضد القرار ،وامتنع سبعة أعضاء عن
ً
عضوا.
التصويت ،وحضر الجلسة 20

النوعية للهيئة التأسيسية في شكل مسودة متكاملة تتضمن
الديباجة والابواب إلاثنى عشر في فترة التتجاوز  11يوما.
في شهر أغسطس 0102م اعتمدت لجنة العمل نظامها
الداخلي ومنهجية العمل داخل اللجنة ،وأعدت خطة زمنية
ألبواب الدستور من حيث املناقشة والصياغة ،كما تم
اعتماد آلية اتخاذ القرار بأن يتم التصويت بنسبة ثلثي لجنة
العمل زائد واحد ( 9أصوات من .)00
الجدير بالذكر أن الهيئة اقترحت أن يمثل الطوارق والتبو
بممثل واحد عن كل مكون في لجنة العمل؛ ولكنهم رفضوا

بناء عليه جرى اعتماد تسمية جديدة للجان ،إذ تم

ذلك ،واقترحوا أن يكونوا أعضاء مراقبين بشكل دائم في

تقسيمها إلى ثالثة مجموعات ،وهي املجموعة ألاولى والثانية
ً
والثالثة ،بدال عن مجموعة طرابلس وبرقة وفزان ،كما كان
ً
معتمدا ،كما تم إعادة دمج املجموعات الثالث ،بحيث

لجنة العمل غير أن الهيئة رفضت املقترح .

أصبحت مكونة من املناطق كافة ،وليس من منطقة واحدة.

انتخاب لجنة العمل (الصياغة)
مبررات تشكيل لجنة العمل كان من أجل حسم كثير من
القضايا الجدلية والاسراع في إنجاز مسودة مشروع
الدستور .ففي الجلسة الـ  20ألعضاء الهيئة التأسيسية
لصياغة مشروع الدستور في أبريل 0102م ناقش ألاعضاء
إيجاد آلية جديدة للتداول ،إال إنهم استمروا في النقاش في
ً
ورشة عمل استارقت  10يوما ،بينما كان الوقت املخصص
حسب مقترح تصميم الورشة ثالثة أيام .وأجمعت الهيئة
بضرورة تايير آلية النقاش والتداول ،مما أسفر عن خلق
مسار جديد من الحوار حول مخرجات اللجان ،وبالتالي
كانت فكرة إنشأ لجنة مصارة منبثقة من اللجان املناطقية،
والتي هي عبارة عن تمثيل ألاقاليم الثالثة على أن تكون
مفتوحة ألي عضو يرغب في الانضمام إلحداها.
في يوم 0102 -0-01م عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة
الدستور أجتماعا تم فيه إقرار تشكيل لجنة العمل تمثل
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تشكيل لجنة للتواصل مع املكونات املقاطعة
للدستور
قاطع مكون الامازيغ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور منذ بداية تأسيس الهيئة ،وأنضم مكون التبو
والطوارق إلى املقاطعة في أغسطس عام  ، 0102الامر الذي
دفع الهيئة التأسيسية في سبتمر 0102م استحداث لجنة
التواصل مع املكونات املقاطعة (التبو ،الطوارق  ،وألامازيغ)
بحسب قرار  00لسنة 0102مُ .
وحددت مهام اللجان في
وضع الاحكام املتعلقة باملكونات والتوافق على مشاريع
نصوص دستورية بشأن الاحكام املتعلقة باملكونات وبناء
جسور التواصل إلعادة الثقة بين ألاطراف ،على أن تعمل
اللجنة ضمن جدول مهام محددة ،وتتكون اللجنة من 1
أعضاء حسب الاقاليم الجارافية للتواصل مع املكونات
املقاطعة للدستور.
رفض مكون التبو الحوار مع لجنة التواصل ،وخرج التبو
في  2سبتمبر 0102م من مرزق وسبها وأوباري والكفرة في
احتجاجات غاضبة ضد الهيئة التأسيسية ووصف التبو
موقف الهيئة من املكونات الثقافية بأنها " أعمال إقصائية

وتمييزية ضد الاقليات" ،وخروج عن مبدأ التوافق املحدد

 -0من حيث املواصفات  -:يجب أن تكون موجزة ومركزة

باالعالن الدستوري املؤقت ،وأعلنوا رفضهم الكامل

وبصياغة جيدة .

للدستور ،وتمسكهم بحقوقهم املشروعة وفقا ملا نصت
عليها املواثيق الدولية.

 -0من حيث املضمون ،يجب أن تتضمن النقاط آلاتية :

أما مكون الطوارق فقد نجحت لجنة التواصل في 01
ديسمبر 0102م في الوصول إلى توافقات مهمة معهم ،وجاء

واللاوي والجارافي الذي يتضمن املوقع ،مع إلاشارة إلى سرد

في نصوص الاتفاق بين مكون الطوارق والهيئة التأسيسية

تاريخي موجز يذكر فيه الاقاليم التاريخية الثالثة .

عدة نقاط ،منها أن اللاات العربية وألامازياية والتارقية
والتباوية تعتبر لاات وطنية لكونها رصيد مشترك وإرث
تاريخي وثقافي لكل الليبيين ،واللاة العربية هي اللاة الرسمية
للدولة  ،وأكد الاتفاق أن الدولة تعمل على ترسيم لاة
ً
الطوارق في مناطقهم وفقا ملعايير ومراحل وآليات يتم
تحديدها بقانون ،وأن الدولة تعمل على حماية اللاات
َ
الوطنية وتوفير الوسائل الالزمة لتعليمها واستخدامها
وتطويرها والسعي إلدماجها في مجاالت الحياة العامة.
كما نص الاتفاق على أن الدولة تعمل على توفير الوسائل
الالزمة لتعليم واستخدام وتطوير لاة (برايل) للكفيف ولاة
إلاشارة للصم والبكم ،وأنه سوف تحدد بقانون ألاحوال التي
يجوز فيها استعمال لاة أجنبية في املعامالت الرسمية.
أما مكون الامازيغ فقد نفى مقرر لجنة التواصل منعم
الفاخري صحة ما أعلنه رئيس الهيئة التأسيسية أن مكتبه
يتواصل مع مكون ألامازيغ ،وأضاف الفاخري أن هناك لجان
ُ
قانونية قد شكلت من الامازيغ وهناك مراسالت للهيئة
ومناشدات من ألامازيغ للهيئة التي لم تهتم بتلك املراسالت
ألسباب وصفها باملجهولة.

لجنة العمل تنهي أعمالها
أحالت لجنة العمل مشروع املسودة الاولى للدستور إلى

 الحرص على ضرورة توجيه الخطاب إلى جميع الليبييندون استثناء .
 الحرص على أن تتضمن الديباجة آية كريمة وحديثانبويا شريفا (جزء من خطبة الوداع لرسول هللا صلي هللا
عليه وسلم ،على سبيل املثال ).
بسبب القضايا العالقة في املسودة املقدمة من لجنة العمل
تطرقت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 9
اكتوبر  0102إلى سبل إيجاد الحلول للمختنقات في بعض
املسائل الخاصة والتي في مقدمتها قضية العاصمة  ،حيث
شكلت لجنة مصارة من ثالث أعضاء عن املناطق الانتخابية
الثالثة ،وهم  :الدكتور سعد الطالب عن املنطقة الشرقية
"برقة" ،والدكتور الهادي بوحمرة عن املنطقة الاربية
"طرابلس" ،والدكتور القذافي ابريدح عن املنطقة الجنوبية
"فزان" ،وذلك باية إيجاد نص توافقي لتضمينه باملسودة
املتوافق عليها من قبل لجنة العمل ،وقررت الهيئة أن تبدأ
لجنة العمل بمباشرة مهامها في  02ديسمبر 0102م ،على
أن تتاح الفرصة ألعضاء الهيئة للتواصل مع اللجنة إلبداء
ً
عضوا
مالحظاتهم حول مخرجاتها .وجاء القرار بموافقة 00
صوتوا لصالح املقترح املقدم من قبل عدد من ألاعضاء لتبدأ

رئيس الهيئة التأسيسية بتاريخ  0اكتوبر 0102م ،تضمنت
املسودة مئتين وعشرة مادة ( )001تمت صياغتها بالتوافق،

اللجنة مهامها في  02ديسمبر 0102م  .وطرحت خالل
الجلسة  02عدة مقترحات تم التصويت عليها منها تشكيل
لجنة تتكون من كبار السن ما فوق الـ  01عام لحل القضايا

بشأنها ،وفيما يتعلق بالديباجة تم التوافق على أن تتضمن

الجدلية إلى جانب وجود لجنة العمل .حيث تعمل لجنة
العمل مدة  01أيام حددتها الهيئة التأسيسية لتنقيح

اما بخصوص املادة ( )0املتعلقة بالعاصمة ،لم يتم التوافق
العناصر آلاتية :
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مسودة لجنة العمل وذلك بإعادة صياغة املالحظات املقدمة

من أعضاء الهيئة حول مقترح مخرجاتها  .ومحاولة إيجاد
حلول لبعض املسائل الخالفية بمسودة اللجنة ،ومن بينها
تحديد العاصمة ومقار املؤسسات الحكومية،
وحقوق املكونات الثقافية وإخراج مسودة ثانية جديدة
منقحة.

