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 المجتمع السياسي

اإلنسان كائن اجتماعي  سياسي: 

 ...يحقق كماله من خالل تعاونه مع غيره •

 ..ال يعيش إال مجتمع سياسي أي منقسم إلى حاكمين ومحكومين •

 وما يرتبط به من سلطة سياسية                 الهدوء واإلستمرار•

اإلنسان والمجتمع والسياسة ظواهر متالزمة 

 ال يعيش اإلنسان منعزال عن غيره•

 ال جماعة بال سلطة سياسية •
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لمجتمع السياسيا  

 :جوهر السياسة في اإلنسان

 االستعداد لطاعة اآلخرين 

 والرغبة في السيطرة  على اآلخرين
 

 ظاهرة التميز السياسي

 انقسام المجتمع إلى حاكمين ومحكومين

 ظاهرة السلطة السياسية 
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  ظاهرة السلطة السياسية
 

السلطة 
 السياسية

 مقوم مادي
احتكار الحكام ألدوات 
 العنف في المجتمع

 مقوم معنوي
تمثل المحكومين بأن 
هذا اإلحتكار احتكار 

 خيّر 
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 ظاهرة السلطة السياسية

 ظاهرة خالدة بخلود المجتمعات.. 

 أداة تحقيق المجتمع الهادئ.. 

 غيبتها تعني حالة الحرب الدائمة والفوضي.. 

 مقومات صلب السلطة ثابت على طول تاريخ المجتمعات السياسية

 ..وعلى تباين الثقافات والحضارات 

 القوة•

 الشرعية •

 الخيرية •

 العنصر المادي وحده ال يعني في ذاته السلطة السياسية.. 
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 مقومات السلطة السياسية 

السلطة 
 السياسية

 الشرعية 

 الخيرية القوة
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 ظاهرة السلطة السياسية

 (   تعاقد)يمكن النظر إلى السلطة وكأنها قوة تستند إلى اتفاق

 :رئيسي بين فئة الحكام وفئة المحكومين على أن

الحق في إصدار القواعد التي تنظم ( أو جماعة)يكون لفرد •

 ..الحياة في المجتمع وتحقق الصالح العام 

 ..هذه القواعد البد أن تطاع من قبل المحكومين •

 ..ضوابط صنع القرارت وضوابط الطاعة •

 السلطة فقط هي التي تتمتع بهذه السمات    .. 
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 ظاهرة المجتمع السياسي

مقومات ثالثة: 

 
• مادي مقوم  

•  مقوم معنوي

التجمع 
 البشري

•  مقوم مادي

•  مقوم معنوي
السلطة 
 السياسية

•  مقوم مادي

•  مقوم معنوي
 اإلقليم
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 الصور التاريخية للمجتمع السياسي

السلطة الجماعية المباشرة 

السلطة المشخصة 

السلطة المنظمة 
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 القوة

القدرة على : علم السياسة هو علم دراسة القوة السياسية

 ..تحقيق هدف معين بكل الوسائل الممكنة 

القوة هي مفهوم األساس لعلم السياسة المعاصر.. 

القوة تعرف على أنها قدرة طرف ما على فرض إرادته على طرف •

 ..  آخر

ودفعه ( ب ) بممارسة نفوذ ما على طرف ثان ( أ ) أو قيام طرف أول •

لم يكن ليقوم به ( أو اإلمتناع عن القيام بفعل ما)إلى القيام بفعل ما 

 ..لوال ممارسة الطرف االول لذلك النفوذ ( أو كان سيقوم به)
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 عوامل القوة

السلطة 

الشخصية والكاريزما 

الطبقة االجتماعة 

المهارات والخبرات 

 مهارات اإلقناع 

العالقات العامة 

قوة التقاليد والعادات 

العوامل الثقافية والدينية 

 االتصاالت –المعلومات 

…  

 قوة السالح 

قوة المال 

قوة المعرفة 
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 القوة
 عالقات القوة... 

