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 األولصل فال

  السياسة تعريف األولى :المحاضرة 

 المغة في سياسة كممة اً منش بأف السياسية العمـو أدبيات عمى سريعة نظرة تفيد       
 إدارة عمى القياـ أي ، الرياسة بمعنى السوس مف ىو العرب لساف يذكرىا كما ، العربية
 ىذا أتباع يركز حيث ، بالدولة يتعمؽ ما كؿ بأنيا السياسة عرفت أيضاً .  الناس أمور
 معيف . مجتمع في األفراد بيف تفاعمية وكعممية كمؤسسة الدولة عمؿ عمى التيار

 وتعني e polis اليونانية الكممة إلى بجذورىا فتعود الفرنسية politique كممة أما 
 جمع وىي ta politica وكممة ، المدينة منو تتألؼ الذي التجمع أو المدينة - الدولة
 والنظاـ الدستور و المدنية واألشياء السياسية األشياء تعني de politicosلكممة

 . السياسي الفف تعني e politique كممة بينما ، والسيادة والجميورية السياسي

 األفراد بو يقـو الذي النشاط عف تعبر االنكميزية المغة في politics كممة أف حيف في
 بأنيا السياسة يعرؼ David Easton لً مث ىفنر  الموارد توزيع يخص فيما والجماعات

 زويؿال ولدىار  االتجاه ىذا في ينحو وأيضا ،" مجتمع في لمقيـ السمطوي التوزيع"
HAROLD LASWIL  "بػػػػػ السياسية يعرؼ حيف 

 WHO GETS , WHAT . WHEN,AND HOW ?    

عمى توزيع القيـ في  الصراع المشرعف POLITICSوبيذا حمؿ التعبير االنكميزي  
المجتمع . وأيضًا يمكف اإلشارة إلى أف ىذا التعبير يشير إلى االىتماـ بشؤوف الفرد 

 . والجماعات في إطار التنظيـ العاـ أو النظاـ السياسي واالجتماعي لمجتمع معيف

بأنيا "فف حكـ  السياسة ، الفرنسية الكبيرة الموسوعةالمعنى االصطلحي فقد عرفت  أما
 الدولة" .
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 بالنسبة الحاضر مسألة حيوية وقتنا في تمثؿ أصبحت السياسة أف في جداؿ وال ىذا
 كما أنيا حيوية لكؿ أنساف سياسةبال والمشتغميف االجتماعّية العموـ في لممتخصصيف

 المسائؿ نحو معينة اتجاىاتو  عر خاصةمشا لديو فرد فكؿ ، مجتمعو ظروؼ يعيش
 مظاىر أقدـ مف ىماالسياسة والحكـ و  سة".ايس عالـ" اليـو عالـ أصبح لقد ، السياسية

 دراسات عمى التركيز إلى واألميركية األوروبية الجامعات ذىبت ولقد ، اإلنساف نشاط
 السياسية إف ، الحكـ أنظمة دراسة عمى و ، والصراعات السياسي والنشاط سةايالس

 اذا: » فولتير قاؿ ، المعروفة أشكالو وبكافة المستمر الصراع خطر طياتيا في تحمؿ
 إذا خاصة ، قيمة العبارة ليذه« . ؾتمصطمحا تحدد أف فعميؾ معي تتحدث أف أردت

 في جاء فقد ، كبيرة درجة إلى وتباينت اآلراء فيو اختمفت موضوع ازاء كنا
 يمكف ولذلؾ.  "الدولة حكـ فف" اصطلحاً  تعني السياسية أف الكبيرة سيكموبيدياناأل

 عمييا تقـو التي المبادئ دراسة أو ، وؿدال حكـ عمـ بأنو السياسة عمـ تعريؼ
 روبير العلمة ويصؼ. "األخرى وبالدوؿ بالمواطنيف علقاتيا تحدد والتي الحكومات

 حدىا بيف لذلؾ تبعا السياسة وتتراوح. "اإلنسانّية المجتمعات حكـ ف"ف بأنيا السياسة
 بيف لمتأليؼ بدييّية وكضرورة.  البشري االجتماع حاجات مف أولى كحاجة ىاألدن

 وكعنواف ، لمحضارة كصورة األعمى حدىا وبيف ، المجتمع في المتنازعة المصالح
 التنظيـ خدمة في الحاليف في وىي ، اإلنساف بمغو الذي التحضري التنظيمي لممستوى

 بيف التلـز ىذا مف خمدوف ابف العلمة عبروي ، مستوياتو مختمؼ عمى الحضاري
 وىو ، لممادة الصورة بمثابة لمعمراف والممؾ الدولة اف... : » . فيقوؿ والحضارة السياسة
 أحدىما انفكاؾ يمكف ال أنو الحكمة عمـو في تقرر وقد ، لوجودىا بنوعو الحافظ الشكؿ

 ، متعذر والممؾ الّدولة دوف والعمراف ، تتصور ال العمراف دوف فالدولة ، اآلخر عف
 خيرىا خمدوف ابف رّجح وقد ، العاـ الخير صناعة ىي السياسة« . لذلؾ السياسة فتتعّيف
 أقرب وللوخ الخير إلى "....:  بأنو إنساف ىو حيث مف اإلنساف فوصؼ ، شرىا عمى

