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 المحاضرة األولى : تعريف السياسة

تفيد نظرة سرريعة على أدييا  العلوم السرياسرية  من من رام  لمة سرياسرة في اللرة العر ية          
كما يذ رها لسان العرب هو من السوس  معنى الرياسة   أي القيام على إدارة أمور الناس . أيضام 

دولرة عرفر  السررررررررريراسرررررررررة  رمنةرا  رث مرا يتعلا  رالردولرة   حيرث ير ل أتبرا  هرذا التيرار على عمرث الر 
 كمؤسسة و عملية تفاعلية يين األفراد في مجتمع معين .

 -وتعني الدولة   e polisالفرنسرررررررررية فتعود  جذورها إلى النلمة اليونانية   politiqueأما  لمة  
 deوهي جمع لنلمرررة ta politicaالمررردينرررة أو التجمع الرررذي تترررملة منرررم المررردينرررة   و لمرررة 

politicos شررياا المدنية و الدسررتور والنظام السررياسرري والجمةورية تعني األشررياا السررياسررية واأل
 تعني الفن السياسي . e politiqueوالسيادة   يينما  لمة 

في اللرة االننليلية تعبر عن الن را  الذي يقوم  م األفراد والجماعا    politicsفي حين أن  لمة 
نةا "التوزيع السرررل وي يعرف السرررياسرررة  م  David Eastonفيما يخص توزيع الموارد فنرى مثالم  

" حين  HAROLD LASWILللقيم في مجتمع"   وأيضررررررررا ينحو في هذا االتجا  هارولد الزويث  
 يعرف السياسية يررررر

 WHO GETS , WHAT . WHEN,AND HOW ?    

الصررررررررا  الم ررررررررعن على توزيع القيم في المجتمع .  POLITICSو ةذا حمث التعبير االننليلي  
رة إلى أن هذا التعبير ي ررررير إلى االهتمام   ررررؤون الفرد والجماعا  في إ ار وأيضررررام يمإلن ا شررررا

 التنظيم العام أو النظام السياسي واالجتماعي لمجتمع معين .

 أما المعنى االص الحي فقد عرف  الموسوعة النبيرة الفرنسية   السياسة  منةا "فن حإلم الدولة" .

ي وقتنا الحاضر مسملة حيوية  النسبة للمتخصصين هذا وال جدال في أن السياسة أصبح  تمثث ف
في العلوم االجتماعّية والم ررترلين  السررياسررة  ما أنةا حيوية لنث أنسرران يعيج مروف مجتمعم   
فنث فرد لديم م ررراعر ةاصرررة واتجاها  معينة نحو المسرررايث السرررياسرررية   لقد أصرررب  عالم اليوم 

ظاهر ن رررا  ا نسررران   ولقد لهب  الجامعا  "عالم سرررياسرررة". والسرررياسرررة والحإلم هما من أقدم م
األورو ية واألمير ية إلى التر يل على دراسررا  السررياسررة والن ررا  السررياسرري والصررراعا    و على 
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دراسررررة أنظمة الحإلم   إن السررررياسررررية تحمث في  ياتةا ة ر الصرررررا  المسررررتمر و إلافة أشررررإلالم 
ك أن تحدد مصررررررررر لحاتكا . لةذ  العبارة المعروفة   قال فولتير : »الا أرد  أن تتحدث معي فعلي

قيمة   ةاصرررررررررة إلا  نا ازاا موضرررررررررو  اةتلف  فيم ارراا وتباين  إلى درجة  بيرة   فقد جاا في 
األنسررريإللو يديا النبيرة أن السرررياسرررية تعني اصررر الحام "فن حإلم الدولة" . ولذلك يمإلن تعريف علم 

تي تقوم عليةا الحإلوما  والتي تحدد عالقاتةا السياسة  منم علم حإلم الدول   أو دراسة المبادئ ال
 رالموا نين و رالردول األةرى". ويصرررررررررة العالمرة رو ير السررررررررريراسرررررررررة  رمنةرا "فن حإلم المجتمعرا  
ا نسانّية". وتتراوح السياسة تبعا لذلك يين حدها األدنى  حاجة أولى من حاجا  االجتما  الب ري 

ازعة في المجتمع   و ين حدها األعلى  صرررررورة . و ضررررررورة يديةّية للتملية يين المصرررررال  المتن
للحضرارة   و عنوان للمسرتوى التنظيمي التحضرري الذي يلرم ا نسران   وهي في الحالين في ةدمة 
التنظيم الحضاري على مختلة مستوياتم   ويعبر العالمة اين ةلدون من هذا التالزم يين السياسة 

للعمران  مثا ة الصررررورة للمادة   وهو ال ررررإلث الحاف  والحضررررارة فيقول : » .... ان الدولة والملك 
ينوعم لوجودها   وقد تقرر في علوم الحإلمة أنم ال يمإلن انفناك أحدهما عن ارةر   فالدولة دون 
العمران ال تتصررور   والعمران دون الّدولة والملك متعذر   فتتعّين السررياسررة لذلكا . السررياسررة هي 

اين ةلدون ةيرها على شرررررها   فوصررررة ا نسرررران من حيث هو صررررناعة الخير العام   وقد رّج  
إنسررران  منم : ".... إلى الخير وةاللم أقرب   و الملك و السرررياسرررة إنما  انا لم من حيث هو أنم 
إنسرررران   ألنةا ةاصررررة لانسرررران ال الحيوان   فرلن ةالل الخير فيم هي التي تناسرررر  السررررياسررررة 

 " .والملك   إل الخير هو المناس  للسياسة

إننا نذ ر دايمام أن السرياسرة هي فن المسراومة و التسروية   وال نعرف حضرارة ن رم  وازدهر  إالم  
في مث الحإلمة السرررياسرررّية . واليوم فرن السرررياسرررية ت رررمث  افة األن ررر ة السرررياسرررية والم رررإلال  

درة الم روحة أمام المجتمع ومن حولم   ويعرفةا  عض الدارسررررررين على أنةا تلك العملّيا  الصررررررا
عن السرلوك ا نسراني   التي يتجلى فيةا الصررا  حول الخير العام من جةة   ومصرال  الجماعا   
مس جةة أةرى   ويظةر فيةا اسررررتخدام القوة  صررررورة أو  مةرى  نةاا هذا الصرررررا  أو التخفية 

موما منم أو استمرار  . وأحيانا يقصد  المص ل  تلك العمليا  التي تحدث داةث ن اق الدولة . وع
فرن معظم التعريفا  الحديثة تنحو نحو االعتراف  من جوهر السرررررياسرررررة هو الصررررررا  حول  بيعة 
الحياة الخيرة   والعالقة يين مصرررال  الجماعا    وهنا يمإلن القول إن الصررررا  والقوة والسرررياسرررة 
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ية العامة هي العناصررررر التحليلية الرييسررررية في تعريف السررررياسررررة   ومن ىم أكد  ثيرون على أهم 
القوة "فالفعث السرررررياسررررري هو للك الذي يتم من منظور قوة وضرررررع  ةرون عنصررررررا أةر موضرررررع 
االهتمام األسرراسرري   فنجد العالمة ديفيد ايسررتون يؤ د أن السررياسررة يقصررد يةا  بيعة السررياسررة 

 .العامة التي تضعةا أية جماعة 

اس". "فالسررررررياسررررررة هي وهناك اتجا  أةر في تعريف السررررررياسررررررة على أنةا "عالقا  القوة يين الن
السري رة" .  ما أن هناك إجما  على اعتبار السرياسرة "ضررب من ضرروب الفن"   إل اليد من وجود 
"مةارا  سررررياسررررية" لدي  ث من يضرررر لع  مةمة ممارسررررة الحإلم . وهذ  المةارا  تلداد عادة من 

ند هؤالا األشررخا  ةالل الخبرة العملية   لنن الخبرة وحدها ليسرر   افية   إل يتعين أن تتوافر ع
مميلا  أو ةصررررايص فريدة  القدرة على الخيال الخصرررر  الخالق و عد النظر وا لةام والقدرة على 
يلوغ الراية وتحقيا الةدف ينجاح من ةالل اةتيار أنسررررررر  وأدق الوسرررررررايث   ومعنى للك  لم أن 

ور أن تعلم السرياسرة السرياسرة تحتاإ إلى نو  من الحإلمة العملية . ويؤ د الذين يتبنون هذا المنظ
ومعرفة دروسررةا ال يتم عن  ريا المن ا فحسرر    ولنن يحتاإ إلى ت بيا ا لةام او االسررتدالل 
الحدسررري   ومن ىم يج  على عالم السرررياسرررة أن يوجم عناية ةاصرررة إلى "فن ممارسرررة الحإلم"   

يرث مثرث التوازن على أن يعرال  هرذا الجرانر  ينفس عقليّرة النراقرد الفني او األدير  حين يعنى  مسرررررررررا
 واالنسجام وا لةام والتذوق .

السياسي هو الملك الذي يرتفع  راية السياسة عن مستوى مجرد فض النلاعا  إلى مستوى مراير 
مسررررررتوى أن يبقى معم فض هذ  الخالفا  أمرام الزمام  ال بع   يلتلم على ضرررررروا العدل و وحي  -

وهذا يعني أن السررياسرري يرتفع  السررياسررة  الحا ضررمن إ ار منةجّية موضرروعية مسررؤولة واعية .
من مسررتوى "الفن الدجال" إلى مسررتوى الفن الخالق العبقري   فالسررياسرري  مفةومم الرايع هو للك 

ويذه  ملحم إلى تعريف السرياسرة  منةا . الذي تقترب على يد  السرياسرة أقرب ما تقترب إلى العلم 
الحث الذي يقدر   إلا ما تحّدا  أحد  -ازعا  : "الفض السرررررل وي للخالفا  وهي الحث الم ا  للمن

المتنازعين أو جميعةم معام على فرض احترامم عليةم ...... السرررياسرررة هي التسرررويا  المسرررموعة 
 للخصوما " .

ويصرررررررفةا  ةرون  منةا "التنال  على المإلاسررررررر "  يينما قال عنةا العالمة وليام ماكبرايد : " منةا 
 عمث قذر" ووصة السياسي  منم "جامع نفايا ". 
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وهإلذا يتمّيل القرن الع ررون  ظاهرة  ريان "السرياسرة" على  ث شريا   إلى درجة أن الناس يد وا 
 ير  ون  ث عمث ال أةالقي  السياسة .

 

 

 

 المحاضرة الثانية : علمية علم السياسة

قبث الحديث عن علم السرياسرة   اليد لنا من تعريف العلم   رإلث عام ىم نرى فيما إلا  ان علم     
 السياسة   إلث علما أم ال ؟ 

ان  لمرررة علم تعني للبعض مجموعرررة من المعرررارف في مجرررال معين وللبعض األةر مجرررال من 
أو الرياضريا  أي العلوم ال بيعية   يينما يرى فريا  ةر أن العلم هو المعرفة يختص  التننولوجيا 

المنة  الذي تتبع فيم الخ وا  العلمية التي تعتمد على العقث والمالحظة والتجري  للحصرول على 
 معرفة في مجال من المجاال .

 يةذا التعريف نرى أن للعلم ةصايص   منةا : 

 أن يإلون للعلم موضو  للبحث . .1

 ن للعلم منةجية للبحث. أن يإلو .2

 أن يإلون هناك تراكم في هذا المجال .  .3

 التفصرررررررريث   أن يإلون للعلم موضررررررررو  : ال يمإلن ألي علم من العلوم أن يوجد دون أن يإلون لم 
موضرو    رإلث الجوهر األسراس للدراسرة   فعلم الجيولوجيا لم موضرو  األرض   و علم البيولوجيا 

 الحياة من الخلية وغيرها من مواضريع أةرى . والسرياسرة هذا   لم موضرو   ث الظواهر التي تتعلا
الن را  الب رري   هو ايضرا ي رإلث موضروعام لعلم يمإلن أن يدرس هذا الن را  ا نسراني الةادف إلى  

 تنظيم وإدارة امور المجتمع .
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البراحثون امرا فيمرا يتعلا  رالمنة  : أي أن  رث علم ال يرد لرم من  ريقرة  حرث و منةجيرة يتبعةرا 
والعاملون في هذا المجال لدراسرة الظواهر المتعلقة  الموضرو  سرواا  ان   بيعية ام اجتماعية أم 
اقتصرادية أم سرياسرية . فالعلوم ال بيعية تعتمد على التجري  و المقارنة   واسرتخدام  رق مختلفة 

لظاهرة االجتماعية العلوم االجتماعية لةا  رقةا في دراسرررررررررة ا لدراسرررررررررة الظواهر ال بيعية    ذلك
   رق علمية تعتمد على المالحظة واالستقراا والتجري  .

هذا ويمإلن القول أن العلم يختلة عن  قية مصرررادر المعرفة األةرى  منم موضررروعي وليس لاتيام   
أي أن العلم يج  أن يفصرررث يين الذا  و الموضرررو    فالمعرفة الفلسرررفية على سررربيث المثال تقوم 

يسررت يع فيلسرروف  ةر أن يبدأ من حيث انتةى الفيلسرروف األةر . يينما في  على رأي شررخصرري ال
ال رق العلمية الوضرررررعية يمإلن ألي  احث في هذا المجال أن يبني على ما سررررربا   ولذلك يإلون 

 هناك تراكم في هذا المجال ويتم الت ور في هذا العلم . 

ة سررريعة إلى النت  والمجال  الموجودة أما  النسرربة للتراكم في علم السررياسررة   فرلا ما نظرنا نظر  
في المإلتبا    نحصرررث على ا جا ة على سرررؤال التراكم في علم السرررياسرررة . فةناك  الف   النت  
والمجال  والدوريا  التي تةتم يدراسررة الظواهر السررياسررية   و ذلك تدرس الجامعا  والمؤسررسررا  

تتفر  عنم مجموعة من االةتصراصرا   التعليمية في جميع أنحاا العالم علم السرياسرة  فر  ةا 
العلمية . مما سرررربا نجد أن علم السررررياسررررة هو علم تتوافر فيم ال رررررو  المسررررا قة   من وجود 
موضررررررررو  ومنةجية وتراكم   ولذلك لم تعد  بيعة هذا العلم محث جدل  بير حول إمإلانية دراسررررررررة 

 الظواهر السياسية   رق علمية .   

اسرررررة هي علم الحإلومة وفن عالقا  الحإلم   وتدرس مجموعة مما سررررربا أيضرررررام   نجد أن السررررري
ال رؤون التي تةم الدولة   وال ريقة التي يسرلنةا الحإلام   و ذلك تنون األسرس الموضروعية للعلم  

 قد اكتمل  يوجود ال رو  الم لو ة لقيام علم مستقث . 

 والسؤال ارن   هث تتوافر هذ  ال رو  في علم السياسة ؟ 

هذا السررؤال اليد لنا من تحديد موضررو  علم السررياسررية المنةجية المتبعة في دراسررة لاجا ة على 
الظاهرة السرياسرية   ومن ىم نرى فيما إلا  ان السرياسرة والمنةجية ومن ىم نرى فيما إلا  ان هناك 

 تراكم في هذا العلم أم ال ؟ 



6 

هي موضررو  علم من الواضرر  ان الظاهرة السررياسررية والسررلوك السررياسرري والمؤسررسررة السررياسررية 
السررياسررة . فالن ررا  الةادف لانسرران لتنظيم وإدارة شررؤون المجتمع قديم   ويرى البعض أن هذا 
الن رررا  لم قوانين او شررربم قوانين تحإلمم   ولذلك يمإلن أن يإلون هناك نمالإ من السرررلوك تتنرر 

ياسرية ولةا في المجتمع ونمالإ من الظواهر لةا صرفة السرياسرية   و ما أن هناك أيضرا مواهر سر 
نو  من النم ية والحدوث و التنرار   فةي موضررو  للدراسررة   والعلم الذي يدرسررةا يج  أن يإلون 

 علم السياسة . 

أما فيما يتعلا  المنةجية   فعلم السررررياسررررة اعتمد  رقام عديدة في دراسررررة الظاهرة السررررياسررررية .  
ة الفلسرررفية   والتي  ان  تبحث فالبدايا   ان  عبارة عن مجموعة النتا ا  التي اتسرررم   الصررربر

عن العدالة   و ية يمإلن أن يحصرررررث المجتمع على السرررررعادة والرفاهية   ولذلك نرى أن النتا ا  
األولى تر ل  حول مفةوم المدينة الفاضرررررلة والعدالة والحاكم الفيلسررررروف وال ررررررو  التي يج  أن 

السررياسررية   أي أنظمة الحإلم .  تتوافر في الحاكم  ي يصررب  حاكمام   وما هي أفضررث أنوا  النظم
إن هررذا النو  من الرردراسرررررررررررا  يعود إلى ا غريا   وةير من يمثررث هررذا المنة  في العما هو 
الفيلسروف ا غريقي أفال ون.  أما االتجاها  األةرى التي تقوم على المالحظة والوصرة والتحليث 

البعض اسم "المنة  العلمي أو   ومن ىم المالحظة والتجري  فيتمثث في المنة  الذي ي لا عليم  
المنة  الوضرعي" الذي تبلور في القرن التاسرع ع رر   والبعد الثاني للسرياسرة يرى فيةا  منةا من 

 الفن والحإلم في هذ  الحالة.

و "الحإلم" في هذ  الحالة هو عملية صرررررعبة تعتمد أسررررراسرررررا على الحدس والذ اا   ومن ىم يج  
اصرررة إلى أن ممارسرررة الحإلم . على أن يعال  هذا الجان  على عالم السرررياسرررة أن يوجم عناية ة

ينفس عقليّرة النراقرد الفني   أو األدير  حين يعني  مسرررررررررايرث مثرث التوازن   واالنسرررررررررجرام وا لةرام 
والتذوق . وإلا  ان العلم يحتاإ إلى عقلية تر يبّية   فرن الفن يحتاإ إلى العبقرية   ونسررت يع أن 

اسررررررررريرة الرذين عرفةم التراريح   والرذين تحردىوا يوحي من العبقريرة نجرد في أقوال  برار رجرال السرررررررررير 
 السياسية   مصدرام غنيام للمعرفة السياسية   و أفنارام مبدعة حول فن الحإلم . 

