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ر�سالـــة اإىل القارئ

من  اإقرارها  مت  التى  خلطته  وتنفيًذا  للمراأة،  القومى  املجل�س  من  ا  حر�سً

وتنمية  امل�سرية  باملراأة  للنهو�س   2012 مار�س   16 فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومبا  الدميقراطية،  للقيم  تعزيًزا  و�سيا�سًيا  واجتماعًيا  اقت�سادًيا  قدراتها 

الأجهزة  مع  التعاون  خالل  من  تواجهها  التى  امل�سكالت  حل  من  ميّكنها 

التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�سر املختلفة.

وتفعياًل لذلك نظم املجل�س برناجًما تدريبًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012 

من خالل 27 دورة تدريبية وور�سة عمل، ا�ستفادت منها �أكرث من 2698 �سيدة 

وفتاة، مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املراأة فى املجتمع وبحقوقها 

الريفيات  والرائدات  املهنية  النقابات  من  متدربون  فيها  �سارك  وواجباتها، 

والأحزاب ال�سيا�سية املختلفة واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

وتعظيًما للفائدة املرجوة من هذه الدورات، مت اختيار نخبة متميزة من 

التدريبي،  الربنامج  هذا  لإثراء  خمتلفة،  تخ�س�سات  فى  اجلامعات  اأ�ساتذة 

املجل�س  -قرر  الربنامج  هذا  تناولها  التى  املو�سوعات  ولأهمية   - َثمَّ  ومن 

ال�ستفادة  ول�سمان  العلمية،  املادة  على  حفاًظا  كتيبات  �سل�سلة  فى  اإ�سدارها 

منها، وكذلك ال�ستعانة بها فى تعظيم اإمكانات املراأة فى املرحلة احلالية من 

تاريخ الوطن ... وتت�سمن هذه ال�سل�سلة املو�سوعات التالية:
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مفهوم امل�ساركة ال�سيا�سية وتطبيقه على املراأة امل�سرية. 1 -

املجتمع املدنى وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة. 2 -

املفاهيم ال�سيا�سية الكربى. 3 -

املراأة والنظم النتخابية. 4 -

. احلملة النتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”- 5

التعريف بالنظام النتخابى و التوا�سل مع اجلمهور. 6 -

الإدارة املحلية فى م�سر. 7 -

فن ومهارات القيادة.- 8

               ال�سفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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اأوًل - تعريـف علـم ال�سيا�سـة:

ميكن التمييز فى درا�سة علم ال�سيا�سة بني اجتاهني رئي�سيني:

اأولهما: يرى اأن علم ال�سيا�سة هو علم درا�سة القوة )Power( ب�سقيها )ال�سلطة – 

والنفوذ(. وال�سلطة هنا ترتبط ب�سكل مب�سط باملن�سب اأو املكانة الوظيفية داخل الدولة، 

اأما النفوذ فهو ما يرتبط بالقدرة على التاأثري وتوجيه �سلوك الآخرين.

امتالك  حول  ال�سراع  بدرا�سة  معنًيا  ال�سيا�سة  علم  اأن  الجتاه  هذا  يرى  هنا  ومن 

القوة، والتناف�س حول الو�سول لل�سلطة ال�سيا�سية والحتفاظ بها، اأى اأن حمور الرتكيز 

فى هذا الجتاه هو درا�سة “ظاهرة ال�سلطة”.

م�سادرها،  الدولة،  حترك  التى  القوة  درا�سة  على   - ا  اأي�سً  - الجتاه  هذا  ويركز   

الأدوات  العنف،  الرموز،  على  لت�ستمل  تتعدد  قد  والتى  ممار�ستها،  اأ�ساليب  توزيعها، 

القت�سادية، الأدوات الدعائية وغريها.

العلم  “فهو  الدولة  درا�سة  علم  هو  ال�سيا�سة  علم  اأن  فريى  الآخر  الجتاه  اأما 

الجتماعى  الذى يركز على العالقة بني الأفراد فى ظل الهيئة الكربى التى ينتظمون 

كاحلكومة  فرعية  �سيا�سية  موؤ�س�سات  من  منها  ينبثق  وما  الدولة  ت�سمى  والتى  حتتها 

والأحزاب والتجمعات ال�سيا�سية، وكذلك عالقاتها بغريها من الدول”.

