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 التشاركــــــي المباشـــر الحكـم

 )العالمي / اإلسالمي (

 الّسياسي[ األخضر الدليل [

 ]المباشرة والديمقراطية الجماهيرية  الشورى لممارسة ]

 ةــدمـالمق

الفكري   النقدبين  حيث وقع المزج في وقت سابق بعد أن نُشرِت  النسخة الكاملة من دليل " الحكم المباشر التشاركي "          

في النقد  هذا ب تسب   وبعد  أنالسائدة في العالم  النيابي و الحكم المباشر وشبه المباشركل من لتجارب  والنقد السياسي 

ة هذا الدليل إعادة كتاب جدىرأيت من األل بالنقد الفكرى ورفض النقد السياسي  ـِ إذ قب البعض  بعض اإلشكاليات  لدى

مقابل تنقيته من المسائل السياسية   األنفع األصل و ألنها هي إثرائها مع على المسائل الفكرية  فقط  ومقتصرامختصرا 

التي يُمكن الرجوع إليها   -تتحول النسخة الكاملة  هذا ونتيجة  ل، إال في حدود مايخدم الجانب الفكري   إليها التعرضوعدم 

 بصفة ديلب  تقديم  وهو محاولة  على نفس هدفها ويُحافظ  هاأغلب فقراتعلى يُبقي إلى  دليل مختصر  -لمن أراد ذلك 

 إلى بلد من بسيط بشكل تتفاوت تطبيقاته حيث العالم دول أغلب في حاليا ابه عمولمالي النيابجميع أشكال الحكم  عن عامة

 تركيز يبيرالي إلىالل   اإلقتصاد رديفه مع عموما  يهدف أنه المعاشة التجربة خالل من تبين التي غايته على يؤثر ال آخر

الُمصاغة في   وبشروطها   فتاتها على وإقتصاديا سياسيا تعيشل الجماهيرية األغلبية وترك  أقلية بيد والثروة السلطة

رة إستباقي   محاولتين  بالقرنين  أهم عن خاصة بصفة بديال أيضا يقدم أن هذا الدليل يحاول كما لهذا الغرض !  اقوانين مزو 

ة  همااحدإ زالت ما  محاولتان، وهما  للحكم المباشر األخيرين  الُمستظل   تطورمع بعض البسويسرا   اآلن لحد ُمستمر 

ة وهيمنة  الرأسماليةب  األطلسي توظيفها الحلف إستطاع  أسباب لعدة ليبيا في ةالثاني تإندثر بينما  ،السياسية األحزاب خاص 

أفرزها هذا نتيجة الظروف التي متعث ر وكثير العطل  نيابي حكم بنظام ها وأد التجربة على فشلها وتعويضلغزو البالد و

الجماهيرية الشورى  أنصارنظام من كل بيد مرة ألول يضع و الحالتين لتالك بديال يقدم أن يحاول الدليل فهذا ، الغزو

عد ة    طريق عنوذلك  النظامين لهذين التدريجي للتجسيد متطورة عملية أداة المباشرة الديمقراطية وأنصار اإلسالمي

 علمية معادالت ، ، والثانية في أغلبها مبتكرة تنظيمية هيكليةاألولى ،  التالية :  ثالثة وآليات  ملفتة من ابرزها الوسائل  

ه العام الفكري والعقائدي لهؤالء األخيرين  حت ى ينعكسبكل  دق ة  الجماهير عن المندوبين عدد حسابلجديدة  على  التوج 

 ،النظام النيابي  في الغالبالتي يفرضها عليه والتلفيقات بكل  موضوعية وأمانة بعيدا عن التزييفات  واقعهم  المعيشي  

ة  جس دةمتحديثة   تقني ة وسائط  والثالثة ،   نينؤم  ومُ  تاحينمُ  كانا إن المغلقة والدوائر بعد عن اإللكتروني التصويتفي خاص 

  الثالثة التالية :  منهاعدة أهداف  لتحقيق هذاكل و،  ةللثاني واإلختراقاتلألول   التزييفات خاص ة ضد

 من أطيافها بكل والنخب األحزاب من كل بين ما القرار صنع في حاليا المفقود التوازن إيجاد : األولالهدف **    
في الحاالت التي يتيس رفيها  مباشر جماهيري حكم نظام طريق عنوذلك  أخرى من جهةوخاص ة طالئعها   والجماهير جهة

يرتكز ، وهو نظام  في الحاالت األخرى ينتخبونهممع المندوبين الذين وبشروطهم للجماهير صنع القرار بمفردهم وتشاركي 
أو الفوضى اإلنزالق إلى من تحميه من المركزية  ديتمت ع بنوع جديأساسا على مؤتمرات شعبية و مجالس  منتخبة  و

كل لحيث يُمكن    إستثناء بدون الوطنية والكفاءات الطاقات لكل مفتوح فهو، هاب وصفه  يرغب أعداؤهاإلتصاف بها كما 
عبر  -في غير ما هو محسوم فيه ديني ا أو علمي ا  -عرض آرائها أن تإعتبارية   طبيعية  أوكانت أسواء منها عاقلة شخصية 
شعبية أمرا واقعا إن هي تحصلت على أغلبية   اليُعمل به هويتهللنهوض  ببلدها وصون  على كافة أفراد الشعب مؤسساته 

بجميع  النظام النيابيمع بشكل شبه دائم  ذلك  حصلكما يزي فة تُمك ن األقلية  من التحكم في األغلبية  واقعية وليست أغلبية م
في بأسلوبين يتم كل هذا و، أشكاله : ملكي ، عسكري ، رئاسي ، برلماني ، تشاركي إلى غير ذلك من األشكال األخرى 

 :  الغالب 
 

 : مؤس ستينبجد ا المبس طة  حالتهفي  يتحقق ووضعف اإلقبال  الجماهيري عليها في بداية التجربة  األول : األسلوب •
       كالتالي : مختصرة ا مهام معي نة وهي ملكل واحدة منهيكون حيث مجالس بلدية ثم مجلس وطني 

 

أعضاؤها جماهيريا  نتخبيُ حيث الطرف األول من هيكيلة هذا النظام  تجس د هي  المؤس سة التي و بلديةالمجالس ال •
أو ما شابهها من مراكز بعد تقسيم جميع البالد إلى بلديات وذلك صغر تقسيم إداري التي تمث ل أالبلدية عن الفروع كمندوبين 
ع   مدينةني داخل اسك حي   الواحد منها يُمكن أن يكون حيث بلدية ثم تقسيم هذه األخيرة إلى فروع  أخرى عمرانية  أو تجم 

عات السكأني خارجها  اسك الجماهير مفتوحة لعموم هذه المجالس  مداوالت وتكون  هذا ،  نية المشابهة او غيرهما من التجم 
ى ويُ الراغبين في صناعة القرار من سكان  كل بلدية على حده ،    -مندوبون وجماهير  –بكل مجلس  جميع الحضورسم 
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لي ة اإلقتراحات وتُت خذ فيه القرارات ه م فيقد  تُ  مؤتمر و وه البلدي  الشعبي ربالمؤتم  قرارات ،سواء المحلية منها أوالوطنية األو 
منهم بكل الوسائل  أخذهايُمكن أن يكون جزء منها ُمستقى مباشرة من جماهير الفروع البلدية  عن طريق مندوبيهم بعد 

شكل  تأخذو بين الطرفينمسب قا اإللتقاء بهم بطريقة يقع االتفاق عليها ية منها أو الطبيعية بما في ذلك نسواء التقالمتاحة 
ع واللقاءأو غيرهما من أشكال اأو لقاءات جماعية  ةفرديلقاءات مؤتمرات شعبية أو سواء  األخرى التي تتماشى   لتجم 

  سكان كل فرع بلدي على حده ....وظروف  أغلبية 

ا ال • كافة اإلقتراحات  ( أوال)ع م  ج  تُ  أينالهيكلية  لنفسل الطرف الثاني هو المؤس سة التي تُمث  فوطني المجلس أم 
لية  والقرارات ة العليا حسب  المصلحوذلك في شكل قوانين بت  فيها بشكل نهائي يُ ل الواردة عليه من المجالس البلدية  األو 
تنفيذها ينبثقان عنه لإلشراف عموما على وطنية ورئيس)خليفة ( إلى حكومة (  ثانيا)تُحال  ، ثم  اهوي تهالحفاظ على للبالد و

المجالس البلدية  والمجلس الوطني  -المؤس ستين   هاتينأن يتوسط  -والغير معق دة في الحاالت األقل بساطة  –ويُمكن هذا ، 
حسب عدة عوامل أهمها عدد سكان كل بالد  أخرى يزيد عددها أو ينقص محلية مجالس مؤس سات إضافية  تتمثل في  –

 عبركل  هذا  تجس دوي وهي وفي الغالب : مجالس جهوية ثم  مجالس إقليمية ثم  مجالس قطرية ومساحته الجغرافية على حده  
 األقطارأغلب بما فيها مع أغلب بلدان العالم   تتماشى يُمكن أن  التي الهيكلية النموذجية  ، من بينها إداري ة عد ة هيكليات 
أو ـ مؤتمرا شعبي قاعدي ثم بلدية  رك ز بهتقيسيمات إدارية  أصغرها  فرع بلدي حيث يتثالثة وهي تترك ب من اإلسالمية 
ي بلدي في بداية التجربة ومجلس بلدي عند ترس خها ثم  يترك ز بها مؤتمر شعبـ األخرى من المراكزالعمرانية ما شابهها 

جماهيريا يُنتخب ، هذا ويترك ز بها مجلس جهوي ، ثم  يأتي كامل الوطن  بمجلس وطني ـ أو محافظة أو ما شابههما ـ جهة 
فيما بعد على أيضا إنتخابي ا ليقع توزيعهم    بادئ األمرفي بالعدد الكافي عن الفروع البلدية ء هذه المجالس أعضاجميع 

سواء في بداية  التجربة   إذ ينتخب ، جميع المجالس وذلك حسب الطريقة الحسابية الجديدة المراعية لقاعدة التناسب بكل دق ة 
إستعمال التصويت اإللكتروني عن بعد أو لسبب أو آلخر عبر في التصويت مشاركة الجماهيرفي حالة عدم أوعموما 

ل م الهيكلي أعضاء المجلس الذي يليه  داخلهكل مجلس من  ينتخب، اإلقتراع المباشر ُوصوال إلى إنتخاب أعضاء  في الس 
ج القرار ، وإنبثاق حكومة  ورئيس )خليفة ( عنه المجلس الوطني  المجالس بمرورا من المجالس البلدية  (صعودا ) ويتدر 

حتى يصل إلى المجلس  - اهوي تهعليا  للبالد والمصلحة الحسب أيضا  وذلك  - فيهلتدقيق لتمحيصه وااألخرى المحلية 
المحلية بمساعدة بقية الحكومات ) نزوال ( الوطني أين يُمكن إقراره بشكل نهائي ثم إحالته إلى الحكومة الوطنية  لتطبيقه 

، هذا مع اإلشارة إلى أن اآلليات المعتمدة من قبل هذا النظام   الس الفة الذكرالمحلية عن المجالس التي سبق لها أن إنبثقت 
وذلك إن رأى أغلب جماهير المؤتمرات القاعدية أو المؤتمرات أو باإلضافة هي قابلة للتحسين سواء بالتعديل أو بالتعويض 

كما هو بهذه المصلحة  خدمة مصلحة الشعوب وليس تكبيلها بآليات تضر   يألن  غاية هذا النظام هالبلدية ضرورة  لذلك 
في الت سل ط على رقاب  هواء أدوات الحكم ونهمهاألة أولى حال الكثير من آليات وقوانين النظام الني ابي  التي تخضع بدرج

ة تخب ط وعدم إستقرار على حساب المصلحة العليا للبالد وهوي تها الجماهير وإستعبادهم    . مما ينتج عنه خاص 
 

عن طريق مؤتمرات شعبية قاعدية ذلك يتم و وكثرة اإلقبال الجماهيري عليها التجربة  خِ بعد ترس   الثاني :األسلوب  •
يُمكن  فيه  هالمذكورولنفس األسباب  األول  األسلوبوكما هو في ، وأيضا مجلس وطني بكل فرع بلدي  تُوجدجماهيرية 

ة  بتبدأ في هذه محلية ين المؤس ستين  عدة مجالس يتوس ط هاتأن أيضا  تدرج  القرارفإنه أما في ما يتعل ق ب، مجالس بلدية المر 
المجالس بقيةمرورا بالمجلس الوطني إلى ليصل  -عوضا عن المؤتمرات البلدية  - من المؤتمرات القاعدية حالةفي هذه اليبدأ 

 المؤتمرات هذه كل وفي أمر مت صل فإن  يُطب ق  كما ُطب ق في حالة األسلوب األول ، وى  إن ُوجدت األخرالمحلية 
 يمكن إذ الجوانب من الكثير في األخرى نظيراتها من عاصرها عما وغاية   وهيكلة   تركيبة  تختلف  والحكومات والمجالس

 على المستقل أو ممنه المتحزب سواء المؤتمرات هذه جماهير تيُصو   أن في حالة إستعمال التصويت اإللكتروني عن بعد
 . صلبها من يُختار مسؤول عنها أو يصدر قرار كل

 
 اإلقتصادي الوضعمن جانب آخر تصحيح من السيطرة على ثرواتهم من جانب و تمكين الجماهير ني: الثاالهدف و** 
ة  المرفهة نظيرتها عن تفصلها التي الهوة وردم المحرومة اإلجتماعية للفئات  السياسي التغييب جانب إلى عنها نتج،هو 
 من وظلم وقهرنتيجة غبن األحوال أحسن وفي وفوضى وحروب وصدامات إجتماعية  وإضطرابات سياسية أزمات
من  ووجود الرأسمالية لخدمة وتوظيفها أنواعها بكل الشغيلة مصالح حماية آلخر أو لسبب النقابات عجز أولى ناحية
 ورؤاها وآمالها الجماهير وطموحات واد في القليل النزر إال منها يُطب ق ال التي والنخب األحزاب برامج ثانية ناحية
أن تتوافق عبر مؤسسات هذا النظام على سياسة إقتصادية  اإلسالمية هذا ويُمكن  لغير الشعوب  آخر، واد مشاكلها في لحلول
ال على إختالف أنواعهم  تُراعي مصلحة جميع الفئات االجتماعية  معي نة  لمؤس سات بعض من اللوتصل إلى حد  إمتالك العم 

لها إنتهاج االقتصاد اإلسالمي مع فيُمكن  سالمية لشعوب اإلفي ما يخص اأما وإدارتها بشكل تشاركي  التي يعملون بها 
 .ب فيه التطوير يُتطل  تطوير ما اإلجتهاد في 

 
العقود األولى من ظهور في   أُْستُْعمل  ذيالممارسة الشورى اإلسالمية  ل األسلوب القديم تطوير ،  الثالثالهدف و** 

 وهو ، قفزت من  السيف ورباط الخيل  إلى  أسلحة الدمار الشمال  تلك  الفترة التي  على غرار تطوير  أسلحةاإلسالم 

مباشر( على بدائي تهما مع حكم والشورى الجماهيرية ) نظام  نيابي ( حكم ابي ة ) نظام ي  أسلوب جمع بين كل  من الشورى الن  
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التي جد ت في مجموع الوقائع الشوري ة شبه من تقريبا % 62بنسبة على األولى وما شابهها هذه األخيرة إستعمال طغيان 

ة كما جاء ذلك في دراسة عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الثالثة األوائل من بعده   لي ة خاص  حول  وغير نهائية أو 

في عهد الخليفة عمر رضي هللا عنه % تقريبا 80ذروتها  بـ الشورى الجماهيرية إستعمال نسبة وصلت قد ف ، هذا الشأن

بشكل ثم إنحدرت أبوبكر رضي هللا عنه  الخليفة % في عهد 66% في عهد الرسول صلى هللا عليه وسل م و64بعد أن كانت

 التي رافقتها تُعتبرموضوعيا إلى جانب األحداث قيمة، وهي عنه عثمان رضي هللا الخليفة % في عهد 34 قيمة إلىحاد  

ا  جرس إنذار على ورئيسي ا ت ب عنه ال يترفشل النظام النيابي  في القدرة على إستيعاب وجهات نظر جميع المواطنين مم 

 وهي ظواهرُ حروب الاإلنقسامات ودسائس والفتن وسوى ال متُجاه راعاياهيا أدوات الحكم انو حسُن  في الغالب ومهما بلغ

ة  وتُ  وضعف   عدم إستقرار     سيتمد د حجمعين األعداء على إضطهادها ومحاربة عقيدتها بكل السبل و ال تزال ترافق األم 

على الذي أصبح المنشود تطوير لأكثر من ذي قبل ما لم يقع اإلسراع  إلى  التخل ي عن النظام النيابي في إطار اخطر  هذا ال

لعات  ستجيب  إلى  آمال وتطيإلى مستوى  التحديات العصرية حتى القديم  األسلوب  غاية من الضرورة  للوصول  بمستوى

المرصودة لحد  اآلن   في هذا اإلتجاه ال تزال  في  مجملها   اإلسالمية المحاوالت  ف، تهم  الجماهير دون اإلضرار بهوي

لفاظ والمصطلحات  على تغيير لألوكأنه  إقتصار غدى  األمر حتى الليبيرالية النيابية في مربع  المحافظة على أهداف التجربة 

جزء من هذه المحاوالت من يعطى شبه السلطة المطلقة للخليفة وأعوانه  واقعا بذلك في فخ    يُوجدلجوهر ، إذ تغييرلدون 

من  نفس هذه   جزء آخرأيضا  كما يوجدحكم الحزب الواحد ونتائجه المدمرة  كما أثبتت  األحداث التاريخية ذلك ، 

المحاوالت من يعطي شبه الحكم المطلق للعديد من األحزاب واقعا بدوره في فخ  دكتاتورية  التعددية  التي يعيشها العالم 

كانت من بين  أو من إحتكار للسلطة وهوياتهم فيه سواء من دمار عقائدي وأخالقي تدريجي للمجتمعات  تسب بحاليا  وما ت

ى بالديمقراطية -وعدم تشريكهم في ذلك  بالكامل عن صنع القرارتقريبا  ينالمواطن نتائجه السلبية تغييب  عن طريق ما يسم 

 بمصالحهم ومصالح الوطن   ارضرإإال  في حدود مصلحة األحزاب وشروطها وتحت هيمنتها مما نتج عنه -التشاركية 

حياتهم  فيه على  األقل لعقائد  أغلبية  الناس  أن  تنعكس تجماهيري يمكن بواسط نظام حكم ال يمكن إيقافه إال  بالعليا  

ر في فلكها من التوجهات الفكرية  للنخب السياسية ومن داعلى التوجهات الفكرية  لألحزاب فقط  وال يُقتصر ذلك اليومية  

بل على أرض الواقع التوجهات الجماهرية إجماال ال يعكس من ناحية أولى  فالنظام النيابي   ،رؤوس األموال أصحاب و

هات أدوات الحكم سواء أكانوا يعكس  وهي ، المعلنة والمتخف يةأو غيرهم من أدوات الحكم األخرى  أفرادا أو أحزابا توج 

هات  يته وهو أمر ال يحصل في التاريخ إيجابية ،توجهات  ل: األو  إلى نوعين عموما تنقسم  توج  لصالح إقتصاد  البلد وهو 

هات السلبية أن ترثه بطريقة أو بأخرى  إال  في حاالت نادرة جد ا  هات ، مع عدم  قدرته على التصد ي لمنع التوج  الثاني ، توج 

هات إستطاعت ومن لف  وأدواتهما  سلبية ال تُستفاد منها عموما إال  الجهات الرأسمالية والماسوصهيونية   حولهما ، وهي توج 

الفتات الماد ي المعتبر الذي و اإلعالميالخداع  رئيسياتجن ب الثورة الشاملة عليها وذلك عن طريق أن تإجماال ولحد  اآلن 

ة في الغربإلى الجماهير  ترمي به ا من ناحية ثانية فإن النظام النيابي  خاص  مع حكم الشعوب التي  منطقيايتماشى ، أم 

ي ة وي ا الشعوب مما يتطلب نخبة واعية لقيادة هذه الشعوب ، نقص الوعي السياسي   ال سي ماطغى عليها الجهل واألم  أم 

ة سياسيا فال يناسبها  تزخر شعوب هي ف،  جماهيريإال  نظام حكم مباشر عقلياالمتعلمة  والمثق فة والواعية إلى حد  خاص 

ين من بين هواة ميدان معي ن   ، ففيها يوجد بالحيوية وبالطاقات الخال قة والمبدعة في أنفسهم من هو أكثر إبداعا من المختص 

طريقا لتغيير مجتمعهم بفعل آليات النظام النيابي   ومع ذلك ال تجد سواء أفكاره أو أفكارهؤالء المختصينهذا الميدان 

  !!ر إال  المشروع الماسوصهيوني ضد  الشعوب وهي آليات عموما ال تخدم في الوقت الحاض المت بعة في هذا البلد أو ذاك

سيُغي ر  أو تطويره  بعض اآلليات الجديدة  في ممارسة الشورى مع الحفاظ  على البعض اآلخر القديم   دخالإإن      

وطريقة اضى عن مهام  خليفة الم وأسلوب إختياره و طريقة ممارسته  لها  المستقبلي   مهام خليفة المسلمين حتما من 

 مواطنيها  األمة وسالمةعلى هوية  على مهمته الرئيسية المتمث لة في الحفاظ مع الحفاظ هذا لها وأسلوب إختياره ممارسته 

لصنع األقوى األعلى وفي الموقع م وه يُوضع تحت رقابتهمووقواها الحي ة من قبل جماهير األمة عهد له بذلك بعد أن يُ 

 ، وهي كاآلتي أسباب على األقل  ثالثة لوذلك وليس العكس القرار

هم خلفاء هلل على األرض ومطالبون بممارسة فريضة الشورى إلى البالغين والعقالء األول : أن كل المسلمين  •

تحت عباءة  الحزب الواحد  أو  - من بينهم مما يستوجب مستقبال عدم إفراد  شخص معين بقية الفرائض األخرى جانب 

بتحمل جميع  المسؤوليات تقريبا كما كان هو شأن خليفة ما مضى  وذلك حتى ال يتكرر  -عديد األحزاب أو ما شابههما

 !إنفراط  عقد  الخالفة  الراشدة من جديد ليحل محلها التطاحن  على السلطة  والعمالة  لألجنبي 

تمكين األعداء  أمرين على األقل ، األول :ت ذلك واقعيا يمنع الخليفة ورجاله من الثاني : عدم ُوجود ضامن كما ثب •

ها بدون اأصبحت ضحايالتي  الحروب الروحانية اث ر سلبا بأحد هب ثرواتها  ومحاربة هويتها بعد أن يكون قد تلنمن األمة  

ا إلى هوالهادفة  جميعُ  أو ما شابههما راتية  أواألوكار اإلستخبا العالمية محافل سواء الماسوصهيونية حصر  وتُمارسها 

د بيادق في أيدي أعدائها غسل أدمغة األشخاص وتحويلها  ، فعندما تكون األمة وقواها الحي ة في الموقع األقوى و  إلى مجر 

وهي في من هذا القبيل محاولة على إحباط أي  ين قادر نوكونيسا مفإنهأمر إت خاذ القرار بالدرجة األولى  ماا هميعود إليه
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...والثاني : وهو أمر يمكن أن سواء لقرون أو لعقود كما هو الحال  عليه اآلن في األمة  هابذلك إستفحالين مانعبدايتها 

الحرص على   وإظهاربها  التغني اإلنقالب على الشريعة بعد التمكن من الحكم وبعد يتمث ل فييكون نتيجة لألمر األول و

  ! حكمهاإللتزام بها وحمايتها في بداية  عهد 

الثالث: أن الضامن القوي للحفاظ على الدين وعلى الهوية بشكل عام  هو إيجاد أسلوب جديد لممارسة الشورى  •

 للكبار والصغار على غرار تعليمهم واجبات -وليست القديمة   –ووجوب تعليم  آليات ممارستها الصحيحة والحديثة 

وفرائض اإلسالم األخرى  حتى ال تبقى هذه الشورى من ناحية محافظة على صفة  الفريضة الغائبة وحتى  يحمل من 

في  - اإلكتفاء ناحية أخرى جيل عن جيل هذه الممارسة السليمة ويحافظ  على آليتها للمحافظة على ديمومة الخالفة  ، إن 

جميع المواطنين بدون إستثناء من تحقيق من جهة أخرى وعدم تمكين  جهة من القديم للشورى  سلوباألب  -أحسن  األحوال 

  الثالثة التالية :فرز إال كوارث  منها يُ مواطنتهم سوف لن 

أمراء للمؤمنين وخدما للحرمين الشريفين على شاكلة بعض الحكام العرب والمسلمين المعاصرين األولى ، وجود  •

مع فلسطين المحتلة ب صهاينة المع ليال ويتراقصون نهارا  ويحتسون الخمر ولها ويُهرولون  حالذين يتمس حون بالكعبة 

صهاينة هؤالء ال رغم أن  التفاوض معهم   لهمال شرعية وال منطقية  تُجيز تضليال باليهود لتمرير فتوى جميعا وتسميتهم 

من مختلف بقاع األرض  -إمبريالي  –في إطار برنامج إستكباراتي إلى فلسطين إلى جانب أنهم قدموا  اليس كلهم يهود

 أصحاب األرض الحقيقيين في بداية ظهوراإلسالم عن يهود المدينة جذريا بذلك  مختلفينرض ال حق  لهم فيها كمحتل ين أل

 !الذين تفاوض معهم الرسول صلى هللا عليه وسلم 

الجهادية بعض الحركات مع ذلك حصل كما مما قامت  وإختفائها بأسرع بسرعة سالمية اإلمارات إقامة اإل الثانية ، •

ء  لها من جانب هدرا  ة وتوظيف سي  إقامة خالفة الهادفة إلى غاية الجهاد ل من جانب آخر  موضوعيةمجانبة و لطاقات األم 

 !ألبد تختفي رب ما إلى اثم لحين  برز توقتية   دائمة ومتجذ رة وليست إمارات

 -تجارة بالدين  - مشوارالفي منتصف  ثم اإلنقالبفة اإلسالمية وإعالء كلمة هللا الدعوة إلى إقامة الخال الثالثة ،  •

وإقامة العالقات بفلسطين المحتل ة التطبيع مع الصهاينة وعلى األمة إلى الدعوة إلى الديمقراطية وتكريس سطوة الليبيرالية  

ى  باإلسالم الس ي اسي  معهم  المشروع الماسوصهيوني  إال  موضوعيا ال يخدم وكل هذا كما فعلت ذلك بعض حركات ما يُسم 

الحركات والدويالت المتنافرة والمتحاربة والمنفرة  من اإلسالم سواء الزعامات المتصهينة أو الذي يعمل على إصطناع  

 حتى يتسنى له  تجسيد ذاته ....

 

الظروف التي ُمورست فيها لكنها  ظلكلمة حق في في أغلبها القديمة لممارسة الشورى هي  الطريقةإن           

هذا من جانب  ،لخدمة المشروع الماسوصهيوني  -نيات أصحابها كما نعتقدحقيقة وعكس  -ُوظ فت اآلن موضوعيا باطال 

ا من آخر فهي طريقة  كما  ا عليهفيها  والرجال الذين أشرفوا  تُمورسالتي كل من الظروف  بإنتهاء اصلوحيتهقد إنتهت أم 

      إنتهت معهم أيضا صلوحية الخيول والسيوف كمظهر من مظاهر القوة لخوض المعارك العصرية .... 

الشروح  واآلليات الضرورية فقط يُحاول تقديم   الدليل   في آخر هذه المقد مة  ال بد  من اإلشارة إلى أن   هذاو  

، وهذا يقود الممارسة والتفاعل الجماهيري   من خاللعلى أن تكتمل البقية  التشاركي نظام الحكم المباشر  سير نطالقإل

  كاآلتي : ُرت بترئيسية الموضوع في عدة عناصر إلى بسط 

 الحكم المباشر التشاركي كحل للصراع على السلطة  -1

 ماهية الحكم المباشر التشاركي   -2
 الكيفية  المبسطة لتجسيد الحكم المباشر التشاركي  -3
  الموجزة وطريقة عمله و التشاركي المباشر الحكم لنظام المبسطة الهيكلية -4

 كيفية سير إنتخاب مندوبي  المجالس في ظل  نظام الحكم المباشر   -5

  التشاركي مباشرال الحكم ظل  نظام في)التشريعات( القرار صنع سير كيفية -6

 كيفية مشاركة المندوبين  في  صياغة القرارات وتنفيذها -7

 التشاركي المباشر  الحكم نظام في الجماهيرية  المشاركة وآليات مؤسسات -8

 : التشاركي المباشر الحكم يكليات نظامهـ -9

  السكاني  المتوسط التعداد : هيكلية النموذجية الهيكلية -10

 التشاركي المباشر الحكم نظام لتجسيد الكاملة الكيفية  -11

 الخليفة( ) والرئيس  الوزراء إختيار كيفية -12

  التشاركي المباشر الحكم من الحكم النيابي  إلى  مراحل  اإلنتقال -13

 الخاتمة         -14
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 كحل للصراع على السلطة 1الحكم المباشر التشاركي -1

 

مشكال رئيسيا في مواجهة الشعوب  -العالم  رجاءأ كلبوبجميع أشكاله  -على السلطة اآلن الدائر  الصراع  وضع لقد    

وذلك عندما يكون المتصارعون على السلطة ذات  الحالة األولى في ، بسيط  2بسيط في أحيان ومركب في أحيان أخرى

أي من يحكم : أهو الحزب الواحد أم عديد  األحزاب أم غيرهم من  أدوات الحكم  أداة الحكم في فقط ويتمثل عقيدة  واحدة  

على  وذلك عندما يكون المتصارعونمركب في الحالة الثانية و؟  األخرى المشابهة والمغتصبة للحكم  بطريقة أو بأخرى 

ال يمكن  عنصران  متالزمان وهما دتها  في كل من أداة الحكم  وعقيفي اآلن نفسه  يتمثل والسلطة ذات عقائد مختلفة 

كم  التي سيُحاول فرضها على وما هي عقيدته في الح ؟يحكم سمن : ،  أي  يث عن اآلخردالحديث عن أحدهما  دون الح

األهم  غي بوالمالوحيد في هذا الصراع الخاسر فإن   هذين السؤالين عنومهما كانت اإلجابة ؟ الشعب بطريقة أو بأخرى 

سواء أثبتت   إذمن ناحية أخرى  برامجها لتطوير ذاتها والمحافظة على هويتها  ومن ناحية الشعوب ومعتقادتها  وه عنه 

في وعقائدها أن آمال الشعوب  في جميع أنحاء العالم اآلن والصراعات المسلحة  الدائرة أ ةالسلمي اتحركات اإلحتجاجال

 ومن لف حولها أن هذه األدوات ببما ال يدع مجاال للشك  أيضا ثبت كما في واد آخر وعقائدها واد وبرامج  أدوات الحكم 

ام النيابي النظ عن طريقخاصة بهوياتها  العابثونوسالح و لمقدرا ت الشعوب من سلطة وثروة يون الرئيس ون المحتكر مه

وصيانة   قدراتهماإلنتفاع ب  من جماهير بكل  بالدالجزء األكبر من ال  حرمان لالموظفة   فعالة ال الوسيلة الذي يُمثل  

متطور مباشر نظام سياسي ال عن طريق اإلعتبار إليه إ السياسي ورد   يُمكن تشريكه في صناعة القرارال ، جزء ته اهوي

أو  احزبأو افردسواء أكان  -جزء منه وليس الوحيدة  أداة  الحكم هو  3الشعبفيه  كوني خرىاألنظمة األعما سبقه من 

 بين جمععلى ال من قدرة لها لما  4مرات شعبيةعن طريق مؤت وذلك -من أدوات الحكم األخرىأو ما شابههم عدة أحزاب 

بة سواء ب ومكونات  الشعكافة   صنعوا حاضر ومستقبل بلدانهم  يليصون الجميع هويتهم و بةلمغي  المستقلة واوأمنها المتحز 

سواء  –في تجارب سابقة  5وهو هدف عمل البعض بجميع أشكاله  التصادم اإلقصاء و  لغة بعيدا عنبلغة الحوار والتفاهم 

ما فتح مفي مواقع أخرى   فشل وفي مواقع منه لكنه أصاب  لتحقيقه على إيجاد نظام سياسي  -و إستعراضي أبشكل جاد  

مقابل تعزيز السابقة  التجاربيحمل إسم " الحكم المباشر التشاركي " يعمل على  تجنب أخطاء جديد  حكمالباب أمام نظام 

دون إن إستحق ذلك  اإلصالح الذاتي على   -كما يُعتقد  -والمرونة عطيه القدرة ت جديدة وتدعيمها بإضافات  إيجابيتها 

يجعل الذي النظام النوع من وبهذا ،  التسلط عليهم أعدائهم  الموضوعيين مرة أخرى من إرتداد الجماهير عنه وتمكين  

 –على السلطة  الناتج المدمرينتهي الصراع   الشعب أداة الحكم الوحيدة الراغبين في صناعة القرار من البالغين كل من 

 ...عن صناعة القرار لتحتكره  أقلية متسلطة بطريقة أو بأخرى عن تغييب جزء من الجماهير  - سلف ذكرهوكما 

 غايتهو الحكم المباشر التشاركي ماهية –2

مؤتمرات كنظام حكم مباشر عن طريق  جماهيرييبدأ على مستوى  شعبي الحكم المباشر التشاركي هو نظام حكم      

ترس خ  تتواجد بكل فرع بلدي بعدقاعدية في بداية التجربة  أو وما شابهها بلدية مركز بلدية  تتواجد بكل سواء شعبية 

كما يحصل ذلك في ظل    أدوات الحكم المهيمنةبشروط الجماهير وليس بشروط وينتهي كنظام حكم تشاركي التجربة 

  بلدية الفروع العن  بينمندومن الجميعهم  ترك بيمجالس محلية ومجلس وطني  عبرتشاركية تتحق ق  النظام النيابي ،

 :إثنين عنصرين إلى تحقيق غاية مركبة من يهدف و

                                                           
النظام الذي نّظر إليه الكتاب األخضر لصاحبه معمر القذافي حاكم ليبيا سابقا ، كتاب سنركز في ما سيأتي على نقده  علىر وهو نظام حكم مباشر متطوّ  - 1

من ناحية أو عن  مواقف صاحبه من ناحية األخطاء التنظيرية التي تضمنها  بقطع النظر سواء عن  مباشرللحكم ال متكامال تنظيرا لكونه الوحيد  الذي قدم 
النسخة  الكاملة ب ، مواقف وقع التعرض للبعض منها  في أعمال أخرى سواء ومن التطبيع مع الصهاينة اه  كل  من شعبه ومن الدين  اإلسالمي أخرى تُج

 وهو موجود أيضا على الشبكة .  ، من هذا الدليل أو في دراسة بعنوان الكتاب األخضر : أخطاء تنظيرية بالجملة وتطبيق فاشل
" ثم إستطرد  البشرية الجماعات تواجه التي األولى السياسية المشكلة هي الحكم أداةلكتاب األخضر في فصله األول بفقرة : أداة الحكم  بأن " لقد ذكر ا  - 2

هو أن المشكل الذي يُواجه  الجماعات البشرية هو   صوب " واأل الحكم أداة لمشكلة المرادفة األخرى المشكلة هي الشريعةبفقرة : شريعة المجتمع بأن " 
 بسيط في أحيان ومركب في أحيان أخرى كما هو مشروح أعاله !

( والمقصود بالشعب  من منظور" الحكم المباشر التشاركي "  هو كل البالغين الفصل األول / فقرة : المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية )الكتاب األخضر  - 3
هذا مع التذكير بأّن أسلوب الحكم بالمؤتمرات الشعبية يوجد في العصر الحالي خاّصة بسويسرا بشكل جزئي سواء (راغبين في صناعة  القرار  ، عقليا وال

القديمة  ومّكة  يةقبل  تنظير الكتاب األخضر إليه  وتعميمه على كافة أرجاء ليبيا  أو بعد فشل التجربة فيها  كما ُوجد سابقا خاّصة ببعض المدن اليونان
 ويثرب في العقود األولى من ظهور اإلسالم .

