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    وأمـــــــرهم شــــــورى بينهـــــــم ...  83الشورى 

 
 

    وشاورهـــــم فـــــي األمـــــــر ...  951آل عمران 

 
 

 تُمنع طباعة هذا الكتاب أو ترجمته بدون إذن من المؤلف
 يُحتفظ بصور للمصادر  والمراجع  المتمثلة في مواقع إلكترونية الواردة بهذا الكتاب

  addalil-alakdhar@hotmail.com: بـإستفسار يُرجى اإلتصال  ألي  
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 داءــــــإلها 

 

 

 إلى  عشاق الحرية والعدالة أينما كانوا ....

 إلى مسلمي مينمار وأمثالهم المخذولين أينما كانوا ....

 

 ... إلى المرابطين بغزة العزة

 ...إلى المرابطين بالقدس والمدافعين عن األقصى

 ...الصادقين أينما كانواالمجاهدين إلى الموحدين 

 ...يوني  أينما كانوا هلمشروع الماسوصالمتصدين لإلى 

مثالهما بدرعة وأ العسكر برابعة والكيمياويمجزرة ضحايا أرواح إلى 

 أينما كانوا ....

 

 

إلى أولئك الذين ُسحقوا نفسيا من أجل المباديء وهم يمشون في 

 الشارع وال يعلمم إال هللا .... 
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 التشاركــــــي المباشـــر الحكـم

 )العالمي / اإلسالمي (

 ]المباشرة والديمقراطية الشورى لممارسة األخضر الدليل [

 : المقدمة

 يثح العالم دول أغلب في  حاليا به المعمول النيابي  الحكم نظام  عن عامة  بصفة  بديال أوال  يُقدم أن  الدليل هذا يُحاول         
 اإلقتصاد رديفه معيهدف  أنه  المعاشة التجربة خالل من تبين  التي غايته على يؤثر ال آخر إلى بلد من  بسيط بشكل تطبيقاته تتفاوت

 كما ! فتاتها على وإقتصاديا سياسيا تعيش الجماهيرية األغلبية وترك شعبية أقلية بيد  والثروة السلطة خاصة تركيز  إلى الليبيرالي

 أحدهما يزال ما نالذي    الحالي العصر في ين المباشر شبه  الحكم  نظامي  أهم  عن خاصة بصفة  بديال ثانيا يقدم أن الدليل هذا  يحاول
 المشرف  طاغوتية أهمها من  أسباب لعدة  ليبيا  في  الثاني إندثر بينما  الرأسمالية  المظلة تحت  سويسرا في ويتطور اآلن لحد  طبقيُ 

  كذرائع هذا كل إتخاذ  األطلسي الحلف على سهل مما  والفوضى  الغوغائية إلى به وإنتهت محتوى بدون شكل إلى حولته التي  عليه
 من كل بيد مرة ألول يضع و الحالتين لكال بديال  يقدم أن يحاول الدليل ،فهذا  نيابي  حكم بنظام  إستبدالهالمساعدة على و  لوأده

  طريق عن النظامين لهذين التدريجي للتجسيد متطورة  عملية أداة المباشرة الديمقراطية وأنصار اإلسالمي الشورى أنصارنظام
 التصويت من كل بأسلوبي آخر جانب من ومستعينة  علمية بمعادالت  جانب من ومنضبطة في أغلبها  مبتكرة تنظيمية هيكلية

   : رئيسيين أمرين  لتحقيق وذلك التزييفات ضد التقني  أمنهتحقيق المتدرج بتدرج  بعد عن اإللكتروني والتصويت  الحضورى

 عن أخرى  جهة من والجماهير جهة من أطيافها بكل النخب  بين ما القرار  صنع في حاليا المفقود  التوازن إيجاد : األول          

 منتخبة  ومجالس البالد من مكان كل في تنعقد جماهيرية  شعبية مؤتمرات  بواسطة أساسا يتجسد جماهيري مباشر حكم نظام طريق
 على حده  بالد كل سكان عدد  بتنوع وأعدادها هاؤأسما  تتنوع  أخرى مجالس بعدة مرورا وطني بمجلس وتنتهي بلدية  بمجالس تبدأ

 لىإ نطاقه  حدود في هذه األخيرة لتجميع وصياغة  قرارات  الشعبية  مؤتمرات العن  مندوبين  المجالس هذه من  مجلس كل ،ويضم

ن م  عاصرها عما وغاية وهيكلة تركيبا  والحكومات والمجالس  المؤتمرات هذه  وتختلفا ، هلتنفيذجانب لجنة شعبية تمثل حكومة 
 وأ  حضوريا المستقل أو منها المتحزب سواء المؤتمرات هذه جماهير يُصوت أن يمكن إذ الجوانب من الكثير في  نظيراتها األخرى 

بالتوازي   وغيابيا القاعدية الشعبية بالمؤتمرات فحضوريا : قبلها من يُختار  مسؤول أو االهياكل  هذه عن يصدر قرار كل على غيابيا

أكثر  كان ُمؤّمنا تعميمه  كلما  توسيع التدرج في الذي يمكن  بعد عن اإللكتروني التصويت سلوبأ عبر  مجالسال بقيةمع  تصويت 

 مبدأ أقرت  أن بعد  ةخاصفي نهايته بنظام الحكم تدريجيا من شبه مباشر في بداية التطبيق إلى مباشر بالكامل  لإلنتقالضد التزييفات 

  . البعض طرف من تجاهه األمنية التخوفات رغم دول عدة متفاوتة بأشكال ومارسته بهذا األسلوب   االتعامل

 التيو   المرفهة نظيرتها  عن تفصلها التي  الهوة  وردم المحرومة  اإلجتماعية للفئات  اإلقتصادي الوضع تصحيح  :والثاني            

 وظلم غبن  األحوال أحسن وفي وفوضى  وحروب  وصدامات  وإضطرابات  سياسية أزمات   السياسي التغييب  جانب إلى عنها نتج
 من ووجود الرأسمالية لخدمة وتوظيفها  أنواعها بكل  الشغيلة مصالح حماية آلخر أو لسبب النقابات عجز أولى ناحية من  وقهرنتيجة

  مشاكلها لحلول ورؤاها وآمالها الجماهير وطموحات  واد في القليل النزر إال منها يُطبّق ال التي والنخب  األحزاب برامج  ثانية ناحية
    : مايلي منها نذكر عنهما شأنا تقل ال و سياقهما نفس في أخرى وميزات أهداف عدة  هنالك الهدفين هذين جانب وإلى آخر، واد في

  القاعديةالشعبية  المؤتمرات من إنطالقا األمنيين المسؤوليين فيهم بمن واحدة دفعة المسؤولين جميع إنتخاب ضمان 
 المحلية من إبتدأ تاالمؤسس جميع علىمن طرف هذه األخيرة  بالتوازي مع بقية المجالس  أيضا  إنتخابيا بعد  فيما لتوزيعهم
 . الوطنية إلى ووصوال

  لإلستحواذ على مقدرات الشعوب الغرب ومن يقف وراءهم  من لمؤامرات محبي التسلط وقادة الحركات اإلنقالبية وضع حد

 فيوفي الجزائر في التسعينيات مثال كما وقع أو محاولة ذلك من أصحابها حسب اللعبة الديمقراطية الشرعية إغتصاب و

  ...مصر مؤخرا 

 والتعامل الجماهير من غيرها دون ببعضها األحزاب وإستأثار  الشكلي  وتعددها  وتوازيها السلط  إزدواجية إصطناع  إلغاء 
  الغنيمة بمنطق معها

  األغلبية المطلقة .بباألغلبية البسيطة وليست  الفائزة أدوات الحكم إنقاذ الجماهير من دكتاتورية 

  إلى السيطرة عليه وإخضاعه لخيارات أدوات  أغلبهاهدف منها التي يالسرية خاصة المالحقات  األمنية  من تأمين المواطن

 . تحت يافطة  تطبيق القانون  من الدوائر العالمية  ومن يقف ورائهاالحكم 



6 
 

  الحياة نواحي  جميع على  طبيعي بشكل لإلنعكاس  للشعوب  والفكرية العقائدية للتوجاهات الحقيقة الفرصة  إعطاء ضمان •

 لألقلياتخاصة  البغيضة التحالفات من المتأتية  عنها الفكرية التسلطات جميع ورفع واإلجتماعية واإلقتصادية السياسية

 هويات  محاربة هدفبمن جهة أخرى  السالح بقوة ومن جهة لب بقوانين إنتخابية غير عادلة الغا في المفروضة  الحزبية

 .... الماسوصهيوني للمشروع  خدمة وعقائدها الشعوب هذه

 إهدارها عن عوضا السياسية األحزاب مع جنب إلى جنبم مستقبله صنع في للمشاركة للجماهير الخالقة اتالطاق  إستثمار •

  األبواب همهووج في وتُغلق الشارع فيم به  يُرمي أن بعد المفرغة الحلقات في  والدوران  المتواصلة اإلحتجاجات في

 عكس أمر وهو  أخرى جهة من السياسي والتهميش  البوليسي وللقمع  جهة من الجوية األحوال لقساوة فريسة كوا تريُ ل

 على إليها المناسبة الحلول وإيجاد ملهومشاكم أوضاعه لدراسة  محترمة  مقرات للجماهير يكون أن  يحتم الذي المنطق

 وعدم موتحركاته م ثوراته  في م به إلتحقت كما م مقراته في مبه  تلتحق أن األخيرة هذه وعلى  ذلك من لألحزاب ما غرار

 إلى الوصول إلى لها إن لم يكن كلها ج  رميي التي االنتخابية حمالتها في م وإستغفاله م وإبتزازه م بإستغالله اإلكتفاء

 ....كانت وسيلة بأي    الحكم

 حاجة في تكون أن دون أوطانها  لصالح عطاء تتفجر أن والمهمشة المفقرة  االجتماعية للطاقاتالحقيقية  الفرصة إعطاء  •

 حمالت ة لقياد المالية  اللوبياب من والمدعومين  األغنياء إال  تحملها على يقدر ال  طائلة  أموال إلى  بنفسها تعريفإلى ال

 ...ة واإلستغفال الديماغوجي على تقوم إنتخابية

 العالمية " ... إحتلوا " : حركة في وتتبلور  العالم أنحاء جميع  تعمم تحركاته بدأت والتي  الضائعة الجماهير سيادة إسترداد •

 ممقدراته مصادرة  أساسا يستهدف والذي م ضده اإلمبريالي  اإلستكباراتي الماسوصهيوني المخطط  تنفيذ لتعميق رفضا

 بقيم جميعا وتعويضها التوحيد مبدأ  مقدمتها وفي ملديه  نبيل ومبدأ قيمة كل  محاربة جانب إلى والثروة السلطة في المتمثلة

 ... ومتعفنة هابطة إستهالكية

 تكون حتى منها اإلقتصادي  وخاصة الميادين كافة فيبدقة وبكل شفافية   بلدانهم إمكانيات علىطالع من اإلالجماهيرتمكين  •

نفسها  اإلمكانيات هذه يدمر الذي الحد إلى تتجاوزها وال اإلمكانيات هذه حدود في وآمالهم ومطالبهم تحركاتهممخططاتهم  و

ي بالربيع العربي اآلن .القهقر بها ويرجع  ى  كما  هو حال بلدان ماُسم 

 الوسائط هذه لتغ   تُ س  أُ  كما القرارالسياسي صنع في ممكن حد أبعد إلى الجماهير لتشريك التقنية الوسائط بعض إستثمار •

 محريته وسلبم عليه والتجسس ملقمعه األمني المجال في أو الجماهير لتفقير المالي المجال في سواء ممكنة بشاعة بأقصى

 .هم ..علي الحروب وشن

  " كوتة" إلى لحاجةا دون إليها تصل أن يجب التي األمكان إلى االجتماعية الفئات جميع صواتأ  إيصال  ضمان  •

 أمينا أو صنعه في همل شريك سواء إلى القرار إتخاذ في للجماهير تغييب من دوره وتغيير للنائب التقليدي المفهوم تصحيح •

 .....  فيه للبت له  المناسب المكان إلى  إيصاله على

  إحتواء أي طلب جماهيري  في هذا اإلتجاهالقادرة على   هيكليته بفضل بإستمرار  ذاته تطويرعلى له القدرة  بديل •

  ... المجالس جميع مندوبي  عدد  لظبط يةومنطق  علمية معادالت يقدم بديل •

  له ويرجع  والمالي والسياسي  العقائدي التهميش من نفسه  إنتشال من  اإلنسان نمك  ليُ    جديدة رؤية يقدم بديل بخالصة •

  العالم من ركن كل في المبثوثين وعمالئها اإلستكباراتية القوى من  المسلوب إعتباره و المهدورة كرامته

 جماهيرلل قدمي بديل بل وفردوس أرضي  ووردي زاهر بمستقبل جوفاء وعودا للجماهير يقدم ال بديل آخرا وليس  أخيرا.... •

 ... ورخاء وشدائد  وأتراح وأفراح وإخفاقات نجاحات  من فيه بما  بأيديهم ممستقبله صنعل فرصة 

 

ي قطار إنطالق بعدمباشرة    مقاالت بعدة  البديل عناصرهذامن  لبعض   التطرق وقع أن سبق لقد          بالربيع ماُسم 

ساتنا منه منذ البداية سك عن الذي لم يحد لحظة العربي إعالمه  الفاجر  محركاتأغلب هدير  تحت  تواصلإذ  ة توج 

 عمقا وأبلغ  إيالما وأكثر  ضررا أشد بطريقة  واإلجتماعي اإلقتصادي والحيف السياسي الظلم وتصريحات ساسته المنافقة 

 آخر إلى حادث من والخشونة  النعومة في تتفاوت  بأساليب  تدريجيا وفسخها الهوية ضرب محاربة الدين ورموزه و في

كما حدث في تونس  مقنع  سبب  بدون نومهم غرف في وهم المسلمين من البعض قتل  حد إلى سواء  منها بالبعض وصل

أو ،كما وقع في مصر وإرتكاب المجازر في حق مناصريها داخلي وخارجي بتواطؤ  الدستورية شرعية  على الواإلنقالب أ

 وقع أن بعدفي كل من ليبيا  وسوريا  ، او اإلقتتال الداخلي  مواصلة المجازرضد المدنيين باليمن بحجة محاربة اإلرهاب،
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 نأبمن جهة أولى   أكثر قناعي زادتأو في بلدان أخرى  ه البلدان سواء في هذمع إنتظار أن يقع المزيد منه وغيره  هذا كل

يتمثل األول في تطبيق  :  بأمرين  إال  يع أو من األزمة السياسية واإلقتصادية العالمية عموما الرب هذا منسواء  آمن مخرج ال

حة أسل طائرات بدون طيار و إلىو"رباط الخيل " كما تطور سالح السيف  ممارسة الشورى فيهآليات اإلسالم مع  تطوير 

 بشكل  السلطة ممارسة البالغين في  ر  الجماهي تشريك العمل على  -ويأتي عند غياب األخذ باألول   –والثاني  دمار شامل 

 يشاؤون ما في نفس الوقت  ليقرروا الحقيقي والجماهيري حجمها  خيرة هذه األليعطوا   جنب إلى جنب  مع األحزاب مباشر

خاصة بعد أن تبين أن أغلب الماسوصهيونية وأذنابها الداخليين  األطماع من  أوطانهم عن والذود  هويتهم لحماية  فعله

 قناعتي كما زادت هذا ، على حسن خدمة الجماهير صراع هوصراع على السلطة وليس إن لم يكن كله  صراع األحزاب 

بحقوقه وتحسين ظروف عيشه أو تطبيق مبادئ دينه وحمايتها من الجماهير طالب من جهة ثانية  بأن المشكل ليس في من يُ 

يقود لأحيان أخرى  في الذي يتجاهل كل هذا عجزا في أحيان و تعمدا الحالي السياسي للحكم  نظام الطبيعة بل المشكل في 

خدمة   اشكاله بكلادم التصالتنافر و في نفق للزج بالجميع وتضخيمها   أغلبها على بساطة عمليا  إلى تأجيج  نار الخالفات 

  فيها جاء ما  بعض تطوير معالسالفة الذكر   المقاالت  تعويض إلى دفعني ، وكل هذا وغيره للمخططات  الماسوصهيونية  

 إلسترداد  واإلسالمية العربية األمة لجماهير بالنسبة سواءما  فائدة  تحقيق في عاجال أم آجال المساهمة في مالآ  الدليل بهذا

 " ا ...إحتلو "حركة ي مناضلكل من  رأسهم وعلى  العالم أمم أولجماهير فيما بينهم  الشورى مبدأ  وممارسة هم سيادت

 ،ضدها  وعنصريتهبعيدا عن الحقد الماسوصهيوني  تجاه البشرية   األخيرة هذه لتجسيد  المباشرة  الديمقراطية  ودعاة

 أن قبل الماسوصهيونية  الحرائق  بعض إطفاء في  يساعد أن أمل على  ممكن وقت أقل في  النور   العمل  هذا  يرى وحتى

  العالم وشعوب أمم لبقية األخرى المثل وبقية اإلسالمية العربية للهوية اإليجابية  المثل من خاصة  ويابس أخضر كل  تلتهم

 نظيراتها مع بسطتها و  النهائية  وغايته بجوهره  يضر ال  شديدا إختصارا  مختصرة  التمهيدية  عناصره من بعض تناولتُ 

   : التالي النحو على مرتبة  األخرى

 الليبيرالي للنظام العملي للتطبيق الفساد  مظاهر من -1

 من نقائص  تجارب الحكم شبه المباشر العصرية -2
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 الليبيرالي للنظام العملي للتطبيق الفساد  مظاهر من -1

 

 سواء األزمات  من العديد أفرز واإلقتصادي السياسي بشقيه الليبيرالي للنظام العملي التطبيق أن يالحظ العالمي للشأن المتابع        

 وغيرها  وأخالقية وإجتماعية  وإقتصادية سياسية  أزمات  اإلفرازات هذه أهم ومن  الدولي المستوى  أوعلى المحلي المستوى على

 الفاسدة التوجهات  إلى باألساس  ةالراجع اإلنحاط و الفشل ظواهر إنتاج من لمزيد  األدوار وتبادال النتائجب  األسباب فيها إختلطت

 مستقال مؤلفا تتطلب التي الظواهر هذه بين  ومن ، بشقيه الليبيرالي النظام عليها بُني التي  واألخالقية والهيكلية  الفكرية بأبعادها 

  المطبقة الليبيرالية األنظمة منواحد حكم   نظام في  واحدة مرة عدم إجتماعها  إلى اإلشارة مع منها  البعض مايلي في نسوق بذاته

  : آخر إلى نظام من هاوتفاوت اآلن

 بالدول اآلن نفسها تلقب التي بالدول وإقتصادية  سياسيةات أزممنها الكثير من األزمات المركبة  –كما سبق ذكره  – بُروز •

 اإلقتصادي بشقيه الحالي العالمي يبيراليلال للنظام عالمية  جماهيرية رفض حركة تكوين إلى دفع مما الديمقراطية

 ..." إحتلوا " حركة في تبلورت والسياسي

 ديمقراطيتهم  وحتى عدم وعدم صدقهم مع مباديءنفاقهم ودجلهم ن تبي   نالذي يين لغربللساسة االسقوط األخالقي المدوي  •

قضية ك ها الكيل بمكيالين فيتعاملهم المزدوج مع القضايا العالمية الحساسة ومن خالل كما يُرجح في أعماقهم  إقتناعهم بها 

ق اإلنسان  حقووإنتهاك  الديكتاتوريةومساندة األنظمة فلسطين ، واإلنقالبات العسكرية ضد البعض من األنظمة الديمقراطية  

ير حرية التعب يافطة تحت رموزه إهانة وتشجيعهم على التطاول على الدين اإلسالمي و سمى باإلرهاب ربهم على ما  يفي ح

وغيرها من القضايا األخرى التي أظهرتهم كمجرد  كما يحدث في مينمار حاليا والصمت على جرائم إبادة وتهجير معتنقيه  

 .منها الماسوصهيونية سواء ضد شعوبهم أو بقية شعوب العالم وخاصة  اإلسالمية لتنفيذ البرامج   أدوات ومخالب قط

 السلم تحقيق في  الليبرالية الديمقراطية األطلسي الحلف فيهما فرض  الذين والعراق أفغانستان من كل حكومتي فشل •

 وفقر  إستقرار وعدم  توتر وبؤر  مقنعة  ودكتاتوريات فساد مواطن  إلى وتحويلهما  اإلقتصادي والنمو اإلجتماعي

 . أهلية وحروب

 والسلمالتنمية االقتصادية   تحقيق في  العربي بالربيع  تسميته على أصطلح ما بها مر التي العربية األقطار حكومات فشل •

 تحقيق  عن سواء  عاجزة نفسها  هذه الحكومات  وجدت أن بعد، فشل يأتي   واإلنتاج العمل إلى الناس وصرف االجتماعي

ي ب  شعارات  إلى عمدت  بل بهذا تكتف لم و مشاكلهم ل  المناسبة الحلول إيجاد في الناس تشريك أو ربيع العربيالما ُسم 

جزء كبير من  علي خياراتها لفرض منها محاولة في  تُمارس ضدها  كانت التي القمعية  األساليب نفس إنتهاج

والمحافظة على معاهدات   الفاسدة القوانين حماية بإسم لسياساتها  الخضوع  علىه إجبارمحاولة و يُخالفها الرأي الجماهير

 حروب إلى مستقبال األمور تتطور وقد  وهويته دينه قيم في وُمستفز وطنه في حائرا المواطن أصبح حتىالموروثة الذل 

  .! مصر خاصة بعد اإلنقالب العسكري في  أهلية

 على الضئيل العدد ذات المرفهة الطبقة وإستحواذ  اإلجتماعية الطبقات بينوالدخول  السنوية  األجور في  الرهيب التفاوت •

 والوزراء النواب أجور خاصة فيها تصل التي الحاكمة السياسية والطبقة األعمال أرباب وخاصة  منها األوفر النصيب

على النظام الموضوعية  مقابل محافظتهم  البسيط للمواطن األدنى رلألج المضاعفة األضعاف  ملوك أو الؤساء  والر

  . لفائدة  األجهزة  اإلستكباراتية  يفعل فعله المدمر في الوطن والمواطن الليبيرالي وتركه 

 العديد أعضاء بين وخاصة واألخالقية المالية الفضائح من الكثير فيالكبار  الدولة مسؤولي من الكثير تورط عن الكشف •

 . بريطانيا  مثل الديمقراطية بالدول  المسماة الدول مجالس من البعض فيها بما النيابية المجالس أعضاء من

 المصلحةمة خدعندما يتعلق األمر بوتُكمم األفواه يُقي د  إذ واإلعالم التعبير حريةالتعامل بمعايير مزدوجة مع مبدأ  •

إطالق قيوده  عندما يتعلق األمر بتكريس العنصرية ضد  مقابل  للواقع وتزييفها عنصريتها على تست رالو الماسوصهيونية

  المسلمين والتطاول على مقدساتهم وإهانتها بدون موجب عقلي .

 ي الحروب الصهيانة ..ن الداخلية  لتوفير الحماية لمجرمالقوانيبعض إنتهاك روح العدالة وتغيير  •
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 عن والتنازل الرأسمالية مع متفاوتة  بأشكال  قادتها من البعض وتواطئ الشغيلة حقوق حماية في العمالية النقابات فشل •

  . عنها الدفاع في اإلستماتة وعدم  العمال مصالح تحقيق

 نتيجة  البلدان لهذه العليا المصلحة على مدمرة آثارا  وتركها البلدان من العديد في الغالب في مفتعلة سياسية أزمات حصول •

  . كانت وسيلة بأية الحكم  إلى والسعي  السلطة على األحزاب  تنازع  أهمها  أسباب عدة

هم من وتخويف بعض  األساسية وصرف أنظارهم عن قضاياهمإفتعال الكثير من األحداث األمنية والسياسية لتلهية الجماهير  •

 بعض وخاصة تخويف الناس من اإلسالم الصحيح ومعتنقيه .

 اإلنتخابي  حقهم من عاما عشرة والثامنة عشرة الخامسة مابين رهمأعما تتراوح الذين الشباب من  غفيرة أعدادا حرمان •

بعقولهم و   المواد المضرةبعض بتعاطي سواء   قانونيا لهم  والسماح  ذلك عكس إعتبارهم  مقابل  بالغين  غير  إلعتبارهم

لقضاء على األسرية  والتحطيم  الروابط الطبيعي والشرعي لزواج ا  إطارخارج  ال أخالقية  إقامة عالقات بأو  أجسامهم 

  والنشاطات األعمال من  وغيرها القائمة األنظمة لحماية الحربية لمدارسفي ا  بهم الزجة على  عالوالطبيعية  عناصرها

لون التي األخرى  ! بها  القيام عن مسؤولين  بإعتبارهم  القانونية التبعات فيها يُحمَّ

 ! األحزاب إلى المنتمين على فقط ذلك وحكر  النيابية للمجالس الترشح من مستقلينال واببعض الن حرمان •

 القوانيين مقاييس حسب الفوز لها يكتب لم لقوائم تصويتهم بسبب النيابية بالمجالس لهم ممثلين من  غفيرة أعدادا   حرمان •

 في سواء بقائها ديمومة لضمان  الحاكمة واألحزاب  الُمؤثرة النخب أهواء حسب  مسبقا تُصاغ  التي الجائرة  اإلنتخابية

  ! ممكنة فترة أطول السياسي  التأثير دائرة في أو  الحكم

 النيابية المجالس أمام خاصة تنظم التي المظاهرات من الكثير علية تدل كما والنواب الناخبين بين التواصل إنعدام أو تذبذب •

، إذ أن  من ناحية أخرى الغرض لهذا مخصصةقارة و وأماكن من ناحية  الجانبين بين  تنظيم لقاءات دورية  وجود عدمل )

  (مجرد إنتهاء الحمالت االنتخابية إن لم يتوقف تماما باإلتصال بين الناخب والجماهير شبه ينقطع  

 لعدم  بيضاء ألوراق خاصة  إرجاعهم نتيجة  النيابة بالمجالس لها ممثلين من الجماهير من  كذلك  كثيرة أعداد  حرمان •

 ! آمالهم لهم تحقق حزبية برامج أوى كفاءاتهم إل ونيطمئن   لممثلين سواء وجودهم

  التحفيز عدم منها أسباب عدة نتيجة اإلقتراع  عن  وتغيبها  اإلنتخابي حقها  عن  الجماهير من  بها بأس ال أعداد تخلي •

 ! تهموطموحاهم آمال  تلبية على القادرة المواد من  الحزبية البرامج وخلو

مخل بحقوق  أمر وهو المغلقة بالقائمة العمل  نتيجة عليهم هؤالء وفرض المترشحين إختيار حرية من الناخبين حرمان •

 من اإلعتبار بعين   أخذها يجعل مماالمترشحين  هؤالء بين  وعقائدية فكرية إختالفات عدة  لوجودف لها مناالناخبين و

 . هذا النوع من القوائم  بفعل  منها حرمانه  والتعسف الظلم ومن  الناخب  حق صميم

 !بحالهم جهله رغم المغلقة القوائم طريق عن إنتخابهم على وإجباره الناخب جهة عن غرباء نواب فرض •

 . أخرى جهة نواب  عدد مضاعفة  مقابل االنيابي بالمجلس لها ممثلين من  الجهات بعض حرمان •

 بالقائمات العمل  نتيجة تستحقها التي المقاعد من أخرى قوى وحرمان تستحقها ال سياسية لقوى النيابي بالمجلس مقاعد منح •

 ! البقايا أكبر بقاعدة وباألخذ المغلقة

 أعداد في تفاوت وجود  رغم  ذلك في  بينها والمساواة  النيابي بالمجلس مقاعد على  حصولها في القوائم إنصاف عدم •

 ! البقايا أكبر  بقاعدة أيضا  العمل نتيجة  حدة على منها  واحدة كل عليها تحصلت التي  األصوات

غالبا ماتكون في إطار  ( كوتة)تستحقها ال الشعب من  معينة فئة  لفائدة النيابي المجلس مقاعد من محددة أعداد  فرض •

 ال دخل للمصلحة العامة فيها . وعقد نفسية  مزايدات حزبية  
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 بعض األشهرفي يتجاوز  الحكومات  بعض لتشيكل عنهم يالمرض األشخاص  عن البحث في الكثير الوقت إضاعة •

  المواطنين لحياة العام السير في واإلرباك البلبلة يدخل مما  األحيان

   الحساسة الوظائف في منها والمقربين أعضائها  بتعيين الفائزة  األحزاب  إستئثار نتيجة  األحزاب بين المشاحنات خلق •

 حد إلى يصل المواطنين لمصالح وتعطيل  إضطرابات  ينجرعنه مما  الغنيمة بمنطق األخير هذا مع والتعامل الدولة بجهاز

 .... والعنف الفوضى

ن  طريق عها وتطلعاتها التي تقودها المؤسسات اإلستكباراتية الحتحويل الشعوب إلى حقول تجارب للبرامج المعادية لمص •

 الخاضعة لها سواء أكان حزبا  أو عدة أحزاب  أو غيرهما ...أدوات الحكم وطنيا وتنفذها خاصة هيئة األمم المتحدة 

 و األحزاب  إلستأثار اآلخر الجزء وترك للعموم منها جزء وجعل  العمومية  المناصب إسناد في  اإلزدواجية  تكريس •

  ... به فلكها في والدائرين منها المقربين

 كلها عنها تتراجع لم إن األحوال أحسن في منها البعض عن وتنازلها  برامجها بنود بجميع  الفائزة األحزاب إلتزام عدم •

 عنه ينتج مما  بالسلطة  مواقع على الحصول من جميعها تتمكن حتى  الخارجية اإللتزامات لفائدة أو البعض بعضها لفائدة

 !   الغالب في وفوضى إضطرابات إلى ؤديا يم  وضياع لحقوقهم  الناخبين لدى أمل خيبة

 الجماهير  يجعل مما  شتى بدعاوى الشعب إرادة وإلغاء  النيابي المجلس بحل والملوك الرؤساء لبعض الصلوحية إعطاء •

  ....وإقتصاديا سياسيا باهضا  إتفاقها وعدم  األحزاب أخطاء ثمن  تدفع
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 ةالحكم شبه المباشر العصري اربتج من نقائص  -2

النيابية  منها أو شبه المعمول بها  سواء تجارب الحكم  صنقائ تفاديفإن هذا الدليل  يعمل على  ،كما سبقت اإلشارة إليه     

اإلتحاد السويسري حاليا والجماهيرية الليبية في كل من  الحالي العصر في البارزتينكم الح تجربتي ذلك  بما في المباشرة 

ض جزئيا  من خالل اإلقبال الكبير للناس بمعرستحوذان على إهتمام الكثير من الناس  كما يتبين ذلك وهما تجربتان ت سابقا 

إذ نفذت الطبعة األولى منه مما إضطر المنظمين حتى بعد إعدام مؤلفه  1ي للكتاب على شراء الكتاب األخضرالقاهرة الدول

ه  منذ حياة صاحبوتوزيعه لى عدة لغات منها العبرية إترجمته دفع األموال الطائلة لعن إلى إصدار طبعة ثانية هذا فضال 

إذ  الم العالسياسي في بلديهما تأثيرجم  محدودية حأمر ضروري إلى جانب التجربة  السويسرية رغم  نقدهوهوما يجعل  من 

وخاصة الحقا  ذلككما سيتبين  حكم شبه مباشر بدرجات متفاوتة  وليس نظام حكم مباشر بالكامل  يمثالن نظامتلتجربتان اأن 

ولم تترك للجماهير إال الفتات الذي يساعد على  قيادتها على الحكم الفعلي فيها  ذتإستحوالتي  في التجربة الليبية 

إلى جانب يد  بشكل جتوظيفها ورفعها في شكل  شعارات و لديهم ع  النقاط الحساسة تقريبا جميمستغلة لذلك تمريرالمسرحية 

التي ُرفعت والتي ال يجب الحياد عنها سواء بحضور ومن بين هذه الشعارات طول فترة ممكنة ، ألللبقاء في الحكم   القمع 

مقاومة التطبيع  وتحريرفلسطين  ،نفط العرب للعرب ،  الوحدة العربية تحقيق ، اإلسالم التبشير ب نجد : مستغليها أو بموتهم 

 يقيين إفريقيا لإلفر، مقاومة اإلمبريالية ،  والثروة والسالح بيد الجماهير السلطة،  الجماهيريالمباشر الحكم ، مع الصهيانة 

أن تتراجع  قبل التضحيات  العديد من كلفت الشعب الليبي أُريد بها باطال ارات األخرى  التي تمثل كلمة حق وغيرها من الشع

بحث عن ت الديكتاتوريات التي أعتى من بين تظهر في نهاية المطاف لسواء بشكل كلي أو جزئي ها وتخونهذه القيادة عنها 

 وددالتوصهاينة بفلسطين المحتلة ل الوفود  إلى الرساإلى حد إفي أحيان بها وصل  مهما كلفها ذلك من ثمن  البقاء في السلطة 

 في خيانة واضحة للعروبة  ولإلسالم  ،وقد حصل هذا مقاومة التطبيع معهم رغم رفع شعار على حساب اإلسالمين إليهم 

 فرض الحصار الجائر على الشعبإثر الميالدي من القرن الماضي في أكثر من مناسبة لعل أولها في التسعينيات وللذات 

نظامها الجماهيري وإجتثاث تجربة  الليبي  وآخرها إثر هجوم الحلف األطلسي عليها قبل سقوطها والقضاء عليها نهائيا 

بقيتها ألسالسويسرية الحكم تجربة رض ألهما بعد العرض ألهم نقائص سنععدة نقائص  احمل  في طياتهلتي  تاالشكلي 

   .في  ممارسة الحكم  شبه المباشر  التاريخية 

 من نقائص التجربة السويسرية -1- 2

نظام و هتُلف حول حقيقة نظام الحكم في التجربة السويسرية أهو نظام حكم مباشر بالكامل )ديمقراطية مباشرة ( أم أُخ  لقد      

شبه مباشر أي ديمقراطية شبه مباشرة  وبالرجوع إلى مفهوم الحكم المباشر بالكامل سنجد أن نظام الحكم السويسري حكم 

ينمو ويترعرع في أحضان الليبيرالية   ألن  الحكم المباشر يقتضي من ناحية أولى شعب يقرر  2هو نظام حكم شبه مباشر

إنتخاب عن طريق مؤتمرات جماهيرية ومن ناحية ثانية لجان أو حكومات سواء محلية أو وطنية منتخبة عنه بدون نيابة 

يتبين  تجربة الحكم السويسرية إال جزئيا كمايتوفر ب وهذا ال تنفذ قراراته  وليس إنتخاب غير مباشر جماهيري مباشر بالكامل 

 من خالل عدة  نقائص  نسوق البعض منها كالتالي : ذلك 

 قادرة وغير مختلة هيكلية أوجد مما 3السويسري الترابكامل   على القاعدية الشعبية المؤتمرات إنتشار إكتمال عدم •

 . وجلي كامل بشكل المباشر الحكم نظام تجسيد على

وسيلة قادرة إلى جانب أسلوب الدوائر  لكونه 4البلديات جميع على بعد عن اإللكتروني التصويت كذلك تعميم عدم  •

لتي تتركب او لغير الشعوب ذات التعداد السكاني المنخفض جدا بالنسبة تحقيق نظام حكم مباشر بالكامل على 5الال سلكية المغلقة

 .6من مستوى واحد فقط  هيكلية نظامها

                                                           
 /  2113فبراير  5"الكتاب األخضر" للقذافي األكثر مبيعا / الموقع اإللكتروني لجريدة الحياة / الثالثاء  - 1
 / 2117أكتوبر  31موقع  اإللكتروني(  /  -الديمقراطية المباشرة خيار الشعب / سويس إنفو  )إذاعة سويسرا  - 2
 المصدر السابق  - 3

 

 2113يوليو  28()موقع  اإللكتروني(  / ACE)  االنتخابيةاإللكتروني / شبكة المعرفة  اإلقتراع - 4

 2119نوفمبر   3موقع  اإللكتروني /  -سويسرا تتجه بخطى وئيدة لكن آمنة نحو التصويت اإللكتروني / سويس إنفو  )إذاعة سويسرا  -   