ثانًيا- الدولـــــة:

»كيان  اأنها  فى  التعريفات  تلك  اأهم  ويتمثل  الدولة،  ملفهوم  عديدة  تعريفات  ثمة 

ويخ�سع  حمدد،  اإقليم  على  دائمة  ب�سفة  يعي�س  �سعًبا  ي�سم  منظم  وقانونى   �سيا�سى  

ل�سلطة )احلكومة( متار�س عليه القوة )ال�سيادة( حتقيًقا لل�سالح الجتماعي«.
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العنا�سر الأ�سا�سية للدولة:

ميكن حتديد عنا�سر الدولة باأربعة عنا�سر هى:

الأول- الإقليــم:

ميثل توافر اإقليم للدولة �سرًطا اأ�سا�سًيا لقيامها، فالقانون الدوىل  ي�سرتط وجود 

اإقليم حمدد لقيام الدولة ووجودها، كما اأن زوال اإقليم الدولة يرتتب عليه الق�ساء على 

�سخ�سيتها اأو انتهائها.

م�ساحة  تتفاوت  فقد  معينة،  م�ساحة  ذا  اإقليمها  يكون  اأن  الدولة  لقيام  ي�سرتط  ل 

رقعة الإقليم من دولة لأخرى، كما ل ي�سرتط اأن يتكون الإقليم من م�ساحة مت�سلة، 

فقد يتكون من م�ساحة من اجلزر.

ي�سرتط اأن يكون اإقليم الدولة حمدًدا بحدود وا�سحة وُمتفًقا عليها. فحدود الدولة 

هى التى تف�سل اإقليمها عن غريه من الأقاليم اخلا�سة بالدول املجاورة، وقد تكون تلك 

احلدود طبيعيًة كاجلبال اأو الأنهار اأو البحار، اأو تكون �سناعيًة مبعنى اأن الدولة فى هذه 

احلالة قد تلجاأ اإىل حتديدها.

وهنا ميكن التمييز فى عن�سر الإقليم بني اأنواع ثالثة:

1- الإقليـم الأر�سـى:

حتت  يقع  وما  املواطنون  عليها  يقطن  التى  املعامل  املحددة  امل�ساحة  تلك  به  ونعنى 

�سطح هذه الأر�س بال حدود لأعماقها.

2- الإقليـم املائـى:

الدولة،  اإقليم  داخل حدود  وامل�ستنقعات وغريها  والبحريات  الأنهار  وي�سمل جميع 

ومتتد ملكية الدولة اإىل جزء من البحار املحاذية ل�سواحل الإقليم الأر�سى، اأو البحار 
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العامة )الدولية( املجاورة حلدود اأر�سها. وت�سمى هذه امللكية - عادًة - باملياه الإقليمية 

التى  تقدر باثنى ع�سر مياًل.

ويالحظ اأنه اإذا كان نهر يجرى فى دولتني اأو اأكرث، فاإن كل دولة تعترب مالكة للجزء 

الذى يدخل فى حدودها وتوزع املياه بني هذه الدول بن�سبة ما متلكه كل منها من جزء 

من هذا البحر اأو النهر، اأو قد تتحدد هذه امللكية مبوجب اتفاقيات اأو معاهدات.

3-  الإقليـم اجلـوى:

ولكن  واملائى،  الأر�سى  اإقليمها  فقط  يت�سمن  الدولة  اإقليم  اأن  البع�س  يت�سور  قد 

اأو تلك الطبقات اجلوية التى تعلو الإقليم  ا الف�ساء اجلوى الذى يعلوها،  اأي�سً ي�سمل 

الأر�سى واملائى دون التقيد بارتفاعات معينة. معنى ذلك اأن اإقليم الدولة ي�سمل ما دون 

الأر�س واملياه ب�سورة مطلقة ودون حتديد اأعماق معينة، كما ي�سمل ما فوقها من ف�ساء 

خارجى دون حتديد ارتفاعات معينة.

الثاين- ال�ســعب:

هذا العن�سر يطلق عليه مفاهيم مثل املواطنون، والأفراد، والأمة وال�سكان اأو النا�س. 

لكن مفهوم املواطنني يوؤكد على الع�سوية فى الدولة وهى املواطنة.

يثري مفهوم ال�سعب اأو املواطنني عدًدا من الق�سايا ب�سدد تاأثريه على مفهوم الدولة.

اأ�سا�ًسا لقيام الدولة، وبانعدامه يعنى انعدام احلكام واملحكومني، ول  ال�سعب ميثل 

ي�ستطيع الإقليم وحده اأن يخلق دولًة بال �سعب.

اأحد  اإقليم الدولة،  ميثل التفاوت فى الن�سبة بني حجم ال�سكان واملوارد املتاحة فى 

بكثافة  دول  تتمتع  وبينما  املعا�سرة،  الدولة  تواجهها  التى  الأ�سا�سية  امل�سكالت  م�سادر 

�سكانية منخف�سة ن�سبياً بالن�سبة اإىل حجم الدولة وكم واأنواع املوارد املتاحة فيها، فاإن 
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مواردها  تعجز  مبعدلت  وتزايده  ال�سكان  عدد  �سخامة  من  تعانى  عديدة  دوًل  هناك 

املحدودة عن مواجهتها.

