
 النظام السیاسي

هو عبارة عن مجموعة من الممارسات والسلوكیات المقّننة، والتي تلعب دورًا هامًا  

في تنظیم عمل المؤسسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل قانوني، كما یمكن 

تعریفها أیضًا بأنه عبارة عن لوائح قانونیة وقواعد تعمل دولة ما على تطبیقها على 

لرفاهیة واألمان للدولة داخلیًا وخارجیًا، وبالتالي الشعب الذي تحكمه، سعیًا لتحقیق ا

تحقیق العدد األكبر من المصالح التي تتماشى مع مصالح الشعب، وتعتبر 

المؤسسات الصانعة للقرار السیاسي هي المسؤولة عن تطبیق هذا النظام السیاسي، 

 وهي السلطات والمؤسسات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.

 السیاسي وظائف النظام  

یلعب دورًا هامًا في رسم أبعاد المجتمع؛ من حیث األهداف والمساعي التي تحقق 

الرفاهیة واألمن ألفراد المجتمع والدولة كاملة. صهر طاقات أفراد المجتمع ضمن 

بوتقة خادمة للمجتمع، تضمن تعزیز دور أبنائه في السعي نحو الرفاهیة واألمان 

 في دمج عناصر المجتمع وتكییفها مع بعضها البعض؛ وتحقیقهما. یؤدي دورًا بارزاً 

سعیًا لتحقیق المصلحة العامة. یضفي النظام السیاسي المشروعیة على حیاة األفراد 

السیاسیة بتطبیق أحكام وقواعد القانون والسیاسة العامة. یضمن العدل والمساواة بین 

 أفراد المجتمع الواحد.

 خصائص النظام السیاسي 

نظام السیاسي بعدد من الخصائص التي تمّیزه عن غیره من األنظمة، وهي: ینفرد ال 

یحظى النظام السیاسي بسلطة علیا في البیئة التي یعمل فیها، إذ یكون أفراد المجتمع 

ملزمین في تطبیق قوانینه واتباع أنظمته وقراراته. یمتاز باالستقاللیة الذاتیة. یفرض 

بین عناصره من خالل مجموعة من القواعد سیطرته على العالقات التي تربط 



والقوانین الحاكمة لذلك. یؤثر النظام السیاسي في المجتمع بعمق وبصرامة أكثر. 

یعتبر المحرك األساسي في أیة بیئة یتواجد فیها، وكما أنه قابل للتفاعل مع األنظمة 

 األخرى في المجتمع كاالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة.

 ام السیاسيمستویات النظ 

صنع القرار: یعتبر هذا المستوى من مستویات النظام السیاسي وسیلة التخاذ  •

القرارات بشتى المظاهر، فقد یتمثل صنع القرار بخطاب سیاسي، أو تعدیل 

دستوري، أو رفض القوانین المعّدلة، وتعمل الدوائر الرسمیة على صنع 

ویعمل النظام السیاسي األخذ  القرار، إذ تتّخذ بهیئتها بنیة النظام القانوني،

بمشورة األحزاب المعارضة وهیئات المجتمع المدني لتتمكن من رصد 

 القرارات والبحث عنها ملّیًا للوصول إلى قرار صائب.

تنفیذ القرار: ویتمّثل الجهاز التنفیذي بالوزارات والوالیات والبلدیات والهیئات   •

لسیاسي المصداقیة، ویعتبر الحكومیة، ویضفي هذا المستوى على النظام ا

 عدم تنفیذ القرارات في النظام السیاسي أمرًا مهینًا للنظام السیاسي.

تسویق القرار: وهو الجهة المسؤولة عن اإلعالم، وهو جزء ال یتجزأ من   •

الجهاز التنفیذي، ویتولى مسؤولیة تنفیذ القرارات الصادرة عن الجهة 

بما سیلحقه من تبعات، وما سیترّتب علیه المصنعة له، ودراسته ملّیًا والتنبؤ 

 .من تغذیة راجعة

  