 2119فبراير  11موقع  اإللكتروني( /  -سويس إنفو  )إذاعة سويسرا خطوة جديدة بإتجاه التصويت اإللكتروني في سويسرا /  -  
 المغلقة الال سلكية لدوائرا -7-8أنظر الفقرة :   - 5
 هيكلية التعداد السكاني المنخفض -3-9أنظر الفقرة :  - 6
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فيما بعد ما يمكن  ينناوكشرط لتمريرها في شكل ق  7الجماهيريةمن الموافقات محددة تقييد المبادرات الشعبية بأعداد   •

قها الضرورية لكل من يطل اإلمكانيات أن يؤدي إلى فشلها في أحيان ليس لعدم منطقيتها وصلوحيتها العامة وإنما لعدم توفر 

فراد العاديين  الذين ال يمتلكون الموافقات  وخاصة بالنسبة لأل سواء الذاتية منها  أو الموضوعية  لجمع العدد المطلوب من

 بالدهم !مشاكل لبعض من رغم إمتالكهم  للحلول الصحيحة  لألحزاب التي تمتلكها ااإلمكانيات المادية 

عقد  التي تنالبعض من المقاطعات )كانتونات( مؤتمرات على  مناقشة القضايا المطروحة بي طغيان الطابع  اإلرتجال  •

ت عليها  بحضور جماهيري قليل   إلى جانب  تولي المجلس الكنتوني اإلعداد الدقيق  للقرارت  التي  ستُت خذ  أو سيُصوَّ

 .إقتراحها بالمساهمة في فقط فيما بعد وعدم  اإلكتفاء  8جماهيريا

لك كانتون فعل ذكل سكان جميع القضايا المطروحة بالمؤتمرات الكانتونية  إن قرر كل مناقشة إمكانية  واقعية عدم    •

 ! 9ألف مواطن 83إلى أكثر من أحد الكانتونات ب إذ يصل  إلرتفاع عددهم 

 القرارات تجميع إلى القرار  إتخاذ في المواطنين عن والنيابة التمثيل من النواب مهمة وتغيير نهائيا التمثيل إلغاء عدم •

         .  هدفها من وال جوهرها من ال يغير ال  بأسلوب نوانيق شكل في وصياغتها ما أمر حول الشعبية مبمؤتمراته هم عن الصادرة

أصوات ما يمث ل إنتقاص من  قيمة  بالبرلمان الكنتونات مجلس أعضاء إنتخاب في النسبي التمثيل بقاعدة األخذ عدم •

بشكل حاد كما هو الحال بين  كنتوني كل من زوريخ  وإيرني اللذان يتمتعان بمقعدين لكل واحد منهما جزء  من المواطنين  

 وغيرها النقائص فهذه  ،فقط  10ألف مواطن  83رغم تفاوتهما في عدد السكان إذ يضم األول أكثر من مليون مواطن والثاني 

 المباشر الحكم إلى  بالتجربة للوصول والتحسين  للتصحيح قابلةتجعل من تجربة الحكم السويسرية  حكم غير مباشر لكنها 

  . الرأسمالية المصلحة خدمة عن النهائي ع واإلقال الكامل

 من نقائص تجربة الجماهيرية الليبية  سابقا -2-2

ام يبدأ ات شعبية  تقرر ولجان شعبية تنفذ وهو نظمؤتمر على يرتكز نظريا النظام السابق للحكم الجماهيري الشكلي بليبيا       

تمرات هذه المؤجماهير مباشرة من قبل كحكم مباشرمحليا  عن طريق المؤتمرات الشعبية األساسية ولجانها الشعبية  المصعدة  

صعيد تعن طريق المؤتمرات الشعبية غير األساسية ومؤتمر الشعب العام وما يتبعهما من تقريبا  نيابي كحكم  وطنيا وينتهي 

 كلها أو تُختارتُعي ن  ألجهزة مشك لة سواء بمفردها  أو تابعة  شخصيات أخرى إلى جانب   وأمنائهمتنفيذية هم اللجانلغير مباشر 

 أو إهمال ع يإلى جانب تميهذا مثال   11بالنسبة  لجهاز القيادة الشعبية كما هو الشأنإرادة المؤتمرات الشعبية األساسية ارج خ

مما يجعل  من سوء الجمع والصياغة في خاصة تتمثل خاطئة القرارات الشعبية عن طريق عدة ممارسات منطقيا  جزء من 

بق وكما س -األخير  إذ أن هذا  مباشر بالكامل نظام حكم وليس كبير  شكلي إلى حدو حكم شبه مباشر النظام  في مجمله نظام 

باشرة ممسؤولين منتخبين وجميع الالمؤتمرات القاعدية من قبل بالكامل  قرارات ُمت خذة أن تكون جميع ال عنهيترتب  –ذكره 

تفاع إلى جانب ار هتيهيكلتمدد وتقلص مستويات ال بد من  اإلشارة  إلى و قبل بسط بعض من نقائص هذا النظام ، من طرفها 

في ل العدي تعارض صارخ مع النظرية في أحيان وتجاوز لها أو تضاد مع المنطق  ووذلك فوتركيبتها  وإنخفاض عدد لجانه 

إنتهت  مثل السكة الحديدية  للقطار ،لنظام لهذا االتي تعتبر من ناحية  الضرورة  ة الهيكليإنتهت  أحيان أخرى ، ونتيجة لهذا فقد 

  :  13مستويات إلى مستويين ةأربع من إنخفضتبعد أن كانت قد  12ثالثة مستوياتإلى في آخر تذبذب  لها  

                                                           
 / 2117أكتوبر  31موقع  اإللكتروني(  /  -الديمقراطية المباشرة خيار الشعب / سويس إنفو  )إذاعة سويسرا  - 7

 موسوعة ويكيبيديا اإللكترونية / مادة : سويسرا  -  

 2113يوليو  31()موقع  اإللكتروني(  / ACE)  االنتخابيةالديمقراطية المباشرة السويسرية / شبكة المعرفة  -  
      2113ماي   6المحاضرات القانونية )موقع  اإللكتروني(  /   قسم -الديمقراطية والحكم الديمقراطي / الشروق  - 8
 السابق ،  المصدر - 9

 ( Canton de Glarisموسوعة ويكيبيديا اإللكترونية / مادة: )  -   
 / مادة : سويسرا  موسوعة ويكيبيديا اإللكترونية - 10

  (  tats éLe conseil des   /Le Parlement suisse -L'Assemblée fédérale الموقع اإللكتروني للبرلمان السويسري ) -  
 9211مارس  24/ مؤتمر الشعب العام / ليبيا المستقبل )موقع إلكتروني ( / ليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثوريةد.محمد يوسف المقريف /   - 11

 أنظر  المّط : الثاني : مستوى جهوي )فيما سيأتي من هذه الفقرة لمعرفة حقيقة هذا الجهاز( -  
 (2111سبتمبر  24 -( / ليبيا وطننا  / ) موقع إلكتروني 3/ 3السنوسي بالّلة / الشكل السياسي والعبث ) - 12
 ( / الجزء األول 1994-1977يبيا / الفصل األول / هيكلية النظام السياسي في ليبيا )د.محمد زاهي المغيربي / المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ل - 13

 (2114فيفري  14 -/ منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية ) موقع إلكتروني     
 

http://www.parlament.ch/f
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فيه يجتمع   14مؤتمر شعبي أساسييختص بمستوى محلي  ينعكس في كومونة  وهي أصغر تقسيم إداري  األول :  -

ة وتدوين قراراته ثم لجنة شعبيإلدارة أشغال المؤتمر من بينهم أمانة  بدرجة أولى  ليختاروا الكومونةتلك سكان البالغون من 

 .أمين شخص يسمى على حده كل هذين الجهازين ،هذا ويرأس   هالتنفيذ

 

الثاني : مستوى  جهوى )بلدية أو محافظة ( ينعكس في  شعبية  وهي تقسيم إدارى يضم  عدة كومونات ويتبعها  -

رخ مع في تناقض صاأعضاء  غير مستقري العدد  عمليا ه حضرأو المؤتمر الشعبي للشعبية (  ي)مؤتمر شعبي غير أساسي 

هؤالء ومن بينهم  ،15فقط األساسية  الشعبية التي تحصر تركيبته في أمناء المؤتمرات المتمثلة  بالكتاب األخضر والنظرية 

ؤتمر إلدارة ة للمجهازين ، األول : أمانيقع  إختيار الذي يضم أيضا أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية األساسية الحضور 

أشغاله  واإلشراف على تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية  التابعة لتلك  الشعبية في صياغة أولى قبل 

لصياغتها الصياغة النهائية ، والثاني : لجنة شعبية )للشعبية ( للمساهمة في تنفيذ  قرارات  16إحالتها إلى مؤتمر الشعب العام

,هذا وكما هو الحال بالنسبة للكومونة  فهنالك أمين خاص لكل من أمانة المؤتمر ولجنته الشعبية األساسية  المؤتمرات الشعبية 

بته القيادة خارج جهاز   يهيمن عليهما كل على حده   بالقيادات الشعبية  -وكما سبق ذكره  -اإلختيار الشعبي يُسمىنص 

عين  تحت يافطة ما يشبه  أهل الحل والعقد  أوالشخصيات و  17االجتماعية يتركب  من األشخاص  الموالين للنظام  والُمجم 

يض الجماهير على  ممارسة المؤثرة  إجتماعيا  ويتمثل دورهم  عمليا في تدعيم أركان  النظام  تحت عدة  إدعاءات  منها تحر

السلطة ومتابعة تنفيذ قرارات  المؤتمرات الشعبية  األساسية ،و هو دور يكاد يتطابق مع دوراللجان الثورية، هذا مع العلم أن 

 بالنظرية!! لم يردا ال من قريب وال من بعيد  هازينهذين الج

 

ها مؤتمر يتبعإلى شعبيات و الوحدة اإلدارية الرئيسية  المقسمة وهي في الجماهيرية يتمثل الثالث :مستوى وطني  -

المؤتمرات الشعبية  " أماناتفي إبهام بـ النظرية  حصرتهمناقض لما من األعضاء  18 متذبذبعدد  يضم الذي عام  الشعب ال

تعد للمؤتمر  إختيار أمانة  يتولى جميعهم لهذه اللجان نوعية نوعية هذه المؤتمرات وال ال د أن تحددون  19واللجان الشعبية "

أهمها اإلشراف على تجميع  قرارات  من لها عدة مهام   ويرأسها أمين خمسة أعضاء  أعلى سلطة في البالد  وتتركب من شكليا 

ين  إلى صياغتها  صياغة  نهائية  في شكل قوانثم مها  من  المؤتمرات  الشعبية للشعبيات بعد تسل  المؤتمرات الشعبية األساسية 

  ... لجنة شعبية عامة ) حكومة وطنية ( لتنفيذ ما يُصاغ من  قراراتجانب اإلشراف على إختيار 

في  ن المساهماتانظريا وعمليا األداتين الرئيسيتين  هما المؤتمرات الشعبية  واللجان الشعبية أن  هذا ومن المسلم به 

 الغالب في وجزر مد حركة في مكانكل بليبيا في   تشارهمانإ رغم هذا و صحة  رغم لكن للحكم الجماهيري لتجسيد الفعلي ا

 شخصية طبيعة في األول يتمثل رئيسيين سببين  منها أسباب ة لعد -وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك  – جهضتأُ قد  التجربة فإن

 أسباب عدة عنهماتفرعت  ناالسبب ناوهذ ، النظرية ضمنهتت التنظير في فكري خللفي وجود  والثاني  ، عليها المشرفة القيادة

  :  منها أخرى

 هي  أفكارها فرض مقابل  اإلصالح في الراغبةفي التنظير والتطبيق  و  لها  المعارضة باألفكار  القيادة أخذ عدم -أ   •

  .الشعب  واقع في وليس  قيادتها خيال في جماهيرية إلى  التجربة حول مما الثورية الشرعية بإسم  الجميع على وبرامجها

إعتبار أن ال حكم شعبي إال بالمؤتمرات الشعبية واللجان اإلكتفاء باإلنطالق من مفهوم خاطئ للحكم المباشر و -ب    •

رغم أهمية هذين و  20الشعبية عن طريق المقولة الشهيرة :" الديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية واللجان في كل مكان "

ا ضرورية كما سنتعرف عليهر أخرى صعدة عنا اضاف إليهمغير كافيين ما لم تُ فإنهما للحكم الشعبي المباشر العنصرين 

  الحكم نظام في الجماهيرية  المشاركة وآليات وسائل يأتي من النقائص أو في الفقرة الخاصة ب : سسواء في مابالتفصيل 

                                                           
 (2111سبتمبر  24 -( / ليبيا وطننا  / ) موقع إلكتروني 3/ 3السنوسي بالّلة / الشكل السياسي والعبث ) - 14
 / المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية  48معمر القذافي / الكتاب األخضر ، ص  - 15
 )أنظر  المّط : الثالث: مستوى وطني ، فيما سيأتي من هذه الفقرة(مؤسسة تُشبه البرلمان  - 16
 2119مارس  24م / ليبيا المستقبل )موقع إلكتروني ( / / مؤتمر الشعب العاليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثوريةد.محمد يوسف المقريف /   - 17

 
 2119مارس  24/ مؤتمر الشعب العام / ليبيا المستقبل )موقع إلكتروني ( / ليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثوريةد.محمد يوسف المقريف /   - 18

 انظر النقطتين : ح وخ  في ما سيأتي  -   
 / المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية51 - 49معمر القذافي / الكتاب األخضر ، ص  - 19
 / الفصل األول /  المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 48معمر القذافي / الكتاب األخضر ، ص - 20
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ارجها سواء  داخل ليبيا أو خالقادرة على تجسيد الحكم الشعبي  بدون تذبذب وأول هذه العناصر هي الهيكلية  التشاركي المباشر

 . حتى تكون النظرية متصفة فعال بالعالمية 

على ذلك  علمي أو شرعي  مانع أي وجود عدم رغمتعويضها  بالتصعيد  و عدم التعامل مع اآلليات االنتخابية  -ت  •

 هيئة أو شعبية لجنة لعضوية أشخاص مجموعة أو آخر شخص طرف من ما  شخص ترشيح إلى تهدف عملية والتصعيد هو

 لحسم محددةآلية  أية   إعطاء بدون الترشيح هذا مناقشة الحضور وعلى وطنيال  أو محليال مستوىال على سواء أخرى شعبية

لصعوبة تحقيقه  بين  حضور يتراوح  عددهم  ما على المترشح فشل  خيار التوافق   رغم حتمية  قبوال أو رفضا إما  اإلختيار

مما ترك األمرمبهم وضبابي  شخص للمؤتمر الشعبي األساسي الواحد على حد  زعم القيادة  21بين األلف واألربعة  آالف

 جانب إلى الوقوف أو األعناق على نفسه لمترشحا رفع أو األيدي رفع منها  22تعبيرية حركات عدة بينما  ومتذبذب 

 ظواهر عدة فرزأ أسلوب وهو األخرى الحركات من غيرهاحمل المترشح ووضعه على كرسي أو  أو الصياح أو المترشح

 : منها سلبية

 بثاإلرتشاء والتزوير و جانب إلى ن عليه والموافقيأ للمترشح الرافضين د سواء لعد الدقيقة المعرفة من التمكن عدم   -   

لو قدمت النظرية  نقدا  ا كان باإلمكان تفاديهذلك من الممارسات الفاسدة  التي  إلى غير   23المكان في والغوغائية الفوضى

 .  اضهيتعولمحددة أو آليات  وآلية اإلنتخاب آلليات  مقنعا 

 ال إختيارهم كان إن وقالقل متاعب في فيمابعد لهم والتسبب شخاصألعلى رصد امنطقيا   األمنية األجهزة مساعدة  -   

 التي الدول  مع إال يتماشى ال األيدي رفع وخاصة األسلوب هذا أن إذ  مرشحيها ويُعارض القيادة توجهات مع يتماشى

 عالية مهنية بأخالق إلتزامها جانب إلى إعتبار كل فوقها وتضع بالكامل الدولة مصلحة لفائدة  األمنية األجهزة فيها تعمل

 األول المسؤول مصلحة رعاية سوى أمنها ألجهزة هم ال دولة في وليس المالئكة نزاهة تاُلمس رفيعة  ونزاهة  جدا

 يدورون الذين السمان قططللوسواء لهؤالء أ منتقدا أو  جريئا طرحه الجماهير من  يكون لمن والويل حوله لف ومن  فيها

  الوطنيين الشرفاء. و  الحقيقة أنصار  إلصياد فخ  إلى التصعيد عملية لحو  مما يُ   فلكهم في

والخضوع الكامل  للقيادة المواالة العمياء  والتركيز على    للمترشحين  والفكرية  السلوكية المهارات تفاوت  إسقاط  -   

وال يمكن  حسم التعبير عنها  بالقبول أو  كثرها أ على التدليل كذلك يصعب و كلها بها اإلحاطة  يمكن ال والمهارات  ،لها 

 . للمترشح والسلبية اإليجابية الجوانب بسط بعد ضرورة  إلقتراع السري بابالرفض إال 

ين لمشاحنات بإلى جانب خلق اوتشجيع ممارساتها الفاسدة  لدعم مرشحيها  ترسيخ القبلية  وإثارة نعراتها المدمرة  -  

 الوهما قيمتان الخاسر األكبر من كل هذا هما  الحقيقة والعدل إختيار األشخاص ، مما يجعل  حولهم  الناس بسبب إختالف

ابية الجوانب السلبية واإليج -كما سبق ذكره –السري  بعد بسط قتراع إال باإل الظروفيمكن المحافظة عليهما في مثل هذه 

  سواء بالنسبة لألشخاص أو للمقتراحات .

عيا واقالقدح في مبدأ كل من اإلستفتاء واألغلبية  نظريا بدون تقديم  بديل واضح عنهما مقابل هذا العمل بهما  -ث  •

لتصويت على القرارات  و إختيار أعضاء  تحت مسمى " الشورى" لالمؤتمرات كل أصناف في جلسات وبطريقة  عشوائية  

شكل ك  إلستفتاءمرة أخرى عن المرجعية : أهي النظرية أم التطبيق  ، فا  اللجان الشعبية و األمانات  وهو ما يدعو إلى التساؤل

 أو رفض تعليل إعطاء وجوببدعوى  24" الديمقراطية على تدجيلأنه " ومعتبرمن أشكال إتخاذ القرار مرفوض بالنظرية 

 النظر وجهات جميع وُشرحت  اإلستفتاء التعليل سبق إن  طرح يفقد صحته وهواإلكتفاء بقول نعم  أو ال  ، وعدم   ماأمر قبول

 تكون أن يُمكن ال-إما قبوال  أو رفضا  -فيه  للحسم آليةإيجاد إال له ولم يبقى   دهاأبع جميع حتض   ووُ  األمر المستهدف  تجاه

 الحكم على تدجيل  فعال يصبح هذا وعكس  إنتخاب عملية ضمن أو إستفتاء  عملية ضمن  سواء التصويت إال الحالة هذه في

                                                           
 2116جانفي  12 –للتنمية البشرية والسياسية / موقع إلكتروني نص المقابلة التي أجرتها قناة "الحرة " األمريكية مع العقيد معمر القذافي / منتدى ليبيا  - 21

 2116ماي  17 –( / ليبيا المستقبل / موقع اإللكتروني  16من  4الصادق شكري / الملك .. العقيد.. المعارضة الليبية في الخارج )الجزء الثاني : -   
 2116ماي  17 –( / ليبيا المستقبل / موقع اإللكتروني  16من  5رج )الجزء الثاني : الصادق شكري / الملك .. العقيد.. المعارضة الليبية في الخا - 22

 2117مارس 2 –د.عبدهللا جبريل / في نقد الكتاب األخضر / القسم الثالث / منتدى ليبيا للتنمية السياسية والبشرية / موقع إلكتروني  -   
 (2111جانفي  22 -مهازل التصعيد الشعبي في التجمعات النسائية بنغازي / ليبيا المستقبل ) موقع إلكتروني  - 23

 2117مارس 2 –د.عبدهللا جبريل / في نقد الكتاب األخضر / القسم الثالث / منتدى ليبيا للتنمية السياسية والبشرية / موقع إلكتروني  -   
 / الفصل األول / اإلستفتاء 39ألخضر ، صمعمر القذافي / الكتاب ا - 24
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 ال يحرمه ال العلمية والقوانين  الدينية األحكام خارج األغلبية برأي واألخذ فالتصويت ، مبهم وخاطئ  لواقع وفرض  الشعبي

  .  منطقال وال الشرع

يق بسبب ض  وتناولها بصفة إرتجالية مناقشة القضايا المطروحة بجدول األعمال بعمق  منالجماهير  تمكين عدم  -ج  •

مؤتمرات إلى التفكير في رفع عدد ال  كما  إعترفت  بذلك القيادة  التي  دُفعت بهذا السبب  الوقت الممنوح لذلك وكثرة الحضور 

مناقشة لالذي يمكن أن يمتد إلى أشهر مائة شخص بكل مؤتمر مع  إعطاء  الوقت الكافي  األساسية إلى ثالثة آالف مؤتمر بمعدل

 المفترض لحجم  حضوراألقصى المعدل  ، هذا مع العلم أن   25كما عبرت عن ذلك في إحدى تصريحاتهاروحة طماللقضايا  ا

الشعبية  في آخر عدد تذبذبي لها ألف ( مواطن إذا علما أن مجموع  المؤتمرات  4,7كل مؤتمر شعبي أساسي  يبلغ حوالي  ) 

مكن  أن يصل عدد الحضور عمليا  ال يُ بالغ . و 27مواطن مليون 8,3و ماليين 8عدد يتراوح ما بين ل 26مؤتمرا 733ر بحوالي د  قُ 

ال يمثل في بعض الحاالت " فهو 28والمتدني جدا ُوصف بالضعيف أن هذا الحضور قد  إذ  المعدل المذكور  بكل مؤتمر إلى  

في الفترة األخيرة  من عمر   بلغي ولم  29"من إجمالي عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في صناعة القرار %1حتى 

 .  فقط 30ما بين واحد بالمائة وإثنان بالمائة إال ببعض المؤتمرات التجربة 

 مضبط  أعداد أعضاء األجهزة اإلدارية  مما ضخلعنه أو تقديم  قاعدة منطقية  بديلة  التناسبنظام عدم إستعمال   -ح  •

مؤتمر بصنفيها و أمانات المؤتمرات و الشعبية اللجان منكل أعضاء عدد خاصة بطريقة  غير ضرورية  وغير معقولة  

يمكن أن يحدد عدد أعضاء هذه األجهزة حتى يكون مناسبا لعدد ) أو التمثيل النسبي (  التناسبنظام و، الشعب العام 

عقل أن تكون جميع أمانات ال يُ  إذ، التي تقدم إليهم  اتنوعية الخدممن أو  اتهم سواء من جوهر قرار بدون المساس الجماهير

نبثق لتي  تمؤتمراتها ا رغم إختالف أعداد جماهير  31أعداد أعضائهاالمؤتمرات بالبالد وجميع لجانها  الشعبية متساوية في 

غير األساسية المؤتمرات الشعبية أن تكون جميع  المؤتمرات متساوية  الصوت  داخل سواء  نها ، كما ال يُعقل أيضا ع

سي كل مؤتمر شعبي أسا ستقل  يكذلك ليس من الضروري أن  أو مؤتمر الشعب العام وهي كذلك مختلفة األحجام ! )الشعبيات ( 

 ه وهو أمر ال يمكن معالجت  لبعض منها ل العملية  هتتضم كل اإلختصاصات  أو الخدمات  رغم عدم  حاجخاصة به بلجنة شعبية 

هذه المؤتمرات  صلب تار أعضائها  من يُختضم كل اإلختصاصات  وة واحدة  لعدة مؤتمرات أساسية  ُوجود لجنة شعبيإال ب

إستقالل كل مؤتمر أمر قد يكون . 32شرح الحقاكما سيُ بلدي لتشكيل  حكومة محلية  على مستوى  تناسبالنظام على قاعدة 

نوعية القرارات لى حساب  عيكون سأن ذلك  رغم  مؤتمرا  733 الـفي حالة  أمر مقبول بلجنة خاصة به ذات عدة خدمات 

 الثالثة آالفللمؤتمرات في حدود  لكلي ، لكنه ال يكون مقبول عندما يكون العدد اإنجازها لمناقشتها والوقت الضروري  و

ز إداري اهجسيُفرز  فإنهالمطروحة بعمق   الوقت الكافي لمناقشة القضايافرصة  إعطائهرغم ف  -يُراد تحقيقه كان كما  -مؤتمر

لمؤتمرهم ، هذا داخل ليبيا ذات إذ ال يُعقل أن يكون لكل مائة شخص حكومة خاصة بهم  وأمانة  ضخما جدا وغير ضروري 

مثل  وفي حالة بلد  يكون عدد سكانه مرتفع جدا  –لكون النظرية عالمية كما يُزعم  –المحدود ، أما خارجها  العدد السكاني  

ربما مقبول  في بتركيبتها  الحالية عدد اللجان الكلي كون فسي 33بالغمليون  099حوالي ب فيهالبالغين  عدد يقدر حيثالصين 

ألف  121لى حوالي إلكل مؤتمر إذ سيصل  شخص   199في حالة  معدل  كارثة يمثل سلكنه مر لكل مؤتألف  4,7حالة  معدل 

يمكن أن يكون مقبوال  من  وهو أمر الثانيالمعدل  حالة ماليين مؤتمر في  0ويقفر إلى حوالي  المعدل األول حالة مؤتمر في 
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ر ضروري  غي نجرعنه من تضخيم يلما س سيمثل كارثةضايا  بعمق لكنه  زاوية  تقليل الحضور وتوفير الوقت لمناقشة الق

  !!خيالي للجهاز اإلداري و

لضبط أعداد حضور مؤتمر الشعب العام  مع التذبذب    -كما سبقت اإلشارة إليه  -إيجاد قاعدة منطقية أيضا   عدم -خ  •

ن  ، فالنظرية تنص بغموض على أمن ناحية أخرى واللخبطة  في المرجعية  بين التنظير والتطبيق  في هذه األعداد من ناحية 

حملها عدة  ل الشعبية"  بدون تدقيق القصد من هذه العبارة  ات الشعبية واللجانمؤتمر الشعب العام " تلتقي فيه أمانات المؤتمر

: أهي أمانات كل من المؤتمرات  الشعبية األساسية ولجانها الشعبية ؟ أم أمانات كل من  المؤتمرات الشعبية غير األساسية  أوجه 

ذاك ؟ وهذه بعض هذا وبعض من معا ؟ أم خليط من الثالثة أم أم أمانات المؤتمرات الشعبية المهنية ؟ ولجانها الشعبية ؟ 

من ة للمؤتمرات األساسية والغير أساسياللجان الشعبية أين وقع حذف أمناء واقع التطبيق  للنظرية بإلحاح التساؤالت يطرحها 

لعناصر أخرى  زيادة عن  المنصوص عليها   حيث تضمنت   35ة لهتركيبقبل إعادتها إلى آخر زمنية لفترة المجلس   34تركيبة

في  تلك هذا الحذف قد أدى وهذا التنظير أم  الممارسة ؟   يعن المرجعية  أهمرة أخرى وهو ما يفرض  التساؤل  36بالنظرية

المس عتبة األلف عضو كأمناء لجان شعبية يمكن أن يُ العدد المهول للحضور بمؤتمر الشعب العام الذي  إلى تخفيض لفترة ا

،  تهتركيب الخليط اآلخر من بقية  دون إحتساب  –كما سبق ذكره  –مؤتمرا أساسيا  733لنحو فقط وأمناء مؤتمرات أساسية 

له  والمتمثلة أساسا  في تجميع  قرارات المؤتمرات الشعبية    مع طبيعة المهمة الموكولةوهذا العدد  للجهاز اإلداري  ال يتناسب 

  37الحقا سيتبينمن هذه  الطريقة كما  أخرى  أقل تكلفة وحضور علميةك  عدة طرق لاألساسية وصياغتها في شكل قوانين إذ هنا

يبدو و مع  العدد الكلي للبالغين  بليبيا  فإن عدد أعضاء الجهاز اإلداري ال يتناسب منطقيا هذا من ناحية أما من ناحية أخرى 

 لنيابية بين دور المجالس االكلية رغم عدم جواز المقارنة  لمجالس النيابية للبلدان األخرىأعداد أعضاء امقارنة ببقية كعدد صادم 

أحد األخطاء الفادحة   . وهذا العدد  المهول للحضور بمؤتمر الشعب العام يكشف عن لعدة أسباب  ودور مؤتمر الشعب العام 

عالمية خارجيا عدم إتصافها بالمن ناحية ثانية عدم قابلية  النظرية  للتطبيق  السليم  داخليا ومن ناحية أولى في التنظير إذ يظهر 

ق  وهو يرغم صحة  العناصر التي تنطلق منها  وهي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ففي ليبيا ال يمكن تطبيقها إال  بالتلف

أو في عدد تركيبة مؤتمر الشعب العام  أو في  وأحجامها ما نتج عنه  تذبذب ومد وجزر  سواء في عدد المؤتمرات األساسية 

ون ، وسيككما سبق ذكره عدد المستويات بالتقسيم اإلداري هذا فضال عن عدد أعضاء اللجان  الشعبية  وأمانات المؤتمرات 

،  )كمونة( ألف مؤتمر 89رفع عدد المؤتمرات الشعبية األساسية إلى  -كما كان يُخطط له   -  هذا الخطأ أظهر وأفدح لو وقع

ألف عضو ، هذا في ليبيا  أما في العالم وإذا  حاولنا تطبيق النظرية في  39 لـاعدد حضور  مؤتمر الشعب العام إذ سيتجاوز 

فستكون  الطامة الكبرى  على مستوى عدد   -كما سبق ذكره  -مليون  بالغ 099ال فيها عدد البالغين   يتخطى حيث الصين 

, فقياسا على ماتقدم   38الحضور بمؤتمر الشعب العام الصيني المفترض مقارنة بحوالي الثالثة آالف  عضو التي يضمها  اآلن

المفترض سيتجاوز  عدد الحضور بمؤتمر الشعب العام الصيني فإن ألف مواطن  بكل مؤتمر أساسي    4,7وفي حالة معدل  

الصيني عضو  بكل مؤتمر أساسي ، فإن حضور مؤتمر الشعب العام  199ألف ( عضو  ، أما في حالة معدل   272حتما  ) 

نتيجة غياب القاعدة المنطقية لتحديد هذا العدد بدون  في كلتا الحالتين   مليون( عضو!! إنه أمر خيالي وجنوني 13سيتجاوز )

وري إذ ليس من الضرمؤتمر الشعب العام   لتركيبة لقد وقع اإلنطالق من مفهوم شبه خاطئ ر الشعبي  ، المساس من جوهر القرا

ان لقد ك التجميع وصياغة قرارتهكأدوات  أن يتركب أقل شيء من كل أمانات المؤتمرات األساسية  وأمانات لجانها الشعبية 

،  مهمتين ين  الهات الوقت  نفسفي بأسلوب آخر يُغني عن هذا العدد المهول للحضور ويحقق ن المهمتين اتيالقيام به باإلمكان 

 : ئين على األقل إجراعن طريق  هذا  جسيدتمكن وي

مع تقليص عدد أساسي كل  مؤتمر على مستوى في جهاز واحد  والتنفيذ  الصياغة توحيد جهازي   اإلجراء األول :   -    

ء من ومن ناحية ثانية جز جماهير المؤتمر األساسي  مناسبا لعدد يكون من ناحية أولى أعضائه   بتطبيق مبدأ  التناسب  حتى 

أي جهاز واحد يقدم الخدمات للعديد من المؤتمرات ،  ه لكل المؤتمرات الواقعة في نطاقهخدماتقدم يبلدية ( جهاز محلي )حكومة 

                                                           
 2119مارس  24/ مؤتمر الشعب العام / ليبيا المستقبل )موقع إلكتروني (/ ليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثورية.محمد يوسف المقريف / د - 34
 ( 2117مارس  2 –للتنمية البشرية والسياسية ) موقع إلكتروني  عاشور الشامس / هل لسلطة الشعب أن تعيش برجل واحدة ؟! .../ منتدى ليبيا -   

 ) للمقارنة بين التركيبة القديمة والجديدة(  2113أغسطس 11 –ليبيا / موقع إلكتروني  –( / وزارة العدل 2111) و.ر 1369( لسنة 1الالئحة التنفيذية للقانون رقم) -   

 
 ( 2111يونيو  6 –ة البشرية والسياسية ) موقع إلكتروني إبراهيم سعيد غنيوه / أمين اللجنة الشعبية الحقيقي يعود من جديد / منتدى ليبيا للتنمي - 35

 (2111سبتمبر  24 -( / ليبيا وطننا  / ) موقع إلكتروني 3/ 3السنوسي بالّلة / الشكل السياسي والعبث ) -   

 
 2113غسطس أ11 –ليبيا / موقع إلكتروني  –( / وزارة العدل 2111) و.ر 1369( لسنة 1الالئحة التنفيذية للقانون رقم) - 36
   المعادالت العلمية لحساب عدد المندوبين  -2-19: انظر الفقرة  - 37
 ( 2113فيفري  27-شبكة الصين / زيادة عدد نواب العمال المهاجرين في البرلمان الصيني / ) موقع إلكتروني  - 38
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اللجان الشعبية على مستوى بعد أن وقع  إلغاء ه  هبايُشما بُعمل  وهذا اإلجراء  ممكن  ومنطقي وغير غريب عن التجربة إذ ، 

عند تطبيقه  على جميع  ناجعا وهو مايجعله  حال في فترة من الفترات ،   39( الشعبياتالمؤتمرات الشعبية غير األساسية )

ل : األول على األقتداخالن مسببان  يفرضهالتوحيد إجراء . إن إقتصاره  فقط على البعض منها هيكلية  النظام  وعدم مستويات 

از  إذ هذا الجه  عنهالمنبثق المؤتمر التي يقدمها الجهاز  مع عدد الخدمات  الفعلية التي يستحقها خدمات العدد وجوب تناسب : 

هو مبدأ ووالسبب الثاني  !أصاللذلك  وال يحتاج سكانهاللمناجم  في جهة ال توجد بها مناجم  ارة محلية ال يعقل مثال  أن نجد وز

إذ  الجهاز ذلكات خدمالذين يتمتعون ب وعدد أعضاء المؤتمر الشعبي الخدمي عدد أعضاء الجهاز كل من بين أيضا التناسب 

 عددعلى مستوى كامل البالد متساو رغم  إختالف لكل المؤتمرات  أن يكون عدد أعضاء كل األجهزة الخدمية أيضا ال يُعقل 

 هبالذي  تنتقده النظرية  رغم تعاملها مالزم ورديف لمبدأ األغلبية هو  في هذه الحالة ، ومبدأ التناسب أعضاء هذه المؤتمرات 

 أو أن  تكف عن التعامل مع  اإلثنين لكونه رديفا لها  ضا أيبه مما يحتم عليها بالضرورة  أن تتعامل  واقعيا داخل المؤتمرات 

وقع  فإذا ، إلى حد اإلرتباط العضوي -في هذه الحالة  -يصل الذي ترابطهما التعامل  بأحدهما وإسقاط اآلخر لشديد إذ اليعقل 

على فقط لمقتصرة اآليا  في بقية المؤتمرات  رديفه ه وبالتعامل بأيضا فيجب  مبدأ األغلبية بالمؤتمرات األساسية التعامل بمثال 

 أنفرضا يجب حيث   -أي المؤتمرات غير األساسية  ومؤتمر الشعب العام  –ألعضاء  المختارين من  قبل هذه المؤتمرات ا

ات مؤتمرلاأن يكون جميع عدد المختارين  لكل  -وكما سبقت إليه  اإلشارة  - عقل إذ ال يُ في تركيبتها مبدأ التناسب  أيضا ينعكس 

    ! هذه المؤتمراتأعضاء رغم التفاوت في عدد  ساو على مستوى جميع البالد تم

ب : مؤتمر أساسي / مؤتمر غير أساسي / مؤتمر الشعقرت على ثالثة مستويات تالتي إساإلجراء الثاني : تغيير الهيكلية   -