 ال لإلنساف خاصة ألنيا ، إنساف أنو ىو حيث مف لو كانا إنما السياسة و الممؾ و ،
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 ىو الخير إذ ، ؾوالمم السياسة تناسب التي ىي فيو الخير خلؿ فإذف ، الحيواف
 " .لمسياسة المناسب

 نشأت حضارة نعرؼ وال ، التسوية و المساومة فف ىي السياسة أف دائماً  نذكر إننا 
 األنشطة كافة تشمؿ السياسية فإف واليـو.  السياسّية الحكمة ظؿ في إالً  وازدىرت
 الدارسيف بعض ويعرفيا ، حولو ومف المجتمع أماـ المطروحة والمشكلت السياسية

 حوؿ الصراع فييا يتجمى التي ، اإلنساني السموؾ عف الصادرة ّياتممعال تمؾ أنيا عمى
 استخداـ فييا ويظير ، أخرى جية مس الجماعات ومصالح ، جية مف العاـ الخير
 يقصد وأحيانا.  استمراره أو منو التخفيؼ أو الصراع ىذا إلنياء بأخرى أو بصورة القوة

 التعريفات معظـ فإف وعموما.  الدولة نطاؽ داخؿ تحدث التي العمميات تمؾ بالمصطمح
 الخيرة الحياة طبيعة حوؿ الصراع ىو السياسة جوىر بأف االعتراؼ نحو تنحو الحديثة

 العامة والسياسة والقوة الصراع إف القوؿ يمكف وىنا ، الجماعات مصالح بيف والعلقة ،
 أىميةكثيروف عمى  أكد ثـ ومف ، السياسة تعريؼ في الرئيسيةىي العناصر التحميمية 

 خرأ عنصرا آخروف وضعة قو  منظور مف يتـ الذي ذلؾ ىو السياسي فالفعؿ" القوة
 بيا يقصد السياسة أف يؤكد ايستوفالعلمة ديفيد  جدفن ، األساسي االىتماـ موضع
 . جماعة تضعيا أيةي الت العامة السياسة طبيعة

 ةسياسفالالناس". " بيف القوة علقات" أنيا عمى السياسة تعريؼ في خرأ اتجاه وىناؾ
 ،" الفف ضروب مف ضرب" سياسةال اعتبار عمى إجماع ىناؾ أف كما.  "السيطرة ىي
 وىذه.  الحكـ ممارسة بميمة يضطمعمف  كؿ لدي "سياسية ميارات" وجود مف البد إذ

 إذ ، كافية ليست وحدىا الخبرة لكف ، العممية برةالخ خلؿ مف عادة تزداد الميارات
 الخياؿ عمى كالقدرة فريدة صائصخ أو مميزات األشخاص ىؤالء عند تتوافر أف يتعيف

 مف بنجاح اليدؼ وتحقيؽ الغاية بموغ عمى والقدرة واإللياـ النظر وبعد الخلؽ الخصب
 مف نوع إلى تحتاج السياسة أف كمو ذلؾ ومعنى ، الوسائؿ وأدؽ أنسب اختيار خلؿ
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 ال دروسيا ومعرفة السياسة تعمـ أف المنظور ىذا يتبنوف الذيف ويؤكد.  العممية الحكمة
 الحدسي االستدالؿ او اإللياـ تطبيؽ إلى يحتاج ولكف ، فحسب المنطؽ طريؽ عف يتـ
 ، "الحكـ ممارسة فف" إلى خاصة عناية بوجو أف السياسة عالـ عمى يجب ثـ ومف ،

 مثؿ بمسائؿ يعنى حيف األديب او الفني الناقد عقمّية نفسب الجانب ىذا يعالج أف عمى
 . والتذوؽ واإللياـ واالنسجاـ التوازف

 إلى النزاعات فض مجرد مستوى عف السياسة بغاية يرتفع الذي الممؾ ىو السياسي
 يمتـز ، بالطبع الزماً  أمراً  الخلفات ىذه فض معو يبقى أف مستوى - مغاير مستوى

 وىذا.  واعية مسؤولة موضوعية منيجّية إطار ضمف الحؽ وبوحي العدؿ ضوء عمى
 الخلؽ الفف مستوى إلى "جاؿدال الفف" مستوى مف بالسياسة يرتفع السياسي أف يعني

 ما أقرب السياسة يده عمى تقترب الذي ذلؾ ىو الرائع بمفيومو فالسياسي ، العبقري
 لمخلفات السمطوي ض"الف:  بأنيا السياسة تعريؼ إلى ممحـ ويذىب.  العمـ إلى تقترب
 أو المتنازعيف أحد تحّداه ما إذا ، يقدر الذي الحؿ - ممنازعاتل المطاع الحؿ وىي

 المسموعة التسويات ىي السياسة......  عمييـ احترامو فرض عمى معاً  جميعيـ
 . "لمخصومات

:  ماكبرايد ولياـ العلمة عنيا قاؿ بينما ،"المكاسب عمى التكالب" بأنيا آخروف ويصفيا
 ". نفايات جامع" بأنو السياسي ووصؼ" قذر عمؿ بأنيا"

 أف درجة إلى ، شيء كؿ عمى" السياسة" طغياف بظاىرة العشروف القرف يتمّيز وىكذا
 . بالسياسة أخلقي ال عمؿ كؿ يربطوف بدؤوا الناس