 التبادلية  ... 

 تتضمن امكانية اللجوء إلى العنف... 

الرؤساء، الملوك، رؤساء : القوة السياسية في يد السياسيين

 ...الوزارة 

 القوة الظاهرة والقوة المستترة... 

 صعوبة الوقوف على عوامل القوة بشكل محدد  ... 
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السياسيةالمشكلة   

 أنها خيرة كما سبقالسياسية األصل في السلطة... 

 عن خيريتهافي الواقع تخرج السلطة.. 

ظاهرة اإلستبداد.. 

تاريخ البشرية هو: 

 ..  بين الحرية واإلستبدادتاريخ الصراع  •

 ..بين العدالة والهيمنة والظلموتاريخ الصراع •

 .. وتاريخ الصراع بين المساواة والتمييز•
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 مؤشرات قياس اإلستبداد والفساد

الشفافية/ الفساد.. 

مؤشرات الدولة الفاشلة   .. 

المؤشرات االقتصادية واالجتماعية  .. 

الحقوق والحريات  .. 

الديمقراطية  .. 

حكم القانون  .. 

  .... 

 



 مؤشر الشفافية 

Transparency International  
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 مؤشر الدول الفاشلة

Failed/ Fragile States Index 
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 مؤشرات الديمقراطية وحكم القانون

 :  عشرات المؤشرات الدولية واإلقليمية والمحلية-

 

http://abdelfattahmady.net/research/research-
interests-/453-democracy-barometer.html 



التصور اليوناني القديم : حلول المشكلة السياسية  

 :المعيار العددي

التقسيم اليوناني القديم للحكومات/ التصنيف : 

 ..حكم الفرد•

 ..حكم القلة•

 ..حكم الكثرة•

سند المعيار العددي : 

 ..  مفهوم الدستور في التصور اليوناني القديم•

الحكم الدستوري .. ألصلح أشكال الحكومات أرسطوتصور •
 ..  الذي يعمل للصالح العام

 ..  الحكام الفالسفة أو الحكماء: أفالطون•

الفارق بين الحل اليوناني ومفهوم الدولة الحديثة .. 
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 اإلسالم والمشكلة السياسية

 ..رفض المعيا رالعددي اليوناني1.

العبرة ليست بالكم وإنما بالكيف.. 

" ْمن : الزمر) " َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ  قُْل َهل
 (  9اآلية 

"  الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعلَْم َدَرَجات ُ   "َيْرَفِع َّللاَّ
 (.  11من اآلية : المجادلة)

وضع الفقهاء والمفكرون الشروط الالزمة لإلمامة.. 

الماوردي في األحكام السلطانية   .. 

   ... 
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 اإلسالم والمشكلة السياسية

   :(الميالدي 7القرن )معيار الشرعية في اإلسالم 2.

خضوع الحكام والمحكومين على قدم المساواة لقانون •
 (..القرآن والسنة)مسبق 

طاعة المحكومين للحكام مرهون بطاعة : مفهوم الطاعة•
 ..  الحكام للقرآن والسنة

 ..المبادئ العليا واألهداف األساسية: المرجعية العليا•

 .. ضمانات قانونية وشعبية•

األمر بالمعروف والنهي .. )حق مقاومة الجور في اإلسالم•
 ..   بدرجات مختلفة(.. عن المنكر

 ..  ضمانة عقدية•

 ..  أفضل شهداء أمتي: حديث•

 ..   أبوبكر وعمر.. الممارسة والتطبيق•
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 معيار الشرعية في الغرب

 روح القوانين"كتابة ) مونتيسكيوالفيلسوف الفرنسي "
 ..الشرعية وفكرة( الميالدي 18أي في ق  – 1748)

 حق الثورة”جون لوط وفكرة“ 

الحكومة كوسيط: روسو   .. 