ى عدد سكان كل بالد عل قادرة على التناسب مع إلى هيكلية مرنة ذات مستويات حتى تكون النظرية عالمية تغييرها ،  العام 

هيكليات الإذ ال يُعقل أيضا  أن تكون   40كما سيشرح الحقا مستويات وستة أ خمسة مابين وتصل إلى  ى واحد مستوبدأ بت حده 

ر الذي يؤثر حتما على عدد حضوالمستويات رغم إختالف عدد سكانها  عدد لجميع البلدان  متساوية في ةاإلداري اتأو  التقسيم

 مؤتمر الشعب العام ، 

نقل القرارات من المستوى األول  للهيكلية  سار تغيير مويهدف إلى  الثالث : وهو إجراء مرتبط  باإلجراء السابقاإلجراء  -

مكن إذ ال يُ  ،(نقل  قرارات المؤتمرات األساسية  إلى مؤتمر الشعب العام  أي تغيير مسار  )إلى المستوى األخير منها مباشرة 

بدون تضخيم  غير ضروري للجهاز اإلداري منها مباشرة إلى المستوى األخير من الهيكلية القرارات من المستوى األول نقل 

بالتدرج قل القرار فمن الضروري ناألخرى بقية البلدان  أما في حالة  41المنخفض جدا إال في حالة البلدان ذات التعداد السكاني  

)وهو المؤتمرات غير األساسية في هذه األخيرقبل وصوال إلى المستوى من مستوى هيكلي إلى آخر حسب التقسيم اإلداري 

نجر سيمما  الحالة ( ) وهو مؤتمر الشعب العام في هذه من الهيكلية إلى المستوى األخيرثم نقله مباشرة من هذا األخير الحالة( 

توى الذي يمثل المسعدد  أكبر التقسيمات اإلدارية جمالي إل مساو  سيصبح  الذيعنه تقليص في عدد  المندوبين )األمانات ( 

التناسب  مبدأ  لتطبيقكانو ا مختلفين   بقليل إن  ذلك عنويزيد  ها  متساوون سكانعدد  إذا كان كل بلد قبل  األخير من الهيكلية ل

فإن عدد  -إجمالي  ألكبر التقسيمات اإلدارية كعدد  -شعبية تقريبا   22 ضموالتي تالليبية سابقا ماهيرية ، فمثال بالنسبة للج

 ُطبقذلك بقليل إذا ن عإذا كانت الشعبيات متساوية في عدد سكانها  ويزيد   فقط عضو 22يمكن أن يكون مساو لـ المندوبين

في حدود ثمانين عضوا   42الحكومة فيمكن تقديرهأعضاء ، أما العدد الكلي ألعضاء مؤتمر الشعب العام  بمن فيهم مبدأ التناسب 

القاعدة الغير مناسبة الواردة  نتيجة  تطبيق  43بضعة  آالف عضو وقرابة األلف عضو مابين تراوحه عوضا عن تقريبا 

ية تُوكل بية األساسالمؤتمرات الشع إذ أن المعمول بها  لتطبيق النظرية  فهذا اإلجراء ليس غريبا عن منطق اآللية  !!بالنظرية 

ية  )شعبية ( في مؤتمرات شعبية غير أساسصياغتها على مستوى بلدي تجميعها وأمر نقل قراراتها  ل إلى أمنائها  )أو مندوبيها (

 عام صياغتها بمؤتمر الشعب  اللتجميعها ونقل قراراتها أمر   إلى  أمنائها  لهذه األخيرة أن تُوكل أيضا قياسا على هذا فيمكن و، 

المؤتمرات األساسية غير المشكلين ألمانات المؤتمرات غير األساسية أمناء في نفس الوقت وتُعفي الوطن  على مستوى كامل

                                                           
 (2111سبتمبر  24 -) موقع إلكتروني  ( / ليبيا وطننا  /3/ 3السنوسي بالّلة / الشكل السياسي والعبث ) - 39

 األول ( / الجزء 1994-1977د.محمد زاهي المغيربي / المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا / الفصل األول/ هيكلية النظام السياسي في ليبيا ) -    

 (2114فيفري  14 -/ منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية ) موقع إلكتروني       
 هيكلية نظام الحكم المباشر  -9أنظر الفقرة :  - 40
 هيكلية التعداد السكاني المنخفض  -3-9أنظر الفقرة :  - 41
 معادالت هيكلية التعداد السكاني المنخفض . -3-3-9أنظر الفقرة :  - 42
 ( / الجزء الثالث1994-1977/ المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا / الفصل األول/ هيكلية النظام السياسي في ليبيا ) د.محمد زاهي المغيربي - 43

 (2114فيفري  14 -/ منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية ) موقع إلكتروني       

 2111فيفري  23ني / قناة الجزيرة / النظام السياسي في ليبيا / موقع إلكترو -    
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يصل إلى غير ضروري للجهاز اإلداري أيضا  تضخيم من لما في ذلك بمؤتمر الشعب العام غير الضروري الحضور  من 

لى مؤتمر األمناء من الحضور إحت م إعفاء هؤالء ، فالمنطق يُ  المرتفع  في حالة البلدان ذات التعداد السكاني  إستحالة  التطبيق حد 

يرة من هذه األخبأمانة آليا على نقلها المجبرين المؤتمرات غير األساسية  ن قراراتهم  أصبحت في حوزة أمناءأل الشعب العام 

المؤتمرات األساسية على نقل قرارات هذه األخيرة إلى المؤتمرات غير  أمناءأيضا آليا قبلها إلى مؤتمر الشعب العام كما أُجبر 

في غير حالة البلدان ذات العدد السكاني المنخفض  –المؤتمرات األساسية  أمناءكل األساسية ، ومن يقول بضرورة حضور 

كل يجب أن يقول أيضا بضرورة حضور ، فقط المؤتمرات غير األساسية  عوضا عن أمناءالعام إلى مؤتمر الشعب  -جدا 

ول ومايُقال ح ،فقط عوضا عن أمناء هذه المؤتمرات  جماهير المؤتمرات الشعبية األساسية إلى المؤتمر الشعبي غير األساسي 

 اللجان الشعبية لهذه المؤتمرات .  العام يُقال أيضا حول حضور أمناءة إلى مؤتمر الشعب يالمؤتمرات األساسحضور أمناء 

  هسببتل المرة تلوى األخرى فنده يلكن  الواقع  مقنع وعلمي    في جزء منهو  ظاهريايبدو من  مقوالت  ه النظرية تطرحن ما إ     

مومية بالعمنذ البداية   هذه المقوالت  وإتصافها  في البعض مننتيجة عدم الدقة  والفوضى الكثير من عدم  االستقرار في 

           :منها ما يلي مالحظات عدة كما يتوضح ذلك من خالل  واإلبهام 

وم بها  فقد عبرت عن هذا قتأن دور أمانات المؤتمرات وماهي المهام التي يجب بدقة النظرية  وال شروحها لم تُحدد  -

يقسم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية ويختار كل مؤتمر أمانة له ، ومن مجموع أمانات المؤتمرات   بقولها : "مجمل بشكل 

 ، أما من الناحية التطبيقية  ور األمانات لد حمل عدة  أوجه تالنظرية وهذه الصياغة  44"تتكون مؤتمرات شعبية غير األساسية 

 ياغة صواألساسية إدارة أشغال المؤتمرات بعدة مهام أهمها : تقوم  فنجد أن هذه األمانات  -التي تتضمن الكثير من الشكليات -

إلى مؤتمر الشعب لصياغتها  إحالتهاومنه إلى مؤتمر غير أساسي لصياغتها صياغة ثانية حملها  صياغة أولى ثم   قراراتها

جعية  عن المر التساؤل المكررهذا  بدقة  ؟ مما يطرح بدوره كل لماذا لم تذكر النظرية ، وهو ما يدفع إلى التساؤل صياغة ثالثة 

  أهي النظرية أم التطبيق ؟

هم منه ما يمكن أن يفوفي أكثر من موقع الشعبية  إذ نجدها  توكل إليهم نظريا  بدقة دوراللجانأيضا لم تحدد  ن النظريةإ -

... ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية األساسية لجاناً بقولها "  اإلدارة  مهمة توكل إليهم مهمتين : ففي الموقع األول 

ن ما إ : "بقولها التنفيذ ثم لصياغة دور اوفي الموقع الثاني ما يمكن أن يُفهم منه 45" شعبية إدارية لتحّل محل اإلدارة الحكومية

تتناوله المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية يرسم في صورته النهائية في مؤتمر الشعب العام الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات 

ً يطرح بالتالي على المؤتمرات  ً أو سنويا الشعبية واللجان الشعبية، وإن ما يصوغه مؤتمر الشعب العام الذي يجتمع دوريا

ية ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية األساسية. إن مؤتمر الشعب الشعبية واللجان الشعب

فعبارة "  46"العام ليس مجموع أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية، إنه لقاء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

شعب لكونها جزء من مؤتمر ال مشاركة اللجان الشعبية في الصياغة اإلستنتاج منها لغويا الشعب العام " يُمكن  مايصوغه مؤتمر

لى عفقط  غير ضروري ووجب اإلقتصارسيصبح إذن ظهر بأن وجود أمناء اللجان الشعبية  سيُ هذا عكس بومن يقول العام 

أن أو أمناؤها  فبإمكان اللجان الشعبية وبناءعلى هذا ،  خلل بالنظرية كشف عن سي ُوجود  أمانات المؤتمرات وهذا بدوره 

ى جانب إلفي صياغتها  بمؤتمر الشعب العام  كما شاركوابية األساسية المؤتمرات الشعقرارات  صياغة  في  أيضا واشاركي

مستوى لى عدور تنفيذها  وبالتالي يمكن إيجاد جهاز واحد بإمكانه اإلشراف على الصياغة وعلى التنفيذ في نفس الوقت قيامها ب

ة نوعيأو على  هذه المؤتمرات بدون أن يؤثر ذلك سواء على جوهر قرارات  47كما سبق طرحه آنفا المؤتمرات األساسية 

  . الخدمات التي تُقدم إلى  جماهيرها 

كل ابالمشأيضا وهو مشكل مرتبط النظام  هيكليةالمرتبط عضويا ب  اإلداري التقسيم تغيير في والتخبط التذبذب -د    •

 : 48حجامتأخذ تطبيقيا ثالثة أ المستويات الهيكلية لذلك  تبعا جعلمما  ا وفي نفس سياقه ةالسابق

                                                           
 معمر القذافي / الكتاب األخضر / الفصل األول / المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . - 44
 المصدر السابق ، - 45
 نفس المصدر ،  - 46
 أنظر : اإلجراء األول ) أعلى هذه الفقرة :خ ( - 47
 ( / الجزء الثالث1994-1977/ المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا / الفصل األول/ هيكلية النظام السياسي في ليبيا ) د.محمد زاهي المغيربي -48

 (2114فيفري  14 -/ منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية ) موقع إلكتروني       
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: مؤتمرات شعبية أساسية / مؤتمرات شعبية للفروع  البلدية / مؤتمرات شعبية للبلديات / األول : أربعة مستويات  -      

: مؤتمرات شعبية أساسية /  49ثالثة مستويات فقطالمحدد بوهذا العدد مخالف للعدد الوارد بالنظرية  مؤتمر الشعب العام ،

  مؤتمرات شعبية غير أساسية / مؤتمر الشعب العالم 

ثالثة مستويات: مؤتمرات شعبية أساسية / مؤتمرات شعبية  للشعبيات )بلدية أو محافظة ( / مؤتمر الشعب الثاني :  -      

  50العام ، وهو عدد مطابق لماجاء  بالنظرية وبالرسم التوضيحي الذي قدمته

هذا وقد ورد بالنظرية مستويين : مؤتمرات شعبية أساسية / مؤتمر الشعب ، وهو عدد مخالف أيضا لماالثالث :  -            

الذي أخذ هو أيضا نصيبه من أو غير األساسية منها سواء األساسية  الشعبية المؤتمرات هذا التذبذب الهيكلي على عدد إنعكس

 أومعادالت منطقية قاعدة وجود لعدمإذ تراوحت أعدادها تذبذبا  وليس تصاعدا  معقول غير بشكل  51نزوال وصعوداالتذبذب 

، وهو خطأ   غ حجمهبل مهما بلد أي   سكان وأعداد  تتماشى هيكلية مقدتُ  و ذلك تنظم في الكتاب األخضرأو في شروحه   علمية

ذات  البلداناسب لها أن تُناليمكن وتضمنتها النظرية بليبيا  اف إلى ماسبق ، فالهيكلية التي  إنتهت إليها التجربة ضادح  يُ آخر ف

لمذكورة ا تقف عاجزة عن تنفيذ السلطة الشعبية بالبلدانجعلها  ما يوهو فقط من ثالثة مستويات  ها نتكو  المرتفع ل التعداد السكاني  

. 

وهو أمر يعود ومعاملة قرارتها بشكل متساو  52عدم أخذ إختالف أحجام المؤتمرات الشعبية األساسية بعين اإلعتبار -ذ   •

 .كما سبقت اإلشارة إلى ذلك تناسب كذلك إلى عدم إستعمال قاعدة ال

حرمان كل من رجال الجيش واألمن من ممارسة حقهم في السلطة بالمؤتمرات  الشعبية األساسية بدون سبب مقنع  -ر   •

 . 53قرابة الثالثين عاما لفائدة الجيش فقطثم التراجع عن ذلك بعد 

 الشعبية المؤتمرات قرارات بتطبيق المكلفة الشعبية اللجان  رأس على 54القيادة من معينة شعبية قيادات  فرض -ز  •

 ( في حركة سافرة إلحتواء  بعض القرارات المستقلة للمؤتمرات الشعبية وتجميد فاعليتها  أوالحد منها لبلديات)للشعبيات

مما يُعد  تناقض صارخ مع النظرية بسبب فسادها في فترة من الفترات  55إلغاء اللجان الشعبية  على مستوى الشعبيات •

 فساد بفساد أخطر منه !لومعالجة 

أي بعد مضي   299356سبتمبر  10تمكن المؤتمرات الشعبية من وضع جدول أعمالها  بنفسها إلى غاية :  عدم  -ش  •

ن التأكد معلى  القدرةعدم إلى مابعد هذا التاريخ  وورب ما قرابة الثماني والعشرين عاما على قيام  ما ُسمي  بسلطة الشعب 

خالصة آراء الجماهير أم أنه يمثل خالصة آراء أمانة مؤتمر فعال  يمثل إن كان  اه محتو مما يطرح التساؤل عن حقيقة   57ذلك

 ؟الشعب العام ومن يوجهها 

 في محله ليحل عنه نائبا المواطن إنتخاب إلىعموما  يهدف  مبدأ  هو و بنضج : التمثيلعدم التعامل مع مبدأ  -ص  •

   "الشهيرة مقولتها عبرعلى  الحكم   تدجيال نظريا  وتعتبره الليبية التجربة  أمر ترفضه وهو ، لصالحه  قرارات  إتخاذ

  األساسية الشعبية المؤتمرات أعمال جدول فيه تضع الذي الحد  إلى  واقعيا  به تتعامل  فإنها ذلك ورغم 58 "تدجيل التمثيل
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  رضيتُ  التي بالطريقة  صياغتها إلعادة أصحابها على   األخيرة هذه قرارات أحيانا فيه وتُـــَرد    ذلك على  مساعدتها  بدعوى

  الشعبية باللجان المسؤولين باإليعاز بتعيين  تتعلق التي تلك وخاصة  59األخرى  النيابية األعمال من غيرها إلى القيادة

 إيجاد في النيابة : والثانية ما مشكل عن التعبير في النيابة  : األولى  : حالتين بين التفريق من البد وهنا . الهيئات من وغيرها

 المعني عن صادرا كان إذا إال بدقة الواقع يعكس أن يمكن ال المشكل عن التعبير فإن األولى الحالة ففي ، المشكل لذلك حل

 منها جزء عن عبر لو  إذ  المواطنكل المشاكل التي تعترض  عن النائب يعبر أن السياسي المجال في ونادرا مباشرة باألمر

 : الثانية الحالة وفي ، إحتجاجية مظاهر من ومايرافقها المطلبية التحركات كثرة ذلك على والدليل أخرى أجزاء عنه تغيب فقد

 إلى لتُحيله ذلك عن تعجز أن يمكن كما  ذاتيا وتنفذه  جماعيا حال لها تجد أن مشاكلها بعض تشخيص بعد للجماهير يمكن

 " تدجيل التمثيل" : فمقولة وبالتالي عنها  نيابة الحل كذلك  لتنفيذ أو عنها نيابة  له المناسب الحل سواء إليجاد مختصة جهات

 بدرجة ذلك وعكس المشكل عن للتعبير بالنسبة جدا  كبيرة بدرجة صحيحة تكون إذ نسبي  بشكل إال  تستقيم أن يمكن ال

  . تنفيذه أو المشكل لهذا حل بإيجاد األمر يتعلق عندما -كما يُعتقد  - ايضا جدا  كبيرة

 من  "الشهيرة بمقولتها  التجربة هذه فلسفة حسب للشعب خيانةه إلعتبار التحزبمع أيضا عدم التعامل بنضج   -ض •

 الجماهير وتحريض الشعب بسلطة للتبشيركأداة   المستعملة األداة  الثورية اللجان حركة ذلك من مستثنية60  "خان تحزب

 اإلستحواذ الغالب  في  تريد التي  األخرى التقليدية األحزاب وهو ما يُمي زها نظريا عن  عليها اإلستيالء علىداخليا وخارجيا

 على تسهر أمنية حركة مجرد هي ليبيا داخل  الحركة هذه فإن عمليا لكن ، الشعب مصلحة خدمة بدعوى  السلطة على

 ذلك ومع ،  النظرية تطبيق وفشل  الشعبية المؤتمرات حضور عن الناس عزوف  خالل من ذلك تأكد كما  القيادة  مصالح

 العربية للهوية المحاربة األحزاب  حالة في خاصة اإلسالمي والعالم العربي الوطن في  نسبيا تأكدت المقولة هذه صحة  فإن

 من  الحزبي بالعمل المغلف اإلستخباراتي العمل  منها  عوامل عدة  نتيجة  موضوعي بشكل أو مباشر بشكل إما اإلسالمية

 من فكم أخرى جهة من  الغربية  الليبيرالية للتجربة األعمى التقليد إلى أفضى الذي  والعقائدي السياسي الوعي وعدم جهة

 له تحقق إن ما شعواء حربا عليه لينقلب الحكم  إلى للوصول وتاجربه اإلسالم إستغل قد كان  السلطة في اآلن يوجد حزب

 خدمة ظاهرها أحزاب باسم لتُحارب أخرى هوية أية ضدأيضا  يقع أن يُمكن اإلسالمية العربية الهوية ضد يقع وما  ، ذلك

 المخابر الغالب في تُحركها  األشكال بكلكل هذا تدمير وباطنها األحيان بعض في  واإلنسانية  والمواطن الوطن

 بقيم وإستبدالها  النبيلة قيمها وتدمير الشعوب هويات محاربة في أهدافها لخدمة  المادية و الروحية بأساليبها الماسوصهيونية

 الهدف لهذا  تهم قياد أوم وهويته الجماهير لخدمةوجمعيات  حركات في الت نظ م فإن الحالة هذه وبإستثناء  ، متعفنة مادية

لهذه األحزاب والجمعيات جزء من الواقع ال يمكن القفز عليه ، لكن يمكن أصبحت أن بعد خاصة  وضروري بل مطلوب

ذه ه بتشكيل  شعرت إن  بعد إتخاذ  المؤتمرات  القاعدية  قرارا في هذا الشأن في حالتين ، األولى :  د تُجم  أن التنظيمات 

وحسن وفقه الواقع  من الوعي السياسيماهير إلى درجة وهويتها ، والثانية: إن وصلت الجعلى سلطتها  اخطر  الكيانات 

إرهاصات هذه الحالة من تظهر بدأت وقد  ويقدم لها برامج  لتغييره  في حاجة إلى من يرشدهاال تكون معه  فيه التصرف 

كثرة األحزاب التي تُؤس س على أساس المصلحة  الصراع الحزبي على المناصب  وضياع المصلحة العامة  نتيجة  خالل 

ائل بد على عروشها من خاوية  فضفاضة و والتستر على هذا  ببرامج وإسترضاء الخارج قبل الداخل الذاتية  لألشخاص  

مما ها  المناداة ب  بعضة  العربية اإلسالمية  وإن تصن ع  القيم الهويلحماية لجماهير أو االقتصادية لمشاكل اللحل سواء جدي ة 

  . والجماهير بؤسا وكفرا  بالتحزب و السياسيين تعقيدا مشاكل الجماهير زاد 

 

 

 

 

                                                           
  2116 ماي  17 –( / ليبيا المستقبل / موقع اإللكتروني  16من  5الملك .. العقيد.. المعارضة الليبية في الخارج )الجزء الثاني : الصادق شكري /  - 59

 والتجارة  وأحد أمناء شعبية طبرق ( االقتصادتعيينه ألحد أمناء   ) إعتراف موثق للقذافي عن     

 ) النيابة في وضع  2119مارس   18/ أكذوبة الديمقراطية المباشرة  / ليبيا المستقبل )موقع إلكتروني (/ الشرعية الدستورية الى الشرعية الثوريةليبيا من د.محمد يوسف المقريف /  -   

 بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية األساسية (      
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 الموجزة وأهدافه التشاركي المباشر الحكم لنظام المبسطة الهيكلية -8

 التي المبسطة هيكليته نقدم الدليل هذا من لها المناسب المكان في  البديل للنظام  ةليوالتفصي  الموسعة  الهيكلية  تقديم قبل      

 مستويات إلى ستة  مستوى واحد  منتبعا لذلك  تتدرج  و تختلف في  عدد مستوياتها بإختالف عدد سكان كل بالد على حده 

 وتنتهي بمجلس وطنيمنها تمثل المستوى األول قاعدية شعبية بمؤتمرات هذه الهيكلية   تبدأ و، أو ربما أكثر في حاالت خاصة 

هذه  المجالس  تسمىو الهيكلية   مستويات  عددتنوع ب أيضا  عددهاتنوع مرورا بعدة مجالس أخرى ي منها يمثل المستوى األخير

  مجالس ثم هويةج مجالس ثم  بلدية  مجالسب –بعد المؤتمرات القاعدية مباشرة  –وتبدأ بالتدرج أو اإلرتباطية بالمجالس البيني ة  

  يضم و ،وربما مجالس أخرى أيضا في حاالت خاصة  المرتفع  لبلدان ذات التعداد السكاني  ل قطرية بالنسبة  مجالس  ثم إقليمية

جماهير  ن )أو نواب أو أمناء ( لتجميع وصياغة قراراتمندوبيأوال إلى جانب المجلس الوطني  المجالسهذه كل مجلس من 

 أعضاء ُشق ي   إنتخاب  ويقع ، المؤتمرات هذه لتنفيذ قرارات   حكومة المؤتمرات القاعدية التي تقع  في حدود نطاقه  وثانيا

  إبقاء بعد فيما ليقع القاعدية المؤتمرات جماهير  طرف مناألمر  بداية في واحدة دفعة -الحكومي والنيابي  – المجالس هذه

 كمندوبين  يعلوه الذي لمجلسإلى ا  إنتخابيا اآلخرين  األعضاء بقية تصعيد ثم  يكونونه الذين األعضاء علىمنها  مجلس كل

 المؤتمرات مشاركةب ، ويتم هذا التصعيد بالنسبة  للبقية  كومة هذا المجلس وكأعضاء في ح هؤالء بعض من له بالنسبة لل

 علىفقط  اإلقتصار يقعف عكسالإن كان  و التزييفات ضدُمؤمنا تقنيا  كانإن   بعد عن اإللكتروني التصويت طريق عن القاعدية

 ةيشعب ات مؤتمرلكنواة  البلدية لمجالس من ا طبيق هذا البديل ويمكن اإلنطالق في بداية ت ،المعني   المجلس أعضاء تصويت

صنع ولكل الراغبين على المستوى البلدي في المشاركة السياسية  ةمفتوح ض المؤتمرات القاعدية األصلية وتكون تعو   ة قاعدي

اعف مره الشعبي القاعدي كلما تضبلدية بمؤتكل  كل أصغر تقسيم إداري بعن المؤتمر النواة على أن يستقل تدريجيا القرار 

  علمية معادلة حسبد أعضاء المجالس اعدأوضبط  اإلنتخاب عملية وتقع، هذا وممارسة  السلطة عدد الراغبين في المشاركة 

في مأزقه   تجهاز اإلداري  الذي وقععدد الوخيالية حل لمشكل ضخامة من جهة  أولى تُمثل   - علمنا لحد - مبتكرة موضوعية

 الشعب من بالغ فرد كل تشريك إلى  أساسا هدفم يحك نظام تجسيد على من جهة ثانية تُساعد  وتجربة الجماهيرية الليبية سابقا 

  عبر سواء الوطنية إلى ووصوال المحلية من مراحله جميع في  القرار وصناعة السلطة  في األحزاب مع المساواة قدم على

كما سبق إن كان مؤمنا  بعد عن  اإللكتروني التصويت عبر أو  القاعدية الشعبية بالمؤتمرات المباشرة  الحضورية المشاركة

 نظام سيفرز بدوره الذي الجماهيرية البدائل مع الحزبية البرامج  تالقح نتيجة موحد برنامج إفراز على سيساعد مما ذكره 

بذلك متالفية  ومحاصصة  أحزاب  حكومة وليست اجماهيريمنتخبة  حكومة تنجزهو  العامة المصلحة  فيه تتكرس إقتصادي

 األمن إستتباب على جميعا سيساعد مما بين األحزاب وإنعكاساته الخطيرة على الوضع العام  أسباب التوتر واإلحتقان 

 عن الجماهير تغييب  نعرئيسيا  ناتجال أسبابها أغلب  إلنتفاء  نهائيا  عليها يقضي  وربما كبير حد إلى اإلضطرابات وتقليص

 ، منها اإلقتصادي وخاصة مبلدانه إمكانيات لواقع أخرى ناحية منهؤالء  تفهم وعدم ناحية من القرار إتخاذ في المشاركة

 ليخدم المتنفذة أوالقلة  الحزبية القلة قبل من الجميع  على قهراحد للبرامج  المسقطة   وضع على العامالن   هذانسيُساعد حل و

  التشاركي المباشر  الحكم لنظام الرئيس  الهدف وهذا  ! هويتها و الجماهير مصلحة  حساب على  خارجية  برامج  الغالب في

مع اإلشارة  إلى أن   يلي ما فيالبعض منها  نسرد - المقدمةه بذكر سبق ما جانب إلى – أخرى أهداف لعدة الرئيسية البوابة هو

 في  اهمإلي المشار ين المباشرشبه  ين أو للنظام الليبيرالي النيابي للنظام سواء  السلبية الظواهر  تفاديهو   كلها  غايتها

  : السابقة تاالفقر

 به الرمي ثم ةالسلط إلى الوصول الغالب في  هدفها إنتخابية حمالت في إستغالله وعدم  اإلعتبارإليه ورد   المواطن إحترام •

 البرامج في القصور سواء نتيجة إستعمالها بعد الورقية المناديل تُرمى كما  والتعنيف  والصياح للتظاهر الشارع في

 واإللتزامات  الحزبية  الصفقات إطار في وتفصيال إلغائهاجملة أو تغييرها أو الجماهير مطالب  تلبية في  الحزيبة

 . أخالقي إعتبار  أي بدون السلطة في لبقاءإلى ا   كلها الهادفة  الخارجية

لبرامجها   حقل تجارب إلى   االتي حولتهمن الجهات األجنبية ومن يقف  وراءها   أدوات  الحكم  تآمر إنقاذ الشعوب  من  •

الشروط و، خاصة تلك البرامج المشبوهة الماسوصهيونية منها وتمكين اآللة وسرقة ثرواتها  االهادفة أساسا إلى تحطيم هويته

 لهيئات والمؤسسات الدولية األخرى.وأمثالهما من اهيئة األمم المتحدة وصندوق النقدالدولي عن كل من الصادرة اإلبتزازية 

الورطة التي تردت ذلك  إنقاذا لها من األحزاب اإلسالمية من  مسؤلياتهم في الدفاع عن  هويتهم  وإعفاء الجماهير تحميل  •

لعقيدة  اهذه مارسه من سياسة تسهدف أساسا تحطيم نفس فيها نتيجة التناقض الصارخ بين ما تحمله من عقيدة  وبين ما تُ 
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فلها ومحاوائر الماسوصهيونية جابة  لضغوطات  الدإستإلى جانب محاربة الموحدين الصادقين  ومن لف حولهم   وتخريبها 

 .   ابأيده ان تخرب بيوتها  الإ  ذه األحزابتريد لهال  التيالمنتشرة في كل مكان  

بالمناصب الحساسة  بجهاز التي تتم  للبعض التعيينات  عند أو  الحكومات تشكيل  دسواء عن  الناشئة األزمات على القضاء •

أصحاب المناصب  كل إختيار عاخضبإ ، القضاء عليها   الوطنية  للمصلحة سيئة إن لم تكن مدمرة ما تخلفه من نتائج والدولة 

 تطبيق إلى اإلنتخابات في  الفائزة  األحزاب أو  الحزب برنامج تطبيق من السياسي النظام هدف لتغي راالنتخابات  إلى 

  سيحققمما  عليها يُسقط ولم القاعدية المؤتمرات جماهير  من نبع أن بعد  الجميع صاغه الذي الوطني الخيار جنامبر

  في الوقت هدر  تقليص جانب إلى   المناصب هذه مع الغنيمة بمنطق تتعامل التي األحزاب بين المشاحنات على القضاء

  اإلقتصادية والخسائر  اإلجتماعية  واإلضطرابات التوترات يؤدي  بدوره إلى تجنب سمما   تحويرها أو  الحكومات تشكيل

يقتحم بها العسكر مجاالت ال  إلى حد  تنفيذ إنقالبات عسكرية  في أحيان تصل والتي   ذلك عن الناتجة المشاكل من وغيرها

 ...الوضع تدهورا  ليزيدناقة له فيها وال جمل  

لى ع بالمؤتمرات القاعدية  خاصةفيها لخدمة الجماهير ومناقشتها  عمليةإعطاء الفرصة الحقيقية لألحزاب لتقديم برامج  •

يصعب تطبيقها إن لم يقع التراجع عنها جزئيا أو كليا  عامة وفضفاضةالمستوى البلدي والجهوي عوضا عن تقديم برامج 

 لسبب أو آلخر . 

 ذلك مسؤولية وتحميلهم اإلنتخابي حقهم من عشرة والثامنة عشرة الخامسة بين ما  أعمارهم تتراوح الذين الشباب تمكين •

بعد تشجيعهم على  - 61التي سبق ذكرها  – الهدامة واألنشطة األعمال مسؤوليةن الس هذه مثل في تحميلهم غرار على

ها واإليقاع بهم في  ممارستها    .فخ  

 على فقط ذلك قصر وعدم  وبلدانها مجتمعاتها  خدمة فرصة من المستقلين السياسيين فيها بما  الطاقات  أنواع كل تمكين •

 !اإلنتخابية الحمالت خوض على ماليا  القادرين أو  المتحزبين

 على قادر غير  النيابي الحكم نظام  كان فإذا. فيها والبت لدراستها  ومقترحاتهم  أصواتهم  إيصال من البالغين كل تمكين •

 والمقترحات  األصوات  كل سماع على  القدرة له المباشر الحكم نظام  فإن  مشاكلهم لسماع واحد مكان في الناس تجميع

 إلى ووصوال  القاعدي المستوىإبتداء من   فيها والبت لدراستها لها المناسب المكان في تجميعها ثم  القاعدية بالمؤتمرات

 . هيكليته  بذلك له تسمح كما  الوطني  المستوى

من المستوى المحلي ووصوال إلى المستوى الوطني   األخذ بعين اإلعتبار مقترحات وتصورات  الجميع  لحلول مشاكلهم إبتداء •

 التصويتعلى ممارسة و أعلى المشاركة  بكثافة  في حضور جلسات المؤتمرات القاعدية  سواء مما سيشجعهم منطقيا  

 بنوعيه  الحضوري  واإللكتروني . 

