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لمليلخصحللونفيذي ح
يق ّدم هذا التحليل رداً على أحكام خمتارة من مسودة الدستور اللييب اجلديد ،اليت وضعتها اللجان النوعية يف اهليئة
التأسيسية لصياغة الدستور يف كانون األول/ديسمرب  .2112لقد مت حتقيق تق ّدم ،ومثة الكثري يف املسودة مما يستحق
الثناء .إالّ أنه ال يزال هناك بعض املشاكل فيما يتعلق بالتماسك بني الفصول املختلفة ،واملقاربة املتعلّقة باحملتوى اليت
تتبناها جلنة الصياغة حيال عدد من القضايا اجلوهرية .يؤمل أن يساعد حتديد هذه املشاكل وطرح البدائل املقرتحة ،من
خالل هذا التحليل ،يف العمل اجلاري على عملية الصياغة.
شكل الدولة ومقوماتها األساسية .تطرح هذه املواد أسئلة فيما يتصل بعالقتها بالفصل املتعلّق باحلقوق واحلريات
األساسية (على سبيل املثال ،ما إذا كان باإلمكان إنفاذها من قبل املواطنني األفراد؛ ما إذا كانت مادة التقييد العام
تنطبق عليهم؛ وما هي املكانة اليت يتمتعون هبا يف حالة وجود تباينات بني الفصلني) والتماسك العام للدستور (على
سبيل املثال ،فيما يتصل بقواعد املوازنة الواردة يف الفصل املتعلّق باحلكم احمللي والفصل املتعلّق بالنظام املايل) .ميكن
القول ،إن أهم البنود يف هذا الفصل هي تلك املتعلّقة بالعلوية .ميكن لتوتر كبري أن ينشأ بني هذه املواد بالنظر إىل أن
الشريعة اإلسالمية ،من جهة ،تُ ُّ
عد مصدراً جلميع التشريعات يف حني يُعلَن ،من جهة أخرى ،أن الدستور نفسه هو

القانون األعلى للدولة ،وأن على مجيع السلطات واملؤسسات العامة واألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني االلتزام به.

تنص املسودة ،على أنه ينبغي للمرشحني للسلطة التشريعية أن يتمتعوا باحلقوق املدنية والسياسية ـ
السلطة التشريعيةّ .
إضافة إىل أية متطلبات أخرى حي ّددها القانون .إالّ أن فقدان احلقوق املدنية والسياسية ،الذي يُ ُّ
عد أحد أشد القيود

املوضوعة على احلقوق واحلريات األساسية يف أي جمتمع ،ال تنظمه أية مادة يف مسودة الدستور .وهذا إغفال خطري

ينبغي تداركه.
كما تنص املسودة ،على أنه ميكن مترير التشريعات فقط بأغلبية مطلقة يف جملس النواب ،ويف جماالت حمددة ،بأغلبية
الثلثني  1 +يف جملس الشورى .وهذا يؤدي ،بوضوح ،إىل احتمال حدوث مأزق تشريعي يف اجمللس.
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كما تشري املسودة إىل أن بعض مشاريع القوانني ميكن متريرها دون أية مشاركة للرئيس .سيكون هذا أمراً غري عادي،
بالنظر إىل أن السلطة التنفيذية هي اليت تنشر القوانني يف معظم األنظمة ومتارس ،على األقل ،قدراً من املراجعة الشكلية
يف هذه العملية .على جلنة الصياغة توضيح مشاركة الرئيس يف عملية النشر.
السلطة القضائية .متنح املسودة احملاكم العسكرية تفويضاً واسعاً جداً يف حماكمة املدنيني .على جلنة الصياغة تضييق
هذا التفويض بشكل كبري.
احملكمة الدستورية تشبه مثيلتها يف الدستور الفرنسي لعام  ،1918لكن ال يبدو أهنا تأخذ باالعتبار أياً من
اإلصالحات اليت مت سنّها يف فرنسا ،خصوصاً فيما يتعلق بتفويض اجمللس الدستوري .ينبغي مراجعة تفويض احملكمة
مبوجب املسودة لصاحل منحها شكالً أكثر حداثة من التفويض .السلطة القضائية نفسها ُمنحت وزناً كبرياً يف تعيني

أعضاء احملكمة الدستورية .ونظراً ألن احملكمة ستمارس دوراً حمورياً يف تغيري النظام القضائي اللييب ،على جلنة الصياغة
أن حتاول إدخال جيل جديد من القضاة يف احملكمة ،وأن تنظر أيضاً بزيادة نسبة القضاة الذين يتم انتخاهبم من قبل
السلطة التشريعية.
أخرياً ،ليس من الواضح ملاذا ينبغي أن تكون موازنة احملكمة الدستورية برقم واحد .ينبغي تغيري هذا ،حيث إنه ال يوحي
بالثقة يف نظام ينبغي أن يتطلّع إىل أعلى معايري الشفافية واملساءلة.
تنص املسودة حالياً ،على أن املؤسسات ينبغي أن تعمل حتت إشراف السلطات املختصة.
المؤسسات المستقلةّ .

هذه الصياغة امللفتة للنظر ينبغي تغيريها ،حيث إهنا تش ّكل حب ّد ذاهتا حت ّدياً لوجود هذه املؤسسات املستقلة .إضافة إىل
ذلك ،فإن الوظائف والسلطات احمل ّددة للمؤسسات املستقلة العشر املذكورة يف املسودة توصف بدرجة ضئيلة جداً من
التفصيل وتتطلب قدراًكبرياً من التفصيل من خالل القوانني .وهذا حيمل خماطرة حقيقية يف أن يصبح تفويضها مقيّداً
جداً .على جلنة الصياغة حل هذه املسألة بوصف مسؤوليات كل من هذه املؤسسات بدرجة أكرب من التفصيل.
مدونات احلقوق املوجودة يف دساتري وطنية أخرى
الحقوق والحريات .قائمة احلقوق واحلريات نفسها أطول بكثري من ّ

مدونات حقوق اإلنسان الدولية ،وهو أمر جدير بالثناء .إالّ أن هناك عدداً من املشاكل اليت ينبغي حلها.
أو يف ّ

احلقوق االجتماعية ـ االقتصادية يف املسودة منصوص عليها بدرجة كبرية من العمومية وعدم التحديد ،وسيكون من
الصعب إن مل يكن من املستحيل حتقيقها حىت يف ٍ
بلد يتمتع بثروات طبيعية كبرية مثل ليبيا .ولذلك ،فإن من احلكمة
جتنّب االلتزامات االجتماعية ـ االقتصادية غري احمل ّددة على املستوى الدستوري خشية أن تتقلص الوثيقة مبجملها إىل
قائمة من الوعود اجلديرة بالثناء -لكن غري القابلة للتحقيق من الناحية العملية.
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إضافة إىل ذلك ،فإن املسودة ال تشري بوضوح إىل ما إذا كانت احلقوق تنتمي إىل األشخاص الطبيعيني أو ما إذا كان
ميكن أن متتد إىل الكيانات القانونية .بعض الكيانات القانونية مثل املؤسسات التعليمية ،اجلامعات اخلاصة ،مؤسسات
التعلّم ومراكز البحث العلمي ،الصحافة ووسائل اإلعالم ،ومنظمات اجملتمع املدين أو النقابات تَ ِرد يف خمتلف أجزاء
املسودة على أن من حقها التمتع حبقوق مؤسساتية حم ّددة .وهذا يشري إىل أن احلقوق واحلريات ،حبد ذاهتا ،تقتصر على
األشخاص الطبيعيني .إالّ أنه من غري الواضح ما إذا كان أي من هذه الكيانات يتمتع باحلقوق واحلريات غري املذكورة
بشكل حم ّدد يف املواد املعنية من املسودة ،لكن اليت ميكن أن تكون ذات صلة بالنشاط املعين.
مثة مادة تفسريية يف املسودة ،ما جيعل املسودة جيدة باملقارنة مع نصوص دستورية أخرى يف املنطقة .إالّ أهنا ال تزال
مدونة احلقوق.
ُخم َ
تصرة ،وميكن توسيعها من أجل توفري درجة أكرب من التوجيه ألولئك الذين يطبقون ّ
كما حتتوي املسودة على مادة تقييد ،وهو أيضاً أمر جدير بالثناء .إالّ أن مثة مشكلة مهمة ،وهي أن املادة تنص على
أن أي تنظيم للحقوق واحلريات األساسية ينبغي متريره بأغلبية الثلثني يف جملس األمة .وسيكون حتقيق هذا صعباً للغاية
من الناحية العملية ،ما يعين أن حدوث أزمة تشريعية سيكون احتماالً حقيقياً .على جلنة الصياغة ،التفكري بتخفيض
هذه العتبة.
إضافة إىل ذلك ،فإن التقييد يسعى للمحافظة على جوهر احلق األساسي أو احلرية األساسية ،وهو ما يبدو مفهوماً
جذاباً لكن من الصعب جداً تعريفه من الناحية العملية .يف أملانيا ،حيث مت ترسيخ هذا املفهوم باألصل ،قررت احملاكم
التخلي عن املفهوم كلياً .يف جنوب أفريقيا ،مت التخلي عنه بعد انتقادات كبرية بعد ثالث سنوات فقط من تبنيه .على
جلنة الصياغة أن تنظر أيضاً يف تعديل املسودة ،آخذة هذا بعني االعتبار.
املهمة ،فإن معظمها يبدو غري مكتمل ،وذلك
القضايا االنتقالية .رغم أن املسودة تطرح عدداً من القضايا االنتقالية ّ

حل .ونتيجة لذلك ،ال يزال
راجع بشكل أساسي إىل تركها قضية أي الكيانات مسؤول عن تنفيذ املواد احمل ّددة دون ّ

هناك عمل كبري ينبغي القيام به فيما يتعلق بالقضايا االنتقالية .على سبيل املثال ،ورغم الوعد بتقدمي تعويض لضحايا

االنتهاكات املمنهجة حلقوق اإلنسان والعمليات العسكرية ،إضافة إىل أشكال حم ّددة جداً من املساعدة (على سبيل
املثال ،تقدمي املشورة النفسية) ،فإنه ال يتم حتديد آليات أو هيئات عامة مسؤولة عن تقدمي هذه املساعدة.
تنص املسودة على أنه ستتم مراجعة النظام القانوين اللييب يف ضوء الدستور اجلديد ،إالّ أن اهليئة املسؤولة عن هذه
كما ّ
املهمة الكبرية ال تتم تسميتها .سيتم تفكيك املنظمات املسلّحة ونزع سالحها ،لكن يبقى من غري الواضح َمن سيقوم

فعلياً بذلك ،وكيف ستتم إعادة إدماج أفرادها يف إطار اجملتمع املدين .هذه قضايا مهمة ،على جلنة الصياغة تسويتها.
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الالمركزية .تقدم املسودة رؤيتني خمتلفني للحكم احمللي .ومثة اختالفات مهمة بني املقاربتني املقرتحتني ،ومن الواضح أن
على جلنة الصياغة أن تتبىن مقاربة واحدة هلذه القضايا املهمة .بصرف النظر عن هذا االختيار ،مثة عدد من املشاكل
الكامنة يف كال املقاربتني الواردتني يف املسودة .بني أمور أخرى ،فإن السلطات التشريعية املمنوحة على املستوى احمللي
املهمة كي يتم اختاذ
يف كال املقرتحني تنبغي مراجعتها بدرجة من احلذر .يبدو أن كال املقرتحني يرتكان عدداً من القضايا ّ

قرارات بشأهنا على املستوى احمللي ،وهي قضية إشكالية جداً .قد تكون احللول الوطنية أفضل ،أو حىت ضرورية ،فيما
يتعلق بعدد من جماالت السياسات الواردة يف املقرتحني ـ مبا يف ذلك املطارات ،املوارد املائية ،محاية البيئة ،السياحة،
الضمان االجتماعي ،الرعاية الصحية ،الطاقة ،والتعليم العايل.
فيما يتعلق بتوزيع املوارد املالية ،فإن كال املقاربتني تطرحان أسئلة فيما يتعلق بتمويل املهام الوطنية .إن شبكات النقل
برمتها املوجودة يف الدستور ،السلك
واالتصاالت الوطنية ،النظام التعليمي ،الدفاع ،الشرطة ،البنية التحتية املؤسساتية ّ

الدبلوماسي ،التنمية الصناعية واسعة النطاق ،وإدارة املوارد الطبيعية ـ إذا أردنا ذكر بعض املسؤوليات فقط ـ تتطلب

متويالً كبرياً ،ومن غري الواضح حالياً ،مبوجب املسودة ،كيف ستتمكن احلكومة الوطنية من توفري املوارد الالزمة لتنفيذ
هذه املهام .إضافة إىل ذلك ،على جلنة الصياغة النظر يف مفهوم احلكومة التعاونية من أجل جعل أي نظام يتم تأسيسه
املكونة املختلفة اليت تتمتع بسلطات تشريعية وإدارية متمايزة
أكثر فعالية .إن تقسيم نظام مركزي إىل عدد من الوحدات ِّ
حنث جلنة الصياغة على
تسهل التواصل والتعاون فيما بينها .وبالتايلّ ،
عن املركز يتطلب ،يف كثري من األحيان ،بىن ّ
مراجعة مفهوم احلكومة التعاونية املوجود ،على سبيل املثال ،يف أملانيا وجنوب أفريقيا.

قضايا األمن .الفصل املتعلق بالقطاع األمين خمتصر ،بشكل الفت ،مقارنة باألمهية الكربى هلذا اجملال ،والتح ّديات
اجلسيمة اليت تواجهها البالد فيما يتعلق بتطوير قوات أمن وطنية .هناك عدد من الفجوات املهمة يف املسودة اليت ينبغي
معاجلتها .بني أشياء أخرى ،فإن املسودة ال تنص بوضوح على وجوب التزام مجيع قوات األمن باحرتام حقوق اإلنسان
واحلريات .فحىت اآلن ،يبدو أن قوات الشرطة وحدها ختضع هلذا االلتزام ،يف حني أن اجليش وأجهزة املخابرات مستثناة
من ذلك .هذا التمييز مثري جداً للقلق وينبغي تسويته .إضافة إىل ذلك ،مثة مشاكل خطرية يف سلسلة أنظمة القيادة
والسيطرة لكل من الفروع األمنية .وأخرياً ،فإن املسودة تصمت كلياً فيما يتعلق بدور وأداء أجهزة املخابرات ،وهي
مسألة ينبغي أن توضع على رأس جدول األولويات اليت تنبغي معاجلتها.
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سقدسة ح
.1

يق ّدم هذا التحليل رداً على أحكام خمتارة يف مسودة الدستور اللييب اجلديد اليت نشرهتا اللجان النوعية يف اهليئة

التأسيسية لصياغة الدستور يف كانون األول/ديسمرب  .2112املواد اليت نشرهتا اهليئة يف البيضاء تغطي ( )1الشكل
مقوماهتا األساسية؛ ( )2نظام احلكم على املستوى املركزي؛ ( )3السلطة القضائية ،وبشكل أكثر
العام للدولة الليبية و ّ

حتديداً ،تأسيس ووظائف احملكمة الدستورية؛ ( )2املؤسسات املستقلة؛ ( )1احلقوق واحلريّات األساسية؛ ( )1التدابري
االنتقالية؛ ( )7احلكم احمللّي؛ ( )8النظام املايل؛ ( )9املوارد الطبيعية؛ ( )11األجهزة األمنية (اجليش ،وأجهزة

املخابرات ،والشرطة) .يناقش هذا التحليل عدداً من القضايا احملورية يف كل من هذه اجملاالت ،يف حني يركز بشكل
أساسي على احلكم احمللّي واإلطار العام حلماية احلقوق األساسية (بدالً من الضمانات احمل ّددة) ،إضافة إىل األحكام
املتعلّقة باألمن الداخلي واخلارجي (وخصوصاً السيطرة املدنية) .يستند هذا الرد على الرتمجات املق ّدمة من قبل املؤسسة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف كانون األول/ديسمرب  .2112ينبغي أن يالحظ القراء أن أرقام املواد املشار إليها يف
هذا النص تقابل الرتقيم (إذا كان موجوداً) املق ّدم من قبل اللجان النوعية يف فصوهلا املعنية.
.2

بشكل عام ،من الواضح أن الفصول املختلفة ملا ميكن أن يصبح تسوية دستورية جديدة لليبيا ال تزال تتطلب

قدراً كبرياً من التحسني من حيث استخدام أسلوب صياغة أكثر اتساقاً (يف اللغة والرتاكيب) ودرجة أكرب من التماسك
بني األجزاء املختلفة .تصبح مشاكل التماسك الداخلي واضحة بشكل خاص فيما يتصل باألحكام املتعلّقة باحلقوق
واحلريّات األساسية (اليت تظهر ،بأشكال خمتلفة ،يف سائر أجزاء املسودة) ،والرتكيبة األساسية للحكم احمللّي (املستند

على احملافظات أو األقاليم) ،وتوزيع السلطات التشريعية بني املستويني املركزي واحمللّي ،وختصيص املوارد املالية ملختلف

مستويات احلكومة .يتّسم عمل بعض اللجان النوعية باختالفات جوهرية بني وجهات نظر متعارضة (خصوصاً فيما
يتعلق بالالمركزية) ،يف حني أن جلاناً أخرى مل تق ّدم سوى خمطط عام جداً لإلطار الدستوري املستقبلي وال يزال أمامها
قدر كبري من العمل ينبغي إجنازه (وهذا يتعلق باللجنة العاملة على املؤسسات املستقلة) .ال ينبغي أن يُفهم من هذه

قر مؤلف هذه الورقة بالظروف
املالحظات على أهنا تقييم ينتقد عمل اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور بشكل جائر .يُ ّ

الصعبة للغاية اليت أوجدها عدم االستقرار السياسي املستمر يف ليبيا والبيئة األمنية املتقلّبة جداً اليت تسود حالياً يف
معظم أحناء البالد .إن تقدمي مسودة شاملة نسبياً يف هذه املرحلة يُ ُّ
عد حبد ذاته إجنازاً.
.3

إذا نُظر إىل املسودة بكليتها ،يتبني أهنا تركت بعض القضايا األساسية دون تسوية .إحدى أهم هذه القضايا

هي قضية صالحية تعديل الدستور ،اليت ُحتدد على أهنا سلطة يتقامسها جملس النواب وجملس الشورى (املادة )21
استناداً إىل مقرتح يق ّدمه الرئيس (املادة  ،)18لكنها ال حتظى بوصف أكثر تفصيالً.
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سقدساهتاحللتات لة ح
شلكحلسدوةلح حو ّ
.2

مقوماهتا األساسية عدداً من األحكام الرئيسية اليت ميكن أن تضبط
حيتوي الفصل املتعلّق بشكل الدولة و ّ

األجزاء األخرى من الدستور .إن املبادئ التأسيسية ليست جمرد لغة دستورية 'مزخرفة' .غالباً ما تلجأ احملاكم يف أنظمة
عامة حتتويها املقدمات أو األجزاء التمهيدية يف دستور من الدساتري ،من أجل تفسري أحكام
أخرى إىل أفكار أو قيم ّ
أخرى لنص دستوري أو تشريع عادي .على جلنة الصياغة أن تدرك هذه الديناميكية بشكل خاص إذا ُمنِ َحت احملاكم ـ
كما يف هذه احلالة ـ سلطات املراجعة القضائية وكان بوسعها يف املستقبل نقض أنظمة أساسية تنتهك ،من وجهة
نظرها ،الدستور .هناك مبادئ هامة يربزها هذا اجلزء تشمل أفكاراً عن هوية وطنية شاملة (انظر املادة  ،7اليت ترّكز
ليس فقط على الطبيعة اإلسالمية لليبيا بل تؤكد أيضاً على التنوع االجتماعي والثقايف للبالد) والتعددية السياسية
(املادة  .)12تشري املادة األخرية ،بني أشياء أخرى ،إىل االنتقال السلمي للسلطة السياسية بعد االنتخابات ،وفصل
السلطات والتوازن بني خمتلف فروع احلكومة ،واحلوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية واملساءلة ،وبالتايل توفّر
التطرق إليها يف هذا اجلزء ،أن
أدوات مفاهيمية قوية للتفسري الدستوري .ميكن إلجراءات التعديل ،رغم أنه ال يتم ّ
ختتلف بالنسبة هلذه األحكام األكثر جوهرية عنها بالنسبة ألجزاء أخرى من الدستور.

