
املنصوري يكشف خطة تقسيم ليبيا عبر الدستور

Nov 15, 2016 - عبدالباسط بن هامل - بوابة افريقيا االخبارية

كــشف عــضو الــهيئة الــتأســيسية لــصياغــة مشــروع الــدســتور " ضــو املــنصوري عــون " فــى إتــصالــه مــع بــوابــة أفــريــقيا اإلخــباريــة، الخــطر 
الذي يهدد الوحدة الوطنية وما وصفها مالمح التقسيم الظاهرة للعيان من خالل قراءة أولية في مسودة مشروع صاللة علي حد قوله.

وأوضــح "املــنصوري" أنــه إزدادت وتــيرة التهــليل ملــسودة الــدســتور الــتي كــتبت فــي صــاللــة، وسخــر لــها اإلعــالم  الــذي وصــفه بـ "املــأجــور" 
كـل أدواتـه لـتزيـينها وكـأنـها املـسودة الـتي سـتنقل الـليبني مـن أوضـاعـهم املـعيشية الـسيئة بـل وبـالـغة الـسوء إلـى أوضـاع أحـسن مـنها، كـما 
ان مــن شــأن هــذه الخــلطة الــدســتوريــة الــصاللــية، أن تــنزع ســالح املجــموعــات املســلحة، وتــقضي عــلى اإلخــتطاف واإلبــتزاز املــالــي والــقتل 
خـــارج نـــطاق الـــقانـــون. اضـــافـــة إلـــى الـــتأســـيس لـــنظام ســـياســـي يـــوحـــد لـــيبيا ويـــحصنها مـــن التشـــظي واإلنـــقسام، ويـــوفـــر الـــسيولـــة لـــدى 

املصارف.

املــنصوري أوضــح أيــضا، اســتخدم مــروجــي دســتور صــاللــة جــملة هــذه األحــالم وكــأنــها مــرهــونــة بــاإلســتفتاء عــلى هــذه املــسودة لــتصبح 
اآلحـالم حـقيقة مـائـلة أمـام أعـني كـل لـيبي يحـلم بـوطـن يـعيش فـوق تـرابـه بـكل طـمأنـينة ووئـام، وكـان لـلتظليل اإلعـالمـي والـدعـم الـدولـي الـذي 
يـرقـص عـلى نـغماتـه مـتنطعي الـسياسـة، والـحاملـني بـإمـتطاء ظـهور الـليبني الـذيـن ملـعتهم دهـالـيز الـسياسـة املـلوثـة، والـراغـبني فـي اسـتكمال 

الدور الذي لعبوه منذ أن حولوا آحالم الشعب إلى كوابيس تالحق إبتسامة أطفالهم مطلع كل شمس علي حد قوله.

وتــابــع حــديــثه لــبوابــة أفــريــقيا اإلخــباريــة أنــه ورغــم الــتعتيم الــذى يــمارس ضــد الــرافــضني لهــذه املــسودة بــل وشــيطنتهم إال أنــنا ننتهــز أي 
فــرصــة ســنحت لــنا لــبيان عــوار هــذا املشــروع . وأن ورائــه مــاورائــه. مــن إســتهداف لــوحــدة لــيبيا وطــمس هــويــتها وإســتنزاف ثــرواتــها، بــل 
وبـيعها فـي أسـواق الـنخاسـة،كـل ذلـك تـحت ذريـعة أن أوضـاع الـبلد أصـبحت التـحتمل، وأنـنا بهـذه الـوصـفة السحـريـة سـتقضى عـلى كـل 

هذه األوضاع القائمة.

ووصـف "املـنصوري" مـا يجـري بـالهـرطـقات الـدسـتوريـة الـتي تسـتهدف دسـترة األمـر الـواقـع تـحت عـباءة الـتوافـق، بـما تحـمله هـذه الـكلمة 
مــن تــضليل وتــزيــيف لــلحقائــق هــي الــتي ســتكون املــحور الــرئــيسي لهــذه الــورقــة، مــحاولــيني فــيها الــتصدي ملــا يــحيط بــالــوطــن مــن مــخاطــر، 
وفـي قـراءة مـتأنـية ملـا احـتوتـه مـسودة الـدسـتور الـتي يـقول املـوقـعون عـليها أنـها أحـيلت إلـى مجـلس الـنواب 19-4-2016م بـعد جـلسة أثـير 

الجدل حول مشروعيتها ومشروعية ماانتهت إليه، وقد أكد القضاء صحة هذه املخاوف وأصدر أحكاماً بوقف نفاذها.



