
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 مركز دراسات القانوف والمجتمع

 جامعة بنغازي 

 

 

 

 الدستور الميبيشروع ملعايرة م
 

 إعداد

 زاىي المغيربي  جازية شعيتير

 سميماف إبراىيـ

 ىالة األطرش  نجيب الحصادي

 

 

 

 2017 نوفمبر

 

 

 

 



 

2 

 

 يبـيـور اللـــروع الدستـمشـرة لـمعاي

 الطبعة األولى

2017 

 

 ولً الموحد للكتابالوكالة اللٌبٌة للترلٌم الد

 دار الكتب الوطنٌة

 لٌبٌا –بنغازي 

 9090509 - 9096379 - 9097074هاتف: 

 9097073برٌد مصور: 

 nat_lib_libya@hotmail.comالبرٌد اإللكترونً: 

 الرلم الدولً

 ISBN 978-9959-2-4308-9ردمن 

 

 

 

 لمانونًرلم اإلٌداع ا

2017/348 

 

 منشورات مركز دراسات المانون والمجتمع

mailto:nat_lib_libya@hotmail.com


 

3 

 فيرس المحتويات

 (5) .................................................................................................... توطئة 1

 (6) ........................................................................................ أىداؼ الدراسة 2

 (6) ........................................................................................ محاور الدراسة 3

 (7) ......................................................................................... المعايرة أدوات 4

 (7) ................................................................ ياإلنسانرؾ المشت 4.1

 (8) .............................................................. الثقافية الخصوصية 4.2

 (9) .................................................................. االنتقالي ظرؼال 4.3

 (10) ....................................................................... الصياغة دقة 4.4

 (12) ...........................................................................................نسبية أوزاف  5

 (15) ....................................................................................... معايرةالأساليب  6

 (17) ..................................................................................... احترازات منيجية 7

 (20) ........................................................................................ معايرةبيانات ال 8

 (21) ................................................................ ةلمختصر امعايرة ال 8.1

 (29) .................................................................. ةالمفصل لمعايرةا 8.2

 (94) ..................................................................... المعايرة العامة 8.3

 (95) ............................................................. تقويـ األبواب 8.31

 (98) ......................................................... مبلحظات عامة 8.32

 (99) ........................................ مبلحظات شكلية 8.321  

 (100) ................................ مبلحظات مضمونية 8.322  

 



 

4 

 (103) ................................................................................................ مالحق 9

 (103) ............................... مشروع الدستور مقارنا بالدساتير العالمية 9.1

 (144) ...........................................................................سات درا 9.2

 (144) ................ )نجيب الحصادي( دور الشريعة في التشريع 9.21

 (152) .... )زاهي المغيربي( المحليوالحكـ الحكـ نظرة في نظاـ  9.22

 ي المغيربي،ػػػػػػمقترحات حوؿ باب الحكـ المحلي )زاه 9.23

 (159) .......................................... عمر العفاس، نجيب الحصادي(

 (165) ..)جازية شعيتير(في مشروع الدستور الليبي  حقوؽ المرأة 9.24

 (173) .............. )هالة األطرش( في الدستور الحقوؽ والحريات 9.25

 (187).إبراهيـ( ف)سليما د القذافيصناعة الدستور في ليبيا ما بع 9.26



 

5 

 توطئة 1

  أوؿ اجتمػاع  "مشػروع الدسػتور لصػياغةالتأسيسػية  هيئػةال"عقدت  2014أبريل عاـ  21في
صػدر ، 2017 عػاـ يوليػو 25 فػي، وثبلثة أيػاـ أشهرثبلثة ثبلث سنوات و مرور بعد و ، لها
 ار صػػدور المشػػروعوقػػد أثػػ. أعضػػائهاثلثػػي تتجػػاوز  أغلبيػػةب عقػػب حظوتػػ شػػروع الدسػػتور م

انقسػػـ  حيػػث، فػػي وسػػائل اإلعػػبلـ وعلػػا صػػفحات التواصػػل االجتمػػاعي حػػاداو مكثفػػا نقاشػػا 
ق علػا صػدورآ امػاال ويعل ػ، إلػا مييػد يشػيد بالمشػروع ليبيوف الذيف شاركوا في هذا النقػاشال
لدولػة  تأسيسػ يخشػا مػف ومعػارض  المرحلػة االنتقاليػة  تنهيويجد في  نقلة نوعية ، اضاعر 
. غيػر أف هنػاؾ مكونػات بعينهػاأو  شػرائ أو  فئػاتأو  منػاطقعلا حقوؽ  افتئات ، أو نيةدي

 االستفتاء المقرر. لحسم  في ألولي األمر األمر دعت إلا ترؾ أخرى أصوتا 
  ومحايػػػػدة قػػػػدر موضػػػػوعية  1تحػػػػتلـ إلػػػػا معػػػػايير "المشػػػػروع"لتقػػػػويـ الدراسػػػػة التاليػػػػة محاولػػػػة

ومػا تقػرآ أغلػب الدسػاتير العالميػة أحػد ، هػذآ المعػايير حػدأي اإلنسانوألف المشترؾ . اإلمكاف
المسػػػ  االسػػػتطبلعي "النتػػػائال التػػػي أسػػػفر عنهػػػا توظػػػل الدراسػػػة ، تمظهػػػرات هػػػذا المشػػػترؾ
فػي تحديػد مػدى اتفػاؽ ، 2تضمن  "مشروع الدسػاتير المقػارف"الذي  "الشامل للدساتير العالمية

دسػػاتير فػػي أغلػػب  المواقػػل المتخػػذة مػػعمػػف المسػػائل المختلفػػة المشػػروع  اقػػلمو اخػػتبلؼ و 
العهود والمواثيق  تشمل، ي ال تقل أهميةاإلنسانللمشترؾ  أخرى تمظهرات  وألف هناؾ .العالـ
التوجهػػػػات السياسػػػػية واالقتصػػػػادية و ، اإلنسػػػػافوحقػػػػوؽ  المواطنػػػػة بحقػػػػوؽ  الخاصػػػػةالدوليػػػػة 
  3مف االهتماـ. امناسبإيبليها قدرا ، يلـز في عملية التقويـ العالـ الغالبة فيوالثقافية 

                                                           
عف نمط بعين ، ما إلا "معايرة"، بمعنا قياس وصفي النحراؼ ظاهرة  'standarization'أحيانا تترجـ كلمة  1

، ا قيميةوأحكام غير أننا نستخدـ لفظة "معايرة هنا" بمعنا القياس وفق معايير، ولذا فإنها تحمل مضاميف تقويمية
 فضبل عف مضامينها الوصفية.سوؼ نعمل علا تسويغها، 

2 http://www.comparativeconstitutionsproject.org 
 ، وهو يتألل مف عدة1789الهدؼ مف هذا العمل هو تدويف خصائص الدساتير الوطنية التي صيغت منذ 

( 2006دستورا ظل نافذا حتا عاـ  190دستورا )مف  184أجزاء، أهمها مس  استطبلعي شامل إلجابات 
سياال حوؿ القضايا والتفاصيل التي يمكف أف تشتمل عليها هذآ الدساتير. وكاف مركز البحوث  350عف 

عضو  إللترونية للل خرى أواالسشتشارات بجامعة بنغازي قد ترجـ هذا العمل إلا العربية، وسلـ نسخة ورقية و 
 مف أعضاء الهيئة التأسيسية.

(، غير أف الركوف إلا 1الغلبة في إعماؿ هذا المعيار لداللة لفظة "المعايرة" الوصفية )انظر الهامش  3
 ، ليست وصفية صرفا، تضفي عنصرا تقويميا، كما يتض  مف الفقرة الموالية.أخرى معايير تقويمية 

http://www.comparativeconstitutionsproject.org/
http://www.comparativeconstitutionsproject.org/
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  ال شػػعوب األرضمعظػػـ مشػػتركات اتفقػػت عليهػػا تنػػأى عػػف مػػا حقيقػػة أف مػػواد دسػػتور غيػػر 
هػػذا النػػأي عػػف وجيهػػة توجػػب  سػػوغاتم قػػد تلػػوف هنػػاؾف  آضػػدتحسػػب نقيصػػة بػػذاتها  تعػػد

، المجتمػػع تميػػزالخصوصػػيات الثقافيػػة التػػي هػػذآ المسػػوغات  أهػػـ ي  ومػػفاإلنسػػانالمشػػترؾ 
أف يشكل صدور الدسػتور نهايػة  ت التي تفرضها المرحلة االنتقالية التي يفترضواالستحقاقا
  لها.

  خلػػص فريػػق العمػػل إلػػا االحتلػػاـ فػػي ، اخػػراسػػتحقاؽ مهػػـ  تحػػري الدقػػة فػػي الصػػياغةألف و
، والخصوصػػػية الثقافيػػػة، ياإلنسػػانالمشػػػترؾ  معػػايير تتمثػػػل فػػيإلػػا أربعػػػة  معػػايرة المشػػػروع
 صياغة. ودقة ال، والظرؼ االنتقالي

  
 أىداؼ الدراسة 2

  بمػا و ، لتقػويـ المقترحػةبمعايير ا موادآالتزاـ  مدى قياسعبر ، ومثالب  المشروع مناقبتحديد
 في استيفائها. للمواد التي تفشلصياغات بديلة  يوج  إلا

  من  وجيهةتخاذ مواقل ال يهيئ علا نحونشر الوعي بالمشروع اإلسهاـ في. 
  ا تعديل المشروع في حاؿ عدـ الموافقة علي .مفصلة تعيف علبيانات تأميف 
 مف الموضوعية والحياد. يتسـ بقدر كاؼ في معايرة الدساتيرجديد أسلوب  طرح 

 
 محاور الدراسة 3

 د  أدوات المعػػايرة ، ياإلنسػػانالمشػػترؾ معػػايير الداللػػة المقصػػودة مػػف اسػػتحقاقات حيػػث تحػػد 
 ياغة. ودقة الص، والظرؼ االنتقالي، والخصوصية الثقافية

 أخرى التي تختلل مف أبواب إلا ألدوات المعايرة  األوزاف النسبية. 
 إلي  مف أحكاـ. تخلصما  استنتاجفي  تقويـتوض   أساليب ال التي المعايرة آلية 
 حوؿ قطعية نتائا الدراسة. احترازات منيجية 
 العمػل لمػواد يحدد قيما عددية تعكس تقويـ فريػق  ختصراتشمل جدوال مالتي  بيانات المعايرة

)المعايرة  مفصبل لمآخذ الفريق علا كل مادة وعرضا، )المعايرة المختصرة( المشروع وأبواب 
 المشػػروعمػػواد حػػوؿ  ، الشػػكلية والمضػػمونية،بعض المبلحظػػات العامػػة، ورصػػدا لػػالمفصػػلة(

  .وأبواب ، وحوؿ المشروع برمت  )المعايرة العامة(
 تحػػدد مشػػروع الدسػػتورمػػواد و  لدسػػاتير المقػػارف""مشػػروع انتػػائا بػػيف مزاوجػػة تشػػمل  حػػقمال 

مجموعػػة   و المواقػل المتخػذة فػي مػوادآفػي  اختلفػت معهػاأو  عػدد ونسػبة الػدوؿ التػي اتفقػت
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وأبواب ، فضػبل عػف دراسػة تبػيف األطػوار التػي مػرت بهػا  سات لبعض مواد المشروعمف الدرا
 التأسيسية لصياغة المشروع. هيئةأعماؿ ال

 
 أدوات المعايرة 4

بعض الشيء في ل نفص  وفي هذا الجزء منها ، أربع أدوات للمعايرة كما أسلفنا علا تعتمد الدراسة
 كل منها. الداللة المقصودة مف

 ياإلنسانلمشترؾ ا 4.1

 االشتراؾ في النسبو . مشترؾ النسبوأوضحها  أولها، المشتركات بيف الجنس البشري كثيرة 
ية اإلنسػانفػي الػدفاع عػف اللثيػر مػف القػيـ وظػل ت ما غالبا ةألوفم تاريخية وبيولوجية حقيقة
  وقد ُيركف إلا الضعل اللامف فػي والمساواةواالستقبللية كالحق في الحياة والحرية ، يلةبالن

  الطبيعة البشرية في سياؽ تلريس قيـ مف قبيل العفو والتسام  والتعاطل والتماس األعذار.
  الحاجػػات البشػػريةو ، يةاإلنسػان والمشػػاعر، ةذهنيػالفكريػػة و القػػدرات ال اتمشػترك هنػاؾ أيضػػاو .
اللغػػة والتػػراث علػػا حمايػػة  تػػنص كػػأف، المشػػتركاتلمثػػل هػػذآ مػػا تسػػتجيب الدسػػاتير  عػػادةو 
تصػػوف الحػػق فػػي ، أو االعتػػزاز بالهويػػةالػػوالء للػػوطف و مشػػاعر تيكػػد ، أو الحقػػوؽ الفكريػػةو 

 عيش كريـ.
  فقػد ، ياإلنسانأبرز معلمات المشترؾ  أحد، والفني كري العلمي والف، الثقافيالمشترؾ ويشكل

وال مػػراء  .عػػابرا للحػػدود الثقافيػػةتػػأثيرهـ ظػػل  كػػاف وفنػػانيف مفكػػريفعلمػػاء و ية اإلنسػػانعرفػػت 
الميسسػة علػا  أليد النزعػة اإلنسػيةفي ت بأدوار مهمةتقـو  والفف كرالعلـ والف أنشطة في أف

د عػػف االختبلفػػات الثقافيػػة وال تتجػػاوز التشػػيعات المذهبيػػة وتتجػػر  فهػػي المشػػتركات البشػػرية،
 تقيـ اعتبارا ألي دعاوى عرقية. 

 ثمػة شخصػيات، الساحة األبػرز للتنػافس والعػراؾ بػيف البشػر، وحتا علا المستوى السياسي 
لػـ ارتباطهػا بأوطانهػا  إلػا حػد يغػري بػالقوؿ بػأف علػا احترامهػا وتبجيلهػامعظػـ البشػر  اتفق
  .سوى مصادفة جغرافيةيكف 

 منػػػذ نهايػػػة القػػػرف الفائػػػت فػػػي  ثمػػػة هويػػػة عالميػػػة بػػػدأت، االتصػػػاؿ الحديثػػػة وبفضػػػل وسػػػائل
مػنهـ قػد يجػد بعضػا و ، أصدقاء مف مختلل بقاع العػالـمعارؼ و أصب  للمرء  حتا، التشكل

 .بلدت  وقشرت  اءبنأقرب إلي  مف أ



 

8 

 حيث، في تراتبية التخلص منهـإال  يفيفرؽ في عداوات  لآلخر  ـالذي ل هناؾ أيضا اإلرهاب 
فػي  نجاحهػامثل شيء  اإلرهابيةال يحمد للحركات المذهبية لعل  و  األقربوف أولا بالتصفية.

  .عدوا مشتركا لئلنسانية جمعاء تأصبح حتا اضدهالجميع توحيد 
  أصبحت تحظا بمنزلة خاصة عند  اقيم هناؾأف ، في سياؽ دراستنا هذآ، أهـ مف كل ذلؾو

أبرزهػػػا قػػػيـ العػػػدؿ والمسػػػاواة والحريػػػة ، فاتهػػػاعلػػػا اخػػػتبلؼ ثقا، معظػػػـ شػػػعوب وأمػػػـ العػػػالـ
، 1"المس  العالمي للقيـ"و .خرواإلخاء واألمف والتضامف وسيادة القانوف والتسام  وقبوؿ اآل

يبػيف  ، وهػوولة لرصد مثػل هػذا المشػترؾ القيمػيمحا الذي اشتركت ليبيا في موجت  األخيرة،
ال بػػأس بػػ  مػػف المبػػادر المعياريػػة بػػيف عمػػـو البشػػر علػػا عػػدد  اتفاقػػا عامػػاكيػػل أف هنػػاؾ 
 واألخبلقية.

 ذلػػؾ أف الدسػػاتير فػػي المشػػترؾ القيمػػي لرصػػد أخػػرى  محاولػػة "مشػػروع الدسػػاتير المقػػارف"و .
عبػػر مجموعػػة مػػف المبػػادر التػػي تحكمهػػـ النهايػػة محاولػػة لضػػبط سػػلوكات األفػػراد والسػػلطة 

، بػػيف الدسػػاتير العالميػػة مشػػتركاتفػػإف هنػػاؾ ، وكمػػا يبػػيف هػػذا "المشػػروع" .القيميػػة الحالمػػة
معظـ  تشاركت في حد اتفقت مواد مشروع الدستور الليبي مع ما أي  إلامعرفة ومف المفيد 
  .دساتير العالـ

 الثقافية ةالخصوصي 4.2
 التي تشمل ، هويت وتتعلق هذآ الخصوصيات ب، للل مجتمع خصوصيات  الثقافية التي تميزآ

فػي مختلػل الميسسػات  كرسػهارالمهػا و وممارسػات اؼ كما تتعلق بأعر ، وتاريخ  دين  ولغت 
 التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

  الخطػاب  أفمػف  ويسػتبيف تعػدد دالالتهػاعبػارة "الخصوصػية الثقافيػة" حمالػة أوجػ . غير أف
حتػػػا  لػػيس واحػػػداأنػػػ   علػػػا الػػرغـ مػػػف، مػػف أبػػػرز مكونػػػات هػػذآ الخصوصػػػية حػػػدالػػديني وا

القابليػة للتأويػل التػي يتضػمنها هػذا الخطػاب ليسػت  غير أف. الواحدضمف المجتمع المحلي 
مشػػػػترؾ مػػػػا يمكػػػػف تسػػػػميت  بال، عليػػػػ  وجػػػػود حػػػػد أدنػػػػا مجمػػػػع مػػػػدعاة لغػػػػض الطػػػػرؼ عػػػػف
وفػػػػي غيػػػػرآ مػػػػف ، هػػػػذا السػػػػياؽ والمشػػػػترؾ المجتمعػػػػي فػػػػي .المجتمعػػػػي فػػػػي السػػػػياؽ الػػػػديني

                                                           
1 World Values Survey, Sixth Wave, 2014, www.worldvalues.org. 
-في الوسع حسب بيانات هذا المس  تقسيـ المجتمعات البشرية إلا أربع مجموعات: أمـ تحتفي بقيـ عقبلنية

ثقافة أو عرقا  وأمـ  علمانية، فهي أقل احتفاال بالديف واألسرة والسلطة وأشد تسامحا وقبوال لآلخر المختلل
تحتفي بقيـ التعبير عف الذات، فهي تفضل االختيار الحر واالستقبللية والمساواة  وثالثة تحتفي بالقيـ التقليدية، 

 كالديف واألسرة والسلطة  ورابعة بقيـ البقاء، حيث تعطي أولوية لؤلمف االقتصادي والعسكري. انظر:
Ronald Inglehart and Christian Welzel, Worldvaluessurvey.org (Findings and 
Insights). 

http://www.worldvalues.org/
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 للتطلعػات التػي فهو المحػدد األبػرز، بوج  خاص في حالة صياغة الدساتير مهـ، السياقات
بػػل إف شػػرعية هػػذآ الوثيقػػة إنمػػا تػػرتهف لقػػدرتها ، الوثيقػػة الدسػػتوريةلهػػا يفتػػرض أف تسػػتجيب 

 .االستجابة لهاعلا 
  مسػػألة ال يبػػدو أف هنػػاؾ  ات الثقافيػػةوالخصوصػػي ياإلنسػػان رض الممكػػف بػػيف المشػػترؾالتعػاو

تحقاقات المشػػترؾ ال يتسػػنا أف نحكػػـ بػػالمطلق بوجػػوب تغليػػب اسػػ، . تحديػػدالحسػػمهاسػػبيبل 
الثقافيػػػة وال بوجػػػوب تغليػػػب الخصوصػػػية ، ي علػػػا اسػػػتحقاقات الخصوصػػػية الثقافيػػػةاإلنسػػػان

أال  ينبغػي وج  عػاـوب. قيد النقاش سألةالمألف األمر يتوقل علا ، اإلنساني علا المشترؾ
لخصوصػػي حػػيف يكػػوف ا السػػيما، المشػػترؾ لمجػػرد كونػػ  خصوصػػيا علػػالخصوصػػي ا نػػيثر

ير المجتمػػع، وأال نػػيثر المشػػترؾ علػػا الخصوصػػي لمجػػرد كونػػ  مشػػتركا، عائقػػا يحػػوؿ تطػػو 
 خصوصا حيف يعكس الخصوصي قيمة تتعلق بالهوية الوطنية.

 ودورآ التقػػويمي إنمػػا ، الوصػػفية أقػػرب إلػػا المعياريػػة منػػ  إلػػا غيػػر أف الدسػػتور فػػي النهايػػة
حقيقػة أف ، لالمثػ فعلػا سػبيلالقػيـ السػائدة فػي المجتمػع.  تقويض بعض أحيانايقتضي من  
ال تلػـز بػأي حػاؿ أف يتخػذ ، اخػرديػف أو  جيرة مػف ينتمػي إلػا عػرؽ شعب ال تفضل  أغلبية
الحفػا   واجػبب الػوعي الشػائ كمػا أف   خػرى األاألديػاف أو  األعػراؽموقفػا سػلبيا مػف  دستورآ
قيمػا مػآؿ الثقافػة المتخلفػة أف تنػتا ، وبالمجمػل .فيػ  الدسػتور تفريطة ليس مدعاة لالبيئ علا
 ويلزمػ ، عف قيـ المجتمع الدستور تعبيراستحقاؽ يبطل إنما  مثل هذآ القيـوشيوع ، متخلفة

 التأسيس لقيـ بديلة.اإلسهاـ في 
 شاركت فػي صػنعها وفهمهػا ذوات ، ذاتيةصبغة ا مقتضا قيميتهب تخذالقيـ ت وال مراء في أف

وليس ، وال حتا جماؿ لمينسف حق وال خيربشرية. ليس هناؾ في الواقع الموضوعي غير ا
وهذا مػا يحػوؿ دوف  اللرامة.أو  اإلنصاؼأو  في الطبيعة الجامدة معنا للحديث عف العدؿ

الحػػق بعػػض ويعطػػي ، هػػاأفضػػلية منظومػػة قيميػػة علػػا غير  سػػبيل موضػػوعية إلثبػػاتوجػػود 
 قيـ ومبادر في منظومتها. تبني ما اختارت  مف  في لمختلل األمـ والشعوب

 يضفي عليهػا نوعػا مػف الشػرعيةقد  الشعوب علا قيـ ومبادر بعينها تفاؽا فإف، في المقابل 
ي اإلنسػاناسػتحقاؽ المشػترؾ ف لل، مهـاستحقاؽ الخصوصية الثقافية  ما يعني أف، التوافقية

  ال يقل أهمية.
  الظرؼ االنتقالي 4.3
 وأسػػلوب ، تعصػػل بالمجتمعػػات أحػػداث وخطػػوب تنػػتا عنهػػا تحػػوالت وتبػػدالت تطػػاؿ بنيتهػػا
وقػػػػػد تتخػػػػػذ هػػػػػذآ األحػػػػػداث وطبيعػػػػػة أدائهػػػػػا االجتمػػػػػاعي واالقتصػػػػػادي والسياسػػػػػي. ، ياتهػػػػػاح

 حروب أهلية. أو  انقبلبات عسكريةأو  والخطوب شكل ثورات شعبية
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 حيػػث ، أثنػػاء فتػػرة انتقاليػػة تفصػػل بػػيف عهػػديف تعػػاد صػػياغة الدسػػتورأو  ث أف تصػػاغويحػػد
 جديد الذي يتطلع إلي .تسهـ هذآ الدساتير في تشكيل ريية المجتمع للعهد ال

  فيها تعبيػرات مػف قبيػل  ردتع علا هذا الصنل مف الدساتير علا مواد المطل  ما يعثر وكثيرا
، و"جػػػػرائـ النظػػػػاـ السػػػػابق"، "حظػػػػر األحػػػػزاب"و، "العػػػػزؿ السياسػػػػي"و، لحة الوطنيػػػػة""المصػػػػا
 .االنتقالية" عدالةو"ال

  شػػروطها تفػػرض ، سػػـ بعػػدـ االسػػتقرارالتػػي تت، طبيعػػة الفتػػرات االنتقاليػػة أفوعلػػا الػػرغـ مػػف
 فػي الغالػبالدسػاتير توضػع أغلػب مػواد قػة أف فإن  يلـز أف نأخذ في االعتبار حقي، الخاصة

وأننػا قػد نخطػئ حػيف نسػم  لحػوادث عػابرة بػأف ، ردحػا طػويبل مػف الػزمف وفق مقصد بقائهػا
  تسهـ في توجي  مراحل قد تمتد عقودا.

 اؽ تحديػػد الػػدور المنػػور بػػالظروؼ االنتقاليػػة فػػي سػػياؽ ومبلػػم مػػا نحتػػاج إلػػا توكيػػدآ فػػي سػػي
اسمة لحقيقة أف المجتمع يمر بفترة تحوؿ ح إيبلء اهتماـ مناسبمعايرة الدساتير هو وجوب 

بمػػا توجبػػ  هػػذآ الحقيقػػة مػػف ، فيػػ  وال يفػػر رفػػي توكيػػد أهميتهػػا يفػػرر ال اهتمػػاـ   فػػي تاريخػػ 
 ذلػؾشعوب التي مرت بظػروؼ مشػابهة. إهابة اعتبار خاص في بعض السياقات لتجارب ال

نػػأي صػػياغة مػػواد تإلػػا مػػرور المجتمػػع بتحػػوؿ مػػف هػػذا القبيػػل  يفضػػي أف مػػف المتوقػػعأنػػ  
 .مع علي  أغلب دساتير العالـعما تج

 يجػػب أال تجعلنػػا حقيقػػة أف الدسػػتور يشػػكل العبلمػػة الفارقػػة النتهػػاء الفتػػرة ، مػػف منحػػا اخػػر
جحافػػػػات نال ضػػػػرورة جبػػػػرآيػػػػة نغفػػػػل عػػػػف االنتقال حػػػػدثت إبػػػػاف عهػػػػد واخػػػػتبلالت تهالػػػػات واف

 خبلؿ قياـ الثورة التي أطاحت ب . أو  استبدادي سابق
 التي تعقب التحوالت اللبرى في حيػوات الشػعوب  وخبلصة القوؿ هي أف الظروؼ االنتقالية

تختلػػل فػػي أحكامهػػا عػػف مػواد منػػاظرة تجمػػع عليهػػا أغلػػب لصػػياغة مػواد  ف تفسػػيراتقػد تػػيم  
وأنػػ  يلزمنػػا التمػػاس تفسػػيرات لمثػػل هػػذا التبػػايف عبػػر مقارنػػات مػػع دسػػػاتير ، الـدسػػاتير العػػ

 شعوب مرت بتحوالت مشابهة.
 دقة الصياغة 4.3
 مػبلء، سػبلمة اللغػةمنها  نذكر، للدقة في الصياغة شرور مػف وخلػو الػنص ، نحػوا وصػرفا واف

، التركيبػي الغمػوضمػف و ، ألثر مػف معنػا بعض ألفاظ الراجع الحتماؿ ، الغموض الداللي
 مػففضػبل عػف خلػوآ ، أللثػر مػف داللػة كلماتػ  الراجع إلا احتماؿ الطريقة التي ترصل بها

سػػوء اسػػتخداـ عبلمػػات  مػػفو ، المقصػػود ضػػموف تػػأثير فػػي المدوف تزيػػدات يمكػػف حػػذفها أي 
  ييدي إلا لبس في المعنا.قد الترقيـ الذي 

  قػػدر  علػػا الػػرغـ مػػف أف، غتحػري الدقػػة فػػي الصػػياغة أمػػر مهػػـ أيػػا كػاف مضػػموف مػػا يصػػاو
قػد يجػد ف، لػيس كبيػرا تحػري الدقػة. ولعػل حػا األدب مػف مف نشار إلا اخرأهميت  يتفاوت 
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يعمػق أبعػادآ الفكريػة. غيػر أف األديب في غموض نتاج  ثراء يضيل إلػا قيمتػ  الجماليػة و 
ات وفرضيات  مف أهػـ اسػتحقاق  في صياغة مشالل تحريهابل إف ، كبير حا العلـ مف الدقة
 المنها العلمي.

  وال ريػػػب فػػػي أف لتحػػػري الدقػػػة فػػػي صػػػناعة الدسػػػاتير أهميػػػة خاصػػػة. النصػػػوص الدسػػػتورية
الغامضة التي تحتمل ألثر مف تأويل مربكة، ومثيرة للخبلؼ. وعلا الرغـ مف أف الغموض 
فػػػي الػػػػنص الدسػػػػتوري، الػػػػذي يوصػػػل أحيانػػػػا بالصػػػػياغة المرنػػػػة، قػػػد يكػػػػوف مقصػػػػودا، إمػػػػا 

فقات حوؿ مسائل بعينها، أو لترحيل خبلؼ حولها، يلـز أف تلوف حاالت للحصوؿ علا توا
 . قليلة قدر اإلمكافالتفريط في معيار تحري الدقة 

 ولػو كػاف ،  بػ تحري الدقة بشكل مطلق مطلب يصػعب إف لػـ يسػتحل الوفػاء علا ذلؾ، فإف
مػا ُيتنػازع فيالفصػل محػالـ دسػتورية تنػار بهػا مهمػة  لما كانت هناؾ حاجػة إلػادائما ممكنا 
 .لي  مف تأويبلت للنصوص الدستوريةع

   بحيػث ينػأى ، أيضا أف يتسـ النص الدستوري بقػدر مناسػب مػف العموميػة نبغييقد يقاؿ إن
الشػػمولي الػػذي أو  وهػػذا اسػػتحقاؽ تفرضػػ  طبيعػػة الػػدور العػػاـ، عػػف الخػػوض فػػي التفاصػػيل

لقواعػد العامػة، والتفصػيل محلػ  وفق هذا القوؿ، الدستور محػل المبػادر وا .تقوـ ب  الدساتير
يقػوؿ بػأف تفصػيل الدسػتور ال يقػل وجاهػة القوانيف العادية واللوائ . غير أف هناؾ رأيا اخػر 

فػػي الحالػػة الليبيػػة، تمامػػا فػػي مجػػاؿ الحمايػػة أولػػا مػػف تركػػ  للقػػوانيف، ولعػػل هػػذا قػػد اتضػػ  
الشػػػريعة  تحديػػػد طبيعػػػة المقصػػػود مػػػفإمسػػػاؾ مشػػػروع الدسػػػتور عػػػف  حيػػػث اعتبػػػر كثيػػػروف 
مسػيولية مف  التنصلنوعا مف التفصيل في صبلحيات السلطات المحلية، اإلسبلمية، وعف 

وجػػػوب عموميػػػة  وبالمجمػػػل لنػػػا أف نخلػػص إلػػػا أف .البػػت فػػػي مثػػػل هػػػذآ المسػػائل الحاسػػػمة
الػػنص الدسػػتوري، فػػػي مقابلػػ  وجػػوب خوضػػػ  فػػي التفاصػػيل، أمػػػر يػػرتهف للموضػػوع المػػػراد 

 دسترت . 
 متدنيػػة نسػػبة إلػػا تظػػل فػػي سػػياؽ معايرتنػػا لمشػػروع الدسػػتور  ة الصػػياغةدقػػأهميػػة  غيػػر أف

سػوؼ يكػوف ، القانونيػة ألن  يسهل دائما اللجوء إلا مختصيف فػي الصػياغة، سائر المعايير
أمػػػا  فػػػي وسػػػعهـ إصػػػبلح مػػػا أعػػػوج مػػػف الػػػنص طالمػػػا كػػػاف هنػػػاؾ اتفػػػاؽ علػػػا المضػػػاميف.

ا المضػػػموف، فقػػػد روعػػػي عبػػػر بخصػػػوص عػػػوز الدقػػػة فػػػي الصػػػياغة الػػػذي يحػػػدث أثػػػرا علػػػ
 األخرى.الثبلثة المعايير  التقويـ وفقانتقادات توج  ضمف 
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 نسبية أوزاف  5

 التػي تطبقهػا هػذآ  ثمة حاجة إلا تقدير األوزاف النسبية الخاصة بكل أداة مف أدوات المعػايرة
ف مشػترؾ النػأي عػ، ف أسئلة مف قبيل "أيهما أقل ضرراع جابة، تتمثل مهمت  في اإلالدراسة
، أو الفشػػػل فػػػي االسػػػتجابة لظػػػرؼ انتقػػػالي، أو الجػػػور علػػػا خصوصػػػية ثقافيػػػة، أو إنسػػػاني

فػي غيػاب تقػدير لػؤلوزاف النسػبية ألدوات المعػايرة لػيس فػي الوسػع  ؟"االختبلؿ في الصػياغة
ألبػػػػواب المشػػػػروع  إصػػػػدار تقػػػػويـ عػػػػاـ ولػػػػف يكػػػػوف بالمقػػػػدور، مػػػػادةأي  إصػػػػدار حكػػػػـ علػػػػا

 .بأسرآ مشروعللو 
 هذآ الدراسة تتفاوت حسب األبواب، علا الرغـ مف أف هناؾ مواد وضػعت فػي  وزاف فيواأل

أبواب كاف يمكف، أو أولا، أف توضع في غيرها، ومػف حسػف الحػا أف عػددها أقػل مػف أف 
 يحوؿ دوف التمييز بيف فئات مف األبواب قمنا بتصنيفها علا النحو التالي. 

 وبػاب ، السلطة القضائيةوباب ، لمقومات األساسيةوا شكل الدولة باب، وتشمل الفئة األولى
علػػا  تلػػوف الغلبػػة للخصوصػػية الثقافيػػة ا، وفيهػػوبػػاب الهيػػآت المسػػتقلة، المحكمػػة الدسػػتورية
ويسػػتند أولويػػة علػػا االسػػتحقاقات االنتقاليػػة.  افيهػػ ياإلنسػػانوللمشػػترؾ ، ياإلنسػػانالمشػػترؾ 
أف  إلػا الدولة والمقومػات األساسػية باب شكلالترتيب في ل الخصوصيات الثقافية قمة يتنز 
السياسػية وأوضػاع  شعب مف الشعوب مف شكل الدولة غالبا مػا يػرتهف لظروفػ  أي  مواقل

شػػعوب كثيػػرة عػػف  تميػػزآولخصوصػػيات ، وحتػػا الجغرافيػػةوالثقافيػػة والتاريخيػػة  واالجتماعيػػة
هػػػا ونشػػػيدها التػػػي تشػػػمل فػػػي العػػػادة ديػػػف الدولػػػة وعلم، كمػػػا أف المقومػػػات األساسػػػية، أخػػػرى 

التػػي تشػػكل منػػار الخصوصػػيات ، لهويػػة الوطنيػػةضػػمف مقومػػات ا، الػػوطني ولغتهػػا الرسػػمية
والمحكمػػػػػة ، والخصوصػػػػػيات الثقافيػػػػػة مهمػػػػػة أيضػػػػػا فػػػػػي بػػػػػاب السػػػػػلطة القضػػػػػائية الثقافيػػػػػة.
 وممارسػاتبسػبب تاريخهػا المديػد ومػا تلػرس عبػرآ مػف أعػراؼ  والهيآت المسػتقلة، الدستورية

أمػػػػا التقليػػػػل مػػػػف شػػػػأف االسػػػػتحقاقات االنتقاليػػػػة نسػػػػبة إلػػػػا المشػػػػترؾ . فػػػػي المجتمػػػػع الليبػػػػي
 بركػائزتحديػدا فيمػا يتعلػق ، وجوب أف تتسـ الدساتير علا يعوؿففي هذآ األبواب ي اإلنسان
وفػػق و بثبػػات نسػػبي يوجػػب التغاضػػي عػػف كثيػػر مػػف االسػػتحقاقات االنتقاليػػة العػػابرة. ، الدولػػة

يجػػار حػػيف مهػػـ للػػف أهميتػػ  تبطػػل  تلػػؾ األبػػوابي تلػػريس مشػػترؾ إنسػػاني فػػ، هػػذآ الهرميػػة
للػف أهميتهػا  خػرى علا الخصوصيات الثقافية  واستحقاقات المرحلة االنتقالية مهمػة هػي األ

 مشترؾ إنساني.أو  تبطل حيف يجار علا خصوصية ثقافية
 للمشػػترؾ  ، والغلبػػة فيهػػاأحكػػاـ عامػػةوبػػاب ، بػػاب الحقػػوؽ والحريػػات، وتشػػمل ةانيػػالفئػػة الث

 الحقػػوؽ والحريػػات شػػأف. ذلػػؾ أف الظػػرؼ االنتقػػاليتليػػ  الخصوصػػية الثقافيػػة ثػػـ ، ينسػػاناإل
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ؿ علػػا قػػيـ إنسػػانية مشػػتركة مػػواد كمػػا أف ، ناضػػلت البشػػرية جمعػػاء مػػف أجػػل صػػونها، يعػػو 
 إلا خصوصيات ثقافية مثار خبلؼ بيف الشعوب.غالب ال ترتهف في ال أحكاـ عامة باب

 والغلبػػػػة فيهػػػػا ، والثػػػػروات الطبيعيػػػػة، والحكػػػػـ المحلػػػػي، حكػػػػـنظػػػػاـ ال تشػػػػملو ، الفئػػػػة الثالثػػػػة
وال  ي.اإلنسػػػانتفػػػوؽ أهميػػػة المشػػػترؾ فيهػػػا أهميػػػة الظػػػرؼ االنتقػػػالي و ، للخصوصػػػية الثقافيػػػة

يخفػػا أف إيػػبلء معيػػار الخصوصػػية الثقافيػػة األهميػػة القصػػوى فػػي هػػذآ األبػػواب راجػػع إلػػا 
وفػػػػق اعتبػػػػارات حػػػػدات المحليػػػػة للو كػػػػوف الشػػػػعوب تختػػػػار أنظمػػػػة حكمهػػػػا وأسػػػػلوب إدارتهػػػػا 

تسػهـ ، كما أف الظروؼ االنتقالية التي تمر بها الببلد، مشروطة تاريخيا واجتماعيا وسياسيا
التي تختلل مف بلد إلا ، واألمر نفس  يسري علا باب الثروات الطبيعيةفي هذا االختيار. 

ف الػػػػػويبلت خصػػػػػومات واحترابػػػػات ذاقػػػػت بسػػػػػببها اللثيػػػػر مػػػػوالتػػػػي أثػػػػػارت فػػػػي بلػػػػدنا ، بلػػػػد
 واالنقسامات.

  فالغلبػػػػة للمشػػػػترؾ ، الجػػػػيش والشػػػػرطةبػػػػاب و ، النظػػػػاـ المػػػػالي تشػػػػمل بػػػػابو  الفئػػػػة الرا عػػػػة
بسبب تػرالـ الخبػرة البشػرية أيضا بل ، وجود قيـ إنسانية مشتركةبسبب فقط ليس ، ياإلنسان

ر ومػػا أنتجتػػػ  مػػػف تجػػػارب ناجحػػة فػػػي مسػػػائل ال تقػػػـو فيهػػػا القػػيـ بػػػدور رئػػػيس. ويتلػػػو معيػػػا
ثػػـ معيػػار الخصوصػػية ، الظػػرؼ االنتقػػاليي فػػي حالػػة هػػذآ األبػػواب معيػػار اإلنسػػانالمشػػترؾ 
قػػػل أثػػػرا فػػػي مسػػػائل الػػػنظـ الماليػػػة هػػػو األ األخيػػػراسػػػتنادا علػػػا أف هػػػذا المعيػػػار ، الثقافيػػػة
 واألمنية.

 يػة وغني عف فضل البيػاف أف األولو  ، وتشمل فحسب باب التدابير االنتقالية،الفئة الخامسة
  تلي  الخصوصية الثقافية.، إنما تلوف للظرؼ االنتقاليهذا الباب في 

   فيمػا تبػيف األرقػاـ ، فئػة مػف هػذآ الفئػاتتراتبية أدوات المعايرة فػي كػل الجدوؿ التالي يوض
للمعيار الذي يعلػو الهرميػة  4القيمة  حيث ترصدالمرصودة قريف كل معيار قيمت  التراتبية )

 1والقيمػة ، للمعيار الثالػث 2والقيمة ، يار الذي يولا أهمية تالية ل للمع 3والقيمة ، التراتبية
ػػ، ( مضػػروبة فػػي عػػدد األبػػواباألخيػػرللمعيػػار  ف مػػف حسػػاب أهميػػة كػػل معيػػار فػػي بمػػا يمك 

 مجمل المشروع.
 

 أدوات المعايرة مرت ة حسب أىميتيا ال اب        

  والمقومات األساسية شكل الدولة
السمطة و   والمحكمة الدستورية

 الييآت المستقمة  القضائية

 (16) الخصوصية الثقافية 
  (12) ياإلنسانالمشترؾ 
 (8) الظرؼ االنتقالي 
 (4) دقة الصياغة 

                                                           
 .تشير األرقاـ هنا إلا حاصل ضرب قيمة المعيار المعني في عدد األبواب 
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 عامةأحكاـ و   والحريات الحقوؽ  

  (8) ياإلنسانالمشترؾ 
 (6) الخصوصية الثقافية 
 (4) الظرؼ االنتقالي 
 (2) دقة الصياغة 

ثروات وال  والحكـ المحمي  نظاـ الحكـ
 الطبيعية

 (12) الخصوصية الثقافية 
 (9) الظرؼ االنتقالي 
  (6) ياإلنسانالمشترؾ 
 (3) دقة الصياغة 

 والجيش والشرطة  النظاـ المالي

  (8) ياإلنسانالمشترؾ 
 (6) الظرؼ االنتقالي 
 (4) الخصوصية الثقافية 
 (2) دقة الصياغة 

 األحكاـ االنتقالية

 (4) الظرؼ االنتقالي 
 (3) ثقافيةالخصوصية ال 
  (2) ياإلنسانالمشترؾ 
 (1) دقة الصياغة 

 
  االهتمػػػػاـ األلبػػػػر تػػػػولي هػػػػذآ الدراسػػػػة  بػػػػأفيمكػػػػف الحكػػػػـ بوجػػػػ  عػػػػاـ ، هػػػػذا الجػػػػدوؿ حسػػػبو

فيمػػػا تحظػػػا دقػػػة ، الظػػػرؼ االنتقػػػالي ثػػػـ، ياإلنسػػػانالمشػػػترؾ  ايليهػػػ، للخصوصػػػية الثقافيػػػة
القػػيـ العدديػػة سػػالفة إعمػػاؿ فػػي حػػاؿ أنػػ   الصػػياغة بالقػػدر األدنػػا مػػف األهميػػة. وبيػػاف ذلػػؾ

 علػػػػا القػػػػيـ التاليػػػػة: أدوات المعػػػػايرة المسػػػػتخدمة فػػػػي هػػػػذآ الدراسػػػػةتحصػػػػل  سػػػػوؼ، الػػػػذكر
دقػػػػػػػة   و 31  الظػػػػػػػرؼ االنتقػػػػػػػالي: 36  المشػػػػػػػترؾ اإلنسػػػػػػػاني: 41الخصوصػػػػػػػية الثقافيػػػػػػػة: 

لا الفروؽ الطفيفة بيف قدر األهمية الذي تولي  الدراسة للمعايير الثبلثة األو  .12الصياغة: 
 .1متقاربةتعكس إلا حد كبير حظوتها بأهمية 

 
                                                           

سوؼ تعرض األحكاـ التي تخلص إليها الدراسة بخصوص كل مادة مف مواد المشروع مبررة باعتراضات  1
النسبية. ووفق هذا يفترض أف تلوف الدرجات التي  مفصلة، بما يستبعد أي أثر يتعلق بسوء تقدير األوزاف

تنقص مف العبلمة اللاملة للل مادة مسوغة بأوج  القصور التي تعاني منها والتي ترد بأسلوب محدد وواض  
 في المعايرة المفصلة قريف هذآ المادة.
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 أساليب المعايرة 6
 ي عػف قيمػة إنسػػانية اإلنسػانر المشػػترؾ أف يعب ػ مفػادآ وجػوبعػػاـ اعتبػار  تقػـو المعػايرة علػا

وأف تلػوف الخصوصػية ، ألثرهػا عػدداشػعوب العػالـ أو  باالحتراـ وتجمػع عليهػا أغلػب جديرة
 تلوف مشتركا محليا معيبا يفترض أف يسػهـ الدسػتور فػي الثقافية متعلقة بالهوية الوطنية وال

وأف تلػػػوف الصػػػياغة ، واالسػػػتجابة لػػػ  ضػػػروريةملحػػػا  الظػػػرؼ االنتقػػػاليوأف يكػػػوف ، تقويمػػػ 
  .دقيقة تماما

 ومعايرة مفصمة  ومعايرة عامة.  ةمختصر  معايرةمف  المعايرةتألل ت  
 ياإلنسػػانالمشػػترؾ ، لمػػادةسػػت خانػػات: رقػػـ اجػػدوؿ يضػػـ مػػف  ةالمختصػػر المعػػايرة تتػػألل ،

 .دقة الصياغةو ، الظرؼ االنتقالي، الخصوصية الثقافية
 مجمػػػوع كمػػػا يرصػػػد ، حقاؽبكػػػل اسػػػتتحػػػدد مػػػدى التزامهػػػا ترصػػػد درجػػػة ، بالنسػػػبة للػػػل مػػػادة

علػا وزف االسػػتحقاؽ فػي البػػاب رجات تتوقػل هػذآ الػػدحيػػث ، الػدرجات التػي حصػػلت عليهػا
 يػػػرد بيانهػػػا فػػػي المعػػػايرةضػػػات الموجهػػػة ضػػػدها )التػػػي وعلػػػا االعترا، الػػػذي تػػػرد فيػػػ  المػػػادة

  (.ةالمفصل
 حيػػث تتراتػػب ، إذا كانػػت المػػادة ضػػمف مػػواد بػػاب الهيػػآت الدسػػتورية المسػػتقلةأنػػ   مثػػل ذلػػؾ

ثػـ الظػرؼ ، ثػـ المشػترؾ اإلنسػاني، الخصوصػية الثقافيػةأدوات المعايرة علا النحػو التػالي: 
، 4سػػػوؼ تلػػػوف الخصوصػػػية الثقافيػػػة تحقاؽ ثػػػـ دقػػػة الصػػػياغة  فػػػإف قيمػػػة اسػػػ، االنتقػػػالي

. فإذا وجهت اعتراضات فػي 1ودقة الصياغة ، 2 والظرؼ االنتقالي، 3والمشترؾ اإلنساني 
كانػػػت  فػػػإذا  فإنهػػػا سػػػوؼ تػػػنقص مػػػف درجػػػة االسػػػتحقاؽ اللاملػػػة، اسػػػتحقاؽ منهػػػاأي  سػػػياؽ

ذا كانػػت تعػػ، فسػػوؼ تخسػػر درجػػة، مػػف مشػػالل فػػي الصػػياغةمػػثبل المػػادة تعػػاني  اني مػػف واف
 .درجتيففإنها تخسر في أسوأ األحواؿ مشالل في الوفاء باستحقاؽ الظرؼ االنتقالي 

 الػدرجات التػي حصػل عليهػا فػي  بجمػعالدرجة التػي يحصػل عليهػا حسب ت ،ونسبة للل باب
 جميع موادآ. 

 بػػاب نظػػاـ الحكػػـ فػػي هػػذا السػػياؽ حقيقػػة أف عػػدد أبػػواب الدسػػتور متفاوتػػة جػػديرة باالهتمػػاـ .
يسػػاوي عػدد مػػواد وعػػدد مػوادآ ، ألثػػر مػف ربػػع مػواد المشػروعأي ، مػادة 51يتػألل مػػف مػثبل 

، والثػروات الطبيعيػة، والنظػاـ المػالي، والهيئػات الدسػتورية، سبعة أبواب )المحكمة الدستورية
(. ونحػػف نغفػػل عػػف هػػذآ الحقيقػػة فػػي أحكػػاـ عامػػةو ، واألحكػػاـ االنتقاليػػة، والجػػيش والشػػرطة
ة بحيػث يشػكل نسػب، بابػا 12بػاب مػف أنػ   علا اعتبارالعاـ في كل باب حالة تقويـ األداء 

نسػبة تتناسػب مػع عػدد  للػل بػاب نحػدد % مف مواد المشروع. ولهذا السبب يجدر أف8.33
 موادآ. الجدوؿ التالي يبيف األوزاف النسبية التي توافق عليها فريق العمل.
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مف  نسبتو موادهعدد  ال اب
 المشروع

 هنس ة عدد مواد
 وزنو النسبي مواد المشروعمف 

 %15 %15.15 %8.33 30 شكل الدولة
 %17 %18.27 %8.33 36 الحقوؽ والحريات

 %20 %25.88 %8.33 51 نظاـ الحكـ
 %8 %8.62 %8.33 17 السمطة القضائية

 %5 %4.06 %8.33 8 المحكمة الدستورية
 %6 %5.58 %8.33 11 الحكـ المحمي

 %6 %4.06 %8.33 10 الييئات الدستورية
 %4 %3.55 %8.33 5 النظاـ المالي

 %5 %4.06 %8.33 8 الثروات الطبيعية
 %4 %2.03 %8.33 4 الجيش والشرطة
 %4 %3.04 %8.33 6 األحكاـ االنتقالية

 %6 %5.58 %8.33 11 أحكاـ عامة
 %100 %100 %100 197 المشروع

 
  متوسػػػط المػػػواد فػػػي كػػػل بػػػابألف مػػػادة ) 18و 15يفتػػػرض أف تتػػػراوح مػػػواد كػػػل بػػػاب بػػػيف 

ألف ، مػػادة 17% للبػػاب الػػذي يتػػألل مػػف 8(. هػػذا مػػا جعلنػػا نحػػدد الػػوزف النسػػبي 16.41
طػػاؿ األبػػواب التػػي تزيػػد أعػػداد زيػػادة فػػي األوزاف النسػػبية ت%. ال8.33قيمتػػ  األصػػلية هػػي 

د عػػف األبػػواب التػػي تقػػل فيهػػا أعػػدد المػػوا يطػػاؿ التخفػػيضفيمػػا ، المػػواد فيهػػا عػػف المتوسػػط
، 40مػف  درجػة 36مػواد ويحصػل علػا  4الباب الػذي يتػألل مػف  في، مثل ذلؾالمتوسط. 

بابػا  12فػي حػاؿ اعتبػارآ بابػا مػف  درجة البابوتلوف ، %90سوؼ تلوف نسبة أدائ  العاـ 
وللػػػف هػػػذآ النسػػػبة تصػػػب  فػػػي حػػػاؿ . x 8.33 = 7.49 0.90 %(8.33)أي مػػػا يشػػػكل 

أي ، با% مػف مجمػوع األبػو 4مػوادآ )بحيػث يشػكل تخفيض نسبت  بما يتناسػب مػع مجمػوع 
ويحصل علػا ، 51وحيف يكوف عدد مواد الباب  .3.6أي ، x 4 0.90 (باب 25بابا مف 
حاؿ اعتبارآ بابػا مػف  درجت ،وتلوف ، %78.62سوؼ تلوف نسبة أدائ  العاـ ، درجة 401
تصػب  وللػف هػذآ النسػبة  %.6.54=  8.33×  7.86 ،%(8.33بابا )أي ما يشكل  12
% مػف مجمػوع 20نسبت  بما يتناسب مع مجموع موادآ )بحيػث نعتبػرآ يشػكل  زيادة في حاؿ
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البػاب األوؿ  درجػةوهكذا تػنقص . x 20  =15.72 7.86( أبواب 5بابا مف أي ، األبواب
وهػػذا . 15.76إلػػا  6.56البػػاب الثػػاني مػػف  درجػػةوتزيػػد ، 3.6إلػػا  7.49مػػف فػػي مثلنػػا 
إلا مجموع مػواد  معايرة األبواب لنسبة عدد مواد الباباعتبارا في  ب نقيـ ألننا يبدو منصفا 
دفػػػػػع تهمػػػػػة حػػػػػاوؿ وسػػػػػوؼ ن، تظػػػػػل هػػػػػذآ األوزاف النسػػػػػبية تقديريػػػػػة، علػػػػػا ذلػػػػػؾ المشػػػػػروع.

 1.التالي الخاص باالحترازات المنهجيةالجزء االعتباطية التي يمكف أف توج  إليها في 
 معػػػايرةات التػػػي حػػػددت بموجبهػػػا السػػػرد مفصػػػل لبلعتراضػػػمػػػف  ةالمفصػػػم معػػػايرةال تتػػػألل 

 وبطبيعة الحاؿ فػإف المػواد التػي تحصػل علػا العبلمػة كاملػة تػرد دوف تعليقػات.المختصرة. 
ويفتػػرض أف تتناسػػب حػػدة االنتقػػادات الموجهػػة ألي مػػادة عكسػػيا مػػع الدرجػػة التػػي تحصػػل 

  عليها.
 التػي  ع نقػار مػوادآموقل الفريق مف كل باب عبر جمل رصدا المعايرة العامة شملت، وأخيرا

موقػل الفريػق مػف ومػف رصػد ل، وتقسػيم  علػا عػددها، ةالمختصر معايرة حصل عليها في ال
ؤلبػواب شػمل رصػدا ل  كمػا توتقسػيم  علػا عػددها، األبػوابعبػر جمػع نقػار برمت  المشروع 
ونسػػػػبة عػػػػدد المػػػػواد ، (10-1وتلػػػػرارات العبلمػػػػات )، واألبػػػػواب األسػػػػوأ أداء، األفضػػػػل أداء
. وتختتـ المعايرة درجات علا األقل( إلا عدد مواد المشروع 5)التي حصلت علا  المقبولة

  ية والمضمونية، علا المشروع بأسرآ.ببعض المبلحظات العامة، الشكل
 

 احترازات منيجية 7
 األسػباب التػي غير قابلة للجػدؿ. أو  خلص إليها قطعيةبأي حاؿ أف األحكاـ التي ن ال نزعـ

 فيما يلي.، عليهاونستدرؾ ، نجملها، عف الجـز عديدةتدعونا إلا اإلمساؾ 
 بمقتضػػا درايتػ  بتعػػدد المتغيػػرات ، والباحػث، بامتيػػازظنػي بػالتعريل مشػػروع  البحػث العلمػػي

مهمػا كػاف قػدر  يقينيػةال يصػدر أحكامػا ، وصػعوبة ضػبطها التي تحكـ الظػواهر قيػد دراسػت 
مسػاؾ عػف إصػدار مثػل هػذآ بل إف حرص  علػا التقصػي يلزمػ  باإل، التقصي علاحرص  
ي موضوعية النتائا الت تقصر عف ضمافموضوعية المعايير التي يطبق ذلؾ أف  األحكاـ.
غيػػر أف التحقػػق    فػػي اختيارهػػا وفػػي أسػػلوب تطبيقهػػا.بحكػػـ تدخلػػ علػػا األقػػل، اينتهػػي إليهػػ

ف كػػاف ال يضػػمف اسػػتبعادها ، الجمعػػي اليػػة مناسػػبة فػػي التقليػػل مػػف فػػرص التػػدخل الػػذاتي واف
 بشكل مطلق.

