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 لممدمةا

م وفي التعديل األول ، 6111/  8/  3في اإلعالن الدستوري الصادر يوم  وفماً للنصوص الواردة

التإي كإإل لت  علإ  ػإرار  )لجنإة السإتين(عضإإوا(  21فإنن تكإليل الهيئإة التأسيسإية يلإون مإن )

ً  ، والتي لانت1591 ستور استمالل ليبيا عامإلعداد د    .منتخبة من الكعبولم تلن  معينة تعيينا

   بأػلبية ثلثي األعضاء زائد واحد. لراراتهاالهيئة تصدر أن  جاء في اإلعالن الدستوريو

ثم جاء النص الدستوري في التعديل الثالث ومن بعإد  التعإديل الخإامس والتعإديالت الالحمإة بإأن 

 يتم انتخابها من الكعب الليبي.الهيئة 

لية هإو تحميإك مبإدأ اقسإتمال ،من الكعب الليبيعل  انتخاب الهيئة التأسيسية  الحلمة من النص

 سلطة لائمة في البالد خالل إعدادها للوثيمة الدستورية.والحياد وعدم خضوع الهيئة ألي 

تلرار ما لإان منصوصإا عليإ  من خالل  خطأالولوع المجلس اقنتمالي والمؤتمر الوطني في إن 

ييإإد فإإي اإلعإإالن الدسإإتوري والتعإإديل األول مإإن أن الهيئإإة "معينإإة تعيينإإاً مإإن المإإؤتمر" وأن تم

مإإن  ق يعنإإي بالضإإرورة أن تسإإتمر الهيئإإة التأسيسإإية المنتخبإإة، الهيئإإة بيليإإة إصإإدار لراراتهإإا

فإي تلإرار وتطبيإك (، 3،9،2،1وفماً للنصوص الواردة في التعإديالت الدسإتورية )الكعب الليبي 

والإإإذي لإإإان ناتجإإإا عإإإن خضإإإوع المجلإإإس اقنتمإإإالي ومإإإن بعإإإد  المإإإؤتمر الإإإوطني  ذلإإإن الخطإإإأ

أن تتخإإذ  المنتخبإإة مإإن الكإإعب الليبإإيالتأسيسإإية بإإل مإإن واجإإب هإإذ  الهيئإإة لضإإؼوطات هائلإإة، 

اقجراءات المناسبة إلنهاء مهمتها التي أوللهإا لهإا الكإعب الليبإي الإذي لإام بانتخابهإا مإن أجإل 

وهو الذي يتخذ المإرار بمبولهإا  الكعب الليبي هو الفيصل فيهايلون لاملة نتاج وثيمة دستورية ا

 . من خالل اقستفتاء العام، )ق(بــــرفضها  مأبــ)نعم( 

مسؤولة فمإط وأنها  ،ق سلطان عليها إق هللا سبحان  وتعال هذا األمر يعني أن الهيئة التأسيسية 

أن تلإون مسإؤولة  للهيئة التأسيسإيةملن وق ي، الذي يملن محاسبتها وعزلها أمام الكعب الليبي

هإإي إزالإإة ألن مهمإإة الهيئإإة التأسيسإإية اقنتماليإإة. أمإإام أي جهإإة أو جسإإم خإإالل هإإذ  المرحلإإة 

بإالبالد إلإ  مرحلإة  أجسإام لائمإة أو مؤلتإة واقنتمإال بلل ما فيهإا مإن المرحلة اقنتمالية باللامل

واسإتحداث أجسإام جديإدة  ،استمرار حميمي حيث يتم تثبيت ما هو أصلح للبالد مإن أجسإام لائمإة

اة، دولإإة تلإإون مالئمإإة لمرحلإإة بنإإاء الدولإإة الليبيإإة الحديثإإة، دولإإة المإإانون والعدالإإة والمسإإاو

 لطة، دولة الحموق والحريات. مي عل  الس  لسات والتداول الس  المؤس  

وعإإدم خضإإوعها ألي  ،أن تتمتإإا الهيئإإة التأسيسإإية باقسإإتماللية التامإإة والحياديإإة يعنإإيلإل ذلإإن 

خإإالل  وأن لإإل هإإذ  األجسإإام المائمإإةنصإإوص أو أجسإإام لائمإإة خإإالل هإإذ  المرحلإإة اقنتماليإإة، 

