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تونس ـ منور مليتي

تظهر القراءة العامة في الدستور الليبي أن عملية الصياغة تمت تحت 
ما جعلها  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  ضغط 
تركز على تفاصيل عادة ما ال تتضمنها الدساتير الحديثة التي تقتصر 
بين  والفصل  السياسي  والنظام  الدولة  لهوية  األساسية  المقومات  على 

السلطات والحريات.
ويتصدر هاجس وحدة ليبيا قائمة هواجس الصياغة حيث نصت المادة 
األولى من الباب األول على أن »ليبيا دولة مستقلة ال تقبل التجزئة وال يجوز 
الجمهورية  تسمى  إقليمهما  من  جزء  أي  عن  وال  سيادتها  عن  النزول 

الليبية«.
هي  وشرقها  البالد  غرب  بين  ما  وخاصة  األوضاع  تعقيدات  أن  ويبدو 
»الجمهورية«  مفهوم  على  التنصيص  أن  والحال  الصياغة  فرضت  التي 
يستبطن وحدة الكيان السياسي ووحدة الكيان الترابي بقطع النظر عن 

تضاريس الخارطة الجيوسياسية.
،،

قراءة عامة في دستور ليبيا



3 الخميس ٢٩  مارس ٢٠١٨             العدد: ٢١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ليبيا  انفتاح  الدستور  يشرع 
اإلقليمي  محيطها  على 
 12 المادة  خالل  من  والدولي 
بناءعلى مبدأ استقالل الدولة 
مصالحها  وضمان  وسيادتها 
العالقات  وتنمية  الوطنية 
ــرى  ــدول األخ ــة مــع الـ ــودي ال
المنظمات  مــع  والــتــعــاون 
إطار  في  والدولية  اإلقليمية 

القانون الدولي«.

وتؤكد المادة الثانية من الباب األول هذا الهاجس على الرغم من أن ليبيا ظلت 
طيلة تاريخها كيانا عربيا تتعايش في ظله بقية المكونات بكل أمان، إذ عددت 
المختلة كما  أبعادها  الهوية في  »الهوية واللغة« مقومات  التي جاءت تحت عنوان  المادة 

عددت في نفس الوقت اللغات التي يتحدث بها الليبيون.
وتجنبت المادة التنصيص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وسردتها 

ضمن اللغات األخرى التي تتكفل الدولة برعايتها وتنميتها والمحافظة عليها.
والشريعة  الدولة  دين  »اإلسالم  أن  على  األول  الباب  من  السادسة  المادة  وتنص 
اإلسالمية مصدر التشريع« وهو تأكيد واضح على أن الدولة ليبية ليست دولة علمانية 

وعلى أن مصدر التشريع ليست القوانين المدنية وإنما هي الشريعة.
7 من الباب األول  ويكفل الدستور الحق في المواطنة بين جميع الليبيين وفق المادة 

من خالل المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق الواجبات أمام القانون.
الرأي السياسي  التمييز على أساس  المادة على حظر أشكال  التنصيص خالل  ويبدو 
تشريع لحق التنظم في أحزاب سياسية أو في أي شكل من أشكال النشاط السياسي بما 
يمكن للشعب الليبي من صناعة تجربة ديمقراطية تعكس تعدديته الفكرية والسياسية.

السياسي من خالل  الرأي  في  الحق  واضحا  تفسيرا  األول  الباب  8 من  المادة  وفسرت 
والتداول  السياسية  التعددية  مبادئ  على  يقوم  السياسي  »النظام  أن  على  تنصيصها 
أمام  المجال  يفسح  أن  ..« وهو من شأنه  السلطات  بين  والفصل  السلطة  على  السلمي 

الليبيين يمارسوا حقهم في الشأن العام وفي صناعة القرار السياسي واإلداري.
 12 المادة  خالل  من  والدولي  اإلقليمي  محيطها  على  ليبيا  انفتاح  الدستور  ويشرع 
العالقات  وتنمية  الوطنية  مصالحها  وضمان  وسيادتها  الدولة  استقالل  مبدأ  بناءعلى 
القانون  إطار  في  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  مع  والتعون  األخرى  الدول  مع  الودية 

الدولي«.
وترتبط مبادئ السياسة الخارجية المنفتحة مع مبادى النظام السياسي التعددي إذ ال 

معنى لالنفتاح الفكرية والسياسي في ظل االنغالق على التجارب اإلقليمية والدولية.
فقد  السياسية  والتعددية  السياسي  الرأي  حرية  على  التنصيص  من  الرغم  وعلى 
أنها تسللت  الديمقراطية وهي مفارقة يبدو  التنصيص على مفهوم  الدستور من  خال 
كمصدر  الشريعة  على  التنصيص  شأن  شأنها  اإلسالميين  ضغط  تحت  الصياغة  إلى 

للتشريع.
لقد مهد الباب األول من خالل المبادئ العامة إلى إحدى أهم المسائل التي تعد اليوم 

من صميم هوية الدولة بل من ميم كيانها وهي الحقوق والحريات المدنية السياسية.
وشملت الحقوق الحق في الحياة وفي السالمة واألمن والطمأنينة والكرامة اإلنسانية 
وحرمة الحياة الخاصة والتعبير والنشر وحرية الصحافة واإلعالم وحق التصويت والترشح 
وحرية تكوين األحزاب وتكزين منظمات المجتمع المدني وحق المشاركة الديمقراطية 

والتجمهر والتنقل.
الليبيين من  ُتمكن  إذ  والحقوق وحدة متكاملة مدنيا وسياسيا  الحريات  وتمثل هذه 
وسياسيا  فكريا  المتعدد  المجتمع  من  البالد  لتستفيد  نشيطة  ومدنية  سياسية  حياة 

بعيدا عن أي شكل من أشكال الحيف أو اإلقصاء أو التهميش السياسي.
نفس  على  لتقف  انتهاكات  أي  من  والحريات  الحقوق  بحماية  الدولة  الدستور  ويلزم 
المسافة بين جميع المواطنين منتهجة الحياد باعتبارها الكيان االنتمائي الوحيد الذي 

ال يدين الليبيون بالوالء إال إليه رمز هويتهم السياسية.
ومن أهم النقاط التي تضمنها الباب الثاني حظر التحريض على الكراهية والعنف وهو 
تأكيد ضمني على أن الدولة الليبية تنتصر لقيم التسامح والتضامن والسلم األهلي بما 

ينسجم مع خصوصية المجتمع الليبي الذي غالبا ما كان ضحية ظاهرة اإلرهاب.
المادة  العام حيث نصت  الشأن  المجتمع وفي  المرأة في  دور  الدستور عن  يغفل  ولم 
49 من الباب الثاني على أن »الدولة تلتزم دعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل 
االجتماعية  والعادات  السلبية  الثقافة  على  والقضاء  المجتمع  في  مكانتها  ورفع  حمايتها 

التي تستنقص من كرامتها وضمان حقها في التمثيل في االنتخابات العامة..«.
وتعد هذه المادة انتصارا للمرأة الليبية التي كثيرا ما ساهمت في نحت مالمح تاريخ 

البالد منذ مشاركتها الفاعلة في مقاومة االستعمار اإليطالي.
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تجربة  عنوان  هي  المرأة  أن  نكتشف  العريقة  الديمقراطيات  إلى  نعود  وحين 
التحديث االجتماعي والسياسي وهي محرار العدالة االجتماعية ومقياس الحق في 
المواطنة لذلك فإن ما تضمنه الدستور يمكن أن يعد نقلة نوعية تاريخية خاصة 
ثقافة ذكورية  عليه منظومة  العربية تهيمن  المجتمعات  الليبي شأنه شأن  المجتمع  أن 

تستخف بدور المرأة.
يمكن القول إن الدستور نص على نظام »خاص« يكاد ال يوجد له شبيه في المنطقة 
إدارة  على  تسهر  التي  الدولة  مرجعية  هو  العلمي  بمعناه  المدني  فالدستور  العربية، 
من   67 المادة  لكن  الديمقراطية  مفهوم  على  بناء  السياسي  والعملية  العام  الشأن 
الشورى وهو كما هو معروف مفهوم إسالمي ال عالقة  الثالث نصت على مفهوم  الباب 

له بمدنية الدولة وال بمدنية الشأن العام وال حتى بمدنية منظومة الثقافة السياسية.
وإذا ما تجاوزنا المفاهيم على أهميتها بإمكاننا أن نالحظ أن الدستور نص على نظام 
ال هو بالرئاسي وال هو بالبرلماني مماثل تقريبا للنظام السياسي التونسي، أو ما يعرف 
بالنظام البرلماني المعدل، ويتكون مجلس الشورى من غرفتين، مجلس النواب ومجلس 

الشيوخ وهو بالمعنى الحديث السلطة التشريعية.
نص  ما  وفق  الثانية  الغرفة  أي  الشيوخ  مجلس  أن  هو  هنا  المالحظة  يستوجب  ما 

إلى  إليه  الترشح  يخضع  الدستور  عليه 
المنطقة  وهي  المناطقية  المحاصصة 
والمنطقة  الشرقية  والمنطقة  الغربية 
السياسية  التوازنات  على  حفاظا  الجنوبية 

العامة.
بالتأكيد أن النسيج السياسي واالجتماعي 
النظام  لطبيعة  تسلل  والديني  والثقافي 
إلى  بالنظر  مشروع  تسلل  وهو  السياسي 
ال  ذلك  لكن  ليبيا  في  األوضاع  تعقيدات 
المحاصصة  أن  على  التأكيد  من  يمنع 
والشفاف.  الحر  االنتخاب  مبدأ  مع  تتناقض 
فهي،  التنفيذية  السلطة  إلى  بالنسبة  أما 
رئيس  رأسين،  ذات  الحكم،  نظام  وفق 
الحكومة يكادان يتقاسمان  الدولة ورئيس 

صالحيات متوازية.
رئاسة  إلى  الترشح  شروط  وتظهر 
على  الخناق  ضيق  الدستور  أن  الجمهورية 
الشروط  من  عدد  خالل  من  المترشحين 

منها أال يكون قد سبق له الحصول على جنسية أخرى ما لم يكن تنازل عنها قبل سنة من 
تاريخ فتح باب الترشح ومنها أال يكون زوجا ألجنبي أو أجنبية، وتستبطن هذه الصياغة أن 

الدستور يجيز للمرأة الترشح لراسة الجمهورية.
ويتمتع رئيس الجمهورية بصالحيات واسعة ال نعثر عليها في أنظمة الحكم البرلماني 
المعدل إذ هو يعين رئيس الوزراء وتركيز التركيبة الحكومية وإجراء التعديالت الوزارية 

وأيضا يتولى تحديد وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية.
رئيس  الجمهورية على حساب  رئيس  بين يدي  الصالحيات  المهام تركز  ومثل هذه 
الحكومة  بناء على سياسات  العام ال  الشأن  الذي قذ يجد نفسه مضطرا إلدارة  الوزراء 

وإنما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
الجنينية  الديمقراطية  للتجربة  بالنظر  إيجابية  من  يخل  ال  التوجه  هذا  مثل  أن  غير 
وأيضا بالنظر إلى موروث الثقافة السياسية العربية التي تميل إلى أن يقود الدولة رجل 

قوي أكثر من ثقتها في العملية السياسية ذاتها التي تتحكم فيها األحزاب السياسية.
وتبدو اختصاصات رئيس الوزراء وفق المادة بل يكتفي بتنسيق مهام أعضاء الحكومة 
بل  عليها  التعديالت  واقتراح  جلساتها  وترأس  الحكومة  بتأليف  يكتفي  هو  إذ  محدودة 
ومسؤولياتهم  باختصاصاتهم  المساس  دون  الحكومة  أعضاء  أعمال  بتنسيق  يكتفي 

المباشرة.

يكاد  »خاص«  نظام  على  نص  الدستور  إن  القول  يمكن 
ال يوجد له شبيه في المنطقة العربية، فالدستور المدني 
على  تسهر  التي  الدولة  مرجعية  هو  العلمي  بمعناه 
إدارة الشأن العام والعملية السياسية بناء على مفهوم 
الديمقراطية لكن المادة 67 من الباب الثالث نصت على 
مفهوم الشورى الذي كما هو معروف مفهوم إسالمي ال 
حتى  وال  العام  الشأن  بمدنية  وال  الدولة  بمدنية  له  عالقة 

بمدنية منظومة الثقافة السياسية.
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دستور ليبيا..

فـي مهـــب الخـــالفـــات

عبدالباسط غبارة

ال يزال المشهد الليبي في حالة من الجمود السياسي تتخلله أوضاع أمنية متردية تنذر 
بمخاطر كبيرة تتربص بالبالد. وفي ظل واقع التشضي واالنقسامات، لم يسلم مشروع 
دستور ليبيا من الخالفات السياسية التي وقفت حجر عثرة أمام تحقيق هذا االستحقاق 
منذ  البالد  تعيشه  الذي  التفكك  إلنهاء  أولى  نواة  يكون  قد  أنه  الكثيرون  يرى  الذي 

سنوات.
في ٢0 من فبراير/شباط ٢0١4، انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، 
في اقتراع عام، وتتألف الهيئة التي يناط بعهدتها صياغة دستور للبالد من 60 عضًوا، 
وزعوا بالتساوي بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، بواقع ٢0 مقعًدا لكل منطقة، 
فيما خصصت 5 مقاعد للمرأة و6 للمكونات الثقافية واللغوية )األمازيغ والتبو والطوارق(.

