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 بحثملخص ال

القانون أو ابلتحديد النص القانوين هو من أهم األدوات لضبط سلوك وتعامالت األفراد فيما بينهم، لذلك ال جمال للزايدة       

فيه أو النقصان. فهو، أي القانون، وإن كان نصا بشراي إال أن كل كلمة فيه جيب أن تؤدي إىل معىن مقصود ال حيتمل التأويل، 

ت فيه يعد إحدى أهم املهام اليت ينبغي لصائغ القانون مراعاهتا. إضافة إىل أمهية عنصر الصياغة احملكمة اليت لذلك انتقاء العبارا

تستلزم أن يكون النص القانوين واضحا وحمددا، كما أن هناك عنصرا ال يقل أمهية عنه، أال وهو الوحدة املوضوعية للقانون، مبعىن 

 ع بعضها بعضا.أن تكون مجيع مواد القانون منتظمة م

وكل هذه أمور حتتاج إىل دراسة وتدريب خاص ال يتوفر ابلضرورة يف كل رجل قانون مهما بلغت درجة كفاءته ومتيزه، هذه      

األمور وغريها من األمور املرتبطة بصناعة النص حتثنا لطرح واإلجابة على عدد من االستفهامات حتكم عملية صناعة التشريع يف 

ن نوعية أساليب وعوامل جودة الصياغة واثنيها حول ماهية املبادئ الرئيسية اليت حتكم إعداد مشروعات القوانني ليبيا أمهها ع

  وأخرها حول صناعة التشريع يف املرحلة االنتقالية يف ليبيا.

 : مفاتيح البحث

 التشريعياألمن القانوين، صناعة التشريع، الصياغة القانونية، املرجعية الدستورية، االستقرار 

Abstract : 

Law or specifically the legal text is one of the most important tools for controlling the 

behavior and dealings of individuals among them, so there is no room for increase or 

decrease. It is, i.e. the law, even if it is a human text, except that every word in it must lead to 

an intentional meaning that cannot be interpreted, so selecting phrases in it is one of the most 

important tasks that the drafter of the law must take into account. In addition to the 
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importance of the drafting element that requires the legal text to be clear and specific, and 

there is an equally important component, which is the substantive unit of law, meaning that 

all articles of the law are regular with each other. 

All of these are matters that need to be studied and special training is not necessarily 

available in every man of law, no matter how efficient and distinguished it is. These and other 

matters related to the text industry urge us to put forward and answer a number of inquiries 

governing the process of making legislation in Libya, the most important of which are the 

quality of methods and factors of quality of drafting and the second On what are the main 

principles governing the preparation of draft laws, the last of which is about making 

legislation in the transitional phase in Libya. 
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 أزمة صناعة التشريع يف املرحلة اإلنتقالية يف ليبيا

 "مالحظات على صياغة النصوص الدستورية والتشريعية"

 مقدمة 

يقول الفقيه ميكائيل زاندر " ال تكفي الكفاءة القانونية العامة وحدها ألن تؤهل املرء أبن يكون صائغا جيدا، وإن رجل       

 لقانون الكفء الذي يفتقد إىل اخلربة العملية يف فن الصياغة ال يستطيع أن يؤدي هذه املهنة بشكل مقبول".ا

فالقانون أو ابلتحديد النص القانوين هو من أهم األدوات لضبط سلوك وتعامالت األفراد فيما بينهم، لذلك ال جمال         

كان نصا بشراي إال أن كل كلمة فيه جيب أن تؤدي إىل معىن مقصود ال حيتمل   للزايدة فيه أو النقصان. فهو، أي القانون، وإن

التأويل، لذلك انتقاء العبارات فيه يعد إحدى أهم املهام اليت ينبغي لصائغ القانون مراعاهتا. إضافة إىل أمهية عنصر الصياغة 

عنصرا ال يقل أمهية عنه، أال وهو الوحدة املوضوعية احملكمة اليت تستلزم أن يكون النص القانوين واضحا وحمددا، كما أن هناك 

 للقانون، مبعىن أن تكون مجيع مواد القانون منتظمة مع بعضها بعضا.

وكل هذه أمور حتتاج إىل دراسة وتدريب خاص ال يتوفر ابلضرورة يف كل رجل قانون مهما بلغت درجة كفاءته ومتيزه، هذه      

ة بصناعة النص متثل أهداف الدراسة يف هذا البحث وهى طرح واإلجابة على عدد من األمور وغريها من األمور املرتبط

 االستفهامات حتكم عملية صناعة التشريع يف ليبيا.

وتكمن أمهية البحث يف حتديد أواًل نوعية وأهم أساليب وعوامل جودة الصياغة واثنيها حول ماهية املبادئ الرئيسية اليت       

 القوانني وأخرها حول صناعة التشريع يف املرحلة االنتقالية يف ليبيا.  حتكم إعداد مشروعات

وابلرغم من استنادان على األفكار واملعايري والضوابط العامة يف دراسة فن صياغة التشريع إال أن دراستنا ستقتصر على فن      

هذه الورقة وذلك إبيراد أمثلة عن النصوص الدستورية وحىت اتريخ كتابة  2011صياغة التشريع يف ليبيا يف املرحلة االنتقالية من 

 والتشريعية الصادرة يف هذه املرحلة وما سجلنا عليها من مالحظات شكلية أو موضوعية.

 ونقسم دراستنا يف هذه الورقة يف مطلبني: 

 املطلب األول: مبادئ وأساليب الصياغة القانونية. 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

5 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 نيةالفقرة األوىل: عوامل جودة الصياغة القانو 

 الفقرة الثانية: املبادئ الرئيسية يف إعداد مشروعات القوانني.

 املطلب الثاين:  واقع صناعة وصياغة التشريع يف املرحلة االنتقالية يف ليبيا.

 الفقرة األوىل: اآلليات الدستورية احلاكمة لصناعة التشريع يف ليبيا يف املرحلة االنتقالية

 التشريعية يف املرحلة االنتقالية وأثره على العملية التشريعية الفقرة الثانية: انقسام املؤسسات

 املطلب األول: مبادئ وأساليب الصياغة القانونية

تعد نوعية الصياغة التشريعية مكوان مهما من مكوانت اإلدارة الرشيدة. وهي يف مفهومها االصطالحي تعين هتيئة القواعد       

وفقًا لقواعد مضبوطة تلبية حلاجة تستدعي التنظيم يف سلوك األفراد واجلماعات واهليئات  القانونية وبناءها على هيئة خمصوصة

على حنو ملزم. فهي إفراغ إرادة املشرع وقصده يف ألفاظ النص القانوين بصورة القصر والشمول مبعىن أال يتجاوز النص القانوين 

لفاظ على درجة عالية من الوضوح مبا نمنع عنه التأويل والتفسري مراد املشرع وال يقصر عنه ويتطلب القصر والشمول أن تكون األ

 .خارج مقتضاه أو خالف القصد

وكلنا يعرف أن الصياغة فن خاص حيتاج إىل خربة خاصة. بل إن الصياغة القانونية علم له أصوله وأسلوبه ومعايريه، أو ينبغي      

 ظيمه، وترتيب مواده، وكتابة عنوانه ومواد اإلصدار والتعريفات.أن تكون كذلك. فتحكم هذه القواعد بناء القانون، وتن

كما أهنا من انحية أخرى حتكم أسلوب الكتابة كاستخدام األلفاظ، وبناء القاعدة القانونية، وبناء اجلملة، وتقسيم اجلملة       

قيدة للمعىن يف مكاهنا الصحي،، الطويلة إىل وحدات صغرية، وجتنب الفصل الطويل بني أجزاء اجلملة، ووضع العبارات امل

 بدال من أسلوب "التعديل األعم".” التعديل النصي“واستخدام أسلوب 

 نتناول هذه األفكار وغريها ابلتفصيل يف فقرتني:   

 الفقرة األوىل: عوامل جودة الصياغة القانونية

 ويُقصد أبساليب الصياغة مهارتني خمتلفتني لكن متصلتني ومها:
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 غوية وغريها من األساليب اليت يستخدمها الصائغني لصياغة مشروعات قوانني واضحة وغري مثريو األساليب الل

   لاللتباس.

