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	السياسي والدستوري صالحاإلالباب الخامس :
 

 

  ھناك ماليين تنتظر منا الكثير.

	مقدمة 5.1
في ھذا الباب نرسم معا مالمح لنظام سياسي ليقود نھضتنا الشاملة لنخرج من عار التخلف ومصيدة 

 الفقر وذل التبعية ونعيد مكاننا التاريخي الرائد بين األمم.
 

عن ضرورة الصحوة و التغيير وحتمية النھضة الشاملة، فالحقائق و األرقام  بواب السابقةتكلمنا في األ
في المجتمع الدولي الجديد، وقلنا إن إحداث ھذه الطفرة  مھينتعكس واقع مرير ومستقبل عسير ومكان 

التاريخية المنشودة لبناء مصر القرن الواحد والعشرين.، ھو تحدى ضخم ولكن ليس مستحيال. فإما أن 
الحضاري إما أن نستعين با ونقبل التحدي ،  وومذلة المعونات الدولية التبعيةنورث أبنائنا الفقر وذل 

ونخوض معركة التخلف كما حملت ھذه األمة مسؤوليتھا التاريخية أمام التتار وأمام نا الذي يواجه امت
 الصليبيين فنترك ألبنائنا ولشباب ھذه األمة عزة وكرامة ومكانة بين األمم. 

 
وحددنا في األبواب السابقة ھدفنا القومي السامي الذي تجتمع عليه األمة، فھدفنا الشامل ھو تحقيق 

ة و اجتماعية و أخالقية وحضارية شاملة تفجر طاقات البشر و تستغل الموارد طفرة اقتصادي
االقتصادية ليصل المجتمع إلى أعلى مستوى من الرخاء االقتصادي العدالة االجتماعية و القيم األخالقية 

  .سنوات، وھدفنا بالمعنى االقتصادي الضيق ھو تعبئة طاقات األمة لمضاعفة إنتاجنا القومي كل خمس 
 وسيكون محور لقائنا في ھذا الباب اإلصالح السياسي و الدستوري المطلوب ليقود عملية التنمية.
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إن الھدف أساسا من التطوير السياسي المقترح ھو تحسين أداء الدولة عموما كنظام سياسي بتقسيم 
و التطوير  ، مع وجود معايير لألداء وألية للتصحيحالعمل والتخصصات بما يحقق المصلحة القومية

اتزان بين مركزية الحكومة المطلوبة لعمل  وجود  المستمر. ويضمن النظام السياسي المقترح 
المشروعات القومية والالمركزية للمحليات باعتبار أن المحليات أكفأ وأكثر فعالية في توصيل الخدمات 

ات الجديدة لتبقى أمتنا شابة للمواطنين. والبد للنظام المنشود أن يخلق مناخ للتفريخ المستمر للقياد
تجدد دمائھا بقيادات جديدة فتختار خيرة أبنائھا وتعدھم لتولي قيادتھا بحماس جديد وعلم متجدد يتمشى 

 مع التعقيد المتزايد في المصالح السياسية والعالقات االقتصادية. 
  

تقبلية رسم رؤية مسوربما يستلزم األمر إجراء بعض التعديالت في الدستور في بنود محددة لكي ي
لمثال للوطن و ويتبلور حول مھمة وھدف تنعكس في تناسق على نصوص الدستور. فعلى سبيل ا

ن قراطي برلماني وينظم العالقة بيوليضع ألول مرة في تاريخ مصر نظام ديم 1923صيغ دستور 
ول نظام ليرسم  بجدارة عالية  أ 1954الملك والحكومة والبرلمان. بينما جاء مشروع دستور 

في إثناء حرب  1971ديمقراطي جمھوري لمصر منذ فجر التاريخ. وعندما تم صياغة دستور 
. وكان البد 1967كان ھدف األمة واحدا ومحددا وھو إزالة أثار عدوان  1971-1968االستنزاف 

زمة يات الالمن صياغة الدستور إلعطاء رئيس الجمھورية صالحيات استثنائية تمكنه من تعبئة اإلمكان
رقابية التخاذ قرار الحرب. وربما كان مقبوال أيضا في ھذا الوقت أن تحجم المؤسسات التشريعية وال
ة عن لضمان السرية التامة لھذا القرار الخطير. وتنازلت مؤسسات الدولة وتنازل أبناء الوطن طواعي

كل م من المشاكثير من حقوقھم المشروعة تحت شعار"ال صوت يعلو فوق صوت المعركة" ، بالرغ
المؤقت، إال  1964من الدستور السابق، دستور  1971الكثيرة والمبادئ البالية التي ورثھا دستور 

قية كان مناسبا للمھمة التي صيغ من أجلھا. وبعد انتھاء حالة الحرب وتوقيع اتفا 1971إن دستور 
ين وشلل تخبط في القوانكامب ديفد أصبح دستورنا بال ھدف، ونتج عن ذلك عشوائية في القرارات و

لية اعكبير في الحياة الديمقراطية وتركيز سلطات كبيرة في أفراد معدودة مع ضعف شديد في ف
أن  المؤسسات الرقابية ومركزية عقيمة. وأصبحت المؤسسات الحكومية والغير حكومية عاجزة عن

ة وتحقيق اجه تحديات التنميتساير التغييرات الكثيرة والسريعة التي تمر بھا أمتنا وغير مؤھلة لمو
اآلمال المنشودة ألمتنا. وبدون وجود الھدف ووضوحه على مستوى الفرد والجماعة والمؤسسات 

ء، المختلفة ازدادت العشوائية االجتماعية واالقتصادية و الفكرية وتبددت الجھود وكثرت األھوا
 وأصبحت المحصلة صفرا أو سالبة في جميع االتجاھات.

يناير وحتى اآلن قدموا ھذه التضحيات الغالية  25تذكر أن آالف الذين استشھدوا منذ ثورة نأن ويجب 
من أجل مستقبل أفضل لنا ولألجيال القادمة والبد للثورة أن تستمر بكل طاقاتھا لتقوم بقفزة عبر 

ريدھا لنا تعويضاً لما فات، ووصوالً إلى اآلمال الكبرى التي ن ، مسافة التخلف القتصادي والجتماعي
  ولألجيال القادمة من بعھدنا. 