 المصدر السابق ،  - 4
كتاب األخضر الذي  إستطاع  بأسلوبه  الخاص المبادرة عالميا إلى لفت األنظار بشكل مؤلّفه : الومن بين هؤالء العقيد معمر القذافي حاكم ليبيا  سابقا في  - 5

على الرغم من بعض أخطائه  أّي تنظير آخروإبرازها على األقل مظهريا مع  تقديم  تنظيرمتطور لممارستها يفوق   جيد إلى سلطة المؤتمرات الشعبية
 خاّصة التنظيرية القاتلة ! 
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،  كان ضمن إحدى التنظيمات بجميع أنواعها  أو مستقال عنهاأاألول : تشريك كل  مواطن عاقل وبالغ سواء  •

من المستوى القاعدي إلى ه متابعة تطبيقإن رغب في ذلك إلى جانب تمكينه من المساهمة في صنع القرار تشريكه في

 المستوى الوطني  مرورا بالمستوى المحلي

 

على جميع المستويات الوطنية  وفي كل المتعلقة بحلول مشاكل المواطنين إستطالع كل اآلراء  :والثاني  •

حل منها إستخالص األخذ بأحسنها  أو المجالس ثم خاص ة عن طريق بينها  والمساعدة على تفاعلها  فيما الميادين 

ككل اإلرادة الشعبية  وال مع والدراسات العلمية ال مع القواعد الدينية في اآلن نفسه يتجاوزها جميعا  وال يتعارض 

  :ثالث أدوات بذلك كل  ق ويتحق

شعبية سواء مؤتمرات مؤس سات : ثالثة في  األكثر إستعماال في الحاالت يتحد د عددها مؤسسات عد ة األولى :  •

 ) مجالس بيني ة ( إن دعت الضرورة لذلك .تتوس طهما مجالس محل ية أخرى ومجلس وطني أو بلدية قاعدية 

أو منها سواء القاعدي ة شعبية المؤتمرات البمباشرة ، األولى حضورية   كيفيتينبجماهيري يتم  تفاعل الثانية : و •

جميع  الجماهيروتهدف إلى مشاركة تشاركية غي ابي ة والثانية  أو اإلقتراع المباشر ،وتشمل النقاشات والتصويت البلدية 

على  -ويقع عليها اإلختيارها في بادئ األمر -يتحد د حجمها  مشاركةوهي ،في صناعة القرار أو جزء منها أنواع المجالس 

ا إلى مشاتأمين عملية التصويت اإللكتروني  عن بعد من عدمه مدى ضوء   اعةركة بعض المجالس في صنوتُفضي إم 

 .إن كان التأمين  كل ي أو لجميعهم إن كان التأمين جزئي القرار

في  في حاالت معي نةإلستحالة تحقيق المشاركة الشعبية داخل المجالس يُلتجأ إليها  6إضطراريةة نيابِ  :والثالثة  •

،   7من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني كما ثبت ذلك واقعيا تفاعليصنع القرار إقتراحا ونقاشا وتصويتا  بشكل 

ل جلسة  للمجالس تسهيال إلنطالق تطبيق النظام المباشر مثال يُكتفى بها لتجا إليها وفيُ  يُلتجأ  كما ،  جربة في بداية التفي أو 

عن اإللكتروني التصويت  إستعمالإنعدام سواء عدم إستعمال اإلقتراع المباشرأوفي حال بعد ترس خ التجربة أيضا إليها  

بالد  بحاالت مرور الأو  في حد  ذاتها عدم تأمين هذه العملية عدم مطلبة الجماهير بذلك أو مثال  ألسباب شتى منها بعد  

سواء المندوبون بالمجالس  يُرغم ففي هذه الحاالت والحاالت األخرى المشابهة ، و الكوارث الطبيعية إستثائية  كالحروب 

  إستخالص  حال من هذه الحلولعلى أو لحل المشاكل  المؤتمرات الشعبيةقبل من أحسن الحلول المقدمة إليهم ختيار على  إ

 .وال يتعارض مع اإلرادة الشعبية  اها جميعيتجاوز

 

 الكيفية المبسطة لتجسيد الحكم المباشر التشاركي - 3

ثم ( أو مراكز عمرانية مشابهة ) 9البالد إلى بلديات يقع تقسيم  8وبشكل مبسطواقعا لتجسيد الحكم المباشر التشاركي       

من هذه ... ينتخب كل مؤتمر  مؤتمر شعبي قاعديبلدي بكل فرع  يُبعثفروع بلدية  حيث كل بلدية بدورها إلى  تقسيم 

يتكون مجلس  ، ومن مجموع هؤالء المندوبين 10مندوب واحد عنه فأكثر  حسبما تقتضيه قاعدة التمثيل النسبي المؤتمرات 

ه يكون  بلدي على مستوى كل بلدية  في صياغتها التي تقع في نطاقه   ثم  قرارات المؤتمرات القاعديةتجميع  من مهام 

أعلى  الذي يُمث ل -إلى  المجلس الوطني بطريقتين عن طريق مندوبين   11ثم نقلها،  ةي  لصياغة أو   وتوصيات شكل قرارات 

 لتنفيذها إلى المجالس إعادتها لتجميعها وصياغتها هنالك بشكل نهائي ثم  - الوطن كاملمؤسسة حكم جماهيري على مستوى 

قل القرارات والتوصيات األولى مباشرة وفيها  تُن فالطريقة، بعد حينالبلدية أو غيرها كما سيأتي ذكره المجالس سواء منها 

لية  قل ، أما الطريقة الثانية فهي غير مباشرة وتُن إلى المجلس الوطني دون المرور بمجالس أخرى من المجالس البلدية األو 

 حسبما يقتضيه وكما سلفت اإلشارة إليه وذلك  -جهوية وإقليمية وقطرية  -عبر مجالس أخرى فيها القرارات والتوصيات 

 كالتالي :  هو هاتين الطريقتينتفصيل و،  12الُمناسبة لهعلى حده والتقسيمات اإلدارية  عدد سكان كل بلدكل من خاصة 

                                                           
ساسية ) المجالس لقد ُمورست النيابة اإلضطرارية أو التمثيل اإلضطراري بشكل مقنع في التجربة الليبية على مستوى كل من المؤتمرات الشعبية غير األ - 6

ار األشخاص ، البلدية (  ومؤتمر الشعب العام )المجلس الوطني ( سواء لصياغة  قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية ) المؤتمرات القاعدية ( أو إلختي
لمجالس النيابية بالفصل األول من ُمورست دون مساهمة الجماهير  في العمليتين وذلك في تناقض صارخ مع شعار " التمثيل تدجيل " الوارد بفقرة : ا
 النيابة اإلضطرارية ( -11-8الكتاب األخضر،إن هذا الشعار ال يُمكن أن يكون عمليا  إال على مستوى المؤتمرات القاعدية فقط  ! ) أنظر الفقرة : 

 التصويت اإللكتروني عن بعد  -2-6-8أنظر الفقرة . - 7
 هيكليات نظام الحكم المباشر التشاركي . - 9النظام لندرة إستعمالها وهي موجودة  مفصلة بالفقرة : للتبسيط وقع تجاهل بعض هيكليات هذا  - 8
عدية  نفسها تُعتبر البلدية  كأول مركز  إداري لمجلس يضم حكومة محلية كاملة وهو تصحيح لما نظر إليه الكتاب األخضر الذي يجعل من المؤتمرات القا - 9

كاملة )لجنة شعبية (  وهو تنظير إنجر عنه عدد حضور بمؤتمر الشعب العام إما غير منطقي في حاالت أو خيالي في حاالت  كأول مركز لحكومة محلية

 التناسب / التمثيل النسبي   - 5-8أخرى يصل إلى الماليين كما هو موضح بالفقرة : 
التناسب - 5-8لما  نّظر إليه الكتاب األخضرمرتبط بالتصحيح الُمشار إليه بالهامش السابق ويقود إلى نفس النتائج )أنظر نفس الفقرة: أيضاوهو تصحيح  - 10

 التمثيل النسبي (  /
 كيفية سير صنع القرار في نظام الحكم المباشر التشاركي   – 6أنظر الفقرة :  - 11
 لحكم المباشر التشاركي هيكليات نظام ا - 9أنظر الفقرة :  - 12



11 
 

بنا و –ويقع فيها  13جداناسب البلدان ذات التعداد السكاني المنخفض تالطريقة األولى ، وهي ُ • نقل   - أعالهكما مر 

قرارات المجالس البلدية إلى المجلس الوطني مباشرة  دون المرور عبر مجالس محلية أخرى وذلك عن طريق إنتخاب 

 بين المنتخبين ومن مجموع هؤالء المندو مع مراعاة أيضا قاعدة التمثيل النسبيمندوب واحد فأكثر عن كل مجلس بلدي 

مع المواطنين الراغبين في صناعة بعد إنتخابها  البلدية ية حلول المجالسإلشارة إلى إمكانا،هذا مع يتكون المجلس الوطني

يسمى  شعبيفي مؤتمرهذا النظام تطبيق في بداية المؤتمرات القاعدية  جميعا عوضا عن، حلولهم  بلديالقرار على مستوى 

 ...14البلدي  الشعبي بالمؤتمر –وكما سلف ذكره  –

ويقع فيها نقل قرارات المجالس البلدية  غير المنخفض جداالطريقة الثانية ، تُناسب البلدان ذات التعداد السكاني  •

  ستعماالإ األكثرفي الحاالت إلى الثالثة  مجالس محلية أخرى  بالتتالي يُمكن أن يصل عددها  عبرإلى المجلس الوطني 

   عدد سكان كل بالد على حده وهي كالتالي : خاصة وذلك حسبما يقتضيه 

حسب التقسيم اإلداري المناسب لهذا ، و15 المتوسطتُناسب البلدان ذات التعداد السكاني وهي مجالس جهوية ،  •

ها عدد معين  من المجالس البلدية  وكل من المندوبين المنتخبين عن مجلس منها يتكون كل النوع من البلدان   من مهام 

تجميع  وتنفيذ القرارات على مستوى جهوي ، ويُمكن أن تُحال قرارات هذه المجالس إلى المجلس الوطني مباشرة عن 

تقضي  بمزيد مرور القرارات  أو غيرها طريق مندوبين منتخبين بنفس الصيغة السالفة الذكر إن لم توجد ضرورة سكانية 

 .إلى المجلس الوطني  وصولهاعبر مجالس أخرى قبل 

أيضا حسب التقسيم اإلداري المناسب لهذا ، و16ثم مجالس إقليمية ، تُناسب البلدان ذات التعداد السكاني المرتفع  •

عدد معين  من المجالس الجهوية وتتمثل مهمتها كل من المندوبين المنتخبين عن النوع من البلدان يتكون كل مجلس منها 

أن تُحال قرارات هذه المجالس إلى المجلس الوطني مباشرة أيضا ، ويُمكن في تجميع  وتنفيذ القرارات على مستوى إقليمي 

ضرورة سكانية تقضي  بمزيد مرور القرارات  أيضا عن طريق مندوبين منتخبين بنفس الصيغة السالفة الذكر إن لم توجد 

 . عبر مجالس أخرى قبل أن تصل إلى المجلس الوطني

للمجلسين  السالف الذكرولنفس السبب ،  17التعداد السكاني المرتفع جداثم مجالس قطرية ، تُناسب البلدان ذات  •

عدد معين  من المجالس اإلقليمية وتتمثل مهمتها في كل كل واحد منها من المندوبين المنتخبين عن أيضا يتكون األخيرين 

يق مندوبين عن هذه المجالس تجميع  وتنفيذ القرارات على مستوى قطري ثم إحالتها مباشرة إلى  المجلس الوطني  عن طر

وعلى ضوء هذا فإن القرار الجماهيري  يُنقل من مجلس إلى آخر بالتتالي حتى يصل  إلى المجلس الوطني أين يُصاغ 

بشكل نهائي ثم يُحال إلى التنفيذ عن طريق المجالس المحلية وحكومة وطنية تُنتخب من صلب المجلس الوطني  وبالتالي  

 (أو المستويين ) ما بين المحطتيناألكثر إستعماال ل تنفيذها  بعدة محطات يتراوح عددها في الحاالت فإن القرارات تمر قب

 .  18اإلشارة وكما سيأتي شرحه الحقا بالتفصيلإليه كما سبقت  (  أو الستة مستويات)و الستة محطات 

 

 الموجزة طريقة عملهو التشاركي المباشر الحكم لنظام المبسطة الهيكلية - 4

 نقدم الدليل هذا من لها المناسب المكان في  لنظام الحكم المباشر التشاركي  ةوالتفصيلي  الموسعة  الهيكلية  تقديم قبل      

 -وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك  –عدة عوامل بإختالف من بلد إلى آخر تختلف في  عدد مستوياتها  التي المبسطة هيكليته

أو ربما أكثر في  مستويات إلى ستة  مستوى واحد  من تتدرج فهي تبعا لذلك  و ،عدد سكان كل بالد على حده أهمها 

وتنتهي بمجلس  (منهاتمثل المستوى األول )بكل فرع بلدي قاعدية شعبية بمؤتمرات هذه الهيكلية   تبدأ و، حاالت خاصة 

  عددتنوع ب أيضا  عددها تنوع مرورا بعدة مجالس أخرى ي (منها يمثل المستوى األخيرو)على مستوى كاف ة البالد  وطني

بعد المؤتمرات القاعدية مباشرة  –وتبدأ بالتدرج أو اإلرتباطية بالمجالس البيني ة  هذه  المجالس  تسمىو الهيكلية   مستويات

وربما مجالس أخرى أيضا في حاالت خاصة  قطرية  مجالس  ثم إقليمية  مجالس ثم جهوية مجالس ثم  بلدية  مجالسب –

ن )أو نواب أو أمناء ( لتجميع وصياغة مندوبيأوال إلى جانب المجلس الوطني  المجالسهذه كل مجلس من   يضم و ،

لية في التي تقع  في حدود نطاقه الشعبية جماهير المؤتمرات وتوصيات قرارات  وتصاعديا  نقلها  بالتتالي ثم  صياغة أو 

سواء بلدية أو جهوية أو إقليمية أو قطرية أو  -  حكومة، وثانيا  ، حتي تصل إلى المجلس الوطني  إلى  آخرمستوى  من

وبإستعمال  المعادلة  هذا ، في تجميعها وصياغتها  أيضا بعد مشاركة المندوبين والعمل بها هذه القوانين  لتنفيذ  -وطنية 

                                                           
 نفس المصدر ، - 13
 مؤتمر شعبي بلدي    – 3-1-10أنظر الفقرة : - 14
 هيكليات نظام الحكم المباشر التشاركي - 9أنظر الفقرة :  - 15
 المرجع السابق ،  - 16
 المرجع الّسابق ،  - 17
  كيفية سير صنع القرار في نظام الحكم المباشر -6انظر الفقرة :  - 18
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 واحدة دفعة -الحكومي والنيابي  – 20المجالس هذه أعضاء ُشق ي لالعدد الكافي  إنتخاب  يقع  19العلمية  االنتخابية الجديدة

سواء بشكل ذاتي بين المندوبين  ليقع توزيعهم فيما بعد على المجالس القاعدية المؤتمرات جماهير  طرف مناألمر  بداية في

أو  نيرش حالمُ  هؤالءأنفسهم أو بشكل تشاركي بين المندوبين الذين يرش حون البعض منهم والجماهير الذين يزكون 

ضونهمثم   سواء جزئيا أو كليايرفوضونهم  وبطريقة  -وهو ما يقود  ، بآخرين من نفس المجلس المعني باإلنتخاب  يُعو 

 اآلخرين  األعضاء بقية تصعيديقع  ثم  نونهيكو   الذين األعضاء على هذه المجالس  من مجلس كل  إبقاء إلى  -أخرى 

بالنسبة  للبقية   للمجلس الُمصع د إليهوكأعضاء  هؤالء بعض من له بالنسبة لل كمندوبين  يعلوه الذي لمجلسإلى ا  اإنتخابي  

اإلقتراع  طريق عنسواء   -الخارجيأو التفاعل عبر التصويت -القاعدية المؤتمرات مشاركةب ، ويتم هذا التصعيد منهم 

إن  و ،التزييفات ضدكان ُمؤمنا تقنيا إن   بعد عن اإللكتروني التصويتعن طريق أو إن وقعت المطالبة الشعبية بهالمباشر 

ة  في بداية التجربة  -لسبب أو آلخرغابتا هاتين الوسيلتين  حيث يُكتفى  د اخلي ال تصويتال علىفقط  اإلقتصار يقعف -وخاص 

كنواة  البلدية لمجالس من ا  النظام  طبيق هذا يمكن اإلنطالق في بداية تللعلم فإن ه و ،المعني   المجلس أعضاءبتصويت 

لكل الراغبين على المستوى البلدي  ةمفتوح المؤتمرات القاعدية األصلية وتكون ظرفيا تعوض  ة قاعدي ةشعبي ات مؤتمرل

الخاص مره الشعبي القاعدي بلدية بمؤتكل  ب فرع بلدي على أن يستقل تدريجيا كل  وصنع القرار في المشاركة السياسية 

د أعضاء اعدأوضبط  اإلنتخاب عملية وتقع، هذا وممارسة  السلطة كلما تضاعف عدد الراغبين في المشاركة وذلك  به 

أعضاء عدد وخيالية حل لمشكل ضخامة من جهة  أولى تُمثل الُمشار إليها آنفا  وهي    علميةال معادلةال حسبالمجالس 

 تجسيد على من جهة ثانية تُساعد  وسابقا  21تجربة الجماهيرية الليبيةفي مأزقه   تالذي وقع  المندوبين والجهاز اإلداري

ر القرا وصناعة السلطة  في األحزاب مع المساواة قدم على الشعب من بالغ فرد كل تشريك حكم يهدف رئيسيا إلى  نظام

ي الوسائل التفاعلية الس الفة الذكر أو في جزء منه وذلك  الوطنية إلى ووصوال المحلية من مراحله جميع في  سواء    بتوخ 

 وهوأمر الجماهيرية البدائل مع منظمات بجميع أنواعها ال برامج  تالقح نتيجة موحد برنامج إفراز على سيساعد مما

  حكومة وليستعلى إنجازه  منتخبة جماهيريا حكومةتسهرو  العامة المصلحة  فيه تتكرس إقتصادي نظام بدوره سيفرز

الُمنجر  رئيسيا عن اإلحتكار  بذلك أسباب التوتر واإلحتقان متالفية ومراكز نفوذ بجميع أشكالها   ومحاصصة  أحزاب

 إلى ضطراباتلإل  وتقليص منلأل إستتباب سينجر  عنه  ، وهذا كل هوإنعكاساته الخطيرة على الوضع العام  الحزبي للحكم 

 إتخاذ في المشاركة عن الجماهير تغييب  نعرئيسيا  ناتجال أسبابها أغلب  إلنتفاء  نهائيا  عليها القضاء وربما كبير حد

العامالن   هذانسيُساعد و ، منها اإلقتصادي وخاصة مبلدانه إمكانيات لواقع أخرى ناحية منتفهمهم  وعدم ناحية من القرار

  برامج  الغالب في ليخدم المتنفذة أوالقلة  الحزبية القلة قبل من الجميع  على قهراحد للبرامج  المسقطة   وضع على 

   ! مهويته و الجماهير مصلحة  حساب على  خارجية

 نظام الحكم المباشر ظلّ  في كيفية سير إنتخاب مندوبّي المجالس -5

ها الثالثة التالية: أوجهتختلف العملية االنتخابية في ظل  النظام النيابي عن نظيرتها في ظل  النظام المباشرمن عد ة   أهم 

، فالهدف العام من هذه العملية في ظل   النظام النيابي  هو إختيار  في حد  ذاتها هدف العملية االنتخابية إختالف حول  •

في صناعة القرار  تحت مظل ة الزعم بتطبيق برنامج الحزب الواحد أو إئتالف وطالئعهم الجماهير عن الشخص لينوب 

الحاالت إن لم نقل في من الجماهير في الكثير من  األحزاب تشريعا وتنفيذا ، برنامج  ال ينال رضاء األغلبية المطلقة 

النظام المباشر ليقوم بتنفيذ القرار بعد أن تقع صناعته في العموم  مقابل هذا يقع  إختيار الشخص في ظلأغلبها  ، 

 . الجماهير بما فيهم األشخاص المنتخبيناألغلبية المطلقة من من قبل وبالضرورة 

في ظل  النظام النيابي يُنتخبون  بقطع النظر في العموم  ونترش حإختالف حول المؤهالت  المطلوبة في المترش ح ، فالم •

ة  في حالة  إعتماد نظام اإلنتخاب على  القوائم  و الشرط الرئيس لترشيحهم في  عن  مؤهالتهم  العلمية والُخلقية وخاص 

بين هذه الحالة هو ُوجوب نيل رضاء قياداتهم الحزبية قبل رضاء الجماهير ، مقابل هذا يجب أن تتوف ر ب الضرورة في  الُمنتخ 

 . في ظل  النظام المباشر المؤه الت  العلمية والُخلقية  لتطبيق برنامج الجماهير

سواء بكيفي تين إختالف في أسلوب اإلنتخاب ، ففي النظام المباشر تتم  عملية إختيار الشخص على أساس النظام الفردي  •

ناخب أو عد ة  ناخبين للجماهير وهو أمر ال يقع في ظل  النظام به  بعد أن يقد م الشخص نفسه للجماهير أو بعد أن يدفع

ُمقابل هذا تترك ز عملية  اإلختيار على نظام القوائم النيابي بالكيفية األولى إال  في حاالت وال يحصل مطلقا  بالكيفية الثانية  

ة فرض المترش حين على الناخب وقمع إختياره  أو  بإختيار المفتوحة وهي أقل  قمع إذ تسمح سواء المغلقة منها وهي قم 

                                                           
 المعادالت العلمية لحساب عدد المندوبين ، وما بعدها من فقرات متّصلة . -2-11أنظرالفقرة  :  - 19
 كيفية سير إنتخاب مندوبّي المجالس في ظّل نظام الحكم المباشر   -5ـ أنظر الفقرة الموالية :  20
 التناسب / التمثيل النسبي  - 5-8أنظر الفقرة :  - 21
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وعند عدم هذا  حسب   إختالف القوانين االنتخابية من بلد إلى آخر ، شخص أو أكثر من قائمة واحدة أو عدة قوائم وذلك 

ثالثة على  تتم   في ظل النظام المباشر  فإن  اإلنتخابات 22أخذ انتخابات لجان األحياء بعين اإلعتبار لكونها أمر إختياري

 مستويات:

ل ،    • من ناحية بكل  فرع بلدي وهم يُمث لون في نفس الوقت  وجودة إلنتخاب أمناء المؤتمرات الشعبية القاعدية الماألو 

عن هذه الفروع  البلدية بالمجلس أو )كل  مؤتمر على حده ( المندوبون عن هذه المؤتمرات وعندما يكونون فرادى ، أولى 

 .عون  المجلس البلدي نفسه تمنية وعندما يكونون ُمجالبلدي ، ومن ناحية ثا

، إذ ينتخب أعضاء كل  مجلس بيني  المندوبين عنهم المجالس البينية والمجلس الوطني  ي  والثاني، إلنتخاب مندوب  •

 بالمجلس الذي يعلوه في السلم الهيكلي  وصوال  إلى إنتخاب أعضاء المجلس الوطني ، 

لين من االنتخابات والثالث ، إنتخاب الحكومة الوطنية والرئيس ) الخليفة( ، وفي مايلي شيء من التفصيل  • للنوعين األو 

 .  23النوع األخير بالمكان  المخص ص له  من هذا الدليلشرح  أن يقععلى 

 

ن الخطوات : (وأمناء المؤتمرات القاعدية ) أأعضاء المجالس البلدية إنتخاب كيفية  -5-1 •  التالية : األربعة  وتتضم 

بلدي و كل مجلس  على حده بلدي  كل  فرع  :مجلس بلدي كل  باألولى : إحتساب عدد مندوبي  كل فرع بلدي الخطوة   •

بين الفروع البلدية عتماد نظام التناسب وذلك نتيجة إوهو عدد ال يقل  دائما عن مندوب واحد عن كل  فرع بلدي ، على حده 

 بطريقتين :ويُمكن الحصول عليه ، 

ثم  ثانيا حساب عدد أعضاء كل بتقدير عدد أعضاء المجلس الوطني  وأوال    عموما يبدأ  24مسار بإت باع ـ األولى : 

ثم  ثالثا  ، المؤتمر القاعدي إلىالمجلس الوطني  يت جه منعلى السلم الهيكلي  تنازلي  في مسار على حده  وذلك مجلس بيني  

 عدد مندوبي  كل  مؤتمر قاعدي .حساب 

 تتشابه مكن العمل بها  إذا لم يُعمل بالطريقة األولى في حالة الهيكلية ذات المستويين وهي يُ وهي إختيارية و ، الثانية  -

وتهدف  25الحد  األدنى من المندوبين بالمجلس الوطنيطريقة حساب كل من طريقة حساب عدد أعضاء لجان األحياء و مع

عن كل  مؤتمر قاعدي  من  المندوبينإلى إنتخاب شخص واحد عن المؤتمر القاعدي األقل سك انا ببلدية ما ثم إنتخاب عدد من 

المؤتمر األقل سك انا مع التقريب  أي إذا كان  ناخبي  هذا األخير على عدد  ناخبي  المؤتمرات الُمتبق ية يكون مساو لحاصل عدد 

 1فيمكن خفضه إلى  1,20سري فيمكن  رفعه  أو خفضه إلى  عدد  صحيح  فمثال إذا كان الحاصل  حاصل القسمة  عدد ك

 ويمكن تفصيل هذا األمر بقانون خاص فيما بعد . 2، وأما إذا كان أكثر من ذلك فيُمكن رفعه إلى 

معي نة بلدية  يتبعبلدي ) أو مؤتمر قاعدي (  فرع كل   الثانية : ترشيح عدد معي ن  من األشخاص  من داخل الخطوة   •

وكما سبق  –ترشيح ، بالخطوة األولى  من المندوبين المحسوب على العدد  المطلوب بعد عملية التصويت للحصول منه 

 .يعتمد على إنتهاج النظام الفردي وليس نظام القوائم   -ذكره 

إلختيار   26سواء بشكل حضوري أو عن بعدمؤتمر القاعدي ( الثالثة : تصويت جماهير الفرع البلدي ) أو الالخطوة   •

ي نظام األغلبية  27العدد المطلوب  من المندوبين  عبر توخ 

عن الفروع البلدية بكل  بلدية بمركز هذه األخيرة  لتكوين المجلس تخبين نالمالرابعة : اجتماع كل  المندوبين الخطوة   •

 البلدي .

 

وحسب عدد مستويات كل   -هي كيفية تستهدف وة والمجلس الوطني: المجالس البينيّ كيفية إنتخاب أعضاء  -5-2 •

مندوبي  كل  مجلس بيني  بالمجلس البيني  الذي يعلوه في السلم الهيكلي وصوال إلى إنتخاب  ي  إنتخاب مندوب  -هيكلية على حده 

إنتخاب المجلس البلدي  بالمجلس الجهوي ، ثم  ي  مندوببإنتخاب مثال في حالة الهيكلية النموذجية تبدأ  فهي، المجلس الوطني 

ن  بشيء من التفصيلالوطني ، و هذا األخير بالمجلس ي  مندوب  التالية : الثمانية الخطوات  هذه الكيفية  تتضم 

                                                           
 المؤتمر الشعبي المحلّي  -1-1-10أنظر الفقرة :  - 22
 كيفية إختيار الوزراء والرئيس )الخليفة (  -12انظر الفقرة :  - 23
 المعادالت العليمة لحساب عدد أعضاء المندوبين ، وما بعدها . -2-11أنظر الفقرة :  - 24
          أسلوب حساب الحد األدنى من  -1-6-11/ وكذلك  المثال التطبيقي بالفقرة :  الوطنيتقدير العدد الكلي للمندوبين بالمجلس  -1-2-11أنظر الفقرة :  - 25

   المندوبين
 التصويت  -6-8أنظر الفقرة :  - 26
 األغلبية وكيفية ترجيح القرارات  -7-8انظر الفقرة :  - 27
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مجلس جهوي ، كل  كل  عدد مندوبي  كل مجلس بلدي بوعبر  نفس المسار المت بع بالفقرة الس ابقة  األولى : إحتساب   •

،  وهو عدد أيضا ال يقل  دائما عن مندوب واحد عن كل  مجلس بلدي وكل  مجلس جهوي على حده على حده بلدي مجلس 

 .نتيجة إعتماد نظام التناسب بين المجالس البلدية أيضا وذلك 

للحصول منه بعد عملية معي نة جهة لتابع  كل  مجلس بلديترشيح عدد معي ن  من األشخاص  من داخل الثانية :   •

يعتمد أيضا على إنتهاج النظام الفردي التصويت على العدد  المطلوب من المندوبين المحسوب  بالخطوة األولى ، ترشيح 

واحد  مندوبأو بتقديم على حده بلدي مجلس داخل كل لبقية زمالئه ب يتم  سواء بتقديم المترش ح نفسه وليس نظام القوائم  و

لبقية إلنتخابهم سواء داخليا الكفاءة ، تقديمهم ه أو فيهم في يُرىأو اكثر  واحدلهم زميل ل المجلسنفس ل داخأو أكثر من 

ي  في حال داخليا ف،  لجماهير المجلس البلدي أوخارجيا  زمالئهم بالمجلس  وفي إطار  ما يقع االتفاق عليه منذ  - عدم توخ 

ى  ي حال المباشر أو التصويت اإللكتروني عن بعد ، أما خارجيا ف التصويت الخارجي عبر سواء اإلقتراع –البداية  توخ 

 ينعلى المواطنالتصويت الخارجي ، هذا مع اإلكتفاء بالتصويت الداخلي في بداية إنطالق التجربة وذلك لتقليل اإلجراءات 

  . وتبسيطها

إلختيار العدد المطلوب  من د أيضا سواء بشكل حضوري  أو عن بعالبلدي  مجلسالثالثة : تصويت جماهير ال  •

ي نظام األغلبية كذلك المندوبين     .عبر توخ 

  الجهوي بمركز هذه األخيرة لتكوين المجلس جهةالبلدية بكل   المجالسالرابعة : اجتماع كل  المندوبين المنتخبين عن  •

عدد مندوبي  كل مجلس جهوي  بالمجلس الوطني  ، كل  مجلس وعبر  نفس المسار المت بع  أعاله الخامسة : إحتساب  •

نتيجة إعتماد نظام أيضا جهوي على حده ،  وهو عدد أيضا ال يقل  دائما عن مندوب واحد عن كل  مجلس جهوي وذلك 

 .التناسب بين المجالس الجهوية 

منه بعد عملية التصويت على العدد   من داخل كل  مجلس جهوي للحصول  لمندوبينالس ادسة : ترشيح عدد معي ن  من ا  •

سواء بتقديم المترش ح نفسه  لبقية زمالئه بداخل أيضا المطلوب من المندوبين المحسوب  بالخطوة  الخامسة  ، ترشيح يتم  

فيهم  يُرى فيه أوأو اكثر واحد لهم  زميلأو أكثر من داخل نفس المجلس لواحد على حده أو بتقديم مندوب  جهوي كل مجلس

 . كما جاء  بالخطوة الثانية خارجيا إلنتخابهم  الجهوي لكفاءة ، تقديمهم لبقية زمالئهم بالمجلس داخليا ولجماهير المجلس ا

إلختيار العدد المطلوب  من أيضا سواء بشكل حضوري  أو عن بعد الس ابعة : تصويت جماهير المجلس الجهوي   •

ي   .نظام األغلبية كذلك المندوبين  عبر توخ 

الثامنة : اجتماع كل  المندوبين المنتخبين عن المجالس  الجهوي ة  بكل  جهة على مستوى وطني  لتكوين المجلس   •

 الوطني . 

فيجب إتباع نفس الخطوات الس الفة هذا بالنسبة للهيكلية النموذجية أم  بالنسبة لهيكليات التعداد السكاني العالي مالحظة :  •

 ـ وضعهبالمجلس أو المجالس التي تلي المجلس الجهوي  في السلم الهيكلي ومن ناحية ي  الذكر مع تعويض المجلس الوطن

 من ناحية أخرى في  آخر مستوى  للهيكلية . -أي المجلس الوطني 

 

 التشاركي المباشر الحكم نظامظّل  في)التشريعات( القرار صنع سير كيفية -6

ة  إلت صالها بالموضوع الذي نحن بصدده وهي موجزة كالتالي ، أوال :  ثالثة أمورفي البداية ال بد من اإلشارة إلى                 هام 

مرونة آليات الحكم المباشر ، ثانيا : كيفيات مشاركة المؤتمرات الشعبية بنوعيها في صنع القرار ، ثالثا : مآالت اإلقتراحات 

 كالتالي : المقد مة بالمؤتمرات الشعبية وبالمجالس ، وتفصيل هذه األمور هو

 : مرونة آليات الحكم المباشر -6-1           

أو  التعويض بآليات مرنة قابلة  للتحسين سواء بالتعديل أو   -وكما سبق ذكره بالمقد مة  –التشاركي  نظام الحكم المباشرل 

ة من وراء و البلدية القاعدية الشعبية بنوعيها جماهير المؤتمرات أغلب وذلك إن رأى باإلضافة   و ما وه  ذلك مصلحة  عام 

 :كيفية سير صنع القرار .أي العنصر الذي نحن بصدده  اآلن  ينطبق أيضا على 

 في صنع القرارللمجالس كيفيات مشاركة المؤتمرات الشعبية بنوعيها  -6-2

ة بالفقر سبقت كما بنوعيها مشاركة المؤتمرات الشعبية  إن  ( من هذا الدليل ف5) و (2) تيناإلشارة إليه  بشكل جزئي خاص 

 :تستهدف أمرين في صنع القرار للمجالس 
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الجماهير مشاركة ة ويُمكن  تسمي: شأن عام ال يستوجب قرار تنفيذه الفن ي  العودة إلى الجماهير ألخذ رأيهم فيه ،األول  •

ة   ، في صنع القرار  في صنع هذا النوع  من القرارات بالمشاركة العام 

الثاني ، كذلك شان عام  لكن   صيغة تنفيذه أو قرار تنفيذه يستوجب الرجوع إلى الجماهير لتحديد تلك الصيغة و •

  :األمرين في أكثر وفيما يلي تبس ط التي يُمكن تسميتها بالمشاركة الفنية في صنع القرار 

بكيفي تين  واحدة  القرار  صنعلالمؤتمرات الشعبية هي مشاركة تساهم فيها والمشاركة العاّمة في صنع القرار : -6-2-1

 :التجربة  كاملة واألخرى جزئية وذلك حسبما يقع االتفاق عليه داخل هذه المؤتمرات في بداية

على جميع التشريعات  وتستهدف أمرين :إنتخاب جميع المندوبين والتصويت األولى : مشاركة كاملةالكيفية أـ  •

نا بالكامل  إلختيار سواء كل أعضاء  وذلكوتتم بوسيلتين ، تتمثل األولى في التصويت اإللكتروني عن بعد عندما يكون  مؤم 

في اإلقتراع المباشر سواء من داخل  -آلخر غياب األولى لسبب أو عند و - وتتمث ل الثانية  المجالس أو كل التشريعات ،

  . إختيار جميع أعضاء المجالس دون جميع التشريعاتوتهدف إلى  مكتب إقتراعأو ب مؤتمرشعبي

وتستهدف أيضا أمرين : إنتخاب جزء من المندوبين والتصويت كذلك على  الثانية : مشاركة جزئية الكيفية وب ـ  •

ن جزئيا أو عن طريق التصويت اإللكتروني عن بعد عن طريق اإلقتراع المباشر سواء بعض التشريعات  وتتم   وذلك المؤم 

 على النحو التالي : 

إلختيار أعضاء عدد محد د من المجالس على أن يقع إختيار أعضاء بقية المجالس  أوالاإلقتراع المباشر   يُستعمل -1ب

مع ،كما يُستعمل ثانيا  إلختيار عدد محد د من التشريعات على حده من داخل كل  مجلس  من طرف بقية زمالئهم األخرى 

وذلك إلستحالة المشاركة في إختيار كل  إختيار ما تبقى من التشريعات ألعضاء أيضا كل مجلس على حدهترك إكمال 

  (  تشريعاتعلى بعض ال ستفتاءوهو ما يُعتبر نوع من اإلالتشريعات )

نعد يُستعمل التصويت اإللكتروني عن ب  -2ب أعضاء  -وكما في الحالة الس ابقة  –أوال إلختيار ،بالكامل  غير المؤم 

عدد محد د من المجالس على أن يقع إختيار أعضاء بقية المجالس األخرى من طرف بقية زمالئهم  من داخل كل  مجلس على 

إختيار تشريعات ما تبقى من المجالس حده ،كما يُستعمل ثانيا  إلختيار كل تشريعات عدد  معي ن من المجالس مع ترك إكمال 

 ألعضاء أيضا كل مجلس على حده .

