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 األولحماضراث الكورس 

 المحاضرة األولى : تعريف السياسة 

تفيد نظرة سريعة عمى أدبيات العمـو السياسية بأف منشًا كممة سياسة في المغة        
ى إدارة العربية ، كما يذكرىا لساف العرب ىو مف السوس بمعنى الرياسة ، أي القياـ عم

أمور الناس . أيضًا عرفت السياسة بأنيا كؿ ما يتعمؽ بالدولة ، حيث يركز أتباع ىذا 
 التيار عمى عمؿ الدولة كمؤسسة وكعممية تفاعمية بيف األفراد في مجتمع معيف .

وتعني  e polisالفرنسية فتعود بجذورىا إلى الكممة اليونانية  politiqueأما كممة  
وىي جمع  ta politicaالمدينة أو التجمع الذي تتألؼ منو المدينة ، وكممة  -الدولة 
تعني األشياء السياسية واألشياء المدنية و الدستور والنظاـ  de politicosلكممة

 تعني الفف السياسي . e politiqueالسياسي والجميورية والسيادة ، بينما كممة 

في المغة االنكميزية تعبر عف النشاط الذي يقـو بو األفراد  politicsفي حيف أف كممة 
يعرؼ السياسة بأنيا  David Eastonوالجماعات فيما يخص توزيع الموارد فنرى مثاًل 

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

 WHO GETS , WHAT . WHEN,AND HOW ?    

الصراع المشرعف عمى توزيع القيـ في  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 .

ما المعنى االصطالحي فقد عرفت الموسوعة الكبيرة الفرنسية ، السياسة بأنيا "فف حكـ أ
 الدولة" .
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ىذا وال جداؿ في أف السياسة أصبحت تمثؿ في وقتنا الحاضر مسألة حيوية بالنسبة 
لممتخصصيف في العموـ االجتماعّية والمشتغميف بالسياسة كما أنيا حيوية لكؿ أنساف 

، فكؿ فرد لديو مشاعر خاصة واتجاىات معينة نحو المسائؿ  يعيش ظروؼ مجتمعو
السياسية ، لقد أصبح عالـ اليـو "عالـ سياسة". والسياسة والحكـ ىما مف أقدـ مظاىر 
نشاط اإلنساف ، ولقد ذىبت الجامعات األوروبية واألميركية إلى التركيز عمى دراسات 

سة أنظمة الحكـ ، إف السياسية السياسة والنشاط السياسي والصراعات ، و عمى درا
اذا »تحمؿ في طياتيا خطر الصراع المستمر وبكافة أشكالو المعروفة ، قاؿ فولتير : 

ليذه العبارة قيمة ، خاصة إذا « . أردت أف تتحدث معي فعميؾ أف تحدد مصطمحاتؾ
كنا ازاء موضوع اختمفت فيو اآلراء وتباينت إلى درجة كبيرة ، فقد جاء في 

وبيديا الكبيرة أف السياسية تعني اصطالحًا "فف حكـ الدولة" . ولذلؾ يمكف األنسيكم
تعريؼ عمـ السياسة بأنو عمـ حكـ الدوؿ ، أو دراسة المبادئ التي تقـو عمييا 
الحكومات والتي تحدد عالقاتيا بالمواطنيف وبالدوؿ األخرى". ويصؼ العالمة روبير 

نّية". وتتراوح السياسة تبعا لذلؾ بيف حدىا السياسة بأنيا "فف حكـ المجتمعات اإلنسا
األدنى كحاجة أولى مف حاجات االجتماع البشري . وكضرورة بدييّية لمتأليؼ بيف 
المصالح المتنازعة في المجتمع ، وبيف حدىا األعمى كصورة لمحضارة ، وكعنواف 

لتنظيـ لممستوى التنظيمي التحضري الذي بمغو اإلنساف ، وىي في الحاليف في خدمة ا
الحضاري عمى مختمؼ مستوياتو ، ويعبر العالمة ابف خمدوف مف ىذا التالـز بيف 

اف الدولة والممؾ لمعمراف بمثابة الصورة لممادة ، وىو » .... السياسة والحضارة فيقوؿ : 
الشكؿ الحافظ بنوعو لوجودىا ، وقد تقرر في عمـو الحكمة أنو ال يمكف انفكاؾ أحدىما 

دولة دوف العمراف ال تتصور ، والعمراف دوف الّدولة والممؾ متعذر ، عف اآلخر ، فال
السياسة ىي صناعة الخير العاـ ، وقد رّجح ابف خمدوف خيرىا « . فتتعّيف السياسة لذلؾ

عمى شرىا ، فوصؼ اإلنساف مف حيث ىو إنساف بأنو : ".... إلى الخير وخاللو أقرب 
يث ىو أنو إنساف ، ألنيا خاصة لإلنساف ال ، و الممؾ و السياسة إنما كانا لو مف ح
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الحيواف ، فإذف خالؿ الخير فيو ىي التي تناسب السياسة والممؾ ، إذ الخير ىو 
 المناسب لمسياسة" .

حضارة نشأت  إننا نذكر دائمًا أف السياسة ىي فف المساومة و التسوية ، وال نعرؼ 
وازدىرت إاًل في ظؿ الحكمة السياسّية . واليـو فإف السياسية تشمؿ كافة األنشطة 
السياسية والمشكالت المطروحة أماـ المجتمع ومف حولو ، ويعرفيا بعض الدارسيف 
عمى أنيا تمؾ العممّيات الصادرة عف السموؾ اإلنساني ، التي يتجمى فييا الصراع حوؿ 

ية ، ومصالح الجماعات مس جية أخرى ، ويظير فييا استخداـ الخير العاـ مف ج
القوة بصورة أو بأخرى إلنياء ىذا الصراع أو التخفيؼ منو أو استمراره . وأحيانا يقصد 
بالمصطمح تمؾ العمميات التي تحدث داخؿ نطاؽ الدولة . وعموما فإف معظـ التعريفات 

و الصراع حوؿ طبيعة الحياة الخيرة الحديثة تنحو نحو االعتراؼ بأف جوىر السياسة ى
، والعالقة بيف مصالح الجماعات ، وىنا يمكف القوؿ إف الصراع والقوة والسياسة العامة 
ىي العناصر التحميمية الرئيسية في تعريؼ السياسة ، ومف ثـ أكد كثيروف عمى أىمية 

ا أخر القوة "فالفعؿ السياسي ىو ذلؾ الذي يتـ مف منظور قوة وضع آخروف عنصر 
موضع االىتماـ األساسي ، فنجد العالمة ديفيد ايستوف يؤكد أف السياسة يقصد بيا 

 .طبيعة السياسة العامة التي تضعيا أية جماعة 

وىناؾ اتجاه أخر في تعريؼ السياسة عمى أنيا "عالقات القوة بيف الناس". "فالسياسة 
رب مف ضروب الفف" ، ىي السيطرة" . كما أف ىناؾ إجماع عمى اعتبار السياسة "ض

إذ البد مف وجود "ميارات سياسية" لدي كؿ مف يضطمع بميمة ممارسة الحكـ . وىذه 
الميارات تزداد عادة مف خالؿ الخبرة العممية ، لكف الخبرة وحدىا ليست كافية ، إذ 
يتعيف أف تتوافر عند ىؤالء األشخاص مميزات أو خصائص فريدة كالقدرة عمى الخياؿ 

ؽ وبعد النظر واإللياـ والقدرة عمى بموغ الغاية وتحقيؽ اليدؼ بنجاح مف الخصب الخال
خالؿ اختيار أنسب وأدؽ الوسائؿ ، ومعنى ذلؾ كمو أف السياسة تحتاج إلى نوع مف 
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الحكمة العممية . ويؤكد الذيف يتبنوف ىذا المنظور أف تعمـ السياسة ومعرفة دروسيا ال 
حتاج إلى تطبيؽ اإللياـ او االستدالؿ الحدسي يتـ عف طريؽ المنطؽ فحسب ، ولكف ي

، ومف ثـ يجب عمى عالـ السياسة أف بوجو عناية خاصة إلى "فف ممارسة الحكـ" ، 
عمى أف يعالج ىذا الجانب بنفس عقمّية الناقد الفني او األديب حيف يعنى بمسائؿ مثؿ 

 التوازف واالنسجاـ واإللياـ والتذوؽ .

تفع بغاية السياسة عف مستوى مجرد فض النزاعات إلى السياسي ىو الممؾ الذي ير 
مستوى أف يبقى معو فض ىذه الخالفات أمرًا الزمًا بالطبع ، يمتـز  -مستوى مغاير 

عمى ضوء العدؿ وبوحي الحؽ ضمف إطار منيجّية موضوعية مسؤولة واعية . وىذا 
ى الفف الخالؽ يعني أف السياسي يرتفع بالسياسة مف مستوى "الفف الدجاؿ" إلى مستو 

العبقري ، فالسياسي بمفيومو الرائع ىو ذلؾ الذي تقترب عمى يده السياسة أقرب ما 
ويذىب ممحـ إلى تعريؼ السياسة بأنيا : "الفض السمطوي لمخالفات . تقترب إلى العمـ 

الحؿ الذي يقدر ، إذا ما تحّداه أحد المتنازعيف أو  -وىي الحؿ المطاع لممنازعات 
عمى فرض احترامو عمييـ ...... السياسة ىي التسويات المسموعة  جميعيـ معاً 

 لمخصومات" .