إال أن هذا الموقف يت ل  تبني نظرة منةجّية ةاصرررة نحو علم السرررياسرررة   فمن الضرررروري أن    
ين ا نسرررررررانّيا  والعلوم ال بيعية   ومعنى للك أن ندرك هذا العلم يوصرررررررفم يحتث مإلانام وسررررررر ام ي

دراسررا  علم السررياسررية ال يتعين عليةا أن تتجم اتجاهام م لقا نحو جمع المعلوما  حول الحإلومة 
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 اسرررررررتخدام ا جرااا  العلمّية الدقيقة وإنما عليةا أن تمن  قدرام من اهتمامةا لل بيعة ا نسرررررررانية 
 تستخدم التعا ة ا نساني  مداة رييسية من أدواتةا .والحإلمة والخيال السياسي   وأن 

  

 المحاضرة الثالثة : ةصايص السياسة

إن السررررياسررررة تمتاز  المرونة  سررررب  ارفاق الواسررررعة التي تعال  فيةا القضررررايا ا نسررررانية  .1
ال راينة   فليسر  المعالجة مقتصررة على الجوان  القانونية و المؤسرسرة وإنما على الجوان  
المتريرة في الحيراة االجتمراعيرة   ولرذلرك   فررن الحراجرة إليةرا قرايمرة في  رث زمران ومإلران   
سرررواا في حث النلاعا    أو البحث عن البدايث المرغو ة لدى صرررنا  القرار   أو التسررروية و 

 التحإلم والواس ة .
اهمية الظاهرة   السرياسرة تجمع يين العلم والفن والقوة والقدرة والنفول والعقيدة ومن هنا تمتي  .2

 السياسية لتنو   بيعة هذ  الظاهرة . 
إنةا متريرة وليسررر  ىايتة   ألنةا مرتب ة يةذ  الظروف المتريرة واألفنار المسرررتجدة والتمىير  .3

المتبادل يينةا و ين ا نسررران الذي يسرررتمر  البحث عن األفضرررث لذلك تترير القناعا  وتتبدل 
 ألفراد والجماعا  والدول .ارراا السياسية  فعث االحتناك يين ا

انةا تصررارعية من ناحية   وتعاونية من ناحية أةرى سررواا على صررعيد الفنر السررياسرري أو 
 على صعيد الممارسة السياسية لألفراد والجماعا  .

وأسرباب الصررا  والتعاون  ثيرة ومختلفة وهي مادية ومعنوية   مرتب ة  القدرة والقوة والنفول  .4
والسري رة وتحقيا المصرال  المتنافرة والمإلاسر  المختلفة لنث  رف من    والسرعي إلى الحإلم

 األ راف . 
السرررياسرررة لةا  بيعة سرررلمية فةي ال تلجم ألسرررتخدام العنة وإلا لجم  إلى العنة تتحول من  .5

ن اق السررياسررة الى ن اق الحرب   ولنن السررياسررة تلجم إلى التةديد  اسررتخدام القوة   وإلى 
 لتحقيا المصال  الو نية . التمىير على ارةرين
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 المحاضرة الرا عة : وماية السياسة

 إن الراية من السياسة  ما يراها  عض المفنرين هي : 

 الخير العام :  .1
مما الشررررك فيم أن الخير العام يعد من أهم أهداف السرررربيث في أي مجتمع من المجتمعا  . إل    

يتضرررمن أمن وسرررالمة الفرد والجماعة والدولة وسرررعادتةم ورفاهيتةم   فقد  ان سرررب  البحث عن 
السررعادة هو المحور األسرراسرري لدراسررة السررياسررة منذ أيام ا غريا وحتى عالمنا المعاصررر   وقد 

لفالسرررفة في توضررري  غاية السرررياسرررة منذ أفال ون   الذي يعتقد  ان الحاكم يج  أن يإلون جةد ا
عالمام وفاضرالم و فيلسروفام لني يقود الناس إلى الفضريلة والنمال والسرعادة . وقد نة  أرسر و نفس 
المنة  في البحرث عن العردالرة والحراكم العرادل   ولنن   ريقرة واقعيرة من ةالل الممإلن   وتوفير 

لحياة الفضررلى للجميع   ودعا إلى تقيد الحاكم  القانون منعا لالسررتبداد   وأعلن أن هدف التنظيم ا
 السياسي هو تحقيا الخير ون ر الفضيلة و إتاحتم أمام األفراد لني يبلروا أفضث حياة ممإلنة . 

ولذلك  رح كذلك أكد العلماا والفالسرفة المسرلمون أن الراية من السرياسرة هي تحقيا الخير العام 
النثير منةم تصرررررروراتةم للدولة والحاكم   و ان الفارايي في مقدمة من دعا إلى المدينة الفاضررررررلة 
والحاكم العالم الذي يتمتع  مواصررفا  عالية ومتميلة  المعرفة  محإلام الدين والعلم والرأي واألةالق 

اين سينا الذي تبع افنار   وال جاعة .  ا ضافة إلى الفارايي مةر فالسفة و علماا مسلمون أمثال
 الفارايي.

ويصررررة اين ةلدون السررررياسررررة  منةا صررررناعة الخير العام   وقد رج  ةيرها على شرررررها واصررررفام 
 ا نسان  انم إلى الخير أقرب .

 
 
 الوصول إلى السل ة والنفول :  .2

واألحلاب السررياسررية وهو الراية الثانية من السررياسررة ويعتبر من المسررلما  األن   أن جميع األفراد 
تسررررعى إلى السررررل ة عبر الوسررررايث الديمقرا ية وصررررناديا االقترا    أو  الوسررررايث غير ال رررررعية 

 االنقال ا  العسإلرية .
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ويرى البعض  منم غالبام ما تنون األهداف األسررراسرررية للسرررياسرررة ةدمة ال رررع  وتحقيا مصرررالحم 
ذ  األهداف تري  وتصرررب  مسرررالة والحفاظ على أمنم وسرررالمتم ولنن تسرررلا  عض الحإلام يجعث ه

 ىانوية مقايث شةوة الحاكم وحبم للبقاا في السل ة. 
 
 تحقيا المصال  الم تر ة :  .3

من المعروف أن العملية السررياسررية داةث المجتمع تمثث مجموعة من التفاعال  يين مجموعة من 
ى تحقيا هدف الرغبا  واالتجاها    ففي حين نجد على سررربيث المثال  عض الجماعا  تسرررعى إل

معين مثث تحسررررين أداا الق ا  العام عن  ريا الخصررررخصررررة وإيجاد المنافسررررة يين الق ا  العام  
والخرا    ونجرد فريقرام أةر يريرد ا  قراا على الق را  العرام والمحرافظرة عليرم   ألنرم يرموي نسررررررررربرة 

ن تريد كبيرة من العاملين    ذلك نجد أن  عض القوى السررررررياسررررررية واالقتصررررررادية في مجتمع معي
االنفتاح على النظام العالمي   البعض ارةر يريد الحماية للصرررناعا  المحلية . فالسرررياسرررة تمتي 
كوسريلة أسراسرية لحث مثث هذ  الصرراعا  التي تخلا في مإلانةا التعاون للمصرلحة العامة .  ذلك 

يينةرا على المسرررررررررتوى الردولي يخردم اتفراق مجموعرة من الردول على إقرامرة عالقرا  تعراون وتحرالة  
 مصلحة هذ  البلدان جميعام.

 
 تحقيا السالم والويام والوفاق :  .4

كما ل رنا سررررررررا قام   فان السررررررررياسررررررررة لةا غاية سررررررررامية أةرى وهي تحقيا التعايج يين األفراد 
والجماعا  والدول المختلفة في أفنارها ومباديةا وممارسررررررراتةا   واحترام  ث  رف قناعا  ال رف 

 ا أن  ث  رف ال يست يع أن يلري ارةر . ارةر وتوجةاتم   ال سيم
 
 تحقيا االزدهار والرفاهية والسعادة :  .5

ان تحسرررررين أداا األفراد والمؤسرررررسرررررا  واعتماد التنظيم ا داري و الجماعي في المجتمع يعد أمرام 
 ضروريام الستمرار الحياة االجتماعية وتحقيا االزدهار والرفاهية .

ةاللةا يختار المجتمع النظام السررياسرري واالقتصررادي الذي من   فالسررياسررة تقدم الوسرريلة التي من
ةاللم يسرررررعى إلى تحقيا الرفاهية والسرررررعادة ألفراد  سرررررواا أكان هذا النظام رأسرررررماليام يقوم على 

 الملنية الخاصة لوسايث ا نتاإ   أم اشتراكيام يقوم على الملنية العامة األدوا  ا نتاإ.



10 

قادرة على توفير  ث مسررتللما  النجاح لتحقيا التنمية االقتصررادية  لذلك   تعّد السررياسررة الناجحة
واالجتماعية وتوجيم األفراد والجماعا  وتنظيمةم   وت ررررريع القوانين واألنظمة التحقيا المسرررراواة 

 وتنافؤ الفر  أمام الجميع  ي يتم التقدم وا يدا  والبناا الحضاري في مث استقرار المجتمع .
 رق السلمية :حث الخالفا   ال  .6

السرررياسرررة حاجة من حاجا  المجتمع الب رررري وضررررورة رييسرررية للتملية والتوفيا يين المصرررال  
المتنازعة في المجتمع وصرررررررروالم إلى حالة سررررررررلمية ومسررررررررتقرة يين األفراد   أما الحرب فةي حالة 

 االستثناا رغم انت ارها . 
والسرررياسرررة  فيلة  ميجاد وسررريلة لجميع األ راف المتنازعة في حوار  زالة اسرررباب الخالف وايجاد 
 رق يديلة لحث النلاعا   ال رق السررررررررلمية . هذا على الصررررررررعيد الخارجي   أما على الصررررررررعيد 
الررداةلي فمن المعروف أن أغلرر  المجتمعررا  تتنون من جمرراعررا  ومراكل قويررة لا  انتمررااا  

لفرة   و رذلرك تنون المصرررررررررال  في أغلر  األحيران مختلفرة . هرذ  االنتمرااا  المختلفرة وهويرا  مخت
سرواا أكان  دينية أم عرفية فةي ت رإلث نق ة صررا  أو اةتالف   فالسرياسرية تلع  دورام هامام في 
ايجاد  رق وتسرويا  لحث هذ  النلاعا  المختلفة   حيث يعتبرها البعض المحث الم ا  للمنازعا  

   المسموعة للخصوما  . والتسويا
 البحث عن الحقيقة : .7

لقد  ان  دايمام الحقيقة الةدف األسراسري البحث في السرياسرة منذ القديم   فقد ر ل الفالسرفة دايمام 
على البحرث عن الحقيقرة وجعلوهرا جوهر اهتمرامةم   ألن الحقيقرة تحرر ا نسرررررررررران  رالمعرفرة   

عالقة يين المعرفة السررررياسررررية وتوميفةا لصررررال   و الحقيقة يتم تحسررررين المصررررير ا نسرررراني   فال
ا نسرران وتحرير  من  ث القيود ليسرري ر على البيلة المحي ة  م   و ذلك لتذليث جميع الصررعو ا   

 التي تواجةم . هذ  العالقة هي الر يلة األساسية للسياسة .
 المراجعة المستمرة للمسلما  :  .8

ة   ودراسررة السررياسررة  ال رق العلمية تسرراعد من الواضرر  أن ممارسررة السررياسررة  ال رق ال رررعي
على مراجعة المسرلما  واألنظمة السرياسرية ينظرة نقدية نا عة من الواقع و البحث دايمام عن أفنار 
جديدة تاليم المسررتجدا  الحياتية   وهذا يت ل  الم ررار ة الجماعية من ةالل التعددية السررياسررية 

 وحرية األحلاب وحرية القول والفعث .
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 تحقيا إنسانية ا نسان  .9
إن ا نسران  ان ومازال المحور األسراسري ليس فقا لعلم السرياسرية يث للن را  السرياسري أيضرا   
فالسرررياسرررية هي عالقة ا نسررران  ا نسررران األةر   وعالقة الحاكم  المحإلوم . ولذلك فالسرررياسرررة 

ر وس لخدمة المصررلحة تسررعى لتحقيا إنسررانية ا نسرران من ةالل تنظيم العالقة يين الرييس والم
 العامة وةدمة الفرد وتساعد  على تحقيا ما يتمنا  .

 تعليل روح الموا نة :  .10
تسراهم السرياسرية في ةلا روح الموا نة و ت ويرها وتعليلها   من ةالل التر يل على القيم النبيلة 

ث عام   والدفا  عن الو ن والتضررحية في سرربيلم   والم ررار ة في األعمال التي تةم ال ررع    ررإل
 وأداا الواجبا  والتمتع  الحقوق   وحث الفرد على االلتلام األةالقي  قضايا الو ن واألمة . 

و تعليل روح الموا نة   وإيجاد ىقافة سياسية جديدة تنون أساسام لبناا نظام يتم معم حإلم ال ع  
 نفسم ينفسم .

 ا عداد للوماية : .11
تن رلة جيث وا   مسرؤول   هذا وإعداد أفراد للوماية االهتمام  السرياسرة شريا ضرروري  ما ل رنا ل

العامة   فدراسرررة العلوم السرررياسرررية وإن ررراا المعاهد والمراكل والجامعا  لتقديم المعرفة السرررياسرررية 
 يساعد على تمهيث األفراد للعمال في الوماية العامة   سواا الداةلية أو الخارجية.

يا  محورها الفرد ا نسران   الذي يسرعى من ةالل مما سربا نجد أن السرياسرة لةا اهداف وغا    
المعرفة السرياسرية إلى السري رة على البيلة المحي ة  م من أجث التصردي للصرعو ا  و ةلا منا  
ماليم لايدا     ذلك السرررياسرررة تع ي ا نسررران الفرصرررة  يجاد نظام سرررياسررري يقوم على احترام 

ينعم الفرد والمجتمع  الرفاهية والسرررررعادة   وهي حقوق ا نسررررران   والحريا  العامة للجميع    ي  
الراية األسررراسرررية لانسررران منذ القديم وحتى ارن . من هذا نجد أن السرررياسرررة هي فعال صرررناعة 
الخير للجميع   وهي الن ررا  الذي يرقى  ا نسرران إلى مرات  عالية   وهي التنظيم وا دارة   وهذ  

  ساير الناينا  الحية األةرى .  الميلا  هي التي تفرق وتميل ا نسان عن
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 ة:  موضوعا  علم السياسة المحاضرة الخامس

ان الموضررروعا  المتعلقة  العلوم السرررياسرررية  ثيرة وواسرررعة فنجد على سررربيث المثال المفردا      
   وهي :  1948التي أقرها نخبة من علماا السياسة في منظمة اليونسإلو في عام 

النظرية السرياسرية : وتتضرمن دراسرة جميع النظريا  التي وضرع  تحديد عالقة الفرد  الدولة    .1
 ودراسة األفنار السياسية وتاريخةا وت ورها عبر اللمن.  ومدي ةضوعم لةا

 
 المؤسسا  السياسية : وتضم  ث مما يلي :  .2

 الدستور . .أ
 الحإلومة المر لية . .ب
 الحإلومة ا قليمية . . 
 ا دارة العامة . .ث
 وماية الحإلومة االقتصادية واالجتماعية . .إ 
 المؤسسا  السياسية المقارنة . .ح 

 
 األحلاب والفلا  والرأي العام   وتضم :   .3

 األحلاب السياسية ودراستةا و يفية تنوينةا ومدى قوتةا في الحياة العامة .  .أ
 الفلا  والجمعيا  . .ب
 الم ار ة السياسية للموا ن في الحإلومية و ا دارة . . 
 الرأي العام   أي دراسة الرأي العام و يفية تنونم و رق قراتم وقياسم وتوجيةم . .ث

 
 العالقا  الدولية   وتضم : .4

 السياسة الدولية . .أ
 التنظيما  و ا دارا  الدولية .  .ب
 القانون الدولي .  . 
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ومن الجدير  الذ ر أن هذ  القايمة تعتمد في اغل  الجامعا  والمؤسرسرا  التعليمية في       
العالم مع  عض ا ضررررافا  واالجتةادا  الخاصررررة  الدولة والمجتمع  ما ترا  الجامعة صرررراحبة 

 االةتصا    أما موسوعة العلوم السياسية فقد  رح  مواضيع عدة أهمةا : 

ث الفلسرفة السرياسرية جلاا من التراث في العلوم السرياسرية فمنذ الفلسرفة السرياسرية : ت رإل .1
أفال ون وحتى اليوم  ان  الفلسفة السياسية التي تر ل على القيم و على  عض المفاهيم 

 متث المدينة الفاضلة والعدالة من المواضيع األكثر رواجام في القرون الماضية . 
 

 الباحث على القوانين والدساتير.القضايية : وهي تر يل  -العملية القانونية  .2
 

ا جرااا  التنفيرذيرة : تةتم هرذ  الردراسرررررررررا   رالعمليرا  البيروقرا يرة والتي من ةاللةرا يتم  .3
تنفيذ السرررياسرررا  العامة . فسرررواا أكان الحاكم رييسرررام أم ملنام فةو رجث دولة عليم مةام 

ةرامرم وت رررررررررإلرث هرذ  لتنفيرذهرا ولرذلرك توجرد ييروقرا يرا  لمسررررررررراعردة رجرث الردولرة للقيرام  م
المؤسرسرا  أو الديمقرا يا  الموضرو  األسراسري للدراسرة لبعض المتخصرصرين في مجال 

 العلوم السياسية .
 

 التنظيم ا داري :  .4
هذا الفر  ت ور من الحاجة إلى تنظيم امور ا دارية في الدولة والى أن اصررررب  األن فرعام 

 ةاصام يسمى ا دارة العامة .
 