مإن  يجب أن تموم باتخاذ لل اقجراءات والتسهيالت لتملين الهيئإة التأسيسإيةالمرحلة اقنتمالية 

فة بها من الكعب الليبي، وأن الكعب الليبي هإو الوحيإد الإذي يملإن محاسإبة متها الملل  انجاز مه

 الهيئة التأسيسية بعد هللا سبحان .
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 نماط مهمة ومختصرة:

 ، وتلون مسؤولة فمط أمام .لصياػة الدستور/ الهيئة التأسيسية منتخبة من الكعب الليبي 1

 .المحد دة نتائجها هذ  المهمة/ أعضاء الهيئة التأسيسية متفرػون ألجل 6

 .محد دة ليسوا أعضاء برلمان بل ملل فين بأداء مهمة/ أعضاء الهيئة التأسيسية 3

 :) من يفس ر النص الدستوري؟( تفسير النص الدستوري

ع " أو من " الماضي الدستوري".    النص الدستوري يلون تفسير  إما من " المكر 

ع أو الماضإإإي التفسإإإير  مصإإإادرمإإإن و العإإإرؽ النصإإإوص الدسإإإتورية و )التإإإي ينتهجهإإإا المكإإإر 

 .الضرورة(حالة و السوابك المضائيةوي يخالمصدر التارو الدستوري

ع:   تفسير المكر 

ع بتفسإير سواء لان "  ع الدستوري أو المإانوني": عنإد اصإدار التكإريعات، يمإوم المكإر  المكر 

يإة فإي تفسإير وتأويإل  ع مطلإك الحر  النص الدستوري وبناء علإ  ذلإن يصإدر التكإريا، وللمكإر 

 .إلصدار التكريا االنص الدستوري حسب ما يرا  مالئم

 تفسير الماضي الدستوري:

 بعإدم دسإتورية تكإريا مإا،فإي المحلمإة وحإة أمامإ  لضإية مطر يلون تفسإير  خإالل الن إر فإي

 ."بنلرار أن التكريا مطابما للدستور أو مخالفا ل ويلون لرار الماضي الدستوري إما: "
 

 تعديل النصاب واتخاذ المرار بالالئحة التن يمية لعمل الهيئة التأسيسية

إلنجإاز مهمإة محإد دة، وأن  استنادا عل  أن الهيئة التأسيسية هي هيئة منتخبة من الكعب الليبي

فإنن هإذ  الهيئإة هذ  المهمة هي اقنتمال بالبالد من مرحلة انتمالية إل  مرحلإة اسإتمرار نهإائي، 

وأق تخضإإا للمإإوانين والنإإواميس السإإائدة خإإالل المرحلإإة ، تتمتإإا باسإإتماللية حميميإإةأن يجإإب 

التي تهدؽ لتحميإك هإدؽ تماللية وعليها أن تتخذ اقجراءات الالزمة لتحميك هذ  اقس اقنتمالية،

أن تعمل هإذ  ك للكعب الليبي األمن واقستمرار، ونبيل وساٍم أق وهو إنجاز وثيمة دستورية تحم  

قنتكال البالد مإن مسإتنما الإدماء  كعب الليبيالأوللها لها تأدية األمانة الثميلة التي الهيئة عل  

 والسالم.والتمتيل والفساد إل  بر ِّ األمان والطمأنينة 

ن نبإذل لإل فلإن يلإون لنإا منإاص مإن أ ،هذ  المهمة التاريخية، وثمل األمانإة إذا ما عرفنا حميمة

 .وليلن الكعب الليبي هو الحلم والفصل، جهدنا في سبيل تحميمها بلل الوسائل المملنة

 عل  أن الهيئة التأسيسإية ق تخضإا ألي نإواميس خإالل المرحلإة اقنتماليإة، ورػم تأليدي دائما

/ب( مإن التعإديل الدسإتوري 11)إق أن  وللمزيد من الثمة والتأليد، فنن ما جإاء فإي نإص الفمإرة 

.... ، وتتلون من سإتين عضإوا " اء النص لاآلتي:حيث ج واضح وصريح،  (31السابا )للمادة

م.   ويتول   المؤتمر 1591التي كللت إلعداد دستور استمالل ليبيا عام عل  ػرار لجنة الستين 

الوطني العام بموجب لانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها، ويراعإ  فيهإا وجإوب تمثيإل 