اأ�سا�سيًة للدولة؛ حيث ل  هناك بع�س الدول التى ميثل نق�س ال�سكان فيها م�سكلًة 

اإىل  وت�سطر  املتاحة،  املوارد  ا�ستخدام  ملتطلبات  الالزم  الب�سرى  العن�سر  لديها  يتوافر 

ا�سترياد ذلك العن�سر من اخلارج، كما يحدث فى دول اخلليج العربى.

تقل فر�س الدولة فى حتقيق غايات التنمية مع تدنى  خ�سائ�س ال�سكان فيها، من 

حيث انت�سار الأمية، وتف�سى  الأمرا�س بني املواطنني، وانخفا�س ن�سب ال�سباب فى الهرم 

ال�سكانى  لها.

كما يعد التجان�س الثقافى والعرقى   اأحد العوامل املهمة واملحددة لقدرة الدولة على 

البقاء، وقدرتها على حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية.

اأما النق�سام الثقافى، فاإنه يجعل من ال�سعب بالن�سبة للدولة اأن تتقدم نحو التحديث 

والتنمية؛ حيث قد يكون الأفراد اأقل ا�ستعداًدا لالندماج فى اإطار قومى موحد، والو�سول 

اإىل �سيغة توفيقية بني تلك اجلماعات املختلفة، الأمر الذى لبد واأن يكون له انعكا�ساته 

على م�سكالت ال�ستقرار ال�سيا�سى  و�سرعية الدولة واحتمالت تفككها.

الثالث- احلكومة اأو ال�سلطة ال�سيا�سية:

احلكومة هى  التى  متار�س ال�سلطة با�سم الدولة، فهى  التى  تقوم بتفعيل ال�سيادة 

من خالل احتكار القوة وممار�ستها حتقيًقا لل�سالح الجتماعى  ... واحلكومة هى  التى  

ت�سنع القرارات وال�سيا�سات التى  يتم من خاللها ت�سيري ال�سئون العامة للدولة، وتتمثل 

التنفيذية  واملوؤ�س�سة  الت�سريعية  املوؤ�س�سة  هى   ثالث  هيئات  اأو  موؤ�س�سات  فى  احلكومة 

واملوؤ�س�سة الق�سائية.
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الرابع- ال�ســيادة:

ال�سيادة هى  »ال�سلطة املطلقة التى  متار�سها الدولة على �سعبها واإقليمها، وا�ستقاللها 

عن اأى  قوة خارجية«.

وبالتاىل فاإن الدولة ذات ال�سيادة لديها قوة اإ�سدار الأوامر والتوجيهات، التى يجب 

على الأفراد طاعتها، ويرتتب على اخرتاقها اأو انتهاكها توقيع العقوبة على املخالفني، 

ول تخ�سع ل�سلطة دولة ول منظمة دولية خارجية.

القانونى   املفهوم  تراجع  اإىل  التكنولوجية  والثورة  الدولية  التطورات  اأدت  وقد 

الإن�سانى،  التدخل  قوانني  نتيجة  مطلقة.  وغري  ن�سبيًة  �سارت  التى   لل�سيادة  ال�سابق 

واإن�ساء وتفعيل املحكمة اجلنائية الدولية، وانت�سار الف�سائيات والإنرتنت وتكنولوجيا 

ال�سواريخ والأقمار ال�سناعية.

خ�سائ�س ال�سيادة:

خل�س املفكرون ال�سيا�سيون اإىل حتديد خ�سائ�س خم�س لل�سيادة هــى:

هناك  تكون  فال  َثمَّ  ومن  الدولة،  �سفات  اأعلى  ال�سيادة  اأن  مبعنى  1-  الإطـالق: 

�سلطة اأو هيئة اأعلى منها.

2-  ال�سـمول: مبعنى اأن ال�سيادة تطبق على جميع مواطنى  الدولة واملقيمني فيها 

املنظمات  وموظفى  كالدبلوما�سيني  الدولية  املعاهدات  وفق  ي�ستثنى  ما  عدا 

الدولية وغريها.

واإل  �سيادتها  تتنازل عن  اأن  الدولة ل ميكن  اأن  يعنى  التنازل عنها:  3-  ل ميكن 

انتهـت كدولـة.

4-  الدائميـة: تبقى ال�سيادة - دائًما - مالزمة حلياة الدولة، ول تنتهى اإل بفقدان 

الدولة حلياتها وفنائهـا.
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5-  عدم التجزئة: فهى وحدة كاملة متكاملة ل ميكن جتزئتها اأو تق�سيمها، ومعنى 

ذلك هو وحدة ال�سيادة وتركيزها فى الدولة.