 السياسا  الت ريعية : الدراسا  المتعلقة   .5
هذ  الدراسرررا  تر ل على الجان  الت رررريعي من الحإلومة   أي عالقة السرررل ة الت رررريعية 
 السرررل ا  األةرى   مبينة عمث  ث منةا وعملية االنتخا ا  للسرررل ة الت رررريعية والتمثيث 

 السياسي في الدولة والمجتمع . 
 

 األحلاب السياسية وجماعا  الضرا :  .6
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هذ  الدراسرررررررا  إلى القوى السرررررررياسرررررررية الفاعلة في المجتمع وتمىيرها على يذه  اهتمام 
 العملية السياسية   وعلى اتخال السياسا  ووضع القرارا  وأدوا  تنفيذها.

 
 الرأي العام :  .7

يةتم هذا الجان  من الدراسرا   األراا واالتجاها  والمعتقدا  وأىرها على السرياسرة العامة 
 ت ور مع المدرسة السلو ية .  وقد يرز هذا االتجا  و 

 
 التن لة السياسية والثقافة السياسية :  .8

ير ل أصرحاب هذ  الدراسرا  على أهمية التن رلة السرياسرية المباشررة وغير المباشررة لتنوين 
وعي الموا ن   وايجاد ىقافة سررياسررية مت ورة تواك  أهداف المجتمع في السررعي للسررعادة 

 والرفاهية .
 
 
 

 المقارنة :السياسا   .9
على الرغم من قدم هذ  الدراسرررا  التي يدأ  مع أرسررر و في المقارنة يين الدسررراتير لدول 
المدينة   إال أن هذا الجان  من الدراسررررررا  السررررررياسررررررية ت ور   ررررررإلث  بير ةالل القرن 
الع رين   وأصبح  الى اتةاما  متعلقة  النظم السياسية المقارنة   و السياسا  المقارنة 

 مية ودور المقارنة يين مختلة األنظمة السياسية .نظرا أله
 

 التنمية السياسية :  .10
يرز االهتمام  التنمية السررررررياسررررررية   وةاصررررررة في دول العالم الثالث  عد الحرب العالمية 
الثرانيرة    عرد نيرث العرديرد من هرذ  الردول السرررررررررتقاللةرا   وحراجتةرا إلى يرام  في التنميرة 

 .ا صالح السياسي في هذ  البلدان السياسية لتحريك عجلة الت ور و 
 

 السياسة الدولية :  .11
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تعتبر من أهم مجاال  علم السررررررياسررررررة   حيث أصررررررب  لةا فرو  واةتصرررررراصررررررا    مثث 
المنظما  الدولية والقانون الدولي واالقتصراد السرياسري الدولي   نظرام ألهمية العوامث التي 

 تةتم يةا هذ  الدراسا  . 
 

 اسية : المنةجية في العلوم السي .12
يثير هذا الجانبية من الدراسرا  جدالم يين أسراتذة العلوم السرياسرية حول المنةجية وال رق 
المتبعرة في البحرث العلمي   وقرد دةرث هرذا الجردل مرحلرة مت ورة وجرديردة  عرد انتةراا الحرب 
الباردة   حيث يرز  االتجاها  المسرررماة النقدية   أو ما  عد الوضرررعية في دراسرررة العلوم 

 جتماعية   إلث عام   والعلوم السياسية   إلث ةا  . اال
أن تحدد مواضرررررريع علم   ۱۹۷۳في حين ارتم  الجمعية األمريإلية للعلوم السررررررياسررررررية في عام    

 السياسة  ما يلي : 

 المؤسسا  السياسية والسلوك السياسي و يتضمن : .1
 تحليث النظم  عينةا والنظم الفرعية . .أ

 عمليا  صنع القرار .  .ب
 النخ  والنخ  المعارضة . . 
 الم ار ة السياسية الجماهيرية والتواصث . .ث
 األحلاب والحر ا  الجماهيرية واالتحادا  و النقا ا  .  .إ 
 التنمية السياسية و التحديث السياسي .  .ح 
 القيم وا يديولوجيا  ن م االعتقاد   الثقافة السياسية .  .  

 
   الدولية والعالقا  الدولية وتتضمن :القانون الدولي والمنظما .2

 القانون الدولي . .أ
 المنظما  الدولية . .ب
 السياسة الدولية . . 
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 المنةجية   وتتضمن :    .3
 أسالي  الحاس  ارلي .   .أ

 تحليث المضمون .  .ب
 نظرية المعرفة وفلسفة القيم . . 
 التعميم التجريبي .  .ث
 جمع البيانا  الميدانية . .إ 
 القياس و ناا المقاييس .  .ح 
 يناا النمالإ . .  
 التحليث ا حصايي . .د
 نظم و تحليث المس  . .ل

 
 االستقرار وعدم االستقرار والترير السياسي :  .4

 التعديث واالنت ار الثقافي .  .أ
 ال خصية والدافعية . .ب
 القيادة والتجنيد السياسي . . 
 التن لة السياسية .  .ث
 الثورة والعنة . .إ 
 سياسي . المدارس و التعليم ال .ح 
 التدرإ االجتماعي واالقتصادي . .  

 
 السياسة العامة وتتضمن :  .5

 نظرية السياسية العامة .  .أ
 قياس السياسة العامة . .ب
 السياسة االقتصادية والتنظيم االقتصادي . . 
 العلم والتننولوجيا . .ث
 الموارد ال بيعية والبيلية . .إ 
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 التعليم . .ح 
 الفقر والرفاهية  .  
 والسياسة الدفاعية .السياسة الخارجية  .د

 
 ا دارة العامة وتتضمن :  .6

 البيروقرا ية . .أ
 ا دارة المقارنة .  .ب
 التحليث ا داري . . 
 نظرية التنظيم والسلوك التنظيمي . .ث
 إدارة األفراد .  .إ 
 التخ يا والبرمجة والموازنة .  .ح 
 السياسة وا دارة . .  
 تحليث النظم . .د

 
 ة األمريإلية   وتتضمن : المؤسسا  والعمليا  السياسية للواليا  المتحد .7

 المحاكم والسلوك القضايي .  .أ
 االنتخا ا  و السلوك التصويتي .  .ب
 السياسة االىنية )العرقية( .  . 
 الةيلا  التنفيذية . .ث
 جماعا  الضرا . .إ 
 العالقة يين المؤسسا  الحإلومية . .ح 
 الةيلا  الت ريعية . .  
 التاريح السياسي والدستوري .  .د
 األحلاب السياسية في أمريإلا .  .ل
 القانون العام   .ر 
 الراي العام .  .ز 
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 حإلومة الواليا  والحإلوما  المحلية .  .س
 السياسة الحضرية . .ش

على الرغم من شرمولية هذ  القوايم إال أنةا افتقر  إلى مواضريع عديدة أةرى   مثث الجررافية      
 سي   و مواضيع أةرى .السياسية   وعلم االجتما  السياسي   وعلم النفس السيا

غيرداةلم في االمتحان ولمن يرغ  اال ال  عليةا  معلوما  يمإلن تنليلةا من   7و  6)المحاضرررررة 
 البروفايث(
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 ة  العلوم األةرى اضرة الثامنة : عالقة علم السياسالمح

لعلم السررررررياسررررررة عالقة  إلثير من العلوم األةرى    علم االجتما    التاريح   القانون          
 الديمررافية   االقتصاد   والجررافية   وهي االتي : 

 أوالم : عالقة علم السياسة  االجتما 

تعد السرررياسرررة إحدى مميلا  التنظيم االجتماعي   ألن الراية األسررراسرررية للسرررياسرررة هي        
تنظيم المجتمع وتو يد وجود    وإن األنظمة والمؤسرررسرررا  السرررياسرررية ال تن رررم اال في الوسرررا 
االجتمراعي   وأن أي نظرام ال يرمةرذ المع يرا  االجتمراعيرة ةراصرررررررررة التر يبرة االجتمراعيرة    عين 
 االعتبار ال يدوم  ويالم   لذلك فان ت وير المجتمع وت ور األنظمة السياسية مترا  ان جدليام .

ال تسررتقر المؤسررسررا  السررياسررية إال  عد أن يإلون المجتمع قد ق ع شررو ام  عيدام في االسررتقرار و 
ومن ناحية أةرى فان القوى السررررررياسررررررية التي تتنافس على السررررررل ة داةث المجتمع في قوى 

 اجتماعية مسّيسة أي اجتماعية المن م   سياسية األهداف التي تسعى لتحقيقةا .

ما  يةتم  إلافة أنما  السرررررررلوك االجتماعي    العادا  والتقاليد والقيم    المقايث فرن علم االجت
ومنةا السرلوك السرياسري  ونم سرلو ام اجتماعيام   وقد ن رم علم السرياسرة  جلا من علم االجتما  
  والسررياسررة  ن ررا  اجتماعي تن لا من المجتمع يتر يباتم المختلفة . االجتماعية والثقافية و 

 االقتصادية .  

ن العالقة يين علم السرررررررررياسرررررررررة وعلم االجتما  متبادلة ووىيقة مما سررررررررراعد في مةور علم ا
االجتما  السياسي   الذي يعبر عن األسلوب والنتاي  االجتماعية لتوزيع القوة على نحو معين 

 في ن اق المجتمعا  . 

 ان عالم السرررررياسرررررة ال يمإلن أن يدرس الظاهرة السرررررياسرررررية   رررررإلث مجرد و عيد عن الوسرررررا
االجتماعي   وال يمإلن لم دراسررررررة الحياة السررررررياسررررررية في يلد ما عبر دراسررررررة مجردة للقواعد 
الدسرتورية التي يرتنل عليةا النظام السرياسري   دون العودة إلى دراسرة الواقع االجتماعي الذي 
انبثا منم هذا النظام ومن جةة أةرى   فان عالم االجتما  اىناا دراسرررررتم للظواهر االجتماعية 

نم يواجم مواهر سرررياسرررية ال يمإلنةا أن تتجسرررد إال في إ ار اجتماعي   إن علم السرررياسرررية فا
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وعلم االجتما  يتبادالن التاىير أيضررررا في مجال الجماعا    حيث يسررررتفيد علم السررررياسررررة من 
أ حاث علم االجتما  في هذا ا  ار   وةاصرررة حول عوامث تماسرررك القيادة   ومعرفة اتجاها  

ألحلاب واالنتخا ا     المقايث فان علم االجتما  يسرررتفيد من األ حاث السرررياسرررية  الرأي العام وا
وتفسيرها العلمي لألوجم السياسية لبعض الظواهر االجتماعية    تحليث النخ  السياسية مثال. 
إن المجتمع هو الوعاا و القاعدة التي تعيج عليةا األفنار السرررررررياسرررررررية   وان أي تريير في 

 االجتماعية ينعإلس على األفنار والنظريا  السياسية .المجتمع وقوا  

 ىانيام : عالقة علم السياسة  علم التاريح :  

ال يمإلن فصرث الواقع السرياسري عن جذور  التاريخية   فالحوادث السرياسرية تعد من أهم        
يا  الموضرروعا  التي يةتم يةا علم السررياسررة   وللك لمعرفة المصرردر الرييسرري لألفنار والنظر 

السررياسررية قديمام وحديثام ولمعرفة مروف ن ررمتةا . فالظاهرة السررياسررية تن ررم وتت ور في سررياق 
الت ور التاريخي للمجتمع   وأن دراسرررة الماضررري تسرررةم في   رررة حقيقة الحاضرررر   فالباحث 
السررياسرري ال يسررت يع فةم المؤسررسررا  السررياسررية والبنية السررياسررية دون الرجو  الى سررياقةا 

الذي ن ررررم  وت ور  في ملم وللك الكت رررراف األسررررباب السررررياسررررية النامنة وراا التاريخي   
 األحداث     ة القوى المحر ة للحروب والثورا  والت ورا  االجتماعية .

ان التاريح السررياسرري لألمم وال ررعوب   هو سررياسررة الماضرري   ألنم يتضررمن المعالجة المنظمة 
المدون هو تاريح سرررررياسررررري للملوك والحإلام  لألحداث السرررررياسرررررية   سررررريما وأن معظم التاريح 

وعالقاتةم مع  عضرررررةم   والقليث منم هو تاريح ال رررررعوب وعاداتةا وتقاليدها وىقافتةا وأحوالةا 
المعي ية وحياتةا العامة   وحتى هذا القليث منم يخضع للجان  السياسي   ولةذا السب  نقول 

بر واالقتباس منةا لنن  حذر ومتجنبام إنم يمإلن للباحث السرياسري أن يسرتفيد في اسرتخال  الع
 المبالرا  فيم و متنبةام لدور األهواا والرغبا  في سرد التاريح السياسي .

كما أن هناك  ثير من األحداث والوقايع  ان  مصرردرام لنثير من النظريا  السررياسررية   مثال  ث 
لفتن   و المقايث أد  األ حاث السرررررياسرررررية حول األمن والسرررررلم  تب  أىناا الحروب والثورا  وا

 عض النظريا  واألفنار إلى المسراهمة في قيام أحداث تاريخية   مثث أفنار روسرو ومونتسرإليو 
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إن أفنار الصررررررا  ال بقي   .  1789وغيرهم والتي دفع   ال رررررع  الفرنسررررري إلى القيام يثورة 
 .1917والحرية والعدالة أد  إلى قيام الثورة الروسية في عام

ضرررررررررع لدى الباحثين  مام هايالم من التجارب التاريخية من اجث اسرررررررررتنبا  قوانين وان التاريح ي
سررررياسررررية أو نظريا  سررررياسررررية تحإلم الواقع و تتنبم  المسررررتقبث   ةاصررررة  وأن االضرررر را ا  
السررياسررية والثورا  واألزما  واألحداث السررياسررية ت ررإلث مادة أولية للباحث السررياسرري   و ذلك 

التيارا  السرياسرية التي أىر  في  ث مرحلة من مراحث التاريح . يةتم دراسرة العوامث السرياسرية و 
يةا الباحث السررياسرري لمعرفة العالقا  التي  ان  قايمة يين الحإلام والمحإلومين   أي العالقا  

 السل وية التي تعتبر المحرك األساسي للحياة السياسية .

هرذا   ويعتقرد البعض إن التراريح يعيرد لاترم   والحقيقرة غير للرك   ألن تمراىرث الظروف والعوامرث 
مع مثيالتةا في الوق  الحاضرررر نسررربيام   و ذلك يمإلن التنبؤ  ما سررريحدث   رررإلث تقريبي . إن  

 . العالقة المتبادلة يين التاريح والسياسة أنتج  فرعام علميام جديدا هو علم التاريح السياسي 

 

 المحاضرة التاسعة 

 ىالثام : عالقة علم السياسة  القانون 

 لني تتبين عالقة علم السياسة  القانون اليد لنا من أن نعرف القانون أوالم : 

القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد الحقوقية التي تنظم الروا ا االجتماعية و سرررررررلوك 
لقواعد يستللم جلاا   وهذ  القواعد ضرورية لتحقيا األفراد في المجتمع   إن  ث مخالفة لةذ  ا

العدالة والمسررراواة وإللام األفراد على  اعتةا النتظام المجتمع فالمع يا  الحقوقية تؤىر   رررإلث 
مباشررررر في الواقع السررررياسرررري وتتمىر  مع ياتم   ألن النظام السررررياسرررري  األسرررراس يرتنل على  

دورها إ ار عمث سرررياسرررة الدولة وتحدد األسرررس مجمو  قواعد حقوقية   وترسرررم هذ  القواعد ي
 التي تحإلم عملةا   وشإلث النظام السياسي وصالحيا  المسؤولين من جةة أةرى .
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ان الدسررتور الذي يتنون من عدة قواعد قانونية يوز  الصررالحيا  على المؤسررسررا  الرييسررية 
يذية أو قضرايية . إن  في الدولة   وللك عبر تحديد وميفة  ث منةا سرواا أكان ت رريعية أو تنف

الدسرتور يحدد العالقا  التي تر ا هذ  المؤسرسرا  فيما يينةا   وعلى هذ  العالقا  يتحدد نو  
شربم رياسري( .  ما يحّدد الدسرتور  ريقة اةتيار الحإلام   -رياسري   -النظام السرياسري )يرلمان  

نون السررررل ة إما    االنتخاب او  الوراىة   ومنم يتحدد مدى م ررررار ة ال ررررع  في السررررل ة فت
 ديمقرا ية أو استبدادية .

إن قاعد اللعبة السرررررياسرررررية في أي يلد يحددها الدسرررررتور   وللك عبر تحديد  صرررررالحيا   ث 
مؤسررررسررررا  الدولة   وةاصررررة فيما يتعلا  قانون االنتخا ا    فلحجم الدواير االنتخايية ونظام 

ا عالن وسررررررررقة ا نفاق المالي وا عالم دور االقترا  واألمور ا جرايية المتعلقة  اسررررررررتخدام 
أساسي في تحديد التحالفا    وحجم التمثيث في مختلة المجالس   وتحقيا التوازن السياسي 

. 

إن القواعد الحقوقية تحدد حقوق وواجبا  الموا ن تجا  الدولة   و يواس تةا تست يع السل ة  
حقيا االمن واالسرررررتقرار والسرررررالم السرررررياسرررررية  سرررررا سررررري رتةا على  افة أرجاا الو ن   وت

 االجتماعي   والقضاا على التناقضا  االجتماعية .

