
النظام السياسي  طالل مقلد حسين . د
أستاذ مساعد 



مقدمة 

ليوالذالمجتمع،فيالسياسيالصراعضمنهيجريالذيالرئيساإلطارالسياسيالنظاميُعَد   السلطةتشك ِّ
.األساسيموضوعهالسياسية

لتنظيممختلفةالاألنواعمننوعإلَّ السياسيالنظامومامنظَّمة،سلطةهيمجتمعكلفيالسياسيةالسلطةإن
.السلطةهذه

ومنعامة،شريعيةالتوالنصوصالدساتيربموجبتُْنَشأرسميةمؤسَّساتمجموعةمنالسياسيالنظاميتألف
متهافيويأتيالسياسية،الحياةفيفاعل  دورا  تلعبواقعيةمؤسسات وجماعاتية،السياساألحزابمقد ِّ
مكماالضغط، َدادهافييدخلمتنوعة،وثقافيةاجتماعيةعواملتشكيلهفيتُْسهِّ .واألعرافالتقاليدوالعاداتعِّ



النظام السياسي تعريف 

In political science, a political system defines the process for making 
official government decisions. It is usually compared to the legal system, economic 
system, cultural system, and other social systems. However, this is a very simplified view of a 
much more complex system of categories involving the questions of who should have 
authority and what the government influence on its people and economy should.

.الجتماعيووالقتصادي،الثقافيالقانونيالنظاممعمقارنتهيتمعادة.للقراراتالرسميةالحكومةصنععمليةهو
والقتصادالشعبعلىالحكومةتأثروكيفالسلطةيملكمنعلىاإلجابةالسياسيالنظامويلخص

يالسياسللنظامالسياسيةالوحدةيعدالذيالفردسلوكتوجيهعلىبالقدرةيتسماتصالنظام:دويتش▪

السياسيالنظاميمارس..المستقلةالمجتمعاتجميعفيوالتكييفالتوجيهبوظائفيقومالذيالتفاعلتنظام:الموند▪
.النظامباستخدامالتهديدأوالماديالقسراستخدامعبر

التفاعلتمنمجموعة.سلوكيبنمطالمرتبطالتفاعلتمنمجموعة:استونديفيد▪

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Government
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_system


النظام السياسي 

هذينمنكل  دللتأنإلَّ .(System)و(Regime)تعبيَريْ اإلنجليزيةاللغةفي"النظام"تعبيريقابل
)"السياسيالنظام"بتعبيريُْقصدحينففي.مداهحيثمنيختلفاللغةهذهفيالتعبيرين Political Regime

ناتهوتقتصرالحكم،نظام( ِّ ،السلطةممارسةبمباشرةالمتصلةالرسميةالسياسيةالمؤسساتعلىحينئذمكو 
،والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةكالسلطات

دكتاتورينظامنقولأوعسكريةدللةregimeلـيكون

))بمعنىالسياسي،النظامتعبيريغطي Political System،الرسميةوغيرالرسمية،المؤسساتمجموع،
واحدا  كل  موعالمجهذاويؤل ِّف.السياسيةلقراراتهاالسلطةاتخاذفيوالمؤثرةالسياسية،الحياةفيالفاعلة
سياسيةومةمنظالكلهذامنيتشكَّلبحيثالمجتمعفيالسائدةوالسلوكياتوالمبادئاألفكارمعيتكامل
.متكاملة

ل (الـمفهومعلىللدللة"السياسيةالمنظومة"تعبيراستعمالالبعضيفض ِّ ( Political System،  منبدل
."السياسيالنظام"تعبير



تعاريف أخرى للنظام السياسي
،العامـةاسةالسيوتـوجيـهصياغـةبهـدفالحكـومـةعلـىالمسيطرةأوالمـؤثرةالنشطـةتلكإلىالسياسةمفهـوميشير▪

،السياسةعلماءمنأثنانعرفهوقد

((للقيـمالسلطويالتخصص))بأنهاالسياسةويعرف:أيستونديفيدهواألول▪

▪Political scientist Harold Laswell defined politics as "who gets what, when, and how".

