
 أساليب صناعة الدساتري 
 صناعة الدستور يف كل من ليبيا وأمريكاالتعريف ب

، هو هوس سطحً ال إن هوس بعض األكادٌمٌٌن على وجه الخصوص بالدستور األمرٌكً
، س" فً نظرهوهناك من ٌقارن الدستور األمرٌكً "المقد   حقٌقٌة.ٌستند إلى أي أسس 

ة الكامنة فً ال ٌقٌم وزناً  وهو "بمشروع الدستور اللٌبً" النابعة و صناعة الدستور اللٌبًللقو 
 انتخاب الهٌئة التأسٌسٌة إلى االستفتاء على المشروع. مباشرة منذ أصالً من الشعب اللٌبً

 

 ليبيا وأمريكا للتعريف بالعملية الدستورية يف كل من مقارنة إحصائية 
 ٌكًانذسزٕس األيشأسهٕة طُبعخ   انذسزٕس انهٍجًأسهٕة طُبعخ   انًٕضٕع

انٍٓئخ 

 انًخزظخ

انًُزخجخ نظٍبغخ انذسزٕس انٍٓئخ انزأسٍسٍخ 

 يٍ انشعت انهٍجً اَزخبثب دشا سشٌب يجبششا

 عضٕا 46 األعضبء  ٔعذد

يُذٔثٍٍ عٍ ٌٔزكٌٕ يٍ  "انًؤرًشٍْئخ "

ٔالٌخ يٍ انًجبنس انزششٌعٍخ  (31)

 يُذٔثب 33ٔانذكٕيبد ٔعذدْى 

 فمط رعذٌم انٕثٍمخ انكَٕفذسانٍخ  دائى نهجالد طٍبغخ يششٔع دسزٕس انٍٓئخ يًٓخ

َظبة ارخبر 

 انمشاس

( يع ٔجٕة انزٕافك يع 3أغهجٍخ )انثهثٍٍ +

 انثمبفٍخ ٔانهغٌٕخ. انًكَٕبد

يٍ انكَٕغشس انكَٕفذسانً َض ال ٌٕجذ 

 رذذٌذ َظبة ارخبر انمشاس عهى 

آنٍخ انعًم 

نهٕطٕل إنى 

 َفبر انذسزٕس

سزفزبء انًششٔع عهى انشعت انهٍجً نالٌطشح 

لجٕنّ ثأغهجٍخ ٌكٌٕ ٔثـ)َعى( أٔ )ال(.  عهٍّ

 .ثهثً انًمزشعٍٍ نٍكٌٕ دسزٕسا َبفزا

عشضّ عهى انًجبنس انزششٌعٍخ ثبنٕالٌبد 

( 7ٔإلشاسِ ثبألغهجٍخ انًطهمخ يٍ لجم )

 .َبفزادسزٕسا نٍكٌٕ ٔالٌخ  31يٍ  ٔالٌبد 

 3565فجشاٌش   13لشاس انكَٕغشس  1632أثشٌم   13انجهسخ األٔنى   ربسٌخ انجذء

 3565سجزًجش  35اعزًبد انًؤرًش   1635ٌٕنٍٕ  17اعزًبد انٍٓئخ    ربسٌخ االَزٓبء

ٔاعزًبد  إلشاس

يششٔع 

 انذسزٕس 

 ٔانُسجخ

 (21)  رى إلشاس انًششٔع ٔاعزًبدِ ثأغهجٍخ

 ( ْى األعضبء انفعهٍٍٍ.35ا يٍ أطم )عضٕ

 .% 53ْزِ انُسجخ 8ًْ  

 ( بدسزٕسٌانًطهٕة أغهجٍخ رجبٔصد انُظبة )

عضٕا  (17)ثأغهجٍخ  نًششٔع رى اعزًبد ا

  ْى األعضبء انفعهٍٍٍ. (33)يٍ أطم 

 %.53ْٔزِ انُسجخ 8ًْ 

 )ال ٌٕجذ َظبة نزذذٌذ أغهجٍخ انًٕافمٍٍ(.

عذد انذضٕس 

 ٌٕو انزظٌٕذ

 ُسجخ انٔ

 انفعهٍٍٍ( 35( يٍ )22اجًبنً انذضٕس8  )

 ذبضشٌٍ انزظٌٕذان 22يٍ  821 يٕافمٌٕ 

 %.76    8 يٍ انذبضشٌٍ انًٕافمخ  َسجخ

 انفعهٍٍٍ( 33(  يٍ )21)اجًبنً انذضٕس8 

 انذبضشٌٍ انزظٌٕذ 21يٍ  817 يٕافمٌٕ

 %.71    8 يٍ انذبضشٌٍ  انًٕافمخ َسجخ

 

 انًظبدلخآنٍخ 

عهى يششٔع 

انذسزٕس 

نٍكٌٕ دسزٕسا 

 نهجالد َبفزا  

ثًٕافمخ انشعت انهٍجً يٍ انًظبدلخ ركٌٕ 

عهى يششٔع انذسزٕس خالل  االسزفزبءخالل 

 ٌٕيب ( يٍ اعزًبدِ يٍ انٍٓئخ انزأسٍسٍخ. 16)

لبٌَٕ دزى انٍٕو  (يجهس انُٕاة)ٔنى ٌظذس 

انشعت يٍ يًبسسخ دمّ  كٍٍنزًاالسزفزبء 

  انذسزٕسي ٔلٕل كهًزّ فً يششٔع انذسزٕس.

 انشعت()ثهثً انًمزشعٍٍ يٍ ٌٔجت يٕافمخ 

 .نهجالد نٍكٌٕ دسزٕسا َبفزا  

بد أٔلفً  انٕالٌبديجبنس رى يظبدلخ 

 األٔنى ثزبسٌخ ٕالٌخ ان طبدلذلذ ٔ ،يخزهفخ

. ٔطبدلذ انٕالٌخ انثبنثخ 3565دٌسًجش  5

ٔأطجخ  .3576يبٌٕ  17 ثزبسٌخ عشش

ٔرنك  3567يبسس  2ٌٕو  انذسزٕس َبفزا

 ثعذ يظبدلخ انٕالٌخ انزبسعخ. ٔرى يظبدلخ 

( يٍ 3426) يجًٕعيُذٔة يٍ  (3653)

 ( يُذٔة. 355ٔالٌخ( ٔسفضّ ) 31)

 انًضًٌٕ

انذمٕق 

 ٔانذشٌبد

انذمٕق ٔانذشٌبد ، إضبفخ إنى يب رزضًُّ 

، ٔضًبٌ دك االرفبلٍبد ٔانًعبْذاد انذٔنٍخ

  انًشأح فً انزظٌٕذ فً كبفخ انًجبالد.

نى ٌزضًٍ أي َظٕص ثشأٌ انذمٕق 

ٔانذشٌبد، ٔنى رزذظم انًشأح عهى دك 

 (37)ٔفمب نهزعذٌم 3716انزظٌٕذ إال سُخ 
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