فالبد إذا من تعبئة طاقات األمة المادية و المعنوية نحو ھدف قومي سامي وھو مشروع نھضة مصر. 
إذا دستورنا . فمھمة 2035لندخل مجموعة الدول المتقدمة بحلول عام  2020مثل مشروع ماليزيا 

رسم الخطوط العريضة لمنظومة الدولة واألمة بأكملھا يأن ھي تحقيق ھذه الرؤية المستقبلية لشعبنا و 
  .لتحقيق ھذا الھدف

  
. راطيقالديموقبل أن أعرض عليكم النظام الديمقراطي المقترح، البد أننا نتفق أوال على مفھوم النظام 

ومع أن كلمة الديمقراطية باليونانية تعنى سلطة الشعب، إال أن ھذا المصطلح أصبح كلمة تتردد كثيرا 
 أو بيفرضھا بالطريقة التي تخدم مصالحه.ويفسرھا ل واحد فاھمھما ك ، ولكنعلى األلسن

يقوم النظام الديمقراطي على تقسيم وظائف الدولة بين ثالثة سلطات أو وظائف وھي: السلطة التنفيذية 
و  متمثلة في مجلس الوزراء و السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب وھي التي تسن القوانين

 التشريعات و السلطة القضائية وھي النظام القضائي و المحاكم.
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ارتبط مبدأ فصل السلطات الذي تقوم عليه النظم الديمقراطية الحديثة باسم الفيلسوف الفرنسي 
مونتسكيو، الذي شرح مبدأ فصل السلطات الذي أبرزه في مؤلفه " روح القوانين" الذي ترك أثرا 

 ية للثورة الفرنسية. و يقوم ھذا المبدأ على دعامتين: بارزا في الفلسفة السياس
 
 تقسيم وظائف الدولة إلى ثالث وظائف، ھي التشريعية و التنفيذية و القضائية.  - 1
 
 عدم تجميع ھذه الوظائف في ھيئة واحدة.  - 2
 

منع فالمبدأ األساسي الذي يقوم عليه أي نظام يسمى ديمقراطي ھو مبدأ الفصل بين ھذه السلطات ل
  :ويدخل تحت ھذا المبدأ أيضا .االستبداد و صيانة الحرية

  
 مبدأ الفصل بين المشرع والمنفذ.   

 
  وبين الخصم و الحكم .ومبدأ الفصل 

  
ويشرح منتسيكو ھذا المعنى بقولة :" إذا جمع شخص واحد أو ھيئة واحدة السلطتين التشريعية و  

التنفيذية ، انعدمت الحرية ... وكذلك الشأن إذا اجتمعت السلطات الثالثة في يد واحدة، و لو كانت 
أن توقف كل الشعب ذاته". و ينتھي من ذلك إلى النتيجة الحتمية في عبارته الشھيرة: " ... يجب 

سلطة عند حدھا بواسطة غيرھا، بحيث ال تستطيع أي سلطة أن تسئ استعمال سلطتھا أو أن تستبد 
 بتلك السلطة". فقد أجمع المفكرون في مختلف العصور على أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. 

 
السلطتين فالنظام الديمقراطي الناجح ھو الذي يضمن أن تكون كل سلطة على قدم المساواة مع 

األخراتين، مع وجود نظام للتنسيق و المراجعة و المحاسبة.  فال تستطيع أي سلطة أن تتوحش أو أن 
 تلغي سلطة أخرى.

 
و الحقيقة األولى أيھا األخوة أنه ليس ھناك قالب محدد واحد للنظام الديمقراطي إنما ھناك مبادئ عامة 

و الحقيقة    ق المشاركة الشعبية في إدارة البالد .البد من تحقيقھا ليصبح النظام ديمقراطيا بتحقي
الكبرى أن نجاح أي نظام سياسي مھما كان يتوقف على وعي الجماھير وتفاعلھا معه. فتفاعل 

الجماھير وإصرارھا على المشاركة في صنع القرارات التي تشكل حياتھا وتحدد مصيرھا ومصير 
ستبداد ھو الذي يصحح ويشكل النظام السياسي أبنائھا وتصميمھا على كشف الفساد ومواجھة اال

تدريجيا حتى يصل إلى مرحلة النضوج و الكمال التي تحقق آمال الجماھير. فإرادة الجماھير ھي التي 
  تصيغ وتشكل نظامھا السياسي.

  وحتى ال نيأس من أنفسنا ال بد أن ندرك أن النظم الديمقراطية ال يمكن أن تستورد أو تقلد
طويلة  مرت بھا النظم الديمقراطية في جميع البالد الديمقراطية من عدم االستقرار فھناك فترات 

السياسي ثم تالھا التطوير والتصحيح و التكيف طبقا لظروف كل بلد إلى أن وصل صورته الحالية من 
والحقيقة التطوير والتصحيح لم يتوقف حتى في أعرق الدول في تاريخ  النضوج واالستقرار.

   طية. الديموقرا
 

  تعدد النظم السياسية 5.2
 

و مع تعدد النماذج السياسية إال انه يمكننا أن نقول ھناك نموذجان للبناء السياسي يقع تحتھما الغالبية 
  و النموذج الرئاسي.في العالم، النموذج البرلماني  الديمقراطيةالعظمى من النظم 



48 
 

  
  النموذج البرلماني:

يرئس السلطات الثالثة ولكن له سلطات (أو الملك) وھو نموذج يقوم على وجود رئيسا رمزيا للدولة 
ونشأ ھذا النظام من تطور النظم الملوكية مثل محدودة تضمن اتزان السلطات الثالثة و لو معنويا. 

دولة (أو الملك)  انجلترا كتطور من النظام الملكي للنظام النظام الديمقراطي. وتنحصر سلطات رئيس ال
في تعيين وإعفاء المناصب العليا في الدولة ( وليس بالضرورة إختيارھم أو ترشيحھم) وتمثيل الدولة 

في المحافل الدولية وتوقيع المعاھدات بعد موافقة مجلس الشعب وال يعتبر الرئيس مسئوال عن أداء 
نفيذية و مثال لذلك الھند وإسرائيل . ويعتبر رئيس الوزراء ھو الرئيس الحقيقي للسلطة التالحكومة. 

أما في كندا و إنجلترا فإن الملكة حاليا ھي رئيسة الدولة ( منصب شرفي). وھناك أشكال مختلفة لھذا 
. ففي كثير من النظم رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) اختيارالنظام تختلف فيما بينھا في كيفية 

أو إختياره بواسطة مجلس النواب أو تعيينه  الشعبيجرى انتخابه مباشرة بواسطة الديمقراطية  
  بواسطة رئيس الجمھورية.

ومن مميزات ھذا النظام ھو أن رئيس الدولة (أو الملك/الملكة) يضمن (ولو نظريا) إتزان السلطات 
  الثالثة في حيادية تامة وتمنع توحش أحد السلطات على األخرى. ومن عيوب ھذا النظام

الوزراء من قبل الشعب مثل رئيس الجمھورية يضعف من سلطة رئيس إذا انتخب رئيس  - 1
الجمھورية على التدخل أو إقالة رئيس الوزراء وحكومته إذا توحشت الحكومة وتعدت إحدى 

 السلطات األخرى.
إذا عين رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب من الحزب الحائز على أكثر المقاعد في المجلس  - 2

تتحالف فيه السلطة التشريعية مع التنفيذية ويؤدي إلى تحويل أحزاب األغلبية قد يخلق مناخا 
 إلى دكتاتورية حزبية.