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

كؿ شيء ، إلى درجة أف  وىكذا يتمّيز القرف العشروف بظاىرة طغياف "السياسة" عمى
 الناس بدؤوا يربطوف كؿ عمؿ ال أخالقي بالسياسة .
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 المحاضرة الثانية : عممية عمم السياسة

 إذا عاـ ثـ نرى فيما بشكؿ العمـ تعريؼ مف لنا البد ، السياسة عمـ عف الحديث قبؿ    
  ؟ ال أـ عمما بشكؿ السياسة عمـ كاف

ولمبعض األخر  معيف مجاؿ في المعارؼ مف مجموعة لمبعض تعني عمـ كممة اف
 يرى بينما،  أي العمـو الطبيعية الرياضيات أو بالتكنولوجيا يختص المعرفة مجاؿ مف

 العقؿ عمى تعتمد الخطوات العممية التي فيو تتبع الذي المنيج ىو العمـ أف آخر فريؽ
 المجاالت. مف في مجاؿ معرفة عمى لمحصوؿ والتجريب والمالحظة

 :  منيا ، خصائص لمعمـ أف نرى التعريؼ بيذا

 . لمبحث موضوع لمعمـ يكوف أف .1

 . لمبحث منيجية لمعمـ يكوف أف .2

 .  المجاؿ ىذا في تراكـ ىناؾ يكوف أف .3

 أف دوف يوجد أف عمـوال مف عمـ ألي يمكف ال:  موضوع لمعمـ يكوف أف ، بالتفصيؿ
 األرض موضوع الجيولوجيا لو فعمـ ، لمدراسة األساس الجوىر بشكؿ موضوع لو يكوف

 مف وغيرىا الخمية مف بالحياة تتعمؽ التي الظواىر كؿ موضوع لو البيولوجيا عمـ و ،
 يمكف لعمـ موضوعاً  يشكؿ ايضا ىو ، البشري النشاط ىذا والسياسة.  أخرى مواضيع

دارة تنظيـ إلى اليادؼ اإلنساني النشاط ىذا يدرس أف  . المجتمع امور وا 

 يتبعيا منيجية و بحث طريقة مف لو بد ال عمـ كؿ أف أي:  بالمنيج يتعمؽ فيما اما
 كانت سواء بالموضوع المتعمقة الظواىر لدراسة المجاؿ ىذا في والعامموف الباحثوف
 و جريبالت عمى تعتمد الطبيعية فالعمـو.  سياسية أـ اقتصادية ـأ اجتماعية اـ طبيعية
 االجتماعية العمـو كذلؾ ، الطبيعية الظواىر لدراسة مختمفة طرؽ واستخداـ ، المقارنة
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 واالستقراء المالحظة عمى تعتمد عممية بطرؽ االجتماعية الظاىرة دراسة في طرقيا ليا
 . والتجريب

 موضوعي بأنو األخرى المعرفة مصادر بقية عف يختمؼ العمـ أف القوؿ ويمكف ىذا
 الفمسفية فالمعرفة ، الموضوع و الذات بيف يفصؿ أف يجب العمـ أف أي ، ذاتياً  وليس
 حيث مف يبدأ أف آخر فيمسوؼ يستطيع ال شخصي رأي عمى تقـو المثاؿ سبيؿ عمى
 ىذا في باحث ألي يمكف الوضعية العممية الطرؽ في بينما.  األخر الفيمسوؼ انتيى
 التطور ويتـ المجاؿ ىذا في تراكـ ىناؾ يكوف ولذلؾ ، سبؽ ما عمى يبني أف المجاؿ

 .  العمـ ىذا في

 والمجالت الكتب إلى سريعة نظرة نظرنا ما فإذا ، السياسة عمـ في لمتراكـ بالنسبة أما 
.  السياسة عمـ في التراكـ سؤاؿ عمى اإلجابة عمى نحصؿ ، المكتبات في الموجودة
 وكذلؾ ، السياسية الظواىر بدراسة تيتـ التي والدوريات والمجالت الكتب ، آالؼ فيناؾ
 خاص كفرع السياسة عمـ العالـ أنحاء جميع في التعميمية والمؤسسات الجامعات تدرس
 عمـ ىو السياسة عمـ أف نجد سبؽ مما.  العممية االختصاصات مف مجموعة عنو تتفرع
 طبيعة تعد لـ ولذلؾ ، وتراكـ ومنيجية موضوع وجود مف ، المسابقة الشروط فيو تتوافر
 .    عممية بطرؽ السياسية الظواىر دراسة إمكانية حوؿ كبير جدؿ محؿ العمـ ىذا

 وتدرس ، الحكـ عالقات وفف الحكومة عمـ ىي السياسة أف نجد ، أيضاً  سبؽ مما
 األسس تكوف وبذلؾ ، الحكاـ يسمكيا التي والطريقة ، الدولة تيـ التي الشؤوف مجموعة

 .  مستقؿ عمـ لقياـ المطموبة الشروط بوجود اكتممت قد لمعمـ الموضوعية

  ؟ السياسة عمـ في الشروط ىذه تتوافر ىؿ ، اآلف والسؤاؿ
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 في المتبعة المنيجية السياسية عمـ موضوع تحديد مف لنا البد السؤاؿ ىذا عمى لإلجابة
 نرى ثـ ومف والمنيجية السياسة كاف إذا فيما نرى ثـ ومف ، السياسية الظاىرة دراسة
  ؟ ال أـ العمـ ىذا في تراكـ ىناؾ كاف إذا فيما

 موضوع ىي السياسية والمؤسسة السياسي والسموؾ السياسية الظاىرة اف الواضح مف
دارة لتنظيـ لإلنساف اليادؼ فالنشاط.  السياسة عمـ  ويرى ، قديـ المجتمع شؤوف وا 

 ىناؾ يكوف أف يمكف ولذلؾ ، تحكمو قوانيف شبو او قوانيف لو النشاط ىذا أف البعض
 وبما ، السياسية صفة ليا الظواىر مف ونماذج المجتمع في تتكرر السموؾ مف نماذج

 موضوع فيي ، التكرار و والحدوث النمطية مف نوع وليا سياسية ظواىر أيضا ىناؾ أف
 .  السياسة عمـ يكوف أف يجب يدرسيا الذي والعمـ ، لمدراسة

 الظاىرة دراسة في عديدة طرقاً  اعتمد السياسة فعمـ ، بالمنيجية يتعمؽ فيما أما 
 الفمسفية بالصبغة اتسمت التي الكتابات مجموعة عف عبارة كانت فالبدايات.  السياسية

 السعادة عمى المجتمع يحصؿ أف يمكف وكيؼ ، العدالة عف تبحث كانت والتي ،
 والعدالة الفاضمة المدينة مفيـو حوؿ تركزت األولى الكتابات أف نرى ولذلؾ ، والرفاىية
 وما ، حاكماً  يصبح كي الحاكـ في تتوافر أف يجب التي والشروط الفيمسوؼ والحاكـ

 يعود الدراسات مف النوع ىذا إف.  الحكـ أنظمة أي ، السياسية النظـ أنواع أفضؿ ىي
 . أفالطوف اإلغريقي الفيمسوؼ ىو العمؽ في المنيج ىذا يمثؿ مف وخير ، اإلغريؽ إلى
 المالحظة ثـ ومف ، والتحميؿ والوصؼ المالحظة عمى تقوـ التي األخرى االتجاىات أما

 المنيج أو العممي المنيج" اسـ البعض عميو يطمؽ الذي المنيج في فيتمثؿ والتجريب
، والبعد الثاني لمسياسة يرى فييا بأنيا مف  عشر التاسع القرف في تبمور الذي" الوضعي

 .الفف والحكـ في ىذه الحالة

 ثـ ومف ، والذكاء الحدس عمى أساسا تعتمد صعبة عممية ىو الحالة ىذه في" الحكـ" و
 يعالج أف عمى.  الحكـ ممارسة أف إلى خاصة عناية يوجو أف السياسة عالـ عمى يجب
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 ، التوازف مثؿ بمسائؿ يعني حيف األديب أو ، الفني الناقد عقمّية بنفس الجانب ىذا
ذا.  والتذوؽ واإللياـ واالنسجاـ  يحتاج الفف فإف ، تركيبّية عقمية إلى يحتاج العمـ كاف وا 

 ، التاريخ عرفيـ الذيف السياسية رجاؿ كبار أقواؿ في نجد أف ونستطيع ، العبقرية إلى
 أفكاراً  و ، السياسية لممعرفة غنياً  مصدراً  ، السياسية العبقرية مف بوحي تحدثوا والذيف
 .  الحكـ فف حوؿ مبدعة

 فمف ، السياسة عمـ نحو خاصة منيجّية نظرة تبني يتطمب الموقؼ ىذا أف إال   
 الطبيعية والعمـو اإلنسانّيات بيف وسطاً  مكاناً  يحتؿ بوصفو العمـ ىذا ندرؾ أف الضروري

 نحو مطمقا اتجاىاً  تتجو أف عمييا يتعيف ال السياسية عمـ دراسات أف ذلؾ ومعنى ،
نما الدقيقة العممّية اإلجراءات باستخداـ الحكومة حوؿ المعمومات جمع  تمنح أف عمييا وا 
 التعاطؼ تستخدـ وأف ، السياسي والخياؿ والحكمة اإلنسانية لمطبيعة اىتماميا مف قدراً 

 . أدواتيا مف رئيسية كأداة اإلنساني

  

 المحاضرة الثالثة : خصائص السياسة 

 اإلنسانية القضايا فييا تعالج التي الواسعة اآلفاؽ بسبب بالمرونة تمتاز السياسة إف .1
نما المؤسسة و القانونية الجوانب عمى مقتصرة المعالجة فميست ، الشائكة  عمى وا 
 كؿ في قائمة إلييا الحاجة فإف ، ولذلؾ ، االجتماعية الحياة في المتغيرة الجوانب

 لدى المرغوبة البدائؿ عف البحث أو ، النزاعات حؿ في سواء ، ومكاف زماف
 . والواسطة التحكـ و التسوية أو ، القرار صناع

 اىمية تأتي ىنا ومف والعقيدة والنفوذ والقدرة والقوة والفف العمـ بيف تجمع السياسة  .2
 .  الظاىرة ىذه طبيعة لتنوع السياسية الظاىرة
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 المستجدة واألفكار المتغيرة الظروؼ بيذه مرتبطة ألنيا ، ثابتة وليست متغيرة إنيا .3
 تتغير لذلؾ األفضؿ عف بالبحث يستمر الذي اإلنساف وبيف بينيا المتبادؿ والتأثير

 . والدوؿ والجماعات األفراد بيف االحتكاؾ بفعؿ السياسية اآلراء وتتبدؿ القناعات
 الفكر صعيد عمى سواء أخرى ناحية مف وتعاونية ، ناحية مف تصارعية انيا

 . والجماعات لألفراد السياسية الممارسة صعيد عمى أو السياسي
 بالقدرة مرتبطة ، ومعنوية مادية وىي ومختمفة كثيرة والتعاوف الصراع وأسباب .4

 والمكاسب المتنافرة المصالح وتحقيؽ والسيطرة الحكـ إلى والسعي ، والنفوذ والقوة
 .  األطراؼ مف طرؼ لكؿ المختمفة

ذا العنؼ ألستخداـ تمجأ ال فيي سممية طبيعة ليا السياسة .5  العنؼ إلى لجأت وا 
 التيديد إلى تمجأ السياسة ولكف ، الحرب نطاؽ الى السياسة نطاؽ مف تتحوؿ

لى ، القوة باستخداـ  . الوطنية المصالح لتحقيؽ اآلخريف عمى التأثير وا 
 

    المحاضرة الرابعة : وظائف السياسة

 :  ىي المفكريف بعض يراىا كما السياسة مف الغاية إف

 :  العام الخير .1
 مف مجتمع أي في السبيؿ أىداؼ أىـ مف يعد العاـ الخير أف فيو الشؾ مما   

 فقد ، ورفاىيتيـ وسعادتيـ والدولة والجماعة الفرد وسالمة أمف يتضمف إذ.  المجتمعات
 اإلغريؽ أياـ منذ السياسة لدراسة األساسي المحور ىو السعادة عف البحث سبب كاف

 ، أفالطوف منذ السياسة في توضيح غاية الفالسفة جيد وقد ، المعاصر عالمنا وحتى
 إلى الناس يقود لكي فيمسوفاً  و وفاضالً  عالماً  يكوف أف يجب الحاكـ باف يعتقد الذي