وأعــلن "املــنصوري" أن هــذه املــخاوف الــتي تــصدى لــها قــضاة بــتولــني مــازالــت قــائــمة، بــل وتــزداد وحــشية كــل يــوم عــندمــا تــحتضنها فــئات 
تــرى أن بــداخــلها مــايــحقق مــاتــصبو الــيه حــتى عــلى حــساب الــوطــن ومــن هــنا فــأن الــواجــب يــتحتم عــلينا الــبحث عــن حــقيقة هــذه املــسودة 
ومـاتـرمـي إلـيه ومـاتـخبئه لهـذا الـوطـن الجـريـح، اإلشـارة األولـي-فـي املـادة األولـي(الـخوف عـلى وحـدة لـيبيا) تـنص املـادة األولـى (لـيبيا دولـة 

حرة مستقلة ال تقبل التجزئة، واليجوز التنازل عن سيادتها،والعن أي جزء من أقليمها، تسمى الجمهورية الليبية)

وقــدم املــنصوري خــالل ســرده أن هــذا الــنص الــذى اســتبعد كــلمة مــوحــدة كــما وردت فــي مخــرجــات لــجنة املــقومــات األســاســية الــتي يظهــر 
مــن قــرائــتها األولــية مــخاوفــاً جــمّة، أولــها: ان عــبارة التــقبل التجــزئــة ليســت ضــمانــة لــوحــدة لــيبيا فــيمكن الــقول انــها التــقبل التجــزئــة اليــعنى 
التـقبل الـتقسيم، فـقد تـكون التجـزئـة تـحت الـسيادة الـليبية فـي بـدايـاتـها - إقـليم كـركـوك فـي الـعراق- جـنوب الـسودان - حـيث يـبدأ الـتقسيم 
مـن خـالل التجـزئـة تـحت مـظلة الـسيادة واملـطالـبة بـالـحكم الـذاتـي ثـم اإلسـتقالل. كـما هـي املـراحـل الـتي قـطعها جـنوب الـسودان ومـازالـت 
الحـلقة األخـيرة إلقـليم كـركـوك، وقـد تسـرب مـن إجـتماعـات لـجنة الـعمل الـتي يـعتبرهـا صـانـعو دسـتور صـاللـة أعـماالً تـحضيريـة لـلمسودة، 
ان بــعض األعــضاء قــد بــررو وجــود هــذا الــنص واســتبعاد كــلمة مــوحــدة او عــدم جــواز تــقسيمها، هــو مــصادرة عــلى املســتقبل فــقد نــطلب 

التقسيم في املستقبل.