                                                           
اال. حيف ال نعمل فكرة سي  12لتقريب األمر، لنا أف نتخيل أف أبواب المشروع أجوبة عف امتحاف يتألل مف  1

. وللف حيف تلوف األسئلة متفاوتة مف حيث قيمتها، قد نعطي 8.33األوزاف النسبية، تلوف درجة كل سياؿ 
، وهكذا. وهذا بالضبط ما قمنا ب ، حيف جعلنا قيمة 20، والثالث 17درجة، والثاني  15للسياؿ األوؿ مثبل 

 موادآ. الدرجة التي يحصل عليها كل باب تتوقل علا عدد
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  تتوقل صحة النتائا التي تخلص إليها الدراسة علا تراتبية األوزاف النسػبية التػي اسػتخدمت
ي اإلنسػػانالمشػػترؾ ، أوزاف أدوات المعػػايرة، بنوعيهػػا فػػي تقػػويـ كػػل بػػاب مػػف أبػػواب المشػػروع

التػػػي تتفػػػاوت حسػػػب األبػػػػواب  ، لصػػػياغةوالخصوصػػػية الثقافيػػػة والظػػػرؼ االنتقػػػالي ودقػػػػة ا
علا التراتبية  تعوؿ التي تتفاوت حسب عدد موادها. وفي الحاليف، اف النسبية لؤلبواباألوز و 

قيميتهػػا أحكامػػا خبلفيػػة. ولهػػذا فإنػػ  ال  حكػػـأحكػػاـ قيميػػة ينػػزع إليهػػا أعضػػاء الفريػػق وتظػػل ب
التػي أسػفرت تختلػل عػف تلػؾ  نتػائاتسػفر عػف مغػايرة شيء يحوؿ دوف تحديد أوزاف نسػبية 

 . عنها الدراسة
 أوال باإلشارة فإن  في الوسع دفع هذآ التهمة ، مف االعتباطية بشيءيوحي حيف أف هذا  وفي

وهػػػػـ ، توافػػػػق أعضػػػػاء الفريػػػػق ميسسػػػػة علػػػػاالدراسػػػػة التػػػػي تخلػػػػص إليهػػػػا األحكػػػػاـ  إلػػػػا أف
وفلسػفة( وعلػا ، وعلػـو سياسػية، وقػانوف دولػي، أصحاب تخصصات متنوعة )قانوف جنائي

كما أنها عرضػت،  لمشهد السياسي واالجتماعي المحلي وبادراية مناسبة بصناعة الدساتير 
قبل إطبلؽ نتائجها، علا نخبة مف المختصيف والنشطاء وعلا أعضاء في الهيأة التأسيسية 
مػػػواليف لصػػػدور المشػػػروع ومعارضػػػيف لػػػ ، وذلػػػؾ فػػػي حلقػػػة نقػػػاش عقػػػدت بمدينػػػة بنغػػػازي، 

افقتهـ ف بعػػد أخػػذ مػػو ـ وضػػم  وأخػػرى عقػػدت فػػي مدينػػة تػػونس، وقػػد أفػػاد الفريػػق مػػف مقترحػػاته
مجمػػوع الػػدرجات التػػي مػػف  درجػػة 48بعضػػا منهػػا فػػي هػػذآ الدراسػػة، بمػػا أدى إلػػا انقػػاص 

 م  لمجمل المشروع قبل عرض  عليهـ.انتها إليها الفريق في تقوي
  مف التعريفات اإلجرائيػة.  نوعا التقديرات التي يصدرها الفريقاعتبار عبر  ثانيادفعها ويمكف

، وفػق حػد أدنػا مػف االشػتراطات، يحق للبحاث في علـ النفس مثبل أف يفترضػوافتماما كما 
لػو أنػ   مػا يخلصػوف إليػ  صػيغة شػرطية ميداهػا طالمػا اتخػذ، أف اختبارا بعين  يقيس الػذكاء

إذا أنػػػ   فػػػإف لنػػػا أف نقػػػر، صػػػ  هػػػذا التعريػػػل للػػػذكاء لصػػػحت النتػػػائا التػػػي يخلصػػػوف إليهػػػا
فػػإف النتػػائا ، ولػػؤلوزاف النسػػبية لؤلبػػواب، ألدوات المعػػايرةصػػحت تقػػديراتنا لػػؤلوزاف النسػػبية 
فرصػػة إعمػػاؿ تقػػديرات  أخػػرى  وهػػذآ صػػياغة تتػػرؾ لفػػرؽ عمػػل، التػػي خلصػػنا إليهػػا صػػحيحة

 .أخرى 
  علػػا مسػػتوى المشػػروعوالمعػػايرة العامػػة ، علػػا مسػػتوى األبػػواب المعػػايرة المفصػػلةغيػػر أف ،

أوزانػا  افيفترضػبػل أيضػا ألنهمػا ، ية بعينهػانسػب اليس فقط بسبب افتراضػهما أوزانػ، افتقريبي
اخػػػتبلؼ المػػػواد مػػػف حيػػػث  بسػػػبب وهػػػذا افتػػػراض لػػػيس دقيقػػػا تمامػػػا، نسػػػبية متسػػػاوية للمػػػواد

علػػا مػػا بػػاب  مػػف إمكػػاف حصػػوؿ المسػػحة التقريبيػػة التػػي تسػػـ المعػػايرتيفوتسػػتباف  أهميتهػػا.
وذلػػؾ ، فيػػ  مفصػػلية ات الحػػادة التػػي وجهػػت إلػػا مػػواددرجػػة عاليػػة علػػا الػػرغـ مػػف االنتقػػاد

تحييػد  أفكرنػا فػي، وتحريا لئلنصاؼ مواد أقل أهمية. فيعالية حصول  علا درجات  بسبب
حػيف حاولنػا األقػل األهميػة. غيػر أننػا درجػات المػواد عبػر اسػتبعاد التفاوت في أوزاف المػواد 
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فػػػي  وجػػػدنا أنهػػػا قليلػػػة بحيػػػث ال تلػػػاد تػػػيثربعػػػدـ أهميتهػػػا جميعػػػا تحديػػػد المػػػواد التػػػي نشػػػعر 
لػػػيس هنػػػاؾ معيػػػار موضػػػوعي يمكننػػػا االتفػػػاؽ عليػػػ  يقػػػيس درجػػػة أنػػػ   كمػػػا وجػػػدنا، معػػػايرةال

وللػف ، حقيقة أف المادة إجرائية قد تشػي بأنهػا أقػل أهميػة مػف نظيرتهػا الموضػوعيةاألهمية. 
هنػػاؾ مػػف يػػتحفا  قػػد يكػػوف أنػػ   كمػػا، اللثيػػر مػػف المػػواد إجرائيػػة وموضػػوعية فػػي اف واحػػد

  ف المواد اإلجرائية أقل أهمية مف المواد الموضوعية.علا الحكـ بأأصبل 
  في قراءة األحكاـ التي نطلق علػا األبػواب وعلػا المشػروع بأسػرآ.  إبداء حرص كاؼينبغي

% فإف هذا ال يعنػي 88.33قد حصل علا نسبة  والحريات ف باب الحقوؽ حيف نقر مثبل أ
تتجػاوز الثلثػػيف  صػػل علػا نسػػبةوحػيف نقػػر أف المشػروع ح، مػػف مػوادآ مبػػررة هػذآ النسػبةأف 
. ذلػؾ أف صػدارآالموصػوفة إل غلبيةبأصوات األفرص  في الحظوة  ضمافال يعني  فإف هذا

أي  اد المبػررة فػيوال تحػدد نسػب المػو ، المشػروعأو  هذآ النسب تحدد متوسػط درجػات البػاب
 4فػػي  40وأنػػ  حصػػل علػػا ، مػػواد 10هػػب عػػدد مػػواد البػػاب ، هػػذاوللتمثيػػل علػػا مػػا. همن

البػػػاب  هػػػذا النسػػػبة التػػػي يحصػػػل عليهػػػاسػػػوؼ تلػػػوف . مػػػواد 6درجػػػة فػػػي  24مػػػواد وعلػػػا 
غيػر أف هػذا ال يعنػي أف . ليسػت مقبولػ علا الرغـ مػف أف ألثػر مػف نصػل مػوادآ ، 64%

تمامػػا كمػػا ، فهػػي تعطػػي انطباعػػا عامػػا حػػوؿ األداء العػػاـ، النسػػب المقػػررة تخلػػو مػػف الداللػػة
ولػيس ، امػادة عػف أدائػ  العػاـ فيهػأي  في امتحاف طالبال الدرجة التي يحصل عليهاتعطي 

 عف كل سياؿ علا حدة. جابةعف أدائ  في اإل
 علػػػػا ذلػػػػؾ، فػػػػإف حقيقػػػػة أف معظػػػػـ مػػػػواد المشػػػػروع حصػػػػلت علػػػػا درجػػػػات عاليػػػػة ال تعنػػػػي 

أف المشروع مقبوؿ بدرجة عالية. الحكـ النهائي الذي تصدرآ الدراسة علا مجمػل  بالضرورة
عبػػػر فحػػػص عاداتػػػ   زائػػػرآص حالػػػة الحكػػػـ الػػػذي يصػػػدرآ طبيػػػب يشػػػخ  المشػػػروع أقػػػرب إلػػػا 

االستيعابية. التحليلية و ت  اقدر  متحفمدرس علا تلميذ يمن  إلا الحكـ الذي يصدرآ  ،اليومية
 أف حالتػػػ  الصػػػحيةمػػػف جهػػػة اليوميػػػة صػػػحية، ال تعنػػػي  عػػػادات المػػػريض حقيقػػػة أف معظػػػـ

أف  وال تسػػتبعد مػػف جهػػة أخػػرى  ت  صػػحمػػدمرة لقػػد تلػػوف جيػػدة، ألف سػػائر عاداتػػ   العامػػة
. وهػذا علػا وجػػ  يسػهل تغييػػرآتلػوف سػائر عاداتػ  مػػف النػوع الػذي يمكنػػ  التعػايش معػ ، أو 

ل فيهػػا التػػي حصػػ إيػػبلء اهتمػػاـ خػػاص للمػػوادالضػػبط، فػػي حالػػة المشػػروع، مػػا ييكػػد ضػػرورة 
قػػدير أثرهػػا بمػػا يسػػم  بتو المشػػروع علػػا درجػػات متدنيػػة، لتحديػػد مػػدى حالميتهػػا وخبلفيتهػػا، 

  علا الحكـ النهائي علي .
 لقػد األحكػاـ اللميػة التػي تصػدرها الدراسػة تتسػـ بطػابع تقػديري تقريبػي.  علا كل ذلؾ، تظل

للػف تحريهػا مطلػب صػعب ألننػا نتعامػل مػع دالالت ، حاولنا مػا وسػعتنا السػبل تحػري الدقػة
، سػياؽأي  فػي، والتعامػل مػع دالالت النصػوص، حاوؿ المشرع التعبيػر عنهػا فػي نصػوص

 ظنية. مف مس هذآ العملية بكل ما يكتنل ، بهاأصحا عملية تأويل لمقاصد فيالمرء  يقحـ
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للنهػا ال ، المشػروعمواد هذآ الدراسة محاولة جادة التخاذ مواقل مف الجدؿ المثار حوؿ إف 
 علػا الػرغـ مػف أف فريػق العمػل التػـز، وال تجـز بصحة ما اتخػذت مػف مواقػل، تعد بحسم 
 والحياد. الموضوعية  سعت  السبل مبادر ما و 

 بيانات المعايرة 8
 سػت خانػات يضػـ  أوال في شػكل جػدوؿ، نعرض اآلف النتائا التي أسفرت عنها هذآ الدراسة

الظػػػرؼ ، الخصوصػػػية الثقافيػػػة، ياإلنسػػػانالمشػػػترؾ ، مبوبػػة علػػػا النحػػػو التػػػالي: رقػػػـ المػػادة
كل استحقاؽ درجة تتوقل علا تراتبية  حيث ترصد للل مادة في، ودقة الصياغة، االنتقالي

وعلػا االنتقػادات الموجهػة إليهػا )المبينػة فػي ، االستحقاؽ في البػاب الػذي تػرد المػادة ضػمن 
كما يرصد مجموع الدرجات التػي حصػلت عليهػا المػادة. وفػي نهايػة كػل ، المعايرة المفصلة(

لنسػػبي المبػػيف فػػي بػػاب ترصػػد النسػػبة التػػي حصػػل عليهػػا البػػاب والتػػي تتوقػػل علػػا وزنػػ  ا
سػرد مفصػل لبلعتراضػات  وثانيػا فػي شػكل(  6 ،5يف المحػور انظػر جدوؿ األوزاف النسبية )

 التي حددت بموجبها المعايرة المختصرة.
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  المعايرة المختصرة 8.1
 األساسية ومقوماتيا الدولة شكل األوؿ: ال اب

 الثقافية ةالخصوصي المادة
(4) 

 سانيالمشترؾ اإلن
(3) 

 ياالنتقال ظرؼال
(2) 

 الصياغةدقة 
 المجموع (1)

1 4 3 2 1 10 

2 1 2 0 0 3 

3 2 3 0 1 6 

4 4 3 2 0 9 

5 0 1 0 1 2 

6 0 0 1 0 1 

7 3 1 1 0 5 

8 4 2 1 0 7 

9 4 3 2 1 10 

10 1 0 1 0 2 

11 4 3 2 1 10 

12 4 3 2 1 10 

13 4 0 2 1 7 

14 4 2 2 1 9 

15 2 0 2 0 4 

16 4 3 2 1 10 

17 4 3 2 1 10 

18 4 3 2 0 9 

19 4 3 2 1 10 

20 4 3 2 0 9 

21 4 3 2 1 10 

22 4 3 2 0 9 

23 3 2 1 1 7 

24 2 2 1 1 6 

25 4 1 2 1 8 

26 4 1 2 0 7 

27 4 3 2 1 10 

28 3 2 1 0 6 

29 4 3 2 1 10 

30 4 3 2 1 10 

 %75.33=  226/300 18 47 64 97 الدرجة

 11.29/15     النتٌجة
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 الباب الثانً: الحموق والحرٌات
 

 المادة
 المشترن اإلنسانً

(4) 
 الخصوصٌة الثمافٌة

(3) 
 الظرف االنتمالً

(2) 
 دلة الصٌاغة

(1) 
 المجموع

31 4 2 2 1 9 

32 4 3 2 0 9 

33 4 3 2 1 10 

34 2 3 2 1 8 

35 4 3 2 1 10 

36 2 3 2 1 8 

37 2 2 1 0 5 

38 3 3 2 1 9 

39 3 3 2 1 9 

40 4 3 2 1 10 

41 4 3 2 1 10 

42 4 3 2 1 10 

43 4 3 2 1 10 

44 4 3 2 1 10 

45 4 3 2 1 10 

46 4 3 2 1 10 

47 4 3 2 1 10 

48 4 3 2 0 9 

49 2 2 2 1 7 

50 3 2 1 1 7 

51 4 3 2 1 10 

52 3 2 2 0 7 

53 3 3 2 0 8 

54 3 2 2 1 8 

55 4 2 1 1 8 

56 2 2 2 1 7 

57 4 3 2 1 10 

58 4 3 2 1 10 

59 2 3 2 1 8 

60 4 3 2 0 9 

61 4 3 2 1 10 

62 3 2 2 1 8 

63 4 3 2 1 10 

64 4 3 2 1 10 

65 1 3 2 0 6 

66 4 
 

3 2 0 9 

 %88.33=  318/360 28 69 99 122 الدرجة

 15.01/17     النتٌجة
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 الباب الثالث: نظام الحكم

 المادة
 الخصوصٌة الثمافٌة

(4) 
 الظرف االنتمالً

(3) 

المشترن 
 اإلنسانً

(2) 

 دلة الصٌاغة
(1) 

 المجموع

67 3 2 2 1 8 

68 1 1 0 1 3 

69 3 3 0 0 6 

70 4 3 2 1 10 

71 2 2 1 0 5 

72 4 3 2 1 10 

73 4 3 0 0 7 

74 3 2 1 1 7 

75 0 1 1 1 3 

76 4 3 2 0 9 

77 4 3 2 0 9 

78 4 3 2 1 10 

79 3 2 1 0 6 

80 3 3 1 1 8 

81 4 3 2 1 10 

82 3 3 1 0 7 

83 4 3 2 1 10 

84 3 2 1 1 7 

85 4 3 2 1 10 

86 3 2 1 1 7 

87 4 3 2 1 10 

88 4 3 2 0 9 

89 4 3 2 1 10 

90 4 3 2 0 9 

91 3 1 1 0 5 

92 4 3 1 0 8 

93 4 3 2 1 10 

94 4 3 2 1 10 

95 4 3 2 1 10 

96 0 2 0 0 2 

97 4 3 2 1 10 

98 4 3 1 0 8 

99 2 2 1 1 6 

100 1 1 1 0 3 

101 4 3 2 1 10 

102 4 3 2 1 10 

103 4 3 2 0 9 



 

24 

104 3 2 1 0 6 

105 4 3 2 1 10 

106 4 3 2 1 10 

107 4 3 2 1 10 

108 4 3 2 0 9 

109 2 1 0 0 3 

110 4 3 1 0 8 

111 4 3 2 1 10 

112 4 3 1 1 9 

113 4 3 1 1 9 

114 3 2 1 1 7 

115 4 3 2 1 10 

116 2 1 1 0 4 

117 3 1 1 0 5 

 %78.62=  401/510 30 72 129 170 الدرجة

 15.72/20     النتٌجة
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 ب الرابع : السلطة المضائٌةالبا

 المادة
 الخصوصٌة الثمافٌة

(4) 
 المشترن اإلنسانً

3)) 
 الظرف االنتمالً

2)) 
 دلة الصٌاغة

(1) 
 المجموع

118 4 2 1 1 8 

119 1 1      2   0 4 

120 4 3 2 0 9 

121 4 3 2 1 10 

122 4 3 2 0 9 

123 4 3 2 1 10 

124 4 3 2 0 9 

125 2 2 2 0 6 

126 0 1 1 1 3 

127 4 3 2 1 10 

128 3 2 2 1 8 

129 2 1 1 0 4 

130 4 3 2 1 10 

131 2 2 1 1 6 

132 4 3 2 1 10 

133 1 0 1 1 3 

134 4 3 2 1 10 

 %75.88=  129/170 11 29 38 51 الدرجة

 6.07/8     النتٌجة
 

 الباب الخامس: المحكمة الدستورٌة
 

 المادة
 الخصوصٌة الثمافٌة

(4) 
 المشترن اإلنسانً

3)) 
 الظرف االنتمالً

2)) 
 دلة الصٌاغة

(1) 
 المجموع

135 4 3 2 0 9 

136 3 1 2 0 6 

137 4 3 2 1 10 

138 3 2 2 1 8 

139 2 1 2 0 5 

140 4 1 2 0 7 

141 4 3 2 1 10 

142 2 1 2 0 5 

%75=  60/80 3 16 15 26 الدرجة  

3.75/5     النتٌجة  
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 س : الحكم المحلًالباب الساد
 

 المادة
 الخصوصٌة الثمافٌة

(4) 
 الظرف االنتمالً

(3) 

المشترن 
 اإلنسانً

(2) 

 دلة الصٌاغة
(1) 

 المجموع

143 2 2 2 0 6 

144 2 2 1 0 5 

145 2 1 1 0 4 

146 0 1 1 0 2 

147 1 1 1 1 4 

148 1 1 1 0 3 

149 3 2 1 0 6 

150 4 3 2 0 9 

151 3 3 2 0 8 

152 2 3 1 1 7 

153 3 3 1 0 7 

 %55.45=  61/110 2 14 22 23 الدرجة

 3.32/6     النتٌجة

 
 الباب السابع: الهٌئات الدستورٌة المستملة

 

 المادة
 الخصوصٌة الثمافٌة

(4) 
 المشترن اإلنسانً

(3) 
 الظرف االنتمالً

(2) 
 دلة الصٌاغة

(1) 
 المجموع

154 4 2 1 0 7 

155 3 2 1 0 6 

156 2 1 1 0 4 

157 4 2 2 0 8 

158 4 3 2 1 10 

159 2 1 2 0 5 

160 3 3 2 1 9 

161 0 0 1 1 2 

162 4 3 2 1 10 

163 3 3 1 1 8 

 %69=  69/100 5 15 20 29 الدرجة

 3.84/6     النتٌجة
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 الباب الثامن : النظام المالً
 

 المادة
المشترن اإلنسانً 

4)) 
 الظرف االنتمالً

(3) 

وصٌة الخص
 الثمافٌة

(2) 

 دلة الصٌاغة
(1) 

 المجموع

164 0 3 1 0 4 

165 1 1 1 1 4 

166 1 2 2 0 5 

167 0 0 0 1 1 

168 1 2 1 1 5 

 %38=  19/50 3 5 8 3 الدرجة

 1.52/4     النتٌجة

 
 الباب التاسع: الثروات الطبٌعٌة

 

 المادة
 الخصوصٌة الثمافٌة

(4) 
 الظرف االنتمالً

(3) 

 المشترن
 اإلنسانً

(2) 

 الصٌاغة
(1) 

 المجموع

169 4 3 2 0 9 

170 1 0 1 0 2 

171 4 3 2 1 10 

172 4 3 2 1 10 

173 4 3 2 1 10 

174 4 3 2 1 10 

175 4 3 2 1 10 

176 4 3 2 1 10 

 %88.75= 71/80 6 15 21 29 الدرجة

 4.43/5     النتٌجة

 
 الباب العاشر: الجٌش والشرطة

 

 المادة
ترن اإلنسانً المش

(4) 
 الظرف االنتمالً

(3) 

الخصوصٌة 
 الثمافٌة

(2) 

 الصٌاغة
(1) 

 المجموع

177 4 3 2 0 9 

178 4 3 2 0 9 

179 4 3 2 1 10 

180 2 3 2 1 8 

 %90=  36/40 2 8 12 14 الدرجة

 3.6/4     النتٌجة
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 الباب الحادي عشر األحكام االنتمالٌة

 

 المادة
 الظرف االنتمالً

(4) 
 الخصوصٌة الثمافٌة

3)) 

المشترن 
 اإلنسانً

2)) 

 دلة الصٌاغة
(1) 

 المجموع

181 4 3 1 0 8 

182 3 2 1 1 7 

183 1 2 1 0 4 

184 4 3 2 0 9 

185 4 2 1 1 8 

186 2 1 2 1 6 

 %70=  42/60 3 8 13 18 الدرجة

 2.8/4     النتٌجة

 
 الباب الثانً عشر : أحكام عامة

 

 المادة
اإلنسانً  المشترن

(4) 
 الخصوصٌة الثمافٌة

(3) 
 الظرف االنتمالً

(2) 
 دلة الصٌاغة

(1) 
 المجموع

187 0 3 2 0 5 

188 4 3 2 1 10 

189 4 3 2 1 10 

190 0 0 0 1 1 

191 4 2 1 1 8 

192 1 1 1 0 3 

193 3 2 1 1 7 

194 4 3 2 1 10 

195 1 3 1 0 5 

196 4 3 2 0 9 

197 4 3 2 0 9 

 %70=  77/110 6 16 26 29 الدرجة

 4.3/6     النتٌجة
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 المعايرة المفصلة 8.2
 شكل الدولة ومقوماتيا األساسيةال اب األوؿ: 

وال يجوز التنازؿ عف سيادتها، ، ليبيا دولة مستقلة ال تقبل التجزئة: اسـ وشكل الدولة (1المادة )
  تسما الجمهورية الليبية.، جزء مف إقليمهاأي  وال عف
 درجات. 10 :قويـتال

لليبيوف بكل ويعتز ا، ومتنوعة ،الهوية الليبية علا ثوابت جامعة تقوـ: ( اليوية والمغة2المادة )
والعالـ  ،قياوتُعد ليبيا جزءًا مف الوطف العربي، وأفري، واللغوية ،والثقافية ،مكوناتهـ االجتماعية

  اإلسبلمي، ومنطقة حوض البحر األبيض المتوسط.

والتارقية،  ،ألمازيغيةجزء منهـ ومف بينها العربية، واأو  التي يتحدث بها الليبيوف، تعد اللغات
وتضمف الدولة اتخاذ التدابير البلزمة ، تراثًا ثقافيًا، ولغويًا، ورصيدًا مشتركًا للل الليبييف، والتباوية

 لحمايتها، وضماف المحافظة علا أصالتها، وتنمية تعليمها، واستخدامها. 

 العربية لغة الدولة.اللغة 

في مجاالت الحياة  خرى وينظـ القانوف في أوؿ دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية األ
 العامة علا المستوى المحلي، ومستوى الدولة.

 .دورة انتخابية واحدة قد ال تلفي لتنظيـ القانوف تفاصيل اإلدماج 
 إذ ، غير دقيق تعبير، 195، 171، 91د الذي يرد أيضا في الموا، "انتخابية تعبير "دورة

وفي هذآ الحالة يفضل ، ال يتض  ما إذا كاف المقصود هو مدة والية الجسـ المنتخب
، أف المقصود هو أوؿ دورة النعقاد المجلس، أو استخداـ عبارة "في أوؿ مجلس منتخب"

 فيفضل استخداـ عبارة "دورة تشريعية". ، هناؾ دورتاف 90وحسب المادة 
  التي تقر حقوؽ المكونات  55في المادة مف محتويات المادة منصوص عليها بعض

التي  160والمادة  ،تبني ثوابت الهوية الوطنية علا التي تنص 52والمادة ، الثقافية
  .لحماية الموروث الثقافي مستقبل امجلستنشئ 

 اإليفاء بها.مادية وثقافية يصعب  إلزاماتعلا الدولة  تضع المادة  
  يتعارض مع  دوف ذكر صري  للونها اللغة الرسمية"اللغة العربية لغة الدولة" عبارة

علا الرغـ مف أف المادة بددت بعض مخاوؼ المكونات الثقافية، و خصوصية ثقافية، 
  ذوي التوجهات العروبية السائدة.يكد مخاوؼ فإنها ت

 درجات. 3 التقويـ:
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 طرابلس.  مدينة الجمهورية الليبية عاصمتها :( العاصمة3المادة )

 ويفضل النص علا ، الظرؼ االنتقالي فيما يتعلق بالجدؿ حوؿ العاصمة تراعي المادة ال
 علا أف يستفتا علا العاصمة خبلؿ فترة محددة.  انتقاليةعاصمتيف كاستجابة 

 درجات. 6 تقويـ:ال

. شرقا: توسطشماال: البحر األبيض الم حدود الجمهورية الليبية هي: :( حدود الدولة4المادة )
 والنيجر، والجزائر، غربا: تونس، والجزائر. ،والسوداف. جنوبا: السوداف وتشاد مصر

 .يفترض استخداـ األسماء الرسمية للدوؿ المذكورة 

 درجات. 9التقويـ: 

 ،ينظـ القانوف علـ الدولة :( عمـ الدولة ونشيدىا وشعاراتيا وأعيادىا الرسمية5المادة )
 .ثلثي أعضاء مجلس النواب أغلبيةب وأعيادها الرسمية، ويصدر ،وشعاراتها ،ونشيدها

  ولـ يشكل الخبلؼ حولها استقطابا يستدعي ، تدستر عادةالتي العلـ والنشيد مف المسائل
مع ، وأبعادآ وشعارت  العلـ النص علا ألوافوكاف يفترض إحالة األمر إلا قانوف. 

مف قبل خبلؿ فترة محددة  العلـ والنشيد إمكانية تعديل إلاأحكاـ عامة" " التنوي  في باب
 أوؿ دورة تشريعية. أو  منتخبنواب مجلس أوؿ 

 درجتاف. :تقويـال

 والشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع.، اإلسبلـ ديف الدولة: ( مصدر التشريع6المادة )

  محدد وخبلفي.مدلوؿ الشريعة اإلسبلمية غير  
 الرئيس( أف الشريعة اإلسبلمية هي رئيس) طبيعة المصدراإلشارة إلا  قد يفهـ مف عدـ/

  .ما يهدد بدولة دينية، المصدر الوحيد للتشريع
 .لـ تنص المادة علا حرية ممارسة الشعائر الدينية 

 درجة واحدة. :تقويـلا

ر ظالمواطنوف والمواطنات سواء في القانوف وأمام ، ال تمييز بينهـ. وتح :( المواطنة7المادة )
الرأي أو  الميبلد،أو  الجنس،أو  اللغة،أو  اللوف،أو  فة ألي سبب كالعرؽ،أشكاؿ التمييز كا
 االنتماء الجغرافي  وفق أحكاـ هذا الدستور.أو  األصل،أو  اإلعاقة،أو  السياسي،



 

31 

 سبيل التمثيل ال الحصر أشكاؿ التمييز المشار إليها ُتعرض علا  أف علا الرغـ مف
إال التمييز بسبب  ها في أغلب دساتير العالـفإنها لـ تستثف مف أشكال  المجمع علي

 حظر أشكاؿ التمييز كافة علاااللتفاء وكاف األجدر ، القبيلةالتمييز بسبب و  العقيدة،
 دوف ذكر أي أمثلة.

 .درجات 5 :تقويـال

يقوـ النظاـ السياسي علا مبادر التعددية السياسية، والتداوؿ : ( النظاـ السياسي8المادة )
بينها علا أساس الحكـ الرشيد  سلطة، والفصل بيف السلطات، والتوازف، والرقابةالسلمي علا ال
 والمراقبة، والمساءلة. القائـ علا الشفافية،

  النص  مف دؽأبيف السلطات والضوابط المتبادلة والفصل العضوي  النص علا التوازف
 .الرقابة بيف السلطات علا

 ا تبني الديمقراطية مسارا سياسيا، كاف ألف المشروع لـ ينص في ديباجت  المقتضبة عل
 أجدر أف ينص صراحة علا تبنيها في هذآ المادة.

 .درجات 7 تقويـ:ال

واستقبلل  واجب علا كل مواطف  ،الدفاع عف الوطف، ووحدت : ( الدفاع عف الوطف9المادة )
 ومواطنة.

  .درجات 10 :تقويـ ال

  يراعا في، ة وكيفية التسابها وسحبها بقانوف تنظـ أحكاـ الجنسية الليبي :( الجنسية10المادة )
هولة االندماج مف الوطني، والمحافظة علا التركيبة السكانية، وساعتبارات المصلحة الوطنية، واأل

 . في المجتمع الليبي

  صيل.أفهذا شاف دستوري ، ذي يخاطب  المشروعال تعريل المواطف الليبييجب 
 سقاطهاإ وعلا حظرواطف النص علا أف الجنسية حق أصيل للم جبي.  
  علا جواز الجمع بيف جنسيتيفالمادة لـ تنص.  
 علا حساب الجنسية األصلية. علا الجنسية المكتسبة تركز المادة  
 تشر المادة إلا حق أبناء الليبيات في التساب الجنسية. لـ 

  تاف.درج :تقويـال 
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أ حسف الجوار، وعدـ التدخل في تقوـ عبلقة الدولة علا مبد: ( العالقات الدولية11المادة )
وعلا أساس المصال  المشتركة، وفض المنازعات بالطرؽ ، خرى الشيوف الداخلية للدوؿ األ

 السلمية.

 درجات. 10التقويـ: 

تقوـ السياسة الخارجية علا مبدأ استقبلؿ الدولة، وسيادتها،  :( السياسة الخارجية12المادة )
والتعاوف مع المنظمات ، خرى بلقات الودية مع الدوؿ األوضماف مصالحها الوطنية، وتنمية الع

 اإلقليمية، والدولية في اطار قواعد القانوف الدولي.

 درجات. 10التقويـ:  

تلوف المعاهدات، واالتفاقيات المصادؽ عليها في  :( المعاىدات واالتفاقيات الدولية13المادة )
الدولة التدابير البلزمة  إلنفاذها بما ال أعلا مف القانوف، وأدنا مف الدستور. وتتحذ  مرتبة

 يتعارض مع أحكاـ هذا الدستور.

 النصوص التشريعية  بيف علا القواعد العرفية للقانوف الدولي ومكانتها ال تنص المادة
 والمبادر الدستورية.

  داللت  بشكل واض  يفت  باب  مفهوـ ال يحدد المشروعحقيقة أف الشريعة اإلسبلمية
ا علا أنها تتعارض مع معاهدات أو اتفاقيات دولية قد ال تتعارض معها تأويل أحكامه
 حقيقة.

 درجات. 7التقويـ: 

ويحظر تسليـ ، تنظـ أوضاع، وشرور اللجوء السياسي بقانوف  :( المجوء السياسي14المادة )
 لغير القضاء الدولي. البلجئيف السياسييف

 سياسي لئلرهابييف والمتهميف تنص المادة علا حظر من  اللجوء ال كاف األجدر أف
  .بجرائـ دولية

  :درجات. 9التقويـ 

 ،والرخاء ،قامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهيةتعمل الدولة علا إ :( أسس االقتصاد15المادة )
علا معايير الشفافية، ويقوـ علا تنوع مصادرآ و ، وضماف حق المبادرة، ورفع مستوى المعيشة

وحماية  ،والعدالة االجتماعية، والتنافسية ،ة االقتصاديةيبيف اللفا والمساءلة، والتوازف  ،والجودة
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حقوؽ المستهلؾ، والمنتا، كما تعمل الدولة علا تشجيع االستثمار الخاص، والعاـ، والمشترؾ  
 .بما يلبي حاجات المجتمع ويحقق التنمية الشاملة

 اقتصاد أو  حر أو اقتصاد اشترالي)هوية واضحة لبلقتصاد الوطني  ال تحدد المادة
 (.السوؽ االجتماعي

  واحدة.النظاـ االقتصادي في مادة مف غير المعتاد في الدساتير اختزاؿ 
 في بعض العبارات. تزيد 

 درجات. 4التقويـ: 

تلافي الفرص مكفوؿ للمواطنيف، والمواطنات. وتعمل الدولة علا : ( تكافؤ الفرص16المادة )
 اتخاذ التدابير البلزمة  لتحقيق ذلؾ.

 درجات. 10 التقويـ:

يكوف تولي الوظائل العامة بيف الليبييف كافة، وفق معايير : ( تولي الوظائف العامة17المادة )
 االستحقاؽ والجدارة.

ويحدد القانوف مرتبات الموظفيف  وفق ضوابط اللفاءة، والمسيولية، والتدرج الوظيفي، ومتطلبات 
 الحياة اللريمة.

 درجات. 10 التقويـ:

وفق ما ينظم  القانوف. وتتخذ لافة حماية البيئة، وسبلمتها التزاـ علا ال: ( البيئة18ة )الماد
الدولة التدابير البلزمة لتنميتها، وصوف عناصرها، ومكوناتها مف التلوث، وفق موجبات التوازف، 
 والسبلمة، والمحافظة علا التنوع الطبيعي، والحيوي. وتلفل تعويض األضرار الناتجة مف قبل
المسيوليف عنها. كما تضمف حق العيش في بيئة سليمة. وينشأ وينظ ـ بقانوف صندوؽ اإلصحاح 

 .البيئي

وتعتبر الدعاوى القضائية بشأف سبلمة البيئة دعاوى حق عاـ دوف رسوـ قضائية، وال تسقط 
 .ـ الجسيمة المتعلقة بها بالتقادـالجرائ

  الجسيمة".ليس هناؾ داللة محددة قانونا لمفهوـ "الجرائـ 

 درجات. 9 التقويـ:
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الزراعة، والصناعة، والسياحة مف المقومات األساسية : ( الزراعة والصناعة والسياحة19المادة )
لبلقتصاد الوطني. وتعمل الدولة علا سف التشريعات، واتخاذ التدابير البلزمة  لدعمها، 

 وتشجيعها، وتطويرها، وحمايتها.

 درجات. 10 التقويـ:

ظر ويح، وتنميت ، وصيانت  ،الماؿ العاـ مصوف. وعلا الدولة حمايت : ( الماؿ العاـ20المادة )
وتضمف الدولة استردادآ ، والقانوف  ،بما يخالل أحكاـ الدستور ،التصرؼ في أو  االعتداء علي ،

وال تسقط الجرائـ المتعلقة ب  بالتقادـ وال يجوز ، ضرار ب اإلأو  واقتضاء التعويض عف إتبلف ،
 فو عنها.الع

 قد تفهـ علا أنها ال  إلا حظر التصرؼ بما يخالل أحكاـ الدستور والقانوف  إشارة المادة
 تحظر التصرؼ بما يخالل اللوائ ، واألجدر أف تقتصر اإلشارة إلا الدستور.

  درجات. 9التقويـ:  

 ،مة الرشيدةتدار وفق معايير الحوكو  ،تيسس المرافق العامة :( إدارة المرافق العامة21المادة )
 وتضمف حق المنتفعيف بها في تلقي خدماتها بانتظاـ، واطراد، وبشكل، اإلنسافواحتراـ حقوؽ 
 وتلتـز تسبيب، والرد عليها ،ة وفي تقديـ التماساتهـ وشكاويهـوفي معالجة شيونهـ بنزاه ،متلافئ
 وف.والتقييـ الدوري ألدائها وفق ما يحددآ القان، وتبسيط إجراءاتها، قراراتها

 درجات. 10 التقويـ:

تضيات تتولا الدولة تأهيل القرى والمدف وفق مق: ( العدالة االجتماعية والتنمية22المادة )
وميشراتها، واالستغبلؿ الرشيد للثروة،  ،والتنمية المستدامة، والمتوازنة ،العدالة االجتماعية

والخدمات بيف المدف والقرى   والشركات العامة، ،والمصال  ،وتضمف توزيعًا مناسبًا للمشروعات
بة فيها، ومراعاة المناطق األقل بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع االستثمار، واألنشطة المناس

 التنموي.وتحقيق التوازف موا. وذلؾ كل ، بما يضمف إزالة االختبلؿ، ن

 " قل نموامراعاة المناطق األ" تعبير أفضل مف "التنمية المكانيةتحقيق." 

 درجات. 9ـ: التقوي
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مالي تتخذ الدولة التدابير البلزمة لمكافحة الفساد اإلداري، وال :( مكافحة الفساد23المادة )
ومعالجة اثارآ. ويحظر علا مف يحكـ علي  في جنحة ،أو جناية فساد تولي  ،وكشل حاالت 

 الوظائل في الحاالت التي يحددها القانوف.

 علا الرغـ مف تفشي . السياسيعلا ذكر الفساد  ال تأتي المادة 

  رجات.د 7التقويـ: 

لغايها، واإلعفاء منها وتعديلها ال يكوف  إال بقانوف.  :( الضرائب24المادة ) فرض الضريبة، واف
 ويراعا في فرضها مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة االجتماعية.

 تجريـ التهرب الضريبي.  ال تنص المادة علا 
 العاـ ةيجب النص علا واجب تأدية الضريب. 
  درجات. 6التقويـ:  

وال يجوز ، نفاقها في مصارفها الشرعيةاف ة، و تشرؼ الدولة علا تحصيل الزكا :( الزكاة25المادة )
 خلطها باإليرادات العامة.

 مف بيف دوؿ العالـ اإلسبلمييفضل عدـ دسترة الزكاة بحيث تترؾ للقانوف العادي، ف 
 .فقط تدستراف الزكاة السوداف وماليزيا

  درجات. 8التقويـ:  

ويمنع التصرؼ فيها إال بإذف ، وال تخلط بأمواؿ الدولة، لؤلوقاؼ حرمتها: ( األوقاؼ26المادة )
 مف المحكمة المختصة وبما يحقق مصلحة الوقل، وفي حدود ما تسم  ب  الشريعة اإلسبلمية.

بما يكفل تنميتها،  ،والرقابة عليها ،ة بإدارة األوقاؼ، وتصريل شيونهاتنشأ بقانوف هيئة خاص
 هدافها، ومقاصدها الشرعية في حدود القانوف.أ وتحقيق 

 (.اآلراء الفقهيةأو  االحكاـأو  المبادر) ية"غموض صياغة مفهـو "الشريعة اإلسبلم  
  يفضل عدـ دسترة األوقاؼ بحيث تترؾ للقانوف العادي، فمف بيف دوؿ العالـ اإلسبلمي

 .اؼوقفقط تدستراف األ العراؽ واألردف

 درجات. 7التقويـ:  
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المجتمع، قوامها وامرأة أساس  ،قائمة علا الزواج الشرعي بيف رجلاألسرة ال: ( األسرة27المادة )
وتلفل الدولة ، وتلامل األدوار بيف أفرادها وقائمة علا المودة، والرحمة ،الديف، واألخبلؽ

 وتحمي األمومة والطفولة. ، وترعا الزواج وتشجع علي ، حمايتها

 درجات. 10 التقويـ:

تهيئ الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء، والشباب، وتوفر سبل : ( النشء والش اب28لمادة )ا
وتدعـ فاعليتهـ في الحياة الوطنية، وفت  فرص العمل أمامهـ، ومشاركتهـ في ، الرفع مف قدراتهـ

، والثقافات  مكينهـ مف المشاركة في الحياة ية، وتاإلنسانالتنمية، واستفادتهـ مف مختلل العلـو
 السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، بروح المواطنة والمسيولية. 

 الحياة الوطنية". مف تعبير لتعبير "الحياة العامة" أفض"  
 علا إسهاـ الدولة في حماية الشباب مف الجريمة والعنل والمخدرات ال تنص المادة.  

 درجات. 6التقويـ: 

تلتـز الدولة حماية اآلثار، والمدف، والمناطق  :اية اآلثار والمخطوطات( حم29المادة )
أو  االتجار بها،أو  التاريخية، ورعايتها، وافعادة تأهيلها، والتنقيب عنها. ويحظر االعتداء عليها،

وتتخذ ما يلـز  السترداد ما استولا علي  منها. وتلفل الدولة حماية المخطوطات، ، إهدايها
ويحظر االعتداء ، وتعمل علا صيانتها، والمحافظة عليها، لمسكوكات التاريخيةوالوثائق، وا

 بها بالتقادـ. عليها والعبث بها. وفي جميع األحواؿ ال تسقط الجرائـ المتعلقة

وفي حاؿ اعتبار إحدى الممتللات الخاصة ذات طبيعة أثرية  تخضع عبلقة أصحاب الشأف مع 
 المشروعة.الدولة لقانوف خاص  يضمف حقوقهـ 

 درجات. 10 التقويـ:

تلتـز الدولة بوضع سياسات، وخطط وطنية  لتوفير السكف المبلئـ، بما  :( السكف30المادة )
يحقق التوازف بيف معدالت النمو، ولواـز التوزيع المناسب للسكاف، والموارد المتاحة. وتضع الدولة 

، اع الخاص وتدعـ المبادرات الفرديةوتشجع القط، السياسات التي تراعي األسر المحدودة الدخل
 وتنظـ استخداـ أراضي الدولة  ألغراض العمراف، بما يحقق الصال  العاـ.

 درجات. 10 التقويـ:
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 الحقوؽ والحريات: ال اب الثاني

زوؿ عن ، نوال يجوز ال، للل إنساف الحق في الحياة: ( حماية الحق في الحياة31المادة )
خذ التدابير البلزمة  لضماف دية القتلا عند عدـ معرفة الجاني  وفق وتضمف الدولة حمايت ، وتت
 ما ينظم  القانوف.

  الخاص بدية القتلا أجدر أف يحاؿ إلا القانوف.التفصيل 

 درجات. 8 :تقويـال

للل إنساف الحق في سبلمت  الجسدية، والبدنية، والعقلية. وال مة: ( الحق في السال32المادة )
مف اللائف البشري، وأعضائ . وتتخذ الدولة التدابير البلزمة  لتعويض  يجوز اللسب المادي

 ضحايا النوازؿ مف المواطنيف والمقيميف إقامة شرعية بها.

  والسبلمة الذهنية أشمل مف العقلية.، السبلمة الجسدية والسبلمة البدنيةبيف ال فرؽ  

  درجات. 9التقويـ: 

وتلتـز الدولة بتوفير ، نةطمأنياف الحق في األمف والللل إنس :( األمف والطمأنينة33المادة )
 األمف والطمأنينة لمواطنيها وللل مقيـ علا أراضيها.

 درجات. 10التقويـ: 

ية، والوقاية مف صور العنل، اإلنسانتلتـز الدولة بحماية اللرامة  :يةاإلنسان( الكرامة 34المادة )
وكل ، مهينة، والبلإنسانية، واإلخفاء القسري ومناهضة التعذيب، وضروب المعاملة القاسية، وال

صور العبودية، والرؽ، والسخرة، واالتجار بالبشر، وال تسقط جرائمها بالتقادـ ويحظر العمل 
  تنفيذًا لعقوبة بموجب حكـ قضائي.أو  القسري  إال لضرورة،

 يةاإلنساناللرامة  حق ال تنص المادة صراحة علا. 
 المهينةو البلإنسانية و القاسية  إلا العقوبات ال تشير المادة.  

  درجات. 8التقويـ: 

  خاصةوال يجوز دخوؿ األمالف ال، للحياة الخاصة حرمة: ( حرمة الحياة الخاصة35المادة ) 
بأمر قضائي. كما ال يجوز المساس بالبيانات أو  ،إال في حالة التلبس  وال تفتيشها، إال لضرورة
 راسبلت للمراقبة إال بإذف مف القاضي المختص.إخضاع االتصاالت والمأو  الشخصية،

 درجات. 10: تقويـال
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ية، اإلنسانتحظر صور السلوؾ كافة التي تشكل جرائـ ضد  :يةاإلنسان( الجرائـ ضد 36المادة )
بما ال ، وال يجوز العفو عنها ،وال تسقط بالتقادـ، وجرائـ الحرب، واإلبادة الجماعية، واإلرهاب

 ستور. ويسري بشأنها االختصاص الدولي للقضاء الليبي.يتعارض مع أحكاـ الد

 " بما ال يتعارض مع أحكاـ الدستور"، وقد تلوف ذريعة للعفو عف ال تتض  داللة عبارة
 جرائـ تركف إلا تأويبلت خبلفية ألحكاـ الشريعة.

 درجات. 8التقويـ:  

والنشر  ،والتعبير، زمافوأمانتها صنواف متبل ،حرية الللمة: ( حق التعبير والنشر37المادة )
وحظر التحريض علا  ،ر البلزمة  لحماية الحياة الخاصةوتتخذ الدولة التدابي، حقاف مصوناف
أو  الميبلد،أو  الجنس،أو  اللغة،أو  اللوف،أو  والعنصرية علا أساس العرؽ، والعنل، اللراهية،

غير ذلؾ مف األسباب. كما  أو االنتماء الجغرافي،أو  األصل،أو  اإلعاقة،أو  الرأي السياسي،
 يحظر التلفير، وفرض األفكار بالقوة.

 يحد مف حرية التعبيرقد مة باألمانة اقتراف حرية اللل. 
  35ال مدعاة لذكر حرمة الحياة الخاصة لسبق ذكرها في المادة. 
  ،ير والنشر حقاف حرية التعب"عبارة  ويفضل استخداـال فرؽ بيف حرية التعبير والللمة

 ."مصوناف
 سبيل التمثيل ال الحصر أشكاؿ العنصرية المشار إليها ُتعرض علا  أف علا الرغـ مف

إال التمييز بسبب  فإنها لـ تستثف مف أشكالها المجمع عليها في أغلب دساتير العالـ
 .كافة عنصريةحظر أشكاؿ الوكاف األجدر النص علا ، القبيلةالتمييز بسبب و  العقيدة،

 يعني السماحوهذا قد ، قتصر النص علا حظر التلفيرا رى خفي سياؽ المحظورات األ 
 .ت أقل حدةسلوكياب

  وحظر التشهير.، اء األديافازدر  تنص المادة علا حظرال  
  درجات. 5 :تقويـال

 ،وتعددية واستقبلؿ وسائل الصحافة تضمف الدولة حرية :( حرية الصحافة واإلعالـ38المادة )
ا. ويحظر إيقافها  إال بأمر قضائي، وحلها  إال بحكـ وحق المواطف في ملليته، واإلعبلـ

 قضائي، وال يجوز الحبس االحتياطي في قضايا الصحافة. 
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 " يفضل و ، قضايا الصحافة" غير واضحةفي وال يجوز الحبس االحتياطي عبارة
 التي ترتلب بطريقة جرائـالعقوبة سالبة للحرية في  توقعوال االستعاضة عنها بعبارة " 

 العبلنية."و النشر 

  درجات. 9التقويـ:  

في االستفتاءات، والتصويت، إبداء الرأي للل مواطف حق : ( حق التصويت والترشح39المادة )
والترش  في انتخابات حرة نزيهة شفافة، وعادلة يتساوى فيها المواطنوف كافة وفق القانوف. 

 ويحظر حرماف المواطنيف مف ذوي األهلية منها  إال بحكـ قضائي.

  فتقييد الحق في لهذا الحق قابلةاجبات الدولة الميجب فصل حق التصويت عف و ،
ويخرج عف سلطة  يقع علا الدولة تقييد ل  بالتزاـرش  بنوعية االنتخابات التصويت والت
عامًا وفصل  عف الية بوصف  حقا علا الحق في التصويت  ولذا وجب النص، المواطف

 االنتخابات ونزاهتها.

 درجات. 9 :تقويـال 

، للل مواطف حق اختيار توجهات  السياسية: ( حرية تشكيل األحزاب السياسية40المادة )
وتضمف الدولة حرية تشكيل األحزاب السياسية القائمة علا الوحدة الوطنية، وشفافية التمويل ونبذ 

 مييز.تأي  االنسحاب منها دوف أو  العنل، وخطاب اللراهية. وللل مواطف حق االنضماـ إليها،

 درجات 10 :تقويـ ال

المجتمع المدني واالنتساب  تضمف الدولة حرية تلويف منظمات: ( المجتمع المدني41المادة )
شفافية. وال يجوز وقفها عف وفق المعايير البلزمة للتوازف بيف متطلبات استقبللها ولواـز ال  إليها
 إال بحكـ قضائي.  وال حلها ،إال بأمر قضائي  عملها

 .درجات 10 :يـتقو ال 

ومنظمات المجتمع المدني في مجاؿ  ،تضمف الدولة للمواطنيف :( حق المشاركة42المادة )
ما ينظم  مقترحات تشريعية  وفق أو  نشاطها حق المشاركة الديمقراطية  بتقديـ التماسات،

 .قانوف ال

 درجات. 10التقويـ:  
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ة حق االجتماع، والتجمع، والتظاهر تضمف الدول :( حق االجتماع والتجمع والتظاىر43المادة )
وتتخذ التدابير البلزمة  لحماية الممتللات، واألشخاص، وال تستخدـ القوة  إال في حالة ، سلميا

 الضرورة، وفي حدها األدنا.

 .درجات 10التقويـ:  

حرية التنقل، واإلقامة، ونقل الممتللات، وحرية ممارسة  :( حرية التنقل واإلقامة44المادة )
نشار االقتصادي داخل الببلد بكاملها، وحرية السفر، والهجرة مكفولة للمواطنيف كافة، وال يكوف ال

أو  مواطف،أي  المنع مف السفر  إال بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة بالقانوف. ويحظر إبعاد
قضائية كما يحظر تسليم ، إال وفق التزاـ دولي لجهة  .منع  مف العودة لببلدآأو  تهجيرآ قسريًا،
 دولية.

 .درجات 10التقويـ: 

تتخذ الدولة التدابير البلزمة لحماية، ورعاية الليبييف  :( حقوؽ الميبييف في الخارج45المادة )
 في الخارج، وضماف ارتباطهـ بوطنهـ، ومشاركتهـ في العملية االنتخابية، ومساهمتهـ في

 بي بشأنها.ومد والية القضاء اللي ،التنمية، ومتابعة انتهاؾ حقوقهـ

 درجات. 10التقويـ: 

وتضمف ، تضع الدولة التدابير البلزمة للشفافية :( الشفافية والحق في المعمومات46المادة )
بما ال يمس األسرار ، حرية تلقي ونقل وتبادؿ المعلومات، واالطبلع عليها، وتعدد مصادرها

 لحياة الخاصة، وما اتفق مع دولةالعسكرية، وأسرار األمف العاـ، ولواـز إدارة العدالة وحرمة ا
  مع حق الحفا  علا سرية المصدر.، علا اعتبارآ سريا أخرى 

 .درجات 10التقويـ: 

، تضمف الدولة الحق في ماء، وغذاء صحييف، وكافييف: ( الحق في الماء والغذاء47المادة )
 وتضع السياسات البلزمة  لتحقيق األمف المائي، والغذائي.

 .تدرجا 10التقويـ: 

 الصحة حق للل انساف، وواجب علا الدولة، والمجتمع. :( الحق في الصحة48المادة )
، وتضمف الدولة لجميع المواطنيف رعاية صحية شاملة ذات جودة، وتوفر لهـ الخدمات الوقائية
كما توفر لهـ الخدمات العبلجية في مراحلها كافة  وفق نظاـ تلافلي مناسب، وتضمف التوزيع 
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 يقديـ العبلج بأشكال  المختلفة أللعادؿ للمرافق الصحية، ويحظر االمتناع عف تالجغرافي ا
 الخطر علا الحياة.أو  إنساف في حاالت الطوارر،

 "فيالمقيميف قتصر علا واجب الدولة يطاؿ كل البشر وال يف بأتوحي  لفظة "إنساف 
 .اإلقليـ الليبي

  ال حاجة إلضافة المجتمع إلا الدولة، فهي تغني عن. 

 .درجات 9التقويـ: 

تلتـز الدولة دعـ ورعاية المرأة، وسف القوانيف التي تلفل : ( دعـ حقوؽ المرأة49المادة )
حمايتها، ورفع مكانتها في المجتمع، والقضاء علا الثقافة السلبية، والعادات االجتماعية التي 

، نتخابات العامةتنتقص مف كرامتها، وحظر التمييز ضدها، وضماف حقها في التمثيل في اال
تاحة الفرص أمامها في المجاالت كافة. وتتخذ التدابير البلزمة  ل حقوقها عدـ المساس بواف

 دعمها.و المكتسبة، 

 ضد المرأة التدابير البلزمة لمكافحة جميع أشكاؿ العنل  ال تنص المادة علا اتخاذ
 . ومكنة المقاضاة بشأنها

 .درجات 7التقويـ:  

 :الحياة الكريمة( الحق في 50المادة )

 .تناسب مع أوضاعها االقتصاديةتهة تضمف الدولة للمواطنيف كافة حياة كريمة ورفا -1

الضماف االجتماعي حق للمواطنيف. وعلا الدولة حماية حقوؽ المقيميف بها  وفق ما ينظم   -2
 .القانوف 

اجيف مف كبار يقوـ المجتمع علا التضامف االجتماعي  وتضمف الدولة معيشة كريمة للمحت -3
 السف، واأليتاـ، واألرامل، والمطلقات، والمتأخرات عف الزواج، وفاقدي السند.

تلفل الدولة حقوؽ المتقاعديف بما يضمف تناسب المعاشات مع المرالز القانونية بغض  -4
 النظر عف تاريخ اإلحالة للتقاعد.

لمجهولي النسب  بما يضمف تلتـز الدولة توفير الرعاية االجتماعية، والتحصيل العلمي  -5
  بما يحقق ذلؾ.وينظـ القانوف أوضاعهـ  .اندماجهـ في المجتمع
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تضع الدولة األنظمة البلزمة  لتحقيق التعاوف ،والتلافل االجتماعي بيف ، وفي جميع األحواؿ 
 المواطنيف.

 الليبيةالمواطنة علا حقوؽ أبناء  تنص المادة ال.  

 درجات 7التقويـ: 

للمللية الفكرية بصورها  تحمي الدولة الحقوؽ المادية، والمعنوية :الممكية الفكرية( 51المادة )
 كافة، وفي شتا المجاالت، وتعمل علا دعمها  وفق ما يحددآ القانوف.

 .درجات 10التقويـ:  

وفق القدرات   ت  وتوفيرآ. تلتـز الدولة رفع قيمالتعليـ حق مصوف  :( الحق في التعميـ52المادة )
ومجاني للمواطنيف في مراحل   ،وهو إلزامي حتا سف الثامنة عشرة والعلمية دوف تمييز، ،يةالعقل
في الميسسات التعليمية العامة  ووفق ما يحددآ القانوف لؤلجانب المقيميف. وتحف ز الدولة كافة 

كما تضمف الدولة حرمة الميسسات ، التعليـ الخاص وتضمف التزام  بسياساتها التعليمية
 يمية.التعل

بما يتفق مع تعاليـ الديف اإلسبلمي وقيم  وثوابت   مناها التعليـ علا معايير الجودةوتبني 
ية وترسيخ مفهـو المواطنة والوئاـ اإلنسانالهوية الليبية، والمعايير الدولية واالستفادة مف التجارب 

 وحريات  األساسية. اإلنسافاالجتماعي والتعايش السلمي وتعليـ حقوؽ 

 حتا سف  إلزامي"التعليـ العاـ بمرحلتي  األساسية والمتوسطة  استخداـ عبارة يفضل
 ". حتا سف الثامنة عشرةبدال مف "وهو إلزامي  الثامنة عشر"

  نشاء. في المادة  تزيد واف
 تقتصر علا التعليـ ، أو معا خاصة بالتعليـ العاـ والجامعي ال يتض  ما إذا كانت المادة

  .مادة مستقلة بالتعليـ الجامعي هناؾ ال سيما أف، العاـ
 :والحفا  ، هدف  بناء الشخصية الليبية، التعليـ حق للل مواطف الصياغة التالية أفضل

المهارات وتنمية المواهب و ، وتأصيل المنها العلمي في التفكير، علا الهوية الوطنية
رساء مفاهيـ المو ، وترسيخ القيـ الحضارية والروحية، وتشجيع االبتلار اطنة والتسام  واف
وتوفيرآ وفقًا ، وتلتـز الدولة بمراعاة أهداف  في مناها التعليـ ووسائل ، وعدـ التمييز

  لمعايير الجودة العالمية.

 درجات. 7التقويـ: 
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تتخذ الدولة التدابير البلزمة  الستقبلؿ الجامعات،  :( التعميـ الجامعي والفني والتقني53المادة )
وال يقيد ، ف لها التنافس، والحرية األلاديمية، وفق المعايير الوطنية العامةوتضم، والمرالز البحثية

التعليـ كما تلتـز بتشجيع ، حق االنتساب لها  إال بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص
 .الفني، والتقني، وتطويرآ  بما يتناسب مع مقتضيات التنمية

 مثل  أخرى  لقيد الوحيد بينما قد تلوف هناؾ قيودتقييد االنتساب بالقدرة العلمية يشي بأن  ا
 القدرة االستيعابية للميسسة المعنية. 

 درجات. 8التقويـ:  

تلتـز الدولة باتخاذ التدابير البلزمة  لتطوير البحث  :( أولوية التعميـ وال حث العممي54المادة )
إلبداع، واالبتلار. وتعطا وترعا ا، ، وتضمف حقوؽ الباحثيفلعلمي، وتوفير األطر الميسسية ل ا

وبشكل ، بمختلل أنواع ، ومراحل ، وللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل القومي األولوية للتعليـ
 تصاعدي  لتتفق مع المعايير الدولية.

  الدولة  كأف تنص المادة علا التزاـ، نسبة محددة ترجمة أولوية التعليـ إلايجب
% مف الدخل القومي 4عليـ ال تقل عف بتخصيص نسبة مف اإلنفاؽ الحكومي للت

 تتصاعد تدريجيا لتتفق مع المعدالت الدولية.، اإلجمالي

 درجات. 8التقويـ:  

  أفرادًا وجماعات الحق في استخداـ لغاتهـ، لؤلشخاص :( المغات والثقافات الميبية55المادة ) 
ت الليبية، وتوفر الوسائل حماية اللغاوتضمف الدولة  ،ا، والمشاركة في الحياة الثقافيةوتعلمه

حماية الثقافات البلزمة  لتنمية تعليمها، واستخدامها في وسائل اإلعبلـ العامة ،كما تضمف 
 المحلية، والتراث، والمعارؼ التقليدية، واآلداب والفنوف، والنهوض بها، ونشر الخدمات الثقافية.

 ء بها.اإليفامادية وثقافية يصعب  إلزاماتعلا الدولة  تضع المادة  

 درجات. 8التقويـ: 

للل مواطف الحق في العمل. وتعمل الدولة علا أف يكوف في  :( الحق في العمل56المادة )
مع ضماف الحقوؽ النقابية. ، ظروؼ امنة والئقة. وللعامل الحق في اختيار نوع  وعدالة شروط 

 وتحرص الدولة علا رفع قيمت  وفت  فرص للباحثيف عن .
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  ومعظـ الدساتير العالمية تنص علي  بوصف  ، ا الحق في اإلضرابعل صراحةلـ ينص
 حقًا مستقبًل.

 .لـ ينص علا واجب العمل 

 درجات. 7التقويـ: 

وتتخذ الدولة التدابير ، واحترافا حق للل فرد ،ممارسة الرياضة هواية: ( الرياضة57المادة )
فير المنشآت الرياضية المناسبة البلزمة  لدعمها، والرقي بها، وتشجيع االستثمار بشأنها، وتو 
وفق المعايير   وفض المنازعات بينها، للمناطق وفق حاجتها. وتضمف استقبلؿ الهيئات الرياضية

 الدولية.

 درجات. 10التقويـ:  

ال يجوز فرض الحراسة عليها  إال ، المللية الخاصة حق مصوف  :( الممكية الخاصة58المادة )
وال تنزع  إال للمنفعة العامة مقابل تعويض  .يبينها القانوف  تيبحكـ قضائي، وفي الحاالت ال

وال تصادر إال ، يكوف التعويض عنها مسبقاً ، عادؿ. وفي غير حاالت الطوارر واألحكاـ العرفية
 وتحظر المصادرة العامة.، بحكـ قضائي

 درجات. 10التقويـ: 

طفل بحقوق  كاملة، وحمايت  مف تتخذ الدولة التدابير كافة لتمتع ال :( حقوؽ الطفل59المادة )
وتبني تشريعاتها، وسياساتها علا ، األوضاع التي تعرض مصالح ، وتعليم ، ونموآ للخطر

 المصلحة المثلا ل .

 التي تشمل المنصوص عليها في القوانيف الدولية كافة علا حقوؽ الطفل  يجب النص
    ستغبلهـ وتشغيلهـ.وا معاملة األطفاؿسوء حظر 

 درجات. 8التقويـ:  

حقوؽ األشخاص ذوي  تلتـز الدولة بضماف: ( حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة60المادة )
وعلا قدـ ، وترفيهيًا، وغيرها ،ورياضياً  ،واقتصادياً  ،وسياسياً  ،واجتماعيًا، وتعليمياً  ،اإلعاقة صحياً 

ة المحيطة التي . وتعمل الدولة علا تهيئة المرافق العامة، والخاصة، والبيئالمساواة مع اآلخريف
نهـ مف االندماج في المجتمع بصورة كاملة، وفاعلة. وتتخذ الدولة كافة التدابير البلزمة   تمك 

 لتفعيل القوانيف التي تضمف ذلؾ.
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 بجميع  كافةات ف حقوؽ االشخاص ذوي اإلعاق"تلتـز الدولة ضما يفضل النص علا أف
 ."أنواعها
 درجات. 9التقويـ: 
الحق في اللجوء للقضاء مكفوؿ للجميع. وللل شخص الحق في  :ي( حق التقاض61المادة )

ييمف ل  فيها الضمانات وفي أجل مناسب يحددآ القانوف، و  محالمة عادلة أماـ قاضي  الطبيعي
وال أف يستبعد مف الوالية ، قرار اداري مف رقابة القضاءأو  تشريع،أي  كافة. وال يجوز تحصيف

 مهدد لها.أو  والحريات،سلوؾ ضار بالحقوؽ أي  القضائية

 درجات. 10التقويـ:  

والمتهـ بريء ، البراءة اإلنسافاألصل في  :( أصل البراءة ومبدأ الشرعية الجنائية62المادة )
. وتصن ل الجرائـ إلا جنايات وجن  ومخالفات. وال جناية وال جنحة  إال حتا تثبت إدانت 

وال عقاب، إال علا األفعاؿ البلحقة لتاريخ نفاذ  بقانوف. وال عقوبة سالبة للحرية في المخالفات.
 القانوف. والعقوبة شخصية متناسبة مع الجريمة، ومرتلبها.

 ." يجب إضافة عبارة "بحكـ بات" إلا عبارة "المتهـ بريء حتا تثبت إدانت 
 درجات. 8التقويـ: 

 ي اإلجراءات الجنائيةية فاإلنسانللل فرد الحق في احتراـ كرامت  : ( ضمانات إجرائية63المادة )
والحريات. وال إيقاؼ إال في  ،. وعلا السلطات المختصة تسبيب أوامرها الماسة بالحقوؽ كافة

مع إعبلن  للجهة القضائية المختصة ولعائلة ، األمالف المخصصة لذلؾ، ولمدة محددة قانوناً 
لافي، والتسهيبلت وافعطاء المعنا الوقت ال، وتحديد مكان ، الشخص الذي يختارآأو  الموقوؼ،

بحق  في أال يجبر علا تقديـ دليل ضد نفس ، قاف  و وافعبلم  بسبب اي، البلزمة إلعداد دفاع 
وفي اختيار محاـ، واالتصاؿ ب . وتلفل الدولة ، واالستعانة بمترجـ، ومسيوليت  عما يدلي ب 
 المساعدة القضائية.

 درجات. 10التقويـ:  

للل إنساف الحق في الحرية الشخصية. وال يلجأ  :صيةالحق في الحرية الشخ( 64المادة )
العقوبات البديلة. وتلتـز الدولة أو  اإلجراءات،أو  لسلب الحرية  إال في حالة عدـ كفاية التدابير،
دماجهـ في المجتمع. وينظـ القانوف حاالت التعويض عف سلب الحرية في  تأهيل السجناء، واف

 الحكـ بالبراءة.أو  ،األمر بأال وج  إلقامة الدعوى  حالة

 .درجات 10 :التقويـ
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قيد علا ممارسة الحقوؽ، أي  :( ضوا ط القيد عمى ِممارسة الحقوؽ والحريات65المادة )
والحريات يجب أف يكوف ضروريًا، وواضحًا، ومحددًا، ومتناسبًا مع المصلحة محل الحماية. 

ال يتعارض مع أحكاـ مع هذا ويحظر الرجوع علا الضمانات المقررة قانونا. وذلؾ كل  بما 
 الدستور.

 ."يجب االستدراؾ علا الفقرة األولا بعبارة "دوف المساس بجوهر الحق 

  هامسألة تقييد الحريات والحقوؽ استنادا إلا الشريعة بوصفالعبارة األخيرة في المادة تثير 
رات فقا لهذا النص، يتصور فرض هذآ القيود استنادا إلا تفسيو و   جزءا مف الدستور

 معينة تنسب إلا الشريعة.

 درجات. 6التقويـ:  

تبنا السياسات التشريعية والتنفيذية وبراما  :( بناء السياسات التشريعية والتنفيذية66المادة )
وتخضع الدولة تشريعاتها، ، ، والنهوض بهااإلنسافالتنمية والتطوير كافة علا حماية حقوؽ 
علا أف تنشر أسس التقييـ ونتائج  في الجريدة ، ري وسياساتها في هذا المجاؿ للتقييـ الدو 

 الرسمية. 

 .عنواف المادة ال يعبر بدقة عف محتواها 

 درجات. 9التقويـ: 

 ال اب الثالث: نظاـ الحكـ
 السلطة التشريعية

يتلوف مجلس الشورى مف غرفتيف: مجلس النواب ومجلس  :( مجمس الشورى 67المادة )
 الشيوخ.

قرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية االقتصادية، ويتولا سف القوانيف واف 
ويمارس الرقابة علا أعماؿ السلطة التنفيذية. وذلؾ علا ، واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة

 النحو المبيف في الدستور.

   السلبية التي  بسبب الداللة "شورى مصطل  "مجلس الأفضل مف  مة"مجلس األ"مصطل
  .في السياؽ المحلي ةاألخير بالعبارة ترتبط صبحت أ

  .درجات 8: تقويـال
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 أوالً: مجلس النواب
يتألل مجلس النواب مف عدد مف األعضاء ينتخبوف  :مجمس النواب كويف( ت68المادة )

مع مراعاة المعيار الجغرافي  وفق ما ، باالقتراع العاـ الحر السري المباشر علا أساس السكاف
لناخب لمكونات الثقافية واللغوية. علا أال يقل عمر اادنا لتمثيل وضماف الحد األ انوف.الق حددآي

 وذلؾ كل  وفق ما ينظم  القانوف. .عف ثماني عشرة سنة ميبلدية

 العبارة ألف تحذؼ مف الفقرة األولا  ويجب أف، رة "وفق ما يحددآ القانوف" مكررةعبا
  ص بأسرآ.تسري علا الن"وفق ما ينظم  القانوف" ة األخير 

 لتصويت حق ا" الخاصة بػ 39في المادة  أف يرد الشرر المتعلق بعمر الناخب يفضل
 .الحرياتو " مف باب الحقوؽ والترش 

 مسألة المعيار الجغرافي للقانوف، ويلـز دسترة كيفية إعماؿ هذا المعيار. يجب عدـ ترؾ 
 .يجب تحديد عدد مجلس النواب، أو وضع معيار سكاني يحددآ 
 ديد داللة عبارة "الحد األدنا".يجب تح  
  .درجات 3: تقويـال

يشترر في المترش  لعضوية مجلس النواب أف يكوف ليبيًا : ( عضوية مجمس النواب69المادة )
وحاصبًل علا ميهل ، ومتمتعًا بحقوق  المدنية، والسياسية، أخرى جنسية أي  وأال يحمل، مسلماً 
وأف يكوف مقيما ، ش  عف خمس وعشريف سنة ميبلديةوأال تقل سن  يوـ فت  باب التر ، تعليمي

 يحددها القانوف. أخرى  وأي شرور، بالدائرة االنتخابية
 .يفضل اشترار إجادة القراءة واللتابة عوضا عف الحصوؿ علا ميهل علمي 
  وهذا أمر أجدر أف ، بعين نظاـ انتخابي  دسترةمقيمًا بالدائرة االنتخابية" توحي ب"عبارة

 ف.يترؾ للقانو 
 قصاء إيص   والانتقالي،  ظرؼاستجابة سيئة ل ،"أخرى جنسية أي  شرر "اال يحمل

  .التمثيل علا المستوى الوطنيو مف الترش   خرى حاملي الجنسية األ
  أف يكوف قادرًا علا أداء مهام " ال تشترر المادة في المترش".  

  .درجات 6 تقويـ:ال 
ضوية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ مف مدة ع :مجمس النواب عضوية( مدة 70المادة )

تاريخ أوؿ اجتماع ل ، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خبلؿ التسعيف يومًا السابقة النتهاء مدة 
 المجلس.
 .درجات 10 :التقويـ



 

48 

ال تعد جلسات المجلس صحيحة  إال بحضور  :( نصاب الحضور والتصويت71) المادة
في حاؿ إقرار  غلبيةعلا األقل، وتتخذ القرارات بذات األالمطلقة لؤلعضاء المنتخبيف  غلبيةاأل

 .الثلثيف أغلبيةعلا أف يقر  قانوف الموازنة العامة ب، مشروعات القوانيف، ومقترحاتها

 في حاؿ  األعضاء الحاضريف( أغلبية) البسيطة غلبيةيفضل في الفقرة الثانية اشترار األ
أعضاء  أغلبية)المطلقة  غلبيةرار األاشتألف  ،رار مشروعات القوانيف ومقترحاتهاإق

 يهدد بجمود تشريعي.المجلس( 
  األعضاءأو  مف الحاضريف الثلثيف أغلبيةما إذا كانت ة لـ يحدد النص األخير في الفقرة.  
  يقر  حيف الاإلجراءات المتبعة  مثل، بشأف الموازنة مهمةغاب التنصيص علا أمور

في حاؿ أن   علاكاف يفترض النص و  معينة، مجلس النواب الموازنة العامة خبلؿ فترة
، أو أف يقضي بعدـ جواز فض دور بلؿ مدة معينة ُتعد معتمدة حكماً خ عدـ اعتمادها

عدـ  في حالةاإلجراءات المتبعة   و انعقاد مجلس النواب قبل الفراغ مف اعتماد الميزانية
 .اإلجراء البلـز اتخاذآيفترض النص علا  حيث، اعتماد الموازنة

 ال مدعاة ل .في الفقرة االولا تزيد  عبارة "علا األقل"ي ف 

 درجات. 5: تقويـال

 يحاؿ كل مشروع قانوف مقدـ مف رئيس الجمهورية :( مشروعات القوانيف ومقترحاتيا72المادة )
رئيس الوزراء علا اللجاف النوعية المختصة بمجلس النواب لفحص ، وتقديـ تقرير عن  إلا أو 

مف تاريخ تسلم . كما تحاؿ مقترحات القوانيف المقدمة مف عشرة نواب علا  المجلس خبلؿ شهر
وز تجاية للنظر فيها خبلؿ مدة ال ت( إلا اللجاف النوع42المقدمة  وفق نص المادة )أو  األقل،

 وفي حالة الرفض يكوف القرار مسببًا. وتقدـ مشروعات القوانيف علا مقترحاتها.، الستيف يوماً 
 .جاتدر  10 التقويـ:
مقترح القانوف يحاؿ في أو  إذا أقر مجلس النواب مشروع، :ونشرىا ( إصدار القوانيف73المادة )

مدة أقصاها سبعة أياـ علا رئيس الجمهورية  إلصدارآ واألمر بنشرآ في الجريدة الرسمية خبلؿ 
ذا لـ يقـ رئيس الجمهورية بذلؾ فعلا رئيس ، مدة ال تجاوز خمسة عشر يومًا مف تاريخ إقرارآ. واف

 مجلس النواب إصدارآ، ونشرآ بتوقيع .
 ويعمل بالقانوف بعد يوميف مف تاريخ نشرآ، ما لـ ينص في  علا خبلؼ ذلؾ.