حكومات ھشة ال ھذا الوضع  واضحة ينتج عنإذا تعددت األحزاب مع عدم وجود أغلبية حزبية  - 3
تستمر طويال وينتج عن ذلك عدم استقرار سياسي واقتصادي وعدم قدرة أي حكومة على اتخاذ 

 جراءات جريئة أو تخطيط بعيد المدي ينتج عنه تنمية ونھضة حقيقية. إ
  

  النظام الرئاسي:
للسلطات رئيسا أما النظام الثاني فھو المعروف بالنظام الرئاسي كما في الواليات المتحدة فال يوجد  

الحكومة الفدرالية ( السلطة التنفيذية الجمھورية أو ، ولكن رئيس الواليات المتحدة ھو رئيس  ةالثالث
الفدرالية)، مع وجود استقالل تام بين السلطة التنفيذية الفدرالية و بين السلطة التشريعية ممثلة في 

(تمثيل  و مجلس الشيوخ(ممثلين عن دوائر انتخابية مقسمة تبعا لتعداد السكان) مجلس العموم 
  لتنسيق بينھم عند اتخاذ القرار السياسي. ، مع و جود نظام لمتساوي لجميع الواليات)

وھذا النظام يكون ناجحا إذا كان ھناك على األقل حزبان متنافسان. أما في حالة وجود حزب أغلبية قوي 
مع سلطات واسعة لرئيس الجمھورية قد يؤدي إلى خلق دكتاتورية حزبية نتيجة تحالف السلطة 

ما في ھذا النظام ھو وضع القواعد واألسس لتحقيق  التنفيذية مع السلطة التشريعية. ولعل اصعب
االتزان بين السلطات،  واالتفاق على آلية حل المنازعات بين السلطات. ومن مميزات النظام الرئاسي 

أنه اكثر استقرارا من النظام الجمھوري البرلماني اللذي من عيوبھا سھولة اسقاط الحكومة وتغيير 
ظام الرئاسي يكون الرئيس قادرا على اتخاذ القرارات وتنفيذھا بسرعة رئيس الوزراء. كما أن في الن

  وكفاءة عالية، وقيادة السلطة التنفيذية في األوقات الحرجة و القيام بالمشروعات الضخمة.   
  

لسلطة التنفيذية.  وھذا اأما النظام في مصر فھناك لبث كبير بين وظيفة رئيس الدولة وبين رئيس 
. فرئيس الجمھورية ھو اللذي يقود 2014وفي دستور  2012جودا حتى في دستور اللبس ما زال مو

  السلطة التنفيذية وفي نفس الوقت يتمتع بسلطات واسعة فوق السلطة القضائية والتشريعية. 
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) من الدستور تنص على أن رئيس الدولة ھو رئيس الجمھورية 73كانت المادة ( 1971ففي دستور 
) من 137دود بين السلطات لضمان تأدية دورھا الوطني." بينما تنص المادة (وھو " الذي يرعى الح

الدستور على أن يتولى رئيس الجمھورية السلطة التنفيذية و ھو الذي يعين رئيس الوزراء و الوزراء. 
فكانت النتيجة ھي تعاظم نفوذ السلطة التنفيذية بحكم قربھا من رئيس الدولة، و استمدت قدرتھا من 

ت رئيس الدولة بما له من سلطات دستورية واسعة، و تأثير مباشر وغير مباشر على السلطة سلطا
  بما في ذلك السلطة التشريعية والقضائية.  دولةالتشريعية، ورئاسته المباشرة لكل مؤسسات ال

) على ان "رئيس الجمھورية ھو رئيس الدولة ورئيس السلطة 139تنص المادة ( 2014وفي دستور  
) تمنح رئيس 137وھو الذي يختار ويعين رئيس الوزراء ويشكل الحكومة. بينما المادة (‘ يذية"التنف

)  تعطي رئيس الجمھورية الحق في حل مجلس 146الجمھورية سلطة حل مجلس الشعب. والمادة (
الشعب إذا رفض مجلس الشعب التشكيل الحكومي (مرتان). ويصدر قرار تعيين أعضاء المحكمة 

وھذه بعض النقاط التي تساعدنا في ان ). 193العليا بقرار من رئيس الجمھورية (المادة  الدستورية
  الخطوط العريضة لنظام ينقل بلدنا من حاضر مظلم ومؤلم إلى مستقبل مشرق.نرسم معا 

  
  

  أھداف النظام السياسي المنشود   5.3
 

 إن الھدف أساسا من النظام المقترح ھو
  تحسين أداء الدولة عموما بتقسيم العمل والتخصصات بما يحقق المصلحة القومية.  - 1
ضمان حالة من االتزان السياسي بين السلطات الثالثة تحقق تقسيم السلطات وعدم تداخلھا.  - 2

وذلك في ظل مبادئ دستورية تضمن وجود ھذا االتزان وعدم إمكانية تضخم أحد ھذه 
 السلطات أو استبدادھا.

  . األقطاب التي تؤثر في القرار السياسيتعدد  - 3
 تداول السلطة فال تكون المناصب حكرا على رموز بعينھا.  - 4
تحقيق االتزان المطلوب بين مركزية الحكومة المطلوب للقيام بالمشروعات القومية الضخمة  - 5

 و الالمركزية المطلوبة لتوصيل الخدمات للمواطنين بأحسن كفاءة ممكنة.
القضاء لتحقيق العدالة، دون أن يكون ألحد حصانة أمام القانون، وبعيدا عن تأكيد استقاللية  - 6

مجاالت التأثير المباشر و الغير مباشر للسلطات األخرى، مع وجود معايير ومقاييس لجودة 
أداء النظام القضائي عموما ومقارنة كفاءة وجودة األداء  بصورة دورية بأحسن النظم 

 القضائية العالمية .
طريق إمام مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية لتشارك أيضا في القرار السياسي فتح ال - 7

  .منسوبيھا أو التشريعي الذي سيؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر في مصالح
 .الحكومية والشعبية واإلعالميةالداخلية والمستقلة وتعدد مؤسسات قياس األداء والرقابة،   - 8
سات الدينية ( األزھر و الكنيسة) مع وجود شفافية في احترام وضمان استقاللية المؤس  - 9

 نظمھا المالية. 
 نشر ثقافة الجودة و التطوير المستمر في مؤسسات الدولة وفي المجتمع ككل. - 10
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  ھناك ماليين تنتظر منا الكثير.
  معالم النظام المقترح  5.4

  
 إزالة مع األساسي السياسي بالھيكل احتفظ فقد وسريعا ومقبوال مفھوما المقترح التغيير يكون حتي و

 الحياة في تبعث التي الالزمة التعديالت وإدخال القائم، السياسي الجمود حالة الي أدت التي المعوقات
  .أمتنا علي تفرض التي المتجددة التحديات لمواجھة الالزمة والفاعلية والحيوية النشاط السياسية

مجلس السلطة التنفيذية (الحكومة)، ولكي نقرب الصورة لدور األقطاب الرئيسية في ھيكل الدولة: 
، والسلطة الرقابية ات،  والھيئ)الشورى السلطة التخطيطية (مجلس، (السلطة التشريعية) الشعب

