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 المسح الشامل لقيم الليبيين والدستور
 سليمان إبرا يم                                                                

 توطئة
أن يقدمهه إله  الهيئهة التهسيسهية لصهياغة  للمسهح العهالمي للقهيميمكهن  تتمحور  له الورقة حهول مها
و لا المسح مشروم يستكش  قيم النهاس ومعتقهداتهمء ومهدى ثباتهها أو  1.مشروم الدستور في ليبيا

. تغير هها عبههر الههزمنء وأثر هها علهه  التطههورات االجتماعيههة والسياسههية فههي مجتمعههات العههالم المختلفههة
بوصهفه جهزءا مهن مسهح القهيم األوروطيهةء فإنهه قهد تطهور ليشهمل  0890م وفي حين بهدأ المسهح عها

 هلا ء ولله  فهي صهور  موجهات انتهه  سادسهها (مهن سهكان العهالم% 81مها يقهار  )مجتمهع  011
 2.العامء وشمل للمر  األول  ليبيا

فالمسههههح . وقهههد تبههههدو إجابهههة السهههه ال السههههال  للو لهههة األولهههه  واضهههحة وال تحتههههاج إلهههه  كثيهههر عنههههاء
دف قيههاس قههيم وسههلوكات مثههل دعههم الديمقراطيههةء والتسههامح نحههو األجانهه  واألقليههات العرقيههةء يسههته

ومناصههر  المسههاوا  بههين الجنسههينء ودور الههدين والمسههتويات المتغيههر  مههن التههدينء وتهههثير العولمههةء 
مهههنء واألسهههر ء والسياسهههةء والهويهههة الوطنيهههةء والثقافهههةء والتنهههومء واأل والسهههلو  نحهههو البيئهههةء والعمهههلء

والرفاه الشخصي؛ وعل   لاء فهإن نتائجههء كمها يصهرح منظمهوهء مهمهة لواضهعي السياسهات الهلين 
يستهدفون بناء مجتمع مهدني وم سسهات ديمقراطيهة فهي الهدول الناميهة و هيء أ  النتهائجء تسهتعمل 
بانتظههام مههن قبههل حكومههات مختلفههةء وعلمههاءء وطههال ء وصههحافيينء وم سسههات دوليههة مثههل البنهه  

ومثهههل  هه الءء فهههإن الهيئههة التهسيسهههية سههتجد فهههي المسههح كاشهههفا عههن قهههيم  3.المتحههد واألمهههم الههدولي 
الليبيههين وسههلوكاتهم تجههاه عههدد مههن القضههايا المحوريههةء وال تحتههاج عنههد ا إال أن تضههمنها مشههروم 

 .الدستور
أسئلة أخرى تجعل من إجابتهء خالفا للظا رء أمرا غير سهل ولكن أول . الس ال الساب  يستدعي

نظر  إل  نتائج المسح ستكشه  عهن  إل إننسبة قيمة ما إل  الليبيين؛  بشرول له األسئلة يتعل  
وأمههها ثانيهههها فيهههدور حهههول الصهههلة بهههين اإليمهههان بقيمهههة مههها وتكريسهههها فهههي . تفهههاوت آرائههههم وتعهههدد ا

يم؛ إل وأما ثالثها فيتعل  بتصني  الق. الدستور؛ إل قد ي زعم بهن األول ال يقتضي الثاني بالضرور 
قد يقال بهنه ال يلزم من إيمان الليبيين بقيمة مها تبنيههاء بهل ال بهد مهن عقهد تفرقهة بهين قهيم إيجابيهة 
يتوج  تبنيهاء وأخرى سلبية يتعين تضمين الدستور ما يعين عل  ضهبطها؛ ويسهتتبع  هلا السه ال 

 .س ال آخر عن مرجعية  لا التصني  ومعاييره
                                                 

 .سيقتصر عل  تسميتها بالهيئة التهسيسية 1
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% 22 ههو أن القيمههة تنسهه  إلهه  الليبيههين متهه  آمنههت بههها أغلبيههة والههرأ  الههل  تتبنههاه  ههله الورقههة 
فهههكثر؛ وأن االدعههاء بهههن الدسههتور يعبههر عههن الشههع  يسههتدعي تكههريس  ههلا الدسههتور لقههيم الشههع  

مع مرجعيهات الهيئهة ال يتعارض ومعتقداته؛ وأنه يلزم تصني  القيم إل  إيجابية وأخرى سلبية بما 
ووفقها لههلا الهرأ ء ستسهتعرض الورقهة أمثلهة لمها . ا توجيهيهةالتهسيسية مهن مصهادر ومراجهع ومبهاد

يمكن أن يعد قيما إيجابية وأخرى سلبية كش  المسح عن تبني الليبيين لهاء وستختم بلكر بعض 
أن تكهههون موضهههوعات لدراسهههات اإلشهههكاليات التهههي تطرحهههها عالقهههة القهههيم بالدسهههتورء والتهههي يمكهههن 

 .معمقة
 عزو القيم

يتعله  . قيمهة مها إله  الليبيهينء فهإن اإلجابهة عنهها مهن شهقين بشهرول نسهبةلقة بالنسبة للنقطة المتع
الشهه  األول بمههدى صههحة  ههله النسههبة فههي المقههام األولء و ههلا يتعلهه  بمنهجيههة البحههثء والثابههتء 
علهه  تفصههيل أوردتههه أوراا بحثيههة أخههرىء أن المسههح قههد التههزم منهجيههة علميههة يمكههن اسههتنادا إليههها 

وأمهها الشهه  الثههاني فيتعلهه  بالنسههبة المتطلبههة كههي يمكههن تعمههيم عههزو  1.ليبيههينتعمههيم نتائجههه علهه  ال
ء أما إلا قلت النسبة عن  لا الحد ؛فما فوا % 22 أراه أن تكون القيمة إل  عموم الليبيينء والل  