ايضرررررررا تتضرررررررمن القواعد الحقوقية القانون الدولي العام الذي يؤ ر عالقا  الدولة مع الدول  
األةرى   أي ينظم تلك العالقا  في أوقا  الحرب والسررررررلم   و يفية معالجة الم رررررراكث الدولية 

ال يتجلأ من السرررياسرررة . من ناحية أةرى فان السرررل ة السرررياسرررية هي صررراحبة  والتي هي جلا
ال رمن في إصردار القواعد القانونية فالقانون يعبر عن واقع اجتماعي وسرياسري   ويعإلس أنما  
العالقا  السررررررايدة يين األفراد والجماعا  في المجتمع  ما يعبر عن موازين القوى يين مختلة 

 السياسية . فلا  المجتمع وتر يبتم

ان القوانين يضرررررعةا وي ررررررعةا نواب لةم توجةا  وممارسرررررا  ةاصرررررة يةم   ولديةم ةلفيا  
اجتماعية وسرررياسرررية   فتمتي القوانين ترجمة لواقع سرررياسررري   وتةدف إلى تحقيا غاية ما في 

 ال من السياسي    معنى أن األهداف السياسية البعيدة والقريبة تنجيد  قوانين.
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يا  السررياسررية على القوانين يظةر   ررإلث  ارز عند حصررول التحوال  السررياسررية أن أىر المع  
النبرى   أي زمن الثورا  ال رررررررعبية والتي تصرررررررنع ىورة في عالم القانون واكبر مثال على للك 

  والتي ألر  قوانين ا ق ا    وأحل  قوانين ليبرالية   ۱۷۸۹والثورة الفرنسررررية التي قام  عام 
  التي ألرر  النظرام ا ق راعي  ۱۹۱۷والثورة الروسررررررررريرة االشرررررررررتراكيرة لعرام  ديمقرا يرة مإلرانةرا.

 القيصري   وأحل  محلم القوانين االشتراكية .

إن الدول المتقدمة تقنن الواقع االجتماعي والسرررياسررري واالقتصرررادي  مجموعة من الت رررريعا  
المسررتمرة حسرر  الحاجة إليةا وفي ضرروا المسررتجدا  العلمية وا نسررانية   يينما الدول النامية 

 فتنون اقث ممارسة إلى القوانين   وأكثر ممارسة لألعراف والتقاليد المحلية. 

 م السياسة  الديمررافية : را عام : عالقة عل

يعّد ال ررررع  مصرررردر السررررياسررررة و أداة عملةا   ومن ال بيعي أن تقوم عالقة و يدة يين علم 
 روسررو والسررياسررة و الديمررافيا   وقد أشررار إلى للك  ث من أرسرر و وأفال ون . ومن  عدهما  

 . مونتسإليو

ينية المجتمع السررررياسرررري إن التنوين الب ررررري ل ررررع  من ال ررررعوب يلع  دورا  ارزا في تحديد  
وشرإلث الدولة. فالدول لا  ال رعوب المتنوعة األعراق واالىنيا  والقوميا  تنعإلس هذ  التر يبة 
على مؤسررسرراتةا الدسررتورية   وغالبام ما يإلون نظامةا السررياسرري فيدراليام   وهذ  الدول منةا ما 

 يوفا  سررررب  تصررررل  يوفا يتحقيا التماسررررك واالسررررتقرار عبر المرونة السررررياسررررية   ومنةا ال
المواقف من قبث الجماعا    والتناحر واالسرررررررررتعالا من قبث البعض األةر .  ما أن للتحر ا  
السررررإلانية  ىرام  الرام على القاعدة االجتماعية للسررررل ة.  عد الثورة الصررررناعية ومةور التنتال  

  وأصرررربح  هذ   والتجمعا  العمالية النبرى   انت ررررر  األيديولوجيا  اليسررررارية في أوسررررا ةا
التجمعا  ت رررإلث عامث ةوف لبعض القوى السرررياسرررية المناوية لةا . ومن جةة أةرى   تتمىر 
ينية األحلاب  المع يا  الديمررافية من ةالل الصرررررا  يين األجيال ال ررررا ة و بار السررررن حول 
ا تحديد االتجاها  السرررررياسرررررية   حيث يميث  بار السرررررن للمحافظة على اتجاها  األحلاب يينم 

 ال باب يميلون للتجديد والتحديث . 
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إن تلايد عدد السررررررإلان في دولة ما قد يصررررررب  مصرررررردر قلا للدول المجاورة   مثلما حدث في 
 مما أدى إلى حروب توسعية على حساب الدول األةرى .  1945 – 1939ألمانيا واليا ان 

أمريإلا قد اىر   إلث عام ويرى  احثون ان زيادة عدد النساا على الرجال في الةيلة الناةبة في  
 على االنتخا ا  لصال  القوى المحافظة في إشارة إلى اىر الواقع السإلاني على االنتخا ا .

هرذا من جةرة   أمرا من جةرة أةرى فرانرم اليرد للقرارا  السررررررررريراسررررررررريرة من أن ترمةرذ المع يرا   
دراسررررا   الديمررافية  االعتبار   حين وضررررع ة ة اقتصررررادية   اجتماعية وصررررحية و األةص ال

ا حصرايية التي يقدمةا علم الديمررافيا   هذا   وتضرع الدول في سرياسرتةا ة  ا لتحقا توازن 
سرررإلاني يين الريف والمدينة   عبر تنمية البنى التحتية من  ةر اا وصرررحة ومواصرررال  وفر  
عمرث    مرا تعمرد هرذ  الردول إلى تنظيم النسرررررررررث وأحيرانرام إلى الحرد منرم   إلا عرانر  من  ثرافرة 

إلانية أو اضرا سإلاني  ما هو الحال في الةند   يينما  عض الدول ت جع النسث   إلا عان  س
 من قلة النسث  ما هو الحال في فرنسا مثال .
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 المحاضرة العاشرة :

 

 ةامسام : عالقة علم السياسة  االقتصاد :  

إن العالقة يين السرررياسرررة واالقتصررراد عالقة شرررديدة االرتبا  و التمىير المتبادل   فالموقع الذي  
تحتلم الم راكث االقتصرادية والمالية في ن را  الدولة واألفراد هو ةير دليث على العالقة المتينة 

  حاجاتم يين السرياسرة واالقتصراد . فاالقتصراد يةتم  الجةود التي يبذلةا الموا ن من أجث إشربا
المادية   وهذ  الجةود لاتةا تخضررع للضرروا ا والقواعد السررياسررية التي يقوم عليةا المجتمع   

 و المقايث هذ  الضوا ا والقواعد تتمىر  المع يا  االقتصادية . 

ور ما هذا ما دعا المار سية إلى إننار وجود مواهر سياسية قايمة يذاتةا واعتبار الدولة ماهرة 
مرتب ة  البنية االقتصررادية   وإن القدرة السررياسررية ماهرة اقتصررادية  بقية وأداة لسرري رة ىانوية  

 بقة على أةرى   وإن الدولة وليدة التناقضررررررا  ال بقية وتلول يلوالةا. والحقيقة   مةما  ان 
 ما تمىير االقتصراد في السرياسرة  بيرام ال يمإلننا تفسرير الظاهرة السرياسرية تفسريرام وحيد الجان    

انم ال يمإلننا القبول  النظرية الليبرالية القايلة  فصررررث السررررياسررررة عن االقتصرررراد . و عدم تدةث 
الدولة في ال رررمن االقتصرررادي ألن الواقع أىب  دور وأهمية تدةث الدولة في األقتصررراد وةاصرررة 

 أىناا فترة األزما  االقتصادية .

واا أكان على الصررعيد الو ني أو على  ان للمع يا  األقتصررادية أىرا  ارزام على السررياسررة   سرر 
الصررعيد الدولي   وللعوامث االقتصررادية دور  ارز في أع اا النظام السررياسرري مميلا  ةاصررة   
فرالردول الرنيرة تميرث عرادة إلى اعتمراد أنظمرة ليبراليرة   و ينمرا الردول الفقيرة تنون األكثر ماليمرة 

ية   أو سرروا توزيع الثروة االقتصررادية .  قامة أنظمة اسررتبدادية  سررب  شرر  الموارد االقتصرراد
وإلى جان  للك فان النظم السياسية منذ القدم ارتب    األوضا  االقتصادية فيةا   فقد اقترن  
األنظمرة الحإلم الملنيرة الم لقرة يوجود النظرام ا ق راعي . يينمرا ترادفر  النظم السررررررررريراسررررررررريرة 

ي يداية العةد االسررررتعماري    ان  ال بقة البرجوازية مع أنظمة الحإلم الدسررررتورية المقيدة . وف
الرأسرررررمالية و البرجوازية تفرض على حإلوماتةا التوسرررررع االسرررررتعماري  حثام عن المواد األولية 
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واألسرررواق التجارية   ولذلك اتبع  سرررياسرررة يناا جيوش قوية حديثة و إرسرررال البوارإ الحر ية 
 ستةا في مختلة القارا  . والسفن الحماية رعاياها   ومنع الدول األةرى من مناف

إن االزدهار االقتصرررادي يسررراعد على االسرررتقرار السرررياسررري    سرررب  الحد من موجة الم ال  
االسررتجا ة لدعوا  التريير   يينما تسرراعد األزما  االقتصررادية على حصررول ترييرا  سررياسررية 

 كبيرة وجذرية .

لدول الخارجية وتحديد نفولها   ومن ناحية أةرى فان للموارد ال بيعية أىرام في رسرررم سرررياسرررة ا
فرالردول الرنيرة  مواردهرا ال بيعيرة هي األكثر تحررام في عالقراتةرا الخرارجيرة من الردول التي تفتقر 

 لةذ  الموارد .

وعلى الرغم من أهمية االقتصرراد في السررياسررة   فان هناك تمىيرام للسررياسررة على االقتصرراد  ثيرا 
بر القوانين والت رريعا  التي تحقا الةدف االقتصرادي ما تدةث الدولة في ال رمن االقتصرادي ع

في زيادة ىروتةا وقوتةا   وفي اسرررترالل الموارد المختلفة  شررربا  حاجا  السرررإلان من السرررلع 
والخدما  . وتنون وميفة الدولة في النظام االشرتراكي واسرعة وتتدةث في  ث مجاال  االقتصراد 

ما في الدول لا  النظم الرأسرمالية فان تدةث الدولة في واالدارة واالسرتيراد والتصردير وغيرها . أ
 ال من االقتصادي يإلون جلييام  سب  قانون السوق والمنافسة الحرة . 

ان تدةث الدولة في المجال االقتصررررادي يتدرإ من حد أدني يبدأ من وضررررع القوانين التي تنظم 
و ال رررر ا  والتجارة   ورسرررم وتفرض الضرررراي    وسرررن الت رررريعا  المتعلقة  الملنية العقارية 

سرررياسرررة إنمايية شررراملة إلى حد أقصرررى يقضررري يتوجيم االقتصررراد توجيةام مباشررررام   وللك وفقا 
 لايديولوجية التي يرتنل عليةا النظام السياسي   سواا أكان  اشتراكية أم رأسمالية . 

رراالة في الليبراليرة ان حمرايرة النقرد الو ني هي من أولى مةمرا  الردولرة   وحتى أكثر األنظمرة م
تتدةث   رررإلث مباشرررر أو غير مباشرررر لحماية النقد من تدني قيمتم .  ما أن السرررل ا  العامة 
تضرررع سرررياسرررا  المواجةة الب الة وةلا فر  عمث جديدة ومعالجة األزما  المعي رررية    ما 

لسرررلبية تعمث على تقليص الفوارق والتفاو  يين مختلة المنا ا وال بقا  نظرام لالنعإلاسرررا  ا
 التي تتر ةا على وحدة تماسك ال ع  . 
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ان الدول الضررررعيفة اقتصرررراديام تعول على الدول القوية اقتصرررراديام في الحصررررول على القروض 
 والمساعدا  فيصب  اقتصادها تا عام اقتصاديام وسياسيام للدول المانحة للقروض المساعدا .

ث أصرررب  من الضرررروري االسرررتعانة  علم اةيرام العالقة يين االقتصررراد والسرررياسرررة متينة    حي 
االقتصرراد لفةم  عض الظواهر السررياسررية    ما أن االسررتعانة  علم السررياسررية يسرراعد على فةم 

 اال عاد السياسية للظواهر االقتصادية . 

سرادسرام : عالقة علم السرياسرية  الجررافية : القرار األسرةم و  رإلث  بير على دور السرعر ما أن 
 هر االقتصاديةاالستعانة  عث زا

ر ل  ثير من المفنرين انتبرراهةم و  رررررررررإلررث  بير على دور المع يررا  الجررافيررة وتررمىيرهررا في 
السررررياسررررة وعلى رأسررررةم جان يودان واين ةلدون و مونتسررررإليو    ما اكدها العالم العر ي اين 

ى ةلدون موضرررحام أهميتةا في قوتةا وضرررعفةا . وةاصرررة فيما يتعلا يتمىير البيلة ال بيعية عل
سرلوك األفراد والجماعا  ونما التجمعا  الب ررية وال رق المتبعة في تحصريث معاشرةا   فظةر 
مرا يسرررررررررمى الجيو وليتيرك الرذي اوجرد  العرالم األلمراني راتلل   وللرك للرداللرة على األىر النبير 
للمع يا  الجررافية في الواقع السررررياس   ررررإلث عام   وحقث السررررياسررررة الدولية   ررررإلث ةا . 

أن سررررياسررررا  الدول وعالقاتةا الدولية  عضررررةا يبعض تتمىر إلى حد  بير  الجررافية و وليبين  
الموقع الجررافي   فةي األن ر ة ا نسرانية في سرياقةا المإلاني التي تتضرمن األنما  والعالقا  
فوق سررررررررر   األرض . ىم تبعرم مراكينردر العرالم الجررافي البري راني الرذي ان لا من القول أن  

قيا وأسرررريا ت ررررإلث  تلة واحدة اسررررمةا جليرة العالم وةلص إلى االسررررتنتاإ  ان من أورو ا وأفري
يسررري ر على وسرررا هذ  الجليرة أي روسررريا   يسرررت يع قيادة الجليرة  إلاملةا   و التالي العالم  
 مسررر    واسررتخدام مصرر ل  ومفةوم الجيو وليتك  ذريعة للتوسررع األلماني في مث الحإلم النازي 

 الةتلري .

ة العوامث الجررافية نسرربية   ألن لنثير منةا قد تم تجاوز   سررب  الت ور التننولوجي   ان أهمي
وةاصرة في مجال المواصرال  واسرتخراإ الموارد ال بيعية وانتاإ الموارد اللراعية . إن ا نسران 
في العصرررر الحديث اسرررت ا  أن يترل  ويتحرر من عناصرررر المنا  ولم يعد من الضرررروري أن 

ن إلى جان  األنةار . ألن ا نسررررران ليس مجرد ق عة من األرض التي يعيج يسرررررإلن ا نسرررررا
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عليةرا . إل انرم يجرانر  تنيفرم وةضررررررررروعرم لظروف البيلرة الجررافيرة فرانرم النراين الوحيرد الرذي  
 است ا  أن يخلا البيلة التي تاليمم .

ة نفسرررررةا   ويظةر تمىير المتريرا  الجررافية في السرررررياسرررررة الخارجية أو  النسررررربة إلى األنظم
فالموقع الجررافي لبلدان  ثيرة ي رإلث عنصررام أسراسريام وحاسرمام في سرياسرتةا ونظامةا   فتقسريم 
العالم إلى منا ا نفول يين الدول النبرى   فرض على العديد من الدول إتبا  سرياسرا  ماليمة 

وإ من أو منسررجمة مع سررياسررة الدول العظمي وةاصررة الواليا  المتحدة األمريإلية   وإن الخر 
دايرة نفول الردول النبرى  ران وال يلال  مثرا رة المقرامرة النبرى التي يمإلن أن تعرض هرذ  الردول 

 لنثير من الضرو  وأحيانام للرلو من قبث الدول النبرى. 

كما أن هناك  ثيرام من الدول  حإلم موقعةا الجررافي مض رة  تبا  سياسة محددة وفقا لموازين 
ةا معرض لتجالب دولي  سرررب  موقعةا االسرررتراتيجي أو لوجود ىروا  القوى ا قليمية   و عضررر 

 بيعية فيةا   وهذا لم دور  بير في رسررم سررياسرراتةا الخارجية مثث دول الخلي  العر ي والقرن 
 األفريقي . 

ويلع  العامث الجررافي أحيانام دورام رييسرريام في ت ررإليث النظام السررياسرري   مثال  سررويسرررا التي 
وعة من األودية في وسررا جبال األل  امما ادى الى ن رروا تجمعا    رررية من تتنون من مجم

 قوميا  مختلفة في قل  هذ  األودية   اد  العالقة فيما يينةا إلى قيام اتحاد فيدرالي .

إن البلدان لا  المسراحا  ال راسرعة   مثث أمريإلا والبرازيث وألمانيا اعتمد  النظام الفيدرالي    
 لحإلومة المر لية على إدارة شؤون البالد في  افة المنا ا   إلث مباشر . سب  عدم قدرة ا

والخالصررررة هي أن للمع يا  الجررافية أىرا  بيرام في شررررإلث الدولة ونظامةا السررررياسرررري   وفي  
 قوتةا وعالقاتةا  ريرها من الدول .  
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 المحاضرة الحادي ع ر : تعريف الدولة وار انةا

 س/عرف الدولة ؟ 

إ : تعرف الدولة  منةا  يان معنوي سرررياسررري قانوني يضرررم تجمع   رررري يرتبا  مقليم حدودي 
محدود يسرررود  نظام اجتماعي   سرررياسررري   قانوني   يعمث من أجث المصرررلحة الم رررتر ة لةذا 

 التجمع ولم سل ة ملودة  قدرة تمإلنم من فرض النظام و معاقبة من يةدد   القوة .

 ار ان الدولة ؟ س/ ما هي

 -إ : تتنون الدولة من ار عة ار ان :

 أوالم : ا قليم 

ال يإلفي وجود مجموعرة مترا  ررة من النرراس لقيررام دولرة معينررة وانمررا اليرد من توافر ارض     
يسررررتقرون فيةا   ويمارسررررون ن ررررا ةم فوقةا   ررررإلث دايم اي )إقليم( والذي يتنون من )ن اق 
ارضررررري وحيل مايي والمجال الجوي( الذي تباشرررررر عليم الدولة سررررريادتةا وتفرض فوقم نظامةا 

نةرا   ويتحردد اقليم الردولرة  حردود  بيعيرة او صرررررررررنراعيرة   وتعتمرد قوة الردولرة وت با عليرم قواني
على ما يتضررررررمنم ا قليم من ىروا   بيعية وميا  وىروا   حرية مايية .. ونظرام ألهمية االقليم 
وتمىير  في السررررررياسررررررية مةر  نظريا  تبين تمىير الجررافية في السررررررياسررررررة أي تمىير األرض 

البحرار والجو  نظريرا  راتلل ومراكنردر )المجرال الحيوي(   ومراهران .... وموقعةرا الجررافي او 
ويحدد ا قليم هوية ال رررررررع  الذي ينتمي أليم فةو يمثث الو ن مما يعإلس هوية الفرد المنتمي 
أليرم    مرا تؤىر مسررررررررراحرة ا قليم على  بيعرة وشرررررررررإلرث الردولرة الا مرا غرالبرام تتخرذ الردولرة لا  

لفدرالي اما لا  المسراحة الصرريرة فتنون دولة موحدة  سري ة مر لية المسراحا  النبيرة النظام ا
. 