  القضائية .
لنتصور أن لدينا شركة مساھمة كبيرة يملك كل فرد في الوطن سھما فيھا.  فمجلس الشعب ھنا ھو  

ولكي تنجح الشركة فھي تستعين ببيوت  .مجلس اإلدارة التي تتكون من مندوبين عن مالك الشركة
والقريبة الخبرة والمكاتب االستشارية لعمل دراسة الجدوي ورسم استراتيجيات وأھداف الشركة البعيدة 

والخطط التنفيذية المطلوبة وتقديم الدراسات والمشورة فيما يستجد من أمور. وھذا ھو الدور الفني 
.  وبعد ذلك في صورته المقترحة كسلطة تخطيطية فنية المطلوب من مجلس الشوري (أوالشيوخ)

األھداف المطلوبة  يبحث المالك عن أحسن الكفاءات لتولي المناصب التنفيذية  إلدارة الشركة لتحقيق
في ظروف تقلبات السوق والمنافسة الشرسة. ومن الطبيعي حينئذ أن تعطي السلطة التنفيذية 

الصالحيات المطلوبة لتنفيذ مسئولية تحقيق النھضة الشاملة الموكلة اليھا مع وجود متابعة ورقابة 
ولة عن القياس المستمر ومساءلة مستمرة من قبل مجلس الشعب. و أما السلطة الرقابية فھي المسئ

لجودة منتجات الشركة و الخدمات التي تؤديھا ورضاء العمالء ومراقبة إنجازات الشركة وكفاءة أدائھا 
 .ومقارنتھا باألھداف المطلوبة ومقارنتھا بالشركات المنافسة

  
لدولة، المالك الحقيقي لالشعب وفي ظل النظام المقترح يكون مجلس الشعب ھو النائب او الوكيل عن 

وھو يمثل حلقة الوصل بين الجماھير و مؤسسات الدولة وھو المنابر التي من خاللھا تعبر الجماھير 
ھو الذي يقوم وعن مطالبھا وآمالھا وآالمھا، وھو الذي يراقب أداء السلطة التنفيذية ويحاسبھا، 

لتحقيق األھداف  وزراءلمرشحين لمنصب رئيس الجمھورية و يختار رئيس الالقائمة النھائية لباختيار 
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المرجوة طبقا للخطط التي يضعھا مجلس الشورى، و في حدود القوانين و التشريعات التي يسنھا 
مجلس الشعب. وھو يستعين بمجلس الشورى كمجلس فني استشاري لوضع األھداف و الخطط لتحقيق 

م من أن مجلس الشعب ھو النھضة المطلوبة و المكاسب الوطنية التي يطمح إليھا المواطنون. و بالرغ
من مجلس الشورى أو رئيس أيضا  قترحتممكن أن  الذي يشرع القوانين، فإن مشروعات القوانين 

  . حكومةال
 

و إذا كان مجلس الشعب ھو يمثل المالك الحقيقي للدولة، فمن الطبيعي حينئذ أن يعطي السلطة التنفيذية 
ضة الشاملة الموكلة إليھا على أكفأ وجه. إننا ال نريد الصالحيات المطلوبة لتنفيذ مسؤولية تحقيق النھ

ديوك متصارعة و لكننا نريد سلطات تكمل بعضھا بعضا و تؤمن أن مھمتھا أساسا ھو إنجاح غيرھا في 
تأدية مھمته على أكفأ وجه، و بالتالي فأن نجاحھا ھو نجاح غيرھا. و علينا أن نعي جيدا أن ابسط 

  ية بدون صالحيات و ال صالحيات بدون محاسبة. و وجود ھذه العناصر  معا قواعد اإلدارة أن ال مسؤول
 مسؤوليات لتحقيق أھداف محددة  
 صالحيات تمكن من اتخاذ القرار و تنفبذ المھام  
 لقياس جودة األداءنظام ر ويمعاي  
 لمحاسبة و المتابعةوقواعد ل  

  ھي األعمدة الرئيسية ألي نظام تنفيذي ناجح. 
  

الشعب في الحكومة ووأخطر ما يواجه الديمقراطية ھو أن تتحول إلى ديمقراطية إجرائية التي تدخل 
مغارات مظلمة من القوانين واإلجراءات والتفسيرات المتناقضة التي تھدر الوقت و الطاقات في 

ى ذلك ا الحقيقي وھو تحقيق السلطة للشعب. وقد تجلممضمونھالدستر من ونصوص تفرغ الديمقراطية 
مليون مصري بكل  25يناير ساھم فيھا  25جليا في الغاء اول مجلس شعب بانتخابات حقيقية بعد ثورة 

بمثابة تقديم وتفضيل أمل وحماس وكلف الشعب مليارات من الجنيھات. فاالھتمام الزائد باإلجراءات يعد 
أيضا أنه بينما يحق لمجلس  الوسيلة على الغاية واإلھتمام بالنص وإھمال المضمون.  ومن المتناقضات

الشعب عزل رئيس الجمھورية (المنتخب) وأي من الوزراء ويحق لرئيس الجمھورية عمل استفتاء 
لحل مجلس الشعب فإنه ليس ھناك آلية لحل المنازعات بين السلطة القضائبة وأي من السلطة التنفيذية 

النواب إلى أعضاء المحكمة الدستورية  أو التشريعية. ففي أمريكا يمكن أن توجه تھمة  بواسطة مجلس
ومحاكمته وعزله بواسطة مجلس الشيوخ. ولكن النظام الحالي يجعل المحكمة الدستورية فوق 

المساءلة أو العزل ويجعل السلطة القضائية ھي الخصم والحكم. مع إن ابسط قواعد العدل ھي الفصل 
ارجي إذا فشل إي نظام في تحقيق مھمته التي بين الخصم و الحكم. فال بد من وجود آلية للتصحيح الخ

والنظام المقترح ھنا يحقق  انشأت من أجلھا وفشل في اتخاذ ما يلزم بالتصحيح الداخلى لتحقيق أھدافه.
استقاللية عالية للسلطات الخمسة المقترحة (القضائية، التشريعية، التخطيطية، الرقابية، والتنفيذية)   

وجود حكومة  تنفيذية قوية قادرة على تعبئة طاقات األمة للقيام وفي نفس الوقت يساعد على 
بالمشروعات القومية الضخمة، وفي نفس الوقت تعطي مساحة من الالمركزية للمحافظات و المحليات. 