 2.فإنه يصع  عزو ا إل  عموم الشع ء وينبغيء من ثمء استبعاد ا
 شعبية الدساتير

عله  بالصهلة بههين إيمهان شهع  مها بقهيم مهها وتكهريس  هله القهيم فهي الدسههتور تتفوأمها المسههلة الثانيهة 
ثنهههين؛ اال والهههزعم الهههل  ت يهههده األدبيهههات الدسهههتورية  هههو أن  نههها  عالقهههة إيجابيهههة بهههين. الحهههاكم لهههه

ِورت  فالدستور عمل منطل  من الشع  ومعبر عن قيمهء ومل بدأت األمم في كتابة دساتير اء ص 
يضهاف . لر في رضا األولينقود اجتماعية بين المواطنين وحاكمهمء تتج له الوثائ  عل  أنها ع

أن الدساتير تسهتهل عهاد  باسهم الشهع ء وتعتمهد فهي اسهتفتاءات عامهة؛ كمها يهدأ  أسهاتل   إل   لا
القههانون الدسههتور  علهه  القههول بهههن واحههدا مههن أ ههداف الدسههتور الرئيسههة اإلفصههاح عههن القههيم العليهها 

   ههلا بهههن معظههم النههاس ال يرغبههون فههي أن تكههون دسههاتير م منفصههلة ويضههاف إلهه. لألمههة وحفظههها
 3.عن القيم التي ي منون بها

 فههإن عتههرض  نهها بهنههه رغههم ثبههوت رغبههة النههاس فههي ر يههة قههيمهم مجسههد  فههي الدسههتورءولكههن قههد ي  
علهه  سههبيل المثههالء عنههد كتابههة دسههتور جنههو  أفريقيهها . المشههرعين نههادرا مهها يسههتجيبون لهههله الرغبههة

                                                 
 . له الوثيقة في عرض المنهجيةانظر  1
 . انظر ثبت المصطلحات اإلحصائية في  له الوثيقة 2

3 Versteeg, Mila (2014) "Unpopular Constitutionalism," Indiana Law Journal: Vol. 89: 
Iss. 3, Article 3. P 1135.  Available at   :
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol89/iss3/3 
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مهن الجنهو  أفهريقيين يهرون % 88ء ولل  عق  انتههاء نظهام الفصهل العنصهر ء كهان 1996عام 
أن المثليههة الجنسههية غيههر مقبولههة أخالقيههاء ولكههن الدسههتور أغفههل  ههلا وقههرر حقوقهها متسههاوية للجميههع 

فقهط % 22وعل  العكس من لله ء فهإن  ولنهداء التهي عهارض . بغض النظر عن ميولهم الجنسية
أمها فهي المغهر ء فقهد . الجنسيةء لم تقم قط بحماية حقوا المثليين في الدسهتورمن سكانها المثلية 

من السكان لن يشاركوا في إضرا  قانوني مهمها كانهت الظهروفء % 95أبان استطالم للرأ  أن 
قههيم األمههة العليههاء إحههدى الدسههتور المغرطههي يعلههن أن الحهه  فههي اإلضههرا   ههو أن علهه  الههرغم مههن 

من البريطانيين عن نيتهم المشاركة في اإلضرا  رغهم أن الحه  % 99وعل  خالف لل ء أعر  
و لا التفاوت بين القهيم السهائد  فهي المجتمهع . في اإلضرا  يفتقد إل  أساس دستور  في بريطانيا

 1.والدستور الحاكم له دفع البعض إل  تسمية عملية الدستر  بهنها دستر  غير شعبية
 القيم وحقوق اإلنسان

ير ما بين التصوير النظر  للدستور باعتباره مهرآ  عاكسهة لمها يه من بهه الشهع  مهن التغا يجد وقد
قيم وطين ما تعكسه الدساتير النافل  من تجا ل لهله القيم علته فهي أن الدسهتورء بالنسهبة للقهائمين 
علهه  صههياغتهء لههيس مجههرد وثيقههة تعبنههر عههن القههيم السههائد  فههي المجتمههعء ولكنههه أيضهها أدا  لصههون 

أن  لله . نسانء وتنظيم الدولةء و له األ داف المختلفة قد تتعارض مع بعضهها الهبعضحقوا اإل
عهههن القهههيم والمثهههل الوطنيهههة قهههد تههههدر حقهههوا  بوصهههفها تعبيهههرا متميهههزا ومحهههددا الدسههاتير حينمههها تقهههدم

اإلنسانء أو المبادا المستقر  للتنظيم الدستور ؛ أمها حينمها ت خِلهص  لههله الحقهوا والمبهاداء فإنهها 
ورغهههم أن الفشهههل مهههن الناحيهههة العمليهههة قهههد يكهههون مصهههير . د تصهههطدم بقهههيم المهههواطنين وتقاليهههد مقههه

الدسهاتير فهي الحالههة األخيهر ء فههإن  نها  أدلههة عله  أن صههانعي الدسهاتير يفضههلون االلتهزام بحقههوا 
ي من بها مواطنو مء و لا ما قد يفسر التغاير المشار إليه سلفا    2.اإلنسان عل  حسا  القيم التي

نبغهي أال يكهون خيهار الهيئهة فإنهه ي أسهلفناء لا خيار الكثير مهن صهانعي الدسهاتيرء كمها ولئن كان 
وعلة لل  أن الحال في ليبيا أدع  ما يكهون إله  ترسهيث عالقهة الدسهتور بالشهع  عهن . التهسيسية

قههد فالهيئههة التهسيسههيةء ألسههبا  ليسههت  ههله الورقههة مجههاال لشههرحهاء . طريهه  تجسههيد قيمههه وتطلعاتههه
فقهط % 45فوفقها لألرقهام الصهادر  عهن المفوضهية العليها لالنتخابهاتء نسهبة . ا نتخبت بنسبة متدنيهة