.1

املهمة للحقوق
مقوماهتا األساسية أيضاً عدداً من اإلشارات ّ
كما حيتوي الفصل املتعلّق بشكل الدولة و ّ

عرض عدد منها بقدر كبري من التفصيل هنا (املواطنة/اكتساب اجلنسية ،اللجوء ،املساواة
واحلريّات األساسية ـ واليت يُ َ
بني الرجل واملرأة ،األسرة ،األطفال والشباب ،املواطنون املعاقون ،الشهداء ،املفقودون ،األشخاص املتأثرون باحلرب،

مدونة
التعليم ،الرعاية الصحية ،اإلسكان ،الضمان االجتماعي ،والرياضة) .بعض هذه األحكام مصاغة على شكل ّ

يرسخ توقّعات
تنص على أن '[املواطنني] واملواطنات لدى القانون سواء'،؛ وبعضها ّ
حقوق (كما يف املادة  ،13اليت ّ

اجتماعية ـ اقتصادية (مثل املادة  ،31اليت تعلن أن الدولة تكفل الضمان االجتماعي للمواطنني ،يف حاالت األمومة

الرتمل وغريها مبا حيفظ احلياة الكرمية هلم')؛
والطفولة والشباب والشيخوخة والعجز وإصابات العمل والبطالة واليتم و ّ

وبعضها يقرتح مستويات حمددة من التمويل ،وبالتايل يؤثر مباشرة على املوازنة (مثل املادة  33اليت ختصص  %1من

الدخل القومي للبحث العلمي والتنمية)؛ يف حني يبدو أن مواداً أخرى حتتوي قواعد توجيهية لسياسات الدولة اجلديدة
الناشئة (مثل املادة  ،31اليت تلزم الدولة بـ 'وضع سياسات وخطط وطنية لتوفري السكن املالئم' .تطرح هذه األحكام
أسئلة فيما يتصل بعالقتها بالفصل الذي يتناول احلقوق واحلريّات األساسية (على سبيل املثال ما إذا كان يتم إنفاذها
عامة تنطبق عليها؛ وما هو الوضع الذي تتمتع به يف حال عدم
من قبل املواطنني األفراد ،وما إذا كانت مادة القيود ال ّ

االتساق بني الفصلني) والتماسك العام للدستور (على سبيل املثال ،قواعد املوازنة املوجودة يف الفصول املتعلّقة باحلكم

احمللّي والنظام املايل).
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مثة أحكام أخرى ذات أمهية خاصة تتناول اللغات (املادة  ،)27ومكانة القانون الدويل ،الذي يتم إخضاعه

للشريعة اإلسالمية ومبدأ التبادلية (املادة  ،)17ومبدأ التنمية املتوازنة يف سائر أحناء البالد املواد ( 21 ،21و.)22
ينبغي أن تدرك جلنة الصياغة العبء املايل الذي يرتتب على وجود لغات رمسية متعددة يف بلد واحد (مبا يف ذلك ،على
سبيل املثال ،ترمجة القوانني ،اإلجراءات اإلدارية ،تدريب املوظفني العامني ،وتشغيل نظام احملاكم) .ملبدأ التنمية املتوازنة،
الذي يشمل التوزيع العادل للموارد واحلوافز/املزايا االقتصادية ،أثر على القرارات الوطنية يف مجلة واسعة من جماالت
السياسات ،وميكن أن يؤثّر على تنظيم عمل هيكليات احلكم احمللّي ،وكذلك املسائل املتعلّقة باملوازنة واليت تعا َل يف
فصول أخرى من املسودة.
.7

ميكن القول ،إن أكثر األحكام أمهية يف هذا الفصل هي األحكام العلوية الواردة يف املادتني  8وُ .9حيتمل

نشوء توتر كبري بني هاتني املادتني بالنظر إىل اعتبار الشريعة اإلسالمية ،من جهة ،مصدر مجيع التشريعات (املادة )8
عامة
يف حني يُع ّد الدستور نفسه ،من جهة أخرى ،القانون األعلى للدولة الذي ينبغي أن تلتزم مجيع السلطات ال ّ

واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني باخلضوع له (املادة  .)9وتـُ َع ُّد القوانني املخالفة ،سواء للشريعة أو الدستور( ،الذي

مدونة واسعة جداً للحقوق واحلريّات األساسية) باطلة .قد ترغب جلنة الصياغة بالتعبري صراحة عن جعل
يتضمن ّ

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على مجيع مستويات احلكم خاضعة للدستور .وهذا سيتضمن ،بني هيئات

عامة (الوطنية واملناطقية وعلى مستوى احملافظة والبلدية) ،واحملاكم على مجيع مستويات النظام
أخرى ،مجيع السلطات ال ّ

القضائي ،والقطاع األمين (أجهزة اجليش والشرطة واملخابرات) .وأخرياً ،فإن إخضاع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

للدستور يطرح السؤال الصعب املتعلّق مبا إذا كانت احلقوق واحلريّات األساسية تنطبق على العالقات اخلاصة ،وإىل أي

ح ّد .هذا ما ستتم مناقشته ببعض التفصيل أدناه.

نظامحلحلمكح(عىلحلملو ودىحلملركزي) ح
.8

ويتكون من جملسني (السلطة التشريعية).
نظام احلكم على املستوى املركزي شبه رئاسي (السلطة التنفيذية) ّ

مصمم إلحداث عنصر إقليمي قوي
على جلنة الصياغة مالحظة أن جملس الشورى ،وهو أحد اجمللسني التشريعينيّ ،

(حيجز  22من  72مقعداً لكل من األقاليم اجلغرافية الثالثة  -انظر املادة  )11يف حني يبدو أن أغلبية أعضاء جلنة

تفضل نظاماً يستند إىل احملافظات ويقتصر يف النهاية على املسائل االقتصادية (انظر تشكيل 'األقاليم
احلكم احمللّي ّ

االقتصادية' من قبل احملافظات مبوجب املادة  .)11سيمثّل اجمللسان التشريعيان (جملس النواب وجملس الشورى) النسيج
االجتماعي والثقايف والعرقي املتنوع للبالد (املواد  2و )11دون النص على صيغة حمددة إلشراك أقليات األمازيع أو
التبو أو الطوارق.
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شرتط التمتع باحلقوق املدنية والسياسية للعضوية يف أي من اجمللسني (املادتان  1و )11ـ إضافة إىل جمموعة
يُ َ

أخرى من املتطلبات اليت حيددها القانون .على جلنة الصياغة مالحظة أن فقدان هذه احلقوق املدنية والسياسة ،واليت

ميكن القول إهنا أحد أشد قيود حتديد احلقوق واحلريّات األساسية يف أي جمتمع ،ال تنظّمها حالياً أية مادة يف مسودة
الدستور .وهذا إغفال خطري .كما ال ينبغي أن يكون من املمكن فرض شروط شخصية إضافية على العضوية يف

السلطة التشريعية من قبل القانون العادي .ينبغي أن ختضع املتطلبات التقنية الناجتة عن قانون االنتخابات ملبدأ التعددية
السياسية.
.11

ميكن مترير التشريعات فقط بأغلبية مطلقة يف جملس النواب (املادة  )8ويف جماالت حمددة ،بأغلبية الثلثني +

 1يف جملس الشورى (املادة  .)19رمبا فُ ِرضت هذه العتبات املرتفعة بشكل غري عادي من أجل سن القوانني اليت تتمتع
بدعم واسع ،لكنها قد تقلل من جودة احلل التشريعي يف العديد من احلاالت وأالّ يكون من املمكن استدامتها يف
املمارسة السياسية بسبب املخاطرة حبدوث شلل سياسي طويل املدى يف أحد اجمللسني أو كليهما .ما خيفف من هذا
األثر هو ما يبدو من أن جملس الشورى هو اجمللس األكثر نفوذاً يف اجملاالت املتعلّقة بالسلطات التشريعية املشرتكة؛
وطبقاً للمادة  ،21ميكن أن يكون اجمللس قادراً على مترير مثل تلك التشريعات بشكل أحادي إذا أخفق اجمللسان يف
االتفاق على حل مشرتك يف جلنة مشرتكة .إالّ أن هذه اآللية تتطلب حالياً من جملس النواب مترير مشروع قانون يف
املقام األول ،ويُرتك احتمال إعاقته يف جملس الشورى قائماً.
.11

املادة  11تعطي الرئيس صالحية مراجعة ،ورمبا إعاقة ،املقرتحات التشريعية يف جملس النواب إذا مل يتمكن

اجمللس من جتاوز التعديل الرئاسي بأغلبية الثلثني .أما املقرتحات اليت يكون قد وافق عليها جملس الشورى ،فال ميكن
ردها من قبل الرئيس .يبدو أن هذا ُّ
حيد من السلطة الرئاسية على املراجعة املتعلّقة باحملتوى اجلوهري يف اجملاالت الواقعة
ّ

تعرف الصالحيات التشريعية جمللس الشورى بتعداد جماالت سياسات حمددة .وهكذا ،فإن
خارج نطاق املادة  ،21اليت ِّ
صياغة املادة  21تشري إىل أن مشاريع القوانني اليت تقع يف نطاق السلطة التشريعية املشرتكة يتم إصدارها دون أي
مشاركة من الرئيس .وسيكون هذا أمراً غري عادي ،بالنظر إىل أن السلطة التنفيذية هي اليت تنشر القوانني يف معظم

األنظمة ومتارس ،على األقل ،بعض املراجعة الشكلية يف هذه العملية .ولذلك ،ينبغي على جلنة الصياغة مراجعة
التداخل بني املادتني  11و 21وتوضيح مشاركة الرئيس يف عملية النشر.
.12

يتمثل أحد املالمح اهلامة للعملية التشريعية يف نظام 'اللجان املختصة' يف جملس النواب ،اليت تدرس

املقرتحات التشريعية قبل عرضها على جملس النواب وعلى اجمللس (املادة  .)11تشري صياغة هذه املادة إىل مجيع
املقرتحات اليت تتم مراجعتها بشكل اعتيادي ـ بصرف النظر عن مصدرها (املادة  )9ـ وأن عدداً غري حمدد من النواب
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ميكن بالتايل أن ميارس نفوذاً استثنائياً على العملية التشريعية ،وذلك برفض املقرتحات وتعديلها بشكل جوهري .على
جلنة الصياغة إعادة النظر يف هذه املقاربة.
.13

التشريعات اليت تتطلب مشاركة جملس الشورى حم ّددة بقائمة من جماالت السياسة العامة (املادة )21

وتتضمن ،من جهة ،قضايا ذات أمهية جوهرية (املوازنة ،اجلنسية واهلجرة ،اللجوء ،االستفتاءات واالنتخابات ،األحزاب
السياسية ،حاالت الطوارئ ،احلقوق واحلريّات السياسية ،املوارد الطبيعية ،تنظيم السلطة القضائية ،واألمن

الداخلي/اخلارجي) ،ومن جهة أخرى ،احلكم احمللّي .سيعتمد التوازن بني اجمللسني على التفسري الذي يتم تقدميه هلذه
العناوين املختلفة .ميكن ملصطلحات مثل 'النظام املايل للدولة' أو 'احلكم احمللّي' أن تغطي جماالت واسعة من التشريع
(طبقاً للمقاربات اليت يتم تبنّيها يف هذه الفصول من الدستور) .وعلى حنو مماثل ،فإن عنوان 'احلقوق واحلريّات
السياسية' ـ وهو مصطلح ال يستعمل يف الرتمجة اإلجنليزية للفصل املتعلّق باحلقوق واحلريّات األساسية ـ ميكن أن يكون
له عالقة بعدد كبري من املقرتحات التشريعية.

.12

تشمل املواد املتعلّقة بالسلطة التشريعية ،واليت تتطلب حتليالً أكثر دقة ،عالقة السلطة التشريعية بالسلطة

التنفيذية (ميكن أن خيضع رئيس الوزراء للتصويت مبنح الثقة يف جملس النواب مبوجب املادتني  12و ،77يف حني ميكن
حل
إجبار الرئيس على االستقالة من قبل جملس الشورى على أساس املادة  ،23أو بشكل غري مباشر من خالل ّ
اجمللس لنفسه ـ مع متطلبات أغلبية خمتلفة! ـ مبوجب املادة )22؛ وصرف أعضاء جملس األمة على أساس النظام
الداخلي لكل من اجمللسني (املادة )37؛ واحتمال عقد اجتماعات تشريعية سراً (املادة .)22
.11

منصب الرئيس يشبه يف عدد من األوجه رئيس اجلمهورية مبوجب الدستور الفرنسي لعام  .1918وينطبق

هذا على الدور العام للرئيس (املادة 28؛ والتمييز بني الرئيس واحلكومة؛ وسلطة تعيني رئيس الوزراء (املادة )72؛
وسلطات الرئيس فيما يتعلق بالشؤون اخلارجية والدفاع (املواد  11ـ )12 ،12؛ ومشاركة الرئيس ـ األكثر حمدودية ـ يف
مهمة يف التفاصيل .يتم انتخاب الرئيس
حل جملس النواب (املادة  )18واحلكومة (املادة  .)19إالّ أن مثة اختالفات ّ
من قبل جملس الشورى وليس بشكل مباشر من قبل الشعب (املادة  11ـ ميكن للجنة الصياغة التفكري بإضافة هذه

السلطة اليت يتمتع هبا جملس الشورى إىل قائمة االختصاصات الواردة يف املادة )21؛ ويشارك صراحة يف وضع وتنفيذ
عامة (املادة  11ـ على جلنة الصياغة مالحظة أن هذه املادة ميكن أن تؤدي إىل توترات بني الرئيس واحلكومة
السياسة ال ّ
بالنظر إىل صعوبة تعريف هذه املسؤوليات بوضوح وحقيقة أن الرئيس ورئيس الوزراء تربطهما عالقتان خمتلفتان مع

السلطة التشريعية)؛ وميارس الرئيس سلطة أقل على إصدار املراسيم (املادة  .)11تُقيد صالحياته يف حاالت الطوارئ
مبشاركة احلكومة والسلطة التشريعية (املادتان  11و.)17
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إن الدور األكثر حمدودية للرئيس ،كما هو وارد يف املسودة ،يتطابق مع التطورات يف القانون الدستوري الفرنسي اليت
قلّصت أيضاً ،إىل حد ما ،نفوذ رئيس اجلمهورية .إالّ أن املسودة تغفل بعض القضايا اليت تستحق املزيد من التوضيح.
يوصي هذا املؤلف بالتفكري بتعريف أكثر وضوحاً للدور الذي تلعبه جلنة االنتخابات الرئاسية يف عملية االنتخابات
(املادة )11؛ ودور الرئيس يف اقرتاح التعديالت الدستورية على أساس املادة ( 18هل ميكن ملؤسسات أخرى اقرتاح
عامة مبوجب املادة  11مقارنة
التعديالت أيضاً؟)؛ وتفاعل الرئيس مع احلكومة فيما يتعلق بوضع وتنفيذ السياسة ال ّ

بتنفيذ برنامج احلكومة من قبل احلكومة مبوجب املادة 82؛ والعالقة بني سلطة الرئيس يف قضايا الدفاع (املادتان 11

و )12ومسؤولية احلكومة عن احملافظة على أمن الوطن (املادة .)82
أخرياً ،فإن الفرتات احمل ّددة ملنصب الرئيس ( 1سنوات) ،رئيس الوزراء واحلكومة ( 2سنوات) ،جملس النواب (2
سنوات) ،وجملس الشورى ( 1سنوات) "مع إجراء انتخابات جلزء من اجمللس كل ثالث سنوات" قد تستحق املزيد من
التفكري يف ضوء التجربة الفرنسية مع حكومة منقسمة (املساكنة).
ُ
 .11قضية أخرى ستتم مناقشتها بدرجة أكرب من التفصيل أدناه ،هي احلماية املمنوحة للحقوق واحلريّات
تنص على أن القيود املفروضة على احلقوق واحلريّات األساسية ضرورية
األساسية يف حاالت الطوارئ .املادة ّ 17

عامة .يقرتح هذا املؤلف ،بقوة ،إضافة ضمانات إضافية للحقوق واحلريّات املهمة على حنو
للمحافظة على السالمة ال ّ

خاص.