 ىانيام : ال ع  
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وهو العنصرررر األسررراسررري والمبرر لن ررروا الدولة فةو يمثث الجماعة السرررياسرررية التي ينبثا منم 
النظام واصب   ثر عدد افراد ال ع  من ميلا  الدولة الحديثة التي مةر   عد معاهدة وستفاليا 

م   وير ا افراد ال ع   عض الروا ا  اللرة   األصث   التاريح الم ترك ... فعنديذ 1648عام 
ي رإلث ال رع  امة واحدة  ما في المانيا   فرنسرا ... وقد يضرم ال رع  الواحد اكثر من أمة مثث 
سررررويسرررررا   او تنون االمة الواحدة موزعة يين عدة دول  الدول العر ية وعليم يمإلن القول ان 

الموا نون الذين يتمتعون  إلافة الحقوق السرررياسرررية والمدنية اما السرررإلان في رررمث ال رررع  هم 
جميع اللرذين يسرررررررررإلنون على اقليم الدولة من الموا نون واالجان  وال يتمتع االجان   الحقوق 
السررياسررية فقا المدنية   اما االمة فةي تعبر عن وجود جماعة من الب ررر تر  ةم روا ا اللرة 

 ليم   المصال  االقتصادية . اما االمة ا سالمية فتر  ةا عقيدة الدين .  التاريح   االق

 ىالثام : السل ة السياسية 

تعرف السررل ة  انةا القدرة ال رررعية التي يعترف االشررخا    رررعيتةا الذين يخضررعون لةا فقد 
تمتي السرررررل ة السرررررياسرررررية عن  ريا االنتخا ا  والممارسرررررا  السرررررلمية او من ةالل الثورة 

النقالب   ووجود السرررررررل ة ال يعني االةالل في حرية الفرد يث هي لضررررررربا هذ  الحرية دون وا
حدوث حالة الفوضرررررى والةدف األسررررراسررررري لوميفتةا هو تحقيا األمن الجماعي وتوافر العيج 
الاليا للموا ن   مثث )تممين العمث   السرررررإلن   التعليم   الصرررررحة ...( مما يعني حاجتةا الى  

مايفةا و الرغم من أن السررل ة السررياسررية هي للدولة اي صرراحبة السررل ة   اال قانون للقيام يو 
ان الحإلومة هي التي تمارس تلك السرررل ة وهي التي تمتلك القوة العسرررإلرية لتحقيا المصرررال  
العامة   وتقسرررم السرررل ة السرررياسرررية الى )سرررل ة ت رررريعية   قضرررايية   تنفيذية( وي لا على  

هي غير الردولرة فرالحإلومرة جلا من الردولرة يينمرا الردولرة هي تعبير االةيرة الحإلومرة   والحإلومرة 
معنوي سرياسري قانوني لتجمع افراد فوق اقليم معين لو سرل ة لا  سريادة اي ان مفةوم الدولة 

 اوسع من الحإلومة و السل ة .

 را عام : السيادة 

ا مإلمث للسرررررررل ة هنالك من يعد السررررررريادة ر نام مسرررررررتقالم لقيام الدولة والبعض االةر يعدها جل 
السرياسرية فتعرف السريادة  منةا ا رادة العليا فقد تنون داةلية اي سرل ة الدولة وسريادتةا على 
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افرادها او ةارجية اي في عالقة الدولة  الدول االةرى تنون مسررررتقلة ولا  ارادة وعدم تبعيتةا 
نراعةرا القيرام  رمي عمرث للخرارإ في اتخرال قرارهرا الرداةلي والخرارجي اي عردم تبعيتةرا لألجنبي وامت

يمس اسررررتقاللةا او اسررررتقالل دولة أةرى فعليم هي حرة في وضررررع دسررررتورها وقوانينةا وتنظيم 
ارادتةا لنن في ضررث ىورة المعلوما  والت ور التننولوجي ومةور االنترني  اصررب  العالم اشرربم 

ولوجيا من اةتراق  قرية  ونية واحدة ال يمإلن لدولة ان تعلل عن حدود دولة اةرى  مإلان التنن
سريادة ال رعوب ولبنيتةا)الثقافية   االقتصرادية   االجتماعية   السرياسرية( في ضرث ت ور وسرايث 

 االتصاال  المعاصرة مما ادى الى تراجع سيادة الدولة وليس الرايةا .

 س/ ماهي ار ان الدولة ؟

 س/ ما الفرق يين )ال ع    االمة   السإلان( ؟

 السياسية في الدولة ؟س/ ما تمىير الجررافية 

 س/ ما تمىير التننولوجيا في سيادة الدولة ؟ 

 س/ ما الفرق يين الحإلومة والدولة ؟
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 المحاضرة الثانية ع ر

 وماية الدولة :
 

تقوم الدولة الحديثة يوماية متعددة تليد أو تنقص حسرررر  الفلسررررفة االيديولوجية السررررايدة في 
تمارسررةا  ث دولة تختلة حسرر  مروفةا وايديولوجيتةا وفلسررفتةا   المجتمع   فالوماية التي 

فتاريخيا يمإلن القول ان وماية الدولة في العصرررررور الوسررررر ى  ان  محدودة ومقتصررررررة على  
ت بيا النظام والقانون والفصرررث في المنازعا  التي قد تن رررم يين االفراد   او اىناا التعامث مع  

قيام الثورة الصررررررررناعية والت ور الةايث في مجال االنتاإ و رق البلدان االجنبية   اال انم ومع  
النقث والمواصررررال    ترير  ينية وتر ي  المجتمع اقتصرررراديا وسررررياسرررريا ما اسررررتدعى ان تقوم 
الردولرة يردور اكثر فراعليرة في حيراة االفراد . امرا اليوم فران الردولرة تقوم  رالومراية التراليرة التي 

 ا  رييسية :يمإلن ان نقسمةا الى ىالث مجموع

  _ وماية تتعلا  حماية االفراد1

وهذ  الوماية عبارة عن ان ررر ة سرررياسرررية ال يمإلن االسرررترناا عنةا في اية دولة   فان  ان  
الدولة تتمتع  سررريادة تامة وحالة مسرررتقرة فمن وميفتةا االولى ومةمتةا االسررراس هي ان تؤمن 
النظام العام داةث اراضرررررريةا وان تحمي لاتةا من  احتماال  العدوان الخارجي   لذلك عليةا ان  

اتةا  القوا  المسررررلحة واالسررررلحة الحديثة والمت ورة الممإلنة  وتت با  ث ما لديةا من تجةل ل
معارف وةبرا  في سررررربيث الدفا  عن لاتةا   ومن وماية الدولة  ايضرررررا ان تصررررردر القوانين 
العامة التي يج  ان ي بقةا الجميع وتقوم  ردارة شؤون العدالة من الناحيتين المدنية والجنايية  

 تع االفراد  حياتةم وحرياتةم لني يتم

ومن وماية الدولة لا  الصررررلة  حف  االمن والنظام هي مراقبة وسررررايث االتصررررال الجماهيرية 
والصررحافة واالعالم لني تحمي ال ررع  من اة ار الحرب النفسررية  حيث تتمإلن الدولة من يث  
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ةليرة والخرارجيرة وان الروح المعنويرة العراليرة يين افراد ال رررررررررعر  للردفرا  عنرم من االة رار الردا
 اصبح  هذ  الوميفة تواجم صعو ة  سب  االنترني  واالقمار الصناعية

ومن الوماية االةرى للدولة التي يج  ان تقوم يةا الدولة  تجا  الموا نين هي تةيلة وسررررايث 
 النقث والمواصال  وتنميتةا  حيث تحقا يذلك اهاف اقتصادية واجتماعية وىقافية 

 _وماية تتعلا يتقديم الخدما  الضرورية لالفراد 2

الخردمرا  هي ) التعليم والصرررررررررحرة والترممينرا  االجتمراعيرة ( ال تقوم الردولرة الحرديثرة  راالهتمرام 
النبير  صررحة موا نيةا عبر ان رراا شرربإلة م ررروعا  صررحية موزعة في ارجاا الدولة للوقاية 

مث الصررررررررحية في المعامث والمصررررررررانع  من االمراض واالو لة  مع مراعاة مروف وشرررررررررو  الع
 والفنادق والم اعم وغيرها 

اما  النسررررربة للتعليم  الذي يعتبر اهم وميفة  عد االمن الا لم يإلن قبلم فالتعليم يعتبر في غاية 
االهميرة  رالنسررررررررربرة للمجتمعرا  الحرديثرة الن الموا ن الجراهرث ال يمإلنرم القيرام يواجبراترم والتلامراترم 

 رس حقم الا لم يإلن متعلم ومثقفا تجا  الدولة وال يما

  _ وماية متعلقة يتنظيم االقتصاد القومي3

ان الدولة الحديثة والملتلمة  خدمة موا نيةا والتي سرررررررريإلون هدفةا دايما المحافظة على  يان 
الجماعة واسرررررتقرارها ونموها يج  ان يإلون لةا دورا حاسرررررما في النظام االقتصرررررادي وتوجيةم 

مر فمدوا  االنتاإ الرييسررررية ووسررررايث توزيع الدةث يج  ان تنون ييد الدولة وتريير  الا للم اال
ال ييد قلة وان تتمكد ان  ث شرخص في الدولة ينال نصريبم من الدةث القومي وهذا الدور يظةر 
واضرر  في الدول لا  التنظيم االشررتراكي   ومن واجبا  الدولة في هذا الصرردد ان تضررمن تمتع 

لةم مروف عمث مناسرربة صررحية فيج  ان تحدد الدولة سرراعا  العمث   العمال  حقوقةم وتيسررر
اليومية ومروف الت رررررررريث  النسررررررربة للنسررررررراا واال فال و ذلك تعمث على حماية الفالحين من 
اصررررحاب االراضرررري وان تحمي المسررررتمجرين من اصررررحاب الملك   ومن وماية الدولة ان تقوم 

صرررررردار القوانين التي تمنع اسررررررترالل التجار يتنظيم مختلة ال ررررررؤون التجارية والمالية عبر ا
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للموا نين  مرا تمنع االحتنرار والرج التجراري لرذلرك  ثير مرا تلجرم الردولرة الى الترمميم  وسررررررررريلرة 
 ضرورية لمنع  عض القوى االقتصادية الخاصة من السي رة على البالد 

مةما  ان  ومن وماية الدولة ايضررررررررا التخ يا    فالتخ يا   ررررررررإلث عام يوجد في  ث الدول 
ايديولوجياتةا وفلسرررررفتةا  لني تتمإلن من تحقيا وتلبية حاجا  الموا نين ومن اجث اسرررررترالل 
الموارد المتاحة  صرررررورة صرررررحية واقث  لفة   ومن الوماية التي تقوم يةا الدولة منع انت رررررار 

را  تب رررررير عقايد دينية ال اةالقية وةاصرررررة تلك التي من شرررررمنةا اىارة العوا ة والررايل والنع
 ال ايفية مما يتسب   ارتناب جرايم واغتياال  ضد معتنقي االديان والعقايد االةرى 

*ويمإلن ان نقسرم وماية الدولة تبعا لأليديولوجية او الفلسرفة التي تتبناها الدولة ويقوم عليةا 
 نظامةا السياسي الى  قسمين:

 اوال : وماية الدولة وفقا للمذه  االشتراكي

التي يقوم عليةا المذه  االشرررررتراكي هي ان الجماعة هي الراية من وجود  الر يلة االسررررراسرررررية
الدولة والدولة وميفتةرا هي حمراية الجمراعة وحمراية حريتةرا وحقوقةرا فالدولة وفقرا لةرذا المرذه  
تضررر لع  مةام واعباا شررراملة و بيرة فةي وجد   األسررراس لخدمة المجتمع  مكملم وان رفاهية 

الم لوب اال  عد تحقيا رفاهية الجماعة ويتحقا للك من ةالل استيالا الفرد ال تتحقا  ال إلث  
الدولة على  ث الوماية والخدما  او ان ت ررررف اشررررافا مباشرررر على تلك الوماية والخدما  
وللك  قصررد اتاحة الفرصررة للجميع للتمتع يةا  دون ادنى م ررار ة من الق ا  الخا     ومن 

   االشتراكي هي :اهم االسس التي يقوم عليةا المذه

_تحقيا العدالة  من ةالل امتالك الدولة لوسرايث االنتاإ لمنع اسرترالل تلك الوسرايث من قبث 1
اي  بقة اةرى  ذلك تةدغ االشرررررررتراكية الى الراا التفاو  ال بقي والراا نظام المنافسرررررررة يين 

 االفراد 

الجمراعي نحو  _ المصرررررررررلحرة العرامرة يجر  ان ت ري على مصرررررررررلحرة الفرد حتى يتجرم العمرث2
 الصال  العام ال نحو الصال  الخا   ما هو الحال في مث النظام الرأسمالي 
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_ان تدةث الدولة يحقا نجاحا  اهرا في المجاال  التي  ان  تقتصرررررررر على الن رررررررا  الفردي 3
 والتي ال يست يع الن ا  الفردي على تحقيقم  رمإلانيتم المحدودة 

 ال يد من ل رها : وتنقسم االشتراكية الى ىالث انوا 

 االشتراكية المسيحية -1

 االشتراكية الفايية -2

 االشتراكية النقايية -3

 االشتراكية المار سية -4

 ىانيا : وماية الدولة وفقا للمذه  الليبرالي 

يقوم هذا المذه  على اسررررراس الفرد وان الفرد هو الراية من وجود الدولة االمر الذي ادى الى  
 م وتحديد وميفة الدولة وتقييدها  حيث تقتصر ومايفةا على مباشرة امور اعاليم وا الق ن ا

االمن الرداةلي والخرارجي والقضررررررررراا فررايرة هرذا المرذهر  هي جعرث الفرد فوق الجمراعرة   وميفرة 
الدولة القتصرررادية  النسررربة لةذا المذه   هي ان يإلون دور الدولة وتدةلةا اقتصررراديا في اقث 

ة العمث اقتصرراديا وان يقتصررر دور الدولة على القيام  االعمال التي ال الحدود ليترك لالفراد حري
 يقبث عليةا االفراد لقلة عايدها او لنبر حجمةا 

اما وميفة الدولة سررررررررياسرررررررريا  وفقا للمنظور الليبرالي فتتمثث  محترام حقوق وحريا  االفراد وال 
يرة التي يتمتع يةرا الفرد في يجوز للردولرة المسررررررررراس يةرذ  الحقوق والحريرا  الفرديرة  وان الحر 

المجال السررررياسرررري هي التي تمنع الدولة من االسررررتبداد  حيث تنت  تلك الحرية سررررل ان مقيد 
للدولة وةصروصرا في ما يخص ت رريعاتةا ال ان حقوق الموا ن السرياسرية التي تؤهلم لالشرتراك 

او قومية او دين  في اعمال السرررررررريادة تثب  لم لنونم مجرد فردا ال ينتمي الى  بقة او جماعة
 .او مذه  
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 المحاضرة الثالثة عشر

 نظريات نشوء الدولة ) أصل الدولة ( 

لقد تعددت نظريات نشوء الدولة واختلط بعضها مع نشوء السلطة السياسية , فبالرغم من ان  

النظرية تتضمن فرضيات قابلة للصحة والخطأ فان نظريات نشوء الدولة قد تعرضت للنقد من  

امكانية واقعيتها خاصة في الفكر الغربي لكن هذا ال يمنعنا من تناول اهم النظريات التي  عدم 

 فسرت نشوء الدولة وهي : 

 اوال : النظرية الدينية  

تذهب هذه النظرية في تفسير اصل الدولة مذهبا دينيا وغيبيا , أي انها تنسب مصدر السلطة الى  

هذا االتجاه فأن السلطة مصدرها هللا فهو يختار من يشاء وما  االله الخالق وتبعا لهذا االتجاه وتبعا ل

دام الحاكم يستمد سلطته من مصدر الهي فهو اذا اسمى من الطبقة البشرية وال يمكن اخضاع  

سلطته وارادته ألية سلطة او ارادة من جانب المحكومين طالما ان الحاكم  حسب هذه االفكار  

نظرية تسميات عدة من قبل ) المذاهب الدينية ، والنظرية السماوية  منفذا للمشيئة  االلهية , ولهذه ال

، النشأة المقدسة للدولة (  , وتجمع الطروحات الدينية ألصل الدولة صفة مشتركة وهي انها  

جميعها تفسر السلطة السياسية في الدولة وتبرر مشروعيتها باالستناد الى قوة اعلى من قوة البشر  

هو الذي خلق ظاهرة السلطة واختار قادتها بإرادته وبممارسة هذه السلطة  وهي ) هللا (  وهللا 

والغرض من هذا االختيار  هو دفع الفوضى بين الناس , وقد اخذت هذه النظرية شكليين مثاليين  

: الشكل االول كان فيه مصدر السلطة االله مباشرة  اي ان االله هو يختار الحكام بنفسه ويزودهم  

زمة إلدارة شؤون البشر , اما الشكل الثاني فيعتمد على االلهة كمصدر غير مباشر  بالسلطات الال

 للسلطة  عن طريق الشعب  اي ان الشعب هو من يختار الحكام. 