كتملالتيالنخبةدورعلىويركز((وكيف؟ومتـى؟؟ماذاعلىيحصلمن))السياسةعرفإذ:لسويلهارولد▪
تلـكقريـرتبمقدورها((حكوميونمسؤولين))سلطـةهنـاكتكـونأنيجبأنـهالتعريفيـنهذيـنمـنويتضح،السلطة

.غيرهادوناختيارهـاسيتمالتـي(القيم)التفضيلت

للقوةالشرعيالستخدامحقيحتكرأويمتلكالذيهوالسياسيالنظام:فيبرماكس▪

:السياسيالنظاممصادر

الدينيوالموروثواألعرافوالتقاليدالعادات.1

القادةبهيتسمالذيالحسنوالخلقوالبطولةالتفوقمثلالشخصيةالسمات.2

الدستوريةالقواعدمثلقانونيةمصادر.3



حكومات مركزية ▪

حكومات غير مركزية ▪

(التحاد األوروبي )أنظمة سياسية فوق قومية ▪



النظام السياسي والدولة 

السياسينظامهادولة:يقاللذلكالدولة،مفهومغيرالسياسيالنظاممفهوم
.فدرالينقولأنويمكن…برلمانيديمقراطي

يانيوعمباشرتعبيرالسياسيالنظاملكنمجرد،ومفهوماعتباريشخصالدولة
هاومنعتوقوتهاالدولةووحدةالفدراليالنظامبينتناقضفالالشعب،حياةعن

.إقليمهاعلىوسيادتها

هيساتوالمؤس.بينهافيماالمتبادلةوالعالقاتبالمؤسساتيتعلقالفدراليالنظام
صحيحةالعالقةهذهتكونوالبالدولة،والمواطنينالمواطناتعالقةفيهاتتعينالتي

تظاماتهوانالمدنيالمجتمعبمؤسساتموسَّطةكانتإذاإالتمكينيةوبيئةومنتجة
.والحديثةمنهاالقديمةالمستقلة،وتنظيماتهالحرة



النظم السياسية المختلفة  : الفقرة األولى 

.المعتدلالحكمنظامفضلمونتسكيو❑

ديمقراطية،أنظمةهيالغربيةالدول❑

شموليةأنظمة❑

فيالشتراكيةنألنفسه،الهدفإلىيرميالرأسماليةواألنظمةالشتراكيةاألنظمةبينيمي ِّزالذيالماركسيالتصنيف❑
.والستغللبالشرالرأسماليةتقترنبينماوالتقدم،الخيرمعانيتحملنظره

مالذيالتصنيفوهو.القدماءاليونانيينعنموروثالسياسيةلألنظمةتصنيف❑ نظام:ثلثةإلىيةالسياساألنظمةيقس ِّ
.األكثريةحكمونظام،األقليةحكمنظام،الفرديالحكم

بينفيهميَّزشهيرا  جدول  أرسطووضعالتقسيمهذاعلىوبناء  ❑

للحكم،فاسدةأشكال  باعتبارها،(األكثريةحكم)والديمقراطية،(األقليةحكم)واألوليغارشية،(الفردحكم)الطغيان
،(األكثريةمحك)المعتدلةالجمهوريةأو،والتيموقراطية،(األقليةحكم)واألرستقراطية،(الفردحكم)الملكيةوبين

.لهالصالحةاألشكالباعتبارها



تصنيف مونتسكيو 

.مجلسلصالحأوواحد،فردلصالحيكونأنالدمجلهذايمكنالسلطات،بينالدمجنظام▪

.دكتاتوريأومطلق،ملكيحكمأمامكنَّافرد،لصالحالدمجكانفإذا

المجلسدعهفيفرنساعرفتهالذيكذاكمجلسي،نظامأمامكنَّاالشعب،منمنتخبةجمعيةأومجلس،لصالحكانإذا
La)الوطني Convention)،1848عامفيقيامهمنذالسويسريالتحاديعتمدهوالذي،1795و1793عاميبين،
.اآلنوحتى

