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ABSTRACT 

 

Libya through this stage experiences several crises: security, economic and social. 

The country has a political mess, despite many international, regional and local 

attempts to provide solutions to successive crises, first and foremost finding a way 

out of the political crisis. However, these attempts did not address the major 

imbalance of these crises, or alert to the basis of the political crisis. The constitutional 

declaration issued in 2011, which controls the political scene so far, has delegated 

broad powers to the legislative authority, resulting in an almost total hegemony of 

the legislative power, with the absence of the executive authority role. It is the 

executive power that carries out the decisions and are constrained by successive 

legislative authorities. This is contrary to the principles underlying contemporary 

political systems. Therefore, the research will clarify the principles of political 

systems and how they can be applied to the Libyan political system. Through the 

systematic analysis approach, the study reached the following findings: a vibration 

in the constitutional framework of the transitional period, which is supposed to be a 

constitutional bases for the next stage. The Libyan state remained in need for political 

re-reading in the light of modern constitutional systems, which meant the success of 

any political process in Libya. 

Keywords: Libya - political crisis - political system - principles of systems 
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 ملخص ال

 

األزمة  أو سببها الرئيس املشكلة السياسية،. واجتماعية واقتصادية، أمنية،؛ عدة متر ليبيا خالل هذه املرحلة بأزمات
ورغم حماولة األطراف   أصبحت البالد يف فوضى سياسية،  ؛املؤسسة التشريعية  ، وانقسامالسياسية، فمع تعدد احلكومات

هنا مل تعاجل إإال    ،مة السياسيةألز إجباد خمرج لويف مقدمتها    ،واإلقليمية واحمللية من تقدمي حلول لألزمات املتالحقة  الدولية
م 2011ن اإلعالن الدستوري الصادر يف عام إ إذ .السياسية زمةخللل الرئيس هلذه األزمات، أو التنبيه إىل أساس األا

فوض صالحيات واسعة للسلطة التشريعية، جنم عنه هيمنة شبه مطلقة  قد املتحكم يف املشهد السياسي حىت اآلن
والسلطة التنفيذية هي اليت تتوىل تنفيذ القرارات،   .السلطة التنفيذية املتمثلة يف احلكومة  دور  تغييب  مع   ،للسلطة التشريعية

وهذا ما يتعارض مع املبادئ اليت   .السلطات التشريعية املتالحقة  قبل  ظلت مغيبة طلية هذه الفرتة، ومكبلة منرغم أهنا  
حث مبادئ النظم السياسية، وكيفية تطبيقها على بناء النظام لذا سيوضح الب املعاصرة.تقوم عليها النظم السياسية 

اهتزاز يف اإلطار الدستوري ، توصلت الدراسة إىل نتائج منها: حدوث منهج حتليل النظم ومن خالل  .اللييبالسياسي 
الليبية حباجة ماسة إىل  الدولة تيبقللمرحلة االنتقالية، والذي من املفرتض أن يكون مرتكزاً دستورياً للمرحلة القادمة. 

 .عملية سياسة يف ليببا  ةجناح أي  عيناليت ت  ،ِإعادة قراءة العلمية السياسة يف ضوء النظم الدستورية احلديثة واملعاصرة
 مبادئ النظم .  -يالنظام السياس  -ة السياسيةزماأل  -ليبيا مات المفتاحية:الكل 
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 تكمن يفأما بعد، فإن صلب املشكلة السياسية  ،شرف املرسلي حممد أن على  والصالة والسالمن  احلمد هلل رب العاملين 
قيام اجملتمعات واستمرارها، وحتمية ألهنا منبعثة من جوهر  تقتضيهافهي ضرورة  أن السلطة السياسية ضرورية وحتمية،

من   اأي م  .فكل إنسان بداخله متناقضان مها رغبة يف الطاعة، ورغبة يف احلكم أي تويل السلطة  ،السياسية يف اإلنسان 
خرين، وإن تويل السلطة مبا تتضمنه من احتكار ألدوات اإلكراه لط على اآلإنسان إال ويف طبعه درجة من الرغبة يف التس

 لتلك الرغبة إمكانية التعسف يف استعمال السلطة، ومن مث الوقوع يف االستبداد.  ئيه  ،يف اجملتمع 

الغربيي أمثال:  أفكار الفالسفة د ومن هنا كان الفكر السياسي على مر العصور يبحث عن حل هلذه املشكلة، وتع
 ،يف تصوره لفكرة الفصل بي السلطات مونتسكيو الفرنسي و ،يف تصوره لفكرة العقد السياسي ،اإلجنليزي جون لوك