 

للجماهير لحسم خالف قد ينشأ بين الفن يين أو أصحاب اإلختصاص تحكيم وهي المشاركة الفنيّة في صنع القرار :  -6-2-2

ففي هذه الحالة يقع  إت خذته ، أنأو للمجالس لمؤتمرات الشعبية سبق ل عموما نتيجة وجود أكثر من صيغة لديهم لتنفيذ قرار

األمر على أساس أنه مشاركة والتعامل مع إلختيار الصيغة  المناسبة على األقل  ألغلبهم الشعبية الرجوع إلى المؤتمرات 

ة ل إلى قرار ما في مؤتمر شعبي في صنع القرار عام  يُحال هذا القرار إلى الحكومة  أو في احد المجالس  ، فعموما وبعد التوص 

للنظر في كيفية تنفيذه فإن   والعلماء بمؤس سات أو منظمات المجتمع المدني لتنفيذه وهذه األخيره تُحيله بدورها إلى المختصين 

ى وإن إختلفوا وكثرت الصيغ التطبيقية له فيقع الرجوع إلواقعا يقع تجسيده  طبيقهإتفق جميع هؤالء على صيغة معي نة لت

 المؤتمرات الشعبية إلختيار الصيغة المالئمة،وعلى هذا نضرب المثالين التاليين :

رت  إنشاء مصنع للطائرات المدنية ، الحكومة أحالت المثال األول :  •  إلى المؤس سةهذا القرار المؤتمرات الشعبية قر 

، هذه األخيرة  متمث لة مثال  في  نقابة المهندسين أو ما شابهها والتي تمث ل بدورها إحدى منظمات المجتمع المدني اإلنشائية  

ا إختلف مختصوها بين  خيارين في تحديد مكان هذا المصنع  راته ، إم  عندئذ بجنوب البالد أو بشمالها ولكال الطرفين مبر 

 م الموضوع .الشعبية لحس تيُحال األمر إلى المؤتمرا

رت ضرورة إلتزام المرأة باللباس الشرعي ، الحكومة أحالت هذا القرار إلى  • المثال الثاني : المؤتمرات الشعبية قر 

أو ما شابهها والتي تمث ل بدورها إحدى منظمات المجتمع المدني   الشرعيين متمث لة مثال  في  رابطة العلماء المؤس سة الدينية 

إختلف علماؤها بين إلزام المرأة   المؤس سةهذه  ؟الذي يجب أن تلزم به المرأة  ديد ما هو اللباس الشرعي لتح ، أحالته إليها 

ثالثة مثال حسب في األمرإلستفتائهم المؤتمرات الشعبية  الرجوع إلى يقع في هذه الحالة ف  ، بالنقابإلزامها بالحجاب أو 

ا الحجاب أو النقاب أو إختيار أحدهما  يختلف في المجال الديني ، وفي نفس السياق فإن  أي  قرار شعبي  خيارات إم 

، وعموما فما يت فق عليه العلماء في تنفيذه يقع إستفتاء المؤتمرات الشعبية فيه علماء الشريعة خاصة ـ    -اإلختصاصيون 

 .أو قابل لإلستفتاء  لف عليه يبقى أمر إختياري يقع تطبيقه ومايختوأهل اإلختصاص 

 

 :مآالت اإلقتراحات المقّدمة سواء بالمؤتمرات الشعبية أو بالمجالس   -6-3
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إلى مشروع قرار بعد مناقشته إما أن يؤول  ماموضوع تجاه  الشعبية المؤتمرات عمال وارد بجدول  أأي  إقتراح          

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

ا يصبح سالمجالس األخرى  فإن هذا  اإلقتراح داخل أو  بنوعيها ة  قانونمشروع إم  في إنتظار الحسم النهائي فيه خاص 

ا قانون  بالمجلس الوطني  من وأما إذا حصل على  أقلية فإنه يكون  ،  ماالتقيد به وفي كلتا الحالتين يجب  على الجميع وإم 

 الذ ْين  األسلوبين التاليين منهاويمكن الوصول إلى هاتين النتيجتين عن طريق  أكثر من أسلوب  ،عامةال اتتوصيضمن  ال

  : الحقا بإيجاز على أن نتوسع  في شرحها بداية ا  منسوقه

المجالس من طرف أعضاء هذه د اخل من ثم التصويت عليها  سواء  28ع القرارت  وصياغتهااألول : أسلوب تجمي •

أو اإلقتراع إن كان  مؤمنا التصويت اإللكتروني عن بعد سواء بإستعمال من طرف الجماهير خارجها من و األخيرة  أ

في صناعة  ة ة المؤتمرات الشعبيفي إطار تحديد حجم مشاركللتصويت على بعضها وذلك طبقا لما يتحد د سلفا المباشر 

  القرار .

ذات المستوى الهيكلي المجالس بين أو القاعدية  التابعة لبلدية ما المؤتمرات بين سواء  التناظر الثاني : أسلوب  •

سواء داخليا أو خارجيا  ثم التصويت عليها  29القرارات عن  طريق  الدوائر المغلقةاإلقتراحات وحول تناظر   ،الواحد

  وتفصيل هذين األسلوبين هو كالتالي : الذكر ،بنفس الكيفية السالفة 

 

  :  تها  ثم التصويت عليها وصياغالقرارات أسلوب تجميع  -6-3-1

 إهتمام  محل أو موضوع : األول : عنصرين بإختالف تختلف صياغات بعدة  خالل  هذا  األسلوب من اإلقتراح يمر 

 إقليمية أو جهوية أو  قاعدية  أوبلدية مسألة  حول في حاالت الهيكليات األكثر إستعماال  يكون أن يمكنحيث  اإلقتراح

من جهة ونجاعة عملية اإلقتراع المباشر من  بعد عن اإللكتروني التصويت عملية تأمين مدى: والثاني  طنيةو أو أوقطرية

القرارات وصياغتها  نجد من بين البسيطة منها عد ة حاالت لتجميع   العنصرين هذينعن  تنبثقيمكن أن و  جهة ثانية 

نها بعض العمليات سواء المتشابهة أو  كامل شبه بسطا سيأتي سيقع بسطها فيما التي  حاالت ستةال مع لفت النظر إلى  تضم 

رة  وذلك المتطابقة و   كاآلتي: ال غير وهي والتدقيق ح يمزيد التوضبهدف المتكر 

 

 وال فقط -أو الفرع البلدي  – القاعدي المؤتمر جماهير  يخص أي قاعدي االقتراح إهتمام محل:  األولىالحالة   •

التي تمث ل جزء   أمانتة  إلى يُحال  ثم القاعدي المؤتمر ذلك جماهير قبل من القرار إتخاذ يقع الحالة هذه ففي غيرهل  يتعداه

وبعد مروره   للبالد العليا المصلحة ضوء على التطبيق  شروط إستوفى قد يكون أن بعد  لتطبيقهمن المجلس البلدي 

ثم إقراره  إن كان في ذلك ضرورة سواء سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية   لدراسته األخرى المجالس ببقية ونزوال  صعودا

 القاعدي  القرار وينتج عنها مرور الشعبية بنوعيهاؤتمرات الم مقاييسها العلمية ظوابطها وتضع لها ، ضرورة أو غيرها 

 حسب وذلك الوطنيبالمجلس  ثم القطري بالمجلس ثم اإلقليميبالمجلس  ثم الجهويبالمجلس  ثم البلدي مجلسأوال بال

 أولى جهة من ألخذه -وفي إطار الظوابط الس الفة الذكر  -فصعودا ،  (حده على  بالد كل سكان لعدد المناسبة الهيكلية

 المصلحة مع ومتضاد   متضارب يكون ال حت ى المجالس هذه على ترد التي القرارات بقية  صياغة  اإلعتبارعند  بعين

 فبعد نزوال أما ، المصلحة نفس  كذلك ضو على ذلك إستحق إن تطبيقه أولوية في للنظر  ثانية  جهة ومن ، للبالد العليا

 الحكومات بقية إلى المعاكس اإلتجاه في أيضا إحالته تقع الوطنية الحكومة إلى إحالته ثم الوطني المجلس إلى وصوله

 جزء تُمثل التي القاعدي المؤتمر أمانة ثم البلديةالحكومة  ثم الجهويةالحكومة  ثم اإلقليميةالحكومة  ثم القُطرية الحكومة:

 من  مركزية وهي ، القرار إتخاذ في المركزية  من كنوع وذلك لتطبيقه  المسار هذا عبر إحالته ، البلدية الحكومة من

هة اإلتهامات سف هتُ  ثانية ناحية ومن بالقرار المعنية بالجهة وال ككل بالوطن ال تضر   ال أولى ناحية  لنظامإلى ا الموج 

 بالهيئة مثال تسميتها  يُمكن ، القوانين 30 دستورية في للنظر  وطنية هيئةتشكيل  ويُمكن  هذا ،   بالفوضوية المباشر

 للدين ومطابقة  دينية تكون أن يمكن كما  علمانية  تكون أن يمكن  دستورية وهي) القوانين دستورية لمراقبة الوطنية

    ( .عند وضع بنود الدستور  الشعبية بنوعيها  المؤتمرات داخلبادئ  األمر  علية االتفاق يقع حسبما وذلك مثال اإلسالمي

 

                                                           
  الصياغة/ النيابة اإلضطرارية  -11- 8أنظر الفقرة :  - 28
 الدوائر المغلقة   -8- 8أنظر الفقرة :  - 29
 الدستور  -4-8أنظر الفقرة :  - 30
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 من ما لبلدية التابعة القاعدية الشعبية المؤتمرات جميع يخص أي بلدي االقتراح إهتمام محل : الثانيةالحالة   •

 تجميعها يقع المعين  الموضوع  تجاه البلدية لتلك  التابعة القاعدية المؤتمرات  قرارات فإن الحالة هذه ففي ، الوطن

ل حيث البلدي بالمجلس  وإن البلدية تلك مؤتمرات مندوبي طرف من مقبولة تكون  واحدة  صياغة في  بينها التوفيق  يُحاو 

 طريق عن إحداها  يختاروا أن البلدية لتلك القاعدية المؤتمرات لجماهير يمكن صياغات عدة تقع فإنه  ذلك تعذر

 فهناك إجرائين :  العكس كان وإن ، تقنيا مؤمنا كان إن بعد عن اإللكتروني التصويت

 بعد فيما يُحال بلديا قانونا لتُصبح الصياغات إحدى إلختيار البلدي المجلس أعضاء  اإلكتفاء بتصويت يقعاألول،  -

 - الس ابقة بالفقرة ذكره سلف وكما أيضا – إستوفى قد يكون أن بعد البلدي المستوى على لتنفيذه بلدية ال الحكومة إلى

لدراسته ثم إقراره  األخرى المجالس ببقية ونزوال  صعودا أيضا ومر   للبالد العليا المصلحة ضوء على التطبيق  شروط

المصادقة  بعد  أدراجه ليعود ( الوطنيالمجلس  ثم القطريالمجلس  ثم اإلقليمي المجلس ثم الجهويالمجلس وهي كالتالي :

 اإلقليمية الحكومة  ثم القطرية الحكومة إلى  الوطنية الحكومة من المعاكس اإلتجاه في  الوطني المجلس طرف من عليه

أن  القوانين دستورية لمراقبة الوطنية لهيئةل  أيضا يمكن و ،هذا تنفيذه تتول ى التي  البلدية الحكومة ثم  الجهوية الحكومة  ثم

 . القرار هذاتنظر في دستورية 

نة للعلى جماهير عبر إقتراع مباشر يُعرض األمر في شكل إستفتاء الثاني ،  - كان  نإبلدية المؤتمرات القاعدية المكو 

رت  موضوعه من بجميع المراحل في صياغة قراراته  شاركةالمؤتمرات الشعبية الممنذ البداية ضمن المواضيع التي  قر 

يمر  القانون ، وبعد اإلختيار حجم المشاركة الجماهيرية للمجالس في صناعة القرار في إطار تحديد  وذلكأو بجزء منها 

      بنفس المراحل المذكورة باإلجراء األول .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ففي  ما، لجهة التابعة الشعبية بنوعيها المؤتمرات جميع يخص أي  جهوي االقتراح إهتمام محل : الثالثةالحالة   •

 تجميعها يقع  - السابقة الحالة فيأيضا  هو وكما - الجهة لتلك التابعة الشعبية   المؤتمرات قرارات فإن الحالة هذه

 ثانية مرة وصياغتهاالمجالس هذه صياغات  تجميع ثم حده على الجهة لتلك تابع بلدي مجلس بكل أولى مرة وصياغتها

 فبإمكان البلدي القرار  إختيار  في بها شاركوا التي الطريقة وبنفس ،  الجهوية المصلحة ضوء على الجهوي  بالمجلس

 مؤمنا كان إن بعد عن اإللكتروني التصويت طريق عن  أيضا يشاركوا أن الجهة لتلك التابعة القاعدية المؤتمرات جماهير

وذلك الصياغة األخيرة إختيار أو على األقل   للقرار الجهوي  تين المالئم األولى والثانية  تينالصياغ إختيار فيسواء  تقنيا

لتصويت ا  كان وإن ،حجم المشاركة الجماهيرية للمجالس في صناعة القرارحسب ما يقع االتفاق عليه في البداية وعند تحديد 

نعن بعد غير م  فهناك أيضا إجرائين : ؤم 

  الجهوي المجلسكل من المجالس البلدية ثم  أعضاء  بتصويت -وكما في الحالة الثانية  – اإلكتفاء يقعاألول ،  -

 وبمساعدة الجهوية الحكومة بإشراف التنفيذ إلى يُحال  جهويا قانونا لتُصبح الصياغات إحدى إلختيار كمرحلة أخيرة

  شروط - الس ابقتين بالفقرتين ذكره سلف وكما - إستوفى قد أيضا يكون أن بعد وذلك الجهة لتلك المحلية الحكومات

وهي  ثم إقراره  لدراسته األخرى المجالس ببقية ونزوال  صعودا أيضا ومر   للبالد العليا المصلحة ضوء على التطبيق

 في  الوطني المجلس من المصادقة عليه  بعد أدراجه ليعود ( الوطني المجلس ثم القطري المجلس ثم اإلقليمي المجلس

التي تتول ى تنفيذه  الجهوية الحكومة  ثم اإلقليمية الحكومة إلى القطرية الحكومة إلى  الوطنية الحكومة من المعاكس اإلتجاه

 دستورية لمراقبة الوطنية الهيئة إعالم  أيضا يمكن الس ابقين القرارين منوال نفس ،وعلى بمساعدة بقية الحكومات 

   ار للنظر في دستوريته .القر بهذا القوانين

 جماهيرعلى عبر إقتراع مباشر في شكل إستفتاء  -وبعد  صياغته  بالمجلس الجهوي  -الثاني ، يُعرض أيضا األمر  -

نة للجهة  المؤتمرات القاعدية  رت منذ البداية المؤتمرات الشعبية  نإالمكو  كان موضوعه من ضمن المواضيع التي  قر 

حجم المشاركة الجماهيرية للمجالس في تحديد  عندوذلك أو بجزء منها بجميع المراحل سواء المشاركة في صياغة قراراته 

 ، وبعد اإلختيار يمر  القانون بنفس المراحل المذكورة باإلجراء األول .   صناعة القرار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ما، إلقليم التابعة الشعبية بنوعيها المؤتمرات جميع يخص أي  إقليمي االقتراح إهتمام محل : الرابعةالحالة  •

 بمجالسه يمر ثم اإلقليم لذلك الشعبية   المؤتمرات عن يصدر القرار فإن  السابقة الحاالت في المتوخي األسلوب  فبنفس

لي ة وصياغة تجميع عملية في البلدية ع الصياغات األولى لتُصاغ صياغة ثانية ،ثم  أين  الجهوية مجالسه إلى يمر ثم  أو    تُجم 

ع الصياغات الثانية لتُصاغ صياغة ثالثةاإلقليم المجلس إلى يمر  بنفسوكما هو في الحالة  الثالثة  و أيضا ،ي أين تُجم 

 يشاركوا أن اإلقليملذلك  التابعة القاعدية المؤتمرات جماهير فبإمكان جهويال القرار  إختيار  في بها شاركوا التي الطريقة
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ة للقرار المالئم الصياغات الثالث  إختيار فيسواء  تقنيا مؤمنا كان إن بعد عن اإللكتروني التصويت طريق عن  أيضا

حجم المشاركة اإلقليمي أو على األقل   إختيار الصياغة األخيرة وذلك حسب ما يقع االتفاق عليه في البداية وعند تحديد 

ن فهناك أيضا إجرائين :  كان وإن ،في صناعة القرارالجماهيرية للمجالس   التصويت عن بعد غير مؤم 

  المجلس اإلقليمي ة ثمالجهويالس المجكل من المجالس البلدية ثم  أعضاء  بتصويت أيضا اإلكتفاء يقعاألول ،  -

 وبمساعدة قليمية اإل الحكومة بإشراف التنفيذ إلى يُحالإقليميا  قانونا لتُصبح الصياغات إحدى إلختيار كمرحلة أخيرة

  شروط - رات السابقة بالفق ذكره سلف وكما - إستوفى قد أيضا يكون أن بعد وذلك لذلك اإلقليم المحلية الحكومات

ثم إقراره  وهي  لدراسته األخرى المجالس ببقية ونزوال  صعودا أيضا ومر   للبالد العليا المصلحة ضوء على التطبيق

 الحكومة من المعاكس اإلتجاه في  الوطني المجلس من المصادقة عليه  بعد أدراجه ليعود ( الوطني ثم القطري المجلس

 ،وعلىالمحلية باإلقليم التي تتول ى تنفيذه بمساعدة بقية الحكومات  اإلقليمية الحكومة إلىثم  القطرية الحكومة إلى  الوطنية

  .ار للنظر في دستوريتهالقر بهذا القوانين دستورية لمراقبة الوطنية الهيئة إعالم  أيضا يمكن القرارات الس ابقة منوال نفس

نة لإلقليم  المؤتمرات القاعديةالثاني ، يُعرض أيضا األمر في شكل إستفتاء عبر إقتراع مباشر على جماهير ـ   إنالمكو 

رت منذ البداية المؤتمرات الشعبية المشاركة في صياغة قراراته سواء بجميع  كان موضوعه من ضمن المواضيع التي  قر 

، وبعد اإلختيار يمر  حجم المشاركة الجماهيرية للمجالس في صناعة القرار المراحل أو بجزء منها وذلك في إطار تحديد 

 .ألول القانون بنفس المراحل المذكورة باإلجراء ا

 

 أي  ( جدا المرتفع السكاني   التعداد ذات لبلدانا يخص هو أمر) قطري االقتراح إهتمام محل : الخامسةالحالة  •
 أعاله المذكورة الحاالت في المتوخي األسلوب  بنفس  أيضا ، ما لقطر التابعة الشعبية بنوعيها المؤتمرات جميع يخص
 يمر ثم ي ةأول وصياغة تجميع عملية في البلدية بمجالسه يمر ثم  القطر لذلك القاعدية المؤتمرات من  يصدر القرار فإن
لتجميع الصياغات الثانية   اإلقليمية مجالسه إلى يمر  ثم لتجميع الصي اغات األولى في صياغة ثانية ، الجهوية مجالسه إلى
  إلى يُحال ثم  القطري المستوى على نهائية وصياغة تجميع عملية في القطري المجلس إلى يمر ثم  ثالثة صياغةفي 
  : أمرين أيضا بعد القطر لذلك والبلدية والجهوية اإلقليمية الحكومات من كل وبمساعدة القطرية الحكومة  بإشراف التنفيذ
 بنفس ذلك  لهم تيسر إن  إقراره في أيضا شاركوا قد القطر لذلك  القاعدية المؤتمرات جماهير  يكون أن : األول ـ

 ، االسابقة الحاالت في المذكور األسلوب
 ضوء على التطبيق  شروط - الس ابقة بالفقرات ذكره سلف وكما - إستوفى قد أيضا يكون أن بعد  : والثانيـ 

التي  القطرية الحكومة إلى  الوطنية الحكومة من أدراجه ليعود  الوطني المجلس من إقراره ووقع للبالد العليا المصلحة
 لمراقبة الوطنية الهيئة إعالم  أيضا يمكن الس ابقة القرارات منوال نفس وعلى ،تتول ى تنفيذه بمساعدة بقية الحكومات 

   للبت  في دستوريته.  القرار بهذا القوانين دستورية
 

 الوطن داخل كامل  الشعبية بنوعيها  المؤتمرات جميع يخص أي  وطني االقتراح إهتمام محل : السادسةالحالة  •
  الوطن بجميع الشعبية  المؤتمرات من  يُت خذ القرار فإن  أعاله المذكورة الحاالت في المتوخي األسلوب  بنفس  أيضا ،
  ثم ثانية وصياغة تجميع عملية في الجهوية المجالس إلى يمر ثم أولية وصياغة تجميع عملية في البلدية بالمجالس يمر ثم
 التعداد ذات بلدانفيما يخص ال ) القطرية المجالس إلى يمر ثم  ثالثة وصياغة تجميع عملية في اإلقليمية المجالس إلى يمر

  نهائية وصياغة تجميع عملية في الوطني المجلس إلى يمر ثم رابعة وصياغة تجميع عملية  في   (جدا المرتفع السكاني  
 أن بعد أيضا  والمحلية والجهوية واإلقليمية  القطرية كوماتالح من كل بمساعدة لتنفيذه  الوطنية الحكومة إلى يُحال ثم

 الحاالت في المذكور األسلوب بنفس  إقراره في المشاركة لهم تيسرت قد الوطن لكل القاعدية المؤتمرات جماهير يكون
 . فيه والبت عليه اإلطالع القوانين دستورية لمراقبة الوطنية للهيئةأيضا  ،ويمكن االسابقة

 

  : اإللكتروني عن بعد أسلوب التناظر والتصويت  -6-3-2

المجالس ذات كل أو  أو بعضها  التابعة لبلدية ماالقاعدية المؤتمرات الشعبية كل سواء  دمج  يهدف إلى  وهو أسلوب        

ة )أو بعضها  المستوى  الهيكلي الواحد عن طريق مع بعضها البعض   دمجها،  (تجميع وصياغة القرارات عند  وخاص 

أو سواء  جميع المؤتمرات الشعبية التابعة لبلدية ما  أو  جميع المجالس ربط مثال لمناقشة  أمر ما  إذ يمكن الدوائر المغلقة 

لقطر التابعة يمية لالمجالس األقالتابعة لجهة ما  أو جميع المجالس الجهوية التابعة إلقليم ما  أو جميع  31المؤتمرات البلدية

بين  مشترك يكون ببعضها البعض لمناقشة  مشروع قرار جميعا لبلد ما ،  ربطها ما  ، أو جميع المجالس القطرية التابعة 

 : تينالتالي في تينبالكيطرح التصويت عليه  فيما بعد يقع لهذه المؤتمرات  أو هذه المجالس سواء 

                                                           
 مؤتمر شعبي بلدي  -3-1-10انظر الفقرة :  - 31
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المؤتمرات القاعدية  سواء وداخل عندما يكون األمر بين ن طريق اإلقتراع المباشر) التصويت الداخلي ( األولى : ع -

 ببعضها البعض . المجالس ذات المستوى الواحد المدموجة أو 

ن وذلك عن بعد  عن طريق التصويت اإللكتروني الثانية :  - ذات المستوى المجالس   داخل دما يكون األمر عنالمؤم 

ي اإلجرائين المذكورين بفقرة  ،حد الوا ل : ) السابقة وفي غياب التأمين يُمكن توخ  أسلوب تجميع القرارات األسلوب األو 

 .  (وصياغتها  ثم التصويت عليها  

 

 صياغة القرارات وتنفيذهاكيفية مشاركة المندوبين  في  ـ 6

 

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

 :  تينالتالي تينوذلك بالكيفي أو لتنفيذ  هذه  القرارات  الشعبية بنوعيها لتجميع وصياغة  قرارات المؤتمرات 

، إذ يشارك في أشغال جميع المجالس لقرارات اصياغة تجميع وعلى فقط المندوب مهمة قتصار إ: األولىالكيفية  •

من هذه يُنتخب بالتتالي من طرف كل مجلس  بعد أن  الواحد تلوى اآلخر من المجلس البلدي ووصوال إلى المجلس الوطني 

تبدأ أين سيمكث أطول مدة له قبل أن يمثله بالمجلس الذي يعلوه  لينتهي به المطاف إلى المجلس الوطني ل ةعلى حدالمجالس 

من اإلنتقال دورة ليبدأ أول مرة يلتحق بالمؤتمر القاعدي الذي إنتخبه حيث من جديد في اإلنعقاد  الشعبية جلسات المؤتمرات 

محددة الوتيرة سلفا  من قبل المجلس تكون  جديدة انتخابات  إال إذا وقع إستبداله في مجلس إلى آخر من جديد في نفس المهمة 

تجاوز اليوم ال يمكن أن يغير المستوى األول قرارات الجماهير بكل مستوى مع العلم أن تجميع وصياغة هذا ،  الوطني 

   .تقريبا  عدم بقاء المندوب خارج المجلس الوطني لمدة  تزيد عن  ستة أيامينجر عنه سالواحد في الظروف العادية مما 

 :  حسب مسارين الصياغة والتنفيذ  بين مهمتي : الجمع الثانيةالكيفية  •

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

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

 لتحديد مصيره في انتخابات جديدة  الشعبية ؤتمرات د جديد لجلسات المإلى حين وقوع إنعقا  هذا المجلس  المتواجدة في نطاق

 .بدء بالمؤتمر القاعدي الذي ينتمي إليه 

حتى ينتهي به األمر ة البيني  يبدأ هذا المسار  بممارسة  المندوب لمهمة  التجميع  والصياغة  بجميع المجالس :  الثاني -

أو كرئيس الشعبية للمشاركة في تنفيذ قرارات المؤتمرات  ضو بالحكومة الوطنية عإما المجلس الوطني حيث يقع إنتخابه إلى 

إنعقاد المؤتمرات ء إلى حين بدالحالتين بهذه المهمة لتا في كويبقى يُمارس مهامه  المحددة من قبل  المجلس الوطني ، )خليفة ( 

إنطالقا من المؤتمر القاعدي الذي ينتمي إليه  وحسب  لتحديد أيضا مصيره في انتخابات جديدة في دورة جديدة  الشعبية 

إلى أن أعضاء كل من الحكومات  في هذا السياق تجدر اإلشارة ، وكما سبق ذكره لذلك الوتيرة االنتخابية المحددة سلفا  

المجالس  و الشعبيةالمؤتمرات كل من  في جلسات  لهم المشاركةمكن يُ  والحكومة الوطنية إلى جانب الرئيس )الخليفة(  ة البيني  

يتعرضون للمسائلة وما يترتب عنها إن ن ليإلى جانب أنهم مسؤوأو كمندوبين ن مواطنين عادييكسواء في دورات إنعقادها 

طريقة ال تؤثر على هذه المؤتمرات  والمجالس بكل من جلسات تنظيم أوقات إنعقاد هذا بعد كل ويقع  ،إستدعى األمر ذلك 

  .السير العادي  لعمل األجهزة التنفيذية 

 
 التشاركي المباشر  الحكم نظام في الجماهيرية  المشاركة وآلياتمؤسسات  -8

 ةحضوري :األولى ، كيفيات بثالث -وكما سلف ذكره  - تُت خذ  أن التشاركي المباشر  الحكم  نظام في للقرارات  يمكن  

ة بينهم وبين المجالس أيضا للجماهير  تفاعلية  : والثانية بنوعيها  الشعبية المؤتمراتللجماهير ب  التصوت طريق عنخاص 

 المالئمة الصياغة إختيار في تقريبا  مهمتهم تنحصر مندوبين طريق عنإضطرارية  نيابية :  والثالثة  بعد عن اإللكتوني

أو  إستعمال    بعد عن اإللكتروني التصويت تأمينعلى سواء  –لسبب أو آلخر   -  قدرةال  عدم عند الجماهير لقرارات

وتجسيد  نظام الحكم المباشر إتخاذ القرارات  على المساعدةالمؤسسات واآلليات واألساليب من أهم و ،اإلقتراع المباشر 

  : ما يلينجد التشاركي 
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  شكل في تتجسد تشريعيةأو هيئة  سلطة أول وهي سواء منها القاعدية أو البلدية ، :  المؤتمرات الشعبية -8-1 •

ا توجد   جماهيرية  إجتماعات ا و  عمرانيا أو  ريفيا  أكان سواء أصغر تقسيم إداري  بالوطن  بكلإم  بكل مركز بلدي  إم 

  والمشاريع  والمبادرات األفكار طرح في والمباشرة الحضورية المشاركة من أنثى ا أمذكرأكان  سواء بالغ لكل وتسمح

 اإلقليمية أو الجهوية أو البلدية أو القاعدية () المحلية منها سواء  علميا أو دينيا  فيها المحسوم غير الشؤون بجميع  المتعلقة

الشعبية  المؤتمرات وتعتبر . إيجابا أو سلبا حضوريا  عليها والتصويت ومناقشتها   غيرها أو الوطنية أو أو القطرية 

 أو اإلقليمية أو الجهوية أو منهابلدية ال سواء المجالس لتزويد الرئيس المخزن هي -وكما سبقت اإلشارة إليه  – القاعدية

  واحدة ودفعة مرة أول  مباشر بشكل إنتخابهم طريق عن األعضاء من الكافي بالعدد جميعا  تزويدهمل ، غيرها أو الوطنية

 البقية ويرشح داخله  هؤالء من عدد هذه األخيرة من واحد كل يُبقي  حيث األخرى المجالس وبقية بلديةال لساالمج لعضوية

 المجلس أعضاء إنتخاب إلى  تصل حتى صعودا هذه الترشيح ثم اإلستبقاءكل من  عملية تتكرر و يعلوه الذي المجلس إلى

 جميع إنتخاب القاعدية المؤتمرات تضمن وبهذا ، (الخليفةأو ) الرئيس وإنتخاب  الوطنية الحكومة وتشكيل الوطني

 وإحتكار وتخصيص للعمومفي حاالت نادرة  الوطنية المسؤوليات بعض منح  إلزدواجية حدا وتضع  بالدولة المسؤولين

 في ظل النظام النيابي . ومن لف  حولهم  كما يقع حاليا  لألحزاب اآلخر بعضها

 

إنتخاب  الجهاز   مهامه  أهم من أن إذ  البالد في ( )تشريعية صياغي ة هيئة أعلى وهو :المجلس الوطني  -8-2 •

  لتطبيقها  الحكومة الوطنية إلى إحالتها ثمالشعبية  المؤتمرات جميع وتوصيات  قرارات  صياغة تجميع  والحكومي و

التي تسبقه مباشرة في المستوى  البيني ة المجالسالمندوبين عن وتقتصر تركيبته على  هذا ، ةالبيني   الحكومات بقية بمساعدة

نات أخرى كما فعلت ذلك حشوا التجربة الليالهيكلي  التي أوجبت من خالل تنظيرات الكتاب األخضر    بية وال تتعد اها إلى مكو 

دد حضور غير إلى عحتما وهو تنظير سيؤد ي كل  من أمناء المؤترات الشعبية وأمناء اللجان الشعبية أقل  شيئ  حضور 

و ال يكون مقبول إال  في  حالة هيكلية التعداد السكاني المنخفض جدا  32ضروري من جهة وخيالي في حاالت من جهة أخرى

 !: مؤتمرات قاعدية ومجلس وطني  فقط  المترك بة من مستويينو

 

من  القاعدية المؤتمرات مابين تقع التي أو الهيئات   المجالس هيكما سلف ذكره بإيجاز   :33ةالمجالس البينيّ  -8-3 •

أو األمناء على  لنواب) أو االمندوبين  من وعدد حكومة منها مجلس كل ويضممن جهة أخرى  الوطني والمجلسجهة 

 والمجالس  اإلقليمية  والمجالس الجهوية والمجالس البلدية المجالس : التوالي على هي المجالس وهذه -قرارات الجماهير( 

 إنتخاب يقع  آنفا كرهي مجالس وكما ذُ و ،ما  بلد لسكان المرتفع والعدد تتماشى خاصة  أخرى مجالس وربما القطرية

المجلس أعضاء على حده  كل مجلس فيما بعد لينتخب  القاعدية الشعبية المؤتمرات طرف منفي البداية   جميعا  اأعضائه

األمر في بادئ االنتخابية التي يتم   إختيارها  الطريقةسواء بمشاركة المؤتمرات الشعبية أو بدونها وذلك حسب  الذي يعلوه 

: األولى عن طريق أهمها الثالث التالية كيفيات   عد ة وهي طريقة تتمث ل في  ، 34كما مر  بنا من طرف المؤتمرات الشعبية 

او اإلنتخاب  -التصويت اإللكتروني عن بعد والثالثة عن طريق  اإلقتراع غير المباشراإلقتراع المباشر والثانية عن طريق 

 هذه وتعقد،هذا  وذلك بإنتخاب كل   مجلس من بين أعضائه أعضاء المجلس الذي يعلوه في السلم الهيكلي   -غير المباشر 

 لسببين :  بالتزامن وليس  35بالتتابع إجتماعاتها في بادئ األمر المجالس

إذ ال يستطيع أي مجلس بإستثناء المجلس الذي يسبقه  في السلم الهيكلي عمل ب هامنإلرتباط  عمل كل مجلس األول : •

ع ولس البلدي  أن المج مصلحة النطاق اإلداري الذي يعود ضوء على  -المؤتمرات القاعدية  مباشرة صيغ قرارات يُ يُجم ِ

ة وذلك حسب إال بعد مرورها بمجلس واحد فأكثر أين تخضع أيضا لتجميع وصياغة واحدة  فاكثر  -إليه بالنظر عدد خاص 

 ، المجالس التي تمر بها 

،   36بالتتالي بيني   مجلس من بأكثر أعضاء يكونون الذينمندوبون ال يتمكن حتىالثاني : وهو في نفس سياق األول ،  •

 إلى وصوال آخر إلى مجلس من صعودا نقلها القاعدية  ثم  المؤتمرات وصياغة قراراتالمشاركة في تجميع  منيتمك نون 

عدم في حال بمعية المجلس الوطني  تقوم وتنفيذية ( صياغي ة)تشريعية هيئات عن عبارة هي والمجالس ، الوطني المجلس

بنا  - إلختيارقتراع المباشر الجماهير لإلإستعمال  عموما   الصياغات حول موضوع ما، تقومأحسن  -وفي حاالت كما مر 

                                                           
  / التناسب /التمثيل النسبي  - 5-8انظر الفقرة :  - 32
 هيكليات نظام الحكم المباشر التشاركي  -9سيقع شرح أدوارها  بأكثر تفصيل  بالفقرة :  - 33
 التشاركي المباشر الحكم نظام في القرار صنع سير كيفية -6انظر الفقرة :  - 34
 كيفية مشاركة المندوبين في صياغة القرارات وتنفيذها  -7التشاركي  / و الفقرة : المباشر الحكم نظام في صنع القرار سير كيفية  - 6  :أنظر الفقرة - 35
 ، المصدر السابق - 36
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هذا األسلوب ، الكامل لتأمين الوالثاني بعد ،  بعد عن اإللكتروني للتصويت الكامل التقني قبل التأمين:  األول : أدواربثالثة 

 كاآلتي :هو والتوس ع في ذلك والثالث عندالتأمين الجزئي لنفس األسلوب 

المؤتمرات القاعدية  وجمع كل قراراتها  وتوصياتها   تتولى التنسيق بين  -عدم التأمين الكل ي وعند ـ ففي الدور األول  •

 عن هابين تعبيرا من األكثر الصياغة ثم تصنيفها وإيجاد صياغة مشتركة أو عدة صياغات لكل صنف منها ثم إختيار 

 بعد فيما على حده ثم إحالتها  للتنفيذ  مجلسعن طريق التصويت الداخلي بين أعضاء كل  الشعبية المؤتمرات قرارات

  ، 37 ذلك األمر تطلب إن أخريات  بمساعدة  ةالبيني   الحكومات بواسطة إحدى

القيام بنفس مهام  -هذه الهيئات  –تواصل عن بعد للتصويت اإللكتروني الكامل التأمين التقني  وفي الدورالثاني  وبعد •

  عن إجراء تصويت داخلي إلختيار إحدى الصياغات  يقع  عرض التصويت  خارجيا  على   االدور األول لكن عوض

 بنفس  بعد لتنفيذها إلختيار الصياغة األكثر إنسجاما مع  التوجهات الجماهيرية ثم إحالتها فيما  القاعديةجماهير المؤتمرات 

 ..... الذكر السالف األسلوب

القيام بنفس مهام الدور تواصل أيضا هذه الهيئات   -التأمين الجزئي للتصويت اإللكتروني عند  -وفي الدور الثالث  •

األول لكن عوضا  عن إجراء تصويت داخلي بكل المجالس إلختيار إحدى الصياغات  يقع  عرض التصويت  خارجيا  

ختيار الصياغة األكثر إنسجاما مع  التوجهات جماهير المؤتمرات القاعدية  التابعة فقط للمجالس التي يُغطيها التأمين إل  على 

ا بالنسبة للمجالس التي ال يُغطيها التأمين فتكتفي  السالف األسلوب بنفس  بعد لتنفيذها الجماهيرية ثم إحالتها فيما الذكر أم 

  . المذكور آنفا بالتصويت الد اخلي بعد لعبها الدور األول 

 اإلقتراع المباشر عدم إستعمال في حالة لس المجا هذه أعضاءإنتخاب بثالث كيفيات أيضا  يقع وفي نفس السياق        

 والثانية عند عدم تأمين بالكامل عند تأمين التصويت اإللكتروني عن بعد  -وكما سبق ذكره -األولى :إلنتخاب كاف ة المجالس

 ، هو كاآلتي  والتبس ط في ذلكالتأمين الجزئي لنفس األسلوب والثالثة عند أيضا بالكامل هذا التصويت 

 جماهير طرف منأو التصويت اإللكتروني عن بعد  إلقتراع المباشراسواء األولى يقع أوال إستعمال ففي الكيفية  •

التصويت اإللكتروني عن بعد إلنتخاب بقية ثانيا إستعمال يقع ثم   البلدية المجالس أعضاء إلنتخاب   القاعدية المؤتمرات

