
 

 

 

 

 

 

 مشروع االستحقاق الدستوري الوطني
 "من أجل وطن حر آمن ومستقر"

 

 

 

 الراعيةالجهة 

 حراك العودة للشرعية الدستورية

 

 

 

 

7102 
 

 

  



                 
 الاستحقاق الدستورى الوطنى مشروع

 "من ومستقرآمن اجل وطن حر "

 

_____________________________________________________________________________________  

www.facebook.com/Libya1963 ـــل: Page 2 of 9                Hashed2014@gmail.com         :الفيســــبوك    ـــ ـــ ـــ ـــ  اإليميـ

     

 

 تمهــــــيد
 

بذلت الكثير من القوى الوطنية في مختلف أرجاء وربوع ليبيا الكثير من الجهود الرامية للخروج من األزمات الراهنة التي 
بالوطن والتي كان يعوزها التنسيق وطنيا بعيدا عن التجاذبات السياسية والخارجية وفي هذا األطار بادر حراك العودة  تحل

سنــــــــوات بالتواصل مع مختلف القوى الوطنية والتنسيق مع مختلف االجسام التشريعية  3للشرعية الدستورية طيلة أكثر من 
س األحكام واألعيان للعمل على القواسم المشتركة الوطنية ، حيث تم التوصل الى وضع والحكومية السابقة والقائمة ومجال

طار عام لمختلف التطلعات الوطنية المشروعة إستنادا الى مرجعية وطنية جامعة وهي الدستور الليبي  أرضية مشتركة وا 
وعية وواقعية يتم تضمينها في ميثاق لدولة اإلستقالل وتأطير كافة التطلعات الوطنية المشروعة وفق خارطة طريق موض

وطني لتهيئة البالد لفترة إستقرار دستورية ومن ثم اإليفاء بمختلف التطلعات المنشودة وفق إستفتاء وطني عام وهو ما تم 
 ، " اإلستحقاق الدستوري الوطني"إنجازه وطرحه في مشروع 

 
كافة األطراف المتبنية للمشروع لمؤتمر الميثاق الوطني وفق المنهجية المقترحة سيتم إجراء دعوة مفتوحة لممثلين عن 

 .إلقراره ووضعه قيد التنفيذ( مجلس الدولة)إلقرار الميثاق وتقديمه لمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام 
 
 

 ةــــــــــمقدم
 

يمثل مشروع اإلستحقاق الدستوري الوطني المقترح االطار العام للحل السياسي الذى تنشده كافة شرائح المجتمع الليبي 
ويتضمن هذا . المدني وخاصة النخبه المتمثلة فى أطيافه السياسية وحكمائه وشيوخ قبائله وأعيانه وكل منظمات المجتمع

 يوجد لديها العديد من الهواجس والمخاوف والتساؤالت باإلضافة الىف التى المشروع التطمينات المطلوبة من بعض االطرا
خارطة الطريق السياسية التى تتضمن الخطوات الرئيسية المطلوبة لإلنتقال بليبيا من الوضع االنتقالي الحالي الى الوضع 

 .الدستوري الالزم إلعادة بناء دولة االستقالل الليبية
 
مشروع اإلستحقاق الدستوري الوطني فى إطار استراتيجي من دون باه إلى أن هذه المذكرة تطرح ونود هنا ان نلفت االنت 

الدخول فى التفاصيل القانونية والدستورية والتى ستترك لذوى اإلختصاص لصياغتها فى ميثاق وطني ملزم لجميع 
 .األطراف السياسية يوضح التفاصيل الكاملة لخارطة الطريق السياسية المقترحة
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 المشهد الليبي الراهن وجذور االزمة
 

القائم على  بسبب الفراغ الدستوريتؤكد الظروف الراهنة التى تمر بها ليبيا خالل الفترة اإلنتقالية على الوضع المتأزم 
زدواجية الحكومات والمجالس التشريعية والمؤسسات السيادية   ضياع بسبب كافة المستويات جراء الفوضى واإلنقسام وا 