من الدعائم الرئيسة يف مبادئ النظم السياسية املعاصرة. فمع التطور املعريف والثقايف يف الغرب عملوا على صياغة هذه 
وفاعلية أدائها وقدرهتا على االستمرار وتتمثل هذه املبادئ   ،عليها بناء نظمهم السياسيةاألفكار يف شكل مبادئ يرتكز  

 :   1يف
 _مبدأ سيادة األمة.1
 _ مبدأ الفصل بي السلطات.2  
 الشرعية.   _ مبدأ3  

املؤسسات   همن حيث شكل السلطة وطريقة وصوهلا هلذ  ،بناء املؤسسات السياسية بالنظم السياسية املعاصرة  خيتلف  قد 
سليب يف عملية   خر، و قد يكون هلا أثرآالسياسية من خالل املشاركة السياسية )االنتخابات( فهي ختتلف من نظام إىل  

االختيار األنسب لألعضاء باملؤسسات السياسية، وأيضًا من حيث توازن السلطات، ففي نظام ما قد توجد سلطة 
خر قد توجد سلطة تشريعية ضعيفة، وسلطة تنفيذية قوية، مما يفقد مبدأ الفصل والتوازن بي اعية قوية، ويف نظام تشري

 السلطات دوره الفعلي يف استقرار وتصحيح املسار يف النظام السياسي،  ومن خالل االطالع على اإلعالن الدستوري 

 

 
 93.اإلسكندرية: مكتبة خوارزم.ص النظم السياسية. 2002ثابت، عادل . - 1

 
 المقدمة
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ساس للحكم على التطورات احلاصلة يف و املرجع األ  ،طار القانوينباعتباره اإل  ،م3/2011/ 8اللييب الصادر بتاريخ: 
 ، نالحظ يف هذا اإلعالن سيطرة شبه مطلقة من السلطة التشريعية واملتمثلة يف اجمللس االنتقايل اللييب  املشهد السياسي

 الربملان مما أدى إىل فشل صالحيات واسعة للسلطة التشريعية اليت جاءت بعده واملتمثلة يف املؤمتر الوطين، مث  ئهعطاإِ و 
كما أن شكل النظام السياسي خالل املرحلة  .السلطة التنفيذية خالل تلك الفرتة واليت متثلكل احلكومات املتعاقبة 

االنتقالية أخذ الشكل التشريعي، ومت تطبيقه يف عملية بناء املؤسسات السياسية،  ودون األخذ يف االعتبار التاريخ 
 .والفرتة االنتقالية اليت متر هبا ليبياالسياسي اللييب،  

، تنفيذ القرارات الفرتة االنتقالية يفعجز كل احلكومات املتعاقبة خالل تتمثل مشكلة الدراسة يف  مشكلة الدراسة:
وعجز احلكومات عن السيطرة على أرض الواقع، إذ مل تؤسس جيشاً وشرطة حقيقيي تابعي هلا، وبالتايل استطاعت 
اجلماعات املسلحة أن تتمكن من فرض سيطرهتا على أرض الواقع، ومتكنت من إحداث تغيريات يف املراكز القانونية؛ 

ذلك اهتزاز  مما جنم عن من خالل ضغطها على بعض األطراف السياسية اليت قامت بإجراء التعديالت الدستورية.
ومتلمل وسخط من قبل فراغ سياسي  ة السياسية، وحصولاإلطار الدستوري للدولة، وإرباك املسار االنتقايل للعملي

، برمتهاللييب  تالحقة يف املشهد السياسي  مزمات  أعنه    وهذا نتج،  النظام السياسي  لشعورهم بعدم فاعلية  الشعب اللييب؛
 األمر الذي أثر على الوضع السياسي اللييب بشكل عام.                                            

  لدراسة:هدف ا
 أسلوب االقرتاع املباشر وغري املباشر وإمكانية تطبيقه يف ليبيا.مناقشة  األول:   دفاهل
 .انتخابات السلطة املركزية ضمن سلطات احملافظات )الالمركزية املوسعة(كيفية  الثاين:    دفاهل
 املؤسسات السياسية الليبية.  يف أداءالضوابط والتوازنات  مناقشة دور  الثالث:   دفاهل
 ليبيا.بتوازنات السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية  حتليل  الرابع:   دفاهل

مبادئ حماولة تقدمي بعض احللول واملعاجلات من خالل دراسة وتطبيق    مناقشة هذه العناصر يف  هدفت هذه الدراسةوقد  
ن أجل االرتقاء بالعملية السياسية يف حماورها املتعددة: التشريعية، ، وذلك مةيبيللاملعاصرة على احلالة ا النظم الدستورية