العام، كانت كافية  أبريل من ذات  الهيئة في  أولى جلسات  خمسة أشهر على انطالق 
لتدب الخالفات بين أعضائها ألسباب متعددة. وتزايد حجم الخالفات إثر عرض الهيئة 
ممثلو  أعلن  إذ  اآلراء،  لتلقي  الرسمي  موقعها  على  األولى  المسودة  نصوص  لبعض 
الطوارق والتبو رفضهم للنصوص المتعلقة بالهوية الليبية، وأعلنوا مقاطعتهم ألعمال 
الهيئة، وسبقتها مقاطعة معلنة من قبل ممثلي األمازيغ الذين طالبوا بضرورة دسترة 

لغتهم بشكل رسمي إلى جانب اللغة العربية.
،،
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في أبريل ٢0١6، أعلنت الهيئة 
إقرار  صاللة  في  مقرها  من 
مشروع مسودة الدستور بواقع 
صوتا   ٣6 أصل  من  صوتًا   ٣4
حضروا الجلسة، وتشكيل لجنة 
النواب  مجلس  الى  لتسليمه 
عليه  االستفتاء  قانون  إلصدار 

من قبل الشعب

حيث  العاصمة،  بأمر  تتعلق  جديدة  خالفات  السطح  على  طفت   ،2015 عام  منتصف  وفي 
طالب ممثلو التيار الفيدرالي بشرق ليبيا أن تكون للبالد عاصمتان، إحداهما بنغازي إلى جانب 
طرابلس، ليدخل الخالف بشكل حاد إلى المواد المتعلقة بشكل الحكم في البالد. لكن الخالفات 
المواطنة  وحقوق  والحريات،  اإلنسان  لحقوق  الدستورية  الضمانات  حول  دارت  عمقًا  األكثر 

والمساواة، خصوصا في ظل الجدل حول موقع الشريعة اإلسالمية في الدستور.
كان  آخر  جدل  برز  بالهيئة،  األعضاء  من  عديد  قبل  من  المتتالية  المقاطعات  إعالن  وإثر 
وراءه هذه المرة االستقطابات السياسية، إذ طالب عدد من األعضاء المحسوبين على التيارات 
البيضاء  الهيئة من مدينة  اجتماعات  المسلمين بضرورة نقل مقر  اإلخوان  اإلسالمية، خاصة 
 ،2016 مارس  وصفهم. وفي  حد  على  جهوية،  شخصيات  قبل  من  للتهديد  تعرضهم  بعد 
صياغة  هيئة  اجتماعات  باستضافة  عمان  سلطنة  بإقناع  ليبيا،  لدى  األممية  البعثة  تدخلت 
الدستور بمدينة صاللة، ليعلن عل إثر ذلك، عدد من األعضاء المحسوبين على التيارات المدنية 
مقاطعتهم لجلسات »صاللة«، السيما بعد أن أقدمت الهيئة على تعديل في الئحتها الداخلية 
يقضي بتخفيض نصاب التصويت على مواد الدستور بفعل مقاطعة أغلب أعضاء الهيئة وعدم 

توفر النصاب المنصوص عليه في لوائحها الداخلية إلقرار مواد المسودة األولى.
وفي أبريل 2016، أعلنت الهيئة من مقرها في صاللة إقرار مشروع مسودة الدستور بواقع 
34 صوتًا من أصل 36 صوتا حضروا الجلسة، وتشكيل لجنة لتسليمه لمجلس النواب إلصدار 
مقاطعًا برفع دعوى قضائية بحق  بــ17 عضواً  الشعب، ما حدا  قانون االستفتاء عليه من قبل 
رئيس الهيئة علي الترهوني، وطعنًا آخر في مشروعية تعديل الهيئة لالئحة التصويت الداخلي.
وفي أعقاب ذلك، وأعلنت محكمة االستئناف بالبيضاء، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، 
أو أن  إقالة رئيس هيئة الدستور ألنه يحمل الجنسية األميركية وال يحق له أن يترأس الهيئة، 
يكون عضواً فيها بسبب ازدواجية الجنسية، كما أعلنت ذات المحكمة، حكمها بشأن بطالن قرار 
الهيئة بتعديل الالئحة الداخلية للهيئة الخاص بتحديد النصاب القانوني المطلوب للتصويت 
التي تسلمها مجلس  الدستور األولى  المترتبة عنه، ما يعني بطالن مسودة  اآلثار  وإلغاء كافة 

النواب لطرحها للتصويت عليها من قبل الشعب.
وبعد ثالث سنوات، من تاريخ عقد أول اجتماع لها أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 
 44 النهائية لهذا المشروع خالل جلسة حضرها  2017، صياغتها  25 يوليو  الدستور، بتاريخ 
الليبي  البرلمان  إلى  وأحالته  المسودة،  لصالح  منهم   43 وصوت  عضًوا،   60 أصل  من  عضًوا 
مجلس  من  كل  الدستور،  مشروع  لصياغة  الدستورية  الهيئة  وأخطرت  طبرق.  في  المنعقد 
والمفوضية  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  والمجلس  للدولة،  األعلى  والمجلس  النواب، 

الوطنية العليا االنتخابات رسمًيا بإقرار مشروع الدستور.
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لمقر  محتجين  بمحاصرة  قوبل  الدستور،  مسودة  على  بالموافقة  التصويت  ولكن 
حرق  إلى   المحتجون  عمد  حيث  ساعات،  لعدة  البيضاء  بمدينة  التأسيسية  الهيئة 
رفضه  ليبيا،  ألمازيغ  األعلى  المجلس  أعلن  ،فيما  المنطقة  في  الطرق  وغلق  السيارات  إطارات 
رسميا لمشروع الدستور الذي أقرته هيئة صياغة الدستور، مبينا أنهم لم يشاركوا في صياغته 
وقاطعوا أعمال الهيئة منذ بدايتها، معتبرا أن مشروع الدستور لم يصدر بطريقة قانونية ألنه 
من المفترض أن يكتب بالتوافق مع المكونات الثقافية والتي من بينها التبو والطوارق بحسب 
ما جاء في اإلعالن الدستوري، مؤكدا أن األمازيغ ال يعترفون بمجلس النواب وأنهم سيصدرون 

دستورا خاصا بهم.
رفض عبر عنه أيضا ممثال مكون التبو »المقاطعان« بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور خالد 
بيانهما  العضوان في  ما ذكر  التبو، حسب  مع  التوافق  لمخالفته نص  والسنوسي وهلي،  وهلي 

المشترك. كما أعلن حكماء وأعيان ومشايخ مدينة البيضاء شرق البالد إنهم لن 
بحسب  ذلك،  عليهم  التاريخ  ويسجل  المدينة  من  مشوه  دستور  بخروج  يرضوا 
مقر  أمام  الدستور  لمسودة  الرافضون  نظمها  تظاهرة  خالل  أصدروه  بيان 

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
على صعيد آخر، تقدم عدد من أعضاء الهيئة بطعن بشأن عدم مشروعية 
جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء وقد رفض الطعن، قبل أن يتقدم عدد 
الماضي  نوفمبر  في  آخر  بطعن  بنغازي،  مدينة  من  العامة  الشخصيات  من 
أمام محكمة القضاء اإلداري، التي قضت بعدم اختصاصها بنظره على سند 
أن أعضاء الهيئة التأسيسية منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وقراراتهم 

تخرج عن والية القضاء.
الله، بحكم  التأسيسية لصياغة الدستور نوح عبد  ورحب رئيس الهيئة 
بإصدار  يسارع  بأن  النواب  مجلس  له،  بيان  في  مطالبا  العليا،  المحكمة 
وتقرير  الدستوري  حقه  ممارسة  الشعب  ليستطيع  االستفتاء،  قانون 
إما  كلمته  وقول  الدستور،  مشروع  على  االستفتاء  خالل  من  مصيره 

بقبوله ليكون دستورا نافذا، أو رفضه من خالل صناديق االقتراع.
في المقابل، أعلن أعضاء بمجلس النواب الليبي، يمثلون شرق البالد، 
من  لجنة  بتشكيل  وطالبوا  الدستور،  صياغة  بهيئة  اعترافهم  عدم 
الخبراء تجري تعدياًل على دستور عام 1951، وقال 18 نائًبا في برلمان 

طبرق، في بيان مشترك: »الحكم الصادر من طرف المحكمة العليا في 
العاصمة طرابلس غير فاصل في موضوع هيئة الدستور، لذلك قررنا نحن النواب عدم االعتراف 

بهيئة صياغة الدستور«.
تصاعد الخالفات، دفع مبعوث األمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا صالح الدين الجمالي، 
اإلثنين 26 مارس 2018، إلى اإلسراع في عرض مسودة الدستور الليبي لالستفتاء؛ كي ال يكون 
هناك عائق أمام االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. محذرا في حديث لقناة »ليبيا األحرار«، 

من أن »طرح مسودة الدستور بوضعها الحالي لالستفتاء قد يزيد األوضاع توتًرا«.
دعوة المبعوث العربي، جاءت في أعقاب جدل واسع أثارته تصريحات سابقة له بشأن الدستور، 
أكد خاللها، في تصريح صحفي، على »حاجة الدولة الليبية لسن دستور جديد يتالءم مع متطلبات 
»تجاوز  بأنها  التصريحات،  هذه  صوان،  محمد  والبناء  العدالة  حزب  رئيس  ووصف  المرحلة«. 
»فيسبوك«.  على  الرسمية  الحزب  صفحة  حسب  الدولة«،  لمسيرة  المنظم  الدستوري  لإلعالن 

معتبرا أن تصريح الجمالي، يمثل »تجاوًزا لنطاق مهمة المبعوث، وخرًقا لألعراف الدبلوماسية«.
في  صفحته  على  تدوينة  في  الدستور،  صياغة  هيئة  عضو  المنصوري،  ضو  استنكر  بدوره 
تقرير  في  الليبيين  عن  بديًلا  تكون  أن  لك  سمح  »من  قائًلا:  الجمالي،  تصريحات  »فيسبوك«، 
الهيئة  عضو  اتهم  فيما  ال؟«.  أو  بنعم  الدستور  مشروع  على  االستفتاء  في  وحقهم  مصيرهم 
أفريقيا اإلخبارية،  لبوابة  النعاس، في تصريح خاص  الدستور عمر  التأسيسية لصياغة مشروع 

المبعوث العربي، بالتدخل السافر وممارسة دور الوصاية على الشعب الليبي.
ويشكل االستفتاء عل الدستور، الخطوة األولى الُمتفق عليها، بحسب خريطة الطريق األممية، 
االنتقالية  المرحلة  إنهاء  أجل  من  الوطنية  المصالحة  تكريس  يعقبها  لالنتخابات،  المفضية 
الدامية، التي تمُر بها ليبيا منذ العام 2011. وأمام واقع الخالفات المتواصل حوله، يبقى التساؤل 

المطروح: هل يكون إقرار الدستور طوق نجاة أم باب للفوضى؟.
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الخالف حول

االستفتاء إلى أين 
رمزي زائري

إن  فيها،  قال  والتي  الجمالي،  الدين  صالح  ليبيا  إلى  العربية  الدول  جامعة  مبعوث  تصريحات  جاءت 
التي  القشة  بمثابة  تأخيرها،  أو  االنتخابات  إجراء  أمام  عثرة«  حجر  »يكون  أن  يجب  ال  الدستور  مشروع 
قصمت ظهر البعير، ففي الوقت الذي تطالب فيه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأن تكون 
عملية االستفتاء، أول عملية ديمقراطية قادمة تقوم بها مفوضية االنتخابات، وفقا لما يقتضيه المسار 
التأسيسي، ثم تأتي من بعدها المراحل الالحقة المتصلة ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية، تبرز 
أصوات تنادي بضرورة الذهاب مباشرة إلى االنتخابات كونها المخرج إلنهاء معاناة الشعب الليبي، وهو 
ما يعني بالضرورة ركن مسودة مشروع الدستور، الصادرة في ٢9 تموز/يوليو ٢0١7 على الرف ألجل غير 

مسمى.

؟
،،
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الوطنية  المفوضية  دعت 
جميع  لالنتخابات،  العليا 
ممارسة  إلــى  الليبيين 
حقهم في التصويت، أحد 
السياسية  حقوقهم  أهم 
كفلتها  التي  واإلنسانية 
واألعراف،  القوانين  لهم 
تسجيل  إلــى  والمبادرة 
حال  كناخبين  أسمائهم 
عملية  أي  في  الــشــروع 
انتخابية مقبلة تكون محل 
األطراف  جميع  بين  توافق 

السياسية.

وقال الجمالي فى تصريحه أيضا: »هناك دساتير ليبية سابقة يمكن االستفادة منها وأيضًا 
لدينا االتفاق السياسي المعترف به دوليًّا إلى أن يتم االتفاق على مشروع الدستور المقدَّم من 
الهيئة، وبهذا ال نجعل الخالف الحالي حول المسوَّدة سبًبا لتعطيل العملية السياسية في ليبيا«. 
وأضاف الجمالي في حوار مع صحيفة  الشرق األوسط، بأن هذا يحتم تنقيح المشروع ليقبل 
به أكبر عدد ممكن على أال يقف حجر عثرة أمام تقدم المسار السياسي في ليبيا السيما وأن 
انتخابات العام2014  جرت وفق دستور العام 1963 مبينًا بأن دعم مسار االنتهاء من الدستور 
قبل الدخول في االنتخابات شأن ليبي وال دخل للجامعة فيه فهي تدعم عملية السالم وتبارك 
وتؤيد كل ما يريده الشعب الليبي وترفض أي تدخل في الشـأن الليبي من أي طرف باستثناء 
إرادة من  احترام  أهمية  المتحدة وهدفها األساسي عودة االستقرار واألمن مع  األمم  جهود 

سجلوا للمشاركة في االنتخابات.
وقد القت تصريحات الجمالي، هجوما شرسا خاصة من الذراع السياسي لجماعة اإلخوان 
المسلمين الليبية، إذ علق محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء بالقول »إن الجمالي  تجاوز 
أن  مضيفا  ليبيا«  في  والمجتمع  الدولة  لمسيرة  المنظم  الدستوري  اإلعالن  تصريحه  في 

»تصريح الجمالي يمثل تجاوزا لنطاق مهمة المبعوث، وخرقا لألعراف الدبلوماسية«.
–رّدا على تصريحات الجمالي-  ودعا صوان في منشور نشر على الصفحة الخاصة للحزب 
إلى عرض المشروع )مسودة الدستور( على الشعب، صاحب الحق األصيل في ذلك باإليجاز أو 
الرفض أو التعديل، داعيا كافة الساسة والمبعوثين والسفراء إلى ترك موضوع جدوى مشروع 

الدستور الحالي، وإمكانية نفاذه من عدمها، للشعب الليبي.
بدوره، كتب ضو المنصوري،  عضو هيئة صياغة الدستور،  على صفحته بموقع  فيسبوك، 
»صالح الدين الجمالي ينضم إلى جوقة المتاجرين بإرادة الشعب الليبي )…( بقوله إن الليبيين 
في حاجة إلى دستور جديد، ألن الليبيين يرفضون هذه المسودة«، كما وجه المنصوي سؤال 
مصيرهم  تقرير  في  الليبيين  عن  بديال  تكون  بأن  لك  سمح  من  –مستنكرا-  الجمالي  إلى 

وحقهم في االستفتاء على مشروع الدستور بنعم أو ال؟

دستور جاهزة لالستفتاء..لكن
في نهاية يوليو/ تموز 2017 أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور )منتخبة من الشعب 
في 20 فبراير/ شباط 2014( المسودة النهائية لمشروع الدستور، خالل جلسة حضرها 44 

عضًوا من أصل 60 عضوا، وصوت 43 منهم لصالح المسودة.
إصدار  سرعة  إلى  )شرق(،  طبرق  مدينة  في  المنعقد  النواب،  مجلس  الهيئة  دعت  ومرارا، 
عن  لالنتخابات  العليا  المفوضية  أعربت  فيما  المسودة،  على  الشعبي  لالستفتاء  قانون 
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الماضي،  آب  أغسطس/   15 في  النواب،  مجلس  وكلف  االستفتاء،  لتنظيم  جاهزيتها 
لجنته التشريعية بإعداد قانون االستفتاء علي مسودة الدستور، لكن هذا لم يحدث 
انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة قبل  ليبيا على  إقبال  حتى اآلن ألسباب غير معلومة، رغم 