، مسببة ولرئيس الجمهورية رد  مشروع القانوف الذي تـ إقرارآ مف مجلس النواب بتعديبلت
 غلبيةبدونها باألأو  يبلت ،وللمجلس خبلؿ أربعة عشر يومًا مف تاريخ فت  المداولة إقرارآ بتعد
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مشروع قانوف تـ إقرارآ مف أي  المطلقة لؤلعضاء المنتخبيف. وال يجوز لرئيس الجمهورية رد  
 مف الدستور. 79مجلس الشيوخ وفقا للمادة 

 موصوفة  أغلبيةالجمهورية  الرد علا رئيس أغلبيةيفضل أف تلوف ، في الفقرة الثالثة
 .األولا غلبيةتفوؽ األبحيث ، مثبل ف"ي"الثلث، وكبيرة

 قانوف تـ إقرارآ  مشروعأي  "وال يجوز لرئيس الجمهورية رد   يفضل االستعاضة عف عبارة
يجوز لرئيس الجمهورية رد مشروعات القوانيف التي  بعبارة "وال، "مف مجلس الشيوخ

 يتطلب إقراراها موافقة مجلس الشيوخ."
 ل رئيس الجمهورية خبلؿ خمسة يفضل النص علا أف يكوف رد مشروع القانوف مف قب

 عشر يوما مف تسلم  مشروع القانوف.

 .درجات 7التقويـ: 

للل عضو مف أعضاء المجلس توجي  األسئلة لرئيس الوزراء  :( السؤاؿ واالستجواب74المادة )
 وطلب استجوابهـ، وفق ما يحددآ النظاـ الداخلي للمجلس.، والوزراء

 خرى صب السيادية األيفترض أف يشمل اإلجراء أصحاب المنا. 

  .درجات 7 :التقويـ

 ثانيا: مجلس الشيوخ
( 78يتألل مجلس الشيوخ مف ثمانية وسبعيف عضوا ) :( تشكيل مجمس الشيوخ75المادة )

علا أال يقل عمر ، ينتخبوف باالقتراع العاـ الحر السري المباشر عف طريق االنتخاب الفردي
 الناخب عف ثماني عشرة سنة ميبلدية. 

 :اطق االنتخابية الثبلث وفق اآلتيتوزع المقاعد بيف المن، غراض تطبيق هذا النصوأل

 .عضوااثناف وثبلثوف  32المنطقة الغربية )طرابلس(  .1

 .عضواستة وعشروف  26)برقة(  المنطقة الشرقية .2

 .عضواعشروف  20المنطقة الجنوبية )فزاف(  .3

. واللغوية بواقع عضويف عف كل مكوف ية علا أف يشمل ذلؾ ضماف تمثيل المكونات الثقاف
 .. وذلؾ كل  وفق ما يحددآ القانوف للمقاعد داخل كل منطقة انتخابية ويراعا التوزيع الجغرافي

  .لـ تحدد المادة األساس الذي قسمت وفق  الببلد إلا ثبلثة أقاليـ 
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  ذا ول، مثل مصال  مختلفة عف مجلس النوابيأن   هوالفكرة مف وراء مجلس الشيوخ
وف التمثيل في  مناطقيا ومتساويا، ولذا فإف الحاجة إلا مجلس الشيوخ تنتفي يجب أف يك

 في حاؿ التمثيل المتفاوت مناطقيا.
 " وهذا أمر أجدر أف  بعين نظاـ انتخابي  دسترةب عف طريق االنتخاب الفردي" توحيعبارة

  يترؾ للقانوف.
  ف تركيبة المجلس تمثيل المكونات الثقافية واللغوية غير مبرر في هذا المجلس سيما واف

 . المكونات ممثلة في مجلس النواب في حيف أفمناطقية، 
  الخاصة بػ"حق التصويت  39الشرر المتعلق بعمر الناخب يفضل ورودآ في المادة

  .مف باب الحقوؽ الحريات والترش "

 درجات.  3التقويـ: 

لس الشيوخ ما يشترر في عضوية يشترر في عضوية مج :( عضوية مجمس الشيوخ76المادة )
 علا أال يقل عمر المترش  عف أربعيف سنة ميبلدية يـو فت  باب الترش .، مجلس النواب

 حيث يشترر ، .." بعبارة "باستثناء شرر السف.يفضل االستعاضة عف عبارة "علا أال يقل
  ."..أال يقل

 درجات. 9: تقويـال

ضوية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ مف مدة ع :مجمس الشيوخعضوية ( مدة 77المادة )
تاريخ أوؿ اجتماع ل . وال يجوز إعادة انتخاب العضو أللثر مف دورتيف انتخابيتيف. ويجرى 

 انتخاب المجلس الجديد خبلؿ التسعيف يوما السابقة النتهاء مدة المجلس.

 والية المجلس،  عبارة "دورتيف انتخابيتيف" غير دقيقة، فقد تشير إلا دورات انعقاد أو مدة
 تيف".يويفضل استخداـ عبارة "مدتيف انتخاب

 درجات.  9تقويـ: ال

 غلبيةجلسات المجلس صحيحة، إال بحضور األ د  ال تع: ( نصاب االنعقاد والتصويت78المادة )
المطلقة ألعضائ  المنتخبيف. وتتخذ القرارات بشأف المسائل المنصوص عليها في المادتيف 

  علا أف يكوف مف بينهـ ثمانية أعضاء علا األقل مف كل منطقة يةغلب( بذات األ80و79)
  انتخابية.

 درجات.  10تقويـ: ال
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يتولا مجلس الشيوخ مراجعة مشاريع القوانيف التي  :( االختصاص التشريعي لممجمس79المادة )
 :اآلتيةالتعديل فيها في المواضيع أو  يتوجب إحالتها علي  مف مجلس النواب  إلقرارها،

 النظاـ المالي للدولة. -1

 الحكـ المحلي. -2 

 الجنسية والهجرة. -3

 االنتخابات. -4

 الثروات الطبيعية والبيئة. -5

 مقترحات التعديبلت الدستورية.  -6

 موضوع يدخل في اختصاص . أي  ولمجلس الشيوخ االستيضاح مف الجهات المختصة بشأف

  ال مدعاة ل . تفصيلة األخير الفقرة 
   قانوف الميزانية مف أهـ القوانيف و اـ المالي علا قانوف الميزانية  النظ اشتماؿال يتض

اختصاص مجلس  مفأن   النص صراحة علاالتي توازف بيف السكاف والجغرافيا ويجب 
 الشيوخ.

  بالنظر إلا ، أف تلوف الموافقة علي  فيجب ،ضمف النظاـ الماليكاف قانوف الموازنة  ذاواف
 لثيف كما في مجلس النواب.الث أغلبيةب، أهميت 

 .درجات 6 :التقويـ

يتولا مجلس الشيوخ المصادقة علا  :( اختصاص المجمس  شأف  عض الوظائف80المادة )
 :اآلتيةترشيحات مجلس النواب بشأف الوظائل 

 .عضاء المحكمة الدستوريةأ  -1

 ريساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة. -2

 زي ونائب .محافا مصرؼ ليبيا المرك -3

وذلؾ وفق معايير االستحقاؽ، والجدارة  لتحقيق المصال  العليا للدولة خبلؿ المدة، والشرور التي 
 يحددها القانوف، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتسميتهـ.
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 .أغفلت المادة اإلجراء المتبع في حالة رفض مجلس الشيوخ ترشيحات مجلس النواب 

 درجات.  8تقويـ: ال

إذا اختلل المجلساف حوؿ مشروع قانوف مف القوانيف المنصوص  :( المجنة المشتركة81المادة )
تيلل لجنة مشتركة بالتساوي بيف المجلسيف، لحل االختبلؼ، والوصوؿ ، (79 عليها في )المادة

إلي حل توافقي، وفي حاؿ التوصل لحل توافقي، يحاؿ مشروع القانوف علا المجلسيف إلقرارآ، 
لي رئيس الج  .مهورية إلصدارآواف

 . قانوف إلي دورة االنعقاد البلحقةفإذا تعذر ذلؾ ييجل ال

 درجات.  10تقويـ: ال

يحيل مجلس النواب مشروعات القوانيف علا مجلس  :( استشارة مجمس الشيوخ82المادة )
الشيوخ  إلبداء رأي  االستشاري بشأنها، وافعادتها إلي مجلس النواب خبلؿ مدة ال تجاوز ثبلثيف 

 .عشرة أعضاء تقديـ مقترحات قوانيفوما مف تاريخ اإلحالة علي . ولعدد ال يقل عف ي

  إلا الفقرة األولا ألف هذآ المادة تنظـ 79يفضل إضافة عبارة "مع مراعاة أحكاـ المادة "
 إبداء الرأي االستشاري.

 المنصوص عليها في  اختصاصات مجلس الشيوخضمف  ليسقوانيف  تقديـ مقترحات
 .ةاألخير لفقرة ل مدعاة ليست هناؾولذا ، 79المادة 

 درجات. 7التقويـ: 

 ثالثا: أحكاـ عامة للمجلسيف

وال يجوز تحديد وكالت  ، عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كل  :( عدـ تقييد الوكالة83المادة )
 بشرر.أو  بقيد،

 درجات. 10 التقويـ:

قبل تولي  أماـ مجلس ، و ، رى ييدي عضو مجلس الشو : ( قسـ عضو مجمس الشورى 84المادة )
أقسـ باهلل العظيـ أف ألوف مخلصا هلل، ثـ للوطف، ومحترمًا للدستور، القسـ اآلتي: )، لعمل 
 (.وأف أودي عملي بكل أمانة، وصدؽ، وللقانوف 



 

53 

  إخبلص   علاأن  إخبلص هلل  العضو تغليب ما يعتقد في تراتبية هللا ثـ الوطفقد توظل
 .للوطف

 ت.درجا 7 التقويـ:

ال يجوز الجمع بيف عضوية المجلسيف، ويباشر  :( تفرغ عضو مجمس الشورى 85المادة )
 وفق ما ينظم  القانوف. العضو عمل  علا سبيل التفرغ التاـ، ويحتفا ل  بوظيفت  

 درجات. 10 التقويـ:

 :( الحصانة86المادة )

حدود النظاـ  . للل عضو مف أعضاء مجلس الشورى كامل الحرية في إبداء الرأي  وفي1
في  خطاب يلقي أو  رأي يبدي ،أو  تصويت،أي  الداخلي للمجلس المنتسب إلي ، وال يسأؿ عف

 جلسات اللجاف التابعة ل .أو  أثناء جلسات المجلس،

عضو مف أعضائ   في حالة توافر دالئل أي  . ألي مف المجلسيف توجي  االتهاـ النيابي إلا2
أو  جرائـ مخلة باألمانة،أو  خرؽ جسيـ للدستور،أو  العظما، كافية علا ارتلاب جريمة الخيانة
حالت  للنائب العاـ  التخاذ اإلجراءات القانونية البلزمة.، الشرؼ أثناء ممارست  لعمل   واف

. في غير حالة التلبس  ال يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوؽ العضو وحريات  دوف إذف 3
، العاـ. وفي غير دور االنعقاد ء علا طلب كتابي مف النائبمسبق مف المجلس التابع ل   بنا

يصدر اإلذف مف رئاسة المجلس  علا أف يخطر المجلس في أوؿ انعقاد ل ، وذلؾ وفق أحكاـ 
 النظاـ الداخلي للمجلس.

 مف هذا الدستور" 37"مع مراعاة أحكاـ المادة  عبارة سبقهاالفقرة األولا يجب أف ت. 
 حظر التشهير استجابة إلا حالة االحتقاف وتجاوز اداب  كاف يفضل اإلشارة إلا

 الخصومة بيف الفرقاء السياسييف.
  كل خرؽ للدستور  ألفمقبولة محددة الداللة وغير عبارة "الخرؽ الجسيـ للدستور" غير

 معيب بصرؼ النظر عف جسامت .

 .درجات 7التقويـ: 
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 ( النظاـ الداخمي لممجمسيف87المادة )

مجلسيف الئحة بنظام  الداخلي خبلؿ مدة ال تجاوز ثبلثيف يومًا مف تاريخ أوؿ يصدر كل مف ال
اجتماع ل ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعيف علا كل مف المجلسيف عند وضع نظام  
الداخلي مراعاة التناسق، والتلامل مع المجلس األخر، ويبيف النظاـ الداخلي للل مجلس 

 .ظاـ حضور األعضاءالجزاءات البلزمة  لضماف انت

 درجات. 10 التقويـ:

 :اآلتيةتنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد األسباب  :( انتياء العضوية88المادة )

 العجز عف أداء المهاـ. -1

 االستقالة. -2

 .العزؿ -3

 اإلقالة عند فقد أحد شرور الترش . -4

 الوفاة. -5

 وذلؾ وفق النظاـ الداخلي.، لي  العضوويصدر قرار انتهاء العضوية مف المجلس المنتمي إ

 في حاؿ النص علا القدرة علا أداء المهاـ ضمف شرور  ،يجب حذؼ الفقرة األولا
 الترش  لعضوية مجلس الشورى.

  نها تزيدمف الفقرة الرابعة أل "اإلقالة"حذؼ كلمة يجب. 

 درجات. 9: تقويـال

د أحد أعضاء مجلس الشورى في حاؿ خلو مقع :( خمو مقعد في مجمس الشورى 89المادة )
قبل انتهاء مدة عضويت  بستة أشهر علا األقل  يحدد القانوف  ألي سبب وارد في المادة السابقة

 شغل المقعد. كيفية

 درجات. 10 :التقويـ

مدينة بنغازي. مقر مجلس الشورى بغرفتي   :( مقر وأحكاـ انعقاد مجمس الشورى 90المادة )
. ويعقد كل مف مكاف أخر داخل الببلدأي  سات  فيعقد جل - استثناءً  – وألي مف المجلسيف

 المجلسيف جلسات  العادية بحكـ القانوف في دورتيف عاديتيف مدة كٍل منهما خمسة أشهر.
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وتلوف دورات االنعقاد واحدة للمجلسيف، علا أف تبدأ الدورة األولا خبلؿ أربعة عشر يومًا مف 
 ابات.تاريخ إعبلف النتائا النهائية لبلنتخ

 ."تستوجب الدقة الحديث عف "دورتيف عاديتييف في السنة" بدال مف "دورتيف عاديتييف 

 درجات. 9 :التقويـ

أعضاء كل مف الغرفتيف  أغلبيةيجتمع مجلس الشورى ب: ( اجتماعات مجمس الشورى 91المادة )
حاؿ  وفي، برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، وفي حاؿ غياب  يتولا الرئاسة رئيس مجلس النواب

 :اآلتيةغياب  يتولا الرئاسة ألبر األعضاء سنًا  وذلؾ في الحاالت 

 افتتاح الدورة االنتخابية. -1

 .الدعوة النتخاب رئيس الجمهورية -2

 أداء رئيس الجمهورية للقسـ. -3

 االستماع إلا خطب الريساء. -4

 المهـ. االستماع إلا كلمة رئيس الجمهورية بشأف المسائل ذات الطابع الوطني -5

 .عقد جلسات تشاورية للمجلسيف-6

 أعضائ . أغلبيةويتولا مجلس الشورى المصادقة علا المعاهدات، واالتفاقيات الدولية ب

  اشترار إحالة المعاهدات واالتفاقات الدولية إلا المحكمة الدستورية لـ تنص المادة علا
 (. 139لمراجعتها قبل التصديق عليها وفق نص المادة )

 " ألبر األعضاء الحاضريف سنًا". والدقيقألبر األعضاء سنًا" غير دقيق، صياغة" 
 المصادقة علا تلوف ف أ ة كبند سابع  إذا كاف المقصوداألخير أف تضاؼ الفقرة  يفضل

 المعاهدات في جلسة مشتركة. 
   باستثناء االتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية "عبارة ة األخير ضاؼ للفقرة تف أيجب

 ".104ر إليها في المادة المشا

 درجات. 5التقويـ: 
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يجتمع مجلس الشورى اجتماعًا استثنائيًا  : لمجمس الشورى  ( االنعقاد االستثنائي92المادة )
بطلب مف ثلث عدد ، أو مف يخلف  وفق أحكاـ الدستورأو  بناًء علا طلب رئيس الجمهورية،
 :اآلتيةوذلؾ في الحاالت ، أعضاء أي: مف المجلسيف

 إنهائها.أو  الموافقة علا إعبلف حالة الحرب -1

 إقرار حالة الطوارر واألحكاـ العرفية. -2

 الموافقة علا إرساؿ قوات عسكرية خارج حدود الدولة. -3

 النظر في جدوؿ أعماؿ محدد. -4

األعضاء  أغلبيةمف يخلف ، وتتخذ القرارات بأو  ويترأس االجتماع رئيس مجلس الشيوخ،
 أال يقل عدد الحضور عف نصل أعضاء كل مجلس. علا، المنتخبيف

 رة األولا مف المادةفقلف " في المف يخ" غموض مدلوؿ. 
  الباب واسعًا لعدد غير محدد مف الحاالت االستثنائية التي ينعقد مجلس  يفت البند الرابع

 الشورى بسببها. 
 لمطلقة ا لبيةغاأل ة مف المادة علا أف نصاب الحضور هواألخير نص في الفقرة يفضل ال

 .عضاء كل مجلسأ ألعضاء كل مجلس وليس نصل 

 .درجات 8التقويـ: 

وتوثق مداوالتهما في محاضر  ، تلوف جلسات المجلسيف علنية :( عمنية الجمسات93المادة )
ألي منهما أف أو  وتنشر  طبقًا لما يحددآ القانوف. ويجوز للمجلسيف،، وفق نظامهما الداخلي
بطلب أو  الحاضريف  بناء علا طلب اثني عشر عضوًا، أغلبيةموافقة ينعقد في جلسة سرية ب
 رئيس الوزراء. أو  مف رئيس الجمهورية،

 درجات. 10 :التقويـ

أنوار خبلؿ أو  أوسمة،أي  ال يمن  عضو مجلس الشورى  :( منح األوسمة واألنواط94المادة )
 مدة عضويت .

 درجات. 10 :التقويـ
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تيوؿ إلا ، إذا ُحل  أحد المجلسيف :ت أحد المجمسيف لآلخر( أيمولة اختصاصا95المادة )
  وذلؾ إلا حيف (92و 91)لة للمجلس المنحل  وفق المادتيف المجلس القائـ المهاـ الموك
 انتخاب مجلس بديل.

 درجات. 10 :التقويـ

ال تجاوز واحد إلا اثنا يتقاضا عضو مجلس الشورى مكافأة : ( المكافأة المالية96المادة )
تعديل للقانوف أي  تحدد بقانوف. وال يسري ( مف متوسط مرتبات موظفي الدولة و 12:1ر )عش

 الخاص بها إال اعتبارًا مف بداية المجلس التالي لمف أصدر التعديل.

  متوسط مف  1/12مكافأة العضو ال تزيد عف لو فسرنا النص علا حال ، للاف يعني أف
جدا. ولو فسرناآ علا النحو األلثر بداهة ، وهذآ مكافأة ضئيلة مرتبات موظفي الدولة

، متوسط مرتبات موظفي الدولةمف  12/1أف مكافأة العضو ال تزيد عف  للاف يعني
 وهذآ مكافأة مبالم فيها. ويبدو أف قصد المشرع هو التأويل الثاني. 

 درجات. 10 :التقويـ

هورية والحكومة  وفق أحكاـ تنار السلطة التنفيذية برئيس الجم :( السمطة التنفيذية97المادة )
أي  هذا الدستور. ويكوف مقرها مدينة طرابلس، ويجوز لها أف تعقد اجتماعاتها، وتتخذ قراراتها في

 مكاف اخر داخل الببلد.

 درجات. 10 :التقويـ

يحافا رئيس الجمهورية علا وحدة الببلد، واستقبلؿ  :( أواًل: رئيس الجميورية98المادة )
ويمارس اختصاصات ، وتحدد مسيوليات  وفق ، ويرعا مصال  الشعب، ضي الوطف، وسبلمة أرا

                                  الدستور.   أحكاـ 

  ف تتضمف المادة تعريل رئيس الجمهورية  بحيث تستهل بعبارة "رئيس أيفترض
 ".الرئيس األعلا للسلطة التنفيذية الجمهورية هو

 درجات. 8 :التقويـ

 يشترر في المترش  لرئاسة الجمهورية اآلتي: :( شروط الترشح لرئاسة الجميورية99دة )الما

 أف يكوف ليبيًا مسلمًا لوالديف ليبييف مسلميف. -1
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مف سنة ما لـ يكف قد نزؿ عنها قبل ، أخرى جنسية أي  أال يكوف قد سبق ل  الحصوؿ علا -2
 تاريخ فت  باب الترش .

 أجنبية.أو  أال يكوف زوجًا ألجنبي، -3

 ما يعادل .أو  أف يكوف متحصبًل علا ميهل جامعي، -4

 أال يقل عمرآ عف خمس وثبلثيف سنة ميبلدية. -5

أو  وأال يكوف قد حكـ علي  في جناية عمدية،، متعا بالحقوؽ المدنية، والسياسيةأف يكوف مت -6
 باألمانة، ولو رد إلي  اعتبارآ.أو  في جنحة مخلة بالشرؼ،

 قادرا علا ممارسة مهام . أف يكوف  -7

 خرى االختبلر والتزاوج مع الشعوب األ عف خصوصية يتغاضا الشرطاف األوؿ والثالث 
مف دوؿ المحيط ، مما قد يعني حرماف عدد كبير مف الليبييف مف الترش ، كما أف شبهة 

 .ور الترش  شخصيةشر ألف  زوج  غير ليبي غير مبررةأو  ي عدـ والء مف أحد أبو 

 درجات. 6: التقويـ

ينتخب رئيس الجمهورية عف طريق االقتراع العاـ الحر السري  :( انتخاب الرئيس100المادة )
ا يضمف القيمة المتساوية بمقة لؤلصوات الصحيحة للمقترعيف، و المطل غلبيةالمباشر باأل
 . وفق النسبة التي يحددها القانوف  وتوزيعها جغرافيا علا الدوائر االنتخابية ، لؤلصوات

وينتخب رئيس الجمهورية قبل مائة وعشريف يومًا مف انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائـ وقت 
أسبوعيف مف نهاية المدة السابقة.  خبلؿإجراء االنتخابات الرئاسية  علا أف تعلف النتائا النهائية 

يحدد مجلس ، وفي حاؿ تعذر إجراء االنتخابات الرئاسية  ألسباب قاهرة تقر ها المحكمة الدستورية
 الشورى اإلجراءات، والمواعيد البلزمة إلجراء االنتخابات الرئاسية الحقًا.

منفصلتيف، وفي حالة أو  وال يجوز إعادة انتخاب الرئيس أللثر مف دورتيف كاملتيف متصلتيف،
 تلؾ المدة مدة رئاسة كاملة. داالستقالة تع

  قضية انتخاب  ألف، قانوف للاألصوات حديد نسبة توزيع ال يجوز إحالة ت األولافي الفقرة
إلا  بدال مف إحالتها ويلـز مف ثـ دسترتهارئيس الجمهورية مفصلية ومثيرة للخبلؼ 

 السلطة التشريعية بتركيبتها المنحازة للتمثيل السكاني.
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  يتعارض مع تحديد القانوف نسبة بعينها للمناطق مبدأ القيمة المتساوية لؤلصوات
 .ةالجغرافي

 غلبيةف المرشحيف علا األمأي  حاؿ عدـ حصوؿفي مادة إلا اإلجراء المتبع لـ تشر ال 
 كاف يجب التنصيص علا جولة ثانية لبلنتخابات.و ، المطلقة

 يفضل إضافة كلمة الرسمية بعد عبارة "النتائا النهائية"، المذكورة في الفقرة ، درءا للبس
 . ةالثانية مف الماد

   ،عينة لئلعبلف عف النتائا تفاصيل تحديد الفترة المجب ترؾ يفي الفقرة الثانية مف المادة
 .للقانوف 

  101الفقرة األخيرة موضعها المادة. 

 درجات. 3: تقويـال

مدة الرئاسة خمس سنوات مف تاريخ أداء القسـ قابلة للتجديد لمرة  :( مدة الرئاسة101المادة )
 واحدة.

 درجات. 10التقويـ: 

ييدي رئيس الجمهورية المنتخب القسـ أماـ مجلس الشورى  :سـ( أداء الرئيس لمق102المادة )
وأف احتـر ، أقسـ باهلل العظيـ أف أودي مهامي بإخبلص: )اآلتيةشرة مهام   وفق الصيغة قبل مبا

وأف أصوف مصال  الشعب ، وأف أحافا علا استقبلؿ الببلد، ووحدتها، الدستور، والقانوف 
 والوطف(.

 درجات. 10 التقويـ:

شاغرًا بشكل دائـ في  يعتبر منصب رئيس الجمهورية :( شغور منصب الرئاسة103) المادة
 :اآلتيةالحاالت 

 بإخطار كتابي موج  إلا مجلس الشورى. االستقالة -1

 .العزؿ -2

 فقد شرر مف شرور الترش  يثبت بمقتضا حكـ مف المحكمة الدستورية. -3

 الوفاة.-4
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يحل  ،لمدة ال تجاوز مائة وعشريف يوماً اـ مانع ميقت وفي حاؿ خلو المنصب  لغياب الرئيس لقي
 محل  رئيس الوزراء، وفي حاؿ تجاوز هذآ المدة يعد  المنصب شاغرًا.

 ويتولا رئيس مجلس الشيوخ، وتجتمع المحكمة الدستورية  إلقرار شغور المنصب بشكل دائـ
منصب، وخبلؿ مدة ال مهاـ رئيس الجمهورية  وفي حاؿ تعذر ذلؾ يتولا رئيس مجلس النواب ال

يعلف ، تجاوز خمسة عشر يومًا مف تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس
 يومًا. مجلس الشورى عف فت  باب الترش ، وانتخاب الرئيس الجديد خبلؿ مائة وعشريف

 .يجب تحديد األحواؿ التي يتعذر فيها تولي رئيس مجلس الشيوخ 

 درجات. 9 التقويـ:

 :اآلتيةيختص رئيس الجمهورية بالمسائل : ( اختصاصات الرئيس104ادة )الم

 الحكومة واجراء التعديبلت الوزارية. أليلواعتماد ت، تعييف رئيس الوزراء .1

 تحديد، وتوجي  السياسات العامة للسلطة التنفيذية. .2

 الدعوة  لبلستفتاء في الحاالت، وبالشرور المنصوص عليها في الدستور. .3

 الشورى  لجلسات استثنائية، مع تحديد المسائل التي تتناولها. دعوة مجلس  .4

 إصدار القوانيف، واألمر بنشرها في الجريدة الرسمية  وفق الدستور.  .5

 .اقتراح مشروعات القوانيف .6

 إبراـ االتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية  وفق ما يحددآ القانوف. .7

 منظمات الدولية.اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدوؿ، وال .8

 من  األوسمة، واألنوار   وفق القانوف. .9

 التعيينات، واإلعفاءات في الوظائل العليا برئاسة الدولة، والميسسات التابعة لها.. 10

 إعبلف حالة الطوارر، وطلب إعبلف األحكاـ العرفية   وفق أحكاـ الدستور.. 11

 ينص عليها الدستور. أخرى  أي اختصاصات. 12

 مسائل"  مفخداـ كلمة "مهاـ" بداليفترض است". 
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 ئيس الجمهورية عزؿ صبلحية ر مف أن   : يجب النص صراحة علاالفقرة األولا
 .رئيس الوزراء

 التي تنظـ الدعوة لبلستفتاء. 109يجب اإلشارة إلا المادة  :الفقرة الثالثة 
 ذا كاف ، " غير واضحةاالتفاقيات ذات الصبغة الفنيةداللة التعبير ": الفقرة السابعة واف

 .وتوضي  داللت  المقصود هو "االتفاقيات التنفيذية" فيلـز استخداـ هذا التعبير
  :هو  الوظائل العليا برئاسة الدولةال يتض  ما إذا كاف المقصود مف الفقرة العاشرة

 .الدولة بصفة عامةفي عليا الوظائل الأو  ديواف الرئاسة
  وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية. لـ تشر المادة إلا اختصاص تعييف السفراء 

 درجات. 6: تقويـال

يكوف العفو الخاص بقرار مف رئيس الجمهورية  بعد أخذ رأى : ( العفو الخاص105المادة )
 رئيس الحكومة، والمجلس األعلا للقضاء  بما ال يتعارض مع أحكاـ هذا الدستور.

 درجات. 10 التقويـ:

رئيس الجمهورية هو القائد األعلا للقوات  :قوات المسمحة( القائد األعمى لم106المادة )
 ويعلف الحرب، ويعقد الصل   وفق أحكاـ الدستور.، المسلحة

 درجات. 10 التقويـ:

رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة في عبلقاتها  الخارج:( تمثيل الدولة في 107المادة )
 ستور.الخارجية، ول  إبراـ المعاهدات، واالتفاقيات  وفق الد

 درجات. 10 التقويـ:

حل ، أو لرئيس الجمهورية في حاؿ عدـ انعقاد المجلسيف : قوة القانوف قرارات ( 108المادة )
إصدار قرارات بقوة القانوف في حالة الضرورة، واالستعجاؿ  وفق ما ينظم  ، مجلس النواب

ورة التالية لمجلس القانوف، علا أف يتـ عرضها مسببة خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ انعقاد الد
قرارات تتعلق بمسائل مف اختصاص مجلس أي  إلغائها. وال يجوز إصدارأو  النواب  إلقرارها،
 الشيوخ.

 "يتـ عرضها"وكلمة "ُتعرض" أص  مف تعبير ، كلمة "مهاـ" أدؽ مف كلمة "مسائل".  

 درجات. 9: تقويـال
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ية  بناء علا أسباب وجيهة لرئيس الجمهور  :( إجراءات حل السمطة التشريعية109المادة )
أو  تعطيل الموازنة دوف مبررات حقيقية،أو  خطة التنمية،أو  تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة،

مجلس الشيوخ في استفتاء عاـ  وذلؾ وفق أو  عرض حل مجلس النواب،، مخالفة أحكاـ الدستور
 اآلتي:

ت للمحكمة الدستورية  إلعطاء رأيها والمبررا لا رئيس الجمهورية إحالة األسبابيتعيف ع -1
 مخالفة أحكاـ الدستور.أو  االستشاري بشأف مدى جدية، ومبلءمة األسباب،

أف هناؾ مخالفة ألحكاـ الدستور، ولجأ الرئيس أو  إذا قدرت المحكمة بأف األسباب جدية، -2
ذا جاءت نتيجة  يصدر الرئيس قرارآ بالحل.، لبلستفتاء العاـ وجاءت نتيجت  بحل أحد المجلسيف واف

 الرئيس حكومة جديدة. يلل)ال( ي ػاالستفتاء ب

خبلؿ حالة ، أو مف المجلسيف خبلؿ السنة األولا النعقادآأي  ال يجوز حل، وفي جميع األحواؿ
 ة لوالية رئيس الجمهورية.األخير في الستة أشهر ، أو إعبلف األحكاـ العرفية، أو الطوارر 

 وهي  ،الرئيس والسلطة والتشريعية حوؿ السياسات العامةالخبلؼ بيف  ةتنظـ المادة حال
وأجدر مف ثـ أال تدستر  ويفضل النص ، بخرؽ الدستور ال عبلقة لهاخبلفات سياسية 

علا حق الرئيس في اللجوء إلا االستفتاء مباشرة دوف إقحاـ للمحكمة الدستورية في 
 أمور تتعلق بالسياسات العامة.

  مف تعبير "مبررات حقيقية مقنعة" أفضل"مبررات تعبير". 
 ةللسلطة التشريعية حقًا مناظرًا في سحب الثقة مف الرئيس في حال المادة طلـ تع 

 االختبلؼ حوؿ السياسات العامة للدولة.
 يخرجها  شأفوهذا  ،وؿ السياسات العامةتزج المادة المحكمة الدستورية في خبلفات ح

 .عف نطاؽ اختصاصها
 ؿ ، تلرست تاريخيا بما ينافي خصوصيةة التنفيذية علا التشريعية السلط تعزز المادة تغو 

 .في النظاميف السابقيف
  سلبية يبدو غير منطقيإجراء "ييلل الرئيس حكومة جديدة" إذا كانت النتيجة االستفاء ،

 مف يضع السياسة العامة للدولة وليست الحكومة. هو أف يستقيل الرئيس، ألن  واألولا 
 ة.قدرت المحكمة أف األسباب غير جديجراء المتبع في حالة ال تحدد المادة اإل 

 درجات. 3: تقويـال
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مجلس الشيوخ  بناء علا طلب مسبب مقدـ أو  لمجلس النواب، :( اتياـ الرئيس110المادة )
اتهاـ رئيس الجمهورية بالخيانة ، مف المجلسيفأي  المطلقة لؤلعضاء المنتخبيف مف غلبيةمف األ
ثلثي  أغلبيةارتلاب جناية عمدية. ويصدر قرار االتهاـ بأو  الجسيـ للدستورالخرؽ أو  العظما

 بعد تحقيق يجري  النائب العاـ.، مجلس الشورى 

ذلؾ  د  ويوقل الرئيس عف عمل  بصدور قرار االتهاـ  إلا حيف صدور الحكـ في الدعوى. ويع
نة مف رئيس، وأربعة مكو خلوًا ميقتًا للمنصب. ويحالـ رئيس الجمهورية أماـ محكمة خاصة 

يف بالمحكمة العليا، وأقدـ مستشاريف مستشارل أقدـ  يرأسها رئيس المحكمة العليا، وبعضويةأعضاء 
بمحالـ االستئناؼ، ويتولا االدعاء أمامها النائب العاـ مع ضماف حق الدفاع، وتصدر المحكمة 

ذا ات التحقيق، والمحالمةانوف إجراءوينظـ الق .وتعد أحكامها باتة، األعضاء أغلبيةقرارها ب . واف
. ويعد خرى حكـ بإدانة رئيس الجمهورية  عزؿ مف منصب . مع عدـ اإلخبلؿ بالجزاءات األ

 ( مف الدستور.103المنصب شاغرًا بشكل دائـ وتسري بشأن  أحكاـ المادة )

ع رفأو  وفي غير هذآ األحواؿ  ال يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية،
 الدعوى الجنائية في مواجهت   إال بعد انتهاء مدة واليت . وتوقل في حق  مدد التقادـ كافة. 

 تهاـ الرئيس يجب النص علي  صراحة، وال يعد ضمف المواضيع المحتملة في جدوؿ ا
 أعماؿ محدد.

  غير محدد الداللة. جسيـ"الخرؽ ال"مفهـو 
  يوجد في القانوف الجنائي الليبي "الخيانة العظما" تحتاج إلا ضبط حيث ال عبارة

 هذآ الصفة.جريمة تحمل 
 .عبارة "مكونة مف رئيس، وأربعة أعضاء" تزيد تغني عن  العبارة التالية 

 درجات. 8 تقويـ:ال

 ثانيا: الحكومة

 تتلوف الحكومة مف رئيس الوزراء والوزراء. :( تكويف الحكومة111المادة )

  .درجات 10 تقويـ:ال
 :اآلتيةيتولا رئيس الوزراء المهاـ  :تصاصات رئيس الوزراء( اخ112المادة )

 تأليل الحكومة، وترأس جلساتها، واقتراح إدخاؿ التعديبلت عليها. -1

 تسيير الحكومة، واإلشراؼ علا أعمالها. -2
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 تنسيق مهاـ أعضاء الحكومة دوف المساس باختصاصاتهـ ومسئولياتهـ المباشرة. -3

وكذلؾ األسس العامة لتنظيـ الوزارات، وأجهزة الدولة ، خرى األويحدد القانوف اختصاصات  
 .المختلفة. ولرئيس الوزراء  تفويض بعض اختصاصات  للوزراء

 يجب أف يضاؼ الختصاصات رئيس الوزراء اقتراح مشروعات القوانيف لمجلس النواب.  

  درجات. 9 التقويـ:

أف  وزيرا:أو  يعيف رئيسًا للوزراء، ُيشترر فيمف: ( شروط تعييف أعضاء الحكومة113المادة )
وأف يحمل ميهبًل ، وأال يقل عمرآ عف ثبلثيف عاماً ، أخرى جنسية أي  ا مسلما وأال يحمليكوف ليبي
وأال يكوف قد صدر ضدآ ، وأف يكوف متمتعًا بحقوق  المدنية، والسياسية، ما يعادل أو  جامعيًا،

باألمانة، ولو رد إلي  اعتبارآ. وينظـ أو  ؼ،جنحة مخلة بالشر أو  حكـ قضائي في جناية عمدية،
 .أخرى  شرورأي  القانوف 

 المهاـ تأديةدرة علا علا شرر الق نصيفترض ال.  

 درجات. 9 التقويـ:

الجمهورية، وفق ييدي رئيس الوزراء، والوزراء القسـ أماـ رئيس  :( أداء القسـ114المادة )
، لصًا هلل، ثـ للوطف، ومحترمًا للدستور، وللقانوف أقسـ باهلل العظيـ أف ألوف مخ: )اآلتيةالصيغة 

 وأف أودي عملي بكل أمانة وصدؽ(.

   قد توظل تراتبية هللا ثـ الوطف في تغليب ما يعتقد العضو أن  إخبلص هلل علا إخبلص
 للوطف.

 درجات. 7لتقويـ: ا

ر مجلس النواب ب :( عدـ الثقة  الحكومة115المادة ) المنتخبيف عدـ  ثلثي أعضائ  أغلبيةإذا قر 
المطلقة ألعضائ  المنتخبيف، إذا  غلبيةالثقة بالحكومة  وجب عليها االستقالة، ويكوف القرار باأل

ويجب علي  في هذآ الحالة اعتزاؿ الوزارة، وال ينظر مجلس النواب في طلب ، تعلق بأحد الوزراء
ٍي مقدـ مف خمسة عشر منع الثقة عف الحكومة  إال بعد جلسة استجواب، وبناًء علا طلب كتاب

، عضوًا علا األقل، وال يجوز أف يطرح هذا الطلب للمناقشة، إال بعد ثمانية أياـ مف يوـ تقديم 
 وال تيخذ اآلراء إال بعد يوميف مف تماـ المناقشة في .

 درجات. 10التقويـ: 
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لوزراء، تحدد بقانوف إجراءات اتهاـ رئيس ا :( مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء116المادة )
 والوزراء فيما يقع منهـ مف جرائـ في تأدية وظائفهـ.

 محتواها.غير مطابق لما يجعل عنوانها ، صراحة علا مسيولية الوزراء ال تنص المادة  
 أي  ال تمن  لهـأويفترض  ،اء والوزراءتنظيـ حصانة رئيس الوزر  المقصود مف المادة

 مية.العالفي كثير مف الدساتير هو الحاؿ حصانة كما 
 :يخضع رئيس الوزراء ء الحكومة مسيولوف عما يرتلبوف و أعضا الصياغة التالية أفضل

هـ لجرائـ والوزراء للقواعد العامة المنظمة إلجراءات التحقيق والمحالمة في حاؿ ارتلاب
 بسببها.أو أثناء ممارسة وظائفهـ 

 درجات. 4: تقويـال

 س الوزراء باآلتي:يختص مجل: ( اختصاصات مجمس الوزراء117المادة )

 تنفيذ السياسة العامة. -1

 المحافظة علا أمف الوطف، وحماية حقوؽ المواطنيف، وضماف احتراـ القوانيف، واألنظمة. -2

 اقتراح مشروعات القوانيف. -3

 إعداد مشروع قانوف الموازنة العامة. -4

 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. -5

 والميسسات، والهيئات، والمصال ، والشركات العامة. إنشاء، وحل، ودما المرافق، -6

 تنظيـ إدارات الدولة، وميسساتها، وأجهزتها، واإلشراؼ عليها، ومتابعتها. -7

 مناقشة مقترحات كل وزارة، وخططها، وسياستها في مجاؿ تنفيذ اختصاصاتها. -8

رافق العامة في نطاؽ إصدار اللوائ  التنفيذية، والتنظيمية، ولوائ  الضبط، وتنظيـ الم -9
 اختصاص .

تعييف وكبلء الوزارات، والمناصب العليا في الحكومة  علا أساس مبادر تلافي الفرص،  -10
 واالستحقاؽ، والشفافية  وفق ما يحددآ القانوف.

تعييف السفراء، وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية  وفق معايير النزاهة، واالستحقاؽ،  -11
  .قيق المصال  العليا للدولةوالجدارة، وتح
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 .ينص عليها القانوف  أخرى  اختصاصاتأي  -12

 ورئيس الوزراء، األص  أف  رئيس الجمهوريةيختص ب  شأف  مشروعات القوانيف اقتراح
 كما يلي: إعداد مشروعات القوانيف. 3تلوف صيغة الفقرة 

  ضمف الوظائل التي يفترض أف تعييف السفراء وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية مف
 .يختص بها الرئيس

  17بعض التزيد لسبق ذكرها في المادة  11، 10شرور التعييف في البنديف في. 

 درجات. 5 التقويـ:

 ال اب الرا ع: السمطة القضائية

، وظيفتها إقامة العدؿ، السلطة القضائية مستقلة :استقاللية السمطة القضائية (118المادة )
ال ، وحماية الحقوؽ والحريات. والقضاة مستقلوف في أداء وظائفهـ، وضماف سيادة القانوف 
ويلتزموف مبادر النزاهة والحياد. والتدخل في عمل القضاء جريمة ال ، يخضعوف لغير القانوف 
 تسقط بالتقادـ. 

   ص علا أف تضمف الدولة تمتع القضاة بالوسائل الضرورية ألداء مهامهـ.نلايفترض 

 درجات. 8 تقويـ:ال

وأعضاء النيابة ، أعضاء السلطة القضائية القضاة :( أعضاء السمطة القضائية119لمادة )ا
، واألقدر، وترقية األصل ، وترقيتهـ بما يضمف اختيار، العامة. ويحدد القانوف شرور تعينيهـ

 وسائر شيونهـ الوظيفية.، وواجباتهـ، وينظـ حقوقهـ

   17سبق ذكرها في المادة شرور الجدارة. 

  وزارة العدؿ.  بل تتبع مف السلطة القضائية ايابة ليست جزءالن 

  ستهل الباب بتعريل السلطة القضائيةجب أف يُ ي. 

 درجات.  4 تقويـ:ال

، وال يعفا، ال يعزؿ عضو السلطة القضائية :( ضمانات أعضاء السمطة القضائية120المادة )
بب مف المجلس األعلا للقضاء  طبقا وال يعاقب تأديبيا  إال بموجب قرار مس ،وال ينقل مف عمل 
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ال يجوز اتخاذ اجراءات ماسة ، للضمانات والحاالت التي يحددها القانوف. وفي غير حالة التلبس
 والحريات في مواجهت   إال بإذف مف المجلس األعلا للقضاء. ، بالحقوؽ 

  وهو المصطل  المستخدـ ، " هو "حصانات"ضمانات"مصطل   يبدو أف المقصود مف
 . 86المادة  في

 درجات. 9 التقويـ:

ودرجاتها الفصل في ، تتولا المحالـ علا اختبلؼ أنواعها :( والية المحاكـ121المادة )
وتلوف ، وفق نظاـ التخصص القضائي بما يستجيب لمتطلبات العدالة، والجرائـ، المنازعات

، مراعاة للنظاـ العاـإذا قررت المحكمة سريتها  ، أو جلساتها علنية  إال في محالـ األحداث
 واآلداب. وفي جميع األحواؿ يكوف النطق باألحكاـ علنيا  ووفق القانوف.

 درجات. 10تقويـ: ال

والدعاوى القليلة األهمية التي يحددها ، فيما عدا المخالفات :( درجات التقاضي122المادة )
واالجراءات ، لـويحدد القانوف اختصاصات المحا، تنظـ المحالمات علا درجتيف، القانوف 

 المتبعة أمامها.

  غامضالدعاوى قليلة األهمية" معيار ".  

 درجات. 9تقويـ: ال

 ُيحظر إنشاء المحالـ االستثنائية. :( حظر المحاكـ االستثنائية123المادة )

 درجات. 10 التقويـ:

، يكوف للقضاء مجلس يسما المجلس األعلا للقضاء :( المجمس األعمى لمقضاء124المادة )
، ويتمتع بالشخصية االعتبارية، وتطورآ، وفاعليت ، ونزاهت ، واستقبلل ، يضمف ُحسف سيرآ
 وُيعد مشروع ميزانيت   لمناقشت  أماـ السلطة التشريعية. ، والمالي، واالستقبلؿ اإلداري 

   لذلؾ ، اختصاصات المجلس وليس ضمف تعريف  ضمفإعداد مشروع الميزانية مف
 إلا المادة التالية.قة بهذا األمر المتعلوجب نقل العبارة 

 درجات. 9 التقويـ:
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يختص المجلس األعلا بتعييف أعضاء السلطة القضائية  :( اختصاصات المجمس125المادة )
وتأديبهـ وتنظيـ شيونهـ الوظيفية ، وبنقلهـ، واللفاية، والخبرة، وترقيتهـ  وفق معايير األقدمية
بداء الرأي ، يابات  وفق المعايير التي يحددها القانوف والن، كافة. كما يختص بإنشاء المحالـ واف
واقتراح إعادة تنظيـ الهيئات ، وتقديـ المقترحات بشأنها، في مشاريع القوانيف المتعلقة بالقضاء

وبإعداد تقرير سنوي ، إلغائها، أو دمجها، أو أخرى إنشاء هيئات قضائية ، أو القضائية القائمة
ات النافذة مف المحالـ ُيحاؿ علا السلطة التشريعية وينشر في تقييمي بشأف تطبيق التشريع

 . خرى الجريدة الرسمية. وينظـ القانوف اختصاصات  األ

   17ال مدعاة لئلشارة إلا شرر اللفاية ألن  سبق ذكرآ في المادة. 
  إنشاء النيابات اختصاص تنفيذي لوزارة العدؿ. 
 أصيل للسلطة التشريعية، وقد  ال اختصاص للمجلس بإنشاء المحالـ فهو اختصاص

  يكوف حق اقتراح إنشائها.

 درجات. 6 التقويـ:

المجلس األعلا للقضاء بقانوف علا أف يضمف استقبلليت   ف ُيكو   :( تكويف المجمس126المادة )
  .وتطورآ

  بحيث تتنوع فيها ، يجب دسترة العضوية تفصيبُل بتوليفة متفقة مع المعايير الدولية
، وبحيث يراعا فيها التمثيل الجندري ، أساتذة كليات قانوف و ، اموف مح التخصصات:

 وتمثيل القضاة مف المحالـ الدنيا.

   مسألة جدلية يلـز حسمها دستورياالسلطة التشريعية  إلاهذآ المادة تحيل. 

 درجات.  3 التقويـ: 

اؼ مف وعدد ك، ونائب، تتلوف المحكمة العليا مف رئيس :( المحكمة العميا127المادة )
تختارهـ جمعيتها ، ما يعادلها، أو المستشاريف ال تقل درجاتهـ عف رئيس بمحكمة االستئناؼ

ثبلثة مستشاريف بها. ويصدر بتسميتهـ أقدـ  ونائب  مف بيف، علا أف يكوف الرئيس، العمومية
 قرار مف رئيس الجمهورية. 

 درجات. 10تقويـ: ال

حكمة العليا بنظر الطعوف بالنقض. ويحدد تختص الم: ( اختصاصات المحكمة128المادة )
 .خرى القانوف اختصاصاتها األ
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 .يجب النص علا إلزامية مبادر المحكمة العليا للمحالـ األدنا مرتبة 

 رجات.د 8 :تقويـال

النيابة العامة جزء مف السلطة القضائية علا رأسها النائب العاـ.  :( النيا ة العامة129المادة )
بشأف الدعوى الجنائية عدا ما يستثني  ، امة وكبلء عن  في ممارسة اختصاص وأعضاء النيابة الع

القانوف. ويصدر بتعييف النائب العاـ قرار مف رئيس الجمهورية  بناًء علا ترشي  المجلس 
المحاميف ، أو االستئناؼ كمةالريساء بمح، أو محكمة العلياالاألعلا للقضاء مف بيف مستشاري 

للمدة الباقية لبلوغ  سف التقاعد أيهما أقرب ولفترة ، أو ( مدة ست سنواتالعاميف مف الفئة )أ
 واحدة. 
   ة.القضائي ليست جزءا مف السلطةالنيابة العامة  

  .ترشي  النائب العاـ يكوف مف وزير العدؿ وليس مف المجلس األعلا للقضاء 

  إلا أو  نائب العاـعبارة "مدة ست سنوات" تعود إلا مدة تعييف ال ال يتض  ما إذا كانت
 .(مدة المحاميف العامييف مف الفئة )أ

 درجات.  4 التقويـ:

قضائية يصدر بتسمية  هيئةالتفتيش القضائي  هيئة :التفتيش القضائي ىيئة( 130المادة )
وعدد كاؼ مف ، ووكيل، وتتلوف مف رئيس، أعضائها قرار مف المجلس األعلا للقضاء

وتختص بالتفتيش علا ، ما يعادلها، أو ل بمحالـ االستئناؼال تقل درجاتهـ عف وكي، األعضاء
 يحددها القانوف. أخرى  وأي اختصاصات، أعضاء السلطة القضائية

 درجات. 10 التقويـ:

دارة القانوف هيآت ، إدارة قضايا الدولة :( ىيآت قضائية131المادة ) دارة المحاماة العامة واف واف
 ا.قضائية ينظمها القانوف ويحدد اختصاصاته

 بحكـ دسترة المساعدة القضائية. ال مدعاة لوجود إدارة المحاماة العامة  

 درجات.  6 التقويـ:
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ويتمتع المحاموف بالضمانات ، المحاماة شريؾ في تحقيق العدالة :( المحاماة132المادة )
، والدفاع عف الحقوؽ ، للمساهمة في إقامة العدؿ، القانونية التي تمكنهـ مف أداء واجباتهـ

 الحريات  وينظـ القانوف ذلؾ.و 

 درجات. 10 التقويـ:

القضاء العسكري قضاء مختص بنظر الجرائـ العسكرية التي  :( القضاء العسكري 133المادة )
بما ، وبما يكفل ضماف المحالمة العادلة، يرتلبها عسكريوف  وفق اإلجراءات التي يحددها القانوف 
 قانوف.في ذلؾ حق الطعف بالنقض  وفق ما ينظم  ال

  .ينبغي النص صراحة علا عدـ جواز محالمة المدنييف أماـ المحالـ العسكرية 

  يقدموف للقضاء المدني في ، والمقاتليف غير الشرعييف، النص علا أف العسكرييف جبي
  .اإلنسافقضايا انتهالات حقوؽ 

 درجات. 3 التقويـ:

، وُيحظر االمتناع عف تنفيذ، ة ملزمةاألحكاـ القضائي :( إلزامية األحكاـ القضائية134المادة )
 تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني.أو 

 درجات. 10 تقويـ:ال

 المحكمة الدستورية: ال اب الخامس

تستحدث محكمة دستورية: لها الشخصية  :( استقاللية المحكمة الدستورية135المادة )
وييخذ ، قدـ مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعيةوت، والمالي، وتتمتع باالستقبلؿ اإلداري ، االعتبارية

والمزايا المقررة ألعضاء ، ويتمتع أعضايها بالضمانات، رأيها في مشروعات القوانيف المتعلقة بها
 ويجوز لها عقد جلساتها وممارسة اختصاصاتها في، ويكوف مقرها مدينة سبها، السلطة القضائية

 مكاف اخر داخل الببلد.أي 

  علا تعريل مفهوـ المحكمة  النص يقتصر بل يجب أف، "تستحدث"مة ال مبرر للل
  الدستورية.

 درجات. 9تقويـ: ال
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تتلوف المحكمة الدستورية مف اثني عشر عضوا مف بينهـ  :( تكويف المحكمة136المادة )
، ونائب. يختار المجلس األعلا للقضاء ستة مستشاريف بدرجة رئيس بمحالـ االستئناؼ، رئيس
ويشترر في ، وتختار السلطة التشريعية ثبلثة أعضاء، ئيس الجمهورية ثبلثة أعضاءويختار ر 

، ورئيس الجمهورية أف يكونوا مف ذوي الخبرة مف المحاميف، المختاريف مف السلطة التشريعية
والشريعة ، والعلـو السياسية، ومف حاملي اإلجازة العالية علا األقل في تخصصات القانوف 

علا أال تقل مدة الخبرة العملية في مجاؿ ، أعضاء السلطة القضائية اإلسبلمية مف غير
ويكوف رئيس المحكمة مف بيف األعضاء المختاريف مف المجلس ، تخصصهـ عف عشريف سنة

وبذات ، األعلا للقضاء تختارآ جمعيتها العمومية. ويسد شغر العضوية مف ذات جهة االختيار
 مف رئيس الجمهورية. ويصدر بتسميتهـ جمعيا قرار، المعايير

   وأف تلـز كل جهة بالتنويع فيهـ األعضاءيجب أف يكوف عدد التخصصات بعدد ،
 تغليب. أو  بحيث ال يحدث تنازع

  .لـ ينص علا تخصص الشريعة اإلسبلمية إال في الدستور اإليراني 

  ة "تختارآ الجمعي بالتعبير"تختارآ جمعيتها العمومية"  يفضل االستعاضة عف التعبير
 العمومية للمحكمة الدستورية".

   ."يسد شغر" يستعاض عنها "ينظـ شغر" 

 درجات. 6تقويـ: ال 

ييدي عضو المحكمة الدستورية أماـ مجلس  :( قسـ عضو المحكمة الدستورية137المادة )
، ثـ للوطف، )أقسـ باهلل العظيـ أف الوف مخلصُا هلل وقبل تولي  عمل  القسـ اآلتي:، الشورى 
 وصدؽ(.، وأف أيدي عملي بكل أمانة، وللقانوف ، للدستور محترماً 

 درجات. 10 التقويـ:

يشترر في عضو المحكمة أف يكوف ليبيا ال يحمل جنسية  :( شروط العضوية138المادة )
وأال يكوف منتميا ، وال يقل عمرآ عف خمس وأربعيف سنة ميبلدية، وأال يكوف زوج  أجنبيا، أخرى 

 عمل أخر أثناء عضويت  بالمحكمة.، أو وظيفةأي  ز ل  ممارسةوال يجو ، ألي حزب سياسي
وفق مبدأ ، ويجدد نصفهـ كل أربع سنوات، وتلوف مدة العضوية ثماف سنوات لفترة واحدة

، وواجباتهـ، وحقوؽ أعضائها، واإلجراءات المتبعة أمامها، وينظـ القانوف سير العمل بها، التناوب
 وسائر شيونهـ الوظيفية.
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  أجنبي.أو  زواجها مف أجنبيةأو  لمجرد زواج والئ  أو  في نزاهة المرءالشتباآ  ال مبرر 

  .النص علا فترة واحدة ال يأخذ في حسبان  ندرة الخبرات 

 درجات. 8تقويـ: ال

 

 دوف غيرها باآلتي: تختص المحكمة الدستورية :( اختصاصات المحكمة139المادة )

 ومجلس الشيوخ.، والئحتي مجلس النواب، نيفالرقابة القضائية علا دستورية القوا -1

 .رية إجراءات التعديبلت الدستوريةالنظر في دستو  -2

 الدعاوى المتعلقة بعدـ وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية. -3

 الطعوف في االنتخابات الرئاسية. -4

 البت في المنازعات الناشئة عف تنفيذ األحكاـ الصادرة عنها. -5

 .واالتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها، مراجعة المعاهدات -6

 واالستفتاءات قبل إصدارها.، مراجعة قوانيف االنتخابات -7

 مراجعة القوانيف التي حكـ بعدـ دستوريتها قبل إعادة إصدارها. -8

 ينص عليها الدستور. أخرى  اختصاصاتأي  -9

   في خبلفات حوؿ السياسة العامة بيف  أنها ال تعني النظر 3يجب أف يتض  في الفقرة
 (.109السلطة التشريعية والتنفيذية )انظر التعليق األوؿ علا المادة 

  مصطل  الرقابة الدستورية السابقة علا تلؾ استخداـ  يفضل 7و 6 في البنديف
  المعاهدات واالتفاقيات وقوانيف االنتخابات واالستفتاءات.

  رصاص التصدي لتفسير الدستو تخلو المادة مف اإلشارة إلا اخت . 

 درجات. 5 التقويـ:

، غلبيةوقراراتها مسببة باأل، تصدر المحكمة أحكامها :( أحكاـ المحكمة وقراراتيا140المادة )
 وللمحكمة العدوؿ عف المبادر التي أرستها  وفق ما يحددآ القانوف.
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  .لـ تحدد المادة نصاب انعقاد المحكمة 

   ف فهـ ضمنا تغليب الرأي ، تساوي األصوات ةحال المتبع فيال تحدد المادة اإلجراء واف
 .في جانب  الرئيس يكوف الذي 

 درجات.  7تقويـ: ال 

للطعف ، يجوز للل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية :( الطعف أماـ المحكمة141المادة )
منظورة أماـ  بالدفع الجدي بعدـ الدستورية في دعوى ، أو بعدـ الدستورية سواء بطريق مباشر
 المحالـ  وفق ما ينظم  القانوف.

 درجات. 10:  تقويـال

أحكاـ المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة  :( حجية أحكاـ المحكمة وقراراتيا142المادة )
ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدـ دستوريت  قوة إلزام  ، وتنشر في الجريدة الرسمية، لللافة

في حاؿ الضرورة أف تحدد تاريخ سرياف الحكـ بعدـ  وللمحكمة، لنشر الحكـمف اليوـ التالي 
 الدستورية.

 مف يـو لقوت  اإللزامية ب أف يسري فقداف النص الذي حكمت المحكمة بعدـ دستوريت  يج
 .احتراما للقواعد العامة للنظاـ القانوني نفاذآ

   ة في عجز المادة.عدـ وضوح المقصود مف حاؿ الضرور 

 درجات. 5 ـ:التقوي

 الحكـ المحمي: ال اب السادس

وتلتـز الدولة ، يقوـ الحكـ المحلي علا أساس البلمركزية الموسعة ( الالمركزية143المادة )
 دعمها في إطار وحدة الببلد.ب

 وما إذا كانت ، إداريةأو  سياسيةما إذا كانت ، ال يتض  المقصود بالبلمركزية الموسعة
  تتضمف صبلحيات تشريعية.

  درجات. 6: تقويـال

وبلديات  وفق ، تقسـ الدولة إلا محافظات: ( مستويات ومعايير الحكـ المحمي144المادة )
والعوامل ، ووحدتها الجغرافية، والمساحة، والموازنة بيف معايير السكاف، مقتضيات األمف الوطني
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مع مراعاة ، والتنمية، عيوالوئاـ المجتم، عيةبما يحقق العدالة االجتما، والتاريخية، االقتصادية
وذلؾ كل     إذا اقتضت المصلحة العامة أخرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية ، والفاعلية، ةياللفا

 وفق ما يبين  القانوف.

  مثل مقتضيات األمف المعايير ليست واضحة بل عرضة لتأويبلت مختلفةبعض ،
 الوطني.

 لغاء وحدات إدارية أخرى إلا ج  واز إنشائها.يجب إضافة جواز دما واف

  تعبير "تقسـ الدولة إلا" ليس مناسبا، ويجب أف يستعاض عنها بعبارة "تتلوف وحدات
 الحكـ المحلي مف ..."

 درجات. 5: تقويـال

تتمتع وحدات الحكـ المحلي بالشخصية : ( استقاللية وحدات الحكـ المحمي145المادة )
 ال  المحلية  وفق مبدأ التدبير الحر.والمالي. وتدار المص، واالستقبلؿ اإلداري ، االعتبارية

 في الدساتير العربية إاللـ يذكر ، علا الثقافة القانونية الليبيةغريب  مفهوـ التدبير الحر 
  .التونسي والمغربي يففي الدستور 

 حرية الجماعة المحلية في إدارة الشأف المحلي في مجاؿ  وألف هذا المصطل  يعني
وفق هذآ المادة متروؾ  هذا االختصاصتحديد  فإف، إليها قانوناً االختصاص المسند 

 .البلمركزية كما يطالب دعاةصراحة  وال يدستر، للقانوف 

 درجات.  4: تقويـال

والبلديات ، يتـ اختيار مجالس المحافظات: ( مجالس المحافظات والبمديات146المادة )
حافظة تمثيل البلديات الواقعة مجلس الم أليلويراعا في ت، باالنتخاب العاـ الحر السري المباشر

 في نطاقها. وينظـ القانوف الية اختيار المحافظيف.

 .اختصاصات مجلس المحافظة والمحافا غير محددة 
 .ال تتحدث المادة عف عمداء البلديات  
  ال يتض  ما إذا كاف المحافا عضوا في مجلس المحافظة، خصوصا بحكـ ما ورد في

 صدر المادة وعجزها.
  مجلس البلدية وعميد بيف و ، العبلقة بيف مجلس المحافظات والمحافا مادةال حددتال

 بالسلطة المركزية. عبلقتهماال و ، البلدية
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 .ال يتض  ما إذا كانت مجلس المحافظات والبلديات تشريعية أو تنفيذية أو استشارية 

 درجتاف.: تقويـال

، ـ المحلي بصبلحيات ذاتيةتتمتع وحدات الحك: ( اختصاص وحدات الحكـ المحمي147المادة )
وصبلحيات مشتركة معها  علا أف توزع الصبلحيات ، وصبلحيات منقولة مف السلطة المركزية

، وتختص الوحدات المحلية بإصدار اللوائ ، والمنقولة  استنادًا الا مبدأ التفريع، المشتركة
 والقرارات. وذلؾ كل  وفق ما يحددآ القانوف.

 من  وحدات الحكـ المحلي صبلحيات  وال تقر، ت الذاتيةالصبلحيا ال تحدد المادة
( التي تمنحها 148) مع المادة التي تليها بما يتعارض، إصدار قوانيف في الشأف المحلي
 ال تفرض إال بقانوف. ، في حيف أف الضرائبحق فرض ضرائب ذات طابع محلي

 "في  في الدساتير العربية إالولـ يذكر ، غريب علا الثقافة القانونية الليبية "مبدأ التفريع
 التونسي والمغربي. يفالدستور 

 درجات. 4: تقويـال 

والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر ، للمحافظات: ( تمويل وحدات الحكـ المحمي148المادة )
، وضرائب ذات طابع محلي، وجزاءات، وموارد ذاتية مف رسوـ، البلـز  لقيامها باختصاصاتها

 وأي عوائد، وما تحصل علي  مف قروض، ووصايا، وما تتلقاآ مف هبات، راتهاوعوائد استثما
بما يكفل ، وتضمف الدولة التوازف المالي بيف وحدات الحكـ المحلي، يحددها القانوف  أخرى 

التضامف بينها. وكل اختصاص منقوؿ لوحدات الحكـ المحلي مف السلطة المركزية يكوف مقترنا 
حرية ، في إطار الميزانية المصادؽ عليها، ية. ولوحدات الحكـ المحليبما يناسب  مف موارد مال

 التصرؼ في مواردها بحسب قواعد الحوكمة الرشيدة.

  التي تقر أيلولة جميع الموارد  165النص علا وجود موارد ذاتية يتناقض مع المادة
 المالية للخزانة العامة.

 وانيف وفقا للمادة ة ال تملؾ إصدار قبقانوف، والوحدة المحليال تفرض إال الضرائب  ألف
 حيف تشير إلاال يتض  ما إذا كانت هذآ المادة تعطي صبلحيات تشريعية ، 147

 ضرائب ذات طابع محلي.
 ،وموضعها المناسب هو تتضمف الفقرة الثانية اإلشارة إلا كفل التضامف بيف الوحدات 

  حلية.التي تنظـ الشرالة والتعاوف بيف الوحدات الم 151المادة 
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 ـ المحلي بما يكفل التضامف بينها"وتضمف الدولة التوازف المالي بيف وحدات الحك عبارة" 
 ليست واضحة الداللة.

  ي إطار "فال يتض  مبرر العبارة بما أف الدستور يمن  الوحدة المحلية موارد ذاتية
، ـ مركزيةلية أالمقصود ميزانية مح " وال يستبيف ما إذا كافالميزانية المصادؽ عليها

  وليس هناؾ تحديد للجهة التي يفترض اف تصادؽ عليها.

 درجات. 3: تقويـال
تخضع وحدات الحكـ المحلي فيما يتعلق بشرعية أعمالها  : ( الرقا ة الالحقة149المادة )

  للرقابة البلحقة.

 لمنور ب  ممارسة الرقابة البلحقة.ال تحدد المادة الجهة ا 
 مة "شرعية".كلمة "مشروعية" أدؽ مف كل 
 درجات. 6: تقويـال 

إال لضماف استمرارية ، ال يكوف تدخل السلطة التنفيذية: ( تدخل السمطة التنفيذية150المادة )
 والقانوف. ويختص القضاء بالفصل في، وبمراعاة المعايير الوطنية  وفق الدستور، المرفق العاـ
  فيما بينها.، أو يةوالسلطة المركز ، نزاع يقوـ بيف وحدات الحكـ المحليأي 

 "ألن  يشمل السلطتيف" التنفيذية  " تعبير أدؽ مف "السلطة التنفيذية"السلطة المركزية
 والتشريعية". 

   وحدة الحكـ المحلي وما إذا كانت تشير إلا، "المرفق العاـعبارة "المقصود بال يتض.  