كــــما كــــشف فــــى حــــديــــثه وألول مــــرة أن مــــحاضــــر لــــجنة الــــعمل وتــــسجيالتــــها لــــم يــــعلن عــــنها حــــتى ألعــــضاء الــــهيئة"- ومــــن ثــــم فــــإن مــــايــــراه 
املـعترضـون عـلى املـسودة يـقتضي ضـرورة ورود كـلمة مـوحـدة فـي املـادة االولـى أو مـايـدل عـليها، وتـزداد خـطورة هـذا الـنص اذا تـم ربـطه 
بـالـنصوص الـواردة فـي الـباب الـسادس-الـحكم املحـلى- بـدايـة فـي املـادة 154 (يـقوم الـحكم املحـلى عـلى اسـاس الـالمـركـزيـة املـوسـعة...) 
الــتي تــعنى انــتهاج الــنظام الــكونــفدرالــي الــذى يــعطي ســلطات تشــريــعية لــوحــدات الــحكم املحــلي وفــي أحــيان كــثيرة خــارج ســلطة الــدولــة 
املـــركـــزيـــة، كـــما هـــو وارد فـــي نـــص املـــادة 155 (تـــقسم الـــدولـــة الـــى مـــحافـــظات وبـــلديـــات ومســـتويـــات اداريـــة أخـــرى وفـــق مـــقتضيات األمـــن 
الــوطــني واملــوازنــة بــني مــعايــير املــكان واملــساحــة ووحــدتــها الــجغرافــية والــعوامــل االقــتصاديــة والــتاريــخية، بــما تحــمل مــعه هــذه املــعايــير مــن 
تـأسـيس عـلى الـجغرافـيا واملـساحـة والـعوامـل الـتاريـخية الـتي تـلقي بـظاللـها عـلى كـل نـصوص الـدسـتور إال انـها تظهـر واضـحة فـي بـعض 
األحـيان وتـختفى بـأغـطية مـن الـقش فـي مـواضـع اخـرى)، ولـتأكـيد صـحة مـانـذهـب الـيه بـأن مـسودة الـدسـتور تـؤسـس الـى تشـطر الـوطـن 
مـــن خـــالل هـــشاشـــة الـــنصوص الـــواردة فـــي بـــاب الـــحكم املحـــلي الـــذي أســـس عـــلى مـــاورد فـــي املـــادة األولـــى،ومـــنها عـــلى ســـبيل املـــثال:- 
مـانـصت عـليه املـادة 156 (وتـدار املـصالـح املحـلية وفـق مـبدأ الـتدبـير الحـر. وقـد جـاء هـذا الـنص هـجيناً ومـشوشـاًمـن طـريـقة الـزج بـه فـي 
هـذه املـسودة، حـيث خـلت جـميع الـدسـاتـير الـعربـية عـلى الـنص عـليه ألنـه مـرتـبط أسـاسـاً بـوجـود مـناطـق تـحت الـحكم الـذاتـي كـما هـو فـي 
املـغرب فـي دسـتور 2011م حـيث نـص الـدسـتور املـغربـي فـي الـفصل 136 (يـرتـكز الـتنظيم الـجهوي والـترابـى عـلى مـبادئ الـتدبـير الحـر 
وعـــلى الـــتعاون والـــتضامـــن)، وقـــد ربـــط الـــدســـتور املـــغربـــي الـــفصل 136 -بـــالـــفصل 140 ( للجـــماعـــات الـــترابـــية وبـــناء عـــلى مـــبدأ الـــفريـــع 
اخـتصاصـات ذاتـية واخـتصاصـات مشـتركـة مـع الـدولـة واخـتصاصـات مـنقولـة الـيها مـن الـدولـة، وقـد كـان تـوجـه الـدسـتور املـغربـي مـضطراً 
ملـواجـهة الـتداعـيات الـدولـية املـتعلقة بـإعـطاء الـحكم الـذاتـي إلقـليم الـساقـية الحـمراء، اال ان املشـرع املـغربـي عـاد وفـصل الـطريـقة الـتي يـدار 
بـها الـتدبـير الحـر ابـتدأً مـن الـفصل 140 مـن الـدسـتور حـيث ربـط ذلـك (فـي مـجاالت اخـتصاصـاتـها وداخـل دائـرتـها الـترابـية) وقـد تـفطن 

املشرع الدستوري املغربي الي خطورة هذا املبدأ وهو التفريع والتدبير الحر، حيث أفرغه من محتواه في الفصل 145.

(1) (يـمثل والة الـجهات وعـمال االقـالـيم والـعماالت والسـلطة املـركـزيـة فـي الجـماعـات الـترابـية) وحـدد طـريـقة مـراقـبتهم لـتطبيق هـذه املـعايـير 
بـنصه ( يـعمل الـوالة والـعمال بـإسـم الـحكومـة عـلى تـأمـني تـطبيق الـقانـون وتـنفيذ الـنصوص الـتنظيمية لـلحكومـة ومـقرراتـها كـما يـمارسـون 

املراقبة اإلدارية).

(2) يساعد الوالة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء املجالس الجهوية على تنفيذ املخططات والبرامج التنموية.

(3) يـــقدم الـــوالة والـــعمال تـــحت ســـلطة الـــوزراء املـــعنيني بـــتنسيق أنشـــطة املـــصالـــح الـــالمـــمركـــزة لـــإلدارة املـــركـــزيـــة ويسهـــرون عـــلى حـــسن 
سـيرهـا. (وهـم مـن خـارج الـوحـدة الـترابـية) ولـم يـكتفي املشـرع الـدسـتوري املـغربـي بتحـديـد املـعالـم الـعامـة لـكيفية تـدبـير الـوحـدات الـترابـية 

لشؤنها وأحكم وثاق السلطة املركزية على عمل هذه الوحدات في الفصل 146.

