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 المقدمة 

إن الصــراع الجدلــي1 بيــن الخيــر والشــر قديــم قــدم التاريــخ فــي ســعي لإلنســانية إلرســاء قيــم نبيلــة 
يقــوم عليهــا مجتمــع ســوي. ومــا عاشــه العالــم مــن نزاعــات مســلحة علــى امتــداد القــرن العشــرين2 
دفــع بالمجتمــع الدولــي إلــى وضــع حــدود قانونيــة ومؤسســاتية تضمــن الســلم واألمــن الدولييــن. ولــم 
ــدول  ــد شــهدت ال ــات، فق ــذه الصراع ــدة عــن ه ــا3 بعي ــمال إفريقي ــة الشــرق األوســط وش ــن منطق تك
العربيــة “ زلــزاال سياســيا وجغرافيــا 4 ” ســمي “ الربيــع العربــي ” أطــاح بأنظمــة حكمــت لعقــود. لكــن 
صعــود الحــركات اإلرهابيــة والقــوات العســكرية المواليــة لألنظمــة الســابقة حــال دون مــأل شــرعي 
للفــراغ الــذي خلفــه ســقوطها، وهــو مــا حــدا بباحثيــن مــن الغــرب نحــو اختيــار “ الشــتاء العربــي ” 
عنوانــا لدراســاتهم حــول مــا آلــت إليــه األوضــاع بعــد مــا يقــرب عشــر ســنوات مــن هــذه الثــورات.5 

والمتأمــل لتطــور األحــداث فــي الــدول المذكــورة ال يفوتــه كثيــر مــن نقــاط التشــابه بيــن كل مــن 
اليمــن وليبيــا. فقــد شــهد الشــارع اليمنــي بتاريــخ 16 جانفــي 2011 6 مظاهــرات ضــد حكــم علــي عبــد 
هللا صالــح ورغــم حمــات التوقيــف وســقوط عديــد الضحايــا فــي هجمــات مــن القــوات العســكرية7 لــم 
تتوقــف االحتجاجــات لحيــن اســتقالته وتســليمه الســلطة لنائبــه8 عبــد ربــه منصــور هــادي الــذي وقــع 
انتخابــه رئيســا فــي شــهر فبرايــر 2012 9 بمباركــة دوليــة10 تخللتهــا جملــة مــن العقوبــات التي ســلطها 
ــا،  ــي ليبي ــره ف ــي عــن نظي ــهد اليمن ــف المش ــه12. وال يختل ــن ل ــح وموالي ــن11 ضــد صال ــس األم مجل
فبتاريــخ 14 فبرايــر 2011 أصــدرت 213 شــخصية مــن القــوى السياســية بيانــا تدعــو فيــه إلــى تنحــي 
الزعيــم المعمــر القذافــي13 مــا أشــعل شــرارة احتجاجــات قوبلــت بالقمــع العنيــف14 لتندلــع أتــون حــرب 
ــة مرتزقــة حامليــن لجنســيات مختلفــة15 مــا أدى  ــة بمعي ــة النظامي ــة بيــن الثــوار والقــوات األمني أهلي
الســتقاالت بالجملــة وتشــكيل المجلــس الوطنــي االنتقالــي برئاســة وزيــر العــدل المســتقيل16 لتتحــول 
هــذه الحــرب األهليــة لحــرب بالوكالــة بتدخــل قــوات أجنبيــة عســكريا17 إثــر قــرار مجلــس األمــن18 

المعاضــد للثــوار ضــد نظــام القذافــي الــذي ســقط قتيــا بتاريــخ 20 أكتوبــر 2011 19.

إن انتخــاب عبــد ربــه منصــور هــادي رئيســا جديــدا لليمــن منهيــا بذلــك فتــرة حكــم أحــادي دامــت 
ــوال 42  ــا ط ــي ليبي ــم ف ــد الحك ــة مقالي ــة حديدي ــذي أدار بقبض ــي ال ــر القذاف ــل المعم ــنة ومقت 33 س
ــن،  ــا الســتقرار كا البلدي ــم يكــن كافي ــا ل ــه دولي ــرف ب ــي المعت ــي االنتقال ــس الوطن ــد المجل ســنة ليتقل
ــن  ــاب الحوثيي ــر انق ــن إث ــي اليم ــذ ســبتمبر 2014 20 ف ــا من ــت نيرانه ــي اندلع ــة الت فالحــرب األهلي
علــى الســلطة21 قــد خلفــت أســوأ أزمــة إنســانية22 مســتنزفة لــكل مــوارد الدولــة علــى جميــع األصعــدة 
ــه االســتقرار  ــذي غــاب عن ــي ال ــف عــن المشــهد الليب ــذي ال يختل ــا، األمــر ال وخاصــة البشــرية منه
واهتــرأت فيــه المؤسســات األمنيــة23 وهــو مــا حــدا بــكل األطــراف فــي الداخــل والخــارج إلــى إرســاء 

مســار لبنــاء الســام ينهــي كلتــا الحربيــن األهليتيــن فــي اليمــن وليبيــا.
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إن اللبنــة القانونيــة األولــى لبنــاء الســام بكلتــا الدولتيــن هــي األحــكام االنتقاليــة وتعــرف أنها دســاتير 
ظرفيــة أو “ دســاتير صغيــرة24 ” تهــدف لتأميــن االنتقــال الهــادئ ألجــل وضــع بنــاء دســتوري جديــد 
ــم الــذي أطاحتــه الثــورات25 ويكــون دورهــا إرســاء صمــام أمــان  ــاء القدي يقطــع بصفــة كليــة مــع البن
للدولــة يحــول بينهــا وبيــن عــدم وقوعهــا فــي الفــراغ الشــرعي والمؤسســاتي26. ونظــرا لمــا يضطلــع بــه 
الدســتور ســواء الدائــم أم االنتقالــي مــن أهميــة قصــوى فــإن عمليــة إعــداده تتطلــب الكثيــر مــن الدقــة، 
مــا يجعــل هــذه المهمــة يقــع إســنادها لهيــكل خــاص وهــو إمــا جمعيــة تأسيســية أو مجلــس تشــريعي أو 
لجنــة دســتورية وقــد يشــارك فــي هــذه العمليــة أكثــر مــن جهــة مــن الجهــات المذكــورة27 قصــد تعزيــز 
شــرعيته. وتــرد األحــكام االنتقاليــة عــادة ضمــن المقتضيــات الختاميــة للوثيقة الدســتورية فــي باب خاص 
بهــا أو مفرقــة فــي عــدة أبــواب حســب المعيــار الموضوعــي، كمــا يمكــن أن يقــع األخــذ بمعيــار مختلــط 
يجمــع بيــن اإلفــراد ببــاب خــاص لجــزء مــن هــذه األحــكام وتوزيــع الجــزء الباقــي علــى باقــي أبــواب 
الدســتور28. وقــد احترمــت األحــكام االنتقاليــة فــي كا مشــروعي الدســتور اليمنــي والليبــي جملــة مــن 
الشــروط الضروريــة المتعلقــة بالطابــع الوقتــي29 والطابــع التقنــي30 والماكرو-دســتوري31 والواقعــي32.

ــتمرة أدت  ــلحة المس ــات المس ــه أن ياحــظ أن النزاع ــا ل ــن وليبي ــكا المشــهدين باليم ــل ل والمتأم
لحالــة مــن عــدم االســتقرار السياســي واألمنــي. ومثــل هــذا الوضــع انجــر عنــه عــدم االتفــاق علــى 
المصادقــة علــى كا مشــروعي الدســتورين باليمــن لســنة 2015 وليبيــا لســنة 2017 ممــا أدى إلــى 
تواصــل المرحلــة االنتقاليــة. فــي ظــل هــذا الوضــع مــا يــزال كل مــن مشــروعي الدســتورين اليمنــي 

لحــد هــذه الســاعة حبــرا علــى ورق وعلــى هــذا األســاس يتوجــه طــرح اإلشــكال التالــي:

ــى شــكل ومضمــون  ــاء الســام عل ــن مســار وضــع الدســتور وجهــود بن ــر التفاعــل بي ــف أث كي
ــي؟ ــي والليب ــرار مســودة الدســتورين اليمن ــى فشــل إق ــا أدى إل ــة مم ــكام االنتقالي األح

ســيقع تنــاول ســياق الحــرب األهليــة فــي اليمــن التــي نشــبت بعــد انقــاب الحوثييــن علــى الســلطة 
ــم ســيقع التطــرق لســياق االنقســام العســكري والسياســي بالمشــهد  ــي ســنة 2014 أوال ث الشــرعية ف
الليبــي وذلــك فــي محاولــة لمناقشــة تأثيــر عــدم اســتقرار الوضــع األمنــي والسياســي فــي كل مــن اليمــن 

وليبيــا علــى عمليــة صياغــة مشــروعي الدســتورين فــي كا الدولتيــن المذكورتيــن آنفــا.

