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أسالیب صناعة الدساتیر  

في دول الربیع العربي 

(دراسة توضیحیة مقارنة) 
تونس - مصر - لیبیا 

إعداد / أ.عمر النعاس محمد 

البیضـــاء - 8  مایو 2015 
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أ/
المقدمة 

إن المفھوم الحقیقي لثورات الشعوب ھو إدراك ھذه الشعوب وإحساسھا بالظلم السائد والعسف 
والجور الذي یمارسھ النظام الحاكم، ورفضھا لھذا الظلم ومقاومتھ. 

في ظل انعدام مبدأ التداول السلمي على السلطة بمفھومھ الحقیقي، فإن الظلم السائد وآثاره المتراكمة 
والكامنة في سیكولوجیة الشعوب تشّكل جمیعھا عناصر ومقّومات أساسیة لحتمیة قیام الثورة.  

إن الثورة في حد ذاتھا لیست غایة، بل ھي وسیلة إلسقاط أنظمة الحكم الظالمة وتغییر كل قواعد 
الظلم السائدة، وتأسیس أنظمة حكم عادلة یكون فیھا الفیصل ھو الدستور الذي یصنعھ الشعب وفق 
مبدأ الحریة السیاسیة ومشاركة الشعب في تدبیر شؤون الدولة من خالل صناعة وإقرار الوثیقة 

الدستوریة والتي مصدرھا ھو الشعب. 
الدستور ھو القانون األعلى في الدولة ویبیّن شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة ویحّدد 
اختصاصاتھا والعالقة بینھا، ویبیّن الحقوق األساسیة والحریات العامة وضمان حمایتھا  وحمایة 

األفراد في وجود قضاء دستوري قوّي وعادل یكون ملجأً لألفراد في مواجھة عسف السلطة وجورھا.  
الشعب یصنع الدستور... الدستور ھو مصدر السلطات، وھو القید المفروض على ھذه السلطات. 

إن الھدف من صناعة الشعب لدستوره ھو بناء دولة القانون والعدالة، حیث یخضع كل الناس حّكاما 
ومحكومین لسلطان القانون والعدالة، فال أحد فوق القانون، وال حصانة ألحد من الوقوف أمام القضاء 

في محاكمة عادلة، حیث كل الناس سواسیة أمام القانون والعدالة.  
إن ما حدث في دول الربیع العربي بعد سلسلة الثورات الكبرى خالل سنة 2011 وما تالھا من 
أحداث،  یحمل في طیاتھ معان خطیرة للغایة،  ویطرح تساؤالت جوھریة مھمة ال یمكن تجاھلھا حول 

المصطلح والمفھوم لكل من الثورة والظلم: 
ما ھو المفھوم الحقیقي للظلم ؟ وھل ھذه الثورات قامت ضد الظلم؟ 

ھل أنظمة الحكم السائدة خالل اندالع الثورات كانت ظالمة؟ 
ھل انتجت ھذه الثورات أنظمة حكم عادلة؟ 

ھل یمكننا القول أن الھدف الحقیقي من قیام ھذه الثورات قد تحقق فعال ؟ 
ھل ھذه الثورات ھي الخالص الحقیقي من الظلم ؟  

ھل تم سرقة ھذه الثورات؟  أم أن ھذه الثورات لم تكتمل بعد؟ 

ھذه الورقة تتضّمن دراسة توضیحیة مقارنة تبیّن:  
بعض المراجع التي تم الرجوع الیھا: (أسالیب صناعة الدساتیر في دول الربیع العربي:  تونس -  مصر -  لیبیا). 

1- الدساتیر التونسیة  (1959 ،  2014). 
2- الدساتیر المصریة  (1971 ، 2012، 2014 ). 

3- الدستور اللیبي (1951 وتعدیالتھ)، واإلعالن الدستوري (2011 وتعدیالتھ). 
4-  د- اسماعیل مرزة -  القانون الدستوري - 1969. 

5-  د- عبدالحمید متولي - القانون الدستوري واالنظمة السیاسیة - 1989 .  
6-  د - شمس مرغني - القانون الدستوري - 1978. 
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صناعة الدستور التونسي  

(مقارنة موضوعیة) 
بین 

الدستور التونسي لسنة 1959   (78 مادة) 
و 

الدستور التونسي لسنة 2014   (149 مادة) 

إعداد /  أ. عمر النعاس  

البیضـــاء - 8  مایو 2015 
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أ/
صناعة الدستور التونسي  

مقارنة موضوعیة بین: 
الدستور التونسي لسنة 1959  -  الدستور التونسي لسنة 2014  

             (78 مادة)                    (149 مادة)             
  

جدول یوّضح النصوص الواردة في كال الدستورین المتعلقة بـ(نظام الحكم)  

(السلطة التشریعیة  و السلطة التنفیذیة)  

دستور 2014 موضوع النص الوارد دستور 1959 
الباب الثاني 

السلطة 
التشریعیة

الباب الثالث 
السلطة 
التشریعیة

رقم المادةرقم المادة
50یمارس الشعب سلطتھ عبر ممثلیھ18
51مقر المجلس تونس العاصمة24
53شروط الترشح لعضویة مجلس النواب21
54شروط الناخبین20
55االنتخاب عام حرا مباشرا وسریا19

56مدة العضویة 5 سنوات22  +  23
57عقد المجلس دورتھ السنویة29
58اداء القسم21
59انتخاب لجان قارة وخاصة30
62اقتراح مشاریع القوانین28
64المصادقة على القوانین (العادیة واألساسیة) بأغلبیة28
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أ/
65شكل القوانین ومرتبتھا (قوانین عادیة + قوانین أساسیة) 34
دفع رئیس الدولة بعدم قبول مشروع قانون یتضمن 35

تدخل
66

67المصادقة على المعاھدات32 + 33
70تفویض سلطة التشریع لرئیس الدولة31 + 28 

69الحصانة + حالة التلبس بالجریمة27

الباب الثالث 
السلطة التنفیذیة

الباب الرابع 
السلطة التنفیذیة

71یمارس السلطة التنفیذیة رئیس الجمھوریة والحكومة37

القسم األول  
رئیس الجمھوریة

القسم األول  
رئیس 

الجمھوریة
72ھو رئیس الدولة ورمز وحدتھا ویضمن استقاللھا38 + 41

73مقر رئاسة الدولة تونس العاصمة43
74الترّشح لمنصب رئیس الجمھوریة40
75انتخاب رئیس الجمھوریة39
76أداء القسم42

القائد األعلى- الحرب والسلم- العفو- توجیھ السیاسة 49+48+44
العامة

77

78تعیین الدبلوماسیین والوظائف العامة45
79مخاطبة مجلس النواب49
80في حالة خطر داھم46
81اصدار القوانین ورد مشروع قانون52
82عرض مشاریع قوانین لالستفتاء47

83تفویض الرئیس لسلطاتھ بصفة وقتیة لعذر مؤقت53 + 56
شغور منصب الرئیس ألسباب تحول دون تفویض 57

سلطاتھ
84

85شغور نھائي لمنصب رئیس الجمھوریة57
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أ/
(جدول رقم 1) 

جدول مقارنة بین عدد النصوص المتعلقة بنظام الحكم في دستوري (1959 - 2014) 

(جدول رقم 2) 

مالحظات حول المقارنة الواردة في الجدول (رقم 2) والمتعلقة بنظام الحكم: 

86ممارسة مھام الرئیس خالل الشغور الوقتي أو النھائي57

القسم الثاني 
الحكومة

القسم الثاني 
الحكومة

89التكلیف بتشكیل الحكومة ومنح الثقة وسحبھا  63+51+50
91تسھر الحكومة على تنفیذ السیاسة العامة للدولة58
92تسھر الحكومة على تنفیذ السیاسة العامة (القوانین)58
93رئیس الجمھوریة یرأس مجلس الوزراء50
94ممارسة السلطة التراتبیة العامة35
96مساءلة الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب61
97الئحة اللوم وسحب الثقة من الحكومة62

98استقالة الحكومة62  +  63

مواد منسوخة عدد الموادعدد المواد
مشتركة 149دستور 782014دستور 1959

باب نظام الحكم 
 (2+1)

باب نظام 46
الحكم(2+1)

5240

السلطة التشریعیة 19السلطة التشریعیة (1)
(1)

2116

3124السلطة التنفیذیة (2)27السلطة التنفیذیة  (2)
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أ/

دستور سنة 1959 یتكون من  (78 مادة)  -  دستور سنة 2014 یتكون من (149 مادة).  
دستور سنة 1959: باب نظام الحكم (السلطتین التشریعیة والتنفیذیة): یتكون من (46 مادة). 

السلطة التشریعیة: (19 مادة)، السلطة التنفیذیة:  (27 مادة). (المجموع = 46 مادة). 
دستور سنة 2014: باب نظام الحكم (السلطتین التشریعیة والتنفیذیة): یتكون من (52 مادة). 

السلطة التشریعیة: (21 مادة)، السلطة التنفیذیة: (31 مادة). (المجموع = 52 مادة). 
مجموع المواد المقتبسة من دستور 1959 الواردة في باب نظام الحكم (السلطتین التشریعیة والتنفیذیة): 

(16 +  24) =  (40  مادة)     من أصل (52 مادة)  تضّمنھا دستور 2014، وذلك كاالتي: 
السلطة التشریعیة: تم نسخ (16 مادة) من دستور 1959 من أصل (21 مادة)  تضمنھا دستور 2014. 
السلطة التنـفیذیـة: تم نسخ (24 مادة) من دستور 1959 من أصل (31 مادة)  تضمنھا دستور 2014. 

الخالصة:  إجمالي المواد المشتركة بین دستوري (1959 و 2014) باب نظام الحكم، 
والمنسوخة في دستور 2014  ھي: (40  مادة  من أصل 52 مادة). 

صدر الدستور التونسي لسنة 2014 وفق أسلوب (الھیئة التأسیسیة المنتخبة). 
أسلوب الجمعیة الوطنیة التأسیسیة (ھیئة تأسیسیة منتخبة من الشعب):   

تقوم السلطة الحاكمة المؤقتة بالعمل على  أن ینتخب الشعب جمعیة وطنیة (ھیئة تأسیسیة) تحوز على ثقتھ 
ویخّولھا كافة السلطات من أجل وضع الدستور.  