 ثانيا :نظرية القوة  

يؤكد انصار هذه النظرية ان الدولة تكونت بواسطة القهر والقوة وسيطرت القوي على الضعيف  

م على االيمان بفكرة البقاء لألصلح وتعتمد هذه النظرية في تفسيرها  , اي ان هذه النظرية تقو

لنشوء الدولة ان الحياة قبل نشأة المجتمعات كانت تخضع لقانون الغابة فكانت االسرة الصغيرة   

ال تستطيع الحياة بدون القوة والعنف والغلبة  ولتستمر بالبقاء كان لزاما عليها ان تدخل في صراع  

وحينما يتم االنتصار من قبل اسرة قوية على اسرة ضعيفة  فأن الضعيفة اما ان   مع االخرين ,

تختفي من الوجود ام تنضم لالسرة القوية وتخضع لها , وهناك من يرى ان القوة ليست بالضرورة  

 ان تكون قوة وحشية او عنف بل يمكن ان تكون قوة متمثلة بالسلطة الدينية او القوة االقتصادية . 

 نظرية االسرة   ثالثا :

يؤمن رواد هذه النظرية بأن الدولة ظاهرة طبيعية من ظواهر االجتماع االنساني جاءت نتيجة  

تطور تاريخي اجتماعي طويل ويرجع انصار هذه النظرية اصل نشوء الدولة الى الصورة  

  الصغيرة للدولة اذا نمت االسرة واصبحت عائلة ومن ثم نمت وتطورت وباجتماع بضعة عائالت 

تكونت العشيرة ثم اتسعت العشيرة الى عشائر عدة ادى اجتماعها الى تكوين القبيلة التي اتسعت  
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الى قبائل عدة وحينما استقرت هذه القبائل على بقعة من االرض تكونت القرية وانقسمت الى قرى  

عديدة ومن اجتماع هذه القرى بعضها ببعض تكونت المدينة  ومن اجتماع هذه المدن تكونت  

لدولة  والصيرورة ذاتها طالت سلطة رئيس الدولة واالخيرة تعود في اصلها الى رب االسرة ثم  ا

رئيس العشيرة وبعدها رئيس القبيلة  ومن واخيرا رئيس الدولة اي ان سلطة الهيئة الحاكمة في  

مثل    الدولة ترجع الى السلطة االبوية , وعلى الرغم من االنتقادات التي تعرضت الها هذه النظرية 

ان رب االسرة لم يكن يمتلك سلطة على افراد اسرته أو ان االسرة لم تكن هي بداية الحياة االنسانية  

وانما مرت هذه الحياة بأطوار مختلفة قد ال تكون االسرة هي الخلية االولى فيها ولكن على الرغم  

لحياة االنسانية  من هذه االنتقادات اال انه من المؤكد ان االسرة تمثل احدى حلقات تطور ا

 واالجتماعية وان اختلفت سلطة االب على العائلة عن السلطة السياسية في الدولة . 

 رابعا : نظريات العقد الجتماعي  

هناك من يرجع اصل ظهور هذه النظريات الى العصور القديمة عند اليونان والرومان والبعض  

) هوبز ، لوك / روسو ( وتتركز افكار  االخر يرى انها تعود الى القرن السادس عشر على يد كل  

الفالسفة الثالثة حول حياة االفراد الفطرية والبدائية والتي لم تستطيع قوانينها  تنظيم ما يستجد في  

هذه الحياة من عالقات انسانية مما دعت االفراد الى التفكير بترك هذه الحياة وتكوين مجتمع  

كفل لهم االستقرار الكامل  مما دفعهم الى ابرام عقد  سياسي ينظم لهم جوانب الحياة المختلفة وي

اجتماعي نشأت بمقتضاه السلطة الحاكمة ’ وان نظرية العقد االجتماعي تشترك بثالث فرضيات   

االولى ) حالة الفطرة االولى ( اي الحياة البدائية االولى التي عاش في ظلها االنسان قبل قيام  

االجتماعي ( وهو اتفاق قانوني جماعي ملزم والفرضية الثالثة )  الدولة والفرضية الثانية ) العقد 

قيام الدولة ( وهي ثمرة ابرام العقد االجتماعي , ويمكن تلخيص ابرز ما جاء في افكار المفكرين  

 الثالث لهذه النظرية بما يلي : 

بني  : قد صور هوبز الحالة الفطرية بصورة وحشية يسودها العنف والقوة والغلبة بين *هوبز 

البشر والصراع المستمر من اجل البقاء والسبب هو انانية النفس البشرية وحب الذات  وللخروج  

من هذه الحالة يرى هوبز ان االفراد لجأوا الى ابرام عقد اجتماعي وهذا العقد تم بين االفراد وان  

اد فيما بينهم على  الحاكم لم يكن طرفا في العقد النه لم يكن اكتسب هذه الصفة بعد حيث اتفق االفر

العيش معا في سالم تحت سيطرة واحد منهم يتولى الدفاع عنهم  مقابل التنازل عن جميع ما  

يتمتعتون به من حقوق طبيعية  فالحاكم لم يشترك بالعقد وانما قام االفراد باختياره وتنازلوا له عن  

 كل حقوقهم لكي يدير امورهم . 

ها كانت تتسم بالتضامن االجتماعي بين االفراد والتعاون  : يصور لوك الحياة الفطرية بان *لوك

والمساواة وكانوا احرار متساوون في ظل القانون الطبيعي لكنهم كانوا يرغبون بحياة اكثر تنظيم  

وحال افضل وانتقال من المجتمع الطبيعي الى مجتمع منظم اي من مجتمع بغير سلطة الى مجتمع  

على تحقيق ذلك  عن طريق ابرام عقد اجتماعي وهذا العقد عند  فيه سلطة , وعليه اتفق االفراد 

لوك بين االفراد والحاكم لكن التنازل يكون بجزء من الحقوق وليس بالحقوق كلها اي يتنازل  

 االفراد بالقدر الالزم الذي يسمح بإقامة السلطة العامة في المجتمع الجديد . 

ان فيها يتمتع بالحرية واالستقالل فأن تعدد  : يصف روسو حالة الفطرة  بأن االنسان ك *روسو 

المصالح الفردية وتضاربها  قد يؤدي الى تعرض حقوق الفرد وحريته للخطر لذلك عمل االفراد  
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على ترك حياة العزلة التي كان يحياها االفراد البدائيون غير الخاضعين ألية سلطة عليهم والدخول  

اتهم  , وعليه قرر االفراد ترك حالة الطبيعة وذلك  في مجتمع منظم حفاظا لحقوقهم وصيانة لحري

عن طريق ابرام عقد فيما بينهم تخلوا فيه عن حقوقهم وحرياتهم للمجموع وليس لفرد معين  اي  

تنازل بالحقوق للمجتمع  وهذا التنازل نتج عن ارادة جماعية تسمى ) االرادة العامة ( التي ال  

تنازلوا عن كافة حقوقهم ,فكل ما فعله االفراد هو استبدال  يمكن التنازل عنها فكأن االفراد لم ي 

 الحقوق والحريات الطبيعية بحقوق وحريات مدنية . 

 خامسا: نظرية التطور التاريخي  

يرجع اصل نشأة الدولة وفقا لهذه النظرية الى مجموعة عوامل مختلفة تفاعلت على مر الزمن  

على عامل واحد فقط مثل اسرة او قوة او اتفاق   حتى نشأت الدولة اي انها لم تظهر فجأة وبناء

بين االفراد مثال , وانما يعود اصلها لعوامل متعددة منها القوة االقتصادية والمادية والى عوامل  

دينية ولغوية وعقائدية وتختلف هذه العوامل من دولة الى اخرى , اي ان الدولة ظاهرة طبيعية  

ات طويلة من التطور التاريخي الذي ادى الى تجمع  نتجت عن تفاعل عوامل مختلفة عبر فتر

االفراد للتعايش معا ويمكن اعتبار عامل القرابة اوال واليه يعود وجود المجتمع  حيث لعبت روابط  

القرابة دورا في تدعيم مشاعر الوحدة والتضامن بين الناس , وكذلك عامل الدين  وكذلك االنشطة  

الوعي المجتمعي بوجود مصالح مشتركة تربط الجماعة   االقتصادية , والوعي السياسي  اي 

 بعضها ببعض . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 المحاضرة الرابعة عشر

 اشكال الدولة

من المهم في بداية االمر توضيح مسألة مهمة تتعلق بموضوع عدم التفريق بين اشكال الدولة  

السياسية ما اذا كانت محكومة  واشكال الحكومة , شكل الدولة يراد به التركيب الداخلي للسلطة 

لمركز واحد  او لعدة مراكز , اما شكل الحكومة فيقصد به االسلوب الذي تمارس به السلطة ,  

ومن الممكن ان تتشابه دولتان من حيث الشكل  وتختلف حكوماتها  فهولندا وليبيا دولتان ( من  

فردية قبل االنتفاضة الشعبية   حيث الشكل  ) هولندا ( حكومة ديمقراطية  وحكومة ليبيا  حكومة 

(  ويمن النظر الى موضوع شكل الدولة من منظور سياسي او قانوني   فمن المنظور  2011عام )

السياسي تتعدد اشكال الدول الى دولة ليبرالية , واشتراكية , وفاشية , وفردية وجماعية , اذ ال  

ا اذا نظرنا الى شكل الدول من الناحية  شك ان االيديولوجية الرسمية للدولة تحدد شكل الدولة , ام

القانونية سنجد انها تنقسم ال دول بسيطة ) موحدة ( ودول مركبة ) اتحادية ( , اما اذا اعتمدنا  

تقسيم الدول على اساس السيادة  نجد دوال كاملة السيادة ودوال ناقصة السيادة  واخرى معدمة  

 على معيار السيادة سنجد انفسنا امام االنواع التالية : السيادة , واذا بدأنا تصنيفنا للدول اعتمادا  

 اوال : الدولة الكاملة السيادة  

ان السمة المميزة للدولة كاملة السيادة هي تلك الحرية المطلقة التي تتمتع بها في اختيار نوع نظام  

السيادة  الحكم الذي ترغب فيه وحريتها في وضع الدستور وتعديله وان الدول عند تمتعها بكامل 

فان هذا االمر يتأتى من اعتراف الدول لها بكامل هيمنتها على اراضيها دون تدخل مباشر او غير  

مباشر من دول اخرى ,  ومن الجدير بالذكر  ان نشير هنا الى الفرق بين الواقعية السياسية  

قانونية اي  والطرح القانوني فيما يخص مضوع السيادة  , فرجال القانون يؤكدون على السيادة ال

اعتراف الدول أو معظمها   بالدولة الجديدة وباعترافهم هذا وكأن الدولة الجديدة اكتسبت الوجود  

القانوني واالهلية الدولية وال يهتمون بالسيادة الفعلية  وال شك ان هناك فرق كبير بين لسيادة  

السيادة من وجهة نظر القانون  , حيث نجد ان كثيرا من الدول هي كاملة  القانونية والسيادة الفعلية   

الدولي والمجتمع الدولي اال انها من حيث الواقع ناقصة السيادة او معدومة السيادة اي انها ال  

تمتلك السيادة الفعلية في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية بحرية تامة وذلك لتدخل قوى خارجية  

 في شؤونها بحيث تتقيد او حتى تلغى سيادتها تماما . 

 ثانيا : الدول ناقصة السيادة  

وهي تلك الدول التي ال تمتلك حق التصرف بسيادتها الداخلية والخارجية بسبب ارتباطها بشكل  

من االشكال بدولة اخرى , او انها تخضع لهيئة دولية تقوم باإلشراف عليها , وعلى الرغم من  

 معترف بها  ومن انواعها : ذلك تظل الدولة ذات السيادة الناقصة لها شخصية دولية  

: هي تلك الدولة التي تتبع دولة اخرى ) متبوعة ( وبالذات على الصعيد الدولي    أ_ الدولة التابعة 

, ويتمخض عن هذه العالقة بان  الدولة المعنية ال تستطيع ان تباشر شؤونها الخارجية والدولية  

ي المحافل الدولية وتقوم نيابة عنها  اال عن طريق الدولة المتبوعة فهي التي تتولى تمثيلها ف
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بتصريف شؤونها الخارجية ,وان العالقة بين الدولة التابعة والدولة المتبوعة تتحدد بجملة عوامل  

 منها اجتماعية وثقافية واقتصادية وتؤثر بها الوقائع الدولية والحقائق التاريخية . 

عام على ان الحماية هي عالقة قانونية  يؤكد اغلب رجال القانون الدولي ال ب_ الدولة المحمية : 

تنتج عن معاهدة دولية بين دولة ) حامية ( ودولة ضعيفة ) محمية ( ويترتب على هذا االتفاق  

التزام الدولة القوية الحامية بالدفاع عن الدولة الضعيفة المحمية مقابل اشراف الدولة االولى على  

ادارة اقليم تلك الدولة ,ونظام الحماية نظام قانوني ,  الشؤون الخارجية للدولة الثانية والتدخل في 

وان وضع الدولة المحمية سيؤول دون شك لصالح الدولة الحامية واجحاف واضح بحق الدولة  

المحمية كون االخيرة تفقد اختصاصها الخارجي , وهناك فرق بين نظام الحماية ونظام التبعية  

ة يقوم بقرار منفرد من الدولة المتبوعة واستنادا الى معاهدة  من الناحية القانونية  اذ ان نظام التبعي

دولية بينما نظام الحماية يقوم على معاهدة دولية بين تبرم بين الدولة الحامية والدولة المحمية ,  

ولم يحدد القانون الدولي العام العالقة بين الدولتين الحامية والمحمية  على وجه الدقة لهذا تقتضي  

 ودة الى كل معاهدة على حدة لمعرفة طبيعة تلك العالقة .  الضرورة الع

: ان اول ما عرف العالم عن نظام االشراف الدولي   _ الدولة المشمولة بنظام االشراف الدولي ج

لبض الدول كان في ظل عصبة االمم المتحدة وقد عرف ب) نظام االنتداب ( هذا ما تشير الية  

ير نظام االشراف تحت هيئة االمم المتحدة فسمي ب) نظام  ( من ميثاق العصبة , وتغ22المادة )

الوصاية (وقد اجمع اغلب رجال القانون والسياسة من ان االقرار بهذا النظام هو بمثابة اسباغ  

الصفة الشرعية والقانونية على ظاهرة السيطرة وكانت الحجة التي دفعوا بها ألطالق هذا النظام  

الوصاية هي اقاليم غير مؤهلة لمباشرة شؤونها بنفسها اذ ان الوصاية  من ان تلك االقاليم المشمولة ب

الدولية ضرب من ضروب السيطرة المقنعة ابتدعته الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية االولى  

 لتوزيع الواليات التركية والمستعمرات االلمانية  

لشكل الدستوري او التكوين  : يعتمد هذا التقسيم على ا *انواع الدول من حيث الشكل الدستوري

الدستوري للدولة فتنقسم الدول وفقا لهذا المعيار الى دول بسيطة أو موحدة  ودول مركبة , ويعتمد  

هذا التقسيم على التركيب الداخلي للسلطة فأذا كانت القوة الدافعة سياسيا وحكوميا مركزة في يد  

ذا تعددت المراكز الداخلية في الدولة  شخص قانوني واحد كانت الدولة بسيطة أو موحدة , اما ا

فأن الدولة تكون مركبة , والدولة المركبة تتكون من عدة دول تربط بينها عالقات تختلف في  

قوتها ولذا فان الدول المركبة تنقسم بدورها الى دوال اتحادية , االتحاد الشخصي او الكونفدرالي  

 او الفيدرالي  

هي الدولة التي توجد فيها سلطة واحدة في تركيبها وممارستها  : و  _الدولة البسيطة أو الموحدة1

وقادرة على فرض سلطتها على رقعة الدولة كلها من خالل مؤسسات واجهزة نمطية موحدة اي  

لها مستوى واحد من السلطة او حكومة واحدة يخضع لها جميع الرعايا في جميع انحاء االقليم  

موطنين في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية  ولها تشريعات واحدة تسري على جميع ال

والصحية والتعليمية والضريبية , ومن اهم مميزاتها القدرة على المحافظة على تماسك الدولة  

ووحدتها وعلى تكريس الشعور باالنتماء الوطني مما يشكل رادعا امام المحاوالت االنفصالية كما  

تحقيق اهداف وغايات مشركة من خالل تماثل القوانين  توحد المشاعر وتعبئ جميع المواطنين ل

واالجراءات والممارسات االدارية في مختلف انحاء الدولة , ومن عيوبها انها تشكل عائقا امام  
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التعبير عن الحاجات المحلية ومنع فرص االبتكار والتنوع وعدم االخذ بالالمركزية في ادارة 

لنموذج للبلدان صغيرة الحجم اكثر من الدول الكبيرة ,  شؤون المحليات بشكل كامل , يصلح هذا ا

غير ان ممارسة السلطة فيها ليست على صيغة واحدة فعلى المستوى االداري توجد اربعة انماط  

 من التنظيم في ممارسة السلطة فيها وهي : 

 أ_النظام المركزي  

ت االدارية بأية صالحيات  يقوم هذا النوع على اعتماد المركزية في الحكم وعدم السماح للتقسيما

تنفيذية اال بأمر من السلطة المركزية , فألنظمة والقوانين تصدر من المركز " العاصمة " وترسل  

الى المحافظات لغرض التنفيذ بواسطة الموظفين في جميع انحاء الدولة فالسلطة هرمية بمعنى  

حدة السلطة من خالل جهاز  اخر ان المركزية السياسية تستند الى وحدة الدستور الذي يحتم و

 حكومي واحد وان تعددت هيئاته وتمارس السلطة في ظل المركزية بأسلوبين هما : 

 _ التركيز االداري اي حصر سلطة البت والتقرير في يد الرئيس االداري  1

_عدم التركيز االداري , اي يكون بنقل سلطة التقرير في بعض االختصاصات الى نوابه  2

 ومرؤوسيه . 