للويلطةحللقضائلةحولحملمكةحلسدت ود ية ح
.17

حتتوي الفصول املتعلّقة بالسلطة القضائية ،وبشكل أكثر حتديداً باحملكمة الدستورية ،أحكاماً بنيوية

وضمانات مؤسساتية للمحاكم والقضاة ،إضافة إىل الضمانات القضائية للمواطنني .الضمانات األخرية موجودة بشكل
أساسي يف املواد  .1-2يف حني ُمتنَح السلطة القضائية ضمانات دستورية كبرية تضمن محاية استقالل احملاكم والقضاة،
ميكن للجنة الصياغة التفكري بفصل هذه املواد بشكل أكثر وضوحاً عن الضمانات القضائية للمواطنني.

.19

ختول جملس الدولة مبراجعة الطعون اإلدارية بقرارات حمكمة االستئناف املتعلّقة بانتهاك حقوق
املادة ّ 13

اإلنسان ،القضايا التأديبية ،والنزاعات االنتخابية .كما أن جمللس الدولة دوراً يلعبه فيما يتعلق مبشاريع القوانني .يقرتح
هذا املؤلف صياغة الصالحية األخرية بدرجة أكرب من التفصيل.
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.21

تَ ِرد سلطة احملاكم العسكرية يف حماكمة املدنيني يف املادة  ،18وتتميز باختصاص واسع للنظر يف 'اجلرائم اليت

تش ّكل اعتداءً مباشراً على املنشآت العسكرية أو ما يف حكمها '.مثة ما يكمل هذه املادة يف املادة  1يف الفصل املتعلّق
يفوض احملكمة العسكرية بالنظر باجلرائم اليت تش ّكل اعتداءً على 'املنشآت
باألمن الوطين (اجليش والشرطة) ،الذي ّ

عامة أو اخلاصة ،أو مصانعها احلربية' واجلرائم املتعلّقة بالتجنيد اإلجباري ،واجلرائم اليت تش ّكل
العسكرية ،أو أمواهلا ال ّ

تقوض
اعتداءً على العسكريني 'بسبب أو أثناء تأديتهم ملهامهم '.كال املادتني قابلتان لتفسريات واسعة من شأهنا أن ّ
الضمانات القضائية اليت يتمتع هبا املدنيون يف احملاكم اجلنائية العادية .ينصح هذا املؤلف جلنة الصياغة بقوة مبراجعة

اختصاصات احملاكم العسكرية ،والنظر إىل املواد ذات الصياغة املشاهبة يف الدستور املصري.
.21

صص للمحكمة الدستورية باب منفصل ،ما يشبه ،مرة أخرى ،الدستور الفرنسي لعام  .1918أنظمة
ُخ ّ

أخرى تدمج حماكمها الدستورية مباشرة يف النظام القضائي (على سبيل املثال القانون األساسي األملاين لعام  1929يف
املادة  ،92ودستور جنوب أفريقيا لعام  1991يف املادة  ،111أو تونس يف الفصل اخلامس من دستور عام
 .)2112االختالف ليس رمزياً وحسب .مل يُنظر إىل اجمللس الدستوري الفرنسي (وهذا مستمر حىت اليوم لدى

البعض) كمحكمة قانونية بل كمجلس يوفّر درجة أعلى من مراجعة مشاريع القوانني ،وبالتايل فهو يش ّكل امتداداً
تغري هذا مؤخراً فقط ،مع إحداث نظام
للعملية التشريعية مع احتفاظه بصالت حمدودة جداً بنظام احملاكم العاديةّ .

إحاالت (ملراجعة القوانني املشكوك بدستوريتها) واليت ميكن أن ُحتال اآلن إىل اجمللس من احملاكم العادية واإلدارية (املادة
11ـ 1من الدستور الفرنسي) ،إالّ أنه تغيري مهم ينبغي على جلنة الصياغة يف ليبيا أن تالحظه .على عكس ذلك ،فإن
احملاكم األملانية واجلنوب أفريقية تـُ َع ُّد بوضوح حماكم قانونية ـ رغم أهنا حماكم ذات اختصاص حمدد ـ ومن هنا فهي مدجمة
يف البنية التحتية القضائية بشكل عام.

تنص على أن مخسة من بني األعضاء األحد
تعطى السلطة القضائية وزناً كبرياً يف تعيني أعضاء احملكمة .املادة ّ 22
عشر تتم تسميتهم من قبل اجمللس األعلى للقضاء ،الذي يهيمن عليه القضاة (املادة  .)8ينبغي أن يكون هؤالء

يسمي الرئيس ثالثة أعضاء آخرين (وهو ما يتطلب موافقة
األعضاء مستشارين مبرتبة قاضي يف حمكمة االستئنافّ .

(يالحظ أن املسودة ال حتدد كيفية تفاعل
تسمي السلطة التشريعية ثالثة أعضاء َ
جملس الشورى مبوجب املادة  )21كما ّ
تنص على وجود عدد من املرشحني الذين
جملس النواب وجملس الشورى يف هذا الصدد) .يف حني أن هذه الصيغة ال ّ

ميكن أن يكونوا مستقلني سياسياً يف احملكمة ،ختتارهم السلطة القضائية ،لكن من املهم أن تنطوي هذه اهليئة على ما

يكفي من املشروعية الدميقراطية (رغم أهنا غري مباشرة) .سيكون للمحكمة دور هام تلعبه يف تغيري شكل النظام القانوين
اللييب ،خصوصاً فيما يتعلق بتطوير ثقافة محاية احلقوق األساسية ،واليت تنطوي على املخاطرة بإلغاء القوانني غري
الصاحلة ،وبالتايل مواجهة السلطات األخرى .قد يكون هذا أسهل إذا كانت نسبة أكرب من القضاة يتم انتخاهبم يف
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الواقع من قبل السلطة التشريعية (وبأعداد متساوية من قبل جملسي النواب والشورى) .ميكن أن يشرتط حتقيق أغلبيات
كبرية هناك من أجل ضمان اختيار املرشحني الذين يتمتعون بدعم واسع (يف أملانيا ،يتم انتخاب مجيع قضاة احملكمة
الدستورية من قبل السلطة التشريعية 8 ،من قبل كل جملس ،وبأغلبية الثلثني) .كما ميكن اشرتاط اخلربة القضائية
(وخصوصاً اخلربة يف جمال محاية حقوق اإلنسان) هنا أيضاً (يف احملكمة الدستورية األملانية ،على سبيل املثال ،ينبغي
انتخاب  1من أصل  11عضواً من قبل السلطة التشريعية! ـ من بني القضاة االحتاديني).
ليس من الواضح هلذا املؤلف ملاذا ينبغي إقرار موازنة احملكمة الدستورية كرقم واحد (املادة  .)21يبدو أن الفكرة مستقاة
من الدستور املصري  .2112/2112ال ينبغي للمرونة واالستقالل القضائي (الذي يأيت على شكل منح احملكمة
موازنة منفصلة ميكنها أن تديرها وتنفقها مبرونة) ،أن متنع الشفافية واملساءلة .إن املوازنات غري الشفافة ،سواء كانت
للسلطة القضائية مبجملها ،أو حملكمة معيّنة ،أو ملؤسسات أخرى ،ال توحي بالثقة بالنظام وال تضرب مثالً جيداً لرؤية

احلوكمة اجليدة اليت تؤكد عليها مسودة الدستور هذه بقوة كبرية يف فصول أخرى (انظر املواد يف الفصول املتعلّقة
باملؤسسات املستقلة ،واحلقوق واحلريّات األساسية ،والتدابري االنتقالية).
.22

مدة العضوية يف احملكمة الدستورية قصرية نسبياً (املادة  23حتدد فرتة واحدة مدهتا  1سنوات) .بالنظر إىل

الكفاءة واخلربة اخلاصة املطلوبتني للفصل يف النزاعات الدستورية ،خصوصاً يف احلاالت املتعلّقة باحلقوق واحلريّات
األساسية ،قد يكون من األفضل أن تكون فرتة العضوية أطول .هذا هو احلال ،على سبيل املثال ،يف فرنسا (خيدم
أعضاء اجمللس الدستوري لفرتة واحدة وملدة  9سنوات) ،وتونس (خيدم أعضاء احملكمة الدستورية التونسية لفرتة واحدة
مدهتا  9سنوات) ،وأملانيا (خيدم قضاة احملكمة الدستورية االحتادية لفرتة واحدة مدهتا  12عاماً ،مع خضوع ذلك
للتقاعد يف سن الـ  ،)18وجنوب أفريقيا (خيدم قضاة احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا ملدة  12عاماً مع خضوعهم
لشرط التقاعد يف سن الـ .)71
.23

تنص املادة  123على أن ختتص احملكمة الدستورية بالرقابة القضائية على دستورية القوانني ،تفسري نصوص

الدستور ،مراجعة االتفاقيات الدولية ،الفصل يف النزاعات بني أعضائها ،تقرير دستورية األحزاب السياسية ،الفصل يف
النزاعات بني السلطات فيما يتعلق مبمارسة صالحياهتا الدستورية) .تبدو الصالحية األخرية مرتبطة بشكل وثيق
بالقضايا الناشئة عن العملية التشريعية ،إالّ أن التجربة األملانية تشري إىل أن مثل تلك املادة من شأهنا أن توفر بشكل
أكثر عمومية محاية فعّالة ألي مؤسسة تتمتع بصالحيات حمددة مبوجب الدستور (مبا يف ذلك ،على سبيل املثال،

 1يف النص العريب املادة  .22املرتجم.
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عامة وحقوق اإلنسان أو
اهليئات املستقلة مثل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات أو اجمللس الوطين للحريّات ال ّ
املؤسسات اليت يتم تأسيسها يف املستويات الدنيا من احلكومة مثل احملافظني أو جمالس احملافظات).

.22

رغم هذه األحكام ،اليت حتدد األمناط األكثر أمهية من النزاعات الدستورية ،فإن املسودة ترتك جمموعة كاملة

من األسئلة اجلوهرية دون إجابة ،وهو ما ينبغي أن تتم معاجلته إذا كان للمحكمة الدستورية أن تؤدي وظائفها بشكل
متماسك وميكن التنبؤ به .وهكذا يبقى من غري الواضح ،على سبيل املثال ،كيف ستنسجم احملكمة وتتفاعل مع النظام
القضائي العادي (أي عملية االستئناف) وما إذا كان األشخاص العاديون سيتمكنون من الطعن بالقرارات اإلدارية،
وأحكام احملاكم أو حىت التشريعات على أساس دستوري (رمبا بعد استنفاد مجيع الوسائل املتاحة)؛ وما إذا كانت
صالحيات احملكمة يف املراجعة ستتم ممارستها يف قضايا ملموسة وحسب ،أو بشكل جمرد وحسب ،أو يف احلالتني؛ وما
إذا كان بوسع احملاكم األدىن تعليق اإلجراءات وإحالة املسائل املتعلّقة بصالحية التشريعات العادية للمحكمة إلصدار
حكم أويل (كما هو ممكن حالياً مبوجب املادة  1-11من الدستور الفرنسي لعام )1918؛ أو من يتمتع بإمكانية
العودة إىل احملكمة يف احلاالت احمل ّددة يف املادة  .23مسألة التمتع بإمكانية رفع دعوة أمام احملكمة ،اليت تنطوي عليها

العديد من هذه القضايا ،مهمة على حنو خاص إذا كان للمحكمة أن تؤدي دورها ٍ
كحام للدستور .إذا مت التعامل
ّ

التعرض
بشكل مقيّد أكثر مما ينبغي ،سيشعر املشرعون واإلدارات ال ّ
عامة بأهنم آمنون أكثر مما ينبغي ـ أو معزولون ـ عن ّ

فعالة .وهذا سيثري املشاكل يف نظام حياول
برمتها غري ّ
للمراجعة القضائية (الدستورية) ،ما جيعل فكرة احملكمة الدستورية ّ
تطوير ثقافة جديدة حلماية حقوق اإلنسان.

لملؤتواتحلملو وقةل
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يضع الفصل املتعلّق باملؤسسات املستقلة بعض املبادئ األساسية اليت تساعد على ضمان عمل واستقالل

عشر مؤسسات تذكرها املسودة .وتشمل هذه املبادئ ،بشكل موسع ،إشارة إىل شخصيتها االعتبارية؛ واستقالهلا
التقين واإلداري واملايل الضروري؛ ودعوهتا ملمارسة مهامها بشكل موضوعي ودون اخلشية من احملسوبية؛ إضافة إىل
صالحيتها بنشر نتائجها علناً (املادتان  1و .)3إالّ أن املثري لالهتمام أن هذه املؤسسات املستقلة ختضع 'لرقابة
اجلهات املختصة' (املادة .)3
.21

توصف الوظائف والصالحيات احمل ّددة للمؤسسات العشر املستقلة املذكورة يف املسودة بقد ٍر قليل من

التوسع يف القوانني .وهذا حيمل خماطرة حقيقية بأن ينتهي األمر هبا حمدودة جداً أو ـ يف
التفصيل ،وستتطلب املزيد من ّ

غياب التشريعات التفصيلية ـ بصالحيات أوسع مما ينبغي .عالوة على ذلك ،من غري الواضح ما إذا كانت املؤسسات
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املستقلة ستتمتع بإمكانية اللجوء إىل احملكمة الدستورية من أجل محاية صالحياهتا .ميكن لقراءة هادفة للمادة  23يف
الفصل املتعلّق باحملكمة الدستورية أن يتضمن هذا االحتمال.
.27

مفصلة لألحكام املتعلّقة مبؤسسات مستقلة معيّنة تقع خارج نطاق هذا التحليل .إالّ أنه ال بد
إن مراجعة ّ

من مالحظة أن اجمللس الوطين للحريّات املدنية وحقوق اإلنسان حيق له ،بني أمور أخرى ،الطعن بالتشريعات والقرارات

عامة واخلاصة فيما يتعلّق باالنتهاكات احملتملة للحقوق واحلريّات األساسية (املادة  .)11كما أن
اليت تتخذها اجلهات ال ّ

عامة ،ودعم املواطنني يف محاية حقوقهم،
اجمللس مدعو ملراقبة ومتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها السلطات ال ّ
وأن يوصي باملصادقة على األنظمة الدولية حلماية حقوق اإلنسان ،أو االنضمام إليها (املادة  .)12يف حني ميثّل هذا

نطاقاً جيداً من املهام ،فإنه يبقى من غري الواضح ما هي األدوات احمل ّددة اليت ستكون متاحة للمجلس.
يبدو أن اجمللس الوطين للتعليم يتمتع بسلطات واسعة فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي والثانوي .وهذا يتضمن ،بشكل
خاص ،وضع مناهج املدارس وتدريب املدرسني (املادة  .)17من غري الواضح كيف ستكون العالقة بني اجمللس والوزارة
ينسق 'تنفيذ خططه وبراجمه' مع
املعنية (سواء على املستوى املركزي أو على مستوى اإلقليم/احملافظة) بالنظر إىل أنه ّ

السلطة التنفيذية املعنية والسلطة التنفيذية املختصة (املادة  .)17تشري هذه اللغة إىل أن اجمللس ـ وليس السلطة التنفيذية

ـ هو الذي يضع تفاصيل السياسة التعليمية .وتظهر خماوف مشاهبة فيما يتعلق بصالحيات اجمللس الوطين لإلعالم
(املادة  )19وهيئة اإلذاعة الليبية (املادة  .)23يبدو أن كال املؤسستني تتمتعان بسلطات تنظيمية مصاغة بعبارات
واسعة فيما يتعلق حبريّة الصحافة واإلعالم .إن صالحية اجمللس بوضع 'ميثاق شرف إعالمي يراعي وحدة البالد والقيم

عامة
اإلسالمية وأخالقيات املهنة ،إضافة إىل اإلعالم التعددي والنزيه' ،و 'يعمل على إلزام املؤسسات اإلعالمية ال ّ

واخلاصة [هبذا امليثاق]' ـ رمبا يف سياق صالحياته يف منح الرتاخيص ـ مثرية جداً للقلق وقد تثري توترات كبرية مع حريّة
التعبري والفكر ،وكذلك حريّة وتعددية واستقالل الصحافة واإلعالم اليت ينص عليها الفصل املتعلّق باحلقوق واحلريّات

األساسية.

لحلقدقح حولحل ّرايت ح
.28

تَ ِرد احلقوق واحلريّات يف العديد من فصول هذه املسودة .كما مت شرحه أعاله ،فإهنا تتجلى على شكل قيم

برمته ،وتوفّر قواعد توجيهية وإرشادية للسلطتني التشريعية والتنفيذية فيما
ومبادئ أساسية تكمن وراء اإلطار الدستوري ّ

يتعلق مبجاالت السياسات األساسية ،مثل الضمان االجتماعي والصحة واإلسكان والتعليم .متثّل احلقوق واحلريّات
جماالً مهماً للسلطة التشريعية املشرتكة اليت تتطلب املشاركة والتنسيق بني جملسي النواب والشورى .إن الضمانات
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القضائية مثل الوصول إىل العدالة ،حقوق احملتجزين ،شفافية إجراءات احملاكم ،وقواعد اإلجراءات الفرعية مجيعها
سن القوانني الضرورية لتوفري مستوى
راسخة يف سياق السلطة القضائية .للمحكمة الدستورية تفويض خاص بطلب ّ

التصرف بشكل سليم .كما ُمنح اجمللس الوطين للحقوق املدنية
فعال من محاية حقوق اإلنسان ،إذا أخفق ِّ
ّ
املشرع يف ّ

عامة ،ونشر التقارير العلنية حول انتهاكات حقوق اإلنسان ،والطعن
وحقوق اإلنسان تفويضاً ملراقبة أنشطة السلطات ال ّ
عامة واخلاصة إذا أخفقت هذه اهليئات بااللتزام باملعايري الدستورية .وأخرياً ،فإن قائمة
بتشريعات وقرارات اهليئات ال ّ

مدونة احلقوق املوجودة يف الدساتري الوطنية األخرى أو وثائق حقوق اإلنسان
احلقوق واحلريّات نفسها أطول بكثري من ّ

الدولية .جتتمع هذه املالمح اليت متيّز خمتلف الفصول لتش ّكل أساساً جيداً ملا ميكن أن يكون أهم الشروط املسبقة لنظام
ناجح حلقوق اإلنسان ،والذي يصفه املؤلف بـ 'ثقافة محاية حقوق اإلنسان'.