مهن النههاخبين المسههجلين قههد شههاركوا فعههال فههي االنتخابهاتء و ههلا يجعههل مههن نسههبة التصههويت الفعليههة 
مهههن مجمهههوم السهههكانء و هههله النسهههبة % 11ممهههن يحههه  لههههم التصهههويتء وأقهههل مهههن % 14أقهههل مهههن 
للتسههههها ل حهههههول مهههههدى مشهههههروعية قيهههههام الهيئهههههة بصهههههياغة الدسهههههتورء  ة قهههههد دفعهههههت الهههههبعضالمتدنيههههه

وخصوصههاء و ههله  ههي المفارقههةء أن تقريههر انتخهها  الهيئههة بههدال عههن تعيينههها كههان مههن اجههل إضههفاء 
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والمخهرج مهن  هلا يكهون . المزيد مهن المشهروعية عله  قيهام الهيئهة بكتابهة دسهتور يمثهل كهل الليبيهين
ملهه  لهههمء وال ريهه  إشههعار م بهنهههيههين بهههن الدسههتور المصهها  دسههتور مء أ  عهن طريهه  إشههعار الليب

ولحسهن الطهالعء فهإن  1.الهدفيحق   لا  في أن ر ية القيم التي ي منون بها مكرسة في نصوصه
ففي بيانها الل  تضمن الرد عل  دعوتها للحلول محل . الهيئة تبدو عل  وعي كامل بهلا التحد 

أعلنهت أنهها  يئهة مسهتقلة ال سهلطان عليهها إال هلل ورغبهات الشهع  الليبهيء الم تمر الهوطني العهامء 
وقههد شههكلت لجانهها للتواصههل المجتمعههي وأكههدت فههي ديباجههة اإلعههالن عههن تشههكيلها عههن قناعتههها بهههن 

ن حقههوا اإلنسههان والقههيم الوطنيههةء وأمهها بالنسههبة للتعههارض المحتمههل بههي. الدسههاتير صههنيعة الشههعو 
. ههههها المجتمههههعء فههههإن  نهههها  وجههههها لحلهههههالدسههههتور للقههههيم التههههي يهههه من بدون تبنههههي  الههههل  قههههد يحههههول

 .وسنتعرض لبحث محاولة دفع التعارض  له عند تطرقنا لس ال تصني  القيم
 تصنيف القيم  المرجعية والمعايير

سبقت اإلشار ء فإن الس ال الثالث الهل  قهد يهرد عله  الهدعو  لتضهمين الدسهتور قهيم المجتمهع  وكما
لله  أن القهيم ليسهت مهن نهوم واحهدء فمنهها قهيم إيجابيهة ينبغهي حمايتهها . له القهيميتعل  بتصني   ه

لا كانت مسههلة التصهني   في الدستورء وأخرى سلبية ينبغي تضمين الدستور ما يكفل ضبطها؛ وا 
 . في لاتها ظا ر  الوجا ةء فإن اإلشكال الحقيقي يتعل  بمرجعية  لا التصني  ومعاييره

هن الههدعو  إلهه  تصههني  القههيم ظهها ر  الوجا ههة في حههتج  لههه بهههن دراسههة القههيم  ههي أمهها بالنسههبة للههزعم بهه
مجال علم األخالاء و لا العلم يميز بين دراستها إمبيريقياء أ  برصد ما  و قهائم منهها فعليها فهي 
المجتمهههعء وعنهههد ا يسهههم  بعلهههم األخهههالا الوصهههفيء ودراسهههتها بحسههه  مههها ينبغهههي أن تكهههون عليههههء 

والقههانون إلهه  المعياريههة أقههر  منههه إلهه  الوصههفية؛ فههدوره  2.األخههالا المعيههار  وعنههد ا يسههم  بعلههم 
التقههويمي يقتضههي منههه أال يقنههع بوصهه  السههلو  االجتمههاعيء بههل أن يتعههدى للهه  إلهه  تحديههد مهها 
ينبغي أن يكون عليه  لا السلو ء وأن ي ِرغن  الفرد وير بهه فهي سهبيل تحقيه  لله ء و هلا مها يميهزه 

الطبيعيةء التي تقنهع بتقريهر الواقهعء بهل إن مصهداقيتها تتوقه  عله  عن القوانين الحاك مة للظوا ر
التزامهها الدقهة فهي تقريهرهء إل لهن يعهد قهانون الغليههان مهثال قانونها صهحيحا مته  قهرر أن المهاء يغلههي 

ولهلاء فإن مهن صهميم مههام القهانون أن يكهرس القهيم التهي  3.مئوية 011عند درجة حرار  أقل من 
إتيان السلو  المرغو ء ويضبط تل  التي تحول دونه؛ ومهن ثهمء ال يتصهور أن يكهرس ت د  إل  

الدسههتورء بوصههفه قانونههاء قيمههة تعبههر عههن الضههي  بههاآلخر المختلهه  عرقيهها أو لغويههاء أو التمييههز 
                                                 

1 Mohamed Eljarh. Libya's assembly faces major challenges. Available at:  
http://www.middleeasteye.net/columns/libyas-assembly-faces-major-challenges-
 آخر دخول 5100/6/6. . 1273681924

 .منشور  في  له الوثيقة. ترازات فلسفيةاح. نجي  الحصاد  2
 .51ص . 0860. منشه  المعارف: اإلسكندرية. المدخل إل  علم القانون . حسن كير  3
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ن كش  المسح عن تبني الليبيين لهاء ألن من شههن تكريسهها تسهوي   ضدهء عل  سبيل المثالء وا 
.ايات التنظيم االجتماعيسلو  يتناف  مع غ

مههن يقههوم بههلل ء ووفقهها : وطنههاء علهه  مهها سههب ء فإنههه ينبغههي إجههراء تصههني  للقههيمء ولكههن السهه ال  ههو
أل  معهاييرل تقهدم دراسهات بعهض القهائمين عله  المسههح العهالمي للقهيم إجابهة عهن  هلا السهه الء إل 

ات ومواثيههه ء علههه  إنهههها تنطلههه  مهههن تفرقهههة بهههين قهههيم توافههه  المجتمهههع الهههدوليء مهههن خهههالل معا هههد
إيجابيتهاء مثل احترام حقوا اإلنسانء والتسامحء والمشاركة السياسهية الواسهعةء وقهيم أخهرى توافه  