 .  قيود بدون مندوبيهم إختيار حرية من المفتوحة  القوائم طريق عن الناخبين تمكين •

 أكبر وبقاعدة المغلقة بالقائمة العمل إلغاء نتيجة  نقصان أو زيادة بدون  تستحقها التي المقاعد من السياسية القوى كل تمكين •

 . معينة إجتماعية لفئة ( كوتة)المقاعد من محدد عدد تخصيص  وبفرض البقايا

 وإتخاذ المشاكل لمناقشة  القاعدية المؤتمرات طريق عنأو المندوبين  والنواب الناخبين بين المنتظم التواصل تحقيق •

  شأنها فيالمناسبة  القرارات

 يشرف عليها أعضاء منتخبون . لألمن  محلية وزارات إستحداث طريق عن الشعب لسيطرة األمنية األجهزة كل إخضاع •
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 التشاركي المباشر الحكم نظام في القرار صنع سير كيفية -7

بعد إما أن يؤول  ماموضوع تجاه المؤتمرات القاعدية عمال وارد بجدول  أفي البداية ال بد من اإلشارة إلى أن أي  إقتراح                

، فعند حصوله على  موافقة أغلبية  الحاضرين سواء داخل المؤتمرات عامة أو إلى توصية   قرار )قانون ( إلى مناقشته 

وأما إذا حصل على  أقلية المجالس األخرى  فإن هذا  اإلقتراح يصبح قانونا  يجب  على الجميع التقيد به ، داخل القاعدية أو 

 عنصرين بإختالف تختلف 62وقبل أن يُصبحا على هذه الشاكلة  فإنهما يمران بعدة  صياغات،  عامةفإنه يكون  مجرد توصية 

  ةوطني  أو يةأوقطر ةإقليمي أو ةجهوي أو ية محلمسألة  حول  يكون أن يمكنحيث  اإلقتراح إهتمام  محل أو موضوع : األول :

  : حاالت ستة عنهما تنبثق العنصرين وهذين  بعد عن اإللكتروني التصويت عملية تأمين مدى: والثاني

 يقع الحالة هذه ففي غيرها إلى يتعداها وال فقط القاعدي المؤتمر جماهير  يخص أي قاعدي االقتراح إهتمام محل : األولى •

هذا  ذلك األمر إستحق إن للبلدية المحلية الحكومة بمساعدة لتطبيقه ةتأمان  إلى يُحال  ثممن قبل المؤتمر القاعدي  القرار إتخاذ

تها بالنسبة ن أو دستوريهيئة وطنية  يشكلها المجلس الوطني  للنظر سواء في شرعية  القوانين بالنسبة للمسلميويمكن إعالم 

 ، ويمكن تسمية هذه الهيئة مثال بالهيئة الوطنية لمراقبة القوانين . لغيرهم

 فإن الحالة هذه ففي الوطن من ما لبلدية التابعة القاعدية المؤتمرات جميع يخص أي بلدي االقتراح إهتمام محل : الثانية •

  يُحاَولحيث  البلدي بالمجلس تجميعها يقع معينال  موضوعال  تجاه البلدية لتلك  التابعة القاعدية  المؤتمرات  تاقرار

 لجماهير يمكن صياغات عدة تقع فإنه  ذلك تعذر وإن الجميع طرف من مقبولة تكون  واحدة  صياغة في  بينها التوفيق

 كان وإن ، تقنيا مؤمنا كان إن بعد عن اإللكتروني التصويت طريق عن  إحداها واختاري أن البلدية لتلك القاعدية المؤتمرات

 إلى بعد فيما يُحال بلديا قانونا لتُصبح اتغاالصي هذه إحدى إلختيار البلدي المجلس أعضاء  بتصويت اإلكتفاء فيقع العكس

 .  إعالم الهيئة الوطنية لمراقبة القوانين بهذا القرار أيضا  هذا ويمكن  . البلدي المستوى على لتنفيذه المحلية الحكومة

 قرارات فإن الحالة هذه ففي  ما، لجهة التابعة القاعدية المؤتمرات جميع يخص أي  جهوي االقتراح إهتمام محل : الثالثة •

 بلدي مجلس بكل أولى مرة وصياغتها تجميعها يقع  - السابقة الحالة في هو وكما - الجهة لتلك التابعة القاعدية  المؤتمرات

 وبنفس ،  الجهوية المصلحة ضوء على الجهوي  بالمجلس ثانية مرة وصياغتها تجميعها ثم حده على الجهة لتلك تابع

 واشاركي أن الجهة لتلك التابعة القاعدية المؤتمرات جماهير فبإمكان البلدي القرار  إختيار  في بها واشارك التي الطريقة

 كان وإن ، تقنيا مؤمنا كان إن بعد عن اإللكتروني التصويت طريق عن الجهوي للقرار المالئمة الصياغة إختيار في  أيضا

 يُحال  جهويا قانونا لتُصبح اغاتالصيهذه  إحدى إلختيار  الجهوي المجلس أعضاء  بتصويت أيضا اإلكتفاء فيقع العكس

هذا ويمكن أيضا  إعالم الهيئة الوطنية لمراقبة  . الجهة لتلك المحلية الحكومات بمساعدة الجهوية الحكومة بإشراف التنفيذ إلى

 .  بهذا القرار   القوانين

 في المتوخي األسلوب  فبنفس ما، إلقليم التابعة القاعدية المؤتمرات جميع يخص أي  إقليمي االقتراح إهتمام محل : الرابعة •

 وصياغة تجميع عملية في البلدية بمجالسه يمر ثم اإلقليم لذلك القاعدية المؤتمرات عن يصدر القرار فإن  السابقة الحاالت

 وصياغة تجميع عملية في  اإلقليمي المجلس إلى يمر  ثم ثانية وصياغة تجميع عملية في الجهوية مجالسه إلى يمر ثم أولى

  الجهوية الحكومات من كل  وبمساعدة  اإلقليمية الحكومة بإشراف التنفيذ إلى يُحال ثم  اإلقليم ى مستو على نهائية

 شاركت قد اإلقليم لذلك القاعدية المؤتمرات جماهير تكون أن بعد لتطبيقه  اإلقليم لذلك كلهم التابعين  المحلية والحكومات

هذا ويمكن أيضا  إعالم الهيئة الوطنية لمراقبة  . االسابقة الحاالت في المذكور األسلوب بنفس ذلك مله تيسر إن  إقراره في

 القوانين بهذا القرار  

 المؤتمرات جميع يخص أي    ( المرتفع السكاني   التعداد ذات للبلدان بالنسبة ) قطرياالقتراح  إهتمام محل : الخامسة •

 المؤتمرات من  يصدر القرار فإن أعاله المذكورة الحاالت في المتوخي األسلوب  بنفس  أيضا ، ما لقطر التابعة القاعدية

 تجميع عملية في الجهوية مجالسه إلى يمر ثم أولى وصياغة تجميع عملية في البلدية بمجالسه يمر ثم  القطر لذلك القاعدية

 تجميع عملية في القطري المجلس إلى يمر ثم  ثالثة وصياغة تجميع عملية في اإلقليمية مجالسه إلى يمر  ثم ثانية وصياغة

 الحكومات من كل وبمساعدة القطرية الحكومة  بإشراف التنفيذ  إلى يُحال ثم  القطري المستوى على نهائية وصياغة

  إقراره في كواشار قد القطر لذلك  القاعدية المؤتمرات جماهير أيضا كوني أن بعد القطر لذلك والبلدية والجهوية اإلقليمية
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هذا ويمكن أيضا  إعالم الهيئة الوطنية لمراقبة القوانين بهذا  . االسابقة الحاالت في المذكور األسلوب بنفس ذلك م له تيسر إن

 القرار  

 األسلوب  بنفس  أيضا ، الوطن لكل التابعة القاعدية المؤتمرات جميع يخص أي  وطنياالقتراح  إهتمام محل : السادسة •

 في البلدية بالمجالس يمر ثم  الوطن بجميع القاعدية المؤتمرات من  يُت خذ القرار فإن  أعاله المذكورة الحاالت في المتوخي

 في اإلقليمية المجالس إلى يمر  ثم ثانية وصياغة تجميع عملية في الجهوية المجالس إلى يمر ثم أولى وصياغة تجميع عملية

 عملية  في    ( المرتفع السكاني   التعداد ذات للبلدان بالنسبة ) القطرية المجالس إلى يمر ثم  ثالثة وصياغة تجميع عملية

 لتنفيذه  الوطنية الحكومة إلى يُحال ثم  نهائية وصياغة تجميع عملية في الوطني المجلس إلى يمر ثم رابعة وصياغة تجميع

 لكل القاعدية المؤتمرات جماهير كوني أن بعد أيضا  والمحلية والجهوية واإلقليمية  القطرية الجكومات من كل بمساعدة

،ويمكن للهيئة الوطنية لمراقبة  االسابقة الحاالت في المذكور األسلوب بنفس  إقراره في المشاركة مله تيسرت قد الوطن

 القوانين اإلطالع عليه والبت فيه .
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 صياغة القرارات وتنفيذهاكيفية مشاركة المندوبين  في   -5

 

ع إلى أحد المجالس سواء لتجمي اإلنضمام إمكانية مباشرة من قبل جماهير المؤتمرات القاعدية بعد إنتخابهم لمندوبين تُفتح ل

 وذلك بالكيفيات التالية :  وصياغة  قرارات المؤتمرات القاعدية  أو لتنفيذ  هذه  القرارات 

   :إذ يشارك في أشغال جميع المجالس الواحد تلوى لقرارات اصياغة تجميع وعلى مهمة فقط المندوب قتصار إاألولى ،

ى علمن هذه المجالس يُنتخب بالتتالي من طرف كل مجلس  بعد أن  اآلخر من المجلس البلدي ووصوال إلى المجلس الوطني 

المؤتمرات  تجلساتبدأ أين سيمكث أطول مدة له قبل أن يمثله بالمجلس الذي يعلوه  لينتهي به المطاف إلى المجلس الوطني لحده 

المهمة  من جديد في نفساإلنتقال دورة ليبدأ أول مرة يلتحق بالمؤتمر القاعدي الذي إنتخبه حيث من جديد في اإلنعقاد القاعدية 

ع العلم مهذا ،  محددة الوتيرة سلفا  من قبل المجلس الوطني تكون  جديدة انتخابات  إال إذا وقع إستبداله في مجلس إلى آخر من 

ال يمكن أن تتجاوز اليوم الواحد في الظروف العادية غير المستوى األول قرارات الجماهير بكل مستوى أن تجميع وصياغة 

   .تقريبا  عدم بقاء المندوب خارج المجلس الوطني لمدة  تزيد عن  ستة أيامينجر عنه سمما 

   حسب مسارين الصياغة والتنفيذ  بين مهمتي : الجمعالثانية  : 

ينتهي  بالتتالي وأكثر ف واحد بيني  بمجلس بممارسة  المندوب لمهمة  التجميع  والصياغة   هذا المسار يبدأ : األول -

كعضو تنفيذي  بحكومته حيث يتولى المشاركة في تنفيذ قرارات المؤتمرات القاعدية المتواجدة إنتخابه  فيه يقع عند  آخر مجلس 

دء ب ؤتمرات القاعدية لتحديد مصيره في انتخابات جديدة د جديد لجلسات المإلى حين وقوع إنعقا  هذا المجلس  في نطاق

  .بالمؤتمر القاعدي الذي ينتمي إليه 

هي به حتى ينتة البيني  يبدأ هذا المسار  بممارسة  المندوب لمهمة  التجميع  والصياغة  بجميع المجالس :  الثاني -

و أللمشاركة في تنفيذ قرارات المؤتمرات القاعدية  كعضو بالحكومة الوطنية إما المجلس الوطني حيث يقع إنتخابه إلى األمر 

 عقادإنء إلى حين بدفي كال الحالتين بهذه المهمة ويبقى يُمارس مهامه  المحددة من قبل  المجلس الوطني ، كرئيس )خليفة ( 

إنطالقا من المؤتمر القاعدي الذي ينتمي إليه   لتحديد أيضا مصيره في انتخابات جديدة المؤتمرات القاعدية في دورة جديدة 

  ةهنا إلى أن أعضاء كل من الحكومات البيني  تجدر اإلشارة ، وكما سبق ذكره لذلك وحسب الوتيرة االنتخابية المحددة سلفا  

ي دورات فوجلسات المجالس جلسات المؤتمرات القاعدية  كل من يُشاركون في  والحكومة الوطنية إلى جانب الرئيس )الخليفة( 

يتعرضون للمسائلة وما يترتب عنها إن إستدعى األمر إلى جانب أنهم مسؤولون أو كمندوبين ن مواطنين عادييكسواء إنعقادها 

هذه المؤتمرات  والمجالس بطريقة ال تؤثر على السير العادي  لعمل كل من جلسات تنظيم أوقات إنعقاد هذا بعد كل ويقع  ،ذلك 

  .األجهزة التنفيذية 
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 وخلفياتها التسمية -3

 ستقرإفقد يمكن اآلن الحديث عن التسمية وخلفياتها ، من خالل ما سبق ما معالم النظام الجديد إلى حد بعد أن توضحت       

 الشورى  لممارسة األخضر الدليل أو رئيسية كتسمية  التشاركي المباشر الحكم نظام باسم الدليل هذا تسمية على األمر

   بطريقتين  للسلطة الجماهير بممارسة تسمح يقدمها التي الهيكلية ألن وذلك  ثانية  كتسمية  المباشرة والديمقراطية

ار عن إتخاذ القر السياسية األخرى وأخطرها تغييبهم األنظمة هيكليات  لهم   أحدثتها  التي المشاكل من وآمنتين مباشرتين

  تشاركية والثانية   القاعدية المؤتمرات طريق وحضوريةعن مباشرة  األولى  ،فالطريقة  المشاركة الفعالة  في صنعه و

 في الوطني بالمجلس أو البيني ة بالمجالس سواء  روهمإختا  الذين مندوبينال لمشاركة بعد عن اإللكتروني التصويت بواسطة

  التأمين وسيعوت تطور  معزامن بالت  تدريجيا وسع ويت يتطور  -وكما سبق ذكره  -المشاركة هذه  وحجم ، القرار صنع

  مشاكل من مأعداده عن النظر الجماهيربقطع  تؤمننظام الحكم المباشر التشاركي  هيكلية فإن وعليه ، األسلوب لهذا  التقني

 التي  األمان  صفة  تحويل يمكن مما األخضر باللون  إليه يُرمزما عادة   واألمان ، األخرىالسياسية  األنظمة  هيكليات

   أخضرا دليال أو آمنا  دليال  األخير هذا ويصبح  اممنه لكل إسم إلى يحويها الذي الكتاب أو  الهيكلية هذه بها صفتت  

   . المباشرة وللديمقراطية اإلسالمية الشورى من لكل الفعلية للممارسة

  التشاركي المباشر الحكم نظام : التالي النحو على لتصبح التسمية لهذه والعالمي اإلسالمي : صفة إضافة ويمكن هذا                   

 اجوانبهفي للديمقراطية نظريات العالمية للو اإلسالمي لدينلكل من ا أولى ناحية من  كعرفان ( العالمي / اإلسالمي)

 في  سيُشرح كما اليوناني المباشر التاريخية وخاصة نظام الحكم الحكم أنظمة على أدخالها التي  اإلضافات على اإليجابية 

  . وعالميا  إسالميا النظام هذا تطبيق إمكانية على أيضا كداللة ثانية ناحية ومن  التالية الفقرة

 الشورى ممارسة عن  تارة فتُعب ر معين عقائدي بلون تلوينها يمكن محايدة ألفاظ الرئيسية  التسمية في أُستعملت لقد                   

إلشتراك  راجع المتناوب التعبير وهذا  لغيرهم بالنسبة المباشرة الديمقراطية ممارسة  عن أخرى تارة و  للمسلمين بالنسبة

  اآلراء تبادل  فيه يقع اإلطارالذي تمثل التي  الشعبية المؤتمرات في المتمثل ي التجسيد في نفس األسلوب   ممارستينال

  الدليل هذا على أخرى تسميات عدة إطالق يمكن العقائدي التلوين  هذا من وإنطالقا شأنها في  القرار وإتخاذ ومناقاشتها

 في ويتردد الشورى لفظ األول في يتردد ، األقل على قسمين إلى تصنيفها باإلمكانعوضا عن التسمية الثانية  السالفة الذكر 

   : القسمين  هذين مايلي وفي ، من ألفاظ محايدة  معناها ما في وما الديمقراطية لفظ الثاني

 : التالية التسميات وفيه : األول •

 كماي التجسيد سلوبنفس األ في إلتحادهما  المباشرة الديقراطية لعبارة كمحاكاة : الجماهيرية  المباشرة الشورى -

 الشورى عن الشورى من النوع  هذا لتمييز المباشرة الشورى  عبارة إلى  الجماهيرية لفظ  أُضيف وقد ، ذكره سبق

 تسميات عدة إيجاد كذلك يمكن السياق نفس وفي . جماعات أو أفرادا سواء والعقد الحل أهل بين جرىتُ   التي المحدودة

  : منها أخرى

  ... اإلسالمي  الجماهيري النظام ، التشاركية العملية الشورى ، التشاركية المباشرة الشورى نظام -

  :التالية التسميات وفيه: الثاني •

  ، ( سابقا الليبية الجماهيرية عن  لتمييزها ) التقدمية الجماهيرية ، التشاركية المباشرة الديمقراطية-  

  ، ( السابق الليبي الجماهيري النظام عن أيضا لتمييزه)العالمي الجماهيري النظام أو التقدمي الجماهيري  النظام -

 جزء الجماهيري المباشر النظام من تقريبا تأخذ جديدة كليةيله  محايد لفظ  ذو جديد  مصطلح ) الجماهوري النظام -

 األمر إختزال يمكن كما  ( ...ضافاتاإلو تعديالتبعض ال مع اآلخر الجزء  النيابي الجمهوري النظام ومن هيكلته من

 الكتاب علىضروري   كرد  األخضر الدليلوالكتاب الذي يحمله ب  العالمي المباشر بالحكم : الجديد النظام هذا وتسمية

بعد إعدام صاحبه إلى جانب للكتاب بمعرض القاهرة الدولي  مبيعات نسبة أعلى   -كما سبق ذكره  -حقق   بعد أن األخضر

 أفكاره  من  قبل الكثيرين . ترجمته إلى العديد من اللغات وإعتناق
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 (العالمي /اإلسالمي ) التشاركي المباشر الحكم نظام  مراجع -4

  منها ةالمباشر  سواء السابقة للحكم تجارب  عدة من )العالمي / اإلسالمي(التشاركي المباشر الحكم نظام إستيحاء وقع لقد        

 من العديد في  جميعا بينها ما في تتفاوت وهي  الحديثة أوالتجارب  القديمة التجارب وسواءأو شبه المباشرة  ةالنيابي أو

 البشر آلدمية وإحتراما  عدال أكثر يكون حتى تفاديها على الجديد النظام عمل  التي نقائصيد من العدلل تضمنها مع النواحي

لتجسيد هويته والحفاظ عليها أو  سواء الرئيس المفتاح تعتبر التي السلطة  وخاصة ُمقدراته  إسترجاع على هل ومساعدة

 بقطع موجز بشكل  التجارب هذه  من البعض يلي في وسنسوق   بها اإلنتفاع في العادلة  مشاركةال و ثروة بالده  إلسترداد

 شيء ال هي غايتنا ألن وحقوقهم آلدميتهم  إحترامه  ومدى  شعوبهم  تجاه منهم البعض أوسلوك أصحابها عقائد عن النظر

   :مصدرها عن النظر بقطع اإلنسانية لخدمة م جميعا منه  واإلستفادة والموضوعية الطرح منطقية الحقيقة وغير

 لم وهي  بنفسه نفسه الشعب حكم أي ( المباشرة)بالديمقراطية  عليها المتعارف :  اليوناني الحكم نظام تجربة -1-         7

في ما مضى  كل من  موطنها كان  التي تلك مثل  63أخرى ديمقراطيات  سبقتها بل  البعض يزعم كما ديمقراطية  أول تكن

 قائمة دولة  منها واحدة كل  عتبرتُ  يونانية مدن بعدة متفاوتة بدرجات تُمارس الديمقراطية هذه كانت  وقد حاليا واليمن العراق

يقع فيه   جماهيري إجتماع خالل منداخلها  تُمارس الشعبية السلطة كانت أين  أثينا مدينة  الشأن هذا في تتصدرهن  بذاتها

كانت  الممارسات هذه رغم أن و،لذلك  يُختارون تُنفذ من قبل أشخاص ل شأنها في قراراتال إصدار و المدينة شؤون تدارس

 جزء ومصالح سيادة قد حققت    تجربةفإن هذه ال والعبيد واألجانب النساء دون   الرجال من األحرار  فئة على مقتصرة

 التي الحالية الليبيرالية  الديمقراطية عكس  اآللهة  عن تدافع كانت إذ الدينية ممصالحه فيها بما المدينة  جماهير  من به البأس

ما ذهب  وعكس - مما يجعل من هذه الديمقراطية   العلمانية منها شتى بطرقوتُحاربها   الدولة عن الدين فكرة  إستبعاد  تحاول

ي فنمو وترعرع دعوة إسالمية سليمة يحترم  الحريات التي تساعد على ألن تكون إطارا أرضية غير صالحة  - 64إليه البعض

 تدجين أبناء المسلمين بعدة طرق منها  الغربي الذي يعمل ليال  ونهارا على الواقع اآلن كما يُظهره ال تشوبها شائبة معظمها 

لخلق هها وما شابتربوية بعث مؤسسات اإلستخبارية على المساجد وقولبة المادة الدينية فيها ومنها أيضا األمنية  بالسيطرة  

ملية ع، وببساطة فإن الناجين من كما خلق قبله مسيحية  صهيونية إسالم غربي أو إسالم ماسوصهيوني وليس إسالم رباني نقي 

سرحية ممؤثر في الحياة الساسية الغربية  إال في حدود ما تسمح به  قدم ئن يجدوا موطيستطيعون سياسيا أال  هذهالتدجين 

، هذا من ناحية  أما من أخرى فإن اإلسالميين بالعالم اإلسالمي لمدة غير قصيرة هذه عملية التدجين زيادة إضفاء الشرعية على 

ي بالربيع العربي خصوصا غيرقادرين لحد اآلن لسبب أو آلخرعموما   على إقامة نظام إسالمي ببلدانهم فيا  وببلدان ما ُسم 

على ة الغربييُقال هذا للزاعمين بمساعدة الديمقراطية  الغرب إلقامة نظام إسالمي  بالغرب ؟ تُرى كم وقت سيستغرقه إسالمي   

 من هذا خطاء !فهم ما سيُ نشر اإلسالم  وليس للدعوة  إلى وقف نشره بالغرب كما رب  

  ، بأسلوبين ديني  كواجب الشورى  ورستمُ  أين :  اإلسالمي الحكم نظام تجربة -4-2         

 ) والعقد الحل أهل بشورى تسميتها  ويمكن والعقد الحل أهل وهم أنواعها بكل النخب بين ضيق نطاق على: األول •

  (النخب

 إجتماعات في  وذلك والعقد الحل أهل فيهم بمن والنساء الرجال من البالغين  كل  بين  موسع نطاق على : والثاني •

  موضوعيا عتبرتُ  األخيرة وهذه ، الجماهيرية  بالشورى تسميتها يمكن  المساجد داخل  األحيان أغلب  في تُعقد  جماهيرية

 أربعة من اليونانية للتجربة  خاصة بصفة وتطوير لممارسة الحكم أسلوب اإلجتماعات الجماهيرية بصحة  عامة بصفةإقرار

  : األقل على وجوه

  المشاركة هذه  جعل و القرار إتخاذ في الرجل مع المساواة قدم على  فيها المسلمة  المرأة  مشاركة تسجيل : األول •

  ، اليوناني النظام عكس الجنسين بين  فريضة

 واجدهاوت المساجد إلنتشار اإلسالمية البالد من مكان بكلفي شكل عدة تجمعات  الشورى هذه إنعقاد إمكانية: الثاني •

تجمع واحد يُعقد على أكثر تقدير  على مقتصرة كانت التي اليونانية التجربة عكس باألرياف أو أوبالقرى بالمدن سواء

  ، بمكانين بأثينا 

  ر نإ " :  الصحيح الشريف الحديث في ورد كما الناس من غيرهم على العبيد تأمير إمكانية : الثالث  عبدٌ ُمجدَّعٌ  عليكم أُّمِّ

التي كانت تُقصي العبيد وهو أيضا عكس التجربة اليونانية   "وأَطيعوا ، يقودُكم بكتاب هللاِّ تعالى ، فاسَمعوا له  أسودُ  (.....)

، 
 فتح باب المشاركة لكل بالغ سواء أكان ذكرا أم أنثى ، غنيا أم فقيرا كذلك عكس التجربة اليونانية التي  : الرابع  •

ة من فترلتماعية  السكان الفقراء من األحرار من حقوقهم السياسية واإلقتصادية واإلج -إلى جانب ما سبق ذكره  –حرمت 
                                                           

 (2112أفريل  9 –الديمقراطية والشريعة اإلسالمية / )موقع إلكتروني  قناة الجزيرة / برنامج في العمق : - 63
 المصدر السابق ) راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة  التونسية  في تصريح لقناة الجزيرة  عُرض ببرنامج في العمق ( - 64
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هذا وقد ُمورست الشورى الجماهيرية سواء  .....65ق.م 494عام  "سولون"على يد الحاكم بعضها عود إليهم الفترات قبل أن ي

تقتضيه الظروف في بداية   عهد اإلسالم  وقبل سقوط بالتوازي  أو بالتفرد  مع نظيرتها  شورى  النخب وذلك حسبما كانت 
الحكم إلى إستبداد وتفرد بالرأي مما  يُستخلص منه أن  التطبيق الكامل لإلسالم في  العصر الحالي ال  لُ حو  هذه الفريضة وتَ 

لقبه  البعض  رى  الذييمكن أن  يستقيم إال بتطبيق جميع مبادئه  كما سبق تطبيقها من قبل  بما في ذلك مبدأ  فريضة الشو
ستكون نوعية اإلستقامة اإلجتماعية واألخالقية  واإللتزام  العقائدي والوطني  وهذا  في العصر الحالي بالفريضة الغائبة

وى مستمن سيرفع  أرقى وأعمق وأشمل في ظل نظام الشورى الجماهيرية أين ستتالقح أفكار العامة  بأفكار النخب مما 
قق السيادة ويقوي  الشعور خاصة بالرابط الوطني وبالهوية  لدى األعداد الكبيرة من المواطنين الذين يحالوعي  السياسي و

 ال غناء عنه مما يجعل من هذا النوع من الشورى ضرورة وشرط يختلفون عقائديا وفكريا  مع  األغلبية المسلمة 
يما ف ات تبرز وتختفي بسرعة البرق لتُتَّخذَ ت ومقاطعلتجذيراإلسالم و تمكينه من إقامة دولة مستقرة و مشعة وليس دويال

 "ذخيرة صندوق ال"على  فقطإلعتمادها البداية  ذتنفير من اإلسالم  لعدم توفر شروط نجاح بقائها منالتخويف وللبعد أداة 
إلحتواء أصحاب وتقديم نظام سياسي متطور وعادل من خالل تطوير آليات ممارسة الشورى  وإسقاطها لصندوق اإلقتراع

وتفنيد أطروحاتهم  جماهيريا بشكل ال يضرال بسالمتهم وال بسالمة األفكار والعقائد الدخيلة عن  الهوية العربية اإلسالمية  
مثال ال تزيد الوضع إال تدهورا  وال تخدم إال المصالح وتدخالت خارجية لعدة مشاكل كحرب أهلية   فاديات الوطن

عور ، فالشكما تُمليه ظروف المرحلة الراهنة يجب أن يكونا متالزمين بطريقة أو بأخرى قان ، فالصندوالماسوصهيونية 
 جدا وضرورة من ضروريات الحفاظ على سالمة األوطان من ن مهما الن نة وبالهوية في العصر الحالي عامبالمواط

فاوتة  كما أثبتته الوقائع بدرجات مت األجنبيبعض من مواطنيها  ضد العمالة والتوظيف للاألطماع اإلستكباراتية وتحصين 
نتج عنه  ما م وبشكل جزئي نخبويُطبّق اإلسالم  في فترة من الفترات بأسلوب العراق و أفغانستان  ومالي  أين في كل من  

 موضوعيا أمران خطيران على األقل: 

من فوق رغم أن يأتي وكأنه دين ديكتاتوريات إذ كل شيء  -كما نعتقد  –عن غير قصد األول : إظهار اإلسالم  •
 في فجر اإلسالم تفند ذلك  انتُمارس اكانتبنوعيها النخبوية  والجماهيرية التين الشورى 

والغدر  األعداء سواء خيانة أوجهال وعدم وعي على التعاون مع  شجعهمما  البعض من السلطة  انحرمالثاني :  •
ر تُساعد المحتل والمخابالتي مهمة العوامل من الالحرمان من تحقيق السيادة  والغبن في المواطنة ف، ببني جلدته  ووطنه  

الماسوصهيونية  بأساليبها  المادية والروحية على تجنيد هذا الطرف أو ذلك  لتنفيذ  هدفها  الرئيسي  المتمثل في صرف 
أو المية بالبلدان اإلس سواء ة  وخلق بؤر حربية  بديلة عنها األمة عن ممارسة الجهاد في مكانه الطبيعي بفلسطين المغتصب

مزيد من الحماية للعدوالصهيوني بفلسطين  توفيرولمنهم     تخلصللبالموحدين الجهاديين   فيها خاصة لإليقاع خارجها 
على  سيطرةيادة وتحقيق للسالجماهير من السلطة  وما سيترتب عنها من سيفشل تحقيقه عندما يُمّكن وهوهدف   المحتلة

االتفاق على الدفاع عن هذا هم بإمكان هبه فإن وندينيعلى دين واحد وفقون يتّ جماهير الوطن الواحد ال  لثروة ، فإذا كانا
 (لنظام  الجماهيريللشورى  الجماهيرية ) أو انظامه السياسي  السيادة والشعور بالمواطنة  كما يمكن  مالوطن إذا وفر له

على  دالبلد الواحما سيسد الباب عن المحتل  في  إيجاد ثغرات لتأليب  جزء من سكان ضمانه بشكل رئيس متُساهم في أن 
حاب ن أصأو ذاك  هدرا للطاقات الجهادية  وتخلصام بلدالجزء اآلخر وإدخالهما في إقتتال مستمرحتى بعد إنسحابه من هذا ال

مشاكلها   ها على التقوقع علىرت الذاتية لتلك البلدان وإجباير القدراهم وشل حركتهم إلى جانب تدمتالتوحيد النقي أو محاصر
ن المقياس الحقيقي لربح المعركة ضد الماسوصهيونيين ليس في ، إالداخلية تأمينا لسالمة تنفيذ المشروع الماسوصهيوني 

ة بالسيطرفخاخهم منذ البداية والسقوط في العمل على تجنب إجبارهم فقط على الخروج أذالء من هذا القطر أو ذاك وإنما 
ما إأمرين  أحالهما مر إلفشال  إستراتيجيتهم  التي تهدف إلى  خروجهم هذا على الوضع  وإيقاف اإلقتتال الداخلي بعد 

وبالواقعين التي ال يهّمها التضحية بأتباعها   الفرصة على اآللة الماسوصهيونية فيجب تفويتوعليه ، أو الفوضى   االحتالل
بذرها  كما يبذرالجنان خاسرة مسبقة والمجاهدين إلى معارك  إلستدراجفي إطار مسرحية على غاية من اإلخراج خها  في ف

قته او عندما يبدو له ذلك مفيدا لحدي اهليرعاها  سقيا وتحجيما من حين إلى آخر ثم إجتثاث  شتى من النباتات حديقته بأنواع 
قطع الماء عنها وتركها لتذبل وتموت من تلقاء  نفسها ،  فتحرير فلسطين  ال يحتاج إلى المرور عبر  إحتالل  أو تدمير 

سالمي  إلسمى بدول الربيع العربي أو االعراق أو أفغانستان  أو مالي  أو غيرهم من الدول التي قد يأتي  عليها  الدور فيما  يُ 
تدخالت اإلستعانة بالعدم بشكل  متعقل وبأهون الشرور وأقل  األضرار وبمستقبال إن لم يقع تدارك األمر بتغيير األنظمة 

العسكرية األجنبية  مهما كلف ذلك  مقابل اإلكتفاء بالقدرات الذاتية  سواء المسلحة منها أو السلمية وخاصة النزول إلى 
ثالثة شروط على تتوفر لهما عندما  األسلحة افتك  نيُمثال وهما سالحان والعصيان المدني  الشوارع بأعداد مهولة جدا

اسي وثالثهما : بديل للنظام السياإلستعداد الالّمشروط  للتضحية من قبل الجماهير ثانيهما :و الحكيمة القيادات األقل : أولها 
 من ناحيةحتى ال تكون الثورات على غاية من األهمية  األخيرجماهيري ، وهذا إسالمي النيابي الحالي يتمثل في نظام  

لعرب ا خاصةسيجد التي لخدمة األهداف الماسوصهيونية تقليب  لألوضاع بدون تغيير جوهريا لها  ومن ناحية ثانية  مجرد 
ب أن فالثورات ال يجه . فيمكبلة مقعدة ونفسها  خاصة الثورات األوروبية قبلهم والمسلمون أنفسهم  في فخها  كما وجدت 

ح هيمنة نموه لصالل كبح  والوطني لإلضرار باإلقتصاد أداة وأ أو فوضى أمنية وإقتتال داخلي  تغيير لألشخاص تكون مجرد 

ة المنفلتة من الحريباسم  سها قيمة التوحيد النبيلة  وعلى رأ هاقيمهوية الشعوب ووسالح فتاك لمحاربة أاإلقتصاد الليبيرالي 

                                                           
 موقع" الوراق " اإللكتروني  (/الثورة الصولونية←أتِّكا← أثينة ← اليوناننهضة بالد  ← حياة اليونان... / )  1831-1831ول ديورنت / قصة الحضارة  ، ص :  - 65

 ( 2111أغسطس  12د.نبيل عكيد محمود المظفري / الديمقراطية في المجتمع اليوناني القديم / مدونة ) -   
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 ود حاليا بالبلدان التي مر بها  ماُسمي بالربيع العربي هوالمشكل الموج، فمن جهة أخرى الجائر بيق القانون تط جهة وبتعلة

ويُطبق بأيد  فيها  ن ع صُ وإسقاطه على بيئة مخالفة لبيئته  التي من الغرب  بإيجابياته وسلبياته ظام سياسي وقع إقتباسه ن مشكل

 وتلبية حاجياتهمظاهره عاجز عن  إستيعاب  جميع  آراء الجماهير فهو نظام  ، إسالمية تخريبا لبيوتهم  وبيوت شعوبهم 

م  -التاريخي وكما أثبته الواقع  – االقتصادية  وباطنه    للتفرقة بين الناس  ومحاربة  هوياتهم  وتغيير مثلهم وقيمهمأصال ُمصم 

ع أمر ال يقبل النفي وال التشكيك ألن الواقوهذا ، تقديس مبدأ الحرية  المنفلتة  اوى شتى منها مقدراتهم بدعتدريجيا وسلب 

على ذلك  أكبر شاهدما أصبحت عليه اآلن  حالة المثل والقيم الغربية فيما مضى والفارق بين ف  ، الغربي  أكبردليل وبرهان

فس هذا القطار نبو الدقة من على غاية بمنهجية وبقطار الحرية المنفلتة تدريجيا تُسحق وتُدمر اإليجابية ل القيم  والمثل فك ، 

ة العربية وسيدمر تدريجيا  الهويأيضا سيسحق الربيع العربي ببفعل  مايُسمى بالوطن العربي أكثر اآلن كوابحه فُك ت الذي 

يحاول وأليس في من يعمل على الحفاظ على هويته  هذا  الربيع  بلدان في لمشكل اإن  ،  اإلسالمية  ما لم يقع التصدي لذلك 

غم المناهضة رومن يتمسك به المتخلف إسترجاع حقوقه المسلوبة وإنما المشكل في النظام السياسي النيابي تطبيق عقيدته و

لقد كان بإمكان البلدان التي مر بها ما ُسمي بالربيع ،  تفطن لخورهذين بدؤوا بالالتي يلقاها  في عقر داره من الجماهيرال

ذكر ومشاكل تُ العربي أن تنتقل من مرحلة الجور والطاغوتية إلى مرحلة العدل والسالم  وتطبيق الدين بدون أية حساسيات 

س ذلك بية كما يليس التوجهات النخبوية والحزوبجميع أبعادها لو إنتهجت نظاما سياسيا يعكس بدقة التوجهات الجماهيرية  كر 

ال لة  صياغات غير عاد عن طريق رت القوانين االنتخابية  مسبقا  و   زُ  بسبب آلية عمل هذا النظام ف، النظام النيابي الحالي 

  سواء بشكل عضوي مصلحة من وضعها  من المرتبطين  بالقطار الماسوصهيوني عن ال تعبر إال تعطي كل ذي حق حقه  و

مع للمجتوتمشيطا عدم إستقرار وفوضى تسهيال لمحاربة الشريعة وأنصارها حالة أو موضوعي حتى يبقى الوضع في 

شوريا ثوريا متقدما ال يحرمهم هم  وال  بديالأن يكون لهم أيضا مما يتوجب على هؤالء فيه أو تكبيلهم منه إلستأصالهم 

أيضا  هؤالءنتمنى على خصومهم من حقوقهم الطبيعية في تجسيد ما يرونه صالحا لخدمة الجماهير وتجذيرهم في هويتهم ، و

ه لوحيتوص بآليات متطورة تعكس عدالة اإلسالم عن اآلليات القديمة لممارسة الشورى ستعيضوا أن ي -وكما ذُكر بالمقدمة  –

بأسلحة متطورة  قديما " رباط الخيل " كجزء من القوة لمجابهة األعداء أستعاضوا عن السيف وعن كما لكل زمان ومكان 

وسائل تقيهم من الطائرات بدون طيار وغيرها من وسائل شامل و دمارللبحث عن أسلحة  وإتجهوا  في اآلن نفسه أخرى 

  .....األخرى والقتال المتطورة أالحماية سواء 

قد وقع التبسط   و بالجماهيرية يطبقه الذي والبلد  الجماهيري بالنظام  المسماة  سابقا  الليبية الجماهيرية تجربة -4-8

 للممارسة جوهري وليس شكلي إستنساخفي طرحه سابقا بالفقرة )من نقائص تجربة الحكم بالجماهيرية الليبية سابقا ( وهو شبه 

  والتعميم  التنظيم في المتذبذب التطويرنوع من أن أُدخل عليها بعد   الذكر السالفة  اإلسالمية  التجربة في للشورى الجماهيرية

 والمدن والقرى  األحياء من بكل  خاصة بقاعات  وجزر مد حركةفي   شكليا  تنعقد الجماهيرية اإلجتماعات هذه أصبحت إذ

 نقائص من يشوبه ما وبعض شكليته رغم واعدة تجربة  يمثل  كان النظام هذا   أن ورغم،   المساجد عن عوضا واألرياف

 وديكتاتورية  طاغوتية أهمها أسباب لعدة  الكلي اإلجتثاث ثم الذريع  الفشل إلى - ذكره سبق وكما - إنتهى فإنه  فكرية

ذَت   التي عليه المشرف   الديمقراطية  وإحالل  األساس من  التجربة  لوأد كذريعة األطلسي الحلف طرف من بعد ما في أُتُّخ 

 سبق إذ  النيابية الديمقراطية  بوابة خالل من  المنطقة في  الماسوصهيوني المشروع  تنفيذ إطار في محلها الليبيرالية

 شبه الحكم  نظام  إستيرادسواء عن تطبيق الشريعة أو على األقل  تخليا أن ومصر تونس من كل في المنتخبين للنظامين

 عليه  الشكلية التغييرات بعض إدخال  مع النيابي  النظام  وإستوردا  عقيدتنا مع وتمشيا إنسجاما األقرب  سويسرا من المباشر

  عنه الكلية الردة وعدم النظام هذا مفاسد بعض إصالح  الليبيين بإمكان كان لقدكما سبق ذكره  ،  الغرب في  فشله رغم