وحالة  االستقطاب والتجاذبات الشديدة في المجتمع إضافة الى التدخالت الدولية واإلقليمية الدستورية مرجعية الشرعية 
المتمثلة في  في الشئون الداخلية الليبية وهذه االسباب الجذرية هي التي أدت في المحصلة الى التداعيات المصاحبة

 .األزمات األمنية واإلقتصادية واإلجتماعية
 
ألن إستمرار هذا  ستظل عاجزة عن حلها جذريا ما لم يتم إستعادة الدولةوعليه فإن كافة الحلول السياسية المعروضة   

مؤسسات فضال عن تهديدا  خطيرا لمسيرة الشعب الليبي نحو تحقيق بناء دولة القانون وال لشكيالوضع واألزمات الراهنة 
 .مخاطر إنهيار أو إنقسام الوطن

 
نتهاء االجال المحددة فيه كما  تجاوزت المرحلة اإلنتقالية خارطة الطريق التي تضمنها اإلعالن الدستوريوقد  المؤقت وا 
اإلعالن المشروع البديل للشرعية الدستورية المتمثل في وبالتالي فإن  ، ز مهمتهانجت لم هيئة صياغة الدستورأن 

 . هما الى طريق مسدودالدستوري المؤقت وصياغة دستور جديد وصال كال
 

 لحل األزمة الراهنةالدستورى العام طار اإل
 

بسبب عمق األزمات السياسية واألمنية في ليبيا فإن الحل يكمن في معالجة جذور االزمة والمتمثلة فى غياب الدولة 
مرجعية "ويحتاج الحل لكي يكون شامال وواقعيا أن يتم  وضعه في  إطار عام توافقي وواقعي ذا ووحدة مؤسساتها؛ 
وال يوجد إطار عام تتجمع فيه هذه المقومات فى الوقت مبنية على قواعد دستورية أصيلة؛  "ملزمةشرعية دستورية  

والتى ستضمن ترسيخ أركان الدولة مرحليا بترتيب اإلستحقاقات وتنظيم  الحالى اإل الشرعية الدستورية لدولة االستقالل
الذي شهدته الدولة الليبية  أسوة بالخطوات الثابتة والتطور الرائدتدرج خطوات التحول الديمقاطي والتغيير بخطوات واقعية 

قليميا طيلة     .م0191سنة قبل انقالب  01محليا وا 
سنوات من المرحلة اإلنتقالية الراهنة ووفق وتيرة الصراع الحالي فقد ثبت أن الوصول الى دولة مدنية ديمقراطية  5بعد 

وأنه من المستحيل ومن العبث االستمرار فى محاولة بناء الراشد  في السلطة والحكم الديمقراطي التسليم بالشراكةيتطلب 
 .فية للجميع وغطاء قانوني دستوري ينظم تداول السلطةالدولة بدون دستور يوفر الضمانات الكا

  
لقد تأكد أنه ال مناص للحفاظ على وحدة البالد وتجنب التدخل الدولي من توحيد الصفوف حول المرجعية والهوية 

 والذي سيمكن بمرجعيته الوطنية الملزمة وأدوات تنظيم سرعة تفعيل الدستور الليبي المعطلالتاريخية التي تتطلب 
   .إلتفاف الليبيين  حوله وتهيئة البالد  لفترة استقرار انتقالية دستورية السلطات والفصل بينها من

 اإلستحقــــاق األصـــــيل

 (!!وهو ما كان يجب أن يكون )
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 المشروع اإلنتقــــــــــالي

 (إجتهاد المراحل اإلنتقــالية)

 اإلستحقــــاق األصـــــيل

 !!(يجب أن يكون وهو ما كان )
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 التطمينات الالزمة

 

 الهواجس والمخاوف العديد منيوجد  9191شهر اغسطس  منذبسبب الحقبة الطويلة التي صاحبت تعطيل الدستور الليبي 

ما وخاصة بعد  الدخول فى مرحلة انتقالية دستورية تؤسس إلعادة بناء الدولة الليبية لدى بعض األطراف من والتساؤالت

يتطلب بكل موضوعية إدراك هذه الهواجس وإعطاء  فان هذا ، وعليهعاناه الشعب الليبي من اثار المراحل االنتقالية السابقة