أعضاء ھذه الجمعیة (الھیئة): یتم انتخابھم من مختلف أنحاء البالد وفقاً لقانون االنتخاب، ویكون أعضاؤھا 
من فئات مختلفة ویحملون رؤى وافكار وتوجھات مختلفة، فات متباینة. وما لم یشترط قانون االنتخابات 
تخّصصات محّددة، فقد یكون أعضاء الجمعیة الوطنیة (الھیئة التأسیسیة) من عامة الشعب ولیس بالضرورة 

أنھم یحملون أي مؤھالت لھا عالقة بالشأن الدستوري.     
ویتفق الفقھ الدستوري والتجارب الدستوریة المقارنة على أن (أسلوب الجمعیة الوطنیة التأسیسیة)، یعني 
أن ھذه الھیئة المنتخبة من الشعب ھي (ھیئة تأسیسیة أصلیة) مخّولة كافة السلطات من الشعب وھي السلطة 
العلیا في البالد، تقوم بتسییر شؤون الدولة وتعمل على وضع دستور تعتمده وتصادق علیھ، وتصدر قانون 
انتخابات عامة وفق أحكام الدستور، وتشرف على االنتخابات. وتنحل الجمعیة التأسیسیة حال االنتھاء من 
انتخاب السلطات العامة وفق أحكام الدستور. (وھذا ھو األصل في مفھوم الجمعیة الوطنیة التأسیسیة أو 

الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور). 
وھذا األسلوب تم اتباعھ  مؤخرا في تونس: حیث انتخب الشعب التونسي سنة 2011 (المجلس الوطني 
ً للدولة، وتشكیل حكومة مؤقتة  ً مؤقتا التأسیسي) والذي اصبح ھو السلطة العلیا في الدولة وقام بتكلیف رئیسا
لتسییر األعمال. كما أصدر المجلس التأسیسي الدستور دون طرحھ لالستفتاء، وبعد إقرار الدستور 
والمصادقة علیھ، أصدر المجلس التأسیسي قانون االنتخابات العامة التشریعیة، والرئاسیة. وتم بعد ذلك تسلیم 

السلطة للسلطات الدستوریة المنتخبة وفق أحكام الدستور الصادر سنة 2014. 

وحسب ما ورد في (جدول المقارنة بین دستور 1959 و دستور 2014):    
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أ/

فإن ما جاء في دستور 2014 (وخاصة فیما یتعلق بنظام الحكم) إنما ھو نسخة شبھ طبق األصل من دستور 
1959. حیث أنھ من الواضح أن المواد الواردة في باب نظام الحكم (السلطات العامة التشریعیة والتنفیذیة) 
إنما جاءت لتؤكد أن ھذا الدستور جاء ترسیخا لنظام سیاسي قائم على مدى عقود من الزمن، ولم یأت بأي 
تغییر حقیقي، أو أي تغییرات جوھریة سواء في شكل الدولة أو نظام الحكم والسلطات العامة. ولقد جاءت 

جّل النصوص المتعلّقة بنظام الحكم منسوخة شبھ حرفیاً من الدستور التونسي لسنة (1959).  
وقد نصت المادة (77) من دستور 2014: على إعطاء سلطات واسعة لرئیس الجمھوریة بصفتھ رئیس 
السلطة التنفیذیة وتمتعھ بسلطات تشریعیة واسعة من خالل اصدار المراسیم، وإعالن حالة الطوارئ، وحل 
مجلس النواب، وھو الذي یضبط السیاسة العامة للدولة (في مجاالت الدفاع والخارجیة واألمن القومي) بعد 

استشارة رئیس الحكومة، ویتخذ تدابیر استثنائیة وإعالنھا، وغیرھا. 
كما نصت بعض المواد على حق الرئیس في رد مشاریع القوانین، وطرحھا لالستفتاء.  

وجاءت المادة (143) من الباب الثامن المتعلقة بتعدیل الدستور، تؤكد أن مقترحات التعدیل المقّدمة من 
(رئیس الجمھوریة) لھا األولویة. وأن عرض التعدیالت الدستوریة لالستفتاء لیس وجوبا بل ھو جوازا 

لرئیس الجمھوریة، وفي حالة االستفتاء یكون القبول بأغلبیة المقترعین.   

أ/ عمر النعاس محمد  
البیضاء -  8  مایو 2015. 

صناعة الدستور المصري  
(مقارنة موضوعیة) 

بین 

الدستور المصري لسنة 1971   (211 مادة) 
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أ/
والدستور المصري لسنة 2014   (247 مادة) 

إعداد /  أ. عمر النعاس  

البیضـــاء - 8 مایو 2015 

صناعة الدستور المصري  
مقارنة موضوعیة بین: 

الدستور المصري لسنة 1971  -  الدستور المصري لسنة 2014  
             (211 مادة)                     (247 مادة)             

  

جدول یوّضح النصوص الواردة في كال الدستورین المتعلقة بــ (نظام الحكم)  

(السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة)  
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دستور 2014 موضوع النص الوارد دستور 1971 
الباب الخامس 
نظام الحكم

الباب الخامس 
نظام الحكم

الفصل األول 
السلطة التشریعیة

الفصل األول 
السلطة التشریعیة

رقم المادةرقم المادة
101یتولى مجلس النواب (الشعب) سلطة التشریع والرقابة86

102تشكیل المجلس (انتخاب + تعیین من الرئیس)- والشروط87 + 88
103تفّرغ عضو المجلس لمھام العضویة89
104اداء القسم90
105یتقاضى العضو مكافأة یحددھا القانون91
106مدة العضویة 5 سنوات 92
107التحقیق والفصل في صحة العضویة93
108إذا خال مكان عضو المجلس94
109ال یجوز لعضو المجلس اثناء مدة عضویھ أن یشتري..95
110ال یجوز اسقاط عضویة أحد األعضاء إال إذا فقد ....96
111المجلس یقبل استقالة أعضائھ.97
112ال یسال العضو عما یبدیھ من آراء تتعلق بأعمالھ98
113ال یجوز في غیر حالة التلبس بالجریمة...99

114مقر المجلس القاھرة، ویجوز عقد الجلسات في مكان آخر 100
115یدعو رئیس الجمھوریة المجلس لالنعقاد السنوي...101
116یجوز انعقاد المجلس في اجتماع غیر عادي لحالة ضرورة102
117ینتخب المجلس رئیساً ووكیلین103
118یضع مجلس النواب الئحتھ الداخلیة104
119یختص المجلس بالمحافظة على النظام داخلھ105
120جلسات المجلس علنیة106
121ال یكون انعقاد المجلس صحیحا إال بأغلبیة اعضائھ107
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أ/
لرئیس الجمھوریة وللعضو اقتراح القوانین- رفض 111+109

المقترح
122

لرئیس الجمھوریة حق اصدار القوانین أو االعتراض 112
علیھا

123

الموازنة العامة والنقل والسنة المالیة والموازنات 117+116+115
والحسابات

124

125عرض الحساب الختامي لمیزانیة الدولة على المجلس..118
126ینظم القانون القواعد األساسیة لتحصیل األموال العامة ..120
ال یجوز للسلطة التنفیذیة االقتراض أو الحصول على 121

تمویل
127

یبین القانون قواعد تحدید المرتبات والمعاشات 122
والتعویضات

128

129لكل عضو أن یوجھ إلى الحكومة أسئلة ...124
130لكل عضو توجیھ استجواب للحكومة...125

12+127+126
8

سحب الثقة من رئیس الحكومة أو أحد نوابھ أو أحد 
الوزراء

131

132یجوز لعشرین عضوا على األقل طلب مناقشة موضوع129
133لكل عضو من أعضاء المجلس إبداء اقتراح للحكومة130
135للمجلس أن یشّكل لجنة خاصة ...131

136لرئیس الحكومة ونوابھ والوزراء حضور جلسات المجلس134+ 135
137ال یجوز لرئیس الجمھوریة حل المجلس إال عند الضرورة136

الفصل (1، 3) 
السلطة التنفیذیة

الفصل (2) 
السلطة التنفیذیة

الفرع األول 
رئیس الجمھوریة

الفرع األول  
رئیس الجمھوریة

139ھو رئیس الدولة ورئیس السلطة التنفیذیة ویضمن استقاللھا137
140مدة الرئاسة  (6  -  4 )77
141شروط الترّشح لمنصب رئیس الجمھوریة75
142شروط قبول الترّشح لرئاسة الجمھوریة (تزكیة)76
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أ/
143االنتخاب عن طریق االقتراع السّري76
144أداء القسم79

145یحّدد القانون مرتّب رئیس الجمھوریة – مزاولة عمل آخر80 + 81
146رئیس الجمھوریة یقوم بتكلیف رئیس حكومة 141
147لرئیس الجمھوریة إعفاء الحكومة من أداء عملھا141
148لرئیس الجمھوریة تفویض بعض االختصاصات144
لرئیس الجمھوریة دعوة الحكومة لالجتماع وترأس 142

االجتماع
149

150یضع رئیس الجمھوریة مع الحكومة السیاسة العامة للدولة138
151رئیس الجمھوریة یمثّل الدولة ویبرم المعاھدات151
152رئیس الجمھوریة ھو القائد األعلى للقوات المسلّحة150
یعیّن الرئیس الموظفین مدنیین/عسكریین/دبلوماسیین 143

ویعزل
153

154یعلن رئیس الجمھوریة حالة الطوارئ148
155لرئیس الجمھوریة العفو عن العقوبة/تخفیفھا، شامل بقانون149
156إذا حدث في غیر دورة انعقاد (المجلس) ما یوجب االسراع147
157للرئیس الدعوة لالستفتاء في مسائل تتعلق بالمصلحة العلیا152
158رئیس الجمھوریة یقّدم استقالتھ إلى المجلس83
159اتھام رئیس الجمھوریة بخرق الدستور أو الخیانة العظمى85

160قیام مانع مؤقت أو خلو منصب رئیس الجمھوریة82 + 84
الحكومة ھي الھیئة التنفیذیة واإلداریة العلیا 153

للدولة،وتتكون..
163

164الشروط الواجب توافرھا في عضو الحكومة...154
165أداء القسم أمام رئیس الجمھوریة155
166ال یجوز ألعضاء الحكومة مزاولة أي مھنة أخرى.... 158
167تمارس الحكومة بوجھ خاص االختصاصات اآلتیة......156
یتولى الوزیر وضع سیاسة وزارتھ في حدود السیاسة 157

العامة
168
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أ/
                                      

(جدول  1) 

جدول مقارنة بین عدد النصوص المتعلقة بنظام الحكم في دستوري (1971 - 2014) 

(جدول رقم 2) 

مالحظات حول المقارنة الواردة في الجدول رقم (2) والمتعلقة بنظام الحكم: 

دستور سنة 1971 یتكون من  (211 مادة)  -  دستور سنة 2014  یتكون من (249 مادة).  

170لوائح تنفیذ القوانین: (رئیس الجمھوریة / رئیس الحكومة)144
قرارات إنشاء المرافق: (رئیس الجمھوریة/ رئیس 146

الحكومة)
171

اصدار لوائح الضبط: (رئیس الجمھوریة / رئیس 145
الحكومة)

172

173خضوع أعضاء الحكومة إلجراءات التحقیق والمحاكمة160

مواد منسوخة عدد الموادعدد المواد
مشتركة 249دستور 2112014دستور 1971

باب نظام الحكم 
 (2+1)

7468باب نظام الحكم(2+1)86

3836السلطة التشریعیة (1)51السلطة التشریعیة (1)
3632السلطة التنفیذیة  (2)35السلطة التنفیذیة  (2)
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 عم

أ/

دستور سنة 1971: باب نظام الحكم (السلطتین التشریعیة والتنفیذیة):     یتكون من (86 مادة). 
السلطة التشریعیة: (51 مادة)  ،   السلطة التنفیذیة:  (35 مادة).      المجموع = (86 مادة). 

    

دستور سنة 2014: باب نظام الحكم (السلطتین التشریعیة والتنفیذیة):     یتكون من (74 مادة). 
السلطة التشریعیة: (38 مادة)  ،   السلطة التنفیذیة: (36 مادة).     المجموع = (74 مادة). 