 

النظم الديمقراطية الحاليةفي  التطبيقالشرعية في  مبدأ : 

 (..  الدستور)خضوع الحكام والمحكومين لقانون مسبق •

 ...سيادة القانون –حكم القانون  –الدولة الدستورية •

 ..الحكم على مدى دستورية القوانين: فقطضمانة قانونية •
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 مبدأ الفصل بين السلطات

 الفصل بين السلطات وفكرةالفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو   .. 

القوة ال توقفها إال القوة  .. 

 18الواقع البريطاني في ق  .. 

 

النظم الديمقراطية الحاليةفي  التطبيقالشرعية في  مبدأ : 

 (.. التنفيذ –التشريع )وظيفتان سياسيتان : فصل وظيفي•

هيئتان تقومان على الوظيفتين السياسيتين : فصل عضوي•
 (..  الهيئة التنفيذية –الهيئة التشريعية )

 ..  دستورية وقانونية ضمانات•
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 مبدأ سياسة األمة ومبدأ سياسة الشعب 

 مفهوم السيادة 

سيادة الملوك المطلقة  .. 

سيادة األمة  .. 

سيادة الشعب.. 
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 أسئلة للنقاش

 اختر مجتمعا من المجتمعات المعاصرة ثم ناقش أبعاد

 المشكلة السياسية فيه من حيث األسباب والسمات العامة؟ 

 

 اختر مجتمعا من المجتمعات العربية ثم حدد مؤشرات

ظاهرة اإلستبداد فيه استنادا إلى مؤشري الفساد والدول 

 الهشة؟  
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 الشرعية

القبول العام للنظام الحاكم والقانون المعمول به.. 

بدون حد أدنى من الشرعية ال يمكن : شرط أساسي للحكم

 ..لحكومة ما أن تستمر  

مصادر الشرعية عند ماكس فيبر: 

 ...السلطة التقليدية •

 ...العقالنية  السلطة المنظمة أو •

 ...السلطة الكاريزمية •
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 مصادر الشرعية

 الشرعية من خالل النتائج.. 

 الشرعية عن طريق التعود.. 

الشرعية من خالل الروابط التاريخية أو الدينية أو العرقية  .. 

السلطة المستندة إلى إجراءات محددة : الشرعية اإلجرائية

مسبقة يخضع لها الحاكمون والمحكومون على قدم 

 ..المساواة 

…. 
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 السلطة والشرعية

السلطة هي القوة الشرعية: 

 ..فالقوة هي القدرة على التأثير في اآلخرين •

 ..بينما السلطة هي الحق في ممارسة هذه القدرة •
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 أسئلة للنقاش 

؟هل يمكن لتصرف ما أن يكون قانونياً وغير شرعي 

 

وهل يمكن لتصرف ما أن يكون شرعياً وغير قانوني؟ 
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  اتير الدستمهيد عن 

وثيقة رسمية تصدر من السلطة الرسمية.. 

 

دساتير شكلية  : تختلف باختالف أنواع النظم السياسية   /
 ..  دساتير ديمقراطية

 

دستور المدينة.. 

 

دستور الواليات المتحدة.. 

 

أي قابل  –الدستور عقد مجتمعي متجدد : في الديمقراطيات
 ..للتعديل

 



المعاصر الدستور  

مجموعة من القوانين التي: 

 وعالقة المواطن تنظم قوة السلطة في الدولة المعاصرة

 ..عن طريق وضع الئحة للحقوق والحرياتبالدولة 

 وتنظم كيان الحكومة من حيث توزيع مهام السلطة في الدولة

 ..وتضم إجراءات صنع القوانين والقرارات

وتحدد كيفية تعديل الدستور ذاته  .. 
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 أنواع الدساتير
من حيث المصدر: 

 دساتير مدونة  •

 دساتير غير مدونة•

 التقسيم نسبي•

 

من حيث كيفية التعديل: 