التبإو(.  وتصإدر -الطوارق-يغؼوية والثمافية ) األمازملونات المجتما الليبي ذات الخصوصية الل

ية لصإإياػة مكإإروع الدسإإتور بأػلبيإإة الثلثإإين زائإإد واحإإد مإإا وجإإوب لإإرارات الهيئإإة التأسيسإإ

التوافإإك مإإا ملونإإات المجتمإإا الليبإإي ذات الخصوصإإية الثمافيإإة واللؼويإإة فإإي األحلإإام المتعلمإإة 

 بهم...".
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 :وتوضيح تفسير

) حيإث  خإالل التعيإين تم تكليلها منم 1591التي أصدرت الدستور الليبي سنة لجنة الستين  /1

ان مإن لبإل و  تم تعيين ممث لو برلة من لبل سمو األمير دمحم ادريإس السنوسإي،  سإعادةممث لإو فإز 

لهيئة افي حين أن ، (بطرابلس الوطنية الجمعيةمن لبل  طرابلس لووممث  ، النصر سيؽ بن أحمد

وتلتسإب كإرعية  الليبإي مباكإرة منتخبإة مإن الكإعبالتأسيسية لصياػة مكإروع الدسإتور هإي 

 .جودها وأداء عملها من الك عب الليبي مصدر لل الس لطات في ليبيا الجديدةو

وجاء تحإت اسإم " لإانون د معايير وضوابط اقنتخاب، هو لانون يحد   6113لسنة  11لانون  /6

 . التأسيسية لصياػة مكروع الدستور"بكأن انتخاب الهيئة  6113لسنة  11رلم 

الهيئإإة  انتماليإإة خإإالل مرحلإإة انتماليإإة فمإإط قنتخإإاب سإإلطةلبإإل وهإإذا المإإانون تإإم اصإإدار  مإإن 

لصياػة مكروع الدستور  د عمل الهيئة التأسيسيةيمي  أن  لهذا المانونق يملن  وللنالتأسيسية، 

مصإإدر السإإلطات والتإإي مهمتهإإا تأسإإيس الدولإإة الليبيإإة  مإإن الكإإعب الليبإإي والتإإي تإإم انتخابهإإا

في المانون ما ينص عل  تمييإد عمإل لما لم يأت اقنتمالية، ة الجديدة واقنتمال بالبالد من المرحل

 .الهيئة التأسيسية

عضإإوا ولإإد تإإم تعييإإنهم، فإإي حإإين أن ( 21)فإإي الجمعيإإة الوطنيإإة التأسيسإإية عإإدد األعضإإاء  /3

ً امإتفرػإاً تمتفإرػين من الكعب، ومنتخبين أعضاء أعضاء الهيئة التأسيسية هم   بحلإم المإانون ا

   .لمهمة انجاز الدستور
 

  

 مرارات بأػلبية الثلثين زائد واحداصدار ال

 ؟ السؤال ما هي الحلمة من هذا الكرط

تواجد لممثلإين عإن المنإاطك ، من خالل عدم اإلخالل بمبدأ التوافكالممصود بذلن  ،العامبالمعن  

 الثالثة عند اصدار المرارات.  التاريخية األلاليم فما لمفهوم واقنتخابية الثالثة 

 ؟ ( 11أي  أن يلإإون العإإدد هإإو ) ثلثإإين زائإإد واحإإد مإإن السإإتين ضإإرورة هإإل هإإذا يعنإإيوللإإن 

 .(واقجابة بلل تأليد ) ق 

تإم تكإليلها علإ  أسإاس ) األلإاليم  م1591أن ) لجنة الستين ( التي أصدرت دستور  بالرػم من

متطلبإا لتمثيإل  عل  وجوب أن يلون النصاب أو اتخإاذ المإراراتإق أن  لم يأت أي نص الثالثة(، 

ان(.  األلاليم الثالثة ) برلة وطرابلس وفز 
 

علإ  لليإة تحديإد النصإاب واتخإاذ  لعمل الهيئإة التأسيسإية يةفي الالئحة التن يم ولهذا فنن النص

ن تتدخل في عمل ألي جهة أ وق يجوز ،دون ػيرهاالتأسيسية هو عمل تختص ب  الهيئة المرار 

اقجإإراءات التإإي تتخإإذها إلنجإإاز مهمتهإإا الملل فإإة بهإإا مإإن الكإإعب التأسيسإإية أو فإإي لليإإة الهيئإإة 