مجموع المواد المقتبسة من دستور 1971 الواردة في باب نظام الحكم (السلطتین التشریعیة والتنفیذیة): 
(36 +  32) =  (68 مادة)     من أصل (74 مادة)  تضّمنھا دستور 2014، وذلك كاالتي: 

السلطة التشریعیة: تم نسخ (36 مادة) من دستور 1971 من أصل (38 مادة)  تضمنھا دستور 2014. 
السلطة التنـفیذیـة: تم نسخ (32 مادة) من دستور 1971 من أصل (36 مادة)  تضمنھا دستور 2014. 

الخالصة:  إجمالي المواد المشتركة بین دستوري (1971 و 2014) باب نظام الحكم، 
والمنسوخة في دستور 2014  ھي: (68  مادة  من أصل 74 مادة). 

صدر الدستور المصري لسنة 2014 تم  وفق أسلوب (االستفتاء الدستوري). 
األسلوب االستفتاء الدستوري (لجنة تختارھا السلطة الحاكمة):  

تقوم السلطة الحاكمة أو من تكلفھ ھذه السلطة سواء كانت (لجنة أو ھیئة) بتحضیر مشروع دستور وعرضھ 
على الشعب الستفتائھ وموافقتھ علیھ حتى یصبح دستورا نافذ المفعول. وال یكون لھذا المشروع أي قیمة 

قانونیة إال بعد موافقة الشعب علیھ وفقاً لألغلبیة المطلوبة  
ومن المتفق علیھ في الفقھ الدستوري والمعمول بھ في التجارب الدستوریة المقارنة ھو أن أعضاء (لجنة 
الدستور أو الھیئة) الذین یتم تعیینھم من قبل السلطة الحاكمة ھم عادة من المتخصصین األكفاء في الشأن 

الدستوري. وھذا األسلوب تم العمل بھ في مصر بإصدار الدستور المصري لسنة 2014م. 
الدستور المصري لسنة 2014: 

آلیة صناعة الدستور المصري 2014، مثلھا مثل آلیة صناعة دستور 1971 و2012، كانت وفق أسلوب 
االستفتاء الدستوري. وھذا یعني أن تقوم السلطة الحاكمة باختیار وتعیین مجموعة من المتخصصین تكون 
مھمتھم صیاغة مشروع دستور خالل مدة محّددة، وتعرف ھذه المجموعة باسم (لجنة صیاغة مشروع 
الدستور).  بعد إعداد مشروع الدستور، یتم عرضھ على السلطة الحاكمة والتي تقوم خالل فترة معینة بطرح 
المشروع لالستفتاء علیھ بــ (نعم  أو ال). وقد نص الدستور المصري في (المادة 247) على نفاذ الدستور 

بموافقة (أغلبیة األصوات الصحیحة للمشاركین في االستفتاء).  

وحسب ما ورد في (جدول المقارنة بین دستور 1971 و دستور 2014)،  
فإن ما جاء في دستور 2014 ھو نسخة شبھ طبق األصل من دستور 1971. حیث قامت السلطة الحاكمة 
باختیار لجنة من (10 متخصصین في القانون الدستوري) إلجراء التعدیالت الالزمة على دستور 2012 
المعطّل وذلك خالل (30 یوماً)، ثم بعد ذلك تم تشكیل لجنة من (50 متخصص في مختلف المجاالت) 
لدراسة التعدیالت المقترحة وإقرارھا خالل (60 یوماً)، ثم طّرح المشروع لالستفتاء حیث أقــّر بأغلبیة     

(األصوات الصحیحة للمشاركین في االستفتاء). 

  14



س 
نعا
ر ال
 عم

أ/

جاء الدستور المصري لسنة 2014 ترسیخا لنظام سیاسي قائم على مدى عقود من الزمن، ولم یأت بأي 
تغییر حقیقي، أو أي تغییرات جوھریة سواء في شكل الدولة أو نظام الحكم والسلطات العامة.   

وربما االختالف الوحید عن الدساتیر السابقة ھو: الغاء نظام الغرفتین في السلطة التشریعیة (مجلس 
الشعب ومجلس الشورى).  والعمل بنظام الغرفة الواحدة (مجلس النواب).  

فیما عدا ذلك، فإن مجمل النصوص الدستوریة  الواردة في باب نظام الحكم من دستور 2014 ال تتضمن أي 
اختالفات جوھریة، وجلّھا منسوخة شبھ حرفیاً من الدستور المصري لسنة (1971).  

وقد تم النص في دستور 2014 دون غیره من الدساتیر السابقة على إعطاء سلطات واسعة لرئیس 
الجمھوریة بصفتھ (رئیس السلطة التنفیذیة وتمتعھ بسلطات تشریعیة واسعة من خالل اصدار المراسیم، 
وإعالن حالة الطوارئ، وھو الذي یضع السیاسة العامة للدولة ویشترك معھ مجلس الوزراء، وللرئیس إعفاء 
الحكومة من أداء عملھا، ولھ سلطة حل مجلس النواب، واصدار قرارات بقوة القانون، ولھ سلطات مباشرة 
على وزارات (الداخلیة والدفاع والخارجیة والعدل). ویمارس رئیس الجمھوریة حالیا اختصاصات السلطة 
التشریعیة، ویقوم بدور المشّرع في غیاب (مجلس النواب) والذي لم یتم اصدار قانون انتخابھ من السید/ 
رئیس الجمھوریة بعد حكم المحكمة الدستوریة أخیرا بعدم الدستوریة. وقد تم إحالة الموضوع للحكومة 
ً وإعادتھ إلى السید/ رئیس  إلجراء التعدیالت الالزمة على قانون انتخاب مجلس النواب خالل (30) یوما

الجمھوریة إلصداره، ولم یتم ذلك حتى اآلن رغم فوات المدة المشار إلیھا.    

                                                                                     أ/ عمر النعاس محمد    
البیضاء -  8  مایو 2015. 

صناعة الدستور اللیبي 
في ظل القیود الواردة في 

اإلعالن الدستوري لسنة 2011 وتعدیالتھ 
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أ/
(دراسة تأصیلیة موضوعیة) 

إعداد /  أ. عمر النعاس  

البیضـــاء - 8 مایو 2015 

 

المقدمة 
ھذه دراسة لتوضیح آلیة وأسلوب صناعة الدستور اللیبي في ظل القیود الواردة في 
اإلعالن الدستوري لسنة 2011 وتعدیالتھ، وفي ضوء التغییرات السیاسیة بعد ثورات 

الربیع العربي ومقارنة مع صناعة الدساتیر في تونس ومصر. 
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أ/

وتتناول الدراسة األسالیب الحدیثة لصناعة الدساتیر، ومدى تطابق تلك األسالیب على 
أسلوب صناعة الدستور اللیبي استناداً على النصوص الواردة في اإلعالن الدستوري 

المؤقت الصادر یوم 3 اغسطس 2011 وتعدیالتھ الالحقة.  

وتأتي ھذه الدراسة كاالتي: 

أوالً: أسالیب صناعة الدساتیر. 

ثانیاً: أسلوب وآلیة صناعة الدستور اللیبي. 

أوال - أسالیب صناعة الدساتیر الحدیثة 
اتفق الفقھ الدستوري على أن اآللیة الحدیثة لصناعة الدساتیر تتمثل في أسلوبین ھما: 

أوال- األسالیب الحدیثة لصناعة الدساتیر: 
اتفق الفقھ الدستوري على أن اآللیة الحدیثة لصناعة الدساتیر تتمثل في أسلوبین ھما: 

األسلوب األول - الجمعیة الوطنیة التأسیسیة (ھیئة منتخبة من الشعب):   
تقوم السلطة الحاكمة المؤقتة بالعمل على  أن ینتخب الشعب جمعیة وطنیة (ھیئة تأسیسیة) تحوز على ثقتھ 

ویخّولھا كافة السلطات من أجل وضع الدستور.  
أعضاء ھذه الجمعیة (الھیئة): یتم انتخابھم من مختلف أنحاء البالد وفقاً لقانون االنتخاب، ویكون أعضاؤھا 
من فئات مختلفة ویحملون رؤى وافكار وتوجھات مختلفة، وثقافات متباینة.  وما لم یشترط قانون االنتخابات 
تخّصصات محّددة، فقد یكون أعضاء الجمعیة الوطنیة (الھیئة التأسیسیة) من عامة الشعب ولیس بالضرورة 

أنھم یحملون أي مؤھالت لھا عالقة بالشأن الدستوري.     
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أ/

ھذه الجمعیة الوطنیة التأسیسیة: ھي (ھیئة تأسیسیة أصلیة) مخّولة كافة السلطات من الشعب وھي السلطة 
العلیا في البالد، تقوم بتسییر شؤون الدولة وتعمل على وضع دستور تعتمده وتصادق علیھ، وتصدر قانون 
انتخابات عامة وفق أحكام الدستور، وتشرف على االنتخابات، وتنحل الجمعیة  حال االنتھاء من انتخاب 
السلطات العامة وفق أحكام الدستور. (وھذا ھو األصل في مفھوم الجمعیة الوطنیة التأسیسیة أو الھیئة 

التأسیسیة لصیاغة الدستور). 
وھذا األسلوب تم اتباعھ  مؤخرا في تونس: حیث انتخب الشعب التونسي سنة 2011 (المجلس الوطني 
التأسیسي) والذي اصبح ھو السلطة العلیا في الدولة وقام بتكلیف رئیس للدولة وحكومة، كما أصدر المجلس 
التأسیسي دستور سنة 2014، وأصدر قانون االنتخابات العامة التشریعیة،  والرئاسیة. وتم تسلیم السلطة 

للسلطات الدستوریة.  (انظر صناعة الدستور التونسي). 
األسلوب الثاني - االستفتاء الدستوري (لجنة تختارھا السلطة الحاكمة):  

تقوم السلطة الحاكمة أو من تكلفھ ھذه السلطة سواء كانت (لجنة أو ھیئة) بتحضیر مشروع دستور وعرضھ 
على الشعب الستفتائھ وموافقتھ علیھ حتى یصبح دستورا نافذ المفعول. وال یكون لھذا المشروع أي قیمة 

قانونیة إال بعد موافقة الشعب علیھ وفقاً لألغلبیة المطلوبة.  
ومن المتفق علیھ والمعمول بھ ھو أن أعضاء (لجنة الدستور أو الھیئة) الذین یتم تعیینھم من قبل السلطة 
الحاكمة ھم عادة من المتخصصین األكفاء في الشأن الدستوري. وھذا األسلوب تم العمل بھ في مصر 

بإصدار الدستور المصري لسنة 2014م.  (انظر صناعة الدستور المصري) 

ثانیاً - أسلوب صناعة الدستور اللیبي 
بناًء على ما ورد في اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر یوم 3 أغسطس 2011 وتعدیالتھ، فإن المشّرع 
الدستوري (سواء كان المجلس الوطني االنتقالي أو المؤتمر الوطني العام) وضع آلیة متناقضة تماما لمبدأ 
صناعة الدساتیر، حیث جاءت النصوص الواردة في اإلعالن الدستوري المؤقت والتعدیل الدستوري األول 
لتؤكد على مبدأ األسلوب الثاني وھو أسلوب (االستفتاء الدستوري). ثم جاءت النصوص الواردة في 
التعدیالت (الثالث والخامس والسادس والسابع) لتستقر على آلیة مختلفة تماما عن أسالیب صناعة الدساتیر. 