 ام االدارة المحلية  ب_نظ

وهو نظام قائم على المركزية , مع السماح بذات الوقت لألقاليم أو المحافظات باالدارة المحلية  

لشؤونها في القضايا البسيطة , بحيث تخفف بعض االعباء عن الحكم المركزي كمراقبة وتصريف  

ة كتعيين بعض الموظفين  بعض الشؤون االدارية والخدمية الخاصة بها أو بعض القرارات التنفيذي

ويتم ذلك عبر تشكيل مجالس ادارات محلية من رؤساء الدوائر الحكومية ووجهاء المحافظة أو  

انتخابها من قبل المواطنين مباشرة , هذه المجالس تناقش القضايا التي تهم الوحدة المحلية من  

هناك مجالس ادارية أصغر  مشاريع وخدمات وترفع اقتراحاتها للسلطة المركزية للموافقة عليها و

 على مستوى المدن والنواحي والقرى . 

 ج_نظام الالمركزية االدارية  

وهو نظام مركزي يسمح بتفويض الفروع في االقاليم والمحافظات سلطات ادارية محددة وقد  

تكون واسعة احيانا لتسهيل العمل االداري والتقليل من البيروقراطية االدارية لكن الجوانب  

عية تبقى من اختصاص السلطة المركزية وبذلك يختلف عن الالمركزية السياسية التي  التشري

تتضمن التشريع والتنفيذ كما هو الحال في االتحادات الفيدرالية , ان هذا النظام يمنح الفروع  

التابعة لالدارة المركزية مهمات تنفيذية وادارية متعلقة بالخدمات التعليمية والصحية واستخراج  

 وازات دون الحاجة الى موافقة السلطة المركزية اال في بعض الحاالت الضرورية . الج

 د_ نظام الحكم الذاتي  

ويتميز هذا النوع بأنه اكثر مرونة وصالحية مما سبق من االنظمة فيما يتعلق في تطبيق القوانين  

في منطقة معينة دون العودة للسلطة المركزية ويشترط في منطقة الحكم الذاتي كأن تكون متميزة  

اال على  , كأن يكون سكانها من اصل او لغة او دين او اية رابطة اخرى  واحدة وال يطبق النظام  
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منطقة متميزة في داخل الدولة المركزية وتتكون  السلطة في منطقة الحكم الذاتي من سلطتين  

تنفيذية وسلطة تشريعية ولها على مستوى المنطقة كل الصالحيات باستثناء السياسة الخارجية  

 والدفاع واالقتصاد وخاصة النقد . 

 _الدولة المركبة  2

ان الدول المركبة هي وحدات قابلة للتجزئة داخليا الى اجزاء يستحق كل جزء منها ان يطلق عليه  

دولة ترتبط هذه الدول برابطة تختلف قوتها باختالف طبيعة العالقات بين هذه الدول فالدولة  

 المركبة قد يكون االتحاد بين اجزائها اتحادا شخصيا أو كونفدراليا  او فيدراليا  

 تحاد الشخصي : أ_ اال

في الغالب يقوم هذا االتحاد من اتحاد دولتين أو اكثر تحت عرش واحد تجسد في شخص العاهل  

الذي يصبح ملكا للدولتين مع احتفاظ كل منهما باستقاللها وسيادتها الخارجية والداخلية واحتفاظ  

قضائية واالمنية  كل دولة بدستورها وحكومتها المتمثلة في سلطتها التشريعية والتنفيذية وال

والعسكرية اي ان التوحيد يقتصر عل شخصية الحاكم وال يمتد ليشمل االجهزة الحكومية وممارسة  

السلطة فيها  حيث تبقى الحكومات مستقلة عن بعضها البعض تماما  وان هذا االستقالل لكل دولة  

دول االتحاد يمكن   من هذا االتحاد يعني عدم ضرورة تماثل طبيعة نظام الحم السياسي في جميع 

ان تكون دولة تأخذ بالنظام الديمقراطي  واخرى ال تأخذ به , وقد ظهرت صور هذا االتحاد في  

 الغالب نتيجة ألحداث تاريخية كالزواج بين الملوك والمواريث الخاصة بأسرهم واندماج العروش. 

 ب_ االتحاد الكونفدرالي ) التعاهدي ( 

تبرم بين دول كاملة السيادة وتتفق فيما بينها على تنظيم العالقات  ينشأ هذا االتحاد نتيجة معاهدة 

االقتصادية والثقافية والعسكرية وغير ذلك من العالقات التي تربطها ببعضها البعض والتحاد  

التعاهدي ال يخلق دولة جديدة وانما ينشئ  عالقة اتحادية بين مجموعة من الدول تحتفظ بموجبها  

تقاللها وحاكمها وحكومتها وبنظامها السياسي وتحافظ على جنسية مواطنيها   كل دولة بسيادتها واس 

ويتمخض عن هذا االتحاد تشكيل مؤتمر أو جمعية أو لجنة لرعاية وتنظيم شؤون االتحاد وتتألف  

من مندوبين عن حكومات الدول االعضاء والقرارات الناتجة عن هذه المؤتمرات ال تعتبر سارية  

مالم توافق الدولة عليها , وهذا النوع من االتحادات غير مستقر يمكن ان   على الدول االعضاء 

ينحل او يتحول الى دولة فيدرالية والقاعدة العامة في االتحادات الكونفيدرالية هي من حق كل  

 دولة داخلة فيه ان تنسحب . 

 ج_ االتحاد الفعلي أو الحقيقي  

اهدة دولية بموجبها تفقد الدول الداخلة في هذا  يقوم هذا االتحاد بين دولتين او اكثر بموجب مع

االتحاد شخصيتها الدولية بخالف االتحاد الشخصي واالتحاد الكونفدرالي وتكون الدولة الداخلة 

في هذا االتحاد شخصية دولية جديدة واحدة موحدة على ان تحتفظ كل دولة بدستورها وقوانينها  

ان االتحاد الفعلي ال يكتفي بوحدة  شخص رئيس   ونظامها االداري في الداخل ويرجع ذلك الى

الدولة  كما هو الحال باالتحاد الشخصي وانما يقيم رباطا قويا بين االعضاء عن طريق شخصية  

االتحاد التي تعتبر دولة واحدة على الصعيد الدولي وتتولى الشؤون الخارجية وادارة شؤونها  
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ت العسكرية , اما بالنسبة لنظام الحكم السياسي الداخلي  الولية والدبلوماسية والدفاع وقيادة العمليا

فأن كل دولة في هذا االتحاد تحتفظ بنظام حكمها الداخلي اي بدستورها الخاص وبسلطتها العامة  

من تشريعية وتنفيذية وقضائية .كما وان الحرب التي يعلنها االتحاد او تعلن عليه تشمل كل الدول  

 ن دولة االتحاد فإنها تعد حربا اهلية . ألعضاء واذ ما نشبت حربا بي 

 د_ االتحاد الفيدرالي أو المركزي  

يقوم باتحاد دول او دويالت او مقاطعات او بين مجموعة اقاليم ويعتبر هذا االتحاد من اهم انواع  

االتحادات على االطالق فهو من ناحية القانون الدستوري عمل قانوني داخلي يستند الى دستور  

ه على العكس من االتحادات السابقة التي تستند اساسا الى معاهدات دولية وبعد الدخول  الدولة ذات

في هذا النوع من االتحادات تفقد  الدول االعضاء شخصيتها الدولية وجزئا من سيادتها الداخلية  

وتكون فيما بينها دولة واحدة مركزية وتصبح بالتالي تلك الدول أو الجمهوريات أو االقاليم أو  

المقاطعات جزءا من الدولة الفيدرالية والشيء االكثر بروز في هذا النوع من االتحادات وجود  

هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية في كل مقاطعة او والية على انفراد والى جوارها وجود تلك  

تحاد  الهيئات تنفيذية _ تشريعية _ قضائية على صعيد الدولة الفيدرالية , من اهم السمات لهذا اال

هو ازدواج القوانين وكذلك عدم قدرة الواليات ممارسة اي عمل خارجي الن ذلك من وظيفة  

الدولة الفيدرالية  اذ ان الدولة الفيدرالية هي الوحدة السياسية في النظام الدولي اما االقاليم والواليات  

 فال يكون لها اي كيان دولي . 

ات المساحات الكبيرة والدول التي ينتمي ابناءها الى  ان هذا النوع من االتحادات تحتاجه الدول ذ 

 قوميات واديان ومذاهب متعددة  . 
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 المحاضرة الخامسة عشر

 االحزاب السياسية  والرأي العام ومسألة الديمقراطية 

 اوال : االحزاب السياسية  

للقرن التاسع عشر حيث كانت  تعتبر االحزاب السياسية ظاهرة حديثة  من الناحية التاريخية تعود  

كلمة حزب تعبيرا  عن اتجاه  او تيار سياسي ولم تكن تعني ذلك التنظيم السياسي المتأسس في  

هيئات محددة وهذا ما يؤكد حداثتها التاريخية كما ان نمو المؤسسات االنتخابية هو الذي مهد  

المتحدة اي ان االحزاب  وساعد على نشوء االحزاب وخصوصا في بريطانيا وفرنسا والواليات 

قامت في البلدان التي كانت فيها المؤسسات البرلمانية والحياة السياسية اكثر تقدما , ويعتبر الكسي  

دو توكفيل اول من تحدث عن االحزاب السياسية في كتابه ) الديمقراطية في امريكا (  وحاول ان  

 يصنف تلك االحزاب تبعل لمذهبها وعملها . 

سياسي : بأنه تجمع افراد منظم الى حد ما , هدفه التعبير عن اراء ومواقف  ويعرف الحزب ال

ومصالح وتطلعات اعضائه ومؤيديه , وعن خياراتهم السياسية , وافساح المجال امامهم لممارسة  

 السلطة فالحزب  يطمح اساسا الى تحمل مسؤولية ممارسة الحكم  

ه الحزب السياسي :  مجموعة من الناس  هناك تعريف اخر انطالقا من الغرض الذي يسعى الي

توحدهم أفكار مشتركة حول الفرد والدولة ويعملون للوصول الى السلطة أو المحافظة عليها عبر  

 تنظيم الناخبين والدولة . 

ويعتبر الحزب من الجماعات والقوى الضاغطة  النه اذا لم يصل الى السلطة فأنه يمارس ويحاول  

ك القابضين على السلطة للتأثير على قراراتهم لكن تتميز االحزاب  ان يمارس تأثيرا على اولئ 

 السياسية عن القوى الضاغطة االخرى من عدة نواحي منها : 

أ_ أن قادة االحزاب السياسية ينتخبون من الشعب ومسؤولين عن قراراتهم بينما الجمعات  

 الضاغطة فال  

المشاركة فيها , في حين تسعى   ب_ ان الهدف الحزب السياسي هو الوصول الى السلطة أو

 الجماعات الضاغطة للتأثير في صنع السياسة العامة للدولة . 

ج_ هناك فرق من الناحية العضوية , حيث تحاول االحزاب استقطاب كل الشرائح االجتماعية  

للفوز بالسلطة , بينما ينتمي اعضاء الجماعة الضاغطة الى شريحة اجتماعية معينة كالمزارعين  

 طباء , المحامين , المتدينين وغيرهم . , اال

د_ هناك فرق من ناحية العدد , فاالحزاب السياسية الهامة في اكثر دول العالم ديمقراطية ال  

يتجاوز عددها عدد االصابع لليد الواحدة في حين عدد الجماعات الضاغطة يتحدد بعدد القضايا  

 الح وحماية المستهلك  التي تهم المنتسبين اليها كمسائل البيئة ونزع الس

 بينما يقول جان شارلو عن الحزب بأنه : 
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 أ_ منظمة مستمرة تتجاوز بمطامحها قادتها  

 ب_ منظمة محلية تضم عالقات منظمة ومتنوعة على المستوى الوطني  

ج_ لها ارادة واضحة للفوز بالسلطة وممارستها لوحدها أو بمشاركة الغيرأو التأثير على السلطة  

 ها في حال وجودها خارج الحكم  والضغط علي

 د_ همها الرئيس ان تجد لذاتها دعما شعبيا عن طريق االقتراع أو اية وسيلة اخرى  

   

 وظائف االحزاب : لها عدة وظائف يمكن ان نعد منها : 

أ_ تشكل االحزاب نقطة استقطاب وانسجام , وذلك عبر توحيد وتقريب االفراد ذوي الميول  

المتقاربة وتحقيق االنسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال  الواحدة  واالتجاهات 

 الوصول الى السلطة  

ب_ وظيفة انتخابية , ويتم ذلك عبر انتقاء المرشحين والقيام بالحمالت االنتخابية ودفع الناس  

للمشاركة السياسية من خالل التصويت واالنتخابات وانخراط اعضاء ومؤيدي الحزب بالعمل  

 عام  ال

ج _تأهيل واختيار اصحاب الكفاءات العالية للعمل في الحكومة أو مؤسساتها الن العمل في ادارة 

 الشؤون العامة يتطلب كثيرا من المهارات والكفاءات العالية  

د_ وضع مختلف التحليالت والدراسات في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والصحية  

 المناسبة لها عبر اعضاء الحزب في البرلمان والحكومة  والخدمات واقتراح الحلول 

ه_ تحقيق دور الحزب كوسيلة للتواصل الفعال بين الحزب وقواعده الشعبية من خالل نقل مطالب  

 الفئات الشعبية الى السلطة الحاكمة سواء أكان الحزب في السلطة أو لم يكن  

 ين : احزاب كوادر  واحزاب جماهيرية  تصنيف االحزاب : تصنف االحزاب من حيث العدد الى نوع

 النوع االول : أحزاب الكوادر أو االطر  

 وهي االقدم  وتتميز بثالث سمات اساسية هي :  

أ_ ال تسعى بشكل منظم لزيادة عدد المنتسبين لكن هذا ال يعني انها ال تشجع االنتسابات  الكثيفة  

لو حصلت , لكن السؤال هنا هل يشكل الضعف العددي عقبة في الصراع السياسي ال يمكن التغلب  

 المنتسبين  عليه ؟ الحقيقة ال , لسبب بسيط هو ان المهم بالنسبة لها هو كثرة الناخبين وليس كثرة 

ب_ ضعف التنظيم : يفسر هذا الضعف االصل االجتماعي ألعضائها ان االصل االجتماعي   

البرجوازي يجعل االشخاص فرديي النزعة قليلي االستعداد لتحمل نوع قاس من االنظباط فهم  

يرون في السياسة نشاطا مفيدا وطريقة لزيادة التأثير  واشباعا لغرور اكثر مما هو انضباط  

 نوتي  وعندما يصبح االنتماء لحزب ثقيال عليهم يتركونه بكل بساطه  كه
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ج_السيطرة التي تمارسها قيادة الحزب على المنتسبين  للقاعدة تتم من خالل اعطاء العضو حرية  

لترك الحزب  مما يجعل االعضاء االكثر خطورة على القيادة تبتعد من تلقاء نفسها  وكذلك من  

ية  فاحزاب الكوادر تستبعد نموذج السلطة ذات الطابع الحقوقي والتي  خالل غياب البنى القاس

 تتجسد بقيادة وتفرض خطا سياسيا دقيقا  

 النوع الثاني : االحزاب الجماهيرية  

ومن تسميتها  نرى انها تسعى الى استقطاب اوسع الجماهير الشعبية وتثقيفها وتشكيل نخب جديدة  

الحزاب الشيوعية واليسارية الثورية  وتعمل هذه االحزاب  , ظهرت في مطلع القرن العشرين مع ا

على تربية الطبقة العمالية  تربية سياسية لتستخلص منها نخبة قادرة على القيام بأعباء الحكومة  

وادارة البالد , ويكون عدد اعضاءها اكبر بكثير من عدد اعضاء احزاب الكوادر لكنه يبقى ضئيال  

ب , تتوجه هذه االحزاب الى الرأي العام مباشرة من اجل استقطاب  بالنسبة لمجموع افراد الشع 

محازبين بغض النظر عن مستواهم االجتماعي والثقافي وذلك عبر المهرجانات واالستعراضات  

 والمظاهرات وتتبنى مطالب الفئات الشعبية  

 *وهناك تصنيف اخر لألحزاب من حيث البنية التنظيمية :  

تمتاز بأن لها هيكلية داخلية ومتماسكة بقوة قائمة على تسلسل الوظائف  _ احزاب قوية التنظيم   1

 والمسؤوليات  

_احزاب ضعيفة التنظيم  تتسم بأنها ال تمتلك بنية داخلية متماسكة وربما يعود ذلك الى تباعد  2

 االتجاهات السياسية داخل الحزب  

 االنظمة الحزبية   

 ة السياسية  تشارك في العملي نظمة الحزبية التي هناك اربعة نماذج من اال

: حيث يوجد في دولة ما حزب سياسي وحيد مرخص له بممارسة العمل     أ _ نظام الحزب الواحد

السياسي ويسيطر على النظام السياسي وتنبع قوة هذا الحزب من تفرده  بالعمل السياسي اكثر من  

ات السياسية واالدارية في  اتساع قاعدته الشعبية فهو يخرج االشخاص الذين يتولون المسؤولي

الدولة  مثال على ذلك الصين وكوريا الشمالية   واالتحاد السوفيتي واوروبا الشرقية سابقا , وهذه  

 الدول االخيرة تبرر اعتمادها على نظام الحزب الواحد باالسباب التالية : 

 _ الحزب الواحد ضروري من اجل الحفاظ على تحقيق الوحدة الوطنية  1

 ماد الحزب الواحد يحد او يقلل من الصراعات المختلفة الثانوية منها والشخصية  _ان اعت2

_ يساهم الحزب الواحد في اجراء تغييرات كبيرة وجذرية في المجتمع وذلك عبر عملية التوجيه  3

 الحزبي والتربية المدنية  

: وهو النظام الذي ينحصر أو يدور النشاط السياسي فيه بين حزبين رئيسيين     ب _ نظام الحزبين

حيث يستقطبان الرأي العام , ويمكن ان تكون الى جانبهما احزاب لكنها تكاد تكون معدومة التأثير  
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في الحياة السياسية , مثال ذلك بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية  ويمكن ان نميز بين نظام  

 بين المرن  ونظام الحزبين الصلب  الحز

:  ال يخضع فيه الحزبان لنظام صارم  خاصة اثناء عملية التصويت وال    _ نظام الحزبين المرن1

