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 :  العاشرةالمحاضرة 

 :  باالقتصاد السياسة علم عالقة : خامسا   

 فالموقع ، المتبادل التأثير و االرتباط شديدة عالقة واالقتصاد السياسة بين العالقة إن
 عمى دليل خير ىو واألفراد الدولة نشاط في والمالية االقتصادية المشاكل تحتمو الذي

 من المواطن يبذليا التي بالجيود ييتم فاالقتصاد.  واالقتصاد السياسة بين المتينة العالقة
 التي السياسية والقواعد لمضوابط تخضع ذاتيا الجيود وىذه ، المادية حاجاتو إشباع أجل
 .  االقتصادية بالمعطيات تتأثر والقواعد الضوابط ىذه وبالمقابل ، المجتمع عمييا يقوم

 الدولة واعتبار بذاتيا قائمة سياسية ظواىر وجود إنكار إلى الماركسية ما دعا ىذا وربما
ن ، االقتصادية بالبنية مرتبطة ثانوية ظاىرة  طبقية اقتصادية ظاىرة السياسية القدرة وا 
ن ، أخرى عمى طبقة لسيطرة وأداة . بزواليا وتزول الطبقية التناقضات وليدة الدولة وا 

السياسية  الظاىرة تفسير يمكننا ال كبيراً  في السياسة االقتصاد تأثير كان ميما ، والحقيقة
 السياسة بفصل القائمة الميبرالية وحيد الجانب ، كما انو ال يمكننا القبول بالنظرية تفسيراً 

وأىمية  دور أثبت الواقع ألن االقتصادي الشأن في الدولة عن االقتصاد . وبعدم تدخل
 . االقتصادية األزمات فترة أثناء وخاصة األقتصاد تدخل الدولة في

 أو الوطني عمى الصعيد أكان سواء ، السياسة عمى بارزاً  أثرا األقتصادية ان لممعطيات
 السياسي أعطاء النظام في بارز دور االقتصادية ولمعوامل ، الدولي الصعيد عمى

 الدول وبينما ، ليبرالية أنظمة اعتماد إلى عادة تميل الغنية فالدول،  خاصة مميزات
 أو ، االقتصادية الموارد بسبب شح استبدادية أنظمة إلقامة مالئمة األكثر تكون الفقيرة
لى.  االقتصادية الثروة توزيع سوء  ارتبطت القدم منذ السياسية النظم فان ذلك جانب وا 

 النظام بوجود المطمقة الممكية الحكم األنظمة اقترنت دفق ، فييا االقتصادية باألوضاع
.  المقيدة الدستورية الحكم أنظمة مع البرجوازية السياسية النظم ترادفت بينما.  اإلقطاعي
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 عمى تفرض البرجوازية و الرأسمالية الطبقة كانت ، االستعماري العيد بداية وفي
 اتبعت ولذلك ، التجارية واألسواق األولية المواد عن بحثاً  االستعماري التوسع حكوماتيا
 ومنع ، رعاياىا الحماية والسفن الحربية البوارج إرسال و حديثة قوية جيوش بناء سياسة
 .  القارات مختمف في منافستيا من األخرى الدول

 موجة من الحد بسبب ، السياسي االستقرار عمى يساعد االقتصادي االزدىار إن
 حصول عمى االقتصادية األزمات تساعد بينما ، التغيير لدعوات االستجابة المطالب
 . وجذرية كبيرة سياسية تغييرات

 وتحديدالدول الخارجية في رسم سياسة  أثراً  الطبيعية لمموارد ومن ناحية أخرى فان
 من الخارجية عالقاتيا في تحرراً  األكثر ىي الطبيعية بمواردىا الغنية فالدول ، نفوذىا
 . الموارد ليذه تفتقر التي الدول

االقتصاد  عمى لمسياسة تأثيراً  ىناك فان ، السياسة في االقتصاد أىمية من وعمى الرغم
 اليدف تحقق التي والتشريعات القوانين عبر االقتصادي الشأن في الدولة تدخل ما كثيرا

 حاجات إلشباع المختمفة الموارد استغالل وفي ، وقوتيا ثروتيا زيادة في االقتصادي
 وتتدخل واسعة االشتراكي النظام في الدولة وظيفة وتكون. والخدمات  السمع من السكان

 ذات الدول في أما.  وغيرىا والتصدير واالستيراد واالدارة االقتصاد مجاالت كل في
 السوق قانون بسبب جزئياً  يكون االقتصادي الشأن في الدولة تدخل فان الرأسمالية النظم

 الحرة .  والمنافسة

 التي القوانين وضع من يبدأ أدني حد من يتدرج االقتصادي المجال في الدولة تدخل ان
 والتجارة الشركات و العقارية بالممكية المتعمقة التشريعات وسن ، الضرائب وتفرض تنظم

 ، مباشراً  توجيياً  االقتصاد بتوجيو يقضي أقصى حد إلى شاممة إنمائية سياسة ورسم ،
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 أم اشتراكية أكانت سواء ، السياسي النظام عمييا يرتكز التي لإليديولوجية وفقا وذلك
 .  رأسمالية

 في مغاالة األنظمة أكثر وحتى ، الدولة ميمات أولى من ىي الوطني النقد حماية ان
 أن كما.  قيمتو تدني من النقد لحماية مباشر غير أو مباشر بشكل تتدخل الميبرالية
 ومعالجة جديدة عمل فرص وخمق البطالة المواجية سياسات تضع العامة السمطات
 المناطق مختمف بين والتفاوت الفوارق تقميص عمى تعمل كما ، المعيشية األزمات
 .  الشعب تماسك وحدة عمى تتركيا التي السمبية لالنعكاسات نظراً  والطبقات

عمى  الحصول في اقتصادياً  القوية الدول ان الدول الضعيفة اقتصاديًا تعول عمى
المانحة لمقروض  لمدول وسياسياً  القروض والمساعدات فيصبح اقتصادىا تابعًا اقتصادياً 

 المساعدات.