 العدالة عف البحث في المنيج نفس أرسطو نيج وقد.  والسعادة والكماؿ الفضيمة
 لمجميع الفضمى الحياة وتوفير ، الممكف خالؿ مف واقعية بطريقة ولكف ، العادؿ والحاكـ
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 ىو السياسي التنظيـ ىدؼ أف وأعمف ، لالستبداد منعا بالقانوف الحاكـ تقيد إلى ودعا ،
 .  ممكنة حياة أفضؿ يبمغوا لكي األفراد أماـ إتاحتو و الفضيمة ونشر الخير تحقيؽ
 العاـ الخير تحقيؽ ىي السياسة مف الغاية أف المسمموف والفالسفة العمماء أكد كذلؾ
 دعا مف مقدمة في الفارابي وكاف ، والحاكـ لمدولة تصوراتيـ منيـ الكثير طرح ولذلؾ
 كالمعرفة ومتميزة عالية بمواصفات يتمتع الذي العالـ والحاكـ الفاضمة المدينة إلى

 و فالسفة ظير الفارابي إلى باإلضافة.  والشجاعة واألخالؽ والرأي والعمـ الديف بأحكاـ
 افكار الفارابي. تبع الذي سينا ابف أمثاؿ مسمموف عمماء

 عمى شرىا خيرىا رجح وقد ، العاـ الخير صناعة بأنيا السياسة خمدوف ابف ويصؼ
 . أقرب الخير إلى بانو اإلنساف واصفاً 

 

 

 :  والنفوذ السمطة إلى الوصول .2
 واألحزاب األفراد جميع أف ، األف المسممات مف ويعتبر السياسة مف الثانية الغاية وىو

 بالوسائؿ أو ، االقتراع وصناديؽ الديمقراطية الوسائؿ عبر السمطة إلى تسعى السياسية
 . العسكرية االنقالبات الشرعية غير
 وتحقيؽ الشعب خدمة لمسياسة األساسية األىداؼ تكوف ما غالباً  بأنو البعض ويرى

 األىداؼ ىذه يجعؿ الحكاـ بعض تسمط ولكف وسالمتو أمنو عمى والحفاظ مصالحو
  في السمطة. لمبقاء وحبو الحاكـ شيوة مقابؿ ثانوية مسالة وتصبح تغيب

 

 :  المشتركة المصالح تحقيق .3
 بيف التفاعالت مف مجموعة تمثؿ المجتمع داخؿ السياسية العممية أف المعروؼ مف

 الجماعات بعض المثاؿ سبيؿ عمى نجد حيف ففي ، واالتجاىات الرغبات مف مجموعة
 الخصخصة طريؽ عف العاـ القطاع أداء تحسيف مثؿ معيف ىدؼ تحقيؽ إلى تسعى
يجاد  القطاع عمى اإلبقاء يريد أخر فريقاً  ونجد ، والخاص العاـ القطاع بيف المنافسة وا 
 القوى بعض أف نجد كذلؾ ، العامميف مف كبيرة نسبة يأوي ألنو ، عميو والمحافظة العاـ
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 البعض ، العالمي النظاـ عمى االنفتاح تريد معيف مجتمع في واالقتصادية السياسية
 ىذه مثؿ لحؿ أساسية كوسيمة تأتي فالسياسة.  المحمية لمصناعات الحماية يريد اآلخر

 المستوى عمى كذلؾ.  العامة لممصمحة التعاوف مكانيا في تخمؽ التي الصراعات
 مصمحة بينيا وتحالؼ تعاوف عالقات إقامة عمى الدوؿ مف مجموعة اتفاؽ يخدـ الدولي
 جميعًا.البمداف  ىذه

 

 :  والوفاق والوئام السالم تحقيق .4
 األفراد بيف التعايش تحقيؽ وىي أخرى سامية غاية ليا السياسة فاف ، سابقاً  ذكرنا كما

 طرؼ كؿ واحتراـ ، وممارساتيا ومبادئيا أفكارىا في المختمفة والدوؿ والجماعات
 .  اآلخر يمغي أف يستطيع ال طرؼ كؿ أف سيما ال ، وتوجياتو الطرؼ اآلخر قناعات

 

 :  والسعادة والرفاهية االزدهار تحقيق .5
 المجتمع في الجماعي و اإلداري التنظيـ واعتماد والمؤسسات األفراد أداء تحسيف اف
 والرفاىية . االزدىار وتحقيؽ االجتماعية الحياة الستمرار ضرورياً  أمراً  يعد

 واالقتصادي السياسي النظاـ المجتمع يختار خالليا مف التي الوسيمة تقدـ فالسياسة
 النظاـ ىذا أكاف سواء ألفراده والسعادة الرفاىية تحقيؽ إلى يسعى خاللو مف الذي

 الممكية عمى يقوـ اشتراكياً  أـ ، اإلنتاج لوسائؿ الخاصة الممكية عمى يقـو رأسمالياً 
 اإلنتاج. األدوات العامة
 التنمية لتحقيؽ النجاح مستمزمات كؿ توفير عمى قادرة الناجحة السياسة تعدّ  ، لذلؾ

 القوانيف وتشريع ، وتنظيميـ والجماعات األفراد وتوجيو واالجتماعية االقتصادية
 والبناء واإلبداع التقدـ يتـ كي الجميع أماـ الفرص وتكافؤ المساواة التحقيؽ واألنظمة
 . المجتمع استقرار ظؿ في الحضاري
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 : السممية بالطرق الخالفات حل .6
 بيف والتوفيؽ لمتأليؼ رئيسية وضرورة البشري المجتمع حاجات مف حاجة السياسة
 أما ، األفراد بيف ومستقرة سممية حالة إلى وصوالً  المجتمع في المتنازعة المصالح
 .  انتشارىا رغـ االستثناء حالة فيي الحرب

 الخالؼ اسباب إلزالة حوار في األطراؼ المتنازعة لجميع بأيجاد وسيمة كفيمة والسياسة
 أما ، الخارجي الصعيد عمى ىذا.  السممية بالطرؽ النزاعات لحؿ بديمة طرؽ وايجاد
 ومراكز جماعات مف تتكوف المجتمعات أغمب أف المعروؼ فمف الداخمي الصعيد عمى
 مختمفة األحياف أغمب في المصالح تكوف وبذلؾ ، مختمفة وىويات انتماءات ذات قوية
 أو صراع نقطة تشكؿ فيي عرفية أـ دينية أكانت سواء المختمفة االنتماءات ىذه. 

 النزاعات ىذه لحؿ وتسويات طرؽ ايجاد في ىاماً  دوراً  تمعب فالسياسية ، اختالؼ
 المسموعة والتسويات لممنازعات المطاع المحؿ البعض يعتبرىا حيث ، المختمفة

  . لمخصومات
 

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

 تحرر الحقيقة ألف ، اىتماميـ جوىر وجعموىا الحقيقة عف البحث عمى دائماً  الفالسفة
 المعرفة بيف فالعالقة ، اإلنساني المصير تحسيف يتـ وبالحقيقة ، بالمعرفة اإلنساف
 المحيطة البيئة عمى ليسيطر القيود كؿ مف وتحريره اإلنساف لصالح وتوظيفيا السياسية

 األساسية الركيزة ىي العالقة ىذه.  تواجيو التي الصعوبات جميع لتذليؿ وكذلؾ ، بو
 . لمسياسة

 

 :  لممسممات المستمرة المراجعة .8
 العممية بالطرؽ السياسة ودراسة ، الشرعية بالطرؽ السياسة ممارسة أف الواضح مف

 البحث و الواقع مف نابعة نقدية بنظرة السياسية واألنظمة المسممات مراجعة عمى تساعد



13 

 مف الجماعية المشاركة يتطمب وىذا ، الحياتية المستجدات تالئـ جديدة أفكار عف دائماً 
 . والفعؿ القوؿ وحرية األحزاب وحرية السياسية التعددية خالؿ

 

  اإلنسان إنسانية تحقيق .9
 السياسي لعمـ السياسية بؿ لمنشاط فقط ليس األساسي المحور ومازاؿ كاف اإلنساف إف

بالمحكوـ .  وعالقة الحاكـ ، األخر باإلنساف اإلنساف عالقة ىي فالسياسية ، أيضا
 الرئيس بيف العالقة تنظيـ خالؿ مف اإلنساف إنسانية لتحقيؽ تسعى ولذلؾ فالسياسة

 . يتمناه ما تحقيؽ وتساعده عمى الفرد وخدمة العامة المصمحة لخدمة والمرؤوس
 

 :  المواطنة روح تعزيز .11
 عمى التركيز خالؿ مف ، وتعزيزىا تطويرىا و المواطنة روح خمؽ في السياسية تساىـ
 تيـ التي األعماؿ والمشاركة في ، سبيمو في والتضحية الوطف عف والدفاع النبيمة القيـ

 االلتزاـ عمى الفرد ، وحث بالحقوؽ والتمتع الواجبات وأداء ، عاـ بشكؿ الشعب
 .  واألمة الوطف بقضايا األخالقي
يجاد ، المواطنة روح وبتعزيز  معو يتـ نظاـ لبناء أساساً  تكوف جديدة سياسية ثقافة وا 

 . بنفسو نفسو الشعب حكـ
  

 : لموظائف اإلعداد .11
عداد ىذا ، مسؤوؿ واع   جيؿ لتنشئة ذكرنا كما ضروري شيء بالسياسة االىتماـ  أفراد وا 
نشاء السياسية العمـو فدراسة ، العامة لموظائؼ  لتقديـ والجامعات والمراكز المعاىد وا 
 الداخمية سواء ، العامة الوظائؼ في لمعماؿ األفراد تأىيؿ عمى يساعد السياسية المعرفة

 .الخارجية أو
 يسعى الذي ، اإلنساف الفرد محورىا وغايات اىداؼ ليا السياسة أف نجد سبؽ مما    
 التصدي أجؿ مف بو المحيطة البيئة عمى السيطرة إلى السياسية المعرفة خالؿ مف
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 إليجاد الفرصة اإلنساف تعطي السياسة كذلؾ ، لإلبداع مالئـ مناخ خمؽ و لمصعوبات
 ينعـ كي ، لمجميع العامة والحريات ، اإلنساف حقوؽ احتراـ عمى يقـو سياسي نظاـ
 اآلف وحتى القديـ منذ لإلنساف األساسية الغاية وىي ، والسعادة بالرفاىية والمجتمع الفرد
 يرقى الذي النشاط وىي ، لمجميع الخير صناعة فعال ىي السياسة أف نجد ىذا مف. 

 وتميز تفرؽ التي ىي الميزات وىذه ، واإلدارة التنظيـ وىي ، عالية مراتب إلى باإلنساف
  .  األخرى الحية الكائنات سائر عف اإلنساف

 
 المحاضرة الخامسة:  موضوعات عمم السياسة : 

اف الموضوعات المتعمقة بالعمـو السياسية كثيرة وواسعة فنجد عمى سبيؿ المثاؿ     
،  1441المفردات التي أقرىا نخبة مف عمماء السياسة في منظمة اليونسكو في عاـ 

 وىي : 

وتتضمف دراسة جميع النظريات التي وضعت تحديد عالقة  : النظرية السياسية .1
الفرد بالدولة ، ومدي خضوعو ليا ودراسة األفكار السياسية وتاريخيا وتطورىا عبر 

 الزمف. 
 