خالفات أربكت لجنة العمل ونالت من مخرجاتها
اعترض البعض على املقترح املقدم من لجنة العمل ملشروع
الدستور املقدم في  0اكوبر 0102م بحجة أن املقترح يحتاج

املسودة (باألقاليم التاريخية).
الاعتراض على طريقة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة
مشروع الدستور أكدته رانيا الصيد عن مدينة براك
الشاطئ والتي حملت الهيئة جزء كبير من اللوم ألنها لم
تكن موفقة لحد كبير في تحديد جدول زمني ،ووضع خارطة
طريق واضحة تمكن من الوصول إلى مسودة وفاق حول
مواد الدستور.

إلى الكثير من العمل لكي يصبح مسودة تناقش داخل الهيئة

واعترضت الصيد وآخرون على رفض بعض ألاعضاء مطلب

التاسيسية لكثرة عيوبه الفنية والتوافقية .والاعتراض
تأسس على أن مسودة الدستور كتلة واحد (One
) ،packageوال يمكن أن يتم الاتفاق على مادة دون مادة
أخرى بل الاتفاق يتم على كامل الدستور ،وأن ال يتم اللجوء

تحديد شكل ونظام للحكم وعرضه لإلستفتاء قبل الشروع
في باقي أبواب الدستور ،العتباره الجزء ألاهم  ،واعتبروا
التهرب من مناقشة شكل ونظام الحكم خطأ فادح ارتكبته
الهيئة أدى إلى التخبط و إلى عدم تمكن الهيئة من الوصول

إلى التصويت في اعتماد املواد ،وهذا يرجع لعدة أسباب

ملسودة.

أهمها أن املسودة كتلة واحدة فإذا لم نقبل بمادة هنا
فسوف يتم تاطية مخاوفنا في مواد الحقة .وامتنع أعضاء

أبرز الانتقادات املوجهة للجنة العمل

برقة في لجنة العمل من التوقيع على هذا املقترح.

 -تسرع اللجنة في إخراج مسودة ناقصة لم تعالج مسألة

استقال عبد الباسط النعاس عضو الهيئة التاسيسية عن
الزاوية وسالم كشالف عن دائرة طرابلس من لجنة العمل
في تاريخ 0100-0-08م بسبب ما عتبراه إنتهاج مبدأ املاالبة
بدال عن التوافق والذى سارت عليه في فترة عملها عندما
كان بعض ألاعضاء يطالبون بها كأساس لعمل اللجنة ثم

مهمة وهي العاصمة ،فقد كان الواجب على اللجنة أن تعالج
كل النصوص أو ترفض التسرع في إخراج املسودة بهذا
الشكل.
 كان على لجنة العمل أن ترفض منذ البداية العمل فيفترة ثالثين يوما فقط نظرا لصعوبة صياغة مشروع دستور

الانتقال إلى التصويت عند رغبة ذات ألاشخاص بعد
إدراكهم إن ذلك ُ
يصب في الاتجاه الذى يسعون إلية .واعتبر

كامل في هذه املدة ،وخاصة في ظل اختالف آلاراء وتشعبها.

كشالف أن اللجنة قد أصبحت رهينة إلرادة أعضاء معينين

 -تشكيل لجنة العمل لم يكن منطقيا بل كان مناطقيا

السيما في ظل التلويح املستمر باالنقسام والتقسيم وتبنى

ومقسما على أعضاء لواليات لم ينص عليها الدستور بعد،

الخيار الفيدرالي بديال عن أي صياة.

إذ أن مثل هذه اللجان تتطلب خبرة وكفاءة أكثر من توزيع

ولفت كشالف إلى أنه لم يتم اعتماد مبدأ املواطنة أساسا
لكتابة الدستور ،وعدم املساواة بين الليبيين في الحقوق،

جارافي.

خصوصا فيما يتعلق بالحقوق السياسية والتمثيل
ً
السياس ي في املجالس التشريعية ،والذي ظهر جليا في
الصياة املطروحة لنظام الارفة الثانية (مجلس الشيوخ)
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 تجاهلت لجنة العمل مخرجات اللجان النوعية في كثيرمن املسائل املهمة جدا والحساسة والتي كان ألاولى بها أن
تأخذها بعين الاعتبار نتيجة الجهد الذي استمر ألشهر.
فلم تخرج هيئة العمل القواعد التي حازت توافق أعضاء

الهيئة التأسيسية ولم تقترح عرض املسائل الخالفية على

باإلضافة إلى منحه الهبات واملزايا لبعض أعضاء الهيئة مما

الهيئة مجتمعة .

اعتبره البعض محاولة مكشوفة لكسب الوالءات.

 -لجنة العمل لم تعرض ما يتم التوصل إليه ألعضاء

 -ترحيبه بإعالن "خليفة حفتر" تكليف لجنة الستين

الهيئة بشكل منتظم ،حتى يتمكن الاعضاء من املناقشة

مقاليد السلطة التشريعية ،واعتبر البعض أن الخالف بين

للمناقشة وكسب الوقت ،بل كانت طريقة عمل اللجنة

رئيس الهيئة والاعضاء سبب اضطرابا في أداء الهيئة تجلى في

التكتم والسرية والاحتفاظ بما يتم الاتفاق عليه إلى آخر

تقليل الجلسات العامه لألعضاء التي يجب على الهيئة أن

يوم من عملها وكأنها لجنة جديدة لوضع الدستور.

تنعقد فيها ،باالضافة إلى تقليل عدد الاجتماعات الدورية،

 اهتمت لجنة العمل بالجزئيات والتفصيالت بشكليرهق الدستور املستقبلي من ناحية إمكانية التعديل،
فالدستور من املفترض أن يحتوي على نصوص عامة وتترك
التفصيالت والجزئيات للقوانين واللوائح الخاصة.
 انتهاج اللجنة ملبدأ املاالبة بديال عن التوافق فيالقضايا الخالفية .

لحسم الصراع في بناازي.
ّ
النص
 عدم التزامه بتنفيذ املادة ( )02وخصوصاّ
املتعلق ب ـ "النشر علي املوقع الالكتروني للهيئة قائمة
الحضور والاياب في الجلسات العامة في أجل أقصاه ثالثة
ايام عمل بعد نهاية الجلسة".
 فشله في تطبيق املادة  00والتي ّتنص علي قيام الرئاسة
بـأن " ُيحرر لكل جلسة محضر على أن تعرض املحاضر على

املآخذ على رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة
الدستور وتصحيح مسارالهيئة

ألاعضاء خالل ّ
مدة أقصاها ثالثة أيام ألجل لتدوين

أصدر عدد من أعضاء الهيئة بيانا حملوا فيه رئيس الهيئة

مالحظاتهم عليها ويعتمد التصحيح من قبل رئيس الهيئة".

مسؤولية فشل الهيئة في إنجاز مسودة الدستور ،واتهموه
بالنزعة الانفرادية في إدارة الهيئة ،والاموض في إدارة امللف
املالي والفني .الدكتور دمحم بالروين ،العضو عن مصراته

 تكرار تايبه عن الهيئة حيث قدر بعض ألاعضاء املددً
التي قضاها رئيس الهيئة في إجازات خارج ليبيا بـ  22يوما.

والذي علق عضويته احتجاجا على أداء رئيس الهيئة

الجدل حول املدة الزمنية املحددة لعمل الهيئة و

التأسيسية صرح أن" رئيس الهيئة قد قام بأكثر من 22
ً
ً
ّ
لنص وروح الالئحة الداخلية املنظمة
اختراقا وتجاوزا

أسباب تأخرالهيئة في إنجازمهامها

للهيئة التأسيسية" ،وسجل العديد من أعضاء الهيئة على

لم تلتزم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

رئيسها جملة من املآخذ كما يلي:

بأحكام القواعد الدستورية إلاجرائية الواردة في املادة /11

 -إجراء تاييرات كبيرة في إدارات الديوان ،منها إنشاء

 01املقطع ب من إلاعالن الدستوري والتي تشكل إلاطار
الدستوري الذي انتخبت في ظله وضمن حدود الهيئة

مكتب إعالم موازي للمكتب القائم وتعيين "محمود
الترهوني" مسؤول إلاعالم بحزب التيار الوسطي الذي
يترأسه "علي الترهوني" مديرا ملكتب إعالم الهيئة.
 تعيين شباب محسوبين على حزبه في بعض إداراتالهيئة ،وانفراده في تعيين مدراء إلادارات واملكاتب،

6
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التأسيسية.
أهم إخالل وقع من قبل الهيئة التأسيسية ألحكام القواعد
الدستورية إلاجرائية الواردة في إلاعالن الدستوري هو
املتعلق بمدة انجاز عملها ،فهي لم تلتزم باملدة املحدد لها
دستوريا لالنتهاء من صياغة مشروع الدستور ،ألامر الذي