 المبحث األول: مشروع الدستور اليمني السابق للحرب األهلية 

لقــد وقــع إعــداد خريطة الطريق33 التي وضعتها المبادرة الخليجيــة34 بعد تقلد الرئيس المنتخب عبد 
ربه منصور هادي مقاليد الحكم35. ونظرا لغياب االســتقرار السياســي واألمني في ســنة 2014 أي قبل 
 انــدالع الحــرب األهليــة وعــدم القدرة علــى تلبية مطالب مختلــف األطراف فقد انهار الوضع السياســي. 
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فــي ظــل هــذا الوضــع أقيــم مؤتمــر حــوار وطنــي36 مــن قبــل المبــادرة الخليجيــة وقــع فيــه التركيــز 
ــر  ــة وجب ــة االنتقالي ــة بالعدال ــة المتعلق ــات العاجل ــة التظلم ــل معالج ــي قب ــام السياس ــكل النظ ــول ش ح
ــه صياغــة  ــع في ــا محــددا بأســبوعين وق ــادرة جــدوال زمني ــرت المب ــد أق ــزع الســاح. وق الضــرر ون
المســودة وتقســيم األقاليــم وذلــك قبــل طــرح الدســتور علــى االســتفتاء37. هــذا مــا أســفر عــن حالــة مــن 
الحنــق العــام دفعــت بالحوثييــن لانقــاب والســيطرة علــى صنعــاء فــي ســبتمبر 2014 مــا دفــع بعبــد 
ربــه منصــور هــادي لاســتعانة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي شــهر مــارس 2015 واللذيــن 

شــكلوا بدورهــم تحالفــا عربيــا38 لمقاومــة االنقــاب الحوثــي وإرســاء الســام باليمــن.

ــة  ــة صياغ ــه لجن ــذي أعدت ــنة 2015 وال ــن س ــري م ــهر فيف ــي39 لش ــتور اليمن ــروع الدس إن مش
ــف وجماعــات مســلحة  ــل تدخــل التحال ــداده قب ــع إع ــد وق ــن 17 عضــوا41 ق ــة م الدســتور40 المتكون
غيــر نظاميــة وإرهابيــة أخــرى42، مــا يجعــل هــذه األحــكام االنتقاليــة الــواردة بالبــاب العاشــر غيــر 
متائمــة مــع النــزاع الحالــي المتشــعب األطــراف43. وقــد القــت نقــاط عــدة اعتراضــا واســعا تعلــق 
أولهــا بتركيبــة اللجنــة نفســها44 إذ ال خبــرة ألعضائهــا بالشــأن السياســي والدســتوري45 حيــث اعتبــرت 
ــة مهمــة. ومــن  ــع النســاء بتمثيلي ــم تتمت ــة ول ــد أقصتهــم مــن ناحي ــات القــوى المعارضــة أنهــا ق مكون
أهــم مظاهــر الخــاف إقامــة الدولــة الفيديراليــة مــن حيــث عــدد األقاليــم حيــث فــوض مؤتمــر الحــوار 
الوطنــي الشــامل االختيــار لرئيــس الجمهوريــة لتشــكيل لجنــة تحديــد األقاليــم التــي أصــدرت تقريرهــا 
باختيــار األقاليــم الســتة46. ولعــل ســبب عــدم اعتمــاد التقســيم الثنائــي )شــمال/جنوب( يعــود للمخــاوف 
مــن ســقوط اليمــن ثانيــة فــي انقســام بيــن يمــن شــمالي ويمــن جنوبــي نظــرا لمــا نــدد بــه الجنوبيــون مــن 

سياســة تهميــش اتبعــت ضدهــم علــى امتــداد ســنوات47.

وقــد نصــت األحــكام االنتقاليــة ضمــن المــادة 420 علــى ضــرورة إصــدار قانــون متعلــق باألقاليــم 
لكــن دون تحديــد حيــز زمنــي واضــح حيــث اكتفــت بذكــر عبــارة “ بعــد نفــاذ الدســتور مباشــرة ” مــا 
يفهــم منــه ضــرورة التســريع بإصــدار القانــون تجنبــا ألي فــراغ تشــريعي وتنظيمــي. أمــا المــادة 421 
فقــد نصــت علــى ضــرورة انتخــاب مجالــس األقاليــم فــي نفــس الوقــت مــع انتخابــات مجلــس االتحــاد 
ومجالــس نــواب األقاليــم فــي أجــل ال يتجــاوز ســنة مــن نفــاذ الدســتور. ويفهــم مــن عبــارة “ فــي نفــس 
الوقــت ” أنــه ســيقع تنظيــم كل هــذه االنتخابــات بــدون أي حيــز زمنــي فاصــل بينهــا، األمــر الــذي يجعــل 
مــن هــذه الفصــل اإلجرائــي ال فقــط مشــوبا بالغمــوض بــل بعــدم الواقعيــة حيــث أن تنظيم ثــاث انتخابات 
علــى مســتويات مختلفــة مــن الدولــة الفيديراليــة48 فــي نفــس الوقــت أمــر يصعــب القيــام بــه علــى كل 
النواحــي المؤسســاتية واللوجســتية والمــوارد البشــرية كذلــك فــي دولــة فككهــا النــزاع المســلح كاليمــن. 

لــم تكــن مســألة األقاليــم وحدهــا المســألة الخافيــة، بــل أن مســألة العدالــة االنتقاليــة49 والمصالحــة 
الوطنيــة طرحــت إشــكاالت على مســتوى التطبيــق منذ بداياتها. تعرف العدالــة االنتقالية أنها “ مجموعة 
التدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي قامــت بتطبيقهــا دول مختلفــة مــن أجــل معالجــة مــا ورثتــه من 
 انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان. وتتضّمــن هــذه التدابيــر الماحقــات القضائيــة، ولجــان الحقيقــة، 
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وبرامــج جبــر الضــرر وأشــكال متنّوعــة مــن إصــاح المؤسســات50 ” ويســتمد هــذا التعريــف جوهــره 
مــن التعريــف المعتمــد فــي قــرار مجلــس األمــن 616 لســنة 200451. وقد أشــارت المــواد 432-437 
إلــى مقتضيــات وثيقــة الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي نــص صراحــة أن يقــع إنشــاء لجــان قضائيــة 
ــة وتعميمهــا  حين واللجــان العســكرية والمدني تعنــى “ بحــل مشــاكل األراضــي والمتقاعديــن والمســرَّ
علــى جميــع المحافظــات وإلــزام هــذه اللجــان بنشــر نتائــج قســرا أعمالهــا للــرأي العــام52 ” ومقاضــاة 
المتورطيــن فــي االنتهــاكات عبــر إحالــة الدولــة “ كل مــن ثبــت تورطهــم بقتــل المعتصميــن الســلميين 

أو منتســبي المؤسســات األمنيــة والعســكرية إلــى التحقيــق والمحاكمــة ومــن حــرض علــى ذلــك53 ”.

نصــت األحــكام االنتقاليــة كذلــك علــى المصالحــة الوطنيــة التــي عرفتهــا وثيقــة الحــوار الوطنــي 
الشــامل أنهــا “ عمليــة الوفــاق السياســي واالجتماعــي المبنــي علــى آليــات العدالــة االنتقاليــة الشــاملة 
لانتقــال مــن حالــة الصراعــات السياســية إلــى حالــة الســلم وتعزيــز الديموقراطيــة، وتنشــأ قضايــا ذات 
بعــد وطنــي54 ”. وقــد نصــت المادتــان 440 و441 تحــت بنــد صنــدوق التعويضــات: جبــر الضــرر 
علــى ضــرورة إخــاء المــدن والتجمعــات الســكنية مــن معســكرات الجيــش ومخــازن األســلحة التــي 
يجــب نزعهــا مــن الجماعــات والميليشــيات وفــق جــدول زمنــي محــدد لكــن دون تحديــد فعلــي لزمــن 

انطــاق تنفيــذ هــذه العمليــة.

تلعــب الجماعــات المســلحة دورا مهمــا جــدا فــي مشــهد النــزاع الحالــي باليمــن، ويعرفهــا الفصــل 
األول مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي التفاقيــات جنيــف أنهــا إمــا القــوات المســلحة ألحــد الــدول 
ــارس  ــرى وتم ــلحة أخ ــة مس ــات نظامي ــقة أو جماع ــلحة منش ــوات مس ــول أو “ ق ــراف البروتوك أط
تحــت قيــادة مســؤولة علــى جــزء مــن إقليمــه مــن الســيطرة مــا يمكنهــا مــن القيــام بعمليــات عســكرية 
متواصلــة ومنســقة وتســتطيع تنفيــذ هــذا الملحــق55 ”. ويظهــر التاريــخ الحديــث أن عديــد الجماعــات 
المســلحة ارتبطــت أعمالهــا باإلرهــاب وبالتشــدد أو التطــرف الدينــي مســتقطبة بذلــك الشــباب الــذي 

يســهل اللعــب علــى عواطفــه. 