وعله   1.عل  سلبيتهاء مثل اسهتيفاء الحه  بالهلاتء و ضهم حقهوا األقليهاتء والنظهر  الدونيهة للمهرأ 
يكرسههاء والثانيهة قيمها سهلبية   لاء فإنه يمكهن عهدا األوله  قيمها إيجابيهة يتعهين تضهمين الدسهتور مها

ولكهن قههد يعتههرض علهه  الرجههوم إله   ههله الدراسههات بهههن تصههني  . يلهزم تضههمينه مهها يكفههل ضههبطها
القههيم أمههر نسههبيء فمهها قههد يههراه مجتمههع بعينههه حسههناء قههد يههراه مجتمههع آخههر قبيحههاء وأنههها منحههاز  فههي 

 2.نظرتها للقيم إل  مجتمعات ثقافية بعينها
ن في إجراء مسوح وطنية للقيم تهخل بعين االعتبار الخصوصيات المحليةء قد يقال بهن الحل يكم

و ههلا اقتههراح وجيهههء ولكههن ينبغههي أال يهه د  . سههواء فههي وضههع األسههئلةء أو تحليههل النتههائج وتفسههير ا
مههن المقارنههة فههي شهههن القههيم بههين  ء وللهه  ألنههه يمكههناألخههل بههه إلهه  اسههتبعاد المسههح العههالمي للقههيم

؛ فضههال عههن معرفههة نقههال قههو   ههلا المجتمههع وضههعفهتمعههات أخههرىء وبالتههالي المجتمههع الليبههي ومج
لل ء فإن شبهة انحياز القهائمين عله  المسهح العهالمي للقهيم إله  ثقافهات بعينهها ال تنفهي وجهود قهيم 
متف  عل  إيجابيتها وأخرى متف  عل  سلبيتها بغض النظر عن المجتمع محل الدراسةء واألمثلهة 

 .لة عل  لل السابقة واضحة الدال
ولكههنء مههالا عههن الحههاالت التههي يقههع فيههها بالفعههل تعههارض بههين تصههني  القههيم إلهه  إيجابيههة وأخههرى 
هنِنفت قيمهة معينهة عله  نحهو يتعهارض  سلبية مع الخصوصيات الوطنيةل بعبار  أخهرىء مهالا لهو ص 

مثليهين عله  مع مرجعيات المجتمع الثقافية والدينية والقانونيةل مثال لل ء تصهني  التسهامح مهع ال
أنه قيمة إيجابية في حين أن دين وثقافة المجتمع ينبلان المثلية وممارسيهاء بل قد يعاق  القانون 

والحهه  أن  ههلا اإلشههكال لههيس جديههداء بههل يقههع فههي كههل حالههة ي ههَدعَ  فيههها بتعههارض حقههوا . عليههها
و ههوء علهه   ههلا . تهههاإلنسههانء كمهها تعرفههها المواثيهه  والمعا ههدات الدوليههةء مههع ديههن المجتمههع أو ثقاف

النحوء س ال يتعين عل  الهيئة التهسيسية التصد  لهء وخصوصا عند مناقشة عالقهة المعا هدات 
أ ههي جههزء منهههء ومتهه  يههتم للهه ء وكيهه ء ومهها الحههل فههي حههال تعههارض : الدوليههة بالقههانون الههداخلي

ههههها قاعهههد  قانونيههههة وطنيههههة مههههع أخههههرى لات طههههابع دولهههيل ورغههههم أن الهيئههههة قههههد حههههددت فههههي خارطت

                                                 
 .منشور  في  له الوثيقة. ركائز قيمية. نجي  الحصاد  1
 .منشور  في  له الوثيقة. احترازات فلسفية. نجي  الحصاد  2
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الدسهتورية المصهادر والمراجهع والمبهادا التوجيهيههة التهي تشهكل مرجعيهة عملهههاء فإنهها لهم تحهدد فههي 
مختلفهة به راء المرجعيهات أشهارت هله حهال فهي الموقه  عليهه يكهون أن ينبغهي مها الخارطهة  1. هله

هء كمها عل  سبيل المثالء عدنت الهيئة اإلسالم مصدرا لعملهاء والشريعة اإلسهالمية مبهدأ  موجهها له
لكههرت اإلعالنههات واالتفاقههات والمعا ههدات الدوليههة ضههمن مراجعههه؛ فمههالا لههو تعههارض التههزام تلقيههه 
معا هههد  دوليهههة مهههع إحهههدى قواعهههد الشهههريعة اإلسهههالميةل وقهههد يكهههون الموقههه  الهههل  سهههتتخله الهيئهههة 

و ههو التهسيسههية مشههابها لههلا  الههل  اتبعتههه العديههد مههن الههدول العرطيههة واإلسههالمية فههي  ههلا الصههددء 
. يتمثهل فهي تغليهه  الشهريعة اإلسههالمية عهن طريهه  الهتحفظ علهه  أحكهام المعا ههد  المتعارضهة معههها
: ولكن المشكلة فهي  هلا االتجهاه أنهه يقتضهي أن يهتم بوضهوح تحديهد المقصهود بالشهريعة اإلسهالمية
لا كانهههت األخيهههر ء أ يقتصهههر علههه  قطعيهههها ثبوتههه ا أ هههي المبهههادا الكليهههةء أم األحكهههام التفصهههيليةل وا 

وداللةء أم يشمل أيضا ظنيهمال و ل يقتصر الرجوم في فهم الشريعة عل  مل   بعينهء كمل   
أ ل البلدء أ  المالكيء أم يتعداه إل  ملا   أخرىل والفصل في  له المسهلة ليس باألمر الههينء 
ل وال يسمح المجال المتاح لهله الورقهة بهالخوض فيههء ولكهن يمكهنء ألغهراض تصهني  القهيمء األخه

بالتفرقة بين القيم اإليجابية والقيم السلبية سابقة اللكر مت  وجدت لها م يدا من مرجعيات الهيئةء 
 .والتوق  في شهن القيم التي تتعارض  له المرجعيات في تصنيفها