انتهى بتقديم طعن دستوري أمام الدائرة الدستورية
للمحكمة العليا ،بعدم دستورية وبطالن انعقاد جلسات
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعد 00
أغسطس 0102م وما ترتب عنها من آثار ،تحت رقم  2لسنة
 00قضائية  ،أودع بتاريخ  9يناير 0102م.
ً
والتساؤل هل يعتبر هذا املوعد إلزاميا ويترتب عليه بطالن
ً
أعمال الهيئة ،أم أنه مجرد موعدا تنظيميا ال يترتب عليه
ذات ألاثر؟
إلاعالن الدستوري يفرض بشكل واضح وجلي على الهيئة
إنهاء عملها خالل الفترة املبينة في إلاعالن الدستوري ،فهذا
املوعد يعد من املواعيد إلالزامية وعقب انتهائه تكون الهيئة
غير مختصة وتكون أعمالها باطلة وذلك إلستخدام املشرع
صياة إلالزام في النص على النحو التالي" :على أن تنتهي من
صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا املشروع في مدة ال
ً
تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها ألاول" .ففي
ضوء هذا النص فإن مهمة الهيئة محددة بموعد له بداية
ونهاية ،وبالتالي ال يجوز لها ممارسة مهام عملها أوتمديدها
من قبل رئيسها أو حتى من رئيس البرملان ألنها وردت في
إلاعالن الدستوري؛ إذ ال يصح أن تكون السلطة املكلفة
بوضع الضوابط العامة في الدولة أول املخالفين لتلك
الضوابط .فعدم احترام الوقت من قبل الهيئة سوف يؤدي
ً
حتما إلى إطالة عمر املرحلة الانتقالية دون مبرر.
الخبير القانوني الدكتور عزالدين 2بو خريج استنكر أن
تكون مدة عمل الهيئة التأسيسية مفتوحة إستنادا على
قانون لجنة فبراير الذي حدد مدة عمل البرملان بـ  08شهرا
كحد أقص ى ،ولم يحدد مدة معينة للهيئة إلنجاز مهامه ردا
على تصريح عضو الهيئة التأسيسية امراجع نوح .ويرى
بوخريج أن تعديل فبراير هدف في مادته الخامسة إلى تحديد
مدة عمل البرملان ولم يتطرق ملدة عمل الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور فال يصح التوسع في تفسير النصوص أو
تمطيطها لتبرير تأخير عمل الهيئة ،إذ تظل الهيئة محكومة
بنص املادة  11من إلاعالن الدستوري الذي حدد املدة

القانونية ألداء الهيئة مهامها بمائة وعشرون يوما من تاريخ
مباشرتها ملهامها .ولفت إلى أن أبرز الاسباب التي أدت على
تأخر انتهاء الهيئة من أعمالها هي أن لجنة الستين تضم في
أغلبها أناس غير متخصصين في كتابة الدساتير وكان من
املتعين عليها إلاستعانة بخبراء متخصصين بالقانون
الدستوري ملساعدتهم في صياغة مشروع الدستور بش ئ من
الحرفية مما يعكس تطلعات ورغبات الهيئة التأسيسية،
ومن ثم تتولى الهيئة إقراره بالتوافق أو التصويت وعرضه
وفق آلالية املعتمدة على الاستفتاء .إال أن الهيئة لم ترتض
العمل بهذه آلالية وكلفت أعضائها الاير متخصصين بكتابة
الدستور مما أدى إلى إستهالك الوقت املحدد لصياغة
الدستور .
العديد من أهل الاختصاص يرون أن املادة  11من إلاعالن
الدستوري حصرت مهمة الهيئة التأسيسية في "صياغة
الدستور" وهى مهمة تتمش ى مع املدة الزمنية املطلوب فيها
إنجاز الدستور؛ ويعتقدون أن الهيئة تخلت عن هذه املهمة
ُ
واستعاضت عنها بعملية أخرى تعرف في الفقه الدستوري
بصناعة الدساتير ،والفرق كبير بين إلاثنين حيث تعني
صياغة الدستور قيام الهيئة بكتابة مسودة الدستور وعلى
ألارجح تتولي لجنة متخصصة هذه املهمة ثم تقوم بعرض
املسودة على الهيئة إلقرارها بالتوافق أو التصويت على غرار
التجربة املصرية ألاخيرة .أما عملية صناعة الدستور فال
تقف عند حدود صياغة الدستور بل تتعدد فيها املراحل
لتنتهي بصياغة الدستور ويستارق العمل فيها عدة سنوات
 ،ولعل تجربة جنوب أفريقيا خير مثال على صناعة الدساتير
حيث أستارق إعداد دستورها سنتين ،فقد قامت الهيئة
املكلفة بوضع الدستور بتوعية املواطنين بأهمية الدستور
ُ
والتشاور معهم حوله ،وأتسمت أعمالها بالشفافية وأتخذت
قراراتها في النهاية بالتوافق دون اللجؤ إلى التصويت.
وباالضافة إلى ما سبق ذكره من أسباب ،عزا البعض تأخر
إنجاز الدستور إلى عوامل أخرى هي: 3
 -0التكوين الانساني للهيئة والذي جاء من خالل
الانتخاب من مناطق مختلفة وبأفكار مختلفة وعقليات

2

عزالدين أبوبكر بوخريج :الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
بين كفتي الميزان ،ليبيا المستقبل
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عبدالفادر قدورة على صفحته في الفيس بوك

3

مختلفة وكل واحد من اعضاء الهيئة حامل لهموم مدينته
ص َ
ومنطقته بل وحامل لهموم قبيلته َ
اح َب ُه إصرار على
معالجة كل هذه الهموم في الدستور املرتقب .

كما هو معلوم أن لجنة العمل لم تصل إلى توافق في مسودة
الدستور فيما يتعلق بتحديد العاصمة لدولة ليبيا ،ومن

 -0مناقشة العالقة باملؤتمر الوطنى العام ،ورفض هذه

آلاراء التي طرحت وتم مناقشتها داخل الهيئة أن هناك
ضرورات تفرضها الظروف الاستثنائية التي يمر بها ليبيا

هذا الخالف نتائج الحقة على قدرة الهيئة على العمل فى

تستلزم اتخاذ القرارات التي تساعد على تهدئة املشاعر
ووقف التأجيج ونزع فتيل الفتنة وشبح الانقسام والانهيار،

العالقة ،وقد أخذ هذا املوضوع الكثير من الوقت ورتب
الوسط السياس ي الليبي ،بل وانعزالها عنه.
 -1الحديث املسهب عن مشاكل املواصالت وإلاسكان

والحكمة تقتض ي في هذا الخصوص أن يتعين في النص على
أن تكون طرابلس وبناازي عاصمتا الدولة الليبية،

وإلاعاشة ،و التدخل فى السكن وألاكل والشرب وكل واردة

واملبررات هي :

وشاردة للهيئة واستمرت هذه العقلية سائدة طوال مدة
عمل الهيئة ،وهذا أدى إلى ضياع الكثير من الوقت وتهميش
الاهتمام باملوضوع الاصلى وهو وضع الدستور.
 -2ضعف إدارة الهيئة التأسيسية ،وتجلى الضعف في

• أن تسمية عاصمتين في ليبيا ليس شيئا غريبا واستثنائيا،
فقد كانت املدينتان عاصمتين للبالد وفق دستور 0920
وتعديالته في  ،0901ومن هذا املنطلق ،فإن تسمية بناازي
عاصمة مع طرابلس ُي ّ
فعل من جديد نصا دستوريا سلبه

عدم وضوح الاختصاص بين الهيئة وديوانها ،والضعف

النظام السابق من بناازي ،مثلما سلب العديد من
مؤسسات الدولة.

الجلسات وفى تقنيين املناقشات والحوارات.

• أن تسمية بناازي عاصمة مع طرابلس لن يضير طرابلس
وينتقص من مكانتها وموقعها ،إال أن الوطن قد ُيضار كثيرا

الظاهر فى إدارة ألاشخاص والوقت ،وضعف شديد فى إدارة

 -2إصرار رئيس الهيئة على التواصل حيث يذهب أعضاء

من تحديد عاصمة واحدة وهي طرابلس وسط هذه ألاجواء

الهيئة ملناطقهم وليس فى أيديهم ش ي للمناقشة مما أدى إلى

املشحونة واملقلقة واملهددة لكيان الوطن.

ضياع الوقت وزيادة التكاليف ودون أن يكون هناك فائدة

• أن تسمية بناازي عاصمة مع طرابلس ُيعد خطوة مهمة

فى كتابة املخرجات.

على طريق توزيع السلطات والاختصاصات ،ومعالجة

 -0هناك قضايا هامة لم تسمح الظروف املحيطة بالهيئة

مشاكل التهميش واملركزية الخانقة ،وتحقيق التنمية املكانية
املتوازنة.

والتوزيع الديمارافى غير العادل بين املناطق ،والتوزيع

وذكر أحد الباحثين أن الهيئة التأسيسية جعلت من
الدستور الليبي الصادر 0920م واملعدل 0901م مرجع من

بالتشاور مع الشعب حولها منها شكل الدولة ونظام الحكم،
العادل للثروة ،وحقوق املكونات الثقافية والعرقية.