 .2014ويمكن تحقيق ذلك بتعديات خفيفة وقليلة في دستور 
  

  قواعد اإلتزان بين السلطات الثالثة:  5.5
  

) 4الشعب ھو أعلى سلطة وھو مصدر السلطات كما نصت عليه جميع الدساتير. وتنص المادة ( - 1
السيادة للشعب وحده يمارسھا ويحميھا وھو مصدر "على أن   2014في دستور 

السلطات...". وھذا يعني إن ما يقرره الشعب ال يلغيه إال الشعب وما ينتخبه الشعب ال يقيله إال 
ال يستطيع رئيس جمھورية أو سلطة قضائية أن  تلغي مجلس شعب  الشعب. وھذا يعني أن

والرئيس الذي ينتخبه الشعب ال يستطيع أن تقيله السلطة القضائية  .منتخب إال بالرجوع للشعب
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أو مجلس الشعب ذاته إال باستفتاء الشعب.  و الدستور الذي قرره الشعب ال يلغي أو يعدل إال 
الديموقراطية المعروفة في العالم المتحضر.  فال يجوز لرئيس  بالرجوع للشعب طبقا لألساليب

دستور أي أن يصدر إعالن دستوري وال يجوز ألي أحد أن يلغي دستور أقره الشعب. إال أن 
وإي بنود في الدستور قابلة للتعديل و التغيير إذا أقرھا مجلس الشعب و وافق عليھا الشعب في 

  استفتاء لكل مادة جديدة معدلة.
 نھاية ھذا الباب. يصل السلطة التخطيطية عن السلطة التنفيذية. وسيأتي تفصيل ذلك فف - 2
ال يستطيع رئيس الجمھورية أو السلطة القضائية حل مجلس الشعب (المنتخب من الشعب) إال  - 3

 باستفتاء شعبي.
المنتخب من الشعب) (ال يستطيع مجلس الشعب أو السلطة القضائية إعفاء رئيس الجمھورية  - 4

 بإستفتاء شعبي. و إذا صدر ضده حكم جنائي أو أدين بتھمة فساد أو خيانة عظمي من قبل إال
السلطة القضائية فيمكن لرئيس لجمھورية أن يقدم طعنا لمجلس الشعب. وإذا أدين الرئيس أمام 

 مجلس الشعب بتھمة فساد أو خيانة عظمة يقدم إلى محكمة تشكل من قبل السلطة القضائية. 
  .لقضائي يصبح ھيئة قضائية مستقلة وال تتبع لوزير العدلالتفتيش ا - 5
و تعين المناصب القضائية العليا وأعضاء المحكمة الدستورية العليا و رئيس التفتيش القضائي  - 6

بقرار من رئيس الجمھورية بعد موافقة مجلس النائب العام بترشيح من مجلس القضاء األعلى 
أي من ھذه المناصب بناء على توصية من التفتيش  الشعب. ويجوز لرئيس الجمھورية إعفاء

، وإعفاء رئيس التفتيش القضائي بناء على توصية من مجلس الشعب. (راجع مزيد القضائي
 ).باب تطوير نظام السبطة اقضائيةالتفصيل في 

سنوات وال يزيد سن العاملين بھا عن  10مدة الخدمة في المناصب العليا للدولة ال تزيد عن  - 7
 سنة.  75لسن  الشورى،  ويستثنى من ذلك المستشارين وأعضاء مجلس سنة 65

  
 

   :أقطاب النظام السياسي 5.6
 

 ألعضاء دائمة مكاتب إنشاء يجب ومجلس الشعب، وھو ھنا يمثل الشعب ألمالك الحقيقي للدولة.  - 1
لتكون  انتخابية، دائرة كل في  له التابع السياسي حزبه عن النظر بصرف المنتخبين، الشعب مجلس

 التي بالخدمات المواطنين ولتعريف المواطنين شكاوي لتلقيحلقة اتصال دائم بين الشعب وبين ممثليھم 
 الندوات ولتنظيم العضو يتطلبھا التي المعلومات ولتوفير عليھا الحصول وكيفية الحكومة توفرھا

 لممارسة العضو يتطلبھا التي اإلدارية الخدمات ولتوفير الجماھير قضايا لمناقشة الالزمة واالجتماعات
ويجب أن تضم الالئحة التنظيمية الداخلية جھاز رقابي لتقييم أداء اعضاء مجلس  .دائرته في مسئولياته

الشعب وكشف االنحرافات مثل جھاز التفتيش القضائي. ورفع التقارير إلى رئيس مجلس الشعب وجھاز 
(راجع منظومة رقابة الجودة و التحسين المستمر داء عالمية. لمراقبة أداء المجلس ككل طبقا لمعايير أ

  .)في الباب الثالث
القائمة النسبية إلنھا االنتخاب ولتحقيق مبدأ السيادة للشعب يجب أن تكون االنتخابات فردية وإلغاء  

وتقف حائال دون غير مفھومة لكثير من الناس كما إنھا تكون حائل دون اإلختيار المباشر للمواطنين 
ففي أحد  الدوائر صوتت أغلبية المواطنين ألحد القوائم ممارست حقه الدستوري في اختيار من يمثله. 

ألن به شخصية مرغوبة ويثق بھا المواطنون. ولكن بعد انتھاء اإلنتخابات فوجئ المواطنين بأن الذي 
والنظام الفردي ال ما انتخبه أحد.  نزل منفردا ھذا الشخص قد يمثلھم شخص آخر من القائمة ولو كان 

ويكون يمنع أن يكون المرشح ممثال عن حزب معين ومؤيدا لمبادئ حزبه وساعيا لتطبيق برنامجه. 
المرشح مدعما من قبل حزبه ويستعمل في حملته األنتخابية االمكانيات المتوفرة لدى حزبه.  وحتى 

كون ان يكون ھناك حد أقصى لشغل مقعد في مجلس يتسم النظام السياسي بالحيوية و التجديد يجب أن ي
  الشعب بثالثة دورات متصلة.
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مرة واحدة ،  للتجديد قابلة  واحدة سنة المجلس رئاسة مدةتكون ايضا ولتحقيق مبدأ تداول السلطة 
وبحد أقصى سنتين خالل دورة المجلس، أو تكون مدة رئاسة المجلس سنتين غير قابلة للتجديد في 

  سنوات.  4نفس دورة المجلس. مدة دورة المجلس 
 
(يشبه النظام األمريكي) وليس رئيس السلطات السلطة التنفيذية رئيس الجمھورية ھو رئيس  - 2

ضعھا تب من قبل الشعب، وھو المسئول عن تنفيذ الخطط و األھداف التي يتم اختياره باالنتخاو، الثالثة
ويجب ، في حدود التشريعات التي يقرھا مجلس الشعب. ورى/الشيوخ) مجلس الشالسلطة التخطيطية (

تقليص سلطاته السيادية وتأكيد سلطاته التنفيذية. وتعيين المناصب الكبرى في السلطة القضائي و 
بترشيح من السلطة القضائية ممثلة في المجلس األعلى للقضاء وموافقة مجلس الشعب النائب العام تتم 

وبقرار من رئيس الجمھورية. وإعفاء المناصب العليا في السلطة القضائية يتم بناء على توصية من 
رئيس التفتيش القضائي أومن توصية من محكمة تشكل من القانونيين في مجلس الشعب (راجع 