 مؤتمرات بدورها تتضمن التي السويسرية الطريقة غرار على  الفدرالي الحكم نظام إلى يدعو من  بينهم من وأن  خاصة

  جدا مؤسف  له وهندسوا  النيابي السياسي النظام  هذا إختيار فخ  في وقعوا  الذين الليبيين أمر إن ...  بلدياتها أغلب في شعبية

ين جسيمين خطأ في ووقعوا الحقيقية السلطة ممارسة عن بأنفسهم  أنفسم أيضا غيبوا فإنهم الجماهير غيبوا  أنهم على فعالوة

 وكره الطاغوت الشخص كره بين الخلط على األقل ، األول خدمة المشروع الماسوصهيوني على األقل موضوعيا والثاني :

 مرور مع  أُتُّخذ لكنه  إيجابي بعضها كان وإن حتى وتفصيال جملة ورفضها بأغلبها بالمناداة يتظاهر التي والمبادئ األفكار

 وتطويره  هذا الطاغوت خلفه الذي السياسي النظام من اإلستفادة  بإمكانهم كان ،لقد طاغوتيته وتجذير صورته لتلميع  الوقت

 البنى  من إستفادتهم وكذلك  األخيرة لهذه للتصدي  كتائبه من  األطلسي بإعانة غنموها التي األسلحة من إستفادتهم غرار على

 طبيعة حول بإستفتاء القيام عادل إجراء كأبسطأيضا  بإمكانهم كان لقد...  مثال والماء النفط  مجالي  في  الموروثة  التحتية

 الواقع على المسيطرين منطق وفرض أخرى سياسية عملية أية في الدخول قبل مستقبال ليبيا سيحكم الذي السياسي  النظام

 ....األطلسي الحلف  بإعانة

 ) الجماهيرية(سابقا الليبي المباشر للحكم الشكلي  النظام مع  تشترك  تجربة وهي :  السويسرية التجربة   -7 -4

 كلتي في تُتخذ التي القرارات مسار في تباين مع كنتوناتها عواصم من وبعض  بلديتها أغلب في شعبية مؤتمرات وجود في
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  كلتا فلسفة  إختالف  إلى راجعة إختالفات عدة هنالك فإن التجربتين بين  المحدود  اإلشتراك هذا ورغم .  التجربتين

 وشكليا نظريا  - الشعبية والسلطة  اإلشتراكية  خدمة  مقابل  األولى التجربة في  عمليا  الرأسمالية  خدمة  أهمها التجربتين

    :  كاآلتي ة موجزاإلختالفات هذه ن م البعض  نسوق  و  الثانية  التجربة في  - الغالب في

 أمر قبول أو رفض تعليل إعطاء  -وكما سبق ذكره -لوجوب  سابقا الليبية  بالتجربة عام بشكل مرفوضة وهي  اإلستفتاءات •

 .شعبي مؤتمر في مباشر بشكل ما

 في وشكليا نظريا – مباشرة تُــت خذ التي والتوصيات القرارات مقابل  السويسرية بالتجربة توجد التي  المشروطة المبادرات •

 نظريا نقول ،  العام الشعب مؤتمر في نهائي بشكل  تُصاغ ثم  األساسية  الشعبية المؤتمرات في الجماهير قبل من - الغالب

 تُسقط ثم أعلى من تُتَّخذ المصيرية القرارات ألن - تجربة الحكم الجماهيري بليبيا سابقا بالفقرة : من نقائص وكما مر بنا   –

 الحرب قبل المؤتمرات هذه جلسات إلنعقاد دورة آخر في الناس دفع مما بها اإللتزام على لتُكره الشعبية المؤتمرات على

  !ة القياد لها إنزعجت ظاهرة شكل مما جماعي شبه بشكل عنها والتغيب هجرها إلى

 المسيرة األطر من للعديد المباشر  التصعيد عملية الليبية  بالتجربة  تقابلها السويسرية بالتجربة أيضا توجد التي اإلنتخابات •

  وأنواعها  مستوياتها إختالف على  الشعبية اللجان وأعضاء الشعبية  المؤتمرات ألمناء وخاصة  للمؤسسات

 وهو ، لصالحه  قرارات  إتخاذ في محله ليحل عنه نائبا المواطن إنتخاب إلى يهدف -كما سبق ذكره  – مبدأ وهو : التمثيل •

 جانب إلى الديمقراطية منظومتها من كجزء به وتتعامل السويسرية التجربة تقره إذ ، التجربتان عليه تختلف ما

 على الديمقراطية  تدجيال نظريا  وتعتبره  سابقا الليبية التجربة  ترفضه بينما  والمبادرات  اإلستفتاءات

 للشعب خيانة إلعتبارها  الليبية بالتجربة  إنعدامها  مقابل  السويسرية  بالتجربة  أيضا توجد التي  الحزبية والتعددية التحزب •

 - المستعملة األداة  الثورية اللجان حركة ذلك من مستثنية " خان تحزب من " الشهيرة بمقولتها  التجربة هذه فلسفة حسب

  اإلستيالء على الجماهير وتحريض الشعب بسلطة للتبشير  -انظري

 

 الدستورية بالملكيات و بالجمهوريات وتوجد  النيابية بالديمقراطية حاليا  المسماة : النيابي الحكم تجربة    -7-5           

 الطولى اليد تكون حيث رئاسيحكم    وإما  للبرلمان  الطولى اليد تكون حيث برلمانيحكم  إما نوعين على عموما يوه

 :  نجد هذا النظام  عناصر أهم ومن للرئيس

 . البرلماني النظام وخاصة النظام  لهذا  الفقري  العمود يمثل الشعب من  مباشرة  منتخب نيابي مجلس  •

غلبية أ على المتحصلة بالضرورة وليس لألحزاب تحالف من أو الفائز الحزب من سواء الغالب في مشكلة  حكومة  •

  . األصوات 

 أو مباشرة النيابي المجلس من أومنتخبا  ملكا يكن لم إن الشعب طرف من مباشرة الغالب في يُنتخب رئيس  •

 .... توافقية بطرق مفروض

 من : بالفقرة آنفا منها البعض سرد سبق كما – النقائص من الكثير تتضم قوانينآلية و  أساس علىتقع   إنتخابات  •

 إستعمال  مجرد إلى   بتحفظ جميعها نقل لم إن  أغلبها في وتهدف  - الليبيرالي للنظام العملي للتطبيق الفساد  مظاهر

 إختيار  حرية في الحقيقة  الفرصة الغالب في إعطائه : أولى ناحية من بدون  السلطة إلى  للوصول ة كأدا  الناخب

 التي  وآماله رغباته  تحقيق بدون ثانية ناحية ومن   المغلقة القائمة خاصة طريق عن التصويت عملية  أثناء نوابه

 على الفائزين تُرغم التي الخارجية والضغوطات الحزبية التحالفات نتيجة  االنتخابية أثناءالحملة بتحقيقها يُوعد

 من الجميع يتمكن حتىأو الخارج  البعض بعضهمسواء  إلرضاء  جلها أو منها البعض عن والتنازل برامجهم تغيير

  .بالسلطة بمقاعد الفوز

 في تقع األخيرة وهذه .اإلستشارات ،  المشروطة المبادرات ، اإلستفتاءات : نجد  النظام هذا  عناصر بقية أهم ومن •

 أماكن على ومقتصرة بالسلطلة الممسكين لمصلحة إستجابة تنعقد  الحدوث نادرة شعبية مؤتمرات  شكل في الغالب

 . . سواهم دون الغالب في  المواطنين من  ونوعية  محددة

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 التشاركي المباشر  الحكم نظام في الجماهيرية  المشاركة وآليات وسائل -3

 حضوريا :األولى  كيفيات بثالثة القرار  إتخاذ في يُساهموا أن التشاركي المباشر  الحكم  نظام في للجماهير يمكن  

 تنحصر مندوبين طريق عن نيابية :  والثالثة  بعد عن اإللكتوني التصوت طريق عن مباشرة : والثانية  القاعدية بالمؤتمرات

 الوسائلمن أهم و ، بعد عن اإللكتروني التصويت تأمين عدم عند الجماهير لقرارات المالئمة الصياغة إختيار في مهمتهم

  : ما يلي المساهمة هذه تحقيق على المساعدة واألساليب

 بكل منتشرة  جماهيرية  إجتماعات  شكل في تتجسد تشريعية سلطة أول وهي :66 القاعدية ت الشعبية المؤتمرا -3-1 •

 الحضورية المشاركة من أنثى مأ ذكر سواء بالغ لكل وتسمح  مدنيا أو قرويا أو  ريفيا  أكان سواء الوطني التراب  من جزء

 منها سواء  علميا أو دينيا  المحسومة غير الشؤون بجميع  المتعلقة  والمشاريع  والمبادرات األفكار طرح في والمباشرة

 وتعتبر . إيجابا أو سلبا حضوريا  عليها والتصويت ومناقشتها   غيرها أو الوطنية أو اإلقليمية أو الجهوية أو البلدية أو المحلية

 أو الوطنية أو اإلقليمية أو الجهوية أو منها المحلية سواء المجالس لتزويد الرئيس المخزن هي القاعديةالشعبية  المؤتمرات

 المجلس لعضوية  واحدة ودفعة مرة أول  مباشر بشكل إنتخابهم طريق عن األعضاء من الكافي بالعدد تزويدهم ، غيرها

 و يعلوه الذي المجلس إلى البقية ويرشح داخله  هؤالء من عدد  منهم واحد كل يُبقي  حيث األخرى المجالس وبقية المحلي

  الوطنية الحكومة وتشكيل الوطني المجلس أعضاء إنتخاب إلى  تصل حتى صعودا هذه الترشيح ثم اإلستبقاء عملية تتكرر

  إلزدواجية حدا وتضع  بالدولة المسؤولين جميع إنتخاب القاعدية المؤتمرات تضمن وبهذا ، (الخليفةأو ) الرئيس وإنتخاب

 . لألحزاب اآلخر بعضها وإحتكار وتخصيص للعموم الوطنية المسؤوليات بعض منح

  صياغة تجميع  و مهامه  أهم من أن إذ  البالد في ( تشريعية) صياغي ة هيئة أعلى وهو : 67المجلس الوطني -8-2 •

  ، ةالبيني   الحكومات بقية بمساعدة  لتطبيقها  الوطنية الحكومة إلى إحالتها ثم  القاعدية المؤتمرات جميع وتوصيات  قرارات

 منها مجلس كل ويضم الوطني والمجلس القاعدية المؤتمرات مابين تقع التي المجالس وهي  :68ةالبيني   المجالس -8-8 •

 طرف من األمر بداية في يقع إنتخابهم جميعا  أو األمناء على قرارات الجماهير(  لنواب) أو االمندوبين  من وعدد حكومة

بمشاركة المؤتمرات القاعدية إن كان بالهيكلية الذي يعلوه المجلس أعضاء كل مجلس فيما بعد لينتخب  القاعدية المؤتمرات

نالتصويت اإللكتروني عن    والمجالس الجهوية والمجالس البلدية المجالس : التوالي على هي المجالس وهذه،  بعد مؤم 

 إجتماعاتها المجالس هذه وتعقد ،ما بلد لسكان المرتفع والعدد تتماشى أخرى مجالس وربما القطرية والمجالس  اإلقليمية

المجلس الذي يسبقه  في السلم عمل بمن هذه  المجالس إلرتباط  عمل كل مجلس لسببين : األول : بالتزامن وليس69بالتتابع

ع ولس البلدي  أن إذ ال يستطيع أي مجلس بإستثناء المجالهيكلي  ضوء على  -المؤتمرات القاعدية  مباشرة صيغ قرارات يُ يُجم  

إال بعد مرورها بمجلس واحد فأكثر أين تخضع أيضا لتجميع وصياغة واحدة   -مصلحة النطاق اإلداري الذي يعود إليه بالنظر

 يكونون الذينمندوبون ال يتمكن حتى ، الثاني : وهو في نفس سياق األول ، وذلك حسب عدد المجالس التي تمر بها فاكثر 

 من صعودا لهانق ثم   القاعدية المؤتمرات قراراتالمشاركة في تجميع وصياغة  من  70بالتتالي بيني   مجلس من بأكثر أعضاء

بمعية  تقوم وتنفيذية ( تشريعية)صياغي ة هيئات عن عبارة هي والمجالس ، الوطني المجلس إلى وصوال آخر إلى مجلس

والثاني بعد تأمين هذا األسلوب ،   بعد عن اإللكتروني للتصويت الكامل التقني لتأمينقبل ا:  األول : المجلس الوطني  بدورين 

إيجاد صياغة مشتركة والمؤتمرات القاعدية  وجمع كل قراراتها  وتوصياتها  ثم تصنيفها  بين  التنسيقففي الدور األول تتولى 

عن طريق التصويت  القاعدية المؤتمرات قرارات عنها بين من تعبيرا أو عدة صياغات لكل صنف منها ثم إختيار األكثر 

 إن أخريات  بمساعدة  ةالبيني   الحكومات ى إحدبواسطة  بعد فيما داخلي بين أعضاء كل مجلس على حده ثم إحالتها  للتنفيذ ال

التقني للتصويت اإللكتروني تواصل القيام بنفس مهام الدور األول لكن  التأمين بعدفي الدورالثاني  وو ، 71 ذلك األمر تطلب

جماهير المؤتمرات   إلختيار إحدى الصياغات  يقع  عرض التصويت  خارجيا  على عن إجراء تصويت داخلي   اعوض

 الذكر السالف األسلوب بنفس  تنفيذهال بعد فيماالقاعدية  إلختيار الصياغة األكثر إنسجاما مع  التوجهات الجماهيرية ثم إحالتها 

 أو  البلدية المجالس إلى بالنسبة القاعدية لمؤتمراتا جماهير طرف من مباشرة سواء  إنتخابهم يقع المجالس هذه وأعضاء  ،
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 تأمين وبعد ،  الهيكلي السلم في  يعلوه الذي المجلس أعضاء  - بعد عن اإللكتروني التصويت تأمين قبل - مجلس كل  ينتخب

  مباشرة القاعدية المؤتمرات طرف من  المجالس هذه إنتخاب يقع  اإللكتروني التصويت

ؤتمرات والمجالس وتنفيذ قرارات كل منهما تولى إدارة جلسات المي الجهازالذي : وهو  اإلداري والتنفيذي الجهاز -8-4 •

 كالتالي :  مانات  والحكومات ، وتوضيح مهام كل منهما تركب من عنصرين : األوي

 نوعين : الجزء األول من الجهاز اإلداري والتنفيذي وتتمثل في  : وهي  األمانات -8-4-1 •

من عضو واحد فأكثر من هذا النوع وتتركب كل أمانة  أول : وتختص به  المؤتمرات القاعدية دون سواها  ، نوع  -

تقديم   و هتنفيذ قراراتالمساهمة  مع الحكومة  البلدية في إلى جانب  إنتخبها الذي   قاعديتتولى إدارة وتسجيل قرارات المؤتمر ال

 .  72المعادلة المخصصة لذلكؤتمر ، هذا ويقع إنتخاب هذا النوع حسب إلى جماهير نفس المتقارير في هذا الشأن 

ة أو المجلس الوطني وتتركب كل أمانة من هذا النوع  أيضا نوع ثان : وتختص به المجالس سواء المجالس البيني   -

ط مع ضب أم ال مساعدين له  ما إذا كانت هناك حاجة إلنتخابداخل المجلس قرير ها ثم يُ مينمن عضو واحد فأكثر ، يُبدأ بإنتخاب أ

إلى جانب متابعة وتقديم  تقارير في هذا  إنتخبها ، هذا وتتولى هذه األمانة  أيضا إدارة وتسجيل قرارات المجلس الذي أعدادهم  

 الشأن إلى كل من من له عالقة بهذا األمر سواء مؤتمرات قاعدية  أو مجالس أخرى  .  

رئيسيا إلى جانب المساهمة في تجميع التي تتولى  الجهاز اإلداري والتنفيذي جزء الثاني من ال: وهي  الحكومات -8-4-2 

تنفيذ قرارات المؤتمرات القاعدية سواء  بعد أو المجالس وصياغتها ، تتولى أيضا  القرارات الصادرة عن المؤتمرات

يه إلغتها في شكل قانون ، وكما سبقت اإلشارة صدورها مباشرة من هذه األخيرة أو بعد مرورها بمجلس واحد أو أكثر لصيا

 إلى ثالثة أنواع : الحكومات تُصنففإن هذه 

جزء من  وهي كما سبقت اإلشارة إلى ذلك بفقرة :األماناتوتمثل في أمانة المؤتمر القاعدي  تو:  حكومة قاعدية  •

قع في نطاقها ة  التي تالقاعدي ات قرارات المؤتمرجميع شرف على تنفيذ أكبر يتمثل في الحكومة البلدية التي ت جهاز تنفيذي

  اإلداري .

ي على التوالي ة وهة ويمكن تسميتها  بالحكومات البيني  بيني ة : وهي الحكومات التي تنبثق عن المجالس البيني   حكومات  •

 لسكاني  عداد اتإلى البلدان ذات ال : الحكومات البلدية ، الحكومات الجهوية  ، الحكومات اإلقليمية ، الحكومات القطرية )بالنسبة

من واإلداري  في حدود نطاقها التي تقع المرتفع ( وتتولى  كل حكومة من هذه الحكومات تنفيذ قرارات المؤتمرات  القاعدية 

  المجالس التي أثناء إنعقادالمساهمة في تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات القاعدية نجد هذه الحكومات األخرى لمهام البين 

 . إنبثقت من صلبها 

مساعدة  ي وتقوم بتمثل في الحكومة الوطنية والرئيس )أو الخليفة( المنبثقين عن المجلس الوطنوت:  حكومة وطنية  •

 بعد  صياغتها صياغة نهائية بالمجلس الوطني ، هذاوطني المستوى العلى تنفيذ قرارات المؤتمرات القاعدية بقية الحكومات ب

 أثناء إنعقاد بعدة أدوار أخرى من بينها المساهمة في صياغة  هذه القرارت  بعد المساهمة أيضا في تجميعها اانب قيامهإلى ج

 . من صلبه تالمجلس الوطني الذي إنبثق

 المنتخب العضو فيه يؤدي آخر دورا التشاركي المباشر الحكم نظام في األخيرة هذه تأخذ  :النيابة /الوساطة -8-5 •

  تنفيذبنشاطين رئيسيين يتمثل األول في   لمندوبا يقوم وفيها  بعد عن اإللكتروني التصويت تأمين قبل األولى : مهمتين

 عليها  والتصويت  القرارات  وصياغة تجميعويتمثل الثاني في  الحكومات بأحد عضو كان إنالمؤتمرات القاعدية  قرارات

 التأمين بعد الثانية والمهمة... الذي يليه  عنه إلى المجلس  مندوبا كان إن هذا األخير   من نقلها ثم  لساالمجأحد  داخل

نشاطات  المهمة األولى لكن عوضا عن التصويت الداخلي  بنفس  أيضا لمندوبا يقوم وفيها ، بعد عن للتصويت اإللكتروني

 مالئمة األكثر الصياغة إلختيار بعد عن اإللكتروني التصويت علىيقع عرض  الصياغات  بعد شرحها وتبسيطها للمواطن 

 ، ويمكن التبس ط في هذه المهام كاآلتي:  آخر إلى مجلس من  نقلها ثم
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 إلى القاعدية المؤتمرات جماهير من سواء أمانة بكل عليها المتفق القرارات بنقل المنتخب العضو يقوم : الوساطة •

آخر  االذي يعلوه مباشرة في المستوى الهيكلي سواء أكان مجلسا بيني  ة إلى المجلس أو من أحد المجالس البيني   البلدية  المجالس

 المندوب  من يجعل  الدور وهذا صياغتها في شكل قانون. بعدللتطبيق  التنفيذية الجهات  إلى  إلحالتهاأم  المجلس الوطني 

مشاريع القوانين  إقتراحسواء  في  القرار صنعفي   المشاركة  من يمنعه ال دور وهونائبا  منه أكثر منسقا أو أمينا أو وسيطا

 هذا في اإلشارة وتجدرت عليها  في كلتي الحالتين ، هذا صويالتوأوصياغات  للقرارات بالمجالس  بالمؤتمرات القاعدية 

 للمجلس مندوبا  ليكون مرة أول يُنتخب : مثال ، وساطات بعدة الواحد العضو فيهايقوم  أن يُصادف  حالة وجود إلى الصدد

 ألكثر إنتخابه عملية تتكر وربما اإلقليمي بالمجلس األخير لهذا مندوبا  ليكون ثانية مرة ينتخب ثم ، الجهوي بالمجلس البلدي

 قرار يأخذ الذي المسار لطبيعة بالتزامن وليس بالتتابع يقع - ذكره سبق وكما - المجالس إنعقاد ألن طبيعي أمر وهذا  ذلك من

 يتماشى كليا مع  أن يمكن ال المندوب  العضو مع يتماشى وما ،73للجميع ملزما قانون يصبح حتى القاعدية المؤتمرات

 (التنفيذ : مايلي أنظر)  الحكومات إحدى أفراد ضمن من كان إن المنفذ أي العضو

 الوطنية بالحكومة عضوا أو ةالبيني   الحكومات بأحد عضوا كان نإ أيضا تنفيذيا دورا العضوالمنتخب يلعب : التنفيذ  •

 الحكومة أو ةالبيني   الحكوماتى حدإب  عضوا  الوقت نفس وفي القاعدية المؤتمرات أحدمندوبا عن  يكون أن له  يمكن إذ

 .  الوطنية

المؤتمرات القاعدية  أو المجالس ذات  آراء تهدف إلى  التوفيق  بين   التشريع أشكال من شكل وهي :  الصياغة •

  مجلس بأيسواء بالمؤتمرات القاعدية  أو   منتخب عضو أي  بإمكان ، إذ المتعددة  تجاه المسألة الواحدة  المستوى الواحد 

ب سير سة والمجلس الوطني فحالقيام بها  وتظهر الحاجة الملحة إليها  خاصة في المجالس البيني   طنيبالمجلس الو  أوّ   بيني

  إقتراح، بإمكان أي عضو منتخب التشاركي المباشر الحكم نظام في القرار صنع سير كيفيةصنع القرار كما مر بنا بالفقرة : 

 إتخذتها ومتحدة  الجوهر والهدف  مختلفة الصياغة  قرارات عدة عن تعبر  توفيقية صياغات عدة أو توفيقية  واحدة صياغة

وإنسجاما   تعبيرا األكثر  الصيغة إلختيار التصويت على عرضها ثم  ما موضوع تجاه  المجالس بقيةأو  القاعدية المؤتمرات

 الذي المجلس أعضاء على داخليا سواءويقع العرض للتصويت   ، هدف قرارات  المؤتمرات القاعدية   جوهر ومحافظة على 

هذا . العكس كان إن القاعدية المؤتمرات على خارجيا أو مؤمن غير بعد عن اإللكتروني التصويت كان إن العضو إليه ينتمي

 عن مختلفةعلى نوعين  : األول :  واحد موضوع تجاه المجالس أو المؤتمرات  قرارات تكون أن مع اإلشارة إلى إمكانية 

 دوريكون و الجوهر في و الصياغةواحد في  آن  في مختلفة و الثاني :  الجوهر في ومتفقة الصياغة في البعض بعضها

 عبركل نوع على حده   قرارت بين التوفيق تصنيف هذه القرارات إلى نوع أول ونوع ثان ثم محاولة  محاولة هو العضو

  . تصويتثم حسم األمر لفائدة هذه الصياغة أو لتلك عن طريق ال ، بالجوهر تضر ال أكثر أو  واحدة صياغة

 هذه تصويت لتسهيل  القاعدية المؤتمرات لقرارات  المقترحة الصياغات مختلف ويشمالن  :  والتبسيط الشرح •

 ... بها  عالقة ماله وكل  القاعدية المؤتمرات أعمال  جدول نقاط  كذلك أو ،  عليها األخيرة

 إذ  هيكلي مستوى أي في بعد عن اإللكتروني التصويت عملية تأمين عند  األولى ،  حالتين ويشمل : التصويت •

– التأمين تحقق عدم حالة  في أما ، القاعدية المؤتمرات جماهير جانب إلى ذالك أو القرار هذا لفائدة يصوت أن النائب بإمكان

  . الجماهير دون  بنفس المجلس زمالئه بقية جانب إلى  النائب على يقتصرفقط التصويت فإن - الثانية الحالة مايمثل وهو -

  ذاتالبلدان بالنسبة إلى ضرورية لتحقيق نظام حكم مباشر بالكامل  وسيلة  هوو  :  بعد عن اإللكتروني التصويت -8-6 •

إال على نظام حكم شبه  لهذه النوعية من الهيكلية  بغيرها وال يمكن الحصول 74 مستوى  واحدالهيكلية المتركبة  من أكثر من  

ير أو في تلبية مطالب الجماهالقرار  في إتخاذسواء كثر تطورا وعدال ودقة األيبقى  -األحوال وفي جميع  –لكنه  مباشر فقط 

 يرغب في ممارسةالتي ال تُقصي أحدا المتمثلة  في المؤتمرات القاعدية  إنطالقه    لصحة  قاعدةمن النظام النيابي بعدة أضعاف 

  جهة من المجالس بين يقع  إلكتروني تفاعل  أيضا   هو  بعد عن اإللكتروني التصويت و ،الحكم وله أفكار يريد إفادة بلده بها 

 يتعلق قرارما على المجالسهذه  أعضاء جانب إلى األخيرة هذهجماهير  لتصويت  أخرى جهة من القاعدية المؤتمرات و

 بالتصويت اإلكتفاء يقع  العكس وعند تقنيا مأمنا كان إذا هذا األسلوب ب ويُعمل  ،  يُنتخب بشخص أو يُصاغ  بتشريع سواء

 اإللكتروني التصويت إستعمال :  عبارة ذكر عند الدليل هذا في به يُقصد ما وهذا )القرار على فقط المجالس عضاءأل المباشر
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أسلوبي كل من التصويت اإللكتروني إستعمال ، وعموما  فإن  ( معناهما في ما أو اإللكتروني الجماهيري التفاعل أو  بعد عن

من أكثر  يزيدالحكم  إلى مباشر بالكامل ونظام  ليحو  سواء مجموعان  أو منفردان  75المغلقة الال سلكيةعن بعد والدوائر 

ليكون   المجالس طرف من المقترح رالقراأو   الصياغة الدقة في إختيار زويعز   الجماهيرية في إتخاذ القرار ويدعم المشاركة 

أو لرغبات الجماهير في  76التوفيق بينهاتصنيفها وبعد  القاعدية المؤتمرات قرارات لجوهر سواء  وموافقة إنسجاما  كثرأ

 إنترنت) العنكبوتية الشبكة هما متاحتين بوسيلتين األقل علىالتصويت اإللكتروني عن بعد  أسلوب ويُنفذ ، إختيار األشخاص 

 فهنالك   األسلوب هذا على أمنية إعتراضات  وجود ورغم،   التزييفاتاإلختراقات و من مؤمنتان تكونان عندما والهاتف  (

 دول جانب إلى الدول هذه من البعض فعليا مارسه كما وكندا  وبلجيكا  وأستونيا سويسرا مثل  77 أقره قد الدول من العديد

 هذا ،التي أقرته  األخرى البلدان بقية  من بعضالك جزئي بشكل أو كأستونيا كامل بشكل سواء اإلنترنت عبر خاصة أخرى

 في األهمية من غاية على بعد عن التصويت وأسلوب.  روتيني  بشكل والمنظمات  الشركات قبل من إستعماله عالوة على 

 كل  وضع بعد  والخارجية الداخلية  السياسات  ورسم القرار إتخاذ في الجماهير تشريك هدف  تحقيق على المساعدة

 من والرفع  تطويره على حافزا  عليه  األمنية اإلعتراضاتمما يجعل من   المفتوحة الحوكمة بأسلوب أيديهم بين  المعطيات

 يمكن فمثال تأمينه عملية فيه تتقدم الذي بالقدر إستعماله في التدرج يمكن إذ له  تام إلغاء أو منه اتخوف وليس تأمينه مستوى

 مثل  بلد وأن خاصة  المستويات بقية  إلى ثانيا التدرج ثم 78حاليا البلدان بعض حال هو كما المحلي بالمستوى البدء أوال

   .كما سبق ذكره له كامل  تأمين تحقيق إستطاع قد أستونيا

 تقسيمه وقع واحد مؤتمر أجزاء ربط في الرغبة عند تُستعمل  إختيارية وسيلة وهي ، المغلقة الال سلكية الدوائر -8-7 •

ببعضها  الواحد المستوى ذات  ةالبيني   المجالس بعض أو  القاعدية المؤتمرات بعض  دمجأو الرغبة في   معينة لظروف

في شأنه أو عدة قرارات واإلتفاق على قرار أمر ما  مثال لمناقشة    الضرورة عند البعض ببعضهاأيضا  ربطها أو  البعض

ة وما فالدوائر الال سلكية المغلقوعمعن طريق التصويت اإللكتروني  عن بعد إن كان مؤمنا ...فيما بعد يمكن إختيار أصلحها 

ذات   ةل جميع المؤتمرات القاعدية أو المجالس البيني  يتحو فبإمكانها وحسن تنظيم إستعمالها وفر شروط تأمينها تت ما عند

  ...والكثير من الصياغات الوقت  ها منعدة أشياء مما يُوفر الوطننقاش واحدة على مستوى جميع  حلقة إلى المستوى الواحد 

 من سواء وتصدر منه جزء يهم أوشأن  الوطن جميع  يهم شأن سواء تستهدف : واإلقتراحات المبادرات -8-8 •

 من  تقديمها  صورة في  واإلقتراحات المبادرات هذه فإن  الوطني الشأن حالة  ففي المجالس أحد  من أو  القاعدية المؤتمرات

  العليا المصلحة  حسب  بطضوال  التدقيق لمزيد اآلخر تلوى الواحد ةالبيني   المجالس عبر تمر فإنها القاعدية المؤتمرات طرف

 حوار كنقطة  الحقا ليقع إدراجها  للبالد العليا المصلحة حسب نهائيا فيها للبت الوطني المجلس إلى تحال ثم بيني    مجلس لكل

 .  فقط الجزء هذا  تهم كانت إذا منه جزء مؤتمرات أعمال جدول في أو الوطن بجميع القاعدية المؤتمرات أعمال جدول في

 الوطني والمجلس ةالبيني   المجالس جانب إلى  القاعدية المؤتمرات جماهير بها تقوم  عملية وهي : الترشيح -8-9 •

  : التالي النحو على وذلك حكومية أو نيابية سواء  مهمة لتولي أفراد عدة أو فرد لترشيح

 العملية تفرزه حسبما أشخاص مجموعة أو شخص تقديم  إلى  الترشيح عملية تهدف القاعدية لمؤتمراتإلى ا  بالنسبة*  

 إختيار القاعدي المؤتمر لجماهير يُترك ثم التطبيقي المثال  خالل من الحقا ذلك سيتوضح كما الشأن بهذا الخاصة  الحسابية

   .مفتوحة قوائم طريق عن أو مباشر بشكل سواء الترشيح عملية تتم أن ويمكن  .المترشحين بين من إنتخابيا األكفأ

ّ   البيني المجلس صلب من أعضاء عدة أو عضو إختيار إلى  الترشيح عملية تهدف : ةالبيني   لمجالسإلى ا بالنسبة *   

 المعني ي  البين  المجلس أعضاء طرف من أورفضا قبوال  التصويت يقع ثم يعلوه الذي المجلس لعضوية  توافقا أو إنتخابا

 فقط اإلكتفاء فيقع العكس كان وإن  ،متحقق  بعد عن األكتروني للتصويت التقني التأمين  كان إن القاعدية المؤتمرات بمعية

 .الذي سبق حصوله ي  البين المجلس أعضاء  أو توافق  بتصويت

                                                           
 المغلقة الال سلكية لدوائرا -7-8أنظر الفقرة :  - 75
 في ما سيأتي من هذه الفقرة  ، الصياغة  /الوساطة  :أنظر - 76
 (2111أبريل  7 –/ أول دراسة شاملة عن التصويت اإللتروني / البشائر/ ) موقع إلكتروني  عمرو زكي عبد المتعالد. - 77

  –( / البلدان ذات  مشاريع اإلقتراع اإللكتروني / موقع إلكتروني ACE) االنتخابيةشبكة المعرفة  -   

 2119نوفمبر  3 –سويس إنفو / سويسرا تتجه بخطى وئيدة لكنها آمنة نحو التصويت اإللكتروني / موقع إلكتروني  -   

 2119يونيو  29 –سويس إنفو / خطوة إضافية في سويسرا على طريق التصويت اإللكتروني / موقع إلكتروني  -   
 (2111أبريل  7 –صويت اإللتروني / البشائر/ ) موقع إلكتروني / أول دراسة شاملة عن الت عمرو زكي عبد المتعالد. - 78

 ( / البلدان ذات  مشاريع اإلقتراع اإللكتروني / موقع إلكترونيACE) االنتخابيةشبكة المعرفة  -   
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 من الوطني المجلس أعضاء بين من الحكومة أعضاء إختيار طريقة  إعتماد حالة في : الوطني لمجلسإلى ا  بالنسبة *  

 (الخليفة)والرئيس الوطنية الحكومة أعضاء إختيارإلى   أيضا تهدف الترشيح عملية  فإن  79ذكرها سيأتي أخرى طرق بين

  مأمنا كان إن  بعد عن التصويت  طريق عن القاعدية المؤتمرات لجماهير النهائي الحسم وترك المجلس  أعضاء  طرف من

 . الوطني المجلس أعضاء بتصويت اإلكتفاء فيقع العكس كان وإن  ذكره سبق كما

كل من المؤتمرات القاعدية  بها تقوم التي  األغلبية على األمر عرض ثم القلة طرف من األعضاء ترشيح  طريقة إن

 األمر أول  للخليفة البيعة تتم إذ الراشدين الخلفاء إختيار عند لها مشابهة بطريقة ُعمل الوطني والمجلس ةالبيني   المجالسو

 . بالمسجد األمة على األمر يُعرض ثم ضيق مستوى على

 أسلوب بعد ما شخص إنتخاب أو ما  تشريع تبني  حول األمور لحسم المتاح األسلوب وهو : األغلبية -8-11 •

 من أولغيرهم  للمسلمين بالنسبة سواء  دينية بقواعد  خاصة  مضبوطة والغير  عليها المختلف  للمسائل كحل وتكون التوافق

  بالقوانين شيء أقل  تشريعاتهم  ضبط فيمكن   المتدينين لغير بالنسبة أما ،  المحرفة األخرى السماوية الديانات أصحاب

 على لعامةا المنفعة جلب مبدأ تغليب جانب  إلى عامة  الصحيحة  العلمية والدراسات األبحاث إليه وماتوصلت خاصة  العلمية

 في الدخول يسهل مما والال منطق الهوى  وتحكيم الجماعي العقل إلغاء  لعبة في يسقطوا ال حتىاألخرى  المنافع من  غيرها

 .. المنفلتة  الحرية باسم  عقب عن رأس وقلبها  المفاهيم خلط جانب إلى إلغائها و  النبيلة القيم تهميش لعبة

  عنها مندوبين أو ممثلين  إنتخاب عند الجهات بين العدل لتحقيق طريقة وهي : التناسب /التمثيل النسبي  -8-11 •

 المساواة يُعقل ال إذ خدمة،يقدمون لهم  الذين  أو ين عنهم ب  الُمن تَدَ   الجماهير عدد  يناسب  المندوبين من عدد إنتخاب إلى وتهدف

  ضمنا  اإلشارة إليه سبقت وكما ، (التوضيحية األمثلة أنظر )السكان  عدد في  تفاوتهم رغم الجهات بينالمندوبين  عدد في

 التصويت يكون عندما المندوبين   عدد لضبط ضروريةآلية  عتبرتناسب يُ ال فإن ( القاعدية المؤتمرات / الترشيح بفقرة)

   . آلخر أو لسبب خلل عليه طرأ أو مؤمن غير بعد عن اإللكتروني

 عليه نواب  فرض وعدم الناخب لدى اإلختيار حرية إلحترام األمثل األسلوب وهي : المفتوحة القائمة -8-12 •

 يتفقون الواحدة  القائمة أصحاب كان إذا فإنه إليه اإلشارة سبقت وكما ب ، األحزا مصلحة إال  يخدم بطريقة تعسفية مما ال

 المؤهالت في اإلختالف منها أسباب لعدة لتنفيذه  واحدة وطريقة معين أسلوب على االتفاق لهم يمكن ال فإنه معين هدف على

 . بعضن ع بعضهم للمترشحين الناخب تفضيل في كبير تأثير لها وعوامل أمور وهي واألخالق والمهارات

 يمكن إذ  التشاركي المباشر الحكم نظام  في آلي بشكل يتحقق الذاتي للحكم أسلوب وهو : الالمركزية -8-13 •

 ..... إقليمي ، جهوي ، محلي :  هيكلي مستوى أي على تنفيذه ثم تفاعلي بشكل أو مباشر بشكل سواء القرار إتخاذ

 النيابية للمهام والمترشحين المجالس أعضاء أعداد  وضبط  لحساب - علمنا لحد - مبتكرة  علمية معادالت -14- 8 •

. 