 درجات. 9تقويـ : ال

 بدئيوفقًا لم، الحكـ المحلي إقامة شرالات بينية لوحدات: ( مبدأ الشراكة والتعاوف 151المادة )
ولها إقامة مناطق ، إنجاز أعماؿ ذات مصلحة مشتركة، أو لتنفيذ براما، والتلامل، التوازف 

، كما لها تحت إشراؼ السلطة المركزية إقامة عبلقات خارجية للشرالة، اقتصادية فيما بينها
واإلجراءات التي ، وذلؾ كل   وفق الضوابط، توازنةوالم، بما يخدـ التنمية المتلافئة، والتعاوف 

 يحددها القانوف.
 وحدات وما إذا كاف يسري ضمف ، ال يتض  المقصود بمفهوـ التنمية المتلافئة والمتوازنة

 .شريؾ خارجيو لي بيف وحدة الحكـ المحأو  الحكـ المحلي

 درجات. 8: تقويـال
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لضماف ، لحكـ المحلي التدابير البلزمةتعتمد وحدات ا: ( المشاركة المحمية152المادة )
ومتابعة تنفيذها  ، ومنظمات المجتمع المدني في إعداد براما التنمية المحلية، مساهمة المواطنيف

 وفق الضوابط التي يحددها القانوف.

 .إحالة الضوابط إلا القانوف قد يقيد المشاركة المحلية 

 درجات. 7: يـتقو ال
يستحدث مجلس يسما المجلس االستشاري : ري لمحكـ المحمي( المجمس االستشا153المادة )

 :اآلتيةويتولا المهاـ ، للحكـ المحلي يتلوف مف المحافظيف
 وأي قوانيف، والمالية المحلية، والميزانية، إبداء الرأي في مشاريع القوانيف المتعلقة بالتخطيط -1
 ها.ول  تقديـ مقترحات قوانيف بشأن، متعلقة بالحكـ المحلي أخرى 

ومع الجهات التنفيذية ، والتعاوف بيف وحدات الحكـ المحلي فيما بينها، تعزيز التنسيق -2
 المختصة.

 تسوية الخبلفات بيف وحدات الحكـ المحلي. -3

 وينظـ المجلس بقانوف. 

 يجب أف يكوف اسم  المجلس  ولذا، يتلوف مف المحافظيف فهو، المجلس غير دقيق اسـ
 وليس استشاريا. اتنفيذي امجلس ف بذلؾويكو ، لمحافظيفلاألعلا 

 ويفضل الحديث مباشرة عف تعريف  وتلوين  ، ال مدعاة للحديث عف "استحداث" المجلس
 واختصاصات .

 درجات. 7: تقويـال

 ت الدستورية المستقمةآاليي :ال اب السا ع

باب ت المنصوص عليها في هذا الآتتمتع الهي: ت الدستوريةآ( استقالؿ اليي154المادة )
ويجوز استشارتها في مشاريع ، والفني، والمالي، واالستقبلؿ اإلداري ، بالشخصية االعتبارية

ويراعا توزيعها ، وتمارس عملها وفق أحكاـ الدستور والقانوف ، القوانيف المرتبطة باختصاصاتها
 جغرافيًا في مختلل أنحاء الببلد.

 أف مف مهامها  أف ينص علاأو ، ارتها في مشاريع القوانيف وجوبيةيجب أف تلوف استش
 الغرض مف إنشائها.وانيف تتعلق بقساسية تقديـ مشاريع األ
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 .يجب أف يكوف توزيعها جغرافيا ملزما عوضا عف أف يكوف موضع رعاية 
 درجات. 7 :تقويـال

تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقليف مف ذوي : ت الدستوريةآ( إدارة اليي155المادة )
إال إذا فقدوا شرطا ، وال يجوز عزلهـ قبل انتهاء مدة واليتهـ، تآزاهة  إلدارة هذآ الهيوالن، ةياللفا

 في الحاالت التي ينص عليها القانوف.، أو مف شرور انتخابهـ

  شرور االنتخاب. المادة لـ تحدد 
  ال تترؾ للقانوف بحيث ت آضمانًا الستقبللية هذآ الهيأسباب العزؿ يجب دسترة. 
  النزاهة شرور عامة يعد تلرارها مف قبيل التزيد.شرر اللفاية و 

 درجات. 6: تقويـال

لرقابة مجلس  ت الدستوريةآتخضع الهي: تآ( رقا ة السمطة التشريعية عمى اليي156المادة )
، كما تقدـ تقاريرها لمجلس الوزراء، وفق ما ينظم  القانوف ، وتقدـ ل  تقارير عف أعمالها، النواب

 بعد مناقشتها. ولمجلس النواب نشرها

 الدستورية.يآت استهبلؿ المادة بالتأليد علا استقبللية اله يجب 
 ة الهيآت.النواب بما ال ينتهؾ استقبلليجب توضي  أوج  رقابة مجلس ي 
 الذي قد ، نشر تقاريرها دوف الرجوع لمجلس النوابحق  امتبلؾ الهيآتالنص علا  جبي

  يجور علا استقبلليتها.يفضل عدـ النشر ف

 درجات. 4: تقويـال

تتولا المفوضية الوطنية العليا لبلنتخابات : ( المفوضية الوطنية العميا لالنتخا ات157المادة )
والمحلية في جميع مراحلها ، واالنتخابات العامة، وتنظيـ االستفتاءات العامة، دوف غيرها إدارة

 بما في ذلؾ إعبلف النتائا النهائية.، ومصداقية، بشفافية

، لمفوضية مجلس مك وف مف تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسًا مف بينهـويدير ا
 ويجدد ثلثهـ كل سنتيف. ، يباشروف مهامهـ لفترة واحدة مدتها ست سنوات

 التخصصات ذات وتحديد ، شرور العضوية: تحديد مهمة أغفلتها المادةجراءات إ
 .كيفية تجديد العضويةو ، العبلقة

 . درجات 8: تقويـ ال
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والمحاسبة في الدولة ، ديواف المحاسبة أعلا جهة للرقابة المالية: ( ديواف المحاس ة158المادة )
بما في ، جزئيا، أو وعلا الجهات التي تمولها الدولة كليا، يختص بالرقابة الشاملة علا أموالها
هذآ  يحددها القانوف. كما ل  سلطة تتبع أخرى  جهاتأي  وعلا، ذلؾ وحدات الحكـ المحلي

  .األمواؿ

ألثر بصفة وكيل يباشروف مهامهـ مدة ست ، أو ونائب، ويدير الديواف رئيس بصفة مراجع عاـ
 سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.

 درجات. 10: تقويـال

ترسيخ  اإلنسافيتولا المجلس الوطني لحقوؽ  اإلنساف( المجمس الوطني لحقوؽ 159المادة )
، وتعزيزها، والمواثيق الدولية، لعامة الواردة في الشريعة اإلسبلميةوالحريات ا، اإلنسافقيـ حقوؽ 

 ونشر ثقافتها. كما يختص باآلتي:

وتبليم الجهات الوطنية المختصة ، ورصد االنتهالات بشأنها، اإلنسافمراقبة أوضاع حقوؽ  -1
 ومتابعة ذلؾ.، بها

 انونيًا.وق، دعـ المواطنيف في الحصوؿ علا حقوقهـ المقررة دستورياً  -2

 دعـ حصوؿ المرأة علا حقوقها المقررة دستوريًا وقانونيًا وضماف عدـ التمييز ضدها. -3

بما ال يتعارض ، اإلنسافاالنضماـ للعهود الدولية الخاصة بحقوؽ ، أو التوصية بالتصديق -4
 مع أحكاـ الدستور.

 والدولية.، الوطنية اإلنسافتعزيز التعاوف مع منظمات حقوؽ  -5

، والمرأة، واللغوية، يراعا في  تمثيل المكونات الثقافية، المجلس مف تسعة أعضاء لتألوي
وتنتخب ، ويجدد ثلثهـ كل سنتيف، يباشروف مهامهـ لفترة واحدة مدتها ست سنوات، والشباب

 ونائبًا ل .، السلطة التشريعية مف بينهـ رئيسًا بصفة مفوض

  نضمًا إلي الدعوى المدنية م في حق المجلسكاف مف األولا النص صراحة علا
 بناء علا طلب .و  تضررالم

 حقوؽ إبداء الرأي اتجاآ مشروعات القوانيف المتعلقة بال غاب عف االختصاصات 
 حق تقديـ مقترحات قوانيف متعلقة بطبيعة اختصاصها.و ، والحريات

 .يجب النص علا دور المجلس في تعزيز حقوؽ لـ ينص عليها دستوريا أو قانونيا 
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  لعبلقت  الوطيدة المجلس الوطني للحقوؽ والحريات العامة" أف يكوف اسـ المجلسيفضل "
  بالحريات.

 درجات. 5: التقويـ 

يتولا المجلس تنمية اللغات  ( المجمس الوطني لحماية الموروث الثقافي والمغوي 160المادة )
، افظة علا الموروث الثقافيوالمح، والتباوية، والتارقية، واألمازيغية، كالعربية، وحمايتهاالليبية 

واالهتماـ ب   بما يكفل المحافظة علا أصالت  في إطار ، وتوثيق ، واللغوي المتنوع للشعب الليبي
 .الهوية الليبية الجامعة

، واللغوية للشعب الليبي، يراعا في  تمثيل المكونات الثقافية، ويدير المجلس تسعة أعضاء
 بينهـ مدة ست سنوات لمرة واحدة. وتنتخب السلطة التشريعية رئيسًا مف

 النص علا مكنة التجديد لمرة واحدة لندرة الخبرات البشرية ضليف.  

 درجات. 9: تقويـال

 :اآلتيةيتولا مجلس البحوث الشرعية المهاـ : ( مجمس ال حوث الشرعية161المادة )

أي في  استنادًا  إلا وتلويف الر ، إبداء الرأي فيما يحاؿ إلي  مف سلطات الدولة مف أجل بحث  -1
 األدلة الشرعية.

والمعاصرة  ، إعداد البحوث الشرعية المتخصصة  لمعالجة مختلل القضايا الدينية العامة -2
 باالستعانة بالمختصيف في المجاالت كافة  واصدار التوصيات بشأنها.

ة الموروث مع مراعا، والمعامبلت الشخصية، والعبادات، إصدار الفتاوى في شيوف العقائد -3
 .الفقهي السائد في الببلد

 .وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلميف وعباداتهـ، تحديد ثبوت األهلة -4

تختارهـ السلطة ، ويتألل المجلس مف خمسة عشر عضوًا مف المختصيف في الشريعة اإلسبلمية
ونائب مدة ، يكوف مف بينهـ رئيس التشريعية مدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة  علا أف

ويراعا في اختيار ، ويلحق بالمجلس عدد مف المختصيف في مختلل المجاالت، ثبلث سنوات
 وكل ذلؾ وفق ما ينظم  القانوف.، وتنشأ ل  فروع، أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي
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  يع التوز  فضبل عفوعبادات( ، عقائد، معامبلت، كاف األجدر أف يراعا التخصص )فق
  الجغرافي.

  وما إذا كانت الفتاوى ملزمة.، ال يتض  ما إذا كانت هناؾ قيود علا مجاالت الفتوى 
فإف حذفها في المشروع قد يفص  عف ، وألف المسودة السابقة تنص علا الفتوى الفردية

  نية المشرع توسيع حق الفتوى بحيث تشمل المجاؿ العاـ.
  يفقد وفي غيابها ، رقابيةأو  سلطة حمائية عيةمجلس البحوث الشر لال يتض  ما إذا كاف

 دستورية مستقلة. هيئةمبرر وجودآ ك

 درجتاف. :تقويـال

 :اآلتيةالتنمية المستدامة المهاـ  هيئةتتولا : التنمية المستدامة ىيئة( 162المادة )

 والمتوازنة.، التوصية بالتدابير المناسبة  لتحقيق التنمية المستدامة -1

وتنوع ، وتنميتها، والبراما المناسبة  لبناء القدرات البشرية، والخطط، ياساتاقتراح الس -2
 بما يكفل تقارب المستوى التنموي بيف مختلل المناطق.، وتحديد أولويات التنمية الوطنية، الموارد

 .والوطني، تقديـ المشورة الفنية في مخططات التنمية للمستوييف المحلي -3

، والمتوازنة، وكيفية تنفيذها في ضوء ميشرات التنمية المستدامة، تقويـ الخطط التنموية -4
 ولواـز المحافظة علا حقوؽ األجياؿ القادمة.

، مجلس مكوف مف ستة أعضاء تنتخبهـ السلطة التشريعية وتحدد مف بينهـ الرئيس هيئةويدير ال
 ويجدد ثلثهـ كل سنتيف.، ونائب  مدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

 درجات. 10: تقويـلا

، ومكافحة الفساد، للشفافية هيئةو ، للرقابة اإلدارية هيئةتنظـ بقانوف : أخرى ت آ( ىي163المادة )
ويحدد ، ومجلس للعلوـ والتقنية واالبتلار، علا لئلعبلـ والصحافةأ ومجلس ، لئلحصاء هيئةو 

عضائها  وفق ما أ ياد وح، وضمانات استقبللها، ملهاونظاـ ع، واختصاصاتها، القانوف تلوينها
 هو منصوص علي  في هذا الباب.

  الشفافية ومكافحة الفساد  تقديرا  هيئةو ، الرقابة هيئةفراد مواد مستقلة للل مف إيفترض
 .ألهميتها

 درجات.  8: تقويـ ال
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 النظاـ المالي ال اب الثامف

وتقـو ، فية والمساءلةتخضع المالية العامة للدولة لمبادر الشفا: ( المالية العامة164المادة )
 :اآلتيةعلا األسس 

 كوحدة واحدة.، عمل النظاـ المالي للدولة -1
، والمحلي، ومنصل بيف مستويات الحكـ الوطني، توزيع اإليرادات الوطنية بشكل عادؿ -2

، وبعدهـ عف المركز، وتوزع السكاف في الوحدة المحلية، بما يراعي اللثافة السكانية
 والبشرية المتوازنة.، وميشرات التنمية المكانية، الخدميةو ، ومستوى الُبنا التحتية

ة يويعزز كفا، وعادؿ، إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصوؿ الخدمات بشكل فعاؿ -3
 االقتصاد الوطني.

 ويحفا حقوؽ األجياؿ القادمة.، ترشيد استخداـ الموارد بما يحقق تنمية مستدامة -4
 ـ المحلي  وفق ما ورد في هذا الدستور.ضماف االستقبلؿ المالي لوحدات الحك -5
 "موازنة وتعبير "، ميشرات التنمية""تعبير أفضل مف  يات التنمية المكانية والبشرية"مقتض

 ."الموازنة الحكومية" أدؽ مفالدولة" 
  بالمالية مباشرة تخوض المادة في مفاهيـ لها عبلقة باألسس االقتصادية وليس لها عبلقة

 العامة للدولة.
 المادة عف معيار المساحة الجغرافية في توزيع اإليرادات الوطنية. تغفل 

 درجات. 5: تقويـ ال 

 وال يجوز تخصيص، تيوؿ إلا الخزانة العامة إيرادات الدولة كافة: ( إيرادات الدولة165المادة )
اإلنفاؽ منها ألي غرض مهما كاف نوع   إال بناء علا أو  جزء مف أمواؿ الخزانة العامةأي 
 انوف. وذلؾ وفق أحكاـ هذا الدستور.ق

 حلي المنصوص عليها في مع االستقبللية المالية لوحدات الحكـ الم تعارض هذآ المادةت
، ويجب أف ينص علا أيلولة الموارد الذاتية المنصوص عليها في هذآ المادة 148المادة 

 إلا المحافظات والبلديات.
  إلا الخزانة  أيلولتهاات مثل النفط مف حيث يراداالقتصار علا أنواع بعينها مف اإليجب

 العامة.

 درجات. 4: تقويـال 
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االرتبار ، أو ال يجوز للحكومة عقد القروض: ( القروض وااللتزامات المالية166المادة )
 بالتزامات يترتب عليها إنفاؽ مبلم مف الخزانة العامة  إال وفق أحكاـ القانوف المالي للدولة.

 ف للديف العاـعلا قانو  يلـز النص.  
 .ال تحدد المادة نوعية القروض، ما إذا كانت داخلية أو خارجية، خاصة أو عامة 
 إنما يكوف عقد القروض  ألف، مف الخزانة العامة بالمال عبلقة للقروض بالتزاـ إنفاؽ م
مف  المأما االلتزاـ بإنفاؽ مب، لتنفيذ التزامات محددةأو  غراض مواجهة عجز الميزانيةأل
 .لقانوف الميزانية اوفق يكوف انة العامة فالخز 

 درجات. 5: تقويـال
ينظـ القانوف المالي للدولة تلويف حساب الطوارر  ( حساب الطوارئ ودعـ الميزانية167المادة )
 لمواجهة األزمات التي تعجز الحكومة عف تغطية نفقاتها مف الميزانية المعتمدة، االستراتيجي

 وحاالت الطوارر.، د الوطني وتدني واختبلؿ االقتصا، لنوازؿكا

، كما ينظـ القانوف المالي للدولة تلويف حساب دعـ الميزانية في حاؿ تدني الموارد المالية للدولة
والدولية. ويتـ ، مواجهة ارتفاع األسعار في األسواؽ اإلقليمية، أو التوسع في اإلنفاؽ التنموي أو 

 واإلنفاؽ منهما بموجب قانوف.، تمويلهما

 تصدر بقانوف وال تدستر.، والسياسات االقتصادية، يزانية الطوارر م 
   حساب الطوارر ودعـ الميزانية مفاهيـ غير واضحة. وحساب الطوارر منصوص علي

 أساسًا بالقانوف المالي للدولة.
 : درجة واحدة.تقويـ

ية، يتمتع مصرؼ ليبيا المركزي بالشخصية االعتبار  ( مصرؼ ليبيا المركزي 168المادة )
، بشفافية في اطار السياسة العامة للدولة ويمارس عمل ، واالستقبلؿ اإلداري، والمالي، والفني
صدار العملة الوطنية، ويتولا وضع السياسة النقدية دارة ، والمحافظة علا استقرارها، واف واف
ومراقبة ، اواإلشراؼ علا تنفيذه، وتنظيـ السياسة االئتمانية، احتياطيات الدولة مف النقد األجنبي

 يحددها القانوف. أخرى  وأي اختصاصات، واإلشراؼ علي ، أداء القطاع المصرفي
 صدار العملة ، لمحافظة علا االستقرار االقتصاديا يجب التوكيد علا اختصاص واف

، الذهبو  علا احتياطات الدولة مف النقد األجنبيوالمحافظة والدفاع عنها الوطنية 
 ".يحددها القانوف  أخرى  ختصاصات رقابية وتنظيميةأي اواختتاـ المادة بعبارة "و 

 " قيد علا استقبللية مصرؼ ليبيا المركزي ولذ يجب التأليد  "السياسة العامة للدولةعبارة
 علا االستقبللية التامة في وضع السياسة النقدية.
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  اتساقًا مع تفصيل الدستور في تشكيل الهيئات الدستورية وجب أف يفصل في تركيبة
ت آتشكيل الهييحيل  االلتفاء بنص عاـ، أو المركزي  تحديدًا رئاسة المصرؼ المصرؼ

 الدستورية جملة للقانوف.

 درجات. 5: تقويـال 

 الثروات الطبيعية: ال اب التاسع

، والمعادف، والغاز، الثروات الطبيعية  بما فيها النفط ( ممكية الثروات الطبيعية169المادة )
، وحمايتها، وتعمل علا استغبللها، تمارس الدولة السيادة عليها باسم ، والمياآ ملؾ للشعب الليبي

وانتفاع كافة المناطق منها ، بما يضمف المصلحة العامة، وحسف إدارتها، واستثمارها، وتنميتها
 وبما يحفا حقوؽ األجياؿ القادمة.، بشكل عادؿ

 مر.ال مدعاة لذكر حقوؽ األجياؿ القادمة لوجود مادة خاصة بهذا األ 

 درجات. 9: تقويـال

واالتفاقيات المتعلقة ، تعرض العقود ( العقود واالتفاقيات  شأف الثروات الطبيعية170المادة )
وفي الحاالت التي ، بالثروات الطبيعية علا مجلس الشيوخ  للمصادقة عليها خبلؿ مدد محددة

ومقتضيات ، وازف البيئيوالت، يبينها القانوف. وذلؾ بما يضمف الحفا  علا الثروات الطبيعية
 وكفالة المسيولية االجتماعية.، وجبر الضرر للمناطق، وحماية حقوؽ األجياؿ القادمة، الشفافية

  التي  هذآ الصبلحياتفإف ، مقصود المادة القوانيف المتعلقة بالثروات الطبيعيةكاف إذا
منحها للسلطة يفضل لذا و ، 79لمجلس الشيوخ تتعارض مع نص المادة  تعطا

 .التشريعية بمجلسيها
  إذا كاف المقصود عقود واتفاقيات بيف شركات أجنبية وميسسة النفط مثبًل فهذا إجراء

ف العقود أل، السلطات التشريعيةيعرقل االستثمار األجنبي وليس مف اختصاصات 
 واالتفاقات محكومة باللوائ  والقوانيف النافذة.

  اتفاقات مع شركات أجنبية لاوتفضل اإلشارة إمصطل  االتفاقيات غير دقيق. 
 .يجب النص علا أف استغبلؿ الثروات الطبيعة خاضع للمصلحة الوطنية 
  لنفاذ العقود حفاظا علا حقوؽ األجياؿ القادمة.ضرورة النص علا الحد األقصا 

 .ال مدعاة لذكر حقوؽ األجياؿ القادمة لوجود مادة خاصة بهذا األمر 
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 . افدرجت :تقويـال

تلتـز الدولة بإنشاء مشاريع تنموية بديلة للثروات غير : توطيف مشاريع بديمة( 171المادة )
وفق امكانياتها المكانية. ويصدر قانوف في أوؿ دورة انتخابية  اإلنتاجالمتجددة بمناطق 
تمويل هذآ المشاريع. وتلتـز الدولة إدراج ذلؾ في جزء مف ايرادات الخزانة العامة لبتخصيص 
وضماف معالجة المشالل البيئية والصحية واألضرار وبما يحقق االستدامة ، تهاوتشريعا، سياساتها

 .الناجمة عف استغبللها

 درجات. 10تقويـ: ال

تخصص بقانوف نسبة مف عوائد الثروات : ( ضماف حقوؽ األجياؿ القادمة172المادة )
لتنميتها واستثمارها وتلتـز الدولة بوضع التدابير البلزمة   ،الطبيعية  لصال  األجياؿ القادمة

 بجودة عالية  ووفق معايير األماف البلزمة.

 درجات. 10تقويـ: ال

بما يضمف ، تلتـز الدولة باتخاذ التدابير البلزمة  لحسف إدارة الثروة المائية: ( المياه173المادة )
، يوترشيد استخدامها االقتصاد، ومف االعتداء عليها، وحمايتها مف التلوث، المحافظة عليها

يجاد السبل اللفيلة ، والبحث عف بدائل لها مع جبر الضرر للمناطق ، تحقيق األمف المائيبواف
 التي تنقل منها المياآ الجوفية.

والبراما البلزمة ، ووضع السياسات، خاصة  تتولا إجراء البحوث العلمية هيئةوتنشأ بقانوف 
 واالشراؼ علا تنفيذها.، لذلؾ

 درجات. 10: تقويـال

تضع الدولة السياسات البلزمة لبلستثمار في مجاالت : ( الطاقات المتجددة174)المادة 
الطاقات المتجددة مف مصادرها المختلفة، وتشجيع البحث العلمي فيها، وتوطيف مشاريعها في 

 المواقع المناسبة لها.

 درجات. 10: تقويـال

، ية الثروات الحيوانيةتعمل الدولة علا حما :( الثروات الحيوانية وال حرية175المادة )
 .والحفا  علا استدامتها، وتنميتها، وحسف استغبللها، والبحرية

 درجات. 10تقويـ: ال
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دارت  ، تلتـز الدولة اتخاذ التدابير البلزمة  لحماية الغطاء النباتي ( الغطاء الن اتي176المادة ) واف
 جتماعية بشكل متوازف.واال، إدارة رشيدة، لضماف تأديت  لوظيفت  البيئية، واالقتصادية

وال ، وتستغلها وفق القانوف ، وتعيد تأهيل ما تضرر منها، وتدير الدولة  الغابات التابعة لها 
 .وال تمللها بوضع اليد، يجوز نقل ملليتها

 درجات. 10: تقويـال

 الجيش والشرطة :ال اب العاشر

، وقوات األمف، ت المسلحةتحتلر الدولة القوااحتكار الدولة لمقوات المسمحة  (177المادة )
، أو حزب، أو فردأي  ويحظر علا، ويكوف ذلؾ بمقتضا القانوف  ولخدمة الصال  العاـ

 شب  مسلحة.، أو تلويف مجموعات مسلحة، جماعة

 تحتلر الدولة القوات أدؽ مف عبارة  "تحتلر الدولة إنشاء القوات المسلحة" عبارة"
 .لمسلحة"ا

 درجات. 9تقويـ: ال

والتراتبية ، الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة علا االنضبار :( الجيش178المادة )
ويحظر ، ويخضع للسلطة المدنية، وهو ملـز بالحياد التاـ، ومنظمة هيكليًا  وفق القانوف ، ميلفة

وللمنتميف ل  حق التصويت ، في الحياة السياسيةو ، علي  التدخل في التداوؿ السلمي علا السلطة
وأوضاعها ش . ويضع القانوف التدابير البلزمة لذلؾ  وتنظـ شرور الخدمة الوطنية دوف التر 
 بقانوف.

  القوات المسلحة" تعبير  القوات المسلحةو الجيش ال يتض  ما إذا كاف هناؾ فرؽ بيف" 
  والباب يستخدـ المصطلحيف دوف تمييز بينهما.  أدؽ وأشمل

 درجات. 9التقويـ: 

ووحدة ، واستقبلل ، يضطلع الجيش بواجب الدفاع عف الوطف :( مياـ الجيش179المادة )
ويدعـ األجهزة األمنية  وفق القانوف. ويحظر علي  المساس بالنظاـ ، وسبلمة أراضي ، تراب 

 .هـتقييد حقوؽ المواطنيف وحريات، أو عرقلة نشاطها، أو وميسسات الدولة، الدستوري 

 درجات. 10تقويـ: ال
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ومتخصصة. ، نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية هيئةشرطة ال( الشرطة 180المادة )
واحتراـ ، وحفا النظاـ، والطمأنينة، وتوفير السبلمة العامة، تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة

وممتللاتهـ. ويتلقا أفراد الشرطة تدريبا ، وأمنهـ، وحرياتهـ، وحماية حقوؽ األشخاص، القانوف 
هـ حق التصويت واللشل عنها  ول، ووسائل الوقاية مف الجريمة، نسافاإلعلا احتراـ حقوؽ 
 دوف الترش .

 اإلنسافااللتزاـ باحتراـ حقوؽ  ال تنص المادة علا. 

 درجات. 8 تقويـ:ال

 األحكاـ االنتقالية: ال اب الحادي عشر

 :نتقالية( العدالة اال 181المادة )

،   ويصدر قانوف ينظـ كشل الحقيقةتلتـز الدولة بتطبيق تدابير العدالة االنتقالية -1
 وفحص الميسسات.، والمحاسبة، والمساءلة، وتعويض االضرار

د القانوف ت، تنشأ هيئة للعدالة االنتقالية -2 تمثيل مكونات  بما يضمف لوينهاوالمصالحة يحد 
وتنفيذ ، ومدة عملها  وتتولا تصميـ، واللفاية، واالستقبلؿ، الحيادو ، المجتمع الليبي
  .لعدالة االنتقالية في اطار المصالحة الوطنية الشاملةبراما ا

 "  الميسسات" فحص" أفضل مف مصطل الميسسات"  إصبلحمصطل. 
  حفا الذالرة الوطنية الجماعية ركيزةإضافة.  
 ."مصطل  "المبلحقة القضائية" يجمع مصطلحي "المساءلة والمحاسبة 

 درجات. 8: التقويـ

، لتـز الدولة إعطاء األولوية في برامجها  إلعادة إعمار المدفت: ( إعادة اإلعمار182المادة )
وبما ، وفق موجبات االستعجاؿ، والنزاعات المسلحة، والقرى المتضررة مف العمليات الحربية

 وتضع الدولة اآلليات البلزمة لذلؾ.، يراعي مقتضيات التنمية في مختلل أنحاء الببلد

 قيد علا حق المدف والقرى  "الببلدل أنحاء "وبما يراعي مقتضيات التنمية في مختل
ويفضل أف يستعاض عنها بعبارة ، ليات الحربية والنزاعات المسلحةالمتضررة مف العم
وذلؾ بحكـ ما يتوقع أف يمارس مف ، قتضيات الشفافية ومكافحة الفساد""وبما يراعي م

 فساد في مشاريع إعادة اإلعمار.

 درجات.  7: تقويـال 
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 حكـ انتقالي النتخاب مجمس الشورى ورئيس الجميورية( 183المادة )

ومجلس الشيوخ في وقت واحد خبلؿ ، ومجلس النواب، ُتجري انتخابات أوؿ رئيس للجمهورية -1
 .حيز النفاذ قوانيف االنتخاباتدخوؿ  تاريخيومًا مف  وأربعيف ئتيفم

المنظمة لبلنتخابات  تصدر السلطة التشريعية القائمة حاؿ نفاذ هذا الدستور القوانيف -2
 تلويف مجلسوالشيوخ. كما تقوـ هذآ السلطة بإعادة ، وانتخابات مجلسي النواب، الرئاسية

  المفوضية الوطنية العليا لبلنتخابات  خبلؿ تسعيف يومًا مف دخوؿ هذا الدستور حيز النفاذ.

العليا مف غير مستشاري المحكمة أقدـ  في حاؿ تعذر انتخاب أوؿ رئيس للجمهورية  يتولا -3
، قصاها سنة واحدةأولوالية ، ت منصب رئيس الجمهوريةأعضاء الدائرة الدستورية بشكٍل ميق

ويكوف نافذًا بعد إقرارآ مف ، وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدرآ المفوضية الوطنية العليا لبلنتخابات
هورية الميقت مستقيبًل مف رئيس الجم د  يع، الدائرة الدستورية مف المحكمة العليا  وبتولي المنصب

 وال يحق ل  الترش  النتخابات الرئاسة لمدة خمسة عشر عامًا.، كافة خرى مهام  األ

وحكومت  الصبلحيات المنصوص عليها في هذا الدستور ، يتولا رئيس الجمهورية الميقت -4
 في إطار إدارة الحد األدنا الضروري  لتسيير المرافق العامة.

 :اآلتيةمف الصبلحيات أي  ؿ ممارسةيقت في جميع األحواوال يحق للرئيس الم

 .الدعوى لبلستفتاءػػػػػ 

 .اقتراح مشروعات القوانيفػػػػ 

 .واألنوار، من  األوسمةػػػػػ 

واالتفاقيات  ، إبراـ المعاهدات، أو كما ال يحق لرئيس الجمهورية الميقت إصدار العفو الخاص
 حل السلطة التشريعية.، أو قانوف بقوة القرارات إصدار ، أو وفق الدستور

 قتراحا مجردلسلب اختصاص اقتراح القوانيف مف الرئيس الميقت  ألن   دعاةال م . 
  ر السلطة في حاؿ تعذر إجراء االنتخابات تستم"كما يلي: يفضل تنصيص الفقرة الثالثة

ب كمة العليا منصمستشاري المحمهامها ويتولا أقدـ  مارسةالتشريعية القائمة في م
 .رئيس الجمهورية"

 إجراء االنتخابات بعد مرور سنة علا  ال توض  المادة اإلجراء المتخذ في حاؿ تعذر
 .ت كما هو وارد في الفقرة الثالثةوالية الرئيس الميق
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 مف تاريخ دخوؿ قوانيف االنتخابات حيز تشير إلا مدة زمنية معينة وهي " الفقرة األولا
ف تاريخ دخوؿ الدستور حيز النفاذ" لبلتساؽ مع المدة ويفضل أف تعدؿ إلا "م، التنفيذ"

 الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

 درجات. 4: تقويـال

تلوف والية رئيس الجمهورية في : ( حظر التجديد المؤقت لرئيس جميورية184المادة )
 غير قابلة للتجديد.، والثانية لفترة واحدة، الدورتيف االنتخابيتيف األولا

 . عنواف المادة ال يعكس مضمونها بشكل واض 

 درجات. 9: تقويـال

وعشريف  ةللمرأة بنسبة خمس نظاـ انتخابي تمثيبلً أي  يضمف: ( حكـ خاص  المرأة185المادة )
مع مراعاة حق ، والمجالس المحلية مدة دورتيف انتخابيتيف، بالمئة مف مقاعد مجلس النواب
 الترش  في االنتخاب العاـ.

 فيها ثبلث دورات تجرى سنة  12بمدة ف تلوف صياغة التمييز اإليجابي للمرأة يفضل أ
نتخابية انتخابية وذلؾ حرصًا علا المكاسب التي حققتها المرأة الليبية خبلؿ الدورات اال

 . 2011التي اعقبت فبراير 
 " ترض أف تتلوها عبارة "علا األقل"يف "نسبة خمسة وعشريف بالمئةعبارة. 

 درجات.  8: تقويـال 

 ( بخصوص الجنسية186المادة )

 ة مدة عشر سنوات اعتبارًا مف تاريخ نفاذ الدستور.يتوقل إجراءات التساب الجنس -1

مة قبل  -2 ـ  وفق القانوف النافذ قبل 17/2/2011تلتـز الدولة بت طلبات إثبات الجنسية المقد 
، العربية بيف الجنسية األصليةكما تلتـز الدولة تصنيل أوضاع حاملي الجنسية ، هذا الدستور

 والجنسية المكتسبة.

يوقل بنفاذ الدستور العمل بنظاـ سجبلت قيد المنتميف لؤلصل الليبي المعموؿ بها في  -3
 سفارات ليبيا.
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محكمة االستئناؼ ُيراعا فيها ب. يكوف المجلس األعلا للقضاء لجنة قضائية برئاسة مستشار 4
 وتختص بمراجعة حاالت من  الجنسية الصادرة اعتبارًا مفة  كافوالحياد ، ضمانات االستقبلؿ

 وتخضع قرارات اللجنة للطعف أماـ الجهات القضائية المختصة.، ـ15/2/2011

 يفترض أف يكوف "حكـ خاص بالجنسية".عنواف المادة معيب مف حيث الصياغة ، 
  ولـ يتـ  ـ2011/ 2/ 17لـ تتـ اإلشارة إلا حاالت طلب من  الجنسية المقدمة بعد

  حتا اآلف. البت فيها
  تتحدث الفقرة الرابعة عف وقل العمل بنظاـ سجبلت القيد، واألولا أف تنص علا

 إلغائ .
  ف" وليس "يكوف" في استهبلؿ الفقرة   .4"يكو 

 درجات. 6تقويـ : ال 

 أحكاـ عامة :ال اب الثاني عشر

ورئيسي ، شاور مع رئيس الوزراءبالت، لرئيس الجمهورية :( إعالف حالة الطوارئ 187المادة )
، أو حصار، أو إعبلف حالة الطوارر في حاؿ تعرض الببلد لنازلة، والشيوخ، مجلسي النواب

خطر يهدد سبلمتها. ويجتمع مجلس الشورى خبلؿ ثبلثة أياـ مف إعبلف حالة الطوارر في جلسة 
إلغائها  وفق أحكاـ ، أو هامف تلقاء نفس   إلقرار أو  استثنائية  بناء علا طلب رئيس الجمهورية

ذا وقع إعبلف حالة الطوارر في غير دور االنعقاد وجب انعقاد مجلس الشورى علا ، الدستور. واف
ـٍ مف تاريخ إعبلف حالة الطوارر ، وج  السرعة ويكوف مجلس ، وفي مدة ال تزيد عف سبعة أيا

 الشورى في انعقاد دائـ إلا حيف إعبلف رئيس الجمهورية عف زوالها.

يجب  أال تزيد مدة حالة الطوارر علا ستيف يوًما بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشورى و 
مدتيف ال تزيد كل منهما علا ستيف يومًا بموافقة ثلثي ، أو ويمكف تجديدها مدة، المنتخبيف

يجب أف يحدد إعبلف حالة الطوارر ، أعضاء مجلس الشورى المنتخبيف. وفي جميع األحواؿ
 والفترة الزمنية التي تشملها  وفقا للقانوف.، والمنطقة، الهدؼ

  .ليس هناؾ دستور في العالـ يشترر موافقة الغرفتيف إلعبلف حالة الطوارر 
 ية أعضاء مجلس الشورى المنتخبيف""غالب المطلقة" أفضل مف عبارة غلبيةعبارة "األ. 

 درجات.  5: تقويـال
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والتهديد الجسيـ ، في حالتي الحرب، ريةيجوز لرئيس الجمهو ( األحكاـ العرفية 188المادة )
أف يطلب مف مجلس الشورى إعبلف حالة األحكاـ العرفية. علا أف يبت المجلس ، ألمف الببلد
يعلف خبللها ، المطلقة ألعضائ  المنتخبيف خبلؿ مدة ال تجاوز ثبلثة أياـ غلبيةالطلب باأل
 حالة الطوارر في المنطقة المحددة.بعدها الرئيس 
وال يجوز فرضها علا كامل الببلد. وترفع ، ُتحدد المناطق التي تخضع لؤلحكاـ العرفية ويجب أف

، ويقدـ الرئيس تقريرا شهريا بشأنها، بقرار مف مجلس الشورى  بناًء علا طلب رئيس الجمهورية
  وينظـ القانوف األحكاـ الخاصة بها.

 درجات. 10: تقويـال

 واألحكاـ العرفية( القيود في حالة الطوارئ 189المادة )

، والمدة، ونطاؽ كل منهما، األحكاـ العرفية، أو يحدد القانوف أسباب إعبلف حالة الطوارر  -1
 والتدابير الجائز اتخاذها. ، واإلجراءات، والحقوؽ التي يمكف تقييدها

، أو ال يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارر ، (34، 32، 31مع مراعاة المواد ) -2
والحريات األساسية  إال بالقدر الضروري للمحافظة ، ـ العرفية فرض قيود علا الحقوؽ األحكا

 والسبلمة العامة للببلد.، علا االمف العاـ

 واألحكاـ العرفية لرقابة القضاء.، والتصرفات أثناء حالة الطوارر ، تخضع جميع القرارات -3

 المدنييف أماـ القضاء العسكري. األحكاـ العرفية محالمةأو  ال يجوز في حالة الطوارر  -4

 األحكاـ العرفية حل المجالس المنتخبة.، أو ال يجوز أثناء حالة الطوارر  -5

مجلس منتخب تمتد مدت  أي  األحكاـ العرفية في نهاية مدة، أو عند إعبلف حالة الطوارر  -6
 إلي حيف انتهائها.

وعدـ عرقلة ، المشروعية أة احتراـ مبداألحكاـ العرفي، أو تلتـز الدولة أثناء حالة الطوارر  -7
 ميسسات الدولة.

كما ال ، تعطيل أحكام ، أو األحكاـ العرفية تعديل الدستور، أو ال يجوز أثناء حالة الطوارر  -8
المساس بالضمانات المقررة ألعضاء مجلس ، أو تعديل قانونها، أو يجوز إجراء انتخابات

 الشورى.

 درجات. 10: تقويـال
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 تصدر األحكاـ القضائية باسـ هللا الرحمف الرحيـ. :( إصدار األحكاـ القضائية190المادة )

 أف تصدر األحكاـ باسـ مان  السلطة والسيادة  وهو الشعب في هذا الدستور. األولا 

 درجة واحدة. :تقويـال

ولرئيس ، ال يجوز ألعضاء مجلس الشورى  :أخرى ( حظر ممارسة وظائف 191المادة )
ت الدستورية المستقلة آوالهي، وأعضاء المجالس المحلية، والوزراء، يس الوزراءورئ، الجمهورية
نشار اخر قد يعود عليهـ بعوائد مالية. وأي  أي مزاولة، أو أخرى وظائل عامة أي  ممارسة
بمناسبت  تيوؿ ملليتها ، أو بالواسطة  بسبب المنصب، أو عينية يتلقونها بالذات، أو هدايا نقدية
 مة للدولة.للخزانة العا

  نسيةالهجرة والجو ، إدارة المخابراتك، المادةعنها  تسكت أخرى  مهمةوظائل ثمة ،
في  خصوصا يجب الحد مف استغبلؿ هذآ المناصبحيث ، ريساء البعثات الدبلوماسية
 المرحلة االنتقالية.

 إضافة أعضاء السلطة  تجدرفي حيف ، اإلجراء مقصور علا السلطة التشريعية والتنفيذية
 لقضائية.ا

 درجات.  8: التقويـ

ومكتسبيها تولا ، يحظر علا مزدوجي الجنسية :( حظر تولي وظائف سيادية192المادة )
 .الوظائل السيادية

  محدد.سيادية غير الوظائل المفهـو  
 كأف ، تحدد فترة زمنية معقولةبل ، نسبة لمكتسب الجنسيةبال اال يكوف الحظر دائميجب أ

 .عشر سنواتال تقل عف فترة  إياها التساب د رفع الحظر بع علا ينص

 درجات. 3: تقويـال 

ورئيس ، ورئيس الدولة، يجب علا أعضاء مجلس الشورى  :( إقرارات الذمة المالية193المادة )
ت الدستورية المستقلة خبلؿ الشهر األوؿ مف آوالهي، وأعضاء المجالس المحلية، والوزراء، الوزراء

وألوالدهـ ، وألزواجهـ، مهاـ مناصبهـ تقديـ إقراٍر بالذمة المالية لهـ شخصياً وتوليهـ ، أدائهـ القسـ
 القصر  وفق ما ينظم  القانوف  وتحفا اإلقرارات لدى المحكمة الدستورية.

 ها أيضًا إقرارات ذمة ماليةي يجب أف يقدـ أعضا أخرى  هناؾ مناصب تنفيذية سيادية.  
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 إضافة أعضاء السلطة  تجدرفي حيف ، لتنفيذيةاإلجراء مقصور علا السلطة التشريعية وا
 القضائية.

 درجات. 7 :تقويـال

الدستور بجميع نصوص  وحدة واحدة ال  :( الوحدة العضوية ألحكاـ الدستور194المادة )
 نها وحدة عضوية متماسكة.أوتفسر أحكام  وتيوؿ بحسب ، تتجزأ

 درجات. 10 :تقويـال

جراءا195المادة )  تو( تعديل الدستور وا 

 ال يجوز تعديل أحكاـ هذا الدستور  إال بعد انقضاء خمس سنوات مف دخول  حيز النفاذ. -1

الذي  أوال بالمبد، ال يجوز المساس بالمبدأ الذي تقـو علي  المادة الثانية مف هذا الدستور -2
ي علا والتداوؿ السلم، وال بالمبادر المتعلقة بالتعددية السياسية، تقوـ علي  المادة السادسة

والحريات  إال بغرض ، وال بالضمانات المتعلقة بالحقوؽ ، التراب الوطني وسبلمت  ووحدة، السلطة
 مدد رئاسة الجمهورية.أو  وال بزيادة عدد دورات، تعزيزها

ثلث مجلس الشيوخ طلب تعديل ، أو ثلث مجلس النواب، أو يجوز للل مف رئيس الجمهورية -3
ر  علا أف يتضمف الطلب المواد المطلوب تعديلها واألسباب ألثر مف مواد الدستو ، أو مادة

 والمقترحات البديلة.

يناقش طلب التعديل مف المجلس المقدـ إلي  خبلؿ مدة ال تجاوز ثبلثيف يومًا مف تاريخ  -4
ويحاؿ علا ، المطلقة ألعضائ  المنتخبيف  وفق نظاـ كل مجلس غلبيةويقر باأل، تقديـ الطلب

 رفض  خبلؿ نفس الميعاد.، أو موافقة علي المجلس اآلخر  لل

يعرض رئيس الجمهورية األمر علا المحكمة الدستورية  ، في حاؿ الموافقة علا التعديل -5
 وجواز طلب التعديل خبلؿ مدة ال تجاوز خمسة عشر يومًا.، لرقابة صحة اإلجراءات

في استفتاء عاـ  يعرض علا الشعب، . عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل6
 المطلقة لؤلصوات الصحيحة للمقترعيف. غلبيةوُيقر باأل

 خبلؿ نفس دورة االنعقاد. أخرى  ال يجوز عرض  مرة، . عند رفض الطلب7
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 يصادر مبدأ غير ديمقراطي ألن   الوارد في الفقرة الثانية مبدأ تحصيف مواد مف الدستور
 .حق االجياؿ القادمة

 ال مدعاة ل .د تزي  في الفقرة الرابعة  "عبارة "وفق نظاـ كل مجلس 
  في الفقرة السادسة زائدة. "المطلقة"كلمة 

 .درجات 5: تقويـال

تعدؿ التشريعات النافذة بما يتبلءـ مع أحكاـ هذا  :( البناء التشريعي والمؤسسي196المادة )
ت آالهيو ، وتتولا السلطة التشريعية إصدار التشريعات البلزمة لبناء الميسسات ،الدستور

، في أوؿ دورة انتخابية وتحديد مقارها، الدستورية المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور
والميسسات العامة في ممارسة مهامها إلا حيف تسلـ السلطات المنشأة وفق ، وتستمر السلطات
 أحكاـ هذا الدستور.

 دورة انتخابية" عبارةأفضل مف  تشريعية"دورة " عبارة".  

 درجات.  9: تقويـال

النافذيف.  يديستمر العمل بالعلـ والنش، مع مراعاة المادة الخامسة :( نفاذ الدستور197المادة )
، نشر في الجريدة الرسميةيخل هذا الدستور حيز النفاذ  بعد موافقة الشعب باالستفتاء علي . و ويد

 .كافةوتلغا كافة الوثائق واإلعبلنات الدستورية السابقة 

  يفترض أف تفرد ل  مادة و ، بنفاذ الدستورل  عبلقة  البالنشيد والعلـ الحكـ الخاص
 .مستقلة

 درجات. 9: تقويـال 

 المعايرة العامة 8.3
التي حصل  ع نقار موادآموقل الفريق مف كل باب عبر جمل تشمل هذآ المعايرة رصدا
المشروع  موقل الفريق مف، ومف رصد ل، وتقسيم  علا عددهاعليها في المعايرة المختصرة

  كما تحدد األبواب األفضل أداء، ، وتقسيم  علا عددهااألبوابعبر جمع نقار برمت  
(، ونسبة عدد المواد المقبولة )التي 10-1واألبواب األسوأ أداء، وتلرارات العبلمات )

درجات علا األقل( إلا عدد مواد المشروع. وتختتـ المعايرة ببعض  5حصلت علا 
تشمل هذآ المعايرة جدوال لشكلية والمضمونية، علا المشروع بأسرآ. المبلحظات العامة، ا

مختصرا يحدد قيما عددية تعكس تقويـ فريق العمل لمواد المشروع وأبواب ، وعرضا مفصبل 
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حوؿ  ، الشكلية والمضمونية،بعض المبلحظات العامةلمآخذ الفريق علا كل مادة، ورصدا ل
 التي أسفرت عنها المعايرة المفصلة. التالي النتائا الجدوؿيوض  المشروع. 

 تقويـ األبواب 8.31

مجموع  عدد المواد ال اب
 الدرجات

نس ة الدرجات 
 إلى عدد المواد

نس ة مجموع الدرجات 
 إلى الوزف النسبي

 11.29/15 %75.33 226 30 شكل الدولة

 15.01/17 %88.33 318 36 الحقوؽ والحريات

 15.72/20 %78.62 401 51 نظاـ الحكـ

 6.07/8 %75.88 129 17 السمطة القضائية

 3.75/5 %75 60 8 المحكمة الدستورية

 3.32/6 %55.45 61 11 الحكـ المحمي

 3.84/6 %64 69 10 الييئات الدستورية

 1.52/4 %38 19 5 النظاـ المالي

 4.43/5 %88.75 71 8 الثروات الطبيعية

 3.6/4 %90 36 4 الجيش والشرطة

 2.8/4 %70 42 6 نتقاليةاألحكاـ اال 

 4.2/6 %70 77 11 أحكاـ عامة

 76.59/100 _ 1509 197 المجموع

 
  الثروات الطبيعية و  %(90الجيش والشرطة ) هو أفضل األبوابومف هذا الجدوؿ يتض  أف
النظاـ المالي  هو أسوأ األبواب%(  وأف 88.33الحقوؽ والحريات )و ، %(88.75)
 %(.55.45والحكـ المحلي )، %(64)الهيئات الدستورية ، %(38)
  الدرجات تكرارويبيف الجدوؿ التالي. 

 النس ة التكرار الدرجة
10 66 33.50% 

9 32 16.75% 

8 23 12.69% 

7 20 10.15% 

6 15 6.09% 

5 13 5.58% 
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4 10 7.61% 

3 9 2.03% 

2 6 2.03% 

1 3 1.01% 

 %99.98 197 المجموع
 

حصلت علا العبلمة اللاملة  وأف ربع المواد %( 33.5تقريبا )ثلث المواد  ومن  يتض  أف
نسبة المواد التي حصلت (. أما 7-5متوسطة )%( حصلت علا درجات 24.36تقريبا )

%  فيما بلغت نسبة المواد التي حصلت 61.42( فقد بلغت  10-8علا درجات عالية )
 .%14.21=  28/197( = 4-1علا درجات متدنية )

 مف مواد المشروع حصلت علا درجات عالية  61.42أف  لتنبي  أف حقيقةغير أن  يجدر ا %
ذلؾ أن  علا الرغـ مف الثلثيف.  أغلبيةال تعني بالضرورة ضماف فرص  في الحظوة بأصوات 
%(، فإنها في الغالب مواد تمس قضايا 14.21قلة المواد التي حصلت علا درجات متدنية )

 .مفصلية خبلفية
 في األبواب  أخرى  في الوسع استبعاد بعض المواد إلمكاف دمجها في موادأن   يبقا أف نلحا

 يمكف استبعاد: ، تحديدا، نفسها

  (.11) المادة إلمكاف دمجها فيدرجات(  10)( 12المادة )

 (.15) المادةإلمكاف دمجها في درجات(  10)( 19المادة )

 (.2) المادة إلمكاف دمجها فيدرجات(  8)( 55المادة )

إلمكاف درجات(  10)( 107)و، درجات( 10) (106)و، درجات( 10)( 105) وادالم
 (.104) المادة دمجها في

  درجة. غير أننا فضلنا أال  58وكاف مف شأف هذا أف ينقص مف درجات المشروع بما مقدارآ
بل أيضا ألننا ، ليس فقط ألف هذا اإلجراء ال يغير في النسبة إال بشكل طفيل، نقوـ بذلؾ
ولعلنا أجحفنا بها في حق صناع ، هذآ الدرجات أخطاء ربما وقعنا فيها أثناء التقويـنتدارؾ ب

طأ الذي يعزز مف مصداقية سوؼ تقوـ هذآ الدرجات بدور هامش الخ، الوثيقة. بتعبير اخر
 نتائجنا.

 .ويبيف الجدوؿ التالي تراتبية االهتماـ التي يولي  المشروع لمعايير الدراسة األربعة 
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 المجموع الصياغة االنتقالي المشترؾ الخصوصية عدد المواد ال اب  

 30 شكل الدولة
97/120 

80.83% 

64/90 

71.11% 

47/60 

78.33% 

18/30 

60% 

226/300 

75.33 

الحقوؽ 
 36 والحريات

99/108 

91.66% 

122/144 

84.72% 

69/72 

95.83% 

28/36 

77.77% 

318/360 

88.33% 

 51 نظاـ الحكـ
170/204 

83.33% 

72/102 

70.59% 

129/153 

84.31% 

30/51 

58.82% 

401/510 

78.63% 

السمطة 
 17 القضائية

51/68 

75% 

38/51 

74.51% 

29/34 

85.29% 

11/17 

64.71% 

129/170 

75.88% 

المحكمة 
 8 الدستورية

26/32 

81.25% 

15/24 

62.5% 

16/16 

100% 

3/8 

37.5% 

60/80 

75% 

 الحكـ المحمي

 

 
11 
 

 

23/44 

52.27% 

14/22 

63.64% 

22/33 

66.66% 

2/11 

18.18% 

61/110 

55.45% 

الييئات 
 10 الدستورية

29/40 

72.5% 

20/30 

66.67% 

15/20 

75% 

5/10 

50% 

69/100 

69% 

 النظاـ المالي

 

 
5 
 

 

3/10 

30% 

8/20 

40% 

5/15 

33.33% 

3/5 

60% 

19/50 

38% 
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الثروات 
 8 الطبيعية

29/32 

90.63% 

15/16 

93.75% 

21/24 

87.5% 

6/8 

75% 

71/80 

88.75% 

الجيش 
 4 والشرطة

8/8 

100% 

14/16 

87.5% 

12/12 

100% 

2/4 

50% 

36/40 

90% 

األحكاـ 
 6 االنتقالية

13/18 

72.22% 

8/12 

66.66% 

18/24 

75% 

3/6 

50% 

42/60 

70% 

 11 أحكاـ عامة
26/33 

78.79% 

29/44 

65.91% 

16/22 

72.73% 

6/11 

54.55% 

77/110 

70% 

 1509/1970 117/197 399/485 419/571 574/717 197 المجموع

 %76.59 %59.39 82.26 %73.38 %80.05  النس ة

 
  استجابة المشروع لبلستحقاؽ االنتقالي أفضل مف استجابت   أف هذا الجدوؿ يوض

للخصوصية الثقافية، وأف استجابت  للخصوصية الثقافية أفضل مف استجابت  للمشترؾ 
 ا كافيا مف االهتماـ لدقة الصياغة. في حيف أن  ال يولي قدر اإلنساني، 

 مالحظات عامة 8.32
  التأسيسية التي عملت في ظروؼ  هيئةأف نشيد بالجهود التي بذلتها البداية حري بنا

جعل المناخ  همت فيوقد أسبرمت . المنور بها صعبة كاف لها أف تجهض المشروع 
، صراعات المسلحةالعديدة نذكر منها  عواملُ  مهمتها هيئةالغير موات لتأدية 

، المذهبية والحميات العشائريةوالتوجهات ، السلطات التشريعية والتنفيذية وتعددية
واألطراؼ الداخلية والخارجية التي وجدت في صدور الدستور خطرا يهدد نفوذها 

والذي ، وفق  هيئةساس المناطقي الذي انتخب أعضاء الاألفضبل عف ، ومصالحها
 .الشعب الليبيعوضا عف تمثيل أنهـ يمثلوف مناطقهـ ب بعضهـولد إحساسا لدى 

مف أف إصدار دستور  عف خشيتهاإلا تعالي أصوات تفص   أدت هذآ العواملوقد 
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ألن  ، أساساعملية ليست صعبة فحسب بل خاطئة هذآ الظروؼ مثل في ظل 
 يتوقع أف تتأثر مضامين  بالضغوطات التي تفرضها.

   ـ مف كل يسلل ، ناهيؾ عف أف يكوف دستورا، ص بشري ليس هناؾ نأن   إلا أوال آوننو
قابلة ألف  المعايرة المفصلةفي أف اللثير مف األخطاء التي أشرنا إليها و ، عوار

أننا قمنا إلا  وننو آ ثانيا وأحكام  الجوهرية. ببنية المشروعف مساس تصح  دو 
إباف  هيئةالتوافقات التي تمت بيف أعضاء المف بأذهاف خالية  معايرةالبعملية 

نا اإلطبلع لـ يتسف لوالتي ، جلساتها الساعية إلا حل ما نشب بينهـ مف خبلفات
قد تلوف مسيولة عف بعض  هذآ التوافقات علا الرغـ مف أف، لا محاضرهاع

وعف الطابع الهجيني الذي ، اداالختبلالت الشكلية التي تعاني منها بعض المو 
  يسمها.

 طرح ردود مقنعة علا  هيئةوسع كثير مف أعضاء ال والراهف أننا نتوقع أف يكوف في
باستخداـ  جادؿوأف هذآ الردود سوؼ ت، مف انتقادات لبعض المواد نابعض ما وجه
إجراء تعديبلت أف يلـز إجراء تعديبلت عليها مف شأف أن   عاـ ميداآحجاج أسلوب 
مف  يحوؿ دوف حصوؿ المشروع علا موافقة ألثركاف ل  أف  بما، أخرى في مواد 

  .هيئةثلثي أعضاء ال
 علينا أف نتذكر أف المستفتييف علا المشروع سوؼ يصوتوف علي  دوف أن   غير

، كما تعاملنا معها، تعاملوف مع النصوصيبل س، ت التي أبرمتدراية بالتوافقا
ر ولف يقد   هيئةيتمثل دور أعضاء اللف علا أقل تقدير وأف جلهـ ، بأذهاف خالية

 ت صياغة مشروعها.المبلبسات التي صاحب
 

 مالحظات شكمية  8.321
 ف في يقياـ خبراء مختص كثرة األخطاء المتعلقة بالصياغة بما ينبئ عف عدـ

ليس  وهكذا نجد علا سبيل المثل أن الصياغة بمراجعة مواد المشروع قبل صدورآ. 
خصوصا الفواصل والفواصل ، هناؾ تدقيق وال اتساؽ في استخداـ عبلمات الترقيـ

. فيها تردوسقطت في مواضع أجدر أف ، اعهفي غير مواض يث استخدمتح، المنقوطة
، غير أننا لـ ننقص مف درجات دقة الصياغة في حالة سوء استخداـ هذآ العبلمات

ألنقصنا درجة مف عدد لو فعلنا و  ألننا نكوف بذلؾ نعاقب بشكل متلرر الخطأ نفس ،
 قدرا كبيرا.مشروع ، والنخفضت الدرجة التي حصل عليها الهائل مف المواد
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 متبلزماف صنواف أمانتهاومف أمثلتها "حرية الللمة و ، نشائيةاإلعبارات ال كثرة "
و"الرفاهية ، (80كما في "االستحقاؽ والجدارة واللفاية" )، والعبارات المترادفة، (37)

 (.151"تنمية متلافئة ومتوازنة" )و، (15والرخاء" )
 ومثل ذلؾ أف كلمات ، المصطلحاتاأللفا  و في استخداـ  ثبات ليس هناؾ

و"إجراءات" تستخدـ في سياؽ حصانة الجهات التشريعية ، و"ضمانات"، "حصانات"
مف فعاؿ تستخدـ أ  كما مختلفةأو  دوف أف يتض  ما إذا كانت دالالتها واحدةوالقضائية 
"، قبيل "تحمي" ، و"ترعا"، و"تشجع"، و"تصوف"، و"تدعـ، و"تلفل"، و"تضمف"، و"تلتـز

علا مف تنسب إلي  هذآ  دوف تحديد واض  لتبعات هذا االستخداـ، و"تحفز"، "تعمل"و
 مف حيث قوة إلزامها. دالالتهاتراتبية لوال تبياف ، األفعاؿ

 والتي تستخدـ كفعل ، االستخداـ المستمر والخاطئ للفظة "يتـ" التي تدؿ علا التماـ
 تجنبا الستخداـ صيغة المبني للمجهوؿ.ربما مساعد 

 في حيف يقتصر الذكر في ، حياف تذكر عبارة "المواطنوف والمواطنات"ي بعض األف
ولعل المقصود في بعض السياقات دفع شبهة تحلل ، معظـ األحياف علا "المواطنوف"
كما ، أحدهما شبهة اإلجحاؼ ضد، أو كالدفاع عف الوطف، أحد الجنسيف مف واجب ما
الصياغة تفترض الثبات في استخداـ  غير أف دقة الفرص". في سياؽ "المساواة في
أيضا،  مقصود. أحدهماحتا ال يتبادر إلا الذهف أف إغفاؿ ذكر ، هذيف اللفظيف

، 105ستخدـ تعبيرات تبدو مترادفة، دوف االستقرار علا واحد منها، كما في المواد تُ 
عبارات "ال يتعارض مع أحكاـ هذا الدستور"، "وفق أحكاـ  ترد، حيث 107، 106
 تور"، و"وفق الدستور".الدس
  كما في مادة نفاذ الدستور ، ما يرد في متونهاعنوانات بعض المواد ال تعكس
ومادة "حظر التجديد الميقت لرئيس ، ( التي تتضمف أحكاما حوؿ العلـ والنشيد197)

  الذي يشي بوجود تجديد دائـ.، (184الجمهورية" )
 وقد توزع ، مثبل( 69) ة واحدةفقد ترد في فقر ، عدـ االتساؽ في صياغة الشرور

 (.مثبل 99علا بنود )
  (.102( و)84كما في )، دوف مبرر واض  لتنوعها، اد القسـتنوع صياغات مو 
 

 مالحظات مضمونية 8.322
  بخصوص نشير بداية إلا أننا أجرينا المعايرة دوف افتراض أي تفضيبلت عامة

س مواد المشروع علا معيار تجان ، بل اعتمدناأساليب إدارة الدولة ونظاـ حكـ بعين  أ
  واتساقها الداخلي واتساق  مع مبادئ  وركائزآ العامة.
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  ترتهف جودة عملية صناعة الدساتير بإعماؿ مبادر الشمولية والمشاركة والشفافية
وبقدر جودة هذآ العملية تلوف جودة الوثيقة الدستورية التي تسفر عنها. وقد ، والتوافق
متواضعة ولـ  اجهودظلت غير أنها ، هذا المسعاية جهودا في التأسيس هيئةبذلت ال

 تللل في أحياف كثيرة بالنجاح. 
 ة يفي بعض األحياف يتجنب المشروع المسائل الخبلفية بإحالتها إلا السلطة التشريع

  (.126)، (147)، (46)، (5وهذا ما حدث مثبل في المواد )، إلصدار قوانيف
 ال ريب في أنها كانت مثار ، ع مسائل جوهريةتجنب المشرو ي أخرى  وفي أحياف
تستجيب ، لعدـ التنصيصوقد تلوف هناؾ مبررات مقنعة عنها تماما.  بالسكوت، خبلؼ

قد  يالسكوت عف أمر خبلفـ مف فرص التوافق. غير أف الستحقاقات انتقالية وتعظ  
مع اتخاذ  ألن  قد يتساوى تماما، أسوأ مف إحالت  إلا السلطة التشريعية اموقفيكوف 

أف باب شكل الدولة والمقومات  موقل سلبي مف المسألة مثار الخبلؼ. ومثل ذلؾ
، وأهمية أخبلقيات المهنة، األجروالتناسب بيف المهنة و ، قيمة العمل ييكدلـ األساسية 

، أو ة في ذات "التي يمكف النص عليها بعبارات مف قبيل "العمل شرؼ ويحمل قيم
لـ يحدد المشروع في هذا الباب هوية االقتصاد الوطني  ولـ  أيضا "العمل حق وواجب".

باب  وأغفل فيباب الجيش والشرطة علا مجلس أعلا لؤلمف القومي   ينص في
  الذي يرد في أغلب دساتير العالـ.، حرية المعتقدالحقوؽ والحريات 

 ي تفصل بعض المواد في مسائل ال مدعاة للتفصيل فيها، كما في باب النظاـ المال
 علا سبيل المثل، وفي بعض الهيآت الدستورية.

  رغيبة  غائمة منهااتخاذ مواقل يكوف في حيف أف هناؾ مسائل ليست حالمة قد و
تحديد مكانة الشريعة مف قبيل فإف هذا ال يص  في سياؽ مسألة ، تبغا في الدساتير
لمحلية ومسألة صبلحيات الوحدات ا، التي تتسـ بقدر كاؼ مف الحالمية في التشريع

 بكل حاالت االستقطاب التي سببتها دعاوى التهميش ونبذ المركزية.
 في ، أو في خواتيمها ستدرؾ عليهاتضمف حقوقا يُ أو  صبلحيات ثمة مواد تعطي
وهذا ما حدث مثبل   تقييد تلؾ الحقوؽ أو  بما يفيد سحب هذآ الصبلحيات، أخرى مواد 
  (.182وافعادة اإلعمار )، (151، 148بصبلحيات الوحدات المحلية ) ما يتعلقفي
  75 الذي تنص علي  المادة التفاوت في عدد المقاعد يتعارض مع 78 المادةحكـ ،

تتخذ القرارات بشأف المسائل المنصوص عليها في المادتيف فهو ينص علا أف "
   علا أف يكوف مف بينهـ ثمانية أعضاء]األغلبية المطلقة[ غلبية( بذات األ80و79)

ميداها  78غير أف هناؾ قراءة متعاطفة للمادة ". ف كل منطقة انتخابيةعلا األقل م
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أنها تتدارؾ التفاوت في المقاعد الذي يعترض علي  للون  ال يتسق مع الفكرة مف وراء 
 مجلس الشيوخ. 