ر مصيرها سيب عليهاالليبي والذي سيلون هو الرليب والح  .  وهو من يملن أن يمر 
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حالإة في ، أو زائد واحد من األعضاء الفعليين بأػلبية ثلثي األعضاء إن النص عل  اتخاذ المرار

أن يلإإون األعضإإاء اتخإإاذ المإإرار بأػلبيإإة ثلثإإي الحاضإإرين مإإا ضإإمان  وتعإإذ ر ذلإإنالضإإرورة 

 مإإا  الإإنص الإإوارد فإإي اإلعإإالن بتاتإإا ق يتنإإال ، الموافمإإون مإإن المنإإاطك اقنتخابيإإة الثالثإإة

حتإإ  وإن لإإان الممصإإود منإإ   أػلبيإإة ثلثإإي األعضإإاء زائإإد واحإإد(،والإإذي جإإاء فيإإ  ) الدسإإتوري

ء الإإإون األعضإإإيتطل إإإب أن ي ص المعإإإد لألن الإإإن، واجإإإد ممثلإإإون عإإإن األلإإإاليم الثالثإإإةوجإإإوب ت

    نتخابية الثالثة.يمثلون المناطك اقالموافمون 

انتخابهم في دوائرهم  الذين تم أي أحد من أعضاء الهيئة التأسيسية ق تستبعد لما أن هذ  اآللية

إلخإراج  المكارلة في أعمال الهيئإة التأسيسإية والمإداوقت واتخإاذ المإراراتن أجل اقنتخابية م

مكإإروع الدسإإتور الليبإإي الإإذي ينت إإر  نإإاخبون أولئإإن األعضإإاء، لمإإا ينت إإر  لإإل أبنإإاء الكإإعب 

 داخل البالد وخارجها.  الع يم الليبي 

المكإارلة  عإن نونإاحت  ق يتؼي ب أحد من األعضاء المتفإرػين لا تعتبر ضمانةأن هذ  اآللية بل 

ن لان يهمهم فعإالً مصإير الليبيإين والليبيإات الإذين إعليهم أق  يتؼيبوا و ، في تمرير مصير البالد

مإن النزاعإات المسإل حة، والتهجيإر والنإزوت والتكإريد داخإل الإبالد عديدة سنوات  يعانون طوال

 نتيجة الهيئة التأسيسية وعالدين عليها لل اآلمال.وخارجها، وهم يتطل عون ويترلبون 
 

 "المح ورات تبيح الضرورات"لاعدة   خالصة:

 اقسالمية السمحاء، وهي مصدر التكريا في ليبيا. الكريعةخطاب يستند عل  لواعد هذا 

 لإإونت عنإإد الضإإرورةرػإإم ذلإإن وو ، هللا عإإز  وجإإل  ورسإإول  اللإإريم مهإإاهإإي مإإا حر  رات والمح إإ
ً  ةمباحات المح ور   عل  عباد . عز  وجل   أيسر كرع هللا ام، كرعا

 .ضرورة ما حرام ق: سعدي وابن الميم ابن مولذات المعن  يفي و
 

   :المطروحة هيقت اؤستال

 للكإعب الليبإي ورة التأسيسإية إلخإراج مكإروع الدسإتعلإ  الهيئإما هو الكيء المح ور كرعاً 
 ؟اوخارجهناة الليبيين والليبيات داخل البالد الحمن دماء المسلمين وتخفيؽ مع

 ؟از مخالفتهيجووق  س  مت  ق  ةممد سنصوص  11أو لانون  اقعالن الدستوريفي  ما وردهل 

مإن " بعإ  السإادة والسإيدات"  ألنفمإط  ،كعب الليبي المسإلمالليم بمعاناة التس من الواجبهل 
للخإروج بمكإروع يعرفون أن النصاب ق يلتمل إق بهم وهم  ومعل مين"مماطعين أعضاء الهيئة "

لتحميك المصلحة العامة، واسإتنادا اً وفم لةضهذ  المعتجاوز  علينامن الواجب أن  أم  ؟ الدستور
 ؟عيوض يلانونعائك ل فهل نرضخ، كرعيالضرورة تبيح لل مح ور بأن  كرعيالمبدأ الإل  