لها القدرة على المساعدة على ممارسة الحكم سواء بشكل مباشر أو شبه مباشر مهما قل  هيكلية مطورة  : -8-15 •

 .غير الذي تتضمنه  كما سيشرح فيما سيأتي تبفضل عدد المستويات  المأو كثر عدد سكان البالد 

 

 

 

 

 

                                                           
 طريقة إختيار أعضاء الحكومة -1-19أنظر الفقرة :  - 79
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  :التشاركي المباشر الحكم نظام  هيكلية -0

 وتشريك للسلطة السياسية األحزاب إحتكار كسر إلى  -إليه اإلشارة كماسبقت -الحكم المباشر التشاركي  نظام يهدف       

  قاعدية  شعبية  بمؤتمرات تبدأ مستويات عدة من تتركب –  تفصيلها  سيأتي -  خاصة هيكيلة لذلك متخذا فيها الجماهير

  يضم  الوطن كافة مستوى على ( برلمان) وطني بمجلس  وتنتهي   ريفيا أو حضريا أكان  سواء سكاني   تجمع بكل خاصة

  هاتين  ويتوسط  تفاعلي  بشكل أو مباشر بشكل سواء  القاعدية  المؤتمرات  تلك  عن  المنتخبين  األمناء أو المندوبين

   عددها ويتضاعف والتنفيذ التنسيق و  الربط بدور تقوم منتخبة األخرى هي  مجالس  المستويين هذينأو المؤسستين

  جهة من القاعدية المؤتمرات مابين لوجودها  البيني ة بالمجالس تسميتها ويمكن على حده  بلد كل  سكان عدد  بتضاعف

 ما أو  بينها ما في سواء الربط بدور لقيامها اإلرتباطية بالمجالس تسميتها أيضا يمكن ،كما أخرى جهة من  الوطني والمجلس

 التعداد ضوء وعلى  ، أخرى جهة من الوطنية والحكومة الوطني المجلس من وكل جهة من القاعدية المؤتمرات بين

 البعض بعضها مع هامستويات في تتفاوت  التشاركي المباشر الحكم  نظام لهيكلية  نماذج عدة طرح يمكن بلد لكل  السكاني  

 ليها بالتالي:ع  نصطلح  نماذج ثالثة  أهمها

)  جدا المنخفض و المنخفضّ   السكاني التعداد ذات البلدان تناسب وهي : المنخفض ي  السكان التعداد هيكلية: األولى  -

 التي يمكن أن  يتراوح أعداد سكانها من بضعة آالف إلى بضعة ماليين  وال يتجاوز بضعة العشرات من الماليين ( و

التي و)  المتوسط السكاني   التعداد ذات البلدان  تناسب وهي النموذجي أو المتوسط السكاني   التعداد هيكلية: الثانية   -

لمائة احدود وال يتجاوز من الماليين تقريبا تسعونوبضعة العشرات من الماليين إلى بضعة يمكن أن يتراوح أعداد سكانها من 

 ( مليون

التي يمكن أن و)جدا والمرتفع المرتفع السكاني   التعداد ذات البلدان تناسب وهي  المرتفع السكاني   التعداد هيكلية:الثالثة  -

( هذا ولعدة إعتبارات  منها  االقتصادية  والجغرافية  يمكن لبعض إلى بضعة مليارات تقريبا يتراوح أعداد سكانها من مائة مليون 

 النماذج بقية نتناول أن على النموذجية الهيكلية بتفصيل سنبدأ مايلي وفي،  80مصنفة ضمنها الغير دان  أن تأخذ هيكلية  البلدان البل

 : تباعااألخرى 

 

 ( النموذجية الهيكلية) المتوسطّ   السكاني التعداد هيكلية -9-1

  بيني ة مجالس ثالثة  تضم  تنظيمية  هيكلية التشاركي المباشر الحكم نظام  يمتلك المتوسط السكاني   التعداد حالة في      

 حكوماتبثق عنها نت) بلدية مجالس ثم جماهيرية قاعدية بمؤتمرات تبدأرئيسية  مؤسسات ست أو مستويات ستة  من  وتتركب

( إقليمية حكوماتتبثق عنها ) الضرورة عند إقليمية مجالس  ثم ( جهوية حكوماتتبثق عنها )جهوية مجالس ثم(/محلية  بلدية

 الذي المجلس من يُنتخب  المجالس هذه من مجلس وكل  فة(خال/  رئاسة و  حكومة)تبثق عنه   (برلمان)وطني مجلس  ثم

مع  ثانيا مسهب بشكل ثم  أوال بإيجاز ؤسساتالم لهذه وسنعرض  القاعدية المؤتمرات مع بالتفاعل التنظيمي الهيكل في يسبقه

 ك بشكل مستقل وذلجميع مهامه ذه المؤسسات وتكرارها فسنعرض لكل مجلس ه مهامالكبير بين تشابه الرغم  هاإلشارة إلى أن

 : لغاية التوضيح ورفع اللبس 

 جماهيره وينتخب  أصغر تقسيم  إداري  بكل  جماهيري  قاعدي مؤتمر ينعقد : القاعدية  الشعبية المؤتمرات 

 والقائمة )النسبي التمثيلالتناسب ) قاعدة حسب )المحلي(البلدي بالمجلس  فأكثر ا واحد  لهم  (ممثل) امندوب مباشرة

د  هي المؤتمرات وتعتبرهذه الحقا ذلك سيفصل كما المفتوحة   األعضاءب المجالس بقية لجميع الرئيسالمزو 

  : وهي على التوالي : المجالس البلدية والمجالس الجهوية والمجالس اإلقليمية )عند الضرورة ( المجالس البيني ة

في تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات القاعدية التي تتواجد في نطاق كل واحدة منها على حده ، و يتمثل هدفها الرئيس 

 وهي كالتالي :  

صياغة يتمثل هدفها الرئيس في تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات القاعدية )المحلية( :  البلدية المجالس  -

 المجلس لهذا (نواب أو ممثلين )  مندوبين وأعضاء ( محليةبلدية ) حكومة من هذه المجالس  مجلس كل يضم ،وأولى 

 اإللكتروني التفاعل مع المفتوحة والقائمة التناسب قاعدة حسب  إنتخابهم ويقع ، األخرى المجالس وبقية الجهوي بالمجلس

                                                           
 ضمن الهيكلية النموذجية رغم إنتمائه  واقعيا إلى هيكلية التعداد السكاني المنخفض ( أنظر المثال التطبيقي ) تصنيف القطر التونسي إفتراضا - 80
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 المالئمة تقرالصياغة تختارأو أن أيضا  القاعدية المؤتمرات بإستطاعة  األسلوب وبنفس مؤمنا كان إن القاعدية للمؤتمرات

 )لذلك المالئمة المادية الظروف جميع  تهيئة بعداألمر هذا حول  المعطيات بكل  مدها بعد  قراراتها وهدف لجوهر

                                                                                                                                                        (المفتوحة الحوكمة

 

صياغة ثانية بعد  قرارات المؤتمرات القاعدية  يتمثل هدفها الرئيس في تجميع وصياغة  : ةالجهوي المجالس -

  اإلقليمي بالمجلس المجلس لهذا مندوبين وأعضاء جهوية حكومة جهوي مجلس كل يضمأن تردها من المجالس البلدية ، و

المجلس البلدي بالمجلس الجهوي  كما يمكن للمؤتمرات  مندوبي  بنفس  طريقة إنتخاب   إنتخابهم يقع و األخرى المجالس وبقية

 القاعدية أن تتفاعل إلكترونيا مع المجلس الجهوي  بنفس طريقة تفاعلها مع المجلس البلدي .

 

لها نفس  الهدف الرئيس للمجلسين السابقين في صياغة  القرارات صياغة ثالثة بعد أن  : اإلقليمية المجالس -

إلى ذلك بعض  الضرورات كبعض  دعت إذا إال  ضرورية غير المجالس اإلقليميةوية ، تردها من المجالس الجهو

 بالمجلس له ندوبينوم  إقليمية حكومة هذه المجالس  من مجلس كل ويضماالقتصادية  أو الجغرافية  مثال    اإلعتبارات 

المجلس الجهوي  بالمجلس اإلقليمي كما يمكن للمؤتمرات القاعدية  مندوبي  أيضا بنفس  طريقة إنتخاب  إنتخابهم يقع الوطني

   أن تتفاعل إلكترونيا مع المجلس اإلقليمي أيضا  بنفس طريقة تفاعلها مع كل من المجلس البلدي و المجلس الجهوي . 

 

  ومن رئيس للبالد )خليفة( و وطنية حكومةوتنبثق عنه   األقاليم مندوبييتكون من  و :  الوطني المجلس -

 صياغة نهائية  تها في شكل قوانين صياغ من المجالس اإلقليمية وتجميع قرارات المؤتمرات القاعدية الرئيسية  مهامه

 التفاعل عبر سواء في الصياغة أو في مهام  أخرى   تُساهم أن  القاعدية مؤتمراتلل ويمكن ، اإلقليميةتها صيغ من  إنطالقا

 أيضا بإستطاعتها كذلك رفضهم أو الدولة  رئيس  أو  الحكومة أعضاء تزكية   بإمكانها إذ) مؤمنا كان إن اإللكتروني

 : كاآلتي   المؤسسات هذه تفصيل  في اإلسهاب  ويمكن  .(اآلخر عن الواحد  القوانين مشاريع  ترجيح

 فئات  جميع حضرهيو جماهيري قاعدي شعبي مؤتمر : األول : ثالثة أنواع  على وهو:  المؤتمرالشعبي -9-1-1

والثالث : مؤتمر شعبي بلدي  ،مهنية  فئات أو معينة مهنية فئة تحضره  مهني شعبي مؤتمر : والثاني ، تمييز بدون المجتمع

 فيوالمواطنين خاصة ببعض وذاتية  سواء موضوعية  أجزء من سكان  بلدية ما  بسبب ظروف  إستثنائية فقط يحضره  

 : من هذه المؤتمرات نوع  لكل أكثر توضيح مايلي

      : جماهيري قاعدي شعبي مؤتمر -9-1-1-1

يُمثل أول  وأصغر تقسيم إداري بالوطن و ترابي جزءأصغر  كل بجماهير  خاصتشريعي  مر جماهيري مؤت وهو •

  وريفية  حضرية أماكنمن عدة تُمثل بدورها ثاني تقسيم إداري  يتكون تقسيم إداري أكبر منه يُسمى بلدية  يكون تابعا لبه 

 عملية لتسهيل  سكانها عدد في متقاربة أو  متساوية المستحسن من تكون )مؤتمرات (صغيرة  أجزاء عدة إلى إداريا  مقسمة 

 أن  يمكن كما  ريفية منطقة أو  قرية أو حياسواء  الجزء هذا  يكون أن ويمكن البلدي المستوى على بعد فيما النسبي  التمثيل

 بعضها مع األجزاء  هذه ربط، ويمكن   ريفية مناطق مجموعة أو  قرى  مجموعة أو  أحياء مجموعةسواء  أيضا يكون

 لذلك سنعرض كما واإلجرائي الهيكلي واإلختزال  التبسيط بهدف ذلك إلى الحاجة دعت إن  مغلقة السلكية بدوائر البعض

 ، الحقا

  جميع إما 81الوطني المجلس من تفاعلي قرار بعد  األشخاص من التاليين النوعين أحد المؤتمر هذا ويحضر  •

 إقتضت إن أسرة كل عنن على أقصى تقدير ـ  يلَـ ث   مَ مُ   أو  العادية الحاالت في ورجاال نساء البلدي الجزء ذلك أسر من البالغين

النوع من هذا  لسه  حيث ي  ثورة  إندالع أو  المغلقة بالدوائر الربط وإنعدام الجماهير عدد كثرة  مثل  ذلك إستثنائية ظروف

 المحافظة ستار تحت طويلة  إنتقالية فترات إنتظار دون  العادل الحكم إلى الظالم  الحكم من الثوري  اإلنتقال عملية الحضور

 للثورة وتمكين  وأهدافها  الثورة لمطالب  تمييع سوى - األحداث  أكدته  وكما - عنه  ينتج ال مما الدولة مؤسسات علىمثال 

  اإلعالم مع وخاصة ساخن وهو الحديد ضرب  بقاعدة  األخذ عدم نتيجة  تستحقها ال سياسيةية ونزم مساحات من  المضادة

 في حصلت التي فالتغييرات)بالبالد لفتن ل رئيسيان نمنبعان يُمثالن  الذي   مكان  كل في المبثوثة واإلستخبارات المتصهين

  بها مرت التي الطريق بنفس المرور على  مجبرة ليست أخرى بلدان  في تحصل قد التي   الثورات أو العربية البلدان بعض
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 أن سبق التي  النهايات نفس  تستقرعلى أن لنهايتها  أُريد إذا إال  والعشرين عشر التاسع  القرنين في  األوروبية الثورات

 ( اآلن الواقع يُثبته كما الماسوصهيونية  اإلستراتيجية خدمة وهي   األخيرة هذه  عليها إستقرت

 شعبية لجنة أو نيابة أو  مندوبين أو)هل أمانة إنتخاب يقع ونتائجه قراراته وتدوين القاعدي المؤتمر أشغال ألدارة •

 قاعدة اإلعتبار بعين تأخذ والتي 82الشأن هذا في المبتكرة العلمية المعادلة  تحدده حسبما فأكثر واحد فرد من تتركب ...( 

 : األمانة هذه مهام بين ومن ,المفتوحة القائمة  طريق عن  األعضاء إختيار  وحرية  النسبي التمثيل

   (البلدية) المحلية مصلحةال ضوء على لصياغتها البلدي المجلس إلى وتوصياته القاعدي المؤتمر قرارات رفع -أ

لية صياغة البلدي للمجلس التابعة القاعدية المؤتمرات قرارات صياغة في المساهمة-ب  محلي مستوى على  أو 

 حالتهاإ أو ( المحليةالبلدية ) الحكومة قبل من للتنفيذ إحالتها ثم مع بعضها البعض  المصالح  ومتضادة  متضاربة التكون حتى

 . فيها للبت المجلس البلدي  تعلو التي  المجالس إلى المحلي النطاق  تجاوزها  حال في

 تنفيذ فيهذا األخير الحكومة  البلدية المنبثقة  عن  مع  والمساهمة  البلدي المجلسب القاعدي المؤتمر تمثيل -ت

 . الغرض لهذا المجلس صلب في نتخاباتأن تكون قد جرت إ بعدفيها   كأعضاءالمؤتمر  قرارات

 أوء هذه  األمانة أعضا جميعسواء  إنتخاب وقع إن  العليا المجالسب البلدي المجلس تمثيل في المساهمة -ث

 .... الغرض لهذا بعد فيما   منهم البعض

  : مايلي   مشموالته من تكون أن القاعدي للمؤتمر يمكن التي األخرى المهام بين ومن •

 البلدي المجلس : المجالس بقية مع بالتنسيق المؤتمرات  من النوع هذا إنعقاد وتيرة ضبطفي المساهمة  -أ

 جلسة ، أعمال جدول إلقتراح  جلسة : بالسنة مرات ثالث تكون أن يمكن فمثال )  وغيرها  الوطني و واإلقليمي والجهوي

 ( األعمال جدول في  عليها المتفق النقاط تنفيذ لمتابعة وجلسة األعمال بجدول الواردة النقاط لمناقشة

  المستويات بجميع  الحكومي العمل مراقبة -ب

 قوانين مشاريع تقديم وعلى المستوى الوطني  القاعدية المؤتمرات أعمال جدولبنود  وضع في المساهمة -ت

  القرارات وإتخاذ  لدراساتها  العليا المجالس إلى  المستويات جميع على  السائدة لألوضاعفي هذا اإلطار  (مبادرات)وبدائل

 ( المندوبين أوندوب الم طريق عن  اشأنه في المناسبة

 أو الجهوية أو المحلية منها سواء التشريعات سننود جدول األعمال  الوطني ومناقشة  ب في المساهمة -ث

  .الوطنية أو اإلقليمية

    الوطنية المصلحة مع يتعارض ال بما الالمركزية  إطار في وتنفيذها الذاتية التشريعات سن -ج

 تقنيا مؤمنا كان إن  بعد عن اإللكتروني التصويت   طريق عن  العليا المجالس أعضاء مع  التفاعلية المشاركة -ح

 أو حكومة كأعضاء أو ندوبينكم سواء األشخاص  إختيار أو القوانين ومشاريع القرارات جميع إتخاذ في سواء

  : التالي النحو على المشاركة هذه وتتم ،  (خليفة)كرئيس

 ألحد  اإختيار أو التشريعات ألحد   معينة  صياغة  سواء  القرارات ألحد  العليا المجالس  إتخاذ :  أوال -

 . معلوماتي نظام  طريق عن  القرار  هذا عن اإلعالن  ثم  األشخاص

 أو قبوال هيعل بعد عن اإللكتروني التصويت ثم القرار  هذا  على القاعدية  المؤتمرات جماهير  إطالع : ثانيا -

  رفضا

 الال سلكية الدوائر طريق عن  فيها واإلندماج مجاورة قاعدية مؤتمرات أو قاعدي مؤتمر إلى اإلنضمام -خ

 .   ذلك إلى  الضرورة دعت ن إ اإلدارية واإلجراءات التنظيمية  الهيكلة لتبسيط المغلقة

 بقية مع المغلقة الال سلكية الدوائر عبر  البلدي المجلس إلى وصولها قبل القرارات تضاد وإزالة  التنسيق  -د

 دعت إذا أيضا شأنها في المناسب القرار وإتخاذ  المشتركة األمور في  البلدية لنفس التابعة األخرى القاعدية المؤتمرات

 . ذلك إلى الحاجة

 المهام من ذلك غير إلى األخرى العليا المجالس بقية أوعن  البلدي المجلس عن سواء  الصادرة القرارات تنفيذ  -ذ

  ...  األخرى

 

  : مهني قاعدي شعبي مؤتمر -9-1-1-2

 أية لفائدة عنه التخلي وعدم القرار إتخاذ في  المشاركة  من الجماهير تمكين  في التشاركي المباشر النظام أهداف مع تمشيا

 مؤتمرات أو مجالس عقد على للعمل أيضا مدعوون الخدماتية أو اإلنتاجية منها سواء بالمؤسسات االعاملين فإن ، كانت جهة

  :  منها أمور عدة تحقيق إلى تهدف خارجها أو مؤسساتهم داخل سواء مهنية

  إدارتها على المشرفين على حكرا تبقي ال  حتى  بها يعملون التي المؤسسات تسيير في  المشاركة ، األول •

 المسؤوليات جميع من  الوضعية  القوانين من  بحماية لحظة  أية في عنهم والتخلي الذاتية مصالحهم لخدمة وإستغاللهم

 أرقى وهو 83 كأجراء وليس كشركاء بها والعمل المؤسسة إمتالك حد إلى تصل أن المشاركة لهذه ويمكن  .العدلية والتتبعات
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 جعل قد اإلسالمي االقتصاد أن العلم مع ،هذا لهم  المتوحش الرأسمالية إستعباد من للتخلص األجراء يحققه أن يمكن هدف

 جانب إلى " الشركة" باسم وُمورس  قرنا عشر خمسة  منذ الناس بين االقتصادية المعامالت  أشكال أحد  الهدف هذا من

  شكل فيمع شيء من  التحوير  العصر هذا في صياغتها أعيدت وقد تستوجبها التي والظروف تتماشى أخرى  ممارسات

بإحدى عما ورد أيضا المعبر   "84يفلحها لمن األرض  ":شعار ل بالنسبة  الشأن هو كما علمية مقوالت أو عصرية شعارات

ً  ليست األرض: "القائلة بأن  85النظريات العصرية   ةوزراع شغالً  بها لالنتفاع استغاللها واحد لكل يحق ولكن.  ألحد ملكا

 ً  فقد"  حاجاته إشباع حدود وفي ، بدونه أو بأجر غيره استخدام دون الخاص جهده حدود في ورثته وحياة حياته مدى ورعيا

هذا  عن خفُر   وقد (ولعقبه له فهي ميتة أرضا أحيا من) :منها الشريفة النبوية األحاديث من الكثير في مفهوم هذه المقولة  ورد

 أي " يستهلك ينتج من"و " لساكنه البيت "و " يقودها لمن السيارة " : مثل أخرى مقوالت عدةوكما يُرجح  منطقيا الشعار 

  .....    األخرى الشعارات من ذلك غير إلى ، أنتجه من يستهلكه أن يجب اإلنتاج

 المباشر النظام هيكلية مع تتطابق أو تتشابه بهيكليات  الحالية النقابية المنظمات هيكلية إستبدال ، الثاني •

 القوانين بترسانة تتحصن التي  النقابية للبيروقراطية المناسب الوقت في بفاعلية التصدي يتسنى حتى( الحالي )التشاركي

 مدة ألكثر  النقابية السلطة في  الكادحة الطبقة بتضحيات والمتاجرين الفاسدين على اإلبقاء  إلى عامة بصفة الهادفة  الداخلية

 . المتوحشة الرأسمالية  ألهداف خدمة الحكومات من الغالب في  بتشجيع ممكنة

 التامة الرقابة -  الجديدة الهيكلية  بإعانة - المهنية والمجالس المؤتمرات لجماهير تكون نقابية أطر إنتخاب الثالث، •

 . الشغيلة حقوق عن الدفاع عن آلخر أو لسبب تقاعست هي إن أمرها في للحسم لحظة أية في عليها

 في األخرى المجالس وبقية الجماهيرية القاعدية المؤتمرات أمام  مصالحهم عن للدفاع ممثلين ،إنتخاب الرابع •

 . الحقا ذلك سيتوضح كما  إستشاري إطار

لتحقيق الحد األدنى والمطلوب من الحكم  على مستوى  بلدي تجمع  جماهيري وهو  بلدي:  شعبي مؤتمر -9-1-1-3 

دية جدون تقديم وسيلة   يتغنى به األحزاب صباحا ومساء هو أمر نهوض بالده  وك كل من يريد المساهمة في العادل الذي يُشر  

ينعقد و ة المفترضة الواقعة في نطاق البلدية القاعدي ةالشعبي ات المؤتمروقتيا هذا المؤتمر يُعوض  و،  ذلك تحقيق لوجذرية 

 كال  إذ ال يمكن في عادية أخرى حالة بعد سواء بعد حالة ثورة  أو بداية اإلنتقال من النظام القديم إلى نظام الحكم المباشر في 

يرية دون مرحلة تحض بكل أصغر تقسيم إداري  مستقلة عن بعضها البعض عقد مؤتمرات قاعدية جماهيرية مباشرة الحالتين 

ما يستوجب م المؤتمرات هذهمثل ن  لإلقبال  على تكوين  يوالحماس الكافي السياسيالوعي لجميع  البالغين  لذلك حيث ال يتوفر 

 عنصران : بلدية يحضره  التراب امل مر شعبي واحد على مستوى كالبدء بعقد مؤت

بعد إنتخابهم مسبقا لهذا الغرض من أعضاء المجلس البلدي المندوبون عن المؤتمرات القاعدية المفترضة األول :  -

، ويكون حضروهم 86حسب المعادلة  المخصصة لهذا الغرضه كل على حدكل أصغر تقسيم إداري تابع للبلدية جماهير طرف 

 وصياغة قراراته  ،  تحت إشراف أمانة المجلس البلدي  التي تتولى إدارة جلسات  هذا المؤتمر 

ة له رغبة المشاركة  السياسيوتلك البلدية إحدى التقسيمات اإلدارية التابعة لكل مواطن بالغ من سكان  الثاني :  -

كلما تضاعف  عدد موازية   مؤتمرات قاعدية  التدريجي عن هذا المؤتمر النواة  وتكوين  اإلستقالليتم هذا و،وصنع القرار 

 التزامنبيقع و ، كل أصغر تقسيم إداري من البلدية بمؤتمره القاعدي الخاص به  الحضور وإستوجب األمر ذلك  حتى يستقل  

نتهي ييراعي مبدأ التناسب  وتوزيعا تدريجيا  لساتها إلدارة جمع هذا توزيع أفراد المجلس البلدي على المؤتمرات المستحدثة 

مجلس للإنتخبه سبق أن مؤتمرالقاعدي  اإلفتراضي الذي ة  آخر أو أكثر على اله  أو بمعي  دسواء بمفرف كل مندوب اشرإلى  إ

ذا النوع من ، وبه حضوراسجل سكانها أكثر بالتقسيمات التي يبالتتالي مؤتمرات هذه ال إستحداث البدء بيمكن و)هذا ، البلدي 

المؤتمرات يمكن تحقيق الحد األدنى المقبول لممارسة الحكم سواء من طرف األحزاب أو من طرف كل من له رغبة في إفادة 

دون إقصاء وما يترتب عليه من ساهمة في بناء الوطن لكل أبنائه وطنه ،وبهذا النوع من المؤتمرات أيضا يمكن فتح باب الم

 لواحدة حكومات  اوتشكيل  لل ودوران في الحلقات السياسية  المغلقة وضى  وسياسة شد وجذب بين األحزاب عدم إستقرار وف

  (. لتسلط في اوحبا  الكراسي  تلوى األخرى نهما في 
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  : البلدي  المجلس  -0-1-2

التابعة إداريا للجزء البلدي  القاعدية الشعبية المؤتمراتأمانات  أعضاء  من تركبت   تنفيذية ( تشريعية) صياغي ة  هيئة وهو            

   : منها مهام عدةها ول

ثم عرضها على التصويت الخارجي عبر التفاعل  اإللكتروني  وتدوين قراراته البلدي المجلسجلسات ترشيح أمانة إلدارة  •

 إن كان مؤمنا وإال وقع اإلكتفاء بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس البلدي .

 لهذا الغرضبها بعد تحديد عددهم حسب المعادلة العلمية المعمول لمجلس البلدي بالمجلس الجهوي عن ا مندوبين  ترشيح •

وإال وقع أيضا اإلكتفاء إن كان مؤمنا  القاعدية للمؤتمرات اإللكتروني التفاعلثم عرضهم  على التصويت عبر ، ترشيحهم 

 .ألعضاء المجلس البلدي عليهم بالتصويت الداخلي 

ه كمندوبين لسواء توزيع الحقائب الوزارية  على من تبقى من أعضاء المجلس البلدي بعد أن سبق إنتخاب اآلخرين  •

, توزيعها مع التفاعل اإللكتروني للمؤتمرات القاعدية إن كان مؤمنا لتنفيذ قرارات المؤتمرات أو كأمناء له بالمجلس الجهوي 

 ( .  ضمن هذه الفقرة مايليفي أنظر باإلستعانة بالمجالس النوعية )القاعدية على المستوى البلدي  

 متناقضة أو متضاربة تكون ال حتى فيها والبت البلدية تلكالتابعة  ل   القاعدية المؤتمرات جميع وتوصيات قرارت تجميع •

  اإللكتروني التفاعل مع بالتزامن بلدية قوانين شكل في صياغتها ثم الوطنية المصلحة مع أو البعض بعضها مصالح مع

 ها .لتنفيذ المحلية  الحكومة إلى   إحالتها ،ثم القاعدية لمؤتمراتل

 بجدول حوار كنقاط  إدراجها سبق التي الوطنية المسائل حول   القاعدية المؤتمرات جميع وتوصيات قرارت تجميع •

 البعض بعضها المؤتمرات مصالح مع متناقضة أو متضاربة تكون ال حتى فيها والبت  القاعدية المؤتمرات أعمال

 لهذا المنتخبين المندوبين طريق عن  إحالتها مة إن كان مؤمنا ثالقاعدي لمؤتمراتل  اإللكتروني التفاعل مع وصياغتها

  الجهوي المجلس إلى الغرض

في إطار التخطيط المستقبلي   البلدية م تستحقه الذين   الفعليين واإلحتياطيين  الحكومة  و انةاألمكل من أعضاء  عدد ضبط •

 ومن ،أصال  مناجم بها توجد ال بلدية في للمناجم  محلي زيروخطة مثال  ستحداثكإ ذلك من أكثر إلى م تجاوزه وعدم

 إلى  وتسييره األمني المجال على لألشراف لألمن المحلية الوزارة  هنالك بلدية لكل الضرورية المحلية الوزارات بين

 أن إلى اإلشارة مع الضرورية األخرى الوزارات من وغيرها للتعليم محلية ووزارة للصحة محلية وزارة جانب

  لديهم الذين زمالئهم بقية بها يتمتع التي  الصالحيات بنفس يتمتعون يديرونها وزارات ديهمل ليس الذين األعضاء

 . هاعلي يشرفون وزارات

 ذات صبغة س مجال تكوين •

 . به النهوض وكيفية القطاع واقع في •

  المستويات بجميع  الحكومي العمل مراقبة •

 المجلس إلى المندوبين طريق عن ورفعها المقبل القاعدية المؤتمرات أعمال بجدول حوار نقاط إقتراح في المساهمة •

  . ةالبيني   المجالس بقية عبرو الوطني

 وبقية القاعدية  المؤتمرات : األخرى  األجهزة بقية مع بالتنسيق المجالس  من النوع هذا إنعقاد وتيرة ضبط •

 من  تأخذ حتى بالتتابع المجالس باقي إنعقاد ثم أوال  القاعدية المؤتمرات إنعقاد هو  الشأن هذا في والضروري)المجالس

  المندوبين لبعض الفرصة تُعطى حتى ثانية   جهة ومن  لها الطبيعي المسار والتوصيات القرارات صياغة  أولى جهة

 ( لذلك أُنتخبوا أن بعد مجلس من أكثر فيالقرارات  صياغةتجميع و  في مشاركةلل

  . اإلقليمية و الجهوية المحلية الحكومات وبقية الوطنية الحكومة قرارات تنفيذ •

جهاز  بعد إستحداث   القاعدية المؤتمرات  مع  اإللكتروني التفاعل مع وتنفيذا تخطيطا  البلدي بالشأن االهتمام بشكل عام  •

 ..... على مستوى بلدي  للحوكمة المفتوحة
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 جهوي مجلس : الثالث -9-1-3

لتقسيم لالتابعين  البلدية المجالس قبل من المنتخبينالمندوبين  من تركبت  تنفيذية ( تشريعية) صياغي ة  هيئة وهو            

يُمثل ثالث تقسيم إدارى بعد المؤتمرالقاعدي هو ( ومحافظة أو غيرها من التسميات األخرى ال)أو  اإلداري الُمسمى بالجهة 

   : منها مهام عدة ذا المجلسوله،ويضم العديد من البلديات والبلدية 

ثم عرضها على التصويت  جزء من حكومته الحقا تكون  وتدوين قراراته  المجلس الجهويجلسات أمانة إلدارة  ترشيح •

 الخارجي عبر التفاعل  اإللكتروني إن كان مؤمنا وإال وقع اإلكتفاء بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس الجهوي .

بعد تحديد عددهم حسب المعادلة العلمية المعمول بها لهذا الغرض  قليميبالمجلس اإل جهويترشيح مندوبين  عن المجلس ال •

إن كان مؤمنا وإال وقع أيضا اإلكتفاء  القاعدية للمؤتمرات اإللكتروني التفاعلالتصويت عبر  ، ترشيحهم ثم عرضهم  على

    بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس البلدي .

ه كمندوبين لسواء الحقائب الوزارية  على من تبقى من أعضاء المجلس الجهوي بعد أن سبق إنتخاب اآلخرين توزيع  •

, توزيعها مع التفاعل اإللكتروني للمؤتمرات القاعدية إن كان مؤمنا لتنفيذ قرارات أو كأمناء له بالمجلس اإلقليمي  

 (ضمن هذه الفقرة مايليفي أنظر المؤتمرات القاعدية على المستوى الجهوي  باإلستعانة بالمجالس النوعية )

 مع متناقضة أو متضاربة تكون ال حتى هافي والبت الجهة بتلك الخاصة البلدية المجالس جميع وتوصيات قرارت تجميع •

 مع اإللكتروني التفاعل مع بالتزامن  جهوية قوانين شكل في صياغتها ثم الوطنية المصلحة أو البعض بعضها مصالح

 ). المحلية (البلدية الحكومات بمساعدة للتنفيذ الجهوية  الحكومة إلى   إحالتها ،ثم القاعدية المؤتمرات

 أعمال بجدول حوار كنقاط  إدراجها سبق التي الوطنية المسائل حول البلدية المجالس جميع وتوصيات قرارت تجميع •

 ثم وصياغتها البعض بعضها البلديات مصالح مع متناقضة أو متضاربة تكون ال حتى فيها والبت  القاعدية المؤتمرات

 مع اإللكتروني التفاعل مع بالتزامن  اإلقليمي المجلس إلى الغرض لهذا المنتخبين المندوبين  طريق عن  إحالتها

 القاعدية، المؤتمرات

المستقبلي  في إطار التخطيط   الجهة متستحقه طيين الذين ايالفعليين واإلحت الحكومة  كل من األمانة وأعضاء  عدد ضبط •

  .ذلك من أكثر إلىم تجاوزه وعدم

على غرار   الجهة  مستوى  على  القطاعات لمختلف نوعيةس ذات صبغة إستشارية تُسمي بالمجالس المجال تكوين •

 ووضع بها للنهوض  والتخطيط هذه القطاعات واقع لدراسةعلى مستوى البلديات ، تكوينها المجالس النوعية للقطاعات 

فيمكن مثال ، بعد عرضها على المؤتمرات القاعدية  قوانين شكل في بعد فيما لترجمتها  الصدد هذا في وخطط برامج

مع المدني  وممثلين عن المجتحليين ببلديات الجهة يضم أساسا جميع وزراء التعليم المبالجهة تكوين مجلس نوعي للتعليم 

 وكيفية النهوض به . بالجهة للنظر في واقع القطاع وخبراء تربويين 

  المستويات بجميع  الحكومي العمل مراقبة •

 بقية عبرالمندوبين و طريق عن ورفعها المقبل القاعدية المؤتمرات أعمال بجدول حوار نقاط إقتراح في المساهمة •

  .الوطني المجلس إلى ةالبيني   المجالس

 و ) المجالس وبقية القاعدية  المؤتمرات : األجهزة بقية مع بالتنسيق المجالس  من النوع هذا إنعقاد وتيرة ضبط •

 حتى بالتتابع المجالس باقي إنعقاد ثم أوال  القاعدية المؤتمرات إنعقاد هو - ذكره سبق وكما - الشأن هذا في الضروري

 لبعض المشاركة فرصة تُعطى حتى أخرى ومن ناحية من هذا لها الطبيعي المسار والتوصيات القرارات صياغة  تأخذ

  ( لذلك أُنتخبوا أن بعد مجلس من أكثر في الصياغة فيالمندوبين 

  . اإلقليمية و الجهوية المحلية الحكومات وبقية الوطنية الحكومة قرارات تنفيذ •
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بعد إستحداث جهاز  القاعدية المؤتمرات  مع  اإللكتروني التفاعل مع وتنفيذا تخطيطا  الجهوي بالشأن بشكل عام االهتمام  •

 حوكمة مفتوحة على مستوى جهوي ....