  ،أساليب ترمجة السياسة اىل قانون يشجع على حدوث التغريات والتحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية املنشودة

 ونمكن تطبيقه بفعالية يف ظل ظروف خاصة ابلبالد.

ال شك يف أن تعزيز وظيفة الصياغة يف إطار هذه األبعاد يساعد على بناء القدرات التشريعية، فاملشرعني نواب منتخبون،      

مهامهم الرئيسية تستلزم منهم تقييم التشريعات املقرتحة واليت تنشأ غالباً يف الوزارات. وعليهم أن تقيّيم مشروعات القوانني يف ضوء 

ة والتنمية، ومن مث هم يف حاجة اىل معلومات كافية كي حيددوا إسهام املشروعات املقدمة إليهم يف حتقيق معايري اإلدارة الرشيد

  1هذه األهداف.

من انحية أخرى هناك عوامل عديدة تعزز من جودة الصياغة القانونية وجتعلها داعمة للحكم اجليد، وحمققة لألمن القانوين،       

 اضحة خالية من اللبس وقابلة لالستيعاب والفهم، أمهها:اذ األمر يتعلق بسن قواعد و 

 دنمقراطية الصنع تدعم االستقرار التشريعي: -1

يتأتى استقرار التشريعات عندما تكون الصياغة القانونية متفقة مع األفكار والتصورات واألغراض اليت سعت القاعدة القانونية      

فهم من املخاطبني أبحكامها، وال تثري املشاكل عند التطبيق. أي أن الصياغة املستقرة اىل حتقيقها، وأن تتسم ابلوضوح والقابلية لل

 يفهمها األمي واملتعلم، أو أي فئات اجملتمع املتباينة يف مهارهتا العلمية واللغوية أو الثقافية. فالفكرة القانونية اذا كان مصدرها

تمعًا دنمقراطياً، بينما يف النظم الشمولية والسلطوية فأن القاعدة القانونية اجلماعة تساعد على تطوير اجملتمع ال سيما اذا كان جم

 2تعرب عن احلاكم وتكون انعكاسا لفكرة السلطة األعلى وعلى اجملتمع الرضوخ هلا وإن جاءت غري متفقة مع إرادته.

 
                                                           

1
دمان. روبرت سيدمان. نالين أبيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير االجتماعي والديمقراطي، ترجم لمزيد من التفصيل أنظر آن سي 

 31، ص 2005بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمكتب صبرة للتأليف والترجمة، جمهورية مصر ، 
2
 2019نوفمبر  30إلنترنت، الرابط أخر زيارة بتاريخ ، بحث منشور على شبكة ا7المحامي هيثم الفقي، الصياغة القانونية، ص  

 http://twitmails3.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/_______%20_________%20____%20___.pdf 

http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/_______%20_________%20____%20___.pdf
http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/_______%20_________%20____%20___.pdf
http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/_______%20_________%20____%20___.pdf
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 البساطة واالنسجام يف الصياغة: -2

عم الصياغة الواضحة واحملددة هو االستناد إىل أو تضمني ضابط واض، كلنا يعي جيدًا أن من أهم العوامل اليت تد       

نمكن القياس عليه أو معيار منضبط نمكن السري عليه، وجتنب العبارات اليت يصعب أو يعترب من املستحيل القياس عليها أو 

صياغته ما مل تكن األهداف  من الصعب تفسريها. وميزة الصياغة احملكمة ال نمكن أن تتحقق ولن تتحقق يف أي قانون تتم

 املرجو حتقيقها أو املقاصد املراد حفظها واضحة وضوحا ال يقبل الشك.

إن الصياغة القانونية ال عالقة هلا ابملمارسة األدبية، اذ جيب البحث عن الدقة أكثر من مجاليات اللغة ومن انحية أخرى ف        

شكلة عند التأويل، ولبساطة أسلوب الصياغة مظاهر خمتلفة لعل أمهها يتمثل يف علينا االبتعاد عن كل ما نمكن أن يكون سببًا مل

جتنب استخدام اجلمل الطويلة ذات العبارات العرضية، وعدم اللجوء اىل استعمال التقنيات التحريرية اليت تعقد وتضعف من 

 سالمة القاعدة القانونية ومثال ذلك:

 توضي، أو استثناء نمكن تناوله يف مجلة منفصلة. األقواس واليت غالباً ما تفيد يف إدخال 

 .احلواشي أسفل النص واليت نمكن إدخاهلا يف منطوق املادة نفسه 

  جتنب األرقام وكتابتها ابحلروف، اذ تنطوي على خماطر الوقوع يف اخلطأ عند كتابتها ألياً، وال خيفى علينا ما نمكن أن

 3يرتتب من نتائج على وقوع هذا اخلطأ.

 ازن يف الصياغة:التو  -3

أن الصياغة اجليدة واملتوازنة ليست تلك اليت تبدو بسيطة ومنطقية، وإمنا تلك اليت تساعد على إنزال أحكام التشريع بعدالة       

وموضوعية، اذ كلما كانت صياغة القانون متوازنة وتتسم ابلوضوح واحلسم ويف نفس الوقت تتحلى ابملرونة، فأهنا تعني القاضي 

نزال أحكامها بعدالة أكرب. ومن هنا منيز بني نوعني من الصياغة، الصياغة اجلامدة واليت حتقق التحديد الكامل للحكم على إ

القانوين، أو ما خيضع األشخاص أو الوقائع، على حنو ال يرتك جمااًل للتقدير سواء ابلنسبة للمخاطب ابلقانون أو القضاء. 

                                                           
3
 .29، ص 2017، ط. األولى، أبريل 2021-2016دليل عملي في صياغة القوانين، منشورات مجلس النواب المغربي للوالية التشريعية  
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من االستجابة ملتغريات الظروف وتفريد احلاالت وتساعد القاضي ابلتايل على إعمال حرية  والصياغة املرنة واليت متكن القاعدة

 التقدير وإمكانية املوائمة.