نهاية العام الجاري.
مسودة  على  التصويت  عن  اإلعالن  عقب  لالنتخابات،  العليا  الوطنية  المفوضية  وأكدت 
الدستوري،  حقه  ممارسة  من  الليبي  الشعب  وتمكين  استفتاء  تنظيم  جاهزيتها  الدستور،  

بشرط إصدار قانون ينظم العملية، 
ودعت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، جميع الليبيين إلى ممارسة حقهم في التصويت، 
إلى  والمبادرة  القوانين واألعراف،  التي كفلتها لهم  السياسية واإلنسانية  أحد أهم حقوقهم 
تسجيل أسمائهم كناخبين حال الشروع في أي عملية انتخابية مقبلة تكون محل توافق بين 

جميع األطراف السياسية.
الوطن، معربة عن جاهزيتها لإليفاء  الخطوة على مسار استقرار  المفوضية هذه  وباركت 
بمسؤوليتها، إال أنها لن تتمكن من إجراء عملية االستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية، 

ويحّكم إجراءاتها، ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين، ولألجيال المقبلة.
وثمنت الهيئة الجهود التي تقوُم بها المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات من جهد إلنجاِز 
 

ِ

ه على أن البناء يجُب أن يبدأ بإيجاد

ِ

 ذات

ِ

 نجاِح أي عملية انتخابية، مؤكدة في الوقت

ِ

متطلبات
اإلطاِر الدستوري المحدد للمبادئ التي تقوُم عليها، والتي ُتوضع في إطاِرها القوانين الالزمة.
الدستوري  المسار  هذا  ظل  في  جهة  ألي  يمكن  ال  أنه  على  التأكيد  الهيئة  وشددت 

الديمقراطي الواضح أن تدعي تعبيرها عن 
ال  الليبيين  قول  أن  موضحة  الليبيين،  إرادة 
ُيقطع به كحجة على  ُيدرك على حقيقته، وال 
الكافة، إال من خالل صندوق االستفتاء. وقالت 
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، 
إن المسار الدستوري الليبي بدأ من الشعب 
العام  باالنتخاب  الهيئة  انتخب  الذي  الليبي، 
باالستفتاء،  وينتهي  المباشر،  السري  الحر 
دون  الليبي  الشعب  أبناء  فيه  يشارك  الذي 
الدستور  على  االستفتاء  أن  مؤكدة  استثناء، 

سيكون األول في تاريخ ليبيا.
وأشارت الهيئة إلى أن المسار الدستوري، الذي يعتمد على االنتخاب ثم االستفتاء، هو مسار 
والتي  الشرعية،  تنازعت  التي  االنتقالية  األجسام  فيها  دخلت  التي  الخالفات  كافة  عن  بعيد 
أنجزت  التأسيسية  الهيئة  أن  إلى  منوهة  منها،  الخروج  لمحاولة  إال  السياسي  الحوار  وجد  ما 

مهمتها وفق الشرائط الدستورية، وبما يزيد على نصاب الثلثين، وفق البيان.
وأوضحت أن الهيئة التأسيسية أقرت مشروع الدستور بأغلبية ثالثة وأربعين صوتا، وهي 
أغلبية تزيد على النصاب المحدد في اإلعالن الدستوري، وهي أيضا أغلبية داخل كل مناطق 
انتخابية من المناطق االنتخابية الثالث، وموزعة على كل الدوائر االنتخابية، مؤكدا أن مشروع 

دستور أُقر من كافة المناطق والدوائر االنتخابية دون استثناء.
بناء على قواعَد واضحة،  التأسيسية  الهيئة  انتخب  الليبي عندما  الشعب  أن  الهيئة  وبّينت 
ال يمكُن المساُس بها بأثر رجعي؛ ألن ذلك مساس بإرادة الشعب الليبي، التي عبر عنها عند 
أو  يقره  الشعب هو من  وأن  الدستور،  تتولى دون غيرها وضع مشروع  التي  الهيئة،  انتخاب 

يرفضه دون وصاية داخلية أو خارجية.
وجددت الهيئة تأكيدها أن االستفتاء هو حق مكتسب ال يمكن العدوُل عنه، وال يمكن ألي 
أن  وال  البداية،  من  له  وضع  الذي  الطريق  عن  الدستوري  بالمسار  يحيد  أن  سياسي  جسم 

ُيدخل عليه أي إضافات ال وجود لها عند بداية الشعب في تنفيذ مراحله.
االنتقالية  السلطات  قيام  بضرورة  الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  وطالبت 
بالتزامها األساسي، المتمثل في تهيئة البالد، واتخاذ ما يلزم لعرض مشروع الدستور على 
الشعب الليبي، كما دعت البعثة األممية إلى دعم المسار التأسيسي وفق الخيارات الدستورية 
المختلفة المطروحة بشأن االستفتاء، لتمكين الليبيين من قول الكلمة الفصل، والعمل على 
إزالة كل المعوقات التي تقف في طريق إنهاء المراحل االنتقالية التي أنهكت الوطن والمواطن، 

أكدت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، عقب 
اإلعالن عن التصويت على مسودة الدستور،  جاهزيتها 
تنظيم استفتاء وتمكين الشعب الليبي من ممارسة 

حقه الدستوري، بشرط إصدار قانون ينظم العملية.



11 الخميس ٢٩  مارس ٢٠١٨             العدد: ٢١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

وذلك عن طريق عملية ديمقراطية يشارك فيه الليبيون في الداخل والخارج.
للشعب  الكلمة  ستبقى  والمؤيدة  الرافضة  المواقف  وتعدد  الجدل  هذا  كل  وبعد 
بالرفض  195 مادة، لالستفتاء عليه  احتوى على  الذي  الدستور  الذي سيعرض عليه  الليبي 
أو القبول. وتالقي مسودة الدستور معارضة واسعة من نشطاء وسياسيين في شرقي ليبيا، 
إذ يرون أنها  ال تلّبي تطلعات الليبيين، وتكّرس المركزية، فيما ترفضها مكونات ثقافية ألن 
قبائل  التبو  و الطوارق انسحبوا من جلسة التصويت، معتبرين أن مسودة الدستور ال تعطي 

لألقليات الليبية حقوقها.

معارضون لالستفتاء على مسودة الدستور

وتوزيع  العاصمة،  مقر  بشأن  الهيئة  داخل  الخالفات  تصاعدت  السابقة  السنوات  خالل 
وحتى  الشيوخ،  مجلس  أعضاء  وتوزيع  الوطني،  والنشيد  العلم،  وشكل  الطبيعية،  الثروات 
األولى  المسودة  لبعض نصوص  الهيئة  إثر عرض  الخالفات  وتزايد حجم  الدستور،  ديباجة 
على موقعها الرسمي لتلقي اآلراء، إذ أعلن ممثلو الطوارق والتبو رفضهم للنصوص المتعلقة 
ممثلي  قبل  من  معلنة  مقاطعة  وسبقها  الهيئة،  ألعمال  مقاطعتهم  وأعلنوا  الليبية،  بالهوية 

األمازيغ الذين طالبوا بضرورة دسترة لغتهم بشكل رسمي إلى جانب اللغة العربية.
ومنذ منتصف عام 2015، صعدت إلى السطح خالفات أخرى محلية هذه المرة، وتتعلق بأمر 
العاصمة، حيث طالب ممثلو التيار الفيدرالي بشرق ليبيا أن يكون للبالد عاصمتان، إحداهما 

الخالف  ليدخل  طرابلس،  جانب  إلى  بنغازي 
بشكل حاد إلى المواد المتعلقة بشكل الحكم 

في البالد.
حول  دارت  عمقًا  األكثر  الخالفات  لكن 
اإلنسان  لحقوق  الدستورية  الضمانات 
والمساواة،  المواطنة  وحقوق  والحريات، 
خصوصا في ظل الجدل حول موقع الشريعة 

اإلسالمية في الدستور.
من  المتتالية  المقاطعات  إعالن  وإثر 
جدل  برز  بالهيئة،  األعضاء  من  عديد  قبل 
االستقطابات  المرة  هذه  وراءه  كان  آخر 
األعضاء  من  عدد  طالب  إذ  السياسية، 
خاصة  اإلسالمية،  التيارات  على  المحسوبين 

تعرضهم  بعد  البيضاء  مدينة  من  الهيئة  اجتماعات  مقر  نقل  بضرورة  المسلمين  اإلخوان 
للتهديد من قبل شخصيات جهوية، على حد وصفهم.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الهيئة من مقرها في صاللة إقرار مشروع مسودة الدستور بواقع 
34 صوتًا من أصل 36 صوتا حضروا الجلسة، وتشكيل لجنة لتسليمه لمجلس النواب إلصدار 
قانون االستفتاء عليه من قبل الشعب، ما حدا بــ 17 عضواً مقاطعًا برفع دعوى قضائية بحق 
رئيس الهيئة علي الترهوني، وطعنًا آخر في مشروعية تعديل الهيئة لالئحة التصويت الداخلي. 
وأعلنت محكمة االستئناف بالبيضاء في 28 نوفمبر/تشرين الثاني  2016 إقالة رئيس هيئة 
الدستور ألنه يحمل الجنسية األميركية وال يحق له أن يترأس الهيئة، أو أن يكون عضواً فيها 
بسبب ازدواجية الجنسية، كما أعلنت ذات المحكمة،  حكمها بشأن بطالن قرار الهيئة بتعديل 
وإلغاء كافة  للتصويت  المطلوب  القانوني  النصاب  الخاص بتحديد  للهيئة  الداخلية  الالئحة 
النواب  مجلس  تسلمها  التي  األولى  الدستور  مسودة  بطالن  يعني  ما  عنه،  المترتبة  اآلثار 

لطرحها للتصويت عليها من قبل الشعب.
و تبرز مكونات أمازيغ ليبيا و الطوارق كأحد أهم المكونات الرافضة لمشروع الدستور، و 
قد أعلن علن المجلس األعلى ألمازيغ ليبيا، رفضه رسميا لمشروع الدستور الذي أقرته هيئة 
صياغة الدستور، مبينا أنهم لم يشاركوا في صياغته وقاطعوا أعمال الهيئة منذ بدايتها، كما 
اعتبر أن مشروع الدستور لم يصدر بطريقة قانونية ألنه من المفترض أن يكتب بالتوافق مع 
المكونات الثقافية والتي من بينها التبو والطوارق بحسب ما جاء في اإلعالن الدستوري، مؤكدا 

أن األمازيغ ال يعترفون بمجلس النواب وأنهم سيصدرون دستورا خاصا بهم.

نشطاء  من  واسعة  معارضة  الدستور  مسودة  تالقي 
وسياسيين في شرقي ليبيا، إذ يرون أنها  ال تلبّي تطلعات 
الليبيين، وتكرّس المركزية، فيما ترفضها مكونات ثقافية 
ألن قبائل  التبو  و الطوارق انسحبوا من جلسة التصويت، 
الليبية  لألقليات  تعطي  ال  الدستور  مسودة  أن  معتبرين 

حقوقها.
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الدستور  لصياغة  التأسيسية  بالهيئة  “المقاطعان”  التبو  مكون  ممثال  رفض  كما 
السبت  عليه  التصويت  جرى  الذي  الدستور  مسودة  وهلي،  والسنوسي  وهلي  خالد 

الماضي؛ لمخالفته نص التوافق مع التبو، حسب ما ذكرا العضوين في بيانهما المشترك.
في المقابل قال حكماء وأعيان ومشايخ مدينة البيضاء شرق البالد إنهم لن يرضوا بخروج 
تظاهرة  خالل  أصدروه  بيان  بحسب  ذلك،  علينا  التاريخ  ويسجل  المدينة  من  مشوه  دستور 
نظمها الرافضون لمسودة الدستور أمام مقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، 
النواب في  البرلمان سابًقا حتى يبت مجلس  الهيئة من االجتماع بمقر  ولوحوا، بمنع أعضاء 
ومنعهم  المبنى  وحراسة  بذلك  التقيد  إلى  األمنية  الجهات  داعيين  مخرجاتها،  وأمر  أمرها 
من دخوله، بحسب البيان. وطالب عدد من النشطاء والسياسيين واألكاديميين واإلعالميين 
مسودة  اعتماد  بوقف  النواب  مجلس  شخصا،   41 نحو  عليه  وقع  الذي  بيانهم  في  الليبيين 

مشروع الدستور، الذي سلمته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لمجلس النواب.

حقوقيون يرفضون مسودة الدستور

تأت  لم  الجديد،  الدستور  مشروع  مسودة  أن  ليبيا  في  اإلنسان  حقوق  نشطاء  يعتبر 
بين  التمييز  أشكال  كافة  حظر  فرغم  المواطنين،  بين  المساواة  لتحقيق  كافية  بضمانات 
المواطنون والمواطنات أمام القانون فإن المقترح تضمن مواد تميز بين الليبيين سواء على 
أساس الجنس أو الدين؛ فالمادة 69 تشترط لعضوية مجلس النواب أن يكون “ليبيا مسلًما”، 
كما تنص المادة 99 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية على أن يكون المرشح ليس 

يكون  أن  يجب  وإنما  مسلًما،  ليبيا  فقط 
“لوالدين مسلمين”.