وھذا األسلوب الذي انتھجھ المشّرع الدستوري في اإلعالن الدستوري وتعدیالتھ یدل داللة واضحة على 
تخبّط واضح وخطیر جعل من امكانیة انجاز ھذه المھمة غایة صعبة المنال إن لم تكن مستحیلة.   

لتوضیح ذلك نستعرض النصوص الدستوریة ذات العالقة: 

اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر یوم 3 أغسطس 2011: 
ً من  المادة (30) بند 6 فقرة (2) نصھا كاالتي: ((یقوم المؤتمر الوطني العام في مدة ال تتجاوز ثالثین یوما

أول اجتماع لھ باآلتي: .1/.......   
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أ/

2/ اختیار ھیئة تأسیسیة لصیاغة مشروع دستور للبالد تسمى الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور، على 
أن تنتھي من تقدیم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة ال تتجاوز ستین یوماً من انعقاد اجتماعھا األول)). 

تفسیر النص: تطبیق أسلوب االستفتاء الدستوري، حیث یقوم المؤتمر الوطني باختیار (لجنة دستوریة من 
المتخصصین في الشأن الدستوري) لصیاغة مشروع الدستور خالل مدة 60 یوماً من عقد أولى جلساتھا.  

جاء في البند 7:  ((یعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ویطرح لالستفتاء علیھ بــ(نعم أو 
ال)، خالل ثالثین یوماً من تاریخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب اللیبي على الدستور بأغلبیة ثلثي 
المقترعین تصادق الھیئة التأسیسیة على اعتباره دستور البالد، ویعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم یوافق 
الشعب اللیبي على الدستور، تكلّف التأسیسیة بإعادة صیاغتھ وطرحھ مرة اخرى لالستفتاء خالل مدة ال 

تتجاوز ثالثین یوماً)).     
تفسیر النص: تأكیداً ألسلوب االستفتاء الدستوري: 

الھیئة التأسیسیة ھي لجنة معیّنة من المؤتمر الوطني، تقوم بصیاغة مشروع دستور خالل 60 یوماً ثم تحیلھ 
للمؤتمر الوطني العام .  

یعتمد المؤتمر الوطني العام مشروع الدستور ویطرحھ لالستفتاء العام على الشعب حیث تتطلب الموافقة 
علیھ أغلبیة ثلثي المقترعین. 

وھذه األغلبیة لم تأت في كثیر من التجارب الدستوریة المقارنة، وعلى سبیل المثال: 
المادة 247 من الدستور المصري لسنة 2014 

(یُعمل بھذه الوثیقة الدستوریة من تاریخ إعالن موافقة الشعب علیھا في االستفتاء، وذلك بأغلبیة عدد 
األصوات الصحیحة للمشاركین فیھ). 

المادة 131 من الدستور العراقي لسنة 2005 
(كل استفتاء وارد في ھذا الدستور یكون ناجحا بموافقة اغلبیة المصوتین مالم ینص على خالف ذلك). 

المادة 158 من الدستور الیمني لسنة 1991 والمعدل سنة 2001 (أصول تعدیل الدستور):  
(.... یتم عرض ذلك على الشعب لالستفتاء العام فإذا وافق على التعدیل األغلبیة المطلقة لعدد من أدلوا 

بأصواتھم في االستفتاء العام أعتبر التعدیل نافذاً من تاریخ إعالن نتیجة االستفتاء...). 

التعدیل الدستوري األول لسنة 2012 بشأن تعدیل بعض فقرات المادة (30): 
صدر التعدیل الدستوري األول بتاریخ 13 مارس 2012، وجاء في البند 6 فقرة 2: 

"((یقوم المؤتمر الوطني العام في مدة ال تتجاوز ثالثین یوماً من أول اجتماع لھ باآلتي: .1/.......   
2/ اختیار ھیئة تأسیسیة من غیر أعضائھ لصیاغة مشروع دستوراً للبالد تسمى الھیئة التأسیسیة لصیاغة 
الدستور تتكون من ستین عضواً على غرار لجنة الستین التي شّكلت إلعداد دستور استقالل لیبیا عام 1951م 
وفي كل األحوال تصدر قرارات الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور بأغلبیة ثلثي األعضاء زائد واحد على أن 
ً من انعقاد  تنتھي من صیاغة مشروع الدستور واعتماد ھذا المشروع في مدة ال تتجاوز مائة وعشرین یوما

اجتماعھا األول)). 
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تفسیر النص: جاء تأكیداً ألسلوب االستفتاء الدستوري مع إدخال إضافات مھمة وھي: 

1- یختار المؤتمر الوطني أعضاء الھیئة من غیر أعضاء المؤتمر الوطني. 
2- تحدید عدد أعضاء الھیئة التأسیسیة لیكونوا 60 عضواً. 

3- اختیارھم على غرار لجنة الستین سنة 1951م، أي بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة الثالثة. 
4- تصدر الھیئة التأسیسیة قراراتھا بأغلبیة ثلثي األعضاء زائد واحد. 

5- تنتھي الھیئة من صیاغة مشروع الدستور خالل مدة ال تتجاوز 120 یوما من أول اجتماع لھا. 
6- تعتمد الھیئة مشروع الدستور.  

ھذه اإلضافات یمكن تلخیصھا وترتیبھا كاآلتي: 
(تتكون الھیئة من 60 عضوا بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة الثالثة یختارھم المؤتمر من غیر أعضائھ. 
ً من انعقاد اجتماعھا  تصدر الھیئة قراراتھا بأغلبیة ثلثین زائد واحد وتنتھي من أعمالھا خالل 120 یوما

األول، وھي التي تعتمد مشروع الدستور قبل طرحھ لالستفتاء). 
ً من تاریخ  جاء في البند 7:  ((یطرح مشروع الدستور لالستفتاء علیھ بــ(نعم أو ال)، خالل ثالثین یوما
اعتماده، فإذا وافق الشعب اللیبي على الدستور بأغلبیة ثلثي المقترعین تصادق الھیئة على اعتباره دستوراً 
للبالد، ویحال إلى المؤتمر الوطني العام إلصداره. وإذا لم تتم الموافقة علیھ تقوم الھیئة بإعادة صیاغتھ 

وطرحھ مرة اخرى لالستفتاء خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوماً  من تاریخ إعالن نتائج االستفتاء األول)). 
     

تفسیر النص: تأكیداً ألسلوب االستفتاء الدستوري مع إدخال إضافات مھمة: 
1- بعد اعتماده من الھیئة التأسیسیة، یطرح المشروع لالستفتاء. 

2- في حالة موافقة الشعب بأغلبیة ثلثي المقترعین، تصادق علیھ الھیئة ویحال للمؤتمر إلصداره. 
3-في حالة عدم موافقة الشعب تقوم الھیئة بإعادة صیاغتھ وطرحھ لالستفتاء خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوما 

من تاریخ إعالن نتائج االستفتاء األول. 
ھذه اإلضافات یمكن تلخیصھا وترتیبھا كاالتي: 

(تعتمد الھیئة مشروع الدستور وتطرحھ لالستفتاء. إذا وافق الشعب بأغلبیة الثلثین، تصادق علیھ الھیئة 
وتحیلھ للمؤتمر الوطني إلصداره. إذا لم یوافق الشعب على مشروع الدستور باألغلبیة المطلوبة، تعید الھیئة 

صیاغتھ وطرحھ لالستفتاء خالل ثالثین یوما من تاریخ إعالن نتائج االستفتاء األول).  

التعدیل الدستوري الثاني لسنة 2012 (تعدیل نص الفقرة 3 من المادة 30): 
صدر التعدیل بتاریخ 10 یونیو 2012م، وجاء معّدال للمدة التي یتم انتخاب المؤتمر الوطني خاللھا من 

(240 یوماً)  إلى (270 یوماً) من إعالن التحریر.   لم یتطّرق ھذا التعدیل للھیئة التأسیسیة. 
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التعدیل الدستوري الثالث لسنة 2012 (تعدیل نص البند6/ف2 من التعدیل األول): 
صدر التعدیل بتاریخ 5 یولیو 2012م، وجاء في المادة األولى:  

((تعدیل الفقرة 2 من البند 6 من التعدیل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م. المشار إلیھ بحیث یجري نصھا 
على النحو االتي: انتخاب ھیئة تأسیسیة بطریق االقتراع الحر المباشر من غیر أعضائھ لصیاغة مشروع 
دستور دائم للبالد تسمى الھیئة التأسیسیة  تتكون من ستین عضواً على غرار لجنة الستین التي شّكلت إلعداد 
دستور استقالل لیبیا عام 1951م. ویتولّى المؤتمر الوطني العام تحدید معاییر وضوابط انتخابھا یراعى فیھا 
وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة الثقافیة واللغویة. وفي جمیع األحوال تصدر قرارات 
الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور بأغلبیة ثلثي األعضاء زائد واحد على أن تنتھي من صیاغة الدستور 

واعتماد ھذا المشروع في مدة ال تتجاوز مائة وعشرین یوماً من انعقاد اجتماعھا األول)). 
تفسیر النص: دمج أسلوب الھیئة المنتخبة مع أسلوب االستفتاء الدستوري: 

1- استبدال اختیار ھیئة تأسیسیة ... بانتخاب ھیئة تأسیسیة باالقتراع الحر المباشر من الشعب. 
2- عدد األعضاء 60 عضوا على غرار لجنة الستین بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة الثالثة. 

3- یصدر المؤتمر الوطني العام قانون االنتخاب مع مراعاة وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات 
الخصوصیة الثقافیة واللغویة. 

4- تصدر قرارات الھیئة بأغلبیة ثلثین زائد واحد، وتنتھي من صیاغة الدستور وتعتمد المشروع خالل 120 
یوما من انعقاد اجتماعھا األول. 

یمكن تلخیص ھذه النقاط وترتیبھا كاالتي: 
((یصدر المؤتمر الوطني قانون انتخاب الھیئة التأسیسیة من 60 عضوا بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة 
الثالثة. ویراعى وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة الثقافیة واللغویة. وتصدر قرارات 
الھیئة بأغلبیة ثلثین زائد واحد، وتنتھي من صیاغة المشروع واعتماده خالل 120 یوماً من تاریخ انعقاد أول 

اجتماع لھا)).  
ورغم أن الھدف األساسي من (التعدیل رقم 3) ھو استبدال (أسلوب االستفتاء الدستوري بأسلوب الھیئة 
التأسیسیة المنتخبة من الشعب)، إال أن المشّرع الدستوري (المجلس االنتقالي) كان أسیراً لفكرة أسلوب 
االستفتاء الدستوري الذي أعتمده في االعالن الدستوري والتعدیل األول.. حیث أبقى على (مدة 120 یوماً، 
وأّكد على أن ما تعّده الھیئة ھو مشروع دستور).  وھذا یعتبر قصورا خطیرا في فھم (األسالیب الحدیثة 

لصناعة الدساتیر)، حیث خلط المشّرع الدستوري بین األسلوبین وجاء بأسلوب جدید ھو سابقة تاریخیة في 
(أسالیب صناعة الدساتیر الحدیثة في العالم) حیث لم یأت في كتب الفقھ الدستوري وال في التجارب 

الدستوریة المقارنة أنھ تم اعتماد أي وثیقة دستوریة وفق (أسلوب الدمج بین األسلوبین). 
 كما جاءت العبارات واأللفاظ  مكّررة وكأنھا وفق آلیة (النسخ واللصق) المتّبعة في الطباعة على أجھزة 

الحاسوب، دون أن یالحظ (المشّرع الدستوري) االختالف الھائل بین األسلوبین.  