 الفقرة الثانية: املبادئ الرئيسية يف إعداد مشروعات القوانني
بادئ اما استقر عليه قسم هناك مبادئ رئيسية ينبغي عدم اخلروج عليها يف إعداد التشريعات، وقد مت استخالص هذه امل      

 التشريع، وهى ابلدرجة األوىل احرتام قواعد العدالة واملساواة واحرتام اجلانب الديين ومراعاة فكرة األمن القانوين يف اجملتمع، وحيث
لى فيه العدل أن غاية القانون تنظيم السلوك يف اجملتمع فإن من مقومات هذا التنظيم ودواعي بقائه وحتقيق هدفه املنشود أن يتج

 واملساواة واحرتام اجلانب الديين ومراعاة فكرة األمن القانوين يف اجملتمع وذلك على النحو اآليت:
مدى احلاجة أو الضرورة إلصدار التشريع، اذ ال يعترب إصدار النصوص القانونية غاية يف حد ذاته ، وإمنا آلية أو وسيلة  -1

عية، من خالل أتطري أو املنظومة أو املنظومة القانونية القائمة، وذلك يتم هبا إشباع حاجة أو ضرورة حقيقية وواق

ابعتماد األداة اليت نملكها صاحب املبادرة، ويف النطاق الذي خيوله له الدستور وغريه من النصوص األخرى. وتنشأ 

وين لظاهرة ما مىت احلاجة على العموم بسبب ظروف أو ضرورات داخلية وطنية تفرض التدخل، كتعديل التنظيم القان

 4ما، أو لتنظيم ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو مالية أو بيئية أو غريها.

حتديد اجلهة املختصة ابختاذ املبادرة ، وهنا البد من الرجوع اىل دستور الدولة وما تضمنه من قواعد يف حتديد اجلهات  -2

 5لقانونية واجملاالت املخصصة لكل جهة على حدى.اليت هلا احلق يف اختاذ مبادرة أو اقرتاح النصوص ا

الشمولية، اذ يتعني احلرص عند إعداد النصوص القانونية على ضمان خاصية الشمولية يف النص املقرتح، حبيث يتعني  -3

ن أن أييت شامالً لكل العناصر الالزمة لتنفيذه وحتقيق الغاايت املرجوة منه. ومثال ذلك، ضرورة اشتمال مشروع القانو 

على األحكام اليت ختاطب كل املعنيني مبوضوعه، واجلهاز املناط بتنفيذه، واجلزاءات يف حالة خمالفة أحكامه، وغري ذلك 

 6من العناصر األخرى.

                                                           
4
 321الجديدة الرباط، ص  صناعة النصوص القانونية إشكاالت االختصاص والصياغة، ط. األولى، مطبعة المعارفعالل فالي ،  
5
 331، ص لمزيد من التفصيل أنظر عالل فالي، المرجع السابق 
6
 57، ص 2010محمود محمد صبره، االتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، دار الكتب القانونية، مصر،   
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أن تكون العدالة االجتماعية مضموانً حملتواه وغاية يتوخاها ال تنفك عنها النصوص القانونية اليت يقيم املشرع عليها  -4

ة. أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنا عليها مبختلف صورها حمدداً الشروط املوضوعية القتضائها النظم القانوني

 عن التمييز بينها دون مسوغ. –انئياً 

املساواة يف احلكم .  –عند سن التشريع  –املساواة، ونمكن القول يف هذا الصدد ، أن متاثل الظروف يربر بل يوجب  -5

احلاكمة للعمل التشريعي ،اذ تؤكد معظم الواثئق الدستورية يف النظم املقارنة على أن    وهي أحدى القيم العليا

"املواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة ، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو 

 األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

تعىن فكرة األمن القانوين "ضرورة التزام السلطات العامة قدر من الثبات النسيب للعالقات مراعاة فكرة األمن القانوين، و  -6
القانونية وحد أدىن من االستقرار للمراكز القانونية املختلفة هبدف إشاعة األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات 

 القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة".
 هو عدم املباغتة يف سن التشريعات أايً كانت صورة ذلك.فجوهر فكرة األمن القانوين 

 ومقتضى هذه الفكرة:

من  –على سبيل االستثناء  –. عدم الرجعية يف إصدار التشريعات ، وضرورة التحرز وعدم اإلسراف فيما يسم، به  أ

 رجعية يف بعض احلاالت.

انون ما قد يقتضيه ذلك من حتديد فرتة ما تفصل ما . أن يؤخذ يف االعتبار عند حتديد التاريخ الذى سينفذ فيه الق ب

 بني نشر القانون والعمل به ، أو إعطاء فرتة انتقالية يطبق بعدها التشريع .

 . مراعاة دواعي االستقرار يف النظام القانوين : ت

ية فال يتمكن األفراد يف وذلك بعدم تناوله ابلتعديل خالل فرتة قصرية يهتز معها الثبات النسيب املفرتض للقاعدة القانون

 اجملتمع من ترتيب أمورهم لكثرة التعديالت املتالحقة على التشريع .

ويهدف األمن القانوين بشكل رئيس اىل تعزيز ثقة األفراد ابلتشريعات السارية وتاليف أو على األقل احلد من عدم     

حة ومفهومة وقابلة للتطبيق وأال ختضع اىل التغيري وثوقهم هبا، ولتحقيق ذلك فإنه يتعني أن تكون هذه التشريعات واض



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

10 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

أو التعديل املتكرر أو غري املتوقع حبيث يتمكن املخاطبون أبحكامها من التصرف أبمان واطمئنان وترتيب أوضاعهم ، 

وفقاً هلا دون خشية من التعرض ألي مفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأهنا زعزعة 

 ذه الطمأنينة أو العصف هبا.ه

مراعاة تدرج قوة االلزام فيما بني التشريعات ، اذ من املعلوم أن التشريع الوضعي ينقسم إىل: التشريع األساسي والتشريع  -7
 العادي. 

 املطلب الثاين:  واقع صناعة وصياغة التشريع يف املرحلة االنتقالية يف ليبيا

ودان ابلضرورة اىل ربط املاضي مع احلاضر، فهو واقع قدمي حديث مستمر ترتب احلديث عن أزمة التشريع يف ليبيا يق

تتمثل يف غياب الدستور، واخللط بني وضع  2011حاضره على ماضيه، فإذا كانت أهم أسباب أزمة التشريع يف ليبيا قبل 

ها ومراجعتها، وعدم وجود حمكمة السياسات العامة وصياغة التشريع، وفقدان آلية واضحة الختاذ القرارات متكن من مراقبت

دستورية ترفع عن كاهل احملكمة العليا عبء رقابة دستورية التشريعات وتكفل هلا التفرغ التام ملهام النقض، وعدم تناسق 

وما ترتب عليه من  2011فإن التغيري السياسي يف  7التشريعات، وعدم إرفاق القوانني مبذكرات توضيحية تُعني على تفسريها.