 ا حيقق مبدأ الشرعية.مب  ومن خالل الرتكيز على مبدأ سيادة األمة و مبدأ الفصل بي السلطات،والتنفيذية ، والدستورية،  
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 الدراسات السابقة:
  .الصراع بي املكونات السياسيةاألزمة الدستورية يف ليبيا: أبعاد   (2015)عمر    ،خرييمقال  

ناقش املقال األزمة الدستورية يف ليبيا مبينا أبعاد الصراع وأطرافه، وموضحا أن اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يف 
، وما تاله من تعديالت دستورية وصل عددها إىل سبعة تعديالت؛ كانت خالل 2011الثالث من أغسطس سنة 

. أدت هذه التعديالت إىل حدوث تغيريات واسعة يف املراكز القانونية للسلطات 2014  وحىت  2012فرتة قصرية من  
عنه  اهتزاز اإلطار الدستوري للدولة. واشارت الدراسة إىل أن هناك جمموعة   مالسياسية، وإرباك املسار االنتقايل، مما جن

رحلة، وهذا ما سيتم اإلشارة إليه يف هذه من العوامل قد أدت إىل عدم انسجام مواد اإلعالن الدستوري ملتطلبات امل
الدراسة وحماولة تقدمي بعض احللول واملقرتحات للخروج من املرحلة االنتقالية  ولتفادي ذلك اخللل عند بناء السياسي 

 الرمسي.

وانتهت الدراسة إىل القول أن اخلالفات حول املؤسسات الدستورية زادت من حدة األزمة ليس بسبب ضعف النصوص 
الدستورية لإلعالن الدستوري فقط، إمنا أيضًا لصياغة التعديالت الدستورية حتت ضغوط وإكراهات من بعض القوى 
السياسية واجلماعات املسلحة. ويرى الكاتب أن هناك معوقان ستواجههم الدولة يف املرحلة املقبلة. األول يف غياب 

يف اخليار ما بي متكي اإلعالن الدستوري بوصفه إطارًا دستورياً القوة والسلطة املركزية للدولة لعدة أسباب، والثاين 
 انتقالياً حىت صدور الدستور الدائم، أو تغيري اإلطار الدستوري خصوصاً وأنه قد جرت به سبعة تعديال خالل فرتة وجيزة 

ات الدستورية املتتالية يف ظاهرة االهنيار تناولت األزمة يف ليبيا بي تقاسم السلطة واالنتخابات.  (2018) خريي عمر
االنتقالية، حيث افتقر القانون للحماية الالزمة إلنفاذه. وهنا تشري املرحلة الستمرار باعتبارها املرتكز األساسي  ،ليبيا

من العوامل اليت سامهت يف تقويض السلطة، حيث  ؛ كانتانتشار السالحظاهرة إىل أن االنقسام السياسي و الدراسة 
دراسة خريي  تكانت انعكاسًا لتفكك البنية السياسية واالجتماعية. وتقارب  ،سيولة النص الدستوري يكمن القول إن 

حيث تبدأ مرحلة   ،، بعد صياغة اإلعالن الدستوري2011وضع البالد يف أغسطس    الدراسة احلالية يف وصف  هذهمع  
مل تليب متطلبات املرحلة بل زادت من فجوة هنا إخمتلفة من تشكيل املؤسسات. رغم أهنا تقوم على االنتخاب، إال 

 الصراع. 
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إىل متديد السلطات القائمة، من دون االنتقايل؛ سيؤدي  االستمرار يف املسار السياسي د خُلصت الدراسة إىل أن وق
فعلى الرغم من اجلدل بشأن صالحية اإلعالن الدستوري،  .لطريق على السيولة الدستوريةوضع حمتوى جديد، يقطع ا

تكوين وضع دستوري يدعم القبول بنتائج   من  2014اليت تشكلت على ضوئها جلنة فرباير يف  مل تساعد خريطة الطريق  
كل وضع قيوداً حامسة منعت تطبيق االنتخابات، ما ترتب عليه نزاع قانوين، أثار اجلدل بشأن مشروعية املؤسسات، وبش

ترتبط حبسم املناصب الرئيسية يف الدولة، ما يشكل حمّدداً الدراسة إىل نتيجة  يبه. لتنتهاالتفاق السياسي أو القبول 
رئيسياً النعقاد االنتخابات أو تأجيل انعقادها، خصوصًا أهنا تتعلق برتتيب املناصب التنفيذية األكثر تأثرياً، وال سيما 

 ئاسة الدولة والقيادة العامة للجيش. ر 

وميكن النظر إىل طرح االنتخابات باعتبارها الوجه اآلخر لرتاجع فكرة الدستور أو تأجيلها، على أنه سوف يؤدي إىل 
تراجع دور "اهليئة التأسيسية" بصورة قد تدفعها إىل اإلعالن عن حل نفسها. لذلك تبدو أمهية األخذ بالتحوطات 
 الكافية للحفاظ على احلد األدىن من األساس القانوين لوجود هيئة دستورية، ميكنها الحقاً التصدي ملهامها يف املستقبل.