ھذا التعدیل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م: تم الطعن في دستوریتھ بتاریخ 24 سبتمبر 2012م، أي بعد 
44 یوماً فقط من استالم المؤتمر الوطني العام للسلطة من المجلس الوطني االنتقالي، وفصلت  دائرة القضاء 

  21



س 
نعا
ر ال
 عم

أ/

الدستوري بالمحكمة العلیا  بعدم دستوریة التعدیل رقم (3) في حكمھا الصادر بتاریخ 26 فبرایر 2013م في 
الطعن الدستوري رقم 28/59ق، وأعاد مصیر الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور لالختیار من قبل 

المؤتمر الوطني العام وفق أحكام التعدیل الدستوري رقم (1). 
وھذا الحكم من المحكمة العلیا قّرر حرمان الشعب اللیبي من ممارسة حق انتخاب الھیئة التأسیسیة وفقاً لنص 
ً لقانون تنظیمھا رقم 6 لسنة 1982 والمعّدل  دستوري ال تملك المحكمة العلیا أي اختصاص للنظر فیھ وفقا
بالقانون رقم 17 لسنة 1993 والذي نص على إعادة االختصاص الدستوري للمحكمة العلیا وحصرھا في 
الفصل في دستوریة القوانین المخالفة للدستور، وأن یكون للطاعن مصلحة شخصیة ومباشرة، كما نص 
القانون على عدم اختصاص المحكمة العلیا بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة.  وجاءت النصوص 

كاآلتي: 
المادة (23): ((تختص المحكمة العلیا دون غیرھا منعقدة بدوائرھا المجتمعة برئاسة رئیسھا أو من یقوم 

مقامھ بالفصل في المسائل اآلتیة:- 
أوالً:- الطعون التي یرفعھا كل ذي مصلحة شخصیة مباشرة في أي تشریع یكون مخالفاً للدستور. 

ثانیاً:-أیة مسألة قانونیة جوھریة تتعلق بالدستور أو بتفسیره تثار في قضیة منظورة أمام أیة محكمة). 
المادة (26): ((ال تختص المحكمة العلیا بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة)). 

وتندرج التعدیالت الدستوریة من ضمن أعمال السیادة ألن المجلس الوطني االنتقالي یمارس أعمال السیادة 
وفقا لنص المادة 17 من اإلعالن الدستوري الصادر یوم 3 أغسطس 2011م. 

ولقد أصدر المجلس الوطني االنتقالي المؤقت التعدیل الدستوري رقم (3) بصفتھ السلطة السیادیة العلیا في 
الدولة ولیس بصفتھ السلطة التشریعیة.  وقد جاء تأكید ھذه الصفة السیادیة في الباب الثالث من اإلعالن 

الدستوري تحت عنوان (نظام الحكم خالل المرحلة االنتقالیة) . 
ً أن المجلس الوطني االنتقالي  حیث جاء نص المادة 17 من اإلعالن الدستوري واضحا ال لبس فیھ ومبینا

المؤقت یمارس أعمال السیادة العلیا واألعمال التشریعیة. حیث جاء النص كالتالي:  
((المجلس الوطني االنتقالي المؤقت ھو أعلى سلطة في الدولة اللیبیة، ویباشر اعمال السیادة العلیا، بما في 
ذلك التشریع ووضع السیاسة العامة للدولة، وھو الممثل الشرعي الوحید للشعب اللیبي، یستمد شرعیتھ من 

ثورة السابع عشر من فبرایر..)). 
ھذا النص الدستوري ال یدع مجاالً للشك في  أن المجلس الوطني االنتقالي المؤقت یباشر أعمال السیادة العلیا 

في الدولة ومن بین ھذه األعمال السیادیة  (إصدار اإلعالن الدستوري والتعدیالت الدستوریة). 

التعدیل الدستوري الرابع لسنة 2012 (تعدیل التعدیل الدستوري رقم (1) لسنة 2012): 
أصدر المؤتمر الوطني العام التعدیل الدستوري الرابع بتاریخ 1 سبتمبر 2012م . وھذا التعدیل ال عالقة لھ 

بالھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور. 

التعدیل الدستوري الخامس لسنة 2013 (التعدیل الخامس لإلعالن الدستوري المؤقت): 
أصدر المؤتمر الوطني العام ھذا التعدیل بتاریخ 11 أبریل 2013م. 
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وجاء ھذا التعدیل بعد حكم دائرة القضاء الدستوري بالمحكمة العلیا في الطعن الدستوري 28/ 59ق بعدم 
دستوریة (التعدیل الدستوري رقم (3). وبعد المطالبة الشعبیة بضرورة انتخاب الھیئة التأسیسیة لصیاغة 

الدستور ولیس بتعیین اعضائھا من قبل المؤتمر الوطني العام. 
وجاء في المادة الثالثة من ھذا التعدیل النص اآلتي: 

((یُعّدل نص الفقرة السادسة من المادة األولى التعدیل الدستوري األول لسنة 2012م على النحو اآلتي:  یقوم 
المؤتمر الوطني العام في مدة ال تتجاوز تسعین یوما من أول اجتماع لھ باآلتي: 

   ....... -1
2- إعادة تشكیل المفوضیة الوطنیة العلیا النتخاب ھیئة تأسیسیة بطریق االقتراع الحر المباشر من غیر 
أعضائھ لصیاغة مشروع دستور دائم للبالد تسمى الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور وتتكون من ستین 

عضوا على غرار لجنة الستین التي شّكلت إلعداد دستور استقالل لیبیا عام 1951م.  
ویتولّى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحدید معاییر وضوابط انتخابھا یراعى فیھا وجوب تمثیل 

مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة اللغویة والثقافیة.  
وفي جمیع األحوال تصدر قرارات الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور بأغلبیة ثلثي األعضاء زائد واحد على 
ً من انعقاد اجتماعھا  أن تنتھي من صیاغة مشروع الدستور واعتماده في مدة ال تتجاوز مائة وعشرین یوما

األول)). 

تفسیر النص: دمج أسلوب الھیئة المنتخبة مع أسلوب االستفتاء الدستوري: 

1- التأكید عي انتخاب الھیئة التأسیسیة عن طریق االقتراع الحر المباشر من الشعب. 
2- عدد األعضاء 60 عضوا على غرار لجنة الستین بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة الثالثة. 

3- یصدر المؤتمر الوطني العام قانون االنتخاب مع مراعاة وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات 
الخصوصیة الثقافیة واللغویة. 

4- تصدر قرارات الھیئة بأغلبیة ثلثین زائد واحد، وتنتھي من صیاغة الدستور وتعتمد المشروع خالل 120 
یوما من انعقاد اجتماعھا األول. 

یمكن تلخیص ھذه النقاط وترتیبھا كاآلتي: 
((یصدر المؤتمر الوطني قانون انتخاب الھیئة التأسیسیة من 60 عضوا بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة 
الثالثة. ویراعى وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة الثقافیة واللغویة. وتصدر قرارات 
الھیئة بأغلبیة ثلثین زائد واحد، وتنتھي من صیاغة المشروع واعتماده خالل 120 یوماً من تاریخ انعقاد أول 

اجتماع لھا)).  وھي نفس النقاط التي وردت في التعدیل الدستوري رقم (3). 
وقد صدر قانون انتخاب الھیئة التأسیسیة بمدینة البیضاء بتاریخ 20 یولیو 2013م. 
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التعدیل الدستوري السادس لسنة 2014  (تعدیل المادة 30): 

أصدر المؤتمر الوطني العام ھذا التعدیل بتاریخ  5 فبرایر 2014م، وھو معّدال للمادة (30) بالكامل. 
وباإلشارة إلى تاریخ اإلصدار یتبین أن ھذا التعدیل صدر تحت اإلكراه والضغوطات... نتیجة لما سمي وقتئذ 

بحراك (ال للتمدید)، والذي كان یطالب بحّل المؤتمر الوطني العام یوم 7 فبرایر 2014. 
وقد صدر ھذا التعدیل الدستوري في محاولة من المؤتمر الوطني العام السترضاء المطالبین حینھا بأن مدة 
المؤتمر الوطني العام تنتھي بتاریخ (7/2/2014م)، وتضّمنت المطالبات ضرورة االنتقال إلى مرحلة 
انتقالیة ثالثة وانتخاب جسم تشریعي جدید، (المرحلة االنتقالیة الثالثة تأتي بعد المرحلتین السابقتین وھما 

مرحلة المجلس الوطني االنتقالي ومرحلة المؤتمر الوطني العام).  
وجاء في المادة (1) من التعدیل السادس:  

(( تُعّدل المادة (30) من اإلعالن الدستوري بحیث یجري نصھا على النحو االتي: 
 نص الفقرة 1: یتم استكمال المجلس الوطني االنتقالي المؤقت.....،.....،....)). 

 نص الفقرة 10:((یقوم المؤتمر الوطني في مدة ال تتجاوز تسعین یوماً من أول اجتماع لھ باآلتي:   
 أ-  تعیین رئیس وزراء ......    ب- إعادة تشكیل المفوضیة الوطنیة العلیا النتخاب ھیئة تأسیسیة بطریقة 
االقتراع الحر المباشر من غیر أعضائھ لصیاغة مشروع دستور دائم للبالد تسمى الھیئة التأسیسیة لصیاغة 
الدستور، وتتكون من ستین عضواً على غرار لجنة الستین التي شكلت إلعداد دستور استقالل لیبیا عام 
1951م. ویتولّى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحدید معاییر وضوابط انتخابھا، ویراعى فیھا 

وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة اللغویة والثقافیة)).  
نص الفقرة 11: ((یقوم المؤتمر الوطني العام بتشكیل لجنة خالل شھر فبرایر 2014م، إلجراء تعدیل 
ً من تاریخ  دستوري یتضمن انتخابات رئاسیة وبرلمانیة، على أن تنتھي من عملھا ویعتمد خالل ثالثین یوما
تشكیلھا، ویعد قانون االنتخابات بناء على ھذا التعدیل، وال یكون نافذاً إال بعد إجابة الھیئة التأسیسیة في 

منتصف مدة عملھا وفقاً لما سیرد الحقاً في البند (ب) من الفقرة (12)). 
ً بدءا من  نص الفقرة 12: ((تنتھي الھیئة التأسیسیة من صیاغة مشروع الدستور خالل مائة وعشرین یوما
ً من أول جلسة  أول اجتماع لھا (في مارس 2014م) وتقوم الھیئة التأسیسیة في موعد ال یتجاوز ستین یوما
لھا بتقدیم تقریر إلى المؤتمر الوطني العام (في مایو 2014م) تذكر فیھ إمكانیة استكمال مشروع الدستور في 

المدة المذكورة: 
أ- فإن أجابت بإمكانیة ذلك یطرح المشروع بعد اتمامھ لالستفتاء....... 