 المجالس األخرى ، 

إنتخاب يتم  إنتخاب المجالس البلدية باإلقتراع المباشر من طرف المؤتمرات القاعدية ثم يقع أيضا  الثانية في الكيفية و •

نين لها   السلم في  يعلوه الذي المجلس من صلبه أعضاء  أي إنتخاب كل مجلسبقية المجالس من طرف المندوبين المكو 

 ،  يالهيكل

،ثم  يقع المجالس البلدية سواء باإلقتراع المباشر أو بالتصويت اإللكتروني عن بعد وفي الكيفية الثالثة يقع إنتخاب  •

  .إنتخاب المجالس المؤمنة بالتصويت اإللكتروني عن بعد على أن يقع إنتخاب المجالس التي ال يُغطيها التأمين من الداخل 

 

 الشعبية التي يقع اإلتفاق عليها من طرف جماهير المؤتمرات األساسية وهو الوثيقة التي تضم المبادئ الدستور ،  -8-4 •

  38ض الدستور شريعة المجتمعكما ال يجب أن يعو  ،ولحسن سير مؤسسات الدولة وإيضاح واجبات المواطنين وحقوقهم 

ملحة ظاهريا  لُوجود دستور بالبلدان غير قد تبدو الحاجة أن يتضمنها وينص على كيفية التعامل معها ...  الضروري فمن 

مما يستوجب إتفاق جميع األطراف  39واألعراف المختلفة الشرائعذات العقيدة الواحدة لكنها تبدو عكس ذلك في البلدان ذات 

وجبها يتعايش بمتُبي ن كيفية التعامل مع هذه الشرائع واألعراف لمباديء من العلى جملة الشعبية بالمؤتمرات المكونة  للشعب 

ن في     .رجوع إليها  عند الحاجة  حتى يقع الالمواطنين  حقوق إلى جانب واجبات ودستور هذا الالجميع وتُدو 

 

  

وبقية الشعبية المؤتمرات من  كل  بين العدل تحقيقيهدف إلى  أسلوب ووه : التناسب /التمثيل النسبي  - 8-5 •

 اإللكتروني التصويت عند عدم إستعمال  والضرورية إليه وتبرز الحاجة الملحة    عند إنتخاب مندوبين عنهم ،المجالس 

 وتهدف هذه اآللية إلى تحقيق أمرين :  ، آلخرلسبب أو   بعد عن

                                                           
 النيابة  اإلضطرارية / الصياغة   -11-8أنظر الفقرة :  - 37
 الكتاب األخضر / الركن السياسي / فقرة : شريعة المجتمع  - 38
 شريعة واحدة ! لقد أغفل الكتاب األخضرفي فقرة : شريعة المجتمع ، ذكر هذه الحالة وإكتفى موضوعيا بإعتبار أن لكل مجتمع من مجتمعات العالم المتعددة - 39
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السكان الذين يرجعون إليه أو مجلس يكون مناسبا لعدد  شعبي المندوبين عن كل مؤتمر من عدد إنتخاباألول ،  •

إذ ال يُعقل  أن  يكون عدد المندوبين عن جميع المؤتمرات أو جميع المجالس متساويا   ويقعون في نطاقه اإلداري  بالنظر

    ! 40كما ذهبت إلى ذلك التجربة الليبيةرغم  إختالف عدد الجماهير المنتسبين إليهم 

الزائد عن الضروري بالمجلس عدد الحضور : األول ،مرتبطين ببعضهما البعض مشكلين  والثاني ، لتفادي   •

بمؤتمر الشعب العام ) المجلس الوطني أن الذين يقومون بتجميع وصياغة القرارات يبية لالحسب التجربة  إذ ثبت  ،الوطني 

المهول الحضور أيضا  ، والثاني : عددرغم تنصيص الكتاب األخضر على  الجميع  وليس كل أعضاء المجلس  هم لجنة ( 

أيضا  ذلك ل  خطأ مندوبين إثنين كما نظ ر  (مؤتمر قاعديمؤتمر أساسي )عن كل على أقل تقدير لو أخذنا     والخيالي 

بالمجلس الوطني ألف عضو  60إلى  عضو  900عدد يتراوح تقريبا مابين  سينتج عنه وهو تنظير ،41الكتاب األخضر

بالمجلس الوطني الصيني المفترض لكون النظرية عالمية كما مليون عضو  18 إلى ألف عضو  242، ومابين   الليبي

يُمكن بسط تفاصيلها  كالتالي  واقعية عن معطيات ج  رغم أنه ناتيقول بذلك خاصة أصحابها  وهو أمر غير منطقي وخيالي 

ألف  30لُوجود  كما كان يُخطط أيضا من طرف القيادة،  ) مؤتمر قاعدي (  أساسيمؤتمر   46842حوالي د بليبيا جِ وُ  :

ونه كومونة    43أساسي مؤتمر  900أعداد الحضور السالفة الذكر أي  مما  سيفرز  عضو  100يضم  كل واحد منها ويسم 

أيضا وكما سبق ذكره  - أخذنا  إذا للعدد الثاني من المؤتمرات وذلك  ألف عضو  60وللعدد األول من المؤتمرات عضو 

 عدد بالغ فإن  44مليون 900الصين التي يوجد بها حوالي  إذا إنتقلنا إلى أما ، إثنين عن كل مؤتمر أساسي مندوبين  -

ألف مؤتمر أساسي  121كون حوالي فسي حضور كل مؤتمر أساسي بليبيا  يْ ل  د  ع  بالصين وقياسا على مُ  األساسية المؤتمرات 

 242 المفترض  عضو مما سينجرعنه عدد الحضور بالمجلس الوطني الصينيألف  7,4للمعدل األول المقدر بحوالي  

قسمة  عدد البالغين بليبيا الذي يتراوح ما عن هو ناتج السالف الذكر ألف  7,4مع اإلشارة إلى أن المعدل هذا )ألف عضو 

مؤتمرا كما سبق ذكره  468حوالي المساوي لعلى عدد المؤتمرات األساسية بالغ  45مليون  3,5لغ إلى  ماليين با 3بين  

 18عضو لكل مؤتمر مما سينجر عنه ُوجود   100الُمزمع جعله للمعدل الثاني  ماليين مؤتمر أساسي  9سيكون و، ( 

 مليون بالمجلس الوطني الصيني  المفترض !!! 

 

بها  تقي د لم يُ ض آلية التوافق التي وأمنا للمصوتين وتعو  وهي اآللية األكثر نظاما وإنضباطا ،  التصويت - 8-6 •

ويُسمى باإلجماع سواء إلختيار األشخاص كمندوبين الهادفة إلى إتخاذ القرار والليبية  واقعيا في جميع مراحل التجربة

التحقيق بين أعضاء المؤتمرات  أمر مثالي وشبه مستحيلُ وافق يبقى الحالتين  فإن الت ا، وفي كلتأو إلجا زة القوانين بالتصعيد 

وذلك إذا  ، مثالي وشبه مستحيلُ الف عضو  7,4عضو و 100معدل حضورها ما بين   -وكما سبق ذكره -التي يتراوح 

ال يتعدى عددهم في أحيان أصابع اليد  -أو أحزاب بين أفراد أن  التوافق  حيث ي ظل النظام النيابيقارن ا األمر بما يقع ف

 كما تدل  عليهبمشق ة وبعد ُمدد طويلة   يحصل أو جملة وتفصيال  حصلال يختيار رئيس  أو تشكيل حكومة  إل  -الواحدة 

ا إنجر  عنه حل  البرلمان وإعادة  2015األولى : العجز عن تشكيل حكومة بتركيا عام  ،الحاالت الثالث التالية مثلة أ مم 

العجز  الثالثة: ،تقريبا العام إال  بعد عامين ونصف   2016انتخاب برلمان جديد ، الثانية : العجزعن إختيار رئيس للبنان 

وكل  هذا وغيره يكون على حساب مصلحة الشعوب ، ببلجيكا إال  بعد أكثر من تسعة اشهر  2011عن تشكيل حكومة عام 

ة في حالة  إلغاء نتائج انتخابات إلعادة  انتخابات أخرى  نتيجة القوانين وذلك وإستقرارها وكرامتها  وإختياراتها وخاص 

رة إستباقيا  للعبث بهذه الكرامة وهذه اإلختيارات    !!المزو 

                                                           
( لسنة 4( / كذلك أنظر: قرار أمانة المؤترات الشعبية غير األساسية رقم )6و3و.ر ) الماّدتين : 1375( لسنة 1أنظر : الالّئحة التنفيذية للقانون رقم ) - 40

  ( 6و3و.ر ) الماّدتين:   1377
ي فقرة يُوّضح  ما جاء فيها  مجمال  ومبهما الرسم التوضحيي لسلطة الكتاب األخضر / الركن السياسي / فقرة : المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية / وه - 41

 . 51الشعب الموجودة أيضا بنفس الكتاب ، ص 
 2006ماي  17 –( / ليبيا المستقبل / موقع اإللكتروني  16من  4الصادق شكري / الملك .. العقيد.. المعارضة الليبية في الخارج )الجزء الثاني : - 42

 
 2006جانفي  12 –ة التي أجرتها قناة "الحرة " األمريكية مع العقيد معمر القذافي / منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية / موقع إلكتروني نص المقابل - 43

 
 2013ماي  6 –صحيفة الشعب اليومية أونالين  )الصينية ( / خبير: ثلث عدد البالغين في الصين يعانون من ارتفاع ضغط الدم / موقع إلكتروني  -- 44
) يمكن تقدير العدد بشكل تقريبي إستنتاجا  2013أغسطس  4 –( / السمنة تهدد الصينيين / موقع إلكتروني Chinatoday.com.cnالصين اليوم )  -   

 من  الموقعين معا ( 
 

) موقع  2012مايو  –أيار 10ليبيا / اجتماع مجلس األمن :(/ إحاطة من الممثل الخاص لألمين العام في UNSMILبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا )  - 45
 إلكتروني (
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ي أو علني ومن جهة ثانية   بعد ن عو أ حضوريمن جهة أولى   يشمل عد ة أنواع  إذ يُمكن أن يكون والتصويت          سر 

  وفي ما يلي بعض التفصيل  لهذه األنواع :

ستوجب من المواطن الحضور بمكان خاص  تتصويت وهي عملية أو اإلقتراع المباشر ،  التصويت الحضوريـ 1ـ6ـ8

إلقتراع  وهو ا أو  علنا  ، ففي حالة السر  يُمكن أن يكون هذا المكان مكتب أو كشك للتصويتسواء سرأ أو لإلدالء بصوته 

يُمكن أن يكون هذا المكان محل   وفي حالة السر  أوالعلن معا نتخابات واإلستفتاءات ، لإل  في بداية التجربةمكان يُستعمل 

ة سواء إجتماعات  ي ة أو علنية سواء  نقاشات  احيث تدور فيه شعبية أو نخبوية عام  من ناحية تتلوها عملية تصويت سر 

، هذا ويُمكن إستعمال  هذا لإلستفتاء على  قرار أو عد ة قرارات  ثانية من ناحية أو إلنتخاب شخص أو عد ة أشخاص أولى 

 لتحقيق عد ة اهداف منها ما يلي :  النوع من التصويت 

ا أو علنا وسواء من خالل مكاتب للتصويت أو محاسواء إنتخاب أعضاء المجالس البلدية  • ة ل سر   إجتماعات عام 

وذلك حسب الصيغة التي يقع االتفاق عليها في بداية الممارسة ، فيمكن إنتخاب أعضاء كل المجالس أو  جزء منها   •

قد ُرش حوا من  وابعد أن يكونأعضاء المجالس البلدية  ثم  أعضاء المجالس الجهوي ة كل  من إنتخاب وباإلقتراع المباشر مثال 

إنتخاب بقية أعضاء المجالس األخرى الواحد تلوى وبأسلوب اإلنتخاب غير المباشر بالمجالس البلدية ثم يقع قبل زمالئهم  

 ينتخب كل مجلس من صلبه أعضاء المجلس الذي يليه .. حيث  اآلخر من قبل زمالئهم 

ي اغاالتصويت أو اإلستفتاء  • مشاريع القوانين التي تصيغها المجالس وليس كل ها  لشبه بعض  ت أوإلختيار بعض الص 

نوعية وحجم مشاريع القوانين منذ البداية تحديد ب ال يُمكن تالفيه إال لما تتطل به من وقت مهول جد ا جد ا نظرا إستحالة ذلك 

من طرف أعضاء كل مجلس على  األخرىالمشاريع  على بقية داخلي  تصويت  التي يجب اإلستفتاء عليها على أن يقع 

 .حده 

ن عنه بالمجلس الذي يليه أو لترشيح هؤالء بيكل مجلس المندومن صلب    التصويت داخل المجالس  سواء إلختيار •

 تقع تزكيتهم  إنتخابيا من طرف المؤتمرات القاعدية ... على أن 

 

لإلدالء   بوسائط تكنولوجية إلكترونيةتتم من طرف المواطن تصويت وهي عملية ،  التصويت عن بعد -8-6-2

ى به  يُوجد بصوته  من أي  مكان   بالتصويت اإللكتروني عن بعد وهي عملية مثلها مثل التصويت الحضوري تسهدفوتُسم 

التصويت و ،  ة أشخاص و من ناحية ثانية  اإلستفتاء على قرار أو عد ة قراراتإنتخاب شخص أو عد   من ناحية أولى 

بالكامل بالبلدان ذات  الهيكلية المتركبة  من وتشاركي ضرورية لتحقيق نظام حكم مباشر  هو وسيلة اإللكتروني عن بعد 

وفي  –وال يمكن الحصول بغيرها في هذه الحالة  إال على نظام حكم شبه مباشر فقط  لكنه  46أكثر من  مستوى  واحد

ال ودقة سواء في إتخاذ القرار أو في تلبية مطالب الجماهير من النظام النيابي بعدة يبقى األكثر تطورا وعد -جميع األحوال 

  بعد  هو  أيضا  عن اإللكتروني . و التصويت الشعبية  إنطالقه  المتمثلة  في المؤتمرات   أضعاف وذلك لصحة  قاعدة

 جماهير هذه لتصويت  أخرى جهة من القاعدية المؤتمرات و  جهة من المجالس بين في جزء منه  يقع  إلكتروني تفاعل

بهذا  ويُعمل  ،  يُنتخب بشخص أو يُصاغ  بتشريع سواء يتعلق قرارما على المجالسأعضاء هذه  جانب إلى األخيرة

 المجالس أعضاءمن قبل سواء  القرار بالتصويت على اإلكتفاء العكس فيقع وأما إن كان  تقنيا مناؤم كان إن األسلوب 

 المؤتمرات عبر التصويت الحضوري على عدد محدود من القرارات ) تصويت خارجي (  أو جماهير )تصويت داخلي( 

، وعموما  فإن إستعمال أسلوبي كل من  الموضوعأو اإلثنين معا وذلك حسبما يقع االتفاق عليه في بداية األمر حول هذا 

ل نظام الحكم  إلى  على حدة واحد كل  سواء مجموعان  أو  47غلقةالم التصويت اإللكتروني عن بعد والدوائر الال سلكية يحو 

ز الدقة في إختيار  الصياغة  أو القرار مباشر بالكامل ويزيد أكثر من المشاركة الجماهيرية في إتخاذ القرار ويدعم  ويعز 

بعد تصنيفها  القاعدية المؤتمرات قرارات لجوهر وموافقة سواء  إنسجاما  ليكون أكثر  المجالس طرف من المقترح

 األقل التصويت اإللكتروني عن بعد على أسلوب ويُنفذ ،هذا  والتوفيق بينها أو لرغبات الجماهير في إختيار األشخاص 

  وجود ، ورغم  اإلختراقات من مؤمنتان تكونان عندما والهاتف  ( )إنترنت العنكبوتية الشبكة هما متاحتين بوسيلتين

 كما وكندا  وبلجيكا  وأستونيا سويسرا مثل  48أقره قد الدول من العديد فهنالك   األسلوب هذا على أمنية إعتراضات

 بشكل أو كأستونيا كامل بشكل سواء اإلنترنت عبر خاصة أخرى دول جانب إلى الدول هذه من البعض فعليا مارسه

                                                           
 هيكليات نظام الحكم المباشر التشاركي -9أنظر  الفقرة :  - 46
 المغلقة الالّسلكية لدوائرا -7-8أنظر الفقرة الموالية :  - 47
 (2011أبريل  7 –) موقع إلكتروني  /د.عمرو زكي عبد المتعال / أول دراسة شاملة عن التصويت اإللتروني / البشائر - 48
  –( / البلدان ذات  مشاريع اإلقتراع اإللكتروني / موقع إلكتروني ACEشبكة المعرفة االنتخابية ) -   
 2009نوفمبر  3 –سويس إنفو / سويسرا تتجه بخطى وئيدة لكنها آمنة نحو التصويت اإللكتروني / موقع إلكتروني  -   
 2009يونيو  29 –سويس إنفو / خطوة إضافية في سويسرا على طريق التصويت اإللكتروني / موقع إلكتروني  -   
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  بشكل والمنظمات  الشركات قبل من إستعماله عالوة على  التي أقرته ،هذا  األخرى كالبعض من بقية البلدان  جزئي

 إتخاذ في الجماهير تشريك هدف  تحقيق على المساعدة في األهمية من غاية على بعد عن التصويت إن  أسلوب .  روتيني

وكل هذا   المفتوحة الحوكمة بأسلوب أيديهم بين  المعطيات كل  وضع بعد  والخارجية الداخلية  السياسات  ورسم القرار

عا  األمنية وغيره  يجعل من اإلعتراضات  أو منهيف تخو وليس تأمينه مستوى من والرفع  تطويره على عليه حافزا مشج 

 يمكن فمثال، وتتوس ع تغطيتها  للمجالس الت أمين   عملية فيه تتقدم الذي بالقدر إستعماله في التدرج يمكن إذ تام له  إلغاء
 خاصة  المستويات بقية  إلى ثانيا التدرج ثم 49حاليا البلدان بعض حال هو كما المحلي المستوىإستعماله على ب البدء أوال

   تأمينه بالكامل  كما سبق ذكره. تحقيق إستطاع أستونيا قد مثل  بلد وأن

لتحقيق عد ة  "الحكم المباشر التشاركي"في حالة  التصويت عن بعد كذلك مثله مثل التصويت الحضوري يُمكن إستعمال                

 اهداف منها ما يلي : 

 إنتخاب أعضاء المجالس البلدية . •

االتفاق عليها في بداية الممارسة ، أيضا وذلك حسب الصيغة التي يقع  منها جزء  أو المجالس كل إنتخاب أعضاء  •

إنتخاب بقية المجالس بالتصويت اإللكتروني عن بعد على أن يقع إنتخاب أعضاء المجالس البلدية  اإلكتفاء بفيمكن مثال 

 ..سلوب األول أي  باإلنتخاب الحضوري األخرى باأل

  ، فيُمكن مثال  تقديم عد ة سواء بالقبول أو بالرفض مشاريع القوانين التي تصيغها المجالس على جميع اإلستفتاء  •

 إحداها ... صياغات من قبل أحد المجالس لمشروع قانون واحد على أن يقع بهذا اإلسلوب التصويتي إختيار

 واحد مؤتمر أجزاء ربط في الرغبة عند تُستعملفي بداية التجربة و  إختيارية وسيلة وهي ، المغلقة الدوائر  -8-7

الواحد  المستوى ذات  البيني ة المجالس بعض أو  القاعدية المؤتمرات بعض  أو الرغبة في دمج  معينة لظروف تقسيمه وقع

لمناقشة  مثال أمر ما  واإلتفاق على   الضرورية وذلك في الحاالت الحاالت العادية أو سواء في  ، ربطها ببعضها البعض

يمكن إختيار أصلحها فيما بعد عن طريق سواء التصويت الحضوري أو التصويت حيث قرار أو عدة قرارات في شأنه 

 اإلستعمال وحسن الجي د  لها التأمين توفر ي اإللكتروني  عن بعد إن كان مؤمنا ...وعموما فالدوائر الال سلكية المغلقة عندما 

فبإمكانها  تحويل جميع المؤتمرات القاعدية أو المجالس البيني ة  ذات المستوى الواحد إلى حلقة  نقاش واحدة على مستوى 

منها  الوقت والكثير من الصياغات، هذا ويمكن للحاسوب  والشبكة العنكبوتية  أن يلعبا  كثيرة ما يُوفرأشياء  جميع الوطن

مستقبال دورا هاما في هذا اإلتجاه  إذ باإلمكان أن تتم مشاركة المواطن بالمؤتمرات  القاعدية وبالمجالس المختلفة دون 

بي لهذا الغرض لتصبح المؤتمرات القاعدية وبقية حتى الحضور المباشر بهذه األخيرة  وذلك بعد إستحداث  برنامج حاسو

فيه سواء من بيته أو من   يوجد المجالس  األخرى  واقع  إفتراضي يعيش المواطن أجواءه  ويتفاعل معه من  أي مكان 

  مؤسسة عمله أو من مزرعته ....

وهو ما سنعرض له في هذه الفقرة   نوعان : األولى ، أغلبية عادية األغلبيةاألغلبية وكيفية ترجيح القرارات ، -8-8

ة  بهذا األخير ، واألغلبية في  ة  بالمؤتمر الشعبي  البلدي  وهو ما سنعرض له في الفقرة الخاص  ، والثانية ، أغلبية خاص 

وإنقاذ  اإلجتماعات من الفوضى في غياب سواء النص الديني أو الدراسة العلمية  أو  الخيارات  عمومها هي  آلية  لحسم

 إنتخاب أو تشريع معين  تبني إن تحقق  لألسباب السالفة الذكر ، واألغلبية تكون حول قرار ما يهدف إلى  التوافق سلوبأ

س على األقلية كما ذهب إلى ذلك الكتاب األخضر شخص إال في حالة  50ما وال يُمكن إعتبارها  نوع من الديكتاتورية تُكر 

إنفراد أدوات الحكم دون الجماهير بالسلطة ، أما إذا تمكن الجميع أدوات حكم   و جماهيرا من المشاركة  جنب إلى جنب 

وعلى قدم المساواة سواء بالمؤتمرات الشعبية  أو بالمجالس في إتخاذ القرار فليس هنالك  من وسيلة  إلنحاح اإلجتماعات 

ت  يُلتجأ إليها كآخر حل إال األغلبية ،وهي آلية  إلتجأت إليها أيضا التجربة الليبية نفسها بشكل  والحسم في إتخاذ القرارا

ى بالشورى وتتم  في جزء منها برفع األيدي ، هذا ويُمكن  مقنع رغم  تنظيرها  المضاد لها كما سلف ذكره ،وقد كانت تُسم 

تين للتعامل ة في بداية التجربة ُوجود حالتين عام   مع األغلبية ،  خاص 

الحالة األولى: عدم حصول  قرارين فأكثر يتعل قان سواء بمقترحين أو بمترش حين فأكثر ، عدم حصولهما على نفس  •

ومع  -عدد األصوات وفيها يُمكن إستعمال األغلبية البسيطة إلجازة  القرار األكثر أصوات   على أن يقع تحديد  فيما بعد

                                                           
 (2011أبريل  7 –د.عمرو زكي عبد المتعال / أول دراسة شاملة عن التصويت اإللتروني / البشائر/ ) موقع إلكتروني  - 49
 مشاريع اإلقتراع اإللكتروني / موقع إلكتروني  ( / البلدان ذاتACEشبكة المعرفة االنتخابية ) -   
  الكتاب األخضر / الركن السياسي / فقرة : أدا ة الحكم - 50
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ر التجربة  نوعية القرارات التي تستوجب سواء أغلبية بسيطة أو أغلبية مطلقة  أو أغلبية خاصة  ثم   تُقن ن لتلتزم بها  -تطو 

 كل من  المؤتمرات الشعبية والمجالس. 

الحالة الثانية : حصول قرارين فأكثر على نفس عدد األصوات لدى سواء بعض المؤتمرات الشعبية أو المجالس،  •

الة تستدعي  في بداية التجربة  إستعمال حلول طبيعية ومنطقية لتقليل  اإلجراءات على الجماهير وتبسيطها اليهم ، وهي ح

فيمكن بالنسبة للفائزين  من المترش حين ترجيح األكثرخبرة في مجال  العمل عموما ثم  األكبر سن ا إن تساوا في مد ة الخبرة 

ر التجربة  -لى أن يقع أيضا تحديد  فيما بعد ثم   القرعة  إن تساوا في السن  ،.ع  كيفية ترجيح الفائزين ، فيُمكن –ومع تطو 

مثال ترجيحهم على أساس سواء األغلبية المطلقة في دورين أو  األكبر سنا أو حسب الترتيب الهجائي أو القرعة أو أي  

ا في حالة  التشريعات ومشاريع القوانين وفي بداية التجربة أيضا وفي  خيار آخر تراه المؤتمرات الشعبية مناسبا  ، أم 

ح رأي الجانب الذي يضم أكثر عدد من المندوبين  صورة ما تساوى عدد المعارضين لقرار ما مع عدد مسانديه فإن ه يُرج 

ح  الجانب الذي يتمت ع مندوبيه بأكثر تجربة وإن تساوى في هذا األخير يُرج   ح رأي وإن تساوى في هذا األخير فإنه يُرج 

الجانب الذي يكون مجموع أعمار مندوبيه األكبر ، وإن تساوى في هذا األخير فإن ه يُلتجأ إلى القرعة ، كذلك على أن يقع 

 تحديد فيما بعد كيفية ترجيح راي على أخر .....

مات ينظتالسياسية واإلقتصادية  واإلجتماعية  وغيرها  من ال تنظيمات: وهي ال عموماالتنظيمات األحزاب و -8-9

وهو   سلطتهوتدعيم  والحفاظ على هويتهشعب دمة الاألخرى المشابهة التي ي ثبت واقعيا سعُي  أصحابها فقط  لخواألطر 

مد عيه  إال بالممارسة الواقعية معرفة حقيقة من ناحية أخرى وال   تحقيقه  ما  إحتكار تنظيمإدعاء من ناحية  هدف ال يُمكن 

وبأشكال مختلفة  في كل البلدان وعبر في أغلب األحيان إن هذه التنظيمات أو األطر تواجدت بشكل طبيعي  وغير مقن ن ، 

ة في  القبائل والمهاجرين في جزء منها في  الحياة اإلسالمية وتجس دت مثال جميع العصور ، فلقد تواجدت  عند فتح مكة خاص 

بعد الفتح وإنتشار اإلسالم  ليشمل عد ة أطر أخرى منها المذاهب  اإلسالمية المعروفة وقد توس ع هذا الت جس د  51نصارواأل

 تستحق في ظل الدولة الحديثة التقنين لمن أراد ذلك ، وعلى ما سبق تترت ب عدة أمور منها اإلثنين التاليين وهي مذاهب اآلن  

تحت مظلة اآلن طر بشكل عام ليس دخيال عن الحياة اإلسالمية ويُمكن أن يعمل األول : أن  أمر التنظيمات واأل •

 ، ذلك كيفية بعد وضع  المؤتمرات الشعبية  قوانين  تضبط شريعتها 

من التنظيمات هوحكم يُمكن أن  ينطبق على البعض الذي رفعه  البعض  52" من تحزب خان "شعار أن والثاني :  •

الشعار بتضحياتهم هذا  رافعوانفس ا إعترف لهتي التلك التنظيمات وخاصة  وال ينطبق على البعض اآلخر منها واألطر 

نفسهم قنطرة العبور للجماهير ي أولئك األفراد الذين جعلوا من أ" إننا ال يمكن أن نطعن ف:  بقولهم في سبيل خدمة الجماهير

يمكن أن نطعن في تلك المنظمات السياسية أو النظريات التي خاضت كفاحا مشرفا كما ال  ..نحو أهدافها في السيادة والسعادة

على طريق إيصال الشعوب إلى السلطة، وإنما نعتبرها مراحل تاريخية، خاضتها الجماهير معارك أساسية، لتصل إلى 

دورهم  فور أن يُجمد وال من المنطقي  ليس ال من الواقعية وأمثالهم األفراد والتنظيمات ، إن هؤالء 53ة "ليبغيتها الفع

على األقل  الذي أثبت فشله في التجربة الليبية حركة اللجان الثورية  تنظيمحل محلهم جميعا  يُوصول الجماهير إلى السلطة ل

 يرالجماهحيث أن عام تقريبا من الممارسة  33بعد بمقياس الحضور الجماهيري للمؤتمرات الشعبية الذي شهد تقلصا كبيرا 

وهو أمر يأتي مضاد  54عزفوا في الفترة األخيرة  من عمر التجربة عن  الحضور ما شكل ظاهرة أزعجت القيادة قد 

والعكس عليها وتشبثوا بها الناس كلما أقبل  من النقائص كانت خالية طالت التجربة وإذ كلما للمنطق الذي يقتضى العكس 

         صحيح!

حركة اللجان الثورية بالجماهيرهو من الناحية  تنظيم إن التنظير المثالي الذي فندته التجربة  والهادف إلى إنفراد 

سمح لهؤالء بالنشاط السياسي ُمقابل منعه عن التنظيمات األخرى رغم  زعم سعي هذه األخيرة إذ يُ  المنطقية كيل بمكيالين 

ُوجود عدة تنظيمات ، تنظير ال يُمكن جبره إال  بالسماح بحركة اللجان الثورية السعي إليه   تنظيمإلى نفس الهدف الذي يزعم 

سلطة الكاملة لسيطرة ال تحتوصيانة هويته في خدمة الصالح العام   للتنافس الشريف على إختالف أنواعها  بالمجتمع وأطر
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قد   من المحتمل يكون األمر الذي  وهوو اإلنقالب عليها أ إن حاول البعض منها  إحتكار هذه السلطة  المؤتمرات الشعبية 

عند سماحهم بتكوين الجمعيات المدنية داخل التجربة سواء وناقضوا أنفسهم بأنفسهم  لف الذكرإقتنع به  رافعو الشعار السا

سواء معترفا بها قانونيا  أو سياسية في أحزاب  في بعض  األقطار العربية أو التشكل  55حضرهاعاما من  25الليبية بعد 

هذا فضال عن لعب القبائل داخل كما  وقع  مثال في موريتانيا وتونس والس ودان   نتخابية معارك  إوالد خول  في  العكس 

بأن  " ال فرق بين الحزب أو القبيلة إال رابطة الدم " وأن   56أقر  الكتاب األخضر إذبه دور األحزاب نفسها شالتجربة الليبية 

وفي هذا الصدد ال بد  من  ..." الصراع الحزبي على السلطة ال فرق بينه إطالقا  وبين الصراع القبلي والطائفي ذاته "

من جهة والجمعيات المدنية  السياسية كل من األحزاب توجهات في الغالب بين اإلشارة إلى عدم ُوجود إختالف جوهري 

أو بالعمل السلطة   أن تسوس أفكاره المجتمع سواء بمشاركته الفعلية والمباشرة في  من جهة أخرى إذ يرغب كالهما 

فضال عن لعب بعض الجمعيات المدنية دور الواجهة  لبعض األحزاب مما  هذا  خارج هذه األخيرة هو بأفكاره إن كان 

الحكم   في سيادة األفكار والمشاركة غير المباشرة في -، وقد تُرجمت هذه الرغبة بين  اإلثنين  الفصلفي أحيان يستحيل 

تسيير شؤون الدولة بأفكار دف ة الحكم  والماسكين بذ يُمكن للفائزين في اإلنتخابات التشاركية  إالني ابية ة في الديمقراطي -

إقتضت في العموم مصلحتهم ذلك وليس مصلحة سواء الشعب أو أصحاب األفكار إن أو بعض المواطنين الجمعيات سواء 

إن كان فيها صالح للمجتمع بقطع النظر  غيرهم األخذ بأفكار الحكام  هؤالءآلية تفرض على لغياب  هو أمر يأتي وأنفسهم 

 كأداة -على أهميتها  -لتشاركية الديمقراطية اإعتبار  يُمكن من هنا و  لها أو عدم خدمتها لمصالحهم عن خدمتها سواء 

، وما يُقال عن الديمقراطية التشاركية إلطالة عمر النظام النيابي واإلبقاء على نهج تسلط األقلية على األغلبية  موضوعية

الثروة جميع توزيع مناقشة  كيفية إشراك المواطنين في أيضا عن الميزانية التشاركية التي ال تهدف إلى  أن يُقال يُمكن 

على  كيفية  ة هؤالء قصر مناقشإلى تهدف وإنما   وتحديد نصيب كل  مواطن أو مؤسسة  منهامستوى وطني على  الوطنية 

هل قيمة هذا النصيب :  بقطع النظر عن مدى عدالة فوقي ة   بطريقة لهم محليا  الذي وقع  تخصيصه توزيع النصيب 

د فتات المالية ( بلدي تهم مؤس ستهم )حجم متطلبات مثال وهل يُناسب  يستوفي حق هم من الثروة الوطنية أم ال ؟ أم أنه مجر 

بدون وجه حق عن المستحوذ  حتى ينصرفواتلهيتهم  وإثارة المشاكل بينهم  بغرض هم الضحاي الكبار يرمي به اللصوص

 ال يقتصر نقاشهالت شريك الحقيقي للمواطن في اإلنتفاع بثروة بالده يقتضي أن إن  ؟!   هذه الثروة على النصيب األوفر من 

المستوى النقاش على كيفية توزيعها كلها على بل يجب أن يتعد اه إلى محلي  على مستوىجزء منها كيفية توزيع على 

  ! الوطني 

شاكله تقدم الوعي الشعبي في معالجة م مع يكون متناسبا الس الفة  الذكر واألطر ُوجود التنظيمات الحجم العددي لإن 

كما  –تماما هذه التنظيمات دثر تنوربما  من المنطقي أن يتقلص هذا العدد كلما زاد الوعي وها يلإوإيجاد الحلول المناسبة  

نات إن تحقق وعي كاف ومتجانس لدى  - ذلك  نحبذ ة وأن   جة مشاكلهللمعا المجتمع مكو  سلطة المؤتمرات الشعبية  خاص 

ي وستسقط بشكل آلي كل األحزاب والتكت الت السياسية التي تقوم الذاتية الضي قة والوقتية والمصالح الشخصنة  على ستعر 

واألطر التنظيمات تلك  وإن ما ال يجب التشجيع عليه والسماح به ه ....وما أكثرها في هذا العصر وليس على البرامج 

وتدعيم  وليس تلك التي تسعى لصيانتها لتحقيق أهدافها الذاتيةهويته محاربة وفرقة المجتمع وضرب وحدته التي تلعب على ت

ن األحزاب والتنظيمات والواردة  في شأ  الكتاب األخضر إليها نظ رالمقوالت التي أغلب وعلى ما تقدم فإن  فاعليتها ....