 : وتضـ كؿ مما يمي :  المؤسسات السياسية .2
 الدستور . . أ

 الحكومة المركزية . . ب
 الحكومة اإلقميمية . . ت
 اإلدارة العامة . . ث
 وظائؼ الحكومة االقتصادية واالجتماعية . . ج
 المؤسسات السياسية المقارنة . . ح
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 ، وتضـ :   األحزاب والفئات والرأي العام .3
 األحزاب السياسية ودراستيا وكيفية تكوينيا ومدى قوتيا في الحياة العامة .  . أ

 الفئات والجمعيات . . ب
 المشاركة السياسية لممواطف في الحكومية و اإلدارة . . ت
 العاـ ، أي دراسة الرأي العاـ وكيفية تكونو وطرؽ قراتو وقياسو وتوجييو .الرأي  . ث

 

 ، وتضـ : العالقات الدولية .4
 السياسة الدولية . . أ

 التنظيمات و اإلدارات الدولية .  . ب
 القانوف الدولي .  . ت

ومف الجدير بالذكر أف ىذه القائمة تعتمد في اغمب الجامعات والمؤسسات       
التعميمية في العالـ مع بعض اإلضافات واالجتيادات الخاصة بالدولة والمجتمع كما 
تراه الجامعة صاحبة االختصاص ، أما موسوعة العمـو السياسية فقد طرحت 

 مواضيع عدة أىميا : 

ؿ الفمسفة السياسية جزءا مف التراث في العمـو : تشك الفمسفة السياسية .1
السياسية فمنذ أفالطوف وحتى اليوـ كانت الفمسفة السياسية التي تركز عمى القيـ 
و عمى بعض المفاىيـ متؿ المدينة الفاضمة والعدالة مف المواضيع األكثر رواجًا 

 في القروف الماضية . 
 

 الباحث عمى القوانيف والدساتير.: وىي تركيز  القضائية -العممية القانونية  .2
 

: تيتـ ىذه الدراسات بالعمميات البيروقراطية والتي مف  اإلجراءات التنفيذية .3
خالليا يتـ تنفيذ السياسات العامة . فسواء أكاف الحاكـ رئيسًا أـ ممكًا فيو رجؿ 
دولة عميو مياـ لتنفيذىا ولذلؾ توجد بيروقراطيات لمساعدة رجؿ الدولة لمقياـ 



16 

يامو وتشكؿ ىذه المؤسسات أو الديمقراطيات الموضوع األساسي لمدراسة بم
 لبعض المتخصصيف في مجاؿ العمـو السياسية .

 

 التنظيم اإلداري :  .4
ىذا الفرع تطور مف الحاجة إلى تنظيـ امور اإلدارية في الدولة والى أف اصبح 

 األف فرعًا خاصًا يسمى اإلدارة العامة .
 

 الدراسات المتعمقة بالسياسات التشريعية :  .5
ىذه الدراسات تركز عمى الجانب التشريعي مف الحكومة ، أي عالقة السمطة 
التشريعية بالسمطات األخرى ، مبينة عمؿ كؿ منيا وعممية االنتخابات لمسمطة 

 التشريعية والتمثيؿ السياسي في الدولة والمجتمع . 
 

 ضغط : األحزاب السياسية وجماعات ال .6
يذىب اىتماـ ىذه الدراسات إلى القوى السياسية الفاعمة في المجتمع وتأثيرىا 
 عمى العممية السياسية ، وعمى اتخاذ السياسات ووضع القرارات وأدوات تنفيذىا.

 

 الرأي العام :  .7
ييتـ ىذا الجانب مف الدراسات باألراء واالتجاىات والمعتقدات وأثرىا عمى 

 د برز ىذا االتجاه وتطور مع المدرسة السموكية .السياسة العامة ، وق
 

 التنشئة السياسية والثقافة السياسية :  .8
يركز أصحاب ىذه الدراسات عمى أىمية التنشئة السياسية المباشرة وغير 
المباشرة لتكويف وعي المواطف ، وايجاد ثقافة سياسية متطورة تواكب أىداؼ 

 المجتمع في السعي لمسعادة والرفاىية .
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 السياسات المقارنة : .9
عمى الرغـ مف قدـ ىذه الدراسات التي بدأت مع أرسطو في المقارنة بيف 
الدساتير لدوؿ المدينة ، إال أف ىذا الجانب مف الدراسات السياسية تطور بشكؿ 
كبير خالؿ القرف العشريف ، وأصبحت الى اتيامات متعمقة بالنظـ السياسية 

المقارنة نظرا ألىمية ودور المقارنة بيف مختمؼ األنظمة المقارنة ، وبالسياسات 
 السياسية .

 

 التنمية السياسية :  .11
برز االىتماـ بالتنمية السياسية ، وخاصة في دوؿ العالـ الثالث بعد الحرب 
العالمية الثانية ، بعد نيؿ العديد مف ىذه الدوؿ الستقالليا ، وحاجتيا إلى برامج 

 .ريؾ عجمة التطور واإلصالح السياسي في ىذه البمداف في التنمية السياسية لتح
 

 السياسة الدولية :  .11
تعتبر مف أىـ مجاالت عمـ السياسة ، حيث أصبح ليا فروع واختصاصات ، 
مثؿ المنظمات الدولية والقانوف الدولي واالقتصاد السياسي الدولي ، نظرًا ألىمية 

 العوامؿ التي تيتـ بيا ىذه الدراسات . 
 

 ية في العموم السياسية : المنهج .12
يثير ىذا الجانبية مف الدراسات جداًل بيف أساتذة العمـو السياسية حوؿ المنيجية 
والطرؽ المتبعة في البحث العممي ، وقد دخؿ ىذا الجدؿ مرحمة متطورة وجديدة 
بعد انتياء الحرب الباردة ، حيث برزت االتجاىات المسماة النقدية ، أو ما بعد 

دراسة العمـو االجتماعية بشكؿ عاـ ، والعمـو السياسية بشكؿ  الوضعية في
 خاص . 
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أف تحدد مواضيع  ۳۷۹۱في حيف ارتأت الجمعية األمريكية لمعمـو السياسية في عاـ    
 عمـ السياسة كما يمي : 

 المؤسسات السياسية والسموك السياسي و يتضمن : .1
 تحميؿ النظـ بعينيا والنظـ الفرعية . . أ

 القرار . عمميات صنع  . ب
 النخب والنخب المعارضة . . ت
 المشاركة السياسية الجماىيرية والتواصؿ . . ث
 األحزاب والحركات الجماىيرية واالتحادات و النقابات .  . ج
 التنمية السياسية و التحديث السياسي .  . ح
 القيـ واإليديولوجيات نطـ االعتقاد ، الثقافة السياسية .  . خ

 

 العالقات الدولية وتتضمن :القانون الدولي والمنظمات الدولية و  .2
 القانوف الدولي . . أ

 المنظمات الدولية . . ب
 السياسة الدولية . . ت

 

 المنهجية ، وتتضمن :    .3
 أساليب الحاسب اآللي .  . أ

 تحميؿ المضموف .  . ب
 نظرية المعرفة وفمسفة القيـ . . ت
 التعميـ التجريبي .  . ث
 جمع البيانات الميدانية . . ج
 القياس وبناء المقاييس .  . ح
 .بناء النماذج  . خ
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 التحميؿ اإلحصائي . . د
 نظـ و تحميؿ المسح . . ذ

 

 االستقرار وعدم االستقرار والتغير السياسي :  .4
 التعديؿ واالنتشار الثقافي .  . أ

 الشخصية والدافعية . . ب
 القيادة والتجنيد السياسي . . ت
 التنشئة السياسية .  . ث
 الثورة والعنؼ . . ج
 المدارس و التعميـ السياسي .  . ح
 التدرج االجتماعي واالقتصادي . . خ

 

 السياسة العامة وتتضمن :  .5
 نظرية السياسية العامة .  . أ

 قياس السياسة العامة . . ب
 السياسة االقتصادية والتنظيـ االقتصادي . . ت
 العمـ والتكنولوجيا . . ث
 الموارد الطبيعية والبيئية . . ج
 التعميـ . . ح
 الفقر والرفاىية  . خ
 السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية . . د

 

 اإلدارة العامة وتتضمن :  .6
 البيروقراطية . . أ

 اإلدارة المقارنة .  . ب
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 التحميؿ اإلداري . . ت
 نظرية التنظيـ والسموؾ التنظيمي . . ث
 إدارة األفراد .  . ج
 التخطيط والبرمجة والموازنة .  . ح
 السياسة واإلدارة . . خ
 تحميؿ النظـ . . د

 

 المؤسسات والعمميات السياسية لمواليات المتحدة األمريكية ، وتتضمن :  .7
 القضائي . المحاكـ والسموؾ  . أ

 االنتخابات و السموؾ التصويتي .  . ب
 السياسة االثنية )العرقية( .  . ت
 الييئات التنفيذية . . ث
 جماعات الضغط . . ج
 العالقة بيف المؤسسات الحكومية . . ح
 الييئات التشريعية . . خ
 التاريخ السياسي والدستوري .  . د
 األحزاب السياسية في أمريكا .  . ذ
 القانوف العاـ  . ر
 الراي العاـ .  . ز
 واليات والحكومات المحمية . حكومة ال . س
 السياسة الحضرية . . ش
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عمى الرغـ مف شمولية ىذه القوائـ إال أنيا افتقرت إلى مواضيع عديدة أخرى ، مثؿ      
الجغرافية السياسية ، وعمـ االجتماع السياسي ، وعمـ النفس السياسي ، و مواضيع 

 أخرى .
 