وكان مقترح مشروع الدستور الصادر في 
بسن  الدولة  ألزم  قد   2016 أبريل/نيسان 
ورفع  المرأة،  حماية  تكفل  التي  القوانين 
مكانتها في المجتمع، وحظر التمييز ضدها، 
والعادات  السلبية  الثقافة  على  والقضاء 
كرامتها،  من  تنتقص  التي  االجتماعية 
الجنسية  منح  في  المرأة  بحق  واالعتراف 
كيفية  للقانون  ترك  ولكنه  ألبنائها،  الليبية 
تنظيم هذا الحق، مما يهدد هذه المكاسب. 
إال أن الهيئة قامت بحذف اإلشارة في مشروع 

الدستور لحق المرأة في منح الجنسية ألبنائها. وعزا نشطاء تراجع دعم حقوق المرأة في مشروع 
الدستور الليبي، إلى ضعف تمثيلها في الهيئة التأسيسية، حيث تتكون الهيئة من ستين عضًوا 

يمثلون األقاليم الرئيسية في ليبيا برقة وطرابلس وفزان، بنسبة 20 عضوا لكل إقليم.
الطوارق  من  لكل  لمقعدين  باإلضافة  للنساء،  فقط   10% نسبة  خصص  القانون  ولكن 
والتبو واألمازيغ. وقد تعرض هذا التقسيم النتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق المرأة، 

كما قاطع األمازيغ االنتخابات، وظل المقعدين المخصصين لهم شاغرين.
واستمراراً لهذا االتجاه المعادي للحقوق والحريات، على الرغم نص مشروع الدستور على 
صيانة حق التعبير والنشر؛ إال أن الصياغة قيدت هذا الحق بما أسمته حظر “التحريض على 
الكراهية” دون تعريف واضح، وهذا تعبير فضفاض في ظل عدم وجود حدود واضحة ومتفق 
أمام  مفتوحا  سيكون  الباب  فإن  ثم  ومن  الكراهية؛  وخطاب  التعبير  حرية  بين  تفصل  عليها 
السلطة التنفيذية لقمع حرية التعبير والفكر واإلبداع، وربما يطال التقييد النقد الذي يوجه 

لمؤسسات الدولة كالبرلمان والجيش.
الدستور  مشروع  في  اإلنسان  لحقوق  المقيدة  الرؤية  هذه  ظل  في  و  أنه  نشطاء،  يرى  و 
“ترسيخ  الليبي، نص المشروع على إنشاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، لتكون مهمته 
إال  الدولية”.  الشريعة اإلسالمية والمواثيق  الواردة في  العامة  قيم حقوق اإلنسان والحريات 
أن الصياغة لم تنص على استقالل المجلس وإدارته الذاتية لميزانيته بما ال يجعله خاضعا 
للحكومة، كما تم اغفال النص على أن يضم تشكيل المجلس الوطني نسبة من المدافعين 

عن حقوق اإلنسان؛ وهو ما يخالف مبادئ باريس إلنشاء الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان.

قال حكماء وأعيان ومشايخ مدينة البيضاء شرق البالد 
إنهم لن يرضوا بخروج دستور مشوه من المدينة ويسجل 

التاريخ علينا ذلك، بحسب بيان أصدروه خالل تظاهرة 
نظمها الرافضون لمسودة الدستور أمام مقر الهيئة 

التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،
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 مسارات معطلة
ومصير مجهول

شريف زيتوني

يكفي أن يتم في العام ٢0١6 اإلعالن عن اجتماع لهيئة صياغة الدستور الليبي في سلطنة عمان تلبية لرغبة 
أممية من أجل ظروف عمل أفضل، لمعرفة األزمة التي تعانيها الهيئة منذ تأسيسها واألخطار التي بقيت تهدد 
عملها في إعداد دستور طال انتظاره وانتهت كل المهل الممنوحة لتحضيره. اجتماعات الهيئة خارج األراضي 
الليبية كانت دليال على أنها تعاني إشكاليات داخلية واسعة، باإلضافة إلى أن الواقع األمني على األرض ساهم 
تواجه  مازالت  الهيئة  لكن   ٢0١7 يوليو  في  النهائية  المسودة  من  االنتهاء  إعالنها  ورغم  عملها.  تعطيل  في 
النواب في عرضه للتصويت األمر الذي جعل القضاء بعد ذلك يصدر  إشكاالت قانونية بسبب تأخر مجلس 

قرارا بوقف عملها ما يعني أن مصيرها مازال غامضا.

هيئة صياغة الدستور في ليبيا..

،،
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ــات حـــول مــشــروع  ــالف ــخ ال
أيضا  كانت  الليبي  الدستور 
الذين  باألمازيغ  عالقة  في 
اللغة  أن  ــوح  ــوض ب ــروا  ــب ع
يتم  أن  يجب  األمازيغية 
دستوريا  عليها  التنصيص 
يلق  لم  الطلب  ذلك  لكن 
ألنه  الليبيين  بين  إجماعا 
مشاكل  أمام  الباب  سيفتح 
عن  التغاضي  فتم  كبيرة 
ــواد  ــم ال ــي  ف اللغة  ذكــر 
وتنصيصه  األولية  المكونة 
اللغات  تحمي  الــدولــة  أن 
االجتماعي  للنسيج  المكونة 
العربية  أساسا  وهما  الليبي 
محور  باعتبارهما  واألمازيغية 
النقاشات حول تلك المسألة.

هيئة  تكوين  على  تعمل  لجنة  تشكيل  عن  الوطني  المؤتمر  أعلن   2013 يوليو  في 
مكلفة بتحضير دستور للبالد سميت وقتها بلجنة الستين وأُخذت فيها أساسا االعتبارات 
المناطقية بشكل أقرب إلى الرؤية الفيدرالية من أجل إرضاء قطاع واسع من الليبيين. تلك الهيئة 
ُصورت وقتها على أنها ستصنع الربيع الحقيقي لليبيا وستفتح صفحة جديدة في النظام السياسي 
الليبي بعد سنوات من الحكم الجماهيري، لكن الواقع على األرض كان عكس التصورات حيث تم 
االختالف داخل المناطق نفسها في اختيار أعضائها باإلضافة إلى العجز في أغلب الفترات عن توفير 
كانت  التي  األخرى  اإلشكاالت  من  عدد  إلى  باإلضافة  داخله  الخالفات  بسبب  للجنة  الكامل  العدد 

معّطلة لسير المسار التأسيسي.
2014، تبّين أن مسارها لن يكون حسب انتظارات الشعب  منذ الجلسة األولى في شهر أبريل 
مدينة  إلى  طائرة  توفير  عن  عجزوا  أنهم  بحجة  وقتها  الستين  لجنة  من  عدد  تغيب  حيث  الليبي، 
جعلت  ذلك  بعد  األحداث  تطورات  لكن  الدولي،  األبرق  مطار  في  الرحالت  توقف  بسبب  البيضاء 
الشكوك تحوم حول خالفات بين أعضاء الهيئة حالت دون اجتماعهم ألول مرة. وقد تبين ذلك في 
المكونات  األولى، حيث تم رفضها من بعض  للمسودة  النصوص  مرحلة الحقة مع عرض بعض 
أنهم  يعتبرون  الذي  والتبو  الطوارق  أساسا  وكانوا  الجامعة  الليبية  بالهوية  عالقة  في  الوطنية 
تعرضوا إلى ظلم تاريخي وضروري إنصافهم في دستور البالد الجديد بمنحهم حقوقا حرموا منها 

في المراحل السابقة.
بوضوح  عبروا  الذين  باألمازيغ  عالقة  في  أيضا  كانت  الليبي  الدستور  مشروع  حول  الخالفات 
بين  إجماعا  يلق  لم  الطلب  ذلك  لكن  عليها دستوريا  التنصيص  يتم  أن  يجب  األمازيغية  اللغة  أن 
المكونة  المواد  في  اللغة  ذكر  عن  التغاضي  فتم  كبيرة  مشاكل  أمام  الباب  سيفتح  ألنه  الليبيين 
األولية وتنصيصه أن الدولة تحمي اللغات المكونة للنسيج االجتماعي الليبي وهما أساسا العربية 

واألمازيغية باعتبارهما محور النقاشات حول تلك المسألة.
وعلى الرغم من أن المؤتمر الوطني العام عندما بدأ التحضير لهيئة صياغة الدستور قد أكد 
من  لكن  السياسية،  الخالفات  على  تحييدها  ومحاولة  واسعة  صالحيات  ومنحها  استقالليتها  على 
خالل بعض النصوص المتناقضة تبّين أن رائحة السياسة تفوح من جوانبه، حيث أنه احتوى على 
مواد تشير إلى الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساسي للتشريع في البالد وهذا يؤّكد أن التيارات 
إلى الجمهورية،  التأثير رغم أن مفهوم الدولة في األصل يحيل  اإلسالمية كانت حاضرة بقوة في 
المواد  بعض  جاءت  المقابل  في  لكن  للحكم.  الوضعي  المدني  الشكل  إلى  األقرب  المفهوم  وهو 
مستبطنة إلمكانية أن تلعب المرأة دورا سياسيا قياديا يصل حد رئاسة البالد وهذا الفصل الذي 
يتعارض مع مقوالت الجماعات اإلسالمية بعدم شرعية حكم المرأة ما يعني أن المادة هي رسالة 
المرأة  الذي مازال يرفض فكرة تولي  الليبي  المجتمع  ليبيا نظرا لطبيعة  للخارج أكثر منها موقفا 

للسلطة في البالد.
ومن خالل ذلك يمكن فهم نصوص مسودة الدستور الليبي على أنها نصوص ترضيات انطالقا 
والديمقراطية  الحرية  فكرة  ثم  دينها  على  التنصيص  إلى  مركزيتها  عدم  إلى  الدولة  شكل  من 
التي جاءت مفخخة بفكرة الشورى وهو مفهوم تقني إسالمي ال يحيل فعليا إلى الديمقراطية التي 
التي وصلت حد  الصياغة وخارجها  الخالفات داخل هيئة  أيضا  الشعب. ومن ذلك نفهم  إرادة  هي 
أفرز  ما  وهو  النصوص  من  عدد  وتعديل  بإلغاء  ومطالبتهم  محتجين  طرف  من  مقرها  محاصرة 
نوح  التأسيسية،  الهيئة  رئيس  صرح  حيث  الهيئة.  أعضاء  إرادة  غير  وعلى  الضغط  تحت  نصوصا 
عبد السيد، في يوليو 2017، لوسائل إعالم أجنبية، أن بيانا تم توقيعه من طرف الهيئة الحتوائه 
مواد في مسودة الدستور تم إدراجها تحت الضغط ما يجعل البيان وما ورد فيه الغيا، لكنه ال يلغي 

المسودة برمتها.
مجلس  من  قرارا  تنتظر  فقط  الماضي،  العام  يوليو  شهر  من  جاهزة  الليبي  الدستور  مسودة 
النواب بعرضه على االستفتاء الشعبي، هذا ما أعلنت عنه هيئة صياغة الدستور في تلك الفقترة. 
هيئة االنتخابات بدورها عّبرت عن استعدادها لعملية االستفتاء، لكن تمريره يبدو أنه أعسر مما 
يتصور البعض مع إعالن عدد من الحساسيات المدنية والشخصيات الحقوقية والمناطق رفضها 
لمشروع المسودة، بل وصل األمر بأعيان مدينة البيضاء إلى اعتبار تمريرها نوعا من »الفضيحة« 
بمنع  وهددوا  عليهم،  سيسجلها  والتاريخ  الهيئة  مقر  تحتضن  مدينتهم  باعتبار  قبولها  يمكن  ال 
الهيئة من االجتماع مطالبين مجلس النواب باتخاذ قرارات حاسمة منها، األمر الذي يجعل مصيرها 
أسباب  لعدة  مضمون  غير  إجراؤها  بدوره  انتخابات  أمل  على  البالد  فيه  تعيش  وقت  في  مجهوال 

سياسية وأمنية واجتماعية.
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مسودة الدستور الليبي 
بين الوفاق واإلختالف

الحبيب االسود 

تنص المادة األولى من مسودة الدستور الليبي الجديد على  أن »ليبيا دولة مستقلة ال تقبل التجزئة ذات 
»النظام السياسي  الثالثة والرابعة  إلى أن  المادتان  أقاليمها عاصمتها طرابلس«بينما تشير  سيادة على 
جمهوري ويحد ليبيا شماال البحر المتوسط وغربا تونس والجزائر وجنوبا السودان وتشاد والنيجر والجزائر 

وشرقا مصر والسودان«.
وتعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة مع  »ضمان اتخاذ التدابير الالزمة لحماية اللغات التي يتحدث 
تعليمها  وتنمية  أصالتها  على  المحافظة  وضمان  والتارقية  والتباوية  األمازيغية  كاللغة  الليبيون  بها 

تفصل المسودة  بشكل  ولم  واستخدامها«. 
أن  على  نصت  حيث  األخرى  اللغات  في  نهائي 
تفاصيل  انتخابية  دورة  أول  في  القانون  ينظم 
الحياة  مجاالت  في  األخرى  الليبية  اللغات  إدماج 
مستوى  وعلى  المحلي  المستوى  على  العامة 

،،الدولة.
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اإلسالمية مصدر  والشريعة  الدولة  اإلسالم دين  أن  السادسة  مادتها  المسودة في  واشترطت 
التشريع، وفرضت في موادها المختلفة، على أي مترشح لمجلس النواب والشيوخ أو رئاسة الجمهورية 
أو رئاسة وعضوية الحكومة أن يكون مسلما من والدين ليبيين مسلمْين، وأقصى مشروع الدستور 

معتنقي الديانات األخرى كالمسيحية واليهودية من تقلد أي مناصب في السلطات الثالث.
بينما يتشكل نظام الحكم من سلطة تشريعية، تتمثل في مجلس الشورى المتكون من غرفتين 
هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسلطة تنفيذية تناط إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 
المعيار  فيهم  يتوفر  برلمانيين  من  ويتألف  أعضائه،  المسودة عدد  تحدد  فلم  النواب  أما مجلس 
الجغرافي، وتمثيل الحد األدنى للمكونات الثقافية واللغوية، وتمتد واليته 4 سنوات. ووزع األعضاء 
في مجلس الشيوخ على األقاليم الثالثة: 32 عضوا من المنطقة الغربية و26 من المنطقة الشرقية 

و20 من المنطقة الجنوبية.
أال  الوزراء  وأعضاء مجلس  رئيس  أو  الجمهورية  لرئاسة  المترشح  المسودة على  وقد  اشترطت 
يكون تحصل سابقا على أي جنسية أخرى عدا الجنسية الليبية، وأال يكون متزوجا بأجنبية، وال يقل 
عمره عن 35 سنة. وينتخب رئيس الجمهورية، حسب مسودة الدستور، عن طريق االقتراع المباشر 
للقوات  األعلى  القائد  مهام  له  وتوكل  سنوات،   5 واليته  وتدوم  المطلقة،  باألغلبية  السري  الحر 

المسلحة.
ولم تحدد مسودة الدستور عدد أعضاء مجلس الوزراء، الذي ينفذ السياسة العامة في الدولة، 

وإعداد المشاريع وتنظيم مؤسسات الدولة.
واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  سنوات   5 كل  البالد  رئيس  انتخاب  على  الدستور  مشروع   وينص 
ويختص بسلطات واسعة أبرزها إبرام المعاهدات وإعالن الطوارئ، وطلب إعالن األحكام العرفية. 
ويؤكد الدستور الذى يتكون من 197 مادة أن »الجمهورية الليبية« دولة مستقلة غير قابلة للتجزئة 
وال يجوز التنازل عن جزء منها، وينص على أن يكون اإلسالم دين الدولة والشريعة مصدر التشريع، 
وأكد حرية التعبير والصحافة، ويرفض الحبس فى قضايا النشر. ويشير الدستور الجديد إلى أن 
نظام الحكم شبه رئاسى، وتتوزع السلطة التشريعية بين مجلسى النواب والشورى، وتلتزم الدولة 
بحماية حقوق األقليات وتراثهم الثقافى، والمحافظة على كيان »الجمهورية الليبية«، وضمان مبدأ 
موعد  تحديد  المقرر  ومن  السياسية.  والتعددية  السلطات  بين  والفصل  السلطة  على  التداول 

االستفتاء على الدستور بعد إقرار قانون االستفتاء من قبل مجلس النواب المعترف به دوليا.
أعضائها،  ثلثى  بأغلبية  ليبيا،  فى  الدستور  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  2017 أقرت  يوليو  وفي 
التصويت  بمقر  جلسة  حضروا  عضوا   44 أصل  من   43 ووافق  الجديد،  الليبى  الدستور  مسودة 
الهيئة التي تتألف من 60 عضوا. لكن محكمة إدارية في مدينة البيضاء شرق البالد قضت ببطالن 
التصويت ففي  14 فبراير 2018 أكد  محاٍم عضو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا 
“إن المحكمة العليا أبطلت، يوم األربعاء، طعوًنا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور، مما 

يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها، والمضي نحو إجراء انتخابات”.
وقال عمر النعاس، عضو الهيئة: “إن المحكمة العليا أبطلت فعلًيا قرار محكمة البيضاء، بإعالنها 

أن المحاكم اإلدارية غير مختصة بالبت في الشؤون المرتبطة بهيئة صياغة مشروع الدستور”.