ويرى بع�س املحللني اأن ي�سيف »العرتاف الدوىل« كعن�سر مهم من عنا�سر تكوين 

عن�سر  غياب  اأن  يرون  الراأى؛ حيث  بذلك  يعرتف  ل  اآخر  ا  بع�سً هناك  اأن  الدولة، غري 

العرتاف الدوىل عن الدولة يوؤدى اإىل اأن تبقى ناق�سة ال�سيادة فقط، بالن�سبة لتلك الدول 

التى مل تعرتف بها، ول يعنى هذا اأنه ل وجود لها على الإطالق فى احلياة الدولية.

اأنــواع الــدول:

1-  الدولـة املوحـدة:

ال�سلطة فى الدولة املوحدة ترتكز فى يد �سلطة مركزية واحدة، تكون لها ال�سيطرة 

الكاملة على كافة اأ�سكال وم�سادر القوة احلكومية، ويحكمها د�ستور واحد ُتنفذ اأحكامه 

على كافة اأرجاء الدولـة.

الواجبات  بع�س  بتفوي�س   – ذلك  تفعل  ما  وعادًة   - املركزية  ال�سلطة  تقوم  وقد 

خ�سوًعا  خا�سعًة  الهيئات  هذه  وتظل  املختلفة،  بدرجاتها  املحلية  للهيئات  وامل�سئوليات 

تاًما لإ�سراف و�سلطة احلكومة املركزيـة.

وتتمتع الدولة املوحدة - على خالف الدولة الفيدرالية - بوحدة القانون والإدارة، 

مما يي�سر عملية التكييف ال�سيا�سى للظروف املتغرية وامل�سكالت املتنوعة التى تواجهها 

الدولة.

وعلى اجلانب الآخر، فاإن هذا النوع من الدول يعانى من املركزية الزائدة عن احلد 

اأنها ل تتنا�سب بطبيعتها مع  وال�سيطرة الإدارية املركزية على امل�سروعات املحلية، كما 

املجتمعات غري املتجان�سة ثقافًيا، والتى قد تتطلب م�سكالتها املتعددة �سيا�سات معينة 

بدًل من ال�سيا�سات العامة النمطيــة.
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2- الدولـة الفيدراليـة:

يتكون الحتاد الفيدراىل من ان�سمام جمموعة من الدول اأو الوليات اأو املقاطعات، 

اأو حتى الأقاليم، فى �سكل احتاد دائم ت�سيطر عليه هيئًة  اأو الإمارات  اأو اجلمهوريات، 

ومتثل  رعاياها،  وعلى  الكيانات  هذه  حكومات  على  مبا�سرة  �سلطتها  متار�س  مركزيًة 

الوليات املتحدة الأمريكية والإمارات العربية املتحدة منوذجني للدولة الفيدرالية.

ويرتتب على قيام هذا الحتاد ما يلى:

ا دولًيا واحـًدا. تفقد الدول الأع�ساء �سخ�سيتها الدولية لتكون كلها �سخ�سً 1 -

تتوىل الهيئة املركزية مهام التمثيل الدبلوما�سى بالنيابة عن الدول الأع�ساء. 2 -

كما تربم بالنيابة عنهم التفاقيات الدولية التى ت�سبح ملزمًة لكافة الأع�ساء. 3 -

واإذا ما اأعلنت الهيئة املركزية احلرب على دولة اأخرى، دخلت فيها �سائر الدول  4 -

الأع�ساء والتزمت بنتائجها.

واإذا ما وقعت احلرب بني الدول اأع�ساء الحتاد الفيدراىل فاإنها ُتعد حرًبا اأهليًة. 5 -

الوليات الأع�ساء فى الحتاد الفيدراىل لها جن�سية واحدة. 6 -

ا،  د�ستور الدول الحتادية هو الذى يحدد عالقات الدول الأع�ساء بع�سها بع�سً 7 -

وعالقاتها بالهيئة املركزية.

ذات  والدول  املمتد،  اجلغرافى  الت�ساع  ذات  الدول  ينا�سب  الفيدراىل  والنظام 

النق�سامات بني �سكانها، والناجتة عن الأحوال القت�سادية والجتماعية والنق�سامات 

العرقية والثقافية.