تحل سلطة المؤتمرات الشعبية محل سلطة المجالس النيابية بشكل جزئي أو كلي  ما إن  سواء  واقعيتها المماثلة لها تفقد 

، فبسلطة المؤتمرات الشعبية يصبح الوكر الذي يمكن من خالله للتنظيمات الخائنة أن تمرر مؤامراتها ضد الشعوب   وهو

آليا  حول ، فهذه السلطة تتمر دون التفطن إليها   وال يُمكن ألية  مؤامرة أن  المراقبة والسيطرة التامتينكل شيء تحت 

د أن  تجهض  حكمه كما ور أوأن تخونه أو بة عنه اأن تحكم ني أو  سيادة الشعب   أن تُجزأمن  ألحزاب سواء ادون 

"   58"من تحزب خان "   57تتجزأ" ال الشعب الشعب،وسيادة من جزءا   يمثل " الحزبالتالية :  الكتاب األخضر مقوالتب

 بقدر ما تكون النيابي النظام إن هذه المقوالت بقدر ما تكون تكون صحيحة في ظل ‘  59للديمقراطية " إجهاض الحزبية إن

 ....المعب ر عنهما في هذا الدليل في ظل النظام المباشر وشبه المباشر كليا أو جزئيا خاطئة 
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التي تتولى تنفيذ قرارات المؤتمرات القاعدية أو الهيئات : وهي األجهزة األجهزة التنفيذية ) الحكومات ( -8-10 •

، وكما سبقت  قوانينأكثر لصياغتها في شكل يرة أو بعد مرورها بمجلس واحد  فسواء  بعد صدورها مباشرة من هذه األخ

 إلى ثالثة أنواع :عموما إليه اإلشارة فإن هذه األجهزة تنقسم 

أكبر يتمثل في الحكومة البلدية  وهو جزء من جهاز تنفيذيلمؤتمر القاعدي  ويتمثل في أمانة اجهاز تنفيذي قاعدي :  •

  .للبلدية  اإلداري النطاق ة  التي تقع في القاعدي ات قرارات المؤتمرجميع شرف على تنفيذ التي ت

في الحاالت ة والبيني  ة ويمكن تسميتها  بالحكومات أجهزة تنفيذية بيني ة : وهي الحكومات التي تنبثق عن المجالس البيني   •

وتتولى  ،  الحكومات البلدية ، الحكومات الجهوية  ، الحكومات اإلقليمية ، الحكومات القطرية األكثر إستعماال  هي كالتالي :

ومن بين مهام هذه اإلداري  في حدود نطاقها التي تقع كل حكومة من هذه الحكومات تنفيذ قرارات المؤتمرات  القاعدية 

أثناء إنعقاد المجالس التي  إنبثقت لى جانب التنفيذ المساهمة في تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات القاعدية الحكومات إ

 . ها داخلمن 

جهاز تنفيذي وطني : يتمثل في الحكومة الوطنية والرئيس )أو الخليفة( المنبثقين عن المجلس الوطني ويقوم بمساعدة   •

بعد  صياغتها صياغة نهائية بالمجلس الوطني ، وطني المستوى العلى بقية الحكومات بتنفيذ قرارات المؤتمرات القاعدية 

أثناء  نها المساهمة في صياغة  هذه القرارت  بعد المساهمة أيضا في تجميعهاهذا إلى جانب قيامه بعدة أدوار أخرى من بي

 . داخلهإنعقاد المجلس الوطني الذي إنبثق من 

 

بعدد معي ن من المجالس أو يُلتجأ إليها إضطراريا  –وكما سبق ذكره  –وهي آلية  : اإلضطرارية النيابة -8-11 •

عدة  أسباب نتيجة  اإللكتروني عن بعد الحضوري أو التصويت على إستعمال التصويت سواء عند عدم القدرة بجميعهم 

غير قابل الذي رفعته تجربة الجماهيرية الليبية سابقا  "النيابة تدجيل"أو  60شعار " التمثيل تدجيل " أن  عن كلها تكشف 

التي  الليبية نفسها ا في جميع مراحل عملية تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات القاعدية كما أثبتته التجربة ي  واقع للتجسيد 

عند تجميع وصياغة  القرارات ولملمة األمور التمثيل المقنع   إلى ممارسة  -في تناقض مع ما ترفعه من شعارات  –إلتجأت 

ة في  ) المجلس ومؤتمر الشعب العام  )المجالس البلدية (كل من المؤتمرات غير األساسية  في العديد من المستويات  وخاص 

ال بديل و وهو أمر منطقي  بالشورى وتتم في جزء منها  على األقل  برفع األيدي  –وكما ذُكر آنفا  –وتُسمى الوطني ( 

 لُورود المقيدة أو اإلضطرارية  من  النيابة تطلب نوعافي غير مستوى المؤتمرات القاعدية تهذه العملية   ألن وذلك  عنه 

على المندوبين  بالمجالس بشأن  أمر ما ، ُورودها غير متجانسة في  الكثير منها من المؤتمرات القاعدية الشعبية القرارات 

  هاإال تصنيف الت ضاد  ذا يستحيل التوفيق بين جميعها وال يوجد حل لهمما متضادة ومتنافرة   إذ تكون إن لم نقل في أغلبها  

وهو ما سواء من داخل المجالس عبر التصويت كثرشعبية األالصنف على  فيما بعدإلى قسمين على األقل  ليقع اإلختيار

أو التصويت الحضوري )  عبر التصويت اإللكتروني عن بعدسواء أيضا  أو من خارج  المجالسيُعيد دور النيابة قسرا 

 :  مهمتين المنتخب العضو فيه يؤدي آخر دورا أخذت " التشاركي المباشر الحكم "ة في حالة نظاموعليه فإن النياب إستفتاء(

 وفيها  بعد عن اإللكتروني التصويت الجماهيري بنوعيه الحضوري و -لسبب أو آلخر -،عند عدم إستعمال  األولى -

ويتمثل  الحكومات بأحد اعضو كان المؤتمرات القاعدية إن قرارات  بنشاطين رئيسيين يتمثل األول في  تنفيذ المندوب يقوم

عنه  كان مندوبا إن هذا األخير   من نقلها ثم  أحد المجالس داخل عليها  والتصويت  القرارات  وصياغة الثاني في تجميع

 .ويعلوه في السلم الهيكلي الذي يليه  إلى المجلس 

أيضا  المندوب يقوم وفيها ،بعد  عن اإللكتروني بنوعيه الحضوري و،عند إستعمال التصويت الجماهيري  والثانية -   

نشاطات  المهمة األولى لكن عوضا عن التصويت الداخلي يقع عرض  الصياغات  بعد شرحها وتبسيطها للمواطن  بنفس 

 من  لهانق ثم مالئمة األكثر الصياغة إلختيارأو على التصويت الحضوري  بعد عن اإللكتروني التصويت علىسواء 

نان  عد ة أنشطة  للمندوب منها  ما يلي ،  آخر إلى مجلس تين تتضم   : وعموما فإن  هاتين  المهم 

 جماهير من سواء أمانة بكل عليها المتفق القرارات بنقل المنتخب العضو فيها  يقوموهي المهمة التي  : الوساطة •

الهيكلي سواء سلم ة إلى المجلس الذي يعلوه مباشرة في الالمجالس البيني  أو من أحد  المجالس البلدية  إلى القاعدية المؤتمرات

 .لتطبيقها التنفيذية  الجهات  إلىصياغتها في شكل قوانين  بعد  إلحالتهاوذلك المجلس الوطني   وا آخر أأكان مجلسا بيني  

 صنعفي   المشاركة  من يمنعه ال دور وهونائبا  منه أكثر منسقا أو أمينا أو وسيطا المندوب  من يجعل  الدور وهذا
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 اقرارات بالمجالس والتصويت عليها  في كلتأوصياغة  ال قوانين بالمؤتمرات القاعدية المشاريع  سواء  في إقتراح القرار

 وساطات بعدة الواحد العضو فيهايقوم  أن يُصادف  حالة وجود هو الصدد هذا في اإلشارةليه إ  تجدرمما والحالتين ، هذا 

 األخير لهذا مندوبا ليكون ثانية مرة ينتخب ثم ، الجهوي بالمجلس البلدي للمجلس مندوبا  ليكون مرة أول يُنتخب : مثال ،

 - ذكره سبق وكما - المجالس إنعقاد ألن طبيعي أمر وهذا  ذلك من ألكثر إنتخابه عملية رتتكر وربما اإلقليمي بالمجلس

 ،61للجميعة ملزم قوانينا صبحت حتى القاعدية المؤتمرات اتقرار هأخذت الذي المسار لطبيعة بالتزامن وليس بالتتابع يقع

 إحدى أفراد ضمن من كان إن العضوالمنفذ أي  يتماشى كليا مع  أن يمكن ال المندوب  العضو مع يتماشى وما

   التنفيذ( : مايلي )أنظر  الحكومات

 بالحكومة عضوا أو ةالبيني   الحكومات بأحد عضوا كان إن أيضا تنفيذيا دورا العضوالمنتخب يلعب : التنفيذ •

 أو ةالبيني   بإحدى الحكومات  عضوا  الوقت نفس وفي القاعدية المؤتمرات مندوبا عن أحد يكون أن له  يمكن إذ الوطنية

 .  الوطنية الحكومة

المؤتمرات المتعددة الصادرة عن  القراراتتهدف إلى  التوفيق  بين   التشريع أشكال من شكل وهي  :الصياغة •

  أو   بيني مجلس سواء ب  منتخب عضو بإمكان أي  ، إذ   الموضوع الواحدتجاه القاعدية  أو المجالس ذات المستوى الواحد 

قرارات مختلفة  عدة عن تعبر  توفيقية صياغات أو عدة واحدة صياغة  قتراححيث يُمكن له إ بالمجلس الوطني القيام بها  

 على عرضها ثم  ما موضوع تجاه  المجالس أو بقية القاعدية المؤتمرات إتخذتها ومتحدة  الجوهر والهدف  الصياغة 

المؤتمرات القاعدية  سواء كل جوهر هدف قرارات   وإنسجاما ومحافظة على   تعبيرا األكثر  الصيغة إلختيار التصويت

أو خارجيا  داخليا يقع العرض للتصويت  سواءهذا و، القرارات هذه صياغة أو تنافر ب أو تقارأو أغلبها وذلك حسب إتحاد 

التصويت الجماهيري بنوعيه لم يُستعمل لسبب أو آلخر  إن العضو إليه ينتمي الذي المجلس أعضاء على، فداخليا 

إلى وتجدر اإلشارة في هذا الصدد . العكس كان إن القاعدية المؤتمرات على خارجيا و الحضوري واإللكتروني عن بعد 

 عن واحد على نوعين  : األول : مختلفة موضوع تجاه المجالس أو المؤتمرات  قراراتفي الغالب  تكون أن إمكانية 

 ويكون دور الجوهر في و في الصياغة اآلن نفسهفي  مختلفة و الثاني :  الجوهر في ومتفقة الصياغة في البعض بعضها

 كل نوع على حده عبر  قرارت بين التوفيق محاولة تصنيف هذه القرارات إلى نوع أول ونوع ثان ثم محاولة  هو العضو

 هذا ويمكن ‘ثم حسم األمر لفائدة هذه الصياغة أو لتلك عن طريق التصويت  بالجوهر،  تضر ال أكثر أو  واحدة صياغة

   .وتدخل المندوبين فيهاتضع مقاييسا وشروطا لضبط حدود الصياغات أن   للمؤتمرات القاعدية

 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 •

 تحقق عدم حالة  في أما ، القاعدية المؤتمرات جماهير جانب إلى ذالك أو القرار هذا لفائدة يصوت أن لمندوبا بإمكان

 دون  بنفس المجلس زمالئه بقية جانب إلى  المندوب  على يقتصرفقط التصويت فإن - الثانية الحالة مايمثل وهو - التأمين

 .الجماهير

 

وتيرة إنعقاد قيق لالد  تحديد الإن  :  ة العاّمة لوضع جدول أعمالها وتيرة إنعقاد المؤتمرات الشعبية والكيفيّ  -8-12 •

لكن يُمكن في هذا المضمار نفسها ، وللمجالس المؤتمرات الشعبية والمجالس بكل  أنواعها متروك للمؤتمرات الشعبية 

وعكس على األقل  بعض مؤتمرات  -تجربة الجماهيرية الليبية سابقا حيث كانت المؤتمرات الشعبية جزء من اإلستئناس ب

ة األولى ، لوضع نقاط جدول  -بلديات سويسرا   ات بالسنة : المر  عمال وتقديم المقتراحات األتنعقد في العموم ثالث مر 

لهذا  مراقبة  بعد إستحداث جهازشأنه ، والثانية لمناقشة هذه النقاط ، والثالثة لمتابعة تنفيذ هذه النقاط والمبادارات في 

 عبر قد م في جميع الظروفلمشاكل قائمة تُ  مشاريع  حلول في الغالب هي المبادرات والمقترحات وللعلم فأن  الغرض ، 

ة  عن جماهير المؤتمرات الشعبية العاديين أنفسهم و عن   بنوعيها القاعدي والبلدي المؤتمرات الشعبية وتصدر خاص 

 ين: شأن في العموم  تستهدفالمجالس األخرى و أحد عن و المجالس اإلستشارية 

 تلوى الواحد ةالبيني   المجالس عبر تمر واإلقتراحات المبادرات هذه فإن حالةهذه ال ففي الوطن جميع  م  يه األول:  •

ا فيه ت  للب الوطني المجلس إلى حالتُ  ثم  على حده بيني    مجلس لكل  العليا المصلحة  حسب  بطوالض    التدقيق لمزيد اآلخر

 المؤتمراتجميع  أعمال جدول في حوار كنقطة  الحقا ليقع إدراجها  للبالد العليا المصلحة حسبوذلك  نهائي بشكل

 ن الوطب الشعبية

                                                           
 التشاركي المباشر الحكم نظام في القرار سير كيفية - 6انظر الفقرة :  - 61



29 
 

تُعاد ن الوطن فإن  المبادرات واإلقتراحات تسلك نفس نهج زميالتها التي تهم كامل الوطن ثم  مفقط جزء يهم    الثاني: •

، هذا مع اإلشارة إلى  األخرى بدون أن تتعد اه إلى بقية مؤتمرات الوطنذلك الجزء مؤتمرات في جدول أعمال فقط تُدرج ل

ددهذا في أمرين   : الص 

ل ،  • ة المؤتمرات الشعبية  مزيد ضبط  نهج هذه المقترحات ضرورة األو  إن ُوجدت فائدة في عدم من قبل خاص 

 إلى المجلس الوطني ،  بعضها  وصول

ادرة عنه  أن  المبادارت واإلقتراحات  ،والثاني  • ال يجب منطقيا التي تستهدف  شأن غير شأن المؤتمر الشعبي الص 

 ة وذلك إلمكانية حصولها على أغلبية لدى بقي   تقع إحالتها إلى بقية المجالسمؤتمر حتى هذا الأن تنال أغلبية حضور 

يكفي أن يتقد م عضو مؤتمر شعبي ما ف، وعلى ضوء هذا سواء بجزء من الوطن أو بكامله المؤتمرات الشعبية األخرى 

  .حسب الشأن الذي يستهدفهأو جزء منه وذلك أعمال مؤتمرات جميع الوطن  في جميع جداول يقع إدراجهبإقتراح ما حتى 

 

 والمجلس ةالبيني   المجالس جانب إلى  القاعدية المؤتمرات جماهير بها تقوم  عملية وهي : الترشيح -8-13 •

  : التالي النحو على وذلك حكومية أو نيابية سواء  مهمة لتولي أفراد عدة أو فرد لترشيح الوطني

 تفرزه حسبما أشخاص مجموعة أو شخص تقديم  إلى  تهدفالترشيح  عملية فإن   القاعدية لمؤتمراتافيما يخص   •

 المؤتمر لجماهير يُترك ثم - التطبيقي المثال  خالل من الحقا ذلك سيتوضح كما و- الشأن بهذا الخاصة  الحسابية العملية

وهو   أو النظام الفردي  األفرادن وهو ما يُعرف في الغالب باإلنتخاب على المترشحي بين من إنتخابيا األكفأ إختيار القاعدي

كما اإلنتخاب األكثر عادلة  وإحتراما  لحري ة إختيار المواطن عكس اإلنتخاب على القوائم سواء المغلقة منها أو المفتوحة 

  !( التصويت على األفراد -14-8) سيُبي ن أكثر في الفقرة التالية

 من  أعضاء عدة أو عضو إختيار إلى في جزء منها   تهدفالترشيح  فإن  عملية : ةالبيني   مجالسالفيما يخص   •

 طرف من أورفضا قبوال  يت عليهالتصو يقع ثم يعلوه الذي المجلس لعضوية  توافقا أو إنتخابا   البيني المجلس صلب

مشاركة يُمكن أن ال تتحق ق ،سواء حضوري ا أو عن بعد  القاعدية المؤتمرات شاركةبموذلك  المعني البيني    المجلس أعضاء

، هذا ويقع تحديد البيني  الذي سبق حصوله  المجلس أعضاء  بتصويت أو توافق  فقط اإلكتفاءمما يقود إلى لسبب أو آلخر 

 عملية  الترشيح بالمؤتمرات القاعدية .حسب عملية حسابية  خاصة كما هو شأن  عدد  األعضاء المرشحين 

 الوطني المجلس أعضاء بين من الحكومة أعضاء إختيار طريقة  إعتماد حالة فيف : الوطني لمجلسا فيما يخص   •

 الحكومة أعضاء إختيارإلى   أيضا تهدف الترشيح عملية  فإن  62ذكرها سيأتي أخرى طرقعدة  بين منوهي طريقة 

 عن القاعدية المؤتمرات لجماهير النهائي الحسم وترك الوطني  المجلس  أعضاء  طرف من (الخليفة)والرئيس الوطنية

إن تعذ  رلسبب أو  الوطني المجلس أعضاء بتصويت اإلكتفاءسواء الحضوري أو عن بعد، هذا مع  التصويت  طريق

 .آلخرهذا الحسم 

 والمجلس ةالبيني   المجالس بها تقوم التي  األغلبية على األمر عرض ثم القلة طرف من األعضاء ترشيح  طريقة إن

 على األمر أول  للخليفة البيعة تتم إذفي التجربة  اإلسالمية  الراشدين الخلفاء إختيار عند لها مشابهة بطريقة ُعمل الوطني

   .)البيعة الكبرى (  بالمسجد األمة على األمر يُعرض ثم) البيعة الص غرى (   ضيق مستوى

 الناخب لدى اإلختيار حرية إلحترام األمثل األسلوب النظام الفردي وهوإعتماد أو  فرادالتصويت على األ -8-14 •

بطريقة تعسفية عن طريق القوائم سواء المغلقة منها أو المفتوحة ألنها ال تُمك ن الناخب من  عليه مترشحين فرض وعدم

 هدف على يتفقون المترش حونكان هؤالء   فإذا ،  هاأصحاب مصلحة إال  تخدم وهي بذلك ال ها إختيار أشخاص من خارج

واحد  أسلوب دائما على االتفاق الناخب كما ال يُمكن لهم  لدىلهم أن يكونوا جميعا معروفين بشكل جي د  يمكن ال فإنه واحد

 أمور وهي واألخالق والمهارات المؤهالت في اإلختالف منها أسباب لعدة لتنفيذ هذا الهدف وذلك   واحدة وطريقة

ا من وجه آخر فإن  تنفيذ برنامج على بعضهم  للمترشحين الناخب تفضيل في كبير تأثير لها وعوامل بعض ، هذا من وجه أم 

ع ل ُل به إلستعمال القوائم فإنه قد إنتفى في ظل  النظام المباشر إذ  أصبح  البرنامج  هو  الحزب أو اإلئتالف الحزبي الذي يُـتـ 

ة  وال اإلئتالف الحزبي   والالحزب برنامج ال وليس  األغلبية الجماهيرية برنامج على األقل   أصحاب القوائم بصفة عام 

هاتهم بين ومستقل ين على إختالف توج  هة وذلك بعد أن إت فق عليه وصاغه الجميع :  متحز  ، وعموما فإن  أهم  اإلنتقادات  الموج 

ها كثيرا إحترام  حر   للنظام الفردي في ظل النظام  الن يابي  ية  اإلختيار لدى الناخب  هي من زاوية حزبية مصلحية ال يهم 
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ها الوصول إلى الحكم  ، فحري ة اإلختيار ية  بقدر ما يهم  هو ما  و تمث ل العمود الفقري وجوهر كل  من قيمتي العدالة والحر 

ة اإلفرارات  الناتجة عن تحق قهما يجعل منطقيا   مهما بدت للبعض سي ئة !وإحترامهما غير ضار 

 

 التشاركي المباشر الحكم نظام  في آلي بشكل يتحقق الذاتي للحكم أسلوب وهو: (الالمركزيةالحكم المحلّي )  -8-15 •

 ثم تفاعلي بشكل أو مباشر بشكل سواء القرار إتخاذ يمكن إذ الدولة بل يتكامل معها ويُدع مهاوال يتعارض  مع مركزية 

األخرى وذلك في تكامل تام وجذري إلى غير ذلك من المستويات  إقليمي ، جهوي ، محلي :  هيكلي مستوى أي على تنفيذه

كيفية سير صنع القرار في نظام الحكم  - 6)الفقرة : من خالل  هعلى مستوى وطني كما سبق توضيح مع مركزية القرار 

 .( المباشر

 

 النيابية للمهام والمترشحين المجالس أعضاء أعداد  وضبط  لحساب - علمنا لحد - مبتكرة  علمية معادالت -8-16 •

بين أعداد سكان سواء  مبدأ الت ناسب  بكل  دق ة وفي جميع مراحل إت خاذ القرار ، تأخذوبعين اإلعتبار وهي معادالت تأخذ 

ه العام بدق ة  متناهية في حياته اليومية عكس معادالت  عاكسة بذلك رات القاعدية أو المجالسمالمؤت افكار وعقائد التوج 

تصطنع واقعا مزي فا وهذه األفكار وهذه العقائد  عموما تهدر يقوم جزء منها على التلفيق  وعلى األهواء لام النيابي التي النظ

ة بالنسبة للمسلمين    !وخاص 

 

القدرة على المساعدة على ممارسة الحكم سواء بشكل مباشر أو  لألولى إذ  : رنة موآليات  ة دليات متعدّ هيك -8-17 •

ة الديمغرافية منها  كل بلد أو تغي رت معطياتهمهما قل أو كثر عدد سكان  تشاركي  -وكما ذُكر بالمقد مة  –وللثانية ،  خاص 

ة في ذلك ألن  غاية هذا  الشعبية ة للتعديل  سواء بشكل جزئي أو كل ي وذلك إن  رأت  أغلبية المؤتمرات ي  قابل مصلحة عام 

   !لمصلحة  أدوات الحكم عموما في الغالب  بآلياته كما يفعل ذلك النظام النيابي النظام هي خدمة المواطن وليس تكبيله

 

 التشاركي المباشر الحكم نظام هيكليات ـ 9

 وتشريك للسلطةاإلحتكار الحزبي  كسر إلى  - إليه اإلشارة كماسبقت -الحكم المباشر التشاركي  نظام يهدف       

  قاعدية  شعبية  بمؤتمرات تبدأ مستويات عدة من -بعد تجذ ر التجربة  - تتركب  خاصة هيكيلة لذلك متخذا فيها الجماهير

  الوطن كافة مستوى على ( برلمان) وطني بمجلس  وتنتهي   ريفيا أو حضريا كان  سواء سكاني   تجمع بكل خاصة

   الغالبفي   عددها يتضاعف،   والتنفيذ التنسيق و  الربط بدور تقوم  مجالس  المستويين أو المؤسستين  هاتين  ويتوسط

إعتبار الفرع البلدي كأصغر تقسيم  أمرين ، األول :خذ بعين اإلعتبار األ، وبعد على حده  بلد كل  سكان عدد  بتضاعف

ة كما سيأتي إداري في العموم وليس الحي   معطيات كل بالد  ، والثاني : 63السكني وما شابهه  الذي يتطل ب معالجة خاص 

ة ، فبعد  أخذ هذين األمرين أو ذاك مسؤولو هذا البلد والتقسيم اإلداري  الذي يرتضيه    السكاني   التعداد على حده وخاص 

 بعضها مع مستوياتهاعدد  في تتفاوت  التشاركي المباشر الحكم  نظام لهيكلية  نماذج عدة  طرح يمكنبعين اإلعتبار 

ة هيكليات أنواع من الفي ثالث إنطالقا من الواقع أوال  ويُمكن إختزالها  البعض في سبع هيكليات تفصيلها  ثانيا ثم العام 

ة    وهي كالتالي : خاص 

 وهي كاالتي : بشكل تقريبي  وليس نهائي ها  سكان ذكرأعداد ، نسوقها مع الهيكليات مختزلة  -9-1 •

التعداد السكاني المنخفض والمنخفض جدا والمنخفض جدا تضم هي هيكليات التعداد السكاني الواطئ وهيكليات  •

بضع عشرات  إلى بضعة ماليين  وال يتجاوز بضعة العشرات من  ما بينيمكن أن  يتراوح أعداد سكانها حيث جدا )

 ( الماليين

يتراوح حيث يمكن أن هيكلية التعداد السكاني المتوسط أو النموذجي وهي هيكلية تضم التعداد السكاني المتوسط ) •

 (أعداد سكانها ما بين بضعة  ماليين إلى بضعة وتسعون من الماليين تقريبا وال يتجاوزحدود المائة مليون

هيكليات التعداد السكاني العالي وهي هيكليات تضم التعداد السكاني المرتفع والمرتفع جدا والمرتفع جدا جدا )حيث   •

 ن تقريبا إلى بضعة مليارات(يمكن أن يتراوح أعداد سكانها ما بين  مائة مليو
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بلد ما عمل إمكانية لصعوبة  تحديدها  نتيجة  أغلبهاأعداد سكان   ذكرونسوقها بدون مفصلة  الهيكليات-9-2 •

عدة أسباب منها إلى  –وكما سبقت إليه اإلشارة  - وهو إختالف راجع معطياتهما بين ختالف اإلرغم  هيكلية  البلد اآلخر ب

ألختيار الهيكلية المناسبة مسؤولي ذلك  البلد متروك لفي نهاية األمر  األمر، و واإلقتصادي  يالجعراف يينمثال الُمعطى

 كاآلتي :  هذه الهيكليات هي ولبلدهم ، 

جدا وتتركب من مستوى واحد يتمثل في مؤتمر قاعدي واحد  هيكلية التعداد السكاني المنخفض جدااألولى :  •

ض جميع المجالس ويلعب دورها ي المتخذة كدولة أو كإمارة مثل العاصمة اليونانية هيكلية القرى والمدن تُناسب هذه ال، و عو 

 ....أو دولة الفاتيكان  حاليا سابقا 

هيكلية التعداد السكاني المنخفض جدا وتتركب من مستويين  إثنين : مؤتمرات قاعدية  ثم مجلس وطني  الثانية :  •

 إمارات دول الخليج حاليا وما شابهها ...كبعض 

هيكلية التعداد السكاني المنخفض وتتركب من ثالثة مستويات : مؤتمرات قاعدية ثم مجالس بلدية ثم : الثالثة  •

في الهيكلية إلى جانب هيكليات أخرى تراوح عدد  مستوياتها  ما يشبه هذه ،وقد ُعمل في التجربة الليبية ب  مجلس وطني

 .64من  المستويين إلى األربعة  مستوياتذبية حركة تذب

 المتوسط السكاني   التعداد ذات البلدان  تناسب وهي النموذجي أو المتوسط السكاني   التعداد : هيكليةالرابعة  •

 . وتتركب من أربعة مستويات : مؤتمرات قاعدية ثم مجالس بلدية ثم مجالس جهوية ثم مجلس وطني

وهي تُناسب البلدان ذات التعداد السكاني المرتفع   وتتركب من خمسة السكاني  المرتفع  التعداد ة: هيكلي الخامسة  •

 مؤتمرات قاعدية ثم مجالس بلدية ثم مجالس جهوية ثم مجالس  إقليمية  ثم مجلس وطنيمستويات : 

وتتركب وهي تُناسب البلدان ذات التعداد السكاني المرتفع  جدا  السكاني   المرتفع جدا  التعداد ة: هيكليالسادسة  •

من ستة مستويات : مؤتمرات قاعدية ثم مجالس بلدية ثم مجالس جهوية ثم مجالس  إقليمية  ثم مجالس قطرية ثم مجلس 

 لهما ... ويمكن أن تُناسب هذه الهيكلية سواء الوطني العربي  أو الخالفة اإلسالمية  أو الدول المشابهة وطني

مجلسها ويمكن لسكان كامل الكرة األرضية  السابعة : هيكلية التعداد السكاني المرتفع جدا جدا ، وهي تُناسب  •

وتتركب من سبعة مستويات : مؤتمرات قاعدية ثم مجالس بلدية ثم  ض مؤسسة هيئة األمم المتحدة الحالية الوطني أن يُعو  

  ... الس قطرية ثم مجالس قارية ثم مجلس وطنيمجالس جهوية ثم مجالس  إقليمية  ثم مج

 

ة المعالج أن إلى اإلشارة ال بد  من الهيكليات  في نفس سياق  المعالجة الطبيعية إلرتفاع عدد السكان : -9-3 •

عدد الفروع البلدية  مع المحافظة على مركز البلدية كنقطة إلتقاء في زيادة التتم ب السكان عدد إلرتفاع واألبسط  الطبيعية 

ا المعالجة  ة  إذا إال الضرورية وغير - اإلختياريةلجميع هذه الفروع ، أم    طرق بعد ة    ـ فتتم   ذلك إستوجبت حاالت خاص 

   منها األربعة التالية :

 من هي التي  المجالس أو  المؤتمراتسواء األحياء وما شابهها أو  دمج إلى تهدف طريقة وهي   : مجالدّ  : أوال •

األحياء   من العديد  دمج يمكن إذ  ، المغلقة الال سلكية الدوائر طريق عن  البعض ببعضها ، دمجها  الهيكلي  المستوى نفس

 من العديد دمج كذلك أو واحد قاعدي مؤتمر في القاعدية المؤتمراتفي مؤتمر واحد يُمث ل الفرع البلدي ، كذلك دمج 

  واحد. مجلس في الواحد الهيكلي  المستوى ذات البيني ة المجالس

ع سكاني مشابه حي  بمدينة سواء ويهدف إلى إختيار مندوب واحد فأكثر عن كل   ثانيا : التمثيل األحيائي : • أو تجم 

عات السكانية مع مراعاة  قاعدة التمثيل النسبي بين األحياء خارجها  ن الجميع  فيما بعد مؤتمر شعبي  واحد والتجم   ليُكو 

عن طريق جمع مندوبي   عد ة مدن تابعة لفرع بلدي واحد ، فمثال يُمكن دمج مكن إعتباره  كمؤتمر شعبي قاعدي معد ل يُ 

يُمث ل الحي   األقل  عدد سكان مندوب بعد حساب عدد هؤالء المندوبين كالتالي : وذلك في مؤتمر شعبي واحد ئهم أحياجميع 

األخرى عدد من المندوبين تكون قيمته مساوية لحاصل قسمة عدد سكانه على واحد على أن يُمث ل كل حي  من بقية األحياء 

، هذا مع اإلشارة إلى ضرورة  تشريك سواء سكان  هذه  عدد سكان الحي األقل سكانا وذلك كتطبيق لقاعدة التناسب 

عات السكانية في إتخاذ األحياء  ة عن على األقل  أو هذه التجم   .(  اإلستفتاءات التفاعل الخارجي )طريق  القرارات الهام 

                                                           
 ( / الجزء الثالث1994-1977د.محمد زاهي المغيربي / المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا / الفصل األول/ هيكلية النظام السياسي في ليبيا ) - 64

 (2004فيفري  14 -/ منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية ) موقع إلكتروني       
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القاعدي على أن  بالمؤتمر كمندوب لها  أفرادها لفرد من  أسرة كل إختيار إلى ويهدف : األسري ثالثا :التمثيل •

جهات النظر تجاه بعض القضايا بين أفراد األسرة الواحدة )وهو إختالف  حاد في و ال  يتجاوز العدد  فردين إن ُوجد

 مختلف مستقبال مع للتعامل  شئوتهيئة  الن    أو الديمقراطية  مصغ ر لتعليم الشورى هذه األخيرة مجلس أسلوب يجعل من

 ...(   إليه ينتمي الذي الوطن قضايا

 تكوينها طريقة نفس على اإلبقاء مع البيني ة المجالس مضاعفة إلى تهدف طريقة وهي : المضاعفة رابعا: •
 في اإلبقاء ضرورة مع  مستوياتبثماني  هيكلية إستحداث يمكن فمثال  النموذجية الهيكلية حالة في الموضحة وتسلسلها
ل مستوى إنطالق كنقطة القاعدية المؤتمرات على -وبعد تجذ ر التجربة-الحاالت جميع  في البلدية المجالس علىثم  وفي أو 

  :ل التاليالمثا في ألية هيكلية لهذا النوع من البلدان كماهو ثاني مستوى وعلى المجلس الوطني كآخر مستوى
 وطني .../ مجلس قاري / مجلس مجلس /قطري مجلس / إقليمي مجلس / جهوي مجلس /بلدي مجلس / قاعدي مؤتمر

  
الذي سيمكننا بدوره من معرفة تفاصيل بقية أنواع الهيكليات األخرى  النموذجية الهيكلية تفصيلعلى  مايلي فيسنقتصر      

 ض المستويات التعداد السكاني العالي أو بإنقاص بع هيكليات  شأن كما هو سواء بزيادة بعض المستويات  إلى هذه الهيكلية 

 ...السكاني الواطئ التعداد هيكليات   شأنكما هو منها 

 

  المتوسط  السكاني التعداد هيكلية:  النموذجية الهيكلية ـ10

 ين مجلسين بيني   تضم  تنظيمية  هيكلية التشاركي المباشر الحكم نظام  يمتلك المتوسط السكاني   التعداد حالة في      

/محلية  بلدية حكوماتبثق عنها نت) بلدية مجالس ثم جماهيرية قاعدية بمؤتمرات تبدأرئيسية   مستويات أربعة من  وتتركب

 وكل  خالفة( / رئاسة و  حكومة)تبثق عنه   (برلمان)وطني مجلس  ثم ( جهوية حكوماتتبثق عنها )جهوية مجالس ثم(

تيس ر إن  القاعدية المؤتمرات مع بالتفاعل التنظيمي الهيكل في يسبقه الذي المجلس من يُنتخب  المجالس هذه من مجلس

الكبير بين تشابه الرغم  همع اإلشارة إلى أن ابا سهأكثر إ بشكل ثانيا ثم بإيجازأوال  ؤسساتالم لهذه وسنعرض  هذا  ، ذلك

 : بس جميع مهامه  لغاية التوضيح ورفع الل  سنعرض لكل مجلس ن نا إال  أ بعضها  ذه المؤسسات وتكراره مهام

كأصغر تقسيم  فرع بلدي  بكل  ا يجماهيرتنوعا كثرها أ ينعقدأصناف  أربعة : وهي على   الشعبية المؤتمرات •

التناسب  قاعدة حسب )المحلي(البلدي بالمجلس  فأكثر واحد  لهم  (ممثل)مندوبا  مباشرة جماهيره ينتخب إداري حيث

د  هي المؤتمرات وتعتبرهذه الحقا ذلك سيفصل كما واإلنتخاب على األفراد  )النسبي التمثيل)  باألعضاء الرئيسالمزو 

 األخرى  المجالس بقية لجميع

في تجميع وصياغة وهي على التوالي : المجالس البلدية والمجالس الجهوية ويتمثل هدفها الرئيس المجالس البيني ة :  •

 وهي كالتالي : ثم تنفيذها ، النطاق اإلداري لكل واحدة منها على حده قرارات المؤتمرات القاعدية التي تتواجد في 

  

o العمل ثم صياغة أولى يتمثل هدفها الرئيس في تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات القاعدية : البلدية المجالس

 من هذه المجالس  مجلس كل يضم وهذا ، 65سبق توضحيهبعد إقرارها  من طرف بقية المجالس األخرى كما على تنفيذها 

  إنتخابهم ،يقع األخرى المجالس وبقية الجهوي بالمجلس المجلس لهذا (نواب أو ممثلين )  مندوبين وأعضاءبلدية  حكومة

  القاعدية المؤتمرات بإستطاعة  األسلوب وبنفس الجماهيري  التفاعل مع واإلنتخاب على األفراد  التناسب قاعدة حسب

  تهيئة مع األمر هذا حول  المعطيات بكل  مدها بعد  قراراتها وهدف لجوهر المالئمة تقرالصياغة تختارأو أن أيضا

                                                                                                                                                        (المفتوحة الحوكمة )لذلك المالئمة المادية الظروف جميع

 

o من من  عليها  أن ترد المجالس البلدية بعدقرارات  : يتمثل هدفها الرئيس في تجميع وصياغة  الجهوية المجالس

 جهوية حكومة جهوي مجلس كل ويضمهذا ، بعد إقرارها  من المجلس الوطني ثم تعمل على تنفيذها    هذه األخيرة

المجلس البلدي بالمجلس  مندوبي  بنفس  طريقة إنتخاب   إنتخابهم يقع  66الوطني بالمجلس المجلس لهذا مندوبين وأعضاء

مع المجلس الجهوي  بنفس طريقة تفاعلها مع المجلس  جماهيريا تتفاعلأيضا  الجهوي  كما يمكن للمؤتمرات القاعدية أن 

 البلدي .