مناقشة مخرجات لجنة العمل
أبدى عدد من الباحثين واملختصين من داخل الهيئة
التأسيسية لصياغة الدستور ومن خارجها جملة من
املالحظات والتصويبات على مسودة الدستور ألاولية التي
قدمتها لجنة العمل ،وسنفردها في هذه الورقة وفقا لألبواب
والفصول التي وردت فيها معنونة بعنوان رئيس كمايلي:
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شكل الدولة ومقوماتها ألاساسية

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي
المسار والمخرجات والتعقيبات

مرجعها غير أن لجنة العمل لم توافق على مطلب نواب
برقة بأن تعود بناازى كما كانت حتى يوم 10اغسطس
 0909وفق نص املادة  088من الدستور الليبى الصادر فى
 0920واملعدل فى .0901

الشريعة إلاسالمية
اعتبرت لجنة العمل فى املادة  2من مقترحها أن ( الاسالم
دين الدولة والشريعة الاسالمية مصدر التشريع وفق
املذاهب والاجتهادات املعتبرة شرعا من غير إلزام برأي فقهى
معين منها فى املسائل الاجتهادية وتفسر احكام الدستور
وتقيد وفقا لذلك).
هذا النص جمع بين الاسالم والشريعة باعتبار أن الدين
هو دين الشعب  ،أما الشريعة فهي الاحكام املنظمة لشوون
العباد فى عالقتهم بخالقهم وفى معامالتهم  ،وهذا الجمع
ممكن لتأكيد أن القواعد وألاحكام التى وردت فى القرآن
والسنة هي مصدر التشريع فى ليبيا وبالتالى تقييد السلطة
التشريعية خاصة عند ممارسة وظيفتها .ولهذا تم النص فى
عجز املادة ( وتفسر أحكام الدستور وتقيد وفقا لذلك) .
غير أن واضعى النص قيدوا مصطلح الشريعة ولم يتركوه
للمعنى املعلوم له بقولهم ( وفق املذاهب والاجتهادات املعتبرة
شرعا) من جهة و(من غير إلزام برأي فقهى معين منها فى
املسائل الاجتهادية)! من جهة اخرى .وهذا التقييد فى شقيه
البد أن يطرح إشكاليات فى التطبيق منها :ماهي الاجتهادات
واملذاهب املعتبرة شرعا ؟ وماهي املسائل الاجتهادية واملسائل
غير الاجتهادية ؟

الجنسية واكتسابها
هناك من يرى أن هناك تشددا في عدم املساواة بين املولود

من أكتسابها ) وهو نفس العيب فيما يتعلق بشرط إلاقامة
املطلوب ملنح الجنسية وفق املادة  .01لهذا البد من إعادة
النظر فى النصوص املخصصة للجنسية والاكتفاء بتنظيم
الاسقاط والسحب كما فعل الدستور التونس ى أو على ألاقل
وضع نص وحيد موجز يتعلق بالجنسية الليبية كما فعل
الدستور السودانى.

نظام الحكم
اختارت املسودة النظام الرئاس ى الكامل الذي يتمتع فيه
الرئيس بكل الاختصاصات كأن يعين رئيس الحكومة والوزراء
ويعزلهم وهو القائد الاعلى للقوات املسلحة وله حل املجلس
التشريعى ولو بشروط ،فالرئيس له الكلمة الاعلى فى الدولة.
بالرغم من أن املخرج الاساس ى للجنة نظام الحكم كان
النظام املختلط بمعنى رئيس للدولة منتخب ورئيس
للحكومة منتخب ينظم الدستور اختصاصاتهم ،فإن
باحثون قانونيون توقعوا أن يكون هذا النظام سببا لعدم
الاستقرار ،فانتخاب شخص واحد لحكم البالد قد يكون
بإمكانياته من منطقة واحدة وربما من قبيلة واحدة ويؤدى
ذلك إلعادة تركز السلطة فى يد رجل واحد يستحوذ على كل
الصالحيات وفق الدستور .

ألب ليبي واملولود ألم ليبية في ما يتعلق بالجنسية (مادة ،)00
والرأي عندهم أن يتعين على ألاقل إسقاط شرط مدة

بالنسبة للسلطة التشريعية فقد اختارت املسودة نظام
الارفتين للبرملان وهو مجلس للشيوخ وأخر للنواب وذكرت

إلاقامة ( 01سنة) الكتساب الجنسية الليبية (فقرة  ،0مادة
 ،)01بحيث يجوز منحها منذ الوالدة عند طلبها .والجديد فى

املسودة إن مجلس الشيوخ يمثل املناطق التاريخية الثالث
دون ذكر أسماء تلك املناطق (برقة طرابلس فزان) ،وما

النص فهو منح ألاب ميزة إلحاق أوالده بجنسيته والاعتراف
بجواز الجمع الذى كان محظورآ فى السابق ( مادة01من
دستور  .)0920غير أن هذه الرخصة ( جواز الجمع) قيدت

فعلته لجنة العمل هو وضع إجراءات معقدة تحد من

بقيد ثقيل أفسد روح التايير  :حظر تولى تسع وظائف
حددت بالنص مع إلاحالة على القانون فى إضافة أي وظيفة
أخرى! وهذا املسلك غريب ألنه خرج عن املألوف فى صياغة
الدساتير ،وكان ألاولى التااض ى عن تنظيم هذا النوع من
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الجنسية ،ألننا لسنا بصدد دستور يؤسس لدولة جديدة.
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فاعلية مجلس الشيوخ في ممارسة اعماله تمثلت هذه
الاجراءات في :
 -0نصاب الانعقاد والتصويت يتطلب الاغلبية املطلقة
على ان يكون من بينهم  8من كل اقليم وبالرغم من الضمانة
في هذا الشرط إال أنه يعتبر معطال لعمل مجلس الشيوخ

،وهنا يظل مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الاصيل
فى التشريع.

مخرجات اللجان النوعية السابقة فيما يتعلق بشكل الدولة

 -0ليس ملجلس الشيوخ أي اختصاص أصيل،فمهمته هي

ونظامها السياس ى والادارة املحلية فيها متذبذبة ،وجاء
مقترحها يتأرجح بين الرغبة فى تكريس دولة املواطنة والبحث

النواب إلقرارها والتعديل فيها وهى مجموعة من القوانين

عن توافق يلبى توجهات اصحاب املصالح الجهوية ولو

مراجعة مشروعات القوانين التى تحال إليه من مجلس
املهمة وعددها  00قانونا وموضوع تشريعى وهنا واضح أن
مجلس الشيوخ أمام حالتين أما املوافقة وإعادة مشروع
القانون ملجلس النواب إلصداره ،أما فى حالة الاختالف فإنه
إما أن يتم تشكل لجنة بالتساوى بين املجلسين ،إذا اتفقت
يحال مشروع القانون على املجلسين إلقراره  ،أما فى حالة
عجز اللجنة عن إيجاد حل يحال ملجلس الشيوخ إلقراره
بأغلبية  01عضو من  20عضو ،فإن تعذر كل ذلك يؤجل
مشروع القانون إلى الدورة البرملانية التالية ،وهذا يدل على
أن مجلس الشيوخ ال يملك الكلمة النهائية بخصوصها إال
إذا تمكن من الحصول على  01صوت من  21من أعضائه .

بالتضحية بعبر التاريخ ومنطق املصلحة العليا الوطنية.
فاملادة الثامنة تكرس مبدأ املساواة بين املواطنين
واملواطنات ،واملادة  12تقرر (التمثيل املتكافئى للناخبين)
واملادة  22تعتبر أن عضو مجلس الشورى ( باملجلسين:
النواب والشيوخ) يمثل الشعب كله .باملقابل نقرأ فى املادة
( 22ويكون التمثيل فى مجلس الشيوخ متساويآ بين ألاقاليم
التاريخية الثالثة ويراعى التوازن الجارافى فى توزيع املقاعد
داخل كل اقليم) .وإشترطت املادة  29لصحة قرارات مجلس
الشيوخ توافر الاغلبية املطلقة ألعضائه  -وهي نفس الاغلبية
املطلوبة النعقاد الجلسات صحيحة -على أن يكون من بينهم

ثم إن مجلس الشيوخ ليس له صالحية التعيين وإنما

ثمانية أعضاء من كل إقليم ،وتوجب املادة  20فى انتخاب
رئيس الجمهورية مراعاة ( املوازنة بين معياري السكان

املصادقة فقط على ترشيحات مجلس النواب.

والجارافيا).

املالحظ أن املادة التي تنص على مدة والية مجلس النواب

الحكم املحلي (إلادارة املحلية)

غامضة فيما يتعلق بمدد انتخاب عضو مجلس النواب.
فقد ُيفهم منها أنه مدة واحدة فقط أو أنه ليس هناك
تحديد يظهر هذا الاموض عند مقارنة املادة  19مع املادة
 22بشأن مدد عضو مجلس الشيوخ).

