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. يرجى توجيه املالحظات أو التصحيحات أو األسئلة حول محتويات  2017نشرت نسخة سابقة من هذه الورقة في تشرين األول/أكتوبر   1
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 املسودة النهائية لدستور ليبيا

 2دراسة عيانية

  امللخص التنفيذي .1

 مشروع الدستور 2017تموز/يوليو  29في 
ً
، اعتمدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي رسميا

اعُتبر إنجاز الهيئة آنذاك بمثابة اختراق كبير وكان العديد من الليبيين واألجانب  بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها. 

ليبية. واليوم بعد مرور ثالث سنوات، لم يطرح الدستور لالستفتاء بعد وال تزال يأملون أن يمهد الطريق لحل األزمة ال

، انطلق منتدى الحوار السياس ي الليبي في محاولة 2020البالد منقسمة بشدة على مستويات عدة. في أواخر عام 

أضاءت تلك املبادرة  . وقد3إلعادة توحيد البالد عن طريق تشكيل حكومة وطنية جديدة وتمهيد الطريق لالنتخابات

 
ً
  أمال

ً
 إمكانية خروج البالد من املأزق الحالي في مستقبل قريب.ب كبيرا

إذا نجح منتدى الحوار السياس ي الليبي، ستعقبه بالتأكيد محادثات جديدة بشأن مستقبل ليبيا الدستوري في املدى 

 وسيتعين معالجة عدد من القضايا   2017حتل مشروع دستور يالبعيد. وعندما تجري هذه املحادثات، س
ً
 بارزا

ً
حيزا

. في الوقت الحالي، يبدو أن  املشروعالرئيسية. القضية األولى هي هل يجب مواصلة التعامل مع 
ً
أم التخلي عنه تماما

هذه الورقة الحلول  املسودة ال تزال تعتبر األساس الوحيد القابل للتطبيق ملستقبل البلد، ولذلك لن تتناول هذه 

، وهو سؤال محق اأم تعديله  ةالحالي  صياغتهابالكامل في    املسودةالبديلة املمكنة. والثانية هي هل ينبغي الحفاظ على  

أكثر من ثالث سنوات. السؤال الثالث الذي يحتاج إلى إجابة هو كيف ومتى يجب تبني مشروع   هاألنه مض ى على اعتماد

 الدستور. 

الرئيسية  2017رقة السؤال الثاني من هذين السؤالين. وتناقش كل سمة من سمات مشروع دستور تتناول هذه الو 

في السياق بوصفها مساهمة في أي مناقشات محتملة بشأن املستقبل الدستوري للبالد. وهي ال تتبنى أي موقف وال 

التوعية الي. إنها تسعى فقط إلى تقدم أي توصيات محددة بشأن تعديل مشروع الدستور أو اإلبقاء عليه بشكله الح

 
شرت   2

ُ
رجى  املؤلف وحده. ي  هي من مسؤوليةأي أخطاء كذلك ، و فيها. جميع اآلراء الواردة 2017أكتوبر تشرين األول/ سابقة من هذه الورقة في  نسخةن

ؤهم  أسماالتالية شخاص  قدم األوقد (. zalali@idea.intأو التصحيحات أو األسئلة على محتويات هذه الورقة إلى زيد العلي ) املالحظاتتوجيه  

محمد الغنام   ،إليوت بوملر )جامعة دندي( ،سوميت بيساريا )األمم املتحدة( ،لهذا التحليل: فرح بيت املال )ليبيا( السابقةعلى املسودات  مالحظات

)املؤسسة الدولية  نيكالس كابيل بيدرسن  ،(نقابة املحامين األمريكيةنورين حق ) ،(املنظمة العربية للقانون الدستوريمحمود حمد ) ،)مصر(

 ،أحمد راغب )األمم املتحدة( ،نيل أوليسن )نقابة املحامين األمريكية( ،شانا كايزر )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات( ،للنظم االنتخابية(

 شيريل سوندرز )جامعة ملبورن(.  ،رجب سعد )مصر(
 . forum-dialogue-political-https://unsmil.unmissions.org/libyanظر: ملزيد من املعلومات عن منتدى الحوار السياس ي الليبي، ان  3

https://unsmil.unmissions.org/libyan-political-dialogue-forum
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، أو تقدم إجابات 
ً
 شامال

ً
ببعض مزايا املشروع والتحديات املتوقعة إذا اعتمد وبدأ تطبيقه. وال تزعم أنها تقدم تحليال

  على جميع األسئلة املطروحة. يمكن تلخيص االستنتاجات الرئيسية للورقة على النحو التالي: 

ع بقدر كبير من الشرعية. ولكن عملية التفاوض التي أدت إلى اعتماد نصوصه يتمت  2017ال يزال مشروع دستور   (1)

 من اإلشكاالت التي تحتاج إلى معالجة، ومنها على سبيل املثال ال الحصر: 
ً
  وموضوعاته تثير عددا

 

 وكان النص النهائي يمثل تسوية حقيقية  .أ
ً
كانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تمثيلية نسبيا

ن أعضائها. ولكن العديد من القوى السياسية الرئيسية في ليبيا لم تشارك مباشرة في عملية التفاوض بي

والصياغة. ولذلك، ليس من الواضح هل سيدعمون جهود اعتماد املشروع وتنفيذه، وإذا فعلوا ذلك، إلى 

 أي مدى. 

بوضوح لرؤية أو ميثاق اجتماعي للبلد. فقسمها األول حول "املبادئ األساسية"  2017ال تؤسس مسودة  .ب

يتكون بشكل رئيس ي من مبادئ وقواعد عامة نراها في الكثير من دساتير العالم. وعدد قليل منها فقط يعالج  

. باإلضافة إلى ذلك، فإن طريقة صياغة بعض "املبادئ
ً
  الوضع الليبي تحديدا

ً
األساسية" ستخلق التباسا

 .
ً
، مما يؤدي إلى عدم تأثيرها في املمارسة عموما

ً
 على األرجح، هذا إذا نفذت عمليا

 

 للرئيس. الدستور في محاولة لتحقيق االستقرار والنظام في البالد، يمنح مشروع  (2)
ً
ا األمر هذو سلطات واسعة جدا

 إلى االستبداد.  حمل خطر العودةيمفهوم في ظل الظروف ولكنه باملقابل 

 

يسعى مشروع الدستور إلى إقامة نظام حكم رئاس ي كامل، يسمح للرئيس بالسيطرة الكاملة على الحكومة  .أ

وعلى عمليات وضع السياسات. والباب الثامن حول املالية العامة ال يقيد السلطة التنفيذية بأي طريقة  

د الطبيعية بيد الحكومة املركزية وهذا يعني أن  ذات مغزى، بينما يجعل الباب التاسع ملكية وإدارة املوار 

 أي رئيس مقبل سيكون له سلطة تقديرية شبه كاملة بشأن كيفية استثمار عائدات النفط والغاز. 

دستور مختصرة للغاية بشأن مؤسسات القوات املسلحة وكيفية إدارتها، مشروع الكما أن مسودة  .ت

ة أكثر بيد الرئيس. بل وتذكر أجهزة املخابرات، وال تحدد والتفاصيل القليلة املوجودة فيها تركز السلط

مدى سلطة الرئيس على القوات املسلحة، وال توضح إن كان البرملان سيمارس أي إشراف على تعيين كبار  

 الضباط، وتركز سلطات الشرطة بيد الرئيس. 

  .ث
ً
 كبيرا

ً
 عن املمارسات السابقة، ولكنها تترك مجاال

ً
 كبيرا

ً
تمثل األحكام الخاصة بحاالت الطوارئ تحسنا

. ولكن للرئيس إعالنها من جانب واحد؛ على    120لالنتهاكات. ال يجوز استمرار حاالت الطوارئ أكثر من  
ً
يوما

ذه األيام الثالثة، يسمح للرئيس بتجاهل أن تمنح موافقة البرملان في غضون ثالثة أيام من اإلعالن. وفي ه

 الحقوق املدنية والسياسية. 

 

 من الضوابط على السلطة الرئاسية، ولكن هناك ثغرات خطيرة تستطيع  (3)
ً
يتضمن مشروع الدستور عددا

  السلطة التنفيذية استغاللها إذا أقرت املسودة بشكلها الحالي. ومنها على سبيل املثال ال الحصر: 
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اء استقاللية كبيرة. تتألف املحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، ستة منهم يعينهم مجلس ُيمنح القض .أ

القضاء. تقدم املحكمة موازنتها الخاصة إلى الهيئة التشريعية ويكون مقرها في جنوب البالد، مما سيشجع 

يالت املجلس على استقالل أكبر عن السلطة التنفيذية. ولكن املسودة تلتزم الصمت التام حيال تشك

القضائي وصالحياته، تاركة املسألة بالكامل للتشريعات املستقبلية. وهذا يعني أن مجلس الوزراء، الذي 

 على تكوين املجلس، مما يعني بشكل غير مباشر أن الرئيس 
ً
يعينه الرئيس، سيكون له تأثير كبير جدا

 سيكون 
ً
 في تحديد تكوين املحكمة الدستورية.  طرفا

ً
 رئيسيا

جهتها، تنطوي الترتيبات الخاصة باملؤسسات املستقلة على فرص عديدة لحدوث انتهاكات. وبالتحديد، من   .ب

فإن مشروع الدستور ال يقدم أي توجيه بشأن من يملك صالحية عزل كبار املسؤولين في املؤسسات 

  املستقلة أو كيف يتم ذلك، وترك األمر للتشريعات الالحقة التي تخضع للتالعب السياس ي. 

 بال تعريف وقد ال ترى النور   .ت
ً
ينص مشروع الدستور على شكل خجول من الالمركزية، التي بقيت أساسا

. كما ينص على ثالثة مستويات من الحكم وعلى مجالس محلية منتخبة، ولكنه ال يحدد صالحيات 
ً
إطالقا

 ال يتضمن أي آلية محددة تضم
ً
ن تمويل الحكم تلك املجالس وال كيفية اختيار املحافظين. وأيضا

ينص على وجوب اعتماد قانون، لكنه ال يقدم أي إشارة إلى موعد إقرار هذا  هو الالمركزي بشكل سليم. و 

شروع، فمن املرجح يعتمد املالقانون وال يضع آلية تضمن اعتماده في وقت قريب، مما يعني أنه، حتى لو لم  

 أن يستمر الترتيب السابق للدستور بعض الوقت. 

