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صـب عـضو الـهيئة الـتأسـيسية لـصياغـة مشـروع الـدسـتور الـصديـق الـدرسـي جـام غـضبه عـلى مشـروع الـدسـتور ونـعته بـ «املـسخ واملـولـود 
غـير الشـرعـي»، وعـلى الـرغـم مـن أنـه ال يـعتبر نـفسه مـقاطـًعا، إال أنـه فـي الـوقـت ذاتـه أكـد انـتماءه إلـى املجـموعـة الـرافـضة دسـتور صـاللـة. 
وفــي حــواره املــطول لجــريــدة «الــوســط»، اعــتبر الــدرســي أن مشــروع الــدســتور يــمنح الــيهود ذوي األصــول الــليبية وهــاجــروا إلــى أوروبــا 
خــالل عهــد املــلكية فــرصــة الــحصول عــلى جــنسية الــبالد، مــشيرًا إلــى أن ذلــك يــنسحب عــلى اإليــطالــيني ذوي األصــول نــفسها، وقــد يــمنح 
الــتشاديــني والنيجــر حــال حــصولــهم عــلى الــجنسية الــليبية فــرصــة احــتالل الــجنوب الــليبي. وأضــاف أن مشــروع الــدســتور لــم يــصدر عــن 
الـهيئة، وإنـما صـدر عـن مجـموعـة مـن األعـضاء، وخـلص إلـى أن مجـلس الـنواب أرجـأ إصـدار قـانـون االسـتفتاء احـترامًــا ألحـكام الـقضاء 

ومبدأ الفصل بني السلطات.

! ما تعليقكم على اللقاءات التي يقوم بها بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في القاهرة وتونس هذه األيام؟

- ال تــعدو كــونــها مــضيعة لــلوقــت، ألن غــايــتهم مــن ورائــها بحســب هــدفــهم الــظاهــر الــتوعــية بــما قــيل عــنه مشــروع دســتور، وذلــك ألمــريــن، 
أولـــهما: أن مـــا يـــوصـــف بمشـــروع الـــدســـتور لـــم يـــصدر عـــن الـــهيئة، وإنـــما صـــدر عـــن مجـــموعـــة مـــن األعـــضاء، لـــم يســـتطيعوا الـــوصـــول إلـــى 
الـنصاب، فـقامـوا بـإجـراء خـالـفوا بـه الـقوانـني والـلوائـح املـنظمة لـعمل الـهيئة، بـل خـالـفوا اإلعـالن الـدسـتوري. أمـا الـثانـي فـمسألـة الـتثقيف 
ليســت مــن مــهمة الــهيئة، وســبق أن اتخــذت قــرارًا يــقضي بــأن الــتثقيف بــالــدســتور يــظل مــهمة مــؤســسات الــدولــة، وعــليه فــإنــه يــجب عــلى 

أعضاء الهيئة التراجع، والبحث عن آليه يمكن من خاللها إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

! هذه اللقاءات هل ترونها ذات فائدة خاصة بعد تسليم الدستور ملجلس النواب بغرض االستفتاء عليه؟

- أتــحفظ عــلى تــسمية «مشــروع دســتور»؛ ألن الــهيئة لــم تــجتمع بــعد لــتصدر مشــروعــها، وإنــما تــكونــت الــرؤيــة لــدى بــعض أعــضاء الــهيئة 
عـلى خـلفية لـقاءات صـاللـة، الـتي نـجحوا خـاللـها فـي اسـتمالـة رئـيس الـهيئة املـكلف، واسـتغالل مـركـزه الـقانـونـي، لـيخاطـب الـجهات املـعنية، 
إيـذانـا بـإنـهاء مـهمة الـهيئة. وهـذا أمـر عـار عـن الـصحة تـمامـاً. أمـا الـقول بتسـليم مـا قـيل عـنه مشـروع دسـتور ملجـلس الـنواب، فـعالقـة الـهيئة 
بمجـــلس الـــنواب تـــتوقـــف عـــلى شـــيء واحـــد، وهـــو إصـــدار مجـــلس الـــنواب لـــقانـــون االســـتفتاء فـــقط. ومجـــلس الـــنواب أرجـــأ إصـــدار الـــقانـــون 

احتراماً من السادة النواب ألحكام القضاء وتطبيقهم ملبدأ الفصل بني السلطات.