السياسي، ومن الناحية املنهجية، سيتم الرتكيز على األخذ مبنهج حتليل النظم كإطار حتليلي للنظام : منهج الدراسة
 . تبسيطهالواقع وحماولة وكوسيلة لتفسري  

 تقسيم هذه الدراسة إىل أربعة مباحث وذلك كاآليت:  م سيت  هيكل الدراسة:
 األول: أسلوب االقرتاع املباشر وغري املباشر وإمكانية تطبيقه يف ليبيا.  بحثامل
 .الثاين: انتخابات السلطة املركزية ضمن سلطات احملافظات )الالمركزية املوسعة(  بحثامل
 التوازنات بي املؤسسات السياسية الليبية.  الثالث: الضوابط و  بحثامل
                                  الرابع: السلطة القضائية والتوازنات مع السلطة التنفيذية يف ليبيا.  بحثامل
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 .أسلوب االقتراع المباشر وغير المباشر وإمكانية تطبيقه في ليبياالمبحث األول:    

وهو ما يضمن تكافؤ الفرص وحتقيق االنتخاب املباشر العام،  املشاركة السياسية يف ليبيا جيب أن ترتجم فعليا من خالل  
ويبعث نظام االنتخاب العام روح االهتمام بالشؤون العامة لدى األفراد، ، املساواة بي املواطني دون متييز بينهم مبدأ 

 . 2لشعور بالثقة، وأن يكون االنتخاب املباشر العام يف كافة املؤسسات السياسيةوينمي فيهم روح الوطنية ويوقد فيهم ا
 االقتراع المباشر )الفردي(: .1
تباع أسلوب االنتخاب الفردي، وتبعًا هلذا األسلوب ال يعطي الناخب صوته إال ملرشح واحد بي املتقدمي ا ويعين

يقدمها الناخب سوى اسم شخص واحد، وجيري االنتخاب هبذا فال حتمل ورقة االنتخاب اليت ، للمناصب السياسية
ويكتفي الفائز باحلصول على األغلبية البسيطة، أو النسبية على بقية املتقدمي هلذا املنصب   .األسلوب على دور واحد 

عضو يتميز هذا األسلوب بأنه يسهل فهمه للناخب حي يبدي رأيه يف االنتخاب، وخيتار يف ذات الوقت  .السياسي
فهو يصوت للشخص الذي يستحسن برناجمه ويشعر بأنه  .إحدى املؤسسات السياسية، وخيتار الربنامج الذي يفضله

وهذا النوع من االنتخابات هو االنتخاب املباشر العام بأسلوب االنتخاب الفردي على دور  ،أهل لتويل سلطة احلكم 
النتخاب من  الشخص حىت يزاول حقه االنتخايب أن يكون يكون مقيدًا إذا ما تطلب الدستور أو قانون اقد  واحد 

شرطي النصاب املايل  دونعام الباشر املنتخاب اال األفضل برأي الباحث هوو  .على قدر من الثروة و قدر من التعليم 
اختيار االنتخاب واألفضل يف بناء املؤسسات السياسية للنظام اللييب هو    .)التعليم(  :)الثروة( والكفاية العلمية أي  :أي

ألنه يؤدي إقرار املبدأ الدميقراطي بتحقيقه قاعدة املساواة بي املواطني دون متييز بينهم بسبب الثروة أو  ؛املباشر العام
التعليم، ويبعث نظام االنتخاب العام روح االهتمام بالشؤون العامة لدى األفراد، وينمي فيهم روح الوطنية ويوقد فيهم 

 .  3، وأن يكون االنتخاب املباشر العام يف كافة املؤسسات السياسيةالشعور بالثقة
 االقتراع غير المباشر: .2

ويقتصر دور الشعب يف هذا النوع على اختيار مندوبي يتولون اختيار املمثلي عن الشعب، ويف هذا النوع تتسع اهلوة 
م عليها نظام االنتخاب غري املباشر، فتزداد هوة بقدر تعدد الدرجات اليت يقو  ،بي االنتخاب وبي املبدأ الدميقراطي

 مراحل،، أو أربع ثالثكأن يقوم على   النوع من االقرتاع،هذا البعد اتساعاً كلما تعدد الدرجات اليت يقوم عليها هذا 
 واملمارسة وهناك من يرى أن نظام االنتخاب غري املباشر يعد ضرورة يف الدولة املتخلفة سياسياً؛ ألنه حيول بي الناخب  