  " في القسم الخاص بالحقوق الفردية، لكن العديد من (clawback) أحكام سالبةإلغاء ممارسة إدراج "تم  .ث

 من أن تفرض 
ً
 في التفاصيل لدرجة أن هناك خطرا

ً
الحقوق املحددة )بما فيها حق االحتجاج( ضعيفة جدا

 شديدة على املمارسة الحرة لتلك الحقوق. لكن مشروع الدستور باملقابل يضع 
ً
التشريعات الالحقة قيودا

ماية كبيرة ضد إساءة استخدام التقييدات من قبل السلطة التنفيذية أو "شرط تقييد" قوي يوفر ح

السلطة التشريعية. إضافة ملا سبق، ال تنص املسودة بوضوح على أن الحقوق االجتماعية واالقتصادية 

الواردة فيها قابلة للتطبيق املباشر، مما يعني احتمال أن تظل مجرد طموحات وبالتالي غير قابلة للتطبيق 

 باشر. امل

 

نتقالية. وإذا اعتمد بصياغته الحالية، فسيتعين على ابالكاد أي أحكام  2017ال يتضمن مشروع دستور  (4)

املشاركين في منتدى الحوار السياس ي الليبي وضع خطة مفصلة تحدد كيفية تنفيذ ترتيباته، بما في ذلك كيف 

 منقسمة سيتم إنشاء املؤسسات املحددة ومتى. ستكون هذه املهمة معقدة ب
ً
شكل مضاعف ألن البالد حاليا

.
ً
 بشدة، مما يعني أن خطة االنتقال يجب أن تعالج كيفية دمج املؤسسات املنقسمة حاليا

 

 علومات عامةم .2

، على مناقشات انتهائهد يالنزاع أو بعأوضاع تنطوي املفاوضات املتعلقة بالدستور في الزمن الحديث، خاصة في 

( املبادئ 1على األطراف املتفاوضة االتفاق على: ) أن املسائل، من ضمنها على سبيل املثالدد كبير من معقدة حول ع

خطة لكيفية انتقال البلد من  ( 3( الترتيبات املؤسسية األكثر مالءمة للبلد، )2األساسية الناظمة للدولة الجديدة، )

ويترك كل عنصر من هذه العناصر عليه. في النص النهائي املتفق  املرسوموضعه الراهن إلى النموذج الدستوري 
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مختلف الجماعات السياسية )ولكثير منها  مشاركةنتائجه الخاصة على املفاوضات الدستورية، ويقتض ي كل منها 

 مصالح خاصة يرغب بحمايتها( وخبراء فنيين باختصاصات مختلفة.  
ً
ولضمان تأثير مجموعة واسعة من األطراف تأثيرا

 على العملية،  
ً
نتقل زمام السيطرة ي،  عدة  املفاوضات الدستورية معقدة للغاية وتنطوي على هيئاتقد تصبح  حقيقيا

 ن واحدة إلى أخرى مع كل محطة أساسية يتم تحقيقها.على العملية م

 أن  تظهر إلى أي مدى يمكن أن  التجارب املشابهةواضحة ومباشرة، إال أن  األساسيةقد تبدو املبادئ 
ً
يكون معقدا

عبارات واضحة تبين عادة  تتضمن املبادئ األساسية  في أوضاع ما بعد النزاع،  تتفق األطراف على صياغات محددة. ف

، ينبغي أن تكون هذه املبادئ متاحة )بما يسمح لغير  ماهية أهداف الدولة الجديدة. ولكي تكون هذه التعبيرات فعالة

وقليلة العدد )بحيث ال يتم إضعاف املبادئ األهم  ،منه( ن يستلهمو  وربمااملختصين بأن يشعروا باالرتباط بالدستور 

للغاية،    عسيرةسائر األطراف في مفاوضات  مشاركة  حتاج إلى  ياملبادئ  فإن االتفاق على تلك    لذلكبمبادئ أقل أهمية(.  

، إال أنها سهلة ومباشرةما بعد النزاع  أوضاعتكون هذه العملية في بعض  ربماصياغة. خاصة في التطلب مهارات يكما 

 ليست كذلك على الدوام. 

ينبغي أن يعمل القائمون على لذا تكون عملية التفاوض على األطر املؤسسية على القدر نفسه من الصعوبة،  قدو 

صياغة الدستور ملعرفة املؤسسات القائمة والنظم املؤسسية األكثر كفاءة وتلك التي ال تعمل، بغية تحديد كيف 

التغييرات في بنية الحكم العامة في البلد على  تؤثرالقائمة. عالوة على ذلك،  األطريمكن للدستور الجديد أن يحسن 

معالجة لم يتم التطرق إلى تلك املؤسسات في الدستور نفسه. وإذا لم يتم طريقة عمل مؤسسات معينة، حتى وإن 

 ببعد نظر  تلك القضايا
ً
 .محمود العواقب، فمن املرجح أن تؤدي تلك التغييرات إلى نتائج غير متوقعة وهو ليس أمرا

، يتعين على مؤسسات ما بعد النزاع تحديد كيف سيتم تنظيم عملية انتقال البلد من حالة ما بعد الحرب وأخ
ً
إلى يرا

طراف املتفاوضة على الدستور البت األ في الدستور النهائي. وهذا يعني أنه يتعين على  املذكور النموذج الدستوري 

ؤسسات، ومتى سيتم إصدار القوانين التي ينص عليها  بعض امل وإنشاءموعد إجراء االنتخابات من قبيل مسائل ب

 مع الزمن، ألن 
ً
الدستور، وما هي أشكال ترتيبات الحكم في الفترة االنتقالية. وتصبح الفصول االنتقالية أكثر تفصيال

 األطراف املتفاوضة ترغب 
ً
مع انتقال البلد من املبادئ  احماية مصالحهمن خاللها سيتم اآللية التي بتوضيح دوما

 املذكورة في الدستور إلى الواقع السياس ي واملؤسس ي.

. عالوة على 2011الوحيد من بلدان الربيع العربي التي شرعت في اإلصالح الدستوري في عام  البلدليبيا  ربما كانت

كانت جميعها في مرحلة جنينية  كان كثير من مؤسسات الدولة الليبية في حالة يرثى لها، واألحزاب السياسيةذلك، 

من أهمية معالجة املسائل الثالث وأعلت تلك العوامل  ولم يكن هنالك تقاليد ديمقراطية تذكر يمكن االعتماد عليها.  

   2011املذكورة أعاله بأكبر قدر ممكن من التروي. ولتحقيق تلك األهداف اختبر صناع القرار في ليبيا بعد عام 
ً
عددا

التي اندلعت  بعد االنتفاضات  فتي كانت متماشية إلى حد كبير مع االتجاهات اإلقليمية في تلك املسألة.  من الخيارات ال

شديدة ، قامت عشر دول عربية بتعديل دساتيرها بطريقة أو بأخرى، لكن العملية في كافة الحاالت كانت  2011في عام  

الهيئة املسؤولة عن صياغة الدستور منتخبة أو هل يجب أن تكون    يه  ةالوحيد ةالحقيقي  اتاملتغير   توكان.  التبسيط

، و 
ً
( واملغرب  2013مصر ) اختارتتسييس" عملية الصياغة. فقد "عدم لضمان  املمكنةاآلليات ما معينة تعيينا

، بينا اختارت تونس ومصر )
ً
 منتخبة. ات( هيئ2012واألردن والجزائر وسوريا هيئات صياغة معينة تعيينا
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ي ليبيا بعد القذافي، غير متيقن من الحل الذي ينبغي على البلد اتباعه، ن املجلس الوطني االنتقالي، أول إدارة فلقد كا

لكنه قرر في النهاية أن تكون عضوية الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور باالنتخاب على أن تتكون الهيئة من 

راط في أحزاب مندوبين مستقلين يضعون نصب أعينهم مصالح ليبيا العليا أثناء عملية التفاوض )وليس االنخ

لصياغة الدستور الجديد لليبيا، وعقدت أولى جلساتها في   2014 فبراير/وانتخبت الهيئة في شباطسياسية(. 

 فترض أن تنجز مهامها في غضون أشهر قليلة فقط.ينيسان/أبريل من العام نفسه، وكان 

 

 الشرعية .3

. فإلى جانب التطورات األمنية واالقتصادية الخطيرة للغاية، عانى من ثغرات كبيرةالعملية االنتقالية في ليبيا تعاني 

وخريطة طريق املرحلة االنتقالية من عيوب خطيرة، ال سيما في طريقة تنفيذه. وهنا   2011اإلطار الدستوري بعد عام  

على عكس العديد من  ف.  2017روع الدستور بشأن مشروع دستور  يبرز االتفاق النهائي للهيئة التأسيسية لصياغة مش

، كانت الهيئة التأسيسية لصياغة 2011هيئات التفاوض والصياغة األخرى التي تشكلت بعيد انطالق انتفاضة 

 )وال سيما 
ً
مشروع الدستور تضم في عضويتها ممثلين من جميع أنحاء البالد. وكانت مداوالتها علنية وشفافة نسبيا

، نص النظام الداخلي للهيئة على أن إقرار املسودة  2011ملقارنة مع الهيئة التي صاغت دستور با
ً
املؤقت(. أخيرا

، خاصة في البلدان املقارنة. إن حقيقة نجاح هيئة 
ً
النهائية يجب أن ينال موافقة ثلثي أعضائها، وهي نسبة عالية جدا

 في التفاوض على دستور في مثل هذه 
ً
 من  تمثيلية نسبيا

ً
 معينا

ً
الظروف يضفي على الحصيلة النهائية بالضرورة قدرا

 الشرعية التي يجب أخذها بعين االعتبار في أي نقاش حول مستقبل البالد.

، لم تضم عضوية الهيئة  2017من ناحية أخرى، تعتبر مسودة دستور 
ً
 غير مألوف لعدد من األسباب. أوال

ً
نصا

ممثلين رسميين للقوى السياسية العديدة في البالد. وكان أعضاؤها  التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أي

يتواصلون مع األطراف السياسية واالجتماعية طوال عملية التفاوض عبر قنوات رسمية وغير رسمية، كما استندوا 

رئيسية في عملهم إلى فهمهم الخاص الحتياجات الدولة وتحدياتها. لكن العديد من الجماعات السياسية والقوى ال

الهيئة التأسيسية مما جعل عقد جلسات  عمل  األخرى رفضت املشاركة بالكامل، وزادت مستويات العنف طوال فترة  

 شبه مستحيل. ونتيجة لذلك، فإن مشروع دستور 
ً
ال يحظى بالضرورة بدعم الجماعات  2017منتظمة الحقا

، ال يجب التقليل من أهمية السياسية الرئيسية في البالد، والتي ُيرجح أن يقاوم بعضها تنف
ً
يذه في حال إقراره. ثانيا

.  2022سودة وضعت قبل أكثر من ثالث سنوات وفرص اعتمادها قبل عام املواقع أن 
ً
على أقرب تقدير ضئيلة جدا

مع مرور الوقت ونفاذه، ستستمر االحتياجات السياسية واالجتماعية للبلد في الزيادة لتتجاوز بكثير الحلول 

في املسودة، مما يجعلها تصبح غير مالئمة في النهاية. وإذا حدث ذلك، فسيتعين على املفاوضين أن يقرروا   املطروحة