وقــد أضحــت هــذه الجماعــات المســلحة هاجــس العديديــن لمــا كان لهــا مــن قــدرة غريبــة علــى 
التغلغــل فــي الشــأن السياســي56 كتشــكلها تحــت أحــزاب ومثــال علــى ذلــك الحوثيــون اللذيــن يعرفــون 
ــا يحصــل  ــو م ــدول وه ــدم ال ــى ه ــدرة عل ــن ق ــا م ــا كان له ــيا باســم أنصــار هللا ولم ــا وسياس إعامي
ــلحة  ــات مس ــون وتنظيم ــش58 والحوثي ــدة57 وداع ــوات القاع ــه ق ــازع في ــذي تتن ــن ال ــي اليم ــا ف حالي
أخــرى غيــر نظاميــة وهــو مــا يحيــل إلــى الميليشــيات التــي يعرفهــا قامــوس أكســفورد أنهــا: “ قــوة 
ــة59  ــي الحــاالت الطارئ ــي ف ــش النظام ــي بهــدف معاضــدة الجي ــة عــن الشــعب المدن عســكرية منبثق
ــرعية  ــة الش ــا صف ــي عليه ــذا ال يضف ــن ه ــش لك ــا للجي ــر ملحق ــات وتعتب ــد الحكوم ــي تعاض ”. فه
ألنهــا جماعــة مســلحة مارقــة عــن القانــون تميــل إلــى التطــرف60 وتلعــب دورا مهمــا فــي الحــروب 
 األهليــة61. وتعــد الميليشــيات القبليــة62 طرفــا ثابتــا فــي المشــهد اليمنــي وتعتبــر جناحــا أيمــن للجيــش63. 
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لقــد بــات نــزع الســاح فــي اليمــن حلمــا صعــب المنــال64، فهــو يتصــدر دول العالــم األكثــر انتشــارا 
ــك  ــر ذل ــوا إث ــم لينضم ــم وتجنيده ــع تدريبه ــث يق ــم، حي ــة أظفاره ــذ نعوم ــن من ــن المدنيي ــاح بي للس
للجماعــات المســلحة فــي خــرق واضــح للمواثيــق الدوليــة65. وال توجــد قوانيــن محليــة تجــرم حمــل 
الســاح حيــث خرجــت األمــور عــن الســيطرة66 ألن األمــر مرتبــط بمــوروث ثقافــي وتقليــدي كامــل67. 
ناهيــك عــن رفــض الحوثييــن رفضا قاطعا لتســليم الســاح68 رغــم كل المســاعي الدبلوماســية الحثيثة69 

وجهــود األمــم المتحــدة70.

ــا دون  ــة كان حائ ــة والدولي ــة واإلقليمي ــدد األطــراف المحلي إن تشــعب النزاعــات المســلحة وتع
ــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وضــرورة  ــة االنتقالي ــة بمســار العدال ــة المتعلق ــا العاجل مناقشــة القضاي
نــزع الســاح مــن كل األطــراف خاصــة غيــر الحكومييــن وهــي قضايــا تتجــاوز محــض التنصيــص 
ــع  ــه جمي ــق علي ــبقا تتف ــا مس ــل له ــر إطــار كام ــع تحضي ــل يجــب أن يق ــة ب ــكام االنتقالي ــا باألح عليه

ــا. ــره فــي ليبي ــرا عــن نظي ــذي ال يختلــف كثي ــاف السياســية، األمــر ال األطي

 المبحث الثاني:  غياب التوافق على االستفتاء على مشروع 
الدستور الليبي 

منــذ ســنة 2014، تشــكل معســكران متحاربــان يتنافســان علــى الســلطة الشــرعية،71 فأما المعســكر 
ــذ ســنة  ــز الســراج من ــي ترأســها فائ ــا والت ــا دولي ــرف به ــي المعت ــاق الوطن ــة الوف ــو حكوم األول فه
ــة  ــة الليبي ــة الوحــدة الوطني ــة رئاســة حكوم ــد الدبيب ــد الحمي ــف عب ــا بتكلي ــد انتهــت مهامه 201672 ق

والتــي ستشــرف علــى المرحلــة االنتقاليــة لغايــة 24 كانــون األول القــادم73. وتدعــم كلتــا الحكومتيــن 
المعتــرف بهمــا دوليــا جماعــات مســلحة ومرتزقــة74 فضــا عــن بعــض القبائــل الجنوبيــة75. حلــت هــذه 
الحكومــة محــل الحكومــة األولــى وكذلــك محــل الحكومــة الموازيــة لعبــد هللا الثنــي76 غيــر المعتــرف 
بهــا دوليــا ببنغــازي الخاضعــة لســلطة المشــير خليفــة حفتــر قائــد المعســكر الثانــي77 والــذي تســيطر 
قواتــه التــي تطلــق علــى نفســها اســم الجيــش الوطنــي الليبــي علــى المناطــق الشــرقية وبعــض المناطــق 
الجنوبيــة فــي البــاد وتحظــى بدعــم البرلمــان القائــم فــي مدينــة طبــرق الليبيــة. ويحظــى حفتــر بدعــم 
قطاعــات واســعة مــن الجيــش والقبائــل الشــرقية وجماعــات مســلحة متفرقــة ومرتزقــة78 فــي غــرب 
وجنــوب البــاد ناهيــك عــن دعــم دولــي79 مــن اإلمــارات العربيــة وروســيا واألردن ومصــر وفرنســا 

80 فــي حيــن تدعــم تركيــا وقطــر وإيطاليــا حكومــة الوفــاق الوطنــي81.

فــي خضــم عــدم اســتقرار الوضــع األمنــي والعســكري بليبيــا82، عرفــت الدولــة دســتورا انتقاليــا 
هــو اإلعــان الدســتوري لســنة 2011 83 احتــوى علــى ثاثيــن مــادة. وقــد تولــت الهيئــة التأسيســية 
لصياغــة الدســتور والتــي ســميت كذلــك لجنــة الســتين علــى غــرار لجنــة الســتين التاريخيــة باعتبارهــا 
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مكونــة مــن 60 عضــوا إعــداد مســودة أولــى للدســتور لســنة 2014 84 ثــم مشــروع دســتور 201685 
وأخيــرا مشــروع دســتور 2017 86 المطــروح علــى طاولــة االســتفتاء منــذ 21 ينايــر 2021 87 لكــن 
إلــى حــد هــذه اللحظــة لــم يقــع تحديــد تاريــخ إلجــراء االســتفتاء88 مــا يهــدد اســتقرار ليبيــا ويطيــل مــن 
ــات السياســية وخاصــة  ــكل التجاذب ــم يكتمــل بعــد نظــرا ل ــة89. فهــذا المســار ل ــة االنتقالي مــدة المرحل
لعــدم االســتقرار األمنــي والعســكري90. مثــل هــذه التجاذبــات وعــدم االســتقرار قــد انعكــس ســلبا علــى 
ــل  ــه تمثي ــرض ب ــث يفت ــذ ســنة 2012 91 حي ــام المنتخــب أعضــاءه من ــي الع ــر الوطن ــال المؤتم أعم
ــة  ــاء مرحل ــال ســلس وبن ــن انتق ــى تأمي ــة تعمــل عل ــرة االنتقالي ــي ظــل الفت ــة ف ســلطة تشــريعية مؤقت

جديــدة فــي تاريــخ ليبيــا.

وقــد نشــأت خافــات أخــرى تعلقــت أساســا بالهويــة وهــو مــا ســبب انقســامات فــي المشــهد السياســي 
والعرقــي الليبــي حيــث اعتبــر األمازيــغ أنهــم مــن ناحيــة غيــر ممثليــن تمثيــا منصفــا مقارنــة بباقــي 
ــية  ــوارات السياس ــات الح ــون مخرج ــوا يرفض ــرى كان ــة أخ ــن ناحي ــي92 وم ــع الليب ــات المجتم مكون
بالمغــرب والقاهــرة وتونــس93. هــذا االنقســام أفــرز مطلــب تضميــن إقليــم رابــع بطرابلس ضمن مســودة 
الدســتور التــي رفضهــا األمازيــغ94 وكذلــك مطلــب تضميــن اللغــة األمازيغيــة صلــب مســودة الدســتور 
حمايــة لموروثهــم الثقافــي مــن االندثــار وكذلــك حمايــة لهــم مــن الــزج بهــم فــي العمليــات العســكرية95.

ــزان فــي  ــة هــي طرابلــس فــي شــمال الغــرب وف ــم ثاث ــة وتقســيمها ألقالي إن مســألة شــكل الدول
جنــوب الغــرب وبرقــة فــي الشــرق وهــي األقاليــم التي ينتمــي لها أعضــاء الهيأة التأسيســية العشــرين96 
لــم تثــر مــن األمازيــغ فحســب بــل أثيــرت كذلــك مــن أعضــاء مــن غــرب البــاد حيــث وعلــى غــرار 
النمــوذج اليمنــي وقعــت إثــارة مســألة الفيديراليــة مــا أدى لتقديــم 11 عضــوا مــن الهيــأة المشــرفة علــى 
الدســتور اســتقالتهم فــي ســنة 2016 كانــوا قــد أعربــوا صراحــة عــن رفضهــم للنمــوذج الفيديرالــي 
ــة98  ــروات الطبيعي ــع الث ــق بتوزي ــا يتعل ــي م ــا97 ف ــس نظــام المحاصصــة بليبي ــذي مــن شــأنه تكري ال
ــة  ــم يكــن رفــض شــكل الدول ــة99. ول وكذلــك فــي مــا يتعلــق بالتمثيليــات الســيادية فــي مفاصــل الدول
فقــط هــو مــن المســائل الخافيــة بــل طــال األمــر كذلــك مؤسســات الدولــة الرســمية حيــث إن المحكمــة 
العليــا قــد قضــت بعــدم دســتورية وقانونيــة مجلــس النــواب100 مــا نتــج عنــه حكومتــان للدولــة تســعى 

كل واحــدة منهمــا لفــرض شــرعيتها القانونيــة وكذلــك لهــا تحالفاتهــا مــع الجماعــات المســلحة101.