! هل فعالً هناك جيش الكتروني اعتمد عليه البعض إلفشال مشروع الدستور؟

- لــم أملــس ذلــك، وفــي تــصوري فــإن إصــرار بــعض أعــضاء الــهيئة عــلى أن الــهيئة الــتأســيسية أنهــت مــهمتها بــعرض مــا يــوصــف بمشــروع 
دســتور عــبر وســائــل اإلعــالم وشــبكات تــواصــل، أدى إلــى انــقسام الــرأي الــعام الــليبي بــني مــؤيــد ورافــض، فــالــعقلية الــليبية مــتفتحة وواعــية 
رغــم افــتقارنــا لــلثقافــة الــدســتوريــة، نــتيجة أربــع عــقود مــضت، الســيما أن لــفظة الــدســتور فــي حــد ذاتــها كــانــت كــلمة مجــرَّمــة، فــكان الجــميع 
يســتعيض عــنها بــمصطلحات أخــرى، إال أن مــا يــشوب املــسودة مــن عــوار فــي مــعظم املــواد، ربــما كــان وراء خــلق قــاعــدة عــريــضة رافــضة 
ملشـروع يـفتقر ألبسـط الـقواعـد، الـتي تـوضـح الـفلسفة مـن وراء اخـتيار الـنص الـدسـتوري، وهـو مـا يـعرف بـاألعـمال الـتحضيريـة، فـاعـتقد مـن 

ر إلجهاض مشروع دستور بني قادح ومادح داخل الهيئة. اعتقد أن ثمة جيشا إلكترونيا ُسخِّ

! هل تعتقد بأن الحيادية غابت عن البعض، خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والعلم والنشيد؟

- أكـبر تحـد واجـه عـمل الـهيئة هـو اخـتيار نـظام الـحكم وشـكل الـدولـة، ألن الـدسـاتـير تـبنى مـوادهـا عـلى نـظام الـحكم. وعـلى الـرغـم مـن أنـه 
يـكاد يـكون شـبه إجـماع عـلى أن يـكون نـظام جـمهوري، لـكنه ال بـد مـن وضـع أسـباب اخـتيارهـم، وهـذا لـم يحـدث ثـم ال يـعطيهم الـحق فـي 
عـــدم الـــتعرض بـــالـــبحث واملـــناقـــشة ألنـــظمة الـــحكم األخـــرى، فـــكان يـــجب أن تـــطرح كـــلها عـــلى الـــطاولـــة، وإن طـــرحـــت فـــعلى اســـتحياء. أمـــا 
الـنشيد والـعلم فـانـقسم حـولـهما األعـضاء إلـى فـريـقني بـني قـائـل بـأنـه عـلم ونـشيد، خـاصـة الـعلم بـأنـه رايـة فـبرايـر قـاتـلنا تـحتها، ونـسي أنـه 
عـلم تـوافـق عـليه األجـداد، أي قـبل بـه كـل إقـليم فـي لـيبيا خـالل فـترة املـملكة، ومـا جـاء بـعده فـهو مـن صـنع أفـراد حـتى تـمت صـياغـته وتـحول 

إلى نص، لكننا ال نعرف له أصل حول النشيد والعلم لالستفتاء عليه.

! أربـع آالف جـنسية مـنحت لـغير لـيبيني بـعد الـعام 2011، وهـذا مـوثـق لـديـكم كـما صـرحـت إحـدى أعـضاء الـهيئة فـي حـوار سـابـق لـها مـع 
«الوسط»، فما تعليقكم على املوضوع؟