  يكرس المشروع مفهوـ الدولة الريعية، عبر تحميلها اللثير مف األعباء، وال يولي
 ادرة والمسيولية الفردية.اهتماما كافيا لروح المب

  التي تقر أف الدولة تتلوف مف ثبلثة أقاليـ، والمادة  75ثمة تعارض بيف المادة
  التي تقر أنها تتلوف مف محافظات وبلديات. 144

  االعتراضات التي وجهت إلا باب الحكـ المحلي تبيف أف النظاـ اإلداري المقترح
 ظاـ الحكـ المحلي.أقرب إلا نظاـ اإلدارة المحلية من  إلا ن

 مف دساتير العالـ تتضمف 81 أف علا الرغـ مف، لـ يتضمف الدستور ديباجة %
وتشير ، ديباجات تشتمل علا مبادر وأسس وأهداؼ وركائز وتوجهات دستورية عامة

والروابط التاريخية واالجتماعية والثقافية التي تجمع ، إلا مفاهيـ مف قبيل الهوية الوطنية
وهي المكاف المناسب في الحالة الليبية لئلشارة إلا ثورة فبراير التي ، طفبيف أبناء الو 

، قدا اجتماعيا يجمع علي  الليبيوف دعت إلا قياـ دولة مدنية تحتلـ إلا دستور يشكل ع
في الوسع اعتبار العبارة التي استهل بها المشروع أن   غير والتي خبل المشروع منها.

تتألل مف مثبل فديباجة دستور البيرو ، تثريب علا هذا وال، ." ديباجة."نحف الليبييف
 كلمة. 100% مف دساتير العالـ تتألل ديباجاتها مف أقل مف 17.9و، خمس كلمات

 ولـ تتخذ ، بمعنا أنها لـ تثر جدال مجتمعيا، معظـ مواد المشروع ليست خبلفية
سبيا التي حصلت وهذآ حقيقة تسهـ في تفسير النسب العالية ن، منها مواقل استقطابية

الحاؿ أننا نستطيع أف نقر باطمئناف  عليها بعض األبواب وحصل عليها المشروع برمت .
وأف ، ( ليست خبلفية8-10كامل أف معظـ المواد التي حصلت علا درجات عالية )

وأسوأ مف هذا أف بعض  ( خبلفية.1-4د التي حصلت علا درجات متدنية )معظـ الموا
درجات متدنية مواد حالمة، بمعنا أف تأثيرها يطاؿ بنية  المواد التي حصلت علا
 الدولة أو حقوقا أساسية.
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 مالحق 9
 مشروع الدستور مقارنا  الدساتير العالمية 9.1

توظل المعايرُة المقترحة النتائال التي أسفر عنها المس  االستطبلعي الشامل للدساتير العالمية 
تحديد مدى اتفاؽ ومدى اختبلؼ مواد المسودة الذي تضمن  "مشروع الدساتير المقارف"، في 

التأسيسية لصياغة مشروع الدستور" مع المواد المجمع عليها في أغلب  هيئةالصادرة عف "ال
 الدساتير العالمية. 

 وترد في بيانات المقارنة مصطلحات إحصائية كيفية نعرض فيما يلي دالالت كل منها:

  :15% إلا أقل مف  0.00أقلية ضئيلة% 
 25% علا األقل إلا أقل مف  15لية صغيرة: أق% 
  :40% علا األقل إلا أقل مف  25أقلية معتبرة% 
  :50% علا األقل إلا أقل  40أقلية كبيرة% 
 55%علا األقل إلا أقل مف  50.00بسيطة:  أغلبية% 
 65% علا األقل إلا أقل مف  55متوسطة:  أغلبية% 
 80% علا األقل إلا أقل مف  65عالية:  أغلبية% 
 100% علا األقل إلا  80ساحقة:  أغلبية% 
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 قارنةبيانات الم                                 
 

 اإلجابة السؤال ورلمه رلم المادة/الفصل

نسبة الدول 
التً اتخذت 

مولفا 
 مشابها

 مالحظات
وصف 
 النسبة

  %95.1 دستور ما عنوان الوثٌمة؟  6س  العنوان
أغلبٌة 
 ساحـمة

 الدٌباجة
دد ــهل ٌح 14س 

ور أي نماذج استند ــالدست
 علٌها؟

  %91.8 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 
عدد الوثابك التً  16س 

 ٌتألف منها الدستور؟
  %94.6 وثٌمة واحدة

أغلبٌة 
 ساحـمة

الباب الحادي عشر 
إلى  181المواد من 

186 

ن ـمــضـتـل ٌـه 17س 
ام ـور إي احكـتــالدس

 انتمالٌة؟
 %73.9 نعم

م األحكا
 االنتمالٌة

 أغلبٌة عالٌـة

 الدٌباجة
وي ــتـحــل ٌـه 29س 

ور على ممدمة أو ـالدست
 دٌباجة؟

  %81 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

 الدٌباجة
ات ـدد كلمــع 30س 

 الدٌباجة؟

 100ألل من 

 كلمة
 أللٌة صغٌـرة  17.9%

اب ــالب
انً ـــــــــــــــالث

إلى  31المواد من 
66 

بأي صورة  31س 
حموق فً ضمنت ال

 الدستور؟

وردت تحت 
 عنوان مستمل

91.8% 
بعض الحموق 
وردت فً 
 ابواب أخرى

أغلبٌة 
 ساحـمة

2 
هل ٌذكر الدستور  46س 

مجموعة إللٌمٌة أوسع 
 ٌشكل البلد جزء منها؟

 أللٌة معتـبرة  %30.4 نعم

2 
ما المجموعة  47س 

االللٌمٌة االوسع التً 
 ٌشكل البلد جزء منها؟

 %69.6 ال ٌنطبك

الوطن 
العربً، 

افرٌمٌا، العالم 
اإلسالمً، 

منطمة حوض 
البحر 
 المتوسط

 أغلبٌة عالٌـة
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هل ٌشٌر الدستور  48س 
إلى أوضاع سٌاسٌة أو 
اجتماعٌة أو التصادٌة 
أثناء سرٌان الدستور 

 السابك؟

 أغلبٌة عالٌـة  %77.7 ال

181 

ل ــــــــــــــــــه 49س
ور ـــص الدستــــــٌن

ود ـــــــــــى وجــعل
ة ـــــــــــــــمفوضٌ

ة ــــــــــللحمٌم
 والمصالحة؟

 %3.3 نعم
هٌبة للعدالة 
االنتمالٌة 
 والمصالحة

 أللٌة ضبٌـلة

 
هل ٌذكر الدستور  50س 

أي شًء حول جرابم 
 ارتكبها النظام السابك؟

  %93.5 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

42 
هل ٌشٌر الدستور  51س 

إلى كلمة 'الدٌممراطٌة' أو 
 'دٌممراطً'؟

 %89.1 نعم
فً المشاركة 
 الدٌممراطٌة

أغلبٌة 
 ساحـمة

 

84 /102 /114 

هل ٌشترط  53س 
الدستور أن ٌؤدي شاغلو 
بعض المناصب العامة 
لسما لحماٌة الدستور أو 

 االلتزام به؟

 %82.2 نعم

المسم باهلل أن 
ٌكون مخلصا 
هلل والوطن 
ومحترما 
للدستور 
والمانون 

وٌؤدي عمله 
 وصدقبأمانة 

أغلبٌة 
 ساحـمة

 
هل ٌشٌر الدستور  54س 

إلى كلمة 'االشتراكٌة' أو 
 'اشتراكً'؟

  %91.3 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

هل ٌشٌر الدستور  55س 
إلى عبارة 'السوق الحرة' 
أو كلمة 'الرأسمالٌة' أو ما 

 فً حكمهما؟

  %82.6 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

 

هل ٌشٌر الدستور  56س 
ً' أو إلى 'االستثمار األجنب

 'رأس المال األجنبً'؟

 

 أغلبٌة عالٌـة  %77.2 ال
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هل ٌذكر   57س 

الدستور التجارة الخارجٌة 
 أو الدولٌة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %79.3 ال

34 

 

هل ٌشٌر الدستور  59س 
إلى 'كرامة' اإلنسان أو 

 'الكرامة' اإلنسانٌة؟

 

 %71.7 نعم
ألزمت الدولة 
حماٌة الكرامة 

 اإلنسانٌة
 لٌـةأغلبٌة عا

 الدٌباجة،

84 /114 /190 

 

هل ٌذكر الدستور  59س 
 'هللا' أو أي آلهة أخرى؟

 

 

 %56.5 نعم

فً المسم 
الرسمً 
ألعضاء 
السلطة 

التشرٌعٌة 
وربٌس 
الوزراء 
والوزراء 

وفً وجوب 
أن ٌكون 
الحكم 

المضابً باسم 
 هللا

أغلبٌة 
 متوسـطة

 

هل هنان ذكر  60س 
ألي شخصٌات 

ة سٌاسٌة/منّظرٌن/فالسف
 فً الدستور؟

  %90.8 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

50 
هل ٌشٌر الدستور  61س 

إلى 'األخّوة' أو 
 'التضامن'؟

 %39.1 نعم

ٌموم المجتمع 
على التضامن 
االجتماعً 
والتكافل 
 االجتماعً.

 أللٌة معتـبرة

 

 

هل ٌمترح  63س 
الدستور أن ٌكون لدى 
المواطنٌن حك إسماط 
الحكومة فً ظروف 

 بعٌنها؟

 

  %94.6 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة
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4 
هل ٌحدد الدستور  65س 

الحدود الجغرافٌة للدولة 
 أو أراضٌها؟

 %15.8 نعم

شماال البحر 
المتوسط 

وبالً الجهات 
بذكر الدول 

 المجاورة

 أللٌة صغٌـرة

3 
هل ٌتضمن  66س 

الدستور أحكاما تحدد 
 مكان العاصمة؟

  %53.8 نعم
أغلبٌة 
 بسٌـطة

5/197 
هل ٌتضمن  67س 
تور أحكاما تتعلك الدس

 بالنشٌد الوطنً؟
  %55.4 نعم

أغلبٌة 
 متوسـطة

5 /197 
هل ٌتضمن  68س 

الدستور أحكاما تتعلك 
 بالعَلم الوطنً؟

 أغلبٌة عالٌـة  %65.8 نعم

5 
هل ٌتضمن  69س 

الدستور أحكاما تتعلك 
 بالشعار الوطنً؟

 أللٌة صغٌـرة ٌحدد بمانون %19.0 نعم

195 
ر هل ٌحدد الدستو 70س 

إجراء واحدا على األلل 
 لتعدٌل الدستور؟

 %98.4 نعم

عدة إجراءات 
زمانٌة 

وموضوعٌة 
 وشكلٌة

أغلبٌة 
 ساحـمة

195 
هل توجد أجزاء  72س 

فً الدستور غٌر لابلة 
 للتعدٌل؟

 %35.3 نعم

ستة أجزاء: 
مكانة 

الشرٌعة، 
اللغة، 

الحموق، 
وحدة التراب 

الوطنً، 
التداول 

السلمً، مدة 
 الرباسة

 ة معتـبرةأللٌ

195 

 

هل تتطلب موافمة  78س 
المجلس التشرٌعً على 
التعدٌالت الدستورٌة 

أغلبٌة أكبر من األغلبٌة 
 البسٌطة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %68.5 نعم
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195 
ما نسبة التصوٌت  79س 

المطلوبة للموافمة على 
 تعدٌل دستوري؟

 أللٌة ضبٌـلة  %4.3 أغلبٌة مطلمة

 

هل ٌتضمن  – 83س 
عالنا صرٌحا الدستور إ

ٌتعلك باستماللٌة الجهاز 
)األجهزة( التنفٌذي 

 المركزي؟

  %88.0 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

/ 98/ 97المواد :
111 

كم عدد الرؤساء  84س 
التنفٌذٌٌن المشار إلٌهم فً 

 الدستور؟
 أغلبٌة عالٌـة  %69.0 اثنان

98 

هل ٌُشار إلى  85س 
الربٌس التنفٌذي صراحة 

أو على أنه ربٌس الدولة 
 ربٌس الحكومة؟

 %6.5 نعم
ربٌس 

 الجمهورٌة
 أللٌة ضبٌـلة

 98/ 97المواد : 

هل ٌُشار صراحة  86س 
إلى أحد الربٌسٌن 

التنفٌذٌٌن على أنه 'ربٌس 
 الدولة'؟

 أللٌة كبٌـرة  %42.8 نعم

111 

هل ٌُشار صراحة  87س 
إلى أحد الربٌسٌن 

التنفٌذٌٌن على أنه 'ربٌس 
 الحكومة'؟

 %17.9 نعم
س ربٌ

 الوزراء
 أللٌة صغٌـرة

 98/ 97المواد: 
ما اللمب الذي  88س 

ٌخلعه الدستور على ربٌس 
 الدولة؟

ربٌس 
 الجمهورٌة

 أللٌة ضبٌـلة  1.6%

100 
كٌف ٌُختار ربٌس  89س 

 الدولة؟
ٌنتخبه 

 المواطنون
54.3%  

أغلبٌة 
 بسٌـطة

100 
الوصف األفضل  90س 

لنظام انتخاب ربٌس 
 الدولة؟

 %1.1 أخرى
تراع عام ال

حر سري 
 مباشر

 أللٌة ضبٌـلة

101 
ما الحد األلصى  92س 

 لمدة ربٌس الدولة؟
 أللٌة كبٌـرة  %48.9 خمس سنوات

100 
ما المٌود  93س 

المفروضة على عدد مدد 
 خدمة ربٌس الدولة؟

مسموح بمدتٌن 
 إجماالا 

 أللٌة معتـبرة  33.7%
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99 
ما الحد األدنى  94س 

لعمر المرشح لربٌس 
 ة؟الدول

 أللٌة معتـبرة  %27.7 سنة 35

99 
ما المٌود األخرى  95س 

التً ٌضعها الدستور على 
 المرشح لربٌس الدولة؟

أن ٌكون 
ا أصلٌا  مواطنا

أن ٌكون 
حاصال على 

مستوى تعلٌمً 
 بعٌنه

أال ٌكون لد 
سبمت إدانته 

 بجرٌمة

أال ٌكون 
متزوجا من 
 غٌر مواطن

ٌكون من  أال
حاملً جنسٌة 

 أخرى دولة

 

 خرىأ

38.0% 

 

3.3% 

 

16.3% 

 

1.1% 

 

2.2% 

 

62.0% 

أن ٌكون 
ا  ا مسلما لٌبٌا
لوالدٌن 
لٌبٌٌن 
 مسلمٌن.

غٌر حاصل 
على جنسٌة 
أخرى، أو 

التنازل عنها 
لبل سنة من 
تارٌخ فتح 
 باب الترشح.

متمتعا 
بالحموق 
المدنٌة، 
 والسٌاسً

لادرا على 
ممارسة 
 مهامه.

 أللٌة معتـبرة

 

 أللٌة ضبٌـلة

 

 ـرةأللٌة صغٌ

 

 أللٌة ضبٌـلة

 

 أللٌة ضبٌـلة

 

أغلبٌة 
 متوسـطة

 

103 /110 
هل هنان أحكام  96س 

متعلمة بعزل ربٌس 
 الدولة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %77.7 نعم

110 

 

 

 

وفك أي شروط  97س 
 ٌعزل ربٌس الدولة؟

 

 

 

 

الجرابم 
ومسابل 

 سلوكٌة أخرى

 الخٌانة

مخالفة 
 الدستور

41.3% 

 

26.6% 

31.5% 

الخٌانة 
مى، العظ

الخرق الجسٌم 
للدستور، 

ارتكاب جناٌة 
 عمدٌة

 أللٌة كبٌـرة

 

 أللٌة معتـبرة

 

 أللٌة معتـبرة
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103 

إذا طرأت  111س 
الحاجة الستبدال ربٌس 
الدولة لبل موعد عملٌة 

االستبدال الطبٌعٌة، كٌف 
 تتم هذه العملٌة

فتح باب 
الترشح 

النتخاب ربٌس 
 15جدٌد بعد 

ٌوما من تارٌخ 
 ورالحكم بالشغ

 أللٌة كبٌـرة  47.8%

110 

 

هل ٌتمتع   112س 
ربٌس الدولة بحصانة 

 لضابٌة؟
 %34.2 نعم

إجرابٌة 
 وممٌدة

 أللٌة معتـبرة

 

هل ٌنص  113س 
الدستور على وجود 

مجلس أو هٌبة استشارٌة 
 )خالفا لمجلس الوزراء(؟

 أغلبٌة عالٌـة  %65.8 غٌر محدد

108 
هل لدى ربٌس  114س 

ار الدولة سلطة إصد
 المراسٌم؟

 %50.0 نعم

فً حال عدم 
انعماد 

المجلسٌن أو 
حل مجلس 

 النواب

أغلبٌة 
 بسٌـطة

108 
ما الترتٌب الذي  115س 

ٌصف إجراء تطبٌك 
 مراسٌم ربٌس الدولة؟

ٌسري بعد 
 إصداره

 أللٌة صغٌـرة  16.3%

108 

بعد تطبٌك  116س 
المراسٌم، ما الترتٌب الذي 

ٌصف إجراء انتهاء 
 لة؟مراسٌم الدو

تبمى نافذة ما 
 لم تلغ

 أللٌة ضبٌـلة  4.9%

105 
هل لدى ربٌس  119س 

 الدولة سلطة العفو؟
  %88.6 نعم

أغلبٌة 
 ساحـمة

111 
ما اللمب الذي  121س 

ٌخلعه الدستور على ربٌس 
 الحكومة؟

  %60.9 ربٌس الوزراء
أغلبٌة 
 متوسـطة

113 
كٌف ٌُختار  122س 

 ربٌس الحكومة؟
 %62.5 التعٌٌن

نه ربٌس ٌعٌ
 الجمهورٌة

أغلبٌة 
 متوسـطة

 

 

ما الحد األلصى  126س 
 لمدة ربٌس الحكومة؟

 

  %57.1 غٌر محدد
أغلبٌة 
 متوسـطة



 

111 

 
ما المٌود  127س 

المفروضة على عدد مدد 
 خدمة ربٌس الحكومة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %66.3 غٌر محدد

113 
ما الحد األدنى  128س 

لعمر المرشح لربٌس 
 الحكومة.

 أللٌة ضبٌـلة  3.3% 30

 

ما المٌود التً  129س 
ٌفرضها الدستور على 

ربٌس الحكومة فٌما ٌتعلك 
بعضوٌته فً المجلس 

 التشرٌعً؟

 أللٌة صغٌـرة  %22.8 غٌر محدد

113 

ما المٌود  130س 
األخرى التً ٌضعها 
الدستور على المرشح 

 لربٌس الحكومة؟

أن ٌكون من  -
 دٌن بعٌنه

أن ٌكون  -
 مواطنا

ٌكون لد أال -
سبمت إدانته 

 بجرٌمة

 أخرى

1.1% 

 

19.6% 

 

8.2% 

22.3% 

المؤهل 
الجامعً، 

التمتع 
بالحموق 
المدنٌة 

والسٌاسٌة، أال 
ٌحمل أي 

 جنسٌة أخرى.

 أللٌة ضبٌـلة

 

 أللٌة صغٌـرة

 أللٌة ضبٌـلة

 

 أللٌة صغٌـرة

115 
هل هنان أحكام  131س 

متعلمة بعزل ربٌس 
 الحكومة؟

 %65.2 نعم

اذا لرر 
س النواب مجل

بأغلبٌة معٌنة 
عدم الثمة 
 بالحكومة

 أغلبٌة عالٌـة

115 
وفك أي شروط  132س 

 ٌعزل ربٌس الحكومة؟
استٌاء عام من 

 المٌادة
51.0%  

أغلبٌة 
 بسٌـطة

109 

إذا طرأت  147س 
الحاجة الستبدال ربٌس 

الحكومة لبل موعد عملٌة 
االستبدال الطبٌعٌة، كٌف 

 تتم هذه العملٌة؟

ٌعٌن ربٌس 
الجمهورٌة 

ربٌس وزراء 
 جدٌد

51.6%  
أغلبٌة 
 بسٌـطة

116 

 

هل ٌتمتع ربٌس  148س 
 الحكومة بحصانة لضابٌة؟

 

ترن صراحة 
 للمانون

 أللٌة ضبٌـلة  2.2%



 

112 

 
هل لدى ربٌس 149س 

الحكومة سلطة إصدار 
 المراسٌم؟

 أللٌة معتـبرة  %38.0 غٌر محدد

 
ما الترتٌب الذي  150س 

ٌصف إجراءات تطبٌك 
 اسٌم ربٌس الحكومة؟مر

  %80.4 ال ٌنطبك
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

بعد تطبٌك  151س 
المراسٌم، ما الترتٌب الذي 

ٌصف إجراءات انتهاء 
 مراسٌم الحكومة؟

  %80.4 ال ٌنطبك
أغلبٌة 
 ساحـمة

 
هل لدى ربٌس  154س 

 الحكومة سلطة العفو؟
 أغلبٌة عالٌـة  %67.9 ال

 

هل ٌحدد  157س 
ٌس الدستور ناببا للرب

التنفٌذي من أي نوع 
)مثال: نابب ربٌس 

الوزراء، نابب ربٌس 
 الجمهورٌة(؟

 أللٌة معتـبرة  %36.4 ال

 
ما لمب منصب  158س 

 نابب الربٌس التنفٌذي؟
 أللٌة معتـبرة  %37.0 ال ٌنطبك

 
كٌف ٌُختار  159س 

 نابب الربٌس التنفٌذي؟
 أللٌة معتـبرة  %37.0 ال ٌنطبك

111 
هل ٌذكر  163س 

الدستور مجلس الوزراء 
 التنفٌذي/الوزراء؟

  %98.4 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

104 /115 
من لدٌه سلطة 167س 

عزل مجلس 
 الوزراء/الوزراء؟

 الغرفة األولى

وربٌس 
 الجمهورٌة

41.8% 

71.7% 
 

 أللٌة كبٌـرة

 أغلبٌة عالٌـة

129 

 

هل ٌنص  174س 
الدستور على نابب عام أو 
مدع عام ٌكون مسؤوال 

ثٌل الحكومة فً عن تم
المضاٌا الجنابٌة أو 

 المدنٌة؟

نعم، فً 
المضاٌا 
 الجنابٌة

 أللٌة صغٌـرة  16.3%
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187 
هل ٌتضمن  182س 

الدستور أحكاما تتعلك 
 بإعالن حالة الطوارئ؟

  %90.2 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

187 
من ٌحك له 183س 

 إعالن حالة الطوارئ؟
 %66.3 ربٌس الدولة

ربٌس 
 الجمهورٌة

 عالٌـةأغلبٌة 

187 
من ٌحك له  184س 

الموافمة على حالة 
 الطوارئ؟

 %0 كالهما
مجلس 
 الشورى

 أللٌة ضبٌـلة

 

187 

فً أي من  186س 
الظروف التالٌة ٌمكن 

اإلعالن عن حالة 
 الطوارئ؟

 كارثة وطنٌة

 خطر عام

30.4% 

27.7% 
 

 أللٌة معتـبرة

 أللٌة معتـبرة

189 

هل ٌنص  187س 
الدستور على تعلٌك أو 
تمٌٌد الحموق أثناء حالة 

 الطوارئ؟

 %58.7 نعم

بالمدر 
الضروري 
للمحافظة 
على االمن 

العام 
والسالمة 

 العامة

أغلبٌة 
 متوسـطة

189 

فضال عن  189س 
الحموق، أي من 

اإلجراءات الحكومٌة 
التالٌة تتأثر بحالة 

 الطوارئ؟

حظر حل 
المجلس 
 التشرٌعً

حظر تعدٌل 
 الدستور

6.0% 

 

3.3% 

 

 
 بٌـلةأللٌة ض

 أللٌة ضبٌـلة

67 

هل ٌنص  190س 
الدستور على وجود هٌبة 
تمثٌلٌة مركزٌة )مجلس 

 تشرٌعً(؟

  %100 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

67 

 

كم عدد الغرف  191س 
أو المجالس التً ٌتألف 
 منها المجلس التشرٌعً؟

 

 

 أللٌة كبٌـرة  %42.4 غرفتان
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91  /92 
هل ٌنص  196س 

الدستور على أن تجتمع 
 فتان معا ألي سبب؟الغر

نعم، فً 
 ظروف معٌنة

23.9% 

اإلعالن عن 
حالة الحرب 
أو إنهابها، 

إرسال لوات 
جنود خارج 

الحدود، 
إعالن حالة 
الطوارئ 
واألحكام 
 العرفٌة

 أللٌة صغٌـرة

67 /68 
ما االسم المعطى  197س

للغرفة األولى )أو 
 الوحٌدة(؟

 أللٌة ضبٌـلة  %1.1 مجلس نواب

80 
أس من ٌر 198س 

 الغرفة األولى؟
 أللٌة ضبٌـلة  %9.8 غٌر محدد

68 
كم عدد أعضاء  199س 

الغرفة األولى فً المجلس 
 التشرٌعً؟

تركت صراحة 
 للمانون

 أللٌة ضبٌـلة  1.1%

73 
هل ُمنحت  200س 

الغرفة األولى فً المجلس 
 التشرٌعً سلطة التشرٌع؟

  %94.4 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

68 
كٌف ٌُختار  202س 
اء الغرفة األولى فً أعض

 المجلس التشرٌعً؟

ٌنتخبهم 
 المواطنون

90.0%  
أغلبٌة 
 ساحـمة

68 

هل ٌُنتخب  203س 
أعضاء الغرفة األولى 
دفعة واحدة أو على 

 دفعات؟

ترن االمر 
صراحة 
 للمانون

2.2% 

 
 أللٌة ضبٌـلة 

68 
هل ٌحدد  204س 

الدستور النظام االنتخابً 
 للغرفة األولى؟

ترن االمر 
حة صرا

 للمانون
 أللٌة معتـبرة  25.5%

69 

ما الحد األدنى  220س 
للعمر المؤهل لعضوٌة 

الغرفة األولى )أو 
الوحٌدة( فً المجلس 

 التشرٌعً؟

 أللٌة صغٌـرة  22.8 سنة 25
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69 

ما المٌود  221س 
األخرى التً ٌضعها 
الدستور على عضوٌة 

الغرفة األولى فً المجلس 
 التشرٌعً؟

أن ٌكون 
 مواطنا

 خرىأ

59.8 

60.9% 

مواطن مسلم 
غٌر حامل 

لجنسٌة أخرى 
ومتمتع 
بالحموق 
المدنٌة 

والسٌاسٌة 
ولدٌه مؤهل 

 علمً

أغلبٌة 
 متوسـطة

أغلبٌة 
 متوسـطة

70 

ما الفترة الزمنٌة  222س 
األلصى لمدة العضوٌة 

الواحدة فً الغرفة األولى 
)أو الوحٌدة( فً المجلس 

 التشرٌعً؟

 ـرةأللٌة كبٌ  %45.7 سنوات 4

 ــ

ما المٌود  223س 
المفروضة على عدد مدد 

العضوٌة فً الغرفة 
 األولى )أو الوحٌدة(؟

  %83.2 غٌر محدد
أغلبٌة 
 ساحـمة

68 /185 

هل ٌشترط  224س 
الدستور حصصا لتمثٌل 

جماعات بعٌنها فً الغرفة 
 األولى )أو الوحٌدة(؟

 %4.9 نعم

الحد األدنى 
للمكونات 
الثمافٌة 
 واللغوٌة

نتمالً حكم ا
 للمرأة

 أللٌة ضبٌـلة

67/75 
ما اسم الغرفة  226س

 الثانٌة؟
 أللٌة معتـبرة  %26.1 مجلس شٌوخ

 
من ٌرأس  227س 

 الغرفة الثانٌة؟
 أللٌة ضبٌـلة  %6.1 غٌر محدد

75 
كم عدد أعضاء  228س 

الغرفة الثانٌة فً المجلس 
 التشرٌعً؟

 %57.6 ال ٌنطبك

عضو  78
ممسمٌن على 
ثالث مناطك 

 نتخابٌةا

أغلبٌة 
 متوسـطة

79 

 

هل ُمنحت  229س 
الغرفة الثانٌة فً المجلس 
 التشرٌعً سلطة التشرٌع؟

 

 %38.6 نعم
فً أمور 

 محددة
 أللٌة معتـبرة
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75 
كٌف ٌُختار  231س 

 أعضاء الغرفة الثانٌة؟
ٌنتخبهم 
 المواطنون

 أللٌة صغٌـرة  16.3%

75 
هل ٌُنتخب  232س

أعضاء الغرفة الثانٌة دفعة 
 واحدة أو على دفعات؟

 أللٌة ضبٌـلة  %8.7 دفعة واحدة

75 
هل ٌحدد  233س 

الدستور النظام االنتخابً 
 للغرفة الثانٌة؟

 أللٌة ضبٌـلة  %4.9 أسلوب واحد

76 

ما الحد األدنى  249س
للعمر المؤهل لعضوٌة 

الغرفة الثانٌة فً المجلس 
 التشرٌعً؟

 أللٌة ضبٌـلة  3.4% 40

76 

ود األخرى ما المٌ 250س
التً ٌضعها الدستور على 
عضوٌة الغرفة الثانٌة فً 

 المجلس التشرٌعً؟

 %26.1 أخرى

أحالت 
لشروط نواب 
الغرفة األولى 
مواطن مسلم 
غٌر متجنس، 
مؤهل علمً 

ومتمتع 
بحموله 
المدنٌة 

والسٌاسٌة، 
 أخرى

 أللٌة معتـبرة

77 

ما الفترة الزمنٌة  251س 
األلصى لمدة العضوٌة 

فً الغرفة الثانٌة الواحدة 
 فً المجلس التشرٌعً؟

 أللٌة ضبٌـلة  %7.1 سنوات 4

77 
ما المٌود  252س 

المفروضة على مدد 
 الخدمة فً الغرفة الثانٌة؟

مسموح بمدتٌن 
فمط، إجماال 
]منفصلتٌن أو 

 متعالبتٌن[

 أللٌة ضبٌـلة  0.5%

75 

 

هل ٌشترط  253س 
الدستور حصصا لتمثٌل 

رفة جماعات بعٌنها فً الغ
 الثانٌة؟

 أللٌة ضبٌـلة  %8.7 نعم
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75 

أي جماعات  254س 
ٌشترط لها الدستور 
حصصا فً الغرفة 

 الثانٌة؟

 النساء

جماعات 
 عرلٌة

3.3% 

3.3% 
 أللٌة ضبٌـلة 

109 
هل ٌحدد  255س 

الدستور جهة ٌحك لها حل 
 المجلس التشرٌعً؟

نعم، ربٌس 
 الدولة

62.4% 

استفتاء شعبً 
بناء على 
س التراح ربٌ

 الجمهورٌة

أغلبٌة 
 متوسـطة

88 
هل هنان أحكام  257س 

متعلمة بعزل أعضاء 
 المجلس التشرٌعً؟

 أغلبٌة عالٌـة  %66.8 نعم

89 

ما األحكام  259س 
المتعلمة باستبدال أعضاء 
المجلس التشرٌعً فً 

حالة العزل أو االستمالة أو 
 الوفاة؟

ترن ذلن 
 للمانون العادي

 أللٌة ضبٌـلة  14.7%

86 

هل ٌؤّمن  260س 
الدستور حصانة ألعضاء 
المجلس التشرٌعً فً 

 ظروف بعٌنها؟

 حصانة ممٌدة %83.7 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

74 
هل لدى المجلس  261س 

التشرٌعً سلطة استجواب 
 السلطة التنفٌذٌة

 أللٌة معتـبرة  %33.3 لمجلس النواب

 

هل لدى المجلس  262س 
التشرٌعً سلطة التحمٌك 

السلطة فً نشاطات 
 التنفٌذٌة؟

  %53.8 غٌر محدد
أغلبٌة 
 بسٌـطة

42 /72 /104 /
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من ٌحك له وفما  263س
للدستور المبادرة بتمدٌم 

 تشرٌعات عامة؟

 ربٌس الدولة

 ربٌس الوزراء

 النواب

 عموم الشعب

38.0% 

12.5% 

44.6% 

14.1% 

 

 أللٌة معتـبرة

 أللٌة ضبٌـلة

 أللٌة كبٌـرة

 أللٌة ضبٌـلة

71 
ل هنان ه 264س 

ضرورة ألغلبٌة عالٌـة 
 لتمرٌر أي تشرٌع؟

 أللٌة صغٌـرة  %22.3 نعم
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73 

من لدٌه سلطة  270س 
الموافمة على التشرٌع أو 
رفضه بمجرد تمرٌره )ال 

ٌشمل هذا المراجعات 
 الدستورٌة(؟

  %80.4 ربٌس الدولة
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

أي من التالً  271س 
ٌصف أسلوب الموافمة 

 التشرٌع؟التلمابٌة على 

 

 

إذا لم ٌُتخذ أي 
إجراء، ٌصبح 
ممترح التشرٌع 
لانونا )ٌتعٌن 
على المسؤول 
عن الموافمة 
على التشرٌع 

 التصرف(

 أللٌة معتـبرة  28.8%

72 

هل لدى الجهة  272س 
الموافمة/المعترضة سلطة 
الموافمة أو االعتراض 

على أجزاء من الممترح، 
أو الممترح برمته، أو 

 كلٌهما؟

فمط  تستطٌع
االعتراض 

على أجزاء من 
الممترح 

)االعتراض 
على مواضٌع 

 بعٌنها(

 أللٌة ضبٌـلة  2.7%

73 
هل ٌمكن إبطال  273س 

االعتراضات على 
 التشرٌع؟

  %59.2 نعم
أغلبٌة 
 متوسـطة

73 
من ٌحك له  274س 

إبطال االعتراضات على 
 التشرٌع؟

 أللٌة كبٌـرة  %40.2 مجلس النواب

 
ما نسبة  275س 

لتصوٌت المطلوبة ا
 إلبطال االعتراض؟

األغلبٌة 
 المطلمة

 أللٌة معتـبرة  29.3%

167 
هل ٌمهد  276س 

الدستور ألي من العملٌات 
 التشرٌعٌة الخاصة التالٌة؟

نعم ممترح 
 المٌزانٌة

 

83.7%  
أغلبٌة 
 ساحـمة

87 

ما األحكام التً  295س 
ٌنص علٌها الدستور 
بخصوص حضور 
عً أعضاء المجلس التشرٌ

 لالجتماعات؟

ترن االمر 
 للمانون العادي

 أللٌة ضبٌـلة  3.8%
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92 /104 

من ٌحك له  297س 
الدعوة إلى دورة غٌر 

عادٌة للمجلس التشرٌعً 
 أو التمدٌد لدورة لابمة؟

 ربٌس الدولة

غرفتا المجلس 
التشرٌعً 

 بشكل منفصل

71.2% 

8.7% 
 

 أغلبٌة عالٌـة

 أللٌة ضبٌـلة

85  /191 

رط هل ٌشت 298س 
الدستور على أعضاء 

المجلس التشرٌعً ترن 
مهن أخرى )أي العمل 

حصرٌا بوصفهم 
 مشرعٌن(؟

 أللٌة ضبٌـلة  %4.5 نعم

193 

هل ٌشترط  299س 
الدستور على أعضاء 
المجلس التشرٌعً 

اإلفصاح عن أرباحهم 
 و/أو أصولهم؟

 أللٌة ضبٌـلة  %7.1 نعم

96 
من ٌشارن فً  300س 

تحدٌد مخصصات عضو 
 جلس التشرٌعً؟الم

ترن االمر 
صراحة 

 للمانون العادي
7.1% 

ضمن شروط 
 حددتها المادة

 أللٌة ضبٌـلة

93 

هل ٌشترط  301س 
الدستور أن تعمد 

اجتماعات المجلس 
التشرٌعً )بوجه عام( 

 بصورة علنٌة؟

 أللٌة كبٌـرة  %49.5 نعم

93 
هل ٌتم نشر  302س 

سجل مداوالت المجلس 
 التشرٌعً؟

 للٌة صغٌـرةأ  %20.7 نعم

 

هل التصوٌت  303س 
فً المجلس التشرٌعً 
متاح للنشر العام، أو 

سري، أو كالهما )ولفا 
 على الموضوع(؟

 أللٌة ضبٌـلة  %9.2 كالهما

71/78/92 

 

هل ٌشترط  304س 
الدستور نصابا بعٌنه كً 

ٌعد اجتماع المجلس 
 التشرٌعً لانونٌا؟

 

 أغلبٌة عالٌـة  %71.7 نعم
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71/78/92 
ما النصاب  305س 

المطلوب )نسبة 
 العضوٌة(؟

 أللٌة ضبٌـلة  %0.5 أغلبٌة

72 
هل هنان ذكر  307س 

للجان التشرٌعٌة فً 
 الدستور؟

 أغلبٌة عالٌـة  %77.7 نعم

121 /127 
هل ٌتبنى نظام  308س 

 المضاء أٌا من التالً؟

محكمة علٌا 
ومحاكم 

 ٌحددها المانون
 أللٌة معتـبرة  33.7%

 سالباب الخام

135 -141 /133 

ألي من المحاكم  309س 
التخصصٌة التالٌة ٌتضمن 

 الدستور أحكاما؟

 الدستورٌة

 والعسكرٌة

44.6% 

30.4% 
 

 أللٌة كبٌـرة

 أللٌة معتـبرة

124/118 

هل ٌتضمن  310س 
الدستور إعالنا صرٌحا 

بخصوص استمالل الجهاز 
)األجهزة( المضابٌة 

 المركزٌة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %76.1 نعم

 

هل ٌشترط  311س 
الدستور أن تأخذ المحاكم 
بعٌن االعتبار لرارات 

 المحاكم األعلى؟

  %86.4 غٌر محدد
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

هل تعد األحكام  312س 
المضابٌة التً تصدرها 
المحكمة العادٌة العلٌا 

 نهابٌة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %67.4 غٌر محدد

 
هل ٌتناول  315س 

الدستور اآلراء المضابٌة 
 لمحكمة العادٌة العلٌا؟ل

  %85.9 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

 
 

أي مما ٌلً ذُكر  316س 
بخصوص اآلراء 

المضابٌة للمحكمة العادٌة 
 العلٌا؟

 

  %90.1 غٌر محدد
أغلبٌة 
 ساحـمة
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هل ٌتضمن  349س 
الدستور أحكاما تحمً 
الفرد من التصرفات 

اإلدارٌة غٌر المانونٌة أو 
 المتجاوزة للسلطة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %67.4 ال

140 

هل ٌشٌر  360س 
 الدستور

إلى اآلراء المضابٌة 
 للمحكمة الدستورٌة؟

 أللٌة ضبٌـلة  %7.6 نعم

140 

أي مما ٌلً  361س
ٌصف األحكام المتعلمة 

باآلراء الخاصة بالمحكمة 
 الدستورٌة؟

ٌشترط ذكر 
األسباب فً 
 أحكام المحكمة

 أللٌة ضبٌـلة  2.7%

 
 إلى من ٌسند 362س 

 الدستور مسؤولٌة تفسٌره؟
 أللٌة ضبٌـلة  %12.0 غٌر محدد

140 

ما نسبة  363س 
األصوات المطلوبة 

العتبار تشرٌع ما غٌر 
 دستوري؟

 %9.2 أغلبٌة

أغلبٌة 
اصوات لضاة 

المحكمة 
 الدستورٌة

 أللٌة ضبٌـلة

141 
من المخول  364س 

بتحرٌن طعن بعدم 
 دستورٌة تشرٌع ما؟

 %33.2 أخرى
"كل ذي 

 حة"مصل
 أللٌة معتـبرة

 

هل ٌنص  370س
الدستور على حك التمدم 
بعرٌضة لتفعٌل وثٌمة 

 "أمبارو"؟

  %91.3 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

120 
هل هنان أحكام  371س 

 تتعلك بعزل المضاة؟
 أغلبٌة عالٌـة  %70.1 نعم

120 
تحت أي  372س 

ظروف ٌمكن عزل 
 المضاة؟

ترن االمر 
صراحة 

 للمانون العادي
 للٌة معتـبرةأ  29.9%

 

هل ٌنص  382س 
الدستور صراحة على أن 
مرتبات المضاة محمٌة من 

 التدخل الحكومً؟

 أغلبٌة عالٌـة  %70.1 ال
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هل هنان سن  383س 

 تماعد إجباري للمضاة؟
  %56.5 ال أحد منهما

أغلبٌة 
 متوسـطة

143 
هل توصف  384س 

الدولة بأنها فٌدرالٌة، أو 
 كونفدرالٌة، أو موحدة؟

 أللٌة معتـبرة  %27.7 حدةمو

144 

هل ٌعترف  385س 
الدستور بأي من مستوٌات 
الحكم األدنى التالٌة من 

 الحكومة الوطنٌة؟

حكومة محلٌة/ 
 بلدٌة

69.0% 

 حكومة
محلٌة/ 

محافظات 
 وبلدٌات

 أغلبٌة عالٌـة

 

أي من  387س 
المستوٌات الحكومٌة 
التالٌة ٌحظى بمكانة 

لانونٌة اسمى فً حال 
 ع؟التناز

 أللٌة ضبٌـلة  %14.1 ال ٌنطبك

 

هل ٌتضمن  388س 
الدستور أحكاما تسمح 
بمراجعة تشرٌعات 

الوحدات المكونة للدولة 
الفٌدرالٌة من لبل أجهزة 
لضابٌة فٌدرالٌة أو أي 
أجهزة حكومٌة مركزٌة 

 أخرى؟

 أللٌة ضبٌـلة  %14.1 ال ٌنطبك

1 
هل هنان أحكام  389س 

تخص انفصال أو انسحاب 
 اء من الدولة؟أجز

غٌر مسموح 
 باالنفصال

 أللٌة ضبٌـلة  14.1%

 

هل ٌسمح  391س 
الدستور بانضمام أو ضم 
أراض من خارج الدولة 
 داخل النظام الدستوري؟

  %83.7 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

 

هل ٌضمن  411س 
الدستور لجماعات السكان 

األصلٌٌن على وجه 
التحدٌد أٌا من الحموق أو 

 التالٌة؟ المنافع السٌاسٌة

 

  %92.4 غٌر محدد
أغلبٌة 
 ساحـمة
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مواطنة السكان  412س 
هل ٌمنح  –األصلٌٌن 

الدستور صراحة جماعات 
السكان األصلٌٌن المواطنة 

 الكاملة؟

  %92.4 ال ٌنطبك
أغلبٌة 
 ساحـمة

40 
هل ٌشٌر  413س 

الدستور إلى األحزاب 
 السٌاسٌة؟

  %82.6 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

40 
 هل ٌنص 414س 

الدستور على حك تشكٌل 
 األحزاب السٌاسٌة؟

  %54.3 نعم
أغلبٌة 
 بسٌـطة

 
هل ٌعبر  415س 

الدستور عن تفضٌل 
 لحزب سٌاسً أو أكثر؟

 %78.3 ال

وضع شروط 
عامة لابمة 
على الوحدة 

الوطنٌة 
وشفافٌة 
 التموٌل

 أغلبٌة عالٌـة

 
هل ٌحظر  417س 

الدستور حزبا سٌاسٌا أو 
 أكثر؟

 52.2 ال

وضع 
رات مؤش

عامة كنبذ 
العنف 

وخطاب 
 الكراهٌة

أغلبٌة 
 بسٌـطة

 

من لدٌه سلطة  419س 
اتخاذ لرار بخصوص 
األحزاب السٌاسٌة الال 

 دستورٌة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %71.2 غٌر محدد

42/72 

 
 

هل ٌنص  421س 
الدستور على حك األفراد 

فً التراح مبادرات 
تشرٌعٌة )استفتاءات من 

 أسفل(؟

 

 

 %21.7 نعم

 42دة الما
تنص على 

الحك والمادة 
تنص  72

على اجراءات 
النظر فً 
 الممترح

 أللٌة صغٌـرة
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ما الشروط  422س 

المسبمة للنظر فً 
 المبادرات؟

 أللٌة ضبٌـلة  %2.7 غٌر محدد

104 
هل ٌنص  423س 

الدستور على حك التراح 
 استفتاء؟

  %60.9 نعم
أغلبٌة 
 متوسـطة

104 
من ٌستطٌع  424س 

 ستفتاء؟التراح اال
 أللٌة معتـبرة  %34.2 ربٌس الدولة

39 
هل ٌضع  426س 

الدستور أي لٌود على حك 
 التصوٌت؟

 أللٌة ضبٌـلة  %13 ال

72 /68 
ما العمر األدنى  427س 

 للتصوٌت؟
  %62.5 سنة 18

أغلبٌة 
 متوسـطة

39 

باإلضافة إلى  429س 
لٌود العمر، ما المٌود 
األخرى التً ٌضعها 

 تصوٌت؟الدستور على ال

ان ٌكون 
ا   مواطنا

 أغلبٌة عالٌـة  73.9%

42 /67 /58 
هل ٌنص  430س 

الدستور على عمومٌة حك 
 االلتراع للبالغٌن؟

  %60.9 نعم
أغلبٌة 
 متوسـطة

157 

هل ٌنص  431س 
الدستور على وجود 
مفوضٌة أو محكمة 

لالنتخابات للرلابة على 
 العملٌة االنتخابٌة؟

مفوضٌة 
 انتخابات

 ٌة معتـبرةألل  39.1%

 

هل ٌنص  444س 
الدستور على الزامٌة 

التصوٌت، على األلل فً 
 بعض االنتخابات؟

  %91.3 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

68 /75 /100 
هل ٌنص  445س 

الدستور على سرٌة 
 بطالات االنتخاب؟

 أغلبٌة عالٌـة  %77.2 نعم

 

 

ما ترتٌبات  446س 
 جدولة االنتخابات؟

  %80.4 غٌر محدد
أغلبٌة 

 حـمةسا
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هل هنان أي  447س 
أحكام تتعلك بتموٌل 

حمالت الدعاٌة االنتخابٌة 
 من الخزٌنة العامة؟

  %88.6 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

هل هنان أي  448س 
أحكام تتعلك بالمٌود 

المفروضة على األموال 
المستخدمة فً الحمالت 

 االنتخابٌة؟

  %94.0 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

هل تجرى  449س 
لطة التنفٌذٌة انتخابات الس

والسلطة التشرٌعٌة فً 
 الٌوم نفسه؟

 أغلبٌة عالٌـة  %65.2 غٌر محدد

 
هل ٌنص  450س 

الدستور على اجراء تعداد 
 للسكان؟

 أغلبٌة عالٌـة  %73.9 ال

158 
هل ٌنص  451س 

الدستور على وجود ربٌس 
 مكتب للمظالم؟

 %32.6 نعم
ربٌس دٌوان 

 المحاسبة
 أللٌة معتـبرة

168 
هل ٌنص  457س 

الدستور على وجود 
 مصرف مركزي؟

 أللٌة معتـبرة  %39.7 نعم

168 

 

 

 

 

 

سة ما أهداف سٌا 464س 
 المصرف المركزي؟

 

 

 

 

ترن االمر 
صراحة 

للمانون مع 
ذكر بعض 
السٌاسات 

 المهمة

2.7% 

اصدار العملة 
الوطنٌة 

والمحافظة 
على 

استمراراها، 
إدارة 

احتٌاطٌات 
الدولة، تنظٌم 

السٌاسة 
بتمانٌة، اال

مرالبة أداء 
المطاع 
 المصرفً

 أللٌة ضبٌـلة
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163 

هل ٌذكر  466س 
الدستور هٌبة أو مؤسسة 
تنظٌمٌة خاصة لإلشراف 

 على السوق االعالمٌة؟

 %15.8 نعم
مجلس اعلى 

لألعالم 
 والصحافة

 أللٌة صغٌـرة

124 
هل ٌنص  469س 

الدستور على وجود 
 مجلس/مفوضٌة للمضاء؟

 عالٌـةأغلبٌة   %66.8 نعم

163 
هل ٌنص  470س 

الدستور على وجود 
 مفوضٌة لمكافحة الفساد؟

 أللٌة ضبٌـلة  %4.9 نعم

17 

هل ٌتضمن  475س 
الدستور احكاما تتعلك 

بشغل الوظٌفة العامة على 
أساس الجدارة )امتحانات 

 أو مؤهالت مثال(؟

 %12.0 نعم
االستحماق 
 والجدارة

 أللٌة ضبٌـلة

159 
هل ٌنص  476س 
تور على وجود الدس

 مفوضٌة لحموق اإلنسان؟
 أللٌة ضبٌـلة  12.5 نعم

 163الى  160من 

هل ٌتضمن  479س 
الدستور أحكاما تتعلك بأي 
أجهزة تنظٌمٌة مركزٌة 
مستملة أخرى )خالفا 

لمفوضٌة مكافحة الفساد، 
ومفوضٌة حموق اإلنسان، 

ومفوضٌة المصرف 
المركزي، والمفوضٌة 
 المركزٌة لالنتخابات(؟

 %67.9 عمن

مجلس 
البحوث 
الشرعٌة، 

مجلس حماٌة 
الموروث 
الثمافً 

واللغوي، 
هٌبة التنمٌة 
المستدامة، 

هٌبة 
االحصاء، 

مجلس للعلوم 
والتمنٌة 
 واالبتكار

 أغلبٌة عالٌـة

12 /13 

 

هل ٌتضمن  483س 
الدستور أي أحكام ترتبط 

بالعاللة بٌن الدستور 
 والمانون الدولً؟

 

 ٌـةأغلبٌة عال  %77.7 نعم
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هل ٌشٌر  484س 
الدستور إلى المانون 

الدولً 'العرفً' أو 'لانون 
 األمم'؟

 أغلبٌة عالٌـة  %69.0 ال

 
ما وضع المانون  485س 

الدولً العرفً فً 
 الدستور؟

 أغلبٌة عالٌـة  %69.0 ال ٌنطبك

12 /104 
هل ٌتضمن  486س 

الدستور أحكاما خاصة 
 بالمنظمات الدولٌة؟

  %64.7 نعم
ة أغلبٌ

 متوسـطة

107 
من ٌمثل الدولة  487س 

 فً الشؤون الخارجٌة؟
 أغلبٌة عالٌـة  %68.5 ربٌس الدولة

106 
من لدٌه سلطة  488س 

 إعالن الحرب؟

المجلس 
التشرٌعً 

 بغرفتٌه
3.8 % 

بطلب من 
الربٌس أو 
ثلث اعضاء 

أي من 
 المجلسٌن

 أللٌة ضبٌـلة

13 
هل ٌذكر  490س 

الدستور المعاهدات 
 الدولٌة؟

  %90.2 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

104 
من لدٌه سلطة  491س 

 التراح المعاهدات؟
 أللٌة صغٌـرة  %22.8 غٌر محدد

91 
من لدٌه سلطة  492س 

 الموافمة على المعاهدات؟
 %20.7 غرفتا التشرٌع

مجلس 
الشورى 
بأغلبٌة 
 أعضابه

 أللٌة صغٌـرة

139 
هل تجوز  496س 

مراجعة المعاهدات للتحمك 
 تها؟من دستورٌ

 %36.4 نعم
اختصاص 
للمحكمة 
 الدستورٌة

 أللٌة معتـبرة

13 
ما منزلة  497س 

المعاهدات ممارنة 
 بالتشرٌع العادي؟

 %26.6 أسمى منزلة
وألل منزلة 
 من الدستور

 أللٌة معتـبرة

56 
هل ٌذكر  500س 

الدستور واجب الدولة فً 
 تأمٌن العمل/التوظٌف؟

 %73.9 ال
نص على أنه 
 حك للمواطن

 بٌة عالٌـةأغل
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48 
هل ٌذكر  501س 

الدستور واجب الدولة فً 
 تأمٌن الرعاٌة الصحٌة؟

 أللٌة كبٌـرة  %42.4 نعم

55 

هل ٌشٌر  502س 
الدستور إلى واجب الدولة 
فً حماٌة وتشجٌع الثمافة 

 أو الحموق الثمافٌة؟

 %60.9 نعم
حك أعطى 

المشاركة فً 
 الحٌاة الثمافٌة.

أغلبٌة 
 متوسـطة

 

ٌشٌر  هل 503س 
الدستور إلى واجب 

الشعب فً بناء المجتمع 
أو فً العمل من أجل 

 تنمٌة البالد؟

 أغلبٌة عالٌـة  %77.2 ال

29 
هل ٌشٌر  504س 

الدستور إلى واجب دفع 
 الضرابب؟

 %58.7 ال
أكدت على 

لانونٌة فرض 
 الضرابب

أغلبٌة 
 متوسـطة

9 
هل ٌشٌر  505س 

الدستور إلى واجب أداء 
 ة؟الخدمة العسكرٌ

 %43.5 ال

تشٌر فمط أن 
الدفاع عن 

الوطن 
ووحدته 
واستمالله 

واجب على 
كل مواطن 
 ومواطنة.

 أللٌة كبٌـرة

56 
هل ٌشٌر  506س 

الدستور إلى واجب 
 العمل؟

 %72.3 ال

نص على أنه 
حك للمواطن 

الدساتٌر 
 الحدٌثة تشٌر

وثمافة 
المجتمع 
تستدعً 

النص على 
 أنه واجب

 أغلبٌة عالٌـة

 

40 

 

هل ٌشٌر  507س 
الدستور إلى واجب 
االنضمام إلى حزب 

 سٌاسً؟

 %100 ال
جعلته حما 

 لألفراد
أغلبٌة 
 ساحـمة
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56 

هل ٌشٌر  508س 
الدستور إلى واجب 
االنضمام إلى نمابات 

 العمال؟

 %100 ال

أشارت إلى 
حرٌة تكوٌن 

منظمات 
مجتمع مدنً 

 فمط

أغلبٌة 
 ساحـمة

 

هل ٌشترط  509س 
ن أو الدستور هٌبة للمحلفٌ

أي شكل من أشكال 
مشاركة المواطنٌن فً 
اتخاذ المرار فً المحاكم 

 الجنابٌة؟

  %78.8 ال
 أغلبٌة عالٌـة

 

 

هل ٌشارن  510س 
المواطنون فً عملٌة 
االتهام )كما فً هٌبة 

 المحلفٌن الكبرى(؟

  %96.7 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

32 
هل هنان ذكر  511س 

خاص لحموق الضحاٌا فً 
 الدستور؟

 %7.6 نعم
بشان تعوٌض 

ضحاٌا 
 النوازل

 أللٌة ضبٌـلة

44 

هل ٌتناول  512س 
الدستور عملٌة تسلٌم 

المشتبه فٌهم أو المجرمٌن 
 المدانٌن إلى بلدان أخرى؟

 %31.5 نعم

ٌتولف التسلٌم 
على جنسٌة 
الشخص، أو 
على نوع 

الجرٌمة، أو 
على ظروف 

 أخرى

 أللٌة معتـبرة

 
هل ٌنظم  513س 

ع الدستور عملٌة جم
 األدلة؟

 أللٌة معتـبرة  %39.7 ال

 

هل ٌتناول  514س 
الدستور حك/إمكانٌة 

اإلفراج عن السجناء لبل 
 المحاكمة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %71.2 ال

63 /64 

 

هل ٌنص  515س 
الدستور على حك الحماٌة 
من الحجز غٌر المبرر 

(habeas corpus؟) 

 أغلبٌة عالٌـة  %75.0 نعم
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62 

هل ٌذكر  516س 
ستور مبدأ عدم معالبة الد

الشخص دون لانون 
(nulla poena sine 

lege؟) 

  %63.6 نعم
أغلبٌة 
 متوسـطة

122 
هل ٌمتلن  517س 

المدعى علٌه حك استبناف 
 األحكام المضابٌة؟

 %29.9 نعم
نصت على 
أن التماضً 
 على درجتٌن

 أللٌة معتـبرة

 
هل ٌشترط  518س 

الدستور تدوٌن أسماء 
 العام؟ السجناء فً السجل

  %96.7 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 
كٌف ٌتناول  519س 

الدستور تطبٌك عموبة 
 اإلعدام؟

 أللٌة معتـبرة  %37.0 غٌر محدد

 
كٌف ٌتناول  520س 

الدستور استخدام العموبة 
 الجسدٌة؟

 %91.3 غٌر محدد
ال ذكر 
للعموبة 
 الماسٌة

أغلبٌة 
 ساحـمة

63 

هل ٌذكر  521س 
الدستور صراحة مراعاة 

ٌك اإلجراءات تطب
 المانونٌة؟

 أللٌة ضبٌـلة  %13.6 نعم

 

هل ٌنص  522س 
الدستور على حك فحص 

األدلة أو مواجهة كل 
 الشهود؟

 أغلبٌة عالٌـة  %70.7 ال واحد منهما

62 

هل ٌحظر  523س 
الدستور العموبة الناتجة 
عن تطبٌك الموانٌن بأثر 

 ex postرجعً )
facto؟) 

 أغلبٌة عالٌـة  %78.8 نعم

64 

 

هل ٌنص  524س 
الدستور على حك جبر 
الضرر فً حالة السجن 
أو االعتمال الخاطا، أو 

 الخطأ المضابً؟

 

 أللٌة معتـبرة  %31.5 نعم
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61 
هل ٌنص  525س 

الدستور على الحك فً 
 محاكمة عادلة؟

 أللٌة كبٌـرة  %47.3 نعم

61 

 

هل ٌنص  526س 
الدستور على الحك فً 

 محاكمة سرٌعة؟

 %42.4 نعم
"فً اجل 
 معمول"

 أللٌة كبٌـرة

121 
هل ٌشترط  527س 

الدستور بصفة عامة 
 المحاكم العلنٌة؟

 %64.7 نعم

النطك 
باألحكام ٌجب 

أن ٌكون 
ا   علنٌا

أغلبٌة 
 متوسـطة

62 
هل هنان  528س 

افتراض للبراءة فً 
 المحاكم؟

 أغلبٌة عالٌـة  %71.7 نعم

63 

هل ٌنص  529س 
الدستور على وجوب أن 

المحاكمة بلغة  تكون
ٌستطٌع المتهم فهمها، أو 
على حمه فً مترجم إذا 
 كان ال ٌفهم هذه اللغة؟

 أللٌة معتـبرة  %35.9 نعم

121 

هل ٌمنح  530س 
الدستور األحداث 

حمولا/مكانة خاصة فً 
 عملٌة العدالة الجنابٌة؟

 %12.5 نعم

استثناء محاكم 
االحداث من 

علنٌة 
 الجلسات

 أللٌة ضبٌـلة

 

هل ٌنص  532س 
الدستور على حظر 
الخطر المزدوج )أي 

التعرض للمحاكمة مرتٌن 
 على الجرٌمة نفسها(؟

  %50.5 ال
أغلبٌة 
 بسٌـطة

63 

 

 

هل ٌمنح  533س 
الدستور للمتهم حك 

( أو Mirandaالصمت )
 الحماٌة من تجرٌم النفس؟

 

 أللٌة كبٌـرة  %49.5 نعم
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63 

هل ٌنص  534س 
الدستور على الحك فً 

فً حالة االتهام أو محام 
 االعتمال؟

 أغلبٌة عالٌـة  %71.7 نعم

63 
فً حالة تأمٌن  535س 

محام من المحكمة، هل 
 تدفع الدولة أتعابه؟

 %29.9 نعم
تكفل الدولة 
المساعدة 
 المضابٌة

 أللٌة معتـبرة

 
هل ٌذكر  537س 

 الدستور لانونا لإلفالس؟
  %94.0 ال

أغلبٌة 
 ساحـمة

 / وغٌرها10المواد 

هل ٌشٌر  538 س
الدستور إلى حاملً 

الجنسٌة، أو الرعاٌا، أو 
 الموطنٌن؟

 %75.5 نعم
ٌشٌر فً 

غالب مواده 
 للمواطنٌن.

 أغلبٌة عالٌـة

10 
هل ٌسمح  543س 

الدستور بالمواطنٌن 
 المجنسٌن؟

ترن األمر 
 للمانون العادي

53.8%  
أغلبٌة 
 بسٌـطة

10 
تحت أي شروط  546س 

 ٌمكن سحب الجنسٌة؟
االمر ترن 

 للمانون العادي
 أللٌة معتـبرة  28.3%

 
هل ٌحك  547س 

للمواطنٌن التخلً عن 
 جنسٌتهم؟

  %63.6 غٌر محدد
أغلبٌة 
 متوسـطة

44 

هل ٌمنح  548س 
الدستور الحكومة حك 
ترحٌل المواطنٌن أو 

 الممٌمٌن؟

  %57.6 ال
أغلبٌة 
 متوسـطة

44 

هل ٌضع  549س 
الدستور لٌودا على 

روج من الدخول أو الخ
 حدود الدولة؟

  %90.8 ال واحد منهما
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

 

 

هل ٌشتمل  551س 
الدستور على إلرار عام 
ٌتعلك بسٌادة المانون أو 

 المانونٌة؟

 

  %50.5 ال
أغلبٌة 
 بسٌـطة
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7 

هل ٌشٌر  552س 
الدستور إلى المساواة أمام 
المانون، أو حموق الناس 

المتساوٌة، أو عدم 
 التمٌٌز؟

  %97.3 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

 
هل ٌمٌد الدستور  556س 

بشكل محدد حموق أي من 
 الجماعات التالٌة؟

  %94.6 غٌر محدد
أغلبٌة 
 ساحـمة

 
هل أحكام  558س 

الحموق ملزمة لألطراف 
 الخاصة إلى جانب الدولة؟

  %83.7 غٌر محدد
أغلبٌة 
 ساحـمة

46 

هل ٌنص  559س 
الدستور على حك اطالع 

أو وثابك  الفرد على ملفات
الحكومة وفك بعض 
 الشروط على األلل؟

 %28.3 نعم

حرٌة 
االطالع على 
المعلومات 
شرط عدم 
المساس 
باألسرار 
العسكرٌة 

واسرار االمن 
ولوازم ادارة 

العدالة 
وحرمة 
والحٌاة 

الخاصة وما 
اتفك علٌه مع 
دول ما بأنه 

 سر

 أللٌة معتـبرة

 

46 

ما نوع الوثابك  560س 
ر على التً ٌنص الدستو

حك األفراد فً االطالع 
 علٌها؟

معلومات عامة 
تتعلك بالشأن 

 العام
7.1% 

بمفهوم 
المخالفة 
للشروط 

الواردة فً 
 هٌمكنمن 

االطالع على 
 معلومات

 أللٌة ضبٌـلة

 

 

هل ٌنص  561س 
الدستور على حك حماٌة 
 سمعة المرء من التشهٌر؟

 

  %64.1 ال
أغلبٌة 
 متوسـطة
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6 

هل ٌشمل  562س 
ور أحكاما تتعلك الدست

بالدٌن الوطنً أو الرسمً 
أو بكنٌسة وطنٌة أو 

 رسمٌة؟

نعم، هنان 
تحدٌد لدٌن 
 وطنً االسالم

 أللٌة صغٌـرة  18.5%

6 

أي دٌن ٌصفه  563س 
الدستور بالدٌن الوطنً أو 

الرسمً أو ٌضمن له 
 معاملة خاصة؟

 أللٌة ضبٌـلة  %11.4 اإلسالم

 
هل ٌنص  564س 

 الدستور على حرٌة
 االعتماد الدٌنً؟

 أللٌة ضبٌـلة  %6.5 ال

6 
ما مكانة المانون  565س 

 الدٌنً )الشرٌعة(؟
 %1.1 أخرى

مصدر 
التشرٌع 
 )الوحٌد(

 أللٌة ضبٌـلة

 

هل ٌعتبر  566س 
المانون المعارض للدٌن 

باطال )مادة خاصة 
 بمعارضة الدٌن(؟

  %96.2 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 

هل ٌتضمن  567س 
ٌحا الدستور نصا صر

على فصل الدٌن عن 
 الدولة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %70.7 ال

 
هل لدى  568س 

المؤسسات الدٌنٌة حك 
 اإلعفاء من الضرابب؟

  %96.2 غٌر محدد
أغلبٌة 

 احـمةس

58 

هل تستطٌع  569س 
الحكومة نزع ملكٌة 

خاصة على األلل وفك 
 بعض الشروط؟

  %90.2 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

58 

 

ما المستوى  570س 
محدد للتعوٌض عن نزع ال

 الملكٌة الخاصة؟

 

 أللٌة كبٌـرة  %42.9 عادل
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58 

تحت أي شروط  571س 
أو تحمٌما ألي أغراض 

تستطٌع الدولة نزع ملكٌة 
 خاصة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %66.3 المنفعة العامة

58 

أي لٌود أو  572س 
شروط وضعت على لدرة 
الحكومة على نزع الملكٌة 

 الخاصة؟

ٌلزم أن ٌتم 
دفع خالل ال

فترة زمنٌة 
 محددة

 أللٌة ضبٌـلة  3.8%

50 

هل ٌستخدم  573س 
الدستور تعبٌر الحموق 

االلتصادٌة أو -االجتماعٌة
 أي تعبٌر مشابه؟

 %73.4 أخرى

الحك فً 
الحٌاة الكرٌمة 
وفٌه إشارة 
للحموق 

االلتصادٌة 
 واالجتماعٌة.

