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 :  التاسعةالمحاضرة 

  بالقانون السياسة علم ثالثًا : عالقة

 :  أوالً  القانون نعرف أن من لنا البد بالقانون السياسة عمم عالقة تتبين لكي

 و االجتماعية الروابط تنظم التي الحقوقية القواعد من مجموعة عن عبارة ىو القانون
 القواعد وىذه ، جزاء يستمزم القواعد ليذه مخالفة كل إن ، المجتمع في األفراد سموك

لزام والمساواة العدالة لتحقيق ضرورية  فالمعطيات المجتمع نتظامال عمى طاعتيا األفراد وا 
 السياسي النظام ألن ، بشكل مباشر في الواقع السياسي وتتأثر بمعطياتو تؤثر الحقوقية
 عمل إطار بدورىا القواعد ىذه وترسم ، حقوقية قواعد مجموع عمى يرتكز باألساس
 وصالحيات السياسي النظام وشكل ، عمميا تحكم التي وتحدد األسس الدولة سياسة

 . أخرى المسؤولين من جية

 عمى المؤسسات الصالحيات يوزع قانونية قواعد عدة من يتكون الذي الدستور ان
 أو تنفيذية أو تشريعية أكان سواء كل منيا وظيفة تحديد عبر وذلك ، الدولة في الرئيسية
 ىذه وعمى ، بينيا فيما ىذه المؤسسات تربط التي العالقات يحدد الدستور إن . قضائية
 يحّدد كما ( .رئاسي شبو - رئاسي - برلمان) السياسي النظام نوع يتحدد العالقات
 مشاركة مدى يتحدد ومنو ، بالوراثة او باالنتخاب ، الحكام اختيار طريقة الدستور
 . استبدادية أو ديمقراطية إما السمطة فتكون السمطة في الشعب

 كل صالحيات تحديده عبر وذلك ، الدستور يحددىا بمد أي في السياسية المعبة قاعد إن
 االنتخابية الدوائر فمحجم ، االنتخابات بقانون يتعمق فيما وخاصة ، الدولة مؤسسات

 المالي اإلنفاق وسقف اإلعالن باستخدام المتعمقة اإلجرائية واألمور االقتراع ونظام
 ، المجالس مختمف في التمثيل وحجم ، التحالفات تحديد في أساسي دور واإلعالم
 . السياسي التوازن وتحقيق
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 تستطيع بواسطتيا و ، الدولة تجاه المواطن وواجبات حقوق تحدد الحقوقية القواعد إن
 واالستقرار االمن وتحقيق ، الوطن أرجاء كافة عمى سيطرتيا بسط السياسية السمطة
 . االجتماعية التناقضات عمى والقضاء ، االجتماعي والسالم

 عالقات الدولة مع يؤطر الذي العام الدولي القانون الحقوقية القواعد تتضمن ايضا 
 معالجة وكيفية ، والسمم الحرب أوقات في العالقات تمك ينظم أي ، األخرى الدول

السمطة  فان أخرى ناحية من . السياسة من يتجزأ ال جزء ىي والتي الدولية المشاكل
 واقع عن فالقانون يعبر القانونية القواعد إصدار الشأن في السياسية ىي صاحبة

 المجتمع في والجماعات األفراد بين السائدة العالقات أنماط ويعكس ، وسياسي اجتماعي
 . السياسية وتركيبتو المجتمع فئات مختمف بين القوى موازين عن يعبر كما

 خمفيات ولدييم ، بيم خاصة وممارسات توجيات ليم نواب ويشرعيا يضعيا القوانين ان
 ما غاية تحقيق إلى وتيدف ، سياسي لواقع ترجمة القوانين فتأتي ، وسياسية اجتماعية

 بقوانين. تنجيد والقريبة البعيدة السياسية األىداف أن بمعنى ، السياسي الشأن في

 التحوالت حصول عند بارز بشكل يظير القوانين عمى السياسية المعطيات أن أثر 
 واكبر القانون عالم في ثورة تصنع والتي الشعبية الثورات زمن أي ، الكبرى السياسية