ثالثًا- موؤ�س�سات احلكومــــــــة:

الناب�س  الدولة  قلب  متثل  التى   احلكومة،  بوجود  ال�سيا�سية  املجتمعات  تنتظم 
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وعقلها املفكر. فاحلكومة هى  التى  متار�س ال�سيادة با�سم الدولة، فتقوم باأعمال ال�سلطة 

وممار�سة القوة حتقيًقا لل�سالح العام، كما اأنها تتخذ القرارات امللزمة للمجتمع ال�سيا�سى  

فى الداخل، والتى  يتم من خاللها التفاعل مع العامل اخلارجي. وتتكون احلكومة من 

عدد من املوؤ�س�سات الرئي�سية وهى  املوؤ�س�سة الت�سريعية، واملوؤ�س�سة التنفيذية، واملوؤ�س�سة 

الق�سائية. و�سوف نتناولها تف�سياًل فيما يلي:

اأوًل- املوؤ�س�سة الت�سريعية:

»ل يت�سنى لأى  جمتمع ب�سرى  اأن يعمل بال قوانني«.

عمل  هى   الأ�سا�سية  ومهمتها  الدولة،  فى  املوؤ�س�سات  اأهم  هى   الت�سريعية  املوؤ�س�سة 

القوانني التى  تنظم خمتلف اأوجه احلياة الجتماعية فيها، فالقانون هو من عمل املوؤ�س�سة 

الت�سريعية وحدها فى حني يعترب املر�سوم بقانون من اخت�سا�س املوؤ�س�سة التنفيذية.

وجلميع الأنظمة ال�سيا�سية املعا�سرة - تقريًبا - جمعيات ت�سريعية، يطلق عليها اأ�سماء 

خمتلفة، مثل جمل�س النواب اأو جمل�س ال�سيوخ اأو الدايت اأو ال�سوفيت اأو جمل�س الأمة. 

وهى  ب�سكل عام تنتخب بالت�سويت ال�سعبى  ومن َثمَّ فهى  وكالت متنح ال�سرعية.

وتتاألف اجلمعيات الت�سريعية من اأع�ساء عديدين يرتاوح عددهم اأقل من مئة ع�سو 

اإىل اأكرث من األف ع�سو يعدون ويناق�سون وي�سوتون على ال�سيا�سات التى  تعر�س عليهم، 

وال�سيا�سات والأحكام املهمة لبد درا�ستها واملوافقة عليها �سكلًيا من قبل هذه الهيئات، 

قبل اأن ي�سبح لها قوة القانون.

ت�سهد دول العامل اأ�ساليًبا متنوعة لختيار اأع�ساء املوؤ�س�سة الت�سريعية منها الأ�سلوب 

الوراثى  واأ�سلوب التعيني والأ�سلوب الذى  يجمع بني التعيني والنتخاب.

يتفق الباحثون فى العلوم ال�سيا�سية فى اأن الوظائف الرئي�سية للموؤ�س�سة الت�سريعية، 

تكاد ترتكز فى الآتي:
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1-  الوظيفة الت�سريعية: فمهمة الربملان هى  اأن يعمل على بلورة الرغبات الجتماعية 

العامة وتقنينها على �سكل ت�سريعات ملزمة، والن�س بطريقة قاطعة على العقوبات 

التى  يتعني تطبيقها فى مواجهة اأى  مظهر من مظاهر ال�ستهانة بالقانون.

الرقابية  امل�سئوليات  من  عدًدا  الت�سريعية  املوؤ�س�سة  متار�س  الرقابية:  2-  الوظيفة 

بينما  للمجتمع؛  العامة  الأموال  على  بالرقابة  بع�سها  يت�سل  التى   احليوية، 

يت�سل البع�س الآخر بالرقابة على عمل اجلهاز احلكومى  التنفيذي.

مبراقبة  تقوم  فاإنها   ، العامة  الأموال  على  الت�سريعية  املوؤ�س�سة  لرقابة  وبالن�سبة 

�ساملة على مالية الدولة من خالل مناق�سة م�سروع املوازنة العامة وح�سابها اخلتامي، 

وباإ�سدار  الت�سريعية،  املوؤ�س�سة  ِقبل  اإقرارها من  بعد  اإل  التنفيذ  تدخل حيز  ل  والتى  

الت�سريعات املالية وال�سريبية اأو التعديل فى م�سمونها.

اأما بالن�سبة لرقابة املوؤ�س�سة الت�سريعية على عمل اجلهاز احلكومى  التنفيذي، فلها 

واملناظرات  التنفيذية،  للموؤ�س�سة  املفو�سة  الت�سريعات  على  الرقابة  ومنها  كثرية  �سور 

واملناق�سات وحق ال�سوؤال  وممار�سة حق الت�سويت وحق القرتاع بالثقة على احلكومة.