                                                           
 القرار في نظام الحكم المباشر التشاركيكيفية سير صنع انظر الفقرة :  - 65
 أو بالمجلس اإلقليمي بالنسبة لكل من هيكلية التعداد السكاني المرتفع والمرتفع جدا والمرتفع جدا جدا  - 66
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  ومن ورئيس للبالد )خليفة(  وطنية حكومةوتنبثق عنه   67ويتكون من  مندوبي الجهات   :الوطني المجلس •

 ثم العمل على تنفيذها عن صياغتها في شكل قوانين  صياغة نهائية  قرارات المجالس الجهوية  ومهامه الرئيسية تجميع 

سواء في الصياغة أو في مهام    تُساهم أن  القاعدية لمؤتمراتل ويمكن ، طريق الحكومة الوطنية وبقية الحكومات المحل ي ة 

 بإستطاعتها كذلك رفضهم أو الدولة  رئيس  أو  الحكومة أعضاء تزكية   بإمكانها إذ)  الجماهيري التفاعل عبر أخرى 

 : كاآلتي   المؤسسات هذه تفصيل  في اإلسهاب  ويمكن  .(اآلخر عن الواحد  القوانين مشاريع  ترجيح أيضا

 

مؤتمر شعبي محل ي وهو إختياري ويحضره عموما   ل:األو : أنواع  أربعة  على وهو:  المؤتمرالشعبي -10-1 •

ع سكاني صغير جدا خارجها ، والثاني سكان حي   وهو األساس والعمود جماهيري  قاعدي شعبي مؤتمر :  بمدينة ما أو تجم 

وهو الحد  مؤتمر شعبي بلدي  : والثاني ، القاطنة  بكل فرع بلدي  المجتمع فئات  جميع ضرهتح الفقري للنظام المباشر 

يحضره  فقط جزء من سكان  بلدية ما  بسبب ظروف  إستثنائية األدنى  والضروري  إلنطالق بداية الحكم المباشر و 

 شعبي مؤتمروالثالث :  ،في صناعة القرار  المواطنين  الرغبة السلبية  لجزء من تتعلق سواء بوضعية البالد ككل أو ب

  :من هذه المؤتمرات نوع  لكل أكثر توضيح مايلي وفيمهنية معي نة  أو عد ة فئات معينة مهنية فئة تحضره  68مهني

 

وهو مؤتمر جماهيري إختياري خاص   أو كذلك مؤتمر شعبي تحضيري محلّي : الشعبي المؤتمر ال -10-1-1 •

عات  السكانية  الصغيرة  كل من بسكان  خارجهما  ، كل  حي على حده وكل تجمع المماثلة األحياء بالمدن والقرى  والتجم 

ة  بالدرس يهدف هو مؤتمرو، ني على حده اسك ة بالحي  ثم   بالقضايا العام  رئيسيا إلى  تناول القضايا التي تتعل ق خاص 

الذي يضم    في العموم  عد ة الخاص  بكل  بفرع بلدي والمؤتمر الشعبي القاعدي على فيما بعد  عرضهماوالنقاش تحضيرا ل

يُحد د عن هذا النوع من المؤتمرات أمانة أو لجنة شعبية إنتخابي ا  ويمكن أن تنبثق ، أحياء وعد ة تجمعات سكانية صغيرة 

وبقية  ةالقاعدي ةالشعبي ات عدد أفراد المؤتمرحجم لحسابات التي يخضع لها  ل وال يخضع   اعدد أفرادها  إختياري حجم

ت إدارة جلسابمانة األ هذهتقوم و،   69المعالجة اإلختيارية إلرتفاع عدد السكان  كما  مر  بناإال   في حالة األخرى المجالس 

ة ذ تنفيو المؤتمر  الشعبي بالتنسيق إن إقتضى األمر مع لجنة المؤتمروذلك    بحي هم فقط  قرارات متساكني الحي  الخاص 

لكونها لجنة رسمية  من واجبها خدمة جميع  الجماهير  الراجعين القاعدي الخاص  بالفرع البلدي الذي يُوجد فيه هذا الحي  

ع  هذا، هذا مع  اإلشارة إلى أن  ُوجود هذه األمانة ال يجب أن يترت ب عنه عدم حضور سكان هذا الحي  أوالنظر إليها ب التجم 

ةأو المؤتمر الشعب البلدي المؤتمر الشعبي القاعدي  سواء السكاني ألشغال  أوالخاص ة   منها  وطرح القضايا سواء العام 

أو المؤتمر ، فحضور متساكني هذا الحي ألشغال المؤتمر القاعدي  ينالمؤتمر ينهذ تيمن أمان مساعدة  والمستوجبة لبحي هم 

  هي على غاية من الضرورة لعد ة أسباب وجيهة منها ما يلي : البلدي 

ع السكاني عادة ما يكون صغير جدا كما  كان عليه  • التجربة الكومونة بباألمر أن  عدد متساكني الحي  أو التجم 

ة فقط دقيقة إتخاذ قرارات بمعي نة  في حاالت أن يسمح منطقيا ، وهو عدد يُمكن  شخص  100الليبية  التي حد دته ب خاص 

ع السكاني  ة التي تستوجب حضور أكثر عدد ممكن  بذلك   ال يسمحوفي الغالب لكن ه ، بالحي  أو بالتجم  بالنسبة للقضايا العام 

أن  عدد من  سجلت، فاغلبية التجارب على األقل  سواء الغابرة منها أو الحالية ها صاألفكار وتمحيمن الجماهير لتبادل 

عاتيحضرون  عكليس كان ايوفي  عهد برفي أثينا القديمة مثال ، فالجماهيرية هو مرتفع   التجم  عدد مفتوح  ل الشعبي لتجم 

ن من   تراوح ما بين األربعين ألفا  والخمسين ألفا من البالغين الذكور  ي شخص  500يُساعدهم في إتخاذ القرار مجلس مكو 

 !يُختارون بالقرعة 

ة إلى في حالة الكومونة  أن  الشخص  الذي يُكل ف  • ة أو حت ى خاص  بنقل رأي أغلبية سكان الحي  تجاه مسألة عام 

الغير مقتنعة بهذا الرأي يكون في أحيان ضمن األقلية شخص هو لتوحيد الصياغة ،  أمانة المؤتمر األساسي ) القاعدي ( 

يكون على  يماغوجيبشكل د -وفي أحسن األحوال -وبالتالي ال يُمكن له الدفاع عنه بشكل منطقي ومقنع وإنما  هتعارض و

ة للجماهير، و الحي  إلى المؤتمر  مع بقية سكان نفسه حضور صاحب الرأي باقض إال  تـنحل  لهذا الال حساب المصلحة العام 

 .  هوحيثيات هوذلك لمعرفته بخلفياتالشعبي القاعدي للدفاع عن إقتراحه وإقناع اآلخرين به 

ع السكاني  أيضا تجاه اأن  قرار أورأي أغلبية سك  • أو حت ى خاص  ال يكون  موضوع عام ن الحي أو التجم 

في نقاش حول أكثر عدد ممكن من الجماهير دخول إال  ب حيحهتصهو أمر ال يمكن بالضرورة دائما صائبا وغير قابل للنقد و

                                                           
 أو مندوبي األقاليم أو مندوبي األقطار بالنسبة إلى  هيكليات التعداد السكاني المرتفع والمرتفع جدا  - 67
 
 الكتاب األخضر / الفصل األول / فقرة : المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية  - 68

 المعالجة الطبيعية فرتفاع عدد السكان  -3-9انظر الفقرة :  - 69
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حت ى يتمك ن أيضا أو بالوسائط التقنية  وعبر الدوائراإللكترونية المغلقة شعبي قاعدي أو بلدي هذا القرار سواء بمؤتمر 

 .قرار دقيق أو تغلب عليه الدق ة والوصول جماعيا إلى وإقناع اآلخرين بجدواه  رأيه  صاحب المقترح من الدفاع عن

ياغة  لعد ة سهولة  أمامالعراقيل واإلشكاليات  العديد منبالكومونة يضع  رين ضاأن   العدد المحدود للح • توحيد الص 

ـ في حاالت على ، فقد  ترد   المؤتمر الشعبي األساسي ) قاعدي ( على للصياغة    عند ُورودها قرارات تهم مسألة واحدة 

التقسيم إلى غير ، وهي إشكالية لها كثير من الحلول عشرات القرارات المتنافرة والمتضاد ة حول مسالة واحدة األقل ـ 

أو حضور  جميع أصحاب هذه القرارات جنب إلى جنب بمؤتمر شعبي قاعدي  -وكما سبق ذكره  -من أنجعها كومونات 

، فالقاعدة الطبيعية للتقليل من القرارات تجاه مسألة ما وتسهيل  اإللكترونية المغلقة  واحد أو كذلك إستعمال الدوائربلدي 

 وذلك تفاديا توحيد صياغتها فيما بعد هو الترفيع في عدد الحضور الجماهيري  بالمؤتمر الواحد حين مناقشة هذه المسألة 

ضفي على القرار الناتج عنها  إال  عدم الدق ة وسوء تُ وال الصياغة إال  تعقيدا  زيدت الالتي تجزئة غير الضرورية للجماهير لل

ين منها تضخيم الجهاز  اإلداري بدون فائدة ، إن  السببأخرى هذا فضال عن مساوي عكس الرأي العام على الواقع بأمانة 

 –لمؤتمر األساسي  ومحدودية الوقت الذين : كثرة الحضور باإلنتهاج أسلوب الكومونات   مايُتعل ل به ينالذ الرئيسيين 

قة للمواضيع المطروح بجدول األعمال وكما يُقال ـ  قارن ا ل ، هما سببان ال يبدوان منطقي ان إذا ايسمحان بالمناقشة المعم 

 تي ال ُمددالبو( أو تجاوزه 1000األلف عضو) 2006عام قارب مثال عدد حضور  مؤتمر الشعب العام الذي األمر ب

ة   تغرقهايس وهما  المد تان  مدد وصلت  إلى أربعة أي ام وخمسة أيام ، في تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات األساسية خاص 

العنكبوتية لكن المنطق يقتضي وجود مدد أخرى رب ما تكون من خالل الشبكة  إستطعنا العثور عليهما  دتان التين الوحي

 !أطول منهما 

 

       : جماهيري قاعدي شعبي مؤتمر -10-1-2 •

أو اإلثنين معا   وريفيةأ  حضريةسواء يضم جماهير أماكن  وعلى حده فرع بلدي  كل سكانب  خاص مؤتمر وهو •

 المستوى على بعد فيما النسبي  التمثيل عملية لتسهيل  متقاربة أو  متساوية هذه الفروع أعداد حضورأن يكون يُستحسن و

 بهدف ذلك إلى الحاجة دعت إن  مغلقة بدوائر البعض بعضها مع الفروع   هذه ربط  يمكنكما مر  بنا وهذا ، البلدي

 .الحقا لذلك سنعرض كما واإلجرائي الهيكلي واإلختزال  التبسيط

 النوع ،70الوطني المجلس من تفاعلي قرار بعد  األشخاص من  األنواع الثالثة التالية أحد المؤتمر هذا ويحضر •

ن على أقصى يْ مثل  مُ  ،  النوع الثانيو، العادية الحاالت في ورجاال نساء البلدي الجزء ذلك أسر من البالغين  جميع األول ،

وذلك ،والنوع الثالث مندوبون عن األحياء السكنية لمدينة واحدة فأكثر ذلك إستثنائية ظروف إقتضت إن أسرة كل عنتقدير 

 بالدوائر الربط وإنعدام الجماهير عدد كثرة ،في أمرين ،األول  والمتمث لة أساسا فيلنفس الظروف اإلستثنائية  الس الفة  الذكر 

 الحكم إلى النيابي   الحكم من الثوري  اإلنتقال عملية الحضورالنوع من هذا  حيث يسه ل  ثورة  إندالع والثاني ،،   المغلقة

  . 71 الدولة مؤسسات على المحافظةمثال بتعال ت شت ى منها  طويلة  إنتقالية فترات إنتظار دون جماهيري ال

أمانة وقتي ة تتركب من عضوين : األكبر سنا  واألصغر سن ا من  ت فق عليها  مثلـصيغة يُ  عبر إفتتاح المؤتمر يتم  •

حت ى يتمكن عند اإلقتضاء  وذلك يارمساعدين لهما يكون لهما حري ة إختو به في بعض البرلمانات ُعملكما  بين الحضور

وتدوين قراراته  إلدارة أشغال المؤتمر...(   شعبية لجنة أو نيابة أو  مندوبين الحضور من إنتخاب أمانة دائمة للمؤتمر)أو

 اإلعتبار بعين تأخذ والتي 72الشأن هذا في طريقة الحساب الجديدة   تحدده حسبما فأكثر واحد فرد من تتركبهي و ، 

اعدي القهذا ويكون لكل من المؤتمر ,اإلنتخاب على األفراد   طريق عن  األعضاء إختيار  وحرية  النسبي التمثيل قاعدة

 كالتالي :  وأمانته عد ة مهام نسوق بعض  لكل منهما

                                                           
 الوطنى المجلس -2-8أنظر الفقرة :  - 70
 ال زمانية وسياسية مساحات من  المضادة ثورةلل  وتمكين  وأهدافها  اإلنتفضات  مطالبل  تمييع سوى  وهو أمر لم تنتج عنه في حالة اإلنتفاضات العربية  - 71

رئيسيان المنبعان اليُمثالن  الذَْين  مكان  كل في المبثوثة واإلستخبارات المتصهين  اإلعالم مع وخاصة ساخن وهو الحديد ضرب  بقاعدة  األخذ عدم نتيجة  تستحقها

 المرور على  جبرةمُ  ليست أخرى بلدان  فيمستقبال  تحصل التي قد  نتفاضاتاإل أو ( 2011) عام  العربية البلدان بعضب  حصلت التيإلنتفاضلت للفتن بالبالد )فا

 أهداف  خدمة تستقرعلى أنة هذه اإلنتفاضات لنهاي  أُريد إذا إال  والعشرين عشر التاسع  القرنين في  األوروبية الثوراتما ُسّمي ب  بها مرت التي الطريق بنفس

وف مثلما إستقّرت قبلها  نهايات هذه الثورات كما يؤكده  الواقع ، وعليه فال يجب إتخاذ المراحل التي قطعتها الثورات األوروّبيّة والظر الماسوصهيونية  اإلستراتيجية

لبعض إقناع الناس بذلك لطمأنتهم خطأ بسالمة المسار الذي التي مّرت  بها كماّدة وكمقياس لتبرير فشل اإلنتفاضات العربية  وتأّخرها في  تحقيق أهدافها كما يُحاول ا

صدد فعله اآلن  مما حّولها تسلكه هذه اإلنتفاضات ،  فاإلنتفاضات العربية  يجب أن تخدم أهداف الهوية العربية اإلسالمية وليست  األهداف الماسوصهيونية كما هي ب

الروحانية  للماسوصهيونية لخدمة إستراتيجية األعداء وتجسيدها واقعا  خطوة بعد أخرى وقطرة قطرة موضوعيا إلى مجّرد مسرحية تشرف عليها منطقيا المحافل 

 (بعد أن كشفوا للعالم عنها وعن كيفية تنفيذها  في وقت سابق لتأتي اغلب األحداث فيما بعد  ترجمة لها !
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 بعض من مهام أمانة المؤتمر القاعدي :  •

   )البلدية( مصلحة المحليةال ضوء على لصياغتها البلدي المجلس إلى وتوصياته القاعدي المؤتمر قرارات رفع -أ

لية صياغة البلدي جلسبالم لبلدية ما التابعة القاعدية المؤتمرات جميع  قرارات صياغة في المساهمة-ب  على  أو 
البلدية  الحكومة قبل من لتنفيذإلى ا  إحالتها ثم مع بعضها البعض  لحِ المصاومتضادةُ  متضاربةُ  التكون حتى محلي مستوى

المجلس  تعلو التي  المجالس إلى المحلي النطاق  تجاوزها  حال في حالتهاإ أوبعد إقرارها من قبل بقية المجالس  ( المحلية)
 .73فيها للبت في السلم الهيكلي البلدي 
 قرارات تنفيذ فيهذا األخير الحكومة  البلدية المنبثقة  عن  مع  والمساهمة  البلدي المجلسب القاعدي المؤتمر تمثيل -ت
 .تحديد مهام كل عضو ل المجلسهذا صلب  في نتخاباتأن تكون قد جرت إ بعدفيها   كأعضاءالمؤتمر 
 البعض أوأعضاء هذه  األمانة  جميعسواء  إنتخاب وقع إن  العليا المجالسب البلدي المجلس تمثيل في المساهمة -ث
 ... الغرض لهذا بعد فيما   منهم

 

 بعض من مهام المؤتمر القاعدي :  •
 والجهوي البلدي المجلس : المجالس بقية مع بالتنسيق المؤتمرات  من النوع هذا إنعقاد وتيرة ضبطفي المساهمة  -أ

 (كما حصل بالتجربة الليبية  بالسنة مرات ثالث تنعقد أن -وكما سبق ذكره  - يمكن فمثال )  وغيرها  الوطني و واإلقليمي
  المستويات بجميع  الحكومي العمل مراقبة -ب
 قوانين مشاريع و تقديمعلى المستوى الوطني  القاعدية المؤتمرات أعمال جدولبنود  وضع في المساهمة -ت

 وإتخاذ  لدراساتها  العليا المجالس إلى  المستويات جميع على  السائدة في هذا اإلطار لألوضاع وبدائل)مبادرات(
 (   شأنها في المناسبة  القرارات
 اإلقليمية أو الجهوية أو المحلية منها سواء التشريعات نود جدول األعمال  الوطني وسنمناقشة  ب في المساهمة -ث

  الوطنية. أو
   عموما.... الوطنية المصلحة مع يتعارض ال بما الالمركزية  إطار في وتنفيذها الذاتية التشريعات سن -ج
 سواء األشخاص  إختيار أو القوانين ومشاريع القرارات إتخاذفي   العليا المجالس أعضاء مع  التفاعلية المشاركة -ح

  : التالي النحو على تتم مشاركة ،  (خليفة)كرئيس أو حكومة كأعضاء أو ندوبينكم
  األشخاص ألحد إختيار أو التشريعات ألحد  معينة  صياغةفي  سواءما يتمثل  قرارا  العليا المجالس  إتخاذ :  أوال -

 . معلوماتي نظام  طريق عن  القرار  هذا عن اإلعالن  ثم
  رفضا أو قبوال التفاعل معه  ثم القرار  هذا  على القاعدية  المؤتمرات جماهير  إطالع : ثانيا -
 المغلقة الال سلكية الدوائر طريق عن  هامع واإلندماج مجاورة قاعدية مؤتمرات أو قاعدي مؤتمر إلى اإلنضمام -خ
 .   ذلك إلى  الضرورة دعت إن  اإلدارية واإلجراءات التنظيمية  ةيالهيكل لتبسيط
 بقية مع المغلقة الال سلكية الدوائر عبر  البلدي المجلس إلى وصولها قبل القرارات تضاد وإزالة  التنسيق  -د

 دعت إن  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
 

وهو تجمع  جماهيري على مستوى كل  بلدية  وذلك لتحقيق الحد األدنى والمطلوب  بلدي:  شعبي مؤتمر -10-1-3 •

يته ، تشريك  تتغنى به األحزاب  من الحكم  العادل الذي يضمن تشريك كل من يريد المساهمة في نهوض بلده  وصون هو 

في حدود مصالحها وبقاء هيمنتها على في ظل النظام النيابي صباحا ومساء  دون تقديم وسيلة  جد ي ة وجذرية لتجسيده  إال  

رة إستباقيا لهذا الغرض وهو أمر ال يترت ب عنه سوى عدم اإلستقرار  والفوضى  وسياسة الشد  القرار وذلك عبر قوانين مزو 

والجذب بين األحزاب  وتشكيل  الحكومات  الواحدة  تلوى األخرى نهما في التسلط وحبا  للكراسي وإهدارا لوقت الجماهير 

وإضرارا بمصالحهم ، هذا  ويُعوض هذا المؤتمر وقتي ا المؤتمرات  الشعبية القاعدية المفترضة الواقعة في نطاق البلدية  

وينعقد في بداية اإلنتقال من النظام القديم إلى نظام الحكم المباشر التشاركي سواء بعد حالة ثورة  أو بعد حالة أخرى عادية  

  فرع بلديلتا الحالتين مباشرة عقد مؤتمرات قاعدية جماهيرية مستقلة عن بعضها البعض  بكل إذ ال يمكن في الغالب وفي ك

دون مرحلة تحضيرية  لهذا األمر وذلك لعدم توفر الوعي السياسي والحماس الكافيين  لجميع  البالغين  لإلقبال  على عقد  

ى بالمؤتمر الشعبي مثل هذه المؤتمرات وهو ما يستوجب البدء بعقد مؤتمر شعبي واحد  على مستوى كامل تراب البلدية يُسم 

ة  عند التصويت إلجازة القرارات التي يت خذها  ،  البلدي  ويحضره  نوعان من الجماهير ويتطل ب إستعمال أغلبية خاص 

ة التي تُجيز قر ض أوال إلى نوعية الحضور بهذا المؤتمر ثم ثانيا إلى األغلبية الخاص   اراته  :وفي ما يلي سنتعر 
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 وتتمث ل في نوعان من الجماهير كما سبق ذكره وهما كالتالي :   نوعية الحضور : •
أعضاء المجلس البلدي المندوبون عن المؤتمرات القاعدية المفترضة بعد إنتخابهم مسبقا لهذا  النوع األول : -

من المؤتمرات  إلدارة جلساته الغرض من طرف جماهير كل فرع بلدي على حدة  ويكون حضورهم  كأمانة لهذا النوع 

 وصياغة قراراته ،

النوع الثاني  : كل مواطن بالغ من سكان  أحد الفروع  التابعة للبلدية المعنية  وله رغبة المشاركة  السياسية وصنع  -

عدد  القرار ،هذا ويتم اإلستقالل التدريجي عن هذا المؤتمر النواة  وتكوين  مؤتمرات قاعدية  موازية  كلما تضاعف 

الحضور وإستوجب األمر ذلك  حتى يستقل  كل فرع بلدي  بمؤتمره القاعدي الخاص به ، و يقع بالتزامن مع هذا توزيع 

أفراد المجلس البلدي على المؤتمرات المستحدثة إلدارة جلساتها  توزيعا تدريجيا يراعي مبدأ التناسب  وينتهي إلى  إشراف 

آخر أو أكثر على المؤتمرالقاعدي  اإلفتراضي الذي سبق أن إنتخبه للمجلس البلدي ، كل مندوب سواء بمفرده  أو بمعي ة  

هذا مع اإلشارة إلى إمكانية البدء بإستحداث  هذه المؤتمرات بالتتالي بالفروع البلدية التي يسجل سكانها أكثر حضورا 

 ،وعموما يُمكن أن تُضبط تفاصيل هذا اإلستقالل  بقانون فيما بعد.  

 

وهي أغلبية يقتضيها حضور الصنفان من الجماهير الس الفي الذكر أحدهما منتخب واآلخر غلبية الخاّصة : األ  •

غيرمنتخب وتُترجم في عد ة خيارات  سيُذكر البعض منها فيما سيأتي على أن تقوم المؤتمرات البلدية بضبط جل ها أو كل ها 

ه ، هذا ويُمكن في البداية إستعمال الخياراألول  من بين الخيارات ثم عرضها في إستفتاء جماهيري إلختيار أحدهم للعمل ب

  المذكورة تاليا  وذلك بغية تبسيط  اإلجراءات  على الجماهير وتسهيل إنطالق التجربة:

o  ، الخيار األول : إجازة إقتراحات األعضاء الحضور غير المنتخبين بعد حصولها على أغلبية األعضاء المنتخبين

ل إلى قانون أو مشروع قانون إن هي تحص لت على أغلبية أصوات فكل  عضو غي ر منتخب يُمكن لمقترحاته أن تتحو 

كامل مؤتمرات الوطن  ، بإستثناء المقترحات التي تهم  تكوين  جدول  أعمال  األعضاء  المنتخبين عن الفروع البلدية 

 .الشعبية أو جزء منها 

o ات جميع الحاضرين : منتخبين وغير منتخبين وهو خيار يُمث ل من جهة أولى الخيار الثاني :المساواة بين قيمة  أصو

إجحاف في حق   األعضاء المنتخبين ومن يقف ورائهم من الناخبين  ، إذ أنه من غير المنطقي المساواة في قيمة  أصوات 

ز إستفزازي لدفع الجماهير إلى حضور أما من جهة ثانية فهو يُمث ل حاف،  بين من إنتخبه الجماهير وبين من لم ينتخبه هؤالء

المؤتمرات القاعدية بكل  فرع  بلدي حت ى يُحافظ  كل حاضر على قيمة صوته  هذا النوع من المؤتمرات والتعجيل  بإقامة

 الطبيعية ...

o  الخيار الثالث : تحديد قيمة جديدة لصوت كل عضو من األعضاء المنتخبين وذلك حسب حالتين ، تتمثل األولى في

أن  لكل  مؤتمرقاعدي مندوب واحد بالمؤتمر البلدي ، وتتمثل ل الثانية  ، في المختلط أي أن  لبعض المؤتمرات مندوب واحد 

نان عمليات حسابية تأخذ وللبعض اآلخر أكثر من مندوب واحد ، وفي ما يل ي  تفصيل أكثر لهاتين  الحالتين وهما تتضم 

إستحداث الوقت الذي  يستغرقانه عبر بعض الوقت  في الحاالت العادية إال  أن هما  تحق قان عدالة معتبرة ويُمكن  إختزال 

سة زر أثناء  التصويت وهو أمر على تطبيق أو برنامج إلكتروني   ال يتطل ب إال  برمجة بسيطة جدا في  بداية المؤتمر وكب

ية  اإلختيار والتمثيل النسبي :  غاية قصوى من الضرورة إلحترام  أهم   ركيزتين لعدالة إتخاذ القرار وهما حر 

 

الحالة األولى : لكل مؤتمر قاعدي مندوب واحد بالمؤتمر البلدي، وهي حالة تقتضي  تحديد قيمة صوت العضو  -

المنتخب بعدد أصوات أعضاء  المؤتمر القاعدي الذي يُمث له مع طرح عدد أصوات الحاضرين معه من نفس المؤتمر  ، 

ناخبين من نفس المؤتمر   5ب ويحضر معه بالمؤتمرالبلدي ناخ 105فمثال مندوب ُمنتخب عن مؤتمره القاعدي الذي يضم    

صوت ، وعند التصويت على مشروع قرار ما  بالمؤتمر  100فتصبح القيمة الجديدة لصوت هذا العضو بالمؤتمر البلدي 

أصوات  البلدي يقع  إحتساب أصوات األعضاء المنتخبين ) المندوبين (  بقيمتها الجديدة على أن تبقى قيمة كل صوت من 

 األعضاء الغير منتخبين مساوية  لصوت واحد . 

الحالة الثانية : مؤتمرات قاعدية لها أكثر من مندوب وأخرى لها مندوب واحد ، وهنا تُوجد عد ة خيارات لتقييم صوت ـ 

وبين  من كل  مندوب من المندوبين كل على حده ، وأبسطها أن يقع طرح عدد الحاضرين من المؤتمر القاعدي  غير المند

العدد الكلي لناخبي هذا المؤتمر لتنال قيمة  صوت كل واحد منهم صوت واحد ثم   يقع تقسيم العدد المتبق ي من أصوات  

(  110الناخبين بين المندوبين الحاضرين لتصبح قيمة صوت كل  مندوب حاصل هذه القسمة  ، فمثال : مؤتمر قاعدي به ) 

( أعضاء ، 10ويحضر المؤتمر البلدي مع هذين المندوبين ومن نفس المؤتمر القاعدي ) (2ناخب ويُمث له مندوبين إثنين )

ا المندوبين فقيمة صوت كل  صوت واحد منهما هو) ( 50فقيمة صوت كل واحد من هؤالء العشرة  هو صوت واحد ، أم 

 نقطة  )صوتا( . 50(= 2(/ )10ـ 110صوتا ، أي ) 
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  : مهني قاعدي شعبي مؤتمر -10-1-4 •

 عنه التخلي وعدم القرار إتخاذ في  المشاركة  من الجماهير تمكين  في التشاركي المباشر النظام أهداف مع تمشيا

 مجالس عقد على للعمل أيضا مدعوون الخدماتية أو اإلنتاجية منها سواء بالمؤسسات االعاملين فإن ، كانت جهة أية لفائدة

  :  منها أمور عدة تحقيق إلى تهدف خارجها أو مؤسساتهم داخل سواء مهنية مؤتمرات أو

إدارتها ،  على المشرفين على حكرا تبقي ال  حتى  بها يعملون التي المؤسسات تسيير في  المشاركة ، األول •

اله لخدمة مشرفين    القوانين من  بحماية لحظة  أية في عنهم والتخلي الذاتية مصالحه  يجيد قسم منهم إستغالل عم 

 تصل إلى  أن المشاركة لهذه ويمكن . العدلية والتتبعات المسؤوليات التي تُعفي هؤالء على األقل من الكثير من  الوضعية

 للتخلص األجراء يحققه أن يمكن هدف أرقى وهو 74كأجراء وليس كشركاء بها في أحيان والعمل المؤسسة إمتالك حد

 المعامالت  أشكال الهدف أحد  هذا من جعل قد اإلسالمي االقتصاد أن مع العلم المتوحشة ،هذا الرأسمالية عبودية   من

 والظروف تتماشى أخرى  ممارسات جانب إلى " الشركة" باسم وُمورس  قرنا عشر خمسة  منذ الناس بين االقتصادية

ح  قبلعاما  25ة لمدة ـة الليبيـة الجماهيريـمن قبل تجرب نظريا وض  ـل  بعضها مرفـوالذي ظ تستوجبها التي أن يُصح 

 .... 75جزئي ااألمر ويقع التراجع عنه 

 الحكم  نظام هيكلية مع يُستحسن أن تكون متطابقة بهيكليات  الحالية النقابية المنظمات هيكلية إستبدال ، الثاني •

 تتحصن التي  النقابية للبيروقراطية المناسب الوقت في بفاعلية التصدي يتسنى للعمال  الحالي( حتى التشاركي) المباشر

 في  الكادحة الطبقة بتضحيات والمتاجرين الفاسدين على اإلبقاء  إلى عامة بصفة الهادفة  الداخلية القوانين بترسانة

 . المتوحشة الرأسمالية  ألهداف خدمة الحكومات من الغالب في  بتشجيع ممكنة مدة ألكثر  النقابية السلطة

 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-  لحظة أية في -للحسم  عليها

  بالمجالس اإلستشاريةأو  القاعدية أمام المؤتمرات سواء بشكل مباشرمصالحهم  عن للدفاع ممثلين الرابع ،إنتخاب •

 ... هذه األخيرة  من خالل مهام  الحقا ذلك سيتوضح كما

 

   : البلدي  المجلس  -10-2 •

 تُدير ، لبلدية ما  القاعدية الشعبية المؤتمراتأمانات  أعضاء  من تركبت   تنفيذية ( تشريعية) صياغي ة  هيئة وهو      

ختيارها كما هو الشأن بالنسبة لألمانة الوقتية للمؤتمر الشعبي إليقع االتفاق على صيغة  أمانة وقتي ة أشغاله في بداية إنعقاده 

تكون  في أغلبها ترجمة  أمينة  للقرارات التي ترده من المؤتمرات القاعدية  مهام   عدة المجلسولهذا الس الفة الذكر  القاعدي 

  : منها  ما يلي التي تقع في نطاقه 

خارجيا  التفاعلي ثم عرضها على التصويت تكون الحقا جزء من حكومته   البلدي إلدارة المجلسدائمة ترشيح أمانة  •

، إكتفاء يكون مطلوب  وُمقتصر عليه في وإال وقع اإلكتفاء بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس البلدي متيس را  إن كان 

ة أو لبقية المهام    األخرى ..بداية التجربة سواء بالنسبة لهذه المهم 

لهذا بها بعد تحديد عددهم حسب المعادلة العلمية المعمول لمجلس البلدي بالمجلس الجهوي عن ا مندوبين  ترشيح •

وإال وقع  ُمتيس را القاعدية إن كان  للمؤتمرات التصويت التفاعلي  ثم عرضهم  على التصويت عبر الغرض ، ترشيحهم 

 . أيضا اإلكتفاء بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس البلدي 

 ال حتى فيها والبتحول المسائل المحلية  البلدية تلكالتابعة  ل   القاعدية المؤتمرات جميع وتوصيات قرارت تجميع •

 بلدية قوانين شكل في صياغتها ثم الوطنية المصلحة أومع  البعض بعضها مصالح مع متناقضة أو متضاربة تكون

 ،إلحالتها بعد ذلك ة  إن كان متيس را القاعدي لمؤتمراتل صويت التفاعلي التب عدم وجود مؤتمر بلدي باإلستعانة في حالة 

ا في حالة ُوجود مؤتمر بلدي فإن  عمل المجلس بقية المجالس طرف بعد  إقرارها من ها لتنفيذ المحلية  الحكومة إلى ، أم 

 عمل المؤتمر البلدي . البلدي يكون هو نفسه

 حول  البلدية التابعة  لتلك القاعدية المؤتمرات جميع وتوصيات قرارت  -في حال عدم وجود مؤتمر بلدي  -ع تجمي •

 ال حتى فيها والبت ، تجميعها  القاعدية المؤتمرات أعمال بجدول حوار كنقاط  إدراجها سبق التيو  الوطنية المسائل

                                                           
على هامش فقرة : الذي يُنتج هو الذي يستهلكك / لقد كان يُنتظر من الكتاب األخضر أن يقدم آلية عملية إلقتسام عوائد  الركن االقتصادي /  /معمر القذافي / الكتاب األخضر ، - 74

 هود كل عنصر منها !اإلنتاج بصفة عادلة على عناصره الضرورية لكنه فشل في ذلك إذ قسم اإلنتاج على عناصره حسب ضرورة كل عنصر من هذه العناصر وليس حسب مج
 ( اللجان الثورية موقع حركة //م  2005مارس 2و.ر /  1373الربيع  2بتاريخ  إلعالن قيام سلطة الشعب ) 25خطاب للقذافي بمناسبة الذكرى  - 75

 -1-3-4والتراجع إلى مبادئ االقتصاد اإلسالمي / الفقرة : الركن االقتصادي   //فاشل   تنظيرية بالجملة وتطبيق  أخطاءدراسة بعنوان : الكتاب األخضر :  -       
 (   الشبكة العنكبوتية ) شركاء ال أجراء / 
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أيضا باإلستعانة في حالة  صياغتهاثم  أو مع المصلحة الوطنية  البعض بعضها مصالح مع متناقضة أو متضاربة تكون

 المندوبين طريق عن بعد ذلك  حالتهاإل متيس را إن كان القاعدية  للمؤتمرات عدم وجود مؤتمر بلدي بالتصويت التفاعلي 

  .الجهوي المجلس إلى الغرض لهذا المنتخبين

 وعدمفي إطار التخطيط المستقبلي   البلدية تستحقهم  الذين   الوزراء المحليين الفعليين واإلحتياطيين  عدد ضبط •

 بين ومن ،أصال  مناجم بها توجد ال بلدية في للمناجم محلي  زيروخطة مثال  ستحداثكإ ذلك من أكثر إلى تجاوزهم 

 جانب إلى  وتسييره األمني المجال على لألشراف لألمن المحلية الوزارة  كهنا بلدية لكل الضرورية المحلية الوزارات

 الذين األعضاء أن إلى اإلشارة مع الضرورية األخرى الوزارات من وغيرها للتعليم محلية ووزارة للصحة محلية وزارة

  عليها يشرفون وزارات  لديهم الذين زمالئهم بقية بها يتمتع التي  الصالحيات بنفس يتمتعون يديرونها وزارات ديهمل ليس

على من تبقى من أعضاء المجلس البلدي بعد أن   -في حال عدم وجود مؤتمر بلدي و - توزيع الحقائب الوزارية  •

 ُمتيس را  إن كان للمؤتمرات القاعدية  التصويت التفاعلي مع بالمجلس الجهوي , توزيعها له مندوبين اآلخرين كإنتخاب سبق 

   . ( مايلي) أنظر  اإلستشارية مجالس الباإلستعانة بلدي  المؤتمرات القاعدية على المستوى البلتنفيذ قرارات 

 لدراسة  البلدية  مستوى على  القطاعات لمختلف نوعيةتُسمي بالمجالس الإستشارية ذات صبغة مجالس  تكوين •

 شكل في بعد فيما لترجمتها  الصدد هذا في وخطط برامج ووضع به للنهوض  والتخطيط على حده كل قطاع فيها  واقع

 من  أساسا يتكون للتعليم محلي نوعي مجلس تكوين يمكن فمثال ، الشعبية بنوعيها بعد عرضها على المؤتمرات  قوانين

، مجلس والنقابيون تربويين الخبراء ال ني مثلالمد المجتمع أفراد من بعض جانب إلى بالبلدية  التعليمية المؤسسات رؤساء

الصدد أن تُنس ق  المنظمات  هذا ، هذا ويُمكن فيبه النهوض وكيفية القطاع واقع في للنظر  المحلي  التعليم وزير يترأسه

تقديم مشاريع قوانين وُمقتراحات حول هذا الموضوع ، فيُمكن مثال لنقابات التعليم لذات  االهتمام المشترك  بموضوع ما  

تقديم مثال وني األخرى التي تشاركها نفس االهتمام بموضوع التعليم ، يُمكنهم التنسيق أن تنس ق  مع منظمات المجتمع المد

بالمؤتمر الشعبي الحسم فيه بالرفض أو القبول مشروع  قانون حول التعليم لمناقشته أوال بالمجلس اإلستشاري النوعي ثم  

 بنوعيه ....