نظــرا لتــوازي المســار التأسيســي مــع صياغــة االتفــاق السياســي الليبــي102، فقــد فرضــت وقائــع 
النــزاع المســلح الواقــع وتكــرار االنتخابــات103 والمحــاوالت الحثيثــة للمصالحــة بين مختلــف األطراف 
المختلفــة حــول صياغــة مشــروع دســتور 2017 104 صياغــة أحــكام انتقاليــة خــارج إطــار التوقعــات 
السياســية والدوليــة105. صحيــح أن المجهــودات المبذولــة مــن منظمــة األمــم المتحــدة106 قــد نجحــت 
إلــى حــد مــا فــي حلحلــة األزمــة السياســية لكنهــا تبقــى مــع ذلــك غيــر كافيــة فالمشــهد السياســي الليبــي 

مــازال يعانــي مــن انقســام وفجــوات بيــن مختلــف األطــراف107.
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ومثــل هــذه االنقســامات كان لهــا تأثيرهــا علــى مشــروع الدســتور الليبــي وعلــى محتــوى األحــكام 
االنتقاليــة التــي لــم تــرد، خافــا للنمــوذج اليمنــي فــي ختــام مســودة الدســتور بــل وردت ســابقة لألحــكام 
العامــة وذلــك تحــت البــاب الحــادي عشــر ولــم تضــم ســوى 6 أحــكام تتعلــق بالعدالــة االنتقاليــة وإعــادة 
اإلعمــار وانتخــاب مجلــس الشــورى ورئيــس الجمهوريــة والتجديــد المؤقــت لــه كمــا أوردت أحكامــا 
خاصــة بالمــرأة والجنســية وقــد كانــت هــذه األحــكام مقتضبــة جــدا مــن حيــث صياغتهــا ومــا تقدمــه 
ــة ال يمكــن تجاوزهــا وال  ــم تحــط بمســائل جوهري ــك أنهــا ل مــن خرائــط طــرق واضحــة أضــف لذل

التغاضــي عنهــا فــي إطــار النزاعــات المســلحة.

والماحــظ أن األحــكام المتعلقــة بالعدالــة االنتقاليــة لــم تتعــرض لمســألة نــزع الســاح فــي وقــت 
تعــرض لــه اتفــاق الصخيــرات فــي الفصــل 34 مــن البــاب الســادس المتعلــق باإلجــراءات األمنيــة، 
والــذي نقضــه المشــير حفتــر108 فــي ســنة 2020. وقــد كانــت تصريحاتــه األخيــرة مثيــرة للجــدل إذ 
ــد شــبح  ــي تعي ــا “ والت ــة أو غيره ــا باســم المدني ــي ليبي ــن تخضــع ألي ســلطة ف ــه ل ــر أن ” قوات اعتب
االنقســام مجــددا109. وال تتــورع مختلــف المكونــات الدوليــة مــن إبــداء توجســها مــن عــدم إيجــاد أي 
آليــة واضحــة إلخــراج المرتزقــة110 خاصــة أن األحــكام االنتقاليــة لــم تتعــرض ال صراحــة وال ضمنــا 
لمســار محاســبة المتورطيــن فــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية المرتكبــة مــن كل أطــراف 
النــزاع بــا اســتثناء، مــا قــد يبــرر شــعورا بعــدم االطمئنــان حيــال مصيــر هــذه الجماعــات بــل وقــد 

يخفــي نوعــا مــن االعتــراف الضمنــي بهــا وبكونهــا مــن ركائــز المجتمــع الليبــي. 

ولــم يكــن مصيــر الجماعــات المســلحة غيــر النظامية هو المســألة الوحيــدة المثيرة لعــدم االطمئنان، 
بــل كذلــك ترشــح قيــادات عســكرية عليــا لمناصــب قياديــة فــي الدولــة بعــد تعليــق أعمالهــا العســكرية. 
وهــذا مــا قــام بــه حفتــر بتاريــخ ســبتمبر 2021 وذلــك كــي يتفــرغ للتهيــؤ لانتخابــات الرئاســية التــي 
ــرار  ــرار بعــد أســبوعين مــن إق ــي هــذا الق ــون األول 2021 111. يأت ــخ 24 كان ســيقع تنظيمهــا بتاري
قانــون انتخابــي112 أثــار جــدال، يتيــح فــي مادتــه الثانيــة عشــر لــكل مــن يتقلــد منصبــا عســكريا الترشــح 
ــد صــادق  ــه، وق ــي حــال عــدم انتخاب ــي المنصــب العســكري مجــددا ف ــم تول ــات الرئاســية ث لانتخاب
رئيــس مجلــس النــواب عقيلــة صالــح المتحالــف مــع حفتــر علــى القانــون بــدون أن يطرحــه للتصويــت، 
مــا أثــار اســتياء واســعا فــي غــرب ليبيــا.113 تجــدر اإلشــارة هنــا كــون البرلمــان قــد ســحب الثقــة عــن 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي يرأســها عبــد الحميــد الدبيبــة قبــل ثاثــة أشــهر مــن االنتخابــات لتتحــول 
ــاء  ــتقرار وإنه ــاء االس ــة إلرس ــذا زعزع ــر ه ــال ويعتب ــف أعم ــة تصري ــة لحكوم ــذه الحكوم ــذا ه به

المرحلــة االنتقاليــة114.

تجــدر اإلشــارة أن مخــاوف طالــت ســابقا مســألة تنظيــم االنتخابــات الرئاســية. فجــزء مــن 
المفاوضيــن يقــرون بضــرورة إقــرار مشــروع الدســتور قبــل االنتخابــات115، حيــث جــاء فــي المــادة 
183 إجــراء االنتخابــات فــي غضــون 240 يومــا مــن دخولــه حيــز النفــاذ، األمــر الــذي يطــرح أحــد 
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ــدو  ــادة يب ــل هــذه الم ــل هــذا التوجــه أي تعدي ــا. مث ــادة أو تعديله ــرام هــذه الم ــا احت ــن وهــو إم خياري
مرفوضــا مــن قبــل القــوى السياســية نفســها التــي تعتبــر ذلــك مربــكا لتأســيس العمليــة الدســتورية ضــف 
لهــذا أن المــادة 195 )5( نصــت صراحــة علــى كــون التعديــل ال يمكــن أن يجــرى إال تحــت ســقف 
المحكمــة الدســتورية وأمــام غيابهــا الحالــي يســقط هــذا الشــرط اإلجرائــي والمؤسســاتي إمكانيــة أي 
تعديــل مســتقبلي باعتبــار الدســتور مــا يــزال مشــروعا ولــم يدخــل حيــز النفــاذ. ليــس هــذا وحســب، 
بــل أن العموميــة وعــدم وضــوح كثيــر مــن الفصــول فيمــا يتعلــق بالمســائل األساســية كحقــوق المــرأة 
والمواطنــة واألقليــات العرقيــة والثقافيــة كان نتيجــة غيــاب التوافــق والتفاهــم بيــن مختلــف األطيــاف 

السياســية فــي كل مراحــل صياغــة مشــروع دســتور 2017 116.

يبــدو الوضــع للوهلــة األولــى فــي ليبيــا مبشــرا باســتقرار سياســي خاصــة بعــد المصادقــة علــى 
قانــون االنتخابــات التشــريعية117 بعــد شــهر مــن المصادقــة علــى قانــون االنتخابــات الرئاســية. ومــن 
ــوق المــرأة خاصــة  ــوق اإلنســان118 وحق ــق بحق ــا يتعل ــدة فيم ــا ســتنتهج سياســة جدي الواضــح أن ليبي
حيــث إنهــا تتــرأس المشــهد السياســي بتضمينهــا ضمــن تركيبــة الحكومــة119 والتــي اضطهــدت حقوقهــا 
ــن شــأنه  ــة120 لمشــروع دســتور ســنة 2017 م ــض أطــراف مؤسســاتية وعرقي لســنوات. إال أن رف
تعكيــر صفــو هــذا االســتقرار ووضــع ليبيــا بيــن مطرقــة عــدم االســتقرار مــن جديــد وســندان الحــرب 
ــر متوقعــة لنجــل معمــر  ــك عــودة غي ــة بشــكل أو بآخــر. ضــف لذل ــزال متواصل ــي مــا ت ــة الت األهلي
القذافــي، ســيف اإلســام القذافــي121 الــذي وفــي حــوار حصــري مــع جريــدة نيويــورك تايمــز األمريكية 
كشــف نيتــه الجديــة فــي الترشــح لانتخابــات الرئاســية التــي ســيقع تنظيمهــا مبدئيــا فــي شــهر كانــون 
األول 2021. مــا يضــع الليبييــن أمــام شــبح عــودة النظــام الســابق الــذي أقامــوا ضــده ثــورة مــن أجــل 

تقويــض أحكامــه وبنــاء نظــام حكــم جديــد علــى أنقاضــه. 

