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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مادة /مدخل العلوم السياسية

 (9)  محاضرة

 )موجز(

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

جامعة  –كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية 
 اإلسكندرية

 المؤسسة السياسية ثالثا  

و   مؤسسووووة :_ تنطوووووا ة وووواسة المؤسسووووة السياسووووية ةلوووو  ل   ووووين  
 سياسية

مجموةووووة موووون العنايوووور ال  وووور ة  و ووووا    :_ ل  ووووة مؤسسووووة تعنوووو 
 .وأهداف

فإذا كانت الو وا    ،_ ط يعة الو ا   واألهداف تحدد ط يعة المؤسسة
وإن كانووت الو ووا    ،واألهووداف اج ماةيووة اة  وورس المؤسسووة اج ماةيووة
ذلو   وةلو  .،، وهكواا، واألهداف اق صادية اة  ورس المؤسسوة اق صوادية
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هووو  ة ووواسة ةووون مجموةوووة مووون  المؤسسوووة السياسوووية :يمكووون ال وووو   ن
 .وأهداف سياسية ،سياسية و ا  العناير ال  ر ة  

 ؟ وما هو الهدف السياس ؟ولكن ما ه  الو ي ة السياسية

 :الو ي ة السياسية(1)

 ،ةملية  ث ال يم ةل  مس وى المج مع الكل   ثا سولطو اوه  تعن   
حيوووث  باسووو مدام أدواس ااهوووراد الموووادا ةنووود اوق (وووا  )ال(وووروسة(.

 ،ةلو  هيةوة قووانين ولووا ا يعاقوا المواسجون ةليهوايم تصاغ هاد ال و
 :تعن   ع ير آخر  وبال ال  يمكن ال و   ن الو ي ة السياسية

ةمليووة يوونع ال وووانين واللوووا ا العامووة المجووردة ال وو  ت جوو   لوو  )أا 
وبنووا   .أفووراد المج مووع( بفويووافهم و  وواواتهم تماطووا( الكافووة )هافووة

 :هما و ي  ين سياسي ين اثن ين للدولة ةلي  فإن هناك

 وتعن  ينع ال وانين. :الو ي ة ال  ر عية_ 

وتعنووو  يووونع اللووووا ا ال ووو  يسووو لزمها  ةموووا   :الو ي وووة ال ن يايوووة_ 
 )تن يا( ال وانين.
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وكوواا  ووين  ،ااداسا وهنووا ي هوور ال وواسا  ووين ال ووراس السياسوو  وال ووراس 
الو ي وووة السياسوووية وكووول مووون الوووو ي  ين ال (وووا ية والعسوووكر ة ةلووو  

 :النحو ال ال 

 ال اسا  ين ال راس السياس  وال راس ااداسا        

ال راس السياس  كما ي (ا مما ت دم هو قراس ةام مجورد يماطوا الكافوة  
يماطووووا أمووووا ال ووووراس ااداسا فهووووو قووووراس محوووودد  ،بفويووووافهم و  وووواواتهم

( ل وانون ةوام ولوي  يونعا   محددين  اواتهم  ةماو )أا تط ي وا   أشمايا  
 مجرد.

 ال اسا  ين الو ي ة السياسية والو ي ة ال (ا ية

ةمليوة يونع ال ووانين واللووا ا  :السياسية كما ت دم ت ير  ل   الو ي ة 
العامة المجردة ال   ت ج   ل  )أا تماطا( الكافة )هافة أفراد المج مع( 

 .بفويافهم و  اواتهم

أمووا الو ي ووة ال (ووا ية ف  مثوول فوو  ال صوول فوو  المنا ةوواس  ووين أشووما  
محووددين  وواواتهم  ةموواو ل ووانون ةووام مجوورد ) نهووا مجوورد تط يوو   ولووي  

وإذن فالو ي ووووة  أشووووما  محووووددين  وووواواتهم(. يوووونعا  لل ووووانون ةلوووو 
ولكنهووا تع  وور حكمووا  ،السياسووية للدولووة ال (ووا ية و تع  وور موون الو ووا  
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وضوووامنة لح ووووا  ،للعدالوووة وحصووونا   ،للمج موووع وضوووميرا   ، وووين السووولطاس
 المواطنين.