 قيم الليبيين اإليجابية
وم الدستورء ء فإنه ينبغي عل  الهيئة التهسيسية حماية القيم اإليجابية في مشر وطناء عل  ما سب 

فهغلبيهة سهاحقة . وأول أمثلهة المجموعهة األوله   هي األسهر . وتضمينه ما يكفل ضبط القيم السلبية
ت من بهن األسر  مهمة جدا في حيهاتهمء و هي لات األغلبيهة التهي سهجلت %( 82.8)من الليبيين 

وتجهد لهها  ء(5100-5101)في كل البلدان التي شملها المسح العالمي للقيم في موجته السادسة 
م يهههدا مههههن مرجعيههههات الهيئهههة التهسيسههههيةء فمههههن حيهههث المصههههادرء و ههههي التهههي حههههددتها الهيئههههة فههههي 

                                                 
ع من ناحية والمبادا التوجيهية من ناحية أخرىء وحددت المصادر في مينزت الخارطة بين المصادر والمراج 1

وتعديالتهء واإلعالنات واالتفاقات والمعا دات الدوليةء  0820اإلسالمء في حين حددت المراجع في دستور 
قترحات والخصوصية الليبيةء والوثائ  التاريخية الليبيةء والتجار  الدستورية المقارنةء والمشاركة العامةء والم

المقدمة من األعضاء؛ وأما المبادا التوجيهية فقد قررت أنها الشريعة اإلسالميةء والمواطنةء والمحافظة عل  
وحد  الترا  الليبيء وسياد  القانونء واستقالل القضاء وحيادهء والمساوا  وتكاف  الفرصء والفصل بين السلطات 

ء والتداول السلمي عل  السلطةء (غم سب  لكر ا ضمن المراجعر )والموازنة والرقابة بينهاء والمشاركة العامة 
والتعددية السياسيةء والشفافية والمساءلة ومكافحة الفسادء وملكية الشع  الليبي للثروات الطبيعيةء وحماية 
الموروث الحضار  والثقافي واللغو  المتنومء والوضوح في كتابة الدستورء والعدالة االجتماعية والرفاهء 

 .صحاح البيئي وح  العيش في بيئة نظيفة وآمنةء والتنمية المستدامة والمتوازنة وحقوا األجيال القادمةواإل
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وأمهها مههن حيههث  1اإلسههالمء ال يحتههاج المههرء إلهه  بههلل كثيههر عنههاء إلثبههات قدسههية األسههر  وأ ميتهههاء
عام  بدستور األسهر   هي "عله  أن ( 11)الل  نص فهي مادتهه 0820المراجعء فيمكن االستدالل

مههن دسههاتير العههالم النافههل  % 22ء كمهها أن ..."ركن األساسههي للمجتمههع و ههي فههي حمهه  الدولههة الهه
والتجههار  الدسههتورية المقارنههة تعههد مههن  2قههد تضههمنت نصهها علهه  حمايههة األسههر ء 5101حتهه  عههام 

 (. 0)مرجعيات الهيئةء انظر الشكل 
اإلطههار الوحيههد المشههروم  مههن الليبيههين%( 90)ويههرتبط باألسههر  الههزواجء الههل  تههراه أغلبيههة سههاحقة 

 3للعالقة الجنسية بين رجل وامرأ ء و له القناعهة تجهد لهها م يهدا فهي اإلسهالمء مرجهع الهيئهة األول؛
تحمههي "... ء بعههد تهكيههد أ ميههة األسههر ء علهه  أن (11)قههد نههص فههي مادتههه  0820كمهها أن دسههتور 

ير العهالم النافهل  حته  من دسات% 12؛ و و نص قد تضمنت مثيالته "الدولة الزواج وتشجع عليه
 5101.4عام 

من الليبيين %( 68.8)إل إن أغلبية ساحقة . وأما بالنسبة للمثال الثالث للقيم اإليجابية فهو العمل
قههد  0820كمهها أن دسههتور  5أولههت العمههل أ ميههة فههي حيههاتهم؛ وقيمههة العمههل فههي اإلسههالم ال تخفهه ؛

األساسههية للحيهها  االقتصههادية و ههو العمههل عنصههر مههن العناصههر "علهه  أن ( 10)نههص فههي المههاد  
مهن دسههاتير العهالم النافههل  % 90؛ فضهال عههن أن ..."مشهمول بحمايههة الدولهة وحهه  لجميهع الليبيههين

  6.قد أضفت حمايتها عل  الح  في العمل 5101حت  عام 
وأما المثال الرابع فهو اال تمام بالبيئة والحفاظ عل  مصادر الحيا ء الل  عدته أغلبية ساحقة 

إل  %( 20.2)؛ بل ل بت أغلبية بسيطة منهم من الليبيين قيمة مهمة بالنسبة لهم%( 96.6)
ن أدى لل  إل  بطء النمو االقتصاد  أو فقد وظائ   لا االعتقاد . إيالء الحفاظ عليها أولوية وا 

                                                 
الزواج والطالا رقم . عبد السالم دمحم شري  العالم: انظر عل  سبيل المثال 1 وأسانيده  0890لسنة  01قانون

 . 00ء 01ص . 0881. جامعة قاريونس: بنغاز  . الشرعية
2 Versteeg, Mila (2014) "Unpopular Constitutionalism". P1151.  