.29

لكن تبقى هناك حت ّديات كبرية .إن اهلدف الرئيسي من هذا اجلزء من التحليل هو إبراز نقاط القصور الرئيسية

يف املسودة ،وحتديد بعض الصعوبات اليت ميكن أن يواجهها أي نظام ناشئ حلماية حقوق اإلنسان بشكل أو بآخر.
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يف حني أن مثة إقراراً باحلقوق واحلريّات على أهنا أساس مهم للحوكمة الرشيدة ،كما متثّل قيم مثل الدميقراطية

والكرامة اإلنسانية واملساواة واحلريّة قواعد توجيهية لإلجراءات احلكومية ،فإن التوترات ميكن أن تنشأ بني هذه األفكار
ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،اليت تش ّكل ـ وهذا يعتمد على التفسري الديين ـ إطاراً أعلى ،سواء على مستوى التشريعات

املكونة من جملسني مثل جملس األمة الذي يُع َتزم تشكيله يف ليبيا ليس
الوطنية أو القانون الدويل .إن السلطات التشريعية ّ
بالضرورة أكثر قدرة على تفادي انتهاكات حقوق اإلنسان من اهليئات التشريعية ذات اجمللس الواحد ،كما أن األمر قد

مهمتها دراسة املقرتحات التشريعية يف ضوء ما حيتمل من انتهاك حقوق اإلنسان،
يتطلب تأسيس جلان خاصةّ ،
لتحسني جودة التشريعات مبرور الوقت.

عامة تطوير ثقافة حلماية حقوق اإلنسان
على احملاكم ،مبا يف ذلك احملاكم أو اجملالس الدستورية املتخصصة والسلطات ال ّ

ـ خصوصاً إذا نشأت من ٍ
ماض يتّسم بانتهاكات كبرية حلقوق اإلنسان .تشري جتارب جمتمعات مثل أملانيا وجنوب
أفريقيا إىل أن هذا سيستغرق وقتاً ،وأن القضاة واملوظفني العامني ينبغي أن يتعلّموا ويلتزموا مبهارات وتقنيات محاية

حقوق اإلنسان يف عملية مستمرة من احملاولة واخلطأ .تلعب إمكانية وصول األفراد إىل احملكمة الدستورية ووجود نظام
من اإلجراءات اليت تسمح بالدراسة املبكرة للتشريعات يف تلك اهليئة ـ وكالمها مل يتم تأسيسهما على حنو مقنع يف هذه
املسودة ـ دوراً حمورياً يف تطوير نظام قوي للمراجعة القضائية.
لقد لعبت املؤسسات املستقلة الشبيهة باجمللس الوطين للحريّات املدنية وحقوق اإلنسان دوراً مهماً يف ترسيخ ثقافة

حقوق إنسان يف العديد من األنظمة ـ لكنها مت ّكنت من أداء وظيفتها عندما ُزِّودت باألدوات القانونية واملوارد املالية
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الضرورية .قد ال تكون صالحيات اجمللس ،املوصوفة فقط كمخطط عام يف املسودة ،كافية .وأخرياً ،فإن النظام القانوين
املوروث من النظام السابق ،وهو على األرجح تشوبه العديد من القوانني واألنظمة ،واألنظمة الداخلية واألوامر اإلدارية
واإلجراءات اليت ال تنسجم مع معايري عالية حلماية حقوق اإلنسان اليت تنص عليها هذه املسودة ،ستكون حباجة
للمراجعة بشكل أكثر منهجية مما تستطيع احلكومات فعله بشكل عادي من خالل مراجعة حمددة للقوانني (املطعون
هبا) واملمارسات اخلاضعة فعلياً للتقاضي ،وحسب احلاجة.
لذلك ،فإن على جلنة الصياغة التفكري ج ّدياً بإنشاء هيئة قانونية ميكن أن تؤدي هذه املهمة بقدر أكرب من التنظيم
عامة تظهر فعلياً يف الفصل املعين
واالستدامة .يف الواقع ،فإن فكرة التقييم املنتظم جلميع التشريعات والسياسات ال ّ

عامة) وميكن تطويره بدرجة أكرب من التفاصيل على أساس اهليئات القانونية
باحلقوق واحلريّات األساسية (القواعد ال ّ

مدونة واسعة للحقوق،
املستقلة املوجودة يف إنكلرتا وويلز ،أو جنوب أفريقيا أو اهلند .كما ينبغي مالحظة حقيقة أن ّ

مؤشر على اجل ّدية اليت يقارب هبا نظام ما محاية حقوق اإلنسان ،ليست كافية لتغيري واقع انتهاكات
ورغم أهنا بالتأكيد ّ
حقوق اإلنسان من الناحية العملية .وهكذا ،فإن مصر وضعت قائمة شاملة باحلقوق واحلريّات عام  ،2112لكنها مل
حتقق حىت اآلن معايري محاية حقوق اإلنسان املوجودة يف أحناء أخرى من العامل.
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مع أخذ هذه اخللفية بعني االعتبار ،فإن األجزاء التالية من هذا التحليل سرتّكز على أربع قضايا أساسية

ترتبط حبماية حقوق اإلنسان ـ والوعود االجتماعية ـ االقتصادية وتطبيق وتفسري وتقييد احلقوق واحلريّات .وسيختتم هذا

فعال حلقوق اإلنسان من الناحية العملية ،وبعض املالحظات حول األحكام
التحليل ببضعة توصيات تتعلق بالتنفيذ ال ّ

احمل ّددة يف املسودة.
.32

عامة للدساتري اليت ُسنّت مؤخراً يف العامل العريب .تسمح املسودة
تشكل الوعود االجتماعية ـ االقتصادية مسة ّ

هبذه النزعة اجلديرة بالثناء وحت ّدد عدداً أكرب من اخلدمات االجتماعية ـ االقتصادية للدولة وما يقابلها من التزامات

املواطنني .إالّ أن الدساتري ،مبفردها وحبد ذاهتا ال تستطيع تغيري الوضع االجتماعي واالقتصادي لبلد ما .ولذلك ،ينبغي
يرتدى الدستور إىل جمموعة من الوعود والطموحات غري
التفكري بعناية باملستح ّقات االجتماعية ـ االقتصادية خشية أن ّ

نج زة اليت تفقد مصداقيتها لدى الناس مع إخفاق الدولة يف حتقيقها يف السنوات القادمة (إما بسبب نقص املوارد أو
املُ َ
االفتقار إىل القدرات اإلدارية) .ما ينبغي على الدساتري فعله هو تقدمي احلوافز ووضع آليات قابلة لإلنفاذ ميكنها بشكل
واقعي إحداث التغيري مبرور الوقت .وينبغي أن توفّر أساساً للعمل احلكومي القائم على املبادئ فيما يتعلق
باالحتياجات اإلنسانية اجلوهرية ،مثل الغذاء والسكن واملياه والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم .كما ينبغي للدساتري
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احلديثة أن تطلب من احلكومات ضمان حد أدىن من الدعم لألفراد األكثر هشاشة يف اجملتمع .إالّ أنه حىت جلان
صياغة الدساتري األكثر طموحاً ينبغي أن تأخذ باالعتبار الواقع االقتصادي لبلداهنا.
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حتتوي املسودة مستحقات اجتماعية ـ اقتصادية والتزامات حمددة أخرى للدولة إذا طُلِبت أو مت تقدميها ،فإهنا

عامة يف ليبيا ،وستش ّكل حت ّديات تنظيمية هائلة لألنظمة اإلدارية يف البالد.
ستشكل ضغوطاً مالية كبرية على املوازنات ال ّ
عامة غري مباشرة ما يلي:
تشمل قائمة االلتزامات (املتداخلة أحياناً) اليت ميكن أن تتطلب نفقات ّ
 التزامات بتوفري فرص العمل واحلماية يف حالة البطالة؛
 التزامات بتوفري ظروف عمل آمنة؛
 التزامات بضمان التنمية الشاملة واملستدامة واملتوازنة؛
 التزامات بالتوزيع العادل للموارد من أجل تلبية االحتياجات األساسية للمواطنني واحملافظة على الضمان
االجتماعي؛
 التزامات برعاية األطفال والشباب ،تتضمن الظروف الالزمة لتطوير قدراهتم التعليمية والنفسية
واإلبداعية؛
 تقدمي الدعم الطيب واالجتماعي والتعليمي واالقتصادي للمواطنني املعاقني؛
 تقدمي الدعم ألسر الشهداء واملواطنني املفقودين ،واملواطنني الذين تعرضوا للضرر خالل احلرب؛
 التزامات بالفكرة (األوسع) للعدالة االجتماعية؛
 تطوير نظام تعليمي وما يصاحبه من حق يف التعليم؛
 التزامات بالرعاية الصحية (اليت تشمل مستوى اخلدمات الصحية ،حتسني أوضاع العاملني يف الرعاية
الصحية ،والرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ)؛
 إحداث برامج إسكان (مبا يف ذلك تقدمي السكن املدعوم للمواطنني الذين يعانون من صعوبات)؛
 تقدمي الضمان االجتماعي للنساء واألطفال والشباب وكبار السن يف حاالت اإلعاقة وإصابات العمل،
الرتمل؛
أو التيتُّم أو ُّ
 ضمانات مالية للمتقاعدين؛
 دعم األنشطة الرياضية (تطوير وصيانة املنشآت الرياضية ،دعم الرياضيني املوهوبني ،ودعم الفرق
الوطنية)؛
 التعويض لضحايا اجلرائم واإلرهاب والكوارث الطبيعية؛
 إجراءات لضمان مستوى معيشي الئق وضمان اجتماعي؛
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 التزامات ببيئة متوازنة ونظيفة.
.32

تؤدي إىل أشكال خمتلفة من االلتزامات املالية .ال ميكن توصيفها مجيعاً
من شأن قائمة األحكام أعاله أن ّ

بأهنا حقوق أو مستحقات اجتماعية ـ اقتصادية لكن هلا مجيعاً مضامني مالية ـ إذا قُ ِّدمت بطريقة ذات معىن ـ وينبغي أن
تؤخذ على حممل اجلد بالنظر لسياق حقوق اإلنسان الذي وضعت جلنة الصياغة العديد منها فيه.
املهمة.
بعض االلتزامات لن تتطلب إنفاقاً فورياً ،لكن ميكن أن تتحقق فقط إذا مت ختصيص موارد إدارية معيّنة هلذه ّ

يردوا على
لنأخذ احلق باملعلومات على سبيل املثال :سيرتتب على بعض املسؤولني العامني يف اإلدارات املعنية أن ّ

طلبات املواطنني؛ وأن جيمعوا البيانات ذات الصلة ،ويف كثري من األحيان من مصادر خمتلفة (ورمبا غري إلكرتونية)؛

وإعادة صياغة أجزاء من الوثائق حلماية املصاحل املشروعة للدولة (أسرار الدولة) أو مواطنني آخرين (تفاصيل حياهتم
الشخصية)؛ وإرسال الرد لطالبه أو توفري الزمان واملكان الالزمني لوصول مقدم الطلب إىل املعلومات يف موقع آمن؛
والتعامل مع أية حت ّديات قانونية ميكن أن تنشأ ع ّما يزعم من عدم االستجابة للطلبات أو رفضها صراحة.
املقارنة من أنظمة أخرى إىل أن منح املواطنني إمكانية الوصول إىل املعلومات اليت حبوزة القطاع العام ميكن
تشري التجربة َ

أن يش ّكل أعباءً إدارية ومالية كبرية على الدولة ،وأن ليس كل التكاليف ميكن متريرها على شكل رسوم إذا كان املقصود

جعل هذا احلق ذا معىن لألغلبية العظمى من املواطنني .من الواضح أن مستح ّقات أخرى واردة يف املسودة ذات طبيعة
اجتماعية ـ اقتصادية وستستهلك موارد كبرية إذا مت تقدميها فعالً باملستوى الكايف .وهذا صحيح ،على سبيل املثال،

فيما يتعلق بالدعم املوعود يف جمال الضمان االجتماعي والرعاية الصحية والتعليم .ستزداد التكاليف بشكل كبري عندما
املهملة تقليدياً يف البالد بتقدمي االلتزام (احملمود!) املرتتب على الدولة بتقدمي اخلدمات
يطالب املواطنون يف األجزاء َ

ودعم التنمية يف مجيع أحناء ليبيا (وحىت يف األماكن النائية جداً) ،وهو مبدأ ُع ِّرب عنه يف عدد كبري من املواد يف املسودة.
.31

إالّ أن العامل احلاسم يف جناح هذه األحكام يتمثل يف إنفاذها يف املمارسة العملية .يف حني أن ليبيا غنية

باملوارد الطبيعية ،فإن املطالب املتنافسة املقدمة على أساس هذه احلقوق الكرمية جداً ـ والدستورية ـ ميكن أن يؤدي إىل
املرجح أن تش ّكل عدالة التوزيع
توترات سياسية وإىل استياء عام بني املواطنني املتله ّفني للحصول على مزايا معيّنة .من ّ

حت ّدياً رئيسياً يف املستقبل ،وأن يُطرح السؤال حول ما إذا كان أي من األحكام اليت توفّر للمواطنني حقوقاً اجتماعية ـ
اقتصادية معينة أو مستح ّقات أخرى مربرة .يف حني ينبغي أن يكون هناك أساس ٍ
كاف للمطالبة مبستح ّقات حم ّددة مثل
ّ
ّ
حق املتهم ٍ
مبحام يدافع عنه يف حاالت العوز (املساعدة القضائية) ،فإن من املشكوك به أن احلق بالتوظيف أو احلق
ّ
ببيئة متوازنة ونظيفة سيصل أبداً إىل احملاكم حىت لو أخفقت الدولة بتقدمي العمل للمواطنني أو يف احملافظة على التنوع

األحيائي يف ليبيا.
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مثة عدد قليل من هذه األحكام تشرتط صراحة توافر املوارد الالزمة لتقدمي املستح ّقات املعنية أو التوفري

للحق من قبل الدولة .بالنظر إىل اإلمكانات االجتماعية ـ االقتصادية احملدودة ملعظم البلدان ،مبا فيها
التدرجيي ّ

اجملتمعات الغنية نسبياً مثل أملانيا أو الواليات املتحدة ،فإن من احلكمة حتاشي االلتزامات االجتماعية ـ االقتصادية غري
احمل ّددة على املستوى الدستوري خشية أن تتقلّص الوثيقة إىل ما ال يزيد عن قائمة من الوعود اجلديرة بالثناء لكن غري
القابلة للتحقيق من الناحية العملية .يُفضل أن تتم صياغة االلتزامات املرتتبة على الدولة بأهنا التزام الدولة بالتحسني

معني من السياسات .ومرة أخرى فإن هذا يطرح السؤال املتعلّق بالتنفيذ.
التدرجيي للوضع يف جمال ّ

تشري احلاالت القانونية يف بلدان مثل جنوب أفريقيا إىل أنه بدالً من إنفاذ مطالب اجتماعية ـ اقتصادية حم ّددة ملطالبني
ُ
منفردين (مثل احلق بالسكن أو العالج الطيب) ـ ميكن أن تشارك احملاكم يف مراقبة جهود احلكومة يف حتسني تقدمي
اخلدمات يف جماالت حم ّددة من السياسات .ميكن أن تقتصر إمكانية الوصول إىل احملاكم على منظمات اجملتمع املدين
معني من السياسات .يبدو أن هذه املقاربة ،اليت تطلب من الدولة إظهار أنه يتم اختاذ
ذات االهتمام املثبت مبجال ّ

خطوات معقولة ملعاجلة النواقص يف تقدمي خدمات حيوية ،حتقق توازناً مناسباً بني التوقعات املشروعة للمواطنني بأن
الدولة ستعمل على حتسني حياهتم ،من جهة ،والتلبية املستحيلة جلميع االحتياجات اجملتمعية يف وقت واحد ـ خصوصاً
يف بلد كبري جغرافياً وميتاز ببنية حتتية إدارية ـ خدماتية ضعيفة إىل حد كبري .من شأن هذا أن يعزز ثقافة احلوكمة
الرشيدة وحتسني الوضع االجتماعي ـ االقتصادي للعديد من املواطنني مبرور الوقت.

كما تُظهر جتربة جنوب أفريقيا أيضاً أن منح احملاكم صالحية مراجعة خطط احلكومة ،فيما يتعلق باالحتياجات
يعرض للخطر قدرة السلطتني التنفيذية والتشريعية على العمل وفقاً ملا تريانه
االجتماعية ـ االقتصادية ،ال ينبغي أن ّ

مناسباً .ميكن الحرتام السلطة القضائية للقرارات السياسية املعقولة اليت تتخذها حكومة منتخبة دميقراطياً أن يرتك جماالً

املشرعني لرتتيب أولوياهتم يف اجلهود اليت يبذلوهنا لتحقيق إسرتاتيجيات اجتماعية اقتصادية معيّنة
كافياً للحكومات و ّ
لفرتة حمددة من الوقت دون التدخل غري الضروري من قبل احملاكم .أما احلكومات االعتباطية وغري الفعّالة ،فينبغي أن
ختضع للمساءلة على أساس عملية قانونية ودون احلاجة لتج ّدد التدخل الثوري أو االضطرابات املدنية .يقرتح هذا

املؤلف بقوة أن تراجع جلنة الصياغة اآلليات املوصوفة يف هذه الفقرة ،واالستفادة من جتربة بلدان مثل جنوب أفريقيا أو
اهلند.
.37

أخرياً ،ينبغي األخذ بعني االعتبار التفاعل بني املسؤوليات االجتماعية واالقتصادية للدولة وما يوازيها من

عامة ،من جهة أخرى .كما أشرنا أعاله ،فإن واجب تقدمي
استحقاقات دستورية للمواطنني ،من جهة ،وتنظيم اإلدارة ال ّ

اخلدمات على أساس احلقوق األساسية قد ينبغي حتقيقه من قبل املستويات األدىن من احلكومة .وستكون هذه
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املستويات األدىن يف النظام ـ بصرف النظر عن القضايا احمل ّددة (اإلدارة القائمة على احملافظات أو األقاليم) ـ حباجة
للقدرات املالية واإلدارية الضرورية من أجل تلبية توقّعات مواطنيها املطروحة يف أجزاء أخرى من املسودة.
.38

ومن خيضع
ستحاول مادة تطبيقية مصممة جيداً تعريف َمن ينبغي أن حيرتم أحكام حقوق اإلنسان َ

حلمايتها .يف معظم احلاالت ،فإن االلتزامات النامجة عن احلقوق واحلريّات ستنطبق على مجيع السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية وعلى مجيع مستويات احلكومة .أما املستفيدون ،فهم عادة األشخاص الطبيعيون.