اخيرًا العالقة بين االقتصاد والسياسة متينة ، بحيث أصبح من الضروري االستعانة بعمم  
د عمى يساع االقتصاد لفيم بعض الظواىر السياسية ، كما أن االستعانة بعمم السياسية

 فيم االبعاد السياسية لمظواىر االقتصادية . 

 السعر دور عمى كبير وبشكل األسيم القرار:  بالجغرافية السياسية علم عالقة سادسا  :
 االقتصادية زاىر بعل االستعانة أن ما

المفكرين انتباىيم وبشكل كبير عمى دور المعطيات الجغرافية وتأثيرىا في  من كثير ركز
 ابن العربي العالم اكدىا كما ، مونتسكيو و خمدون وابن وعمى رأسيم جان بودانالسياسة 
 الطبيعية البيئة بتأثير يتعمق وضعفيا . وخاصة فيما قوتيا في أىميتيا موضحاً  خمدون
 تحصيل في المتبعة والطرق والجماعات ونمط التجمعات البشرية األفراد سموك عمى

الذي اوجده العالم األلماني راتزل ، وذلك لمداللة  الجيوبوليتيك ما يسمى فظير ، معاشيا
بشكل عام ، وحقل السياسة  الجغرافية في الواقع السياس لممعطيات الكبير عمى األثر
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 تتأثر ببعض بعضيا الدولية بشكل خاص. وليبين أن سياسات الدول وعالقاتيا الدولية
المكاني  سياقيا في اإلنسانية األنشطة فيي ، الجغرافي الموقع و بالجغرافية كبير حد إلى
العالم الجغرافي  ماكيندر تبعو ثم. األرض  سطح فوق والعالقات األنماط تتضمن التي

 جزيرة اسميا واحدة كتمة تشكل وأسيا وأفريقيا أوروبا أن القول من انطمق الذي البريطاني
 يستطيع ، روسيا أي الجزيرة ىذه وسط عمى يسيطر من بان االستنتاج إلى وخمص العالم
واستخدام مصطمح ومفيوم الجيوبوليتك  ، بأسره العالم وبالتالي ، بكامميا الجزيرة قيادة

 كذريعة لمتوسع األلماني في ظل الحكم النازي اليتمري .

ان أىمية العوامل الجغرافية نسبية ، ألن لكثير منيا قد تم تجاوزه بسبب التطور 
مجال المواصالت واستخراج الموارد الطبيعية وانتاج الموارد  التكنولوجي ، وخاصة في

 عناصر من ويتحرر يتغمب أن استطاع الحديث العصر في اإلنسان إن الزراعية .
 ليس اإلنسان . ألن األنيار جانب إلى اإلنسان يسكن أن الضروري من يعد ولم المناخ
 لظروف تكيفو وخضوعو يجانب انو إذ.  عمييا يعيش التي األرض من قطعة مجرد
 . تالئمو التي البيئة يخمق أن استطاع الذي الوحيد الكائن فانو الجغرافية البيئة

 ، نفسيا األنظمة إلى بالنسبة أو الخارجية السياسة في الجغرافية المتغيرات تأثير ويظير
 ، ونظاميا سياستيا في وحاسماً  أساسياً  عنصراً  يشكل كثيرة لبمدان الجغرافي فالموقع
 إتباع الدول من العديد عمى فرض ، الكبرى الدول بين نفوذ مناطق إلى العالم فتقسيم

 المتحدة الواليات وخاصة العظمي الدول سياسة مع منسجمة أو مالئمة سياسات
ن ، األمريكية  الكبرى المقامرة بمثابة يزال وال كان الكبرى الدول نفوذ دائرة من الخروج وا 

 الدول قبل من لمغزو وأحياناً  الضغوط من لكثير الدول ىذه تعرض أن يمكن التي
 . الكبرى

 وفقا محددة سياسة إلتباع مضطرة الجغرافي موقعيا بحكم الدول من كثيراً  ىناك أن كما
 أو االستراتيجي موقعيا بسبب دولي لتجاذب معرض وبعضيا ، اإلقميمية القوى لموازين
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 دول مثل الخارجية سياساتيا رسم في كبير دور لو وىذا ، فييا طبيعية ثروات لوجود
 .  األفريقي والقرن العربي الخميج

 سويسرا السياسي ، مثال  النظام تشكيل في رئيسياً  دوراً  أحياناً  الجغرافي العامل ويمعب
امما ادى الى نشوء تجمعات  األلب جبال وسط في األودية من مجموعة من تتكون التي

 اتحاد قيام إلى بينيا فيما ، ادت العالقة األودية ىذه قمب في مختمفة قوميات بشرية من
 . فيدرالي

 النظام اعتمدت وألمانيا والبرازيل أمريكا مثل ، الشاسعة المساحات ذات البمدان إن 
 المناطق كافة في البالد شؤون إدارة عمى المركزية الحكومة قدرة عدم بسبب ، الفيدرالي
 . مباشر بشكل

 ، السياسي ونظاميا الدولة شكل في كبيراً  أثرا الجغرافية لممعطيات أن ىي والخالصة 
  .  الدول من بغيرىا وعالقاتيا قوتيا وفي

 

 


