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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مادة /مدخل العلوم السياسية

 (11)  محاضرة

 )موجز(

 د/أسامة العادلي –القائمان على التدريس: د/أحمد وهبان 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية 

_______________________ 

 الحياة السياسية

مجماو  الواوا السياساية الرسامية   يار  :علا  نهااا الحيااة السياسايةتعرف 
الرساامية ال ااف ت  اعاال داخاال المج ماار بال عاال   د ال عاال علاا  هحااو  اا دا  لاا  

   .تحويق حالة من االتزان السياسف

 الووا نما  ،(ال ن يذية  الم سسة  ال شريعية)الم سسة  بالووا الرسمية  يوصد
 ،ضاااال السياساااف جماعاااال ال ،األحااازال السياسااايةف  مثااال فاااف   يااار الرسااامية

 .الرني العام  
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 األحزال السياسية

 :تعريف الحزل  

هااو تجماار حاار لجماعااة ماان المااواعنين فااف مج ماار تعااددي  الحاازل السياسااف
ن  نفكاااا  معيناااة بصااادد الوضاااايا   ل واااون حاااوو ن د ولوجياااة، ن  لرهاااام  عمااال،

 السياسية العليا للمج مر.

األصاال فااف األحاازال  بال ااالف  ، الحاازل هااو ماان ال حاازل فااف مواجاااة  خاارين
نماا الاادف في مثال  ، هادف الحازل سياساف   سايل ر الرةيساية سياساية ،ال عدد

 عماااو )تيقيااق( ن د ولوجي اار ن  لرهامجاار ن  نفكااا ل الساصااة علاا  مساا وا  :فااف
الرةيسية للحزل ف  مثل فاف خاوا االه ساباال مان  الوسيلة المج مر ككل.  نما

المواعااد فااف الم سساا ين ال شااريعية نجاال الحصااوو علاا  ندقاار عاادد ممكاان ماان 
 . ال ن يذية

 من نهوا  النظم الحزبية

 ل د ولوجيا  نحزال القرام   نحزال األ

 نحزال القرام   :ن ال  
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بمعناا   جااود حاازبين ا نااين  ،بالثناةيااة الحزبيااة هااف تاارتقل ماان حياا   جودهااا 
بحي  عندما يكون نحدهما فاف مواعاد  ،دقيرين مايمنين داخل الحياة السياسية

 ذلااك كمااا هااف الحاااو فااف كاال ماان  ،الساالية يكااون افخاار فااف مواعااد المعا ضااة
)حيااا   الوالياااال الم حااادة  ،)حيااا  يسااايير حزباااا العمااااو  المحاااافظين(لريياهيا

 .يسيير الحزبان الديموراعف  الجماو ي(

 ،فاماا حزباان ليقرالياان ن اد ولوجيا   فف ظل هذل النظم الحزبياة   شاابر الحزباان 
 ، ير نهاما يس ل ان فف بعض الوساةل ال ف تنياوي عليااا لرامجاماا السياساية

لحزبين ن اليحدة للداللة عل  ال شابر الكقير  قد شاعت موولة فف الواليال الم 
 ن الحزبين " ني الديموراعف  الجماو ي" كزجااج ين فاا   ين يس ل اان ) :قواماا

 (.فول فف الالصوة

 ل د ولوجيانحزال األ  اهيا

حياا   وجااد عاادد كقياار ماان األحاازال داخاال  ،بال عدديااة الحزبيااة ياارتقل  جودهااا 
بمعنا  نهااا نحازال  ،الحياة السياسية تن مف  لف كافة نلوان الييف األ د ولوجف

 ي را ح اليياف الحزباف هناا لاين نقصا   ،(مقدةيا   - )عواةديا   ن د ولوجيا  م قا نة 
 نقص  اليساا  )نحازال شايوعية(  باين ذلاك  ذاة كافاة  ،اليمين )نحزال فاشية(

،  ذلك هو ما علير الحاو عل  ساقيل المثااو فاف كال ،نلوان الييف األ د ولوجف
 . يياليا  فرهسا من
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)فاف ظال الانظم  هظرا للعدد الكقير من األحزال الواةمة فإهر فف حاو االه سابال 
القرلماهية( يس عصف )  بما يس حيل( عل  حازل  احاد الحصاوو علا  األ لقياة 

 بال اااالف تلجااا   ،( ال اااف تك ااال لااار تشاااكيل الاااو ا ة من اااردا  1% +50الميلواااة )
ال ف ت كون مان    ا   ن ماون  لا  نحازال الحكومة االة الفية األحزال  ل  فكرة 
لاااذا ال قااا ن  عاادم ال جاااه    هظاارا   ،اوبيقيعااة الحاا ن ااد ولوجيا  عد اادة م قا نااة 