 مرن•

 جامد•

حظر التعديل الزمني 

حظر موضوعي 



 مراحل التعديل

الحكومة  –البرلمان  –الحكومة : اقتراح القوانين
 ..الشعب والبرلمان –والبرلمان 

 البرلمان يتولى مهمة التعديل 

 اجتماع المجلسين•

 نسبة خاصة في الحضور•

 نسبة خاصة في التصويت •

 أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لبرلمان جديد يتولى
 التعديل

يقوم البرلمان بمهمة إقرار التعديل نهائيا 

استفتاء شعبي 

 



 الدستور

 يأتي دائما في أعقاب األزمات.. 

 الدستور  –ونتاج سلسلة من المساومات والحلول الوسط

 ..  جنوب أفريقيا  –األمريكي 

تظهر الدساتير في أعقاب: 

 تغيير النظام الحاكم•

 الهزيمة أمام عدو خارجي•

 فرض من قوة خارجية•

 34 بعد اإلستقالل •



 نشأة الدساتير
تختلف باختالف األنظمة الحاكمة.. 

 الديكتاتوريات واألنظمة  –هناك دول بال دساتير أو بدساتير شكلية
 ..المستبدة

الملوك ينفردون بوضع الدستور -دساتير المنحة : مرحلة أولى.. 

جهود شعبية وهيئات لدفع الملك إلى  –أسلوب التعاقد : مرحلة ثانية
 ..  إشراك الشعب

مرحلة ثالثة  : 

 انفراد الشعب بوضع الدستور -أسلوب الجمعية التأسيسية ◦

 1787ثم  1776بدأ مع الواليات المتحدة عام ◦

 الثورة الفرنسية ◦

 ثم انتشر مع انتشار النظم الديمقراطية◦

 ..  اإلستفتاء الشعبي –اشتراك الشعب مباشرة ◦

 



 نهاية الدساتير

 األسلوب العادي 

 نفس اإلجراءات  –الدستور المرن ◦

 الدستور الجامد◦

اجراءات أشد 

 معظمها ال ينظم إال التعديل 

اإللغاء ال تمتلكه إال األمة صاحبة السيادة في النظم الديمقراطية.. 

 

 األسلوب الثوري 

 انقالب◦

 ثورة◦

  



 هل هناك دستور أفضل من دستور؟ 

اإلستقرار.. 

ال يمكن نسخ الدساتير من بعضها البعض   .. 

الحقوق السياسية األساسية لألغلبية ولألقليات.. 

 بينهم الحياد بين المواطنين وعدم التمييز.. 

التمثيل العادل.. 

 االجماع والتوافق بين القادة والنخب على القوانين والسياسات
 ..قريب وجهات النظرتوتوفير حوافر للتوافق و

حكومة فعالة.. 

آليات للوصول إلى القرارات بشكل حاسم.. 

الشفافية.. 

الشرعية  .. 



 ديمقراطية الدستور
 

حكم  -األمة مصدر السلطات : الخصائص الرئيسة للديمقراطية بمؤسساتها وآلياتها وإجراءاتها

االنتخابات الحرة والنزية   -التداول على السلطة   -المواطنة   -الفصل بين السلطات  -القانون 
إستقالل  –صيانة الحريات السياسية والمدنية وخاصة حريات التعبير والتنظيم   -والفعالة 

 ..   القضاء
 

المبادئ 

 األساسية 

الحقوق والحريات األساسية لألغلبية 2.

 .  ولألقليات

 ..    المرجعية العليا –ايديولوجية النظام 3.

 ..  شكل الدولة وكيانها4.

:  ضمانات لفعالية الحياة السياسية5.

 ..األحزاب والنقابات والرأي العام

ضمانات لحرية تدفق المعلومات وحرية 6.

 ..اإلعالم

 ..  مالمح النظام االقتصادي7.

 :  أسس النظام السياسي1.

