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 ليبيا في الحكم لتعزيزإنتقالية الدستوري اإلعالن دعم

 ولكن ،االنتقالي الوطني يضع اإلطار القانوني الحالي للحكومة االنتقاليةلمجلس ا الذي أصدره 1122أغسطس شهر اإلعالن الدستوري ل

وبما أن صياغة دستور جديد مؤقت قد يكون  .ينبغي مما أكثرالسلطة  أصحاب أيدي في وتترك مساحة للتقدير غامضة الوثيقة لألسف

 .ن الدستوري لترسي  مسؤوليات الحكومةينبغي تعزيز اإلعاللذلك اَ غير عملي أو يتطلب كثيراَ من الوقت، يسياس

القضايا االجتماعية تفصل في الدساتير المؤقتة ال إن  .دائ الدستور ال إستكمالالدستور المؤقت الهندسة المعمارية للحكومة حتى يت  يضع  

تقو   ولذلك فإنه على الدساتير المؤقتة أن .والسياسة المثيرة للنزاع، فما هى إال مجرد معبرأثناء المداوالت للوصول إلى النص النهائي

عا ، ولكنه  اإلعالن الدستوري الحالي في ليبيا رس  تخطيطيكما يضع . مناطق المسؤولية والرقابةباألجهزة الحكومية المختلفة  بتكليف

 .ينبغي أن يكون أكثر تحديداَ حتى يكون فعاالَ 

فإن الدستور التونسي المصغر، . دمة في دول أخري مدى ضعف اإلعالن الدستوري الليبيالمستختوضح العديد من الوثائق المؤقتة 

إنعقاد أول من شهر  بعد مروروهذا  ،1122جاري العمل به حالياَ، ت  تبنيه كقانون من قبل الجمعية التأسيسية الوطنية في نوفمبر 

( المؤقتة التشريعات وسن الحكومة، ينيعت الدستور، إعداد) للجمعية الخاصة السلطات لتمكين أحكامايتضمن الدستور المصغر .إجتماعاته

كما أنه يفوض الحكومات المحلية والهيئات  .والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات ومسؤوليات صالحيات بين التوازن وتحقيق

 هيكل إن: أكثر تحديداَ من هذا وهى وهناك أيضاَ بعض الدساتير المصغرة .المستقلة، بما في ذلك لجنة االنتخابات والبنك المركزي

 .ور والعملية التشريعيةولكنه يوفر جداول زمنية محددة لوضع الدست مماثل للدستور التونسي 2991البولندي لسنة " الدستور الصغير"

أوالً، إن األعالن  .العامة السلطات ترسي  من العديد في القصور أوجه كشفت التونسي النموذجو الليبي الدستوري اإلعالن بين مقارنةال

دون ذكر ( اءرئيس الوزر)فقط إلى رئيس الحكومة  يشير اإلعالنكما . الدستوري ال يضع إطارللهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية

 المؤقت ع الليبيشر  الوطني العا ، الم   للمؤتمركرئيس  المقريفسلطات رئيس الحكومة بالنيابة، المنصب الذي يشغله السيد محمد 

إن الدستور المصغرالتونسي يحدد .  إن تقسي  السلطة التنفيذية بين رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر الوطني العا  غير واضحة .المنتخب

 :إن الرئيس. 21، 21، 22السلطة التنفيذية في المواد 

 .قوانيناليصدر • 

 .الخارجية السياسة على يسيطر •

 .الجمعية بموافقة الوزراء رئيس يعين •

 .المسلحة قواتال يقود •

 .الحرب علني •

 .مجلسالو الوزراء رئيس بموافقة الطوارئ حاالت علني •

 :الوزراء رئيس



 .القوانين يفرض •

 .الجمعية بموافقة وزراء يعين •

 .الوزراء مجلس اجتماعات يرأس •

 .العامة المؤسسات يخلق •

 .رئيس إلى عهدت ل  التي التنفيذية السلطات كل يتحك  في •

سلطات اآلخر،  أحدهما رئيس الوزراء لتخطي قانوني ضد الرئيس أو ضابطلطات بطريقة واضحة، لن يوقع أي حالة عد  تحديد السوفي 

وتمثيل ليبيا في الجمعية العامة لألم  المتحدة في  مستشارين وزراء حيث قا  مسؤولون ليبيون بإنتقاد الرئيس المقريف لتخطي نائبه بتعيين

 .سبتمبر

السلطات التشريعية  المصغر يعين من الدستور التونسي 6المادة ، السلطات التشريعية أيضاَ غير واضحة في األعالن الدستوريكما أن  

 :للجمعية، بما في ذلك السلطة لسن القوانين المتعلقة ب

 المعاهدات على التصديق• 

 القضائي النظا  •

 والمعلومات اإلعال  وسائل على اإلشراف •

 والوطني الداخلي األمن •

 االنتخابات •

 الشخصية األحوال •

 والحريات اإلنسان حقوق •

 وااللتزامات الجنسية •

 والعفو الجرائ  •

 

 الضرائب •

 العملة •

 المدنية الخدمة •

 والنقدية المالية السياسة •

 التعلي  •

 الخاصة الملكية •

 العامة الصحة •

 الطبيعية والموارد والبيئة، الطاقة، •

 

 الهيئةوهو، أو غيرها من مجاالت السياسة للمؤتمر الوطني العا  تلك البنود على أي منال يمنح األعالن الدستوري الليبي السلطة 