- ال يــــعطي مــــنح الــــجنسية لـ 4000 مــــغترب فــــي 2011 مــــبرراً لــــلهيئة أن تــــترك الــــباب مــــفتوحــــاً عــــلى مــــصراعــــيه بــــنص دســــتوري، يــــمنح 
ازدواجـية الـجنسية لـكل مـن هـب ودب. كـتلة صـاللـة بـالـغت فـي هـذا األمـر وقـد نـص املـادة 7 الـفقرة (أ) بـأنـه «يـعد لـيبياً كـل مـن ولـد ألب وأم 
لـيبيني وفـق أحـكام دسـتور7 أكـتوبـر 1951»، وهـذا مـا يـعرف بـجنسية الـتأسـيس. والـنص بهـذا الـشكل يـتماشـى مـع ظـروف لـيبيا فـي تـلك 
الـــفترة، أمـــا الـــيوم فـــاملـــسألـــة تـــختلف، ثـــم إن دســـتور االســـتقالل لـــم يتحـــدث عـــن ازدواجـــية الـــجنسية، وإنـــما نـــظمها الـــقانـــون لـــيمنع ازدواج 
الـجنسية، أي تـمتعك بـالـجنسية الـليبية يـمنعك مـن الـحصول عـلى أخـرى أجـنبية. لـكن فـي دسـتور صـاللـة أعـطى أحـقية ازدواج الـجنسية 
بــنص دســتوري، ولــم يــترك األمــر لــينظمه قــانــون، ولــذلــك بــموجــب هــذا «الــدســتور املــسخ»، فــيحق لــليهود املــولــوديــن فــي لــيبيا إبــان حــقبة 
املـملكة وبـدايـة عهـد الـقذافـي أن يـتحصلوا عـلى جـنسية لـيبية، بـاإلضـافـة جـنسيتهم اإليـطالـية واألمـيركـية أو غـيرهـما. وكـذلـك الـحال بـالنسـبة 
لـإليـطالـيني، الـذيـن خـرجـوا مـن لـيبيا الـعام 1970، فـيحق لـهم ذلـك، ويـنسحب األمـر نـفسه عـلى املـاليـني فـي سـكان شـمال تـشاد والنيجـر، 

ويفتح الباب لهؤالء أمام إمكانية احتالل الجنوب الليبي، وهو ما يعني أنه بمرور عقد أو عقدين تختفي الهوية الليبية تماماً.

! هــل االجــتماعــات الــتي تــمت فــي ســلطنة عــمان وتحــديــداً فــي صــاللــة كــانــت تــشاوريــة فــقط، الســيما أنــه تــم تــوافــق 36 عــضواً مــن أصــل 
57 من األعضاء؟

- مـــا حـــدث فـــي صـــاللـــة اجـــتماعـــات، وإن لـــم تـــكن كـــذلـــك، فـــما ســـر إصـــرار كـــتلة صـــاللـــة عـــلى ضـــمها ملـــسودة «لـــجنة الـــبؤس» الـــثانـــية، 
والــتصويــت عــليها مــرة واحــدة؟! مــا قــام بــه الــسادة األعــضاء تــهور، إذ إنــهم قــفزوا تــمامًـــا عــلى عــمل الــهيئة وعــلى الخــلفية الــتي جــاء عــلى 
أســاســها الــعضو كمســتقل يحــمل رؤى دائــرتــه. فــاألعــضاء مــطالــبون بــتوســيع الــحوار حــول تــلك الــرؤى مــجتمعة لتهــذيــبها وتــقريــب وجــهات 
الـنظر حـولـها، ووضـعها فـي قـالـب واحـد، وأال يـكون «آخـر الـعالج الـكي»، والـكي هـنا هـو الـتصويـت، والـتصويـت لـيس بـأغـلبية بـل بـنصاب 
نـص عـليه اإلعـالن الـدسـتوري. ولـألسـف لـم يـحترمـه الـسادة األعـضاء املـؤيـديـن ملـا قـيل عـنه مشـروع دسـتور، ويـعد انـتهاج بـعض األعـضاء 

لهذا السلوك املشني حرمانا ملناطق ومدن من املشاركة في وضع دستورها من خالل ممثلها في الهيئة.

! هل يعود السبب في مقاطعتكم إلى أنكم كنتم تريدون تمرير بعض النصوص الجاهزة دون التصويت أو التوافق عليها؟

- كــان مــن األولــى أن يــوجــه هــذا الــسؤال إلــى املــقاطــعني، خــاصــة أنــني غــير مــقاطــع، وعــاصــرت عــمل الــهيئة خــطوة بخــطوة، ولــذلــك أقــول 
انـــقسمت الـــهيئة عـــلى نـــفسها إلـــى ثـــالث فـــصائـــل «مـــؤيـــدون، رافـــضون، ومـــقاطـــعون»، أمـــا عـــن مـــوقـــفي فـــينتمي إلـــى املجـــموعـــة الـــرافـــضة 
لــدســتور صــاللــة، وأكــدت عــلى عــدم جــدواه، وحــاولــت أن أقــنع الــسادة األعــضاء بــالــعدول عــن رأيــهم، وعــندمــا أخــفقت داعــبتهم فــي مــقال 
قـصير تـحت عـنوان «مـسقط والـسقوط األخـير»، وخـاطـبتهم بـضرورة تـحكيم لـغة الـعقل، وبـأن الـليبيني لـن يـقبلوا سـيئا يـأتـي مـن الـخارج، 

فكما قيل «دستور ديبورا» نظراً لقرار الهيئة بالتوجه إلى مالطا، أو املغرب سيقال عليه «دستور كوبلر»، أو «دستور السلطان».