.39

تقوم العديد من األنظمة اليوم بتوسيع هذا النطاق التقليدي من احلماية إىل األشخاص االعتباريني (الكيانات

القانونية) ،مثل الشركات واجلمعيات والكنائس والنقابات واألحزاب السياسية .أما قدرهتا على استحضار هذه احلقوق
واحلريّات بشكل عام وذي معىن ،فيعتمد على طبيعة الشخص االعتباري وطبيعة احلق املعين .من السهل رؤية أن

الشركات التجارية قد تتمتع باحلماية الدستورية ملمتلكاهتا ،لكن ليس احلق بالكرامة وحبمل جواز سفر ،أو بالتعليم أو

نتخب .تتمتع الكنائس عادة حبق احلريّة الدينية الذي يتميز عن حق أتباعها
الرعاية الصحية ،أو باالقرتاع أو بأن تُ َ

(الطبيعيني) ،لكنها ليست حباجة للحق بالسكن .كما تتمتع النقابات أو األحزاب السياسية يف العديد من األنظمة
حبقوق يف سياق عالقات العمل أو االنتخابات اليت ختتلف مرة أخرى عن حقوق أعضائها (الطبيعيني) ،لكنها ال

تستحضر مثالً حق التحرر من العبودية .إالّ أن مثة مناطق رمادية وستتطلب قرارات من قبل احملاكم يف ضوء ،بني أشياء
أخرى ،القيم والتقاليد القانونية للمجتمع املعين .على سبيل املثال ،هل ينبغي أن تتمتع الشركات حبريّة التعبري ،أو حق

تقدمي املال للحمالت االنتخابية ،أو الوصول إىل املعلومات اليت متتلكها الدولة؟ أو هل ينبغي أن يكون للمنظمات غري
احلكومية احلق باحملافظة على سرية مراسالهتا الربيدية والربقية واإللكرتونية ،أو التمتع حبماية خاصة ألماكن عملها؟ تشري
اجه عند حلظة زمنية معيّنة بقضايا قانونية من هذا النوع.
التجربة املقارنة إىل أن معظم اجملتمعات ستو َ
.21

توسع مظلتها حلماية حقوق اإلنسان لتشمل الكيانات القانونية ستفعل ذلك
معظم الدساتري احلديثة اليت ّ

عامة مثل املادة  )3( 19من القانون األساسي األملاين .تعلن هذه
على شكل استحقاقات حم ّددة ،أو من خالل مادة ّ

املادة أن احلقوق األساسية تنطبق أيضاً على األشخاص االعتباريني احمللّيني إىل احلد الذي تسمح به مثل هذه احلقوق.
ومثة أحكام مشاهبة يف دساتري جنوب أفريقيا وناميبيا.

.21

مثة قضية ذات صلة تتعلق مبا إذا كانت حقوق اإلنسان تطبق بني األطراف األفراد .هل ميكن ألصحاب

العقارات أن مييّزوا بشكل صريح ضد أشخاص معينني يرغبون باستئجار ممتلكاهتم ،حىت إذا كان سبب مثل ذلك

التمييز ينتهك بوضوح مبدأ املساواة؟ هل جيوز لرجال األعمال أن يرفضوا املتقدمني للعمل لديهم ألسباب مشاهبة،
بصرف النظر عن مؤهالهتم املهنية؟ هل يستطيع األفراد أو املنظمات غري احلكومية أن يدعوا إىل مقاطعة منتجات أو
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خدمات معيّنة تباع أو تق ّدم من قبل شركات خاصة؟ هل يتوجب على املصارف اليت ميلكها القطاع اخلاص أن تق ّدم
احلسابات (إن مل يكن االئتمان املايل) للمواطنني املعوزين؟ أو هل حيق للزبائن املطالبة بالوصول إىل املعلومات

الشخصية اليت حتتفظ هبا الشركات اخلاصة مثل مقدمي خدمات اإلنرتنت؟ بعض الدساتري ،كدستور جنوب أفريقيا،
تعلن أن حقوق اإلنسان تنتظم مباشرة يف هذه العالقات ويف العالقات املشاهبة هلا يف حني أن معظم الدساتري األخرى
تدعو فقط لتفسري وتطوير قانون خاص يف ضوء القيم الدستورية ،ما يشمل حقوق اإلنسان واحلريّات ،على أساس كل
حالة على حدة .النظرية الدستورية األملانية تصف هذا بـ 'األثر امل ِش ّع' حلقوق اإلنسان.
ُ
.22

للرد على أي من هاتني القضيتني بطريقة منهجية .بعض الكيانات القانونية مثل،
ال تق ّدم املسودة صيغة ّ

املؤسسات التعليمية ،اجلامعات اخلاصة ،معاهد التعلّم ومراكز البحث العلمي ،الصحافة واإلعالم ،ومنظمات اجملتمع
املدين أو النقابات ،من حقها التمتع حبقوق مؤسساتية حم ّددة .يشري هذا إىل أن احلقوق واحلريّات ال تقتصر حبد ذاهتا

على األشخاص الطبيعيني .إالّ أنه من غري الواضح ما إذا كان كل من هذه الكيانات يتمتع حبقوق وحريّات مل تُذكر
بشكل حم ّدد يف املواد املعنية يف املسودة ،لكن قد تكون ذات صلة للنشاط املعين.

.23

اخلاصني،
قُ ّدمت للنساء احلماية من التمييز االعتباطي يف مكان العمل ،وهو ما ميكن أن يؤثر بأرباب العمل ّ

كما ُمنح األطفال احلق بالرعاية األسرية ـ على فرض أن ذلك يكون ضد أبويهم أو أفراد أسرة آخرين .مرة أخرى،
ميكن هلذه األحكام أن تشري إىل أن احلقوق واحلريّات ال تقتصر حبد ذاهتا على العالقة بني الدولة واملواطن ،إالّ أن
املسودة ال تعال مسألة ما إذا كانت األطراف اخلاصة ملزمة بشكل عام باحلقوق واحلريّات الدستورية.

.22

بالنظر إىل صلة كال القضيتني عملياً وتوافر احللول املختلفة يف أنظمة أخرى ،من املؤسف أن املسودة ختفق يف

عامة ملزمة باحلقوق واحلريّات
معاجلة هذه األسئلة بوضوح يف أحكامها التشغيلية .إن مبدأ أن مجيع السلطات ال ّ
األساسية ،املذكورة أعاله ،ينبغي التعبري عنه بوضوح يف النص .وسيشمل هذا ،على سبيل املثال ،احملاكم (اليت متارس
عامة من خالل أحكامها املختلفة) ،إضافة إىل املؤسسات املستقلة والقوات املسلحة أو سلطات الشرطة.
السلطة ال ّ
.21

ليس من السهل تطبيق احلقوق واحلريّات الدستورية يف املمارسة اإلدارية والقضائية اليومية .لذلك ،فإن العديد

من الدساتري توفّر بعض اإلرشادات على شكل أحكام تفسريية .يُطلب من احملاكم ،بشكل خاص ،تشجيع القيم اليت
يقوم عليها جمتمع منفتح ودميقراطي؛ وتعزيز املبادئ األساسية مثل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلريّة؛ ودعم روح

تبين ،إذا أمكن ،تفسري للقانون أو القرار اإلداري الذي مييل إىل إنفاذ احلق أو احلريّة
مدونة احلقوق؛ و ّ
وحمتوى أهداف ّ
بدالً من التفسري األكثر تقييداً؛ أو النظر يف القانون الدويل والقانون األجنيب املقارن أو قرارات احملاكم عند اختاذ قراراهتا
يف قضايا حقوق اإلنسان الوطنية .ميكن لبعض املراقبني أن جيادلوا بأن مثل هذه األحكام هي رمزية وحسب؛ وأن
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احملاكم والسلطات اإلدارية تلتزم هبذه املبادئ يف كل األحوال؛ أو أن أحكاماً من هذا النوع هي حبد ذاهتا من الصعب
فهمها أو تطبيقها يف املمارسة القانونية .إالّ أن التجربة املقارنة تشري إىل أن أحكام مدونة احلقوق تتطلب إطاراً
العامني والقضاة الذين يُطلب
مفاهيمياً أوسع كي تتم ترمجتها إىل ممارسة قانونية ذات معىن ،وأن العديد من املسؤولني ّ
منهم احرتام احلقوق واحلريّات الدستورية يف عملهم اليومي يواجهون صعوبة يف الواقع يف أداء هذه املهمة .ميكن للمواد

مدونة احلقوق ،وأن تساعد يف تعزيز مقاربة جديدة إلنفاذ احلقوق واحلريّات يف املمارسة اإلدارية
التفسريية أن تدعم فهم ّ
والقضائية.

.21

حتتوي املسودة على مادة تفسريية ،وبالتايل تثبت جودهتا باملقارنة مع النصوص الدستورية األخرى يف املنطقة.

مدونة احلقوق ـ
لكنها مادة خمتصرة جداً وميكن توسيعها من أجل توفري درجة أكرب من التوجيه ألولئك الذين يطبّقون ّ

سواء كانوا مسؤولني عامني ،أو قضاة أو حمامني ،أو املواطنني أنفسهم .مالحظة ثانية تتعلق بالتوترات اليت ميكن أن

تظهر بني رؤية 'جمتمع دميقراطي يف ظل غايات ومبادئ الشريعة اإلسالمية' يف املادة األوىل من النص ،وقيم مثل الكرامة
اإلنسانية واحلريّة واملساواة بني املواطنني ،املذكورة يف املادة الثانية .عنصر ثالث ميكن أن يكون له تداعيات واسعة،

فعال
يتمثل يف القاعدة اليت تقول بأنه ال ينبغي تفسري احلقوق واحلريّات األساسية بطريقة تسمح بقيام أنشطة أو أ ّ
التجمع ،أو
تقوض أو هت ّدد احلقوق واحلريّات نفسها اليت حياول الدستور محايتها .ال ينبغي استخدام حريّة (التعبري ،أو ّ
ّ

التجمع ،أو النشر ،أو االنتساب إىل مجعية أو
النشر ،أو االنتساب إىل مجعية أو منظمة) لتدمري حريّة (التعبري ،أو ّ

منظمة) .تُ ِّ
ذكر هذه الفكرة باملفهوم األملاين املتمثل يف 'الدميقراطية املناضلة' اليت ال تسمح بانتهاك احلقوق واحلريّات
هبدف تقويض املبادئ اجلوهرية للقانون األساسي .وهذه تقنية قوية وينبغي أن تستخدم حبذر شديد بالنظر إىل املخاطر

الكبرية اليت تش ّكلها ،هي نفسها ،على الدميقراطية وحقوق اإلنسان .يقرتح املؤلف أن تستخدم الفكرة يف أحكام حم ّددة
عامة.
يف الفصل بدالً من استخدامها يف فقرة ذات تطبيقات ّ
.27

اثنتان من املواد األكثر أمهية يف املسودة تتعلق بتقييد احلقوق واحلريّات األساسية .اجلهد املبذول يف كال

عامة' والقيود على احلقوق واحلريّات') يستحق الثناء .اختارت جلنة الصياغة مادة
املادتني (اللتان تغطيان 'القواعد ال ّ

مقيِّدة ذات تطبيق عام تنطبق على مجيع القيود احملتملة على احلقوق واحلريّات األساسية واملفروضة من قبل السلطات

عامة بدالً من إقحام استثناءات تشريعية أو إدارية يف ضمانات معيّنة ،وبذلك تفتح احلق أو احلريّة لدرجة كبرية ورمبا
ال ّ
غري حم ّددة من الضوابط.

عامة واخلاصة بشكل صريح إىل قائمة
هذه املقاربة موضع ترحيب كبري ،لكن هذا املؤلف يوصي بقوة بإضافة احملاكم ال ّ

امللزمة هبذه املواد (الدستور التونسي ،على سبيل املثال ،يضع املسؤولية على مجيع احملاكم يف احرتام املواطنني
السلطات َ
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من انتهاكات حقوق اإلنسان يف املادة  .29والقانون األساسي األملاين يعلن بشكل بارز يف املادة  1أن احلقوق
األساسية 'مل ِزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بوصفها قانوناً يطبق مباشرة') .ينبغي أيضاً مالحظة حقيقة
أن بعض احلقوق واحلريّات يتم االلتفاف عليها بقوة من خالل وصف احلق ذاته أو احلريّة ذاهتا .مثال بارز على ذلك،

هو احلق بتشكيل األحزاب السياسية .يف حني أن نص املادة يسمح لكل شخص باختيار انتمائه السياسي حبريّة (وهو

ما يشمل احلق بتأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها أو االنسحاب منها) ،فإنه يضع عدداً من القيود املهمة
فيما يتعلق بالتعاون الدويل ،الوحدة الوطنية ،التمويل ،األنشطة التجارية ،اإلشارات إىل القبائل أو األقاليم ،العنف

(وهذا بالتأكيد غري إشكايل) ،اإلرهاب ،الكراهية ،والتمييز أو احلركات/األنشطة املسلّحة .وهكذا ،فإن قدراًكبرياً من
املسألة سيعتمد ليس فقط على مادة التقييد بل أيضاً على الطريقة اليت يتم فيها تفسري نطاق محاية مثل هذه احلقوق
حيدد أن نشاطاً ما يهدد الوحدة الوطنية؟) .يف أمثلة من هذا النوع ،تربز
يف املقام األول (على سبيل املثال ،ما الذي ِّ
أمهية املبادئ األساسية املعرب عنها يف بداية املسودة (واليت نوقشت يف بداية هذا التحليل).
.28

املشرعون ،من حيث املبدأ ،قادرين على تقييد ممارسة العديد من احلقوق واحلريّات .كل
ينبغي أن يكون ّ

جمتمع حديث يتطلب قدراًكبرياً من القوانني يف مجيع جماالت احلياة اإلنسانية ،بداية بقواعد املرور البسيطة وانتهاءً
بالرموز املع ّقدة للضرائب ،من أجل حتاشي الفوضى واملخاطر الكبرية اليت ميكن أن تقع على سالمة املواطنني ورفاههم.
كما ميكن هلذه العملية أن تشمل حتقيق التوازن بني حقوق وحريّات متنافسة .ينبغي حتقيق االنسجام ،على سبيل

التجمع اليت ميارسها بعض املواطنني ،مع احلريّات املهمة أيضاً املتعلّقة باحلركة أو النشاط االقتصادي
املثال ،بني حريّة ّ

الذي يتمتع به آخرون .ال ينبغي ممارسة حق إىل درجة اإلقصاء الكامل حلق آخر إذا ظهر تنازع بني احل ّقني .حاملا يتم
القبول هبذا املبدأ ،تصبح احلماية الفعلية حلقوق اإلنسان مسألة كيف يتم تقييد السلطة اليت ال غىن عنها للدولة لتنظيم

حقوق وحريّات مواطنيها .أكثر مدونات احلقوق كرماً يف الدستور تصبح ليست ذات معىن ،إذا ُمنحت الدولة سلطة
غري حمدودة لتعريف وتقليص هذه احلقوق واحلريّات من خالل القوانني واألنظمة العادية.

مكونات اختبار التناسبية شيوعاً،
تسعى لغة املسودة لتحقيق هذه النتيجة باستخدام مبدأ التناسبية .يتمثل أحد أكثر ّ

والذي تطبّقه احملاكم عادة سواء على التشريعات أو على القرارات اإلدارية ،يف  )1أن تسعى الدولة إىل هدف عام

مشروع؛  )2أن ختتار مقاربة ميكن من خالهلا حتقيق هذا اهلدف؛  )3أن تستخدم وسائل تعيق احلق املعين بأقل درجة

ممكنة؛  )2وأن تكون اآلثار اإلجيابية لإلجراء على اجملتمع أكرب من آثاره السلبية على حق أو حريّة املواطنني املتأثّرين.

سيعتمد العنصر األخري على طبيعة وأمهية احلق أو احلريّة املعنيني ،ويتطلب أحياناً من الدولة أن تظهر أن اهلدف مقنع
عامة.
أو يتمتع بأمهية طاغية من أجل املصلحة ال ّ
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العديد من الدساتري تضع شروطاً إضافية فيما يتعلق بالتشريع .وتتضمن هذه الشروط أن يكون القانون املعين

عامة (ال أن يكون مصمما لتنظيم حالة واحدة) ،وأن يكون احلق الدستوري أو احلريّة الدستورية اليت يريد
ذا تطبيقات ّ

وتعزز الشفافية فيما يتعلق
ِّ
املشرع تقييدها حمددة صراحة يف القانون .تش ّكل هذه القواعد تعبرياً عن مبدأ املساواةّ ،
بتقييد احلقوق واحلريّات.

.11

عامة يف القانون أو
باختصار ،فإن حتليل التناسبية هو مترين يف حتقيق التوازن تكون ،طبقاً له ،املصلحة ال ّ

فعالة ،وينبغي أن يؤثّر يف احلق املعين أو
التفكري الكامن وراء قرار إداري ذات أمهية كافية ،ويتم السعي لتحقيقه بوسائل ّ

احلريّة املعنية بأقل درجة ممكنة .وبالتايل ،فإن االختبار يُ ُّ
عد بشكل أساسي عملية تربير للقيود ،ويوفّر قائمة َحت ُّقق يتم

املشرع أو املسؤول العام عند النظر يف القوانني أو القرارات اإلدارية اليت ميكن أن تؤثّر سلباً
اتباعها خطوة خطوة من قبل ّ
على احلقوق واحلريّات املمنوحة يف الدستور .كما يقدم للقضاة ،الذين يُطلب منهم حتديد صالحية القوانني أو القرارات

اإلدارية ،إطاراً دستورياً يوفّر قواعد توجيهية متماسكة حتكم قراراهتم وتتيح اجملال حللول حساسة يف ضوء الظروف

احمل ّددة لقضية من القضايا .تتبىن املسودة هذه املقاربة باملطالبة بأن يتم تقييد احلقوق األساسية فقط من خالل قواعد
عامة ،وأن تكون متناسبة .ويتم وضع تطبيقات حمددة
وجمردة ،وأن تكون القيود ضرورية ومتوازنة مع املصلحة ال ّ
ّ
عامة ّ
هلذه املبادئ فيما يتعلق بالعقوبات اجلنائية.