على  الدستور  مشروع  نص 
 5 كل  البالد  رئيس  انتخاب 
مرة  للتجديد  قابلة  سنوات 
بسلطات  ويختص  واحـــدة 
واسعة أبرزها إبرام المعاهدات 
وإعالن الطوارئ، وطلب إعالن 

األحكام العرفية.

هيئة  صياغة الدستور
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الدستور  مسودة  تواجه   ربما 
منها  محتملة،  أخرى  عراقيل 
العليا  المحكمة  أمام  طعون 
أو  ــال  ــب اإلق نسبة  ــروط  ــش ب
البرلمان  يحددها  التي  التأييد 
المتمركز في الشرق أو مجلس 
االستفتاء،  أجل  من  النواب؛ 
تنظيم  مصاعب  ــا  ــًض وأي
البالد  مستوى  على  تصويت 
قوات  فيه  توجد  ال  وقت  في 

أمن وطنية.

العليا  المحكمة  أمام  طعون  منها  محتملة،  أخرى  عراقيل  تواجه  ربما  الدستور  مسودة  لكن 
بشروط نسبة اإلقبال أو التأييد التي يحددها البرلمان المتمركز في الشرق أو مجلس النواب؛ من 
أجل االستفتاء، وأيًضا مصاعب تنظيم تصويت على مستوى البالد في وقت ال توجد فيه قوات أمن 

وطنية.
وأعلنت بعض األقليات في ليبيا “إنها استبعدت من عملية صياغة الدستور” ،لكن النعاس قال: 
“إن النص لكل الليبيين، وأشاد بقرار المحكمة العليا ووصفه بأنه تاريخي” مبرزا  “الخطوات التالية 
هي لمجلس النواب لمناقشة وكتابة قانون االستفتاء، والذي سيخّول الليبيين في تقرير مصيرهم”.

التأسيسية  الهيئة  بإقرار  السراج  الوطني فايز  الوفاق  الذي رحب فيه رئيس حكومة  الوقت  وفي 
لمسودة الدستور، ودعا إلى طرحها الستفتاء شعبي لوضع قاعدة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، 
وعبر التجمع الوطني الليبي عن ارتياحه إلقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي 
لمسودة الدستور، سادت حالة من االحتقان خاصة في إقليم برقة الذي اعتبر أن المسودة تكرس 

المركزية وتستهدف إقصاء شخصيات بعينها من الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة.
وشككت قوى سياسية ليبية في قيمة ومكانة مجلس النواب باعتباره ليس هو المكان المناسب 
الذي يبحث االعتراضات على المسودة، ويرون أن المكان األنسب لرافضي المسودة هو القضاء 
، وفق  تحليل لوكالة الشرق األوسط المصرية  ، عن وجود عدة تحديات أمام  ،األمر الذي يكشف 
استكمال خريطة الطريق الليبية التي تضع البالد على بداية االستقرار واستتباب األمن ولعل أبرز 

هذه التحديات:
ليبيا،  في  القائمة  لألزمة  لنهاية  التوصل  قرب  بشأن  كثيرون،  أبداه  الذي  التفاؤل  رغم  أواًل: 
أن  إال  ذلك،  أجل  من  الدولي  المجتمع  وحشد  بحلها،  جدي  فرنسي  اهتمام  بدء  عن  والحديث 
تغفل  الفرنسية  القيادة  باريس، ألن  لقاء  بعد  الليبية  لألزمة  إمكانية حل قريب  البعض شكك في 
تعقيدات داخلية كثيرة تكتنف الوضع الليبي مثل ضباط الجيش الليبي المنشقين والنزاعات القبلية 
والميليشيات المسلحة. وهو األمر الذي يلقي بتبعات ثقيلة على المبعوث األممي الجديد لدى ليبيا 
غسان سالمة، فالبد من العمل على حل سلمي بشأن الميليشيات، ألن ليبيا تمر بمرحلة إعادة بناء 
تحالفات سياسية وبالتالي فهناك ميليشيات حاليا تتفكك ويعاد بناؤها مرة أخري وهو األمر الذي 

يمثل تحديا صريحا لعملية التسوية السياسية.
التحديات خالل  أهم  تعد  المدنية  والمؤسسة  العسكرية  المؤسسة  بين  العالقة  إشكالية  ثانيًا: 
المرحلة المقبلة، ومن هنا البد من العمل على وضع خارطة طريق من شأنها ضمان أمن األراضي 
وتعد  أشكالها.  بجميع  االتجار  وعمليات  التهديدات،  كافة  مواجهة  في  الدفاعية  وقواتها  الليبية 
وضمان  اإلرهاب،  مكافحة  لتنسيق  واألمنية  العسكرية  المؤسسات  توحيد  إعادة  من  جزءا  الخطة 
الليبية، لتأمين وضبط الحدود ومكافحة الشبكات  السيطرة على تدفق المهاجرين من السواحل 

اإلجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل على زعزعة االستقرار في منطقة البحر المتوسط
القانون  إرساء  من  بها  المنوطة  مهامها  المدنية  المؤسسات  تؤدي  الوقت،  نفس  وفي 
وتفعيله، وإدارة العلمية السياسية بطريقة رشيدة تضمن االنتقال والتداول السلمي للسلطة 
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في ليبيا الحديثة.
الصخيرات،  اتفاق  تنفيذ  متابعة  في  المتحدة  األمم  دور  محورية  على  التأكيد  ويبقى 
وجهات  تقريب  أجل  من  مؤخراً  مصر  بها  قامت  التي  بالجهود  الجديد  األممي  المبعوث  وإحاطة 
النظر بين األطراف الليبية، فضاًل عن تقييم الجهود اإلقليمية والدولية المبذولة في هذا الشأن، 

من أجل أن تنعم ليبيا باألمن واالستقرار.
وفي مقال تحليلي بصحيفة » الشرق األوسط « قال الكاتب جبريل العبيدي إن  اللجنة التأسيسية 
الثالثة  التاريخية  )األقاليم(  بين  المتساوي  التمثيل  أساس  على  تشّكلت  التي  الدستور  لصياغة 
طرابلس وبرقة وفزان مكونة من 20 ممثاًل عن كل )إقليم( وإذا رفضها إقليم عبر ممثليه أو أغلبهم، 
فهذا يجعل التوافق غير ممكن، ولذا كان الخطأ من بداية التأسيس ،حيث أغلب ممثلي إقليم برقة 
وبالتالي  لالستفتاء،  اللجنة  مررتها  التي  المسودة  رفضوا  الدستور  لصياغة  التأسيسية  اللجنة  في 

على  أسست  الستين  فلجنة  برقة،  تمثل  ال  مسودة  األقاليم هذه  بين  المتساوي  التمثيل 
عبر  رفضها  إقليم  وهذا  إقليم،  كل  عن  ممثاًل   20 الثالثة؛ 

ممثليه أو أغلبهم، مما يجعل التوافق غير ممكن.
تمريرها  تم  التي  الدستور  أن مسودة  العبيدي  وأضاف 
كتبت  الشعبي،  االستفتاء  إلى  تقديمها  ثم  البرلمان  إلى 
والنصوص،  النص  لغة  في  المعالم  واضح  إخواني  بحبر 
المائة  96 في  فقد تنكرت لعروبة  ليبيا وألمتها رغم أن 
من سكان ليبيا عرب، ومررت تسميات كمجلس الشورى 
اختيار  آلية  في  وتالعبت  الشيوخ،  مجلس  عن  بداًل 
المغالبة  واعتمدت  والتمثيل،  االنتخاب  بين  األعضاء 
الهيئة  أو  اللجنة  أن  حين  في  األقاليم  بين  السكانية 
الثالثة.  األقاليم  نظام  اعتمدت  تشكيلها  قرار  في 
السلطة  لمركزية  كرست  الجدلية  الدستور  مسودة 
من  وهذا  والصحة(  )التعليم  منها  الخدمية  حتى 
يبلغ  دولة  في  الليبي  المواطن  معاناة  فصول  أكبر 
أكبر  ومساحتها  كلم   2000 فيها  الساحل  طول 
النظام  واعتماد  مجتمعة،  أوروبية  دول  خمس  من 
المركزي سيرهق المواطن ويهدده بالنقص في 
 1951 عام  دستور  حين  في  وتعثرها،  الخدمات 
األقاليم  فيه  تقاسمت  اتحاديًا  دستوراً  كان 
الثروات  وفزان(  وبرقة  )طرابلس  التاريخية 
من  قدراً  وحقق  السلطات،  وكذلك  بالتساوي، 
فقط  وليس  العدالة  وحقق  الفرص  تكافؤ 

المساواة.
قد  الدستور  أن مسودة  العبيدي  وأبرز 
بالدولة  يؤمن  ال  تيار  بحبر  كتبت  تكون 
المحدد، فما  الجغرافي  الوطنية بمفهومها 
إلى  يرقى  ال  ومذكرات  مسودات  من  نشر 
صدمة  يمثل  إنه  بل  الليبيين،  طموحات 
أمام  الباب  وفتح  كبيرتين،  أمل  وخيبة 

التكهنات، خصوصًا عندما تسقط الهوية 
مجرد  وجعلها  العربي،  للوطن  انتمائها  إلى  الدولة  اسم  من  بدءاً 

والسمات  االجتماعية  واالنتماءات  الفيزيائية  المادية  الهوية  عناصر  وإغفال  أفريقيا،  في  كيان 
الموروفولوجية، والعناصر التاريخية من أصول وأحداث وآثار.

األطراف  بين  الرؤى  تناقض  بسبب  سيتواصل  الدستور  على  الخالف  فإن  المراقبين،   ، ووفق 
وهيئة   ، البالد  شرق  في  الفيدرالي  والتيار  األقليات،  رفضته  بعد  خصوصا  البالد،  في  المتصارعة 
اإلفتاء التي يتزعمها المفتي المعزول صادق الغرياني، وبعض القوى األخرى، وهو ما يعني حال من 
النظر في مضامين  إعادة  أو  الصامتة،  األغلبية  على  االعتماد  يعنيه من  بما  االستفتاء  فإما  إثنين، 

المسودة بما يتيح تحقيق إضافات إليها قد تحظى بتوافق الليبيين.
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مراحل صناعة القوانين 
في مشروع الدستور الليبي

د. إبراهيم البابا  *

يتميز مشروع الدستور الليبي بنظام ثنائية السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والشيوخ، 
وكذلك   ١96٣ في  تعديله  بعد  وحتى   ١95١ دستور  في  المتمثل  الليبي  الدستوري  التاريخ  مع  انسجامًا 
الخصوصية الليبية المتمثلة في توزيع غير متجانس للسكان حيث هناك كثافة سكانية في الشمال وندرة 
في الجنوب وبذلك نضمن مشاركة أكثر في صناعة القوانين بين كافة مدن ومناطق ليبيا. أيضا ما شهدته 
ليبيا خالل السنوات القليلة الماضية في المجال التشريعي والذي بدوره أدخل البالد في أزمة كبيرة ونفق 
مظلم. إضافة إلى إن نظام ثنائية السلطة التشريعية معتمد في أكثر من ٨0 دولة حول العالم و جل هذه 

،،الدول اعتمدته في دساتيرها التي صدرت بعد األزمات.
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يتشكل مجلس النواب على أساس السكان، مع مراعاة توزعهم الجغرافي وضمان 
مجلس  يتألف  بينما   )77 )المادة  واللغوية  الثقافية  المكونات  لتمثيل  األدنى  الحد 
الشيوخ من عدد اثنين وسبعين عضواً، ويكون توزيع المقاعد فيه وفق أسس التمثيل في 
قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويراعى التوزيع الجغرافي داخل 

كل منطقة انتخابية )المادة ٨5(.
مراحل  بعدة  الليبي  الدستور  مشروع  في  عليها  منصوص  هو  كما  القوانين  صناعة  تمر 
حيث تبدأ اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب بالنظر في مقترحات ومشروعات 
إقرارها  في  يشترك  التي  القوانين  بعض  باستثناء  مسببًة  رفضها  أو  إلقرارها  القوانين 
رئيس  إلى  إقرارها  تتم  التي  القوانين  هذه  ذلك  بعد  تحال  والشيوخ.  النواب  مجلسي 
الجمهورية إلصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. هذه المراحل يمكن توضيحها بأكثر 

تفصيل وذلك على النحو اآلتي:

-1 تقديم مقترحات ومشروعات القوانين
وفق  النواب  مجلس  إلى  القوانين  مقترحات  تقديم  المجتمع  منظمات  أو  للمواطنين  يحق 
األقل  على  نواب  لعشرة  يحق  أنه  كما   ،)50 )المادة  بالخصوص  يصدر  تنظيمي  قانون 
وتقديمها  القوانين  مشروعات  اقتراح  أما   .)٨٢ )المادة  للقوانين  مقترحات  تقديم  أيضًا 
إلى مجلس النواب فهما من اختصاص رئيس الدولة )المادة ١١6( وكذلك مجلس الوزراء 

)المادة 129(.