! برأيك.. هل يعد مشروع الدستور املطروح حالياً أمام مجلس النواب قانونياً؟

- بـينت فـي سـؤال سـابـق عـالقـة مجـلس الـنواب والـهيئة، أمـا الـقول بـأن املـطروح يـعد مشـروع دسـتور، فـال أعـتبره سـوى «مـسخ أو مـولـود 
غـير شـرعـي»، ال يسـتند إلـى املـعايـير الـتي نـص عـليها اإلعـالن الـدسـتوري، والـقانـون رقـم 17 لـسنة 2013، والئـحة الـتنظيم الـداخـلي فـي 

الشأن اإلجرائي الذي ال يستقيم أمر الدستور إال به.

! هل سيكون االحتكام للمحكمة العليا.. الدائرة الدستورية؟

- عـــلى خـــلفية الـــصراع الـــدائـــر بـــني رئـــيس مجـــلس الـــنواب ورئـــيس الـــحكومـــة بســـبب اخـــتزال األخـــير لـــعمل كـــثير مـــن الـــوزارات واالحـــتفاظ 
بــاخــتصاصــاتــها، بــل وإقــالــة مــن يــشغلونــها، ولــعل فــي مــقدمــتها وزارة الــداخــلية الــتي شــابــها كــثير مــن الــلغط وتــقليص صــالحــيات وزيــرهــا 
اإلداريــة واملــالــية، مــما دفــع رئــيس مجــلس الــنواب أن يــتجشم صــعاب وعــناء املــهمة فــي مــحاولــة الســتصدار قــرار يــقضي بــإعــادة الــوزيــر 
املـقال إلـى سـابـق عـمله، وهـو أمـر فـي حـد ذاتـه أخـل بـميزان الـفصل بـني السـلطات، فـالـترشـيح والـتعيني مـن اخـتصاص رئـيس الـحكومـة، 
أمـا دور الـبرملـان فـيقتصر عـلى نـيل الـثقة فـقط حـتى تـمارس الـحكومـة عـملها بـشكل دسـتوري. كـل هـذه األحـداث املـتسارعـة دفـعت بـرئـيس 
مجـلس الـنواب، وفـي تـصوري أنـه سـيقع مـرة أخـرى فـي خـطأ ال يـقل عـن سـابـقه، وهـو تـشكيل لـجنة العشـريـن مـكونـة مـن بـرملـانـيني لـلتحقيق 
فـي مـخالـفات اقـترفـها رئـيس الـوزراء، فهـل سـيمتثل الـثني لـلتحقيق، خـاصـة أن الـلجنة فـيها مـن أبـناء عـمومـة مـعالـي رئـيس مجـلس الـنواب؟ 
بـــل قـــالـــها الـــثني بـ«عـــظمة لـــسانـــه» لـــن يـــمتثل لـــلتحقيق.. وفـــي اعـــتقادي اإلجـــراء الـــصحيح والـــبعيد عـــن الشـــبهات، هـــو أن يســـتدعـــى فـــي 
جــلسة رســمية عــلنية لــسؤالــه عــن كــل املــخالــفات، ربــما لــديــه مــا يــبررهــا، وإن كــانــت األخــرى فــنصاب مجــلس الــنواب حــالــيا يــعطيه الــفرصــة 
الـكافـية إلقـالـة الـحكومـة، أمـا نـيل الـثقة لـحكومـة جـديـدة فـتبقى مـهمة صـعبة فـي ظـل غـياب نـواب هـواهـم فـي حـكومـة الـوفـاق، وآخـريـن لـيسوا 
مـع رئـيس املجـلس فـي إقـالـة الـثني وحـكومـته، فـيصبح الـباب مـفتوحـاً عـلى مـصرعـيه أمـام حـكومـة السـراج الـتي سـيعتمدهـا مجـلس الـنواب 

جراء تصفية الحسابات غير املدروسة من رئيسه.