 عملية تفاوض جديدة كلية، أم سيحافظون ببساطة على الترتيب الحالي، رغم عيوبه الواضحة. سيبدؤونهل 
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 املبادئ األساسية والعملية االنتقالية .4

جب  عنوان "مبادئ أساسية" وهو ما يوحي ملعظم القراء بأنه يمن املسودة النهائية لدستور ليبيا يحمل الباب األول 

فقود في الباب األول: تعبير واضح املأهمية للمواطن الليبي العادي. إال أن ذلك بالضبط هو    األكثرالقضايا  أن يتضمن  

 في  عن رؤية واضعي املسودة للطريق الذي ستسلكها ليبيا للتقدم نحو 
ً
 من ذلك يأتي هذا الباب مفرطا

ً
األمام. وبدال

 وليس "بثالثين مادة بعضها عام في نطاقه    ،الطول 
ً
، لكن معظمها عاديا

ً
 وبعضها اآلخر أكثر تفصيال

ً
" بحق. على  جوهريا

ما ال  ، وهواستقالل الدولة وسيادتهاالعالقات الخارجية لليبيا تقوم على مبدأ على أن  12سبيل املثال: تنص املادة 

باللجوء السياس ي،  14املادة يأتي ربما في املقام األول من األهمية بالنسبة ملعظم الليبيين في اللحظة الراهنة. وتتعلق 

تناقش  27املادة  كما أنتنص على أن األموال العائدة لألوقاف الدينية تبقى مستقلة عن خزينة الدولة،  26املادة و 

وقيمها. وما من شك في أن لهذه القضايا أهمية كبيرة، لكن تضمينها في أماكن أخرى قد   التقليديةدور وشكل األسرة 

 أكثر.
ً
 يكون مناسبا

 )عبر نقل معظم محتوياته 
ً
ولعله كان من األجدر بالهيئة أن تنتهج طريقة أخرى بأن يتم اختصار الباب األول كثيرا

واقتصار تركيزه على القضايا ذات األهمية الحاسمة لليبيا بوضعها  الحالية إلى أبواب أخرى في املسودة النهائية(

لظروف الناشئة ا معالجةضح هي او بشكل ، ينبغي أن تكون غاية الباب األول الحديثالراهن. وبالنظر إلى تاريخ ليبيا 

ثلو الشعب  ، وهي قضايا ُيفترض أن يبت فيها مم2011فوض ى التي أعقبت سقوطه عام عن ديكتاتورية القذافي وال

 ب1الليبي. وعلى سبيل التوضيح، يمكن أن يتضمن الباب األول: )
ً
 واضحا

ً
أولوية الدستور، وبالديمقراطية ( التزاما

( االلتزام بالتعددية السياسية واملعاملة املتساوية بين مختلف الجماعات السكانية واملناطق 2وسيادة القانون، )

( االلتزام بجيش واحد وقوات شرطة واحدة مع  3الجغرافية فيما يتعلق باللغة والحقوق الثقافية واالقتصادية، )

( االشتراط بشكل واضح على أن بقية مواد الدستور وجميع أحكام 4اضعة للمحاسبة، )قيادة واضحة وخ هرمية

الشتراط بأن تبطل املحاكم أي تشريع ال يتوافق مع هذه فسر باالستناد إلى هذه املبادئ، وافهم وتُ القانون الوضعي تُ 

 املبادئ.

وتتعلق  2املادة  ، وهيالظروف الخاصة بليبيايحتوي الباب األول بصيغته الحالية على مادة واحدة تتناول بالتحديد 

. هنالك في ليبيا أقليات اللحظة األولىمنذ  بشأنها، وهي قضايا ما انفكت تثير الخالف هوية الدولة واللغةقضايا ب

إلى الحصول على اعتراف بوضعها وحمايتها. حتى أن بعض أعضاء هذه   وتسعى تتحدث لغات غير العربية عدة ة قومي

األقليات طالب باستقالل واسع عن الحكومة املركزية، وفي مناسبات عدة طالبوا باستلهام وضع حكومة إقليم 

 بالتنوع اللغوي والثقافي قد أن كردستان في الدستور العراقي. وفي املقابل أثار البعض مخاوف من 
ً
االعتراف رسميا

الوصول إلى صيغة وسطية في هذه املسألة، وهي تشبه في مضمونها وروحها   2املادة يهدد الوحدة الوطنية. وتحاول 

 أحكام
ً
وتنص   وتعترف املادة بالتنوع اللغوي والثقافي في ليبيا(.  4املادة  العراق )  بينها  كثير ة  ها دول أخرى تموازية اعتمد  ا

على ضرورة حماية لغات مثل األمازيغية والطوارق والتيبو كالتزام عام )مقابل التزام محدود تجاه املجتمعات املحلية 

 ذات الصلة(
ً
 ، لكنها تستمر في اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة للدولة. وتمثل هذه الصيغة تقدما

ً
  كبيرا

. لكن على الرغم من هذا التقدم، عبر  2011بين بعض الجماعات في عام ئد عما كان في السابق وعن الخطاب السا

 وذلك أساسهذه األقليات عن معارضتهم التامة للمسودة النهائية، من أعضاء 
ً
بسبب األحكام املتعلقة بالالمركزية  ا

 كاالستقالل الذاتي الذي كان البعض 
ً
 بتحقيقه.يأمل والتي لم تعطهم شيئا
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من غير الواضح إن كانت مبادئ  ،فبسبب طريقة صياغة املسودة . أبعد من ذلكيمتد انعدام الرؤية الواضحة  لكن

قبل بقية أحكام الدستور. ويرى بعض الخبراء الحقوقيين الليبيين أنها كذلك، لكنه من  األهميةالباب األول تأتي في 

: خصصت .  عليهاكافة واضعي املسودة متفقين على هذه النقطة، أو يدركون العواقب املترتبة    إن كانغير الواضح  
ً
مثال

، إال أن أغ ةاملسودة النهائية الباب الثامن لقضايا املالية العام
ً
الباب يتضمن لبية القراء كانوا ليتوقعوا أن تحديدا

يحتوي الباب الثامن مجموعة أكبر من األحكام اإلجرائية  على أنعن القضايا االقتصادية، فقط األول مبادئ عامة 

 تتعلق بالضرائب والقضايا االقتصادية  
ً
 عن ذلك، تضمن الباب األول أحكاما

ً
مما أكثر  واألساسية التفصيلية. وعوضا

يتكون الباب الثامن برمته من مبادئ كما أن أحكام الباب األول شديدة التفصيل، بينما ود في الباب الثامن. هو موج

 بشأن كيف يمكن تفسير األحكام العامة في الباب الثامن على ضوء قاعدة تفصيلية كتلك عامة. 
ً
ويطرح ذلك تساؤال

وإذا كانت النتيجة أال يتم تفسير الباب الثامن على أساس الباب األول، بشأن األوقاف الدينية.  26املادة املوجودة في 

 فإن ذلك يضع إشارة استفهام حول الغاية النهائية من الباب األول. 

، وإذا كان األمر كذلك ةوثمة تساؤل آخر يطرح نفسه: هل يقوم الليبيون العاديون بتطبيق املبادئ األساسي
ً
، مباشرة

ما هو نوع الحقوق الثابتة التي يجب املطالبة بها. وحيث أنه ليس هنالك سابقة بهذا الخصوص في الثقافة الحقوقية 

ش يء يذكر يمكن الرجوع إليه، وهذا يعني أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بما ستكون  هنالكالليبية املعاصرة، فليس 

ضيح بهذا الشأن، لذلك فثمة إمكانية ألن يتم تفسير الباب األول من عليه النتيجة. وال تقدم املسودة النهائية أي تو 

 جانب الحكومات واملحاكم في املستقبل باعتباره ذا طبيعة إلهامية ورمزية بالكامل. 

 

 نظام الحكم .5

عت للمناقشات في لعل كثير من املراقبين يتفقون على أن نظام الحكم في ليبيا ربما يشكل أكثر قضية أساسية خض

، وهي التي شهدت أعظم حركة. وتمثل املسودة النهائية التي تنص على نظام الحكم الرئاس ي الخطوة املقبلة 2011عام  

  بلتفكير من اوربما النهائية في مسيرة طويلة 
ً
هذه النقطة. فقد خضعت ليبيا في السابق لحكم ملكي مطلق عرف جزئيا

 )كحال معظم دول املنطقة، كالعراق وسورية واألردن(. ثم بسلطته التنفيذية القمعية وبثقا
ً
فة حزبية ضعيفة جدا

جاء القذافي ليطيح بامللكية ويؤسس نظام حكم جمهوري ديكتاتوري تركزت فيه السلطات بيد ثلة قليلة من 

  الربيع العربي أدت انتفاضات 2011وكان بذلك أكثر قمعية من النظام السابق. وبعد عام  ،املسؤولين غير املنتخبين

لدساتير في عموم املنطقة، حيث فضلت معظم الدول إنشاء أنظمة شبه رئاسية إلى حركة واسعة من إعادة كتابة ا

األخطاء التي ارتكبت في املاض ي. وابتكرت األنظمة شبه الرئاسية في األصل لتحقيق التوازن كان يفترض بها تصحيح 

تشارك األحزاب السياسية من خالل وجودها في البرملان في تشكيل  بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث

الحكومة وصياغة سياساتها، بينما يحتفظ الرئيس بصالحيات دستورية تمكنه من املحافظة على الحقل السياس ي 

 تحت السيطرة عند الضرورة.

   2011لم تتبع ليبيا في البداية هذا االتجاه اإلقليمي، ففي عام 
ً
 رديفا

ً
 انتقاليا

ً
اعتمد املجلس الوطني االنتقالي دستورا

نّص على نظام برملاني كامل )ما جعلها إحدى ثالث دول ذات أنظمة برملانية في املنطقة العربية، إلى جانب العراق  

 تدهولبنان(. بيد أن الوضع األمني شهد 
ً
 منذ انتخاب أول جمعية برملانية في عام  ورا

ً
. وحملت أكثرية 2012مستمرا
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بوسع الليبيين مسؤولية الوضع السائد لألحزاب السياسية التي انتخبت في البرملان. بينما رأى آخرون أنه لم يكن 

ام رئاس ي واالبتعاد عن  ، وهذا ما يفسر ارتداد البعض إلى املطالبة بنظللمساعدة في هذه الظروف البرملان فعل ش يء

 فكرة النظام البرملاني وحتى شبه الرئاس ي. 