 الو ي ة السياسية والو ي ة العسكر ة

 ،الووووطنتنحصووور و ي وووة المؤسسوووة العسوووكر ة فووو  الووودفا  ةووون أس   
وبال وال  و ي عووين ةلوو  العسوكر ين ال وودخل فوو  شوؤون السياسووة والحكووم 

وح و  قوراس الحورو هوو مون  ،)يجا أن ي حلوا  ورو  اوح وراف العسوكرا(
أما العسوكر ون في وع ةلو  ةوات هم  داسة الحورو مون أجول  ،شفن الساسة

 .فوووالحرو قوووراس ي مووواد السياسووويون و ن ووواد العسوووكر ون  ،تح يووو  النصووور
 ل  أن سيطرة العسكر ين ةل  الحكم يعن  قيام حكوموة ةسوكر ة و  اس 

 ه  ف  األغلا األةم حكومة ديك اتوس ة اس  دادية.

 الهدف السياس (2)

وهو ي ير  لو  السوع   لو  تح يو  األهوداف العليوا للمج موع كموا هو  
 .مصوسة ف  أيديولوجيات  )فلس ات  أو أفكاسد الماه ية(

الو ي ووة السياسووية والهوودف السياسوو  وهكوواا بعوود أن ةرفنووا كوول موون 
 :هال ال  تعر ف شامل للمؤسسة السياسية يمكننا ت ديم
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ال و   الو ي ة السياسيةت وم ةل   العناير ال  ر ةه  مجموةة من 
ت مثوول فوو   ووث ال وويم ةلوو  مسوو وى المج مووع الكلوو  موون أجوول تح يوو  

 هما ه  مصوسد ف  أيديولوجيات .  للمج مع األهداف العليا

 الن ام السياس  سابعا

)أا المنصوووو   المؤسسووواس السياسوووية الرسووومية للدولوووةهوووو مجموووو    
 .أيديولوجية المج مع  ليها من خال  ةليها ف  الدس وس( من وسا  

و ت مثووووول المؤسسووووواس السياسوووووية الرسووووومية)هما قلنوووووا مووووون ق ووووول( فووووو  
حيث ين م الدسو وس كيانهموا الع(ووا  ،المؤسس ين ال  ر عية وال ن ياية

 .  لخ..وكي ية الويو   ل  ة(و  هما، ومدة الع(و ة والو ي  ،

أما األيديولوجية فه  ال كر الماه   الاا يحدد للن ام السياس  م اد و  
أيديولوجيوة الن وام هو   ن  .وأهدافو  العليوا ،وقيمو  األساسوية ،ال ن يمية

أو  ،أو ماسكسوويا   ،لي راليووا   كووان ن امووا  ال وو  تحوودد ط يعووة الن ووام ومووا  ذا 
 أو..  لخ. ، سالميا  

 الن م السياسية اللي رالية                

هوو  ن ووم كوول موون الوويوواس الم حوودة وكنوودا وبر طانيووا ودو  غوورو أوسبووا بصوو ة  
 ،وترت ط هاد الن م كموا قلنوا مون ق ول بوال كر اللي رالو  ،ومن ن ل ةنها ،أساسية
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تعوددا   وهوو فكور ،وجوون سو يواسس ميول ،ولووك ،مون سكيو وأهم سوادد كل من
)ااةوالم الحور  وحر وة ال ع يور ،قوام  حر ة الرأا، وحر ة ال كر، وحر وة الع يودة

 )حر ة ال ن يم ةموما ( وال عددية الحزبية ،خصويا (

 م ادئ ال ن يم السياس  للن م اللي رالية

 :س يسية لل ن يم السياس  ه  ثالثة م ادئت وم هاد الن م ةل    

 وهو مس مد من فكر مون سكيو ال رنس . م دأ ال رةية   (1)

 وهو مس مد من فكر جون لوك اانجليزا. م دأ سيادة األمة (2)

 وهو أي(ا مس مد من فكر مون سكيو ال رنس . ( م دأ فصل السلطاس3)

 :وفيما يل  نعر  بال ر  لكل من هاد الم ادئ 

 :م دأ ال رةية (1)

وهو ي ير  ل  اس ناد ةملية الحكم  ل  ن ام قانون  مس   )دس وس( يل زم ب  
 نووو  م ووودأ سووويادة ال وووانون أو  .الحووواهمون والمحكوموووون ةلووو  قووودم المسووواواة

 .الدس وس ة حيث و أحد فوا ال انون 

 تعر ف الدس وس

هو مجموةة من ال واةد ال انونية ال   تحدد شكل الدولة )مملكة أو جمهوس ة( 
 وط يعة ن ام الحكم داخلها بكافة مؤسسات  السياسية وةالق ها بالمحكومين.
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 :بطاقة الهو ة للدولة حيث يحدد ما يل و مكن ال و   ن الدس وس بمثابة 

 شكل الدولة.   ( أ)

 .ط يعة ن امها الحاهم( )ب

 )ج(آلية الويو   ل  السلطة.