فالشكل.مهوريةالجواألنظمةالملكيةاألنظمةبينفرعيا  تمييزا  نجدأنيمكنالسلطات،بينالجامدالفصلأنظمةوفي▪
الصادرةالقوانيننفيذبتالملكسلطاتفيهتَُحدَّدالذيالمقيدة،الملكيةنظامهوالسلطاتبينالجامدالفصللنظامالملكي
سبيللىع،فرنساعرفتهماوهذا.مجلسهاحل ِّ أوشؤونها،فيالتدخلحقلهيكونأندون،التشريعيةالسلطةعن

يعُدلمالحكممنالشكلهذاأنإلَّ .الكبرىالثورةقيامبعد،1791عامفيأقرتهالذياألولالدستورفي،المثال
.الراهنالعصرفيمعروفا  

دهالنظاملهذاالجمهوريالشكلأما▪ السلطةهبأنيطتالذي،األمريكيةالمتحدةالولياتفيالرئاسيالنظامفيجس ِّ
السلطةاتاختصاصفيالتدخلحقمنهمالكليكونأندون،بالرئيسالتنفيذيةوالسلطة،بالكونغرسالتشريعية
.بوجودهاالتحك معلىالقدرةأو،األخرى



أنظمة الفصل المرن بين السلطات

تأخذأننيمكالنظموهذه.البرلمانيةبالنظمالمعروفةفهيالسلطات،بينالتعاونبأنظمةأيضا  توصف▪
َ الدولةرئيسيكونعندما،الملكيالشكل الشكلتأخذأنيمكنكما،الوراثةمبدأعلىبناءالعرشيتولىملكا

منأصل  خبالمنتالبرلمان،قِّبَلمنمبدئيا ،الجمهورية،رئيسالدولة،رئيسيُْنتخبوعندها.الجمهوري
.الشعب

والتنفيذية،يةالتشريعالسلطتينبينبالتعاون،والجمهوريالملكيشكليهفيالبرلماني،النظامويتميز▪
(للجمهوريةئيسا  رأمملكا ،كانسواء)الدولرئيسبينبالتمييزتتجلىالتيالتنفيذية،السلطةوبازدواجية

.الحكومةورئيس

في،جدا  ودةومحدرمزيةصلحياتإلَّ يتولىول،الحكمفيشرفيبدورإلَّ يقومفلالدولةرئيسأما▪
يكوناء،وزرمجلسمعوذلك،التنفيذيةللسلطةالفعليةالصلحياتممارسةالحكومةرئيسيتولىحين

.البرلمانأمامأعمالهعنمعهمسؤول  



النظم التعددية 

فيفنجد.وسافرلنيعبشكلالسياسيةالحياةفيالفاعلةالقوىبينالسياسيالصراعيجريالتعدديةالنظمفي▪
ةالمنافسةخللمنمنهايبرزوقد،بحريةنشاطهاتمارسعديدةسياسيةأحزابا  النظمهذه حزبانالحرَّ

كلبشنشاطهاممارسةمناألخرىاألحزابيمنعلهذاولكن.فيهاالسياسيةالحياةمقدراتعلىيهيمنان
.فيهاالمشاركةأوالسلطة،إلىللوصولوالسعيطبيعي،

لألفرادترافا  واع،والصحافةالمختلفةالتعبيرووسائلاإلعلممؤسساتفيتعد دا  النظمهذهفينجدكما▪
لجمعياتاإلىوالنتماءوالكتابة،التعبيرحريةسيماول،العامةوالحرياتالحقوقمنكبيرعددبممارسة

.السلميوالتظاهر،المختلفةوالمنظمات

لهودوجلالسياسيالصراعفإن،السلطةعلىواحدحزببهيمنةتتميزالتي،األحاديةالنظمفيأما▪
،الحاكمحزبالقيادةلدىبالحظوةالفوزأجلمنالسياسيةالنخبةأفراد  بينيكونفإنماوجدإنوهورسميا ،