  أسس وخطوات البحث العممي سة :داسالمحاضرة ال

 اواًل : أسس البحث العممي

 عف ينبعث وما ، االجتماعية الحياة مف السياسي الجانب بدراسة السياسة عمـ ييتـ
 مناىج عبر وذلؾ ، تحميمية عممية دراسة ويدرسيا ، أخرى ظواىر مف الجانب ىذا

 ، العامة والقضايا السياسي النمو قوانيف إلى الوصوؿ بواسطتيا يستطيع عممية
 عمـ أي موضوع دراسة في العقؿ يسمكيا التي الطرؽ ، ىنا العممية بالمناىج والمقصود

 .  القوانيف أحياناً  عمييا يطمؽ التي الكمية القضايا إلى لموصوؿ العمـو مف

 ، دراساتيـ في الباحثوف ىدييا عمى يسير لمدراسة أسس بوضع العمماء اىتـ لقد
 إلى أقرب دراساتيـ نتائج ولتأتي ، الدراسة في واالنحراؼ الزلؿ عف منأى في ليكونوا
 التي الطرؽ بذات السياسية الظواىر دراسة ، الدراسات ىذه أىـ ومف ، األمور حقائؽ
 ، والتجربة لممالحظة مادة تكوف ألف تصمح ألنيا األخرى الطبيعية الظواىر بيا تدرس
 ما قضية بصدؽ التسميـ عدـ مع ، الباحث شعور عف منفصؿ بشكؿ إلييا ُينظر وأف
 .  مصداقيتيا مف التأكد ويتـ تاـ بوضوح تدرؾ لـ

 السياسية الظواىر عف يعرفيا سابقة فكرة كؿ مف الباحث بتحرر ذلؾ يتـ و
 مف الباحث يتحرر أف ويجب ، الشخصية أفكاره أثير يقع ال حتى ، واالجتماعية

 الظواىر في المؤثرة القوى مف األفراد ويتوارثيا العامة يحفظيا التي الساذجة اآلراء
  .  عممية داللة أية ليا ليس ألف ، السياسية
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 عند الخاصة بتجاربو أو الخاصة بمشاعره التأثر عدـ ىو الباحث مف المطموب اف
 مف تتطمب التي العممية النزعة مع يستقيـ ال ذلؾ ألف ، سياسي موضوع دراسة
 ، سبؽ ما عمى وبناء.  الخاصة واألفكار النزعات كافة مف نفسو ُيجرد أف الباحث
  : يمي بما يقـو أف الباحث عمى

 .  دقيقاً  تحديداً  الدراسة موضوع الظاىرة تحديد .1

 الى األبسط البسيط المركب مف تفاصيميا وأدؽ عناصرىا أبسط إلى الظاىرة تحميؿ .2
 المقدمات. و النتائج بيف التمييز و حدوثيا أسباب إلدراؾ وذلؾ ،

 . سدى ومجيوده وقت يضيع حتى ال وجميو واضحة الباحث غاية تكوف أف يجب  .3

 الضوء لتساعده عمى القاء ، اىدافو و بموضوعو المتعمقة دراية الباحث بالمسائؿ .4
 .  اليدؼ تحقيؽ لو وتقرب ، منو المجيولة النواحي عمى

 جزائر نتائج إلى الوصوؿ لعدـ وذلؾ ، تناقضيا وعدـ البحث أجزاء تماسؾ .5
   . متضاربة

 بجوىر ترتبط ال التي واإلضافات المفظي الحشو مف بتفريعاتو البحث خمو .6
 الموضوع.

 .اإلنسانية العمـو فروع جميع إلييا تصؿ التي والقوانيف باألحكاـ المستمرة المعرفة .7
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 المحاضرة السابعة : مناهج البحث : 

، أو ما  يقصد بالمنيج الطريقة التي يعتمدىا الباحث مف أجؿ بموغ الحقيقة        
يعتبره حقيقة . وىو مكوف مف عدة عمميات تتكامؿ مع بعضيا بترتيب منطقي 
لتحقيؽ ىدؼ واحد ىو اكتشاؼ عالقات أو معمومات جديدة تطور أو تصحح ما 
توصمت إليو األبحاث السابقة . ويعني المنيج أيضًا عدة أدوات استقصائية تستعمؿ 

والثانوية ، البشرية منيا والمادية ،  في استخراج المعمومات مف مصادرىا األصمية
 البيئية والفكرية ، تنظـ بشكؿ مترابط ومنسؽ لكي تفسر وتشرخ وتحمؿ وُيعمؽ عمييا . 

 Historical Approach اواًل : المقترب التاريخي

االحداث  تفسير الى وييدؼ ، السياسية الظاىرة عمى تتبع المقرب ىذا يقوـ        
 اذ. تمخضت عنيا  التي والنتائج ، الييا ادت التي المتغيراتو  العوامؿ والكشؼ عف

 الشواىد فيقوـ الباحث بدراسة وتحميؿ ، لألحداث السياسي التحميؿ إلى يعمد
 وبالتالي إليجاد العالقات والمسببات ، مقارنات بينيا ويعقد التاريخية واألحداث
 األحداث دراسة يرتكز المقترب عمى اكثر وبإيضاح. تعميمات  إلى الوصوؿ
 تجارب عمى الحاضر معرفة تترتب التاريخي وحيثما سمسميا حسب السياسية
 في األساس تصبح عامة قوانيف او بمبادئ لمخروج المقترب ىذا واستخداـ ، الماضي
 .  السياسية والنظريات الفرضيات صياغة

 كمصادر،  المذكرات ، السجالت ، الوثائؽ ، التاريخي المقترب مصادر اىـ مف إف
 ىذا خالؿ مف ويقـو الباحث التاريخية والدراسات والكتب والتقارير والتراجـ ، اساس

 ثـ ، الماضي في حدثت التي ويفسر الوقائع كاف عما والتسجيؿ باالستقصاء المقترب
 . ( ارسطو) مستخدميو أوائؿ مف وكاف ، بالمستقبؿ تتنبأ ما حد والى الحاضر
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 لمشكالت منطقية حموؿ إلى التوصؿ ال يستطيع ، المقترب ىذا ضعؼ نقاط مف و
 والتاريخ ال يعيد نفسو. ، مشكالتو عصر فمكؿ ، المعاصرة السياسية

 يكوف بصورة جامدة أف ال يمكف ، تاريخياً  السياسية الظاىرة دراسة أف عف فضالً  
(Static )، متحركة دينامية بؿ (Dynamic )دراستيا ال يمكف فالعالقات بيف بمديف 

 الذاتية والعالقات عمى الظروؼ بالتركيز بؿ ، فقط التاريخية المادة إلى بالرجوع
 السياسية الظروؼ مثؿ ، مساراتيا وحددت ، بيا ارتبطت التي والموضوعية
 كانت سواء ، بالظاىرة أحاطت التي الدولية البيئة وظروؼ.  والثقافية واالجتماعية

)اقميمية او دولية( ، والتي ترتبط بألية عمؿ او موضوعية  بالبمديف خاصة ذاتية
الخارجية بيف البمديف وحددت  البيئة شكمت النظاـ السياسي الدولي ومؤسساتو التي

 مساراتيا واتجاىاتيا.

وعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ ال يمكف الركوف الى ىذا المقترب في تحميؿ الظواىر 
ث ولكنو يبقى عاجزًا ، كما السياسية المعاصرة لكونو مقترب )وصفي( يسرد االحدا

يقوؿ )ريموف اروف( عف الوصوؿ الى حقيقة الظاىرة السياسية وىو ما دعاه لربطيا 
بعوامؿ اخرى نابعة مف العمـو االجتماعية واالقتصادية ذات الصمة بحركة التاريخ 

 مشكالتو عصر لكؿ أف لموقوؼ عمى اسبابيا )لماذا حدث ؟ او كيؼ حدث ؟( كما
 يعيد نفسو . ال التاريخ و

  Descriptive Approach:  الوصفي ثانيًا : المقترب

 االسباب إلى لموصوؿ ، الدراسة قيد الظاىرة وصؼ عمى المقترب ىذا يرتكز        
 ويعد.  لتعميميا النتائج استخالص ثـ ، فييا تتحكـ التي والعوامؿ ، الييا ادت التي
 صعيد عف اقؿ بدرجة ويستخدـ ، التربوييف قبؿ مف استخداماً  المقتربات أكثر مف
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 الدولة) حالة دراسة وفي ، العاـ الرأي ودراسات ، السياسة عمـ في المقارنة الدراسات
 : خصائصو اىـ ومف( المؤسسة او ،

 او ظاىرة  سياسية معينة مف عدد موقؼ عف المعمومات جمع عمى الدراسة المسحية
 السكاف المعمومات اما بمسح جمع يتـ إذ . محدد وقت في الحاالت مف نسبياً  كبير
 كؿ وتمثؿ واقعي بشكؿ اختيارىا يكوف أف عمى ، منيـ مختارة عينة بمسح أو

 المجتمع . ومف األمثمة عف ىذه الدراسات :

األسرة  حياة طريقة أو ، السجناء أحواؿ لدراسة : كالذي يجري المسح االجتماعي .1
 والتحصيؿ بالذكاء وعالقتو لمتمفاز األطفاؿ مشاىدة عف العماؿ ، أو او اوضاع

 الدراسي ........الخ

دولة  مدارس في الدراسي التحصيؿ مقارنة لغرض : ويجري المسح التعميمي .2
 إلخ. ..... مختمفة سياسية ألنظمة تربوية نظـ او ، محددة

لدراسة  الوصفي المقترب انماط اىـ مف المسيح ىذا : ويعد مسح الرأي العام .3
 مف العاـ الرأي موقؼ أو ، الناخبيف بآراء يتعمؽ فيما السيما ، السياسية الظاىرة
 كاف مف العسير معرفة ما .... الخ . ولما حكومة أو سياسي برنامج أو حزب

 تكوف أف ينبغي عينة المجوء الى اختيار يتـ ، المجتمع أفراد كؿ نظر وجيات
 ليذا متحيزة() عينة تكوف لكؿ فئات المجتمع ، اي ال دقيؽ بشكؿ وممثمة مختارة
 .  ذاؾ أو الطرؼ

 االستيالكية او تأثير لممنتجات( الفعؿ رد قياس) محاولة يتضمف:  السوق مسح .4
 ذلؾ معرفة ويتـ ما لسمعة الترويج لزياد أو الشرائية العادات عف التجاري االعالف
 ، والصناعة التجارة لرجاؿ اىمية المسح وليذا ، المقابالت أو االستبياف باستخداـ
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 تقبؿ مف التأكد قبؿ ، جديدة بإنتاج سمع المخاطرة عف احياناً  يترددوف الذيف
 .ليا الجميور

 في البحث في محبذا ليس التاريخي كالمقترب الوصفي المقترب أف ما تقدـ كؿ إزاء
 ؛ والدراسات البحوث مف العديد في استخداميا مف الرغـ عمى ، السياسية العمـو

 . والتنبؤ التحميؿ عف بدالً  رئيسي بشكؿ الوصؼ عمى إلعتمادىا

  Legalistic Approach: القانوني  ثالثًا : المقترب

 . فنظاـ السياسية العمـو في الباحثوف يستخدميا التي المقتربات أحد يعد        
الدولة .  دراسة في اساسياً  مدخالً  السياسة عمماء مف العديد يعده الدولة الدستوري

 في الحقوؽ مف مجموعة يكوف أف ال يعدو نظرىـ وجية مف السياسي فالمجتمع
 تبياف المقترب يحاولوف ليذا استخداميـ خالؿ ومف.  الواجبات مف مجموعة مقابؿ
 القانوف وتنفيذه . تطبيؽ عمى السياسة العالقات تأثير مدى

  Behaviour Approach:  السموكي رابعًا : المقترب

 األفراد سموؾ لدراسة الكمية المناىج عمى المقترب ىذا في االعتماد يجرى        
 طبيعة عف البحث وفي ، الشخصية والمقابالت االستبيانات خالؿ مف ، والمؤسسات
 ىذا فبواسطة.  القرار صنع عمميات و واالحزاب العاـ الرأي لدراسة االنتخابات