 
  208: ص182. ص1لكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع. طا أصول النظم السياسية املقارنة..1987املنويف ،كمال- 2
 . 208: ص 182.ص 1. الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع . طأصول النظم السياسية املقارنة. 1987املنويف، كمال - 3
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نظام االنتخاب املباشر من توافر قدر من الوعي، والرتبية  يتطلبوإذا كانت هذه الرؤية مقبولة ملا  .السياسية املباشرة

املواطني  اهتمامغري املباشر يؤدي إىل ضعف  االنتخابالسياسية، إال أنه جيب أن ال خيفى على أذهاننا أن نظام 
 قيوترت ،باملسائل السياسية، وذلك على عكس نظام االنتخاب املباشر الذي يضاعف اهتمام املواطني باالنتخاب

هو املفرتض و   كدولة ختوض هذه التجربة ألول مرة.  اليه يف ليبيا    داركهم باملسائل السياسية بوجه عام، وهو ما نفتقرم
 .يف هذا البحث

واألشكال املضللة هي اليت يفرتض أن يتم األخذ هبا  يف عملية ( إليضاح أنواع االنتخاب، 1الشكل اآليت رقم: )و 
 .4لسياسية بليبيا االنتخاب يف بناء املؤسسات ا

 .( يوضح أنواع االنتخاب1)  :شكل رقم 

 
 

 )الالمركزية الموسعة(المحافظات  سلطات  انتخابات السلطة المركزية ضمن  المبحث الثاني:  
تتمتع دولة ليبيا مبساحة جغرافية واسعة، لذلك فإن هذه الدراسة سوف حتاول الوصول اىل الربامج االنتخابية األكثر 

 نظام ه  على اعتبار   ،وفق الالمركزية املوسعة، أي سلطة مركزية مع سلطات حملية يف احملافظات  احلالة الليبيةمالئمة مع  
 
 

 
 .  87م .ص. اإلسكندرية : مكتبة خوارز الدول و احلكومات  -النظم السياسية. 2006شيحا، إبراهيم عبد العزيز - 4
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فعنالة. قدرة السلطة املركزية بالعاصمة السيطرة على كافة احملافظات بصورة    ؛ نظرا لعدمةاحلالة الليبي  مع  شىايتم ميكن أن  

 :   5من هذا النوع ، جيب أن تتوفر فيه الصفات اآلتيةجيب االتفاق على أن جناح نظام خاص   اكم
التشريعية والتنفيذية باحملافظات، االلتزام بالتشريعات  :أنتخبهم الشعب يف السلطتي جيب على املمثلي الذين .أ

والقرارات الصادرة من السلطة املركزية، على أن يكون للسلطات باحملافظات دور يف تشريع القواني، وتنفيذها 
 . مصلحة كل حمافظة  تقتضيفق ما  و 

كون سلطات احملافظات مبينة، وموضحة وحمددة بواسطة دستور مكتوب للمحافظة، يكون حمل توافق مع ت .ب
 . السلطة املركزية

فدستور البالد مهما كان مفصاًل ال يستطيع حبال ، يتمتع دستور البالد بسيادة أعلى من دساتري احملافظات .ت
اًل جلميع املسائل، هذا فضاًل على أنه قد تستجد بعض املسائل نتيجة لتطور الزمن من األحوال أن يكون شام

وتغري الظروف؛ ولذلك البد أن يكون لسلطة احملافظات االختصاص بكل املسائل اليت مل ينص عليها الدستور 
ص السلطات احملافظات كل املسائل املستجدة، على أن ختت  طةصراحة للسلطات املركزية، وكذلك يدخل يف سل

املركزية باملسائل اليت جيب أن تتسم بطابع الوحدة يف كافة إقليم الدولة، وللسلطة املركزية وضع األسس العامة 
ويرتك تنظيم التفاصيل بشأهنا ووسائل  ،اليت حتكم املسائل املشرتكة بي السلطات املركزية وسلطات احملافظات

افظات باستقالل ذايت، يعترب وسيلة ناجحة يف معاجلة األمور والشك يف أن تتمتع احمل، تطبيقها للمحافظات
  .6العامة

 السياسية، و هي كالتايل:للكيفية اليت يتم هبا انتخاب املؤسسات     اً يوضح الباحث تصور يف الفقرات اآلتية  
 اختيار المؤسسات السياسية  في الدولة الليبية:-1

هلا مجيع السلطات التشريعية،   ولوختن  اً مباشر  اً أعضاء هذه املؤسسة انتخابيتم انتخاب  المؤسسة التشريعية: أوالً:
 وتتكون هذه املؤسسة من جملسي مها جملس املساواة، وجملس الشورى.