أما مايتعلق

بمقترحات ومشروعات القوانين ينبغي النص على طبيعة
اختصاص مجلس النواب وهو يسن القوانين في مختلف
ُ
شؤون الدولة ،وبعدها تحدد آلالية املتبعة في ذلك.أما ما
يتعلق بمجلس الشيوخ فالدعي لذكر نظام انتخاب مجلس
الشيوخ وترك ألامر للقانون العادي حتي يتمكن املشرع من
تحديد النظام الانتخابي بمرونة كافية وفق الظروف
املتاحة .اما ما يتعلق باختصاص مجلس الشيوخ
بمشروعات القوانين هناك من يرى عدم وضوح في النص
والواجب التاكيد على ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على
قوانين بعينها قبل أن يحيلها مجلس النواب إلى رئيس الدولة
إلصدارها .
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يتفق الخبراء على أن طبيعة الحكم املحلى أساس ى فى بناء
نظام ديمقراطى وضمانة ملنع عودة النظام املركزى
الاستبدادى ،و املسودة لم تهتم بمخرجات اللجنة النوعية
املعنية والتى وضعت نظامين للحكم املحلى احدهما
للمحافظات وألاخر لألقاليم  ،إنما وضعت مجموعة من
املبادئ النظرية والتى بإمكان اى حكومة تفسيرها وتطويعها
لخلق نظام ادارى تستطيع من خالله التحكم فيه .وذكرت
املسودة تقسيمات الحكم املحلى هى الواليات (محافظات )
والبلديات .والسؤال املطروح من يقوم بهذا التقسيم
؟وماهو عددها؟ وماهى أسماؤها ؟اما بالنسبة للمعايير التي
وضعتها املسودة للتقسيم فليس هناك ما يدل على إمكانية
تطبيقها بل يمكن تفسيرها أكثر من تفسير ،وسيتم تعديلها
فى أى وقت ألنها لم توضع فى الدستور .أما فيما يتعلق
باالختصاصات فقد نصت املسودة أن الواليات لها وضع

السياسات املحلية والتخطيط وإلاشراف والرقابة واملتابعة
على أعمال البلديات التى تقع فى نطاق الوالية  ،وهذه
البلديات ستقوم بإإلدارة وإلاشراف على القطاعات املختلفة
فى نطاقها وطبعا سيقوم القانون بتفسير كل ذلك  ،هذه
تعتبر إدارة محلية وليست حكم محلى  ،فالحكم املحلى
مشاركة الناس فى اتخاذ القرارات التنفيذية.

ألاحزاب
تنص املادة ( )092على حل ألاحزاب السياسية وإيقاف
إجراءات تأسيسها ملدة أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا
الدستور .وإدراج هذا النص جاء رد فعل على أداء ألاحزاب
السياسية الحالية وليس بناء على تقويم موضوعي لتأثير
وجود ألاحزاب على بناء الدولة الديمقراطية .إذا كان ألامر

املسألة الهامه فى الحكم املحلى هى املوارد املالية ،واملسودة
نصت "يكون للواليات والبلديات موارد مركزية تتفق مع

العملية واملتواصلة .ألامر املهم أن منع تكوين ألاحزاب لن يلغ

القدر الالزم لقيامها باختصاصاتها وموارد ذاتية" ،والسؤال
من يقدر هذا القدر الالزم ؟ فالنص بحسب املختصين

وجودها أو تأثيرها والدليل على ذلك أن منع الترشيح على
أساس حزبي لم يحل دون قيام تكتالت على أساس فكري

يعتبر عودة ملركزية وضع امليزانيات وسياسة املنح والحرمان

(أي حزبي) في مجلس النواب والهيئة التأسيسية .كل ما

التى كانت سائدة فى ظل النظام السابق .أيضا تطرقت
املسودة إلى النظام املالى للدولة "توزيع الايرادات الوطنية

يفعله هذا املنع هو حرمان الناخب من معلومة مهمة عن

بشكل عادل ومنصف بين مستويات الحكم الوطنى واملحلى

يتعلق بعدم نضوج ألاحزاب فإنه لن تنضج إال باملمارسة

التوجهات الفكرية والحزبية للمرشحين تساعده على
الاختيار السليم وفق قناعاته وانتماءاته .وهذه املادة وإن

بما يراعى الكثافة السكانية وتوزيع السكان........الخ) ،فما

كانت تستجيب ملنطق إصالح املؤسسات ولألداء غير الحسن

املقصود بالعادل واملنصف والكثافة السكانية .وهناك
إشكال كبير في تقدير املعايير والتي تبقى فى النهاية معايير

لهذه املنظمات خالل املرحلة الانتقالية ،إال أنه ليس هو
الخيار ألامثل ،وال يمكن القياس فى تبريره على ما حصل أيام

تخضع للتقدير الشخص ى ،والصحيح أن توضع ارقام

اململكة ،ألن الظروف ليست نفسها ومهما كانت قتامة

ليعرف كل ذى حق حقه ويتم إنصاف مناطق الانتاج ولكن
بهذه النصوص يبقى الوضع فى املناطق النائية والبعيدة

صورة هذه الاحزاب فى تجربتها املحدودة الحالية ،فال بد من
دعمها وليس إيقافها بإعتبار أنها من مقومات الديموقراطية.

وقليلة السكان كما هو ولسنوات طويلة.

الكوتا (الحصة)

املرأة

من أهم القضايا التي أغفلها هذا املقترح من وجهة نظر

قدمت الناشطات املشاركات في املؤتمر الذي عقد في تونس
بخصوص حقوق املراة في الدستور عشرة مطالب للهيئة

بعض الباحثين هي قضية الحصة أو "الكوتا" .ويتساءل
هؤالء عن مبررات عدم النص على حصة معينة يضمنه
القانون للمرأة في املجالس التشريعية .إذ يرى هؤالء إن

التأسيسية ودعت الناشطات الهيئة التأسيسية إلى الالتزام
والحرص إلى تأنيث املواد الدستورية في جميع فصول
الدستور ،ودسترة الحقوق املكتسبة للمرأة املنصوص عليها

تخصيص هذه الحصة ليس فيه إخالال بمبدأ املواطنة
املتساوية الذي يدفع به كثيرون ،بل هو إجراء مؤقت

في الاتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل الدولة الليبية

ملعالجة اختالالت وإجحافات تاريخية حان وقت مواجهتها.

والقوانين والقرارات الصادرة عنها .كما طالبن الهيئة
التأسيسية بااللتزام بالنص على إشراك املرأة في جميع

فالرجل واملرأة ال ينطلقان آلان من أرضية متساوية وبظروف

املجاالت السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع

وموروثات متساوية ،وفي وجود الحصة التي يضمنها
الدستور إعادة للتوازن وتحقيقا للمساواة وليس العكس.

القرار بنسبة ال تقل عن  ،% 11والنص على إنشاء هيئة
مستقلة لدعم وتمكين املرأة ،وتعديل املادة  2واملادة 020
من مخرجات لجنة العمل؛ بحيث تصبح «الشريعة
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يقال أن مبرر هذا الحكم هو ( املحافظة على التركيبة

إلاسالمية من مصادر التشريع» .وتعديل نص املادة  002من
مسودة الدستور بحذف عبارة «النساء شقائق الرجال»،

السكانية) ( مادة ، )0/01ونقاء املجتمع ،غير أن ذلك ال

وإضافة إلزام الدولة بمراجعة القوانين السابقة من خالل
لجنة تشارك فيها النساء ،بما يكفل حماية حقوق املرأة

يصمد للنقد ،ألن دوال كثيرة أخذت بمجرد الوالدة على
ألاقليم ولو كان ألاب وألام أجنبيان ولطاملا أن من شروط

للرفع من مكانتها .وكذلك تعديل نص املادة  10من املسودة
بحيث تكون على الشكل التالي" :تعمل الدولة على توفير ما

الزواج هو وحدة الدين بالنسبة للمسلمة فال خطر على ما
عندنا من قيم وخصوصيات.

يلزم من خدمات اجتماعية لتمكين الوالدين من الجمع بين
التزاماتهم ألاسرية و بين مسؤوليات العمل واملشاركة في
ً
وأيضا تعديل نص املادة  009من مسودة
الحياة العامة "

العليا

الدستور بأن يتم تايير مصطلح "املرأة املتأخرة في الزواج "
إلى مصطلح "املرأة من دون معيل " وإلزام الدولة بتوفير

يرى العديد من النقاد أن املقترح تضمن إيجابيات عدة منها
تبني خيار تنظيم محكمة دستورية مستقلة عن السلطة

مسكن الئق لها ومنحة مالية تضمن لها الحياة الكريمة.
ودعت املشاركات في املؤتمر الهيئة التأسيسية لصياغة
مشروع الدستور إلى الالتزام بمبدأ حظر التمييز ضد املرأة
الوارد في مخرجات لجنة الحقوق والحريات .ونالحظ أن
مطالبات املراة تقترب على حد كبير من مطالبات بعثة ألامم
املتحدة في ليبيا بحيث يراه آخرون مصادمة لقيم املجتمع
الليبي ،باالضافة أن هذه املجموعة ال تعبر بشكل منعوي
عن مطالب املرأة الليبية خاصة وأن كثير من الناشطات غير
املشاركات في املؤتمر أعربن عن استارابهن من اللقاءات
املكثفة لعدد من النساء تم اختيارهن بطريقة غامضة وال
يعبرن عن كل الفاعليات النسوية في ليبيا .