 القانونية األشكاؿ دراسة عف واالبتعاد ، القرار صناع سموؾ عمى التركيز يتـ المدخؿ
 النفس عممي في حدثت التي لمتطورات كثمرة المقترب ىذا وجاء.  لممؤسسات
 االتجاىات دراسة في التطور وكذلؾ االجتماعي عمـ النفس السيما ، واالجتماع

  . السياسية الظواىر في الفاعميف لكؿ ولدوافع والشخصيات والميوؿ
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    المقارن خامسًا : المقترب

توكيؿ(  دي) الفيمسوؼ الفرنسي عدىا التي( المقارنة) عمى المنيج ىذا يعتمد        
 بيف ولمتمييز ،( العممي المنيج أنيا جوىر عمى عالوة البشري لمفكر أساسياً  : )شيئاً 

 يتـ ، أكثر أو ظاىرتيف أو بيف شيئيف مختمفة أو مشتركة صفات أو خصائص
 المقترب ىذا استخداـ مف والغاية ، بينيما االختالؼ أو التشابو نقاط عف التقصي
 . أكثر أو سياسيتيف ظاىرتيف سمات أو خصائص بيف التمييز تضحى

 بعد( )السياسة كتابو في( ارسطو) المقترب ىذا واستخداـ اعتمد مف أوائؿ مف ولعؿ
 ما يزيد وحمؿ وقارف ، المدف لدوؿ دستوراً ( 151) درس أف

 Disegin Making Approach سادسًا : مقترب منهج أتخاذ القرار : 

 ، القرارات فييا يتخذ مف بحركة الدولة حركة عمى ربط المقترب ىذا يركز        
 الدولة. وبالتالي ينصب االىتماـ عمى القرار وسموؾ القرار سموؾ صانع بيف يربط أي

 جية مف كيفية اتخاذ ذلؾ القرار في المؤثرة جية ، والمتغيرات مف فييا السياسي
 يتولى لذلؾ تتجسد مف صناع قراراتيا . فمف وفقاً  الدولة فأف اخرى . وبالتالي

 السياسية حركتو واف ، الذي يتخذ القرار ىو السياسية الوحدة في الرئيسة المناصب
 ناحية مف والخارجية ، وبالمتغيرات الداخمية ناحية مف لممواقؼ ادراكو بكيفية تتأثر
 الداخمية البيئتيف تتيحيا التي الفرص القرار ذلؾ يستثمر صانع وألجؿ.  أخرى

 وقد.  لدولتو الوطنية المصمحة عف تعبيراً  يتخذه الذي يعزز القرار بما والخارجية
مفيومي  تحت تندرج والتي القرار صنع متغيرات بتجميع اىتماماً  )مودلسكي( اولى

 القرار ذلؾ وتأثر ، قرارىا صناع بسموؾ الدولة سموؾ ربط أف كما.  والقوة المصمحة
 الفعؿ ورد الفعؿ في العامة( )بارسوف لنظرية وفقاً  يندرج ، والدولية الداخمية بالبيئتيف
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 صناع توجيات تحدد التي المتغيرات تفسير النفس االجتماعي في عمى عمـ المعتمدة
 . مواقؼ وتبرر القرار

 بشكؿ تواجو الباحث في اإلحاطة التي الصعوبات المقترب ىذا عمى يؤخذ ما أىـ أف
 والدولية والطبائع الشخصية الداخمية المتغيرات ، فكثرة السياسية بالظاىرة دقيؽ

 االتصاؿ بوسائؿ تأثرىـ درجة عف ناىيؾ لممواقؼ ادراكيـ ونوعية ، القرار لصناع
 صعوبة عف فضالً  ، الكمية الناحية باحث قياسيا مف ألي يمكف ال وجميعيا ...

 .  بمواقفو وتتنبأ ، القرار لصانع النفسي الوضع تفسير قواعد موضوعية إلى التوصؿ

زاء  العمـو في الباحثيف بيف استخداميا شاع( مداخؿ) مقتربات مف ما تقدـ كؿ وا 
 الظواىر بعض بحث في أقؿ بدرجة الييا المجوء تـ اخرى مقتربات ىنالؾ ، السياسية
 العموـ في اخرى تخصصات في اوسع بشكؿ استخداميا مف الرغـ عمى ، السياسية

 العمـو بعض في وحتى( .... . ، الجغرافية األعالـ ، ، النفس عمـ) االجتماعية
 وذلؾ ، السياسية الظواىر بعض تحميؿ و تفسير في استعارتيا تـ حيث.  الصرفة

 العموـ بيف المشتركة بالحقوؿ ارتباطيا لشدة او ، الظواىر تمؾ بعض لطبيعة وفقاً 
 تحميؿ مقترب -النفسي  المقترب : أبرزىا مف ولعؿ ، األخرى والعمـو السياسية

 المضموف .
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 عالقة عمم السياسية بالعموم األخرى :  الثامنةالمحاضرة 

لعمـ السياسة عالقة بكثير مف العمـو األخرى ، كعمـ االجتماع ، التاريخ ،        
 القانوف ، الديمغرافية ، االقتصاد ، والجغرافية ، وىي االتي : 

 باالجتماع السياسة عمم : عالقة أوالً 

الغاية األساسية  ألف ، االجتماعي التنظيـ مميزات إحدى السياسة تعد       
ف ، وجوده وتوطيد المجتمع تنظيـ ىي لمسياسة  ال والمؤسسات السياسية األنظمة وا 

خاصة  المعطيات االجتماعية يأخذ ال نظاـ أي وأف ، االجتماعي الوسط تنشأ اال في
المجتمع  تطوير فاف لذلؾ ، طويالً  يدـو ال االعتبار بعيف ، االجتماعية التركيبة
 . جدلياً  مترابطاف السياسية األنظمة وتطور

 في بعيداً  شوطاً  قطع قد المجتمع يكوف أف بعد إال السياسية المؤسسات تستقر وال
 داخؿ السمطة عمى تتنافس التي السياسية القوى فاف أخرى ناحية ومف االستقرار
 التي األىداؼ سياسية ، المنشأ اجتماعية أي مسّيسة اجتماعية قوى في المجتمع
 . لتحقيقيا تسعى

 والتقاليد كالعادات ، االجتماعي السموؾ أنماط بكافة ييتـ االجتماع عمـ فإف بالمقابؿ
 كجزء السياسة عمـ نشأ وقد ، اجتماعياً  سموكاً  كونو السياسي السموؾ ومنيا ، والقيـ
 بتركيباتو المجتمع مف تنطمؽ اجتماعي كنشاط والسياسة ، االجتماع عمـ مف

  .  االقتصادية و والثقافية االجتماعية.  المختمفة

عمـ  ظيور في ساعد مما ووثيقة متبادلة االجتماع وعمـ السياسة عمـ بيف العالقةاف 
 عمى القوة لتوزيع االجتماعية والنتائج األسموب عف يعبر الذي ، السياسي االجتماع

 .  المجتمعات نطاؽ في معيف نحو
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 الوسط عف وبعيد مجرد بشكؿ السياسية الظاىرة يدرس أف يمكف ال السياسة اف عالـ
 مجردة دراسة عبر ما بمد في السياسية الحياة دراسة لو يمكف وال ، االجتماعي

 الواقع دراسة إلى العودة دوف ، السياسي النظاـ عمييا يرتكز التي الدستورية لمقواعد
 اثناء االجتماع عالـ فاف ، أخرى جية ومف النظاـ ىذا منو انبثؽ الذي االجتماعي

 في إال تتجسد أف يمكنيا ال سياسية ظواىر يواجو فانو االجتماعية لمظواىر دراستو
 مجاؿ في أيضا التاثير يتبادالف االجتماع وعمـ السياسية عمـ إف ، اجتماعي إطار

 ، اإلطار ىذا في االجتماع عمـ أبحاث مف السياسة عمـ يستفيد حيث ، الجماعات
 واألحزاب العاـ الرأي اتجاىات ومعرفة ، القيادة تماسؾ عوامؿ حوؿ وخاصة

 وتفسيرىا السياسية األبحاث مف يستفيد االجتماع عمـ فاف بالمقابؿ ، واالنتخابات
 .مثال السياسية النخب كتحميؿ ، االجتماعية الظواىر لبعض السياسية لألوجو العممي

 تغيير أي واف ، السياسية األفكار عمييا تعيش التي القاعدة و الوعاء ىو المجتمع إف
 . السياسية والنظريات األفكار عمى ينعكس االجتماعية وقواه المجتمع في

 :  التاريخ بعمم السياسة عمم ثانيًا : عالقة

 تعد السياسية فالحوادث ، التاريخية جذوره عف السياسي الواقع فصؿ يمكف ال       
 الرئيسي المصدر لمعرفة وذلؾ ، السياسة عمـ بيا ييتـ التي الموضوعات أىـ مف

 فالظاىرة.  نشأتيا ظروؼ ولمعرفة وحديثاً  قديماً  السياسية والنظريات لألفكار
 الماضي ، وأف دراسة لممجتمع التاريخي التطور سياؽ في وتتطور تنشأ السياسية

 المؤسسات فيـ السياسي ال يستطيع فالباحث ، الحاضر حقيقة كشؼ في تسيـ
 وتطورت نشأت الذي ، يخيالرجوع الى سياقيا التار  دوف السياسية والبنية السياسية

 القوى كشؼ ، األحداث الكامنة وراء السياسية األسباب الكتشاؼ وذلؾ ظمو في
 االجتماعية . والتطورات والثورات لمحروب المحركة
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المعالجة  يتضمف ألنو ، الماضي سياسة ىو ، والشعوب لألمـ السياسي التاريخ اف
 سياسي ىو تاريخ المدوف التاريخ معظـ وأف سيما ، السياسية لألحداث المنظمة
 وعاداتيا الشعوب تاريخ ىو منو والقميؿ ، بعضيـ مع وعالقاتيـ والحكاـ لممموؾ

 يخضع منو القميؿ ىذا وحتى ، العامة وحياتيا المعيشية وأحواليا وثقافتيا وتقاليدىا
 في يستفيد أف السياسي لمباحث يمكف إنو نقوؿ السبب وليذا ، السياسي لمجانب

 لدور متنبياً  و فيو المبالغات ومتجنباً  بحذر لكف منيا واالقتباس العبر استخالص
 . السياسي التاريخ سرد في والرغبات األىواء

 السياسية النظريات مف لكثير مصدراً  كانت والوقائع األحداث مف كثير ىناؾ أف كما
 والفتف والثورات الحروب أثناء كتبت والسمـ األمف حوؿ السياسية األبحاث كؿ مثال ،
 ، تاريخية أحداث قياـ في المساىمة إلى واألفكار النظريات بعض أدت وبالمقابؿ ،