في تحقيق الوطنية الخالصة  عية من رؤيتهلشريستمد أصال هذه ا ألنهكفلها عودة النظام الشرعي تالتطمينات التي س

 :في النقاط الرئيسية التالية  والتساؤالت ويمكن تلخيص أهم  هذه الهواجس والمخاوف؛ تطلعات وآمال األمة الليبية

 .مصادر التشريع اإلسالمي للقوانين واللوائح (9

 .معالجة تداعيات الثورة الليبية (2

 .مدى تقبل طرح نظام الفدرالية وفق تطلعات بعض فئات الشعب الليبي (3

 . دور المؤسسة العسكرية (4

 .االنتخابالديمقراطية المباشرة في مدى تمكين آليات  (5

 .األحزاب تنظيمالعمل الحزبي وشرعية  (9

 .استرجاع االمالك والحقوق العامة والخاصة ورد االعتبار لمؤسسات الدولة (7

 :معالجة االزمات الرئيسية الحالية التى نتجت عن الفراغ السياسي واألمني ومنها االتى (8

 عودة النازحين والمهجرين. 

 نية والعفو عند المقدرةالمصالحة الوط. 

 العدالة االنتقالية. 
 

 :التطمينات المطلوبة سيكون وفق األسس اآلتية  توفيروعليه فإن 

سالمية مصدر رئيس للتشريع، وفي جميع االحوال، يجب أن تكون كافة التشريعات والقوانين غير عة اإليالشر .9

 .ستوريدمخالفة  او متعارضة معها، ويمكن تضمينها في التعديل ال

للمصابين والمتضررين من تداعيات الثورة الليبية السياسية والعسكرية واالجتماعية واالنسانية كالحرب أو بسببها  .2

ولزوجات الشهداء وأبنائهم االحقية فى الرعاية االجتماعية والصحية والمعيشية واالولوية فى اعادة التأهيل 

 .المية ووفقا للقانونوفرص العمل تجسيدا لقيم التضامن والتكافل اإلس

 : إجراء استفتاء عام للشعب الليبي يتضمن اآلتى  .3

  عبر عرضه على مجلس األمة واستفتاء على مستوى ( غير فيدرالى/ فيدرالي )تعديل نظام الحكم المحلي

 .االقاليم الثالثة

  االستقاللولة وتفعيل مؤسسات دالدستورية دستورية بعد إعادة الشرعية الإجراء التحديثات والتعديالت.  

  المعاصرة  االنتخابيةالتطورات الديمقراطية  ستضمنالتعديالت الدستورية المستقبلية. 

  عمل ومتطلبات قانون األحزاب بما يخدم طرح  المستقبلية لشكل الحكم ستشملالتعديالت الدستورية

 .المصلحة الوطنية
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وتشمل القوات المسلحة  ،سيادة البالد وسالمتها وأمنهامؤسسة العسكرية مؤسسة سيادية دستورية ومهمتها حماية ال .4

 .الليبية قوات الجيش بفروعه وقوات االمن

تضمين المباديء الحاكمة الحيوية والتي يقر مبادءها دستور دولة اإلستقالل ومن ثم تطويرها وفق المفاهيم  .5

ع خصوصية الوضع الليبي لمعالجة والتجارب الدولية العصرية إستنادا إلى آليات تنفيذ ملزمة وبما يتناسب م

 :األزمات وحاالت التعثر وإلزامية اإلصالح وخاصة في المواضيع اآلتية

 عودة النازحين والمهجرين. 

 المصالحة الوطنية والعفو عند المقدرة. 

 العدالة االنتقالية  . 