 الخاتمة 

مــن نافلــة القــول اإلشــارة إلــى أن الســبب الرئيســي لعــدم المصادقــة على كل من مشــروع الدســتور 
اليمنــي ومشــروع الدســتور الليبــي لــم يكــن بســبب محتــوى األحــكام االنتقالية بل بســبب مــا كان محيطا 
بهــا مــن ظــروف سياســية وأمنيــة. فــكا المشــروعين كانــا منفصليــن عــن الســياق العــام الــذي وقعــت 
صياغتهمــا فيــه. ففيمــا يتعلــق باألحــكام االنتقاليــة فــي مشــروع الدســتور اليمنــي لــم يقــع التنصيــص 
علــى إجــراء االنتخابــات فــي أجــل غيــر محــدد وال معلــن مــا يــؤدي الســتحالة تنظيــم هــذه االنتخابــات. 
وهــذا مــا يدفــع إلــى التفكيــر فــي إمــا تعديــل هــذه األحــكام أو اإلرســاء لمشــروع دســتوري جديــد مــا قــد 
يكــون مجازفــة كبيــرة فــي ظــل عــدم االســتقرار السياســي واألمنــي الراهــن خاصــة مــع انتشــار أوبئــة 
 الكوليــرا122 والكوفيــد-19 123 فــي بلــد انهــار فيــه مــا يزيــد عــن نصــف البنيــة التحتيــة االستشــفائية. 
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فــي المقابــل، انطــوى مشــروع الدســتور الليبــي الحالــي علــى آجــال محــددة لكنهــا تفتقــر إلــى المرونــة 
فــي إمكانيــة التعديــل ضــف لذلــك عــدم التنصيــص علــى أي إشــارة صريحــة أو ضمنيــة لنــزع الســاح 

عــن الميليشــيات والمرتزقــة.

وأمــام تصاعــد النــزاع المســلح وعــدم اســتقرار المشــهد السياســي وعــدم وصول مختلــف األطراف 
المحليــة والدوليــة إلــى اتفــاق علــى الخطــوط العريضــة فــي اليمــن وليبيــا يتحتــم علــى األكاديمييــن مــن 
ــن الجانــب  ــة بي ــي األحــداث والســعي للموازن مختلــف مجــاالت اختصاصاتهــم متابعــة مســتمرة لتتال
األكاديمــي العلمــي القائــم علــى التحليــل القانونــي والسياســي والجانــب التقريــري فــي نقل هــذه األحداث 
السياســية التــي تحتــاج تحليــا أوال بــأول اعتمــادا علــى التقاريــر والمقــاالت الصحفيــة. ولعــل مــن أهــم 
األحــداث السياســية التــي تقتضــي التحليــل والمتابعــة هــي عــودة النظــام القديــم للحكــم فــي كا البلديــن، 
ففــي اليمــن لــم يقــع انتخــاب الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي بعــد إرســاء قانــون انتخابــي جديــد بــل 
بنــاء علــى قــرار جمهــوري اتخــذه عبــد هللا صالــح األمــر وهــو مــا يعنــي تواصــل حكــم النظــام القديــم 
رغــم الثــورة إذ لــم يقــع لحــد هــذا التاريــخ إرســاء قانــون انتخابــي جديــد. أمــا فــي ليبيــا فعلــى الرغــم 
مــن إرســاء قانــون انتخابــي جديــد قصــد القطــع الكلــي مــع الماضــي فــإن فلــول النظــام القديــم ممثلــة في 
كل مــن المشــير خليفــة حفتــر124 وســيف اإلســام القذافــي125 قــد تقدمــا بصفــة صريحــة لانتخابــات 

الرئاســية المقــررة فــي 24 كانــون األول 2021. 

إن اضطــراب الوضــع السياســي واألمنــي فــي كل مــن اليمــن وليبيــا كان نتيجــة لمخلفــات النزاعيــن 
ــن  ــن أطاحــا بنظــام كل م ــي ســنة 2011 واللذي ــد ثورت ــن بع ــي كا البلدي ــا ف ــن اندلع المســلحين اللذي
علــي عبــد هللا صالــح فــي اليمــن ومعمــر القذافــي فــي ليبيــا. وأمــام هــذا االضطــراب وعــدم االســتقرار 
بســبب تعــدد األطــراف المتنازعــة ســواء الجماعــات المســلحة أو التنظيمــات اإلرهابيــة وكذلــك تدخــل 
ــاء  ــى بن ــي إل ــي والدول ــن المحل ــى الصعيدي ــعت كل األطــراف عل ــد س ــكريا فق ــة عس ــوى األجنبي الق
مســار كامــل للســام ينطلــق أساســا مــن ضــرورة إقــرار دســتورين فــي كل مــن اليمــن وليبيــا يضــع 
ــن مســار وضــع الدســتور فــي كل  ــي والمؤسســاتي الحاصــل. ولكــن التفاعــل بي ــراغ القانون حــدا للف
مــن اليمــن وليبيــا ســواء علــى الصعيــد السياســي أو المؤسســاتي وغيــاب االتفــاق علــى أهــم المســائل 
ــة  ــة والدولي ــاء الســام التــي تضافــرت فيهــا كل الجهــود المحلي ــة فــي كا البلديــن وجهــود بن الخافي
قــد أثــر بشــكل كبيــر علــى شــكل ومضمــون األحــكام االنتقاليــة مــا أدى فــي النهايــة إلــى فشــل إقــرار 

مســودة الدســتورين اليمنــي والليبــي.
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)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 25 أوت 2021، 18:56(

الحماد )أ.(، “ ال سام في اليمن دون تسليم الساح ”، نشر في: الرياض، متاح على:( 3)
https://www.alriyadh.com/1149531 )وقع االطاع على المصدر بتاريخ 26 أغسطس 2021، 23:41(

https://bit.ly/3vQLCPm
https://aacl-mena.org/uploads/2021/01/Arab-Companion-for-Constitutional-Law-AR-V0.5.pdf
http://www.eods.eu/library/IDEA.Electoral-Management-DesignAR.pdf
https://bit.ly/3kXq3XZ
https://www.alriyadh.com/1149531
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الشــرقاوي )ع.(، “ الدســتور الظرفــي: قــراءة فــي األحــكام االنتقاليــة للوثيقــة الدســتورية ”، نشــر فــي: مجلــة القانــون ( 4)
الدســتوري والعلــوم اإلداريــة، يوليــو 2020، متــاح علــى: https://bit.ly/3sWYi5I، ص. 102 - 131 )وقــع 

ــخ 17 أغســطس 2021، 19:58( ــى المصــدر بتاري االطــاع عل

طاهــر )ن.( وبــن رمضــان )د.(، “ ورقــة نقــاش: صياغــة مشــروع الدســتور: تجــارب مقارنــة ودروس مســتفادة ”، ( 5)
يونيــو 2013، نشــر فــي: International IDEA، متــاح علــى:

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/Drafting%20the%20Constitution%20
Comparative%20Experiences%20and%20Lessons%20Learned-AR.pdf

)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 28 أغسطس 2021، 20:58(

الفاحــي )أ.(، “ تعــزز لجنــة صياغــة الدســتور فــي اليمــن الســيطرة الرئاســية وحســب، علــى الرغــم مــن أنهــا قائمة على ( 6)
https:// :النظــام الفيدرالــي”، 2 مايــو 2014، نشــر فــي: مركــز ماركــوم كير-كارنيغــي للشــرق األوســط، متــاح علــى

carnegieendowment.org/sada/55497 )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 19 أغســطس 2021، 22:21(

(7 ) JCL-MENA، 25 :ــي ــتقبلية ”، نشــر ف ــة مس ــد: مقارب ــن الجدي ــتور اليم ــي )م.(، “ مســودة دس ــوي العثمان ــد الق عب
فبرايــر 2021، متــاح علــى: http://jcl-mena.org/talk-entry.php?bid=2 )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 

13 أغســطس 2021، 22:35(

(8 ) International :العلــي )ز.(، “ المســودة النهائيــة لدســتور ليبيــا: دراســة عيانيــة ”، كانــون األول 2020، نشــر فــي
IDEA، متــاح علــى: https://bit.ly/3h5Clg6، )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 28 أغســطس 2021، 22:46(

ســليمان )أ.(، “ قبائــل جنــوب اليمــن... حمــات اســتقطاب إماراتيــة بأهــداف سياســية وعســكرية ”، نشــر فــي: العربــي ( 9)
الجديــد، 19 مــاي 2019، متــاح علــى: https://bit.ly/3atVa7g )وقــع االطــاع عليــه بتاريــخ 29 أغســطس 2021، 

)23:06

الكنر )ه.(، “ انتقال اليمن “سلميا” من الحكم االستبدادي: هل كان النجاح ممكنا؟ ”، 2016، متاح على:( 10)
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/yemens-peaceful-transition-from-autocracy-AR.PDF

ص.55-54 )وقع االطاع على المصدر بتاريخ 28 أوت 2021، 16:16(

المخافــي )محمــد(، “ الخيــار الفيديرالــي فــي اليمــن: طريــق إلــى ســام دائــم؟ ”، 17 مايــو 2018، نشــر فــي: مبــادرة ( 11)
ــخ 20 أغســطس  ــى المصــدر بتاري ــع االطــاع عل ــى: https://bit.ly/2VfD2vy )وق ــاح عل ــي، مت اإلصــاح العرب