 

   : إقليمي مجلس : الرابع -9-1-4

التابعين للتقسيم جهوية ال المجالس قبل من المنتخبينالمندوبين  من تركبت  تنفيذية ( تشريعية) صياغي ة  هيئة وهو

 الذي يُمثل رابع تقسيم إدارى بعد المؤتمرالقاعدي والبلدية  والجهة ويضم العديد من الجهات، واإلداري الُمسمى باإلقليم  

  :منها مهام عدةذا المجلس وله

ثم عرضها على التصويت تكون الحقا جزء من حكومته    وتدوين قراراته  المجلس اإلقليميجلسات أمانة إلدارة  ترشيح •

   . إلقليميالخارجي عبر التفاعل  اإللكتروني إن كان مؤمنا وإال وقع اإلكتفاء بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس ا

بعد تحديد عددهم حسب المعادلة العلمية المعمول بها لهذا  الوطني بالمجلس قليمي اإل ترشيح مندوبين  عن المجلس  •

إن كان مؤمنا وإال وقع أيضا  القاعدية للمؤتمرات اإللكتروني التفاعلالغرض ، ترشيحهم ثم عرضهم  على التصويت عبر 

    . اإلقليمي اإلكتفاء بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس 

بين له كمندوسواء الوزارية  على من تبقى من أعضاء المجلس اإلقليمي بعد أن سبق إنتخاب اآلخرين  الحقائب توزيع     •

, توزيعها مع التفاعل اإللكتروني للمؤتمرات القاعدية إن كان مؤمنا لتنفيذ قرارات له أو كأمناء بالمجلس الوطني  

 ( ضمن هذه الفقرة  مايليفي بالمجالس النوعية ) أنظر  المؤتمرات القاعدية على المستوى اإلقليمي  باإلستعانة

 متناقضة أو متضاربة تكون ال حتى فيها والبت  اإلقليم بذلك الخاصة  الجهوية المجالس جميع وتوصيات قرارت تجميع •

 اإللكتروني التفاعل مع بالتزامن  إقليمية قوانين شكل في صياغتها ثم الوطنية المصلحة أو البعض بعضها مصالح مع

       . للتنفيذ  اإلقليمية  الحكومة إلى   إحالتها ،ثم القاعدية المؤتمرات مع

 أعمال بجدول حوار كنقاط  إدراجها سبق التي الوطنية المسائل حول  الجهوية المجالس جميع وتوصيات قرارت تجميع •

 ثم وصياغتها البعض بعضها الجهات مصالح مع متناقضة أو متضاربة تكون ال حتى فيها والبت  القاعدية المؤتمرات

 مع اإللكتروني التفاعل مع بالتزامن  الوطني المجلس إلى الغرض لهذا المنتخبين المندوبين  طريق عن  إحالتها

 ، القاعدية المؤتمرات

في إطار التخطيط  المستقبلي  م اإلقليم ستحقهي ياطيين الذين الفعليين واإلحت الحكومة  كل من األمانة وأعضاء  عدد ضبط •

 .ذلك من أكثر إلىم تجاوزه وعدم

اإلقليم على غرار المجالس  مستوى  على  القطاعات لمختلف نوعيةس ذات صبغة إستشارية تُسمي بالمجالس المجال تكوين •

 برامج ووضع بها للنهوض  والتخطيطهذه القطاعات  واقع لدراسة، تكوينها الجهاتالنوعية للقطاعات على مستوى 

فيمكن مثال تكوين ،بعد عرضها على المؤتمرات القاعدية  قوانين شكل في بعد فيما لترجمتها  الصدد هذا في وخطط

خبراء ومجلس نوعي للتعليم باإلقليم يضم أساسا جميع وزراء التعليم المحليين بجهات اإلقليم وممثلين عن المجتمع المدني  

 وكيفية النهوض به .  اإلقليمللنظر في واقع القطاع بتربويين 

  المستويات بجميع  الحكومي العمل مراقبة •

 المجلس إلىالمندوبين  طريق عن ورفعها المقبل القاعدية المؤتمرات أعمال بجدول حوار نقاط إقتراح في المساهمة •

  الوطني

 ) المجالس وبقية القاعدية  المؤتمرات : األجهزة بقية مع بالتنسيق المجالس  من النوع هذا إنعقاد وتيرة ضبط •

 حتى بالتتابع المجالس باقي إنعقاد ثم أوال  القاعدية المؤتمرات إنعقاد هو - ذكره سبق وكما - الشأن هذا في  والضروري

 لبعض الفرصة تُعطى حتى أخرى ومن ناحية من هذا  لها الطبيعي المسار والتوصيات القرارات صياغة  تأخذ

  ( لذلك أُنتخبوا أن بعد مجلس من أكثر في الصياغة في المشاركة المندوبين
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  . اإلقليمية و الجهوية المحلية الحكومات وبقية الوطنية الحكومة قرارات تنفيذ •

بعد إستحداث جهاز  القاعدية المؤتمرات  مع  اإللكتروني التفاعل مع وتنفيذا تخطيطا اإلقليمي بالشأنعموما  اإلهتمام •

 مفتوحة على مستوى إقليمي .... حوكمة

 

 (وطني برلمان )وطني مجلس : الخامس -9-1-5

         مهام عدة وله  اإلقليمية المجالس قبل من المنتخبينالمندوبين  من تركبت  تنفيذية ( تشريعية)صياغي ة  هيئة أعلى وهو             

  : منها

 إن القاعدية للمؤتمرات اإللكتروني التفاعل مع إنتخابها ثم وتدوين قراراته  الوطني  المجلسجلسات   إلدارة أمانة ترشيح •

 مع أمين : األمانة نونيكو    من هم  األصوات من عدد أكثر على المتحصلين األوائل الثالثةيمكن أن يكون  ) مؤمنا كان

  ( مساعدين

 أو متضاربة تكون ال حتى فيها والبت  الوطن بجميع  الخاصة  اإلقليمية المجالس جميع وتوصيات قرارت جميع تجميع •

 التفاعل مع بالتزامن  وطنية قوانين شكل في صياغتها ثم الوطنية المصلحة أو البعض بعضها مصالح مع متناقضة

 .لتنفيذها  الوطنية الحكومة إلى   إحالتها ثم القاعدية، المؤتمرات مع اإللكتروني

 وتصورات قوانين مشاريع اإلطار هذا ضمن  وإقتراح  المقبل القاعدية المؤتمرات أعمال جدول نقاطتجميع وضبط   •

 ...  ككل للبالد مستقبلية وإجتماعية وإقتصادية سياسية

  ، ذلك من أكثر إلى تجاوزها وعدم الوطن يستحقها التي  الوطنية الوزارات عدد ضبط •

 المؤتمرات مع بالتفاعل والحكومة  (الخليفة ) الرئيس من كل بين وتقسيمها للدولة التنفيذية األجهزة صلوحياتضبط  •

 ، القاعدية

  القاعدية المؤتمرات مع اإللكتروني بالتفاعل 87ذلك طريقة تحديد بعد )الخليفة ( الدولة رئيسإنتخاب  •

  باإلستعانة  البالد شؤون ألدارة بينهم المهام وتوزيع 88ذلك طريقة تحديد بعد  أيضا الوطنية الحكومة أعضاء إنتخاب •

  (  القاعدية المؤتمرات لجماهير اإللكتروني التفاعل مع هذا كل). بالمجالس النوعية 

على غرار المجالس النوعية للقطاعات  وطني  مستوى  على نوعيةس ذات صبغة إستشارية تُسمي بالمجالس المجال تكوين •

 هذا في وخطط برامج ووضع بها للنهوض  والتخطيط هذه القطاعات  واقع لدراسة، تكوينها  بقية المجالس على مستوى 

فيمكن مثال تكوين مجلس وطني نوعي ، بعد عرضها على المؤتمرات القاعدية  قوانين شكل في بعد فيما لترجمتها  الصدد

 واقع القطاع  للنظر فيتربويين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني   ألقاليم با للتعليم يضم أساسا جميع وزراء التعليم 

 وكيفية النهوض به . بالوطن 

 إنعقاد هو- ذكره سبق وكما - الشأن هذا في  والضروري )المجالس وبقية القاعدية المؤتمرات إنعقاد وتيرة ضبط •

  لها الطبيعي المسار والتوصيات القرارات صياغة  تأخذ حتى بالتتابع المجالس باقي إنعقاد ثم أوال  القاعدية المؤتمرات

 أن بعد مجلس من أكثر في الصياغة في المشاركةمندوبين ال لبعض الفرصة تُعطى حتى أخرى ومن ناحية من هذا

  ( لذلك أُنتخبوا

في الحاالت  أسرة كل عن ممثل أو البالغين جميع إما القاعدية المؤتمرات سيحضرون الذين األشخاص  نوعية تحديد •

 اإلستثنائية 

                                                           
 كيفية إختيار الوزراء والرئيس )الخليفة (  -11أنظر الفقرة :  - 87
  السابق ،المصدر  - 88
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 للمستويات بالنسبة أوزيادة  حذفا سواء لها المناسبة الحلول وإيجاد ُوجدت إن النظام لهذا  التطبيقية الثغرات رصد •

 . آخر تنظيمي خلل أي أو  مثال  الهيكلية

 ، القاعدية المؤتمرات مع اإللكتروني التفاعل مع  ( الخالفة)والرئاسي الحكومي العمل مراقبة •

ه مثال بالهيئة ويُمكن تسميتوريتها بالنسبة لغيرهم تللمسلمين أو دس بالنسبةية القوانين  شرعسواء إستحداث جهاز لمراقبة  •

 أو أي  إسم آخر ...الوطنية لمراقبة القوانين 

بعد إستحداث جهاز  القاعدية المؤتمرات  مع  اإللكتروني التفاعل مع وتنفيذا تخطيطا الوطني بالشأنعموما  اإلهتمام •

 حوكمة مفتوحة على مستوى وطني ....

 

 العالي ي  السكان التعداد هيكلية -9-2

  ي  السكان التعداد أو وماشابهها  العربية  األمة مثل العالي  ي  السكان التعداد ذات البلدان  الهيكلية من النوع هذا يناسب  

 ستة من  وتتركب  ةبيني   مجالس   أربعة تقدير أقل على الهيكلية هذه وتضم شابهها وما  اإلسالمية الخالفة  جدامثل العالي

 مجالس ثم ( بلدية حكومات)بلدية مجالس ثم جماهيرية قاعدية بمؤتمرات تبدأ  فوق فما رئيسية  مؤسساتستة  أو مستويات

 وطني مجلس  ثم ( قطرية حكومات) قطرية مجالس ثم ( إقليمية حكومات) إقليمية مجالس  ثم ( جهوية حكومات)  جهوية

 يليه  الذي مجلسبال   مندوبين له نتخبي المجالس هذه من مجلس وكل  ( خالفة)رئاسة ثم وطنية  حكومة ( تنبثق عنهبرلمان)

 وغير - اإلختيارية المعالجة أن إلى اإلشارة مع  النموذجية كليةيلله  بالنسبة الشأن هو كما  القاعدية المؤتمرات مع بالتفاعل

 كالتالي :   وهي األقل على طرق بثالثة تتم السكان عدد إلرتفاع - ذلك إلى الحاجة دعت إذا إال الضرورية

  الهيكلي  ىالمستو نفس من هي التي  المجالس أو  المؤتمرات دمج إلى تهدف طريقة وهي   : الدمج : أوال •

 مؤتمر في القاعدية المؤتمرات  من العديد  دمج يمكن إذ  ، المغلقة الال سلكية الدوائر طريق عن  البعض ببعضها

  .واحد مجلس في الواحد المستوى ذات ةالبيني   المجالس من العديد دمج كذلك أو واحد قاعدي

 تكوينها طريقة نفس على اإلبقاء مع ةالبيني   المجالس مضاعفة إلى تهدف طريقة وهي : المضاعفة : ثانيا •

ستة أو و ةبيني   مجالس  خمس أو بأربع هيكلية إستحداث يمكن فمثال  النموذجية الهيكلية حالة في الموضحة  وتسلسلها

 في هو كما  فقط  مستويات خمسة و ةبيني   مجالس ثالثة عن عوضا  -لها مناسبة أسماء إستحداث مع -سبعة مستويات

 إنطالق كنقطة القاعدية المؤتمرات على الحاالت جميع في اإلبقاء هذا مع ضرورة   ، النموذجي النظام هيكلية حال

 كماهولهذا النوع من البلدان ألية هيكلية  وعلى المجلس الوطني كآخر مستوى  مستوىثاني  في  البلدية مجالسال وعلى

  : التاليين المثالين في

  / وطني مجلس /قطري مجلس / إقليمي مجلس / جهوي مجلس /بلدي مجلس / قاعدي مؤتمر -

  / وطني مجلس .../  مجلس /قطري مجلس / إقليمي مجلس / جهوي مجلس /بلدي مجلس / قاعدي مؤتمر -

 

  وال يجب أن  القاعدي بالمؤتمر ليمثلها أفرادها فرد من ل أسرة كل إختيار إلى ويهدف : األسري التمثيل : ثالثا

 بهذا و)الواحدة نظر تجاه بعض القضايا بين أفراد األسرة الإختالف  حاد في وجهات  جدوُ  إنفردين   العدديتجاوز 

 نتميي الذي الوطن قضايا مختلف معمستقبال  للتعاملوتهيئة  النشئ    لشورىا تعليمل مصغ ر مجلسهذه األخيرة  تصبح

 ...( إليه

 

 

  المنخفض ني  السكا التعداد هيكلية -9-3

 أربعة  إلىى واحد مستو من تتركب أن ويمكن جدا والمنخفض المنخفض ي  السكان التعداد ذات البلدان تناسب ي هيكلية وه  

  : كاآلتي موضحة  مستويات
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 مؤتمر قاعدي واحد  )وفي نفس الوقت يلعب دور كل من  المجلس البلدي  والمجلس الوطني (   : األولى •

 / وطني مجلس /  قاعدية مؤتمرات / : الثانية •

 وطني مجلس / بلدية مجالس /  قاعدية مؤتمرات  :الثالثة •

 وطني مجلس /جهوية مجالس / بلدية مجالس /  قاعدية مؤتمراتالرابعة:  •

 

 المزدوجة الهيكلية -9-4

 الوطن  من جزء يقسم فمثال  الوطني التراب كامل على معمم غير إداري تقسيم ما ولضرورة البلدان بعض في يوجد قد  

 معاملة مجلس لكل مندوبينال عدد حساب عملية عند يتطلب مما جهات إلى منه اآلخر الجزء  ويقسمتتضمن جهات  أقاليم إلى

 لتيسير جهات تتضمن كأقاليم  معاملتها إلىمندوبيها   عدد حساب بعد الرجوع ثم الجهات بقية مثل كجهات األمر أول األقاليم

 . األخيرة هذه مندوبي   عددكل من  حساب
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 التشاركي المباشر الحكم نظام تنفيذ آليات -91

 عدد تحديد ثم  إدارية دوائر إلى البالد تقسيم : األقل على أمران يقتضي واقعا المباشر الحكم نظــام هيكلية تجسيد إن             

 : كاآلتي  ذلك وتفصيل الدوائر تلك في سينشطون الذين المندوبين

سكان عدد التي ترتبط بدورها ب المباشر الحكم  نظام هيكليات بإختالف اإلدارية التقسيمات تختلف : التقسيم -11-1 •

 المؤتمرات أرضية على ترتكز والتي  لها المسيرة  للمؤسسات الهرمي الشكل على جميعا تتفق لكنهاعلى حده بالد كل 

 الوطني التراب  تقسيم من يبدأ - األمثل وهو - تصاعديا تقـسيممما يُعطي  إمكانية  تنفيذ   إنطالق كقاعدة وتتخذها  القاعدية

 على اإلبقاء يمكن كذلك ، ذلك عكس تنازليا ن أيضا يكو أن يمكن كما الوطني المجلس  إلى وصوال  قاعدية مؤتمرات إلى

 أخذنا لو فمثال ،  الحقة مراحل في  تحسينه على العمل مع الجديدة الهيكلية لتطبيق أولى كمرحلة الحالي اإلداري التقسيم

- الدول للكثير من  الحالي اإلداري التقسيم من إنطالقا النموذجي المباشر النظام لهيكلية المناسب التصاعدي اإلداري التقسيم

  : كالتالي لوجدناه -وليس كلها 

 التقسيم هذا في  األول السلم يحتل والذي الحالي اإلداري  التقسيم من  ترابي جزء أصغر إعتبار : أوال  •

 (قاعدية مؤتمرات إلى البالد جميع تقسيم  أي) قاعدي شعبي كمؤتمر  إعتباره

 اإلداري  التقسيم في الثاني السلم يحتل الذي الترابي الجزء  في توجد التي القاعدية المؤتمرات تجميع : ثانيا  •

 (بلدي مجلس لتكوين البعض بعضها إلى القاعدية المؤتمرات تجميع أي)بلدي مجلس لتكوين تجميعها ، الحالي

 اإلداري  التقسيم في الثالث السلم يحتل الذي الترابي الجزء  في توجد التي البلدية المجالس تجميع : ثالثا  •

 مجلس  لتكوين البعض بعضها إلى البلدية المجالس تجميع أي )  جهوي مجلس لتكوين تجميعها ، الحالي

  ( جهوي

 اإلداري  التقسيم في الثالث السلم يحتل الذي الترابي الجزء  في توجد التي الجهوية المجالس تجميع : رابعا •

 مجلس  لتكوين البعض بعضها إلى  الجهوية المجالس تجميع أي ) إقليمي مجلس لتكوين تجميعها ، الحالي

  (إقليمي

  الوطني المجلس لتكوين البعض بعضها إلى اإلقليمية المجالس تجميع : خامسا •

 من كل مندوبي  ل الكلي العدد  ضبط على تساعد معادالت وهي المندوبين :  عدد لحساب  العلمية  المعادالت -11-2 •

 ينبثق  - ذكره سبق وكما - العدد وهذا (الخليفة ) والرئيس  الوطنية الحكومة أعضاء مع الوطني المجلس و ةالبيني   المجالس

  أيضا الوطني المجلس تمد بدورها التي  ةالبيني   للمجالس الرئيس المزود دور تلعب  التي القاعدية الشعبية المؤتمرات من كله

 المجلس إلى وصوالو القاعدية المؤتمرات من  تصاعدي بشكل تقع  هذه المد عملية يجعل  مما لمندوبينا من الكافي بالعدد

  : التاليةالطريقة لعل أبسطها   طريقة من بأكثر - الهيكليات أنواع لجميع – العدد هذا حساب ويتم  ، الوطني

  الذي يضم  نوعين من األعضاء : )ك( أوال : تقدير العدد الكلي للمندوبين بالمجلس الوطني 

ة  وتشمل مهموأمانة المجلس الوطني ز الحكومي االذين يُشكلون الجه ألعضاءاوهم ( ق)أعضاء قارين   -أ

 ، مع بقية األعضاء المساهمة في التنسيق وتجميع  القرارات وصياغتها  لتنفيذ قبل التفرغ  لالحكومة 

وأمانة  أعضاء الحكومة كل من عدد  ضبطبعد  -األعضاء المتبقين  مجموع وهم  ( ن) أعضاء غير قارين -ب   

وتقتصر   ...( 8، ن2، ن1)ن بالمجلس الوطنيقبل األخير بالهيكلية اللمستوى ا  مجالسمن مندوبي    -المجلس الوطني 

وهي معادلة عامة  ( ن( + ) ق: )ك( = )المعادلة التالية  وكل هذا يُترجم في مهمتهم على التنسيق والتجميع والصياغة فقط ، 

+ ....(  7+ن  8+ن  2+ن 1: )ن(=) ن بقيمتها ( ن)وبعد تعويض ي ما سيأتي ، فة للمجالس البيني  أيضا يمكن تخصيصها 

 : مرحلتين على فإنه يتم التقدير بالعودة إلى و+ ...( 8+ن2+ن1( + )ن ق)ك( = ) المعادلة كالتالي : هذه تصبح  

 حاجيات ضوء على( ق( ) الخليفة)والرئيس الحكومة كل من أمانة المجلس الوطني و أعضاء تقدير عدد:  األولى  -أ 

 . شابههم وما الوزراء من  المدروسة البالد



47 
 

، الذي يمثل المستوى األخيرمن الهيكلية بالمجلس الوطني  (ن) للصياغة المتفرغين األعضاء عددتقديرالثانية :  -ب 

 األعلى  ، وشرحهما كالتالي : حداألدنى وأسلوب ال حد: أسلوب النصطلح عليهما  بالتالي يتحدد بأسلوبين )ن( عدد وهذا ال

وصول قرارات المؤتمرات القاعدية إلى طريقة حسابية  منطقية تهدف إلى ضمان : وهو  89أسلوب الحد األدنى -

بالمجلس الوطني للمجلس ( 1)ناحد إسناد مقعد وعلى أساس قيمته  تحدد تبأقل عدد ممكن  من المندوبين المجلس الوطني 

بقية  ناخبي  مقارنة  بعدد  ( 1)ب سناخبين عدد من ال الذي يوجد في المستوى الهيكلي قبل األخير والذي يضم أقل  البيني  

كل  مندوبي  عدد حدد ويت، ....(  3، ب س7، ب س 8ب س ،2) ب سالمجالس الموجودة معه  على نفس المستوى الهيكلي 

كل مجلس  مندوبي  أن عدد أي  ناخبين ألقل على أساس التناسب مع  المجلس ا،...( 3،ن 7،ن8)نمجالس هذه البقية مجلس من 

                                                 :المعادالت التاليةأي ناخبين المجلس األقل ناخبي عدد  على ناخبيهحاصل  قسمة عدد سيكون 

 مما ( ... [ 1/) ب س3= )ب س3(  ، ن1/) ب س7= )ب س7ن ( ،1/) ب س8=)ب س8(،ن1س/) ب 2= )ب س2ن]

لنقل   هيكليبالسلم ال  المجلس الوطنيلكل مجلس من المجالس التي  تسبق مباشرة مندوب واحد فأكثر  بشكل عام سيترتب عليه 

ملين نتيجة عاوهو أمر طبيعي  إلى أبعد حدعدد أعضاء المجلس الوطني تقليص  يقود بشكل آلي  إلى سوهذا ،  إليه م هقرارات

لسلطة ان ، والثاني أ لنقل قراراتهم وال يتطلب الكثير من المندوبين جدا عدد المجالس بهذا المستوى يكون  محدود أن : األول 

لصياغة االتجميع وإال انب التنسيق لى جإ للمجلس الوطني التشريعية أصبحت من مشموالت المؤتمرات القاعدية  ولم يبقى 

وال تتطلب  سواء تلك  األعداد  المعهودة للنواب دودة العدد محمجموعة يمكن أن تقوم بها وهو ما  على مستوى وطني والتنفيذ 

بشكل آلي ما قهبق تحق  س انالطبيعي  والتمثيل بهذه األخيرة ألن التنوع   انالمصطنعوالتمثيل بالمجالس النيابية التقليدية أو التنوع  

 ، عنها من مندوبين وما إنبثق  بالمؤتمرات القاعدية 

عدد المندوبين من العدد  من تهدف إلى الرفع إختيارية : وهو أيضا طريقة حسابية  90أسلوب الحد األقصى  -

يع جم  عدد مندوبي  مضاعفة بأعلى منه  يتحقق ( ج)ن  آخرإلى عدد   - الذي ال يجب النزول تحته - )ن(األدنى الضروري 

ود إلى وهو ما يق) م( معين سواء أكان عشريا أم صحيحا خالف الصفر المذكورة باألسلوب السابق  بعدد )ن( ة  المجالس البيني  

تقاصا إنبهذا األسلوب ليس في عدد المندوبين اإلختياري والغاية من إمكانية الترفيع  ،)ن( × (م( = ) ن جالمعادلة التالية : )

لمزيد إثراء النقاشات حول المسائل خاصة وصياغة القرارات وإنما لتسريع هذه العملية ومن كفاءة األسلوب األول في تجميع 

 يما بعدف التي تُساعدالمشابهة األخرى وغيرها من األعمال   الدراسات االقتصادية واإلجتماعيةثال مأك والتحضرية  سيقية التن

 هذا األسلوب  بقاعدةيُمكن ُمضاهاة  و،على إتخاذ القرارالمناسبأو المندوبين بمجالسهم  بمؤتمراتها  القاعدية  الجماهيرسواء 

ل المجلس األق ناخبي  على أن يكون هذا العدد دائما أقل من عدد التمثيل  النسبي  أي مندوب واحد لكل عدد معين من الناخبين 

بر شكلية تُعتهذه  القاعدة أن هذا مع العلم   ،أي قبل مستوى المجلس الوطني الموجود على المستوى الهيكلي قبل األخير ناخبين 

ألن المندوبين   هذه القاعدةأيضا إلختالفه جوهريا مع النظام النيابي الذي يستعمل  بالنسبة لطبيعة  نظام الحكم المباشر التشاركي

 وعند غياب التصويت اإللكتروني عنفي أسوأ الحاالت بل يختارون  اهير ال يت خذون القرار نيابة عن الجمفي النظام الجديد 

ذ واحد  قرارتعبر عن  عدة صياغات من بين األحسن  بعد   .  91نةمعي   تجاه مسألة الجماهير هإتخ 

الحاصل من  مجموع  عدد أعضاء   الوطني المجلس ألعضاء (ك) الكلي العدد -بعد التقدير – ضبط الثالثة :  -ث 

 :                                              التالية المعادلةفي  -كما سبق ذكره  -الحكومة وعدد أعضاء الصياغة  وهذا يُترجم 

)ن( >=< ×)م( )ن ج( >=<)ك( = )ق( + + ...(  أو)ك( = )ق( + 8+ن2+ن1ق(+ )ن) = (ك)  >=< (ن(+ )ق) = (ك)

 + ...(  8+ن2+ن1)ن× (م)ق( + ))ك( = 

  : نوعين من -وعلى غرار تركيبة المجلس الوطني - وجوبا المتركب  بيني   مجلس لكل (ب) الكلي العدد  حسابثانيا 

  ، كاآلتي  ذلك توضيح مع قار غير وآخر قار نوع  األعضاء من

 حسب بيني    مجلسأي   وأمانة  لحكومة ين لكل من االمشكل األعضاء  وهم (ق)وعددهم  قارين أعضاء : أول نوع -أ 

  غيره أو ( إ ب) إقليميا أو ( ج ب) جهويا أو( ب ب) بلديا مجلسا  أكان سواء المجلس حاجيات

                                                           
 الحد األدنى -1-1-4-19تطبيقي بالفقرة : الالمثال أنظر  - 89
 قصى الحد األ -2-1-4-19تطبيقي بالفقرة : الالمثال  أنظر - 90
 الوساطة / النيابة  -5-7أنظر الفقرة :  - 91
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  نالذيّ   بيني  مجلسأي   نصيب يمثلون الذينالمندوبون  األعضاء وهم ( ن)وعددهم  قار غير : ثان نوع ثم -ب 

 فيأيضا  ترجميُ  وهذا الوطني المجلس أوآخر  بيني   مجلس  أكان سواء يعلوه الذي المجلس تشكيل في م به  يساهم أن يجب

  : معطيات ثالثة من إنطالق النسبي التمثيل قاعدة على (ن) حساب إمكانية مع ، (ن) + (ق) = (ب) : التالية المعادلة

ي  البين المجلس يعلو  الذي)ك(  الوطني المجلس أو   (ع) البيني   المجلس  سواء ألعضاء الكلي العدد: األولى -

 ، وهو المجلس المستهدف ، دوبيه )ن(  الذي يُراد  معرفة عدد من  (ب)

  ، ( ب س) المستهدفّ   البيني المجلس ناخبي   عدد : الثانية -

 معادالت  ثالث إلى يقود وهذا (ع س) المستهدف ي  البين المجلس يعلو الذي ي  البين المجلس ناخبي   عدد : الثالثة -

 المندوبين عدد أو الهيكليات أنواع بكل ي  بين مجلس كل سواء أعضاء  عدد حساب  تسهيل في األهمية من غاية على علمية

 : بالمجلس البلدي قاعدي مؤتمر كل بهم يساهم أن يجب الذي

المجلس  في  (ن) لمندوبينا من ي  بين مجلس كل  مساهمة  - النسبي التمثيل قاعدة حسب - لحساب : األولى -أ

 وهي)س ب ([ / )س ع(   ×)ن( = ])ع( التالية المعادلة في مترجمة  وهي النسبي التمثيل قاعدة تطبيق بعد  يعلوه لذيا

  ويمكن إعتبار )ع( مساوية لـ )ك( عندما يكون المجلس الوطني هو الذي يعلو المجلس البيني    ، الهيكليات أنواع لجميع صالحة

 .صاحب العدد )ن(

أمرين :األول :تقدير العدد )ق( بعد  - هيكلية أية في -ي  بين مجلس لكل (ب)الكلي العدد لحساب : والثانية -ب 

 : التالية  العلمية المعادلة  عنه ينجر   مما الحقيقية بقيمتها  السابقة المعادلة في (ن)تعويض يمته ، والثاني :وبالتالي معرفة ق

 )س ب ([ / )س ع( {  ×)ب( = )ق( + } ])ع(

 (ش ن) قاعدي شعبي مؤتمر كل مساهمة نصيب  -أيضا النسبي التمثيل قاعدة حسب – لحساب : والثالثة -ت 

  : التالية  المعلومة  المعطيات خالل من وذلك البلدي لمجلسمندوبين باال من

   األخيرة العلمية بالمعادلة محدد هو كما البلدي للمجلس (ب) الكلي العدد -

  القاعدي المؤتمر به يوجد الذي ( م س) البلدي المجلس ناخبي ل الكلي العدد -

 قاعدة إستعمال  جانب إلى الثالث المعطيات وهذه (ش س ) القاعدي الشعبي المؤتمر ناخبي  ل الكلي العدد -

 العدد يساوي والذي البلدي بالمجلس (ق ن) المندوبين من قاعدي مؤتمر كل مساهمة نصيب  معرفة  إلى تقود النسبي التمثيل

 البلدي المجلس ناخبي  ل الكلي العدد على مقسوم (ش س ) القاعدي المؤتمر ناخبي  ل الكلي العدد ضارب  األخير لهذا (ب)الكلي

   )س ش ([ / )س م(  ×)ن ش( = ])ب(  :  التالية العلمية المعادلة أي  ( م س)

                       

  هيكلية ألية الذكر السالفة المعادالت  تخصيص يمكن : تالهيكليا لمختلف العلمية للمعادالت النظري التطبيق - 11-3

 على أوال وسنطبقها  قاعدي مؤتمر كل مندوبي  ل الكلي العدد  لحساب أو ي  بين مجلس كل ألعضاء  الكلي العدد سواء لحساب

  : الهيكليات  بقية على تطبيقها يمكن ثم  نظري بشكل  النموذجية الهيكلية

 

  النموذجية الهيكليةمعادالت  : أوال -1 -3- 11

  قاعدة حسب الوطني بالمجلس (إ)قليميإ  مجلسأي      به يساهم أن يجب الذي(إ ن ) مندوبينلل الكلي العددمعرفة 

 مستوى على للناخبين (س)  الكلي والعدد  الوطني المجلس ألعضاء (ك ) الكلي للعدد  المسبقة المعرفة مع النسبي التمثيل

                  :   التالية المعادلةتكون معرفة هذا العدد حسب  ،  إقليمأي   مستوى على للناخبين (إ س) الكلي والعدد الوطن جميع

 )س إ([/ )س({×) ن إ( = }])ك(

 عدد مع (إ ق) اإلقليم لذلك القارين األعضاء عدد حصيلة سيكون (إ ب)ي  إقليم مجلسأي   ي ألعضاءالكل العدد •

 :التالية المعادلة أي الوطني المجلس ألعضاء (ك) الكلي العدد لتشكيل اإلقليم نفس بهم يساهم  أن يجب الذي ( إ ن) األعضاء

 الوطنية الحكومةكل من  أعضاء لعدد ومساو قار  يكون أن ويُستحسن تقديره يمكن ( إ ق)فالعدد ، )ب إ( = )ق إ( + )ن إ(

 :التالية المعادلة إلى يقودس مما  حسابه سبق فقد ( إ ن)للعدد بالنسية أما ، لذلك الضرورة عدم عند إالوأمانة المجلس الوطني 

 . )س إ([/ )س({×)ب إ( = )ق إ( + )ن إ( = )ق إ( + }])ك(
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 عدد مع (ج ق)الجهة لتلك  القارين األعضاء عدد حصيلة سيكون)ب ج(  جهة أي ة  مجلس ألعضاء  الكلي العدد •

 ،الذي تتبعه   اإلقليمي المجلس ألعضاء (إ ب)الكلي العدد لتشكيل الجهة نفس به تساهم  أن يجب الذي ( ج ن) األعضاء

 إالوأمانة المجلس الوطني  الوطنية الحكومة أعضاء د كل منلعد ومساو قار    يكون أن ويُستحسن تقديره يمكن ( ج ق)فالعدد

 (إ ب)الكلي العدد من اإنطالق النسبي التمثيل قاعدة على حسابه فيمكن (ج ن) للعدد بالنسية أما ، لذلك الضرورة عدم عند

 الكلى والعدد  اإلقليم مستوى على(إ س )للناخبين الكلي والعدد  الذي تتبعه الجهة المستهدفة اإلقليمي لمجلسعضاء األ

                                                                                                :التالية المعادلة إلى يقود وهذا (ج س)  الجهة مستوى على للناخبين

 عدد حساب يمكن المعادلة هذه وبتطبيق ، ) س ج( [/ )س إ ({ ×)ب ج( = )ق ج( + )ن ج(  =  )ق ج ( + }])ب إ( 

  . األخرى لألقاليم التابعةوأ إلقليما لنفس التابعة سواء األخرى الجهات مجالس بقية مندوبي  

 (م ق(البلدية لتلك  القارين األعضاء عدد حصيلة سيكون( م ب) محلي أو بلدي  مجلس ألعضاء أي   الكلي العدد •

 الجهوي المجلس ألعضاء (ج ب) الكلي العدد لتشكيل  البلدية تلك مجلس  بهم يساهم  أن يجب الذي (ج ن) األعضاء عدد مع

وأمانة المجلس  الوطنية الحكومةكل من  لعدد ومساو قار  يكون أن  أيضا ويُستحسن تقديره يمكن ( م ق) فالعدد ،  الذي يتبعه 

 العدد من اإنطالق النسبي التمثيل قاعدة على حسابه فيمكن(م ن) للعدد بالنسية أما ، لذلك الضرورة عدم عند إال الوطني

 الكلى والعدد التي يتبعها المجلس البلدي  الجهة مستوى على(ج س )للناخبين الكلي والعدد الجهوي للمجلس (ج ب)الكلي

  التالية المعادلة إلى يقود وهذا ) س م( [/ )س ج(  ×)ن م ( = ])ب ج(   أي ( ب س)  المستهدفة البلدية مستوى على للناخبين

 مندوبي   عدد حساب يمكن المعادلة هذه وبتطبيق ،) س م( [/ )س ج({  ×)ب م( = )ق م( + )ن م( = )ق م( + }])ب ج( 

                        أخرى أقاليم من أخرى لجهات التابعة أو الجهة لنفس التابعة سواء األخرى  البلديات مجالس بقية

 من اإنطالق النسبي التمثيل قاعدة على حسابه كذلك يمكن ( :ش ن) شعبي قاعدي مؤتمر مندوبي  أي  ل الكلي العدد •

( م س) البلدي المجلس لسكان الكلي والعدد القاعدي المؤتمر فيه يتواجد الذي (م ب) البلدي المجلس ألعضاء الكلي العدد

)س ش ([ / )س م( ×)ن ش( = ])ب م ( :  التالية المعادلة إلى يقود وهذا (ش س) القاعدي المؤتمرناخبي   ل الكلي والعدد

 التابعة أو البلدية لنفس التابعة سواء األخرى  القاعدية المؤتمرات بقية  مندوبي   عدد حساب يمكن المعادلة هذه وبتطبيق

 . الحقا  التطبيقي المثال في  أكثر بشكل األمر  وسيتوضح  أخرى أقاليم من أخرى  لبلديات

 فإنه ولحساب عدد مندوبّي أّي مؤتمر قاعدي  المرتفعة الهيكلية حالة في : المرتفعة الهيكليةمعادالت  : ثانيا -91-8-2

 الوطني بالمجلس المندوبين  من،حساب مساهمته المحدد المؤتمر القاعدي الذي يوجد به   (ق ن) قطرال مساهمة بحساب يُبدأ