ب- وإن أجابت الھیئة التأسیسیة بتعّذر إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة أعاله یقوم المؤتمر الوطني 
العام بوضع التعدیل الدستوري وقانون االنتخابات المشار إلیھما في الفقرة (11) موضع التنفیذ في شھر مایو 

2014م. 
وفي جمیع األحوال یجب اّال تتجاوز مدة المرحلة االنتقالیة الثالثة ثمانیة عشر شھراً من أول جلسة للھیئة 

التأسیسیة، وال یتم تمدید ھذه المدة إال باستفتاء شعبي)). 
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تفسیر النص: إرادة المشّرع الدستوري باقیة على دمج أسلوب الھیئة المنتخبة مع أسلوب االستفتاء: 

1- التأكید عي انتخاب الھیئة التأسیسیة عن طریق االقتراع الحر المباشر من الشعب. (فقرة 10 ب). 
2- عدد األعضاء 60 عضوا على غرار لجنة الستین بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة الثالثة. (فقرة 10ب). 

3- یصدر المؤتمر الوطني العام قانون االنتخاب مع مراعاة وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات 
الخصوصیة الثقافیة واللغویة. (فقرة 10 ب). 

4- یقوم المؤتمر الوطني بتشكیل لجنة فبرایر إلعداد مقترح تعدیل دستوري.  (فقرة 11). 
5- الفقرة 12، تعمل الھیئة التأسیسیة على إنھاء مشروع الدستور خالل 120 یوماً، وتعلم المؤتمر الوطني 

خالل 60 یوما في حالة عدم تمكنھا من انھاء المشروع خالل 120 یوماً. 
6- الفقرة 12  (أ): تعني استمرار المؤتمر الوطني العام في أداء مھامھ، إلى أن یقوم بتسلیم كل سلطاتھ 

واختصاصاتھ للسلطة تشریعیة المنتخبة وفق أحكام الدستور. 
7- الفقرة  12 (ب): تعني أن تقوم سلطة تشریعیة جدیدة منتخبة (وفق مقترح فبرایر) باستالم السلطة من 

المؤتمر الوطني، وتقوم ھي بتسلیم السلطة للسلطة التشریعیة المنتخبة وفق أحكام الدستور. 
8- النص على أن عمر المرحلة االنتقالیة الثالثة تبدأ من انعقاد أول جلسة للھیئة التأسیسیة، وتنتھي المرحلة 
االنتقالیة بانتھاء الھیئة التأسیسیة من صیاغة مشرع الدستور واعتماده واالستفتاء علیھ وقبولھ والمصادقة 

علیھ ونفاذه.   

    
یمكن تلخیص ھذه النقاط وترتیبھا كاآلتي: 

((یصدر المؤتمر الوطني قانون انتخاب الھیئة التأسیسیة من 60 عضوا بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة 
الثالثة. ویراعى وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة الثقافیة واللغویة. وتصدر قرارات 
الھیئة بأغلبیة ثلثین زائد واحد، وتنتھي من صیاغة المشروع واعتماده خالل 120 یوماً من تاریخ انعقاد أول 
ً إلى المؤتمر الوطني. ویكون عمر المرحلة  اجتماع لھا، وفي حالة عدم تمكنھا تقّدم تقریرا خالل 60 یوما

االنتقالیة الثالثة مرتبط ارتباطاً وثیقاً بانعقاد أول جلسة للھیئة التأسیسیة.  
وھذا یعني ان الھیئة التأسیسیة في خضم عملھا لصیاغة مشروع الدستور تعتبر ھي المعیار والضابط 

للمرحلة االنتقالیة الثالثة )).  
مـــالحظات مھمة:  

1-  أصدر المؤتمر الوطني العام القرار رقم (12) لسنة 2014 بتاریخ 12 فبرایر 2014 وذلك بشأن تشكیل 
لجنة إلعداد مقترح بتعدیل اإلعالن الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة.  

2- تم إجراء انتخابات الھیئة التأسیسیة یوم 20 فبرایر 2014م، وفق القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن 
انتخاب الھیئة التأسیسیة والصادر بتاریخ 20/7/2013م. 
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التعدیل الدستوري السابع لسنة 2014  (تعدیل المادة 30): 

أصدر المؤتمر الوطني العام التعدیل الدستوري السابع بتاریخ 11 مارس 2014م. 
لم یحقّق التعدیل الدستوري رقم (6)  لسنة 2014 طموحات المطالبین بحِل المؤتمر الوطني العام أو إسقاطھ 

(نظرا ألن الفقرة  (12 / أ /) من التعدیل السادس  تؤكد استمراریة المؤتمر الوطني....). 
ولھذا جاء ھذا التعدیل الدستوري رقم (7) نتیجة للضغوطات على المؤتمر الوطني من قبل المطالبین (بعدم 
التمدید للمؤتمر الوطني)، ونتیجة لضغوطات بعض المجموعات من المكونات الثقافیة واللغویة إلقرار بعض 

النصوص التي ستكون مقیّدة للھیئة التأسیسیة مستقبالً عند إقرار أي مواضیع  متعلّقة بھم . 
وبناء على إصرار المطالبین بانتھاء فترة والیة المؤتمر الوطني وضغوطات مجموعات المكّونات، أصدر 

المؤتمر الوطني التعدیل الدستوري السابع للمادة (30) بالكامل، حیث جاء في المادة األولى:  
"تعّدل المادة (30) من اإلعالن الدستوري بحیث یجري نصھا على النحو اآلتي: .....". 

وجاءت الفقرة 10/ ب - كاآلتي: "إعادة تشكیل المفوضیة الوطنیة العلیا النتخاب ھیئة تأسیسیة بطریقة 
االقتراع الحر المباشر من غیر أعضائھ لصیاغة مشروع دستور دائم للبالد تسمى الھیئة التأسیسیة لصیاغة 
الدستور، وتتكون من ستین عضواً على غرار لجنة الستین التي شكلت إلعداد دستور استقالل لیبیا عام 
1951م. ویتولّى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحدید معاییر وضوابط انتخابھا، ویراعى فیھا 
وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة اللغویة والثقافیة(األمازیغ- الطوارق- التبو). وتصدر 
قرارات الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور بأغلبیة الثلثین زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات 
المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة  الثقافیة واللغویة في األحكام المتعلقة بھم. على أن تنتھي من صیاغة 

مشروع الدستور واعتماده في مدة ال تتجاوز مائة وعشرین یوماً من انعقاد اجتماعھا األول". 
وجاءت الفقرة 11- كاآلتي:"یعمل بمقترح لجنة فبرایر على أن یقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسالة 
ً من  انتخاب الرئیس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غیر مباشر خالل مدة ال تزید عن خمسة وأربعین یوما

عقد أول جلسة لھ ".  
وجاءت الفقرة 12- كاآلتي:  

ــ  "- (بمجرد انتھاء الھیئة التأسیسیة من صیاغة مشروع الدستور یطرح مشروع الدستور لالستفتاء علیھ ب
(نعم أو ال) خالل ثالثین یوماً من تاریخ اعتماده".  

"- فإذا وافق الشعب اللیبي على المشروع......، ویحال إلى مجلس النواب إلصداره". 
"- یصدر مجلس النواب قانون االنتخابات العامة.....". 

ً من تاریخ صدور القوانین المنظمة لذلك، ویشرف  "- تجرى االنتخابات العامة خالل مائة وعشرین یوما
مجلس النواب.....". 

"- تتولى المفوضیة الوطنیة العلیا لالنتخابات (والتي یعاد تشكیلھا من قبل مجلس النواب)....".  
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"تصادق المفوضیة الوطنیة العلیا لالنتخابات على النتائج وتعلنھا، وتدعى السلطة التشریعیة الجدیدة لالنعقاد 
ً من تاریخ مصادقة مجلس النواب علیھا، وفي اول جلسة لھا یُحل مجلس  في مدة ال تزید عن ثالثین یوما

النواب وتقوم السلطة التشریعیة بأداء مھامھا". 
تفسیر النص: إرادة المشّرع الدستوري مصّرة على الدمج بین أسلوبي (الھیئة المنتخبة واالستفتاء): 

1- التأكید عي انتخاب الھیئة التأسیسیة عن طریق االقتراع الحر المباشر من الشعب. (فقرة 10 ب). 
2- عدد األعضاء 60 عضوا على غرار لجنة الستین بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة الثالثة. (فقرة 10ب). 

3- یصدر المؤتمر الوطني العام قانون االنتخاب مع مراعاة وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات 
الخصوصیة الثقافیة واللغویة، ووجوب التوافق مع المكونات في األحكام المتعلّقة بھم (فقرة 10 ب). 

4- تعمل الھیئة التأسیسیة على إنھاء مشروع الدستور واعتماده خالل 120 یوماً. (فقرة 10 ب). 
5- یُعمل بالتعدیالت الدستوریة الواردة بمقترح فبرایر التي أقرت بتاریخ 11 مارس 2014م. (فقرة 11). 

6- بمجّرد انتھاء الھیئة التأسیسیة من صیاغة مشروع الدستور، یطرح لالستفتاء علیھ. (فقرة 12). 
7- بموافقة الشعب اللیبي على المشروع بأغلبیة ثلثي المقترعین، تصادق الھیئة التأسیسیة باعتباره دستوراً 

للبالد، ویحال إلى مجلس النواب إلصداره، وإصدار قانون االنتخابات العامة وفقاً للدستور. (فقرة 12). 
8- تجرى االنتخابات العامة، ویقوم مجلس النواب بتسلیم كل سلطاتھ واختصاصاتھ للسلطة تشریعیة المنتخبة 

وفق أحكام الدستور.  

     
یمكن تلخیص ھذه النقاط وترتیبھا كاآلتي: 

((یصدر المؤتمر الوطني قانون انتخاب الھیئة التأسیسیة من 60 عضوا بالتساوي بین األقالیم الجغرافیة 
الثالثة. ویراعى وجوب تمثیل مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة الثقافیة واللغویة. وتصدر قرارات 
الھیئة بأغلبیة ثلثین زائد واحد مع وجوب التوافق مع المكونات في األحكام المتعلقة بھم. یُطرح مشروع 
الدستور لالستفتاء حال انتھاء الھیئة التأسیسیة من صیاغتھ واعتماده. بموافقة الشعب، تصادق الھیئة على 
المشروع باعتباره دستورا للبالد ویحال لمجلس النواب إلصداره، ومن ثم إصدار قانون االنتخابات العامة 
وفق أحكام الدستور. تجرى االنتخابات العامة ویقوم مجلس النواب بتسلیم سلطاتھ واختصاصاتھ للسلطة 

التشریعیة المنتخبة وفق أحكام الدستور)). 
وھذا یعني ان الھیئة التأسیسیة في خضم عملھا لصیاغة مشروع الدستور تعتبر ھي المعیار والضابط 

للمرحلة االنتقالیة الثالثة )).  