 لبٌة عالٌـةأغ

56 

هل ٌنص  574س 
الدستور على الحك فً 

ر عادل أو منصف أو أج
 متساو ممابل العمل؟

 %48.4 نعم

تحرص 
الدولة على 
رفع لٌمة 

 العمل

 أللٌة كبٌـرة

56 

هل ٌنص  575س 
الدستور على حك تشكٌل 

نمابات عمالٌة أو 
 االنضمام إلٌها؟

 %72.3 نعم
ضمان 
الحموق 
 النمابٌة

 ٌـةأغلبٌة عال

 
هل ٌنص  576س 

الدستور على الحك فً 
 اإلضراب؟

  %51.6 ال
أغلبٌة 
 بسٌـطة

 

 
 

هل ٌنص  577س 
الدستور على الحك فً 

 الراحة من العمل؟

 

 

  %57.6 ال
أغلبٌة 
 متوسـطة

50 

 

هل ٌنص  578س 
الدستور على الحك فً 
مستوى معٌشة مالبم أو 

 معمول؟

 أللٌة صغٌـرة  %20.7 نعم
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هل ٌشٌر  579س 

الدستور إلى الحك فً نمل 
 الملكٌة بحرٌة؟

  %81.0 ال
غلبٌة أ

 ساحـمة

 

هل ٌنص  580س 
الدستور على الحك فً 

اإلٌصاء، أو الحك فً نمل 
 الملكٌة بحرٌة بعد الوفاة؟

  %91.8 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 
هل ٌنص  581س 

الدستور على حموق 
 الوراثة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %65.2 ال

51 
هل ٌذكر  582س 

الدستور أٌا من حموق 
 الملكٌة الفكرٌة التالٌة؟

 %15.8 نعم
اإلشارة العامة 

للملكٌة 
 الفكرٌة

 أللٌة صغٌـرة

15 

هل ٌنص  583س 
الدستور على الحك فً 
ممارسة/تأسٌس أعمال 

 خاصة؟

 أللٌة معتـبرة  %35.9 نعم

 
هل ٌذكر  584س 

الدستور حموق المستهلن 
 أو حماٌة المستهلن؟

 أغلبٌة عالٌـة  %79.9 ال

50 

هل ٌشٌر  585س 
الدستور إلى الضمان 

جتماعً للمجتمع أو اال
 األمة؟

 أللٌة كبٌـرة  %45.7 نعم

 
هل ٌنص  587س 

الدستور على الحك فً 
 ملكٌة عمارات؟

 أللٌة ضبٌـلة  %14.1 ال

 
هل ٌنص  588س 

الدستور على فً سوق 
 حرة و/أو تنافسٌة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %76.6 ال

61 
هل ٌؤّمن ٌنص  589س 

الدستور على التمتع بفوابد 
 لمً؟التطور الع

 أللٌة ضبٌـلة  %11.8 نعم

56 
هل ٌنص  590س 

الدستور على الحك فً 
 اختٌار المرء وظٌفته؟

  %53.8 نعم
أغلبٌة 
 بسٌـطة
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56 
هل ٌذكر  591س 

الدستور الحك فً ظروف 
 صحٌة؟ / عمل آمنة

 أللٌة معتـبرة  %37.5 نعم

 
هل ٌضع  592س 

الدستور لٌودا على عمل 
 األطفال؟

 %65.2 ال

ة حموق عام
لحماٌتهم من 
االوضاع التً 

تعرض 
مصالحهم 
وتعلٌمهم 
ونموهم 
 للخطر

 أغلبٌة عالٌـة

 
هل ٌنص  593س 

الدستور على الحك فً 
 مأوى أو سكن؟

 أغلبٌة عالٌـة  %70.1 ال

27 
هل ٌنص  594س 

الدستور على الحك فً 
 الزواج؟

نعم، ٌسمح 
بالزواج بٌن 
 الرجل والمرأة

11.4% 

لٌس فً باب 
الحموق 

ردٌة بل فً الف
باب ممومات 
الدولة حٌن 
الحدٌث عن 

االسرة 
ولوامها 

الزواج بٌن 
الرجل 
 والمرأة

 أللٌة ضبٌـلة

 
هل ٌنص  595س 

الدستور على حك الزواج 
 المثلً؟

  %99.5 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

27 
هل ٌنص  596س 

الدستور على حك تكوٌن 
 أسرة؟

 %59.2 ال

تكفل الدولة 
حماٌة االسرة 

وترعى 
الزواج 

 وتشجع علٌه

أغلبٌة 
 متوسـطة

 

 

هل ٌنص  – 598س 
الدستور على حموق 

 متساوٌة لألم؟

 

 أغلبٌة عالٌـة  %66.8 ال
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59 
هل ٌنص  599س 

الدستور على حموق 
 األطفال؟

 أللٌة معتـبرة  %37.5 نعم

 
هل هنان حكم  600س 

دستوري ٌتعلك بالزواج 
 المدنً؟

  %87.5 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

 
هل ٌنص  601س 

الدستور على حك الناس 
 فً تمرٌر المصٌر؟

  %82.6 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

48 
هل ٌذكر  602س 

الدستور الحك فً الرعاٌة 
 الصحٌة؟

 أللٌة كبٌـرة  %48.9 نعم

48 

هل ٌنص  603س 
الدستور على وجوب أن 
توفر الحكومة الرعاٌة 

 الصحٌة مجانا؟

 أللٌة صغٌـرة  %22.3 ال

31 
هل ٌنص  604س 

على الحك فً الدستور 
 الحٌاة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %74.5 نعم

34 

هل ٌحظر  – 605س 
الدستور الرق، أو 
العبودٌة، أو العمل 

 المسري؟

محظورة مع 
استثناءات 

 محددة
 أللٌة كبٌـرة  41.8%

34 
هل ٌحظر  606س 

 الدستور التعذٌب؟
محظورة 
 بالمطلك

 أغلبٌة عالٌـة  74.5%

34 
هل ٌحظر  607س 

املة الُمحطة الدستور المع
 أو الماسٌة أو الالإنسانٌة؟

محظورة 
 بالمطلك

 أغلبٌة عالٌـة  77.2%

35 
هل ٌنص  608س 

الدستور على الحك فً 
 الخصوصٌة؟

  %82.6 نعم
أغلبٌة 

 حـمةسا

44 

 

هل ٌنص  609س 
الدستور على حرٌة 

 التنمل؟

  %85.3 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة
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هل ٌنص  610س 
الدستور على حرٌة 

و الفكر، و/أو الرأي، أ
 الضمٌر؟

 أللٌة صغٌـرة  %18.5 ال

37 
هل ٌنص  611س 

الدستور على حرٌة 
 التعبٌر أو الكالم؟

  %93.5 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

42 
هل ٌنص  612س 

الدستور على حك التمدم 
 بعرابض؟

  %53.3 نعم
أغلبٌة 
 بسٌـطة

35 
هل ٌحظر  614س 

 الدستور الرلابة"؟

ٌسمح بها فً 
ظروف 
 ةاستثنابٌ

8.2% 
بإذن من 
الماضً 
 المختص

 أللٌة ضبٌـلة

38 
هل ٌنص  615س 

الدستور على حرٌة 
 الصحافة؟

  %62.0 نعم
أغلبٌة 
 متوسـطة

 

هل ٌشٌر  616س 
الدستور إلى أي من 

المعاهدات أو المواثٌك 
 الدولٌة التالٌة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %67.4 غٌر محدد

43 
هل ٌنص  618س 

الدستور على حرٌة 
 التجمع؟

  %92.4 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

 
هل ٌنص  619س 

الدستور على حرٌة تكوٌن 
 روابط؟

 أللٌة ضبٌـلة  %8.2 ال

31 /65 
هل ٌشترط  620س 

الدستور أن حمولا بعٌنها 
 غٌر لابلة للنزع أو النمل؟

  %64.7 نعم
أغلبٌة 
 متوسـطة

 

 

هل ٌنص  621س 
الدستور على حك الفرد 
فً تمرٌر مصٌره أو حمه 

 ٌر شخصٌته؟فً تطو

 

 أغلبٌة عالٌـة  %76.6 ال
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هل هنان حك  622س 
لالستثناء من الخدمة 

العسكرٌة لدى المعترضٌن 
ألسباب ضمٌرٌة على 

الحرب أو لدى أي جماعة 
 أخرى؟

 أغلبٌة عالٌـة  %74.5 ال

14 

هل ٌتضمن  623س 
الدستور أحكاما لحماٌة 
األفراد الذٌن ال ٌنتمون 
ن إلى أي دولة، أو الالجبٌ

من دول أخرى، أو حك 
 اللجوء السٌاسً؟

 أللٌة كبٌـرة  %43.5 نعم

 
هل ٌنص  624س 

الدستور على الحك فً 
 حمل السالح؟

  %97.3 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

18 
هل ٌشٌر  626س 

الدستور إلى حماٌة البٌبة 
 أو الحفاظ علٌها؟

 %72.8 نعم
واجب الدولة 

 فً الحماٌة
 أغلبٌة عالٌـة

18 
ر كٌف ٌشٌ 627س 

 الدستور إلى البٌبة؟
واجب الدولة 

 فً الحماٌة
59.2%  

أغلبٌة 
 متوسـطة

169 /176 
أي أجزاء من  628س 

 البٌبة ٌشٌر إلٌها الدستور؟

إشارة صرٌحة 
للموارد 
 الطبٌعٌة

 أللٌة معتـبرة  38.6%

169 

هل ٌشٌر  629س 
الدستور إلى ملكٌة أو 
االحتٌاز على الموارد 
الطبٌعٌة )مثل المعادن، 

 النفط، إلخ.(؟

  %52.2 نعم
أغلبٌة 
 بسٌـطة

169 
ما الموارد  630س 

الطبٌعٌة المحددة التً 
 ٌشٌر إلٌها الدستور؟

الموارد 
 المعدنٌة

28.3% 
النفط والغاز 
والمعادن 

 والمٌاه
 أللٌة معتـبرة

55 

 

هل ٌشٌر  631س 
الدستور إلى الفنانٌن أو 

 الفنون؟

 

 %54.9 نعم
الدولة تضمن 
 حماٌة الفنون

أغلبٌة 
 بسٌـطة
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هل ٌشٌر  632س 

الدستور إلى العلماء أو 
 العلم؟

 أللٌة كبٌـرة  %40.8 ال

 
هل ثمة ذكر  634س 

 لالتصاالت الهاتفٌة؟
  %60.3 ال

أغلبٌة 
 متوسـطة

 
هل ثمة ذكر  635س 

 للرادٌو؟
 أغلبٌة عالٌـة  %66.8 ال

 
هل ثمة ذكر  636س 

 للتلٌفزٌون؟
  %62.5 ال

أغلبٌة 
 متوسـطة

 

هل ٌتناول  637س 
الدستور تسٌٌر الدولة 
لإلعالم المطبوع أو 

 اإللكترونً؟

  80.4 غٌر محدد
أغلبٌة 
 ساحـمة

38 

هل ٌذكر  638س 
الدستور أٌا من المبادئ 
العامة التالٌة المتعلمة 

 بتسٌٌر السوق اإلعالمٌة؟

ال احتكار وال 
 سٌطرة

8.2% 
بصٌاغة: 

حرٌة وتعددٌة 
 واستماللٌة

 ةأللٌة ضبٌـل

 الباب العاشر

هل ثمة ذكر فً  639س 
الدستور للمؤسسة 

العسكرٌة أو الموات 
 المسلحة؟

  %91.3 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

106 
من هو المابد  640س 

 األعلى للموات المسلحة؟
 أغلبٌة عالٌـة  73.4 ربٌس الدولة

36 

هل ثمة ذكر  646س 
خاص لإلرهاب وألحكام 
األمن العام فٌما ٌتعلك 

 ؟باإلرهاب

 أللٌة ضبٌـلة  %6,7 نعم

 
هل ٌذكر  647س 

الدستور تبنً خطط 
 التصادٌة وطنٌة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %79.9 ال

 

 

هل ٌشمل  652س 
الدستور أي أحكام تتعلك 

باالندماج الوطنً 
 للجماعات العرلٌة؟

 أغلبٌة عالٌـة  %78.8 ال
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هل ٌؤّمن ٌنص  654س 
الدستور على إلزامات 

ة أو إٌجابٌة بنمل الثرو
 تأمٌنها لجماعات بعٌنها؟

  %86.4 ال
أغلبٌة 
 ساحـمة

2 
هل ٌحدد  655س 

الدستور لغة رسمٌة أو 
 وطنٌة؟

 %45.4 رسمٌة فمط
عبر عنها 

بصٌاغة "لغة 
 الدولة "

 أللٌة كبٌـرة

2 
ما اللغات التً  656س 

ٌمرها الدستور بوصفها 
 لغات رسمٌة؟

 %7.6 العربٌة
اللغة العربٌة 

 لغة الدولة
 ة ضبٌـلةأللٌ

2 
ما اللغات التً  657س 

 ٌمر الدستور أنها وطنٌة؟
 %79.9 ال ٌنطبك

العربٌة 
واالمازٌغٌة 
والتارلٌة 
 والتباوٌة

 أغلبٌة عالٌـة

 

2 /55 /160 

هل ٌشٌر  658س 
الدستور إلى حماٌة لغات 

 مختلفة؟
 أللٌة كبٌـرة  %45.1 نعم

52 
هل ٌشمل  659س 

الدستور أحكاما تتعلك 
 بالتعلٌم؟

  %90.2 نعم
أغلبٌة 
 ساحـمة

52 

هل ٌشترط  660س 
الدستور أن ٌكون التعلٌم 
إلزامٌا على األلل حتى 

 مستوى بعٌنه؟

  %58.2 نعم
أغلبٌة 
 متوسـطة

52 

حتى أي مستوى  661س 
)سنة عمرٌة( ٌنص 
الدستور على إلزامٌة 

 التعلٌم؟

 %41.8 ال ٌنطبك

نص على 
اإللزامٌة حتى 
سن الثامنة 

 عشر

 بٌـرةأللٌة ك

52 

هل ٌشترط  662س 
الدستور أن ٌكون التعلٌم 
مجانٌا على األلل حتى 

 مستوى بعٌنه؟

  %62.5 نعم
أغلبٌة 
 متوسـطة

52 

حتى أي مستوى  663س 
)أو سنة عمرٌة( ٌشترط 
الدستور أن ٌكون التعلٌم 

 مجانٌا؟

 أللٌة ضبٌـلة  %8.2 كل المستوٌات
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53 
هل ٌضمن  664س 

الدستور الحرٌة 
 ٌمٌة؟األكاد

 أللٌة معتـبرة  %32.1 نعم

53 
هل ٌضمن  665س 

الدستور فرصا متكافبة 
 للتعلٌم العالً؟

 أللٌة ضبٌـلة  %10.3 نعم

 
 
 

 نتائج المقارنة
، صنفت بناء علا بيانات المقارنة 357عدد التقويمات )أقلية ضئيلة، أقلية صغيرة، ...إلخ( 

 علا النحو التالي:
 20.16=  72: أقلية ضئيػلة% 
  6.72=  24: غيػرةصأقلية% 
 13.72=  49: أقلية معتػبرة% 
 7.28=  26: أقلية كبيػرة% 

 %47.89=  171مجموع األقميات: 
 4.48=  16: أغلبية بسيػطة% 
 9.24=  33: أغلبية متوسػطة% 
 19.88=  71: أغلبية عاليػة% 
 18.48=  66: أغلبية ساحػقة% 

 %52.10=  186مجموع األغمبيات: 
 يتخذ موقفا معتدال مف المشترؾ اإلنسانيف استنتاج أف مشروع الدستور الليبي ووفق هذا يمك

 نأى عن .سرؼ في الممثبل في الدساتير العالمية، فهو ال يسرؼ في االتفاؽ معها، وال ي
 ( عف المشترؾ اإلنساني.%[25]أقل مف  نأي كبير )أقلية ضئيلة أو صغيرة% 27حوالا 
 ( مع المشترؾ اإلنساني.% علا األقل[65] عالية أو ساحقة % اتفاؽ كبير )أغلبية38حوالا 
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 اتػػػػػدراس 9.2                     

 دور الشريعة في التشريع 9.21

 نجيب الحصادي

أجادؿ في هذآ الورقة عف وجود غوامض تلتنل المادة التي تحدد مكانة الشريعة في 
(، وعف كونها ميسسة علا خلط بيف 2017التشريع في "مسودة مشروع الدستور الليبي" )

 حكميف يلـز التمييز بينهما.

 مكانة الشريعة في التشريع 1

 ال تخرج مكانة الشريعة في التشريع في الدستور، مادامت لها مكانة في ، عف أربعة بدائل: 

  متساوية مكانًة.أحد مصادر  الشريعةأف تلوف 
  متساوية مكانةل، تحظا جميعها ضمف مصادر رئيسة  الشريعة مصدرا رئيساأف تلوف

 .أخرى بأولوية علا مصادر )ثانوية( 
  ضمف مصادر رئيسة تحظا جميعها بأولوية علا  الشريعة المصدر الرئيسأف تلوف

 1، فيما تحظا الشريعة بأولوية علا هذآ المصادر الرئيسة.أخرى مصادر )ثانوية( 
  الشريعة المصدر الوحيدأف تلوف. 

[، 1962[، واللويت ]2003هي فلسطيف ] ر عربية تتبنا البديل الثاني،وفي حيف أف هناؾ دساتي

[، وقطر 1980/2014هي مصر ] تأخذ بالبديل الثالث، أخرى و [، 1973[، والبحريف ]1971واإلمارات ]
[، والعراؽ 1973/2005[، والسوداف ]1950/1973/2012[، وسوريا ]2011[، وليبيا ]اإلعبلف الدستوري 1972]

                                                           
هناؾ مف ال يفر ؽ بيف كوف الشريعة مصدرا رئيسا )البديل الثاني( وكونها المصدر الرئيس للتشريع )البديل  1

ال لما كاف  الثالث(، مستندا في ذلؾ علا أف تخصيص الشريعة بالنص إنما يفهـ من  أنها المصدر الرئيس، واف
ويستشهد علا ذلؾ، فضبل عف الفرؽ اللغوي بيف هناؾ معنا للتخصيص. وهناؾ مف يذهب إلا أف هناؾ فرقا، 

النكرة والمعرفة، بوجود دساتير تنص علا أف الشريعة المصدر الرئيس عدلت الحقا بنصوص تقر أنها مصدر 
 رئيس.
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ليست هناؾ فيما نعلـ دساتير تتبنا البديل األوؿ، وال دساتير تأخذ  1،[1964/1968]
 2)صراحة( بالبديل الرابع.

"مسودة مشروع الدستور الليبي"، موضع نقاش هذآ الورقة، فبل تأخذ بأي مف هذآ أما 
. وألف قائمة البدائل جامعة للمواقل الشريعة مصدر التشريعالبدائل، بل تنص علا أف 

اتير اتخاذها مف مكانة الشريعة في التشريع، ثمة حاجة إلا تسكيف هذآ المادة الممكف للدس
 ل . أخرى في أحد هذآ البدائل، بحيث تلوف مجرد صياغة 

 غوامض داللية 2

وللننا ما أف نحاوؿ القياـ بعملية التسكيف هذآ حتا نكتشل أف ثمة غوامض داللية، أي 
معني وتصع ب مف تأدية هذآ المهمة. ويطاؿ مفاهيـ وعبارات حمالة أوج ، تلتنل النص ال

 الغموض تحديدا مفهومي "الشريعة" و"المصدر"، وعبارة "مصدر التشريع".

 غموض مفيـو الشريعة 2.1

ليس هناؾ إجماع علا داللة مفهوـ الشريعة، وهذا حقيقة غالبا ما يتغاضا عنها المنادوف 
نصوص القراف والسنة، وهناؾ مف بتحكيـ شرع هللا. ذلؾ أف هناؾ مف يفهـ مف الشريعة 

يفهمها بمعنا الفق ، المستمد مف النصوص والمتطور في ظل مقاصدها، وثمة مف يفهـ 
منها النظاـ القانوني الميسس علا النصوص واالجتهاد، وثمة مف يضم ف فيها مصادر 

  كالقياس واالستحساف والمصال  المرسلة. أخرى 

ؿ. والشرع المنز ؿ مختلل علي ، فمف تفصيبل، ثمة مف يميز بيف الشرع المن ز ؿ والشرع الميو 
قائل إن  القراف وحدآ، إلا قائل إن  يشمل القراف والسنة، وقائل إن  يشمل أيضا اإلجماع 

مختلل عليها،  خرى والقياس، وقائل إن  يقتصر علا ايات األحكاـ. وايات األحكاـ هي األ
اية، إلا قائل  500قائل بحصرها في  فمف قائل إف كل ايات القراف ايات أحكاـ، إلا

ؿ بدورآ مختلل علي ، فهو يتمثل في موارد االجتهاد  200بقصرها علا  اية. والشرع الميو 
التي تنازع فيها العلماء، ويشمل مذاهب األئمة األربعة المختلفة فيما بينها. والغموض في 

                                                           
صال  الطيب بف محسف: "النص علا مكانة التشريع اإلسبلمي في الدستور"، بحث مقدـ لميتمر انظر:  1

 .12-7، ص. 2015ر اإلسبلمي، نوالشور، مارس إشكاليات التشريع في الفك
علا الرغـ مف أننا ال نعدـ دساتير يمكف تأويل موقفها مف مكانة الشريعة في التشريع علا أن  يتبنا هذا  2

(، الذي تنص أحد موادآ علا أف الشريعة مصدر القوانيف، 1964/1970البديل، كما في حالة دستور اليمف )
 (، كما سوؼ نبيف بعد قليل. 2017غة الدستور الليبي" )وحالة "مسودة مشروع صيا
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ؿ مركب، فهو تأويل للشرع المنز ؿ، والشرع المنز   ؿ كما أسلفنا مختلل عليها، الشرع الميو 
 وتأويل  موضع اجتهاد، وكل اجتهاد خبلفي.

مف منحا اخر قد ُتفهـ الشريعة بمعنا النظاـ القانوني اإلسبلمي، أي األحكاـ الثابتة 
باإلجماع، أو المستنبطة مف النصوص المتضافرة في القراف اللريـ والحديث الشريل، أو 

-ا منظومة شاملة، تنطوي علا نظرية اجتماعيةما في حكـ هذا، وقد تفهـ علا أنه
سياسية. ووجاهة البديل المفضل مف البدائل المتاحة إنما ترتهف ألي الفهميف -اقتصادية

نتبنا، فبديل أف تلوف الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع )البديل الثالث( مثبل يتسق مع 
ي اإلسبلمي، أي وقائع ال حكـ لها الفهـ األوؿ، ألف هناؾ نوازؿ يسكت عنها النظاـ القانون

للتشريع  فيما يتسق بديل كونها المصدر الوحيد )البديل  أخرى في ، ما ُيحوجنا إلا مصادر 
ع مفهوـ الشريعة بحيث ال تضيق بالنوازؿ. الرابع( مع الفهـ الثاني، ألن  يوس 
i 

 غموض مفيـو المصدر 2.2

بأف الشريعة مصدر التشريع يعني أف أما فيما يتعلق بغموض مفهوـ المصدر، فإف الحكـ 
التشريعات "تستنبط" منها، للف المقصود مف عملية "االستنبار" هذآ يترؾ دوف تحديد، علا 
الرغـ مف أن  ليست هناؾ قواعد عامة متفق عليها تحكمها، ما يعني أف أبواب التأويل وما 

سابقي ، ليس حكرا ينجـ عن  مف خبلفات مفتوحة علا مصارعها. غير أف هذا الغموض، ك
 علا "مسودة مشروع الدستور الليبي"، بل يعـ جل الدساتير التي تركف إلا الشريعة.

 غموض ع ارة "مصدر التشريع" 2.3

يكتنل المادة قيد النقاش، يكاد يكوف حكرا علا وهناؾ أيضا غموض داللي ثالث 
ينجـ هذا الغموض (. 1964/1970"المسودة"، إذ ال نجد ل  مثيبل إال في دستور اليمف )
ال يتض  ما إذا كاف الحكـ بأف  عف إضافة كلمة "مصدر" إلا كلمة "التشريع"، حيث

الشريعة مصدر التشريع يعني أنها أحد مصادر التشريع، أو مصدر رئيس ل ، أو مصدرآ 
الرئيس، أو مصدرآ الوحيد. وأوؿ ما يلزمنا البحث في  لتبديد هذا الغموض هو الداللة 

 ل اإلضافة.اللغوية لفع

ونلحا بداية أف اإلضافة بوج  عاـ، ألانت إضافة إلا معرفة أـ إضافة إلا نكرة، ال تفيد 
التفرد. وصل شخص مثبل بأن  "عضو لجنة" أو "عضو اللجنة" ال يعني أن  عضوها 
الوحيد، بل إف حقيقة أف كلمة "لجنة" تشير إلا مجموعة أشخاص يكلفوف بأداء مهمة 

 أن  ليس عضوها الوحيد. بعينها إنما تبيف 
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غير أف هناؾ سياقات تضمر فيها اإلضافُة داللةل التفرد، كما في قولنا "رئيس الدولة"، 
و"عاصمة الببلد"، ألف الشائع أف يكوف للدولة رئيس واحد، ويكوف للببلد عاصمة واحدة. 

مكاف التعدد في الريساء والدوؿ، علا ندرت ، هو ما يجعل داللة اإلضافة علا التفرد في  واف
 مثل هذآ السياقات مضمرة عوضا عف أف تلوف صريحة. 

وحتا في السياقات التي يبدو فيها أف اإلضافة تصر ح بداللة التفرد، كما في قولنا "إل  
الناس"، أو "زوج المتوفاة"، تظل الداللة مضمرة، ألنها تتوقل في النهاية علا السياؽ الذي 

ال تدؿ عبارة "إل  الناس" علا إل  مفرد إال في مجتمع  تقاؿ في . ففي حالة المثل األوؿ،
د، وفي حالة المثل الثاني، ال تدؿ عبارة "زوج المتوفاة" علا زوج مفرد إال في مجتمع  موح ِّ

 يحترز مف اختبلر األنساب. 

ويظهر أف المشر ع أضمر بنص  علا أف "الشريعة مصدر التشريع" كونها مصدرآ الوحيد 
يستبيف هذا أوال مف حقيقة أف بديل أف تلوف "الشريعة أحد مصادر )البديل الرابع(. 

التشريع" )البديل األوؿ( مستبعد تماما، ليس فقط بمقتضا التوجهات المعلنة لمعظـ أعضاء 
الهيأة المكلفة بصياغة مشروع الدستور، بل أيضا ألن  مف المتوقع أال يعبأ المشرع الذي 

المصادر بتخصيص مادة لمكانة الشريعة في  يعتبر الشريعة مجرد مصدر كغيرآ مف
 التشريع، والشاهد علا هذا أن  ليس هناؾ دستور يتبنا هذا البديل. 

البديبلف الثاني )الشريعة مصدر رئيس للتشريع( والثالث )الشريعة المصدر الرئيس للتشريع( 
مف إشارة إلا  مستبعداف أيضا، الشتمالهما علا إشارة إلا المصادر الرئيسة، بما تحيل إلي 

مصادر ثانوية. والفرؽ بيف هذيف النوعيف مف المصادر حاسـ، فالمصادر الرئيسة ُيركف 
إليها ابتداء، فإذا لـ تلل بذاتها تـ الركوف إلا المصادر الثانوية. غير أف النص قيد 
النقاش، أف الشريعة مصدر التشريع، يسكت عف طبيعة المصدر، وما كاف ل  أف يسكت 

ن  أراد حظر الركوف إلا المصادر الثانوية قبل الركوف إلا المصادر الرئيسة. عنها لو أ
ووفق كل هذا ال يبقا أمامنا سوى تسكيف المادة قيد النقاش في البديل الرابع، بحيث نفهـ 

 مف نصها علا أف الشريعة مصدر التشريع أنها مصدرآ الوحيد.

ود ومحمود. لقد اثر المشرع أف علا أف قائبل قد يقوؿ إف الغموض في هذا النص مقص
يكوف النص حم اؿ أوج  كي يتجنب إثارة الخبلؼ بيف أعضاء "الهيأة التأسيسية"، ويعظ ـ 
فرص حظوة مشروع الصياغة بالموافقة حيف يعرض لبلستفتاء. الصياغة بهذا المعنا 
نها مف إرضاء الجميع. وللف في حيف أف هناؾ مسائل  توافقية، تتسـ بقدر مف المرونة يمك 

ليست حالمة قد يكوف السكوت عنها، أو اتخاذ مواقل حمالة أوج  منها، رغيبة تبغا في 
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الدساتير، فإف هذا ال يص  في سياؽ مسألة تحديد مكانة الشريعة في التشريع التي تتسـ 
 بقدر كاؼ مف الحالمية. 

 خمط بيف حكميف 3

تشريع، المضمر في مادة وغني عف البياف أف الحكـ بأف الشريعة المصدر الوحيد لل
"المسودة" قيد النقاش، هو الحكـ الذي تنادي ب  بعض التيارات المتشددة، وقد ييسس لدولة 
دينية ال تمت بصلة للدولة المدنية التي تصرح "المسودة" بمواالتها. غير أف الخلل في نص 

تور المرجو هذآ المادة ال يقتصر علا كونها تتعارض مع توجهات المجتمع المدنية والدس
حكميف يلـز  مف "الهيأة التأسيسية"، بل يكمف أيضا في كونها ميسسة علا خلط بيف

 التمييز بينها.

ولبياف ذلؾ دعونا نتساءؿ: هل ثمة فرؽ بيف اآليات اللريمة "ومف لـ يحكـ بما أنزؿ هللا 
ظالموف" (، "ومف لـ يحكـ بما أنزؿ هللا فأولئؾ هـ ال44فأولئؾ هـ اللافروف" )المائدة، 

( مف جهة  47(، "ومف لـ يحكـ بما أنزؿ هللا فأولئؾ هـ الفاسقوف" )المائدة 45)المائدة، 
 ؟أخرى يحكـ بما لـ ينزؿ هللا كافر، أو ظالـ، أو فاسق، مف جهة  وقولنا إف مف

عف هذا السياؿ، نشير بداية إلا أف هناؾ أربعة مواقل يمكف اتخاذها  جابةوفي معرض اإل
 :في هذا السياؽ

  .أف نحكـ بما أنزؿ هللا 
  .أال نحكـ بما أنزؿ هللا 
  .أف نحكـ بما لـ ينزؿ هللا 
  .أال نحكـ بما لـ ينزؿ هللا 

وأوؿ ما نلحا بخصوص هذآ المواقل هو أف ثانيها، الذي يقوؿ بعدـ الحكـ بما أنزؿ هللا، 
ئيس(، مقبوؿ في البديليف األوؿ )الشريعة أحد المصادر( والثاني )الشريعة مصدر ر 
 مرفوض في البديليف الثالث )الشريعة المصدر الرئيس( والرابع )الشريعة المصدر الوحيد(.

وثاني ما نلحا هو أف هذآ المواقل ليست جميعها متنافية، بمعنا أن  يص  الجمع بيف 
ف لـ يص  الجمع بيف بعض اخر منها. يستحيل منطقيا أف نحكـ بما أنزؿ هللا  بعضها، واف

( وال نحكـ بما أنزؿ )الموقل الثاني(، ويستحيل منطقيا أف نحكـ بما لـ ينزؿ )الموقل األوؿ
هللا )الموقل الثالث( وال نحكـ بما لـ ينزؿ )الموقل الرابع(، ألننا نجمع بيف نقائض. غير 
أن  ال استحالة منطقية في أف نحكـ بما أنزؿ هللا )الموقل األوؿ(، وأف نحكـ في الوقت 
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بتعبير منطقي، الموقفاف األوؿ والثالث ليسا متناقضيف  الموقل الثالث(.نفس  بما لـ ينزؿ )
(contradictories) وال متضاديف ،(contraries) ألف الجمع بينهما ممكف، بل داخبلف ،
  ، ألف الجمع بينهما ممكف ورفع كليهما مستبعد.(subcontraries)تحت التضاد 

ف بالفعل في البدائل الثبلثة األولا، والبديل يجتمعا الثاني والثالث والحاؿ أف الموقفيف
وهما ال  الوحيد الذي ينكر اجتماعهما، دوف مسوغ كما سوؼ نرى، هو البديل الرابع.

يرتفعاف )إال عند أشياع النزعة الفوضوية( ألن  ماداـ هناؾ دستور فثمة حكـ، وما داـ 
نزؿ، ومف لـ يحكـ بما لـ هناؾ حكـ فإف مف لـ يحكـ بما أنزؿ هللا، سوؼ يحكـ بما لـ ي

 .ينزؿ هللا، فليس أمام  سوى أف يحكـ بما أنزؿ

ق  جابةنعود اآلف إلا اإل عف سيالنا حوؿ الفرؽ بيف اآليات اللريمة، التي تلف ر وتظ لـ وتفس 
مف يحكـ بما لـ ينزؿ هللا، وقوؿ مف يرمي بهذآ التهـ مف يحكـ بما لـ ينزؿ هللا. حتا في 

ـ الحكـ أخذا بعموـ اللفا ال بخصوص السبب"، الذي يتجاوز عف حاؿ تبني مبدأ "عمو 
حقيقة أف اآليات الثبلث نزلت في أهل اللتاب، يجدر التنوي  إلا أف هذآ اآليات تتهـ 
ق مف يحكـ  باللفر والظلـ والفسق مف لـ يحكـ بما أنزؿ هللا، للنها ال تلف ر وال تظل ـ وال تفس 

ما يخالل شريعة ما أنزؿ هللا باطل، للنها ال تعني أف ما  بما لـ ينزؿ هللا. إنها تعني أف
 تسكت عن  الشريعة باطل لمجرد سكوتها عن .

ولبياف الفرؽ بيف الموقفيف، دعونا نقارف بيف الحكـ بالمساواة المطلقة في اإلرث، والحكـ 
وؿ وحدآ بعدـ سقور جرائـ بعينها بتقادمها. في الحاليف نحكـ بما لـ ينزؿ هللا. غير أف األ

الذي لـ يحكـ بما أنزؿ هللا، ألف الشريعة تفرؽ في اإلرث بنصوص قطعية الداللة والثبوت، 
في حيف أنها ال تنص علا شيء صري  فيما يتعلق بالجرائـ التي تسقط أو ال تسقط 
بالتقادـ. في الحكـ األوؿ إذف مخالفة للشريعة، للف الحكـ ال يخالفها، بل يركف إلا مصدر 

 ا في مسألة ال تقوؿ فيها شيئا.مغاير له

وألف  وال مراء في أف في حظر الحكـ بما لـ ينزؿ هللا تضييقا علا المشرع ال مسوغ ل .
هناؾ تشريعات تستجيب لوقائع ال حكـ صريحا لها في نصوص الشريعة، فإف النص علا 
ر أف الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع عرضة ألف يوظل مف قبل البعض إما في حظ
تشريعات تضيق بها ضمائرهـ أو تمرير تشريعات تتسع لها. إذا كانوا ينكروف مشروع 
ذا كانوا يقرون  وال  قانوف ما فسوؼ يرفضون  لمجرد أن  لـ يرد في نصوص شرع هللا، واف
يجدوف نصا صريحا في الشريعة يستنبطون  من  فسوؼ يتمحلوف تأويبلت للشريعة تلفل 

الحاليف سوؼ تمكنهـ المصادرة علا واحدية مصدر التشريع لهـ تحقيق هذا الغرض. وفي 
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مف القياـ بعملية فرز للتشريعات المقترحة قد تقوـ فيها األهواء والمواقل المسبقة بدور 
 حاسـ.

مف منحا اخر فإف الحكـ بأف الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، المضمر كما أسلفنا 
حكامها علوية علا أحكاـ الدستور، وهذا يعني بدورآ في المادة قيد النقاش، إنما يعني أف أل

أف الحاجة إلا دستور سوؼ تنتفي بتلبية الشريعة لها، وأف مبلم ما يلزمنا هو "استنبار" 
تشريعات مف هذآ الشريعة. ولعل هذا يفسر دعوة بعض المتشدديف إلا إلغاء الدساتير 

معيبا في انطواء أي دستور علا البشرية بمختلل صنوفها، بقدر ما يبيف أف ثمة تعارضا 
 مادة تقر، أو تضمر، أف الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع.

خبلصة القوؿ هي أف المادة التي تنص علا أف "الشريعة مصدر التشريع" تعاني مف 
غوامض داللية، وهي بإضمارها أف الشريعة مصدر التشريع الوحيد تتأسس علا خلط بيف 

هما، وتضي ق مصادر التشريعات بشكل ُيعجزها عف التعامل مع حكميف يلـز التمييز بين
 النوازؿ، وتتناقض أصبل مع وجود دستور.

 أفضل البدائل 4

قد يكوف البديل الثالث، أف الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع، بديبل أفضل، فهو البديل 
كاـ، وال يضيق علا الذي يتبناآ العدد األلبر مف الدساتير العربية، وهو ال يخلط بيف األح

مصادر التشريع، وال يتناقض مع وجود دستور، كما أن  أشد والء للتوجهات المدنية التي 
راهف عليها الشعب الليبي. غير أن  يظل يعاني مف غموض مفهوـ الشريعة، والتباس داللة 

  االستنبار.

الرحمف هابيل وفي تقديري أف البديل األلثر وجاهة علا المستوى النظري يعبر عن  عبد 
 : 1حيف يقوؿ

وأيا ما كاف المقصود مف "الشريعة"، يلـز أف تصاغ مبادئها صياغة محكمة قدر  
المستطاع في صورة مبادر دستورية في صلب الدستور، بحيث ال تلوف هناؾ 

، كاألزهر أو دور اإلفتاء، بما يفت  أبواب أخرى حاجة إلا إحالتها إلا جهة 
ب أف تعامل كأي نصوص دستورية أخري قابلة للتطبيق التأويل واالجتهاد، بل يج

ذا استعيف  عبر قوانيف تصدرها السلطة التشريعية كلما استدعا األمر ذلؾ، واف
                                                           

ورد هذا النص في مخطور كتاب لـ ينشر عنوان  "موافقات األحكاـ والحكمة"، والفقرة المستلة من  صغتها  1
 بتصرؼ بعد استئذاف الميلل.
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بشأف بلورتها في تشريعات إلي خبراء فبالقدر نفس  الذي يستعاف في  بهـ بشأف 
. غير أن  ينبغي أال تصاغ هذآ المبادر بصيم أخرى أي نصوص دستورية 

في العمومية، علا غرار "التيسير وعدـ الحرج" أو "المشقة تجلب التيسير" تسرؼ 
أو "درء المفاسد مقدـ علا جلب المصال "، فهذآ "المقاصد العامة" ليست مبادر 
قانونية ألن  ال يمكف استنبار قواعد قانونية عملية مباشرة منها. كما أف مبادر 

، فهي شأنها في هذا شأف أي الشريعة ال يمكف أف تلوف مغرقة في الخصوصية
ليست أحكامًا تفصيلية، كما أنها ليست قواعد قانونية يتـ  أخرى أحكاـ دستورية 

استنباطها مف مبادر أعـ منها، بل "مقاصد خاصة"، تصاغ في شكل مبادر 
 قانونية ُتستقرأ مف قواعد قانونية أقل منها عمومية. 

النظري، عصي علا التبني علا المستوى غير أف هذا البديل، علا وجاهت  علا المستوى 
العملي، ألن  يحتاج إلا عمل ميسستي لـ يقطع فقهاء اإلسبلـ في  شوطا كبيرا، كما أن  ال 
يستجيب الستحقاقات انتقالية حاسمة تمر بها الببلد. ذلؾ أف تحديد "مقاصد خاصة تصاغ 

ية" مهمة تستغرؽ سنوات في شكل مبادر قانونية ُتستقرأ مف قواعد قانونية أقل منها عموم
بل عقودا، وتستدعي تلاتل جهود يبذلها علماء علا قدر كاؼ مف العلـ واالستنارة وسعة 
األفق والتوافق، في حيف أننا نتحدث هنا عف بلد أنهكت  صراعات وحروب قد ال ينهيها 
سوى دستور يحظا بموافقة أغلب مواطني . وبحسباف صعوبة هذآ المهمة، يبدو أن  ليس 

مامنا سوى تبني البديل الثالث الذي يقر أف الشريعة المصدر الرئيس للتشريع، بكل ما أ
 يكتنل مفهومي الشريعة والمصدر مف غوامض داللية.
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 نظرة في نظاـ الحكـ والحكـ المحمي في مشروع الدستور 9.22

 زاىي المغيربي

العملية  مجتمع علا مساراتتيثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة في أي 
ويلـز أف نستعرض بداية وضع الدستور.  هيئة الدستورية وعلا الخيارات الدستورية التي تتبناها

التأسيسية والتي أثرت علا  هيئةبشكل مختصر الظروؼ العامة واألوضاع المحيطة بعمل ال
ات الثبلث الماضية ويتض  مف قراءة تطورات األحداث خبلؿ السنو طبيعة مخرجاتها ونوعيتها. 

 أف الساحة السياسية والمجتمعية في ليبيا اتسمت بما يلي:

  عجز السلطة التشريعية عف صياغة سياسات عامة وقوانيف وقرارات قادرة علا نقل
المجتمع الليبي بطريقة سلسة مف المرحلة االنتقالية إلا مرحلة االستقرار السياسي 

 والميسسي. 
  مستقلة قادرة علا السيطرة علا كامل إقليـ الدولة ومواردها غياب سلطة تنفيذية قوية و

 وتوظيفها بكفاية وفعالية.
 .شلل ميسسات الدولة وعجزها عف القياـ بمهامها 
 .االنقساـ السياسي والعسكري والجهوي وبوادر الحرب األهلية 
  االنقساـ حوؿ مفهوـ الدولة المدنية والحقوؽ والحريات العامة وطبيعة دور الديف

 والشريعة في العملية السياسية والنظاـ الدستوري.
 .االنقساـ حوؿ العبلقة بيف السلطة المركزية والسلطات المحلية وحوؿ النظاـ الفيدرالي 
 .االنقساـ حوؿ النظاـ الرئاسي والنظاـ البرلماني 
 التأسيسية وتوجهات أعضائها ومخرجاتها. هيئةانعكاس هذآ االنقسامات علا تركيبة ال 
وفي مشروع الدستور وانعكست  هيئةبلحا أف هذآ األوضاع كانت حاضرة بقوة في أعماؿ الوالم

بشكل واض  في محاولة المشروع المواءمة بيف المواقل المختلفة، وكانت النتيجة نظاما هجينا 
 حاوؿ التوفيق بيف كل هذآ المواقل المتعارضة. ومف أهـ هذآ المواءمات:

 صار النظاـ الموحد وأنصار النظاـ الفيدرالي داخل الهيئة محاولة التوفيق بيف مطالب أن
وخارجها. فمف جانب تيكد المسودة أف ليبيا دولة موحدة وتعتمد نظاـ الحكـ المحلي 
الذي يمن  السلطات المحلية استقبلال إداريا وماليا دوف منحها سلطات تشريعية 

كيبة مجلس الشيوخ وسياسية. ومف جانب اخر تبرز بعض مظاهر الفيدرالية في تر 
 المستندة علا األساس الجغرافي، وفي نظاـ الحكـ المحلي.
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  محاولة المواءمة بيف النظاـ الرئاسي والنظاـ البرلماني مف خبلؿ تبني نظاـ هجيف يجمع
بيف مظاهر مف النظاميف في شكل ال يمكف توصيف  علا أن  نظاـ شب  رئاسي ألن  

شب  الرئاسي الذي يجسدآ النظاـ الفرنسي.  يختلل في كثير مف األمور عف النظاـ
ويبلحا هنا أف مشروع الدستور يمن  رئيس الجمهورية حق عرض حل مجلس النواب 
أو مجلس الشيوخ في استفتاء عاـ "بناء علا أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة 

فة أحكاـ للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دوف مبررات حقيقية، أو مخال
(. بينما ال يمن  المشروع هذا الحق لمجلس النواب أو مجلس 109الدستور" )مادة 
تقتصر صبلحية المجلسيف في هذا اإلطار علا توجي  اتهاـ لرئيس  الشيوخ، حيث

الجمهورية بالخيانة العظما أو الخرؽ الجسيـ للدستور أو ارتلاب جناية عمدية )مادة 
110.) 

 ية في مثل هذآ المواءمات الهجينة أنها قد تخلق تناقضات بيف تتعيف المشكلة األساس
الميسسات والصبلحيات تعرقل عملها وتيثر سلبا علا أدائها، وأف التطبيق العملي قد 
يبرز مشالل نتيجة هذآ المواءمة المتأثرة باألوضاع االنتقالية الراهنة. وُيحسب لمشروع 

لنظر في إمكانية تعديل الدستور بعد الدستور أن  حدد مدة معقولة )خمس سنوات( ل
تبلشي ضغوطات األوضاع االنتقالية الراهنة ووفق تقويـ أداء الميسسات الدستورية 

 ومدى نجاعتها.
واستنادا إلا التقويـ المفصل لمشروع الدستور في هذا التقرير، فإف تناقضات المواءمات الهجينة 

 تتجلا في الموضوعيف التالييف:
 فتيفأوال: نظاـ الغر 

يتبنا المشروع نظاـ الغرفتيف في السلطة التشريعية )مجلس نواب ومجلس شيوخ(، وعادة ما 
يسعا واضعو الدساتير إلا تحقيق أهداؼ معينة مف تبني نظاـ الغرفتيف. وتختلل هذآ األهداؼ 

 :خرى مف دولة أل

  ات ومشاريع فقد يكوف الهدؼ مف وجود الغرفة الثانية من  مزيد مف الوقت والدراسة للقرار
القوانيف، بحيث تستطيع الغرفة الثانية مناقشة مشاريع القوانيف التي تحيلها إليها الغرفة 
األولا والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وافعادتها للغرفة األولا للنظر فيها مف 

أف الللمة النهائية تظل للغرفة األولا التي لها أف ترفض مقترحات الغرفة غير جديد. 
لثانية وتقر مشاريع القوانيف. هكذا، فإف المهمة األساسية للغرفة الثانية إتاحة الوقت ا

لمزيد مف التقصي في مشاريع القوانيف وللنها ال تملؾ حق الفيتو. والمبلحا أف العديد 
 مف الدوؿ، الموحدة واالتحادية علا حد سواء، تتبع هذا النها.
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 ة تمثيل أقاليـ بعينها. وعلا هذا األساس، يكوف وقد يكوف الهدؼ مف وجود الغرفة الثاني
مجلس النواب )الغرفة األولا( ألثر شمولية في تمثيل  حيث إن  يمثل جميع المواطنيف، 
بصفتهـ مواطنيف. ويمثل مجلس الشيوخ )الغرفة الثانية( أقاليـ الدولة تمثيبل متساويا، 

الواض  أف مشروع الدستور ويحدث هذا عادة في النظاـ االتحادي )الفيدرالي(. ومف 
(، إال أف المشروع يشذ عف قاعدة 75يعتبر أف مجلس الشيوخ يمثل أقاليـ بعينها )مادة 

التمثيل المتساوي في نفس المادة، ما يعكس تأثرآ بالجدؿ الدائر حوؿ النظاـ الفيدرالي، 
الدستور  وتبني  لهذآ المواءمات الهجينة، وهذا ما يفسر أوج  القصور التي شابت مشروع

 كما تبيف مف التقويـ المفصل في متف التقرير.

  وتتض  هذآ المواءمات الهجينة في الصبلحيات التشريعية التي يمنحها مشروع الدستور
للغرفتيف. ففي النظاـ الفيدرالي تلوف سلطات وصبلحيات الغرفتيف متساوية إلا حد 

ؼ حيث من  مجلس كبير، إال أف مشروع الدستور نأي بشكل واض  عف هذا العر 
(، 79الشيوخ حق التشريع في اختصاصات محدودة باالشتراؾ مع مجلس النواب )مادة 

(. في حيف امتلؾ مجلس 82إلا جانب الرأي االستشاري في بقية التشريعات )مادة 
(. وهذا يتعارض مع 73و 72النواب حق التشريع في جميع المواضيع. )المادتاف 

لنظاـ الموحد، حيث إف الغرفة األولا هي التي تمتلؾ المتعارؼ علي  دستوريا في ا
، عف النظاـ الفيدرالي، حيث أخرى الللمة النهائية في إقرار القوانيف. ويختلل، مف ناحية 

تمثل الغرفة األولا المواطنيف وتمثل الغرفة الثانية األقاليـ، حيث إف الشائع أف يكوف 
. خرى ال تتغوؿ إحداهما علا األ هناؾ توازف في صبلحيات وسلطات الغرفتيف بحيث

 وهذا ما لـ يقـ ب  مشروع الدستور ولـ ُتقدـ مبررات وجيهة لتبني هذا النها. 

  تحدد الدساتير بصفة عامة النصاب القانوني لصحة انعقاد جلسات المجلس التشريعي
قرار مشاريع القوانيف. وتختلل  وات األص أغلبيةونظـ التصويت المتبعة التخاذ القرارات واف

 المطلوبة إلقرار أي منها وفقا لطبيعة الموضوع، ومنها:

 مف مجموع أعضاء المجلس، وتطبق عادة علا  1%+50: المطمقة غمبيةاأل
 النصاب المطلوب لصحة االنعقاد وعلا معظـ الجوانب الموضوعية.

 مف األعضاء الحاضريف للجلسة، وتطبق عادة  1%+50: ال سيطة غمبيةاأل
 إلجرائية.علا معظـ األمور ا
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 الثلثيف أو ثبلثة األرباع أو غيرها،  أغلبية: الخاصة أو الموصوفة غمبيةاأل
 وتطبق في األمور الموضوعية واإلجرائية األلثر أهمية.

البسيطة في أي مف قرارات السلطة  غلبيةوالمبلحا أف مشروع الدستور لـ يتبف خيار األ
المطلقة في  غلبيةأـ اإلجرائية، واشترر األالتشريعية بمجلسيها، سواء في األمور الموضوعية 

ف تبني هذا النها يعني استمرار حالة الشلل في  أغلبيةمعظـ القرارات و  الثلثيف في بعضها. واف
السلطة التشريعية وعدـ القدرة علا اتخاذ القرارات، ألن  مف المتوقع أف تتسـ تركيبة المجلس 

كبيرة متوافقة، األمر الذي ييدي إلا استمرار حالة  أغلبيةالتشريعي بالتشرذـ وعدـ إمكانية وجود 
الثلثيف  أغلبيةالعجز التي اتسمت بها المرحلة السابقة. والغريب في األمر أف المشروع لـ يتطلب 

في أمور كاف يتعيف فيها اشترار ذلؾ، وأهمها موضوع رفض اعتراض رئيس الجمهورية علا 
 (73قوانيف مجلس النواب. )المادة 

 نظاـ الحكـ المحميثانيا: 

برز في العقديف األخيريف مف القرف الفائت مفهوـ الحكـ المحلي، استجابة لتنامي التوجهات 
الديمقراطية واالتجاآ العاـ نحو توسيع نطاؽ المشاركة السياسية والنزوؿ بعملية اتخاذ القرارات إلا 

ة المحلية في كون  يمن  الحد اإلداري األدنا الممكف. ويختلل هذا النظاـ عف نظاـ اإلدار 
صبلحيات تشريعية )بموجب قوانيف تصدرها السلطة التشريعية المركزية أو عبر دسترتها( 
للوحدات اإلدارية األدنا بحيث يصب  لها دور في صنع السياسات العامة المحلية. وبقدر اتساع 

نظاـ مف النظاـ الصبلحيات التشريعية الممنوحة لهذآ الوحدات ودرجة دسترتها يقترب هذا ال
االتحادي )الفيدرالي(. وفي الحالة الليبية، وبسبب التجربة السيئة السابقة مع نظاـ اإلدارة المحلية، 
وغياب الصبلحيات التشريعية علا مستوى الوحدات الدنيا، أصبحت قطاعات واسعة مف الليبييف 

عف االلتفاء بسنها في تميل إلا من  مثل هذآ الصبلحيات للوحدات المحلية ودسترتها، عوضا 
 قوانيف وتشريعات تصدر عف السلطة المركزية قد تسحب في أي وقت.

األسس والمرتكزات العامة لمحكـ المحمي  -1 
 ينبغي أف يراعي عند وضع أي نظاـ للحكـ المحلي األسس الجوهرية التالية :

التشريع  ة وضماف فعاليةإيجاد توازف بيف ضماف الحد األقصا مف المشاركة الشعبي -
 .واإلدارة

 تحديد ميسسات ووظائل النظاـ السياسي واإلداري واختصاصات السلطات العامة - 
 والمستويات السياسية واإلدارية في الدولة بشكل واض  ودقيق. 
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التحديد الواض  للوظائل التشريعية والوظائل التنفيذية في كل المستويات وضماف  - 
 .استقبللية السلطة القضائية

تحديد وحدات الحكـ المحلي وواجباتها وحقوقها وعبلقتها بالسلطة المركزية واألجهزة  - 
 .لضماف األداء الفعاؿ والمتناسق خرى األ

تنظيـ وحدات الحكـ المحلي بالطريقة التي تضمف وجود ارتبار واض  بيف المسيولية  - 
 .والسلطة والمساءلة

اإلدارية المحلية استحقاؽ دستوري بما التوكيد علا أف صبلحيات واختصاصات الوحدات  -
يضمف عدـ تغيير هذآ االختصاصات بقوانيف تصدرها السلطة التشريعية أو عبر لوائ  

 تصدرها السلطة التنفيذية.

 مستويات الحكـ المحمي -2

وفي ضوء ما سبق ينبغي تحديد مستويات الحكـ المحلي وفقا للموارد البشرية والمادية المتاحة  
يعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية والجغرافية، علا أف تلوف هناؾ ووفقا لطب

خطط متدرجة )ذات أهداؼ قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد( لتطبيق الحكـ المحلي مع التوسع 
في السلطات الممنوحة للوحدات المحلية كلما زادت قدراتها علا إدارة وظائفها بكفاءة وفعالية. 

 اء الفعاؿ لمستويات الحكـ المحلي يتعيف:ولضماف األد
إيجاد توازف بيف السلطة والمسيولية، بمعنا توفير السلطات والموارد البلزمة ألداء   -1

 المسيوليات.
توزيع المسيوليات والسلطات والموارد بيف مختلل المستويات، وداخل كل مستوى، وفقا   -2

 لمعياري اللفاءة والفاعلية )اقتصاديات الحجـ(.
تتحمل مستويات الحكـ المحلي مسيولية االستخداـ الللء والفعاؿ للموارد  أف  -3

 والميزانيات المتاحة، وأال تتوقع تدخل السلطة المركزية إلنقاذها.
أف تملؾ السلطة المركزية، وفق ضوابط محددة وواضحة، صبلحية التدخل في حالة   -4

 ها. فشل المستويات المحلية في تقديـ الخدمات وأداء مسيوليات
ومف المبلحا أف مشروع الدستور ال يستوفي معظـ هذآ الشرور الضرورية لنجاح نظاـ الحكـ 
المحلي بوصف  بديبل للل مف نظاـ اإلدارة المحلية والنظاـ الفيدرالي. ويمكف في هذا الخصوص 

 إبداء المبلحظات التالية:
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 ما بالمحافا وعميد لـ يحدد الباب صبلحيات مجلس المحافظة والمجلس البلدي وعبلقاته
البلدية والسلطة المركزية، كما لـ يحدد كيفية اختيار المحافا وعميد البلدية وعبلقاتهما 
بالسلطة التنفيذية المركزية وبمجلسي المحافظة والبلدية، وأحاؿ كل هذآ األمور المهمة 
اصة للقانوف. ويشكل ذلؾ خلبل كبيرا في ما يتعلق بدسترة صبلحيات الحكـ المحلي، وخ
 في ضوء الجدؿ المحتدـ في ليبيا حوؿ المركزية والنظاـ الفيدرالي والتهميش. 

  لـ يحدد مشروع الدستور بشكل واض  اختصاصات وحدات الحكـ المحلي الذاتية
والمنقولة والمشتركة، خاصة في ما يتعلق باالختصاصات الذاتية بحيث ال يمكف 

ة المركزية، هذا إلا جانب عدـ اعتدادها التبلعب بها بقوانيف تضعها السلطة التشريعي
بالتجربة الفيدرالية في الثقافة الليبية، واغفالها الستحقاقات المرحلة االنتقالية وما صاحبها 
مف جدؿ حوؿ اختصاصات األقاليـ الجغرافية. لذا يتعيف إعادة النظر في اختصاصات 

ظيمية وتنفيذية في ما الوحدات المحلية والتوكيد علا منحها صبلحيات تشريعية وتن
يتعلق علا سبيل المثل باألشغاؿ العامة )بناء الوحدات الصحية والتعليمية والسكنية(  
النقل العاـ  التنمية المحلية  تشجيع االستثمار  اإلشراؼ علا األنشطة االقتصادية 
 المحلية  التخطيط العمراني ورخص البناء واإلسكاف  رخص المهف التجارية والصناعية 

 والصحة وحماية البيئة  وغيرها.

وفي الختاـ، يتض  مما سبق أف هناؾ حاجة إلا دستور ييسس، مرحليا علا أقل تقدير، لما 
 يلي:

o  وجود سلطة تنفيذية قوية ومستقلة ذات صبلحيات محددة ومسيوليات واضحة تمكنها مف
 أمورها. بسط سلطتها علا مختلل أرجاء الببلد ومف السيطرة علا مقدراتها وتسيير

o  تطبيق واض  لمبدأ الفصل بيف السلطات بحيث تلوف صبلحيات ومسيوليات السلطتيف
، مع خرى التشريعية والتنفيذية واضحة ومحددة بما يضمف عدـ تغوؿ إحداهما علا األ

مراعاة استقبللية السلطة القضائية وتعزيز دورها في الرقابة الدستورية علا السلطتيف 
 األخرييف.

o يدي التركيبة الدستورية المقترحة إلا استمرار التأثير السلبي ألوضاع ضماف أال ت
 االنقساـ السياسي واإليديولوجي.

وبوج  عاـ، ليس هناؾ نظاـ يحظا بالمطلق بأفضلية علا ما عداآ مف أنظمة، فللل مزاياآ 
 للدولة. وعيوب ، ومعيار المفاضلة إنما يتعيف في الخصوصية السياسية واالجتماعية والتاريخية 
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وعلا الرغـ مف النواقص التي شابت مشروع الدستور، فإف هناؾ ضرورات تفرضها الظروؼ  
االستثنائية التي يمر بها وطننا تستلـز اتخاذ القرارات التي تساعد علا تهدئة المشاعر ووقل 
 التأجيا ونزع فتيل الفتنة وشب  االنقساـ واالنهيار في ظل هذا الجو المشحوف الذي نعيش 

 ا وهي:يعهيئة التأسيسية وأماـ الليبييف جمجميعا. وفيما أزعـ، فإف هناؾ خيارات محدودة أماـ ال

 التأسيسية بمواقفها وال يتمكف مجلس النواب مف إصدار قانوف  هيئةأف تتشبث أطراؼ ال
 لبلستفتاء علا مشروع الدستور بيصغت  الحالية، وهذا أسوأ الخيارات.

 لتأسيسة مف التوصل إلا توافقات حوؿ المسائل الخبلفية ا هيئةأف تتمكف أطراؼ ال
 وُتضمف في مشروع الدستور ويصدر قانوف االستفتاء، وهذا أفضل الخيارات.

  ، أف يتمكف مجلس النواب مف إصدار قانوف االستفتاء علا المشروع الحالي رغـ نواقص
هذا هو الخيار ويترؾ أمر قبوؿ المشروع مف عدم  للمواطف العادي صاحب الشرعية، و 
 األلثر واقعية في ظل االنقساـ السياسي واإليديولوجي والمناطقي الحاد. 

وفي النهاية، فإف وجود قواعد دستورية سيئة يمكف تعديلها، خبلؿ فترة زمنية معقولة، أفضل مف 
 عدـ وجود قواعد علا اإلطبلؽ واستمرار حالة التشظي المجتمعي واالحتراب األهلي.
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 ترحات حوؿ صياغة  اب الحكـ المحميمق 9.23

 زاىي المغيربي  عمر العفاس  نجيب الحصادي

ة صياغة مشروع الدستور، ووفق ما تبيف التقويـ يأهذآ مقترحات قدمت استجابة لتلليل مف ه
ة بعضا منها، وعدلت في بعض اخر منها، أو تغاضت عن  كليا. ونحف يأالمفصل، تبنت اله

 من  في أي تعديبلت تطاؿ المشروع. نضمن  هنا عسا أف يستفاد

 أوال: أنواع الحكـ المحمي

هي دولة تتوزع فيها السلطات العامة )التشريعية والتنفيذية دولة مرك ة )اتحادية(: و  (1)
والقضائية( بيف مستوى مركزي ومستويات أدنا، وتعرؼ بالدولة الفيدرالية. ومف العوامل 

رقعة الجغرافية والتباعد بيف مرالز التجمع التي تدفع إلا تبني هذا النظاـ اتساع ال
السكاني، واالنقسامات العرقية والطائفية والجهوية والقبلية الحادة، والتجربة التاريخية في 
إنشاء الدولة. وفي الحالة الليبية، ثمة اتساع في الرقعة الجغرافية وتشتت سكاني، ورغـ 

طويلة حائبل أماـ التعايش المشترؾ أف التنوع العرقي والقبلي والجهوي لـ يقل لفترة 
والتناغـ االجتماعي، فإف تجربة نشأة الدولة الليبية الحديثة، وسياسات التهميش وغياب 
السياسات التنمية المكانية المتوازنة، وممارسة اإلقصاء ضد األقليات، فضبل عف حالة 

مي دعوات العودة االنفبلت األمني والصراعات المسلحة الجهوية والقبلية أسهمت في تنا
 إلا النظاـ الفيدرالي.

وهي دولة تتركز فيها السلطات العامة في يد الحكومة دولة  سيطة )موحدة(:   (2)
ومف دواعي تبني هذا النظاـ صغر الرقعة الجغرافية، والتجانس العرقي  المركزية.

الدولة  والطائفي والقبلي والجهوي، والرغبة في تقوية مظاهر الوحدة السياسي. وقد تتبنا
)اإلدارة المحلية( تفوض في   إداريا المركزيا، أو نظاما إداريا مركزياالبسيطة نظاما 

دارية للوحدات اإلدارية األدنا. ومف  السلطة التنفيذية المركزية صبلحيات تنفيذية واف
العوامل التي تدفع صوب تبني نظاـ اإلدارة المحلية، تفاوت الظروؼ االقتصادية 

خدمية، وتنوع مهاـ الحكومة وتوسعها، واالتجاآ نحو توسيع دائرة واالجتماعية وال
المشاركة الديمقراطية. وفي الحالة الليبية، ورغـ أف ليبيا تبنت نظاـ البلمركزية اإلدارية 
في قوانينها وتشريعاتها، ظلت الحكومة المركزية تهيمف علا السلطات التنفيذية المحلية، 

ها وحاؿ دوف تحقيق أهدافها، فأصبحت نظاما غير مقبوؿ ما أفقد اإلدارة المحلية معنا
 عند قطاعات واسعة مف الشعب. 
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المحافظة  رئيسقد كانت المركزية في نظاـ القذافي مركزية أمنية في جوهرها، هدفها الو 
 :بعديففي أساسا علا أمف النظاـ وبقائ  عبر توظيل اليات مركزية صارمة تجلت 

ولة الريعية وهيمنة الدولة علا مفاصل االقتصاد ومصادر البعد االقتصادي: ترسيخ الد
ما أدى إلا صاد الحر المنتا، الثروة الوطنية )النفط( والقضاء علا كل مظاهر االقت

تلوف اقتصاد مسيس تتحدد في  ثروة األفراد والجماعات بمدى القرب مف السلطة 
اإلنتاج االقتصادي ومرالمة  السياسية وااللتزاـ بأيديولوجياتها، وليس بمدى المساهمة في

وما لـ يتـ تفكيؾ الدولة الريعية عبر بناء نظاـ اقتصادي قائـ علا المبادرات  الثروة.
بناء اقتصاد النفطية في خلق اقتصاد متنوع و توظيل الثروة و الفردية واقتصاد السوؽ، 

واإلدارية  إنتاجي مع التزاـ الدولة بمسيولياتها االجتماعية، فإف اإلجراءات السياسية
 وحدها لف تلوف كافية.
متركزة في القمة تركيزا شديدا، ظلت السلطة في النظاـ السابق البعد السياسي واإلداري: 

 ولـ يكف هناؾ أي مجاؿ للحكـ المحلي الحقيقي. 
استجابة لتنامي التوجهات الديمقراطية والدعاوى لتوسيع نطاؽ  نظاـ الحكـ المحمي: 

نزوؿ بعملية اتخاذ القرارات إلا الحد اإلداري األدنا الممكف، برز في المشاركة السياسية وال
العقود األخيرة مفهوـ الحكـ المحلي، الذي يختلل عف اإلدارة المحلية في من  صبلحيات 
تشريعية للوحدات اإلدارية األدنا بحيث يصب  لها دور في صنع السياسات العامة المحلية. 