  المستويات بجميع  الحكومي العمل مراقبة •

 بقية وعبر المندوبين طريق عن ورفعها المقبل الشعبية  المؤتمرات أعمال بجدول حوار نقاط قتراحإ في المساهمة •

 . الوطني المجلس إلىالبيني ة  المجالس

 وبقية القاعدية  المؤتمرات : األخرى  األجهزة بقية مع بالتنسيق المجالس  من النوع هذا إنعقاد وتيرة ضبط •

 حتى بالتتابع المجالس باقي إنعقاد ثم أوال  القاعدية المؤتمرات إنعقاد  الشأن هذا في الضروري فمنللتذكير  و)المجالس

 لبعض الفرصة تُعطى حتى ثانية   جهة ومن  لها الطبيعي المسار والتوصيات القرارات صياغة  أولى جهة من  تأخذ

 ( لذلك أُنتخبوا أن بعد مجلس من أكثر فيالقرارات  صياغةتجميع و  في مشاركةلل  المندوبين

  . اإلقليمية و الجهوية المحلية الحكومات وبقية الوطنية الحكومة قرارات تنفيذ •

بعد إستحداث    القاعدية المؤتمرات  مع  يالتفاعلالتصويت  مع وتنفيذا تخطيطا  البلدي بالشأن االهتمام بشكل عام  •

 ..... على مستوى بلدي  جهاز للحوكمة المفتوحة

 

 جهويال مجلسال -10-3 •

تُدير أشغاله في  ،  البلدية المجالس قبل من المنتخبينالمندوبين  من تركبت  تنفيذية ( تشريعية) صياغي ة  هيئة وهو                 

بداية إنعقاده أمانة وقتي ة  يقع االتفاق على صيغة إلختيارها كما هو الشأن أيضا بالنسبة لألمانة الوقتية للمؤتمر الشعبي 

المجالس البلدية  تكون  في أغلبها ترجمة  أمينة  للقرارات التي ترده من مهام   عدة ، ولهذا المجلس الس الفة الذكرالقاعدي  

  : منها  ما يلي   قع في نطاقهالتي ت

إن  التفاعليثم عرضها على التصويت  جزء من حكومته الحقا إلدارة المجلس الجهوي  تكون دائمة أمانة ترشيح  •

وُمقتصر عليه في بداية  ، إكتفاء يكون مطلوب وإال وقع اإلكتفاء بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس الجهوي  تيس راكان م

ة أو لبقية المهام األخرى .  التجربة  سواء بالنسبة لهذه المهم 

بعد تحديد عددهم حسب المعادلة العلمية المعمول بها لهذا  الوطني  بالمجلس جهويترشيح مندوبين  عن المجلس ال •

أيضا اإلكتفاء بالتصويت الداخلي  وإال وقع متيس را إن كان التفاعلي الغرض ، ترشيحهم ثم عرضهم  على التصويت 

       . الجهوي  ألعضاء المجلس
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 أو متضاربة تكون ال حتى فيها والبت الجهة بتلك الخاصة البلدية المجالس جميع وتوصيات قرارت تجميع •

التصويت  مع بالتزامن  جهوية قوانين شكل في صياغتها ثم الوطنية المصلحة أو البعض بعضها مصالح مع متناقضة

 . المحلية الحكومات بمساعدة ها لتنفيذ الجهوية  الحكومة إلى   إحالتها ،ثم إن كان متيس را التفاعلي 

  إدراجها سبق والتي  الوطنية المسائل حول الجهة التابعة  لتلك البلدية المجالس جميع وتوصيات قرارت تجميع •

 مصالح مع متناقضة أو متضاربة تكون ال حتى فيها والبت ، تجميعها  الشعبية المؤتمرات أعمال بجدول حوار كنقاط

 طريق عن إلحالتها بعد ذلك  متيس را إن كان التصويت التفاعلي  مع البعض أو مع المصلحة الوطنية  ثم صياغتها بعضها

 الوطني  المجلس إلى الغرض لهذا المنتخبين المندوبين

تجاوزهم  وعدمالمستقبلي  في إطار التخطيط   الجهة تستحقهم طيين الذين ايزراء الفعليين واإلحتالو عدد ضبط •

  .ذلك من أكثر إلى

إنتخاب اآلخرين كمندوبين له  سبقبعد أن الجهوي الحقائب الوزارية  على من تبقى من أعضاء المجلس توزيع  •

لتنفيذ قرارات المؤتمرات القاعدية على المستوى  التصويت التفاعلي  إن كان متيس را, توزيعها مع  الوطنيبالمجلس 

 ) أنظر مايلي(  اإلستشارية باإلستعانة بالمجالس   الجهوي

على   الجهة  مستوى  على  القطاعات لمختلف مجالس ذات صبغة إستشارية تُسمي بالمجالس النوعية تكوين •

 بها للنهوض  والتخطيط واقع هذه القطاعات لدراسةعلى مستوى البلديات ، تكوينها غرار المجالس النوعية للقطاعات 

فيمكن ،  الشعبيةبعد عرضها على المؤتمرات  قوانين شكل في بعد فيما لترجمتها  الصدد هذا في وخطط برامج ووضع

وممثلين عن المجتمع حليين ببلديات الجهة يضم أساسا جميع وزراء التعليم المبالجهة مثال تكوين مجلس نوعي للتعليم 

 وكيفية النهوض به . بالجهة للنظر في واقع القطاع وخبراء تربويين المدني  

  المستويات بجميع  الحكومي العمل مراقبة •

 المندوبين وعبر طريق عن ورفعها المقبل القاعدية المؤتمرات أعمال بجدول حوار نقاط إقتراح في المساهمة •

  .الوطني المجلس إلى ةالبيني   المجالس بقية

 و ) المجالس وبقية الشعبية  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 

  . الجهوية و  المحلية الحكومات وبقية الوطنية الحكومة قرارات تنفيذ •

بعد إستحداث جهاز  التصويت التفاعلي  إن كان متيس را مع وتنفيذا تخطيطا  الجهوي بالشأن بشكل عام االهتمام  •

 حوكمة مفتوحة على مستوى جهوي ....

 

 (وطني برلمانمجلس  الخالفة /   ) طنيالو  مجلسال  -10-4 •

تُدير أشغاله  ، الجهوية   المجالس قبل من المنتخبينالمندوبين  من تركبت  تنفيذية ( تشريعية)صياغي ة  هيئة أعلى وهو             

في بداية إنعقاده أمانة وقتي ة  يقع االتفاق على صيغة إلختيارها كما هو الشأن أيضا بالنسبة لألمانة الوقتية للمؤتمر الشعبي 

المجالس تكون  في أغلبها ترجمة  أمينة  للقرارات التي ترده من   مهام عدة ، ولهذا المجلس  القاعدي  الس الفة الذكر

  : ها  ما يلي منو الجهوية 

وإال وقع اإلكتفاء متيس را  كان إن ي التفاعل تصويت ال مع إنتخابها ثم الوطني  المجلس  إلدارة دائمة  أمانة ترشيح •

بالتصويت الداخلي ألعضاء المجلس الوطني ، إكتفاء يكون مطلوب  وُمقتصر عليه في بداية التجربة  سواء بالنسبة لهذه 

ة أو لبقية المهام    من هم  األصوات من عدد أكثر على المتحصلين األوائل الثالثةيمكن أن يكون  األخرى ، )هذا والمهم 

  ( مساعدين مع أمين : األمانة نونيكو  

 متضاربة تكون ال حتى فيها والبت  الوطن بجميع  الخاصة الجهوية  المجالس جميع وتوصيات قرارت تجميع •

 التصويت مع  بالتزامن  وطنية قوانين شكل في صياغتها ثم الوطنية المصلحة أو البعض بعضها مصالح مع متناقضة أو

 .لتنفيذها  الوطنية الحكومة إلى   إحالتها ثم ، متيس را  كان إن التفاعلي 

 قوانين مشاريع اإلطار هذا ضمن  وإقتراح  المقبل القاعدية المؤتمرات أعمال جدول تجميع وضبط  نقاط •

 ...  ككل للبالد مستقبلية وإجتماعية وإقتصادية سياسية وتصورات
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  ، ذلك من أكثر إلى تجاوزها وعدم الوطن يستحقها التي  الوطنية الوزارات عدد ضبط •

 التصويت مع  والحكومة  الخليفة( ) الرئيس من كل بين وتقسيمها للدولة التنفيذية األجهزة ضبط صلوحيات •

  .متيس را  كان إن التفاعلي 

  76متيس را كان إن التفاعلي  التصويت مع  ذلك طريقة تحديد بعد )الخليفة ( الدولة رئيسإنتخاب  •

  البالد شؤون ألدارة بينهم المهام وتوزيع 77ذلك طريقة تحديد بعد  أيضا الوطنية الحكومة أعضاء إنتخاب •

  (  متيس را  كان إن التفاعلي  التصويت مع  هذا كل). بالمجالس النوعية   باإلستعانة

على غرار المجالس النوعية  وطنيمستوى    على مجالس ذات صبغة إستشارية تُسمي بالمجالس النوعية تكوين •

 برامج ووضع بها للنهوض  والتخطيط هذه القطاعات  واقع ، تكوينها لدراسة بقية المجالس للقطاعات على مستوى 

،فيمكن مثال تكوين   شعبيةبعد عرضها على المؤتمرات ال قوانين شكل في بعد فيما لترجمتها  الصدد هذا في  وخطط

للنظر تربويين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني    لجهاتل مجلس وطني نوعي للتعليم يضم أساسا جميع وزراء التعليم 

 وكيفية النهوض به . بالوطن  في واقع القطاع 

 إنعقاد هو- ذكره سبق وكما - الشأن هذا في  والضروري )المجالس وبقية الشعبية المؤتمرات إنعقاد وتيرة ضبط •

  لها الطبيعي المسار والتوصيات القرارات صياغة  تأخذ حتى بالتتابع المجالس باقي إنعقاد ثم أوال  الشعبية المؤتمرات

 أن بعد مجلس من أكثر في الصياغة في المشاركةمندوبين ال لبعض الفرصة تُعطى حتى أخرى ومن ناحية من هذا

  ( لذلك أُنتخبوا

أو  أسرة كل عنسواء  ممثل أو البالغين جميع إما القاعدية المؤتمرات سيحضرون الذين األشخاص  نوعية تحديد •

 أو غيرها من الصيغ األخرى في الحاالت اإلستثنائية كل   حي  عن 

كحذف مثال  لها  المناسبة الحلول وإيجاد ُوجدت إن النظام لهذا  التطبيقية والتنظيمية والهيكلية  الثغرات رصد •

 .الشعبية  وذلك بموافقة أغلبية جماهير المؤتمرات  الهيكلية لمستوياتبا أوزيادة

 ، ة إن كان ُمتيس را التصويت التفاعلي للمؤتمرات الشعبي مع  ( الخالفة)والرئاسي الحكومي العمل مراقبة •

 أو أي  إسم آخر ...يُمكن تسميته مثال بالهيئة الوطنية لمراقبة القوانين القوانين   دستوريةإستحداث جهاز لمراقبة  •

وذلك  التصويت التفاعلي  للمؤتمرات الشعبية إن كان ُمتيس را  مع وتنفيذا تخطيطا الوطني عموما بالشأن اإلهتمام •

 بعد إستحداث جهاز حوكمة مفتوحة على مستوى وطني ....

 التشاركي المباشر الحكم نظام تجسيدالكاملة ل كيفيةال-11

 إلى البالد تقسيماألول :   :األقل على أمران يقتضي واقعا 78المباشر األكثر إستعماال الحكم نظــامهيكليات  تجسيد إن                 

ن  فرعا  بلدي ا االوطن بكامله  وأصغره ايمثل أكبره، األخرى  ها ل واحدة منكي وتح  إدارية دوائر مؤتمرا شعبيا   يتضم 

 : كاآلتي  ذلك وتفصيلدائرة  من هذه الدوائر عن كل يجب إنتخابهم الذين  المندوبين عدد تحديدثانيا :  ثمقاعديا 

وكما  –التي ترتبط بدورها  المباشر الحكم  نظام هيكليات بإختالف اإلدارية التقسيمات تختلف : التقسيم -11-1 •

 ترتكز والتي  لها المسيرة  للمؤسسات الهرمي الشكل على جميعا تتفق لكنها كل بالد على حده سكان عدد بخاصة  -مر  بنا 

 - تصاعديا تقـسيممما يُعطي  إمكانية  تنفيذ   لها إنطالق  كقاعدة  -أو الفروع البلدية -ة القاعدية الشعبي المؤتمرات على

أو ما  بلديات إلى الوطني التراب  تقسيمب ط ) النموذجي ( المتوسمثال في حالة  هيكلية التعداد السكاني  يبدأ – األمثل وهو

البعض لتكوين جهة  عدد معي ن من البلديات إلى بعضهاكل    ضم  ثم   بلدية  إلى فروعثم  تقسيم كل بلدي ة  شابهها من مراكز 

ن إلى بعضها البعض   الجهاتمجموع ضم   ثم  ،  يكون  أنأيضا   يمكن إلى جانب هذا ، وبشكل آلي كامل الوطن  ليتكو 

 المستويين األدنيين من على اإلبقاء-في أغلب دول العالم و –أيضا في بداية التطبيق كما يُمكن  ، ذلك عكس تنازلياالتقسيم 

مع  إعتبارهما على التوالي كفرع بلدي ، اإلبقاء عليهما الُمراد تغييره إلى نظام مباشر الحاليللنظام النيابي  اإلداري التقسيم

ثم  ضم  كل  عدد معي ن من البلديات إلى بعضها البعض  لتكوين  جهة ، ثم  ضم  مجموع الجهات إلى بعضها البعض   وكبلدية 

  . الحقة مراحل في  تعديلها تحسينا  على العمل مع الجديدة الهيكلية لتطبيقأولية  كمرحلة  يقع هذا، لتكوين كامل الوطن 

 

                                                           
 لرئيس )الخليفة ( كيفية إختيار الوزراء وا -12أنظر الفقرة :  - 76
  المصدر السابق ، - 77
 هيكليات نظام الحكم المباشر  - 9وهي األقل إستعماال وقد سبق تفصيلها  بالفقرة :  هيكلية التعداد السكاني المنخفض جدا جدالقد وقع تجاهل  - 78
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 كل مندوبي  ل الكلي العدد  ضبط على تساعد معادالت وهي المندوبين :  عدد لحساب  العلمية  المعادالت -11-2 •

 ) والرئيس  الوطنية الحكومة أعضاء مع الوطني المجلس و ةالبيني   المجالسو (الفروع البلدية  )المؤتمرات القاعدية  من

 المزود دور تلعب  لتيا (الفروع البلدية  ) القاعدية المؤتمرات نع كله ينبثق  - ذكره سبق وكما - العدد وهذا (الخليفة

الفروع المؤتمرات القاعدية )، فمن خالل  المندوبين من الكافي بالعدد الوطني لمجلساو  ةالبيني   لمجالسكل من ال الرئيس

المجالس  انواعكاف ة  بينها األدوار عبر ما بعد وفي ما كفاءات  لتتقاسم  فيالا أحسن ما لديه من يقد م الشعب إنتخاب   (البلدية 

المؤتمرات  من  تصاعدي بشكل تقع  هذه المد عملية ، ومن هنا فإن  عبر الوسائل التفاعلية  عليها ه إشرافمع   تهلخدم

 من بأكثر - الهيكليات أنواع لجميع – العدد هذا حساب ويتم ، الوطني المجلس إلى صوالوو (الفروع البلدية ) القاعدية

ثانيا العدد الكلي للمندوبين بالمجلس الوطني ثم  تبدأ أوال بتقديروتتم وفق ثالثة مراحل التي الطريقة لعل أبسطها   طريقة

أيضا على حده حساب العدد الكلي لمندوبي كل مجلس بيني على حده ثم ثالثا حساب العدد الكلي لمندوبي كل مؤتمر قاعدي 

   :  هذه المراحل الثالثوفي مايلي تفصيل أكثر ل) أو فرع بلدي ( 

 

 

نوعين من  -وبشكل مبس ط  –الذي يضم )ك( : تقدير العدد الكلي للمندوبين بالمجلس الوطني  -11-2-1 •

تهم الرئيسي ةاألعضاء : أعضاء  ) الخالفة للدولة ز الحكومي االذين يُشكلون الجه ألعضاءاوهم تنفيذ القرارات   )ح(  مهم 

تهم  ، وأعضاءالمساهمة في التنسيق وتجميع  القرارات وصياغتها  لتنفيذ قبل التفرغ  لوتشمل مهمتهم (  )ن( تنصب   مهم 

ة على  من ( حمن العدد الكلي )ك( بعد خصم العدد )  -األعضاء المتبقين  مجموع وهم  تجميع القرارات وصياغتها خاص 

وتقتصر مهمتهم على  ...( 3، ن2، ن1)ن بالمجلس الوطنيقبل األخير بالهيكلية اللمستوى ا  مجالسمندوبي  مجموع 

وهي معادلة عامة  يمكن ( ن( + ) ح: )ك( = )المعادلة التالية  وكل هذا يُترجم في التنسيق والتجميع والصياغة فقط ، 

+ ....(  4+ن  3+ن  2+ن 1)ن(=) ن بقيمتها ( ن)وبعد تعويض ي ما سيأتي ، فة للمجالس البيني  أيضا تخصيصها 

  :  خطوتينعلى فإنه يتم التقدير بالعودة إلى و+ ...( 3+ن2+ن1( + )ن ح)ك( = ) المعادلة كالتالي : هذه تصبح  

  المدروسة البالد حاجيات ضوء ( علىح( ) والرئيس)الخليفة الحكومة أعضاء تقدير عدد:  األولى الخطوة  –أ 

لتركيبة الحكومات لترضية   صطناعمن إ في ظل  النظام النيابي  وليس كما يُفعل في الغالب   شابههم وما الوزراء من

 . التي تقف وراءها الخارجية سواء الداخلية أو الجهات  واألحزاب 

الذي يمثل المستوى بالمجلس الوطني  (ن) للصياغة المتفرغين األعضاء تقديرعددالثانية : الخطوة  –ب 

وأسلوب من المندوبين األدنى  حد: أسلوب النصطلح عليهما  التالي يتحدد بأسلوبين )ن( عدد وهذا ال، األخيرمن الهيكلية 

 ، وشرحهما كالتالي : من المندوبين  قصىاأل حدال

وصول قرارات طريقة حسابية  منطقية تهدف إلى ضمان : وهو  من المندوبين  أسلوب الحد األدنى -1ب -

احد إسناد مقعد وعلى أساس قيمته  د تحد  ت، عدد بأقل عدد ممكن  من المندوبين إلى المجلس الوطني  الشعبية المؤتمرات 

 ناخبي  مقارنة  بعدد  ( 1)ب سناخبين األقل ومباشرة الذي يسبقه على السلم الهيكلي  بالمجلس الوطني للمجلس البيني  ( 1)ن

، ب  3ب س ،2س بعلى التوالي: ذه األعداد هي وه) الموجودة معه  على نفس المستوى الهيكلي األخرى بقية المجالس 

على أساس ،...( 5،ن 4،ن3ن، 2ن )مجالس هذه البقية من على حده كل مجلس  مندوبي  عدد حدد ويت، ....(  5، ب س4س

=)ب 3(،ن1) ب س/(2= )ب س2ن] :المعادالت التاليةأي ناخبين المجلس األقل ناخبي عدد  على ناخبيهحاصل  قسمة عدد 

مندوب بشكل عام  نهسيترتب ع مما ( ... [ 1) ب س/(5= )ب س5(  ، ن1) ب س/(4= )ب س4ن  ( ،1) ب س/(3س

يقود سوهذا ،  إليه  اهلنقل قرارات بالسلم الهيكلي   المجلس الوطنيلكل مجلس من المجالس التي  تسبق مباشرة واحد فأكثر  

عدد المجالس أن نتيجة عاملين : األول وهو أمر طبيعي  79إلى أبعد حدعدد أعضاء المجلس الوطني تقليص  بشكل آلي  إلى 

إذ يكفي في الغالب  مندوب واحد لفعل  لنقل قراراتهم وال يتطلب الكثير من المندوبين جدا بهذا المستوى يكون  محدود 

المجالس ثم  جة أولى رالشعبية بدأصبحت من مشموالت المؤتمرات قد أو أغلبها السلطة التشريعية ن ، والثاني أ 80ذلك

وضع اللمسات والقرارات تجميع سوى لى جانب التنسيق إ للمجلس الوطني من دور بق يُ  وهو أمر لم بدرجة ثانية  البيني ة

                                                           
 مثال تطبيقي  -6-9أنظرالفقرة :  - 79
شخص  100ن ففي التجربة الليبية  تُكلف أمانة المؤتمر الشعبي األساسي) المؤتمر القاعدي (  بنقل قرارات هذا األخير المتركب من عدد يتراوح مابي - 80

ر شعبي أساسي إلى آالف األشخاص  نقلها إلى مؤتمر الشعب العام ) المجلس الوطني ( الذي يجب أن يحضر جلساته على أقل تقدير شخصان عن كل مؤتم
  ) مؤتمر قاعدي (
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من األعضاء دودة العدد محمجموعة يمكن أن تقوم به وهو ما  على مستوى وطني  ها نفيذثم ت التشريعي ة األخيرة عليها 

ة بالنسبة للبلدان ذات التعداد السكاني الواطئ  -وال تتطلب  سواء تلك  األعداد  المعهودة للنواب بالمجالس النيابية  -خاص 

وما   الشعبيةبالمؤتمرات بشكل آلي ما قهتحق  سبق قد أمران  ألن همابهذه األخيرة   انالمصطنعوالتمثيل التقليدية أو التنوع  

ه  يصة، إن  شبه النقعنها من مندوبين إنبثق  القيام باألعمال  المندوبين فيهذا األسلوب هو تواضع سرعة لالتي يُمكن أن توج 

نقص في ثراء المناقشات  -ولنفس السبب  –لى جانب إبحكم عددهم القليل ، هذا  داخل المجلس الوطني الموكولة إليهم 

ي من خالل   مايُمكن  تفاديه ان مرأ ما حول المسائل  التنسيقية والتحضيرية وه  األسلوب التالي .توخ 

عدد  من تهدف إلى الرفع إختيارية : وهو أيضا طريقة حسابية  من المندوبينأسلوب الحد األقصى  -2ب -

مضاعفة بأعلى منه  يتحقق ( ج)ن  آخرإلى عدد   - الذي ال يجب النزول تحتهو - )ن(المندوبين من العدد األدنى الضروري 

معين سواء أكان عشريا أم صحيحا خالف المذكورة باألسلوب السابق  بعدد )ن( ة  يع المجالس البيني  جم  عدد مندوبي  

في عدد المندوبين اإلختياري والغاية من إمكانية الترفيع  ،ن( )× (م( = ) ن جالمعادلة التالية : )يقود إلى ذا وه) م( الصفر 

لتسريع  - ذُكر منذ حينوكما  –وصياغة القرارات وإنما كفاءة األسلوب األول في تجميع إلغاء   كامال  لبهذا األسلوب ليس 

التي تُساعد  كيفيات الرق وطُ الالتي تبحث في والتحضرية  سيقية لمزيد إثراء النقاشات حول المسائل التنهذه العملية و

مندوب النيابي الموجبة  لبالنظام هذا األسلوب  بقاعدة التمثيل  النسبي  يُمكن ُمضاهاة  و،الجماهيرعلى إتخاذ القرارالمناسب 

الموجود على ناخبين المجلس األقل  ناخبي  على أن يكون هذا العدد دائما أقل من عدد واحد لكل عدد معين من الناخبين 

بالنسبة لطبيعة  تُعتبر شكلية هذه  القاعدة أن هذا مع العلم   ،أي قبل مستوى المجلس الوطني المستوى الهيكلي قبل األخير 

في النظام ألن المندوبين هذه القاعدة  أيضا النظام النيابي الذي يستعمل عن إلختالفه جوهريا  م المباشر التشاركينظام الحك

التفاعلي غياب التصويت  وعند -الحاالت  جل فيبل يختارون  اهير الجملقرارات قرارات  مضادة    يُصيغونال الجديد 

ذ واحد  قرارعن  عدة صياغات من بين تعبيرا كثراأل الصياغة -لسبب آو آلخر   .  نة معي    81تجاه مسألة الجماهيره إتخ 

ا سبق   : الخالصة  • الحاصل من    الوطني المجلس ألعضاء )ك( الكلي العدد ضبطيمكن اآلن  -وبعد التقدير –مم 

تين : األولى التالي تينالمعادلفي  -كما سبق ذكره  -مجموع  عدد أعضاء الحكومة وعدد أعضاء الصياغة  وهذا يُترجم 

                                           :   تتعل ق بالحد  األدنى من المندوبين والثانية تتعل ق بالحد  األقصى  منهم

ة الس الفةالذكرالعدد األدنى  للمندوبين ،وتعب رعنه المعادل • ضنا )ن( بقيمتها  (ن(+ )ح) = ()ك  ةالعام  أيضا وإذاعو 

 + ...(  3+ن2+ن1(+ )نح) = ()ك تصبح المعادلة على النحو التالي س  الذكرالس الفة 

ة الس الفةالذكر العدد األقصى للمندوبين • ضنا )ن ج( )ن ج( ( + ح)ك( = ) وتعب رعنه أيضا المعادلةالعام  ،أيضا إذاعو 

+ 3+ن2+ن1ن)× (م+ )( حن( >=< )ك( = ))×)م( ( + ح)ك( = )بقيمتها  ستصبح المعادلة  على النحو التالي : 

  )... 

 من -وعلى غرار تركيبة المجلس الوطني - وجوبا المتركب  ، يحساب عدد مندوبي كل مجلس بينّ  -11-2-2 •

 : كاآلتي  ذلك توضيح مع لصياغة ل وآخر للتنفيذ نوع  األعضاء من نوعين

 المجلس حاجيات حسب بيني    مجلسأي    لحكومة المشكلين األعضاء  وهم (ح)وعددهم تنفيذ  أعضاء : أول نوع -أ 

 ، غيره أو ( إ ب) إقليميا أو ( ج ب) جهويا أو( ب ب) بلديا مجلسا  أكان سواء

    بيني  مجلسأي   نصيب يمثلون الذينالمندوبون  األعضاء وهم ( ن)وعددهم   ، :أعضاء تشريع ثان نوع ثم -ب 

أيضا  ترجميُ  وهذا الوطني المجلس أوآخر  بيني   مجلس  أكان سواء يعلوه الذي المجلس تشكيل في م به  يساهم أن يجب

 معطيات ثالثة من اإنطالق النسبي التمثيل قاعدة على (ن) حساب إمكانية مع ، (ن) + (ح) = (ب) : التالية المعادلة في

  معلومة القيمة مسب قا : 

  (ب)البيني   المجلس يعلو  الذي)ك(  الوطني المجلس أو   )ع( البيني   المجلس  سواء ألعضاء الكلي العدد: األول -

العدد )ع( أو العدد )ك( على  لحصولالذين سيساهم  بهم  لدوبيه )ن(  الذي يُراد معرفة عدد منوهو المجلس المستهدف 

أي نصيب أو مساهمة المجلس المستهدف ، الذين يوجدون معه على نفس المستوى الهيكلي  األخرى إلى جانب بقية المجالس

وظيفتين  وذلك حسب منطقيا ، هذا مع اإلشارة إلى أن  هذا العدد يمث ل  )ع( أو )ك( للحصول على هذا العدد من المندوبين 

موقعه من كل  مستوى هيكلي ، فالوظيفة األولى يمث ل فيها دور العدد الكل ي ألعضاء المجلس البيني  أو المجلس الوطني 
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لمندوبين الذين يجب على الكل ي لعدد الالبيني المستهدف ، والوظيفة الثانية : يُمث ل فيها المجلس في السلم الهيكلي الذي يعلو 

ا بحيث يقد م كل  مجلس عدد من المندوبين يكون مناستكوينه في  موا أن يساه المجالس التي تسبقه بدرجة في السلم الهيكلي 

  .لعدد ناخبيه 

  ، ( ب س) المستهدف   البيني المجلس ناخبي   عدد : الثاني -

 المستهدف البيني   المجلس يعلو الذي ) أو المجلس الوطني  )س ك  ع( )س البيني   المجلس ناخبي   عدد : الثالث -

 بكل بيني   مجلس كل سواء أعضاء  عدد حساب  تسهيل في األهمية من غاية على علمية معادالت  ثالث إلى يقود وهذا

 : بالمجلس البلدي قاعدي مؤتمر كل بهم يساهم أن يجب الذي المندوبين عدد أو الهيكليات أنواع

 

 في  (ن) لمندوبينا من بيني   مجلس كل  مساهمة  -النسبي  التمثيل قاعدة حسبو - لحساب : األولىالمعادلة  -أ

  الناخبين المساوي لـ )س ع (إذا كان عدد وهو حساب يبدأ بوضع السؤال التالي ثم   اإلجابة عليه  :،  يعلوه لذيالمجلس ا

اإلجابة عن هذا و ؟من مندوب  يستوجب عدد مندوبين ُمساو  لـ ) ع(  ، فكم يستوجب عدد الناخبين المساوي لـ  ) س ب( 

ناتالسؤال   وهي  )س ب ([ / )س ع( ×)ن( = ])ع( التالية المعادلة إلى وهذا سيقود إستعمال قاعدة التناسب  حتما إلى  جر 

ويمكن إعتبار )ع( مساوية لـ )ك( عندما يكون المجلس الوطني هو الذي يعلو   ، الهيكليات أنواع لجميع صالحةمعادلة 

  س ب([/ )س ك(×)= ])ك( (ن)، فتصبح المعادلة على النحو التالي : صاحب العدد )ن(  المجلس البيني  

أمرين :األول :تقدير العدد  بعد  - هيكلية أية في -بيني   مجلس لكل (ب)الكلي العدد لحساب : الثانيةالمعادلة و –ب 

 المعادلة  عنه ينجرس   مما الحقيقية بقيمتها  السابقة المعادلة في (ن)تعويض ، والثاني :مسب قا يمته وبالتالي معرفة ق( ح)

يعلو المجلس يكون المجلس الوطني هو الذي ، وعندما  )س ب ([ / )س ع( { ×( + } ])ع(ح)ب( = ) : التالية  العلمية

 )س ب ([ / )س ك( {× )ب( = )ح( + } ])ك(صبح على النحو التالي : تفإن  المعادلة األخيرة  البيني   صاحب العدد )ن(

ة يُمث ل هذا مع التذكير بأن  العدد )ب(  يمث ل  منطقيا وظيفتين  أو يلعب دورين وذلك حسب موقعه من كل  مستوى هيكلي فمر 

ة يُمثل العدد الكل ي للمندوبين .العدد الكلي لألعضاء   ومر 

 

بالمجلس البلدي كما هو مبين   (ش )ن قاعدي شعبي مؤتمر كل مساهمة نصيب لحساب : الثالثةالمعادلة  و –ت 
 ..بالفقرة التالية 
 

 ذلكويتم  النسبي التمثيل قاعدة حسببالمجلس البلدي  )ن ش ( مندوبي كل مؤتمر قاعديعدد حساب  -11-2-3 •
  : التالية  المعلومة  المعطيات خالل 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 -

 بالمجلس (ش ن) المندوبين من قاعدي مؤتمر كل مساهمة نصيب  معرفة  إلى تقود -كما سبق إستعمالها- النسبي التمثيل
 على مقسوم (ش س ) القاعدي المؤتمر ناخبي  ل الكلي العدد ضارب  األخير لهذا (ب)الكلي العدد يساوي والذي البلدي
     س ش ([ / )س م()×)ن ش( = ])ب(  :  التالية العلمية المعادلة أي  ( م س) البلدي المجلس ناخبي  ل الكلي العدد

                       

 ألية الذكر السالفة المعادالت  تخصيص يمكن : تالهيكليا لمختلف العلمية للمعادالت النظري التطبيق ـ 3ـ 11 •

 وسنطبقها  قاعدي مؤتمر كل مندوبي  ل الكلي العدد  لحساب أو بيني   مجلس كل ألعضاء  الكلي العدد سواء لحساب  هيكلية

خمس  مستويات : مؤتمرات قاعدية / مجالس بلدية / مجالس المتركبة من و على هيكلية التعداد السكاني المرتفع  مثال

منوال نفس لى النسج عب  حساب عدد مندوبي الهيكليات المتبقية جهوية / مجالس إقليمية / مجلس وطني /  هذا ويُمكن 

  ، وهذا التطبيق هو كاآلتي :  المستويات الهيكلية إو بإنقاصها عدد زيادة سواء ب حساب عدد مندوبي هذه الهيكلية 

 قاعدة حسب الوطني بالمجلس (إ)قليميإ  مجلسأي  ِ   به يساهم أن يجب الذي(إ ن ) مندوبينلل الكلي العددمعرفة  •

 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 مستوى

 س إ([/ )س({)×) ن إ( = }])ك( :

 مع (إ ح) اإلقليم ذلكمجلس ل أعضاء التنفيذ عدد حصيلة سيكون (إ ب)ي  إقليم مجلسأي   الكلي ألعضاء العدد •

 أي الوطني المجلس ألعضاء (ك) الكلي العدد لتشكيل اإلقليم نفس بهم يساهم  أن يجب الذي ( إ ن) األعضاء عدد
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 أعضاء لعدد ومساو قار  يكون أن ويُستحسن تقديره يمكن ( إ ح)فالعدد ، إ( + )ن إ( ح)ب إ( = ) :التالية المعادلة

                                                          :التالية المعادلة إلىسـيقود  مما  حسابه سبق فقد ( إ ن)للعدد بالنسية أما ، لذلك الضرورة عدم عند إال الوطنية الحكومة

 مندوبي   عدد أيضا حساب يمكن المعادلة هذه وبتطبيق ، .س إ([/ )س({ )×إ( + }])ك( حإ( + )ن إ( = ) ح)ب إ( = )

نة  للوطن . األخرى األقاليم مجالس بقية  المكو 

 مع (ج ح)الجهة تلكمجلس لأعضاء التنفيذ  عدد حصيلة سيكون)ب ج(  جهة أي ة  مجلس ألعضاء  الكلي العدد •

الذي   اإلقليمي المجلس ألعضاء (إ ب)الكلي العدد لتشكيل الجهة نفس به تساهم  أن يجب الذي ( ج ن) األعضاء عدد

 عدم عند إال الوطنية الحكومة أعضاء لعدد ومساو قار    يكون أن ويُستحسن تقديره أيضا  يمكن ( ج ح)فالعدد ،تتبعه 

عضاء أل (إ ب)الكلي العدد من اإنطالق النسبي التمثيل قاعدة على حسابه فيمكن (ج ن) للعدد بالنسية أما ، لذلك الضرورة

 على للناخبين الكلى والعدد  اإلقليم مستوى على(إ س )للناخبين الكلي والعدد  الذي تتبعه الجهة المستهدفة اإلقليمي لمجلسا

س ج( [/ ) ×ج ( + }])ب إ(  حج( + )ن ج(  =  ) ح)ب ج( = ) :التالية المعادلة إلى يقود وهذا (ج س)  الجهة مستوى

 اإلقليم لنفس التابعة سواء األخرى الجهات مجالس بقية مندوبي   عدد حسابأيضا  يمكن المعادلة هذه وبتطبيق ، )س إ ({ 

  . األخرى لألقاليم التابعةأو

 عدد مع (مح  (البلدية تلكأعضاء التنفيذ لمجلس  عدد حصيلة سيكون( م ب) 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

 عند إال الوطنية الحكومة أعضاء لعدد ومساو قار يكون أن  أيضا ويُستحسن تقديره يمكن ( م ح) فالعدد ،  الذي يتبعه 

 (ج ب)الكلي العدد من اإنطالق النسبي التمثيل قاعدة على حسابه فيمكن (م ن) للعدد بالنسية أما ، لذلك الضرورة عدم

 على للناخبين الكلى والعدد التي يتبعها المجلس البلدي  الجهة مستوى على(ج س )للناخبين الكلي والعدد الجهوي للمجلس

)ب م(  : التالية المعادلة إلى يقود وهذا س م( [/ )س ج()  ×)ن م ( = ])ب ج(   أي ( ب س)  المستهدفة البلدية مستوى

 مندوبي   عدد حسابأيضا  يمكن المعادلة هذه وبتطبيق ،س م( [/ )س ج({ )  ×م( + }])ب ج( ح م( + )ن م( = ) ح= )

                      .  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 يوجد 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

 

 المزدوجة حساب الهيكليةكيفية  -11-4 •

  من جزء يقسم فمثال  الوطني التراب كامل على معمم غير إداري تقسيم ما ولضرورة البلدان بعض في يوجد قد      

 المندوبين عدد حساب عملية عند يتطلب مما جهات إلى مباشرة  منه اآلخر الجزء  ويقسم يضم جهات  أقاليم إلى الوطن

 كأقاليم  معاملتها مندوبيها إلى  عدد حساب بعد الرجوع ثم الجهات بقية مثل كجهات األمر أول األقاليم معاملة مجلس لكل

 . األخيرة هذه مندوبي   عدد حساب لتيسير جهات تتضمن

 

 عدد معرفة إلى أساسا تهدف منهجية وهي :  ذلك ومنهجية المندوبين عدد لحساب الضرورية المعطيات - 11-5 •

 من إنطالقا الوطني وللمجلس  اإلرتباطية / البيني ة المجالس لبقية يوفرهم مؤتمرقاعدي أن كل من المطلوب المندوبين 

 هذه فإن اإلداري التقسيم من القاعدي المؤتمر موقع ثم حددناعرفنا  نوع الهيكلية  وإذا ، ومعروفة مسبقا معينة معطيات

الوطني بأحدي  المجلس مندوبي   بتقديرعدد  تبدأ يةتنازل حساب طريقة  -كما سبقت اإلشارة إلى ذلك  -تتوخى  المنهجية

المجلس البيني الذي يليه  ثم عدد مندوبي المجلس الذي يلي  مندوبي   عدد حساب  ثم أسلوبي الحساب : األقصى أو األدنى  

،ولو حددنا   هذا األخير وهكذا يالتتالي حسب عدد مستويات  الهيكلية إلى أن  يقع الوصول إلى المؤتمر القاعدي المحدد

مندوبي المجلس  مؤتمرا قاعديا بهيكلية التعداد السكاني المرتفع المتركبة من ستة مستويات فسنبدأ أوال بتقدير عددمثال 

 فيها يقع التي مندوبي  الجهة عدد حساب ثم المحددالوطني ثم حساب عدد مندوبي اإلقليم الذي يقع فيه المؤتمر القاعدي 