بينهافيماتنافستأصل  متعددةسياسيةقوىوجودلعدمالتنافسيةللنتخاباتالنظمهذاتفتقدكما.الزعيمأو
لهاءهؤلممارسةفإنلألفرادالنظمهذهبهاتعترفقدالتيوالحرياتالحقوقأما.السلطةإلىللوصول
(الديمقراطية،كوباالصين،كوريا).وتوجيههاالحاكمةالسلطةلمراقبةعمليا  تخضع



التعددية الحزبية 

فيالمقاعدلبيةأغعلىالنتخاباتأثناءعادةيحصلأنبمفردهحزبأييستطيعلالحزبيةالتعدديةنظمفي
أغلبيةتكوينأجلنمبينهافيماللتحالفالمجلسهذافيالُمَمثَّلةاألحزاببعضوتضطر.التشريعيالمجلس
منسجمةكونتلقداألحزابهذهلكن.الزمنمنفترةخللالبلدلتحكمائتلفيةحكومةوتشكيل،برلمانية

بعضهايتركف،القضايابعضحولالنظروجهاتفيخلفاتبعدفيمابينهاتنشأوقد،تماما  بينهافيما
.للستقالةطرهاويض،عليهاتعتمدالتيالبرلمانيةاألغلبيةالحكومةيُْفقِّدالذياألمر،الحكوميالئتلف
لسياسيةااألنظمةبعضتشهدهماوهذا.السياسيالستقراربعدمعادةتتميزأنهااألنظمةهذهعنيُقالولهذا
.اإليطاليكالنظامخاص،بشكلأوروبافي



األحزاب في النظم الثنائية الحزبية الجامدة والمرنة

حزبلكبيرين،االحزبينأحدعادةفيهاالسلطةعلىيتناوبالتيكبريطانيا،،الجامدةالحزبيةالثنائيةنظمفيأما▪
،برلمانيالالمجلسفيالمقاعدأغلبيةعلىيسيطرواحدحزبمنالحكومةتشكيلفإنالمحافظين،وحزبالعمال،
ومشاريعقراراتالعلىالبرلمانفيالتصويتأثناءقيادتهلتوجيهاتوامتثالهم،المجلسفيالحزبنوابوانضباط
ستقرارالللبلدويوفر،التشريعيالدورمدةطوالالحكمفيالستمرارللحكومةيضمن،المعروضةالقوانين
.المطلوبالسياسي

حزبانفيهاةالسياسيالحياةعلىيهيمنالتياألمريكية،المتحدةكالوليات،المرنةالحزبيةالثنائيةنظمفيوأما▪
التزامعدموالحزبين،هذينمنلكل  المرنالتنظيميالطابعفإن،الجمهوريوالحزبالديمقراطي،الحزبكبيران،

مندةواحسياسيةبمواقف(الممثلينأوالنواب،ومجلسالشيوخ،مجلس)الكونغرسمجلَسيْ فيأعضائهما
سياسيةالالحياةفيعموما  التسوياتظهورعلىيشجع،المجلسينمنكل  أعمالجدولعلىالمطروحةالمواضيع
راتمقعلىله،معارضةتكونقدالتيالبرلمانية،األغلبيةقيادةأو،الرئيسهيمنةدونويحول،األمريكية هذهد ِّ

.الحياة



النظم السياسية والبنى: الثانيةالفقرة 
(يالنظام الرأسمال)الجتماعية والقتصادية 

فيهااألساسيةالنتاجوسائلملكيةوتعود،الصناعةعلىفيهاالرئيسالنتاجيقومالتي،الرأسماليةالدولة▪
يقومالذي،الليبراليالديمقراطيالنظامشكلصعودهامرحلةفيفيهاالدولةأخذتفقد،البرجوازيةللطبقة
ناتمختلفبينالحرةوالمنافسةوالسياسيةالقتصاديةالتعدديةمبادئعلى ِّ الشكلهذايُعَد  و.المجتمعمكو 
جذريةبانقلباتَهدَّدةمُ وغيرمتماسكةالسياسيةسلطتهافيهاتكونالتيالفتراتفيالبرجوازيةللطبقةملئما  
.المجتمعفي