.11

تشمل الضمانات اإلضافية اليت تعزز محاية احلقوق واحلريّات األساسية فرض مسؤولية الدولة (التعويض) عن

انتهاك احلقوق واحلريّات األساسية (اليت تشمل األخطاء القضائية) وعتبة أعلى بالنسبة للقيود املفروضة مبوجب حاالت
الطوارئ (ينبغي أن تكون هذه ضرورية بشكل مطلق ،وأن تنسجم مع التزامات ليبيا مبوجب القانون الدويل) .ينبغي

مالحظة حقيقة أن بعض األنظمة توفّر مقاربة أكثر تفصيالً حلاالت الطوارئ ،وذلك بتحديد حقوق وحريّات معيّنة ال
جيوز تقييدها حتت أية ظروف .ميكن لإلشارة إىل وثائق حقوق اإلنسان الدولية ،اليت تتبع نفس املقاربة ،أن تؤدي هذه

الوظيفة.
.12

مثة عنصران يف مادة التقييد يستحقان االنتقاد رغم هذا التقييم اإلجيايب اإلمجايل.

.13

تنص املادة ،أوالً ،على أن أي تنظيم للحقوق واحلريّات األساسية ينبغي أن يتم تبنّيه بأغلبية الثلثني يف جملس

األمة .وميثل هذا ضمانة إجرائية قوية جداً ،وبالتايل فهو موضع ثناء .إالّ أن هناك خماطرة حقيقية جداً يف أن

معني واملسائل املتعلّقة حبماية احلقوق واحلريّات ستجعل من
االختالفات يف الرأي فيما يتعلق بالتفاصيل التقنية لقانون ّ

الصعب جداً حتقيق األغلبية الضرورية من الناحية العملية .مرة أخرى ،فإن النطاق الواسع للحقوق واحلريّات األساسية

سن القوانني.
املق ّدم يف املسودة حمل ثناء ،وسريفع من عدد اجملاالت اليت ينبغي ّ
التوصل فيها إىل إمجاع واسع قبل أن يتم ّ
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قد يكون هلذا أثر عميق على الديناميكيات السياسية للدميقراطية الليبية الناشئة .إن حدوث مأزق تشريعي

هي إمكانية حقيقية ـ وكذلك املخاطرة يف أن مشاريع القوانني املقرتحة من قبل السلطة التنفيذية ستتم املصادقة عليها
بشكل تلقائي من قبل السلطة التشريعية .إن أياً من السيناريوهني غري حمبّذ .األهم من ذلك هو أنه ينبغي تنظيم

احلقوق واحلريّات يف العديد من جماالت احلياة اإلنسانية ،وميكن إجياد بدائل صحيحة دستورياً للقيام بذلك .على سبيل

التجمع بعدد أكرب من الطرق ـ ومجيعها قد تكون دستورية لكن خمتلفة من حيث الوسائل
املثال ،ميكن تنظيم حق ّ

عامة املزدوجة املتمثلة يف منح املواطنني فرصة للتعبري علناً عن آرائهم ،من
واألدوات املستخدمة يف حتقيق األهداف ال ّ
جهة ،ومحاية حقوق اآلخرين واحملافظة على النظام العام ،من جهة أخرى.

ينبغي مناقشة االختالفات املشروعة فيما يتعلق باخليارات املختلفة وأن تُطرح على التصويت يف السلطة التشريعية دون
احلاجة لتحقيق أغلبية الثلثني .ينبغي أن تُتاح لألحزاب السياسية والنواب األفراد الذين لديهم فلسفات ومقاربات
خمتلفة حيال جماالت السياسات والقضايا التنظيمية الفرصة للتأثري مبسار البالد ،طاملا أهنم حيرتمون قواعد الدميقراطية
فعال حلقوق اإلنسان .إن التعددية السياسية ،كما تتصورها املسودة ،ستتطور فقط
والقيود اجلوهرية اليت يفرضها نظام ّ
إذا كان ميكن هلذه اآلراء املختلفة أن تزدهر وأن توجد دون ضغوط للتوصل إىل إمجاع واسع على كل تفصيل .كما

ميكن ملوقف أقلية ال تزال تعارض حالً معيناً ألسباب دستورية أن يضعف إذا احرتمت احملاكم ـ عند إجرائها املراجعة
ملشرع نظراً ألن النص مت إقراره بأغلبية الثلثني .قد تكون األغلبية ،حىت لو كانت
الالحقة ملشروع القانون أو القانون ـ ا ّ
كبرية إىل هذا احلد ،خمطئة رغم ذلك.

.11

مالحظة ثانية تتعلق بالقاعدة اليت تنص على أن حتافظ القيود على جوهر احلق األساسي باحلريّة ،الذي يبدو

مفهوماً جذاباً لكن من الصعب جداً يف معظم األحيان تعريفه من الناحية العملية .ما هو بشكل دقيق 'جوهر' الكرامة

اإلنسانية ،أو اخلصوصية ،أو حريّة التعبري؟ إنه يقع على األرجح يف صلب أو مركز احلق أو احلريّة ،أو ميثل شيئاً ذا أمهية

طاغية ـ إالّ أن احملاكم يف سائر أحناء العامل مل تتوصل بعد إىل مقاربة واضحة لتطبيق القاعدة يف حاالت ملموسة (يف

حكمها على دستورية عقوبة اإلعدام ،وجدت احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا صعوبة حىت يف حتقيق 'جوهر' احلق
معني أو حريّة معيّنة من قبل حمكمة معيّنة يف والية قضائية
يف احلياة) .بصرف النظر عن التعريف املمنوح لـ 'جوهر' حق ّ

معيّنة ،من املرجح أن يكون جماالً حمدداً يف حني أن معظم أوجه احلق أو احلريّة ستعترب 'غري جوهرية' أو ذات أمهية

'أقل' .وهذا يشري إىل أن القاعدة ميكن أن تستعمل حىت إلضفاء الشرعية على قيود أقل (لكنها ال حتقق التناسبية رغم
ذلك).
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.11

تشري التجربة املقارنة إىل أنه وهلذه األسباب فإن حمتوى قاعدة 'اجلوهري' أو 'املركزي' ال تلعب أي دور عملي

يف بلدها األصلي ،أملانيا ،ومت التخلي عنها بعد انتقادات كبرية بعد ثالث سنوات فقط من تبنّيها يف جنوب أفريقيا.
فعالة حلماية حقوق اإلنسان) بدالً من ذلك على شكل
يعتمد كال البلدين (وعملياً مجيع األنظمة الوطنية أو الدولية ال ّ

من أشكال حتليل التناسبية حيقق التوازن على أساس كل حالة على حدة بني املصاحل املشروعة للدولة يف تنظيم األنشطة
اإلنسانية ـ وبالتايل يف تعريف وتقليص نطاق حقوق وحريّات معيّنة ـ ومصلحة املواطن بالتمتع حبقوق وحريّات غري

حمدودة .إذا استُعملت القاعدة مع مبدأ التناسبية (كما يف املسودة) ،ينبغي تغيريها على األقل إىل 'ال جيوز يف أي حال

من األحوال/حتت أية ظروف للقيود أن تؤثر جبوهر حق أساسي او حريّة أساسية( '،كما يف أملانيا) وهو ما يشري إىل أن

القيود خارج هذا 'اجلوهر' ميكن أالّ حت ّقق التناسبية وبالتايل أالّ تكون دستورية.
.17

بعض املالحظات النهائية فيما يتعلق باألحكام الواردة يف الفصل املتعلّق باحلقوق واحلريّات األساسية.

.18

يَظهر مبدأ املساواة يف عدد من املواد يف سائر أجزاء املسودة .من األفضل توحيد هذه التنويعات يف مادة

.19

وينطبق األمر ذاته على احلق مبحاكمة عادلة ،الذي يظهر يف فصل احلقوق واحلريّات األساسية وكذلك يف

.11

ينبغي على جلنة الصياغة مراجعة الصياغة املفاهيمية للملكية كحق يتعلق بالنشاط.

.11

ليس من الواضح هلذا املؤلف ما هي الظروف اليت ميكن للمحاكم مبوجبها وبشكل معقول أن تفرض اإلقامة

واحدة من أجل جتنّب الصعوبات غري الضرورية يف تفسري وتطوير مبدأ الثبات يف املمارسة.
سياق السلطة القضائية.

اجلربية على املواطنني.
.12

تسمح املسودة للمحاكم حبرمان املواطنني من حقوقهم املدنية والسياسية ،ما يُعترب أحد أشد القيود املفروضة

على مبدأ الدميقراطية وينبغي شرحه بدرجة أكرب من التفصيل وأن يكون خاضعاً لشروط صارمة جداً يف الدستور نفسه.
املادة تربط ذلك بفقدان احلقوق املدنية والسياسية ،املشار إليها كإمكانية يف املواد املتعلّقة بشروط العضوية يف جملس
األمة .ينبغي تناول مثل هذا الفقدان للحقوق املدنية والسياسية ،الذي له تبعات كبرية على املواطنني ،يف الدستور
نفسه.
.13

على جلنة الصياغة مراجعة املقاربة احلالية حيال منظمات اجملتمع املدين .ميكن جلزء كبري مما تقوم به هذه

املنظمات عملياً  -على سبيل املثال يف جمال محاية حقوق اإلنسان ،وتقدمي اخلدمات االجتماعية ،أو الدينية ـ أن يقع
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بسهولة يف إطار تعريف أوسع للنشاط السياسي ،ومن هنا يكون حمظوراً مبوجب اللغة احلالية للمسودة .وهذا من شأنه
أن خينق جمتمعاً مدنياً نشطاً يشكل العمود الفقري ملعظم األنظمة الدميقراطية.
.12

على جلنة الصياغة أن تف ّكر بعناية كبرية يف العالقة بني احلريّة والتعددية واستقالل الصحافة واإلعالم ،من

جهة ،ودور ووظيفة اجمللس الوطين لإلعالم وهيئة اإلذاعة الليبية ،من جهة أخرى .إن ميثاق الشرف اإلعالمي الذي
يفرتض أن يأخذ يف االعتبار 'وحدة البالد والقيم اإلسالمية وأخالقيات املهنة ،إضافة إىل اإلعالم التعددي والنزيه' وأن
عامة واخلاصة ،حيمل يف طياته احتمال تقييد أنشطة الصحافة ووسائل اإلعالم
'يفرض' على املؤسسات اإلعالمية ال ّ
بشكل خطري ،وكذلك أنشطة الصحفيني األفراد.

للودلبريحالانوقاللة ح
.11

ميكن لالنتقال من نظام إىل آخر أن يتسبب يف مجلة من املشاكل ويف نطاق واسع من اجملاالت ويتطلب

تنظيماً شامالً ،بني أشياء أخرى ،لالنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان؛ والوضع القانوين لألشخاص املرتبطني بشكل
وثيق بالنظام السابق؛ والتعويض عن سنوات انعدام املساواة والتمييز؛ وإعادة تنظيم احملاكم والسلطات اإلدارية (مبا يف
ذلك نقل األصول والقوى البشرية بني املستويات املختلفة من احلكومة ـ ورمبا مستويات جديدة)؛ ومراجعة النظام
وحل امليليشيات وتأسيس جهاز أمين جديد (يشمل اجليش والشرطة)؛
القانوين ّ
برمته يف ضوء منوذج دستوري جديد؛ ّ
واستعادة أصول الدولة اليت فُقدت من خالل الفساد والغش؛ أو ترتيبات خاصة باالنتخابات .معظم هذه القضايا
مذكورة يف املسودة ـ لكن باختصار شديد.
األنظمة األخرى اليت واجهت حت ّديات مماثلة ـ مثل أملانيا (بعد هناية احلرب العاملية الثانية ومن مث عند التوحيد) أو
طورت أطراً أكثر مشوالً يف العديد من هذه اجملاالت .جزء كبري من اتفاقيات الدولة الثنائية
جنوب أفريقيا بعد األبارتايد ـ ّ
(األملانية ـ األملانية) اليت نظّمت الوحدة األملانية عام  1991رّكزت على نقل األصول من كيان حكومي إىل آخر من
أجل متكني الواليات حديثة التشكيل يف اجلزء الشرقي من البالد من القيام مبسؤولياهتا اإلدارية مبوجب القانون
األساسي .يف جنوب أفريقيا ،بُذلت عناية خاصة فيما يتعلق بوظائف وصالحيات جلنة احلقيقة واملصاحلة ،اليت واجهت

يف السنوات التالية التح ّدي اهلائل املتمثل بالتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتُكبت يف العقود السابقة وحتقيق

املصاحلة يف جمتمع منقسم بش ّدة.
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.11

إن املقاربة اليت تتبعها املسودة يف عدد من هذه األسئلة غامضة نسبياً .إن العدالة االنتقالية هي بشكل

أساسي مسألة تتعلق بالدولة (تلتزم الدولة بوضع التدابري واآلليات الضرورية اليت تعزز ،بني أمور أخرى ،احلوار داخل
اجملتمع ،وكشف احلقيقة حول اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتُكبت يف املاضي وتعزيز املصاحلة وإصالح
النظام القانوين) ،لكن ال تق ّدم تفاصيل فيما يتعلق بالطرق اليت سيتم من خالهلا حتقيق هذه األهداف املهمة (والصعبة
جداً) من الناحية العملية.
مثة وعد بالتعويض على ضحايا االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان والعمليات العسكرية ،إضافة إىل أشكال حمددة
عامة املسؤولة عن تقدمي
جداً من املساعدة (على سبيل املثال تقدمي املشورة النفسية) ،إالّ أن اآلليات أو السلطات ال ّ
مثل هذه املساعدة غري حمددة .جيب أن يتوقع مرتكبو هذه االنتهاكات عقوبات جنائية دون أن يأملوا باحلصانة أو

قيود مثل تلك املسؤولية ـ على سبيل املثال فيما يتعلق بـ 'الفساد اإلداري' ـ تبقى غري
العفو أو بوجود قيود زمنية ،إالّ أن َ

عامة ،إالّ أن السؤال يبقى حول كيفية عمل
واضحةُ .حيظر على مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ّ
تويل املناصب ال ّ

العامني ـ بصرف النظر عن مرتبتهم ونفوذهم يف ظل النظام السابق ـ إىل
النظام إذا ّأدى فصل أعداد كبرية من املسؤولني ّ
نشوء فجوات كبرية يف قوى العمل املؤهلة بشكل ٍ
كاف واليت هناك حاجة كبرية إليها.
ّ
ستتم مراجعة النظام القانوين يف ضوء الدستور اجلديد ،إالّ أن اهليئة املسؤولة عن هذه املهمة اجلسيمة مل ُحتدد .يتم نزع
سالح املنظمات املسلّحة وحلّها ،لكن يبقى من غري الواضح َمن سيتعامل فعلياً معها وكيف سيُعاد إدماج أفرادها يف
عامة اليت متت خسارهتا بسبب الفساد أو اجلرمية ،لكن من غري الواضح ما
إطار اجملتمع املدين .تتم استعادة األموال ال ّ

هي السلطات املسؤولة عن هذه املهمة الكبرية .يقرتح هذا املؤلف أن تتم إعادة صياغة هذه املواد اليت من شأهنا أن
برمتها يف ليبيا ،يف ضوء التجربة الدولية حيال كل من هذه القضايا.
حت ّدد جناح أو فشل العملية االنتقالية ّ
.17

يُ ُّ
عد القانون االنتخايب عامالً حمورياً يف أي نظام وميكن ،بطريقة ما ،مقارنته بالدماء اليت جتري يف البنية التحتية

الدستورية لبلد من البلدان .تتأثر القرارات ذات األمهية احملورية ،مبا يف ذلك التعديالت الدستورية ،باالنتخابات ،ومن

هنا ،بالقواعد املرنة للقانون االنتخايب .عالوة على ذلك فإن القانون االنتخايب يش ّكل االختبار احلقيقي لبعض املبادئ
األساسية احمل ّددة يف الفصل األول من املسودة .إن التعددية السياسية ،واالنتقال السلمي للسلطة السياسية بعد
االنتخابات ،وفصل السلطات وحتقيق التوازن بني خمتلف فروع احلكومة ،واحلوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية
واملساءلة مجيعها مرتبطة بالنظام االنتخايب وتتأثر بالطريقة اليت ُجترى هبا االنتخابات عملياً.
.18

مهمة تتعلق باالنتخابات الثالثة القادمة .ينبغي
حيتوي الفصل املتعلّق بالقواعد االنتقالية ثالث قواعد ّ

تنص على انتخابات منتظمة
مالحظة حقيقة أن لغة هذه املواد ترّكز على االنتخابات املتتابعة الثالثة القادمة ويبدو أهنا ّ
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بعد أن يكمل جملسا النواب والشورى فرتتيهما كاملتني .وهكذا فإن هذه القواعد اخلاصة ،ما مل يتم توسيعها ،ستتوقف
عن العمل بعد تسع سنوات يف حالة جملس الشورى واثنيت عشرة سنة يف حالة جملس النواب .إالّ أنه ميكن أن جترى
االنتخابات بتتابع أقصر إذا مت حل أي من اجمللسني بشكل دائم .على جلنة الصياغة مراجعة مسألة ما إذا كان ينبغي
ربط هذه القواعد بعدد االنتخابات ،أو بدالً من ذلك بفرتة حمددة من الزمن.
.19

فعالة للتغلب على عدم
من شأن حصة خاصة للمرشحات اإلناث (يف هذه احلالة  )%31أن تكون طريقة ّ

املساواة وتعزيز نفوذ النساء يف امليدان السياسي .ولذلك ،على جلنة الصياغة مالحظة ما يبدو من أن النساء أكثر