مـــالحظـــة:  أصدر المؤتمر الوطني العام بتاریخ 27 مارس 2014م القرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن 
دعوة الھیئة التأسیسیة لالنعقاد یوم 14/4/2014م بمدینة البیضاء، وتأجل موعد االنعقاد إلى یوم 
21/4/2014م  حیث عقدت الجلسة االفتتاحیة بمقر البرلمان اللیبي بالبیضاء، إیذانا للبدء في انجاز المھمة 
التي انتخبت الھیئة التأسیسیة من أجلھا وھي إعداد مشروع دستور یطرح على الشعب اللیبي لالستفتاء علیھ 
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بــ (نعم أو ال)، وبعد موافقة الشعب على المشروع بأغلبیة  ثلثي عدد المقترعین تصادق علیھ الھیئة باعتباره 
دستورا للبالد. 

الخـــالصة:  بالرجوع إلى اإلعالن الدستوري وتعدیالتھ، نجد أن التعدیل الدستوري السابع لسنة 2014  
الصادر یوم 11 مارس 2014م الذي أعاد تنظیم المادة الثالثین بكاملھا وألغى التعدیل الدستوري السابق لھ، 
ھو الذي نظّم آلیة مباشرة الھیئة ألعمالھا ابتداء من یوم الجلسة االفتتاحیة بتاریخ 21 ابریل 2014م، وقد 

تضمن التعدیل السابع اآلتي: 
أوالً: الدخول في مرحلة انتقالیة ثالثة تكون مؤسساتھا الدستوریة: الھیئة التأسیسیة ومجلس النواب ورئیس 

الدولة وتفویض مجلس النواب بانتخاب رئیس الدولة إما انتخابا مباشرا أو غیر مباشر. 
ثانیاً: العمل بمقترح لجنة فبرایر واعتباره مكمالً لإلعالن الدستوري وذلك بالنص في الفقرة الحادیة عشرة 

على أنھ یعمل بمقترح لجنة فبرایر. 
وعلى الرغم من أن التعدیل الدستوري السابع نص في البند 10 على أن المدة الالزمة إلنجاز مشروع 
الدستوري وھي مائة وعشرون یوماً، إال أن النص الوارد في البند 11 جعل من المسار التأسیسي والتشریعي 
والتنفیذي للدولة اللیبیة في المرحلة االنتقالیة محكوما بالمواد الواردة في التنظیم الدستوري الوارد في مقترح 
لجنة فبرایر والتي أصبغ علیھا التعدیل الدستوري السابع الصفة الدستوریة حیث أن ھذه المواد الواردة في 
مقترح لجنة فبرایر ھي ذات طبیعة دستوریة وتتعلق بمسائل ذات طبیعة دستوریة، وأن إضفاء القیمة 
الدستوریة علیھا ورد في البند 11 من التعدیل الدستوري السابع وجاء النص كاآلتي: (یعمل بمقترح لجنة 

فبرایر....)، ویتضمن مقترح لجنة فبرایر  (57 مادة).  
وقد جاء في محتواه ما یحسم األمر بشأن الغاء البند 10 من التعدیل الدستوري السابع حیث جاء نص المادة 
(56) مؤكدا أن مقترح لجنة فبرایر ھو تعدیل دستوري وجاء النص كاآلتي: (یلغى كل حكم في اإلعالن 

الدستوري المؤقت یخالف نصوص ھذا التعدیل).  
وبالرجوع إلى المواد الواردة في التنظیم الدستوري للجنة فبرایر، نجد أن نص المادة الخامسة جاء كاآلتي:  

(تبدأ والیة مجلس النواب من تاریخ أول اجتماع وتنتھي بنفاذ الدستور. وفي جمیع األحوال ال تتجاوز والیتھ 
مدة ثمانیة عشر شھرا من تاریخ أول جلسة للھیئة التأسیسیة لوضع الدستور، ما لم تمدد والیتھ باستفتاء.).  

وھذا ھو ما نصت علیھ الفقرة األخیرة من المادة األولى من التعدیل الدستوري السادس:  
"وفي جمیع األحوال یجب اال تتجاوز مدة المرحلة االنتقالیة الثالثة ثمانیة عشر شھراً من أول جلسة للھیئة 

التأسیسیة، وال یتم تمدید ھذه المدة إال باستفتاء شعبي".  
كل ھذا یعني أن الوعاء الزمني للمرحلة االنتقالیة الثالثة مرتبط بعمل الھیئة التأسیسیة، وأن الھیئة 
التأسیسیة ھي المحور الرئیسي الذي تدور حولھ المرحلة االنتقالیة بغض النظر عن (أدوات السلطة القائمة)، 
فمجلس النواب الذي ھو السلطة التشریعیة لھذه المرحلة االنتقالیة الثالثة استند على التعدیل السابع،  وتنتھي 
والیتھ بنفاذ الدستور وال یمكن نفاذ الدستور إال بعد إنھاء الھیئة التأسیسیة لمشروع الدستور وطرحھ 

لالستفتاء وإصداره.  
وقد استندت الھیئة التأسیسیة منذ بدایة مباشرة مھامھا بتاریخ 21 أبریل 2014م على النصوص الواردة 
في التعدیل الدستوري السابع الصادر بتاریخ 11 مارس 2014 والمعّدل للمادة (30) بكاملھا، وذلك عند 
وضعھا للجدول الزمني إلنجاز مھمتھا وھي إعداد وصیاغة مشروع الدستور واعتماده وطرحھ لالستفتاء،  
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والمصادقة علیھ بعد موافقة الشعب اللیبي علیھ، وإحالتھ لإلصدار من قبل مجلس النواب وفقا لنص الفقرة 
(12) من التعدیل الدستوري السابع. 

الخالصـــــــــــة  
أوال - الھیئة التأسیسیة والنصوص الدستوریة الواردة في اإلعالن الدستوري وتعدیالتھ: 

1- لقد باشرت الھیئة التأسیسیة مھامھا بتاریخ 21 ابریل 2014 . 
2- مباشرة الھیئة لمھامھا كان بناء على النص الدستوري الوارد في (الفقرة 11) من التعدیل الدستوري 
السابع الصادر بتاریخ 11 مارس 2014م، والذي بموجبھ تم اعتماد (مقترح فبرایر كحزمة من النصوص 

الدستوریة). 
3- الفقرة (11) من التعدیل الدستوري السابع المتضمنة (مقترح فبرایر) الغت الفقرة (10) من التعدیل السابع 

وذلك بناء على ما نصت علیھ المادة (56) من مقترح فبرایر. 
4- وفقا لنص المادة (5) من مقترح فبرایر، فإن القید الزمني یخاطب (المرحلة االنتقالیة الثالثة والتي یمثلھا 
مجلس النواب) وأن معیار تحدید ھذه الفترة الزمنیة ھو (أول اجتماع للھیئة التأسیسیة)  وھذا یعني ان 
المرحلة االنتقالیة الثالثة تبدأ من أول جلسة للھیئة التأسیسیة وتنتھي المرحلة االنتقالیة (إما بانتھاء الھیئة 
التأسیسیة من صیاغة مشروع الدستور وطرحھ لالستفتاء وموافقة الشعب علیھ ومصادقة الھیئة، وإال تكون 

مدة المرحلة االنتقالیة 18 شھراً، یتم استفتاء الشعب على التمدید لمجلس النواب).   
وجاء نص المادة (5) صریحا:"تبدأ والیة مجلس النواب من تاریخ أول جلسة لھ وتنتھي بنفاذ الدستور. وفي 
جمیع األحوال ال تتجاوز والیتھ مدة ثمانیة عشر شھرا من تاریخ أول جلسة للھیئة التأسیسیة لوضع الدستور، 

ما لم تمدد والیتھ باستفتاء".  

إن ما نصت علیھ الفقرة األخیرة من المادة األولى من التعدیل الدستوري السادس:  
"وفي جمیع األحوال یجب اّال تتجاوز مدة المرحلة االنتقالیة الثالثة ثمانیة عشر شھراً من أول جلسة للھیئة 

التأسیسیة، وال یتم تمدید ھذه المدة إال باستفتاء شعبي". 
وما جاء في نص الفقرة (11) من التعدیل السابع  كاآلتي:"یعمل بمقترح لجنة فبرایر على أن یقوم مجلس 
النواب المنتخب بحسم مسالة انتخاب الرئیس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غیر مباشر خالل مدة ال تزید 

عن خمسة وأربعین یوماً من عقد أول جلسة لھ ". 

ما جاء في كال التعدیلین ما یؤكد على أن الھیئة التأسیسیة باشرت مھامھا باعتبارھا ھي محور المرحلة 
االنتقالیة الثالثة، وھي المعیار والضابط للفترة الزمنیة لھذه المرحلة. وأن ھذه المرحلة تنتھي بانتھاء الھیئة 
التأسیسیة من أعمالھا سواء كان ذلك  خالل 18 شھرا أو تجاوزت ذلك. حیث أن المعیار الذي بموجبھ 
تحددت بدایة المرحلة االنتقالیة الثالثة ھو أول جلسة للھیئة التأسیسیة  وأن نھایة المرحلة تكون بمصادقة 
الھیئة التأسیسیة على مشروع الدستور بعد موافقة الشعب اللیبي في استفتاء عام، ونفاذه بتسلیم مجلس النواب 

سلطاتھ للسلطة التشریعیة المنتخبة وفق أحكام الدستور. 
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ثانیاً - الھیئة التأسیسیة وحكم المحكمة العلیا في الطعن الدستوري رقم 17/ 60 ق. 
ھذا الحكم ال عالقة لھ بالھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور، وال یمس وجودھا.  

حیث أن ھذا الحكم یتناول آلیة تأسیس أحد أدوات المرحلة االنتقالیة الثالثة (مجلس النواب). 
ومن خالل النصوص الدستوریة فإن الھیئة التأسیسیة ھي أساس المرحلة االنتقالیة الثالثة حیث تبدأ ھذه 
المرحلة االنتقالیة الثالثة  بعقد أول جلسة للھیئة التأسیسیة،  وتنتھي المرحلة االنتقالیة الثالثة بانتھاء الھیئة من 

صیاغة مشروع الدستور وطرحھ لالستفتاء وموافقة الشعب اللیبي ومصادقة الھیئة علیھ.  
ولھذا فإن المھمة الرئیسیة والوحیدة المناطة بھا الھیئة التأسیسیة المنتخبة من الشعب اللیبي لتأسیس الدولة 
اللیبیة الحدیثة ھي إزالة المرحلة االنتقالیة بكل ما فیھا من أجسام وأدوات، واستبدالھا بمرحلة جدیدة ھي 

مرحلة االستقرار وبناء المؤسسات التي تقوم وفق أحكام الدستور الذي یصنعھ الشعب اللیبي. 
وھذا الحكم تناول فقط  نص الفقرة (11) من التعدیل السابع، ولم یتناول نص الفقرة (12) من التعدیل السابع، 
مما یؤكد وجود تعارض حقیقي بین حكم المحكمة بعدم دستوریة الفقرة (11) والتي تتعلق بمقترح فبرایر 
وانتخابات مجلس النواب،  وبین ما نصت علیھ الفقرة (12) من نصوص التي لم یطلھا حكم المحكمة العلیا، 

والتي تؤكد على أن مجلس النواب ھو سلطة التشریع خالل المرحلة االنتقالیة الثالثة. 
وھذا التعارض قد یحتاج إلى: ((تفسیر من الدائرة الدستوریة بالمحكمة العلیا)). 

