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    وظائف السياسة المحاضرة الرابعة :

 :  ىي المفكرين بعض يراىا كما السياسة من الغاية إن

 :  العام الخير .1
 من مجتمع أي في السبيل أىداف أىم من يعد العام الخير أن فيو الشك مما   

 ، ورفاىيتيم وسعادتيم والدولة والجماعة الفرد وسالمة أمن يتضمن إذ.  المجتمعات
 أيام منذ السياسة لدراسة األساسي المحور ىو السعادة عن البحث سبب كان فقد

 منذ السياسة في توضيح غاية الفالسفة جيد وقد ، المعاصر عالمنا وحتى اإلغريق
 يقود لكي فيمسوفاً  و وفاضالً  عالماً  يكون أن يجب الحاكم بان يعتقد الذي ، أفالطون
 عن البحث في المنيج نفس أرسطو نيج وقد.  والسعادة والكمال الفضيمة إلى الناس
 الحياة وتوفير ، الممكن خالل من واقعية بطريقة ولكن ، العادل والحاكم العدالة
 ىدف أن وأعمن ، لالستبداد منعا بالقانون الحاكم تقيد إلى ودعا ، لمجميع الفضمى
 يبمغوا لكي األفراد أمام إتاحتو و الفضيمة ونشر الخير تحقيق ىو السياسي التنظيم
 .  ممكنة حياة أفضل
 العام الخير تحقيق ىي السياسة من الغاية أن المسممون والفالسفة العمماء أكد كذلك
 من مقدمة في الفارابي وكان ، والحاكم لمدولة تصوراتيم منيم الكثير طرح ولذلك
 ومتميزة عالية بمواصفات يتمتع الذي العالم والحاكم الفاضمة المدينة إلى دعا

 الفارابي إلى باإلضافة.  والشجاعة واألخالق والرأي والعمم الدين بأحكام كالمعرفة
 افكار الفارابي. تبع الذي سينا ابن أمثال مسممون عمماء و فالسفة ظير

 عمى شرىا خيرىا رجح وقد ، العام الخير صناعة بأنيا السياسة خمدون ابن ويصف
 . أقرب الخير إلى بانو اإلنسان واصفاً 
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 :  والنفوذ السمطة إلى الوصول .2
 األفراد جميع أن ، األن المسممات من ويعتبر السياسة من الثانية الغاية وىو

 ، االقتراع وصناديق الديمقراطية الوسائل عبر السمطة إلى تسعى السياسية واألحزاب
 . العسكرية االنقالبات الشرعية غير بالوسائل أو

 وتحقيق الشعب خدمة لمسياسة األساسية األىداف تكون ما غالباً  بأنو البعض ويرى
 األىداف ىذه يجعل الحكام بعض تسمط ولكن وسالمتو أمنو عمى والحفاظ مصالحو

  في السمطة. لمبقاء وحبو الحاكم شيوة مقابل ثانوية مسالة وتصبح تغيب
 

 :  المشتركة المصالح تحقيق .3
 بين التفاعالت من مجموعة تمثل المجتمع داخل السياسية العممية أن المعروف من

 بعض المثال سبيل عمى نجد حين ففي ، واالتجاىات الرغبات من مجموعة
 طريق عن العام القطاع أداء تحسين مثل معين ىدف تحقيق إلى تسعى الجماعات

يجاد الخصخصة  يريد أخر فريقاً  ونجد ، والخاص العام القطاع بين المنافسة وا 
 ، العاممين من كبيرة نسبة يأوي ألنو ، عميو والمحافظة العام القطاع عمى اإلبقاء
 االنفتاح تريد معين مجتمع في واالقتصادية السياسية القوى بعض أن نجد كذلك
 فالسياسة.  المحمية لمصناعات الحماية يريد اآلخر البعض ، العالمي النظام عمى
 التعاون مكانيا في تخمق التي الصراعات ىذه مثل لحل أساسية كوسيمة تأتي

 عمى الدول من مجموعة اتفاق يخدم الدولي المستوى عمى كذلك.  العامة لممصمحة
 البمدان جميعًا. ىذه مصمحة بينيا وتحالف تعاون عالقات إقامة

 

 :  والوفاق والوئام السالم تحقيق .4
 بين التعايش تحقيق وىي أخرى سامية غاية ليا السياسة فان ، سابقاً  ذكرنا كما

 كل واحترام ، وممارساتيا ومبادئيا أفكارىا في المختمفة والدول والجماعات األفراد



01 

 يمغي أن يستطيع ال طرف كل أن سيما ال ، وتوجياتو الطرف اآلخر قناعات طرف
 .  اآلخر

 

 :  والسعادة والرفاهية االزدهار تحقيق .5
 المجتمع في الجماعي و اإلداري التنظيم واعتماد والمؤسسات األفراد أداء تحسين ان
 والرفاىية . االزدىار وتحقيق االجتماعية الحياة الستمرار ضرورياً  أمراً  يعد

 واالقتصادي السياسي النظام المجتمع يختار خالليا من التي الوسيمة تقدم فالسياسة
 النظام ىذا أكان سواء ألفراده والسعادة الرفاىية تحقيق إلى يسعى خاللو من الذي

 الممكية عمى يقوم اشتراكياً  أم ، اإلنتاج لوسائل الخاصة الممكية عمى يقوم رأسمالياً 
 اإلنتاج. األدوات العامة
 التنمية لتحقيق النجاح مستمزمات كل توفير عمى قادرة الناجحة السياسة تعد   ، لذلك