  . الدستور تتماش ى مع الخطاب العام في هذه املسألة  مشروعوكانت املناقشات ضمن أروقة الهيئة التأسيسية لصياغة  

اس ي، مدفوعة على نظام شبه رئ  2014فقد نصت املسودة األولى للدستور الصادرة عن الهيئة في كانون األول/ديسمبر  

الحد من إمكانية استغالل السلطة التي يمثلها نظام رئاس ي قوي في ليبيا. واحتوت هذه املسودة على واضحة في  برغبة  

مصممة إلخضاع الرئيس للسلطة التشريعية، حيث يتم انتخاب الرئيس بصورة غير مباشرة من قبل عدة آليات 

الرئيس تعيين رئيس الوزراء من االئتالف االنتخابي الذي يحظى بأكبر عدد (، ويتعين على 50املادة ) ىمجلس الشور 

(، وال يحظى الرئيس بصالحيات واسعة لحل البرملان، ويمكنه اللجوء إلى ذلك بعد طلب  74املادة من مقاعد البرملان )

 في البرملان )املادة   24أو طلب موقع من  الوزراءمن رئيس 
ً
 (. 68نائبا

. فبعد ست سنوات من الفوض ى املطلقة، يطالب شهدت مسودة الدستور استدارة كاملة تقومنذ ذلك الحين، 
ً
ريبا

واضعو املسودة بإنشاء نظام رئاس ي كامل. ويدرك الليبيون، ومعهم أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة 

ثقافة حزبية ضعيفة وتاريخ  رئاس ي في بلد يعاني من ضعف سيادة القانون ومن  النظام  الجيد مخاطر    بشكلالدستور،  

قريب من الديكتاتورية. لكنهم يأملون أن يجلب النظام الرئاس ي االستقرار والنظام عبر وضع شخص واحد يكون 

 عن األمل 
ً
 عن صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها. وتمثل املسودة النهائية حصيلة لحسابات سياسية وتعبيرا

ً
مسؤوال

هو وحده الكفيل بإظهار صحة هذه الحسابات من خطئها، لكن  والزمن . ي مخاطرهبأن تتجاوز فوائد النظام الرئاس 

مقدار السلطات التي ستتركز في يدي   أبرز جوانب النظام الرئاس ي وإظهار في هذه األثناء، يجدر لفت االنتباه إلى 

 الرئيس.

يضع الرئيس بقوة في هو رض، و الحكم تفاصيل عن كيفية عمل النظام الرئاس ي كما يفت نظاميبين الباب الثالث عن 

(  100املادة قمة هرم السلطة في الدولة. وتنص املسودة النهائية على أن الرئيس ينتخب بصورة مباشرة من الشعب )

(. ويغيب باملطلق عن املسودة شكل التوازن املعتمد في بعض  1-104املادة وهو وحده املسؤول عن تشكيل الحكومة )

 مثل الربيع العربي ) دساتير الدول العربية بعد 
ً
تونس واملغرب( بين رئيس الدولة والبرملان عند تشكيل الحكومة. وبدال

 لمن ذلك تنص املسودة النهائية على عملية تشكيل 
ً
. واألهم من ذلك،  2012بدستور سورية لعام  لحكومة أكثر شبها

 إلى أي حزب من األحزاب، أو 
ً
أن الشخص الذي يرشحه الرئيس ملنصب رئاسة الوزراء ليس بالضرورة أن يكون منتميا

 كعضو في البرملان )املادة 
ً
(. ويمكن للبرملان حجب الثقة عن الحكومة، لكن األغلبية املطلوبة 113أن يكون منتخبا

 بمفرده عن تقرير  115ب تحقيقها )ثلثي أعضاء البرملان( )املادة صعيلذلك 
ً
(. ويكون الرئيس في الوقت نفسه مسؤوال

-117ة تنفيذ تلك السياسة )املادة  يالحكومة )التي يعينها الرئيس( مسؤولفيما تتولى    ،(2-104سياسة الحكومة )املادة  

1 .) 

ا في املسودة النهائية مسألة قيام الرئيس ساعة يشاء بحل ومن القضايا التي حاولت الهيئة التأسيسية معالجته

الشعب عبر استفتاء شعبي.  ةحل البرملان فقط إذا حظي بموافقعلى أن الرئيس بوسعه  109البرملان، فنصت املادة 

، إال أن التكلفة الضخمة لتنظيم استفتاء يجعل املادة  املسودة واضعيغاية و 
ً
غير   109من هذه املادة مشروعة تماما

. عالوة على ذلك،  
ً
املادة تناقض مع  يللرئيس بحل البرملان لـ "تعطيله السياسة العامة للدولة"،  فإن سماحها  عملية أبدا
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بالترابط مع  وإذا قرأنا هاتين املادتين مة للدولة. التي تنص على أن للبرملان سلطة املصادقة على السياسة العا 67

 لوضع السياسة العامة  على فترضان أن تبعضهما، فإنهما 
ً
البرملان أن يتماش ى مع الرئيس، ال أن تعمل املؤسستان معا

 للدولة بما يرض ي الغالية العظمى من الشعب. 

الية العامة واملوارد الطبيعية لتؤكد على أنه لن وبالتوازي مع ما سبق من حيث األهمية، تأتي الفصول املتعلقة بامل

فرد الباب الثامن للمالية العامة وهو شديد 
ُ
يكون للرئيس أي منافسين في السيطرة على مقدرات البالد. وقد أ

(، وأن  165)املادة  الخزانة العامة للدولة تؤول إلىاالختصار باملعايير املعاصرة. فهو ينص على أن كافة اإليرادات 

تخضع من حيث األولوية لعدد من املبادئ، من ضمنها التعامل مع أموال الدولة كوحدة واحدة )املادة  أموال الدولة 

ة يآليات إلعادة التوزيع تشترط أن تستثمر الحكومة أو تقدم موارد إضاف ة(. وال ينص الباب الثامن على أي1- 165

األساسية في الدستور، تطالب الدولة بالسعي إلى   املبادئ، وهي أحد  22املادة  ية )ملحافظات تعاني من ضائقة اقتصاد

مباشرة وما عالقتها بالباب  للتطبيقتحقيق العدالة االجتماعية، لكن يبقى من غير الوضح هل هذه املادة قابلة 

اليد  ،في التحليل األخير يس،للرئ الح املحلية، لكنه من الواضح أنالثامن(. ويتضمن الباب الثامن إشارة إلى املص

وهو يفتقر بشدة إلى التفصيل، ويجعل   ،العليا في صياغة املالية العامة للدولة. ويتناول الباب التاسع املوارد الطبيعية

للرئيس حرية التصرف في كيفية استثمار أموال   ،(. وبذلك169املادة  ملكية وإدارة املوارد الطبيعية للحكومة املركزية )

 الدولة. 

 

 القطاع األمني .6

املتعلقة بالقطاع األمني. فالجزء املعني  حكامينبغي النظر إلى سلطات الرئيس، وخاصة في التعيينات، بالترابط مع األ 

فهو مختصر للغاية )يتضمن أربع مواد بمجمله(.   . في املسودة النهائية يتوافق مع املسودات السابقة للهيئة التأسيسية

وتنص املسودة على وجود جيش وشرطة، لكنها ال تتطرق إلى جهاز املخابرات على اإلطالق. لكن التجربة الحديثة 

العربية، تبين ماذا يحدث عندما يسمح ألجهزة املخابرات بأن تعمل في  املنطقةللبيئات ما بعد الشمولية، وبخاصة في 

، أو للحد من أنشطتها  إيجادهاجهزة التي ينبغي األ  ةاالستعانة بالدساتير إما لتحديد ماهي -بل وينبغي-ويمكن ء. الخفا

: لجمع املعلومات االستخبارية(. إن صمت املسودة النهائية عن هذه املسألة يفتح الباب أمام إنشاء   بشكل
ً
دقيق )مثال

اختصاصاتها بنفسها دون أي رقيب )أو بحد أدنى من الرقابة( من   تحدد لاملجال لها أجهزة مخابرات متعددة ويترك 

 جانب املؤسسات املدنية )كما هو الحال في كثير من دول املنطقة األخرى، بما في ذلك العراق(. 

 مشاكل خطرة تتعلق بسلسلة القيادة
ً
ات فاملسودة النهائية تنص على أن الرئيس هو القائد األعلى للقو   . وهنالك أيضا

ونرى األمر نفسه في دساتير أخرى في املنطقة )دستور تونس  . (106املادة ) هلسلطاتلحة، دون إعطاء أي إشارة املس

(. ومن غير الواضح من هو بالضبط املسؤول عن تعيين القيادة العليا للجيش 2005ودستور العراق لعام    2014لعام  

، كما   10-104املادة  ف . واألجهزة األمنية
ً
، لكنها ال تذكر ذلك صراحة

ً
توحي أن هذه السلطة بيد رئيس الجمهورية حصرا

السلطة التشريعية مسؤولة عن إقرار التعيينات في  هل ستكون  ةحاتوضح صر   الللدستور الليبي أن املسودة النهائية 

، ال تنص املسودة على أي قدر من الالمرك
ً
  هجهاز الشرطة، ما يعني أن عمل فيزية املناصب العسكرية العليا. وأخيرا

سيكون تحت سلطة وزير الداخلية )الذي يعينه الرئيس(. وبالنظر إلى اتساع سلطات الرئيس، كان من  الكاملب
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األجدى توزيع السيطرة على القوات املسلحة والشرطة، على األقل عبر النص على أن الرئيس يمارس سلطته على 

 إضافة إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية على التوالي. خالل رئيس الوزراء منوالشرطة القوات املسلحة 

فالصياغة الفضفاضة   . ما انفكت األحكام الدستورية املتعلقة بحالة الطوارئ تشكل في البالد العربية مسألة إشكالية

 ية والسياسية. و وبمصادرة الحقوق املدن ، طوال عقود، بتمديد حالة الطوارئ وانعدام القيود سمح للحكومات
ً
ردا

األحكام املتعلقة بالطوارئ بغية جعل استغالل هذه املسألة   2011شددت الدساتير العربية بعد عام على ذلك، 

حالة الطوارئ مدة  ارستمر اتسمح بلدستور ليبيا على هذا املنوال. فهي  أصعب بكثير. وقد سارت املسودة النهائية

 ) 120أقصاها 
ً
أنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو املسؤول عن إعالن حالة  كما تنص على  (. 187املادة يوما

توحي لألسف  . لكن الصياغة الحالية  أو رفضه  الطوارئ، إال أن البرملان في النهاية هو املسؤول عن إقرار إعالن الرئيس

 يعنيأ مباشرة بعد إعالن الرئيس، وأنه على البرملان أن يلتئم "في غضون ثالثة أيام"، ما أن سريان حالة الطوارئ يبدب

إجازة  عبرعلى ذلك صراحة  189وتنص املادة بأن الرئيس ُمنح مهلة ثالثة أيام يمكن له أن يفعل ما يشاء خاللها. 

تشترط دول أخرى في بينما  االنتقاص من الحقوق املدنية والسياسية "بالقدر الضروري للمحافظة على األمن العام".  