. 0890. 1ل . دار الفكر: بيروت. الحدود والجنايات. فقه السنةء المجلد الثانيء نظام األسر . السيد ساب  3
الفتح : اإلسكندرية. شرح قانون األحوال الشخصية الليبي. سليمان دمحم الجروشي وسعد خليفة العبار. 01ص 
 .   11ص . 5118. ة والنشرللطباع

4 Versteeg, Mila (2014) "Unpopular Constitutionalism". P1151. 
جامعة : بنغاز  . محاضرات في فقه المعامالت. انظر في تفصيل لل ء عبد المجيد عبد الحميد الديباني 5

"... ن اإلسالم و و يصرحء بعد سرد األدلة الشرعية الدالة عل  لل ء به. 010-85ص . 0885. قاريونس
يسمو بالعمل إل  أن يجعله جهادا ال يقل عن الجهاد في سبيل هللا تعال ء في صيانة النفس واألسر  و و بلل  

 .80ص . المرجع الساب ". ال يقل فضال وشهنا عن الجهاد بالنفس والمالء لودا عن ديار اإلسالم
6 Versteeg, Mila (2014) "Unpopular Constitutionalism". P1151.   
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ل وم يدا من التجار  الدستورية المقارنةء إ 1يجد له سندا من اإلسالمء المرجعية األول  للهيئة؛
وصحية؛% 22إن نقية بيئة الح  في دساتير العالم تكرس المتمثل2من المبدأ إليه ه يوجن كما

 ".اإلصحاح البيئي وح  العيش في بيئة نظيفة وآمنة"في 
 :نتائج آراء الليبيين فيما يتعل  بقيم األسر ء والزواجء والعملء والبيئةيبين ( 1)شكل 

 
من الليبيين تطوير التقنية؛ %( 92)أغلبية ساحقة فقد ثمنت . ةوأما المثال الخامس فيتعل  بالتقني

تمامهها مههع مقولههة إن العلههم والتقنيههة جعههال حيههاتهم أفضههل؛ %( 26.9)واتفقههت أغلبيههة عاليههة مههنهم 
عل  نحو تام مقولة إن  نا  فرصا أكبر لألجيال الجديد  بفضهل %( 60.2)وأيدت أغلبية عالية 

  .ل يوضح ل( 5)ء شكل العلم والتقنية
 آراء الليبيين حول العلم والتقنية استطالميبين ( 2)شكل 

                                                 
 . 0888. دار المسير : عمان. البيئة والبعد اإلسالمي. ف اد عبد اللطي  السرطاو  : انظر عل  سبيل المثال 1

2 Versteeg, Mila (2014) "Unpopular Constitutionalism". P1151. 
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ولهلا ينبغي عل  الهيئة التهسيسية أن تضمن مشروم الدستور نصا يتعل  بتشجيع العلم والتقنية 
الدستورية  وللهيئة في التجار  المجتمع منهاء وتسهيل انتفام أفراد المجاالتء والعاملين في  له

عل  سبيل المثالء . دستورا نصوصا ترع  مثل  له األغراض 02تضمن  المقارنة قدو ء فقد
أنه يج  عل  الدولة أن تضمن  5118من الدستور البوليفي الصادر عام ( 011)قررت الماد  

تطوير العلم والبحث العلمي والفني والتقني تحقيقا للصالح العامء وأنه يج  توفير كل الموارد 
نشاء كما نص الدستور البرازيليء الصادر . أنظمة الدولة العلمية والتقنية الالزمة لهلا الغرضء وا 

عل  إلزام الدولة بدعم تدري  الموارد ( 509)ء في مادته 5100والمعدل عام  0899عام 
البشرية في مجاالت العلمء والبحثء والتقنيةء وتهيئة وسائل خاصة وظروف عمل للمنخرطين في 

ء فقد قرر في 5110والمعدل عام  0895ينيء الصادر عام أما الدستور الص.  له المجاالت
أنه ينبغي لمواطني الصين التمتع بحرية االنخرال في البحث العلميء والخل  األدبي ( 06)مادته 

والفني وغيره من األغراض الثقافيةء وعل  الدولة أن تشجع وتدعم الجهود اإلبداعية المحققة 
ون منخرطون في التعليمء والعلمء والتقنيةء واآلدا ء والفنء لمصالح الناس والتي يقوم بها مواطن

والمعدل عام  0802وكلل  فإن الدستور اإلندونيسيء الصادر عام . واألعمال الثقافية األخرى 
 1.أن تطور العلم والتقنية( 10)ء قد أ وج  عل  الحكومة في الماد  5115

 قيم الليبيين السلبية
عند صياغة الدستورء ولل  لتعارضها مع حقهوا  السلبيةء و ي تل  وأما القيم التي ينبغي تجنبها

اإلنسههانء وافتقاد ههاء فههي الوقههت لاتهههء إلهه  تهييههد أغلبيههة سههاحقة أو عاليههة مههن الليبيههينء أو إحههدى 
من الليبيين ال يفضلون أن يكون %( 28.8)مرجعيات الهيئة التهسيسيةء فمثالها أن أغلبية عالية 

ال تفضل جير  مهن يعتنه  دينها غيهر ديهنهمء %( 20.0)دزء وأغلبية بسيطة جيرانهم مصابين باإلي
( 1)ال تفضهههل أن يكهههون جيهههرانهم ممهههن يتحهههدثون لغهههة أجنبيهههةء والشهههكل %( 18.1)وأقليهههة معتبهههر  
 . يوضح لل 

 
 
 
 
 

                                                 
الموقع لالطالم عل   له الدساتير أو نصوص الدساتير األخرى التي سيشار إليها الحقاء يرجع الرج 1 وم إل 

 .5101التاليء والل  يحو  دساتير العالم النافل  حت  عام 
https://www.constituteproject.org/ 
 



112 
 

 
 ( 3)شكل 

 مراضء المعتقد الديني أو اللغةاألالتمييز ضد أ  شخص بسب   يبين القيم السلبية حول

 
النظر عن نوم األغلبيةء فإن الجامع بهين  هله القهيم  هو افتقهاد التسهامح والضهي  بهاآلخرء  وبغض

و و ما يجعلهها قيمها سهلبية ينبغهي للدسهتور أن يتضهمن مها يعهين عله  إبهدالها بقيمهة إيجابيهةء  هي 
 . قيمة التسامحء وما يحول دون االستناد إليها في التمييز ضد اآلخرين

التسامحء فتهتي أ ميته من أن التسهامح عامهل أساسهي فهي نجهاح العدالهة بالنسبة للنص عل  قيمة 
االنتقاليةء التي تكفل معالجة انتهاكات واسهعة لحقهوا اإلنسهان قبهل ثهور  فبرايهر وبعهد ا عله  نحهو 