-2 إقرار القوانين
مجلس النواب هو الذي يقر معظم مشروعات القوانين ومقترحاتها ويتم اإلقرار باألغلبية 
الثلثين  بأغلبية  يقر  حيث  العامة  الموازنة  قانون  عدا  ما  المنتخبين،  ألعضائه  المطلقة 
)المادة ٨١(. ُتحال مقترحات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب للنظر 
يحال  القرار مسببًا. كما  يكون  الرفض  حالة  وفي  يومًا،  الستين  تتجاوز  ال  فيها خالل مدة 
كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى اللجان النوعية المختصة 
استالمه.  تاريخ  المجلس خالل شهر من  إلى  عنه  تقرير  وتقديم  لفحصه  النواب  بمجلس 

وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها )المادة ٨٢(.
المواضيع  الخاصة ببعض  القوانين  إقرار بعض  النواب والشيوخ في  فيما يشترك مجلسا 
وهي النظام المالي للدولة، الحكم المحلي، الجنسية والهجرة، االنتخابات، الثروات الطبيعية 
والبيئة، مقترحات التعديالت الدستورية )المادة 90( باإلضافة إلى القوانين الالزمة لتنظيم 
الشيوخ  مجلس  يتولى   .)٢١4 )المادة  مقارها  وتحديد  المستقلة  الدستورية  الهيئات 
التعديل فيها في حال  أو  النواب إلقرارها،  إقرارها من مجلس  القوانين بعد  مراجعة هذه 
اإلقرار في مجلس  )المادة 9٢( ويتم  النواب  إلى مجلس  إقرارها وإرجاعها مرة أخرى  عدم 
الشيوخ باألغلبية المطلقة ألعضائه المنتخبين على أن يكون من بينهم ستة أعضاء على 

األقل من كل منطقة انتخابية )المادة ٨9(.
مشتركة  لجنة  تشكل  القوانين،  هذه  من  قانون  حول  والشيوخ  النواب  مجلسا  اختلف  إذا 
بالتساوي بين المجلسين لحل االختالف واقتراح نص توافقي يحال بعدها إلى المجلسين 
إلقراره وإحالته إلى رئيس الجمهورية إلصداره. وإذا عجزت اللجنة المشتركة عن التوصل 
إلى  لها، يحال  القانون  تاريخ تقديم  تتجاوز ثالثين يومًا من  توافقي خالل مدة ال  إلى حل 
مجلس الشيوخ إلقراره بأغلبية الثلثين، ثم إلى مجلس النواب إلحالته إلى رئيس الجمهورية 

إلصداره. فإذا تعذر ذلك، يؤجل إقرار القانون إلى دورة االنعقاد الالحقة )المادة 94(.

-3 إصدار ونشر القوانين
إذا أقر مجلس النواب مشروع أو مقترح القانون يحال في مدة أقصاها سبعة أيام إلى رئيس 
الجمهورية إلصداره واألمر بنشره في الجريدة الرسمية خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر 
النواب  مجلس  رئيس  فعلى  بذلك،  الجمهورية  رئيس  يقم  لم  وإذا  إقراره.  تاريخ  من  يومًا 
إصداره ونشره بتوقيعه. وُيعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على 
خالف ذلك. ولرئيس الجمهورية رد القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديالته، 
دونها  من  أو  بتعديالته  إقراره  المداولة  فتح  تاريخ  من  يومًا  عشر  أربعة  خالل  وللمجلس 
باألغلبية المطلقة لألعضاء المنتخبين. وال يجوز لرئيس الجمهورية رد أي قانون تم إقراره 

من مجلس الشيوخ )المادة ٨٣(.

يتميز مشروع الدستور الليبي 
السلطة  ثنائية  بنظام 
في  المتمثلة  التشريعية 
والشيوخ،  النواب  مجلسي 
انسجامًا مع التاريخ الدستوري 
دستور  في  المتمثل  الليبي 
في  تعديله  بعد  وحتى   1951
الخصوصية  وكذلك   1963
توزيع  في  المتمثلة  الليبية 
حيث  للسكان  متجانس  غير 
في  سكانية  كثافة  هناك 
الجنوب  في  وندرة  الشمال 
أكثر  مشاركة  نضمن  وبذلك 
بين  القوانين  صناعة  في 

كافة مدن ومناطق ليبيا.
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مسودة الدستور

عندما ترفضها األقليات
الحبيب األسود

أعلن  فقد   ، الجديد  الليبي  الدستور  لمسودة  رفضها  عن  الليبية  والثقافية  العرقية  اإلقليات  عبرت 
صرح  ما  وبحسب  صياغته.  هيئة  أقرته  الذي  الدستور  مشروع  رفض  عن  ليبيا  ألمازيغ  األعلى  المجلس 
الهيئة منذ  أعمال  وقاطعوا  الدستور  لم يشاركوا في صياغة  االمازيغ  فإن  المجلس هشام حمادي  عضو 
يكتب  أن  المفترض  قانونية ألنه من  لم يصدر بطريقة  الدستور  أن مشروع   ، وأكد حمادي  بدايتها.   

،،بالتوافق مع المكونات الثقافية والتي من بينها التبو والطوارق بحسب ما جاء في اإلعالن الدستوري. 
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الوطني  المؤتمر  رفض  بسبب  الهيئة،  انتخابات  في  يشارك  لم  األمازيغ  مكون  أن  إلى  يشار 
تعديل نظام التصويت على اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم الثقافية، وإبقاء نظام التصويت 
داخل  أقليه  إجحافا بحقهم العتبارهم  األمازيغ  عّده  ما  واحد، وهو  زائد  األعضاء  ثلثي  بأغلبية 

الهيئة.
كما خرجت بمدينة جادو مسيرة احتجاجية ضد ما جاء في مسودة الدستور الليبي الجديد التي 
اعتبرها المحتجون بجادو بأنها ال تمثل ليبيا بكل ثقافاتها وال تؤكد على حقوق المواطنة ولم 

تصل إلى مستوى الدساتير اإلنسانية المعمول بها في العالم.
و أصدر المحتجون بيانا عّبروا فيه عن رفضهم لهذه المسودة ،مؤكدين أنها بداية للحراك 
الشعبي االمازيغي لالعتراف بحقوق االمازيغ مؤكدين تصعيدهم لهذا الحراك حتى بتم تعديل 
هدا الدستور ليتوافق مع الهوية الليبية وتاريخ ليبيا باعتبار إن الحق االمازيغي يندرج تحث ما 

يسمى بحقوق الشعوب األصيلة وبحقوق المواطنة وحقوق اإلنسان.
ووفق وثيقة صادرة عنهم فإن » األمازيغ يطالبون بأن يكون الدستور معبرا عن الهوية الليبية 
في  رسمية  األمازيغية  اللغة  تكون  وأن  للعدالة  تحقيقا  واألمازيغية  العربية  مكوناتها  بجميع 
غير  المناطق   على  فرضها  يتم  وأال  ذلك  لتحقيق  زمني  وجدول  آلية  ووضع  الليبي  الدستور 
بها  خاصة  بحثية  مراكز  إنشاء  على  واإلنفاق  حمايتها  وجوب  على  النص  ويتم  األمازيغية 
المناطق األمازيغية وخارجها لمن يرغب في ذلك  العصر، وتدريسهاز  في  لتطويرها لتواكب 
وأن تكون في الوثائق الرسمية للدولة )كجوازات السفر والبطاقات الشخصية ورخص القيادة 
..( وأن يتم اإلشارة لجميع المكونات في )العلم والنشيد والعملة وطوابع البريد وشعارت الدولة 
تخصيص  أو  األمازيغية  باللغة  والراديو  التلفزيوني  لإلرسال  ساعات  تخصص  وأن  الليبية..( 

قنوات لها؟ وغيرها من حقوق اإلنسان والمواطنة.
أين كان أساس المشكلة؟ يرى األمازيغ أن أساس المشكلة كان في اإلعالن الدستوري حيث أنه 
لم يتضمن نصا واضحا يحمي حقوق األمازيغ حيث أنه اكتفى باإلشارة إلى أنه يضمن حقوقهم 
الثقافية وأن اللغات األخرى )غير العربية( هي لغات وطنية وهذا نص مبهم ومطاط وبالتالي ال 

يرقى إلى مستوى مطالب األمازيغ.
يتم  بحيث  الدستور  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  انتخاب  قانون  في  ذلك  تدارك  األمازيغ  حاول 
القانون تضمن  في  فقرة  تكون هناك  بأن  وذلك  الهيئة  في  الثقافية  المكونات  تمثيل  تفعيل 
للمكونات الثقافية تفعيل تمثيلهم مما يتطلب أخذ موافقتهم في البنود التي تخص ثقافتهم 
وهي )اسم الدولة وهويتها والعلم والنشيد واللغة( بحيث تكون هذه البنود )فقط( بالتوافق 

ال بالمغالبة.

امازيغ ليبيا وبحث دائم عن حقوق 
مهضومة.

 %10 حوالي  األمازيغ  يشكل 
أغلبهم  ليبيا  سكان  مــن 
يقطن في جبل نفوسة، زوارة 
وغدامس إضافة إلى الطوارق 
العربية  ويتكلمون  واألواجلة 
التي  األمازيغية  إلى  إضافة 
مكان  من  لهجاتها  تختلف 

آلخر.
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في العام ٢0١7 أعلن المجلس 
بدء  ليبيا،  ألمــازيــغ  األعلى 
األمازيغية  باللغة  التعامل 
المدارس  في  رسمي  بشكل 
المدن  في  الحكومية  والدوائر 
الخاضعة  الليبية  والمناطق 

لسيطرة األمازيغ.

ويشكل األمازيغ حوالي %٪10 من سكان ليبيا أغلبهم يقطن في جبل نفوسة، زوارة وغدامس 
إضافة إلى الطوارق واألواجلة ويتكلمون العربية إضافة إلى األمازيغية التي تختلف لهجاتها من 

مكان آلخر.
بشكل  األمازيغية  باللغة  التعامل  بدء  ليبيا،  ألمازيغ  األعلى  المجلس  أعلن   2017 العام  وفي 

رسمي في المدارس والدوائر الحكومية في المدن والمناطق الليبية الخاضعة لسيطرتهم.
األمازيغي  شعبنا  من  المنتخب  ليبيا  ألمازيغ  األعلى  المجلس  »إن  إنه  بيان  في  المجلس  وقال 
حسب المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الشعوب االصيلة، بدأ العمل على إصدار 
إلى جانب  األمازيغية  والمدن  المناطق  األمازيغية كلغة رسمية في  اللغة  قانون بشأن ترسيم 

تدريسها والتعامل بها في الدوائر الحكومية.
واالقصاء  التعنت  االستمرار  بسبب  القرار  هذا  اتخذ  انه  لألمازيغ،  األعلى  المجلس  وأوضح 

الممنهج لألمازيغ في ليبيا وتعثر عمل لجنة صياغة مشروع الدستور بحسب البيان.
معتبرين  الدستور،  مشروع  إقرار  التأسيسية  الهيئة  لجلسات  المقاطعان  التبو  ممثال  ورفض 
ذلك مخالفا لمبدأ التوافق مع التبو، وأن الهيئة يستحوذ عليها المكون العربي الذي هيمن على 

تنظيم أعمالها وقراراتها، بال أي اعتبار لقرار القوميات األخرى، وفق بيانهم.
المؤقت  الدستوري  اإلعالن  ما وضعه  أن  بكر وهلي   أبو  وخالد  السنوسي حامد وهلي  وقال  
من مبدأ إتخاذ قرارات الهيئة التأسيسية وفقا لمعادلة توافقية صريحة تجمع ما بين األغلبية 
واألقليات القومية بحيث ال تهيمن األغلبية على األقليات وعبر إصدار الهيئة قراراتها بالثلثين 
الشرعية  هي  المعادلة  هذه  ألن  واألمازيغ  والطوارق  التبو  مع  التوافق  وجوب  مع  واحد  زائد 
المكون  الوقت إستحواذ  ليبيا الجديدة مبينًا في ذات  المقاييس لتأسيس دولة  الوحيدة بكل 
العربي على الهيئة التأسيسية وهيمنته على تنظيم أعمالها وآلية إصدار قراراتها من دون أي 
إعتبار لقرار القوميات األخرى مستنداً في ذلك على شرعية هيمنته على الدولة ثقافيًا وسياسيًا 
هامش  في  لتظل  األخرى  القوميات  حساب  على  الهيمنة  هذه  إستمرار  وضمان  وإقتصاديًا 

الدولة من جديد.
وتطرق البيان إلى جعل العقلية األحادية مرجعية في ممارسة المكون العربي لإلستفراد بالهيئة 
التأسيسية وإخراجها من إطارها التوافقي الشرعي الذي على أساسه شارك المجتمع التباوي في 
العملية الدستورية وقاد إلى مقاطعة أعمال الهيئة منذ أغسطس من العام 2015 وهو ما يعني 

تجديد الرفض لمخرجات الهيئة غير الشرعية.
التام %لما يسمى% بمسودة مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة  البيان على الرفض  وأكد 
2017  لمخالفتها نص التوافق مع التبو ألن ليبيا بلد متعدد  الـ29 من يوليو  التأسيسية في 
التعامل  فيها  المتحدة  األمم  وبعثة  والدولية  المحلية  المعنية  الجهات  كل  وعلى  القوميات 
التوافق هو  بأن  مبينًا  األصلية  الشعوب  لحقوق  الدولية  بالمواثيق  واإللتزام  أساس ذلك  على 
الشرعية لبناء ليبيا الديموقراطية التي تضمن التعايش بين كل القوميات وتحقيق اإلستقرار 

ليبيا  ألمازيغ  ااْلٔعلى  المجلس 
يعلن مقاطعته هيئة الدستور
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ــخ وأعــيــان  ــاي ــش ــدد م ــ ش
المدني  المجتمع  ومؤسسات 
مظاهرة  خالل  التبو،  لقبائل 
الكفرة  مدينة  في  نظمت، 
عن  ــالد،  ــب ال ــرق  ش جنوبي 
والجازم  القاطع  »رفضهم 
التوافقية  المسودة  لمقترح 
التي  الــدســتــور«  لمشروع 
أعلنت عنها الهيئة التأسيسية 

في مدينة البيضاء.