وميثل هذا اجمللس كافة احملافظات بعدد متساوي من األعضاء لكل حمافظة، حبيث ميثل كل حمافظة   مجلس المساواة:-
شراف على احملافظة يف السلطة املركزية باجمللس، على أن يكون الحد العضوين احلق يف تويل اإلِ باجمللس عضوان ميثالن 

السلطة التشريعية باحملافظة التابع هلا، والربط بي السلطة التشريعية باحملافظة والسلطة التشريعية املركزية، ويتم هذا 
 والذي سيقوم بتويل   ، باره الكيان السياسي األول املنتخباالنتخاب بإشراف هيئة انتخابية حملية وهيئات دولية، باعت

 
الكربى .ترمجة د. جورج سعد. لبنان :املؤسسة اجلامعية   االنظمة السياسية املؤسسات السياسية والقانون الدستوري .1992موريس، دوفرجيه  - 5

 .190.ص1.ط
 205املرجع نفسه . ص - 6
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ويسري هذا اإلشراف على انتخاب أعضاء جملس الشورى كما  ؤسسة التنفيذية،شراف على انتخاب باقي املمهمة اإلِ 

 سيأيت انتخاب أعضائه بالتفصيل .
ميثل أعضاء هذا اجمللس سكان احملافظات، حبيث ميثل كل عضو مثاًل مائة ألف من سكان  مجلس الشورى: -

ازن بي حجم أو تعداد كل ن جملس الشورى يأيت بتوزيعه املتفاوت يف األعضاء لكي حيقق عنصر التو إِ احملافظة، إذ 
حمافظة ومتثيلها باملؤسسة التشريعية، وإذا كان هذا التمثيل اختذ شكاًل ثنائياً مبجلسي املساواة والشورى وذلك مرده إىل 
طبيعة الدولة اجلغرافية والسكانية، حيث أن التفاوت يف احلجم والسكان واألمهية اليت تتمتع هبا كل حمافظة دوره يف 

سسة التشريعية على تلك الصورة الثنائية، فبعض احملافظات الصغرية قد تُنفى إرادهتا رغم أمهيتها عرب سيطرة، تشكيل املؤ 
أو سيادة إرادة احملافظات الكبرية، إذ األجدر وضع صيغة هتدف إىل ضمان وجود متثيل متساوي على مستوى الدولة 

مبقعدين اثني بغض النظر عن مساحة أو تعداد احملافظة  ويتجسد ذلك عرب جملس املساواة الذي متثنل يف كل حمافظة
ويف نفس الوقت يأيت جملس الشورى بتوزيعه املتفاوت يف أعضائه عنصر التوازن بي حجم أو تعداد كل حمافظة ومتثيلها 

لس املساواة باملؤسسة التشريعية، على أن متثل كل حمافظة بعضوين على األقل بالسلطة املركزية باجمللس خيتارهم عضو جم
 وبقية األعضاء ميثلون اهليئة التشريعية باحملافظة برئاسة عضو من جملس املساواة.

وبذلك ننتهي إىل بناء مؤسسة تشريعية ذات سلطة مركزية مبجلسي املساواة والشورى، ويف نفس الوقت تكون هناك 
سلطة تشريعية بكل حمافظة متمثلة بعضو يرأسها من جملس املساواة وبقية األعضاء الذين ترشحوا عن كل حمافظة جمللس 

 الشورى.

اء هذه املؤسسة بعد تكوين املؤسسة التشريعية لكي تقوم بتعي هيئة ويتم انتخاب أعض :التنفيذيةثانياً: المؤسسة 
وسوف ينظر يف هذا البحث على أساس أن املؤسسة التنفيذية يف ، انتخابية تدير العملية االنتخابية باملؤسسة التنفيذية

ه املؤسسة، ويكون أعضاء النظام السياسي اللييب تتمثل يف جمموع ما ينتخبه الشعب انتخابًا مباشرًا من األعضاء هلذ 
هذه املؤسسة من كافة احملافظات كما يف جملس الشورى، واالختالف بأن يكون عدد أعضاء هذه املؤسسة أقل من 

حبيث يكون متثيل كل عضو باملؤسسة بعدد أكرب من السكان الذي افرتضته يف جملس الشورى، مثالً  ،جملس الشورى
و باملؤسسة التنفيذية،  وبعد تكوين هذه املؤسسة يقوم كافة أعضائها باختيار مائة ومخسون ألف من السكان ميثلهم عض

من هذه األعضاء الذين  ولرئيس الوزراء السلطة يف تعيي الوزراء، رئيس وزراء عن طريق التصويت بي أعضاء املؤسسة
 جمموع األعضاء الذين   ، وتعيي على األقل مسؤول تنفيذي واحد بكل حمافظة، منانتخبهم الشعب هلذه املؤسسة  
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ترشحوا عن كل حمافظة ليتوىل املهام التنفيذية بتلك احملافظة، كما لرئيس الوزراء سلطة تعيي من يراه مناسبًا من بقية 
 أعضاء هذه املؤسسة لتويل املناصب اإلدارية العليا يف البالد.