ن تهت وفي إيراد مثل  لا النص ل. يكفل مسائلة الملن  وتحقي  العدالة والوصول إل  المصالحة
عل  سبيل . دستورا قد كرست قيمة التسامح في مواضع مختلفة 01ن إولء إل الهيئة ببدم من الق

المثههالء نههص عههدد منههها علهه   ههله القيمههة فههي ديباجههة الدسههتورء فقههد ا سههتِهَل دسههتور أنجههوال لعههام 
بنص عل  أنه يصدر معززا بثقافهة التسهامح وم يهدا عله  نحهو وثيه  للمصهالحة والمسهاوا   5101

ء الهههل  نهههص فهههي 5118عهههام  المعهههدلو  0882البوسهههنةء الصهههادر عهههام والتنميهههة؛ ومثلهههه دسهههتور 
ديباجتههه علهه  االلتههزام بقههيم السههالمء والعههدلء والتسههامحء والتصههالح؛ وأكههد دسههتور النمسههاء الصههادر 

علههههه  أن ( 00)ء فهههههي مادتهههههه 5118عهههههام عهههههدل والم 0802والمعهههههاد إصهههههداره عهههههام  0851عهههههام 
والعدالههههة واالنفتههههاح والتسههههامح نحههههو اآلخههههرين قههههيم  الديمقراطيههههةء واإلنسههههانيةء والتضههههامنء والسههههالم

 .أساسية
ا تكفههل عههدم الركههون إلهه  القههيم السههلبية التههي صههومههن ناحيههة أخههرىء ينبغههي تضههمين الدسههتور نصو 

تضاد التسامح في التمييز نحو اآلخرين في العملء أو األجهر المكهاف  لههء أو حريهة االعتقهادء أو 
علههه  سهههبيل ف. وفهههي مرجعيهههات الهيئهههة مههها ي يهههد  هههلا. كمههههاممارسهههة الشهههعائر الدينيهههةء أو مههها فهههي ح

لههدى القههانون سههواءء و ههم "... علهه  أن الليبيههين  0820مههن دسههتور ( 11)المثههالء نصههت المههاد  
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متسههاوون فههي التمتههع بههالحقوا المدنيههة والسياسههية وفههي تكههاف  الفههرص وفيمهها علههيهم مههن الواجبههات 
فهي لله  بسهب  بيهنهم تمييز ال العامة الهدين أو المهل   أو العنصهر أو اللغهة أو الثهرو  والتكالي 

ويالحههههظ أن الههههنص قههههد صههههرح بهههههن الحظههههر يتعلهههه  ". أو النسهههه  أو اآلراء السياسههههية واالجتماعيههههة
. بههالتمييز بههين الليبيههينء و ههو أمههر مفهههوم لتعلقههه بحقههوا وواجبههات تقتصههر عههاد  علهه  المههواطنين

. علهه  حظههر التمييهز دون تقييههد بالمواطنههة ولكهن فيمهها يتعله  بههالحقوا األخههرىء فقهد نههص الدسهتور
حريهههة االعتقهههاد مطلقهههة وتحتهههرم الدولهههة جميهههع "علههه  أن ( 50)علههه  سهههبيل المثهههالء نصهههت المهههاد  

األديهههان والمهههلا   وتكفهههل لليبيهههين واألجانههه  المقيمهههين فهههي أرضهههها حريهههة العقيهههد  والقيهههام بشهههعائر 
علهه  ( 50)ء وكههلل  نصههت المههاد  "دا األديههان علهه  أن ال يخههل للهه  بالنظههام العههام وال ينههافي اآل

مهور الدينيهة أو الثقافيهة لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعامالت الخاصهة أو ال"أن 
كما أن اإلعالن الدستور  الصهادر ". فية أو مطبوعات أخرى أو في االجتماعات العامةأو الصح

الليبيهون سهواء أمههام "منهه ( 2)لمهاد  االنتقهالي قهد كهرس لات الحظهرء فوفقها لالهوطني عهن المجلهس 
القانونء ومتساوون في التمتهع بهالحقوا المدنيهة والسياسهيةء وفهي تكهاف  الفهرصء وفيمها علهيهم مهن 
ين أو المهههل   أو اللغهههة أو الثهههرو  أو  الواجبهههات والمسههه وليات العامهههةء ال تمييهههز بيهههنهم بسهههب  الهههدِن

جتمهههاعي أو االنتمهههاء القبلهههي أو الجههههو  أو الجهههنس أو النسههه  أو اآلراء السياسهههية أو الوضهههع اال
فعلهههي سهههبيل المثهههالء يقهههرر الدسهههتور . وحظهههر التمييهههز مكهههرس فهههي الكثيهههر مهههن الدسهههاتير". األسهههرى 

الجههنسء أو النسهه ء أو العههراء أو اللغههةء أو  األلمهاني عههدم جههواز التمييههز ضههد أ  شههخص بسههب 
 . ةالبلد أو األصلء أو المعتقد الديني أو السياسيء أو اإلعاق

والمثال اآلخر للقيم السلبية التي كش  المسهح عهن تبنهي ليبيهين لهها يتعله  بعهزوف أغلبيهة سهاحقة 
أو عالية مهنهم عهن االنضهمام أل  منظمهات تطوعيهة أو مدنيهة أو إغاثيهةء أو رياضهية أو ترفيهيهة 

ء أو منظمهههههات بيئيهههههة %(92.2)ء أو نقابهههههات عماليهههههة %(92.1)ء أو فنيهههههة أو تعليميهههههة %(90)
ء أو غير ها مهن %(68)ء أو منظمات إنسهانية أو خيريهة %(92.9)ء أو تجمعات حرفية %(98)