! بعض األعضاء صرحوا بأن مشروع الدستور الذي تم تقديمه ملجلس النواب هو من أفضل دساتير العالم، فما تعليقكم؟

- ال يســتطيع عــاقــل أن يجــزم بــذلــك، الســيما أن الــخالف وصــل إلــى ســقف مــرتــفع بــني أعــضاء الــهيئة، والــقول بــخبراء يــؤيــدون ذلــك فــاألمــر 
يختص بمسار دستوري ذو خصوصية ليبية، وليس لخبراء العالم عالقة بذلك.. هل نصيغ دستوراً لليبيا أم للعالم.

! ما قصة الغرفتني محل الخالف وتمسككم بمجلس الشيوخ؟

- بـخصوص مـا يـصرح بـه بـعض أعـضاء الـهيئة حـول الـغرفـتني، وبـأن مجـلس الـشيوخ فـي حـد ذاتـه يـنبع مـن فـكرة اتـحاديـه، فـماذا يـقولـون 
عــلى املــعدل فــي الـ63، أال يــنص عــلى الــغرفــتني، ألــم تــكن الــدولــة فــيه بــسيطة مــركــزيــة واألصــل فــي تــمسكنا بمجــلس الــشيوخ هــو تــطبيق 
نــظريــة الــتوازن بــني أقــالــيم ومــناطــق لــيبيا املــختلفة، غــير أنــه فــرغ مــن مــحتواه بــتقليص اخــتصاصــاتــه، وااللــتفاف عــليها فــأصــبح «عــجالً 
جسـداً لـه خـوار» فـاالخـتصاصـات الخـمسة الـتي تـضمنها مجـلس الـشيوخ مـا هـي إال ذراً لـلرمـاد فـي األعـني، ولـعلي أسـوق مـنها بـعض 
األمـثلة كـالـقول «بـقانـون الـثروات»، فـالـقانـون الـذي سـيصدره مجـلس الـشيوخ حـول الـثروات هـو تـعديـدهـا ولـيس تـقسيمها، وهـذه ضـحكة 

كبيرة سعى لتمريرها أحد أعضاء لجنة العمل.

! ملاذا وصفت «نص الشريعة» الذي جاء بأنه معيب بامتياز؟

- ألن العبث الذي تم في صياغته املزاجية التي ال تتمشى وهوية البالد املذهبية، وربما لقول قائل إرضاًء للتيار اإلسالمي في الهيئة.

! ولكن تم التصويت على الدستور وحسم األمر باألغلبية أو النصاب؟

- الـقول بـأن الـدسـتور قـد صـوت عـليه فـهو كـالم غـير صـحيح، ولـو تـعلمون كـيف تـم ذلـك لـبكيتم كـثيراً ولـضحكتم قـليالً، فـعوضـاً عـن كـارثـية 
الــنصوص كــان الــعبث بــالــنصاب الــذي أخــل بــنظريــة الــتوازن الــتي بــني عــليها انــتخاب الــهيئة عــلى أســاس الـ20 مــن كــل إقــليم، لــيصبح 
الــتصويــت عــلى الــنصوص الــدســتوريــه بــالــثلثني +1 مــن أعــضاء الــهيئة، وثــلثي الـ60 يــصبح 41 عــضواً، ثــم ســادت فــكرة الــقول بــالــعضو 
الــفعلي «وهــو الــذي صــدر بــحقه قــرار مــن املــفوضــية الــعليا لــالنــتخابــات بــصحة إجــراءات انــتخابــه» فــيصبح واقــع حــال الــهيئة 58 عــضواً 
لــــيبقى الــــنصاب 38+1، أي 39، ومــــنهم مــــن رأى أن الــــنصاب 38.6 أي 39 +1، وهــــذا مــــا نــــص عــــليه تــــعديــــل املــــادة 60 مــــن الــــالئــــحة 
الـداخـلية، فـيما يـخص الـتداول والـتصويـت عـلى الـنصوص الـدسـتوريـة، غـير أن رئـيس الـهيئة املـكلف لـم يـراع الـقواعـد األسـاسـية فـي إدارة 
جــلسات الــهيئة، فــعقد جــلسة مــا دون الــنصاب نــتج عــنها مــسودة مــسخ هــزيــلة لــم تحــظ بــالــنصاب املــطلوب، العــتمادهــا داخــل الــهيئة، بــل 
أكـثر مـن ذلـك، لـم تـناقـش الـهيئة نـصاً واحـداً بحسـب مـقتضيات الـالئـحة، بـل أجـمعت كـتلة صـاللـة أمـرهـا وشـركـاءهـا لـلتصويـت عـلى مـا قـيل 
عــنه مشــروع دســتور حــزمــة واحــدة. وبهــذا اإلجــراء املــعيب أوقــعت كــتلة املجــموعــة املــؤيــدة ملــا قــيل عــنه مشــروع دســتور نــفسها فــي خــطأ 
جــسيم ســيضع الــبالد فــي انســداد دســتوري، فبمجــرد ســريــان نــفاذ الــدســتور وقــيام الــجهة التشــريــعية بــسن الــقوانــني ومــا يــقع حــول ذلــك 
مـن إشـكالـيات حـول تـفسيرهـا، والـلجوء لـلمحكمة الـدسـتوريـة، سـتعجز املـحكمة فـي الـفصل فـي ذلـك، نـظراً لـعدم وجـود أعـمال تـحضيريـة 