بثورة  القياـ إلى الفرنسي بالشعب دفعت والتي وغيرىـ ومونتسكيو روسو أفكار مثؿ
 الروسية الثورة قياـ إلى أدت والعدالة والحرية ، الطبقي الصراع أفكار إف. 1814

 .۳۷۳۹عاـ في

 مف اجؿ استنباط التاريخية التجارب مف ىائالً  كماً  الباحثيف لدى التاريخ يضع واف
وأف   خاصة ، تتنبأ بالمستقبؿ و الواقع تحكـ سياسية نظريات أو سياسية قوانيف

 أولية مادة تشكؿ السياسية واألحداث واألزمات والثورات السياسية االضطرابات
 في أثرت التي السياسية والتيارات السياسية العوامؿ دراسة وكذلؾ ، السياسي لمباحث

 التي العالقات لمعرفة السياسي الباحث بيا ييتـ.  التاريخ مراحؿ مف مرحمة كؿ
 المحرؾ تعتبر التي السمطوية العالقات أي ، والمحكوميف الحكاـ بيف قائمة كانت

 . السياسية لمحياة األساسي

 الظروؼ تماثؿ ألف ، ذلؾ غير والحقيقة ، ذاتو يعيد التاريخ إف البعض ويعتقد ، ىذا
 سيحدث بما التنبؤ يمكف وبذلؾ ، نسبياً  الحاضر الوقت في مثيالتيا مع والعوامؿ
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 جديدا عممياً  فرعاً  أنتجت والسياسة التاريخ بيف المتبادلة العالقة إف.  تقريبي بشكؿ
 .  السياسي التاريخ عمـ ىو

 

 :  التاسعةالمحاضرة 

  بالقانون السياسة عمم عالقة ثالثًا :

 :  أوالً  القانوف نعرؼ أف مف لنا البد بالقانوف السياسة عمـ عالقة تتبيف لكي

 و االجتماعية الروابط تنظـ التي الحقوقية القواعد مف مجموعة عف عبارة ىو القانوف
 القواعد وىذه ، جزاء يستمـز القواعد ليذه مخالفة كؿ إف ، المجتمع في األفراد سموؾ

لزاـ والمساواة العدالة لتحقيؽ ضرورية  المجتمع النتظاـ عمى طاعتيا األفراد وا 
 ألف ، بشكؿ مباشر في الواقع السياسي وتتأثر بمعطياتو تؤثر الحقوقية فالمعطيات

 القواعد ىذه وترسـ ، حقوقية قواعد مجموع عمى يرتكز باألساس السياسي النظاـ
 النظاـ وشكؿ ، عمميا تحكـ التي وتحدد األسس ةالدول سياسة عمؿ إطار بدورىا

 . أخرى المسؤوليف مف جية وصالحيات السياسي

 عمى المؤسسات الصالحيات يوزع قانونية قواعد عدة مف يتكوف الذي الدستور اف
 تنفيذية أو تشريعية أكاف سواء كؿ منيا وظيفة تحديد عبر وذلؾ ، الدولة في الرئيسية

 ، بينيا فيما ىذه المؤسسات تربط التي العالقات يحدد الدستور إف . قضائية أو
 ( .رئاسي شبو - رئاسي - برلماف) السياسي النظاـ نوع يتحدد العالقات ىذه وعمى
 مدى يتحدد ومنو ، بالوراثة او باالنتخاب ، الحكاـ اختيار طريقة الدستور يحّدد كما

 . استبدادية أو ديمقراطية إما السمطة فتكوف السمطة في الشعب مشاركة
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 صالحيات تحديده عبر وذلؾ ، الدستور يحددىا بمد أي في السياسية المعبة قاعد إف
 الدوائر فمحجـ ، االنتخابات بقانوف يتعمؽ فيما وخاصة ، الدولة مؤسسات كؿ

 اإلنفاؽ وسقؼ اإلعالف باستخداـ المتعمقة اإلجرائية واألمور االقتراع ونظاـ االنتخابية
 مختمؼ في التمثيؿ وحجـ ، التحالفات تحديد في أساسي دور واإلعالـ المالي

 . السياسي التوازف وتحقيؽ ، المجالس

 تستطيع بواسطتيا و ، الدولة تجاه المواطف وواجبات حقوؽ تحدد الحقوقية القواعد إف
 واالستقرار االمف وتحقيؽ ، الوطف أرجاء كافة عمى سيطرتيا بسط السياسية السمطة
 . االجتماعية التناقضات عمى والقضاء ، االجتماعي والسالـ

 عالقات الدولة مع يؤطر الذي العاـ الدولي القانوف الحقوقية القواعد تتضمف ايضا 
 معالجة وكيفية ، والسمـ الحرب أوقات في العالقات تمؾ ينظـ أي ، األخرى الدوؿ

السمطة  فاف أخرى ناحية . مف السياسة مف يتجزأ ال جزء ىي والتي الدولية المشاكؿ
 واقع عف فالقانوف يعبر القانونية القواعد إصدار الشأف في السياسية ىي صاحبة

 في والجماعات األفراد بيف السائدة العالقات أنماط ويعكس ، وسياسي اجتماعي
 . السياسية وتركيبتو المجتمع فئات مختمؼ بيف القوى موازيف عف يعبر كما المجتمع

 ولدييـ ، بيـ خاصة وممارسات توجيات ليـ نواب ويشرعيا يضعيا القوانيف اف
 إلى وتيدؼ ، سياسي لواقع ترجمة القوانيف فتأتي ، وسياسية اجتماعية خمفيات
 والقريبة البعيدة السياسية األىداؼ أف بمعنى ، السياسي الشأف في ما غاية تحقيؽ
 بقوانيف. تنجيد

 التحوالت حصوؿ عند بارز بشكؿ يظير القوانيف عمى السياسية المعطيات أف أثر 
 واكبر القانوف عالـ في ثورة تصنع والتي الشعبية الثورات زمف أي ، الكبرى السياسية

 اإلقطاع قوانيف ألغت والتي ، ۳۹۷۷ عاـ قامت التي الفرنسية والثورة ذلؾ عمى مثاؿ
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 ، ۳۷۳۹ لعاـ االشتراكية الروسية والثورة. مكانيا ديمقراطية ليبرالية قوانيف وأحمت ،
 . االشتراكية القوانيف محمو وأحمت ، القيصري اإلقطاعي النظاـ ألغت التي

 مف بمجموعة واالقتصادي والسياسي االجتماعي الواقع تقنف المتقدمة الدوؿ إف
 ، واإلنسانية العممية المستجدات ضوء وفي إلييا الحاجة حسب المستمرة التشريعات

 والتقاليد لألعراؼ ممارسة وأكثر ، القوانيف إلى ممارسة اقؿ فتكوف النامية الدوؿ بينما
 . المحمية

 :  بالديمغرافية السياسة عمم عالقة رابعًا :

 بيف وطيدة عالقة تقـو أف الطبيعي ومف ، عمميا أداة و السياسة مصدر الشعب يعدّ 
 ومف.  وأفالطوف أرسطو مف كؿ ذلؾ إلى أشار وقد ، الديمغرافيا و السياسة عمـ

 . مونتسكيو روسو و بعدىما

 المجتمع تحديد بنية في بارزا دورا يمعب الشعوب مف لشعب البشري التكويف إف
 والقوميات واالثنيات األعراؽ المتنوعة الشعوب ذات فالدوؿ الدولة. وشكؿ السياسي
 السياسي نظاميا ، وغالبًا ما يكوف الدستورية مؤسساتيا عمى التركيبة ىذه تنعكس
 المرونة عبر واالستقرار التماسؾ بتحقيؽ يوفؽ ما منيا الدوؿ وىذه ، فيدرالياً 

 والتناحر ، الجماعات قبؿ مف المواقؼ تصمب بسبب يوفؽ ال ومنيا السياسية ،
 عمى بالغاً  آثراً  السكانية لمتحركات أف كما.  األخر البعض قبؿ مف واالستعالء

 والتجمعات التكتالت وظيور الصناعية الثورة بعد. لمسمطة االجتماعية القاعدة
 ىذه وأصبحت ، أوساطيا في اليسارية األيديولوجيات انتشرت ، الكبرى العمالية

 أخرى جية ومف.  ليا المناوئة السياسية القوى لبعض خوؼ عامؿ تشكؿ التجمعات
 الشابة األجياؿ بيف الصراع خالؿ مف الديمغرافية بالمعطيات األحزاب بنية تتأثر ،



35 

 عمى لممحافظة السف كبار يميؿ حيث ، السياسية االتجاىات تحديد حوؿ السف وكبار
 .  والتحديث لمتجديد يميموف الشباب بينما األحزاب اتجاىات

 حدث مثمما ، المجاورة لمدوؿ قمؽ مصدر يصبح قد ما دولة في السكاف عدد تزايد إف
 الدوؿ حساب عمى توسعية حروب إلى أدى مما 1445 – 1434والياباف  ألمانيا في

 .  األخرى

اثر  قد أمريكا في الناخبة الييئة في الرجاؿ عمى النساء عدد زيادة اف باحثوف ويرى
السكاني  الواقع اثر إلى إشارة في المحافظة القوى لصالح االنتخابات عمى عاـ بشكؿ
 االنتخابات. عمى

 تأخذ أف مف السياسية لمقرارات البد فانو أخرى جية مف أما ، جية مف ىذا
 وصحية ، اجتماعية اقتصادية خطة وضع حيف ، باالعتبار الديمغرافية المعطيات
 في الدوؿ وتضع ، ىذا ، الديمغرافيا عمـ يقدميا التي اإلحصائية الدراسات وباألخص
 التحتية البنى تنمية عبر ، والمدينة الريؼ بيف سكاني توازف لتحقؽ خططا سياستيا

 النسؿ تنظيـ إلى الدوؿ ىذه تعمد كما ، عمؿ وفرص ومواصالت وصحة كيرباء مف
 الحاؿ ىو كما سكاني اضغط أو سكانية كثافة مف عانت إذا ، منو الحد إلى وأحياناً 

 الحاؿ ىو كما النسؿ قمة مف عانت إذا ، النسؿ تشجع الدوؿ بعض بينما ، اليند في
 . مثال فرنسا في
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 :  العاشرةالمحاضرة 

 :  باالقتصاد السياسة عمم عالقة : خامساً  

 فالموقع ، المتبادؿ التأثير و االرتباط شديدة عالقة واالقتصاد السياسة بيف العالقة إف
 عمى دليؿ خير ىو واألفراد الدولة نشاط في والمالية االقتصادية المشاكؿ تحتمو الذي

 المواطف يبذليا التي بالجيود ييتـ فاالقتصاد.  واالقتصاد السياسة بيف المتينة العالقة
 والقواعد لمضوابط تخضع ذاتيا الجيود وىذه ، المادية حاجاتو إشباع أجؿ مف

 تتأثر والقواعد الضوابط ىذه وبالمقابؿ ، المجتمع عمييا يقـو التي السياسية
 .  االقتصادية بالمعطيات