(aالرئيس وأعضاء : كيفية اختيار الحكام

 ..  البرلمان والمجالس المحلية

(bتحديد إختصاصات ومسؤوليات الحكام.. 

(c  قواعد وآليات لمراقبة الحكام

 ..  ومحاسبتهم

(d كيفية صنع القرارات والسياسات

 ..  العامة

(e وإستقالل  –المراجعة القضائية

 ..  المحاكم

(fكيفية تعديل الدستور  .. 

 

األقسام -

 الرئيسة 

 



الدستورية/ مبدأ حكم القانون   

 رابط قوي بين السياسة والقانون.. 

 ظهرت في اإلسالم أوال ثم في الغرب... 

حكم القانون : 

 وجود قانون مسبق•

 المساواة أمام القانون•

المواطنين لتحدي قرارات الحكومة في محاكم  مإتاحة الفرصة أما•

 39 مستقلة وخضوع الحكومة لقرارات المحاكم 



 حكم القانون 

حكم القانون يستهدف: 

 إحالل حكومة القانون محل حكومة األشخاص•

 قيد على الحكومات للحيلولة دون استبدادها•

 حماية حقوق األفراد من تعسف السلطة•

 حماية لألقليات ضد طغيان األغلبية•

حجر األساس للنظم الديمقراطية المعاصرة 
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 المراجعة القضائية 

قوة المواطن العادي والمحاكم على تفسير القوانين 

 مجاالت 3تغطي: 

 الحكم ما إذا كان قانون معين يتعارض مع الدستور•

 حل الخالفات بين الدولة والمواطنين•

حل الخالفات بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين •

 المستويات المختلفة للدولة 
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 المراجعة القضائية

يقوم بالمراجعة القضائية: 

 –الهند  –كندا : أعلى محكمة في النظام القضائي القائم•

 ..المتحدةالواليات  –استراليا 

 ..إسبانيا –محكمة خاصة •

• ...   
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 المواطنة

 تصف العالقة بين الدولة وأفراد المجتمع  .. 

في الديمقراطيات  : 

بمجموعة من الحقوق  ( المواطنون)يتمتع أفراد المجتمع •

 ..والواجبات 

 :للمواطنة عدة معان•

 المواطنة كوضع قانوني وسياسي.. 

 المواطنة كسلوك وأفعال يقوم بها المواطنون.. 

 يتعليمالمواطنة كنشاط.. 
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 أسئلة للنقاش

 هل تعني المواطنة تجاوز الروابط الفرعية نهائيا؟ 

 

كيف تتواءم المواطنة مع الثقافات والمرجعيات المحلية؟ 



  الدولة

الشكل المعاصر لتنظيم السلطة والحكم.. 

ليست جهازاً لصنع القرارات.. 

إقليم  –سلطة  –شعب : الدولة.. 

الدولة هي المجتمع السياسي بمقوماته الثالثة:  

 .. التنظيم القانونيوقد راحت السلطة السياسية تتسم فيه بصفة 1.

هي صفة  16وقد تالزم مع الدولة صفة جديدة ظهرت في القرن 2.

 .. السيادة

 45 ..التجانس القومي وقد تراكم على التجمع البشري خاصة 3.



 الدولة المعاصرة  

 التجانس القومي                        دولة قومية+ العنصر البشري 

 السلطة وظيفة وليست حقا  --السلطة السياسية.. 

 دولة القانون أو دولة دستورية  (               أي حكم القانون)التنظيم القانوني لها •

 سلطة شرعية تتمتع بالقبول العام تمتع السلطة بالشرعية                                 •

 تمتع الدولة بالسيادة                                      دولة صاحبة سيادة •

تمتع الدولة بالقدرة على التحكم في مداخل ومخارج إقليمها + مفهول الوطن : اإلقليم

 ...يالجغراف

            قدرة الدولة على تنظيم الحياة العامة لمواطنيها عن طريق سن الدساتير والقوانين

law enactment  
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 الدولة المعاصرة