يف كل املفاهيم السياسية واالقتصادية واالجتماعية قد أثر بال شك أتثريًا كبرياً يف العملية التشريعية ضف اىل ذلك ما حدث  هزة

وما ترتب عليه من انقسام سياسي أدى اىل ثنائية السلطة التشريعية  2014من إنقالب على السلطة واملسار الدنمقراطي يف 

وجية على أحداها وما ترتب عليه من تعديالت يف اإلعالن الدستوري وصدور تشريعات متضاربة،  وتوازيها وسيطرة تيارات إيديول

 . 2011كل هذا كان سبباً يف إنتاج أزمة حقيقية مرت هبا صناعة التشريع يف ليبيا قبل وبعد ثورة فرباير يف 

منها افرتاض احلاجة إلصدار بعض  قد جاءت استجابة لدوافع 2011صناعة التشريع يف ليبيا بعد وال شك يف أن      

راد منها، أو ألهنا قد بلت ومل تعد تناسب ما حدث 
ُ
التشريعات أتسيسًا على أن بعض التشريعات القائمة مل تعد تفي ابلغرض امل

ذات الطابع من تطور بعد ثورة فرباير، على سبيل املثال قد عرب العديد من رجال األعمال عن استيائهم مثاًل من القوانني العتيقة 

عيقة، وفقًا هلم، لالقتصاد واألعمال، وصرح حمافظ ليبيا املركزي مرة أبن التشريعات القائمة عقبة أمام االستثمارات 
ُ
االشرتاكي امل

                                                           
7
 .2008في ليبيا(، عقد في طرابلس،  مالمح أزمة التشريع في ليبيا كما خلص عليها مؤتمر )نحو تطوير التشريع 
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الوطنية واألجنبية. أو القناعة أبن التشريع وسيلة لتحقيق أهداف مهمة والزمة للمرحلة مثل التطوير املؤسسي وحتقيق العدالة 

  8الية.االنتق

كما إنه ومن انحية أخرى علينا أن ال نغفل الظروف اليت نمر هبا البلد، فصناعة التشريع تعاين مثلها مثل ابقي اجملاالت، من        

أزمات بنيوية واخفاقات تتمثل إبنتاج تشريعات مأزومة وأخرى قلقة، ال تستطيع اشباع احلاجة اليت جاء التشريع من أجلها، او 

 شكالية جديدة، إضافة اىل اإلشكالية اليت تتمثل بعدم وجود قانون ينظم احلالة.اهنا تضيف إ

وال خيفى علينا أن التشريع هو عملية شاقة من الناحية الواقعية هذا من انحية، وهو من مسؤولية اجلميع من انحية أخرى،      

السياسية فقط، مت انتاج الكثري من التشريعات اليت ونتيجة للفهم اخلاطئ أبن مسؤولية انتاج التشريع تقع على عاتق السلطة 

تضمنت اشكاليات دستورية وقانونية، إضافة اىل سعي السلطة السياسية اىل تشريعات جديدة، بعضها خمالف للقواعد الدستورية 

 يف البالد.

وحىت  2011متر هبا ليبيا منذ وحناول يف هذا املطلب دراسة مالم، أزمة صناعة التشريع  يف املرحلة االنتقالية اليت      

 اتريخ تقدمي الورقة مقسمني دراستنا هذه يف فقرتني:

 الفقرة األوىل: اآلليات الدستورية احلاكمة لصناعة التشريع يف ليبيا يف املرحلة االنتقالية

 ال شك يف ان صناعة التشريع يف املرحلة االنتقالية قد أتثرت بعدد من العوامل جنملها فيما يلي:

 الً : املبادىء احلاكمة للتشريع املقيدة لعمل  السلطة التشريعية واليت تضفى على عملها صفة املشروعيةأو 

اتريخ التحول السياسي يف البالد وسقوط نظام القذايف، اذ  2011االجابة على هذا السؤال جتران اىل العودة اىل ما قبل       

اب عن البلد الدستور وملدة جتاوزت األربع عقود، فلم يكن هناك وثيقة دستورية نتيجة وألفكار النظام السابق وامارساته فقد غ

حتدد املبادئ العامة والضابطة للسلطة التشريعية خالل حكم القذايف اللهم إال عدد من القواعد ذات الطبيعة الدستورية متناثرة 

لذي حاول أن يتداركه بعد إسقاط نظام القذايف ابإلعالن على عدد من الواثئق، األمر الذي تنبه له اجمللس الوطين االنتقايل وا
                                                           

8
https://www.legal-، موجود على الرابط 25.11.2015سليمان السحاتي، الصناعة التشريعية في ليبيا، منشور في المفكرة القانونية،  

agenda.com/article.php?id=129823.10.2019يارة ، أخر ز 

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=1298
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=1298
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=1298
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، وهو ابإلضافة اىل كونه دستور مؤقت حيكم املرحلة االنتقالية، هو يف ذات الوقت مبثابة خارطة 2011الدستوري الصادر يف 

ل عليها يف حتديد املفاهيم طريق حتدد املشهد السياسي للبلد يف املرحلة االنتقالية أكثر من كونه وثيقة دستورية نمكن أن يُعو 

 9والثوابت اليت حتدد عمل السلطة التشريعية أو تضفي على عملها صفة املشروعية.

ولقد كان االعالن الدستوري مبثابة إعادة القاعدة التشريعية اىل وضعها الطبيعي، اذ ولكي تستعيد الصناعة التشريعية أصوهلا      

نون األساسي اىل قمتها ، أي وضع دستور مكتوب موحد يضبط العملية التشريعية وقواعدها دون خلل البد من إعادة القا

ويؤطرها. ولعل فائدة هذا التأطري تكمن ابلدرجة األوىل يف ضبط يد املشرع يف عملية الصناعة التشريعية من خالل قواعد دستورية 

 لدستورية مبزاجية أو ملصلحة ما.تؤطر هذه العملية وهتذهبا، ومبا ال نمكن معه إمهال أو تعطيل القواعد ا

ويف جمال صناعة الدستور نص اإلعالن الدستوري على تعيني هيئة فنية لصياغة مشروع الدستور مث يُعرض على االستفتاء       

 االنتخاب، العام العتماده ، ليتم تعديل هذا النص يف األسبوع األخري من عمر اجمللس الوطين االنتقايل ويتم تغيري آلية التعيني اىل

ولقد كان تعديل النص تعدياًل غري مدروسًا ومل أيخذ بعني االعتبار طرق وضع الدساتري فجمع بني انتخاب اهليئة التأسيسية 

والعرض على االستفتاء ، وكلنا نعلم أن الفقه الدستوري قد اتفق يف جممله على أن تعيني هيئة لصياغة مشروع الدستور يستتبع 

على االستفتاء بينما  انتخاب هيئة لوضع الدستور يكفي لصدوره مبجرد انتهاء اهليئة من صياغته، وقد ترتب عرض هذا املشروع 

على هذا التعديل غري املدروس والذي جاء يف األسبوع األخري من عمر اجمللس االنتقايل كثري من اإلشكاليات الواقعية لعل أمهها 

يكونوا ابملستوى الالزم الذي يتطلبه كتابة وثيقة دستور للبالد حتدد ثوابتها الوطنية  أن بعض من ترش، لالنتخاابت ومن فاز هبا مل

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، األمر الذي ترتب عليه حتكم اجلهوية والقبلية واحملاصصة  يف عمل هيئة صياغة الدستور 

قة لعل أمهها النص اخلاص جبعل الشريعة اإلسالمية املصدر ابإلضافة للنزعة الَعَقدية اليت حتكمت يف نصوص مفصلية من الوثي

 10الوحيد للتشريع مع ما يرتتب على ذلك من تقييد لعمل املشرع يف املستقبل.