حيات التشريعية لدى هذآ الوحدات إما عبر قوانيف تصدرها وبقدر اتساع ودرجة دسترة الصبل
السلطة التشريعية المركزية أو عبر دسترتها، يقترب نظاـ الحكـ المحلي مف النظاـ 
االتحادي. يرتبط نظاـ الحكـ المحلي بالتقسيـ الرأسي أو الجغرافي للسلطة )أي بيف 

 يرتبط بصورة مباشرة بالتقسيـ األفقي أو المستويات التشريعية والتنفيذية العليا والدنيا( وال
طبيعة نظاـ الحكـ، ولذا فإن  قابل للتطبيق علا أي نظاـ حكـ سواء كاف رئاسيا أو برلمانيا 

وفي الحالة الليبية، وبسبب التجربة المريرة مع نظاـ اإلدارة المحلية، أصبحت  أو خبلؼ ذلؾ.
تشريعية ودسترتها، عوضا عف  قطاعات واسعة مف الليبييف تميل إلا من  صبلحيات

 االلتفاء بسنها في قوانيف تصدر عف السلطة المركزية وقد تسحب في أي وقت.
 ثانيا: توصيات عامة

 مراعاة التوازف في قدر العرض، فبل هدر لؤلسس وال إمعاف في التفاصيل.  .1
 ت.تحري الصياغة القانونية الُمحكمة، فبل تزي د في األلفا  وال غموض في التعبيرا .2
 االسترشاد بأعماؿ لجنة نظاـ الحكـ، وتجارب وأحكاـ دساتير عالمية. .3
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النأي عف البدائل التي تفيد استطبلعات الرأي بعدـ حظوتها بقبوؿ شعبي كاؼ،  .4
واتخاذ مواقل يتوقع حظوتها بالتوافق المجتمعي خصوصا فيما يتعلق بشكل الدولة 

 ونظاـ الحكـ.
 تلرس الثقافة الريعية. النأي عف التوجهات االقتصادية التي .5
تأليد البلمركزية اإلدارية ومن  القدر األلبر مف الصبلحيات للسلطات التنفيذية  .6

 المحلية مع إعماؿ اليات رقابية مركزية تحوؿ دوف الفساد.
إيجاد توازف بيف ضماف الحد األقصا مف المشاركة الشعبية وضماف فعالية التشريع  .7

 .واإلدارة
 النظاـ السياسي واإلداري واختصاصات السلطات العامةتحديد ميسسات ووظائل  .8

 والمستويات السياسية واإلدارية في الدولة بشكل واض  ودقيق. 
وواجباتها وحقوقها وعبلقتها بالسلطة المركزية واألجهزة  الحكـ المحليتحديد وحدات  .9

 .لضماف األداء الفعاؿ والمتناسق خرى األ
وجود ارتبار واض  بيف المسيولية  بما يضمف الحكـ المحليتنظيـ وحدات  .10

 .والسلطة والمساءلة
الوحدات اإلدارية المحلية استحقاؽ دستوري  سلطاتالتوكيد علا أف صبلحيات و  .11

 ها.بما يضمف عدـ تغيير 
  

 ثالثا: مسوغات تفضيل الحكـ المحمي

نظاـ الحكـ المحلي الذي تدستر في  صبلحيات واضحة للوحدات اإلدارية األدنا هو  .1
اـ األلثر مناسبة لليبيا، وقد يغني عف الحاجة إلا تبني نظاـ فيدرالي ويبدد أي النظ

مخاوؼ أو شكوؾ ترتبط بتبني نظاـ اإلدارة المحلية. ونقترح أف ينص الدستور علا 
، لوحدات الحكـ المحلي )المحافظات أخرى الصبلحيات التالية، ضمف صبلحيات 
نشاء البلديات  األشغاؿ العامة مثبل(: التقسيـ اإلداري داخل المحافظات و  تحديد واف

)بناء الوحدات الصحية والتعليمية والسكنية  النقل العاـ  التنمية المحلية  تشجيع 
االستثمار  اإلشراؼ علا األنشطة االقتصادية المحلية(  الضرائب والرسوـ المحلية  
اعية  التخطيط العمراني ورخص البناء واإلسكاف  رخص المهف التجارية والصن

  الصحة وحماية البيئة.
عدـ النص علا عدد أو أسماء الوحدات اإلدارية، بحيث تتولا هذآ المهمة  .2

أي تقسيـ موضوعية وواضحة. إف معايير  قوانيف تصدرها السلطة التشريعية وفق
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إنما هو نتاج ، أـ بلديات ،أـ محافظات ،إداري سواء كاف واليات، أـ مقاطعات
أو اقتصادية أو سياسية سادت في فترة معينة ودعت  لظروؼ وعوامل اجتماعية

أف هذآ الظروؼ والعوامل  وبما .الدولة إلا إتباع هذا التقسيـ اإلداري أو ذاؾ
الهجرة مف الريل  كالنمو السكاني السريع لبعض المناطق الحضرية بسبب ،متغيرة
فلسفتها أو بسبب التغير في إستراتيجيات الدولة التخطيطية أو في  ،إلا المدف
فإنها قد تيدي إلا حدوث أزمات إدارية يعاد علا ضوئها النظر في ، السياسية

وتحتاج هذآ  .تعديل التقسيـ اإلداري جزئيًا أو بصورة شاملة ألقاليـ الدولة المختلفة
بما في ذلؾ مساحات وحدود وعدد مراجعة كاملة للتقسيـ اإلداري )العملية إلا 

 دولة(.لوحدات اإلدارية المكونة للا
 :جغرافيا وفقًا للمعايير التالية تقسيـ الوحدات اإلدارية نقترح أف يتـ وبناء علا ذلؾ، .3

  حجػػـ السػػكاف: ُيعػػد معيػػار اللثافػػة السػػكانية مهمػػا فػػي تحديػػد حػػدود الوحػػدات
جـ السكاني للوحدات اإلدارية وعددها بحيث يكوف هناؾ توازف نسبي في الح

قػػد تفػػرض وجػػود عػػدـ تػػوازف فػػي الحجػػـ  خػػرى أف المعػػايير األ اإلداريػػة، رغػػـ
السػػػكاني بػػػيف الوحػػػدات اإلداريػػػة المختلفػػػة. ومػػػف الضػػػروري أف يكػػػوف حجػػػـ 
السكاف كافيا لضماف وجود وحدة إدارية فاعلة قادرة علا البقاء. ومثاؿ ذلؾ، 

، تػػػػـ 5002وحسػػػػب الدراسػػػػة التػػػػي أعػػػػدها مركػػػػز البحػػػػوث االقتصػػػػادية عػػػػاـ 
وحدة إدارية حسػب اخػر تعػداد رسػمي  كلحصر العدد االجمالي للسكاف في 

وحػدة فػي ذلػؾ الوقػت. وقػد اسػتثنيت منهػا طػرابلس نظػرًا  31للسكاف وعددها 
لبلرتفػػاع اللبيػػر فػػي عػػدد سػػكانها، وبػػذلؾ بلػػم المتوسػػط العػػاـ لبقيػػة الوحػػدات 

ألػػػل نسػػػمة. وقػػد ُثبتػػػت الوحػػػدات التػػػي قػػػارب أو  120.052اإلداريػػة حػػػوالا 
توسط. أما الوحدات التي بلم عدد سكانها أقل مػف الم هذاعادؿ عدد سكانها 

اإلداريػػة المتاخمػػة لهػػا جغرافيػػًا  ألػػل نسػػمة، فقػػد ضػػمت إلػػا الوحػػدات 300
والتي اتسمت في الوقت نفس  بعدـ االرتفػاع اللبيػر فػي عػدد سػكانها، بحيػث 
تللػػوف المنطقتػػاف معػػًا منطقػػة إداريػػة واحػػدة مقاربػػة للمتوسػػط المحػػدد. ونتيجػػة 

ضمت في تلػؾ الدراسػة بنػي وليػد إلػا الخمػس، والجفػرة إلػا سػرت، لذلؾ فقد 
 كما كونت إجدابيا والواحات واللفرة منطقة إدارية واحدة.

  المعػػالـ الجغرافيػػة والمسػػاحة: إذا طبقنػػا النظريػػة الجغرافيػػة التػػي ُتقسػػـ األرض
بمقتضاها إلا مناطق "معمػورة" ومنػاطق "ال معمػورة" علػا األراضػي الليبيػة، 

بحيػػػػث تقػػػػع  ،تقريبيػػػػاً فاصػػػػبل شػػػػمااًل تمثػػػػل حػػػػدًا  103ف دائػػػػرة عػػػػرض نجػػػػد أ
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المنػػاطق شػػماؿ هػػذا الخػػط ضػػمف المعمػػور والمنػػاطق الواقعػػة جنوبػػ  ضػػمف 
البلمعمػػػػػور، أي النطػػػػػاؽ الصػػػػػحراوي الجػػػػػاؼ. لػػػػػذلؾ يمكػػػػػف مراعػػػػػاة عامػػػػػل 

شػػمااًل، أمػػا جنوبهػػا فػػإف هػػذا المعيػػار ال  103المسػػاحة الجغرافيػػة شػػماؿ دائػػرة 
خػػذ بػػ . وقػػد نػػتا عػػف ذلػػؾ اتصػػاؼ مسػػاحة الوحػػدات اإلداريػػة التػػي يمكػػف األ

تقػػػع ضػػػمف النطػػػاؽ الصػػػحراوي أو تشػػػمل حػػػدودها جػػػزءًا مػػػف ذلػػػؾ النطػػػاؽ 
باتسػػاع كبيػػػر فػػػي مسػػاحتها فػػػاؽ كػػػل الوحػػػدات اإلداريػػة الواقعػػػة شػػػماؿ دائػػػرة 

شػػمااًل. ويلعػػب عامػػل االتصػػاؿ أو االرتبػػار الجغرافػػي دورًا مهمػػًا  103عػػرض 
يػػػػع الوحػػػػدات اإلداريػػػػة، ألف قػػػػرب المسػػػػافة بػػػػيف المنػػػػاطق الجغرافيػػػػة فػػػػي توز 

المأهولػػة ال يعػػد عػػامبًل فعػػااًل مػػيثرًا إال إذا اقتػػرف بسػػهولة االتصػػاؿ والتػػرابط 
الجغرافي. فعلي سبيل المثاؿ نجد أف منطقػة اللفػرة تقتػرب مػف حيػث موقعهػا 
امػػػػل إلػػػػا الجغبػػػػوب التػػػػي تعػػػػد ضػػػػمف الوحػػػػدة اإلداريػػػػة طبػػػػرؽ، غيػػػػر أف ع

جدابيااالرتبار الجغرافي يجعلها ألثر  يفصػلها إذ ، اتصااًل بمنطقة الواحات واف
عف الجغبوب في الشماؿ وسبها في الغرب مناطق صػحراوية رمليػة وحجريػة 

 قاحلة تشكل عوائق جغرافية يصعب اختراقها. 

 للعبلقات االجتماعيػة والثقافيػة تأثيرهػا الفعػاؿ ألوضاع االجتماعية والثقافية: ا
لػػػػذا ينبغػػػػي مراعػػػػاة التجػػػػانس فػػػػي التركيػػػػب و فػػػػي تحديػػػػد المنػػػػاطق اإلداريػػػػة، 

العشػػائري والتقػػارب فػػي العػػادات والتقاليػػد المحليػػة وفػػي المػػوروث الحضػػاري 
حػػاجزًا قويػػًا نظػػرًا حتػػا وقػػت قريػػب التراثػػي. ورغػػـ أف هػػذا العامػػل لػػـ يشػػكل 

تركيبػػػػػػة لتقػػػػػػارب التػػػػػػراث الحضػػػػػػاري والثقػػػػػػافي، وتماثػػػػػػل العقيػػػػػػدة، ونمػػػػػػاذج ال
االجتماعيػػػػػة والعرقيػػػػػة للشػػػػػعب الليبػػػػػي، فػػػػػإف التطػػػػػورات والصػػػػػراعات القبليػػػػػة 

 والجهوية قد بدأت منذ التحرير تطفو علا السط .

  المقومػػات االقتصػػادية: يتعػػيف مراعػػاة أهػػـ المقومػػات االقتصػػادية للػػل وحػػػدة
إدارية، بحيث تضػـ كػل منهػا مجموعػة مػف المقومػات األساسػية مثػل النشػار 

أو الصناعي أو التجػاري أو اإلداري أو الخػدمي وغيرهػا التػي يعتمػد الزراعي 
عليهػا االقتصػاد المحلػي للمنطقػػة. كمػا يجػب مراعػاة احتػػواء كػل وحػدة إداريػػة 
علػػػػا نسػػػػبة متوازنػػػػة مػػػػف السػػػػكاف النشػػػػطيف اقتصػػػػاديًا مػػػػف كػػػػل قطػػػػاع مػػػػف 

الخػػػػدمي (، بحيػػػػث صػػػػادية الرئيسػػػػة )الزراعػػػػي، والصػػػػناعي و القطاعػػػػات االقت
 أهمية القوى العاملة في كل قطاع نسبة إلا الحجـ الللي للسكاف.تبرز 

 :ال يكوف التقسيـ اإلداري سببًا في تشتيت الجهػود أيراعا  االعتبارات األمنية
األمنية وتوزيعها علػا عػدد كبيػر مػف الوحػدات اإلداريػة. وهكػذا يتعػيف توزيػع 
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األمنيػػػػة،  المنػػػػاطق اإلداريػػػػة الحدوديػػػػة بشػػػػكل متػػػػوازف يسػػػػهل عمػػػػل األجهػػػػزة
 ويساعدها علا تنظيـ الحركة عبر الحدود وضماف أمف الببلد.

تثير مسألة البلمركزية المالية العديد مف القضايا واإلشكاليات، البلمركزية المالية:  .4
األمر الذي يتطلب تقييـ مدى جدوى وصبلحية نظاـ البلمركزية المالية في ليبيا 

والبحث عما إذا  ،تبني هذا األسلوب واستعراض المشالل والمخاطر المترتبة عف
إذا كانت البلمركزية المالية هدفا . كانت هناؾ بدائل أفضل مف البلمركزية المالية

ذا كانت الدولة قادرة علا إنشاء ميسسات تضمف فعالية وكفاءة  ،مهما للدولة واف
زانيات عملية البلمركزية المالية )ميسسات متعلقة بإدارة الضرائب ونظـ اإلنفاؽ والمي

الميسسات التي تسم  للسلطة المركزية بتحويل الموارد إلا السلطات  وبوج وغيرها، 
المحلية مع ضماف استخداـ هذآ الموارد بفعالية وكفاءة وشفافية في األغراض 
دارية غير  المحددة لها، وضماف عدـ قياـ السلطات المحلية بفرض التزامات مالية واف

علا شاللة توظيل أعداد كبيرة في الجهاز اإلداري  المركزية، علا السلطة مبررة
للوحدات المحلية(، فإف البلمركزية المالية قد تلوف سياسة جيدة. وفي واقع الحاؿ، 

ما يعني ومنها ليبيا، فإف هذآ االشتراطات والظروؼ ال تتوفر لمعظـ البلداف النامية، 
تشير كثير مف و الحالة.  أن  ليس مف الحكمة التوسع في البلمركزية المالية في هذآ

الدراسات العلمية إلا تقليص دور الدولة في النشار االقتصادي وتحويل بعض 
األنشطة الحكومية االقتصادية إلا القطاع الخاص كبديل أفضل مف البلمركزية 

بافتراض أن  كلما قل دور الدولة في القطاع االقتصادي انتفت الحاجة  ،المالية
ب يف تجارب العديد مف الدوؿ أف خصخصة بعض أنشطة الدولة وت .لبلمركزية المالية
إلا زيادة كفاءة وفعالية تلؾ  فقد تيدي ،بل قد تلوف مرغوبة ،ليست ممكنة فحسب

  األنشطة والخدمات، وتخفيل العبء علا الخزانة العامة.
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 لدستور الميبيا مشروعحقوؽ المرأة في  9.24

 جازية جبريل شعيتير

مخرجات إلا بحذر صياغة الدستورية لهذا الحلـ الشعبي الليبي وعيوف النساء ترنو منذ بوالير ال
حاولت التأثير في عملية  ،وتمثيلية ،بهف لبناء تحالفات نسائية واسعة ا، مما حدالهيأة الدستورية
متسائبلت عف المدى   مف خبلؿ التواصل مع أعضاء الهيأة فرادى وجماعات ،إعداد الدستور
 .لحقوؽ وحريات المرأة دستورلأف يكرس  االذي يمكف 

وكانت أولا أعماؿ الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور مخرجات اللجاف النوعية التي تلفل كل  
في  أخرى ـ، وتتالت مف بعدها مسودات 2014منها بصياغة أحد أبواب الدستور في ديسمبر 

توطئة لتحقيق  الحقًا بيف أفراد محاولة للتوصل إلا مشروع يحقق التوافق بيف أعضاء الهيأة، 
الشعب الليبي عندما يخضع الدستور لبلستفتاء العاـ، وفي نهاية المخاض الدستوري أعلنت الهيأة 

ـ، ولعل هذآ الورقة تستهدؼ التركيز علا 2017عف التماؿ صياغة مشروع الدستور في يوليو 
ا، وهل استجابت في صيغتها الحقوؽ والحريات النسوية، وماهية التعديبلت التي طرأت عليه

 ؟.الدستوريةالنسوية ألحبلـ النهائية للل تلؾ ا

 محتوى الحقوؽ النسوية في الدستور:

الحقوقييف النشطاء كلت اللجاف النوعية صادؼ اختيار ثلة منتقاة أغلبهـ مف القانونييف و حيف شُ 
 ،ذلؾ جاء في البواليرلو الحقوؽ والحريات" باب " الثاني في المسودةالباب  صائغييكونوا مف ل

حوى حقوؽ الجيل  ، مميزًا إلا حد ما  حيثمسودات المتبلحقةالالتعديبلت الطارئة في وقبل 
الحقوؽ والحريات المتعلقة بنشار  :عدد ال بأس ب  مف الحقوؽ مثاؿوتميز بتضميف  ثالث،ال

 ،آوفكر  نية "،اإلنساف السياسي، الحقوؽ والحريات المتعلقة بشخصية اإلنساف " الحقوؽ المد
وأخيرًا تلؾ المتعلقة باألنشطة  االقتصادي، الحقوؽ والحريات القضائية، و االجتماعية  نشاطو 

الثقافية، ولـ يفرؽ بيف الرجل والمرأة في تلؾ الحقوؽ كافة، وفوؽ ذلؾ خصص مادة مستقلة 
ادها : "تلتـز ومف ،وهي المادة التاسعة واالربعوف  ،لتضميف حماية دستورية لحقوؽ المرأة خاصة

الدولة دعـ ورعاية المرأة وسف القوانيف التي تلفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء 
علا الثقافة السلبية والعادات االجتماعية التي تنتقص مف كرامتها وحظر التمييز ضدها وضماف 

تاحة الفرص أمامها في المجاال حقها في التمثيل في االنتخابات العامة، ت كافة. وتتخذ التدابير واف
 البلزمة لعدـ المساس بحقوقها المكتسبة ودعمها."

 



 

166 

 :في  اب الحقوؽ والحريات األولى النوعية المخرجاتعمى  التعديالت أىـ

وقد كانت هذآ المادة ُتستهل بعبارة "النساء شقائق الرجاؿ" وعلا الرغـ مف كون  نصا إيجابي 
قد يقرأ وكأن   أخرى بيف المرأة والرجل، إال أن  مف زاوية الداللة  حيث يقر األخوة اإلنسانية 

استجداء لحقوؽ و حريات المرأة مف الرجل بتذكيرآ أنها أخت ، وبعض النظر عف دالالت العبارة، 
بيف ثناياها، ولذلؾ حسنا فعلت  1فأن  مما يجافي الصياغة الدستورية القانونية أف يزج بنص ديني

 الهيأة بحذفها.

وعية يتعلق بحظر ق للنساء الليبيات هو خسارتهف لنص بديع في مسودة اللجاف النولعل المقل
 يتعلق بسبب التعسفي : الفصلأمثلة للتمييز وردأ  كاف قد 2ضد المرأة تميزكافة أشكاؿ ال
جازة ،األجر مدفوعة إجازة في والحق ،باألمومة  صور كل، الزواج علا اإللراآ، الوالدة بعد واف
 . المرأة ضد العنل

ف كانت الصياغة الدستورية المثلا تنأى عف إيراد األمثلة وتلتفي بإرساء مبدأ عاـ ويكوف في  ،واف
ذلؾ فسحة للتطبيق علا سائر صنوؼ التمييز ضد المرأة بما فيها التمييز التشريعي الجنائي 

 مف قانوف العقوبات الليبي الحالي حيث تقصر تخفيل العقوبة 375المنصوص علي  في المادة 
علا األقارب الذكور حاؿ ارتلابهـ جريمة القتل العمد أو اإليذاء لقريباتهـ حاؿ تفاجئهـ بمشاهدة 

. بالرغـ أف علة حكـ التخفيل هي مشاعر االستفزاز 3قريباتهـ يرتلبف جماعا غير مشروعا
والغضب التي تصحب تلؾ المشاهدة المفاجأة، وهي بالتأليد مشاعر تشترؾ فيها المرأة والرجل 

 معًا.

                                                           
 حديث شريل صحي ، أخرج  األماـ أحمد، والترمذي، وأبو داوود. 1
ـ مف النماذج اإلقليمية التي تلـز الدولة بإنشاء الية لمكافحة التمييز، ففي المادة 2011يعد الدستور المغربي  2
 من  ينص علا أف" تحدث لهذآ الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل اشكاؿ التمييز" 19

 ( القتل أو اإليذاء حفظا للعرض. 375مادة )  3
تلبس بالزنا أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها  "مف فوجئ بمشاهدة زوجت  أو بنت  أو أخت  أو أم  في حالة

 .في الحاؿ هي أو شريكها أو هما معا ردا لبلعتداء الماس بشرف  أو شرؼ أسرت ، يعاقب بالحبس
ذا نتا عف الفعل أذى جسيـ أو خطير للمذكوريف في الظروؼ ذاتها فتلوف العقوبة الحبس مدة ال تزيد علا  واف

 لضرب أو اإليذاء البسيط في مثل هذآ الظروؼ"وال يعاقب علا مجرد ا .سنتيف



 

167 

كما أف العنل ضد المرأة يطرح مشكلة واسعة النطاؽ في ليبيا  سواء العنل العائلي، أو العنل 
المرتبط بالنزاع، ولذلؾ كاف يفضل أف يتضمف الدستور حظرًا صريحًا لجميع أشكاؿ العنل ضد 
 .1ةالمرأة، عبلوة علا ذلؾ إلزاـ السلطة التشريعية بإصدار تشريع خاص يجـر العنل ضد المرأ 

 الخطاب الدستوري لممرأة الميبية 

 كل  وحدة عضوية واحدة ويفسرهو و  ،يضبط الحقوؽ والحرياتفي جملت   دستورف الإوحيث 
ف أف المشرع الدستوري ومنها نتبي  الصياغة العامة للدستور هامة جدالذلؾ ف علا هذا األساس 
مواطنة" بصفتها امرأة "مشروع : في الباب األوؿ مف ال سلوب خطاب للمرأة الليبيةأقد استعمل 

بخوف  مف أف يفهـ االستحقاؽ أو التلليل  وقد قصر مخاطبت  النسوية لها في حاالت نادرة متأثراً 
وف والمواطنات سواء في القانوف : "المواطنففي المادة السابعة نص علا أف ،إن  ذكوري النطاؽ

ف ووحدت  واستقبلل  واجب علا كل : "الدفاع عف الوطوفي المادة التاسعة علا أف، مام "أو 
وفي المادة السادسة عشر علا أف: "تلافي الفرص مكفوؿ للمواطنيف  ،مواطف ومواطنة"
 .2والمواطنات"

 لهذا الليبية المرأة ترش  لمكنة صراحة اشارت بحيث للرئاسة الترش  شرور مف عدؿ أن  كما
 زوجاً  يكوف  أال شرر علا تنص عوف والتس التاسعة المادة مف الثالثة الفقرة كانت، و المنصب
 ".أجنبية أو ألجنبي" إضافة أخيراً  وتمت، ألجنبية

بأف المشرع لو اراد أف  أخرى يدلل عند تفسير نصوص  حتمالية أفاواإلشكالية هنا تلمف في 
ولذلؾ تيخذ حجة علا أف ، (7،9،16يينث المخاطب لفعل كما فعل في هذآ النصوص )

ف نصوص الدستور بما تحمل  مضامينها مف تلاليل وحقوؽ. ورفعًا المخاطب رجل فيما سواها م
أما بعطل لفا المواطنة علا كل مخاطب   ألي لبس كاف يتوجب علا المشرع توحيد المخاطب

 .3وأما بتذكير المخاطب مع إضافة مادة عامة تيكد سرياف اللفا علا الرجاؿ والنساء ،مواطف

 

                                                           
منشورات اللجنة الدولية للحقوقييف، ص: ،مسودة الدستور الليبي الجديد: أوج  قصور إجرائية وعيوب موضوعية 1
51 

تجدر اإلشارة إلا ديباجة مسودة مشروع الدستور "القصيرة نسبيًا" فهي لـ تغفل أف تنسب إقرار الدستور لليبيات  2
 اء الشعب أسوة بالليبييف مف أبنائ .مف أبن

 مف الدستور الماليزي: 94تنص المادة  3
 "لفا الذكر ينسحب علا األنثا حيثما ورد في الدستور ولفا المفرد ينسحب علا الجمع والعكس صحي ."
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 النسوية: دسترة الكوتا

 مأموؿ أفة التمييز اإليجابي البمناسب سلتمثيل النسوي في كل الهيئات والمجالمشكلة اتثار 
% 45يحقق  الدستور للمرأة الليبية   فهناؾ متطلعات إلا وجوب تضميف نسبة ) تتراوح بيف 

%( في كل مجلس منتخب أو هيئة دستورية، بينما قصرت المسودة اإلشارة إلا التمثيل 30
"يضمف أي نظاـ انتخابي تمثيبًل  متضمنة حكـ انتقالي خاص بالمرأةال 185  في المادة تونسب

للمرأة بنسبة خمسة وعشريف بالمئة مف مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية مدة دورتيف 
 يحدد ولااأل نسخ  في النص كافو  ،اة حق الترش  في االنتخاب العاـ"انتخابيتيف، مع مراع

 فأل  الدورات عدد معيار مف أفضل ولعل " سنة عشر أثنا"  ةزمني بمدة االنتقالي التدبير نطاؽ
وفي هذا تمييز إيجابي منصل للمرأة سيما  انتخابية، دورات ثبلث تعني سنة ةشر ع تاثناال مدة

 العقل في الجندريةالسياسية  المشاركة ترسيخ علا تعملل لوتامبدأ ال إلاأف الحالة الليبية تحتاج 
  .األقل علا ةسن 20 لمدة الليبي الجمعي

اللوتا  ، فقد أشار إلاالمجاؿ هذا في ـ واجبة2014ولعل اإلشادة بالدستور التونسي الصادر في 
مف الباب الثاني علا أف: " تسعا الدولة  46كحق أساسي دائـ وليس ميقتا  إذ نص الفصل 

زة في التمثيلية إلا تحقيق التناصل بيف المرأة والرجل في المجالس المنتخبة"، وهذآ النسبة الممي
ـ بشأف انتخاب الميتمر 2012لسنة  4مف قانوف رقـ  15قد سبق  إليها المشرع الليبي في المادة 

، وكاف المأموؿ إف تضمف هذآ النسبة في الدستور، غير أف ذلؾ لـ يحدث 1الوطني العاـ
 لؤلسل!

يها في المحكمة قصر مشروع الدستور اللوتا النوعية في نطاؽ ضيق جدًا  حيث لـ ينص علكما 
نص علا ضرورة بالوالتفي في مجلس حقوؽ اإلنساف  2الدستورية أو المجلس األعلا للقضاء

  .يل النساء بدوف ذكر نسبة معينةتمث

 لممرأة: حقوؽ االجتماعيةال

المواد المنظمة لها حظيت  ،محط تركيز النساء الليبيات خرى تبقا الحقوؽ االجتماعية هي األ
 ر،المخاطب بأحكاـ هذا الدستو يد هوية الليبي دوتح ،ا المتعلقة منها بالجنسيةسيم ،باهتماـ بالم

                                                           
من  علا أف: يتـ ترتيب المرشحيف في القوائـ علا اساس التناوب بيف المرشحيف مف الذكور  15نصت ـ  1

 واإلناث عموديًا وأفقيًا، و ال تقبل قوائـ الليانات التي ال تحتـر هذا المبدأ..." 
علا ما يلي " يجب ضماف تمثيلية النساء القاضيات  115ـ ينص في الفصل 2011الدستور المغربي لسنة  2

بنا تضميف  مف بيف األعضاء العشرة المنتخبيف بما يتناسب مع حضورهف داخل السلؾ القضائي" وكـ كاف حري 
 دستورنا نص مشاب  لما يتميز ب  السلؾ القضائي لدينا مف الحضور النسوي البلفت. 
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مف زوجة األجنبي لة  تارة باستبعاد ابف الليبية أظـ المسفقد كانت المسودة في نسخها االولا تن
في  كثيرة حقوقية أقبلـوانبرت  ،بتنظيـ منح  للجنسية باعتبارها جنسية مكتسبة أخرى التنظيـ، و 
وترؾ  ،أي أحكاـ تفصيلية بالشأفولذلؾ قرر واضعي المسودة األخيرة حذؼ ، ؾ المعالجةنقد تل
المصلحة الوطنية، والمحافظة  :مر برمت  للسلطة التشريعية لتنظيم  في قانوف علا أف تراعااأل

علا التركيبة السكانية، وسهولة االندماج في المجتمع الليبي. وهـ في ذلؾ يقوموف بترحيل 
ويفقدوف المرأة الليبية حقًا دستوريًا أصيبًل في أف تمن   ،للسلطة التشريعية مف جهةالمشكلة 

 حذفواغمرة سياسة الحذؼ والترحيل  جنسيتها ألبنها أسوة بأخيها الرجل الليبي، بل أنهـ وفي
، لحريات باستثناء الحقوؽ السياسيةجنبي أبف الليبية بسائر الحقوؽ واالتضميف الدستوري لتمتع األ

  المتعلقة بالحق في الحياة اللريمة. 50والذي كاف منصوص علي  في الفقرة األخيرة مف المادة 

بأنها القائمة علا   المسودة مف 27ها المادة ف األسرة بوصفها أساس المجتمع قد عرفتأكما 
 الزواج الشرعي بيف رجل وامرأة، وتـ تحديد أسسها وهي : الديف، األخبلؽ، تلامل األدوار بيف
 أفرادها، وقائمة علا المودة والرحمة. وقد كفلت الدولة حمايتها، وحماية األمومة والطفولة.

لمستوى التصري  بأف "الزواج مشاركة متلافئة بيف  االرتقاءعف  آر و النص قصيعيب هذا و  
 طرفيف متساوييف ال يجوز ألي منهما أف يتزوج اآلخر برغـ إرادت  أو يطلق  دوف اتفاؽ إرادتيهما،

الحديث عف حق : هل مف المبكر ، ويبقا سياؿ بعض الحقوقيات1أو وفق حكـ محالمة عادلة"
نخشا تأثرآ بالموقل الشوفيني في دولة تخط دستورها بقلـ  2؟عدم مف المرأة في اإلنجاب 

الذكوري الذي يتخذآ عدد البأس ب  مف الليبييف  رجااًل ونساء، ومفادآ التشبث بقيـ سلبية أو 
 .3جاآ المرأةمحافظة ت

حوي عبارة " وتعمل الدولة يمحل نقد الُبحاث حينها حيث كاف  كاف ذيالو قد حذؼ عجز المادة 
دور  سرةعلا التوفيق بيف واجبات المرأة وعملها" مما يوحي بأف تربية األوالد والعناية بشيوف األ

 دوار.ألتلامل ا للمرأة، وهو ما يخالل األساس الدستوري لؤلسرة القائـ علا حصري 

                                                           
 ـ.1988الصادرة في ليبيا عاـ  الوثيقة الخضراء الكبرى مف  19البند  1
ـ 2002ـ المعدؿ في 1959منصوص علي  في عدة دساتير منها علا سبيل المثاؿ: الدستور االندونيسي  2

 .الباب العاشر 28bنص المادة 
العيش المشترؾ في تعايش الليبي مع اآلخر األجنبي والجندري والديني، نجيب الحصادي، مف ضمف أبحاث  3

  .75ـ، ص:2016، منشورات كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية جامعة تونس، أخرى ليبيا وفي مجاالت جغرافية 
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 تضررها المحتمل الفئات لبعض اللريمة الحياة في الحق علا 50 المادة نصت فقد وأخيراً 
 واألرامل، واأليتاـ، السف، كبار فئة مف النساء: ومنها معطوب اجتماعي لوضع نتيجة اقتصادياً 
 .االجتماعي التضامف خبلؿ مف وذلؾ الزواج، عف والمتأخرات والمطلقات،

ا أف هذآ المادة قد طالها التعديل فيما يخص فئة المتأخرات عف الزواج، فقد وتجدر اإلشارة إل
"العوانس"، وهي لفظة سلبية الداللة في تقدير  عبرت عنها المسودة في إخراجها األوؿ بلفظة

 العقل الجمعي الليبي، وحسنا فعلت الهيأة التأسيسية باستبدالها.

 ىواجس نسوية مشروعة:

النساء  تتطلع  والحريات الحقوؽ  في مباشر تأثيرللدستور ذات  لمةالحا وحيث إف المبادر
جعل   غير أف في ترسيـ حقوقهف وحرياتهف اباعتبارآ مفصلي 1الليبيات إلا نص المادة السادسة

ودوف أف يقتصر ذلؾ  ،الشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع بما يعني  مف كونها المصدر الوحيد
طة التشريعية بشأنهف في إجحاؼ السليهدد ب ،ية الثبوت والداللةعلا المبادر العامة أو القطع

و أفكار متشددة أراء بآعند التطبيق  يوؿبحجة تطبيق الشريعة اإلسبلمية التي قد ت  ياـمقتبل األ
كما أف الطعف بعدـ الدستورية للمخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية سيكوف مصير أي قانوف  ،جداً 

سابقة أقرت يف قوانثرآ قد يمتد إلا أف أالب النسوية بل طعية تحقيقًا للمتصدرآ السلطة التشري
 .2وجب احترامها بوصفها حقوؽ مكتسبة احقوق

 والحريات الحقوؽ  ممارسة علا القيود لوضع المنظمة الضوابط تلؾ التوجس يثير ما ولعل
 والحريات قوؽ،الح ممارسة علا قيد أي: " المشروع مسودة مف 65 المادة في عليها المنصوص
 ويحظر. الحماية محل المصلحة مع ومتناسباً  ومحددًا، وواضحًا، ضروريًا، يكوف  أف يجب
 وفقاً   "الدستور هذا أحكاـ مع يتعارض ال بما كل  وذلؾ. قانونا المقررة الضمانات علا الرجوع
 تعد التي الشريعة إلا تنسب معينة تفسيرات إلا استنادا القيود هذآ فرض يتصور النص، لهذا
 .الدستور مف جزءا

 البلزمة للتدابير الدولة اتخاذ وجوب علا من  13 المادة في المشروع نص فقد لذلؾ إضافة
 ما وهو التعارض، حالة في القانونية النصوص علا سموها علا وألد الدولية اتياالتفاق إلنفاذ

                                                           
" اإلسبلـ ديف الدولة والشريعة اإلسبلمية مصدر  المادة تتعلق بدسترة مصدر التشريع وقد نصت علا أف 1

 التشريع"
وقد سبق للمحكمة العليا الليبية أف قضت بعدـ دستورية ذلؾ القانوف المنظـ لحق الرجل في الزواج الثاني علا  2

عدـ  ـ "2013لسنة 3خلفية مخالفت  للشريعة اإلسبلمية )حكـ المحكمة العليا الدائرة الدستورية طعف دستوري رقـ 
 ـ(.94لسنة  9ـ المعدلة بالمادة األولي مف القانوف رقـ 84لسنة  10مف القانوف رقـ  13دستورية ـ 
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لمادة يثير التوجس ذات  المرأة، بيد أف عجز ا بحقوؽ  تتعلق التي االتفاقيات بالضرورة يشمل
الحتوائ  علا القيد المتلرر" بما ال يتعارض مع أحكاـ هذا الدستور"  ولذلؾ يتصور أف يعطل 
نفاذ بعض االتفاقيات والمعاهدات استنادًا إلا تفسيرات بعينها تنسب للشريعة اإلسبلمية باعتبارها 

 جزءا مف الدستور ومصدرا للتشريع كما أسلفنا.

 : ستورية داعمة لمحقوؽ النسويةغياب تدابير د

صة الفر  ،أيضا نفًا، يمكف أف يقدـ الدستور الليبي الجديداالتعديبلت المقترحة باإلضافة إلا 
وأف ييكد علا ، بتةتية تساعد في تفعيل أحكاـ الحقوؽ الثاإلدراج ترتيبات إجرائية وميسس

الصري  وذلؾ بحظرآ  ،لحرياتتشريعية بتنظيـ الحقوؽ وااالختصاص األصيل والوحيد للسلطة ال
مسيولية الدولة  ستور المرتقب أف ينص  صراحة علاويمكف للد ،1للتفويض التشريعي بالخصوص

، ووضع األنظمة األلثر جدية للرقابة االحقوؽ والحريات العامة وتعزيزه في مسألة حماية
قامة ميسسة دستورية مستقلة  ُتعنا باإلسهاـ في   "مجلس أعلا للمرأةنسوية الشأف "القضائية، واف
ووضعها  ،واالتفاقات الدولية التي انضمت لها الدولة صوف حقوؽ المرأة الواردة في الدستور
وتقييـ السياسات العامة المتعلقة  ،ورصد ،وتطبيق ،وتعميـ ،موضع التنفيذ، ويشمل ذلؾ صياغة

     . بقضايا المرأة

 :الحريات النسويةؽ و حقومدى الرضا عف موقف مسودة مشروع الدستور مف ال

نا نستشل أف التنظيـ الدستوري للحقوؽ النسوية لـ يواج  أي أن إلافي الختاـ تجدر اإلشارة 
مف عضوات  ست أصل مف عضوات خمس معارضة نسوية داخل الهيأة، مف خبلؿ تبيف أف

ق انظمت لفري حيف في. الدستور مشروع علا المصوتوف  األعضاء بيف مفالهيأة التأسيسية هف 
 حقوقي عاـ ة  واعتراضها ليس مف منظور جندري  بل مف منظور وحيد ةعضو  علي  يفعترضالم

ن  يجدر التنوي  لخطر إقرار أكما . 2حيث ترى مشروع الدستور جائرًا علا حقوؽ أبناء إقليـ برقة
حيث أف وجهات نظر أغلبية المقترعيف غير  بدوف توعية حقوقية  الدستور عبر استفتاء شعبي

 .1والمشاهدات الواقعية 4، ولعل هذا ما تيكدآ المسوح البحثية3جندرافقة مع منظور التو م

                                                           
 بمعنا حظر تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في ما يخص تنظيـ الحقوؽ والحريات. 1
 عبلـ.حسب تصريحاتها المتلررة: في عديد مف المناسبات العامة، وفي كثير مف وسائل اإل 2
براهيـ دراجي،  )الجندر( الدليل إلى دستور متوافق مع منظور النوع االجتماعي 3 الميلفاف: سيليفيا سوتي واف

 ـ. 2016منشورات المبادرة النسوية األورومتوسطية.
 46"ثمانية مف كل عشرة ليبييف يختلفوف او يختلفوف بشدة مع حق المرأة في السفر بمفردها خارج الببلد" ص:  4
المس  الشامل آلراء الليبييف حوؿ الحوار الوطني ، منشورات مركز البحوث واالستشارات. جامعة بنغازي  مف
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 إجراءات نسوية حقوقية  عد نفاذ الدستور:

 ينبغي علا النساء ،ول  حيز النفاذودخ ،بنعـ ا الدستورعلالشعب الليبي علا فرض استفتاء 
مف خبلؿ وذلؾ دعمها  تسبة و المكالنسوية لحماية حقوقهف  العامة الدستوريةحقوقهف  توسل

تقديـ مقترحات مف خبلؿ  ر،مف مشروع الدستو  42ي  في المادة استعماؿ الحق المنصوص عل
هف أيضًا ول ،وعدـ التمييز ومكافحة العنل ضدهفتشريعية بشأف قوانيف تتعلق بالمساواة النسوية 

في ستورية للمحكمة الداللجوء ، بشأف 141 المادةالمنصوص علي  في  مثل لحقهفاالستعماؿ األ
منها، ولعل مف المفيد أف يكوف ذلؾ في إطار ميسسي  ذا لمست جوراً إمواجهة السلطة التشريعية 
مف المشروع التي تتضمف اختصاصات المجلس الوطني لحقوؽ  159دستوري وفقًا لنص المادة 

ًا وضماف عدـ التمييز االنساف ومف بينها "دعـ حصوؿ المرأة علا حقوقها المقررة دستوريًا وقانوني
 ضدها. 

                                                                                                                                                                      

الرجاؿ عند أغلبية ساحقة منهـ أفضل مف النساء مف حيث  .ـ، " يتخذ الليبيوف موقفًا محافظًا مف المرأة2015
، المسح الشامل آلراء الميبييف في القيـ مف 7القدرة علا القيادة في المجاؿ السياسي وفي قطاع األعماؿ" ص:

 ـ.2015منشورات مركز البحوث واالستشارات. جامعة بنغازي 
، التشكيبلت الوزارية الخالية مف العنصر  1 علا سبيل المثاؿ: القرارات المتخذة بشأف سفر المرأة بدوف محـر

 النسوي باستثناءات خجولة، وغير ذلؾ اللثير. 
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 الحقوؽ والحريات في الدستور 9.25

 األطرشأحمد ىالة 
 الدسػتور وضػعومػف ضػمف اهػداؼ  الدسػتور، غايػات مػف أهػـ وافعمالهػا والحريػات الحقوؽ 
بمػا  السػلطة وتقييػد والحريػات الحقػوؽ  وافعمػاؿ تفعيػل يضمف الذي القانوني التنظيـ تحقيق
 الضػمانات أولػا دسػتور ويشػكل وجػود. والحريػات الحقػوؽ  هػذآ علا االعتداء دوف  يحوؿ
 تحمػػي مبػػادرفػػاف لػػـ يتضػػمف الدسػػتور  قػػانوني، نظػػاـ أي فػػي العامػػة والحريػػات للحقػػوؽ 
 ولػػيس القػػائميف علػػا السػػلطة لمصػػلحة السػػلطة يػػنظـ أي االسػػتبداد، يكػػرس فإنػػ  الحقػػوؽ،
  1.مف تمارس عليها حقوؽ  لحماية

 الحقػوؽ  أولػا كمػا ،والحريػات للحقػوؽ  كػامبل بابػا 2017 بػياللي الدستور وقد أفرد مشروع
 يوفرهػػػا التػػي الضػػمانات حيػػث مػػف أـ هػػامجال توسػػػيع حيػػث مػػف سػػواء اهتمامػػا والحريػػات
 عػف األساسػية والحريػات الحقػوؽ  ولـ يختلل المشروع في معالجتػ  لموضػوع 2لممارستها.
 األوؿ الجيلػيف تشػمل يػاتوالحر  الحقػوؽ  مػف مجموعػةحيػث اقػر  العالميػة الدسػاتير غالبية
 والطمأنينػػػة، األمػػف فػػػي كػػالحق الثالػػػث الجيػػل حقػػوؽ  مػػػف مجموعػػة تضػػػمف كمػػا والثػػاني 
 التضػامف، فػي والحق اللوارث، مف واإلغاثة السبلمة في والحق والغذاء، الماء في والحق
 وحقػوؽ  المعلومػات فػي كػالحق الحديثػة، الحقػوؽ  لبعض باإلضافة نظيفة  بيئة في والحق
 قائمػػػة وقػػػد تضػػػمف المشػػػروع 3المبػػػادرة. وحػػػق العلمػػػي البحػػػث فػػػي والحػػػق الفكريػػػة ليػػػةالمل
% مػػػف مجمػػػوع 18.27مػػػادة تشػػػكل  36 تألفػػػت مػػػف العامػػػة والحريػػػات للحقػػػوؽ  مفصػػػلة

                                                           
إلػػا هػػذا المعنػػا واف الحقػػوؽ والحريػػات العامػػة تعػػد  1789ي لحقػػوؽ اإلنسػػاف والمػػواطف يشػػير اإلعػػبلف الفرنسػػ 1

علػػا اف " كػػل مجتمػػع ال تقػػرر فيػػ  ضػػمانات لحقػػوؽ  16األسػػاس والغايػػة مػػف وجػػود الدسػػاتير، بنصػػ  فػػي المػػادة
 األفراد وال يسود في  مبدأ الفصل بيف السلطات هو مجتمع ال دستور ل  ".

(، 1953(، بوتػػػػػػاف )1875تير ال تػػػػػػنص علػػػػػػا اي حقػػػػػػوؽ وهػػػػػػي دسػػػػػػاتير فرنسػػػػػػا )عػػػػػػدد بسػػػػػػيط مػػػػػػف الدسػػػػػػا 2
(، 1852(، نيوزيبلند ) 1985(، موريتانيا )1966(، ماالوي )1983(، ليسوتو) 1922(، التفيا )1811هاييتي)
 (.1976(، تايبلند ) 1983(،)1961(، جنوب افريقيا )1924(، االتحاد السوفيتي) 1992بولندا) 

حػػػق مػػػف خػػػبلؿ مشػػػروع الدسػػػاتير المقارنػػػة الػػػذي عمػػػل علػػػا مقارنػػػة وفهرسػػػة  74قائمػػػة لجدولػػػة  اعتمػػػدنا علػػػا 3
دستور مف مختلل النظـ الدستورية السارية. تمتػد فػي  184موضوًعا، في الثر مف  350وتصنيل ما يقرب مف 

 .2006وحتا  1789الفترة مف 
  ،2014رات جامعة بنغازي مشروع الدساتير المقارف خصائص الوطنية مركز البحوث واالستشا

Elkin Zachary. Tom Ginsberg. And James Melton.2010.Characteristics of National 
Constitutions. Version1.0. Comparative Constitutions Project. Last modified. May 
14. 2010. Available at http//www. Comparative constitutions project. Org/index.htm 
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نات مػف بكثيػر أطػوؿ وهي بػذلؾ حقا، 40 مف ألثر ضمت موادآ،  الموجػودة الحقػوؽ  مػدو 
  1.أخرى  كثيرة دساتير في

الدوليػة لحقػوؽ  والمواثيػق المشػروع نصػوص بػيف الفاصػلة الفجػوة درصػ الورقة تحاوؿ هذآ
ف أغيػػر  .والحريػػات بػػالحقوؽ  الخػػاص الليبػػي القػػانوني النظػػاـ تطػػوير سػػعيا إلػػا اإلنسػػاف،

رصد هذآ الفجوة يستدعي الخوض في مسألة السبيل المثلا لحػل التنػازع الػذي قػد يحػدث 
يػػ  اغلػػب الدسػاتير العالميػػة، وحزمػػة مػػا اجمعػت علبػيف المشػػترؾ االنسػػاني المتمظهػر فػػي 

سػوؼ  وهػذا مػاحكاـ المخالفة الميسسػة علػا خصوصػية ثقافيػة، األ المواثيق الدولية وبيف
هذا التنازع يتخذ عدة اوج  سوؼ نفرد جزء والف  .وؿ مف هذآ الورقةالجزء األ نقوـ ب  في

 خاصًا للل وج  
 فيةوالثقا التنازع بيف المشترؾ االنساني والخصوصيات 1

 منذ اإلنساف مع نشأت التي األصلية الطبيعية الحقوؽ  تلؾ هي اصطبلحا اإلنساف حقوؽ 
 كونػػ  لمجػػرد ومكػػاف زمػػاف كػػل فػػي فػػرد للػػل تثبػػتو  الحضػػارة، مػػع وتطػػورت األوؿ الخلػػق
 المنصػػوص والمبػػادر القواعػػد مجموعػة وهػػي2.خػػرى األ اللائنػػات سػائر عػػف وتميػػزآ إنسػانا،
 حقػػوؽ  تػػيم ف التػػي الوطنيػػة والدسػػاتير واإلقليميػػة الدوليػػة يػػقوالمواث اإلعبلنػػات فػػي عليهػػا
 التنػػازؿ أو فيهػػا للتصػػرؼ قابلػػة وغيػػر باإلنسػػاف، لصػػيقة وهػػي والشػػعوب، األفػػراد وحريػػات
 أنهػػا اإلنسػػاف حقػػوؽ  فػػي فاألصػػل .انتهالهػػا عػػدـ وضػػماف بحمايتهػػا الدولػػة تلتػػـزو  عنهػػا
 والمبػػادر العقائػػد اخػػتبلؼ فػػي يقابلػػ  البيولػػوجي بػػيف البشػػر التشػػاب  هػػذا غيػػر أف عالميػػة
 وهو تقابل مآل  اف يحدث تنازعًا ويلـز بالبحث عف سبل وجيهة لحسم .والقيـ، 

 المقصود  الخصوصية الثقافية لحقوؽ االنساف 1.1
مػا تقػرآ  فػي ، تتجلػاخرى األ الثقافات عف تميزها ثقافية وهوية خصوصية ثقافة تحمل كل
 اساسػػػػا الخصوصػػػػية الثقافيػػػػة وتػػػػرتبط. وعقائػػػػد دينيػػػػة يػػػػدوتقال وعػػػػادات أخبلقيػػػػة قػػػػيـمػػػػف 
 علػػا وتأسيسػػا .ومػػا يترتػػب عليهػػا مػػف مشػػاعر اخػػتبلؼ وتمػػايز اعتػػزازو انتمػػاء  بمشػػاعر

                                                           
مشػػروع الدسػػاتير المقػػارف، متوسػػط عػػدد الحقػػوؽ فػػي مختلػػل الدسػػاتير ضػػمف الحقػػوؽ المدرجػػة فػػي اسػػتطبلع  1

المدرجػػة فػػي اسػػتطبلع الدسػػاتير المقػػارف، غيػػر اف هنػػاؾ دسػػاتير  74حػػق مػػف مجمػػوع الحقػػوؽ الػػػ  22العالميػػة 
(، 1992(، سػػػلوفاليا )1996نيػػػا )(، اوكرا1991حػػػق وهػػػي دسػػػاتير سػػػلوفينيا ) 50حديثػػػة تضػػػمنت  ألثػػػر مػػػف 

(، نيكػػػاراجوا 1988(، البرازيػػػل )1994(، اثيوبيػػػا )1976( البرتغػػػاؿ)1991(، رومانيػػػا )2003،2006صػػػربيا ) 
 (.1980(، الرأس االخضر )1992(، بارجواي )1999(، فنزويبل )1991(، كولومبيا ) 1987)
لمية لحماية األفراد والجماعات مف إجراءات الحكومػات عرفتها منظمة األمـ المتحدة بانها " ضمانات قانونية عا 2

 التي تمس الحريات األساسية واللرامة اإلنسانية. " 
 



 

175 

 تختلل بطرؽ  هذآ الحقوؽ وتفسر مجتمع تقرأ للل الخاصة بالثقافة اإلنساف حقوؽ  ارتبار
 .خرى أل ثقافة مف
 فكػػػرة ظهػػػور ؽ االنسػػػاف الثقافيػػػة بعػػػدحقػػػو  بخصوصػػػية المناديػػػة االتجاهػػػات ظهػػػرت وقػػػد
  لحقوؽ  العالمي اإلعبلف صدور بعد وتحديدا ،الدولي الصعيد علا اإلنساف حقوؽ  عالمية
 التوافػق مػف األدنػا الحػد تمثػل التي المبادر مف مجموعة يتضمف الذي ،1948 اإلنساف
 الحػػػرب فتػػػرة خػػػبلؿ خاصػػػة انصػػػار الخصوصػػػية، رو ج حيػػػث العػػػالـ، وثقافػػػات دوؿ بػػػيف
 أف ميداهػػا لفكػػرة اإليرانيػػة، الثػػورة وقيػػاـ االسػػبلمية والتيػػارات الحركػػات ظهػػور وبعػػد البػػاردة
ف ،نسػػػافاإل لحقػػػوؽ  العػػػالمي عػػػبلفاإل  قبػػػل مػػػف بهػػػا معتػػػرؼ حقػػػوؽ  علػػػا يحتػػػوي  كػػػاف واف
 الغربية. بالثقافة متأثراً  جاء ، قدالغربية غير والثقافات الحضارات مختلل
 االنتقػاص مػف عبلنات الدولية بالخصوصيات الثقافية دوف قرت عديد الميتمرات واإلأوقد 
 الػذي اإلنسػاف لحقػوؽ  الػدولي المتحػدة األمػـ ميتمركما حدث في  ،اإلنساف حقوؽ  عالمية
الصػادر عػف  الثقافي بالتغاير الخاص العالمي اإلعبلف اقر كما 1993.1 سنة بفيينا عقد
 ألػػدت كمػػا 2لئلنسػػانية، مشػترؾ اثميػػر  الثقػػافي ف التغػايرأ ،2001 عػػاـ اليونسػػكو منظمػة
 الحػوار أف الثقافي، والتغاير اإلنساف حقوؽ  حوؿ قرارها فيالمتحدة  لؤلمـ العامة الجمعية
 الحقػػوؽ  تعػػزز الثقافيػػة التعدديػػة وأف اإلنسػػاف، لحقػػوؽ  المشػػترؾ الفهػػـ يثػػري  الثقافػػات بػػيف
 يسػػهـ ،2000 لعػػاـ "ياألوروبػػ لبلتحػػاد األساسػػية الحقػػوؽ  ميثػػاؽ" ديباجػػةووفػػق  3.الثقافيػػة
 والحريػػػػة اإلنسػػػػانية، اللرامػػػػة فػػػػي المتمثلػػػػة المشػػػػتركة القػػػػيـعلػػػػا  المحافظػػػػة فػػػػي االتحػػػػاد
 الثقافػػػات تغػػاير احتػػػراـ مػػع وتطويرهػػا، القػػػانوف  وسػػيادة والديمقراطيػػػة والتضػػامف والمسػػاواة

                                                           
فقػد جػػاء فػي الفقػػرة الخامسػػة مػف نصػػ  الختػػامي لمػيتمر األمػػـ المتحػػدة الػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف الػذي عقػػد بفيينػػا  1
واإلقليميػػػػة واالختبلفػػػػات التاريخيػػػػة والثقافيػػػػة ، مػػػػا يلػػػػي " مػػػػع اإلقػػػػرار بأهميػػػػة الخصوصػػػػيات القوميػػػػة 1993سػػػػنة 

وبضرورة أخذها في االعتبار، إال أف واجب الدوؿ بصرؼ النظر عف األنظمة السياسػية واالقتصػادية والثقافيػة أف 
 تنمي وتحمي كل حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية "

ف الػدفاع عػف التنػوع الثقػافي يفػرض االلتػزاـ قرر في المادة الرابعة تحت عنواف التنوع الثقافي وحقوؽ اإلنسػاف، أ 2
بػػػاحتراـ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف وحريػػػػات األساسػػػية وخاصػػػة حقػػػػوؽ األشػػػخاص المنتمػػػيف إلػػػػا أقليػػػات وحقػػػوؽ الشػػػػعوب 
األصػػلية  اال انػػ  عػػاد وقػػرر عػػدـ جػػواز االسػػتناد إلػػا التنػػوع  الثقػػافي النتهػػاؾ او الحػػد مػػف نطػػاؽ حقػػوؽ اإلنسػػاف 

ي وألػدت المػػادة الخامسػة، مػػف نفػس اإلعػػبلف أنػ  ينبغػػي أف يتمتػع كػػل شػخص بالقػػدرة التػي يضػػمنها القػانوف الػػدول
علا المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وأف يمارس تقاليدآ الثقافية الخاصة في الحدود التي يفرضها احتراـ 

...انطبلقػػا مػػف فكػػرة أف .مػػعحقػػوؽ اإلنسػػاف والحريػػات األساسػػية، وهنػػا يلجػػأ الػػا تفسػػير الػػنص الػػديني بمػػا يتػػواءـ 
 الديف االسبلمي يحمي اللرامة.

 2003لسنة  58/167قرار رقـ  3
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. وهكػػػػػذا يتضػػػػ  اف هنػػػػاؾ اسػػػػػتجابة للػػػػدعاوى المناديػػػػة بػػػػػإيبلء أوروبػػػػا لشػػػػعوب والتقاليػػػػد
 خصوصية الذي تستحق دوف التفريط في البعد االنساني المشترؾ.ال

 المقصود  عالمية حقوؽ االنساف 1.2
 االعتػراؼ علػا الثقافػات مختلػل بػيف لبلتفػاؽ حقوؽ االنساف فهي نتػاج قواعد ما عالميةأ

 بكػػػػل الػػػدولي المجتمػػػع يصػػػب بحيػػػث  لحمايتهػػػا، واآلليػػػات وتػػػوفير الضػػػمانات ،بػػػالحقوؽ 
 ولهػػذا. دوليػػة وقانونيػػة أخبلقيػػة أسػػس علػػا بنػػاء وحمايتهػػا إعمالهػػا عػػف مسػػيوالً  أشخاصػػ 
 أو عرقػ  أو لونػ  أو دينػ  أو لغتػ  كانػت أيا اإلنساف الدولية والمواثيق اإلعبلنات تخاطب
 والتمييػػػػػز العبوديػػػػػة كحظػػػػػر عالميػػػػػة، تعػػػػػالا مشػػػػػكبلت انسػػػػػانية  حقوقػػػػػا وتمنحػػػػػ  جنسػػػػػ 
الشخصػػية واللرامػػة  الحريػػة وحمايػػة سػػانية،اإلن ضػػد والجػػرائـ التعػػذيب وحظػػر العنصػػري،
 .والتنمية والطفل والمرأة اإلنسانية
 الدسػتورية النصػوص مضػموف بهػا  يغنػا التػي المتسػارعة الػوتيرة إلا دراسات تشير عدةو 

 مفيخلو  العالـ في دستور أي يكادبل ف 1والحريات، الحقوؽ  مف بترسانة المختلفة الوطنية
 أف وتبػػيف هػػذآ الدراسػػات األساسػػية. والحريػػات اإلنسػػاف بحقػػوؽ  تتعلػػق وضػػمانات أحكػػاـ
 فػػي كبيػػريف وانتشػػار بسػػعة اتسػػمت الحديثػػة الدسػػاتير فػػي الػػواردة والحريػػات الحقػػوؽ  قائمػػة
 اإلنسػػاف، لحقػػوؽ  الدوليػػة المنظومػػة فػػي عليهػػا المنصػػوص الحقػػوؽ  بزيػػادة األخيػػرة اآلونػػة
 بحقػوؽ  المتعلقػة أحكامهػا 1948 بعػد الصػادرة الوطنية الدساتير مف العديد اقتبست حيث
  2اإلنساف". لحقوؽ  العالمي "اإلعبلف مف مفاهيمها وتحديد المواطنيف
 إلػػا الػػداخلي النظػػاـ مػػف بانتقالهػػا جليػػة، اإلنسػػاف حقػػوؽ  فػػي قواعػػد العالميػػة وتبػػدو صػػفة
 دوؿ معظػـ اليهػا انضػمت دوليػة، وثيقػة مئػة مػف ألثػر فػي عليهػا بػالنص وتطورهػا الدولي
 والعهػديف ،اإلنسػاف لحقػوؽ  العػالمي عػبلفاإل عػف فضػبلً  ،االتفاقيػات هذآ أصبحتو  العالـ
 لنظػػاـل لتعػػود ثانيػػة اإلنسػػاف  لحقػػوؽ  الدوليػة الشػػرعة اليػػوـ تمثػػل االنسػػاف لحقػػوؽ  الػدولييف
 الحمايػة انتهالهػا، وتػوفير عػدـ وضػماف الػدوؿ،  دسػاتيرفػي  تضمينها خبلؿ مف الداخلي
 مػػػف عليػػػ صػػػودؽ  بمػػػا االلتػػػزاـ دسػػػترة الػػػا باإلضػػػافة عػػػادي،ال القػػػانوف  فػػػي لهػػػا البلزمػػػة

حيػث يشػير  انظر الشكل ) أ ( .األساسية اإلنساف وحريات بحقوؽ  خاصة دولية اتفاقيات

                                                           
1 David S. Law, Globalization and the Future of Constitutional Rights, 102 Nw. U.L. 
Rev. 12771306– (2008) 
2 Mark Tushnet, The Inevitable Globalization of Constitutional Law, 49 Va. J. Int’l L. 
985, 989(2009) 
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العمػػػود الرأسػػػي الػػػا عػػػدد الحقػػػوؽ فػػػي الدسػػػتور المعنػػػي ويشػػػير العمػػػود األفقػػػي للتطػػػور 
 الزمني.