 

 العودة للشرعية الدستورية
 

الذي نرى فيه مخرجا منطقيا يضمن لجميع  اإلستحقاق الدستوري الوطنيمشروع بللشعب الليبي الكريم نتقدم  من كل ذلك

 39خر ما انتهت اليه فى آالسياسي على الدعوة للعودة للشرعية الدستورية وفق  المشروع هذا يستندو ااالطراف حقوقه

فى طريق العودة كنقطة بداية  كان نافذا آنذاك يالذ ي، من خالل تفعيل العمل بالدستور الشرع م9191اغسطس عام 

طراد مسيرتها إضنتظام وإبتهيئة قدر من االستقرار يكفل  بأذن هللا كفيال الذى سيكون و بالبالد الى حالة الدولة الدستورية

 .نتخابات العامة وتسلم  المؤسسات الدستورية المنتخبة مقاليد االمورنتقالية حتى بلوغ الغاية بتنظيم اإلاإل

 :الدستوري الوطني المقترح بالمزايا اآلتيةويمتاز مشروع االستحقاق 

، وعليه فهو حل ال فضل فيه ألحد سوى مبنية على بنود الدستور الليبي والقوانين المستمدة منهأن جميع اجراءاته  .9

 الدستور الليبي؛

العالم شرعية سابقة للشرعية اإلنتقالية وملزمة ومعترف بها من األمم المتحدة ويستمد هذا المشروع شرعيته من  .2

 .9159اكتوبر  7، وهى شرعية الدستور الليبي الذى أقرته الجمعية الوطنية فى الى يومنا هذا

، والمثل السامية فى محبة مستلهم من تجربة األباء المؤسسين الناجحة فى بناء دولة االستقالل االولىهو حل  .3

 .د بمسيرة االبناء واألحفادالوطن والوفاء له، ويقيم جسرا يتواصل من خالله جهاد األباء واألجدا

أن التفاصيل العملية لهذا المشروع والمبينة فى الميثاق الوطني خرجت للوجود تلبية لتساؤالت وطموحات  .4

يحمل بصمات اآلالف من ابناء ليبيا وبالتالى فان هذا المشروع . وتطلعات المواطنين على طول البالد وعرضها

 . الذين ساهموا فى تطويره وصياغته

    

ويجنبها معظم  االمثل والوحيد للخروج بليبيا من االزمة السياسية القائمة مثل الحلتان العودة للشرعية الدستورية 

ن آلضرورة تفعيل الدستور ا نتيجة الظروف الحالية التى تم ذكرها اعاله ، ولكن يجب ان يكون واضحا للجميع االضرار

 امنفذ المشككة القوى الداخلية والخارجية وإعطاءلتجنب الدخول بالبالد فى منزلقات خطيرة  ية تعديالتأبدون اجراء 

لضمان عودة وتماسك  يتفق عليها مناسبةزمنية إستقرار على ان يتم تعديل الدستور بعد فترة  واالنقساماتالمشاكل  إلثارة

 .أركان الدولة
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 خارطة الطريق السياسية
 

 االنتقالي الحالى الى الوضع المتأزمخارطة الطريق السياسية الخطوات الرئيسية المطلوبة لالنتقال بليبيا من الوضع  ترسم

ونود هنا ان نلفت االنتباه الى ان الخارطة مطروحة فى . بناء دولة االستقالل الليبيةإلعادة  والمنشود الالزم الدستورى

لوضعها فى صورة اجراءات دستورية  نونية والدستورية لذوى االختصاصلتفاصيل القاوستترك ا ياطار استراتيج

 .انتقالية لتنفيذها ضمن بنود الميثاق الوطنى

 

 بتكوين الجمعية الوطنية التى بدورها تقوم وتبتدئ الواردة فيما بعد الخطوات االستراتيجية علىخارطة الطريق  شتملت

باستفتاء الشعب الليبي على نظام  الخطوات بتفعيل الدستور ومن ثم بناء المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية وتنتهى

 :وهذه الخطوات هى .فى فترة اقصاها ثالث سنوات الحكم وبنود تعديل الدستور

 

ه فى بيان رسمى عن قبولهما كل على حد" المجلس االعلى للدولة"يعلن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام  .0
للميثاق الوطنى كأساس لحل سياسى للمشكلة الليبية والشروع في عملية سياسية واعدة تحقق مشاركة كل المعنيين 

 13بالدعوة للعودة للشرعية الدستورية وفق اخر ما انتهت اليه فى ببناء دولة المؤسسات والقانون وذلك 
عمل بالدستور الشرعي الذى كان نافذا آنذاك ودعوة كل القوى ، من خالل تفعيل الم 3191اغسطس عام 