 على موافقة البرملان قبل إعالن حالة الطوارئ )كالعراق على سبيل املثال(. 
ً
املنطقة أن تحصل السلطة التنفيذية أوال

مات فاشلة من التمسك بالسلطة بحجة تدهور الوضع األمني )وهي وقد منع هذا الشرط في بعض الحاالت حكو 

 عن تدهور 
ً
 (. لكن من غير الواضح ملاذا ابتعدت ليبيا عن هذا التوجه في املنطقة.هاملسؤولة أساسا

 

 السلطة القضائية .7

ما هي الضوابط املوجودة على السلطة التنفيذية في ظل منح الرئيس سلطات   : السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

 واسعة. تمثل املحاكم خط الدفاع األول، حيث تتضمن املسودة النهائية كثير 
ً
لحماية من الضمانات املصممة  ا

األعلى جلس املوعلى أن  ، (118املادة ملبدأ استقاللية القضاء ) متماسكاستقالل القضاء. وهي تنطوي على تفصيل 

. كما تنص املسودة على إنشاء املحكمة (120املادة القضاة )ب تمسلقضاء هو الوحيد املخول باتخاذ قرارات ل

الدستورية مسؤولية املحكمة  وتتولىالسلطتين التنفيذية والتشريعية.  لعملالدستورية لتكون الضابط الرئيس ي 

(، والنظر في دستورية إجراءات 139املادة الدستور واالنتخابات ) تعديلالرقابة على دستورية القوانين وإجراءات 

 ( وغيرها من االختصاصات.109املادة الرئيس لحل البرملان )

. قصوى أهمية  بالتنفيذية  عن السلطتين التشريعية و الدستورية  استقاللية املحكمة    تحظىوفي ظل الشروط الراهنة،  

ومن الواضح أن املسودة النهائية للدستور تعترف بذلك من خالل إعطاء املحكمة ضمانات إضافية الستقالليتها، من 

، بحيث تقدم مشروع موازنتها إلى السلطة التشريعية ويكون مقرها في سبها جنوب ليبيا مالي وإداري ضمنها استقالل 

 بآلية التعيين. واألمر األساس هنا أال يهيمن على املحكمة (. بيد أن االست135املادة )
ً
قالل الحقيقي للقضاء رهن أيضا

تيار سياس ي ما، وهذا يعتمد على من هي الجهة )أو املؤسسة( التي تعين أعضاء املحكمة. وقد صارع املجلس الوطني 

لكل من السلطات الثالث )التنفيذية  التأسيس ي التونس ي حتى آخر لحظة في هذه املسألة، وقرر في النهاية السماح

 والتشريعية والقضائية( بتعيين ثلث أعضاء املحكمة الدستورية.
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املادة وتعتمد املسودة النهائية لدستور ليبيا آلية مشابهة، لكن الكفة تميل لصالح السلطة القضائية، حيث تنص 

 يعين املجلس األعلى للقضاء ستة منهم، ويختار الرئيس  اثنيمن الدستورية على أن تشكل املحكمة  136
ً
عشر عضوا

 إلى مسؤوليته   يلعبثالثة والبرملان ثالثة. وبذلك  
ً
 في تحديد تركيبة املحكمة إضافة

ً
 أساسيا

ً
املجلس األعلى للقضاء دورا

(. لكن السؤال يبقى هنا  125املادة العديد من الوظائف القياسية األخرى )عن التعيينات القضائية وإنشاء املحاكم و 

 ممن سيتكون املجلس األعلى للقضاء وكيف سيتخذ قراراته.

فهي تسكت عن كيفية تشكيل املجلس األعلى للقضاء   مواطن الضعف في املسودة النهائية. تشكل هذه النقطة إحدى  

 عن آليات اتخاذ القرار فيه ،(126املادة )
ً
انين الالحقة، ما يشكل مصدر ترك كلتا املسألتين للقو تو  . وال تقول شيئا

 بسهولة من قبل األغلبية السياسية في املستقبل. املجلس استغاللسمح بضعف كبير وي

  2010دستور كينيا لعام  فكيفية تشكيل مجلس القضاء.    عن  تتضمن الدساتير املعاصرة في دول أخرى تفاصيل هامة

وكذلك يفعل دستور املغرب لعام  (. 171)املادة  القضائيةمفوضية الخدمات صريح شروط عضوية  بشكليحدد 

كيفية تشكيل املجلس األعلى  بشأن على توجيهات عامة  2014(، بينما ينص دستور تونس لعام 115املادة ) 2011

النسخ السابقة من مسودة دستور ليبيا على صيغ تفصيلية لكيفية لقد احتوت (. و 114املادة للسلطة القضائية )

ملجلس األعلى للقضاء، لكن املفاجأة أن النسخة النهائية جاءت بدون تفاصيل عن هذه النقطة. ويؤدي ذلك تشكيل ا

إلى أن القانون الذي سيتم وضعه في نهاية األمر لينظم هذه املسألة قد يضعه أناس يعتزمون السيطرة على املحكمة 

 أمام إمكانية تشكللتفاصيل يعني أن البا 126املادة الدستورية. كما أن افتقار 
ً
ل املجلس األعلى يب سيترك مفتوحا

املجلس أعضاء في املحكمة الدستورية يوالون السلطة التنفيذية التالي يعين وبللقضاء من أشخاص موالين للرئيس، 

 وسطاء نزيهين.  وابدل أن يكون

. ال يعتبر ،من جهة أخرى 
ً
 أيضا

ً
فما نعرفه من تجارب أخرى أن كتابة وإصدار التشريعات الضرورية  توقيت مهما

 .
ً
 جدا

ً
 طويال

ً
ينص  2014دستور تونس لعام فلتشكيل املجلس األعلى للقضاء واملحكمة الدستورية قد يستغرق زمنا

 على تشكيل املجلس األعلى للسلطة القضائية في غضون ستة أشهر من تاريخ أول انتخابات تشريعية، وتشكيل

، (. وعلى الرغم من أن هذه املواعيد صارمة جد5- 148املادة املحكمة الدستورية في غضون سنة من االنتخابات )
ً
ا

، لكن العملية قيد التنفيذ على األقل. وعلى النقيض من ذلك، لم يتضمن دستور فقد فات زمن طويل على كليهما

 15أكثر من  ة العليا، والنتيجة أن  تحاديشأن املحكمة االأي إشارة ملوعد إصدار القانون الجديد ب  2005العراق لعام  

وما زالت املحكمة العليا على حالها منذ أن تشكلت في عهد االحتالل  آلن ولم يصدر القانون الجديد بعد. سنة مرت ا

 . 2005األمريكي عام 

 لكل هو الذي يمكن أن تتعلمه ليبيا مما تقدم الواضح الدرس 
ً
 شافيا

ً
أن األطر الزمنية الدستورية ليست حال

املشكالت، لكنها قد تكون مفيدة في الضغط على السلطات الحاكمة لتحقيق التقدم في بعض القضايا. لكن لألسف 

تشريعات معينة، أو حتى للترتيبات التي   يخلو الباب العاشر املتعلق باملبادئ االنتقالية من أي إشارة ملواعيد إصدار

 ستستمر بوصفها أعلى سلطة في البالد 
ً
ينبغي اتخاذها حتى ذلك الحين. ومن الواضح أن املحكمة العليا القائمة حاليا

 هو أمر من غير املرجح أن يحدث في املدى القريب.و في املسائل الدستورية إلى أن يتم إنشاء محكمة دستورية جديدة، 
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 ئات املستقلةالهي .8

 الكثير من األنظمة الدستورية املعاصرة عدد يتضمن
ً
 كبير  ا

ً
من الهيئات املستقلة وبأشكال مختلفة، بينها مؤسسات  ا

، وظيفة كمؤسسات الرقابة املالية وهيئات مكافحة الفساد ،الرقابة املالية واملصارف املركزية... الخ. ويتولى بعضها

لعربية ، كان من النادر أن يرد في الدساتير ا2011ضفي على عملها طبيعة شديدة الحساسية. وحتى عام  ت  رقابية قوية

 للقوانين أن تحدد طبيعة عملها وطريقة اشتغالها. وبالنتيجة ظلت هذه املؤسسات 
ً
ذكٌر ألي مؤسسات مستقلة تاركة

تحت السيطرة املطلقة لرئيس الدولة الذي كان املسؤول الوحيد عن تعيين رؤسائها، ولم يكن يصدر   2011قبل عام 

 غية التقليل من فعاليتها.  عنها أي تقارير مثيرة للجدل وذات تمويل محدود ب

ينبغي أن تكون   ،مؤسسات فعالةلكي تحظى الهيئات املستقلة بفرصة أن تصبح وقد تعلمنا من هذه التجربة أنه 

مهامها مستقلة تمام االستقالل )من خالل آليات محكمة في التعيين واإلقالة، وعبر حماية موازناتها(، وأن تكون 

 .لعموم، وأن تتيح تقاريرها لعدد كاٍف من املؤسسات ولوواضحواٍف  بشكلواسعة ومحددة  وصالحياتها

فهي تنص على أن البرملان هو املسؤول عن اختيار أشخاص  . تعتمد املسودة النهائية لدستور ليبيا توليفة مختلطة

لكل مختصين ومستقلين إلدارة هيئات الدولة املستقلة، دون تحديد واضح للجهة املسؤولة عن تعيين الرئيس الفعلي  

 مستقلة.ئة  (. ويغدو األمر أسوأ في املسودة النهائية بالنسبة لكيفية إقالة كبار املسؤولين في كل هي155املادة  مؤسسة )

أن تدعو إلى  ي ال تتحدث عن الجهة التي يمكنها إقالتهم، بل تترك األمر إلى قانون الحق يحدد املسببات التي يمكنهف

(. وبذلك يمكن لألغلبية السياسية أن تمرر 155املادة ملسببات التي يمكن اعتبارها مشروعة )إقالتهم دون تحديد ا

ملزعجين، كما حدث في دول أخرى في اصرف املركزي وهيئات الرقابة املالية إقالة مسؤولي امل تشريعات تهدف إلى

 املنطقة.