لكي تشرف على االنتخابات  ،ة التشريعية مبجلسيهاوجترى انتخابات الرئاسة أيضاً بعد تكوين املؤسس :الرئاسةثالثاً: 
الرئاسية، ويتم طرح األمساء اليت تقدمت هلذا املنصب على كافة احملافظات، بعد استيفائهم للشروط اليت حيددها الدستور 

من اهليئة وجترى االنتخابات بكل حمافظة يف نفس التوقيت بكافة احملافظات، وجتمع أوراق االقرتاع    ،لتويل هذا املنصب
التشريعية بكل حمافظة، وترسل يف أظرف مغلقة إىل املقر الرئيسي للمؤسسة التشريعية )ممثلة بسلطات مركزية من أعضاء 
جملس املساواة والشورى( وتفتح األظرف، ويتم مجع أصوات كل احملافظات واملرتشح احلاصل على األغلبية البسيطة أو 

نتهى البحث إىل اختيار كافة أعضاء املنصب يكون هو رئيس البالد. وبذلك قد النسبية على بقية املتقدمي هلذا ا
يوضح الكيفية اليت يتم هبا الربط بي السلطات املركزية  ( 2والشكل رقم ) املؤسسات السياسية باالنتخاب املباشر.

 كما مت تناوله مسبقاً.  وسلطات احملافظات
 وسلطات احملافظات  ,( يوضح الربط بي السلطة املركزية2شكل )

 
 

 التوازنات بين المؤسسات السياسية الليبية.الضوابط و  المبحث الثالث:  
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بعد االنتهاء من بناء املؤسسات السياسية وفق التصور السابق يتحتم علينا اإلشارة إىل أهم الضوابط والتوازنات اليت 

 وذلك كالتايل:   ،حتدد أداء وفاعلية هذه املؤسسات
املساواة والشورى، وال يصبح قانوناً إال بعد توقيع   :للرئيس حق يف اقرتاح التشريع، ونقض القواني اليت يقرها جملسي  -1

 الرئيس عليه.
 (.املساواة والشورى  )جملسنقض الرئيس مبوافقة ثلث أعضاء املؤسسة التشريعية    اجتيازميكن    -2
 عليها.فيذ إجراءات احلكومة، وال يتم تنفيذ القواني إال بعد موافقة الرئيس  يستطيع الرئيس أن يوقف تن  -3
 احلكومة.يتم جتاوز إيقاف الرئيس مبوافقة ثلث أعضاء    -4
والشورى مبوافقة ثالثة أرباع أعضاء  ،تنفذ احلكومة القواني، وميكنها االعرتاض على تشريعات جملس املساواة -5

 احلكومة.
 ساواة والشورى تنفيذ القواني وله احلق يف إيقاف التنفيذ، مبوافقة ثالثة أرباع أعضاء جملس املساواةيراقب جملسي امل  -6

 .يوضح أهم الضوابط والتوازنات بي املؤسسات السياسية  (3اآليت رقم )  لوالشورى. والشك
 (  يوضح أهم الضوابط والتوازنات بي املؤسسات السياسية3الشكل )
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فال يستطيع  ؛ن املؤسسة التشريعية تتحكم باملخصصات املاليةإِ ف وباإلضافة اىل الضوابط الست املوضحة يف الشكل،
 موال دون موافقة املؤسسة التشريعية عليها.أأي فرع إنفاق أي 

 الضوابط والتوازنات بين المؤسسة القضائية والمؤسسات السياسية الرابع:  المبحث

لقضائية تعترب من أهم املؤسسات اليت تساهم يف تشكيل النظام السياسي، وسنركز هنا على الشك يف أن املؤسسة ا
حبيث   ،يقوم الرئيس بتعيي عدد معي من القضاة هلذه احملكمة  ،حيث يتم تكوين حمكمة عليا  ،عملية بناء هذه املؤسسة

 واحملكمة العليا هي اليت تعمل على تنظيم اجلهاز القضائي   .وال يزيد عن عشرة قضاة ،ال يقل عددهم عن مخسة قضاة

 