 

 
 ي الدساتير بالسنوات.ف عليها المنصوص الحقوؽ  عدد تزايد(  أ) الشكل

 الػدوؿ دسػاتير فػي الحقػوؽ  بعػض علػا الػنص نسػبة انخفػاض عملية االنتقاؿ هػذآ تفسػر 
  1الدولية. الوثائق وغيرآ مف 1948" االنساف لحقوؽ  العالمي االعبلف" استبعدها اف بعد
 اي سػبعة، وعػددها 1947 العػاـ فػي الصػادرة الدسػاتير فػي الحقػوؽ  زاد عػدد المقابل، في
 معدلػ  مػا علػا نصػتف( 1948" )االنساف لحقوؽ  العالمي االعبلف" إصدار مف عاـ قبل
 علػا احتػوت دسػاتير سػت وعػددها 1949 العػاـ فػي الصػادرة الدساتير بينما حقا، 17.6
 دسػػاتير مػػف% 90 مػػف ألثػػر عليهػػا تػػنص تقليديػػة حقػػوؽ  بينهػػا مػػف حقػػا، 31 معدلػػ  مػػا
 تػنص التػي التعبيػر فػي والحػق المعتقػد ةكحريػ االوؿ، الجيػل حقػوؽ  وهػي العشػريف، القرف 
 والضػػمانات الخصوصػية فػػي والحػق العبوديػػة وتجػريـ دسػاتير  عشػػر كػل مػػف تسػع عليهػا
  عشػر، التاسػع القػرف  مػف ابتدأً  عليها بالنص مساراتها بدأت حقوؽ  جميعها هيو  القضائية

  انظر الجدوؿ(،وازداد عدد الدساتير التي تضمنتها بصدور االعبلنات والمواثيق الدولية )

                                                           
%، والػنص علػا 98فالحق في حمل السبلح علا سبيل المثل تراجػع الػنص عليػ  فػي الدسػاتير الوطنيػة بنسػبة  1

%، فػي حػػيف 53الحػق فػػي التسػاب الجنسػػية بمحػل المػػيبلد، والحػق فػػي محالمػة أمػػاـ هيئػة محلفػػيف تراجػع بنسػػبة 
 %.31تراجع النص علا حظر الرقابة بنسبة 
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 حتػا علي  نصت قليلة دساتيرعلا حظر التعذيب إال أف  وؿاأل الدولي العهد ورغـ نص
 صػػدور بعػػد التعػػذيب تحظػػر التػػي الدسػػاتير عػػدد فػػي كبيػػرة نبلحا زيػػادةفػػ ،1980 العػػاـ
 حيػث نصػت، 1984 عػاـ والمهينة القاسية والعقوبات والمعاملة التعذيب مناهضة اتفاقية
 أو اداريػة أو تشػريعية اجػراءات طػرؼ دولػة كػل تتخػذ" أف علا االتفاقية مف ةالثاني المادة
 يخضػػػػػػع اقلػػػػػيـ أي فػػػػػي التعػػػػػػذيب أعمػػػػػاؿ لمنػػػػػع أخػػػػػػرى  اجػػػػػراءات أي أو فعالػػػػػة قضػػػػػائية
 ."القضائي الختصاصها

 عنوان الحك

 نسبة الحموق فً الدساتٌر % 

1789– 1914 
 دستوراا  122

1915– 1948  
 دساتٌر 104

1949– 2006 
 دستوراا  350

 1.4 3.8 8.2 الحك فً حمل السالح

 24.0 37.5 47.5 حظر الرلابة

 14.3 22.1 36.9 المثول امام هٌئة محلفٌن

 30.5 44.1 59.0 اكتساب الجنسٌة برابطة االللٌم

 43.1 22.1 2.5 حماٌة حموق الطفل

 64.0 20.2 11.5 الحك فً محامً

حظر المعاملة الماسٌة او المهٌنة او 
 الإنسانٌةال

25.4 25.0 57.7 

 57.7 25.0 3.3 واجب الدولة بحماٌة وتعزٌز الثمافة

 70.9 45.2 56.6 حظر العموبة باثر رجعً

 32.9 4.8 4.9 الحك فً محاكمة عادلة

الحقققك فقققً التعقققوٌس عقققن الحقققبس 
 الخطأ

9.8 14.4 30.9 

 88.9 87.5 50.0 حرٌة المعتمد

 71.4 57.7 41.8 حك الحماٌة من الحجز غٌر المبرر

 38.3 13.5 0.0 حك الرعاٌة الصحٌة 

 18.0 1.9 1.6 حك الحصول على المعلومات

 69.4 32.7 4.1 حك االنضمام لنمابات العمال

 60.3 39.4 23.8 الحك فً الحٌاة 

 76.3 71.2 60.7 حرٌة الرأي والفكر والضمٌر

واجقققققب الدولقققققة  بتقققققوفٌر الرعاٌقققققة 
 الصحٌة

1.6 19.2 35.7 

 57.7 42.3 33.6 فً محكمة علنٌة الحك

 30.6 11.5 10.7 حك التماضً على درجتٌن

 24.3 7.7 5.7 الحك فً محاكمة سرٌعة

 39.1 13.5 1.6 الحك فً االضراب

 58.0 26.0 28.7 منع التعذٌب 

 31.4 6.7 0.0 حك المتهم فً مترجم
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 التنازع بيف الخصوصية والمشترؾ اوجوتحديد  2
 كػػي ال ضػػيقا تفسػػيراً  الثقافيػػة الخصوصػػية تفسػػر غالبػػًا مػػا ؾ االنسػػاني،المشػػتر فػػي سػػياؽ 
 الػػذي الوقػػت وفػػي. وتطبيقهػػا اإلنسػػاف حقػػوؽ  إعمػػاؿ مػػف للتهػػرب ذريعػػة بهػػا اإلقػػرار يتخػػذ
 التاريخيػػة الخلفيػػات ومختلػػل واإلقليميػػة الوطنيػػة الخاصػػيات أهميػػة االعتبػػار فػػي توضػػع
 علػػا األساسػػية وحرياتػػ  اإلنسػػاف حقػػوؽ  وتحمػػي ززتعػػ الدسػػاتير أف إال والدينيػػة، والثقافيػػة
 يفتػرض الثقافيػة الخصوصػية ومتشػابكة، ومترابطة للتجزئة قابلة وغير عالمية نهاأ اعتبار
 واالخػػػػتبلؼ التنػػػػوع حالػػػػة عػػػػف تعبػػػػر مػػػػا بقػػػػدر المشػػػػترؾ االنسػػػػاني أمػػػػاـ عائقػػػػاً  ُتمثػػػػل أال

  .اإلنساف حقوؽ  مف أصيبل اوحق بشرية طبيعة باعتبارها
 ثقافية، خصوصية مع متسقا أو متفقا يجيء حيف إنساني، مشترؾ علا الميسس صللنو 

 عليػ  اتفقػت التي األمـ نسبة مع قدرها يتناسب المشترؾ، هذا مف يستمدها توافقي  شرعية
 بنقصػػها، ويػػنقص بزيادتهػػا، يزيػػد بحيػػث دوليػػة، عهػػود فػػي عليػػ  وقعػػت أو دسػػاتيرها، فػػي

 يحػدث بحيػث ثقافيػة، خصوصػية علػا اإلنسػاني ترؾالمشػ يجػور حػيف يقػع إنما واإلشكاؿ
 توضػػ  الممكنػػة، الحػػاالت جميػػع تشػػمل التػػي التاليػػة، الحػػاالت. حسػػم  يلػػـز بينهمػػا تنػػازع
 .هالحسم المقترحة لمعاييرزع وااالتن اوج 
 التنازع قيد المسألة مف اتخذت قد المجتمع بها يديف التي الشريعة كانت االوؿ: إذا الوج 
 علا وقعت أف لدولت  يسبق ولـ الداللة، قطعي الثبوت قطعي بنص ن عبرت ع موقفا
 عف النظر بصرؼ الشريعة، لموقل تلوف  الغلبة فإف خبلف ، علا تنص دولية معاهدة
 المجتمع شريعة مف شرعيت  الموقل يستمد الحالة هذآ في. تخالف  التي الشعوب نسبة
 . هويت  مف أساسيا جزءا تشكل التي
ذا الثاني: لوج ا     وقعت فيما أو دساتيرها في سواء العالـ، شعوب مف معتبرة نسبة اتفقت واف
  قطعي نص هناؾ يكف ولـ ما، مسألة مف بعين  موقل علا ود،ػػػػػػعه فػػػػػػػػػػػػم اػػػدوله  ػػعلي
  أو ة،الدالل دوف  الثبوت قطعي إما خبلف  افػػػػػػػػػػػك أو ل،ػػالموق هذا لػيخال والداللة وتػػػالثب
 .النسبة هذآ باطراد تطرد تبني ، كوجاهة شرعيت ، قدر فإف الثبوت، دوف  الداللة يػػػقطع

  تقاليد علا ةػػميسس ازعػػػػػالتن أثارت يػالت الثقافية الخصوصية كانت إذا : أماالوج  الثالث
  هذآ دور علا وقل اإلنساني المشترؾ علا غلبتها فإف بها، التمسؾ علا المجتمع دأب
  في دينيا ميسسة ليست ثقافية خصوصية إسهاـ. المجتمع تطوير عملية تعزيز في التقاليد
  معياري  بدور الدستور يقوـ الحالة هذآ مثل ففي. لحظرها كاؼ مبرر العملية، هذآ ةػػػعرقل
  عبش ةػػػأغلبي أف ةػػػػػػػحقيق أف ذلؾ ومثل. عػػػػالمجتم لقيـ رػػالموق ِّ  التعبيري  دورآ عف اػػعوض
  مف اػػػسلبي موقفا ورآػػػػػػػػدست يتخذ أف حاؿ بأي تلـز ال الجنسية، لمزدوجي اشتباآ نظرة تنظر
 . وحمايتها بصونها تلزم  بل حقوقهـ،
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 قيميتهػػا بحكػػـ تظػػل لقػػيـ ارتهانهػػا بسػػبب قاطعػػة ليسػػت المقترحػػة المعػػايير فػػإف ذلػػؾ، علػػا
ف أنها، يعني وهذا. خبلفية ، ال الحياد، فم بقدر نسبيا التزمت واف  أف بمقدورها وليس تلتـز
 البػػدائل أف هػػو غيرهػػا علػػا وتفضػػيلها إعمالهػػا يبػػرر ومػػا. مطلقػػا التزامػػا منهػػا بػػأي تلتػػـز
 . مماثل عجز مف األحواؿ أفضل في تعاني
 
 المشترؾ اإلنسانياس قية الخصوصية عمى   2.1
  لمشػػػػترؾ االنسػػػػانيا بػػػػيف التقابػػػػل تلػػػػوح مسػػػػألة الليبػػػػي الدسػػػػتور مشػػػػروع مسػػػػودة بمراجعػػػػة
 التعػػارض مجػاؿ للػػف والثقػافي فػي مجػػاؿ حقػوؽ االنسػاف، االجتمػػاعي الواقػع وخصوصػية
 محددة. قضايا في محصورا يظل
 فػػي بهػػا تسػػتهدي التػػي مصػػادرها ومراجعهػػا حػػددت عملهػػا الدسػػتورية الهيئػػة بػػدأت عنػػدما
واالتفاقػات  تواإلعبلنػا وتعديبلتػ ، 1951 ودسػتور سػبلـ،اإل فػي الدسػتور صياغة عملية
 .الدسػػتورية المقارنػػة والتجػػارب الليبيػػة، التاريخيػػة والوثػػائق الليبيػػة، والخصوصػػية الدوليػػة،
 .انهػػا لػػـ تحػػدد ترتيػػب هػػذآ المصػػادر والمبػػادر مػػف حيػػث القػػوة فػػي حػػاؿ تعارضػػها غيػػر

 الحقػػػوؽ  يفقػػد مػػا اإلنسػػاف لحقػػوؽ  العالميػػػة المنظومػػة إلػػا والبلفػػت أف المشػػروع ال يشػػير
 الػػػنص فػػػي ويضػػػعفها دوليػػػا، عليهػػػا والمتعػػػارؼ الواضػػػحة الحقوقيػػػة المرجعيػػػة توالحريػػػا
  1الدستوري.
 منظومػة القػيـ االسػبلميةسػرعاف مػا يلحػا أف لمشػروع الدسػتور الليبػي المتفحص لمػواد   

فقد الد علا مرجعية الشريعة االسبلمية ونص في باب مقومات الدولة في  اولوية عالية،
 التشػػريع."  وفػػي مصػػدر اإلسػػبلمية والشػػريعة الدولػػة، ديػػف اإلسػػبلـ" المػػادة السادسػػة علػػا

 الػزواج علػا القائمػة األسػرة" اف نػص علػا االسرة عنواف تحت 27 المادة في الباب نفس
، كما نػص فػي .....".،واألخبلؽ، الديف قوامها، المجتمع أساس وامرأة، رجل بيف الشرعي
وهكذا يبػدو  .علي  المادة السادسة تقوـ ذيال بالمبدأ المساس جواز علا عدـ 195المادة 
ف المشػػػرع الدسػػػتوري اخضػػػع المجتمػػػع لقػػػيـ الػػػديف االسػػػبلمي، فأصػػػب  مػػػف الػػػبلـز أ جليػػػاً 

التوفيق بيف الشريعة االسبلمية كمصدر للتشريع وعالمية القواعد الدولية لحقػوؽ االنسػاف  
                                                           

منهػػا تػػنص فػػي ديباجتهػػا  35وثيقػػة دسػػتورية اي مػػف الدسػػاتير الػػا المواثيػػق الدوليػػة لحقػػوؽ االنسػػاف  43تشػػير  1
كمػػا تضػػيل بعػػض الدسػػاتير وثػػائق  1948علػػا التزامهػػا بالمبػػادر المقػػررة فػػي االعػػبلف العػػالمي لحقػػوؽ االنسػػاف 

تير حديثػػة للمرجعيػػة الدوليػػة لحقػػوؽ االنسػػاف دسػػا 8كالميثػػاؽ االفريقػػي لحقػػوؽ االنسػػاف والشػػعوب، وتشػػير  أخػػرى 
(، 1994(، االرجنتػػػػػيف )1987(، نيكػػػػاراجوا ) 2004(، الصػػػػوماؿ )2008(، كوسػػػػػوفو )1995وهػػػػي البوسػػػػن  )
 (.1999(، وفنزويبل )2009(، بوليفيا )1991اذربيجاف )
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هػػػػل ة االسػػػػبلمية. فواوؿ اشػػػػكالية تثيرهػػػػا هػػػػذآ االولويػػػػة هػػػػي عػػػػدـ تحديػػػػد مفهػػػػـو الشػػػػريع
 تحديػد هػذا المفهػـو مسػألة شػائكة ليسػت 1ـ مقاصػدها؟أمبادئهػا  أـحكامهػا أالمقصود هو 

حكػاـ الشػريعة ونصوصػها قطعيػة أنها تثير اشكالية التعارض بػيف أال إمجالها  الورقة هذآ
كما أف وجود التنازع مػف عدمػ  يػرتهف  نساف.الثبوت والداللة وظنيتها مع قواعد حقوؽ اإل

اسػػلوب حسػػم  فػػي حالػػة وجػػودآ علػػا الداللػػة المحػػددة للشػػريعة فمثػػل ذلػػؾ قػػد يحػػدث فػػي 
حػػػاؿ التنػػػػازع بػػػػيف مشػػػػترؾ انسػػػػاني واحكػػػػاـ الشػػػػريعة دوف اف يحػػػػدث بػػػػيف هػػػػذا المشػػػػترؾ 

 الثبػػوت قطعػػي لػػنص محػػبلً  التعػػارض قيػػد الحػػق كػػاف إذاأمػػا  اإلنسػػاني ومقاصػػد الشػػريعة 
 فػػإف خبلفػػ ، علػػا تػػنص دوليػػة معاهػػدة علػػا عػػتوق أف للدولػػة يسػػبق ولػػـ الداللػػة، قطعػػي
ف تػػتحفا علػػا نػػص المعاهػػدة أالثقافيػػة، وبالتػػالي جػػاز للدولػػة  للخصوصػػية تلػػوف  الغلبػػة

 الشرعي، حكاـ ذات العبلقة بالزواجالشريعة كالتحفا علا األ الدولية بما يتفق مع موقل
  .ثليةالم مظاهر مع والتسام  االرث، في والرجاؿ النساء بيف والمساواة
 أي إبػػداء فػػي العنػػاف للػػدوؿ إطػػبلؽ الخصوصػػيات هػػذآ احتػػراـ ضرررورةتعنػػي وللػػف، هػػل
؟ مػػاذا لػػو تػػذرعت ةالثقافيػػ الخصوصػػية هػػذآ بػػدعوى  اإلنسػػاف حقػػوؽ  اتفاقيػػات علػػا تحفػػا

 دولة بالخصوصية الثقافية للتنصل مف التزامات تفرضها االتفاقيات الدولية؟
حكػػاـ مػػف نطػػاؽ دولي بغػػرض اسػػتبعاد بعػػض األللدولػػة الػػتحفا علػػا نػػص فػػي االتفػػاؽ الػػ
، فػػبل القاعػػدة داخليػػة مػػع االلتػػزاـ الجديػػد تعػػارضعلػػا ارتباطهػػا وتيسػػس الدولػػة تحفظهػػا 

تلتـز باتخػاذ االجػراءات التشػريعية الدسػتورية او العاديػة المتعلقػة بػالحقوؽ المػتحفا عليهػا 
ماف استجابة البر عدد بيف االنضماـ مف عدم  بغرض ض اً وسط حبلً  هذا التحفا ليكوف 

 مف الدوؿ لبلتفاقية.
حتا ال تستغل الدوؿ حقها في التحفا للتهػرب مػف غير أف هذا الحل ليس متاحًا دائمًا. ف

ر بعض االتفاقيات التحفا علا ظالحماية المقررة لحقوؽ االنساف في القانوف الداخلي تح
يكوف التحفا راءات  كأف ور التحفا واجتبيف بعض االتفاقيات شر  2،احكامها بشكل مطلق

ف أعلػا  3،هدؼ االلتزاـ الدولي المتعلق بحقوؽ االنسػاف لموضوع او اً او مخالف اً متعارض
وبوجػػ   4 ف تعمػػل علػػا سػػحبهاأتقػػـو الػػدوؿ بشػػكل منػػتظـ باسػػتعراض تحفظاتهػػا السػػابقة و 

                                                           
  دور الشريعة في التشريع. منشور في هذآ الدراسة ،راجع نجيب الحصادي 1
 1953مػػػف البروتوكػػػوؿ المكمػػػل التفاقيػػػة منػػػع الػػػرؽ واالسػػػترقاؽ واالعػػػراؼ والممارسػػػات المشػػػابهة لهػػػا  9المػػػادة 2

 مف اتفاقية مكافحة التمييز في مجاؿ التعليـ. 9والمادة   1957واالتفاقية التلميلية لها 
  1954  االتفاقيػػػػة الخاصػػػػة باألشػػػػخاص عػػػػديمي الجنسػػػػية1951ومنهػػػػا االتفاقيػػػػة الخاصػػػػة بوضػػػػع البلجئػػػػيف  3

 1965  االتفاقية الخاصة بالقضاء علا جميع أشكاؿ التمييز العنصري 1952االتفاقية الخاصة بحقوؽ المرأة 
 HRI/ GEN /LREV.4االمـ المتحدة  4



 

182 

علػا حكػـ فػي  تحفظػات إبػداء يجػوز ال إذ ضيق،ال غاية في التحفظات مجاؿعاـ مجاؿ 
كما ال تقبل اتفاقػات حقػوؽ االنسػاف  ،اهدة يشكل محبل لقاعدة امرة في العرؼ الدوليالمع

تطبيػق مبػػدأ المعاملػػة بالمثػػل والػػذي يجيػػز للػػدوؿ كأصػػل عػػاـ انهػػاء معاهػػدة ووقػػل العمػػل 
حكامهػػػا كمقابػػػل لتصػػػرؼ صػػػادر عػػػف طػػػرؼ اخػػػر يتضػػػمف اخػػػبلال أبهػػػا والػػػتحفا علػػػي 
 اللتزامػػػات ال يخضػػػع موضػػػوعي قػػػانوني ظػػػاـن ذاتهػػػا فػػػي اإلنسػػػاف حقػػػوؽ  بأحكامهػػػا ألف
 لتعهداتها.  دولة تنفيذ عدـ بسبب تنفيذها بعدـ الدفع تبادلية فبل يجوز

 علػػػا االفتتاحيػػػة مػػػوادآ نجػػػدآ قػػػد نػػػص فػػػي الليبػػػي الدسػػػتور مشػػػروع بمراجعػػػة نصػػػوص  
 الػػدولي القػػانوف  مرتبػػة تلشػػل ومعػػاف واضػػحة بألفػػا  الػػدولي القػػانوف  قواعػػد علػػا االنفتػػاح
 واالتفاقيػػات المعاهػػدات" المعنونػػة 13 المػػادة نصػػت حيػػث. القػػانوف  قواعػػد تػػدرج سػػلـ فػػي
 مػػػف أعلػػػا مرتبػػػة فػػػي عليهػػػا المصػػػادؽ واالتفاقيػػػات، المعاهػػػدات تلػػػوف  أف علػػػا" الدوليػػػة
 مػع يتعػارض ال بمػا إلنفاذهػا البلزمػة  التػدابير الدولػة وتتحذ. الدستور مف وأدنا، القانوف 
 .الدستور هذا أحكاـ
 نصػوص علػا عليهػا وتصػادؽ الليبيػة الدولػة تعقػدها التػي الدوليػة المعاهدات تسمو ذاوبه
 مبػدأ أفػرغ بشػرر مقػروف  المػادة عجػز أف غيػر معهػا. التعػارض حالػة فػي العػادي التشريع
 تػنص فالمػادة ،خػرى األ باليد أعطاآ ما بيد أخذ بحيث محتواآ، مف الدولية االتفاقيات سمو
 وهػػػػو" الدسػػػػتور أحكػػػػاـ مػػػػع يتعػػػػارض" فيمػػػػا إال الدوليػػػػة اتالمعاهػػػػد احتػػػػراـ وجػػػػوب علػػػػا
 الدوليػة المعاهػدات تطبيػق فػي التراجػع أمػاـ المجػاؿ يفػت  أف شػأن  فمػ غػامض تنصيص
 بهػا االلتػزاـ الػدوؿ علػا الواجػب الشػرور مػف الػرغـ علػا  سابقا ليبيا عليها صادقت التي
 ،46 المػادة فػي 1969 المعاهػدات لقػانوف  فيينػا اتفاقيػة فػي الواردة العامة القواعد بموجب
 مػػف التنصػػل أجػػل مػػف الػػوطني بقانونهػػا تتػػذرع أف للدولػػة يجػػوز ال أنػػ  علػػا نصػػت التػػي
 ال أنػػ  علػػا 27 المػػادة فػػي ألػػدت كمػػا  دوليػػة معاهػػدة بموجػػب الناشػػئة الدوليػػة التزاماتهػػا
 تنفيػػػػذ لعػػػػدـ كسػػػػبب الػػػػوطني بقانونػػػػ  التمسػػػػؾ الدوليػػػػة المعاهػػػػدة اطػػػػراؼ مػػػػف ألي يجػػػػوز
 .المبرمة الدولية المعاهدة بموجب المترتبة التزاماتها

اما فيما يتعلق باالتفاقيػات الملزمػة للدولػة قبػل نفػاذ الدسػتور ومػدى امكانيػة اعتبارهػا غيػر 
 نحػػػو علػػػا ثقافيػػػة بخصوصػػػيات الدسػػػتور فػػػي اإلنسػػػاف حقػػػوؽ  تقييػػػد ومػػػف ثػػػـ  دسػػػتورية
 لحقػػػػوؽ  الدوليػػػػة عاهػػػػداتالم فػػػػي عليهػػػػا المنصػػػػوص والضػػػػمانات القواعػػػػد مػػػػع يتعػػػػارض
مػف  6هذا يطرح مسألة الرقابة السابقة والبلحقة علا التصديق  فبالرجوع للفقػرة ، اإلنساف
وقائيػػػة  رية رقابػػػةخولػػػت المحكمػػػة الدسػػػتو اسػػػتبعدت الرقابػػػة البلحقػػػة و نجػػػدها  139المػػػادة 

 سػػابقة للتصػػديق علػػا المعاهػػدات واالتفاقيػػات الدوليػػة تتوقػػل علػػا قيػػاـ مػػف لػػ  مصػػلحة
دستورية المعاهدة مف عدمها  تراجعللمحكمة اف  فبل يكوف  ،بتحريؾ دعوى عدـ الدستورية
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والتػػزاـ الدولػػة بأحكامهػػا مػػف الرقابػػة  مػػا يعنػػي امكانيػػة افػػبلت المعاهػػدة ،مػػف تلقػػاء نفسػػها
  1.وعدـ جواز االحتجاج بمخالفتها ألحكاـ الدستور

 قوانينهػػػا بتغييػػػر ملزمػػػة االنسػػػاف وؽ لحقػػػ الدوليػػػة المواثيػػػق أهػػػـ فػػػي كطػػػرؼ الليبيػػػة الدولػػػة
 2الدوليػػػػة، تعهػػػػداتها للػػػػل المطابقػػػػة غيػػػػر الوطنيػػػػة سياسػػػػاتها وموائمػػػػة الداخليػػػػة وأنظمتهػػػػا
 أمػػػاـ مسػػػيولة تصػػػب  بحيػػػث اإلنسػػػاف، حقػػػوؽ  مجػػػاؿ فػػػي السػػػيما معهػػػا، متوافقػػػة وجعلهػػػا
 . تطبيقها عف الدولي والمجتمع االتفاقيات هذآ في األطراؼ خرى األ الدوؿ وأماـ رعاياها،

 المشػػرع مواجهػػة فػػي امػػرة قواعػػد لئلنسػػاف االساسػػية بػػالحقوؽ  الخاصػػة الدوليػػة القواعػػد إف3
 الدوليػػػة القواعػػػد تجاهػػػل يملػػػؾ ال والحريػػػات للحقػػػوؽ  الدسػػػتوري  فػػػالتنظيـ نفسػػػ ، الدسػػػتوري 

                                                           
مػػف اتفاقيػػة فيينػػا حيػػث نصػػت علػػا أنػػ  "لػػيس للدولػػة أف تحػػتا بػػأف التعبيػػر عػػف  59وهػػو مػػا قررتػػ  المػػادة      1

ة قػد تػـ بالمخالفػة لحكػـ فػي قانونهػا الػداخلي يتعلػق باالختصػاص بعقػد المعاهػدات كسػبب رضاها االلتزاـ بالمعاهػد
إلبطاؿ هذا الرضا إال إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة جوهرية مف قواعد القانوف الداخلي" والمقصػود بعبػارة 

صاص إبراـ المعاهػدات الدوليػة وبالتػالي "قاعدة جوهرية مف قواعد القانوف الداخلي" القواعد الدستورية المتعلقة باخت
يكوف علا الدوؿ األطراؼ في اي اتفاؽ دولي تنفيذآ وال يجوز االمتناع عف ذلؾ بحجػة عػدـ موائمتػ ، او مخالفتػ  

 لحكـ داخلي.
(، و"العهػػد الػػدولي للحقػػوؽ االقتصػػادية 1966ليبيػػا صػػادقت علػػا "العهػػد الػػدولي للحقػػوؽ المدنيػػة والسياسػػية" )  2

كمػا صػادقت علػا "البروتوكػوؿ االختيػاري األوؿ الملحػق  1976مايو  15( بتاريخ 1966ماعية والثقافية" )واالجت
بالعهد الدولي للحقوؽ المدنية والسياسية"، وعلػا اتفاقيػة مناهضػة التعػذيب وغيػرآ مػف ضػروب المعاملػة أو العقػاب 

الدوليػػة للقضػػاء علػػا جميػػع أشػػكاؿ التمييػػز  ، وعلػػا االتفاقيػػة1989مػػايو  16القاسػػية والبلإنسػػانية والمهينػػة فػػي 
علػػا اتفاقيػة القضػاء علػا جميػع أشػكاؿ التمييػز ضػػد  1989، وصػادقت فػي مػايو 1968يوليػو  3العنصػري فػي 

علػػػا اتفاقيػػػة حمايػػػة العمػػػاؿ  2004صػػػادقت علػػػا اتفاقيػػػة حقػػػوؽ الطفػػػل، وفػػػي عػػػاـ  1993النسػػػاء، وفػػػي ابريػػػل 
وؿ االضػػافي الملحػػق باتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػل الخػػاص بمشػػاركة االطفػػاؿ فػػي المهػػاجريف وأفػػراد عػػائبلتهـ، والبروتوكػػ

علػػا  2004ليبيػا طػرؼ كػذلؾ فػي الميثػػاؽ االفريقػي لحقػوؽ االنسػاف والشػعوب، وصػدقت فػي  ،النزاعػات المسػلحة
كمػػػا ،بروتوكػػػوؿ موبوتػػػو الملحػػػق بالميثػػػاؽ االفريقػػػي لحقػػػوؽ االنسػػػاف والشػػػعوب الخػػػاص بحقػػػوؽ المػػػرأة فػػػي افريقيا

 .2008قت علا الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف صد
مػف العهػد الػدولي الخػاص بػالحقوؽ المدنيػة والسياسػية فػي فقرتهػا االولػا،   والمػادة  2وهو ما تقضي بػ  المػادة  3

الثانيػػة فػػي فقرتهػػا األولػػا مػػف العهػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة.   ومػػف ذلػػؾ مػػا 
الفقػػرة االولػػا مػػف المػػادة الثانيػػة مػػف االتفاقيػػة الدوليػػة المشػػروع وتلييفػػ  بمػػا ينسػػجـ والمعػػايير الدوليػػة ألػػدت عليػػ  

لحقوؽ االنساف ليوالػب التنػامي الثػري لهػذآ الحقػوؽ عالميػًا.    ومػف ذلػؾ مػا ألػدت عليػ  الفقػرة االولػا مػف المػادة 
،  والمػػػادة الثانيػػػة مػػػف اتفاقيػػػة 1965ييػػػز العنصػػػري الثانيػػػة مػػػف االتفاقيػػػة الدوليػػػة للقضػػػاء علػػػي جميػػػع أشػػػكاؿ التم

،   والمادة الثانية مف اعبلف القضاء علي التمييز ضػد المػرأة 1979القضاء علا جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 
1967   . 
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 اال تملػؾ ال التػي الدولة مواجهة في تسري  عرفية قواعد كونها حيث مف إهمالها أو اآلمرة
 .اعمالها ثـ وتعزيزها واحترامها حمايتها بهدؼ مهاتنظي
 منطق ذرائعي اـ خصوصية ثقافية 2.2
  منظومة ألي االساسية البنية تمثل التي المهمة الحقوؽ  بعض خلو مشروع الدستور مفي 

 الػػا ترقػػا ال مقتضػػبة بصػػياغات الحقػػوؽ  بعػػضيتنػػاوؿ  كمػػا اإلنسػػاف، لحقػػوؽ  تشػػريعية
المعػايير؟  واالزدواجيػة فػي فمػا سػبب هػذآ االنتقائيػة .الدوليػة رللمعػايي دنااأل الحد مستوى 

ناظمػػًا يمكػػف توظيفػػ  فػػي تحديػػد نطػػاؽ الخصوصػػيات الثقافيػػة  مبػػدأً  وجػػود ـنلحػػا اواًل عػػد
يبلئهػػا اولويػػة علػػا المسػػتوى اإلنسػػاني. وقػػد يكػػوف هػػذا المبػػدأ  التػػي يلػػـز الحفػػا  عليهػػا واف

 فنجد اف او الحفا  علا قيـ مجتمعية بعينها.الناظـ في صيغة تحديد المقصود بالشريعة 
 للشػػريعة تفسػيرات علػػا الغالػب فػػي عتمػدت االنسػاف حقػػوؽ  مجػاؿ فػػي الثقافيػة الخصوصػية
 تلغي متسامحة تفسيرات احيانا تقدـ حيف ففي التفسير او المعنا بنفس تقدـ ال االسبلمية
 إلػػا تػػيدي أخػػرى  فسػػيراتت ثمػػةف اإلنسػػاف، لحقػػوؽ  العػػالمي المفهػػوـ مػػع األساسػػية الفػػوارؽ 
 تعكػػػػس الخصوصػػػػيات فػػػػبعض العػػػػالمي  المفهػػػػوـ مػػػػع التنػػػػاقض مػػػػف كبيػػػػر قػػػػدر إظهػػػػار
 هػو والبلفػت. االنسػاف حقػوؽ  قواعػد علػا خطػر تشكل قد سياسية او ايديولوجية اتجاهات
 التػػػي االنسػػػاف حقػػػوؽ  اتفاقيػػػات علػػػا كتحفظػػػات تقػػػدـ لػػػـ هػػػذآ الخصوصػػػية مبػػػررات أف

 علا ينص علا سبيل المثاؿ لـ فالمشروع  عليها التصديق عند سابقاً  ليبيا اليها انضمت
 تحفػػا، دوف  ليبيػػا اليهػػا انضػػمت التػػي الدوليػػة المواثيػػق يغفػػل وهػػذا والمعتقػػد، الفكػػر حريػػة
 بػاحتراـ المتعلقػة لداللتها ويتنكر ،1951 الليبي الدستور في عليها النص سابق ويتجاهل
 المادة في الخاصة الحياة حماية في الدولة دور علا نص ماوعند .والثقافي الفكري  التنوع
 أسػػس علػػا والعنصػػرية، والعنػػل، اللراهيػػة علػػا التحػػريض الدسػػتوري  المشػػرعحظػػر ، 37
 المػادة نػصاغفلتػ  ايضػًا فػي  مػا وهػو العقيػدة، بسػبب التمييػز ضػمنها مػف يذكر لـ عديدة
 وهػػو 1951 دسػػتور اف مػػف بػػالرغـ المػػواطنيف، بػػيف التمييػػز اشػػكاؿ تناولػػت التػػي السػػابعة
 الديف بسبب التمييز حظر علا 33 المادة في نص الدستور صياغة هيئة مرجعيات احد
 االديػػاف جميػػع الدولػػة وتحتػػـر مطلقػػة االعتقػػاد حريػػة" اف علػػا 21 المػػادة فػػي نػػص كمػػا

 مػػػف والوقايػػػة اإلنسػػػانية اللرامػػػة بحمايػػػة الدولػػة التػػػزاـ علػػػا الػػػنص أف كمػػػا...". والمػػذاهب
 اسػتثنا والبلإنسػانية والمهينػة القاسػية المعاملػة وضػروب التعذيب ومناهضة العنل صور
 مناهضػة اتفاقيػة علػا ليبيػا مصػادقة مػف الػرغـ علػا القاسػية العقوبػاتحظػر  علا النص
 1989 فػي والمهينػة والبلإنسػانية القاسػية العقػاب أو المعاملػة ضػروب مف وغيرآ التعذيب
 لػـ كمػا والرجـ  والجلد اليد كقطع االسبلمية، شريعةال في الجسدية العقوبات تبرير بدعوى 
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 مػػػف% 39.1 عليػػػ  نصػػػت الػػػذي الحػػػق وهػػػو االضػػػراب فػػػي الحػػػق علػػػا الدسػػػتور يػػػنص
  الحديثة. الدساتير
 المػػواطف تمتػػع مػػف تحػػد كذريعػػة الثقافيػػة الخصوصػػية فكػػرة اعػػبلء هػػي أف القػػوؿ خبلصػػة
 الفاعليف لبعض االيديولوجية جهاتوالتو  السياسية الفروقات قد تلوف بسبب بحقوق  الليبي
 عمليػػػة أثنػػػاء تقييػػػدآ أو حػػػق بإسػػػقار المختلفػػػة األطػػػراؼ وتوافقػػػات تسػػػويات  فالرئيسػػػييف
 الدسػاتير أغلػب فػي والمعتمػدة السػليمة الدسػتورية الحقػوؽ  حسػاب علػا ال تلػوف  الصياغة
 عليهػا ومتعػارؼ الدسػاتير صػياغة في وعريقة طويلة تجارب نتيجة جاءت ألنها الوطنية،
 ،المختلفػػة الثقافػػات بػػيف التفػػاؽ كنتػػاج الدوليػػة المواثيػػق أهػػـ فػػي عليهػػا ومنصػػوص عالميػػاً 
 واآلليات وحمايتها. الضمانات مف المزيد وتوفير بها االعتراؼ تحقيق سبيل في
 
 واقعية ثقافية اـ اغتراب حضاري  2.3

يضػػًا ادلػػة لتعزيػػز وبقػػدر مػػا تعبػػر الدسػػاتير عػػف قػػيـ المجتمػػع وخصوصػػيت  الثقافيػػة فهػػي ا
حقػػوؽ االنسػػاف، ففػػػي بعػػض االحيػػاف تػػػدفع الطبيعػػة العالميػػة للحقػػػوؽ المشػػرع الدسػػػتوري 
لضماف الحد االدنا مف الحقوؽ دوف اهدار المبادر والقػيـ، كمػا يلعػب المشػرع الدسػتوري 

فمػػػف غيػػػر المنطقػػػي اف يتغاضػػػا   دورًا تقويميػػػًا وضػػػابطًا للقػػػيـ والخصوصػػػية المجتمعيػػػة
دستوري عػف الطػابع العػالمي لحقػوؽ االنسػاف باعتبارهػا مبػادر مقبولػة بانضػماـ المشرع ال

الدولة لبلتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف اذا كانت الخصوصية الثقافيػة ميسسػة علػا قػيـ 
 سلبية.
 ودوليػػة إقليميػػة بيئػػة فػػي للتقػػدـ الدافعػػة اإليجابيػػة القػػيـ مػػف جديػػدة منظومػػة نحػػو التحػػوؿ
 هػػي المتبادلػػة والثقػػة الفكػػر وحريػػة التعػػايش علػػا تقػػوـ ايجابيػػة قػػيـ سػػاءوار  التغيػػر، سػػريعة
 الموق ِّر الوصفي دورآ جانب الا تقويمي معياري  بدور يقوـ حيث ر،الدستو  وظائل حدىإ
 .  المجتمع لقيـ

 التسػام ، ومػف وعػدـ التطػرؼ اعراضػهامرن فعليػة  قػيـ أزمػة والمتتبع للواقع الليبي يبلحػا
 روابػط علػا تقػوـ التػي القػيـ وسػيادة ،االخر قبوؿ وعدـ الفكري  نغبلؽواال التعصب اثارها
 ودينيػػػة وقبليػػػة سياسػػػية ومجموعػػػات جماعػػػات وظهػػػور والعػػػرؽ، والمنطقػػػة والػػػديف القبيلػػػة
 سػػػاسأ علػػػا القائمػػػة الوطنيػػػة والقػػػيـ الهويػػػة حسػػػاب الخاصػػػة، علػػػا قيمهػػػا علػػػا منغلقػػػة
 الدسػػتوري  بالمشػػرع حػػري  فكػػاف  مجتمعػػيال والسػػلـ الوطنيػػة الوحػػدة يهػػدد بشػػكل المسػػاواة،

 خاصػة والتعػايش التسػام  علػا الدسػتور مشػروع فػي النصإيبلء اهتماـ كاؼ لهذآ القيـ ب
فالسػػكوت عنهػػا نػػوع   الوطنيػػة والمصػػالحة االنتقاليػة والعدالػػة نسػػافاإل لحقػػوؽ  مفتػػاح وانهػا

 فػي ايجابيػة مػةكقي التسػام  علا دساتيرال مف العديد نصت فقدمف االغتراب الحضاري. 
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 علػػا سػػبيل المثػػاؿ نػػص البرتغػػالي فالدسػػتور ،والتحػػوؿ والعنػػل الصػػراع عانػػت مجتمعػػات
 تلػريس"  علػا 2014 التونسػي الدسػتور نػص كمػا المشػترؾ، والتفاهـ التسام  روح علا
 امػػا ،"الحضػػارات بػػيف والحػػوار الثقافػػات مختلػػل علػػا واالنفتػػاح العنػػل ونبػػذ التسػػام  قػػيـ
 نػص مػاك  "الػديني التسػام  تعميػق"  علػا ديباجتػ  فػي نػص فقػد 2005 السوداف دستور
 وأديػػانهـ ثقافػػاتهـ اخػػتبلؼ علػػا السػػودانييف بػػيف للتعػػايش أساسػػاً  التسػػام  يكػػوف  اف علػػا
 ثقافػػة الدولػػة تعػػزز أف" قػػرر فقػػد 1996 فػػي المعػػدؿ 1992 غانػػا دسػػتور امػػا وأعػػرافهـ،
 ."اغان شعب أبناء بيف السياسي التسام 
 الثقافػػة فػػي تػػرى  تطرفػػا، أشػػكالها ألثػػر فػػي الثقافيػػة، الخصوصػػيةالقػػوؿ هػػي أف خبلصػػة  

 حػدود أقصػا فػي العالميػة تػرى  حػيف فػي أخبلقػي، حكػـ أو حػق أي لصحة اً وحيدًا مصدر 
 الصػػػػفة ذات األخبلقيػػػػة واألحكػػػػاـ بػػػػالحقوؽ  لهػػػػا اال صػػػػحة ال الثقافػػػػة أف كػػػػذلؾ تطرفهػػػػا
 التػي الثقافيػة الواقعيػة تبػرز والعالميػة، فيالثقػا الخصوصػية تطػرؼ أقصػا وبػيف العالمية،
 واسػػػػتثناءات بتنػػػػوع  سػػػػمت الوقػػػػت نفػػػػس وفػػػػي اإلنسػػػػاف لحقػػػػوؽ  العػػػػالمي بالطػػػػابع تعتػػػػرؼ

 مف المنطقي التغاضي عنها. وليس بل ينبغي ال وخصوصيات
 وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إيجػػاد الليبيػػيف، حيػػاة مػػف المرحلػػة هػػذآ فػػي مهمػػة خطػػوة الحقػػوؽ  دسػػترة
 اإلنسػػاف بحقػوؽ  التمتػع يضػمف بشػكل والخصوصػػية، العالميػة بػيف تقػاطعوال التشػاب  نقػار
 تمثػػل التػػي االيجابيػة واالجتماعيػػة الثقافيػة والمبػػادر للقػيـ إهػػدار دوف  ،اً إنسػان كونػػ  لمجػرد

 بيئتػػػ  مػػػف أصػػػبل والمسػػػتمدة والمجتمعػػػات، الشػػػعوب مػػػف غيػػػرآ وتميػػػزآ عػػػف خصوصػػػيت 
 الخصوصػػيات االعتبػػار فػػي ويأخػػذ نسػػافاإل حقػػوؽ  بعالميػػة يقػػر واقعػػي، بمفهػػوـ للخػػروج

 .الثقافية وتعزيز القيـ االيجابية
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 صناعة الدستور في ليبيا ما بعد القذافي 62.9

 سميماف إبراىيـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مسيطرًا علا أجزاء واسعة مف مازاؿ في ا، حينما كاف نظاـ القذ2011في الثالث مف أغسطس 
صدر المجلس الوطني االنتقالي إعبلنًا دستوريًا. كانت مهمة اإلعبلف أا العاصمة، هالببلد ضمن
ترض ية صنع دستور جديد. وألف وضع دستور جديد يفملالمرحلة االنتقالية والتأسيس لعتنظيـ 

دولة امنة مستقرة لها ميسسات بيروقراطية وقضائية قادرة علا تنفيذآ، فقد طرح السياؿ عما إذا 
خيار. ألـ يكف بإمكانها، هذا الكانت ليبيا، التي تمر بمرحلة انتقالية، قد أصابت في تبني 

تور ببساطة، أف تلتفي بتعديل الدستور الذي كاف قائمًا في عهد القذافي، أو أف تستعيد دس
 االستقبلؿ؟
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مف وجهة نظري، كاف اختيار المجلس االنتقالي في محل ، إذ مف شأف عملية صنع الدستور أف 
تمن  الليبييف فرصة نادرة لمناقشة أسئلة جوهرية حوؿ "ليبيا الجديدة"، واإلسهاـ في االنتقاؿ 

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

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

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

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

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

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

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

 ها.ءلغاإ 2011الدستوري لعاـ 

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

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

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

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

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

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

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

 والدة متعسرة ؛. ىيئة صياغة الدستور2

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

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

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

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

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

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

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

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

-المقهور-كامل-عزة/https://shuoon.wordpress.com/2012/11/29منشور علا موقع شيوف ليبية: 
 .2017سبتمبر  28اخر دخوؿ:  . تاريخلوض/-التأسيسية-الهيئة

 المرجع السابق. 2

https://shuoon.wordpress.com/2012/11/29/عزة-كامل-المقهور-الهيئة-التأسيسية-لوض/
https://shuoon.wordpress.com/2012/11/29/عزة-كامل-المقهور-الهيئة-التأسيسية-لوض/


 

190 

ؿ المجلس لية توزيع السلطة والثروة، عد  وللف نتيجة ضغور تعبر عف مخاوؼ مناطقية مف ا
ف تحولت الهيئة بمقتضاهما إلا جسـ منتخب مستقل إلا حد يرتاالنتقالي اإلعبلف الدستوري م
بدأ األمر بدعاوى مناصري الفيدرالية في شرؽ ليبيا إلا تغيير طريقة  1بعيد عف الميتمر الوطني.

سيهدد بوأد تماد عملها إلا الميتمر الوطني تشكيل الهيئة. مف وجهة نظرهـ، إسناد تعيينها واع
أعضاء مف غرب أي مشروع دستور يتبنا النظاـ الفيدرالي  سيكوف هذا الميتمر خاضعًا لهيمنة 

ف كاف ألثر أقاليـ ليبيا لذيالببلد، ا ، ومف سيكونوف، غالب الظف، ليس أغناها الثبلث سكاناً ، واف
ؿ المجلس االنتقالي اإلعبلف الدستوري مف رافضي النظاـ الفيدرالي. استجابة لهذآ ا لدعاوى، عد 

لتصب  الهيئة التأسيسية، في محالاة لتجربة دستور االستقبلؿ،  2012في الثالث مف مارس 
( عضوًا موزعيف بالتساوي بيف أقاليـ الببلد الثبلث. احتفا الميتمر الوطني 60مكونة مف )
ف كاف علي  هذآ الأعضاء الهيئةبسلطة تعييف   . اسقط ئمرة أف يختارهـ مف غير أعضا، واف

 2.لبلستفتاءالتعديل أيضًا اختصاص الميتمر باعتماد مشروع الدستور قبل طرح  

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

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

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

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

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

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

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

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

 .."..ثلثي المقترعيف تصادؽ الهيئة علا اعتبارآ دستورًا للببلد ويحاؿ إلا الميتمر الوطني العاـ إلصدارآ



 

191 

 1سابق عهدآ.المحكمة العليا قد قضت بعدـ دستورية التعديل، وأعادت الوضع بالتالي إلا 
قاـ بإصدار قانوف انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع  2013يوليو  20وبتاريخ 
 الدستور.

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

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

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

 القضايا الخبلفية اللثير في بلد غدا االستقطاب طابعًا ل ؟

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

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

بداهة، تقتضي وقتًا أطوؿ مف التعييف. بالفعل، ففي حيف كاف الميتمر مطالبًا بتعييف الهيئة 
، تـ انتخاب هذآ في 2012أغسطس  8( يومًا مف اجتماع  األوؿ، الذي انعقد في 30خبلؿ )
طار مرحلة االنتقالية. حصل التعديل المهـ في اإل. كانت نتيجة هذا إطالة ال2014فبراير  20

ف أسسا النتخاب يللذالزمني عندما عدؿ اإلعبلف الدستوري في المرة السادسة والمرة السابعة ا
( شهرًا مف اجتماع الهيئة األوؿ، 18مجلس النواب، وأطاال مف مدة صياغة الدستور لتصب  )

 .2015ألتوبر  20، أي إلا 2014أبريل  21الذي انعقد بتاريخ 

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

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

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

2013. 
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 بلؤلمازيم. ونتيجة منع متطرفيف سالني درنة مف االنتخابات، خخبل المقعداف المخصصاف ل
 . اخرافف امقعد

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

% مف الناخبيف المسجليف، وهذا يعني أف 45محدود مف الليبييف. لـ يشارؾ في انتخابها إال 
% ممف يحق لهـ التصويت، ويعني أيضًا أن  قد 14التصويت الفعلي اقتصر علا أقل مف 
 1٪ مف الشعب.10شارؾ في انتخاب الهيئة أقل مف 

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

 حياة شاقة ؛. ىيئة صياغة الدستور3

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

 االنتقالية.

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

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

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

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

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

-major-faces-assembly-http://www.middleeasteye.net/columns/libyasEast Eye. 
7.. Last accessed 28 September 2011273681924-challenges 

http://www.middleeasteye.net/columns/libyas-assembly-faces-major-challenges-1273681924
http://www.middleeasteye.net/columns/libyas-assembly-faces-major-challenges-1273681924
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الوطني إحاطت  بمستجدات عمل الهيئة  تلبية الطلب أو رفض  صراحة كانت ستعني اتخاذ 
 موقل مف الصراع القائـ، وتعرض للخطر مستقبل الدستور.

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

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

  1.هـئراا

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

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

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

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

( الهيئات 4( السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، )3ـ، )( شكل ونظاـ الحك2األساسية، )
( الحكـ 7( الحقوؽ والحريات والتدابير االنتقالية، )6( الجيش والشرطة، )5الدستورية المستقلة، )
( النظاـ المالي والثروات الطبيعية. كاف الهدؼ مف إنشاء اللجاف جعل عمل 8)اإلدارة( المحلي، )

فعالية. وللف هذا اإلنشاء لـ يقترف بوضع الية واضحة  ألثر ف ثـالهيئة ألثر تخصصًا وم
( مف النظاـ الداخلي للهيئة تجعل التنسيق مهمة رئيسها وللنها 47لتنسيق عمل اللجاف. المادة )
( تجيز للجاف عقد اجتماعات لمناقشة القضايا المرتبطة، 52تغفل تحديد الية ذلؾ. المادة )

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

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

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 العمل الفعلي للجاف النوعية. تلوف هذآ المعرفة جزءًا مف

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

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

نجاح في االستفتاء العاـ، وللف أيضًا قاببًل مشروعًا يمثل كل الليبييف، مشروعًا ليس فقط ميهبًل لل

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

 . 2017سبتمبر  28تاريخ اخر دخوؿ: 

http://www.cdalibya.org/لجنة-التوافق-تعقد-اجتماعها-الرابع-
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 24للتطبيق واالستدامة. خبلفًا لهذا، كشفت مخرجات اللجاف النوعية كما نشرتها الهيئة بتاريخ 
 غياب التوافق. 2014ديسمبر 

 اإلخفاؽشاىد عمى  ؛. مخرجات المجاف النوعية4

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

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

إحدى االنقسامات التي تسود ليبيا اليوـ مناطقية الطابع. سخط أنتجت  سنوات حكـ شمولي 
مطالبات بنظاـ حكـ المركزي. البعض، وخصوصًا في شرؽ  مركزي تحت حكـ القذافي حفز
لثروات الطبيعية، طالب أن  مصدر غالبية ا علا الرغـ مفالببلد الذي عانا تهميشًا لعقود 

. وحيف رفض البعض هذآ المطالب 1963باستعادة النظاـ الفيدرالي الذي طبق في ليبيا إلا عاـ 
محتجًا بأف الفيدرالية ستلوف مقدمة لتقسيـ الببلد، غدت القضية موضع استقطاب حاد. وفي 

حلية إلا لجنة نوعية تقدير صحي  ألهمية القضية، أسندت الهيئة باب الحكـ المحلي/اإلدارة الم
مستقلة. وللف اللجنة أخفقت في التوافق حوؿ كيفية معالجتها، فوضعت مقترحيف القتساـ السلطة 

مستوى  دبيف المركز والمستويات المحلية غاب عنهما الوضوح. التفا أوؿ المقترحيف بتحدي
أقاليـ، وللف  محافظات، في حيف أشار الثاني إلا محافظات وبلديات إضافة إلا :إداري واحد

دوف تحديد واض  لسلطاتها، تاركًا الباب مفتوحًا أماـ تعزيز المركزية بيف الوحدات غير 
 المركزية.

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

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

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

.pdf-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/9f412 :سبتمبر 28. تاريخ اخر دخوؿ 
2017 . 

http://www.cdalibya.org/لجان-الهيئة
http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/9f412-.pdf
http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/9f412-.pdf
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سناد دور إيسود ليبيا أيضًا انقساـ حوؿ دور الشريعة. ال يتعلق الخبلؼ بما إذا كاف ينبغي 
بلؼ يبرز حوؿ خلا 1 ذلؾ.للشريعة في النظاـ القانوني  يبدو أف هناؾ توافقًا واسعًا حوؿ وجوب 

 تفاصيل هذا الدور:

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

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

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

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

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

 اإلسبلمية الشريعة وأحكاـ الدولة، ديف اإلسبلـ .1، "الدولة بشكل الخاص الفصل لمقترح وفقا
. 2باطبل.  يعد بالمخالفة يصدر ما وكل يخالفها، تشريع أي إصدار يجوز وال تشريع، كل مصدر
شاعة نشر لمنع البلزمة التشريعات بسف الدولة تلتـز بلمية اإلس للشريعة المخالفة العقائد واف

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

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

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

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

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

.pdf-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/70b47 سبتمبر 28خوؿ تاريخ اخر د 
2017. 

http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/70b47-.pdf
http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/70b47-.pdf


 

197 

 وتلحق ."يعاجم عنهـ هللا رضي صحابت ، أو الميمنيف أمهات أو وسلـ علي  هللا صلا اللريـ
 المعاهدات تضع الفصل ذات ( مف10والمادة ) ا.تعديله جواز عدـ علا نصا بهذآ المادة اللجنة

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

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

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

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

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

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

الديمقراطية  قيـ وتأليد بترسيخها الدولة وتلتـز الحكـ، أساس والحريات الحقوؽ " أف والحريات علا
ونصوصها القطعية"،  الشريعة مقاصد إطار في كل  والحرية. وذلؾ والمساواة اإلنسانية واللرامة
مبادر  تضمنت التشريعات بها تتقيد أف يينبغ التي العامة بالقواعد المتعلقة (دوف رقـوالمادة )

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

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

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

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

 "تعزيز ليكوف  تقترح تعديل  فهي والحريات، بالحقوؽ  الخاصة النصوص بتفسير المتعلقة المادة
 القيـ تعزيز" عف ، بدال"ومقاصدآ الشرع نصوص ظل في الليبي المجتمع بها يتميز التي القيـ
 الشريعة، لمكانة وبالنسبة الشريعة". وثوابت مقاصد ظل في اطيديمقر  مجتمع بها يتميز التي
 وأف تعديلها، يحظر وأف الدستور، مواد حالمة علا (3( مف المادة )1الفقرة ) تلوف  أفاقترحت 
 الخاص الفصل حالمية تقرر التي حذؼ المادة اقترحت المقابل وفي االستفتاء. مف تستثنا
 1 ر.الدستو  بقية علا والحريات بالحقوؽ 

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

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

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

                                                           

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

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

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

. متاحة عبر اإلنترنت: 2015مارس  2-1ليدف بتاريخ 
.pdf-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/9f412سبتمبر 28دخوؿ:  . تاريخ اخر 
2017 . 

https://www.facebook.com/downtownlibya/photos/pcb.765975870124576/765974843458012/?type=1&theater
https://www.facebook.com/downtownlibya/photos/pcb.765975870124576/765974843458012/?type=1&theater
http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/9f412-.pdf
http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/9f412-.pdf
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، فإن  ينبغي استفراغ الجهد في تجسير الهوة بينهما، وكاف اً اإلقرار بوجود الفريقيف الزمولئف كاف 
لشريعة في النظاـ القانوني أف يمن  فرصة لذلؾ. كاف يمكف ل  أف يمكف للنقاش حوؿ دور ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .2017سبتمبر  28تاريخ اخر دخوؿ 

http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/70b47-.pdf


 

200 

مف اللتل المسيطرة علا الميتمر الوطني، وكانت  عددًا كبيرًا منهـبعد أف قدـ قائمة وزراء اختار 
فشلت و النتيجة حكومة محكومة بذات االنقساـ واالستقطاب الذي طبع أداء الميتمر الوطني، 

  1الوفاء بوعودها للشعب. فيبالتالي 

اف األداء السيء للميتمر الوطني سببًا لدعاوى شعبية واسعة لتنحي  عف السلطة مبكرًا، لقد ك
أوصت بانتخابات تشريعية مبكرة وانتخاب  "لجنة فبرايرػػ "وبعد ألي، شكل الميتمر لجنة عرفت ب
وفي حيف قبل الميتمر الوطني توصية لجنة فبراير  2رئيس بسلطات واسعة مف قبل الليبييف.

ة بانتخاب مجلس تشريعي جديد، لـ يتمكف مف اتخاذ قرار بشأف تلؾ المتعلقة بانتخاب المتعلق
ف تبنا  رئيس، وانتها ب  األمر إلا إحالة القرار إلا المجلس الجديد. هذا األخير بدورآ، واف

 3 التوصية، لـ يضع القانوف البلـز لتنفيذها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .2017سبتمبر  28. تاريخ اخر دخوؿ: htmlالشعب.-مف
 الحكـ. في أعماؿ ورشة صناعة الدستور. مرجع سابق. ونظاـ الدولة شكل لجنة مقترح المغيربي، زاهي. تقويـ 4

http://www.alhayat.com/Details/448571
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/31011
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/31011
http://www.alhadath.net/alhadath/2014/08/13/البرلمان-الليبي-يقر-انتخاب-الرئيس-مباشرة-من-الشعب.html
http://www.alhadath.net/alhadath/2014/08/13/البرلمان-الليبي-يقر-انتخاب-الرئيس-مباشرة-من-الشعب.html
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ل مف ناصرآ مف هيالء، وأحيانًا مف لـ يعلف والءآ لثورة ، ويصرؼ الثاني ليشم2011فبراير 
فبراير في حينها، ومف تبوأ مف األشخاص مناصب رفيعة في العهد السابق. يظهر هذا االنقساـ 
في نقاشات مهمة حوؿ قضايا مثل العدالة االنتقالية، والعزؿ السياسي، وافعادة بناء ميسسات 

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

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

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

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

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

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

 النيج نفسوالسير عمى  ؛. لجنة العمل5

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

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

عدـ قدرة الهيئة علا استخداـ عملية صناعة الدستور في التصدي لؤلسباب العميقة لبلنقساـ في 
 ليبيا.

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

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

مارس  1وؿ صناعة الدستور في ليبيا. جامعة بنغازي: تونس. الترهوني، علي. كلمة افتتاحية، ورشة عمل ح 2
2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7xOh75Fvc
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( عضوًا مف بينهـ لعضوية لجنة عرفت 12، اختار أعضاء الهيئة )2015يونيو  23بتاريخ 
العتبارات المناطقية، فقسمتها بلجنة العمل. وفي حيف الحظت الهيئة في تشكيل اللجنة ا
ثنية، فلـ تفرد أي مقاعد لممثلي إلبالتساوي بيف أقاليـ ليبيا الثبلث، فإنها أغفلت االعتبارات ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاريخ اخر  .om/watch?v=sUVQ80qaY14https://www.youtube.c. مذاع عبر يوتيوب: 2015
 .2017سبتمبر  28دخوؿ: 

https://www.youtube.com/watch?v=sUVQ80qaY14
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معاصرة، باإلضافة إلا إصدار فتاوى فردية في شيوف مختلفة. مف الناحية القانونية، ما يصدر 
مف باب المشورة، وال يوجد التزاـ علا سلطات الدولة بطلب  ناهيؾ عف عف المجلس سيكوف 

 اتباع ، وللف سيصعب، مف الناحية العملية، تجاهل .

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

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

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

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

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

ديباجة تصوغها الهيئة ككل، بداًل عف لجنة العمل، تعالا الهوية بأبعادها الدينية، والثقافية، 
بًا واللغوية، والجغرافية، والتاريخية. كانت هذآ اإلحالة علا الديباجة في بياف الهوية ستفت  با
للنقاش حوؿ مسائل وثيقة الصلة بحقوؽ األقليات لو لـ يحاوؿ المشروع حسـ مسألة لغات 

غفل المشروع مقترح اللجاف النوعية أف يعكس تشكيل أ األقليات. فيما يتعلق باألقليات أيضًا، 
 المجلس التشريعي بغرفتي  النسيا االجتماعي والثقافي والعرقي لليبيا.

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

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

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

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

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

458012/?type=1&theater3 

https://www.facebook.com/downtownlibya/photos/pcb.765975870124576/765974843458012/?type=1&theater
https://www.facebook.com/downtownlibya/photos/pcb.765975870124576/765974843458012/?type=1&theater
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اب. سيختص الرئيس أيضًا باعتماد تشكيلة الحكومة التي سيقترحها رئيس المقاعد في مجلس النو 
الوزراء. وخبلفًا لمقترح اللجنة النوعية، لـ يتطلب مشروع لجنة العمل ثقة مجلس النواب في 
الحكومة. علا هذا النحو، كاف مشروع لجنة العمل ألثر استجابة لرغبة غالبية الليبييف في أف 

 ة قوية ومستقلة عف السلطة التشريعية.تلوف السلطة التنفيذي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ها، بداًل عف ذلؾ، وضعت مشروعًا شامبًل المختلل، وللن اوتقترح حينها نصوصًا تعالا هذ
ف، وفقًا للمنتقديف، أف يعرض مشروع اللجنة نصًا نصًا آلوكأنها هيئة تأسيسية جديدة. ينبغي ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"رئيس لجنة الهيئات الدستورية ينتقد مسودة الدستور ويطالب النخب بالوقوؼ ضد اإلقصاء الُممنها". أخبار  2
-منعـ/http://www.akhbarlibya24.net/2015/10/14. متاح عبر اإلنترنت: 2015ألتوبر  14ليبيا. 
 .2017سبتمبر  28. تاريخ اخر دخوؿ: ويطا/-الدستور-مسودة-ينتقد-الفاخري 

تاح عبر . م2016يناير  28عضوًا مف "تأسيسية الدستور" يعلنوف مقاطعة الهيئة". بوابة الوسط.  11" 3
 . 2017سبتمبر  29تاريخ اخر دخوؿ:  /http://alwasat.ly/ar/news/libya/94137اإلنترنت: 

https://www.libyaherald.com/2015/09/06/draft-constitution-to-be-ready-by-20-october-tarhouni/
https://www.libyaherald.com/2015/09/06/draft-constitution-to-be-ready-by-20-october-tarhouni/
http://www.akhbarlibya24.net/2015/10/14/منعم-الفاخري-ينتقد-مسودة-الدستور-ويطا/
http://www.akhbarlibya24.net/2015/10/14/منعم-الفاخري-ينتقد-مسودة-الدستور-ويطا/
http://alwasat.ly/ar/news/libya/94137/
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المثاؿ، يسم  المشروع بتفسيرات متشددة للشريعة، ويميز ضد النساء الليبيات المتزوجات مف 
أجانب بحرمانهف، خبلفًا لليبييف المتزوجيف مف أجنبيات، مف نقل الجنسية ألوالدهف، ويغفل 

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

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

بيرة. وفي الحقيقة، تضمف هذا المشروع نصوصًا مف شأنها عددًا مف التغييرات، وللنها لـ تلف ك
( ليبيا بأنها جزء مف 2تعميق المخاوؼ التي سببها سابق . علا سبيل المثاؿ، تعرؼ المادة )
( لثبلثة عواصـ: سياسية 3الوطف العربي، وهذا مف شأن  أف يثير قلق األقليات، وتيسس المادة )

وثقافية وسياحية وهي سبها، كما تتوزع سلطات الدولة  وهي طرابلس، واقتصادية وهي بنغازي،
(، والتشريعية مقرها بنغازي 109بيف هذآ العواصـ: السلطة التنفيذية مقرها طرابلس )المادة 

(، وهذا مف شأن  أف يعزز قلق مف 147(، والمحكمة الدستورية مقرها سبها )المادة 102المادة )
 اإلقليمية. وصموا المشروع السابق بنزعة المحاصصة

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

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

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

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

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

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

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

 http://www.eanlibya.com/wp-. متاح عبر اإلنترنت:2016تيجيات. واالسترا
content/uploads/2016/02/photovfk7l1ifkx.pdf :2017سبتمبر  29. تاريخ اخر دخوؿ. 

http://www.eanlibya.com/wp-content/uploads/2016/02/photovfk7l1ifkx.pdf
http://www.eanlibya.com/wp-content/uploads/2016/02/photovfk7l1ifkx.pdf
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لئلعبلف عف المشروع الجديد، صرح  2016فبراير  3وفي الميتمر الصحفي الذي عقد في 
مشروع لجنة العمل، وطالب كل  رئيس الهيئة بأف األمر متروؾ اآلف للهيئة ككل لتقرر بشأف
 1 األعضاء بحضور الجلسات حتا يمكف إتماـ مشروع الدستور.

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

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

 ة صبللة.خارج الوطف: مسود

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

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

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

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

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

 2016.2ديسمبر في البيضاء، والتي استجابت لطعنهـ وقضت بإلغاء القرار 

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

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

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

. أخبار ليبيا. 2016ديسمبر  7ة ". "استئناؼ البيضاء تلغي قرار التأسيسية بتعديل البلئحة الداخلي 2
https://www.218tv.net/ :2017سبتمبر  29. تاريخ اخر دخوؿ . 

https://www.youtube.com/watch?v=5MJJjtYzPIk
https://www.youtube.com/watch?v=5MJJjtYzPIk
https://www.218tv.net/
https://www.218tv.net/
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، "ُسرِّبت" مسودة نسبت إلا اللجنة، 2017أبريل  16ف مف غيرهـ. بتاريخ المقاطعيف والمعارضي
اتض  فيما بعد أف تسعة فقط مف أعضائها قد وافقوا عليها، وأف للثبلثة الباقيف مسوداتهـ 

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

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

 2حضروا االجتماع نسخة معدلة مف مسودة التسعة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 31لبلطبلع علا نص المشروع، انظر: ""بوابة الوسط" تنشر مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية".  3
سبتمبر  29تاريخ اخر دخوؿ:  /http://alwasat.ly/ar/news/libya/148829. بوابة الوسط. 2017يوليو 
2017. 

http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/142270/?articleid=142270
http://alwasat.ly/ar/news/libya/148798/
http://alwasat.ly/ar/news/libya/148829/
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تشكيلة مجلس الشيوخ، وعدـ تبني نظاـ فيدرالي أو المركزي موسع علا نحو حقيقي، استمرارًا 
ء في قرار الهيئة تبني المشروع استنادًا وقد طعف بعض الرافضيف أماـ القضا 1لتهميش منطقتهـ.

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

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

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

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

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

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

لرغـ مف أف االنتظار حينها إلا أف يقوـ مجلس النواب بسف قانوف ينظـ االستفتاء. وعلا ا
الفرض أن  ليس للمجلس سلطة تقديرية في إصدار القانوف مف عدم ، إال أف مف يتابع مسيرت  
منذ انتخاب  يدرؾ مدى صعوبة التئام  في جلسة صحيحة النصاب، بالتالي صعوبة اتخاذآ أي 
ذا ما صدر هذا القانوف، لـز للمشروع عندها كي يصب  دستورًا أف  يناؿ قرار صحي  قانونًا. واف

موافقة ثلثي المصوتيف، وهو نسبة مرتفعة قد تلوف حظو  نيلها في بلد يطبع  االستقطاب قليلة. 
وحتا إذا ما افترضنا نيل  لها وصيرورت  دستورًا للببلد، لف تلوف نصوص  في ذاتها عبلجًا 

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

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

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

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

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

http://alwasat.ly/ar/news/libya/150443/ :2017سبتمبر  29. تاريخ اخر دخوؿ. 

http://alwasat.ly/ar/news/libya/149217/
http://alwasat.ly/ar/news/libya/150443/
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أجراها مركز دراسات القانوف والمجتمع، في معالجة اللثير مف القضايا المشكلة. نعـ، لقد 
انتخبت الهيئة بنسبة متواضعة، وقاطعتها شريحة مهمة: األمازيم، ولـ تتسق ممارستها مع مبادر 

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

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

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

  ليبيا.
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