                                                           
9
" دراسة تأصيلية تحليلية في  2011أغسطس  8لمزيد من التفصيل أنظر د. سلوى فوزي الدغيلي، )اإلعالن الدستوري الليبي الصادر في  

 30العدد ضوء مفهوم اإلعالنات الدستورية"(، بحث منشور في المجلة الليبية العالمية، مجلة علمية محّكمة تصدر عن كلية التربية ، المرج، 

 .2017أكتوبر 
10
 2017المادة السادسة من مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لمجلس النواب في  
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 اثنياً: أتثري األهواء السياسية على صناعة التشريعات يف املرحلة اإلنتقالية

بيا فإن العملية التشريعية قد أصبحت رهينة األهواء السياسية اتريخ التحول السياسي يف لي 2011ونمكن القول هنا أنه ومن     

للتيار املهيمن على السلطة سواء من حيث االعداد أو من حيث توفري املناخ املناسب لوضعها موضع التنفيذ وابلتايل ال أحد 

ذلك اإلشارة اىل قوانني العدالة االنتقالية ينكر أتثري االرادة السياسية على العملية التشريعية بعد هذا التاريخ، ويكفي للداللة على 

  2012لسنة  17بشأن إرساء قواعد املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية  والقانون رقم  2011لسنة  4املتتالية بداية ابلقانون رقم 

والذي  2013لسنة  29، وأخرياً القانون رقم  2012لسنة  17بتعديل القانون رقم  2012لسنة  41بذات الشأن ، والقانون 

 –السلطة التشريعية  –منه على اختصاص املؤمتر الوطين  33صدر عن املؤمتر الوطين بشأن العدالة االنتقالية والذي نصت املادة 

يف تلك الفرتة بوضع الالئحة التنفيذية له، ولعل من، هذا االختصاص للمؤمتر الوطين قد عكس نية األخري يف التحكم إبصدارها 

دا لنا واضحاً يف عدم خروج الالئحة اىل حيز الوجود وحىت اتريخ كتابة هذه الورقة البحثية األمر الذي يعكس لنا وبشكل والذي ب

واض، أتثري األهواء السياسية على العملية التشريعية يف تلك الفرتة وكيف حتكمت يف عرقلة إصدار الالئحة التنفيذية للقانون مع 

 ما ترتب على ذلك من آاثر. 

هذه احلزمة من القوانني وإن صدرت لتحقيق املصاحلة الوطنية إال أن اإلرادة السياسية قد حتكمت فيها يف املراحل املتتالية       

للمصاحلة الوطنية يف البالد وجاء كل قانون من  لصدورها واليت كانت يف احلقيقة أكرب عائق لتحقيق العدالة االنتقالية كخطوة أوىل

هذه القوانني املتتالية وهو حيمل بذرة فنائه اما يعد سببًا رئيسيًا يف إخفاق كل احملاوالت الرامية للمصاحلة الوطنية وإصالح ذات 

 البني اليت شابت العالقات بني أبناء الوطن الواحد.

والذي عزل  201311مايو  5العزل السياسي واإلداري الذي أقره املؤمتر الوطين يف يف شأن  13كما نشري هنا اىل القانون      

 . 2011وحىت سقوطه يف  1969مبوجبه كل من كان له عالقة ابلنظام السابق ومنذ عام 

                                                           
11
 بشأن معايير النزاهة والوطنية الصادر من المجلس الوطني االنتقالي 2012لسنة  26والذي ألغى وحل محل القانون  
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خمابراتية أو ومبوجب هذا القانون فإن كل من توىل مسؤولية قيادية سياسية كانت أو إدارية أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو     

اتريخ  2011اتريخ وصول القذايف اىل السلطة  1969إعالمية أو أكادنمية عملت مع النظام يف الفرتة بني األول من سبتمرب 

مع ما يرتتب  أعوام 10سقوط نظامه نُمنع من تويل الوظائف املهمة يف الدولة اجلديدة وكذلك من احلياة السياسية احلزبية ملدة 

، بل أن العزل وفقاً هلذا القانون قد طال حىت من عارض القذايف يف فرتة الحقة ودخل يف خصومة معه أو حىت على ذلك من أاثر

 من شارك يف إسقاطه.

هذا القانون الذي القى معارضة كبرية من نشطاء وسياسيني ليبيني، معتربين إايه إقصاء للكثري من املشاركة يف بناء ليبيا     

بعض التقارير إنه "جاء حتت هتديد السالح" كون أن وقتها كانت كتائب مسلحة من الثوار حتاصر اجلديدة، والذي أشارت 

وزاريت اخلارجية والعدل للمطالبة إبقرار القانون مهددين بتوسيع نطاق عملياهتم إىل مؤسسات أخرى إذا مل يتم املصادقة سريعا على 

 .12القانون

 اثلثاً: املؤثرات األخرى اليت سامهت أو أثّرت على العملية التشريعية يف البلد

قد ابن عليها التأثري اإليديولوجي ال سيما لتيار اإلسالم  2011نمكن القول هنا أن هناك بعضاً من القوانني اليت صدرت بعد     

لس الوطين الصادر عن اجمل  2012لسنة  29السياسي داخل البالد ومنها على سبيل املثال قانون تنظيم األحزاب السياسية رقم 

والذي ورد فيه نص يقضي بـ ) منع أتسيس أي حزب على أساس ديين أو عرقي أو قبلي أو جهوي( وقد مت التصويت  13االنتقايل

على القانون يف البداية متضمناً هذا القيد لنتفاجأ بعد ذلك حبملة يقودها التيار اإلسالموي والضغط على اجمللس الوطين اإلنتقايل 

عية هذه القيود لينتهي بنا األمر اىل حذف هذا البند ابلكامل مع ما يرتتب عليه من أمكانية إنشاء األحزاب على ابجتاه عدم شر 

 أساس قبلي أو ديين أو جهوي أو عرقي مع تصور ما نمكن أن يرتتب على ذلك من نتائج.

                                                           
12
  2015فبراير  2تم إلغاؤه من البرلمان في  
13
 شاركت فيه شخصياً بحكم رئاستي للجنة التشريعية للمجلس الوطني االنتقالي وقد 
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بحت الشريعة االسالمية "مصدر كل تشريع" هذا مع اإلشارة اىل تعديل اإلعالن الدستوري من قبل املؤمتر الوطين والذي أص   

وُعد الغياً أي تشريع أو عمل أو مادة ختالف أحكام الشريعة أو مقاصدها، بل ذهب املؤمتر الوطين اىل اعتبار هذا النص أفضل 

 نص دستوري يف مجيع دساتري البلدان االسالمية دون استثناء.

تشـــريعات، أو غربلتهــا حســـب تعبـــري املـــؤمتر، لتحديـــد مـــا هبـــا مـــن خمالفـــات كمــا شـــكل جلنـــة مـــن علمـــاء الشـــريعة ملراجعـــة ال       

وقد ، تلى ذلك صدور عدد من التشريعات بتأثري من املؤسسة الدينية وتدخلها يف املسار التشريعيللشريعة، واقرتاح معاجلات هلا. 