املوؤ�س�سة  حق  من  اأن  على  مثاًل  تن�س  الد�ساتري  فبع�س  الق�سائية:  3-  الوظيفة 

نحو  على  اأخّل  ما   اإذا  الدولة،  رئي�س  �سد  التهام  توجه  اأن  وحدها  الت�سريعية 

ج�سيم مبهام من�سبه اأو اإذا ما ارتكب جرمية اخليانة العظمى.

الدول  معظم  فى  الت�سريعية  املوؤ�س�سة  تتوىل  اإذ  تغيريه:  اأو  الد�ستور  4-  تعديل 

الدميقراطية م�سئولية  تعديل الد�ستور، اأو الإ�سراف على عملية التعديل التى  

عادًة ما ين�س الد�ستور نف�سه على كيفية اإمتامها.

5-  التعبري عن امل�سالح: الهيئة الت�سريعية هى  هيئة متثيلية منتخبة يقوم اأع�ساوؤها 

الهيئة  اأع�ساء  يتمكن  املداولة  طريق  وعن  عنهم.  والتعبري  الأفراد  بتمثيل 
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الت�سريعية من جتميع مطالب الأفراد واجلماعات املختلفة واملفا�سلة بينها على 

اأ�سا�س الت�سوية والتوفيق بني امل�سالح اخلا�سة املتنافرة فى �سوء امل�سلحة العامة 

للدولة.

و�سائل  تابعت  اإذا  املواطنني،  لتثقيف  كاأداة  تعمل  اأن  ميكن  ال�سيا�سية:  6-  التن�سئة 

الإعالم ما يجرى  داخل اأروقة املوؤ�س�سة الت�سريعية من مداولت.

7-  فى بع�س الدول التى  تاأخذ بالنظام الربملاين، هى  التى  تقوم بانتخاب رئي�س 

الدولة مثل لبنان والهند و�سوي�سرا واإيطاليا.

8 -   فى بع�س الدول، ي�سارك رئي�س الدولة �سلطة التعيني فى الوظائف التنفيذية 

الكربى فى احلكومة مثلما يحدث فى الوليات املتحدة الأمريكية.

9-  اأن املعاهدات ل ت�سبح �سارية املفعول قبل الت�سديق عليها من املوؤ�س�سة الت�سريعية.

10- الت�سديق على قرار اإعالن احلرب لكى  ي�سبح نافًذا.

ثانيًا- املوؤ�س�سة التنفيذية:

ال�سيا�سات  امل�سئول عن تنفيذ  الفرع من احلكومة،  التنفيذية ذلك  باملوؤ�س�سة  نعنى  

رئي�س  ع�سويتها  فى  ت�سم  فاإنها  وهكذا  الت�سريعي،  املجل�س  ي�سعها  التى   والقواعد 

احلكومة )رئي�س الوزراء اأو امل�ست�سار اأو رئي�س اجلمهورية فى النظم الرئا�سية(. وزمالء 

ذلك الرئي�س من الوزراء؛ وهم اأولئك الذين يتخذون اأو يفرت�س اأنهم يتخذون قرارات 

ال�سيا�سة العليا ويبا�سرون تنفيذها.

يتوىل روؤ�ساء الدول منا�سبهم عن طريق اأحد الأ�ساليب التالية:

اأ-   الوراثة: وهنا يكاد ينح�سر املن�سب فى عائلة بعينها، مع وجود نظام معني لتوارث 

العر�س. وي�سمى رئي�س الدولة بالإمرباطور، اأو امللك/ امللكة، اأو الأمري.
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ب-   النتخاب الذى  قد يكون مبا�سًرا عن طريق الهيئة الناخبة اأو غري مبا�سر عن 

طريق الربملان، وهنا قد يعر�س الأمر لال�ستفتاء ال�سعبي.

التعيني الذى  يجيء فى اأعقاب انقالب ع�سكرى  اأو ثورة �سعبية. جـ-  

فالد�ستور  اآخر،  اإىل  جمتمع  من  من�سبه  فى  احلكومة  رئي�س  بقاء  نظام  ويختلف 

الأمريكى  يحدد مدة الرئي�س باأربع �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفى نظم اأخرى 

�سلطة  رئي�س احلكومة  الربملان، وميلك  بثقة  وزارته حتظى  مادامت  يظل فى من�سبه 

النظم  دائًما. ففى بع�س  ال�سدد  لي�س مطلق احلرية فى هذا  اأنه  الوزراء. غري  تعيني 

لبد من اأخذ موافقة رئي�س الدولة. وفى نظم اأخرى، ينبغى  موافقة الربملان )جمل�س 

الختيار من بني  يكون  اأن  عام يجب  بوجه  الربملانية  النظم  وفى  الأمريكي(.  ال�سيوخ 

اأع�ساء اجلناح الربملانى  للحزب الفائز بالأغلبية.