 عمل مح ور كرعي؟هو يهدؽ لحمن الدماء إل  الكعب الليبي  دستوربمكروع الخروج هل 

  مإا ألإر   اإذ  "احتمإال حمإن الإدماء" يور هإالتإي توجإب اقسإراع بمكإروع الدسإتضرورة الأن 
مإن الحإال لمإا هإو عليإ  مسإتمراً إذا مإا بمإي لائمإا و الإدماء سإفنفإنن مابل بالموالكعب الليبي، 

      .لمكروعالخروج بهذا اعرللة وصراع مسل ح عل  الس لطة 

  .والمبول بسفن الدماء الرض  بالفكل أفضل من، جاتنهو ن الدماء مل حاحتمااألمل بن إ

 هبة إق من هللا عز  وجل .دون خوؽ أو رمضي لدماً لل ، فنن العزم لائم ذن هللا تعالوبن
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 م1591لسنة  الجمعية الوطنية التأسيسية

لجنإة السإتين لسإنة ) :الجمعية الوطنية التأسيسإيةلياساً عل  ما جاء في الالئحة التن يمية لعمل 

م ، وهي اللجنة التي أسست أساسإا علإ  معيإار جؼرافإي إلليمإي تتمثإل فإي األلإالي(1591/1591

علإ  أن يلإون النصإاب أو اتخإاذ  التن يميإةلإم تإنص قئحتهإا وفإزان(، الثالثة ) برلة وطرابلس 
    .الالئحةتلن في  ولم يرد هذا التفسير عل  اإلطالق المرار وفماً للتمثيل المناطمي أو اإللليمي،

لمإإا ق يوجإإد أي نإإص فإإي الالئحإإة التن يميإإة لعمإإل الجمعيإإة الوطنيإإة التأسيسإإية يتعل إإك بالتمثيإإل 

 المتعل مة باقستمالة وللية التعيين. (15في نص )المادة  اإللليمي سوى
  

 أوق: تحديد النصاب المانوني لالجتماعات:

حلمإة وهي للية بسيطة تنم عإن  جاء النص صريحا وواضحا بخصوص صحة عمد اقجتماعات.
إلنجإاز مهمإتهم التاريخيإة فإي إطإار زمنإي محإد د فإي  اآلباء المؤسسون ومدى عإزمهم الحميمإي

م، والإذي 1515نإوفمبر  61الصادر عن الجمعية العامإة لممإم المتحإدة بتإاريخ  685المرار رلم 

 م.1596يناير  1 جاء في  عل  ضرورة إعالن استمالل ليبيا بألاليمها الثالثة لبل يوم

 وحد د النص النصاب المانوني لاآلتي:

 ."ة لانونيا مت  حضر  ثلثا األعضاءيلون اجتماع الجمعي":  16المادة 
 

 ثانيا: المماطعة والتعليك:

أي كإإيء  1591/1591فإإي الالئحإإة التن يميإإة لعمإل الجمعيإإة الوطنيإإة التأسيسإإية لسإإنة  لإم يإإرد

ج  ذريعة وهي ،بخصوص المماطعة أو تعليك العضوية أن  همواجإباألعضإاء الإذين مإن بها يتحج 
 بل ما جاء في قئحة الجمعية الوطنية التأسيسية هو اقستمالة. ،ةالمهميلونوا متفرػين لهذ  

لل عضو يريد اقستمالة يمإد م اسإتمالت  إلإ  رئإيس الجمعيإة ومتإ  لإررت الجمعيإة ": 15المادة 

لبولهإإا يخبإإر الإإرئيس الجهإإات المختصإإة للإإي تعإإين بدلإإ  والجهإإات المختصإإة هإإي سإإمو األميإإر 
ابلس فإي الجمعيإة الوطنيإة د بن سيؽ النصر في فزان وممثلإو طإرالمع  م في برلة وسعادة أحم

 ."بطرابلس
 

 يين عموماً:نالناخبين والسلطة المضائية والمانوعل  ، ة عل  الكعب الليبيمطروحتساؤقت 
هإإو إجإإراء لإإانوني وارد فإإي اإلعإإالن الدسإإتوري  هإإل مإإا يسإإم   بالمماطعإإة أو تعليإإك العضإإوية