 واعتبار بذاتيا قائمة سياسية ظواىر وجود إنكار إلى الماركسية ما دعا ىذا وربما
ف ، االقتصادية بالبنية مرتبطة ثانوية ظاىرة الدولة  اقتصادية ظاىرة السياسية القدرة وا 
ف ، أخرى عمى طبقة لسيطرة وأداة طبقية  وتزوؿ الطبقية التناقضات وليدة الدولة وا 
 تفسير يمكننا ال كبيراً  السياسةفي  االقتصاد تأثير كاف ميما ، والحقيقة. بزواليا
 الميبرالية وحيد الجانب ، كما انو ال يمكننا القبوؿ بالنظرية السياسية تفسيراً  الظاىرة
 ألف االقتصادي الشأف في الدولة عف االقتصاد . وبعدـ تدخؿ السياسة بفصؿ القائمة
 األزمات فترة أثناء وخاصة األقتصاد وأىمية تدخؿ الدولة في دور أثبت الواقع

 . االقتصادية

 الوطني عمى الصعيد أكاف سواء ، السياسة عمى بارزاً  أثرا األقتصادية اف لممعطيات
 السياسي أعطاء النظاـ في بارز دور االقتصادية ولمعوامؿ ، الدولي الصعيد عمى أو

 الدوؿ وبينما ، ليبرالية أنظمة اعتماد إلى عادة تميؿ الغنية فالدوؿ،  خاصة مميزات
 ، االقتصادية الموارد بسبب شح استبدادية أنظمة إلقامة مالئمة األكثر تكوف الفقيرة

لى.  االقتصادية الثروة توزيع سوء أو  القدـ منذ السياسية النظـ فاف ذلؾ جانب وا 
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 المطمقة الممكية الحكـ األنظمة اقترنت فقد ، فييا االقتصادية باألوضاع ارتبطت
 الحكـ أنظمة مع البرجوازية السياسية النظـ ترادفت بينما.  اإلقطاعي النظاـ بوجود

 و الرأسمالية الطبقة كانت ، االستعماري العيد بداية . وفي المقيدة الدستورية
 األولية المواد عف بحثاً  االستعماري التوسع حكوماتيا عمى تفرض البرجوازية
 البوارج إرساؿ و حديثة قوية جيوش بناء سياسة اتبعت ولذلؾ ، التجارية واألسواؽ
 مختمؼ في منافستيا مف األخرى الدوؿ ومنع ، رعاياىا الحماية والسفف الحربية
 .  القارات

 موجة مف الحد بسبب ، السياسي االستقرار عمى يساعد االقتصادي االزدىار إف
 حصوؿ عمى االقتصادية األزمات تساعد بينما ، التغيير لدعوات االستجابة المطالب
 . وجذرية كبيرة سياسية تغييرات

 في رسـ سياسة الدوؿ الخارجية وتحديد أثراً  الطبيعية لمموارد ومف ناحية أخرى فاف
 الخارجية عالقاتيا في تحرراً  األكثر ىي الطبيعية بمواردىا الغنية فالدوؿ ، نفوذىا

 . الموارد ليذه تفتقر التي الدوؿ مف

 عمى لمسياسة تأثيراً  ىناؾ فاف ، السياسة في االقتصاد أىمية مف وعمى الرغـ
 التي والتشريعات القوانيف عبر االقتصادي الشأف في الدولة تدخؿ ما االقتصاد كثيرا

 المختمفة الموارد استغالؿ وفي ، وقوتيا ثروتيا زيادة في االقتصادي اليدؼ تحقؽ
 نظاـال في الدولة وظيفة وتكوف. والخدمات  السمع مف السكاف حاجات إلشباع

 والتصدير واالستيراد واالدارة االقتصاد مجاالت كؿ في وتتدخؿ واسعة االشتراكي
 االقتصادي الشأف في الدولة تدخؿ فاف الرأسمالية النظـ ذات الدوؿ في أما.  وغيرىا
 الحرة .  والمنافسة السوؽ قانوف بسبب جزئياً  يكوف
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 القوانيف وضع مف يبدأ أدني حد مف يتدرج االقتصادي المجاؿ في الدولة تدخؿ اف
 الشركات و العقارية بالممكية المتعمقة التشريعات وسف ، الضرائب وتفرض تنظـ التي

 توجيياً  االقتصاد بتوجيو يقضي أقصى حد إلى شاممة إنمائية سياسة ورسـ ، والتجارة
 أكانت سواء ، السياسي النظاـ عمييا يرتكز التي لإليديولوجية وفقا وذلؾ ، مباشراً 

 .  رأسمالية أـ اشتراكية

 في مغاالة األنظمة أكثر وحتى ، الدولة ميمات أولى مف ىي الوطني النقد حماية اف
 أف كما.  قيمتو تدني مف النقد لحماية مباشر غير أو مباشر بشكؿ تتدخؿ الميبرالية
 ومعالجة جديدة عمؿ فرص وخمؽ البطالة المواجية سياسات تضع العامة السمطات
 المناطؽ مختمؼ بيف والتفاوت الفوارؽ تقميص عمى تعمؿ كما ، المعيشية األزمات
 .  الشعب تماسؾ وحدة عمى تتركيا التي السمبية لالنعكاسات نظراً  والطبقات

عمى  الحصوؿ في اقتصادياً  القوية الدوؿ اف الدوؿ الضعيفة اقتصاديًا تعوؿ عمى
المانحة  لمدوؿ وسياسياً  اقتصادياً القروض والمساعدات فيصبح اقتصادىا تابعًا 

 لمقروض المساعدات.

اخيرًا العالقة بيف االقتصاد والسياسة متينة ، بحيث أصبح مف الضروري االستعانة  
 بعمـ االقتصاد لفيـ بعض الظواىر السياسية ، كما أف االستعانة بعمـ السياسية

 يساعد عمى فيـ االبعاد السياسية لمظواىر االقتصادية . 

 دور عمى كبير وبشكؿ األسيـ القرار:  بالجغرافية السياسية عمم عالقة دسًا :سا
 االقتصادية زاىر بعؿ االستعانة أف ما السعر

المفكريف انتباىيـ وبشكؿ كبير عمى دور المعطيات الجغرافية وتأثيرىا  مف كثير ركز
 العالـ اكدىا كما ، مونتسكيو و خمدوف وابف في السياسة وعمى رأسيـ جاف بوداف

 بتأثير يتعمؽ وضعفيا . وخاصة فيما قوتيا في أىميتيا موضحاً  خمدوف ابف العربي
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 والطرؽ والجماعات ونمط التجمعات البشرية األفراد سموؾ عمى الطبيعية البيئة
الذي اوجده العالـ  الجيوبوليتيؾ ما يسمى فظير ، معاشيا تحصيؿ في المتبعة

الجغرافية في الواقع  لممعطيات الكبير ، وذلؾ لمداللة عمى األثر األلماني راتزؿ
بشكؿ عاـ ، وحقؿ السياسة الدولية بشكؿ خاص. وليبيف أف سياسات الدوؿ  السياس

 ، الجغرافي الموقع و بالجغرافية كبير حد إلى تتأثر ببعض بعضيا وعالقاتيا الدولية
 فوؽ والعالقات األنماط تتضمف المكاني التي سياقيا في اإلنسانية األنشطة فيي
 أف القوؿ مف انطمؽ الذي العالـ الجغرافي البريطاني ماكيندر تبعو ثـ. األرض  سطح
 باف االستنتاج إلى وخمص العالـ جزيرة اسميا واحدة كتمة تشكؿ وأسيا وأفريقيا أوروبا
 ، بكامميا الجزيرة قيادة يستطيع ، روسيا أي الجزيرة ىذه وسط عمى يسيطر مف

واستخداـ مصطمح ومفيوـ الجيوبوليتؾ كذريعة لمتوسع  ، بأسره العالـ وبالتالي
 األلماني في ظؿ الحكـ النازي اليتمري .

اف أىمية العوامؿ الجغرافية نسبية ، ألف لكثير منيا قد تـ تجاوزه بسبب التطور 
التكنولوجي ، وخاصة في مجاؿ المواصالت واستخراج الموارد الطبيعية وانتاج 

 مف ويتحرر يتغمب أف استطاع الحديث العصر في اإلنساف إف الموارد الزراعية .
 . ألف األنيار جانب إلى اإلنساف يسكف أف الضروري مف يعد ولـ المناخ عناصر
تكيفو  يجانب انو إذ.  عمييا يعيش التي األرض مف قطعة مجرد ليس اإلنساف

 البيئة يخمؽ أف استطاع الذي الوحيد الكائف فانو الجغرافية البيئة لظروؼ وخضوعو
 . تالئمو التي

 األنظمة إلى بالنسبة أو الخارجية السياسة في الجغرافية المتغيرات تأثير ويظير
 سياستيا في وحاسماً  أساسياً  عنصراً  يشكؿ كثيرة لبمداف الجغرافي فالموقع ، نفسيا

 مف العديد عمى فرض ، الكبرى الدوؿ بيف نفوذ مناطؽ إلى العالـ فتقسيـ ، ونظاميا
 الواليات وخاصة العظمي الدوؿ سياسة مع منسجمة أو مالئمة سياسات إتباع الدوؿ
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ف ، األمريكية المتحدة  بمثابة يزاؿ وال كاف الكبرى الدوؿ نفوذ دائرة مف الخروج وا 
 لمغزو وأحياناً  الضغوط مف لكثير الدوؿ ىذه تعرض أف يمكف التي الكبرى المقامرة

 . الكبرى الدوؿ قبؿ مف

 محددة سياسة إلتباع مضطرة الجغرافي موقعيا بحكـ الدوؿ مف كثيراً  ىناؾ أف كما
 موقعيا بسبب دولي لتجاذب معرض وبعضيا ، اإلقميمية القوى لموازيف وفقا

 سياساتيا رسـ في كبير دور لو وىذا ، فييا طبيعية ثروات لوجود أو االستراتيجي
 .  األفريقي والقرف العربي الخميج دوؿ مثؿ الخارجية

 السياسي ، مثاؿ  النظاـ تشكيؿ في رئيسياً  دوراً  أحياناً  الجغرافي العامؿ ويمعب
امما ادى الى  األلب جباؿ وسط في األودية مف مجموعة مف تتكوف التي سويسرا

 فيما ، ادت العالقة األودية ىذه قمب في مختمفة قوميات نشوء تجمعات بشرية مف
 . فيدرالي اتحاد قياـ إلى بينيا

 النظاـ اعتمدت وألمانيا والبرازيؿ أمريكا مثؿ ، الشاسعة المساحات ذات البمداف إف 
 كافة في البالد شؤوف إدارة عمى المركزية الحكومة قدرة عدـ بسبب ، الفيدرالي
 . مباشر بشكؿ المناطؽ

 السياسي ونظاميا الدولة شكؿ في كبيراً  أثرا الجغرافية لممعطيات أف ىي والخالصة 
  .  الدوؿ مف بغيرىا وعالقاتيا قوتيا وفي ،

 

 

 