دَ الذيالفاشستي،النظامشكلأخرىمراحلفيعرفتالدولةهذهلكن▪ وروبيةاألالدولبعضفياعتُمِّ
الظروفبسببوذلك.العشرينالقرنمناألولالنصفخلل(والبرتغال،وإسبانياوإيطاليا،،كألمانيا)

تميزتوالتي،األولىالعالميةالحربأعقابفيالدول،هذهشهدتهاالتيالصعبةوالجتماعيةالقتصادية
جديةتتهديداظهورإلىأدىالذياألمرالعاملة،الطبقةقوةوتنامي،فيهاالقتصاديةاألزماتحدةبتفاقم
البلدانهذهيفالرأسماليةالقوىبادرتولذلك.جذريا  الرأسماليالنظامعليهايقومالتياألسسبقلبتنذر

تضرب،دةجديسياسيةنظمإقامةوفي،السلطةإلىالوصولفيوساعدتهافاشستية،أحزابقياملتشجيع
.كمالحعلىواحدحزبهيمنةعلىوجودهافيوتعتمدالحرة،والمنافسةالتعدديةبمبادئالحائطعرض



النظم السياسية والبنى: الثانيةالفقرة 
(اكيالشترالنموذج )والقتصادية الجتماعية 

دكتاتوريةبالمعروف)السوفييتيالشكل:الحكمأنظمةمنشكلينتعرفأنهاالماركسيونالكتَّابيرى
تتصليةتاريخلظروفالشكلينهذينمنكلقيامويعود.الشعبيةالديمقراطياتوشكل،(البروليتاريا
.دالبلفيلوحدهاالسلطةلممارسةالعاملةالطبقةتهيؤودرجةفيهما،المنتجةالقوىتطوربمستوى

علىيقوماألولامالنظأنإلَّ ،للمجتمعكأساسالشتراكيالنتاجأسلوباعتمادفييتفقانالشكلينأنورغم
تحتفظحينفي،والثقافيةوالسياسيةوالجتماعيةالقتصاديةالحياةمرافقكلعلىالواحدالحزبسيطرة
قيادةتحتتعملوطنية،جبهةفيالمنضوية،األحزابتعد دأشكالمنبشكل  الشعبيةالديمقراطيةنظم

،البرجوازيةىالقوعناصربعضمعبالتعاونتسمحكما.العاملةالطبقة،مبدئيا  ،يمثلالذي،القائدالحزب
.الزراعةفيواسعخاصقطاععلىوباإلبقاء



الديمقراطيالنموذج الليبرالي 

طبيعةبينوثيقةصلةبوجودويسل ِّمونالشتراكية،النظريةالمبدأ،حيثمن،الليبراليونالمفكرونيرفض▪
.للمجتمعالتقنيالتقدمومستوىالسياسيةالنظم

.التصنيعمنعاليةلدرجةالمجتمعوتحقيقالتعدديةالديمقراطيةنظمبينيربطون▪

.السكانشةمعيمستوىوارتفاعالتصنيعنمومعوتقدمت،الغربيةالدولفيتدريجيا  نشأتالنظمهذهأن▪

لف،والتخلالجهلمظاهرومنالمعيشة،منمتدنيةمستوياتمنسكانهامعظميعانيالتيالمجتمعات،أن▪
بالتوترات،ا  عموم،تتسمالتيفيهاالسياسيةالحياةإنبل.السياسيةالنظممنالنمطبهذالألخذمهيأةتكون

منتأخذلدكتاتوريةشبهأنظمةقيامعلىتشجع،المختلفةوالجماعاتاألفرادبينالكثيرةوالمنازعات
.الخادعةالسطحيةمظاهرهاإلَّ الديمقراطية