    ؟بانتخاب الهيئة التأسيسية 6113لسنة  11وفي لانون وتعديالت ، 

فإإي الإإدوائر  إجإإراء يإإتم اتخإإاذ  بمعرفإإة ومبارلإإة النإإاخبينيعتبإإر "المماطعإإة أو التعليإإك" ، هإإل 
 در عن العضو المماطا أو المعل ك لعضويت  لؼاية في نفس ؟إجراء صا أم هو اقنتخابية

؟ أم لخدمإإة أػإإرا  يمومإإون بإإذلن مإإن أجإإل ليبيإإا ويتهممإإون لعضإإهإإل هإإؤقء الممإإاطعون والمعل  
 ق عاللة لها بمصلحة الوطن ومصلحة الكعب الليبي؟ أخرى
ر واحتلإا  خبيإناحإك ل "العضإو الممإاطا" هو مصإادرة ما " يسم  بالمماطعة والتعليك " أليس 

 مصلحة ليبيا؟طار إء ناخبي  والدفاع عن مصالحهم في ارلرارهم الذي يلزم العضو بنمل ل
عمإل علإ  ال، ولفإر  سإلطة أحاديإة بإالموة حالإة الفوضإ  والتمتيإلتلريس  هوالهدؽ يلون ق أ

   ؟والتداول السلمي عل  الس لطةوالعدالة المانون ليام دولة  عرللة
ج اقسإتمالة علإ  العضإو  من الواجإبأليس  نوني لهإا؟ ق سإند لإا "طلحاتصإبم"بإدق  مإن الإتحج 

 سنوات؟ 9ألثر من  يالذي يعان للكعب الليبيدمة للوطن وخ ليحل محل  لؼير  واتاحة الفرصة 
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 ثالثاً: اتخاذ المرار:

يبإي يتم طرح  علإ  الكإعب اللالهدؽ من تكليل الهيئة التأسيسية هو الخروج بمكروع دستور 

  .الفيصل والحلم هو الكعب الليبيحيث أن )ق(.   م لالستفتاء علي  بـــ)نعم(  أ

ألنإ  حتإ   ق يهم األػلبية التي تصدر بهإا الهيئإة لراراتهإا فإي الكإأن الدسإتوري،وفي الحميمة، 

وللإن مإا ، لمإا لإان ذلإن ضإمانة لمبإول الكإعب الليبإي بإ ئإة لراراهإا باإلجمإاع ولو أصدرت الهي

 ما لد يرا  مناسبا ل  ومحمماً لجملة من طموحات  ولمال .وهو  المهم،هو  كعبسوؽ يمبل ب  ال
 

 الداخلية للجمعية الوطنية التأسيسية عل  اآلتي:الئحة وتنص ال

  :والثالثون الحادية المادة

 مإإن التحمإإك ويجإإب. الممتإإرعين الحاضإإرين األعضإإاء ثلثإإي ةبموافمإإ الجمعيإإة لإإرارات تصإإدر" 

  ."اقلتراع لصحة المطلوب العدد  تلامل

برلة وطإرابلس  أساس األلاليم التاريخية الثالثةعل   تم تكليلها من أن الجمعية الوطنية بالرػم

 وق عاللة ل  بتمثيل األلاليم الثالثة. إق أن نص اتخاذ المرارات جاء صريحا وواضحاوفزان، 

ر النص  حتإ   وهإذا يعنإي أن ،) ثلثي الحاضإرين الممتإرعين(أن اتخاذ المرار يلون بموافمة ولر 

 لتراع يعتبر ولأن  ػير حاضر.العضو الحاضر ولم يكارن في اق

 .1591للية اتخاذ المرار من اآلباء المؤسسين للدولة الليبية سنة هلذا لانت 
 

إلصإدار الدسإتور الليبإي لبإل انتهإاء المإدة التي تمتا بها أولئن اآلباء الحلمة الحميمية إنها  نعم،

والذي جاء في  ضرورة  61/11/1515( الصادر يوم 685رلمالمحددة في لرار الجمعية العامة )

   م.1596/ 1/ 1استمالل ليبيا بألاليمها الثالثة لبل يوم  اإلعالن عن

ليس هنان ما يمنا الهيئة التأسيسية وهي هيئة منتخبة من الكعب الليبي ان  ومن هذا المنطلك،

   ب الليبي للمت  بــ)نعم( أم )ق(.تجد اآللية المناسبة للخروج بمكروع دستور يمول في  الكع