فاملسودة النهائية تتحدث عن أن كافة الهيئات املستقلة يجب   التقارير مسألة إشكالية هي األخرى.  إعداد متطلباتو 

(. ومن الواضح أنه إذا كان تقرير التفتيش 156املادة ، ويمكن نشرها "بعد مناقشتها" )البرملانأن ترفع تقاريرها إلى 

 بصورة خاصة للقوى املسيطرة على البرملان فإن هذه األخيرة قد تختار ببساطة عدم نشر التق
ً
 رير. مزعجا

  فهي تنص    . املسودة النهائية أكثر قوةتصبح صياغة    ،وفيما يتعلق باالختصاصات
ً
على أن ديوان املحاسبة يختص مثال

" بما في ذلك  
ً
 أو جزئيا

ً
بالرقابة الشاملة على كافة أموال الدولة، بما في ذلك كافة "الجهات التي تمولها الدولة كليا

ديوان املحاسبة على  رقابةبشأن عدم إمكانية الصياغة تتجاوز املسودة الجدل  (. وبهذه158املادة اإلدارات املحلية )

طالع  إل  ابحد ذاته يةإجراء الرقابة غير كاف صالحيةبعض أموال الدولة )موازنة األجهزة األمنية على سبيل املثال(. لكن 

ألن إدارة البرملان هي من يقرر في النهاية و يمكن استبدال رئيس ديوان املحاسبة،  ألنه، املريبةاملمارسات  لىعالجمهور 

 متى تنشر التقارير.
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 الالمركزية .9

إن أحد أسباب انتفاضات الربيع العربي هو ما يسميه الكثيرون في اليمن اليوم "املركزية العمياء"، أي إصرار الدول  

صنع القرار برمتها، حتى في أتفه القضايا كرخص الصيد في قرى صغيرة، بيد موظفين   عمليةفي املنطقة على مركزة 

. وقد أسهمت هذه الهيكلية الخاصة في الحكم بيروقراطيين في املركز يقبعون في مكاتب على بعد آ
ً
الف األميال أحيانا

بخلق تفاوت هائل في مستويات املعيشة، ما أسهم في تدهور العالقات االجتماعية في كافة دول املنطقة، والتي تفاقمت 

 بفعل املظلوميات التاريخية. وليست ليبيا استثناء عن جاراتها، حيث بات كثير من الليبي
ً
ين )ويعرفون باسم أحيانا

ضمن املشاركة في تعالج هذه املظلوميات، و تة اتحاديالدستور الجديد لهيكلية بأن يؤسس ون"( يطالبون تحادي"اال

. وعلى املنوال نفسه، عبرت 
ً
الحكم بشكل من األشكال، واالبتعاد عن تركز السلطات في مراكز مفرطة في القوة تقليديا

عطيها االستقالل الكافي لتسيير شؤونها ي (الفدراليةالنظام االتحادي )أو بأن بعض األقليات القومية عن رأيها 

 من الحكم املركزي 
ً
 تقليديا

ً
املحافظة على الوحدة الوطنية. وقد شكلت  بدعوى الخاصة. بينما يفضل البعض شكال

 للتوتر في ليبيا منذ عام 
ً
للدستور على مقترحين: األول واحتوت مسودة سابقة . 2011هذه الرؤى املتعارضة مصدرا

 من الالمركزية، والثاني يؤسس لفدرالية بين ثالثة أقاليم.
ً
 محدودا

ً
 نظام قائم على املحافظات يعتمد شكال

فقد نصت  . وهنا اختارت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مرة أخرى مقاربة تقليدية )بمعايير املنطقة(

 غير واضح املعالم وقد ال  املسودة النهائية على شكل متوا
ً
النور على أرض الواقع.   يبصرضع من الالمركزية، وهو أساسا

في بلد مثل يعتبر، ويتمتع النظام املقترح في املسودة بميزة واحدة: أنه بسيط، يبين بوضوح من هو املسؤول، وهو أمر 

 ال بد من  ،ليبيا
ً
 أساسيا

ً
استقرت وأصبحت املسودة النهائية سارية  . وإذا فرضنا أن األوضاع في ليبياتحقيقههدفا

حيث   اليوم.   بدو في أحسن األحوال مثل املحافظات األكثر هدوًء في العراقهذه األوضاع ستاملفعول، فمن مساوئها أن  

ينتخب الليبيون ممثليهم في املجالس املحلية دون أن يدركوا أنه ليس لديهم صالحيات تذكر لتحسين مستويات  

صعيد املحلي، األمر الذي سيؤدي في النهاية إلى خيبة أمل من الديمقراطية ومن العملية الدستورية املعيشة على ال

 برمتها. 

 ،من املسودة النهائية على ثالثة مستويات من الحكم: الحكومة املركزية في طرابلس، واملحافظات  السادسينص الباب  

 على الطاولة. غير أن  ةومن الواضح اليوم أن خيار فدرالية األقاليم الثالث(. 144املادة والبلديات )
ً
لم يعد مطروحا

فقد ترك كل  . كيف ستعمل أو ماذا ستعملو ، هاكلشما  : املسودة ال تعطي أي فكرة دقيقة عن املحافظات والبلديات

  ش 
ً
وحدات سلطات  بشأن  التوصل إلى اتفاق نهائي  تستطع  ويبين ذلك أن الهيئة التأسيسية لم  الحقة.  لقوانين  يء تقريبا

. لكن تج فيهاالبت إرجاء قررت ففي املستقبل،  الحكم املحلي
ً
رب دول املنطقة على وجه اإلى املسؤولين املنتخبين الحقا

 لنظام حكم المركزي ، وهي  الخصوص تبين أن ثمة صعوبة مرتبطة بهذه الطريقة
ً
 متينا

ً
أن الدولة التي ال ترس ي أساسا

 في  2013من بناء المركزية فعالة. ويشكل دستور مصر لعام على األرجح تتمكن لن حقيقي في دستورها، 
ً
 جيدا

ً
مثاال

تفاصيل عن كيفية عمل املؤسسات املحلية.  ةدون تقديم أيالدولة المركزية فهو ينص على أن  . هذا الصدد

 آخر )باستثناء إقليم  2005نظام الحكم في مصر شديد املركزية. ويمثل دستور العراق لعام  ، ال يزالالنتيجةبو 
ً
مثاال

الدستور قاعدة لحكم المركزي أقوى من نظيراتها في املنطقة، يرى مراقبون كثر أن   أكردستان(. وفي تونس، حيث أنش

لنهائية ظ في الدستور. وتنحو املسودة االالمركزية أقل مما هو ملحو من التشريعات التنفيذية تنص على درجة 

 تنص  بشكللدستور ليبيا هذا املنحى، وإن لم يكن 
ً
على أن وحدات الحكم املحلي تتمتع بـ  145املادة صريح: مثال

 سياساتها املحلية بنفسها. صياغة"استقالل مالي وإداري"، ما يوحي أنها لن تتمكن من 
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 يكن شكل الالمركزية املعتمدبعتقاد إضافة إلى ما تقدم، ثمة ما يدفع إلى اال 
ً
فسيتم إرجاؤه. وال تذكر  في ليبيا، أنه أيا

تحدد العوامل التي ينبغي أخذها هي  إنشاؤها، بل تترك األمر إلى قانون الحق. و املزمع املسودة النهائية عدد املحافظات  

(، كعدد السكان، واملساحة، والعوامل االقتصادية 144املادة )في البالد  الداخليةباالعتبار عند رسم الحدود 

 للظروف املحيطة(، 
ً
تغفل أي تحديد لكيفية  لكنهاوالتاريخية... الخ، وكذلك "األمن الوطني" )وهي إشارة مربكة نظرا

 عايير. إن كثير من الدساتير املعاصرة تتضمن أحكاموموعد تطبيق هذه امل
ً
انتقالية تفصيلية توضح متى ينبغي تطبيق   ا

 :
ً
  على الدورة البرملانية األولى(، حتى أنها في بعض األحيان تفرض عقوبات أثناء التشريعات التنفيذية الرئيسية )مثال

: حل البرملان قبل نهاية فترة واليته(. لكن املسودة النهائية لدستور ليالزمنية املنصوص ع املواعيدعدم احترام 
ً
ها )مثال

جانب سلطات الحكومة املركزية، ليبيا ال تتضمن أي إشارة إلى مواعيد إصدار التشريعات املرتبطة بالالمركزية من 

 يكن شكله(، ناهيك عن تنفيذها. وهذا يعني أنه قد يمر زمن طويل قبل تطبيق نظام الحكم الالمركزي الجديد 
ً
)أيا

 سيبقى ساري املفعول في املستقبل املنظور.
ً
 من النظام القائم حاليا

ً
 وأن بعضا

 مشاكل مرتبطة بتفاصيل الباب السادس
ً
 ينص  حكاماأل  أحدف . هناك أيضا

ً
على أن لكل وحدة حكم محلي مجلسا

، لكنه ال يحدد كيف
ً
 بخصوص هذه (. 146املادة اختيار املحافظ ) يةمنتخبا

ً
وقد شهدت الهيئة التأسيسية صراعا

املحافظين يتم بصورة مباشرة، لكن أغلبية أعضاء الهيئة انتخاب  أن    ورد  ،ففي مسودة سابقة  . املسألة لبعض الوقت

ترك األمر لقانون التعيين. وتقترح املسودة النهائية صيغة تسوية عبر  وفضلواالتأسيسية أعادوا النظر في هذا األمر 

 
ً
ن الحكومة النتيجة كانت أ  بيد أنلبعض الوقت،  تبنت الطريقة نفسها  أخرى من املنطقة )بينها مصر(    الحق، لكن دوال

، تنص املركزية هي التي تعين املحافظين. 
ً
 تكفي لتقوم  148املادة وأخيرا

ً
على أن وحدات الحكم املحلي تتلقى أمواال

هذا ترك ، التي يفترض أن تحدد اختصاصات وحدات الحكم املحلي، تنص فقط على 147املادة بتأدية مهامها، لكن 

ذلك أنه في حال هيمنت على الحكومة املركزية قوى ذات نزعة مركزية، فمن السهل األمر برمته إلى قانون الحق. ويعني  

 من املوازنة يتناسب مع 
ً
 ضئيال

ً
عليها تمرير قوانين تحد من اختصاصات وحدات الحكم املحلي وتعطيها باملقابل قدرا

 حجم مهامها.

. ويقتصر الباب  ةأي  وال تقدم أحكام املسودة النهائية املتعلقة باملالية العامة واملوارد
ً
تطمينات في هذه املجاالت أيضا

 عن توزيع الدولة للموارد. على 
ً
الثامن املعني باألموال العامة على إرساء عدد من املبادئ املبهمة التي ال تختلف كثيرا

املحلي. إال أن على أن األموال العامة للدولة تكفل االستقالل املالي لسلطات الحكم  1-164املادة سبيل املثال: تنص 

أوجه عدة بحيث يخدم في أحسن األحوال كأساس للتقاض ي، ما يعني أن أي وحدة حكم ب هذا البند يمكن تفسيره 

 نتيجةمحلي تعتبر أنها ال تحصل على مخصص كاٍف من املوازنة عليها أن ترفع شكوى إلى املحاكم، وهذا بدوره يعني أن  

 طة القضائية.هذه املسألة املهمة ستتوقف على رأي السل

 في تحديد شكل الحكم الالمركزي 
ً
 أساسيا

ً
ن الكثير من التفاصيل تركت أل من الواضح أن البرملان القادم سيلعب دورا

أن ينش ئ مجلس الشيوخ آلية يمكن من خاللها التعبير عن املخاوف املحلية لدى   املفترضلتشريعات الحقة. ومن 

املركز، وهو تطور إيجابي.  لدىليبيا التاريخية الثالث  ملناطقهم مل الحكومة املركزية، وهو مصمم ليسمح بتمثي

  78على أن يتكون مجلس الشيوخ من  75املادة وتنص 
ً
  26، وللمنطقة الغربية )طرابلس(منها  32، مقعدا