النتائج العامة لدراسة أسلوب صناعة الدستور اللیبي 
التوصــیات  والمقترحـــــــــــــات 

س1: ھل من الواجب التعامل مع التعدیالت الدستوریة المفروضة باإلكراه وعدم مخالفتھا؟ 

1- إن الھیئة التأسیسیة ھي رھینة نصوص وردت في اإلعالن الدستوري المؤقت وتعدیالتھ الالحقة. 
2- ما قام بھ المجلس الوطني االنتقالي، وما كّرره المؤتمر الوطني العام بشأن إصدار تعدیالت دستوریة لم 
تكن إال محاولة لتحمیل الھیئة التأسیسیة مسئولیة التعامل مع مسائل تھّربت ھي منھا خالل المرحلة االنتقالیة 
من خالل إصدار تعدیالت دستوریة بشأنھا، كانت فقط مراضاة للمطالبین بھا لتكون قیودا تكبّل الھیئة 

التأسیسیة عند إعداد وصیاغة الدستور اللیبي الذي ھو بدایة مرحلة االستقرار الحقیقي للبالد. 
3- الھیئة التأسیسیة لم تتمتع بالسیادة الحقیقیة (كھیئة منتخبة من الشعب) لصیاغة دستور البالد. حیث أن 
كثیر من التعدیالت الدستوریة تم إقرارھا من قبل المؤتمر الوطني تحت الضغوطات واإلكراه لتحقیق 
مراضاة وقتیھ (لطرف أو أطراف معینة)، حتى یُترك المؤتمر الوطني في شأنھ، وتم ترحیل (المسألة) إلى 

الھیئة التأسیسیة للتعامل معھا حتى قبل أن تولد الھیئة أو یتم تشكیلھا أو انتخابھا. 
4- على الھیئة التأسیسیة أن تتحّرر من كل القیود التي تكبّلھا، وأن تتخلّص من كل العراقیل التي تعوقھا عن 

أداء مھمتھا والمتمثلة في تعدیالت دستوریة أقّرت تحت الضغوطات. 

س2: ما ھو الدستور الواجب على الھیئة التأسیسیة إعداده وصیاغتھ؟ 

  30



س 
نعا
ر ال
 عم

أ/

لیس من المطلوب أن تضع الھیئة التأسیسیة (دستورا مشّوھا) فقط بحجة التقیّد بما جاء في اإلعالن 
الدستوري تعدیالتھ، حتى وإن كانت ھذه التعدیالت التي أصدرھا المؤتمر الوطني ھي نصوص مشّوھة 

لتكبیل الھیئة التأسیسیة وتقیید حریتھا في إنجاز ھذه المھمة. 
وحتى ال تتكّرر ھذه المأساة التي تكابدھا الھیئة التأسیسیة من آثار ما أصدره المؤتمر الوطني، وتصّدر الھیئة 
التأسیسیة ذات القیود والمعوقات في نصوص دستوریة دائمة تكبّل بھا السلطات العامة بأغالل فرضھا 

المشّرع الدستوري نتیجة لما كان خاضعا لھا من قیود. 
ً ألي  المشّرع الدستوري ال یخضع إال � سبحانھ وتعالى، وإلرادة الشعب اللیبي، وال یمكن أن یكون خاضعا

سلطة أخرى مؤقتة أو قائمة خالل المرحلة االنتقالیة. 
ال یمكن للمشّرع الدستوري أن یقوم ببناء دولة دستوریة طالما أن ھناك قیود تكبّلھ. 

ً إذا ما كان معّرضا لتھدیدات أو مضایقات أو أن  ال یمكن للمشّرع الدستوري أن یعد ویصدر دستورا حقیقیا
تفرض علیھ قیود أو تحّدد مھمتھ بشروط. 

ال یمكن للمشّرع الدستوري أن یخضع ألي ضغط أو إكراه من أي جھة أو  مجموعة كانت، أو من أي فصیل 
أو توّجھ كان.   

إن نزاھة المشّرع الدستوري وحیاده تتمثل في عدم انتمائھ ألي فئة أو جانب في الصراع القائم، وأن تكون 
مھمتھ ھي إزالة المرحلة االنتقالیة بكل ما فیھا من أجسام وأدوات مؤقتة وبناء مرحلة جدیدة ھي مرحلة 

االستقرار وفق أحكام الدستور. 

س3: لماذا نحن بحاجة إلى دستور؟ 
  

طوال حقبة 42 سنة وإضافة إلى ذلك 5 سنوات، ال یوجد في البالد دستور. 
ولكن الخلل الحقیقي ھو أن السلطة في لیبیا خالل حقبة 42 سنة أو خالل الــ (4 سنوات) األخیرة لم تكن 
خاضعة ألي قانون أعلى ینظّمھا ویقیّدھا، ولھذا ساد الفساد وانتشر في رأس ھرم السلطة حیث ال محاسبة 
وال رقابة، حیث لم تتم محاسبة أي من أعضاء (المجلس االنتقالي أو المكتب التنفیذي أو الحكومة االنتقالیة او 

المؤتمر الوطني العام وحكوماتھ المتتالیة، وال مجلس النواب وحكوماتھ). 
نحن بحاجة إلى دستور حتى یكون ھو القید المفروض على السلطة في مواجھة األفراد. ھذا القید یكتسب 

قّوتھ من الشعب.. حیث ان الشعب ھو الذي یصنع ھذا الدستور. 
بوجود ھذا الدستور الذي یصنعھ الشعب اللیبي یكون ھو القانون األعلى الذي یخضع لھ الحّكام والمحكومین 
سواء.. ھذا الدستور ھو القانون األعلى الذي ینشئ كل السلطات العامة في الدولة ویحكمھا، ویكون أعضاء 
ھذه السلطات العامة خاضعین للمساءلة والرقابة والمثول أمام العدالة مثلھم مثل أي مواطن في ظل دولة 

القانون والعدالة. ھذا الدستور ھو الذي یضمن حمایة الحقوق والحریات.    

س4: كیف تتخلص الھیئة التأسیسیة من القیود التي تكبّلھا؟ 
أھم ما یجب أن یتحلّى بھ أعضاء الھیئة التأسیسیة ھو حسن الظن ببعضھم ومنح الثقة لبعضھم بعضا. 
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ألن ما سوف یكتب في ھذا المشروع سواء كتبھ فرد أو مجموعة ھو بالضرورة انتاج كل أعضاء الھیئة 
التأسیسیة، سواء كان المنتوج جیدا أو غیر ذلك  

أھم القیود التي تكبّل الھیئة التأسیسیة ھي: 
1- عدم التئام شمل الھیئة والتي یجب أن یكون عدد أعضائھا (60) عضوا. 

2- النصوص الدستوریة والتي تنص على أن النصاب یقصد بھ (كل األعضاء)، وأن آلیة إصدار القرارات 
تكون بأغلبیة (ثلثي األعضاء زائد 1).  

3- التعدیل الدستوري السابع والذي ینص على آلیة إصدار القرارات (بأغلبیة الثلثین زائد 1) مع وجوب 
التوافق مع مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة الثقافیة واللغویة في األحكام المتعلقة بھم. 

4- النصوص الواردة في اإلعالن الدستوري وتعدیالتھ المتعلقة بطرح مشروع الدستور لالستفتاء على 
الشعب اللیبي مع جوب الموافقة بأغلبیة (ثلثي المقترعین). 

((آلیة خالص الھیئة من القیود الواردة في اإلعالن الدستوري وتعدیالتھ)) 
استنادا على أن الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور ھي ھیئة منتخبة من الشعب اللیبي لصیاغة مشروع 

دستور دائم للبالد...  وأن البالد تعیش مرحلة انتقالیة یحكمھا اإلعالن الدستوري المؤقت وتعدیالتھ.. 
وأن مھمة الھیئة التأسیسیة ھي الخروج بالبالد من المرحلة االنتقالیة إلى مرحلة استقرار . 

فإن ھذه الھیئة التأسیسیة ال یمكن لھا أن تكون خاضعة ألي أداة أو جسم مؤقت أو قائم خالل ھذه المرحلة 
االنتقالیة، ألن خضوعھا یعني عدم حیدتھا واستقاللیتھا في كتابة دستور یعبّر عن إرادة الشعب اللیبي دون 

أي تدّخل من أي جھة كانت ودون أي ضغوطات أو إكراه. 
ما تم النص علیھا في اإلعالن الدستوري وتعدیالتھ والمشار إلیھا، تعتبر قیودا حقیقة مكبّلة لھذه الھیئة 

منتزعة منھا الحریة واالستقاللیة في كیفیة اتخاذ قراراتھا بكل موضوعیة وحیدة دون تدّخل من أي كان. 
ّ یسّجلھ التاریخ لتحقیق غایة أسمى  ولھـــذا فإنني أطالب وبكل إصرار أن تتّخذ الھیئة التأسیسیة قرارا شجاعا

وأنبل وھي الخروج للشعب اللیبي في أقرب فرصة بمشروع حقیقي للدستور اللیبي.  

وھذا القرار الذي أطالب باتخاذه یتضّمن النقاط اآلتیة: 
1-  تحدید النصاب القانوني لعقد الجلسات لیكون النصاب لذلك (41 عضوا). 

2- تحدید آلیة اتخاذ القرارات في كل المسائل الدستوریة بأغلبیة ال تقل عن (ثلثي النصاب القانوني). 
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3-  تحدید آلیة االقتراع في االستفتاء العام على مشروع الدستور بأغلبیة عدد األصوات الصحیحة 
للمشاركین  في االستفتاء. 

آلیة اتخاذ القرار الواردة في الالئحة الداخلیة للجنة الستین 1951: 
(النصاب القانوني  لعقد االجتماع ثلثي األعضاء..... (المادة 12)،  
(اتخاذ القرار بأغلبیة ثلثي الحاضرین المقترعین.... (المادة 31). 

مالحظــة:  
أنا ال أرى أي إمكانیة لخروج مشروع دستور للنور في ظل ھذا الكم الھائل من القیود والعراقیل، ولھذا فإنني 
أكاد أجزم أن الحل األمثل ھو اتخاذ ھذا القرار الجريء والشجاع، وأن یكون الشعب اللیبي على بیّنة وعلم 
ومعرفة تامة  بھذه المسائل، والتي جعلت من أسلوب صناعة الدستور اللیبي أسلوبا فریدا من نوعھ لم تعمل 

بھ أي دولة في العالم ولم تأت على ذكره كتب ومؤلفات الفقھ الدستوري. 
ً أن نقّرر أي مصلحة نرّجح.... ھل ھي مصلحة شخصیة آنیة ؟  أم مصلحة الشعب اللیبي في  علینا جمیعا

الحاضر والمستقبل؟ علینا جمیعاً أن نقّدم التنازالت تلو األخرى حتى نصل بالبالد إلى بر األمان....   
وفقنا هللا جمیعا إلى ما فیھ الخیر....  حفظ هللا لیبیا... 

أ. عمر النعاس محمد                                                                
البیضـاء  -  8  مایو  2015م
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