بشأن  10/1984 الذي عّدل القانون رقم 14/2015 تبىن املؤمتر توصيات اللجنة وسّن عدداً من التشريعات أمهها القانون رقم

 األحكام اخلاصة ابلزواج والطالق، حيث ألغى، من بني أمور أخرى، القيود املفروضة على تعّدد الزوجات.

اليت أدرجت  1 أخرى من القانون املدين، مبا فيها املادة 16 مادة وألغى 40 الذي عّدل 6/2016 وأيًضا القانون رقم     

ووفًقا للمادة املعدلة، فقد  التشريع، مبادئ الشريعة، العرف وقواعد العدالة والقانون الطبيعي. ن ابلرتتيب التايل:مصادر القانو 

 اقتصرت مصادر القانون على التشريع شريطة عدم خمالفته ألحكام الشريعة، وعلى أحكام الشريعة.

العقوابت إبلغاء األحكام اليت ختالف الشريعة، وإضافة الذي عّدل قانون  20/2016 ومثة قانون آخر هو القانون رقم      

القانون  22/2016 وابملثل، عّدل القانون رقم أحكام جديدة مبا فيها حكم ينص على عقوبة اإلعدام للمرتد.

 14بشأن إقامة حد الزان إبدخال عقوبة املوت رمجًا للمرتكب احملصن. 70/1973 رقم

بشأن حذف عبارة )ابسم الشعب( أينما وردت ابلتشريعات والذي نصت  2015لسنة  8 هذا ابإلضافة اىل القانون رقم      

  15مادته األوىل على ) حُتذف عبارة )ابسم الشعب( أينما وردت ابلتشريعات النافذة(.

                                                           
14
 244، ص 2016أبريل  24، السنة الخامسة، 4الجريدة الرسمية العدد  
15
  2015يوليو  1، السنة الرابعة، 1الجريدة الرسمية العدد  
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ستور ضف اىل ذلك تدخل املؤسسة الدينية يف املسار الدستوري والذي بدا واضحًا يف نص املادة السادسة من مشروع الد    

الذي انتهت من كتابته هيئة صياغة الدستور والذي سُيطرح لالستفتاء ، واليت نصت على أن " اإلسالم دين الدولة والشريعة 

اإلسالمية مصدر التشريع"، هذه املادة واليت اتفق كل ُمفسريها على جعلها الشريعة اإلسالمية مصدراً وحيداً للتشريع مع ما يرتتب 

ؤثر على عمل السلطة التشريعية من حيث التضييق عليها اىل احلد الذي جيعل من الدولة الليبية يف مرحلة ما على ذلك من نتائج ت

دولة بال قانون. هذا ابإلضافة اىل ذهاب التيار الديين يف أتثريه على عمل اهليئة التأسيسية اىل أبعد من ذلك وذلك ابلنص يف 

سة حتصيناً دائماً من التعديل وذلك بنًية منع أي تعديل مستقبلي هلذه املادة اذا ما منه على حتصني نص املادة الساد 195املادة 

 تغريت الظروف.  

من زاوية أخرى ُنشري يف ها الصدد اىل أتثري التنافس اجلهوي واملناطقي واخللفية املركزية للحكم اليت سادت خالل األربعني      

ة ابب السلطة التشريعية وابب احلكم احمللي، فقد سيطرت العقلية املركزية وبدت سنة املاضية على املسار الدستوري عند صياغ

واضحة من خالل التعويل على الغلبة السكانية يف النصوص اليت تنظم تكوين واختصاصات السلطة التشريعية بعيدًا عن منطق 

أبناء الشعب الواحد،  وإمنا جسدت يف أذهان البعض  الشراكة يف الوطن وعدالة التوزيع يف السلطة والثروة واملساواة يف الفرص بني

 .احلق املوهوم يف االستئثار ابلسلطة والثروة ألسباب جهوية كانت هي املسيطرة على عقلية من صاغ بنود هذا الباب

 الفقرة الثانية: انقسام املؤسسات التشريعية يف املرحلة االنتقالية وأثره على العملية التشريعية

 العنوان عدداً من اإلشكاليات نتناوهلا تباعاً ويُثري هذا 

ودوره يف تعميق أزمة صناعة التشريع  2014نقسام السياسي بعد اإل: اإلنقالب على املسار الدنمقراطي وما ترتب عليه من أوالً 

 : يف ليبيا

وعقدية وأيدولوجية وإمنا يف أمر غري مسبوق  إن املرحلة االنتقالية اليت متر هبا ليبيا مل خُيتزل االرتباك فيها يف أسباب سياسية      

اذ شهدت املرحلة االنتقالية  2014لدى الدول األخرى اليت مرت مبراحل انتقالية خالل ما بعد الربيع العريب وهو ما حدث بعد 

اد على أية مرجعية يف ليبيا نشوء أجسام تشريعية خمتلفة ومتوازية أعطت لنفسها حق التشريع وبدعم اجملتمع الدويل ودون االستن
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قانونية ودستورية بل وذهبت اىل أبعد من ذلك أبن أعطت لنفسها حىت حق إنشاء أجسام سياسية مؤدجلة بعد أن انقلبت على 

العملية الدنمقراطية يف البالد ورفضت االعرتاف بنتيجة االنتخاابت اليت أقصتها عن السلطة، ورفضت تسليم السلطة للجسم 

سها حق التشريع يف البالد األمر الذي أربك احلالة التشريعية يف البالد وزاد من تعقيدها وأتزمي احلالة املنتخب، وأعطت لنف

 السياسية فيها.

فقد إنقلب املؤمتر الوطين على املسار الدنمقراطي رافضًا تسليم السلطة للربملان وهو اجلسم التشريعي اجلديد بعد انتخاابت      

سالم السياسي عن السلطة، وإختذ من مقر السلطة التشريعية يف العاصمة مقرًا له معلنًا كونه السلطة نزيهة أقصت فيها تيار اإل

وما  2015لسنة  25التشريعية الشرعية يف البالد،  بل ذهب اىل أبعد من ذلك بتشكيل جلنة ملراجعة التشريعات النافذة ابلقرار 

 15نذكر على سبيل املثال ال احلصر القانون رقم ة بتأثري أيديولوجي ديين، ترتب عليه من تعديل كم كبري من التشريعات الليبي

 4، والذي نصت مادته األوىل على ) تُعدل املادة 16بشأن الطريان املدين 2005لسنة  6بشأن تعديل القانون رقم  2016لسنة 

عاهدة وسائر املعاهدات واالتفاقيات السارية من قانون الطريان املدين ليجري نصها على النحو اآليت: تطبق يف ليبيا أحكام امل

عدل يتض، أن التعديل كان فقط يف 
ُ
املفعول واليت تكون ليبيا طرفاً فيها مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية(. ومبراجعة النص امل

ديولوجي على السلطة التشريعية تضمني عبارة )مبا ال خيالف الشريعة اإلسالمية(، ونرى أن يف ذلك تزيداً يعكس سيطرة التيار اإلي

 .2011املوازية اذ أن مكانة الشريعة اإلسالمية مت حتديد مكانتها مبقتضى اإلعالن الدستوري الصادر يف 