ً
مقعدا

 للمنطقة 20و)برقة(  يةشرقال للمنطقة
ً
الشيوخ يجب أن على أن مجلس  2-79املادة . وتنص ية )فزان(الجنوب مقعدا

 يوافق على أي مشروع قانون يتعلق بالحكم املحلي.
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رجح أن تصيب بعض القوى الفاعلة بخيبة أمل، وبخاصة أصحاب يُ من جهة أخرى، تقترح املسودة النهائية ترتيبات 

  الدعوة إلى الفدرالية.  
ً
 التنبؤ بأي درجة من اليقين كم من ممثلي الشرق والجنوب سيفضلون قانونومن الصعب جدا

ً
ا

منا لكن تجربة السنوات القليلة املاضية  . يمنح صالحيات هامة لوحدات الحكم املحلي في املستقبلالمركزية ل
ّ
أنه تعل

 على  املنطقة الشرقيةليس هناك أي نوع من التوافق على هذه املسائل في 
ً
. كما أن املسودة النهائية ال تنص وضوحا

أنه حتى  توضح   81املادة بيد أن قانون الالمركزية في مجلس الشيوخ.  إلقرارأي عدد محدد لألصوات أو نصاب معين 

من فرض رؤيته إذا لم يوافق عليها املجلس و وافقت أغلبية مجلس الشيوخ على صالحيات محلية قوية، لن يتمكن ل

. وثمة احتمال ألن يؤدي ذلك 
ً
، ما يعني أن الترتيبات التي كانت  البرملانبين غرفتي  مديد نزاع إلى مجلس النواب أيضا

 املنظور.سارية قبل الدستور ستظل قائمة في املدى 

 

 الفرد والدولة  .10

هذه فها هي كيف ستؤثر املسودة النهائية لدستور ليبيا على العالقة بين الفرد والدولة. تناقشميتعين آخر مسألة 

أهمية استثنائية ألن املسودة تضع الكثير من السلطات بيد الرئيس. وتأتي الخلفية التاريخية هنا على تكتسب  املسألة  

تورطت في انتهاكات جسيمة بحق املواطنين  2011نفس القدر من األهمية، ألن مؤسسات الدولة الليبية قبل عام 

انت الرغبة بوضع حد لهذه املمارسات أحد بصورة أساسية. وك  السيطرةالليبيين العاديين في مسعى إلبقائهم تحت 

، إال أن أجزاء واسعة من البالد غرقت منذ ذلك الحين في حالة من غياب القانون،  2011الدوافع التي أدت إلى انتفاضة  

 ما أفض ى إلى شكل جديد من القمع.

ي إلى خلق نوع من البيئة فما الذي يهدف أي دستور في مثل هذه الظروف إلى تحقيقه؟ يهدف الدستور في عالم نموذج 

وهذا يقتض ي خلق فضاء كاٍف للتعبير عن كاملة.  طاقاتهم بتحقيقعبر السماح لألفراد تناقض الجرائم السابقة 

أنفسهم وتنظيمها، ويستدعي من الدولة أن تؤمن لهم الدعم متى احتاجوا إليه. وال يؤدي ذلك بالضرورة إلى توسيع 

 من يتمكبللدولة  تسمح ة معاصرة لطريقةسلطات الدولة، بل يحتاج إلى رؤي
ً
 بقوة.  االزدهارن املقموعين سابقا

 وضماناٍت غير مسبوقة باملعايير الليبية
ً
فهي تنص على حقوق مدنية  . من الواضح أن املسودة النهائية تقدم حقوقا

 معايير 
ً
 من األحكام املثيرة  هي . و املنطقةوسياسية واجتماعية واقتصادية سخية وتتجاوز أحيانا

ً
تتضمن عددا

 
ً
( وإلغاء  16املادة لرجل واملرأة )ضمان تكافؤ الفرص بين ابعن حقوق املرأة، من ضمنها التزام الدولة  لإلعجاب حقا

على عدة وجوه  في(. وفي الوقت نفسه تقتصر املسودة 49املادة كرامة املرأة ) منتنتقص  "العادات االجتماعية" التي

 من  مستوى 
ً
التقدم اإلقليمي في القضايا ذاتها، وتكتفي بإعادة صياغة الطريقة التي تصاغ بها حقوق معينة، بدال

 إعادة النظر باإلطار الذي يمكن من خالله حماية الحقوق.

 ليبيا، وفي واضعو الدساتير في عموم املنطقة،  انشغل، 2011بعد عام 
ً
وكان  . بكيفية صياغة حقوق الفردكليا

)التي تنص على تنظيم غير محدود للحقوق األساسية بقوانين الحقة(.  سالبةال  أحكامإلغاء  االستنتاج العام أنه ينبغي  

وتتماش ى املسودة النهائية لدستور ليبيا مع هذا االتجاه، وذلك بصورة أساسية عبر إلغاء كافة اإلحاالت إلى قوانين  

املتعلقة   37املادة    وبالنص على الطرق التي يمكن من خاللها تقييد الحقوق األساسية. على سبيل املثال: تحظرالحقة  
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من الدستور التونس ي(،  6املادة بحرية التعبير بالتحديد خطاب الكراهية والتكفير )مثال واضح على االقتباس من 

وال يرد فيها أي ذكر الحتمال تقييد هذا الحق بقانون الحق. ومن املستبعد أن يحدث هذا التغيير، على الرغم من 

نه ال وجود ملثل هذه الحقوق غير املقيدة، سواء في ليبيا أو غيرها من الدول. على أهميته الرمزية، أي فرق عملي، أل 

 لتنظيم  التنقلسبيل املثال: ربما ال يذكر البند الخاص بحرية 
ً
 يصدر الحقا

ً
 أن قانونا

ً
في املسودة النهائية تحديدا

تزال وستظل موجودة في ليبيا وهي  ، لكن ثمة أنظمة وقواعد تنظم حركة املرور كانت والكيفية ممارسة هذا الحق

 كما ينبغي أن يكون وكما هو الحال في كل بلدان العالم األخرى. إن تنظيم الحقوق أمر ، التنقلتقيد حرية 
ً
تماما

 .
ً
 ضروري وال مفر منه، ما يعني أن إعادة صياغة الحقوق إللغاء اإلحالة إلى قانون الحق لن تؤدي إلى أي تغيير عمليا

 الباب الثاني مثير   أحكامعتبر العديد من  يومن جهة أخرى،  
ً
املادة  يمكن االستعانة بلتوضيح هذه النقطة،  و   . لقلق مبرر  ا

ال تحتوي أي إشارة إلى إمكانية التنظيم من  ،بقية مواد هذا البابك ،هذه املادةف. السلمي، املتعلقة بحق التجمع 43

على املتظاهرين  هل يجب  : مفعول الدستور، سيطرح سؤال نفسه مع بدء سريانو خالل التشريعات أو غيرها. 

 لسلطات االسلميين إشعار 
ً
أن شعار اإل بنيتهم التظاهر أم ال، وإلى من يتعين تقديم اإلشعار، وهل يعني شرط مسبقا

مسيرة. وال تعالج  أن توافق على املظاهرة، بما في ذلك تحديد املسار في حال أراد املتظاهرون تنظيم لسلطات على ا

 أي 43املادة 
ً
يفتح الباب أمام إمكانية حقيقية وهذا من هذه املسائل، ما يعني أن املشرّع سيبت فيها كلها وفق ما يراه،  ا

يكتس ي أهمية كبيرة في مصر. فقد  هنأل قد ينطوي هذا األمر على مفاجأة، لتقييد هذا الحق دون صعوبات تذكر. 

 من القرارات الهامة بخصوص هذه املسألة بالذات، ويتعين على  أصدرت املحكمة الدستورية ال
ً
 عددا

ً
عليا مؤخرا

الهيئة التأسيسية لصياغة دستور ليبيا أن تتوقع تكرار حدوث الكثير من هذه األمور في ليبيا. وقد كان باإلمكان 

 من تركها للمستقبل ل
ً
 العتبارات سياسية مؤقتة. تخضعمعالجة هذه القضايا ببضع جمل في املسودة النهائية، بدال

 إلشكالية نظرية تتعلق بالحقوق االجتماعيةوباإلضافة إلى الصياغة املحدد
ً
-ة للحقوق، لم تقدم املسودة النهائية حال

املادة (، وحق التعليم )48املادة كحال عدد من دساتير دول املنطقة، تنص على الحق في الصحة )فهي، االقتصادية. 

(، وغيرها. وتدور املناقشات املتعلقة بكل حق من هذه  47املادة ( والحق في املاء والغذاء )56املادة (، وحق العمل )52

 حول صياغتها بطريقة تشجع على شمولية واسعة مع معالجة املظالم في الوقت نفسه. لذلك تنص 
ً
الحقوق عموما

 من جميع املواطنين( الحق في رع 48املادة 
ً
 على "للجميع" )بدال

ً
وفي اية صحية "ذات جودة" و"في كافة مراحلها"، مثال

الوقت نفسه تنص على أن الدولة تضمن "التوزيع الجغرافي العادل" للمرافق الصحية. لكن على الرغم من هذه 

أي درجة من التأكيد  إلى( 2011بقية الدساتير العربية بعد عام في الصياغات السخية، تفتقر املسودة النهائية )كما 

تظل طموحات محضة. ولن عبر املحاكم،  للتطبيق الفورياالقتصادية ستكون قابلة -الحقوق االجتماعيةبأن تلك 

 محاكمن املحاكم الليبية )و إن الواقع يقول فإ، الفوريللتطبيق أن الصياغة الحالية ال توحي بأنها غير قابلة مع و 

( لطاملا رفضت 
ً
تنتهك  سذلك ن فعلت االقتصادية، بذريعة أنها إ-الحقوق االجتماعية تطبيقاملنطقة العربية عموما

 في املنطقةيعد القضاء في مصر و مبدأ فصل السلطات. 
ً
املحاكم لم تبدأ مع ذلك و ، في هذه القضية األكثر تطورا

 التفضيالتاالقتصادية، بغض النظر عن -قبل وقت قريب بالنظر في إنفاذ أقوى للقضايا االجتماعية ة إالياإلدار 

املض ي في هذه املسألة أبعد من ذلك، بالنص على نسبة  2014حاول دستور مصر لعام قد الخاصة بالحكومة. و 

ليم والبحث العلمي. ويعتبر عدم وجود  محددة من املوازنة السنوية العامة للدولة إلنفاقها على مجاالت كالصحة والتع

 آخر على أن أجزاء معينة من املسودة  
ً
أي توجيه واضح بخصوص هذه املسألة في املسودة النهائية لدستور ليبيا دليال

 . أثناء كتابتها سائدةتي كانت ظروف الكتبت بدون اعتبار لل
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، ال بد من الثناء على الهيئة التأسيسية لصياغة 
ً
في لحكم التقييدات القوية الصياغة على الدستور  مشروعأخيرا

ملنع مؤسسات الدولة من املبالغة في تنظيم الحقوق، عبر وضع محددات توضع  التقييدفأحكام املسودة النهائية. 