 القوانين والقرارات العامة المجردة الملزمة  صنعدور مؤسسات الدولة هو

( + collectively binding decisions)للجميع بال استثناء 

والتأكد من ( law enforcement)هذه القرارات  تنفيذالقدرة على 

 ( ..obedience)المحكومين لها  طاعة

 العامنطاق عمل مؤسسات الدولة هو العمل (public sphere ) والدولة

 ..في هذا تختلف عن المشروع الخاص الذي يعمل في مجال محدد 

 العمل على تحقيق الصالح العام(common interest) أي تحقيق ،

 ...للشعب وليس مصلحة فئة أو جماعة معينة أو حزب معين العامةالمصلحة 
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 الدولة المعاصرة

 عن السياسة ووجود مراجعة قانونية استقالل القضاء(judicial 

review ) أو هيئة قضائية وظيفتها الحكم على مدى دستورية

 ..القوانين 

 أو الشرطة أو االجهزة األمنية والمخابراتية في  الجيشعدم تدخل قوات

 ..الشؤون السياسية 

 منظمة هرمية ُتمول من خالل نظام ضريبي متطور  بيروقراطيةوجود

 ..مع قدرة الدولة على جمع الضرائب 

 دول أخرى لتكتسب بذلك مجموعة من الحقوق  باعترافتمتع الدولة

 ..واإللتزامات على صعيد القانون الدولي وفي إطار المنظمات الدولية
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 الدولة المعاصرة

 لها وجودها القانوني المتميز عن شخص الحاكمين وينتج شخص اعتباري الدولة

 :عن ذلك

 :الدولة لها أهلية اكتساب الحقوق واإللتزام بالواجبات1.

تمتلك األموال.. 

تتمتع بأهلية التعاقد  .. 

تتمتع بأهلية التقاضي  .. 

 يجوز محاسبتها فهي مسؤولة عن كل أفعالها الضارة بالغير وتلتزم

 ..بتعويض الدول األخرى

حق : لها في جماعة الدول ما للفرد داخل الدولة من حقوق أساسية مثل

 ..البقاء، الحرية، المساواة
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 الدولة المعاصرة

ال تتأثر في وجودها بما : للدولة وجود قانوني مستقل2.

قد يطرأ من تغيير على عنصر من عناصرها 

..     تغيير نظام الحكم  –تغيير إقليمها .... األساسية

 مبدأ اإلستمرار

 ..   عن ذمة الحكامللدولة ذمة مالية مستقلة 3.

 

50 



 ظاهرة الفيدرالية

التوفيق بين اتجاهين متناقضين هما: 

الحرص على الذاتية 

 والسعي إلى تنظيم جماعي 

قانونا الذاتية والتراكب: جورج سيل 

الغلبة لقانون الذاتية (: اإلتحاد الكونفدرالي)نموذج اإلتحاد اإلستقاللي •

.. 

 ..الغلبة لقانون التراكب : نموذج الدولة الفيدالية•
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 أسئلة للنقاش

 السؤال عن أجب المعاصرة للدولة الرئيسية بالخصائص مسترشداً  .1

 العربية للمجتمعات العامة الخصائص ام :التبرير مع التالي

   المعاصرة؟

 (الجهات أو) الجهة هي من :السؤال هذا عن أجب ثم ما مدينة اختر .2

 المدينة؟ تلك في اونفوذً  قوة األكثر

   ولماذا؟ شرعيتها؟ في العربية الحكم نظم تستند ماذا إلى .3
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  الحكومة

 الكلمة من أصل يوناني  .. 

 هي العمليات واآلليات الرسمية والمؤسساتية التي تعمل على المستوى القومي

 ...  للحفاظ على النظام العام 

أي ممارسة السلطة في مجتمع ما : تشير إلى الحكم  ... 

 البد أن تمتلك سلطة، أي قوة شرعية   .. 