ولعل أهم القوانني اليت صدرت من السلطة التشريعية املوازية ويعكس أتثري اإليديولوجيا على السلطة التشريعية املوازية كان      

منه على أن  2واليت نصت املادة  17يف شأن إقامة حد الزان وتعديل بعض أحكام قانون العقوابت، 2016لسنة  22م القانون رق

حُيد الزاين ابحلد مائة جلدة ان كان غري حمصن، وجيوز تعزيره ابحلبس مع اجللد، أما اذا كان حُمصنًا فيعاقب ابلرجم حىت  -1" 

عقوبة الرجم موسوعة التشريعات الليبية من قبل سلطة تشريعية موازية أعطت لنفسها حق املوت" وألول مرة يف اتريخ ليبيا تدخل 

                                                           
16
 227. ص 2016. أبريل.24، السنة الخامسة، 4الجريدة الرسمية العدد  
17
 244. ص 2016. أبريل.24، السنة الخامسة، 4لجريدة الرسمية العدد ا 
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لسنة  10،والذي جاء ُمعداًل للقانون رقم  182015لسنة  14التشريع دون أساس قانوين أو دستوري. أيضًا القانون رقم 

صلت عليها املرأة الليبية اذ ألغى هذا بشأن األحكام اخلاصة ابلزواج والطالق وآاثرمها والذي مس أبهم مكاسب حت 1984

 القانون القيود املفروضة على تعدد الزواج ابإلضافة اىل بعض األمور األخرى.

هذا ابإلضافة اىل ما ترتب على صناعة التشريع يف هذه املرحلة بطريقة غري مدروسة  أدت أحيااًن اىل الكثري من اإلرابك       

أزمة حقيقية أمام القاضي منها على سبيل املثال ال احلصر احلالة اليت مت فيها اإلحالة اىل  العملي والذي جنده تسبب يف خلق

نصوص ملغاة، األمر الذي نمثل سابقة غري معهودة يف سياسة التشريع عموماً، ومثال ذلك ما ورد ابلتعديل الذي سنه املؤمتر 

بشأن أحكام القصاص والدية،  1423لسنة  6قانون رقم بشأن تعديل بعض أحكام ال 2016لسنة  18الوطين ابلقانون رقم 

حيث تضمنت االحالة لقانون العقوابت للعقاب على القتل العمد واخلطأ عند ختلف تطبيق القصاص، وال مراء يف أن نصوص 

لتعلقها مبسائل قانون العقوابت ملغاة ضمنيًا إبعادة تنظيمها بقانون القصاص والدية، واالحالة هنا تعد على قدر من اخلطورة 

التجرمي والعقاب، فالنصوص امللغاة احملال إليها ال تعد نصوصًا يف منطق تطبيق مبدأ الشرعية اجلنائية اما جيعل االحالة إليها حمل 

 19خمالفة دستورية.

 اثنياً: ماهية الضماانت احلقيقية ملشروعية التشريعات وخلوها من العيوب الشكلية واملوضوعية

الرقابة على دستورية القوانني، ونمكن القول هنا أن احلال أستمر على ما هو عليه وظلت الدائرة الدستورية يف ونتحدث هنا عن 

املعدل  1997لسنة  19احملكمة العليا هي املختصة ابلنظر يف مدى سالمة ودستورية القوانني بعد صدورها وفقًا للقانون رقم 

ات احملكم العليا. وقد نظرت الدائرة الدستورية يف العديد من الطعون ، والذي نظم اختصاص1982لسنة  6للقانون رقم 

ابعتباره املرجعية الدستورية  2011الدستورية اليت موضوعها مدى اتفاق النصوص القانونية واالعالن الدستوري الصادر يف 

 للمرحلة االنتقالية يف ليبيا والدستور املؤقت احلاكم هلذه املرحلة.

                                                           
18
 297. ص 2015.نوفمبر. 17، السنة الرابعة، 5الجريدة الرسمية العدد  
19

امعة ، مجلة القانون، كلية القانون ، ج(ضوابط التجريم والعقاب في القوانين الجنائية الخاصة والمكملة لقانون العقوبات)الدكتور طارق الجملي، 

 2019طرابلس ، عدد خاص، 
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والذي حددت املادة الثانية منه  1996لسنة  6رة اىل أنه وعلى الرغم من إنشاء ادارة القانون ابلقانون رقم هذا مع االشا   

مراجعة مشروعات القوانني اليت حُتال عليها من اجلهات  -1تص إدارة القانون مبا يلي: اختصاصات هذه اإلدارة بنصها على ) خت

 العامة.

 ات الصبغة التشريعية.صياغة ومراجعة القرارات واللوائ، ذ -1

 تفسري القوانني واللوائ، والقرارات الصادرة مبقتضاها. -2

 مراجعة وصياغة مشروعات املعاهدات واالتفاقيات.   -3
).... 

ووفقًا هلذا النص فإن إدارة القانون مبثابة جهاز عهد إليه املشرع مبمارسة نوع من الرقابة السابقة شبيهة لتلك اليت       

الدستوري يف فرنسا، إال إنه عمليًا مل متارس اإلدارة عملها بشكل فعلي إال قلياًل اذ مل تكن اجلهات  نمارسها اجمللس

املختصة ابلتشريع يف ليبيا ملزمة ابلنص بضرورة الرجوع إليها وإمنا تُرك األمر هلا على سبيل اخليار ، األمر الذي أدى اىل 

قليلة. وقد استمر دورها هبذا الضعف حىت بعد فرباير مع اإلشارة اىل جتاهلها وعدم اللجوء لطلب رأيها إال يف حاالت 

قدم يف 
ُ
قد جاء خالياً من اإلشارة إليها حُمياًل اختصاصاهتا اىل جملس دولة نمارس نوع من  2014أن مشروع الدستور امل

قدم يف إال أ 20الرقابة السابقة على مشروعات القوانني ابإلضافة اىل عدد من االختصاصات األخرى،
ُ
ن املشروع امل

منه بعنوان هيئات قضائية نص على أن " إدارة قضااي الدولة، وإدارة احملاماة العامة، وإدارة  131ويف املادة  2017

القانون هيئات قضائية ينظمها القانون، وحيدد اختصاصاهتا" والذي يُفهم من ذلك هو أتكيد مشروع الدستور على 

سم قضائي مع االحالة للقانون لتحديد اختصاصاهتا واليت لنا أن نتوقع أن تكون الرقابة احلفاظ على إدارة القانون كج

السابقة على مشروعات القوانني أحدها وذلك ابلنظر اىل الباب اخلامس من الدستور والذي جاء بعنوان احملكمة 

ري للنظر يف كل ما يتعلق الدستورية والذي أستحدث ألول مرة يف اتريخ ليبيا نوع من القضاء املتخصص الدستو 

منه اختصاصات هذه احملكمة ومن بينها الرقابة السابقة واليت حددهتا  139ابلقضااي الدستورية، والذي حددت املادة 

                                                           
20
 سليمان السحاتي، المرجع السابق. 
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وقصرهتا على مشروعات قوانني االنتخاابت وقوانني االستفتاء، هذا التحديد والذي جاء على سبيل احلصر يُفهم منه 