1 2 
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حيث تأيت احملاكم   ،توجد حماكم تتفاوت يف مستواها أو درجتهاو   .برئاستها حيث يتشكل اجلهاز القضائي بصورة هرمية
 .تأيت احملكمة العليا  مث تأيت بعدها حماكم االستئناف ويف القمة  ،االبتدائية يف املستوى القاعدي

، أو سلطات والشورىتتمتع احملكمة العليا بسلطة لكي تقرر ما إذا كان القانون الصادر عن جملسي املساواة إذ 
 ،النظر يف املسائل االختالف بي املؤسسات السياسيةكذلك   .، أو غري دستورياً دستوري اً احملافظات، إذا كان قانون
للمحكمة  أنكما ، 7 ا احلاكم النهائي يف االنتخابات مستقبالً وهلبي احملافظات،  بقد تنشومسائل االختالف اليت 

، القضائية  املؤسسةبي    تالتوازناأهم هذه  ب، وفيما يلي عرض  السلطة التنفيذيةمع    اتيف إحداث توازن  اً بارز   اً دور   العليا
 واملؤسسات السياسية، وهي كاآليت:

 العليا.يعي الرئيس قضاة احملكمة  -1
 الرئيس.بوسع احملكمة العليا أن تعلن عدم دستورية إجراءات    -2
ثلث أعضاء جملس املساواة جيب أن يصادق على تعيينات قضاة احملكمة العليا الصادرة عن الرئيس، وجملس الشورى   -3

 القضائي.ُيشرف على إجراءات احملكمة العليا يف بناء اجلهاز  
 القواني.تستطيع احملكمة العليا أن تعلن عدم دستورية    -4
 الرئيس.جيب موافقة ثلث أعضاء احلكومة على تعيينات قضاة احملكمة الصادرة عن    -5
 .بوسع احملكمة أن تعلن عدم دستورية إجراءات احلكومة  -6

 .سسات السياسيةأهم الضوابط والتوازنات بي املؤسسة القضائية واملؤ   ( يوضح4والشكل اآليت رقم )
 ( أهم الضوابط والتوازنات بي املؤسسة القضائية واملؤسسات السياسية4شكل )

 
 87. بغداد: مطبعة املعارف. صاألنظمة السياسية املقارنة. 1980العاين، حسان شفيق  -7
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 الخاتمة: 
 قد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل نتائج، لعل من أمهها ما يلي:

نظاما دستورياً ميكن أن يكون مرتكزا إن احلالة الليبية مل يسبق هلا القيام بعملية سياسية مكتملة األركان، بشكل ميثل  -1
 لعملية سياسية مرتقبة يف املستقبل القريب.

احلديثة واملعاصرة اليت متثل  ةالدولة الليبية حباجة ماسة إىل ِإعادة قراءة العلمية السياسية، يف ضوء النظم الدستوري-2
 أمهية لنجاح أي عملية سياسية يف ليببا.

لطات الدولة يضمن عملية سياسية نزيهة وجادة، لكي ال يتداخل عمل السلطات بي س تاالهتمام بالتوازنا -3
 بعضها ببعض.
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هو التقليد يف بناء   ؛زمة السياسيةاأليف مقدمتها  و   ،زمات املختلفة بليبياسباب الرئيسة يف تفاقم األن أحد األن أن أهم  -4

والظروف والنشأة التارخيية اليت مرت هبا  ،ماعي اللييبالنظام السياسي دون مراعاة الفوارق يف الواقع السياسي واالجت
 البالد.  

 التوصيات:
 يوصي الباحث مبا يلي:

إدبان فيما يتعلق بالقواني الصادرة  _خاصة ثانيان_ يح املسارحلية تصآالرتكيز على احلل السياسي أوالً، واألخذ ب -1
  .الدستورياإلعالن  ، ويف مقدمتها  التحرير  فرتة ما بعد 

 قواعد دستورية متينة، واخلروج من الفرتة االنتقالية يف أسرع وقت.  وفقالبدء يف التأسيس لبناء نظام سياسي رمسي  -2
 النظام،لية عمل ذلك  آتباع األصل مع مراعاة الفرق من حيث نشأة و جيب ا  ؛خذ بشكل نظام سياسي معيعند األن -3

 ة.والثقافيومراعاة الفروقات االجتماعية  
االنتخاب املباشر العام   وذلك باتباع  ؛وعزل الرئاسة عن املؤسسة التنفيذية  ،الكامل للمؤسسات السياسية  االنتخاب-4

 بأسلوب االنتخاِب الفردي على دور واحد. 
 النظام السياسي.املوسعة يف تقسيمات   اتباع الالمركزية  ال بدَّ منعند توزيع صالحيات السلطة،  -5
 وإحداث ضوابط وتوازنات بينهم.  الثالثة،فصل بي السلطات  الرتكيز على ال-6
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