 )د(آلياس مماسسة السلطة.   

 السلطة.)هو( آلية تداو  

 ال كو ن الع(وا للمؤسس ين ال  ر عية وال ن ياية.  ( )و

 الكيان الو ي   للمؤسس ين ال  ر عية وال ن ياية. ) ( 

 )ط( ح وا وال زاماس الحاهم.

 )ا( ح وا وواج اس المواطن.

من م ووة( ت(ووم خيوورة  )غال ووا  جمعيووة تفسيسووية و وو م وضووع الدسوو وس  واسووطة 
م كووووورا الدولوووووة فووووو  كافوووووة المجووووواوس السياسوووووية وال انونيوووووة واوق صوووووادية 

 ،  لخ.،واوج ماةية

ولوو  سوومو  ،أو كمووا ي ووا  أ ووو ال وووانين ،والدسوو وس هووو ال ووانون األةلوو  للدولووة
حيث ت دسج ال  ور عاس داخول الدولوة ةلو  النحوو  .من ال  ر عاس ةل  ماةداد

 ال ال :
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 :، وتلي  ف  المرت ة،وهو ال انون األةل  للدولة الدس وس    ( )أ

ال و  تسونها ال رلمانواس وو يجوو  لهوا أن ت عواس  موع  ال وانين ال  ر عية( )ب
 :و لي  ف  المرت ة ،الدس وس

وهوو  ال وو  توضووع موون ق وول المؤسسووة ال ن يايووة ب وور   اللوووا ا ال ن يايووة)ج( 
وو يجوووو  أن ت عووواس  اللووووا ا و موووع  ،تيسوووير تط يووو  ال ووووانين ال  ووور عية

  ال وانين ال  ر عية وو مع الدس وس بط يعة الحا .

 أنوا  الدساتير

 هناك تصني اس ةديدة للدساتير منها:

 :ال دو نمن حيث 

 : هناك

وهو  المدونوة فو  وثي وة مثول أغلوا دسواتير العوالم وةلو   :مك وبة_ دساتير  
 سأسها الدس وس األمر ك .

 أا غير مدونة ف  وثي ة مثل الدس وس اانجليزا. :ةرفية_ دساتير 

 : مكانية ال عديلمن حيث 

 :هناك



9 
 

أا يمكووون تعوووديلها بوووالطرا العاديوووة مووون جانوووا المؤسسوووة  :مرنوووة_ دسووواتير 
 .ال  ر عية

وه  ال و  و يمكون تعوديلها  و مون خوال  جمعيوة تفسيسوية  :جامدةو دساتير    
 جديدة.

 ( م دأ سيادة األمة2)

حوين قوا  بوفن السويادة وهو   ،قدم هاا الم ودأ ال يلسووف اانجليوزا جوون لووك 
وبما أن األمة كينونوة اة  اس وة  :وأضاف ،ولكنها لألمة ووه  لل رلمان،  ،للمل 

 فال د من جها  ة(وا يماسس م اهر سيادة األمة نيابة ةن األمة.

خصا ص الن م وت مثل أهم  ،وتعرف الن م ال   تفخا  هاا الم دأ بالن م النيا ية
 :فيما يل النيا ية 

ت ووم ةلو  الوو ي  ين السياسوي ين )أا  مجال  من م ة ) رلمانواس(وجود      ( )أ
 أو ةل  األقل الو ي ة ال  ر عية. ،ال  ر عية وال ن ياية معا(

 ،فو  الدسو وس )ب(وع سونواس( مدة ة(و ة محوددةتكون لهاد المجال     ( )ب
 بعدها  ل  األمة ون ماو أخرى وهكاا.ثم يعاد األمر 

 ووين ة(ووو المجلوو  وناخ يوو  ةلوو  أسوواس فكوورة ال انونيووة )ج( ت وووم العالقووة 
 :بمعن  ،الوكالة ال مثيلية
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ولوووي  لنووواخ    مموووثال لألموووة بفهملهوووا_ أن ة(وووو المجل )ال رلموووان( يع  ووور 
 دا رت  بالااس.

طوووا  مووودة  غيوور ملوووزم    ووديم ك وو  حسووواو لناخ يوو _ أن ة(ووو المجلوو  
 ة(و   .