ية لرقابتها السابقة على غري هذه القوانني، األمر الذي يُفهم منه احلاجة اىل جهاز متخصص عدم مد احملكمة الدستور 

ملمارسة هذا النوع من الرقابة الوقائية والذي نتوقع أن يكون إدارة القانون ابلنظر حلرص املشرع الدستوري للتأكيد على 

 وجوده يف مرحلة ما بعد صدور الدستور. 
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 اخلامتة

باك احلالة السياسية والتشريعية يف ليبيا كانت سببًا أساسي يف عدم وجود أي مرجعية قانونية ودستورية واضحة إن ارت       

وصرحية تستند عليها الدولة للخروج من أزمتها ابإلضافة اىل تعدد اجلهات اليت منحت لنفسها حق التشريع دون أي سند 

 لبالد وزادت من تعقيدها وأتزمي الوضع التشريعي فيها.دستوري أو قانوين قد أربكت احلالة التشريعية يف ا

ابإلضافة اىل ذلك املرجعيات العقدية والسياسية هي أيضًا كانت وراء كل هذا االرتباك التشريعي سواء يف خلق هيئات         

  موازية أو يف صياغة تشريعات متضاربة أربكت احلالة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف ليبيا.

 نتائج الدراسة

 االنقسام السياسي وتوازي املؤسسات التشريعية قد ألقى بضالله على صياغة التشريعات يف املرحلة االنتقالية. -1

متثلت يف صدورها متأثرة بعدد من املؤثرات السياسية  2011هناك خلل يف املنظومة التشريعية الصادرة بعد  -2

 ا تنظيم موضوعات أو عالقات بطريقة جمردة. وااليدولوجية ومل تكن منظومة فنية اهلدف منه

تعطيل الدائرة الدستورية ابحملكمة العليا يف البالد وما ترتب عليه من عدم إمكانية فرض رقابة على دستورية النصوص  -3

 .2011ومدى احرتامها لإلطار الدستوري احملدد ابإلعالن الدستوري الصادر يف 

 التوصيات

وضرورة مراجعة التشريعات القائمة بشكل يضمن اتساقها مع بعضها البعض لبالد، توحيد مؤسسات التشريع داخل ا -1

واستجابتها ملقتضيات العدالة واألمن القانوين والتقدم االجتماعي وضمان حيادها وعدم احنيازها ألي تيار أو فكر  

قوانني حبيث تؤخذ يف االعتبار كان، ومواكبتها للتطورات اليت متر هبا الدولة مع ضرورة إرفاق مذكرات توضيحية مع ال

 عند التفسري. 
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الفصل بني وظيفة وضع السياسات العامة وروح القوانني والوظيفة املتعلقة ابجلانب الفين للتشريع، من حيث اهلدف  -2

 والشكل واجلهة املختصة.

ات والعوائد على السلطة التشريعية وعند احلاجة لوضع مشروع قانون ، قياس أثر ذلك املشروع من حيث الضرور  -3

واألعباء والصالحيات وآليات تطبيق أو تنفيذ ذلك القانون من خالل مراحل قياس االثر يف العملية التشريعية ، 

وبتحديد البدائل املختلفة، والتأكد من الوصول من خالل التشاورات إىل أكرب قدر من املعنيني ، والتأكد من توازن 

ليف مع مراعاة األسئلة احلاكمة يف قياس أثر التشريع، وهي هل مت حتديد املشكلة الفوائد اليت حيققها التشريع مع التكا

بشكل صحي،، وتربيرات سياسة احلكومة ، وهل أن التشريع املقرتح هو أفضل احللول وله أساس دستوري، وما هو 

يع األطراف املعينة الوقت املناسب لطرح التشريع وتنفيذه، وماهية عوائده وهل هي أكثر من تكاليفه، وهل لدى مج

 .الفرصة لتقدمي آرائهم، وكيف نمكن حتقيق االمتثال ابلتشريع عند إقراره

دعم دوائر وجلان السلطة التشريعية بشكل عام ، وال سيما اللجان القانونية  وجلان الصياغة التشريعية بشكل خاص  -4

 .ابملختصني من القانونيني يف الصياغة التشريعية

خمتصة مثل اخلرباء القانونيني والفنيني مبجال مشروعات ومقرتحات القوانني املعروضة امام اجمللس تعزيز مشاركة فئات  -5

 واساتذة اجلامعات واملختصني وخنب من منظمات اجملتمع املدين املختصة.

شروع ضرورة استحداث حمكمة لرقابة دستورية القوانني، وترك احلكمة العليا للقيام مبهام حمكمة النقض. وقد وضع م -6

قدم اىل جملس النواب يف 
ُ
 تصور هلذه احملكمة. 2017دستور ليبيا امل
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آن سيدمان. روبرت سيدمان. انلني أبيسيكريي، الصياغة التشريعية من أجل التغيري االجتماعي والدنمقراطي، ترجم  -1

 2005رية مصر ، بدعم من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مبكتب صربة للتأليف والرتمجة، مجهو 

 2019نوفمرب  30احملامي هيثم الفقي، الصياغة القانونية، حبث منشور على شبكة اإلنرتنت، الرابط أخر زايرة بتاريخ  -2
 http://twitmails3.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/_______%20_________%20
____%20_____.pdf  

 صناعة النصوص القانونية إشكاالت االختصاص والصياغة، ط. األوىل، مطبعة املعارف اجلديدة الرابط.عالل فايل ،  -3

 .2010هات احلديثة يف إعداد وصياغة مشروعات القوانني، دار الكتب القانونية، مصر، حممود حممد صربه، االجتا -4

الدكتور طارق اجلملي، ضوابط التجرمي والعقاب يف القوانني اجلنائية اخلاصة واملكملة لقانون العقوابت، جملة القانون،   -5

 2019كلية القانون ، جامعة طرابلس ، عدد خاص، 

،مؤمتر جتارب الدول العربية يف إعداد وصياغة مشروعات القوانني مقارنة ابالجتاهات الدولية  املستشار حممد عزت السيد -6

 2010ديسمرب  14 – 12احلديثة ،ديب 

القاهرة ، بدون سنة  –ورقة مقدمة للمؤمتر االول للتطوير الربملاين حول قياس اثر التشريع  –. كرمي السيد عبد الرزاق د -7
 .الطبع

ورقة خلفية حللقة النقاش اليت ينظمها برانمج االمم املتحدة  –لصياغة التشريعية للحكم اجليد ا –د. علي الصاوي  -8
 2003بريوت. –جملس النواب اللبناين  –االملاين 

" دراسة أتصيلية حتليلية يف ضوء  2011أغسطس  8د. سلوى فوزي الدغيلي، اإلعالن الدستوري اللييب الصادر يف  -9
ية"، حبث منشور يف اجمللة الليبية العاملية، جملة علمية حمّكمة تصدر عن كلية الرتبية ، املرج، مفهوم اإلعالانت الدستور 

 .2017أكتوبر  30العدد 
، ط. األوىل، أبريل 2021-2016دليل عملي يف صياغة القوانني، منشورات جملس النواب املغريب للوالية التشريعية  -10

2017. 
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