واضحة ينبغي احترامها عند تقييد الحقوق )مثل االلتزام بضمان أن تكون الوسيلة املستخدمة لتقييد حق ما 

ن دساتيرها أو ممارساتها اليوم فقرات تنظم دول العالم تضّم والكثير من لغاية املستخدمة ألجلها(. متناسبة مع ا

  2015دستور اليمن لعام  مشروع  (. ويعتبر  49)املادة    تفعل ذلك دولة عربية  أول  ، لكن تونس كانت  و/أو تناسبهاالقيود  

تنص  إذمن املسودة النهائية لدستور ليبيا لتكون الحالة الثالثة،  65املادة شروط التقييد، وتأتي  الثانية في الحالة

 مع املصلحة محل الحماية"، وهي صياغة 
ً
 ومتناسبا

ً
 وواضحا

ً
على أن أي قيد على حق أساس ي يجب أن يكون "ضروريا

 ملبدأ ينطوي على خدمة جليلة لليبيا. وقد أشار معلقون آخرون إلى أن 
ً
 )على  65املادة  واضحة وقوية جدا

ً
تنص أيضا

أن شرط التقييد يجب أن يطبق بما ال يتعارض مع "أحكام هذا الدستور"، وهي إشارة على غرار نظيرتها اليمنية( 

تحول أن هو خوف هنا تالو (. 6املادة واضحة إلى شرط أسبق يتمثل في أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر للتشريع )

  في ، بيد أن العامل املقرر هنا )كما هوالليبرالي الحقيقي للحقوق والحرياتهذه اإلحالة اإلضافية دون تطبيق املفهوم 

 الدول األخرى( هو القاض ي الذي يبت في هذا القضايا. 

 

 تعديلالنتقالية و اال حكام األ  .11

تنص الدساتير على ترتيبات مؤسسية معقدة يتعين تنفيذها عندما تدخل هذه الدساتير حيز التنفيذ. وفي جميع 

 وتكون معقدة بالقدر نفسه. نتيجة 
ً
، يجري دمج هذه الترتيبات في شبكة من املؤسسات املوجودة أصال

ً
الحاالت تقريبا

 انتقالية مفصلة تسعى إلى تحقيق عدد من األهداف، مثل: 
ً
 أحكاما

ً
 لذلك، تتضمن الدساتير الحديثة جميعها تقريبا

انين؛ )ب( وضع ترتيبات مؤقتة أثناء قيام واضعي السياسات )أ( تحديد إطار زمني إلنشاء املؤسسات وإصدار القو 

بإعداد إطار قانوني جديد يسمح بالتطبيق الفعلي الكامل للدستور الجديد. وألن عدد مؤسسات الدولة املذكورة في 

يتزايد الدساتير الحديثة في ازدياد دائم، وبسبب الطبيعة املعقدة لعملها، فإن تفصيل وتعقيد األحكام االنتقالية 

 باستمرار.

في ليبيا، فرضت وقائع النزاع صياغة أحكام انتقالية بطرق لم تكن متوقعة في األصل. ففي بعض البلدان التي تشهد  

نزاعات، تتفاوض الفصائل املتحاربة على اتفاقيات سالم شديدة التعقيد بحد ذاتها. وهي تشمل ترتيبات الحكم 

ح للبلد املعني بالتحول من الحرب إلى السالم ثم الوصول إلى الحالة الطبيعية باإلضافة إلى خرائط طريق انتقالية تسم

 
ً
، يتعين على املفاوضين أن يأخذوا الترتيبات الدستورية املوجودة مسبقا

ً
في نهاية املطاف. وفي جميع الحاالت تقريبا

، مع تطور الصراع في ليبيا، 2015بعين االعتبار ألن كل ما يتفقون عليه يجب إدراجه في الدستور الحالي. في عام 

تفاوض ممثلو بعض األطراف املتحاربة على حل برعاية األمم املتحدة. وأدت تلك املفاوضات في نهاية املطاف إلى  

. والالفت في تلك العملية هو أنها عملت بالتوازي مع مفاوضات الهيئة التأسيسية 4صياغة االتفاق السياس ي الليبي 

 
النص الكامل لالتفاق السياس ي الليبي موجود على الرابط:    4

-https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20
%20ENG%20.pdf (باإلنكليزية  )

 

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf
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. ونتيجة لذلك، لم يستطع لصياغة مشروع الدستو 
ً
ر حول الترتيبات الدستورية النهائية ولكنها لم ترتبط بها رسميا

مفاوضو السالم التركيز سوى على وضع ترتيبات انتقالية دون معرفة كيف ستكون التسوية الدستورية النهائية، بينما 

أي مساهمات بخصوص املسار املفترض   تفاوضت الهيئة التأسيسية على التسوية الدستورية النهائية دون أن تقدم

 للوصول إلى الهدف النهائي املذكور. 

، ولهذا السبب، اقترح منتدى الحوار السياس ي الليبي في 
ً
في النهاية، لم ُينفذ االتفاق السياس ي الليبي بالكامل إطالقا

 لحل االنقسامات في البالد. ويسعى املنتدى إلى تح
ً
 بديال

ً
قيق إجماع على تشكيل حكومة كانون األول/ديسمبر نهجا

 على نظام الحكم في املدى البعيد. من الناحية 
ً
وحدة وطنية جديدة في املدى القريب دون أن تفرض نفسها رسميا

العملية، يعني تقليص مهام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن الباب الحادي عشر )التدابير االنتقالية( 

 عن كيفية تطبيق أي من مقترحات الهيئة. قصير للغاية، وال يتضمن أ
ً
وكمثال لتوضيح هذه النقطة،  ي تفاصيل تقريبا

كلمة على التوالي في الفصول املتعلقة بالعملية   8417و  9688و  4268فريقيا وكولومبيا  أيوجد في دساتير كينيا وجنوب  

، ألن تفاصيل االنتقال يمكن  قد ال يكون  كلمة.  688أما الباب الحادي عشر في ليبيا فيتضمن  االنتقالية. 
ً
هذا مهما

 يتمثل في ضمان توافق كل ما اتفق عليه منتدى الحوار السياس ي 
ً
 كبيرا

ً
تحديدها في مكان آخر، ولكنه يخلق تحديا

 الليبي 
ً
 سليما

ً
، على الرغم من حقيقة أن مفاوض ي املنتدى لم يشاركوا في مفاوضات 2017مع مسودة دستور  توافقا

 صياغتها. 

املنتدى على إنشاء مسار لتنظيم االنتخابات، بما في ذلك ربما االنتخابات الرئاسية. كما أن بعض ركز وبتحديد أكبر، 

قبل االنتخابات. لذلك من املهم أن يتذكر املفاوضون أن املسودة   2017املفاوضين يصرون على إقرار مسودة دستور  

 عل 240تنص على إجراء االنتخابات في غضون 
ً
ويجب  (. 183ى األكثر بعد دخول الدستور حيز التنفيذ )املادة يوما

. كما أن بعض األفراد املشاركين في املنتدى على األقل سيدرسون خيار إنشاء آليات هتعديل وأ احترام هذا املوعد

أن والية  ، ألنها تنص على184لتقاسم السلطة في الفترة األولى. ولهذا الغرض، يجب أن يضعوا في اعتبارهم املادة 

، اقترح بعض األفراد 
ً
رئيس الجمهورية في الدورتين االنتخابيتين األولى والثانية واحدة غير قابلة للتجديد. أخيرا

في أقرب وقت ممكن، على أن يصار   2017املشاركين في منتدى الحوار السياس ي الليبي ضرورة اعتماد مشروع دستور 

 مع كل ما يجري االتفاق عليه في املنتدى. إذا كان إلى تعديله بعد وقت قصير من دخوله حيز ا
ً
لتنفيذ لجعله متوافقا

 ألنها تنص على عدم جواز تعديل   195هذا الخيار ال يزال قيد الدراسة الجدية، فينبغي أخذ املادة  
ً
بعين االعتبار، أوال

 ألن إجراءات التعديل معق
ً
 بالفعل وسيكون من الدستور خالل السنوات الخمس األولى من تنفيذه، وثانيا

ً
دة جدا

( على أن أي تعديالت مقترحة مرهونة بموافقة املحكمة 5)195أمور أخرى، تنص املادة    فإلى جانبالصعب تحقيقها. 

)في أحسن األحوال(، مما يعني أنه سيكون من املستحيل تعديل  قبل سنواتالدستورية. ولن يتم إنشاء املحكمة 

 النص في صيغته الحالية.

 

 
-https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20

%20w%20Signatures.pdf-%20AR%20 (بالعربية  .) 

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20AR%20-%20w%20Signatures.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20AR%20-%20w%20Signatures.pdf
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 خاتمة .12

عد املسودة النهائية  
ُ
، لكن ما زال ثمة مشاكل يمكن وينبغي عالجها. ملشروع الدستور  وت

ً
املحطة األخيرة، وهي مفيدة جدا

، فإن قرار الهيئة التأسيسية باختيار نظام حكم رئاس ي قوي مفهوم، لكن ال بد من بذل املزيد العتماد 
ً
وكما ذكرنا آنفا

دة".تدابير وقائية بغية خلق "أغلبي  ة مقيَّ

 ركز قدر يإن النظام الرئاس ي 
ً
 كبير  ا

ً
 من السلطات بيد الرئيس، الذي  ا

ً
وكان دون رقابة كافية.  تهاممارسيستطيع جدا

املتعلقة باألجهزة األمنية، والطريقة التي   حكاماأل على باإلمكان إدخال تحسينات على السلطات املمنوحة للرئيس، و 

صيغت فيها الحقوق الفردية، واألحكام التي توحي بضمان استقالل القضاء واملؤسسات الرقابية وغيرها من هيئات 

كاٍف: على الرغم من أن األحكام املتعلقة  بشكلالتفتيش. كما فشلت املسودة النهائية في معالجة انعدام املساواة 

، فإن هيكلية الحكم الالمركزية تركت -االجتماعيةبالحقوق 
ً
االقتصادية تشير بوضوح إلى أنها قابلة لإلنفاذ مباشرة

 الكثير من السلطات بيد الحكومة املركزية.

الكثير من الجهود لردم الهوة بين مضمون املسودة النهائية الحالي وتوقعات  وعلى الصعيد السياس ي، ينبغي بذل

أي حكومة في املستقبل مرتاحة في تنفيذ أحكام املسودة تكون أن  غير الواقعي ومنفي البلد. الفصائل األساسية 

النهائية إذا لم يكن أعضاء هذه الحكومة قد حظوا بفرصة مراجعة ومناقشة مضمونها. وإن االمتناع عن الخوض في 

ال مناص  ،هذا النتيجة في املستقبل ولتفادي . هذه املناقشات يهدد بأن تدخل ليبيا مرحلة أخرى من عدم االستقرار

 د كبيرة في الوقت الراهن. من بذل جهو 
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