التمييزضد املرأة
على الرغم من أن اللجنة كرست مبدأ املساواة بين املواطنين
ً
واملواطنات ،وال تمييز بينهم نقصانا أو تقييدا أو حرمانا (
مادة  ،)8أال أنها فى معالجتها ملسألة الجنسية التزمت بنفس
مخرجات لجان الهيئة السابقة  :فيكتسب الجنسية من ولد
ألب ليبى (مادة .)00وللتخفيف من وطأة هذا الحكم اعتبرت
اللجنة أن أبناء الليبية املتزوجة من أجنبى يتمتعون
بأفضلية فى إكتساب الجنسية بطريق التجنس مثلهم مثل
زوج أمهم الليبية ( مادة  . )01وال ُيعرف كيف ستتمكن
الهيئة ،إذا اعتمدت هذا املقترح ،من الدفاع عنه  .فال
الشريعة إلاسالمية  ،وال املواثيق الدولية وال التجارب
الدستورية الحديثة فى الدول العربية تبنت هكذا تمييز .قد
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السلطة القضائية وباب املحكمة الدستورية

القضائية ،وتضمين املقترح عدد من "معايير املحاكمة
العادلة" ،وما يقتضيه التكيف مع الشريعة إلاسالمية
واملواثيق الدولية من خالل جملة مبادئ منها ،مبدأ استقالل
القضاة وأعضاء النيابة العامة وعدم قابليتهم للعزل (م،)0.
ومبدأ الحياد والنزاهة (م ،)0.والحق فى التقاض ي وفى الدفاع
(م ،)2.ومبدأ علنية الجلسات (م ،)2.ومبدأ التقاض ى على
درجتين (م ،)2.ومبدأ ألاصل فى الانسان البراءة والحق فى
ً
محاكمة عادلة ( م ،)0.ومبدأ التقاض ى الطبيعي ضمنا من
ّ
خالل حظر انشاء املحاكم الاستثنائية (م .)0.وقد تبنت
ً
اللجنة أيضا ضمانة هامة لتأمين استقالل القضاة وأعضاء
النيابة وهي (املجلس ألاعلى للقضاء) وما يتطلبه من مقومات
ّ
ولعل إعطاء التفتيش
الاستقالل الاداري واملالي (م.)8.
القضائي وصف الهيئة (م )02.يمثل كذلك خطوة إلى ألامام
بحسبانها إلى آلان مجرد إدارة بوزارة العدل .أيضا إبقاء
اللجنة على نظامي املحاماة (العامة والخاصة) باعتبارهما
من عناصر الخصوصية التى تميز نظامنا القضائي (م-02 .
 ،)00أيضا موقف اللجنة من القضاء العسكري حيث
ً
اعتبرته قضاء متخصصا .باملقابل فإن للبعض تحفظات من
أهمها:
 عدم مراعاة ضرورة الفصل بين القضاء والهيئاتالقضائية وضمان تمثيل القضاة في سياق تنظيم املجلس
ألاعلى للقضاء.

 -لم تتم مراعاة العدالة بين القضاة ،حيث تم التركيز على

صارت فى العهد السابق هيئات قضائية ،واكتفت لجنة

رئاسات محاكم إلاستىناف والاكتفاء بأقدم رئيس محكمة

العمل بوضع نص فى باب التدابير الانتقالية وهو املادة 010
والذى يقول (يتولى املجلس ألاعلى للقضاء معالجة أوضاع

ابتدائية.

أعضاء إدارة.) ...

 غياب العنصر الخارجى (أي إشراك كفاءات من خارجالقضاء إلعطاء منظور مااير باعتبار أن العدالة هي شأن

 -هناك عيوب جلية في الصياغة منها استخدام عبارات في

عام يهم املجتمع بأسره.

غير محلها ،ومثال ذلك استخدام أعضاء السلطة

 -التخلي عن مبدأ وحدة القضاء الذى ُيعتبر عنصرا هاما

القضائية ،التي هي عبارة فضفاضة ،والبديل هو القضاة

من عناصر خصوصية النظام القضائي الليبي.
 منح املجلس ألاعلى للقضاء الاختصاص بإنشاء املحاكم،وقد ابتعدت اللجنة بذلك عن املواثيق الدولية املصادق
عليها ّ
وقننت النهج الذى ساد فى العقود الثالثة ألاخيرة من
الخروج على املعايير املعمول بها فى التجارب الدستورية
املقارنة.
 الابقاء على الحكم املنتقد نتاج الحقبة الفيدرالية وهوإلزامية املبادئ ،والذى يعني فى نهاية املطاف الحجر على
املحاكم الدنيا وحرمانها من فرصة التجديد .ويلحظ أن
اللجنة استحدثت إلتماس إعادة النظر فى أحكام املحكمة
العليا ،وهو على ألارجح نتاج الارتهان ملا جرى فى السنة
ألاخيرة.
 تخصيص فصل للخبرة القضائية فى الدستور (م:)02 .فالخبراء هم من أعوان القضاة مثلهم مثل الكتبة
واملحضرين وموظفى املحاكم .وكان من ألاولى ترك أمرهم
جميعا للقانون وال خطر فى ذلك.
 التوسع فى الحصانة الجنائية (م 1 .و 00و :)02وهو مايعكس النهج الذى صار مألوفا فى العقدين ألاخيرين.
 الاشارة إلى أن أعضاء السلطة ال سلطان عليهم (لايرالقانون والضمير) ولفظ الضمير يجعل مهمة الرقابة من
خالل محاكم الطعن على التسبيب عمال غير ممكن الن
الضمير معيار شخص ي يصعب التعقيب عليه وعليه يكفى
اخضاعهم للقانون.
 خال الباب الخاص من السلطة القضائية من أي إشارة إلىإدارة القضايا وإدارة املحاماة العامة وإدارة القانون والتى
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وأعضاء النيابة ،أيضا وصف املحكمة العليا أو مجلس
لدولة على أنهما السلطة القضائية فيما أنهما ليسا كذلك،
فهما جزء من هذه السلطة .ومنها عدم الفصل بين ما ّ
يعد
من أسس بناء دولة القانون وما يعود للحقوق وما يدخل فى
اطار تنظيم القضاء .ومنها تضمين املشروع أمورا تفصيلية
مكانها القانون ،وهذا ما نقرؤه مثال في املادة الثانية ،فبعدما
أحالت هذه املادة على القانون في تنظيم شؤون أعضاء
ّ
لتنص على حظر ممارسة العمل
السلطة القضائية ،عادت
السياس ي أو الحزبي وأي مهنة أخرى خارج العمل القضائي.
وهذا أيضا ما نقرؤه في املادة الخامسة حيث تم الجمع بين
الحبس الاحتياطي والتقاض ي على درجتين وتحديد سقف
للمحاكمة وأمور أخرى تفصيلية مكانها الطبيعى القانون
املنظم للقضاء.

مالحظات بعثة ألامم املتحدة للدعم في ليبيا حول
مخرجات لجنة العمل
اعتبرت بعثة ألامم املتحدة للدعم في ليبيا ّ ،أن ّ
املادة 7
ّ
متشدد ا للشريعة
تفسح املجال أمام تفسير قد يعد
إلاسالمية ،وترى املنظمة ألاممية ّأن وضع حقوق املرأة في

ّ
ّ
الليبيات
املادة  11مثير للقلق ،إذ ينبغي أن يكون للنساء
حقوق مساوية لتلك ّالتي ّ
ّ
يتمتع بها ّ
يخص منح
الرجال فيما
ّ
ّ
ألبنائهن .كما اعتبرت املادتان  12و  13تنتهك
الجنسية
ّ
الجنسية ووضع
معايير حقوق إلانسان بالسماح بسحب
زمني طويل ألامد السترجاعها  .وفي ّ
جدول ّ
املادة  17ال يجب
ّ
ّ
القسرية
أن يقتصر وضع الالجئين وضمانات عدم إلاعادة
على طالبي اللجوء السياس ّي كما يجب أن تتماش ى مع املعايير
ّ
ّ
يخص التعامل مع الالجئين.
الدولية فيما

وفيما يتعلق بنظام الحكم ،طالبت املنظمة إدراج مزيد من
ّ
التفاصيل حول نظام انتخاب مجلس النواب وإيجاد توافق
ّ
يتعلق ّ
بالتمثيل الجار ّ
افي
بين ألاحكام املتناقضة في ما
املتساوي ،وقالت أن الفصول  38و  46و  70تتضمن
ّ ّ
ّ
السياسية تتعارض مع القانون
شروطا للترشح للمناصب
الدولي لحقوق إلانسان.