الدائم فيما يبقى للمجتمع التباوي الحق الكامل في الدفاع عن حقوقه بكل الطرق.
في  نظمت،  مظاهرة  خالل  التبو،  لقبائل  المدني  المجتمع  ومؤسسات  وأعيان  مشايخ  وشدد 
التوافقية  المسودة  لمقترح  والجازم  القاطع  »رفضهم  عن  البالد،  شرق  جنوبي  الكفرة  مدينة 

لمشروع الدستور« التي أعلنت عنها الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء.
 وقال ممثلون التبو في بيان أنه »انطالًقا من مبدأ وجوب التوافق مع التبو والطوارق واألمازيغ 
نرفض رفًضا قاطًعا وجازًما ما ورد بما يسمى بمسودة الدستور الصادرة عن الهيئة التأسيسية«، 

مؤكدين مخالفة المسودة لما نصت عليه المادة )30( من اإلعالن الدستوري الؤقت.
وطالب »التبو« الذين عبروا عن رفضهم الي مسودة مخالفة لمبدأ التوافق، المجتمع الدولي بـ 
المشروعة كما نصت  الدستورية  الحقوقية ألجل حقوقنا  الحازم مع مبادئه ومواثيقه  »الوقوف 
عليها المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية واألقليات«، وذلك انطالقا من 

مبادئ االمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
وأكد المحتجون بأنهم لن يعترفوا بدستور ال يضمن حقوق اإلنسان الليبي، وبأنهم سيكونون 
ضد كل مخرجاته ونتائجه التي يرونها كارثية على ليبيا وعلى الشعب الليبي عامة وعلي االمازيغ 
لكل  المسودة  هذه  اعتماد  تم  حالة  في  األوضاع  إليه  ستؤول  ما  المسؤولية  محملين  خاصة، 

الوطنيين الليبيين وجميع أطياف الشعب الليبي. 
قبل ذلك ،وفي مارس 2015  أبدى وفٌد من التجمع الوطني التباوي عدم رضاه و إمتعاضه من 
المخرجات التي أصدرتها الهيأة و التي لم ترتقي بحسبهم إلى المستوى المطلوب من تطلعات 
و أمال قبائل التبو ، وطالب الهيئة التأسيسية بتعديل المخرجات و حفظ حقوق التبو بمسودة 
الدستور التي من المتوقع أن تعلن في الفترة المقبلة ، وشدد وفد التجمع الوطني التباوي خالل 
زيارته الى مدينة البيضاء ، شمال شرق البالد ، على حقوق التبو التي اعتبروها أساسية و غير 

قابلة لإلستفتاء، باإلضافة إلى بحث مطالب محلية أخرى.
وفي ابريل 2017  أعلن مشايخ وأعيان قبائل التبو بجنوب ليبيا عن رفضهم القاطع لمسودة 

مشروع الدستور التي أعلنت عنها الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء خالل األيام الماضية.
والطوارق  التبو  مع  التوافق  وجوب  مبدأ  من  %انطالقا  أنه  صحافي  بيان  في  التبو  ممثلو  وأكد 
واألمازيغ، نرفض رفضا قاطعا وجازما ما ورد بما يسمى بمسودة الدستور%، معتبرين المسودة 

مخالفة لما نصت عليه المادة الثالثون من اإلعالن الدستوري المؤقت.
حقوقنا  ألجل  الحقوقية  ومواثيقه  مبادئه  مع  الحازم  %بالوقوف  الدولي  المجتمع  البيان  وطالب 
الشعوب  وحقوق  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق  عليها  نصت  كما  المشروعة  الدستورية 

الطاورق رفضوا مسودة الدستور
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األصلية واألقليات%.
اللغة الرسمية الجامعة، مع اعتبار  اللغة العربية هي  وتنص مسودة الدستور الجديد على أن 
مع  الليبيين،  لكل  مشتركا  ورصيدا  ولغويا،  ثقافيا  تراثا  والتبوية  والتارقية  األمازيغية  اللغات 
ويمنح مشروع   ، واستخدامها  بها  للناطقين  تعليمها  وتنمية  أصالتها  المحافظة على  ضمان 
الدستور ضمانات تتعلق كذلك بالحقوق الثقافية لألقليات عبر التنصيص على تكوين المجلس 
الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي، والذي يعنى بحماية اللغات الليبية، والمحافظة على 

الموروث الثقافي واللغوي المتنوع، ويتكون من تسعة أعضاء منتخبين.
الرعاة  من  معظمهم    المسلمين.  من  وهم  نسمة   350.000 إلى  تقريبا  عددالتبو   ويصل   
الرحل والبدو ، وتنقسم قبائلهم   إلى التيدا والدازا، وهم على قناعة بإشتراكهم في أصل واحد، 
عدد  ويبلغ  تبو(.  )دازا  ودازاجا  تبو(  )تيدا  تيداجا  مختلفتين،  لهجتين  اآلن  يتحدثون  ولكنهم 
التيدا والدازا حوالي 312.000 شخص، بينما عدد التيدا 42.000 فقط ، وأما التيدا فهم بدو 
وربيانة  والكفرة  وأوباري  القطرون وتجرهي ومرزق  وبالتحديد في  ليبيا  رحل يسكنون جنوب 
وسبها وأوباري وكذلك  في شمال تشاد حيث منطقة تبستي وفي منطقة الكوار  بالنيجر ولهم 

لهجتهم الخاصة بهم تسمى التيداجا.
 كما أكد ممثلو الطوارق بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رفضهم للتعديالت التي اجرتها 
لجنة التوافقات بالهيئة، على مسودة الدستورالتي جاءت تحت عنوان »مقترح مسوَّدة توافقية 
لمشروع الدستور«. وطالب الممثلون عن الطوارق في بيان،بـ«اتباع اآلليات التي أقرها اإلعالن 
الدستوري، إلشراك الجميع واالبتعاد عن فرض منطق المغالبة، ألن إنجاز دستور توافقي يجد 
فيه كل ليبي نفسه خطوة أساسية، تساهم بشكل فعال في انتشال بالدنا من حالة الفوضى 
الفوضى  وتبعد شبح  المشترك،  البناء على  أجل  الجهود من  تكاثف  التي تعمها، وتساهم في 

والتقسيم وتقطع الطريق أمام القوى التي تتربص بوحدة وأمن واستقرار« ليبيا«.
التنمية، وذلك بإقرار  »إقرار ضمانات دستورية للعدالة في  وشدد ممثلو الطوراق، على أهمية 
أنواعها،  بمختلف  الطبيعية  للثروات  المنتجة  والمناطق  الحدودية  للمناطق  اإليجابي  التمييز 
وعدم نكران ما عانته وتعانيه تلك المناطق من تهميش وإهمال وانعدام الخدمات األساسية«، 
مؤكدين على أن دسترة هذا المطلب أصبحت »ضرورة ملحة بعد تغيير األساس الذي أقر به 
مجلس الشيوخ في المشروع السابق« معتبرين، المطلب ال يخص الطوارق )إيموهاغ( فقط إال 

أنهم جزء أساسي منه، وفق نص البيان.
وكان  المجلس األعلى للطوارق في ليبيا  أعلن في مايو 2014 عن تشكيل لجنة لتحديد حقوق 
، وقال رئيس المجلس موالي قديديان أن المجلس قام  الليبي المقبل  الطوارق في الدستور 
بتشكيل لجنة موسعة لتقوم بتحديد حقوقهم المطلوب إدراجها في الدستور الليبي المرتقب 
المتمثلة في » مناقشة اللغة والهوية الخاصة بالطوارق،بجانب ضمان رعاية حقهم في صون 

الموروث الثقافي واللغوي ودستورهما ».

أعيان التبو في تظاهرة ضد 
مسودة الدستور

طالب »التبو« الذين عبروا عن 
مخالفة  مسودة  الي  رفضهم 
المجتمع  الــتــوافــق،  لمبدأ 
الدولي بـ »الوقوف الحازم مع 
الحقوقية  ومواثيقه  مبادئه 
الدستورية  حقوقنا  ــل  ألج
عليها  نصت  كما  المشروعة 
لحقوق  الدولية  المواثيق 
الشعوب  وحقوق  اإلنــســان 
وذلك  واألقليات«،  األصلية 
االمــم  مــبــادئ  مــن  انطالقا 

المتحدة لحقوق اإلنسان.
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في  للطوارق  أعلى  مجلس  تشكيل  عن  أعلن   ،  2013 مارس   مطلع  في  وتحديدا   ، ذلك  وقبل 
منطقة آوال بالقرب من مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر  ، ليكون بمثابة الجسم االستشاري 
والسياسي للطوارق الليبيين ، ويمثل الجهة الرسمية للتواصل مع البرلمان والحكومة لمناقشة 
التي  الليبي  الدستور  التأسيسية لصياغة  الهيئة  انتخابات  الطوارق في  األقلية، وشارك  حقوق 
جرت في 20 فبراير2014 ، لكن المراكز االنتخابية المخصصة لهم في مدن الجنوب شهدت 

انفالتا أمنيا ، حال دون انطالق عملية تصويت الناخبين 
وفي فبراير 2015 أطلق مشايخ و أعيان قبائل الطوارق في ليبيا كيانا اجتماعيا يجمعهم ،يضم 
ما ُيعرف بالمجلس االستشاري لقبائل الطوارق والمجلس األعلى للطوارق في جسم واحد بحيث 
يمثل كل الطوارق تحت مسمى المجلس االجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا ،و تّم االتفاق على 
كم   1400 نحو  تبعد  التي  غات  مدينة  في  اجتماعهم  أثناء  موحد  اجتماعي  مجلس  تشكيل 
جنوبي غرب العاصمة طرابلس ، واختير حسين الكوني رئيسًا للمجلس باإلضافة إلى 4 نواب 

هم أبوبكر الفقي و سليمان صالح و محمد موسي و محمد الدرجي.
لصياغة  التأسيسّية  الهيئة  ليبيا،  في  الطوارق  لقبائل  االجتماعي  المجلس  طالب  ذلك  الى 
مشروع الدستور، بدسترة اللغة الطارقية  كلغة رسمية في الدستور المقبل ، وقال  خالل لقائه 
أعضاء الهيئة التاسيسة لصياغة الدستور في مدينة البيضاء )شرق( أنَّ %الطوارق لديهم عدة 
مالحظات بخصوص المقترحات التي قدمتها اللجان النوعية، يتعلق بعضها بضرورة دسترة 
مراجعة  إلى  تشير  التي  المواد  بنصوص  يتعلق  األخر  وبعضها  رسمية،  كلغة  الطارقية  اللغة 
االجتماعي  بالسلم  يضر  أن  شأنه  من  النص  هذا  مثل  وأن   ،1969 عام  من  الليبية  الجنسية 

باإلضافة إلى اسم الدولة والنظام اإلداري لها%.
إمتيازات  الذي منحهم  القذافي  الراحل معمر  العقيد  لنظام  داعمين  كانوا  الطوارق  أن  يذكر 
في  بما  الدولة  مؤسسات  في  والعمل  المالية  والمساعدات  والتوطين  الليبية  الجنسية  منها 
في  الطوارق  مع  التعامل  في  نجح   القذافي  أن  المراقبون  ويرى   ، العسكرية  المؤسسة  ذلك 
وبرحيله   ، لهم  أعلى  قائد  أي   » أمغار   « صفة  يمنحونه  جعلهم  مما  والصحراء  الساحل  منطقة 
إنتفض الطوارق في شمال مالي وتحالفوا مع الجماعات الدينية المتشددة وأعلنوا نيتهم في 
بناء دولتهم القومية ،مما جعل بعض األطراف تتهم الطوارق بأنهم كانوا مرتزقة لدى نظام 

القذافي وهو ما نفته قياداتهم ، 
كما عرفت مدينة أوباري ، جنوب غرب ليبيا ، منذ سبتمبر 2014  معارك بين التبو والطوارق أدت 
الى سقوط أكثر من 150 قتيال و200جريحا وتشريد السكان المحللين ، وفي أوائل مايو 2015  
التدابير  »باتخاذ  الحكومة  وطالب  منكوبة  منطقة  أوباري   منطقة  الليبي،  النواب  مجلس  أعلن 
الالزمة حيال األزمة « هناك ، وقال المتحدث باسم مجلس النواب فرج هاشم  »إن المجلس يتابع 
األحداث المأساوية في أوباري وما تعانيه من ظروف إنسانية صعبة ونقص شديد في المواد 
الدامية منذ  المتواضعة أصاًل نتيجة األحداث  التحتية  البنية  انهيار  الغذائية واألدوية وكذلك 

تظاهرة من قبل قبائل التبو 
ضد الدستور

مشايخ  أطلق   ٢0١5 فبراير  في 
في  الطوارق  قبائل  وأعيان 
يجمعهم  اجتماعيا  كيانا  ليبيا 
بالمجلس  يُعرف  ما  ،يضم 
الطوارق  لقبائل  االستشاري 
للطوارق  األعلى  والمجلس 
يمثل  بحيث  واحد  جسم  في 
مسمى  تحت  الطوارق  كل 
لقبائل  االجتماعي  المجلس 

الطوارق في ليبيا.
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بحقوقهم  التبو  طــالــب 
الليبي  الدستور  في  القومية 
رامي،  آدم  وبحسب    ، الجديد 
الوطني  التجمع  ــس  ــي رئ
ال  التبو  »مطالب  فإن  التباوي 
كل  مطالب  عن  كثيرا  تختلف 
في  تتمثل  والتي  الليبيين 
مدنية  ديمقراطية  دولة  قيام 
واحترام  المواطنة  قوامها 
واللغوي  الثقافي  التنوع 

والسياسي،

من  عنها  نتج  وما   2014 سبتمبر 
نزوح ألهالي المنطقة «.