)13:49 ،2021

(12 ) https://bit.ly/3h2f1zP :االنتقاليــة؟ ”، متــاح علــى العدالــة  مــا هــي  االنتقاليــة، “  للعدالــة  الدولــي   المركــز 
)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 21 أوت 2021، 17:54(

مشــرف )عبــد اللطيــف(، “ األصــل التاريخــي للجماعــات المتشــددة والمســلحة ”، نشــر في: مدونــات الجزيــرة، 15 يوليو ( 13)
2021، متــاح علــى: https://bit.ly/2VgPwDa )وقــع االطــاع على المصدر بتاريــخ 26 أوت 2021، 21:57(

المســلمي )ف.(، “لمــاذا فشــلت العمليــة االنتقاليــة فــي اليمــن؟ ”، نشــر فــي: مركــز ماركــوم كير-كارنيغــي للشــرق ( 14)
ــخ 19  ــى المصــدر بتاري ــع االطــاع عل ــى:https://bit.ly/3BsUOuB )وق ــاح عل ــل 2015، مت ــط، 16 أبري األوس

أغســطس 2021، 20:20(

https://bit.ly/3sWYi5I
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/Drafting%20the%20Constitution%20Comparative%20Experiences%20and%20Lessons%20Learned-AR.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/Drafting%20the%20Constitution%20Comparative%20Experiences%20and%20Lessons%20Learned-AR.pdf
https://carnegieendowment.org/sada/55497
https://carnegieendowment.org/sada/55497
http://jcl-mena.org/talk-entry.php?bid=2
https://bit.ly/3h5Clg6
https://bit.ly/3atVa7g
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/yemens-peaceful-transition-from-autocracy-AR.PDF
https://bit.ly/2VfD2vy
https://bit.ly/3h2f1zP
https://bit.ly/2VgPwDa
https://bit.ly/3BsUOuB
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ويــري )ف.(، “ إنهــاء الحــرب األهليــة فــي ليبيــا : التوفيــق بيــن السياســة وإعــادة األمــن ”، 24 ســبتمبر 2014، نشــر ( 15)
https://carnegie-mec.org/2014/09/24/ :ــى ــاح عل ــوم كير-كارنيغــي للشــرق األوســط، مت ــز مارك ــي: مرك ف

ar-pub-56943 )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 19 أغســطس 2021، 08:28(

International I.D.E.A.، “ التسلســل الزمنــي التفاقــات الســام والدســاتير فــي عمليات التســوية السياســية ”، 2016، ( 16)
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/sequencing-peace-agreements- :متــاح علــى
and-constitutions-in-the-political-settlement-process-ar.pdf )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 18 

أكتوبــر 2021، 00:57(

English Language

)1( AL ANANI )K.(, ” Egypt’s Changing Policy in Libya: Opportunities and Challenges “, January 
21, 2021, published in: Arab Center Washington DC, available on: https://arabcenterdc.
org/resource/egypts-changing-policy-in-libya-opportunities-and-challenges/ )Consulted on 
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)2( BEAUMONT )P.( and STEPHEN )C.(, ” GADDAFI last words as he begged for mercy? What 
did I to you? “, in: The Guardian, available at: 
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/23/gaddafi-last-words-begged-mercy 
)Consulted on August 16, 2021, 07:25(

)3( BEN MAHFOUDH )H.(, ” Regional Threats Perceptions and Security and Security 
Requirements: A Meditterian Perspective “, available at: https://www.academia.edu/29944319/
Regional_Threat_Perceptions_and_Security_Requirements_A_Mediterranean_perspective, 
2008 )Consulted on August 29, 2021, 12:28(

)4( CHERIF )N.(, ” Libya’s Constitutional Quagmire “, Libya Brief number 10, Konread Adenaur 
Stiftung, June 2021, available at: https://bit.ly/3jHcj3P )Consulted on October 27, 2021, 11:54(.

)5( C. CAREY )S.( and J. MITCHELL )N.(, ” Pro-Government Militias and Conflict “, published 
on: Oxford Research Encyclopedias, October 26, 2016, available on: https://oxfordre.com/
politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-
33?rskey=lA0FQU&result=1 )Consulted on August 26, 2021, 22:50(

)6( Imperial War Museums, ” Timeline of 20Th and 21st Century Wars “, available at: https://www.
iwm.org.uk/history/timeline-of-20th-and-21st-century-wars )Consulted on August 20, 2021, 
12:17(

)7( INGBER )H.(, ” GADDAFI burial : Body to buried in ”secret desert location “, in: The Global 
Post, October 24, 2011, available at: https://www.pri.org/stories/2011-10-24/gaddafi-burial-
body-be-buried-secret-desert-location )Consulted on August 14, 2021, 17:03(

https://carnegie-mec.org/2014/09/24/ar-pub-56943
https://carnegie-mec.org/2014/09/24/ar-pub-56943
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/sequencing-peace-agreements-and-constitutions-in-the-political-settlement-process-ar.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/sequencing-peace-agreements-and-constitutions-in-the-political-settlement-process-ar.pdf
https://arabcenterdc.org/resource/egypts-changing-policy-in-libya-opportunities-and-challenges/
https://arabcenterdc.org/resource/egypts-changing-policy-in-libya-opportunities-and-challenges/
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/23/gaddafi-last-words-begged-mercy
https://www.academia.edu/29944319/Regional_Threat_Perceptions_and_Security_Requirements_A_Mediterranean_perspective
https://www.academia.edu/29944319/Regional_Threat_Perceptions_and_Security_Requirements_A_Mediterranean_perspective
https://bit.ly/3jHcj3P
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-33?rskey=lA0FQU&result=1
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-33?rskey=lA0FQU&result=1
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-33?rskey=lA0FQU&result=1
https://www.iwm.org.uk/history/timeline-of-20th-and-21st-century-wars
https://www.iwm.org.uk/history/timeline-of-20th-and-21st-century-wars
https://www.pri.org/stories/2011-10-24/gaddafi-burial-body-be-buried-secret-desert-location
https://www.pri.org/stories/2011-10-24/gaddafi-burial-body-be-buried-secret-desert-location
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)8( KENDALL )E.(, ” I.S.I.S. in Yemen: Caught in a Regional Power Game “, in: Center for Global 
Policy, July 21, 2020, available at: https://cgpolicy.org/articles/isis-in-yemen-caught-in-a-
regional-power-game/ )Consulted on August 26, 2021, 21:08(

)9( MacFarquhar )N.(, ” What is a Militia? And why is the World so controversial these days?“, 
October 21, 2020, published in: New York Times, available on: https://www.nytimes.
com/2020/10/21/us/militia-michigian.html )Consulted on August 26, 2021, 22:43(

)10( M. SHARP )J.(, ” Yemen: Background and U.S. Relations “, in: Congressional Research 
Service, March 22, 2011, available at: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain? 
page=topic&docid=4d99b5652&skip=0&tocid=50ffbce528c&toid=50ffbce52c8&querysi= 
YEMEN&searchin=fulltext&sort=date )Consulted on August 15, 2021, 15:18(

)11( AL MUSLIMA )F.(, ” A New Deal in Yemen? “, published in Malcom H. KERR Carnegie Middle 
East Center, October 31, 2014, available at: https://carnegie-mec.org/diwan/57091?lang=en 
)Consulted on August 20, 2021, 22:35(

)12( Oxford Constitutional Law, ” Militias “, available on: https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/
law-mpeccol/law-mpeccol-e381 )Consulted on August 26, 2021, 22 :35(

)13( RASHAD )M.(, ” Yemen’s Salah signs deal to give up power “, in: Reuters, November 23, 
2011, available at: https://www.reuters.com/article/us-yemen/yemens-saleh-signs-deal-to-
give-up-power-idUSTRE7AM0D020111123 )Consulted on August 15, 2021, 15:26(

)14( ZAPITA )S.(, ” Hafter says his Army will not be subject to civilian authority “, in: Libya Herald, 
August 10, 2021, available at: https://www.libyaherald.com/2021/08/10/hafter-says-his-army-
will-not-be-subject-to-civilian-authority/ )Consulted on August 10, 2021, 21:34(

Langue Française

)1( CARTIER )E.(, ” Les petites Constitutions : Contribution à l’analyse du Droit Constitutionnel 
Transitoire “, publié dans : Presses Universitaires de France, Numéro 3, 2007, disponible sur: 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2007-3-page-513.htm, 
pp. 513 à 534 )Consulté le 17 Août 2021, 19 :50(

النصوص القانونية

الماحق
اللغة العربية

الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977، متاح على:( 1)
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm

)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 28 أوت 2021، 21:40(

https://cgpolicy.org/articles/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power-game/
https://cgpolicy.org/articles/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power-game/
https://www.nytimes.com/2020/10/21/us/militia-michigian.html
https://www.nytimes.com/2020/10/21/us/militia-michigian.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=4d99b5652&skip=0&tocid=50ffbce528c&toid=50ffbce52c8&querysi=YEMEN&searchin=fulltext&sort=date
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=4d99b5652&skip=0&tocid=50ffbce528c&toid=50ffbce52c8&querysi=YEMEN&searchin=fulltext&sort=date
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=4d99b5652&skip=0&tocid=50ffbce528c&toid=50ffbce52c8&querysi=YEMEN&searchin=fulltext&sort=date
https://carnegie-mec.org/diwan/57091?lang=en
https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e381
https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e381
https://www.reuters.com/article/us-yemen/yemens-saleh-signs-deal-to-give-up-power-idUSTRE7AM0D020111123
https://www.reuters.com/article/us-yemen/yemens-saleh-signs-deal-to-give-up-power-idUSTRE7AM0D020111123
https://www.libyaherald.com/2021/08/10/hafter-says-his-army-will-not-be-subject-to-civilian-authority/
https://www.libyaherald.com/2021/08/10/hafter-says-his-army-will-not-be-subject-to-civilian-authority/
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2007-3-page-513.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
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English Language

)1( Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of Children 
in Armed Conflict, 25 May 2000, available at: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/
Treaty.xsp?documentId=24CAD49E85523D5941256937002F7220&action=openDocument 
)Consulted on September 4, 2021 21:15(

قرارات مجلس األمن
اللغة العربية

(1 ) https://undocs.org/ar/S/2004/616 :ــى ــاح عل ــنة 2004، مت ــرار 616 لس ــن، ق ــس األم ــدة، مجل ــم المتح األم
ــخ 21 أغســطس 2021، 17:55( ــى المصــدر بتاري ــع االطــاع عل )وق

األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 2014 )2011(، متاح على:( 2)
 https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/lawconcil.pdf

)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 29 تشرين األول 2021، 14:00(

Charters
)1( The Charter of the United Nations, San Francisco, June 26, 1945, available at: https://www.

un.org/en/sections/un-charter/ )Consulted on August 8, 2021 16:45(

Resolutions

U.N. Resolutions

)1( Resolution 2140 )2014( Adopted by the Security Council at its 7119th meeting, on 26 February 
2014, available at: https://www.undocs.org/S/RES/2140%20)2014( )Consulted on August 14, 
2021 21:45(

U.N.S.C. Resolutions

)1( U.N.S.C. S/RES/1973 )2011( Security Council Distr.: General 17 March 2011 11-26839 )E( 
*1126839* Resolution 1973 )2011( Adopted by the Security Council at its 6498th meeting, on 
17 March 2011, available at: https://www.undocs.org/S/RES/1973%20)2011( )Consulted on 
August 14, 2021, 15:54(

القوانين الليبية
 المفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات، “ قانــون رقــم )1( لســنة 2021 انتخــاب رئيــس الدولــة وتحديــد اختصاصاتــه ”، ( 1)

متاح على: https://bit.ly/3BrJhLH )وقع االطاع على المصدر بتاريخ 27 تشرين األول 2021، 21:30(

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=24CAD49E85523D5941256937002F7220&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=24CAD49E85523D5941256937002F7220&action=openDocument
https://undocs.org/ar/S/2004/616
https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/lawconcil.pdf
https://www.un.org/en/sections/un-charter/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/
https://www.undocs.org/S/RES/2140%20(2014)
https://www.undocs.org/S/RES/1973%20(2011)
https://bit.ly/3BrJhLH
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المفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات، قانــون رقــم )2( لســنة 2021 بشــأن انتخــاب مجلــس النــواب، 2021، متــاح ( 2)
علــى: https://bit.ly/3jSxFvd )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 27 تشــرين األول 2021، 22:48(

الهيــأة التأسيســية لصياغــة الدســتور، “ دســتور ليبيــا الصــادر لســنة 2011 )مــع تعدياتــه( ”، 9 ســبتمبر 2012، نشــر ( 3)
فــي: Security Legislation Libya, DCAF Libya، متــاح علــى: 

https ://security-legislation.ly/ar/law/32001

)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 28 أغسطس 2021، 20:04(

القرارات القضائية
ــة، ( 1) ــدة العدال ــي: جري ــر ف ــرين األول 2014، نش ــواب، 6 تش ــس الن ــل مجل ــتورية القاضــي بح ــة الدس ــرار المحكم ق

متــاح علــى: http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf )وقــع االطــاع علــى 
ــرين األول 2021، 13:33( ــخ 19 تش المصــدر بتاري

التقارير الصادرة عن منظمة األمم المتحدة

English language

)1( U.N., Permanent Mission of Republic of Yemen to the U.N., 2017, available at: 
https://www.un.int/yemen/about )Consulted on August 14, 2021, 19:50(

التقارير الصادرة عن الهيآت الرسمية
اللغة العربية

(1 )https:// :الجمهوريــة اليمنيــة، شــؤون تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي، مســودة دســتور اليمــن الجديــد، متــاح علــى
www.ndye.net/constitution-draft )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 20 أغســطس 2021، 20:34(

(2 ) https://bit.ly/3beRFnb :ــى ــاح عل ــام، مت ــي الع ــر الوطن ــات، انتخــاب المؤتم ــا لانتخاب ــة العلي ــة الوطني المفوضي
ــر 2021، 11:06( ــخ 20 أكتوب ــى المصــدر بتاري ــع االطــاع عل )وق

التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية
اللغة العربية

اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة، جويليــة ( 1)
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Draft-Constitution- علــى:  متــاح   ،2016

Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA-1.pdf، 116 ص. )وقــع االطــاع علــى المصــدر 

ــرين األول 2021، 0:45( ــخ 18 تش بتاري

ماعت للسام والتنمية وحقوق اإلنسان، تقرير عن نشاط المرتزقة في ليبيا، مارس 2020، متاح على:( 2)
https://www.ohchr.org/Documents/issues/Mercenaries/WG/OtherStakeholders/maat-submission-ar.pdf

ص. 8 )وقع االطاع على المصدر بتاريخ 28 أغسطس 2021، 22:54(

https://bit.ly/3jSxFvd
http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf
https://www.un.int/yemen/about
https://www.ndye.net/constitution-draft
https://www.ndye.net/constitution-draft
https://bit.ly/3beRFnb
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA-1.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA-1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/issues/Mercenaries/WG/OtherStakeholders/maat-submission-ar.pdf
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English language

)1( CHERIF )N.(, ” Libya’s Constitution: between Conflict and Compromise “, European Institute 
University, February 2021, 15 p. 

)2( International Crisis Group, Saving the Stockholm Agreement and Averting a Regional 
Conflagration in Yemen: Middle East Report n 203, July 18, 2019, available on: 
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/203-saving-the-stockholm-agreement%20)1(.pdf 
)Consulted on August 27, 00:52(

)3( JAMJOOM )M.(, Yemen holds Presidential Elections with one Candidate, in: Edition C.N.N., 
February 22, 2011, available at: https://edition.cnn.com/2012/02/21/world/meast/yemen-
elections/index.html Consulted on August 10, 2019, 21:48(

)4( LUTTERBECK )D.(, Arab Uprisings and Armed Forces, S.S.R. Paper 2, D.C.A.F., 2011, 
available at: https://www.files.ethz.ch/isn/141539/SSR_PAPER2_Binder.pdf, p. 37 )Consulted 
on August 25, 2021, 16:05(

)5( GOSH )P.(, Yemen cholera epidemic controlled by computer predictions, BBC News, August 
27, 2018, available at: https://www.bbc.com/news/health-45259922 )Consulted on October 
28, 2021, 22:54(

Langue Française

)1( Le Monde, ” Comprendre le Conflit au Yémen en 5 minutes “, 2 Juin 205, disponible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=LJAFrtsgO9M )Consulté le 14 Août 2021, 21 :27(

التقارير والمقاالت الصحفية
اللغة العربية

بوين )ج.(، الحرب في ليبيا : هل ستصبح سوريا جديدة؟، نشر في: BBC News، متاح على:( 1)
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52872503

)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 27 أغسطس 2021، 18:17(

دولتشيه فيا، ليبيا: لجنة صياغة الدستور تنتخب الترهوني رئيسا لها، 22 أبريل 2014، متاح على:( 2)
https://bit.ly/2VhlejJ )وقع االطاع على المصدر بتاريخ 28 أغسطس 2021، 21:43(

(3 ) https://bit.ly/3tdtgGE :دولتشيه فيا، حكومة السراج، 21 يونيو 2016، متاح على
)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 14 أوت 2021، 17:52(

(4 )https://bit.ly/3kyXqjP :الجزيرة، تسلسل أحداث الثورة الليبية، 22 أغسطس 2011، متاح على
)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 14 أغسطس 2021، 00:31(

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/203-saving-the-stockholm-agreement%20(1).pdf
https://edition.cnn.com/2012/02/21/world/meast/yemen-elections/index.html
https://edition.cnn.com/2012/02/21/world/meast/yemen-elections/index.html
https://www.files.ethz.ch/isn/141539/SSR_PAPER2_Binder.pdf
https://www.bbc.com/news/health-45259922
https://www.youtube.com/watch?v=LJAFrtsgO9M
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52872503
https://bit.ly/2VhlejJ
https://bit.ly/3tdtgGE
https://bit.ly/3kyXqjP
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(5 )https://bit.ly/3h5ZDST :الجزيرة، حملة لنزع الساح بمدن اليمن الكبرى، 5 ماي 2013، متاح على
)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 28 أغسطس 2021، 21:59(