 الحساب طريقة نفس بإتباع اإلكمال يقع ثم  )س ق([/ )س({×) ن ق( = }])ك( : كاآلتي الذكر السالفة المعادلة بتخصيص

المجلس الذي يعلو المجلس القطري  مساهمة بحساب يُبدأ فإنه جدا المرتفعة الهيكلية حالة وفي . النموذجية بالهيكلية الخاصة

 المجلس  مساهمة  حساب ثم الوطني بالمجلس األعضاء منحساب مساهمته  ، يُوجد به المؤتمر القاعدي المستهدف  الذي 
 وصوال السمجبقية ال مساهمة حساب في نزوال التدرج يقع ثم المستهدفالمؤتمر القاعدي نفس   أيضابه الذي يوجد  القطري

    . النموذجية الهيكليةمندوبّي حساب عدد  منوال نفس على كذلك دفهالمست القاعديالمؤتمر إلى

 : حاالت ثالث هال وتوجد ، المنخفضة الهيكليةمعادالت  : ثالثا -91-8-8

 كل مساهمة بحساب يُبدأ ، / وطني مجلس / قاعدية ؤتمراتمبالنسبة للهيكلية المتركبة من مستويين :  : األولى -

 المجلس معطيات أن إعتبار مع أعاله المذكورة )س ش ([ / )س م(×)ن ش( = ])ب م ( المعادلة حسب (ش ن)قاعدي مؤتمر

  الوطني المجلس معطيات نفسها هي البلدي

  ويُبدأ / وطني مجلس / بلدية مجالس /  قاعدية مؤتمراتبالنسبة للهيكلية المتركبة من ثالثة مستويات :  : الثانية -

 المواصلة ثم ) س م( [/ )س(×)ن م ( = ])ك(: المعادلة حسب الوطني المجلس في ( م ن) بلدي مجلس كل مساهمة بحساب

   (ن ش) ثم (م ب) لحساب  أعاله المنوال  نفس على

 مجلس /جهوية مجالس / بلدية مجالس /  قاعدية مؤتمراتبالنسبة للهيكلية المتركبة من أربع مستوايات :  :الثالثة -

     :                                  المعادلة حسب الوطني المجلس في (ج ن) جهوي مجلس كل مساهمة بحساب  يُبدأ/ و  وطني

 (     ن ش) ثم (م ب) ثم (م ن)  ثم (ج ب) لحساب  أعاله المنوال  نفس على المواصلة ثم) س ج( [/ )س(  ×)ن ج ( = ])ك( 

 عدد معرفة إلى أساسا تهدف منهجية وهي :  ذلكل الضرورية المعطياتو مندوبينال عدد حساب منهجية - 19-7

  اإلرتباطية / ةالبيني   المجالس لبقية يوفرهم نأ - النموذجية الهيكلية حالة  في  -شعبي مؤتمر كل من المطلوب مندوبين ال
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 فإن اإلداري التقسيم من القاعدي المؤتمر موقع حددنا وإذا ، مسبقا ومعروفة معينة معطيات من إنطالقا الوطني وللمجلس

بأحدي  الوطني المجلس مندوبي   بتقديرعدد  تبدأ تنازلية حساب طريقة  -كما سبقت اإلشارة إلى ذلك  - تتوخى المنهجية هذه

 عدد حساب ثم المحدد  القاعدي المؤتمر فيه يقع الذي األقليم مندوبي   عدد حساب  ثم أسلوبي الحساب : األقصى أو األدنى  

 القاعدي المؤتمر أيضا فيه يقع الذي البلدي المجلس مندوبي   عدد حساب ثم القاعدي المؤتمر نفس فيها يقع التي الجهة مندوبي  

 المؤتمرات  من المطلوب  مندوبينال عدد سواء  حساب أيضا يقع الطريقة وبنفس ، القاعدي المؤتمر هذا نصيب حساب ثم

 ،أما أخرى  بلديات في الموجودة األخرى القاعدية المؤتمرات أو رهمتوف   أن  البلدية نفس في الموجودة  األخرى  القاعدية

 : التالية فهي الحسابية العملية هذه منها تنطلق التي للمعطيات بالنسبة

 البلدية ثم الجهة ثم اإلقليم من كل معرفة  -ذُكر آنفا كما  -يتطلب وهذا)اإلداري التقسيم من القاعدي المؤتمر تحديد -

 (القاعدي المؤتمر بها يوجد التي

  (س)الوطن جميع مستوى على للناخبين الكلي العدد -

 (إ س) القاعدي المؤتمر به يوجد الذي  اإلقليم مستوى على للناخبين الكلي العدد -

 (ج س) القاعدي المؤتمر بها يوجد  التي  الجهة مستوى على للناخبين الكلي العدد -

 (م س) القاعدي المؤتمر بها يوجد  التي  لبلديةا مستوى على للناخبين الكلي العدد -

  الحسابية العملية من المعني (ش س) القاعدي المؤتمر مستوى على للناخبين الكلي العدد -

 التي بالكيفية فيه التحكم يمكنو مقدر -كما سبق ذكره  – عدد وهو  (ع) الوطني لمجلسالكلي  للمندوبين با عددال -

 على سواءيؤثر الهذا العدد  أنالتذكير  مع،  للبالد العليا المصلحة كرسوتُ سمح بإثراء المناقشات حول  األمور التنسيقية ت

فيما بعد  مندوبيهم  وتولى القاعدية لمؤتمراتبا  حضورهم طريق عن آلي بشكل انم  ت  يَـ  اللذان وتنوعهم   المواطنين تمثيلية

 عدد إرتفع كلما  أنه  العلم مع هذا، ةالبيني   المجالس طريق عن أو مباشر بشكل سواءى  أعلى إل ومقترحاتهم آرائهم نقل

 الواحدالمندوب  عن يقل ال الذي القاعدية المؤتمرات من المنتخبين  المندوبين عدد تضاعف كلما  الوطني بالمجلس المندوبين

 . كما تفرزه العملية الحسابية في هذا الشأن  قاعدي مؤتمر لكل

القطر ب عدد مندوبي مؤتمر قاعدي ُمختارلحساب سيقع تطبيق المعادالت العلمية السالفة الذكر  : تطبيقي مثال -11-4-1

 ذلك كاآلتي : لوتفصي  األقصىوأسلوب الحد   األدنىأسلوب الحد األسلوبين السالفي الذكر  : ب  التونسي

 الذي سيُساعد على حساب نصيبمن المندوبين بالمجلس الوطني  دنىيُستعمل لحساب الحد األو: دنىالحد األ -11-4-9-9

 ستقىأغلبها معطيات ،وسيعتمد هذا الحساب على مكل مؤتمر قاعدي  من المندوبين بالمجلس البلدي وبقيّة المجالس  األخرى 

تستوجبه  التونسية للبالد مفترضإداري  تقسيم مع 92)2011 (التونسي التأسيسي الوطني للمجلس االنتخابية التجربة من

  : كالتالي وهي أقاليم ستة يتضمن  ا أيضا إعتبارات إقتصادية يإفتراض

 774389)  بنزرت : التالية الجهات ويضم،   ناخب  (8.938.311) ويقدر عدد ناخبيه بـي الشرق الشمال إقليم  •

 عروس بن  ،( ناخب   234233)منوبة ،(ناخب  832293)  أريانة ، (ناخب 843393+702120) (  2+1)تونس  ،(ناخب 

 .(ناخب  213933+823904)(  2+1)نابل ،( ناخب  123433) زغوان ،( ناخب 779333) 

  ،(  ناخب 889717) جندوبة:التالية الجهات ويضم ناخب( 032.382ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الغربي الشمال إقليم  •

 (ناخب 144743) .سليانة  ، (ناخب 293339)  الكاف  ،( ناخب 280939) باجة

  ،(ناخب 733473) سوسة : التالية الجهات ويضم ناخب (1.440.032ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الشرقي الوسط إقليم •

 (ناخب 717392+233284) (2+1) صفاقس  ،( ناخب 234273) المهدية  ،( ناخب 834139) المنستير

  ،( ناخب 711993)القيروان : التالية الجهات ويضم ناخب (003.033ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الغربي الوسط إقليم •

 .(ناخب 207801)بوزيد سيدي  ، ناخب (208301) القصرين

 ، ( ناخب 240994) قابس : التالية الجهات ويضم ناخب  ( 433.178ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الشرقي الجنوب إقليم •

 .(ناخب 117371) تطاوين ( ناخب 832703) مدنين،

                                                           
إحصائيات حول توزيع المقاعد على صعيد الدوائر ) مع المالحظ أن األرقام الموجودة بهذه الصفحة تختلف عن نظيرتها األخرى ←الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات / إحصائيات  - 92

  (http://www.isie.tn/Arنفس الموضوع  !!!  ( / موقع إلكتروني )عنى بالتي ت
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 ،( ناخب 238023) قفصة : التالية الجهات ويضمناخب  (772.773ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الغربي الجنوب إقليم •

 (ناخب 112104)قبلي  ( ناخب 43823) توزر،

 نفس يحمل الذي اإلقتراع مكتب عن عوضا "بوعزيز  " القاعدي المؤتمر : باسم قاعدي مؤتمر وجود اآلن لنفترض      

  : التالية المعطيات مع الشرقي الوسط إلقليم أيضا بدورها التابعة  المهدية لجهة بدورها التابعة شربان لبلدية التابع اإلسم

 ناخب  877157521العدد الكلي للناخبين على مستوى جميع الوطن )س(  : -

 )تقديري(ناخب  243(  :4العدد الكلي للناخبين على مستوى المؤتمر القاعدي "  بوعزيز" )س ش -

 ناخب  2877248(  :4جهة  المهدية )س جالعدد الكلي للناخبين على مستوى    -

 ناخب  187155(  :  4بلدية  شربان )س مالعدد الكلي للناخبين على مستوى  -

 ناخب  177797982( :  4إقليم الوسط الشرقي )س إالعدد الكلي للناخبين على مستوى  -

الذي سيكون بتطبيق الخطوات والمعادالت بمختلف المستويات  مندوبينوإنطالقا من هذه المعطيات يمكن حساب عدد ال               

 كاآلتي :  وهي الهيكليات لمختلف العلمية للمعادالت النظري التطبيقالواردة بالفقرة : 

منبثقين عضو بين وزير وكاتب دولة .مع إفتراض أنهم جميعا  37( = ق)يُمكن تقديره  بـ : عدد أعضاء الحكومة :  -

 المجلس الوطني .عن 
                   : العامة وهو عدد مجهول يجب البحث عنه بإستعمال المعادلة  ( ن:)المندوبين المتفرغين للصياغة عدد  -

 المندوبين ( عدد لحساب  العلمية  المعادالت -2-0كما مر  بنا  أعاله )بالفقرة : ( 3+ن3+ ن 7+ن  8+ن  2+ن 1)ن(=) ن 

                              وهذه  القاعدة يمكن تخصيصها لمختلف األقاليم : لتصبح :   ض كل عنصرمن المعادلة بقيمته الحقيقيةيثم تعو

  هذه القيم  هي كالتالي : و (3إ +ن  3إ + ن 7+ن إ  8+ن إ  2+ن إ 1ن = ) ن إ 

بقية  ناخبي مندوب واحد لكون ناخبيه  يمثلون العدد األقل مقارنة بعدد 1= 1إ نبالنسبة إلقليم الجنوب الغربي :  -

 . ناخب (772.773) يُساويواألخرى األقاليم 

المعادالت  -2-9بنفس الفقرة :الشرقي : يُمكن معرفة عدد مندوبيه بتطبيق المعادلة الموجودة بالنسبة إلقليم الشمال  -

مندوبين  4= 2ن :أي 3,02= 8.938.311/772.773= 2أي ن (1/) ب س2= )ب س2إ العلمية لحساب عدد المندوبين ( ن

. 

 مندوبين .8=8أي :ن 2,13 =032.382/772.773( = 1(/ )ب س3=)ب س3إ الشمال الغربي نبالنسبة إلقليم  -

مندوبين  7 =7أي ن7,92= 1.440.032/772.773( = 1(/ )ب س4= )ب س4إ وسط الشرقي : نبالنسبة إلقليم ال -

. 

 مندوبين .8=3أي ن 2,23= 003.033/772.773( = 1(/ )ب س5= )ب س5إ غربي : نالالوسط بالنسبة إلقليم  -

ن مندوبا 2=3أي ن 1,4= 433.178/772.773( = 1(/ )ب س6= )ب س6إ الشرقي : ن بالنسبة إلقليم الجنوب -

 (3+ن إ3+ ن إ 7+ن إ 8+ن إ  2+ن إ 1ن = ) ن إ وهذا يقود إلى  أن العدد الجملي للمندوبين المتفرغين للصياغة فقط هو:  .

مندوبا  34أي  )ك(= 29+84ألعضاء المجلس الوطني : ) ك(= ) ق(+) ن( =  ، أما العدد الجملي مندوبا  29ن= أي أن :  

وهذا سيُسه ل حساب عدد أعضاء المؤتمر القاعدي "بوعزيز" وقبله عدد أعضاء مجالس كل من إقليم الوسط الشرقي وجهة 

  ، ومراحل الحساب هي كالتالي : المهدية وبلدية شربان 

  

( يكون  حسب المعادلة العامة المذكورة أعاله :                          4الشرقي )ب إ حساب عدد أعضاء مجلس إقليم الوسط -

(  4( + )ن إ4( = )ق إ4والتي يمكن تخصيصها لإلقليم المستهدف لتصبح على الشكل التالي : )ب إ )ب( = )ق( + )ن( 

                   وهذا سيُؤدّي إلى معرفة عضو  31ب فيمكن تقديرها ( 4)ق إ مندوبين أما  4( سبقت معرفتها وهي 4فـقيمة)ن إ

األقاليم  وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس ، مندوبا  34( = 4) ب إ =<   ( 4( +)31= ) (4)ب إ

    األخرى
 

                                                   

                            حسب المعادلة العامة المذكورة أعاله : يكون ( 4حساب عدد أعضاء مجلس جهة المهدية )ب ج -

)ب( = )ق( + )ن( = )ق( + } ])ع(*)س ب ([ / )س ع( {   والتي يمكن تخصيصها للجهة  المستهدفة لتصبح على الشكل 

ألعضاء القارين تقدير عدد اوب( { 4([ / )س إ 4(*)س ج4( + } ])ب إ4( = )ق ج4( + )ن ج4( = )ق ج4التالي : )ب ج

                                      ( { أي :   177797982([ / )2877248(*) 34( + } ])31( = )4عضو سيصبح :  )ب ج 31( ب 4ج)ق 
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وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس الجهات ، عضو   36( = 4)ب ج =<(  5448( +  )31( = )4)ب ج

 األخرى

 

    <                 ( : نفس المعدالت السابقة : )ب( = )ق( + )ن( =4حساب عدد أعضاء مجلس بلدية شربان  )ب م -

                                                )ق( + } ])ع(*)س ب ([ / )س ع( {   والتي يمكن تخصيصها للبلدية المستهدفة لتصبح على الشكل التالي :  )ب(=

( 4( { مع تقدير عدد األعضاء القارين )ق ج4([ / )س ج 4(*)س م4( + } ])ب ج4( = )ق م4( + )ن م4( = )ق م4)ب م

(  2,26( +  )31( = )1( { أي :    )ب م2877248([ / )18155(*) 36( +  } ])31( = )4عضو سيصبح :  )ب م 31ب 

 عضو.  وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس البلديات األخرى . 33( = 1)ب م  =<

 

المعادلة المذكورة  يكون بعد تخصيص (4المؤتمر القاعدي الشعبي :  "بوعزيز" )ق ش مندوبيّ حساب العدد الكلي ل  -

(  4([ / )س م4( *)س ش  4= ])ب م( 4)ق ش لتصبح على النحو التالي : )ق ش( = ])ب م ( *)س ش ([ / )س م( أعاله 

 مندوبيّ أي نائب واحد  وبنفس الطريقة يقع حساب بقية أعداد   1444( =187155([ / )243( *) 33( = ])4أي : )ق ش

المؤتمرات القاعدية مع اإلشارة إلى أمرين : األول  ، في حاالت أخرى يمكن أن يكون الرقم الحاصل من العملية الحسابية  

المطلوب من المؤتمر القاعدي المستهدف لسبب أو آلخر  المندوبين احد  ، الثاني :  إذا تعذر الحصول على عدد أكثر من  و

من نفس البلدية حتى يكتمل العدد أخرى فيمكن  أخذ ه كامال  أو جزء منه سواء من مؤتمر قاعدي آخر أو من عدة مؤتمرات 

 الكلي للمجلس البلدي .  

 

ويُستعمل لحساب الحد األقصى أيضا من المندوبين بالمجلس الوطني بإستعمال نفس المعطيات  :الحد األقصى -11-4-9-2

الذي يمكن الحصول عليه  بتطبيق المعادالت العامة  )ك(أعضاء المجلس الوطني عدد المذكورة بالفقرة السابقة بإستثناء 

)ن( أي ×= )ق( + ) م(  (ج :)ك( = )ق( + )ن( وهي المندوبين عدد لحساب  العلمية  المعادالت -2-9السالفة الذكر بفقرة )

ألعضاء المجلس التأسيسي ويُمث ل أيضا  العدد الفعلي  عضوا 214أي )ك( =  139+  84( = 29( × )0)+ (84) )ك( = : 

، وبمعرفة ( الذي وقع الحصول عليه بواسطة التمثيل النسبي أي  مندوب واحد لكل عدد معين من الناخبين 2911)للعام 

 المؤتمر القاعدي بـ "بوعزير" )ن ش(  كالتالي : مندوبا يمكن حساب عدد بقية المجالس ثم نصيب  214)ك(=

 

( يكون  حسب المعادلة العامة المذكورة أعاله :                          1حساب عدد أعضاء مجلس إقليم الوسط الشرقي )ب إ -

([ / )س ع( { والتي يمكن تخصيصها لإلقليم المستهدف لتصبح على الشكل  )ب( = )ق( + )ن( = )ق( + } ])ع(*)س ب

( ب 4([ / )س( { مع تقديرعدداألعضاء القارين )ق إ 4( + } ])ع(*)س إ4( = )ق إ4( + )ن إ4( = )ق إ4التالي : )ب إ

               =< (44,31)( + 31) ({ =877157521([ / )177797982( * )217) (+}]31( = )1عضو سيصبح : )ب إ 31

 األخرى قاليموبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس األ،  اعضو 57 = (ب إ)

 

<                       ( : نفس المعدالت السابقة : )ب( = )ق( + )ن( =1حساب عدد أعضاء مجلس جهة المهدية )ب ج -

)ق( + } ])ع(*)س ب ([ / )س ع( {  والتي يمكن تخصيصها للجهة  المستهدفة لتصبح على الشكل التالي :                        )ب( =

( { مع تقدير عدد األعضاء القارين )ق 4([ / )س إ 4(*)س ج4( + } ])ب إ4( = )ق ج4( + )ن ج4( = )ق ج4)ب ج

                                        ( { أي :  177797982([ / )2877248(*) 75)( +  } ]31( = )4عضو سيصبح :  )ب ج 31( ب 4إ

وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس ،   عضو 43( = 4)ب ج     =<(  13( +  )31( = )4)ب ج

 الجهات األخرى
 

  <                    = )ق( + )ن( = ( : نفس المعدالت السابقة : )ب(4حساب عدد أعضاء مجلس بلدية شربان  )ب م -

)ق( + } ])ع(*)س ب ([ / )س ع( {   والتي يمكن تخصيصها للبلدية المستهدفة لتصبح على الشكل التالي :                       )ب( = 

      ( { مع تقدير عدد األعضاء القارين 4([ / )س ج 4(*)س م4( + } ])ب ج4( = )ق م4( + )ن م4( = )ق م4)ب م

                                                ( { أي :  2877248([ / )18155(*) 43( +  } ])31( = )1عضو سيصبح :  )ب م 31( ب 4)ق ج

.  وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس البلديات   عضو 33( = 4)ب م  =<(  3( +  )31( = )1)ب م

 األخرى .
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(:  بتطبيق المعادلة المذكورة أعاله 4المؤتمر القاعدي الشعبي :  "بوعزيز" )ق ش لمندوبيّ الكلي حساب العدد   -

( على النحوالتالي :  )ق ش( = ])ب م ( *)س ش ([ / )س م( وبعد التخصيص تصبح على النحو 1يمكن حساب )ق ش

                                                                 (  أي : 4([ / )س م 4( *)س ش 4( = ])ب م4التالي : )ق ش

 مندوبيّ أي نائب واحد  وبنفس الطريقة يقع حساب بقية أعداد   1444( =187155([ / )243( *) 33( = ])1)ق ش

 بأسلوب الحد األدنى حول مندوبي ّ هذا المؤتمر الواردين التذكير بنفس األمرين السالفّي الذكر مع هذا  المؤتمرات القاعدية 
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 (الخليفة ) والرئيس  الوزراء إختيار كيفية -11

 فإن  ر القرا إتخاذ في خاللها من الجماهير ومشاركة القاعدية المؤتمرات بإستحداث أنه التذكير من بد ال البداية في      

 وطني  أو أوقطري إقليمي أو جهوي أو محلي برنامج في ورؤاها الجماهير برامج مع  حدوستت   ستتعدل  األحزاب برامج

  وطنية أو قطرية أو  إقليمية أو  جهوية أو  محلية سواء حكومة  إفراز إلى سيقود مما  األحادية التوجهات  عن  بعيدا  واحد

 اإلدارة وحسن واألمانة الكفائة لمقاييس  إال  أفرادها يخضع وال حد أبعد إلى  ةالحزبي التوجهات عن بعيدة  أيضا هي  لتنفيذه

 البرنامج وليس الشعبية القاعدة من إنبثق أن بعد الوطني البرنامج تنفيذ هو  الرئيس وهدفها العام الصالح خدمة في والتفاني

 سيقرره الذي  الوطنية الحكومة أعضاء إختيار كيفية في  كليا المعادلة يغير أن شأنه من وهذا  علىها مسقطا كان الذي الحزبي

 إلختيار الوحيد والمخول للبالد العليا السلطة  بإعتباره الوطني المجلس القاعدية للمؤتمرات اإللكتروني التفاعل بمساعدة

  الحكومة بإختيار خاص ماهو منها  طرق عدة بين من الوطني المستوى على التنفيذي الجهاز تشكيل بها سيتم التي  الطريقة

 للبلدان الحكم  نظام هيكلية فقرة :  في األمر هذات اإلشارة إلى سبق وقد (  الخليفة )  الدولة رئيس بإختيار خاص ماهو ومنها

 :أكثر وفي مايلي بسط لألمر األخير هذا مهام ضمن  " الوطني  المجلس/ ( النموذجية الهيكلية)المتوسط ي  السكان التعداد ذات

 أعضاء الحكومة :طريقة إختيار  -11-1 •

 طرق عدةمن بين  مؤمنا كان إن القاعدية المؤتمرات مع اإللكتروني التفاعل مع الحكومة أعضاء إختيار طريقة تحديديتم     

  : وهما عنها المترتبة واألخطار الحزبية المحاصصة عن وتبعدانها السياسية األزمات البالد تجنبان طريقتان منها

  أعضائه بين ومن الوطني المجلس طرف من  الحكومة رئيس  ذلك في بما عضوا عضوا الحكومة أعضاء إنتخاب •

  حدة على قطاع كل في المجالس  جميع وزراء  طرف ومن بين من عضوا عضوا الحكومة أعضاء إنتخاب كذلك •

 بقية إنتخاب يقع المنوال نفس وعلى التعليمي المجال في للدولة وزيرا  بينهم من ينتخبون  المجالس بكل التعليم وزراء فمثال ،

 األخرى  المجاالت وزراء

 11-2-  )طريقة إختيار رئيس الدولة )الخليفة 

 عدة بين من  مؤمنا كان إن القاعدية المؤتمرات مع  اإللكتروني بالتفاعل) الخليفة (  الدولة رئيس إختيار طريقة تحديديتم 

 :منها طرق

 الوطني المجلس رئيس نفسه هو (  ) الخليفةالدولة رئيس جعل •

 دون رئيسه . الوطني المجلس أعضاء بين من) الخليفة (  الدولة رئيس  إنتخاب •

  المنتخبين الحكومة أعضاء بين من ) الخليفة ( الدولة رئيس إنتخاب •

   والبلدية والجهوية  األقاليمية و القطرية رؤساءالمجالس بين من ) الخليفة ( الدولة رئيس إنتخاب •

 إجراء انتخابات عامة مباشرة في حالة عدم التأمين التقني للتصويت عن بعد ... •
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 التشاركي المباشر الحكم نظام   تنفيذ  مراحل -12

ها عدم أهم عدة عوامل مننتيجة وذلك فوريا ودفعة واحدة  نظام الحكم المباشر تطبيق  من  المعلوم أنه ليس من الممكن        

ي وعإمتالك الجميع لعدم   هذا إلى جانب ،دون إفرازات سلبيةواحدة مرة القديمة القدرة على تغيير كامل الهيكلية اإلدارية 

لبحث وا لبالدالتي تعيشها امشاكل الجميع تشخيص في  خوض وال شعبية المؤتمرات الحضور لبلهفة لتوجه يدفعه ل كافسياسي 

توخي المرحلية  مما يحتم أنفسهم  اإلختصاصيين حتى على ما يصعب تشخيصه مشاكل من الإذ أن هنالك ول ن حلعلها 

 مباشر حكم نظام إلى في فترة الحقة   يصل ل في فترة أولىشبه مباشر حكم من  نظام  يبدأل في تطبيق هذا  النظام والتدرج 

  : مرحلتين على ينطوي التدرج وهذا  ،الشعب أغلب  بموافقة تقدير أقل على القرارات كل  يهف حضى ت بالكامل

مع اإلبقاء على التقسيم اإلداري  التفاعلية  اإللكترونية المشاركة بدون المجالس إنتخاب : األولى المرحلة -12-1 •

  : التالية الخطوات وتتضمن ،القديم 

هذا اإلجراء  ويتضمن البلدية المجالس ب أمناء المؤتمرات القاعدية المفترضة لتشكيلبإنتخا البدأ الخطوة األولى :  -أ 

  :  حالتين

يبدأ  تشكيل المجالس البلدية التقسيم( فإن  -1-19إسترشادا  بما مر بنا بالفقرة :) : الثورة حاالت في : األولى -

 دارياإل تقسيمجزء من الأصغر  كل أن عتبارإ بعد  لذلك المناسبة المعادلة حسبالمفترضة مناء المؤتمرات القاعدية أ إنتخابب

وتُجرى هذه  ، هذاالحقا لذلك المالئمة الظروف تهيئة  حين إلى  إنعقاديُمثل مؤتمرا شعبيا قاعديا في حالة عدم   القديم 

  عدم اللجان تلك  لدى تثبيُ   الذين فقط هافي ويشارك أهدافها نحو وقيادتها الثورة لحماية شعبية لجان إشراف تحتاالنتخابات 

  ، خطيرة بعالقات  عليه المثار امظبالن إرتباطهم

 إنتخابأيضا  بالحالة األولى يقع األسلوب والكيفية المذكورانكل من : بنفس   عاديةال حاالتال في : الثانية -

ز مع إمكانية تعويض اللجان الشعبية  لحماية الثورة  بجهادون إستثناء  البالغينالبلدية سكان من طرف مناء المؤتمرات القاعدية أ

 إداري عام إلنجاز اإلنتخابات. 

  البلديةلوضع إقتراح  لجدول أعمال المؤتمرات  مؤتمر بلدي عقددعوة المجلس البلدي إلى الخطوة الثانية :   -ب 

ي مراعاة األولوية ف ، هذا ويقع وضع هذا الجدول مع القاعدية على مستوى جميع البالد القادم التي ستُعوض وقتيا المؤتمرات 

ء تقديم تصورا لكيفية إنتخاب أعضافي هذا اإلطار و يمكن خاصة إن كان اإلنعقاد بعد ثورة. المحلية والوطنية تناول المشاكل 

 ليقع إقراره في أول إنعقاد للمجلس الوطني . الحكومة والرئيس )الخليفة ( 

كما الوطني  ة  والمجلس) المجالس البيني  البلدية بالمجالس التي تليها  للمؤتمرات ندوبيننتخاب مإ الخطوة الثالثة : -ت 

 . مع تحميلهم  مقترح جدول األعمال  ( سبق تفصيله بالفقرة : هيكلية نظام الحكم المباشر النموذجية

بعد تشكيلهم بالتتالي كما هو منصوص عليه بالفقرة   الوطني والمجلس ةالبيني   المجالستجميع الخطوة الرابعة:   -ث 

 حسب هيكلية التقسيم اإلداري القديم  ول األعمال لمقترحات جد: هيكلية نظام الحكم المباشر النموذجية  ، تجميعهم  

ن طريق صياغة المجلس الوطني لمقترحات جدول األعمال صياغة نهائية ثم إحالته عالخطوة الخامسة :  -ج 

ضة ، وكما سبق ذكره لل –البلدية  ؤتمراتإلى الم مندوبينال رات في وتقديم قرالدراسة بنوده   -مؤتمرات القاعدية وقتيا المعو 

 شأنها . 

 اإللكترونية التفاعليةأيضا  المشاركة  بدون  العمومية للسلط وقتيا  الوطني المجلس تنظيم الخطوة السادسة :  -ح 

 : ويشمل ذلك في

على ضوء التصورات  (الخليفة) والرئيس الحكومة أعضاء إنتخاب وطريقة الدول مؤسسات  صلوحيات ضبط -

 المقدمة من المؤتمرات البلدية .

 القرار إتخاذ فيحجم إمتالك الجماهير لوسائل التصويت عن بعد كيفية مشاركة هؤالء  البحث على ضوء   -

 ال حتى، البحث في هذا األمر حتى ال يقع تكليف الجماهير أكثر من طاقاتهم  من ناحية و  الوطني والمجلس ةالبيني   المجالسب

  وإستعمالها  للتصويت في حال  القدرة على إمتالك هذه الوسائل  الجماهير إلرادة تزييف أي أو خلل أي من ناحية أخرى  يحدث

 حينمااألخرى  المراحل بقية تتم أن على فقط البلدي ستوىالم على الجماهرية بالمشاركة البدأ مثال يمكنوفي هذا الصدد ، 

 الجماهير في التصويت عن بعد في أيضاأو اإلكتفاء بتصويت المندوبين  إلى أن تتيسر مشاركة  الحق وقت في تأمينها يتيسر

  وقت الحق.
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  التشاركي المباشر الحكم نظام لتطبيق مناسبا يكون  ةالبيني   والمجالس  القاعدية للمؤتمرات اداري تقسيم إنجاز -

 السياسية الحياة في مشاركته طريقة وضبط المدني للمجتمع  هيكيلة إنجاز -

ه جدول األعمال  النقاط  المطروحة بمناقشة في  البلدية ؤتمرات بالم الشروع الخطوة السابعة :  -خ  الُمصاغ لتو  

 كما شخص 3000 يُقارب ما إلى شخص 100 مابين المؤتمرات  هذهحضور أعداد يتراوح أن مع  إمكانيةالمجلس الوطني ب

 كل إستيعاب  عن الواحد المكان عجز عند المغلقة الدوائر إستعمال  الحالة هذه في ويمكن ، الصيني النواب مجلس حال هو

وإضاعة الوقت في تشكيل  والقمع والتخريب الهدم  وليسو االستقرار  والتشييد البناء نتيجته تكونس هذا كل )، الحضور

 غاليا من راحتهم النفسية االحكومات وحلها  وما يتسبب فيه كل هذا من توتير لألجواء وإضطرابات يدفع  المواطنين ثمنهم

 (وإمكانياتهم المادية المحدودة

الواحد تلوى اآلخر وصوال إلى األخرى البلدية إلى بقية المجالس ؤتمرات إحالة قرارات المالخطوة الثامنة :  -د 

لصياغتها صياغة نهائية ثم إحالتها إلى التطبيق عن طريق الحكومة الوطنية وبقية الحكومات المحلية لتبدأ المجلس الوطني 

 .دورتها  هذه من جديد بعد فترة زمنية تكون قد سبق تحديدها بالمجلس الوطني المؤتمرات والمجالس   اتاجتماع

 92-2- اإلداري التقسيم  يقع أن بعد وذلك للجماهير اإللكترونية  التفاعلية بالمشاركة األمور تسيير : الثانية المرحلة 

 أو المحلي المستوى على سواء  القرار إتخاذ في لمشاركتها اآلمنة الكيفية ضبط جانب إلى ، القاعدية المؤتمرات ثوتُستحد
 . الوطني المستوى
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 الخـــــــاتمـــــــــــة -98

ى  البسيط  سوإلى  المواطن في نهاية المطاف لم تجلب خاصة الغرب بفي ظل النظام النيابي إن التعددية الحزبية        

ان أما في بلد ، عليه من كل حدب وصوب  االقتصادية المشاكل أبواب السياسي و  الدمار األخالقي  ومؤخرا فتح  التهميش

ى رغم تفاوتها من قطر إلجل نشاطاتها إذ أن  ه النتائج عن هذهذه التعددية أيضا  لم تشذّ ف بالربيع العربي مايُسمى خاصة 

ذ إيها  بل ستتجاوزه إلى ما أخطر منه مواطنذا اإلتجاه   وسوف لن تكتفي بما  جنته التعددية الغربية  على تصب في هآخر 

د نتيجة فسا فتح  األبواب على مصرعيها  للثورة المضادة هنا وهناك والمسلحة  الصداماتببذر لحد اآلن  أنها لم تكتف

اإلسالمية محاربة  الشريعة  أبوابإلى فتح  في بعض  أقطارها  أيضا بل عمدت خياراتها  المضادة  لمصلحة الجماهير 

ضاء وإسترخضوعا ونعته باإلرهاب لب  الهوية العربية اإلسالمية   -رغم بعض األخطاء   –يمثل كتيار جماهيري  وأنصارها 

عن  البحث اء عنعدم تكليف نفسها بالنظام النيابي المتخلف وفي اآلن نفسه تمسكها مع   اسوصهيونية العالميةالم للتوجهات 

قه ويعطي كل تيار منه ح الذي يتربص به  المجهول  وينقذه منقادر على لم شمل جميع فرقاء الوطن الواحد بديل  له  يكون 

هذه  بفإذا كانت التعددية إستباقيا لهذا الطرف  أو ذلك  ،  مزورة إنتخابية دون قوانين   ن يالحقيقي ين وحجمه الجماهيري

ا حايدما يجماهيرا مكَ حَ ليكون عادل  حكم سياسيفعليها  أقل تقدير القبول بنظام تحارب الشريعة وترفض تطبيقها األقطار 

الشريعة مع تطوير آليات الشورى  فيها هي المنقذ الرئيس تطبيق ننا نعتقد جازما بأن  ألعلى مدى صحة أو خطأ هذا الرفض 

نجاة  ة فرصأيضا  يمثل الحالي باشر التشاركي منظام الحكم ال بأن  أيضاكما نعتقد تظرها لهذه البلدان من المجهول الذي ين

بيقه التي تتخذ من النظام النيابي الحالي  وسيلة  لتطمن المخططات الماسوصهونية غير المسلمة  العالم حقيقة  لها  ولبقية بلدان 

 . حاضرا وماضياالواقع بذلك ضدها كما يصرخ  

ة المنخرطين اآلن في اللعبة الديمقراطي امةوألنصار الهوية العربية اإلسالمية عخاصة إني أرى فرصة حقيقة لإلسالميين      

جبهة  الدخول فورا فيوجه بألنقاذ ما تبقى لبعضهم من ماء  فرصةجميعا لهم ببلدان ما يُسمى بالربيع العربي، أرى خاصة و

ها علماء األمة التي يتفق عليكخطوة تمهيدية  لتطبيق الشريعة الشروع في تجسيد هذا البديل ومع الرافضين لهذه اللعبة واحدة 

نود اله أمةكل من ما لقيته  بعض –ولو إلى حين  –قبل أن تلقى خدمة لهذه األمة المكلومة خدمة ألنفسهم والحقا الربانيين 

 .الحمر ومسلمي  مينمار وأمثالهم 

 

 اللهم إني قد بلغت فأشهد .

 

 

 تم بحمد هللا / وهللا أكبر

 م  2113-9-11هـ  /   1434-11-6ولندا في : ه
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