 ، اإلقطاع قوانين ألغت والتي ، ۹۸۷۱ عام قامت التي الفرنسية والثورة ذلك عمى مثال
 التي ، ۹۱۹۸ لعام االشتراكية الروسية والثورة. مكانيا ديمقراطية ليبرالية قوانين وأحمت
 . االشتراكية القوانين محمو وأحمت ، القيصري اإلقطاعي النظام ألغت

 من بمجموعة واالقتصادي والسياسي االجتماعي الواقع تقنن المتقدمة الدول إن
 بينما ، واإلنسانية العممية المستجدات ضوء وفي إلييا الحاجة حسب المستمرة التشريعات

 . المحمية والتقاليد لألعراف ممارسة وأكثر ، القوانين إلى ممارسة اقل فتكون النامية الدول
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 :  بالديمغرافية السياسة علم عالقة رابعًا :

 عمم بين وطيدة عالقة تقوم أن الطبيعي ومن ، عمميا أداة و السياسة مصدر الشعب يعدّ 
 بعدىما ومن.  وأفالطون أرسطو من كل ذلك إلى أشار وقد ، الديمغرافيا و السياسة
 . مونتسكيو روسو و

 السياسي المجتمع تحديد بنية في بارزا دورا يمعب الشعوب من لشعب البشري التكوين إن
 ىذه تنعكس والقوميات واالثنيات األعراق المتنوعة الشعوب ذات فالدول الدولة. وشكل
 وىذه ، فيدرالياً  السياسي نظاميا ، وغالبًا ما يكون الدستورية مؤسساتيا عمى التركيبة
 يوفق ال ومنيا السياسية ، المرونة عبر واالستقرار التماسك بتحقيق يوفق ما منيا الدول
 األخر البعض قبل من واالستعالء والتناحر ، الجماعات قبل من المواقف تصمب بسبب
 الثورة بعد. لمسمطة االجتماعية القاعدة عمى بالغاً  آثراً  السكانية لمتحركات أن كما. 

 اليسارية األيديولوجيات انتشرت ، الكبرى العمالية والتجمعات التكتالت وظيور الصناعية
 السياسية القوى لبعض خوف عامل تشكل التجمعات ىذه وأصبحت ، أوساطيا في

 خالل من الديمغرافية بالمعطيات األحزاب بنية تتأثر ، أخرى جية ومن.  ليا المناوئة
 يميل حيث ، السياسية االتجاىات تحديد حول السن وكبار الشابة األجيال بين الصراع
 .  والتحديث لمتجديد يميمون الشباب بينما األحزاب اتجاىات عمى لممحافظة السن كبار

 في حدث مثمما ، المجاورة لمدول قمق مصدر يصبح قد ما دولة في السكان عدد تزايد إن
 الدول حساب عمى توسعية حروب إلى أدى مما 9191 – 9191واليابان  ألمانيا
 .  األخرى

اثر  قد أمريكا في الناخبة الييئة في الرجال عمى النساء عدد زيادة ان باحثون ويرى
السكاني  الواقع اثر إلى إشارة في المحافظة القوى لصالح االنتخابات عمى عام بشكل
 االنتخابات. عمى
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 المعطيات تأخذ أن من السياسية لمقرارات البد فانو أخرى جية من أما ، جية من ىذا
 وباألخص وصحية ، اجتماعية اقتصادية خطة وضع حين ، باالعتبار الديمغرافية
 سياستيا في الدول وتضع ، ىذا ، الديمغرافيا عمم يقدميا التي اإلحصائية الدراسات
 كيرباء من التحتية البنى تنمية عبر ، والمدينة الريف بين سكاني توازن لتحقق خططا
 إلى وأحياناً  النسل تنظيم إلى الدول ىذه تعمد كما ، عمل وفرص ومواصالت وصحة
 بينما ، اليند في الحال ىو كما سكاني اضغط أو سكانية كثافة من عانت إذا ، منو الحد
 . مثال فرنسا في الحال ىو كما النسل قمة من عانت إذا ، النسل تشجع الدول بعض

 

 