(6 )https://bit.ly/3sGmRSF :الجزيرة، عملية الكرامة، 23 آذار 2014، متاح على
)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 13 أبريل 2021، 17:32(

ــى: ( 7) ــاح عل ــطس 2015، مت ــة، 19 أغس ــات اإلغاث ــن وتحدي ــان باليم ــوق اإلنس ــاكات حق ــدود، انته ــا ح ــرة، ب الجزي
https://bit.ly/2LYeuAa )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 2 أفريــل 2021، 17:31(

الجزيرة، شمال اليمن وجنوبه... قصة االتصال واالنفصال، 14 مايو 2017، متاح على:( 8)
https://bit.ly/3zHXbJF )وقع االطاع على المصدر بتاريخ 25 أغسطس 2021، 16:53(

جمعــة )ع.(، مشــاركة المــرأة فــي الحكومــة الجديــدة... هــل تنجــح فــي تحســين صــورة ليبيــا؟، 12 مــارس 2021، ( 9)
 https://bit.ly/3he15mk :نشــر فــي: دولتشــيه فيــا، متــاح علــى

)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 4 سبتمبر 2021، 20:04(

الســليمي )م.(، تحليــل: ليبيــا جديــدة قادمــة والطريــق ليــس مــن حريــر!، 7 أبريــل 2021، نشــر فــي: دولتشــيه فيــا، ( 10)
متــاح علــى: https://bit.ly/3z0YnXy )4 ســبتمبر 2021، 19:59(

رمضان )ح(، بعد إسقاطه... ما هو اتفاق الصخيرات؟، 27 أبريل 2020، نشر في: الوطن،( 11)
https://www.elwatannews.com/news/details/4720128 )28 أغسطس 2021، 23:29(

فرانــس 24، عــام مــن الحــرب األهليــة فــي لبيبــا وتخــوف مــن أن يكــون اآلتــي أعظــم، 2 أبريــل 2020، متــاح علــى: ( 12)
https://bit.ly/3DPfizV )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 27 أغســطس 2020، 07:12(

فرانــس 24، ليبيــا: حفتــر يعلــق مهامه العســكرية رســميا تمهيدا لترشــح مرجــح لانتخابات الرئاســية، 22 أيلــول 2021، ( 13)
متــاح علــى: https://bit.ly/3w3orkW )وقــع االطــاع علــى المصدر بتاريخ 27 تشــرين األول 2021، 21:26(

فرانــس 24، ليبيــا: مــا تداعيــات حجــب الثقــة عــن حكومــة دبيبــة علــى االنتخابــات والمســار الديمقراطــي؟، 22 أيلــول ( 14)
2021، متــاح علــى: https://bit.ly/3BwLJR0 )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 27 تشــرين األول 2021، 

)21:43

ــى: ( 15) ــاح عل ــي 2021، مت ــرين الثان ــية، 16 تش ــات الرئاس ــحه لانتخاب ــن ترش ــر يعل ــير حفت ــا: المش ــس 24: ليبي فران
https://bit.ly/3nsq6h2 )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 18 تشــرين الثانــي 2021، 19:58(

(16 )https://www. :العربيــة، تفاصيــل عمليــة “فجــر أوديســا” والــدول المشــاركة فيهــا، 22 مــارس 2011، متــاح علــى
youtube.com/watch?v=fp1IjGqtzGE )وقــع االطــاع عليــه بتاريــخ 14 أغســطس 2021، 12:25(

(17 )CNN :ــي ــر، نشــر ف ــوق أكب ــون بحق ــز العنصــري” ويطالب ــا يشــتكون “اإلقصــاء والتميي ــغ ليبي غانمــي )م.(، أمازي
ــى: ــاح عل ــي 2016، مت ــة، 4 تشــرين الثان بالعربي

 https://arabic.cnn.com/world/2016/11/04/amazigh-movements-libya-rights

)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 21 أكتوبر 2021، 11:41(

ــري ( 18) ــي، 20 فيف ــام السياس ــة واالنقس ــرب األهلي ــى الح ــعبية إل ــات الش ــن االحتجاج ــة... م ــورة الليبي ــس 24، الث فران
2021، متــاح علــى: https://bit.ly/3jm88L7 )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 16 أغســطس 2021، 15:44(

https://bit.ly/3h5ZDST
https://bit.ly/3sGmRSF
https://bit.ly/2LYeuAa
https://bit.ly/3zHXbJF
https://bit.ly/3he15mk
https://bit.ly/3z0YnXy%20(4
https://www.elwatannews.com/news/details/4720128%20(28
https://bit.ly/3DPfizV
https://bit.ly/3w3orkW
https://bit.ly/3BwLJR0
https://bit.ly/3nsq6h2
https://www.youtube.com/watch?v=fp1IjGqtzGE
https://www.youtube.com/watch?v=fp1IjGqtzGE
https://arabic.cnn.com/world/2016/11/04/amazigh-movements-libya-rights
https://bit.ly/3jm88L7
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ــن الدســتورية أمــام البرلمــان ( 19) ــؤدي اليمي ــة ي ــد الدبيب ــد الحمي ــة عب ــا: رئيــس حكومــة الوحــدة الوطني فرانــس 24، ليبي
فــي طبــرق، 15 مــارس 2021، متــاح علــى: https://bit.ly/3n0dXjG )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 28 

ــطس 2021، 20:38( أغس

فرانــس 24، الحكومــة الموازيــة فــي شــرق ليبيــا تســلم ســلطاتها لحكومــة عبــد هللا الدبيبــة، 23 مــارس 2021، متــاح ( 20)
علــى: https://bit.ly/38K1gkJ )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 28 أغســطس 2021، 21:02(

(21 ) https://bit.ly/38m5AGq :سكاي نيوز عربية، قصة انقاب مزق اليمن، 15 أبريل 2016، متاح على
)وقع االطاع على المصدر بتاريخ 19 أغسطس 2021، 20:12(

الشــرق األوســط، تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة ونــزع الســاح... أولويــات األمــم المتحــدة فــي اليمــن، 11 أغســطس ( 22)
2018، متــاح علــى: https://bit.ly/38IQTNS )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 28 أغســطس 2021، 22:01(

ــي: ( 23) ــر ف ــو 2014، نش ــة، 10 يوني ــم الفيديرالي ــا لتعل ــتور أللماني ــة الدس ــارة لجن ــول زي ــدل ح ــن: ج ــد، اليم ــدن الغ ع
ــخ 20  ــى المصــدر بتاري https://adengad.net/public/posts/107652#.U4xpKfmSx0R )وقــع االطــاع عل

أغســطس 2021، 22:15(

ف. وورث )ر.(، ابــن القذافــي مــازال حيــا ويريــد أن يســتعيد ليبيــا، 30 يوليــو 2021، نشــر فــي: نيويــورك تايمــز، ( 24)
ــع االطــاع  ــى: https://www.nytimes.com/ar/2021/07/30/magazine/gaddafi-libya.html )وق ــاح عل مت

علــى المصــدر بتاريــخ 4 ســبتمبر 2021، 20:19(

(25 ) BBC :ــر 2020، نشــر فــي ــا؟، 4 يناي ــورط أعمــق فــي الصــراع فــي ليبي ــا بت ماركــوس )ج.(، لمــاذا تخاطــر تركي
News، متــاح علــى: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50989869 )وقــع االطــاع علــى المصــدر 

ــخ 7 أغســطس 2021، 18:22( بتاري

المشــهد اليمنــي، بأســبوع نــزع الســاح... اليمــن فــي صــدارة دول العالــم األكثــر انتشــارا للســاح بيــن المدنييــن، 28 ( 26)
أكتوبــر 2017، متــاح علــى: https://www.almashhad-alyemeni.com/96288 )وقــع االطــاع علــى المصــدر 

بتاريــخ 26 أغســطس 2021، 22:34(

ــل ( 27) ــي الحــل السياســي، 15 أبري ــوج ف ــي للول ــزع الســاح للحوث ــى ضــرورة ن ــس يشــدد عل المهــرة بوســت، غوتيري
علــى  االطــاع  )وقــع   https://almahrahpost.com/news/1192#.YTKWoI4zbIV علــى:  متــاح   ،2018

المصــدر بتاريــخ 26 أغســطس 2021، 23:45(

مونــت كارلــو الدوليــة، نافــذة علــى العالــم، اليمــن: األزمــة اإلنســانية األســوأ فــي العالــم، 14 فيفــري 2019، متــاح ( 28)
ــل 2021، 16:28( ــخ 3 أبري ــه بتاري ــع االطــاع علي ــى: https://bit.ly/2Z293Hu )وق عل

ــت ( 29) ــي: إنديبندان ــر ف ــر 2020، نش ــة، 5 نوفمب ــية الليبي ــوارات السياس ــم للح ــرون ظهوره ــغ يدي ــة )ز.(، األمازي هدي
عربيــة، متــاح علــى: https://bit.ly/3vOcCPi )وقــع االطــاع علــى المصــدر بتاريــخ 21 أكتوبــر 2021، 19:28(
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ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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