- وظائف املوؤ�س�سة التنفيذية:

ميكن حتديد بع�س الأدوار واملهام الأ�سا�سية التى  تعترب - ب�سفة عامة - من �سمن 

م�سئوليات الهيئة التنفيذية، ب�سرف النظر عن طبيعة النظام ال�سيا�سى  القائم وت�ستمل 

على ما يلي:

الدور الرمزي:- 1 فاملجتمع ال�سيا�سى  بحاجة اإىل رموز وطنية يتعلق بها الأفراد 

اإليها بالولء، هذه الوظيفة الرمزية يبا�سرها راأ�س الدولة: ملك،  ويتوجهون 

اأمري، رئي�س منتخب... اإلخ.

الدور الإ�سرافى:- 2 الوزير يبا�سر الإ�سراف العام فيقرر ماهية ال�سيا�سات واجبة 

الربامج،  خمتلف  بني  والتن�سيق  احلكومي،  العمل  وجهة  وحتديد  التنفيذ، 

واحلكم على النتائج.

الدور الت�سريعي:- 3 فى بع�س الأنظمة الربملانية ت�سارك املوؤ�س�سة التنفيذية فى 
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الت�سريعية.  املوؤ�س�سة  من  جزًءا  باعتبارها  مبا�سرة  ب�سورة  الت�سريع  ممار�سة 

وفى النظام الرئا�سى  الأمريكى  يتمكن رئي�س اجلمهورية من اإي�سال م�ساريع 

القوانني اإىل  الكونغر�س، كما ميلك قوة الفيتو Veto )العرتا�س( التى  متكنه 

من اإلغاء اأو على الأقل تاأخري قوانني املوؤ�س�سة الت�سريعية املخالفة ل�سيا�سته.

الدور الق�سائي:- 4 فاملوؤ�س�سة التنفيذية تبا�سر تعيني الق�ساة ورجال النيابة فى 

الكثري من البلدان، كما متلك عادًة حق منح العفو اأو تخفيف احلكم الق�سائي. 

ق�سايا  بع�س  فى  الف�سل  الإدارية(  )املحاكم  بوا�سطة  متار�س  فاإنها  وكذلك 

املخالفات العامة.

اإدارة ال�سئون اخلارجية:- 5 اإن رئي�س الهيئة التنفيذية ووزير خارجيته، هما اللذان 

ميثالن الدولة فى اخلارج، وير�سمان �سيا�ستها اخلارجية العامة.

الدولة،  رئي�س  ل�سلطة  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  تخ�سع  الع�سكرية:- 6  ال�سئون  اإدارة 

الذى  عادًة ما ي�سغل من�سب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ويقوم بتعيني كبار 

القادة الع�سكريني ويتخذ القرارات الع�سكرية احلا�سمة.

اإدارة  والإ�سراف على  النظام  القانون وفر�س  تنفيذ  العامة:- 7 مثل  الإدارة  مهام 

برامج الدولة القت�سادية والجتماعية، والتخطيط للم�ساريع القادمة، واإعداد 

امليزانية، وغري ذلك من ع�سرات املهام الأ�سا�سية فى الدولة.

ثالًثا- املوؤ�س�سة الق�سائية:

تعد العدالة اإحدى الوظائف املهمة للدولة القومية احلديثة، الأمر الذى  يجعلها 

من املهام الأ�سا�سية التى  ت�سعى كل الأنظمة ال�سيا�سية اإىل حتقيقها واملحافظة عليها، 

اأحكاًما  الدول، وت�سدر  ر�سمية فى معظم  اأجهزة ق�سائية  اإىل وجود  الذى  دفع  الأمر 

ملزمة لأطراف اخل�سومة، ا�ستناًدا اإىل نظم قانونية تطبق على اجلميع.
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ويغلب اأن ينظم اجلهاز الق�سائى  ب�سورة هرمية؛ حيث توجد حماكم تتفاوت فى 

م�ستواها اأو درجتها:

اأول  اأو حماكم  اأو البتدائية  -  فهناك امل�ستوى القاعدى الذى يتعلق باملحاكم العادية 

درجة، تلك التى  تتوىل البت فى الق�سايا املدنية واجلنائية التى  تعر�س لأول مرة.

-  بعد هذا تاأتى  حماكم ال�ستئناف التى  تتح�سل مهمتها فى مراجعة اأعمال حماكم 

املتماثل للقانون.  التف�سري  الدرجة الأوىل، بهدف ت�سحيح الأخطاء والتاأكد من 

الق�سية  فى  البت  اإعادة  تطلب  اأو  العادية  املحكمة  حكم  تلغى  اأو  تثبت  اأن  ولها 

لوجود اأخطاء فى الإجراءات. واملعتاد اأن ت�سم اأكرث من ع�سو واأن تتخذ قراراتها 

بالأغلبية.