 هذا نصيب حساب ثم القاعدي المؤتمر أيضا فيه يقع الذي البلدي المجلس مندوبي   عدد حساب مث القاعدي المؤتمر نفس

  األخرى  القاعدية المؤتمرات  من المطلوب  المندوبين عدد سواء  حساب أيضا يقع الطريقة وبنفس ، القاعدي المؤتمر
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فيما يخص   ،أما أخرى  بلديات في الموجودة خرىاأل القاعدية المؤتمرات أو توف رهم أن  البلدية نفس في الموجودة

 : التالية فهي الحسابية العملية هذه منها تنطلق التي لمعطياتا

 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 -

 بالكيفية فيه التحكم يمكنو - بسطهكما سبق  – مقدرأوال   عدد وهو  (ك) الوطني الكلي  للمندوبين بالمجلس العدد -

 تمثيلية على يؤثر ال وثانيا أن ه عدد،  للبالد العليا المصلحة كرسوتُ تسمح بإثراء المناقشات حول  األمور التنسيقية  التي

 نقلفيما بعد  مندوبيهم  وتولى الشعبية  لمؤتمراتبا  حضورهم طريق عن آلي بشكل انم  تِ ي ـ  اللذان وتنوعهم   المواطنين

 عدد إرتفع كلما  أنه  العلم مع هذا، البيني ة المجالس طريق عن أو مباشر بشكل سواءإلى  أعلى  ومقترحاتهم آرائهم

المندوب  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 الواحد

 

 عدد مندوبي مؤتمر قاعدي ُمختارلحساب سيقع تطبيق المعادالت العلمية السالفة الذكر  : تطبيقي مثال -11-6 •

ذلك  لوتفصي  األقصىالحد حساب وأسلوب   األدنىالحد حساب أسلوب األسلوبين السالفي الذكر  : ب  بالقطر التونسي

 كاآلتي :

 

قاعدي  المؤتمر السيُساعد على حساب نصيب  وهو أسلوب:من المندوبين  دنىالحد األأسلوب حساب  -11-6-1 •

هذا في عتمد ،وسيُ أوبقي ة المجالس  األخرى الذي يقع  في دائرتهم اإلدارية بالمجلس البلدي سواء من المندوبين المستهدف 

 تقسيم مع 82)2011 (التونسي التأسيسي الوطني للمجلس االنتخابية التجربة من أغلبها مستقىعطيات الحساب على م

مستويات وهي : مؤتمرات  ستة يتضمن  ا أيضا إعتبارات إقتصادية يتستوجبه إفتراض التونسية للبالد مفترضإداري 

معرفة  األقاليم  ال بد وكبداية لهذا الحساب    قاعدية / مجالس بلدية / مجالس جهوية / مجالس إقليمية / مجلس وطني 

  : كالتالي وهيالمستحدثة 

 447530)  بنزرت : التالية الجهات ويضم،   ناخب  (3.063.511) ويقدر عدد ناخبيه بـالشرقي  الشمال إقليم  •

  ،( ناخب   267255)منوبة ،(ناخب  362205)  أريانة ، (ناخب 378808+492129) (  2+1)تونس  ،(ناخب 

 .(ناخب  218066+328097)(  2+1)نابل ،( ناخب  128765) زغوان ،( ناخب 440656)  عروس بن

(  ناخب 330414) جندوبة:التالية الجهات ويضم ناخب( 952.832ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الغربي الشمال إقليم  •

 (ناخب 177478) .سليانة  ، (ناخب 205880)  الكاف  ،( ناخب 239060) باجة  ،

 455745) سوسة : التالية الجهات ويضم ناخب (1.779.982ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الشرقي الوسط إقليم •

 (ناخب 414602+255237) (2+1) صفاقس  ،( ناخب 287248) المهدية  ،( ناخب 367150) المنستير  ،(ناخب

( ناخب 411006)القيروان : التالية الجهات ويضم ناخب (998.988ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الغربي الوسط إقليم •

 .(ناخب 294391)بوزيد سيدي  ، ناخب (293591) القصرين  ،

 279007) قابس : التالية الجهات ويضم ناخب  ( 756.143ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الشرقي الجنوب إقليم •

 .(ناخب 114641) تطاوين ( ناخب 362495) مدنين، ، ( ناخب

( ناخب 253926) قفصة : التالية الجهات ويضمناخب  (442.448ويقدر عدد ناخبيه بـ ) الغربي الجنوب إقليم •

    (ناخب 112197)قبلي  ( ناخب 76325) توزر، ،

                                                           
هذه الصفحة تختلف الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات / إحصائيات / إحصائيات حول توزيع المقاعد على صعيد الدوائر ) مع المالحظ أن األرقام الموجودة ب - 82

  (http://www.isie.tn/Arعن نظيرتها األخرى التي تهتم بنفس الموضوع  والموجودة بنفس  الموقع !!!  ( / موقع إلكتروني )
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 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  8.715.520:العدد الكلي للناخبين على مستوى جميع الوطن )س(   -

 )تقديري(ناخب  243(  :4العدد الكلي للناخبين على مستوى المؤتمر القاعدي "  بوعزيز" )س ش -

 ناخب  287.248(  :4جهة  المهدية )س جالعدد الكلي للناخبين على مستوى    -

 ناخب  18.055(  :  4بلدية  شربان )س مالعدد الكلي للناخبين على مستوى  -

 ناخب  1.779.982( :  4الوسط الشرقي )س إإقليم العدد الكلي للناخبين على مستوى  -

ق الخطوات والمعادالت الذي سيكون بتطبيبمختلف المستويات  مندوبينوإنطالقا من هذه المعطيات يمكن حساب عدد ال

 كاآلتي :  وهي (الهيكليات لمختلف العلمية للمعادالت التطبيق النظري -3-11)فقرة الالواردة ب

منبثقين عضو بين وزير وكاتب دولة .مع إفتراض أنهم جميعا  37( = ح)يُمكن تقديره  بـ : عدد أعضاء الحكومة :  -

 المجلس الوطني .عن 

                   : العامة وهو عدد مجهول يجب البحث عنه بإستعمال المعادلة  ( ن:)المندوبين المتفرغين للصياغة عدد  -

 عدد لحساب  العلمية  المعادالت -2-11) كما مر  بنا  أعاله )بالفقرة ( 6+ن5+ ن 4+ن  3+ن  2+ن 1)ن(=) ن 

                              وهذه  القاعدة يمكن تخصيصها لمختلف األقاليم : لتصبح :   ض كل عنصرمن المعادلة بقيمته الحقيقيةيثم تعو المندوبين (

  هذه القيم  هي كالتالي : و (6إ +ن  5إ + ن 4+ن إ  3+ن إ  2+ن إ 1ن = ) ن إ 

ة ب -  ناخبي مندوب واحد لكون ناخبيه  يمثلون العدد األقل مقارنة بعدد 1= 1إ نإقليم الجنوب الغربي : القيمة الخاص 

 . ناخب (442.448) يُساويواألخرى بقية األقاليم 

ة بإقليم  -  -2-11)بنفس الفقرة الشمال الشرقي : يُمكن معرفة عدد مندوبيه بتطبيق المعادلة الموجودة القيمة الخاص 

 :أي 6,92= 3.063.511/442.448= 2أي ن (1) ب س/2= )ب س2إ المعادالت العلمية لحساب عدد المندوبين ( ن

 مندوبين . 7= 2ن

ة بإقليم  - أي  2,15 =952.832/442.448( = 1(/ )ب س3=)ب س3إ الشمال الغربي نالقيمة الخاص 

 مندوبين .3=3:ن

ة بإقليم  - أي 4,02= 1.779.982/442.448( = 1(/ )ب س4= )ب س4إ وسط الشرقي : نالالقيمة الخاص 

 مندوبين . 4 =4ن

ة بإقليم  - أي  2,25= 998.988/442.448( = 1(/ )ب س5= )ب س5إ غربي : نالالوسط القيمة الخاص 

 مندوبين .3=5ن

ة بإقليم  -  2=6أي ن 1,7= 756.143/442.448( = 1(/ )ب س6= )ب س6إ الشرقي : ن الجنوبالقيمة الخاص 

 4+ن إ 3+ن إ  2+ن إ 1ن = ) ن إ وهذا يقود إلى  أن العدد الجملي للمندوبين المتفرغين للصياغة فقط هو:  ن .مندوبا

 20+37(+) ن( = ح، أما العدد الجملي ألعضاء المجلس الوطني : ) ك(= )  مندوبا  20ن= أي أن :   (6+ن إ5+ ن إ

مندوبا وهذا سيُسه ل حساب عدد أعضاء المؤتمر القاعدي "بوعزيز" وقبله عدد أعضاء مجالس كل من إقليم  57أي  )ك(=

  ، ومراحل الحساب هي كالتالي : الوسط الشرقي وجهة المهدية وبلدية شربان 

  

( يكون  حسب المعادلة العامة المذكورة أعاله :                          4اء مجلس إقليم الوسط الشرقي )ب إحساب عدد أعض -

(  4( + )ن إ4إ ح( = )4والتي يمكن تخصيصها لإلقليم المستهدف لتصبح على الشكل التالي : )ب إ ( + )ن( ح)ب( = )

                   وهذا سيُؤد ي إلى معرفة عضو  30ب فيمكن تقديرها ( 4إ ح) مندوبين أما  4( سبقت معرفتها وهي 4فـقيمة)ن إ

، وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس  األقاليم مندوبا  34( = 4) ب إ =<   ( 4( +)30= ) (4)ب إ

    األخرى

                                                   

                            يكون  حسب المعادلة العامة المذكورة أعاله :( 4مهدية )ب جحساب عدد أعضاء مجلس جهة ال -

( + } ])ع(*)س ب ([ / )س ع( {   والتي يمكن تخصيصها للجهة  المستهدفة لتصبح على ح( + )ن( = )ح)ب( = )

تقدير عدد األعضاء وب( { 4([ / )س إ 4(*)س ج4( + } ])ب إ4ج ح( = )4( + )ن ج4ج ح( = )4الشكل التالي : )ب ج

( { أي :    1.779.982([ / )287.248(*) 34( + } ])30( = )4عضو سيصبح :  )ب ج 30( ب 4ج حالقارين )

عضو  ، وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس  36( = 4)ب ج   (  =< 5,48( +  )30( = )4)ب ج

 الجهات األخرى
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    <                 ( + )ن( =ح( : نفس المعدالت السابقة : )ب( = )4شربان  )ب محساب عدد أعضاء مجلس بلدية  -

                                                ( + } ])ع(*)س ب ([ / )س ع( {   والتي يمكن تخصيصها للبلدية المستهدفة لتصبح على الشكل التالي : ح) )ب(=

 ح( { مع تقدير عدد األعضاء القارين )4([ / )س ج 4(*)س م4( + } ])ب ج4م ح( = )4( + )ن م4م ح( = )4)ب م

( 30( = )1( { أي :    )ب م287.248([ / )18055(*) 36( +  } ])30( = )4عضو سيصبح :  )ب م 30( ب 4ج

 .عضو.  وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس البلديات األخرى  33( = 1)ب م (  =< 2,26+  )

 

المعادلة المذكورة  يكون بعد تخصيص (4ش حالمؤتمر القاعدي الشعبي :  "بوعزيز" ) مندوبي  حساب العدد الكلي ل  -

([ / )س 4( *)س ش  4( = ])ب م4ش ح) لتصبح على النحو التالي : ش( = ])ب م ( *)س ش ([ / )س م(  ح)أعاله 

واحد  وبنفس الطريقة يقع حساب بقية أعداد  مندوبأي   0,44( =18.055([ / )243( *) 33( = ])4ش ح(  أي : )4م

مع اإلشارة إلى أمرين : األول  ، في حاالت أخرى يمكن أن يكون الرقم الحاصل من األخرى المؤتمرات القاعدية  مندوبي  

المطلوب من المؤتمر القاعدي  المندوبين العملية الحسابية  أكثر من  واحد  ، الثاني :  إذا تعذر الحصول على عدد 

من أخرى خر أو من عدة مؤتمرات المستهدف لسبب أو آلخر فيمكن  أخذ ه كامال  أو جزء منه سواء من مؤتمر قاعدي آ

 نفس البلدية حتى يكتمل العدد الكلي للمجلس البلدي .  

 

ويُستعمل لحساب الحد األقصى أيضا من المندوبين بالمجلس  :أسلوب حساب الحد األقصى من المندوبين -6-2 -11 •

الذي يمكن الحصول )ك(أعضاء المجلس الوطني عدد الوطني بإستعمال نفس المعطيات المذكورة بالفقرة السابقة بإستثناء 

:)ك( = ( وهي المندوبين عدد لحساب  العلمية  المعادالت-2-11فقرة )العليه  بتطبيق المعادالت العامة  السالفة الذكر ب

ويُمث ل  عضوا 217أي )ك( =  180+  37( = 20( × )9)+ (37) )ك( = ن( أي : ×)( + ) م( ح= ) (ج ( + )نح)

( الذي وقع الحصول عليه بواسطة التمثيل النسبي أي  مندوب 2011)للعام ألعضاء المجلس التأسيسي أيضا  العدد الفعلي 

المؤتمر القاعدي مندوبا يمكن حساب عدد بقية المجالس ثم نصيب  217، وبمعرفة )ك(=واحد لكل عدد معين من الناخبين 

 بـ "بوعزير" )ن ش(  كالتالي : 

( يكون  حسب المعادلة العامة المذكورة أعاله :                          1عدد أعضاء مجلس إقليم الوسط الشرقي )ب إ حساب -

( + } ])ع(*)س ب ([ / )س ع( { والتي يمكن تخصيصها لإلقليم المستهدف لتصبح على الشكل ح( + )ن( = )ح)ب( = )

( ب 4إ ح([ / )س( { مع تقديرعدداألعضاء القارين ) 4} ])ع(*)س إ( + 4إ ح( = )4( + )ن إ4إ ح( = )4التالي : )ب إ

               =<( 44,31)( + 30) ({ =8.715.520([ / )1.779.982( * )217) (+}]30( = )1عضو سيصبح : )ب إ 30

 ، وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس األقاليم األخرى اعضو 57)ب إ( = 

 

<                       ( + )ن( =ح( : نفس المعدالت السابقة : )ب( = )1مجلس جهة المهدية )ب ج حساب عدد أعضاء -

( + } ])ع(*)س ب ([ / )س ع( {  والتي يمكن تخصيصها للجهة  المستهدفة لتصبح على الشكل التالي :                       ح) )ب( =

 ح( { مع تقدير عدد األعضاء القارين )4([ / )س إ 4(*)س ج4( + } ])ب إ4ج ح( = )4( + )ن ج4ج ح( = )4)ب ج

                                        ( { أي :  1.779.982([ / )287.248(*) 75( +  } ])30( = )4عضو سيصبح :  )ب ج 30( ب 4إ

أعضاء بقية مجالس وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد ،   عضو 43( = 4)ب ج    (  =< 13( +  )30( = )4)ب ج

 الجهات األخرى

 

  <                    ( + )ن( =ح( : نفس المعدالت السابقة : )ب( = )4حساب عدد أعضاء مجلس بلدية شربان  )ب م -

    ([ / )س ع( {   والتي يمكن تخصيصها للبلدية المستهدفة لتصبح على الشكل التالي :                   ( + } ])ع(*)س ب ح))ب( = 

      ( { مع تقدير عدد األعضاء القارين 4([ / )س ج 4(*)س م4( + } ])ب ج4م ح( = )4( + )ن م4م ح( = )4)ب م

                                                ( { أي :  287.248([ / )18055(*) 43( +  } ])30( = )1عضو سيصبح :  )ب م 30( ب 4ج ح)

.  وبنفس الطريقة يمكن حساب عدد أعضاء بقية مجالس   عضو 33( = 4)ب م < (  =3( +  )30( = )1)ب م

 البلديات األخرى .

 

(:  بتطبيق المعادلة المذكورة أعاله 4ش حالمؤتمر القاعدي الشعبي :  "بوعزيز" ) لمندوبي  حساب العدد الكلي   -

ش( = ])ب م ( *)س ش ([ / )س م( وبعد التخصيص تصبح على النحو  ح( على النحوالتالي :  )1ش حيمكن حساب )

                                                                 (  أي : 4([ / )س م 4( *)س ش 4( = ])ب م4ش حالتالي : )

 مندوبي  بقية أعداد واحد  وبنفس الطريقة يقع حساب  مندوبأي   0,44( =18.055([ / )243( *) 33( = ])1ش ح)

الحد األدنى حول مندوبي   هذا  حساب بنفس األمرين السالفي  الذكر بأسلوبأيضا التذكير مع هذا  المؤتمرات القاعدية 

 المؤتمر . 
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هذا األخير يُمكن  من خالل النتائج التي أفرزها  حساب األسلوبين الحد  األقصى والحد  األدنى فإن  مالحظة : ـ        

ة في الحاالت اإلستثنائية وعلى رأسها األزمات االقتصادية لما يتمي ز به من التقليل إلى أدنى مستوى في  إستعماله خاص 

ة .  عدد المندوبين وهو ما يساهم في خفض كتلة أجور هؤالء والتقش ف بصفة عام 

 

 (الخليفة ) والرئيس  الوزراء إختيار كيفيةـ 21

 فإن  ر القرا إتخاذ في خاللها من الجماهير ومشاركة القاعدية المؤتمرات بإستحداث أنه التذكير من بد ال البداية في      

  أو أوقطري إقليمي أو جهوي أو محليسواء  برنامج في ورؤاها الجماهير برامج مع  حدوستت   ستتعدل  األحزاب برامج

  إقليمية أو  جهوية أو  محلية سواء حكومة  إفراز إلى سيقود مما لألحزاب   األحادية التوجهات  عن  بعيدا  واحد وطني

 ةالكفاء لمقاييس  إال  أفرادها يخضع وال حد أبعد إلى  ةالحزبي التوجهات عن بعيدة  أيضا هي  لتنفيذه  وطنية أو قطرية أو

 الشعبية القاعدة من إنبثق أن بعد الوطني البرنامج تنفيذ هو  الرئيس وهدفها العام الصالح خدمة في والتفاني واألمانة

 أعضاء إختيار كيفية في  كليا المعادلة يغير أن شأنه من هذاكل و  هاعلي سقطامُ  كان الذي الحزبي البرنامج وليس

 العليا السلطة  بإعتباره الوطني المجلس القاعدية للمؤتمرات التصويتي التفاعل جانب إلى سيقرره الذي  الوطنية الحكومة

  طرق عدة بين من الوطني المستوى على التنفيذي الجهاز تشكيل بها سيتم التي  الطريقة إلختيار الوحيد والمخول للبالد

 األمر هذات اإلشارة إلى سبق وقد (  الخليفة )  الدولة رئيس بإختيار خاص ماهو ومنها  الحكومة بإختيار خاص ماهو منها

 ضمن  " الوطني  المجلس/ ( النموذجية الهيكلية) المتوسط السكاني   التعداد ذات للبلدان الحكم  نظام هيكلية فقرة :  في

 :أكثر وفي مايلي بسط لألمر األخير هذا مهام

 أعضاء الحكومة :طريقة إختيار  -12-1 •

الطريقة المناسبة لكل شعب في إختيار أعضاء حكومته هي الطريقة التي تقترحها المؤتمرات القاعدية ويتم بلورتها وإقرارها 

بشكل نهائي من طرف المجالس الواحد تلوى اآلخر إنتهاء بالمجلس الوطني لكن هذا ال يمنع من تقديم  إقتراحين لهذه  

هما و عنها المترتبة واألخطار الحزبية المحاصصة عن هاإبعادو السياسية ماتاألز البالد بإمكانهما تجنيب الطريقة 

 : كالتالي وهما   حدهماأي تبن  أن ت القاعدية  اتيُمكن للمؤتمر إقتراحين 

 أعضائه بين ومن الوطني المجلس طرف من  الحكومة رئيس  ذلك في بما عضوا عضوا الحكومة أعضاء إنتخاب •

أن تنطلق به التجربة على أن يقع   الذي يمكن  خيارال، وهو تيس را م كان إن القاعدية لمؤتمراتل التصويتي التفاعل مع

 ذلك . المؤتمرات الشعبية  تقريرتعويضه بآخر عند 

 83 حدة على قطاع كل ، المجالس  جميع وزراء  طرف ومن بين من عضوا عضوا الحكومة أعضاء إنتخاب كذلك •

  المجالس بكل التعليم وزراء فمثالمتيس را ،   كان إن القاعدية لمؤتمراتل التصويتي التفاعل إنتخاب يُمكن أن يتم  مع ،

 . األخرى  المجاالت وزراء بقية إنتخاب يقع المنوال نفس وعلى التعليمي المجال في للدولة وزيرا  بينهم من ينتخبون

 طريقة إختيار رئيس الدولة )الخليفة(  -12-2 •

ما قيل بخصوص طريقة إختيار أعضاء الحكومة يُقال أيضا بخصوص طريقة إختيار رئيس الدولة )الخليفة( فاألسلوب 

التصويت المناسب لهذا األمر هو ما تقترحه المؤتمرات القاعدي ة ويقع إقراره في نهاية المطاف بالمجلس الوطني مع 

 يُمكن تقديم عدة إقتراحات  في هذا الشأن منها ما يلي :  ، لكن متيس را كان إن القاعدية لمؤتمراتل  التفاعلي

أن تنطلق به التجربة  الذي يُمكنوهو أيضا الخيار المنتخبين الحكومة أعضاء بين من الدولة) الخليفة (  رئيس إنتخاب •

ائما الكلمة العليا على أن يقع  تعويضه بآخر عند مطالبة المؤتمرات الشعبية بذلك ، ألن  هذا الخيار يُبقي بشكل آلي ود

 .ويُجس د إلى أبعد  حد  وعلى رأض الواقع رمزي ة  علوية القرار الشعبي  على من سواهللمؤتمرات الشعبية 

 الوطني المجلس رئيس نفسه هو ) الخليفة ( الدولة رئيس جعل •

 الوطني دون رئيسه . المجلس أعضاء بين من ) الخليفة ( الدولة رئيس  إنتخاب •

 ( والبلدية والجهوية  األقاليمية و القطرية البينية )مثال: رؤساءالمجالس بين من ) الخليفة ( الدولة رئيس إنتخاب •

                                                           
 ـ وهو خيار من المعتقد أّن التجربة الليبية قد عملت به أو بما يُشابهه ، فالمعلومة غير متيقّن منها .  83
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 إجراء انتخابات عامة مباشرة في حالة عدم التأمين التقني للتصويت عن بعد ... •

 

 التشاركي المباشر الحكم من الحكم النيابي  إلى  اإلنتقال  مراحلـ 31

 افور التشاركي  نظام الحكم المباشر تطبيق  في جميع الحاالت وفي جميع البلدان أنه ليس من الممكن  عتقدمن  الم       

دون إفرازات واحدة مرة القديمة ها عدم القدرة على تغيير كامل الهيكلية اإلدارية أهم عدة عوامل مننتيجة وذلك ودفعة واحدة 

خوض وال شعبية المؤتمرات الحضور لوشوق بلهفة لتوجه يدفعه ل كافوعي سياسي إمتالك الجميع لعدم   هذا إلى جانب ،سلبية

حتى على ما يصعب تشخيصه مشاكل من الإذ هناك ول ن حلعلبحث لها وا هبالدالتي تعيشها مشاكل الجميع تشخيص في  

 مباشرحكم نظام بفي فترة أولى  يبدأل في تطبيق هذا  النظام والتدرج توخي المرحلية  ما يحتم وهو أنفسهم  اإلختصاصيين 

ض فيه المؤتمرات القاعدية   بالكامل تشاركيمباشر حكم نظام إلى في فترة الحقة   يصل ل في حد ه األدنى والضروري  تُعِو 

 مرحلتين على ينطوي التدرج وهذا  ،الشعب يةأغلب  بموافقة تقدير أقل على القرارات كل  فيه حضى ت المؤتمرات البلدية و

:  

ط وعدم بلدي فقالمستوى الر على للجماهي  التفاعلية المشاركةقصر، وفيها يتم   ى لإلنتقالاألول المرحلة -13-1 •

ن هذه ذلك تعد يها إلى بقية المجالس وذلك في إنتظار تهيئة هذه المشاركة كما سيتوض ح  من خالل  ما سيأتي ، هذا وتتضم 

 المرحلة عد ة خطوات نسوقها كاآلتي : 

وهو ، على األقل  ظرفيا ـ للبالد على أن تقع مراجعته فيما بعد  -المالئم  تهئية التقسيم اإلداري :  الخطوة األولىأـ 

 ي ) فروع بلدية ـ بلديات ـ جهات ( ، وهإدارية ذات الثالث تقسيمات   84هيكلية النموذجية الإعتماد  تقسيم يُمكن تحقيقه عبر

مع أغلب  دول العالم بما فيهم أغلب األقطار اإلسالمية بإستثاء أربعة منها تماشى   في بداية التجربة تيُمكن أن   اتتقسيم

هذا ،  ذات التقسيم الواحد 85هيكلية التعداد السكاني المنخفض جدا ممعه اشىتتم وهي : البحرين وقطر وجيبوتي وجزر القمر

ة  ويُمكن   مع إعتبار األول كفرع بلدي  ،بالمستويين األدنيين من التقسيم القديم  للهيكلية النموذجية بالنسبة اإلحتفاظ  وخاص 

  وذلك في إطار عملية تبسيط اإلنتقال .والثاني كبلدية 

مؤتمرات الشعبية القاعدية المفترضة  الأمناء المندوبين عن الفروع البلدية أو بإنتخاب  البدأ :  الثانيةالخطوة  -ب

  :  حالتين حسب يتم هذاو على حدهة كل  مجلس بلدي البلدي فيما بعد المجالس لتشكيل وذلكبكل فرع بلدي بالوطن 

المفترضة مناء المؤتمرات القاعدية أ إنتخابب تشكيل المجالس البلدية  يبدأ  : الثورة حاالت في : األولى -

ن ك اإلداري القديم  أصغرجزء من التقسيم  كل عتبارإ بعد  لذلك المناسبة المعادلة حسب مؤتمرا شعبيا قاعديا فرع بلدي يتضم 

 لجان إشراف هذه االنتخابات تحت مع إجراء  الحقا، هذا إلنعقاده المالئمة الظروف تهيئة  حين إلى  في حالة عدم  إنعقاد

 إرتباطهم  عدم اللجان تلك  لدى يُثبت  الذين فقط فيها يشاركوأهدافها  نحو وقيادتها الثورة حمايةغايتها الوحيدة هي  شعبية

اللجان لجان حماية الثورة /تسميات على هذه اللجان منها : ال يديمكن إطالق عد و ، خطيرة بعالقات  عليه ثارالمُ  بالنظام

األخرى التي يُمكن  لكل مجموعة ثورية التسميات من ذلك  الثورية / الطالئع الثورية / اللجان التوحيدية الثورية إلى غير

 أن تطلقها على نفسها ....   علماني أو ديني مقتنعة  بالطرح الجماهيري سواء من منظور 

أمناء  إنتخابأيضا  بالحالة األولى يقع ين: بنفس األسلوب والكيفية المذكور  عاديةال حاالتال في : الثانية -

مع إمكانية تعويض اللجان الشعبية   بلدية على حده فرع بلدي بكل كل سكان البالغين من من طرف المؤتمرات القاعدية 

 ، وقبل مطالبة أغلبية الشعب في كلتا الحالتين اإلشارة  ضرورة االنتخابات ، هذا معلحماية الثورة  بجهاز إداري عام إلنجاز 

المناسب سلوب األ، اإلشارة إلى حري ة األمناء أو المندوبين في إختيار بفرض عقد مؤتمر شعبي قاعدي  بكل  فرع بلدي 

، إتصال يُمكن أن يتم  وذلك ألخذ آرائهم في جميع المسائل التي تشغل بالهم تصالهم بجماهير الفرع البلدي  الذي إختارهم إل

وذلك حسب ظروف جماهير كل فرع بلدي على حده  فرادى  بشكلجماعات أو عبرمؤتمرات شعبية قاعدية أو عبرسواء  

 ...وما يتف ق عليه الطرفان : المندوب وجماهير ذلك الفرع البلدي 

القاعدية الشعبية تُعوض وقتيا المؤتمرات  ة بلديشعبية  ات مؤتمر عقدل ةلس البلديادعوة المج  الخطوة الثانية : - ت

قع ت يجب أن  حيث  القادم   البلدية الشعبية بنود جدول أعمال المؤتمرات  وضع وذلك للمساهمة في البالد  كافةعلى مستوى 

 إقتراحاتتقديم في هذا اإلطار و يمكن خاصة إن كان اإلنعقاد بعد ثورة. المحلية والوطنية مراعاة األولوية في تناول المشاكل 

كيفية إنتخاب اإلسالمية ، كذلك لبلدان داخل العدة مسائل حساسة منها بنود لدستور البالد بما فيها تطبيق الشريعة  وكيفيته 

                                                           
 التشاركي المباشر الحكم يكليات نظامهـ -9أنظر الفقرة :  - 84
  نفس المصدر ،  - 85
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 في أول إنعقاد للمجلس الوطني كل هذا وغيره ليقع إقرار، كذلك مسألة تأميم  الثروات  أعضاء الحكومة والرئيس )الخليفة ( 

اإلشارة إلى دور منظمات المجتمع المدني التي بإمكانها أن تسهل عملية  اإلنتقال بكل  سالسة ، وفي هذا الصدد ال بد  من 

مشاريع قوانين ليُقد م  فيما بعد  هتم به يتوحيد صفوف كل صنف منها وصهره في تنظيم واحد حسب الميدان الذي عبر وذلك 

والحسم فيها قبوال أو رفضا المؤتمرات الشعبية لمناقشتها إلى  ثمومجالسها اإلستشارية  المجالس البلدية  إلى تهم  هذا الميدان

      .أوتعديال 

مع تحميلهم  مقترحات جدول األعمال   الجهوية البلدية بالمجالس جالس للم ندوبينإنتخاب م  الخطوة الثالثة :- ث

ة أخرى لتجميعها وصياغتها   هنالك .مر 

مقترحات جدول أيضا مع تحميلهم    بالمجلس الوطنيإنتخاب مندوبين للمجالس الجهوية    الخطوة الرابعة: - ج

 .بشكل نهائي هنالك  لتجميعها وصياغتها الُمصاغة  األعمال  

ن طريق صياغة المجلس الوطني لمقترحات جدول األعمال صياغة نهائية ثم إحالته ع الخطوة الخامسة : - ح

تقع صياغتها بشكل نهائي بالمجلس الوطني بعد وتقديم قرارات في شأنها لدراسة بنوده البلدية  ؤتمراتإلى الم مندوبينال

ن المسائل الت  يُمكن صياغة ال للتذكير فإن  الجهوية ، ومرورها بالمجالس    :الية أن تتضم 

 .التفاعلية المشاركة  بدون  العمومية للسلط  الظرفي تنظيمـ ال

 لبلدان اإلسالمية فيما يخص  االتعامل مع الشريعة كيفية بلورة بنود  الدستور بما فيها  -

 تأميم الثروات  -

 ...المؤتمرات البلدية قبل على ضوء التصورات المقدمة من  (الخليفة) والرئيس الحكومة أعضاء إنتخابكيفية  -

 القرار إتخاذ فيحجم إمتالك الجماهير لوسائل التصويت عن بعد كيفية مشاركة هؤالء  البحث على ضوء   -

من  يحدث ال حتىحتى ال يقع تكليف الجماهير أكثر من طاقاتهم  من ناحية و وذلك،   الوطني والمجلس الجهوية  المجالسب

،   وإستعمالها  للتصويت إمتالك هذه الوسائلفي حال  القدرة على   الجماهير إلرادة تزييف أي أو خلل أي ناحية أخرى 

 حينمااألخرى  المراحل بقية تتم أن على فقط البلدي المستوى على رالجماهي شاركةممواصلة   مثال يمكنوفي هذا الصدد 

  .الحق وقت في تأمينها يتيسر

 التشاركي المباشر الحكم نظام لتطبيق مناسبا يكون  ةالبيني   والمجالس  القاعدية للمؤتمرات اداري تقسيم بلورة -

  .تطويره باإلبقاء على التقسيم الحالي  أو بوذلك إما 

 بأكثر فاعلية . السياسية الحياة في مشاركته طريقة وضبط المدني للمجتمع  هيكيلة إنجاز -

 ـ ضبط وتيرة إنعقاد المؤتمرات الشعبية ومد ة بقاء المندوبين في مهامهم ....

 

ه جدول األعمال  النقاط  المطروحة بمناقشة في  البلدية ؤتمرات بالم الشروع :  الخطوة السابعة - د الُمصاغ لتِو 

  المجلس الوطني ب

 

تجميعها هنالك لالمجلس الوطني  الجهوية  ثم   البلدية إلى المجالس ؤتمرات إحالة قرارات الم الخطوة الثامنة : - ذ

المؤتمرات  اتطريق الحكومة الوطنية وبقية الحكومات المحلية لتبدأ اجتماع لتطبيق عنثم إحالتها ل صياغتها صياغة نهائيةو

 .دورتها  هذه من جديد بعد فترة زمنية تكون قد سبق تحديدها بالمجلس الوطني والمجالس  

 وذلكعلى مستوى كامل الوطن  للجماهير  التفاعلية بالمشاركة األمور تسيير  لإلنتقال : الثانية المرحلة -13-2 •

  القرار إتخاذ في لمشاركتها اآلمنة الكيفية ضبط جانب إلى ، القاعدية المؤتمرات ثوتُستحد اإلداري التقسيم  يقع أن بعد

 . الوطني المستوى أو المحلي المستوى على سواء
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 الخــاتمة

ة تعددية الحزبية  الشكلية  الو لنظام النيابي اإن         لمواطن لفي نهاية المطاف  اجلبلم ي وفي الغرب خاصة  في العالم  عام 

لفتات المالي الكبير ال يستر عوراته سوى ا، ثالوث والدمار األخالقي والحيف االقتصادي السياسي  البسيط  سوى  التهميش

ة بالغرب نسبيا الذي يُلقيه    رغم ُوجود بعض التملمالت عليهرأس المال الماسوصهيوني  لتكميم األفواه وتأخير الثورة خاص 

ة اإلسالمية  عموما  بالربيع العربي أما في بلدان مايُسمى  ،   ضد ه  هذا  تحقيق عن  النظام وتعد ديته اهذ شذ  يلم فوأقطار األم 

بما  جناه النظام النيابي   تكتفي ذا اإلتجاه   وسوف لن في ه صب  ترغم تفاوتها من قطر إلى آخر  األحداث جل إذ أن   الثالوث

 وك لفإلى جانب الصدامات المسلحة هنا وهنا  أخطر من ذلكهوإلى ما  ونهتجاوزبل سي  اميهمواطنعلى  الغربي و تعدديته

وأنصارها اإلسالمية محاربة  الشريعة أبواب إلى فتح   أيضا  عمدا ا مفإنه للثورة المضادة   ارعهافتح  األبواب على مص

ة  يمثل لب  عام كتيار جماهيري   ة   ناعتة إي اههوي ة األم  ة بوباإلرهاب  مر  ف أخرى بالتشد د ومر   مجاراة للتوجهات التطر 

منذ  الم يفضيسواء ُمجتمعان أو منفصالن   مع  تعدديته الحزبية النيابي  إن النظام .  اسوصهيونية العالمية وإسترضاء لهاالم

ف  إال  وهوسواء بالشرق أو بالغرب بالكامل إلى تطبيق أي دين  ولحد  اآلن   مانشأته   إلستراتيجة اخدمة لمناورة وفي إطار محر 

الشعوب مرحلة بعد أخرى وقطرة إلى محو هذه األديان جملة وتفصيال وتعويض هويات موضوعيا عليها  والهادفة  اسيرالتي ي

وفي إطار  –العربية و اإلسالمية األقطار أغلببإذا كان النظام الني ابي وتعد دي ته ، وقطرة بهوية وقيم ماسوصهيونية خالصة 

فلم يبقى أحيان عكس ذلك في  ارغم تظاهرهمتطبيقها  انرفضويُ موضوعيا الشريعة  انحاربيُ  -اإلستراتيجية الس الفة الذكر

ة وقواها التقد مية إال  العمل على إقامة نظام حكم مباشر لما يُمث له  من  لنجاة اطريق على  ضرورية بداية امام جماهير األم 

ةالحقيقية سواء  أولبقية بلدان العالم  غير المسلمة من المكائد الماسوصهونية التي تتخذ من النظام النيابي الحالي وتعدديته    لألم 

على الضرورية بداية ال، فالنظام المباشر هو الواقع في كل حين بذلك كما يصرخ ضد  األمم ة ناجعة  لتطبيق مخططاتها وسيل

  ... تحت مظل ته إضافة الشريعة اإلسالمية إليه وتطبيقها أما نهايتها فهو لخالص من عبودية  النظام الني ابي وتعد ديته اطريق 

 

 اللهم إني قد بلغت فأشهد .

 

 

 تم بحمد هللا / وهللا أكبر

 م 2013-9-11هـ  /   1434-10-6هولندا في : 

 م 2016 -08 -15هـ  /  1435-11-11:  وجع رُ 

 2018-09-10هـ /  1439-12-29:   آخر مراجعة
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