 ق ل ان ها  مدة ة(و   .و يمل  الناخ ون ح   قالة ة(و المجل  _ 

 ( م دأ فصل السلطاس3)

حيث  دأ    ديم  ،)سو  ال وانين(قدم هاا الم دأ مون سكيو ال رنس  ف  ك اب   
وذلو   ،يوسد من الواقع السياس  و  نا ةليها م دأد ال وانين العلميةةدد من 

 :ةل  النحو ال ال 

)أو كموا ي وا : اوسو  داد شوهوة ما من  نسان ي ول  سلطة  و و س  د  ها.  ( )أ
 تحركها السلطة(

  . ن السلطة قوة  ( )ب

 )ج( ط  ا لط يعة األشيا  و يوقف ال وة  و ال وة.

فال وود موون تو  ووع و ووا   الدولووة  وبنووا  ةلوو  مووا ت وودم _ ي(ووي  مون سووكيو_
ال ن ياية _ ال (ا ية( ةل  ةديد من هيةواس ألنهوا  ن  –ال  ر عية )الر يسية 

 ،تجمعت فو  ق (وة مؤسسوة واحودة أو شومص واحود سويكون اوسو  داد ح موا  
وأخووورى تمووواسس  ،وإذن فال ووود مووون هيةوووة مسووو  لة تمووواسس الو ي وووة ال  ووور عية
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وثالثووة تموواسس الو ي ووة ال (ووا ية كحكووم  ووين السوولط ين  ،الو ي ووة ال ن يايووة
 ر عية وال ن ياية.ال  

 :م دأ فصل السلطاس ف  ال ط ي 

ف  ال ط ي  من ق ل الن م اللي راليوة اتموا هواا الم ودأ ثالثوة أبعواد ةلو  النحوو 
 :ال ال 

وبعوود قووانون   ،كافووة الوون م اللي رالوو ( ت  وواب  فيهمووا تمامووا  )بعوودان تن يميووان 
 بصددد الن م اللي رالية(. )تم ل 

 :لم دأ فصل السلطاس ال عدان ال ن يميان   ( )أ

حيث ت    كافة الن م اللي رالية ةلو  ال مييوز  وين  :بعد تن يم  و ي  _     
 و ي  ين سياسي ين هما الو ي ة ال  ر عية وال ن ياية.

حيث ت  و  كافوة الون م اللي راليوة ةلو  ال مييوز  وين  :بعد تن يم  ة(وا _   
واألخوورى ت وووم  ،هية ووين )مؤسسوو ين(  حووداهما ت وووم ةلوو  الو ي ووة ال  وور عية

 ةل  الو ي ة ال ن ياية.

وخالية هاين ال عدين أن كافة الن م اللي رالية  ها و ي  ان سياسي ان اثن ان 
 ةن ة منهما هيةة مس  لةو ي ت وم ةل  كل  ،مس  ل ان )ال  ر ع و ال ن يا(

 األخرى )أا فصل و ي   وفصل ة(وا(.
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 :ال عد ال انون  لم دأ فصل السلطاس        ( )ب

ط يعووووة العالقووووة ال انونيووووة  ووووين المؤسسوووو ين )أو الهية ووووين( والم مثوووول فوووو  
 :وهنا ت  اين )تم ل ( الن م اللي رالية ةل  النحو ال ال  ،وال ن ياية ال  ر عية

 ،أساس فكورة ال عواون ووقوف ال ووة بوال وة_ هناك ن م ت يم هاد العالقة ةل  
 .الن ام السياس  اانجليزا ونموذجها الر يس   ،ال رلمانيةوهاد ه  الن م 

وهواد هو  الون م  أسواس فكورة اوسو  ال _ هناك ن وم ت ويم هواد العالقوة ةلو  
 .الن ام السياس  األمر ك ونموذجها الر يس   ،الر اسية

)بمعنووو  ت عيوووة  أسووواس فكووورة ال  عيوووة_ هنووواك ن وووم ت ووويم هووواد العالقوووة ةلووو  
 ،ن ووم حكومووة الجمعيووةالمؤسسووة ال ن يايووة للمؤسسووة ال  وور عية( وهوواد هوو  

 .الن ام السياس  السو سرا ونموذجها الر يس  

فوو  العووالم الن ووامين ال رلمووان   ي وواس  لوو  أن أهثوور الوون م السياسووية ان  وواسا  
كما ي واس  لو  وجوود ن وم مم لطوة تجموع  وين خصوا ص الن وامين  ،والر اس 

 وه  الن م ش   الر اسية مثل الن ام السياس  ال رنس . ،ال رلمان  والر اس 
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