وقـال املـنصوري حـديـثه أنـه مـن خـالل ذلـك فـإن املشـرع املـغربـي لـوحـده ولـظروف خـاصـة تـتعلق بـإدارتـه ملـلف الـساقـية الحـمراء نـهج الـتوجـه 
الَةَ…. "دون  الــكونــفدرالــي لــكنه أفــرغــه مــن مــحتواه فــي ذات الــدســتور، إال أن واضــعي دســتور صــاللــة أخــذو بــدايــة اآليــة {الَ تَــْقَربُــواْ الــصَّ
ذكـــر “ َوأَنـــتُْم سُــــــــَكاَرى} حـــيث ورد هـــذا اإلقـــتباس مـــن الـــدســـتور املـــغربـــي بـــشكل مـــشوه وبـــطريـــقة تـــجعله مهـــدراً لـــوحـــدة الـــتراب الـــوطـــني 
تـــدريـــجياً، كـــما يمهـــد هـــذا االتـــجاه الـــى خـــلق نـــزاعـــات بـــني املـــحافـــظات والـــبلديـــات مـــن خـــالل الـــتضارب فـــي تـــطبيق هـــذا املـــبدأ، كـــأن تـــقرر 
مـحافـظة رسـوم عـبور الـسيارات عـبر الـطرق املـارة بـها فـي نـطاق الـتدبـير الحـر، أو ان تـقرر مـحافـظات الـساحـل فـرض رسـوم عـلى تـصديـر 
اإلنـــتاج ألن مـــناطـــق اإلنـــتاج تســـتفيد بـــموجـــب الـــنص الـــوارد فـــي املـــادة 186 مـــن مـــسودة الـــدســـتور بنســـبة مـــئويـــة مـــن اإلنـــتاج كـــمشاريـــع 



بــديــلة، وهــي افــتراضــات ســيقول عــنها الــكثيرون بــنفي حــدوثــها، لــكن جــذور اإلخــتالفــات مــوجــودة وبــقوة مــن خــالل اقــرار مــبدأي الــتفريــع 
والـتدبـير الحـر، دون اعـتمادالـطريـقة الـتي اقـرهـا بـها الـدسـتور املـغربـي حـيث تـركـت نـصوص املـسودة مـفتوحـة بـدون قـيود عـلى تـطبيقاتـها 

وأي قانون ينظمها لن يخالف تطبيقاتها العملية كما وردت في الدستور.

وخــتم عــضو صــياغــة الــدســتور حــديــثه أنــه مــما يــعزز مــانــذهــب الــيه أن املــادة 157 مــن مــسودة دســتور صــاللــة قــد نــصت عــلي انــتخاب 
مـجالـس املـحافـظات والـبلديـات اي بـمعنى ان وحـدات الـحكم املحـلي تسـتمد قـوتـها مـن الـعملية االنـتخابـية وهـو مـاسـيدفـعها الـي الـتمادي 
فــي مــمارســاتــها فــي مــواجــهة الســلطة املــركــزيــة ألن املشــرع الــدســتوري اعــطى لــها ســلطة اصــدار الــلوائــح والــقرارات بــل وأكــثر مــن هــذا 
مـاتـتلقاه (مـن هـبات ووصـايـا) عـلى عـكس مـاقـام بـه املشـرع املـغربـي مـن اقـراره ملـبدأي الـتفريـع والـتدبـير الحـر لـكنه عـاد وفـرغ هـذان املـبدأن 
مـن مـحتواهـما كـما سـلف ان اشـرنـا سـابـقاً، لنخـلص مـن مـاتـقدم ان رفـض لـجنة الـعمل ادراج لـيبيا مـوحـدة او غـير قـابـلة لـلتقسيم يـخفي 
وراءه الـــكثير مـــن املـــفاجـــأت الـــتي تهـــدد الـــوحـــدة الـــوطـــنية وتـــؤســـس لـــنزاعـــات محـــلية بـــني وحـــدات الـــحكم املحـــلي،ومـــالـــم يـــتفادى املشـــرع 
الـدسـتوري هـذا الـفراغ التشـريـعي كـما فـعل املشـرع املـغربـي فـإن الخـطورة تـظل قـائـمة مهـددة للسـلم األهـلي والـتكامـل بـني وحـدات الـحكم 

املحلي والسلطة املركزية.