ريكي). وإذا طلب رئيس الجمھورية حل مجلس الشعب يتم عمل استفتاء شعبي عام لحل الدستور األم
مجلس الشعب أو عزل الرئيس. ومحاكمة رئيس الجمھورية تتم بدعوة من مجلس الشعب ومحكمة 

تشكل بواسطة السلطة القضائية، وإذا أقر المجلس سحب الثقة من رئيس الجمھورية يتم عمل استفتاء 
سنوات تتزامن مع  5الرئيس أو حل مجلس الشعب. ومدة الرئاسة يجب أن تكون شعبي على عزل 

خطط التنمية الخماسية للدولة.  ويقدم الرئيس ثالثة اسماء لرئيس الوزارة يختار منھا مجلس الشعب 
   أسماء لمنصب نائب الرئيس يختار الرئيس أحدھم. 3أحدھم. ويقدم مجلس الشعب 

 رئيس انتخاب إعادة ويجوزلتكون متزامنة مع الخطط الخماسية للتنمية.  سنوات خمس الرئاسة مدة 
 بذلك األقل علي الشعب مجلس ثلثا صوت إذا خدمته فترة إنھاء يجوز كما. فقط ثانية لمدة الجمھورية

 والمخابرات الدفاع وزارة تخضع لعزل الرئيس أو حل مجلس الشعب. .شعبي على أن بجري استفتاء 
 بالشئون تختص التي الوزارات جميع وتخضع مباشرة الجمھورية لرئيس  الوطني رسوالح والخارجية
 خالل الوزاري التشكيل الوزراء ورئيس الجمھورية رئيس ويقدم. مباشرة الوزراء لرئيس الداخلية
 .الجمھورية رئيس انتخاب قرار صدور من أسابيع ثالثة
 أعضاؤھا يكون أن يجوزال و متخصصة، استشارية مجالس من مناسبا يراه ما الجمھورية رئيس يعين
. وال يجوز للسلطة التنفيذية االستعانة او انتداب غير الشوري ومجلس الشعب مجلس أعضاء من

 المتقاعدين من السلك القضائي. وال يجوز الجمع بين مركزين في أكثر من سلطة في السلطات الخمسة. 
(  غير موجود في الدساتير  جلس فني استشاريوھو م(السلطة التخطيطية)  مجلس الشورى - 3

في شتى المجاالت وبعض المتخصصين الخبراء ويختار أعضاءه من المفكرين والعلماء و  السابقة) 
يتولى مسؤولية وضع األھداف والخطط والرؤساء السابقين  و‘ من أعضاء و الحكومات السابقة

مح إليھا المواطنون. وھو الذي يضع مشاريع لتحقيق النھضة المطلوبة والمكاسب الوطنية التي يط
 وسيأتي شرحه بمزيد من التفاصيلالقوانين التي يشرعھا مجلس الشعب. 

 
وستناول منظومة القضاء في باب منفصل ألن السلطة القضائية، ويمثلھا المجلس األعلى للقضاء.  - 4

 كما قال ابن خلدون "العدل اساس الملك".
 
(جديدة) وھي مؤسسة فنية مستقلة مھمتھا مراقبة جودة الخدمات و النمو السلطة الرقابية  - 5

 االقتصادي و االجتماعي ونشر اإلحصائيات الدورية عن كل األنشطة والخدمات و البيئة.
 
مستقلة تتولى تنظيم ومراقبة االنتخابات سواء للمحليات أو  ھيئةوھي  :ھيئة تنظيم االنتخابات - 6

وقد أضيفت " الھيئة الوطنية لإلنتخابالت" في  الجمھورية او للنقابات لمجلس الشعب أو لرئاسة
لكتونية ونظم المعلومات . ويجب أن تستعين بأحدث النظم اال209و 208في مادتي  2014دستور 

  لزيادة كفاءة العملية األنتخابية وتحصينھا ضد وسائل الغش والتزوير.
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ريق طال 2014وقد فتح دستور ب لتجارية و اتحادات الطالالنقابات و الجمعيات الخيرية و الغرف ا - 7
ب دورا فعاال ورئيسيا في إحداث التغيير و التطوير الذاتي ألمتنا. وقد خصصنا لھا باب عامامھا لتل
 منفصل.

 
 25 من لإلفتاء األعلى المجلس ويشكل اءتباإلف المخولة الوحيدة الجھة ھو لإلفتاء األعلى المجلس  - 8

 نصف يمثل أن على األعضاء باقي الجمھورية رئيس ويعين منھم عضو 13 األزھر يختار عضو
 القانون و المعلومات ونظم االجتماع و االقتصاد و الطب في من علماء األقل على المجلس أعضاء

 اقتراح يجوز وال .واإلنسانية الطبيعية العلوم من وغيرھا واألحياء الوراثة وعلوم والكيمياء والزراعة
وللمجلس حق . لإلفتاء األعلى المجلس بموافقة إال اإلسالمي التشريع يمس قانون مشروع مناقشة أو

 كانت إذا إال للدولة ملزمة الفتوى تعتبر االعتراض على إى قانون يصدر يمس الشريعة أإلسالمية  وال
   .ألشعب مجلس أقره إذا إال قانونا تعتبر وال المجلس بإجماع

  
و يتم اختيار أعضائھا من سكان المنطقة باالنتخابات  :للمحليات والمحافظات المجالس المحلية - 9

). ولتحقيق االتزان المطلوب بين مركزية 180في المادة ( 2014الحرة كما نص عليه دستور 
للقيام بالمشروعات القومية الضخمة و الالمركزية المطلوبة لتوصيل الخدمات  ةالحكومة المطلوب

اسماء  3تقدم المجالس المحلية المنتخبة للمحافظات قائمة من  للمواطنين بأحسن كفاءة ممكنة
لمنصب المحافظ (من غير األعضاء في المجلس) يعيين منھا رئيس الجمھورية أحدھم. ويرشح وزير 

ء لمنصب مدير أمن المحافظة يختار المجلس المحلي للمحافظة أحدھم. ويحدد القانون اسما 3الداخلية 
مدة المجلس أربع  وقد خصصنا بابا منفصال عن تطوير الحكم المحلي.  اختصاصاتھم وإقاالتھم.

 تنفيذ عةومتاب ومسائلتھا التنفيذية األجھزة أداء وتراقب دائرتھا مجال في التشريعية تمارس السلطة  وھي سنوات.
   القانون. ينظمه الذى الوجه على وذلك.  اوحدتھا ميزانية وتناقش الخدمات وجودة المشروعات

كشف التقصير واإلھمال وتساھم في نھضة المجتمع وخطط التنمية من خالل  :الصحف و اإلعالم- 10
وقد خصصنا بابا  .والتصحيح والتوعية واإلرشاد و النقد البناء  و التعليم التوجيهوالفساد وتقوم برسالة 

  منفصال لتناول دور اإلعالم في مشروع نھضة مصر.
  