جناحاً يف االنتخابات استناداً إىل التمثيل النسيب على أساس حزيب منهن يف األنظمة اليت تعتمد األغلبية واليت تتّبع نظام
تنص على الطريقة األخرية (رغم
الدائرة االنتخابية ذات العضو الواحد ،وأن القاعدة الثالثة من هذه القواعد االنتقالية ّ

أنه ينبغي االعرتاف بأن ذلك مدفوع بأسباب خمتلفة) .عالوة على ذلك ،ينبغي ترمجة احلصة نفسها إىل آلية ميكن من

خالهلا حتديد مرشحات إضافيات لدوائر انتخابية حمددة إذا مل حتقق نتائج االنتخابات النسبة املطلوبة .قد يكون من
األفضل تعريف هذه الصيغة يف ملحق إضايف بالدستور بدالً من حتديدها يف قانون عادي.
.71

يش ّكل متتّع أفراد اجليش حبق االنتخاب موضوعاً إشكالياً يف العديد من األنظمة .قد يكون هناك أسباب

الستبعادهم من االنتخابات بشكل دائم أو لفرتة حمددة من الزمن ،بناءً على تغيري هيكليات القيادة يف اجليش

وإدماجها يف نظام خيضع للسيطرة املدنية .وهذا يصح بشكل خاص يف البلدان اليت عانت من فرتات طويلة أو أشكال

قاسية على حنو خاص من احلكم العسكري .من ناحية أخرى ،ميكن قول الكثري يف منح أفراد اجليش نفس احلقوق
التجمع أو حريّة التعبري (السياسي) إىل حد ما،
االنتخابية اليت متنح للمواطنني اآلخرين ،يف حني تقيّد حقوقهم يف ّ

وإشراكهم يف العملية الدميقراطية إىل أكرب حد ممكن ويف أقرب وقت ممكن .ولذلك فإن احليادية السياسية للمؤسسات،

بدالً من خيارات األفراد األعضاء يف القوات املسلحة ،يش ّكل بالتأكيد شرطاً مسبقاً مهماً ملنح احلقوق االنتخابية هذه.
تعكس الفكرة األملانية املتمثلة يف 'مواطنون باللباس العسكري' هذا املفهوم.
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شري إليه أعاله ،على نظام انتخايب يعتمد على
يبدو أن عدداً من أعضاء جلنة الصياغة يعتمدون ،كما أُ َ

األغلبية ويستند إىل مرشحني منفردين بدالً من التمثيل النسيب ومشاركة األحزاب السياسية .ميكن هلذا أن ينجح

باملقارنة مع تشكيل الفصائل ونفوذها املفرط على العملية السياسية وصنع القرار ،وقد يبدو أمراً حمبذاً على األقل لفرتة
زمنية حمددة (رغم أن الواليات املتحدة واململكة املتحدة تش ّكالن ،إىل حد ما ،مثالني على العكس من ذلك) .من
ناحية أخرى فإن التمثيل النسيب يوفر ديناميكية خمتلفة متاماً وميكن ،من العديد من األوجه ،أن يكون أكثر استجابة
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لتفضيالت الناخبني ،ويف احملصلة ،احلكم الدميقراطي .على جلنة الصياغة مالحظة أن كال النظامني يق ّدمان عدداًكبرياً
من التنويعات ،وقد ترغب بإجراء دراسة منفصلة لتبعات كل منوذج.

للإةل حلحمليللة ح
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تظهر املسودة رؤيتني خمتلفتني لإلدارة احمللية .األوىل ـ اليت أعطيت اسم نظام 'احملافظات' ـ تعتمد على 32

حمافظة ،منتشرة بشكل غري متسا ٍو يف ثالث مناطق جغرافية يف البالد ،يف حني أن الرؤية األخرى ـ تسمى نظام
'األقاليم' ـ ترّكز على املناطق التارخيية ،برقة وطرابلس وفزان .تسمح املقاربة األوىل بإنشاء مناطق اقتصادية (وهي فكرة
مستلهمة من النموذج الفرنسي) بعد موافقة جمالس احملافظات ،بينما تقوم األخرى على تقسيم كل واحد من األقاليم
الثالثة إىل حمافظات وبلديات .على جلنة الصياغة أن تالحظ أن األقاليم مذكورة أيضاً يف فصول أخرى من املسودة،
حاهلا كحال االلتزامات مبعاملة مجيع أجزاء البالد بإنصاف وتصحيح حاالت عدم املساواة املوروثة من املاضي ،وهو ما
سيتطلب بعض التعديالت الطفيفة بني خمتلف الفصول بصرف النظر عن منوذج اإلدارة احمللية الذي يتم اختياره يف
احملصلة.
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تظهر بعض االختالفات املهمة بني املقاربتني املقرتحتني .ميكن العثور على هذه ،بشكل أساسي ،يف درجة

احلكم الذايت املمنوحة للمستويات األدىن من النظام فيما يتعلق باإلدارة احمللية والعالقة بني التشريعات احمللية واملركزية.
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عامة لتحديد تفاصيل الالمركزية اإلدارية واملالية مبوجب قانون.
مينح نظام احملافظات للمستوى املركزي سلطة ّ

احملافظ هو كبري املوظفني اإلداريني يف احملافظة ،وهو مسؤول عن النظام واألمن ،وين ّفذ املشاريع احمللية والوطنية داخل

نتخب من قبل جملس احملافظة .كما تتمتع احملافظات بصالحيات تشريعية يف عدد كبري
احلدود اجلغرافية حملافظته؛ وهو يُ َ
نسبياً من جماالت السياسات .إالّ أنه ال جيوز لتشريعات احملافظة أن تتناقض مع قوانني املستوى املركزي ،وهو ما يعين

يف احملصلة سلطة تشريعية كاملة للمركز (ختضع فقط للقيود اليت ميكن أن تنشأ عن واجب املركز بالتعامل مع مجيع أحناء
البالد بعدالة وإنصاف) .املثري لالنتباه ،أن هذه املقاربة متنح احملافظات سلطة تنظيم الشرطة احمللية واحلرس البلدي ـ رغم
أن ذلك يتم ضمن قيود أية تشريعات مركزية حاكمة يف جمال األمن الداخلي .ميكن للمحافظات أن تشكل أقاليم،
لكن فقط فيما يتعلق باملسائل االقتصادية .تبقى اإلجراءات هلذه املسألة وغريها من مسائل أي نفوذ مركزي حمتمل على
العملية غري واضحة.
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يركز نظام األقاليم ،كما شرحنا أعاله ،على املناطق التارخيية للبالد .يضم كل من هذه األقاليم عدداً من

احملافظات والبلديات ،وسيكون لكل إقليم صالحية تأسيس هذه املستويات األدىن من النظام يف إطار حدوده .ستتمتع
األقاليم الثالثة بقدر أكرب من الصالحيات يف عالقتها باملركز من احملافظات االثنتني والثالثني مبوجب النموذج األول.
عامة يف
ال تنص املسودة صراحة على ما إذا كان بوسع املستوى املركزي ،وإىل أي حد ،حتديد تفاصيل اإلدارة ال ّ

األقاليم .ويف حني أن السلطة التشريعية لألقاليم تشبه السلطة املمنوحة للمحافظات يف ظل نظام 'احملافظات' من حيث
جمال السياسات إالّ أهنا حصرية؛ وهكذا فإن صالحية تطبيق هذه القوانني ستحتفظ هبا على األرجح األقاليم وستؤدي
إىل نظام مزدوج من اإلدارة احمللية واملركزية .يبدو أن اإلشارات إىل سلطة اجلهاز التنفيذي احمللي على تنفيذ القطاعات
احمللية 'املعيشية' وتأسيس نظام إدارة يدير اإلقليم ويشرف على احملافظات والبلديات تؤكد هذا التفسري .تبقى
صالحيات التشريع يف مجيع املسائل اليت مل متنح لألقاليم لدى املركز.
معني من التفاعل بني األقاليم واملركز .هناك على سبيل املثال إشارة إىل التشريعات
رغم ذلك يبقى هناك مستوى ّ

'املشرتكة ،اليت ميكن اقرتاحها من قبل اجملالس احمللية وتتطلب موافقة جملس األمة' .إالّ أن نطاق وطبيعة هذا التشريع
سيمول ويدير مثل هذا القانون ـ غري واضحة .ستقدم موازنات األقاليم إىل جملس األمة،
الوسطي ـ ومسألة أي مستوى ّ
جمرد االطالع
رغم عدم وجود شرح للسلطة اليت َ
متارس على املستوى املركزي يف هذه العملية (إصدار هذه املوازنات أو ّ
عليها) .ختضع السلطة التنفيذية لألقاليم لبعض آليات املساءلة املركزية من قبل جملس األمة ،الذي يقرتح ،مرة أخرى،

حل اجملالس والسلطات
بعض اإلجراءات الرقابية – وفيما يتعلق مبوازنتها – من قبل هيئات الرقابة املركزية .أخرياً ،ميكن ّ
التنفيذية إذا خالفت الدستور أو انتهكت سيادة الدولة .وسيتطلب هذا رأي جلنة خاصة (مشرتكة) من جملسي النواب

والشورى ،تشك ل بالتحديد للنظر يف القضايا ذات األثر على اإلقليم ،لكن يبقى من غري الواضح ما هي السلطة اليت
حتل مؤسسات األقاليم إذا طُ ِرح هذا السيناريو يف الواقع .ميكن للمستوى املركزي (من خالل الرئيس أو رئيس الوزراء)
ّ

واألقاليم (من خالل جمالس األقاليم) الطعن بصالحية قانون وطين أو حملي إذا كان ينتهك صالحيات املستوى اآلخر ـ

رمبا من خالل شكوى تُقدم للمحكمة الدستورية.
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كما أشرنا أعاله ،مثة تقاطع كبري بني جماالت السياسات اليت ترغب كل مقاربة بفتحها أمام التشريعات

احمللية .كال املستويني سيكونان مسؤولني ،لكن يف إطار القيود املوضوعة من قبل القانون الوطين (يف نظام 'احملافظات')
أو حصرياً (يف نظام 'األقاليم') من أجل التنظيم الداخلي للمحافظات (إىل بلديات) واألقاليم (إىل حمافظات
وبلديات)؛ التخطيط العمراين واإلسكان؛ النقل العام؛ صيد السمك؛ السياحة؛ الزراعة واملراعي واملواشي؛ املياه؛ ومحاية
البيئة؛ التنمية االقتصادية احمللية وتشجيع االستثمارات الوطنية؛ الصناعات التقليدية والصغرية؛ الثقافة واألماكن التارخيية
عامة؛ واألعمال
عامة؛ املساعدات االجتماعية والضمان االجتماعي؛ الصحة ال ّ
واألوابد؛ الرياضة والتسلية واحلدائق ال ّ
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والرتاخيص الصناعية/املهنية .إضافة إىل ذلك ،سيسمح نظام 'احملافظة' بوضوح جملالس احملافظات باملوافقة على خطط
التنمية احمللية وموازناهتا ،وتنظيم الشرطة احمللية واحلرس البلدي .وتشمل الصالحيات اإلضافية املمنوحة لألقاليم مبوجب
عامة (اليت ميكن أن تغطي ،إضافة إىل املياه والكهرباء ،أنظمة إدارة النفايات) والتعليم العايل.
نظام 'األقاليم' املرافق ال ّ
ينبغي للصالحيات ـ سواء كانت تشريعية أو إدارية أو (يف بعض األحيان) قضائية ـ أن تُصمم بعناية كي تتوافق مع
الوقائع اإلدارية والقدرات احمللية ،ويف احملصلة التوقعات املشروعة للمواطنني فيما يتعلق بالتقدمي الكفؤ للخدمات بصرف
معني من جمال السياسات .ينبغي حتقيق التوازن بني هذه
النظر عن مستويات احلكومة اليت ِّ
تقدم هذه اخلدمات يف جمال ّ
االعتبارات وبني مصلحة اجملتمعات احمللية بتنظيم شؤوهنا اخلاصة والتنوع ،و ـ يف بعض األنظمة ـ اآلثار اإلجيابية احملتملة

املكونة لنظام المركزي أو احتادي .عالوة على ذلك ،على جلنة الصياغة أالّ
اليت ميكن رؤيتها يف التنافس بني الوحدات ّ
تغفل حقيقة أن املصاحل احمللية ميكن أن حتتل أيضاً مكاناً بارزاً يف التصميم األخري للصالحيات الوطنية.

يف الوقت الراهن ،ال يتم استغالل هذه اإلمكانات الكامنة ،حيث إن جملس الشورى (الذي يُ ُّ
عد ممثالً ملصاحل األقاليم

أكثر من جملس األمة) ميكن أن يكون له نفوذ بطريقة حمدودة على التشريعات الوطنية ذات األمهية بالنسبة لألقاليم أو

املناطق احمللية .إن 'اإلدارة احمللية' هي املوضوع الوحيد الذي يتطابق مع قائمة جماالت السياسات املناطة حالياً مبستوى
احملافظة/اإلقليم من قبل األشخاص الذين صاغوا الفصلني املتعلّقني باإلدارة احمللية .ولذلك ،فإن هذا املؤلف يقرتح
التفكري أكثر بتعزيز األثر احمللّي على التشريعات الوطنية .من شأن هذا أن يوصل إىل تسوية بني نظامي 'احملافظة' و
فعالية من النموذج التقليدي الوطين/احمللي .كما ينبغي مالحظة حقيقة أن
'اإلقليم' ،وأن يق ّدم صيغة تشريعية أكثر ّ

التشريعَ ،ك َفن ،صعب ومكلف .بالنظر إىل جتربة أنظمة أخرى يف املنطقة ،يبدو أن من املشكوك به جداً أن تتوافر
فعال .وهكذا ،يبدو أن النفوذ احمللي على
للمستوى احمللي يف ليبيا ما يكفي من اخلربات لصياغة القوانني بشكل ّ

التشريعات الوطنية هو الطريق األفضل لتحقيق التق ّدم.

أخرياً ،ينبغي مراجعة الصالحيات التشريعية املمنوحة للمستوى احمللي يف املقرتحني وبدرجة من احلذر .قد يكون من
التوصل إىل حلول وطنية ـ بدالً من جمموعة جمزأة من القوانني اليت يصدرها عدد كبري من احملافظات ،أو حىت
ّ
املفضل ّ
األقاليم الثالثة ،وقد تكون ضرورية فيما يتعلق بعدد من جماالت السياسات املذكورة يف املقرتحني ـ مبا يف ذلك

املطارات ،املوارد املالية ،محاية البيئة ،السياحة ،الضمان االجتماعي ،الرعاية الصحية ،الطاقة ،والتعليم العايل .هذا ال
يعين القول إن وجهات النظر احمللية أو اإلقليمية ال ينبغي أن تؤثر بقوة يف هذه املسائل ـ بل يُفضل أن يتحقق أثرها

فعالة يف هذه القضايا اجلوهرية.
على املستوى املركزي ومن خالل مقاربات ُمنسقة على املستوى الوطين و ّ
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كما أن توزيع املوارد املالية بني املستويني الوطين واحمللي اليت تنص عليه املقرتحات يف املسودة إشكايل أيضاً.

عامة للمحافظات على أساس عدد السكان و %31للمحافظات
سيخصص نظام 'احملافظة'  %31من املوازنات ال ّ
بصرف النظر عن عدد السكان ،و %31للمستوى املركزي لالستثمار يف احملافظات ،و %11للمحافظات املتأثرة

بشكل كبري بإنتاج ونقل ومرور املوارد الطبيعية .سيتبىن نظام 'األقاليم' نظام حصص مشابه فيما يتعلق بالدخل املتولّد
املرجح أن تش ّكل معظم عائدات البلد) ،لكنه ال خيصص احلصة املركزية لالستثمار
من خالل املوارد الطبيعية (اليت من ّ

احمللي.