للهيئة، ملعرفة الرؤية التي بني عليها النص الدستوري.

! كــــتبت عــــلى صــــفحتك الــــشخصية فــــي «فيســــبوك» حــــول الــــدســــتور «الشــــريــــعة بــــني الــــتطبيق وإشــــكالــــية الــــفهم»، فــــما املــــقصود بهــــذا 
التعليق؟

- لـم يـكن تـعليقاً، وإنـما هـو فـي الـحقيقة ورقـه قـدمـتها حـول املـادة الـ8 مـن مـقترح لـجنه الـعمل الـثانـية، ألوضـح رؤيـتي حـول نـص الشـريـعة 
أو مـصادر الشـريـعة، واملـوضـوع واضـح مـن خـالل الـورقـة املـقدمـة، ومـا دفـعني إلـى ذلـك هـو عجـز الـهيئة عـن وضـع رؤيـة أو صـياغـتها حـول 
نـص الشـريـعة، ومـع كـل ذلـك لـم تـعر املـختصني اهـتمامـاً لـوضـع نـص يـتماشـى مـع الـخصوصـية الـليبية ويـحافـظ عـلى هـويـتها املـذهـبية. إذا 
جــاء الــنص بــصيغة مــعيبة، فــسيفتح ذلــك الــباب عــلى مــصراعــيه أمــام تــيارات وأفــكار تــعيث فــساداً فــي مــجتمعنا ووســطيته الــتي ورثــناهــا 

كابراً عن كابر من واقع كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

! مع هذا ملاذا يرفض مجلس النواب طرح الدستور لالستفتاء؟

- الـقول بـأن مشـروع الـدسـتور عـند مجـلس الـنواب غـير صـحيح، ألنـه لـم يـصدر قـانـون االسـتفتاء، ولـم يـرفـضه، الـعالقـة الـوحـيدة الـجامـعة 
بـني مجـلس الـنواب والـهيئة هـو إخـطاره فـقط عـلى سـبيل إصـدار قـانـون االسـتفتاء، وال يـعني بـقاء املـسودة عـند مجـلس الـنواب تـحصينها، 
خـاصـة أن مجـلس الـنواب احـترم أحـكام الـقضاء الـقاضـي بـإيـقاف تـنفيذ قـرار مجـموعـة مـن األعـضاء فـي الـقضية رقـم 65 لـسنة 2016، 



والـقضية 71 لـسنة 2016، وراعـى فـي ذلـك مـبدأ هـامـاً وهـو الـفصل بـني السـلطات. أمـا الـلوم فـيقع عـلى مـن أحـال املـسودة غـير املسـتوفـية 
للشـــروط، فـــكان قـــرار الـــسادة الـــنواب إذا اســـتثنينا رئـــيسهم، هـــو إرجـــاء الـــبت فـــي قـــانـــون االســـتفتاء إلـــى حـــني صـــدور أحـــكام بـــاتـــة فـــي 
الــقضايــا املــشار إلــيها، وهــذا الــقرار هــو عــني الــعقل، ولــيس كــما صــرح عــضو لــجنة الــعمل بــالــهيئة، وقــولــه بــأن مجــلس الــنواب ارتــكب خــطأ 
جــسيماً بــعدم إصــداره لــقانــون االســتفتاء، فــما قــام بــه بــعض أعــضاء الــهيئة ورئــيسها املــكلف ال يــعدو كــونــه أكــثر مــن تــضليل لــلرأي الــعام 

الليبي. في الختام أريد التوضيح والقول بأني توخيت الدقة في إجاباتي وربما تلومني األكثرية، لكن ذلك طبع جبلت عليه.