  
  
  

إن القيادة الناجحة ليست ھي التي تأخذ علي عاتقھا فقط إيجاد المأكل والملبس والمسكن 
المناسب ليستثمر لألفراد ، ولكنھا تنظر إلى كل مواطن كثروة قومية فتوفر له المناخ 

طاقاته  ومواھبه لخدمة بلده. و تتعدي ھذا وتفجر طاقات العطاء وملكات اإلبداع المكنونة 
  .في أبناء شعبنا العريق

  

 
 

  دور الجيش في مشروع نھضة مصر- 11
الف تقريبا. ولزيادة عدد المجندين  450حددت اتفاقية كمب د يفد الجيش المصري بما ال يزيد عن 

نقترح أن يدرج المجندين تحت جيش غير عسكري  21ليقوم الجيش بدور فعال في مشروع مصر 
يشرف المجلس األعلى للقوات يسمى الجيش األخضر (لتمييز زيه عن زي القوات المسلحة).  

لى أنشاء وقيادة الجيش األخضر لإلستفادة من الطاقة الشعبية الھائلة في تنفيذ مشروع المسلحة ع
نھضة مصر والمساھمة في المشروعات الوطنية العمالقة لشق الطرق وعمل خطوط السكك الحديدية 

وتعمير الصحراء وبرامج األمن الغذائي وتحقيق اإلكتفاء الذاتي. وإنشاء قاعدة للصناعات الثقيلة 
  ساھم الجيش األخضر في محو أمية المجندين ورفع المستوى التقني و الحرفي للمجندين.وي
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	)ورىشالسلطة التخطيطية (رؤية جديدة لمجلس ال  5.7
  

 

  
   

 فصل التخطيط عن التنفيذ
البد أن يحدد الدستور الجديد سلطة  21إننا ونحن نتطلع إلى بناء منظومة لنھضة مصر في القرن 

سنة على األقل.  20تتولى وضع الخطة اإلستراتيجية البعيدة المدى للتنمية على امتداد فنية محايدة 
وھذه الخطة البد ان تستمر مھما تغيرت الخريطة السياسية من تتابع األحزاب ورؤساء الجمھورية 

والوزارات او حتى مجالس الشعب. ھذه السلطة يجب ان تضم علماء مصر وحكماء األمة و المفكرين 
قادة عسكريين متقاعدين قتصاديين والمستشارين القانونيين والمعلمين وكبار رجال الصناعة وواال
خبراء متخصصين في جميع المجاالت سواء من أبناء مصر في الداخل او الخارج . وھذا الكيان ھو و

وم ھيكل فني وليس سياسي وأعضاءه يتم اختيارھم بناء على خبراتھم وعلمھم وفكرھھم. وھذا المفھ
يفصل بين المسؤولية التنفيذية ومسؤولية التخطيط . ھذا المفھوم الحديث يحقق كفاءة عالية بتقسيم 
العمل والمسؤوليات من ناحية ويضمن االستمرارية و االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

ل ثابتة تساھم والتشريعي ويشجع االستثمارات الحقيقية البعيدة المدى التي تؤدى على فتح فرص عم
في القضاء على البطالة وتحقق االستقرار االجتماعي. ونقترح أن يكون ھذا ھو الدور الجديد لمجلس 

 . الشورى
إدارات فنية ومراكز متخصصة وبيوت خبرة لتقديم الدراسات اإلستراتيجية و ھذا المجلس  ويعاون

 التقارير المطلوبة. ويضم إليه المجالس المتخصصة.  
إداريا وفنيا على الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء وجھاز مراقبة جودة  الشورىجلس يشرف م -

  .أألداء
  

  يضع مجلس الشورى الخطة العامة واإلستراتيجية بعيدة المدى للدولة، ويضع الخطط
الخماسية للتنمية للدولة، ويدرس توصيات رئيس الجمھورية ومقترحات مجلس الشعب إلجراء 

األولويات. كما يقوم بدراسة و صياغة مشروعات القوانين وعمل الدراسات تعديالت وتحديث 
الخاصة بذلك إذا طلب منه ذلك. ويقدم المشورة لرئيس الجمھورية و الدراسات التي يتطلبھا 

  .مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية أو القضائية
  الشعب)، من أعضاء مجلس الشورى (من غير أعضاء مجلس  %25يعين مجلس الشعب

  .من األعضاء و يعين مجلس الشورى نفسه باقي األعضاء %25ويعين رئيس الجمھورية 
 يطلق على عضو المجلس " مستشار الدولة".  
 مدة رئيس مجلس الشورى سنتين ويمكن تجديد المدة مرة  .يختار مجلس الشورى رئيسا له

  .واحدة فقط 
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 قابلة للتجديدسنوات  6ملھم األعضاء المعينين من قبل المجلس نفسه تكون فترة ع.  
  تكون فترة عملھم خمس سنوات ، و المعينين من قبل األعضاء المعينين من قبل رئيس الدولة

الشعب فترة عملھم أربع سنوات ميالدية قابلة للتجديد بالتعيين مره واحدة فقط ( أي مجلس 
 .مدتين متصلتين على األكثر)

 ه بترشيح من قبل المجلس نفسه حتى نھاية فترة في حالة فراغ أي مقعد بالمجلس يتم شغل
  .المقعد الشاغر

 ال يشترط التفرغ لعضوية مجلس الشورى، ويكون التفرغ اختياريا للعضو.  
  تجمد عضوية المستشار إذا وجھت إليه دعوى قضائية حتى ينظر فيھا و يعتبر مفصوال إذا ثبت

  .إدانته في أي تھمة جنائية أو مخلة للشرف
  الشورى إداريا وفنيا على الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ويعين رئيس البنك يشرف مجلس

 اري للبورصة المصرية.دويوخذ رأيه في تعيين الرئيس اإل المركزي.
  دعوايجوز لرئيس الجمھورية ورئيس الوزراء حضور اجتماعات المجلس وكذلك الوزراء إذا 

 إلى ذلك ويكون لھم حق المشاركة في المناقشات دون أن يكون لھم حق التصويت.
  دون أن يكون لھم حق  شرفية لرؤساء الجمھورية السابقينيشمل المجلس على مقاعد

  . التصويت
  
   

	الرقابية السلطة 5.8
  

 االقتصادي والنمو الخدمات جودة ومراقبة قياس مھمتھا مستقلة فنية مؤسسة ھي الرقابية السلطة
خطط  باألھداف ومقارنتھا  البيئة، و والخدمات األنشطة كل عن الدورية اإلحصائيات ونشر واالجتماعي

لجھاز اوھي تطوير لمھمة وصلحيات  .المتقدمة الدولبمثيلتھا في  ومقارنتھا المطلوبة،التنمية 
  .المركزي للتعبئة واإلحصاء ومراقبة الجودة

و التحديث ويضع الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات 
ويتبع . والمؤشرات والبيانات اإلحصائية الالزمة  لمختلف قطاعات الدولةالمستمر للبيانات اللكترونية 