كال املقاربتني تطرحان أسئلة حول متويل املهام الوطنية .شبكات النقل واالتصاالت الوطنية ،النظام التعليمي ،الدفاع،
الشرطة ،كامل البنية التحتية املؤسساتية الواردة يف الدستور ،السلك الدبلوماسي ،التنمية الصناعية الواسعة ،وإدارة املوارد
بتحملها مبوجب املقاربتني ـ ستتطلب دون شك
الطبيعية ـ إذا ذكرنا فقط عدداً قليالً من املسؤوليات اليت سيستمر املركز ّ

التصور أن مجيع هذه املهام ميكن أداؤها يف إطار املعايري املالية اليت يقرتحها النظامان .كما
أمواالً كثرية .من املستحيل ّ

ميكن أن تنشأ العديد من املفارقات األخرى من العدد غري املتساوي للمحافظات يف األقاليم التارخيية وتباينات كبرية يف

املتدين من السكان من املرجح جداً
عدد سكان كل منها ،ولذلك على جلنة الصياغة مالحظة أن املناطق ذات العدد ّ
أن تواجه تكاليف مرتفعة ،ألنه سيكون عليها تقدمي حد أدىن من اخلدمات لكل اجلماعات املنتشرة .ويف ضوء هذه

تقدم التجربة الدولية عدداًكبرياً من املقاربات
الصعوبات ،يقرتح املؤلف مراجعة كاملة للبنود املتعلّقة بتوزيع املوارد املاليةِّ .
املختلفة اليت ميكن أن تغين هذه املراجعة.
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إن تنظيم احلكم على مستويات متعددة بطريقة كفؤة وتليب التوقعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

للمعنيني على املستوى احمللي واإلقليمي والوطين يُع ّد حتدياً ،لكن قد يكون أحد أكثر التسويات األساسية أمهية لبعض

الصراعات اليت تُ ُّ
عد أسباباً حمورية لألزمة الراهنة يف ليبيا .لقد سعت أنظمة أخرى للتعامل مع مشاكل مشاهبة وتقدمي
طيف واسع من احللول اليت ينبغي استكشافها من قبل جلنة الصياغة قبل اختاذ قرارات هنائية .فيما يلي مخس
مالحظات ختامية ميكن أن توفّر بعض التوجيه هنا.
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املكونة املختلفة اليت تتمتع بصالحيات تشريعية وإدارية متمايزة
إن جتزئة نظام مركزي إىل عدد من الوحدات ّ

تسهل التواصل والتعاون بينها ـ سواء أفقياً (يف نفس مستوى
عن املركز يتطلب ،يف كثري من األحيان ،هيكليات ّ

احلكومة) أو عامودياً (بني املستويات املختلفة للحكومة) .ميكن للتعاون اخلالق أن ينتج حلوالً إدارية أكثر انسجاماً

حث جلنة الصياغة على مراجعة
وكفاءة ،ويف نفس الوقت احملافظة على مزايا الالمركزية أو ـ حىت ـ الفدرالية .وهكذاُّ ،
مفهوم احلكومة التعاونية املوجودة ،على سبيل املثال ،يف أملانيا وجنوب أفريقيا.
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.81

ينبغي أن يكون أحد أهم القواعد املرشدة لتوزيع املسؤوليات بني املستويات املختلفة للحكومة قدرهتا على

أداء املهام املوكلة إليها .رغم أن هذا املبدأ مباشر ،وحىت عادي ،فإنه يتم جتاهله عادة عند تصميم األنظمة االحتادية
الالمركزية .لقد باتت التشريعات احلديثة واإلدارة احلديثة مع ّقدة على حنو متزايد وميكن ،بسهولة ،أن تتجاوز القدرات
احمللية أو اإلقليمية حىت يف بلدان مثل الواليات املتحدة أو أملانيا .ولذلك ،فإن التقييم الواقعي ملا ميكن لكل مستوى أن
يفعله أمر جوهري.
معني
 .81األنظمة املصممة بشكل متوا ٍز ،واليت متنح نفس الصالحيات واملسؤوليات جلميع الوحدات يف مستوى ّ
من احلكومة ،قد ال تكون دائماً احلل األفضل بالنظر إىل التباينات الكبرية يف القدرات (اإليرادات ،أو اخلربة اإلدارية،
أو املوارد البشرية) اليت ميكن أن توجد يف أجزاء خمتلفة من بلد ما .اململكة املتحدة وإسبانيا ت ّقدمان منوذجني على
الالمركزية غري املتناظرة يستحقان الدراسة.
.82

قد ال تكون األنظمة اإلدارية املزدوجة (هيكليات مركزية لبعض املهام وهيكليات حملية لبعضها اآلخر) الطريقة

األكثر كفاءة لتقدمي اخلدمات للمواطنني .ميكن لرتتيبات تقاسم السلطة أن تُصمم حلماية املصاحل احمللية واإلقليمية يف
إطار هيكليات إدارية مركزية.
.83

إن إحدى املشاكل األكثر عرضة لإلمهال يف حتويل نظام حكم مركزي إىل هيكلية متعددة املستويات هي

حتويل األصول اليت ال بد من حدوثها ،إذا كان للمستويات األدىن وحديثة التكوين أن تتحمل مسؤولياهتا وأن تق ّدم
اخلدمات الكفؤة ملواطنيها .ستكون احملافظات و/أو األقاليم يف ليبيا حباجة للموارد البشرية والبنية التحتية واملوارد املالية
ألداء وظائفها ـ كيفما مت تعريفها ـ وستحتاجها بسرعة .ينبغي حتديد الرتتيبات االنتقالية ،سواء يف الدستور نفسه أو يف
جدول/ملحق يف النص ،وببعض التفصيل حول الكيفية اليت ستحدث فيها عملية النقل هذه.

للنظامحلملايلحولملدل ةحللطبلعلة ح
.82

يتفاعل عدد من املواد املتعلّقة بالنظام املايل بشكل وثيق مع االختيارات اليت ينبغي تبنّيها فيما يتعلق باإلدارة

ويصح هذا ،بشكل خاص ،على بنية البنك املركزي اللييب (الذي يبدو أنه سيضطلع مبهام البنوك الثالثة
احمللية.
ّ

اإلقليمية) ،إضافة إىل تنظيم ومسؤوليات هيئات الرقابة املالية (اليت قد تشارك يف الرقابة على اإليرادات والنفقات على
مستوى احملافظة واملستوى اإلقليمي) .كما ميكن للمستويات األدىن من احلكومة أن ترغب بأن يكون هلا متثيل على
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املستوى املركزي ملراقبة اإليرادات وتوزيع املوارد .وقد يتطلب ذلك تشكيل جلان خاصة (إما مستقلة أو كجزء من جملس
األمة).
.81

من الواضح أن الفصل الكامل املتعلّق باملوارد الطبيعية يفرتض أن املستوى املركزي سيلعب دوراً مهماً يف إدارة

وتوزيع ثروات البالد من املوارد الطبيعية .ينبغي لتوزيع السلطات التشريعية واإلدارية بني املركز واملستويات األدىن من
احلكومة أن يعكس هذه املقاربة.
.81

تؤثر املادة  1بشكل كبري يف توزيع اإليرادات من املوارد الطبيعية بني املستويات املركزية والالمركزية ،من جهة،

وبني األجزاء املختلفة من املستوى الالمركزي ،من جهة أخرى ،يف وضع عدد من املبادئ املرشدة اليت ينبغي أخذها
بعني االعتبار يف توزيع احلصص .وتتضمن هذه العوامل ،بني أمور أخرى ،عدد السكان ،اجلغرافيا ،التهميش يف املراحل
السابقة والفقر (احلاجة) ،املستويات احلالية من تقدمي اخلدمات والبنية التحتية ،التنمية اإلقليمية ،التنمية البشرية ،واخلربة
احمللية.
من الواضح أن املادة تفرتض أن املستوى املركزي سيحتفظ حبصة (غري حمددة) من اإليرادات .هذه املبادئ أكثر دقة
بكثري من التوزيع السطحي لنسب مئوية ثابتة للمحافظات واملناطق املقرتح يف الفصل املتعلّق باإلدارة احمللية ،وتق ّدم
نقطة بداية جيدة للتوزيع العادل للثروة والفرص التنموية اليت يبدو أهنا حتتل موقعاً جوهرياً يف املسودة .العامل املشرتك
يف كال الفصلني هو ختصيص  %11من اإليرادات للمناطق املنتجة هبدف خلق مصادر بديلة ومستدامة لإليرادات.
املادة  1أيضاً ختصص نسبة ثابتة هي  %3من اإليرادات للمناطق اجملاورة هلذه الغايات .كال الفكرتني تنسجمان مع
عامة للدستور ،وميكن العثور عليهما ـ بتنويعات عديدة ـ يف أنظمة أخرى تسعى لتحقيق التوازن بني األعباء
الروح ال ّ
اخلاصة اليت تتسبب هبا حاالت عدم املساواة االقتصادية أو الطبيعية بني أجزاء خمتلفة من البالد.

.87

ال تُ ُّ
عد إدارة املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك توزيع اإليرادات النامجة عنها ،اجملال الوحيد يف السياسات الذي

تعطيه هذه املسودة للمستوى املركزي .هناك املسؤوليات عن التنمية املستدامة (املادة  ،)1تأسيس صندوق لألجيال
املستقبلية (املادة  ،)7البيئة بشكل عام (املادتان  8و ،)9املياه (املواد  ،)13-11الطاقات اجلديدة واملتجددة (املادة
 ،)12محاية احليوانات (املادة  ،)11احلياة البحريّة (املادة  ،)11النباتات (املادة  ،)17واملواقع األثرية (املواد -18
 )21اليت يبدو أهنا تظل لدى املستوى احمللي وميكن أن تؤدي إىل توترات مع التوزيع املنصوص عليه للصالحيات
واإليرادات على املستويات احمللية من احلكومة.
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للسن ح
.88

الفصل املتعلّق بالقطاع األمين خمتصر بشكل ملفت ،مقارنة باألمهية الكبرية هلذا اجملال والتحديات الكبرية اليت

تواجهها البالد فيما يتعلق بتطوير قوات أمن وطنية (اجليش والشرطة واملخابرات) ،ودجمها يف نظام للحكم املدين،
وتفكيك ونزع سالح العدد الكبري من امليليشيات احمللية واإلقليمية اليت تسيطر حالياً على أجزاء واسعة من ليبيا.
.89

يرأس رئيس اجلمهورية جملس األمن الوطين ويكون مسؤوالً بشكل مباشر عن القوات املسلّحة واملخابرات

عامة .وهكذا فإنه ُمينح دوراً حمورياً ،سواء فيما يتعلق بالتنظيم والتخطيط أو فيما يتعلق باملسائل العملياتية املتعلّقة
ال ّ

باألمن .من املثري لالهتمام أن اجليش سيكون موالياً هلل ومن مث للوطن (املادة  )1بينما ينبغي للجيش ،إضافة إىل ذلك،

النص يشري إىل أن أجهزة
احرتام حقوق اإلنسان وحريّاته ويلتزم مبا يفرضه عليه الدستور والقانون (املادة  .)8ويبدو أن ّ
املخابرات ختضع فقط لسلطة الرئيس والشخص الذي يُعني لرئاستها ،وال ختضع ألية قيود دستورية أخرى .هذا التمييز
عامة ،اليت تشمل القوات املسلّحة وأجهزة املخابرات وحىت الرئيس
مثري جداً للقلق .ينبغي أن ختضع مجيع السلطات ال ّ
للدستور والقانون ،الذي يشمل احلقوق واحلريّات األساسية للمواطنني ،واليت يُطلَب من هذه السلطات محايتها.

.91

ُمينح اجليش تفويضاً يف احملافظة على أمن ليبيا وسالمتها .بالنظر إىل حقيقة أن الرئيس هو القائد العام

للجيش ويرأس جملس األمن الوطين ،واملسؤول بدوره عن األمن الداخلي واخلارجي للبالد ،يبدو أن مهمة اجليش ال
تقتصر على الدفاع بل ميكن نشره أيضاً ملواجهة 'الكوارث واألزمات' الداخلية (املادة  .)1ميكن للجنة الصياغة أن
تنظر يف املقاربات املقيِّدة اليت تتّبعها أنظمة أخرى فيما يتعلق باستخدام اجليش يف احلاالت اليت ال تنطوي على الدفاع
ضد قوى خارجية .اللغة الدستورية جتعل ،يف كثري من األحيان ،نشر اجليش داخل البالد خاضعاً لشروط صارمة .هذه
مهمة بشكل خاص هنا ،ألن املسودة تنص على وجود خطوط قيادة وحت ّكم ووالء خمتلفة ـ وقد تكون متنافسة ـ
القضية ّ
للجيش والشرطة .وقد يكون من املرغوب ،على سبيل املثال ،تأسيس شكل من الرقابة التشريعية الدائمة على القطاع

األمين ،خصوصاً على اجليش ومجيع أجهزة املخابرات ،وأن يكون من املطلوب احلصول على موافقة جملس األمة ،إضافة
رمبا إىل موافقة أعضاء جملس الشورى من املنطقة اجلغرافية املتأثرة ،على استخدام قوات اجليش ألية أغراض ال تتصل
بالعدوان اخلارجي ضد األراضي الليبية.
.91

املسودة واضحة جداً فيما يتعلق باحتكار الدولة لتأسيس واستخدام القوة العسكرية (املادتان  2و ،)1وهذا

أمر جوهري ملستقبل البالد .ينبغي على جلنة الصياغة النظر يف تأسيس جلنة خاصة وختصيص األموال الالزمة لتفكيك
العدد الكبري من امليليشيات ،وإدماج أفرادها يف اجملتمع املدين ،والسيطرة على الكميات الكبرية من األسلحة املستخدمة
حالياً.
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.92

الفصول املختلفة من املسودة غري متوافقة فيما بينها فيما يتعلق باألنشطة السياسية ألفراد القوات املسلحة

والشرطة .املادة  3من هذا الفصل حتظر ،بوضوح تام وبشكل دائم ،على أفراد اجليش والشرطة االخنراط يف أنشطة
الرتشح للمناصب ،أو االنتخاب ،أو تأسيس أحزاب سياسية واالنتماء إليها .من جهة أخرى ،فإن الفصل
سياسية مثل ّ
املتعلّق بالتدابري االنتقالية يسمح ألفراد اجليش باملشاركة يف العملية االنتخابية بعد ثالث دورات انتخابية ،شريطة أن
تكون قد متت عملية إعادة هيكلة القوات املسلحة وأن تظل حمايدة كمؤسسة .ال يُذكر أفراد الشرطة يف هذا السياق.
وأخرياً ،فإن الفصل املتعلّق باحلقوق واحلريّات األساسية حيظر على القضاة وامل ّدعني العامني وأفراد اجليش والشرطة

االنتماء إىل األحزاب السياسية ،لكنه ال يستثنيها من حق االقرتاع املضمون لكل شخص .ال تُذكر األنشطة السياسية

فضل هذا املؤلف إدماج اجليش والشرطة يف النسيج اجملتمعي
ألفراد أجهزة املخابرات يف أي من هذه الفصول .يُ ِّ

للدميقراطية الليبية الناشئة إىل أبعد حد ممكن ويف أقرب وقت ممكن ،والسماح ألفرادها باملشاركة يف االنتخابات مع

التجمع أو حريّة التعبري) ،اليت ميكن أن تؤثر سلباً
إخضاعهم لقيود متناسبة فيما يتعلق حبقوق وحريّات حمددة (مثل ّ

على أداء هذه األجهزة واحليادية املؤسساتية للقطاع األمين إذا متت ممارستها دون قيود .كما ينبغي إخضاع أفراد قوات

األمن لربامج تعليمية ،تؤكد على املفاهيم األساسية حلماية حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلكم املدين.
.93

متت مناقشة الوالية القضائية للمحاكم العسكرية فيما يتعلق باملدنيني من قبل .تظهر التجربة يف مصر أن لغة

توسع كبري يف احملاكمات
كاللغة املستخدمة يف املادة  1ميكن أن تُفسر بشكل واسع جداً ،وميكن أن تؤدي إىل ّ

العسكرية.
.92

ميكن للمسؤوليات الوطنية للشرطة أن تصطدم بالسلطة التشريعية والرقابة على الشرطة احمللية واحلرس البلدي

اخلاضع لسلطة احملافظات مبوجب نظام 'احملافظات'.
 .91سيكون العمل السليم للقطاع األمين مبجمله ،فيما يتعلق بواجباته الدستورية واحرتامه للحقوق واحلريّات
األساسية للمواطنني وسيادة القانون ،أمراً جوهرياً بالنسبة لليبيا .بالنظر إىل االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان من قبل
أفراد اجليش والشرطة وأجهزة املخابرات والعديد من امليليشيات اليت متارس حالياً السيطرة على أجزاء خمتلفة من البالد،
ينبغي على جلنة الصياغة التفكري جدياً يف تأسيس هيئات مستقلة أو هيئات مظامل متتلك الصالحية بالتحقيق يف
انتهاكات حقوق اإلنسان أو األنشطة غري القانونية من قبل أفراد القطاع األمين ،ونشر نتائجها على املأل .سيبعث هذا
عرضوا للخطر أو يهامجوا أفراد اجليش أو الشرطة أو
بإشارات قوية للمجتمع املدين مفادها أن املدنيني ،من جهة ،لن يُ ِّ

فعالة.
منشآهتم؛ لكن القطاع األمين ،من جهة أخرى ،خيضع أيضاً آلليات السيطرة املدنيّة ال ّ
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.91

هذه االعتبارات أكثر أمهية فيما يتعلق بقطاع املخابرات ،الذي يعمل بطبيعته بشكل سري ،ورغم ذلك ال

ينبغي أن يكون خارج سلطة الدستور وسيادة القانون ،مبا يف ذلك ضمانات حقوق اإلنسان ،خشية أن يصبح مبثابة
ٍ
فرتض به أن حيميها .ميكن للجان الدائمة يف السلطة التشريعية ،واليت ينبغي أن تتمتع
هتديد لنفس القيم واملبادئ اليت يُ َ
حبق احلصول على املعلومات يف مجيع القضايا املتعلّقة بأنشطة أجهزة املخابرات وتل ّقي تقارير من رؤساء هذه األجهزة
السرية .وقد ينطوي ذلك حىت على وجود
عن أنشطتهم ،أن حتقق التوازن بني السيطرة الدميقراطية ـ املدنية ـ ومتطلبات ّ
نص دستوري يفرض احلاجة للحصول على إذن تشريعي (بدالً من إذن قضائي) ورقابة على العمليات اليت تتدخل يف

شؤون الناس مثل التنصت على اهلواتف لفرتات طويلة أو مراقبة النشاط على اإلنرتنت بالنسبة للمواطنني الذين يُشك
بارتكاهبم جرائم خطرية.
توجد القيود الدستورية املتعلّقة خبصوصية االتصاالت يف أملانيا ،حيث إن وضع قيود على احلق خبصوصية
املراسالت واالتصاالت دون معرفة املشتبه به ودون تفويض من ٍ
سمح به فقط إذا أُِمَر به تنفيذاً لقانون ،وإذا
قاض ،يُ َ
احلرة (أي اهليكليات والقيم األساسية للدستور) أو وجود
كانت القيود تستخدم حلماية النظام األساسي للدميقراطية ّ
تفوض باختاذ هذا اإلجراء
االحتاد أو أمنه أو الدولة ،وإذا كانت السلطة التشريعية ـ أو اهليئات اخلاصة اليت تعيّنها ـ ِّ
(انظر املادة  11من القانون األساسي).

برمته للسلطتني التنفيذية والتشريعية؛ وينبغي حتقيقه مع االلتزام
ويف جنوب أفريقيا ،خيضع األمن الوطين ّ

بالقانون ،مبا يف ذلك القانون الدويل؛ وينبغي أن يعمل ويعلِّم ويطلب من أفراده العمل طبقاً للدستور والقانون ،مبا يف
العريف واالتفاقيات الدولية .تشمل هذه األحكام أجهزة املخابرات ،اليت ختضع صراحة للمراقبة
ذلك القانون الدويل ُ

املدنية من خالل مفتش يعينه الرئيس بدعم من ثلثي أعضاء السلطة التشريعية (انظر الفصول  199 ،198و211

من القانون  1991يف مجهورية جنوب أفريقيا) .وهكذا ،على جلنة الصياغة النظر بصياغة تفويض دستوري حمدد
بوضوح جلميع أجهزة املخابرات ،مبا يف ذلك أية وحدات خاصة ميكن أن توجد (على سبيل املثال داخل القوات
املسلحة) ،يُل ِزم أنشطتها بالدستور (وخصوصاً محاية حقوق اإلنسان) ويضمن درجة أكرب من السيطرة املدنية من خالل
السلطة التشريعية.

***
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