ّ
ّ
الانتقالية على
تحفظت املنظمة في الفصل املتعلق بالتدابير
السياسية ّ
ّ
ملدة أربع سنوات كما ورد في
حظر جميع ألاحزاب
املادة  187واعتبرته حكم خطير ينتهك الحق في ممارسة
ّ
الجنسية
السياسة .أيضا اعتبرت املادة  19الخاصة بأحكام
ّ
وتمييزية ،وإذا ما ّ
تم تطبيقها مع املادتين 11و  13من
ضارة
ّ
ّ
ّ
إضافية أمام املرأة
مسودة الدستور فإنها ستشكل عقبات

ّ
الليبية وأفراد املكونات الثقافية في منح الجنسية ألطفالهم .
ويجب أن تتضمن املادتين  200و  202ضمانات إضافية
ّ
ضد إساءة استخدام الدولة لحالة الطوارئ .كما أنه

حق ّ
ّ
فاعلية ّ
ّ
النقض ) الفيتو ( ّ
للرئيس ،ترى
وللحد من
املنظمة أنه ينبغي أن تسمح ّ
املادة  43للرئيس أن يرجع
ّ
القانون إلى ّ
ّ
شريعية فقط عندما يعتقد أو تعتقد
السلطة الت
ّ
دستوري  .كما يجب تيسير املساءلة
أ ن القانون غير
ّ
ّ
بسريةّ
والش ّ
فافية الواردتان في املادة  64وذلك بالسماح ّ
ّ
ّ
التشر ّ
يعية .وفي القسم املتعلق بالسلطة
أوسع للسلطة
التنفيذية ّ
ّ
ّ
فإن دور كل من ّ
الرئيس ورئيس الوزراء

صراحة على التزام الدولة بالتوفيق بين" واجبات املرأة
وعملها "في حين تصمت هذه املادة عن ّ
الت ّ
عرض للرجال

غامضان ،وهو ما قد يخلق إمكانات كبيرة للصراع ،كما
ّأنه ال يوجد توضيح لدور واختصاصات ّ
الرئاسة على وجه
ّ
الدقة في ّ
املادة . 71

وهذا ما يعد تمييزا ،وعالوة على ذلك يمكن أن يتسبب ذكر
عبارة " تكامل ألادوار بين أفراد ألاسرة " في تكريس الصور
ّ
النمطية بين الجنسين ،وتطالب أن يتماش ى هذا البند مع

ّ
في باب الحقوق
والحريات تقول املنظمة أنه يحتوي على
ّ
ّ
عدد من ألاحكام التي تعجز عن حماية الحقوق
والحريات
ّ
الدولية ،إذ
بشكل صحيح وبما يتماش ى واملعايير والقوانين

"  " CEDAW 11التفاقية القضاء على جميع

يجب أن تضع املادة  112قيودا على تطبيق عقوبة إلاعدام "
باستثناء أشد الجرائم خطورة " كما ّأنها ال ّ
تحدد تدابير
الرأفة في ّ
ّ
الدستور أو لدى ّ
ّ
املختصة .ورأت أن
السلطة

تتضمن ّ
ّ
املادة  121حظرا صريحا للتعذيب  ICCPRالخاص
ّ
بالحقوق ّ
والسياسية وغيره من أنواع املعاملة املهينة.
املدنية
تتضمن املادة  124حماية أقوى ّ
ّ
ضد الاعتقال
ويجب أن
ّ
ّ
ّ
الت ّ
ّ
عس ّ
في والتعذيب وأن تنص صراحة على حق ألاشخاص
ّ
ّ
قانونية احتجازهم أمام
املحتجزين في الطعن على الفور في
ّ
ّ
قضائية مختصة  ،ومستقلة  .كما ينبغي توسيع
سلطة
نطاق الحماية ضد إبعاد أو نقل أو تسليم املجرمين إلى بلد
يتعرضون فيه ّ
للتعذيب ،بموجب ّ
قد ّ
املادة  148ليشمل
الرعايا ألاجانب .كما يجب أن ّ
جميع ّ
تحدد املادة 151
ّ
وبوضوح الحقوق التي ال يمكن تقييدها وأن يلغي النص على
ّ ّ
علوية الشريعة على الحقوق والحريات.

يستحسن مراجعة البند في املادة . 208
ترى املنظمة الدولية أن املادة  31الخاصة باألسرة تنص

اتفاقية

أشكال التمييز ضد املرأة ،مع التنويه أن اتفاقية سيداو
اتفاقية تصادم الخصوصية الحضارية للشعب الليبي
املسلم ،فاملادة ( )00من الاتفاقية تمثل حزمة من البنود
التي تهدد ّ
ّ
الوطنية ،فهذه املادة ّ
تكرس نمط الحياة
الهوية
الاربية وتتجاهل معتقدات شعوب العالم
ومنظوماتها القيمية وأنساقها إلايمانية .وتتجاهل وضع
ألاسرة كمؤسسة مكونة من زوجين ،وتسمح بأن ينسب
الولد ألمه.
ّ
أيضا تحفظت املنظمة على املادة  21املتعلقة بشرط الترشح
لرئاسة الجمهورية ورأت أن أحكامها تقيد حق ألافراد بشكل
ملحوظ من الترشح للمناصب العامة ،وحق الناخبين في
اختيار رئيسهم  .قد تكون بعض القيود مقبولة عموما مثل
الحد ألادنى للسن وعدم وجود سوابق جنائي ،إنما ينبغي
إعادة النظر في الباقي  .واعتبرت املنظمة أن شرط أن
املسلمين فقط يحق لهم الترشح ملنصب رئيس الجمهورية
يستبعد ألاقليات ،وهو تعد على حق الترشح للمناصب
العامة ،وأيضا شرط إقامة  10سنوات في ليبيا قبل
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الانتخابات ،وعدم الزواج من أجنبية ،والتنازل عن
ّ
الجنسية ألاجنبية قبل  10سنوات من الترشح ال تتفق مع
املعايير الدولية لحقوق إلانسان وال تخدم أي غرض واضح

القانون وإلاجراءات الجزائية لكل بلد ".كما أنه من الناحية
املثالية على الدستور أيضا أن ينص أن املشتبه بهم يمكن
أن يحتفظ بهم من دون عرضهم على السلطات القضائية

في تأمين حكومة مستقرة وديمقراطية.

ملدة  24أو  48ساعة كأقص ى حد.

تحفظت املنظمة على املادة  87التي تنص على أن مجلس

املواد  132و  133 :حق التعبير والنشر و حرية الصحافة

النواب يمكن أن يصوت بحجب الثقة وهو ما يجبر
الحكومة ،بمن فيهم رئيس الوزراء على الاستقالة بحجة أن

وإلاعالم حيث طالبت املنظمة أن تنص املادة  132صراحة
على ّأن ّ
أي تقييد شرعي لحرية التعبير يجب أن يتماش ى مع

الرئيس يجب أن يعين رئيس وزراء لديه دعم من مجلس
النواب .وإذا تجاهل الرئيس رغبات مجلس النوابّ ،
فإن

رئيس مجلس الوزراء الذي ّ
عينه قد ُيرفض على الفور في

املادة  1 /09من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
لحماية حقوق و حريات آلاخرين كما أن حماية ألامن القومي
أو ألامن العام ضروري للمجتمع الديمقراطي  .باإلضافة

تصويت حجب الثقة .في كثير من ألاحيان .وتحفظت املنظمة

لذلك ،فالعقوبات املقيدة للحرية ال يجب أال تطبق على

على صالحيات خارقة وغير عادية للرئيس نصت عليها املادة
 80وهي مفتوحة لسوء الاستاالل وليس من الواضح ملاذا

إلاساءات الصحفية بما فيها التشهير و القذف أو إلاساءات
ألاخرى املرتبطة بحرية التعبير)حاليا مسودة الدستور تركت

هي ضرورية.

الباب مفتوحا للسجن في مثل هذه إلاساءات وبالكاد نصت

وفي املادة  112 :طالبت املنظمة تحديد تطبيق عقوبة املوت
ّ
إال فيما يتعلق ب "الجرائم الخطيرة ".ضمان العدالة أمام
القانون و ذلك مع التكفل باحترام أكثر معايير املحاكمة
العادلة .فالتشريعات الليبية تنص على تطبيق عقوبة
إلاعدام على طيف واسع من الجرائم بما في ذلك الجرائم
وألانشطة املتعلقة باملخدرات.

على عدم قانونية إلايقاف قبل املحاكمة (.فمثل هذه
إلاساءات يجب أن تكون منوطة بعهدة املحاكم املدنية
عوضا عن املحاكم الجنائية .كذلك ،عبارة" الخصوصية
الليبية "كلمة غامضة ومبهمة تترك الباب مفتوح لتجريم
الحق في حرية التعبير .أيضا تقول املنظمة أن املادتين  139و
140حق املشاركة وحق الاجتماع والتجمع والتظاهرلم
تصاغ هذه املواد كحقوق بل صيات كهبة من الدولة

املادة  117 :دعم حقوق املرأة تتعمد املادة تجنب إلاشارة إلى

للمواطنين.