  يااار قااااد ة علااا  حكوماااال هشاااة  األ اااد ولوجف لااااذل الحكوماااال فإهااااا تكاااون 
 .االس مرا  عويال  

 ظاهرة الحزل الواحد

 الحازل الواحاد،  الارني  ،حي  حكام الازعيم  ، هف ترتقل بالنظم الشمولية    -
هاذل الانظم  وجاد حازل ف اف ظال  اإلعاالم الموجار.  ، ال كر الواحد ،الواحد

 ياايمن  ، احد يح كر الحيااة السياساية )فاال يسامه بظااو  نحازال نخاري(
 يوااوم  ،علاا  كافااة م سسااال الد لااة  علاا   نساااا الم سسااال السياسااية

 الحزل ب را فكرل السياسف )ن د ولوجي ر( عل  المج مر قاعقة مسا سدما  
د داخل هاذا الحازل  توج .فف ذلك ش   الوساةل بما فياا اإل هال  ال نكيل

نقلية ت م ر بام يا ال  ير محاد دة )دقاا  قاادة الحازل ن  نعضاا  المك ا  
 ماان فااوه هااذل األقليااة  الحاازل  المج ماار ب دملاار ديك اااتو   ،السياسااف(

 هار  . ل  الومر  ال نكيل بمعا ضير لزعم نهاام نعادا  الشاع  يحكم اس نادا  
 :ظم الحزل الواحد ما  لف من نظار نمثلة ه .الزعيم ن  الرجل  قم  احد
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النظام الشيوعف  حزبار األ حاد الحازل الشايوعف  الاذي سااد حكمار الحوقاة   -
ت كااك االتحاااد السااوفيي ف 1991الثااو ة الشاايوعية فااف   ساايا  لاا  1917)

    الر من السا عة الد لية(.

 ح ا   1933النظام النا ي فف نلماهيا لزعاماة ه لار خاالو ال  ارة مان عاام   -
 .1945الحرل العالمية الثاهية عام هااية 

 1922النظام ال اشف فف  يياليا لزعامة موساولينف خاالو ال  ارة مان عاام   -
 .نيضا   1945 ح   هااية الحرل العالمية الثاهية عام 

خااالو حوقااة مااا  معظاام نهظمااة د و العااالم الثالاا   ااداة اساا واللاا خصوصااا    -
 الثاهية. ةبعد الحرل العالمي

 الضال )ن  جماعال المصاله(جماعال 
جماعال المصاله هاف جماعاال تظاار داخال المج معاال ال عددياة للضاال   -

عل  الحكومال لادف تحويق نهداف خاصة ب عضاةاا،  بال الف فوساةلاا 
،  ه  لاذلك تس لاف عان األحازال فاف كاون  ير سياسية نهدافاا  سياسية

الحصااوو علاا  ندقاار  ساايلة الحاازل سياسااية)خوا االه سابااال ماان نجاال 
 هدفاار  عاادد ممكاان ماان المواعااد فااف الم سساا ين ال شااريعية  ال ن يذيااة(،
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سياساااف) عماو ن د ولوجي ااار ن  لرهامجااار ن  نفكاااا ل الساصاااة علااا   نيضاااا  
 مس وا المج مر ككل(.

 ،هواباااال العمااااو،  النواباااال المانياااة نمثلاااة جماعاااال الضاااالمااان نلااار    -
  بماا بعاض الوقاةال  ، الجمعيال النسااةية،  جماعاال الح اال علا  القي اة

  يرهاااا  ،ن  ح ااا  العااااةالل الكقيااارة خصوصاااا فاااف المج معاااال ال وليدياااة
 الكثير.

)مثاال ميالقااة هوابااال العماااو  ماديااة نهاادافا   قااد تساا ادف جماعااال الضااال   -
الجمعيااال  مثاال ميالقااة)معنويااة  نهاادافا   كمااا قااد تساا ادف (،لرفاار نجااو هم

 (. جل ما يسم  بمنظمال المج مر المدهف النساةية بحووه المرنة

 :مثل مشر عةفود تكون  ساةل   ساةلاانما       -

د اباااة الموااااالل ن  ح ااا   هشاااا  صاااحي ة ن   ذاعاااة ن  قنااااة تلي زيوهياااة       -
 .لل عقير عن مصاله الجماعة

 _ ال ظاهرال السلمية المعقرة عن ميال  الجماعة.