-  وفى قمة اجلهاز الق�سائي، توجد حمكمة عليا. وفى بع�س الأحيان تت�سكل حماكم 

خا�سة للنظر فى ق�سايا بعينها مثل ق�سايا العمل والإجرام ال�سيا�سى  وال�سحافة.

اأن   وفى البلدان النامية، تنظم املحاكم وتدار على النمط الغربى بوجه عام، غري 

تاأثريها فى  اأن  اإل  املوؤ�س�سة الق�سائية ل تكاد تتمتع با�ستقالل فى معظم هذه الدول، 

املجتمع لي�س كبرًيا؛ بل اإن قطاًعا ل ي�ستهان به من النا�س مازالوا يف�سلون ا�ستخدام 

القنوات غري الر�سمية فى ف�س اخلالفات.

يتم اختيار الق�ساة  عن طريق: النتخاب العام املبا�سر اأو النتخاب غري املبا�سر اأو 

التعيني، وهذا هو الأ�سلوب ال�سائع فى اختيار رجال ال�سلك الق�سائى  فى معظم دول 

العامل، ومن بينها الدول العربية.

ويوؤثر اأ�سلوب اختيار الق�ساة على ا�ستقالل املوؤ�س�سة الق�سائية، فالنتخاب ال�سعبى  

للموؤ�س�سة  عه  ُيخ�سِ التعيني  اأن  كما  احلزبية،  امل�ساندة  على  معتمًدا  القا�سى  يجعل 

التنفيذية.



�لمجل�س �لقومى للمر�أة

 20  

- وظائف املوؤ�س�سة الق�سائية:

برغم اعتماد الق�ساة على الإدارة فى و�سع الأحكام مو�سع التطبيق وعلى الربملان 

يوؤدون  اأنهم  اإل  واملالية،  التنظيمية  باأو�ساعهم  املتعلقة  القوانني  م�سروعات  اإقرار  فى 

وظائف حيوية للنظام ال�سيا�سي، مثل:

1- الف�سل فى منازعات الأفراد وتطبيق القانون:

بوا�سطة  واإعطاء كل ذى  حق حقه  املتنازعني،  الأفراد  بالف�سل بني  املحاكم  فتقوم 

تطبيق قوانني واأنظمة ولوائح الدولة.

2- حماية حرية الفرد وحقوقه من ا�ستبداد احلكومة:

لالأفراد: فى حالة انتهاك اأى  حق من حقوقهم اأو امل�سا�س بحرياتهم العامة من قبل 

اأجهزة احلكومة: احلق فى مقا�ساة الفرع احلكومى  املتهم  اأمام حماكم الهيئة الق�سائية.

3-احلكم على د�ستورية القوانني:

هو ممار�سة املحاكم الد�ستورية فى ظل الأنظمة الدميقراطية، حلق الطعن بالقوانني 

والأنظمة والقرارات التى  ترى املحكمة اأنها منافية لن�س اأو روح د�ستور الدولة.

4- �سنع القانون:

»ال�سوابق  وذلك من خالل  املعاين،  القانون، مبعنى من  فى خلق  القا�سى   ي�ساهم 

الق�سائية«؛ ففى حالة الق�سايا التى  ل توجد قواعد قانونية وا�سحة لتحكمها، يجتهد 

القا�سى  اأو الق�ساة الذين يديرون اجلل�سة ويحكمون فى الق�سية بناًء على تقديراتهم 

واآرائهم ال�سخ�سية.

5- امل�ساهمة فى �سنع ال�سيا�سات العامة والرقابة على تنفيذها:

فى عمليات  مهًما  دوًرا  الق�سائية  املوؤ�س�سة  ال�سابقة، متار�س  الوظيفة  انطالًقا من 
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ال�سيا�سية، ومتثل قرارات  ال�سيا�سة العامة بدرجات متفاوتة تبًعا لطبيعة النظم  �سنع 

املحاكم ال�ستئنافية والد�ستورية �سيا�ساٍت ملزمة فى الواقع العملي.

6- امل�سئوليات الإدارية:

النتخابات  على  الإ�سراف  قبيل  من  الإدارية،  املهام  من  الكثري  املحاكم  اإىل  ت�سند 

العامة وفرز الأ�سوات، واإدارة اأموال الق�سر واإبرام عقود الزواج والطالق...اإلخ.







العنوان:15�سارع حممد حافظ متفرع من �سارع الثورة - املهند�سني- اجليزة

ت: 37603529-37603581- ف:37603508

E-mail: ncw@ncwegypt.com

website:www.ncwegypt.com