املساواة بين الرجال و النساء فالصياة تستعمل لفظا دينيا

ّ
املادة  151 :ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات
تنص ّ
يجب أن ّ
املادة على الحقوق غير القابلة للتقييد) بما في
ّ
الحق في الحماية من التعذيب ومن التمييز (ويجب
ذلك
كذلك أن ُيلغى التحذير" بما ال يتعارض مع أحكام املادةّ
ّ
السابعة "التي ّ
إلاسالمية هي مصدر
تنص على ّأن الشريعة

"شقائق "والذي يمكن أن يفسر بكل سهولة من طرف
العلماء املسلمين كش يء ليس له بالضرورة أي عالقة بمبدأ
املساواة  .من ألافضل أن تقترح املادة  46من الدستور
التونس ي لسنة  2014والتي تنص على أن الدولة ملزمة
بحماية الحقوق املكتسبة للنساء ودعمها و العمل على
تطويرها .
املادة  124 :طلبت بضمانات إجرائية تكفل حماية أقوى
ضد إلايقاف العشوائي والتعذيب .املادة 14 -الفقرة  7من
)العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ( تبين أنه" ال
يمكن ألي كان إعادة محاكمته أو معاقبته مرة أخرى بجريمة
قد حوكم من أجلها و أدين أو أخلي سبيله نهائيا تماشيا مع
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ّ
التشريع إذ أن إخضاع جميع الحقوق
والحرّيات املنصوص
عليها في مسودة الدستور وتقييدها بالشريعة ومبادئها
ّ
يعرضها إلى إفراغها من جوهرها خاصة في مجال حقوق
ّ
والحق في الحياة وحرية التعبير.
املرأة

املادة  165 :املجلس الوطني لحقوق إلانسان التوصية :يجب
أن تضمن هذه ّ
املادة استقاللية املجلس الوطني لحقوق

إلانسان وحياديته كما يجب أن ينص على حقه في زيارة

حين لم يتم تضمين الهيئة ضمن مواد الدستور لن تتمكن

أماكن إلايقاف تماشيا مع مبادئ باريس.

من متابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات وكشف
الجرائم واملخالفات ،وأن تضمين الهيئات وألاجهزة الرقابية
بمسودة الدستور ضروري لتكتسب الطبيعة الدستورية

املادة  197 :بخصوص ألاحزاب السياسية إن إلااء جميع
ألاحزاب السياسية ملدة أربع سنوات هو بالتأكيد حكم
ُ
خطير تنتهك به ممارسة الحقوق السياسية .هذه املادة

بقوانينها.

تتناقض مع املادة  136من نفس الدستور إن حظر ألاحزاب

ألاقاليم ومخرجات لجنة العمل

السياسية سوف لن يمنع املرشحين املنتمين إلى ألاحزاب
السياسية من الترشح لالنتخابات فتنظيم ألاحزاب
السياسية وتمسكهم بمبادئ الشفافية وسيادة القانون هو
أكثر فعالية وديمقراطية من حظرها.

كان أعيان برقة قد التقوا ببعض أعضاء الهيئة وعبروا عن
فكرة ألاقاليم التاريخية وحقوق إقليم برقة السياسية
والاقتصادية ،وقد ظهر جليا انعكاسات أعيان برقة في لجان
العمل .باملقابل اعتبر أعيان ونشطاء من مدينة طرابلس أن

املادة  208 :تعديل الدستور ينص البند ( )1على أن
التعديل ممنوع ملدة  5سنوات وهذا أمر ليس من الحكمة في
ش يء ألنه من املرجح أن تكون في الدستور بعض النواقص

تاريخية وسياسية واقتصادية تحصلت عليها بحكم جمعها
لليبيين وكونها مصدر حركة التاريخ في ليبيا وتحويلها إلي

وقد تحتاج بعض الجوانب إلى تصحيح عاجل.

مدينة مهملة ،فما كان لها من عهد الفينيقيين إلي الاسالم إلي

ترى بعثة الامم املتحدة أن هناك بعض املوضوعات الهامة

العثمانيين إلي إلايطاليين ثم في عهد امللكية والنظام السابق
يمكن أن يضيع بالكامل في عهد ثورة فبراير بسبب الخطط
التي تحاك من املتعصبين ملدنهم والتي يريدون تحويلها إلي

التي غفلت املسودة عن بيانها :منها حرية الوجدان والحق في
العبادة ،عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الرأي
السياس ي ...الخ.
والخالصة أنه بالرغم من املالحظات الهامة التي أبدتها بعثة
ألامم املتحدة على مسودة الدستور إال أن هناك تجاهل
صارخ من البعثة للخصوصية الحضارية للشعب الليبي بل
ويعارض ميثاق ألامم املتحدة ،والذي ينص على احترام كافة
ألاشكال الحضارية وكافة نظم الاعتقاد الديني في العالم
.ومن هنا يمكن القول أن مالحظات ألامم املتحدة فيما
يتعلق باملرأة والشريعة الاسالمية وحرية الاعالم إلى حد
القذف والتشهير غير مقبولة.

هيئة الرقابة الادارية
عبرت هيئة الرقابة إلادارية عن استارابها الشديد من
تجاهل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور دور
الرقابة إلادارية وعدم النص في مسودة الدستور التي قدمتها
على دور الهيئات النظامية السيادية وألاجهزة الرقابية
املختصة بمكافحة الفساد إلاداري واملالي .التحفظ إنه في
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مخرجات لجنة العمل تجرد مدينة طرابلس من مكتسبات

مراكز تجارية وسياسية وحواضن اجتماعية بديلة
لطرابلس.
فعدم الاتفاق على العاصمة يعنى أن هناك مساعي لتجريد
طرابلس من دورها السياس ي والاقتصادى سواء ملصلحة
مدن في الشرق أو الارب أو الجنوب .ومحاولة بناء أقاليم لها
عواصم يهدف إلى تعدد عواصم البالد وبالتالي تحول الحركة
الاقتصادية والنشاط السياس ي إلي مدن كمصراتة وبناازي
وسبها .فمسودة الدستور هي خطوة نحو تايير مراكز
النشاط السياس ي والاقتصادى في البالد لاير مصلحة،
بحسب رأي بعض النشطاء الطرابلسيون .ويخش ى
الطرابلسيون من أن مجلس الشيوخ الذي قد يسيطر عليه
جهويون لن يدفعوا باتجاه ازدهار طرابلس بل سوف
يسعون إلى سحب كثير من خصائص ومكتسبات هذه
املدينة ملصلحة مدن أخرى يرونها بديال لطرابلس سواء في
الشرق أو الارب أو الجنوب ويسعون الن تحل محلها سواء
بحجة تعدد العواصم أو إنشاء عواصم جديدة أو اتساع
رقعة ليبيا.

خالصة
 -من الواضح أن الهيئة التأسيسية أخفقت في مهمتها

 -مخرجات الهيئة كانت دون املستوى سواء من ناحية

وكان من أبرز مظاهر إخفاقها عدم التكامل بين دور

املضمون او الصياغات وهذا ما أكدته الانتقادات الكثيرة

أعضائها وبين الفئات املتعددة في املجتمع والتي يعنيها بشكل

والتي كثير منها موضوعي ويشير إلى ضعف املخرج.

مباشر املساهمة في وضع الدستور ،إذ أن تجربة التواصل
بين الهيئة والجمهور غير ناجحة وأضاعت الكثير من
والوقت ولم تحقق املرجو منها .وكما يؤيد العديد من
املراقبين وحتى من بين أعضاء الهيئة أن عمل الهيئة اتخذ
طابعا تكتميا وانعزلت عن املحيط حيث لم تنجح في
التواصل من جهتها أو فسح املجال لتواصل مكونات
املجتمع معها.
 كان التخبط في مسار الهيئة واضحا حيث أنها سلكتسبل عدة للوصول إلى املنشود ولكنها لم تفلح عبر الطرق
التي اتبعتها في الوصول إلى مخرج جيد ،والنتيجة كانت
التأخير الشديد وارتفاع تكلفة أعمال الهيئة.
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 شكلت امليزات التي تمتع بها أعضاء الهيئة محلاستهجان ونقد ،حيث بلات مرتبات أعضاء الهيئة
التأسيسية لصياغة الدستور ( )01.101دينار ليبي وتم
رفعها إلى ( )01.811دينار وبدل سكن ( )2.111دينار،
وسيارة تقدر بـ ( )12.111دينا ،إضافة إلى الخدمات
والتسهيالت املقدمة من تأمين صحي وتذاكر السفر ودورات
تدريبيه وجوازات السفر دبلوماسية ،واعتبر البعض أن
هذه امليزات هي من بين أسباب إطالة عمر الهيئة.

من إصدارات المنظمة
 .0أولويات حكومة الوفاق الوطني.
 .0مسودة الاتفاق السساس ي ،قراءة في ملضمون .
 .1تقرير ديوان املحاسية  0102وترشيد إلانفاق الحكومي.
 .2إطار للتحوالت الشاملة.
 .2آلاثار إلاجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
 .0املشهد السياس ي و ألامني في ليبيا ...رؤية تحليلية استشرافية.
 .2ألاثار إلاقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
 .8هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟
 .9سياسات الدعم السلعي في ليبيا.
 .01ليبيا  :حصاد عام .0102
 .00تقييم ألاداء الحكومي خالل عام .0102
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نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في
ديسمبر 0102في طرابلس ليبيا ،و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير. 0102
تقوم املنظمة بإجراء ألابحاث و الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من
أجل الوصول الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة
جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي .تهدف
املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزمن أجل تطوير أداء
ً
املؤسسات الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات
للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية .تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و
ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة.
مكتب طرابلس
زاوية الدهماني – طرابلس  -ليبيا
صندوق البريد 4433
هاتف 00218 21 340 75 86 :
فاكس 00218 21 340 75 87 :
مكتب إسطنبول
Yenibosna Merkez MAH.29
Istanbul vizyon park
Ofis Plaz.A3 BLK
K:3/D28
– Bahçelievler - İstanbul
Türkiye

هاتف0090 212 603 25 92 :
فاكس0090 212 603 27 48 :
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