 إن كاهات بعاض الحكوماال  ،_ الدعوة  ل   ضرال نعضا  الجماعة عان العمال
 كما نهر يصي  كافة الحكومال باال تقاة. ، ير مشر   تع قر اإلضرال عمال  
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_ قد تلج  بعاض جماعاال الضاال  لا  ترشايه بعاض نعضااةاا فاف االه ساباال 
ال وااا ل لااين القرلماهيااة علاا  قااواةم األحاازال السياسااية الم عاع ااة معاااا )الحاا  

 (.األحزال االش رادية  النوابال العمالية مثال  

 ساةل  ير مشار عة دذلك فإن جماعال الضال قد تلج  فف بعض األحيان  ل  
 :مثل

 _ عمليال اال  ياو للشسصيال السياسية المنا ةة لمصاله الجماعة.

 _  شوة بعض المس ولين لكف  دعموا مواقف  مصاله الجماعة.

 .يفذال اليابر العن_ ال ظاهرال 

نن جماعال المصاله هف منظمال سياسية لوساةلاا)ال ف ت مثل فف  السالصة  
لكناا  ير سياسية األهداف )حي  تسع   لا  تحوياق  ،الضال عل  الحكومال(

 مصاله ف وية ت علق ب عضاةاا فول(.

 ظاهرة اللوبف

 ت مثاال فااف مكاتاا  تح اارف  ،تن اارد لاااا الحياااة السياسااية األمريكيااة هااف ظاااهرة 
الضال السياسف عل  نعضا  الكوهجرس )من خالو كافة  ساةل اإل ارا ( لكاف 

 هذل الجاال قد تكاون  ،ل لك المكات  يصوتوا لحسال جاال معينة تدفر نمواال  
 من نشار جماعال اللوبف كل  ،ن  م سسال اق صادية كقرا ن   ير ذلك ،د ال  
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الم قناااف لمصااااله الكياااان الصاااايوهف  اة(اللاااوبف الصاااايوهف )منظماااة   قااا مااان
  لوبف من جف السالح. ،) سراةيل(

 الرني العام
 :للرني العام عل  نهر بسييا   تعري ا  يمكننا نن هودم 

االتجاهااال الساااةدة داخاال الوياعااال الواسااعة ماان شااع  مااا ن  عاادة شااعول ن  
 ح   ساةر شعول العالم   ا  مس لة ن  قضية معينة.

 العامنهوا  الرني 

 :للرني العام منااتصني ال عد دة هناة 

 :يمكن تصنيف الرني العام  ل  النياه الجارافف _ من حي 

حاو  ، يوصد بر موقف عموم شع  ما   ا  قضية معينة  ني عام محلف     ( )ن
 .اه شا  القيالةتجال مس لة  مصري الرني العام ال

 ذلااك  شااعول م جااا  ة  القااا   هااو الم علااق بمجموعااة   ني عااام  قليمااف   ( )ل
 حاو الرني العام العربف تجال المشكلة ال لسيينية.

 هااو الم علااق بمواقااف شااعول العااالم ماان قضااية تااام   ني عااام عااالمف    ( )ج
 الكافة  ذلك حاو الرني العام العالمف تجال معسكرال جواه نامو.
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 :يمكن تصنيف الرني العام  ل  الظاو  ن  العلنية _ من حي 

 هااو الاارني العااام المعقاار عناار صااراحة بمس لااف  ساااةل   ني عااام ظاااهر     ( )أ
 ال عقير مثل الرني العام العالمف تجال قضية نه لوهزا الييو .

 هو يكون حقاي  صاد   الجمااهير  ال يعقار   ني عام كامن ن  مس  ر   ( )ب
مثال موقاف شايعة العاراه مان  ،عنر صراحة لدافر السوف ن   ير ذلاك

 حكم صدام حسين  بان ف رة  جودل فف السلية.

حياا  يساا مد الاارني العااام اساا مرا ي ر  :الديمومااة ن  االساا مرا ية_ ماان حياا  
  هنا يمكن تصني ر  ل : ،من اس مرا ية الوضية ن  المس لة ال ف  رتقل لاا

حاااو موقااف الشااعول اإلسااالمية ماان هجااوم الااارل علاا   : ني عااام داةاام  ( )أ
)ا تقاعااااا  بظاااااهرة اإلسااااالموفوبيا المن شاااارة فااااف المج معااااال  اإلسااااالم
 .الاربية(

ا ت ااا  ماان مساا لة  لمصااري مثاال موقااف الاارني العااام ا : ني عااام م قاات   ( )ب
 .م خرا  نسعا  الوقود 

                    ########## 

 تحياتف                                        

 