علومات من . وينظم القانون صالحيات ھذه الھيئة وكيفية تجميع المللسلطة التخطيطيةمباشرة 
  مؤسسات الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 

 
و الحالة األمنية وثقة  المواطنين رضاء ومدي الخدمات مستوى عن المؤشرات بتقديم يقوم كما

 األخالقية والمؤشرات والبطالة البالد أنحاء جميع في الجريمة معدالت و القضاء يالمواطنبن ف
والحيادية واستعمال األساليب  المطلقة األمانةويراعي . والبيئية والدينية واالقتصادية واالجتماعية

 التي اإلحصائيات يقدم. بعينھا مؤسسه أو معين بفرد يشھر أن يجوز الاإلحصائية و القياسية العلمية.و
(  األفراد و الخيرية الجمعيات و الصناعية و التجارية الغرف و المختلفة الدولة مؤسسات تطلبھا

 يسمح ما حدود فيو اإلعالم  صحافةالعلمية ودراسات السوق ولعمل دراسات الجدوى) ولللألغراض 
.  المعنية الوزارات مع بالتعاون الجودة ونظم الجودة مؤشرات بوضع ويقوم. للدولة القومي األمن به

في توافر ھذه المعلومات مھمة جدا لدراسة السوق وعمل دراسات الجدوى وتقييم المناخ االستثماري 
 مصر وتقييم فعالية الخدمات وجودة األداء ومقارنتھا باأھداف التنمية و بمثيلتھا في البلدان المتقدمة

  ويجوز. سريتھا درجة و للنشر، القابلة المعلومات لتصنيف العامة القواعد جمھوريةال رئيس ويحدد 
 رئيسذلك  طلب إذا منيةأ لدواعي محددة ولفترة استثنائية  بصورة معينة بيانات نشر منع أو وقف

   .طلبه على الشورى مجلس ووافق الجمھورية
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  دور األحزاب السياسية: 5.9
   

تعتبر االحزاب السياسية أحد األركان الھامة في النظم الديمقراطية ووسيلة ھامة للشعب للمشاركة 
الفعالة في الحياة السياسية. وھي وسيلة للمراقبة و المحاسبة وكشف الفساد و االنحراف وتصحيح 

فيذية تشكل مسار التنمية. وھي آلية  لصياغة مطالب الشعب وآماله في صورة أھداف وبرامج وخطط تن
األولويات و السياسات التنفيذية لتحقيق ھذه االھداف. ولتوضيح ذلك نضرب بعض األمثال لبرامج ھذه 

 األحزاب:  
  
صالحيات أكبر للحكومة وإعطاء لمشروعات الضخمة ، غالبا ما تضع األولويات ل:  ب الجمھوريةاحزاأل

الحكومة  وترسيخ  الميزانية وفرض الضرائبفي التحكم في المركزية في منظومة األمن والدفاع و
األمن  ة كفاءتھا وبمنظومة الدولة ككل وإصالحھا وزياد مھتماوتغلغل انشطتھا ،  واإل  المركزية
  .و البنية التحتية روالمرو

  
المعاشات والتأمين أنظمة : التركيز على قوانين العمل وحماية العما ل و شتراكيةالعمالية و االاب األحز
 , واستبدال العشوائيات بمناطق سكانية شعبية متكاملة الخدمات والمرافقسكان الشعبي ي و اإلالصح

و التعليم المجاني والتدريب  وتقليل الفجوة بين االغنياء و الفقراء  االجورزيادة النقابات و وتفعيل دور 
و المعوقين و القضاء على  و التنمية البشرية و التأمين ضد البطالة و العجز وحماية األسرة و األرامل

لمحدودي الدخل و  ريبية وتحسين وسائل النقل العام واإلعفاءات الض وصيةظاھرة الدروس الخص
بالصناعات الحرفية و الورش الصغيرة وصغار المالك الزراعيين و الجمعيات التعاونية و  اإلھتمام 

  العام ومشاركة العمال في األرباح. . و التوسع في القطاعالجمعيات الخيرية وجمعيات خدمة المجتمع
  

 :أو اليمينية األحزاب الليبرالية
األھتمام بالصناعات الصغيرة و المتوسطة وتحرير اإلقتصاد من قيود الحكومة وتسھيل إجراءات انشاء 

و توسيع الشركات و اإلھتمام بالبنية التحتية في المناطق الصناعية ومصادر التمويل وضمانات 
البنوك و المعامالت البنكية والشركات المتعثرة و مشاكل التمويل والتصدير و الخامات  القروض شبكات

و اإلجراءات الجمركية  والسياسة الضريبية و البورصة  و الصناعات األساسية ودور الغرف التجارية
 وحماية الصناعات الوطنية و تفضيل المنتج المصري و التدريب المھنى و الفني وشبكات النقل و

المعارض الداخلية و الدولية وتفعيل دور الملحقات التجارية بالسفارات و التحكيم التجاري و القضاية 
  التجارية.

  
  األحزاب الديمقراطية:

تركز على تفعيل الالمركزية و اإلھتمام بالمحليات و إعطائھا نصيب أكبر من الضرائب و ثرواتھا 
ء من الضرائب المحلية وقدرتھا التنافسية على جلب المحلية وحرية أكبر في فرض الضرائب واإلعفا

االستثمارات و التحكم في الخدمات من صحة وتعليم وأمن لرفع مستوى معيشة المحافظات وخاصة 
 الصعيد و المناطق النائية  وتوزيع عادل للخدمات و الثروات واختيار المحافظين ورؤساء المدن.

  
  :المحافظة األحزاب

رفع ملة لبناء الفرد و األخالقيات و التمسك بالقيم الروحية  والقضاء على األمية و التعليم كمنظومة شا
االھتمان بالجمعيات الخيرية و العمل التطوعي والتكافل االجتماعي مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة و

دينية السمحة ومجانية التعليم والرعاية الصحية ، والتنمية البشرية و القنوات الدينية لنشر الثقافة ال
(دون إفراط وال تفريط)   والقنوات التعليمية و الرياضية ، ونشر اخالقيات المھن كلھا. واحترام 

القوانين و األمن و المرور وإدارة أألوقاف وعمل أوقاف للجامعات والتعليم والخدمات الصحية و 
لشعوب العربية و اإلسالمية و تشجيع الجھود الذاتية.  واالھتمام  بالوحدة العربية و التقارب بين ا
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التكامل االقتصادي و الحركة التجارية بين الدول العربية وتوحيد المناھج و الشھادات بين البالد العربية 
 العمل و التملك. وتشجيع البنوك و المعامالت اإلسالمية.  اإلقامة ووإزالة العقبات أمام حرية التنقل و 
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2- Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, THE SPIRIT OF LAWS,  
Translated by Thomas Nugent, revised by J. V. Prichard 

Based on an public domain edition published in 1914 by G. Bell & Sons, Ltd., London 
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