إلمالءات ، وفتح الباب القيا  بهوبالتالي، ال توجد حدود قانونية لما يستطيع المؤتمر . ستطيع القيا  بمها  تشريعيةتي تال ةالوحيد ةالمنتخب

وكذلك  – الثانية العالمية الحرب بعد الشرقية أوروبا في الدولة للحقوق المدنية وهى نتيجة طبيعية لغياب الضوابط والتوازنات الكافية، كما

 تاالرتباك فيما يتعلق بتقسي  المسؤولية بين السلطات التشريعية والتنفيذية للمناطق السياسية الحرجة مثل الدفاع، واألقتصاد، والعالقا

 .الخارجية

 تقد ال تحقيقمن  التنفيذية والسلطة الكونغرس تمكين الدستوري اإلعالنعلى  ينبغي والتنفيذية، التشريعية السلطة من الحد إلى باإلضافة

 .المحلية األمنية األجهزة وتنسيق االنتقالية، والعدالة الحكومات، داخل النزاعات حل مثل ليبيا، في إلحاحا األكثر األولويات بعض في

 للوزارات المحلية المجالس تخضع الدستوري، اإلعالن في قانوني وضع أي دونو. ليبيا في المحلية المجالس سلطةتوضيح  أيضا وينبغي

 معها التعامليكون من األفضل  قد التي والشرطة القمامة جمع مثل العامة الوظائف من واسعة طائفة تعتبر مسؤولة عن التي الوطنية

 بمثابة ر يعدصغيال يبولندال الدستور من 12 المادة. مؤقت أساس على المحلية المجالس لتمكين أحكا  إضافة يمكن. المركزية بطريقة

 .مؤقتلشكل النص ال جيد نموذج



 المها  تلك باستثناء العامة، المها  من كبير جزء أداءهت  بيأن  القانون، يحددها التي الحدود ضمن ،الحك  الذاتي المحليعلى  يجب. 2

 .الحكومية اإلدارة اختصاص على قتصرت األساسي، النظا  من هي، التي

 احتياجات لتلبية وذلك ،بها الخاصة ا باألس  وحسب المسؤوليةله المخصصة العامة المها  أداءب المحلي الذاتي الحك  وحدات تتمتع. 1

 .السكان

 ينبغي الغرض، لهذا. الحكومية اإلدارة سلطاتأن تمارس  القانون، يحددها التي الحدود ضمن المحلي، الذاتي الحك  وحداتعلى يجب . 3

 .المناسبة المالية المواردب تزويده 

 الحدود ضمن ويجب، ، بها الخاصةوالتنفيذية  التأسيسية الهيئات طريق عن ابمهامه الوفاءب المحلي الذاتي الحك  وحدات سوف تقو . 4

 .التنظيمية هياكلها صياغة في حرة أن تكون القانون، يحددها التي

 الالمركزية، في كامل برنامج وضع إلى يدعو ال لكنه المحلية السلطات إلى السلطة الانتق خالله من يمكن عاما إطارا يوفر النص هذا

 .الكامل الدستور في للنقاش فتحأن ت   ينبغيو حاسمة تكون أن يمكن مسألة وهي

 عليه المنصوص الزمني الجدول بالفعل تجاوز قد العا  الوطني المؤتمر أن ىهو الدستوري اإلعالنمع  نهائية عملية مشكلة وهناك

 أحكا  توجد ال أنه في كمني اإلعالن فشل. مستقرة غير سياسية بيئة في مفهو  أمر وهذا جديدة،ال حكومةال وتعيين الدستور لصياغة

 في الزمني الجدول إلغاء موضوع في نظرال لمؤتمرعلى ا ينبغي .النهائية المواعيداو حق الرجوع في حالة خرق  الجدول الزمني لتعديل

 للتفكير الوقت الكونغرس يعطي أن شأنه من هذا. الدستور صنع عملية تحك  التي التشريعات إصدار ذلك من وبدال الدستوري اإلعالن

 .معقول زمني إطار في شاملة عملية صياغة كيفية حول رويداَ 

 :ل الدستوري اإلعالن تعديل ينبغي لتلخيص،ول

 .والرئيس الوزراء رئيس صالحيات تحدد• 

 .الخارجية والسياسة واالقتصادية، األمنية مثل حرجةال مناطقال في خصوصا التشريعية، السلطة صالحيات تحديد •

 .الحكومات داخل النزاعات لتسوية حك  إدراج •

 .البلدية لسلطاتل مناسبة معينة قرارات اتخاذ من المحلية المجالس تمكين •

 .الدستور ووضع الحكومة لتشكيل الجديد الزمني الجدول إنشاء •

 .الدستوري اإلعالن لتغيير الثلثين أغلبية تتطلب والتي ،36 للمادة وفقا وإصدارها التعديالت هذه مناقشة وينبغي

 وحماية الدستور، لتنفيذ أيضا ضرورية هي قويةال سياسيةال مؤسساتإن ال. ذاته حد في فاعلة ديمقراطية ينشئ ال ديمقراطي دستور جودو

 تعزيز على المساعدة في طويال شوطا قطعدائ  سوف يالخلف الو منقح دستورياعالن  وجود. القانون سيادة وضمان السلطات، تقسي 

 هو السياسي الشلل، كما أصبح السلطة استعمال إساءة يسهلحيث  الحرجة االنتقالية المرحلة هذه في وخاصة ليبيا، في الوليدة الديمقراطية

 .جدا شائعا أمرا

 .األوسط للشرق الحريري رفيق مركز في مقي  غير زميل هو بيكارد دنكان

 

 