إمكانية  حول  سياسي  معطى  تداول  تم  كما 
ظل  في  ليبيا  عن  باإلنفصال  التبو  مطالبة 
وصفه  ما  وهو  بفرنسا  المتميزة  عالقاتهم 
محمد  التباوي  الوطني  للتجمع  األول  النائب 
وهمية  طموحات  ب»  ابراهيم،  سيده  ولد 
التي  القاسية  اإلقصائية  الهجمة  عن   تعّبر 
البعض )من دون  التبو«، متهمًا  يتعرض لها 
بين  واالقتتال  وقيعة  بإحداث  يسميهم(  أن 
وإطالق  بإشاعة  الجنوب  في  الليبية  القبائل 
األكاذيب لخدمة مصالح وأغراض شخصية و 
قبلية، داعيًا الليبيين إلى أخذ الحذر واالنحياز 

إلى الوطن ال إلى القبيلة.
»التبو ليسوا دعاة االستقواء بالخارج بأي شكل كان«. ونفى وجود أي  وأشار ولد سيده الى إن 
نيات لقبيلته باالنفصال أو تكوين دولة مستقلة، مشدداً على ان »ال حقيقة لوجود أجندة خارجية 
إلنسان تائه في الصحراء حكمت عليه الجغرافيا بالعزلة، ولم ولن ندعو إلى االنفصال ألنه غير 
ممكن عدديًا وال ماديًا«، مردفا »نطالب الحكومة بإعطائنا حقوقنا كمكّون أصيل من مكونات 
المجتمع الليبي، وإنقاذنا من التهميش القاسي الذي عانيناه طوال عقود بإشراكنا في التنمية 

واإلدارة المحلية وتوفير السكن الالئق والخدمات وتوطيننا وتوفير األمن واألمان ألهالينا«.
ويطالب التبو بحقوقهم القومية في الدستور الليبي الجديد ، وبحسب  آدم رامي، رئيس التجمع 
الوطني التباوي فإن »مطالب التبو ال تختلف كثيرا عن مطالب كل الليبيين والتي تتمثل في قيام 
دولة ديمقراطية مدنية قوامها المواطنة واحترام التنوع الثقافي واللغوي والسياسي، وضرورة 
تغير النمط السياسي وايجاد ارادة سياسية ترتقي الي احقاق وانصاف المظالم التي وقعت علي 

التبو «
وفي مارس 2015  أبدى وفٌد من التجمع الوطني التباوي عدم رضاه و إمتعاضه من المخرجات 
أمال  المطلوب من تطلعات و  المستوى  إلى  التي لم ترتقي بحسبهم  الهيأة و  التي أصدرتها 
قبائل التبو ، وطالب الهيأة التأسيسية بتعديل المخرجات و حفظ حقوق التبو بمسودة الدستور 
التي من المتوقع أن تعلن في الفترة المقبلة ، وشدد وفد التجمع الوطني التباوي خالل زيارته 
الى مدينة البيضاء ، شمال شرق البالد ، على حقوق التبو التي اعتبروها أساسية و غير قابلة 

لإلستفتاء، باإلضافة إلى بحث مطالب محلية أخرى.
وفي ابريل 2017  أعلن مشايخ وأعيان قبائل التبو بجنوب ليبيا عن رفضهم القاطع لمسودة 

مشروع الدستور التي أعلنت عنها الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء خالل األيام الماضية.
والطوارق  التبو  مع  التوافق  وجوب  مبدأ  من  %انطالقا  أنه  صحافي  بيان  في  التبو  ممثلو  وأكد 
واألمازيغ، نرفض رفضا قاطعا وجازما ما ورد بما يسمى بمسودة الدستور%، معتبرين المسودة 

مخالفة لما نصت عليه المادة الثالثون من اإلعالن الدستوري المؤقت.
حقوقنا  ألجل  الحقوقية  ومواثيقه  مبادئه  مع  الحازم  %بالوقوف  الدولي  المجتمع  البيان  وطالب 
الشعوب  وحقوق  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق  عليها  نصت  كما  المشروعة  الدستورية 

األصلية واألقليات%.
اللغة الرسمية الجامعة، مع اعتبار  اللغة العربية هي  وتنص مسودة الدستور الجديد على أن 
مع  الليبيين،  لكل  مشتركا  ورصيدا  ولغويا،  ثقافيا  تراثا  والتبوية  والتارقية  األمازيغية  اللغات 
ويمنح مشروع   ، واستخدامها  بها  للناطقين  تعليمها  وتنمية  أصالتها  المحافظة على  ضمان 
الدستور ضمانات تتعلق كذلك بالحقوق الثقافية لألقليات عبر التنصيص على تكوين المجلس 
الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي، والذي يعنى بحماية اللغات الليبية، والمحافظة على 

الموروث الثقافي واللغوي المتنوع، ويتكون من تسعة أعضاء منتخبين.
الهيئات  اتهم  قد  الليبي  الدستور  صياغة  لجنة  من  المنسحب  التبو  ممثل  وهلي  خالد  وكان 
أن  المغالبة.واعتبر   سياسة  فرض  ومحاولة  األقليات  آلراء  المتعمد  باإلقصاء  التأسيسية 
الليبي بسبب  الجنوب  اللجنة سيفتقد للشرعية ولن يمثل قبائل  الذي سيصدر عن  الدستور 

غياب التوافق حوله.

مع  بتونس  إجتماع  خالل  التبو 
لجنة التواصل حول الدستور
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ليبيا..وطُن
الّدساتير المتعاقبة 

محمد بالّطيب

عاشت ليبيا في تاريخها المعاصر عّدة مراحل سياسّية وتقلبات كبيرة في الّسلطة، حيث بدأت مع استقاللها 
بداية الخمسينات مع الملكية الّدستورية تحت حكم الملك إدريس السنوسي، الذي خسر عرشه بإنقالب عسكري 
قاده شاب على أبواب الثالثينات من العمر اسمه معّمر القّذافي متأّثرا بثورة »٢٣ يوليو ١95٢« المصرّية التي 
أسقطت الملك الفاروق وأعلنت نهاية الملكية في البالد، ومن وراء القّذافي مجموعة من »الضباط الوحدويين 
األحرار«، الذي أعلنوا في األّول من سبتمبر من العام ١969 عن إلغاء الملكية في البالد وإعالن الجمهورّية، قبل 
أن يلغيها القّذافي نفسها »قائدا للثورة« لتصبح نظاما سياسيا فريدا في العالم أطلق عليه إسم »الجماهيرّية« 
أواخر السبعينات، لينتهي كّل هذا إلى وضع سياسي »ضبابي« مع سقوط نظام العقيد الّراحل معّمر القّذافي، 
الذي بدأت برحيله حقبة سياسية لم تتّضح معالمها بعد حيث ال تزال البالد مرحلة انتقال عسير وسط انقسام 

،،سياسي وقانوني كبير.

!



29 الخميس ٢٩  مارس ٢٠١٨             العدد: ٢١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

هذه التقلبات السّياسّية رافقتها أيًضا تقلبات دستورية كبيرة و«جوهرّية« حيث 
مما  أحيانا...  و«متنافر«  متعاقب  بشكل  بها  خاص  دستور  مع  مرحلة  كل  تزامنت 
يجعل ليبيا »وطًنا للدساتير المتعاقبة«... فما هي الدساتير التي مرت على ليبيا في 

تاريخها المعاصر؟ 

دستور العام ١95١
هو أّول دستور رسمي ليبيا الموّحدة بأقاليمها الثالث )فّزان، برقة، وطرابلس( تم اعتماده 

رسمًيا في أكتوبر من العام 1951، بعد استقالل ليبيا في سبتمبر من نفس العام.
ونص الّدستور األّول للبالد أّن »ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى )المملكة 
“ مؤّكدا  الليبية(« وأّن »المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة األفريقية 

على أّن »اإلسالم دين الدولة«.
 7 يوم  في  بنغازي  بمدينة  الصادر   الوطنية  الجمعية  لقرار  تنفيذا  الّدستور  هذا  وجاء 
أكتوبر 1951. وكان رئيس الجمعية الوطنية هو محمد أبو األسعاد العالم ونائباه هما عمر 

فائق شنيب وأبوبكر بن أحمد أبوبكر.
إدريس  الملك  سلطة  تحت  ليبيا  في  الّدستورية  للملكّية   1951 العام  دستور  وكّرس 
السنوسي حيث أّكدت الّديباجة بالقول على أّنه » بعد االتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد 
بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به 

هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا« .
1969 ،حين قاد العقيد  18 سنة أي حتى العام  وظّل العمل ساريا بهذا الّدستور لمّدة 
الّراحل معّمر القّذافي إنقالبا عسكريا رفقة »الضباط الوحدويين األحرار معلنين قيام »ثورة 

الفاتح« في سبتمبر من نفس العام.

اإلعالن الدستوري في العام ١969
الّسلطة  على  األحرار«  الوحدويين  »الضباط  وسيطرة  الفاتح«  »ثورة  من  يوما   11 بعد 
بإنقالب عسكري وإزاحة الملك السنوسي من عرشه ،وتحديدا في 11 من سبتمبر 1969 
إلغا  على  نّص  ،والذي  الّثورة  قيادة  مجلس  أعلنه  الذي  الدستوري«  »اإلعالن  سريان  بدأ 

الملكية وإعالن الجمهورية وتغيير التسمية للّدولة إلى الجمهورية العربية الليبية.
عربية  جمهورية  »ليبيا  أّن  على   1969 للعام  الّدستوري  اإلعالن  من  المادة  ونّصت 
ديمقراطية حرة، السيادة فيها للشعب، وهو جزء من األمة العربية، وهدفه الوحدة العربية 
أّكدت  حين  في  الليبية«،  العربية  الجمهورية  وتسمى  إفريقيا  من  جزء  وإقليمها  الشاملة. 
المادة الثانية على أّن »اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. وتحمي الدولة 
أّن  على  الخامسة  المادة  نّصت  كما  المرعية«.  للعادات  طبقا  األديان  بشعائر  القيام  حرية 

»المواطنين جميعا سواء أمام القانون« وفق نص اإلعالن.
هو  الثورة  قيادة  »مجلس  أّن  على   18 المادة  أّكدت  فقد  الحكم  نظام  خصوص  في  أّما 
العليا والتشريع ووضع  السيادة  الليبية ويباشر أعمال  العربية  الجمهورية  أعلى سلطة في 
التي  التدابير  كافة  يتخذ  أن  الصفة  بهذه  وله  الشعب  عن  نيابة  للدولة  العامة  السياسة 
يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في صورة إعالنات 
دستورية أو قوانين أو أوامر أو قرارات وال يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من 

تدابير أمام أية جهة«.
الثورة مجلسا للوزراء يتكون من  أّن: »عين مجلس قيادة  19 فقد نّصت على  المادة  أّما 
ولمجلس  وزارة.  بدون  ووزراء  الوزراء  لرئيس  نواب  تعيين  له  ويجوز  ووزراء  للوزراء  رئيس 
قيادة الثورة أن يقيل رئيس الوزراء والوزراء، وان يقبل استقاالتهم من مناصبهم . ويترتب 
تنفيذ  الوزراء،  ويتولى مجلس  الوزراء.  استقالة مجلس  الوزراء  رئيس مجلس  استقالة  على 
السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة وهو مسؤول عن أعماله أمام 
وزير  كل  يكون  الوزراء  لمجلس  التضامنية  بالمسؤولية  إخالل  ودون  الثورة،  قيادة  مجلس 

مسؤوال عن أعمال وزارته أمام رئيس مجلس الوزراء«.
قيام  معّمر  الّراحل  العقيد  أعلن  حين   1977 العام  حتى  الدستوري  اإلعالن  هذا  وبقي 

الملك إدريس السنوسي
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سلطة الّشعب في مارس من ذات العام ،وقد كانت المادة 37 من اإلعالن الّدستوري 
1969 قد أّكدت على أّنه » يبقى هذا اإلعالن الدستوري نافذ المفعول حتى  لعام 
يتم إصدار الدستور الدائم. وال يعدل إال بإعالن دستوري آخر من مجلس قيادة الثورة إذا 

رأى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة«.

إعالن قيام سلطة الشعب ٢ مارس ١977
هو اإلعالن الذي ألغى »اإلعالن الدستوري« للعام 1969، الذي كان قد ألغى بدوره دستور 

العام 1951.
ونّص اإلعالن الذي أعلن من مدينة سبها جنوب البالد عن تغيير نظام الحكم في ليبيا 
من »الجمهورية« إلى »الجماهيرّية« وتحويل اسم الّدولة من الجمهورية العربية الليبية إلى 
االشتراكية  الليبية  العربية  »الجماهيرية  لتصبح  اإلشتراكية«  الليبية  العربية  »الجماهيرية 

العظمى« بعد الهجوم األمريكي على بيت معّمر القّذافي في العام 1986.
ونّص اإلعالن الذي يعتبر امتدادا لخطاب زوارة المشهور في 15 أبريل 1973 بمناسبة 
بـ«الثورة  أسماها  ما  القذافي  الّراحل  العقيد  فيه  أعلن  الذي  الشريف  النبوي  المولد 
الثقافية«، على أّن » الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعبية والنقابات واالتحادات والروابط المهنية »مؤتمر الشعب العام« انطالقًا 
األخضر،  الكتاب  بمقوالت  واهتداء  التاريخي  زوارة  خطاب  ومن  للثورة،  األول  البيان  من 
 11 في  الصادر  الدستوري  اإلعالن  وعلى  الشعبية  المؤتمرات  توصيات  على  اطلع  وقد 
ديسمبر سنة 1969. وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده األول 
 24 إلى   13 الفترة  في  الثاني  انعقاده  ودور   1976 سنة  يناير   18 إلى   5 من  الفترة  في 

نوفمبر 1976«.
مشيرا إلى أّن: »االسم الرسمي لليبيا )الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية(«، 
وأّن »القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية«.

الجماهيرية  في  السياسي  النظام  أساس  هي  المباشرة  الشعبية  »السلطة  أّن  مضيفا 
الليبية الشعبية االشتراكية، فالسلطة للشعب وال سلطة لسواه، ويمارس الشعب  العربية 
والروابط  واالتحادات  والنقابات  الشعبية  واللجان  الشعبية  المؤتمرات  طريق  عن  سلطته 

المهنية ومؤتمر الشعب العام، ويحدد القانون نظام عملها«.
طريق  وعن  ومواطنة،  مواطن  كل  مسؤولية  الوطن  عن  »الدفاع  أّن  بالقول  مختمما 
إعداد  طريقة  القانون  وينظم  وتسليحه،  الشعب  تدريب  يتم  العام  العسكري  التدريب 

اإلطارات الحربية والتدريب العسكري العام« وفق نص اإلعالن.
وتواصل العمل بها اإلعالن الذي يستمد مبادئه من »الكتاب األخضر« الذي ألّفه معّمر 
القّذافي، وأصبح بمثابة الّدستور الّرسمي للبالد، حتى العام 2011 مع سقوط نظام العقيد 
الّراحل وبدء العمل بـ«اإلعالن الدستوري« للعام 2011 الذي أعلنه المجلس االنتقالي الليبي 

بعد نهاية الحرب األهلية خريف نفس العام.

اإلعالن الّدستوري للعام ٢0١١
هذا اإلعالن تم العمل به بعد سقوط نظام العقيد الّراحل معّمر القّذافي، وأعلن عليه في 

أوت من العام 2011 من قبل المجلس الوطني االنتقالي.
بليبيا  المتعلقة  العامة  األحكام   6–1 المواد  أبواب.   5 في  مادة   37 اإلعالن من  ويتكّون 
17–29 تحدد  7–15 تركز على الحقوق المدنّية والحرّيات العامة. المواد  كدولة. المواد 
المواد  مستقلة.  قضائية  سلطة  تواجد  تضمن   32–30 المواد  المؤقتة.  الحكومة  عمل 

33–37 »أحكام ختامية«.
السلطات«،  فيها مصدر  الشعب  »دولة ديمقرطية مستقلة،  ليبيا  أن  اإلعالن على  ونّص 

وأّن »عاصمتها طرابلس«.
الرئيس  المصدر  اإلسالمية  »الشريعة  وأّن  الدولة«  دين  هو  فيها  »اإلسالم  أّن  مضيفا 
للتشريع«، مشيًرا إلى أّن » الدولة تكفل لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية«، 
مّؤكدا أّن »اللغة الرسمية هي اللغة العربية« وأّن الّدولة »تضمن الحقوق اللغوية و الثقافية 

لألمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي« وفق نص اإلعالن.

العقيد معمر القذافي