 القوانين وتشريع ، وتنظيميم والجماعات األفراد وتوجيو واالجتماعية االقتصادية
 والبناء واإلبداع التقدم يتم كي الجميع أمام الفرص وتكافؤ المساواة التحقيق واألنظمة
 . المجتمع استقرار ظل في الحضاري

 

 : السممية بالطرق الخالفات حل .6
 بين والتوفيق لمتأليف رئيسية وضرورة البشري المجتمع حاجات من حاجة السياسة
 أما ، األفراد بين ومستقرة سممية حالة إلى وصوالً  المجتمع في المتنازعة المصالح
 .  انتشارىا مرغ االستثناء حالة فيي الحرب

 اسباب إلزالة حوار في األطراف المتنازعة لجميع بأيجاد وسيمة مةيكف والسياسة
 الصعيد عمى ىذا.  السممية بالطرق النزاعات لحل بديمة طرق وايجاد الخالف
 من تتكون المجتمعات أغمب أن المعروف فمن الداخمي الصعيد عمى أما ، الخارجي
 في المصالح تكون وبذلك ، مختمفة وىويات انتماءات ذات قوية ومراكز جماعات

 فيي عرفية أم دينية أكانت سواء المختمفة االنتماءات ىذه.  مختمفة األحيان أغمب
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 طرق ايجاد في ىاماً  دوراً  تمعب فالسياسية ، اختالف أو صراع نقطة تشكل
 المطاع المحل البعض يعتبرىا حيث ، المختمفة النزاعات ىذه لحل وتسويات
  . لمخصومات المسموعة والتسويات لممنازعات

 

 : الحقيقة عن البحث .7
 ركز فقد ، القديم منذ السياسة في البحث األساسي اليدف الحقيقة دائماً  كانت لقد

 الحقيقة ألن ، اىتماميم جوىر وجعموىا الحقيقة عن البحث عمى دائماً  الفالسفة
 بين فالعالقة ، اإلنساني المصير تحسين يتم وبالحقيقة ، بالمعرفة اإلنسان تحرر

 عمى ليسيطر القيود كل من وتحريره اإلنسان لصالح وتوظيفيا السياسية المعرفة
 ىي العالقة ىذه.  تواجيو التي الصعوبات جميع لتذليل وكذلك ، بو المحيطة البيئة
 . لمسياسة األساسية الركيزة

 

 :  لممسممات المستمرة المراجعة .8
 العممية بالطرق السياسة ودراسة ، الشرعية بالطرق السياسة ممارسة أن الواضح من

 و الواقع من نابعة نقدية بنظرة السياسية واألنظمة المسممات مراجعة عمى تساعد
 المشاركة يتطمب وىذا ، الحياتية المستجدات تالئم جديدة أفكار عن دائماً  البحث

 . والفعل القول وحرية األحزاب وحرية السياسية التعددية خالل من الجماعية
 

  اإلنسان إنسانية تحقيق .9
 لعمم السياسية بل لمنشاط فقط ليس األساسي المحور ومازال كان اإلنسان إن

 وعالقة الحاكم ، األخر باإلنسان اإلنسان عالقة ىي فالسياسية ، أيضا السياسي
 العالقة تنظيم خالل من اإلنسان إنسانية لتحقيق تسعى بالمحكوم . ولذلك فالسياسة

 ما تحقيق وتساعده عمى الفرد وخدمة العامة المصمحة لخدمة والمرؤوس الرئيس بين
 . يتمناه
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 :  المواطنة روح تعزيز .11
 التركيز خالل من ، وتعزيزىا تطويرىا و المواطنة روح خمق في السياسية تساىم
 األعمال والمشاركة في ، سبيمو في والتضحية الوطن عن والدفاع النبيمة القيم عمى
 عمى الفرد ، وحث بالحقوق والتمتع الواجبات وأداء ، عام بشكل الشعب تيم التي

 .  واألمة الوطن بقضايا األخالقي االلتزام
يجاد ، المواطنة روح وبتعزيز  معو يتم نظام لبناء أساساً  تكون جديدة سياسية ثقافة وا 

 . بنفسو نفسو الشعب حكم
  

 : لموظائف اإلعداد .11
عداد ىذا ، مسؤول واع   جيل لتنشئة ذكرنا كما ضروري شيء بالسياسة االىتمام  وا 

نشاء السياسية العموم فدراسة ، العامة لموظائف أفراد  والجامعات والمراكز المعاىد وا 
 ، العامة الوظائف في لمعمال األفراد تأىيل عمى يساعد السياسية المعرفة لتقديم
 .الخارجية أو الداخمية سواء
 الذي ، اإلنسان الفرد محورىا وغايات اىداف ليا السياسة أن نجد سبق مما    

 أجل من بو المحيطة البيئة عمى السيطرة إلى السياسية المعرفة خالل من يسعى
 اإلنسان تعطي السياسة كذلك ، لإلبداع مالئم مناخ خمق و لمصعوبات التصدي
 العامة والحريات ، اإلنسان حقوق احترام عمى يقوم سياسي نظام إليجاد الفرصة
 األساسية الغاية وىي ، والسعادة بالرفاىية والمجتمع الفرد ينعم كي ، لمجميع
 الخير صناعة فعال ىي السياسة أن نجد ىذا من.  اآلن وحتى القديم منذ لإلنسان
 واإلدارة التنظيم وىي ، عالية مراتب إلى باإلنسان يرقى الذي النشاط وىي ، لمجميع

  .  األخرى الحية الكائنات سائر عن اإلنسان وتميز تفرق التي ىي الميزات وىذه ،
 