ولكهههن  هههله الحقيقهههة يجههه  أال تكهههون حهههائال دون تضهههمين الدسهههتور نصههها  1%(.98.5)المنظمهههات 
وفههههي مرجعيههههات الهيئههههة . يحمههههي الحهههه  فههههي تكههههوين منظمههههات المجتمههههع المههههدني واالنضههههمام إليههههها

قههد كفلههت الحهه  فههي تكههوين الجمعيههات  0820مههن دسههتور ( 52)اد  فالمهه. التهسيسههية مهها ي يههد للهه 
السلميةء وتكهرس التجهار  الدسهتورية المقارنهة حمايهة  هلا الحه  بشهكل أوضهحء ومنهها عله  سهبيل 

   2.منه( 05)في الماد   5100المثال الدستور المغرطي لعام 
                                                 

 .منشور  في  له الوثيقة. توجهات وسلوكات سياسية: راجع في تفسير  لا العزوف زا ي بشير المغيرطي 1
ت سس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس : " لا النص عل  النحو التالييجر   2

ال يمكن حل  له الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن . أنشطتها بحريةء في نطاا احترام الدستور والقانون 
الشهن العامء والمنظمات غير  ت سا م الجمعيات المهتمة بقضايا. السلطات العموميةء إال بمقتض  مقرر قضائي
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 ( 4)شكل 
 السياسيةيبين القيم السلبية حول االنضمام أل  منظمات أو األحزا  

 
بهنها ال تثه  %( 91.6)واألمر لاته ينطب  عل  األحزا  السياسيةء التي صرحت أغلبية ساحقة 

يفتقد  لا الموقه  السهلبي . بهنها لن تصوت أل  منها%( 21.2)فيهاء فيما أكدت أغلبية بسيطة 
السهلطة مهن  من األحهزا  إله  تهييهد مرجعيهات الهيئهةء فالتعدديهة السياسهيةء والتهداول السهلمي عله 

كمهها أن  1.المبهادا الموجهههة لعمههل الهيئهةء وحريههة تشههكيل األحهزا  السياسههية إحههدى وسهائل تحقيقههه
دستورا عل   051التجار  الدستورية المقارنة تكفل الح  في تكوين األحزا  السياسيةء فقد نص 

ء 5119عههام  المعههدلو  0829للهه ء ومنهههاء علهه  سههبيل المثههالء الدسههتور الفرنسههيء الصههادر عههام 
أن ينبغههي علهه  األحههزا  والمجموعههات السياسههية أن تسهههم فههي ممارسههة ( 0)الههل  قههرر فههي مادتههه 

الح  في االنتخا ء وأنه ينبغهي أن تشهكل وتمهارس أنشهطتها بحريهةء وأنهه ينبغهي عليهها أن تحتهرم 
 لالمعهدو  0808وكلل  فهإن الدسهتور األلمهانيء الصهادر عهام . أسس السياد  الوطنية والديمقراطية

 .أحكاما مماثلة( 50)ء قد تضمن في مادته 5105عام 
 
 

                                                                                                                                            

الحكوميةء في إطار الديمقراطية التشاركيةء في إعداد قرارات ومشاريع لدى الم سسات المنتخبة والسلطات 
وعل   له الم سسات والسلطات تنظيم  له المشاركةء طب  شرول وكيفيات . العموميةء وكلا في تفعيلها وتقييمها

م الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسيير ا مطابقا للمبادا يج  أن يكون تنظي. يحدد ا القانون 
 ".الديمقراطية

 .المرجع الساب : انظر زا ي بشير المغيرطي 1
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 خاتمة
سب  إل  أن لدى المسح العالمي للقيم ما يقدمه للهيئة التهسيسيةء فهو يطلعها عله   ونخلص مما

ما ي من به الليبيون من قيم إيجابية وأخرى سهلبية؛ وفهي معرفهة االثنهين فائهد  للهيئهة؛ إل لهو كانهت 
ل  الهيئة تضمين الدستور ما يحميهاء وفي  لا تكريس لفكر  ملكية الشع  القيمة إيجابية تعين ع

قيمه وتطلعاته؛ وأما إلا كانت القيمهة سهلبيةء  للدستور وما تقتضيه من وجو  أن يكون معبرا عن
فإنه ينبغي عل  صانعي الدستور أن يضمنوه ما يكفل ضبط  له القيمهة وتههليبهاء ولله  انطالقها 

 .تقويميمن دور القانون ال
ولكن ينبغي  نا تهكيد أن  نا  العديد من اإلشكاليات المهمة التي يثير ا موضوم عالقة الدستور 
بقيم الشع  المحكهوم بههلا الدسهتورء والتهي قصهرت  هله الورقهة عهن مناقشهتهاء وينبغهي أن تحظه  

ة ومههن  ههله اإلشههكاليات تحديههد الموقهه  مههن أ  تعههارض مههدع  بههين الشههريع. بدراسههات مستفيضههة
ء و هههلا يسهههتدعي بحسههه  مهها تكشههه  عنهههه االتفاقيهههات والمواثيهه  الدوليهههةاإلسههالمية وتصهههني  القهههيم 

تحديد المقصود باألول ء وكلل  تحديد مت  يكتف  في الضبط االجتماعي بالقيم األخالقيةء ومت  
لا ينبغي عل  المشرم التدخل لتكريس  له القيم في قواعد قانونيةء وما إلا كان يحسن أن يكون  

 1.التدخل في صور  تشريع دستور  أم عاد 

                                                 
من الليبيين ترفض اإلجهاضء وأخرى عالية أيضا %( 62)من بين ما كش  عنه المسح أن غالبية عالية  1
االكتفاء بالنصوص القائمة التي تجرم اإلجهاض في ترفض القتل الرحيمء و نا إما أن يقرر المشرم %( 62.0)

ء وتل  التي تجرم (08الماد  ) 06/0892وقانون المس ولية الطبية رقم ( 182-181المواد )قانون العقوبات 
% 9ء أو أن ينص عل  تحرميهما في الدستورء كما فعلت (05الماد  )القتل الرحيم في قانون المس ولية الطبية 

 .بالنسبة لإلجهاض5101م النافل  حت  من دساتير العال