 بقاء الدولة وأمنها وأمن سكانهاالمهمة الرئيسية لها على المستوى الوطني هي: 

الدفاع عن استقاللها ضد أي تدخل خارجي.. 

الحفاظ على األمن الداخلي ومنع نشوب حرب أهلية أو انقسام الدولة.. 
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 الحكومة

للحكومة وظيفتان رئيسيتان: 

 التشريع  ..صنع القرارات العامة المجردة.. 

 التنفيذ .. وتنفيذ تلك القرارات.. 

الحكومة بمفهومها الواسع تعني : 

 التشريع  –صنع القرارات.. 

 التنفيذ  –تنفيذ القرارت.. 

 القضاء  –تفسير القرارات  .. 

سلطة التنفيذ أو الوزارة في النظم البرلمانية: المفهوم الضيق لها.. 
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كيف يمكن أن نميز الحكومة عن غيرها من 

 المنظمات والمؤسسات؟ 

استخدامها للقوة إذا ( وشرعية)احتكارها النهائي ألدوات العنف وقدرتها على 1.

 ..لزم األمر 

 ...سلطة الحكومة سلطة شاملة لكل أفراد المجتمع 2.

 ...قرارات السلطة قرارات ملزمة لكل أفراد المجتمع 3.

 ...قرارتها لها األولوية إذا ما تعارضت مع أي قرارت أو لوائح أخرى 4.

 ...المسائل المتصلة بالحكومة تتمتع بأهمية أكبر من مسائل المنظمات الخاصة 5.
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 المؤسسات السياسية

 مجموعة عناصر بشرية بوظائف سياسية وأهداف سياسية.. 

عملية صنع القرارات العامة المجردة : الوظيفة السياسية

 المتمتعة بقوة النفاذ باإلكراه المادي عند االقتضاء

 السعي المتواصل إلى تحقيق : المؤسسات السياسيةأهداف

المجتمع األمثل على مقتضى القيم األساسية المصورة في 

 ...  فلسفته السياسية وايديولوجياته 
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السياسيةالوظائف / المؤسسات  

السياسيتان في الدولة المعاصرة الوظيفتان: 

 التشريع •

 التنفيذ•

 والقرار السياسي  اإلداريالقرار.. 

 الوظيفة السياسيةمن  القضائيةالوظيفة موقع  .. 

 من الوظيفة السياسية العسكريةالمؤسسة موقع.. 
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 النظم السياسية

 :عدة تعريفات

 نظام الحكم في الدولة  .. 

 مجموعة المؤسسات السياسية التي تقوم على الوظائف

 ..السياسية في الدولة 

 المؤسسات السياسية المنظمة تنظيما قانونياً مسبقاً مرتبطة

األهداف العليا للمجتمع وقيمه )بايديولوجية مجتمعها 

 (..األساسية
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 النظام السياسي 
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المؤسسات 

 السياسية 

المرجعيات 

واإليديولوجيات 

 السياسية 

 ..  المبادئ العليا والقيم العليا تحدد -

تحدد أهداف الدولة وأولوياتها في  -

 ..  مرحلة تاريخية معينة

تختلف باختالف المجتمعات  -

 ..  والثقافات

تأتي الدساتير والقوانين إعماال   -

 .. لها

أي ال يمكن أن تشرع مؤسسات  -

 ..الدولة قانونا يخالف المرجعية العليا

إدارة الصراع السياسي بطرق  -

 ..  سلمية

طرق الحكام و شروط ومؤهالت -

اختيار الحكام وطرق رقابتهم 

 ..ومحاسبتهم وإقالتهم

قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات  -

 ..والسياسات
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المرجعية 
 العليا

الدساتير 
 والقوانين

المؤسسات  
والقواعد 
 واإلجراءات 



تصنيفات النظم السياسية   

التصنيف التقليدي القديم ألنظمة الحكم: 

 ...الدكتاتورية  –اإلستبداد  –الموناركية : حكم الفرد◦

...            الثيوقراطية  -حكم األقلية البيضاء  –االرستقراطية : حكم القلة◦

 القانون الحديدي لألوليجارشية عند ميتشلز  –

 ...الفوضوية   –الديمقراطية : حكم الكثرة◦

 جمهورية  –ملكية... 