 سيما الكونغرس مما يؤدي الى تواجد او ظهور تحالفات مؤقته بين اتجاهات متعددة ومختلفة  

صلبة ونظام حزبي متشدد كما في  : وفيه يتسم الحزبان ببنية داخلية  _ نظام الحزبين الصلب 2

 بريطانيا بالنسبة لحزبي العمال والمحافظين  

: يتميز هذا النظام بوجود ثالثة احزاب سياسية أو اكثر تتنافس على   ج_ نظام تعدد االحزاب 

ممارسة الحكم والنشاط السياسي ومن محاسن هذا النظام  ان التعددية الحزبية تقدم للمواطن عدة  

المجال الختيار االفضل , اما محاذير هذا النظام  هي ان التعددية الحزبية تحول  خيارات وتفسح 

في اغلب االحيان دون تشكيل كتل برلمانية قوية فتعمل على الشرذمة  وعدم استقرار المؤسسات  

 الدستورية  

: وفي هذا النظام نجد ان هناك تعدد  لألحزاب  مع    د_ نظام تعدد االحزاب في ظل حزب مهيمن

جود حزب واحد يتمكن عادة من استقطاب جزء كبير من الرأي العام مقارنة مع االحزاب  و

 االخرى المنافسة له  

 دور االحزاب السياسية في نشأة الديمقراطية  

تلعب االحزاب السياسية  دورا هاما في دعم الديمقراطية وتنميتها وذلك عبر قيامها بثالث وظائف  

 : 

ان المواطنون لهم اراء واتجاهات سياسية متنوعة ومتعددة ومشتتة    _ تنظيم الرأي العام : حيث 1

ومن الصعب ان تتوحد وتتجمع في تيارات سياسية رئيسية ينحصر فيها الصراع السياسي وهنا  

 يظهر دور االحزاب  في عملية تنظيم الصراع السياسي  

اق الحكام من الشعب عبر  _ خلق نخبة جديدة : ان السمة االساسية لالنظمة الديمقراطية هي انبث2

االقتراع العام وان عملية التناوب على السلطة تتم من خالل حرية التنافس بين القوى السياسية  

 المختلفة ولكي تتحقق عملية تجديد القيادات السياسية البد من تكوين نخبة جديدة  

سياسي بين قوى  _ تحقيق التوازن السياسي : حيث تعمل االحزاب السياسية على تحقيق توازن  3

وتيارات سياسية متنوعة هذا التوازن يحول دون هيمنة قوة او تيار سياسي واحد على القوى  

االخرى  ويعتبر التوازن السياسي هو ضمانة للحرية والحرية هي احدى الركائز االساسية  

 للديمقراطية  لالسباب التالية : 

تحترم مبادئ الديمقراطية الن عدم  _ ان التوازن بين الحكومة والمعارضة يجعل الحكومة 1

 احترام المبادئ الديمقراطية  يعرضها لحملة من المعارضة وينقلب الرأي العام عليها  

_ من ناحية اخرى  , فأن التوازن السياسي ضروري الستمرار الديمقراطية الن الديمقراطية  2

باينة  التي تتجسد في احزاب تقوم على التعددية السياسية اي على تعدد االتجاهات والمواقف المت
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سياسية تقود الى تركيز التوازن وتوطيد الديمقراطية وحتى في الدول التي تعتمد الحزب الواحد  

 , يؤمن التوازن السياسي داخل الحزب ذاته بين عدة اتجاهات قدرا معينا من الديمقراطية  

لكن اهم االنتقادات الموجهة لألحزاب انها تصبح خطرا على الديمقراطية اذا اخذت منحا   •

عسكريا أو طائفيا أو عرقيا أو عشائريا أو غيره من المناحي المشابهة  الن اطالق  

الدعوات العرقية او الدينية او المذهبية يتناقض تماما مع مبدأ المساواة ويقضي على  

 الحريات  

الحزاب تعرض النتقادات حادة من قبل بعض المفكرين وعلى رأسهم )  كما ان دور ا •

أوستروغورسكي ( الذي يقول : ان االحزاب تعمل على قولبة الرأي العام وفق اهدافها 

فاالتجاهات السياسية تنحصر وفق اتجاهات االحزاب ويصبح هدف التنظيم توسيع قاعدة  

طمس او التقليل من اهمية القضايا   الحزب فقط , ومن ناحية اخرى تعمل االحزاب على

والمشاكل التي ال تدخل في اطار االنقسام التقليدي في المجتمع  خوفا من انقسامات سياسية  

في الرأي العام , والحوار السياسي والحل حسب رأي ) اوستروغورسكي (  هو حل  

ية , او رفع  االحزاب الجامدة الدائمة التي همها الوحيد االستيالء على السلطة المركز

مطالب الجماهير الى الحكام فلجعل المواطنين اكثر نشاطا على الصعيد السياسي يقترح  

تنظيمات تحصر أهدافها بقضايا محددة تضم اشخاصا يجمعهم وحدة الهدف بديال عن عن  

 االحزاب التقليدية الكالسيكية  

 ثانيا : النقابات  

السياسي منذ القرن العشرين بما تملكه من قوى  تشكل النقابات عنصرا اساسيا في تطوير النظام 

اجتماعية ومهنية فهي على عكس االحزاب السياسية التي تسعى لتحقيق هدف سياسي عام تسعى  

لتحقيق المصالح المرتبطة بمهن محددة ألفراد محددين وتنقسم االتجاهات النقابية الى عدة تيارات  

 منها  :  

يار  تحسين مطالبه داخل النظام السياسي دون تغيير  ومن هذه  أ _ التيار االصالحي: يريد هذا الت 

 المطالب تحسين مستوى االجور وتخفيض ساعات العمل وتحسين ظروفه  

ب_ التيار الثوري : ويهدف الى تحقيق تغيير ثوري في المجتمع عن طريق تغيير النظام السياسي  

 اب السياسية او ارباب العمل   بكامله عبر الثورة واالضراب العام دون التعامل مع االحز

 

 دور المعارضة في النظام الديمقراطي  

يعد مفهوم المعارضة من المفاهيم الحديثة في علم السياسة باعتباره لم يظهر في كتابات المحللين  

السياسيين حتى الربع الثاني من القرن العشرين ولعل الكتاب الذي نشره روبرت دال بعنوان )  

 في الديمقراطيات (يعد بحق واحدا من اهم الكتب التي عالجت مفهوم المعارضة  مستقبل المعارضة  

: المعارضة هي عمل قوى سياسية ضد من في السلطة اي ضد النهج الذي    _ تعريف المعارضة 1

تسير عليه الحكومة في ممارسة السلطة وضد التوجهات السياسية التي تعتمدها هذه الحكومة ولكي  
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اسية  البد من تسييس المجتمع وان يكون قد بلغ مستوى من التطور والنمو  تنشأ المعارضة السي

الن االنتقادات الفردية الموجهة للسلطة ال تعتبر معارضة والنضال السري ال يعتبر معارضة انما  

هو مقاومة للسلطة ولكي تسمى معارضة ال بد من نقد منظم يقوم به مجموعة اشخاص تجعهم  

 ة التي يجب ان يمارس بها الحكم  رؤية واحدة حول الطريق

تقوم المعارضة بوظائف مهمة ال عنى عنها  للحفاظ على التوازن   _ وظائف المعارضة :2

 الداخلي لهذه النظم وتحول دون تحول الحكم عن المبادئ الديمقراطية ومن هذه الوظائف : 

وجيه النقد للحكومة  _ تقوم بكشف الخلل في سياسة ونهج الحكومة وذلك عبر اثارة القضايا وت1

 عبر االعالم  

 _ نقد التوجهات السياسية المتبعة من الحكومة في مختلف لمجاالت الداخلية والخارجية  2

_ تلعب المعارضة دورا ايجابيا بالنسبة للحكومة , حيث تستطيع هذه الحكومة ان تتعرف على  3

 مطالب الفئات الشعبية واتجاهات الرأي العام من خالل المعارضة  

_ على الصعيد البرلماني فأن للمعارضة وظيفة  اساسية بالنسبة للمسؤولية الحكومية فالمعارضة  4

لمجلس النيابي عن تقصيرها وذلك من خالل طرح سحب الثقة من  تقوم بمحاسبة الحكومة في ا 

الحكومة بهدف اسقاطها وهذا ما يتطلب من المعارضة القدرة على تكوين نواة بشرية اي ) اكثرية  

 جديدة ( قادرة على تسلم السلطة وتشكيل حكومة  

 

 التناوب 

سياسية يقود الى لعبة التناوب على  ان القبول بتبديل الفريق الحاكم وفق لعبة االقلية واالكثرية ال

السلطة المعمول به في االن في االنظمة الديمقراطية الليبرالية والتناوب يعني لن تتعاقب على  

السلطة القوى السياسية المتنافسة فتصل المعارضة الى السلطة بعد ان تصبح اكثرية , واالكثرية  

وب بشرط ان تطمح المعارضة للوصول الى  السابقة تحل محلها في المعارضة , تتم عملية التنا

السلطة بهدف تغيير سياسة تتناول مختلف نشاطات الدولة , وعملية التناوب ال تتوقف عمليا على  

المؤسسات الدستورية فقط انما على توزع القوى السياسية في الدولة وهذا مرتبط الى حد كبير  

 شأ وتنمو في ظل الديمقراطية الليبرالية  بالبنية االجتماعية _ االقتصادية كون هذه القوى تن
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 المحاضرة السادسة عشر

 

 الجماعات الضاغطة والرأي العام 

_ مفهوم الجماعات الضاغطة :تتكون هذه الجماعات كجماعات مصالح  مشتركة , وتدافع عن  1

هذه المصالح بكل الوسائل المتوفرة في نطاق القانون وتتمثل نشاطات القوى الضاغطة في مطالب  

ترفع الى القائمين على السلطة , وعلى شكل اضرابات واحتجاجات وقد تطغى مصالح القوى  

العدالة والنظام القائم وقد يفقد التوازن بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية  بتأثير   الضاغطة على

 هذه القوى مما يتطلب اجراء حاسم لمنع ذلك 

 السمات الواجب توفرها في جماعة ما لكي نطلق عليها جماعة ضغط :  

 _ حد ادنى من التنظيم وهو امر ال بد منه  1

 _ يجب على االفراد الذين يمارسون ضغطا سياسيا ان يفعلوا ذلك من اجل هدف خاص بهم  2

_ يجب على مجموعة الضغط ان تشكل مركزا مستقال للقرار , اي ان ال تكون مجرد اداة تدار  3

 من قبل منظمة اخرى  

 فعليا  _ يجب على المجموعة ان تمارس ضغطا 4

وباختصار شديد جماعة الضغط هي ) تنظيم مشكل للدفاع عن مصالح ولممارسة ضغط على  

 السلطات العامة من اجل الحصول على قرارات متوافقة مع مصالحه ( . 

 :   وتصنف الجماعات الضاغطة الى قسمين

اعات  أ_ المنظمات المهنية : تسعى الى تحقيق مكاسب مادية للمنتسبين اليها وتضم ثالث قط

اساسية : العمال _ ارباب العمل _ الزراعة  وتخضع بنيتها الى عنصرين : عنصر التخصص  

 وعنصر التجمع  وهذين العنصرين يعطيا التجانس ويزيدان من قدرات العمل  

ب_ التجمعات االيديولوجية : وسبب وجود هذه الجمعات هو الدفاع عن االوضاع الروحية  

بالمواقف والرأي احيانا بسبب اختالف نشاطاتها اال انها يجمع   واالخالقية وقد تكون متضاربة

 بينها الدفاع عن موقف اخالقي  او روحي وتستند في قوتها على القوة العددية والمالية  

 وظائف جماعات الضغط : 
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_ وظيفة صياغة المطالب : وتعني الطريقة التي تقوم بواسطتها الجماعات الضاغطة بتحديد  1

قائمين على السلطة , الذين يملكون سلطة اصدار القرارات وهذه الطلبات قد تكون  طلباتها من ال

 واضحة جدا كزيادة الضرائب على االغنياء او تخفيف الضرائب على المواد االولية  

_ وظيفة ضمنية للتكامل : وهي وظيفة تقوم بها الجماعات بشكل مباشر , فهي تخدم النظام  2

 بعد تنقيتها من حماسها الثوري  القائم عبر تقنين المطالب  

_ تقوم الجماعات الضاغطة كبدائل لألحزاب السياسية عندما تقصر االحزاب السياسية في  3

 مهمتها التوفيقية بين مختلف المطالب  

 : طرق عمل جماعات الضغط 

 ويكون عملها بثالث مستويات : 

ي العمل السياسي عبر اشراك  المستوى االول : يشارك قادة الجماعات الضاغطة احيانا السلطة ف

ممثليهم في الحياة السياسية أو انهم يحاولون اقامة اتصال مباشر مع السلطة , كما ان الدولة ذاتها  

تسهل عمل هذه الجماعات وتتشاور معها ايضا عبر الندوات واستقباالت الوزراء للكتل النيابية  

 مشتركة   وعبر مجالس اقتصادية اجتماعية او من خالل لجان مختلفة 

المستوى الثاني : يكون بالتأثير على الرأي العام حيث  تحاول الجماعات الضاغطة ادخال الرأي  

العام في نشاطها معرفة منها بالثقل المعنوي الذي يمثله الرأي العام في كثير من البلدان , وتلعب  

التلفزة والراديو  ايضا دورا كبيرا في عالقتها مع القطاع االعالمي عبر الدعايات في محطات 

 فاإلعالم هو الوسيلة االولى للضغط على المقررين السياسيين  

 اشكال الضغط :

_ االقناع : وهو ابسط االساليب واسهلها , اي العمل ألقناع السلطة السياسية بأحقية مطالبها  1

 التي ترفقها بوثائق الزمة عبر االتصاالت المباشرة  

اليه جماعات الضغط  في حال فشل اسلوب االقناع بأحقية  _ التهديد : وهذا االسلوب تلجأ 2

مطالبها , ويتمثل بتهديد البرلمانيين بعدم انتخابهم في الدورات القادمة وبالنسبة للوزراء تهددهم  

بسحب الثقة او اسقاط الحكومة وبالنسبة للموظفين تقوم الجماعات بالتركيز على اخطائهم  

 ية ,للتشهير بهم اذا لزم االمر . واستغالل بعض جوانب حياتهم الشخص

ج_ المال : لهذا السالح دور كبير وتأثير فعال على الحياة السياسية  في معظم الدول ويبرز دور  

المال على مستويين االول فردي  اي عن طريق رشوة بعض المسؤولين لضمان موافقتهم على  

السياسية وتمويلها الدعائي في    المطالب والثاني جماعي  اي تستخدم عنصر المال لدعم االحزاب 

 حمالتها االنتخابية  

د_ عرقلة العمل الحكومي : وذلك يتم عبر رفض التعاون مع السلطات العامة والضغط على  

خزينة الدولة عن طريق تصعيد االزمات المالية وفرض دفع الضرائب وشل حركة الدولة  

 اء والتعليم وغيرها باإلضرابات في المؤسسات الكبرى كالنقل والصحة والكهرب
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 الرأي العام:

يعد الرأي العام من القوى الفاعلة في المجتمع ألنه يشغل بال واهتمام المختصين والسلطة على  

حد سواء ويعكس تصورات الجماعة ويظهر االتجاهات الكبرى التي تتبعها حيال مسألة معينة   

 وقد اشار الى اهميته كل من ارسطو ومكيافلي  

 

 مفهوم الرأي العام 

ئجة لدى الناس التي تخص المشكالت الحالية اي بمعنى الحكم  هو مجموعة من االحكام الرا

 الجماعي حول واقعة او امر معين . 

 ويعرفه ليونارد دوب بأنه " موقف جماعة ازاء مشكلة معينة او حدث ما " 

وهناك تعريف اخر ل )جيمس برايس ( بأنه التعبير عن اراء الناس تجاه القضايا التي تؤثر في  

 خاصة  مصالحهم الهامة وال

في حين يعرفه الدكتور مختار التهامي بأنه " الرأي السائد بين اغلبية الشعب الواعية بالنسبة  

لموضوع ما  او يمس مصالح هذه االغلبية مسا مباشرا او يشغل بالها ويحتدم فيه الجدال والنقاش  

 الية : في فترة معينة "  فالري العام وفقا لهذا التعريف يجب ان تتوفر فيه الشروط الت

 أ _ يجب ان يكون رأي الغالبية العظمى من ابناء المجتمع  

ب_ يجب ان يكون محددا ونوعيا اي رأي الغالبية المثقفة والواعية التي تستطيع ان تحكم على  

القضايا من خالل المعرفة والفهم باعتبار ان الرأي العام الصادر عن اغلبية جاهلة ال يمكن اعتباره  

 رأيا عاما  

 أي العام يفترض وجود مشكلة تهم االكثرية من ابناء المجتمع وتفرض عليهم موقف بشأنها  ج_ الر

د_ الرأي العام كموقف يتطلب توافر مناخ من الحرية والديمقراطية اذ ليس هناك من رأي عام  

 في ظل اساليب القمع واالكراه الذي تمارسه الحكومات المستبدة  

الفردية المعبر عنها ازاء موضوع مرتبط بالمصلحة العامة  فلرأي العام هو مجموعة من اآلراء 

الن الناس بشكل عام يعبرون عن آرائهم حول المسائل التي تهمهم وتهم مجتمعهم والتي تنعكس  

 على الحياة الشخصية  
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 ويتميز الرأي العام بخصائص منها :  

 أيه اال في قضايا معينة  _ انه ال يظهر اال ازاء مسألة محددة اي ان االنسان ال يعبر عن ر1

_ انه موقف شفهي يبرز العقلية التي تجنح  بالفرد للسلوك على نحو معين ازاء مشكلة تتعلق  2

 بالمصلحة الجماعية  

_ ان  الرأي العام هو ظاهرة اجتماعية لها تأثيرها المباشر على سلوك االفراد والجماعات  3

 دول الديمقراطية   وعلى السلطة الحاكمة وله دور رقابي كبير في ال

   

 

 

 

 

 