 .الفاعلة فى ليبيا بتبني الميثاق الوطني واإلعالن عن دعمها ومساندتها لبنوده
 

 7102النواب المنتخب سنة  مجلسبكل من  كامل االعضاء من الجمعية الوطنية تتكون: الجمعية الوطنية  .7
 حسب بنود الميثاق الوطنيتعقد الجمعية الوطنية جلستها االولى ، و  7107المنتخب سنة  المؤتمر الوطني العامو 

 :وتختص بالمهام االتية
 .0191اغسطس  30تفعيل الدستور الليبي الذى كان نافذا يوم  ( أ

 .اعتماد الوريث الشرعى للعرش الليبي السيد محمد الحسن رضا السنوسى ملكا دستوريا للبالد ( ب
 .للملك ألداء اليمين لمباشرة مهامه الدستورية توجيه الدعوة( ج

 .وتنتهى مهمتها بعد يومين من تاريخ انعقاد اول جلسة رسمية لمجلس االمة االنتقالى
 

 شرعية الدستوريةللالعودة إلصدار قرار  الجمعية الوطنية بعقد جلسة تقوم :تفعيل دستور االستقالل الليبي  .3
والعمل به لفترة انتقالية  0191اغسطس  30التاريخية ألمعطلة بإعادة تفعيل دستور االستقالل، كما كان عليه في 

 .سنوات( 3)دستورية ولمدة زمنية ال تتعدى ثالثة 
 

الوريث تقوم الجمعية الوطنية باعتماد يتطلب أن ، و المؤسسة السيادية الرمزية الوطنية و وهو ما يمثل  :الملك  .2
من الدستور الليبي بدعوة الملك ألداء اليمين ومباشرة  22، وتقوم كذلك وحسب المادة الشرعى ملكا دستوريا للبالد

 .، وأهم مهامه هي المحافظة على وحدة البالد وحماية الدستور ورعاية المصالحة الوطنية مهامه الدستورية
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صدر الملك مرسوما ملكيا بحل الحكومات االنتقالية من الدستور الليبي ي 72حسب المادة رقم : تشكيل الحكومة  .5
 .لتكون الحكومة الشرعية الوحيدة فى ليبياوتكليف شخصية وطنية بتشكيل الحكومة 

 
  :تشكيل مجلس االمة   .9

بتعيين ملكيا    من الدستور الليبي ، يصدر الملك مرسوما   12حسب المادة رقم  :تشكيل مجلس الشيوخ  ( أ
 :حسب التوزيع االتى  لتولي مسؤولياتهم الدستوريةأعضاء مجلس الشيوخ 

i.  اعضاء عن المنطقة الغربية( 9)ستة. 
ii.  أعضاء عن المنطقة الجنوبية( 9)ستة. 
iii.  اعضاء عن المنطقة الشرقية( 9)ستة. 
iv.  أعضاء عن المكونات االجتماعية (9)ستة. 
v.   يكون من بين أعضاء كل مجموعة على االقل عنصر نسائي واحدا. 

 
حسب المواد الدستورية ذات العالقة بمجلس النواب وبالرغم من احكام المادة  :النواب  تشكيل مجلس ( ب

مجلس النواب الدستورى  كما هو مذكور اعاله من الدستور يشكل اعضاء الجمعية الوطنية 010
 . االنتقالى

الى  األمة االنتقالىمجلس يشّكل كل من مجلس الشيوخ المعين ومجلس النواب االنتقالى  13وعليه وحسب المادة 
 حين اجراء انتخابات ألعضاء مجلس النواب حسب نصوص الدستور الليبي خالل فترة ال تزيد عن ثمانية اشهر

 .من تاريخ تفعيل الدستور
 

يمانا  بأن بناء دولة مستقرة وقوية ومزدهرة اس  :المصالحة الوطنية  .2 تلهاما  للقيم النابعة من شريعتنا السمحاء وا 
ال يتحقق إال بمشاركة كافة أبنائها ودون اقصاء وهو ما يتطلب مصالحة وطنية حقيقية بين جميع االطراف والعفو 