 (حاكم شمولي –سيطرة الجيش  –دستورية  –مطلقة )ملكية ◦

 نظم ماركسية  –نظم غربية ليبرالية... 

 ديمقراطية  –شمولية  -تسلطية  -نظم دكتاتورية  ... 
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 تصنيفات النظم السياسية

نظم دكتاتورية  .. 

نظم شمولية.. 

نظم تسلطية.. 

حكم القلة/ نظم حكم الفرد.. 

نظم شبه ديمقراطية.. 

نظم ديمقراطية .. 

  .. 



 تصنيفات النظم السياسية

طرق تعيين الحكام: 

 االستخالف  –الوراثة  –العنف : طرق أوتوقراطية◦

 باالنتخاب –النيابة التمثيلية : طرق ديمقراطية◦

 : طرق مختلطة◦

 برلمان منتخب+ حاكم وراثي 

البرلمان من مجلسين أحدهما منتخب واآلخر معين أو بالوراثة أو باالستخالف 

 أو تعيين عدد من أعضاء المجلس باالنتخاب.. 
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السلطة السياسية 
 القوة الرسمية

 (التشريع والتنفيذ)

مؤسسات الدولة غير 
 السياسية 

الجيش والقضاء )
 (والجهاز اإلداري

قوى الحياة السياسية 
 غير الرسمية

جماعات  –األحزاب )
المجتمع  –الضغط 

 ..(الرأي العام -المدني

 الدستور

/  عالم السياسة الوطني

 الحياة السياسية 



 الحياة السياسية

 قوى أخرى ال ( المؤسسات الرسمية)تتفاعل مع القوى الرسمية

 ..تفاعالً يهيئ لما يسمى الحياة السياسية .. رسمية 

 االنشطة التي يمارسها األفراد والجماعات بقصد التأثير على

مؤسسات الدولة الرسمية من أجل حماية مصالح هذه الجماعات أو 

من أجل مشاركتها في عضوية المؤسسات الرسمية والمشاركة في 

 ...ممارسة الوظائف السياسية 

 الحياة السياسية مجموعة من : القوةترتبط هذه النظرة بمفهوم

 ..القوى الرسمية والالرسمية متفاعلة فيما بينها

 التي تنظر إلى عالم السياسة على أنه  السلوكية بالنظرةوترتبط أيضا

 ..مجموعة من نشاطات تحركها دوافع وأحاسيس 
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 الحياة السياسية 

 :قوى فعلية الرسمية

 األحزاب والجمعيات السياسية  .. 

 جماعات الضغط السياسي  .. 

 المجتمع المدني.. 

 الرأي العام  .. 

 دور اإلعالم والصحافة في الحياة السياسية.. 
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صنع وتنفيذ القرارات العامة: السياسة هي فن الحكم   

 
 ..  المرجعيات العليا – القواعد –اإلجراءات  -كيف نحكم؟ الدساتير  -1

البنى السياسية كاألحزاب  –من يحكم؟ النشطاء السياسيون  - 2

 –الطالب : أصحاب المصالح والمطالب  -وجماعات الضغط 

 ..  النساء –العمال  –المحامون 

: المصالح –المطالب  -المبادئ  –القيم : ولمصلحة من؟ األهداف -3

 ..تغيير اللوائح  –رفع األجور 

 ..  اختيارات –أولويات  –قرارات عامة 



صنع السياسات والقرارات/ الحياة السياسية   

عمليات 
 وتفاعالت 

مؤسسات 
 وبنى 

قيم 
 ومرجعيات 



للنقاش أسئلة  

 