أرجإإو أن وم، 1591للدولإإة الليبيإإة سإإنة  اآلبإإاء المؤسسإإون لانإإت لإإدىالتإإي  هإإي الحلمإإة تلإإنو

اآلبإإاء  ةبحلمإإ السإإيدات والسإإادة أعضإإاء الهيئإإة التأسيسإإية لصإإياػة الدسإإتور الليبإإي يتحل إإ 

بلإل كإؼؽ، حت  نتملن مإن الخإروج بهإذا المكإروع للكإعب الليبإي الإذي ينت إر    ن،والمؤسس

  عالدا علي  األمل.و
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 : ...  وفي رأيي الخاص جداً الخالصة

بإالبالد  إلنجإاز مهمإة محإد دة ولالنتمإال الهيئة التأسيسية هي هيئة منتخبة من الكعب الليبيهذ  

ن والليبيإات داخإل من مرحلة الصراع المسل ح عل  السلطة وسفن الدماء وتكريد ونإزوت الليبيإي

لتملإإين النإإاس مإإن العإإودة لإإبالدهم والكإإعور بإإاألمن  إلإإ  مرحلإإة اسإإتمرار، الإإبالد وخارجهإإا

 ينة والسالم، حيث يموم العدل ويحلم المانون.  والطمأن

مإإن واجإإب الهيئإإة التأسيسإإية أن تتخإإذ لإإل  وفإإي سإإبيل تحميإإك هإإذ  األهإإداؽ السإإامية والنبيلإإة،

اقجراءات المملنة لتحميك ذلن، وعليها أق تلون خاضعة ألي جهات أو أجسام لائمة خإالل هإذ  

 بد قستفادتها من هذ  المرحلة.  أن تستمر إل  األ هاالمرحلة اقنتمالية والتي تريد

لمرحلإإإة هإإإي عبإإإارة عإإإن امتإإإداد  علإإإ  الهيئإإإة التأسيسإإإية أق تخضإإإا ألي لإإإوانين أو نإإإواميس

، وعل  الهيئة التأسيسية ومإن واجبهإا رفإ  لإل ذلإن وايجإاد أفضإل الطإرق وأيسإرها اقستبداد

ر إماإلخراج هذ  الوثيمة الدستور  . بمبولها أو رفضها. ية للكعب الليبي ليحلم بنفس  وليمر 

أمإإام لإل مإإن يحإإاول عرللإة خإإروج هإإذ  الوثيمإة بإإأي وسإإيلة  علإ  هإإذ  الهيئإإة أن تمطإا الطإإرق

نوني وق سند لما أساس لا ق لؼر  في نفس  أو تحميما ألهداؽ ايدولوجية أو فلرية أو ػيرها.

   ، بل هنان كجاعة اقستمالة لي يحضر البديل."بالمماطعة أو التعليكيد عي  البع  "

 تهماوا مسإإؤوليلإإتحم  لصإإياػة مكإإروع الدسإإتور الليبإإي أن ي التأسيسإإيةالهيئإإة لإإل أعضإإاء علإإ  

بإنخراج  وامومإ، وأمام أنفسهم وأهلهإم،  وأن ي،  وأمام الكعب الليبيهللا عز  وجل  مام التاريخية أ

ا كإإإعبنا الليبإإإي بفإإإارع الصإإإبر وعالإإإدا عليهإإإا اآلمإإإال هإإإذ  الوثيمإإإة الدسإإإتورية التإإإي ينت رهإإإ

 والطموحات.

أن تموم بنصدار هذ  الوثيمإة فإي أسإرع لصياػة مكروع الدستور الليبي  عل  الهيئة التأسيسية

 ، والضرورات تبيح المح ورات.الكعب الليبي للمبول ب  أو رفض  أن يلون األمر في يدولت و
 

وعلينإإا جميعإإاً أن نتحمإإل المسإإؤولية لاملإإة ونصإإدر هإإذ   إن التإإاريخ ق يلتإإب بأيإإدي مرتعكإإة،

 الوثيمة الدستورية لطرحها عل  كعبنا الليبي الع يم حت  يمول للمت  ويلون ل  فصل الخطاب.
 

 .. لمد طفح الليل.. !!!والكعب الليبي لن يصبر علينا طويال..

 

 حف  هللا ليبيا........   عاكت ليبيا حرة أبية

 

 أ.عمر النعاس                                                      

 

  .         6112/  1/  11   -مدينة البيضاء 