يتبع  نى للمصالحة والسلم االجتماعىالمجلس الوطيصدر الملك قرار بإنشاء عند المقدرة والعدل وتطبيق القانون؛ 
، ويتكون المجلس من أعضاء معينين يتم اختيارهم من مجالس الحكماء والشيوخ واألعيان الديوان الملكى

 .والمصالحة
    

استفتاء وطني عام ويعدَّل  تم إجراءخالل السنة االخيرة من الفترة االنتقالية الدستورية ، ي :تعديل الدستور  .1
 .الدستور بناء  على نتائج االستفتاء
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 الميثاق الوطنى

 

الميثـاق الــوطني وثيقــة سياسـية تاريخيــة تؤســس علـى مــا اتفــق عليــه الليبيـون خــالل تــاريخ نضـالهم الطويــل عبــر العصــور، و 
رحلـة الفوضـى السياسـية التـي يعيشـها خـالل هي تمثل في عصرنا الحاضر عقـدا اجتماعيـا انتقاليـا ينقـل الشـعب الليبـي مـن م

ويضـــع هـــذا الميثـــاق عالمـــات . عقـــود مـــن الـــزمن لتعـــود بـــه الـــى مـــا اتفـــق عليـــه االبـــاء المؤسســـون لدولـــة االســـتقالل االولـــى
مصيرية وهامة على طريق تفعيل دستور االسـتقالل و اعـادة بنـاء مؤسسـات الدولـة و يلـزم جميـع االطـراف علـى مـا ورد فيـه 

 .اقات اجرائية او تواريخ زمنية لتسلسل االستحقاقاتمن استحق
 

كمـا . و لقد تم استلهام خارطة الطريق السياسية وفقرات هـذا الميثـاق مـن اسـلوب و اجـراءات تأسـيس دولـة االسـتقالل االولـى
التــى اعتمــدتها تــم االلتــزام ببنــود الدســتور و احترامهــا فــي كــل الخطــوات مســتلهمين الحكمــة مــن حزمــة االجــراءات االنتقاليــة 

 .لجنة الستين في االشهر االولى من مرحلة االستقالل
 

 التفاصــيل الكاملــة لإلجــراءات الدســتورية االنتقاليــة الخاصــة بتنفيــذ خارطــة الطريــقويوضــح الميثــاق فــى ســياق زمنــى ملــزم ، 
سـتحقاق االسـتفتاء علـى أهـم المذكورة اعاله، كما يحترم هـذا الميثـاق حقـوق و تطلعـات جميـع فئـات الشـعب الليبـي فـي فـتح ا

الهـــواجس الوطنيـــة التـــي تشـــغل بـــال الكثيـــرين مـــن المـــواطنين، وهـــي حقـــوق يكفلهـــا الدســـتور الليبـــي و بالتـــالي تعتبـــر أدوات 
 .لتطويره ليتناسب و طموحات الليبيين الحاضرة و المستقبلية

 
السياســية والخـروج بــه مــن مشـاكله الحاليــة بمــا  وختامـا فــان هــذا الميثـاق يمثــل روح االتفــاق الـوطنى الليبــي لحــل أزمـة الــوطن

يحويـه مــن تفاصــيل وســياق تنفيــذ زمنــي، وهــو ال يســتثني أحــدا ويرعــى مصــالح كــل الليبيــين بالــداخل والخــارج وســيتم اعتمــاده 
 .من قبل كل االطراف الضامنة والراعية له

 
 

 مؤتمرات الميثاق الوطنى
 

عب الليبي من منظمات المجتمع المدني ومجالس الحكماء واألعيان سيتم عرض هذا المشروع على قوى وفعاليات الش
والمصالحة وشيوخ القبائل والمجالس البلدية والجامعات وغيرها ودعوة كل من يتبنى هذا المشروع للمشاركة فى أحد 

سودة الميثاق مؤتمرات الميثاق الوطنى التى ستعقد فى تاريخ ومكان يتم االعالن عنهما الحقا وذلك لمناقشة وتبنى م
  .الوطنى واتخاذ الترتيبات العملية لعرضه على الجهات الرسمية المعنية به


